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วั ต ถุ อั น ตราย
ทางการเกษตร
แผนงานผักปลอดภัยจากสารพิษ จ.ขอนแก่น

วั ต ถุ อั น ตราย
ทางการเกษตร
วัตถุอันตรายทางการเกษตรคืออะไร ?
เส้นทางการได้รับสารพิษ
พาดหัวข่าว
ผลกระทบต่อสุขภาพ
คุณเคยมีอาการเหล่านี้ไหม ?
ข้อมูลบนฉลาก
วัตถุอันตรายที่ห้ามใช้และเฝ้าระวังการใช้ในประเทศไทย
• ความจำเป็นในการประกาศห้าม
• ตัวอย่างวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามใช้
• ตัวอย่างวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เฝ้าระวังการใช้
• รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามใช้
• รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เฝ้าระวังการใช้
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“

ผู้ที่ชอบกินผักอาจได้รับอันตรายจากพิษตกค้าง
มีคนกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผักคะน้า เพียงจานเดียว
ก็เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน หมดสติ น้ำลายฟูมปาก
ต้องนำส่งโรงพยาบาล เกือบเป็นอันตรายถึงชีวิต

“

จากนิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 91

วัตถุอันตรายทางการเกษตร
คืออะไร?
วัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายถึง
สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช รวมถึง
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่ง
สารเหล่านี้มีการนำเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร และลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันการ
ประกอบธุรกิจการนำเข้าวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
วัตถุอันตรายปี 2535 ทั้งนี้เพื่อให้มีการ
ควบคุมการใช้สารเคมีได้อย่างครบวงจร
และมีการควบคุมตามความจำเป็นและ
เหมาะสม นอกจากนีย้ งั เป็นการคุม้ ครอง
ความปลอดภัยของผู้บริโภค และผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย โดยหลักเกณฑ์สำคัญ คือ
การกำหนดให้ผปู้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวัตถุอันตรายต้องขึ้นทะเบียน และ
ขออนุญาตประกอบการดังกล่าว

จากการสำรวจ
ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบสถิติปริมาณ
การนำเข้าเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ยัง
มีปริมาณการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
มีมูลค่าการนำเข้าในแต่ละปี สูงถึงกว่า
6,000 ล้านบาท เนือ่ งจากเกษตรกรบาง
กลุ่มมีความเข้าใจว่า หากมีการใช้เคมี
ภัณฑ์ทางการเกษตรในปริมาณมากแล้ว
จะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ได้ ซึ่งความเข้าใจนี้ก็จะได้ผลดีในระยะ
แรก แต่มีความสูญเสียอย่างมากต่อ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย เนือ่ งจากสารเคมีทใ่ี ช้ในการเกษตร
ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าทั้งในลักษณะ
ของวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูป รวม
ถึงอันตรายจากการตกค้างของสารเคมี
ทางการเกษตรที่เกิดขึ้นกับตัวเกษตรกร
ผู้บริโภคสินค้าเกษตร และสิ่งแวดล้อม

โดยการตกค้ า งของสารเคมี ท างการ
เกษตรนี้มีผลต่อข้อกีดกันทางการค้า ที่
ประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรเข้มงวดใน
เรื่องสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการ
เกษตร ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ส่วนที่มีผลต่อร่างกาย คือสาร
เคมีในกลุ่มของออร์แกโนฟอสเฟต และ
กลุ่มคาร์บอเนต ผู้ได้รับสารเคมีเหล่านี้
เข้าไปในร่างกายมากๆ ในคราวเดียว จะ
เกิดเป็นพิษเฉียบพลันถึงเสียชีวติ ได้ และ
หากได้รบั สะสมในร่างกายเป็นระยะเวลา
นาน จะมีผลต่อการเกิดมะเร็งทางเดิน
อาหาร และมะเร็งตับ

สารเคมีทางการเกษตรทัง้ หมด ซึ่งสร้าง
ผลเสียหายให้กบั เกษตรกรเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเมื่อซื้อไปแล้วไม่สามารถป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผล ในปริมาณที่ระบุไว้ที่ฉลาก ทำให้ตอ้ งมีการใช้
สารเคมีในปริมาณทีม่ ากขึน้ ผลทีต่ ามมา
คือต้นทุนการผลิตต้องสูงขึ้นนอกจากนี้
การใช้สารเคมีปลอม ยังส่งผลให้แมลง
ศัตรูพชื สร้างภูมติ า้ นทานเพิม่ ขึน้ หากภาย
หลังเมื่อเกษตรกรนำสารเคมีที่ถูกต้อง
มาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชก็จะไม่
สามารถกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
เนื่องจากแมลงศัตรูพืชเกิดอาการดื้อยา
เกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณการใช้ ทำให้
ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังส่ง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ
การปนเปื้อนและการสะสมสารเคมีใน
ดินและแหล่งน้ำธรรมชาติ ผลกระทบ
ต่อสุขอนามัยของเกษตรกร และต่อผู้
บริโภคสินค้าเกษตร

ในปัจจุบันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
ทางการเกษตรที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับ
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็คอื สารเคมีปลอม
ในปัจจุบนั มีสารเคมีทางการเกษตรปลอม
หรือไม่ได้มาตรฐานวางจำหน่ายอยู่เป็น
จำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าปีละ 2,000
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ข้อมูลอ้างอิงจาก
20 ของ โครงการคลังปัญญาไทย. เคมีภัณฑ์ทาง
ต ล า ด การเกษตร. http://www.panyathai.
or.th

“

มีรายงานว่าการเกิดโรคมะเร็งสมอง
และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ในเด็กชาวอเมริกัน
ตั้งแต่ปี 2516 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 33%
และมีสาเหตุการตายเนื่องจากมะเร็ง
มากกว่าโรคอื่นๆ

“

ข้อมูลจากคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

เส้นทางการได้รับพิษจาก
วัตถุอันตรายทางการเกษตร
การหายใจ

ทางผิวหนัง

ทางปาก

อื่นๆ เช่น
การฉีดเข้าเส้นเลือด,
ถูกใบหญ้าคาบาด,
ถูกหนามตำ

เกษตรกร ผู้ฉีดพ่นวัตถุมีพิษ หรือคนงานที่ทำงานเกี่ยวกับการผสม แบ่งบรรจุวัตถุ
มีพิษทางการเกษตรในโรงงาน มักได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง และโดย
การหายใจมากที่สุด รวมทั้งมีโอกาสเช่นกันที่จะได้รับสารพิษโดยทางปาก ถ้าไม่ได้
ทำความสะอาดร่างกายก่อนการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำหลังจากการปฏิบัติ
งานฉีดพ่น ส่วนผู้บริโภคหรือบุคคลทั่วไปมักจะได้รับวัตถุมีพิษทางการเกษตรจาก
การรับประทานผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้าง
คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร

9

อนาถชีวิตเกษตรกรสูดพิษตกค้าง
จากยาฆ่าแมลง นอนใหลตาย

ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

ทีเ่ กิดเหตุอยูห่ า่ งจากหมูบ่ า้ นประมาณ 1
กม. พบศพนายเขียว บุญค้ำ อายุ 45 ปี
นอนเสียชีวติ อยูบ่ นส่วนพ่วงรถไถนาเดิน
ตามสภาพสวมกางเกงวอร์มขายาวสีเขียว
เสื้อยีนส์แขนยาว นอนหงาย น้ำลายฟูม
ปากมีเลือดไหลซึมตัวแข็งทื่อ ใกล้กันมี
ขวดยาฆ่ า แมลงและถั ง ฉี ด พ่ น วางอยู่
เบื้องต้นแพทย์ชันสูตรคาดว่าเสียชีวิต
แล้วประมาณ 6 ชั่วโมง
แพทย์ชันสูตรจาก รพ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า
จากสภาพศพมีนำ้ ลายฟูมปาก เลือดไหล
ตามลำตัวเป็นป้านแดง และสอบประวัติ
พบประวัติการใช้สารเคมีพ่นยาฆ่าแมลง
โดยไม่สวมหน้ากากป้องกัน เมื่อเกิดลม
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แปรปรวนอาจพัดสารเคมีเข้าร่างกาย
ทำให้มีสารพิษสะสม ส่งผลให้ร่างกาย
เหนื่อยอ่อน โดยก่อนเสียชีวิตหลังพ่นยา
ฆ่าแมลงแล้ว ไม่ได้ลา้ งมือ ล้างหน้า หรือ
เปลีย่ นเสือ้ ผ้า และยังไ่ ปนอนใกล้ไร่ยาสูบ
ทำให้ ต้ อ งนอนสู ด กลิ่ น สารเคมี เข้ า ไป
ขณะนอนหลับ ประกอบกับนอนใต้ต้นไม้ที่มีออกซิเจนน้อย ทำให้หมดสติและ
เสียชีวิตไปโดยไม่รู้ตัว

“

จากกรณีที่กระบือที่อ.ห้วยทับทัน
จ.ศรีสะเกษ เกิดการล้มตายอย่างต่อเนื่อง
เกือบ 60 ตัว ผลการชันสูตรพบว่า
กระบือตายเนื่องจากยาฆ่าแมลง
กลุ่มคาร์บาเมตที่ตกค้างในหญ้าและแหล่งน้ำ

“

ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์

ระบบ
ร่างก สมดุลกับ
า
ฮ
ปกติทย เช่น เกิด อร์โมนใน
ค
า
แท้งล งเพศ เป็น วามผิด
ูก เป็น หมัน
มะเร็ง
ตับ เสบ
ับอัก
เช่น ต เร็งตับ
มะ

ระบบ
เช่น เก ภูมิคุ้มกัน
ิด
ติดเชื้อ การแพ้
ง่าย

ะ
ะเพา
ร
ก
น
ิ
างเด อาเจียน
ท
บ
ระบ หาร เช่น ท้องเสีย
อา ดท้อง ำบาก
ปว าการล
กินอ

บ
อกั เส พ้
ง
ั
น
ผิวห แดง แ
ผื่น

ระ
เช่น คบบประสาท
สมาธ วามจำเสื่อ
เป็นล ิสั้น อัมพา ม
ม
ห
มดสต ต
ิ

สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

หากได้รับพิษจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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คุณเคยมี

อาการเหล่านี้หรือไม่?

“วิงเวียน หน้ามืด เป็นลม”
“ความจำเสื่อม สมาธิสั้น”
“แน่นหน้าอก”
“ตาแดง”

“เล็บหลุด”
“กล้ามเนื้ออ่อนแรง”
“ผื่นแดงผิวหนังอักเสบ”
“ความพิการจากการใช้
สารเคมีกำจัดแมลง Endosulfan”
คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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ข้อมูลบนฉลาก

วัตถุอันตรายทางการเกษตร
จะต้องมีเครื่องหมาย และข้อความเป็นภาษาไทย ดังนี้
• ชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ เช่น เอก้าโซน
• ชื่อสามัญ เช่น พาราควอด ไดคลอไรด์
• ชื่อวิทยาศาสตร์ ของสารสำคัญ เช่น paraquat dichloride
• อัตราส่วนผสม และลักษณะของผลิตภัณฑ์ (EC, WP, WSC, SP, G)
• ประเภทการใช้ (กำจัดแมลง, โรค, วัชพืช)
• ประโยชน์ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา พร้อมคำเตือน
• อาการเกิดพิษ การแก้พิษเบื้องต้น คำแนะนำให้ไปพบแพทย์
พร้อมฉลากและคำแนะนำสำหรับแพทย์ (ถ้ามี)
• ชื่อผู้ผลิต และชื่อผู้จำหน่าย สถานที่ตั้งทำการ โรงงาน
• ขนาดบรรจุ
• เดือนปีที่ผลิต หรือวันหมดอายุการใช้ (ถ้ามี)
• เลขทะเบียนวัตถุอันตราย
• เครื่องหมายและข้อความแสดงคำเตือนให้ระมัดระวังอันตราย

14 /

ชื่อการค้า

ประเภทการใช้
ชื่อสามัญ

เลขทะเบียน
วัตถุอันตราย

หมายเหตุ
• ชื่อสามัญ = ชื่อที่ถูกตั้งเพื่อเป็นมาตรฐานในการสื่อกัน
• ชื่อการค้า = ยี่ห้อ = ชื่อที่บริษัทผู้ขายตั้งขึ้นเอง เพื่อให้เรียกง่ายและใช้ในการ
โฆษณา ทำให้ติดปาก (สารที่มีชื่อสามัญเดียวกันมีหลายชื่อการค้าได้)

คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ที่ห้ามใช้ในประเทศไทย

ความจำเป็นในการประกาศห้าม
ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 43 ห้ามมิให้มกี ารผลิต นำเข้า
ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง วัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ 4 จำนวน 96
ชนิด ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ ความจำเป็นในการประกาศห้ามใช้วัตถุอันตราย ชนิดที่ 4
จำนวน 96 ชนิด เพราะ
1. มีพิษต่อคนและสัตว์สูงมาก
2. เกิดพิษเรื้อรัง ก่อมะเร็ง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
3. อยู่ในสภาพแวดล้อมได้นาน สลายตัวยาก
4. พิษตกค้างสะสมในห่วงโซ่อาหาร
5. พิษตกค้างในผลผลิต
6. มีสารเจือปนที่เป็นพิษ เช่น ไดอ๊อกซิน(dioxin) หรือ ดีดีที
7. เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ที่เป็นประโยชน์
8. ห้ามใช้ในประเทศพัฒนาแล้ว
9. มีสารอื่นใช้แทน ที่มีอันตรายน้อยกว่า
สิ่งที่เกษตรกรพึงระวัง
1. สารบางตัวนั้นอาจไม่สามารถพบได้แล้วตามท้องตลาด
2. สารบางตัวอาจมีการใช้ตัวอื่นทดแทนแต่ยังคงชื่อการค้าเดิมอยู่ ซึ่งเป็น
เหตุผลทางจิตวิทยาให้เกษตรกรบางคนคิดว่าเป็นตัวเดิมที่เคยใช้แล้วดี
3. บางตัวเป็นสารตัวเดิมที่ผิดกฎหมาย (ห้ามใช้) แต่มีการเปลี่ยนชื่อการค้า
ดังนั้นเกษตรกรผู้ใช้ต้องอ่านฉลากให้ดีก่อน โดยดูที่ “ชื่อสามัญ” ของสารว่าเป็น
สารห้ามใช้หรือเฝ้าระวังหรือไม่
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“

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

“

ที่ห้ามใช้หรือเฝ้าระวัง ?

คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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ตัวอย่าง

วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ที่ห้ามใช้ในประเทศไทย

ที่สามารถพบได้บ่อยหรือยังมีจำหน่ายอยู่ สำรวจ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553

ชือ่ สามัญ
พาราไธออน เมทิล (Parathion methyl)
ชือ่ การค้า
เช่น โฟลิดอน ดี605, ประตูทอง 3.5.9, โพลิดอน เอ็ม
50 อี 605, โฟลิดอน, พาราเมท เป็นต้น
การใช้ประโยชน์/ข้อบ่งใช้
ใช้ในการเพาะปลูกพืชจำพวกผักบุ้งจีน แอปเปิ้ล
กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ลำไย มะเขือเทศ ฝรั่ง พุทรา
ส้มเขียวหวาน ชมพู่ หัวหอม องุ่น คะน้า และข้าว
พิษและอันตรายที่สำคัญหรือเหตุผลที่ห้ามใช้
องค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นสารทีม่ อี นั ตรายร้ายแรงสูงมาก หากคนเรากินสารเคมี
ชนิดนีเ้ ข้าไปไม่ถงึ 1 ช้อนชา ก็อาจเสียชีวิตได้

18 /

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พาราไธออน เมทิล ในชือ่ การค้าอืน่ ๆ

ชือ่ สามัญ
เมวินฟอส (mevinphos)
ชือ่ การค้า
เช่น ไฟท์เตอร์, ฟอสดริน, ดูราฟอส, อะพาวินฟอส,
เมนิฟอส เป็นต้น
การใช้ประโยชน์/ข้อบ่งใช้ กำจัดแมลง
พิษและอันตรายที่สำคัญหรือเหตุผลที่ห้ามใช้
มีพิษเฉียบพลันสูง เมื่อได้รับเข้าไปเกิดอาการเป็นพิษ
ได้ทันที
คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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ชื่อสามัญ
เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan)
ชื่อการค้า
เช่น ธีโอดาน, พาโตดาน, แองโกลซัล,
ดีดาน, ไซแอมดาน, ทีโอน๊อก, ฮอยดาน,
นางงาม 35, บาดาลทอง, เคมีแฟน,
ลุกซอร์, อัฟโกแดน และการ์ดเนอร์ เป็นต้น
การใช้ประโยชน์/ข้อบ่งใช้
ไม้ผล ผัก และในนาข้าว ชาวนานิยมใช้
สารนี้กำจัดหอยเชอรี่
พิษและอันตรายที่สำคัญหรือเหตุผลที่ห้ามใช้
จัดว่ามีอันตรายปานกลาง หากคนเรากินสารเคมีชนิดนี้เข้าไปประมาณ 1 ช้อนชา
ถึง 2 ช้อนโต๊ะ ก็อาจเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล
สารนี้มีอันตรายต่อสัตว์น้ำรุนแรงมาก
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เอ็นโดซันแฟน ในชื่อการค้าอื่นๆ
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ชื่อสามัญ
โมโนโครโตฟอส (monocrotophos)
ชื่อการค้า
เช่น อะโซดริน, โมโนครอน, นูวาครอน
เป็นต้น
การใช้ประโยชน์/ข้อบ่งใช้
สารกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงปากดูด
พวกไร แมลงปีกแข็งพวกกัดกินใบ ที่เป็น
อันตรายต่อพืชตระกูลส้ม กล้วยไม้ องุ่น
ฝ้าย ถั่วเหลือง พริก หอม กระเทียม
พิษและอันตรายที่สำคัญหรือเหตุผล
ที่ห้ามใช้ เมื่อได้รับเข้าไปเกิดอาการเป็น
พิษได้ทันที พบพิษตกค้างในผลผลิตการ
เกษตรในปริมาณสูงเกินค่าปลอดภัย
ชื่อสามัญ
คลอร์เดน (chlordane)
ชื่อการค้า
เช่น ดี.ที., มาทร์ เป็นต้น
การใช้ประโยชน์/ข้อบ่งใช้ กำจัดแมลง
พิษและอันตรายที่สำคัญหรือเหตุผลที่
ห้ามใช้ เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
มีฤทธิต์ กค้างเป็นสารทีอ่ าจก่อให้เกิดมะเร็ง
มีฤทธิ์ตกค้าง มีหลายประเทศห้ามใช้ หรือ
จำกัดการใช้ และมีสารอื่นใช้ทดแทนได้
คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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ตัวอย่าง

วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ที่เฝ้าระวังการใช้ในประเทศไทย

ที่สามารถพบได้บ่อยหรือยังมีจำหน่ายอยู่ สำรวจ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553

ชื่อสามัญ เมโทมิล (Methomyl)
ชื่อการค้า เช่น แลนเนท, แลนน๊อค, สกาย เมโทมิล,
แรนดอม, น๊อคออน, เมทโธเม็กซ์, โกลเด้นฟลาย เป็นต้น
การใช้ประโยชน์/ข้อบ่งใช้
พืชจำพวกองุ่น ส้มเขียวหวาน สตรอเบอร์รี่ ลำไย
แอปเปิ้ล กระหล่ำปลี หัวหอม มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง
กระเจี๊ยบขาว เป็นต้น
พิษและอันตรายที่สำคัญหรือเหตุผลที่ห้ามใช้
มีพิษร้ายแรงสูง ตายได้
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เมท โทมิล ในชื่อการค้าอื่นๆ
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ชื่อสามัญ
ไดโครโตฟอส (Dicrotophos)
ชื่อการค้า
เช่น ตันโจดริน, ฮอนด้า เป็นต้น
การใช้ประโยชน์/ข้อบ่งใช้
พืชจำพวกผักกาดหัว ถัว่ ฝักยาว ข้าว กาแฟ
มะเขือเทศ ส้มเขียวหวาน มันฝรั่ง ข้าวโพด
คะน้า ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วแระ ถั่วแขก
อ้อย ถั่วลันเตา องุ่น ฝ้าย สตรอเบอร์รี่
กะหล่ำปลี
พิษและอันตรายที่สำคัญหรือเหตุผล
ที่ห้ามใช้
มีพิษร้ายแรงสูง มีอันตรายถึงชีวิต
ชื่อสามัญ
คาร์โบฟูแรน (Carbofuran)
ชื่อการค้า
เช่น ฟูราดาน, ยิปปูราน,
คาซาลิน, คาเบนฟูดาน 3 จี,
ค็อกโคได เป็นต้น
การใช้ประโยชน์/ข้อบ่งใช้
ข้าว แตงโม แตงกวา กาแฟ กล้วย องุ่น สตรอเบอร์รี่ ส้มเขียวหวาน ถั่วฝักยาว
ถั่วแขก ถั่วแระ ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เป็นต้น
พิษและอันตรายที่สำคัญหรือเหตุผลที่ห้ามใช้ มีพิษร้ายแรงสูง มีพิษถึงเสียชีวิต
คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ที่ห้ามใช้และห้ามมีไว้ในครอบครอง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 สำรวจ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553
ลำดับที่ 1
ชือ่ สามัญ คลอร์ไดมีฟอร์ม (Chlordimeform)
ชือ่ การค้า Acaron, Bermat, CDM, Fundex,
Galecon, Galecron, Ovatoxion RS-141,
Spanone, คลอร์ดิมีฟอร์ม
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม เมษายน 2520
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ลำดับที่ 2
ชื่อสามัญ เลปโตฟอส (leptophos)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม เมษายน 2520
เหตุผล บริษัทขอถอนผลิตภัณฑ์จากตลาด
เนื่องจากผลการทดลอง มีแนวโน้มว่าจะเป็น
สารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

ก่อให้เกิดมะเร็ง
ลำดับที่ 4
ชื่อสามัญ โซเดียมอาร์ซีไนต์ (sodiumarsenite)
ชื่อการค้า PESTICIDES CONTAINING
SODIUM ARSENITE
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม มกราคม 2524
เหตุผล ทำให้เกิดพิษสะสมในดินได้นาน เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ โดยเป็นสารที่ทำให้ทารก
ในครรภ์พิการหากได้รับสาร

ลำดับที่ 5
ชื่อสามัญ เอ็นดริน (endrin)
ชื่อการค้า endrin mixture, Endrin 1.6
EC, compound 269, Hexadrin
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม กรกฎาคม 2524
ลำดับที่ 3
ชื่อสามัญ บีเอชซี (BHC-benzenehexach- เหตุผล มีฤทธิ์ตกค้างนาน เสี่ยงภัยในการใช้
และการบริโภค มีฤทธิ์ตกค้างอยู่ในเมล็ดพืช
loride)
ที่ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ทำให้ถูกห้ามนำ
ชื่อการค้า เข้าผลิตผลการเกษตร สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ศัตรูที่
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
ต้องการกำจัด มีโอกาสได้รบั อันตรายมากเป็น
เดือนปีที่ห้าม มีนาคม 2523
เหตุผล มีฤทธิ์ตกค้างนานมาก เป็นสารที่อาจ พิษต่อปลาสูงมาก
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ลำดับที่ 6
ชื่อสามัญ ดีดีที (DDT)
ชื่อการค้า Agritan, anofex, arkotine, azotox, bosan, supra bovidermol, chlorophenothane, chlorophenotoxum
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม มีนาคม 2526
เหตุผล เป็นสารทีม่ แี นวโน้มทำให้สตั ว์ทดลอง
เกิดเป็นมะเร็ง มีฤทธิ์ตกค้างนาน

ลำดับที่ 9
ชื่อสามัญ ทีอีพีพี (TEPP)
ชือ่ การค้า fosvex, grisol HEPT hexamite,
Killax, kilmite 40, lethalaire g-52, lirohex, Moropal, mortopal Nifos, Nifost
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2527
เหตุผล มีคา่ ความเป็นพิษต่ำมาก มีความเสีย่ ง
ภัยต่อผู้ใช้สูง

ลำดับที่ 7
ชื่อสามัญ ท๊อกซาฟีน (toxaphene)
ชื่อการค้า strobane t-90, toxadust, toxakil, toxaphene, toxon 63, toxyphen
vertac toxaphene 90
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม มีนาคม 2526
เหตุผล เป็นสารทีม่ แี นวโน้มทำให้สตั ว์ทดลอง
เกิดเป็นมะเร็ง มีฤทธิ์ตกค้างนาน

ลำดับที่ 10
ชื่อสามัญ อีดีบี (EDB)
ชื่อการค้า Aadibroom E-D-Bee, Bromofume, Celmide DBE
ประเภทการใช้ ใช้รม
เดือนปีที่ห้าม กรกฎาคม 2529
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง เป็น
สารที่อาจทำให้ตัวอ่อนในครรภ์ผิดปกติ

ลำดับที่ 11
ลำดับที่ 8
ชือ่ สามัญ โซเดียมคลอเรท (Sodium chlorate)
ชื่อสามัญ 2, 4, 5-ที (2, 4, 5-T)
ชื่อการค้า
ชื่อการค้า estericide t-2 and t-245
chlorate of
Esteron esteron 245 be esteron brush soda, Chlokiller Esterone 245 Farmco Fence Rider rax, Chlofence rider Forron forst u 46 fortex
ric acid,
fruitone a Inverton 245
sodium
ประเภทการใช้ กำจัดวัชพืช
salt, Dropเดือนปีที่ห้าม กันยายน 2526
Leaf Fall
เหตุผล เป็นสารทีใ่ ช้แล้วมีพษิ ตกค้างนาน เป็น Harvest-Aid
สารทีอ่ าจก่อให้เกิดมะเร็ง และอาจทำให้ทารก Shed-A-Leaf ‘L’ soda chlorate
ในครรภ์ผิดปกติ
คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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Sodium chlorate, aqueous solution
ประเภทการใช้ กำจัดวัชพืช
เดือนปีที่ห้าม ตุลาคม 2529
เหตุผล เป็น strong oxidant ติดไฟง่าย
เสี่ยงภัยในการเก็บรักษา และอาจระเบิดได้
ลำดับที่ 12
ชื่อสามัญ ไดโนเส็บ (Dinoseb)
ชื่อการค้า Dinoseb, Dinoseb Phenol
DNBP, DNOSBP, DNSBP Dow General,
Basanite BNP 30, Caldon, Chemox
General & PE Chemox PE, Chemsect
Dinitrax, Dinitro, Dinitro-3
ประเภทการใช้ กำจัดวัชพืช
เดือนปีที่ห้าม พฤศจิกายน 2529
เหตุผล เป็นสารที่อาจทำให้เกิดความผิดปกติ
ต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในสัตว์เลีย้ งลูก
ด้วยนม และเป็นสารที่อาจมีผลในการก่อให้
เกิดมะเร็ง ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลำดับที่ 13
ชื่อสามัญ แคปตาโฟล (Captafol)
ชื่อการค้า Captafol, Difosan, Haipen,
Ortho 5865, Sanspor, Sulfenimide
ประเภทการใช้ กำจัดโรคพืช
เดือนปีที่ห้าม เมษายน 2530
เหตุผล เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

fluoroctove compound 1081, fluorakil
100, Fluorkill
ประเภทการใช้ กำจัดหนู
เดือนปีที่ห้าม กรกฎาคม 2530
เหตุผล มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำ ผู้ใช้
และผูเ้ กีย่ วข้องมีความเสีย่ งภัยจากการใช้มาก
ลำดับที่ 15
ชื่อสามัญ ฟลูออโรอะซีเตท โซเดียม (fluoroacetateSodium)
ชื่อการค้า -		
ประเภทการใช้ กำจัดหนู
เดือนปีที่ห้าม กรกฎาคม 2530
เหตุผล มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำ ผู้ใช้
และผูเ้ กีย่ วข้องมีความเสีย่ งภัยจากการใช้มาก
ลำดับที่ 16
ชื่อสามัญ ไซเฮกซาติน (Cyhexatin)
ชื่อการค้า Dowco 213,
Plictran, TCTH
ประเภทการใช้ กำจัดไร
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2531
เหตุผล เป็นสารทีม่ โี ลหะหนัก (ดีบกุ ) เป็นองค์
ประกอบ สลายตัวได้ยากในสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ 17
ชือ่ สามัญ พาราไธออนเอทิล (Parathion ethyl)
ชือ่ การค้า OMS 19, Orthophos PAC, Pacol,
ลำดับที่ 14
panthion Paradust, Paramar, paramar
ชื่อสามัญ ฟลูออโรอะเซทตาไมด์ (fluoroac- 50, Paraphos, parathene, Parathion
etamide)
Parathion-E, Parawet, parthion
ชื่อการค้า afl 1081, Amid kyseliny,
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
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เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2531
ในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์และสัตว์
เหตุผล มีพิษเฉียบพลันต่อมนุษย์สูงมาก โดย
เฉพาะการซึมเข้าทางผิวหนัง ผู้ใช้เสี่ยงภัยสูง ลำดับที่ 21
ชื่อสามัญ ดามิโนไซด์ (Daminozide)
ลำดับที่ 18
ชื่อการค้า alar-85, aminozide B 995
ชื่อสามัญ ดีลดริน (Dieldrin)
DMASA, Kylar NINE, B-NINE,SADH
ชื่อการค้า Aldrin, Alvit compound 497, ประเภทการใช้ ควบคุมการเติบโตของพืช
Dieldrex, Dieldrite, dieldrix
เดือนปีที่ห้าม เมษายน 2532
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2531
เหตุผล เป็นสารที่มีพิษตกค้างนาน สะสมใน ลำดับที่ 22
สิ่งแวดล้อมในร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้ ไม่มี ชื่อสามัญ ไบนาพาคริน (Binapacryl)
การพิสูจน์ในเรื่องพิษเรื้อรังอย่างเด่นชัด เสี่ยง ชื่อการค้า Acricid, Ambox, Endosan
ในการใช้มากกว่าสารตัวอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน ประเภทการใช้ กำจัดไร
เนือ่ งจากมีคา่ ความเป็นพิษต่ำกว่าสารชนิดอืน่ เดือนปีที่ห้าม กุมภาพันธ์ 2534
เหตุผล เป็นสารที่มีผลกระทบต่อตัวอ่อนใน
ลำดับที่ 19
ครรภ์และเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ชื่อสามัญ ออลดริน (Aldrin)
ชื่อการค้า Aldocit, Aldrex Aldrin, liquid ลำดับที่ 23
aldrin mixture, Aldrin-R, solid Aldrite, ชื่อสามัญ เพนตะคลอร์โรฟีนอล (penAldrosol compd 118
tachloro phenol)
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
ชื่อการค้า เดือนปีที่ห้าม กันยายน 2531
ประเภทการใช้ กำจัดโรคพืช
เหตุผล เป็นสารที่มีพิษตกค้างนาน สะสมอยู่ เดือนปีที่ห้าม สิงหาคม 2536
ในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์และสัตว์ เหตุผล ดูดซึมเข้าร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้
เร็ว สลายตัวยาก มีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ 20
ชื่อสามัญ heptachlor (เฮปตาคลอร์)		 ลำดับที่ 24
ชื่อการค้า ชื่อสามัญ เพนตะคลอร์โรฟีนอลโซเดียม
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
(pentachloro phenol sodium)
เดือนปีที่ห้าม กันยายน 2531
ชื่อการค้า Dowicide GPCP Sodium Salt
เหตุผล เป็นสารที่มีพิษตกค้างนาน สะสมอยู่ pentachlorophenol, sodium salt
คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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ประเภทการใช้ กำจัดโรคพืช
เดือนปีที่ห้าม สิงหาคม 2536
เหตุผล เป็นสารที่มีพิษสูง ทำอันตรายต่อ
ผิวหนัง ดูดซึมเข้าร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้
เร็ว สลายตัวยากมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ 25
ชื่อสามัญ สารประกอบเมอร์คิวรี่ (Mercury
compounds) หรือปรอท
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม สิงหาคม 2536
เหตุผล เป็นสารที่มีพิษสูงสลายตัวยาก มีพิษ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อมนาน เป็นพิษต่อปลา
และสัตว์น้ำ
ลำดับที่ 26
ชื่อสามัญ เอทธีลีน ไดคลอไรด์ (ethylene
dichloride)
ชื่อการค้า borer sol. Brocide destruxol,
dichloremulsion, Dichloroethane
ประเภทการใช้ ใช้รม
เดือนปีที่ห้าม กันยายน 2537
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ลำดับที่ 27
ชื่อสามัญ อะมิโนคาร์บ (aminocarb),
อะมิโนคาร์บ เมทาซิล
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม กันยายน 2537
เหตุผล มีค่า ADI ต่ำมากเสี่ยงภัยต่อการใช้

28 /

ลำดับที่ 28
ชื่อสามัญ โบรโมฟอส (bromophos)
ชื่อการค้า Bromofos, Brophene, CELA
S-1942, Nexion, Omexan
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม กันยายน2537
เหตุผล มีค่า ADI ต่ำมากเสี่ยงภัยต่อการใช้
ลำดับที่ 29
ชื่อสามัญ โบรโมฟอส เอทธิล (bromophos
ethyl)
ชื่อการค้า Filariol, Nexagan
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม กันยายน 2537
เหตุผล มีค่า ADI ต่ำมากเสี่ยงภัยต่อการใช้
ลำดับที่ 30
ชื่อสามัญ ดีมีตอน (demeton)
ชื่อการค้า Bayer 8169, Demox, Denox
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม กันยายน2537
เหตุผล มีค่า ADI ต่ำมากเสี่ยงภัยต่อการใช้
ลำดับที่ 31
ชื่อสามัญ เฟนทิน (fentin)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดโรคพืช
เดือนปีที่ห้าม กันยายน 2537
เหตุผล มีค่า ADI ต่ำมากเสี่ยงภัยต่อการใช้
ลำดับที่ 32
ชื่อสามัญ ไนโทรเฟน (nitrofen)

ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดวัชพืช
เดือนปีที่ห้าม กันยายน 2537
เหตุผล มีค่า ADI ต่ำมากเสี่ยงภัยต่อการใช้
ลำดับที่ 33
ชื่อสามัญ อะราไมท์ (aramite)
ชื่อการค้า Aracide, Niagaramite
ประเภทการใช้ กำจัดไร
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ปัจจุบันไม่มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย
ลำดับที่ 34
ชื่อสามัญ คลอร์เดน (Chlordane)		
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล มีฤทธิ์ตกค้าง อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
หลายประเทศห้ามใช ้หรือจำกัดการใช้ และ
มีสารอื่นใช้ทดแทนได้
ลำดับที่ 35
ชื่อสามัญ คลอร์ดีโซน (Chlordecone)		
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ไม่มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศ
ลำดับที่ 36
ชือ่ สามัญ คลอร์โรฟีนอลส์ (chlorophenols)

ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดวัชพืช
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งไม่มี
การนำเข้ามาใช้ในประเทศ
ลำดับที่ 37
ชื่อสามัญ 2,4,5-ทีพี (2,4,5-TP)
ชื่อการค้า aqua-vex, color-set double
strength, Fenoprop fenormone, fruitonet, Kuran
ประเภทการใช้ กำจัดวัชพืช
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง ไม่มี
การนำเข้ามาใช้ในประเทศ
ลำดับที่ 38
ชื่อสามัญ ฟีโนไธออล (phenothiol)
ชือ่ การค้า Kerbit, Phenothiol, Tripion CB
ประเภทการใช้ กำจัดวัชพืช
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง ไม่มี
การนำเข้ามาใช้ในประเทศ
ลำดับที่ 39
ชื่อสามัญ เอ็มซีพีบี (MCPB)
ชื่อการค้า Trifolex, Tropotox
ประเภทการใช้ กำจัดวัชพืช
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง ไม่มี
การนำเข้ามาใช้ในประเทศ
คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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ลำดับที่ 40
ชื่อสามัญ มีโคพรอพ (mecoprop)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดวัชพืช
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง ไม่มี
การนำเข้ามาใช้ในประเทศ

ลำดับที่ 44
ชื่อสามัญ เมวินฟอส (mevinphos)
ชื่อการค้า ไฟท์เตอร์, ฟอสดริน, ดูราฟอส,
อะพาวินฟอส, เมนิฟอส
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล มีพิษเฉียบพลันสูง

ลำดับที่ 41
ชื่อสามัญ ดีบีซีพี (DBCP)		
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ ใช้รม
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง ไม่มี
การนำเข้ามาใช้ในประเทศ

ลำดับที่ 45
ชื่อสามัญ ฟอสฟามิดอน (phosphamidon)
ชื่อการค้า Apamidon C 570, Dimecron,
dimercron, Dixon ML 97, Phosphamidon 8
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล มีพิษเฉียบพลันสูง

ลำดับที่ 42
ชือ่ สามัญ โมโนโครโตฟอส (monocrotophos)
ชื่อการค้า อะโซดริน, โมโนครอน, นูวาครอน
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล มีพิษเฉียบพลันสูง พบพิษตกค้างใน
ผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณสูงเกินค่า
ปลอดภัย
ลำดับที่ 43
ชือ่ สามัญ อะซินฟอส เอทธิล (azinphos ethyl)
ชื่อการค้า Acifon, Azinos, Bionex,
Cotnion-ethyl, Crysthion
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม พฤษภาคม 2543
เหตุผล มีพิษเฉียบพลันสูง
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ลำดับที่ 46
ชื่อสามัญ อะซินฟอส เมทธิล (azinphos
methyl)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้
ลำดับที่ 47
ชื่อสามัญ แคลเซี่ยม อาร์ซีเนท (calcium
arsenate)		
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลงและกำจัดวัชพืช
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้

ลำดับที่ 48
ชื่อสามัญ คลอร์ไธโอฟอส (chlorthiophos)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลงและไร
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้

เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้

ลำดับที่ 53
ชื่อสามัญ ไดซัลโฟตอน (disulfoton)		
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
ลำดับที่ 49
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
ชือ่ สามัญ ไซโคลเฮ็กซิไมด์ (cycloheximide) เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดโรคพืช
ลำดับที่ 54
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
ชื่อสามัญ ดีเอ็มโอซี (DNOC)		
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้ ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
ลำดับที่ 50
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
ชื่อสามัญ ดีมีฟิออน (demephion)
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้
ชื่อการค้า Cymetox, Pyracide
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
ลำดับที่ 55
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
ชือ่ สามัญ เฟนซัลโฟไธออน (fensulfothion)
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้ ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดไส้เดือนฝอย
ลำดับที่ 51
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
ชื่อสามัญ ไดมีฟอกซ์ (dimefox)
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
ลำดับที่ 56
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
ชื่อสามัญ โฟโนฟอส (fonofos )
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้ ชื่อการค้า DYPHONATE, Fonophos
N-2790, Stauffer N-2790
ลำดับที่ 52
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
ชื่อสามัญ ไดโนเธิร์บ (dinoterb)		
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
ชื่อการค้า เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้
ประเภทการใช้ กำจัดวัชพืช
คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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ลำดับที่ 57
ชื่อสามัญ มีฟอสโฟแลน (mephosfolan)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้
ลำดับที่ 58
ชื่อสามัญ พารีส กรีน (paris green)
ชือ่ การค้า basic green C.I. 77410, copper
acetate, arsenite, cupric acetoarsenite, emerald, green French, green
genuine, paris green, imperial green
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้

ลำดับที่ 61
ชื่อสามัญ สะคราแดน (scradan)
ชื่อการค้า OMPA,Ompacide,Ompatox,
Ompax,Pestox,Pestoxlll
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้
ลำดับที่ 62
ชื่อสามัญ ซัลโฟเทป (sulfotep)
ชื่อการค้า ASP-47, Bayer-e 393, Bay-g
393, Bladafum, Bladafun
ประเภทการใช้ กำจัดแมลงและไร
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้

ลำดับที่ 63
ลำดับที่ 59
ชื่อสามัญ อะมิโทรล (amitrole)
ชื่อสามัญ ฟอเรท (phorate)
ชื่อการค้า amino triazole, weedkiller
ชือ่ การค้า Dixon ML 97, Phosphamidon, 90, aminotriazolspritzpulver, amitol,
Phosphamidon8, Dimercron
amitril t.l., amitrol 90
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
ประเภทการใช้ กำจัดวัชพืช
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้ เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ลำดับที่ 60
ชื่อสามัญ โปรโธเอท (prothoate)
ชื่อการค้า FAC 20 Fositon Telefos,
Trimethoate
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม มิถุนายน 2543
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง บางประเทศห้ามใช้
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ลำดับที่ 64
ชื่อสามัญ เบต้า-เอชซีเอช (beta-HCH)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล มีผลในด้านพิษเรื้อรังต่อตับ ระบบ
สืบพันธุ์ ทำให้ตัวอ่อนผิดปกติ ทำให้เกิดเนื้อ-

งอกมีความคงทนในสภาพแวดล้อม

(Copper arsenate hydroxide)
ชื่อการค้า ลำดับที่ 65
ประเภทการใช้ กำจัดแมลงและกำจัดโรคพืช
ชื่อสามัญ แคดเมี่ยม (cadmium) และสาร เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
ประกอบแคดเมีย่ ม (cadmium compound) เหตุผล มีพิษเฉียบพลันสูง มีพิษเรื้อรัง และ
ชือ่ การค้า Cadmium, inorganic cadmium อาจก่อให้เกิดการกลายพันธุ์หรือเกิดมะเร็ง
oxide fume C.I. 77180
ประเภทการใช้ กำจัดโรคพืช
ลำดับที่ 69
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
ชื่อสามัญ เอทธิล เฮกไซลีนไกลคอล (ethyl
เหตุผล มีผลทำลายไต และก่อให้เกิดมะเร็ง hexyleneglycol)
ชื่อการค้า Carbide 6-12 EHD
ลำดับที่ 66
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
ชื่อสามัญ คาร์บอน เตตระคลอไรด์ (carbon เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
tetrachloride)
เหตุผล อาจทำให้แท้งหรือมีผลต่อทารก
ชือ่ การค้า bezinoform, carbona, carbon
chloride, carbon tet, flukoids, methane ลำดับที่ 70
tetrachloride, necatorina, necatorine ชือ่ สามัญ เอทธิลนี ออกไซด์ (ethyleneoxide)
ประเภทการใช้ ใช้รม
ชื่อการค้า เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
ประเภทการใช้ ไล่แมลง
เหตุผล มีพษิ เฉียบพลันสูง อาจก่อให้เกิดมะเร็ง เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
เหตุผล มีผลในด้านพิษเรื้อรัง อาจก่อให้เกิด
การกลายพันธุ์หรือเกิดมะเร็ง
ลำดับที่ 67
ชือ่ สามัญ คลอโรเบนซิเลท (chlorobenzilate) ลำดับที่ 71
ชือ่ การค้า ACAR, acaraben. acaraben 4E, ชื่อสามัญ เฮ็กซะคลอโรเบนซีน (hexachloakar, akar 338, akar 50, benzilan, benzilen robenzene)
ประเภทการใช้ กำจัดไร
ชื่อการค้า เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
ประเภทการใช้ กำจัดโรคพืช
เหตุผล เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล มีความคงทนในสภาพแวดล้อม และ
ลำดับที่ 68
อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ชื่อสามัญ คอปเปอร์ อาร์ซีเนท ไฮดรอกไซด์
คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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ลำดับที่ 72
ชื่อสามัญ ลีด อาร์ซีเนท (lead asenate)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล มีพิษเฉียบพลันสูง มีพิษเรื้อรัง อาจ
ทำให้เกิดเนื้องอก ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
และมะเร็ง
ลำดับที่ 73
ชื่อสามัญ ลินเดน (lindane)
ชื่อการค้า Iasochron, lendine, lentox,
lidenal, lindafor, lindagam, lindagrain,
lindagranox, lindalo, lindamul
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล มีความคงทนในสภาพแวดล้อม สะสม
และถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร ก่อให้เกิดมะเร็ง
ลำดับที่ 74
ชื่อสามัญ เอ็มจีเค รีเพลลเนต์-11 (MGK
repellent-11)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ ไล่เมลง
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล มีพิษเรื้อรัง ทำให้ระบบสืบพันธุ์ผิด
ปกติ อาจก่อให้เกิดเนื้องอกหรือมะเร็ง
ลำดับที่ 75
ชื่อสามัญ ไมเร็กซ์ (mirex)
ชื่อการค้า bichlorendo cg-1283,
dechlorane 4070, dechlorane plus
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ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล มีความคงทนในสภาพแวดล้อม
สามารถสะสมและถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร
ลำดับที่ 76
ชื่อสามัญ ไพรินูรอน (pyrinuron), พิริมินิล
(pyrimini)
ชื่อการค้า VACOR
ประเภทการใช้ กำจัดหนู
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล มีพิษเฉียบพลันสูง อาจทำให้เกิดโรค
เบาหวาน
ลำดับที่ 77
ชื่อสามัญ แซฟโรล (safrole)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ ขับไล่สัตว์เลี้ยงในบ้าน
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล เป็นสารอาจก่อมะเร็ง
ลำดับที่ 78
ชื่อสามัญ สโตรเบน (stroben), โพลีคลอโร
เทอร์พีนส์ (polychloroterpene)
ชื่อการค้า agricide, agricide maggot,
killer(f), allox, attac 4-2, attac 4-4, attac6, attac 6-3, attac 8, camphechor
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล มีความคงทนในสภาพแวดล้อม สะสม
และถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร ก่อให้เกิดมะเร็ง

ลำดับที่ 79
ชื่อสามัญ ทีดีอี (TDE) หรือ ดีดีดี (DDD)
ชือ่ การค้า Dilene, rhothane, rhothane D-3
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล คงทนในสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิด
มะเร็ง สะสมได้ในไขมัน มีผลต่อระบบประสาท
และระบบสืบพันธุข์ องสัตว์จำพวกนกและปลา
ลำดับที่ 80
ชือ่ สามัญ แธลเลีย่ ม ซัลเฟต (thalium sulfate)
ชื่อการค้า C.F.S., csf-giftweizen,
rattengiftkonserve
ประเภทการใช้ กำจัดหนู
เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล มีพิษเฉียบพลันสูง คงทนในสภาพ
แวดล้อม มีพิษสะสม มีผลต่ออวัยวะต่างๆ ใน
ร่างกาย เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่มิใช่เป้าหมาย
ลำดับที่ 81
ชื่อสามัญ แอสเบสทอล-อะโมไซท์ (asbestos-amosoite)
ชื่อการค้า amosite, amosite asbestos,
asbestos (brown)
ประเภทการใช้ เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล ลำดับที่ 82
ชื่อสามัญ เบนซิดิน (benzidine)		
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ -

เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล ลำดับที่ 83
ชื่อสามัญ บิส คลอโรเมทธิลอีเธออร์ (bis
chloromethyl ether)
ชื่อการค้า BCME, chloromethyl ether
ประเภทการใช้ เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล ลำดับที่ 84
ชื่อสามัญ 4-อะมิโนไดฟีนิล (4-aminodiphenyl)		
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล ลำดับที่ 85
ชื่อสามัญ ฟอสฟอรัส (phosphorus)
ชื่อการค้า Fosforo, fosfortrichloride,
Phosphore, phosphorus chloride
ประเภทการใช้ เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล ลำดับที่ 86
ชื่อสามัญ โพลีบรอมมิเนต ไบเฟนิล (polybrominate)
ชื่อการค้า BP-6, firemaster BP-6, PBBS
ประเภทการใช้ คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร
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เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล -

เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล -

ลำดับที่ 87
ชื่อสามัญ โพลีคลอริเนต ไตรเฟนิล (Polychlorinated triphenyls), PCTs
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล -

ลำดับที่ 91
ชื่อสามัญ 0-ไดคลอโรเนซิน (0-dichlorobenzene)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล -

ลำดับที่ 88
ชื่อสามัญ 2, 4, 5-ทีซีพี (2, 4, 5-trichlorophenol)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล -

ลำดับที่ 92
ชื่อสามัญ แนฟธิลอะมีน (napphylamine)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล -

ลำดับที่ 89
ชื่อสามัญ ไตร (2, 3-ไดโบรโมโปรพิล) (tri
(2, 3-dibromopropyl))
ชื่อการค้า HATE
ประเภทการใช้ เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล -

ลำดับที่ 93
ชือ่ สามัญ 4-ไดโตรไดเฟนิล (4-nitrodiphenyl)
ชื่อการค้า FW 925, mezotox, niclofen,
NIP, Nitofen, nitrafen, nitraphen,
nitrophen
ประเภทการใช้ เดือนปีที่ห้าม ธันวาคม 2544
เหตุผล -

ลำดับที่ 90
ชื่อสามัญ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (Vinyl
chloridemonomer)
ชื่อการค้า ประเภทการใช้ -

ลำดับที่ 94
ชือ่ สามัญ เมทธามิโดฟอส (methamidophos)
ชื่อการค้า methamidophos, methamidophos 60 SL
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
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เดือนปีที่ห้าม เมษายน2546
เหตุผล ลำดับที่ 95
ชื่อสามัญ พาราไธออน เมทธิล (Parathion
methyl)
ชื่อการค้า Methyl parathion 50%W/V,
parathion-methyl, Parathion methyl
50 EC
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง
เดือนปีที่ห้าม 2547

เหตุผล ลำดับที่ 96
ชื่อสามัญ เอ็นโดซัลแฟน (endosulfan)
ชื่อการค้า endosulfan, nuvosulfan, endosulfan 35, endosulfan 35 EC, thiodan
35, thionex 35 EC, endosulfan tech,
thionex tech, sharendo thch
ประเภทการใช้ กำจัดแมลง (Insecticide)
เดือนปีที่ห้าม 2547
เหตุผล -

รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ที่กรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวัง
สำรวจ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553
ลำดับที่ 1 ชื่อสามัญ อัลดิคาร์บ (aldicarb)
ลำดับที่ 2 ชื่อสามัญ
บลาสติซิดิน เอส
(blasticidin-SX)
ลำดับที่ 3 ชื่อสามัญ
คาร์โบฟูราน (carbofuran)

ลำดับที่ 6 ชื่อสามัญ อีโธโปรฟอส (ethoprofos)
ลำดับที่ 7 ชือ่ สามัญ โฟรมี
ทาเนต (fromethanate)
ลำดับที่ 8 ชื่อสามัญ เมทิดา
ไธออน (methidathion)

ลำดับที่ 4 ชื่อสามัญ
ไดโครโตฟอส (dicrotophos)

ลำดับที่ 9 ชื่อสามัญ เมโทมิล
(methomyl)

ลำดับที่ 5 ชื่อสามัญ อีพีเอ็น (EPN)

ลำดับที่ 10 ชือ่ สามัญ อ๊อกซามิล (oxamyl)
คู่มือวัตถุอันตรายทางการเกษตร

37

“

ไม่ใช่เฉพาะ เกษตรกร (ผู้ใช้) เท่านั้น
สมาชิกในครอบครัว เกษตรกร ผู้บริโภคทั่วไป
สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อม
ล้วนได้รับผลกระทบ โดยถ้วนหน้า!!!
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