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สารรมเมทิลโบรไมด(METHYL BROMIDE)
Methyl bromide มีชื่อทางเคมี คือ bromomethane เปนสารรม ที่ใชกันมาตั้งแตป ค.ศ. 1932 มีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนกาซที่ไมมีสีและกลิ่น
2. สูตรเคมี คือ CH3Br
3. น้ําหนักโมเลกุล 94.94
4. หนักกวาอากาศ 3.4 เทา
5. มีจุดเดือดที่ 3.6OC (38.5OF) ที่ 760 มม. (จุดเดือดต่ํา คือจะระเหยเปนกาซทันทีที่อุณหภูมิปกติ)
6. ละลายน้ําไดนอยมาก (0.09 กรัม ในน้ํา 100 กรัม ที่ 0OC )
7. ไมติดไฟ ไมระเบิด
8. ไมกัดโลหะ เครื่องมือ เครื่องใช
9. มีความสามารถแทรกซึมสูง รวดเร็วและทั่วถึง กระจายตัวไดเร็ว
10. มีพิษตอพืชและความงอกงามของเมล็ดพันธุบางชนิด
11. เปนพิษตอแมลงและสัตวเลือดอุนสูงมาก
12. ไมมีพิษตกคาง
13. มี Ceiling concentration 5 ppm
เมทิลโบรไมดเปนสารที่ไรสี ไรกลิ่น เปนกาซที่ไมไวไฟที่อุณหภูมิปกติ จะกลายสภาพเปนของเหลวไดโดยงายภายใต
ความความดัน จึงสามารถนํามาใชและเก็บรักษาในรูบของเหลวภายใตความดัน จะเห็นไดวา เมทิลโบรไมดเปนสารรมที่มี
คุณสมบัติดีอยูหลายประการ ขอเสียคือไมมีสีและกลิ่น หากรั่วจะไมมีโอกาสทราบได ซึ่งเปนอันตรายตอคน และสัตวเลี้ยง
ดังนั้นในการผลิตเปนการคา บริษัทผูผลิตจึงผสม warnning gas เขาไปดวย เชนผสม Chloropicrin ลงไป 2% ซึ่งเมื่อกาซรั่วก็
จะทําใหผูใชทราบ โดยรูสึกแสบตา ทั้งนี้เพราะอํานาจของ Chloropicrin เปนกาสน้ําตา โดยปกติแลวเมทิลโบรไมดเปนกาซ
พิษ มี Ceiling Concentration 5 ppm หมายความวา ถาเราหายใจเอากสนี้เขาไปเกินกวา 5 ppm ทุกๆ วัน วันละ 7-8 ชั่วโมง
เปนเวลา 5 วัน ใน 1 สัปดาห แลวจะมีอันตราย ถาความเขมขนสูง อันตรายก็มากขึ้น ซึ่งกําหนดไวดังนี้ คือ
100 ppm ใน 7 ชั่วโมง
400 ppm ใน 1 ชั่วโมง
1000 ppm ใน 5 นาที
อัตราการใชสารรมเมทิลโบรไมด
อัตราที่ใชรม 2 ปอนดตอเนื้อที่ 1,000 ลูกบาศกฟุต(32 กรัม/ 1 ลูกบาศกเมตร)
ในระยะเวลาไมนอยกวา 1 วัน (24 ชั่วโมง)
การรมตองปลอยกาซจากดานบน ดวยวิธีการปลอยเปนแถว จุดระหวางแถวแตละจุดหางกัน 3 เมตร แถวริมอยูหางจาก
ขอบกอง 1.5 เมตร
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เมื่อใดควรหรือไมควรใช เมทิลโบรไมดในการรม
การรมดวยเมทิลโบรไมด เปนวิธีที่นิยมในการกักกันพืช เนื่องจากใชระยะเวลาในการรมสั้น
เมทิลโบรไมด อาจเปลี่ยนคุณภาพของแปง และเมล็ดขาวสาลี หากนํามารมอยางไมถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใช
เมทิลโบรไมดเหลวมากเกินไป หรือรมซ้ําๆ จะทําใหคุณภาพของแปงเปลี่ยนแปลง ขนมปงที่ทําขึ้นใหมๆ จากแปงขาวสาลีที่รม
ดวยเมทิลโบรไมดหลายครั้งจะมีกลิ่นเหม็นอับเล็กนอย
เมทิลโบรไมดอาจจะมีผลตอคุณภาพของขบวนการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดธัญพืช จากการศึกษาพบวาแปงที่ไดมาจากขาว
สาลีที่รมดวยเมทิลโบรไมด เมื่อนํามาทําขนมปงจะมีความนิ่มมากกวาแปงขาวสาลีที่ไดมาจากการรมดวยสารรมชนิดอื่น แต
การใชเมทิลโบรไมดในอัตรที่มากเกินจะมีผลใหแปงที่ไดนั้นมีคุณภาพต่ําในการทําขนมปง นอกจากนี้เมทิลโบรไมดอาจมีผล
ทําใหเกิดปฏิกิริยาที่มีสวนทําใหลดคุณคาทางอาหารของผลิตผล
ควรใชเมทิลโบรไมด
- การรมนั้นตองใหสมบูรณภายใน 4 วันหรือนอยกวานั้น
- ใชสําหรับการกักกันพืชเปนสวนมาก
ควรหลีกเลี่ยงการใช เมทิลโบรไมด
- เมล็ดพันธ หรือมอลทสําหรับทําเบียร
- กับวัสดุที่ดูดซึมไดงายอาทิ เชน สิ่งที่เปนแผนแข็ง หรือเมล็ดพืชน้ํามัน
- บริเวณพื้นที่รมอยูใกลชิดกับบริเวณที่ทํางาน หรือที่อยูอาศัย
- ผลิตผลที่เคยรมดวย เมทิลโบรไมด มาแลวมากกวาหนึ่งครั้ง
- เมื่อไมมีผูที่ไดรับการฝกอบรม มีคุณสมบัติและการปองกันอยางพอเพียง
- ไมมีการปองกันการรั่วไหล
ตะเกียงตรวจสอบกาซเมทิลโบรไมด(Halide Detector Lamp)
ตะเกียงตรวจสอบกาซ เปนเครื่องมือที่ใชกันอยางแพรหลายเปนเวลาหลายปแลวเพื่อใชตรวจสอบการรั่วไหลของกาซฟรี
ออนจากอุปกรณทําความเย็นตาง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมทําเครื่องทําความเย็น ตะเกียงนี้สามารถตรวจสอบความเขมขน
อยางคราวๆ ของกาซพวกฮาโลเจน จึงสามารถนํามาใชตรวจสอบกาซเมทิลโบรไมดในขณะที่ดําเนินการรมเพื่อตรวจสอบการ
รั่วไหล ซึ่งแมวามีมารั่วไหลเพียงเล็กนอยก็สามารถตรวจสอบได ทําใหการรมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเพิ่มความความ
ปลอดภัยแกผูประกอบการรมยา และบุคคลที่ปฏิบัติงานหรืออาศัยบริเวณที่ทําการรมยา หามใชตะเกียงตรวจสอบกาซกับกาซ
ตอไปนี้คือฟอสฟน เอทีลีนออกไซด คารบอนไบซัลไฟด และเมทิลคลอไรด เนื่องจากจะเกิดอันตรายจากการลุกไหมและระเบิด
หลักการใช
หลักการของตะเกียงตรวจสอบกาซ คือ ถาบริเวณนั้นมีกาซพวกอาโลเจนอยูเปลวไฟตรงที่อยูติดกับแผนทองแดงจะ
แสดงสีจากเขียวจนถึงสีน้ําเงิน ความรอนจะทําใหกาซฮาโลเจนสลายตัวแลวทําปฎิกิริยากับทองแดง เปลวไฟจะเปลี่ยนสี การ
เปลี่ยนสีจากเขียวถึงน้ําเงิน แสดงถึงความเขมขนของกาซในอากาศที่เพิ่มขึ้น ถากาซมีความเขมขนมาก ๆ จะทําใหไฟดับ
เพราะกาซเหลานี้จะไมติดไฟแตจะชวยใหไฟดับ
ขอควรระวัง
เนื่องดวยตะเกียงตรวจสอบกาซมีเปลวไฟ และหลอดเผาไหมมีความรอนสูง ดังนั้นจะตองไมนําตะเกียงนี้ไปใชใน
บริเวณทีเก็บน้ํามันปโตรเลียมหรือวัสดุที่ติดไฟไดงายเก็บอยู
- ระวังเปลวไฟจะไหมผาคลุมรมยา ผิวหนัง วัสดุที่จะรม
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เนื่ อ งจากจะเกิ ด อั น ตรายจากการลุ ก ไหม แ ละระเบิ ด จึ ง ห า มใช ต ะเกี ย งตรวจสอบก า ซฟอสฟ น เอทธี ลี น อ อ กไซด
คารบอนไบซัลไฟด และเมทิลคลอไรด
ตองมีถังเชื้อเพลิงอะไหลติตตัวไปทุกครั้ง

ระดับความเขมขนของสารรมเมทิลโบรไมดจากสีของเปลวไฟของตะเกียงตรวจสอบกาซ
ระดับควาเขมขน
ระดับความเขมขน
สีของเปลวไฟ
(ppm)
(กรัม/ลบ.ม.)
0
0
ขอบของเปลวไฟมีสีเขียว
0.1
25
เขียวออน
0.2
50
เขียวปานกลาง
0.5
125
เขียวแก
1.0
250
เขียวแกขอบสีน้ําเงิน
2.0
500
เขียวแกขอบสีน้ําเงิน
2.0
500
เขียวน้ําเงินแก
3.2
800
น้ําเงินแก
4.0
1,000
ความเขมขนของกาซเมทิลโบรไมดในขณะประกอบการรม
ความเขมขนกาซเมทิลโบรไมดภายในกองสินคาหรือหองที่ใชรม เมื่อปลอยสารรมเขาไปแลว ควรจะทําการวัดความ
เขมข นกาซภายในกองหรือรม เพื่อทราบความเขมขนกาซที่มีอยูในกองหรือ หองรม ซึ่ งจะเปนตัวบงชี้วาการรมไดผลหรือไม
เครื่องวัดความเขมขนมีหลายแบบสามารถเลือกใชตามความถนัดหรือความสามารถที่จะหามาใชได ทําการวัดความเขมขนตาม
ระยะเวลาหลังการรมยา ดังนี้ คือ 30 นาที 2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง* 6 ชั่วโมง* 12 ชั่วโมง* 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง (*
หมายถึงระยะเวลาที่ควรทําการวัดความเขมขน)
ระดับเปอรเซ็นตความเขมขนของกาซเมทิลโบรไมดที่ยอมรับไดหลังการรมยา
ระยะเวลาหลังการรมยา (ชั่วโมง)
ความเขมขนต่ําสุดที่ยอมรับได
75 % ของปริมาณสารรมที่ใช
30 นาที
2-4
50 % ของปริมาณสารรมที่ใช
4-12
35% ของปริมาณสารรมที่ใช
12-24
30% ของปริมาณสารรมที่ใช
24-48
25% ของปริมาณสารรมที่ใช
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ระดับความเขมขนต่ําสุด(กรัม/ลบ.ม.) ของกาซเมทิลโบรไมดที่ยอมรับไดหลังการรมยา
อัตราสารรมที่ใช
ความเขมขนต่ําสุด (กรัม/ลบ.ม.) ที่ยอมรับไดหลังการรมยา
1/2
2-4
4-12
(กรัม/ลบ.ม.)
32
40
48
56
64
72
80

24
30
36
42
48
54
60

11.2
14
16.8
19.6
22.4
25.2
28

16
20
24
28
32
36
40

12-24

24-48

9.6
12
14.4
16.8
19.2
21.6
24

8
10
12
14
16
18
20

การเพิ่มปริมาณสารรมเมทิลโบรไมด
หากความเขมขนที่วัดไดต่ํากวาคาความเขมขนต่ําสุด สามารถเพิ่มสารรมเขาไปในกองผลิตผลเกษตร กองสินคา หอง หรือ
ตูสินคาได การเพิ่มโดยไมใหมีพิษตกคางเกินกําหนดและผลิตผลสิ่งที่ถูกรม ไมเสียหาย และเพื่อประหยัด จะสามารถเพิ่มกาซ 1.6
กรัม/ลบ.ม. ทุกๆ กรัม/ลบ.ม. ของคาความแตกตาง ระหวางความเขมขนที่วัดได (ต่ํากวา) และความเขมขันต่ําสุด
ตัวอยาง รมยาขนาด 100 ลบ.ม. โดยใชอัตรา 32 กรัม/ลบ.ม. รมนาน 24 ชั่วโมง เมื่อวัดความเขมขนกาซที่ 2 ชั่วโมง เมื่อวัด
ความเขมขนกาซที่ 2 ชั่วโมงหลังการรมยา วัดได 14 กรัม/ลบ.ม. ซึ่งต่ํากวาความเขมขนขั้นต่ําสุด (16 กรัม/ลบ.ม.) อยู 2
กรัม/ลบ.ม ดังนั้น ปริมาณสารรมที่ตองใสเขาไปในกองเพิ่มขึ้นอีก 1.6 x 2 x 100 ลบ.ม. เทากับ 320 กรัม
การเพิ่มระยะเวลารมยา
ระยะเวลาที่ใชรม
นอยกวา 12 ชั่วโมง
มากกวา 12 ชั่วโมง

วัดความเขมขนไดต่ํากวาความเขมขนต่ําสุด
เพิ่มอีก 30 นาที
เพิ่มอีก 10% ของเวลาที่เหลืออยูหลังจาก
การวัดครั้งสุดทาย
เพิ่ม 2 ชั่วโมง หรือเพิ่ม 10 % ของเวลาที่ เพิ่มอีก 10 % ของเวลาที่เหลืออยูหลักจาก
เหลืออยูหลังจากการวัดครั้งสุดทายขึ้นอยู การวัดครั้งสุดทาย
กับวาอยางไหนจะมากกวากัน

อาการของผูที่ไดรับพิษจากกาซเมทิลโบรไมดและการปฐมพยาบาล
เมทิลโบรไมดเขาสูรางกายไดทั้งทางหายใจ และทางผิวหนัง สารนี้จะถูกดูดซึมโดยเนื้อเยื่อ mucous membrane และ
ทางเดินหายใจตอนบน ตาและผิวหนัง เมทิลโบไมดจะทําความระคายเคืองตอปอด เปนพิษตอระบบประสาท และอาจทําใหเสพติด
อาการไดรับพิษจากเมทิลโบรไมด
ระยะสั้น ทําใหปวดศรีษะ วิงเวียน คลื่นไส อาเจียน มองไมชัด พูดพันกัน ถาไดรับในระดับความเขมขนสูงอาจชักไมได
สติและตายได อาจจะระคายเคืองตอปอด ทําใหไอเปนเลือดเจ็บอก หายใจขัดและทําลาย อาการที่เกิดขึ้นตอปอดอาจจะแสดงออกชา
สวนผิวหนังอาจเกิดผื่นแดงจนถึงพุพองและไหม อาการไดรับพิษอาจแสดงออกหลังจากเวลาผานไป 2-3 ชั่วโมง ถึง 2-3 วัน
ระยะยาว จะทําลายระบบประสาทสวนกลางทําใหมองไมชัด พูดพันกัน แขนขาชา สับสน สั่นและไมไดสติ อาการไดรับ
พิษอาจหยุดภายใน 2-3 วัน หรือหลายเดือนหลังจากที่ไมไดรับสาร โดยปกติรางกายจะฟนคืนภาพได
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ในการประเมินความรุนแรงของการไดรับพิษจากเมทิลโบรไมด สามารถตรวจสอบไดจากการวัดระดับของโบรไมดใน
เลือด (serum) และพบวาระดับความเขมขนของโบรไมดในเลือดของคนปกติอาจสูงถึง 3 มก./100 มล. ได เนื่องจากไดรับโบรไมด
จากแหลงอื่น ๆ ในธรรมชาติ แตถาหากพบความเขมขนในระดับ 50 มก./100มล. แสดงวาไดรับพิษ และระดับความเขมขนที่สูงกวา
300 มก./100 มล. สามารถทําใหตายได
ผูที่ไดรับพิษบางรายที่มีระดับโบรไมดในเลือดนอยกวาหรือเทากับ 100 มก./100 มล. จะสามารถกลับคืนสูสภาพปกติได
แตหากระดับโบรไมดในเลือดสูงกวาหรือเทากับ 40 มก/100 มล. จะแสดงอาการรับพิษอยางถาวร (gross disability)
อยางไรก็ตามจากการศึกษาผูไดรับพิจารณาจากเมทิลโบรไมด 6 คน พบวาระดับโบรไมดในเลือดไมสามารถเปนดัชนีบง
บอกการรอกชีวิตได เนื่องจากทางผูที่มีโบรไมดในเลือด 100 มก./ล. เสียชีวิต แตผูที่มีโบรไมดในเลือด 321 มก./ล. รอดชีวิต
ความเปนพิษทางการหายใจ
ความเขมขนต่ําสุดที่ทําใหหนูตายจากการหายใจในเวลา 1 / 4 ชั่วโมง เทากับ 5,120 ppm ความเขมขนต่ําสุดที่ทําใหหนู
ตะเภาตายจากการหายใจในเวลา 1 ชั่วโมง เทากับ 3,000 ppm ความเขมขนต่ําสุดที่ทําใหกระตายตายจากการหายใจ ในเวลา 4
ชั่วโมง เทากับ 6,425 ppm
ระดับความเขมขนของสารรมเมทิลโบรไมดที่จะเปนอันตราย
ระดับความเขมขน
3

5 ppm (20mg/m )
20 ppm (80mg/m3)
200 ppm (1g/m3)
400 ppm
1,000 ppm

ผล
TLV-TWA (TLV-C)
TLV-STEL
IDLH
อันตรายตอชีวิตในเวลา 1 ชั่วโมง
อันตรายตอชีวิตในเวลา 5 นาที

TLV-TWA (Threshold Limit value – Tine weighted average)
คือ คาเฉลี่ยที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานวันละ 8 ชม. เปนเวลา 5 วันตอ
สัปดาห โดยไมมีอันตรายตอสุขภาพ และรางกาย
TLV-STEL
คือ คากําหนดสูงสุด สําหรับบุคคลที่ยังคงปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยสําหรับชวงเวลาสั้น ๆ สูงสุดไมเกิน 15 นาที ในเวลา
8 ชม. ตอวัน
IDLH
สถานที่ซึ่งมีสารหรือไอระเหยที่เปนพิษอยูในเกณฑที่เปนอันตรายตอรางกายและชีวิต(เกินกวา) TLV-C และมีปริมาณ O2
นอยกวา 19.5% Volume
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