คลอรีน (Chlorine)
คลอรีน (Cl2) เปนธาตุที่อยูในกลุมฮาโลเจน (กลุมO) ในตารางธาตุ มีลักษณะ
เปนกาซ สีเหลืองแกมเขียว มีกลิ่นฉุน ไมพบในธรรมชาติ
ประวัติ
Pliny ชาวโรมันไดทําการทดลองทางเคมีเพื่อแยกทองคําบริสุทธิ์ พบวา
ค.ศ. 77
เกิดสารไฮโดรเจนคลอไรด (กรดเกลือซึ่งมีคลอรีนเปนองคประกอบ: HCl)
ค.ศ. 720-810 Geber นักเคมีชาวอาหรับพบวาเมื่อใหความรอนแกกรดกัดทอง (HNO3
1 สวน ผสมกับ HCl 3 สวน ) จะไดกาซชนิดหนึ่งมีกลิ่นฉุนแตไมทราบวาเปนกาซคลอรีน
ค.ศ. 1774
Karl W. Scheele นักเคมีชาวสวีเดน ไดรับเกียรติวาเปนคนแรกที่คน
 พบ
กาซคลอรีน โดยการเผาสวนผสมของแมงกานีสไดออกไซด (MnO2) และกรด HCl ตามสมการ
MnO2 + 4HCl
MnCl2 + Cl2 + 2H2O
ค.ศ. 1814
Sir Humphry Davy ประกาศวากาซของ Scheele เปนธาตุบริสุทธิ์
และใหชื่อวา chlorine ซึ่งมาจากภาษากรีกวา chloros ซึ่งมีความหมายวา เหลืองแกมเขียว
ค.ศ. 1830
Michael Faraday ผลิตและแยกคลอรีนไดจากกระบวนการไฟฟาเคมี
Electrolytic Cell

ค.ศ. 1900

การผลิตกาซคลอรีนในชวงนี้ ใชเซลไฟฟาระบบปรอท ( Mercury
Electrolytic Cell ) และ ระบบไดอะแฟรม (Diaphragm Electrolytic Cell)
ค.ศ. 1923
มีการนํากาซคลอรีนมาใชในระบบบําบัดน้าํ เสียเปนครั้งแรกที่มลรัฐ
เพนซิลวาเนียร
ค.ศ. 1930
อุตสาหกรรมเคมีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ไดมกี ารนําคลอรีนมาใชงาน
อยางกวางขวางนอกเหนือจากคุณประโยชนในดานการฟอกสีและฆาเชื้อโรคในน้ํา
ปจจุบันคลอรีน ถูกนํามาใชประโยชนมากมาย เชน ใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
พลาสติก PVC (Polyvinyl Chloride) ใชผลิตน้ํายาทําความสะอาดเสื้อผา เปนสวนประกอบ
ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจําพวก ออรกาโนคลอรีน

ขอมูลทั่วไปของคลอรีน
คลอรีนในสภาวะอุณหภูมิและความดันปกติ จะอยูในรูปกาซสีเขียวตองออน ใน
สภาวะภายใตความดันจะเปลี่ยนเปนของเหลวสีอําพัน ในสภาพแหงคลอรีนจะไมกัดกรอนโลหะ
แตถามีความชืน้ อยูดว ยการกัดกรอนจะรุนแรง ไมระเบิดและติดไฟ แตชวยใหไฟติดเหมือนกาซ
ออกซิเจน
คลอรีนที่อยูในภาชนะบรรจุเปนคลอรีนแหง และมีสภาพเปนของเหลวอยูภ ายใต
ความดันสูง โดยความดันจะสูงขึ้นตามอุณหภูมิ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสวนทีเ่ ปนของเหลว
บริเวณสวนลางของภาชนะบรรจุจะเปลี่ยนสภาพเปนกาซ ตัวอยางเชนที่อุณหภูมิ 35 OC ความดัน
ของกาซคลอรีนในภาชนะบรรจุจะเทากับ 10 เทาของความดันบรรยากาศ ถาอุณหภูมิสูงถึง 65 OC
ความดันกาซภายในจะเทากับ 20 เทาของความดันบรรยากาศ ซึ่งจะเปนอันตรายตอภาชนะบรรจุ
ดังนั้นควรเก็บภาชนะบรรจุคลอรีนในที่รมและมีอากาศถายเทสะดวก
สมบัติทางฟสกิ ส
o
o
o
o
o
o
o

สภาพกาซ สีเขียวตองออน สภาพของเหลว สีเหลืองอําพัน
กลิ่นฉุนแสบจมูก
จุดหลอมเหลว - 101 OC
จุดเดือด -34.6 OC
เปลี่ยนสภาพจากของเหลวเปนกาซปริมาตรเพิ่มขึ้น 460 เทา
หนักกวาอากาศ 2.5 เทา
ละลายน้ําไดเล็กนอย

ประโยชนและโทษของคลอรีน
ประโยชน คลอรีนใชเปนสารคาเชื้อโรคในน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และราคา
ไมแพง ใชเปนสารตั้งตนในการผลิตพลาสติก ผลิตยาฆาแมลง ใ ชฟอกสีเยื่อกระดาษ ตลอดจน
เสนใยผา
โทษ คลอรีนเมื่อมีความชืน้ จะกัดกรอนโลหะเกือบทุกชนิด เปนอันตรายแก
อวัยวะของรางกาย เชน ตา จมูก ผิวหนัง เมื่อถูกคลอรีนจะอักเสบและบวมพอง ถาสูดดมเขาไปจะ
เกิดอาการอึดอัด หายใจไมสะดวก เจ็บคอ แนนหนาอก และอาจทําใหเสียชีวติ ถาสูดดมในปริมาณ
มากเกินไป

ตารางที่ 1 แสดงระดับความรุนแรงของคลอรีนกาซในปริมาณตางๆ
ระดับความรุนแรง
ปริมาณความเขมขนที่ทําให
รับรูไดวามีคลอรีนอยู
ความเขมขนทีอ่ าจมีไดใน
ระยะเวลายาวนาน
เกิดพิษนอย
เกิดพิษคอนขางมาก

เปนพิษมาก
เสียชีวิต

ลักษณะอาการ
-

ความเขมขน ( ppm )
0.1 – 0.3

-

1

น้ําตาไหล ไอ และมีน้ํามูกไหล
หายใจไมสะดวก ลืมตาไมคอ ย
ขึ้น เจ็บหนาอก และ เปน
อันตรายถึงแกชีวิตในเวลา
30 นาที- 1 ชม.
หายใจไมออก หมดสติ
เสียชีวิตภายใน 30 นาที - 1ชม.
-

2-5
5-30

30-60
1000

กระบวนการผลิตกาซคลอรีน
หลักการผลิตกาซคลอรีนก็คือใชกระบวนการทางไฟฟาเคมีแยกน้ําเกลือซึ่งทายสุด
แลวจะไดผลิตภัณฑหลัก คือ โซดาไฟ (Caustic Soda) กาซคลอรีน (Cl2) และมีกา ซไฮโดรเจน
เปนผลิตภัณฑพลอยได (by product)
วิธีหลักในการผลิตกาซคลอรีน โดยใชหลักการไฟฟาเคมีในเชิงอุตสาหกรรมที่ใช
กันอยูใ นปจจุบันมี 3 ไดแก
1. วิธีเซลปรอท (Mercury Electrolytic Cell) วิธีนี้จะไดโซดาไฟ ประมาณ
50 เปอรเซ็นต
2. วิธีเซลไดอะแฟรม (Diaphragm Electrolytic Cell) วิธีนี้จะไดโซดาไฟ
คอนขางนอย ประมาณ 10 - 12 เปอรเซ็นต
3. วิธีเซลเมมเบรน (Membrane Electrolytic Cell) วิธีนี้ในปจจุบันนิยมใชกัน
มากเนื่องจากไมมีการใชสารปรอท ซึ่งเปนพิษตอสิ่งแวดลอม และเปอรเซ็นตโซดาไฟใกลเคียงกับ
วิธีที่ใชเซลปรอท คือ ประมาณ 30 -40 เปอรเซ็นต (รูปที่ 1)

Cl2

H2

-

+
Na+
H2O

Brine

Anode

+

H
Membrane

Cl

Alternative Disinfectants

Membrane Electrolytic Cell

Spent Brine

-

OH

Caustic

Cathode

Caustic Outlet

Membrane Electrolytic Cell Process

รูปที่ 1 แสดงหลักการผลิตกาซคลอรีนโดยวิธี เซลเมมเบรน

เกลือ

หนวยผลิตน้ําเกลือ

หนวยน้ําเกลือบริสุทธิ์

หนวยบรรจุกาซคลอรีน

เซลแยกนําเกลือดวยไฟฟา

กระบวนการเก็บโซดาไฟ และทําโซดาไฟเขมขน

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการผลิตกาซคลอรีน

หนวยบรรจุกาซ H2

ภาชนะบรรจุคลอรีน
ภาชนะบรรจุกา ซคลอรีนมีหลายขนาด แตสําหรับประเทศไทยที่ใชกันมากจะมีอยู
3 ขนาด ไดแก ขนาดบรรจุ 100 กก. 1,000 กก. และ 20 - 25 ตัน
ภาชนะบรรจุขนาด 100 กก . ลักษณะเปนถังเหล็กขนาดความสูง 1,054 มิลลิเมตร
เสนผาศูนยกลางภายใน 368.3 มิลลิเมตร ความหนาของถัง 3.96 มิลลิเมตร ปริมาตร 84 ลิตร
สวนหัวของถังประกอบดวยวาลวชนิดมีปลั๊กหลอมละลาย(Fusible Plug)ในตัว และฝาครอบวาลว
เพื่อปองกันวาลวเสียหายจากการกระแทก ขณะทําการขนสง ปลั๊กหลอมละลาย จะทํางานที่อุณหภูมิ
74 o C โดยประมาณ มีหนาที่ปองกันถังระเบิด เมื่อไดรบ
ั ความรอนสูง หามแตะตองปลั๊กตัวนี้โดย
ไมจําเปน คลอรีนกาซขนาด 100 กก. ใชกันในโรงงานผลิตน้ําขนาดเล็ก และใชกบั ประปาบาดาล
(รูปที่ 3)
ภาชนะขนาดบรรจุ 1,000 กก. เปนถังเหล็กทรงกระบอกขนาดความยาว 2,200
มิลลิเมตร เสนผาศูนยกลางภายใน 770 มิลลิเมตร มีปริมาตร 840 ลิตร ที่หัวถังมีวาลวชนิดไมมปี ลั๊ก
หลอมละลาย 2 ตัว และมีปลั๊กหลอมละลายแยกตางหาก 3 ตัว ตั้งอยูในมุม 120o ซึ่งกันและกัน
พรอมฝาครอบ สวนทายของถังเปนสวนโคงเชนเดียวกัน มีปลั๊กหลอมละลาย 3 ตัวพรอมฝาครอบ
เชนเดียวกันแตไมมีวาลว (รูปที่ 4 ) การจายคลอรีนในถังขนาดบรรจุ 1,000 กก. สามารถจายได
2 แบบคือในรูปกาซ (จายทีว่ าลวบน) และในรูปคลอรีนเหลว (จายวาลวลาง)
การจายในรูป
คลอรีนเหลวนีจ้ ะใชกับโรงงานผลิตน้ําขนาดกําลังผลิตมากๆ เ ชนโรงงานผลิตน้ําบางเขนของการ
ประปานครหลวงซึ่งตองอาศัยอุปกรณในการระเหยคลอรีนเหลวใหอยูในรูปของกาซ(Evaporator)
(รูปที่ 5)
ภาชนะขนาดบรรจุ 20 ตัน (Tank Truck) เปนถังเหล็กทรงกระบอกขนาดใหญ
หัวทายกลมมนความยาวของถัง 7,030 มิลลิเมตร เสนผาศูนยกลางภายใน 1,800 มิลลิเมตร ปริมาตร
17.15 ลบ.ม.ความหนาของถัง 16 มิลลิเมตร ไมนิยมใชในงานประปา ใชในอุตสาหกรรมกระดาษ
และพวกสิ่งทอ

รูปที่ 3 ภาชนะบรรจุกาซคลอรีนขนาด 100 กก.

รูปที่ 4 ภาชนะบรรจุคลอรีนขนาด 1 ตัน

รูปที่ 5 อุปกรณที่ใชระเหยคลอรีนเหลว
ประเภทของคลอรีน
คลอรีนที่ใชในกระบวนการผลิตน้ําประปานอกจากอยูใ นรูปกาซแลวยังมีจําหนาย
ในรูปของ คลอรีนน้ํา และคลอรีนผง
คลอรีนน้ํา (NaClO) หรือโซเดียมไฮโปคลอไรต ความหมายตางจากคลอรีนกาซ
ที่อยูในรูปของเหลว มีลักษณะเปนสารละลายสีเขียวตองมีปริมาณคลอรีนที่ใชงานไดอยูใ นชวง
7 -15 เปอรเซ็นต ชื่อทางการคาอาจมีหลายชื่อเชน Liquid Bleach Pure Chlor และ Top Chlor
เปนตน น้ํายาซักผาขาวในทองตลาดบางยีห่ อก็มีคลอรีนน้ําเปนสวนประกอบ คลอรีนประเภทนี้ใช
งานงาย แตราคาคอนขางแพงเมื่อเทียบกับคลอรีนกาซ สวนใหญนิยมใชฆาเชื้อโรคในน้ําที่ใชใน
กระบวนการผลิต (Process Water) ของโรงงานอุตสาหกรรม ไมนยิ มใชในงานประปาเนื่องจาก
ราคาคอนขางแพง
คลอรีนผง [Ca (OCl) 2] มีลักษณะเปน ผง เม็ด หรือ เกล็ด สีขาว ปริมาณคลอรีน
ที่ใชงานไดอยูใ นชวง 65-71 เปอรเซ็นต ใชงานไมสะดวกเหมือนคลอรีนน้ํา เวลาใชงานตองนํามา
ละลายน้ํา แลวนําสวนที่เปนของเหลวไปใชงาน เหมาะสําหรับงานประปาขนาดเล็กที่อยูในพื้นที่
ทุรกันดาร เนือ่ งจากขนสงงายมีความปลอดภัยสูง

ปฏิกิริยาของคลอรีนในน้ํา
คลอรีนกาซ (Cl2) กาซคลอรีนเมื่ออยูในน้ําจะเกิดปฏิกริ ิยาไฮโดรไลซีส ให
กรดไฮโปคลอรัส และ กรดไฮโดรคลอริก ดังสมการ
Cl2 + H2O

HOCl (hypochlorous) + HCl

กรด HOCl แตกตัวในน้ําจะให hydrogen ion และ

hypochlorite ion

ดัง

สมการ
HOCl

H+ + OCl

-

และ OCl – เรียกวาคลอรีนอิสระคงเหลือ ( Free residual
Chlorine) ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือชนิดใดจะมากหรือนอยกวากันอยูที่ สภาพ pH ของน้ํา
ที่ pH ของน้ําต่ํากวา 1 คลอรีนอิสระคงเหลือ จะอยูใ นรูปของคลอรีนกาซ (Cl2)
ทั้งหมด และจะระเหยสูบรรยากาศ ที่ pH 1- 3.5 คลอรีนอิสระจะอยูในรูปของกาซ และ HOCl
ที่ pH ในชวง 3.5 – 5.5 คลอรีนอิสระจะอยูในรูป HOCl ทั้งหมด ที่ pH ในชวง 5.5- 9 จะอยูใ น
รูปของ HOCl และ OCl – และที่ pH ตั้งแต 9 ขึ้นไป จะอยูในรูป OCl – (รูปที่ 6)
Cl2

,

HOCl

HOCl

รูปที่ 6 แสดงผลของ pH และการเปลี่ยนแปลงชนิดของคลอรีนอิสระคงเหลือ

คลอรีนอิสระในรูป HOCl มีประสิทธิภาพในการฆาเชือ้ โรคมากกวาคลอรีนใน
รูป OCl – ถึง 100 เทา ดังนั้นเพื่อใหประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคสูง ควรจะมีคลอรีนในรูปของ
HOCl เหลืออยูในน้ํา
ตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก สําหรับการฆาเชือ้ โรคในน้ําทั้ง
แบคทีเรียและไวรัสโดยทัว่ ไป ปริมาณคลอรีนอิสระที่เหลืออยูในน้ําเมือ่ เวลาผานไป 30 นาที ตอง
ไมต่ํากวา 0.5 มก./ล. โดยที่ pH ของน้ําตองไมสูงกวา 8 และความขุนตองไมเกิน 1 NTU
ในน้ําประปาซึ่งผลิตจากน้ําผิวดิน สวนมากจะมีแอมโมเนียเหลืออยูในน้ําเมื่อทํา
ปฏิกิริยากับคลอรีน (HOCl ) จะไดคลอรีนอิสระคงเหลืออีกชนิดหนึ่งเรียกวา คลอรามีน หรือ
combined residual chlorine ไดแกโมโนคลอรามีน ( NH2Cl ) ไดคลอรามีน ( NHCl2 ) และ
ไตรคลอรามีน ( NCl3) ดังสมการ

HOCl + NH3

NH2Cl + H2O

NH2Cl + HOCl

NHCl2 + H2O

NHCl2 + HOCl

NCl3

+ H2O

combined residual chlorine มีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคต่ํา

แตคงทนอยู

ในน้ําไดยาวนานกวาคลอรีนอิสระ ทั้ง Free Residual Chlorine และ Combined Residual
Chlorine รวมกันเรียกวาคลอรีนคงเหลือทั้งหมด (Total Residual Chlorine)
สําหรับคลอรีนน้ําและคลอรีนผงปฏิกิริยาในน้ําเปนไปตามสมการขางลาง
NaOCl

+ H2O

Ca(OCl)2 + 2H2O

HOCl + NaOH
2HOCl + Ca(OH)2

การใชคลอรีนน้ําและผง เมือ่ เปรียบเทียบกับการใชคลอรีนกาซ จะเห็นวาการใช
คลอรีนน้ําและผงจะทําใหแนวโนมของคา pH เปนไปในทางที่สูงขึ้น เนื่องจากตามสมการเคมีมีจะ
มีดางเกิดขึน้ แตการใชคลอรีนกาซจะทําใหแนวโนมของคา pH ในน้ําต่ําลงเนื่องจากมีกรดเกิดขึ้น
ดังนั้นการใชคลอรีนกาซฆาเชื้อโรคตามทฤษฎีแลวจะมีประสิทธิภาพดีกวาการใชคลอรีนรูปอื่น แต
ในทางปฏิบัตนิ ั้นผลไมแตกตางกันมากนัก เพราะปริมาณคลอรีนที่ใชนอยมากผลกระทบตอ pH
ของน้ําจึงคอนขางนอย
สรุป คลอรีนในน้ําประปาทั่วไปจะมี ทั้ง Free residual chlorine (HOCl และ OCl -) และ
Combined residual chlorine
Total Residual Chlorine = Free residual chlorine + Combined residual chlorine

ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพของคลอรีนในน้ํา
ปจจัยที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพของคลอรีนในน้ําไดแก
1. pH ของน้ํา ดังไดกลาวไวแลว ถา pH สูง คลอรีนอิสระจะอยูใ นรูปของOCl –
ในเปอรเซ็นตคอนขางสูง ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อโรคต่ําลงมาก ยิ่งในกรณีนา้ํ
จากระบบหลอเย็นซึ่งสวนใหญ pH เกือบถึง 9 ประสิทธิภาพการทําลายเชื้อโรคเกือบจะหมดไป
ดังนั้นการเติมคลอรีนในน้ําหลอเย็นประสิทธิภาพในการฆาเชื้อจะต่ํามาก
2. อุณหภูมิ อุณหภูมิมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของคลอรีนในน้ําดวยเหตุผล
หลัก 2 ประการไดแก ปริมาณชนิดของคลอรีนอิสระคงเหลือ กรณีทอี่ ุณหภูมิของน้าํ ต่ําคลอรีน
อิสระคงเหลือจะอยูใ นรูปของ HOCl มาก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ในทางกลับกัน ถาอุณหภูมิของ
น้ําสูง คลอรีนอิสระคงเหลือจะอยูใ นรูปของ HOCl นอย อีกประการหนึ่งก็คือ อุณหภูมิสูงจะทํา
ใหคลอรีนสลายตัวไดดกี วาที่อุณหภูมิต่ําเปนเหตุใหประสิทธิภาพของคลอรีนต่ําลงดวย
3. เวลา ถาเวลาที่สัมผัสน้ํา (Contact time) นานขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพในการ
คาเชื้อโรคของคลอรีนสูงขึ้น ในทางกลับกันถาเวลาที่สมั ผัสน้ํานอยลงประสิทธิภาพจะต่ําลง
4. ความเขมขน เชนเดียวกับเวลาถาความเขมขนของคลอรีนสูงประสิทธิการฆา
เชื้อโรคจะสูง
โดยทั่วไปเมื่อตองการจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฆาเชื้อโรคในน้ํา ปจจัย
ที่ควรพิจารณาคือคา C.T (มก.-นาที ลิตร-1)
C = ความเขมขนของคลอรีนที่เหลือ

(มก./ลิตร) , T = เวลาสัมผัส (นาที)

ตัวอยางเชน สาร A และ สาร B มี คา C.T ในการฆาเชื้อโรค C เทากับ 5
และ 6 มก.-นาที ลิตร-1 ตามลําดับ สามารถสรุปไดวา สาร A มีประสิทธิภาพมากกวาสาร B
ในกรณีสารชนิดเดียวกันถารูคา C.T เราสามารถ จะเลือกไดวาจะใหมีเวลาสัมผัส
นานเทาไรโดยใชวิธีการปรับเปลี่ยนความเขมขนที่เหลือ ตัวอยางเชน คา C.T ของคลอรีนในการฆา
เชื้อโรค H เทากับ 3 มก.-นาที ลิตร-1 หมายความวาในเวลา 10 นาที จะตองเติมคลอรีนลงในน้ํา
แลววัดคลอรีนที่เหลือใหได 0.3 มก./ลิตร หรือถาตองการใชเวลาสั้นลงเหลือ 1 นาที จะตองเติม
คลอรีนแลวใหมีคลอรีนเหลืออยูในน้ํา 3 มก./ลิตรเปนตน
5. สารอินทรียในน้ํา ในกรณีที่น้ํามีสารอินทรียสูงจะทําใหคลอรีนมีประสิทธิภาพ
ดอยลงเนื่องจากคลอรีนที่เติมลงไปจะไปทําปฏิกิริยากับสารอินทรียกอนทําใหเหลือคลอรีนที่จะไป
ฆาเชื้อโรคนอย นอกจากนี้ปฏิกิริยาระหวางคลอรีนกับสารอินทรียในน้ํายังทําใหเกิดสารจําพวก
THMs (Trihalomethane) ซึ่งเปนพิษตอรางกาย ดังนัน
้ ในกรณีที่น้ํามีสารอินทรียสูง (วัดไดในรูป

ของ TOC) จะตองกําจัดสารอินทรียใหเหลือนอยกอนทีจ่ ะมีการเติมคลอรีน เพื่อที่จะไมสิ้นเปลือง
คลอรีน และไมกอใหเกิดสารพิษ ในกรณีที่ไมตองการกําจัดสารอินทรียกอน เนื่องจากความยุงยาก
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต อาจเปลี่ยนสารฆาเชื้อโรคจากคลอรีนเปนชนิดอื่นซึ่งไมทํา
ปฏิกิริยากับสารอินทรีย เชน คลอรีนไดออกไซด ก็สามารถทําไดเชนเดียวกัน
ขอดีของคลอรีน
คลอรีนมีขอไดเปรียบสารอื่นๆที่ใชฆาเชื่อโรคในน้ําหลายประการไดแก
1. ราคาถูกเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจของสังคมไทยเมื่อเทียบกับสารที่ใชฆาเชื้อ
โรคชนิดอื่นๆ เชน โอโซน คลอรีนไดออกไซด และไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปนตน
2. หาซื้องายมีจําหนายทั่วไป
3. มีใหเลือกใชหลายรูปแบบไมวาจะเปนคลอรีนกาซ คลอรีนน้ํา และคลอรีนผง
ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณน้ําผลิต
4. การเติมคลอรีนลงในน้ําคอนขางงายและไมยุงยากซับซอน
ขอเสียของคลอรีน
คลอรีนถึงแมจะมีขอดีหลายอยางแตกม็ ีขอดอยเชนกันไดแก
1. กรณีที่น้ํามีปริมาณสารอินทรียสูง จะทําใหสิ้นเปลืองคลอรีนมาก เพราะวา
คลอรีนสวนหนึ่งจะไปทําปฏิกิริยากับสารอินทรีย นอกจากนี้คลอรีนที่ทําปฏิกิริยากับสารอินทรีย
จะใหผลิตภัณฑพลอยไดพวก THMs ซึ่งเปนสารพิษ เปนโทษตอรางกาย
2. ในกรณีที่นา้ํ มีคา pH สูงเกิน 8 ขึ้นไปประสิทธิภาพการฆาเชื้อโรคจะลดลง
เนื่องจากคลอรีนอิสระจะอยูใ นรูปของ OCl – ดังนั้นการฆาเชื้อโรคดวยคลอรีนตองปรับ pH
ไมใหสูงเกินไป
3. คลอรีนไมมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ Protozoa จําพวก Giardia sp. และ
Cryptosporidium sp

