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อิทธิพลของการใสสารไกลโฟเสทตอการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดิน 

Effect of Glyphosate Applications on Soil Properties 
วภากร ศิริวงศ1 

 

บทคัดยอ 

 สารไกลโฟเสทมีผลตอการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดิน การใสสารไกลโฟเสทครั้งเดียวกับดิน 4 ชนิดใน

กระถางพบวา สารไกลโฟเสททําใหคาพีเอชดินต่ําลงในดินที่มีปริมาณดินเหนียวและอินทรียวัตถุต่ํา ดินที่มีปริมาณ

ดินเหนียวและอินทรียวัตถุสูงจะมีคาพีเอชคงท่ีตลอดการทดลอง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมีคาลดลง

ในชวง 3 สัปดาหแรกและมีคาเพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ส่ีในดินที่มีความเปนกรด คาพีเอชดินและคารอยละอ่ิมตัวของ

สังกะสีในดินมีผลตอระยะเวลาการลดลงของปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน สวนระดับของการลดลงขึ้นกับ

ความเขมขนของฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนเริ่มตนในดินแตละชนิด ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินทุก

ชนิดมีคาเพิ่มสูงขึ้นในสัปดาหที่ส่ีของการใสสารไกลโฟเสทซ่ึงสอดคลองกับคาครึ่งชีวิตในการทดลอง ปริมาณ

โพแทสเซียมและแมกนีเซียมในดินมีแนวโนมลดลงตลอดการทดลองในดินทุกชนิด อยางไรก็ตาม อิทธิพลของการใส

สารไกลโฟเสททําใหปริมาณธาตุดางที่แลกเปล่ียนไดทั้งสองชนิดมีคาลดลงต่ํากวาดินที่ไมไดรับสารไกลโฟเสทอยางมี

นัยสําคัญเฉพาะในดินเปนกรดและดินที่มีคารอยละอ่ิมตัวของสังกะสีต่ําเทาน้ัน การใสสารไกลโฟเสทซํ้ากันส่ีครั้งมี

ผลทําใหปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้นในเวลาทีส่อดคลองกับการทดลองในกระถางแตไมมีผลสะสมจาก

การใสสารซํ้าลงไปในดิน ปริมาณไกลโฟเสทในดินมีความเขมขนลดลงตามธรรมชาติในดินโดยมีความสัมพันธกับ

ระยะเวลาหลังจากการใสสารลงในดินทีส่อดคลองกับ first order reaction คา DT50 มีคา 16-33 วันซ่ึงลดลงตาม

จํานวนครั้งของการใสสารไกลโฟเสท 
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ABSTRACT 

 Effects of glyphosate were found on properties of four soil types in a single and 

repeated glyphosate application. Soil pH was reduced in low clay and organic matter soils, but 

constant in high clay and organic matter soils after a single glyphosate application. The amount 

of available phosphorus was decreased in acid soils within three weeks after application and 

increased in the fourth week. Soil pH and zinc saturation percentage were the significant factors 

related to phosphorus reduction period whereas the initial content of phosphorus influenced 

the reduction magnitude. Four weeks after application, the amount of available phosphorus was 

increased in all soils that relevant to glyphosate dissipation half-life. The value of exchangeable 

potassium and magnesium was tend to reduce in all soils throughout the experiment, however 

the significant reduction was exhibited only in acid soils with low zinc saturation percentage. 

Long-term 4-repeating applications of glyphosate resulted in increasing of available phosphorus 

in the corresponding time to single application. The accumulation effect on phosphorus content 

was not found for each repeating applications. The reduction of glyphosate occurred naturally in 

the experiment. Relationship between soil glyphosate concentration and time after application 

was corresponded to the first order kinetic equation. DT50 was 16-33 days and was decreased in 

the repeated application. 
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บทนํา 

 ไกลโฟเสทเปนสารเคมีกําจัดวัชพืชท่ีมีการใช

กันอยางแพรหลาย มีปริมาณการใชสูงสุดทั้งในและ

ตางประเทศเม่ือเทียบกับสารกําจัดวัชพืชชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึง

เปนผลจากการนําพืชตานทานไกลโฟเสทมาใชอยาง

แพรหลาย รวมท้ังการกลาวอางถึงความปลอดภัยของ

สารไกลโฟเสทตอส่ิงแวดลอม (Duke et al., 2012) 

สงผลใหเกิดการศึกษาผลกระทบของสารไกลโฟเสทตอ

ส่ิงแวดลอม และมีรายงานผลการศึกษาที่หลากหลาย

ทั้งผลทางบวกและทางลบตอโครงสรางและกิจกรรม

ภายในระบบนิเวศในดิน (Busse et al., 2001; Araújo 

et al., 2003; Ratcliff et al., 2006; Carter et al., 

2007; Lancaster et al., 2010) 

 สารไกลโฟเสทเปนสารเคมีในกลุมฟอสฟอรัส

อินทรียที่ มีช่ือทางเคมีตามระบบ IUPAC เปน N-

(phosphonomethyl)glycine มีสูตรโครงสรางทาง

เคมี C3H8NO5P โมเลกุลประกอบดวยกลุม glycine 

และ กลุม phosphonomethyl มีหมูฟงกชันสามหมู 

ไดแก amine, carboxylate และ phosphonate 

(Morillo et al., 2002; Zhou, et al., 2004; Barrett 

and McBride, 2006; Gimsing et al., 2007) 

โมเลกุลของไกลโฟเสทมีคุณสมบัติเปนกรดออนสามารถ

แตกตัวไดหลายขั้นตอนตามคา pKa ที่ระดับพีเอช
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แตกตางกัน สารไกลโฟเสทถูกดูดซับไดดีบนอนุภาค

คอลลอยดชนิดตาง ๆ ในดิน การเกิดสารประกอบ

เชิงซอนกับลิแกนดตาง ๆ บนผิวอนุภาคแรออกไซดใน

ดินทําใหมีความชอบในการดูดซับ (affinity) สูงกับแร

ออกไซดดิน กลไกการดูดซับไกลโฟเสทบนผิวอนุภาค

ดินมีความคลายคลึงกับการดูดซับฟอสเฟต (Gimsing 

et al., 2004a, Gimsing et al., 2004b) แตไกลโฟ

เสทมีความชอบสูงกวา (Dion et al., 2001) ทําใหเกิด

แขงขันกันและไกลโฟเสทสามารถไลที่ฟอสเฟตออกมาสู

สารละลายดินได (de Jonge et al., 2001; Barrett 

and McBride, 2006) การดูดซับของไกลโฟเสทมี

ความสัมพันธกับคาพีเอชดิน (Pessagno, et al., 

2008) ในสภาพพีเอชดินปานกลาง ไกลโฟเสทมีการ

แต กตั วข อ งห มู ฟ ง ก ชั น  carboxylate แ ล ะ 

phosphonate เปนโมเลกุลประจุลบสามารถจับกับ

ธาตุไอออนบวกชนิดตางๆในดิน เกิดเปนสารประกอบ

เชิงซอนที่เปนอิสระในสารละลายดินได (Barrett and 

McBride, 2006; Gimsing et al., 2007) นอกจากน้ัน

การสลายตัวของไกลโฟเสทสามารถเกิดข้ึนได โดย

กระบวนการทางเคมีและชีวภาพในดินตามธรรมชาติ 

(Jacob et al., 1988; Dick and Quinn, 1995; 

Gimsing et al., 2004b; Sørensen et al., 2006) ได

ผลลัพธเปน นํ้า คารบอนไดออกไซดและฟอสเฟต 

(Forlani et al., 1999) 

 มีรายงานผลงานวิจัยจํานวนมากแสดงถึง

อิทธิพลของสารไกลโฟเสทท่ีมีตอฟอสฟอรัสในดิน

เน่ืองจากการแขงขันในการดูดซับ ทําใหมีฟอสเฟตใน

สารละลายเน่ืองจากถูกชะละลายออกมามากขึ้นและมี

ความสอดคลองด านระยะ เวลา กับกลไก anion 

exchange มากกวากลไกการยอยสลาย (Barrett and 

McBride, 2006; Barrett and McBride, 2007) 

อยางไรก็ตาม ยังมีขอสรุปที่ขัดแยง โดยพบวาไกลโฟ

เสทและฟอสเฟตมีความชอบพื้นผิวดูด ซับตางกัน 

(Gimsing and Borggaard, 2002; Perez and 

Kogan, 2003; Gimsing et al., 2004a, 2004b) 

รวมทั้ง Gimsing et al. (2007) พบวา ปฏิสัมพันธ

ระหวางไกลโฟเสทตอการดูดซับฟอสเฟตในดินขึ้นกับ

ชนิดดินโดยเปนทั้งในทางการแขงขันและการสงเสริม

กัน 

 อิทธิพลของสารไกลโฟเสทตอธาตุไอออนบวก

ชนิดตาง ๆ ในดินยังมีขอสรุปที่หลากหลาย ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารไกลโฟเสทและไอออนบวกในดินเกิดขึ้นได

หลายกลไก ไดแก การสรางสารประกอบเชิงชอน 

bidentate และ tridentate complex ที่มีความเปน

อิสระและมีการดู ด ซับลดลง  (Motekaitis and 

Martell, 1985; Subramanian and Hoggard, 

1988; McBride, 1991; Barja et al., 2001; Wang 

et al., 2008) การสราง ternary surface complex 

บนแรออกไซดที่เปนตัวเช่ือมในการดูดซับไดมากขึ้น 

(Morillo, et al., 2002; Zhou, et al., 2004; Barrett 

and McBride, 2006; Wang, et al., 2006; Gimsing 

et al., 2007) ประจุที่ไมถาวรในดินมีคาเพิ่มขึ้นเม่ือพี

เอชของดินลดลงจากการใสไกลโฟเสทที่มีฤทธ์ิเปนกรด 

(Wang et al., 2008) ทําใหธาตุไอออนบวกในดินมีการ

ดูดซับไดนอยลงและการเคล่ือนยายไดมากขึ้นเน่ืองจาก

การใสสารไกลโฟเสท (Morillo, et al., 2002; Barrett 

and McBride, 2006) นอกจากน้ี ฟอสเฟตที่ถูกไลที่

ออกมาสามารถตกตะกอนกับสังกะสีและทองแดงที่ทํา

ใหละลายไดนอยลง (Jurinak and Inouye, 1962) 

 จากพฤติกรรมดังกลาว สารไกลโฟเสทที่

ปนเปอนลงสูดินสามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของธาตุและสารประกอบตาง ๆ ในดิน และ

สงผลกระทบที่เก่ียวของกับความเปนประโยชนของธาตุ

อาหารตอพืชและการเขาถึงของส่ิงมีชีวิต ความสามารถ

ในการเค ล่ือนยายภายในหนาตัดดิน รวมทั้ งการ

แพรกระจายสสารไปสูส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะในระบบ
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การเพาะปลูกที่มีการใชสารกําจัดวัชพืชในอัตราสูงอยาง

ตอเน่ือง ซ่ึงนําไปสูการเปล่ียนแปลงคุณภาพดินและ

ส่ิงแวดลอมในที่สุด การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาผลของการใสสารไกลโฟเสทลงในดินที่ เปน

ตัวแทนของพื้นที่ภาคเหนือตอนลางท้ังการใสครั้งเดียว

และการใสหลายครั้ งต อเ น่ืองกันตอคุณสมบัติที่

เก่ียวของกับพฤติกรรมธาตุอาหารในดิน 

 

วิธดํีาเนินการวิจัย 

1. ตัวอยางดินท่ีใชในการศึกษา 

 การศึกษาอิทธิพลของสารไกลโฟเสทกับ

ตัวอยางดินจากพื้นท่ีเพาะปลูก ประกอบดวย การ

ทดลองในกระถางและการทดลองใน soil microcosm 

การทดลองในกระถางเปนการทดลองกับตัวอยางดิน 4 

ชนิดที่มีคุณสมบัติตางๆตามตารางที่ 1 และการทดลอง

ใน soil microcosm เปนการทดลองกับดินรวนปน

ทรายแปงที่มีคุณสมบัติตางๆตามตารางที่ 2 

2. การทดลองในกระถาง 

 การทดลองใสสารไกลโฟเสทครั้งเดียวใน

ตัวอยางดินส่ีชนิด ประกอบดวย ตัวอยางดิน C1 C2 CL 

และ L เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารไกลโฟเสทตอ

คุณสมบัติของดิน โดยใชตัวอยางดินท่ีผานการผ่ึง บด 

รอน และคลุกเคลาใหสมํ่าเสมอ บรรจุในกระถาง

ทดลองขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร นํ้าหนัก 80 

กรัม สําหรับการเก็บตัวอยางแตละครั้ง บมดินโดยการ

ใหนํ้าเพื่อรักษาความช้ืนเปนระยะเวลา 15 วันในสภาพ

โรงเรือนทดลอง จากน้ันเติมสารละลายไกลโฟเสทที่

เ ต รี ย มจ าก สา ร  N-(phosphonomethyl)glycine, 

96% (Sigma-Aldrich) ความเขมขน 2,946 มิลลิกรัม

ตอลิตร ปริมาตร 9 มิลลิลิตรเพื่อใหมีสารไกลโฟเสท

เทียบเทาอัตรา 5 เทาของปริมาณที่แนะนําแกเกษตรกร 

โดยมีกระถางดินที่ ไม เติมสารไกลโฟเสทเปนตั ว

เปรียบเทียบ ทําการทดลอง 2 ซํ้า เก็บกระถางบรรจุดิน

ไปตามระยะเวลา 0 1 5 7 12 21 และ 28 วัน หลัง

การเติมสารไกลโฟเสทเพื่อนําตัวอยางดินในกระถางไป

วิเคราะหหาคุณสมบัติตาง ๆ 

3. การทดลองใน soil microcosm 

การทดลองกับดินรวนปนทรายแปงบรรจุใน 

soil microcosm ที่ทําจากทอพีวีซีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 10 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร บรรจุดิน

โดยการตอกและขุดขึ้นมาเพื่อรบกวนโครงสรางดินนอย

ที่สุดนําไปไวในโรงเรือน หลังจากบมดินเปนเวลา 2 

เดือนเติมสารไกลโฟเสทลงบนดินในทอตางๆสําหรับ

การเก็บตัวอยางตามระยะเวลา 1, 4 และ 8 สัปดาห

หลังการใสสารไกลโฟเสท และเติมไกลโฟเสทซํ้าลงไป

อีก 3 ครั้งหางกัน 8 สัปดาห  เก็บตัวอยางดินตาม

ระยะเวลา 1 4 และ 8 สัปดาหหลังการใสสารแตละครั้ง 

โดย มีกระถางดิ นที่ ไม ใส สาร ไกลโฟเสทเปนตั ว

เปรียบเทียบสารไกลโฟเสทที่ใชเปนสารละลายที่เตรียม

จากสาร N-(phosphonomethyl)glycine, 96% 

(Sigma-Aldrich) ความเขมขน 1,964.3 มิลลิกรัมตอ

ลิตร ปริมาตร 3 มิลลิลิตร เพื่อใหมีไกลโฟเสทในดิน

เทียบเทา 5 เทาของปริมาณที่แนะนําแกเกษตรกร จัด

ว า ง  microcosm 3 ซํ้ า  แ บ บ สุ ม ใ น บ ล็ อ ก 

(Randomized Complete Block Design) ภายใน

โรงเรือนวิจัยโดยควบคุมความช้ืนระหวางรอยละ 10- 

30 ของความจุความช้ืนที่เปนประโยชนของดินตลอด

การทดลอง 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติตาง ๆ ของดินชนิดตาง ๆ ที่ใชทําการทดลองในกระถาง 

คุณสมบัต ิ
ดินชนิดตางๆ 

C1 C2 CL L 

% Clay 42.4 41.0 31.3 14.9 

Soil Texture Clay Clay Clay Loam Loam 

pH, H2O 5.4 6.0 6.6 5.9 

CEC, cmole.kg
-1 15.5 12 13.0 7.5 

% OM 4.9 2.26 2.00 1.03 

Available P, mg.kg-1 8.98 3.64 39.21 21.63 

Exch. Base, cmole.kg
-1 23.3 13.7 16.5 7.7 

Exch. K, cmole.kg
-1 1.2 0.6 1.3 0.7 

Exch. Ca, cmole.kg
-1 16.8 10.4 13.0 5.1 

Exch. Mg, cmole.kg
-1 5.4 2.7 2.2 1.9 

% Saturated K 7.6 4.9 10.0 9.3 

% Saturated Ca 108.3 86.7 100.2 68.5 

% Saturated Mg 34.7 22.8 16.8 24.9 

DTPA Cu, mg kg-1 4.9 2.9 1.0 0.8 

DTPA Zn, mg kg-1 5.4 0.8 3.0 5.3 

% Saturated Cu 31 24 8 11 

% Saturated Zn 35 7 23 71 
 

ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของดินใน soil microcosm 

คุณสมบัติดิน คา คุณสมบัติดิน คา 

%Clay 11.0 Ex K, cmole.kg
-1 0.98 

Soil Texture Silty Loam Ex Ca, cmole.kg
-1 1.05 

pH, (H2O) 6.2 Ex Mg, cmole.kg
-1 1.15 

CEC, CEC, cmole.kg
-1 8.6 % Saturated K 11.0 

%OM 3.99 % Saturated Ca 12.2 

Available P, mg.kg-1 1.8 % Saturated Mg 13.3 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ตัวอยางดินในที่เก็บในระยะเวลาตาง ๆ นําไป

วิเคราะหคาพีเอชดิน (pH 1:1 H2O) ปริมาณฟอสฟอรัส

ที่เปนประโยชนโดยการสกัดดวยนํ้ายา Bray-II และวัด

ความเขมขนของฟอสฟอรัสในสารสกัดดวยเครื่อง 

spectrophotometer (Chapman, 1965) ปริมาณ

โพแทสเซียมที่ละลายนํ้าไดที่สกัดดวยสารละลาย 0.01 

M CaCl2 และปริมาณธาตุดางที่แลกเปล่ียนไดที่สกัด

ดวย 1 N NH4OAc ปริมาณธาตุทองแดงและสังกะสี

สกัดโดย DTPA และวัดความเขมขนของโพแทสเซียม 
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แคลเซียม แมกนีเ ซียม ทองแดงและสังกะสีโดย 

atomic absorption spectrophotometer 

(Lanyon and Heald, 1982) คารอยละท่ีอ่ิมตัวของ

โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ทองแดงและ

สังกะ สีคํ านวณเที ยบ เปนร อยละจากค าความจุ

แลกเปล่ียนไอออนบวกของดิน ปริมาณไกลโฟเสท

ตกคางในดินวิเคราะหโดยการสกัดดวย 1 M NaOH 

แลววัดความเขมขนของสารไกลโฟเสทในสารสกัด

หลังจากปรับพีเอชดวยเครื่อง GC/MS (Börjesson 

and Torstensson, 2000)  

 

ผลการศึกษาวิจัย 

1. ปริมาณสารไกลโฟเสทตกคางในดิน 

ปริมาณไกลโฟเสทตกคางในตัวอยางดินใน 

microcosm มีคาลดลงตามระยะเวลาหลังจากการใส

ลงในดินแตละครั้ง ความสัมพันธระหวางความเขมขน

และระยะเวลาตามขอมูลในรูปที่ 1 มีความสอดคลอง

กับสมการ first order kinetic reaction คาคงที่ของ

สมการที่บงถึงอัตราเร็วของปฏิกิริยาแสดงในตารางที่ 3 

มีคาต่ําสุดในการใสสารครั้งแรกและมีคาเพิ่มขึ้นในการ

ใสสารซํ้าครั้งตอๆไป โดยมีคาสูงสุดในการใสสารครั้งที่ 

3 ระยะเวลาการสลายตัวของไกลโฟเสทยาวนานที่สุด

ในครั้งแรกและลดลงในครั้งตอไป คาครึ่งชีวิต (DT50) 

เทากับ 33.3 23.0 15.9 และ 18.9 วัน และคา DT90 

เทากับ 110.5 76.6 52.9 และ 62.8 วัน ในการใสสาร

ไกลโฟเสทครั้งที่ 1-4 ตามลําดับ 
 

 
รูปท่ี 1 ปริมาณสารไกลโฟเสทตกคางในดินตามระยะเวลาตางๆของการใสสารไกลโฟเสทแตละครั้ง 

 

ตารางท่ี 3 อัตราเร็วและระยะเวลาการลดลงของสารไกลโฟเสทในดิน 

Parameters 
อัตราเร็วและระยะเวลา 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

อัตราเร็ว (K), day-1 0.021 0.030 0.044 0.037 

DT50, days 33.3 23.0 15.9 18.9 

DT90, days 110.5 76.6 52.9 62.8 
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รูปท่ี 2 คาพีเอชของดินที่ใสสารไกลโฟเสท (   ) และไมใสสารไกลโฟเสท (- - - -) ในการทดลองในกระถางตาม

ระยะเวลา 
 

2. การเปล่ียนแปลงคาพีเอชของดิน 

คาพีเอชของดินที่วัดตามระยะเวลาหลังจาก

การใสสารไกลโฟเสทแสดงในรูปที่ 2 ผลของสารไกลโฟ

เสทตอการเปล่ียนแปลงคาพีเอชพบไดในการทดลองใน

กระถางกับดินบางชนิด คาพีเอชของดินเหนียวสองชนิด 

คือ C1 และ C2 มีคาคอนขางคงท่ีตลอดการทดลอง

และไมมีความแตกตางกันระหวางดินท่ีไดรับและไมได

รับสารไกลโฟเสทโดยดินทั้ งสองชนิดเปนดินที่ มี

อินทรียวัตถุสูงที่ระดับ 4.9% และ 2.26% ตามลําดับ 

สวนดินเน้ือปานกลางสองชนิดมีการเปล่ียนแปลงคาพี

เอชดินตามระยะเวลาหลังจากไดรับสารไกลโฟเสท 

ไดแก ดินรวนปนเหนียว (CL) ท่ีมีอินทรียวัตถุ 2.00% 

มีคาพีเอช ลดลงอยางชัดเจนในวันท่ี 15 สวนดินรวน 

(L) ที่มีอินทรียวัตถุ 1.03% คาพีเอชมีแนวโนมเริ่มลดลง

ตั้งแตวันที่ 2 และลดลงอยางชัดเจนในวันที่ 15 และ 21 

หลังการใสสารไกลโฟเสท 

3. การเปล่ียนแปลงปริมาณฟอสฟอรัสในดิน 

ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนของดินใน

กระถางมีคาลดลงตามระยะเวลาในชวง 21 วันแรก

หลังจากไดรับสารไกลโฟเสทในระดับตางๆกันตามชนิด

ดิน หลังจากน้ันในวันที่ 28 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนมีคาเพิ่มขึ้นในดินทุกชนิด การลดลงของ

ปริมาณฟอสฟอรัสในชวงแรกของดินแตชนิดในกระถาง

มีระดับมากนอยและชาเร็วแตกตางกันไป  ตัวอยางดิน 

CL L C1 และ C2 มีการเปล่ียนแปลงระดับนอยไปมาก

เปนดินที่ มีปริมาณฟอสฟอรัสที่ เปนประโยชนในดิน

เริ่มตน 39.2 21.6 8.98 และ 3.6 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ตามลําดับสูงไปต่ํา 

ปริมาณฟอสฟอรัสในตัวอยางดิน C1 และ C2 

เริ่มลดลงในระยะเวลาส้ัน (รูปที่ 3) ตั้งแตวันที่ 2 และ

ตอเน่ืองไปถึงวันที่ 15 หลังจากการใสสารไกลโฟเสท 

สวนดิน CL และ L (รูปที่ 4) การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นชา

กวาดินสองชนิดแรก โดยปริมาณฟอสฟอรัสในดิน

ดังกลาวมีคาคงที่ในชวงแรกและปริมาณเริ่มลดลงอยาง

มีนัยสําคัญ ( = 0.05) ในวันที่ 12 และ 21 

ตามลําดับหลังจากการใสสารไกลโฟเสท ตัวอยางดินใน

แตละกลุมมีคุณสมบัติแตกตางกันในดานคาพีเอชและ

คารอยละอ่ิมตัวของสังกะสี ตัวอยางดิน C1 เปนดิน

กรดแกมีคาพีเอช 5.4 และมีคารอยละอ่ิมตัวของสังกะสี 

35 สวนดิน C2 เปนดินกรดปานกลางมีคาพีเอชสูงถึง 

6.0 มีคารอยละอ่ิมตัวของสังกะสี 7 ซ่ึงต่ํามากเม่ือเทียบ

กับดินชนิดอ่ืน สําหรับดินที่มีการเปล่ียนแปลงไดชาเปน

ดินที่มีคาพีเอชคอนขางสูงและมีคารอยละอ่ิมตัวของ

สังกะสีคอนขางสูง คือ ดิน CL และ L มีปฏิกิริยาดิน

เปนกลางและใกลเปนกลาง มีคาพีเอช 6.6 และ 5.9 

และคารอยละอ่ิมตัวของสังกะสีมีคา 23 และ 71 

ตามลําดับ 
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รูปท่ี 3 ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ปนประโยชนในดินตามระยะเวลาหลังการใสสารไกลโฟเสทในดินเหนียวสองชนิด 

 

 
รูปท่ี 4 ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ปนประโยชนในดินตามระยะเวลาหลังการใสสารไกลโฟเสทในดินเน้ือปานกลางสอง

ชนิด 
 

4. การเปล่ียนแปลงปริมาณธาตุดางท่ีแลกเปล่ียนได 

ธาตุโพแทสเซียมและแมกนีเซียมเปนธาตุที่

พบวามีการลดลงอยางมีนัยสําคัญหลังจากใสสารไกลโฟ

เสทในดินที่ทําการทดลอง โดยพบวาปริมาณธาตุทั้งสอง

ในดินทุกชนิดมีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาทั้งดินที่

ไดรับและไมไดรับสารไกลโฟเสท อยางไรก็ตาม ในวันที่ 

21 ดินที่ไดรับสารไกลโฟเสทมีปริมาณธาตุโพแทสเซียม

และแมกนีเซียมที่แลกเปล่ียนไดลดลงจนมีคาต่ํากวาดิน

ที่ไมไดรับสารไกลโฟเสทอยางมีนัยสําคัญ (รูปที่ 5 และ 

6) ระดับความมากนอยของการปริมาณที่ลดลงมีความ

แตกตางกันตามชนิดดิน การเปล่ียนแปลงเกิดในดิน C1 

และ C2 มากกวาดิน CL และ L 
 

 
รูปท่ี 5 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดตามระยะเวลาหลังจาการใสสารไกลโฟเสทในดินชนิดตาง ๆ 
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5 .  ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ดิ น ใ น 

microcosm 

การศึกษาผลของการใสสารไกลโฟเสทกับดิน

ใน  soil microcosm ซํ้ า กั น  4 ครั้ ง  พบการ

เปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดินบางประการ ไดแก คาพี

เอชดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและปริมาณ

ธาตุ โพแทสเซียมและแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได 

อยางไรก็ตามขอมูลจากการทดลองมีความแปรปรวนสูง

ทําใหอิทธิพลของไกลโฟเสทและระยะเวลาไมพบวามี

นัยสําคัญทางสถิติ แตสามารถใหขอสังเกตแนวโนมการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณสมบัติดินตางๆจากการใส

สารไกลโฟเสท การใสสารไกลโฟเสทลงในดินมีแนวโนม

ทําใหปริมาณฟอสฟอรัสที่ เปนประโยชนเพิ่มขึ้นใน

สัปดาหที่ 4 หลังการใสสารไกลโฟเสทแตละครั้ง (รูปที่ 

7) ซ่ึงสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในดินเน้ือปาน

กลางที่มีปฏิกิริยาดินเปนกลางในสภาพกระถาง และมี

คาลดลงใกลเคียงกับดินที่ไมใสสารไกลโฟเสทในสัปดาห

ที่ 8 ของการใสสารไกลโฟเสททุกครั้ง 

ปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเ ซียมที่

แลกเปล่ียนไดในดินที่ไดรับสารไกลโฟเสทมีคาต่ํากวา

ดินที่ไมไดรับสารไกลโฟเสทในการใสสารไกลโฟเสททุก

ครั้ ง ตลอดร ะยะ เ วลาการทดลอง  โดยปริ มาณ

โพแทสเซียมมีความแตกตางมากที่สุดในการใสครั้ง

สุดทาย สวนปริมาณแมกนีเ ซียมในดินมีคาสูงขึ้น

ใกลเคียงกับปริมาณในดินที่ไมใสสารไกลโฟเสทในครั้งที่

สามและส่ี (รูปที่ 8 และ 9) สําหรับคาพีเอชดินที่ระยะ

ตางๆไมมีความแตกตางระหวางดินที่ไดรับและไมไดรับ

สารไกลโฟเสท 
 

     
รูปท่ี 6 ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปล่ียนไดตามระยะเวลาหลังจากการใสสารไกลโฟเสทในดินชนิดตาง ๆ 

 

 
รูปท่ี 7 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดินหลังการใสสารไกลโฟเสทแตละครั้ง (T1 T2 T3 และ T4) ใน 

soil microcosm 
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รูปท่ี 8 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดในดินหลังใสสารไกลโฟเสทแตละครั้ง (T1 T2 T3 และ T4) ใน soil 

microcosm 

 

 
รูปท่ี 9  ปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดในดินหลังใสสารไกลโฟเสทแตละครั้ง (T1 T2 T3 และ T4) ใน soil 

microcosm 
 

วิจารณผลการวิจัย 

ปริมาณไกลโฟเสทในดินมีคาลดลงตาม

ระยะเวลาแสดงถึงกิจกรรมการสลายตัวสามารถเกิดขึ้น

ไดดวยกระบวนการต าง  ๆ  ในดินตามธรรมชาติ 

ความสัมพันธของปริมาณและระยะเวลามีความ

สอดคลองกับ first order kinetic reaction อัตราเร็ว

ของการแตกตัวขึ้นกับจํานวนครั้งของการใสสารลงใน

ดิน การใสสารไกลโฟเสทลงดินซํ้ากันหลายครั้งมีผลทํา

ใหระยะเวลาการสลายตัวเร็วขึ้นเล็กนอยโดยคาครึ่งชีวิต

มีคาลดลงตามจํานวนครั้งของการใสสาร คา DT50 ของ

ไกลโฟเสทมีคา 16-33 วันสอดคลองกับการศึกษาใน

รายงานตางๆ โดยพบวามีคาระหวาง 9–69 วัน Al-

Rajab and Schiavon (2010) รายงานวาการสลายตัว

ของไกลโฟเสทเกิดขึ้นในดินที่มีความสามารถในการดูด

ซับต่ําไดเร็วกวาดินที่มีความสามารถในการดูดซับสูง 

อัตราเร็วของการสลายตัวมีความแปรปรวนตามชนิดดิน

และสภาพการทดลอง (Feng and Thompson, 

1990; Thompson et al., 2000; Druart et al., 

2011; De Roffignac et al., 2008; Simonsen, 

2008) แตไมสามารถอธิบายไดจากคุณสมบัติดินเพียง

อย าง ใดอย างห น่ึง เท า น้ัน อัตราการสลายตั ว มี

ความสัมพันธกับปจจัยส่ิงแวดลอมหลายปจจัยที่สงผล

ตอกิจกรรมของจุลินทรียในดิน (Torstensson, 1985) 

ผลของไกลโฟเสทตอการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดิน

พบไดทั้งการใสในดินครั้งเดียวและการใสซํ้ากันหลาย

ครั้ง อิทธิพลของสารไกลโฟเสทตอคาพีเอชของดินมี

ความสัมพันธกับปริมาณอนุภาคคอลลอยดดิน โดยดิน

เน้ือปานกลางที่ มีอินทรียวัตถุต่ําจะมีคาพีเอชลดลง

ภาย ในสอง สัปด าห  ส วนดิ น เ ห นียวและดิ นที่ มี
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อินทรียวัตถุในดินสูงมีคาพีเอชไมเปล่ียนแปลงอาจ

เ น่ื อ ง จ าก ค วา มส า มา ร ถ ใ น กา ร ต า นท า นก า ร

เปล่ียนแปลงคาพีเอชของดิน การลดลงของคาพีเอช

ของดินที่มีความตานทานการเปล่ียนแปลงพีเอชต่ําเปน

ผลมาจากสารไกลโฟเสทเปนสารประกอบท่ีมีฤทธ์ิเปน

กรด (Morillo et al., 2002) อยางไรก็ตาม การลดลง

ของคาพีเอชหลังจากการใสสารไกลโฟเสทเปนครั้งท่ีส่ี

แสดงวาแมจะเปนดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงก็ไม

สามารถตานทานการเปล่ียนแปลงคาพีเอชในระยะยาว

และมีการใสหลายครั้งติดตอกันได 

สารไกลโฟเสททําใหปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปน

ประโยชนในดินทุกชนิดมีคาลดลงในชวงแรกและมีคา

กลับเพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ส่ีของการใสสารไกลโฟเสท การ

เพิ่ ม ของฟอสฟอรั ส ใน สัปด าห ท่ี ส่ี เ กิ ด จ ากการ

ปลดปลอยอนินทรียฟอสฟอรัสจากการสลายตัวของ

ไกลโฟเสท (Forlani et al., 1999) ในระยะเวลาที่มี

ความสอดคลองกับจํานวนวันในการสลายตัวครึ่งหน่ึง

ของปริมาณเริ่มตน (DT50) ท่ีมีคาระหวาง 16-33 วัน 

การใสสารไกลโฟเสทซํ้ากันหลายครั้งไมทําใหเกิดการ

สะสมเพิ่มขึ้นของฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดิน 

เน่ืองจากฟอสฟอรัสที่ถูกปลดปลอยออกมาอาจมีการ

สูญหายออกไปจากดินโดยการชะละลาย  การลดลง

ของปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนกอนหนาน้ันที่

เกิดในชวงส่ีสัปดาหแรกหลังจากการใสสารไกลโฟเสท

ของดินทุกชนิดเกิดจากการแขงขันบนพื้นที่ดูดซับของ

ไกลโฟเสทที่มีตอฟอสฟอรัสบนผิวอนุภาคดิน เน่ืองจาก

การแตกตัวของหมูฟงกชัน phosphonate บนโมเลกุล

ของไกลโฟเสททําใหมีพฤติกรรมการดูดซับคลายกับ

ฟอสเฟตบนพื้นผิวอนุภาคดินจึงสามารถไลท่ีฟอสฟอรัส

ใหออกมาอยูในรูปที่ละลายและสูญเสียออกไปจากดิน

ได (Gimsing and Borggaard, 2002a; Gimsing  et 

al., 2007) ระดับความรุนแรงของการลดลงของ

ปริมาณฟอสฟอรัสมีความสัมพันธกับความเขมขนของ

ฟอสฟอรัสในดินกอนการทดลอง ดินที่มีฟอสฟอรัสกอน

การทดลองสูงจะมีการเปล่ียนแปลงนอยกวาดินที่ มี

ฟอสฟอรัสกอนการทดลองต่ํา ผลการทดลองดังกลาว

ทําใหยืนยันไดวาการเปล่ียนแปลงฟอสฟอรัสในดิน

เน่ืองจากไกลโฟเสทเปนผลมาจากการแขงขันการดูดซับ

ระหวางโมเลกุลของสารทั้งสอง โดยดินที่มีระดับของ

ฟอสฟอรัสสูงจะมีประจุลบบนพื้นผิวมากและจํากัดการ

ดูดซับของไกลโฟเสท ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุปของ 

Laitinen et al. (2008) และ Simonsen et al. 

(2008) ที่กลาววา การดูดซับของไกลโฟเสทลดลงและ

การปลดปลอยมากขึ้นในดินที่มีระดับฟอสฟอรัสสูง 

ร ะยะ เ วล าการ เ ริ่ ม ลดล งของปริ ม า ณ

ฟอสฟอรัสมีความแตกตางตามชนิดของดิน การ

เปล่ียนแปลงเกิดไดชาในดินเน้ือปานกลางสองชนิดที่มี

คาพีเอชใกลเปนกลางและเปนกลาง (pH 5.9-6.6) และ

มีปริมาณสังกะสีในรูปรอยละที่ อ่ิมตัวในดินสูง การ

ลดลงของฟอสฟอรัสเกิดไดอยางรวดเร็วในดินที่เปน

กรดมีคาพีเอช 5 และดินที่มีปริมาณสังกะสีต่ํา ความ

แตกตางดังกลาวข้ึนกับปฏิสัมพันธของไกลโฟเสทกับ

สังกะสีตามระดับคาพีเอชดิน สารไกลโฟเสทมีการดูด

ซับบนผิวอนุภาคดินไดดีในสภาพพีเอชต่ําและจะแตก

ตัวเปนโมเลกุลที่มีประจุลบมากขึ้นซ่ึงเปนรูปที่มีการดูด

ซับนอยลงเม่ือมีคาพีเอชสูงขึ้นตามคา pKa ที่เทากับ 

5.6 ดังน้ันดินที่มีคาพีเอชใกลเปนกลางสารไกลโฟเสท

จึงเปนอิสระและมีโอกาสในการไลที่ฟอสฟอรัสออกจาก

ผิวอนุภาคดินไดนอยลงกวาดินที่เปนกรด ดินที่มีคารอย

ละอ่ิมตัวของสังกะสีต่ํา มีโอกาสเกิดสารประกอบ

เชิงซอนไดนอย สารไกลโฟเสทจึงเขาไลที่ฟอสฟอรัสได

อยางรวดเร็วในวันที่สองหลังจากไดรับสารไกลโฟเสท

แมจะมีคาพีเอชสูงถึง 6.0 ก็ตาม สวนดินเหนียวที่มีคา

รอยละของสังกะสีอ่ิมตัวสูงถึง 35% แตเปนดินกรดแก 

(pH 5.4) ไกลโฟเสทเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนได

นอยจึงมีผลตอการไลที่ฟอสฟอรัสไดอยางรวดเร็ว 
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อยางไรก็ตามดินเหนียวที่มีคาคาพีเอชสูงมีผลทําให

ระดับการลดลงของฟอสฟอรัสไมรุนแรงมากเทาดิน

เหนียวที่มีคาพีเอชต่ํา 

การสรางสารประกอบเชิงซอนของไกลโฟเสท

เกิดไดดีที่คาพีเอชสูงกวา 5 กับธาตุในกลุม transition 

metal ธาตุ divalent metal เชน สังกะสีและทองแดง

จับกับไกลโฟเสทไดดีกวา trivalent metal (Morillo, 

et al., 2002; Wang, et al., 2004; Wang, et al., 

2006; Gimsing et al., 2007; Wang, et al., 2008) 

แตธาตุสังกะสีในดินมีบทบาทสําคัญในการยังยั้งอิทธิพล

ของไกลโฟเสทตอฟอสฟอรัสในดินตามคาพีเอชได

มากกวาทองแดงในดินเน่ืองจาก stability ของสาร

เชิงซอนระหวางไกลโฟเสทกับสังกะสีมีคามากกวา

ทองแดง ในขณะที่สารเชิงซอนของไกลโฟเสทกับ

ทองแดงมี free energy มากกวาสังกะสีถึง 2 เทา 

(Caetano et al., 2012) และลําดับความคงทนของ

การจับยึดของไกลโฟเสทเปน Zn > Cu > Ca > Mg 

ในดินทั่วไป 

การลดลงของธาตุ โ พแทส เ ซียมและ

แมกนีเซียมที่แลกเปล่ียนไดในวันที่ 21 หลังจากการใส

สารไกลโฟเสทไมสามารถอธิบายไดโดยกระบวนการชะ

ละลายเน่ืองจากมีการลดลงในดินเหนียวมากกวาดิน

เน้ือปานกลางทั้งสองชนิด การลดลงของปริมาณธาตุ

ดางที่แลกเปล่ียนไดเกิดจากกลไกการดูดซับท่ีเกิดได

มากขึ้น เน่ืองจากพื้นผิวอนุภาคดินมีประจุลบมากขึ้น

เม่ือไกลโฟเสทที่เขาแทนที่ฟอสฟอรัส อนุภาคแรมีพื้นที่

ผิวในการดูดซับเพิ่มขึ้นเม่ือเกิดการสราง ternary 

surface complexs ของไกลโฟเสทบนแรเกอไทต 

(Motekaitis and Martell, 1985 และ Barja et al., 

2001) และการเปล่ียนแปลงความเปนกรดดางใน

สารละลายดินเน่ืองจากไกลโฟเสททําให เ กิดการ

เปล่ียนแปลงประจุบนแรท่ีมีประจุไมถาวร (Wang, et 

al., 2004; Barrett and McBride, 2006 และ 

Gimsing et al., 2007) ธาตุโพแทสเซียมและ

แมกนีเซียมจึงถูกยึดไวมากขึ้นและมีความสามารถใน

การเคล่ือนที่ไดนอยลง  ขอมูลปริมาณโพแทสเซียมที่

สกัดโดยสารละลาย 0.01 M CaCl2 ที่บงถึงปริมาณที่

ละลายไดที่มีการลดลงในวันที่ 1 และ 2 หลังจากการใส

สารไกลโฟเสท (ไมแสดง) เปนการยืนยันอิทธิพลของ

สารไกลโฟเสทตอการเพิ่มการดูดยึดธาตุไอออนบวกที่

เปนดางเพิ่มขึ้นและปลดปลอยออกมาสูสารละลายดิน

และนํ้ายาสกัด NH4OAc ไดนอยลง การเปล่ียนแปลง

ธาตุ โพแทสเซียมและแมกนีเ ซียมของดินใน soil 

microcosm มีผลเชนเดียวกับดินในกระถาง การใส

สารไกลโฟเสทแตละครั้งทําใหปริมาณโพแทสเซียมมีคา

ลดลงอยางตอเน่ือง จนมีคาลดลงต่ําที่สุดในการใสสาร

ไกลโฟเสทซํ้ากันเปนครั้ งที่ ส่ี แสดงถึงการดู ด ซับ

โพแทสเซียมโดยอนุภาคดินเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 

สําหรับธาตุแมกนีเซียมที่แลกเปล่ียนไดมีคาลดลงในการ

ใสสารไกลโฟเสทสองครั้งแรก การใสสารไกลโฟเสท

เพิ่มเติมตอเน่ืองในครั้งที่สามและส่ีอาจมีผลทําใหเกิด

การดึงธาตุแมกนีเ ซียมที่ถูกดูดยึดไวมาสรางเปน

สารประกอบเชิงซอนที่ไมดูดซับและปลดปลอยออกจาก

พื้นผิวดูดซับไดงายขึ้น การเกิดสารประกอบเชิงซอนกับ

สารไกลโฟเสทพบไดกับแมกนีเซียมซ่ึงเปน divalent 

cation แตไมพบกับโพแทสเซียมซ่ึงเปน monovalent 

cation (Stahlman and Phillips, 1979) 

 

สรุปผลการวิจัย 

สารไกลโฟเสทมีผลตอการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม 

และคาพีเอชดินทั้งการใสครั้งเดียวในระยะส้ันและการ

ใสซํ้ากันหลายครั้งในระยะยาวในระดับความรุนแรง

และระยะ เวลาที่แตกตางตามคุณสมบัติ ของดิน 

ประกอบดวย ปริมาณคอลลอยดดิน คาพีเอช ปริมาณ

สังกะสี และปริมาณฟอสฟอรัสของดิน 
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ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดินมีคา

ลดลงในระยะเวลา 21 วันแรกของการใสสารไกลโฟเสท

ที่สัมพันธกับความเปนกรดดาง ปริมาณสังกะสีและ

ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน และมีคาเพิ่มขึ้นในวันที่ 28 

ตามระยะเวลาที่สอดคลองกับคาครึ่งชีวิตของการ

สลายตัวของไกลโฟเสทในดิน คือ 16-33 วัน ปริมาณ

โพแทสเซียมและแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดมีคาลดลง

หลังจากการใสสารไกลโฟเสท คาพีเอชของดินมีคา

ลดลงในดินที่มีอนุภาคคอลลอยดต่ํา อิทธิพลของสาร

ไกลโฟเสทอธิบายโดยพฤติกรรมของสารไกลโฟเสทบน

พื้นผิวอนุภาคดิน และปฏิกิริยาสัมพันธระหวางสาร

ไกลโฟเสทกับสังกะสี รวมกับคาพีเอชของดิน 
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