
 
ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร 

 สถิติผู้มารับบริการศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

จำนวนผู้ใช้บริการ  

 ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้มาขอรับบริการ ด้วยตนเอง จำนวน 851 ราย  
(เป็นงานบริการตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 325 คน และงานอื่นๆ 526 คน) ติดต่อทาง
โทรศัพท์ จำนวน 913 ราย และเข้ารับบริการทางเว็บไซต์ จำนวน 12,337 ราย รวมท้ังส้ิน จำนวน 14,101 ราย  
มีการตอบข้อซักถามผ่านอีเมล์ servicelink@doae.go.th จำนวน 832 ราย 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ  เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
    

ลำดับ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 

1. เจ้าหน้าท่ีสุภาพเป็นมิตร เต็มใจบริการ 100.00 

2. ข้อมูลท่ีได้รับตรงต่อความต้องการ 94.60 

3 ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว 91.60 

4 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย                        100.00 

5 ส่ิงอำนวยความสะดวกเหมาะสม (โต๊ะ เก้าอี้ น้ำด่ืม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)  100.00 

 เก็บข้อมูลจากผู้มาใช้บริการด้วยตนเอง โดยสุ่มเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการงานตามภารกิจ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร (ณ ศูนย์บริการร่วมฯ) จำนวน  25  คน (จากท้ังหมด 325 คน) และแบบประเมิน
จากหน้าเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมฯ ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการมีความพอใจคิดเป็นร้อยละ 97.24 
 

สถิติผู้มารับบริการศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร เดือนตุลาคม 2564 -  มีนาคม 2565 

ช่องทางการติดต่อ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 รวม หน่วย 

1 มาด้วยตนเอง 198 127 98 180 133 115 851 ราย 
2 ทางโทรศัพท์ 132 142 180 145 152 162 913 ราย 
3 เว็บไซต์ 2,456 2,487 2,037 1,837 1,678 1,842 12,337 ราย 

รวม 2,786 2,756 2,315 2,162 1,963 2,119 14,101 ราย 

4 Servicelink@doae.go.th 112 123 86 148 168 195 832 ราย 
5 Q&A ถามตอบเกษตรกร - 2 2 2 3 2 11 เรื่อง 
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  ท้ังนี้ มีผู้รับบริการตอบแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ท้ัง 5 ด้าน 
จำนวน 25 ราย พบว่า ผู้รับบริการมีความพอใจมากท่ีสุดกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความสุภาพ 
เป็นมิตร รองลงมา คือ มีสถานท่ีบริการผู้มาติดต่อราชการเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวก
เพียงพอ (โต๊ะ เก้าอี้ น้ำด่ืม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ได้รับข้อมูลตรงต่อความต้องการ มีขั้นตอนการให้บริการ
สะดวก และรวดเร็ว ตามลำดับ  
  หมายเหตุ: เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 มีคำส่ังปฏิบัติงานท่ีบ้าน หรือ WFH จำนวน 
100 % แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ฯมาปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีต้องใช้สถานท่ีถ่าย
ทำรายการจนถึงให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวในประเด็นต่างๆ และให้บริการแก่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ  
ท่ีมีความจำเป็นต้องเข้ามาขอรับบริการข้อมูลด้านการเกษตร  และมีการลดขั้นตอนการให้บริการด้าน
การประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการผ่านเอกสาร เพื่อลดการสัมผัสเส่ียงสูงการแผร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19  มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 
 

 เร่ืองที่ผู้รับบริการให้ความสนใจขอรับข้อมูล/เอกสาร และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่  5  ลำดับแรก คือ  
  1. แมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ การเล้ียงจ้ิงหรีด ผ้ึงโพรงไทย ผ้ึง ชันโรง หนอนสาคู การผสมเกสร
ผ้ึงในไม้ผล และการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มจ้ิงหรีด หรือ GAP เป็นต้น 
  2. การปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ การปลูกขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ พริกไทย กระเจ๊ียบแดง  
กระชายเหลือง  ขิง ฟ้าทะลายโจร กัญชง กัญชา กระท่อม การทำเกษตรพันธะสัญญาพืชกระท่อม การขึ้นทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลิตกัญชาและกัญชงตามแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูก  
พ.ศ 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด เป็นต้น 
  3. การปลูกไม้ผล ได้แก่ การปลูกมะม่วง มะยงชิด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง  ล้ินจ่ี ทุเรียน
เมล่อน มะละกอ เงาะ ลองกอง ลำไย อินทผาลัม การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
และพืชไร่ การปลูกไม้ผลบ่งช้ีลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือ(พืช GI) การขายสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกรออนไลน์ 
(www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com / เกษตรโมบายแอพพลิเคช่ัน) และนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร
ประสบปัญหาราคาไม้ผลตกต่ำของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือฟรุ๊ตบอร์ด  เป็นต้น 
           4. การจัดการดินปุ๋ย ได้แก่ การทำปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพ โครงการรณรงค์หยุดการเผาในพื้นท่ี
การเกษตร เทคนิคการไถเพื่อเตรียมพื้นท่ีปลูกพืช การทำฟางอัดก้อน โครงการธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน  
(one stop service) และการใช้สารปรับปรุงดิน กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ด. 1 - 12 เป็นต้น 
          5. การป้องกันกำจัดศัตรูโรคพืช ได้แก่ การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา และการกำจัดหนอนกอ
อ้อยด้วยแมลงหางหนีบ เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะจากผู้มารับบริการที่เก็บรวบรวมมาจากแบบประเมินผลความพึงพอใจผู้มารับบริการ 
ที่มาด้วยตนเอง และการพูดคุย/รับฟังความคิดเห็น/ติชม/ทางโทรศัพท์ 
ควรมีการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ทางการเกษตร  ดังนี้   

 - คู่มือการปลูกผักสวนครัว ได้แก่ การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การเตรียมดินสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว 
ต้นหอม กระเทียม ขึ้นฉ่าย ผักไฮโดรโปนิกส์ ขิง พริกขี้หนู โหระพา กะเพรา คะน้า แตงกวา ผำหรือไข่ผำ  
การป้องกันและกำจัดโรคพืชผักผลไม้ ( หนอนกระทู้หอม ราน้ำค้าง แมลงวันทองพริก โรคใบจุด โรคราสนิม
ขาวในผัก โรคแอนแทรคโนส )  การแปรรูปผักผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า และการบริการธุรกิจการเกษตร เป็นต้น 

    - คู่มือการปลูกไม้ผล ได้แก่ การปลูกทุเรียน (หมอนทอง/มูซานคิง/ชะนี) มะขามป้อม  
มะยงชิด กระท้อน มะนาว ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ มะละกอ (พันธุ์ฮอลแลนด์ พนัธุ์แขกดำ ครั่ง) ฝรั่ง  
หม่อนหรือมัลเบอร์รี่ การปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง และกล้วยหอมทอง การแปรรูป 
ผักและผลไม้ เป็นต้น  

    - คู่มือการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ การเล้ียงจ้ิงหรีด ครั่ง ผ้ึงโพรงไทย ชันโรง  
หนอนสาคู และการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มจ้ิงหรีด (GAP) เปน็ต้น 

   - คู่มือการจัดการดินและปุ๋ย ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการรณรงค์หยุดการเผา 
ในพื้นท่ีการเกษตร เทคนิคการไถเพื่อเตรียมพื้นท่ีปลูกพืช การทำฟางอัดก้อน โครงการธุรกิจบริการดินและปุ๋ย 
เพื่อชุมชน (One Stop Service) การปรับสภาพดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช เป็นต้น 
  - คู่มือการเพาะปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ กระชาย ข่าอ่อน ตะไคร้หอม ฟ้าทะลายโจร กัญชง 
กัญชา กระท่อม การทำเกษตรพันธะสัญญาพืชกระท่อม 

   - คู่มือการเพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ ถั่วเขียวผิวมัน งาขาว งาดำ และมันหวานญี่ปุ่น 
                     - คู่มือการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  
 - คู่มือเทคโนโลยีระบบการให้น้ำพืช ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)  
  - คู่มือเทคนิคการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร การสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่น 
   - คู่มือการวางแผนการปลูกพืชในพื้นท่ีของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  - การทำตลาดเกษตรกรออนไลน ์
  -  กฎหมายเช่าท่ีดินทำกินเพื่อเกษตรกรรม  

   - ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรยี์  
    - เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)  
   - การใช้โดรนเพื่อการเกษตร 
  

                          

                       ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร 
                                                                                               20 เมษายน 2565 
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การจัดทำ Q&A ถามตอบเกษตรกร จำนวน 11 เรื่อง ดังนี ้
(หมายเหตุ :เรื่องท่ีนำมาจัดทำ Q&A ถามตอบเกษตรกร มีการรวบรวมประเด็นข้อสงสัยจากประชาชน 
ผู้สนใจ และเกษตรกรท่ีเข้ามาติดต่อสอบถามตามช่องทางต่างๆ) 
1. เร่ืองการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง 
แมลงเศรษฐกิจ  
- ยอดการเข้าถึง   จำนวน 17,026 คน 
- ยอดการแชร์     จำนวน 193  แชร์ 
- การคลิกโพสต์   จำนวน 315 คลิก  
- ยอดการแสดงความรู้สึก จำนวน 121 คน  
(กดอีโมชันไลก์ จำนวน 119 คน /กดเลิฟ 2 คน ) 
- แสดงความคิดเห็น จำนวน 8 คน 
 
2. เร่ืองการปลูกและดูแลพืชผักในช่วงหน้าหนาว  
- ยอดการเข้าถึง จำนวน  19,374  คน  
- ยอดการแชร์ จำนวน 150 แชร์  
- การคลิกโพสต์ จำนวน 212 คลิก 
- ยอดการแสดงความรู้สึก จำนวน 82 คน  
 (กดอีโมชันไลก์ จำนวน 82 คน) 
 
3. เร่ือง หน้าแล้งปลูกพืชอะไรดี  
- ยอดการเข้าถึง   จำนวน 25,281คน 
- ยอดการแชร์      จำนวน 210 แชร์ 
- การคลิกโพสต์    จำนวน 345 คลิก  
- ยอดการแสดงความรู้สึก จำนวน 120 คน   
 (กดอีโมชันไลก์  จำนวน 118 คน /กดเลิฟ 2 คน ) 
- แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 คน 
 
4. เร่ือง ทำไม? ต้องหยุดเผาในพื้นที่เกษตร 
- ยอดการเข้าถึง   จำนวน 14,459 คน 
- ยอดการแชร์      จำนวน 191 แชร์ 
- การคลิกโพสต์    จำนวน 184 คลิก  
- ยอดการแสดงความรู้สึก จำนวน 92 คน   
 (กดอีโมชันไลก์  จำนวน 91คน /กดเลิฟ  1 คน )  

 
5. เร่ือง  การดูแลไม้ผล - ไม้ยืนต้น  
ให้ผ่านช่วงแล้ง 
- ยอดการเข้าถึง   จำนวน 27,340 คน 
- ยอดการแชร์      จำนวน 239 แชร์ 
- การคลิกโพสต์    จำนวน 471 คลิก  
- ยอดการแสดงความรู้สึก จำนวน 151 คน   
 (กดอีโมชันไลก์  จำนวน 148คน /กดเลิฟ 3 คน ) 
- แสดงความคิดเห็น จำนวน 3 คน 
 
6. เร่ือง การขออนุญาตปลูกกัญชา  
สำหรับเกษตรกร  
- ยอดการเข้าถึง   จำนวน 23,982 คน 
- ยอดการแชร์      จำนวน 325 แชร์ 
- การคลิกโพสต์    จำนวน 575 คลิก  
- ยอดการแสดงความรู้สึก จำนวน 108 คน   
 (กดอีโมชันไลก์  จำนวน 107 คน /กดว้าว 1 คน ) 
- แสดงความคิดเห็น จำนวน 3 คน 
 
7. เร่ืองกว่าจะเป็นเกลือทะเล 
- ยอดการเข้าถึง   จำนวน 4,443 คน 
- ยอดการแชร์      จำนวน 24 แชร์ 
- การคลิกโพสต์    จำนวน 62 คลิก  
- ยอดการแสดงความรู้สึก จำนวน 42 คน   
 (กดอีโมชันไลก์ จำนวน 42 คน ) 
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8. เร่ือง แอปพลิเคชัน Farmbook  
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล 
- ยอดการเข้าถึง   จำนวน 11,748 คน 
- ยอดการแชร์      จำนวน 158 แชร์ 
- การคลิกโพสต์    จำนวน 250 คลิก  
- ยอดการแสดงความรู้สึก จำนวน 80 คน   
 (กดอีโมชันไลก์ จำนวน 79 คน /กดเลิฟ 1 คน ) 
 
9. VDO ให้ความรู้เร่ือง ถ้าไม่เผา  
เราทำอะไรได้บ้าง  
- ยอดการเข้าชม จำนวน 2,400 ครั้ง 
- ยอดการเข้าถึง จำนวน 6,700 ครั้ง 
- ยอดการแชร์ จำนวน 90 แชร์ 
- ยอดการแสดงความรู้สึก จำนวน 120 คน   
 (กดอีโมชันไลก์ จำนวน118 คน/กดเลิฟ 2 คน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. เร่ือง อะโวคาโด ไม้ผลเศรษฐกิจ 
- ยอดการเข้าถึง   จำนวน 37,745 คน 
- การคลิกโพสต์    จำนวน 692 คลิก  
- ยอดการแชร์      จำนวน 236 แชร์ 
- ยอดการแสดงความรู้สึก จำนวน 154 คน   
 (กดอีโมชันไลก์ จำนวน 152 คน, กดอีโมชันรัก 
จำนวน 2 คน)  
 
11.เร่ือง ผลไม้ไทย เดือนไหนกินอะไรดี  
- ยอดการเข้าถึง   จำนวน 21,772 คน 
- การคลิกโพสต์    จำนวน 520 คลิก  
- ยอดการแชร์      จำนวน 147 แชร์ 
- ยอดการแสดงความรู้สึก  จำนวน 78 คน   
(กดอีโมชันไลก์ จำนวน 78 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

 

การนำเข้าองค์ความรู้ให้บริการผ่านสื่อออนไลน ์ 
Youtube กรมส่งเสริมการเกษตร  
เริ่มดำเนินการเดือนพฤศจิกายน 2564  
URL:https://www.youtube.com/channel/U
CisIyp_MCa7UrBEn1edcxmA/videos  
------------------------------------------------- 
โดยมีจำนวนผู้เข้าชม จำนวน  4,908 ครั้ง  
จำนวนผู้ติดตาม       จำนวน  2,285 คน  
นำเข้าความรู้           จำนวน   65    เรื่อง 
------------------------------------------------- 
ทังนี้ได้มีการเผยแพร่คลิปองค์ความรู้ 
ด้านการเกษตร ดังนี้ 
1.เดือนพฤศจิกายน 2564  
มีจำนวนผู้เข้าชม 283 ครั้ง  
จำนวนผู้ติดตาม 2 คน  
นำเข้าความรู้ จำนวน 30 เรื่อง ได้แก่ 
1. เมนูเด็ด เกษตรสร้างสรรค์  
ep: 1 ไอศกรีมเงาะสดเเละไอศกรีมลองกอง 
2. เมนูเด็ด เกษตรสร้างสรรค์  
ep: 2 กาเเฟผสมน้ำนมข้าวโพดเเละน้ำนมถ่ัวลิสง 
3. เมนูเด็ด เกษตรสร้างสรรค์  
ep: 3 สังขยามะม่วงเเละซอสกระท้อน 
ผสมมะเขือเทศ 
4. เมนูเด็ด เกษตรสร้างสรรค์ 
ep: 4 น้ำสับปะรดไซเดอร์เเละพริกสดดอง 
จากการเผาจากถ่าน 
5. เมนูเด็ด เกษตรสร้างสรรค์  
ep: 5 วาฟเฟิลจากเเป้งกล้วยเเละเเผ่นฟักทอง 
อบกรอบปรุงรส 
6. เมนูเด็ด เกษตรสร้างสรรค์  
ep: 6 น้ำพริกกระเจ๊ียบเขียวเเละเห็ดฟาง 
ในน้ำเกลือ 
7. เมนูเด็ด เกษตรสร้างสรรค์  
ep: 7 น้ำว่านหางจระเข้ผสมน้ำผ้ึง 
เเละน้ำมันขิงปรุงอาหาร 
8. เมนูเด็ด เกษตรสร้างสรรค์  
ep: 8 ฝรั่งเเช่บ๊วยเเละซอสเนื้อมะพร้าวอ่อน 
ราดขนมเเละสมูทต้ี 

9. เมนูเด็ด เกษตรสร้างสรรค์ 
ep: 9 สังขยาทุเรียนเเละเจลล่ีมังคุด 
10. เมนูเด็ด เกษตรสร้างสรรค์  
ep: 10 คัสตาร์ดเนื้อลำไยเเละน้ำกระชายขาว 
ผสมน้ำผ้ึง 
11. พืชทางเลือกทดแทนนาปรัง 
12. Do It From Home |  
ep: 1 วิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์เปียก 
13. วิธีผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
14. วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันโรคพืช 
15. อยุธยา วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ 
คลองรางจระเข้ อำเภอเสนา 
16. สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว  
ตำบลคลองน้อย 
17. สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียว 
18. สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
19. พิจิตร วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
20. นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเรือนจำ  
ดอนกุล 
21. นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียว 
22. นครนายก วิสาหกิจชุมชนบ้านวังร ี
ผลิตจานกาบ 
23. ชัยนาท วิสาหกิจชุมชน ริเช่ ฟาร์ม new 
24. กาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชร 
25. เพชรบูรณ์ วิสาหกิจชุมชน พอเพียง ก็ เพียงพอ 
26. เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเล 
27. เกษตรมิติใหม่ 2564  
ep: 1 การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
28. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ตอนท่ี 1 
29. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ตอนท่ี 2 
30. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ตอนท่ี 3 
----------------------------------------------------- 
2.เดือนธันวาคม 2564  
มีจำนวนผู้เข้าชม 2637 ครั้ง  
จำนวนผู้ติดตาม 557 คน  
นำเข้าความรู้ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 
1. รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร ปี 4  
ep: 1 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
2. การขยายพันธุ์ขมิ้นชัน 
3. การปลูกกระเจ๊ียบเขียว 

https://www.youtube.com/channel/UCisIyp_MCa7UrBEn1edcxmA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCisIyp_MCa7UrBEn1edcxmA/videos
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4. Do It From Home  
ep: 2 วิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์แห้ง ง่ายกว่าท่ีคิด 
5. การเพาะเล้ียง "แหนแดง" 
6. เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com  
มอบโปรโมช่ันต้อนรับปีใหม่ 2565 
7. เกษตรมิติใหม่ 2564  
ep: 2 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
------------------------------------------------------ 
3. เดือนมกราคม 2565  
มีจำนวนผู้เข้าชม 326 ครั้ง  
จำนวนผู้ติดตาม 566 คน  
นำเข้าความรู้ จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ 
1. ผ่าหน่อกล้วย ช่วยขยายต้นพันธุ์ได้มากขึ้น 
2. เกษตรมิติใหม่ 2564  
ep:3 ศดปช. กลไกขยายผลการใช้ปุ๋ย 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
3. รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร ปี 4  
ep: 3 เกษตรอัจฉริยะในภาพรวม 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
4. ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 10 %  
ด้วยปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-ทู 
5. ไข่ผำ The Series : ไข่ผำ  
ปลูกเองก็ได้.. ปลูกขายก็ดี 
6. Do It From Home 
ep: 4 ซุปหัวหอม เมนูต้านอนุมูลอิสระ 
7. เกษตรมิติใหม่ 2564  
ep:4 โมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
(One Stop Service) จ.กาญจนบุรี 
8. ถั่วเขียว พืชฤดูแล้งสร้างรายได้เสริม 
9. ไข่ผำ The Series : ไข่ตุ๋นผำ  
เมนูง่ายๆ ได้ประโยชน ์
----------------------------------------------- 
4. เดือนกุมภาพนัธ์ 2565  
มีจำนวนผู้เข้าชม 709 ครั้ง  
จำนวนผู้ติดตาม 563 คน  
นำเข้าความรู้ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 
1. รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร ปี 4  
ep: 4 ไม้ฟอกอากาศ 
2. " ไผ่ " ก็ตอนกิ่งได้..!! 

3. Do It From Home 
ep:5 น้ำยาปลาทูน่า เสริมภูมิคุ้มกันด้วย "กระชาย" 
4. การปลูกและการดูแลปทุมมา 
5. ไข่ผำ The Series : เกร็ดสาระ เรื่องน่ารู้ของไข่ผำ 
6. เกษตรมิติใหม่ 2564 ep:5 โมเดลธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
7. ถ้าไม่เผา เราทำอะไรได้บ้าง 
8. รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร ปี 4  
ep:5 การเก็บเกี่ยว "ทะลายปาล์มน้ำมัน"  
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
--------------------------------------------------------- 
5.เดือนมีนาคม 2565  
มีจำนวนผู้เข้าชม 953 ครั้ง  
จำนวนผู้ติดตาม 597 คน  
นำเข้าความรู้ จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ 
1. Do It From Home  
ep: 6 ปอเป๊ียะใบหูเสือ 
2. วิธีตอนกิ่ง "ส้มโอมือ" 
3. เกษตรมิติใหม่ 2564  
ep:6 รู้จักแตนเบียนทริคโคแกรมม่า 
4. การปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้ 
5. รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร ปี 4 
ep:6 ขยายพันธุ์มันสำปะหลังแบบเร่งรัด X20 
และ X80 ทำง่าย ปลอดโรคใบด่าง 
6. เทคนิคการ ผ่าหัว"บอนสี" ราชินีไม้ใบ 
7. The International Horticultural Expo 
(EXPO 2022 Floriade Almere) 
ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
8. Do It From Home | EP:7 ไก่ตะไคร้เมนูสู้โรค 
9. เกษตรในเมือง "มูลไส้เดือน" 
10. Handy sense เกษตรอัจฉริยะ 
11. เกษตรมิติใหม่ 2564  
Ep: 7 การสำรวจติดตามและการคาดการณ์
สถานการณ์ศัตรูพืช 
 
 
 
 


