
                                                                                                      สรุปผลการด าเนินงานด้านรายการวิทยุ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
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ท่ี หน่วยงาน รายการ เวลาออกอากาศ วัน เดือน ปี เร่ือง ผู้ด าเนินรายการ

1 สวก. คุยเฟ่ืองเร่ืองเกษตร 05.00 - 05.30 น. ๑ ก.ค. ๖๔ ครม.เห็นชอบต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือ1ปี/แนะวิธีป้องกันหนอนเจาะดอกมะลิ/ชุมชนทุ่งต้อม ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ๒ ก.ค. ๖๔ แนะเกษตรกรเก็บหัวมันครบอายุเปอร์เซ็นแป้งราคาดี/กสก.ขานรับนโยบายช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิต/สถานการณ์น  า
๓ ก.ค. ๖๔ สัมภาษณ์คุณนิรุตต์ ysf 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๔ ก.ค. ๖๔ สัมภาษณ์คุณนิรุตต์ ysf 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๕ ก.ค. ๖๔ ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชเตรียมขายออนไลน์พืชพันธ์ุดี/ทุเรียนปราจีนสร้างก าไรไร่ละเกินแสนพร้อมดันตลาดออนไลน์ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

ย  าล็อคดาวน์มาเลย์ไม่ส่งผลกระทบตลาดยางไทย

๖ ก.ค. ๖๔ กรมประมงออกประกาศคุมเข้มสัตว์น  าต่างถ่ิน/เดินหน้าศึกษาโครงการแก้ไขปัญหาน  าท่วมเมืองดอกบัว วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๗ ก.ค. ๖๔ แปลงใหญ่จิ งหรีดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างโอกาสเกษตรกร/โควิด19ชะลอความต้องการมะพร้าวคร่ึงปีแรก วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๘ ก.ค. ๖๔ ติดตามศูนย์เครือข่าย ศพก. พลังสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรในชุมชน/เตือนโรคล าต้นจุดสีน  าตาลในแก้วมังกร วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๙ ก.ค. ๖๔ เตรียมแผนรับมือผลผลิตสับปะรดกระจุกตัว/จับปุ๋ยเถ่ือนอายัดของกลางหลักล้าน วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๑๐ ก.ค. ๖๔ สัมภาษณ์คุณช านาญ ysf 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๑ ก.ค. ๖๔ สัมภาษณ์คุณช านาญ ysf 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๒ ก.ค. ๖๔ เตือนรับมือโรคเหง้าเน่าในกระชาย/เดินหน้าโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๑๓ ก.ค. ๖๔ กระทรวงเกษตรส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปตามโครงการแบ่งปันน  าใจเกษตรไทยสู้ภัยโควิด19 วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

เกษตรจันทบุรีขับเคล่ือนโครงการยกระดับแปลงใหญ่/ฟรุตบอร์ดสรุปแผนการบริหารจัดการผลไม้เหนือใต้

๑๔ ก.ค. ๖๔ เตือนพ่อค้าห้ามแอบอ้างช่ือทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ/ชาวสวนยางได้รับยกเว้นให้ออกนอกเคหสถานเพ่ือประกอบอาชีพได้ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๑๕ ก.ค. ๖๔ หนุนกระจายเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถ่ัวพันธ์ุดี สู่ระบบการผลิตระดับชุมชนอย่างท่ัวถึง/ผลผลิตล าไยปีนี พุ่งเกิน 9 แสนตัน วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๑๖ ก.ค. ๖๔ สวน ล้ง ผลไม้ไทยผ่านประเมินจาก GACC ฉลุย พร้อมส่งสินค้าไปจีน/ครม.อนุมัติงบช่วยเหลือผู้เพาะเลี ยงจระเข้ วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๑๗ ก.ค. ๖๔ สัมภาษณ์คุณเสาวณีย์ ysf 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๘ ก.ค. ๖๔ สัมภาษณ์คุณเสาวณีย์ ysf 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๙ ก.ค. ๖๔ เกษตรทฤษฎีใหม่ช่วยพ่ึงพาตนเองได้ในยุคโควิด/เตรียมเดินหน้ามอบต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจรให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๐ ก.ค. ๖๔ เกษตรลงพื นท่ีสมุทรสาครแบ่งปันน  าใจแก่บุคลากรทางการแพทย์/กรมประมงเดินหน้าพัฒนาองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

เกษตรเดินหน้าปลูกฟ้าทะลายโจรป้อนแพทย์แผนไทย ชง 2 สายพันธ์ุมีสารต้นไวรัสโควิดสูง

๒๑ ก.ค. ๖๔ หนุนเกษตรกรปลูกโกโก้พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่/เปิดผลติดตามแปลงใหญ่ปาล์มน  ามัน จ.นราธิวาส วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๒ ก.ค. ๖๔ เตรียมดันสหกรณ์เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรป้อนแพทย์แผนไทย วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ



กรมวิชาการเดินหน้าผลักดันข้อก าหนดพืชสกุลกัญชาให้ครอบคลุมทุกมิติ

๒๓ ก.ค. ๖๔ ประชุมแก้ปัญหาผักตบชวา เน้นระบบแผนท่ี หยุด เก็บ บ่อย/แปลงใหญ่ไผ่ ท่าตะเกียบ สร้างรายได้ย่ังยืน วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๔ ก.ค. ๖๔ สัมภาษณ์คุณช านาญ ysf 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๕ ก.ค. ๖๔ สัมภาษณ์คุณช านาญ ysf 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๖ ก.ค. ๖๔ ปลูกกระชายแซมสวนผสม สร้างรายได้หลักไม่ยาก วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๗ ก.ค. ๖๔ มะม่วงหาวมะนาวโห่ สมุนไพรมีประโยชน์/เตือนกล้ายางจากภาคใต้ต้องฉีดยาป้องกันก าจัดโรคระบาดก่อนขนย้าย วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๘ ก.ค. ๖๔ มะม่วงน  าดอกไม GI คลองมิตรสัมพันธ์ จ.สระแก้ว การันตีคุณภาพและความอร่อยสู่ผู้บริโภค วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๒๙ ก.ค. ๖๔ กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการปลูกและแปรรูป ฟ้าทะลายโจร พร้อมเตรียมมอบกล้าพันธ์ุแก่เกษตรกรสิงหาคมนี วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๓๐ ก.ค. ๖๔ เกษตรเร่งสร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธ์ุมันสะอาด หว่ันขาดแคลนท่อนพันธ์ุจากปัญหาโรคใบด่าง วารีทิพย์ อินทวิพันธ์ุ

๓๑ ก.ค. ๖๔ สัมภาษณ์คุณนิรุตต์ ysf 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

สวก. เกษตรอัพเดท 17.00 - 18.00 น. ๕ ก.ค. ๖๔ ข่าวรอบวัน/พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา/เกษตรฯ ขานรับนโยบายช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิตทางการเกษตร ณัฐพล

กรมประมง เข้ม ออกประกาศห้ามเพาะเลี ยงสัตว์น  าต่างถ่ิน 13 ชนิด/ราคาสินค้าเกษตร

ทุกวันจันทร์-พุธ ๖ ก.ค. ๖๔ สารคดีและข่าว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

2 ๗ ก.ค. ๖๔ ข่าวรอบวัน/เกษตรฯพัฒนาแอพฯพยากรณ์ศัตรูพืช/โควิด-19 ชะลอความต้องการใช้มะพร้าวคร่ึงปีแรก/สรุปปฏิบัติการฝนหลวง ณัฐพล

เกษตรฯ ย  าชี แจงเวียดนามแล้ว ยืนยันหมูไทยตรวจไม่พบเชื อ ASF พร้อมยกระดับ 7 มาตรการป้องกันเข้มข้น/ราคาสินค้าเกษตร

๑๒ ก.ค. ๖๔ ข่าวรอบวัน/เกษตรเตรียมพร้อมแนวทางบริหารจัดการลผลิต/กรมส่งเสริมเร่งพัฒนา รู้ดิน รู้ปุ๋ย ตอบสนองธุรกิจดินปุ๋ย จีระวรรณ

๑๓ ก.ค. ๖๔ สารคดีและข่าว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๔ ก.ค. ๖๔ สารคดีและข่าว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๙ ก.ค. ๖๔ ข่าวรอบวัน/เกษตรฯเตรียมเดินหน้ามอบต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจร/หนุนเกษตรกรปลูกโกโก้ พืชเศรษฐกิจทางเลือก ณัฐพล

สถานการณ์น  า กรมชลประทาน/ราคาสินค้าเกษตร
๒๐ ก.ค. ๖๔ สารคดีและข่าว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๑ ก.ค. ๖๔ สารคดีและข่าว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๖ ก.ค. ๖๔ สารคดีและข่าว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๗ ก.ค. ๖๔ สารคดีและข่าว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๘ ก.ค. ๖๔ สารคดีและข่าว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

3 สวก. Talk to YSF 18.30 - 19.00 น. ๕ ก.ค. ๖๔ นพรัตน์  ยาแฟง-1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

วันจันทร์-อังคาร ๖ ก.ค. ๖๔ นพรัตน์  ยาแฟง-2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๒ ก.ค. ๖๔ จันทร์นิศา  ค าโอภาส-1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๓ ก.ค. ๖๔ จันทร์นิศา  ค าโอภาส-2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๙ ก.ค. ๖๔ คุณสุรเทพ สุรสัจจะ  ตอนท่ี 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว



๒๐ ก.ค. ๖๔ คุณสุรเทพ สุรสัจจะ  ตอนท่ี 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๖ ก.ค. ๖๔ วัฒนา กันทาทรัพย์  ตอน 1 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๗ ก.ค. ๖๔ วัฒนา กันทาทรัพย์  ตอน 2 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

4 สวก. นิทานเด็กดี 16.00 - 16.30 น. ๑ ก.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

วันจันทร์-อาทิตย์ ๒ ก.ค. ๖๔ นิทานสุขสันต์วันเกิด/นิทานเด็กเลี ยงเเกะกับหมาป่า กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓ ก.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๔ ก.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับแมว/นิทานเเมลงท่ีถูกสาป กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๕ ก.ค. ๖๔ นิทานฟูฟูกับเด็กเกเร/นิทานเมล็ดน้อยคอยรัก กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๖ ก.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายกับเต่า/นิทานราชสีห์กับหนู กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๗ ก.ค. ๖๔ นิทานกาหลงฝูง/นิทานชายตัดไม้กับขวาน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๘ ก.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจิ งจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๙ ก.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๐ ก.ค. ๖๔ นิทานสุขสันต์วันเกิด/นิทานเด็กเลี ยงเเกะกับหมาป่า กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๑ ก.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๒ ก.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับแมว/นิทานเเมลงท่ีถูกสาป กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๓ ก.ค. ๖๔ นิทานฟูฟูกับเด็กเกเร/นิทานเมล็ดน้อยคอยรัก กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๔ ก.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายกับเต่า/นิทานราชสีห์กับหนู กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๕ ก.ค. ๖๔ นิทานฟูฟูกับเด็กเกเร/นิทานเมล็ดน้อยคอยรัก กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๖ ก.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายกับเต่า/นิทานราชสีห์กับหนู กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๗ ก.ค. ๖๔ นิทานกาหลงฝูง/นิทานชายตัดไม้กับขวาน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๘ ก.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจิ งจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๙ ก.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๐ ก.ค. ๖๔ นิทานสุขสันต์วันเกิด/นิทานเด็กเลี ยงเเกะกับหมาป่า กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๑ ก.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๒ ก.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๓ ก.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเเมลงท่ีถูกสาป กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๔ ก.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจิ งจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๕ ก.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๖ ก.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเเมลงท่ีถูกสาป กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๗ ก.ค. ๖๔ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจิ งจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๘ ก.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว



๒๙ ก.ค. ๖๔ นิทานสุขสันต์วันเกิด/นิทานเด็กเลี ยงเเกะกับหมาป่า กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๐ ก.ค. ๖๔ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๑ ก.ค. ๖๔ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเเมลงท่ีถูกสาป กลุ่มผลิตรายการและข่าว

5 กพก. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๒ ก.ค. ๖๔ Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี กพก.

ช่วง Smart Farmer ทุกวันศุกร์ ๙ ก.ค. ๖๔ การเก็บเมล็ดพันธ์ุ ตอนท่ี 2 การเก็บเมล็ดพันธ์ุพืชกลุ่มเมล็ดแห้ง กพก.

๑๖ ก.ค. ๖๔ เด็กชายณัฐพล ชมวิระ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 กพก.

๒๓ ก.ค. ๖๔ สารคดีและข่าว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๐ ก.ค. ๖๔ Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดระยอง กพก.

6 กอป. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๖ ก.ค. ๖๔ รู้จักและจัดการ กรีนน่ิงและทริสเตซ่าของพืชตระกูลส้ม กอป.

ช่วงเกษตรเบิกฟ้า ทุกวันอังคาร ๑๓ ก.ค. ๖๔ การจัดการไม้ผลหลังการเก็บเก่ียวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว กอป.

กับชาวอารักพืช ๒๐ ก.ค. ๖๔ การอนุรักษ์ ดิน น  า และทรัพยากร กอป.

๒๗ ก.ค. ๖๔ แมลงวันผลไม้และการป้องกันก าจัด กอป.

7 กสว. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๗ ก.ค. ๖๔ ความรู้เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน กสว.

ช่วงวิสาหกิจชุมชนก้าวไกล ทุกวันพุธ ๑๔ ก.ค. ๖๔ บทบาทหน้าท่ีงานวิสาหกิจชุมชน กสว.

ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑ ก.ค. ๖๔ แนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กสว.

๒๘ ก.ค. ๖๔ การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กสว.

8 กวพ. คล่ืนเกษตรกร 10.00 - 10.30 น. ๗ ก.ค. ๖๔ สวนสมรม กวพ.
(ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี) ทุกวันพุธ ๑๔ ก.ค. ๖๔ ใครก าหนดคุณภาพทุเรียนไทยกันแน่?/รองนายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนฯ วิเคราะห์การส่งออกทุเรียน ปี 2564 กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๑ ก.ค. ๖๔ การชึ นทะเบียนเกษตรพืชควบคุม กัญชง กัญชา กระท่อม กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๘ ก.ค. ๖๔ การขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

9 สลก. วาไรตี เกษตร 05.30 - 06.00 น. ๑ ก.ค. ๖๔ กสก.แจ้งการขึ นทะเบียนกัญชง กัญชา กระท่อม/การตลาดออนไลน์ผลไม้จังหวัดระยอง/ข้าวอินทรีย์จังหวัดอ านาจเจริญ มานิต/ปาณิสาภัสร์

มะม่วงขายตึก น  าดอกไม้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงเร่ืองเล่าข่าวเกษตร ทุกวันพฤหัสบดี ๘ ก.ค. ๖๔ จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ นต่อเน่ือง/ชี เป้าแหล่งรวมพืชพันธ์ุดี/ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มานิต/ปาณิสาภัสร์

แปลงใหญ่มะม่วงบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา/ฤดูผลไม้ภาคใต้

๑๕ ก.ค. ๖๔ 1.อธส.แจกฟ้าทะลายโจร เดือนสิงหาคม 2564  2.จัดประชุมออนไลน์เลี ยงด้วงสาคู โดยการขึ นทะเบียนเกษตรกร มานิต/ปาณิสาภัสร์

3.การปลูกพืชสกุลกัญชากรมวิชาการเกษตรร่วมมือกับกรมพัฒนาท่ีดิน 4.มาตรการพักช าระหนี  ธกส.ช่วยเหลือเกษตรกร

๒๒ ก.ค. ๖๔ เกษตรฯเตรียมพร้อมแนวทางบริหารจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตร ตามมาตรการยกระดับควบคุมการแพร่ระบาด มานิต/ปาณิสาภัสร์

ของโรคโควิด-19/กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนกระจายเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถ่ัวพันธ์ุดี 

๒๙ ก.ค. ๖๔ กสก. มอบต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจรให้กับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน/กสก.หนุนกระจายเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถ่ัวพันธ์ุดี มานิต/ปาณิสาภัสร์

เร่งพัฒนารู้ดินรู้ปุ๋ยตอบสนองธุรกิจดินปุ๋ย/เกษตรจังหวัดนครพนมถ่ายทอดความรู้การผลิตมะพร้าวน  าหอม



10 สวก. ตะลอนไทย ตะลุยเท่ียว 09.30 - 20.00 น. ๕ ก.ค. ๖๔ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ บ้านฟักข้าว ตอนท่ี 1 จีระวรรณ/ณัฐพล

ทุกวันจันทร์-อังคาร ๖ ก.ค. ๖๔ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ บ้านฟักข้าว ตอนท่ี 2 จีระวรรณ/ณัฐพล

๑๒ ก.ค. ๖๔ เท่ียวสวนผักป้าแขก จังหวัดพิษณุโลก ตอนท่ี 1 จีระวรรณ/ณัฐพล

๑๓ ก.ค. ๖๔ เท่ียวสวนผักป้าแขก จังหวัดพิษณุโลก ตอนท่ี 2 จีระวรรณ/ณัฐพล

๑๙ ก.ค. ๖๔ เท่ียวสวนมะยงชิดชมพูนุช จังหวัดพิษณุโลก จีระวรรณ/ณัฐพล

๒๐ ก.ค. ๖๔ เท่ียวสวนเกษตรไพบูลย์ จังหวัดพิษณุโลก จีระวรรณ/ณัฐพล

๒๖ ก.ค. ๖๔ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ -1 จีระวรรณ/ณัฐพล

๒๗ ก.ค. ๖๔ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ -2 จีระวรรณ/ณัฐพล

11 สสจ. อรุณสวัสด์ิการเกษตร 05.30 - 06.00 น. ๓ ก.ค. ๖๔ ผักสามัญประจ าบ้าน ตอนสุดท้าย สสจ.

ทุกวันเสาร์ ๑๐ ก.ค. ๖๔ ข้าวฟ่าง สสจ.

๑๗ ก.ค. ๖๔ ยาสูบ สสจ.

๒๔ ก.ค. ๖๔ อะโวคาโด ไม้ผลพืชเศรษฐกิจ สสจ.

๓๑ ก.ค. ๖๔ สารคดีและข่าว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

12 กพวศ. สาระน่ารู้กับกพวศ. 18.30-19.00 น. ๗ ก.ค. ๖๔ แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย กพวศ.

ทุกวันพุธ ๑๔ ก.ค. ๖๔ โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ กพวศ.

๒๑ ก.ค. ๖๔ การเลือกใช้น  ามันเกียร์ท่ีถูกต้อง กพวศ.

๒๘ ก.ค. ๖๔ ควินซ์ความลับคุณค่าจากยอดดอย กพวศ.

13 สวก. สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการ 09.00 - 10.00 น. ๖ มิ.ย. ๖๔ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี  28  มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

ข่าวเกษตร ทุกวันอาทิตย์ ๑๓ มิ.ย. ๖๔ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 5 กรกฎาคม - 9 กรกฎาคม 2564 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๒๐ มิ.ย. ๖๔ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 12 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2564 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๒๗ มิ.ย. ๖๔ สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร ประจ าวันท่ี 19 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2564 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

14 สวก. วิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน 06.00 - 07.00 น. ๔ ก.ค. ๖๔ นมจืด นมเปรี ยว นมหวานกับคุณประโยชน์ท่ีเเตกต่างกัน/ปลูกฟ้าทะลายโจรง่ายๆ/เทรนขายของออนไลน์มาเเรง/สุภาษิตค าพังเพย ณัฐพล

ทุกวันอาทิตย์ ๑๑ ก.ค. ๖๔ อุปกรณ์กันฝนท่ีควรพกติดกระเป๋า/หน้าฝนระวังสัตว์มีพิษเข้าบ้าน/ทิ งหน้ากากอนามัยอย่างไรปลอดภัย ถูกวิธี/สุภาษิตค าพังเพย ณัฐพล

๑๘ ก.ค. ๖๔  สร้างสมดุลชีวิตในการเล่นเกมส์ของเด็กๆ/5 ผักปลูกง่ายช่วงหน้าฝน/คนรุ่นใหม่ไม่สร้างความเกลียดชังผ่านโลกออนไลน์/สุภาษิตค าพังเพย ณัฐพล

๒๕ ก.ค. ๖๔ ท าไมต้องกินผลไม้ในฤดู/เรียนออนไลน์ยังไงให้ได้ความรู้ เเละสนุกกับการเรียน/สร้างก าลังใจในครอบครัวช่วงโควิด-19/สุภาษิตค าพังเพย ณัฐพล

15 สพท. เกษตรบ้านบ้าน 11.30 - 12.00 น. ๑ ก.ค. ๖๔ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 /โคกหนองนาโมเดล 1 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

ทุกวันพฤหัสบดี ๘ ก.ค. ๖๔ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 /โคกหนองนาโมเดล 2 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๑๕ ก.ค. ๖๔ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 /โคกหนองนาโมเดล 3 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๒๒ ก.ค. ๖๔ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 /โคกหนองนาโมเดล 4 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ

๒๙ ก.ค. ๖๔ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 /โคกหนองนาโมเดล 5 ธนกฤต ย่ิงเจริญสุขศิริ



16 สวก. ธรรมะ(ชาติ)ชีวิต 11.30 - 12.00 น. ๒ ก.ค. ๖๔  หลักธรรมค าสอนหลวงปู่ชา เร่ือง การฝึกใจ/ คติธรรมสอนใจ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

ทุกวันศุกร์ ๙ ก.ค. ๖๔ หลักธรรมค าสอนหลวงปู่ชา เร่ือง การฝึกใจ(ต่อ)/ คติธรรมสอนใจ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๖ ก.ค. ๖๔ หลักธรรมค าสอนหลวงปู่ชา เร่ือง ความสงบอยู่ท่ีความเห็นชอบ/ คติธรรมสอนใจ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๔ ก.ค. ๖๔ หลักธรรมค าสอนหลวงปู่ชา เร่ือง ความสงบอยู่ท่ีความเห็นชอบ(ต่อ)/ คติธรรมสอนใจ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๐ ก.ค. ๖๔ หลักธรรมค าสอนหลวงปู่ชา เร่ือง การท าใจให้เป็นบุญ/ คติธรรมสอนใจ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

17 สวก. เกษตรท ากิน 17.00-18.00 น. ๑ ก.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/ระวังเพลี ยหอยเกร็ดขาว/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ๒ ก.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/การปลูกกระเจ๊ียบแดง/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๘ ก.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/ระวังเพลี ยหอยเกร็ดขาว/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๙ ก.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/การปลูกฟ้าทะลายโจร/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๑๕ ก.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/การปลูกหว่านหางจระเข้/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๑๖ ก.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/สมุนไพรไทยปลูกง่ายมีประโยชน์/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๒๒ ก.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/การปลูกกระชาย/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๒๔ ก.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/การปลูกสะระแน่/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๒๙ ก.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/การปลูกเตยหอม/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

๓๐ ก.ค. ๖๔ ข่าวเกษตร/วิธีป้องกันโรคเน่าคอดินในพืชผักตระกูลกะหล่ า/ราคาสินค้าเกษตร เสกสิทธ์ิ วิลิตชัย

รวมจ านวน  17 รายการ 149 เทป 291 เร่ือง 


