
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนเมษายน 2565 

                                                                                                                        สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร A.M.1386 KHz. 

1. การเผยแพร่สปอต/สารคดี รวม 1๘ หน่วยงาน จ านวน 2๕ สปอต รวมทั้งสิ้น ๖๘๐ ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร สปอต ตลาดเกษตรกรออนไลน์ -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต ระวังโควิด 19 การ์ดอย่าตก สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต สงกรานต์สุขใจ ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

การเกษตร 
-จ านวน ๒๐ ครั้ง 

  สปอตหยุดเผาพ้ืนที่เกษตร ลดปัญหาหมอกควัน -จ านวน ๑๘ ครั้ง 
  สปอต แจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสวนปาล์ม เพ่ือ

เข้าร่วมประกันรายได้ ปี 64-65 
-จ านวน ๕ ครั้ง 

  สปอต กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรไทยเป็นผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

-จ านวน ๙ ครั้ง 

  สปอตรณรงค์บริโภคผลไม้ไทย -จ านวน ๑๘ ครั้ง 
2 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สปอต กรมฝนหลวง รับชมรายการใต้ปีกฝนหลวงทางช่องยูทูบ -จ านวน ๒๐ ครั้ง 
  สารคดี กรมฝนหลวง ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าใจ -จ านวน 3๐ ครั้ง 

3 องค์การสะพานปลา สารคดี องค์การสะพานปลา เปิดตลาดกลางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย -จ านวน 3๐ ครั้ง 
4 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย สปอตมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย -จ านวน 3๐ ครั้ง 
5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สปอต การท าบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -จ านวน ๖๐ ครั้ง 
๖ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สารคดี อตก. ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า -จ านวน 3๐ ครั้ง 
๗ กรมปศุสัตว์ สารคดี กรมปศุสัตว์ โรคปากและเท้าเปื่อย -จ านวน 3๐ ครั้ง 
๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สารคดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปลูกข้าวโพดหวาน 73 วัน -จ านวน 3๐ ครั้ง 
๙ กรมประมง สารคดี กรมประมง มาตรฐานการท าประมง -จ านวน 3๐ ครั้ง 

๑๐ กรมการข้าว สารคดี กรมการข้าว เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP -จ านวน 3๐ ครั้ง 



 
 

๑๑ กรมวิชาการเกษตร สารคดี กรมวิชาการเกษตร การยืดอายุผลเงาะให้ใหม่สด -จ านวน 3๐ ครั้ง 

12 องค์การโคนมแห่งประเทศไทย สารคดี อสค. โคนมอาชีพพระราชทาน -จ านวน 3๐ ครั้ง 

13 กรมหม่อนไหม สารคดี กรมหม่อนไหม สร้างศูนย์เรียนรู้ในทัณฑสถาน -จ านวน 3๐ ครั้ง 

๑๔ กรมพัฒนาที่ดิน สารคดี กรมพัฒนาที่ดิน โครงการหมอดินอาสา -จ านวน 3๐ ครั้ง 

๑๕ กรมชลประทาน สารคดี กรมชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ า -จ านวน 3๐ ครั้ง 

๑๖ การยางแห่งประเทศไทย สารคดี การยางแห่งประเทศไทย บูรณาการงานวิจัยพัฒนายางพารา -จ านวน 3๐ ครั้ง 
๑๗ ส านักงานปฏิรูปที่ดิน สารคดี สปก. ยกระดับคุณภาพผลผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน -จ านวน 3๐ ครั้ง 

๑๘ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สารคดี สศก. วิกฤตการณ์โควิด-19 และผลกระทบด้านการเกษตร -จ านวน ๒๐ ครั้ง 

 

2. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๙๙ ข่าว / เผยแพร่ ๒๗๗ ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
2.1) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๓ ข่าว / เผยแพร่ 4๔ ครั้ง 

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

-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือโลตัส สานต่อตลาดน าการเกษตร 
เปิดเทศกาลมะม่วงและผองเพ่ือน ปี 2 ที่โลตัส รามอินทรา เน้นเกรด 
พรีเมี่ยมตรงจากสวน 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนเชิงรุกบริหารตลาดแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ 
ป้องกันปัญหามะม่วงราคาตก 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าพัฒนาเกษตรไทย จับมือ สกสว. ลงนาม 
ความร่วมมือ น าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที ่

-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 



 
 

  เกษตรฯ เร่งบริหารผลไม้ฤดูเก็บเกี่ยว -เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ความส าเร็จโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและ
ปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 
แก่เกษตรกร 

-เผยแพร่ ๕ ครั้ง 

  12-17 เม.ย.ห้ามพลาด! “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง” จังหวัดตราด -เผยแพร่ ๘ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมมอบแก่ญาติมิตร 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 

-เผยแพร่ 1๖ ครั้ง 

  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่โครงการในพระราชานุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกร -เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  โค้งสุดท้าย! เชิญชวนเกษตรกรร่วมส่ง “น้ าผึ้งโพรง” เข้าประกวด  
ปิดรับภายใน 30 เมษายน 2565 ชิงเงินรางวัล รวม 12,000 บาท  
พร้อมโล่เกียรติยศ 

-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินงาน โครงการความร่วมมือระหว่างเยอรมัน-
ไทย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการท าเกษตรแปลงใหญ่อย่างยั่งยืนในประเทศไทย 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมการด าเนินงาน และความส าเร็จภายใต้
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  
ณ แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) 
ประสบความส าเร็จ ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้เกษตรกร 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

 

ที ่ หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

2.2) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๘๖ ข่าว / เผยแพร่ 2๓๓ ครั้ง 

1 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักปลัดกระทรวง
เกษตรฯ 

-จ านวน ๑๒ ข่าว -เผยแพร่ ๒๙ ครั้ง 



 
 

2 กรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน ๕ ข่าว -เผยแพร่ ๑๕ ครั้ง 

3 กรมปศุสัตว์ -จ านวน ๑๐ ข่าว -เผยแพร่ ๒๘ ครั้ง 

4 กรมการข้าว -จ านวน ๖ ข่าว -เผยแพร่ ๑๕ ครั้ง 

5 กรมประมง -จ านวน 1๑ ข่าว -เผยแพร่ ๒1 ครั้ง 

6 กรมชลประทาน -จ านวน ๖ ข่าว -เผยแพร่ 2๑ ครั้ง 

7 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ ๓ ครั้ง 

๘ กรมวิชาการเกษตร -จ านวน ๑๖ ข่าว -เผยแพร่ ๕๘ ครั้ง 

๙ กรมหม่อนไหม -จ านวน ๔ ข่าว -เผยแพร่ ๑๔ ครั้ง 

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

๑๑ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ ๓ ครั้ง 

๑๒ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -จ านวน ๔ ข่าว -เผยแพร่ ๑๕ ครั้ง 

๑๓ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร -จ านวน ๒ ข่าว -เผยแพร่ ๓ ครั้ง 

๑๔ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

-จ านวน ๕ ข่าว -เผยแพร่ 5 ครั้ง 

๑๕ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 

 

 



 
 

3. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรผ่านรายการวิทยุ A.M.1386 KHz. และออกอากาศทางเว็บไซต์ www.am1386.com รวมทั้งสิ้น จ านวน ๙๗ เทป / ๒๐๐ เรื่อง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
3.1) การเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร  จ านวน ๖๖ เทป/ ๑๑๗ เรื่อง 

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

-จ านวน 2๑ เทป/๓๗ เรื่อง  

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

-จ านวน  ๓ เทป/ ๑๒ เรื่อง 

  3) รายการวิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.55 น. ทุกวันอาทิตย์ 

-จ านวน ๔ เทป/ ๑๒ เรื่อง 

  ๔) รายการเกษตรบ้าน ๆ  
ออกอากาศเวลา 11.30 - 11.55 น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน ๙ เทป/ ๑๐ เรื่อง 

  ๕) รายการเกษตรรอบโลก  
ออกอากาศเวลา 15.00-15.30 น ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

-จ านวน ๘ เทป/ ๘ เรื่อง 

  6) รายการเกษตร TALK   
ออกอากาศเวลา 13.00 - 13.55 น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน ๔ เทป/๑๖ เรื่อง 

  7) รายการเพื่อนเกษตร    
ออกอากาศเวลา 13.00 - 13.55 น.ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน ๕ เทป/๑๐ เรื่อง 

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

-จ านวน ๑๒ เทป/ 1๒ เรื่อง 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
หมายเหตุ : 
1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ แนะน าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางสายเกลือจังหวัดเพชรบุรี , แนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางผลไม้ จังหวัดตราด, แนะน าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางผลไม้ จังหวัดจันทบุรี, แนะน าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางผลไม้ จังหวัด
ระยอง 
2. กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ เล่าสู่กันฟัง ประวัติความเป็นมาของวันพืชมงคล และการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (ตอน
ที ่1), อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.), มารู้จักกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกันเถอะ ตอนที่ 3, มาท าความรู้จักกลุ่มยุวเกษตร 
3. กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร  ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าว



 
 

รอบที่ 3 (นาปรังรอบที่ 2), แหนแดง, กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก ปี 2565, โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
4. กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ การจัดท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที,่ การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือผลิตล าไย
นอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย, เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม เขต 1, ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรการผลิตน้ าตาลจากและน้ าตาลอ้อย 
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) ตอนที่ 3,
จิ้งหรีด อาหารโปรตีนแห่งอนาคต ตอนท่ี 1, จิ้งหรีด อาหารโปรตีนแห่งอนาคต ตอนท่ี 2, การเลี้ยงผึ้งโพรงในปัจจุบัน ตอนที่ 1, การเลี้ยงผึ้งโพรงในปัจจุบัน ตอนที่ 2 
6. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลนางตะเคียนต้นแบบศูนย์ผลิตแตน
เบียนบราคอน ตอนที่ 2, ไรตัวห้ า, เพลี้ยไฟและไรขาวศัตรูพืช, เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต, 1 โมเดล 1 ธุรกิจบริการดินปุ๋ยเพ่ือชุมชนดีเด่นของภาคใต้ 

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

3.2) การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๓๑ เทป / ๘๓ เรื่อง 

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

-จ านวน ๓ เทป/๑๒ เรื่อง 

2 กองเกษตรสารนิเทศ รายการชุมชนคนเกษตร 
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.30 น. ทุกวันจันทร์และศุกร์ 

-จ านวน ๕ เทป/๑๕ เรื่อง 

3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายการคลื่นเกษตรกร  
ออกอากาศเวลา 06.30 - 06.55 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

-จ านวน ๔ เทป/1๒ เรื่อง 

4 กรมประมง รายการประมงสัมพันธ์  
ออกอากาศเวลา 10.30 - 10.55 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

-จ านวน ๔ เทป/๔ เรื่อง 

5 กรมปศุสัตว์ รายการปศุสัตว์พัฒนา  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.25 น. ทุกวันพุธ 

-จ านวน 5 เทป/๒๖ เรื่อง 

6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รายการใต้ปีกฝนหลวง  
ออกอากาศ เวลา 08.0๐ –  08.๓๐ น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

-จ านวน ๑ เทป/5 เรื่อง 

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

-จ านวน ๙ เทป/ ๙ เรื่อง 



 
 

หมายเหตุ: ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมส่งเสริมสหกรณ์, ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมวิชาการเกษตร, กรมชลประทาน, 
กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ไม่ได้ด าเนินการจัดรายการวิทยุประจ าเดือนเมษายน 2565 

 


