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“ การใช้ สารกําจัดวัชพืชอย่ างถูกวิธี ”
โดย นางอําพร คล้ายแก้ว นักวิทยาศาสตร์ 8ว กลุ่มงานวัชพืช สํานักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน
--------------------------------------------------------------

ปั จจุบนั การใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืช ยังคงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการทางด้านการเกษตร
เพื/อให้ได้ผลผลิตสู ง ในแต่ละปี มีการใช้สารเคมีเป็ นจํานวนมากและจะมีจาํ นวนเพิ/มขึ7นทุกปี เนื/ องจากมี
ความสะดวก ประหยัด รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ดังนั7นความรู ้ความเข้าใจเกี/ยวกับสารกําจัดวัชพืช จะ
มีประโยชน์ที/ทาํ ให้การใช้สารเคมีเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม
สารกําจัดวัชพืช (Herbicide, Wudicides หรื อ Wad Killer) หมายถึง สารชนิดใดก็ตามที/ใช้เพื/อฆ่า เพื/อ
ยับยั7งการเจริ ญของวัชพืช (บางส่ วนหรื อทั7งต้น)
ชนิดของสารกําจัดวัชพืช เนื/องจากสารกําจัดวัชพืชมีจาํ นวนมากชนิด เพื/อให้สะดวกในการเข้าใจผล
ที/มีต่อพืชและเพื/อให้การเลือกใช้ทาํ ได้ง่ายและตรงตามเป้ าหมาย ได้มีการแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี7
1.การจําแนกสารกําจัดวัชพืชตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์
การจําแนกสารกําจัดวัชพืชเป็ นหมวดหมู่ทาํ ให้มีความสะดวกในการนําสารเหล่านั7นไปใช้โดยอาศัย
จุดประสงค์ของการนําสารกําจัดวัชพืชไปใช้เป็ นข้อกําหนดจําแนก โดยทัว/ ไปสามารถจําแนกได้ดงั นี7 (Ross
and lenbi 1985)
1.1จําแนกตามความเป็ นพิษต่อพืชแต่ละชนิดแตกต่างกัน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
(1.1.1) สารประเภทเลือกทําลาย (Selective herbicides) หมายถึง สารที/เป็ นพิษต่อพืชปลูกและ
วัชพืชมากชนิด แต่ไม่เป็ นพิษเป็ นพิษน้อยต่อพืชปลูกหรื อวัชพืชบางชนิด
(1.1.2) สารประเภทไม่เลือกทําลาย (Nonselective herbicides) หมายถึง สารที/เป็ นพิษต่อพืช
ปลูกและวัชพืชทุกชนิด
1.2 จําแนกตามการใช้ทางดินหรื อทางใบพืช สารที/ใช้ฉีดพ่นทางดินนั7น อาจจะเรี ยกว่าเป็ นสาร
ควบคุมวัชพืชแบบก่อนงอก (Preemergence) หรื อสารคุมกําเนิ ดวัชพืช ส่ วนสารที/ใช้ฉีดพ่นไปที/ใบนั7น
อาจจะเรี ยกว่าสารกําจัดวัชพืชแบบหลังงอก ( Post emergence ) หรื อสารฆ่าต้นวัชพืช
1.3 จําแนกตามความยาวนานของการอยูใ่ นดิน สารเคมีที/มีผลตกค้างในดินในระยะเวลาที/ส7 นั กว่า
1 ฤดูปลูก เรี ยกว่า สารที/มีผลตกค้างในดิน (Residual herbicides) ส่ วนสารที/มีผลค้างในดินนานกว่า 1 – 2 ฤดู
ปลูก เรี ยกว่า สารที/มีผลตกค้างในดินนาน (Long residual herbicides) ซึ/ งสารพวกนี7อาจจะใช้ในบริ เวณที/ไม่
มีการปลูกพืชเพราะถ้าใช้ในพืชที/การเกษตรแล้วไม่สามารถปลูกพืชอื/นที/อ่อนแอต่อสารนั7นในฤดูต่อไป
1.4
จําแนกตามเวลาการใช้โดยอาศัยการพัฒนาการของพืชปลูกและวัชพืชแบ่งออกได้หลาย
ประเภท เช่น การใช้ก่อนไถ (Perplgw) หมายถึง มีการใช้สารเหล่านี7ก่อนการไถดิน การใช้ก่อนปลูก (Per
plant) หมายถึง การใช้สารก่อนปลูกพืช การใช้ก่อนงอก (Preemergemce) หมายถึง การใช้สารก่อนที/เมล็ด
วัชพืชหรื อพืชปลูก อย่างหนึ/ งอย่างใดงอกแต่ไม่จาํ เป็ นทั7ง 2 ชนิดยังไม่งอก โดยทัว/ ๆไปจะหมายถึงการใช้สาร
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หลังการปลูก (หยอดเมล็ด) แต่ก่อนเมล็ดงอกสําหรับการใช้ในสวนผลไม้สารประเภทนี7ใช้ก่อนเมล็ดวัชพืช
งอก การใช้ขณะที/ดินมีรอยแยก (Cracking) หมายถึง การใช้สารในขณะที/ดินที/อยูเ่ หนื อเมล็ดพืชปลูกเริ/ มแยก
บางครั7งอาจจะเรี ยกว่าการใช้ขณะงอก (At emergmee) การใช้หลังงอก (Post emergence) หมายถึง การใช้
สารขณะที/เมล็ดพืชปลูก และวัชพืชงอกได้ไม่นานนัก ( เป็ นต้นกล้า ) ระยะหลังการเป็ นต้น (Late post
emergence) หมายถึง การใช้สารขณะที/เมล็ดพืชปลูกและวัชพืชเจริ ญเติบโตพ้นระยะต้นกล้าแล้ว การใช้หลัง
การงอกโดยตรง (Directed post emergence) เป็ นการฉี ดพ่นสารไปยังต้นวัชพืชโดยป้ องกันไม่ให้พืชปลูก
ได้รับละอองสารหรื อให้ได้รับน้อยที/สุด อีกวิธีหนึ/งเป็ นการใช้สารประเภทพร้อมหรื อหลังการไถพรวน (lay
by application)
1.5 จําแนกตามวิธีการใช้ในดิน สารกําจัดวัชพืชอาจจะใช้ฉีดไปที/ผวิ ดิน (Surface applied) หรื อคลุก
ดิน (Incorporated) หรื อฉี ดลงไปยังชั7นดิน (Layered หรื อ Injected) ซึ/ งการฉี ดลงไปยังชั7นดินนี7 อาจจะต้อง
ใช้เครื/ องมือพิเศษบางชนิ ด
1.6 จําแนกตามลักษณะที/เกี/ยวกับพืช วิธีการเคลื/อนย้ายสารกําจัดวัชพืชในต้นพืช และกลไกที/สาร
กําจัดวัชพืชทําลายพืชนั7นก็อาจจะนํามาใช้จาํ แนกสารกําจัดวัชพืชได้ เช่นกัน เช่น เมื/อพิจารณาวิธีการ
เคลื/อนย้ายในต้นพืชอาจจะเป็ นการเคลื/อนย้ายในซิ มพลาสท์ (Simplistic) หรื อในท่อโฟลเอม (Phloem) การ
เดลื/อย้ายในบริ เวณที/ไม่มีชีวิตหรื อ อโพพลาสท์ (Appoplasstic) หรื อในท่อไชเลม (xylem) ประเภทของสาร
กําจัดวัชพืชที/แบ่งตามกลไกการทําลายพืช เช่น สารประเภทยับยั7งกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง สาร
ประเภทควบคุมการเจริ ญเติบโตของต้นพืชสารประเภทที/ทาํ ให้การเคลื/อยย้ายผ่านเมมเบรนสู ญเสี ยสภาพ
ปกติ สารประเภทยับยั7งการแบ่งเซลล์ยบั ยั7งการเจริ ญเติบโตของลากหรื อยอด สารประเภทยับยั7งกระบวนการ
เมปเทมอจิซึมต่างๆ และยับยั7งการสร้างสารสี ภายในต้นพืช
1.7 จําแนกตามลักษณะทางเคมี
สารจําจัดวัชพืชได้ถูกจําแนกออกเป็ นหลายกลุ่มโดยอาศัย
โครงสร้างทางเคมีที/คล้ายคลึงกันจัดให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่มพีนอกซี (Phenoxies) เบนโฮอิท
(Benefices) อลิฟาทิก
(Aliphatic) ไดไนโทรอนิลีน (Dinitroanilines) ไดเฟนิลอีเธอร์
(Diphenylethers) ยูเรี ย (Ureas) ไทรอซี น (Triaeines) และไชโอคาร์ บาเมท (thiocabamate) เป็ นต้น
2.การแบ่งกลุ่มสารกําจัดวัชพืชโดยอาศัยโครงสร้างทางเคมี
คุณสมบัติและการใช้สารกําจัดวัชพืชที/จะกล่าวต่อไปนี7
จัดเป็ นกลุ่มโดยอาศัยโครงสร้างทางเคมี
อย่างไรก็ตามมีสารบางชนิดอาจจะมีคุณสมบัติต่างจากสารอื/นๆที/อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน โดยทัว/ ไปสารกําจัด
วัชพืชที/อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน (โดยสร้างเคมี) จะมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน นอกจากนี7 ยงั อาศัยคุณสมบัติของ
กลุ่มสารกําจัดวัชพืชที/มีวธิ ี การใช้เหมือนกันเป็ นสารประเภทเดียวกัน โดยอาศัยการใช้ทางดิน หรื อทางใบ
พืชเป็ นหลักสามารถแบ่งสารกําจัดวัชพืชออกเป็ นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม คือ
ก. สารที/ใช้ทางใบพืช ( เป็ นส่ วนใหญ่ )
ข. สารที/ใช้ทางใบพืชและทางดิน
ค. สารที/ใช้ทาสางดิน ( เป็ นส่ วนใหญ่ )
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สารกําจัดวัชพืชแต่ละกลุ่มจะมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี7
1. ชื/อสามัญ
2. เคมีของสาร อาจจะเขียนเป็ นสู ตรโครงสร้างของสารเดิม (ตัวอย่าง เช่น กรด) นอกเหนือจากการใช้
ในรู ป
ของเกลือ เอสเทอร์ หรื อ อนุพนั ธ์อื/น
3. รู ปของสารที/จาํ หน่าย หมายถึง รู ปที/นาํ ไปใช้ผสมพันธ์ เพื/อฉี ดพ่น หรื อใช้ได้ทนั ที
4. การเคลื/อนย้ายหรื อกลไกการทําลายพืช หมายถึง การเคลื/อนย้ายในต้นพืช และการที/พืชแสดงออก
เมื/อ
ถูกทําลาย หรื อการยับยั7งกระบวนการทางชีวเคมีบางอย่าง
5. พฤติกรรมที/อยูใ่ นดิน หมายถึง การถูกชะล้างลงจากผิวดิน การระเหนความอดทนในดิน การถูกดูด
ยึด
6. ชนิดพืชที/อ่อนแอ หมายถึง ชนิดของพืชปลูกและวัชพืชที/อาจจะถูกทําลายได้ง่าย โดยสาร
7. การนําไปใช้ หมายถึง ใช้กบั พืชปลูกอะไรบ้างรวมทั7งวิธีใช้
8. ข้อควรระมัดระวัง หมายถึง โอกาสที/สารนั7นจะปลิว เป็ นพิษต่อคนสัตว์หรื อพืชที/มีความอดทนใน
ดิน
และควบคุมวัชพืชไม่ค่อยได้ผล
สารกําจัดวัชพืชที/ไร้ทางใบ
สารกําจัดวัชพืชที/ไร้ทางใบนั7นสามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย 4 กลุ่มโดย อาศัยลักษณะการตอบสนอง
ของพืช การเลือกทําลาย และการเคลื/อนย้าย
ก. กลุ่มสารที/เคลื/อนย้ายในบริ เวณที/มีชีวติ
(Symptomatic movement Herbicides) และเป็ นสาร
ควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชประเภท ทอยภูชิน (Cawein type growth regulators) ได้แก่ ฟี นอกซี เบน
โซอิก แนพทาเลม และกรดพิคอลินิก
ข. กลุ่มสารที/เคลื/อนย้ายในบริ เวณที/มีชีวติ แต่ไม่ได้เป็ นสารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช ได้แก่
อลิฟาทิก (Aliphatics) อมิโนไทรอโซล (Aminotriazole) อาร์ เซนิคลั อินทรี ย ์ (Organic arsenicals) ฟอสฟอ
เนท (Propionate) อริ ท - ออกซี - ฟี นอกซี (Argil – Oxy – Phemoxies) และสารที/ควบคุมวัชพืชวงศ์หญ้าอื/น
เช่น
ไชคลอเฮกซี น (Cyclohexcne) เป็ นต้น
ค. สารประเภทสัมผัสตาม (Contact) และเลือกทําลาย (Selectiwe) ได้แก่ เบนแทซอน (Bentaeon) และ
ไดเฟนโซขวัท (Difeneoguat)
ง. สารประเภทสัมผัสตาย (Contact) และไม่เลือกทําลาย (Nonselective) ได้แก่ ไบไพริ ดิเลียม
(Bibyeidyliums) และนํ7ามันปิ โตรเลียม (Petroleum oils)
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สารเคมีที/ใช้ในการกําจัดวัชพืชนํ7ามีเพียงไม่กี/กลุ่มขึ7นอยูก่ ยั การเลือกใช้ตอ้ งพิจาราณาถึงความเหมาะสม
เช่น วัชพืชลอยนํ7า (Floating) หรื อวัชพืชเหนื อนํ7า (Emerged) ต้องเลือกใช้สารเคมีที/เป็ นพิษหรื ออันตราย
ต่อสภาพแวดล้อมในนํ7าน้อย ส่ วนวัชพืชใต้น7 าํ (Submersed) นั7นกําจัดค่อนข้างลําบาก เพราะต้องใช้สารเคมี
เพราะต้องใช้สารเคมีผสมลงในนํ7า
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู ้เกี/ยวกับสารเคมีตลอดจนเกี/ยวกับ
สภาพแวดล้อมดี เพื/อไม่ให้เกิดอันตรายต่อ ปลา สัตว์เลี7ยง พืชเพราะปลูกและผูใ้ ช้น7 าํ เป็ นต้น
ระยะเวลาที/ควรใช้
โดยทัว/ ไปควรจะกําจัดวัชพืชในระยะเวลาที/วชั พืชยังมีอายุนอ้ ย หรื อในระยะวัชพืชกําลังเจริ ญงอก
งามเพราะ สารกําจัดวัชพืชจะเข้าสู่ ตน้ วัชพืชได้ดีที/สุดในระยะนี7 ควรกําจัดในระยะก่อนที/วชั พืชจะออกดอก
หรื อระยะขยายพันธ์ทางเมล็ดเพื/อป้ องกันขยายพันธ์เพิ/ม วัชพืชบางชนิดไม่ควรกําจัดในฤดูแล้งเพราะวัชพืช
จะแห้งตายเองโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว วัชพืชบางชนิ ดเจริ ญงอกงามได้ตลอดปี ถึงสามารถจะเลือกระยะเวลาที/
เหมาะสมกําจัดได้
รู ปของสารที/ขายในท้องตลาด แบ่งได้เป็ น
1. รู ปผงละลายนํ7า (WSP, weter soluble powder) ได้แก่ ของแข็งที/เป็ นก้อนผลึกหรื อผงละเอียดเมื/อ
ผสมนํ7าจะให้เป็ นสารละลาย (Solution) เช่น 2,4- ดี เกลือโซเดียม คาลาพอน
2. รู ปผงเปี ยก (WP, wet table powder) ได้แก่ ของแข็งแห้งทําให้ละเอียดไม่ละลายนํ7า เมื/อรวมกับนํ7า
จะได้เป็ นสารแขวนลอยของแข็ง (Suspension) เช่น แอทราซิ น (Gesaprim 80 WP) ไดยูรอน
3. รู ปเม็ดจี หรื อของแข็งเป็ นเม็ดสําเร็ จรู ป (G, granular) ได้แก่สารเป็ นเม็ดเล็กๆขนาดไม่เกิน 10
ลูกบาศก์มิลลิเมตร เป็ นสารสําเร็ จใช้ได้เลยโดยการหว่านส่ วนมากใช้ในนาข้าว เช่น มิวทาคลอร์ (Eachete 5
G) อย่างไรก็ดียงั มีเม็ดจีแบบอื/นๆ เช่น WG, water dispersible granule SG, water soluble granule และ MG,
micro granule ซึ/ งจะต้องดูให้ดีๆ
4. รู ปเม็ดพี (P, pellet) เหมือนรู ปเม็ดจีแต่ขนาดใหญ่กว่า 10 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
5. รู ปเอฟ (F, flowable หรื อ DF, dry flowable) สารคล้ายรู ปผงเปี ยก คือ เป็ นผงของแห้งไม่ละลาย
นํ7าแต่เมื/อผสมกับนํ7าหรื อของเหลวจะมีลกั ษณะผสมข้นๆ (SG, soluble Concentrate) เช่น เมทธิ บิวซิ น
(Metribuzin, Lexone 4L (liquid) of DF)
6. รู ปของเหลวข้น (AC, aqueous concentrate หรื อ AS, aqueous soluble) ทั7งสองชนิ ดเมื/อรวมกับนํ7า
จะได้สารละลาย เช่น พาราควัท (Paraquat)
7. รู ปละลายในนํ7ามัน (EC, emulsifiable concentrate) ซึ/ งมีสารจับผิว (Surfaxctant) ผสมอยูก่ บั นํ7าจะ
ได้สารแขวนลอยของเหลว เช่น แอลลาคลอร์ (Lassos 4 EC)
ตัวเลขของสารที/เป็ นของแข็ง หมายถึง เปอร์ เซ็นต์ของสารออกฤทธิ| ในผลิตพันธ์น7 นั ๆ เช่น 80 wp
5G ฯลฯ ตัวเลขที/เป็ นสารที/เป็ นของเหลว หมายถึง ปริ มาณของสารออกฤทธิ| เป็ นปอนด์ต่อแกลลอนอเมริ กนั
ซึ/ ง 1 ปอนด์ต่อ 1 แกลลอนอเมริ กนั = 120 กรัมต่อลิตรโดยใกล้เคียง
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ก่อนอื/นต้องทําความเข้าใจกับศัพท์บางคําก่อน
1. Active ingredient (a.1.) หมายถึง ส่ วนของผลิตภัณฑ์สารเคมีซ/ ึ งมีผลทําให้เกิดการทําลายพืช
โดยตรง อาจใช้คาํ ว่า สารออกฤทธิ| สารสําคัญ สารบริ สุทธิ| สารแท้จริ งเป็ นที/เข้าใจกันตามหลักสากล เมื/อ
กล่าวว่าใช้สารเคมีชนิดหนึ/ง อัตราปริ มาณต่อเนื7 อที/อนั หนึ/ง หรื อกล่าวถึง ความเข้มข้มเป็ นเปอร์ เซ็นต์หรื อ
อัตราส่ วนต่อล้าน (ppm.) ของสารเคมีชนิดนั7น หมายถึง ปริ มาณหรื อความเข็มข้นของสารออกฤทธิ|ยาที/ขาย
ตามท้องตลาดทุกชนิดจะต้องบอกว่ามีสารออกฤทธิ|เท่าไร เช่น เมื/อเป็ นยาผงก็เป็ นเปอร์ เซ็นต์ และเมื/อเป็ นยา
นํ7าก็เป็ นกรัมต่อลิตร หรื อ ปอนด์ต่อแกลลอน ขณะเดียวกันก็จะบอกว่า inert ingredient เท่าไรด้วย
2. Inert ingredient หมายถึง สารผสมหลายๆอย่างที/ปนอยูใ่ นผลิตภัณฑ์อนั นี7อาจใช้คาํ ว่า สารผสม
หรื อสารเฉื/ อย ซึ/ งมีเกี/ยวกับการมีผลของสารต่อพืชแต่อาจมีส่วนช่วยทางอ้อม เช่น เป็ นตัวทําละลาย หรื อเป็ น
สารที/ทาํ ให้ลกั ษณะประจําตัวทางฟิ สิ กส์หรื อ เคมีบางอย่างของสารออกฤทธิ|เปลี/ยนไปในทางที/เป็ นโยชน์
นอกจากนี7ยงั มีสารอีกบางอย่างที/ช่วยในการออกฤทธิ| ของยา โดยที/เพื/อใช้ยามีความเข้มข้นไม่สูงจนเกินไป
สะดวกในการใช้และซื7อขาย
3. Acid equivalent (a.c.) หมายถึง ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาที/คิดรวมออกมาในรู ปกรดดั7งเดิมมี
ค่าและความหมายเช่นเดียวกับ a.i. ตามข้างต้น ใช้เฉพาะกับยาที/มีพ7ืนฐานเป็ นกรดซี/ งในรู ปที/ขายมักเป็ นเกลือ
หรื อเอสเทอร์
เรื/ องของซึ/ งสารกําจัดวัชพืช
ในการเขียนชื/ อหรื อพูดถึงสารเคมีชนิดหนึ/งชนิ ดใดทางวิชาการนั7น
ในทางสากลถือเอาชื/อ
สามัญภาษาอังกฤษ (Common name) เป็ นหลัก บางครั7งอาจเป็ นชื/ อทางเคมี (Chemical name) ถ้าชื/อสามัญยัง
ไม่ตกลงกันอย่างไรก็ดีเขาไม่ใช้ชื/อการค้า (Trade name) เลยเนื/องจากแต่ละบริ ษทั ที/ผลิตขึ7นหรื อรับช่วงมา
ขายต่อมักใช้ชื/อ ตั7งเอาเอง ซึ/ งก็พอมองออกว่ามีมากมายทั7งที/ตวั ยาออกฤทธิ| (Active ingredient) ก็อนั เดียวกัน
โดยทัว/ ไปเมื/อกล่าวถึงชื/อสามัญของสารเคมีชนิ ดหนึ/งก็ยอ่ มจะเป็ นที/เข้าใจได้ทนั ทีวา่ หมายถึง ยาชนิดใดใน
ท้องตลาด ตัวอย่าง เช่น ชื/ อสามัญ คาลาพอน ชื/ อการค้ามีหลายชื/อ เช่น กรามาวิน คาลาล่า ซิ คาพอน คาวพอน
เป็ นต้น
วิธีการใช้สารกําจัดวัชพืชให้ถูกต้องและปลอดภัย
การใช้ (Application) อาจทําได้โดยวิธีการฉี ดพ่น (Spray) หรื อผสมนํ7ารดเมื/อสารอยูใ่ นสภาพ
ของเหลวหรื ออาจหว่านด้วยมือหรื อเครื/ องมือหรื อเครื/ องหว่านเมื/อสารนั7นอยูใ่ นสภาพเป็ นเม็ดเล็กๆ การใช้
แบ่งเป็ น
1. การใช้แบบทัว/ ทั7งผืน (Overall or broadcast application) หรื อแบบคลุมทั7งหมดไม่เหลือพื7นที/ไว้
เลย ไม่วา่ จะเป็ นสารใช้ทางดินหรื อทางใบ
2. การใช้เป็ นแถบ (Band application) เช่น เป็ นแถบกว้าง 30 ซม. คร่ อมแถวพืชปลูกซึ/ งอยูแ่ นว
กลาง เพื/อประหยัด และลดปริ มาณผลตกค้างของสาร
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3. การใช้ตรง (Directed application) หมายถึงใช้เจาะจง (precise) ไปยังพื7นที/หรื อส่ วนของพืช
โดยเฉพาะ เช่น ไปยังแถว หรื อหลังร่ อง หรื อบริ เวณโคนๆ ลําต้นของพืชปลูกซึ/ งมีวชั พืชอยูท่ 7 งั นี7เพื/อเลี/ยง
ความเสี ยหายแก่พืชปลูก
4. การใช้ให้ถูกส่ วนยอด (Overtop application) หมายถึง การใช้ให้สารเคมีถูกตั7งแต่ยอดพืชลงมา
เช่น การฉี ดพ่นทางอากาศหรื อการใช้โดยยกดานฉี ดให้สูงเหนือพุม่ ต้น
5. การใช้เฉพาะที/หรื อใช้เป็ นหย่อมๆ (Spot application) หมายถึงการใช้ในเนื7 อที/กาํ หนดให้เป็ น
บริ เวณเล็กๆของพื7นที/กว้างใหญ่ เช่น เมื/อปรากฏมีหย่อมวัชพืชขึ7นเป็ นแห่งหรื อด้วยเห๖ใดก็ตาม
6. การใช้กบั เปลือกที/โคนต้น (Basal treatment) อาจทําโดยการฉี ดหรื อป้ ายสารเคมีโดยรอบโคน
ต้น ตั7งแต่ระดับดินขึ7นมา ใช้กบั วัชพืชที/เป็ นไม่ยนื ต้นซึ/ งอยูก่ ระจายกัน เช่น ใช้ไตโคเฟอร์ (Triclopyr 4,BAC)
ใช้น7 าํ มันดีเซล ป้ ายโคนต้นไมยราบยักษ์
7. การใช้กบั ตอ (Cut stump treatment) ใช้ฉีดหรื อป้ ายรอยตัดหลังจากตัดไม้ยนื ต้นซึ/ งเป็ นวัชพืชลง
เพื/อให้ตอตายสนิท ถ้ารอยตัดอยูส่ ู งควรฉี ด หรื อป้ ายโดยรอบโคนหรื อบริ เวณผิวดินด้วย ถ้าเป็ นนํ7ามันอย่าง
เดียวจะต้องให้โชกมากกว่าเมื/อผสมสารเคมี
8. การใช้สารเคมีโดยผสมกับนํ7าชลประทาน (Herbigation) ในการนี7จะต้องคํานวณสารเคมีที/
ออกมาผสมให้พอเหมาะสมกับนํ7าที/ไหลหรื อลดปะพรม
9. การใช้กบั วัชพืชนํ7า (Aquatic treament) วัชพืชนํ7าบางชนิดกําจัดโดยเติมสารเคมีลงไปในนํ7าให้มี
ความเข้มข้นที/ทาํ ให้วชั พืชตาย
ข้อควรระวังในการใช้สารควบคุมวัชพืช
1. การใช้สารทางดิน – สารทางดินหรื อสารคุมต้องพิจารณา ดังนี7
1.1 การเลือกทําลายของสารเคมี ในการเลือกใช้สารเคมีจะต้องเลือกให้ตรงกับพืชปลูกและให้
ตรงกับวัชพืชที/มีอยูด่ ว้ ย
1.2 อัตราการใช้ ในฉลากโดยทัว/ ๆไปจะบอกอัตราที/ใช้ต่อไรตามสภาพของดิน ในสภาพดิน
เหนียวหรื อดินที/มีอินทรี ยว์ ตั ถุสูงควรใช้อตั ราค่อนข้างสู ง แต่ถา้ ในสภาพดินทราย หรื อ ดินที/มีอินทรี ยวัตถุต/าํ
ให้ใช้อตั ราตํ/า เนื/ องจากดินเหนียวหรื อดินที/มีอินทรี ยว์ ตั ถุสูงมีความสามารถในการดูดซึ มสารเคมีมากกว่าดิน
ทรายที/มีอินทรี ยว์ ตั ถุต่างๆ
1.3 ปริ มาณนํ7าต่อไร่ ก่อนฉี ดพ่นสารเคมีควรทราบว่าเครื/ องฉี ดที/ใช้ เมื/อฉี ดด้วยแรงอัดคงที/
และเดินด้วยความเร็ วพอดีที/แน่นอนและฉี ดยาสมํ/าเสมอแล้ว
จะได้ปริ มาณนํ7าออกจากหัวฉี ดกี/ลิตรต่อไร่
ทั7งนี7เพื/อที/จะผสมได้ถูกต้อง เช่น ถ้าทราบว่าปริ มาณนํ7ายาต่อไร่ เท่ากับ 90 ลิตรและอัตราที/ตอ้ งการใช้เท่ากับ
300 กรัมต่อไร่ ถ้าถังจุเต็มที/ได้ 18 ลิตร ก็ หมายความว่าเราจะต้องผสมสารเคมีเต็มถัง 5 ครั7ง และแต่ละครั7ง
ผสมสารเคมีลงไป 60 กรัม ก็จะได้ปริ มาณตามที/ตอ้ งการในการหาปริ มาณนํ7ายาต่อไร่ น7 ีให้ทดลองเอานํ7าใส่
ลงในถังฉี ดยาจํานวณ 10 ลิตร แล้วนําไปฉี ดดูวา่ ในพื7นที/อนั หนึ/ง เช่น 80 ตารางเมตร จะต้องใช้น7 าํ ไปเท่าไร
แล้วเอานํ7าที/เหลือหาวัดดูก็ทราบปริ มาณนํ7าที/ฉีดออกไป (พยายามลองทําซํ7าอีก 2-3 ครั7ง เพื/อให้แน่ใจ) สมมุติ
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ว่าเหลือ 5.5 ลิตรก็แสดงว่าใช้ไป 4.5 ลิตร ต่อไปก็หาว่าเนื7อที/ 1 ไร่ หรื อ 1600 ตารางเมตร จะต้องใช้น7 าํ เท่าไร
ซึ/ งคิดแล้วก็จะได้ 90 ลิตร เป็ นต้น
1.4 ผลตกค้างของสารเคมี สารคุมโดยทัว/ ไปจะคุมวัชพืชได้นานประมาณ 5 – 10 สัปดาห์
2. การใช้สารทางใบ – หมายถึงสารเคมีที/ใช้หลังจากวัชพืชงอกขึ7นมาแล้ว สิ/ งที/ควรพิจารณา มีดงั นี7
2.1 คุณภาพของนํ7าที/ใช้ – สารบางอย่าง เช่น ไกลโฟเสท พาราควัท ถ้านํ7าขุ่นมากจะไม่ได้ผลดี
เท่าที/ควร นอกจากนี7 น7 าํ ที/มีลกั ษณะกระด้าง นํ7ากร่ อยหรื อนํ7านาภาพดินที/เป็ นกรดจัดหรื อดินเปรี7 ยวก็ให้ระวัง
ไว้ก่อน
2.2 การผสมสารเคมีมากกว่าหนึ/งชนิด ควรทําเมื/อมีการแนะนําเท่านั7นสารเคมีอาจผสมกัน
ไม่ได้ เพราะคุณสมบัติการทําลายต่างกัน เช่น สารประเภทสัมผัสผสมกับสารเคลื/อนย้ายไม่เหมาะสม หรื อ
อาจเป็ นเพราะปฏิกิริยาทางเคมี หรื อ ชีวเคมีบางอย่างแตกต่างกัน อาจทําให้สารที/ผสมเสี ยไป เช่น ไกลโฟเสท
เมื/อผสมกับสารเคมีอีกหลายๆชนิด
2.3 สภาพแวดล้อมขณะฉี ดหรื อหลังฉี ด นับว่าจําเป็ นมาก สําหรับสารเคมีหลายชนิ ด ทั7ง
โดยตรงและโดยอ้อม
ก. ฝน มักจะเป็ นอุปสรรคกับการใช้สารเคมีทางใบ โดยเฉพาะอย่างยิง/ ประเภท
เคลื/อนย้ายซึ/ งมักจะเข้าไปในพืช ได้ชา้ กว่าประเภทสัมผัส เช่น ไกลโฟเสท ต้องการช่วงปลอดฝนหลังจากฉี ด
แล้วถึง 5 ถึง 6 ชัว/ โมง ในขณะที/พาราควัทซึ/ งเป็ นประเภทสัมผัสใช้เวลาไม่ถึง 15 นาที ก็เพียงพอ
ข. ความชื7น และสภาพบรรยากาศโดยทัว/ ไปแล้ว สารเคมีทางใบโดยเฉพาะอย่างยิง/
ประเภทเคลื/อนย้ายจะใช้ได้ผลดีข7 ึนในสภาพที/มีความชื7นสู ง ทั7งในดินและอากาศ หากนําไปใช้ในช่วงที/
อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง หรื อในสภาพที/ไม่ค่อยเหมาะสมกับการเจริ ญของต้นแล้วการควบคุมจะไม่ได้ผลดี
เท่าที/ควรเลย
ค. ลม ปั จจุบนั มีการพัฒนาใช้ระบบนํ7าน้อยกันมากขึ7น ในวงการควบคุมวัชพืช โดยอาจ
ใช้เพียงประมาณลิตรครึ/ งจนถึง 5 ลิตรต่อไร่ ทั7งนี7นบั ว่าเป็ นสิ/ งที/ดีแต่การใช้ในสภาพที/มีลม เป็ นเรื/ องที/จะต้อง
ระมัดระวังมากเพราะยิง/ ทําให้ฟุ้งกระจายมาก
ปั ญหาบางอย่างที/อาจเกิดขึ7นจากการใช้สารเคมี
1. ละอองสารเคมี การฉี ดสารเคมีควรระวังละอองของสารเคมี ที/จะปลิวไปถูกพืชปลูกข้างเคียง
อาจเป็ นของเราเอง หรื อ ของผูอ้ ื/น โดยเฉพาะอย่างยิง/ สารประเภทเคลื/อนย้ายที/มีผลในการทําลายรุ นแรง เช่น
สารเคมีในกลุ่มพีน็อกซี ส์ และสารเคมีประเภท “ฮอร์ โมน” อื/นๆยิง/ ถ้าเลือกใช้ชนิ ดที/เป็ นเอสเทอร์ ยง/ิ ต้อง
ระมัดระวังมากขึ7น โดยเฉพาะอย่างยิง/ พืช เช่น ฝ้ าย ยาสู บ องุ่น และมะเขือเทศ ซึ/ งอ่อนไหวง่าย นอกจากนี7พืช
ปลูกใบกว้างอย่างอื/นก็ให้ระวังด้วย เช่น มันสําปะหลัง มะละกอ และพืชพวกแดง
2. เลือกเวลาฉี ดสารเคมีขณะลมสงบ โดยมากช่วงเช้าตั7งแต่ 6 – 10นาฬิกา และบ่ายหลัง 16นาฬิกา
ไปแล้ว ลมมักจะสงบ ควรจะเป็ นเวลาที/เหมาะสมสําหรับฉี ดยาโดยไม่มีการปลิวมากนัก
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3. การทําความสะอาดเครื/ องมือฉี ดพ่นสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิง/ การล้างถังใหญ่ซ/ ึ งบรรจุน7 าํ ยา
หลายร้อยลิตร โดยทัว/ ไปแม้จะฉี ดยาหมดแล้วแต่ยงั เหลือนํ7ายาจํานวนหนึ/ง (บางทีอาจเข้มข้นมาก) ในการ
ล้างจะต้องดูวา่ นํ7ายาที/ลา้ งแล้วไหลไปทางใบมีตน้ ไม้หรื อพืชปลูกอยูห่ รื อไม่ใบบริ เวณนั7น โปรดอย่าประมาณ
ว่าต้นไม้ใหญ่ๆจะไม่มีสิทธิ| ตาย
4. การใช้สารเคมีผดิ หลักการทําให้เกิดผลเสี ย เช่นการใช้ 2, 4- ดี กําจัดผักตบชวาในหน้าแล้ง ซึ/ งมี
นํ7าค่อนข้างน้อย และนํ7าดีไม่ค่อยมีการหมุนเวียน ปั ญญาจะเกิดขึ7นแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิง/ เมื/อผักตบชวา
จํานวนมากเมื/อนํ7าเสี ยจะทําให้ปลารวมทั7งสัตว์น7 าํ อื/นๆตาย เนื/องจากเกิดการขาดออกซิ เจนในนํ7า
5. สารเคมีที/เป็ นอันตราย สารเคมีบางชนิ ดอาจเป็ นอันตรายถึงตายได้ให้ระวังมากๆเช่น พาราควัท
พยายามอย่าให้เข้าปาก เข้าจมูก 2, 4- ดี ถ้าสู ดลมหายใจเข้าไปมากๆอาจถึงกับสลบ แอลลาคลอร์ แม้อนั ตราย
จะไม่รุนแรงแต่ในการฉี ดก็ตอ้ งระวังเมื/อถูกเข้าจะทําให้แสบผิวหนังสารเคมีเข้มข้นที/ออกจากขวด หรื อที/เป็ น
พง อย่าพยายามให้ถูกกับผิวหนังเป็ นดีที/สุด
ปกติแล้วเวลาสารเคมีที/ใช้ทุกชนิดจะบ่งบอกระดับการเป็ นพิษ ที/ฉลากข้างขวดของสารนั7นเรี ยกว่า
ค่า LD50 Median Lethal Cose หมายถึง นํ7าหนักสารที/สามารถฆ่าสัตว์ที/นาํ มาทดลองตายไปเป็ นจํานวนครึ/ ง
ของจํานวนที/ใช้ทดลอง นํ7าหนักสารมีค่าเป็ นมิลลิกรัมของสารต่อนํ7าหนักสัตว์เป็ นกิโลกรัม
LD50 Median Lethal Concentration หมายถึง ความเข้มข้นที/สามารถฆ่าสัตว์หรื อพืชให้ตายไป
ครึ/ งหนึ/งของจํานวนสิ/ งมีชีวติ ที/ใช้ทดลองพบว่าค่า LD50 ยิง/ สู ง จะมีความเป็ นพิษตํ/า ค่า LD50 ยิง/ ตํ/า จะมีความ
เป็ นพิษสู ง
สารกําจัดวัชพืชส่ วนใหญ่จะมีความเป็ นพิษตํ/า คือค่า LD50 สู งซึ/ งจะต่างจากสารกําจัดแมลง มีค่า
LD50 ตํ/ามีความเป็ นพิษสู ง พบว่า สารกําจัดวัชพืช หลายชนิดมีค่า LD50 สู งกว่าเกลือแกงที/เรารับประทานทุก
วันอีก
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คําแนะนําการใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืชในเขตทางนํ7าชลประทานและแหล่งนํ7าต่างๆ

ชื/อวัชพืช
1. ผักตบชวา
Eichhornia
Crassipes
2. ไมยราบยักษ์
Mimosa pigra

3. สาหร่ ายหาง
กระรอก
Hydrilla verti
Cillate
4. ดีปลีน7 าํ
Potamogeton
Malaianus

5. ลําเอียก
Coix aquatica

6. จอกหูหนู
Salvinia cuculla

ชื/อสารเคมี
ชื/อสามัญ
ทูโฟ – ดี
( สารออกฤทธิ| 80%)

ชื/อการค้า
2,4 – ดี
ทู โฟ ดี

กลัยโฟเสต
( สารออกฤทธิ| 41%)

อัตราที/ใช้
ยาผลิตภัณฑ์ / ไร่
1.0 กก.
อัตราการใช้ที/ 100 ลิตร
1.5 – 2 ลิตร
อัตราการใช้ที/ 100 ลิตร
ต่อไร่
ผสมนํ7าอัตรา
10 – 20 %
0.2 ส่ วนในล้านส่ วน

วิธีการใช้
ฉี ดพ่นทางใบ

ฉี ดพ่นทางใบ
อัตราตํ/ากับต้น
สูงไม่เกิน 2 เมตร
อัตราสูงกับต้นสู ง
เกิน 2 เมตร
กําจัดตอสด
ผสมนํ7าให้ได้ความ
เข้มข้นที/ตอ้ งการ

ไดยูรอน
( สารออกฤทธิ| 80%)

คาร์แมกซ์
ไดยูรอน

เฮกซาซิ โนน
( สารออกฤทธิ| 90%)
+
2,4 – ดี
พาราควัท
( สารออกฤทธิ|
27.6%)
อิมาชาเพอร์*
( สารออกฤทธิ| 10%)
กลัยโฟเสท
( สารออกฤทธิ| 41%)
พาราควัท
( สารออกฤทธิ|
27.6%)

เวลป้ า
+
2,4 – ดี
กรัมม๊อกโซน

1-2 ส่ วนในล้านส่ วน
1 กก.
0.3 ลิตร

ผสมในนํ7าให้ได้
ความเข้มข้นที/
ต้องการ สําหรับ
ฉี ดพ่นดีปลีน7 าํ ที/ข7 ึน
บนดินชื7นแฉะริ ม
ตลิ/ง

อัสซอลท์

1.6 ลิตร

ฉี ดพ่นทางใบ

ราวด์ – อัพ
ฯลฯ
กรัมม๊อกโซน

1.5 ลิตร

ฉี ดพ่นทางใบ

0.5 – 1 ลิตร

ผสมสารจับใบฉี ด
พ่นทางใบให้ทว/ั
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ชื/อวัชพืช

ชื/อสารเคมี

อัตราที/ใช้
ยาผลิตภัณฑ์ / ไร่
1 ลิตร

วิธีการใช้

ชื/อสามัญ
กลัยโฟเสท
( สารออกฤทธิ| 41%)

ชื/อการค้า
ราวด์ – อัพ
ฯลฯ

เมทซัลฟูรอนเมทธี ล
*
( สารออกฤทธิ| 60%)

เอสดอร์ท

11 กรัม

ฉี ดพ่นทางใบผสม
สารจับใบ

8. หญ้าไซ
Lursia
Hexandra

คาลาพอน
( สารออกฤทธิ| 85%)

ดาวพอน
กรามาวิน
ฯลฯ

0.75 – 1.0 กก.

ฉี ดพ่นทางใบผสม
สารจับใบ

9. หญ้าชันกาด
Panicum
Repens
10. กกช้าง
Typha
Latifolia

กลัยโฟเสท
( สารออกฤทธิ| 41%)

ราวด์ – อัพ
ฯลฯ

1 ลิตร

ฉี ดพ่นทางใบ

กลัยโฟเสท
( สารออกฤทธิ| 41%)

ราวด์ – อัพ
ฯลฯ

2 ลิตร

ฉี ดพ่นทางใบ
ฉี ดพ่นซํ7าหากงอก
ต้นใหม่ โดยลด
สารเคมีลง
ครึ/ งหนึ/ง

7. แห้ว
ทรงกระเทียม
Eleocharis
Dulcis

หมายเหตุ

ฉี ดพ่นทางใบ
ผสมสารจับใบเพิ/ม

* เป็ นยากําจัดวัชพืชที/สามารถนําไปใช้ได้ โดยต้องมีเจ้าหน้าที/ควบคุมและแนะนําวิธีการ
** การกําจัดตอสด ใช้น7 าํ ยาความเข้มข้นที/กาํ หนดให้ จํานวน 1-2 ซี ซี หยดลงตรงรอย
ตัดทันที
หลังตัด
- มานพ ศิริวรกุล. 2536. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรการ
จัดการ
วัชพืช. ฝ่ ายวัชพืช กองวิจยั และทดลอง หน้า 25 – 40
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ตัวอย่างสารกําจัดวัชพืช ที/นิยมใช้มากกับวัชพืชนํ7า
2,4 – ดี (2,4 – D)
จัดอยูใ่ นกลุ่มพีนอกซี/ ( Phenoxy)
ชื/อสามัญ
2,4 – ดี (2,4 – D)
กรด 2,4 - ไดคลอโรฟี นอกซี อซี ติก
ชื/อเคมี
( 2,4 – Dichlorophenoxyacefic acid)

เฮ็ดโดนัล ฟี นอกซ์ – ดี
เชลล์ – ดี 80
ชื/อการค้า
คุณสมบัติ
- ผลิตภัณฑ์ที/ขายในรู ปผงสารละลายนํ7าหรื อเป็ นรู ปเม็ดที/ใช้หว่านโดยไม่ตอ้ งผสมนํ7าซึ/ ง
เป็ นเกลือของโซเดียม หรื อ โปรตัสเซี ยม หรื อลิเซี ยม มีอยู่ 85% ของกรด (a. a.)
- จัดอยูใ่ นประเภทฮอร์ โมนพืชเป็ นสารกําจัดแบบเคลื/อนย้ายมีผลทางดินสั7น
- ใช้กาํ จัดวัชพืชประเภทใบกว้างมีผลต่อการย่อยสลายกรด Nucleic และโปรตีน และ
เกี/ยวข้องกับ Enzymes ที/มีผลต่อการยืดหดตัวของผนังเซลล์ในเยือ/ เจริ ญเกิดการโค้งงอของใบกิ/งอ่อน ลําต้น
บวมปริ และอาจพบว่ามีจุดกําเนิดรากเกิดขึ7นด้วย
- ใช้กบั พืชปลูกวงศ์หญ้าหลายชนิด และในนาข้าว
ความเป็ นพิษ
ค่าความเป็ นพิษเฉี ยบพลันทางปาก ( LD50) ต่อหนูทดลองเท่ากับ 300 – 1,000 มก. / กก.
ข้อควรระวัง
หากใช้สาํ หรับกําจัดวัชพืชในเขตทางนํ7า ควรงดการใช้น7 าํ เพื/อการเพาะปลูกอย่างน้อย 3
วัน หลังฉี ดยา
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ไกลฟอเสท ( glyphosate )
จัดอยูใ่ นกลุ่ม
ชื/อสามัญ
ชื/อเคมี

ฟอสฟอเนท ( Phosphonate )
ไกลฟอเสท ( Glyphosate )
เอน – ฟอสฟอนอเมธิ ล ไกลซี น
( N – phosphonomethyl glycine )

ราวด์ - อัพ
ชื/อการค้า
คุณสมบัติ
- ผลิตภัณฑ์ที/ขายอยูใ่ นรู ปของเหลวรู ปเกลือไอโซพรอฟิ ลามีน มีสารออกฤทธิ| 41%
- เป็ นสารกําจัดวัชพืชที/ใช้ทางใบเพียงอย่างเดียว และไม่เลือกทําลาย เคลื/อนย้ายได้ดี
สามารถทําลายส่ วนที/อยูใ่ ต้ดินของต้นวัชพืช ทําให้พืชตายทั7งต้นได้
- ใช้กาํ จัดวัชพืชฤดูเดียวและหลายฤดู ทั7งใบแคบและใบกว้าง ได้แก่ ไมยราบยักษ์ หญ้า
ขน หญ้าชันอากาศ หญ้าคา และแห้วหมู
- อาการที/พืชแสดง คือ มีอาการเหี/ ยวและเหลือง ซึ/งเริ/ มจากเนื7อเยือ/ ที/อ่อนไปสู่ เนื7อเยือ/ ที/
แก่ ยอดอ่อนที/งอกใหม่อาจจะมีอาการผิดปกติ เนื/องจากสารจะเข้าไปขัดขวางกลไกการสังเคราะห์โปรตีน
ภายในต้นพืช พืชจึงตาย วัชพืชอายุฤดูเดียวจะแสดงอาการภายใน 2 - 4 วัน แต่วชั พืชอายุหลายปี จะ
แสดงอาการภายใน 7 – 10 วัน หลังจากฉี ดควรมีช่วงปลอดฝน 4 – 6 ชม. มิฉะนั7นประสิ ทธิ ภาพการ
ทําลายจะลดลง
- ไม่มีผลตกค้างในดิน เนื/ องจากสารจะเกาะกับอนุภาคของดิน ไม่เป็ นอันตรายกับพืชที/
ปลูกภายหลัง
- กัดกร่ อนโลหะที/เคลือบด้วยสังกะสี หรื อเหล็ก
ความเป็ นพิษ
- ค่าความเป็ นพิษเฉี ยบพลันทางปาก ( LD50 ) ต่อหนูทดลอง เท่ากับ 4,900 มก. / กก.
- ค่าความคงทนปานกลาง ( TL50 ) ต่อปลานิลที/ 96 ซม. เท่ากับ 4.16 ส่ วนในล้านส่ วน
( ppm.ac. ) และอัตราตั7งแต่ 3.24 ส่ วนในล้านส่ วน ( ppm.ac. ) ลงมา ไม่ทาํ ให้ปลานิลตายใน 96 ซม.
ข้อควรระวัง
- ไม่ควรใช้น7 าํ กระด้างหรื อนํ7าขุ่นผสมสารนี7เพื/อฉี ดพ่นเพราะประสิ ทธิ ภาพการทําลายจะ
ลดลง เมื/อใช้น7 าํ ที/ไม่สะอาด
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พาราควัท ( Paraquat )
จัดอยูใ่ นกลุ่ม
ชื/อสามัญ
ชื/อเคมี
bipyridiniumion

ไบไพริ ดิเลียม ( Biparidiliums )
พาราควัท ( paraquat )
1,1 - ไดเมธิ ล – 4 , 4 ไบไพริ ดิเนียมไอออน ( 1,1 dimethyl – 4, 4( dichloride salt or sulfate salt )

ชื/อการค้า
กรัมม๊อกโซน
คุณสมบัติ
- ผลิตภัณฑ์ที/ขายอยูใ่ นรู ปของเหลวละลายนํ7า มีสารออกฤทธิ| 27.6%
- เป็ นสารกําจัดวัชพืชที/ไม่เลือกทําลาย สัมผัสตายไม่เคลื/อนย้ายในต้นพืช จึงทําลายเฉพาะ
ส่ วนที/อยูเ่ หนื อดิน ไม่มีผลทางดิน
- ใช้กาํ จัดวัชพืชสี เขียวทุกชนิด โดยเฉพาะวัชพืชฤดูเดียว
- เป็ น electron acceptor ใน Photosynthesis I ทําให้เกิด Superoride radical ในพืช
และเกิดสารพิษร้ายแรงอีกหลายชนิดตามมา เช่น H2 O2 ซึ/ งทําให้พืชตาย ดังนั7นสารกําจัดวัชพืชนี7จะมีผลต่อ
พืชก็ต่อเมื/อมีแสงแดด จึงเกิดปฏิกิริยาขึ7นลายในต้นพืช
ความเป็ นพิษ
- ค่าความเป็ นพิษเฉี ยบพลันทางปาก ( LD50) ต่อหนูทดลอง เท่ากับ 120 มก. / กก. ของหนู
ทดลอง
ข้อควรระวัง
- เมื/อใช้กาํ จัดวัชพืชนํ7า ห้ามใช้น7 าํ สําหรับสัตว์เลี7ยง สําหรับคนหรื อการชลประทาน
จนกว่าหลังใช้ยาแล้ว 10 วัน ห้ามใช้สาํ หรับดื/มกินจนกว่าหลังใส่ ยาแล้ว 14 วัน
- นํ7าที/นาํ มาผสมเพื/อการฉี ดพ่น ควรจะเป็ นนํ7าที/สะอาด ถ้าใช้น7 าํ ที/มีตะกอนของดินผสม
จะทําให้ประสิ ทธิ ภาพการทําลายพืชลดลง หลีกเลี/ยงอย่าให้ละอองสารเคมีโดนผูป้ ฏิบตั ิงานฉี ดพ่น
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เทคนิคการใช้เครื/ องพ่นยากําจัดวัชพืช
การใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืชเพื/อที/จะให้ได้ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือ ทํางานได้อย่างรวดเร็ ว
ประหยัดสารเคมี และกําจัดวัชพืชอย่างได้ผล จําเป็ นต้องมีความรู ้ทางด้านเครื/ องพ่นสารเคมีวา่ ในสภาพ
พื7นที/และชนิดของพืชนั7น ควรที/จะใช้เครื/ องพ่นสารเคมีชนิดใด
เครื/ องพ่นสารเคมีกาํ จัดวัชพืช ประกอบด้วยส่ วนที/สาํ คัญ
1. ถัง บรรจุน7 าํ ยา
2. ปั ม เครื/ องส่ งแรงดัน
3. หัวฉี ด
เครื/ องพ่นสารเคมี แบ่งตามลักษณะการทํางานของเครื/ อง ได้ดงั นี7
1. เครื/ องพ่นยาแบบเครื/ องสะพายหลัง ( Knapsack sprayer ) เป็ นเครื/ องพ่นยาแบบนํ7า ทํางานด้วย
แรงคน อาจจะเป็ นเครื/ องแบบระบบอัดความดันลงในถัง โดยปั มอัดความดันจนเต็มถังซึ/ งปกติตวั ดันชักจะ
อยูท่ างตอนบนด้านฝาเปิ ดปิ ดสําหรับเติมนํ7ายาลักษณะของดันชักจะดึงขึ7นลงแบบที/สูบลมจักรยาน อีกระบบ
หนึ/งของเครื/ องพ่นยาแบบนี7 คือ ดันโยกลูกสู บโดยมีกา้ นสําหรับโยกอยูด่ า้ นข้างตอนล่างของถังนํ7ายาเหมาะ
สําหรับฉี ดพ่นวัชพืชขนาดเล็กและมีพ7นื ที/ไม่มากนัก เช่น วัชพืชตามคันคลองส่ งนํ7า
2. เครื/ องยนต์พน่ ยาแบบเครื/ องสะพายหลัง ( Knapsack powered pump sprayer ) เป็ นเครื/ องพ่น
ยาชนิดติดเครื/ องยนต์ ฉี ดพ่นโดยปั มแรงดันนํ7า ถังนํ7ายามีความจุประมาณ 15 – 20 ลิตร สามารถฉี ดวัชพืช
ที/มีความสู งได้เหมาะสําหรับพื7นที/ที/มีวชั พืชไม่มากนัก
สามารถทํางานได้รวดเร็ วกว่าเครื/ องพ่นยาแบบ
สะพายหลัง
3. เครื/ องยนต์พน่ ยาแบบใช้แรงดันนํ7ามีลอ้ เข็นและเครื/ องยนต์พน่ ยาแบบใช้แรงดันนํ7าชนิดหิ7ว (
powered pump sprayer ) เป็ นเครื/ องพ่นยาขนาดใหญ่สามารถฉี ดพ่นได้ไกล จะทํางานได้เร็ วกว่าแบบหิ7วที/
กล่าวมาแล้ว สามารถฉี ดพ่นวัชพืชได้เกือบทุกสภาพทั7งที/มีขนาดลําต้นเล็กและลําต้นใหญ่ เช่น ผักตบชวา
หรื อไมยราบยักษ์ ฯลฯ
4. เครื/ องพ่นยาแบบสะพายหลังใช้แรงดันลม ( Knapsack sprayer motoriaed mist blower type )
เป็ นเครื/ องพ่นสารเคมีที/สามารถพ่นได้ท7 งั ยานํ7าและยาผง แต่ไม่สามารถฉี ดนํ7ายาได้ไกลเท่ากับเครื/ องยนต์พน่
สารเคมีแบบแรงดันนํ7า เพราะละอองยาจะถูกเป่ าออกไปด้วยแรงลม เหมาะกับวัชพืชบกตามคันคลองส่ งนํ7า
5. เครื/ องพ่นหมอกแบบสะพายไหล่ (portable hand-operted fogging machine ) โดยพ่นสารเคมี
ให้แตกกระจายออกเป็ นละอองเล็ก ๆ ฟุ้ งไปในอากาศมีลกั ษณะเป็ นหมอกหนาแน่นระบบการทํางานโดยอัด
อากาศ และนํ7ามันเข้าด้วยกันจนถึงความดันระดับหนึ/ งแล้วจุดระเบิดด้วยแบตเตอร์ รี/ซ/ ึ งการจุดระเบิดก็จะ
เกิดขึ7นต่อเนื/องไปเรื/ อย ๆ ในห้องเผาไหม้ ไอเสี ยที/เกิดจากการระเบิดที/เกิดขึ7นจะเคลื/อนผ่านท่อขนาดเล็ก
ด้วยความเร็ วสู ง ท่อไอเสี ยนี7จะมีท่อต่อจากถังนํ7ายา ไอเสี ยที/ร้อนและวิง/ ผ่านท่อด้วยความเร็ วจะทําให้
ของเหลวถูกดูดขึ7นมา และระเหยภายในท่อไอเสี ย เมื/อพ่นออกมาสู่ บรรยากาศนํ7ามันที/ระเหยอยูจ่ ะกลัน/ ตัว
เป็ นหมอกควัน เครื/ องนี7นอกจากจะใช้พน่ สารเคมีแล้วยังสามารถที/จะใช้พน่ ไฟเพื/อเผาวัชพืชได้อีกด้วย
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6. เครื/ องพ่นสารเคมีอีเล็กโตรไดน์ (Electrodyn system sprayer ) พลังงาน โดยใช้พลังงานไฟฟ้ า
จากถ่านไฟฉาย ทําให้สารเคมีซ/ ึ งต้องเป็ นชนิดที/ละลายอยูใ่ นนํ7ามันแตกตัวเป็ นละอองขนาดเล็กทุกละอองจะ
มีประจุไฟฟ้ ามาก ซึ/ งละอองจะวิง/ เข้ามา ต้นพืชที/มีประจุลมหรื อพื7นที/ที/ใกล้ที/สุด ( ground ) ละอองสารเคมี
จะพุง่ เข้าสู่ เป้ าหมายด้วยความเร็ วสู งลดการฟุ้ งกระจายเพิ/มความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้และใช้ปริ มาณนํ7ายาน้อย
มาก
7. เครื/ องพ่นสารเคมีแบบใช้แรงเหวีย/ ง ( spinning diad sprayer ) หลักการทํางานด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้ า โดยมอเตอร์ จะหมุนจานเหวีย/ ง ซึ/ งมีผลหยักเป็ นฟันเลื/อยขนาดเล็กและนํ7ายาจะหยดลงบนแผ่นจานซึ/ ง
หมุนด้วยความเร็ วสู ง นํ7ายาจะถูกเหวีย/ งออกไปเป็ นละอองที/มีขนาดสมํ/าเสมอ ขนาดของละอองจะขึ7นอยูก่ บั
ความเร็ วของจานที/หมุน ถ้าจานยิง/ หมุนเร็ วละอองก็ยงิ/ มีขนาดเล็ก
เครื/ องพ่นสารเคมีทุกชนิดที/กล่าวมาได้ออกแบบเพื/อให้การทํางานสะดวกสามารถฉี ดพ่นสารเคมีได้
ทัว/ ถึง สิ/ งที/เป็ นหัวใจในการทํางานของเครื/ องพ่นสารเคมีก็คือหัวฉี ด เพราะเป็ นตัวบังคับการไหลและการ
กระจายตัวของสารเคมีให้สมํ/าเสมอ หัวฉี ดจึงต้องมีหลายชนิดเพื/อให้เหมาะสมกับเครื/ องพ่นสารเคมีน7 นั ๆ
ถ้าแบ่งหัวฉี ดตามลักษณะประเภทของเครื/ องฉี ดพ่นสารเคมี ได้แก่ หัวฉี ดแรงดันของเหลว หัวฉี ดใช้แรงลม
หัวฉี ดใช้ความร้อน หัวฉี ดใช้ประจุไฟฟ้ า และหัวฉี ดใช้แรงเหวีย/ ง
1. หัวฉี ดใช้แรงดันของเหลว หลักการทํางานของหัวฉี ดชนิดนี7 คือให้แรงดันของเหลวผ่านรู ฉีด
ขนาดของละอองสารเคมีจะเล็กหรื อใหญ่ข7 ึนอยูก่ บั ความดันและขนาดของรู ฉีด รู ฉีดอันเดียวกัน ถ้าฉี ดพ่น
โดยใช้ความดันตํ/าละอองสารเคมีจะหยาบกว่าละอองสารเคมีที/ฉีดด้วยความดันสู งและที/ความดันระดับหนึ/ง
ถ้าฉี ดพ่นสารเคมีผา่ นรู ฉีดใหญ่ ละอองจะหยาบกว่าและระยะทางที/ฉีดพ่นจะสั7นกว่าสารเคมีที/ฉีดผ่านรู ฉีด
เล็กนอกจากจะต้องคํานึงถึงขนาดของละอองสารเคมีและระยะทางในการแดแล้ว
หัวฉี ดยังออกแบบมา
สําหรับงานแต่ละสภาพของวัชพืชต่างๆ ด้วย ซึ/ งแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
1.1 หัวฉี ดแบบปะทะ สารเคมีจะฉี ดผ่านรู ฉีดเข้าปะทะกับแผ่นกั7นแล้วกระจายตัวออกเป็ น
ละอองสารในลักษณะรู ปพัดเป็ นหัวฉี ด สําหรับฉี ดวัชพืชโดยเฉพาะเหมาะกับวัชพืชจําพวกหญ้าซึ/ งสามารถ
เดินฉี ด ได้ละอองสารเคมีจะตกอยูเ่ พียงตรงปลายของก้านฉี ดเท่านั7นไม่สามารถฉี ดวัชพืชต้นสู งหรื อฉี ดไกล
ได้ ขนาดความกว้างของแถบละอองสารที/ลงดินต่างๆ กัน เช่น 1 เมตร , 1.5 เมตร , และ 2 เมตร ซึ/ ง
สามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพที/เหมาะสม
1.2 หัวฉี ดแบบรู พดั รู ฉีดของหัวฉี ดแบบนี7 จะเป็ นรู ปวงรี ของเหลวที/ไหลผ่านรู ฉีดจะผ่
ออกเป็ นรู ปพัดละอองสารเคมีจะมีขนาดสมํ/าเสมอกว่าหัวฉี ดแบบปะทะ
ลักษณะการทํางานเช่นเดียวกับ
หัวฉี ดแบบปะทะและมีขนาดความกว้างของแถบละอองสารเคมีให้เลือกตามความต้องการ
เช่นเดียวกับ
หัวฉี ดแบบปะทะ
1.3 หัวฉี ดแบบรู ป ลักษณะของหัวฉี ดนี7จะเป็ นโลหะบางๆ มีรูปขนาดเล็กและแผ่นทําให้
เกิดกระแสนํ7าวนติดอยูด่ า้ นหลังของรู ฉีดทําให้สารเคมีพงุ่ ออกไปเป็ นรู ปกรวยกลม ถ้าในรู ปกรวยมีละออง
สารเคมีเต็มเรี ยกว่า หัวฉี ดแบบกรวยทึบ ถ้าพื7นที/ตรงกลางของรู ปกรวยว่างเรี ยกหัวแดแบบนี/วา่ หัวฉี ดแบบ
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กรวยกลวงเป็ นที/นิยมกว่าหัวฉี ดแบบกรวยทึบเพราะประหยัดนํ7ายากว่า เครื/ องฉี ดพ่นสารเคมีชนิ ดเครื/ องยนต์
แบบใช้แรงดันนํ7าชนิ ดมีลอ้ เข็นและชนิดหิ7ว ซึ/ งปั มมีแรงดันนํ7าสู งต้องต้องใช้หวั ฉี ดชนิดนี7เพียงอย่างเดียว
เหมาะสําหรับฉี ดพ่นวัชพืชที/มีปริ มาณมากๆ เพราะฉี ดพ่นได้ไกลและทํางานได้เร็ ว ขนาดของหัวฉี ดเหล่านี7
จะมีเบอร์ กาํ หนดไว้ ประจําหัวฉี ดบอกให้ทราบถึงความกว้างของแลบนํ7ายา
2. หัวฉี ดใช้แรงลม เป็ นหัวฉี ดเฉพาะเครื/ องฉี ดประเภทแรงดันลม โดยมีสายยางนําสารเคมีต่อเข้า
กับตรงปลายของท่อลมขั7วสุ ดท้าย ซึ/ งจะมีที/ปรับนํ7ายาติดตั7งอยูเ่ พื/อปรับให้การไหลของนํ7ายาคงที/ซ/ ึ งนํ7ายาจะ
ไหลออกที/หวั ฉี ดมีลกั ษณะคล้ายฝักบัว เพื/อนํ7ายาสารเคมีไหลออกมาจากรู ของหัวฉี ดจะถูกลมจากท่อลมเป่ า
ให้มุ่งไปข้างหน้าและฟุ้ งกะจาย
3. หัวฉี ดใช้ความร้อน เป็ นหัวฉี ดของเครื/ องพ่นหมอก ลักษณะการทํางาน เช่นเดียวกับเครื/ องพ่น
สารเคมีแบบแรงลม ต่างกันแต่ลมที/พน่ ออกมาเป็ นไอร้อนและไอร้อนนี7ทาํ ให้น7 าํ ยาสารเคมีระเหยจึงสามารถ
พ่นออกมาเป็ นหมอกได้
4. หัวฉี ดใช้ประจุไฟฟ้ า เป็ นหัวฉี ดของเครื/ องพ่นสารเคมีอีเล็กโตรไดน์ โดยหัวฉี ดจะมีข7 วั ไฟฟ้ า 2
ขั7ว เมื/อสารเคมีไหลผ่านขั7วประจุไฟฟ้ าทั7งสองก็จะแตกตัวเป็ นละอองขนาดเล็กซึ/ งแต่ละละอองจะมีประจุ
ไฟฟ้ ามาก เมื/อฉี ดพ่นออกไปก็จะถูกดึงดูดเข้าหาประจุลบในต้นพืช
5. หัวฉี ดแบบแรงเหวีย/ ง ลักษณะหัวฉี ดจะปล่อยของเหลวค่อยๆ หยดลงบนจานทีละน้อยลงบนจาน
หมุน ถ้าจะให้ปริ มาณนํ7าไหลมากน้อยก็ตอ้ งปรับที/หวั ฉี ดหรื อปรับที/ขนาดและซี/ ของจานหมุน
สิ/ งที/สาํ คัญของเครื/ องฉี ดพ่นสารเคมีก็คือ ก้านฉี ด ส่ วนสําคัญที/สุดของก้านฉี ดก็คือไกปิ ดเปิ ด
สามารถที/จะหยุดหรื อฉี ดพ่นต่อไปได้สะดวก
เทคนิคการฉี ดพ่นสารเคมี
เมื/อทราบข้อมูลเกี/ยวกับ ลักษณะของวัชพืช สภาพพื7นที/ที/มีวชั พืช และชนิดของสารเคมีที/จะใช้
และเลือกเครื/ องมือที/จะใช้ในการปฏิบตั ิงานแล้ว สิ/ งที/จะต้องทําก็คือการคํานวณอัตราการไหลของนํ7ายาออก
จากหัวฉี ด ถ้าเป็ นหัวฉี ดมาตรฐานก็จะมีตารางคู่มือบอกแต่ถา้ หัวฉี ดไม่ได้มาตรฐานก็สามารถที/จะทํางานได้
ด้วยการคํานวณแบบง่ายๆ
1. เติมนํ7าเปล่าลงในถังนํ7ายาแล้วความดันลงในถังจนเต็ม ทดลองฉี ดพ่นนํ7าเปล่าด้วยหัวฉี ดที/จะใช้
ทํางานโดยฉี ดพ่นลงในภาชนะถุงพลาสติกที/ทราบปริ มาตรแล้ว และจับเวลาดูอตั ราการฉี ดพ่นใน 1 นาที
ทําซํ7าหลายๆครั7ง มาหาค่าเฉลี/ยจะรู ้อตั ราการฉี ดพ่นต่อนาที ( ลิตร / นาที ) ของหัวฉี ด
2. หาระดับความสู งของหัวฉี ดจะต้องยกให้สูงจากพื7นเพื/อให้ได้ความกว้างของหัวฉี ด ปกติการฉี ด
พ่นสารเคมีจะยกหัวฉี ดสู งจากพื7นดินประมาณ 50ซม. เพื/อป้ องกันการฟุ้ งกระจายแต่ก็อาจยกสู งขึ7นกว่านี7ได้
บ้างเล็กน้อย สมมุติวา่ ได้แถบนํ7ายากว้าง 2 เมตร
4. คํานวณหาอัตราความเร็ วในการเคลื/อนที/เมื/อฉี ดพ่นสารเคมี
= กว้าง x ยาว
(สมมุติได้ 2 เมตร)
จากสู ตร พื7นที/
ต้องการฉี ดพื7นที/ 1 ไร่ = 1,600 ตร.ม. ความกว้างแถบนํ7ายา x ระยะทางยาว
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∴ ระยะท่งความยาวในการฉี ดพ่นพื7นที/ 1 ไร่ = 1,600 = 800 เมตร
อัตราการฉี ดพ่นสารเคมี 100 ลิตร / ไร่
อัตราการฉี ดพ่นของเครื/ องฉี ด สมมุติจากข้อ 1 ได้ 5 ลิตร ใช้เวลา = 1 นาที
∴ 100 ลิตร ต้องใช้เวลา
100
= 20 นาที
ผูท้ ี/จะคิดพ่นยาจะต้องเดินระยะทาง 800 เมตร ในเวลา 20 นาที
= 40 เมตร / นาที
คิดเป็ นอัตราความเร็ วที/ตอ้ งเดิน
800
ดังนั7นผูฉ้ ี ดต้องซ้อมเดินให้ได้ระยะทาง 40 เมตร ในเวลา 1 นาที ในขณะที/ฝึกซ้อมการเดินต้อง
สะพายเครื/ องฉี ดยาปฏิบตั ิจริ งทุกประการ
เมื/อปฏิบตั ิดงั นี7แล้วการฉี ดพ่นสารเคมีในสนามจริ งๆจะมี
ข้อผิดพลาดเล็กน้อยที/สุด การฉี ดด้วยก้านฉี ดแรงดันสู ง จะต้องฉี ดขึ7นลงพร้อมกับเคลื/อนที/ไปข้างหน้าห้าม
ฉี ดส่ ายไปมา อย่าฉี ดใต้ลมเพื/อป้ องกันละอองสารเคมีปลิวเข้าหาตัว
ข้อควรระวังในการใช้สารเคมี
1. สวมเสื7 อผ้าให้มิดชิด รวมทั7งถุงมือ หมวก และหน้ากาก ป้ องกันไม่ให้สารเคมีถูกต้องตัว
2. อย่ารับประทานอาหาร ดื/มนํ7าหรื อสู บบุหรี/ ขณะผสมสารเคมีหรื อฉี ดพ่นสารเคมี
3. ภาชนะที/บรรจุสารเคมี ต้องทําลายอย่าโยนลงนํ7า หรื อล้างถังนํ7ายาแล้วเทลงนํ7า
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