
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

                                                                                                                        สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร A.M.1386 KHz. 

1. การเผยแพร่สปอต/สารคดี รวม 1๘ หน่วยงาน จ านวน 2๔ สปอต รวมทั้งสิ้น ๘๙๙ ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร สปอต ตลาดเกษตรกรออนไลน์ -จ านวน 3๑ ครั้ง 
  สปอต ระวังโควิด 19 การ์ดอย่าตก สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร -จ านวน 3๑ ครั้ง 
  สปอตหยุดเผาพ้ืนที่เกษตร ลดปัญหาหมอกควัน -จ านวน ๖๒ ครั้ง 
  สปอต แจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสวนปาล์ม  

เพ่ือเข้าร่วมประกันรายได้ ปี 64-65 
-จ านวน ๙๓ ครั้ง 

  สปอต กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรไทยเป็นผู้ประกันตน 
มาตรา 40 

-จ านวน ๓๑ ครั้ง 

  สปอตรณรงค์บริโภคผลไม้ไทย -จ านวน 31 ครั้ง 
2 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สปอต กรมฝนหลวง รับชมรายการใต้ปีกฝนหลวงทางช่องยูทูบ -จ านวน ๖๒ ครั้ง 
  สารคดี กรมฝนหลวง ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าใจ -จ านวน 3๑ ครั้ง 

3 องค์การสะพานปลา สารคดี องค์การสะพานปลา เปิดตลาดกลางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย -จ านวน 3๑ ครั้ง 
4 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย สปอตมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย -จ านวน 3๑ ครั้ง 
5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สปอต การท าบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -จ านวน ๖๒ ครั้ง 
๖ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สารคดี อตก. ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า -จ านวน 3๑ ครั้ง 
๗ กรมปศุสัตว์ สารคดี กรมปศุสัตว์ โรคปากและเท้าเปื่อย -จ านวน 3๑ ครั้ง 
๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สารคดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปลูกข้าวโพดหวาน 73 วัน -จ านวน 3๑ ครั้ง 
๙ กรมประมง สารคดี กรมประมง มาตรฐานการท าประมง -จ านวน 3๑ ครั้ง 

๑๐ กรมการข้าว สารคดี กรมการข้าว เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP -จ านวน 3๑ ครั้ง 
๑๑ กรมวิชาการเกษตร สารคดี กรมวิชาการเกษตร การยืดอายุผลเงาะให้ใหม่สด -จ านวน 3๑ ครั้ง 

12 องค์การโคนมแห่งประเทศไทย สารคดี อสค. โคนมอาชีพพระราชทาน -จ านวน 3๑ ครั้ง 



 
 

13 กรมหม่อนไหม สารคดี กรมหม่อนไหม สร้างศูนย์เรียนรู้ในทัณฑสถาน -จ านวน 3๑ ครั้ง 

๑๔ กรมพัฒนาที่ดิน สารคดี กรมพัฒนาที่ดิน โครงการหมอดินอาสา -จ านวน 3๑ ครั้ง 

๑๕ กรมชลประทาน สารคดี กรมชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ า -จ านวน 3๑ ครั้ง 

๑๖ การยางแห่งประเทศไทย สารคดี การยางแห่งประเทศไทย บูรณาการงานวิจัยพัฒนายางพารา -จ านวน 3๑ ครั้ง 
๑๗ ส านักงานปฏิรูปที่ดิน สารคดี สปก. ยกระดับคุณภาพผลผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน -จ านวน 3๑ ครั้ง 

๑๘ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สารคดี สศก. วิกฤตการณ์โควิด-19 และผลกระทบด้านการเกษตร -จ านวน ๓๑ ครั้ง 

 

2. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๓๗ ข่าว / เผยแพร่ ๒๘๒ ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
2.1) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๗ ข่าว / เผยแพร่ ๑๓ ครั้ง 

 กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้มเกษตรกรหวังเพ่ิมโอกาสแมลงเศรษฐกิจ
สู่สินค้าเกษตรชีวภาพ 

-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  เกษตรฯ หนุนพืชกระท่อม ตอบโจทย์ความต้องการพันธุ์ดี -เผยแพร่ ๒ ครั้ง 
  เกษตรกรยิ้มแป้น 2 ปีเว็บตลาดเกษตรกรออนไลน์ของกรมส่งเสริม

การเกษตร ท ายอดขายให้ 400 ล้าน 
-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  หนุนพืชกระท่อม ตอบโจทย์ความต้องการพันธุ์ดี สร้างสมุนไพรพ้ืนบ้าน
ใช้ในครัวเรือน 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมเกษตรคุมโรคใบด่างมัน -เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจับมือ คูโบต้า พัฒนาระบบเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farming) 

-เผยแพร่ ๓ ครั้ง 

  ภาครัฐช่วยสนับสนุน ชาวนาบ้านนาเวียง หันปลูกถั่วลิสงขาย  
เพ่ิมรายได้ครัวเรือน 

-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

 



 
 

ที ่ หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

2.2) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๓๐ ข่าว / เผยแพร่ 2๖๙ ครั้ง 

1 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักปลัดกระทรวง
เกษตรฯ 

-จ านวน ๔๑ ข่าว -เผยแพร่ ๗๙ ครั้ง 

2 กรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน ๕ ข่าว -เผยแพร่ ๘ ครั้ง 

3 กรมปศุสัตว์ -จ านวน ๑๙ ข่าว -เผยแพร่ ๔๖ ครั้ง 

4 กรมการข้าว -จ านวน ๓ ข่าว -เผยแพร่ ๗ ครั้ง 

5 กรมประมง -จ านวน ๖ ข่าว -เผยแพร่ 1๕ ครั้ง 

6 กรมชลประทาน -จ านวน ๑๔ ข่าว -เผยแพร่ 2๔ ครั้ง 

7 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -จ านวน ๔ ข่าว -เผยแพร่ ๑๑ ครั้ง 

๘ กรมวิชาการเกษตร -จ านวน ๘ ข่าว -เผยแพร่ ๒๓ ครั้ง 

๙ กรมหม่อนไหม -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

๑๐ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -จ านวน ๒ ข่าว -เผยแพร่ ๓ ครั้ง 

๑๑ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร -จ านวน ๒ ข่าว -เผยแพร่ ๖ ครั้ง 

๑๒ การยางแห่งประเทศไทย -จ านวน ๗ ข่าว -เผยแพร่ ๑๓ ครั้ง 

๑๓ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

๑๔ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

-จ านวน ๓ ข่าว -เผยแพร่ ๙ ครั้ง 



 
 

๑๕ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -จ านวน ๖ ข่าว -เผยแพร่ ๗ ครั้ง 

๑๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์ -จ านวน ๖ ข่าว -เผยแพร่ ๑๑ ครั้ง 

๑๗ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย -จ านวน ๒ ข่าว -เผยแพร่ ๕ ครั้ง 

 

3. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรผ่านรายการวิทยุ A.M.1386 KHz. และออกอากาศทางเว็บไซต์ www.am1386.com รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๒๘ เทป / ๒๕๓ เรื่อง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
3.1) การเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร  จ านวน ๕๕ เทป/ ๑๐๘ เรื่อง 

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

-จ านวน 2๑ เทป/๓๐ เรื่อง  

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

-จ านวน  ๓ เทป/ ๑๐ เรื่อง 

  3) รายการวิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.55 น. ทุกวันอาทิตย์ 

-จ านวน ๕ เทป/ ๑๓ เรื่อง 

  ๔) รายการเกษตรบ้าน ๆ  
ออกอากาศเวลา 1๕.30 – 1๕.55 น. ทุกวันอังคารและศุกร์ 

-จ านวน ๔ เทป/ ๔ เรื่อง 

  ๕) รายการเกษตรรอบโลก  
ออกอากาศเวลา 15.๓0-15.๕๕ น ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

-จ านวน ๔ เทป/ ๔ เรื่อง 

  6) รายการเกษตร TALK   
ออกอากาศเวลา 13.00 - 13.55 น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน ๔ เทป/๑๗ เรื่อง 

  7) รายการเพื่อนเกษตร     
ออกอากาศเวลา 13.00 - 13.55 น.ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน ๔ เทป/๘ เรื่อง 

  8) รายการเกษตรท ากิน  
ออกอากาศเวลา ๑๖.๓๐ – ๑๖.๕๕ น. วันจันทร์ –  วันศุกร์ 

-จ านวน ๑ เทป/ 1 เรื่อง 
 

  ๙) รายการเกษตรคนเมือง  -จ านวน ๙ เทป/ ๒๑ เรื่อง 



 
 

ออกอากาศเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๕ น. วันอังคาร –  วันพุธ 
ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

หมายเหตุ : 
1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และต้นแบบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและ
ผลผลิตการเกษตรแปรรูปดอนทองจังหวัดนครปฐม, เทคนิคการแปรรูปอาหารที่น่าสนใจ, ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร, ความส าคัญของการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
2. กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี, มารู้จักกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกันเถอะ ตอนที่ 4,  
มารู้จัก CoCo มาร์ช" ประธาน Young Smart Farmer จังหวัดราชบุรี, เล่าสู่กันฟัง ประวัติความเป็นมาของวันพืชมงคล และการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (ตอนที่ 2) 
3. กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร  ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ “ซแรย์ อทิตยา” แหล่งเรียนรู้เรื่อง
การเกษตรแบบพอเพียง, มะไฟเขา-มะไฟกา พืชล้ าค่า กินได้ ขายดี, เครือข่ายจักรกลการเกษตร, พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย และการดูแลพืชในช่วงฤดูฝน 
4. กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ปี 1 และปี 2, รูปแบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 5 รูปแบบ, เกษตรอัตลักษณ์น้ าตาลโตนด, การขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์ 
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ การส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเเละสถานการณ์ชันโรง ตอนที่ 1, การส่งเสริม 
การเลี้ยงชันโรงเเละสถานการณ์ชันโรง ตอนที่ 2, น้ าผึ้งจากดอกไม้ที่หลากหลาย ตอนที่ 1, น้ าผึ้งจากดอกไม้ที่หลากหลาย ตอนที่ ๒ 
6. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ รังสีกับการเกษตรไทย (กอป.), มาตรฐานชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช,  
เตือนการระบาดของศัตรูข้าในระยะกล้า, หนอนปลอกเล็กในพืชตระกูลปาล์ม 

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

3.2) การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๗๓ เทป / ๑๔๕ เรื่อง 

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

-จ านวน ๕ เทป/๑๕ เรื่อง 

2 กองเกษตรสารนิเทศ รายการชุมชนคนเกษตร 
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.๒๕ น. ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน ๔ เทป/๑๒ เรื่อง 

3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายการคลื่นเกษตรกร  
ออกอากาศเวลา 06.30 - 06.55 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

-จ านวน ๕ เทป/1๕ เรื่อง 

4 กรมประมง รายการประมงสัมพันธ์  
ออกอากาศเวลา 10.30 - 10.55 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

-จ านวน ๕ เทป/๕ เรื่อง 

5 กรมปศุสัตว์ รายการปศุสัตว์พัฒนา  -จ านวน ๔ เทป/๑๕ เรื่อง 



 
 

ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.25 น. ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี 
6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รายการใต้ปีกฝนหลวง  

ออกอากาศ เวลา 08.0๐ –  08.๓๐ น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
-จ านวน ๙ เทป/๑๗ เรื่อง 

๗ กรมชลประทาน รายการคุยกับชลประทาน 
ออกอากาศ เวลา 18.0๐ –  18.๓๐ น. ทุกวันจันทร์ –  วันศุกร์ 

-จ านวน 2๖ เทป/๔๘ เรื่อง 

๘ กรมวิชาการเกษตร รายการรอบรั้วเกษตร 
 ออกอากาศ เวลา 1๒.0๐ –  1๒.๒๕ น. ทุกวันจันทร์ –  วันพุธ 

-จ านวน ๓ เทป/๕ เรื่อง 

๙ กรมหม่อนไหม รายการก้าวไปกับกรมหม่อนไหม 
 ออกอากาศ เวลา 1๐.0๐ –  1๐.๒๕ น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน ๔ เทป/ ๕ เรื่อง 

๑๐ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
ออกอากาศเวลา 06.30 - 06.55 น. ทุกวันพุธและ 18.30-18.55 น. 
ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน ๘ เทป/๘ เรื่อง 

หมายเหตุ: ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, กรมส่งเสริมสหกรณ์, ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ , กรมการข้าว ไม่ได้ด าเนินการ 
จัดรายการวิทยุประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

 


