
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

                                                                                                                        สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร A.M.1386 KHz. 

1. การเผยแพร่สปอต/สารคดี รวม 13 หน่วยงาน จ านวน 29 สปอต รวมทั้งสิ้น 930 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร สปอตศูนย์บริการด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต แอปพลิเคชัน Doae Smart Check -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต กรมส่งเสริมการเกษตร Young Smart Farmer -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต กรมส่งเสริมการเกษตร Doae Smart Check -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอตระวังโควิด 19 การ์ดอย่าตก 1 -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต เตรียมรับมือการระบาดไรสี่ขามะพร้าว -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต เตรียมรับมือการระบาดด้วงงวงมะพร้าว -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต ระวังโควิด 19 การ์ดอย่าตก 2 -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต หยุดเผาพ้ืนที่การเกษตร ลดปัญหาหมอกควัน -จ านวน 62 ครั้ง 
  สปอต ตลาดเกษตรกรออนไลน์ -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี กรมส่งเสริมการเกษตร Young Smart Farmer -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร การให้บริการ -จ านวน 31 ครั้ง 

2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สปอตสายตรง 1170 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี สปกษ. การด าเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ -จ านวน 31 ครั้ง 

3 องค์การสะพานปลา สปอตพันธกิจ องค์การสะพานปลา -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี อตก.แอปพลิเคชันปลูกเอง ขายเอง -จ านวน 31 ครั้ง 

4 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย สปอตมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย -จ านวน 31 ครั้ง 
5 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สปอตองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร วัตถุประสงค์การจัดตั้ง -จ านวน 31 ครั้ง 
6 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สปอต มกอช. เครื่องหมาย Q -จ านวน 31 ครั้ง 



 
 

แห่งชาติ 
  สารคดี มกอช. Codex -จ านวน 31 ครั้ง 

7 องค์การโคนมแห่งประเทศไทย สปอต อสค. ผลิตภัณฑ์นมไทย - เดนมาร์ค -จ านวน 31 ครั้ง 

  สปอต อสค. เทคนิคการผลิตน้ าเชื้อคัดเพศ -จ านวน 31 ครั้ง 

8 กรมวิชาการเกษตร สารคดี กรมวิชาการเกษตร โรคใบจุด -จ านวน 31 ครั้ง 
9 กรมหม่อนไหม สารคดี กรมหม่อนไหม เลี้ยงหม่อนไหมผ่านแล้ง -จ านวน 31 ครั้ง 

10 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สารคดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ -จ านวน 31 ครั้ง 

11 การยางแห่งประเทศไทย สารคดี การยางแห่งประเทศไทย เตรียมผลักดันไทย 
เป็นศูนย์กลางผลิตถุงมือยาง 

-จ านวน 31 ครั้ง 

12 ส านักงานปฏิรูปที่ดิน สารคดี สปก. มาตรฐานคุณภาพผลผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน -จ านวน 31 ครั้ง 

13 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สารคดี สศก. เกษตรสมัยใหม่ด้วย AI -จ านวน 31 ครั้ง 

 

2. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 117 ข่าว / เผยแพร่ 300 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
2.1) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 ข่าว / เผยแพร่ 46 ครั้ง 

 กรมส่งเสริมการเกษตร  แจ้งเกิด!! ถนนทุเรียนตราด Durian Road@Trat  
ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงผลผลิตฤดูกาลนี้ 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เน้นย้ ามาตรการป้องกันทุเรียนอ่อน  
และ Zero COVID สร้างความเข้าใจในระดับสวนเกษตรกร 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  แจ้งเกิด!! ถนนทุเรียนตราด ต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ในช่วงผลผลิตฤดูกาลนี้ 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  เกษตรจัดงาน Field Day นครนายก ปี 65 เปิดสถานีเรียนรู้ “มะยงชิด” -เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  เกษตรจัดงาน Field Day นครนายก ปี 65 เปิดสถานีเรียนรู้  -เผยแพร่ 2 ครั้ง 



 
 

“มะยงชิด” ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เรียนรู้จากของจริง  
หวังเกษตรกรต่อยอดปรับใช้จริงกับพ้ืนที่ของตนเอง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ส ารวจความเสียหาย 
และช่วยเหลือเกษตรกร หลังน้ าท่วมพ้ืนที่เกษตรภาคใต้ 

-เผยแพร่ 4 ครั้ง 

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

-เผยแพร่ 4 ครั้ง 

  เกษตรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อะโวคาโด ไม้ผลทางเลือก สู่ทางรอด 
บนพื้นที่สูง” หวังผลักดันอะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักบนพ้ืนที่สูง 

-เผยแพร่ 4 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมเกษตร จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาล 
ผลิตใหม่ (Field Day) (ฟีลเดย์) ปี 2565 นครนายก 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  เดินหน้าต่อเนื่อง! “ฟิวเดย์” เสริมภูมิรู้เกษตรกรพร้อมสู่ฤดูเพาะปลูกใหม่ 
กรมส่งเสริมการเกษตร ดึงชาวนาอยุธยาคนเก่งสอนเกษตรกรรายอ่ืน 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

  เกษตรเตรียมโชว์ศักยภาพภาคเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลกในงาน 
World Expo 2020 Dubai หวังต่อยอดส่งออกสินค้าเกษตรไทย 
ในตลาดตะวันออกกลาง 

-เผยแพร่ 3 ครั้ง 

  เตรียมโชว์ศักยภาพภาคเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลกในงาน World 
Expo 2020 Dubai  

-เผยแพร่ 3 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมฯ เดินหน้า ท า‘ถนนทุเรียนตราด’ ต้อนรับการท่องเที่ยว  
ชูผลิตผลออกสู่ตลาด 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

  เกษตรเข้ม เปิดยุทธการสกัดกั้นทุเรียนอ่อน ภาคตะวันออก ปี 2565  
ตั้งชุดเฉพาะกิจ ใช้บทลงโทษเข้มข้นคุมผู้ค้า พร้อมจับมือเกษตรกร
ก าหนดวันตัดทุเรียนขาย 

-เผยแพร่ 3 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร จัดแสดงและชวนชิมสินค้าเกษตรกรคุณภาพ  
ในงาน World Expo 2020 Dubai หวังสร้างโอกาสปักหมุด เพ่ิม 
ส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นพ่ีเลี้ยงติวเข้มผู้น าเยาวชนเกษตรไทย  
มุ่งสร้างความพร้อมก่อนลัดฟ้าไปฝึกงานฟาร์มท่ีญี่ปุ่นยาว 11 เดือน 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 



 
 

  เกษตรคุมเข้ม ปราบปรามทุเรียนอ่อน จัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนที่ ตรวจจริง จับจริง -เผยแพร่ 3 ครั้ง 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเป้าเตรียมพร้อมทหารกองประจ าการ 200 นาย  
สู่ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ 

-เผยแพร่ 3 ครั้ง 

  ไทยพร้อมร่วมงาน มหกรรมพืชสวนโลก โชว์ศักยภาพนวัตกรรมอาหารสินค้า
เกษตร 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด Kick Off สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร A.M.1386 KHz. สื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารความรู้  
เคียงข้างเกษตรกรไทยมากกว่า 6 ทศวรรษ 

-เผยแพร่ 3 ครั้ง 

 

ที ่ หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

2.2) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 97 ข่าว / เผยแพร่ 254 ครั้ง 

1 กรมวิชาการเกษตร -จ านวน 21 ข่าว -เผยแพร่ 64 ครั้ง 

2 กรมปศุสัตว์ -จ านวน 8 ข่าว -เผยแพร่ 14 ครั้ง 

3 กรมการข้าว -จ านวน 4 ข่าว -เผยแพร่ 6 ครั้ง 

4 กรมประมง -จ านวน 10 ข่าว -เผยแพร่ 31 ครั้ง 

5 กรมชลประทาน -จ านวน 12 ข่าว -เผยแพร่ 23 ครั้ง 

6 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 5 ครั้ง 

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 6 ครั้ง 

8 กรมหม่อนไหม -จ านวน 7 ข่าว -เผยแพร่ 20 ครั้ง 



 
 

9 กรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 11 ครั้ง 

10 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักปลัดกระทรวง
เกษตรฯ 

-จ านวน 19 ข่าว -เผยแพร่ 51 ครั้ง 

11 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -จ านวน 3 ข่าว -เผยแพร่ 7 ครั้ง 

12 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร -จ านวน 3 ข่าว -เผยแพร่ 9 ครั้ง 

13 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

-จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 5 ครั้ง 

14 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 

 

3. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรผ่านรายการวิทยุ ออกอากาศทางเว็บไซต์ www.am1386.com รวมทั้งสิ้น จ านวน 83 เทป / 148 เรื่อง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
3.1) การเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 59 เทป/ 97 เรื่อง 

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

-จ านวน 23 เทป/๓1 เรื่อง  

  2) รายการเกษตรอัพเดท  
ออกอากาศเวลา 17.00 - 17.55 น. ทุกวันจันทร์-พุธ 

-จ านวน  1 เทป/ 3 เรื่อง 

  3) รายการวิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.55 น. ทุกวันอาทิตย์ 

-จ านวน 3 เทป/ 9 เรื่อง 

  ๔) รายการเกษตรบ้าน ๆ  
ออกอากาศเวลา 11.30 - 11.55 น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 6 เทป/ 6 เรื่อง 

  ๕) รายการเกษตรรอบโลก  
ออกอากาศเวลา 15.00-15.30 น ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 3 เทป/ 3 เรื่อง 

  6) รายการเกษตร TALK   -จ านวน 5 เทป/23 เรื่อง 



 
 

ออกอากาศเวลา 13.00 - 13.55 น. ทุกวันพฤหัสบดี 
  7) รายการเพื่อนเกษตร    

ออกอากาศเวลา 13.00 - 13.55 น.ทุกวันศุกร์ 
-จ านวน 4 เทป/8 เรื่อง 

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

-จ านวน 14 เทป/ 14 เรื่อง 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
หมายเหตุ : 
1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมด ำเนินกำรจัดรำยกำรเกษตร TALK หัวข้อ วิสำหกิจชุมชนต้นแบบ ปี 2564 รำงวัลชมเชย วิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อน 
อ ำเภอพนมทวน, วิสำหกิจชุมชนต้นแบบ ปี 2564 รำงวัลชมเชย วิสำหกิจชุมชนศูนย์กำรเรียนรู้ห้วยทรำย หมู่ที่  3 อ ำเภอบ้ำนนำเดิม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี, กำรยกเลิกเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน, ท ำไมต้องจดทะเบียนทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชน, กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 
2. กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมด ำเนินกำรจัดรำยกำรเกษตร TALK มำรู้จัก Young smart farmer เจ้ำของ “ฟำร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์” จังหวัดรำชบุรี,วำงแผน 
กำรผลิตให้ปัง มีตังค์เหลือด้วย IFP, กรมส่งเสริมกำรเกษตร เชิญชวนเกษตรกรสมัครประกันสังคม ม.40, มำรู้จักกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรกันเถอะ ตอนที่ 2, กำรเตรียม 
ควำมพร้อมทหำรกองประจ ำกำรสู่กำรเป็นทำยำทเกษตรรุ่นใหม่ ประจ ำปี 2565 
3. กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมด ำเนินกำรจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน, 
เที่ยวศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ แถบทะเลตะวันออก, 35 แหล่งท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่มีเกษตรกรต้นแบบแหล่งเที่ยว 
ชมวิถีกำรท ำเกษตรผสมผสำนขนำนไปกับแหล่งท่องเที่ยวน่ำไป, กำรเลือกใช้น  ำมันเครื่องที่เหมำะสม, สถำนกำรณ์น  ำและผลกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง 
4. กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด ำเนินกำรจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ เรื่อง ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร  
อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี, เรื่อง ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี , เรื่อง Agrimap-Online ระบบแผนที่
เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์, เรื่อง “Kaset Go” แอปพลิเคชันของคนเกษตร, เรื่อง กำรวิจัยและพัฒนำคุณภำพเครื่องสูบน  ำเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้สูงขึ น
ส ำหรับภำคกำรเกษตร, เรื่อง กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรปลูกกระหล่ ำปลีในพื นที่สูงจังหวัดตำก, เรื่อง เกษตรกรดีเด่น สำขำอำชีพไร่นำสวนผสม เขตที่ 3 และเขตที่ 4, 
เรื่องภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำรเกษตร กำรผลิตน  ำตำลมะพร้ำว และกำรผลิตน  ำตำลโตนด 
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมด ำเนินกำรจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ กำรขึ นทะเบียนเป็นสินค้ำสิ่งบ่งชี ทำงภูมิศำสตร์(GI) และมะยงชิด GI  
จังหวัดนครนำยก, ทุเรียนหมอนทองเขำบรรทัดกับกำรผลักดันเป็นสินค้ำ GI จังหวัดตรำด, กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชสมุนไพร (ฟ้ำทะลำยโจร) ตอนที่ 1,  
กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับพืชสมุนไพร (ฟ้ำทะลำยโจร) ตอนที่ 2 



 
 

6. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมด ำเนินกำรจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ กำรป้องกันก ำจัดแมลงวันผลไม้, ถ่ำนไบโอชำร์กับประโยชน์ 
ในกำรปรับปรุงดิน, เฝ้ำระวังกำรระบำดของหนอนเจำะผล และหนอนเจำะเมล็ดทุเรียน, ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน ต ำบลนำงตะเคียนต้นแบบศูนย์ผลิตแตนเบียน 
บรำคอน ตอนที่ 1 

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

3.2) การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๒4 เทป / 51 เรื่อง 

1 กรมพัฒนาที่ดิน รายการพัฒนาที่ดินเพ่ือเกษตรกร 
ออกอากาศเวลา 05.30 - 05.55 น. ทุกวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ 

-จ านวน ๔ เทป/๑๒ เรื่อง 

2 กองเกษตรสารนิเทศ รายการชุมชนคนเกษตร 
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.30 น. ทุกวันจันทร์และศุกร์ 

-จ านวน ๔ เทป/๑๒ เรื่อง 

3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายการคลื่นเกษตรกร  
ออกอากาศเวลา 06.30 - 06.55 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

-จ านวน 5 เทป/14 เรื่อง 

4 กรมประมง รายการประมงสัมพันธ์  
ออกอากาศเวลา 10.30 - 10.55 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

-จ านวน 5 เทป/5 เรื่อง 

5 กรมปศุสัตว์ รายการปศุสัตว์พัฒนา  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.25 น. ทุกวันพุธ 

-จ านวน 5 เทป/5 เรื่อง 

6 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
ออกอากาศเวลา 06.30 - 06.55 น. ทุกวันพุธ และ 18.30 -
18.55 น. ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน 1 เทป/ 3 เรื่อง 

หมายเหตุ: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, กรมส่งเสริมสหกรณ์, ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ,  
กรมวิชาการเกษตร, กรมชลประทาน, กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ไม่ได้ด าเนินการจัดรายการวิทยุประจ าเดือนมีนาคม 2565 

 


