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พาราควอตมีพษิ ตกคางในสิง่ แวดลอมนอยมาก
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สื บ เนื่ อ งจากการบรรยายเรื่ อ งพาราควอตที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมือ่ วันที่ ๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง ลงพิ ม พ เ ป น บทความพิ เ ศษใน
ธรรมศาสตรเวชสาร ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑) ได มี ผู ส นใจถามรายละเอี ย ดของ
กระบวนการที่ ดิ น สลายฤทธิ์ พ าราควอต จึ ง เขี ย น
บทความนี้มาใหอานกันโดยอาศัยขอมูลจากเอกสาร
๒ ฉบับ(๒,๓)
เรื่องพาราควอตนี้เคยมีผูบรรยายไวและเปนที่
ยอมรับกันในวงการวัชพืชศาสตรวา การนำพาราควอต
ไปใชเปนสารกำจัดวัชพืชทางการเกษตรตามคำแนะนำ
ทีถ่ กู ตองแลว แทบจะไมมพี ษิ ตกคางในสิง่ แวดลอมเลย
พาราควอตเปนสารเคมีในกลุมไบพัยริไดเลียม
(Bipyridilium herbicides) คนพบตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๙๘
โดย ICI Plant Protection Division และเริม่ จำหนาย
ในต า งประเทศตั้ ง แต พ.ศ. ๒๕๐๒ เข า สู ป ระเทศ
มาเลเซีย และนำมาใชในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๕
และยังคงใชในประเทศไทยจวบปจจุบัน จนกระทั่ง
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมแี ถลงการณจากมติ
รวมของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และ
กระทรวงอุตสาหกรรม ใหยกเลิกการใชสารเคมีกำจัด
ศั ต รู พื ช ๒ ชนิ ด คื อ พาราควอตกั บ คลอร พั ย ริ ฟ อส
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โดยใหมีผลหามใชเด็ดขาดในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๒(๔)
การที่ พ าราควอตที่ นำมาใช กำจั ด วั ช พื ช แล ว มี
พิษตกคางในสิง่ แวดลอมนอยมาก เนือ่ งจากพาราควอต
ทำลายเฉพาะวั ช พื ช แต ไ ม ต กค า งในดิ น เนื่ อ งจาก
เมือ่ พาราควอตตกลงสดู นิ แลวจะถูกดินจับยึดไปทำลาย
อยางรวดเร็วทำใหเสื่อมและหมดฤทธิ์ จากการเกิด
ปฏิกริ ยิ าระหวางประจุบวกของพาราควอตกับประจุลบ
ของสารดินเหนียว(๕,๖) จึงไมเหลือพาราควอตพิษในดิน
ทีม่ ผี ลกระทบตอสิง่ มีชวี ติ และไมถกู ดูดซึมเขาสรู ากพืช
นอกจากนี้ พาราควอตยังสลายตัวดวยรังสีเหนือมวงและ
จุลนิ ทรียใ นดิน (Lipomyces starkeyi, Corynebcterium
fascians และ Clostridium pasteurianum) สารที่
เกิดจากการสลายตัวคือ N-methyl isonicotinic acid
เปนสารที่มีความเปนพิษต่ำ (คา acute oral LD50
๕,๐๐๐ มก./ กก.) อีกดวย
แมวา องคการพิทกั ษสงิ่ แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา
(US EPA) ไดจำแนกความเปนพิษทางการหายใจของ
พาราควอตอยใู นกลมุ ที่ ๑ คือมีพษิ สูงสุด แตเนือ่ งจาก
ละอองสารจากการฉีดพนมีขนาดใหญเกินกวาจะเขาสู
ทางหายใจมนุษยได จึงไมมผี ลกระทบตอเกษตรกรผใู ช
(US EPA, 1977) และไดสรุปวาพาราควอตไมเปนสาร
กอมะเร็ง ไมมีผลตอระบบสืบพันธุและตอตัวออนใน
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ครรภ(๕) และจากการศึกษาในประเทศไทยก็พบการ
ตกคางของพาราควอตต่ำและคงอยใู นระยะสัน้ ไมกอ
อันตรายตอประชาชนทั่วไป และไมเกิดผลกระทบตอ
ผึง้ ปลา นก และไสเดือนดิน
ปจจุบันยังไมมีการประกาศหามใชพาราควอต
ในสหรั ฐ อเมริ ก า แต ก็ ไ ด มี ก ารประกาศห า มใช ใ น
บางประเทศ(๗) ดวยเหตุผลดังประมวลมาดังกลาวขางตน
จึงควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบกอนการประกาศ
หามใชพาราควอต
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