
ความเสี่ยงและอันตรายจากการประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
 

• ความเสี่ยง และอันตรายดานโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม   
แบงไดเปน 4 ดาน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางเคมี  ซ่ึงปจจัยทางเคมทีี่สําคัญคือ  สารเคมีกําจัดศตัรูพืช  จะมี

ผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  อาการที่เกิดขึ้นจะแตกตางกันตั้งแตอาการ
เล็กนอย  จนรนุแรงถึงแกเสยีชีวิต  ขึ้นอยูกบัชนิด ปริมาณ และทางเขาสูรางกายของสารเคมี 

2. ความเสี่ยงอันตรายตอปจจัยทางชีวภาพ  การทํางานในภาคเกษตรอันตรายจากปจจัยชีวภาพ 
ไดแก  ความเสี่ยงตอโรคติดตอระหวางสัตวและคน  เชน  โรคเลปโตสไปโรซิส  หรือโรคฉี่หนู  
โรคไขหวัดนก  โรคแอนแทรกซ  การติดเชื้อโรคทั่วไป  รวมถึงการบาดเจ็บจากการถกูสัตวราย
กัด  เชน  งู  หรือ สัตวมีพิษกดัตอย 

3. ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางกายภาพ  และเออรโกโนมิคส   การทาํงานในที่มีอากาศรอนทํา
ใหเกดิการเสียน้ําจากเหงื่อออกมากเกนิไป  ออนเพลีย  เปนลม  และหมดสติได  รวมถึงทาทาง
และสภาพการทํางานที่ไมเหมาะสม  อาจทาํใหเกดิปวดหลัง  ปวดกลามเนื้อและอาการบาดเจ็บ
ของกลามเนื้อและขออ่ืนๆ 

นอกจากนี้ภยัธรรมชาติยังนับเปนปจจยัทางกายภาพที่สามารถสรางความเสียหายตอ
ทรัพยสินและการบาดเจ็บของเกษตรกร  เชน  พายุ  ฝนแลง  น้ําทวม  แผนดินไหว 

4. ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางจิตวิทยาสังคม  ความเครียดจากปจจยัทางเศรษฐกจิ  เชน  
ราคาผลผลิตตกต่ํา  ไมไดผลผลิตตามที่คาดหวังไว  การเปนหนี้ทั้งในและนอกระบบ  ซ่ึงอาจ
เปนสาเหตุทําใหเกษตรกรเกดิอาการซึมเศรา  หมดหวังในชีวิต  และคดิฆาตัวตายในที่สุด 

 
• จากความเสี่ยงและอันตรายดังกลาว  จึงควรมีการปองกันอันตรายและการจัดการ 

ความเสี่ยง ในดานตางๆ ดังนี้ 
1. การปองกันอนัตรายและการจัดการความเสี่ยงดานสารกาํจัดศัตรูพืช  ไดแก  การไมใชสารเคมีที่

มีพิษรุนแรง  หรือไมใชวัตถอัุนตรายที่หามใชทางการเกษตร  ซ่ึงมีมากถึง 94 รายการ  การ
หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีโดยไมจําเปน  ถายงัจําเปนตองใชสารเคมีตองศึกษาวิธีการใชสารเคมี
อยางถูกตองกอนใช  และสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมเมื่อใชสารเคมี 

2. การปองกันอนัตรายและการจัดการความเสี่ยงดานปจจัยทางชีวภาพ  โดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อปองกันการติดเชื้อ  เชน   

• การหลีกเลี่ยงไมเขาไปในบริเวณที่สัตวปวย  หรือสงสัยวาจะปวยเปนโรค 



• การสวมรองเทาบูต  และการใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ทุกครั้งที่ตอง
สัมผัสกับสัตวที่เปนพาหะ 

• ลางมือทันที  และอาบน้ําภายหลังการทํางาน 
3. หลักการปองกันอันตรายและจัดการความเสี่ยงจากปจจัยทางกายภาพและเออรโกโนมิคส       

ไดแก  การปรบัปรุงแกไขความเสี่ยงที่พบ  เชน 
• หลีกเลี่ยงหรือไมทํางานในทากม  หรือเอี้ยวตัวมากๆ 
• ไมควรยกของหนักเกินไป  เชน  แรงงานชายที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป  แตหากตองยก

เคลื่อนยายของหนักเปนประจํา  ควรยกน้าํหนักของวัสดุส่ิงของนั้น ไมใหเกนิ 40%  
ของน้ําหนักตวั  และแรงงานหญิงควรยกน้ําหนกัของวสัดุส่ิงของนั้น ไมใหเกิน 25%  
ของน้ําหนักตวั  ควรหาคนหรืออุปกรณชวยยก 

ในดานกฎหมายแรงงานชายยกของหนกัไมเกนิ 50 กโิลกรัม 
ในดานกฎหมายแรงงานหญิงยกของหนักไมเกิน 25 กิโลกรัม 

• การจัดหาน้ําดืม่  และดื่มน้ําใหพอเพยีงเพื่อปองกันการสญูเสียน้ําจากอากาศรอน 
4. หลักการปองกันหรือการจัดการความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางจิตวิทยาสังคม  ซ่ึงสวนใหญ

มาจากปจจยัทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนเรื่องที่ตองกระทําทั้ง 2 ฝาย  คือ ฝายรัฐบาล  ตัวเกษตรกรเอง  
เชน  เกษตรกรควรมีการรวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็งและอํานาจในการตอรองราคา
ผลผลิต  สวนรัฐบาลควรมีนโยบายเอื้อทั้งในดานการผลิตและการตลาด  เพื่อใหเกษตรกรมี
รายไดพอเพียงสําหรับการเลี้ยงชีพของครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางสิ่งคุกคามสุขภาพ   ผลกระทบตอสุขภาพ  และการปองกัน 
   

สิ่งคุกคามสขุภาพ ผลกระทบตอสุขภาพ การปองกัน 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช อาการแพพษิตางๆ 

บางชนิดเปนสารกอมะเร็ง 
ลด/ละ/เลิก การใชสารเคมี 
สวมอุปกรณปองกันอันตรายอยางถูกตอง 
(ถาใชสารเคมี) 

ปจจัยทาง
เคมี 

ฝุนฟางขาว โรคปอดชาวนา (farmer lung) สวมหนากากปองกันฝุนอยางถูกตอง 
เชื้อโรคติดตอจากสัตว โรคแอนแทรกซ 

ไขหวดันก 
สวมอุปกรณปองกัน ทําความสะอาดและฆา
เชื้อในบริเวณที่เล้ียงและคอกสัตว 

ถูกสัตวทําราย การบาดเจ็บ  ถูกพิษ จัดพื้นทีใ่หโลง  หลีกเลี่ยงบริเวณที่เสีย่งภยั 

ปจจัยทาง
ชีวภาพ 

เชื้อโรคทั่วไป การติดเชื้อโรคทั่วไป รักษาสุขอนามัย ออกกําลังกายใหแข็งแรง 
ความรอน สูญเสียน้ํา  ลมแดด ดื่มน้ําใหเพยีงพอ 
แสงแดด ตอเนื้อ ตอลม ผิวหนังแสบรอน สวมหมวก และเสื้อแขนยาวปองกัน 

ปจจัยทาง
กายภาพ 

ความอับชื้น ทําใหเกดิเสี่ยงตอการติดเชื้อรา
และโรคผิวหนัง 

รักษาความสะอาดของรางกาย 
สวมอุปกรณปองกันเชน ถุงมือ รองเทาบูต 

ยกของหนัก ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดหลงั ยกของในทาทีเ่หมาะสม หาอุปกรณชวย เออรโก
โนมิคส ทํางานในทาซ้าํๆ นานๆ การอักเสบ บริเวณขอ หัวเขา หยุดพักเปนระยะ หาวิธีอ่ืนหรืออุปกรณชวย 
ปจจัยทาง
จิตวิทยา
สังคม 

ราคาผลผลิตตกต่ํา 
ไมไดผลผลิตตามที่หวัง  
มีหนี้สิน 

เครียด  นอนไมหลับ 
ซึมเศรา 
พยายามฆาตวัตาย 

การรวมกลุมกนัเพื่อสรางความเขมแข็งและ
เปนอํานาจในการตอรองในดานของราคา
ตนทุนการผลิตและผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร 
    

1. ออลดริน (aldrin) 23. คลอรโรเบนซิเลท (chlorobenzilate) 
2. อะมิโนคารบ (aminocarb) 24. คลอรโรฟนอล (chlorophenols) 
3. 4-อะมิโนไตฟนิล (4-aminodiphenyl) 25. คลอรไธโอฟอส (chlorthiophos) 
4. อะมิโทรล (amitrole) 26. คอปเปอร อารซีเนทไฮดร็อกไซด (copper arsenate 

hydroxide) 
5. อะราไมท (aramite) 27. ไซโคลเฮกซิไมด (cycloheximide) 
6. แอสเบสทอล อะโมไซท (asbestos-amosite) 28. ไซเฮกซาติน (cyhexatin) 
7. อะซินฟอส เอทธิล (azinphos-ethyl) 29. ดามิโนไซด (daminozide) 
8. อะซินฟอส เมทธิล (azinphos-methyl) 30. ดีบีซีพี (DBCP) (1,2-dibiomo-3-chloropropane) 
9. เบนซิดิน (benzidine) 31. ดีดีที (DDT) (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl 

ethane) 
10. เบตา เอชซีเอช (beta-HCH) 1,3,5/2,4,6-

hexachloro-cyclohexane) 
32. ดีมีฟออน (demephion) 

11. บีเอชซี หรือ เอชซีเอช (BHC หรือ HCH)  
(1,2,3,4,5,6-hexachloro-cyclohexane) 

33. ดีมีตอน (demeton) 

12. ไบนาพาคริล (binapacryl) 34. o-ไดคลอรโรเบนซิน (o-dichlorobenzene) 
13. บีส คลอรโรเมทธิลอีเธอร(bis(chloromethyl)ether) 35. ดีลดริน (dieldrin) 
14. โบรโมฟอส (bromophos) 36. ไดมีฟอกซ (dimefox) 
15. โบรโมฟอส เอทธิล (bromophos-ethyl) 37. ไดโนเล็บ (dinoseb) 
16. แดดเมยีม และสารประกอบแคดเมียม (cadmium 

and cadmium compounds) 
38. ไดโนเทิรบ (dinoterb) 

17. แคลเซียมอารซีเนท (calcium arsenate) 39. ไดซัลโฟตอน (disulfoton) 
18. แคปตาโฟล (captafol) 40. ดีเอ็นโอซี (DNOC) (4,6-dinitro-o-cresol) 
19. คารบอนเตตระคลอไรด (carbon tetrachloride) 41. อีดีบี (EDB) (1,2-dibromoethane) 
20. คลอรเดน (chlordane) 42. เอ็นดริน (endrin) 
21 คลอรดีโซน (chlordecone) 43. เอทธิล เฮกซิลีนไกลคอล (ethyl hexyleneglycol) 

(ethylhexane diool) 
22. คลอรไดมีฟอรม (chlordimeform) 44. เอทธีลีนไดคลอรไรด (ethylene dichloride) 



รายชื่อวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร 
 
45. เอทธีลีนออกไซด (ethylene oxide (1,2-

epoxyethane)) 
65. 4-ไนโตรไดเฟนิล (4-nitrodiphenyl) 

46. เฟนซัลโฟไธออน (fensulfothion) 66. ไนโทรเฟน (nitrofen) 
47. เฟนทิน (fentin) 67. พาราไทออน (parathion) 
48. ฟลูออโรอะเซทตาไมด (fluoroacotamide) 68. ปารีสกรีน (Paris green) 
49. ฟลูออโรอะซีเตทโซเดียม (fluoroacetate sodium) 69. โซเดียมเพนตะคลอรโรฟเนต หรือ โซเดียมเพนตะ

คลอรโรฟนอกไซด (pentachlorophenate sodium 
หรือ pentachlorophenoxide sodium) 

50. โฟโนฟอส (fonofos) 70. เพนตะคลอรโรฟนอล (pentachlorophenol) 
51. เฮปตาคลอร (heptachlor) 71. ฟโนไทออน (phenothiol) 
52. เฮกซะคลอรโรเบนซีน (hexachlorobenzene) 72. โฟเรท (phorate) 
53. ตะกัว่อารซีเนท (lead arsenate) 73. ฟอสฟามิดอน (phosphamidon) 
54. เลปโตฟอส (leptophos) 74. ฟอสฟอรัส (phosphorus) 
55. ลินเดน (lindane (>99% gamma-HCH หรือ 

gamma-BHC) 
75. โพลีบรอมมิเนต ไบเฟนิล (polybrominated 

biphenyis,PBBs) 
56. เอ็มซีพีบี (MCPB)[4- (4-chhloro-o-

tolyloxy)butyric acid] 
76. โพลีคลอรริเนต ไตรเฟนิล (polychlorinated 

triphenyls,PCTs) 
57. มิโคครอป (mecoprop) 77. โปรโทเอท (prothoate) 
58. มีฟอสโฟลาน (mephosfolan) 78. ไพรินูรอน (ไพริมินอล) (pyrinuron (piriminil)) 
59. สารประกอบของปรอท (mercury compounds) 79. แซพโรล (safrole) 
60. เมวินฟอส (mevinphos) 80. สะคราแดน (schradan) 
61. เอ็มจีเครีเพลเลนท 11 (MGK repellent-11) 81. โซเดียมอารซีไนต (sodium arsenite) 
62. ไมเร็กซ (mirex) 82. โซเดียมคลอเรต (sodium chlorate) ยกเวนในรูป

ผลิตภัณฑที่ผสมผสานหนวงปฏิกิริยาตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณประกาศกําหนด 

63. โมโนโครโตฟอส (monocrotophos) 83. สโตรเบน (โพลีคลอรโรเทอรพีน) 
(strobane(polychloroterpenes)) 

64. แนฟธิลอะมีน (napthylamine) 84. ซัลโฟเทป (sulfotep) 



รายชื่อวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร 
 
85. 2,4,5-ที (2,4,5-T) ([2,4,5-trichlorophenoxyl] acetic 

acid) 
90. แทลเลียมซัลเฟต (thallium sulfate) 

86. 2,4,5-ทีซีพี (2,4,5-TCP) (2,4,5-trichlorophenol) 91. ทอกซาฟน หรือ แคมฟคลอร (toxaphene หรือ 
camphechlor) 

87. ทีดีอี หรือ ดีดดีี (TDE หรือ DDD ) [1,1-dichloro-
2,2-bis(4-chlorophenyl) ethanel) 

92. ไตร 2,3-ไดโบรโมโปรพิล ฟอสเฟต (tri (2,3-
dibromopropyl) phosphate) 

88. ทีอีพีพี (TEPP) (tetraethyl pyrophosphate) 93. ไวนิลคลอรไรดโมโนเมอร (โมโนคลอรโรอีธีน) 
(vinyl chloridemonomer (monochloroethene)) 

89. 2,4,5-ทีพี (2,4,5-TP) ((+)-2-[2,4,5-
trichlorophenoxy] propionic acid) 

94. เมทามิโดฟอส (methamidophos) 

 
 


