
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

                                                                                                                              สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร am1386 

1. การเผยแพร่สปอต/สารคดี รวม 13 หน่วยงาน จ านวน 31 สปอต รวมทั้งสิ้น 729 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร สปอตศูนย์บริการด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สปอตแอปพลิเคชั่น DOAE Farmbook -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สปอตแอปพลิเคชั่น Doae Smart Check -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สปอตเตรียมรับมือการระบาดไรสี่ขามะพร้าว -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สปอตเตรียมรับมือการระบาดด้วงงวงมะพร้าว -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สปอตตลาดเกษตรกรออนไลน์ -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สปอตระวังโควิด 19 การ์ดอย่าตก -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สปอต กรมส่งเสริมการเกษตร Young Smart Farmer -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สปอต กรมส่งเสริมการเกษตร Doae Smart Check -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สปอตระวังโควิด 19 การ์ดอย่าตก -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สารคดีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร การให้บริการ -จ านวน ๑๗ ครั้ง 
  สารคดีกรมส่งเสริมการเกษตร Young Smart Farmer -จ านวน ๑๗ ครั้ง 
  สปอต หยุดเผาพ้ืนที่การเกษตร ลดปัญหาหมอกควัน -จ านวน 1๐ ครั้ง 

2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สปอตสายตรง 1170 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สารคดี สปกษ. การด าเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ -จ านวน 1๗ ครั้ง 

3 องค์การสะพานปลา สปอตพันธกิจ องค์การสะพานปลา -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สปอตองค์การสะพานปลา เปิดตลาดกลางทะเลแห่งแรกของไทย -จ านวน ๒๘ ครั้ง 

4 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย สปอตมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
5 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สปอตองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร วัตถุประสงค์การจัดตั้ง -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สารคดี อตก.แอปพลิเกชั่นปลูกเอง ขายเอง -จ านวน ๑๗ ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

6 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ 

สปอต มกอช. เครื่องหมาย Q -จ านวน ๒๘ ครั้ง 

  สารคดี มกอช. Codex -จ านวน 1๗ ครั้ง 
๗ องค์การโคนมแห่งประเทศไทย สปอต อสค. ผลิตภัณฑ์นมไทย - เดนมาร์ค -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สปอต อสค. เทคนิคการผลิตน้ าเชื้อคัดเพศ -จ านวน ๒๘ ครั้ง 

๘ กรมวิชาการเกษตร สปอตกรมวิชาการเกษตร โรคใบจุด -จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  สารคดีกรมวิชาการเกษตร โรคใบจุด -จ านวน 1๗ ครั้ง 

๙ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สารคดี สศก. เกษตรสมัยใหม่ด้วย AI -จ านวน 1๗ ครั้ง 
1๐ ส านักงานปฏิรูปที่ดิน สารคดี สปก. มาตรฐานคุณภาพผลผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน -จ านวน 1๗ ครั้ง 
1๑ การยางแห่งประเทศไทย สารคดีการยางแห่งประเทศไทย เตรียมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิต

ถุงมือยาง 
-จ านวน 1๗ ครั้ง 

๑๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์  สารคดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ -จ านวน 1๗ ครั้ง 
๑๓ กรมหม่อนไหม สารคดีกรมหม่อนไหม เลี้ยงหม่อนไหมผ่านแล้ง -จ านวน 1๗ ครั้ง 

 

2. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๓ ข่าว / เผยแพร่ 4๒ ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 46 ครั้ง เกษตรแนะสวนกล้วยไม้รับมือน้ าเค็มรุก สร้างผลกระทบต่อภาค

การเกษตร 
-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  เกษตรฯ หนุนเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายทดแทนข้าวนาปรัง ลดการ
ใช้น้ าช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณน้ าจ ากัด 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

  เกษตรฯ ฟ้ืนฟูพิธีท าขวัญเกลือครั้งแรกของประเทศ สร้างขวัญก าลังใจ
แก่เกษตรกร 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลส าเร็จโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ยกระดับแปลงนาเกลือ ผลิตเกลือขาว ไร้เกลือด า ดันขึ้น GAP พร้อม
ยกเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรนาเกลือกลุ่มอ่ืน 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรง ส าหรับเกษตรกรมือใหม่ -เผยแพร่ ๒ ครั้ง 
  กรมส่งเสริมการเกษตร แนะผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด หมั่นส ารวจ

แปลง เตรียมพร้อมป้องกันศัตรูพืชในฤดูแล้ง 
-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

  เฉลิมชัยย้ า “ทุเรียนตะวันออกปีนี้ ต้องปลอดทุเรียนอ่อนและ Zero 
COVID” เท่านั้น 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลด าเนินงานปี 2564 ศูนย์บริการการ
พัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง พร้อมวางแผน
ด าเนินการสนองพระราชด าริต่อเนื่องในปี 2565 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัสวิถี
ชาวสวน ต้อนรับฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก 

-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งส่งมอบท่อนพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด และ
ทนทานต่อโรคใบด่าง ให้ทันฤดูการปลูก 

-เผยแพร่ 3 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เผยประโยชน์ "ครั่ง" แนะเกษตรกรเลี้ยงเสริม
รายได้ ป้อนตลาดแมลงเศรษฐกิจ 

-เผยแพร่ ๓ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร ผลิตไตรโคเดอร์มา คุมระบาดโรคใบร่วงชนิด
ใหม่ของยางพารา ควบคู่สารเคมีของการยางฯ แนะบ ารุงต้นยางให้
แข็งแรง 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเที่ยวงาน Thailand Friendly Design 
Expo 2022 

-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  เกษตรเดินหน้า ติดตั้ง “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบ
เกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” ในพ้ืนที่ต้นแบบ 16 จุดทั่วประเทศ 
เตรียมขยายผลสู่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่สนใจ 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมเกษตรลดการเผาแก้ฝุ่น-ควัน -เผยแพร่ ๖ ครั้ง 
  กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์คืบหน้า ร้อยละ 90 ส่งมอบพืชให้

เกษตรกรโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
-เผยแพร่ ๔ ครั้ง 

  เร่งแจกท่อนพันธุ์มันส าปะหลังสู้ใบด่าง -เผยแพร่ ๒ ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  เกษตรฯ ยกระดับแปลงใหญ่ ใช้ไฮเทคท านาเกลือเพ่ิมมูลค่า -เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

  ‘เกษตรกร’ เช็คเลย!สมัครประกันสังคม‘ม.40’ รับสิทธิประโยชน์  
3 ทางเลือก 

-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  Fruit Board กางแผนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ แก้ไข
ปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ พร้อมวางแนวทางการบริหาร
จัดการผลไม้ระดับ Area based ผลไม้ภาคเหนือ 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เผยเตรียมเก็บน้ าผึ้งรสชาติดี คุณภาพสูง  
เหตุล าไยดก ต้นปี 65 ชวนประชาชนอุดหนุนได้ที่ www. ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com 

-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  เกษตรจัดงาน Field Day นครนายก ปี 65 เปิดสถานีเรียนรู้  
“มะยงชิด” ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เรียนรู้จากของจริง  
หวังเกษตรกรต่อยอดปรับใช้จริงกับพ้ืนที่ของตนเอง 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เน้นย้ ามาตรการป้องกันทุเรียนอ่อน  
และ Zero COVID สร้างความเข้าใจในระดับสวนเกษตรกร 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

 

3. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 1๒๑ ข่าว / เผยแพร่  2๐๓ ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

1 กรมวิชาการเกษตร -จ านวน 1๓ ข่าว -เผยแพร่ ๑๘ ครั้ง 

2 กรมปศุสัตว์ -จ านวน ๔ ข่าว -เผยแพร่ ๘ ครั้ง 

3 กรมการข้าว -จ านวน ๗ ข่าว -เผยแพร่ ๑๓ ครั้ง 

4 กรมประมง - จ านวน ๗ ข่าว -เผยแพร่ ๗ ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

5 กรมชลประทาน -จ านวน ๒๕ ข่าว -เผยแพร่ ๔0 ครั้ง 



 
 

6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ -จ านวน ๒ ข่าว -เผยแพร่ ๘ ครั้ง 

7 กรมหม่อนไหม -จ านวน ๘ ข่าว -เผยแพร่ ๒๒ ครั้ง 

8 กรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน ๓ ข่าว -เผยแพร่ ๕ ครั้ง 

9 กองเกษตรสารนิเทศ  
ส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

-จ านวน ๓๙ ข่าว -เผยแพร่ ๖๒ ครั้ง 

10 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

11 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ 1 ครั้ง 

12 การยางแห่งประเทศไทย -จ านวน ๔ ข่าว -เผยแพร่ 5 ครั้ง 

๑๓ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

-จ านวน ๕ ข่าว -เผยแพร่ ๑๑ ครั้ง 

๑๔ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

๑๕ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

 

4. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรผ่านรายการวิทยุ ออกอากาศทางเว็บไซต์ www.am1386.com รวมทั้งสิ้น จ านวน ๘๔ เทป / ๑๓๕ เรื่อง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
- การเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร  จ านวน ๘๔ เทป/ ๑๓๕ เรื่อง 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร 1) คุยเฟ่ืองเรื่องเกษตร  
ออกอากาศเวลา 05.00 - 05.30 น. ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์  

-จ านวน ๑๙ เทป/๓๒ เรื่อง  

  2) รายการเกษตรอัพเดท  
ออกอากาศเวลา 17.00 - 18.00 น. ทุกวันจันทร์-พุธ 

-จ านวน  1๑ เทป/ ๔๔ เรื่อง 

  3) เกษตรบ้านบ้าน  
ออกอากาศเวลา 11.30 - 12.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน  ๖ เทป/๖ เรื่อง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  ๔) สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร  -จ านวน  4 เทป/4 เรื่อง 



 
 

ออกอากาศเวลา 09.00 - 10.00 น. ทุกวันอาทิตย์ 
  ๕) รายการวิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน  

ออกอากาศเวลา 06.00 - 07.00 น. ทุกวันอาทิตย์ 
-จ านวน  ๒ เทป/๕ เรื่อง 

  ๖) รายการทีนทอล์กวาไรตี้  
ออกอากาศเวลา 15.30-16.00 น. ทุกวันพุธ 

-จ านวน  ๔ เทป/ ๔ เรื่อง 

  ๗) รายการเกษตรรอบโลก  
ออกอากาศเวลา 15.00-15.30 น ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี  

-จ านวน  ๘ เทป/ ๘ เรื่อง 

  ๘) รายการเกษตร TALK   
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00  น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 16 เทป/1๘ เรื่อง 

  ๙) รายการเพื่อนเกษตร    
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00 น.ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน 8 เทป/8 เรื่อง 

  ๑๐) รายการที่นี่เกษตร  
ออกอากาศเวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๕ น. วันพุธ –  วันศุกร์ 

-จ านวน ๖ เทป/๖ เรื่อง 

หมายเหตุ : 
1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ปี 2564 รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผัก
สมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน, วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ปี 2564 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนต าบลวังหิน อ.โนนแดง  
จ.นครราชสีมา, วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ปี 2564รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อ.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา, วิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบ ปี 2564 รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
2. กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK มารู้จักกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกันเถอะ, การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษาของกรมส่งเสริม
การเกษตร, เราจะพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ, เกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" 
3. กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร  ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ เส้นทางธรรมชาติสู่ปางตอง โอโซนของ
เมืองไทย, การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่ากับพืช, พืชผักพ้ืนบ้านบนพื้นที่สูง เสริมภูมิคุ้มกันห่างไกล COVID-19, เทคโนโลยีทางการเกษตร 
4. กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด ำเนินกำรจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกลือสมุทร และ เกลือสินเธาว์, -เรื่องศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เขตหนองจอก, เรื่องศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)เขตลาดกระบัง, เรื่องการท าเกษตร
ผสมผสานเพ่ือลดผลกระทบในการผลิต, เรื่องการปรับและเปลี่ยนการปลูกพืช เพ่ือทางเลือกใหม่ , เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลากากร าข้าวเพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
ทางโภชนาการ และ สารต้านอนุมูลอิสระ 
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ การรับมือวิกฤติน้ าเค็มรุกสวนกล้วยไม้ ,กรมส่งเสริมการเกษตรแนะสร้างรายได้



 
 

งามด้วยการเพาะเห็ดฟางให้ถูกต้องและปลอดภัย ตอนที่ 1, กรมส่งเสริมการเกษตรแนะสร้างรายได้งามด้วยการเพาะเห็ดฟางให้ถูกต้องและปลอดภัย ตอนที่ 2,   
“ผ า” คืออะไร? มารู้จักผ า วิธีขยายพันธุ์ และดูแลรักษาท่ีถูกต้องกัน 
6. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ การควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธี, ศัตรูมะพร้าว, หนอนเจาะเมล็ดและ
หนอนเจาะผล, การป้องกันและก าจัดจักจั่นอ้อย 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

- การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๒๐ เทป / ๔๐ เรื่อง 

1 กรมพัฒนาที่ดิน รายการพัฒนาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
ออกอากาศเวลา 05.30 - 06.00 น. ทุกวันจันทร์ 

-จ านวน ๔ เทป/๑๒ เรื่อง 

2 กองเกษตรสารนิเทศ รายการชุมชนคนเกษตร  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.30 น. ทุกวันจันทร์และศุกร์ 

-จ านวน ๔ เทป/๑๒ เรื่อง 

3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ออกอากาศเวลา 06.30 - 07.00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

-จ านวน ๔ เทป/๘ เรื่อง 

4 กรมประมง รายการประมงสัมพันธ์  
ออกอากาศเวลา 10.30 - 11.00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

-จ านวน ๔ เทป/๔ เรื่อง 

5 กรมปศุสัตว์ รายการปศุสัตว์พัฒนา  
ออกอากาศเวลา 06.30 - 07.00 น. ทุกวันพุธ 

-จ านวน 4 เทป/4 เรื่อง 

หมายเหตุ: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมส่งเสริมสหกรณ,์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ,  
กรมวิชาการเกษตร, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมชลประทาน, กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ไม่ได้ด าเนินการจัดรายการวิทยุประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 


