
ข้อมูลภาพรวมมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด 
พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

ประเด็น สาระส าคัญ 
1.ที่มาและความส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบให้จ ากัด 

การใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส  
โดยมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาทั้งหมด 5 ฉบับ 3 ประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ 
1) การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลาก และภาชนะบรรจุ วัตถุอันตรายที่เก่ียวกับ 
พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส  
2) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การน าเข้า การส่งออก 
การมีไว้ในครอบครอง และก าหนดให้มีบุคลากร เฉพาะรับผิดชอบในการควบคุม
การขาย ซึ่งวัตถุอันตรายที่เก่ียวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 3 
ชนิดนี้  
3) การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เฉพาะ
วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 3 ชนิดนี้  
 
โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป   
 
ประกาศท้ัง 5 ฉบับ จะผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้ง 3 ชนิด  
ได้แก่ เกษตรกรผู้ใช้ ผู้รับจ้างพ่น ผู้ขาย ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า/ผู้ผลิต และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ใช้และผู้
รับจ้างพ่นสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ต้องผ่านการอบรม และหรือผ่านการทดสอบ
ความรู้ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) กรมวิชาการเกษตร อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
การยางแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
และอบรมผู้รับจ้างพ่น ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
2) กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตร 
3) การยางแห่งประเทศไทย อบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
4) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย อบรมและทดสอบให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 

3.Timeline การด าเนินงาน 1) วันที่ 12 มิถุนายน 2562 : เปิดระบบเลือกวิธีการเรียนรู้ ผ่าน“ระบบจ ากัด
การใช้สารเคมี 3 ชนิด” (https://chem.doae.go.th) หรือแอปพลิเคชันสมุด
ทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) 

https://chem.doae.go.th/


2) วันที่ 20 มิถุนายน 2562 : เริ่มเรียนทางระบบ e-learning  
3) วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 : เริ่มเปิดสอบออนไลน ์
4) วันที่ 1 สิงหาคม 2562 : เริ่มอบรม โดย ครู ข 
5) วันที่ 21 ตุลาคม 2562 : เริ่มใช้สิทธิ์ในการซื้อ 3 สาร 

4.ประเด็นที่จะสร้างการรับรู้ 1) ข้อก าหนดที่เกษตรกรควรรู้ตามประกาศจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด 
2) ข้อจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3) ข้อก าหนดที่ผู้รับจ้างพ่นสารควรรู้ตามประกาศจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด 
4) รู้จักสารเคมี 3 ชนิด การออกฤทธิ์ วิธีการใช้อย่างถูกต้อง 
5) การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัย  
6) แนะน าวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) 
7) ตัวอย่างความส าเร็จในการส่งเสริมการท าเกษตรตามระบบ GAP/อินทรีย์ 

5.เนื้อหาหลักสูตร หลักสูตร e-learning จ านวน 9 หัวข้อ ได้แก่ 
1) มาตรการจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2) อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกายและสุขภาพ 
3) การรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี 
4) ฉลากวัตถุอันตรายและการเลือกซ้ือสารเคมี 
5) การใช้สารเคมีพาราควอตและไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง 
6) การใช้สารเคมีคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง 
7) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์
ไพริฟอส ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
8) วิธีการพ่นสารก าจัดวัชพืชพาราควอตและไกลโฟเซตอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
9) วิธีการพ่นสารก าจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
หลักสูตรอบรมในห้องเรียน (ครู ข) จ านวน 3 ส่วน ได้แก่ 
1) มาตรการจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ฉลากวัตถุอันตราย 
2) อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกาย สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม 
3) การใช้วัตถุอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สารเคมี 3 ชนิด 

พาราควอต  
 พาราควอต เป็นสารก าจัดวัชพืชแบบสัมผัส และไม่เลือกท าลาย ใช้ฉีด
พ่นส าหรับวัชพืชหลังงอก สามารถใช้ในการควบคุมวัชพืชได้ทั้งใบแคบและใบ
กว้าง สารเข้าสู่ต้นพืชได้ทางใบและล าต้น มีกลไกการท าลายในพืชโดยยับยั้ง
กระบวนการสังเคราะห์แสง ออกฤทธิ์ท าลายเฉพาะส่วนของพืชที่มีสีเขียว 
 
 



ไกลโฟเซต 
 ไกลโฟเซต เป็นสารก าจัดวัชพืชแบบดูดซึม และไม่เลือกท าลาย ใช้ฉีด
พ่นส าหรับวัชพืชหลังงอก สามารถใช้ในการควบคุมวัชพืชได้ทั้งใบแคบและใบ
กว้าง โดยเข้าสู่เนื้อเยื่อสีเขียวของใบและล าต้นของวัชพืชโดยดูดซึมผ่านราก เหง้า 
ล าต้นที่ทอดยาวตามพ้ืนที่ เข้าสู่ระบบล าเลียงน้ าของพืช กลไกการท างานของ
ไกลโฟเซตคือ การยับยั้งการท างานของเอนไซม์ซึ่งเก่ียวข้องกับการสร้างกรดอะมิ
โนจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตของพืช 
 
คลอร์ไพริฟอส 
 เป็นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ใช้ก าจัด
แมลงศัตรูพืชได้หลากหลายทั้งแมลงปากดูด แมลงปากกัด มีคุณสมบัติทั้งถูกตัว
ตายหรือสัมผัส กินตาย การซึมผ่านใบ และเป็นไอระเหย มีการใช้ประโยชน์ทั้ง
การพ่นสารทางใบ การใช้การพ่นหรือราดลงดิน รองก้นหลุม การฉีดเข้าต้นตาม
รูเจาะของแมลง หรือใช้ส าหรับรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือป้องกันแมลงศัตรูในโรง
เก็บ เช่น การคลุกเมล็ดพันธุ์ และชุบกระสอบ การออกฤทธิ์เมื่อได้รับการสัมผัส 
กินหรือรับไอสาร โดยจะยับยั้งการท างานของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส 
ในระบบประสาท ท าให้เกิดอาการชักและเป็นอัมพาตได้ 

7.การข้ึนทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรควรขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่  
- ข้าว / ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / มันส าปะหลังโรงงาน / สับปะรดโรงงาน / อ้อย
โรงงาน - หลังปลูก 15 - 60 วัน  
- ปาล์มน้ ามัน / ยางพารา / กาแฟ / ไม้ผล / ไม้ยืนต้น - หลังปลูกแล้วไม่น้อย
กว่า 15 วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปี 
- แมลงเศรษฐกิจ / ประมง / ปศุสัตว์ - หลังเลี้ยงไม่น้อยกว่า 15 วัน 
- นาเกลือสมุทร - หลังจากวันที่ปล่อยน้ าเข้าแปลงแล้ว 1 วัน 
- พืชอ่ืนๆ - หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า  15 วัน 

8.บทบาทของกรมส่งเสริม
การเกษตร  

     สามารถสรุปภาพรวมบทบาทของกรมฯ ได้ 3 ด้านคือ 
     1. การให้ความรู้เกษตรกรในการเลือกและใช้สารเคมีให้ถูกต้องและ
ปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ (ครู ข) โดยมีเจ้าหน้าที่
ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ) เป็นหน่วย
สนับสนุนทางวิชาการ มีเจ้าหน้าที่งานอารักขาพืชทุกจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง  
     (ครู ข คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ  จังหวัด และศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร (ครู ก.) มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกร) 
     2. การดูแลอ านวยความสะดวกให้เกษตรกรได้รับสิทธิ์ ในการซื้อสารเคมี 3 
ชนิด ตามปริมาณการใช้ที่ก าหนดไว้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามขั้นตอนการ
การอนุญาตใช้สารเคมี 



     3. การส่งเสริมให้เกษตรใช้วิธีวธิีการแบบผสมผสาน หรือ IPM เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกให้กับเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืชหลากหลายวิธี และลดปริมาณ
การใช้สารเคมี เช่น วิธีกล เป็นการใช้แรงงานคน การใช้เครื่องทุ่นแรง ใช้วัสดุ
คลุมดิน วิธีเขตกรรม ได้แก่ การขังน้ าในนา การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชแซม การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์พืชที่ปลูกสูงกว่าปกติ และใส่ปุ๋ยที่
ถูกต้องและเหมาะสม การป้องกันก าจัดโดยชีววิธี เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตมาควบคุม
ศัตรูพืช การใช้สารเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้กันมากเพราะสะดวก
รวดเร็ว แต่ต้องใช้อย่างถูกต้อง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมการผลิตพืชอย่างปลอดภัยในระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์ 

9.พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

     พ้ืนที่ปลูกพืชทุกจังหวัด ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ซึ่งในส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ ได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
ปาล์มน้ ามัน พืชไร่ ไม้ดอก และไม้ผล ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ต้นน้ า  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะ  ส่วนยางพารา 
การยางแห่งประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ และอ้อย ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทรายเป็นผู้รับผิดชอบ  

10.ขั้นตอนการด าเนินงาน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
การข้ึนทะเบียนเกษตรกรมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

 1) เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตร 
 2) ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้
เพียง 1 คน 
 3) เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาข้ึนทะเบียน  
2. คุณสมบัติเกษตรกรที่จะขอสิทธิ์ใช้สาร 
 1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว  

2) ปลูกพืชที่อนุญาตให้ใช้สารพาราควอตและไกลโฟเซต ได้แก่ มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ส าหรับสารคลอร์ไพริฟอส ได้แก่ พืช
ไร่ ไม้ดอก และใช้เฉพาะการก าจัดหนอนเจาะล าต้นในไม้ผล  

3) ผู้ขอสิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
 4) เกษตรกรต้องไม่มีพ้ืนที่ปลูกอยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ า และพ้ืนที่สาธาณะ 
3. การตรวจสอบคุณสมบัติ 

1) กรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรว่าเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปีที่ผ่านมา (ปี 
2561) ในกลุ่มพืชทั้ง 6 ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล ข้าวโพด มันส าปะหลัง ไม้
ดอก และพืชไร่ ไว้แล้วหรือไม่ หากไม่พบชื่อในฐานข้อมูลจะมีข้อความไปแจ้งให้
เกษตรกรทราบ เพ่ือด าเนินการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ 

2) ถ้าพบข้อมูล ระบบจะตรวจสอบพิกัดที่ตั้งแปลงปลูกที่บันทึกไว้ หากไม่
พบจะต้องบันทึกพิกัดที่ตั้งแปลงปลูกในระบบทะเบียนเกษตรกรก่อน เสร็จแล้ว



ระบบจะน าไปตรวจสอบกับแผนที่พ้ืนที่ต้นน้ า (ตามค าจ ากัดความของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

- กรณี ที่ตั้งแปลงปลูกอยู่นอกพ้ืนที่ต้นน้ า (มีสิทธิ)  จะมีข้อความไปแจ้ง
ให้เกษตรกรทราบ ตามแปลงที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  

- กรณี ที่ตั้งแปลงปลูกอยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ า (ไม่มีสิทธิ) ซึ่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง 
3 นี้ในการเพาะปลูก ระบบจะแจ้งให้เกษตรกรทราบ ถ้าหากเกษตรกรจะ
อุทธรณ์ให้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์  
4. การสมัคร และเลือกช่องทางการเรียนรู้ 
  1) สมัครเลือกช่องทางการเรียนรู้ จาก “ระบบจ ากัดการใช้สารเคมี 3 
ชนิด” (https://chem.doae.go.th) หรือแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกร
ดิจิทัล (Farmbook) 

  (1) กรณีที่เกษตรกรด าเนินการได้เองผ่านระบบ โดยใช้สมาร์ท
โฟน และคอมพิวเตอร์ 

  (2) กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้เอง ติดต่อส านักงานเกษตร
อ าเภอ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้  

 2) กรณีเกษตรกรขาดคุณสมบัติ 
  (1) เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถขอขึ้นทะเบียน

เกษตรกรได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอที่ตั้งแปลงปลูก ส่วนยางพาราให้ขึ้น
ทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย 
  (2) หากพ้ืนที่ปลูกอยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ า ให้ด าเนินการขออุทธรณ์
เป็นรายแปลงในระบบ  

3) กรณีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะผ่านไปสู่หน้าเมนูหลัก “การ
เรียนรู้” ซึ่งมีให้เลือก 4 เมนู ได้แก่ 

เมนู 1 เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร (ครู ข) จากนั้นเลือก
สถานที่อบรม วันที่อบรมและเวลาที่ต้องการอบรม 

เมนู 2 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-learning) 
เมนู 3 สมัครเข้ารับการทดสอบ จากนั้นเลือกสถานที่สอบ วันที่

สอบและช่วงเวลา ที่ต้องการสอบ 
                     เมนู 4 ไม่ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบ 
5. การอุทธรณ์    
 กรณีเกษตรกรที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขออุทธรณ์
ได้ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
เกษตรกร 
 1) ด าเนินการอุทธรณ์รายแปลงที่ได้รับแจ้งว่าขาดคุณสมบัติในระบบ 
          2) ท าการยืนยันการอุทธรณ์ในระบบอีกครั้ง  
          3) เกษตรกรติดตามตรวจสอบสถานะได้จากระบบ หรือสอบถามได้ที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือส านักงานเกษตรจังหวัด 

https://chem.doae.go.th/


          4) ส านักงานเกษตรอ าเภอจะรวบรวมค าอุทธรณ์ส่งให้ส านักงานเกษตร
จังหวัด เพ่ือน าเข้าสู่ระบบอุทธรณ์ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) 
ทั้งนี้ การพิจารณาคาอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัดถือเป็นที่สิ้นสุด 
          5) ส านักงานเกษตรจังหวัดบันทึกผลการพิจารณาในระบบ เพ่ือแจ้ง
เกษตรกรทราบต่อไป 
6. การเข้ารับการทดสอบ 

ระบบการสอบเป็นแบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต พัฒนาโดยกรม
วิชาการเกษตร ซึ่งเกษตรกรทุกรายที่มีสิทธิสอบ ต้องทดสอบความรู้ ณ สถานที่
กรมส่งเสริมการเกษตร หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนดเท่านั้น โดยสอบผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน 

- กรณีสอบผ่าน  ระบบจะบันทึกในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของ
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยอัตโนมัติ ว่าเกษตรกรรายนี้ผ่านการทดสอบเรียบร้อย
แล้ว มีสิทธิซื้อและใช้สารเคมีท้ัง 3 ชนิด 

- กรณีสอบไม่ผ่าน  เกษตรกรมีสิทธิเข้ารับการทดสอบใหม่ในช่วงเวลา
ของการสอบนั้นอีก 1 รอบ 

ก่อนการทดสอบจะต้องเรียนรู้จากวีดีทัศน์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที 
และหากยังไม่ผ่านการทดสอบเกษตรกรต้องเข้าสู่ “ระบบจ ากัดการใช้สารเคมี 3 
ชนิด” (https://chem.doae.go.th) เพ่ือเข้าไปเลือกสถานที่ วัน และช่วงเวลาที่
จะสอบใหม่อีกครั้ง 
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