


สรุปผลการด าเนินงานด้านรายการวิทยุ ประจ าเดือนมกราคม 2564 

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 ม.ค. ๖๔ สารคดีและข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ๒ ม.ค. ๖๔ สัมภาษณ์ คุณวิวิช พวงสวัสด์ิ ysf กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓ ม.ค. ๖๔ สัมภาษณ์ คุณนิรุต ดวงจินดา ysf กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๔ ม.ค. ๖๔ สารคดีและข่าวเกษตร วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๕ ม.ค. ๖๔ ระวังโรคใบป้ืนเหลืองกล้วยไม้/เกษตรจับมือบริษัทโลจิสติก ลดค่าขนส่งสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๖ ม.ค. ๖๔ กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้หน้าแล้ง/แนวทางพัฒนาสินค้าเกษตรGI ทุเรียนหลงลับแล วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๗ ม.ค. ๖๔ กรมประมงประสานโมเดิร์นเทรด สะพานปลาห้องเย็นเปิดช่องทางกระจายสินค้าสัตว์น ้า วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

สถานการณ์สับปะรดโรงงานตะวันตกปี 64
๘ ม.ค. ๖๔ เตือนภัยไรส่ีขาระบาดช่วงแล้ง/เตือนวิสาหกิจชุมชนต่อทะเบียนก่อนโดนตัดสิทธ์ิ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

เกษตรสกลนคร-เกษตรหนองคาย จัดฝึกอาชีพการเกษตรให้เกษตรกร
๙ ม.ค. ๖๔ สัมภาษณ์ คุณเสาวนีย์ โพธ์ิรัง ysf กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๐ ม.ค. ๖๔ สัมภาษณ์ คุณนครินทร์ ถาวรพันธ์ ysf กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๑ ม.ค. ๖๔ เปิดควบรวมใบอนุญาตท้าการประมงพาณิชย์บรรเทาความเดือดร้อน วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

แนะปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ปลูกง่ายก้าไรดี/ระวังราสนิมขาวในเบญจมาศ
๑๒ ม.ค. ๖๔ ดันซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ขายสินค้าปลอดภัยช่วงโควิด วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

ชวนประกวดตราสัญลักษณ์กุ้งก้ามกรามไทย/มะม่วงเส่ียงเจอราด้า
๑๓ ม.ค. ๖๔ สารคดีและข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๔ ม.ค. ๖๔ กยท.เขตใต้ล่างจัดตั งโรงครัวช่ัวคราวจ.ปัตตานี/ชป.เร่งระบายน ้าลงทะเลต่อเน่ือง วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

ชป.เสนอระบบ SSIS ต้นแบบส่งน ้าปลวกแดงระยอง/กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือฟอร์ดหนุนเกษตรกรต่อยอดธุรกิจ
๑๕ ม.ค. ๖๔ เกษตรจับมือ ADB เปิดโครงการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตร วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลพืชหลังน ้าท่วมและการดูแลไม้ผลหน้าแล้ง
๑๖ ม.ค. ๖๔ สัมภาษณ์ คุณช้านาญ ด้วงโสน ysf กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๗ ม.ค. ๖๔ สัมภาษณ์ คุณวรกานต์ เวียงสิมา ysf กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๘ ม.ค. ๖๔ กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือ OR เพ่ิมช่องทางจ้าหน่ายสินค้าท่ีป๊ัมปตท.ท่ัวประเทศ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

สะตอตรัง 1 สะตอนอกฤดูพันธ์ุแรกสร้างรายได้เกษตรกรเพ่ิม 4 เท่า
๑๙ ม.ค. ๖๔ สศท.7 แนะแพะเนื อ จ.ชัยนาท เป็นสินค้าปศุสัตว์ทางเลือกสร้างรายได้ตลาดต้องการสูง วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๐ ม.ค. ๖๔ ระวัง 2 เพลี ยบุกสวนมะม่วงหิมพานต์/แมลงเศรษฐกิจผึ งโพรง สร้างรายได้มูลค่ากว่าปีละ 3.5 ล้าน วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๑ ม.ค. ๖๔ กระทรวงเกษตรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจับมือตลาดไทเปิดประมงปลอดภัย GAP วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

สศท.9 ลงพื นท่ี จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์ใบยางร่วง
๒๒ ม.ค. ๖๔ กสก จับมือกรมประมง กรมปศุสัตว์และ มก. วิจัยและพัฒนาพื นท่ีตลาดอาหารปลอดภัย วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ
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ขยายเวลายกเว้นภาษีวิสาหกิจชุมชน/ชวนเกษตรกรดาวน์โหลดแอป Kaset GO/สถานการณ์น ้า
๒๓ ม.ค. ๖๔ สัมภาษณ์ คุณพูน ชิณสา ysf กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๔ ม.ค. ๖๔ สัมภาษณ์ คุณปรเมนทร์ ประมะโช ysf กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๕ ม.ค. ๖๔ กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ GAP ต่อเน่ือง/สศก.เผยสถานการณ์ลิ นจ่ีภาคเหนือ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

กษ.เดินหน้าขับเคล่ือนงานประกวดข้าว
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๒๖ ม.ค. ๖๔ จีนไฟเขียวให้ไทยใช้แนวทางองค์การอนามัยโลกป้องทุเรียนส่งออกปลอดโควิด19 วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

กยท. ปล่อยมาตรการช็อคตลาดดึงน ้ายางจากระบบกว่า 2แสนตัน
๒๗ ม.ค. ๖๔ ขยายเวลาตั งค่าเผ่ือหนี สูญให้เวลาสหกรณ์ปรับตัว/เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ปลูกกล้วยไม้ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

ทิศทางกระเทียมศรีสะเกษ/รับมือหนอนถ่ัวเหลือง
๒๘ ม.ค. ๖๔ ประกันรายได้ยางเข้าคร่ึงทางจ่ายกว่า 6พันล้านบาท/ลิ นจ่ีค่อมแม่กลองแทงช่อพร้อมออกตลาด เม.ย.นี วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

กรมประมงแจงกรณีพบจระเข้ในหนองน ้าบ้านแขยง วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๙ ม.ค. ๖๔ กยท.คิกออฟโครงการจัดการน ้ายางสด/กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรเร่งขึ นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2564 วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๓๐ ม.ค. ๖๔ สัมภาษณ์ คุณนพดล สุภาหาญ ysf กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๑ ม.ค. ๖๔ สัมภาษณ์ คุณนพรัตน์ ยาแฝงysf กลุ่มผลิตรายการและข่าว

2 สวก. เกษตรอัพเดท 17.00 - 18.00 น. ๔ ม.ค. ๖๔ ข่าววันนี /กล้วยไม้ให้ระวังโรคใบป้ืนเหลือง/มนัญญา ชี ช่องเท่ียว 22  ศูนย์วิจัยเกษตรท่ัวไทย จีระวรรณ/ณัฐพล

ทุกวันจันทร์-พุธ กระทรวงเกษตรฯ ส่ังการฉีดพ่นสารป้องกันโควิดท่ัวกระทรวงฯ/สถานการณ์น ้า กรมชลประทาน/ราคาสินค้าเกษตร
๕ ม.ค. ๖๔ สารคดีและข่าวเกษตร จีระวรรณ/ณัฐพล

๖ ม.ค. ๖๔ สารคดีและข่าวเกษตร จีระวรรณ/ณัฐพล

๑๑ ม.ค. ๖๔ ข่าวรอบวัน/สศท.12 ชวนเกษตรกรปลูกพืชใช้น ้าน้อยแนะข้าวโพดเลี ยงสัตว์ปลูกง่าย ก้าไรดี/สวนมะม่วงเส่ียงเจอโรคราด้า จีระวรรณ/ณัฐพล

ปศุสัตว์เตรียมวางแผนเคล่ือนย้ายน ้านมดิบ/ประมงชวนนักออกแบบออกแบบตราสัญลักษณ์กุ้งไทย/ราคาสินค้าเกษตร
๑๒ ม.ค. ๖๔ ข่าวรอบวัน/เกษตรฯ ห่วงชาวสวนมะพร้าวรับศึกไรส่ีขา/กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนวิสาหกิขชุมชนมาต่อทะเบียนฯ จีระวรรณ/ณัฐพล

ปศุสัตว์เร่งช่วยเกษตรกรประสบปัญหาน ้าท่วม/สถานการณ์น ้า กรมชลประทาน/ราคาสินค้าเกษตร
๑๓ ม.ค. ๖๔ ข่าวรอบวัน/การยางฯ จัดตั งโรงครัวช่ัวคราวช่วยน ้าท่วม/ชลประทานลุยต่อช่วยน ้าท่วมภาคใต้ จีระวรรณ/ณัฐพล

สะพานปลา กรุงเทพฯ ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว/ระวังราสนิมขาวในเบญจมาศ/ราคาสินค้าเกษตร
๑๘ ม.ค. ๖๔ สารคดีและข่าวเกษตร
๑๙ ม.ค. ๖๔ ข่าวรอบวัน/กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งผลิตไตรโคเดอร์ม่าหลังน ้าลด/ประมงจับมือภาคีเปิดพื นท่ีขายสินค้าประมง จีระวรรณ/ณัฐพล

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครร่วมจ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์/ราคาสินค้าเกษตร
๒๐ ม.ค. ๖๔ สารคดีและข่าวเกษตร
๒๕ ม.ค. ๖๔ ข่าวรอบวัน/จีนไฟเขียวน้าเข้าทุเรียนไทยช่วงโควิด19/ช่ืนชมการด้าเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเย่ียนบ้านพุตะแบก จีระวรรณ/ณัฐพล

ปศุสัตว์ เตือนระวังวัคซีนเถ่ือน/กยท. ปล่อยมาตรการช็อคตลาด/สถานการณ์น ้า/ราคาสินค้าเกษตร
๒๖ ม.ค. ๖๔ สารคดีและข่าวเกษตร
๒๗ ม.ค. ๖๔ สารคดีและข่าวเกษตร

3 สวก. Talk to YSF 18.30 - 19.00 น. ๔ ม.ค. ๖๔ อรวรรณ  เจริญโต ตอนท่ี1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

วันจันทร์-อังคาร ๕ ม.ค. ๖๔ อรวรรณ  เจริญโต ตอนท่ี2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๑ ม.ค. ๖๔ อาญาสิทธ์ิ  เหล่าชัย ตอนท่ี1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว
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๑๒ ม.ค. ๖๔ อาญาสิทธ์ิ  เหล่าชัย ตอนท่ี2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๘ ม.ค. ๖๔ ว่าท่ีร้อยตีพิทักษ์ พ่ึงพเดช ตอนท่ี1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๙ ม.ค. ๖๔ ว่าท่ีร้อยตีพิทักษ์ พ่ึงพเดช ตอนท่ี2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๕ ม.ค. ๖๔  กนกวรรณ  อรุณศิริวัฒน์ ตอนท่ี1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๖ ม.ค. ๖๔  กนกวรรณ  อรุณศิริวัฒน์ ตอนท่ี2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว
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4 สวก. นิทานเด็กดี 16.00 - 16.30 น. ๑ ม.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

วันจันทร์-อาทิตย์ ๒ ม.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓ ม.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๔ ม.ค. ๖๔ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๕ ม.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๖ ม.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๗ ม.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๘ ม.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๙ ม.ค. ๖๔ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๐ ม.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๑ ม.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๒ ม.ค. ๖๔ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๓ ม.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๔ ม.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๕ ม.ค. ๖๔ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๖ ม.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๗ ม.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๘ ม.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๙ ม.ค. ๖๔ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๐ ม.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๑ ม.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๒ ม.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๓ ม.ค. ๖๔ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๔ ม.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๕ ม.ค. ๖๔ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๖ ม.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๗ ม.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๘ ม.ค. ๖๔ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๙ ม.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจ้ิงจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๐ ม.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว
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๓๑ ม.ค. ๖๔ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย
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5 กพก. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๑ ม.ค. ๖๔ ผลการด้าเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจ้าการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจ้าปี 2563 กพก.

ช่วง Smart Farmer ทุกวันศุกร์ ๘ ม.ค. ๖๔ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ปี 2563 กพก.

๑๕ ม.ค. ๖๔ สารคดีและข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๒ ม.ค. ๖๔ ความเส่ียงและอันตราจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม กพก.

๒๙ ม.ค. ๖๔ ข้อมูลศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เขต 1 ภาคกลาง กพก.

6 กอป. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๕ ม.ค. ๖๔ การจ้าแนกแมลงตัวห ้าท่ีส้าคัญทางการเกษตร กอป.

ช่วงเกษตรเบิกฟ้ากับชาวอารักพืช ทุกวันอังคาร ๑๒ ม.ค. ๖๔ ศัตรูมะพร้าวภัยเงียบท่ีเกษตรกรควรระวัง กอป.

 ๑๙ ม.ค. ๖๔ ใบร่วงชนิดใหม่เหมือนหรือแตกต่างกับอาการของโรคยางพาราชนิดอ่ืนอย่างไร กอป.

๒๖ ม.ค. ๖๔ การควบคุมโรคแอนแทรคโนสนมะม่วงหลังการเก็บเก่ียว กอป.

7 กสว. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๖ ม.ค. ๖๔ ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจ้าปี 2564 กสว.

ช่วงวิสาหกิจชุมชนก้าวไกล ทุกวันพุธ ๑๓ ม.ค. ๖๔ สาระส้าคัญการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กสว.

ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร ๒๐ ม.ค. ๖๔ ขั นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กสว.

๒๗ ม.ค. ๖๔ การจดทะเบียนนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กสว.

8 กวพ. คล่ืนเกษตรกร 10.00 - 10.30 น. ๖ ม.ค. ๖๔ เห็ดตับเต่า พืชเศรษฐกิจในท้องถ่ิน กวพ.
(ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี) ทุกวันพุธ ๑๓ ม.ค. ๖๔ เกษตรฯ หนุนผลิตกล้วยหินปลอดโรคแก้ปัญหาการระบาดโรคเห่ียวในกล้วย กวพ.

๒๐ ม.ค. ๖๔ พยากรณ์สถานการณ์หอมแดงฤดูกาล 2563/64...รุ่งหรือร่วง ? กวพ.

๒๗ ม.ค. ๖๔ การท้าไร่นาสวนผสมแบบคนขี เกียจ ท้าน้อยแต่ได้มาก กวพ.

9 สลก. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๗ ม.ค. ๖๓ ทางเลือกทางรอด เกษตรไทย ปี 64/กษตั งคณะท้างานท่องเท่ียวเชิงเกษตร มานิต/ปาณิสาภัสร์

ช่วงเร่ืองเล่าข่าวเกษตร ทุกวันพฤหัสบดี  กสก.แนะวิธีดูแลไม้ผลช่วงฤดูแล้ง/ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนปี 64
๑๔ ม.ค. ๖๓ ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี64/ฟอร์ดจับมือ กสก.เติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่/รณรงค์หยุดในพื นท่ีเกษตร มานิต/ปาณิสาภัสร์

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยเลี ยงจิ งหรีด/ส่งเสริมการพริกขี หนูสวน/เตือนโรคราด้าในสวนมะม่วง
๒๑ ม.ค. ๖๓ เกษตรวางนโยบาย 65 เน้นเทคโนโลยี/โครงการพื นท่ีปันสุข/กษ.จับมือแกรปเปิดตัวตลาดสดคนไทย มานิต/ปาณิสาภัสร์

KUตลาดอาหารปลอดภัย/กสก.ช่วยเหลือเกษตรกรน ้าท่วมภาคใต้/โครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่
๒๘ ม.ค. ๖๓ กษ.ส่ังผลิตไตรโคเดอร์มาช่วยชาวใต้/เชิญชวนดาวโหลด Kaset Go/กสก.ส่งเสริมลิตพืชอินทรีย์ มานิต/ปาณิสาภัสร์

ขยายเวลาเว้นภาษีวิสาหกิจชุมชน/กษ.หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้

10 สวก. ตะลอนไทย ตะลุยเท่ียว 09.30 - 20.00 น. ๔ ม.ค. ๖๔ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ล่องเรือชมสวนเลียบลคลองมหาสวัสด์ิ บ้านฟักข้าว ตอนท่ี 1 จีระวรรณ/ณัฐพล
ทุกวันจันทร์-อังคาร ๕ ม.ค. ๖๔ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ล่องเรือชมสวนเลียบลคลองมหาสวัสด์ิ บ้านฟักข้าว ตอนท่ี 2 จีระวรรณ/ณัฐพล

๑๑ ม.ค. ๖๔ เท่ียวสวนผักป้าแขก จังหวัดพิษณุโลก ตอนท่ี 1 จีระวรรณ/ณัฐพล
๑๒ ม.ค. ๖๔ เท่ียวสวนผักป้าแขก จังหวัดพิษณุโลก ตอนท่ี 2 จีระวรรณ/ณัฐพล
๑๘ ม.ค. ๖๔ เท่ียวสวนมะยงชิดชมพูนุช จังหวัดพิษณุโลก จีระวรรณ/ณัฐพล





สรุปผลการด าเนินงานด้านรายการวิทยุ ประจ าเดือนมกราคม 2564 

ออกอากาศทางเว็บไซต์  www.am1386.doae.go.th

ท่ี หน่วยงาน รายการ เวลาออกอากาศ วัน เดือน ปี เร่ือง ผู้ด ำเนินรำยกำร

๑๙ ม.ค. ๖๔ เท่ียวสวนเกษตรไพบูลย์ จังหวัดพิษณุโลก จีระวรรณ/ณัฐพล
๒๕ ม.ค. ๖๔ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ -1 จีระวรรณ/ณัฐพล
๒๖ ม.ค. ๖๔ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ -2 จีระวรรณ/ณัฐพล
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11 สสจ. อรุณสวัสด์ิการเกษตร 05.30 - 06.00 น. ๒ ม.ค. ๖๔ การผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถ่ัว สสจ.

ทุกวันเสาร์ ๙ ม.ค. ๖๔ โรคและแมลงศัตรูพืชท่ีส้าคัญในถ่ัวเขียว สสจ.

๑๖ ม.ค. ๖๔ โรคและแมลงศัตรูพืชท่ีส้าคัญในถ่ัวเหลือง สสจ.

๒๓ ม.ค. ๖๔ โรคและแมลงศัตรูพืชท่ีส้าคัญในถ่ัวลิสง สสจ.

๓๐ ม.ค. ๖๔ สารคดีและข่าวเกษตร สสจ.

12 กพวศ. สาระน่ารู้กับกพวศ. 18.30-19.00 น. ๖ ม.ค. ๖๔ เยอบีร่า คุณค่าแห่งดอยสูง กพวศ.

ทุกวันพุธ ๑๓ ม.ค. ๖๔ วิกฤติโควิด-19 คือ โอกาสเติบโตของภาคเกษตรไทย กพวศ.

๒๐ ม.ค. ๖๔ แผนนโยบายและมาตราการการเพาะปลูกพื นฤดูแล้ง ปี 2563/64 กพวศ.

๒๗ ม.ค. ๖๔ การเลือกใช้น ้ามันหล่อล่ืนท่ีถูกต้อง กพวศ.

13 สวก. สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการ 09.00 - 10.00 น. ๓ ม.ค. ๖๓ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 28 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2563 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

ข่าวเกษตร ทุกวันอาทิตย์ ๑๐ ม.ค. ๖๓ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 4 มกราคม - 8 มกราคม 2564 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๑๗ ม.ค. ๖๓ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 11 มกราคม - 15 มกราคม 2564 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

24/6/2563 สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 18 มกราคม - 22 มกราคม 2564 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๓๑ ม.ค. ๖๓ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 25 มกราคม - 29 มกราคม 2564 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

14 สวก. วิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน 06.00 - 07.00 น. ๖ ธ.ค. ๖๓ การนอนหลับในวัยรุ่น/โทษของบุหร่ี/เหตุผลดีๆจากการด่ืมน ้า/สุภาษิต ณัฐพล/เสกสิทธ์ิ

ทุกวันอาทิตย์ ๑๓ ธ.ค. ๖๓ วิธีดูแลดวงตาง่ายๆ ระหว่างเรียนออนไลน์/เรียนออนไลน์ยังไงให้ไม่สะดุด ณัฐพล/เสกสิทธ์ิ

ปีใหม่แล้วนักเรียนต้องปรับตัวอะไรบ้างเพ่ือจะเป็นคนท่ีดีขึ น/สุภาษิต
๒๓ ธ.ค. ๖๓ กินมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ น/เล่ือนนาฬิกาปลุกในตอนเช้าไม่ดีต่อสุขภาพ/เวลาท่ีเหมาะสมในการด่ืมนม ณัฐพล/เสกสิทธ์ิ

๓๐ ธ.ค. ๖๓ มะนาวกับคุณประโยชน์ท่ีมากกว่าความเปรี ยว/6 ขั นตอนในการทิ งหน้ากากอนามัย ณัฐพล/เสกสิทธ์ิ

ผลไม้ท่ีห้ามกินในช่วงท้องว่าง/สุภาษิตค้าพังเพย
15 สพท. เกษตรบ้านบ้าน 11.30 - 12.00 น. ๗ ม.ค. ๖๔ ถ่ายทอดสถานการ  โควิ-19 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

ทุกวันพฤหัสบดี ๑๔ ม.ค. ๖๔ ถ่ายทอดสถานการ  โควิ-19 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๒๑ ม.ค. ๖๔ ถ่ายทอดสถานการ  โควิ-19 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๒๘ ม.ค. ๖๔ ถ่ายทอดสถานการ  โควิ-19 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

16 สวก. เกษตรท้ากิน 17.00-18.00 น. ๑ ม.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/สูตรสมุนไพรก้าจัดแมลงสัตรูมะนาว/ข่าวเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ๗ ม.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/ระวังโครราสนิมขาวในเบจมาศ/ระวังโรคใบเป้ือนเหลืองในกล้วยไม้/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๘ ม.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/การปลูกตะใคร้ในกระถาง/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๑๕ ม.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/ปุ๋ยพืชสด ท้าได้ง่าย ต้นทุนต้่า/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๑๖ ม.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/การดูแลพริกหลังการปลูก/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๒๒ ม.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/การปลูกและดูแลผักบุ้งจีน/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย





สรุปผลการด าเนินงานด้านรายการวิทยุ ประจ าเดือนมกราคม 2564 

ออกอากาศทางเว็บไซต์  www.am1386.doae.go.th

ท่ี หน่วยงาน รายการ เวลาออกอากาศ วัน เดือน ปี เร่ือง ผู้ด ำเนินรำยกำร

๒๓ ม.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/ไล่แมลงอย่างง่าย/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๒๘ ม.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/ปลูกผักโขมปลอดภัย/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๒๙ ม.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/พืชสมุนไพรทางเลือก/ข่าวเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

รวมจ านวน  16 รำยกำร 142 เทป 309 เร่ือง 


