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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจ ากัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต 
ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จ านวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
คือตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ประกาศนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีที่ได้มีการพิจารณา
จากคณะกรรมการวัตถุอันตราย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามประกาศดังกล่าว ได้แก่ เกษตรกรผู้ใช้สาร ผู้รับจ้างพ่นสาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้จ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก โดยมีหน่วยงานที่ ร่วมด าเนินการ คือ กรมวิชาการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย และภาคเอกชน 
โดยเกษตรกรที่จะประสงค์ใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในแปลงปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง 
ปาล์มน้ ามัน ยางพารา อ้อย พืชไร่ ไม้ดอก และไม้ผล ต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนการปลูกพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
และการยางแห่งประเทศไทย และต้องเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ และ/หรือผ่านการทดสอบวัดผลความรู้
ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย  

 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดอบรมและทดสอบความรู้เกษตรกร 
ที่ประสงค์จะใช้สารเคมี 3 ชนิด ดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือใช้เป็นแนวทาง  
ในการด าเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่เตรียมการ การด าเนินการรับสมัคร อบรม ทดสอบความรู้ และการติดตาม
ประเมินผล ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต 
และคลอร์ไพริฟอส ที่มุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรู้และน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องและปลอดภัย  
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บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำ 
 ประเทศไทยน าเข้าสารเคมีทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีปริมาณการน าเข้า

สารเคมีทางการเกษตร 198 ,317 ตัน คิดเป็นมูลค่า 27 ,922 ล้านบาท ซึ่งปริมาณสารเคมีทางการเกษตร
จ านวนดังกล่าว เป็นสารเคมีก าจัดวัชพืชถึง 148,979 ตัน คิดเป็นมูลค่า 13,686 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปริมาณ
การน าเข้าสารเคมีก าจัดวัชพืชในปี 2559 ถึง 23 ,383 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,998 ล้านบาท และในปี 2561  
มีปริมาณการน าเข้าสารเคมีทางการเกษตรทั้งหมด 170,827 ตัน คิดเป็นมูลค่า 27,982 ล้านบาท ในจ านวนนี้
เป็นสารเคมีก าจัดวัชพืช 125,281 ตัน มูลค่า 14,745 ล้านบาท ในแต่ละปี มีการน าเข้าสารเคมีก าจัดวัชพืช 
โดยเฉพาะสารพาราควอต และไกลโฟเซต คิดเป็นร้อยละ 60.55 ของสารก าจัดวัชพืช และร้อยละ 44.41  
ของสารเคมีทางการเกษตรที่มีการน าเข้า (ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร)  

 ในปี 2559 องค์กรพัฒนาเอกชน ได้เสนอข้อมูลการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเสนอให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด ประกอบด้วย 
สารเคมีก าจัดวัชพืช 2 ชนิด คือ พาราควอตและไกลโฟเซต และสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช 1 ชนิด คือ คลอร์ไพริฟอส 
แต่เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากสารเคมีทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนั้น เนื่องจากยังมีความจ าเป็นต้องใช้
สารเคมีก าจัดวัชพืช เพราะลงทุนน้อยกว่าการจ้างแรงงาน ส่วนคลอร์ไพริฟอสใช้ก าจัดหนอนเจาะล าต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังไม่มีสารเคมีชนิดอ่ืนมาทดแทน คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีอ านาจตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 ในการก าหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการก ากับดูแลวัตถุอันตราย ได้พิจารณาข้อเสนอในการให้ยกเลิก
การใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด และพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นของเกษตรกรแล้ว โดยได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
ไม่ยกเลิกการใช้ แต่ให้จ ากัดการใช้ สารเคมีทั้ง 3 ชนิด นอกจากนี้ยังให้ศึกษาวิจัย หาวิธีการ และหาสารเคมีชนิดอ่ืน
มาทดแทนต่อไปในอนาคตด้วย 

 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามมาตรการที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ 
6 มาตรการ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 5 ฉบับ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยประกาศฯ ทั้ง 5 ฉบับจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับตั้งแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแตว่ันที่ 20 ตุลาคม 2562  

2. สำระส ำคัญของประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 5 ฉบับ 
 ฉบับที่ 1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  

ในการผลิต การน าเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และก าหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการ
ควบคุมการขาย ซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 สาระส าคัญคือ 1) ผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมและหรือผ่านการทดสอบ และต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 2) ผู้รับจ้างพ่นต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด และต้องเข้ารับ 
การอบรมทุก ๆ ๓ ปี 3) ผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือขาย ต้องขายให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมและหรือทดสอบเท่านั้น  
4) ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือขายหรือเพ่ือใช้รับจ้าง ต้องแจ้งเกี่ยวกับการผลิต การน าเข้า 
การส่งออก และการครอบครอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 

 ฉบับที่ 2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลาก และ
ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิ ดชอบ พ.ศ. 2562 ก าหนดห้ามใช้
ไกลโฟเซตในพ้ืนที่ปลูกพืชผัก หรือพืชสมุนไพร พ้ืนที่ต้นน้ า และพ้ืนที่สาธารณะ ในกรณีอยู่นอกพ้ืนที่ข้างต้น ให้ใช้เฉพาะ
เพ่ือก าจัดวัชพืชในการปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผล ส่วนผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า
วัตถุอันตรายเกี่ยวกับไกลโฟเซต ต้องแสดงข้อความในฉลากวัตถุอันตรายเพ่ิมเติมจากที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร  
เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 ฉบับที่ 3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและ
ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2562 การใช้วัตถุ
อันตรายที่เกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอสก าหนดห้ามใช้ในพ้ืนที่ปลูกพืชผัก หรือพืชสมุนไพร พ้ืนที่ต้นน้ า และพ้ืนที่
สาธารณะ ให้ใช้เฉพาะในการปลูกไม้ดอก พืชไร่ และเพ่ือก าจัดหนอนเจาะล าต้นในไม้ผลเท่านั้น 

 ฉบับที่ 4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลาก และ
ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2562 ก าหนดห้ามใช้ 
ในพ้ืนที่ปลูกพืชผัก หรือพืชสมุนไพร พ้ืนที่ต้นน้ า และพ้ืนที่สาธารณะ ในกรณีอยู่นอกพ้ืนที่ข้างต้น ให้ใช้เฉพาะ 
เพ่ือก าจัดวัชพืชในการปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผล ทั้งนี้ ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า
วัตถุอันตรายเกี่ยวกับพาราควอต ต้องแสดงข้อความในฉลากวัตถุอันตรายเพ่ิมเติมจากที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร  
เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 ฉบับที่ 5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ที่มีอ านาจในการเข้าไปตรวจสอบการใช้วัตถุอันตราย ตามมาตรา 54 (1) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

3. ข้อก ำหนดส ำหรับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 3.1 ผู้ใช้ (เกษตรกร) 
  1) ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
  2) จะต้องผ่านการอบรม และหรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตรที่ก าหนด 
  3) ซื้อสารเคมีตามชนิด และปริมาณทีไ่ด้สิทธิ์ที่ก าหนดตามชนิดพืช และพ้ืนที่ปลูก 
  4) ในการผสมและฉีดพ่นสาร ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์การพ่น และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายที่เหมาะสม 
 3.2 ผูมี้ไว้ครอบครองเพื่อรับจ้ำงพ่น 
  1) ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด และต้องรับการอบรมทุก ๆ 3 ปี 
  2) ในการผสมและฉีดพ่นสาร ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์การพ่น และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายที่เหมาะสม 
  3) ไม่สามารถซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้ (สารที่ใช้พ่นจะต้องเป็นของเกษตรกรผู้ว่าจ้างจัดหามาให้
เท่านั้น) 
  4) ผู้รับจ้างพ่น ต้องมีใบอนุญาตรับจ้างพ่น 
  5) ผู้รับจ้างพ่นที่ไม่มีใบอนุญาต มีโทษ ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ทั้งจ า
ทั้งปรับ 
  6) ผู้พ่นเป็นลูกจ้างหรือผู้อยู่ในความควบคุม ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีคุณสมบัติ
ตามข้อ 1) และ 2)  
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 3.3 ผู้มีไว้ครอบครองเพื่อขำย  
  1) จัดให้มีบุคลากรเฉพาะในขณะที่มีการขายสารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยมีหน้าที่ในการควบคุมการขาย
สารเคมีทั้ง 3 ชนิด และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด และต้องเข้ารับการอบรม 
ทุก ๆ ๓ ปี 
  2) จัดวางสารเคมีทั้ง 3 ชนิด แยกออกจากวัตถุอันตรายชนิดอื่น และมีป้ายแสดงข้อความว่า 
“วัตถุอันตรายที่จ ากัดการใช้” 
  3) ขายให้เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และผ่านการทดสอบเท่านั้น ปริมาณการขายขึ้นอยู่กับ
ชนิดพืช และพ้ืนที่ปลูกของเกษตรกรแต่ละราย 
  4) ต้องแจ้งปริมาณการขาย และสต็อกสินค้าของสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ให้กรมวิชาการเกษตร 
ภายในวันถัดจากวันที่มีการขาย 
  5) ต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพ่ือขาย โดยระบุชื่อสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ไว้ใน
ใบอนุญาต 
  6) ผู้ขายที่ไม่มีใบอนุญาต มีโทษ ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
 3.4 ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ และผู้ส่งออก 
  1) แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตการน าเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครองเพ่ือขาย หรือ
เพ่ือใช้รับจ้าง 
  2) ผู้ผลิตและผู้น าเข้าที่ไม่มีใบอนุญาต มีโทษ ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
 3.5 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  1) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบการใช้วัตถุอันตราย ภายในเขตท้องที่
รับผิดชอบ 
  2) เป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐ ในการส ารวจ ตรวจสอบ เผยแพร่ความรู้ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มี
ความเข้าใจถึงบทบัญญัติ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด 
  3) เป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการเลือกซื้อ การใช้ปัจจัยการผลิต ที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และมีคุณภาพ  
  4) เป็นผู้ประสานงานในการสื่อสารระหว่างเกษตรกรกับภาครัฐ 
  5) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย 

4. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 4.1 กรมวิชาการเกษตร อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย และอบรมผู้รับจ้างพ่น ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และพนักงาน
เจ้าหน้าที ่
 4.2 กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน 
ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
 4.3 การยางแห่งประเทศไทย อบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 4.4 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย อบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
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5.วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน 

5.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้มาตรการการจ ากัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ไปสู่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

5.2 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ในการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส รวมทั้งสารเคมี
ทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ ในกระบวนการผลิตพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

5.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีผสมผสานในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  เพ่ือทดแทน หรือลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร  

6. เป้ำหมำย 
 เกษตรกรประมาณ 1.7 ล้านครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีความจ าเป็น 
ต้องใช้สารเคม ีดังต่อไปนี้  

6.1 สารเคมกี าจัดวัชพืช พาราควอต และไกลโฟเซต ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน 
และไม้ผล 

6.2 สารเคมีก าจัดแมลง คลอร์ไพริฟอส ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ ไม้ดอก และไม้ผล 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร 
พ้ืนที่ปลูกพืชทุกจังหวัด ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบ ได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน พืชไร่ ไม้ดอก และไม้ผล ซึ่งไม่ใช่พ้ืนที่ต้นน้ า ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะ  

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
เริ่มด าเนินการตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 

9. วิธีกำรด ำเนินกำร 
9.1 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี  

พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับรู้  และรับทราบผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

9.2 อบรมและถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชตามที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้
เกษตรกรมีความรู้ และสามารถป้องกันก าจัดศตัรูพืชได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

9.3 ทดสอบความรู้ เกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะใช้สารเคมพีาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 
ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ และผ่านเกณฑ์การทดสอบทีก่รมวิชาการเกษตรก าหนดไว้ จึงจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อ
สารเคมีตามความจ าเป็น ซึ่งก าหนดตามชนิดของพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก และปริมาณที่ก าหนด 

9.4 ส่งเสริมการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน แนะน าส่งเสริมการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืชหลากหลายวิธี  เพ่ือลดปริมาณการใช้สารเคมี เช่น วิธีกล 
เป็นการใช้แรงงานคน การใช้เครื่องทุ่นแรง ใช้วัสดุคลุมดิน วิธีเขตกรรม ได้แก่ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชแซม การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์พืชที่ปลูกสูงกว่าปกติ และใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสม การป้องกัน
ก าจัดโดยชีววิธี เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตมาควบคุมศัตรูพืช กำรใช้สำรเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้กันมาก 
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เพราะสะดวกรวดเร็ว แต่ต้องใช้อย่างถูกต้อง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตพืช
อย่างปลอดภัยในระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์ 
 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 เกษตรกรได้รับรู้มาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีท้ัง 3 ชนิด 
10.2 เกษตรกรที่มีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส มีความรู้และ

สอบผ่านเกณฑ์ในการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยค านึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งของตน และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

10.3 เกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
10.4 เกษตรกรใช้การก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

11. ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสำนงำน 
10.1 นายทวีพงศ์  สุวรรณโร ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

     หมายเลขโทรศัพท์   02-9406180 
     หมายเลขโทรสาร    02-6406180 
     E-mail   - 

10.2 นางพัชรมณฑ์  ศิริเลิศวิมล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
               กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
     หมายเลขโทรศัพท์   02-5612134 
     หมายเลขโทรสาร    02-5612134 
     E-mail   cpmp07@gmail.com 

10.3 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     หมายเลขโทรศัพท์   02-5793926 
     หมายเลขโทรสาร    02-9405720 
     E-mail   - 

10.4 นางอาภัสสิริ จันทรโรทัย ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
     หมายเลขโทรศัพท์   02-5793839 
     หมายเลขโทรสาร    02-5793839 
     E-mail   - 

10.5 นางสาววรวรรณ อังกสิทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
     หมายเลขโทรศัพท์   02-5795519 
     หมายเลขโทรสาร    02-5795519  
     E-mail   agritech.pr.@gmail.com 
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ขั้นตอนเตรียมกำร 

ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ 
  การสร้างการรับรู้ในสาระส าคัญของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับมาตรการ
จ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ทั้ง 5 ฉบับ มีรายละเอียดที่ส าคัญ
ซึ่งนักส่งเสริมการเกษตรจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจ เพ่ือน าไปสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และ
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ซึ่งสามารถจ าแนกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศดังกล่าวได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
เกษตรกร ผู้รับจ้างพ่นสารเคมี ผู้ผลิตและผู้น าเข้าสารเคม ีผู้จ าหน่ายสารเคมี และพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรรับผิดชอบหลักเฉพาะเกษตรกรผู้ใช้ (ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ไม้ดอก ไม้ผล พืชไร่) การยางแห่ง
ประเทศไทยรับผิดชอบเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายรับผิดชอบ
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในส่วนของผู้รับจ้างพ่นสารเคมี ผู้ผลิตและผู้น าเข้าสารเคมี 
รวมถึงผู้จ าหน่ายสารเคมี ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

  1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 1.1 ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือแจ้งให้เกษตรจังหวัดประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 5 ฉบับ ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

 1.2 ประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. 
เกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอรับฟังที่ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด ส่วนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  
รับฟังผ่าน SSNET กรมส่งเสริมการเกษตร 

 1.3 เกษตรจังหวัดน าเรื่องแจ้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด COO และ CO จังหวัด 
 1.4 เกษตรอ าเภอน าเรื่องแจ้งหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ แจ้งที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 1.5 เกษตรต าบลประสานงาน ศพก. อกม. และให้เกษตรกรประชาสัมพันธ์ต่อ 

  2. กำรประชำสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด เป็นการสื่อสาร  
สร้างความรู้ ความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร ถึงข้อก าหนด ข้อจ ากัด และวิธีการปฏิบัติตนของเกษตรกร 
โดยใช้ช่องทางสื่อสารระดับมวลชนและระดับพ้ืนที่ ใช้สื่อผสมผสาน เพ่ือให้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 5 ฉบับ มีประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรหลายประการ  
ซึ่งนักส่งเสริมการเกษตร จะต้องทราบ รวมทั้งแจ้งให้เกษตรกรทราบและตระหนักในข้อก าหนดดังกล่าว ดังนี้ 
 2.1 ประเด็นประชำสัมพันธ์ 
  2.1.1 ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี 3 ชนิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  1) ข้อก าหนดที่เกษตรกรควรรู้ตามประกาศจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด 

   2) ข้อจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   3) ข้อก าหนดที่ผู้รับจ้างพ่นสารควรรู้ตามประกาศจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด 
   4) รู้จักสารเคมี 3 ชนิด การออกฤทธิ์ วิธีการใช้อย่างถูกต้อง 
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  5) การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัย  
  6) แนะน าวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) 
  7) ตัวอย่างความส าเร็จในการส่งเสริมการท าเกษตรตามระบบ GAP/อินทรีย์ 
   2.1.2 การสร้างการรับรู้ Timeline เพ่ือให้เกษตรกรใช้สารเคมี 3 ชนิด ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  1) ขั้นตอนการปฏิบัติของเกษตรกรตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด 
  2) การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สร้างความเข้าใจขั้นตอน ตามมาตรการ
จ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด 
  3) การรับสมัครเกษตรกร อธิบายระบบการรับสมัคร วิธีการรับสมัคร และ 
การอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร 
  4) การถ่ายทอดความรู้ การแนะน าเกษตรกรเลือกช่องทางในการรับการถ่ายทอด 
ความรู้ และกระตุ้นการเรียนรู้ของเกษตรกร 
  5) การสอบวัดความรู้ การเตรียมตัวสอบ วิธีการสอบและการนัดหมายสถานที่สอบ
  6) สิทธิ์การใช้สารเคมี 

 2.2 สื่อและช่องทำงประชำสัมพันธ์ 
  2.2.1 ส่วนกลาง: ส านักงานเลขานุการกรม ด าเนินการ 
    1) จัดท าข้อมูลข่าวสารส าหรับเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ประกอบด้วย ข้อมูลส าหรับ
สื่อมวลชนข้อมูลถามตอบ (Q&A) ข่าวแจก จัดกิจกรรม Media Meeting 
    2) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย infographic motion graphic ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และสปอตวิทยุ 
   3) ช่องทางดาวน์โหลด ข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th ที่แบนเนอร์ "สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการจ ากัดการใช้ 3 สาร" หรือ
ทางลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/1zeZ7s8OILLwtSZ7TqOSqeoSmViXoitX3 และ QR code 

 
 

  2.2.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด 
  1) เกษตรจังหวัดควรน าเรียนหารือผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือทราบถึงความส าคัญ
ของมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด และพิจารณาสั่งการส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมท างานแบบบูรณาการ 
  2) เกษตรจังหวัดควรน าประเด็นเข้าสู่การประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  
ในระดับจังหวัด เพ่ือขอความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของแต่ละหน่วยงาน 
  3) นักส่งเสริมการเกษตรควรลงพ้ืนที่ไปพบปะกับพูดคุยกับเกษตรกร เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้มากที่สุด โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกษตรกรจะต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้ได้สิทธิ์ในการใช้สาร
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  4) น าสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรผลิตไปใช้ในการ
สร้างความเข้าใจกับเกษตรกร โดยเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในพ้ืนที่ ส่งสื่อผ่านทางช่องทางไลน์กลุ่มของเกษตรกร 
ใช้ประกอบการสอน หรือน าสื่อไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้อ่านท าความเข้าใจ 
  5) ก่อนการทดสอบความรู้ ควรนัดพบเกษตรกรเพ่ือทบทวนความเข้าใจ 
ของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างประสิทธิภาพในการสอบของเกษตรกรซึ่งไม่เท่าเทียมกันได้ 
  6) ส านักงานเกษตรอ าเภอควรจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มาขึ้น
ทะเบียน และก าหนดวันทดสอบความรู้ไว้แล้ว เพ่ือจะได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรมาสอบตามก าหนดนัดหมาย 
งบประมำณ : ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 1. กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
  1.1 เป็นผู้ประกอบการเกษตร 
 1.2 ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน 
 1.3 เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล
จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน 

 2. คุณสมบัติเกษตรกรทีส่มัครขอใช้สิทธิ ์
  2.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว  

 2.2 ปลูกพืชที่อนุญาตให้ใช้สารพาราควอตและไกลโฟเซต ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพด 
ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ส าหรับสารคลอร์ไพริฟอส ได้แก่ พืชไร่ ไม้ดอก และใช้เฉพาะการก าจัดหนอนเจาะล าต้น
ในไม้ผล  

 2.3 กรณีผู้ขอสิทธิ์ จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 2.4 เกษตรกรต้องไม่มีพ้ืนที่ปลูกอยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ า และพ้ืนที่สาธารณะ 

  3. กำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
   3.1 กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรกับฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรว่าครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) ในกลุ่มพืชทั้ง 7 ได้แก่ ปาล์ม
น้ ามัน ไม้ผล ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ไม้ดอก และพืชไร่ ของกรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้วหรือไม่ หากไม่พบ
ชื่อในฐานข้อมูลจะมีข้อความไปแจ้งให้เกษตรกรทราบในขั้นตอนการด าเนินงานที่ 4  

 3.2 ถ้าพบข้อมูลในฐานทะเบียนเกษตรกร ระบบจะตรวจสอบพิกัดที่ตั้งแปลงปลูกที่บันทึกไว้ใน
ระบบทะเบียนเกษตรกร หากไม่พบจะต้องบันทึกพิกัดที่ตั้งแปลงปลูกในระบบทะเบียนเกษตรกรก่อน เสร็จแล้ว
ระบบจะน าไปตรวจสอบกับแผนที่ พ้ืนที่ต้นน้ า (ตามค าจ ากัดความของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

 - กรณี ที่ตั้งแปลงปลูกอยู่นอกพ้ืนที่ต้นน้ า (มีสิทธิ์)  จะมีข้อความไปแจ้งให้เกษตรกรทราบ
ในขั้นตอนการด าเนินงานที่ 4 ตามแปลงที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  
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 - กรณี ที่ตั้งแปลงปลูกอยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ า (ไม่มีสิทธิ์) ซึ่งห้ามใช้ สารเคมีทั้ง 3 นี้ในการ
เพาะปลูก ระบบจะแจ้งให้เกษตรกรทราบในขั้นตอนการด าเนินงานที่ 4 ถ้าหากเกษตรกรจะอุทธรณ์ ให้เข้าสู่
กระบวนการอุทธรณ์ (รายละเอียดในขั้นตอนการด าเนินงานที ่5)  

อนึ่ง เจ้าหน้าที่เกษตรต าบล สามารถตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั้ง 6 กลุ่ม/ชนิด นี้ได้จาก
รายงานในระบบทะเบียนเกษตรกร ส าหรับใช้วางแผนการท างานและประชาสัมพันธ์ 
 

  4. กำรสมัคร และเลือกช่องทำงกำรเรียนรู้ 
  4.1 สมัครเลือกช่องทางการเรียนรู้ จาก “ระบบจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” (เว็บไซต์ 
https://chem.doae.go.th) หรือแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) 
   4.1.1 กรณีที่เกษตรกรด าเนินการได้เองผ่านระบบ โดยใช้สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์
   4.1.2 กรณีที่เกษตรกรไม่สามารถด าเนินการได้เอง ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอท าหน้าที่
อ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง  
  4.2 กรณีเกษตรกรขาดคุณสมบัติ 
  4.2.1 หากเกษตรกรยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถติดต่อขอ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน 
  4.2.2 หากพ้ืนที่ปลูกอยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ า ให้ด าเนินการขออุทธรณ์เป็นรายแปลงในระบบ 
(รายละเอียดในขั้นตอนด าเนินงานที ่5) 

กรณเีกษตรกรทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วน จะผ่านไปสู่หน้าเมนูหลัก มีให้เลือก 4 เมนู ได้แก่ 
เมนู 1  เขา้รับการอบรมโดยวิทยากร (ครู ข) จากนั้นเลือกสถานที่อบรม วันที่อบรม และเวลา  

ที่ต้องการอบรม 
เมนู 2  การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-learning) 
เมนู 3  สมัครเข้ารับการทดสอบ จากนั้นเลือกสถานที่สอบ วันที่สอบ และช่วงเวลาที่ต้องการสอบ 
เมนู 4  ไม่ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบ 

  5. กำรอุทธรณ์    
  5.1 เกษตรกร 
  5.1.1 ด าเนินการอุทธรณ์รายแปลงที่ได้รับแจ้งว่าขาดคุณสมบัติในระบบ 
  5.1.2 ยืนยันการอุทธรณ์ตามรายการในข้อ 5.1.1 
  5.1.3 ติดตามตรวจสอบสถานะได้จากระบบ หรือสอบถามได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
หรือส านักงานเกษตรจังหวัด 
  5.2 เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ 
  5.2.1 รวบรวมค าอุทธรณ์ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 
  5.2.2 ให้ความเห็นหรือข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  5.2.3 ติดตามผลการอุทธรณ์จากระบบของจังหวัด 
  5.3 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด 
  5.3.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมค าอุทธรณ์จากอ าเภอเข้าสู่ระบบอุทธรณ์  
เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) 

https://chem.doae.go.th/
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  5.3.2 การพิจารณาค าอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ระดับจังหวัด ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
  5.3.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดบันทึกผลการพิจารณาในระบบ 
  6. เข้ำรับกำรอบรมโดยวิทยำกร (ครู ข) เร่ิม 1 สิงหำคม 2562 
  6.1 หลักสูตร: ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม ประมาณ 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

  6.1.1 มาตรการจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  6.1.2 อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกาย และสุขภาพ ฉลาก

วัตถุอันตราย การใช้วัตถุอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
  6.2 การเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และก าหนดการอบรม 
  6.2.1 กรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการจัดสรรเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
แบบไร้สายให้แก่ส านักงานเกษตรอ าเภอตามความจ าเป็น เพ่ือใช้ส าหรับการอบรมและทดสอบความรู้เกษตรกร
หลังการอบรม 

  6.2.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ 
  1) คัดเลือกสถานที่อบรม วันที่อบรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถ
ประมาณการจากจ านวนผู้มีคุณสมบัติในอ าเภอจากระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     - สถานที่อบรม ไม่น้อยกว่ำ 1 แห่งต่อหนึ่งอ ำเภอ ซึ่งสถานที่อบรมควรสะดวก
ต่อการเดินทาง มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับรองรับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 

     - จ านวนวันจัดอบรม ไม่น้อยกว่ำ 1 วันต่อสัปดำห ์ 
  2) บันทึกข้อมูลสถานที่อบรม ได้แก่ ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง และพิกัด รวมถึงวันที่จะ

จัดอบรมและใน “ระบบจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” (เว็บไซต์ https://chem.doae.go.th) ตั้งแต่วันที่ 10 
มิถุนำยน 2562 เป็นต้นไป  
  3) ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดอบรมได้ตามความเหมาะสมของ
จ านวนเกษตรกร พ้ืนที ่และอุปกรณ ์
  6.3 ขั้นตอนการฝึกอบรม 
  6.3.1 ก่อนเริ่มฝึกอบรมส านักงานเกษตรอ าเภอตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเข้าอบรมได้จากระบบ
  6.3.2  ให้ผู้เข้าอบรมเซ็นชื่อในใบที่พิมพ์จากระบบเพ่ือยืนยันการเข้าอบรมในวันที่จัดอบรม 
  6.3.3 ด าเนินการฝึกอบรม 

  6.4 หลังอบรมเสร็จสิ้น แจ้งเกษตรกรเข้ารับการสอบ  
   6.4.1 กรณีสถานที่ฝึกอบรม พร้อมส าหรับการสอบ หลังการฝึกอบรมในวันเดียวกัน 
แจ้งใหเ้กษตรกรเข้ารับการทดสอบ ณ สถานที่ฝึกอบรม (รายละเอียดตามขั้นตอนการด าเนินงานที่ 8) 
  6.4.2 กรณีสถานที่ฝึกอบรม ไม่พร้อมส าหรับการสอบ หลังการฝึกอบรมในวันเดียวกัน 
แจ้งให้ เกษตรกรสมัครเข้ารับการทดสอบ เพ่ือให้ เกษตรกรเลือกสถานที่ สอบ (รายละเอียดตามขั้นตอน 
การด าเนินงานที่ 8) 
  6.5 รายงานผลการฝึกอบรม : เมื่อการอบรมเสร็จสิ้น บันทึกจ านวนผู้เข้ารับการอบรมในระบบ 
งบประมำณ : ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดอบรมเกษตรกร 

https://chem.doae.go.th/
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  7. กำรเรียนรู้ผ่ำนระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-learning) 
  7.1 วิชา “การใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” 
   เนื้อหาส าหรับการเรียนรู้ แบ่งเป็น 9 เรื่อง สื่อเรียนรู้มีความยาว 60 นาที เนื้อหาประกอบด้วย 
   7.1.1 มาตรการจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   7.1.2 อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกาย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
   7.1.3 การรักษาเบื้องต้น เมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารเคม ี
    7.1.4 ฉลากวัตถุอันตราย 
   7.1.5 การใช้สารก าจัดศัตรูพืชพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง 
   7.1.6 การใช้สารคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง 
   7.1.7 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
   7.1.8 วีดีทัศน์ “วิธีการพ่นสารก าจัดวัชพืชพาราควอตและไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัย” 
   7.1.9 วีดีทัศน์ “วิธีการพ่นสารก าจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง และปลอดภัย” 
  7.2 วิธีการเข้ารับการเรียนรู้ 
   7.2.1 เข้าสู่เว็ปไซต์การเรียนได้จาก เว็บไซต์ https://elearning.doae.go.th 
   7.2.2 เมื่อเรียนครบวิชาแล้ว จะมีแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือประเมินความรู้หลังเรียน 
   7.2.3 เมื่อเรียนรู้ครบทุกเรื่อง และทดลองท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะเชื่อมต่อไปยังหัวข้อ “สมัครเข้ารับการทดสอบ” (รายละเอียดตามขั้นตอนการด าเนินงานที่ 8) 
   7.2.4 เมื่อเรียนรู้ครบทุกเรื่อง และท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง
เกษตรกร "ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)" ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ เพ่ือจะได้น าข้อมูลมาประมวลผลสรุป และรายงานผลการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบดังกล่าวต่อไป 

  8. กำรสมัครเข้ำรับกำรทดสอบ 
  8.1 ระบบการสอบ  
    เป็นแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรต้องเข้าสู่ 
“ระบบจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” (เว็บไซต์ https://chem.doae.go.th) โดยเกษตรกรทุกรายที่มีสิทธิ์สอบ 
ต้องทดสอบความรู้ ณ สถานที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนดเท่านั้น ผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน 
  8.2 ข้อสอบ 
  ข้อสอบเป็นแบบถูก-ผิด จ านวน ๒๐ ข้อ ออกโดยกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรจะตอบ
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ข้อสอบจะถูกสุ่มมาจากระบบเป็นชุด ๆ ละ 20 ข้อ 
ซึ่งของแต่ละสถานที่ และแต่ละรอบของการสอบจะเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน เมื่อตอบครบ ๒๐ ข้อ ระบบจะตรวจ
ความถูกต้อง และแสดงผลการสอบทันที โดยเกณฑ์การผ่านสอบอยู่ที่ร้อยละ 75 หรือ 15 ข้อ ซึ่งผลการทดสอบ
จะมี 2 กรณี ดังนี ้

  - กรณีสอบผ่าน  ระบบจะบันทึกในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยอัตโนมัติ ว่าเกษตรกรรายนี้ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว มีสิทธิ์ซ้ือ และใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด 

https://chem.doae.go.th/
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  - กรณีสอบไม่ผ่าน  เกษตรกรมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบใหม่ในช่วงเวลาของการสอบนั้น
อีก 1 รอบ โดยก่อนการทดสอบจะต้องเรียนรู้จากวีดีทัศน์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที และหากยังไม่ผ่าน 
การทดสอบ เกษตรกรต้องเข้าสู่ “ระบบจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” (เว็บไซต์ https://chem.doae.go.th)  
เพ่ือเข้าไปเลือกสถานที่ วัน และช่วงเวลาที่จะสอบใหม่อีกครั้ง 
  8.3 การเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และก าหนดการสอบ 

  8.3.1 กรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการจัดสรรเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
แบบไร้สายให้แก่ส านักงานเกษตรอ าเภอตามความจ าเป็น เพ่ือใช้ส าหรับการทดสอบ 
  8.3.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ 

  1) พิจารณาคัดเลือกสถานที่สอบ วันที่สอบ และช่วงเวลาทดสอบ โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

      - สถานที่สอบ ไม่น้อยกว่า 1 แห่งต่อหนึ่งอ ำเภอ ซึ่งสถานที่ทดสอบควรสะดวก
ต่อการเดินทาง และมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับรองรับเกษตรกรที่เข้ารับการสอบ และมสีัญญาณอินเทอร์เน็ต ส าหรับใช้
อุปกรณก์ารสอบ 

      - จ านวนวันที่จัดสอบ ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่
  2) บันทึกข้อมูลสถานที่สอบ ได้แก่ ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง และพิกัด รวมถึงวันที่จะจัดสอบ 
และช่วงเวลาทดสอบในระบบ “ระบบจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” (เว็บไซต์ https://chem.doae.go.th)  
ตั้งแต่วันที ่10 มิถุนำยน 2562 เป็นต้นไป 
  3) แนวทางด าเนินการ ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดการทดสอบ ดังนี้ 
      - จัดการทดสอบให้ผู้สมัครสอบที่เลือกเมนู 2 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็คทรอนกิส์ 
(e-learning) และเมนู 3 (สมัครเข้ารับการสอบ) เริ่มด าเนินการสอบตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
      - จัดการทดสอบให้ ผู้ เข้ ารับการอบรม (เลื อกเมนู  1 ) ในวัน เดี ยวกัน 
หลังฝึกอบรม ณ สถานที่อบรม หรือแจ้งเกษตรกรสมัครเข้ารับการทดสอบตามข้อ 6.4 เริ่มด าเนินการสอบตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
  8.3.3 ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดการทดสอบความรู้เกษตรกรได้ตามความ
เหมาะสม ตามวัน เวลา สถานที่ และจ านวนเกษตรกรที่สมัครเข้าสอบ 

  8.4 ขั้นตอนการสอบ 
   8.4.1 ก่อนเริ่มการสอบส านักงานเกษตรอ าเภอตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ
ได้จาก “ระบบจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” (เว็บไซต์ https://chem.doae.go.th) 
   8.4.2 ให้พิมพ์ใบเซ็นชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบในรุ่นนั้น ๆ  ให้ผู้เข้าสอบเซ็นชื่อเพ่ือยืนยันการเข้าสอบ
ในวัน และช่วงเวลาที่จัดสอบ 
   8.4.3 เจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบ ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการท าข้อสอบ เกณฑ์การสอบ และวิธี
ปฏิบัติในกรณีสอบผ่าน และสอบไม่ผ่าน 
   8.4.4 เกษตรกร login เข้าสู่ระบบการสอบ (เว็บไซต์ https://chem.doae.go.th) 
โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน ผ่านอุปกรณ์ที่ เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้  หรืออุปกรณ์ส่วนตัวของเกษตรกร 
(เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบเลขบัตรประชาชนที่ใช้เข้าสู่ระบบ กับผู้ที่ท าการทดสอบ เพ่ือป้องกันการสอบแทน) และ
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกรหัสผู้คุมสอบ 

https://chem.doae.go.th/
https://chem.doae.go.th/
https://chem.doae.go.th/
https://chem.doae.go.th/
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   8.4.5 เกษตรกรกรลงมือท าข้อสอบ 
   8.4.6 เมื่อเกษตรกรท าสอบเสร็จแล้ว กรณีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ถือเป็นอันเสร็จสิ้น 
กระบวนการทดสอบ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ดูข้อ 8.2 

 8.5 รำยงำนผลกำรสอบ 
   เมื่อการสอบเสร็จสิ้น บันทึกจ านวนผู้เข้าสอบในระบบ https://chem.doae.go.th 
งบประมำณ : ส าหรับจัดซื้อเครื่องกระจายสัญญานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Access point) 

  9. ไม่ประสงค์เข้ำรับกำรอบรมและทดสอบ 
       กรณีเกษตรกรผู้เลือกช่องทางนี้ หมายความว่า เกษตรกรได้รับรู้ตามมาตรการจ ากัดการใช้
สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส แต่ไมม่ีความประสงค์เข้ารับการอบรมและการทดสอบ รวมถึง
ไม่มีความประสงค์ท่ีจะใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ดังกล่าว 
 

https://chem.doae.go.th/
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กระบวนกำรท ำงำนของระบบกำรใช้สำรเคมี ตำมมำตรกำรจ ำกัดกำรใช้วัตถุอันตรำย 
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ตำรำงสรุปกระบวนกำรท ำงำนของระบบกำรใช้สำรเคมี ตำมมำตรกำรจ ำกัดกำรใช้วัตถุอันตรำย 
(เฉพำะเกษตรกรที่ปลูก ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง ปำล์มน้ ำมัน พืชไร่ ไม้ดอก และไม้ผล) 

 
ขั้นตอน/กิจกรรม ช่องทำง/สถำนที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
  - การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร 

- แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
(Farmbook) 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

กรมส่งเสรมิการเกษตร ตลอดเวลา 

2. กำรตรวจสอบคุณสมบัติ  
  - ตรวจสอบทะเบียน
เกษตรกร 

- เว็บไซต์ https://chem.doae.go.th 
- แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
(Farmbook) 

กรมส่งเสรมิการเกษตร 12 มิถุนายน 2562 
เป็นต้นไป 

    - ตรวจสอบพ้ืนท่ี 
ห้ามใช้ พื้นที่ต้นน้ า 

- เว็บไซต์ https://chem.doae.go.th 
- แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
(Farmbook) 

กรมส่งเสรมิการเกษตร 12 มิถุนายน 2562 
เป็นต้นไป 

3. กำรรับสมัคร และเลือกช่องทำงกำรเรียนรู้  
  - สมัครเลือกช่องทาง
การเรยีนรู ้

- เว็บไซต์ https://chem.doae.go.th 
- แอป พลิ เค ชันสมุ ดทะ เบี ยน เกษตรกรดิ จิทั ล 
(Farmbook) 
- ส านักงานเกษตรอ าเภออ านวยความสะดวกแก่
เกษตรกรที่ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

กรมส่งเสรมิการเกษตร 12 มิถุนายน 2562 
เป็นต้นไป 

  - การอุทธรณ ์ - เว็บไซต์ https://chem.doae.go.th 
- แอป พลิ เค ชันสมุ ดทะ เบี ยน เกษตรกรดิ จิทั ล 
(Farmbook) 

กรมส่งเสรมิการเกษตร 12 มิถุนายน 2562 
เป็นต้นไป 

  - เข้ารับการอบรม 
โดยวิทยากร (ครู ข) 

สถานท่ี วัน และเวลาตามแต่ละหน่วยงานจัด กรมส่งเสรมิการเกษตร 1 สิงหาคม 2562 
เป็นต้นไป 

  - การเรยีนรูผ้่านระบบ
อิเล็คทรอนิกส์  
(e-learning) 

- เว็บไซต์ https://elearning.doae.go.th กรมส่งเสรมิการเกษตร 20 มิถุนายน 2562 
เป็นต้นไป 

  - การสมัครเข้ารับ 
การทดสอบ 

สถานท่ี วัน และเวลาตามแตล่ะหน่วยงานจัด กรมส่งเสรมิการเกษตร 12 มิถุนายน 2562 
เป็นต้นไป 

4. กำรทดสอบ  
  - ระบบการทดสอบ ระบบการสอบของกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 1 กรกฎาคม 2562 

เป็นต้นไป 
  - การทดสอบ สถานท่ี วัน และเวลาตามแต่ละหน่วยงานจัด กรมส่งเสรมิการเกษตร 1 กรกฎาคม 2562 

เป็นต้นไป 
5. ระบบขำยสำรเคมี ระบบซื้อ-ขายสาร กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ตุลาคม 2562  

เป็นต้นไป 
 
หมำยเหตุ กิจรรมในข้ันตอนท่ี 1 - 4 ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำ และอ้อย ด าเนินการโดยกำรยำงแห่งประเทศไทย และ
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ตำมล ำดับ  
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ขั้นตอนกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี เพ่ือให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอ     
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามประเมินผลการอบรมในห้องเรียนโดยวิทยากร (ครู ข) 
 2. เพื่อติดตามประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ e-learning 
 3. เพื่อติดตามประเมินผลการทดสอบความรู้ 
 4. ส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร 

กลุ่มเป้ำหมำย  
 เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนการปลูกพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่เข้ารับการอบรมและหรือทดสอบความรู้ 
ตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี ได้แก่ 
 1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ที่ลงทะเบียน เข้ารับการอบรมและ/หรือ
ทดสอบความรู้เพ่ือขอใช้สิทธิ์ซื้อสารก าจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต 
 2. เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ ไม้ดอก และไม้ผล ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและ/หรือทดสอบความรู้เพ่ือขอ
ใช้สิทธิ์ซื้อสารก าจัดแมลง คลอร์ไพริฟอส 

ประเด็นกำรติดตำม 

 1. การอบรมเกษตรกรโดยวิทยากร (ครู ข)  
 2. การทดสอบความรู้เกษตรกร 

 3. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ e-learning 
 5. ความพึงพอใจของเกษตรกร 

ผู้รับผิดชอบ 

 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กองแผนงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร    
ศูนย์ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
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บทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำน 

เป้ำหมำย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 6 หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการ 50 ศูนย์ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
   77 จังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ 882 อ าเภอ 

4.1. ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 6 หน่วยงำน 
1) เป็นศูนย์อ านวยการในส่วนภูมิภาค จัดตั้ ง war room ระดับเขต ท าหน้าที่ประสานงานกับ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 2) ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน 
 3) ร่วมวางแผนด าเนินการและอ านวยความสะดวกให้แก่ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

4) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร 

4.2 ศูนย์ปฏิบัติกำร 50 ศูนย์ 
 1) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมีให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
 2) ร่วมวางแผนด าเนินการและอ านวยความสะดวกให้กับส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
 3) สนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร (ครู ข) แก่ส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือช่วยในการอบรมและทดสอบ 
 4) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ 

4.3 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด 
 1) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการจ ากัดการใช้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 2) ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3) สนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร (ครู ข) แก่ส านักงานเกษตรอ าเภอเพ่ือช่วยในการจัดสอบและอบรม 

4) ก ากับดูแลการด าเนินงานอบรมและทดสอบ ของส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้เป็นไปตามแผน 
 5) ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมค าอุทธรณ์จากอ าเภอเข้าสู่ระบบอุทธรณ์ เสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เพ่ือพิจารณาค าอุทธรณ์  และบันทึกผลการพิจารณา 
ค าอุทธรณ์ในระบบ  

4.4 ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ 
1) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการจ ากัดการใชส้ารทั้ง 3 ชนิด แก่เกษตรกร และประชาสัมพันธ์ 

ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือการยางแห่งประเทศไทย 
2) อ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการรับสมัคร และเลือกช่องทางรับความรู้  ในกรณีที่เกษตรกร 

ไม่สามารถสมัครได้ด้วยตนเองจากระบบออนไลน์ 
3) รวบรวมค าอุทธรณ์ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ให้ความเห็นหรือข้อมูลประกอบการพิจารณา  

และติดตามผลการอุทธรณ์จากระบบของจังหวัด 
4) พิจารณาคัดเลือกสถานที่อบรม วันที่อบรม และจ านวนผู้เข้าอบรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม  

และบันทึกลงระบบ 



 
 

 

คู่มือ การปฏบิติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามมาตรการจ ากดัการใชส้ารเคมี 

 พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์พริฟอส 

18 

5) พิจารณาคัดเลือกสถานที่สอบ วันที่สอบ ช่วงเวลาทดสอบ และจ านวนผู้เข้าสอบ โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม และบันทึกลงระบบ 

6) ด าเนินการจัดการอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่ก าหนด 
7) ด าเนินการจัดการทดสอบเกษตรกร ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 
  



 
 

 

คู่มือ การปฏบิติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามมาตรการจ ากดัการใชส้ารเคมี 

 พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์พริฟอส 

19 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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1. แผนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-learning) 
ชุดการเรียนรู้ส าหรับผู้ใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 
 
1. ชื่อวิชำ  : การใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 
2. กลุ่มเป้ำหมำย  : เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Learning) การใช้สารเคมี 
       พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 
3. ระยะเวลำ : สื่อเรียนรู้มีความยาว 60 นาที 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ เรื่องวัตถุ
อันตราย ได้แก่ ชนิดพืช / พ้ืนที่ที่สามารถใช้สารเคมีข้อห้ามต่าง ๆ 
  4.2 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง  และ
ปลอดภัย และเห็นถึงอันตรายที่เกิดจาการใช้ผิดวิธี ที่เกิดขึ้นกับตัวเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี  
  4.3 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
5. ประเด็นเนื้อหำ  
 จ านวน 3 หมวด 9 เรื่อง 

หมวดที่ 1 มำตรกำรจ ำกัดกำรใช้วัตถุอันตรำย ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 เรื่อง คือ 
 1) เรื่องมาตรการจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หมวดที่ 2 อันตรำยจำกกำรใช้วัตถุอันตรำย ควำมเป็นพิษต่อร่ำงกำยและสุขภำพ จ านวน 2 เรื่อง คือ 
1) เรื่องอันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกายและสุขภาพ  
2) เรื่องการรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี 

หมวดที่ 3 กำรใช้วัตถุอันตรำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย จ านวน 6 เรื่อง คือ 
1) เรื่องฉลากวัตถุอันตรายและการเลือกซ้ือสารเคมี 
2) เรื่องการใช้สารเคมีพาราควอตและ ไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง 
3) เรื่องการใช้สารเคมีคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง 
4) เรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส   

ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
5) เรื่องวิธีการพ่นสารก าจัดวัชพืชพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
6) เรื่องวิธีการพ่นสารก าจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

6. สื่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
6.1 สื่อวีดีทัศน์  จ านวน 9 เรื่อง 
6.2 สื่ออ่ืนๆ (เพื่อเสริมความรู้ตามความเหมาะสม) 

       1) สื่อ PowerPoint 
        2) สื่อเอกสาร 
 

 
 



 
 

 

คู่มือ การปฏบิติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามมาตรการจ ากดัการใชส้ารเคมี 

 พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์พริฟอส 

21 

7. แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

กระบวนกำรเรียนรู้ / หมวด เรื่อง 
ควำมยำว 

(นำที) 
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดในแผนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านระบบ 
          อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

ขั้นที ่2 ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาจากสื่อวีดีทัศน์ จ านวน 9 เรื่อง โดยใช้ระยะเวลาตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 

หมวดที่ ๑ มาตรการจ ากัดการใช้วัตถุ
อันตราย ประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

1. มาตรการจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ 

5.53 

หมวดที ่๒ อันตรายจากการใช้วัตถุ
อันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกาย 
และสุขภาพ  

2. อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกาย 
และสุขภาพ 

4.39 

3. การรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี 5.39 
หมวดที ่๓ การใช้วัตถุอันตรายอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย  
จ านวน 6 เรื่อง 

4. ฉลากวัตถุอันตรายและการเลือกซ้ือสารเคมี 5.00 

5. การใช้สารเคมีพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง 8.51 

 6. การใช้สารเคมีคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง 2.46 
 7. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารเคมีพาราควอต  

ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
5.54 

 8. วิธีการพ่นสารก าจัดวัชพืชพาราควอต และไกลโฟเซต 
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

7.11 

 9. วิธีการพ่นสารก าจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง 
และปลอดภัย 

7.46 

ทั้งนี้ สามารถศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้เพ่ิมเติม ได้จากสื่อ power point เอกสาร และสื่ออ่ืนๆ ที่อยู่ในระบบโปรแกรม 

ขั้นที่ 3 ท าแบบทดสอบความรู้หลังเรียนจบเนื้อหาทั้ง 9 เรื่อง จ านวน 20 ข้อ โดยไม่จ ากัดเวลาและจ านวนครั้ง 

ขั้นที่ 4 ตอบแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ซึ่งเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรการจ ากัดการ

ใช้สารเคมีเกษตร สามารถความรู้น าไปใช้ประกอบอาชีพ และใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจน มี
ความตระหนักอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง 

8.2 มีหลักสูตรและแนวทางการส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรเพ่ือลดการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ใช้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
9. กำรวัดผลและประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบความรู้หลังเรียนส าหรับเกษตรกร  
9.2 แบบประเมินผล (เพ่ือวัดการน าไปใช้) 
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 2. แผนกำรเข้ำรับกำรอบรมโดยวิทยำกร (ครู ข) 
 
ชื่อวิชำ  การอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส  
เป้ำหมำย เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง ข้าวโพด ไม้ผล ไม้ดอก และพืชไร่  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจ ากัดการใช้
วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 

2. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง
ปลอดภัย รวมถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี ที่เกิดขึ้นกับตัวเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  

3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้วัตถุอันตรายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
ระยะเวลำ 09.00 - 15.00 น. 
 
แผนกำรอบรม 

ประเด็นเนื้อหำ ประเด็นย่อย 
ระยะเวลำ 

(นำที) 
ส่ือ 

1. มาตรการจ ากัดการใช้วัตถุ
อันตราย ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

1.1 มาตรการจ ากัดการใช้วัตถุอันตราย  
1.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

60 powerpoint 
วีดีทัศน์ 

2. อันตรายจากการใช้วัตถุ
อันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกาย 
และสุขภาพ ฉลากวัตถุอันตราย 

2.1 อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษ 
ต่อร่างกายและสุขภาพ 

2.2 การรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้
สารเคมี 

2.3 ฉลากวัตถุอันตราย 

60 powerpoint 

3. การใช้วัตถุอันตรายอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

3.1 การใช้สารเคมีพาราควอต และไกลโฟเซตอย่าง
ถูกต้อง 

3.2 การใช้สารเคมีคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง 

3.3 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารเคมีพารา
ควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

3.4 วิธีการพ่นสารก าจัดวัชพืชพาราควอต และไกลโฟเซต
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

3.5 วธิีการพ่นสารก าจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

 

90 powerpoint 
วีดีทัศน์ 
สาธิต 

4. ถาม-ตอบ และชี้แจงเกี่ยวกับ
การเข้ารับการทดสอบ 

 60  

ระยะเวลำหลักสูตร 300 นำที (5 ชั่วโมง) 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ปฏิบัติ และใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีผิดวิธี 
 
หมำยเหตุ 
 สามารถดาวน์โหลด powerpoint และหลักสูตรฉบับเต็ม เพ่ือใช้ประกอบการอบรมเกษตรกร ได้จาก 
https://drive.google.com/drive/folders/1JFFcv6m-Upn5NQAJYkVLKVii1tOO6OSe 
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3. ค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนกำรจ ำกัดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร 
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 4. ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ ำนวน 5 ฉบับ 
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 5.  ระบบจ ำกัดกำรใช้สำรเคม ี3 ชนิด (เว็บไซต์ https://chem.doae.go.th) 
 
 - กำรรับสมัครและเลือกช่องทำงกำรเรียนรู้ 

 
 

 
 
  

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

 
- กำรบันทึกสถำนที่สอบ 
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  6. ค ำนิยำมพื้นที่ต้นน้ ำ  
 

“พ้ืนที่ต้นน้ า” คือ พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ข้อที่ (5) ของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2529   ข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า 
 
1. มำตรกำรกำรใช้ท่ีดินในพื้นที่ลุ่มน้ ำ ชั้นที่ 1 เอ 

1.1 ในพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นนี้ไม่ให้มีการใช้พ้ืนที่ในทุกกรณี ทั้งนี้เพ่ือรักษาไว้เป็นพื้นที่ ต้นน้ าล าธารอย่างแท้จริง 
1.2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ ารุงรักษาป่าธรรมชาติที่มีอยู่ และระงับการอนุญาตท าไม้เด็ดขาด และให้

ด าเนินการป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าอย่างเข้มงวดกวดขัน 
1.3 ถ้าหากภายหลังส ารวจพบว่าพื้นที่ใดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง ให้หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องด าเนินการปลูกป่าทดแทนต่อไป 
1.4 บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยู่ดั้งเดิมก่อนปี พ.ศ. 2525 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการโยกย้าย

ราษฎรเหล่านั้นออกไปจากพ้ืนที่ และจัดที่ท ากินให้เพื่อมิให้มีการบุกรุกและ ท าลายป่าให้ขยายขอบเขตออกไปอีก 
1.5 ถ้าหากภายหลังส ารวจพบว่า พ้ืนที่ใดมีราษฎรบุกรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ภายหลัง ปี พ.ศ. 2525  

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอพยพโยกย้ายออกจากพ้ืนที่ 

2. มำตรกำรกำรใช้ท่ีดินในพื้นที่ลุ่มน้ ำชั้นที่ 1 บี 
2.1 พ้ืนที่ใดที่มีการเปลี่ยนสภาพ เพ่ือประกอบการเกษตรกรรมรูปแบบต่าง ๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาด าเนินการก าหนดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม 

2.2 บริเวณใดที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือท าแหล่งพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบต่าง ๆ ไปแล้ว หากจะมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดจะต้องด าเนินการวางแผนใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติในลักษณะที่เอ้ืออ านวย
ต่อการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

2.3 บริเวณพ้ืนที่ใดซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ปลูกป่าฟ้ืนฟสูภาพต้นน้ าล้ าธารอย่างรีบด่วน 

2.4 ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างถนนผ่านเข้าไปในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นนี้ หรือการท าเหมืองแร่ หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบในโครงการจะต้องด าเนินการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน ที่เกิดขึ้นในบริเวณโครงการ 
เนื่องจากการปฏิบัติการในระหว่างด าเนินการ และภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ มิให้ลงสู่แหล่งน้ าจนท าให้เกิด
อันตรายแก่สัตว์น้ า และไม่สามารถน ามาอุปโภคและบริโภคได้ 

2.5 ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโครงการที่มีความส าคัญ 
ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการดังกล่าว น าโครงการนั้น เสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป 

2.6 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องอนุญาตให้ประทานบัตร หรือต่ออายุประทานบัตร การท าเหมืองแร่  
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 
3. มำตรกำรกำรใช้ท่ีดินในพื้นที่ลุ่มน้ ำชั้นที่ 2 

3.1 การใช้พ้ืนที่ท ากิจการป่าไม้และเหมืองแร่ หรือกิจการอ่ืนที่มีความส าคัญ ทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศอย่างแท้จริง และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วว่า ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหาพ้ืนที่
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ด าเนินการที่อ่ืนได้ควรอนุญาตให้ได้แต่จะต้องมีการควบคุม วิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินเพ่ือการนั้น ๆ อย่างเข้มงวด
กวดขัน และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร และพ้ืนที่
ตอนล่างอย่างเด็ดขาด 

3.2 การใช้ที่ดินเพ่ือกิจการทางด้านเกษตรกรรม ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด 
3.3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการปลูกป่าในบริเวณท่ีถูกท าลายโดยรีบด่วน 

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ าและการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า, กันยายน 2558, ส านักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นท่ีต้นน้ า 
1. ใช้ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ้อนทับกับข้อมูลคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1  

และลุ่มน้ าชั้นที่ 2 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2529) 
2. กรณีไม่มีผังแปลง จะใช้ข้อมูลพิกัดจากระบบทะเบียนเกษตรกรในการซ้อนทับข้อมูล 
3. กรณีไม่มีพิกัดและยังไม่มีผังแปลง ให้เกษตรกรจับพิกัดน ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

เพ่ือตรวจสอบการซ้อนทับในลุ่มน้ า 
4. หากชี้แปลงได้ในแผนที่ SSmap ให้น าพิกัดบันทึกเข้าระบบ เพ่ือตรวจสอบว่าพิกัดนั้นตกอยู่ในพ้ืนที่

ต้นน้ าหรือไม่ 
5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบให้เกษตรกรทราบ 
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 7. ค ำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณร์ะดับจังหวดั 
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8. ค ำนิยำมพืชท่ีอนุญำตให้ใช้สำรเคมีตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
“พืชผัก” หมายความว่า พืชที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากใบ ราก ดอก ผล หัว หรือล าต้นเป็นอาหาร ผัก

ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกท่ีมีอายุสั้น 

“พืชสมุนไพร” หมายความว่า พืชที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอ่ืนตามต ารับยา เพ่ือบ าบัดโรคบ ารุงร่างกาย 

“ไม้ผล” หมายความว่า พืชที่มีอายุข้ามปี มีลักษณะทรงต้นและทรงพุ่มชัดเจน มีการออกดอกติดผล 
เป็นฤดูกาล บริโภคส่วนของใบ เมล็ด และส่วนต่าง ๆ เป็นอาหาร ขึ้นอยู่กับชนิดและการใช้ประโยชน์ในแต่ละพ้ืนถิ่น 

“พืชไร่” หมายความว่า กลุ่มพืชที่มีลักษณะต้องการน้ าน้อย ทนความแห้งแล้งสูงมีอายุเก็บเก่ียวสั้น 
 “ไม้ดอก” หมายความว่า พืชที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากดอกในการประดับตกแต่งหรือเพ่ือความสวยงาม 
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9. ชนิด/กลุม่พืชตำมค ำนิยำมในประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ที่ ชนิดพืช 
ใช้ค ำตำมนิยำมในประกำศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
1 ข้าวเจ้า ข้าว 
2 ข้าวเหนียว ข้าว 
3 ข้าวไร ่ ข้าว 
4 มันฝรั่งพันธุ์บริโภคสด (ไม่มีพนัธสัญญา) พืชผัก 
5 มันฝรั่งพันธุ์บริโภคสด (มีพันธสญัญา) พืชผัก 
6 มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน (ไม่มีพนัธสญัญา) พืชผัก 
7 มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน (มพีันธสัญญา) พืชผัก 
8 ถั่วดาวอินคา พืชผัก 
9 กก ไม้ดอก 

10 ข้าวบาร์เลย ์ พืชไร ่
11 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ ข้าวโพด/พชืไร ่
12 ข้าวฟ่างไม้กวาด ข้าวโพด/พชืไร ่
13 ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว ์ ข้าวโพด/พชืไร ่
14 ข้าวไรย ์ พืชไร ่
15 ข้าวสาล ี พืชไร ่
16 ข้าวโอ๊ต พืชไร ่
17 งาขาว พืชไร ่
18 งาแดง พืชไร ่
19 งาด า พืชไร ่
20 ถั่วเขียวผิวด า พืชไร ่
21 ถั่วเขียวผิวมัน พืชไร ่
22 ถั่วดา พืชไร ่
23 ถั่วนิ้วนางแดง พืชไร ่
24 ถั่วปันหยี (ถั่วหรั่ง) พืชไร ่
25 ถั่วพุ่ม พืชไร ่
26 ถั่วลิสง พืชไร ่
27 ถั่วเหลือง พืชไร ่
28 ถั่วเหลืองฝักสด พืชไร ่
29 ถั่วอ่ืนๆ พืชไร ่
30 ทานตะวัน พืชไร ่
31 ปอกระเจา พืชไร ่
32 ปอแก้ว พืชไร ่
33 ปอคิวบา พืชไร ่
34 ปอสา พืชไร ่
35 ป่านศรนารายณ ์ พืชไร ่
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ที่ ชนิดพืช 
ใช้ค ำตำมนิยำมในประกำศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
36 เผือก พืชผัก 
37 ฝ้าย พืชไร ่
38 มันแกว พืชผัก 
39 มันเทศ พืชผัก 
40 มันฝรั่ง พืชผัก 
41 ยาสูบ พืชไร ่
42 ละหุ่ง พืชไร ่
43 ลูกเดือย พืชไร ่
44 แห้ว พืชผัก 
45 อ้อยเค้ียว อ้อย/พืชไร่ 
46 อ้อยโรงงาน อ้อย/พืชไร่ 
47 ถั่วแดงหลวง พืชไร ่
48 สับปะรด ไม้ผล 
49 หญ้าเลี้ยงสัตว ์ พืชไร ่
50 มันขี้หนู พืชผัก 
51 ปอเทือง พืชไร ่
52 ถั่วพร้า พืชไร ่
53 กระจับ พืชผัก 
54 มันหวานญีปุ่่น พืชผัก 
55 มะเยาหิน พืชไร ่
56 มันส าปะหลังบริโภค มันส าปะหลัง/พืชไร ่
57 มันส าปะหลังโรงงาน มันส าปะหลัง/พืชไร ่
58 ถั่วอะซูก ิ พืชไร ่
59 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ดพนัธุ์) ข้าวโพด/พชืไร ่
60 พืชไร่อ่ืนๆ พืชไร ่
61 แตงโมเนื้อ ไม้ผล 
62 แตงโมเมล็ด พืชผัก 
63 แตงโมอ่อน พืชผัก 
64 ถั่วแขก พืชผัก 
65 ถั่วฝักยาว พืชผัก 
66 ถั่วพู พืชผัก 
67 ถั่วลันเตา พืชผัก 
68 น้ าเต้า พืชผัก 
69 บล็อคโคลี ่ พืชผัก 
70 บวบ พืชผัก 
71 บัวสาย พืชผัก 
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ที่ ชนิดพืช 
ใช้ค ำตำมนิยำมในประกำศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
72 ปวยเหลง พืชผัก 
73 ผักกวางตุ้ง พืชผัก 
74 ผักกาดขาวปล ี พืชผัก 
75 ผักกาดเขียวปล ี พืชผัก 
76 ผักกาดหอม พืชผัก 
77 ผักกาดหัว พืชผัก 
78 ผักกาดอื่นๆ พืชผัก 
79 ผักขมจีน พืชผัก 
80 ผักคึ่นฉ่าย พืชผัก 
81 ผักโขม พืชผัก 
82 ผักช ี พืชผัก 
83 ผักชีฝรั่ง พืชผัก 
84 ผักบุ้งจีน พืชผัก 
85 ผักบุ้งเมล็ด พืชผัก 
86 ผักบุ้งน้ า พืชผัก 
87 ผักบุ้งอื่นๆ พืชผัก 
88 ผักหวาน พืชผัก 
89 พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน) พืชผัก 
90 พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ พืชผัก 
91 พริกใหญ่ พืชผัก 
92 พริกหยวก พืชผัก 
93 พริกยักษ์ พืชผัก 
94 ฟัก / แฟง พืชผัก 
95 ฟักทอง พืชผัก 
96 มะเขือเทศบริโภคสด พืชผัก 
97 มะเขือเทศโรงงาน พืชผัก 
98 มะเขือเปราะ พืชผัก 
99 มะเขือพวง พืชผัก 

100 มะเขือม่วง พืชผัก 
101 มะเขือยาว พืชผัก 
102 มะเขืออ่ืนๆ พืชผัก 
103 มะระจีน พืชผัก 
104 มะอึก พืชผัก 
105 แมงลัก พืชผัก 
106 สะระแหน ่ พืชผัก 
107 หน่อไม้น้ า พืชผัก 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
108 หน่อไม้ฝรั่ง พืชผัก 
109 หอมแดง พืชผัก 
110 หอมแบ่ง(ต้นหอม) พืชผัก 
111 หอมหัวใหญ่ พืชผัก 
112 โหระพา พืชผัก 
113 เห็ดฟาง พืชผัก 
114 เห็ดนางรมฮังการ ี พืชผัก 
115 เห็ดเป๋าฮื้อ พืชผัก 
116 เห็ดแชมปิยอง พืชผัก 
117 เห็ดหูหนู พืชผัก 
118 เห็ดนางฟ้า พืชผัก 
119 เห็ดอื่นๆ พืชผัก 
120 ซาโยเต้(ฟักแม้ว) พืชผัก 
121 ผักเสี้ยน พืชผัก 
122 ดอกขจร พืชผัก 
123 เมล่อนญี่ปุ่น พืชผัก 
124 แค พืชผัก 
125 เห็ดหลินจือ พืชผัก 
126 ผักกูด พืชผัก 
127 ผักขะแยง พืชผัก 
128 บวบง ู พืชผัก 
129 ผักพายน้อย พืชผัก 
130 บัวเก็บหลด(ลากบัวหลวง) พืชผัก 
131 โสน พืชผัก 
132 ดอกไม้จีน พืชผัก 
133 ผักอื่นๆ พืชผัก 
134 กระเจี๊ยบเขียว พืชผัก 
135 กระเฉด พืชผัก 
136 กระชาย พืชผัก 
137 กระเทียมใบ พืชผัก 
138 กระเทียมหัว พืชผัก 
139 กะเพรา พืชผัก 
140 กะหล่ าดอก พืชผัก 
141 กะหล่ าปม พืชผัก 
142 กะหล่ าปล ี พืชผัก 
143 กุยช่าย พืชผัก 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
144 ขมิ้น พืชผัก/สมนุไพร 
145 ข่า พืชผัก/สมนุไพร 
146 ขิง พืชผัก/สมนุไพร 
147 ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพด/พชืไร ่
148 ข้าวโพดรับประทานฝักสด ข้าวโพด/พชืไร ่
149 ข้าวโพดหวาน ข้าวโพด/พชืไร ่
150 คะน้า พืชผัก 
151 แคนตาลปู พืชผัก 
152 แครอท พืชผัก 
153 ชะอม พืชผัก 
154 ตะไคร้ พืชผัก/สมนุไพร 
155 ตั้งโอ๋ พืชผัก 
156 ต าลึง พืชผัก 
157 แตงกวา พืชผัก 
158 แตงกวาญี่ปุน่(แตงกวาส าหรับดอง) พืชผัก 
159 แตงร้าน พืชผัก 
160 แตงไทย พืชผัก 
161 บัวเก็บฝัก พืชผัก 
162 หน่อกะลา พืชผัก 
163 ลองกอง ไม้ผล 
164 ละมุด ไม้ผล 
165 ละไม ไม้ผล 
166 ลางสาด ไม้ผล 
167 ล าไย ไม้ผล 
168 ลิ้นจี ่ ไม้ผล 
169 สตอเบอร์รี่ ไม้ผล 
170 สละ ไม้ผล 
171 ส้มเกลี้ยง ไม้ผล 
172 ส้มเขียวหวาน ไม้ผล 
173 ส้มจุก ไม้ผล 
174 ส้มตรา(ส้มเชง้) ไม้ผล 
175 ส้มโอ ไม้ผล 
176 สาลี ่ ไม้ผล 
177 เสาวรส(กระทกรก) ไม้ผล 
178 องุ่น ไม้ผล 
179 แอปเปิ้ล ไม้ผล 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
180 มะกอกน้ า ไม้ผล 
181 โลควอท ไม้ผล 
182 อโวกาโด ไม้ผล 
183 ส้มซ่า ไม้ผล 
184 แก้วมังกร ไม้ผล 
185 เพกา สมุนไพร 
186 กล้วยเล็บมือนาง ไม้ผล 
187 กล้วยหิน ไม้ผล 
188 หมากเม่า ไม้ผล 
189 ไม้ผลอ่ืนๆ ไม้ผล 
190 กระท้อน ไม้ผล 
191 กล้วยไข ่ ไม้ผล 
192 กล้วยน้ าวา้ ไม้ผล 
193 กล้วยหอม ไม้ผล 
194 กล้วยตาน ี ไม้ผล 
195 ขนุนหนัง ไม้ผล 
196 เงาะ ไม้ผล 
197 จ าปาดะ ไม้ผล 
198 ชมพู ่ ไม้ผล 
199 ช ามะเลียง สมุนไพร 
200 เชอร่ี ไม้ผล 
201 ตะลิงปริง ไม้ผล 
202 ตะขบ ไม้ผล 
203 ท้อ ไม้ผล 
204 ทับทิม ไม้ผล 
205 ทุเรียน ไม้ผล 
206 ทุเรียนแขก ไม้ผล 
207 น้อยหน่า ไม้ผล 
208 น้อยโหน่ง ไม้ผล 
209 บลูเบอรี่ ไม้ผล 
210 ฝรั่ง ไม้ผล 
211 พลับ ไม้ผล 
212 พีช ไม้ผล 
213 พุทรา ไม้ผล 
214 แพร ์ ไม้ผล 
215 มะกรูด ไม้ผล 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
216 มะกอกฝรั่ง ไม้ผล 
217 มะขาม ไม้ผล 
218 มะขามเทศ ไม้ผล 
219 มะขวิด ไม้ผล 
220 มะงั่ว ไม้ผล 
221 มะดัน ไม้ผล 
222 มะเดื่อ ไม้ผล 
223 มะตูม ไม้ผล 
224 มะนาว ไม้ผล 
225 มะปรางหวาน ไม้ผล 
226 มะเฟือง ไม้ผล 
227 มะไฟ ไม้ผล 
228 มะม่วง ไม้ผล 
229 มะยงชิด ไม้ผล 
230 มะยม ไม้ผล 
231 มะละกอ ไม้ผล 
232 เพาะช ากล้าไม ้ ไม้ผล 
233 มังคุด ไม้ผล 
234 ระก า ไม้ผล 
235 ลูกไหน ไม้ผล 
236 มะขามป้อม ไม้ผล 
237 กระถินเทพา ไม่มี 
238 กาแฟ ไม้ผล 
239 กาน้า (สมอจีน) ไม้ผล 
240 เกาลัดจีน ไม้ผล 
241 โกโก้ ไม้ผล 
242 ขี้เหล็ก พืชผัก/สมนุไพร 
243 จาก ไม้ผล 
244 ชา สมุนไพร 
245 นุ่น ไม่มี 
246 ตาลโตนด ไม้ผล 
247 ปาล์มน้ ามนั ปาล์มน้ ามนั 
248 มะคาเดเมีย ไม้ผล 
249 มะพร้าว ไม้ผล 
250 มะม่วงหิมพานต ์ ไม้ผล 
251 มะรุม ไม้ผล 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
252 มะกอกน้ า ไม้ผล 
253 ยางพารา ยางพารา 
254 ยูคาลิปตสั ไม่มี 
255 ลูกเนียง พืชผัก 
256 ลูกเหลียง พืชผัก 
257 ไม้สัก ไม่มี 
258 สะเดา พืชผัก/สมนุไพร 
259 สะตอ พืชผัก 
260 สาเก ไม้ผล 
261 หมาก ไม้ผล 
262 หวาย ไม้ผล 
263 หยี ไม้ผล 
264 ไผ ่ ไม่มี 
265 หม่อน ไม้ผล 
266 อินทผาลัม ไม้ผล 
267 ตะก ู ไม่มี 
268 ผักเหลียง (ผักเหมียง) พืชผัก 
269 ต้นคราม สมุนไพร 
270 ต้นสีเสียด สมุนไพร 
271 ต้นสนประดิพทัธ ์ ไม่มี 
272 ผักหวานปา่ พืชผัก 
273 มะพร้าวตัดยอด ไม้ผล 
274 ไม้ยืนตน้อ่ืนๆ ไม่มี 
275 เพาะช ากล้าไม ้ ไม่มี 
276 ไม้ประดู ่ ไม่มี 
277 ไม้พยุง ไม่มี 
278 ชาน้ ามัน ไม่มี 
279 ยางนา ไม่มี 
280 กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) ไม้ดอก 
281 ขิงแดง ไม้ดอก 
282 ซ่อนกลิ่น ไม้ดอก 
283 ดาหลา ไม้ดอก 
284 ธรรมรักษา ไม้ดอก 
285 บัวหลวง ไม้ดอก 
286 บานชื่น (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) ไม้ดอก 
287 ปทุมมา ไม้ดอก 
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288 หน้าวัว (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) ไม้ดอก 
289 ไม้ดอกเมืองร้อนอ่ืน ๆ ไม้ดอก 
290 กุหลาบตัดดอก ไม้ดอก 
291 แกลดิโอลัส ไม้ดอก 
292 คาร์เนชั่น ไม้ดอก 
293 จิบโซฟิลา ไม้ดอก 
294 ไชนสิฟอร์เกตมีนอท ไม้ดอก 
295 ดอกกระดาษ ไม้ดอก 
296 เบญจมาศ ไม้ดอก 
297 พีค็อก ไม้ดอก 
298 เยอบีร่า ไม้ดอก 
299 ลิลลี ่ ไม้ดอก 
300 สแตติส ไม้ดอก 
301 สร้อยทอง ไม้ดอก 
302 อัลสโตรมีเรีย ไม้ดอก 
303 แอสเตอร์ ไม้ดอก 
304 ไม้ดอกเมืองหนาวอื่น ๆ ไม้ดอก 
305 กุหลาบร้อยมาลัย ไม้ดอก 
306 จ าป-ีจ าปา ไม้ดอก 
307 ดาวเรือง ไม้ดอก 
308 ดอกพุด ไม้ดอก 
309 บานไม่รู้โรย ไม้ดอก 
310 มะลิ (ไม้เด็ดดอก) ไม้ดอก 
311 ดอกรัก ไม้ดอก 
312 ไม้เด็ดดอกอ่ืน ๆ ไม้ดอก 
313 กล้วยไม้ (ไม้ดอกกระถาง) ไม้ดอก 
314 มะลิ (ไมด้อกกระถาง) ไม้ดอก 
315 รักเร่ ไม้ดอก 
316 หน้าวัว (ไม้ดอกกระถาง) ไม้ดอก 
317 กุหลาบกระถาง ไม้ดอก 
318 ดาวกระจาย ไม้ดอก 
319 บานชื่น (ไม้ดอกกระถาง) ไม้ดอก 
320 หงอนไก ่ ไม้ดอก 
321 ฮอลลีฮอค ไม้ดอก 
322 เดหลี ไม้ดอก 
323 ปักษาสวรรค ์ ไม้ดอก 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
324 เพาะช ากล้าไม ้ ไม้ดอก 
325 กล้วยประดบั ไม่มี 
326 โกสน ไม่มี 
327 เข็ม ไม่มี 
328 คริสต์มาส ไม่มี 
329 คล้า ไม่มี 
330 แคคตัส ไม่มี 
331 ชวนชม ไม้ดอก 
332 ชาฮกเกี้ยน ไม่มี 
333 เพาะช ากล้าไม ้ ไม่มี 
334 ซองออฟอินเดีย ไม่มี 
335 ดิฟเฟนบาเกีย ไม่มี 
336 เดป ไม่มี 
337 เตย ไม่มี 
338 ไทร ไม่มี 
339 บอนสีกระถาง ไม่มี 
340 บัวประดบั ไม่มี 
341 ปาล์มตา่ง ๆ ไม่มี 
342 โป๊ยเซียน ไม้ดอก 
343 ไผ่ประดับ ไม่มี 
344 ไผ่กวนอิม ไม่มี 
345 ไผ่ฟิลปิินส ์ ไม่มี 
346 ปริก ไม่มี 
347 พุด ไม้ดอก 
348 ฟิโลเดนดรอน ไม่มี 
349 เฟิร์น (ไม้ประดบักระถาง) ไม่มี 
350 เฟื่องฟ้า ไม้ดอก 
351 ลีลาวดี (ไมป้ระดับกระถาง) ไม้ดอก 
352 ลิ้นมังกร ไ 
353 ว่านสีท่ิศ ไม้ดอก 
354 ว่านตา่ง ๆ (ยกเว้นหางจระเข้) ไม่มี 
355 วาสนา ไม่มี 
356 สับปะรดประดบั ไม่มี 
357 หยก ไม่มี 
358 หน้าวัวกระถาง ไม้ดอก 
359 ปาล์ม/หมากต่าง ๆ ไม่มี 
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360 หมากผู้หมากเมีย (ไม้ประดบักระถาง) ไม่มี 
361 อโกลนีมา/แก้วกาญจนา ไม่มี 
362 ฮอลลีฮอค ไม้ดอก 
363 โฮย่า ไม่มี 
364 ไม้ประดบักระถางอ่ืน ๆ ไม่มี 
365 ไม้ช าถุงอ่ืน ๆ ไม่มี 
366 ลีลาวดี (ไม้ขุดล้อม) ไม่มี 
367 หมาก/ปาล์ม ไม่มี 
368 ปรง ไม่มี 
369 สน ไม่มี 
370 ไม้ขุดล้อมอ่ืน ๆ ไม่มี 
371 บอนส ี ไม่มี 
372 ปทุมมา ไม้ดอก 
373 ไม้หัวอื่น ๆ ไม่มี 
374 โปร่งฟ้า ไม่มี 
375 หมากผู้หมากเมีย (ไม้ตัดใบ) ไม่มี 
376 หมากเหลือง ไม่มี 
377 ฟิโลเดนดรอน(พลูจีบ หูช้างซานนาดูฯ ไม่มี 
378 มอนสเตอร่า ไม่มี 
379 เฟิร์น (ไม้ตัดใบ) ไม่มี 
380 ไม้ตัดใบอ่ืน ๆ ไม่มี 
381 หญ้าปูสนาม ไม่มี 
382 หมากแดง ไม่มี 
383 กุหลาบหิน ไม้ดอก 
384 กวักมรกต ไม่มี 
385 จั๋ง ไม่มี 
386 ดราซีน่า ไม่มี 
387 หม้อข้าวหม้อแกงลิง ไม่มี 
388 ไม้น้ า ไม่มี 
389 พุด(ไม้ตัดใบ) ไม่มี 
390 ซิลเวอร์โอ๊ค ไม่มี 
391 กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร 
392 กระชายด า สมุนไพร 
393 กระวาน สมุนไพร 
394 กวาวเครือขาว สมุนไพร 
395 ขมิ้นชัน สมุนไพร 
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396 ขมิ้นอ้อย สมุนไพร 
397 ค าฝอย สมุนไพร 
398 เจตมูลเพลิงขาว สมุนไพร 
399 เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพร 
400 เจียวกู่หลาน(ปญัจขันธ์) สมุนไพร 
401 ชะเอมเทศ สมุนไพร 
402 ชุมเห็ดเทศ สมุนไพร 
403 ตะไคร้หอม สมุนไพร 
404 เถาเอ็นอ่อน สมุนไพร 
405 เทียนกิ่ง สมุนไพร 
406 บัวบก สมุนไพร 
407 บุก สมุนไพร 
408 เปราะหอม สมุนไพร 
409 พญายอ สมุนไพร 
410 พลูคาว สมุนไพร 
411 เพชรสังฆาต สมุนไพร 
412 ไพล สมุนไพร 
413 ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร 
414 มะขามแขก สมุนไพร 
415 มะระขี้นก พืชผัก/สมนุไพร 
416 เร่ว สมุนไพร 
417 ว่านชักมดลูก สมุนไพร 
418 ว่านน้ า สมุนไพร 
419 ว่านหางจระเข ้ สมุนไพร 
420 สบู่เลือด สมุนไพร 
421 หญ้าหวาน สมุนไพร 
422 หนอนตายหยาก สมุนไพร 
423 หางไหล สมุนไพร 
424 ออริกาโน สมุนไพร 
425 อัญชัน สมุนไพร 
426 คราม สมุนไพร 
427 สมุนไพรอ่ืนๆ สมุนไพร 
428 หมามุ่ยอินเดีย สมุนไพร 
429 เก๊กฮวย สมุนไพร 
430 กฤษณา สมุนไพร 
431 กานพล ู สมุนไพร 
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432 โคคลาน สมุนไพร 
433 จันทร์เทศ สมุนไพร 
434 ดีปล ี สมุนไพร 
435 เถาวัลย์เปรียง สมุนไพร 
436 ฝาง สมุนไพร 
437 พริกไทย พืชผัก/สมนุไพร 
438 มะค าดีควาย สมุนไพร 
439 มะแว้งเครือ สมุนไพร 
440 ยอบ้าน สมุนไพร 
441 วานิลลา สมุนไพร 
442 ส้มแขก สมุนไพร 
443 ส ารอง สมุนไพร 
444 อบเชย สมุนไพร 
445 สมุนไพรอ่ืนๆ สมุนไพร 
446 บอระเพ็ด สมุนไพร 
447 มะแขว่น สมุนไพร 
448 ย่านาง สมุนไพร 
449 รางจืด สมุนไพร 
450 พลู สมุนไพร 
451 รางแดง สมุนไพร 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 หลัก

ข้ันตอนเตรียมการท่ีเก่ียวข้องกันมาตรการจ ากัดการใช้ 3 สาร

1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

    1.1 สร้างการรับรู้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี กอป./ศสท./สลก.

    1.2 แจ้งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กอป.

    1.3 จัดท าส่ือ infographic สลก.

    1.4 เจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมวิทยากรครู ข จังหวัด/อ าเภอ/ศูนย์

    1.5 ประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference กอป./ศสท./สลก.

2. จดัท าคู่มือปฏิบัติงาน ฐานข้อมูล และระบบททดสอบ

    2.1 จัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี กอป.

    2.2 จัดท าระบบเลือกช่องทางการเรียนรู้ ศสท.

    2.3 จัดท าระบบเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning) สพท.

    2.4 จัดท าระบบการสอบ (กวก.) กวก.

    2.5 จัดท าระบบการซ้ือขายสาร (กวก.) กวก.

    2.6  ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์มาตรการจ ากัดการใช้ 3 สาร กอป/สพท.

3. จดัท าหลักสูตรส าหรับให้เกษตรกรเรียนรู้ด้วยตนเอง             

 ผ่านระบบ e - learning

    3.1 จัดท าเน้ือหา สคริป ร่วมกับ กวก. กยท. และ สอน. กอป./กวก./สอน./กยท.

    3.2 ถ่ายท า และตัดต่อ สพท./กอป.

    3.3 ตรวจสอบและปรับแก้ กอป./สพท.

แผนปฏิบัติงานตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 สาร

ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ก.ย.โครงการ/กิจกรรม
ปี 2562 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 หลัก

ข้ันตอนการด าเนินงาน

1. รับข้ึนทะเบียนเกษตรกร กสก.

2. รับสมคัรเกษตรกร  คัดกรองและเลือกช่องทางการเรียนรู้         

    (เร่ิม 10 ม.ิย. 62)

ศสท./กอป.

3. เกษตรกรเรียนรู้ ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning)         

    (เร่ิม 20 ม.ิย. 62)

กอป./จังหวัด/

อ าเภอ/ศูนย์

4. เกษตรกรเร่ิมทดสอบท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ 882 แห่ง หรือ

ตามสถานท่ีสอบต่างๆ ท่ีได้เลือกไว้  (เร่ิม 1 ก.ค. 62)

กอป./จังหวัด/

อ าเภอ/ศูนย์

5. เกษตรกรเข้ารับการอบรมท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ 882 แห่ง   

โดยวิทยากร ครู ข และทดสอบตามสถานท่ีสอบต่าง ๆ               

(เร่ิม 1 ส.ค. 62)

กอป./จังหวัด/

อ าเภอ/ศูนย์

ข้ันตอนการซ้ือสารเคมี

1. เกษตรกรสามารถซ้ือสารได้ท่ีร้านค้า  (เร่ิม 1 ก.ค. 62) กวก.

การประเมินผล

1. ติดตามและประเมนิผล (เร่ิม 10 ม.ิย. 62) กอป./กผง.

พ.ย. ธ.ค.

แผนปฏิบัติงานตามมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 สาร

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2562 หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบพ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
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ผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ นายส าราญ  สาราบรรณ์   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
  ว่าที่ร้อยตรี สมสวย  ปัญญาสิทธิ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
  นางดาเรศร์  กิตติโยภาส   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
  นางกุลฤดี  พัฒนะอ่ิม   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
  นายชาตรี  บุญนาค   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
  นางสาวพรรณีย์  วิชชาชู   ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

นายเศรษฐพงศ์  เลขะวัฒนะ  นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร 
 
คณะผู้จัดท ำ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืช 

และจัดการดินปุ๋ย 
  นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  นางศิริวรรณ  หวังดี   ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตร 
  นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์   เลขานุการกรม 
  นางพัชรมณฑ์  ศิริเลิศวิมล  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมี 
       ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

นางสาววรวรรณ อังกสิทธิ์   ผู้อ านวยการกลุ่มเผยแพร่แลประชาสัมพันธ์ 
  นางอาภัสสิริ จันทรโรทัย   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
  นายวรวุฒิ  อ้อยหวาน   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
  นายสุรนันท์ หล าริ้ว   นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
  นางสาวคันธรส เงินเรืองโรจน์  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
  นางสาวศศิวิมล บุญประเสริฐ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  นายประวิน  นัยเจริญ   นักวิชาการเกษรช านาญการ 
  นางสาวกันยากร  อุทัย   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
  นายอนุตร  บูรณพานิชพันธุ์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
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