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การบรรยายครัง้น้ีเป็นการรวบรวมงานวิจยั       
ทัง้ต่างประเทศ และในประเทศไทย 

เร่ืองผลกระทบของพาราควอตต่อส่ิงแวดล้อม  
เพ่ือน าเสนอให้เกิดความเข้าใจขัน้พืน้ฐาน 
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ข้อมูลทัว่ไปของพาราควอต 
  ค้นพบและพฒันาโดย ICI Plant 

Protection Division ตัง้แต่ปี                           
พ.ศ. 2498  (กว่า 60 ปี) 

  เร่ิมจ าหน่ายปี พ.ศ. 2505 (กว่า 50 ปี)                  
ท่ีประเทศมาเลเซีย 

  ปัจจบุนัมีขึน้ทะเบียนอยู่ในประเทศต่างๆ 
85  ประเทศ ในพืชมากกว่า 100 ชนิด 

  ใช้ในพืน้ท่ีเกษตรกรรมขนาดใหญ่               
(estates) พืน้ท่ีขนาดเลก็ (small holders) 
และใช้โดยผูร้บัให้บริการ (contractor) 

 ใช้ก าจดัวชัพืชในสวนผลไม้ ยางพารา 
ปาลม์น ้ามนั พืชไร่ พืชผกั และพืน้ท่ีนอก
การเกษตร 
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พาราควอตเป็นสารก าจดัวชัพืชในกลุ่ม bipyridinium หรือ bipyridilium 

พาราควอตท่ีเป็นประจบุวก  
มีน ้าหนักโมเลกลุ  

186.261 กรมั/โมเลกลุ 

พาราควอตรปูเกลือไดคลอไรด ์
มีน ้าหนักโมเลกลุ  

257.16 กรมั/โมเลกลุ 

โครงสร้าง  

คณุสมบติัของพาราควอต  
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 เป็นสารท่ีไม่ระเหยมีค่าความดนัไอ 1×104 Pa 
 ละลายน ้าได้ดีมาก 620,000 มก./ล ท่ี 25 ºC 
 ละลายใน acetone ได้เลก็น้อย ไม่ละลายใน ethanol  
 สลายตวัโดยแสง UV และจลิุนทรียใ์นดิน  

คณุลกัษณะ 

คณุสมบติัของพาราควอต  
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การสงัเคราะหพ์าราควอต 

                                                 ขบวนการควอเทอรไ์นเซชัน่ 
                                                         quaternization 
4,4’-bipyridyl + chloromethane          paraquat dichloride  

องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ก าหนด 
ปริมาณสารปนเป้ือนท่ียอมรบัได้ 2 ชนิด คือ  

• 4,4’-bipyridyl   ไม่เกิน 1 กรมั/กิโลกรมั (1000 ppm) และ  
• Total terpyridine       ไม่เกิน 0.001 กรมั/กิโลกรมั  

ท่ีมา: Food and Agriculture Organization of the United Nation. 2008.  
FAO specification and Evaluation for Agriculture Pesticides 
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พาราควอตมี 1. สีแตกต่างจากเคร่ืองด่ืมทัว่ไป 

  2. กล่ินฉุน 

  3. มีสารกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนฉับพลนั  

  4. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากบั 4-8 

องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO, 2008) 
ก าหนดให้ 

คณุสมบติัเฉพาะของพาราควอต 
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ท่ีมา: Food and Agriculture Organization of the United Nation. 2008.  
FAO specification and Evaluation for Agriculture Pesticides 
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ต้องมีแสงสว่าง  

พาราควอตถกู reduce 
กลายเป็นอนุมลูอิสระ 

อนุมลูอิสระถ่ายทอด
อีเลก็ตรอนให้ O2 จน 
O2 กลายเป็น super 
oxide anion 

super oxide anion, H2O2 และ OH- 
จะไปท าปฏิกิริยา lipid 
peroxidation กบัแผน่หุ้มเซลลท์ า
ให้เซลลแ์ตก พืชเห่ียวและแห้งตาย  

ขบวนการน้ีเกิดขึน้ภายใน 2-6 ชัว่โมง ส่วนท่ีเป็นสีเขียวของพืชจะถกูท าลาย 



 พาราควอตเป็นสารก าจดัวชัพืชแบบไม่เลือกท าลายชนิดสมัผสั (non-
selective contact herbicide) ใช้ฉีดพ่นทางใบหลงัวชัพืชงอก  

 พาราควอตซึมเข้าสู่เน้ือเย่ือสีเขียวอย่างรวดเรว็ ออกฤทธ์ิเรว็ และทนทาน
ต่อการชะล้างโดยน ้าฝน  

 พาราควอตไม่ท าลายส่วนท่ีเป็นสีน ้าตาลของพืช จึงสามารถใช้ฉีดพ่นได้
บริเวณรอบโคนต้นของพืชประธาน 

 ใช้ควบคมุวชัพืชก่อน หรือหลงัการปลกูพืช เพ่ือลดการแข่งขนั ในด้านแสง
สว่าง การใช้น ้า และธาตอุาหาร 

 มีการใช้พาราควอตอย่างแพร่หลายในพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มนั
ส าปะหลงั และไม้ยืนต้นเช่น ยางพารา ปาลม์น ้ามนั และไม้ผล หลายชนิด  

 ในต่างประเทศมีการใช้พาราควอตเพ่ือท าลายใบพืชประธาน เช่น ฝ้าย 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเกบ็เก่ียว  

 ใช้ส าหรบัควบคมุวชัพืชนอกพืน้ท่ีการเกษตร เช่น ทางส่งน ้าชลประทาน 
คนันา เขตอตุสาหกรรมรอบๆ พืน้ท่ีอยู่อาศยั 

การใช้พาราควอตบริหารจดัการวชัพืชทางการเกษตร 
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ความเป็นพิษของพาราควอต 

WHO ได้จ าแนกความเป็นอนัตรายของพาราควอตอยู่ใน Class II,                            
คือมีอนัตรายปานกลาง (moderately hazardous) 

ท่ีมา: World Health Organization. 2002, The WHO Recommended Classification of Pesticide  
by Hazard and Guidelines to Classification 2000-2002 (WHO/IPCS/01.5) 
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ทางปาก  Oral LD50 หนูตวัผู ้ 113.5  มก./กก. ของ นน. ตวั 

หนูตวัเมีย  93.4   มก./กก. ของ นน. ตวั 

ทางผิวหนัง   Dermal LD50 หนู >2,000  มก./กก. ของ นน.ตวั 

ทางการหายใจ   Inhalation LC50 หนู 0.83-1.93 มก./ลม3 

การระคายเคืองต่อผิวหนัง 
Skin Irritation 

กระต่าย ระคายเคืองเลก็น้อย 

การระคายเคืองต่อตา 
Eye Irritation 

กระต่าย ระดบัปานกลางถึงรนุแรง 

การเหน่ียวน าให้เกิดการแพ้ทาง 
ผิวหนัง  Dermal Sensitization 

หนู ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ต่อผิวหนัง 



 US EPA จ าแนกความเป็นพิษทางการหายใจของพาราควอต อยู่ในกลุ่มท่ี 1             

(มีพิษสงูสดุ) แต่ระบวุ่าขนาดของละอองสารจากการฉีดพ่นทางการเกษตร มีขนาด

ใหญ่เกินกว่าจะเข้าสู่ระบบหายใจได้  ดงันัน้จึงไม่มีผลกระทบต่อมนุษยโ์ดยการหายใจ 

(US EPA, 1997)  

 ส าหรบัการศึกษาพิษเรือ้งรงัระยะยาวของพาราควอต US EPA ได้สรปุว่า พาราควอต  

ไม่เป็นสารท่ีก่อให้เกิดมะเรง็  ไม่มีผลต่อระบบสืบพนัธุห์รือตวัอ่อน   ไม่ท าให้เกิดการ

กลายพนัธุ ์ (US EPA, 1997) ไม่มีผลเก่ียวข้องต่อการยบัยัง้การท างานของต่อมไร้ท่อ 

ไม่ยบัยัง้การท างานของเอนไซมโ์คลิเนสเตอรเ์รส และไม่มีผลต่อระบบประสาท            

(US EPA, 2006)  

ความเป็นพิษของพาราควอต (ต่อ) 

ท่ีมา United States Environmental Protection Agency. 1997. R.E.D. FACTS  
 Paraquate Dichloride. Prevention, Pesticides and Toxic Substances (7508W),  
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พฤติกรรมของพาราควอตในอากาศ 

ท่ีมา International Programme on Chemical Safety (IPCS). 1984.  
Environmental Health Criteria 39,  Paraquat and Diquat. World Health Organization 
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1 เมตร 

               แปลงที่ 1  

4.31 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 
               แปลงที่ 2 

10.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

400 เมตร 

<50 
นาโนกรัม/

ลูกบาศก์เมตร 

การศึกษาการฉีดพาราควอตในไร่ฝ้าย 2 แปลง (อตัรา 0.94 กิโลกรมั/เฮกตาร)์ (WHO/IPCS, 1984) 

เมื่อเวลาผา่นไป 5-7 ชัว่โมง        
ตรวจไม่พบปริมาณพาราควอต 



 เป็นสารท่ีไม่ระเหย แม้ว่าจะเกบ็ไว้ท่ีอณุหภมิูห้องนาน 64 วนั 
       (WHO/IPCS, 1984)  
 บนฉลากอัตราการใช้พาราควอต 80 กรมัไอออน/ไร่ โดยใช้น ้าฉีดพ่น              

80 ลิตร ฉะนัน้น ้า 1 ลิตร จึงมีพาราควอตอยู่ 1 กรมั ซ่ึงมีการเจือจางลงถึง 
200 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัผลิตภณัฑ ์(1 ลิตรของผลิตภณัฑส์ าเรจ็รปู 
มีสารพาราควอตไอออนอยู่ 200 กรมั)  

พฤติกรรมของพาราควอตในอากาศ  (ต่อ) 

ท่ีมา International Programme on Chemical Safety (IPCS). 1984.  
Environmental Health Criteria 39,  Paraquat and Diquat. World Health Organization 
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ปัจจบุนัพบว่า  เกษตรกรน าเครือ่งพ่นแบบแรงเหว่ียงใช้             
น ้าน้อยมาฉีดพ่นพาราควอต โดยใช้การเจือจางเพียง 10 เท่า 
ซ่ึงเป็นข้อห้ามท่ีระบไุว้บนฉลาก เพราะท าให้พาราควอต             
มีความเข้มข้นสงู มีโอกาสเกิดอนัตรายได้สงูกบัผูใ้ช้ 



พฤติกรรมของพาราควอตในดิน 

การดดูยึด 
 พาราควอตท่ีถกูดดูยึดไว้กบัอนุภาคดินอย่างเหนียวแน่น และเส่ือมฤทธ์ิ

ทนัที (inactivated) (WHO/IPCS, 1984) 
 ความสามารถในการดดูยึดพาราควอตโดยอนุภาคดิน ขึน้อยู่กบัชนิดของ

ดิน เช่น Montmorillonite  (2:1 type clay) สามารถดดูยึดพาราควอตได้
มากกว่า   Kaolinite (1:1 type clay) หรืออินทรียวตัถใุนดิน 
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ท่ีมา International Programme on Chemical Safety (IPCS). 1984.  
Environmental Health Criteria 39,  Paraquat and Diquat. World Health Organization 



พฤติกรรมของพาราควอตในดิน (ต่อ) 

การอ่ิมตวัในดิน 
 มีการใช้พาราควอตท่ี  1 กิโลกรมัไอออน/เฮกตาร ์หรือ 160 กรมัไอออน/ไร่ 

พบว่า ถ้าใช้ 1 ครัง้/ปี จะต้องใช้ เวลา 30-1,440 ปี จึงจะท าให้ดินระดบัลึก   
15 ซม. อ่ิมตวั (WHO/IPCS, 1984)  ในขณะท่ีอตัราการใช้โดยทัว่ไปอยู่ท่ี 80 
กรมัไอออน/ไร่  

 พาราควอตท่ีสะสมอยู่ในดินจะมีการสลายตวัด้วยจลิุนทรียท์ าให้อตัรา
สะสมกบัอตัราท่ีสลายตวัคงท่ี (Willis, 1990) 

 พาราควอตสามารถสลายตวัได้ด้วยแสงสว่าง และจลิุนทรียใ์นดิน  เช่น  
Lipomyces starkeyi Corynebacterium fascians และ Clostridium 
pasteurianum 
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ท่ีมา Willis G. A. 1990. Paraquat and the Environment.  
Published in proceeding of Paraquat and Environment seminar 



การปลดปล่อยและการเคล่ือนย้ายในดิน 
 การศึกษาในดินลุ่มน ้ายม พาราควอตถกูปลดปล่อยจากดินเหนียว           

น้อยกว่าดินทราย (Amondham et al 2006) 
 ดินเหนียว ปลดปล่อย 0.04-0.17% 
 ดินทราย ปลดปล่อย 0.80-5.83% 

ในสภาพไร่พาราควอตเคล่ือนย้ายในดินได้ลึกไม่เกิน 5 ซม. และใน
ห้องปฏิบติัการ 1 ซม. ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกบัรายงาน
ต่างประเทศ ว่าพาราควอตไม่เคล่ือนย้ายในดิน (WSSA, 2007)  

 การศึกษาการสลายตวัของพาราควอตในประเทศไทย พบว่า (Amondham 
et al 2006) 
ค่าการสลายตวั 50% ของพาราควอตในดิน DT50     36-46 วนั (1-1.5 เดือน) 
ค่าการสลายตวั 90% ของพาราควอตในดิน DT90   119-152 วนั (4-5 เดือน) 

      ซ่ึงจากการศึกษาในต่างประเทศค่าการสลายตวั 50% ของพาราควอตในดิน  
      DT50มีค่า 1,000 วนั        
     ท่ีมา Amondham et al 2006. Jour. Of Envi. Sci and Heal 

Weed Science Society of America (WSSA).  2007.  Herbicide Handbook 
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พฤติกรรมของพาราควอตในน ้า 

มีการศึกษาพาราควอตเพ่ือใช้ก าจดัวชัพืชน ้า โดยใช้อตัราความเข้มข้น              
ของสาร 1 มก./ล พบว่า 
 
 ท่ี 36 ชัว่โมง ปริมาณพาราควอตในน ้าลดลงเหลือ 0.5 มก./ล  
 ท่ี 2 สปัดาห ์ลดลงเหลือ 0.01 มก./ล   
 ท่ี 4 วนั พบปริมาณพาราควอตในต้นวชัพืช 25 มก./กก.  
 ท่ี 5½ เดือนพบปริมาณพาราควอตในโคลน 36%  
 และ 70% ของท่ีพบในโคลน พบท่ีระดบัลึกจากผิวโคลน 2.5 ซม.  
 
จากการตรวจสอบข้อมลูจาก WHO/IPCS (1984) พบว่าความเข้มข้นของ          
พาราควอต   ท่ีต า่กว่า 0.5 มก./ล จะเป็นพิษต่อพืชน้อยมาก 

17 

ท่ีมา International Programme on Chemical Safety (IPCS). 1984.  
Environmental Health Criteria 39,  Paraquat and Diquat. World Health Organization 



ปริมาณพาราควอตท่ีตรวจพบในแม่น ้าของประเทศไทย 

การตวรจสอบปริมาณของพาราควอตในแม่น ้าบางสายพบว่า 
ปี 2538-2539  แม่น ้าเจ้าพระยา    1.3-3.4     ไมโครกรมั/ลิตร  
ปี 2540   ลุ่มน ้าปากพนัง    0.14-3.7   ไมโครกรมั/ลิตร 
ปี 2542    ในห้วยน ้าอนู    2.26         ไมโครกรมั/ลิตร 
  และแม่น ้าสงคราม   87.0         ไมโครกรมั/ลิตร 

ปริมาณพาราควอตท่ีตรวจพบในน ้าใต้ดินของประเทศไทย 

ปี 2543   ภาคกลางตอนล่าง   1.5-18.9   ไมโครกรมั/ลิตร 
ปี 2544   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (แล้ง) 0.5-4.0     ไมโครกรมั/ลิตร 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฝน)      ไม่พบ 
ปี 2549   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  ไม่พบ 

ท่ีมา:  กองวตัถมีุพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ค่ามาตรฐานของพาราควอตท่ียอมให้มีในน ้าด่ืม 

 MAC (Maximum Allowable Concentration) (WHO, 1993) 
  องักฤษ   10   ไมโครกรมั/ลิตร 
  แคนาดา  10   ไมโครกรมั/ลิตร 
  ออสเตรเลีย  40   ไมโครกรมั/ลิตร 
 ADI (Acceptable Daily Intake) (JMPR, 2004) 
  มีค่า 0.004   มิลลิกรมัพาราควอตไอออน/กิโลกรมั  
  ซ่ึงเทียบได้เท่ากบั 80  ไมโครกรมั/ลิตร 
 RfD (Reference dose) (US EPA, 1997) 
  มีค่า 0.0045   มิลลิกรมั/กิโลกรมั/วนั  
  ซ่ึงเทียบได้เท่ากบั 90 ไมโครกรมั/ลิตร โดยด่ืมน ้า 3 ลิตร/วนั 

 

ท่ีมา  World Health Organization. 1993. Joint Meeting WHO/FAO  
in Pesticide Residue. 2004. United States Environmental Protection Agency. 1997.  
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 พาราควอตซึมเข้าสู่ในพืชอย่างรวดเรว็ โดยมีส่วนหน่ึงเหลืออยู่ท่ีผิวใบพืช
ใบพืชท่ีถูกพาราควอตนั้นจะแห้งตาย และร่วงลงสู่ ดิน ในสภาพท่ีมี
แสงแดดจดั พาราควอตจะสลายตวัประมาณ 25-50%  ภายใน 3 สปัดาห ์

พฤติกรรมพาราควอตบนผิวใบพืช 

สารท่ีเกิดจากการสลายตวัของพาราควอตโดยแสงแดด และจลิุนทรีย ์ คือ N-methyl 
isonicotinic acid (4-carboxy-1-methylpyridinium) ซ่ึงมีค่า acute oral LD50 5,000 มก./กก. 

ท่ีมา Roberts, T.R., J.S. Dyson, and M.C.G. Lane.  2002. 
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 พาราควอตท่ีถกูดดูยึดไว้กบัอนุภาคดินไม่สามารถซึมเข้าสู่รากพืชได้ 

 พาราควอตเคล่ือนย้ายได้บา้งในท่อน ้า (xylem) ในสภาพท่ีมีแสงน้อยหรือ             

ในท่ีมืด มีการใช้พาราควอตเพ่ือท าให้ใบรว่งและเกบ็เก่ียวงา่ยในมนัฝรัง่             

พบว่ามีการเคล่ือนย้ายของพาราควอตในท่อน ้า (xylem) ลงสู่หวัมนัได้แต่               

ในปริมาณท่ีต า่มาก (WHO/IPCS, 1984) 

ผลตกค้างของพาราควอตในพืช 
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ท่ีมา International Programme on Chemical Safety (IPCS). 1984.  
Environmental Health Criteria 39,  Paraquat and Diquat. World Health Organization 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO/IPCS, 1984) สรปุว่าระดบัของสารตกค้าง                
พาราควอตในพืช อาหารและน ้าด่ืม ท่ีเกิดจากการใช้พาราควอตทาง

การเกษตรตามค าแนะน าปกติ จะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพของเดก็ 
และประชาชนทัว่ไป ซ่ึงสอดคล้องกบัการประเมินของคณะผูเ้ช่ียวชาญ 

WHO/FAO ด้านสารพิษตกค้าง JMPR ในปี 1986 และ  ปี 2003 



ความเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นประโยชน์  
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ท่ีมา: Food and Agriculture Organization of the United Nation. 2008.  
FAO specification and Evaluation for Agriculture Pesticides 

                 นกกระทา  
LD50 127  มก./กก. ของ นน. ตวั                เป็ดมาลารด์  

LD50 144  มก./กก. ของ นน. ตวั  

Rainbow trout  
LC50 19  มก./ล 

   Mirror carp   
LC50 98  มก./ล 

                          ผึง้ 
ทางปาก LD50 154   ไมโครกรมั/ตวั 
ทางการสมัผสั LD50 108 ไมโครกรมั/ตวั 

 ไส้เดือน  
LC50 > 1,000  มก./กก.                    
ของ นน. ดินแห้ง 

US EPA ได้สรปุว่าการใช้
พาราควอตตามค าแนะน า             
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกบันก 
หรือส่ิงมีชีวิตอ่ืน (US EPA, 
1997)  



 พาราควอตเป็นสารก าจดัวชัพืชหลงังอก ประเภทไม่เลือกท าลาย 
ออกฤทธ์ิโดยทางสมัผสั  

 ท าลายส่วนของวชัพืชท่ีอยู่เหนือดินท่ีเป็นสีเขียว  ไม่ท าลายส่วนท่ี
เป็นสีน ้าตาลของพืช เช่น บริเวณโคนต้น หรือล าต้น  หรือกาบใบ
ของอ้อยท่ีแห้งแล้ว  และไม่เคล่ือนย้ายในพืช 

 พาราควอตท่ีตกลงสู่ดิน จะถกูดดูยึดอย่างเหนียวแน่น และรวดรว็  
เส่ือมฤทธ์ิทนัที (inactivated)  จึงไม่มีผลกระทบต่อส่ิงท่ีมีชีวิตใน
ดิน และไม่สามารถซึมเข้าสู่รากพืชได้ 

 พาราควอตสลายตวัได้ด้วยแสง UV  และจลิุนทรียห์ลายชนิดใน
ดิน สารท่ีเกิดจากการสลายตวั คือ N-methyl isonicotinic acid  
เป็นสารท่ีมีความเป็นพิษต า่ โดยมีค่า Acute oral LD50 5000 มก./
กก.  

สรปุ 
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 พาราควอตสลายตวัได้เรว็ในประเทศไทย โดยมีค่าสลายตวั        
50% (DT50) อยู่ท่ี 34-46 วนั (1-1.5 เดือน) 

 ระดบัของสารตกค้างพาราควอตในพืช อาหารและน ้าด่ืม ท่ีเกิดจาก
การใช้พาราควอตทางการเกษตรตามค าแนะน าปกติ จะไม่
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพของเดก็ และประชาชนทัว่ไป  

 พาราควอตเป็นพิษต า่ต่อผึง้ มีความเป็นพิษเลก็น้อยต่อปลา เป็น
พิษปานกลางต่อนก และไม่มีผลกระทบกบัไส้เดือนดิน 

สรปุ 
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จากการตรวจสอบ และทบทวนข้อมลูพาราควอตจากงานวิจยั           
ทัง้ใน และต่างประเทศ ประกอบกบัพาราควอตได้ถกูน ามาใช้            

ประโยนชท์างการเกษตรในประเทศไทยมากว่า 50 ปี  พอสรปุได้ว่า 
เมื่อใช้พาราควอตก าจดัวชัพืชทางการเกษตรตามค าแนะน า                        

จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแต่อย่างใด   
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