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สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2551 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน)  

กรมสงเสริมการเกษตร 
สนับสนุนโครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ  

จังหวัดระยอง - ชลบุรี 
 
งานฝกอบรมราษฎรใหมีความรูในการประกอบอาชพี   

1. ดําเนินการฝกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน โดยไดดําเนินการฝกอบรมเกษตรกร และ
ประชาชนผูสนใจ ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ใชสถานที่ฝกอบรม ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) มีเปาหมายผูเขารับการฝกอบรม 300 ราย ผลการดําเนินการ             
ผูที่ผานการฝกอบรมทั้งหมด 309 ราย 

 
วัน / เดือน /ป หลักสูตรฝกอบรม จํานวนผูอบรม

(ราย) 
15/01/51 การขยายพันธุยางพารา รุนที่ 1 52 
23/01/51 การขยายพันธุยางพารา รุนที่ 2 64 
24/01/51 การขยายพันธุยางพารา รุนที่ 3 53 
08/02/51 การจัดการไมดอกไมประดบักระถาง 60 

10-14/03/51 การกรีดยางพารา 30 
26–27/03/51 การผลิตเหด็ 50 
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  2. ฝกอบรมอาชีพการเกษตร รวมกับหนวยงานราชการอื่นๆ โดยหนวยงานราชการอื่น   
นําเกษตรกร ประชาชน เขารับการฝกอบรมที่ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง      
(พืชสวน) จํานวน 9 ครั้ง ผูผานการฝกอบรมทั้งสิ้น 485 ราย 
 

วัน / เดือน /ป หลักสูตรฝกอบรม จํานวนผูอบรม
(ราย) 

14/11/50  
และ  

16 /11/50 

รวมกับสถานีพัฒนาที่ดนิจังหวัดระยอง ฝกอบรม เรื่อง การปลูก
สรางสวนยาง และเรื่องการสรางสวนไมผล แกหมอดินอาสา  

120 

12/03/51 รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอปลวกแดง จัดอบรมโครงการ
ฝกอบรมสงเสริมอาชีพเพื่อสนับสนนุการบริหารการจัดการของ
จังหวดั ในการแกไขปญหาความยากจน และพัฒนาชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
หลักสูตร การผลิตไมดอกไมประดับ  

70 

24-28/03/51 รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอบานคาย โครงการพัฒนาการ
ผลิตและเพ่ิมมูลคายางพารา ณ หองประชุมองคการบรหิารสวน 
ตําบลหนองบวั อําเภอบานคาย จังหวดัระยอง 

35 

12-16/05/51 รวมกับศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 48 จังหวดัระยอง ณ องคการ
บริหารสวนตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง  

30 

9-10/07/51 รวมกับสํานักงานปกครอง อาํเภอปลวกแดง โครงการแกไข
ปญหาความยากจน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

80 

15-16/07/51 รวมกับโครงการชลประทานระยอง ในหัวขอเรื่อง การเลือกพันธุ
พืชในการทําเกษตร  

60 

29-30/07/51 รวมกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลมาบขา อําเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง จดัอบรมความรูดานอาชีพเพื่อพัฒนา
คณุภาพชีวิต ใหแกสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร ตําบลมาบขา 
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  

30 

06/08/51 รวมกับที่วาการอําเภอบานคาย จัดฝกอบรมความรูดานอาชีพ 
การเพาะเห็ดนางฟา ใหกับผูยากจน (ชุมชนรวมใจสามคัคี)    
หมู 3 ตําบลหนองละลอก อาํเภอบานคาย จังหวัดระยอง  

60 

 



 

 

6
 
งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  ดําเนนิการบรกิารความรูในการประกอบอาชีพการเกษตรและสงเสริมพันธุพืชสวน พันธุด ี
เพื่อเปนปจจัยการผลิตดานการเกษตร 
  1. งานศึกษาดูงานและงานบริการอ่ืน ๆ มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นิสติ ขาราชการ 
และชาวตางประเทศ เขารับการบริการ การศึกษาดูงาน จํานวนผูเขารับบริการทัง้สิ้น 948 ราย  
 

วัน / เดือน /ป งานบรกิาร จํานวน
ผูรับบริการ 

(ราย) 
03/06/51 คณะเจาหนาที่เกษตรจากประเทศเซเนกัล เขาศึกษาดูงานการ

ผลิตพืชสวน 
5 

24/06/51 สํานักงานเกษตรอําเภอปลวกแดง พรอมอาสาสมัครเกษตร เขา
ศึกษาดูงาน 

30 

24-25/06/51 รวมกับสํานักสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จัดงานแสดง
นิทรรศการการเพาะเลี้ยงเหด็ ในงานชมุนมุยุวเกษตรและที่
ปรึกษายุวเกษตรกรระดบัเขต ภาคตะวันออก ป 2551 ณ 
กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยาหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุี  

400 

25/06/51 สํานักงานเกษตรอําเภอนิคมพัฒนา นํายุวเกษตรกรโรงเรยีน
ชุมชนนคิมสรางตนเองจงัหวัดระยอง จํานวน 23 ราย เขาศึกษา
ดูงาน เรื่อง การปลูกไมดอกไมประดับในกระถาง 

23 

14 - 16/08/51 รวมกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 
จํากัด (มหาชน) จดัโครงการคายเยาวชน East Water Yong 
Leader Camp รุนที่ 1  

120 

21 - 23/08/51 รวมกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 
จํากัด (มหาชน) จดัโครงการคายเยาวชน East Water Yong 
Leader Camp รนที่ 2  

120 

28 - 30/08/51 รวมกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 
จํากัด (มหาชน) จดัโครงการคายเยาวชน East Water Yong 
Leader Camp รุนที่ 3  

120 
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วัน / เดือน /ป งานบรกิาร จํานวน
ผูรับบริการ 

(ราย) 
4-6/09/51 รวมกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 

จํากัด (มหาชน) จดัโครงการคายเยาวชน East Water Yong 
Leader Camp รุนที่ 4  

120 

15/09/51 ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงจงัหวัดระยอง นํา
นักศึกษาคณะครศุาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร-
การผลิตสัตว เขาศึกษาดูงาน  

10 

 
 2. บริการสงเสริมพันธุพืชสวน พันธุดี แกเกษตรกร ประชาชน และหนวยงานตาง ๆ เพื่อ

นําไปปลูกไวสําหรับบริโภคภายในครัวเรือน หรือจําหนายเพ่ือเปนรายไดเสริม พันธุพืชที่ไดสนับสนุนจํานวน 
20 ชนิด เปนจํานวนทั้งสิ้น 18,500 ตนไดแก   

1. มะพราวน้ําหอม   จํานวน  1,300  ตน 
2. แกวมังกร   จํานวน     750  ตน 
3. มะขามเปรี้ยว   จํานวน  1,450  ตน 
4. ฝรั่ง    จํานวน     300  ตน 
5. ชมพู    จํานวน     300  ตน 
6. กลวยน้ําวา   จํานวน  1,300  ตน 
7. มะละกอ   จํานวน  5,000  ตน 
8. พริก   จํานวน  1,000  ตน 
9. มะเขือเปาะ  จํานวน  1,500  ตน 
10. ยอบาน   จํานวน     200  ตน 
11. แค   จํานวน     400  ตน 
12. ตะไครหอม  จํานวน     300  ตน 
13. หาวไหล   จํานวน     200  ตน 
14. มะกรูด    จํานวน     200  ตน 
15. มะนาว    จํานวน     500  ตน 
16. สมจี๊ด    จํานวน     260  ตน 
17. มังคุด    จํานวน     540  ตน 
18. สะตอ    จํานวน  1,000  ตน 
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19. มะยม   จํานวน  1,500  ตน 
20. มะกอกน้ํา  จํานวน     500  ตน 
 

ภาพกิจกรรมตางๆ 

        
3 ธันวาคม 2550  

คณะขาราชการและลูกจาง รวมกันปลูกตนไมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ                                                
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

      
15 มกราคม 2551  

ฝกอบรมดานการเกษตร หลักสูตร การขยายพันธุยาง รุนที่ 1  

     
23 มกราคม 2551  

ฝกอบรมดานการเกษตร หลักสูตร การขยายพันธุยาง รุนที่ 2  
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24 มกราคม 2551  

ฝกอบรมดานการเกษตร หลักสูตร การขยายพันธุยาง รุนที่ 3  

     

 8 กุมภาพันธ 2551  
ฝกอบรมดานการเกษตร หลักสูตร การผลิตไมดอกไมประดับ  

      

 12  มีนาคม  2551  
รวมเปนวิทยากรกับสํานักงานเกษตรอําเภอปลวกแดง จัดอบรมโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ                       
เพื่อสนับสนนุการบริหารการจดัการของจังหวัด ในการแกไขปญหาความยากจน และพัฒนาชุมชน               
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง หลักสูตร การผลิตไมดอกไมประดับ  
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 26 - 27 มีนาคม 2551  
ฝกอบรมดานการเกษตร หลักสูตร การผลิตเห็ด  

       

 9 - 11 เมษายน 2551  
รวมจัดนทิรรศการงานยางพาราแหงชาตริะจําป 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณ ีจงัหวัดจนัทบรุ ี

       

 20 - 25 เมษายน 2551  
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจงัหวัดระยอง (พืชสวน) ผูประสานงานโครงการศนูยบริการพัฒนา
ปลวกแดง ตามประราชดําริ รวมจัดงานแสดงนทิรรศการ ผลงานของหนวยงานภายในโครงการศนูยบริการ
การพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริในงานวันสัปปะรดหวาน อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ณ สนาม

หนาที่วาการอําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
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 3 มิถุนายน 2551  
คณะเจาหนาที่เกษตรจากประเทศเซเนกัล เขาศึกษาดูงานการผลิตพืชสวน 

     

 24 มิถุนายน 2551 
สํานักงานเกษตรอําเภอปลวกแดง พรอมอาสาสมัครเกษตร เขาศึกษาดูงาน 

 

 24 - 25 มิถุนายน 2551  
รวมกับสํานักสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จัดงานแสดงนทิรรศการการเพาะเลี้ยงเหด็                     

ในงานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต ภาคตะวันออก ป 2551                                    
ณ กองรอยปฏิบัติการจิตวทิยาหนวยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรอื อําเภอสัตหบี จังหวัดชลบรุี  
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 25 มิถุนายน 2551  
สํานักงานเกษตรอําเภอนิคมพัฒนา นํายุวเกษตรกรโรงเรยีนชุมชนนคิมสรางตนเองจังหวัดระยอง              

เขาศึกษาดูงาน เรื่อง การปลูกไมดอกไมประดับในกระถาง 

      
9 - 10 กรกฎาคม 2551  

รวมเปนวิทยากรกับสํานักงานปกครอง อําเภอปลวกแดง โครงการแกไขปญหาความยากจน                     
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

 
29 - 30 กรกฎาคม 2551  

รวมเปนวิทยากรกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง             
จัดอบรมความรูดานอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหแกสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร                            

ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  
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6 สิงหาคม 2551  

รวมเปนวิทยากรกับที่วาการอําเภอบานคาย จัดฝกอบรมความรูดานอาชีพการเพาะเห็ดนางฟา ใหกับผู
ยากจน (ชุมชนรวมใจสามคัคี) หมู 3 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง  

 
12 สิงหาคม 2551  

คณะขาราชการและลูกจาง ปลูกตนไม เชน ตนขนุนปา ตนพญาไม ตนพระเจาหาพระองค และตนมะขวิด 
เพื่อถวายแดสมเด็จพระนางเจาสิติกิตติ ์พระบรมราชินนีาถ เนื่องในวโรกาสวันแม 12 สิงหาคม 2551    

ภายในบริเวณ ศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) 

               
15 กันยายน 2551  

ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงจงัหวัดระยอง นํานักศึกษาคณะครศุาสตรอุตสหกรรม       
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั สาขาเทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสตัว            

เขาศึกษาดูงาน 

 

 
 


