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การใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซตและคลอไพริฟอสอย่างถูกต้อง
การใช้สารทั้ง 3 ชนิด อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เกษตรกรควรทราบถึงคุณสมบัติของสาร
แต่ละชนิด วิธีการใช้ ชนิดของเครื่องและหัวพ่น และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากละอองสารเคมี
1. คุณสมบัติของสาร
1.1 พาราควอต และ ไกลโฟเซต
เป็นสารกาจัดวัชพืชที่ใช้พ่นทางใบ มีคุณสมบัติเหมือนกันคือไม่เลือกทาลาย จึงใช้กาจัดวัชพืชได้
ทุกประเภท ทัง้ ใบแคบ ใบกว้าง และกก อย่างไรก็ตาม สารทั้งสองชนิด มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในหลายด้าน
ได้แก่ การเคลื่อนย้ายในต้นพืช ชนิดวัชพืชที่ควบคุมได้ กลไกการเข้าทาลาย ระยะปลอดฝนหลังพ่น และระยะเวลา
ที่พืชแสดงอาการตาย ดังแสดงในตาราง
คุณสมบัติ
ประเภทการใช้
ประเภทวัชพืชที่กาจัดได้
การกาจัดวัชพืชข้ามปี
การเคลื่อนย้ายในพืช
กลไกการเข้าทาลาย
ระยะเวลาที่พืชตาย
ระยะปลอดฝนหลังพ่น

พาราควอต
ใช้ทางใบ
ใบแคบ ใบกว้าง และกก
ไม่ดี
ไม่เคลื่อนย้าย
ยับยั้งการสังเคราะห์แสง
1-2 วัน
1 ชั่วโมง

ไกลโฟเซต
ใช้ทางใบ
ใบแคบ ใบกว้าง และกก
ดี
เคลื่อนย้ายได้
ยับยั้งการสร้างกรดอะมิโน
10-14 วัน
4-6 ชั่วโมง

1.2 คลอร์ไพริฟอส
เป็นสารกาจัดแมลงได้ทั้งชนิดปากดูดและปากกัด แมลงตายได้จากการสัมผัสละอองสาร หรือกัดกินใบพืช
ที่พ่นสาร สามารถใช้พ่นสารทางใบ ราดทางดิน พ่นรองก้นหลุม นอกจากนั้น คลอร์ไพริฟอสยังมีคุณสมบัติที่เป็นไอ
ระเหย สามารถนาไปฉีดเข้าลาต้นไม้ยืนต้นตามรูเจาะของแมลง เพื่อกาจัดหนอนเจาะลาต้นที่อยู่ระหว่างเปลือก
และเนื้อไม้ หรือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์หรือชุบกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ เพื่อป้องกันกาจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ
2. วิธีการใช้ทถี่ ูกต้อง
2.1 พาราควอต สามารถใช้ได้ทั้งระยะก่อนและหลังปลูกพืช
1) ระยะก่อนปลูก ใช้พ่นกาจัดวัชพืช ทิ้งไว้ 1-2 วันก่อนไถเตรียมดินปลูกพืช
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2) ระยะหลังปลูก เนื่องจากพาราควอตเป็นสารกาจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทาลาย ดังนั้น จึง ใช้กาจัดวัชพืชใน
พืชปลูกที่ปลูกเป็นแถว เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล โดยใช้พ่นระหว่างแถว
แต่ต้องระวังไม่ให้ละอองสารปลิวไปสัมผัสส่วนของใบและลาต้นที่มีสีเขียวของพืชปลูก หากมีลมแรงในขณะพ่น
ควรใส่อุปกรณ์ครอบหัวพ่นเพื่อป้องกันละอองสารปลิวไปยังพืชปลูก
3) พาราควอต สามารถกาจัดวัชพืชฤดูเดียวที่งอกจากเมล็ด เช่น หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย
หญ้านกสีชมพู สาบม่วง ผักโขม หญ้ายาง ผักเบี้ยใหญ่ เป็นต้น แต่ไม่ เหมาะสาหรับพ่นกาจัดวัชพืชข้ามปี ซึ่งมีหัว
เหง้า ไหลหรือลาต้นใต้ดิน เช่น แห้วหมู หญ้าคา หญ้าพง หญ้าชันกาด หญ้าแพรก เป็นต้น
4) ควรพ่นพาราควอตในขณะที่วัชพืชต้นเล็ก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร จะทาให้ละอองสารสัมผัสใบ
และต้นวัชพืชได้อย่างทั่วถึง และไม่ควรพ่นหลังวัชพืชออกดอกติดเมล็ดแล้ว เพราะเมล็ดวัชพืชจะร่วงสะสมในดิน
ฤดูต่อไป
5) ไม่ควรใช้น้าขุ่นผสมกับพาราควอต เพราะตะกอนดินที่แขวนลอยในน้าจะดูดยึดพาราควอตไว้อย่าง
เหนียวแน่น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกาจัดวัชพืชลดลง
6) ควรมีระยะปลอดฝนหลังพ่นพาราควอตอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จึงจะมีประสิทธิภาพดีในการกาจัดวัชพืช
2.2 ไกลโฟเซต สามารถใช้ได้ทั้งระยะก่อนและหลังปลูกพืช
1) ระยะก่อนปลูก ใช้พ่นกาจัดวัชพืช ทิ้งไว้ 10-14 วันก่อนไถเตรียมดินปลูกพืช
2) ระยะหลังปลูก เนื่องจากไกลโฟเซตเป็นสารกาจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทาลาย ดังนั้น จึง ใช้กาจัดวัชพืชใน
พืชปลูกที่ปลูกเป็นแถว เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล โดยใช้พ่นระหว่างแถว
แต่ต้องระวังไม่ให้ล ะอองสารปลิวไปสัม ผัส ส่วนของใบและลาต้นของพืชปลูก หากมีลมแรงในขณะพ่น ควรใส่
อุปกรณ์ครอบหัวพ่นเพื่อป้องกันละอองสารปลิวไปยังพืชปลูก
3) ไกลโฟเซต สามารถกาจัดวัชพืชฤดูเดียวที่งอกจากเมล็ด เช่น หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย
หญ้านกสีชมพู สาบม่วง ผักโขม หญ้ายาง ผักเบี้ยใหญ่ เป็นต้น และเหมาะสาหรับพ่น กาจัดวัชพืชข้ามปี ซึ่งมีหัว
เหง้า ไหลหรือลาต้นใต้ดิน เช่น แห้วหมู หญ้าคา หญ้าพง หญ้าชันกาด หญ้าแพรก เป็นต้น
4) ควรพ่นไกลโฟเซต ในระยะวัชพืชยังไม่ออกดอก และมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
5) ไม่ควรใช้น้าขุ่นหรือน้ากระด้าง ผสมกับไกลโฟเซต จะทาให้ประสิทธิภาพในการกาจัดวัชพืชลดลง
6) ควรมีระยะปลอดฝนหลังพ่นไกลโฟเซต 4-6 ชั่วโมง จึงจะมีประสิทธิภาพดีในการกาจัดวัชพืช
2.3 คลอร์ไพริฟอส
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เกษตรกรสามารถใช้คลอร์ไพริฟอสเพื่อป้องกันกาจัดแมลงได้ เฉพาะในพืชไร่ ไม้ดอก และหนอนเจาะลา
ต้นหรือมอดเจาะลาต้นในไม้ผลเท่านั้น
3. เครื่องพ่นและหัวพ่นที่เหมาะสม
3.1 เครื่องพ่นสาหรับพาราควอตและไกลโฟเซต
 เครื่องพ่นแบบสะพายหลัง มี 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ใช้คันสูบโยก

แบบที่ 2 ใช้แบตเตอรี่

แบบที่ 3 ใช้เครื่องยนต์ ถังพ่น
ต้องมีม าตรวัดแรงดันน้าและ
ใช้แรงดันไม่เกิน 2 บาร์

3.2 เครื่องพ่นสาหรับคลอร์ไพริฟอส
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เครื่องพ่นที่เหมาะสมสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องพ่นสะพายหลังทั้ง 3 แบบ (เช่นเดียวกับเครื่องพ่นสารกาจัด
วัชพืช) และเครื่องพ่นแรงดันน้าสูงแบบลากสาย

เครื่ อ งพ่ น แรงดั น น้ าสู ง
แบบลากสาย

3.3 หัวพ่น
 ในการพ่ นพาราควอตและไกลโฟเซต ต้องใช้ หัวพ่นแบบพัด หรือแบบปะทะ ละอองสารที่ พ่น
ออกมาเป็นรูปพัด

หัวพ่นแบบพัด

หัวพ่นแบบปะทะ
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ภาพที่ 1 ละอองสารที่พ่นออกจากหัวพัด

ภาพที่ 2 ละอองสารที่พ่นออกจากหัวปะทะ

 ในการพ่นคลอร์ไพริฟอส ต้องใช้หัวพ่นแบบกรวย ละอองสารออกมาเป็น 2 แบบ คือ แบบกรวย
ทึบ และแบบกรวยกลวง

หัวพ่นแบบกรวย
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ภาพที่ 3 ละอองสารออกจากหัวพ่นแบบกรวยทึบ
4 ละอองสารออกจากหัวพ่นแบบกรวยกลวง

ภาพที่

4. การใช้สารกาจัดวัชพืชให้ถูกต้องตามคาแนะนาบนฉลากควรปฏิบัตดิ ังนี้
4.1 อ่านฉลากข้างขวดให้ละเอียดและใช้อัตราตามที่ฉลากกาหนด
การกาจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ ควรคานึงถึงคุณสมบัติของสาร ประเภทของวัชพืช และ อัตราการใช้ที่
เหมาะสม พาราควอตเป็นสารกาจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทาลายประเภทสัมผัสตาย สามารถกาจัดวัชวัชพืชประเภทฤดู
เดียวที่งอกจากเมล็ดได้ดี เนื่องจากพาราควอตไม่เคลื่อนย้ายในต้นพืช จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้กาจัดวัชพืชประเภท
ข้ามปี ที่มีห้ว เหง้า ไหลหรือลาต้นใต้ดินที่เป็นส่วนขยายพันธุ์ ส่วนไกลโฟเซต เป็นสารกาจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทาลาย
ประเภทดูดซึม เมื่อเข้าทางใบจะเคลื่อนย้ายภายในต้นพืชได้ดี จึงเหมาะสาหรับใช้กาจัดวัชพืชข้ามปี
นอกจากนั้น สิ่ง ที่เกษตรกรควรพิจารณา คือ ระยะการเจริญเติบโตของวัชพืชซึ่งมีผลต่ออัตราสารที่ใช้
โดยทั่วไป การกาจัดวัชพืชควรทาในระยะที่วัชพืชยังไม่ออกดอก หรือออกดอกแล้วแต่ยังไม่ติดเมล็ด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้วัชพืชสร้างเมล็ดสะสมในดินสาหรับฤดูต่อไป อัตราการใช้พาราควอตและไกลโฟเซต แสดงไว้ในตาราง ดังนี้

สารกาจัดวัชพืช
พาราควอต

อัตราการใช้ต่อไร่
300 มิลลิลิตร

ชนิดวัชพืชที่ควบคุมได้
ระยะที่ควรพ่นสาร
วัชพืชฤดูเดียวประเภท วัชพืชมีขนาด 3-5 ใบ และ มี
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500 มิลลิลิตร
ไกลโฟเซต

500 มิลลิลิตร
1000 มิลลิลิตร

ใบแคบ ใบกว้าง กก
วัชพืชฤดูเดียวประเภท
ใบแคบ ใบกว้าง กก
วัชพืชฤดูเดียว ประเภท
ใบแคบ ใบกว้าง กก
วัชพืชฤดูเดียว ประเภท
ใบแคบ ใบกว้าง กก
และวัชพืชข้ามปีที่มหี ัว
เหง้า ไหลอยู่ใต้ดิน

ความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร
วัชพืชยังไม่ออกดอก และมี
ความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
วัชพืชยังไม่ออกดอก และมี
ความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
วัชพืชยังไม่ออกดอก และมี
ความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

4.2 ปริมาณสารที่ใช้ต่อพื้นที่
ประสิทธิภาพสารกาจัดวัชพืชขึ้นอยู่กับปริมาณสารกาจัดวัชพืชที่พ่นลงบนพื้นที่ การใช้สารในปริมาณสูง
กว่าอัตราแนะนา จะทาให้สิ้นเปลือ งเงินและเป็นอันตรายต่อพืชปลูกได้ แต่การใช้ส ารในปริม าณต่ากว่าอัตรา
แนะนา จะทาให้วัชพืชไม่ตายและเกิดปัญหาวัชพืชต้านทาน ต้องพ่นซ้า เสียทั้งเงินและเวลา ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง
สาคัญอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องใช้สารตามอัตราแนะนา โดยใช้สารกาจัดวัชพืชให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ปลูก
ของตนเอง ดังนี้
สารกาจัดวัชพืช
พาราควอต
ไกลโฟเซต

อัตราการใช้ต่อ
พื้นที่ 1 ไร่
0.3 ลิตร
0.5 ลิตร
0.5 ลิตร
1 ลิตร

อัตราการใช้ต่อ
พื้นที่ 2.5 ไร่
0.75 ลิตร
1.25 ลิตร
1.25 ลิตร
2.5 ลิตร

อัตราการใช้ต่อ
พื้นที่ 5 ไร่
1.5 ลิตร
2.5 ลิตร
2.5 ลิตร
5 ลิตร

อัตราการใช้ต่อ
พื้นที่ 10 ไร่
3 ลิตร
5 ลิตร
5 ลิตร
10 ลิตร

4.3 การทดสอบปริมาณน้าที่ใช้ต่อพื้นที่
ปริมาณน้าต่อพื้นที่ มีความสาคัญต่อประสิทธิภาพในการกาจัดวัชพืช ปริมาณน้าที่เหมาะสมสาหรับพ่น
สารกาจัดวัชพืชที่แนะนาบนฉลาก คือ 60-80 ลิตรต่อไร่ ในกรณีของไกลโฟเซตทีเ่ ป็นสารดูดซึม ควรใช้ปริมาณน้า
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60 ลิตรต่อไร่ แต่พาราควอตควรใช้ปริมาณน้า 80 ลิตรต่อไร่ เนื่องจากสารพาราควอต เป็นสารประเภทสัมผัสตาย
จึงต้องพ่นให้ละอองสัมผัสใบและต้นวัชพืชอย่างทั่วถึง
ก่อนพ่นทุกครั้ง เกษตรกรควรทดสอบว่าปริมาณน้าที่ใช้ต่อไร่ ถูกต้องตามคาแนะนาหรือไม่ โดยเลือก
ปริมาณน้าทีจ่ ะใช้พ่นต่อพื้นที่ 1 ไร่ ตัวอย่างเช่น พาราควอตใช้ปริมาณน้า 80 ลิตรต่อไร่ (1 ไร่ มี 4 งาน) หมายถึง
พื้นที่ 1 งาน เกษตรกรต้องการใช้น้า 20 ลิตร
การเดินทดสอบปริมาณน้าสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1) กาหนดพื้นที่ 1 งาน สาหรับทดสอบการเดินพ่นสาร
2) เติมน้า 20 ลิตร ในถังพ่นแบบสะพายหลัง
3) เดินพ่นในพื้นที่ 1 งาน โดยรักษาแรงดันน้าในถังให้คงที่ตลอดการพ่น
3.1) หากเดินพ่นครบ 1 งานแล้วยังมีน้าเหลือในถัง พ่น แสดงว่า ผู้พ่นเดินเร็วเกินไป จะทาให้
ปริมาณพาราควอตที่ใช้ต่อพื้นที่ ต่ากว่าอัตราแนะนา
วิธีแก้ไข เปลี่ยนหัวพ่นให้มีขนาดรูใหญ่ขึ้น
3.2) หากน้าในถังหมดก่ อนเดินพ่นครบ 1 งาน แสดงว่า ผู้พ่นเดินช้าเกินไป จะท าให้ปริมาณ
พาราควอตที่ใช้ต่อพื้นที่ สูงกว่าอัตราแนะนา
วิธีแก้ไข เปลี่ยนหัวพ่นให้มีขนาดรูเล็กลง
4. วิธีผสมสารสาหรับใช้พ่น
เมื่อเกษตรกรทดสอบการเดินพ่นให้ได้ปริมาณน้าต่อพื้นที่ที่ถูกต้องแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การผสมสารลง
ในน้าและคนให้เข้ากันก่อนนาไปพ่น โดยทั่วไป เกษตรกรจะใช้ถังขนาด 200 ลิตร สาหรับผสมสารและแบ่งเทใส่ถั ง
พ่นแบบสะพายหลัง สิ่งที่เกษตรกรต้องทราบ คือ น้า 200 ลิตรสามารถพ่นได้ในพื้นที่ 2.5 ไร่ ดังนั้น ปริมาณสาร
กาจัดวัชพืชที่จะนามาผสมลงในถัง 200 ลิตร ต้องเป็นปริมาณสาหรับพื้นที่ 2.5 ไร่
ปริมาณสารพาราควอต และไกลโฟเซต ที่เหมาะสมกับขนาดและชนิดวัชพืช ในพื้นที่ 2.5 ไร่ มีดังนี้
1) กาจัดวัชพืชฤดูเดียวต้นเล็ก มีขนาด 3-5 ใบ มีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร ในพื้นที่ 2.5 ไร่

น้า
200 ลิตร

พาราควอต 0.75 ลิตร
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2) กาจัดวัชพืชฤดูเดียวต้นใหญ่ ยังไม่ออกดอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร ในพื้นที่ 2.5 ไร่

น้า

พาราควอต 1.25 ลิตร
200
ลิ
ต
ร
3) กาจัดวัชพืชฤดูเดียวต้นใหญ่ ยังไม่ออกดอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร ในพื้นที่ 2.5 ไร่
น้า
200 ลิตร

ไกลโฟเซต 1.25 ลิตร

4) กาจัดวัชพืชวัชพืชข้ามปี (ที่มีหัว เหง้า ไหล หรือลาต้นใต้ดิน) ในพื้นที่ 2.5 ไร่

น้า
200 ลิตร

ไกลโฟเซต 2.5 ลิตร

5. วิธีการเดินพ่นสารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
5.1 สารพาราควอตและไกลโฟเซต
ควรปฏิบัติดังนี้
1) พ่นสารเป็นแนวเดียวโดยไม่ส่ายหัวพ่นไปมา
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ภาพที่ 5 แนวละอองสารไม่ส่ายหัวพ่น

ภาพที่ 6 แนวละอองสารเมื่อส่ายหัวพ่น

จุดเริ่มต้นที่จะเดินพ่นจะต้องอยู่ริมขอบแปลงเว้นระยะจากขอบแปลงเท่ากับความกว้างของแนว
พ่น เมื่อเดินจนสุดแนวของการพ่น ควรปิดการไหลของสาร แล้วจึงตั้งต้นเดินพ่นสาร โดยเว้นระยะห่าง
เท่ากับความกว้างของแนวฉีดพ่น
2) ความเร็วในการพ่นต้องคงที่
3) ความดันในถังพ่นสารต้องสม่าเสมอ (1 - 2 บาร์)
4) ยกหัวพ่นให้สูงกว่าต้นวัชพืชอย่างน้อย 30 ซม.
5) การเดินพ่นสารผู้พ่นจะต้องอยู่เหนือลม และขณะพ่นลมต้องไม่แรงเกินไป หรืออาจสังเกตได้จากใบไม้
บนต้นไม่ไหว
5.2 สารคลอร์ไพริฟอส
1) ในพืชไร่และไม้ดอก ควรเลือกใช้หัวพ่นแบบกรวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ใช้
ปรับมุ มพ่นให้มีมุม กว้างที่สุด โดยใช้แรงดันไม่ต่ากว่า 3 บาร์ เพื่อให้ได้ละอองสารที่เ ล็กละเอียด โดยให้สังเกต
ทิศทางลมก่อนการพ่นสารเสมอ เริ่มต้นพ่นสารจากทิศทางใต้ลมไปทางทิศเหนือลม ไม่ควรพ่นในช่วงที่อุณหภูมิสูง
มากๆ หรือช่วงที่มีแดดจัด เนื่องจากจะทาให้เกิดการสลายตัวของสารที่เกิดจากแสงแดด และไม่พ่นสารฆ่าแมลง
เมื่อมีลมพัดแรงตลอดเวลา เนื่องจากจะทาให้ละอองสารทีผ่ ลิตออกมาจากหัวฉีดปลิวออกจากเป้าหมายหรืออาจทา
ให้ละอองสารปลิวสู่พื้นที่ที่ติดกันได้ หรือในบางกรณีละอองสารที่ปลิวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้พ่นได้
2) มอดเจาะลาต้น ควรเลือกใช้หัวฉีดแบบกรวย โดยให้สังเกตทิศทางลมก่อนการพ่นสารเสมอ
เริ่มต้นพ่นสารจากทิศทางใต้ลมไปทางทิศเหนือลม โดยทาการพ่นสารจากส่วนยอดลงมาส่วนล่างของต้น ไม่ควรพ่น
สารซ้าที่เดียวกันเพราะจะทาให้ละอองสารไหลลงพื้นดินมาก ผู้พ่นสารควรยืนพ่นห่างจากต้นพอสมควรจะทาให้
ละอองสารแพร่กระจายได้ดี ในกรณีที่ต้นไม้มีขนาดสูงและใหญ่มากไม่ควรปรับหัวฉีดให้มุมแคบมากเกินไป แต่ควร
ปรับมุมพ่นให้มีขนาดกลางแล้วมัดก้านฉีดติดกับไม้ที่มีความยาวประมาณ 4-5 เมตร จะทาให้พ่นสารได้ทั่วถึงและมี
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การสูญเสียของละอองสารน้อยกว่าการปรับมุมพ่นแคบ ส่วนขนาดของรูหัวฉีด และความดันที่ใช้จะขึ้นอยู่กับขนาด
และความสูงของไม้ผลดังนี้
ความสูง (เมตร)
4-5

6-7

8-10

- อัตราการพ่นสาร (ลิตร/ต้น)

5-8

10-12

15-20

- ขนาดรูหัวฉีด (มิลลิเมตร)
- แรงดัน (บาร์)

1.2
30

1.6
30-40

>1.6
40-45

ในกรณีของหนอนเจาะลาต้น แนะนาให้อัดสารเข้ารูที่พบการทาลายของหนอนเจาะ อัตรา 1-2 มิลลิลิตร
ต่อรู แล้วอุดรูด้วยดินเหนียวหรือดินน้ามัน
6. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารพาราควอต ไกลโฟเซตและคลอไพริฟอสที่ถูกต้องและเหมาะสม
อุปกรณ์ป้องกันสาหรับการฉีดพ่นสารพาราควอต ไกลโฟเซตและคลอไพริฟอส แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
1 อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ มี 2 ชนิด ได้แก่
1.1 หน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง ประกอบด้วยตัวกรอง 2 ส่วน คือ ชั้นแผ่นกรองฝุ่นและละอองสาร และ
ชั้นกรองคาร์บอน ที่แทรกอยู่ตรงกลางของชั้นแผ่นกรองสาหรับกรองไอระเหยของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ไม่ควรใช้ซ้าเกิน 2 ครั้ง
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1.2 หน้ากากชนิดเปลี่ยนไส้กรอง(ภาพที่ 7) ประกอบด้วยตัวกรอง 2 ส่วน คือแผ่นกรอง และตลับ
กรองคาร์บอน (ภาพที่ 8) ควรเปลี่ยนไส้กรองเมื่อหายใจลาบากขึ้น หรือได้กลิ่นสารเคมี

ภาพที่ 7 หน้ากากชนิดเปลี่ยนไส้กรองแบบไส้กรองเดี่ยวและไส้กรองคู่

ภาพที่ 8 แผ่นกรอง และตลับกรองคาร์บอน
2. อุปกรณ์ปกป้องใบหน้าและดวงตา
2.1แว่นตา หรือครอบตานิรภัย
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3. อุปกรณ์ปกป้องผิวหนัง
3.1 ถุงมือ ควรเป็นถุงมือยางชนิดหนาที่ผลิตจากยางสังเคราะห์

3.2. รองเท้าบู๊ทยาง ความสูงปิดถึงครึ่งน่อง

3.3. ชุดป้องกันสารเคมี
ชุดป้องกันที่เหมาะสม ต้องเป็นชุดที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชได้ มีความ
คงทนและสามารถซักล้างได้ง่าย
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ภาพที่ 9 ชุดป้องกันที่เหมาะสมสาหรับการพ่นสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
อย่างไรก็ตาม ในสภาพอากาศร้อน ผู้พ่นสามารถใช้เสื้อแขนยาวไว้ข้างใน และสวมทับด้วยผ้ากันเปื้อน
พลาสติก (ภาพที่ 10) หรือชุดกันฝนทั้งแบบชิ้นเดียวหรือแบบแยกชิ้น (ภาพที่ 11) แทน

ภาพที่ 10 ผ้ากันเปื้อนที่ทาด้วยพลาสติก
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ภาพที่ 11 ชุดกันฝนทั้งแบบชิ้นเดียวหรือแบบแยกชิ้น
วิธีดูแลรักษาชุดป้องกันสารเคมี ถุงมือ ครอบตานิรภัย และรองเท้าบู้ทยาง
1. ชุดป้องกันสารเคมีที่ไม่สามารถซักได้ รองเท้าบู้ทยาง และถุงมือยาง หลังใช้งานต้องใช้ผ้าชุบน้ายาล้าง
จานหรือน้าสบู่ เช็ดทาความสะอาด ก่อนนาไปผึง่ ให้แห้ง
2. แว่นตาหรือครอบตานิรภัย หลังใช้งานต้องล้างน้าให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
คาแนะนาเพิ่มเติม
1. ก่อนสวมใส่ทุกครั้ง ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน หากพบอุปกรณ์ชารุด
ต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่ทันที
2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคล จึงไม่ควรใช้ร่วมกัน เพื่อการรักษา
สุขอนามัยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

