
 

 

 

 

 

 

 

              น.สพ. ยุทธ  เทียมสุวรรณ 
                                ผู้จดัการฝ่ายวิชาการ บจก. เซน็ทรลัลิส 

ปัจจบุนันี้ยงัคงพบว่ามผีูเ้ลีย้งสุกรจ านวนไม่น้อย ทีจ่ดัหาน ้าดื่มใหสุ้กรโดยค านึงแค่ปรมิาณทีเ่พยีงพอ แต่ไม่เคยนึกถงึ
คุณภาพน ้าดื่มเลยว่าเหมาะสมหรอืไม่ แร่ธาตุทีม่มีากไปหรอืบางชนิดอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพสุกรได ้ หลายฟารม์มกั
ประสบปัญหาลูกสุกรดดูนม อนุบาล เลก็ ทอ้งเสยีบ่อยๆ ตอบสนองต่อยาปฏชิวีนะมากบา้งน้อยบา้ง แตกต่างกนัไป ทัง้นี้สว่น
ใหญ่มสีาเหตุมาจากเชือ้โรค โดยเฉพาะแบคทเีรยีทีเ่กนิมาตรฐานในน ้าดื่ม นอกจากเชือ้โรคจะท าใหสุ้กรเจบ็ป่วยเองแลว้ 
สารพษิทีผ่ลติออกมาหลายชนิดยงักระตุน้การอกัเสบ กดภูมคุิม้กนั เสรมิอาการโรคอื่นเช่น PRRS  ใหร้นุแรงยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัมี
ผลรบกวน หรอืลดประสทิธภิาพการท าวคัซนีป้องกนัโรคหลายชนิด และส าคญัสดุๆ ทีเ่ราทราบกนัดวีา่ โรคอนัตรายรา้ยแรง
อย่าง ASF กส็ามารถตดิต่อผ่านน ้าดื่มน ้าใชไ้ดเ้ป็นอกีหนึ่งช่องทางหลกัส าคญั ดงัเช่นหลายรายงานจากประเทศทีม่กีารระบาด
ของโรคนี้แลว้ ดงันี้แลว้การปรบัปรุงคุณภาพน ้าดื่มทีใ่ชเ้ลีย้งสุกร จงึมคีวามส าคญั และจ าเป็นอย่างยิง่ 

คลอรนี (Chlorine, Cl) เป็นสารเคมทีีน่ิยมใชก้นัมากทีสุ่ด โดยออกฤทธิก์วา้งต่อการฆา่เชือ้โรคในน ้า ไม่วา่จะเป็น
แบคทเีรยี ไวรสั เชือ้รา อะมบีา สาหร่าย algae รวมถงึสปอรไ์ดเ้ป็นอย่างดมีากกว่า 99% คลอรนีมรีาคาไม่แพง เกบ็รกัษางา่ย 
ใชไ้ดส้ะดวก สลายตวัเรว็ ตกคา้งเป็นพษิต ่า นอกจากออกฤทธิท์นัทแีลว้ ยงัปล่อยคลอรนีอสิระทีม่ีฤทธิค์งเหลอืฆา่เชือ้โรค ที่
อาจปนเป้ือนมาภายหลงัไดอ้กีนาน ขณะนี้ฟารม์สุกรหลายแห่งอาจเคยใช ้ ไม่ไดใ้ช ้ หรอืบางแห่งก าลงัใชอ้ยู่แลว้ แต่ท าไมไม่
ไดผ้ล มปัีญหาวนเวยีนซ ้าอยู่ คงตอ้งกลบัมาพจิารณาแลว้วา่ใชค้ลอรนีถูกชนิด ถูกกบัน ้า ถูกขนาดความเขม้ขน้ ถูกวธิกีาร ถูก
เวลา ถูกอุณหภูม ิและถูกใจหรอืไม่  

1. รู้จกัชนิดของคลอรีน 
ไม่นิยมใชใ้นรปูแบบแก๊ส เนื่องจากเป็นอนัตราย ระคายเคอืงสงูมาก น ้าดื่มสุกรนิยมใชค้ลอรนีใน 3 รปูแบบดงันี้ 

- คลอรีนผง หรือผงปูนคลอรีน เป็นแคลเซยีมไฮโปคลอไรทใ์นรปูแบบผง หรอืเกลด็ มคีวามเขม้ขน้ 35-70% นิยมที่
ประมาณ 60% ละลายน ้าตกตะกอน น าแค่สว่นใสมาใช ้ pH เป็นด่างแก่ >9 คลอรนีอสิระจงึมกัจบัตวักบัตะกอน  

- คลอรีนน ้ า เป็นโซเดยีมไฮโปคลอไรท ์ความเขม้ขน้ประมาณ 10% ใชง้า่ย สะดวก แต่มคีวามคงตวัต ่า pH เป็นด่างแก่ >9 
จงึมขีอ้จ ากดัเช่นเดยีวกบัคลอรนีผง 



 

 

คลอรีนเมด็ เป็นไตรคลอโรไอโซไซยานูรคิ แอซดิ หรอื โซเดยีมไดคลอโร ไอโซไซยานูเรท ความเขม้ขน้สงู 90-100% 
ละลายน ้าไดด้ ีไม่มตีะกอน pH เป็นกรด แตกตวัให ้HOCl มาก และคงตวัสงู จงึออกฤทธิไ์ดด้แีมม้ตีะกอน หรอืน ้ากระดา้งทีม่ี
ค่า pH สงู ออกฤทธิไ์ดด้กีว่า 8-10 เท่าหรอืไม่  

2. ใช้คลอรีนให้เหมาะสมกบัลกัษณะและคณุภาพน ้า 

สว่นใหญ่คลอรนีจะแตกตวัในรปูอสิระ (OCl-) ซึง่จะไปจบัตวักบัตะกอนในน ้า จงึควรตกตะกอนดว้ยสารสม้ และปรบัค่า 
pH ใหเ้ป็นกรดเลก็น้อย 6-6.8 โดยใชก้รดเกลอืเพื่อใหค้ลอรนีสว่นใหญ่อยู่ในรปู HOCl ทีอ่อกฤทธิไ์ดด้กีว่า นอกจากนี้ยงัควร
กรองเศษวสัดุแปลกปลอม อนิทรยีวตัถุ  อนินทรยีวตัถุ ออกจากน ้าเสยีก่อน เพื่อใหใ้ชค้ลอรนีไดใ้นปรมิาณน้อยลง ลดต้นทุน 
แต่ยงัคงไดป้ระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดหรอืไม่  

3. ค านวณความเข้มข้น และปริมาณคลอรีนให้ถกูต้องเหมาะสม 
จ าเป็นตอ้งทราบปรมิาตรของน ้าทีอ่ยู่ในถงัพกั หรอืค านวณใหใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิทีสุ่ด โดยทัว่ไปถา้เป็นถงัทรง

สีเ่หลีย่มคดิจากสตูร กวา้ง x ยาว x สงู  อกีประเภททีพ่บมากคอื ถงัทรงกระบอกเกดิจากการน าวงบ่อซเีมนตม์าเรยีงต่อกนัขึน้
ไป  คดิจากสตูร   x รศัม2ี x สงู ( = 3.14, 22/7)  

- ยกตวัอย่าง วงบ่อซเีมนตม์ขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางกวา้ง 150 ซม. สงู 50 ซม. ค านวณปรมิาตรได ้3.14 x 0.752 x 0.5 = 0.88 
ลบ.ม. ก่อเรยีงกนั 9 ชัน้ ค านวณปรมิาตรได ้0.88 x 9 =  7.92 ลบ.ม. หรอื 7,920 ลติร (1 ลบ.ม. = 1,000 ลติร)  จากนัน้ค านวณ
ปรมิาณคลอรนีจากสตูรนี้ 

 

 
 

- ยกตวัอย่างการใสค่ลอรนีในถงัพกัน ้าขนาด 7,920 ลติร ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 3 ppm  โดยใชค้ลอรนีรปูแบบต่างๆ ไดด้งันี้ 

 
 

 

 

 

 

ปรมิาณคลอรีน (กรมั, ซีซี)    = 
ppm คลอรีนที่ตอ้งการ   x   ปรมิาตรน า้ (ลิตร) 

เปอรเ์ซ็นตค์ลอรีนที่ใช ้  x    10 

  

 

คลอรีนผง 60% คลอรีนน ้า 10% คลอรีนเมด็ 90% 
3   x   7,920 

60   x   10 

= 40 กรมั 

3   x   7,920 

10   x   10 

=   238 ซีซี 

3   x   7,920 

90   x   10 

=   26 กรมั 
=   26 / 3   =   8.6 เมด็  
กรณีคลอรนีเมด็ละ 3 กรมั ความเขม้ขน้  

1,000 ลติร จะไดค้วามเขม้ขน้ 2-3 ppm  
90-100% อาจคดิโดยง่าย ใช ้1 เมด็ต่อน ้า 

   

โดยปกติควรเติมคลอรีนในน ้าให้ได้ความเข้มข้ม 2-3 ppm 
หรืออาจได้สูงถึง 20 ppm  ส าหรบัน ้าท่ีมีคณุภาพไม่เหมาะสม 

กรณีมเีชือ้โรคปรมิาณมาก ควรจ าเป็นตอ้งเพิม่ความเขม้ขน้ หรอื ppm ของคลอรนีใหส้งูขึน้ 



 

 

4. ใช้คลอรีนให้ถกูวิธีการ 

ตอ้งระมดัระวงัอย่างยิง่ขณะใช ้เนื่องจากมอีนัตรายสงู คลอรนีรปูแบบน ้า และเมด็สามารถใสล่งในถงัพกัน ้าไดโ้ดยตรง แต่
คลอรนีผงตอ้งน ามาละลายน ้าในภาชนะ เช่น ขนั กระป๋อง ป๊ีบเสยีก่อน ตามปรมิาณทีค่ านวณได ้คนใหล้ะลายมากทีสุ่ด ตัง้ทิง้
ไวใ้หต้กตะกอน น าแต่สว่นใสไปใช ้หากน าผงใสล่งในถงัพกัน ้าโดยตรง อาจเกดิการอุดตนัได ้

5. ปล่อยเวลาให้คลอรีนให้ออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค 

หลงัเตมิคลอรนีไปแลว้ ไม่ควรใชน้ ้าทนัท ี ควรมเีวลาพกัน ้าเพื่อใหค้ลอรนีออกฤทธิฆ์า่เชือ้โรค และระเหยออกไปบา้ง
ประมาณ 3-4 ชม. (อย่างน้อย 30 นาท)ี สุกรจะไดน้ ้าดืม่ทีม่คีลอรนีเขม้ขน้เหลอืเพยีง 0.5-1 ppm ซึง่ถอืไดว้่าเหมาะสม 
ปลอดภยั และกลิน่ไม่ฉุน หากใสค่ลอรนีทีค่วามเขม้ขน้สงูมาก (20 ppm) ควรพกัไวป้ระมาณ 24-48 ชม. ได ้

6. ควบคมุแสงแดด และอณุหภมิูให้เหมาะสม 

แสงแดด ความรอ้น หรอือุณหภูมทิีส่งูจะสง่ผลใหค้ลอรนีมปีระสทิธภิาพในการฆา่เชือ้โรคได้ลดน้อยลง และคลอรนีอสิระ 
จะระเหยไปเรว็ยิง่ขึน้ ดงันัน้หลงัจากใสค่ลอรนีในน ้าดบิแลว้ ควรมฝีาปิดถงัพกัน ้า เพื่อใหค้ลอรนีออกฤทธิไ์ดเ้ตม็ที ่ ไม่
เสือ่มสภาพจากแสงแดด ไม่ระเหยเรว็จนหมดไป ฟารม์สว่นมากจงึนิยมใสก่นัในชว่งกลางคนื หากในน ้าไม่มคีลอรนีเหลอืแลว้ 
ควรเตมิลงไปใหม่ในทนัท ี

7. เลือกคลอรีนให้ถกูใจ 

เมื่อพจิารณา และปรบัการใชค้ลอรนีใหถู้กหลกั 6 ขอ้ ขา้งต้นแลว้ จะถูกใจหรอืไม่ คงตอ้งพจิารณาจากราคา และคุณภาพ
ความส าเรจ็ โดยวดัปรมิาณคลอรนีอสิระปลายน ้า ทีค่วรเหลอืไม่น้อยกว่า 0.2-0.5 มก./ลติร (ppm) ดว้ยชดุทดสอบ หรอื
เครื่องมอืตรวจวดั พรอ้มกบัสขุภาพสุกรทีด่ขี ึน้ นอกจากวธิใีสค่ลอรนีดว้ยตนเองแลว้ เครือ่งจ่ายคลอรนีอตัโนมตั ิกอ็าจเป็นอกี
ทางเลอืกหนึ่งทีถู่กใจหลายๆ ฟารม์ ในทนัท ี

โดยสรปุแลว้ ความส าคญัของคลอรนีอยู่ทีเ่ป็นสารออกซไิดซ์อย่างแรง จงึออกฤทธิใ์นทนัท ี และยงัมตีกคา้งอยู่ในรปูแบบ
คลอรนีอสิระ ทีอ่อกฤทธิไ์ดย้าวนาน การเตมิคลอรนีตัง้ตน้ปรมิาณน้อยไป จะไม่ท าใหเ้กดิคลอรนีอสิระตกคา้ง แต่การเตมิ
คลอรนีปรมิาณมากไปจะเป็นอนัตราย สิน้เปลอืง มกีลิน่เหมน็ฉุน ท าใหสุ้กรไม่ดื่มน ้า ดงันัน้จงึควรเตมิในปรมิาณทีเ่หมาะสม ให้
ฆา่เชือ้โรคไดท้นัท ี และยงัมเีหลอือยู่ในรปูแบบอสิระดว้ย โดยมปัีจจยัเกีย่วกบัคุณภาพน ้า วธิกีารใช ้ เวลา อุณหภูม ิ เป็น
ตวัก าหนดร่วมดว้ย ดงันี้แลว้การใชค้ลอรนีในน ้าดื่ม จงึไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซบัซอ้น หรอืผดิพลาด คลาดเคลื่อน จนก่อปัญหาไม่รู้
จบในฟารม์สุกรอกีต่อไป....มาใชค้ลอรนีใหถู้กตอ้งกนัเถอะ หม ูและเพื่อนปศุสตัวทุ์กชนิดขอรอ้ง !!  
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