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สารรมฟอสฟน (PHOSPHINE)
สารรมฟอสฟนที่นํามาใชสําหรับรมฆาแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรนัน้ ไดถูกนํามาใชครัง้ แรกโดย Dr. Werner
Freyberg ในป ค.ศ. 1930 โดยบรรจุอยูในถุง ซึ่งมี aluminium phosphide 57% และมีสารอื่นๆ 43% หลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีการผลิตฟอสฟน ในรูป tablets และ pellets ประเทศอเมริกาไดเริ่มนําเอากาซฟอสฟนมาใช ในป
ค.ศ. 1958 เพื่อกําจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรภายใตการรับรองจากองคการอาหารและยา วามีความปลอดภัย ไมมพี ิษ
ตกคาง ทําใหกาซฟอสฟนเปนที่นิยมใชกนั มากขึ้น โดยเฉพาะการรมใบยาสูบ
สําหรับกาซฟอสฟนนั้นไดมากจากปฏิกิรยิ าของ aluminium phosphide หรือ magnesium
phosphide กับไอน้ําในอากาศ ดังนี้
phophide + water → hydrogen phosphide + powder reaction products ปฏิกิริยาทางเคมี คือ
อลูมิเนียม ฟอสไฟด
AIP + 3H2O → Al (OH)3 + PH3 หรือ
แม็กนีเซียม ฟอสไฟด

Mg3 P2 + 3H2O → 3 Mg (OH) 2 + PH3

อลูมิเนียมฟอสไฟดและแม็กนีเซียมฟอสไฟดมีสารที่มีฤทธิ์ในการกําจัดแมลงเชนเดียวกันคือฟอสฟน(PH3)
แม็กนีเซียมฟอสไฟดจะมีคณ
ุ สมบัติที่เดนกวาเนื่องจากจะแตกตัวใหแก็สพิษที่เร็วกวา
คุณสมบัติของฟอสฟน(PH3) คือ
1. เปนกาซที่ไมมสี ี มีกลิ่นเล็กนอย คลายกระเทียม
2. สูตรเคมี คือ PH3
3. น้ําหนักโมเลกุล 34.1
4. หนักกวาอากาศ 1.2 เทา
5. จุดเดือด – 87.4°C
6. ละลายน้ําไดประมาณ 26% (โดยปริมาตรที่ 17°C)
7. กาซฟอสฟนทีเ่ ขมขนมากจะระเบิดลุกเปนไฟได
8. ทําปฏิกิริยากับโลหะ เชน ทอง ทองแดง และเงิน
9. เปนพิษตอแมลงและสัตวเลือดอุนสูงมาก
10. ไมมีพิษตกคาง
11. มี Cieling concentration 0.3 ppm
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สารฟอสฟนเปนสารไมมีสี ไมมีกลิ่น แตกา ซชนิดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นปะปนพรอมกับกาซฟอสฟน ในปฏิกิริยาของ
สารฟอสไฟด จะมีกลิ่นคลายกระเทียม ซึ่งสวนใหญจะวัดไดที่ระดับความเขมขนที่ต่ํากวามาตรฐานสาธารณาสุข
กําหนด คือ 0.3 ppm (0.4 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ 0.4 กรัมตอลูกบาศกเมตร) ในบางครั้งการไมไดกลิ่นนี้ อาจไมได
หมายถึงการไมมีสารฟอสฟนปนอยู แตอาจเปนเพราะเกิดจากการดูดซับกลิ่นโดยตัวผลิตผลที่รมเอง
ฟอสฟนที่ระดับความเขมขนของการรมกระจายตัวสูอากาศอยางรวดเร็ว ความหนาแนนของสวนผสมระหวาง
ฟอสฟนกับอากาศมีลักษณะเหมือนอากาศบริสุทธิ์ ดังนั้นฟอสฟนที่ใชในการรมจึงตองมีความบริสุทธิ์สูงเพื่อให
การรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฟอสฟนมีคุณสมบัติในการกระจายตัวดีมาก ที่ระดับปริมาณการใช
ปกติฟอสฟนจะไมมีผลตอการงอกของเมล็ดที่ระดับความชื้นเหมาะสม แตอาจจะมีผลทําใหความสามารถในการ
งอกลดลงถาใชกับเมล็ดที่มคี วามชื้นสูง
ฟอสฟนละลายในน้ําไดเล็กนอยและมีความสามารถในการละลายต่ําในตัวทําละลายสวนใหญ
ฟอสฟนจะปฏิกิริยากัดกรอนกับทองแดงและโลหะผสมทองแดง เชน ทองเหลือง ในสภาวะที่มีความชื้นและ
เกลือในอากาศ เชน ในน้ําทะเล ดังนั้นสารฟอสฟนอาจจะทําลายเครื่องมือที่ทําดวยทองแดงหรือโลหะผสม
ทองแดง รวมทั้งฟลมถายรูป ดังนั้นกอนใชสารฟอสฟน จําเปนตองมีการคลุมหรือเคลือบเครื่องมือตางๆ กอน
ฟอสฟนอาจลุกไหมที่อณ
ุ หภูมิ 100°C ที่ความดันต่ําและอากาศแหง ความเขมขนของกาซฟอสฟนที่มากวา
1.8% (17900 ppm หรือ 27.3 mg/l หรือ 27.3 g/m3 ) ในอากาศที่ความดันปกติจะเกิดระเบิดได ดังนั้นในทางการคา
จึงผลิตฟอสฟนในรูปเม็ด (tablets or pellets) หรือรูปแผน (sachets) ซึ่งจะลดอันตรายจากการที่ฟอสฟนเปลี่ยนรูป
เนื่องจากกาซฟอสฟนที่มีความเขมขนมากๆ จะระเบิดลุกเปนไฟได ในการผลิตสารรมฟอสฟนในการคาจึงมี
การปองกันไมใหเกิดระเบิด แตอยางไรก็ตาม ในการใช ผูปฏิบัติการจะตองระมัดระวังดวย โดยเฉพาะการรมกอง
ผลิตผลที่มีขนาดใหญ ตองใชปริมาณมาก จะตองแบงปริมาณใหถกู ตองเหมาะสม และควรมีการเตรียมพรอม ในกรณี
อาจเกิดการลุกเปนไฟขึ้น
รูปแบบของสารรมฟอสฟน
ฟอสฟนที่ผลิตเปนการคา อยูในรูปสารประกอบของฟอสไฟด 2 ชนิด คือ อลูมิเนียมฟอสไฟด (alumium
phospide) และแมกนีเซียมฟอสไฟด (magesium phophide) ซึ่งมีเนื้อสารบริสุทธิ์ 56-60% และผลิตออกมาหลาย
รูปแบบไดแก แบบเม็ด (tablet และ pellet) แบบถุง แบบแผน และแบบแผนพับตอกันเปนสาย สารรมฟอสฟนแบบ
table จะมีน้ําหนัก 1 กรัม สารรมฟอสฟนแบบ pellet มีนา้ํ หนัก 0.2 กรัม (นอยกวา 5 เทา) สารรมฟอสฟนที่ผลิตเปนเม็ด
จะสามารถใชไดกับการรมผลิตผลเกษตรที่บรรจุกระสอบ หรือถุงแลวกองอยูภายใตผาพลาสติก หรือรมโรงเก็บ หอง
ภาชนะที่วางเปลา แตสําหรับรูปแบบถุง จะใชไดดีกับผลิตผลประเภทแปง ใบยาสูบ และผลิตผลที่ไมตองการใหเศษผง
ที่เหลือของสารรมฟอสฟน เขาไปปนเปอนกับผลิตผล
การทําปฏิกิริยาของอลูมิเนียมฟอสไฟด และแมกนีเซียมฟอสไฟดกับไอน้ําในอากาศนั้น แมกนีเซียมฟอสไฟด
จะทําปฏิกิริยาไดรวดเร็วกวาอลูมิเนียมฟอสไฟดมาก ดังนั้น หากเลือกแมกนีเซียมฟอสไฟด มาใชในการรม จะตอง
ระมัดระวังมากขึ้น และตองวางสารรมในเวลารวดเร็ว เพือ่ ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
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อัตราการใชสารรมฟอสฟน
อัตราที่ใชรม 2-3 เม็ด (tables) ตอผลิตผล 1 ตัน
หรือ 1-2 เม็ด (tables) ตอเนื้อที่ 1 ลูกบาศกเมตร
ในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน
เมื่อใดควรและไมควรใชฟอสฟนเปนสารรม
ควรใชฟอสฟนเปนสารรม
1. เมื่อสามารถรมภายในเวลาไมนอยกวา 7 วัน
2. เมื่อพบดวงอิฐ Trogoderma granarium ทําลาย
3. เมื่อใช methyl bromide ไมไดผล
4. ตองการรมเมล็ดพันธุ
5. เมื่อผลิตผลนั้นเคยรมดวย methyl bromide มากอนนี้แลว
6. วัตถุที่เปนกอนแข็ง และผลิตผลที่บดอยางหยาบๆ
ไมควรใชฟอสฟนเปนสารรมเมื่อ
1. ผลิตผลที่สามารถดูดซับสูง เชน แปง อาหารปลา เมล็ดพืชน้ํามันบางชนิด เชน เมล็ดฝาย
2. เมื่อมีรายงานวาแมลงที่จะกําจัดนั้นมีความตานทานตอฟอสฟน
3. ในสถานที่ที่ใชรมนั้นไมมีการอุดรอยรั่ว เพื่อปองกันการรั่วไหลของกาซ
4. เมื่ออุณหภูมิตา่ํ กวา 15 องศาเซลเซียส
5. เมื่อตองการปองกันกําจัดในระยะเวลาที่รวดเร็ว นอยกวา 7 วัน
6. บริเวณทีจ่ ะปฏิบัติงานอยูใกลชิดกับบริเวณที่มีผูพักอาศัย
7. เมื่อไมมีพนักงานที่ไดรับการฝกฝน และไมมีคณะทํางานรักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม
คําเตือนและขอแนะนําในการรมดวยฟอสฟน
¾ หามรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรือสูบบุหรี่ในขณะทีร่ มดวยสารรมฟอสฟน
¾ สวมถุงมือในขณะเปด หรือขนยายสาร
¾ หามสูดดมฝุนละอองของสาร หลีกเลี่ยงการจับตองสาร หากผิวหนาโดนสารใหลางดวยสบู และน้าํ สะอาด
หาก
เขาตาใหลางตาดวยน้ําปริมาณมาก และพบแพทยทนั ที
¾ ผึ่งเสื้อผาและรองเทาที่สวมใสหลังจากปฏิบัติงาน ในที่มอี ากาศถายเท สะดวก กอนนําไปทําความสะอาด
¾ ระวังไมใหสารเจือปนในอาหารอื่น
¾ อยาวางสารรมชนิดเม็ดซอนกันมากๆ ในขณะเตรียมการรม เพราะอาจทําใหเกิดการลุกไหม
¾ ตองระวังวาอลูมิเนียมฟอสไฟดที่ใชแลว ยังมีสวนทีห่ ลงเหลืออยูบางประมาณ 3-5%
¾ หามทิ้งสารตกลางในถังหรือทอระบายน้ํา
¾ ควรเก็บสารมในสภาพหองเย็น อากาศแหง ถายเทไดสะดวก และเก็บใหพนมือเด็ก
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¾ ไมเก็บสารรมใกลน้ําหรือของเหลว เพราะอาจทําใหเกิดปฏิกิริยา เกิดเพลิงไหมหรือระเบิดได
¾ ไมเก็บสารรมใกลวัตถุไวไฟ
¾ หามใชสารนีท้ ี่ระดับความเขมขน 1.7% โดยปริมาตร (17900 ppm) หรือ 27.3 มก./ลิตร หรือ 27.3 กรัม/
ลบ.ม. เพราะทีร่ ะดับนี้ทําใหเกิดการลุกไหมได
¾ ตองติดประกาศปายเตือน หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณการรมโดยเด็ดขาด ยกเวนมีการสวม
เครื่องปองกันอยางรัดกุม
ความเปนพิษ และความปลอดภัยในการใชกาซฟอสฟน
1. ฟอสฟนเปนสารที่มีพิษสูง ดังนั้นการหายใจเขาสูรางกายจะเปนอันตรายถึงชีวิต ความเขมขนของกาซฟอส
ฟน 2.8 มล./ลิตร หรือ 28 กรัม/ลบ.ม. (ประมาณ 2000 ppm) ทําใหเสียชีวิตได
2. ฟอสฟนมีอันตรายสูงสามารถทําใหเสียชีวิตไดถากลืนกินเขาไป การหายใจเอากาซฟอสฟนเขาสูรางกาย
ทําใหเกิดการคลื่นไสอาเจียน ทองรวง ปวดศรีษะ และเจ็บหนาอก
3. ปริมาณสารฟอสฟนตกคางที่กําหนดไวในเมล็ดธัญพืชเทากับ 0.1 มก./กก. และธัญพืชแปรรูปเทากับ 0.01
มก./กก.
4. ระดับความเขมขนของกาซฟอสฟนที่ปลอดภัย คือ 0.3 ppm (0.4 มก./ลิตร หรือ 0.4 กรัม/ลบ.ม.) ติดตอกัน
8 ชม. ตอวันและ 40 ชม. ตอสัปดาห
อาการของผูที่ไดรับพิษจากกาซฟอสฟน และการปฐมพยาบาล
พิษของฟอสพีนทําใหเกิดอาการตางๆ ดังนี้ คลื่นเหียน วิงเวียน อาเจียน หนามือ ตาลาย ปวดศรีษะ ปวดหนาอก
ปวดทอง ลิ้นแข็ง พูดไมชัด เปนตน อาการดังกลาวนีจ้ ะไมแสดงออกทันทีทันใด แตจะปรากฎภายหลัง ภายในเวลา 30
นาทีถึง 48 ชั่วโมงแตความตานทานของแตละบุคคล
ระดับของอันตรายที่ไดรับจากกาซฟอสฟนแบงออกไดเปน 3 ระดับ
1. การไดรับกาซเล็กนอยโดยการหายใจ
 คลื่นเหียน, วิงเวียน
 หูอื้อ
 อาการออนเพลีย
 คลื่นไส
 เจ็บหนาอก
2. การไดรับกาซปริมาณปานกลาง
 ออนเพลีย
 อาเจียน
 เจ็บทรวงอก
 ทองรวง
 หายใจติดขัด
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3. การไดรับสารพิษปริมาณสูง จะเกิดอาการภายใน 2-3 ชั่วโมงหรือ 2-3 วัน คือปอดบวมเนื่องจากมีนา้ํ คั่งใน
ปอดและทําใหเกิดอาการตางๆ ตามมาดังนี้
 ตาลาย วิงเวียนศรีษะ
 ผิวหนังเปนสีเขียวช้ํา เนื่องจากขาดออกซิเจน
 หมดสติ
 เสียชีวิต
หากรางกายไดรับกาซปริมาณมากจะมีผลตออวัยวะและระบบตางๆ เชน ตับ ไต ปอด ระบบประสาท และ
ระบบหมุน
เวียน การหายใจไดรับกาซฟอสฟนเขาสูรางกายจะทําใหปอดบวม และมีเลือดมาก เลือดออกในสมอง และเลือดคัง่
สารฟอสฟนมีผลตอระบบตางๆ ของรางกายดังนี้
1. ทําใหน้ําทวมปอด
2. ปริมาณ SPGOT, LDH และ Alkaline Phosphatase เพิ่มขึ้น แต Prothrombin และ Harmorrhage ลดลง
มีผลทําใหนัยตตาเหลืองเหมือนดีซาน
3. การกรองของเสียและเลือดในไตผิดปกติ ปสสาวะไมออก
ปจจุบันยังไมมียาใดๆ แกพษิ ไดเด็ดขาด
หากไดรับสารฟอสฟนเขาสูรางกาย ตองใหการชวยเหลือทันที โดยนําผูปวยไปยังหองที่มีอากาศ
ปลอดโปรง ถายเทสะดวก และใหความอบอุน ถาหยุดหายใจตองผายปอดทันที หามใหดื่มนม เนย ไขมันหรือ
แอลกอฮอล
ในการชวยผูปว ยทันทีตองทําดวยความระมัดระวัง ผูที่เขาไปชวยเหลือจะตองสวมหนากากปองกัน
กาซพิษ ใชหนากากออกซิเจน ไมควรเขาไปโดยไมดําเนินการปองกันตัวกอน
คําแนะนําในการปฏิบตั ิรักษาผูปวยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ คือ
1. นําผูปวยสูอากาศบริสุทธิ์โดยเร็ว
2. ตามแพทยดวนที่สุด
3. สําหรับคนไขที่มีอาการสาหัส ใหคนไขนอนราบใหทางดานศรีษะต่ํากวาเทาเล็กนอย
4. ในกรณีถูกผิวหนังใหลางดวยสบูหลายๆ ครั้ง
5. วิธีการรักษาสําหรับแพทย
5.1 ในกรณีผูปวยหายใจเขาไป ควรใหออกซิเจนทันที รักษาระดับความเปนดางของปสสาวะโดย
ให โซเดียมไบคารบอเนท (Sodium bicarbonate) 75% ปริมาณ 50-100 มล. อยางชาๆ ทาง
ปาก
5.2 หากผูปวยกลืนเขาไป ควรใหสารละลายคอปเปอรซัลเฟท (Copper suphate) 0.2% ซึ่งจะทํา
ปฏิกิริยาเกิดสารคิวปริคฟอสไฟด (Cupric phosphide) และตองขจัดสารตกตะกอนนีอ้ อกจาก
รางกายโดยใหสารละลายโปแตสเซียมเปอรมังกาเนท (Potassium permanganate) ที่อัตรา
1:500 ใหนม magnesia หรือไขขาว 2-3 ฟอง หลีกเลี่ยงไขมัน และน้ํามัน
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การตานทานของแมลงตอสารรมฟอสฟน
ปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งในการปองกันกําจัดแมลง โดยใชสารฆาแมลง คือแมลงศัตรูพืชสรางความตานทาน
ตอสารฆาแมลง เนื่องจากการใชติดตอกันเปนเวลานาน ใชบอยครั้ง ใชในอัตราที่ไมเหมาะสม ตลอดจนใชไมถูกตอง
การใชสารรมก็พนปญหาเชนเดียวกัน รายงานจากหลายประเทศพบวา แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรหลายชนิด สรางความ
ตานทานตอสารรมฟอสฟน แมลงชนิดแรกที่พบความตานทานคือ ดวงอิฐ Trogoderma granarium Evert (Coleoptera :
Dermestidae) ในป พ.ศ. 2522 ตอมาพบในมอดขาวเปลือก Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera : Botrychidae) และ
มอดฟนเลื่อย Oryzaephilus surrinamensis L. (Coleoptera : Silvanidae)
ในประเทศไทย กลุมงานวิจัยแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา พบความตานทานของมอด
ขาวเปลือกในป พ.ศ. 2534 มอดขาวเปลือก 3 แหลง จากจังหวัดเชียงราย สุพรรณบุรี และสกลนคร ในจํานวน 15
จังหวัด แสดงความตานทาน และมอดขาวเปลือกจากจังหวัดเชียงรายตานทานตอสารรมฟอสฟนสูงถึง 3 เทา แตดว ง
งวงขาวโพด และมอดแปงทีน่ ํามาทดสอบในชวงป พ.ศ. 2534-2537 ไมแสดงความตานทานตอสารรมฟอสฟน และใน
ปจจุบันพบวามอดขาวเปลือกแถบทุกแหลงแสดงความตานทานและพบดวงงวงขาวโพดบางแหลงแสดงความตานทาน
สถานการณการใชสารรมฟอสฟนที่เปนอยูใ นในขณะนี้จะทําใหแมลงสรางความตานทานไดเร็วขึ้น ซึ่งคาดได
วาจะตองพบแมลงสรางความตานทานตอสารรมมากชนิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุผลที่สําคัญยิ่งใน
การยึดหลักปฏิบัติการรมใหถูกตองตามวิธีที่กําหนด เพื่อใหสารรมฟอสฟนยังคงมี ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด
แมลงศัตรูผลิตผลเกษตร
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