น.สพ. ยุทธ เทียมสุวรรณ
ผู้จดั การฝ่ ายวิ ชาการ บจก. เซ็นทรัลลิ ส

ปั จจุบนั นี้ยงั คงพบว่ามีผเู้ ลีย้ งสุกรจานวนไม่น้อย ทีจ่ ดั หาน้าดื่มให้สุกรโดยคานึงแค่ปริมาณทีเ่ พียงพอ แต่ไม่เคยนึกถึง
คุณภาพน้าดื่มเลยว่าเหมาะสมหรือไม่ แร่ธาตุทม่ี มี ากไปหรือบางชนิดอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพสุกรได้ หลายฟาร์มมัก
ประสบปั ญหาลูกสุกรดูดนม อนุบาล เล็ก ท้องเสียบ่อยๆ ตอบสนองต่อยาปฏิชวี นะมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไป ทัง้ นี้สว่ น
ใหญ่มสี าเหตุมาจากเชือ้ โรค โดยเฉพาะแบคทีเรียทีเ่ กินมาตรฐานในน้าดื่ม นอกจากเชือ้ โรคจะทาให้สุกรเจ็บป่ วยเองแล้ว
สารพิษทีผ่ ลิตออกมาหลายชนิดยังกระตุน้ การอักเสบ กดภูมคิ มุ้ กัน เสริมอาการโรคอื่นเช่น PRRS ให้รนุ แรงยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมี
ผลรบกวน หรือลดประสิทธิภาพการทาวัคซีนป้ องกันโรคหลายชนิด และสาคัญสุดๆ ทีเ่ ราทราบกันดีวา่ โรคอันตรายร้ายแรง
อย่าง ASF ก็สามารถติดต่อผ่านน้าดื่มน้าใช้ได้เป็ นอีกหนึ่งช่องทางหลักสาคัญ ดังเช่นหลายรายงานจากประเทศทีม่ กี ารระบาด
ของโรคนี้แล้ว ดังนี้แล้วการปรับปรุงคุณภาพน้าดื่มทีใ่ ช้เลีย้ งสุกร จึงมีความสาคัญ และจาเป็ นอย่างยิง่
คลอรีน (Chlorine, Cl) เป็ นสารเคมีทน่ี ิยมใช้กนั มากทีส่ ุด โดยออกฤทธิกว้
์ างต่อการฆ่าเชือ้ โรคในน้า ไม่วา่ จะเป็ น
แบคทีเรีย ไวรัส เชือ้ รา อะมีบา สาหร่าย algae รวมถึงสปอร์ได้เป็ นอย่างดีมากกว่า 99% คลอรีนมีราคาไม่แพง เก็บรักษาง่าย
ใช้ได้สะดวก สลายตัวเร็ว ตกค้างเป็ นพิษต่า นอกจากออกฤทธิทั์ นทีแล้ว ยังปล่อยคลอรีนอิสระทีม่ ีฤทธิคงเหลื
์
อฆ่าเชือ้ โรค ที่
อาจปนเปื้ อนมาภายหลังได้อกี นาน ขณะนี้ฟาร์มสุกรหลายแห่งอาจเคยใช้ ไม่ได้ใช้ หรือบางแห่งกาลังใช้อยู่แล้ว แต่ทาไมไม่
ได้ผล มีปัญหาวนเวียนซ้าอยู่ คงต้องกลับมาพิจารณาแล้วว่าใช้คลอรีนถูกชนิด ถูกกับน้า ถูกขนาดความเข้มข้น ถูกวิธกี าร ถูก
เวลา ถูกอุณหภูมิ และถูกใจหรือไม่
1. รู้จกั ชนิ ดของคลอรีน
ไม่นิยมใช้ในรูปแบบแก๊ส เนื่องจากเป็ นอันตราย ระคายเคืองสูงมาก น้าดื่มสุกรนิยมใช้คลอรีนใน 3 รูปแบบดังนี้
- คลอรีนผง หรือผงปูนคลอรีน เป็ นแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ในรูปแบบผง หรือเกล็ด มีความเข้มข้น 35-70% นิยมที่
ประมาณ 60% ละลายน้าตกตะกอน นาแค่สว่ นใสมาใช้ pH เป็ นด่างแก่ >9 คลอรีนอิสระจึงมักจับตัวกับตะกอน
- คลอรีนน้ า เป็ นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้นประมาณ 10% ใช้งา่ ย สะดวก แต่มคี วามคงตัวต่า pH เป็ นด่างแก่ >9
จึงมีขอ้ จากัดเช่นเดียวกับคลอรีนผง

คลอรีนเม็ด เป็ นไตรคลอโรไอโซไซยานูรคิ แอซิด หรือ โซเดียมไดคลอโร ไอโซไซยานูเรท ความเข้มข้นสูง 90-100%
ละลายน้าได้ดี ไม่มตี ะกอน pH เป็ นกรด แตกตัวให้ HOCl มาก และคงตัวสูง จึงออกฤทธิได้
์ ดแี ม้มตี ะกอน หรือน้ากระด้างทีม่ ี
ค่า pH สูง ออกฤทธิได้
์ ดกี ว่า 8-10 เท่าหรือไม่
2. ใช้คลอรีนให้เหมาะสมกับลักษณะและคุณภาพน้า
ส่วนใหญ่คลอรีนจะแตกตัวในรูปอิสระ (OCl-) ซึง่ จะไปจับตัวกับตะกอนในน้า จึงควรตกตะกอนด้วยสารส้ม และปรับค่า
pH ให้เป็ นกรดเล็กน้อย 6-6.8 โดยใช้กรดเกลือเพื่อให้คลอรีนส่วนใหญ่อยู่ในรูป HOCl ทีอ่ อกฤทธิได้
์ ดกี ว่า นอกจากนี้ยงั ควร
กรองเศษวัสดุแปลกปลอม อินทรียวัตถุ อนินทรียวัตถุ ออกจากน้าเสียก่อน เพื่อให้ใช้คลอรีนได้ในปริมาณน้อยลง ลดต้ นทุน
แต่ยงั คงได้ประสิทธิภาพสูงทีส่ ุดหรือไม่
3. คานวณความเข้มข้น และปริ มาณคลอรีนให้ถกู ต้องเหมาะสม
จาเป็ นต้องทราบปริมาตรของน้าทีอ่ ยู่ในถังพัก หรือคานวณให้ใกล้เคียงความเป็ นจริงทีส่ ุด โดยทัวไปถ้
่ าเป็ นถังทรง
สีเ่ หลีย่ มคิดจากสูตร กว้าง x ยาว x สูง อีกประเภททีพ่ บมากคือ ถังทรงกระบอกเกิดจากการนาวงบ่อซีเมนต์มาเรียงต่อกันขึน้
ไป คิดจากสูตร  x รัศมี2 x สูง ( = 3.14, 22/7)
- ยกตัวอย่าง วงบ่อซีเมนต์มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง 150 ซม. สูง 50 ซม. คานวณปริมาตรได้ 3.14 x 0.752 x 0.5 = 0.88
ลบ.ม. ก่อเรียงกัน 9 ชัน้ คานวณปริมาตรได้ 0.88 x 9 = 7.92 ลบ.ม. หรือ 7,920 ลิตร (1 ลบ.ม. = 1,000 ลิตร) จากนัน้ คานวณ
ปริมาณคลอรีนจากสูตรนี้

ปริมาณคลอรีน (กรัม, ซีซี)

=

ppm คลอรีนที่ตอ้ งการ

x

ปริมาตรนา้ (ลิตร)

เปอร์เซ็นต์คลอรีนที่ใช้

x 10

- ยกตัวอย่างการใส่คลอรีนในถังพักน้าขนาด 7,920 ลิตร ให้ได้ความเข้มข้น 3 ppm โดยใช้คลอรีนรูปแบบต่างๆ ได้ดงั นี้

คลอรีนผง 60%
3 x 7,920
60 x 10

คลอรีนน้า 10%
3 x 7,920

= 40 กรัม

= 238 ซีซี

10 x 10

โดยปกติ ควรเติ มคลอรีนในน้าให้ได้ความเข้มข้ม 2-3 ppm
หรืออาจได้สูงถึง 20 ppm สาหรับน้าที่มีคณ
ุ ภาพไม่เหมาะสม

กรณีมเี ชือ้ โรคปริมาณมาก ควรจาเป็ นต้องเพิม่ ความเข้มข้น หรือ ppm ของคลอรีนให้สงู ขึน้

คลอรีนเม็ด 90%
3 x 7,920
90 x 10
= 26 กรัม
= 26 / 3 = 8.6 เม็ด
กรณีคลอรีนเม็ดละ 3 กรัม ความเข้มข้น
90-100% อาจคิดโดยง่าย ใช้ 1 เม็ดต่อน้า
1,000 ลิตร จะได้ความเข้มข้น 2-3 ppm

4. ใช้คลอรีนให้ถกู วิ ธีการ
ต้องระมัดระวังอย่างยิง่ ขณะใช้ เนื่องจากมีอนั ตรายสูง คลอรีนรูปแบบน้า และเม็ดสามารถใส่ลงในถังพักน้าได้โดยตรง แต่
คลอรีนผงต้องนามาละลายน้าในภาชนะ เช่น ขัน กระป๋ อง ปี๊ บเสียก่อน ตามปริมาณทีค่ านวณได้ คนให้ละลายมากทีส่ ุด ตัง้ ทิง้
ไว้ให้ตกตะกอน นาแต่สว่ นใสไปใช้ หากนาผงใส่ลงในถังพักน้าโดยตรง อาจเกิดการอุดตันได้
5. ปล่อยเวลาให้คลอรีนให้ออกฤทธิ์ ฆ่าเชื้อโรค
หลังเติมคลอรีนไปแล้ว ไม่ควรใช้น้าทันที ควรมีเวลาพักน้าเพื่อให้คลอรีนออกฤทธิฆ่์ าเชือ้ โรค และระเหยออกไปบ้าง
ประมาณ 3-4 ชม. (อย่างน้อย 30 นาที) สุกรจะได้น้าดืม่ ทีม่ คี ลอรีนเข้มข้นเหลือเพียง 0.5-1 ppm ซึง่ ถือได้ว่าเหมาะสม
ปลอดภัย และกลิน่ ไม่ฉุน หากใส่คลอรีนทีค่ วามเข้มข้นสูงมาก (20 ppm) ควรพักไว้ประมาณ 24-48 ชม. ได้
6. ควบคุมแสงแดด และอุณหภูมิให้เหมาะสม
แสงแดด ความร้อน หรืออุณหภูมทิ ส่ี งู จะส่งผลให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้ โรคได้ลดน้อยลง และคลอรีนอิสระ
จะระเหยไปเร็วยิง่ ขึน้ ดังนัน้ หลังจากใส่คลอรีนในน้าดิบแล้ว ควรมีฝาปิ ดถังพักน้า เพื่อให้คลอรีนออกฤทธิไ์ ด้เต็มที่ ไม่
เสือ่ มสภาพจากแสงแดด ไม่ระเหยเร็วจนหมดไป ฟาร์มส่วนมากจึงนิยมใส่กนั ในช่วงกลางคืน หากในน้าไม่มคี ลอรีนเหลือแล้ว
ควรเติมลงไปใหม่ในทันที
7. เลือกคลอรีนให้ถกู ใจ
เมื่อพิจารณา และปรับการใช้คลอรีนให้ถูกหลัก 6 ข้อ ข้างต้นแล้ว จะถูกใจหรือไม่ คงต้องพิจารณาจากราคา และคุณภาพ
ความสาเร็จ โดยวัดปริมาณคลอรีนอิสระปลายน้า ทีค่ วรเหลือไม่น้อยกว่า 0.2-0.5 มก./ลิตร (ppm) ด้วยชุดทดสอบ หรือ
เครื่องมือตรวจวัด พร้อมกับสุขภาพสุกรทีด่ ขี น้ึ นอกจากวิธใี ส่คลอรีนด้วยตนเองแล้ว เครือ่ งจ่ายคลอรีนอัตโนมัติ ก็อาจเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งทีถ่ ูกใจหลายๆ ฟาร์ม ในทันที
โดยสรุปแล้ว ความสาคัญของคลอรีนอยู่ทเ่ี ป็ นสารออกซิไดซ์อย่างแรง จึงออกฤทธิในทั
์ นที และยังมีตกค้างอยู่ในรูปแบบ
คลอรีนอิสระ ทีอ่ อกฤทธิได้
์ ยาวนาน การเติมคลอรีนตัง้ ต้นปริมาณน้อยไป จะไม่ทาให้เกิดคลอรีนอิสระตกค้าง แต่การเติม
คลอรีนปริมาณมากไปจะเป็ นอันตราย สิน้ เปลือง มีกลิน่ เหม็นฉุน ทาให้สุกรไม่ด่มื น้า ดังนัน้ จึงควรเติมในปริมาณทีเ่ หมาะสม ให้
ฆ่าเชือ้ โรคได้ทนั ที และยังมีเหลืออยู่ในรูปแบบอิสระด้วย โดยมีปัจจัยเกีย่ วกับคุณภาพน้า วิธกี ารใช้ เวลา อุณหภูมิ เป็ น
ตัวกาหนดร่วมด้วย ดังนี้แล้วการใช้คลอรีนในน้าดื่ม จึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อน หรือผิดพลาด คลาดเคลื่อน จนก่อปัญหาไม่รู้
จบในฟาร์มสุกรอีกต่อไป....มาใช้คลอรีนให้ถูกต้องกันเถอะ หมู และเพื่อนปศุสตั ว์ทุกชนิดขอร้อง !!
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