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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 23 กันยายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
การผลิตและขยายพืช
พันธุ์ดี 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งเป้า 10 ปี ก้าวเป็น
ผู้น าการผลิต และขยายพืชพันธุ์ดี ฐานส าคัญต่อ
การพัฒนาเกษตรของประเทศ 

เว็ บ ไซ ต์ เก ษ ต รก้ า ว ไก ล ไป
ด้วยกัน 

การจัดการศัตรูข้าวด้วย 
4+1 เทคโนโลย ี

2. กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนชาวนาจัดการศัตรู
ข้าวด้วย 4+1 เทคโนโลยี โชว์ความส าเร็จพ้ืนที่   
น าร่องท่ีสุพรรณบุรี 

Facebook ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร  
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https://www.kasetkaoklai.com/home/2022/09/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%
b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0
%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e
0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89/?fbclid=IwAR3sx_H5jAG-

dGJHF63WgbfLTy-lAdx5FZKMZ5b0o3HSUJMx4xbc0E6q_Pc 
 

 

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต กล่าวว่า กรมส่งเสริม
การเกษตรตั้งเป้าในการก้าวสู่การเป็นผู้น าด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ในปี พ.ศ. 2570 – 2575     
โดยบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร จะเป็นผู้น าด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ทั้ง 4 สายการผลิต 
ประกอบด้วย การขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะเป็น
ต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีระบบควบคุมคุณภาพได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล และมีโรงงานควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ด าเนินการผลิตเต็มศักยภาพ สามารถจ าหน่าย
ให้กับเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลอย่างกองขยายพันธุ์พืช ซึ่งมีภารกิจหลัก
ในการด าเนินงานด้านการผลิตกระจายพืชพันธุ์ดี และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืช ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการพัฒนางานด้านการเกษตร ด าเนินงานผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี 
และจังหวัดอุดรธานี มีพืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร       
ทั้งพันธุ์เศรษฐกิจและพันธุ์ท้องถิ่นให้บริการครบทุกรูปแบบ ทั้งพืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ 
ต้นพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ โดยเป็นการท างานขยายผลจากหน่วยปรับปรุงพันธุ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร ซึ่งผลิต
พันธุ์พืชในชั้นพันธุ์คัดและชั้นพันธุ์หลัก แต่ขาดการขยายผลในชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จ าหน่าย เพ่ือส่งต่อ    
ให้ถึงมือเกษตรกร ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเพียงพอแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ดี ส า รองใช้ในกรณี    
เกิดภัยพิบัติและใช้ในการส่งเสริมการเกษตร 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ทิศทางการขับเคลื่อนงานขยายพันธุ์พืช ได้วางแนว
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ทางการพัฒนาไว้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ 1) พัฒนางานด้านการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการ
ผลิตพืชพันธุ์ที่สอดคล้องเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการในพ้ืนที่ ทั้งพันธุ์เศรษฐกิจและพันธุ์ท้องถิ่น     
ด้วย BCG Model การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบ DOAE Marketplace เพ่ือเป็น
แหล่งรวบรวมพืชพันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพส าหรับให้บริการและจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 
รวมไปถึงการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน และ 2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ โดยการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี 

“ปัจจุบันกองขยายพันธุ์พืชเป็นแหล่งผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี และก าลังเตรียมก้าวสู่การเป็นแหล่งผลิต
และขยายพืชพันธุ์ดีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่อย่างทั่วถึง ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 
น าไปสู่การเป็นผู้น าด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ในปี พ.ศ. 2570 – 2575 ตอบสนองประเด็นส าคัญทั้ง
เรื่องความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) และความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ส าหรับเกษตรกรที่สนใจพืชพันธุ์ดี หรือต้องการค าแนะน าในการปลูก
พืช สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทุกศูนย์ทั่วประเทศ ขอให้เกษตรกรทุกท่าน
มั่นใจได้ในคุณภาพ พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตรครับ” รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าว 
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https://www.facebook.com/pr.doae/photos/a.209774449200525/2233284563516160/ 
 

 
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร           

โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้ขับเคลื่อนงานอารักขาพืชผ่านกลไกศูนย์จั ดการศัตรูพืช
ชุมชน หรือ ศจช. ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี     
ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้
ต่อเนื่องจากการที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้เข้ามาถ่ายองค์ความรู้ 4+1 เทคโนโลยี ในการจัดการศัตรูข้าวและท าให้เกษตรกรสามารถท านาได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีการปรับพ้ืนที่ด้วยระบบเลเซอร์ เป็นการปรับระดับพ้ืนที่นาข้าว 
โดยจะเกลี่ยดินจนกระทั่งพ้ืนที่แปลงนามีความสูง-ต่ าราบเรียบเสมอกันด้วยระบบเลเซอร์ ซึ่งนอกจากช่วยลด
จ านวนวัชพืชแล้ว ยังลดการใช้ปุ๋ย ประหยัดน้ าที่ใช้ในการปลูกข้าวได้ประมาณ 30 -50% ช่วยให้เกษตรกร
ประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูบน้ าเข้าแปลงนา และยังช่วยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพข้าวด้วย 2) การท านาแบบ
เปียกสลับแห้ง ซึ่งเป็นเทคนิคการท านาที่ให้น้ าแก่ต้นข้าวในระยะที่ข้าวต้องการเท่านั้น โดยมีเครื่องมืออย่างง่าย
เพ่ือช่วยสังเกตระดับน้ าใต้ดินเป็นท่อพีวีซี (PVC) ที่มีขนาด 4 นิ้ว ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร และเจาะรู    
รอบท่อประมาณ 4-5 แถว แต่ละแถวห่างกัน 5 เซนติเมตร ซึ่งการท านาด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ระบบรากข้าว   
การแตกกอ และความสมบูรณ์ของรวงข้าวดีขึ้น ประหยัดน้ าและลดระยะเวลาการขังน้ าไว้ในนามากเกินไป    
ท าให้เป็นแหล่งเพาะโรคแมลงต่าง ๆ ได้ 3) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือ ปุ๋ยสั่งตัด เพ่ือลดการใช้ปุ๋ย   
มากเกินความจ าเป็น ท าให้ดินเสื่อมสภาพ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้าวได้ โดยเกษตรกรสามารถสมัคร
เป็นสมาชิกและขอค าแนะน าในด้านการจัดการดินและปุ๋ยได้ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ใกล้บ้าน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 4) เทคโนโลยีการจัดการฟางและตอซัง โดยอัดเป็นฟางก้อน ส าหรับเป็นอาหารสัตว์    
หรือเป็นวัสดุเพาะพันธุ์พืช จากนั้นไถกลบตอซังแล้วปล่อยทิ้งไว้ 15 – 30 วัน ก่อนเตรียมดิน สามารถลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวในฤดูต่อๆ ไป โดยยังคงได้ผลผลิตมากเท่าเดิม และเป็นการหยุดเผาเพ่ือป้องกันดิน      
เสื่อมโทรมด้วย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับอีกหนึ่งเทคโนโลยีส าคัญคือ การจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน หรือ IPM เป็นการควบคุมศัตรูพืช ที่ใช้หลายวิธี (อย่างน้อยสองวิธี) ไม่ว่าจะเป็นวิธีกล เช่น   
กับดักกาวเหนียว วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดินก่อนปลูกพืช วิธีการฟิสิกส์ การใช้กับดักหลอดไฟล่อตัวเต็ม
วัยมาท าลาย การควบคุมโดยชีววิธี เช่น ใช้ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช และการใช้
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วิธีทางเคมี โดยใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ เพ่ือลดปริมาณศัตรูพืชลงไม่ให้ก่อความเสียหาย     
ต่อพืช และผลผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ได้ก าไรสูงสุด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน
และสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี    
เป็นพ้ืนที่น าร่องในการน า 4+1 เทคโนโลยี ดังกล่าว มาใช้แก้ปัญหาในพ้ืนที่ซึ่งประสบปัญหาการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลอย่างรุนแรง ประกอบกับส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช และร่วมกันผลิตขยาย     
ชีวภัณฑ์ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ในชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน สามารถจัดการศัตรูข้าวและท านาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดต้นทุนการท านาลงเกือบ 2,000 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเกือบ 300 กิโลกรัมต่อไร่ และล่าสุดได้รับ
รางวัลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ซึ่งทางศูนย์ก็พร้อมจะท าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่ชาวนาที่ต้องการมาศึกษาดูงานต่อไป 

 
 
 
 


