
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนมกราคม 2565 

                                                                                                                              สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร am1386 

1. การเผยแพร่สปอต/สารคดี รวม 13 หน่วยงาน จ านวน 28 สปอต รวมทั้งสิ้น 867 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร สปอตศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตแอปพลิเคชั่น DOAE Farmbook -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตแอปพลิเคชั่น Doae Smart Check -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตเตรียมรับมือการระบาดไรสี่ขามะพร้าว -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตเตรียมรับมือการระบาดด้วงงวงมะพร้าว -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตตลาดเกษตรกรออนไลน์ -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตส่งก าลังใจ เกษตรกรไทยผ่านพ้นวิกฤต -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตเพ่ิมความสุขปีใหม่เที่ยวเชิงเกษตร 4 ภาค -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตตลาดเกษตรกรออนไลน์ ของขวัญราคาพิเศษ -จ านวน 31 ครั้ง 

2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สปอต 5 ยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต 15 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตระวังโควิด 19 การ์ดอย่าตก -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตปีใหม่ปลอดภัยจากโควิด -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1170 -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตเกษตรกรประสบภัย เกษตรไทยเคียงข้าง -จ านวน 31 ครั้ง 

3 กรมพัฒนาที่ดิน สปอตกรมพัฒนาที่ดิน BCG model ภาคการเกษตร -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดีกรมพัฒนาที่ดิน โครงการบัตรดินดี -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดีกรมพัฒนาที่ดิน 1 ต าบล 1 ทฤษฎีใหม่ -จ านวน 31 ครั้ง 

4 กรมปศุสัตว์ สารคดีกรมปศุสัตว์ ระบบป้องกันโรค -จ านวน 31 ครั้ง 
5 องค์การสะพานปลา สปอตแนะน าองค์การสะพานปลา -จ านวน 31 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
6 กรมการข้าว สารคดีกรมข้าว ภารกิจกรมการข้าว -จ านวน 31 ครั้ง 
7 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย สปอตส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย -จ านวน 31 ครั้ง 
8 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สปอตองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร -จ านวน 30 ครั้ง 
9 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 

และอาหารแห่งชาติ 
สปอตแนะน า ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ -จ านวน 31 ครั้ง 

10 องค์การโคนมแห่งประเทศไทย สปอตผลิตภัณฑ์นมไทย -จ านวน 31 ครั้ง 
11 กรมชลประทาน สปอตวิสัยทัศน์กรมชลประทาน -จ านวน 31 ครั้ง 
12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สปอตแอปพลิเคชั่น รู้จริงพืช ดิน ปุ๋ย -จ านวน 31 ครั้ง 
13 กรมประมง สปอตมาตรฐานการท าประมง -จ านวน 31 ครั้ง 

 

2. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 11 ข่าว / เผยแพร่ 46 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 46 ครั้ง เตือนวิสาหกิจชุมชน-เครือข่ายฯ ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  

1 - 30 มกราคม 2565 แนะเตรียมเอกสารให้พร้อม  
ลดเสี่ยงโควิด-19 

-เผยแพร่ 12 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกร ระวังโรคใบร่วงยางพาราชนิด
ใหม่ระบาดในพ้ืนที่ 

-เผยแพร่ 3 ครั้ง 

  เตือนวิสาหกิจชุมชน-เครือข่ายฯ ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
ก่อน 30 มกราคม 2565 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

  กรมสงเสริมการเกษตร แนะผูปูลูกพืชเศรษฐกิจ 7 ชนิด หมั่นส ารวจ
แปลง เตรียมพรอมปองกันศัตรูพืชในฤดูแลง 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งศึกษาการขยายพันธุ์และส่งเสริมพืชกระท่อม
พันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ 

-เผยแพร่ 5 ครั้ง 

  เกษตรฯ คุมเข้มทุเรียนอ่อนภาคตะวันออก ก าหนดวันเก็บเกี่ยวปี 65 
สร้างความเชื่อม่ันผู้บริโภค 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร MOU บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จ ากัด 

พัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับโดรนเพื่อการเกษตร 
-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมฯ แนะเฝ้าระวังศัตรูพืช -เผยแพร่ 3 ครั้ง 
 

  เกษตรหนุนเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายทดแทนข้าวนาปรัง ชูลดการ
ใช้น้ า รายได้สูงกว่าท านาปรัง 

-เผยแพร่ 11 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ิม
ประสิทธิภาพบริหารจัดการไม้ผล ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สร้างช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานการรับรอง GI 

-เผยแพร่ 3 ครั้ง 

  เกษตรแนะสวนกล้วยไม้รับมือน้ าเค็มรุก สร้างผลกระทบ 
ต่อภาคการเกษตร 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

 

3. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 115 ข่าว / เผยแพร่  211 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

1 กรมวิชาการเกษตร -จ านวน 11 ข่าว เผยแพร่ 32 ครั้ง 

2 กรมปศุสัตว์ -จ านวน 22 ข่าว เผยแพร่ 41 ครั้ง 

3 กรมการข้าว -จ านวน 9 ข่าว เผยแพร่ 11 ครั้ง 

4 กรมประมง - จ านวน 10 ข่าว เผยแพร่ 24 ครั้ง 

5 กรมชลประทาน -จ านวน 19 ข่าว เผยแพร่ 30 ครั้ง 

6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ -จ านวน 3 ข่าว เผยแพร่ 5 ครั้ง 

7 กรมหม่อนไหม -จ านวน 6 ข่าว เผยแพร่ 11 ครั้ง 

8 กรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน 2 ข่าว เผยแพร่ 3 ครั้ง 

9 กองเกษตรสารนิเทศ  -จ านวน 25 ข่าว เผยแพร่ 44 ครั้ง 



 
 

ส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

10 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -จ านวน 3 ข่าว เผยแพร่ 4 ครั้ง 

11 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร -จ านวน 3 ข่าว เผยแพร่ 1 ครั้ง 

12 การยางแห่งประเทศไทย -จ านวน 2 ข่าว เผยแพร่ 5 ครั้ง 

 

4. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรผ่านรายการวิทย ุออกอากาศทางเว็บไซต์ www.am1386.com รวมทั้งสิ้น จ านวน 124 เทป / 238 เรื่อง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
- การเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 9๑ เทป/ 179 เรื่อง 

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

-จ านวน  21 เทป/42 เรื่อง  

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

-จ านวน  12 เทป/47 เรื่อง 

  3) เกษตรบ้านบ้าน  
ออกอากาศเวลา 11.30 - 12.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน  4 เทป/14 เรื่อง 

  4) รายการเกษตรท ากิน  
ออกอากาศเวลา 17.00-18.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี – ศุกร์ 

-จ านวน  ๔ เทป/12 เรื่อง 

  5) สรุปข่าวศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร  
ออกอากาศเวลา 09.00 - 10.00 น. ทุกวันอาทิตย์ 

-จ านวน  ๕ เทป/4 เรื่อง 

  6) รายการวิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 07.00 น. ทุกวันอาทิตย์ 

-จ านวน  4 เทป/10 เรื่อง 

  7) รายการทีนทอล์กวาไรตี้  
ออกอากาศเวลา 15.30-16.00 น. ทุกวันพุธ 

-จ านวน  4 เทป/ 4 เรื่อง 

  8) รายการเกษตรรอบโลก  
ออกอากาศเวลา 15.00-15.30 น ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี  

-จ านวน  9 เทป/9 เรื่อง 

  9) รายการเกษตร TALK   -จ านวน 16 เทป/17 เรื่อง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00  น. ทุกวันพฤหัสบดี 

  10) รายการเพื่อนเกษตร    
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00 น.ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน 8 เทป/8 เรื่อง 

หมายเหตุ  
1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ ท่องเที่ยวปีใหม่ 2565, การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจ าปี 2565, การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม, วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจ าปี 2564 
2. กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ สูงวัยสุขภาวะดี และวิธีดูแลสุขภาพ เมื่อฤดูหนาวก าลังมา, รอบรู้เรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชที่
ระบาดในหน้าหนาว, การขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร, การพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพ่ือยกระดับเกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า (Agri BIZ Idol Development Project) 
3. กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร  ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ เกษตรพร้อมหรือไม่ เมื่อนิเวศลุ่มน้ าโขง
เปลี่ยนไป, ระบบการใช้น้ าพืชเพื่อการเกษตร, หนาวนี้ที่ดอยอ่างขาง, ฝ่าวิกฤตโควิด พลิกชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด ำเนินกำรจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ เกษตรกรดีเด่นสำขำไร่นำสวนผสม เขต 5 และเกษตรกรดีเด่นสำขำไร่นำ
สวนผสม เขต 6, เรื่อง ไขควำมลับสำคู และไขควำมลับเท้ำยำยม่อม, เรื่อง ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตตลิ่งชัน, ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ และกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร, ฐำนข้อมูลคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก., แนวทำงกำรใช้ประโยชน์ฐำนข้อมูล
คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. 
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ ไผ่ พืชเศรษฐกิจ ตอนที่ 1, ไผ่ พืชเศรษฐกิจ น่ารู้ ตอนที่ 1, มะม่วงหิมพานต ์ 
6. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ จัดการดินให้เก็บกักน้ าไว้ได้นาน, แมลงวันผลไม้ที่ส าคัญในประเทศไทย, 
เฝ้าระวังการระบาดของแมลงวันศัตรูมันส าปะหลัง, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

- การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 34 เทป / 59 เรื่อง 

1 กรมพัฒนาที่ดิน รายการพัฒนาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
ออกอากาศเวลา 05.30 - 06.00 น. ทุกวันจันทร์ 

-จ านวน  5 เทป/5 เรื่อง 

2 กองเกษตรสารนิเทศ รายการชุมชนคนเกษตร  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.30 น. ทุกวันจันทร์และศุกร์ 

-จ านวน 9 เทป/26 เรื่อง 

3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ออกอากาศเวลา 06.30 - 07.00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

-จ านวน 8 เทป/16 เรื่อง 

4 กรมประมง รายการประมงสัมพันธ์  -จ านวน 8 เทป/8 เรื่อง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
ออกอากาศเวลา 10.30 - 11.00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

5 กรมปศุสัตว์ รายการปศุสัตว์พัฒนา  
ออกอากาศเวลา 06.30 - 07.00 น. ทุกวันพุธ 

-จ านวน  4 เทป/4 เรื่อง 

หมายเหตุ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมส่งเสริมสหกรณ,์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรม
วิชาการเกษตร, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมชลประทาน, กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ไม่ได้ด าเนินการจัดรายการวิทยุประจ าเดือนมกราคม 2565 
 


