
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข่าวสาร 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนตุลาคม 2565 

                                                                                                                              สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร am1386 

1. การเผยแพร่สปอต/สารคดี รวม 19 หน่วยงาน จ านวน 57 สปอต รวมทั้งสิ้น 1,731 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1 กรมส่งเสริมการเกษตร สปอต ศูนย์บริการด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต เชิญชวนซื้อล าไย ตลาดเกษตรออนไลน์ดอทคอม -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต กรมส่งเสริมการเกษตร ตลาดเกษตรกรออนไลน์ดอทคอม -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต ประโยชน์ของล าไย -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต แนะน าส ารวจพื้นที่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 1 -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต แนะน าส ารวจพื้นที่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง-2 -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต ศูนย์บริการด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ทะลุ 500 ล้านบาท -จ านวน 20 ครั้ง 
  สปอต แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ าท่วม 1 -จ านวน 20 ครั้ง 
  สปอต แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ าท่วม 2 -จ านวน 20 ครั้ง 
  สปอต ขอเป็นก าลังใจเกษตรกรประสบภัยน้ าท่วม -จ านวน 20 ครั้ง 
  วันปิยมหาราช (อาเศียรวาท) -จ านวน  8  ครั้ง 
  สารคดี กรมส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร  บทบาทนอกสถานที่ -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี เรื่องนี้มีค าตอบ ตอนที่ 4 ผึ่งโพรง -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี เรื่องนี้มีค าตอบ ตอนที่ 5 สจช. -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี เรื่องนี้มีค าตอบ ตอนที่ 6 อโวคาโด้ -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี เรื่องนี้มีค าตอบ ตอนที่ 7 ล าไยไทยล าไยคุณภาพ -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี เเหล่งพืชพันธุ์ดี ต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี เเหล่งพืชพันธุ์ดี ต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี เเหล่งพืชพันธุด์ี ต้องที่ศนูย์ขยายพนัธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา -จ านวน 31 ครั้ง 

เอกสารแนบ 1 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  สารคดี เเหล่งพืชพันธุ์ดี ต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-จ านวน 31 ครั้ง 

  สปอต เชิญชิมช้อป ผลผลิตโครงการหลวง ปี 65 -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี เเหล่งพืชพันธุ์ดี ต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ -จ านวน 31 ครั้ง 

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

3 กรมพัฒนาที่ดิน สปอต กรมพัฒนาที่ดิน AI Chatbot คุยกับน้องดินดี -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต การให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน65 -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี กรมพัฒนาที่ดินทฤษฎีใหม่ เพื่อเกษตรฯที่ยั่งยืน -จ านวน 31 ครั้ง 

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

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

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

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

10 การยางแห่งประเทศไทย สารคดี การยางแห่งประเทศไทย เตรียมพลักดันไทย 
เป็นศูนย์กลางผลิตถุงมือยาง 

-จ านวน 31 ครั้ง 

11 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สารคดี การขอใช้ที่ดิน สปก. -จ านวน 31 ครั้ง 
  สารคดี สปก. สมาร์ทฟาร์มเมอร์ -จ านวน 31 ครั้ง 

12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สปอต ท าบัญชี -จ านวน 31 ครั้ง 
  สปอต การท าบัญชีครัวเรือน -จ านวน 31 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  สารคดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร -จ านวน 31 ครั้ง 

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

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

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

  สารคดี สศก. แนะน าโครงสร้างส านักงาน -จ านวน 31 ครั้ง 
17 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สารคดิ อสค. เปิดตัวโยเกิร์ตพร้อมดื่มตราไทย-แดนมาร์ค -จ านวน 31 ครั้ง 
18 องค์การสะพานปลา สารคดี องค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงสงขลา -จ านวน 31 ครั้ง 
19 กรมปศุสัตว์ สปอต สัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK -จ านวน 31 ครั้ง 

  สารคดี กรมปศุสัตว์   ไข้หวัดนกกับการป้องกัน -จ านวน 31 ครั้ง 
 

2. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 89 ข่าว / เผยแพร่ 296 ครั้ง 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
2.1) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 ข่าว / เผยแพร่ 22 ครั้ง 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลประเมินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ 
อยู่ในระดับ A ทั้ง 5 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ OECD ของส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

-เผยแพร่ 6 ครั้ง 

2   กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันสาธิตใช้โดรน
เพ่ือการอารักขาพืช “Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

-เผยแพร่ 2 ครั้ง 

3  กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครฝึกอาชีพเกษตร 
ในสังคมเมือง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย “55 หลักสูตร 55 ปี กรมส่งเสริม
การเกษตร” ตลอดปีงบประมาณ 2566 

-เผยแพร่ 7 ครั้ง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
4  “21 ตุลาคม 2565” วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร 

ครบรอบ 55 ปี เดินหน้าพัฒนาภาคการเกษตร มุ่งมั่นในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการท างาน 
“Keep Going, Keep Growing” 

-เผยแพร่ 3 ครั้ง 

5  กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสนับสนุนท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
ช่วยเกษตรกรลดผลกระทบโรคใบด่าง - น้ าท่วมซ้ า 

-เผยแพร่ 4 ครั้ง 

2.2) การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงข่าวต้นชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 84 ข่าว / เผยแพร่ 274 ครั้ง 

1 กรมปศุสัตว์ -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 4 ครั้ง 

2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 3 ครั้ง 

3 กองเกษตรสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ -จ านวน 52 ข่าว -เผยแพร่ 184 ครั้ง 

4 กรมชลประทาน -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 

5 กรมพัฒนาที่ดิน -จ านวน 2 ข่าว -เผยแพร่ 10 ครั้ง 

6 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -จ านวน 6 ข่าว -เผยแพร่ 14 ครั้ง 

7 กรมหม่อนไหม -จ านวน 5 ข่าว -เผยแพร่ 10 ครั้ง 

8 กรมวิชาการเกษตร -จ านวน 12 ข่าว -เผยแพร่ 42 ครั้ง 

9 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 2 ครั้ง 

10 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ 

-จ านวน 1 ข่าว -เผยแพร่ 3 ครั้ง 

หมายเหตุ : กรมการข้าว, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,องค์การสะพานปลา,องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย,การยางแห่งประเทศไทย,ไม่ได้มาจัดรายการวิทยุ 
ช่วงข่าวต้นชั่วโมงประจ าเดือนตุลาคม 2565 



 
 

3. การเผยแพร่ข่าวสารการเกษตรผ่านรายการวิทยุ A.M. 1386 KHz. และออกอากาศทางเว็บไซต์ www.am1386.com รวมทั้งสิ้น จ านวน 197 เทป/เผยแพร่ 349 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 21 เทป/35 เรื่อง  

  2) รายการเกษตรอัพเดท  
ออกอากาศเวลา 13.00 - 13.55 น. ทุกวันจันทร์ 

-จ านวน 4 เทป/6 เรื่อง 

  3) รายการวิทยุเกษตรเพ่ือเยาวชน  
ออกอากาศเวลา 06.00 - 06.55 น. ทุกวันอาทิตย์ 

-จ านวน 5 เทป/19 เรื่อง 

  ๔) รายการเกษตรบ้าน ๆ  
ออกอากาศเวลา 1๕.30 - 1๕.55 น. ทุกวันอังคาร และศุกร์ 

-จ านวน 7 เทป/8 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 9 เทป/9 เรื่อง 

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

-จ านวน 21 เทป/63 เรื่อง 

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

-จ านวน 8 เทป/17 เรื่อง 

  9) เมนูเกษตรง่าย ๆ  
ออกอากาศเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๕ น. ทุกวันศุกร์ 

-จ านวน 4 เทป/4 เรื่อง 

  10) รายการเกษตรวาไรตี้ 
ออกอากาศเวลา 10.00 - 10.55 น. ทุกวันพุธ 

-จ านวน 4 เทป/9 เรื่อง 

  11) รายการเกษตร TALK   
ออกอากาศเวลา 13.00 - 14.00  น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 4 เทป/19 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  
1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ ผลรางวัลประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565 ประเภทการ
ประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าตาลโตนด 
บ้านดงห้วยหลวง ต าบลบ้านทาน อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รางวัล ,รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง ต าบลคลองใหญ่  
จังหวัดตราดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรจินดา ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดมหาสารคาม, การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในครัวเรือนอย่างง่าย  
ตอนที่ 3, เตรียมความพร้อมสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรกลุ่มยุวเกษตรกรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม , การต่อยอดวิถีพ้ืนบ้าน สู่การเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาอาชีพปลูกม่อนเลี้ยงไหม ประจ าปี 2565 
3. กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ การใช้รถขณะฝนตกน้ าท่วม, ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต, การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่ากับพืช, โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
4. กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเกษตร TALK หัวข้อ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดภูเก็ต 
ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครนายก , “สับปะรดห้วยมุ่น”เกษตรกรรุ่นใหม่ยกระดับสับปะรดห้วยมุ่นสู่ตลาดออนไลน์ 
ส่งตรงถึงผู้บริโภค, หัวปลีกล้วยน้ าว้าอินทรีย์/การพัฒนา Functional Foods จากหัวปลีกล้วยน้ าว้าอินทรีย์ในรูปของ Veggie Burger และ Symbiotic Banana 
Blossom Yogurt, เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม เขต 2/เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม เขต 4  
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ“การระบาดของโรคไวรัสใบด่างในถั่วเขียว”, การดูแลทุเรียน, การผลิตถั่วลิสง, 
ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ   
6. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมด าเนินการจัดรายการเพื่อนเกษตร หัวข้อ การขับเคลื่อน ศจช.ต าบลเดิมบางด้วย 4+1 เทคโนโลยี ,  
ศดปช. ต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, โรคใบติดในทุเรียน, เตือนการระบาดโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 
 
๓.๒) การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 96 เทป / 142 เรื่อง 

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

-จ านวน 13 เทป/29 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 8 เทป/12 เรื่อง 



 
 

ที ่ หน่วยงาน รายการ/เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
4 กรมประมง รายการประมงสัมพันธ์  

ออกอากาศเวลา 10.30 - 10.55 น. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 
-จ านวน 8 เทป/4 เรื่อง 

5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายการสหกรณ์ก้าวหน้า  
ออกอากาศเวลา ๐๗.30 - ๐๗.55 น. ทุกวันจันทร์ และวันพธุ 

-จ านวน 10 เทป/15 เรื่อง 

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

-จ านวน 8 เทป/5 เรื่อง 

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

-จ านวน 10 เทป/11 เรื่อง 

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

-จ านวน 24 เทป/42 เรื่อง 

9 กรมหม่อนไหม รายการก้าวไปกับกรมหม่อนไหม 
 ออกอากาศ เวลา 1๐.0๐ - 1๐.๒๕ น. ทุกวันพฤหัสบดี 

-จ านวน 3 เทป/3 เรื่อง 

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

-จ านวน 8 เทป/9 เรื่อง 

หมายเหตุ: กรมวิชาการเกษตร, ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมการข้าว ไม่ได้ด าเนินการจัดรายการ
วิทยุประจ าเดือนตุลาคม 2565  

 


