
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แมลงเศรษฐกิจ 1. กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับขึ้นทะเบียน 5 แมลงเศรษฐกิจ หวังดันเป็นอาชีพ

เพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืน 
Thailandplus 

2. เปิดขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ThaiPBS 

วันยุวเกษตรกรโลก 3. กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานวันยุว เกษตรกรโลก 4 -H Go For Green          
ยุวเกษตรกรไทยรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

ภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

4. "จุดเช็คอินใหม่ อ าเภอดอยสะเก็ด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่" 

คนล้านนา 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

อาชีพเสริม 5. เปลี่ยนศัตรูพืชเป็นรายได้ NBT อีสาน 
เลี้ยงกบ 6. สกู๊ป จากวิถีหนุ่มเมืองกรุง สู่การเลี้ยงกบท่ีเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสที่ จ.นครพนม    

 
NBT อุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับขึ้นทะเบียน 5 แมลงเศรษฐกิจ หวังดันเป็นอาชีพเพิ่มรายได้อย่างย่ังยืน 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด พร้อมเสริมความรู้ สร้าง
ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ หวังผลักดันให้เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่
มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ และสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยง
ผึ้ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขยายผลส่งเสริม
การเลี้ยงผึ้งไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ ต่อมาได้พัฒนาและขยายงานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจไปยังแมลงชนิดอ่ืน 
ๆ ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะแมลงเศรษฐกิจส าคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด ซึ่ง
สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพทางเลือกที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้ เช่น การเลี้ยงผึ้งนอกจากจะเป็น
การเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากการขายผลิตภัณฑ์จากผึ้งแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกพืชยังได้ประโยชน์
จากผึ้งในการช่วยผสมเกสรให้กับพืชที่ปลูก เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับไม้ผล เช่น ล าไย ลิ้นจี่ เงาะ เป็น
ต้น ส่วนการเลี้ยงจิ้งหรีดที่เป็นแหล่งอาหารใหม่ (Novel food) ให้โปรตีนสูงที่ก าลังเป็นที่นิยมในตลาดโลกอยู่
ในขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตเบื้องต้นที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน เช่น น้ าพริกจิ้งหรีด ข้าวเกรียบจิ้งหรีด คุกกี้จิ้งหรีด เป็นต้น 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อภาค
การเกษตรของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลจะใช้เป็นฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบการก าหนดโครงการหรือ
มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ 5 ชนิดดังกล่าว มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ส านักงานเกษตรอ าเภอในพ้ืนที่ท าการเพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป โดยเนื้อที่เพาะเลี้ยงขั้นต่ าในการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร จ าแนกตามประเภท คือ ผึ้งพันธุ์และ
ผึ้งโพรง อย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวนชนิดละ 10 รังขึ้นไป ชันโรง จ านวน 20 รังขึ้นไป ครั่ง ซึ่งเลี้ยงบนไม้ยืนต้น 
จ านวนตั้งแต่ 5 ต้นขึ้นไป และจิ้งหรีด พ้ืนที่การเลี้ยงตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึ้นไป ทั้งนี้ เกษตรกรรายเดิมที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจแล้ว เมื่อเริ่มฤดูกาลเพาะเลี้ยงรอบใหม่ในปริมาณเดิม สามารถแจ้ง



ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอหรือผ่ านแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ส่วน
เกษตรกรที่ต้องการเพ่ิมจ านวนการเพาะเลี้ยงในรอบฤดูกาลใหม่และเกษตรกรรายใหม่ สามารถแจ้งปรับปรุง
และข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้ท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอในพ้ืนที่เพาะเลี้ยงเท่านั้น 
 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการดูแลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากภาครัฐ และภาครัฐจะน าข้อมูลของพ่ีน้อง
เกษตรกรไปใช้วางแผนเพ่ือจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรได้ถูกต้อง
แม่นย าต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิดดังกล่าว แจ้ง
ปรับปรุงหรือมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอหรือผ่านแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เปิดขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด 

 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด พร้อมเสริมความรู้ 
สร้างตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 

วันนี้ (2 พ.ย.2564) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมฯ ได้
เปิดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด มาขึ้นทะเบียน
เกษตรกรที่ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นที่ท าการเพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส าหรับการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจดังกล่าว สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพทางเลือกที่มั่นคง
ให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งการขึ้นทะเบียนถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรของประเทศ เนื่ องจาก
รัฐบาลจะใช้เป็นฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบการก าหนดโครงการหรือมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรใน
ด้านต่างๆ โดยเนื้อที่เพาะเลี้ยงขั้นต่ าในการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร จ าแนกตามประเภท คือ ผึ้งพันธุ์และผึ้ง
โพรง อย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวนชนิดละ 10 รังขึ้นไป ชันโรง จ านวน 20 รังขึ้นไป ครั่ง ซึ่งเลี้ยงบนไม้ยืนต้น 
จ านวนตั้งแต่ 5 ต้นขึ้นไป และจิ้งหรีด พ้ืนที่การเลี้ยงตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึ้นไป ส่วนเกษตรกรรายเดิมที่ขึ้น
ทะเบียนแล้ว เมื่อเริ่มฤดูกาลเพาะเลี้ยงรอบใหม่ในปริมาณเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอหรือผ่านแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ส่วนเกษตรกรที่ต้องการเพ่ิมจ านวนการ
เพาะเลี้ยงในรอบฤดูกาลใหม่และเกษตรกรรายใหม่ สามารถแจ้งปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นที่เพาะเลี้ยงเท่านั้น 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการดูแลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ และภาครัฐจะน าข้อมูลของ
เกษตรกรไปใช้วางแผนเพ่ือจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรได้ถูกต้อง
แม่นย าต่อไป 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานวันยุวเกษตรกรโลก 4-H Go For Green ยุวเกษตรกรไทยรักโลก รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความส าคัญใน
การสร้างทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ด้วยการส่งเสริมการรวมกันของเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มยุวเกษตรกร และ
พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรให้กับกลุ่มยุวเกษตรกร ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นพ้ืนฐานของการสร้างบุคลากรภาค
การเกษตรในอนาคตที่ดี เพ่ือทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่า เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกลุ่ม
ยุวเกษตรกรในประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุว
เกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้สนใจในด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมส าคัญท่ีจะสนับสนุนแนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนายุวเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ก าหนดจัด
งานวันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day) ขึ้นในวันนี้ 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร  ไว้ 6 แนวทาง อาทิ 
ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับยุวเกษตรกรอย่างมีศักยภาพ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรให้
ครอบคลุมต่อความต้องการการพัฒนาเยาวชนในพ้ืนที่ต่างๆ และลดความเหลื่อมล้ าในการเรี ยนรู้และขยาย
โอกาสในการเข้าถึงบริการวิชาการด้านการเกษตรให้แก่เยาวชนในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ส่งเสริมกลุ่มยุว
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการท างานที่สอดประสานกัน สนับสนุนการเปิดโลกทัศน์และต่อยอดให้ยุว
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะต่างๆ ระหว่างกัน อันน าไปสู่การพัฒนางาน
ยุวเกษตรกรได้รอบด้านและทันต่อสถานการณ์  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนายุว
เกษตรกร โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานยุวเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนพัฒนางานยุวเกษตรกรไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
งานยุวเกษตรกรเชิงรุก เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้ เชื่อถือและเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการพัฒนายุวเกษตรกร 
อันน าไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานที่ดีของชุมชนต่อไป 



 
"จุดเช็คอินใหม่ อ าเภอดอยสะเก็ด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่" 

 

นางนันทิยา  ดวงไทย  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมพิธีเปิดจุดจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย  โดยมีน.ส. ศิริลักษณ์  กมล 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้อ านวยการ อภิรักษ์ หลักชัยกุล ผู้อ านวยการ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจ
เกษตรส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด  ,นายสมาน เสตะพันธ์ ปลัดอ าเภอ
ดอยสะเก็ด กล่าวต้อนรับ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อ านวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน 

ทั้งนี้การจัดเปิดจุดจ าหน่ายดีงกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ ให้
เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย หรือนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้แวะพักผ่อนและ
เยี่ยมชม   ในการนี้ กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างในผลผลิตการเกษตร โดยชุดทดสอบ แบบง่าย GT-Pesticide Test Kit แก่เกษตรกรที่น าผลผลิตมา
จ าหน่ายอีกด้วย 

 

 

 

 

 



 
เปลี่ยนศัตรูพืชเป็นรายได้ 
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 16.00 น.- 17.00 น. 
ทางช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน ช่องหมายเลข 11 ในระบบทีวีดิจิทัล 
https://www.youtube.com/watch?v=BIiN6tBy9Kc&list=PL8ZVPo5yCaCJqTLQJr7aAGisupJ9AsWf
g&index=43  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIiN6tBy9Kc&list=PL8ZVPo5yCaCJqTLQJr7aAGisupJ9AsWfg&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=BIiN6tBy9Kc&list=PL8ZVPo5yCaCJqTLQJr7aAGisupJ9AsWfg&index=43


 
สกู๊ป จากวิถีหนุ่มเมืองกรุง สู่การเลี้ยงกบที่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสที่ จ.นครพนม    
#อีสานเช้านี้ NBT UBON 080964  
https://www.youtube.com/watch?v=QJtY2 ofzcHQ&list=PL8 ZVPo5 yCaCJqTLQJr7 aAGisupJ9 As
Wfg&index=68  

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QJtY2ofzcHQ&list=PL8ZVPo5yCaCJqTLQJr7aAGisupJ9AsWfg&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=QJtY2ofzcHQ&list=PL8ZVPo5yCaCJqTLQJr7aAGisupJ9AsWfg&index=68

