
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

                                                                                                                              สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร am1386 

1. การเผยแพร่สปอต/สารคดี รวม 19 หน่วยงาน จ านวน 40 สปอต รวมทั้งสิ้น 1,187 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร สปอต เกษตรฯอุ่นใจ เกษตรไทยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต เชิญชวนซื้อล าไย ตลาดเกษตรออนไลน์ดอทคอม -จ านวน 10 ครั้ง 
  สปอต ประโยชน์ของล าไย -จ านวน 10 ครั้ง 
  สารคด ีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร - การให้บริการ -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต แนะน าส ารวจพ้ืนที่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง-1 -จ านวน 10 ครั้ง 
  สปอต แนะน าส ารวจพ้ืนที่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง-2 -จ านวน 10 ครั้ง 
  สารคดี วิสาหกิจชุมชน -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต ตลาดเกษตรกรออนไลน์ -จ านวน 31 ครั้ง 

2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สปอต พันธกิจ -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี ระบบการให้บริการประชาชน -จ านวน 31 ครั้ง 

3 กรมพัฒนาที่ดิน สปอต AI Chatbot คุยกับน้องดินดี -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี ทฤษฎีใหม่ เพื่อเกษตรฯที่ยั่งยืน -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต การให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน 65 -จ านวน 31 ครั้ง 

4 กรมวิชาการเกษตร สปอต การให้บริการช่วงโควิด 19 -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี โรคใบจุด -จ านวน 31 ครั้ง 

5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สปอต Smart Co-op -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ -จ านวน 31 ครั้ง 

6 กรมการข้าว สปอต เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ -จ านวน 31 ครั้ง 
7 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สารคดี หลักเกณฑ์มาตรฐานสินค้า -จ านวน 31 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
8 กรมหม่อนไหม สปอต Thai Silk Online -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี โครงการ คลัสเตอร์ไหมไทย -จ านวน 31 ครั้ง 

9 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

สปอต เครื่องหมาย Q -จ านวน 31 ครั้ง 

  สารคดี การขอรับรองมาตรฐาน GAP -จ านวน 31 ครั้ง 
10 การยางแห่งประเทศไทย สารคดี บูรณาการงานวิจัย พัฒนายางพารา -จ านวน 31 ครั้ง 
11 ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สารคดี การขอใช้ที่ดิน สปก. -จ านวน 31 ครั้ง 

  สารคดี แก้ปัญหาขาดแคลนน้ าให้เกษตรกร -จ านวน 31 ครั้ง 
12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สปอต ท าบัญชีครัวเรือน -จ านวน 31 ครั้ง 

  สารคดี นวัตกรรม Smart 4M -จ านวน 31 ครั้ง 
12 กรมประมง สปอต GAP -จ านวน 31 ครั้ง 
13 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สปอต ขอรับบริการฝนหลวง ใต้ปีกฝนหลวง -จ านวน 62 ครั้ง 

  สารคดี อาสาสมัตรฝนหลวง -จ านวน 31 ครั้ง 
14 กรมชลประทาน สารคดี โครงการอุโมงผันน ้า -จ านวน 31 ครั้ง 

  สารคดี กรมชลประทานตั งเป้าหมายเพ่ิมปริมาณน ้า 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตร -จ านวน 31 ครั้ง 
15 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สารคดี App ฟาร์ม D -จ านวน 31 ครั้ง 

  สารคดี วิกฤการณ์โควิด-19 และผลกระทบด้านการเกษตร -จ านวน 31 ครั้ง 
16 องค์การโคนมแห่งประเทศไทย สารคดี โคนมอาชีพพระราชทาน -จ านวน 31 ครั้ง 
17 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สารคดี หลักเกณฑ์มาตรฐานสินค้า -จ านวน 31 ครั้ง 
18 องค์การสะพานปลา สารคดี โฉมใหม่ ตลาดประมงอ่างศิลา -จ านวน 31 ครั้ง 
19 กรมปศุสัตว์ สปอต สัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK -จ านวน 31 ครั้ง 

  สารคดี ระบบการป้องกันโรค -จ านวน 31 ครั้ง 
 



 
 

2. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 105 ข่าว / เผยแพร่ 271 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
2.1) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 ข่าว / เผยแพร่ 22 ครั้ง 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 22 ครั้ง เตือนเกษตรกร เตรียมรับมือฝนทิ้งช่วง - เก็บน้ าส ารอง -เผยแพร่ ๔ ครั้ง 
  กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้กลุ่มเกษตร

สูงวัย พร้อมสร้างรายได้ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมเกษตรสูงวัย 

-เผยแพร่ ๑ ครั้ง 

  เร่งคุมการผลิตผลไม้ภาคตะวันออกปี 65 ตัดปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพ -เผยแพร่ ๑ ครั้ง 
  เกษตรฯ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร เพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

สร้างเครือข่ายการท างาน มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ 
-เผยแพร่ ๗ ครั้ง 

  ปลัดเกษตร เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดขอนแก่น 

-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  เกษตรฯ ลุยช่วยเกษตรกรเพ่ิมช่องทางขายสินค้า พบเงินสะพัดกลไกตลาด  
ปี 64-65 กว่า 2,410 ล้าน 

-เผยแพร่ ๔ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้า
ข้าวนก จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนต้นแบบด้านการสร้างรายได้ยั่งยืน
และด ารงวิถีพอเพียง 

-เผยแพร่ ๒ ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตรชู “ชุมชนต้นแบบกูแบสีรา จังหวัดปัตตานี” 
เป็นเข็มทิศ การพัฒนาเกษตร 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

2.2) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 97 ข่าว / เผยแพร่ 249 ครั้ง 
1 กรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 6 ครั้ง 
2 กรมปศุสัตว์ -จ านวน 15 ข่าว -เผยแพร่ 45 ครั้ง 
3 กรมการข้าว -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ 3 ครั้ง 
4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 1 ครั้ง 
5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ -จ านวน 6 ข่าว -เผยแพร่ 17 ครั้ง 
6 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักปลัดกระทรวงฯ -จ านวน 22 ข่าว -เผยแพร่ 46 ครั้ง 
7 กรมชลประทาน -จ านวน 10 ข่าว -เผยแพร่ 23 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
8 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -จ านวน 7 ข่าว -เผยแพร่ 11 ครั้ง 
9 กรมหม่อนไหม -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 15 ครั้ง 

10 กรมประมง -จ านวน 5 ข่าว -เผยแพร่ 10 ครั้ง 
11 กรมวิชาการเกษตร -จ านวน 17 ข่าว -เผยแพร่ 57 ครั้ง 
12 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร -จ านวน ๑ ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 
13 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ 
-จ านวน 5 ข่าว -เผยแพร่ 8 ครั้ง 

14 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 1 ครั้ง 
15 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 
16 การยางแห่งประเทศไทย -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 

 

3. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรผ่านรายการวิทยุ A.M. 1386 KHz. และออกอากาศทางเว็บไซต์ www.am1386.com รวมทั้งสิ้น จ านวน 139 เทป / เผยแพร่ 297 เรื่อง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
3.1) การเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 88 เทป/ 185 เรื่อง 

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

-จ านวน  23 เทป/41 เรื่อง  

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

-จ านวน 5 เทป/11 เรื่อง 

  3) รายการวิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.55 น. ทุกวันอาทิตย์ 

-จ านวน 4 เทป/10 เรื่อง 

  ๔) รายการเกษตรบ้าน ๆ  
ออกอากาศเวลา 1๕.30 – 1๕.55 น. ทุกวันอังคารและศุกร์ 

-จ านวน 4 เทป/9 เรื่อง 

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

-จ านวน 10 เทป/10 เรื่อง 

  6) รายการเกษตรรอบโลก  -จ านวน 8 เทป/8 เรื่อง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
ออกอากาศเวลา 15.00-15.30 น ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

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

-จ านวน 19 เทป/58 เรื่อง 

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

-จ านวน 6 เทป/8 เรื่อง 

  9) รายการเกษตร TALK   
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00  น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 4 เทป/20 เรื่อง 

  10) รายการเพื่อนเกษตร    
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00 น.ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน 5 เทป/10 เรื่อง 

หมายเหตุ  
1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ ไปเยี่ยม ไปเยือน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์, ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ จากท่องเที่ยวเชิงเกษตร สู่มาตรฐานท่องเที่ยวไทย, รู้เรื่อง นิติบุคคล, การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล 
2. กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ ศิริมน พันธุ์พิริยะ ยุวเกษตรกรต้นแบบ จากโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม, เส้นทางความส าเร็จของ
เกษตร idol คนเก่ง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาท าไร่ ประจ าปี 2565, Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดชุมพร, มารู้จักกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกันเถอะ ตอนจบ 
3. กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ การดูแลรักษาพืช ในภาวะน้ าน้อยจากฝนทิ้งช่วง,  
การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 
พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565, แกะรอยเส้นทาง กาแฟห้วยโทน, การตรวจเช็ครถแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตร ตอนที่ 2 
4. กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี
ใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์, สรุปผลการด าเนินงานโครงการน าร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่านศูนย์การเรียนรู้เการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 4  
จ.มหาสารคาม และเขต 5 จ.สงขลา, การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ ามันแบบบูรณาการและยั่งยืน ปีที่ 1 และ ปีที่ 2, Ricult แอปพลิเคชันเพ่ือเกษตรกร และและฟอฟาร์ม 
แอปพลิเคชันเกษตรครบวงจร ทันสมัย ใช้งานง่าย 
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ ามัน ตอนที่ 1, การบริหารจัดการสวนปาล์ม
น้ ามัน ตอนที่ 2, ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุนการปลูกมันส าปะหลัง, ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ลดต้นทุนการผลิต, การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
6. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ การป้องกันก าจัดแมลงวันพริก, การแบ่งประเภทของสารป้องกันก าจัด
โรคพืช, เฝ้าระวังการระบาดโรครากเน่าโคนเน่า, เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 
๓.๒)การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 51 เทป / 112 เรื่อง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
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 5 เทป/15 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 5 เทป/7 เรื่อง 

7 กรมชลประทาน รายการคุยกับชลประทาน 
ออกอากาศ เวลา 18.02 –  18.27 น. ทุกวันจันทร์ –  วันศุกร์ 

-จ านวน 11 เทป/33 เรื่อง 

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

-จ านวน 1 เทป/2 เรื่อง 

9 กรมหม่อนไหม รายการก้าวไปกับกรมหม่อนไหม 
 ออกอากาศ เวลา 1๐.0๐ –  1๐.๒๕ น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 4 เทป/6 เรื่อง 

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

-จ านวน 4 เทป/12 เรื่อง 

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


