
สรุปผลการด าเนินงานดา้นรายการวิทย ุ ประจ าเดอืนตลุาคม 2561
ออกอากาศทางเว็บไซต ์ www.am1386.doae.go.th

ที่ หน่วยงาน รายการ เวลาออกอากาศ วัน เดอืน ปี เรื่อง ผู้ด าเนินรายการ

1 สวก. คุยเฟื่องเร่ืองเกษตร ๐5.00 - ๐๕.๓๐ น.และ ๑ ต.ค. ๖๑ การใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ตอนที่ 1/ข่าวเกษตร วรวรรณ อังกสิทธิ์
 16.30 - 17.00 น. ๒ ต.ค. ๖๑ การใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ตอนที่ 2/ข่าวเกษตร วรวรรณ อังกสิทธิ์

ทุกวนัจนัทร์-วนัอาทิตย์ ๓ ต.ค. ๖๑ กรมส่งเสริมการเกษตรส่ังการหน่วยงานในระวงัโรงใบด่างมันส าปะหลัง/กรมชลประทานปรับโครงสร้างส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง/แนะน าให้รู้จักพริกขีห้นูหัวเรือศก.13และศก.25 วรวรรณ อังกสิทธิ์
๔ ต.ค. ๖๑ กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพริกระวงัโรคเหี่ยวเหลือง/แมงป่องช้างแมลงเศรษฐกจิพันธุใ์หม/่นายกติติชัย วรวงศ์สุวรรณ YSF จังหวดัปราจีนบุรี วรวรรณ อังกสิทธิ์
๕ ต.ค. ๖๑ กรมปศุสัตวดั์นวาระแหง่ชาติแผนเผชิญโรคอหวิาต์แอฟริกาในหม/ูศิวภรณ์ นภาวรานนท ์YSF สิงหบ์รีุ/พริกเหลืองพนัธุใ์หม่ ผลงานศูนย์วจิัยพชืสวนพจิิตร กรมวชิาการเกษตร วรวรรณ อังกสิทธิ์
๖ ต.ค. ๖๑ กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนภยัเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลระบาดในนาขา้ว/กรมการขา้วส่งเสริมติดเคร่ืองหมายรับรองขา้วพนัธุแ์ท้ ขา้ว กข .43/ลลิดา ค าวชิยั YSF อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้วรวรรณ อังกสิทธิ์
๗ ต.ค. ๖๑ กรมวชิาการเกษตรเตือนภัยเกษตรกรชาวสวนลองกองระวงัผีเส้ือมวนหวานระบาด และโรคเหง้าเน่าขิงระบาด/การปลูกไม้ประดับในอาคาร วรวรรณ อังกสิทธิ์
๘ ต.ค. ๖๑ กรมวชิาการเกษตรเตือนภยัโรคไวรัสจุดวงแหวนระบาดในมะละกอและหนอนเจาะฝักมะขามระบาด/ระบบตรวจสอบสารพษิตกค้างในพชืผักผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วรวรรณ อังกสิทธิ์
๙ ต.ค. ๖๑ กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนชาวสวนตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อรับมือภัยธรรมชาติ/กลุ่มเกษตรกรวงัน้ าเขียวตัวอย่างการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชส าเร็จวรวรรณ อังกสิทธิ์

๑๐ ต.ค. ๖๑ กรมปศุสัตวข์อความร่วมมือเกษตรกรผู้เล้ียงหมูรีบแจง้เหตุหมูป่วยตายผิดปกติ/โครงการชุมชนไม้มีค่า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทยได้วรวรรณ อังกสิทธิ์
๑๑ ต.ค. ๖๑ สหกรณ์ราชบุรีลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ป่าเขาบิน/ไทยเร่งพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าภายใน 4 ปี วรวรรณ อังกสิทธิ์
๑๒ ต.ค. ๖๑ กรมวชิาการเกษตรวางมาตรการเขม้ป้องกนัโรคใบด่างมนัส าปะหลังระบาด/รู้จกักบัสับปะรด 14 สายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย วรวรรณ อังกสิทธิ์
๑๓ ต.ค. ๖๑ การใช้ปุ๋ยพืชสด/ข่าวเกษตร วรวรรณ อังกสิทธิ์
๑๔ ต.ค. ๖๑ ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด/วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด วรวรรณ อังกสิทธิ์
๑๕ ต.ค. ๖๑ กระทรวงเกษตรรณรงค์ปลูกปอเทืองบานพร้อมกนั 5 ธันวาคม/ผลของโครงการไทยนิยมยัง่ยนืสหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากดั/กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงพรบ.วิสาหกจิชุมชน วรวรรณ อังกสิทธิ์
๑๖ ต.ค. ๖๑ ผลิตพันธุ์มะพร้าวเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย/ข่าวเกษตร วรวรรณ อังกสิทธิ์
๑๗ ต.ค. ๖๑ อากาศหนาวมีผลกระทบกับพืชอย่างไร/ข่าวเกษตร วรวรรณ อังกสิทธิ์
๑๘ ต.ค. ๖๑ กรมวิชาการเกษตรวิจัยเตรียมรับมืออากาศเปล่ียนแปลงส าหรับทุเรียนภาคตะวันออก/ข่าวเกษตร วรวรรณ อังกสิทธิ์
๑๙ ต.ค. ๖๑ ปรับตัวรับโลกร้อน ปี 61 แมลง ไวรัสกลายพันธุ์มากขึ้น/ตัวอย่างผลกระทบจากคล่ืนความร้อนในยุโรป วรวรรณ อังกสิทธิ์
๒๐ ต.ค. ๖๑ 8 เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา/เตือนภัยเกษตรกรชาวสวนมะม่วงโชคอนันต์ระวงัด้วงหนวดยาวระบาด วรวรรณ อังกสิทธิ์
๒๑ ต.ค. ๖๑ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านา/ราชบุรีโมเดล ต้นแบบเกษตร GAP วรวรรณ อังกสิทธิ์
๒๒ ต.ค. ๖๑ ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ าในเขื่อนบรรลุเป้าหมายตามแผนแล้ว/กรมวชิาการเกษตรตรวจเขม้น าเขา้ธญัพืชป้องกนัศัตรูพืชต่างถิ่น วรวรรณ อังกสิทธิ์
๒๓ ต.ค. ๖๑ กรมวชิาการเกษตรเตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยและมังคุดระวงัศัตรูพืชระบาด/กรมประมงเร่งขึ้นทะเบียนปลากัดเป็นสัตวน์้ าประจ าชาติ วรวรรณ อังกสิทธิ์
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๒๔ ต.ค. ๖๑ กรมวชิาการเกษตรส่ังตรึงพืน้ทีช่ายแดนปอ้งกันการระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง/กรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ วรวรรณ อังกสิทธิ์
๒๕ ต.ค. ๖๑ พืชฆ่าแมลงศัตรูพืช/มะนาวแพงใช้ส้มจี๊ดแทนก็ได้ วรวรรณ อังกสิทธิ์
๒๖ ต.ค. ๖๑ แนะน าเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (www.dgtfarm.com)/ประโยชน์ของแค วรวรรณ อังกสิทธิ์
๒๗ ต.ค. ๖๑ งานวนัคล้ายวนัสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 51 ป/ีกรมวชิาการเกษตรประกาศเตือนภัยแมลงและโรคพืชระบาดช่วงปลายเดือนตุลาคมวรวรรณ อังกสิทธิ์
๒๘ ต.ค. ๖๑ โครงการสานพลังประชารัฐเพือ่สนบัสนนุการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ป ี2561/ปรีชา หงอกสิมมา YSF อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เจ้าของผลิตภณัฑ์แบรนด์ "วนพรรณ" วรวรรณ อังกสิทธิ์
๒๙ ต.ค. ๖๑ กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศมาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนัการระบาดโรคใบด่างมนัส าปะหลัง/ขา่วเกษตร วรวรรณ อังกสิทธิ์
๓๐ ต.ค. ๖๑ มะละกอพันธุ์ขอนแก่น 80/ความคืบหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านา วรวรรณ อังกสิทธิ์
๓๑ ต.ค. ๖๑ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์พร้อมรับซ้ือผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์แล้ว/สูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากกรมพัฒนาทีดิน วรวรรณ อังกสิทธิ์

2 สวก. เกษตรอพัเดท 17.0๐ - 18.00 น. ๑ ต.ค. ๖๑ เตือนภัยการเกษตรลองกอง มะลิ/กระทรวงเกษตรจบัมอื สาธารณสุขเกบ็ตัวอยา่งตรวจวเิคราะห์สารตกค้าง/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย/์ณัฐพล

ทุกวนัจนัทร์-วนัอาทิตย์ ๒ ต.ค. ๖๑ เเถลงการณ์ข้อเท็จจริงสต๊อกยาง กยท/สถานการณ์สินามิในอินโดฯ/เตือนภัยเกษตร/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย/์ณัฐพล

๓ ต.ค. ๖๑ กสก. เเนะ เกษตรกรตัดเเต่งกิ่งหน้าฝน/กสก ประกาศผลส าเร็จการจดัการไมผ้ลป6ี1/เตือนภันคนปลูกกหุลาบ/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย/์ณัฐพล

๔ ต.ค. ๖๑ ลง พท. อาคารเกษตรสิริสุข จ.นครพนม/ 10คนสุดท้ายเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด/การยางฯรับเงินชดเชยหยุดกรีดยาง/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย/์ณัฐพล

๕ ต.ค. ๖๑ เดินหน้าระบบนมโรงเรียน/กรมส่งเสริมสหกรณ์ดูงานสหกรณ์ญีปุ่่น/กรมวชิาการเข้มงวดเฝ้าระวงัโรคใบด่างส าปะหรัง/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย/์ณัฐพล

๖ ต.ค. ๖๑ ลง พท. อาคารเกษตรสิริสุข จ.นครพนม/ 10คนสุดท้ายเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด/การยางฯรับเงินชดเชยหยุดกรีดยาง/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย/์ณัฐพล

๗ ต.ค. ๖๑ เดินหน้าระบบนมโรงเรียน/กรมส่งเสริมสหกรณ์ดูงานสหกรณ์ญีปุ่่น/กรมวชิาการเข้มงวดเฝ้าระวงัโรคใบด่างส าปะหรัง/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย/์ณัฐพล

๘ ต.ค. ๖๑ ครีมกันเเดดมีผลต่อปะการัง/หนุนสหกรณ์โคนมวาริชภมูิยกระดับคุณภาพน้ านมดิบ/ชป.เตรียมรับมือน้ าภาคใต้/ระวังใบด่างส าปะหลัง/ราคาสินค้าเกษตร วารีทิพย/์ณัฐพล/โชติพงศ์

๙ ต.ค. ๖๑ กรมชลฯเปิดตัวเเอพวดัระดับน้ า/ด้วงอิฐอินเดียโผล่ไทย/ปลูกมะม่วงโชคอนันต์เฝ้าระวงัด้วงหนวดยาวเจาะล าต้น/ราคาสินค้าเกษตร วารีทิพย/์ณัฐพล/โชติพงศ์

๑๐ ต.ค. ๖๑ บิ๊กฉัตร ลงพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ฯ/ลุยสางหนี้เกษตรกร/ระวังโรคใบด่างจุดวงเเหวนมะละกอ/ราคาพืชผลการเกษตร จีระวรรณ /ณัฐพล/โชติพงศ์

๑๑ ต.ค. ๖๑ พมิพล์อตเตอร่ีผิดพลาด/วอลเล่ยบ์อล/ขา่วส่งเสริมการปลูกขา้วโพดหลังนา/ขา่วเปิดรับสมัครโครงการสินเชือ่แกผู้่ประกอบการยาง/ขึน้ทะเบียนผู้ท าการประมง/ราคาสินค้าเกษตร ณัฐพล/วารีทิพย/์โชติพงศ์

๑๒ ต.ค. ๖๑ ประมงน าเสนอ"ปลากัด"สัตวน์้ าประจ าชาติ/เกษตรผนึก5เสือสร้างการรับรู้การปลูกข้าวโพดฯ/เปิดแอปFarmer Info/ราคาสินค้าเกษตร วารีทิพย ์/ณัฐพล/โชติพงศ์

๑๓ ต.ค. ๖๑ พมิพล์อตเตอร่ีผิดพลาด/วอลเล่ยบ์อล/ขา่วส่งเสริมการปลูกขา้วโพดหลังนา/ขา่วเปิดรับสมัครโครงการสินเชือ่แกผู้่ประกอบการยาง/ขึน้ทะเบียนผู้ท าการประมง/ราคาสินค้าเกษตร วารีทิพย ์/ณัฐพล/โชติพงศ์

๑๔ ต.ค. ๖๑ ประมงน าเสนอ"ปลากัด"สัตวน์้ าประจ าชาติ/เกษตรผนึก5เสือสร้างการรับรู้การปลูกข้าวโพดฯ/เปิดแอปFarmer Info/ราคาสินค้าเกษตร วารีทิพย ์/ณัฐพล/โชติพงศ์

๑๕ ต.ค. ๖๑ แนะน าผังรายการของสถานีฯ/ขา่วเกษตร วารีทิพย ์/ณัฐพล/โชติพงศ์

๑๖ ต.ค. ๖๑ ข่าววิง่การกุศลชลบุรี/ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ข่าวพิธปีล่อยคาราวานเคร่ืองมือพร้อมรับสถานการณ์น้ าภาคใต้/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย/์โชติพงศ์

๑๗ ต.ค. ๖๑ สนทช.ประชุมเเผนฤดูเเล้ง/กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับ สมัคร YSF/ลุยขับเคล่ือนข้าวโพดหลังนา/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/ณัฐพล/โชติพงศ์
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ที่ หน่วยงาน รายการ เวลาออกอากาศ วัน เดอืน ปี เรื่อง ผู้ด าเนินรายการ

๑๘ ต.ค. ๖๑ เตือนภัยด้วงงวง/กรมวิชาการฯส่งกลับข้าวสาลีที่มีด้วงอิฐ/ปศุสัตว์เชียงใหม่เปิดฝึกอาชีพ/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/ณัฐพล/โชติพงศ์

๑๙ ต.ค. ๖๑ ข่าวรอบวัน/กรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดความรูป้องกันโรคใบด่าง/ปลูกข้าวโพดหลังนา/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/ณัฐพล/โชติพงศ์

๒๐ ต.ค. ๖๑ เตือนภัยด้วงงวง/กรมวิชาการฯส่งกลับข้าวสาลีที่มีด้วงอิฐ/ปศุสัตว์เชียงใหม่เปิดฝึกอาชีพ/ราคาสินค้าเกษตร วารีทิพย/์ณัฐพล/โชติพงศ์

๒๑ ต.ค. ๖๑ ข่าวรอบวัน/กรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดความรูป้องกันโรคใบด่าง/ปลูกข้าวโพดหลังนา/ราคาสินค้าเกษตร วารีทิพย/์ณัฐพล/โชติพงศ์

๒๒ ต.ค. ๖๑ เฝ้าระวงัโรคราสีชมพูในลองกอง/เกษตรจบัมอืจบัมอืสมาคมผู้ผลิตอาหารจดั/เคาะเกณฑ์ซ้ือขา้วโพดหลังนา/ราคาสินค้าเกษตร วารีทิพย์/ณัฐพล/โชติพงศ์

๒๓ ต.ค. ๖๑ แนะน าผังรายการของสถานีฯ/ขา่วเกษตร วารีทิพย์/ณัฐพล/โชติพงศ์

๒๔ ต.ค. ๖๑ เทรนวิง่มาราทอนมาเเรง/กรมประมงชุบชีวติปลาปบอ้งทองปรีดี/กรมการข้าวชี้เเจงข้าวไทยหล่นอันดับ/กรมฝนหลวงขยายเวลาขึน้บนิถึงกลางเดือน พ.ย./ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย์/โชติพงศ์

๒๕ ต.ค. ๖๑ กรมประมงแจงข่าวน้ าปลา/กรมวชิาการเกษตรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกีบ่วกบัวตัถุอนัตราย/สศก.รายงานรายได้เฉล่ียของเกษตรกร/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย์/โชติพงศ์

๒๖ ต.ค. ๖๑ แก้ปัญหาเนือยนิ่ง/เตือนธนบัตรปลอม/ธนคารพืชเพื่อชุมชน/แผ่นดินไหวไม่กระทบเขื่อนแม่งัด/ใบด่างมันส าปะหลัง/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย์/โชติพงศ์

๒๗ ต.ค. ๖๑ กรมประมงแจงข่าวน้ าปลา/กรมวชิาการเกษตรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกีบ่วกบัวตัถุอนัตราย/สศก.รายงานรายได้เฉล่ียของเกษตรกร/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย์/โชติพงศ์

๒๘ ต.ค. ๖๑ แก้ปัญหาเนือยนิ่ง/เตือนธนบัตรปลอม/ธนคารพืชเพื่อชุมชน/แผ่นดินไหวไม่กระทบเขื่อนแม่งัด/ใบด่างมันส าปะหลัง/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย์/โชติพงศ์

๒๙ ต.ค. ๖๑ ข่าวเคร่ืองบนิ/กรมประมงแจงราคาหมึกตกต่ า/ตลาดไทเดินหนา้โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภยั/กรมส่งเสริมการเกษตรแนะสังเกตพชืขาดธาตุอาหาร/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย/์โชติพงศ์

๓๐ ต.ค. ๖๑ คนตกงานเดือนก.ย.เกอืบ 4 แสนคน/กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมมันส าปะหลังสะอาดรับฤดูปลูก 62/ฝายพบัได้เพิ่มการเกบ็น้ ากวา๊นพะเยา/โรคใบไม้ในมันฝร่ัง/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/วารีทิพย/์โชติพงศ์

๓๑ ต.ค. ๖๑ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหน้าหนาว/เล็งเพิ่ม พท.ปลูกข้าวโพดหลังนา/ปศุสัตว์ ผวาอหิวาต์แอฟริกาในหมู/ราคาสินค้าเกษตร จีระวรรณ/ณัฐพล /โชติพงศ์

3 สวก. Talk to YSF 18.30 - 19.00 น. ๑ ต.ค. ๖๑ คุณกฤษฎา มลูกลาง YSF จงัหวดัล าพูน ตอนที่ 1/ขา่วเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

วนัจนัทร์ถงึวนัองัคาร ๒ ต.ค. ๖๑ คุณกฤษฎา มลูกลาง YSF จงัหวดัล าพูน ตอนที่ 2/ขา่วเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๘ ต.ค. ๖๑ คุณสาวติรี YSF จงัหวดัล าพูน ตอนที่ 1/ขา่วเกษตร  กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๙ ต.ค. ๖๑ คุณสาวติรี YSF จงัหวดัล าพูน ตอนที่ 2/ขา่วเกษตร  กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๕ ต.ค. ๖๑ คุณขตัติยา วฒันธรีะภาพ YSF จงัหวดัล าพูน ตอนที่ 1/ขา่วเกษตร  กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๖ ต.ค. ๖๑ คุณขตัติยา วฒันธรีะภาพ YSF จงัหวดัล าพูน ตอนที่ 2/ขา่วเกษตร  กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๒ ต.ค. ๖๑ คุณนพดล สุภาหาญ YSF จงัหวดัล าพูน ตอนที่ 1/ขา่วเกษตร  กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๓ ต.ค. ๖๑ คุณนพดล สุภาหาญ YSF จงัหวดัล าพูน ตอนที่ 2/ขา่วเกษตร  กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๙ ต.ค. ๖๑ คุณชฎารัตน์ ชมพูพลอย YSF จังหวัดล าพูน ตอนที่ 1/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๐ ต.ค. ๖๑ คุณชฎารัตน์ ชมพูพลอย YSF จังหวัดล าพูน ตอนที่ 2/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว
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ที่ หน่วยงาน รายการ เวลาออกอากาศ วัน เดอืน ปี เรื่อง ผู้ด าเนินรายการ

4 สวก. เกษตรภูมภิาค 12.30 - 13.00 น. ๑ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

วนัจนัทร์ถงึวนัอาทิตย์ ๒ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๔ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๕ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๖ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๗ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๘ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๙ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๐ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๑ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๒ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๓ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๔ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๕ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๖ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๗ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๘ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๙ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๐ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๑ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๒ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๓ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๔ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๕ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว
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ที่ หน่วยงาน รายการ เวลาออกอากาศ วัน เดอืน ปี เรื่อง ผู้ด าเนินรายการ

๒๖ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๗ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๘ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๙ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๐ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๑ ต.ค. ๖๑ รายการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ข่าวเกษตร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

5 สวก. นิทานเด็กดี 16.00 - 16.30 น. ๑ ต.ค. ๖๑ นิทานฟูฟูกับเด็กเกเร/นิทานเมล็ดน้อยคอยรัก กลุ่มผลิตรายการและข่าว

วนัจนัทร์-วนัอาทิตย์ ๒ ต.ค. ๖๑ นิทานกระต่ายกับเต่า/นิทานราชสีห์กับหนู กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓ ต.ค. ๖๑ นิทานสิงโตเจ้าป่ากับยุงขี้โม้/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๔ ต.ค. ๖๑ นิทานปลาดุกผู้ฆ่ายักษ์/นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๕ ต.ค. ๖๑ นิทานกาหลงฝูง/นิทานชายตัดไม้กับขวาน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๖ ต.ค. ๖๑ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๗ ต.ค. ๖๑ นิทานเด็กเล้ียงเเกะกับหมาป่า/นิทานสุขสันต์วันเกิด กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๘ ต.ค. ๖๑ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานเทพธิดาก้อนเมฆ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๙ ต.ค. ๖๑ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๐ ต.ค. ๖๑ นิทานเจ้าของบ้านกับเมว/นิทานเเมลงที่ถูกสาป กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๑ ต.ค. ๖๑ นิทานลูกหมู 3 ตัว/นิทานคมในฝัก กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๒ ต.ค. ๖๑ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจิ้งจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๓ ต.ค. ๖๑ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๔ ต.ค. ๖๑ นิทานราชสีห์กับหนู/นิทานฟูฟู กับเด็กเกเร กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๕ ต.ค. ๖๑ นิทานกระต่ายกับเต่า/นิทานกระต่ายน้อยเพื่อนรัก กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๖ ต.ค. ๖๑ นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน/นิทานเเมลงที่ถูกสาบ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๗ ต.ค. ๖๑ นิทานสุขสันต์วันเกิด/นิทานเด็กเล้ียงเเกะกับหมาป่า กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๘ ต.ค. ๖๑ นิทานกบเลือกนาย/นิทานพ่อมดน้อย กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๑๙ ต.ค. ๖๑ นิทานคมในฝัก/นิทานชายตัดไม้กับขวาน กลุ่มผลิตรายการและข่าว
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๒๐ ต.ค. ๖๑ นิทานเด็กเล้ียงเเกะกับหมาป่า/นิทานสุขสันต์วันเกิด กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๑ ต.ค. ๖๑ นิทานตุ้มเม้งจอมนินทา/นิทานเทพธิดาก้อนเมฆ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๒ ต.ค. ๖๑ นิทานกระต่ายน้อยวาดรูป/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๓ ต.ค. ๖๑ นิทานเจ้าของบ้านกับเมว/นิทานเเมลงที่ถูกสาป กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๔ ต.ค. ๖๑ นิทานฟูฟูกับเด็กเกเร/นิทานเมล็ดน้อยคอยรัก กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๕ ต.ค. ๖๑ นิทานกระต่ายกับเต่า/นิทานราชสีห์กับหนู กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๖ ต.ค. ๖๑ นิทานสิงโตเจ้าป่ากับยุงขี้โม้/นิทานพ่อค้าเกลือกับลา กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๗ ต.ค. ๖๑ นิทานปลาดุกผู้ฆ่ายักษ์/นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๘ ต.ค. ๖๑ นิทานกาหลงฝูง/นิทานชายตัดไม้กับขวาน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๒๙ ต.ค. ๖๑ นิทานลูกหมู 3 ตัว/นิทานคมในฝัก กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๐ ต.ค. ๖๑ นิทานเด็กน้อยกับมดเเดง/นิทานสุนัขจิ้งจอกกับเเกะ กลุ่มผลิตรายการและข่าว

๓๑ ต.ค. ๖๑ นิทานเจ้าของบ้านกับเเมว/นิทานเทพารักษ์กับคนตัดฟืน กลุ่มผลิตรายการและข่าว

6 กพก. วาไรต้ีเกษตร 05.30 - 06.00 น. ๕ ต.ค. ๖๑ สารคดีและข่าวเกษตร กพก.

ชว่ง Smart Farmer ทุกวนัศุกร์ ๑๒ ต.ค. ๖๑ การพัฒนา Young smart Farmer สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่/ข่าวเกษตร กพก.

๑๙ ต.ค. ๖๑ สารคดีและข่าวเกษตร กพก.

๒๖ ต.ค. ๖๑ อกม. ถ่ายทอดความรู้ IFPP/ข่าวเกษตร กพก.

7 กอป. วาไรต้ีเกษตร 05.30 - 06.00 น. ๒ ต.ค. ๖๑ สารคดีและข่าวเกษตร กอป.

ชว่งเกษตรเบิกฟ้ากบัชาวอารักพืช ทุกวนัองัคาร ๙ ต.ค. ๖๑ สารคดีและข่าวเกษตร กอป.
๑๖ ต.ค. ๖๑ สารคดีและข่าวเกษตร กอป.
๒๓ ต.ค. ๖๑ สารคดีและข่าวเกษตร กอป.
๓๐ ต.ค. ๖๑ สารคดีและข่าวเกษตร กอป.

8 กสว. วาไรต้ีเกษตร 05.30 - 06.00 น. ๓ ต.ค. ๖๑ ท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีไทย/ข่าวเกษตร กสว.
ชว่งวสิาหกจิชมุชนกา้วไกล ทุกวนัพุธ ๑๐ ต.ค. ๖๑ นิยามท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ข่าวเกษตร กสว.
ไปกบักรมส่งเสริมการเกษตร ๑๗ ต.ค. ๖๑ ประวัติความเป็นมา คลองด าเนินสะดวก และคลองอัมพวา/ข่าวเกษตร กสว.

๒๔ ต.ค. ๖๑ E-maketing /ข่าวเกษตร กสว.
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๓๑ ต.ค. ๖๑ ควันหลงงานสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร/ข่าวเกษตร กสว.
9 กวพ. คล่ืนเกษตรกร 10.00 - 10.30 น. ๓ ต.ค. ๖๑ กระดาษใยกล้วย ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย Re-Leaf studio/ข่าวเกษตร กวพ.

(ศูนยบ์ริการและถา่ยทอดเทคโนโลยี) ทุกวนัพุธ ๑๐ ต.ค. ๖๑ พริกเหลือง พันธุ์ใหม่ตลาดมีความต้องการ/ข่าวเกษตร กวพ.
๑๗ ต.ค. ๖๑ แก้วมังกรทองพันธุ์ใหม่จากอิสราเอล/ข่าวเกษตร กวพ.
๒๔ ต.ค. ๖๑ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม เขตที่ 2/ข่าวเกษตร กวพ.
๓๑ ต.ค. ๖๑ กระถินทางปาล์มน้ ามัน /ข่าวเกษตร กวพ.

10 สลก. วาไรต้ีเกษตร 05.30 - 06.00 น. ๔ ต.ค. ๖๑ เตือนเกษตรกรระวังเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าว/YSF/การปลูกข้าวโพด/การปลูกพริกเหลือง มานิต/ปาณิสาภัสร์
ชว่งเร่ืองเล่าขา่วเกษตร ทุกวนัพฤหัสบดี ๑๑ ต.ค. ๖๑ สูตรก าจัดวัชพืชในครัวเรือน/การท าเศรษฐกิจพอเพียง/การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มานิต/ปาณิสาภัสร์

๑๘ ต.ค. ๖๑ กสก.จบัมือสยามคูโบต้าน านวตักรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรลดต้นทุนการผลิต/กสก.เตรียมการปลูกพืชฤดูแล้ง/วธิแีก้โรคเน่าคอดินในพืชผัก มานิต/ปาณิสาภัสร์
๒๕ ต.ค. ๖๑ กสก.ผนึกก าลัง 5 หน่วยงาน สร้างการรับรู้ปลูกขา้วโพดหลังนา/กสก.เปิดรับสมคัร YSF ปี 62/วธิกีารปลูกผักปลอดสารพิษ มานิต/ปาณิสาภัสร์

11 สวก. ตะลอนไทย ตะลุยเที่ยว ๑5.3๐ - ๑5.30 น. ๑ ต.ค. ๖๑ ล่องเเก่งสุดเร้าใจที่เเก่งหินเพิง/2ร้านเจ้าเด็ดปราจีนบุรี ณัฐพล สมุหเสนีโต
ทุกวนัพฤหัสบดี-วนัเสาร์ ๒ ต.ค. ๖๑ วันหนึ่งฉันเดินเข้าม่อนเเจ่ม / จิบกาเเฟกรุ่นๆเเกล้มหมอกที่ม่อนม่วน ณัฐพล สมุหเสนีโต

๘ ต.ค. ๖๑ ณ สัทธา อุทยานไทยที่ราชบุรี/เชิญฝึกอบรมอาชีพเกษตร/ร้านเด็ดห้ามพลาดเมื่อไปสยามสแควร์ จีระวรรณ  เรืองอาจ
๙ ต.ค. ๖๑ เที่ยวอุทยานเเห่งชาติเขาสามร้อย "รอด" /กินข้าวเเกล้มทุ่งกับครัว"ยกซด" ณัฐพล สมุหเสนีโต

๑๕ ต.ค. ๖๑ แนะน า 7 ตลาดน้ าน่าเที่ยวที่เมืองนนท์/ท่านอนอันตราย/ร้านสเต็กข้างบ้านที่จ.บุรีรัมย์ จีระวรรณ  เรืองอาจ
๑๖ ต.ค. ๖๑ ย้อนวัยเที่ยวท้องฟ้าจ าลอง/เที่ยว3คาเฟ่ขนมหวานในกทม. ณัฐพล สมุหเสนีโต
๒๒ ต.ค. ๖๑ อันซีนไทยแลนด์ 10 ที่เที่ยวสุดมหัศจรรย์/ท าไมคนเราข้อเข่าเส่ือม/ร้านครัวกะลา จีระวรรณ  เรืองอาจ
๒๓ ต.ค. ๖๑ เตรียมแพคกระเป๋าเที่ยวเดือนตุลาคม/ระวังโรคสแคปบุกองุ่น/ร้านอาหารครัวฝร่ัง จีระวรรณ  เรืองอาจ
๒๙ ต.ค. ๖๑ แหล่งเที่ยวแนะน าในอุบลราชธานี/ 10 ร้านอาหารต้องแวะที่อุบล จีระวรรณ  เรืองอาจ
๓๐ ต.ค. ๖๑ แนะที่เที่ยวเชียงใหม่ที่ไม่ควรมองผ่าน/ชิมก๋วยเต๋ียวเส้นกลางที่ตลาดน้ าท่าคา จีระวรรณ  เรืองอาจ
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12 สสจ. อรุณสวสัด์ิการเกษตร 05.30 - 06.00 น. ๑ ก.ย. ๖๑ พืชสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย ตอนที่1/ข่าวเกษตร ส านักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร

ทุกวนัเสาร์ ๘ ก.ย. ๖๑ พืชสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย ตอนที่2/ข่าวเกษตร ส านักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร

๑๕ ก.ย. ๖๑ พืชสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย ตอนที่3/ข่าวเกษตร ส านักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร

๒๒ ก.ย. ๖๑ พืชสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย ตอนที่4/ข่าวเกษตร ส านักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร

13 กพวศ. สาระน่ารู้กบักพวศ. 18.30-19.00 น. ๓ ต.ค. ๖๑ บัญชีนวัตกรรมไทย/ข่าวเกษตร กพวศ.

ทุกวนัพุธ ๑๐ ต.ค. ๖๑ เมืองอางโมเดล ปลูกผักเป็นผืนป่า/ข่าวเกษตร กพวศ.

๑๗ ต.ค. ๖๑ เที่ยวเพลิน เดินตามรอยเท้าพ่อ เรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียงกับ 8 โครงการพระราชด าริ/ข่าวเกษตร กพวศ.

๒๔ ต.ค. ๖๑ ระบบการให้น้ าพืช/ข่าวเกษตร กพวศ.

๓๑ ต.ค. ๖๑ ล่องใต้แลกล้วยไม้ท้องถิ่น/ข่าวเกษตร กพวศ.

14 สวก. สรุปขา่วศูนยป์ฏิบัติการ 09.00 - 10.00 น. ๒ ก.ย. ๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ข่าว/กรมชลประทาน 1 ข่าว ธนกฤต ยิ่งเจริญสุขศิริ

ขา่วเกษตร ทุกวนัอาทิตย์ ๙ ก.ย. ๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ข่าว/กรมชลประทาน 1 ข่าว ธนกฤต ยิ่งเจริญสุขศิริ

๑๖ ก.ย. ๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ข่าว ธนกฤต ยิ่งเจริญสุขศิริ

๒๓ ก.ย. ๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 ข่าว / การยางแห่งประเทศไทย 1 ข่าว ธนกฤต ยิ่งเจริญสุขศิริ

๓๐ ก.ย. ๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ข่าว/กรมประมง 1 ข่าว/กรมชลประทาน 2 ข่าว/ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 ข่าว ธนกฤต ยิ่งเจริญสุขศิริ

15 สวก. วทิยเุกษตรเพื่อเยาวชน 06.00 - 07.00 น. ๗ ต.ค. ๖๑ ดอกมรุาคามคืิออะไร/เมื่อเบื่ออาหาร/นั่งtaxi ปลอดภัย/เเคลเซียมไมไ่ด้มดีีต่อกระดูกเเละฟันนะ/สุภาษิตเขา้กนัเป็นปี่เป็นขลุ่ย ณัฐพล/โชติพงศ์
ทุกวนัอาทิตย์ ๑๔ ต.ค. ๖๑ อาหารควรเล่ียงก่อนออกก าลังกาย/แยกขยะท าไม/อันตรายจากควันธูป/กล้วยน้ าว้าอร่อยมีประโยชน/์สุภาษิตน้ าทว่มทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง ณัฐพล/โชติพงศ์

๒๑ ต.ค. ๖๑ เตรียมตัวก่อนรับปริญญา/5ส่ิงควรระวังหน้าฝน/ปลานิลประโยชน์ล้วนๆ/สุภาษิต ค าพังเพย ตลาดวาย ณัฐพล/โชติพงศ์
๒๘ ต.ค. ๖๑ 5 ผักประโยชน์สูงที่เรามักเขี่ยทิ้ง/ดูเเลฟันกันดีกว่า/พูดหน้าชั้นไม่ให้ต่ืนเต้น /สุภาษิตค าพังเพย กินบุญเก่า ณัฐพล/โชติพงศ์

16 สพท. เกษตรบ้านบ้าน 11.30 - 12.00 น. ๒ ต.ค. ๖๑ ถั่วลิสงกับสรรพคุณคับเมล็ด/ข่าวเกษตร กวก.
ทุกวนัองัคาร ๙ ต.ค. ๖๑ เทคนิคการปลูกมะเขือเทศ/ข่าวเกษตร กวก.

๑๖ ต.ค. ๖๑ ปลูกพริกในกระถางง่ายๆปลูกได้ที่คอนโด/ข่าวเกษตร กวก.
๒๓ ต.ค. ๖๑ การปลูกหน่อไม้ฝร่ัง/ข่าวเกษตร กวก.
๓๐ ต.ค. ๖๑ การท าบุญหนอนไหม/ข่าวเกษตร กวก.

รวมจ านวน  16 รายการ 190 เทป 484 เรื่อง 


