
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 

                                                                                                                              สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร am1386 

1. การเผยแพร่สปอต/สารคดี รวม 19 หน่วยงาน จ านวน 40 สปอต รวมทั้งสิ้น 1,271 ครั้ง 

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

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

3 กรมพัฒนาที่ดิน สปอต AI Chatbot คุยกับน้องดินดี -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี ทฤษฎีใหม่ เพ่ือเกษตรฯ ที่ยั่งยืน -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 

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

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

  สปอต การท าบัญชีครัวเรือน -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี นวัตกรรม Smart 4M -จ านวน 31 ครั้ง 

13 กรมประมง สปอต GAP -จ านวน 31 ครั้ง 
14 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สปอต ขอรับบริการฝนหลวง ใต้ปีกฝนหลวง -จ านวน 62 ครั้ง 

  สารคดี อาสาสมัครฝนหลวง -จ านวน 31 ครั้ง 
15 กรมชลประทาน สารคดี โครงการอุโมงผันน ้า -จ านวน 31 ครั้ง 

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

  วิกฤตการณ์โควิด-19และผลกระทบด้านการเกษตร -จ านวน 31 ครั้ง 
17 องค์การโคนมแห่งประเทศไทย สารคดี โคนมอาชีพพระราชทาน -จ านวน 31 ครั้ง 
18 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สารคดี หลักเกณฑ์มาตรฐานสินค้า -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 167 ข่าว / เผยแพร่ 300 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
2.1) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 88 ข่าว / เผยแพร่ 39 ครั้ง 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตรชู “ชุมชนต้นแบบกูแบสีรา จังหวัดปัตตานี” 
เป็นเข็มทิศการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จ.สงขลา พัฒนาเกษตรกร 
รุ่นใหม ่

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร น าที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ 
ระดับประเทศ จ านวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงาน และความส าเร็จ 
ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ 
แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ภาคใต้ -เผยแพร่ 2 ครั้ง 
  สวนสละลุงถัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริหาร

จัดการโดย Young Smart Farmer ตามหลักการ BCG Model 
-เผยแพร่ 3 ครั้ง 

  แปลงใหญ่กล้วยหอมทองอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ยึดหลักตลาดน า 
การผลิต สู่การจัดการสมดุลสินค้าเกษตร สร้างเสถียรภาพด้านราคา 
แก่สมาชิกอย่างมั่นคง 

-เผยแพร่ 7 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมฯ จัดเสวนาเพิ่มความรู้ -เผยแพร่ 10 ครั้ง 
  กรมส่งเสริมการเกษตรชูระบบแปลงใหญ่พัฒนาอะโวคาโด จ .ตาก  

สร้างให้เป็นพืชอัตลักษณ์ ภายใต้สโลแกน “TAK CITY OF AVOCADO” 
-เผยแพร่ 7 ครั้ง 

  กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดผลงาน BCG Model ภาคการเกษตร 
พร้อมดันเป้า ปี 66 ทุกพ้ืนที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model 

-เผยแพร่ 5 ครั้ง 

2.2) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 79 ข่าว / เผยแพร่ 261 ครั้ง 
1 กรมปศุสัตว์ -จ านวน 10 ข่าว -เผยแพร่ 34 ครั้ง 
2 กรมการข้าว -จ านวน 3 ข่าว -เผยแพร่ 8 ครั้ง 
3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 3 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 4 ครั้ง 
5 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ -จ านวน 31 ข่าว -เผยแพร่ 111 ครั้ง 
6 กรมชลประทาน -จ านวน 13 ข่าว -เผยแพร่ 40 ครั้ง 
7 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -จ านวน 3 ข่าว -เผยแพร่ 8 ครั้ง 
8 กรมหม่อนไหม -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 6 ครั้ง 
9 กรมวิชาการเกษตร -จ านวน 8 ข่าว -เผยแพร่ 19 ครั้ง 

10 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 8 ครั้ง 
11 องค์การสะพานปลา -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 4 ครั้ง 
12 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 3 ครั้ง 
13 การยางแห่งประเทศไทย -จ านวน 3 ข่าว -เผยแพร่ 13 ครั้ง 

 

3. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรผ่านรายการวิทยุ A.M. 1386 KHz. และออกอากาศทางเว็บไซต์ www.am1386.com รวมทั้งสิ้น จ านวน 173 เทป /เผยแพร่ 365 เรื่อง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
3.1) การเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 96 เทป/ 186 เรื่อง 

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

-จ านวน 23 เทป/32 เรื่อง  

  2) รายการเกษตรอัพเดท  
ออกอากาศเวลา 13.00 - 13.55 น. ทุกวันจันทร์ 

-จ านวน 4 เทป/12 เรื่อง 

  3) รายการวิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.55 น. ทุกวันอาทิตย์ 

-จ านวน 3 เทป/8 เรื่อง 

  ๔) รายการเกษตรบ้าน ๆ  
ออกอากาศเวลา 1๕.30 - 1๕.55 น. ทุกวันอังคารและศุกร์ 

-จ านวน 3 เทป/3 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 22 เทป/66 เรื่อง 

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

-จ านวน 10 เทป/15 เรื่อง 

  9) เมนูเกษตรง่าย ๆ  
ออกอากาศเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๕ น. วันศุกร์ 

-จ านวน 3 เทป/5 เรื่อง 

  10) รายการเกษตรวาไรตี้ 
ออกอากาศเวลา 10.00 - 10.55  น. 

-จ านวน 2 เทป/2 เรื่อง 

  11) รายการเกษตร TALK   
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00  น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 4 เทป/17 เรื่อง 

  12) รายการเพื่อนเกษตร    
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00 น.ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน 4 เทป/8 เรื่อง 

หมายเหตุ  
1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง, ข้อควรรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน, แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร สวนสละอาทิตย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน,ี เรื่องน่ารู้ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
2. กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ ถอดบทเรียนความส าเร็จของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ อาชีพไร่นาสวนผสม ประจ าปี 2565, 
Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (จิ้งหรีด), เส้นทางความส าเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง จ.แพร่, ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 
โรงเรียนบ้านบุเขว้า 
3. กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ โครงการเกษตรวิชญา, สัญลักษณ์ไฟเตือนบนหน้าปัด
รถยนต์, การปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วงฤดูฝน, ผักกับข้าว เพราะเราเคียงกัน 
4. กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC และการถอดบทเรียนประเด็น “การท า
เกษตรปลอดภัย”, เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, Plants for U แอปพลิเคชันรู้จริงเรื่องพืช และ Agri-Pro แอปพลิเคชันเพ่ือจัดการการเกษตร, หลักการ
ของทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสานที่ท าเงินได้จริง 
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร, แผนด าเนินการสนับสนุนด้านการตลาดของ
เกษตรกร, การระบาดของโรคไวรัสใบด่างในถั่วเขียว, การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ าหอมเพ่ือการค้า 
6. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ โรคล าต้นเน่าของปาล์มน้ ามันภัยเงียบที่ต้องจัดการ, ด้วงงวงเจาะเมล็ด



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
มะม่วง, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี, โมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลหนองค้า 
อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓.๒)การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 77 เทป / 179 เรื่อง 

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

-จ านวน 5 เทป/15 เรื่อง 

2 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ รายการชุมชนคนเกษตร  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.๒๕ น. ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน 4 เทป/12 เรื่อง 

3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายการคลื่นสหกรณ ์ 
ออกอากาศเวลา 06.30 - 06.55 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 5 เทป/15 เรื่อง 

4 กรมประมง รายการประมงสัมพันธ์  
ออกอากาศเวลา 10.30 - 10.55 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 5 เทป/5 เรื่อง 

5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายการสหกรณ์ก้าวหน้า  
ออกอากาศเวลา ๐๗.30 –  ๐๗.55 น. ทุกวันจันทร์และวันพุธ 

-จ านวน 10 เทป/30 เรื่อง 

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

-จ านวน 9 เทป/9 เรื่อง 

7 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รายการใต้ปีกฝนหลวง  
ออกอากาศ เวลา 08.๐2 –  08.27 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 9 เทป/12 เรื่อง 

8 กรมชลประทาน รายการคุยกับชลประทาน 
ออกอากาศ เวลา 18.02 –  18.27 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ 

-จ านวน 21 เทป/67 เรื่อง 

9 กรมวิชาการเกษตร รายการรอบรั้วเกษตร 
ออกอากาศ เวลา 1๒.0๐ –  1๒.๒๕ น. ทุกวันจันทร์ - วันพุธ 

-จ านวน 3 เทป/7 เรื่อง 

10 กรมหม่อนไหม รายการก้าวไปกับกรมหม่อนไหม 
 ออกอากาศ เวลา 1๐.0๐ –  1๐.๒๕ น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 2 เทป/3 เรื่อง 

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

-จ านวน 4 เทป/4 เรื่อง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
หมายเหตุ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมการข้าว ไม่ได้ด าเนินการจัดรายการวิทยุประจ าเดือน
สิงหาคม 2565  
 


