
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนกันยายน 2565 

                                                                                                                              สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร am1386 

1. การเผยแพร่สปอต/สารคดี รวม 19 หน่วยงาน จ านวน 45 สปอต รวมทั้งสิ้น 1,380 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร สปอต เกษตรฯ อุ่นใจ เกษตรไทยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต เชิญชวนซื้อล าไย ตลาดเกษตรออนไลน์ดอทคอม -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต ประโยชน์ของล าไย -จ านวน 30 ครั้ง 
  สารคดี กรมส่งเสริมการเกษตร  Young Smart Farmer -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต แนะน าส ารวจพื้นที่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง ตอนที่ 1 -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต แนะน าส ารวจพ้ืนที่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง ตอนที่ 2 -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต ศูนย์บริการด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร -จ านวน 30 ครั้ง 
  สารคดี สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ช่องทางติดตาม -จ านวน 30 ครั้ง 
  สารคดี เรื่องนี้มีค าตอบกรมส่งเสริมการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 
-จ านวน 30 ครั้ง 

  สารคดี เรื่องนี้มีค าตอบกรมส่งเสริมการเกษตร การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ -จ านวน 30 ครั้ง 
  สารคด ีเรื่องนี้มีค าตอบกรมส่งเสริมการเกษตร กว่าจะเป็นเกลือ -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต ตลาดเกษตรกรออนไลน์ -จ านวน 30 ครั้ง 

2 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ สปอต พันธกิจกระทรวงเกษตรฯ -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ สายตรง 1170 -จ านวน 30 ครั้ง 
  สารคดี วิสัยทัศน์ส านักงานปลัด กระทรวงเกษตรฯ -จ านวน 30 ครั้ง 

3 กรมพัฒนาที่ดิน สปอต AI Chatbot คุยกับน้องดินดี -จ านวน 30 ครั้ง 
  สารคดี คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ -จ านวน 30 ครั้ง 
  สปอต การให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน 65 -จ านวน 30 ครั้ง 

4 กรมวิชาการเกษตร สปอต การให้บริการช่วงโควิด - 19 -จ านวน 30 ครั้ง 

เอกสารแนบ 1 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  สารคดี วิธีการป้องกันหนอนเจาะผลส้มโอ -จ านวน 30 ครั้ง 

5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สปอต Smart Co-op -จ านวน 30 ครั้ง 
  สารคดี โครงการน าลูกหลานเกษตรกลับบ้าน -จ านวน 30 ครั้ง 

6 กรมการข้าว สปอต เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ -จ านวน 30 ครั้ง 
7 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สารคดี ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ -จ านวน 30 ครั้ง 
8 กรมหม่อนไหม สปอต Thai Silk Online -จ านวน 30 ครั้ง 
  สารคดี เลี้ยงหม่อนไหมผ่านแล้ง -จ านวน 30 ครั้ง 

9 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สปอต เครื่องหมาย Q -จ านวน 30 ครั้ง 
  สารคดี ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม -จ านวน 30 ครั้ง 

10 การยางแห่งประเทศไทย สารคดี วิสัยทัศน์การยางแห่งประเทศไทย -จ านวน 30 ครั้ง 
11 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สารคดี การขอใช้ที่ดิน สปก. -จ านวน 30 ครั้ง 

  สปก ยกระดับคุณภาพผลผลิตในเขตปฎิรูปที่ดิน -จ านวน 30 ครั้ง 
12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สปอต ท าบัญชี -จ านวน 30 ครั้ง 

  สปอต การท าบัญชีครัวเรือน -จ านวน 30 ครั้ง 
  สารคดี ระบบบัญชีกับการเงิน -จ านวน 30 ครั้ง 

13 กรมประมง สปอต GAP -จ านวน 30 ครั้ง 
14 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สปอต ขอรับบริการฝนหลวง ใต้ปีกฝนหลวง -จ านวน 60 ครั้ง 

  สารคดี โครงการวิจัยเครื่องบินเป้าอากาศ -จ านวน 30 ครั้ง 
15 กรมชลประทาน สปอต ศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ -จ านวน 30 ครั้ง 

  สารคดี แผนงานบรรเทาอุทกภัย เจ้าพระยาตอนล่าง -จ านวน 30 ครั้ง 
16 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สารคดี App ฟาร์ม D -จ านวน 30 ครั้ง 

  สารคดี เกษตรสมัยใหม่ด้วย AI -จ านวน 30 ครั้ง 
17 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สารคดี เทคนิคการผลิตน าเชื้อคัดเพศ -จ านวน 30 ครั้ง 
18 องค์การสะพานปลา สารคดี ตลาดประมงอ่างศิลาแลนด์มาร์ค -จ านวน 30 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
19 กรมปศุสัตว์ สปอต สัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK -จ านวน 30 ครั้ง 

  สารคดี โรคปากและเท้าเปื่อย   -จ านวน 30 ครั้ง 
 

2. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 123 ข่าว / เผยแพร่ 285 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
2.1) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 2 ข่าว / เผยแพร่ 3 ครั้ง 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมฯ แจงปมบริการ เกษตร อ.พระยืน ไร้เจ้าหน้าที่ -เผยแพร่ 2 ครั้ง 
  กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันสาธิตใช้โดรน

เพ่ือการอารักขาพืช “Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม” 

-เผยแพร่ 1 ครั้ง 

2.2) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 121 ข่าว / เผยแพร่ 282 ครั้ง 
1 กรมปศุสัตว์ -จ านวน 12 ข่าว -เผยแพร่ 31 ครั้ง 
2 กรมการข้าว -จ านวน 4 ข่าว -เผยแพร่ 9 ครั้ง 
3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 1 ครั้ง 
4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 4 ครั้ง 
5 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ -จ านวน 57 ข่าว -เผยแพร่ 135 ครั้ง 
6 กรมชลประทาน -จ านวน 8 ข่าว -เผยแพร่ 15 ครั้ง 
7 กรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน 5 ข่าว -เผยแพร่ 18 ครั้ง 
8 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -จ านวน 6 ข่าว -เผยแพร่ 10 ครั้ง 
9 กรมหม่อนไหม -จ านวน 8 ข่าว -เผยแพร่ 15 ครั้ง 

10 กรมวิชาการเกษตร -จ านวน 12 ข่าว -เผยแพร่ 30 ครั้ง 
11 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 4 ครั้ง 
12 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ 
-จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 

13 องค์การสะพานปลา -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 4 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
14 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 
15 การยางแห่งประเทศไทย -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 

 

3. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรผ่านรายการวิทยุ A.M. 1386 KHz. และออกอากาศทางเว็บไซต์ www.am1386.com รวมทั้งสิ้น จ านวน 174 เทป /เผยแพร่ 381 เรื่อง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
3.1) การเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 101 เทป/ 207 เรื่อง 

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

-จ านวน 22 เทป/26 เรื่อง  

  2) รายการเกษตรอัพเดท  
ออกอากาศเวลา 13.00 - 13.55 น. ทุกวันจันทร์ 

-จ านวน 4 เทป/9 เรื่อง 

  3) รายการวิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.55 น. ทุกวันอาทิตย์ 

-จ านวน 4 เทป/16 เรื่อง 

  ๔) รายการเกษตรบ้าน ๆ  
ออกอากาศเวลา 1๕.30 - 1๕.55 น. ทุกวันอังคารและศุกร์ 

-จ านวน 6 เทป/6 เรื่อง 

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

-จ านวน 10 เทป/10 เรื่อง 

  6) รายการเกษตรรอบโลก  
ออกอากาศเวลา 15.00 - 15.30 น ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 8 เทป/8 เรื่อง 

  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 7 เทป/15 เรื่อง 

  9) เมนูเกษตรง่าย ๆ  
ออกอากาศเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๕ น. วันศุกร์ 

-จ านวน 4 เทป/4 เรื่อง 

  10) รายการเกษตรวาไรตี้ -จ านวน 4 เทป/7 เรื่อง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
ออกอากาศเวลา 10.00 - 10.55  น. 

  11) รายการเกษตร TALK   
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00  น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 5 เทป/20 เรื่อง 

  12) รายการเพื่อนเกษตร    
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00 น.ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน 5 เทป/20 เรื่อง 

หมายเหตุ  
1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ “ดีปาษณะ” เครื่องดื่มกล้วยผงส าเร็จรูปเพ่ือสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัด
สมุทรสงคราม, วิสาหกิจชุมชน กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนกาแฟแปรรูปแปลงใหญ่ละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, การพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือวิสาหกิจชุมชน, การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2. กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดเชียงราย ด้านพืชสวน (ส้มเขียวหวาน), การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้
ในครัวเรือนอย่างง่าย ตอนที่ 1, มาท าความรู้จัก YSF เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดราชบุรี นายบุญน า มีชาลือ, ต้นแบบความส าเร็จของเกษตรกรกรดีเด่น
แห่งชาติ 2565 สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในครัวเรือนอย่างง่าย ตอนที่ 2 
3. กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ สัญลักษณ์ไฟเตือนบนหน้าปัดรถยนต์ ตอนที่ 2, 
ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน, สัญญาณไฟบนหน้าปัดรถที่เราควรรู้ เพ่ือความปลอดภัย, การฟ้ืนฟูไม้ผลหลังน้ าลด, “ไวน์ลองกองไอร์บาลอ” 
4. กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองโดยการใช้กรดซาลิไซลิก และ 
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรค, LDD On Farm ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง และ LDD Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น, 
เกษตรกรดีเด่น สาขาไรน่าสวนผสม เขต 1 และเขต 5, ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรผ้าย้อมมูลควาย และการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น, ศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.นนทบุรี และถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.กาญจนบุรี 
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ มะม่วงหิมพานต์ในประเทศไทย, สรรพคุณและประโยชน์ของมะม่วงหิมพานต์, 
จากยาเสพติดประเภท 5 สู่ “สมุนไพรควบคุม”, พืชหลากหลาย สร้างรายได้ทดแทนนาปรัง, การปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วงหน้าฝน 
6. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ แนวทางการเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว, โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม, โรคใบด่าง 
มันส าปะหลัง, การวินิจฉัยโรคในปาล์มน้ ามัน, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนคอกช้าง 
๓.๒)การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 73 เทป / 174 เรื่อง 

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

-จ านวน 9 เทป/29 เรื่อง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
2 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ รายการชุมชนคนเกษตร  

ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.๒๕ น. ทุกวันศุกร์ 
-จ านวน 5 เทป/15 เรื่อง 

3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายการคลื่นเกษตรกร 
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 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายการสหกรณ์ก้าวหน้า  
ออกอากาศเวลา ๐๗.30 - ๐๗.55 น. ทุกวันจันทร์และวันพุธ 

-จ านวน 4 เทป/12 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 8 เทป/10 เรื่อง 

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

-จ านวน 18 เทป/54 เรื่อง 

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

-จ านวน 2 เทป/2 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 8 เทป/24 เรื่อง 

หมายเหตุ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมการข้าว ไม่ได้ด าเนินการจัดรายการวิทยุประจ าเดือน
กันยายน 2565  
 


