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ชุดการเรียนรูท่ี 3

เร อง การใชสารเคมีทางการเกษตร 
1. บทนํา
 สารเคมีทางการเกษตรเปนภัยมืดที่มีทั้งประโยชนและโทษหากใชอยางถูกวิธีจะ
ชวยเพ่ิมผลผลติทางการเกษตร อยางไรก็ตามหากใชผดิวิธจีะสงผลกระทบตอสขุภาพและ
ส่ิงแวดลอม เชน ทาํใหเกิดการบาดเจ็บและเจ็บปวยแกเกษตรกร การแพสารเคมี เล็บเนา 
การสะสมระยะยาวจนกลายเปนโรคมะเร็ง และทําลายจุลินทรียที่มีประโยชนในดิน ทําให
ดินเส อมคุณภาพ ดังนั้นชุดการเรียนรูชุดนี้ จึงจัดทําขึ้นเพ อใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ใชในการถายทอดความรูแกแรงงานนอกระบบ ในที่นี้ หมายถึง 
เกษตรกรเพ อเสริมทกัษะความรูใหแรงงานนอกระบบมีการใชสารเคมีอยางเหมาะสม และ
สามารถดูแลตนเองไดถูกตองและปลอดภัย

2. วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู    เพ อให อสม.
  2.1 อธิบายเก่ียวกับชนิด การเขาสูรางกาย พิษของสารเคมีทางการเกษตรและ
การดูแลตนเอง เพ อปองกันการเจ็บปวย
      2.2 สามารถสํารวจความเส่ียงจากการใชสารเคมีทางการเกษตรของแรงงานนอกระบบ
ที่เปนเกษตรกรได
     2.3  สามารถถายทอดความรู เร อง สารเคมีทางการเกษตร และสงเสริมให
แรงงานนอกระบบใชสารเคมีดังกลาวไดอยางถูกตองเหมาะสม

3. เน้ือหาชุดการเรียนการสอน  
  เน้ือหาเก่ียวกับสารเคมีทางการเกษตร ประกอบดวย
  3.1  สารเคมีทางการเกษตรท่ีเกษตรกรใชสวนใหญ
  3.2  การเขาสูรางกายของสารเคมีทางการเกษตร
  3.3  โอกาสท่ีเกษตรกรจะไดรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร
  3.4  พิษของสารเคมีทางการเกษตร
  3.5  การดูแลตนเองขณะมีการใชสารเคมีทางการเกษตร
 3.6 การใชนวัตกรรมทางเลือกในการปองกันอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร
และวิธีหลีกเล่ียงการใชสารเคมีทางการเกษตร
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4. การจัดการเรียนการสอน
 4.1  การแลกเปล่ียนเรียนรูภายในกลุม โดยมีผูสนับสนุนเปนผูต้ังคําถามใหสะทอนคิด

4.2 การวิเคราะหสถานการณจําลอง
  ลงุบุญประกอบอาชีพไรออย วันหนึง่เขาจะไปฉีดยาฆาแมลงในไรออย เลย
ไปหยิบสารเคมทีางการเกษตรมาจากในครัวท่ีซ้ือมาจากรานขายยากําจดัศตัรพืูช เพ อจะ
เอาไปฆาแมลง ลงุบญุอานฉลากแคสัดสวนท่ีใชในการผสม หลงัจากน้ันนาํขวดยาไปผสม
ดวยมอืเปลาแลวเทลงใสกระบอกฉีดยาฆาแหลง เม อลงุบญุทดลองฉดียา พบวา หวัฉีดตนั 

ลงุบญุจงึเอาปากเปา ทาํใหยาฆาแมลงกระเด็นมาโดนแผลทีถ่ลอกบริเวณหลงัมอื หลงัจากนัน้

ลงุบญุเดนิทางไปท่ีไรออยเพ อไปฉดียาฆาแมลง โดยลงุบญุแตงตวัปกติ โพกผาขาวมากัน

ความรอนทีศ่รีษะ ไมสวมถุงมอื ไมใชผาปดปากและจมกู สวมเส้ือแขนส้ัน และกางเกงขายาว 

และใสรองเทาแตะ พอถึงเวลากลางวัน ปามานาํขาวเหนียวกับอาหาร และกระติกน้ํามาให 

ดวยความหิวลุงบุญด มนํ้าและรับประทานขาวเหนียวโดยไมไดลางมือดวยสบู พอรับ

ประทานอาหารกลางวันเสร็จ ลุงบุญกลับไปฉีดยาฆาแมลงตอ พอตกเย็นก็กลับบาน 

วางอุปกรณฉีดยาฆาแมลงไวนอกบาน แลวไปอาบนํ้ารับประทานอาหารเย็น หลังจาก

นั้นเขานอน ลุงบุญทําเชนนี้เปนประจําทุกวัน  จนมาวันหนึ่งลุงบุญมีอาการชัก หมดสติ 

หลงักลับมาจากพนยาฆาแมลง ปามาจงึรีบพาลงุบญุไปสงโรงพยาบาล หมอตรวจพบวา

สาเหตุของอาการเหลานี้มาจากการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางไมถูกวิธี (ดูวีดิทัศน

สถานการณจําลองของชุดเรียนรูที่ 3 การใชสารเคมีทางการเกษตร)

  จากสถานการณจําลอง ใหตอบคําถาม ดังตอไปนี้

       1) การเจ็บปวยของลุงบุญเกิดจากสาเหตุอะไรบาง

       2) ทานคิดวาจะมีวิธีการปองกันไมใหลุงบุญเจ็บปวยไดอยางไร
   เม อตอบคาํถามแลวผูสอนเร่ิมสอนเนือ้หา เร องการใชสารเคมีทางการเกษตร

4.3 ส อวีดิทัศน

 4.4 การบรรยาย

 4.5 ผูมีประสบการณตรงแลกเปล่ียนเรียนรู
 4.6 การใชนวัตกรรมทางเลือกเพ อใหเกิดการดูแลตนเองที่เหมาะสม

4.7 การฝกปฏิบัติ และนําไปปฏิบัติในสถานการณจริง (หลังฝกอบรม)
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5. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

  5.1  การประเมินความรูกอนและหลังการสอน ดวยชุดคําถามดังตอไปนี้
    5.1.1 ชนิดของสารเคมีทางการเกษตร มีอะไรบาง
    5.1.2 สารเคมีทางการเกษตรเขาสูรางกาย ก่ีทางมีอะไรบาง
    5.1.3 โอกาสท่ีสารเคมีทางการเกษตรเขาสูรางกายมาจากข้ันตอนไหนบาง
    5.1.4 พิษของสารเคมีทางการเกษตร มีอะไรบาง
    5.1.5 การปองกันสารเคมีทางการเกษตรท่ีเหมาะสม ทําอยางไรบาง 

  5.2  การประเมินการจัดการเรียนการสอน ดังแบบฟอรมที่ 1 

    แบบฟอรมที่ 1 แบบประเมิน อสม. ในการเปนผูถายถอดความรู

    ช อวิทยากร ………………………..........….ช อชุดการเรียนรู…………………................

    คําช้ีแจงใหทานทําเคร องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

6. การติดตามการดําเนินกิจกรรม

 6.1 ผูเก่ียวของ เชน สมาชิก อปท. ผูนาํชุมชน เจาหนาทีส่าธารณสุขของ อปท.
ผูนําแรงงานนอกระบบ หรือ ปลัด อปท. ติดตามประเมินผลในการดําเนินงานของ อสม. 

ลําดับ รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม

เหมาะสม ไมเหมาะสม

1 อสม. แจงวัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

2 อสม. บรรยายตรงตามวัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

3 อสม. มีความสามารถถายทอดความรู ใหเขาใจงาย

4 ชุดการเรียนรูที่ อสม. ใชสอน

5 อสม. ยกตัวอยางประกอบซ่ึงแสดงออกถึงการนําเน้ือหาวิชา
ไปใชกับการปฏิบัติจริง

6 อสม. ใชส อประกอบการบรรยายท่ีเขาใจงาย

7 อสม. เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น

8 อสม. สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีเปนกันเอง กระตุนใหผููเขา
อบรมซักถามและสรางการเรียนรูรวมกัน
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โดยใชแบบประเมินตามแบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินติดตามกิจกรรมการปฏิบัติงานของ 
อสม. และการรวบรวมขอมลูตามแบบฟอรมที ่3 แบบสํารวจความเส่ียงจากการใชสารเคมี
ทางการเกษตรของ อสม. ดังนี้

   แบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินติดตามกิจกรรมการปฏิบัติงานของ อสม.

กิจกรรมการดําเนินงาน
การดําเนินการ ความถ่ีในการ

ดําเนินการ
(คร้ัง/เดือน)ทํา ไมทํา

1. กิจกรรมการใหความรูเร องสารเคมีทางการเกษตรเร อง
  1.1 ชนิดของสารเคมีทางการเกษตร
  1.2 การเขาสูรางกายของสารเคมีทางการเกษตร
   1.3 โอกาสท่ีเกษตรกรจะไดรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร
  1.4 พิษของสารเคมีทางการเกษตร
  1.5 การดูแลตนเองขณะมีการใชสารเคมีทางการเกษตร
  1.6 การใชนวัตกรรมทางเลือกในการปองกันอันตราย  
ของสารเคมทีางการเกษตร และวิธหีลกีเล่ียงการใช สารเคมี  
ทางการเกษตร

………
………
………
………
………
………

………
………
………
………
………
………

...............ครั้ง/เดือน

...............คร้ัง/เดือน

...............คร้ัง/เดือน

...............คร้ัง/เดือน

...............คร้ัง/เดือน

...............คร้ัง/เดือน

   แบบฟอรมท่ี 3 แบบสํารวจความเส่ียงจากการใชสารเคมีทางการเกษตร

   สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

       1.  ช อ............................................ นามสกุล..................................................

             2. เพศ    ชาย    หญิง

       3. อาชีพหลัก................ระยะเวลา ..............ป    

                       อาชีพรอง..................ระยะเวลา...............ป
           4. สารเคมีทางการเกษตรท่ีทานใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)ในชวง 1 

                       ปที่ผานมา

                        ยาฆาหญา  ปุยเคมี

                        ยาฆาแมลง  อ นๆ ระบุ.........................................
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 สวนท่ี 2 อาการเจ็บปวยจากสารเคมีทางการเกษตร

 

3. เล็บเนาเป อย เล็บเปล่ียนสี หลุด

1. แนนหนาอก หายใจ ลําบาก หอบหืด

2. ผิวหนังหรือบริเวณที่สัมผัส สารเคมี
ทางการเกษตร มีอาการ อักเสบและ

ระคายเคือง คัน มีผ น 

4. ตาแดง นํ้ามูกไหล นํ้าตาไหล ตาพรามัว

 มีอาการ           ไมมีอาการ

 มีอาการ           ไมมีอาการ

 มีอาการ           ไมมีอาการ

 มีอาการ           ไมมีอาการ

ใช                 ไมใช

 สวนท่ี 3 ผลกระทบของส่ิงแวดลอมจากการใชสารเคมีทางการเกษตร

     

1. ดินมีสภาพแข็งและตนไมแคระแกร็น 
เม อมีการใชสารเคมีทางการเกษตร เปน

เวลานาน ๆ
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 สวนท่ี 4 พฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตร

1. อานฉลากและทําตามขอแนะนําในฉลากน้ันอยาง

ละเอียด

  

ใช                 ไมใช

ใช                 ไมใช

ใช                 ไมใช

3. จุลินทรียที่มีประโยชนในดินถูกทําลาย เชน

   ไสเดือน

 4. สัตวนํ้า เชน ปลา กุง ตาย

ใช                 ไมใช

2. แมลงที่มีประโยชน เชน ตัวหํ้า ตัวเบียนถูก
ทําลาย
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 2.  สวมถุงมอื รองเทาบูท เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว
 ผาปดปากและจมูก หนากาก สําหรับทํางาน 

    กับสารเคมีทางการเกษตร ดังนี้
 2.1  ถุงมือ   สวม  ไมสวม
 2.2  รองเทาบูท   สวม  ไมสวม
 2.3  เส้ือแขนยาว  สวม  ไมสวม
 2.4 กางเกงขายาว  สวม  ไมสวม
 2.5 ผาปดปากและจมูก  สวม  ไมสวม

 2.6  หนากาก  สวม  ไมสวม

5. อาบนํ้าหลังสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 

    ทุกคร้ัง

3. ทานมีชุดใสทํางาน เฉพาะพนสารเคมีีทาง

การเกษตร

4. ถอดเสื้อผาที่ใสออกทันทีหลังเลิกทํางาน

ใช                 ไมใช

ใช                 ไมใช

ใช                 ไมใช
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 6.2 ผูเก่ียวของใหคําแนะนําในการแกปญหา และอุปสรรคแก อสม. หากผู
เก่ียวของมีปญหาในการนิเทศงานใหปรึกษาทีมนักวิชาการดานโรคจากการประกอบ

อาชพี จากสาํนกัปองกนัควบคมุโรค (สคร.) หรือ ทมีวจิยัโครงการพัฒนาสทิธปิระโยชน 
และการจัดบริการอาชีวอนามัยในหนวยบริการปฐมภูมิของศูนยวิจัยและฝกอบรมเพ อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

ผูเช่ียวชาญดานโรคจากการประกอบอาชีพในพ้ืนที่

6. จดัเก็บสารเคมีทางการเกษตรในท่ีปลอดภยั เชน  
ไมใหเด็กเอ้ือมถงึ ไมปะปน/ใกลเคร องปรุงอาหาร
สัตวเล้ียง และเปลวไฟ

7. กําจดัภาชนะบรรจสุารเคมทีางการเกษตรโดย 

การลางดวยน้ําอยางนอย 3 คร้ัง แลวนําไป เจาะรู 

ไมใหบรรจุไดอีก หรือทําลายเพ อขายตอ

8. ใชปากเปาหัวฉีดเคร องพนยาที่อุดตัน

9. ลางภาชนะบรรจหุรืออปุกรณเคร องพนสารเคมี

ทางการเกษตรลงในแมนํ้า บอ และลําคลอง

ใช                 ไมใช

ใช                 ไมใช

ใช                 ไมใช

ใช                 ไมใช
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เน้ือหา วิธีการเรียนการสอน ระยะเวลา

การประเมินผลกอนเรียน ทดสอบกอนการเรียน 10 นาที

บทนํา บรรยาย

การวิเคราะหสถานการณจําลอง

15 นาที

การใชสารเคมี ประกอบดวย 

  - สารเคมีทางการเกษตรท่ีเกษตรใชเปน

    สวนใหญ
  - การเขาสูรางกายของสารเคมีทางการ  
    เกษตร
  - โอกาสท่ีเกษตรกรจะสัมผัสสารเคมี
    ทาง การเกษตร
  - พิษของสารเคมีทางการเกษตร
  - การดูแลตนเองขณะที่ใชสารเคมีทาง 
    การเกษตร
  - การใชนวัตกรรมทางเลือกในการ
    ปองกันอันตรายของสารเคมีทางการ
    เกษตร และวิธีหลีกเล่ียงการใชสาร
    เคมีทางการเกษตร

- ส อวีดิทัศน
- การบรรยาย

- ผูมีประสบการณตรงแลก 

  เปล่ียนเรียนรู

- การใชนวัตกรรมทางเลือกเพ อ

  ใหเกิดการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม

- การฝกปฏบิตั ิและนําไปปฏบิตัิ

  ในสถานการณจริง (หลังฝก

  อบรม)

1 ช่ัวโมง

10 นาที

การสํารวจความเส่ียงการใชสารเคมีทาง 

การเกษตร

การสาธิตและการฝกปฏิบัติ 15 นาที

การประเมินผลหลังเรียน การทดสอบหลังเรียน 10 นาที

7. สรุปการจัดการเรียนการสอน

8. เน้ือหาการเรียนการสอน 

  สารเคมีทางการเกษตรเปนสิง่ทีม่คีณุและโทษ หากมีการใชสารเคมีทางการเกษตร
อยางถูกวิธีจะชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรใหไดผลผลิตตามความตองการ แตในทาง
ตรงกันขามสารเคมีทางการเกษตร มีผลเสียตอสุขภาพของมนุษยทําใหเกิดการเจ็บปวย
มีอาการแพสารเคมีทางการเกษตร เล็บเนา และ ถาสะสมเปนระยะเวลานานอาจทําให
เปนโรคมะเร็งได นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ทําใหดินเส อมคุณภาพ 
ทําลายจุลินทรียที่มีประโยชนในดิน ถาปนเปอนในแหลงนํ้า อาจทําใหสัตวนํ้าตายได
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1) ยาฆาหญา

2) ยาฆาแมลง

 3) ปุยเคมี

 8.2 การเขาสูรางกายของสารเคมีทางการเกษตร สารเคมทีางการเกษตรสามารถ

เขาสูรางกายได 3 ทาง คือ

 1) ทางจมูกโดยการหายใจ

2) ทางปากโดยการ
รับประทานอาหาร

3) ทางผิวหนังจากการสัมผัสสารเคมี

 8.1 สารเคมทีางการเกษตรท่ีเกษตรกรใชสวนใหญ แบงออกเปน 3 ประเภท คอื
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  8.3 โอกาสท่ีเกษตรกรจะไดรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรจากกิจกรรม ตอไปน้ี

1) การเตรีียมดินโดยใชปุยเคมี

2) การกําจัดวัชพืช

3) การปองกันและกําจัดแมลง
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ชนิดของสารเคมีทางการเกษตร ความเปนพิษ

กลุมยาฆาหญา

กลุมพาราควอตไดคลอไรด สัมผัสผานผิวหนังทําใหผิวหนังแหง แตก มีหนอง ผุผอง 

เล็บหลุด

กลุมอาทราซีน    สูดดมทําใหอาการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจและตา

กลุมยาฆาแมลง

กลุมออรกาโนฟอสเฟต สงผลกระทบตอระบบประสาท ทําใหแขนขาส่ัน นํ้าตา

ออกมาก เหน อย วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เดินโซเซ ชัก 

หมดสต ิคล นไส อาเจยีน แนนหนาอก หายใจขัด ตาพรามวั 

ทองรวง และปวดเกร็งกระเพาะอาหาร
กลุมคารบาเมต อาการแสดงของการเกิดพิษเฉียบพลันของกลุมคารบาเมต 

คลายกับอาการท่ีเกิดจากกลุมออรกาโนฟอสเฟต ตางกันที่
ระยะเวลาและความรุนแรงของการเกิดพิษ (รุนแรงนอย
กวากลุมออรกาโนฟอสเฟต) หากไดรับปริมาณมากทําให
ระบบหายใจลมเหลว

กลุมไพรีทรัม และสารสังเคราะห

ไพรีทรอยด
มอีาการตวัส่ัน กลามเนือ้กระตกุ นํา้ลายไหล แขนและขาไมมี

แรง อาเจยีน ทองเสยี หากถูกผิวหนังอาจทาํใหเกิดผ นแดง 

คัน หรือเจ็บ แสบ รอน เหมือนแมลงตอย ถาสูดดมอาจมี

อาการคัดจมูก โดยเฉพาะผูที่มีประวัติโรคหอบหืด

ปุยเคมี

ปุยเคมี ปุยเคมีที่มีการปนเปอนของแคดเมี่ยมจะมีพิษทําลาย ไต
ตับ และ ปวดกระดูกและทําใหกระดูกเปราะบาง สําหรับ

พิษของปุยเคมีตอสิ่งแวดลอม ทําลายจุลินทรียขนาดเล็ก 

ทําใหดินเส อมสภาพ ทําใหดินกระดาง ไมอุมนํ้า และการ
ใชปุยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนมากทําใหดินเปนกรด

  หมายเหต: พิษของสารเคมีทางการเกษตร ไมวาจะเปนชนิดใด อาการหรือความ
รุนแรง  จะข้ึนอยูกับลักษณะการไดรับสัมผัส ปริมาณที่ไดรับ และระยะเวลาท่ีสัมผัส

 8.4 พิษของสารเคมีทางการเกษตร
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 8.5 การดูแลตนเองขณะมีการใชสารเคมีทางการเกษตร

       1) การอานฉลากกํากับสินคาความเปนพิษของสารเคมีทางการเกษตรและการ
อธิบายความหมายของแถบสีโดยละเอียดและคําเตือน 
      ตัวอยาง
      แถบสีและสัญลักษณภาพของฉลากสารเคมี

     แถบสีและสัญลกัษณภาพเตอืนระดบัอนัตรายทีเ่กิดจากการใชยาและการปองกนั
ตนเองขณะใชสารเคม ีเชน การสวมหนากาก และถุงมอื ขณะผสมสารเคมทีีเ่ปนอนัตราย 

ตามระดับทางความรุนแรงของพิษของสารเคมีตามแถบสีที่ระบุ ดังภาพ

   ตัวอยาง
  คําเตือนจากฉลากของสารเคมีฆาแมลง

 ดทีอรย 35 เปนวัตอุนัตรายตองใชความระมดัระวังเพ อปองกนัไมใหเปนอนัตราย
ตอผูใช และส่ิงมีชีวิตอ น ผูใชตองปฏิบัติดังนี้
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  1.1) ผูใชตองสวมถุงมือและหนากาก เพ อไมใหสารเขมขนถูกผิวหนังและเขาตา 
การผสมใหใชไมกวน
  1.2) ขณะพนดทีอรย 35 ตองอยูเหนือลมเสมอควรสวมถงุมอืและหนากากขณะพน
  1.3) ระวังอยาใหดีทอรย 35 เขาตา ถูกผิวหนังและเส้ือผา
  1.4) หามด มนํ้า สูบบุหร่ี ในขณะปฏิบัติงาน และสัมผัสสารดีทอรย 35
  1.5) ลางมือใหสะอาดดวยสบูกอนกินอาหาร ด มนํ้า หรือสูบบุหร่ี
  1.6) หลังจากทํางานเสร็จแลวใหชําระลางรางกาย และจัดเก็บดีทอรย 35 ใหเรียบรอย

  1.7) ปองกันเด็กและผูที่ไมเก่ียวของใหออกหางเวลาฉีดพนดีทอรย 35

  1.8) ภาชนะที่ใชแลวควรนําไปลาง และจัดเก็บใหเรียบรอย

  1.9) หามเทสารท่ีเหลือ หรือลางภาชนะบรรจุอุปกรณ เคร องพนสาร ลงในแมนํ้า

ลําคลอง หรือ บริเวณใกลเคียง

  1.10) ทาํลายภาชนะบรรจุโดยฝงหรือทาํลายใหปลอดภยั หามใชไฟเผา หรือ นาํกลับ

ไปใชอีก 

  1.11) ดีทอรย 35 เปนพิษตอปลา ตองระวังการชําระลางลงสูแหลงนํ้า

  1.12) ดีทอรย 35 มีพิษตอผึ้ง หามใชขณะพืชมีดอกบาน

  1.13) ตองเก็บผลผลิตอยางนอย 5 วัน หลังจากพนดีทอรย 35

  

 

    
    

  

  
 3) การดูแลตนเองขณะใชสารเคมีทางการเกษตร 
เชน การใชผาปดปากและจมูก การสวมถุงมือและ

รองเทาบูท
    

    

 2) การดูแลตนเองขณะผสมสารเคมทีางการ

เกษตร เชน การสวมหนากาก การสวมถุงมอื 

และรองเทาบูท
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    4) มีชุดสําหรับใชงานเก่ียวกับสารเคมี  
ทางการเกษตรโดยเฉพาะ

    

  5) หลีกเล่ียงการใชปากเปาหัวฉีด เวลาอุดตันควรใชไมแคะเอาส่ิงอุดตันออก

    

   

 6) อยาลางภาชนะบรรจุ หรือ อปุกรณพนลง

ในลําคลอง แตใหตักน้ํามาใสภาชนะบรรจุแลวพน

ใสบริเวณขางเคียงที่มีศัตรูพืช

    

  

 

 

ใใ

ใ

   7) เม อเสร็จจากการใชสารเคมีทางการ
เกษตรแลวใหถอดเส้ือผาท่ีใสออกซักและ

อาบน้ําทันที หากสารเคมีทางการเกษตรหก

รดรางกายใหลางออกทนัท ีในกรณีทีไ่มมนีํา้
สะอาดใหใชผาสะอาดเช็ดสารเคมีทางการ

เกษตรออก และหากมีบาดแผลระวังอยา
ใหสารเคมีทางการเกษตรโดนแผล
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    8) ในกรณีที่สารเคมีทางการเกษตรเขาตา ใหลางนํ้า
สะอาดจํานวนมากประมาณ 10 นาที
   

  9) ภาชนะบรรจุสารเคมีทางการเกษตรเม อหมดแลว ใหลางดวยน้ําสาม

คร้ังโดยนํ้านั้นสามารถนําไปฉีดศัตรูพืชไดตอได สําหรับภาชนะเม อลางเสร็จแลว ใหใช

มีดกรีดทําลาย หรือ ขาย

  

   

ลาย หรอ ขาย

  10) เก็บสารเคมีทางการเกษตร และอุปกรณพนยาไว ในที่ปลอดภัย หาง
จากเด็ก เคร องปรุงอาหาร สัตวเล้ียง และเปลวไฟ
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 8.6 การใชนวัตกรรมทางเลือกในการปองกันอนัตรายของสารเคมีทางการเกษตร
และวิธีที่หลีกเล่ียงการใชสารเคมีทางการเกษตร

  1) หมวกผากันแดด 
พรอมผาปดปากและจมูก ปองกันสาร
เคมีทางการเกษตร

  2) หนากากทําจากขวดพลาสติก 

เชน ขวดโคก 1.5 ลิตร ชนิดพลาสติกผา

เพ อทําหนากากปองกันสารเคมีทางการ

เกษตร

  3) ตาขายกาวดักจบัแมลงแทน

การพนสารเคมีทางการเกษตร



18

  4) ใชแมลงกําจดัศตัรพืูชตามธรรมชาติ
    เชน แมลงตัวห้ํา และตัวเบียน

  5) ใชปุยชีวภาพ หรือ ปุยอนิทรยี 

เชน ข้ีไกอัดเม็ดแทนการใชปุยเคมี

  6) เลือกพันธุพืชท่ีดทีนทานตอแมลง 

เชน การเลือกออยพนัธุด ีจะแตกกอด ีใบคลมุ

พ้ืนเร็วทําใหลดคาใชจายในการกําจัดวัชพืช

  7) เวนระยะแถวการปลูก
พืชใหพอสามารถไถกลบเพ อกําจัด

วัชพืชได
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