
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 

                                                                                                                              สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร am1386 

1. การเผยแพร่สปอต/สารคดี รวม 20 หน่วยงาน จ านวน 30 สปอต รวมทั้งสิ้น 1,080 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร สปอต ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร -จ านวน 30 ครั้ง 
  สารคดี กรมส่งเสริมการเกษตร นวัฒกรรมเกษตร -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรไทยเป็นผู้ประกันตน 

มาตรา 40 
-จ านวน 30 ครั้ง 

  สปอต หยุดเผาพ้ืนที่เกษตร ลดปัญหาหมอกควัน -จ านวน 60 ครั้ง 
  สปอต รณรงค์บริโภคผลไม้ไทย -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต ตลาดเกษตรกรออนไลน์ -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต ระวังโควิด 19 การ์ดอย่าตก สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

การเกษตร 
-จ านวน 30 ครั้ง 

  สปอต แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรสวนปาล์มเพ่ือเข้าร่วมประกันรายได้ ปี 64-65 -จ านวน 90 ครั้ง 
2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สปอต ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ สายตรง 1170 -จ านวน 30 ครั้ง 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ทิศทำงกำรพัฒนำและ

แก้ปัญหำฯ 
-จ านวน 30 ครั้ง 

3 กรมพัฒนาที่ดิน สปอต กรมพัฒนาที่ดิน การให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน 60 ครั้ง 
  สำรคดี กรมพัฒนำที่ดิน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ -จ านวน 30 ครั้ง 

4 กรมวิชาการเกษตร สารคดี กรมวิชาการเกษตร วิธีการป้องกันหนอนเจาะผลส้มโอ -จ านวน 30 ครั้ง 
5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำรคดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ -จ านวน 30 ครั้ง 
6 กรมการข้าว สำรคดี กรมข้ำว ขั้นตอนกำรสมัครเชื่อมโยงตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว 

GAP 
-จ านวน 30 ครั้ง 

7 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย สปอตส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย -จ านวน 30 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
8 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สารคดี อตก. ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ -จ านวน 30 ครั้ง 
9 กรมหม่อนไหม สำรคดี กรมหม่อนไหม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญำงำนหม่อนไหม -จ านวน 30 ครั้ง 

10 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

สำรคดี มกอช. โรงอำหำรปลอดภัยในโรงเรียน -จ านวน 30 ครั้ง 

11 การยางแห่งประเทศไทย สารคดี การยางแห่งประเทศไทย วิสัยทัศน์การยางแห่งประเทศไทย -จ านวน 30 ครั้ง 
12 ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สารคดี สปก. สมาร์ทฟาร์มเมอร์ -จ านวน 30 ครั้ง 
13 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สปอต การท าบัญชี -จ านวน 60 ครั้ง 
14 กรมประมง สำรคดี กรมประมง วันประมงแห่งชำติ -จ านวน 30 ครั้ง 
15 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สปอต กรมฝนหลวง ขอรับบริกำรฝนหลวง และรำยกำรใต้ปีกฝนหลวง

ทำงช่องยูทูบ 
-จ านวน 60 ครั้ง 

  สำรคดี กรมฝนหลวง ฝนหลวงปลอดภัยหำยห่วง -จ านวน 30 ครั้ง 
16 กรมชลประทาน สำรคดี กรมชลประทำน โครงกำรอุโมงผันน้ ำ -จ านวน 30 ครั้ง 
17 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำรคดี สศก. เกษตรสมัยใหม่ด้วย AI -จ านวน 30 ครั้ง 
18 องค์การโคนมแห่งประเทศไทย สำรคดี อสค. ยกระดับคุณภำพนมโรงเรียนคุณภำพนมโรงเรียน -จ านวน 30 ครั้ง 
19 องค์การสะพานปลา สำรคดี องค์กำรสะพำนปลำ แลนด์มำร์คแห่งใหม่ปัตตำนี -จ านวน 30 ครั้ง 
20 กรมปศุสัตว์ สำรคดี กรมปศุสัตว์ ไข้หวัดนกกับกำรป้องกัน -จ านวน 30 ครั้ง 

 

2. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 119 ข่าว / เผยแพร่ 281 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
2.1) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 ข่าว / เผยแพร่ 9 ครั้ง 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 46 ครั้ง กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลมาตรการควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อน
ภาคตะวันออก ปี 2565 ทุกภาคส่วนยอมรับ “เป็นแนวทางที่ดีในการ
ป้องปรามทุเรียนอ่อน” การันตีคุณภาพทุเรียนไทย 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตรผลักดันแปลงใหญ่ผักพังงาสู่ครัวอันดามัน น าร่อง -เผยแพร่ ๒ ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
4 อ าเภอ สร้างต้นแบบการเรียนรู้ 

  กรมส่งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง -เผยแพร่ ๑ ครั้ง 
  กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งควบคุม การผลิตผลไม้ภาคตะวันออกปี 65 -เผยแพร่ ๓ ครั้ง 
  Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน -เผยแพร่ 1 ครั้ง 

2.2) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑14 ข่าว / เผยแพร่ 272 ครั้ง 
๑ กรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 
 กรมปศุสัตว์ -จ านวน 19 ข่าว -เผยแพร่ 45 ครั้ง 
 กรมการข้าว -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ 1 ครั้ง 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -จ านวน 3 ข่าว -เผยแพร่ 10 ครั้ง 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ -จ านวน 5 ข่าว -เผยแพร่ 12 ครั้ง 
 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักปลัดกระทรวงฯ -จ านวน 26 ข่าว -เผยแพร่ 61 ครั้ง 
 กรมชลประทาน -จ านวน 9 ข่าว -เผยแพร่ 14 ครั้ง 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -จ านวน 9 ข่าว -เผยแพร่ 35 ครั้ง 
 กรมหม่อนไหม -จ านวน 6 ข่าว -เผยแพร่ 7 ครั้ง 
 กรมประมง -จ านวน 7 ข่าว -เผยแพร่ 20 ครั้ง 
 กรมวิชาการเกษตร -จ านวน 18 ข่าว -เผยแพร่ 48 ครั้ง 
 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 
 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ 
-จ านวน 4 ข่าว -เผยแพร่ 5 ครั้ง 

 การยางแห่งประเทศไทย -จ านวน 4 ข่าว -เผยแพร่ 10 ครั้ง 
 

3. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรผ่านรายการวิทยุ A.M. 1386 KHz. และออกอากาศทางเว็บไซต์ www.am1386.com รวมทั้งสิ้น จ านวน 151 เทป / เผยแพร่ 346 เรื่อง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
3.1) การเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 87 เทป/ 193 เรื่อง 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร 1) คุยเฟ่ืองเรื่องเกษตร  -จ านวน  22 เทป/43 เรื่อง  



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
ออกอากาศเวลา 05.00 - 05.30 น. ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ 

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

-จ านวน  4 เทป/16 เรื่อง 

  3) รายการวิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.55 น. ทุกวันอาทิตย์ 

-จ านวน 3 เทป/9 เรื่อง 

  ๔) รายการเกษตรบ้าน ๆ  
ออกอากาศเวลา 1๕.30 – 1๕.55 น. ทุกวันอังคารและศุกร์ 

-จ านวน 5 เทป/5 เรื่อง 

  5) สรุปข่าวประจ าสัปดาห์  
ออกอากาศเวลา 10.00 – 10.55 น. ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ 

-จ านวน 8 เทป/8 เรื่อง 

  6) รายการเกษตรรอบโลก  
ออกอากาศเวลา 15.00-15.30 น ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 9 เทป/9 เรื่อง 

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

-จ านวน 18 เทป/54 เรื่อง 

  8) รายการเกษตรคนเมือง  
ออกอากาศเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๕ น. วันอังคาร –  วันพุธ 

-จ านวน 9 เทป/21 เรื่อง 

  9) รายการเกษตร TALK   
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00  น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 5 เทป/20 เรื่อง 

  10) รายการเพื่อนเกษตร    
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00 น.ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน 4 เทป/8เรื่อง 

หมายเหตุ  
1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ การปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชน, การจัดการสินค้าบริการ, หมี่กรอบ ความอร่อยที่ลงตัว 
จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ าโจ้โล้, ปลาเส้น ผลิตภัณฑ์ชุมชนน่าซื้อ จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตะเคียนด า , สมุทรสงคราม ชมวิถีชีวิต
เกษตรกรนอนโฮมสเตย์กลางทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองช่องโฮมสเตย์ 
2. กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ มารู้จักกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกันเถอะ ตอนที่ 5, กลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบโรงเรียนบ้านบุเขว้า 
จังหวัดนครราชสีมา, ต้นแบบความส าเร็จของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 สาขาอาชีพท าสวน, Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดตราด, มารู้จักกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กันเถอะ ตอนที่ 6 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
3. กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม,  
ฝนนี้ ที่.....ดอยอินทนนท,์ การตรวจเช็ครถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ตอนที่ 1, การฟ้ืนฟูไม้ผลหลังน้ าลด, เมืองอางโมเดล ปลูกผักเป็นผืนป่า 
4. กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร นาขาวัง กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเขาดิน
ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ประจ าปี 2564, ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การแปรรูปกาหยู 
(เม็ดมะม่วงหิมพานต์) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม, โครงการน าร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่าน ศพก. จ.ราชบุรี และ จ.ชลบุรี, การวิจัยและ
พัฒนาไถจานส าหรับการท าเกษตรแปลงใหญ่ และเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ าระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ าหยดส าหรับมันส าปะหลังและอ้อย ในพ้ื นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตรและต้นแบบความส าเร็จในการด าเนินงานภาคีและเครือข่าย  ในงานส่งเสริมการเกษตร 
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ ามัน ตอนท่ี 1, ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน, ลดต้นทุน
การปลูกมันส าปะหลัง, ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ลดต้นทุนการผลิต, การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
6. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ การป้องกันก าจัดโรคที่ส าคัญของพืชตระกูลส้มในฤดูฝน , ความแตกต่าง
ระหว่างโรคแอนแทรกโนส และการขาดธาตุแคลเซียมในพริก, นวัตกรรมแช่มะม่วงในน้ าร้อนพิฆาตแมลงวันผลไม้, แนวทางการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง 
๓.๒)การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 64 เทป / 153 เรื่อง 

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

-จ านวน 4 เทป/12 เรื่อง 

2 กองเกษตรสารนิเทศ รายการชุมชนคนเกษตร  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.๒๕ น. ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน 4 เทป/12 เรื่อง 

3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ออกอากาศเวลา 06.30 - 06.55 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 4 เทป/12 เรื่อง 

4 กรมประมง รายการประมงสัมพันธ์  
ออกอากาศเวลา 10.30 - 10.55 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 4 เทป/4 เรื่อง 

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

-จ านวน 9 เทป/9 เรื่อง 

6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รายการใต้ปีกฝนหลวง  
ออกอากาศ เวลา 08.๐2 –  08.27 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 9 เทป/14 เรื่อง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
7 กรมชลประทาน รายการคุยกับชลประทาน 

ออกอากาศ เวลา 18.02 –  18.27 น. ทุกวันจันทร์ –  วันศุกร์ 
-จ านวน 20 เทป/58 เรื่อง 

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

-จ านวน 2 เทป/5 เรื่อง 

9 กรมหม่อนไหม รายการก้าวไปกับกรมหม่อนไหม 
 ออกอากาศ เวลา 1๐.0๐ –  1๐.๒๕ น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 3 เทป/6 เรื่อง 

10 กรมปศุสัตว์ รายการปศุสัตว์พัฒนา  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.25 น. ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี 

-จ านวน 5 เทป/21 เรื่อง 

หมายเหตุ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมส่งเสริมสหกรณ,์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมการข้าว ไม่ได้ด าเนินการจัดรายการ
วิทยุประจ าเดือนมิถุนายน 2565  
 


