


สรุปผลการด าเนินงานด้านรายการวิทยุ ประจ าเดือนธันวาคม 2563 

ออกอากาศทางเว็บไซต์  www.am1386.doae.go.th
ท่ี หน่วยงาน รายการ เวลาออกอากาศ วัน เดือน ปี เร่ือง ผู้ด ำเนินรำยกำร

1 สวก. คุยเฟ่ืองเร่ืองเกษตร 05.00 - 05.30 น. ๑ ธ.ค. ๖๓ กสก.เตือนผู้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเฝ้าระวังน ้าแล้งปี 2563-64/กยท.ร่วม ม.อ.สัมมนาไขทางออก การแพ้โปรตีนในยางพารา วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

สศท.5 แนะเกษตรกรปลูกถ่ัวเหลืองหลังนาอายุสั น
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ๒ ธ.ค. ๖๓ อ้อยอินทรีย์อุดรธานีแปรรูปสร้างมูลค่า/ตรวจเย่ียมโครงการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

อตก.เปิดพื นทีให้เกษตรกรตากข้าว/กรมหม่อนไหมครบรอบ 11 ปี
๓ ธ.ค. ๖๓ กษ.วางเป้าหนุนเกษตรกรผลิตตามระบบ GAP/ระวังแอนแทรคโนสในพริก วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๔ ธ.ค. ๖๓ สศท.9 เตือนระวังโรคใบร่วงยางพารา/คืบหน้าทุจริตสหกรณ์รถไฟ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๕ ธ.ค. ๖๓ สัมภาษณ์คุณนพดล สุภาหาญ ysf 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๖ ธ.ค. ๖๓ สัมภาษณ์คุณนพดล สุภาหาญ ysf 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๗ ธ.ค. ๖๓ นายกเย่ียมชมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรสงคราม/กยท.เร่งส้ารวจพื นท่ีเสียหายจากอุทกภัยน ้าท่วม วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

กรมประมงเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น ้า
๘ ธ.ค. ๖๓ เปิดแคมเปญส่งของขวัญปีใหม่@ตลาดเกษตรกรออนไลน์/คาดการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกปี 64 วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

เตรียมรับมือหนอนชอนใบในส้มโอ/ราคามะพร้าวแกงพุ่งเหตุฝนทิ งช่วง
๙ ธ.ค. ๖๓ กสก.เร่งส้ารวจความเสียหายน ้าท่วมภาคใต้/กรมวิชาการเกษตรเดินหน้าแก้ปัญหาสารตกค้างในผักและผลไม้ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดสรรสินค้าสหกรณ์ลงกระเช้า ส่งความสุขจากใจสินค้าสหกรณ์
๑๐ ธ.ค. ๖๓ สถานการณ์น ้า/กยท.พร้อมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ ระยะ 2 /มหกรรมพืชสวนก้าวหน้าครั งท่ี 16 วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๑๑ ธ.ค. ๖๓ สศก.จับมือกระทรวงเกษตรญ่ีปุ่นลุยส้ารวจพื นท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนสร้างความม่ันคงทางอาหาร วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชมลพบุรีรวมกลุ่มผลิตข้าวโพดช็อปสร้างรายได้
๑๒ ธ.ค. ๖๓ สัมภาษณ์คุณนพรัตน์ ยาแฟง ysf 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๓ ธ.ค. ๖๓ สัมภาษณ์คุณนพรัตน์ ยาแฟง ysf 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๔ ธ.ค. ๖๓ กรมประมงจัดกิจกรรมคืนกุ้งก้ามกรามสู่อ่างเก็บน ้าล้าตะคอง/จ้าหน่ายลูกพันธ์ุปูม้าคุณภาพดี วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

กรมส่งเสริมการเกษตรส้ารวจพื นท่ีเสียหายน ้าท่วมเตรียมช่วยเหลือ
๑๕ ธ.ค. ๖๓ กยท.จ่ายเงินประกันรายได้ยางเฟส 2 พร้อมกันแล้วท่ัวประเทศ/มะม่วงน ้าดอกไม้/มะพร้าวน ้าหอมสินค้าทางเลือก จ.สมุทรปราการ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

เร่งระบายน ้าท่วมขังภาคใต้ต่อเน่ือง/พืชตระกูลแตงระวังโรคราน ้าค้าง
๑๖ ธ.ค. ๖๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาการท้าประมงอวนล้อมจับปลาโอด้าฝ่ังอ่าวไทย/ปศุสัตว์ปล่อยคาราวานช่วยน ้าท่วม/สถานการณ์น ้า วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๑๗ ธ.ค. ๖๓ อุทัยเตือนแมลงหล่าระบาด/เก่ียวข้าวไม่เผาฟางเอามาท้าจานขาย/ดูแลดอกมะม่วงให้ติดผลดก วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

ทบทวนโครงการ 1 ต้าบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่
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๑๘ ธ.ค. ๖๓ เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง/เฝ้าระวังหนอนเจาะสมอฝ้ายในทานตะวัน/โครงการค่ายฝึกอบรบสนับสนุนนักวิจัยยางรุ่นใหม่ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

ผนึกก้าลัง 4 AB ขับเคล่ือนงานด้านการรับรองระบบ
๑๙ ธ.ค. ๖๓ สัมภาษณ์คุณจันทร์นิสา ค้าโอภาส ysf 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๐ ธ.ค. ๖๓ สัมภาษณ์คุณจันทร์นิสา ค้าโอภาส ysf 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๑ ธ.ค. ๖๓ เกษตรแนะน้าวิธีฟ้ืนฟูสวนหลังน ้าลด มอบพันธ์ุพืชส่งสุขปีใหม่/ชป จับมือท้องถ่ินถกแนวทางแก้ไขปัญหาน ้าท่วมนครศรีธรรมราช วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๒ ธ.ค. ๖๓ กรมประมงชวนเท่ียวสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น ้ากรุงเทพฯ คริสมาสต์นี วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๓ ธ.ค. ๖๓ อสป.ส่ังปิดสะพานปลาสมุทรสาคร-สมุทรปราการ/เกษตรกรเลี ยงกุ้ง/กรมประมงยัน กุ้งไทยปลอดภัย วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

ชูงานวิจัยกินได้ เพ่ิมรายได้ประเทศทั งอาหารและยา
๒๔ ธ.ค. ๖๓ อ.ต.ก.มอบของขวัญปีใหม่ด้วยข้าวไทยราคาพิเศษ/กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนพันธ์ุมันส้าปะหลังปลอดโรค วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๕ ธ.ค. ๖๓ เกษตรเข้มมาตรการโควิด ย ้าสัตว์น ้าปลอดภัยบริโภคได้ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

ความส้าเร็จแผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนหนุนรายได้เพ่ิม
๒๖ ธ.ค. ๖๓ สัมภาษณ์คุณปาริชาติ เทพเจริญ ysf 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๗ ธ.ค. ๖๓ สัมภาษณ์คุณปาริชาติ เทพเจริญ ysf 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๘ ธ.ค. ๖๓ จัดเวทีเครือข่าย YSF ระดับประเทศ/กยท.สัมมนาไขทางออกแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

การปลูกและข้อปฎิบัติทีดีส้าหรับส้ม
๒๙ ธ.ค. ๖๓ โครงการปลวกแดงอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ/แนะรับมือโรคราน ้าค้างนักตระกูลกะหล้่าและผักกาด วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

กยท.พร้อมจ่ายประกันรายได้ล็อต 2เป็นของขวัญปีใหม่
๓๐ ธ.ค. ๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเท่ียวเชิงเกษตรเส้นทางวังน ้าเขียวรับปีใหม่/ส่งของขวัญปีใหม่@ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

ลุยส่งเสริมการหยุดเผาในพื นท่ีเกษตร
๓๑ ธ.ค. ๖๓ กรมประมงตรวจเข้มสินค้ากุ้งทะเลทั งระบบ/กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนชาวสวนมะพร้าวระวังไรส่ีขามะพร้าว วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

2 สวก. เกษตรอัพเดท 17.00 - 18.00 น. ๑ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/เกษตรฯเผยผลการส่งมอบพืชผักสวนครัวในโครงการตู้เย็นข้างบ้าน/แนะระวังโรคใบร่วงยางพารา จีระวรรณ/ณัฐพล

ทุกวันจันทร์-พุธ สถานการณ์น ้ากรมชลประทาน/ปฏิบัติการฝนหลวง/ราคาสินค้าเกษตร
๒ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหนุนเกษตรกรผลิตตาม GAP/เตรียมรับมือหนอนชอนใบส้มในส้มโอ จีระวรรณ/ณัฐพล

กรมประมงมอบสัญลักษณ์ตะเพียนทอง/สถานการณ์น ้ากรมชลประทาน/สรุปปฏิบัติการฝนหลวง/ราคาสินค้าเกษตร
๗ ธ.ค. ๖๓ ข่าววันนี /เกษตรฯเปิดแคมเปญ"ส่งของขวัญปีใหม่ @ตลาดเกษตรกรอนไลน์.com"/ก.เกษตรต้านโกง จีระวรรณ/ณัฐพล

ส่งสุขปีใหม่ผ่านกระเช้าสหกรณ์/ปฏิบัติการฝนหลวง/สถานการณ์น ้า กรมชลฯ/ราคาสินค้าเกษตร

mailto:กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางวังน้ำเขียวรับปีใหม่/ส่งของขวัญปีใหม่@ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com
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๘ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/เกษตรฯ จับมือภาคีเดินหน้าแก้ปัญหาสารเคมีตกค้าง/การยางฯเร่งส้ารวจพื นท่ีเสียหายเตรียมฟ้ืนฟูหลังน ้าลด จีระวรรณ/ณัฐพล

กรมชลฯ ก้าชับบริหารจัดการน ้าภาคใต้/สถานการณ์น ้ากรมชลฯ/ราคาสินค้าเกษตร
๙ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/หม่อนไหมลงพื นท่ีตรวจเย่ียม/ประมงจัดชุดเฉพาะกิจลงพื นท่ีท้าความสะอาดโรงเรียนหลังน ้าลด จีระวรรณ/ณัฐพล

กรมส่งเสริมสหกรณ์ส้ารวจสหกรณ์ท่ีได้รับลกระทบจากน ้าท่วมภาคใต้/สถานการณ์น ้ากรมชลประทาน/ราคาสินค้าเกษตร
๑๔ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/กรมประมงเปิดเวทีเสวนาโครงการปรับปรุงและพัฒนาการท้าประมงฯ จีระวรรณ/ณัฐพล

รมช.มนัญญาลงพื นท่ีเย่ียมชมโครงการหลวงดอยอินทนนท์/สถานการณ์น ้า/ราคาสินค้าเกษตร
๑๕ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/เกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยแคมเปญ ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขท่ัวไทยถึงหน้าบ้าน จีระวรรณ/ณัฐพล

ระวังโรคราน ้าค้าง/สถานการณ์น ้ากรมชลประทาน/ราคาสินค้าเกษตร
๑๖ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/เกษตรฯ ชูสุโขทัยใช้พืชน ้าน้อยตอบโจทย์/Motor Pool อัดฟางก้อนป้อนเกษตรกร จีระวรรณ/ณัฐพล

คิกออฟประกันรายได้นาง เฟส 2เตือนการระบาดแมลงหล่าในนาข้าว/ราคาสินค้าเกษตร 
๒๑ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/กรมประมงชวนเท่ียวสถานแสดงสัตว์น ้า กทม./กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ core team จีระวรรณ/ณัฐพล

อสป.ปิดสะพานปลาป้องกันโควิด 19/กรมชลฯ จับมือ จ.นราธิวาสรับมือน ้าท่วม/ราคาสินค้าเกษตร
๒๒ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/สถาเกษตรกรฯแนะปรับการผลิต/อ.ต.ก.ส่งความสุขปีใหม่ด้วยข้าวเกษตรกรไทยราคาพิเศษ จีระวรรณ/ณัฐพล

ชลประทานร่วมขับเคล่ือนแนวทางผู้ได้รับผลกระทบโครงการฝายราษีไศล/เกษตรกรผู้เลี ยงปศุสัตว์ต้องรู้/ราคาสินค้าเกษตร

๒๓ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/เกษตรฯ จัดเวทีเครือข่าย YSF/อตก. คุมเข้มเพ่ิมมาตรการป้องกันโควิด 19 จีระวรรณ/ณัฐพล

เตรียมจัดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ"/กสก.สนับสนุนพันธ์ุมันส้าปะหลังปลอดโรค/ราคาสินค้าเกษตร
๒๘ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/เกษตรส่งสุขปีใหม่ 2564-ประมงคุมเข้ม คุณภาพมาตรฐานการผลิตกุ้งทั งระบบ-เปิดเทศกาลควายไทย ครั งท่ี 9 จีระวรรณ/ณัฐพล

๒๙ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/กวก.จับมือดีเอสไอล้างบางแก็งสารเคมีเถ่ือน/กษ.กดแตรส่งสินค้าไปจีน จีระวรรณ/ณัฐพล

กวก.รุกเอกวาดอร์ขยายตลาดเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ
๓๐ ธ.ค. ๖๓ ข่าวรอบวัน/กษ.ตั งคณะท้างานจัดท้าเส้นทางท่องเท่ืยวเชิงเกษตร/มอบสปก4-01/ประมงสร้างความเช่ือม่ันสินค้าสัตว์น ้าไทย จีระวรรณ/ณัฐพล
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3 สวก. Talk to YSF 18.30 - 19.00 น. ๑ ธ.ค. ๖๓ คุณวัฒนา กันทาทรัพย์  ตอน 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

วันจันทร์-อังคาร ๗ ธ.ค. ๖๓ คุณศรีพรรณ หม่ันปัญญา ตอนท่ี 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๘ ธ.ค. ๖๓ คุณศรีพรรณ หม่ันปัญญา ตอนท่ี 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๔ ธ.ค. ๖๓ คุณเดชไชยพัฒน์ มูลทองชัน ตอนท่ี1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๕ ธ.ค. ๖๓ คุณเดชไชยพัฒน์ มูลทองชัน ตอนท่ี2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๑ ธ.ค. ๖๓ คุณปาริชาติ  เทพเจริญ-1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๒ ธ.ค. ๖๓ คุณปาริชาติ  เทพเจริญ-2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๘ ธ.ค. ๖๓ คุณพิมพ์วรัตน์  เรืองปรีชา ตอนท่ี1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๙ ธ.ค. ๖๓ คุณพิมพ์วรัตน์  เรืองปรีชา ตอนท่ี2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

4 สวก. นิทานเด็กดี 16.00 - 16.30 น. ๑ ธ.ค. ๖๓ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

วันจันทร์-อาทิตย์ ๒ ธ.ค. ๖๓ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓ ธ.ค. ๖๓ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๔ ธ.ค. ๖๓ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๕ ธ.ค. ๖๓ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๖ ธ.ค. ๖๓ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๗ ธ.ค. ๖๓ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๘ ธ.ค. ๖๓ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๙ ธ.ค. ๖๓ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๐ ธ.ค. ๖๓ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๑ ธ.ค. ๖๓ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๒ ธ.ค. ๖๓ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๓ ธ.ค. ๖๓ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว
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๑๔ ธ.ค. ๖๓ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๕ ธ.ค. ๖๓ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๖ ธ.ค. ๖๓ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๗ ธ.ค. ๖๓ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๘ ธ.ค. ๖๓ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๙ ธ.ค. ๖๓ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๐ ธ.ค. ๖๓ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๑ ธ.ค. ๖๓ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๒ ธ.ค. ๖๓ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๓ ธ.ค. ๖๓ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๔ ธ.ค. ๖๓ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๕ ธ.ค. ๖๓ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๖ ธ.ค. ๖๓ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๗ ธ.ค. ๖๓ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๘ ธ.ค. ๖๓ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๙ ธ.ค. ๖๓ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๐ ธ.ค. ๖๓ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๑ ธ.ค. ๖๓ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย
5 กพก. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๔ ธ.ค. ๖๓ โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.9 เพ่ือเกษตรรุ่นใหม่" ประจ้าปี 2564 กพก.

ช่วง Smart Farmer ทุกวันศุกร์ ๑๑ ธ.ค. ๖๓ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ อาชีพเพาะเลี ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น ้า กพก.

๑๘ ธ.ค. ๖๓ Application Kaset Go กพก.
๒๕ ธ.ค. ๖๓ อาหารพื นบ้านในช่วงฤดูหนาว กพก.

6 กอป. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๑ ธ.ค. ๖๓ สารคดีและข่าวเษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

ช่วงเกษตรเบิกฟ้ากับชาวอารักพืช ทุกวันอังคาร ๘ ธ.ค. ๖๓ ชวนเท่ียวเก็บเก่ียวสาระงานวันดินโลก ปี 2563 กอป.

 ๑๕ ธ.ค. ๖๓ การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื นท่ี กอป.

๒๒ ธ.ค. ๖๓ เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างถ่ัวเขียว กอป.

๒๙ ธ.ค. ๖๓ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านภูมิสตึง จ .สุรินทร์ กอป.
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7 กสว. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๒ ธ.ค. ๖๓ ท่องเท่ียวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ กสว.

ช่วงวิสาหกิจชุมชนก้าวไกล ทุกวันพุธ ๙ ธ.ค. ๖๓ ท่องเท่ียวเชิงเกษตรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ กสว.

ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร ๑๖ ธ.ค. ๖๓ ท่องเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดชลบุรี กสว.
๒๓ ธ.ค. ๖๓ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรอ้าเภอวังน ้าเขียว กสว.
๓๐ ธ.ค. ๖๓ แนะน้า Application ท่องเท่ียวเชิงเกษตร กสว.

8 กวพ. คล่ืนเกษตรกร 10.00 - 10.30 น. ๒ ธ.ค. ๖๓ แอพพลิเคช่ัน"ท่องเท่ียวเชิงเกษตร" กวพ.
(ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี) ทุกวันพุธ ๙ ธ.ค. ๖๓ การท้าน ้าหมักชีวภาพ กวพ.

๑๖ ธ.ค. ๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 12 มาตราการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64 กวพ.
๒๓ ธ.ค. ๖๓ มะม่วงส่งออกของไทย ปี 2564 จะเป็นฉันใด กวพ.
๓๐ ธ.ค. ๖๓ ทช. น้าร่องผุดเสาหลักน้าทางยางพาราท่ัวประเทศ 7 แสนต้น คาดแล้วเสร็จปี 65 กวพ.

9 สลก. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๓ ธ.ค. ๖๓ ดีแทค ยาร่าพัฒนาแอปพลิเคชันเกษตรโก/โมเดลชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร/โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา มานิต/ปาณิสาภัสร์

ช่วงเร่ืองเล่าข่าวเกษตร ทุกวันพฤหัสบดี เกษตรอัจฉริยะครั งท่ี 1/งานวันดินโลก 4-5 ธ.ค. 63

๑๐ ธ.ค. ๖๓ เร่งส้ารวจความเสียหายน ้าท่วมใต้/ก.พาณิชย์แนะซื อมันส้าปะหลังคุณภาพดี/หนุนเกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP  มานิต/ปาณิสาภัสร์

YSF เพาะกล้าไม้ขายรายได้เดือนละคร่ึงแสน/ข้าวหอมมะลิไทยคว้าแชมป์ข้าวโลก
๑๗ ธ.ค. ๖๓ คลิกออฟแปลงนาอัจฉริยะ/กสก.วางเป้าเกษตรกรGAP หม่ืนรายปี 64 /มกอช.ท้ามาตรฐานสินค้าเกษตรสตรอเบอร่ี มานิต/ปาณิสาภัสร์

สศก.ส่งเสริมปลูกข้าวโพดต้นสดพร้อมฝัก/ข้าวเกรียบกล้วย+กาละแมหน่อไม้หน่ึงเดียวใน จ.ยะลา

๒๔ ธ.ค. ๖๓ แนะวิธีฟ้ืนฟูสวนหลังน ้าลด/ผักจ๋ิวไมโครกรีน/เตือนเกษตรกรระวังโรคราน ้าค้าง มานิต/ปาณิสาภัสร์

เตือนเกษตรกรต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/กสก.เฝ้าระวังพื นท่ีน ้าเค็ม

๓๑ ธ.ค. ๖๓ กษ.จัด 2 กิจกรรมสร้างรายได้ปีใหม่/นโยบายหลัก กษ.ปี64 /การปลูกกัญชง-กัญชา มานิต/ปาณิสาภัสร์

คัดสินค้าเด่นเป็นสินค้า GI/ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรออนไลน์

10 สวก. ตะลอนไทย ตะลุยเท่ียว 09.30 - 20.00 น. ๑ ธ.ค. ๖๓ ท่องเท่ียวคมคายไฮโดรโพนิกส์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จีระวรรณ/ณัฐพล
ทุกวันจันทร์-อังคาร ๗ ธ.ค. ๖๓ ชิมสตรอเบอรร่ีสดท่ีบ้านไร่ไออุ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จีระวรรณ/ณัฐพล

๘ ธ.ค. ๖๓ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีจังหวัดพิจิตร ตอนท่ี 1 จีระวรรณ/ณัฐพล
๑๔ ธ.ค. ๖๓ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีจังหวัดพิจิตร ตอนท่ี 2 จีระวรรณ/ณัฐพล
๑๕ ธ.ค. ๖๓ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีจังหวัดพิจิตร ตอนท่ี 3 จีระวรรณ/ณัฐพล
๒๑ ธ.ค. ๖๓ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีจังหวัดพิจิตร ตอนท่ี 4 จีระวรรณ/ณัฐพล
๒๒ ธ.ค. ๖๓ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ  สวนแบบผสม ป้าแจ๋ว จีระวรรณ/ณัฐพล
๒๘ ธ.ค. ๖๓ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ นาบัวลุงเเจ่ม จีระวรรณ/ณัฐพล
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๒๙ ธ.ค. ๖๓ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ ข้าวตัง บ้านศาลาดิน จีระวรรณ/ณัฐพล
11 สสจ. อรุณสวัสด์ิการเกษตร 05.30 - 06.00 น. ๕ ธ.ค. ๖๓ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ปี 2563/64 สสจ.

ทุกวันเสาร์ ๑๒ ธ.ค. ๖๓ แนะการท้างานในแปลงข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังนา สสจ.

๑๙ ธ.ค. ๖๓ สรุปสถานการณ์ตลาดน ้าตาลโลกประจ้าสัปดาห์ ระหว่างวันท่ี 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 สสจ.

๒๖ ธ.ค. ๖๓ การจัดการโรคและวัชพืชในสัปปะรด สสจ.

12 กพวศ. สาระน่ารู้กับกพวศ. 18.30-19.00 น. ๒ ธ.ค. ๖๓ ระบบการให้น ้าและความต้องการน ้าของพืช(ต่อ) กพวศ.

ทุกวันพุธ ๕ ธ.ค. ๖๓ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กพวศ.

๑๖ ธ.ค. ๖๓ 35แหล่งท่องเท่ียว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีเกษตรกรต้นแบบเท่ียวชมวิถีการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน กพวศ.

๒๓ ธ.ค. ๖๓ การเก็บรักษาเคร่ืองยนต์เกษตรหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว กพวศ.

๓๐ ธ.ค. ๖๓ เกษตรกรต้นแบบโครงการงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริจังหวัดศรีสะเกษ กพวศ.

13 สวก. สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการ 09.00 - 10.00 น. ๖ ธ.ค. ๖๓ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

ข่าวเกษตร ทุกวันอาทิตย์ ๑๓ ธ.ค. ๖๓ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 4 ธันวาคม - 11 ธันวาคม 2563 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๒๐ ธ.ค. ๖๓ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 14 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2563 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๒๗ ธ.ค. ๖๓ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 21 ธันวาคม - 25 ธันวาคม 2563 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

14 สวก. วิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน 06.00 - 07.00 น. ๖ ธ.ค. ๖๓ วันคริสต์มาส/วิธีดูแลช่องปากของเด็กๆ/ส่ิงดีๆท่ีน่าท้าก่อนปีใหม่/ 5 สัตว์มีพิษช่วงน ้าท่วม ณัฐพล/เสกสิทธ์ิ
ทุกวันอาทิตย์ ภัยออนไลน์ของเด็กและเยาวชน/สุภาษิตค้าพังเพย

๑๓ ธ.ค. ๖๓ ท่ีมาของวันคริสต์มาส/การใช้หูฟังของเด็ก/แก้ปัญหาริมฝีปากแตกหน้าหนาว ณัฐพล/เสกสิทธ์ิ

5อาหารน่าทานหน้าหนาว/นิทานอิสป ชายชรากับลา
๒๓ ธ.ค. ๖๓ เหตุลท่ีควรออกก้าลังกายหน้าหนาว/วิธีเลือกรองเท้าท่ีเหมาะสมกับเท้า/นิทานสอนเด็ก ณัฐพล/เสกสิทธ์ิ
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 5 เคล็ดลับดูลิวช่วงหน้าหนาว/อาการของคนชอบของหวาน/ย้อมสีผมบ่อยๆ อันตรายไหม ณัฐพล/เสกสิทธ์ิ

ผลไม้น่าทานช่วงหน้าหนาวประโยชน์เพียบ/นิทานสอนใจ
15 สพท. เกษตรบ้านบ้าน 11.30 - 12.00 น. ๓ ธ.ค. ๖๓ แนวทางเกษตรย่ังยืนตามรอยพ่อ 1 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

ทุกวันพฤหัสบดี ๑๐ ธ.ค. ๖๓ แนวทางเกษตรย่ังยืนตามรอยพ่อ 2 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๑๗ ธ.ค. ๖๓ ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๒๔ ธ.ค. ๖๓ ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 2 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๓๑ ธ.ค. ๖๓ ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 3 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ
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16 สวก. เกษตรท้ากิน 17.00-18.00 น. ๓ ธ.ค. ๖๓ ข่าวเกษตร/การปลูกมะเขือเปราะ/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย
ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ๔ ธ.ค. ๖๓ ข่าวเกษตร/ดูแลพืชฤดูแล้ง/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๑๐ ธ.ค. ๖๓ ข่าวเกษตร/การท้าสมุนไพรไล่แมลง/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย
๑๑ ธ.ค. ๖๓ ข่าวเกษตร/สมุนไพรไทยน่าปลูก/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย
๑๗ ธ.ค. ๖๓ ข่าวเกษตร/ปลูกเห็ดฟางในกระถาง/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย
๑๘ ธ.ค. ๖๓ ข่าวเกษตร/ระวังโรคแอนแทรคโนสในพริก/ระวังโรคใบจุดในตระกูลกะหล้่า/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย
๒๔ ธ.ค. ๖๓ ข่าวเกษตร/7ผักต้านหวัด/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย
๒๕ ธ.ค. ๖๓ ข่าวเกษตร/การดูแลและเก็บเก่ียวผักชี/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย
๓๑ ธ.ค. ๖๓ ข่าวเกษตร/การท้าน ้าหมักชีวภาพ/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

รวมจ านวน  16 รำยกำร 149 เทป 327 เร่ือง 


