
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 

                                                                                                                              สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร am1386 

1. การเผยแพร่สปอต/สารคดี รวม 19 หน่วยงาน จ านวน 52 สปอต รวมทั้งสิ้น 1,639 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร                          1 สปอต เกษตรฯอุ่นใจ เกษตรไทยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  -จ านวน 31 ครั้ง 
 2 สปอต เชิญชิมช้อป ผลผลิตโครงการหลวง ปี 65  -จ านวน 31 ครั้ง 
 3 สปอต กรมส่งเสริมการเกษตร ตลาดเกษตรกรออนไลน์ดอทคอม -จ านวน 31 ครั้ง 
 4 สปอต ประโยชน์ของล าไย -จ านวน 31 ครั้ง 
 5 สปอต แนะน าส ารวจพื้นที่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 1 -จ านวน 31 ครั้ง 
 6 สปอต แนะน าส ารวจพื้นที่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง-2 -จ านวน 31 ครั้ง 
 7 สปอต ศูนย์บริการด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร -จ านวน 31 ครั้ง 
 8 สปอต ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ทะลุ 500 ล้านบาท -จ านวน 22 ครั้ง 
 9 สปอต แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ าท่วม 1 -จ านวน 25 ครั้ง 
 10 สปอต แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ าท่วม 2 -จ านวน 22 ครั้ง 
 11 สปอต ขอเป็นก าลังใจเกษตรกรประสบภัยน้ าท่วม -จ านวน 20 ครั้ง 
 12 สารคดี กรมส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -จ านวน 31 ครั้ง 
 13 สารคดี สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร  บทบาทนอกสถานที่ -จ านวน 31 ครั้ง 
 14 สารคดี เรื่องนี้มีค าตอบ ตอนที่ 4 ผึ่งโพรง -จ านวน 31 ครั้ง 
 15 สารคดี เรื่องนี้มีค าตอบ ตอนที่ 5 สจช. -จ านวน 31 ครั้ง 
 16 สารคดี เรื่องนี้มีค าตอบ ตอนที่ 6 อโวคาโด้ -จ านวน 31 ครั้ง 
 17 สารคดี เรื่องนี้มีค าตอบ ตอนที่ 7 ล าไยไทยล าไยคุณภาพ -จ านวน 31 ครั้ง 
 18 สปอต เพิ่มสุขปีใหม่ 4 ภาค -จ านวน 62 ครั้ง 

2 กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรฯ        19               สปอต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันธกิจ -จ านวน 31 ครั้ง 
 20 สปอตศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรฯ สายตรง 1170 -จ านวน 31 ครั้ง 
 21 สารคดี ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ อ านาจหน้าที่ -จ านวน 31 ครั้ง 

เอกสารแนบ 1 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
3 กรมพัฒนาที่ดิน                                22 สปอต การให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน65 -จ านวน 31 ครั้ง 
 23 สารคดี กรมพัฒนาที่ดินทฤษฎีใหม่ เพื่อเกษตรฯที่ยั่งยืน -จ านวน 31 ครั้ง 
 24 สปอต กรมพัฒนาที่ดินด้วยใจบริการ ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน 31 ครั้ง 

4 กรมวิชาการเกษตร                            25 สปอต กรมวิชาการเกษตร การให้บริการช่วงโควิด 19 -จ านวน 31 ครั้ง 
 26 สารคดี กรมวิชาการเกษตร   โรคใบจุด -จ านวน 31 ครั้ง 

5 กรมส่งเสริมสหกรณ์                           27 สปอต กรมส่งเสริมสหกรณ์ Smart Co-op -จ านวน 31 ครั้ง 
 28 สารคดี กรมส่งเสริมสหกรณ์  ปลูกข้าวโพดหวาน 73 วัน -จ านวน 31 ครั้ง 

6 กรมการข้าว                                    29 สปอต กรมการข้าว เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ -จ านวน 31 ครั้ง 
7 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร                  30 สารคดี อตก. ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ -จ านวน 31 ครั้ง 
8 กรมหม่อนไหม                                 31 สปอต Thai Silk Online -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี กรมหม่อนไหม  โครงการ คลัสเตอร์ไหมไทย -จ านวน 31 ครั้ง 

9 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ       32 สปอต เครื่องหมาย Q -จ านวน 31 ครั้ง 
 33 สารคดี มกอช.  Codex -จ านวน 31 ครั้ง 

10 การยางแห่งประเทศไทย                      34 สารคดี การยางแห่งประเทศไทย เตรียมพลักดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตถุงมือยาง -จ านวน 31 ครั้ง 
11 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  35 สารคดี การขอใช้ที่ดิน สปก. -จ านวน 31 ครั้ง 

 36 สารคดี สปก. สมาร์ทฟาร์มเมอร์ -จ านวน 31 ครั้ง 
12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์                       37 สปอต ท าบัญชี -จ านวน 31 ครั้ง 

 38 สปอต การท าบัญชีครัวเรือน -จ านวน 31 ครั้ง 
 39 สปอต การท าบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  -จ านวน 31 ครั้ง 
 40 สารคดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร -จ านวน 31 ครั้ง 

13 กรมประมง                                     41 สปอต GAP -จ านวน 31 ครั้ง 
14 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร             42 สปอต ขอรับบริการฝนหลวง ใต้ปีกฝนหลวง -จ านวน 62 ครั้ง 

  สารคดี กรมฝนหลวงปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าใจ -จ านวน 31 ครั้ง 
15 กรมชลประทาน                                43 สปอต ศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ -จ านวน 31 ครั้ง 

 44 สารคดี กรมชลประทาน   โครงการพัฒนาแหล่งน้ า -จ านวน 31 ครั้ง 
16 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร               45 สารคดี App ฟาร์ม D -จ านวน 31 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 46 สารคดี สศก. แนะน าโครงสร้างส านักงาน -จ านวน 31 ครั้ง 

17 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย     47 สารคดิ อสค. เปิดตัวโยเกิร์ตพร้อมดื่มตราไทย-แดนมาร์ค -จ านวน 31 ครั้ง 
18 องค์การสะพานปลา                           48 สารคดี องค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงสงขลา -จ านวน 31 ครั้ง 
19 กรมปศุสัตว์                                     49 สปอต สัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK -จ านวน 31 ครั้ง 

 52 สารคดี กรมปศุสัตว์   ไข้หวัดนกกับการป้องกัน -จ านวน 31 ครั้ง 
 

2. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 112 ข่าว / เผยแพร่ 278 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
2.1) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 ข่าว / เผยแพร่ 34 ครั้ง 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์มันส าปะหลังช่วย
เกษตรกร 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

2  ปลัดเกษตร ลงพื้นที่พบปะและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดสิงห์บุรี 

-เผยแพร่ 4 ครั้ง 

3  กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนที่ส่งมอบก าลังใจแก่เกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นท่ีภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง 

-เผยแพร่ 5 ครั้ง 

4  กรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเกษตรกร แจกท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง -เผยแพร่ 5 ครั้ง 
5  กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดกิจกรรม Agriproducts X Character 

Market ตลาดนัดสินค้าเกษตร  X คาแรคเตอร์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 

-เผยแพร่ 3 ครั้ง 

6  ส่งเสริมการเกษตรแนะน า 5 วิธีดูแลพืชผักในช่วงฤดูหนาว -เผยแพร่ 10 ครั้ง 

7  กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนทุเรียนส ารวจพ้ืนที่ปลูกหลังฝน
ชุก-น้ าลด แนะวิธีป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 

-เผยแพร่ 3 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
8  กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้าระวังโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา

แนะชาวสวนยางป้องกันก าจัดโรคต่อเนื่อง 
-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

2.2) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 104 ข่าว / เผยแพร่ 253 ครั้ง 

1 กรมปศุสัตว์ -จ านวน 7 ข่าว -เผยแพร่ 19 ครั้ง 

2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 6 ครั้ง 

3 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ -จ านวน 30 ข่าว -เผยแพร่ 63 ครั้ง 

4 กรมชลประทาน -จ านวน 16 ข่าว -เผยแพร่ 36 ครั้ง 

5 กรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 6 ครั้ง 

6 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -จ านวน 4 ข่าว -เผยแพร่ 8 ครั้ง 

7 กรมหม่อนไหม -จ านวน 5 ข่าว -เผยแพร่ 14 ครั้ง 

8 กรมวิชาการเกษตร -จ านวน 14 ข่าว -เผยแพร่ 45 ครั้ง 

9 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -จ านวน 5 ข่าว -เผยแพร่ 12 ครั้ง 

10 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ 

-จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 4 ครั้ง 

11 กรมการข้าว -จ านวน 8 ข่าว -เผยแพร่ 16 ครั้ง 
12 กรมประมง -จ านวน 8 ข่าว -เผยแพร่ 19 ครั้ง 
13 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 3 ครั้ง 
14 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 

หมายเหตุ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,องค์การสะพานปลา,การยางแห่งประเทศไทย,กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไม่ได้มาจัดรายการวิทยุช่วงข่าวต้นชั่วโมงประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2565 



 
 

3. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรผ่านรายการวิทยุ A.M. 1386 KHz. และออกอากาศทางเว็บไซต์ www.am1386.com รวมทั้งสิ้น จ านวน 201 เทป/เผยแพร่ 314 เรื่อง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
3.1) การเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 106 เทป/202 เรื่อง 

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

-จ านวน 20 เทป/28 เรื่อง  

  2) รายการเกษตรอัพเดท  
ออกอากาศเวลา 13.00 - 13.55 น. ทุกวันจันทร์ 

-จ านวน 4 เทป/11 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. ทุกวันอังคาร และศุกร์ 

-จ านวน 11 เทป/12 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 ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 8 เทป/4 เรื่อง 

  7) รายการเกษตรท ากิน 
ออกอากาศเวลา ๑๖.๓๐ - ๑๖.๕๕ น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ 

-จ านวน 22 เทป/66 เรื่อง 

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

-จ านวน 10 เทป/18 เรื่อง 

  9) เมนูเกษตรง่าย ๆ  
ออกอากาศเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๕ น. ทุกวันศุกร์   

-จ านวน 4 เทป/11 เรื่อง 

  10) รายการเกษตรวาไรตี้ 
ออกอากาศเวลา 10.00 - 10.55 น. ทุกวันพุธ 

-จ านวน 5 เทป/14 เรื่อง 

  11) รายการเกษตร TALK   
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00  น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 4 เทป/4 เรื่อง 

  12) รายการเพื่อนเกษตร    
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00 น. ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน 4 เทป/8 เรื่อง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
หมายเหตุ  
 เช่น    กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมด าเนินการจัดรายการ เกษตร TALK หัวข้อ ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี 2565 
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี 2565 รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี 
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี 2565 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์นาเกาะสัก จังหวัดตรัง 
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
         ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการ เพื่อนเกษตร หัวข้อ กลุ่มพันธุ์สับปะรดในประเทศไทย/การเพาะปลูกสับปะรด/ขมิ้นชันพืช 
อัตลักษณ์ของภาคใต้/การผลิตกระชายด าคุณภาพ 
          กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมด าเนินการจัดรายการ เพื่อนเกษตร หัวข้อ ศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
/เตือนการระบาดโรคราน้ าค้างในข้าวโพด/การวินิจฉัยอาการเหี่ยวในพริก/ควบคุมโรคพืชด้วยแบคทีเรีย Bacillus Subtilis 
 
๓.๒) การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 95 เทป / 112 เรื่อง 

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

-จ านวน 8 เทป/12 เรื่อง 

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

-จ านวน 4 เทป/12 เรื่อง 

3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายการคลื่นเกษตรกร 
ออกอากาศเวลา 06.30 - 06.55 น. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 10 เทป/10 เรื่อง 

4 กรมประมง รายการประมงสัมพันธ์  
ออกอากาศเวลา 10.30 - 10.55 น. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 10 เทป/5 เรื่อง 

5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายการสหกรณ์ก้าวหน้า  
ออกอากาศเวลา ๐๗.30 - ๐๗.55 น. ทุกวันจันทร์ และวันพธุ 

-จ านวน 8 เทป/12 เรื่อง 

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

-จ านวน 16 เทป/8 เรื่อง 

7 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รายการใต้ปีกฝนหลวง  
ออกอากาศ เวลา 08.๐2 - 08.27 น. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 9 เทป/12 เรื่อง 



 
 

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

ออกอากาศ เวลา 18.02 - 18.27 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ 
-จ านวน 12 เทป/18 เรื่อง 

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

-จ านวน 10 เทป/14 เรื่อง 

10 กรมวิชาการเกษตร รายการกรมวิชาการเกษตร 
ออกอากาศเวลา 12.00 - 12.30 น. ทุกวันพุธ - วันพฤหัสบดี 

-จ านวน 8 เทป/9 เรื่อง 

หมายเหตุ: กรมหม่อนไหม, ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมการข้าว, ไม่ได้ด าเนินการจัดรายการวิทยุ
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  

 


