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“ การใช้สารกาํจัดวชัพชือย่างถูกวธีิ ” 

โดย  นางอาํพร  คลา้ยแกว้  นกัวิทยาศาสตร์ 8ว  กลุ่มงานวชัพืช  สาํนกัวจิยัและพฒันา  กรมชลประทาน 
-------------------------------------------------------------- 

 

 

          ปัจจุบนัการใชส้ารเคมีในการกาํจดัวชัพืช  ยงัคงมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาการทางดา้นการเกษตร 
เพื/อใหไ้ดผ้ลผลิตสูง  ในแต่ละปีมีการใชส้ารเคมีเป็นจาํนวนมากและจะมีจาํนวนเพิ/มขึ7นทุกปี เนื/องจากมี
ความสะดวก  ประหยดั  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  ดงันั7นความรู้ความเขา้ใจเกี/ยวกบัสารกาํจดัวชัพืช  จะ
มีประโยชน์ที/ทาํใหก้ารใชส้ารเคมีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้ม 
           สารกาํจดัวชัพืช  (Herbicide, Wudicides หรือ Wad Killer) หมายถึง สารชนิดใดก็ตามที/ใชเ้พื/อฆ่า เพื/อ
ยบัย ั7งการเจริญของวชัพืช (บางส่วนหรือทั7งตน้) 

ชนิดของสารกาํจดัวชัพืช   เนื/องจากสารกาํจดัวชัพืชมีจาํนวนมากชนิด   เพื/อใหส้ะดวกในการเขา้ใจผล
ที/มีต่อพืชและเพื/อใหก้ารเลือกใชท้าํไดง่้ายและตรงตามเป้าหมาย  ไดมี้การแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ   ดงันี7  
           1.การจาํแนกสารกาํจดัวชัพืชตามวตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์ 
      การจาํแนกสารกาํจดัวชัพืชเป็นหมวดหมู่ทาํใหมี้ความสะดวกในการนาํสารเหล่านั7นไปใชโ้ดยอาศยั
จุดประสงคข์องการนาํสารกาํจดัวชัพืชไปใชเ้ป็นขอ้กาํหนดจาํแนก โดยทั/วไปสามารถจาํแนกไดด้งันี7   (Ross 
and lenbi 1985) 

1.1จาํแนกตามความเป็นพิษต่อพืชแต่ละชนิดแตกต่างกนั  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ   
                    (1.1.1) สารประเภทเลือกทาํลาย (Selective herbicides) หมายถึง สารที/เป็นพิษต่อพืชปลูกและ
วชัพืชมากชนิด แต่ไม่เป็นพิษเป็นพิษนอ้ยต่อพืชปลูกหรือวชัพืชบางชนิด 
                    (1.1.2)  สารประเภทไม่เลือกทาํลาย  (Nonselective herbicides) หมายถึง สารที/เป็นพิษต่อพืช
ปลูกและวชัพืชทุกชนิด 

 1.2 จาํแนกตามการใชท้างดินหรือทางใบพืช  สารที/ใชฉี้ดพน่ทางดินนั7น  อาจจะเรียกวา่เป็นสาร
ควบคุมวชัพืชแบบก่อนงอก  (Preemergence) หรือสารคุมกาํเนิดวชัพืช  ส่วนสารที/ใชฉี้ดพน่ไปที/ใบนั7น
อาจจะเรียกวา่สารกาํจดัวชัพืชแบบหลงังอก  ( Post emergence )  หรือสารฆ่าตน้วชัพืช   

  1.3 จาํแนกตามความยาวนานของการอยูใ่นดิน  สารเคมีที/มีผลตกคา้งในดินในระยะเวลาที/สั7นกวา่ 
1 ฤดูปลูก เรียกวา่ สารที/มีผลตกคา้งในดิน  (Residual herbicides) ส่วนสารที/มีผลคา้งในดินนานกวา่ 1 – 2 ฤดู
ปลูก เรียกวา่ สารที/มีผลตกคา้งในดินนาน  (Long residual herbicides) ซึ/ งสารพวกนี7อาจจะใชใ้นบริเวณที/ไม่
มีการปลูกพืชเพราะถา้ใชใ้นพืชที/การเกษตรแลว้ไม่สามารถปลูกพืชอื/นที/อ่อนแอต่อสารนั7นในฤดูต่อไป 

  1.4 จาํแนกตามเวลาการใชโ้ดยอาศยัการพฒันาการของพืชปลูกและวชัพืชแบ่งออกไดห้ลาย
ประเภท เช่น  การใชก่้อนไถ  (Perplgw) หมายถึง มีการใชส้ารเหล่านี7 ก่อนการไถดิน การใชก่้อนปลูก  (Per 
plant) หมายถึง การใชส้ารก่อนปลูกพืช การใชก่้อนงอก (Preemergemce) หมายถึง การใชส้ารก่อนที/เมล็ด
วชัพืชหรือพืชปลูก อยา่งหนึ/งอยา่งใดงอกแต่ไม่จาํเป็นทั7ง 2 ชนิดยงัไม่งอก โดยทั/วๆไปจะหมายถึงการใชส้าร
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หลงัการปลูก (หยอดเมล็ด) แต่ก่อนเมล็ดงอกสาํหรับการใชใ้นสวนผลไมส้ารประเภทนี7ใชก่้อนเมล็ดวชัพืช
งอก การใชข้ณะที/ดินมีรอยแยก  (Cracking) หมายถึง การใชส้ารในขณะที/ดินที/อยูเ่หนือเมล็ดพืชปลูกเริ/มแยก 
บางครั7 งอาจจะเรียกวา่การใชข้ณะงอก  (At emergmee) การใชห้ลงังอก     (Post emergence) หมายถึง  การใช้
สารขณะที/เมล็ดพืชปลูก  และวชัพืชงอกไดไ้ม่นานนกั ( เป็นตน้กลา้ ) ระยะหลงัการเป็นตน้  (Late post 
emergence) หมายถึง การใชส้ารขณะที/เมล็ดพืชปลูกและวชัพืชเจริญเติบโตพน้ระยะตน้กลา้แลว้ การใชห้ลงั
การงอกโดยตรง (Directed post emergence) เป็นการฉีดพน่สารไปยงัตน้วชัพืชโดยป้องกนัไม่ใหพ้ืชปลูก
ไดรั้บละอองสารหรือใหไ้ดรั้บนอ้ยที/สุด อีกวธีิหนึ/งเป็นการใชส้ารประเภทพร้อมหรือหลงัการไถพรวน  (lay 
by application)  

1.5 จาํแนกตามวธีิการใชใ้นดิน สารกาํจดัวชัพืชอาจจะใชฉี้ดไปที/ผวิดิน (Surface applied) หรือคลุก
ดิน (Incorporated) หรือฉีดลงไปยงัชั7นดิน   (Layered หรือ Injected) ซึ/ งการฉีดลงไปยงัชั7นดินนี7อาจจะตอ้ง
ใชเ้ครื/องมือพิเศษบางชนิด  
               1.6  จาํแนกตามลกัษณะที/เกี/ยวกบัพืช วธีิการเคลื/อนยา้ยสารกาํจดัวชัพืชในตน้พืช และกลไกที/สาร
กาํจดัวชัพืชทาํลายพืชนั7นก็อาจจะนาํมาใชจ้าํแนกสารกาํจดัวชัพืชได ้ เช่นกนั เช่น เมื/อพิจารณาวธีิการ
เคลื/อนยา้ยในตน้พืชอาจจะเป็นการเคลื/อนยา้ยในซิมพลาสท ์  (Simplistic) หรือในท่อโฟลเอม (Phloem) การ
เดลื/อยา้ยในบริเวณที/ไม่มีชีวิตหรือ อโพพลาสท ์ (Appoplasstic) หรือในท่อไชเลม (xylem) ประเภทของสาร
กาํจดัวชัพืชที/แบ่งตามกลไกการทาํลายพืช เช่น สารประเภทยบัย ั7งกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง สาร
ประเภทควบคุมการเจริญเติบโตของตน้พืชสารประเภทที/ทาํใหก้ารเคลื/อยยา้ยผา่นเมมเบรนสูญเสียสภาพ
ปกติ สารประเภทยบัย ั7งการแบ่งเซลลย์บัย ั7งการเจริญเติบโตของลากหรือยอด สารประเภทยบัย ั7งกระบวนการ
เมปเทมอจิซึมต่างๆ และยบัย ั7งการสร้างสารสีภายในตน้พืช 

1.7 จาํแนกตามลกัษณะทางเคมี  สารจาํจดัวชัพืชไดถู้กจาํแนกออกเป็นหลายกลุ่มโดยอาศยั
โครงสร้างทางเคมีที/คลา้ยคลึงกนัจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั   เช่น   กลุ่มพีนอกซี  (Phenoxies) เบนโฮอิท   
(Benefices) อลิฟาทิก                  (Aliphatic) ไดไนโทรอนิลีน    (Dinitroanilines) ไดเฟนิลอีเธอร์   
(Diphenylethers) ยเูรีย  (Ureas) ไทรอซีน  (Triaeines) และไชโอคาร์บาเมท  (thiocabamate)  เป็นตน้ 
              2.การแบ่งกลุ่มสารกาํจดัวชัพืชโดยอาศยัโครงสร้างทางเคมี 

คุณสมบติัและการใชส้ารกาํจดัวชัพืชที/จะกล่าวต่อไปนี7     จดัเป็นกลุ่มโดยอาศยัโครงสร้างทางเคมี   
อยา่งไรก็ตามมีสารบางชนิดอาจจะมีคุณสมบติัต่างจากสารอื/นๆที/อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  โดยทั/วไปสารกาํจดั
วชัพืชที/อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั   (โดยสร้างเคมี)   จะมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั   นอกจากนี7 ยงัอาศยัคุณสมบติัของ
กลุ่มสารกาํจดัวชัพืชที/มีวธีิการใชเ้หมือนกนัเป็นสารประเภทเดียวกนั  โดยอาศยัการใชท้างดิน  หรือทางใบ
พืชเป็นหลกัสามารถแบ่งสารกาํจดัวชัพืชออกเป็นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม  คือ 

ก. สารที/ใชท้างใบพืช  ( เป็นส่วนใหญ่ ) 
ข. สารที/ใชท้างใบพืชและทางดิน 
ค. สารที/ใชท้าสางดิน  ( เป็นส่วนใหญ่ ) 
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        สารกาํจดัวชัพืชแต่ละกลุ่มจะมีคุณสมบติัต่างๆ ดงันี7  
1. ชื/อสามญั 
2. เคมีของสาร อาจจะเขียนเป็นสูตรโครงสร้างของสารเดิม (ตวัอยา่ง เช่น  กรด) นอกเหนือจากการใช้
ในรูป 

ของเกลือ เอสเทอร์  หรือ  อนุพนัธ์อื/น 
3. รูปของสารที/จาํหน่าย  หมายถึง  รูปที/นาํไปใชผ้สมพนัธ์  เพื/อฉีดพน่  หรือใชไ้ดท้นัที 
4. การเคลื/อนยา้ยหรือกลไกการทาํลายพืช  หมายถึง การเคลื/อนยา้ยในตน้พืช  และการที/พืชแสดงออก  
เมื/อ 

ถูกทาํลาย หรือการยบัย ั7งกระบวนการทางชีวเคมีบางอยา่ง 
5. พฤติกรรมที/อยูใ่นดิน  หมายถึง การถูกชะลา้งลงจากผวิดิน การระเหนความอดทนในดิน  การถูกดูด
ยดึ 
6. ชนิดพืชที/อ่อนแอ หมายถึง ชนิดของพืชปลูกและวชัพืชที/อาจจะถูกทาํลายไดง่้าย  โดยสาร 
7. การนาํไปใช ้หมายถึง ใชก้บัพืชปลูกอะไรบา้งรวมทั7งวธีิใช ้
8. ขอ้ควรระมดัระวงั  หมายถึง โอกาสที/สารนั7นจะปลิว เป็นพิษต่อคนสัตวห์รือพืชที/มีความอดทนใน
ดิน  

และควบคุมวชัพืชไม่ค่อยไดผ้ล 
        สารกาํจดัวชัพืชที/ไร้ทางใบ 
        สารกาํจดัวชัพืชที/ไร้ทางใบนั7นสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย  4 กลุ่มโดย อาศยัลกัษณะการตอบสนอง
ของพืช การเลือกทาํลาย  และการเคลื/อนยา้ย 

ก. กลุ่มสารที/เคลื/อนยา้ยในบริเวณที/มีชีวติ   (Symptomatic movement Herbicides) และเป็นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชประเภท ทอยภูชิน   (Cawein type growth regulators) ไดแ้ก่    ฟีนอกซี   เบน
โซอิก    แนพทาเลม  และกรดพิคอลินิก 
 ข.  กลุ่มสารที/เคลื/อนยา้ยในบริเวณที/มีชีวติ  แต่ไม่ไดเ้ป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  ไดแ้ก่  
อลิฟาทิก  (Aliphatics) อมิโนไทรอโซล  (Aminotriazole) อาร์เซนิคลัอินทรีย ์  (Organic arsenicals) ฟอสฟอ
เนท (Propionate) อริท - ออกซี - ฟีนอกซี  (Argil – Oxy – Phemoxies) และสารที/ควบคุมวชัพืชวงศห์ญา้อื/น 
เช่น   
ไชคลอเฮกซีน  (Cyclohexcne) เป็นตน้ 

 ค. สารประเภทสัมผสัตาม (Contact) และเลือกทาํลาย (Selectiwe) ไดแ้ก่ เบนแทซอน (Bentaeon) และ      
ไดเฟนโซขวทั (Difeneoguat)   

ง. สารประเภทสัมผสัตาย   (Contact) และไม่เลือกทาํลาย   (Nonselective) ไดแ้ก่   ไบไพริดิเลียม  
(Bibyeidyliums) และนํ7ามนัปิโตรเลียม  (Petroleum oils)  
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        สารเคมีที/ใชใ้นการกาํจดัวชัพืชนํ7ามีเพียงไม่กี/กลุ่มขึ7นอยูก่ยัการเลือกใชต้อ้งพิจาราณาถึงความเหมาะสม  
เช่น  วชัพืชลอยนํ7า   (Floating) หรือวชัพืชเหนือนํ7า   (Emerged) ตอ้งเลือกใชส้ารเคมีที/เป็นพิษหรืออนัตราย
ต่อสภาพแวดลอ้มในนํ7านอ้ย ส่วนวชัพืชใตน้ํ7า (Submersed) นั7นกาํจดัค่อนขา้งลาํบาก เพราะตอ้งใชส้ารเคมี 
เพราะตอ้งใชส้ารเคมีผสมลงในนํ7า   ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้เกี/ยวกบัสารเคมีตลอดจนเกี/ยวกบั
สภาพแวดลอ้มดี เพื/อไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อ ปลา สัตวเ์ลี7ยง พืชเพราะปลูกและผูใ้ชน้ํ7 า เป็นตน้ 

ระยะเวลาที/ควรใช ้
        โดยทั/วไปควรจะกาํจดัวชัพืชในระยะเวลาที/วชัพืชยงัมีอายนุอ้ย  หรือในระยะวชัพืชกาํลงัเจริญงอก

งามเพราะ สารกาํจดัวชัพืชจะเขา้สู่ตน้วชัพืชไดดี้ที/สุดในระยะนี7   ควรกาํจดัในระยะก่อนที/วชัพืชจะออกดอก
หรือระยะขยายพนัธ์ทางเมล็ดเพื/อป้องกนัขยายพนัธ์เพิ/ม  วชัพืชบางชนิดไม่ควรกาํจดัในฤดูแลง้เพราะวชัพืช
จะแหง้ตายเองโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้  วชัพืชบางชนิดเจริญงอกงามไดต้ลอดปีถึงสามารถจะเลือกระยะเวลาที/
เหมาะสมกาํจดัได ้

รูปของสารที/ขายในทอ้งตลาด  แบ่งไดเ้ป็น 
               1. รูปผงละลายนํ7า (WSP, weter soluble powder) ไดแ้ก่ ของแขง็ที/เป็นกอ้นผลึกหรือผงละเอียดเมื/อ
ผสมนํ7าจะใหเ้ป็นสารละลาย (Solution) เช่น 2,4- ดี เกลือโซเดียม คาลาพอน 

2. รูปผงเปียก (WP, wet table powder) ไดแ้ก่ ของแขง็แห้งทาํใหล้ะเอียดไม่ละลายนํ7า เมื/อรวมกบันํ7า
จะไดเ้ป็นสารแขวนลอยของแขง็ (Suspension) เช่น แอทราซิน (Gesaprim 80 WP) ไดยรูอน 

3. รูปเม็ดจี หรือของแขง็เป็นเมด็สาํเร็จรูป (G, granular) ไดแ้ก่สารเป็นเม็ดเล็กๆขนาดไม่เกิน 10 
ลูกบาศกมิ์ลลิเมตร เป็นสารสาํเร็จใชไ้ดเ้ลยโดยการหวา่นส่วนมากใชใ้นนาขา้ว เช่น มิวทาคลอร์ (Eachete 5 
G) อยา่งไรก็ดียงัมีเมด็จีแบบอื/นๆ เช่น WG, water dispersible granule SG, water soluble granule และ MG, 
micro granule ซึ/ งจะตอ้งดูให้ดีๆ 

4. รูปเมด็พี (P, pellet) เหมือนรูปเม็ดจีแต่ขนาดใหญ่กวา่ 10 ลูกบาศกมิ์ลลิเมตร 
5. รูปเอฟ (F, flowable หรือ DF, dry flowable) สารคลา้ยรูปผงเปียก คือ เป็นผงของแหง้ไม่ละลาย

นํ7าแต่เมื/อผสมกบันํ7าหรือของเหลวจะมีลกัษณะผสมขน้ๆ (SG, soluble Concentrate) เช่น เมทธิบิวซิน 
(Metribuzin, Lexone 4L (liquid) of DF) 

6. รูปของเหลวขน้ (AC, aqueous concentrate หรือ AS, aqueous soluble) ทั7งสองชนิดเมื/อรวมกบันํ7า
จะไดส้ารละลาย เช่น พาราควทั (Paraquat) 

7. รูปละลายในนํ7ามนั (EC, emulsifiable concentrate) ซึ/ งมีสารจบัผวิ (Surfaxctant) ผสมอยูก่บันํ7าจะ
ไดส้ารแขวนลอยของเหลว เช่น แอลลาคลอร์ (Lassos 4 EC) 

ตวัเลขของสารที/เป็นของแขง็ หมายถึง เปอร์เซ็นตข์องสารออกฤทธิ| ในผลิตพนัธ์นั7นๆ เช่น 80 wp  
5G ฯลฯ  ตวัเลขที/เป็นสารที/เป็นของเหลว  หมายถึง ปริมาณของสารออกฤทธิ| เป็นปอนดต่์อแกลลอนอเมริกนั  
ซึ/ ง 1 ปอนดต่์อ 1 แกลลอนอเมริกนั = 120 กรัมต่อลิตรโดยใกลเ้คียง 
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ก่อนอื/นตอ้งทาํความเขา้ใจกบัศพัทบ์างคาํก่อน 
1. Active ingredient (a.1.) หมายถึง ส่วนของผลิตภณัฑส์ารเคมีซึ/ งมีผลทาํใหเ้กิดการทาํลายพืช

โดยตรง อาจใชค้าํวา่ สารออกฤทธิ|  สารสาํคญั สารบริสุทธิ|  สารแทจ้ริงเป็นที/เขา้ใจกนัตามหลกัสากล เมื/อ
กล่าววา่ใชส้ารเคมีชนิดหนึ/ง อตัราปริมาณต่อเนื7อที/อนัหนึ/ง หรือกล่าวถึง ความเขม้ขม้เป็นเปอร์เซ็นตห์รือ
อตัราส่วนต่อลา้น (ppm.) ของสารเคมีชนิดนั7น หมายถึง ปริมาณหรือความเขม็ขน้ของสารออกฤทธิ| ยาที/ขาย
ตามทอ้งตลาดทุกชนิดจะตอ้งบอกวา่มีสารออกฤทธิ| เท่าไร เช่น เมื/อเป็นยาผงก็เป็นเปอร์เซ็นต ์ และเมื/อเป็นยา
นํ7าก็เป็นกรัมต่อลิตร หรือ ปอนด์ต่อแกลลอน ขณะเดียวกนัก็จะบอกวา่ inert ingredient เท่าไรดว้ย 

2. Inert ingredient หมายถึง สารผสมหลายๆอยา่งที/ปนอยูใ่นผลิตภณัฑอ์นันี7อาจใชค้าํวา่ สารผสม
หรือสารเฉื/อย ซึ/ งมีเกี/ยวกบัการมีผลของสารต่อพืชแต่อาจมีส่วนช่วยทางออ้ม เช่น เป็นตวัทาํละลาย หรือเป็น
สารที/ทาํใหล้กัษณะประจาํตวัทางฟิสิกส์หรือ เคมีบางอยา่งของสารออกฤทธิ| เปลี/ยนไปในทางที/เป็นโยชน์ 
นอกจากนี7ยงัมีสารอีกบางอยา่งที/ช่วยในการออกฤทธิ| ของยา โดยที/เพื/อใชย้ามีความเขม้ขน้ไม่สูงจนเกินไป 
สะดวกในการใชแ้ละซื7อขาย 

3.  Acid equivalent (a.c.) หมายถึง ส่วนผสมของผลิตภณัฑย์าที/คิดรวมออกมาในรูปกรดดั7งเดิมมี
ค่าและความหมายเช่นเดียวกบั a.i. ตามขา้งตน้ ใชเ้ฉพาะกบัยาที/มีพื7นฐานเป็นกรดซี/งในรูปที/ขายมกัเป็นเกลือ
หรือเอสเทอร์ 

เรื/องของซึ/งสารกาํจดัวชัพืช 
     ในการเขียนชื/อหรือพดูถึงสารเคมีชนิดหนึ/งชนิดใดทางวชิาการนั7น ในทางสากลถือเอาชื/อ 

สามญัภาษาองักฤษ (Common name) เป็นหลกั บางครั7 งอาจเป็นชื/อทางเคมี (Chemical name) ถา้ชื/อสามญัยงั
ไม่ตกลงกนัอยา่งไรก็ดีเขาไม่ใชชื้/อการคา้ (Trade name) เลยเนื/องจากแต่ละบริษทัที/ผลิตขึ7นหรือรับช่วงมา
ขายต่อมกัใชชื้/อ ตั7งเอาเอง ซึ/ งก็พอมองออกวา่มีมากมายทั7งที/ตวัยาออกฤทธิ|  (Active ingredient) ก็อนัเดียวกนั 
โดยทั/วไปเมื/อกล่าวถึงชื/อสามญัของสารเคมีชนิดหนึ/งก็ยอ่มจะเป็นที/เขา้ใจไดท้นัทีวา่ หมายถึง ยาชนิดใดใน
ทอ้งตลาด ตวัอยา่ง เช่น ชื/อสามญั คาลาพอน ชื/อการคา้มีหลายชื/อ เช่น กรามาวนิ คาลาล่า ซิคาพอน คาวพอน 
เป็นตน้ 

วธีิการใชส้ารกาํจดัวชัพืชให้ถูกตอ้งและปลอดภยั 
     การใช ้ (Application) อาจทาํไดโ้ดยวธีิการฉีดพน่ (Spray) หรือผสมนํ7ารดเมื/อสารอยูใ่นสภาพ

ของเหลวหรืออาจหวา่นดว้ยมือหรือเครื/องมือหรือเครื/องหวา่นเมื/อสารนั7นอยูใ่นสภาพเป็นเมด็เล็กๆ การใช้
แบ่งเป็น 

1. การใชแ้บบทั/วทั7งผนื (Overall or broadcast application) หรือแบบคลุมทั7งหมดไม่เหลือพื7นที/ไว ้
เลย ไม่วา่จะเป็นสารใชท้างดินหรือทางใบ 

2. การใชเ้ป็นแถบ (Band application) เช่น เป็นแถบกวา้ง 30 ซม. คร่อมแถวพืชปลูกซึ/งอยูแ่นว
กลาง เพื/อประหยดั และลดปริมาณผลตกคา้งของสาร 
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3. การใชต้รง (Directed application) หมายถึงใชเ้จาะจง (precise) ไปยงัพื7นที/หรือส่วนของพืช
โดยเฉพาะ เช่น ไปยงัแถว หรือหลงัร่อง หรือบริเวณโคนๆ ลาํตน้ของพืชปลูกซึ/งมีวชัพืชอยูท่ ั7งนี7 เพื/อเลี/ยง
ความเสียหายแก่พืชปลูก 

4. การใชใ้หถู้กส่วนยอด (Overtop application) หมายถึง การใชใ้หส้ารเคมีถูกตั7งแต่ยอดพืชลงมา 
เช่น การฉีดพน่ทางอากาศหรือการใชโ้ดยยกดานฉีดใหสู้งเหนือพุม่ตน้ 

5. การใชเ้ฉพาะที/หรือใชเ้ป็นหยอ่มๆ (Spot application) หมายถึงการใชใ้นเนื7อที/กาํหนดใหเ้ป็น
บริเวณเล็กๆของพื7นที/กวา้งใหญ่ เช่น เมื/อปรากฏมีหยอ่มวชัพืชขึ7นเป็นแห่งหรือดว้ยเห๖ใดก็ตาม 

6. การใชก้บัเปลือกที/โคนตน้ (Basal treatment) อาจทาํโดยการฉีดหรือป้ายสารเคมีโดยรอบโคน
ตน้ ตั7งแต่ระดบัดินขึ7นมา ใชก้บัวชัพืชที/เป็นไม่ยนืตน้ซึ/ งอยูก่ระจายกนั เช่น ใชไ้ตโคเฟอร์ (Triclopyr 4,BAC) 
ใชน้ํ7ามนัดีเซล ป้ายโคนตน้ไมยราบยกัษ ์ 

7. การใชก้บัตอ (Cut stump treatment) ใชฉี้ดหรือป้ายรอยตดัหลงัจากตดัไมย้นืตน้ซึ/ งเป็นวชัพืชลง
เพื/อใหต้อตายสนิท ถา้รอยตดัอยูสู่งควรฉีด หรือป้ายโดยรอบโคนหรือบริเวณผวิดินดว้ย ถา้เป็นนํ7ามนัอยา่ง
เดียวจะตอ้งใหโ้ชกมากกวา่เมื/อผสมสารเคมี 

8. การใชส้ารเคมีโดยผสมกบันํ7าชลประทาน (Herbigation) ในการนี7จะตอ้งคาํนวณสารเคมีที/
ออกมาผสมใหพ้อเหมาะสมกบันํ7าที/ไหลหรือลดปะพรม 

9. การใชก้บัวชัพืชนํ7า (Aquatic treament) วชัพืชนํ7าบางชนิดกาํจดัโดยเติมสารเคมีลงไปในนํ7าใหมี้
ความเขม้ขน้ที/ทาํใหว้ชัพืชตาย 
             ขอ้ควรระวงัในการใชส้ารควบคุมวชัพืช 

1. การใชส้ารทางดิน – สารทางดินหรือสารคุมตอ้งพิจารณา ดงันี7  
1.1 การเลือกทาํลายของสารเคมี ในการเลือกใชส้ารเคมีจะตอ้งเลือกให้ตรงกบัพืชปลูกและให้

ตรงกบัวชัพืชที/มีอยูด่ว้ย 
1.2 อตัราการใช ้ ในฉลากโดยทั/วๆไปจะบอกอตัราที/ใชต่้อไรตามสภาพของดิน ในสภาพดิน

เหนียวหรือดินที/มีอินทรียว์ตัถุสูงควรใชอ้ตัราค่อนขา้งสูง แต่ถา้ในสภาพดินทราย หรือ ดินที/มีอินทรียวตัถุตํ/า
ใหใ้ชอ้ตัราตํ/า เนื/องจากดินเหนียวหรือดินที/มีอินทรียว์ตัถุสูงมีความสามารถในการดูดซึมสารเคมีมากกวา่ดิน
ทรายที/มีอินทรียว์ตัถุต่างๆ 

1.3 ปริมาณนํ7าต่อไร่ ก่อนฉีดพน่สารเคมีควรทราบวา่เครื/องฉีดที/ใช ้ เมื/อฉีดดว้ยแรงอดัคงที/ 
และเดินดว้ยความเร็วพอดีที/แน่นอนและฉีดยาสมํ/าเสมอแลว้ จะไดป้ริมาณนํ7าออกจากหวัฉีดกี/ลิตรต่อไร่ 
ทั7งนี7 เพื/อที/จะผสมไดถู้กตอ้ง เช่น ถา้ทราบวา่ปริมาณนํ7ายาต่อไร่เท่ากบั 90 ลิตรและอตัราที/ตอ้งการใชเ้ท่ากบั 
300 กรัมต่อไร่ ถา้ถงัจุเตม็ที/ได ้ 18 ลิตร ก็ หมายความวา่เราจะตอ้งผสมสารเคมีเตม็ถงั 5 ครั7 ง และแต่ละครั7 ง
ผสมสารเคมีลงไป 60 กรัม ก็จะไดป้ริมาณตามที/ตอ้งการในการหาปริมาณนํ7ายาต่อไร่นี7 ใหท้ดลองเอานํ7าใส่
ลงในถงัฉีดยาจาํนวณ 10 ลิตร แลว้นาํไปฉีดดูวา่ในพื7นที/อนัหนึ/ง เช่น 80 ตารางเมตร จะตอ้งใชน้ํ7าไปเท่าไร
แลว้เอานํ7าที/เหลือหาวดัดูก็ทราบปริมาณนํ7าที/ฉีดออกไป (พยายามลองทาํซํ7 าอีก 2-3 ครั7 ง เพื/อใหแ้น่ใจ) สมมุติ
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วา่เหลือ 5.5 ลิตรก็แสดงวา่ใชไ้ป 4.5 ลิตร ต่อไปก็หาวา่เนื7อที/ 1 ไร่ หรือ 1600 ตารางเมตร จะตอ้งใชน้ํ7าเท่าไร 
ซึ/ งคิดแลว้ก็จะได ้90 ลิตร เป็นตน้ 

1.4 ผลตกคา้งของสารเคมี สารคุมโดยทั/วไปจะคุมวชัพืชไดน้านประมาณ 5 – 10 สัปดาห์  
2. การใชส้ารทางใบ – หมายถึงสารเคมีที/ใชห้ลงัจากวชัพืชงอกขึ7นมาแลว้ สิ/งที/ควรพิจารณา มีดงันี7  

2.1 คุณภาพของนํ7าที/ใช ้– สารบางอยา่ง เช่น ไกลโฟเสท พาราควทั ถา้นํ7าขุ่นมากจะไม่ไดผ้ลดี
เท่าที/ควร นอกจากนี7นํ7าที/มีลกัษณะกระดา้ง นํ7ากร่อยหรือนํ7านาภาพดินที/เป็นกรดจดัหรือดินเปรี7 ยวก็ใหร้ะวงั
ไวก่้อน 

2.2 การผสมสารเคมีมากกวา่หนึ/งชนิด ควรทาํเมื/อมีการแนะนาํเท่านั7นสารเคมีอาจผสมกนั
ไม่ได ้ เพราะคุณสมบติัการทาํลายต่างกนั เช่น สารประเภทสัมผสัผสมกบัสารเคลื/อนยา้ยไม่เหมาะสม หรือ
อาจเป็นเพราะปฏิกิริยาทางเคมี หรือ ชีวเคมีบางอยา่งแตกต่างกนั อาจทาํใหส้ารที/ผสมเสียไป เช่น ไกลโฟเสท 
เมื/อผสมกบัสารเคมีอีกหลายๆชนิด 

2.3 สภาพแวดลอ้มขณะฉีดหรือหลงัฉีด นบัวา่จาํเป็นมาก สาํหรับสารเคมีหลายชนิด ทั7ง
โดยตรงและโดยออ้ม 

ก.  ฝน  มกัจะเป็นอุปสรรคกบัการใชส้ารเคมีทางใบ โดยเฉพาะอยา่งยิ/ง ประเภท
เคลื/อนยา้ยซึ/ งมกัจะเขา้ไปในพืช ไดช้า้กวา่ประเภทสัมผสั เช่น ไกลโฟเสท ตอ้งการช่วงปลอดฝนหลงัจากฉีด
แลว้ถึง 5 ถึง 6 ชั/วโมง ในขณะที/พาราควทัซึ/ งเป็นประเภทสัมผสัใชเ้วลาไม่ถึง 15 นาที ก็เพียงพอ 

ข.  ความชื7น  และสภาพบรรยากาศโดยทั/วไปแลว้ สารเคมีทางใบโดยเฉพาะอยา่งยิ/ง
ประเภทเคลื/อนยา้ยจะใชไ้ดผ้ลดีขึ7นในสภาพที/มีความชื7นสูง ทั7งในดินและอากาศ หากนาํไปใชใ้นช่วงที/
อากาศค่อนขา้งแหง้แลง้ หรือในสภาพที/ไม่ค่อยเหมาะสมกบัการเจริญของตน้แลว้การควบคุมจะไม่ไดผ้ลดี
เท่าที/ควรเลย 

ค.  ลม  ปัจจุบนัมีการพฒันาใชร้ะบบนํ7านอ้ยกนัมากขึ7น ในวงการควบคุมวชัพืช โดยอาจ
ใชเ้พียงประมาณลิตรครึ/ งจนถึง 5 ลิตรต่อไร่ ทั7งนี7นบัวา่เป็นสิ/งที/ดีแต่การใชใ้นสภาพที/มีลม เป็นเรื/องที/จะตอ้ง
ระมดัระวงัมากเพราะยิ/งทาํใหฟุ้้งกระจายมาก 

  ปัญหาบางอยา่งที/อาจเกิดขึ7นจากการใชส้ารเคมี    
1. ละอองสารเคมี การฉีดสารเคมีควรระวงัละอองของสารเคมี ที/จะปลิวไปถูกพืชปลูกขา้งเคียง

อาจเป็นของเราเอง หรือ ของผูอื้/น โดยเฉพาะอยา่งยิ/งสารประเภทเคลื/อนยา้ยที/มีผลในการทาํลายรุนแรง เช่น 
สารเคมีในกลุ่มพีน็อกซีส์ และสารเคมีประเภท “ฮอร์โมน” อื/นๆยิ/งถา้เลือกใชช้นิดที/เป็นเอสเทอร์ยิ/งตอ้ง
ระมดัระวงัมากขึ7น โดยเฉพาะอยา่งยิ/งพืช เช่น ฝ้าย ยาสูบ องุ่น และมะเขือเทศ ซึ/ งอ่อนไหวง่าย นอกจากนี7พืช
ปลูกใบกวา้งอยา่งอื/นก็ใหร้ะวงัดว้ย เช่น มนัสาํปะหลงั มะละกอ และพืชพวกแดง  

2. เลือกเวลาฉีดสารเคมีขณะลมสงบ โดยมากช่วงเชา้ตั7งแต่ 6 – 10นาฬิกา และบ่ายหลงั 16นาฬิกา 
ไปแลว้ ลมมกัจะสงบ ควรจะเป็นเวลาที/เหมาะสมสาํหรับฉีดยาโดยไม่มีการปลิวมากนกั 
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3. การทาํความสะอาดเครื/องมือฉีดพน่สารเคมี โดยเฉพาะอยา่งยิ/งการลา้งถงัใหญ่ซึ/ งบรรจุนํ7ายา
หลายร้อยลิตร โดยทั/วไปแมจ้ะฉีดยาหมดแลว้แต่ยงัเหลือนํ7ายาจาํนวนหนึ/ง (บางทีอาจเขม้ขน้มาก) ในการ
ลา้งจะตอ้งดูวา่นํ7ายาที/ลา้งแลว้ไหลไปทางใบมีตน้ไมห้รือพืชปลูกอยูห่รือไม่ใบบริเวณนั7น โปรดอยา่ประมาณ
วา่ตน้ไมใ้หญ่ๆจะไม่มีสิทธิ| ตาย 

4. การใชส้ารเคมีผดิหลกัการทาํใหเ้กิดผลเสีย เช่นการใช ้2, 4- ดี กาํจดัผกัตบชวาในหนา้แลง้ ซึ/ งมี
นํ7าค่อนขา้งนอ้ย และนํ7าดีไม่ค่อยมีการหมุนเวยีน ปัญญาจะเกิดขึ7นแน่นอนโดยเฉพาะอยา่งยิ/งเมื/อผกัตบชวา
จาํนวนมากเมื/อนํ7าเสียจะทาํใหป้ลารวมทั7งสัตวน์ํ7 าอื/นๆตาย เนื/องจากเกิดการขาดออกซิเจนในนํ7า 

5. สารเคมีที/เป็นอนัตราย สารเคมีบางชนิดอาจเป็นอนัตรายถึงตายไดใ้หร้ะวงัมากๆเช่น พาราควทั 
พยายามอยา่ใหเ้ขา้ปาก เขา้จมูก 2, 4- ดี ถา้สูดลมหายใจเขา้ไปมากๆอาจถึงกบัสลบ แอลลาคลอร์ แมอ้นัตราย
จะไม่รุนแรงแต่ในการฉีดก็ตอ้งระวงัเมื/อถูกเขา้จะทาํใหแ้สบผวิหนงัสารเคมีเขม้ขน้ที/ออกจากขวด หรือที/เป็น
พง อยา่พยายามใหถู้กกบัผวิหนงัเป็นดีที/สุด 

ปกติแลว้เวลาสารเคมีที/ใชทุ้กชนิดจะบ่งบอกระดบัการเป็นพิษ ที/ฉลากขา้งขวดของสารนั7นเรียกวา่ 
ค่า  LD50  Median Lethal Cose หมายถึง นํ7าหนกัสารที/สามารถฆ่าสัตวที์/นาํมาทดลองตายไปเป็นจาํนวนครึ/ ง
ของจาํนวนที/ใชท้ดลอง นํ7าหนกัสารมีค่าเป็นมิลลิกรัมของสารต่อนํ7าหนกัสัตวเ์ป็นกิโลกรัม  

LD50 Median Lethal Concentration หมายถึง ความเขม้ขน้ที/สามารถฆ่าสัตวห์รือพืชใหต้ายไป
ครึ/ งหนึ/งของจาํนวนสิ/งมีชีวติที/ใชท้ดลองพบวา่ค่า LD50 ยิ/งสูง จะมีความเป็นพิษตํ/า  ค่า LD50 ยิ/งตํ/า จะมีความ
เป็นพิษสูง 

สารกาํจดัวชัพืชส่วนใหญ่จะมีความเป็นพิษตํ/า คือค่า LD50 สูงซึ/ งจะต่างจากสารกาํจดัแมลง มีค่า 
LD50 ต ํ/ามีความเป็นพิษสูง พบวา่ สารกาํจดัวชัพืช หลายชนิดมีค่า LD50 สูงกวา่เกลือแกงที/เรารับประทานทุก
วนัอีก 
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คาํแนะนาํการใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชในเขตทางนํ7าชลประทานและแหล่งนํ7าต่างๆ 
 

 
ชื/อวชัพืช 

 

 
ชื/อสารเคมี 

 
อตัราที/ใช ้

ยาผลิตภณัฑ ์/ ไร่ 

 
วิธีการใช ้

ชื/อสามญั ชื/อการคา้ 
1.  ผกัตบชวา 
Eichhornia 
Crassipes 

ทูโฟ – ดี 
( สารออกฤทธิ|  80%) 

2,4 – ดี 
ทู โฟ  ดี 

1.0  กก. 
อตัราการใชที้/ 100 ลิตร 

ฉีดพ่นทางใบ 

2.  ไมยราบยกัษ ์
Mimosa pigra 

 

กลยัโฟเสต 
( สารออกฤทธิ|  41%) 

 1.5 – 2 ลิตร 
อตัราการใชที้/ 100 ลิตร 

ต่อไร่ 
 

ผสมนํ7าอตัรา  
10 – 20 % 

ฉีดพ่นทางใบ 
อตัราตํ/ากบัตน้ 

สูงไม่เกิน 2 เมตร 
อตัราสูงกบัตน้สูง 

เกิน 2 เมตร  
กาํจดัตอสด 

3.  สาหร่ายหาง
กระรอก 

Hydrilla verti 
Cillate 

ไดยรูอน 
( สารออกฤทธิ|  80%) 

คาร์แมกซ ์
ไดยรูอน 

 

0.2 ส่วนในลา้นส่วน 
 

ผสมนํ7าใหไ้ดค้วาม
เขม้ขน้ที/ตอ้งการ 

4.  ดีปลีนํ7า 
Potamogeton 

Malaianus 

เฮกซาซิโนน 
( สารออกฤทธิ|  90%) 

+ 
2,4 – ดี 

พาราควทั 
( สารออกฤทธิ|  

27.6%) 

เวลป้า 
+ 

2,4 – ดี 
กรัมม๊อกโซน 

 

1-2 ส่วนในลา้นส่วน  
1 กก.  
0.3  ลิตร 

 

ผสมในนํ7าใหไ้ด้
ความเขม้ขน้ที/

ตอ้งการ สาํหรับ
ฉีดพ่นดีปลีนํ7าที/ขึ7น
บนดินชื7นแฉะริม

ตลิ/ง 

5.  ลาํเอียก 
Coix aquatica 

 

อิมาชาเพอร์* 
( สารออกฤทธิ|  10%) 

กลยัโฟเสท 
( สารออกฤทธิ|  41%) 

อสัซอลท ์
 

ราวด ์– อพั 
ฯลฯ 

1.6 ลิตร 
 

1.5 ลิตร 

ฉีดพ่นทางใบ 
 

ฉีดพ่นทางใบ 

6.  จอกหูหนู 
Salvinia cuculla 

 

พาราควทั 
( สารออกฤทธิ|  

27.6%) 

กรัมม๊อกโซน 0.5 – 1   ลิตร 
 

ผสมสารจบัใบฉีด
พ่นทางใบใหท้ั/ว 
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ชื/อวชัพืช 
 

 
ชื/อสารเคมี 

 
อตัราที/ใช ้

ยาผลิตภณัฑ ์/ ไร่ 

 
วิธีการใช ้

ชื/อสามญั ชื/อการคา้ 
7.  แหว้

ทรงกระเทียม 
Eleocharis 

Dulcis 

กลยัโฟเสท 
( สารออกฤทธิ|  41%) 

 
เมทซลัฟรูอนเมทธีล 

* 
( สารออกฤทธิ|  60%) 

 

ราวด ์– อพั 
ฯลฯ 

 
เอสดอร์ท 

1 ลิตร 
 
 

11  กรัม 
 

ฉีดพ่นทางใบ 
ผสมสารจบัใบเพิ/ม 

 
ฉีดพ่นทางใบผสม

สารจบัใบ 

8.  หญา้ไซ 
Lursia 

Hexandra 

คาลาพอน 
( สารออกฤทธิ|  85%) 

 

ดาวพอน 
กรามาวิน 

ฯลฯ 
 

0.75 – 1.0 กก. 
 

ฉีดพ่นทางใบผสม
สารจบัใบ 

9.  หญา้ชนักาด 
Panicum 
Repens 

กลยัโฟเสท 
( สารออกฤทธิ|  41%) 

 

ราวด ์– อพั 
ฯลฯ 

 

1 ลิตร 
 

ฉีดพ่นทางใบ 

10.  กกชา้ง 
Typha 

Latifolia 

กลยัโฟเสท 
( สารออกฤทธิ|  41%) 

 

ราวด ์– อพั 
ฯลฯ 

 

2 ลิตร 
 

ฉีดพ่นทางใบ 
ฉีดพ่นซํ7าหากงอก
ตน้ใหม่ โดยลด

สารเคมีลง
ครึ/ งหนึ/ง 

 

หมายเหตุ *    เป็นยากาํจดัวชัพืชที/สามารถนาํไปใชไ้ด ้ โดยตอ้งมีเจา้หนา้ที/ควบคุมและแนะนาํวธีิการ 
**  การกาํจดัตอสด  ใชน้ํ7ายาความเขม้ขน้ที/กาํหนดให ้  จาํนวน  1-2  ซีซี  หยดลงตรงรอย
ตดัทนัที          
      หลงัตดั 
 -   มานพ  ศิริวรกุล.  2536.  เอกสารประกอบการบรรยาย  โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการ
จดัการ 
     วชัพืช.  ฝ่ายวชัพืช  กองวิจยัและทดลอง  หนา้  25 – 40 
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ตวัอยา่งสารกาํจดัวชัพืช   ที/นิยมใชม้ากกบัวชัพืชนํ7า 
                              2,4 – ดี  (2,4 – D) 

จดัอยูใ่นกลุ่มพีนอกซี/  ( Phenoxy) 
ชื/อสามญั 2,4 – ดี      (2,4 – D) 
ชื/อเคมี  กรด  2,4  - ไดคลอโรฟีนอกซีอซีติก 

( 2,4 – Dichlorophenoxyacefic acid) 
 
 
 
 

ชื/อการคา้ เฮด็โดนลั   ฟีนอกซ์ – ดี  เชลล ์– ดี 80 
คุณสมบติั 

  -  ผลิตภณัฑที์/ขายในรูปผงสารละลายนํ7าหรือเป็นรูปเม็ดที/ใชห้วา่นโดยไม่ตอ้งผสมนํ7าซึ/ ง
เป็นเกลือของโซเดียม  หรือ  โปรตสัเซียม  หรือลิเซียม  มีอยู ่ 85%  ของกรด  (a. a.) 
  -  จดัอยูใ่นประเภทฮอร์โมนพืชเป็นสารกาํจดัแบบเคลื/อนยา้ยมีผลทางดินสั7น 

-  ใชก้าํจดัวชัพืชประเภทใบกวา้งมีผลต่อการยอ่ยสลายกรด Nucleic และโปรตีน และ 
เกี/ยวขอ้งกบั  Enzymes ที/มีผลต่อการยดืหดตวัของผนงัเซลลใ์นเยื/อเจริญเกิดการโคง้งอของใบกิ/งอ่อน ลาํตน้
บวมปริและอาจพบวา่มีจุดกาํเนิดรากเกิดขึ7นดว้ย 

-  ใชก้บัพืชปลูกวงศห์ญา้หลายชนิด  และในนาขา้ว 
ความเป็นพิษ 

  ค่าความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก  ( LD50) ต่อหนูทดลองเท่ากบั 300 – 1,000 มก. / กก. 
ขอ้ควรระวงั 

  หากใชส้าํหรับกาํจดัวชัพืชในเขตทางนํ7า  ควรงดการใชน้ํ7 าเพื/อการเพาะปลูกอยา่งนอ้ย  3  
วนั หลงัฉีดยา 
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ไกลฟอเสท  ( glyphosate ) 

จดัอยูใ่นกลุ่ม ฟอสฟอเนท    ( Phosphonate ) 
ชื/อสามญั ไกลฟอเสท   ( Glyphosate ) 
ชื/อเคมี  เอน – ฟอสฟอนอเมธิล    ไกลซีน 

   ( N – phosphonomethyl  glycine ) 
 
 
 
 

ชื/อการคา้ ราวด ์- อพั 
คุณสมบติั 

  -  ผลิตภณัฑที์/ขายอยูใ่นรูปของเหลวรูปเกลือไอโซพรอฟิลามีน  มีสารออกฤทธิ|   41%   
  -  เป็นสารกาํจดัวชัพืชที/ใชท้างใบเพียงอยา่งเดียว และไม่เลือกทาํลาย  เคลื/อนยา้ยไดดี้  
สามารถทาํลายส่วนที/อยูใ่ตดิ้นของตน้วชัพืช  ทาํใหพ้ืชตายทั7งตน้ได ้
  -  ใชก้าํจดัวชัพืชฤดูเดียวและหลายฤดู  ทั7งใบแคบและใบกวา้ง  ไดแ้ก่  ไมยราบยกัษ ์  หญา้
ขน  หญา้ชนัอากาศ  หญา้คา  และแหว้หมู 
  -  อาการที/พืชแสดง  คือ  มีอาการเหี/ยวและเหลือง  ซึ/ งเริ/มจากเนื7อเยื/อที/อ่อนไปสู่เนื7อเยื/อที/
แก่  ยอดอ่อนที/งอกใหม่อาจจะมีอาการผดิปกติ  เนื/องจากสารจะเขา้ไปขดัขวางกลไกการสังเคราะห์โปรตีน  
ภายในตน้พืช  พืชจึงตาย    วชัพืชอายฤุดูเดียวจะแสดงอาการภายใน  2 -  4  วนั  แต่วชัพืชอายหุลายปีจะ
แสดงอาการภายใน  7 – 10  วนั  หลงัจากฉีดควรมีช่วงปลอดฝน  4 – 6  ชม.  มิฉะนั7นประสิทธิภาพการ
ทาํลายจะลดลง 
  -  ไม่มีผลตกคา้งในดิน  เนื/องจากสารจะเกาะกบัอนุภาคของดิน  ไม่เป็นอนัตรายกบัพืชที/
ปลูกภายหลงั 
  -  กดักร่อนโลหะที/เคลือบดว้ยสังกะสีหรือเหล็ก 
 ความเป็นพิษ 
  -  ค่าความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก  ( LD50 )  ต่อหนูทดลอง  เท่ากบั  4,900  มก. / กก. 
  -  ค่าความคงทนปานกลาง  ( TL50 )  ต่อปลานิลที/  96  ซม.  เท่ากบั  4.16  ส่วนในลา้นส่วน   
( ppm.ac. )  และอตัราตั7งแต่  3.24  ส่วนในลา้นส่วน ( ppm.ac. )  ลงมา  ไม่ทาํใหป้ลานิลตายใน  96  ซม. 
 ขอ้ควรระวงั 
  -  ไม่ควรใชน้ํ7ากระดา้งหรือนํ7าขุ่นผสมสารนี7 เพื/อฉีดพน่เพราะประสิทธิภาพการทาํลายจะ
ลดลง  เมื/อใชน้ํ7าที/ไม่สะอาด 
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พาราควทั  ( Paraquat ) 

จดัอยูใ่นกลุ่ม ไบไพริดิเลียม    ( Biparidiliums ) 
ชื/อสามญั พาราควทั   ( paraquat ) 
ชื/อเคมี  1,1  -  ไดเมธิล – 4  ,  4 ไบไพริดิเนียมไอออน  (  1,1�  dimethyl – 4, 4�-

bipyridiniumion   
   ( dichloride  salt  or  sulfate  salt ) 
 
 
 
 

ชื/อการคา้ กรัมมอ๊กโซน 
คุณสมบติั 

  -  ผลิตภณัฑที์/ขายอยูใ่นรูปของเหลวละลายนํ7า  มีสารออกฤทธิ|   27.6%   
  -  เป็นสารกาํจดัวชัพืชที/ไม่เลือกทาํลาย  สัมผสัตายไม่เคลื/อนยา้ยในตน้พืช  จึงทาํลายเฉพาะ
ส่วนที/อยูเ่หนือดิน  ไม่มีผลทางดิน 
  -  ใชก้าํจดัวชัพืชสีเขียวทุกชนิด  โดยเฉพาะวชัพืชฤดูเดียว 
  -  เป็น  electron  acceptor  ใน  Photosynthesis  I  ทาํใหเ้กิด  Superoride  radical  ในพืช  
และเกิดสารพิษร้ายแรงอีกหลายชนิดตามมา  เช่น  H2 O2  ซึ/ งทาํใหพ้ืชตาย  ดงันั7นสารกาํจดัวชัพืชนี7จะมีผลต่อ
พืชก็ต่อเมื/อมีแสงแดด  จึงเกิดปฏิกิริยาขึ7นลายในตน้พืช 
 ความเป็นพิษ 
  -  ค่าความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก  ( LD50) ต่อหนูทดลอง เท่ากบั 120 มก. / กก.  ของหนู
ทดลอง 
 ขอ้ควรระวงั 
  -  เมื/อใชก้าํจดัวชัพืชนํ7า  หา้มใชน้ํ7าสาํหรับสัตวเ์ลี7ยง  สาํหรับคนหรือการชลประทาน  
จนกวา่หลงัใชย้าแลว้  10  วนั  หา้มใชส้าํหรับดื/มกินจนกวา่หลงัใส่ยาแลว้  14  วนั 
  -  นํ7าที/นาํมาผสมเพื/อการฉีดพน่  ควรจะเป็นนํ7าที/สะอาด  ถา้ใชน้ํ7าที/มีตะกอนของดินผสม  
จะทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํลายพืชลดลง  หลีกเลี/ยงอยา่ใหล้ะอองสารเคมีโดนผูป้ฏิบติังานฉีดพน่ 
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เทคนิคการใชเ้ครื/องพน่ยากาํจดัวชัพืช 
 การใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชเพื/อที/จะใหไ้ดผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพ  คือ  ทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
ประหยดัสารเคมี  และกาํจดัวชัพืชอยา่งไดผ้ล  จาํเป็นตอ้งมีความรู้ทางดา้นเครื/องพ่นสารเคมีวา่ในสภาพ
พื7นที/และชนิดของพืชนั7น  ควรที/จะใชเ้ครื/องพน่สารเคมีชนิดใด 
เครื/องพน่สารเคมีกาํจดัวชัพืช  ประกอบดว้ยส่วนที/สาํคญั 

1. ถงั  บรรจุนํ7ายา 
2. ปั�ม  เครื/องส่งแรงดนั 
3. หวัฉีด 

เครื/องพน่สารเคมี  แบ่งตามลกัษณะการทาํงานของเครื/อง  ไดด้งันี7  
 1.  เครื/องพ่นยาแบบเครื/องสะพายหลงั  ( Knapsack  sprayer  )  เป็นเครื/องพน่ยาแบบนํ7า  ทาํงานดว้ย
แรงคน  อาจจะเป็นเครื/องแบบระบบอดัความดนัลงในถงั  โดยปั�มอดัความดนัจนเต็มถงัซึ/ งปกติตวัดนัชกัจะ
อยูท่างตอนบนดา้นฝาเปิดปิดสาํหรับเติมนํ7ายาลกัษณะของดนัชกัจะดึงขึ7นลงแบบที/สูบลมจกัรยาน  อีกระบบ
หนึ/งของเครื/องพน่ยาแบบนี7   คือ  ดนัโยกลูกสูบโดยมีกา้นสาํหรับโยกอยูด่า้นขา้งตอนล่างของถงันํ7ายาเหมาะ
สาํหรับฉีดพน่วชัพืชขนาดเล็กและมีพื7นที/ไม่มากนกั  เช่น  วชัพืชตามคนัคลองส่งนํ7า 
 2.  เครื/องยนตพ์น่ยาแบบเครื/องสะพายหลงั  ( Knapsack  powered  pump  sprayer  )  เป็นเครื/องพน่
ยาชนิดติดเครื/องยนต ์ ฉีดพ่นโดยปั�มแรงดนันํ7า  ถงันํ7ายามีความจุประมาณ  15 – 20  ลิตร  สามารถฉีดวชัพืช
ที/มีความสูงไดเ้หมาะสาํหรับพื7นที/ที/มีวชัพืชไม่มากนกั  สามารถทาํงานไดร้วดเร็วกวา่เครื/องพน่ยาแบบ
สะพายหลงั 
 3.  เครื/องยนตพ์น่ยาแบบใชแ้รงดนันํ7ามีลอ้เขน็และเครื/องยนตพ์น่ยาแบบใชแ้รงดนันํ7าชนิดหิ7ว  (  
powered  pump  sprayer  )  เป็นเครื/องพน่ยาขนาดใหญ่สามารถฉีดพน่ไดไ้กล  จะทาํงานไดเ้ร็วกวา่แบบหิ7วที/
กล่าวมาแลว้  สามารถฉีดพน่วชัพืชไดเ้กือบทุกสภาพทั7งที/มีขนาดลาํตน้เล็กและลาํตน้ใหญ่ เช่น ผกัตบชวา
หรือไมยราบยกัษ ์ฯลฯ 
 4.  เครื/องพน่ยาแบบสะพายหลงัใชแ้รงดนัลม  (  Knapsack  sprayer  motoriaed  mist  blower  type )  
เป็นเครื/องพ่นสารเคมีที/สามารถพน่ไดท้ั7งยานํ7าและยาผง  แต่ไม่สามารถฉีดนํ7ายาไดไ้กลเท่ากบัเครื/องยนตพ์น่
สารเคมีแบบแรงดนันํ7า  เพราะละอองยาจะถูกเป่าออกไปดว้ยแรงลม  เหมาะกบัวชัพืชบกตามคนัคลองส่งนํ7า 

5. เครื/องพน่หมอกแบบสะพายไหล่ (portable  hand-operted  fogging  machine )  โดยพน่สารเคมี 
ใหแ้ตกกระจายออกเป็นละอองเล็ก ๆ ฟุ้งไปในอากาศมีลกัษณะเป็นหมอกหนาแน่นระบบการทาํงานโดยอดั
อากาศ และนํ7ามนัเขา้ดว้ยกนัจนถึงความดนัระดบัหนึ/งแลว้จุดระเบิดดว้ยแบตเตอร์รี/ ซึ/ งการจุดระเบิดก็จะ
เกิดขึ7นต่อเนื/องไปเรื/อย ๆ ในหอ้งเผาไหม ้  ไอเสียที/เกิดจากการระเบิดที/เกิดขึ7นจะเคลื/อนผา่นท่อขนาดเล็ก
ดว้ยความเร็วสูง  ท่อไอเสียนี7จะมีท่อต่อจากถงันํ7ายา  ไอเสียที/ร้อนและวิ/งผา่นท่อดว้ยความเร็วจะทาํให้
ของเหลวถูกดูดขึ7นมา  และระเหยภายในท่อไอเสีย  เมื/อพน่ออกมาสู่บรรยากาศนํ7ามนัที/ระเหยอยูจ่ะกลั/นตวั
เป็นหมอกควนั  เครื/องนี7นอกจากจะใชพ้น่สารเคมีแลว้ยงัสามารถที/จะใชพ้น่ไฟเพื/อเผาวชัพืชไดอี้กดว้ย 
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6.  เครื/องพน่สารเคมีอีเล็กโตรไดน์ (Electrodyn  system  sprayer )  พลงังาน  โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
จากถ่านไฟฉาย  ทาํใหส้ารเคมีซึ/ งตอ้งเป็นชนิดที/ละลายอยูใ่นนํ7ามนัแตกตวัเป็นละอองขนาดเล็กทุกละอองจะ
มีประจุไฟฟ้ามาก  ซึ/ งละอองจะวิ/งเขา้มา  ตน้พืชที/มีประจุลมหรือพื7นที/ที/ใกลที้/สุด  ( ground )  ละอองสารเคมี
จะพุง่เขา้สู่เป้าหมายดว้ยความเร็วสูงลดการฟุ้งกระจายเพิ/มความปลอดภยัแก่ผูใ้ชแ้ละใชป้ริมาณนํ7ายานอ้ย
มาก 
 7.  เครื/องพ่นสารเคมีแบบใชแ้รงเหวี/ยง  ( spinning  diad  sprayer  )  หลกัการทาํงานดว้ยมอเตอร์
ไฟฟ้า  โดยมอเตอร์จะหมุนจานเหวี/ยง  ซึ/ งมีผลหยกัเป็นฟันเลื/อยขนาดเล็กและนํ7ายาจะหยดลงบนแผน่จานซึ/ง
หมุนดว้ยความเร็วสูง  นํ7ายาจะถูกเหวี/ยงออกไปเป็นละอองที/มีขนาดสมํ/าเสมอ  ขนาดของละอองจะขึ7นอยูก่บั
ความเร็วของจานที/หมุน  ถา้จานยิ/งหมุนเร็วละอองก็ยิ/งมีขนาดเล็ก 
 เครื/องพน่สารเคมีทุกชนิดที/กล่าวมาไดอ้อกแบบเพื/อใหก้ารทาํงานสะดวกสามารถฉีดพ่นสารเคมีได้
ทั/วถึง  สิ/งที/เป็นหวัใจในการทาํงานของเครื/องพน่สารเคมีก็คือหวัฉีด  เพราะเป็นตวับงัคบัการไหลและการ
กระจายตวัของสารเคมีใหส้มํ/าเสมอ  หวัฉีดจึงตอ้งมีหลายชนิดเพื/อใหเ้หมาะสมกบัเครื/องพน่สารเคมีนั7นๆ  
ถา้แบ่งหวัฉีดตามลกัษณะประเภทของเครื/องฉีดพน่สารเคมี  ไดแ้ก่  หวัฉีดแรงดนัของเหลว  หวัฉีดใชแ้รงลม  
หวัฉีดใชค้วามร้อน  หวัฉีดใชป้ระจุไฟฟ้า  และหวัฉีดใชแ้รงเหวี/ยง 
 1.  หวัฉีดใชแ้รงดนัของเหลว  หลกัการทาํงานของหวัฉีดชนิดนี7   คือใหแ้รงดนัของเหลวผา่นรูฉีด
ขนาดของละอองสารเคมีจะเล็กหรือใหญ่ขึ7นอยูก่บัความดนัและขนาดของรูฉีด  รูฉีดอนัเดียวกนั  ถา้ฉีดพน่
โดยใชค้วามดนัตํ/าละอองสารเคมีจะหยาบกวา่ละอองสารเคมีที/ฉีดดว้ยความดนัสูงและที/ความดนัระดบัหนึ/ง  
ถา้ฉีดพน่สารเคมีผา่นรูฉีดใหญ่  ละอองจะหยาบกวา่และระยะทางที/ฉีดพน่จะสั7นกวา่สารเคมีที/ฉีดผา่นรูฉีด
เล็กนอกจากจะตอ้งคาํนึงถึงขนาดของละอองสารเคมีและระยะทางในการแดแลว้  หวัฉีดยงัออกแบบมา
สาํหรับงานแต่ละสภาพของวชัพืชต่างๆ ดว้ย  ซึ/ งแบ่งออกเป็น  3  ชนิด  คือ 
  1.1  หวัฉีดแบบปะทะ  สารเคมีจะฉีดผา่นรูฉีดเขา้ปะทะกบัแผน่กั7นแลว้กระจายตวัออกเป็น
ละอองสารในลกัษณะรูปพดัเป็นหวัฉีด  สาํหรับฉีดวชัพืชโดยเฉพาะเหมาะกบัวชัพืชจาํพวกหญา้ซึ/ งสามารถ
เดินฉีด  ไดล้ะอองสารเคมีจะตกอยูเ่พียงตรงปลายของกา้นฉีดเท่านั7นไม่สามารถฉีดวชัพืชตน้สูงหรือฉีดไกล
ได ้  ขนาดความกวา้งของแถบละอองสารที/ลงดินต่างๆ กนั  เช่น  1  เมตร , 1.5  เมตร , และ  2  เมตร  ซึ/ ง
สามารถเลือกใชไ้ดต้ามสภาพที/เหมาะสม 
  1.2  หวัฉีดแบบรูพดั  รูฉีดของหวัฉีดแบบนี7จะเป็นรูปวงรีของเหลวที/ไหลผา่นรูฉีดจะผ่
ออกเป็นรูปพดัละอองสารเคมีจะมีขนาดสมํ/าเสมอกวา่หวัฉีดแบบปะทะ  ลกัษณะการทาํงานเช่นเดียวกบั
หวัฉีดแบบปะทะและมีขนาดความกวา้งของแถบละอองสารเคมีให้เลือกตามความตอ้งการ  เช่นเดียวกบั
หวัฉีดแบบปะทะ 
  1.3  หวัฉีดแบบรูป  ลกัษณะของหวัฉีดนี7จะเป็นโลหะบางๆ  มีรูปขนาดเล็กและแผน่ทาํให้
เกิดกระแสนํ7าวนติดอยูด่า้นหลงัของรูฉีดทาํใหส้ารเคมีพุง่ออกไปเป็นรูปกรวยกลม  ถา้ในรูปกรวยมีละออง
สารเคมีเตม็เรียกวา่  หวัฉีดแบบกรวยทึบ  ถา้พื7นที/ตรงกลางของรูปกรวยวา่งเรียกหวัแดแบบนี/วา่  หวัฉีดแบบ
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กรวยกลวงเป็นที/นิยมกวา่หวัฉีดแบบกรวยทึบเพราะประหยดันํ7ายากวา่  เครื/องฉีดพน่สารเคมีชนิดเครื/องยนต ์ 
แบบใชแ้รงดนันํ7าชนิดมีลอ้เข็นและชนิดหิ7ว  ซึ/ งปั�มมีแรงดนันํ7าสูงตอ้งตอ้งใชห้วัฉีดชนิดนี7 เพียงอยา่งเดียว
เหมาะสาํหรับฉีดพ่นวชัพืชที/มีปริมาณมากๆ  เพราะฉีดพ่นไดไ้กลและทาํงานไดเ้ร็ว  ขนาดของหวัฉีดเหล่านี7
จะมีเบอร์กาํหนดไว ้ ประจาํหวัฉีดบอกใหท้ราบถึงความกวา้งของแลบนํ7ายา 
 2.  หวัฉีดใชแ้รงลม  เป็นหวัฉีดเฉพาะเครื/องฉีดประเภทแรงดนัลม  โดยมีสายยางนาํสารเคมีต่อเขา้
กบัตรงปลายของท่อลมขั7วสุดทา้ย  ซึ/ งจะมีที/ปรับนํ7ายาติดตั7งอยูเ่พื/อปรับใหก้ารไหลของนํ7ายาคงที/ซึ/ งนํ7ายาจะ
ไหลออกที/หวัฉีดมีลกัษณะคลา้ยฝักบวั  เพื/อนํ7ายาสารเคมีไหลออกมาจากรูของหวัฉีดจะถูกลมจากท่อลมเป่า
ใหมุ้่งไปขา้งหนา้และฟุ้งกะจาย 
 3.  หวัฉีดใชค้วามร้อน  เป็นหวัฉีดของเครื/องพน่หมอก  ลกัษณะการทาํงาน  เช่นเดียวกบัเครื/องพน่
สารเคมีแบบแรงลม  ต่างกนัแต่ลมที/พน่ออกมาเป็นไอร้อนและไอร้อนนี7ทาํให้นํ7ายาสารเคมีระเหยจึงสามารถ
พน่ออกมาเป็นหมอกได ้
 4.  หวัฉีดใชป้ระจุไฟฟ้า  เป็นหวัฉีดของเครื/องพ่นสารเคมีอีเล็กโตรไดน์  โดยหวัฉีดจะมีขั7วไฟฟ้า  2  
ขั7ว  เมื/อสารเคมีไหลผา่นขั7วประจุไฟฟ้าทั7งสองก็จะแตกตวัเป็นละอองขนาดเล็กซึ/ งแต่ละละอองจะมีประจุ
ไฟฟ้ามาก  เมื/อฉีดพน่ออกไปก็จะถูกดึงดูดเขา้หาประจุลบในตน้พืช 
 5.  หวัฉีดแบบแรงเหวี/ยง  ลกัษณะหวัฉีดจะปล่อยของเหลวค่อยๆ หยดลงบนจานทีละนอ้ยลงบนจาน
หมุน  ถา้จะใหป้ริมาณนํ7าไหลมากนอ้ยก็ตอ้งปรับที/หวัฉีดหรือปรับที/ขนาดและซี/ของจานหมุน 
 สิ/งที/สาํคญัของเครื/องฉีดพน่สารเคมีก็คือ  กา้นฉีด  ส่วนสาํคญัที/สุดของกา้นฉีดก็คือไกปิดเปิด  
สามารถที/จะหยดุหรือฉีดพน่ต่อไปไดส้ะดวก 
เทคนิคการฉีดพน่สารเคมี 
 เมื/อทราบขอ้มูลเกี/ยวกบั  ลกัษณะของวชัพืช  สภาพพื7นที/ที/มีวชัพืช  และชนิดของสารเคมีที/จะใช ้ 
และเลือกเครื/องมือที/จะใชใ้นการปฏิบติังานแลว้  สิ/งที/จะตอ้งทาํก็คือการคาํนวณอตัราการไหลของนํ7ายาออก
จากหวัฉีด  ถา้เป็นหวัฉีดมาตรฐานก็จะมีตารางคู่มือบอกแต่ถา้หวัฉีดไม่ไดม้าตรฐานก็สามารถที/จะทาํงานได้
ดว้ยการคาํนวณแบบง่ายๆ 
 1.   เติมนํ7าเปล่าลงในถงันํ7ายาแลว้ความดนัลงในถงัจนเต็ม  ทดลองฉีดพน่นํ7าเปล่าดว้ยหวัฉีดที/จะใช้
ทาํงานโดยฉีดพ่นลงในภาชนะถุงพลาสติกที/ทราบปริมาตรแลว้  และจบัเวลาดูอตัราการฉีดพน่ใน  1  นาที  
ทาํซํ7 าหลายๆครั7 ง  มาหาค่าเฉลี/ยจะรู้อตัราการฉีดพ่นต่อนาที  ( ลิตร / นาที )  ของหวัฉีด 
 2.  หาระดบัความสูงของหวัฉีดจะตอ้งยกใหสู้งจากพื7นเพื/อใหไ้ดค้วามกวา้งของหวัฉีด  ปกติการฉีด
พน่สารเคมีจะยกหวัฉีดสูงจากพื7นดินประมาณ 50ซม. เพื/อป้องกนัการฟุ้งกระจายแต่ก็อาจยกสูงขึ7นกวา่นี7ได้
บา้งเล็กนอ้ย สมมุติวา่ไดแ้ถบนํ7ายากวา้ง 2 เมตร 

4. คาํนวณหาอตัราความเร็วในการเคลื/อนที/เมื/อฉีดพน่สารเคมี 
จากสูตร       พื7นที/                                           =    กวา้ง   x   ยาว                    (สมมุติได ้2 เมตร) 
           ตอ้งการฉีดพื7นที/ 1 ไร่   = 1,600 ตร.ม.         ความกวา้งแถบนํ7ายา  x   ระยะทางยาว 
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      ∴ ระยะท่งความยาวในการฉีดพน่พื7นที/ 1 ไร่   = 1,600       = 800   เมตร 
อตัราการฉีดพ่นสารเคมี  100 ลิตร / ไร่ 
อตัราการฉีดพ่นของเครื/องฉีด   สมมุติจากขอ้  1  ได ้ 5  ลิตร  ใชเ้วลา  =  1   นาที 

  ∴ 100 ลิตร ตอ้งใชเ้วลา                               100                    =     20    นาที 
ผูที้/จะคิดพน่ยาจะตอ้งเดินระยะทาง  800  เมตร   ในเวลา       20   นาที 
      คิดเป็นอตัราความเร็วที/ตอ้งเดิน            800           =       40    เมตร /  นาที 
 ดงันั7นผูฉี้ดตอ้งซอ้มเดินใหไ้ดร้ะยะทาง 40 เมตร ในเวลา 1 นาที  ในขณะที/ฝึกซอ้มการเดินตอ้ง
สะพายเครื/องฉีดยาปฏิบติัจริงทุกประการ  เมื/อปฏิบติัดงันี7แลว้การฉีดพน่สารเคมีในสนามจริงๆจะมี
ขอ้ผดิพลาดเล็กนอ้ยที/สุด  การฉีดดว้ยกา้นฉีดแรงดนัสูง  จะตอ้งฉีดขึ7นลงพร้อมกบัเคลื/อนที/ไปขา้งหนา้หา้ม
ฉีดส่ายไปมา  อยา่ฉีดใตล้มเพื/อป้องกนัละอองสารเคมีปลิวเขา้หาตวั 
ขอ้ควรระวงัในการใชส้ารเคมี 

1. สวมเสื7อผา้ใหมิ้ดชิด  รวมทั7งถุงมือ  หมวก  และหนา้กาก  ป้องกนัไม่ใหส้ารเคมีถูกตอ้งตวั 
2. อยา่รับประทานอาหาร  ดื/มนํ7 าหรือสูบบุหรี/   ขณะผสมสารเคมีหรือฉีดพน่สารเคมี 
3. ภาชนะที/บรรจุสารเคมี   ตอ้งทาํลายอยา่โยนลงนํ7า หรือลา้งถงันํ7ายาแลว้เทลงนํ7า 
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