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 ก่อนอื่นขอสวสัดีปีใหม่ 2554 และขอบคณุทุกๆ ท่านท่ีติดตามอ่านกนัมาอย่างตอ่เน่ือง  

ในฉบบันีจ้ะขอนําบทความเก่ียวกบัคลอรีนมาใหอ้า่นกนัครบั เพราะมีการนําคลอรีนมาใชก้นัอยูท่ ัง้ในสตัวบ์กและ
สตัวนํ์า้ 

 
 คลอรีน คืออะไร ??? 

  เม่ือกลา่วถึงคลอรีน หลายคนคงนึกไปถึงการใชค้ลอรีนฆ่าเชือ้ในนํา้ประปา หรือใช ้ คลอรีนฆ่าเชือ้ใน
สระวา่ยนํา้ แตต่ามความเป็นจริงแลว้การใชป้ระโยชนจ์ากคลอรีนมากกวา่สองสิ่งที่เอย่ถึงนีม้ากนัก คลอรีนเป็นธาตุ
ที่อยูใ่นกลุม่ฮาโลเจน ซึง่เป็นกลุม่เดียวกบัไอโอดีน, ฟลอูอรีน และโบรมีน เรารูจ้กัไอโอดีนกนัดีในแง่ของยาฆ่าเชือ้
โรค เชน่ ทิงเจอรไ์อโอดีน, เบตา้ดีน, ไอโอโดฟอร ์ และเรารูจ้กัฟลอูอรีนในแง่ฟลอูอไรดท์ี่ผสมในยาสีฟันป้องกนัฟันผุ 
คลอรีนมกัจะอยูร่วมกบัธาตุอื่นเป็นสารประกอบที่เราพบเห็นอยูเ่สมอ เชน่ เกลือแกง ซึง่มีชือ่ทางเคมีวา่ โซเดียม
คลอไรด ์ โดยมีธาตคุลอรีนรวมตวัอยูก่บัธาตโุซเดียม เป็นตน้ 

 
  มนุษยร์ูจ้กัใชป้ระโยชนจ์ากคลอรีนมานานนับศตวรรษแลว้ ประเทศผูผ้ลิตคลอรีนรายใหญข่องโลกใน
ปัจจบุนั คือ ประเทศสหรฐัอเมริกา ซึง่ไดนํ้าคลอรีนมาใชใ้นอตุสาหกรรมการผลิตพลาสติก, การผลิตยาฆ่าแมลง
และวตัถมีุพิษหลายชนิด, การบําบดันํา้เสียและในอตุสาหกรรมอื่นๆ อีกหลายชนิด วิธกีารผลิตคลอรีนในปัจจบุนั 
จะใชก้ระแสไฟฟ้าแยกคลอรีนอกจากสารละลายเกลือแกง ซึง่ประมาณกนัวา่ 97% ของการผลิตคลอรีนทัว่โลกได ้
จากวิธกีารผลิตแบบนี ้
 

 ชนิดของคลอรีนและการใชง้าน  
  คลอรีนที่อยูใ่นรปูของสารประกอบมีอยูห่ลายชนิด ซึง่แต่ละชนิดก็มีคณุสมบติัทางเคมีแตกตา่งกนัและ
การใชง้านก็ไม่เหมือนกนั เชน่  

1. คลอรีนน้ํา (Chlorine water) เป็นสารละลายของกา๊ซคลอรีน (Cl2) ในนํา้ กรรมวิธกีาร
ผลิตโดยการผ่านกา๊ซคลอรีนลงไปในนํา้ ซึง่กา๊ซคลอรีนมีความสามารถในการละลายนํา้ไดค้อ่นขา้งตํ่า คือ ละลาย
ไดเ้พียง 6.41 กรมั ในนํา้ 1 ลิตร ที่อณุหภมิู 25oC เม่ือคลอรีนละลายอยูใ่นนํา้ประมาณ 2/3 จะอยูใ่นรปูของ
คลอรีนอิสระ (Cl2)  และสว่นที่เหลือ 1/3 จะรวมตวักบันํา้กลายเป็นกรดไฮโปคลอรสั (HClO) ดงัสมการ 

 
Cl  +  H2O                      H+ + Cl-  +  HClO 

 
 คลอรีนน้ํา สามารถนํามาใชป้ระโยชนใ์นการฟอกสี การฆ่าเชือ้ในนํา้ประปาและสระวา่ยนํา้  
 ขอ้ดีของคลอรีนน้ํา คือ มีราคาถกูแตจ่ะไม่สะดวกในการใชง้าน เพราะควบคมุความเขม้ขน้ที่แน่นอนไดย้าก  

   
2. สารประกอบไฮโปคลอไรต ์(Hypochlorite : เชน่ NaOCl)  เป็นสารประกอบของเกลือ

โซเดียม หรือ แคลเซยีมไฮโปคลอไรต ์ สารประกอบเหลา่นีอ้าจจะผลิตออกมาจาํหน่ายในรปูของเหลวหรอืของแขง็ 

ก็ได ้ เชน่ ที่รูจ้กักนัทัว่ไปในนามคลอรีนผง ที่มีจาํหน่ายในทอ้งตลาด มีอยูห่ลายแบบ เชน่  

   แคลเซยีมไฮโปคลอไรตผ์ง ที่ผลิตออกมาเป็นการคา้จะมีปริมาณคลอรีนออกฤทธิ ์ 50-60% หรือ บาง

บริษทัอาจผลิตใหไ้ดค้ลอรีนออกฤทธิส์งูถึง 90-94% ก็ได ้
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 ปูนคลอรีน (Chlorinated lime) ผลิตออกมาในรปูผง ซึง่มีสว่นประกอบของแคลเซยีมไฮโปคลอไรต ์
(Ca(OCl2)), เกลือแคลเซยีมคลอไรด ์ (CaCl2) และปูนไฮดรอกไซด ์ (Ca(OH)2), โดยมีปริมาณคลอรีนออกฤทธิ ์

อยูใ่นชว่ง 24-37% 
 

  สาํหรบัโซเดียมไฮโปคลอไรตน้ั์น ไม่สามารถผลิตออกมาจาํหน่ายในรปูของแขง็ได ้ เน่ืองจากสภาพไม่ 
คงตวั, สลายตวัไดง้่ายเม่ือเป็นของแขง็ และถา้มีความบริสทุธิส์งูจะกลายเป็นวตัถรุะเบิดได ้ ดงัน้ันการผลิตจาํหน่าย
จะนํามาละลายนํา้ซึง่จะคงสภาพไดดี้ โดยมีปริมาณคลอรีนออกฤทธิอ์ยูใ่นชว่ง 14-15% สารละลายเกลือคลอรีน
มกัจะรูจ้กัและเรียกวา่ คลอรีนนํา้ ซึง่ถา้จะเรียกกนัใหถ้กูตอ้ง คลอรีนนํา้ ก็คือกา๊ซคลอรีนที่นํามาละลายในนํา้  
สว่นเกลือคลอรีนในรปูของโซเดียมไฮโปคลอไรต ์ เม่ือนํามาละลายนํา้อาจเรียกวา่ สารละลายเกลือคลอรีน หรือ 
ชือ่การคา้ที่รูจ้กักนัทัว่ไป คือ คลอร็อกซ ์ เม่ือละลายนํา้แลว้สารประกอบของคลอรีนในรปูของไฮโปคลอไรต ์  
จะคงทนไดใ้นนํา้ที่มีพีเอชสงู ดีกวา่นํา้ที่มีพีเอชตํ่า  

 
 3.  สารประกอบคลอไรต ์(Chlorite : เชน่ NaClO2) ปัจจบุนัการผลิตเป็นอตุสาหกรรมมี 

โซเดียมคลอไรตต์วัเดียว มีลกัษณะเป็นของแขง็สีขาว ละลายนํา้ไดดี้มีความสามารถในการละลายนํา้ไดถึ้ง  
460 กรมั ตอ่นํา้ 1 ลิตร ที่อณุหภมิู 30O C  เม่ือทาํปฏกิิริยากบักรดจะใหก้า๊ซคลอรีนไดออกไซด ์ (ClO2)  
จึงใชส้าํหรบัเป็นตวัผลิตคลอรีนไดออกไซดอ์ีกตอ่หน่ึง 

 
 4.  สารประกอบคลอเรต (Chlorate : NaClO3) เชน่ โซเดียมคลอเรต มีลกัษณะเป็นผลึกแขง็ 
สีขาวสามารถละลายนํา้ไดดี้ โดยละลายนํา้ไดถึ้ง 957 กรมั ตอ่นํา้ 1 ลิตร ที่อณุหภมิู 20O C โซเดียมและ 
โปแตสเซยีมคลอเรตสามารถใชผ้ลิตคลอรีนไดออกไซดเ์ชน่เดียวกนั นอกเหนือจากนีก็้จะใชใ้นการผลิตยาปราบ
วชัพืช ใชใ้นอตุสาหกรรมการสกดัแรย่เูรเนียม และโปแตสเซยีมคลอเรตใชส้าํหรบัอตุสาหกรรมทาํไมข้ดีไฟ 
 
 5.  สารประกอบเปอรค์ลอเรต (Perchlorate : เชน่ NaClO4) สารประกอบคลอรีนในกลุม่นี้ 
ไดแ้ก่ โซเดียมเปอรค์ลอเรต (NaClO4) แอมโมเนียมเปอรค์ลอเรต (NH4ClO4) และโปแตสเซยีมเปอรค์ลอเรต
(KClO4) นอกจากนี้ยงัอยูใ่นรปูของเกลือแมกนีเซยีมไดด้ว้ย สาํหรบัโซเดียมเปอรค์ลอเรต เป็นของแขง็สีขาวมี
ความสามารถในการละลายนํา้สงูมาก คือ ละลายไดถึ้ง 2,106 กรมั ตอ่นํา้ 1 ลิตรที่อณุหภมิู 25O C การใช ้
ประโยชนจ์ากสารกลุม่นีส้ว่นใหญจ่ะใชผ้ลิตวตัถรุะเบิด, เชือ้เพลิงในการขบัดนัจรวด, สารดดูความชืน้ 
 
 6.  คลอรีนไดออกไซด ์ (Chlorine dioxide)  มีสภาพเป็นกา๊ซในอณุหภมิูปกติ และระเบิดไดง่้าย  

ดงัน้ันในกรรมวิธกีารผลิตคลอรีนไดออกไซด ์จึงตอ้งใชก้า๊ซเฉ่ือยพวกกา๊ซไนโตรเจนเขา้ไปเจือจาง ไดมี้การใช ้
คลอรีนไดออ๊กไซดใ์นการบําบดันํา้เสีย 

 
  7.  ซิมโคลซีน (Symclosene)  มีชือ่ทางเคมีวา่ ไตรคลอโรอมิมิโนซยัยานูริค แอซดิ 
 (Trichloroiminocyanuric acid) หรือ ไตรคลอโรไอโซซยัยานูริค แอซดิ (Trichloroisocyanuric acid) 
 ผลิตออกมาโดยมีชือ่ทางการคา้วา่ คลอรีล (Chloreal) การผลิตทาํไดโ้ดยใหก้า๊ซคลอรีนทาํปฏิกริยากบักรด 
 ไซยานูริคในสภาพที่เป็นดา่ง มีการผลิตและจดลิขสิทธิค์ร ัง้แรกในประเทศสหรฐัอเมรกิาเมือ ค.ศ. 1952 ที่ผลิต
 ออกจาํหน่ายจะอยูใ่นรปูผลิตของแขง็ เม่ือละลายนํา้จะกลายเป็นกรดไฮโปคลอรสั (Hypochlorous acid)  
 โดยมีปริมาณคลอรีนออกฤทธิป์ระมาณ 90% เม่ือละลายนํา้แลว้จะทาํใหพี้เอชของนํา้ลดลง เน่ืองจากสภาพ 
 เป็นกรดของตวัสาร อยา่งไรก็ตามความสามารถในการละลายนํา้ของสารคลอรีนชนิดนีไ้ม่คอ่ยดีนัก เม่ือเทียบกบั 
 ตวัอื่นๆ เน่ืองจากละลายไดเ้พียง 20 กรมัในนํา้ 1 ลิตร ที่อณุหภมิู 25O C 
 

 หวงัวา่ทกุทา่นคงจะไดร้บัความรูเ้รื่อง”คลอรีน” เพ่ิมเติมนะครบั สวสัดีครบั ^^ 
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