
 
 

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
  

------------------------ 
 

1. ชุดโครงการวิจัย :  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 

2. โครงการวิจัย :  การศึกษาความรุนแรงของผลกระทบและการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่
มีพิษร้ายแรงหรือมีความคงทนในสภาพแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 4 :  ศึกษาปัญหาและความรุนแรงของผลกระทบจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช     
กิจกรรมย่อย     : 4.1 การประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารก าจัดวัชพืช กลุ่ม chlorinated phenoxy  

  compound  ในนาข้าวและ พืชไร่   ต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และ สิ่งแวดล้อม 
 

3. ชื่อการทดลอง :  4.1.3 ศึกษาการสลายตัวและสะสมของสารก าจัดวัชพืช กลุ่ม chlorinated  
phenoxy compound ในดิน น  า และตะกอน ในแหล่งปลูกข้าวและพืชไร่ : ชนิด   
2,4-D ในนาข้าวนอกเขตชลประทาน 

ชื่อการทดลอง   :  Risk Assessment of 2,4-D Used in Paddy Field 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน  
หัวหน้าการทดลอง :  เอกราช  สิทธิมงคล กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร    สปผ. 
ผู้ร่วมงาน :   วรวิทย์  สุจิรธรรม กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร    สปผ. 

สิริพร  เหลืองสุชนกุล กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร    สปผ. 

 
5. บทคัดย่อ 

 การประเมินความเสี่ยงจากการใช้วัตถุมีพิษการเกษตร โดยศึกษาการสลายตัวและสะสมสารก าจัดวัชพืช
กลุ่ม chlorinated phenoxy compound ในดิน น  า และตะกอน ในแหล่งปลูกข้าวและพืชไร่ : ชนิด 2,4-D ใน
นาข้าวนอกเขตชลประทาน ท าการศึกษาที่ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในฤดูปลูกตั งแต่เดือน
พฤษภาคม 2555 – กันยายน 2555 โดยเกษตรกรใช้สารก าจัดวัชพืช 2,4-D สูตร 83-84 เปอร์เซ็นต์ SL อัตรา
สูงสุดตามค าแนะน าบนฉลาก  เพ่ือเป็นการศึกษาหาข้อมูลในกรณีที่มีการใช้วัตถุมีพิษชนิดนี อย่างเต็มที่ (worst 
case scenario) การฉีดพ่น 2,4-D ใช้ถังสะพายหลัง จะเริ่มหลังจากข้าวงอก 2 อาทิตย์ เพียงครั งเดียว หลังจากฉีด
พ่น เก็บตัวอย่างน  า ดิน และตะกอน มาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 2,4-D เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามา
ประมวลกับข้อมูลทางพิษวิทยาของ 2,4-D  แล้วประเมินผลกระทบจากการฉีดพ่น  2,4-D ต่อสภาพแวดล้อม 
ตั งแต่วันที่ฉีดพ่นถึง 15 วันหลังการฉีดพ่น ผลการศึกษาพบว่าหลังการฉีดพ่น 2,4-D ในนาข้าว ตรวจพบสารพิษ 



 
 

2,4-D  ในน  าปริมาณ <0.02- 0.17 ไมโครกรัม/ลิตร ในดินพบ 2,4-D ปริมาณ <0.008-0.31 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
และในตะกอนพบ 2,4-D ปริมาณ <0.020-0.024 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งสารพิษ 2,4-D จะมีปริมาณลดลงหลังการ
ฉีดพ่น พบสารพิษในน  าปริมาณสูง ส่วนสารพิษในดินและในตะกอนตรวจพบในปริมาณค่อนข้างต่ า ค่าครึ่งชีวิต  
(half-life) ของ 2,4-D ในน  าเท่ากับ  3  วัน  ในดินเท่ากับ  8  วัน และในตะกอนเท่ากับ 58 วัน   
 

 
6. ค าน า 

 ข้าวที่ชาวนาใช้ปลูกทั่วไป  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oryza  sativa L. ใช้ปลูกในประเทศไทยมากกว่า 100 
พันธุ์  ข้าวปลูกเป็นพันธุ์ข้าวที่ถูกคัดเลือกให้มีลักษณะที่ต้องการเช่นผลผลิตสูง  ข้าวสารมีสีขาว ใส คุณภาพหุงต้ม
นุ่มและหอม  ไปจนถึงร่วนแข็ง  ต้านทานต่อโรคหรือแมลงที่ส าคัญ  ข้าวพันธุ์หนึ่งจะมีลักษณะทางการเกษตรต่างๆ  
เหมือนกันและคงตัว  คือในพันธุ์เดียวกันจะมีลักษณะ  สีใบ ทรงกอ  ความสูง การออกรวง  สีเปลือก  สีข้าวกล้อง 
เหมือนกันและคงตัว   และทุกพันธุ์จะมีลักษณะส าคัญคือเมล็ดจะสุกแก่ใกล้เคียงกันคือหลังบานดอกแล้วประมาณ 
28-30 วัน  พร้อมที่จะถูกเก็บเกี่ยวและถูกนวดให้หลุดจากรวง  คือจะไม่สุกแก่ก่อนเวลาไม่หลุดร่วงเองได้ง่ายๆ  
และข้าวเปลือกจะไม่มีหางหรือถ้ามีก็จะสั นมาก 
 ในประเทศไทยมีการท านาหลากหลายวิธี แต่ละวิธีก็มีวัชพืชหลายชนิด ที่มีความทนต่อสภาพแวดล้อม
นั นๆได้ จึงเป็นไปได้ยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีวัชพืชเกิดเลย วัชพืชในนาน  าฝน ได้แก่ หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว 
ผักปอดนา ขาเขียด กกทราย ผักแว่น เป็นต้น (กรมการข้าว, 2550) 
 การควบคุมและก าจัดวัชพืชในนาหว่านข้าว ที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ส่วนใหญ่เป็นวิธีดั งเดิม เช่น การเตรียม
ดินปลูกที่ดีและการใช้แรงงานถอนก าจัดวัชพืช แต่การถอนวัชพืชด้วยมือในนาหว่านข้าว จะกระท าได้ยาก 
สิ นเปลืองแรงงาน มีค่าใช้จ่ายสูง และท าลายต้นข้าวขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี ประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืช
ค่อนข้างต่ าอีกด้วย การจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน ( Integrated Weed Management) เป็นการควบคุมและ
ก าจัดวัชพืชที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีการน าวิธีการหลายๆ วิธีมาใช้ร่วมกัน องค์ประกอบของการจัดการวัชพืช 
เช่น การจ าแนกชนิดวัชพืช วิธีการเขตกรรม การใช้อัตราปลูกที่เหมาะสม การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม การปลูก
พืชร่วมระบบและการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ประโยชน์จากมวลชีวภาพมาใช้ร่วมกัน หรืออาจจะประสานกับการ
ปฏิบัติด้านอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือให้ได้ผลที่สมบูรณ์ โดยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั งนี จะต้องค านึงถึงผลกระทบ ต่อ
สภาพแวดล้อมที่จะตามมาอีกด้วย 
 การควบคุมและก าจัดวัชพืชในนาหว่านข้าวแบบที่รวดเร็วและเป็นที่นิยมของเกษตรกรในประเทศไทยคือ 
การใช้สารก าจัดวัชพืช เช่น 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) ซึ่งเป็นสารก าจัดวัชพืชในกลุ่ม chloro-
phenoxyacetic acid ประโยชน์หลักใช้ส าหรับก าจัดวัชพืชใบกว้าง (broad-leaf weed) นอกจากนี ยังใช้เป็นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต (growth regulator) ในพืชใบเลี ยงคู่เพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ น ในทางการค้า นอกจาก 
2,4-D ในรูป acid ที่ใช้เป็นสารออกฤทธิ์แล้วยังมีอนุพันธ์ที่เป็นเกลือและเอสเทอร์จ านวนหลายสาร 
 2,4-D ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมถูกย่อยสลายไปอย่างรวดเร็ว ในอากาศท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน กับอนุมูล
อิสระไฮดรอกซิล ในน  าเกิดปฏิกิริยาการแตกสลายด้วยน  าได้โดยมีแสงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในดินถูกย่อยสลายโดย



 
 

ชีวภาพ 2,4-D มีพิษเฉียบพลันน้อย หรือไม่มีพิษเฉียบพลัน ในสิ่งมีชีวิตในน  าในสปีชีส์ต่างๆ และสะสมในน  าใน
สิ่งมีชีวิตเล็กน้อย 
 ในสัตว์ทดลองการได้รับ 2,4-D ทางปากมีพิษเฉียบพลันน้อยถึงมีพิษเฉียบพลันปานกลาง 2,4-D ก่อให้เกิด
มะเร็งเต้านมในหนู rat เพศเมีย มะเร็งต่อมน  าเหลืองชนิด lymphosarcoma ในหนูทั งสองเพศ เนื่องจากไม่มี
ข้อมูลการศึกษาทางระบาดวิทยาการเกิดมะเร็งในมนุษย์อย่างแน่ชัด ดังนั น International Agency for 
Research on Cancer (IARC) จึงก าหนดให้สารก าจัดศัตรูพืชในกลุ่ม chlorophenoxy herbicides อยู่ในกลุ่ม 
2B คืออาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ (possibly carcinogenic to humans) อย่างไรก็ดีคณะกรรมการพิจารณา
สารพิษก่อมะเร็งของ U.S. EPA ก าหนดให้ 2,4-D เป็นสารในกลุ่ม (category) D ไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 
(not classifiable as to human carcinogenicity) 
 ประเทศไทยได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ 2,4-D; 2,4-D dimethylammonium; 2,4-D 
diolamine;  
2,4-D olamine; 2,4-D trolamine; 2,4-D isopropyl; 2,4-D butotyl; 2,4-D butyl; และ2,4-D isoctyl เป็น
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หมายความว่าการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ครอบครอง ต้องได้รับใบอนุญาต
จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
 

7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในแปลงทดลอง ได้แก่  

1.1 ผลิตภัณฑ์สารก าจัดวัชพืช 2,4-D สูตร 83-84 เปอร์เซ็นต์ SL 

1.2 อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างน  า และตะกอน ได้แก่ แครงตักน  าและตะกอน   

 1.3 ขวดพลาสติกใส่น  า 

1.4 ขวดแก้วใส่ตะกอน 

 1.5 ถุงพลาสติกใส่ดิน 

 1.6 เครื่องมือเก็บตัวอย่างดิน (soil auger) 

 1.6 เครื่องมือวัดคุณภาพน  า  

 1.7 เครื่องที่มีระบบระบุต าแหน่งบนพื นโลก (Global Positioning System; GPS)  

2.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ 

2.1  เครื่องแก้วที่ใช้ในการสกัดได้แก่ separatory funnel, erlenmeyer flask, cylinder, beaker, 

round  

bottom flask, filtering funnel และ pipette เป็นต้น 



 
 

2.2  เครื่องแก้วที่ใช้ในการเตรียมสารมาตรฐาน  ได้แก่ volumetric flask, volumetric pipette  

2.3  เคมีภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้แก่ สารเคมีส าหรับใช้ในการสกัด การเตรียมสารมาตรฐาน และปรับ 

ปริมาตรตัวอย่าง ชนิด analytical grade (AR) และ pesticide grade (PR) เช่น acetone, hexane,  

petroleum  ether, ethyl acetate, dichloromethane, sulfuric acid, sodium  sulphate  

(granule 12-16 mesh), aluminium oxide 90 active neutral (70-230 mesh), silica gel   

(20-120 mesh) etc.  

 2.4 สารพิษมาตรฐาน 2,4-D ความบริสุทธิ์ 98.50% 

 2.5 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องชั่งหยาบ, เครื่องชั่งละเอียด  (analytical 

 balance), เครื่อง ultrasonic bath,   เครื่องลดปริมาตรชนิด rotary evaporator,   เครื่องลดปริมาตร

 ชนิด  

 nitrogen evaporator และเครื่อง Gas Chromatograph (GC) พร้อมตัวตรวจจับชนิด Electron  

 Capture Detector (ECD) 

 

วิธีการ 

1. การปฏิบัติงานในแปลงทดลอง 

 1.1 ส ารวจและเลือกพื นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่เหมาะสม เป็นนาข้าวของคุณสิทธิชัย สงวน

ทรัพย์ พื นที่ 6 ไร่ 3งาน พื นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ร่องน  ารอบคันนาลึกประมาณ 1 เมตร เพ่ือใช้เลี ยงปลา

ธรรมชาติ น  ามีลักษณะขุ่น โดยจะท าการไถหว่านนาข้าวในเดือนพฤษภาคม 2555 เพ่ือรอช่วงต้นฤดูฝน ระยะ

ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเป็นระยะเวลา 4 เดือน ฉีดพ่น 2,4-D ตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร เพ่ือป้องกันก าจัดวัชพืช 1 

ครั ง เพื่อเป็นการฉีดคุมวัชพืช จะเริ่มหลังจากข้าวงอก 2 อาทิตย์ การฉีดพ่นสารพิษใช้เครื่องยนต์สะพายหลัง   

1.2 สารพิษ 2,4-D ที่ใช้เป็นของเหลวใส สูตรเข้มข้น 83-84 เปอร์เซ็นต์ SL ใช้อัตราอัตราส่วนสูงสุดตามที่

แนะน าบนฉลากในการฉีดพ่น เป็นการศึกษาหาข้อมูลในกรณีท่ีมีการใช้วัตถุมีพิษชนิดนี อย่างเต็มที่ (worst case 

scenario) 

 1.3 เตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง น าขวดเก็บน  าและขวดเก็บตะกอน ท าความสะอาดโดยการล้างด้วยน  า 

และ acetone แล้วปล่อยทิ งไว้ให้แห้ง ส่วนดิน เก็บตัวอย่างใส่ถุงพลาสติก เตรียมอุปกรณ์เก็บดิน แครงเก็บน  า

และตะกอน  

 1.4 เก็บดิน น  า และตะกอน ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในร่องน  าก่อนเริ่มการฉีดพ่นสารพิษ ไปวิเคราะห์หา

ปริมาณ 2,4-D  ซึ่งอาจมีตกค้างอยู่เดิมในสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นการตรวจวัดปริมาณสารพิษก่อนเริ่มการทดลอง 

เป็นค่าตั งต้นก่อนที่จะมีการใช้สารพิษในแปลง (Reference value) 



 
 

 1.5 เก็บตัวอย่างดิน น  า และตะกอน ภายหลังการฉีดพ่น ไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ 2,4-D เพ่ือหาอัตรา

การสลายตัวของ 2,4-D ในตัวอย่างต่างๆ เป็นระยะดังนี  

                     1)   ภายหลงัฉีดพ่น     0   วัน   (1  ชั่วโมงภายหลังฉีดพ่น) 

                     2)   ภายหลงัฉีดพ่น     1   วัน    

                     3)   ภายหลงัฉีดพ่น     3   วัน 

                     4)   ภายหลงัฉีดพ่น     5   วัน 

                     5)   ภายหลงัฉีดพ่น     7   วัน 

        6)   ภายหลังฉีดพ่น   15   วัน 

2. การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเบื องต้น 

 2.1 การเตรียมตัวอย่างน  า 

  โดยทั่วไปถ้าน  ามีลักษณะใส สามารถน ามาสกัดได้ทันที แต่ถ้ามีความขุ่นหรือสกปรกมาก ให้กรอง 

ด้วย Glass wool   จนได้สารละลายใส 

2.2 การเตรียมตัวอย่างดิน และตะกอน 

 กรณีที่ตัวอย่างดินมีสิ่งอ่ืนๆ ปนมา เช่น เศษหิน เศษพืช ให้เก็บออกก่อน หลังจากนั นตากดิน 

และตะกอนในถาดสแตนเลสที่อุณหภูมิห้อง จนกระทั่งดิน/ตะกอนมีความชื นประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ 

แล้วบดย่อยให้กระจายเป็นก้อนเล็กจนละเอียด เทใส่ขวดแก้วที่มีฝาปิดสนิทกันความชื น ถ้ายังไม่วิเคราะห์

ในทันที ต้องเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียส เมื่อจะน ามาตรวจวิเคราะห์ ต้องตั งตัวอย่างทิ งไว้ 

รอจนถึงอุณหภูมิห้อง จึงจะชั่งน  าหนักดิน/ตะกอน และต้องชั่งใส่  petridish อีก 50 กรัม เพ่ือหา

เปอร์เซ็นต์ความชื นในเวลาเดียวกัน 

 

3. การตรวจวิเคราะห์ 2,4-D ในน  า ดิน และตะกอน (Their et al., 1996)   

 การตรวจวิเคราะห์ 2,4-D ในน  า ตวงน  าปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ปรับ pH ≤ 2 เติม 100 methanol : 

ethyl ether (2:8) เขย่าโดยใช้ separatory funnel shaker นาน 3 นาที ตั งทิ งไว้ให้แยกชั น ไข methanol : 

ethyl ether (2:8) ชั นบนกรองผ่าน sodium sulfate anhydrous  ท าซ  าอีก 2 ครั ง เติม 10 M  sodium 

hydroxide 10 มิลลิลิตร น าไปลดปริมาตรโดยใช้ rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนเกือบ

แห้ง เติม dichloromethane 25 มิลลิลิตร กรองผ่าน sodium sulfate anhydrous  ท าซ  าอีก 2 ครั ง น าไปลด

ปริมาตรโดยใช้ rotary evaporator แล้วเติม methanol : conc. Sulfuric acid (9:1) ตั งทิ งไว้ 10 นาที เติม 

hexane 10 มิลลิลิตร และ sodium hydrogen carbonate 15 มิลลิลิตร แล้วกรองผ่าน sodium sulfate 

anhydrous 



 
 

 การตรวจวิเคราะห์ 2,4-D ในดิน และตะกอน ชั่งดิน 20 กรัม เติม 100 methanol : water (8:2) เขย่า

โดยใช้ shaker นาน 30 นาที ตั งทิ งไว้ให้แยกชั น กรองผ่าน sodium sulfate anhydrous  ท าซ  าอีก 2 ครั ง เติม 

10 M  sodium hydroxide 10 มิลลิลิตร น าไปลดปริมาตรโดยใช้ rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 40 องศา

เซลเซียส จนเกือบแห้ง เติม dichloromethane 25 มิลลิลิตร  และ3 M sulfuric acid 25 มิลลิลิตร กรองผ่าน 

sodium sulfate anhydrous  ท าซ  า อีก 2 ครั ง น าไปลดปริมาตรโดยใช้  rotary evaporator แล้ ว เติม 

methanol : conc. Sulfuric acid (9:1) ตั งทิ ง ไว้  10 น าที  เติ ม  hexane 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร  แล ะ  sodium 

hydrogen carbonate 15 มิลลิลิตร แล้วกรองผ่าน sodium sulfate anhydrous 

 

 การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC/ECD 

เครื่อง Gas Chromatograph หัวตรวจวัดชนิด Electron Capture Detector (ECD) ใช้ตรวจวิเคราะห์

สารพิษ 2,4-D ควบคุมสภาวะการท างานของเครื่องดังนี      

Mode  : splitless  

GLC column : DB 1701 capillary, ความยาว 30 เมตร x เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.32 มิลลิเมตร,  

         สารเคลือบหนา 0.25 ไมโครเมตร  

temperature : injector  =  230 C, detector  =  300 C  

oven program : 80C (1 นาที)  20 C/นาท ี  220 C (2 นาท)ี  1 C/นาท ี  235 C (1 นาที) 20 C/นาท ี 240 C  

  (1  นาที)   25 C/นาท ี265 C (12 นาที) 20 C/นาท ี280 C (8 นาท)ี 

carrier gas : helium flow    1.4 มิลลิลิตร/นาที  

make up gas : nitrogen flow 30 มิลลิลิตร/นาท ี

injection volume : 1 ไมโครลิตร 

 

ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2555 

สถานที่ท าการทดลอง   

1. นาข้าวของคุณสิทธิชัย สงวนทรัพย์ พื นที่ 6 ไร่ 3งาน ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 2,4-D ในตัวอย่างน  า  ดิน  และตะกอน 

ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC/ECD ทดสอบประสิทธิภาพของวิธีตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 2,4-D ในตัวอย่าง



 
 

น  า ได้ค่า recovery อยู่ในช่วง 70-75 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้น 1-2 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนในตัวอย่างดินละ
ตะกอน ได้ค่า recovery อยู่ในช่วง 80-90 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้น 0.04-0.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

 ก่อนเริ่มการฉีดพ่นสารพิษ 2,4-D  ได้เก็บตัวอย่างน  า ดิน และตะกอน ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในนาข้าวและ
ร่องน  าไปวิเคราะห์หาปริมาณ 2,4-D  ซึ่งอาจมีตกค้างอยู่เดิมในสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นการตรวจวัดปริมาณ
สารพิษก่อนเริ่มการทดลอง เป็นค่าตั งต้นก่อนที่จะมีการใช้สารพิษในแปลง (Reference value) ผลการตรวจ
วิเคราะห์ พบว่าน  า ดิน และตะกอนในนาข้าว ไม่มีสารพิษทางการเกษตร 2,4-D ตกค้าง หลังจากนั นได้เริ่มการ
ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืช 2,4-D ในแปลงทดลอง โดยจะฉีดพ่นเพียงครั งเดียวก่อนการหว่านเมล็ดข้าวเพ่ือ
ก าจัดวัชพืช ใช้เกษตรกรจ านวน 2 คนในการฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืช 2,4-D สูตร 83-84 เปอร์เซ็นต์ SL ซึ่งเป็น
ของเหลวใส ใช้อัตราอัตราส่วนสูงสุดตามที่แนะน าบนฉลากในการฉีดพ่น เป็นการศึกษาหาข้อมูลในกรณีที่มีการ
ใช้วัตถุมีพิษชนิดนี อย่างเต็มที่ (worst case scenario) ใช้ถังสะพายหลังฉีดพ่น ในขณะฉีดพ่นมีกระแสลมแรง
ปานกลาง ท าให้มีการฟุ้งกระจายของสาร 2,4-D ในบริเวณกว้าง  

 ภายหลังการฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืช 2,4-D ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน  ารอบแปลงทดลอง รวมทั งดิน และตะกอน

ในแปลงทดลอง น าตัวอย่างทั งหมดมาสกัดสารพิษตกค้างตามวิธีการของตัวอย่างแต่ละชนิด ตรวจวิเคราะห์หา

ปริมาณสารพิษตกค้าง 2,4-D ด้วยเครื่อง GC/ECD ผลการวิเคราะห์หลังฉีดพ่น 1, 3, 5, 7, 10 และ15 วัน ใน

ตัวอย่างน  า ดิน และตะกอน ตรวจพบสารพิษตกค้าง 2,4-D  เฉลี่ย สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ได้ดังนี  

 หลังการฉีดพ่น 2,4-D ตรวจพบสารพิษในวันที่ฉีดพ่น (0 วัน) ปริมาณ 0.16 ไมโครกรัม/ลิตร ส่วนหลังการ

ฉีดพ่น 2,4-D ในวันแรกตรวจพบสารพิษ  2,4-D  0.39 ไมโครกรัม/ลิตร ซึ่ งมีปริมาณมากกว่าวันฉีดพ่น 

เนื่องมาจากเป็นช่วงฤดูฝน จึงท าให้มีการชะล้างของสารพิษ 2,4-D บนต้นข้าวลงสู่น  า และปริมาณสารพิษค่อยๆ 

ลดลงตามล าดับ จนถึงวันที่ 7 หลังการฉีดพ่น และหลังจากนั นตรวจไม่พบสารพิษในทุกตัวอย่าง ดังแสดงใน

ตารางที ่1 

 ในตัวอย่างดิน ตรวจพบสารพิษ 2,4-D  ในวันที่ฉีดพ่นในปริมาณ 0.031 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณ

สารพิษค่อยๆ ลดลงตามล าดับ จนถึงวันที่ 15 หลังการฉีดพ่นมีปริมาณ 0.008 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งมีค่าต่ ากว่า

ค่ามาตรฐาน 2,4-D ในดิน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ , 2547) ดังนั นจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และหลังจากนั นตรวจไม่พบสารพิษในทุกตัวอย่าง ส่วนในตัวอย่างตะกอน ตรวจพบสารพิษในวันที่ฉีดพ่นใน

ปริมาณ 0.022 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณสารพิษค่อยๆ ลดลงถึงวันที่ 3 หลังการฉีดพ่น จนมีปริมาณ

ค่อนข้างคงที่ ถึงวันที่ 15 หลังการฉีดพ่น เนื่องจากสารพิษ 2,4-D ได้ถูกชะโดยน  าฝนจากต้นข้าว และดินในแปลง 

ลงสู่แหล่งน  า จากนั นสารพิษ 2,4-D จะค่อยๆตกค้างในตะกอน เมื่อเวลาผ่านไป 3-15 วันหลังการฉีดพ่น จึงท าให้

ปริมาณสารพิษ 2,4-D ยังคงมีปริมาณคงที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 

 

ตารางที่ 1 ค่าปริมาณเฉลี่ยสารพิษตกค้าง 2,4-D ในน  า ดิน และตะกอน ในช่วงเวลาต่างๆ 



 
 

วันหลังการฉีด
พ่น 

ปริมาณ 2,4-D เฉลี่ยใน
น  า 

ปริมาณ 2,4-D เฉลี่ยใน
ดิน  

ปริมาณ 2,4-D เฉลี่ยใน
ดิน  

(วัน)  (มก/ลิตร)   (มก/กก)  (มก/กก) 

0 0.17 0.031 0.024 

1 0.39 0.014 0.022 

3 0.09 0.013 0.020 

5 0.25 0.034 0.019 

7 0.02 0.013 0.018 

10 ND 0.008 0.019 

15 ND 0.008 0.020 
หมายเหตุ : ND = Non Detectable หมายถึงตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง 

 

 การค านวณค่าครึ่งชีวิต (half- life, t1/2) ของสาร 2,4-D ในน  า ดิน และตะกอน ในการทดลองซึ่งค านวณ

จากข้อมูลปริมาณสารพิษเฉลี่ยที่ตรวจพบในการฉีดพ่น โดยเก็บตัวอย่างหลังฉีดพ่น 1, 3, 5, 7, 10 และ15 วัน 

น ามาค านวณการสลายตัวหลังการฉีดพ่น ได้ค่า half-life ของ 2,4-D ในน  าเท่ากับ 3 วัน ในดิน เท่ากับ 8 วัน และ

ในตะกอนเท่ากับ 58 วัน ดังแสดงในภาพที่ 1-3 

 

ภาพที่ 1 ปริมาณสารพิษ 2,4-D ในน  าช่วงเวลาต่าง ๆ 

y = 0.311e-0.297x
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ภาพที่ 2 ปริมาณสารพิษ 2,4-D ในดินช่วงเวลาต่าง ๆ 

 

ภาพที่ 3 ปริมาณสารพิษ 2,4-D ในตะกอนช่วงเวลาต่าง ๆ 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการใช้  2,4-D ในนาข้าว นอกเขตชลประทาน พบว่าหลังจากการฉีด

พ่นสารพิษ 2,4-D ในนาข้าว สูตร 83-84 เปอร์เซ็นต์ SL เพ่ือก าจัดวัชพืชในนาข้าว ท าให้สารพิษปนเปื้อนใน

สภาพแวดล้อม เช่น น  า ดิน และตะกอน อีกทั งเป็นฤดูฝน อาจมีการชะสารพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน  าใกล้เคียง 

และอาจถ่ายทอดสู่ห่วงโซ่อาหารไปยังสัตว์น  าและพืชน  าได้ ซึ่งพืชและสัตว์เหล่านี เป็นอาหารของมนุษย์ด้วย

เช่นกัน แม้ว่าปริมาณการปนเปื้อนจะค่อนข้างต่ า การสลายตัวค่อนข้างเร็ว มีความเป็นพิษในระดับพิษน้อยถึงพิษ
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ปานกลางก็ตาม เกษตรกรควรระมัดระวัง  และป้องกันตนเองจากการได้รับพิษขณะฉีดพ่น  ต้องสวมใส่อุปกรณ์

ในการป้องกันการได้รับสารพิษ  ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าบนฉลาก เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายจากการใช้

วัตถุมีพิษ  และเพ่ือเป็นการบริหารจัดการควบคุมวัตถุมีพิษทางการเกษตรตามภารกิจและจุดประสงค์ของกรม

วิชาการเกษตรต่อไป 

 

10. การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้ข้อมูลจากการใช้วัตถุมีพิษการเกษตรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและมีประโยชน์ต่อการศึกษาด้านผลกระทบของวัตถุมีพิษการเกษตร ถ่ายทอด 

     ความรู้แก่นักศึกษา นักวิจัยในหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.  เป็นข้อมูลของสารกลุ่มเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง  

4.  เผยแพร่ในหนังสือรายงานประจ าปี และการประชุมวิชาการ 
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