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ในหลายๆครัง้ท่ีเราพบเห็นการเจริญเตบิของวชัพืชบางสายพนัธุ์ภายหลงัการพน่ฉีดสารเคมีควบคมุวชัพืช ในบางครัง้สาร

ควบคมุก าจดัแมลงกลบัแทบไม่สามารถหยดุยัง้การแพร่ระบาดของแมลงศตัรูในสนามกอล์ฟ โดยปกต ิเรามกัจะโทษวา่เป็นผล

มาจากการควณปริมาณการใช้ท่ีผดิพลาด เวลาฉีดพน่ท่ีไมเ่หมาะสม หรือ การเลือกใช้สารเคมีท่ีไมถ่กูต้อง เป็นสาเหตขุองความ

ล้มเหลวนัน้ 

น้อยครัง้มากท่ีเราจะน าเอาปัจจยัเร่ืองน า้ท่ีใช้ผสมสารเคมีเป็นสาเหตขุองการท่ีการฉีดพน่ยาไม่ได้ผล ทราบหรือไมว่า่ 

 มีรายงานพบวา่กว่าคร่ึงหนึ่งของสารเคมีควบคมุก าจดัศตัรูพืชจะสลายตวั (หมดฤทธ์ิ) ในเวลาน้อยกวา่หน่ึงชัว่โมงใน

ถงัสเปรย์ท่ีมีน า้ท่ีมีฤทธ์ิเป็นดา่ง 

 เคมีควบคมุก าจดัวชัพืชท่ีใช้ทัว่ไปเช่น ไกลโฟเสท (ราวน์อพั) จะท างานไมค่อ่ยได้ผล หากน า้ท่ีใช้ผสมยา มีระดบัของ

แคลเซ่ียม เหลก็ และแมกนีเซ่ียมละลายเจือปนอยู่มาก 

สิง่กลา่วมาเพ่ือเน้นย า้ถึงความส าคญัของการท่ีต้องเข้าใจถึงคณุภาพของน า้ท่ีจะใช้ผสมยา เพ่ือให้การใช้สารเคมีควบคมุก าจดั

ศตัรูพืชได้ผลท่ีสม ่าเสมอทกุครัง้ท่ีใช้ฉีดพน่ 

บทความนีจ้ะให้แนวทางให้ ผจก.สนามเพิ่มประสทิธิภาพของสารเคมีควบคมุก าจดัศตัรูพืชโดยการศกึษาตรวจสอบวา่ น า้ท่ีใช้

ผสมยามีผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพของสารเคมีท่ีจะใช้อย่างไร โดยการหารือถึงปัจจยัทัว่ไปของผลกระทบจากคณุภาพน า้ การ

ตรวจวดัดชันีชีค้ณุภาพน า้ (pH และความกระด้าง) วิธีการอ่านหาข้อมลูในฉลากข้างขวดยาเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุง

คณุภาพน า้ท่ีจะใช้ผสมยา และจะแก้ไขคณุภาพของน า้ท่ีเป็นปัญหาได้อย่างไรให้ช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการใช้สารเคมี และ

คุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 

เอกสารอีก 2 ฉบบั ท่ีให้ข้อมลูการศกึษาปัญหาคณุภาพน า้และการใช้สารปรุงแตง่ (adjuvants) เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพ 

• The Impact of Water Quality on Pesticide Performance (Purdue Extension publication PPP-85, available 

from the Purdue Extension Education Store: www.the-education-store.com)  

• Understanding Adjuvants and the Water Droplet: Improving the Dose-Transfer from the Tank to the 

Target Pest (Purdue Extension publication PPP-106, available from the Purdue Extension Education 

Store: www.the-education-store.com) 



 

pH 

Potential Hydrogen (pH) คือหน่วยชีว้ดัระดบัความเป็นกรดหรือดา่งของสารละลาย pH ท่ีระดบัน้อยกวา่ 7 คือเป็นกรด 

ใกล้เคียง 7 คือเป็นกลาง และเป็นดา่งเม่ือมากกวา่ 7 ระดบัของ pHของน า้ท่ีใช้ท าละลาย จะเป็นตวัก าหนดว่าสารเคมีท่ีผสมใน

น า้จะเส่ือมคณุภาพเร็วแคไ่หน (half-life) การละลายของสารเคมีมีมากแค่ไหนในน า้ (Solubility) ระดบัการแยกตวัของ

สารเคมี (dissociation)  

น า้ท่ีใช้ผสมยาส่วนใหญ่มกัได้จากน า้ใต้ดนิ (น า้บาดาล) หรือน า้ผวิดนิ (แมน่ า้ คลอง อ่าง บงึ) มกัจะมี pH ระหวา่ง 7.5-9 ซึ่ง

แปลวา่เป็นดา่ง การใช้น า้ท่ีมี pH สงูกวา่ 7 นีผ้สมยา มนัจะท าให้เคมีสลายตวัในถงั ยิ่งทิง้ให้สว่นผสมอยู่ในถงัยิ่งนานกวา่จะใช้

ฉีดพน่ ก็จะยิ่งสร้างปัญหา โดยเฉพาะกับสารควบคมุก าจดัศตัรูพืชรุ่นเก่า การฉีดพน่ทนัทีหลงัการผสมละลายยาในน า้ จะช่วย

ลดโอกาสของการเกิดปัญหา 

สิง่ส าคญัท่ีต้องเน้นย า้ไว้ ณ ท่ีน่ีคือ ไมใ่ช้สารก าจดัศตัรูพืชทกุตวัจะสลายตวัหมดฤทธ์ในสภาวะเป็นดา่งของน า้ แท้จริงแล้ว 

สารเคมีสว่นใหญ่ไมไ่ด้มีปัญหากบัน า้ท่ีใช้ผสมในถงัฉีดพน่ แตโ่ดยทัว่ไปแล้ว pH ท่ีสงูไมด่ี ยกเว้นสารควบคมุก าจดัวชัพืชใน

กลุม่ Sulfonylureas ท่ีจะท างานได้ดีเม่ือผสมในน า้ท่ีเป็นด่าง  

การวดั pH ของน า้ท าได้หลายวธีิ เช่น สง่ตวัอย่างไปท่ีห้องแลบ็ ใช้เคร่ืองวดั pH แบบพกพา วธีิท่ีประหยดัท่ีสดุคือใช้แถบวดั ท่ี

ใช้วดั pH ของสระวา่ยน า้ สปา หรือ อ่างเลีย้งปลา ซึ่งอาจมีชดุท่ีใช้ตรวจสอบได้ทัง้ pH และความกระด้างของน า้ 

สารเคมีควบคมุก าจดัศตัรูพืชสว่นใหญ่จะมีความเสถียรคงตวั เม่ือผสมกบัน า้ท่ีมี pH ต ่ากวา่ 8 แตส่ารบางตวั เช่น trichlofon 

(Dylox 420 SL), carfentrazone (Quicksilver) และ iprodione (Rovral, 26GT) จะท างานได้ดีเม่ือผสมและฉีดพน่ในน า้ท่ี

มี pH ต ่ากวา่ 7 สารเคมีเหลา่นีแ้ละอีกหลายตวั จะมีคร่ึงชีวติ (Half Lives) เพียงไมก่ี่ชัว่โมง หรือ ไมก่ี่นาที หากผสมกบัน า้ท่ีมี 

pH มากกวา่ 9 ซึ่งท าให้มนัไมไ่ด้ผลเวลาใช้งาน ยิ่งสารตวัไหนละลายน า้ได้ง่าย ก็จะยิ่งถกูท าให้หมดฤทธ์ิได้งายจากสภาวะดา่ง 

ยาควบคมุก าจดัวชัพืชท่ีเป็นกรดอ่อนๆ เช่น 2, 4-D และไกลโฟเสท จะสลายตวัหากน า้ท่ีใช้ผสมมีค่าpH สงูกวา่คา่ pKa 

(คา่คงท่ีการแตกตวัของกรด) ของตวัมนัเอง และมีความเป็นไปได้น้อยท่ีจะถกูดดูซึมเข้าสูใ่บพืช และเป็นไปได้มากท่ีจะถกูท าให้

หมดฤทธ์ิโดยประจบุวก (แคลเซ่ียม แมกนีเซียม และอ่ืนๆ) ท่ีมีอยู่ในน า้ สารควบคมุก าจดัวชัพืชท่ีเป็นกรดอ่อนประเภทนีจ้ะ

ท างานได้ดีในสารละลายน า้ท่ีเป็นกรดอ่อน pH ระหวา่ง 4-6 แตก่็คงท างานได้ใน pH ท่ีสงูกวา่นี ้ (ตารางท่ี 1) 

มีสารควบคมุก าจดัศตัรูพืชบางตวัท่ีจะท างานได้ดีใน pH น า้ท่ีสงู ตวัอย่างเช่นปรากฏในฉลากของยาเชือ้รา Junction ท่ีเป็นยา

ผสมระหวา่ง copper hydroxide และ mancozeb ท่ีมีค าเตือนระบวุ่าอาจเกิดอาการปลายใบไหม้ (phytotoxic) หากผสม

กบัน า้ท่ีมี pH ต ่ากวา่ 6.5 ในขณะท่ียา Monument 75 WG (trifloxysulfuronX และ Revolver (foramsulfuron) ระบใุห้

ใช้น า้ท่ีมี pH ประมาณ 7 ในการผสมยา  ตารางท่ี 1.4 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพน า้ท่ีต้องการ จากฉลากยาและแหลง่พิมพ์

เผยแพร่ต่างๆ 



การจะใช้คณุภาพน า้ท่ีจะใช้ผสมยาเพ่ือฉีดพน่ท าได้ไม่ยาก ขัน้ตอนแรกคือมองหาในตารางวา่ ยาท่ีจะใช้ต้องการน า้ท่ี pH 

เท่าไหร่ แตอ่ย่าลืมท่ีจะเช็คย้อนกบัฉลากยาเพ่ือหาข้อมลูลา่สดุ หากในฉลากไมป่รากฏค าแนะน าดงักลา่ว ก็เป็นได้วา่ สารเคมี

นัน้ท างานได้ในช่วง pH ท่ีกว้าง 

ขัน้ตอนท่ีสองคือตรวจสอบวา่สารเคมีท่ีจะใช้มีสว่นผสมของสารปอ้งกนัการปรับเปล่ียนความเป็นกรดดา่ง (Buffering Agent) 

ผสมอยู่ด้วยหรือไม่ในขัน้ตอนการผลติ สารเคมีบางตวัเช่น Signature Xtra Stressguard, Proxy (ethephon) และ 

glyphosate (Roundup) มกัจะผสมสาร buffering agent เพ่ือรักษาความเป็นกรดของสารละลายในถงัฉีดพน่ จึงไม่

จ าเป็นต้องเตมิสารช่วยอ่ืนๆอีก  

ขัน้ตอนสดุท้าย หากน า้ท่ีจะใช้ผสมฉีดพ่นยามี pH สงูหรือต ่ากวา่คา่ท่ีเหมาะสมของผลิตภณัท์นัน้ๆ เราควรเร่ิมต้นด้วยการผสม

สาร Buffering Agent เพ่ือปรับ pH ของน า้ก่อน โดยเลือกตวัท่ีจะปรับ pH ไปในทิศทางท่ีเราต้องการ ทัง้ปรับขึน้ หรือ ลง เม่ือ

เราผสมสารปอ้งกนัการปรับเปล่ียนความเป็นกรดดา่ง (Buffering Agent) ลงไปแล้ว สารนีจ้ะช่วยรักษาความเป็นกรดดา่งของ

สารละลายในถงัฉีดพน่ไว้ สารเคมีบางตวัเช่น Octane (pyraflufen), Certainty (sulfusulfuron), Scimitar GC (lambda-

cyhalothrin) และอ่ืนๆ อาจจะปรากฏฉลากท่ีให้ข้อมลูท่ีเจาะจงถึงระดบั pH ท่ีเหมาะสมเม่ือใช้สาร Buffering Agent ผสม

ลงไป เราอาจทดลองความเข้ากนัได้ของมนัโดยใช้เหยือกทดลองก่อนใช้จริง 

 

ความกระด้างของน า้ 

ความกระด้างของน า้วดัจากปริมาณความเข้มข้นของแร่ธาตปุระจบุวกท่ีละลายอยู่ในน า้ แคลเซ่ียม (Ca++) แมกนีเซ่ียม 

(Mg++) และเหลก็ (Fe++ หรือ +++) เป็นประจบุวกท่ี เม่ือมีปริมาณมากพอในสารละลายหรือน า้ จะท าให้น า้กระด้าง ซึ่ง

มกัจะถกูรายงานในรูปของเทียบเท่าแคลเซ่ียมคาร์บอเนต (CaCo3) และปกตจิะใช้เป็นหน่วย ppm (mg/L). หน่วยงาน 

EPA ของสหรัฐให้คา่ของน า้อ่อนท่ี คา่ต ่ากวา่ 75 ppm น า้กระด้างปานกลางท่ี 75-150 ppm น า้กระด้างท่ี 150-

300 ppm และน า้กระด้างอย่างมาก ท่ีระดบัมากกว่า 300 ppm ขึน้ไป น า้กระด้างส่วนใหญ่ได้จากแหล่งใต้ดนิ แมน่ า้ 

และน า้ทิง้จากชมุชน ในขณะท่ีน า้ฝนจะเป็นน า้อ่อนเน่ืองจากไมมี่การละลายของแร่ธาตใุนดนิเจือปน ประเดน็ท่ีควรสนใจคือ 

ความกระด้างของน า้ และ pH เป็นคา่อิสระในตวัมนัเอง ไมไ่ด้มีสว่นสมัพนัธ์กนั จึงต้องทดสอบหาคา่ทัง้สองตวัในน า้ท่ีจะใช้

ผสมสารเคมีฉีดพน่  

เช่นเดียวกนักบัคา่ pH ความกระด้างของน า้สามารถทดสอบหาคา่ได้โดยใช้ชดุทดสอบน า้ดื่ม ซึ่งจะให้รายงานเป็น grains / 

gallon หรือ ppm การแปลงคา่ 1 grain / gallon = 17.1 ppm วธีิทดสอบท่ีประหยัดท่ีสดุคือใช้แถบทดสอบ

เหมือนท่ีอธิบายไว้ในเร่ืองpH โดยเลือกแถบท่ีสามารถอ่านคา่ได้ในช่วง 0-400 ppm หรือสงูกวา่ 

ท าไมและเม่ือไหร่ท่ีความกระด้างของน า้มีผลตอ่การใช้สารเคมีควบคมุก าจดัศตัรูพืช น า้กระด้างมีผลตอ่สารก าจดัวชัพืชท่ีเป็น

กรดอ่อนๆ ตามตารางท่ี 1 แตย่งัไม่พบผลกระทบท่ีมีต่อสารเคมีพวกสารควบคมุแลง เชือ้รา และสารควบคมุการเจริญเตบิโต



ของพืชท่ีใช้กบัหญ้า น า้กระด้างมีผลกระทบตอ่สารก าจัดวชัพืชชนิดเป็นกรดอ่อนๆ ท่ีมีสตูรผสมท่ีมี amine และ choline 

โดยท่ีแร่ธาตปุระจบุวกจะจบัเข้ากับสารก าจดัวชัพืชและลดประสทิธิภาพของมนัลง ในขณะท่ีสตูร ester จะไมพ่บผลกระทบ

นี ้ไกลโฟเสท (Round Up)  เป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนของสารเคมีควบคมุก าจดัวชัพืชแบบกรดอ่อนๆท่ีถกูท าให้หมดฤทธ์ิได้โดย

น า้กระด้าง เช่นเดียวกบัสารควบคมุวชัพืชตวัอ่ืนๆ เช่น 2, 4-D amine, bentazone, dicamba, glufosinate, 

MCPA, quinclorac และ sethoxydim 

ขา่วดีคือ พบวา่ผลกระทบของน า้กระด้างตอ่เคมีควบคมุก าจดัวชัพืช สามารุลบล้างได้ด้วยการใช้ปุ๋ ยแอมโมเนียบซลัเฟตแบบ

แห้ง (AMS, (NH4)2SO4 หรือท่ีเท่าเทียมกนัในรูปแบบของเหลวผสมในถงัฉีดพน่ โดยท่ีแอมโมเนียมซลัเฟตแห้งจะลด

ผลกระทบจากน า้กระด้างเพียงใส่ลงในถงัฉีดพน่แล้วป่ันหมนุสัน้ๆไมก่ี่ครัง้ ในการวจิยัพบว่าการเติม แอมโมเนียมซลัเฟต 

(AMS) 4.25, 8.5 และ 17 ปอนด์ลงในถงัฉีดพน่ (ประมาณ 0.5, 1.5 และ 2.0% โดยน า้หนกั) จะลดผลกระทบจากน า้

กระด้างได้ โดยท่ีหากยิ่งกระด้างมากก็ใช้ AMS มากขึน้ หรือปฏิบตัติามค าแนะน าของฉลาก โดยทัว่ไปแล้ว การเตมิ AMS 

ประมาณ 8.5 ปอนด์ตอ่น า้ 100 แกลลอน จะแก้ไขปัญหาน า้กระด้างได้เกือบหมด 

ในขณะเดียวกนั AMS จะลด pH ลงได้ประมาณคร่ึงหน่วย (เช่นจาก 7.5 เหลือ 7.0) แตก่ารลด pH ไมใ่ช่วตัถปุระสงค์

หลกัในการผสม AMS โดยท่ีตวั AMS เองไมไ่ด้ไปก าจดัพวกประจบุวกเช่นแคลเซ่ียมและแมกนีเซ่ียม เพียงแตไ่ปจบักบัแร่

ธาตเุหลา่นัน้เพ่ือให้สารควบคมุก าจดัวชัพืชอยู่ในสภาวะอิสระในน า้ 

AMS ท างานโดยท่ี SO4(2-) จากแอมโมเนียมซลัเฟต (AMS) ไปจบัตวักบั Ca(+2) และ NH4(+1) ไปจบัตวักบัประจุ

ลบของสารเคมีก าจดัวชัพืชท่ีเป็นกรดอ่อนๆ  AMS ในรูปของเหลวถกูผลติจ าหน่ายในรูปของ Water Conditioning 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าหลากหลาย โดยท่ีปกตสิารเหลา่นี ้จะมีประจแุอมโมเนียเป็นองค์ประกอบในการจดัการกบัปัญหาน า้

กระด้าง 

 

ปัจัยที่ต้องพจิารณาอ่ืนๆ 

นอกจากเร่ืองของ pH และความกระด้างแล้ว ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพของสารเคมีควบคมุก าจดั

ศตัรูพืชได้ในหลากหลายสภาวะ 

 ความเป็นด่าง      สารก าจดัวชัพืชบางตวัอาจจะมีปัญหากบัประสทิธิภาพในสภาพดา่ง เช่น 2, 4-D amine, 

MCPA amine, sethoxydim เป็นต้นท่ีอาจจะไมมี่ประสทิธิภาพหากปริมาณ carbonate, 

bicarbonate, hydroxyl (OH) anions สงูเกินกวา่ 300-500 ppm 

 ความขุ่น            ซึ่งวดัคา่จากปริมาณสารอินทรีย์แขวนลอยในน า้ หากน า้ขุน่มาก อาจจะท าให้อนภุาคสาร
แขวนลอยไปจบัตวัยาก าจดัวชัพืชจนเส่ือมประสทิธิภาพได้ ตวัอย่างเช่น glyphosate, paraquat. 



 ปุ๋ ย                    การผสมปุ๋ ยเข้ากับสารเคมีควบคมุก าจดัวชัพืชอาจเกิดการตอ่ต้านกนัได้ ปุ๋ ยเหลก็ซลัเฟต 
(FeSO4) เข้ากนัไมไ่ด้กบั 2,4-D, MSMA, glyphosate, imazamox และ mefluide  กลุ่มปุ๋ ย

ธาตอุาหารรองเช่นสงักะสี แมงกานีส อาจเป็นปัญหาเม่ือผสมรวมกับเคมีก าจดัควบคมุวชัพืชท่ีเป็นกรดอ่อนๆ เราต้อง

ใช้ความระมดัระวงัในการผสมปุ๋ ยธาตอุาหารรองกบัสารเคมีข้างต้น รวมถึง แคลเซ่ียมน า้ และเกลือ Epson 

 ความเค็ม      ใช้ความระมดัระวงัในกรณีท่ีน า้มีค่าความเคม็สงู สารเคมีก าจดัวชัพืชบางตวัเช่น 
atrazine, MCPA และ simazine จะเส่ือมประสทิธิภาพในน า้ท่ีมีความเคม็ ในขณะท่ีสารบางตวัอาจจะยงั
ใช้ได้ ยงัขาดข้อมลูในเร่ืองนีอ้ยู่มาก ดงันัน้ให้ระมดัระวงัหากต้องใช้น า้ท่ีมีความเค็ม 

การอ่านฉลาก 

เป็นการดีท่ีสดุท่ีจะอ่านฉลากยาทกุครัง้ก่อนการใช้สารเคมีบางตวัอาจจะระบชุดัเจนให้ปรับ pH หรือความกระด้างของน า้ หรือ

ทัง้ 2 อย่าง ก่อนการผสมยา หากมีการระบอุย่างชดัเจนบนฉลากยา เราต้องปฏิบตัติามนัน้อย่างเคร่งครัดหากต้องการให้เกิด

ประสทิธิภาพของสารเคมีตามท่ีต้องการ  

ในหลายกรณี ฉลากอาจจะไมร่ะบชุดัเจนถึงระดบั pH และความกระด้างท่ีใช้ได้ แตก่ารปรับ pH หรือ ความกระด้าง หรือทัง้คู ่

อาจจะเป็นประโยชน์ในการสง่เสริมประสทิธิภาพยา หากฉลากไมร่ะบชุดัเจน อาจต้องสอบถามจากตวัแทนจ าหน่าย 

 

บทสรุป 

การศกึษาองค์ประกอบเร่ืองความเป็นกรดดา่งของน า้จะเป็นปัจจยัหลกัในการสง่เสริมประสทิธิภาพของการใช้สารเคมี การต้อง

น าเร่ืองนีเ้ข้ามาเป็นองค์ประกอบในการตดัสนิใจ ไมไ่ด้แตกตา่งจากการใช้หลกัวชิาการทางเทคนิคในการบ ารุงรักษาสนาม

กอล์ฟอ่ืนๆ ท่ีทกุวนันี ้ผจก.สนามจะตรวจสอบปรับแตง่รายละเอียดในขัน้ตอนการท างานในสนามกอล์ฟ เช่นการเลือกชนิด

หญ้าท่ีใช้ คณุภาพของทรายในบงัเกอร์ การตรวจวดัความชืน้ในดนิก่อนการให้น า้ ทกุอย่างเร่ิมลงลกึในรายละเอียดเม่ือ

วทิยาศาสตร์ของการดแูลรักษาสนามหญ้ามีการพฒันาตอ่เน่ืองจากอดีต 

ด้วยเหตผุลตา่งๆ การฉีดพน่สารเคมีเพ่ือควบคมุแมลง วชัพืช และโรค ไดรับการพฒันา ต้องมีความถกูต้องแม่นย าไม่ใช่แค่

ระดบั 90% แตมุ่ง่หวงัให้ใกล้เคียงระดบั 100% ไมว่า่จะเป็นการเลือกผลิตภณัฑ์ เวลาท่ีใช้  การเลือกหวัฉีด ทกุอย่างมุง่สู่

ความแมน่ย าของการฉีดพน่สาร จึงเป็นความส าคญัท่ีต้องลงลกึถึงเร่ืองคณุภาพของน า้ท่ีใช้ เพราะในหลายๆกรณี สิง่นีอ้าจเป็น

สิง่เดียวท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การท่ีผลติภณัฑ์ไมส่ามารถท างานได้ตามความมุง่หวงั 

ประเดน็ท่ีควรจ า รวมถึงสิง่ตา่งๆ เหลา่นี ้

 น า้สามารถสร้างผลกระทบในทางลบตอ่ประสทิธิภาพของสารเคมีท่ีใช้ 

 ระดบั pH และความกระด้างของน า้ เป็นปัญหากบับางผลติภณัฑ์ 



 ฉลากอาจแนะน า ให้ค าเตือนเก่ียวกับผลกระทบจากปัญหา pH และความกระด้างของน า้ท่ีจะใช้ แตห่ลาย

ผลติภณัฑ์ก้เลือกท่ีจะละเลย หรือ ไม่แสดงในฉลาก 

 การท่ีจะใช้สารเคมีน้อยลง หรือ ในอตัราท่ีต ่าลง จะต้องใช้น า้ท่ีมีคณุภาพดีขึน้ 

 การตรวจสอบ pH และความกระด้างของน า้ โดยไมแ่ยกแยะแหลง่ท่ีได้มา คุ้มคา่เวลาและเงินท่ีใช้ไป เพราะเราเสีย

เงินสว่นเลก็น้อยในการทดสอบ เม่ือเทียบกบัเงินท่ีใช้กบัการฉีดพน่สารเคมีแต่ละครัง้ 

 ระดบัท่ีเหมาะสมของ pH ในถงัฉีดพน่ จะแตกตา่งไปตามแต่ละผลติภณัฑ์ แตส่ามารถปรับขึน้ หรือ ลงได้โดยใช้สาร

ปรับแตง่ผสมลงไป 

 ความกระด้างของน า้ไม่ควรเกิน 150 ppm เม่ือจะใช้ผสมยา glyphosate และไม่ควรเกิน 400 เม่ือจะใช้

สารเคมีควบคมุก าจดัวชัพืชท่ีเป็นกรดอ่อนๆ ตวัอ่ืนๆ ดใูนตารางท่ี 1 ตรงท่ีระบายสีแดง 

 ความกระด้างของน า้สามารถแก้ไขได้ด้วยสารปรับแตง่ เช่นแอมโมเนียมซลัเฟต 

 ความพยายามเพียงเลก็น้อยในการตรวจสอบคณุภาพน า้ ประกอบเข้ากบัความรู้เร่ืองเก่ียวกบัสารเคมีท่ีจะใช้ ฉลากท่ี

ชดัเจนถกูต้อง จะช่วยกนัท าให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการควบคมุก าจดัวชัพืข แมลง และโรคท่ีไมต้่องการ 

   

 


