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บทคัดย่อ
การศึกษาการสลายตัวของสารกำจัดวัชพืช dimefuron ในดิน โดยใช ้ biometer flask ในห้อง 

ปฏิบัติการ ภายใต้สภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย์ สภาพธรรมชาติและเติม!]ยอินทรีย์ ด้วยการใช้ dimefuron ท่ี 
ติดฉลากด้วยคาร์บอน-14 โดยทำการศึกษาเก็บตัวอย่างการสลายตัวในรูป 14C02 ทุกเดือนเป็นเวลา' 8 เดือน 
ผลการศึกษาพบว่า dimefuron มีการสลายตัวในรูป 14C02 ในดินสภาพต่าง ๆ ดังนี้ คือ สภาพปลอดเชื้อชุล ิ
นทรีย์ 0.96 เปอร์เซ็นต์ สภาพธรรมชาติ 6.31 เปอร์เซ็นต์ และในสภาพเติม!เขอินทรีย์ 9.36 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึง 
สรุปได้ว่าปริมาณจุลินทรีย์ในดินมีผลต่ออัตราการสลายตัวของ dimefuron อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้ทำ 
การวิเคราะห์หาปริมาณผลตกค้างจากการสลายตัวโดยการสกัดในตัวทำละลาย acetone methanol 0.1 N 
HC1 และผลตกค้างในส่วนที่เกาะเกี่ยวกับดิน โดยการวัดปริมาณคาร์บอน-14 ในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ 
และการ combustion ดินส่วนที่ทำการสกัดแล้ว และนำมาวัดปริมาณคาร์บอน-14 เช่นกัน ซึ่งพบว่าการ 
สลายตัวในผลตกค้างที่ละลายในตัวทำละลายชนิดสภาพต่าง ๆ ตังนี้ สภาพปลอดเชื้อ 68.62 เปอร์เซ็นต ์
สภาพธรรมชาติ 45.73 เปอร์เซ็นต์ และสภาพเติม!]ยอินทรีย์ 45.28 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลตกค้างที่เกาะเกี่ยว 
ในดินสภาพต่าง ๆ ได้ผลตังนี้ สภาพปลอดเชื้อ 29.58 เปอร์เซ็นต์ สภาพธรรมชาติ 41.91 เปอร์เซ็นต์ และ 
สภาพเติม!]ยอินทรีย์ 36.3 เปอร์เซ็นต์
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ABSTRACT

Study on degradation o f  herbicide dimefuron in soil by using biom eter flask  
experim ent w as conducted under laboratory condition. 14C-dimefuron w as applied to  
three conditions o f  sterile soil normal and biofertilizer added soil. E vety  month 14C 02  
w a s collected from 1 N  KO H  in biometer flask with in eight months period. Carbon-14 
activity w as analyzed by liquidscintillation counter. The result o f  dimefuron degradation 
as 14C 0 2 in sterile normal and biofertilizer added soil were 0 .96  percent 6.31 percent and 
9 .36  percent. It can be concluded that increasing in dimefuron degradation rate w as  
involed by micro-organism activity. After eight month extraced and bounded residue o f  
dimefuron in soil were analyzed. Radiossay show  that extracted and bounded residue 
w ere 58 .6 2  and 29 .58  percent in sterile soil 45.73 and 41.91 percent in normal soil 45 .28  
and 36.3 percent in biofertilizer added soil.



ป็จชุบันเกษตรกรในประเทศไทยนิยมใช้สารกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
มากขึ้น ทำให ้เก ิดการตกด้างของสารเหล่าน ี้ ในผลิตผลทางการเกษตรและสิ่งแวดสัอม ซึ๋งจะเป็น 
อันตรายต่อผู้บริโภค เกษตรกรและระบบนิเวศน์อีกด้วย จึงต้องมีการสืกษาคุณสมบัติของสารเหล่านี ้
เพ ื่อเป ็นแนวทางในการควบคุมและแก้ไขใ]ญหาสารพิษทางการเกษตรตกด้างในสิ่งแวดสัอม วิธีหนึ๋ง 
ที่น ิยมใช้ในการสืกษาคุณสมบัติของสารเหล่านี้ก ็ค ือ เทคนิคทางนิวเคลียร์ โดยการติดฉลากสารที่ทำ 
การสืกษาด้วยไอโซโทปรังสี แส์วสืกษาคุณสมบัต ิของสารนั้นโดยการติดตามไอโซโทปรังสี ซึ๋งวิธีน ี ้
นิยมใช้ก ันมาก เพราะมีความสะดวกในการปฏิบัติการ สำหรับในการทดลองนี้เป ็นการสืกษาการ 
สลายตัวของ dimefuron ซึ๋งเป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดหนึ๋ง ในดินสภาพต่าง ๆ คือ ดินนึ๋งฆ่าเชื้อดินไม, 
นึ๋งฆ่าเชื้อ และดินใส่โ]ยคอก ทั้งหมดเป็นดินชนิดเดียวกัน ซึ๋งข ้อมลที่ได้จากการทดลองครั้งนี้อาจ 
เป ็นแนวทางในการสืกษาเรื่องที่เก ี่ยวข้องต่อไป  
ชุณสมษัต ิของ dimefuron

dimefuron เป็นสารกำจัดวัชพืชกลุ่มยูเรีย มีสูตรทั่วไปคือ C15H19C1N4๐ 5 มีมวลโมเลคุล 
เท่ากับ 338.8 ม ีส ูตรโครงสรัางดังน ี้

ชือทางเคม (IUPAC) คอ 3-[4-(5-tret-butyl-2,3-dihydro-2-oxo-l,3,4-oxadia-zol-3-yl)- 
3-chlorophenyl]-1,1 -dimethylurea dimefuron ที่บริสูทธ จะเป็นผลึกไม,มีสี ไมมกลิ่น มีชุดหลอม 
เหลวที่ 193 องศาเซนตริเกรด ระเหยได้เล็กน้อย (20 องศาเซนตริเกรด) ละลายน ั้าได ้ 16 mg/1 ท่ี 
อุณหฎ ม ิ 20 องศาเซนตริเกรด แต่ละลายดีในตัวทำลายอินทรีย์ชนิดมีขั้วเช่น acetone acetophenone 
ethanol เป็นต้น และลายได้ง่ายใน chloroform แต่ไม่ละลายในตัวทำลายอินทรีย์ท ี่ไม ่ม ีข ั้ว เช่น 
benzene toluene เป็นต้น การนำไปใช้น ั้น dimefuron สามารถใช้ได ้ท ั้งแบบก่อนงอกและหลังงอก 
เล ือกทำลายใน ฝ็าย ทานตะวัน ปาล์มนั้ามัน ถั่วลิสง อัตราที่ใช้ควบคุมวัชพืชฤดูเดียว คือ 1-2 
กิโลกรัมต ่อเฮกตาร์ และ 4 ก ิโลกรัมต่อเฮกตาร์ สำหรับควบคุมวัชพืชข้ามปี ควบคุมทั้งวัชพืชใบ 
กวัางและใบแคบ ถ้าใช้ร่วมกับ carbetamide จะควบคุมวัชพืชให้อย่างกวัางขวาง น ิยมใช้ใน oilseed 
rape

ในประเทศไทย ม ีการทดลองใช้ dimefuron ในอัตรา 320 กรัมต่อไร, และใช ้ dimefuron 
ในอัตราเดิมร่วมกับ diuron อัตรา 400 กรัมต่อไร่ แบบก่อนงอก พบว่าสามารถควบคุมวัชพืชได้นาน 
3 เดือน แบบหลังงอกใช้ในอัตราเดิม และใช้ร่วมกับ bromacil อัตรา 320 + 240 กรัมต่อไร่ สามารถ 
ควบคุมวัชพืชได้นาน 4 เดือน โดยการทดลองทั้งหมดนี้ทำในไร่ส ับปะรด ซึ๋งนอกจากจะช่วยควบ 
คุมวัชพืชอย่างดีแสัว ยังทำให้สับปะรดมีการเจริญเคิบโตดีและด้นแข็งแรง และได ้ม ีการแนะนำให ้ใช  ้
dimefuron และใช้ร ่วมกับ diuron และ ametryn ในการกำจัดวัชพ ืชในไร่ส ับปะรดโดยกรมวิชาการ 
เกษตร ซ ึ๋งอ ัตราการใช ้และกำหนดการใช ้สร ุปไ^นตารางท ี่ 1



/^ ° ป ิ< ร

ตารางที่ 1 แสดงอัตราการ dimufuron และสารร่วมชนิดอื่นในไร'สับปะรด

สารกำจัดวัชพืช อัตราการใช  ้
(กรัมต่อไร่)

กำหนดการใช้ ว ัชพืชที่ควบคุมได้ หมายเหตุ

dimefuron 320-480 พ่นคลุมดินหลัง 
จากปลูกพืช 
ก่อนวัชพืชงอก 
และพ่นหลังจาก 
วัชพืชงอกแล้ว

วัชพืชที่งอกจาก 
เมล็ดพวกใบแคบ 
และพวกใบกว้าง

ถ้าพ่นหลังวัชพืช 
งอก แล้วอาจพ่น 
ขณะต้นวัชพืชสูง 
ประมาณ 10-15 
cm. และควรผสม 
สารจับใบ 0.1
0.3% โดย  
ประมาณ

dimefuron
+

diuron

240-280
+

240-640

พ่นคลุมดินหลัง 
จากปลูกพืช 
ก่อนวัชพืชงอก 
หรือพ่นหลังวัช 
พืชงอกแล้ว

วัชพืชที่งอกจาก 
เมล็ดพวกใบแคบ 
และใบกว้าง

ถ้าพ่นหลังวัชพืช 
งอกแล้วควรผสม 
สารจับใบ 0.1
0.3% โดย 
ประมาณ

dimefuron
+

arnetry

320-480
+

320-400

พ่นหลังจากวัช 
พืชและพืชปลูก 
งอกแล้ว

วัชพืชที่งอกจาก 
เมล็ดและข้ามปีฑั้ง 
พวกใบแคบและใบ  
กว้าง

ท ี่มา: การควบคุมวัชพืช กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร
ความเป็นพิษของ dimefuron ที่ค่า ม ว50 ของหน (rat) และลุ[นัขเท่ากับ 2000 mg/kg ใน  

ห^ (mice) เท่ากับ 10000 mg/kg 
การสูญเสียและสายตัวในดิน

เมื่อสารกำจัดวัชพืชตกลงบนพื้น ความสูญเสียอาจเกิดจากโมเลกุลของสารกำจัดวัชพืช 
ถูกยึดกับอนุภาคดิน หรือถูกพัดพาหรือชะล้างออกจากบริเวณนั้น หรือเกิดการสลายตัวโดยแสง การ 
สลายตัวโดยจุล ินทรีย ์ในดิน หรือสารเคมีในดิน ตลอดจนถูกพืชที่ทนต่อสารเคมีดูดซึมเช้าไป การ



สลายตัวของสารกำจัดวัชพืช กลุ่มยูเรีย เช่น diuron monuron fenuron มีความเป็นพิษลดลงเมื่อได้รับ 
แสงแดดนานขึ้น ปฏิกิริยาของการเปลี่ยนแปลงของสารกำจัดวัชพืชกลุ่มยูเรีย โดยท ั่วไปแบ ่งได ้ด ังน ี้ 

Phase I มีปฎิกิริยาต่าง ๆ ที่เก ิดขึ้นดังนี้ เช่น N-demethylation หรือ N-demeth- 
oxylation หรือ Ring-hydroxylation หรือการเกิด aniline ซึ่งปฏิกิร ิยาเหล่านี้เกิดทั้งในพืช ส ัตว์ และ 
ในดิน

Phase II เป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องจาก Phase I ผลที่ได้จะเกิดรวมกับสารที่ม ีอยู่ในพืช สัตว์ 
และในดิน เช่น การเกิด glucuronides หรือ ester sulphates ถ ้าเกิดในสัตว์จะถูกปล่อยออกมาทาง 
ปัสสาวะ

การเปลี่ยนแปลงเหล่าน ี้ ส่วนใหญ่เป็นไปในการลดความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชทำ 
ให ้เป ็นการลดปริมาณสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมได  ้
วัตล ุป ระ ส งค ์

วัตถุประสงค์ของการทดลองครั้งนี้ ม ีด ังต่อไปน ี้

1. เพื่อศึกษาระยะเวลาการสลายตัวของ dimefuron ในดิน
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของจุลินฑรีย์ในดิน และจากป้ยที่เต ิมลงไป ต่อการสลายตัวของ 

dimefuron ในดน
3. เพื่อศึกษาการสลายตัวของ dimefuron โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์

2 . อ ุป ก รณ ์แล ะว ิธ ีท ด ล อ ง
อ ุป ก รณ ์แล ะ ส าร เค ม ี

1. ดินชุดระยอง ซึ่งเป็นดิน sandy loam
2. สารละลาย IN KOH
3. dimefuron ทืเป็น non-labeled และ labeled ด้วย C-14 ในตำแหน่งของ benzene 

ring แบบ ยูนิฟอร์ม (บ)
4. นี้าสำหรับปรับความชื้นของดินให้เหมาะสม
5. cocktail สำหรับวัดรังสีบีตาด้วย LSC
6. beaker ขนาด 10 ml.
7. flask ขนาด 250 ml.
8. vial ทำด้วยแก้ว
9. pipet ขนาดต่าง ๆ และ mircropipet
10. แผน aluminium floid และ parafilm
11. เครองวัด Liquid Scintillation Counter (LSC) ใช ้ว ัดร ังส {3 จาก C-14



12. acetone
13. methanol
14. สารละลาย 0.1N Hcl

วิธีทดออง
1. การเตรียมดินทื่ใช้ทดออง

นำดินมาบดร่อนให้ละเอียด อบแห้ง ชั่งดินตัวอย่างละ 100 กรัม Eleneyner flask ขนาด 
250 ml จำนวน 12 flask

แบ่งการทดลองเป็น 3 ชุด คือ ดินธรรมดา 4 ซํ้า ด ินปลอดชุลินทรีย์ 4 ซิ้า และดินที่เติม 
โ3ยอินทรีย์ 4 ซ้ิา

2. เติมสาร dimerfuron ที่ติดป้ายถ้วย 14c  ในตำแหน่งของ benzene ring แบบ 
uniformly labeled, บ ที่มีค่าความแรงรังสีจำเพาะ 31 mCi/mole นำมาละลายใน acetone ให้มีความ 
แรงรังสีจำเพาะ 3.0x10s dpm ต่อ 500 ไมโครลิตร หยดใส่ดินแต่ละขวด ท ิ้งไว้ให ้แห ้งจากนั้นเต ิมนา 
ให้ด ินมีความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์เท่ากันทุกขวด

3. นำ beaker 10 ml ใส ่ลงในขวดทุกขวด เติม IN KOH 10 ml ลงไป ปิดฝาขวด 
ถ้วย aluminum foil 2 ชั้น ปิดทับถ้วย parafilm ทก ๆ 1 เดือน ดูดสารละลาย IN KOH ออก แถ้ว 
เต ิมใหม่ 10 ml

4. นำสารละลาย IN KOH ที่ดูดออกมา 100 [XI ใส ่ใน  cocktail 10 ml วัดถ้วย 
เครื่องวัดLSC โดยวิธี External standard เก็บตัวอย่างเพื่อวัดรังสี 8 ครั้ง แต่ละครั้งห ่างกันประมาณ
30 วัน cocktail ท ี่ใช ้ในขั้นตอนนี้เตรียมโดย ช่ัง PPO มา 2.5 กรัม ละลายใน toluene ใน 
volummetric flask ปริมาตร 500 ml แค้วผสมกับ Triton X-100 อีก 250 ml เพื่อให้ตัวอย่างรวมตัว 
กัน cocktail ไถ้ด

5. การวิเคราะห์ส่วนที่ตกค้างในดิน
แบ่งดินที่ incubate ไว ้ใน flask แต่ละขวดมาประมาณ 10 กรัม ใส ่ flask ขนาด 

125 ml ทำ 4 ซา นำไปสกัดส่วนที่ตกค้างในดินถ้วย acetone methanol และ 0.1N Hcl ตามลำดับ 
อย่างละ 50 ml แค้วนำสารละลายที่ไถ ้จากการสกัดไปวัดความแรงรังสีถ ้วยเครื่อง LSC ซึ๋งในขั้น 
ตอนนี cocktail ท ีใช ้ค ือ PPO+POPOP และ napthaline ละลายใน dioxane

แบ่งดินที่เหลือหลังจากสกัดเสร็จออกมาประมาณ 0.1 กรัม นำไป combustion 
เผาในบรรยากาศ ๐ 2 เพื่อหาส่วนที่เกาะกับอนุภาคของดิน โดยใช ้ ethanolamine ใน methanol สัด 
ส่วน 3:7 เป็นตัวจับ € ๐ 2 ที่เกิดขึ้น เคิม cocktail วัดปริมาณรังสีถ้วย LSC



ตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของ C-14 ในรูป C 02 ที่ได้จากการสลายตัวของ dimefuron ใน
ระยะเวลาต่าง ๆ

ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง 
(เดือน)

% C-14 ในรูป C 02 ที่สลายตัวของ dimefuron ในดินชนิดต่าง ๆ
ดนนงฆาเชอ ดินไม่นึงฆ่าเชือ ด ินใส่!]ยคอก

1 0.2304 2.0137 3.4036
2 0.3943 3.8211 5.8624
3 0.4579 4.3256 6.'6525
4 0.5153 4.7349 7.1998
5 0.6157 5.2504 7.9566
6 0.6962 5.5172 8.3893
7 0.7368 5.7181 8.7691
8 0.7634 6.3039 9.3620

คารางที่ 3 แสดง % เฉลี่ยของ C-14 ของ dimefuron ท ี่สก ัดได้จากดินโดยใช้ต ัวทำละลายชนิด
ต่าง ๆ

ดินที่ใช ้ทดลอง % C-14 ที่สกัดได้ในตัวทำละ ลาย
Acetone Methanol 0.1N Hcl

ดนนงฆาเชอ 52.65 10.70 4.48
ดินไม่นึงฆ่าเชือ 36.73 8.02 2.86

ดินใส่ใ]ย 36.11 7.25 3.45



C-14 ในรูปต่าง ๆ %  C-14 ในดินชนิดต่าง ๆ
ดนนงฆาเชอ ดินไม่นึงฆ่าเชือ ด ินใส ่ใเข

ในรูป C 02 0.96 6.31 9.36
ส่วนที่สกัดได้ด ้วยตัว 68.62 45.73 45.28

ทำละลาย
ส่วนทีเกาะเกียวกับ 29.58 41.91 36.3

อนุภาคของดิน

4 . สรุปผลการทดลอง
การศึกษาการสลายตัวของ dimefuron ในด ินโดยใช ้ dimefuron ที่ต ิดฉลากด้วย C-14 

เป็นตัวติดตามนั้น เป็นวิธีท ี่ปฏิบัติได้ง่ายสามารถทำได้ในห้องปฏิบัติการ จากผลการทดลองพบว่า 
เชือจุลินทรีย์ในดินมีผลต่อการสลายตัวของ dimefuron และเมื่อเติมอินทรีย์สารเช่น ใเยคอกลงไปม  ี
ผลให ้ dimefuron สลายตัวมากขึ้น ส่วนระยะเวลาของการสลายตัวนั้น พบว่า dimefuron มีระยะเวลา 
การสลายตัวประมาณ 8-10 เดือน ผลของการทดลองที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับผลการทดลอง 
ในภาคสนามต่อไป

สำหรับป้จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการสลายตัวของ dimefuron เช่น ความชื้นในดินหรือแสง 
แดดนัน ควรมีการศึกษาต่อเพ ื่อนำช้อมูลมาใช้ให ้เก ิดประโยชน์ในการควบคุมการใช้สารกำจัดวัชพ ืช 
ให ้เหมาะสมต่อไป
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