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คำนำ 

 แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้จัดทำขึ้นให้เป็นแผนพัฒนา ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564)  และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) โดยนำนโยบายรัฐบาล  กรมส่งเสริมการเกษตรและยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม  มาแปลงสู่ภาคปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ของเกษตรกรโดยรวม โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน และบริษัท
เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำ
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ฯลฯ 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตร ได้จัดทำขึ้นโดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยยึดการทำ
แผนแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง  โดยมุ่งหวังให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ รายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการพัฒนาของส่วนราชการ องค์กรเอกชน ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำ
ท้องถิ่น ประชาชนทุกท่าน หน่ายงานภาครัฐ องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่ายไว้ ณ โอกาสนี่ 
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บทที ่ ๑ 
ข้อมูลสภาพทั่วไป 

1.ข้อมูลทางกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต ขอบเขตการปกครอง 
                  - ที่ตั้ง ขนาดของพื้นที ่
                    อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีพื้นที ่๑๖๙,๐๕๗ ตารากิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๗ ของพื้นที ่
                    ทั้งจังหวัด มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม รวมจำนวน 105,923 ราย  
                    มีครัวเรือนทั้งหมด 34,981 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ๓๘,๔๒๑ ไร่ มีครัวเรือนทำ             
                    การเกษตรทั้งหมด 4,11๘  ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              - อาณาเขตติดต่อแต่ละทิศตดิต่อกับ 
                ทิศเหนือ  
                 - ติดต่อกับจงัหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีลำคลองดอนมะโนราและลำคลองรางหัวตำลึง 
                 ในเขตท้องที่ อำเภอบางคนที และอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นเขตแบ่งเขต 
                 ทิศใต้           
                 - ติดต่อกับทะเลอ่าวไทยตรงปากแม่น้ำแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี 
                ทิศตะวันออก  
                 - ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดนท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
                ทิศตะวันตก    
                 - ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี โดยมีลำคลองวัดประดู่ เป็นแนว แบ่งเขตในเขต 
                   ท้องที่อำเภออัมพวา 



 
               พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
     ๑. เทศบาลตำบลแม่กลอง   
     ๒. ตำบลบางขันแตก   
     ๓. ตำบลลาดใหญ่   
     ๔. ตำบลบ้านปรก   
     ๕. ตำบลบางแก้ว  
  ๖. ตำบลท้ายหาด  
                     ๗. ตำบลแหลมใหญ ่ 
     ๘. ตำบลคลองเขิน   
     ๙. ตำบลคลองโคน   
     ๑๐. ตำบลนางตะเคียน  
           ๑๑. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง 
 
 
 
         -  การแบบชอบเขตการปกครอง  

     อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีพื้นที่ ๑๖๙,๐๕๗ ตารากิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๗ ของพื้นที่
ทั้งจังหวัด มี ๒ เทศบาล และมีองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๙ แห่ง แบ่งได้ ดังนี้ 

๑. เทศบาลตำบลแม่กลอง    มีจำนวน ๑๔ ชุมชน 
๒. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง         มีจำนวน  ๕ หมู่บ้าน 
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบางขันแตก        มีจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน 
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่           มีจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน 
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก          มีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน 
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว            มีจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด            มีจำนวน  ๖ หมู่บ้าน 
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่        มีจำนวน  ๘ หมู่บ้าน 
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน           มีจำนวน  ๙ หมู่บ้าน 
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน           มีจำนวน  ๗ หมู่บ้าน 
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน      มีจำนวน  ๗ หมู่บ้าน 

         รวม ๑๑ ตำบล มีทัง้สิ้น ๘๗ หมู่บา้น ๑๔ ชุมชน 
     

 
 
 
 
 
 
 

๒ 



                                                   
    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic) 
          สภาพพื้นที่/ลักษณะทิศทาง 
  - พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่ราบลุ่มติดชายทะเล อ่าวแม่กลองบางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม   
             น้ำทะเลท่วมถึงเป็นป่าไม้แสม ไม้โกงกาง นาเกลือ นากุ้ง ส่วนบริเวณตอนเหนือขึ้นไปเป็นที่เพาะปลูกมี 
             สวนมะพร้าว ไม้ยืนต้น และพืชผักต่าง ๆ 

- แม่น้ำที่สำคญัไหลผ่าน คือแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นต้นน้ำไหลมาจากแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรีไหลลง             
  สู่อ่าวแม่กลอง มีลำคลองแยกสาขาเช่ือมต่อมากมาย 
 
ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



    
            ๑. เทศบาลตำบลแม่กลอง   ชุดดินสมุทรสงคราม 
     ๒. ตำบลบางขันแตก          ชุดดินสมุทรสงคราม 
     ๓. ตำบลลาดใหญ่             ชุดดินสมุทรสงคราม และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงบ่อกุ้ง,นาเกลือ 
     ๔. ตำบลบ้านปรก             ชุดดินสมุทรสงคราม 
     ๕. ตำบลบางแก้ว              ชุดดินสมุทรสงคราม และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงบ่อกุ้ง,นาเกลือ 
  ๖. ตำบลท้ายหาด             ชุดดินสมุทรสงคราม 
                     ๗. ตำบลแหลมใหญ ่          ชุดดินสมุทรสงคราม และพืน้ที่เพาะเลี้ยงบ่อกุ้ง,นาเกลือ  
                                                        ชุดดินท่าจีน 
     ๘. ตำบลคลองเขิน             ชุดดินสมุทรสงคราม และชุดดินดำเนินสะดวก 
     ๙. ตำบลคลองโคน             ชุดดินสมุทรสงคราม และพืน้ที่เพาะเลี้ยงบ่อกุ้ง,นาเกลือ  
                                                        ชุดดินท่าจีน 
     ๑๐. ตำบลนางตะเคียน        ชุดดินสมุทรสงคราม ชุดดินดำเนินสะดวก และชุดดินบางกอก 
           ๑๑. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ชุดดินสมุทรสงคราม และชุดดินท่าจีน 

กลุ่มชุดดนิที่ 3  
ชุดดินบางกอก (Bk) ชุดดินบางเลน (Bl) ชุดดินบางแพ (Bph) ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc) และชุดดิน
สมุทรปราการ (Sm) 
ลักษณะเด่น : 
กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ำกร่อย อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ำทะเลที่ไม่มีศักยภาพ
ก่อให้เกิดเป็นดินกรดกำมะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง  การ
ระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง  
ปัญหา : 
โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแขง็และแตกระแหง ทำให้ไถพรวนยาก บางพื้นที่อาจพบช้ันดินเลนที่มีเกลอืสะสม
อยู่ในดินล่าง และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ 
แนวทางการจัดการ : 
ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลอ่ยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดำ 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ำ
ไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ำหรือทำนาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวข้าว โดยทำร่องแบบเต้ีย 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยก
ร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ำกว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรหรือถึงช้ันดินเลน ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจาก
ระดับน้ำที่เคยท่วมหรือมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร ่ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก 
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กลุ่มชุดดินที่ 8 : 

ชุดดินดำเนินสะดวก (Dn) ชดุดินสมุทรสงคราม (Sso) และชุดดินธนบุรี (Tb) 

ลักษณะเด่น : 

กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง เพื่อเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล ทำให้ลักษณะและ
สมบัติดินในแต่ละพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยกร่องและวิธีการเตรียม
แปลงปลูก โดยทั่วไปจะนำดินชั้นล่างที่มีโครงสร้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก ช้ันดินที่เป็นกรดรุนแรง
มากหรือเป็นดินเค็มมาไว้ที่ผวิดิน ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จำเป็นต้องมีปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดิน ก่อนที่จะมีการปลกูพืช มีระบบป้องกันน้ำท่วมและ
ควบคุมระดับน้ำในร่องระหว่างแปลงปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก  

กลุ่มชุดดินที่ 12 : 

ชุดดินท่าจีน (Tc) 

ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินเลนเคม็ชายทะเลและไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดเปน็ดินกรดกำมะถัน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง 
การระบายน้ำเลวมาก ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

ปัญหา : 

ดินเลนเค็มที่มีน้ำทะเลท่วมถงึเป็นประจำวัน มีความสามารถในการทรงตัวของต้นพืชต่ำมาก ทำให้พืชล้มง่าย 
และมีน้ำทะเลท่วมเป็นประจำทุกวัน 

แนวทางการจัดการ : 

ไม่เหมาะสมตอ่การเกษตรทุกประเภท บางพื้นที่ใช้ทำนาเกลือและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณพื้นที่ดินเสื่อม
โทรม ควรปลกูป่าชายเลน และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรมีบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทางน้ำธรรมชาติ 
สำหรับพื้นที่ป่าชายเลน ควรสงวนไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัย แนวกันชนของลมและคลื่น แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์
น้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่อยู่ในป่าชายเลน 

    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

          ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูกาล อุณหภูมิและความชื่นสัมพันธ์ 

               - ภูมิอากาศในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงครามติดต่อกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร ประกอบกับอยู่ใกล้ทะเลจึงมีความ
ชุ่มชื้นอยู่เสมอ ในฤดูหนาวอากาศจึงไม่หนาวจัด ในฤดูร้อนไม่ร้อนจนเกินไปอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 
28 องศาเซลเซียส พายุและฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในระหว่างฤดูฝนและฤดูร้อนคือระหว่างเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนี้อาจได้รับพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อน
ตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามาทางฝั่งเวียดนามในสภาพของพายุใต้ฝุ่นหรือโซนร้อน ทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องกัน
และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้    
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  สถิติปริมาณนำ้ฝนและอณุหภูมิ 

 

 

 

 

  

   1.4 เสน้ทางคมนาคม 

- ถนนหลวงสายหลัก ถนนพระราม 2 ,ถนนสายรอง ถนนเอกชัย ถนนธนบุรี-ปากท่อ , 
  สมุทรสงคราม-บางแพ 

    1.5 แหล่งน้ำและระบบชลประทาน  

           - พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำแม่กลอง คลองลำประโดง  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่      
นอกชลประทาน  
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1.6 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

          - โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 

             โครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดสมุทรสงคราม ขึ้นอยู่กับภาคการผลิต 4 สาขาหลกั ได้แก่ ภาค
เกษตรการการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและการประมงภาคอุตสาหกรรม การค้าส่งและการค้าปลีก และการบริการ 
ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสงคราม มีศักยภาพในการเป็นแหล่งที่องเที่ยวที่สำคัญ ธรรมชาติและส่งแวดล้อม ศลิปวัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีสินค้า OTOP กิจกรรมนันทนาการที่ภาคเอกชนได้ริเริ่มเป็นแหล่งผลิต
สินค้า และอาหาร นอกจากนั้น จังหวัดสมุทรสงคราม ยังมีศักยภาพในการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  
          - ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด กลุ่มจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในลำดับที่ 30 ของประเทศผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวมีค่า
เท่ากับ 106,513 ผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ในภาคการผลิตเป็นส่วนใหญ่ 
  
         - รายได้ของประชากรรวม รายได้ตอ่หัว 

จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน) 
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/

ปี) 
รายได้บุคคลเฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

43,240 105,923 262,738 103,856 

          

         - จำนวน ครัวเรือน แยกชายหญิง ช่วงอายุ ในเมือง/ชลบท 
            จำนวนประชากรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 50,605 55,318 105,923 

แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล    

- ผู้ที่มีสญัชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 50,499 55,242 105,742 

- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 105 76 181 

- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่ง
ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำลัดให้จัดทำขึน้สำหรับ             
ลงรายการบุคคลที่มีอาจมีช่ือในทะเบียนบ้าน 

124 116 240 

- ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ทีย่้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 
 

29 18 47 
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  - การศึกษา 

           อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีสถานศึกษาดังนี้ 

ลำดับ โรงเรียน ประเภทการศกึษา เครือข่าย หมู่บ้าน ตำบล 

1 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) อนุบาล-มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ลมทวน หมู่ 4 บ้านดาวโด่ง คลองเขิน 

2 วัดคลองโคน อนุบาล-ประถมศึกษา บางขันแตก หมู่ 2 บ้านคลองโคน คลองโคน 

3 วัดธรรมประสิทธิ ์ อนุบาล-ประถมศึกษา บางขันแตก หมู่ 5 บ้านคลองช่อง คลองโคน 

4 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) อนบุาล-ประถมศึกษา บางขันแตก หมู่ 3 บ้านท้ายหาด ท้ายหาด 

5 บ้านคลองบางกก อนุบาล-ประถมศึกษา ลาดใหญ ่ หมู่ 1 บ้านคลองกก นางตะเคียน 

6 วัดธรรมาวุธาราม(ประชา
รัฐสมทุรการอปุถัมภ์) 

อนุบาล-ประถมศึกษา ลาดใหญ ่ หมู่ 6 บ้านบังปืน นางตะเคียน 

7 วัดลาดเป้ง อนุบาล-มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ลาดใหญ ่ หมู่ 3 บ้านลาดเป้ง นางตะเคียน 

8 ไทยรัฐวิทยา70         
(บ้านบางแก้ว) 

อนุบาล-มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ชายทะเล หมู่ 7 บ้านบางแก้ว บางแก้ว 

9 บ้านบางบ่อ อนุบาล-ประถมศึกษา ชายทะเล หมู่ 5 บ้านบางบ่อ บางแก้ว 

10 วัดศรีสุวรรณคงคาราม
(ราษฎร์สงเคราะห์) 

อนุบาล-ประถมศึกษา บางขันแตก หมู่ 6 บ้านชุมชนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม 

บางขันแตก 

11 วัดบางขันแตก         
(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 

อนุบาล-ประถมศึกษา บางขันแตก หมู่ 1 บ้านบางขันแตก บางขันแตก 

12 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรม
วิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 

อนุบาล-ประถมศึกษา บางขันแตก หมู่ 4 บ้านบางขันแตก บางขันแตก 

13 วัดนางพิมพ ์              
(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 

อนุบาล-ประถมศึกษา บางขันแตก หมู่ 3 บ้านนางพิมพ ์ บางขันแตก 

14 วัดศรัทธาธรรม อนุบาล-มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ชายทะเล หมู่ 1 บ้านรามัญ
ตะวันตก 

บางจะเกร็ง 
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ลำดับ โรงเรียน ประเภทการศกึษา เครือข่าย หมู่บ้าน 

 

ตำบล 

15 วัดบางจะเกร็ง(ประโชต
ประชานุกูล) 

อนุบาล-ประถมศึกษา ชายทะเล หมู่ 2 บ้านบางจะเกร็ง บางจะเกร็ง 

16 บ้านฉู่ฉี ่ อนุบาล-ประถมศึกษา ชายทะเล หมู่ 4 บ้านฉู่ฉี ่ บางจะเกร็ง 

17 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคี
ราษฎร์รังสรรค์) 

อนุบาล-ประถมศึกษา ลมทวน หมู่ 3 บ้านสนามจันทร ์ บ้านปรก 

18 วัดจันทร์เจริญสุข อนุบาล-ประถมศึกษา ลมทวน หมู่ 10 บ้านจนัทร์
เจริญสุข 

บ้านปรก 

19 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) อนุบาล-ประถมศึกษา ลมทวน หมู่ 6 บ้านลมทวน บ้านปรก 

20 วัดโรงธรรม(มิตรภาพที ่70) อนุบาล-ประถมศึกษา ลมทวน หมู่ 5 บ้านโรงธรรม บ้านปรก 

21 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุง
วิทย์) 

อนุบาล-ประถมศึกษา ลมทวน หมู่ 2 บ้านปากลัด คลองเขิน 

22 เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล-ประถมศึกษา ลมทวน หมู่ 0 บ้าน- ลาดใหญ ่

23 อนุบาลสมุทรสงคราม อนุบาล-ประถมศึกษา ชายทะเล หมู่ บ้าน- แม่กลอง 

24 บ้านลาดใหญ่สามัคค ี อนุบาล-มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ลาดใหญ ่ หมู่ 8 บ้านลาดใหญ ่ ลาดใหญ ่

25 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทรศ์ิริ
วิทยาคาร) 

อนุบาล-ประถมศึกษา ลาดใหญ ่ หมู่ 4 บ้าน- ลาดใหญ ่

26 วัดบางประจันต์(หวังเจริญ
ราษฎร์นุกูล) 

อนุบาล-ประถมศึกษา ลาดใหญ ่ หมู่ 1 บ้านบาง
ประจันต์ 

ลาดใหญ ่

27 วัดสวนแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา ลาดใหญ ่ หมู่ 3 บ้านวัดสวนแก้ว ลาดใหญ ่

28 บ้านเขตเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา ลาดใหญ ่ หมู่ 10 บ้านเขตเมือง ลาดใหญ ่

29 บ้านตะวันจาก อนุบาล-ประถมศึกษา ลาดใหญ ่ หมู่ 9 บ้านตะวันจาก ลาดใหญ ่

30 บ้านลาดใหญ ่ อนุบาล-ประถมศึกษา ลาดใหญ ่ หมู่ 5 บ้านลาดใหญ ่ ลาดใหญ ่

31 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนา
นุสรณ์) 

อนุบาล-มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ชายทะเล หมู่ 2 บ้านคลองด่าน แหลมใหญ ่

 

๙ 



โรงเรียนมัธยม สพม. 
1. โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
2. โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
3. โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
4. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

โรงเรียนประถม สพฐ. 
1. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
2. โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 

โรงเรียนเอกชน 
1. โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
2. โรงเรียนดรุณานุกูล อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
3. โรงเรียนสารสาสน์วเิทศสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
4. โรงเรียนประกอบวิทยา 
5. โรงเรียนเอื้อวิทยา 
6. โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิง 

สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) 
2. โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมถ์) 
3. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) 
4. โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทหรินสูตร์) 
5. โรงเรียนเทศบาลแสงวณิช(อุปถัมถ์) 

         - การสาธารณสุข 
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีโรงพยาบาลและสาธารณสุข ดังนี้ 

          1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดใหญ ่
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว 
          3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
          4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่  
          5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากลดั ตำบลคลองเขิน 
          6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว 
          7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบังปืน ตำบลนางตะเคียน 
          ๘. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะวันจาก ตำบลลาดใหญ ่
          ๙. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง 
          10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วฟ้า ตำบลบ้านปรก 
          11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปรก 
          12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางจะเกร็ง 

๑๐ 



13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายหาด 
          14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมใหญ ่
          15. ศูนย์แพทย์ชุมชนพระตรูอุดมสมุทรคุณ 
          16. ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง 
          17. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
          18. โรงพยาบาลแม่กลอง 2 

        - ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ประเพณีของจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่จะคล้ายกับประเพณีประจำทางภาคกลาง ดังในพระ

ราชหัตถเลขาฉบับที่ ๔ เรื่อง "เมืองสมุทรสงครามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ว่า "เมือง
สมุทรสงครามนี้ ท่วงทีภูมิฐานเหมือนอย่างกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกแถบคลองบางใหญ่ บางคูเวียง  มีทางที่จะ
เที่ยวซอกแซกได้มาก ถ้าจะลงเรือเล็กไปเที่ยวจะไปได้หลายวัน คนในพื้นเมืองมีความนับถือเจ้านายและไว้
ตัวเป็นที่สนิทสนมทั่วไป 
  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบประเพณี ของจังหวัดสมุทรสงครามก็
คล้ายคลึงกับประเพณีภาคกลางอื่นๆ อาทิเช่น พิธีแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ บวชนาค โกนจุก พิธีศพ และงานใน
วันสำคัญทางศาสนา 
  สำหรับประเพณีประจำปีนั้น จังหวัดสมุทรสงครามมีประเพณีที่สำคัญอยู่หลายอย่างเช่น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีถวายสลากภัตต์ ประเพณีแห่เทียนประจำพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว ทำบุญสารท
ไทย ประเพณีชักพระ ประเพณีการลอยกระทง 
  นอกจากนี้ยังมีประเพณีอื่นๆ ที่เป็นประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น
ปีใหม่ ในวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ประเพณีนมัสการรอยพระ
บาทตามที่วัดต่างๆ ที่มีรอยพระบาทจำลอง ประเพณีทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น 

พิธีกรรม 

ประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะของจังหวัดสมุทรสงคราม มีดังนี้ 
๑. ประเพณีนมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) กระทำการสักการะบูชา ดังนี้ 
เดือน ๓ วันขึ้น ๑ ค่ำ (วันชิวอิ้ด) มีชาวจีนไปทำการนมัสการปิดทองสรงน้ำกันอย่างหนาแน่น 
เดือน ๔ กลางเดือน คือ วันตรุษไทย 
เดือน ๕ วันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลม ๓ วัน วันที่ ๔ มีการเวียนเทียนสมโภช 
มีมหรสพฉลองเป็นการใหญ่ตลอดทั้ง ๗ วัน 
เดือน ๑๐ วันขึ้น ๒ ค่ำ เทศกาลสารทไทย 
เดือน ๑๑ วันแรม ๒ ค่ำ ชาวจีนและชาวบ้านบางนกแขวก อำเภอบางคนที และชาวบ้านอำเภออัมพวา ไป
นมัสการสรงน้ำหลวงพ่อ ๑ วัน 
เดือน ๑๒ วันแรม ๗ ค่ำ วันชักพระมีการสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพิเศษ อีกครั้งหนึ่ง 

 
 

๑๑ 



 
๒. ประเพณีชักพระของจังหวัดสมุทรสงคราม 
  ประเพณีชักพระเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ จนถึงสิ้นเดือน ๑๒ ประเพณีแต่เดิม ในงานจะมี
เรือแห่กระบวนพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจังหวัดไปตามแม่น้ำแล้วกลับมาที่วัด อัญเชิญพระพุทธรูปไว้
บนพลับพลาหรือศาลาหน้าวัด รุ่งขึ้นมีการบำเพ็ญกุศลถวายผ้าป่าแด่พระในวัดแล้วมีการแข่งเรือ เรือที่เข้า
แข่งมีรูปร่างต่าง ๆ กัน เช่น หัวท้ายลำปั้น มาดยาว เบ็ดยาว มีฝีพายนั่งประจำลำละหลายๆ คนสุดแล้วแต่
เรือนั้นจะยาวมากหรือยาวน้อย บางลำฝีพายนั่งประจำเป็นคู่ ๆ นอกจากคนท้ายและหัวเรือเท่านั้นที่นั่งเดี่ยว 
ต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดต่าง ๆ กัน บางลำชายล้วน บางลำหญิงล้วน บางลำก็ปนกัน เรือที่แข่งต้องจัดให้
คนได้จำนวนพอกัน แข่งกันเป็นคู่ ๆ ทีละคู่ และลำชนะจะต้องชิงธงเหลืองที่ปักไว้บนทุ่นหลักชัยได้ก่อน คน
ดูจะเห็นคนเรือคอยจ้องจะคว้าธงชัยไปตั้งแต่ไกล พอหัวเรือใกล้ทุ่นคนเรือจะกระโจนเข้าคว้าธงทันที ทางวัด
จะจัดหารางวัลไว้ให้ ถ้ามีรางวัลมากก็ให้หมดทั้งลำชนะและลำแพ้ ของรางวัลก็มี สบู่ แป้ง น้ำมัน 
ผ้าเช็ดหน้า ขันน้ำพานรอง ขนม ผลไม้ เป็นต้น 
  ปัจจุบันการแห่อัญเชิญพระพุทธรูปไปทางน้ำไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากเส้นทางการคมนาคม
เปลี่ยนไป ถนนหนทางเจริญขึ้นและมีมาก จึงสะดวกกว่าที่จะแห่ไปทางน้ำ บางวัดนิยมชักพระมาไว้ที่ศาลา
หน้าวัดหรือที่พลับพลาเลย แล้วให้ประชาชนที่เลื่อมใสไปปิดทองสรงน้ำพระทำบุญตามศรัทธา บางวัดก็
อัญเชิญพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดของตนขึ้นไปประดิษฐานบนรถบรรทุกเล็ก ที่ประดับรถอย่างสวยงาม มี
กระถางธูป กระถางน้ำมนต์ไปพร้อมเสร็จ แล้วแล่นช้าๆ หยุดให้ประชาชนได้สรงน้ำปิดทองพระพุทธรูป
อย่างทั่วถึงกัน อาทิ หลวงพ่อแก่นจันทน์วัดป้อมแก้ว และหลวงพ่อแก่นจันทน์วัดใหญ่ เป็นต้น บางวัดที่อยู่
ไกลจากตัวเมืองก็ยังนิยมแห่ไปทางน้ำตามแบบเดิม ส่วนการแข่งเรือก็ยังเหลืออยู่เป็นประเพณีไม่กี่วัด เช่น 
วัดพวงมาลัย วัดปทุมคณาวาส วัดปากง่าม วัดมอญ วัดบางจะเกร็ง วัดปากสมุทร วัดบางลี่ เป็นต้น แต่เรือ
แข่งแบบเดิมดูเหมือนจะทำกันพอเป็นพิธีเท่านั้น การแข่งเรือที่สนุกสนานมากในปัจจุบันกลายเป็นเรือเครื่อง
ประเภทเรือหางยาวเล็กแบบสองตอน เรือแข่งเครื่องขายหมู และแข่งกันเป็นรายบุคคล เป็นที่สนุกสนาน
มาก นอกจากนี้ในบางวัดยังมีการแข่งขันแปลกๆ อีก คือ ใช้กะทะเคี่ยวน้ำตาลแล้วให้คนนั่งแจวแบบแจวเรือ
แข่งกันว่าใครจะชนะ เป็นต้น 
  ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ ประเพณีชักพระของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในปัจจุบัน ไม่ได้เอา
พระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลมองค์จริงออกมาให้ประชาชนได้สรงน้ำหรือปิดทอง ยังคงประดิษฐานอยู่ใน
โบสถ์ ผู้ใดต้องการจะสรงน้ำปิดทองก็ต้องเข้าไปที่โบสถ์ แต่กลับมีการแห่พระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลม
องค์จำลองและพระพุทธรูปปั้นมหาสิทธิการ (ทอง) อดีตเจ้าอาวาสแทน และนิยมแห่กันเป็นประเพณี
ประมาณวันที่ ๑๗ เมษายน มีริ้วขบวนและการแสดงของชาวบ้านอย่างสวยงาม พร้อมกับมีการเล่นสาดน้ำ
ของชาวบ้านควบคู่กันไป 
กำหนดเวลาการชักพระพอรวบรวมได้ดังนี้ 
แรม ๑ ค่ำ วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที แรม ๒ ค่ำ วัดไทร อำเภอบางคนที แรม ๓ ค่ำ วัดบางลี่ อำเภอ
อัมพวา แรม ๔ ค่ำ วัดสวนหลวง แรม ๕ ค่ำ วัดพวงมาลัย แรม ๖ ค่ำ วัดใหญ่ แรม ๗ ค่ำ วัดเพชรสมุทร
วรวิหาร แรม ๘ ค่ำ วัดประทุมคณาวาส แรม ๙ ค่ำ วัดปากสมุทร แรม ๑๐ ค่ำ วัดบางจะเกร็ง แรม ๑๑ ค่ำ 
วัดมอญ แล้วย้อนขึ้นมาตามลำดับวัดในลำคลองแม่กลองจนถึงแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 
 

๑๒ 



3. ประเพณีวันสงกรานต์  
มีทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา และนิยมทำขนมแจกเพื่อนบ้านและญาติมิตร ขนมที่นิยมทำคือ  
ข้าวเหนียวแดง กะละแม ข้าวเหนียวมะม่วง เป็นต้น และมีการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนานต่างๆ เช่น สะบ้า 
ประกวดว่าว ชักกะเย่อ ตะกร้อลอดบ่วง ไต่เสาน้ำมัน (ใช้เสาไม้กลมทาน้ำมันให้ลื่นแล้วข้างบนวางสิ่งของ 
เช่น เงิน เป็นต้น หากผู้ใดปีนได้เก่งก็ได้รางวัลไป) ดำน้ำเป่าน้ำออกจากขวด (ผู้เล่นต้องถือขวดบรรจุน้ ำเต็ม
ดำลงไปในน้ำ แล้วเทน้ำออกจากขวดให้หมด เมื่อโผล่จากน้ำต้องชูขวดเปล่าขึ้นมา ใครโผล่ขึ้นมาก่อนก็ชนะ) 
นอกจากนี้ยังมีการเล่นช่วงรำตี (คล้ายมอญซ่อนผ้า) เป็นต้น 
4. ประเพณีวันตรุษ  
มีทำบุญตักบาตร แล้วนำโกศบรรจุอัฐิบรรพบุรุษใส่ถาดไปบังสุกุล หลังจากทำบุญแล้ว 
5. ประเพณีวันสารท  
มีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และแจกขนมเพื่อนบ้าน ญาติมิตร เช่น กะละแม กระยาสารท กล้วยไข่  
กล้วยหอม 
6. ประเพณีวันลอยกระทง  
มีลักษณะคล้ายกับจังหวัดอื่นๆ ต่างกันที่นอกจากมีการลอยกระทงสวยงามแล้ว ชาวบ้านยังนิยมเอาหยวก
กล้วยมาหั่นเป็นท่อนยาวลอกเป็นกาบ แล้วทำรอยหยักที่ริมทั้งสองข้างของกาบกล้วย เอาธูปจุ่มน้ำมันยาง
ปักไว้กลางกระทง แล้วใส่กระจาดไปลอยแพสวยงามมาก เพราะกระทงลอยไปด้วยกันเป็นแถว  
ปัจจุบันประเพณีบางอย่างได้ลดน้อยลงไป เช่น ประเพณีชักพระ 

         - วัฒนธรรมในอำเภอเมืองสมุทรสงครามที่มีมานาน ได้แก่  

           การกวนกาละแม-รามัญ  ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 

            ซึ่งในอดีตได้มีชาวมอญ ที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่าเข้ามาพึงความร่มเย็นของแผ่นดินไทย โดยมาอาศัย
ในที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่ตำบลบางจะเกร็งในปัจจุบัน กว่าสองร้อยปีแห่งการ ดำรงอยู่  วัดศรัทธาธรรม                
(วัดมอญ) ได้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางทางด้านการศึกษาและสังคมของชุมชนชาวมอญ                  
ณ ตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม เช่นเดียวกับที่อุโบสถไม้สักทองฝังมุกแท้รูปเรือสำเภา หนึ่งเดียว
ของเมืองไทยเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่มีเอกลักษณ์สวยงามที่สุด  ขนมกาละแม-รามัญ 
บริเวณวัดจะมีขนมของชาวมอญ เก่าแก่และดั้งเดิม คือ กาละแม  จัดจำหน่ายภายในวัด โดยแม่บ้านใน
ละแวกนั้นได้รวมตัวช่วยกันผลิตขึ้น เพื่อนำรายได้มาเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกมีความโดเด่นตรงที่ เป็นสูตร
ดั้งเดิม และอร่อยมาก กวนกาละแม ต้องใช้เตาที่มีความร้อนสูง เคี่ยวคนส่วนผสมตลอดเวลาเป็นเวลา ๖ ชม 
สมัยโบราณไม่มีเครื่องทุ่นแรงที่เป็นเตาแบบนี้ จึงต้องออกแรงกวนโดยใช้มือกวนตลอดเวลา คงทั้งร้อนและ
เหนื่อย ส่วนผสมหลักของขนม ได้แก่น้ำมันพืช มะพร้าว และน้ำตาลปีบ หัวใจของขนมกาละแม-รามัญ คือ
กาบหมากที่นำมาห่อขนม กาบหมากจะช่วยในการชึมชับเอาน้ำมันออกจากขนม จนขนมอยู่ในสภาพพอดี  
อร่อยน่าทาน การเตรียมกาบหมาก ต้องตัดให้เป็นไซด์พอดี และทำความสะอาด ทีละชิ้น แล้วจึงนำไปผึ่งให้
แห้ง ขั้นตอนนี้เป็นอีกขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่าการทำ  กาละแมโบราณ เพราะเราต้องเตรียมหากาบหมาก
ซึ่งไม่ได้มีทั่วไป แถมราคาสูงอีกด้วยอันละประมาณ ๒.๕๐ บาทและต้องใช้เป็นร้อยกาบในแต่ละครั้งเมื่อ
กวนกาละแมจนครบ ๖ ชม.แล้วจึงเทกาละแมลงบนกาบหมาก ม้วนเป็นหลอดกลมยาวแล้วนำไปตัด ชิ้นพอ
คำ ค่อยใส่ถุงจำหน่ายอร่อยมาก ทั้งหวานทั้งมัน แถมยังเก็บไว้ได้นาน และกาบหมาก็เปรียบเสมือนภาชนะ
ชั้นดี ที่ช่วยถนอมขนมไม่ให้ชื้น 
 

๑๓ 



 

- สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

         ดอนหอยหลอด  เป็นสันดอน ตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือที่
ชาวบ้านเรียกกันว่า “ทรายขี้เป็ด” ครอบคลุมพื้นที ่๒ แห่ง แห่งแรกไดแ้ก่ ดอนนอก อยู่บริเวณปากอ่าวแม่
กลอง เดินทางไปได้โดยทางเรือ ตอนในอยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง และอีกแห่งคือ ชายหาด
หมู่บ้านบางบ่อ ตำบลบางแก้ว ช่วงเหมาะสมที่จะท่องเทีย่วดอนหอยหลอด คือ ประมาณ เดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม 

วัดศรัทธาธรรมหรือวัดมอญ พระอุโบสถทำด้วยไม้สักทอง ผนังฝังมุกทั้งด้านในและด้านนอกลวดลาย         
มีความละเอียดงดงามมาก แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติและรามเกียรติ์ภายในประดิษฐานหลวง
พ่อบ้านแหลม หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด  หลวงพ่อพุทธโสธรวัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือวัดบ้านแหลม 
เดิมช่ือวัดศรีจำปา เป็นวัดที่สำคัญของจังหวัด “หลวงพ่อบ้านแหลม” มคีวามศักด์ิสิทธิ์ เป็นที่เคารพเลื่อมใส
ของชาวบ้านทั่วไป เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวรวิหาร ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดเพชรสมุทรวรวิหาร” 

อนุสรณ์สถานแฝดสยามอนิ-จัน เพื่อเป็นอนุสรสถานแดฝ่าแฝดสยามอิน-จัน ที่ได้สร้าง  
ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปทั่วโลก  มีอาคารโถงจัดแสดงชีวประวัติของแฝดสยามอิน-จัน  
แฝดสยาม อิน-จัน ฝาแฝดที่มีร่างกายท่อนบนติดกัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ 
ยาวนาน จนถึงอายุ ๖๓ ปี ได้รับการกล่าวขานทำให้ประเทศไทยเป็นทีรู่้จักไปทั่วโลกในชื่อ   
“Siamese Twin” 
ตลาดร่มหุบ ตลาดร่มหุบหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดเสี่ยงตาย หรือ ตลาดริมทางรถไฟ ตั้งขายอยู่ที่ริม
ทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟฟ้าแม่กลอง บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะว่างขายสินค้าบนพื้นจนติดกับรางรถไฟ เวลา
รถไฟมาก็ต่างหุบร่มที่กางและเก็บสินค้าภายในพริบตา เปิดขายทุกวันเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เวลารถไฟ
วิ่งผ่านตลาดหุบร่ม วันละ ๘ รอบ (โดยประมาณ)  

ดังนี้ ๐๖.๒๐, ๐๘.๓๐, ๐๙.๐๐, ๑๑.๑๐, ๑๑.๓๐, ๑๔.๓๐, ๑๕.๓๐ และ ๑๗.๔๐ น. 

 - องค์กร/สถาบันต่างๆ 
  มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนที่โดดเด่น ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล กลุ่มวิสาหกจิ

 ชุมชนพรนมิิต, กลุ่มวสิาหกิจชมุชนบ้านดาหลา, กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเรือนไม้หอม, วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
 น้ำตาล มะพร้าวบ้านคลองโคน, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง
 สมุทรสงคราม  และศูนย์เครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 



แผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 



     1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Used) 
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  ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ข้อมูลพื้นที่การเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  ปี 2564 

ลำดับ  
ที ่

ตำบล 

พื้นที ่

ทั้งหมด 

 (ไร่) 

พื้นที่
การเกษตร 

(ไร่) 

พื้นที่ปลูก
มะพรา้ว 

(ไร่) 

พื้นที่ปลูก
ส้มโอ 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูก
มะขาม
เทศ (ไร่) 

พื้นที่
ปลูก
ลิ้นจี่ 
(ไร่) 

พื้นที่
ปลูก

มะนาว 
(ไร่) 

พื้นที่
ปลูก
กล้วย 
(ไร่) 

พื้นที่
ปลูกพืช
อื่น (ไร่) 

พื้นที่
เพาะเลี้ยง
ประมง 
(ไร่) 

พื้นที่  
นาเกลือ 

(ไร่) 

พื้นที่
ประมง
ชายฝั่ง 

รวม 

1 บางขันแตก ๘,๓๕๒ 5,881 ๕,๖03 197 ๐ 7 10 6 10 ๖๗ ๐ 0 5,900 

2 ท้ายหาด ๒,๕๘๖ 1,018 1,032 2 ๐ 1 ๔ 0 ๑ 25 ๐ 0 1,065 

3 แหลมใหญ ่ ๑๐,๘๕๔ 2,914 ๒,๗๗๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ 139 136 ๐ 701 3,754 

4 คลองเขิน ๔,๗๕๖ 2,989 2,942 3 ๐ ๐ 2 5 ๐ ๒๐ ๐ 0 2,972 

5 ลาดใหญ ่ ๑๕,๘๕๐ 5,992 3,595 0 85 ๐ 1 4 22 ๒๓๙ 2,035 0 5,981 

6 บ้านปรก ๔,๙๒๔ 601 591 2 ๐ 0 ๒ 1 4 ๑ ๐ 0 601 

7 นางตะเคียน ๑๐,๔๓๗ 6,522 6,183 0 20 ๐ 9 8 ๗ ๑๑๘ ๐ 0 6,326 

8 บางจะเกร็ง ๔,๑๕๖ 991 99 ๐ ๐ ๐ 5 ๐ ๐ 492 ๐ 424 1,020 

9 คลองโคน ๒๐,๐๕๖ 4,331 261 ๐ ๐ ๐ 2 ๐ ๐ 4,066 ๐ 1,690 6,019 

10 บางแก้ว ๑๗,๗๐๒ 9,633 51 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ 3,118 5,327 546 9,051 

11 แม่กลอง ๕,๗๓๔ 1,240 ๑,๒๒๙ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๓ ๗ ๐ 0 1,240 

รวม ๑๐๕,๔๐๗ ๔2,112 ๒๔,361 204 105 8 36 27 ๕๖ ๘,๒๘๙ 7,362 ๓,๓๖๑ 43,929 
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ตารางบทที่ 2 

การวิเคราะหส์ถานการณ์การเกษตรของอำเภอ 

2.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห ์
 2.1.1 เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
  1) เกษตรกร 
      (1) ครัวเรอืนเกษตรกร 
      อำเภอเมืองสมุทรสงครามมีครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 4,473 ครวัเรือน โดยมีหัวหน้า
ครัวเรือนเกษตรกรอายุระหว่าง 65 ปีขึ้นไป จำนวน 1,057 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.63 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 56-65 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 22.12 และอายุระหว่าง 46-55 ป ีคิดเป็นร้อยละ 18.70 ตามลำดับ 
ตารางที่ 1 แสดงหัวหน้าครัวเรือนจำแนกตามอายุ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ช่วงอายุ (ปี) ครัวเรือน ร้อยละ 
65 ปีขึ้นไป 1,057 23.63 
56 - 65 ปี 990 22.12 
46 - 55 ปี 836 18.70 
36 - 45 ปี 794 17.75 
26 - 35 ปี 643 14.38 
18 - 25 ปี 153 3.42 

รวม 4,473 100 
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, 2564 

 

 
ภาพที่ 1  แสดงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรจำแนกตามอายุ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม)  

๑๘ 



 
(2) ลักษณะการประกอบอาชีพ 
    อำเภอเมืองสมุทรสงครามมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพหลักส่วนใหญ่เป็นการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เป็นหลัก จำนวน 3,721 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 83.20 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
รอง จำนวน 752 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.80 
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ลักษณะการประกอบอาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 3,721 83.20 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 752 16.80 

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, 2564   
 

 
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการประกอบอาชีพอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม) 
 

(3) ลักษณะการถือครองที่ดิน 
    ลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นเจ้าของ

เอง จำนวน 2,498ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.83 รองลงมาคืออื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) จำนวน 
1,594ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.65 และเช่า จำนวน 381 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.52 ตามลำดับ 
ตารางที่ 3 แสดงลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  

ลักษณะการถือครอง ครัวเรือน ร้อยละ 
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 2,498 55.83 
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 1,594 35.65 
เช่า 381 8.52 
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, 2564 

๑๙ 



 
ภาพที่ ๓ แสดงลักษณะการถือครองที่ดินอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม) 
 

(4) ประเภทเอกสารสิทธิ์ (เฉพาะเกษตรกรเป็นเจ้าของเอง) 
     เกษตรกรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มกีารถือครองทีด่ินแบบเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด 

จำนวน 2,177 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.14รองลงมาคือไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 305ครัวเรือน  คิด
เป็นร้อยละ 12.22 และตราจอง/โฉนดตราจอง จำนวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.64 ตามลำดับ  

   
ตารางที่ 4 แสดงลักษณะประเภทเอกสารสิทธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประเภทเอกสารสิทธิ์(ครัวเรอืน)  
รวม โฉนด/น.ส.ทุกประเภท ตราจอง/โฉนด ตราจอง ไม่มีเอกสารสิทธิ ์

2,177 16 305 2,498 
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, 2563 
 

 
ภาพที่ ๔ แสดงประเภทเอกสารสิทธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม) 
 

๒๐ 



          2) องคก์รและสถาบันเกษตรกร  
(1) กลุ่มเกษตรกร/สถาบัน   
     อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 7 กลุ่ม มีสมาชิก 101 ราย กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร 7 กลุ่ม สมาชิก 89 ราย กลุ่มยุวเกษตรกร 14 กลุ่ม สมาชิก 321ราย วิสาหกิจชุมชน 68 แห่ง 
สมาชิก 793 รายสหกรณ์จำนวน 4 แห่ง สมาชิก 171 ราย และกลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่ม สมาชิก 30 ราย 
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  

ตำบล 
กลุ่มส่งเสริม

อาชีพ 
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร 

กลุ่มยุว
เกษตรกร 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

สหกรณ ์ กลุ่มเกษตรกร 

กลุ่ม สมาชิก  
(ราย) 

กลุ่ม สมาชิก 
(ราย) 

กลุ่ม สมาชิก 
(ราย) 

แห่ง สมาชิก 
(ราย) 

แห่ง สมาชิก 
(ราย) 

กลุ่ม สมาชิก 
(ราย) 

คลองโคน 0 0 0 0 1 10 10 152 0 0 0 0 
แหลมใหญ ่ 1 16 0 0 1 24 4 54 0 0 0 0 
บางจะเกร็ง 0 0 1 9 2 73 3 24 0 0 0 0 
บางแก้ว 0 0 2 31 1 20 8 70 0 0 0 0 
ลาดใหญ ่ 0 0 0 0 1 10 6 12 0 0 0 0 
นางตะเคียน 1 15 0 0 2 69 4 39 0 0 0 0 
คลองเขิน 1 20 1 12 2 25 5 73 0 0 1 0 
บ้านปรก 1 15 1 15 2 69 9 128 0 0 0 0 
ท้ายหาด 0 0 1 12 1 20 7 71 0 0 0 0 
บางขันแตก 3 41 1 10 1 6 8 99 0 0 0 0 
แม่กลอง 0 0 0 0 0 0 5 38 0 0 0 0 
รวม 7 107 7 89 14 326 69 810 0 0 0 0 

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, 2564 
 
 3) ศูนย์เรียนรู้และเครอืข่าย 
  อำเภอเมืองสมุทรสงครามมีแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  1 ศูนย์ และศพก. เครือข่าย 18 ศูนย์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 
ศูนย์  ศูนย์จัดการดินและปุ๋ย 3 ศุนย์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 10 ศูนย์ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 4 ศูนย์ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 7 ศูนย์  
ตารางที่ 6  แสดงจำนวนแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ตำบล ศพก. ศพก. 
เครือข่าย 

ศจช. ศดปช. ศบกต.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการพัฒนาที่ดิน กษ. ปศุสัตว์  ปฏิรูป 

คลองโคน  1   1    1 

แหลมใหญ่  1   1    1 

บางจะเกร็ง     1    1 

๒๑ 



บางแก้ว     1     

ลาดใหญ่  1   1     

นางตะเคียน  3 1  1    1 

คลองเขิน  2  1 1  1   

บ้านปรก 1 3   1    1 

ท้ายหาด  5  1 1  1  1 

บางขันแตก  2 1 1 1    1 

แม่กลอง          

รวม 1 18 6 2 10 0 2 0 7 

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, 2564 

  (1) อาสาสมัครเกษตร 
       อำเภอเมืองสมุทรสงครามมีอาสาสมัครเกษตร จำนวน 102 คน โดยมีอาสาปศุสัตว์
จำนวนมากที่สุดจำนวน 156 ราย รองลงมาคือเกษตรหมู่บ้าน 102 ราย และหมอดินอาสา 82 ราย 
ตามลำดับ อย่างไรก็ตามอาสาเกษตรบางรายทำหน้าที่อาสามากกว่า 1 หน้าที่ 
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลอาสาสมัครเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตำบล 

 

หน่วยงาน /อาสาสมัครเกษตร (ราย) 

ครูบัญชี
อาสา 

หมอดิน
อาสา 

ประมง
อาสา 

เศรษฐกิจ
การเกษตร 

อาสาสมัคร
ปฏิรูปที่ดิน 

อาสา  
ปศุสัตว์ 

สหกรณ์ 
อาสาสมัคร
ฝนหลวง 

เกษตร
หมู่บ้าน 

แม่กลอง 1 0 1 0 0 6 0 0 15 

บางขันแตก 1 12 9 0 0 7 0 0 12 

ลาดใหญ ่ 2 15 4 0 0 12 0 0 12 

บ้านปรก 3 12 3 0 0 10 0 0 11 

บางแก้ว 1 3 6 0 0 10 0 0 10 

ท้ายหาด 2 6 0 0 0 4 0 0 6 

แหลมใหญ ่ 2 9 4 0 0 10 0 0 8 

คลองเขิน 4 9 0 0 0 8 0 0 9 

คลองโคน 1 5 3 0 0 12 1 0 7 

นางตะเคียน
ตะเคียน 

1 6 0 1 0 7 0 0 7 

บางจะเกร็ง 2 5 3 0 0 70 0 0 5 
รวม 20 82 33 1 0 156 1 0 102 

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, 2564 

 

๒๒ 



 

  (2) ปราชญ์ชาวบ้าน 
  อำเภอสมุทรสงครามมีปราชญ์ชาวบ้านภายใต้โครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการดำเนินการโครงการได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์
ความรู้ตามวิถีของปราชญ์แต่ละคน ซึ่งในอำเภอเมืองสมุทรสงครามมีปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 4 คน  
 
ตารางที่ 8  แสดงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตำบล จำนวน (ราย) ชื่อ – สกลุ ที่อยู ่
ท้ายหาด 1 นายอิทธิเดช กาฬดิษฐ์ เลขที่ 76/2 ม.4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง

สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
คลองเขิน 1 นางอุไร  ภู่สกุล เลขที่ 34/1 ม. 9 ต.คลองเขิน อ.เมือง

สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
นางตะเคียน 1 นางรินนภา  ธนิกกุล เลขที่ 8/1 ม. 1  ต.นางตะเคียน            

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
ลาดใหญ ่ 1 นายบุญยืน  กล่ำสวัสดิ์ เลขที่ 111/1 ม. 7 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
รวม 4   

 
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, 2564 

  

 ๒๓ 



  (3) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ชื่อเกษตรกรตน้แบบ : นางถริดา เอกแก้วนำชัย  อายุ 65 ปี 
บ้านเลขที่ 43/1 หมู ่6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดเมืองสมุทรสงคราม 
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรในพื้นที่ตําบลบานปรก สวนใหญปลูกมะพราวรอยละ 90 และพื้นที่ปลูกเป็น
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกมะพราว (S2) โดยปลูกมะพราวตาลเพื่อผลิตนำ้ตาลมะพราวจําหนาย 
สภาพปัญหา :    - ประสบปญหาราคานำ้ตาลใสราคาถูก 
  - ผลผลิตลดลงเน่ืองจากมะพราวกลายพันธุ 
  - ราคาปุยและสารเคมีแพง 
  - โรคแมลงศัตรูพืชระบาด 
แนวทางการพฒันา : การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการเพิ่มรายไดแกเกษตรผปูลูกมะพราว 
เทคโนโลยีเดนของศนูยเรียนรู : ภูมิปญญาการทําน้ำตาลมะพราวน้ำตาลไซรัป และน้ำตาลมะพร้าวผง 
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มมลูคาสินคาเกษตร พัฒนาคุณภาพ 
หลักสูตรเรียนร ู: ๑. การใชปุยอินทรีย และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
   2. การลอกเลนเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
   3. การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชมะพราว 
   4. การผลิตนำ้ตาลมะพราว 
หลักสูตรบังคับ  
   1. วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 

 2. เกษตรผสมผสาน 
หลักสูตรเสริม  

 1. บัญชีต้นทนุอาชีพ องค์กรเกษตรกร  
 2. การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคุลIFPP และแผนธุรกิจกลุ่ม 

ศูนย์เครือข่าย จำนวน 18 ศนูย์  

 
ฐานการเรียนรู: ฐานการเรียนรทูี่ ๑ ฐานการใชปุยอินทรีย รวมกับปุยเคม ี
  ฐานการเรียนรทูี่ ๒ การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
  ฐานการเรียนรทูี่ 3 การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชมะพราว 
  ฐานการเรียนรทูี่ 4 การลอกเลนหรือการขึ้นเลน 
  ฐานการเรียนรทูี่ 5 การเพ่ิมมูลคาผลิต และการแปรรูป 

 

 

 

 

 
 

 ๒๔ 



 
ตารางที่ 9 ศนูย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 
  
 

 

 

 

 

 

๒๕ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศพก.หลัก        ศพก.เครือขา่ย 

 
ภาพที่ ๕ แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเครือขา่ย 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 

 ๒๖ 



 
  (4) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญม่ะพร้าว 

 อำเภอเมืองสมุทรสงครามมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะพรา้ว จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่  
 1. แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

สมาชิกจำนวน 49 ราย พื้นที่จำนวน 216 ไร ่
 2. แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สมาชิกจำนวน 39 ราย พื้นที่จำนวน 359 ไร ่
 3. แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สมาชิกจำนวน 43 ราย พื้นที่จำนวน 12๗ ไร่   
  4. แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
สมาชิกจำนวน 32 ราย พื้นที่จำนวน 86 ไร ่
 
แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่มะพร้าวอำเภอเมืองสมุทรสงคราม     
ที่อยู่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม       
กิจกรรม  มะพร้าวผลแก ่  

• เป้าหมายการดำเนินงานลดต้นทุนการผลิต จาก  12,050 บาท/ต่อไร่ เป็น 11,450  บาท (5%) 
• เป้าหมายผลผลิต  เพิ่มผลผลิต จาก  1,500  กิโลกรัม/ไร่ เปน็  1,575 กิโลกรัม/ไร่ (5 %)  
• เป้าหมายรายได ้  15,000  บาท/ไร ่       
• ประมาณการรายจ่าย 12,050  บาท/ไร ่       

กิจกรรมทีต้องการพัฒนา 
1. พัฒนาสายพันธ์ุมะพร้าว 
2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3. รวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต 
4. การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน GAP     
5. ลดการเผา ตัดอ้อยสดส่งโรงงงาน  

      
 
 
 
 

 ๒๗ 



ตารางที่ 10 แสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่มะพร้าวอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การ
ปฏิบัต ิ
ดูแล 

มะพร้าว 
ปลูกใหม ่
(6เดือน
ขึ้นไป) 
 
 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

กำจัด
วัชพืช 

ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์/
ปุ๋ยคอก 
20 กก./

ต้น  

ให้น้ำ 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

กำจัด
วัชพืช 

ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์/
ปุ๋ยคอก 
20 กก./

ต้น 

ใส่ปุ๋ยเคม ี
15-15-15 
1ปี 1 กก./ต้น 
2ปี 2 กก./ต้น 
3ปี 3 กก./ต้น 

4ปี 4 กก./ต้น 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

มะพร้าว
ที่ให้
ผลผลิต
แล้ว 

ลอกเลน กำจัด
วัชพืช 

ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์/
ปุ๋ยคอก 
50 กก./

ต้น  

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

กำจัด
วัชพืช 

ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์/
ปุ๋ยคอก 
50 กก./

ต้น  

ใส่ปุ๋ยเคม ี
13-13-21 

4-5  กก./ต้น 

 

 การตัดแต่งทางมะพร้าว ทำความสะอาดสวนมะพร้าว 
สำรวจและป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ ด้วงแรด, ด้วงไฟ, หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม 

ผลผลิต 
 

มะพร้าว
ผล 

 

           

มะพร้าว
อ่อน 

            

มะพร้าว
ตาล 

            

 ๗ ๒๘ 



 
ต้นทุนการผลติมะพร้าวผลแก่ อายุ 0-5 ปี ต่อไร่/ป ี

1. ค่าต้นพันธ์ุ    1,750 – 3,000 บาท 
2. ค่าตัดหญ้า   2,800 บาท 
3. ค่าปุ๋ยคอก   250 บาท 
4. ค่าปุ๋ยเคมี + แรงงาน  1,750 บาท 
5. ค่าแรงงานปลูก  250 - 750 บาท 
6. ค่าแรงให้น้ำ   9,000 บาท 
7. ค่ายาปราบศัตรูพืช + แรงงาน 790 บาท 
8. ค่าเช่าที ่  1,000 บาท/ไร่/ป ี

รวมต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย  17,590 – 19,340 บาท/ไร่/ป ี
 
ต้นทุนการผลติมะพร้าวผลแก่ (อายุ 5 ปี ขึ้นไป ) ต่อไร่/ป ี

1.ค่าลอกเลน      5,000 บาท 
2.ค่าตัดหญ้า (3 ครั้ง)            2,100 บาท 
3.ค่าปุ๋ยคอก (1 ครั้ง/2 กระสอบๆละ 30 บาท) 1,500 บาท 
4.ค่าเก็บเกี่ยว     3,120 – 3,870 บาท 
(ค่าขึ้น 250 - 375 บาท/ไร/่ครั้ง ค่าเก็บผล + ค่าขนมะพร้าว 270 บาท/ไร่/ครั้ง) 
5.ค่าเช่าที ่      1,000 บาท 

รวมต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย(ไม่รวมค่าแรงเจ้าของสวน) 12,720 – 13,470 บาท/ไร่/ปี 
(ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 ผล/ป/ีไร่) ต้นทุนการผลิต     8.48 – 8.98 บาท/ผล 
 
ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การผลิตมะพร้าว สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 60-63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๙ 



 
 

2.1.2 ศักยภาพพื้นที/่ทรัพยากรการเกษตร 
 1) ทรัพยากรดิน 

 

 
 

 ๓๐ 



 
 
 
 
 

 ๓๑ 



 
ภาพที่ ๖-๘ แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 (ที่มา : กรมพฒันาที่ดิน) 
 
 
 
 
 

 ๓๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙ แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 (ที่มา : กรมพฒันาที่ดิน) 

 

 
 
 
 
 
 

 

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 36,312 69 
พื้นที่นาเกลือ 14,514 27 
พื้นที่น้ำ  2,287 4 

 ๓๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1๐ แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 (ที่มา : กรมพฒันาที่ดิน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1๑ แสดงพื้นที่ทรัพยากรดินอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 (ที่มา : กรมพฒันาที่ดิน) 

 
 

 

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ชุดดินสมุทรสงคราม 53,823 95 
ชุดดินท่าจีน 1,576 3 
ชุดดินดำเนินสะดวก 976 2 

69%

27%

4%

แผนภูมิแสดงพื้นที่ทรัพยากรดิน
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า พื้นที่นาเกลือ พื้นที่น้้า

95%

3%2%

แผนภูมิแสดงข้อมูลชุดดิน
อ าเภอเมือง สมุทรสงคราม

ชุดดินสมุทรสงคราม ชุดดินท่าจีน ชุดดินด้าเนินสะดวก

 ๓๔ 



2) ทรัพยากรน้ำ 
                    อำเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตรเป็นหลัก ประมาณ     
     36.45 % ของพ้ืนที่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังแหล่งน้ำอื่นๆ ทีใ่ช้ในการเกษตรดังนี้ 
  - แหล่งน้ำใต้ดินบ่อบาดาลอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งสิ้น.-.บ่อ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1๒ ภาพแผนที่แหล่งน้ำธรรมชาติ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 256๓) 

- แหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลอง ทะเลสาบและในพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นน้ำจืด ปกติน้ำผิวดิน
จะได้รับการเติมจากฝน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีแหล่งน้ำผิวดินที่ใช้ทำการเกษตรดังนี้ แหล่งน้ำจากกรม
พัฒนาที่ดิน จำนวน ...-... แห่ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก จำนวน ...-.... แห่ง โครงการชลประทานขนาด
กลาง จำนวน  ..1..... แห่ง  โครงการชลประทานใหญ่ จำนวน ..-....แห่ง และ แหล่งน้ำจากสำนักงานปฏิรูป
ที่ดิน จำนวน ..-.... แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓๕ 

http://local.environnet.in.th/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94


2.1.3 สินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น/สินค้า GI  
        1. ส้มโอขาวใหญ่สมทุรสงคราม 

ประวัติความเป็นมา จังหวัดสมุทรสงครามมีการปลูกส้มโอตั้งแต่ประมาณปี 2475 ปลูกครั้ง
แรกในตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเกษตรกรนำผลส้มโอจากบางกอกน้อยฝั่ง
ธนบุรีมาบริโภคและได้นำเมล็ดมาเพาะและปลูกแบบสวนหลังบ้านหลังเตาตาล ปรากฏว่าผลผลิตมีคุณภาพดี 
จึงทำการขยายพื้นที่ปลูกสู่ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และ
ตำบลอื่นๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับ
เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเวลานานกว่า 30 ปี เนื่องจากรสชาติที่อร่อย ผลค่อนข้างใหญ่ หนึ่งผลมี 
12 – 14 กลีบ กุ้งใหญ่เบียดกันแน่นสีขาวอมเหลือง รสหวานถึงอมเปรียวเล็กน้อยมีน้ำมากแต่ไม่แฉะ มีเมล็ด
เล็กส่วนใหญ่เมล็ดลีบ(ไม่มีเมล็ด) เก็บได้นานเป็นเดือนหลังการเก็บเกี่ยว ในเดือนเมษายนส้มโอขาวใหญ่
สมุทรสงครามจะมีรสชาติหวานและอร่อยเป็นพิเศษ แต่จะออกสู่ตลาดมากอยู่ 2 ช่วงใหญ่ๆคือในช่วงเดือน
เมษายนและเดือนสิงหาคม จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดงานส้มโอขึ้นในปี 2528 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง
ของส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม และในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีได้มีการจัดงานลิ้นจี่และของดีเมืองแม่
กลองขึ้น ซึ่งในงานดังกล่าวเกษตรกรได้นำผลไม้หลักของจังหวัดได้แก่ส้มโอและลิ้นจี่มาจำหน่าย ทำให้ส้มโอ
ขาวใหญ่สมุทรสงครามมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 

ส้ ม โ อ ข า ว ใ ห ญ่ ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม  ( Som-O Khaw Yai Samutsongkram sinv 
Samutsongkhram Khaoyai Pomelo) หมายถึง ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ที่มีผลค่อนข้างใหญ่ มีขนาดเส้นรอบผล
ประมาณ 17-24 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 1.2 – 2.5 กิโลกรัม ทรงผลกลมสูงไม่มีจุกเด่นชัด ท้ายเรียบเมื่อแก่จัด
จะมีก้นบุ๋มเล็กน้อย เปลือกผิว ผิวเรียบสีเขียวอมเหลือง ต่อมน้ำมันใหญ่ เปลือกหนา เปลือกด้านในสีขาว เนื้อ  
กุ้งมีขนาดใหญ่ สีขาวอมเหลืองเบียดกันแน่น ผลหนึ่งมีประมาณ 12-14 กลีบ แยกออกจากกันได้ง่ายแกะร่อน
ไม่ติดเปลือก มีเมล็ดเล็ก ส่วนใหญ่เมล็ดลีบ(ไม่มีเมล็ด) รสชาติ รสหวานถึงอมเปรียวเล็กน้อย รสเข้มข้น       
(รสจัด) มีน้ำมากแต่ไม่แฉะ ความหวานไม่ต่ำกว่า 9 องศสบริกซ์ ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่ตำบลบางขันแตก ตำบล    
ท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเกษตรกรปลูกส้มโอจำนวน 87 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูก 204 ไร่ 
ปริมาณผลผลิต เฉลี่ยปี 2563 เฉลี่ย 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ ช่องทางการจำหน่ายจะจำหน่ายให้แก่พ่อค้าคน
กลางและเกษตรกรบางรายก็จำหน่ายผลผลิตเอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอ
อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 
2563 จำนวน 11 ราย 

 
ตารางที่  ๑๑  แสดงจำนวนขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอ
ขาวใหญ่สมุทรสงคราม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล 

ที่อยู่ 

เลขที ่ หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ 
1 นางอนุรัตน์  อิ่มเกียรต ิ 111/3 2 บางขันแตก เมืองฯ 

2 นายปรีชา  ชิณณะวิโรจน์ไพศาล 85/1 2 บางขันแตก เมืองฯ 

3 นางจวง  สำลี 15 3 บางขันแตก เมืองฯ 

4 นายสัมพันธ์  กล้ายประยงค ์ 66/2 2 บางขันแตก เมืองฯ 

 ๓๖ 



 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล 

ที่อยู ่

เลขที ่ หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ 
5 นางละออง  บุญรอด 5/1 3 บางขันแตก เมืองฯ 

6 นายบุญชอบ  ทิพย์ดำรงพงษ์ 139 3 บางขันแตก เมืองฯ 

7 นายเสียง อินทร์ประเสริฐ 116/1 3 บางขันแตก เมืองฯ 

8 นางบุญทรัพย์  ชูศร ี 116 3 บางขันแตก เมืองฯ 

9 นางสาวกัญญาลักษณ์  รักภักด ี 86 2 บางขันแตก เมืองฯ 

๑0 นายสมบรูณ์  ตันติวิภาวิน 63/1 2 บางขันแตก เมืองฯ 

11 นางสมเจตน์  ลิ้มสกลุ 87 2 บางขันแตก เมืองฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓๗ 



2.1.4 สินค้าเกษตรที่สำคัญ 
          ชนิดสินค้ามะพร้าว   
  1) พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
      (1) เขตความเหมาะสม  

 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลกูมะพร้าวทั้งหมด จำนวน 24,296 ไร ่     
แบ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก  (S1) จำนวน 2,902 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.94  พื้นที่เหมาะปานกลาง 
(S2) จำนวน 21,020 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 86.52 พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) จำนวน 0 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0  
และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน 374 คิดเป็นร้อยละ 1.54  

 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ภาพที่ 1๓ แผนทีแ่สดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สำหรับปลูกมะพร้าว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  

                                   (ที่มา : กรมพฒันาที่ดิน) 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓๘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1๔ แสดงร้อยละแต่ละระดับช้ันความเหมาะสมสำหรับปลูกมะพร้าว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, พ.ศ.2564) 
 
      (2) พื้นที่ปลูกมะพร้าว  

 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำนวน 24,296 ไร่      
โดยปลูกมากที่สุดคือ ตำบลนางตะเคียน จำนวน 6,183 ไร่ รองลงมาคือตำบลบางขันแตก จำนวน 5,602 ไร่ 
และตำบลลาดใหญ ่จำนวน 3,595 ไร่ ตามลำดับ   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1๕ แสดงพื้นที่ปลูกมะพร้าว (พื้นที่ปลูกจริง) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, พ.ศ.2564)

(S1) 11.94% 

(S2) 86.52 % 

(N) 1.54 % 

 ๓๙ 



2) ปริมาณการผลิต   
 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีพ้ืนที่การปลูกมะพร้าว จำนวน 24,360 ไร ่3,641 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่ปลูกมากตำบลนางตะเคียน จำนวน 6,183 ไร่  

จำนวน 710 ครัวเรือน รองลงมาคือตำบลบางขันแตก จำนวน 5,602 ไร่ 917 ครัวเรือน และตำบลลาดใหญ่ จำนวน 3,595 ไร่ 795 ครัวเรอืน ตามลำดับ 
 

ตารางที่ ๑๒-๑๔ แสดงปริมาณการปลูกมะพร้าว แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก ่มะพร้าวผล มะพร้าวอ่อน และมะพร้าวตาล อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
  

ตำบล พื้นที ่
ทั้งหมด (ไร่) 

พื้นที่ทำ
การเกษตร 

(ไร่) 

ครัวเรือน 
เกษตรกร
ทั้งหมด 

พื้นที่ปลูกมะพร้าวผล จำนวน… 13,609.....ไร ่

จำนวน
ครัวเรือน 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่ให้ผลผลติ 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่/ปี) 

ผลผลิตทั้งหมด 
(ตัน) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท/ไร/่ปี) 

บางขันแตก 8,352 5,881 1,041 747 4,716 4,716 1,520 7,074 8,900 

ท้ายหาด 2,586 1,018 170 116 953 910 1,520 1,383 6,800 
บางแก้ว 17,702 9,633 277 8 43 43 1,500 65 6,800 
คลองเขิน 4,756 2,989 453 217 1,287 1,287 1,520 1,956 6,800 
คลองโคน 20,056 4,331 128 21 121 121 1,520 184 6,800 
บ้านปรก 4,924 601 246 213 541 490 1,520 745 6,800 
แหลมใหญ ่ 10,854 2,914 262 127 1,627 1,627 1,520 2,473 6,800 
ลาดใหญ ่ 15,850 5,992 910 410 1,490 1,490 1,520 2,265 6,800 
นางตะเคียน 10,437 6,522 796 309 1,503 1,503 1,520 2,285 8,900 
บางจะเกร็ง 4,156 991 73 9 99 99 1,520 150 7,500 
แม่กลอง 5,734 1,240 117 114 1,229 1,229 1,520 1,868 6,800 

รวม 105,407 42,112 4,473 2,291 13,609 13,515 1,520 20,448 7,245 
(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, พ.ศ.2564) 
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ตำบล พื้นที ่

ทั้งหมด (ไร่) 
พื้นที่ทำ

การเกษตร 
(ไร่) 

ครัวเรือน 
เกษตรกร
ทั้งหมด 

พื้นที่ปลูกมะพร้าวอ่อน จำนวน…2,251.....ไร ่

จำนวน
ครัวเรือน 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่ให้ผลผลติ 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่/ปี) 

ผลผลิตทั้งหมด 
(ตัน) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท/ไร/่ปี) 

บางขันแตก 8,352 5,938 1,031 128 533 533 2,250 1,199.25 4,250 

ท้ายหาด 2,586 1,018 170 28 73 73 2,250 119.25 4,250 
บางแก้ว 17,702 6,232 199 1 8 - - - - 
คลองเขิน 4,756 2,966 434 78 502 502 2,250 1,127.25 8,500 
คลองโคน 20,056 4,281 125 1 20 20 2,250 45.00 8,000 
บ้านปรก 4,924 601 246 14 30 30 2,250 67.50 4,250 
แหลมใหญ ่ 10,854 2,914 262 4 26 26 2,250 58.50 4,250 
ลาดใหญ ่ 15,850 5,992 910 60 384 364 2,250 819.00 4,250 
นางตะเคียน 10,437 6,666 577 165 675 675 2,250 1,518.75 15,500 
บางจะเกร็ง 4,156 574 47 - - - - - - 
แม่กลอง 5,734 1,239 116 - - - - - - 

รวม 105,407 38,421 4,118 479 2,251 2,223 2,250 4,954.50 7,298.50 
 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, พ.ศ.2564) 
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ตำบล พื้นที ่
ทั้งหมด (ไร่) 

พื้นที่ทำ
การเกษตร 

(ไร่) 

ครัวเรือน 
เกษตรกร
ทั้งหมด 

พื้นที่ปลูกมะพร้าวตาล จำนวน…8,500.....ไร ่  

จำนวน
ครัวเรือน 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่ให้ผลผลติ 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่/ปี) 

ผลผลิตทั้งหมด 
(ตัน) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท/ไร/่ปี) 

บางขันแตก 8,352 5,938 1,031 42 353 353 10,800 3,812.40 9,350 

ท้ายหาด 2,586 1,018 170 2 6 6 10,800 54.00 10,975 
บางแก้ว 17,702 6,232 199 - - - - - - 
คลองเขิน 4,756 2,966 434 133 1,153 1,153 10,800 12,452.40 10,975 
คลองโคน 20,056 4,281 125 12 120 120 10,800 1,296.00 9,350 
บ้านปรก 4,924 601 246 7 20 20 10,800 216.00 10,975 

แหลมใหญ ่ 10,854 2,914 262 114 1,122 1,122 10,800 12,117.60 10,975 
ลาดใหญ ่ 15,850 5,992 910 325 1,721 1,721 10,800 18,586.80 10,975 

นางตะเคียน 10,437 6,666 577 236 4,005 4,005 10,800 43,254.00 9,500 
บางจะเกร็ง 4,156 574 47 - - - - - - 
แม่กลอง 5,734 1,239 116 - - - - - - 

รวม 105,407 38,421 4,118 871 8,500 8,500 10,800 91,789.20 17,396 
 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, พ.ศ.2564) 
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ภาพที่ 1๖  แสดงปริมาณการปลูกมะพร้าว แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ มะพร้าวผล มะพร้าวอ่อน และมะพร้าวตาล อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, พ.ศ.2564) 

 

พื้นที่ (ไร่) 
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3) สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต 

- พันธ์ุ 
  การปลูกมะพร้าวของเกษตรกร แต่เดิมเกษตรกรปลูกมะพรา้วสำหรับทำน้ำตาลโดยทำการคัดพันธ์ุ 
ปลูกต้นไหนให้ผลผิตน้ำตาลมากก็จะนำไปเป็นแม่พันธ์ุขยายปลูกในพื้นที่ 
 

- วิธีปลูก 
  ปลูกแบบยกรอ่งส่วน วิธีการเตรียมดินโดยใช้แมคโคยกร่อง กว้างประมาณ 2 เมตร ความยาว
แล้วแต่พื้นที่ ชาวบ้านเรียกว่า ขนัดสวน เกษตรกรจะคัดพันธ์ุมะพร้าวผลโดยเน้นที่ผลใหญ่ ลูกดก พันธุ์ที่
นิยมปลูกในพืน้ที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้แก่ พันธุ์มะพร้าวใหญ่ พันธุ์หมูสีหม้อ และพันธ์ุมะพร้าว
น้ำหอม พื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกประมาณ 25 ต้น ระยะการปลูกระหว่างต้นประมาณ 8 เมตร ขุดหลุมลกึ
ประมาณ 50 เซนติเมตร กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร โดยก่อนปลูกจะใช้โพงรดน้ำตักเลนในร่องสวนใส่
ไปในหลุมประมาณ 1 โพง เพื่อรองก้นหลุมก่อนนำลูกมะพร้าวที่งอกแล้วลงปลูกเพ่ือรักษาความชื้น 
 

- การดูแลรักษา 
  มะพร้าวที่ปลูกใหม่จำเปน็ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ 2-3 วันครั้ง จนกว่ามะพร้าวจะตั้งตัวได้
เกษตรกรในพืน้ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามนิยมใช้โพงตักน้ำในร่องสวนรดต้นมะพร้าวเพ่ือเป็นการลดต้นทุน 
ในช่วงหน้าแล้งรดน้ำบ่อยหน่อย แต่ช่วงหน้าฝนไม่ต้องรดน้ำ น้ำที่ใช้เป็นน้ำธรรมชาติในร่องสวน ลักษณะน้ำ
ขึ้นน้ำลง มีการขุดลอกเลนในร่องสวน 1-2 ปี /ครั้ง เพือ่เพ่ิมแร่ธาตุอาหารในดินแทนการใช้ปุ๋ย 
 

- การจัดการดิน  
- มีการใส่ปุ๋ยคอก ปีละ 1 ครั้ง (ขี้ไก่ ,ขี้วัว) 
- ส่งดินตรวจกับพัฒนาที่ดิน เพื่อทราบค่าวิเคราะห์แร่ธาตุอาหารในดิน 
- มีการขุดลอกเลนในร่องสวน 1-2 ป ี/ครั้ง เพือ่เพ่ิมแร่ธาตุให้แก่มะพร้าวผล และยังทำให้หน้า 

  ดินสามารถกักเก็บน้ำในระหว่างที่รดน้ำ หรือในขณะที่ใส่ปุย๋ ไม่ทำให้น้ำหรือปุ๋ยไหลลง 
  ท้องร่องได้สะดวก 
 

- การจัดการปุ๋ย  
- มีการใส่ปุ๋ยคอก ขี้วัว ขี้ไก่ ปลีะ 1 ครั้ง 
- มีการขุดลอกเลน 1-2 ปี/ครัง้ เนื่องจากในร่องสวนมีธาตุอาหารมาทับทมกันมาก 
- ใส่ปุ๋ยเคมีบ้างบางราย 
 

- การใช้เครื่องจักรกลเกษตร  
   ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ไม่มกีารใช้เครื่องจักรกล (มีเฉพาะเครื่องตัดหญ้า) 
 

- การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
   ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีการเกบ็เกี่ยวมะพร้าวระยะเวลาประมาณ 45 วัน/ครั้ง  
           หรือบางราย 2 เดือนครั้ง 

 ๔๔ 



 
- การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 

 เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามส่วนมาก ไมใ่ช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่ปลูกมะพร้าวมักมี   
การระบาดของด้วงแรด และโดนทำลายด้วยด้วงไฟ เกษตรกรบางราย จะใช้กับดักฟีโรโมน ล่อตัวด้วงแรดมาทำเป็นน้ำ
หมัก หรือใช้กองปุ๋ยเมตาไรเซียมในการทำลายวง นอกจากนี้ยังมีหนอนหัวดำและแมลงดำหนาม กำจัดโดยใช้ชีววิธี  
คือแตนเบียนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำ และแตนอะซิโครเดสกำจัดแมลงดำหนามในสวนมะพร้าวแทน มีการใช้
สารเคมีจำพวกยาฆ่าหญ้าบ้างบางราย และใช้สารเคมีกำจดัศัตรูมะพร้าว เช่น กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว 
 

- ปริมาณการผลิต 
ปริมาณผลผลิตในพื้นที่รวม (Supply) ผล ผลิตต่อไร่ ช่วงระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิต เฉลี่ย 1,000 

ผล/ไร่ ต่อปี ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว 45 – 60 วัน /ครั้ง หรือประมาณ 6-8 ครั้ง/ป ี 
 
 

4) ปฏิทินการปลกูหรือการผลิต 
- มะพร้าวผล  มีการเก็บผลผลิตเดือนละหนึ่งครั้งหรือสองเดือนครั้งและมีการตัดแต่งทางมะพร้าว โดย

การจ้างคนงานเก็บมะพร้าวโดยตรงซึ่งจะมีการจัดตารางเก็บวนตลอดทั้งปี  

กิจกรรม กิจกรรมด้านการเกษตรการปลูกมะพร้าวผล 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การลอกเลน             
การใส่ปุ๋ย             

การเก็บผลผลิต             
 

- มะพร้าวอ่อน มีระบบเหมือนกับมะพร้าวผล 
 

กิจกรรม กิจกรรมด้านการเกษตรการปลูกมะพร้าวอ่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การลอกเลน             
การใส่ปุ๋ย             

การเก็บผลผลิต             
 

- มะพร้าวตาล การทำเป็นระบบใช้แรงงานในครัวเรือน  ประมาณ  2-3  คน  เริ่มจากปาดตาลวันละ
2 ครั้ง  คือ  ตาลเช้าเริ่มประมาณ  ต ี4  และเสร็จ  10.00 น.  ตาลเย็นเริ่ม  16.00 น.  แล้วเสร็จ  20.00 น. 

   
กิจกรรม กิจกรรมด้านการเกษตรการปลูกมะพร้าวตาล 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การลอกเลน             
การใส่ปุ๋ย             

การเก็บผลผลิต             
ช่วงพกัตาล             
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ปฏิทินการผลติมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ท่ี ชนิดพืช ช่วงเดือน หมายเหตุ 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 การปฏิบัติดูแล              

 มะพร้าวปลูกใหม่ (6 เดือนขึ้นไป)              

 1.1 ปุ๋ยอินทรีย์/การใส่ปุ๋ยคอก 20 กก./ต้น (2 ครั้ง/ปี)              
 1.2 การใส่ปุ๋ยเคมี 13-13-21               
       - อายุ 1 ปี  1 กก.              
       - อายุ 2 ปี  2 กก.              
       - อายุ 3 ปี  3 กก.              
       - อายุ 4 ปี  หรือมากกว่า 4 กก.              
 มะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว              
 1.1 การใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก 50 กก./ต้น/ปี              
 1.2 การใส่ปุ๋ยสูตร (13-13-21) 4 กก./ต้น/ปี              
2. การกำจัดวัชพืช              
3. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช              
4. การเก็บเกี่ยว              

หมายถึง ช่วงที่
ให้ผลผลิตต่ำ 

 

 - มะพร้าวผลแก่ (45 วัน/ครั้ง 8 ครั้ง/ปี)             
 - มะพร้าวอ่อน (20 วัน/ครั้ง 18 ครั้ง/ปี)             
 - มะพร้าวตาล (2 ครั้ง/วัน เช้า-บ่าย)             
 
            1. มะพร้าวผล น้ำหนัก 1.25 กก./ผล ผลผลิตเฉลี่ย (8 ผล/ต้น/ไร่/ปี) = 2,000 กก./ไร่/ปี  (25 ต้น/ไร่) 

2. มะพร้าวอ่อน น้ำหนัก 1 กก./ผล ผลผลิตเฉลี่ย (10 ผล/ต้น/ไร่/ปี) = 3,000 กก./ไร่ (33 ต้น/ไร่) 
3. มะพร้าวตาล 
    3.1 น้ำตาลใส (3 ลิตร/ต้น/วัน) 300 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 27,000 กก./ไร่/ปี (จำนวน 30 ต้น/ไร่)  น้ำตาลใส 140 ลิตร ได้น้ำตาลแห้ง 30 กก. 
          น้ำตาลใส (3 ต้น = 5 ลิตร/ต้น/วัน) ผลผลิตเฉลี่ย 15,000 กก./ไร่/ปี (จำนวน 30 ต้น/ไร่)  น้ำตาลใส 140 ลิตร ได้น้ำตาลแห้ง 30 กก. 
    3.2 น้ำตาลปีบ 6,240 กก./ไร่/ปี 312 ปีบ 
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5) ต้นทุนการผลิต 

5.1 ) มะพร้าวผลแก่ อายุ 0-5 ป ี(พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกมะพร้าว จำนวน 25 ต้น ระยะปลูก 8 x 8 เมตร  
เดือน ระบบการผลิต ต้นทุนการผลติ หมายเหต ุ

มกราคม - ให้น้ำ ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่  
กุมภาพันธ์ - ให้น้ำ 

- ตัดหญ้า 
ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่ 
ค่าแรงงานตัดหญ้า 700 บาท/ไร่ 

ปีที่ 2-5 

มีนาคม ให้น้ำ  ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่  
เมษายน - ให้น้ำ 

- เบิกที่ ในกรณีปลูกใหม ่
ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่
- 2,000 บาท/ไร ่

 
ปีที่ 2 -5 

พฤษภาคม - ปลูกมะพร้าวใหม ่
 
 
 
- ให้น้ำ 
- ตัดหญ้า 

- ต้นพันธุ์ ต้นละ 70-120 บาท,  
- ค่าปลูก 10-30 บาท/ต้น,  
- ปุ๋ยคอก 2 กก./หลุม (ถุงละ 20 กก.ๆ ละ 5 บาท)  
- ค่ายาฆ่าปลวก 40 บาท/ไร ่
ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่
ค่าแรงงานตัดหญ้า 700 บาท/ไร่ 

 
 

ปีที่ 2-5 

มิถุนายน - ฉีดยา 
- ให้ปุ๋ยเคมี  
- ให้น้ำ 

ค่าแรงงาน + ยาฆ่าแมลง 790 บาท/ไร่  
ค่าแรงงาน + ค่าปุ๋ย 875 บาท/ไร่    
ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่

 

กรกฎาคม - ให้น้ำ ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่  
สิงหาคม - ตัดหญ้า 

- ให้น้ำ 
ค่าแรงงานตัดหญ้า 700 บาท/ไร่ 
ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่

 

กันยายน - ให้น้ำ ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่  
ตุลาคม - ให้น้ำ ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่  

พฤศจิกายน - ใส่ปุ๋ย 
- ให้น้ำ 
- ตัดหญ้า 

ค่าแรงงาน + ค่าปุ๋ย 875 บาท/ไร่    
ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่
ค่าแรงงานตัดหญ้า 700 บาท/ไร ่

 

ธันวาคม - ให้น้ำ  ค่าแรงงานรดน้ำ 750 บาท/ไร ่  
 

- ต้นทุนการผลติมะพร้าวผลแก่ อายุ 0-5 ปี ต่อไร่/ป ี
9. ค่าต้นพันธ์ุ    1,750 – 3,000 บาท 
10. ค่าตัดหญ้า   2,800 บาท 
11. ค่าปุ๋ยคอก   250 บาท 
12. ค่าปุ๋ยเคมี + แรงงาน  1,750 บาท 
13. ค่าแรงงานปลูก   250 - 750 บาท 
14. ค่าแรงให้น้ำ   9,000 บาท 
15. ค่ายาปราบศัตรูพืช + แรงงาน 790 บาท 
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16. ค่าเช่าที ่   1,000 บาท/ไร่/ป ี
 
 

- ต้นทุนการผลติมะพร้าวผลแก่ (อายุ 5 ปี ขึ้นไป ) ต่อไร่/ป ี
1. ค่าลอกเลน      5,000 บาท 
2. ค่าตัดหญ้า (3 ครั้ง)            2,100 บาท 
3. ค่าปุ๋ยคอก (1 ครั้ง/2 กระสอบๆละ 30 บาท) 1,500 บาท 
4. ค่าเก็บเกี่ยว     3,120 – 3,870 บาท 

      (ค่าขึ้น 250 - 375 บาท/ไร่/ครั้ง ค่าเก็บผล + ค่าขนมะพร้าว 270 บาท/ไร่/ครั้ง) 
5. ค่าเช่าที ่     1,000 บาท 

รวมต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย(ไม่รวมค่าแรงเจ้าของสวน) 12,720 – 13,470 บาท/ไร่/ปี 
(ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 ผล/ป/ีไร่) ต้นทุนการผลิต     8.48 – 8.98 บาท/ผล 

 
เกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายในรูปผลสด บางส่วนแปรรูปเองเป็นมะพร้าวขาวและมะพร้าวดำ จำหน่าย

พ่อค้าคนกลางหรือจำหน่ายล้งที่มารับซื้อ สำหรับมะพร้าวที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น มะพร้าวงอก มะพร้าวเสีย หรือ
มะพร้าวเสื่อมคุณภาพ เกษตรกรจะแปรรูปเป็นมามะพร้าวตากแห้ง ปริมาณการผลิตแล้วแต่ตามความต้องการ
ของตลาดและราคาตลาด หากว่าราคามะพร้าวตากแห้งดี เกษตรกรจะแปรรูปเป็นมะพร้าวตากแห้ง หากช่วง
ใดมะพร้าวขาว หรือ มะพร้าวดำ ราคาดี เกษตรกรจะแปรรูปในผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการและราคาดี แต่จะ
เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร เกษตรกรจึงนิยมขายผลสดมากกว่า 

บริษัทผลิตกะทิที่รับซื้อมะพร้าวผลแก่จากจังหวัดสมุทรสงคราม 
1. บริษัทเทพผดงุพรมะพร้าว จำกัด 
2. บริษัทเอเชียติก 
3. บริษัทอำพลฟู๊ด 
4. บริษัทสุนีย์อินเตอร์ฟู๊ด 
5. บริษัทไทยอกรฟีู๊ด 

  บริษัทเหล่านี้ รับซื้อมะพร้าวผลแก่ โดยคำนึงถึงปัจจัย ด้านคุณภาพผลผลิตเป็นหลัก (มะพร้าวคุณภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 รวมต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย  17,590 – 19,340 บาท/ไร/่ปี 
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5.2 ) มะพร้าวอ่อน 
  ระบบการผลิต/ต้นทุนการผลิตมะพร้าวอ่อน 

 
พื้นที่ 1 ไร่ ปลกูมะพร้าว 33 ต้น  ระยะปลกู 6 x 7 เมตร) 
 
ต้นทุนการผลติมะพร้าวอ่อน (อายุ 5 ปี ขึ้นไป ) ต่อไร่/ป ี

1. ค่าลอกเลน 1,600 บาท (ปีเว้นปี) 
2. ค่าตัดหญ้า(3 ครั้ง)  1,800 บาท 
3. ค่าปุ๋ยคอก (1 ครั้ง/2กระสอบๆละ 30 บาท) 800 บาท 
4. ค่าเช่าที่ 1,000 บาท 
5. ค่าปุ๋ยเคมี 1,600 บาท 
รวมต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย(ไม่รวมค่าแรงเจ้าของสวน) 6,800 บาท/ไร่/ปี 
(ผลผลิตเฉลี่ย  2,049 ผล/ปี/ไร่) ต้นทุนการผลิต 3.31 บาท/ผล 

    

เดือน ระบบการผลิต ต้นทุนการผลติ หมายเหต ุ
มกราคม        

    ลอกเลน  
1,600 บาท/ไร ่( ปีเว้นปี ครั้งละ 3,200 บาท 

 

กุมภาพันธ์  
 

มีนาคม  ช่วงผลผลิตน้อย 
เมษายน  ช่วงผลผลิตน้อย 
พฤษภาคม ตัดหญ้า 

-ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 
600 บาท/ไร ่
800 บาท/ไร ่

ช่วงผลผลิตน้อย 

มิถุนายน ปุ๋ยคอก 800 บาท/ไร ่(ต้นละ 2 กระสอบๆละ 30 บาท)  
กรกฎาคม   ช่วงผลผลิตมาก 
สิงหาคม ตัดหญ้า 600 บาท/ไร ่ ช่วงผลผลิตมาก 
กันยายน ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 800 บาท/ไร ่ ช่วงผลผลิตมาก 
ตุลาคม   ช่วงผลผลิตมาก 
พฤศจิกายน ตัดหญ้า 600 บาท/ไร ่  
ธันวาคม    
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6) สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด 
    สถานการณ์การตลาด 
    ภายใต้ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มขี้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน

หรือจุดรับซื้อผลผลิตของพืชเป้าหมาย ทั้งของผู้ประกอบการเอกชน สหกรณ์ กลุ่มรวบรวม มีพ่อค้าคนกลางมา
รับซื้อผลผลิตและเก็บเก่ียวผลผลิตเองถึงสวนเกษตรกร ในราคา 10-13 บาท/ผล (เนื่องจากพื้นที่อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม มะพร้าวผลให้ผลผลิตลูกขนาดเล็กกว่าอำเภออมัพวา และอำเภอบางคนที เนื่องจากพื้นที่อำเภอ
เมืองสมุทรสงครามน้ำเค็มเป็นส่วนใหญ่) 
. 

• วิถีการตลาด (มะพร้าวผล) 
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• วิถีการตลาด (มะพร้าวตาล) 
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(2) แหล่งรับซื้อผลผลิต/ โรงงานแปรรูป   

- มะพร้าวผลแก่ 
รูปแบบการจำหน่าย : ผลสดและการแปรรปู 
1. ผลสด 

- มะพร้าวคว่ัน (เจียน) ตลาดส่งออกได้แก่ ยุโรป เอเซีย และตลาดในประเทศ การส่งออก 1 กล่อง  
    บรรจุมะพร้าวคว่ัน 9 ผล นำ้หนัก 12 กิโลกรัม เฉลี่ย 1.2 กิโลกรัม/ผล 

- มะพร้าวเจีย เหลือแต่จุก เหมาะสมสำหรับตลาดในเอเซีย 
- ลูกเขียว ทำยาก ลูกต้องสวย ผิวดี ส่งออกน้อย ตลาดจีน และใต้หวัน ซึง่จะมีอายุการเก็บรักษาไม่ 

    เกิน 7 วัน  
2. มะพร้าวต้ม/มะพร้าวเผา         
3. น้ำมะพร้าว     
4. เนื้อมะพร้าว  
5. วุ้นมะพร้าว 

 
- มะพร้าวอ่อน 

  เกษตรกรจะจำหน่ายผลผลิตมะพร้าวอ่อนให้กับพ่อค้าท้องถิ่น และพ่อคา้ต่างจังหวัด โดยพ่อค้าหรือล้ง
จะมาตัดผลผลิตเองที่สวน การจำหน่ายมะพร้าวอ่อนของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการจำหน่ายทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัด โดยมีจำนวนล้ง/บริษัท ทีร่วบรวมผลผลิตมะพร้าวอ่อนดังนี้ 
  - บริษัท เอ็น ซี โคโคนัท ส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวอ่อน มีกำลังการผลิต 40,000 - 50,000 ลูก/วนั  

  - บริษัท เจรญิดี มะพร้าวอ่อน มีกำลังผลิต 5,000,000 ลูก 

  - ล้งในจังหวัด ได้แก่ ล้งคุณอดิสัยส่งออกในรูปแบบคว่ัน  
    ล้งคุณผกามาศและคุณวิเชียรอยู่ที่อำเภออัมพวาจะรับซื้อน้ำมะพร้าวอ่อน 
  - ล้งต่างจังหวัด ที่รับผลสดม ี4 ล้งอยู่ดำเนินสะดวก 

 
การจำหน่ายมะพร้าวอ่อน มีทั้งการจำหน่ายในจังหวัดและต่างจังหวัด รายละเอียดดังข้อมูลในตาราง 

ที่ อำเภอ 
ผลผลิต
ทั้งหมด 
(ผล) 

การจำหน่ายมะพร้าวอ่อน 

ผลสด ควั่น 

จำนวน (ผล) 

แหล่งจำหน่าย (ผล) 
ราคาเฉลี่ย 
(บาท/ผล) 

จำนวน
(ผล) 

แหล่งจำหน่าย (ผล) ราคา
เฉลี่ย 
(บาท/
ผล) 

ในจังหวัด นอกจังหวัด ในจังหวัด นอกจังหวัด 

1. เมือง 4,173,300 4,167,300 4,167,300 0 3 6,000 6,000 0 8 

2. อัมพวา 593,100 563,445 169,034 394,411 5 29,655 2,966 26,689 10 

3. บางคนท ี 5,909,086 5,673,086 5,673,086 0 7.58 236,000 90,000 146,000 13 

รวม 10,675,486 10,403,831 10,009,420 3,94,411 5.19 271,655 98,966 172,689 10.3 
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- มะพร้าวตาล 
 

 น้ำตาลปี๊บ จะถูกส่งไปจำหน่ายยังตลาดกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง การซื้อขายสินค้าต้องผ่านพ่อค้าใน
จังหวัด (ล้ง) เมื่อรับซื้อน้ำตาลแล้วบางส่วนจะขายส่งที่หน้าร้านให้กับพ่อค้าเร่จากต่างจังหวัดและบางส่วนจำหน่ายให้ 
โรงหลอม แต่สว่นใหญ่จะส่งให้ขาประจำในต่างจังหวัด ตลาดน้ำตาลมะพร้าวของจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่ ตลาด
กรุงเทพฯ นครราชสีมา สิงหบ์ุรี ชัยนาท อ่างทอง นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย และนครปฐม เป็นต้น และจากพ่อค้า
ต่างจังหวัดเหล่าน้ี ส่วนหนึ่งถึงผู้บริโภคโดยตรงส่วนที่เหลือผ่านพ่อค้าปลีกในแตล่ะท้องถิ่นแล้วจึงส่งถึงผู้บริโภคหรือ
เข้าถึงโรงงานอุตสาหกรรมยอ่ย เช่น โรงงานทำขนมต่างๆแล้วจึงถึงมือผูบ้ริโภคอีกต่อหนึ่ง 

 
✓ ราคาขาย 

น้ำตาลใสทั่วไป 
- น้ำตาลใสเกรด A(ใช้พะยอม) ขึ้น เช้า-เย็น   ราคา 130 บาท/ปี๊บ 
- น้ำตาลต้นเตี้ยและน้ำตาลต้นสูงทั่วไป ราคา 90 บาท/ป๊ีบ  

 
การจำหน่าย 
 - มีรถพ่อค้าไปรับซื้อตามสวน  
 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว 

- มีการคัดเกรด    
1. น้ำตาลแท ้
2. น้ำตาลผสม สัดส่วนน้ำตาลทราย  

เกรด A      ผสมน้ำตาลทราย ๑๐%   
เกรด B      ผสมน้ำตาลทราย 40%     
เกรด C      ผสมน้ำตาลทราย 6๐%      

3. น้ำตาลหลอม (กลูโคส นำ้ตาลทราย แบะแซ แป้ง+ปริมาณน้ำตาลใส 30% แต่งสแีละกลิ่น) 
 

การจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว 
 - มีพ่อค้าคนกลางมารับที่เตา  

           - เกษตรกรขายตลาดเอง  
  - ภายในจังหวัด บริโภคในจังหวัดและจำหน่ายนักท่องเที่ยว   

- ภายนอกจังหวัด มีพ่อค้ามารับซื้อไปขายต่างจังหวัด   
  - ภายนอกประเทศ (ส่งออก) มีพ่อค้ามารับซื้อแล้วส่งออก 
 
 
 

 
 

 ๕๕ 



 

 
7) เกษตรกรตน้แบบในพื้นที ่
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มเีกษตรกรที่เป็นต้นแบบในพ้ืนที ่โดยเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 

(ต้นแบบ) ด้านมะพร้าว จำนวน 4 ราย ,  Young Smart Farmer (ต้นแบบ) ด้านมะพร้าว จำนวน 1  ราย และเป็น  
Smart Farmer/ Young Smart Farmer ที่มีองค์ความรู้อ่ืนๆด้านมะพร้าวอีก 41 ราย ดังนี้ 

 

  7.1  Smart Farmer ต้นแบบ 
    7.1.1 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนบราคอนป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว 

 

 

 

 

  

✓ ประวัติความเป็นมา 

ตำบลนางตะเคียน มีพื้นที่ทำการเกษตรรวม  6,663 ไร่ 

โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคญัคือมะพร้าวจำนวน 6,525 ไร ่แบ่ง

ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ มะพร้าวผลแก่ มะพร้าวผลอ่อน และ

มะพร้าวตาล ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีอายุมากกย็ังสามารถทำได้ เพราะ

เป็นพืชที่ไม่ต้องบำรุงดูแลมาก และสามารถให้ผลผลิตได้ตามธรรมชาติ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชาวสวน

มะพร้าวประสบกับปัญหาการระบาดของศัตรูพืช 2 ชนิด ที่สำคัญคือ แมลงดำหนาม และหนอนหัวดำ ซึ่งสร้าง

ความเสียหายให้แก่ต้นมะพรา้ว บรรยากาศสวนมะพร้าวที่เคยสวยงามถูกลบด้วยภาพมะพร้าวยืนต้นตายหาก

จะกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหานั้น หลายคนเลือกใช้สารเคมเีพื่อความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่เห็นทันตา แต่

ด้วยสภาพร่องสวนมะพร้าวและค่าใช้จ่ายทีสู่ง เกษตรกรตำบลนางตะเคียนจึงไม่นิยมใช้วิธีนี้ จึงต้องหาวิธีการ

อื่นเขา้มาทดแทน และต้องได้ผลดีด้วยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ถ่ายทอดความรู้และ

ส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักกับ แมลงจิ๋วแต่แจ๋ว ที่สามารถสู้กับศัตรูตัวร้ายอย่างหนอนหัวดำได้เป็นอย่างดี ซึ่งนั่นก็

คือ แตนเบียนบราคอน 
 

นางสาวศิริวรรณ ประวัติร้อย (เก๋) 
ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนางตะเคียน 
60/2 ม.1 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

พิกัด X= 611867.22 Y=1492562.52 
Zone 47P 

เบอร์โทรศัพท์  081-7458282 

 ๕๖ 



 

✓ กระบวนการผลิตแตนเบียนบราคอน มี 2 ขัน้ตอนหลักๆ ดงันี ้

- การผลิตขยายหนอนผีเสื้อขา้วสาร (อาหารแตนเบียน) 

- การขยายแตนเบียนบราคอน 

การผลิตขยายหนอนผีเสื้อข้าวสาร (อาหารแตนเบียน) 

 1. วัสดุและอุปกรณ ์

  1.1 รำละเอียด 5 ส่วน 

  1.2 ปลายข้าวสาร 1 ส่วน 

  1.3 กล่องพลาสติกใสทรงกลม เกรด A สูง 10 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เซนติเมตร เจาะช่อง 

          ระบายอากาศเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 เซนติเมตร จำนวน 4 ช่อง บุด้วยลวดตาข่าย 60 ไมครอน 

    1.4 ไขผ่ีเสื้อข้าวสาร 

   1.5 ถังพลาสติก และฝาปิด พร้อมสายรัด ขนาด 120 ลิตร 

2. ขั้นตอนการเลี้ยง 

  2.1 ผสมรำละเอียดและปลายข้าวสาร อัตราส่วน 5 : 1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน 

  2.2 เตรียมอะลูมิเนียมฟอสไฟด์ห่อกระดาษ จำนวน 2 หอ่ ห่อละ 4 เม็ด แล้วนำเชือกมามัด 

  2.3 นำรำและปลายข้าวที่ผสมแล้วใส่ในถังอบ 1/3 ของถัง ใส่ห่ออะลูมิเนียมฟอสไฟด์ในถัง 1 ห่อ  

       เติมรำและปลายข้าว จำนวน 2/3 ของถัง ใส่ห่ออะลมูิเนียมฟอสไฟด์ จำนวน 1 หอ่ จากนั้น 

         เติมรำและปลายข้าวจนเต็มถัง ปิดฝา ใช้สายรัด นาน 7 วัน 

  2.4 นำห่ออะลูมิเนียมฟอสไฟด์ ทั้ง 2 ห่อ ออกจากถัง ปล่อยให้ระเหิดอีก 7 วัน 

  2.5 ตักใส่กล่องเลี้ยง น้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม 

  2.6 โรยไข่ผีเสื้อข้าวสาร น้ำหนัก 0.20 กรมั ต่อกล่อง (ประมาณ 1/4 ของช้อนกาแฟ) 

  2.7 ปิดฝากล่อง วางบนชั้นวาง ไม่โดนแสงแดดและป้องกันมดได ้

  2.8 เลี้ยงประมาณ 40 วัน จะได้หนอนผีเสื้อข้าวสารวัย 5 จึงนำมาใช้เลี้ยงแตนเบียนบราคอน 

  2.9 แบ่งหนอนบางส่วน เลี้ยงต่อไปอีก 10 วัน จะได้ตัวเต็มวัย เพื่อใช้เป็นผีเสื้อพ่อ-แม่พันธุ ์

  2.10 เก็บตัวเต็มวัยใส่ถุงตาข่าย 

  2.11 เก็บไข่ตอนเช้า จำนวน 2 วัน ใช้สำหรับขยายพันธุ์ จึงนำพ่อแม่ผีเสื้อออกปล่อยสู่ธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

ไข่ผีเสื้อข้าวสาร แยกหนอนผีเสื้อข้าวสาร 
 

 ๕๗ 



 

การขยายแตนเบียนบราคอน 

1. วัสดุและอปุกรณ ์

  1.1 พ่อ-แม่พันธุ์แตนเบียนบราคอน 

  1.2 หลอดดูดแตน 

  1.3 ก้านพันสำลี กรรไกร 

  1.4 น้ำผึ้ง คัดเลือกน้ำผึ้งที่มคีุณภาพ 

  1.5 ถ้วยพลาสติกใสพร้อมฝาปิด ตัวถ้วย PP ฝา PET กวา้ง 7 เซนติเมตร สูง 5 cm  

  1.6 เข็มสำหรบัเจาะ 

  1.7 หนอนผีเสื้อข้าวสาร 

2. ขั้นตอนการขยายแตนเบียนบราคอน 

  2.1 เจาะที่ฝาของกล่องปล่อยแตนเบียนบราคอน จำนวน 30 ร ู

  2.2 ตัดก้านพันสำลี นำสำลทีี่ได้ชุบน้ำผึ้งในปริมาณที่เหมาะสม คนใหท้ั่วไม่ชุ่มเกินไปจนเย้ิม 

  2.3 คัดแยกหนอนผีเสื้อข้าวสารที่โตเต็มที่ (วัย 5) ไม่ให้มรีำและปลายขา้วติดมาใส่ในกล่องปล่อย  

        จากนั้น ใส่สำลีที่ชุบน้ำผึ้ง 1 อัน 

  2.4 ใช้หลอดดูดแตนเบียนบราคอนพ่อ แมพ่ันธ์ุ (นำพอ่พันธุ์ แม่พันธุ์จากที่อ่ืนมาผสมเพ่ือเพ่ิมความ 

        แข็งแรง) ประมาณ 4 ตวั ในกล่องปลอ่ย รีบปิดฝา วางบนช้ันวางป้องกันมด 

  2.5 หลังจากนั้น 3 วัน เพ่ือให้แตนวางไข่ที่ตัวหนอน (สำรวจว่าหนอนตายหรือไม่ ถ้าไม่ตายให้ใสแ่ตน 

       เบียนบราคอนในกล่องลงไปใหม่) ถ้าหนอนตายแล้ว ดูดพ่อแม่พันธุ์บราคอนในกลอ่ง  

       นำไปใส่ในกล่องปล่อยอื่นที่ใส่หนอนไว้แล้ว เพื่อประหยัดพ่อแม่พันธ์ุบราคอน 

 

 

 

 

 

 

 ๕๘ 



 

✓ ข้อดีของการใช้แตนเบียนบราคอน 

  การนำแมลงศตัรูธรรมชาติมากำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นการลดการใช้สารเคมี ช่วยรักษาระบบนิเวศใน

ธรรมชาติ โดยแตนเบียนบราคอนเมื่อปล่อยสู่พื้นที่ที่หนอนหัวดำมะพร้าวระบาด แตนเบียนบราคอนจะเข้าทำลาย

หนอนหัวดำด้วยวิธีการเบียน และแตนเบียนสามารถขยายพันธ์ุได้เองในธรรมชาติ ซึ่งแตนเบียน จำนวน 200 ตัว 

สามารถควบคมุการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวได้ จำนวน 1 ไร่ และต้องปล่อยอย่างต่อเน่ืองทุก 15 วัน โดย

จะต้องปล่อยในช่วงเวลาเช้า ทิศทางตามลม และเฉียงกับแสงแดด ซึ่งการใช้แตนเบียนกำจัดหนอนหัวดำมีต้นทุนที่

ต่ำ ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต และผู้สูงอายุในพ้ืนที่สามารถดำเนินการเองได้

เกษตรกรได้รวมกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ ร่วมกันผลิตแตนเบียนบราคอนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำ โดยใช้ศูนย์จัดการ

ศัตรูพืชชุมชนตำบลนางตะเคียน เป็นศูนยก์ลางด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชนตำบลนางตะเคียน ชุมชน

สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร นำไปสู่ความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนพร้อม

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกษตรกรยังสามารถพัฒนาวิธีการเลี้ยงทำให้แตนเบียนบราคอนมีอัตราการรอดสูง 

ร้อยละ 100 โดยกลุ่มจะใช้น้ำผึ้งคุณภาพดีในการเลี้ยง ทำให้แตนเบียนมีความแข็งแรง มีการนำพ่อแม่พันธุ์จากที่อื่น

มาผสมเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงให้กับแตนเบียนบราคอน และมีการคัดเลอืกหนอนที่มีความสมบูรณ์ใสใ่นกล่องใน

ปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกนิไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๕๙ 



 

             7.1.2 ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวบ้านปรก 
 

          นางถิรดา เอกแก้วนำชัย   เกษตรกรต้นแบบ  
✓ ประธาน ศพก.อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  
✓ ประธานแปลงใหญม่ะพร้าวบ้านปรก 43/1 ม.6 ตำบลบ้านปรก  

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
เบอร์โทร 0891702904  
 
ปัจจุบันอายุ 62 ปี เกิดที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากครอบครัวที่

ประกอบอาชีพทางการเกษตรคือการทำสวนผัก  จากนั้นได้แต่งงานมีครอบครัวก็ย้ายตามสามีไปทำมาหากินที่
กรุงเทพมหานครฯ โดยประกอบอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อผ้าและก็เปิดร้านขายเครื่ องใช้ไฟฟ้าตามลำดับ โดยอาศัยอยู่ที่
กรุงเทพมหานครฯถึง 28 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2539 -2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกจึงย้ายกลับมาอยู่บ้าน
สามีที่ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสวนมะพร้าวจำนวน 8 ไร่ เริ่มแรกก็ทำโฮมสเตย์
ต้อนรับนักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักนักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นก็เริ่มหากิจกรรมให้นักท่องเที่ยวชมก็คือการทำน้ำตาล
มะพร้าวที่ได้จากน้ำหวานจากจั่นมะพร้าวโดยใช้มีดปาดและรองด้วยกระบอกไม้ไผ่แล้วนำน้ำหวานที่ได้มาเคี่ยวจนงวด
กลายเป็นน้ำตาลมะพร้าวซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวแม่กลอง ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเมื่อ
นักท่องเที่ยวได้ชิมน้ำตาลมะพร้าวแท้ก็ติดใจในรสชาติที่หวานหอมจึงซื้อติดไม้ติดมือกลับไปทำให้น้ำตาลมะพร้าวเป็นที่
รู้จักและเป็นสินค้าที่ขายดีของโฮมสเตย์ จึงทำให้ คุณถิรดามีแนวคิดว่าการทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นอาชีพที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างหนึ่งจากผลผลิตที่ได้จากมะพร้าวนอกจากการเก็บผลขาย จากเดิมมะพร้าวที่สวนจะเก็บผลแก่ขายเป็นส่วนใหญ่
ปัจจุบันจึงแบ่งพื้นที่ลงมะพร้าวเพ่ือทำนำ้ตาลเพิ่มมากขึ้นปัจจุบัน  คุณถิรดามีพื้นที่เพิ่มรวมทั้งหมดจำนวน 14 ไร่ 

จากประสบการณ์การปลูกมะพร้าวมากกว่า 20 ปี ทำให้คุณถิรดามีความรอบรู้เกี่ยวกับมะพร้าว ทั้งระบบการ
ผลิต การจำหน่าย สามารถบริหารจัดการที่ดีทำให้มะพร้าวมีผลผลิตทั้งมะพร้าวผลแก่และน้ำตาลมะพร้าวสามารถมี
ออกจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี รวมทั้งสามารถผลิตน้ำตาลมะพร้าวตามความต้องการของตลาดทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ เข้าใจปัญหาของมะพร้าวเป็นอย่างดี เกษตรกรในตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ส่วนใหญ่ ปลูกมะพร้าวที่เป็นพันธุ์มะพร้าวทำน้ำตาลและขายผลแก่ ซึ่งมะพร้าวผลแก่มีราคาผันผวน อีก
ทั้งยังมีมะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซียเข้ามาตีตลาดมะพร้าวผลแก่ในประเทศ โรงงานแปรรูปส่วนใหญ่ที่จะนำเข้ามา
แปรรูป ทำให้ราคาตกต่ำ คุณถิรดาเห็นปัญหาดังกล่าวจึงเกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ริมคลองโฮมสเตย์นอกจากการทำน้ำตาลมะพร้าวแล้ว คุณถิรดาได้เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมะพร้าวเช่นน้ำตาล
มะพร้าวราคาขายตามท้องตลาดกิโลกรัมละ 35 – 40 บาท จะทำยังไงที่จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ราคาที่สูง
กว่าที่เป็นอยู่จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวด้วยนวัตกรรมที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้านใน
การทำน้ำตาลมะพร้าวจนมาเป็น น้ำหวานดอกมะพร้าว (Coconut Flower Syrup) น้ำตาลบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 
100% เป็นน้ำหวานที่ดีต่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากผ่านการทดสอบและ
การวิจัยแล้วว่าน้ำหวานดอกมะพร้าวมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถรับประทานน้ำหวานดอกมะพร้าว
ได้ และยังสามารถใช้ในการปรุงอาหารทั้งคาวและหวาน ไม่ว่าจะขนมหรือเครื่องดื่มก็ใส่ได้แทนน้ำตาลเลยทีเดียว อีกทั้ง
มีกลิ่นหอม รสหวานกลมกล่อม ไม่ทำให้อาหารและเครื่องด่ืมเสียรสชาติ 

 ๖๐ 



 

น้ำหวานดอกมะพร้าว ผู้ป่วยเบาหวานกินได้ ในน้ำหวานดอกมะพร้าวอุดมไปด้วย โพแทสเซียม แมกนีเซียม 
กรดอะมิโน ธาตุเหล็ก และวิตามิน ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายง่าย ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ไม่มีคอเลสเตอรอล อีก
ทั้งยงัมีเกลือแร่เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียเหงื่อ  
 

 

 
          นอกจากนี้เล็งเห็นถึงกลุ่มชุมชนชาวบ้านที่ปลูกมะพร้าวแบบธรรมชาติในชุมชน กำลังจะหมดไป เพราะ
เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ได้ผลตอบแทนมากกว่า หรือการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ทำให้เกษตรกรบางรายหันไปทำรี
สอร์ตที่พัก และหลังจากได้ลงไปสัมผัสชีวิตในชุมชน จึงอยากเห็นวิถีชีวิตแบบธรรมชาติยังคงอยู่ ดังนั้น ถ้ามีทางเลือก
ให้แก่เกษตรกรปลูกมะพร้าว น่าจะยังช่วยให้วิถีชีวิตการทำน้ำตาลมะพร้าวจะยังคงอยู่ต่อไป และยังได้เป็นที่มาของการ
ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม น้ำหวานที่ทำจากดอกมะพร้าวนี้ เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาของคนในท้องที่ จังหวัดสมุทรสงคราม วิถีชีวิตของคนในชุมชนนำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวมาทำ
เป็นน้ำตาล แต่ขั้นตอนในการผลิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้าน อาจจะไม่ถูกสุขอนามัยหรือความสะอาด และในน้ำตาล
มะพร้าวที่วางจำหน่ายในปัจจุบันยังมีการผสมน้ำตาลทราย หรือแบะแซ ลงไป ทำให้สูญเสียคุณสมบัติที่แท้จริงของ
น้ำตาลมะพร้าว ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกาย"สำหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าวที่ได้นำมาแปร
รูปมีลักษณะที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับน้ำผึ้ง ทั้งรูปลักษณ์ และรสชาติ โดยนำมาบรรจุขวดแก้ว ซึ่งผู้บริโภคสามารถ
นำไปทาขนมปัง หรือเป็นส่วนผสมแทนน้ำตาล หรือน้ำผึ้งในอาหารได้  
 

ประโยชน์ของน้ำตาลดอกมะพร้าว 
          มะพรา้วเป็นพืชเศรษฐกิจทีใ่ห้ประโยชน์ในทุกส่วนของต้น สำหรับน้ำตาลจากดอกมะพร้าว เป็นน้ำตาลจาก
ธรรมชาติที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการผลิตที่ทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปแต่ประการใด ถือเป็นสิ่งที่ปู่ ย่า ตา ยาย บริโภค
กันตั้งแต่โบราณกาล รสชาตขิองน้ำตาลจากดอกมะพร้าวคล้ายน้ำตาลทรายแดง แต่คณุค่าทางอาหารมีสูงกว่ามาก เมื่อ
เทียบระหว่างน้ำตาลต่างๆ ในปริมาณ 100 กรัม น้ำตาลทรายขาวที่เรานิยมบริโภคกันมากที่สุด มีโพแทสเซียม 2.5 
มิลลิกรัม น้ำตาลทรายแดง มีโพแทสเซียม 6.5 มิลลิกรัม ส่วนน้ำหวานดอกมะพร้าว มีโพแทสเซียม ถงึ 1,030 
มิลลิกรัม รวมถึงแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิดที่น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงไม่มีซึ่งโพแทสเซียมในร่างกายมี
หน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคอเลสเตอรอลและลดความดันโลหิต  
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น้ำตาลทรายขาวที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวัน 1 ช้อนชา ให้พลังงาน 20 แคลอรี น้ำหวานจากดอกมะพร้าว 1 
ช้อนชา ให้พลังงาน 15 แคลอรี แต่มีค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ต่ำ มีผลให้น้ำตาลในเลือดถูกดูดซึมอย่างช้าๆ ร่างกายจะได้ 
รับน้ำตาลอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องยาวนานกว่าน้ำตาลอ่ืนที่ถูกร่างกายดูดซึมอย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายหลั่งอินซูลิน
ออกมากเพือ่กำจัดน้ำตาลออกไป มีผลให้ไม่รับประทานจุกจิก และไม่รู้สึกหิวบ่อย   จึงเหมาะสำหรับผูเ้ป็นเบาหวาน 
 

วิธีการทำน้ำตาลดอกมะพร้าวแบบดั้งเดิม 
          เตรียมภาชนะที่สะอาด นำไปแขวนที่จั่น หรือชอ่ดอกมะพร้าว ที่มีอายุประมาณ 45 วัน โดยให้จั่นมะพรา้วอยู่
ในภาชนะ ใช้เชือกผูกภาชนะให้แน่น แล้วใช้มีดคมๆ ที่สะอาด ปาดปลายจั่นออก เพื่อให้น้ำจากจั่นหยดลงไปในภาชนะ 

ส่วนในภาชนะนั้น จะใส่ชิ้นไม้ที่มีรสฝาด ได้แก่ เนื้อ หรอืเปลือกไม้เคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon Pierre) ไม้
ตะเคียนทอง (Hoped odornta Roxb.) หรือไม้พะยอม (Shored floribunda Kurz) เนื่องจากไม้ชนิดนี้มีสารพวกโพ
ลีฟีนอล (Polyphenols) ที่จะช่วยยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย บางครั้งมีการใช้ยากันบูด เนื่องจากสะดวกและหา
ซื้อง่าย น้ำตาลมะพร้าวสดที่ได้ จะถูกเก็บวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้ากับตอนบ่าย หลังจากนั้น นำน้ำตาลที่ได้มากรอง แล้ว
เคี่ยวในกระทะด้วยไฟอ่อนๆ ใส่ผงฟอกสีลงไปเล็กน้อย เพื่อให้สีของน้ำตาลมีสีขาว ในขั้นตอนการเคี่ยว มีการผสมแบะ
แซเข้าไป เพื่อให้น้ำตาลเหนียว เมื่อเย็นก็นำมาเทใส่ปี๊บ เรยีกว่า น้ำตาลปี๊บ และหยอดใส่หลมุ ก็จะเปน็น้ำตาลปึก 

 

 

 ๖๒ 



 

วิธีการทำน้ำตาลดอกมะพร้าว  
          ในขั้นตอนการผลิตของบริษัทจะมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ไมใ่ห้มีการใช้สารเคมีปะปนอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่จากแปลงผลผลิตมะพร้าว ส่วนในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลดอกมะพร้าว ก็อยู่ในการดูแล
เช่นกันโดยจะมีการผลิตแบบดั้งเดิมตามธรรมชาติที่ไม่ผสมน้ำตาลทราย แบะแซ และ สารกันบูด ที่ทำให้สูญเสียความ
เป็นธรรมชาติเดิมๆ ของน้ำตาลดอกมะพร้าว โดยอาศัยการใช้หัวเชื้อที่ได้จากการหมักน้ำหวานดอกมะพร้าว เข้ามา
ยับยั้งโครงสร้างการตกผลึกของน้ำตาลมะพร้าว และใช้เปลือกมังคุดกับไม้พะยอม ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในภาชนะที่รองรับน้ำตาลสดที่ได้จากจั่นมะพร้าว 
 

 

ผลิตภัณฑน์้ำตาลดอกมะพร้าว 
          สำหรบัในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าวที่ได้นำมาแปรรูปมีลักษณะที่ใกล้เคียงหรอืคล้ายคลึงกับ
น้ำผึ้ง เป็นน้ำหวานเข้มข้น รสชาติอร่อย ปลอดสารเคมี ให้ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานานโดยไม่
ตกผลึก โดยนำมาบรรจุขวดแก้ว ซึ่งผู้บริโภคสามารถนำไปทาขนมปัง หรือเป็นส่วนผสมแทนน้ำตาล หรือน้ำผึ้งในอาหาร
ได้ ปัจจุบัน ตลาดน้ำตาลเพ่ือสุขภาพมีมูลค่าทางการตลาด ประมาณ 2,000 ล้านบาท ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเขา้จาก
ต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าว เป็นน้ำตาลอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสำหรับเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่
ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลทราย หรือผู้ที่เปน็โรคเบาหวาน 

ช่องทางการตลาด 

ปัจจุบัน ทางกลุ่มก็มีลูกค้าหลายแห่งเช่นเลม่อนฟาร์มแล้วก็มีภัทรพัฒน์ทั้งหมด 7 สาขาที่นำน้ำหวานดอก
มะพร้าวเราไปขายมาแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้เขาจะสร้างแบรนด์เองให้เราเป็นผู้ผลิตเราก็ยังภูมิใจว่าเราสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์มะพร้าวได้ซึ่ง ณ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มะพร้าวนี้มีราคาค่อนข้างตกต่ำเราก็อยากจะสร้างให้
มูลค่าเพิ่มสูงมาก   ซึ่งราคาขายน้ำหวานดอกมะพร้าวปัจจุบันมีราคาถึงลิตรละ 200 บาท ทางกลุ่มก็มีแผนที่จะแปรรูป
อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพริกเกลือหรือทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งที่นี่เราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้ว เราจะได้
เผยแพร่ให้กับเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มมะพร้าวแปลงใหญ่สมาชิกของเราประมาณ 50 คนเนื้อที่ประมาณ 300 
ไรต่่อไป   ทั้งหมดน่ีก็คือการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของทางกลุ่มเรา ส่วนการลดต้นทุนเราก็จะเน้นในเรื่องการบำรุงดูแลรักษา 
เช่นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การลอกเลน เป็นต้น 

 ๖๓ 



 

การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

 

การแปรรูปมะพร้าวตาล          การแปรรูปมะพร้าวผล   
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การบำรุงดูแลรักษามะพร้าว 

1.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  คือ 
   1 การเก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกตามขั้นตอน 
   2 นำตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  ที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 
   3 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงครามแจ้งผลวิเคราะห์ 
   4 แนะนำการใช้ปุ๋ยตามคำวิเคราะห์ของดิน  โดยใช้ปุ๋ยสั่งตัด  

2.การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคม ี
หลังจากปลูกมะพร้าว 6 เดือนช่วงระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จะแบ่งใส่ปีละ 2 ครั้งช่วงต้นฤดูฝน 

(เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน) และก่อนสิ้นฤดูฝน (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม) 
    1. ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่    ปุ๋ยมูลสัตว์    ปุ๋ยหมัก  ใส่ปีละ 2 ครั้งครั้งละ 25 กิโลกรัม  การใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชก่อน  ขุดราง
รอบต้นลึก 10 เซนติเมตร  กว้าง 12 เซนติเมตร  เป็นวงรอบต้นมะพร้าวห่างจากต้น 1 เมตร  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วกลบดิน 
    2. ปุ๋ยเคม ี สูตร 13-13-21 รวมกับปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต  หินปูนโคโลไมท์ 
 
        ส่วนปุ๋ยอินทรีย์เราก็ได้จากการหมักจากเศษอาหารที่เหลือจากการทำครัว เช่น เปลือกไข่ เปลือกกุ้ง เป็นต้น 

 

 
3. การลอกเลนหรือการขึ้นเลน 
          เป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรชาวสมุทรสงครามที่ทำกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม  โดยเกษตรกรจะทำการลอกเลนปีละ 1 
ครั้งโดยจะมีการนำตะกอนดินเลนสาดหลังร่องเพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้เกิดการไหลเวียนของน้ำภายในร่องสวน  ทำ
ให้อินทรียวัตถุที่ลอยมากับน้ำเป็นปุ๋ยอินทรีย์มะพร้าวจะเจริญงอกงามลดการทรุดโทรมของต้น  เกษตรกรมักจะทำการ
ลอกเลนในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม 
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                      7.1.3 ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลนางตะเคียน  
    (ศพก. เครือข่าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ประธานศนูย์เครือข่าย   : นายพัทยา เรไรร้อง 
• เบอร์โทรศัพท ์   : 089-4148375 
• เทคโนโลยีเด่นของศนูย์เครือข่าย  : ภูมิปญัญาการทำมะพร้าวตาล 
• การนำไปใช้ประโยชน์   : การลดต้นทนุการผลิต 
• หลักสูตรการเรียนรู ้ 

1. การตรวจวิเคราะห์ดิน 
2. การส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี 
3. การทำเตาเผาถ่าน 
4. การผลิตปุ๋ยหมกัและปุ๋ยชีวภาพ 

******************************************************************************************************* 
• ชื่อศูนย ์  : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลนางตะเคียน 
• ประเภท/กิจกรรมหลัก : ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น  
• สินค้าหลัก  : มะพร้าว 
• สถานทีต่ั้ง  : หมู่ ๔ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
• พิกัด      : x = 624427 Y = 1467380   zone 47 
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• แผนที่ตั้งศูนยเ์รียนรู้  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ชื่อประฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน 
1. ฐานการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 

 

2. ฐานส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี  
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3. ฐานเรียนรู้การทำเตาเผาถ่าน 

 

 

4. ฐานการผลิตปุย๋หมักและปุ๋ยชีวภาพ 
 
 

 
 

 
 
 

• แปลงเรียนรู ้
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นางอัญชลี สุขสมบูรณ์ธนา 

  7.1.4 ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลท้ายหาด  (ศพก. เครือข่าย) 
         องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าวเพ่ือเพ่ิมรายได้  

หลักการปลูกพืชแซมสวนมะพร้าวเพ่ิมรายได้ เนื่องจากมะพร้าวจะเริ่มให้ผลหลักจากปลูกประมาณ 5-6 ป ีดังนั้น
ในขณะที่ต้นยงัเล็กอยู่ จึงควรปลูกพืชแซมระหว่างแถวมะพร้าว เป็นประเภทพืชที่มีอายุสั้น อาจเป็นพืชไร่ เช่น สับปะรด 
ถั่วต่างๆ หรือพืชผัก เช่น ฟักทอง แตงกวา แตงโม ข้าวโพดหวาน ฯลฯ เมื่อมะพร้าวโตขึ้น มีอายุ 4-5 ปี จะมีทรงพุ่ม
ใหญ ่บังแสงแดดจึงไม่ควรปลูกพืชแซม เพราะจะได้ผลไม่คุ้มค่า และทำให้ต้นมะพร้าวโตช้า แต่เมื่อมะพร้าวมีอายุได้ 
12-15 ปี ทาง(ใบ) จะเริ่มสั้นลง เปิดให้แสงแดดส่องถึงพื้นดินได้มากขึ้น จึงควรปลูกพืชยืนต้นที่เจริญเติบโต ในที่ที่มีร่ม
เงาแซมลงในสวนมะพร้าว เช่น หม่อน กาแฟ โกโก้ พริกไท ดีปลี ละมุดสีดา กล้วยฯลฯ   
ประโยชน์ของการปลูกพืชแซม 
1. เพิ่มการใชป้ระโยชน์ของพื้นที่ 
2. ผลผลิตต่อพื้นที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากผลผลิตของพืชแซม และผลผลิตของมะพร้าวเพิ่มขึ้น 
3. รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 

       จังหวัดสมุทรสงครามเป็นสวนมะพร้าวที่ปลูกแบบยกท้องร่อง การปลูกพืชแซมบนร่องสวนมะพร้าวใน
จังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่ จะเน้น กล้วย ฟักทอง มะนาว มะกรูด หม่อน เป็นหลักเนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแล
มาก แต่มีปญัหาน้ำเค็มที่ส่งผลกระทบต่อพืชแซมบ้างในช่วงฤดูแล้ง  แต่การปลูกกล้วยตานีตัดใบตองขาย สามารถสร้าง
รายได้ดีให้กับเกษตรกร  นางอัญชลี สุขสมบูรณ์ธนา เกษตรกรตำบลท้ายหาด เล่าว่า ครอบครัวตนปลูกมะพร้าวเก็บผล
ขาย แต่เนื่องจากรายได้ที่ได้รับจากการขายผลมะพร้าวได้น้อย ตนจึงคิดอยากเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จึงปลูกพืช
แซมในสวนมะพร้าว โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชการที่ 9 ปลูกผักกะเฉด ตะไคร้ มะกรูด มะละกอ มะนาว 
อ้อย ผักบุ้ง หม่อน มะละกอ กล้วยตานี ฯลฯ ปลูกกล้วยตานีเพื่อตัดใบตองขาย โดยจะตัดทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
จะมีพ่อค้ามารับที่สวน นอกจากตัดขายใบแล้ว ยังรับจ้างทำ
บายสีจากใบตอง ทุกวันนี้นอกจากครอบครัวตนเองจะปลูก
กล้วยตานีแล้วยังส่งเสริมให้เกษตรกรในกลุ่มปลูกกล้วยตานี
ตัดใบตองขาย โดยกำหนดตัดพร้อมกันและกำหนดราคาส่ง
ขายเอง ทำให้ได้ราคาที่พอใจ ไม่โดนกดจากพ่อค้าคนกลาง 
ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำสวนมะพร้าว 
 

 

 

. 
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7.2 Young Smart Farmer ต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.2.1 นายเกษม เด่นทุกทาง 
ประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่48 ม.11 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด

สมุทรสงคราม เบอร์โทร063-6528945  
มีความสามารถในเรื่อง ด้านการลดต้นทุน ด้านการเพิ่มผลผลิต องค์ความรู้ใน 5 ด้าน คือ ด้านการลดต้นทุน 

ด้านการเพ่ิมผลผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่า ด้านการบริหารจัดการ และด้านการตลาด เลือกมาอย่าง
น้อย 1 ด้าน 
กิจกรรมที่ทำ 

การใช้จุลินทรยี์ในการบำบัดดินและน้ำในแปลงมะพร้าว พร้อมทั้งทำปุ๋ย โดยการย่อยขยะทางการเกษตรใน
แปลงมะพร้าว 
 1. จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยในการบำบัดดินและน้ำ เพ่ือช่วยให้ต้นพืชแข็งแรงต้านทานโรคและแมลง ทำให้
พืชมีความสมบูรณ์สามารถตดิดอกออกผลได้อย่างเต็มที่ เป็นการเพิ่มผลผลิตภายในแปลง 
 2. จุลินทรียE์Mใช้ในการทำปุ๋ยหมักทั้งประเภทปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก (ช่วยย่อยขยะทางการเกษตร)สามารถนำ
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักใช้เองภายในแปลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย 
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ตารางที่ ๑๕ แสดงรายช่ือ Smart Farmer / Young Smart Farmer ด้านมะพร้าว อ.เมืองสมุทรสงคราม  
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร 

สถานะทางองค์กรเกษตรกร (ระบุ P ในช่องที่ดำรงสถานะทางองค์กรเกษตรกรในปัจจุบัน) 
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1 นางกานดา ขาวประดิษฐ์ 69/1 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

 
/ 

 
/ 

      

2 นางสาวจินดา ซื่อตรง 72 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

โทรศัพท์ 
034725735 

  
/ 

      

3 นางฉวีวรรณ แสงทอง 36 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

   
/ 

      

4 นางชื่นกมล อุฬูทิศ 25/3 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

มือถือ 
0823466314 

  
/ 

      

5 นายชุมพล ซื่อตรง 51/9 หมู่ที่ 6 ต. บา้นปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

   
/ 

      

6 นางถิรดา เอกแก้วนำชัย 43/1 หมู่ที่ 6 ต. บา้นปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

มือถือ 
0891702904 

/ 
 

/ 
   

/ 
  

7 นาง นะธี ช่วยทอง 25/4 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

มือถือ 
0877895962 

  
/ 

      

8 นางประไพ นิลเพ็ชร 78/3 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

มือถือ 
0882344118 

  
/ 

      

9  นางสาวประอรรัตน์ ศรี
เสงี่ยม 

20/1 หมู่ที่ 3 ต. บา้นปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

   
/ 

      

10 นางสาวพรทิพย์ ขำครุฑ 35 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

   
/ 

      

11 นายพีระ กลั่นแสง 19 หมู่ที่ 3 ต. บ้านปรก อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

โทรศัพท์ 
034720236 

มือถือ 
0817360456 

  
/ 

      

 ๗๑ 



 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร 

สถานะทางองค์กรเกษตรกร (ระบุ P ในช่องที่ดำรงสถานะทางองค์กรเกษตรกรในปัจจุบัน) 
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13 นางสาวลำเพย นิลเพช็ร์ 76 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

มือถือ 
0895418774 

  
/ 

      

14 นายวันชัย นิลเพ็ชร์ 76 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

มือถือ 
0895418774 

  
/ 

      

15 นายสมชาย สกุลลิ้ม 24/2 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

   
/ 

      

16 นายสมบัติ ทิพย์กมลสุข 17/2 หมู่ที่ 1 ต. บา้นปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

โทรศัพท์ 
034714624 

มือถือ 
0888639906 

  
/ 

      

17 นายสิทธิผล คชสาร 44 หมู่ที่ 7 ต. บ้านปรก อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

   
/ 

      

18 นางสาว สินีนาถ ศิรินาวี 48 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

  
/ / 

   
/ 

  

19 นางสาวสุจินต์ กลั่นแสง 19 หมู่ที่ 3 ต. บ้านปรก อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

โทรศัพท์ 
034720236 

มือถือ 
0817360456 

  
/ 

      

20 นางสาวสุวรรณา กลั่นแสง 19 หมู่ที่ 3 ต. บ้านปรก อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

โทรศัพท์ 
034720236 

มือถือ 
0817360456 

  
/ 

   
/ 

  

21 นายหงษ์ สกุลเอื้อ 66/1 หมู่ที่ 6 ต. บา้นปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

มือถือ 
0853688007 

  
/ 

   
/ 

  

22 นางอนงค์ เจนการ 3 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

โทรศัพท์ 
034725786 

  
/ 

      

23 นางสาวอรัญญา มี
ประเสริฐ 

73/1 หมู่ที่ 11 ต. บ้านปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

มือถือ 
0845719790 

  
/ 

      

24 นางอารีย์ ตรีสุวรรณ 50/3 หมู่ที่ 6 ต. บา้นปรก อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

โทรศัพท์ 
034725698 

มือถือ 
0867523350 

  
/ 

      

๗๒ 



 

ที่ ชือ่-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร 

สถานะทางองค์กรเกษตรกร (ระบุ P ในช่องที่ดำรงสถานะทางองค์กรเกษตรกรในปัจจุบัน) 
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25 นางฉันทนา สว่างเกตุ 61/1 หมู่ที่ 8 ต. คลองเขิน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

มือถือ 
0951196933 

  
/ 

      

26 นางนวล ดำสง่า 10/1 หมู่ที่ 8 ต. คลองเขิน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

โทรศัพท์ 
034763699 

  
/ 

    
/ 

 

27 นาง ประไพ บุญมา 21/2 หมู่ที่ 7 ต. คลองเขิน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

โทรศัพท์ 
034717304 

  
/ 

      

28 นายพิสิฐ เยาวสิทธิ ์ 22 หมู่ที่ 5 ต. คลองเขิน อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

   
/ 

      

29 นางแพรวตา เข็มกำเหนิด 22/1 หมู่ที่ 7 ต. คลองเขิน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

มือถือ 
0866066365 

  
/ 

   
/ 

  

30 นางมะลิ ประสงค์สุข 70 หมู่ที่ 9 ต. คลองเขิน อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

  
/ / 

      

31 นางยุพิน ศรีโหร 27 หมู่ที่ 7 ต. คลองเขิน อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

โทรศัพท์ 
034717310 

  
/ 

   
/ / 

 

32 นางรำเพย สันติพิทักษ์วงษ์ 10 หมู่ที่ 5  ต. คลองเขิน อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

   
/ 

      

33 นาง วิภา จูประเสริฐ 25/2 หมู่ที่ 7 ต. คลองเขิน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

มือถือ 
0804354292 

  
/ 

   
/ / 

 

34 นายสิงห์ ศรีแถลง 80 หมู่ที่ 9 ต. คลองเขิน อ. เมือง
สมุทรสงคราม จ. สมทุรสงคราม 

75000 

โทรศัพท์ 
034753241 

มือถือ 
0894136210 

  
/ 

   
/ / 

 

35 นางสุนันท์ สุทธิ์ภิบูรณ์ 59/1 หมู่ที่ 7 ต. คลองเขิน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

โทรศัพท์ 
034763679 

มือถือ 
0874018446 

/ 
 

/ 
   

/ / 
 

36 นางอุไร ภู่สกลุ 34/1 หมู่ที่ 9 ต. คลองเขิน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

โทรศัพท์ 
034753251 

มือถือ 
0810165886 

  

/ - / - - - / / - 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะทางองค์กรเกษตรกร (ระบุ P ในช่องที่ดำรงสถานะทางองค์กรเกษตรกรในปัจจุบัน) 

๗๓ 
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37 นางสาวจันทิมา จำเนียร
กาล 

8/1 หมู่ที่ 1 ต. นางตะเคียน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

 
- / - - - - - - - 

38 นางรินนภา ธนิกกุล 8/1 หมู่ที่ 1 ต. นางตะเคียน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

 
- / - - - - - - หมอดิน

อาสา 

39 นายวิชัย    จูด้วง 60 หมู่ที่ 02 ต. นางตะเคียน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 

 
- / - - - - / - สารวัตร

เกษตรอาสา 

40 นางวิภารัตน์ เสือคุ้ม 90/3 หมู่ที่ 6 ต. นางตะเคียน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

โทรศัพท์ 086-
1688198 

- / - - - - - - อาสาปศุสัตว์ 

41 นางสาวอภิญญาพชร ขุน
รักษา 

84/4 หมู่ที่ 1 ต. นางตะเคียน อ. 
เมืองสมุทรสงคราม จ. 

สมุทรสงคราม 75000 

มือถือ 
0949905387 

- / - - - - - - - 

 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, 2564)  

 

ชนิดสนิค้าส้มโอขาวใหญ ่
 1) พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
  (1) เขตความเหมาะสม  

      อำเภอตำบลบางขันแตกมีพื้นที่ เหมาะสมสูง(S1) สำหรับปลูกส้มโอ เกษตรกรจำนวน 87 
ครัวเรือน มีจำนวน 197 ไร่ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 3 และบางส่วนใน หมู่ 1, 4, 5, 8 และ 9 เนื่องจากเป็น
พื้นที่มีน้ำจืด ,น้ำกร่อยแต่ไม่ถึงกับเค็ม โดยพันธุ์ที่ปลูกคือ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ส่วนพันธุ์อื่นๆ เกษตรกรซื้อมาเพื่อทดลอง
ในสวน เช่น พันธุ์ขาวทองดี, พันธุ์ขาวแป้น, พันธุ์ขาวพวง และพันธุ์ทับทิมสยาม ซึ่งบางสวนตัดทิ้งหรือก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่
ดูแลรักษาเท่าที่ควร เนื่องจากไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รสชาติ ขนาดผล น้ำหนัก ที่สำคัญคือตลาดเป็นปัจจัยหลักใน
การส่งเสริมการปลูกส้มโอพันธ์ุขาวใหญ่ จนเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ และเป็น ผลไม้ GI ของจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย 

               พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก เหมาะสมในการปลูกส้มโอ เนื่องจากเป็นชุดดินที่คาบเกี่ยว กับชุด
ดินธนบุรี ซึ่งชุดดินธนบุรีนี้ จะพบเลนน้ำเค็ม ในความลึก 70 เซนติเมตร และเนื่องจากพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก  
ในดินพบมีแคลเซียมคลอไรด์ เป็นจำนวนมากจึงทำให้ส้มโอมีรสชาติหวานกว่าพื้นที่อื่น แต่จะทำให้ต้นส้มโอโทรมเร็ว
และอายุสั้นกว่าพื้นที่อื่นภายใต้ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ที่มีปลูกจริง  จำนวน 197 ไร่ 
เกษตรกร จำนวน 87 ครัวเรือน 

 
 
 
 
 

 ๗๕ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1๗ แผนทีแ่สดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สำหรับปลกูส้มโอขาวใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  

       (ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน) 
 (2) พื้นที่ปลูกส้มโอขาวใหญ่ 

               อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีพื้นที่การปลูกส้มโอขาวใหญ่ จำนวน 204 ไร่ 87 ครัวเรือน โดยมี
พื้นที่ปลูกมากอยู่ที่ตำบลบางขันแตก จำนวน 197 ไร่ 80 ครัวเรือน รองลงมาคือตำบลคลองเขิน  จำนวน 3 ไร่ 2 
ครัวเรือน และตำบลท้ายหาด, ตำบลบ้านปรก จำนวน 2 ไร่ 2  ครัวเรือน ตามลำดับ 
 



 

 
 

                ภาพที่ ๑๘ แผนทีแ่สดงพื้นทีป่ลูกส้มโอขาวใหญ ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, พ.ศ.2563) 

  (3) พื้นที่ปลูกส้มโอขาวใหญต่ามระดับช้ันความเหมาะสม   
       อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีพื้นที่ปลูกส้มโอขาวใหญ่ ตามระดับชั้นความเหมาะสม จำนวน 204 ไร ่ 
โดยไม่มีพื้นที่ทีม่ีความเหมาะสมมาก (S1) มีพื้นที่เหมาะปานกลาง (S2) จำนวน 204 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 พื้นที่
เหมาะสมน้อย (S3) จำนวน 0 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 0  และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน 0 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 0 
             2) ปริมาณการผลิต 
       อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีพื้นที่การปลูกส้มโอขาวใหญ่ จำนวน 204 ไร่ 87 ครัวเรือน โดยมี
พื้นที่ปลูกมากอยู่ที่ตำบลบางขันแตก จำนวน 197 ไร่ 80 ครัวเรือน รองลงมาคือตำบลคลองเขิน  จำนวน 3 ไร่ 2 
ครัวเรือน และตำบลท้ายหาด, ตำบลบ้านปรก จำนวน 2 ไร่ 2  ครัวเรือน ตามลำดับ 
ตารางที่ ๑๖ แสดงปริมาณการปลูกส้มโอขาวใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ตำบล ครัวเรือน พื้นที่ปลูก (ไร)่ 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต (ตนั) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

บางขันแตก 80 197 197 256.10 1,300 
ท้ายหาด 2 2 2 2.60 1,300 
บางแก้ว - - - - 1,300 

คลองเขิน 3 3 3 3.90 1,300 

 ๗๖ 



 

คลองโคน - - - - - 
บ้านปรก 2 2 2 2.60 1,300 
แหลมใหญ่ - - - - - 
ลาดใหญ่ - - - - - 
นางตะเคียน - - - - - 
บางจะเกร็ง - - - - - 
แม่กลอง - - - - - 
รวม 87 204 204 265.20 1,300 

         ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, พ.ศ. 2564... 
 
 3) สถานการณใ์ชเ้ทคโนโลยีการผลิต  

ชนิดพันธ์ุ  
                      - พันธ์ุที่นยิมปลูกในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม คือ พันธุ์ขาวใหญ่ เหมาะสมกับสภาพื้นที่ รสชาด 
ขนาดผล น้ำหนักของส้มโอ 
         วิธีปลูก 

1. วิธีการปลูก เตรียมร่องสวนก่อนปลูก โดยใช้รถแมคโคยกร่องสวน ความกว้างของร่องประมาณ 2 เมตร 
ความยาวแล้วแต่พื้นที่ ชาวบ้านเรียกว่า ขนัดสวน เกษตรกรคัดพันธุ์ส้มโอ โดยวิธีการตอนกิ่งส้มโอ เน้นกิ่งที่ไม่แก่
จนเกินไป เลือกต้นพันธ์ุที่มีความสมบูรณ์  

2. ระยะห่างการปลูก 6 เมตรต่อต้น พื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกประมาณ 25 ต้น ขุดหลุมลึกประมาณ 50 เซนติเมตร 
กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร โดยก่อนปลูกอาจจะตักเลนใส่รองก้นหลุมหรืออาจจะผสมปุ๋ยคอกรองก้นหลุมประมาณ 
1-2  กำมือ  

3. นำกิ่งพันธุ์ส้มโอที่ตอนไว้โดยรากของกิ่งพันธุ์ต้องเดินเต็มถุงกิ่งตอน ตัดกิ่งตอนจากต้นพันธุ์ นำแช่น้ำก่อนนำ กิ่ง
พันธุ์ลงปลูก แกะถุงกิ่งตอนออกจากถุง นำกิ่งตอนใส่ลงในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ กลบดินและรดน้ำให้ชุ่ม หรืออาจใช้ต้น
พันธ์ุที่ชำใส่ถุง ใช้มีดคมกรีดจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้งสองแล้วดึงถึงพลาสติกออกระวังอย่าให้ดินแตก 

4. กลบดินที่เหลือลงในหลุม ซึ่งจะนูนเหมือนหลังเต่า แล้วกดดินบริเวณรอบต้นตอให้แน่น ปักไม้หลักและผูกเชือก
ยึดต้นเพื่อป้องกันการโยกคลอนของต้นพันธุ์ ใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมดินบริเวณโคนต้น รดน้ำให้ชุ่ม 

 -  การดูแลรักษา 
   - เกษตรกรมีการกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้าเพ่ือเป็นปุ๋ยหมัก การตัดแต่งกิ่งเกษตรกรจะ 
     ทำหลังการเก็บผลผลิต 
 -  การใส่ปุ๋ย  
   - เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยอินทรยี,์ปุ๋ยคอก  
 -  โรคแมลงศัตรูพืช  ที่เป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ หลังการปลูกช่วงแรกจะมีหนอนชอนใบเข้าทำลาย

ใบส้มโอ ถ้าเกษตรกรเตรียมพื้นที่ไม่ดี จะมีปลวกและมดคันไฟเข้ากัดกินรากส้ม เพลี้ยไฟไรแดง จะระบาดในช่วงฤดูแล้ง
เกษตรกรควรให้ความชุ่มชื้นแก่ส้มโอทำให้ส้มไม่มีน้ำหนัก หนอนฝีดาษส้มโอ เป็นสาเหตุให้ผลส้มโอปูดผิวไม่เรียบ ขาย
ไม่ได้ราคา หนอนชอนใบส้มทำให้เกิดรอยเป็นทางสีขาวคดเคี้ยวไปมา ทั้งด้านหน้าใบและหลังใบ ใบบิดเบี้ยว 
สังเคราะห์แสงได้น้อย รอยแผลที่เกิดขึ้นทำให้โรคแคงเกอร์เข้าทำลายใบในเวลาต่อมา โรคแคงเกอร์  ช่วงเวลาระบาด

 ๗๗ 



 

ระยะแตกใบอ่อนและช่อดอก ลักษณะอาการขาดธาตุสังกะสี โรคทริสเตซ่า ต้นส้มโอแคระแกร็น ทรุดโทรม ใบเหลือง
คล้ายขาดธาตุอาหาร ใบม้วนงอ และมีอาการเส้นใบแตก ระยะแตกใบอ่อนและช่อดอก เป็นต้น 

- การใช้สารเคมี  เกษตรไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ส่วนมากจะใช้สารสกัดชีวภาพใช้เชื้อราไตรโคร
เดอร์ม่าป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า, ใช้สารสะเดา 

การใส่ปุ๋ย 

  • ส้มโออายุ 1 ปี เป็นช่วงที่รากเริ่มงอก ให้ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา ๒๐ กิโลกรัม/ต้น ในสภาพดินร่วนเหนียวแบ่งใส่ 4 เดือน/
ครั้ง หรืออาจให้ปุ๋ยเคมีสูตร๒๕-๗-๗ อัตรา 2-๓ กิโลกรัม/ต้น เมื่อส้มโออายุ 2 และ 3 ปี ตามลำดับ 

  • ส้มโออายุ 4 ปี ที่เริ่มให้ผลผลิต ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา ๓ กก./ต้น เพื่อบำรุงต้น และเพื่อเพิ่มขนาดผล ฉีดพ่นปุ๋ยเคมี 
สูตร ๑๓-๐-๔๖ อัตรา ไร่ละ ๑ ก.ก. และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้นก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน
เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านรสชาติ  

  • หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงปลายฤดูฝนที่ไม่มีฝนตกแล้วใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด หรือตอซังพืชที่ย่อยสลายดีแล้ว 
อัตรา 10-30 กิโลกรัมต่อต้นโรยรอบทรงพุ่ม และไม่ต้องพรวนดิน  

การให้น้ำ 

  • ความต้องการน้ำของส้มโอประมาณ 0.6 เท่าของค่าอัตราการระเหยน้ำ (มิลลิเมตรต่อวัน) คูณด้วยพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม เช่น 
เมื่ออัตราการระเหยน้ำวันละ 3.8 -5.7 มิลลิเมตร มีพื้นทีท่รงพุ่ม 1 ตารางเมตร เท่ากับการให้น้ำ 2.3-3.4 ลิตรต่อต้น
ต่อวัน 

  • ส้มโออายุ 4 ปี เริ่มให้ผลผลิต ควรงดใหน้้ำ 15-30 วนัก่อนออกดอก เพื่อให้ส้มโอออกดอกและติดผลได้ดี ไม่แตก
ยอดอ่อน 

  • ควรงดให้นำ้ช่วงส้มโอออกดอก เพ่ือป้องกันดอกร่วงและเริ่มให้น้ำอกีหลังช่อดอกเริ่มพัฒนา โดยเพิ่มปริมาณน้ำทีละ
น้อยจนถึงระดับการให้น้ำปกต ิ

 • ถ้าใบอ่อนเริ่มห่อตัวแสดงว่าส้มโอขาดน้ำ ควรรีบให้น้ำ 

 
การดูแลรักษาหลังติดผล 
• เก็บผลที่เป็นโรค หรือมีอาการยางไหล นำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก  
• ตัดแต่งผลออกให้เหลือผลเด่ียว 2-3 ผลต่อกิ่ง  
• ควรใช้ไม้ค้ำยนัเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหัก  

การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม 

    • หลังเก็บเกี่ยว ควรตัดแต่งกิ่งกระโดง กิ่งแห้ง กิ่งคดงอ และกิ่งเบียดเสียดออก เพื่อให้ทรงพุ่มโดยเฉพาะส่วนยอดโปร่ง
แสงแดดส่องเข้าถึงภายในทรงพุ่ม 

    • หลังการตัดแต่งกิ่ง ควรทารอยแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเช้ือราคอปเปอร์อ๊อกซี่ คลอไรด์ หรือปูนขาว หรือปูนแดง 

 

 

  

 ๗๘ 



 

การเก็บเกี่ยว 

ระยะการเก็บเก่ียวที่เหมาะสม 

  • เก็บผลผลิตหลังดอกบาน 6.5-7.5 เดือน ถ้าเก็บผลอายุมากขึ้น คุณภาพของเนื้อส้มโอจะลดลง  เนื้อจะแข็งร่วนคล้าย
ข้าวสาร 

  • ผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ต่อมน้ำมันรอบจุดสีน้ำตาลที่บริเวณก้นผลจะห่าง สีเปลือกรอบจุดสีน้ำตาลจะเป็นสีเหลือง ผวิก้น
ผลไม่เรียบ นิ่ม ผิวผลมีนวล  

 • ผลที่เก็บหลังดอกบาน 6.5 เดือน มีรสหวานเปรี้ยว มีอายุการวางขายนาน ผลที่เก็บหลังดอกบาน 7.5 เดือน มีรสอม
เปรี้ยวเพียงเล็กน้อย  
การปฏิบัติขณะเก็บเกี่ยว 
     • ใช้กรรไกรตัดก้านขั้วผลและมีถุงผ้ารองรับ  
     • ส้มโอที่เก็บเกี่ยวแล้ว ควรใส่เข่งหรือตะกร้าสะอาด แล้วรวบรวมไว้ที่ร่ม  
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
การคัดเลือกผล 
     • คัดผลที่มีตำหนิและเป็นโรคออก  
     • คัดขนาดคุณภาพส้มโอตามมาตรฐานส้มโอหรือตามความ ต้องการของตลาด 
ตัดแต่งและล้างทำความสะอาด 
     • ผึ่งใหแ้ห้ง จะเคลือบด้วยสารเคลือบผวิหรือไม่ก็ได้ การตลาดภายในประเทศบรรจุในตะกร้าพลาสติก โดยเรียงส้ม
โอ 2-3 ชั้น สำหรับตลาดต่างประเทศบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก เรียง 1-2 ชั้น โดยมีกระดาษลูกฟูกคั่นระหว่างผล 
การเก็บรักษาและการขนส่ง 
    • การเก็บรกัษา เก็บผลส้มโอในภาชนะที่สะอาดและเก็บไว้ที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ถ้าเก็บรักษาในห้องเย็นควรเก็บที่
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ 85-95 %  
    • การขนส่ง การขนส่งทางเรือโดยใช้ตู้ปรับอุณหภูมิ หากขนส่งนาน 2 สัปดาห์ ควรใช้อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ำกว่านี้เหมาะสำหรับการขนส่งระยะสั้นไม่เกิน 1-2 สัปดาห ์

 4) ปฏิทินการเพาะปลูก  
เกษตรกรในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีการปลูกส้มโอขาวใหญ ่ฤดูการปลูกเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  

ถึงเดือน กันยายน ปลูกสูงสุดในเดือน มิถุนายน  การเก็บเกี่ยวระหว่างเดือน กุมภาพันธ ์ถึง เดือน กันยายน เก็บเก่ียว
สูงสุดในเดือน สิงหาคม โดยมีปฏิทินการเพาะปลูกส้มโอขาวใหญ่ ในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 

 
กิจกรรม กิจกรรมด้านการเกษตรการปลูกส้มโอ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การปลูก             

การเก็บผลผลิต             

การตัดแต่งกิ่ง             
การใส่ปุ๋ย, 

การลอกเลน 
            

การกำจัดวัชพืช             
การดูแลรักษา             
กำจัดเพลี้ยไฟ, 

ไรแดง 
            

 ๗๙ 



 

โรครากเน่า, 
โคนเน่า 

            

ตรวจวิเคราะห์ดิน             

 
สัญลักษณ์   ช่วงฤดูปลูก   ปลูกสูงสุด 
    ช่วงฤดูเก็บเก่ียว   เก็บเก่ียวสูงสุด 

 

ตารางที่ 17  แสดงปฏิทินการเพาะปลูกส้มโอขาวใหญ่ ในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม,พ.ศ...2564..) 

 
  5) ต้นทุนการผลิต 
  อำเภอ..เมืองสมุทรสงคราม.มีต้นทุนการผลิต...ส้มโอขาวใหญ่.. เป็นเงิน ..6,425.. บาท ต่อไร่  
ตารางที่ ๑๘ 
 แสดงต้นทุนการผลิตส้มโอขาวใหญ่ต่อไร่ ป ี2563 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
     

รายการ บาท 
ค่ากิ่งพันธ์ุ  25  กิ่งๆละ 25 บาท 625 
ค่าปุ๋ยอินทรีย์ กกละ 4 บาท  4,000 
ค่ากำจัดวัชพืช  ไร่ละ  600 บาท 600 
ค่าทำดิน ไร่ละ  1,200 บาท 1,200 

รวม 6,425 
 

ผลผลิตเฉลี่ย   1,300  กก./ไร ่ณ ความชื้น 85-95 % 
ราคาผลผลิต กก.ละ      40 - 50  บาท 
เป็นเงิน    ..58,500..  บาท 
หักต้นทุน   ...6,425..  บาท  
กำไร    ...52,075...  บาท/ไร ่

 (ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๘๐ 



 

 
 

6) สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด  
 

                       - ส้มโอ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกร

พอ่คา้สง่

พอ่คา้ตา่งจงัหวดั

พอ่คา้รายยอ่ย

ภตัราคาร

โรงงานแปรรูป

ผูบ้รโิภค

พอ่คา้ปลีก

ภตัราคาร

โรงงานแปรรูป

ผูบ้รโิภค

 ๘๑ 



 

7) เกษตรกรตน้แบบในพื้นที ่
                         อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเกษตรกรที่เป็นต้นแบบในพื้นที ่โดยเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 
ต้นแบบด้านส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม จำนวน 1 ราย คือ นายเสียง อินทรประเสรฐิ 
 

Smart Farmer ต้นแบบ 
เรื่อง การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในส้มโอ 
 

 
 

นายเสียง อนิทรประเสริฐ 
ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบางขันแตก เลขที่ 116/1 ม.3 บ้านนางพิมพ ์ต.บางขันแตก อ.เมือง 

จ.สมุทรสงคราม แปลงสาธิตปลูกส้มโอ 6 ไร ่ 
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่สูงอายุ การปลูกส้มโอต้องปฏิบัติดูแลอย่างใกล้ชิด ลงทุนสูง มีโรคและแมลงทำลาย

มากมาย โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าของส้มโอซึ่งส่งผลให้ส้มโอตาย ผลผลิตไมม่ีคุณภาพ 
การดูแลส้มโอที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าโดยใช้ไตรโครเดอร์มา 

1. ใช้ของมีคม เฉอืนบริเวณที่เป็นแผลยางไหลออกให้หมด ใช้ปูนกินหมากหรือใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาที่ผสมแล้ว
ทาบริเวณที่เป็นแผล 

2. ซอยลูกส้มโอบนต้นให้เหลือนอ้ยที่สุด 
3. ผสมเชื้อราไตรโครเดอร์มากับปุ๋ยคอกและรำ อัตราส่วน 1:10:5 หว่านบริเวณรอบโคนต้นส้มโอ 3-5 กิโลกรัม

ต่อต้น และใช้เศษวัสดุคลุมรอบทรงพุ่มที่หว่านเช้ือราเพื่อป้องกันแดดทำลายเช้ือโรค แล้วรดน้ำตาม 
4. รดนำสม่ำเสมอ 3 วัน/ครั้ง หลังจากใส่ไตรโครเดอร์มาครั้งแรก 1-1.5 เดือนให้หว่านอีกครั้ง 
5. ส้มโอที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ และเห็นผลชัดเจนอีก 1-2 เดือน 
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การดูแลส้มโอที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าโดยใช้วิธีการเสริมรากส้มโอ 
เจ้าของความรู้ชื่อ : นายเกลื่อน  เทียนทับทิม  
ผู้ถ่ายทอด : นายเสียง อินทรประเสริฐ  

การเสริมรากจะทำให้ต้นไม้หาอาหารได้มากขึ้นและสามารถทำให้ลำต้นแข็งแรง โต เร็ว มีความต้านทานโรคได้
ดี และติดลูกเรว็ขึ้น คือ ให้ผลผลิตไวและผลผลิตที ่ได้จะลูก
ใหญ ่สำหรับการเสริมรากจึงทำให้สวนสม้โอได้ผลดี วิธีเสริมรากที ่
เหมาะสมคือเพิ่มรากอีก 2-3 รากจากปกต ิจะทำให้มีอัตราการ
เจริญเติบโตได้เร็ว ขึ้นซึ่งเปรียบเทียบจากต้นที่มีรากเดียว สอง
ราก สามารถ และสี่ราก จะมีอัตรา การเติบโตที่เร็วและ
แข็งแรง หลังจากนั้นจึงมีการนำมาประยุกต์ใช้กับพืชได ้หลายชนิด 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลีย่นยอด : ได้แก ่

๑. มีดที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช 
๒. พลาสติก พันก่ิง 
๓. เชือกฟางและต้นส้มโอ,มะกรูดจาการเพาะเมล็ด 

 
วิธีทำ  

1. นำกิ่งตอนมาปลูกประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี หลังจากนั้นนำเมล็ดไม้ผล
ที่แข็งแรงที่เราต้องการนำมาเพาะกล้าให้งอกประมาณ 4-5 ฟุต หรือ
นำเอาเมล็ดมาปลูกข้างต้นไม้ที่เราจะเสริมรากห่างกันประมาณ 50-60 
เซนติเมตร  
2. หลังจากนั้นนำยอดไม้มาทาบกับต้นไม้ที่จะเสริมราก แลว้ตัดยอดไม้เป็น
รูปปากฉลาม ส่วนต้นไม้ที่จะนำไปทาบให้ตัดเป็นรูปตัวยู แล้วนำกล้าเพาะ
ไม้ที่ตัดเป็นรูปปากฉลามนำมาเสียบเข้าด้วยกันแล้วนำเทปใส มาพันจาก
ข้างบนลงมาข้างล่าง พันให้แน่นไม่ให้น้ำไหลเข้าไปได้ ป้องกันไม่ให้ลำต้น

และยอดเน่า ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วัน ถ้าต้นที่เพาะกล้าด้วย
เมล็ดแตกยอดให้ตัดทิ้ง เพราะต้นไม้ที่เราทำการเสริมรากจะไม่เจริญงอก
งามหรืออาจตายได้ 
การใช้ประโยชน ์

การดูแลรักษาแผลที่เปลี่ยนยอดน้ันจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน
แผลจะประสานกันสนิทหลังจากนั้นค่อย ๆ ตัดแต่งกิ่งต้นพันธุ์ไม่ดีออก
เรื่อย ๆ จนแผลประสานกันแน่นและส่วนของยอดพันธุ์ดีมีการแตกใบอ่อน
ขึ้นมาใหม่อย่างน้อย 1-2 ชุด ต้องตัดก่ิงจากต้นพันธุ์ไม่ดีออกทิ้งให้หมด 
เพื่อป้องกันการแช่งชิงอาหารจากต้นพันธ์ุดี 
ในการเสริมรากต้นส้มโอ โดยการนำเมล็ดมะกรูด หรือส้มโอพันธุ์ปัตตาเวีย
มาปลูกไว้ใกล้ ๆ กับโคนต้นสม้โอพันธุ์ดี ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 คืบ
มือ ถ้าจะเสริม 3 ราก ก็เพาะลงไป 3 เมล็ด 3 มุม ที่มีขนาดลำต้นเท่ากับ
ดินสอ นำมาปลูกให้ห่างจากต้นพันธุ์ดีราว ๆ 1 คืบมือ เชน่กัน ในการเสริม
ราก ส่วนใหญ่จะทำกันในช่วงฤดูฝน 
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ปัญหา/อุปสรรค 
แผลจากการเปลี่ยนยอดจะประสานกันได้เร็วกว่าฤดูอ่ืน และไม่ต้องเป็นภาระที่จะต้องไปรดน้ำ 
ประโยชน์ของการเสริมราก 
๑. ต้นไม้ที่เสรมิรากไม่กลายพันธ์ุ  ให้ผลดกและใหญ่  รสชาติเหมือนเดิม 
๒. มีรากแก้วทีแ่ข็งแรงเจริญเติบโตได้เร็ว  ป้องกันลม  มีความแข็งแรง 
๓. เป็นการทำสาวต้นไม้ทางราก 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
หมายเหตุ : ในการเสริมรากต้นไม้ต้องใช้ไม้ตระกูลเดียวกันเท่านั้นในการ
เสริมราก แต่ถา้เป็นมะม่วง แนะนำให้เอาเมล็ดมะม่วงกะล่อนจะดี เพราะ
ทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ ได้ดีมาก ไม้ผลทุกชนิดสามารถนำมาเสริมรากได ้ ถ้าเป็นกิ่งไม ้ ให้ตอนกิง่ที่นำมาปลูกไม่ว่า
จะเป็นกิ่งไม้ตอนที่หลากหลาย 
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2.2 ประเดน็ปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข  

ตารางที่ 2 แสดงประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาและกลุม่ของปัญหา สภาพของปัญหา แนวทางการแก้ไข หมู่บ้านและตำบล

เป้าหมาย 
(พื้นที่/ชุมชน ที่
ประสบปัญหา) 

ความสำคัญเรง่ด่วน 

ด้านพืน้ที่และทรัพยากร 
1. ดิน                           . 
2. น้ำ                           .    
3. พื้นที่การเกษตรเปลี่ยนเป็น

โรงงาน 
4. เปลือกหอยเป็นมลภาวะภายใน

ชุมชน 
5. มีพื้นที่ที่ไมส่ามารถทำประโยชน์

ได ้
 

 
1. ดินเสื่อมโทรมเน่ืองจากทำการเกษตร

มานาน            . 
2. ดินเค็มปลูกพืชไม่ได้ 
3. ในบางพื้นที่เป็นน้ำเค็ม 
4. ระบบน้ำไม่ทั่วถึง 
5. นายทุนซื้อที่เพ่ือทำโรงงาน 
6. เปลือกหอยจากการประกอบอาชีพ 
6. มีพื้นที่ที่ไมส่ามารถทำการเกษตรได้

เป็นบริเวณกว้างหลายแห่ง 

 
1. ปรับปรุงบำรุงดิน      . 
2. ปลูกพืชปุ๋ยพืชสด 
3. รณรงค์ให้มีการลอกเลน 
4. สง่เสริมให้ปลูกพืชทนเค็ม 
5. ปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
6. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญใน 

การทำเกษตร 
7. นำเปลือกหอยไปแปรรูป 

 
พื้นที่อำเภอเมืองฯ 

 
1. ปรับปรุงบำรุงดิน(ใช้ปุ๋ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยพืชสด
และลอกเลน) 

2. ส่งเสริมให้ปลูกพืชทนเค็ม 
3. ปลูกพืชไม่ใช้ดิน      . 
4. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญใน

การทำเกษตร 
5. นำเปลือกหอยไปแปรรูป 
 

ด้านการผลิตสินค้าและการตลาด 
(ตามรายชนิดที่สำคัญ) 
1. ส้มโอไม่ได้มาตรฐาน      . 
2. โรคแมลงศัตรพูืช          . 
3. ผลผลิตมะพร้าวราคาถูก . 
4. ผลผลิตเกลือราคาถูก . 

1. ส้มโอเป็นเม็ดข้าวสาร     . 
2. ด้วงแรด ด้วงไฟทำลายผลผลิต 
3. ราคารับซื้อมะพร้าวถูกไม่เหมาะสม

กับต้นทุน 
4. ยังไม่มีมาตรฐานการผลิตเกลือ 
5. เกลือราคาถูก 

1. ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตส้มโอ. 
2. จัดโครงการกำจัดศัตรูพืชพัฒนา  

คุณภาพผลผลิต 
3. สง่เสริมการทำโครงการแปลงใหญ่

หรือกลุ่มแปรรปูผลผลิต 
4. แปรรูปเกลือเพิ่มมูลค่า 
5. สร้างตลาดเกลือเป็นสินค้า

ส่งออก 

 
พื้นที่อำเภอเมืองฯ 

1. ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตส้มโอ. 
2. จัดโครงการกำจัดศัตรูพืช

พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
3. ส่งเสริมการทำโครงการแปลง

ใหญ่หรือกลุ่มแปรรูปผลผลิต 
 4. แปรรูปเกลือเพ่ิมมูลค่า 
 5. สร้างตลาดเกลือเป็นสินคา้

ส่งออก 
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ตารางที่ 2 แสดงประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข(ต่อ) 
 

ปัญหาและกลุม่ของปัญหา สภาพของปัญหา แนวทางการแก้ไข หมู่บ้านและตำบล
เป้าหมาย 

(พื้นที่/ชุมชน ที่
ประสบปัญหา) 

ความสำคัญเรง่ด่วน 

ด้านเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
1. เกษตรกรส่วนใหญ่สูงวัย 
2. เกษตรกรวัยแรงงานขาดองค์

ความรู ้
3. การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง 
4. ความสำคัญขององค์กรเกษตรกร

ลดลง 

1. ขาดแรงงานด้านการเกษตร 
2. เกษตรกรวัยแรงงานไม่ให้ความสำคัญ

กับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
3. กลุ่มไม่มีการทำกิจกรรม 

1. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร 
3. นำเสนอนวัตกรรมการเกษตร

ใหม่ๆ 
4. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม 

พื้นที่อำเภอเมืองฯ 1. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
ทดแทน 

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การเกษตร 

3. นำเสนอนวัตกรรมการเกษตร
ใหม่ๆ 

4. สนับสนุนกจิกรรมของกลุม่ 
ด้านการแปรรปูผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ ์
1. ผลิตภัณฑ์มีการแข่งขันสูง  
2. ไม่มีงบลงทุน 
3. การผลิตไม่ต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ไม่

มีการพัฒนา 

1. ช่องทางการตลาดน้อย 
2. กลุ่มไม่มีการทำกิจกรรม 
3. มีการผลิตสินคา้ที่มีจุดสนใจ 

1. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร 
3. นำเสนอนวัตกรรมการเกษตร

ใหม่ๆ 

พื้นที่อำเภอเมืองฯ  1. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม ่
ทดแทน 

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การเกษตร 

3. นำเสนอนวัตกรรมการเกษตร
ใหม่ๆ 
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2.2.1 การจัดทำ TOWS Matrix 
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 

 
 

จุดแข็ง (S) 
1. มีแม่น้ำลำคลองธรรมชาติ 
2. มีกลุ่มส่งเสรมิอาชีพ มีการรวมกลุ่ม 
3. มีปราชญ์เกษตร และเกษตรกรที่มีองค์ความรู้อยู่ในพื้นที ่
4. มีตลาดรับซื้อ – จำหน่ายผลผลิตในท้องถิ่น 
5. มีรายได้ตลอดปี 
6. มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
7. เป็นสังคมรกัษ์ถิ่น  มีการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน 
8. เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์มานานมากกว่า10 ป ี
9. เป็นเมือง 3 น้ำ ได้แก่ น้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม สลับกันในแต่ละ

ฤด ู
10. ผลผลิตส้มโอเปลือกหนาทำให้รักษาผลผลิตได้นานทนทานต่อการ

ขนส่ง 
11. เกษตรกรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่บวกปุ๋ยเคมีเสริม 
12. มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรใน

ด้านต่างๆ 
13. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลง/หมู่และมีจุดเรียนรูใ้น

พื้นที่ 
 
 

จุดอ่อน(W) 
1. ดินขาดความสมบูรณ ์
2. ดินเค็มปลูกพืชไม่ได้ 
3. ในบางพื้นที่เป็นน้ำเค็ม 
4. ขาดความรู้ในด้านการบริหารรายได้/การจัดการกลุ่ม 
5. ขาดแหล่งเงินทุน 
6. ขาดแรงงานด้านการเกษตร 
7. พื้นที่การเกษตรน้อยเฉลี่ย 3-5ไร/่ครัวเรือน 
8. ผลผลิตมะพร้าวราคาถูก 
9. คุณภาพ/ปริมาณส้มโอไม่สม่ำเสมอ 
10. มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
11. การรับเทคโนโลยีใหม ่ๆ  ค่อนข้างช้า 
12. เงินทุนนอ้ย บรรจุภัณฑ์ล้าสมัย 
13. มีผู้นำ/ผู้เสียสละด้านการเกษตรน้อย 

๘๗ 



 

โอกาส(O) 
1. ใกล้ตลาดจำหน่ายสินค้า 
2. ทำการเกษตรแบบยั่งยืน 
3. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มใน

รูปแบบแปลง/หมู่และมีจุด
เรียนรู้ในพื้นท ี

4. เส้นทางคมนาคมสะดวก  
5. ไม่มีภัยธรรมชาติ 
6. มีการปรับปรุงบำรุงดิน 
7. จังหวัด/ท้องถิ่นสนับสนุนงบ

พัฒนาการผลผลิตและ
การตลาด 

 

SO 
กลยุทธ์เชิงรุก 

ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส 
(รุก เพิ่มขยาย) 

WO  
กลยุทธ์เชิงแกไ้ข 

เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส 
(ปรับปรุงตนเอง) 

 

 

 

 

 

๘๘ 



 

 

 

 

 

ภัยคุกคาม(T) 
1. โรคแมลงศัตรพูืช คือ หนู  กระรอก ทำลายผลผลิต 
2. มีสาธารณูปโภคไม่ครบทุกครัวเรือนระบบน้ำไม่ทั่วถึง 
3. สวนที่อยู่ลึกเขา้ไปจากถนนหรือลำคลองการขนย้ายผลผลติหรือ
ปุ๋ยเข้าไปในสวนยากลำบาก 
4. นายทุนซื้อที่เพ่ือทำโรงงาน 
5. มีพื้นที่ที่ไมส่ามารถทำการเกษตรได้เป็นบริเวณกว้างหลายแห่ง 
6. ปริมาณการผลิตขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ (แสงแดด) 
7. สถานที่เก็บวัตถุดิบ อยู่บริเวณพื้นที่ต่ำ  น้ำท่วมทำให้ดอกเกลือ
เสียหาย 
8. หนี้สินมาก รายได้ต่ำ 
9. ผลผลิต(ลิ้นจี)่ไม่ออกทุกปี/คณุภาพไม่ดี 
10. มีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ 

ST  
กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม 
(รักษาสถานภาพ) 

WT  
กลยุทธ์เชิงรับ 

ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม 
(เลิก หลีกเลี่ยง หนี) 

๘๙ 



 

กำหนดเป็นกลยุทธ์ ดังนี ้
1. กลยุทธ์เชิงรุก 

- ส่งเสริมการปลูกพืชแซมเพื่ออนุรักษ์มะพร้าวพันธุ์ดี และส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ 
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุนสินค้าในท้องถิ่นให้กระจายสู่ตลาดภายในและภายนอก 
- จัดตั้งศูนย์พัฒนา/สรางแหลงเรียนรู้เฉพาะด้านให้แก่เกษตรกรในชุมชนโดยมีปราชญ์

ชาวบ้านเป็นผู้นำ 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ลอกเลน) เป็นการเพิม่อินทรียวัตถุ และการใช้ปุ๋ยบำรุงดินตามคา         

วิเคราะหดิน    
- รณรงคใ์ห้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดจาก

ธรรมชาติทดแทน 
- ปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชคลุมดินเพื่อเพิ่มรายได้และปรับปรุงดิน 
 

2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
- พัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนบริหารจัดการกลุ่มด้วยตนเองโดยมี
เจ้าหน้าที่แนะนำ 

- การพัฒนาและสรางเกษตรกรตนแบบ Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
- การพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร และการสรางเครือขายงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที ่
- การพัฒนาแหลงเรียนรูทางการเกษตร เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว 
- สงเสริมการเกษตรแบบครบวงจร (Contract Farming) และการผลิตเพื่อตลาดเฉพาะ
จัดตั้งจุดรับซื้อผลผลิต ในท้องถิ่น 

 
3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

- พัฒนาความรูก้ารป้องกันกำจัดกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชโดยเกษตรผสมผสาน   
- สนับสนุนการป้องกันกำจัดกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี   
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ใช้กระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม 
 

4. กลยุทธ์เชิงรับ 
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตมะพร้าวให้แก่เกษตรกร 
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตส้มโอให้แก่เกษตรกร 
- ส่งเสรมิการใช้บรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
-  พัฒนาการมสี่วนร่วมของชุมชน 
- ส่งเสรมิการแปรรูปผลผลิต เช่น น้ำตาลมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวสกัด 
- การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศการเกษตร   

 

 ๙๐ 



 
บทที่  ๓ 

ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ 

3.1 พัฒนาการผลิตรายสนิค้า (พืช ปศุศตัว์ ประมง) 

 3.1.1 มะพร้าวแก ่
- เป้าหมาย/เป้าประสงค์(สิ่งที่คาดหวังหรือผลสำเร็จที่จะใหเ้กิด)    

    กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวแก่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการและลด
ต้นทุนการผลิตมะพร้าวผลแก่ได้         

- กลยทุธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์) 
กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
              โครงการที่ 1 การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดิน 

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรให้ความสำคัญในการเก็บและตรวจวิเคราะห์ดิน 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการเก็บและตรวจวิเคราะห์ดิน 
  3. เก็บตัวอย่างดินและส่งตรวจวิเคราะห์ 
  4. วิเคราะห์ผลตรวจและแนะนำเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. สนับสนุนชดุตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกร 
  6. ติดตามประเมินผล 
                         โครงการที่ 2 ปรับปรุงและคัดเลือดสายพันธุ์มะพร้าวแก่ให้ได้คุณภาพ 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรให้ความสำคัญการเลือกคดัสายพันธุ์มะพร้าวให้มีคุณภาพ 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการเลือกสายพันธุ์มะพร้าว 
  3. จัดทำแปลงเรียนรู้สายพันธุ์มะพร้าว  
  ๔. สนับสนุนสายพันธ์ุมะพร้าวที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร 
  ๕. ติดตามประเมินผล 
  กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
      โครงการที่ 1 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้เคมี 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการเผ้าระวังศัตรูพืชในพื้นที่ 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้เคมี 
  3. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้เคมี 
  4. ติดตามประเมินผล 
                         โครงการที่ 2 การป้องกนัและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการเผ้าระวังศัตรูพืชในพื้นที่ 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี 
  3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/ ศูนย์ฯ ศจช. ในพื้นที่ 
  4. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี 
  5. ติดตามประเมินผล 
 
 
 
 

๙๑ 



 
                   3.1.2 มะพร้าวตาล 

   - เป้าหมาย/เป้าประสงค์(สิ่งที่คาดหวังหรือผลสำเร็จที่จะให้เกิด)    
    กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตประกอบอาชีพทำมะพร้าวตาลในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตได ้         

- กลยทุธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์) 
กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
              โครงการที่ 1 การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรให้ความสำคัญในการเก็บและตรวจวิเคราะห์ดิน 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการเก็บและตรวจวิเคราะห์ดิน 
  3. เก็บตัวอย่างดินและส่งตรวจวิเคราะห์ 
  4. วิเคราะห์ผลตรวจและแนะนำเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. สนับสนุนชดุตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกร 
  6. ติดตามประเมินผล 
                         โครงการที่ 2 สง่เสริมเทคโนโลยีการผลิต ตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม  
 วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรให้ความสำคัญในการปฏบิัติตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีเพ่อใช้ในการเกษตรที่เหมาะสม 
  3. ศึกษาและทดลองเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตพืชของเกษตรกร 
  4. ติดตามประเมินผล 
  กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)  
      โครงการที่ 1 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้เคมี 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการเผ้าระวังศัตรูพืชในพื้นที่ 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้เคมี 
  3. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้เคมี 
  4. ติดตามประเมินผล 
                         โครงการที่ 2 สงเสริมการผลิตและใชสารชีวภัณฑ ทดแทนการใชสารเคมีทางการเกษตร    
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการเผ้าระวังศัตรูพืชในพื้นที่ 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันและกำจดัศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี 
  3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/ ศูนย์ฯ ศจช. ในพื้นที่ 
  4. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี 
  5. ติดตามประเมินผล 
 
                  3.1.3 ส้มโอขาวใหญ ่

- เป้าหมาย/เป้าประสงค์(สิ่งที่คาดหวังหรอืผลสำเร็จที่จะให้เกิด)    
 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอขาวใหญ่ในพื้นทีอ่ำเภอเมืองได้รับการพัฒนาและสามารถเพิ่มผลผลิตส้มโอขาวใหญ่
ให้มีคุณภาพได้ 

- กลยุทธ์/วิธีการดำเนนิงาน (วิธีการที่จะตอ้งทำหรือทำอย่างไรเพื่อใหเ้กิดผลสำเร็จตาม
เป้าประสงค์) 

 
 
            

๙๒ 



   
 กลยุทธ์ที ่1   เพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพ 
       โครงการที่ 1  ส่งเสรมิให้เกษตรกรมีการรับรองตามมาตรฐาน GAP ส้มโอขาวใหญ ่ 

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐาน GAP 
  2. อบรมให้ความรูเ้กษตรกรเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆของมาตรฐาน GAP 
  3. เจ้าหน้าที่เกษตรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษากับเกษตรกร 
  4. สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 
  5. ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มและขายผลผลิตที่ผา่นการรับรองมาตรฐาน GAP 
  6. ติดตามประเมินผล 

       โครงการที่ 2  การเพิ่มคุณภาพและผลผลิตสม้โอขาวใหญ ่
วิธีดำเนินงาน  1. จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมเกษตรผูป้ลูกส้มโอขาวใหญใ่นพื้นที ่
                     2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐาน GAP 
  ๓. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ยาและสารเคมีที่ถูกต้อง 
  ๔. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
  ๕. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณส์ินค้า สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภค 
  ๖. สร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกรในตำบลและอำเภอใกล้เคียง 
  ๗. ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ 
  ๘. ติดตามประเมินผล 

 
   กลยุทธ์ที่ 2   การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต       

        โครงการที่ 1  การคัดเกรดคุณภาพสินค้า 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการคัดสรรผลผลิตที่มีคณุภาพดีรองรับตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ
เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดผู้บริโภค 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ยาและสารเคมีที่ถูกต้อง 
  3. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
  4. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณส์ินค้า สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับผู้บรโิภค 
  5. สร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกรในตำบลและอำเภอใกล้เคียง 
  6. ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ 
  7. ติดตามประเมินผล 

       โครงการที่ 2  พัฒนาการแปรรูปส้มโอขาวใหญ ่
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการแปรรูปสม้โอขาวใหญ ่
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตส้มโอขาวใหญ่ให้มรีูปแบบที่หลากหลาย 
  4. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณส์ินค้า ให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย 
  5. ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่แปรรูปส้มโอที่ประสบผลสำเร็จ  
  6. ติดตามประเมินผล 
 
 
 

๙๓ 



 
3.2 พัฒนาเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กร 
            3.2.1  YSF       
                  - เป้าหมาย/เป้าประสงค์(สิ่งทีค่าดหวังหรือผลสำเร็จที่จะให้เกิด) 
                   การพัฒนาและสรางเกษตรกรตนแบบ Young Smart Farmer  ในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
ให้มีศักยภาพ 
                  - กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์) 

           กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่อำเภอเมืองให้มี YSF เพิม่ขึ้น 
              โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มความรู้และเพิ่มทักษะแกY่SF 

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้YSF ทีส่นใจเข้าร่วมโครงการฯ 
  2. อบรมให้ความรูแ้ก่YSF ที่เข้าร่วมโครงฯ 
  3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับYSF 
  4. ติดตามประเมินผล 
                         โครงการที่ 2  โครงการการสร้างเครือข่าย YSF อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้YSF ทีส่นใจเข้าร่วมโครงการฯ 
  2. อบรมให้ความรูแ้ก่YSF ที่เข้าร่วมโครงฯ 
  3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเครือข่ายYSF 
  4. สร้างเครือขา่ยเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ 
  5. ติดตามประเมินผล 
 
                 3.2.๒  ยุวเกษตรกร       
                    - เป้าหมาย/เปา้ประสงค์(สิ่งทีค่าดหวงัหรือผลสำเรจ็ที่จะให้เกิด) 
                     การพัฒนาและสรางกลุ่มยุวเกษตรกร  ในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ให้มีศักยภาพ 
                    - กลยุทธ/์วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์) 

             กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่อำเภอเมืองให้มี กลุ่มยุวเกษตรกร เพิม่ขึ้น 
              โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มความรู้และเพิ่มทักษะแกก่ลุ่มยุวเกษตรกร 

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มยุวเกษตรกร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
  2. อบรมให้ความรูแ้ก่กลุ่มยุวเกษตรกร ที่เขา้ร่วมโครงฯ 
  3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มยุวเกษตรกร 
  4. ติดตามประเมินผล 
                         โครงการที่ 2  โครงการการสร้างเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มยุวเกษตรกร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
  2. อบรมให้ความรูแ้ก่กลุ่มยุวเกษตรกร ที่เขา้ร่วมโครงฯ 
  3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกร 
  4. สร้างเครือขา่ยเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ 
  5. ติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 

๙๔ 



   
                 3.2.3 วสิาหกิจชุมชน 
                   - เป้าหมาย/เปา้ประสงค์(สิ่งที่คาดหวังหรือผลสำเร็จที่จะให้เกิด) 
                     พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมืองสมุทรสงครามให้มีศักยภาพและสามารถพึง่พาตนเองได้ 
                    - กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค ์

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพ 
              โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพ 

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
  2. อบรมให้ความรูก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพ 
  3. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณส์ินค้า ให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย 
  4. ติดตามประเมินผล 

 
     โครงการที่ 2  โครงการสงเสริมการวางแผนธุรกิจเกษตร เช่ือมโยงระบบการตลาด 

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการสงเสรมิการวางแผนธุรกิจเกษตร เชื่อมโยงระบบการตลาด 
  3. ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สามารถวางแผนธุรกิจและสามารถเชื่อมโยงการตลาดที่ประสบ  
                         ความสำเร็จแล้ว 
  4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธส์ินค้า 
  5. ติดตามประเมินผล 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการแปรรูปสินค้าของวิสาหกิจชุมชนให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
      โครงการที ่1  โครงการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
  2. อบรมให้ความรูก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า  
  3. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
  4. ติดตามประเมินผล 
                         โครงการที่ 2  โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าให้มคีุณภาพ 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
  2. อบรมให้ความรูแ้ละสาธิตในการแปรรูปสนิค้าให้มีคุณภาพ 
  3. สนับสนุนวสัดุ อปุกรณ์ ที่ใช้ในการแปรรปูสินค้าให้มีคุณภาพ 
  4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย 
  5. ติดตามประเมินผล 
 
3.3 พัฒนาพืน้ที่และทรัพยากรการเกษตร 
 3.3.1 ที่ดนิและแหลง่น้ำ 

  - เป้าหมาย/เป้าประสงค์ (สิ่งที่คาดหวังหรือผลสำเร็จที่จะให้เกิด) 
                        กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงและอาชีพทำสวนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
สามารถเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิตได้ 

              - กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน  (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตาม
เป้าประสงค์) 

 
   กลยุทธ์ ๑ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางดินทางการเกษตรให้มีคุณภาพ 

๙๕ 



                   โครงการที่ 1  โครงการปรับปรุงโครงสร้างดิน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจเข้ารว่มโครงการฯ 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างดิน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
  3. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
  4. ติดตามประเมินผล 

                   โครงการที่ 2  โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจเข้ารว่มโครงการฯ 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน 
  3. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน 
  4. ติดตามประเมินผล 

 
    กลยุทธ์ 2 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำให้มีคุณภาพ 

                   โครงการที่ 1  โครงการส่งเสริมการทำจุลินทรีย์ชนิดก้อนและชนิดน้ำบำบัดน้ำเสีย 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำตระหนักถึงการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ 
  2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะที่ย่อยสลายและขยะที่ไม่ยอ่ยสลาย 
  3. อบรมและปฎบิัตกิารทำจุลินทรีย์ชนิดก้อนและชนิดน้ำบำบัดน้ำเสีย 
  4. สนับสนุนจลุินทรีย์ชนิดก้อนและชนิดน้ำบำบัดน้ำเสีย ให้เกษตรกร 
  5. ติดตามประเมินผล   

                   โครงการที่ 2  โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำลำคลอง 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำตระหนักถึงการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ 
  2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพ 
  3. สนับสนุนพนัธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร 
  4. ติดตามประเมินผล   
 
 

 

 

๙๖ 



                                                          ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาการเกษตรระดับอำเภอ  

ปะเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ
(ระบุหมู่บ้าน/

ตำบลเป้าหมาย) 
วิธีดำเนินงาน 

ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 

งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. 

พัฒนาการ
ผลิตสินค้า 

1.โครงการการผลิตที่
มีประสิทธิภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน 
 - กิจกรรมการ
ปรับปรุงประสิทธิการ
ผลิต ชนิดพืชมะพร้าว 
- กิจกรรมการผลิต
แตนเบียนบราคอน  
 - กิจกรรมการผลิต
เชื้อแบคทีเรียบาซิลสั 
ทูริงเยนซิส (บีที) 

 
 
 
1.  ลดการระบาด
ศัตรูพืช 
๒.  เพื่อให้เกษตรกรได้
ปฏิบัติในการกำจัด
ศัตรูพืชอย่างถูกต้อง  
และปลอดภัย 

 
 
 

3 ตำบล 

 
 
 

ต.ลาดใหญ่ 
ต.นางตะเคียน 
ต.บางขันแตก 

 
 
๑. กำหนดสถานที่ 
และวันเวลา
ดำเนินการ 
๒.จัดดำเนินการตาม
งบประมาณที่
สนับสนุน 
๓. จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ลงหมู่บ้านที่
กำหนดไว้   

 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 

 
 
 

90,000 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 

 
 
 

90,000 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 

 
 
 

90,000 
 
 

70,000 
 

70,000 

 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 

 
 
 

90,000 
 
 

70,000 
 

70,000 

 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 

 
 
 

90,000 
 
 

70,000 
 

70,000 

ศิวะ  
เสาวลักษ์ 
ทัศนีย์ 

2. โครงการป้องกัน
กำจัดแมลงวันผลไม้ 

1.เพื่อลดความเสียหาย
จากการทำลายของ
แมลงวันผลไม้ลง ร้อย
ละ 70  
2.เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือและทำงาน
ร่วมกันระหว่างส่วน
ราชการกับเกษตรกร
และเกษตรกรกับ
เกษตรกร 
3.เพื่อเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร ร้อยละ 5 

2 ตำบล ต.บ้านปรก 
ต.ท้ายหาด 

1. คัดเลือกเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายโดย
เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
2. จัดทำหลักสูตร 
และวางแผนการจัด
อบรม  
3. ขออนุมัติหลักการ 
ดำเนินงาน และ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุตาม
โครงการฯ 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 ศิวะ  
จีรนันท์ 

 ๙๗ 



ปะเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ
(ระบุหมู่บ้าน/

ตำบลเป้าหมาย) 
วิธีดำเนินงาน 

ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 

งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. 
 3 โครงการป้องกัน

กำจัดกระรอก  
1.เพื่อเป็นจุดถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรแก่ชุมชน 
2.เพื่อเป็นหน่วยบูรณา
การของหน่วยราชการ
และองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ  
3.เพื่อเป็นศูนย์กระจาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกร
ทั่วไป 
4.เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตรและ 
อื่น ๆ 
 
 
 

4 ตำบล ต.แหลมใหญ่  
ต.คลองโคน 
ต.คลองเขิน 

ต.บางจะเกร็ง 

.จัดตัง้คณะกรรมการ
จัดซื้อหางกระรอก 
2.ประชุมชี้แจง
โครงการ / 
ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 
3.ดำเนินการจัดซื้อ
หางกระรอกจาก
เกษตรกรในเขตพ้ืนที่  

4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 เสาวลักษ์ 
กาญจนา 
จีรนันท์ 

4 โครงการป้องกัน
และกำจัดด้วงแรด
ด้วยเชื้อราเขียว 

๑.  ลดการระบาด
ศัตรูพืช 
๒.  เพื่อให้เกษตรกรได้
ปฏิบัติในการกำจัด
ศัตรูพืชอย่างถูกต้อง  
และปลอดภัย 

5 ตำบล ต.แหลมใหญ่ 
ต.บ้านปรก 
ต.คลองโคน 
ต.คลองเขิน 
ต.ท้ายหาด 

๑. กำหนดสถานที่ 
และวันเวลา
ดำเนินการ 
๒. จัดดำเนินการตาม
งบประมาณที่
สนับสนุน 
๓. จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ลงตำบล
กำหนดไว้   
 
 
 
 
 

5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 ศิวะ  
กาญจนา 

จีรนันท์ 

 ๙๘ 



ปะเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ
(ระบุหมู่บ้าน/

ตำบลเป้าหมาย) 
วิธีดำเนินงาน 

ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 

งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. 

 5 โครงการกำจัด
หนอนหัวดำ (จัดซื้อ
แตนเบียนบราคอน) 

๑.  ลดการระบาด
ศัตรูพืช 
๒.  เพื่อให้เกษตรกรได้
ปฏิบัติในการกำจัด
ศัตรูพืชอย่างถูกต้อง  
และปลอดภัย 

5 ตำบล ต.แหลมใหญ่ 
ต.บ้านปรก 

ต.บางจะเกร็ง 
ต.คลองเขิน 
ต.ท้ายหาด 

๑. กำหนดสถานที่ 
และวันเวลา
ดำเนินการ 
๒. จัดดำเนินการตาม
งบประมาณที่
สนับสนุน 
๓. จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ลงตำบลที่
กำหนดไว้   
 
 
 
 

5 290,000 5 290,000 5 290,000 5 290,000 5 290,000 ศิวะ  
เสาวลักษ์ 
กาญจนา 
จรีนันท์ 

6 โครงการกำจัด
แมลงดำหนาม 
(จัดซื้อแตนเบียนอซิล
โคดีส) 

๑.  ลดการระบาด
ศัตรพูืช 
๒.  เพื่อให้เกษตรกรได้
ปฏิบัติในการกำจัด
ศัตรูพืชอย่างถูกต้อง  
และปลอดภัย 

2 ตำบล ต.แหลมใหญ่ 
ต.คลองเขิน 

 

๑. กำหนดสถานที่ 
และวันเวลา
ดำเนินการ 
๒. จัดดำเนินการตาม
งบประมาณที่
สนับสนุน 
๓. จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ลงตำบลที่
กำหนดไว้   
 
 
 
 
 
 
 

2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 จีรนันท์  
กาญจนา 

 

 ๙๙ 



ปะเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ
(ระบุหมู่บ้าน/

ตำบลเป้าหมาย) 
วิธีดำเนินงาน 

ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 

งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. 

 7 โครงการเพิ่ม
รายได้ 
   - กิจกรรมการปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้ 

1. เพื่อลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกร 
 2. ส่งเสริมให้เกษตรกร
ดำรงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 ตำบล ต.ลาดใหญ่ 
ต.นางตะเคียน 
ต.บางขันแตก 

1.คณะกรรมการ
ศูนย์ฯคัดเลือก
เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายโดย
เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ฯ สามารถ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
2. ดำเนินการอบรม
โครงการแก่เกษตรกร  
3.  ดำเนินการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ผัก ให้กับเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ ชุด 
คณะกรรมการศูนย์ฯ
ติดตามและ
ประเมินผล 

3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 ศิวะ  
เสาวลักษ์ 
ทัศนีย์ 

พัฒนา
เกษตรกร/
กลุ่ม/
องค์กร 

1.โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ส่งเสริมการ
ดำเนินงานศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

1.เป็นจุดถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรแก่
ชุมชน 
2.เป็นแหล่งพบปะของ
หน่วยงานราชการและ
องค์กรเอกชนอ่ืนๆ 
3.เป็นศูนย์กระจายข่าว
ประชาสัมพันธ์ด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกร 
4.ช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรและอ่ืนๆ 

11 ตำบล ต.แหลมใหญ่ 
ต.บ้านปรก 
ต.คลองโคน 
ต.คลองเขิน 
ต.ท้ายหาด 

ต.นางตะเคียน 
ต.บางแก้ว 

ต.บางขันแตก 
ต.บางจะเกร็ง 
ต.ลาดใหญ่ 
ต.แม่กลอง 

 

 

11 550,000 11 550,000 11 550,000 11 550,000 11 550,000 ศิวะ  
เสาวลักษ์ 
กาญจนา 
จีรนันท์ 
ทัศนีย์ 

 10๐ 



ปะเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ(ระบุ

หมู่บ้าน/ตำบล
เป้าหมาย) 

วิธีดำเนินงาน 

ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 

งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. 

 2. โครงการ
วิสาหกิจชุมชน 
- กิจกรรมการ
จัดการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 
 
 
- กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการผลิต 

 
 
1 เพื่อส่งเสริมอาชีพ
เสริมให้กับคนใน
ชุมชน 
2 เพื่อเพิ่มความรู้
และทักษะการจัดตั้ง 
การบริหารงานกลุ่ม
ที่ประสบความสำเร็จ 
3 เพื่อกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น 

 
 

4 ตำบล 
 
 

3 ตำบล 
 
 

 
 

ต.ลาดใหญ่ 
ต.บ้านปรก 

ต.นางตะเคียน 
ต.บางขันแตก 
ต.ลาดใหญ่ 

ต.นางตะเคียน 
ต.บางขันแตก 

 
 

๑. กำหนดสถานที่ 
และวันเวลา
ดำเนินการ 
๒. จัดดำเนินการตาม
งบประมาณที่
สนับสนุน 
๓. จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ลงตำบลที่
กำหนดไว้   

  
 

44,000 
 
 
 
 

30,000 

  
 

44,000 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 

 
 

44,000 
 
 
 
 

30,000 

  
 

44,000 
 
 
 
 

30,000 

  
 

44,000 
 
 
 
 

30,000 

ศิวะ  
เสาวลักษ์ 
ทัศนีย์ 

3. โครงการ
เพิ่มพูนความรู้แก่
เกษตรกรในการ
จัดตั้งกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพ
เสริมให้กับคนใน
ชุมชน 
2. เพื่อเพิ่มความรู้
และทักษะการจัดตั้ง 
การบริหารงานกลุ่ม
ที่ประสบความสำเร็จ 
3. เพื่อกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น 

3 ตำบล ต.บ้านปรก 
ต.คลองโคน 

ต.บางจะเกร็ง 

๑. กำหนดสถานที่ 
และวันเวลา
ดำเนินการ 
๒. จัดดำเนินการตาม
งบประมาณที่
สนับสนุน 
๓. จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ลงตำบลที่
กำหนดไว้   

 110,000  110,000  110,000  110,000  110,000 ศิวะ  
เสาวลักษ์ 
กาญจนา 

 

พัฒนาพื้นที่
ทรัพยากร
การเกษตร 

1. โครงการ
ส่งเสริมการทำปุย๋
อินทรีย์จากเศษ
อาหารใน
ครัวเรือน 

1. เพื่อลดปริมาณ
เศษอาหารที่ทิ้งลงใน
ลำคลอง 
2. เพื่อสร้างจิตสำนึก
การรักษาระบบนิเวศ
และส่ิงแวดล้อม 
3. เพื่อป้องกันน้ำใน
ลำคลองเน่าเสีย 
  

3 ตำบล ต.บ้านปรก 
ต.คลองโคน 
ต.บางะเกร็ง 

๑. กำหนดสถานที่ 
และวันเวลา
ดำเนินการ 
๒. จัดดำเนินการตาม
งบประมาณที่
สนับสนุน 
๓. จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ลงตำบลที่
กำหนดไว้ 

 
130,000  130,000  130,000  130,000  130,000 ศิวะ  

เสาวลักษ์ 
กาญจนา 

 

 10๑ 



ปะเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ(ระบุ

หมู่บ้าน/ตำบล
เป้าหมาย) 

วิธีดำเนินงาน 

ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 

งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. 

 2. โครงการ
ส่งเสริมการทำ
จุลินทรีย์ชนิดก้อน
และชนิดน้ำบำบัด
น้ำเสีย 

1. เพื่อลดปัญหาน้ำ
เน่าเสียในบ่อ
เพาะเลี้ยง 
2. เพื่อลดการตาย
ของสัตว์น้ำ 
3. เพื่อเพิ่มปริมาณ
ของสัตว์น้ำ และเพิ่ม
อัตราการ
เจริญเติบโตที่ด ี

2 ตำบล ต.คลองโคน 
ต.บางะเกร็ง 

๑. กำหนดสถานที่ 
และวันเวลา
ดำเนินการ 
๒. จัดดำเนินการตาม
งบประมาณที่
สนับสนุน 
๓. จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ลงตำบลที่
กำหนดไว้   

 80,000  80,000  80,000  80,000  80,000 เสาวลักษ์ 
กาญจนา 

 

3. โครงการปรับ
โครงสร้างดิน 
- กิจกรรมผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

1.เพื่อส่งเสริมการลด
ใช้ปุ๋ยเคมี และเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
2. เพื่อส่งเสริมการ
เพาะปลูกพืชปลอด
สารในชุมชน  
3. เพื่อสร้างรายได้ 
ลดรายจ่าย 
เกษตรกรในตำบล
คลองเขิน 
4. เพื่อคนในชุมชนมี
สุภาพดีเพราะบริโภค
ผักปลอดสารได้ 
 
 

2 ตำบล ต.ลาดใหญ่ 
ต.นางตะเคียน 

๑. กำหนดสถานที่ 
และวันเวลา
ดำเนินการ 
๒. จัดดำเนินการตาม
งบประมาณที่
สนับสนุน 
๓. จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ลงตำบลที่
กำหนดไว้   
 
 
 
 
 
 
 
 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 ศิวะ  
เสาวลักษ์ 

 

 

 10๒ 



ปะเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ

(ระบุหมู่บ้าน/ตำบล
เป้าหมาย) 

วิธีดำเนินงาน 

ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 256๑ 256๒ 256๓ 256๔ 256๕ 

งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. งาน งงปม. 

การแปรรูป
ผลผลิตและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

1 โครงการส่งเสริม
บรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้มี
การจำหน่ายสินค้าให้
ได้มากยิ่งขึ้น 
๒. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
3. เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่ผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน 

3 ตำบล ต.แหลมใหญ่ 
ต.คลองเขิน 
ต.บางจะเกร็ง 

๑. กำหนดสถานที่ 
และวันเวลา
ดำเนินการ 
๒. จัดดำเนินการ
ตามงบประมาณที่
สนับสนุน 
๓. จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ลงตำบลที่
กำหนดไว้ 
   

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จีรนันท์ 
เสาวลักษ ์
กาญจนา 

 

 2. โครงการส่งเสริม
อาชีพการแปรรูป 
(สัตวน้ำ) 

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับคนว่างงาน 
2. เพื่อลดอัตราการ
ว่างงาน 
3. เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครัวเรือน 
4. เพื่อส่งเสริม
ทักษะการแปรรูป
อาหาร 

2 ตำบล ต.คลองโคน 
ต.บางจะเกร็ง 

๑. กำหนดสถานที่ 
และวันเวลา
ดำเนินการ 
๒. จัดดำเนินการ
ตามงบประมาณที่
สนับสนุน 
๓. จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ลงตำบลที่
กำหนดไว้   

2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 เสาวลักษ ์
กาญจนา 
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ภาคผนวก 

 

 

 



 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

1. หลักการและเหตุผล 
          ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้แต่ละตำบลดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสาร ดำเนินการเกษตร ด้าน
พืช ประมง ปศุสัตว์ การพัฒนาที่ดิน  

อนึ่ง ในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นที่การพบปะชองหน่วยงานราชการและเอกชนกับ
เกษตรกรในพื้นที่ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชน 
2.2 เป็นแหล่งพบปะของหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนอื่นๆ 
2.3 เป็นศูนย์กระจายข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 
2.4 ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและอื่นๆ 

3. เป้าหมาย 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล 

4. ระยะเวลาดำเนินงาน 
- ตุลาคม 256๑ -กันยายน 256๕ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล 

6. กิจกรรม 
            - ประชุมคณะกรรมการศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  

      7. วิธีการดำเนินงาน 
  - ประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 
             เดือนละ 1 ครั้ง  

8. งบประมาณ 
- องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 450,000 บาท 
- เทศบาลบางจะเกร็ง และแม่กลอง จำนวน 100,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- สามารถเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนได ้
- สามารถเป็นแหล่งพบปะของหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนอื่นๆ 
- สามารถเป็นศูนย์กระจายข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรทั่วไป 
- สามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและอื่นๆ 

 
 

 

๑๐๔ 



 
โครงการป้องกันและกำจัดกระรอกสวน 

1.  หลักการและเหตุผล 
      อำเภอเมืองสมุทรสงครามมีอาชีพทำสวนมะพร้าวตาลและมะพร้าวผลเป็นจำนวนมาก  ในแต่ละปีผลผลิต
มะพร้าวได้รับความเสียหาย เนื่องจากกระรอกกัดกินและมีแนวโน้มว่าจะเสียหายมากยิ่งขึ้น เพราะระยะหลัง
กระรอกมีการเพิ่มปริมาณมากขึ้น ในทางวิชาการกระรอกสวนมีการขยายพันธ์ได้ 300-500 ตัว/ปี จากกระรอก 
1 คู่ ซึ่งสร้างปัญหาต่อผลผลิตได้ ถ้าไม่รีบดำเนินการควบคุมและกำจัดจะส่งผลต่อปริมาณกระรอกในอนาคตได้  
2. วัตถุประสงค์ 
    -  เพื่อควบคุมปริมาณกระรอกสวนให้อยู่ในระดับที่สมดุลกับธรรมชาติไม่สร้างความเสียหายแก่พืชผลทาง
การเกษตร 
    -  เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่ามากขึ้น 
    -  เพื่อรักษาผลผลิตให้สามารถขายได้ไม่ถูกทำลายจากกระรอก 
3. เป้าหมาย 
 - เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในตำบล 4 ตำบล เพื่อลดปริมาณประชากรกระรอกในสวนมะพร้าว 
4. ระยะเวลา 
      - ตุลาคม 256๑ -กันยายน 256๕ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 - ตำบลคลองโคน ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลคลองเขิน และตำบลบางขันแตก 
6. กิจกรรม 

          - อบรมถ่ายทอดความรู ้
          - สนับสนุนวัสด-ุอุปกรณ ์

๗. วิธีการดำเนินงาน 
         - จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว 

  -  สนับสนุนเหยื่อพิษให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อควบคุมพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่โดนทำลายของกระรอกสวน 
7. งบประมาณ 
   - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน จำนวน 10,000 บาท 
      - องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ จำนวน 50,000 บาท 
      - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน จำนวน 50,000 บาท 
      - เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จำนวน 10,000 บาท 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ควบคุมป้องกันและกำจัดจำนวนประขากรของกระรอกสวน 
 - ผลผลิตสามารถขายได้มากขึ้น 
 - ลดการทำลายผลผลิตมะพร้าวจากกระรอก 
 - เกิดภาวะสมดุลทางธรรมชาติ 
 
 
 

  

๑๐๕ 



โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
กิจกรรม แปรรูปจากสัตวน์้ำ 

     1.  หลักการและเหตผุล 
 ตำบลคลองโคนและตำบลบางจะเกร็งเป็นพื้นที่ที่ติดทะเล สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำประมงชายฝั่ง ทำ
ให้มีผลผลิตทางด้านสัตว์น้ำมีจำนวนมาก และประชากรในพื้นที่บางรายไม่ได้ประกอบอาชีพ บางรายออกไปทำงาน
ต่างจังหวัด บางรายเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆไม่ไม่มีรายได้  จึงต้องการเพิ่มทักษะ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ลดการว่างงาน และส่งเสริมคนในชุมชนกลับถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อลดปัญหาครอบครัวและ
การทอดทิ้งคนชราให้อยู่บ้านตามลำพัง นอกจากนี้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและการถนอม
อาหารให้ได้นาน 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
     -  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนว่างงาน 
     -  เพื่อลดอัตราการว่างงาน 
     -  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 
     -  เพื่อส่งเสริมทักษะการแปรรูปอาหาร 
๓. เป้าหมาย 
     - ประชาชนผู้สนใจ และว่างงาน ในท้องที่ตำบลคลองโคนจำนวน 40 ราย และบางจะเกร็ง จำนวน 40 ราย 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน 
     - ตุลาคม 2561 -กันยายน 256๕ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 - ตำบลคลองโคน และตำบลบางจะเกร็ง 
6. กิจกรรม 

          - อบรมถ่ายทอดความรู ้
 - สนับสนุนวัสด-ุอุปกรณ ์

๗. วิธีการดำเนินงาน 
          -  จัดอบรมถ่ายทอดความรูก้ารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ 

 -  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบตัิการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
๘. งบประมาณ 
   - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน 30,000 บาท 
      - องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง 30,000 บาท 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ลดการว่างงาน 
 - เพิ่มทักษะและความรู้กับผู้ร่วมโครงการ 
 - ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
 - ลดการทำงานต่างถิ่น 
 
 
 
 

๑๐๖ 



 
โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

      ๑.  หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนทำกิจกรรมหรือธุรกิจเพื่อแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี พ .ร.บ 
รองรับซึ่งประชาชนทั่วไปยังไม่มีความรู้เรื่องการจัดตั้ง การบริหารงานของคนในชุมชน มีกลุ่มวิสาหกิจหลายกลุ่มที่
ประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สร้างอาชีพให้กับท้องถิ่น  และก็มีหลายกลุ่มที่ไม่ประสบ
ความสำเร็จเนื่องจากขาดความรู้และทักษะ จึงต้องการเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นแนว
ทางการทำธุรกิจของชุมชนต่อไป 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
     - เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน 
     - เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการจัดตั้ง การบริหารงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ 
     - เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
๓. เป้าหมาย 
 - ประชาชนผู้สนใจ และต้องการรวมกลุ่มสร้างอาชีพเสริม ตำบลคลองโคนจำนวน 40ราย  
ตำบลบ้านปรก จำนวน 40 ราย และตำบลบางจะเกร็ง ตำบลละ ๒0 ราย 
๔. ระยะเวลาดำเนินงาน 
     - ตุลาคม 2561 -กันยายน 256๕ 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
    - ตำบลบ้านปรก ตำบลคลองโคน และตำบลบางจะเกร็ง 
6. กิจกรรม 

        - ประชุมชี้แจงโครงการ 
        - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 

7. วิธีการดำเนินงาน 
        - ประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่ ผู้นำเกษตรกร 
        - อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
        - ติดตามและประเมินผล 
๘. งบประมาณ 

 -  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน จำนวน 50,000 บาท 
    -  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จำนวน 50,000 บาท 
    -  เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จำนวน ๑0,000 บาท 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ชุมชนมีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 
 - เพิ่มทักษะและความรู้กับผู้ร่วมโครงการ 
 - ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
 - ลดการทำงานต่างถิ่นฐาน 
 - มีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น 
 

๑๐๗ 



 
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 เศษอาหารในครัวเรือนเป็นปัญหาหลักที่ทำให้น้ำเน่าเสีย เนื่องจากประชาชนมีบ้านติดกับลำคลอง และทำการ
ทิ้งเศษอาหารจากครัวเรือนลงคลอง ทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลชายฝั่ง สัตว์น้ำ
ตาย ผลผลิตลดลง บางรายขาดทุน และในพื้นที่ในตำบลมีร้านอาหารเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ขาดการจัดการ
กับอาหารที่เหลือทิ้ง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ จึงต้องการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร เพื่อให้
ประชาชนมีจิตสำนึกการทิ้งขยะและของเสียลงคลอง ควรมีการจัดการที่ดีกับของเหลือใช้ และนำกลับมาใช้
ประโยชน์ได ้
 ๒. วัตถุประสงค์ 
     -  เพื่อลดปริมาณเศษอาหารที่ทิ้งลงในลำคลอง 
     -  เพื่อสร้างจิตสำนึกการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
     -  เพื่อป้องกันน้ำในลำคลองเน่าเสีย 
๓. เป้าหมาย 
 - เกษตรกรตำบลคลองโคน จำนวน 50 ราย เกษตรกรตำบลบ้านปรก จำนวน 50 ราย และเกษตรกรตำบล
บางจะเกร็ง จำนวน 20 ราย  
๔. ระยะเวลา         
     - ตุลาคม 2561 -กันยายน 256๕ 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
     - ตำบลบ้านปรก ตำบลคลองโคน และตำบลบางจะเกร็ง 
6. กิจกรรม 

        - ประชุมชี้แจงโครงการ 
        - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
        -  ติดตามและประเมินผล 
    7. วิธีการดำเนินการ 
        - ประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่ ผู้นำเกษตรกร 
        - อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
        - ติดตามและประเมินผล 

๘. งบประมาณ 
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน จำนวน 50,000 บาท 
    -  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จำนวน 50,000 บาท 
    -  เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จำนวน ๑0,000 บาท 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ลดปริมาณน้ำเน่าเสียในแม่น้ำลำคลอง 
 - เพิ่มทักษะและความรู้กับผู้ร่วมโครงการ 
 - เกษตรกรมีจิตสำนึกรักษาระบบนิเวศ ระบบนิเวศไม่ถูกทำลาย 
 - เกษตรกรมีปุ๋ยอินทรีย์ใช้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 - สัตว์น้ำในแหล่งนำ้ธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
 

๑๐๘ 



โครงการส่งเสริมการทำจลุินทรีย์ชนิดก้อนและชนิดน้ำ บำบัดน้ำเสีย 
 ๑.  หลักการและเหตุผล 
 น้ำเสียเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งเลี้ยงในบ่อและทะเลชายฝั่ง ทำให้สัตว์น้ำตาย มีปริมาณ
ผลผลิตลดลง ในบางพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์น้ำ ทำให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบเป็นจำนวน
มาก เนื่องจากในพื้นที่ตำบลคลองโคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นส่วนใหญ่  ถ้ามีหน่วยงานของ
รัฐส่งเสริมการทำจุลินทรีย์ชนิดก้อนและชนิดน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสียในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง 
ให้อยู่ในสภาพที่ไม่เน่าเสียและบรรเทาผลกระทบต่อโรคในสัตว์น้ำ ปรับสภาพน้ำ จะส่งผลให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตได้
ดี มีปริมาณเพ่ิมขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพื่อการดำรงชีพ 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
     - เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียในบ่อเพาะเลี้ยง 
     - เพื่อลดการตายของสัตว์น้ำ 
     - เพื่อเพิ่มปริมาณของสัตว์น้ำ และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตที่ดี 
๓. เป้าหมาย 
 - เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลคลองโคน จำนวน 50 ราย และตำบลบางจะเกร็ง จำนวน ๒0 ราย 
๔. ระยะเวลา 
      - ตุลาคม 2561 -กันยายน 256๕ 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 - ตำบลคลองโคน ตำบลบางจะเกร็ง 
๖. กิจกรรม 

          - ประชุมชี้แจงโครงการ 
          - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
          -  ติดตามและประเมินผล 

๗.วิธีการดำเนินงาน 
         - ประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่ ผู้นำเกษตรกร 
         - อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 

     - ติดตามและประเมินผล 
๘. งบประมาณ 
     -  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน จำนวน 50,000 บาท 
     -  เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จำนวน ๓0,000 บาท 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - เพิ่มทักษะและความรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 - ลดการตายของสัตว์น้ำ 
 - ลดปัญหาน้ำเน่าเสียและโรคของสัตว์น้ำ 
 - สัตว์น้ำมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี 
 - ผลผลิตสัตว์น้ำมีปริมาณมากขึ้น 

 

 

๑๐๙ 



โครงการวิสาหกิจชุมชน 
กิจกรรม พัฒนาคณุภาพการผลิต 

 ๑.  หลักการและเหตผุล 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนทำกิจกรรมหรือธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตใน
ท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี พ.ร.บ รองรับซึ่งประชาชนทั่วไปยังไม่มีความรู้เรื่องการจัดตั้ง การ
บริหารงานของคนในชุมชน มีกลุ่มวิสาหกิจหลายกลุ่มที่ประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สร้าง
อาชีพให้กับท้องถิ่น และก็มีหลายกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขาดความรู้และทักษะ จึงต้องการเพิ่ม
ทักษะและความรู้ให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการทำธุรกิจของชุมชนต่อไป 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
      - เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน 
      - เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการจัดตั้ง การบริหารงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ 
      - เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
๓. เป้าหมาย 
 - เกษตรกรตำบลลาดใหญ่ ตำบลบ้านปรก ตำบลนางตะเคียน ตำบลบางขันแตก  
๔. ระยะเวลาดำเนินงาน 
      - ตุลาคม 2561 -กันยายน 256๕           
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
     -  ตำบลลาดใหญ่ ตำบลบ้านปรก ตำบลนางตะเคียน ตำบลบางขันแตก 
6. กิจกรรม 

         - ประชุมชี้แจงโครงการ 
         - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
         -  ติดตามและประเมินผล 
    7. วิธีการดำเนินงาน 
          - ประชุมชี้แจงโครงการ 
          - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
          -  ติดตามและประเมินผล 

๘. งบประมาณ 
  - องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ จำนวน 18,000 บาท  
     - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก 50,000 บาท 
     - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน 18,000 บาท 
     - องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 18,000 บาท 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 
 - เพิ่มทักษะและความรู้กับผู้ร่วมโครงการ 
 - เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตำบล 

๑๑๐ 



โครงการป้องกันกำจัดด้วงแรดด้วยเชื้อราเขียว 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ปลกูมะพร้าวมาก ส่วนใหญ่ปลูกมะพร้าวผล รองลงมาปลูก
มะพร้าวอ่อนและมะพร้าวตาลตามลำดับ ปัญหาการปลูกมะพร้าวของที่ทำให้ผลผลิตมะพร้าวลดลงอย่างมากได้แก่ 
ด้วงแรดเข้าทำลายต้นมะพร้าว และเป็นสาเหตุให้ด้วงไฟสามารถเข้าทำลายทำมะพร้าวที่ถูกทำลายตาย หรือชะงักการ
เจริญเติบโต ทำให้ เกษตรกรมีรายได้ลดลง 

๒.  วัตถุประสงค ์
     -  ลดการระบาดศัตรูพืช 
     -  เพื่อให้เกษตรกรได้ปฏิบัติในการกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง  และปลอดภัย 
3.  เป้าหมาย 
     -  เกษตรกรตำบลแหลมใหญ ่เกษตรกรตำบลบ้านปรก เกษตรกรตำบลคลองโคน เกษตรกร 
        ตำบลคลองเขิน และเกษตรกรตำบลท้ายหาด 
4. ระยะเวลาดำเนนิงานพื้นที่ดำเนินการ 
    - ตลุาคม 2561 -กันยายน 256๕           
๕.  พื้นที่ดำเนนิการ 
    - ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบ้านปรก ตำบลคลองโคน ตำบลคลองเขิน และตำบลท้ายหาด 
6. กิจกรรม 
    - ประชุมชี้แจงโครงการ 
    - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
    -  ติดตามและประเมินผล 
๗.  วิธีการดำเนินงาน 
    - กำหนดสถานที่ และวันเวลาดำเนินการ 
    - จัดดำเนินการตามงบประมาณที่สนับสนุน 
    - จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ลงตำบลที่กำหนดไว้   
8 .งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์/แผนการใช้เงิน 

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก 60,000 บาท 
- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน 10,000 บาท 
- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน 50,000 บาท 
- องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด 60,000 บาท     

9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
    - ศัตรูมะพร้าว ด้วงแรดลดลง 
    - ผลผลิตมะพร้าวเพ่ิมมากขึ้น 
 

๑๑๑ 



โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน 
 1.  หลักการและเหตุผล 
 เศษอาหารในครัวเรือนเป็นปัญหาหลักที่ทำให้น้ำเน่าเสีย เนื่องจากประชาชนมีบ้านติดกับลำคลอง และทำการ
ทิ้งเศษอาหารจากครัวเรือนลงคลอง ทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลชายฝั่ง สัตว์น้ำ
ตาย ผลผลิตลดลง บางรายขาดทุน และในพื้นที่ในตำบลมีร้านอาหารเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ขาดการจัดการ
กับอาหารที่เหลือทิ้ง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ จึงต้องการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร เพื่อให้
ประชาชนมีจิตสำนึกการทิ้งขยะและของเสียลงคลอง ควรมีการจัดการที่ดีกับของเหลือใช้ และนำกลับมาใช้
ประโยชน์ได ้
 2. วัตถุประสงค์ 
      - เพื่อลดปริมาณเศษอาหารที่ทิ้งลงในลำคลอง 
      - เพื่อสร้างจิตสำนึกการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
      - เพื่อป้องกันน้ำในลำคลองเน่าเสีย 
๓. เป้าหมาย 
 -เกษตรกรตำบลบ้านปรก เกษตรกรตำบลคลองโคน และเกษตรกรตำบลบางจะเกร็ง 
๔. ระยะเวลาดำเนินงาน 
     - ตุลาคม 2561 - กันยายน 256๕           
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     - ตำบลบ้านปรก ตำบลคลองโคน  ตำบลบางจะเกร็ง 
6. กิจกรรม 

         - ประชุมชี้แจงโครงการ 
         - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
         -  ติดตามและประเมินผล 
   ๗.  วิธีการดำเนินงาน 
         - กำหนดสถานที่ และวันเวลาดำเนินการ 
         - จัดดำเนินการตามงบประมาณที่สนับสนุน 
         - ติดตามและประเมินผล 

๘. งบประมาณ 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน 50,000 บาท 
    - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก 50,000 บาท 
    - องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง 30,000 บาท 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ลดปริมาณน้ำเน่าเสียในแม่น้ำลำคลอง 
 - เพิ่มทักษะและความรู้กับผู้ร่วมโครงการ 
 - ประชาชนมีจิตสำนึกรักษาระบบนิเวศ 
 - ประชาชนมีปุ๋ยอินทรีย์ใช้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 - สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
 - ระบบนิเวศไม่ถูกทำลาย 
 

๑๑๒ 



โครงการส่งเสริมบรรจุภัณฑว์ิสาหกิจชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมบรรจุภัณฑว์ิสาหกิจชุมชน 

 1. หลักการและเหตุผล 
                        อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นเมืองที่มีแหล่งอาหารทะเล และผลผลิตการเกษตรปลอดภัย การ   
            ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลอง มีฐานอาชีพที่เข้มแข็ง สามารถเพิ่มขดีในการแข่งขนัสินค้าเกษตร    
            ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตร ที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกบัความต้องการของการตลาด  
            และมีมาตราฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 2.  วัตถุประสงค ์
    - เพื่อให้กลุม่วิสาหกิจชุมชนได้มีการจำหน่ายสินค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น 

   - เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
   - เพื่อเพิ่มมลูค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 

 3.  เป้าหมาย 
    - เกษตรกรตำบลบางแก้ว เกษตรกรตำบลแหลมใหญ่ เกษตรกรตำบลคลองเขิน 

 ๔. ระยะเวลาดำเนินงาน 
         - ตุลาคม 2561 - กันยายน 256๕           
 5. พื้นที่ดำเนินการ 
         - ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลคลองเขิน  ตำบลบางแก้ว 
 6. กิจกรรม 

             - ประชุมช้ีแจงโครงการ 
             - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
             - ตดิตามและประเมินผล 
    ๗. วิธีการดำเนินงาน 
            - กำหนดสถานที่ และวันเวลาดำเนินการ 
            - จัดดำเนินการตามงบประมาณที่สนับสนุน 
            - ติดตามและประเมินผล 

    ๘. งบประมาณ 
     - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน 50,000 บาท 
        - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก 50,000 บาท 
        - องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง ๕0,000 บาท 

        ๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
            - มีรายได้จากการขายสินค้ามากขึ้น 
            - สินค้าวิสาหกิจชุมชนเป็นที่น่าสนใจของกลุ่มผู้ซือ้สินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๓ 



                  โครงการการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขัน 
                                  - กิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 
 - กิจกรรมการผลิตแตนเบียนบราคอน 
                - กิจกรรมการผลิตเชื้อแบคทเีรีย ทูริงเจนซิง 
1.  หลักการและเหตุผล 
  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามทีม่ีการปลูกมะพร้าว และเป็น
อาชีพหลักของเกษตรกร ซึ่งในขณะนี้ได้มีการระบาดของศัตรูพืชที่สำคัญ คือ หนอนหัวดำมะพร้าว เข้าทำลายสวน
มะพร้าวอย่างรุนแรง ทำให้ผลผลิตมะพร้าวลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและการแปรรูปมะพร้าว หาก
ไม่มีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม การระบาดของหนอนหัวดำจะเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง  

 เพื่อกำหนดเป็นมาตรการระยะยาวในการควบคุมหนอนหัวดำในสวนมะพร้าวให้ประสบความสำเร็จโดยใช้           
ชีววิธี ได้แก่ การตัดทางใบมะพร้าวมาเผาทำลาย การปล่อยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมม่าและแตนเบียนบราคอน            
ในการและการใช้เชื้อแบคทีเรีย ทูริงเจนซิง ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
2.  วัตถุประสงค ์
      - ลดการระบาดศัตรูพชื 
      - เพื่อให้เกษตรกรได้ปฏิบัติในการกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง  และปลอดภัย 
3.  เป้าหมาย 
      - เกษตรกรตำบลลาดใหญ่  เกษตรกรตำบลนางตะเคียน  เกษตรกรตำบลบางขันแตก 
 ๔. ระยะเวลาดำเนนิงาน 

  - ตุลาคม 2561 - กันยายน 256๕          
5. พื้นที่ดำเนินการ 

  - ตำบลลาดใหญ่ ตำบลนางตะเคียน  ตำบลบางขันแตก 
  6. กิจกรรม 
     - ประชุมชี้แจงโครงการ 
      - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
      - ติดตามและประเมินผล 
 ๗. วิธีการดำเนินงาน 
      - กำหนดสถานที่ และวันเวลาดำเนินการ 
      - จัดดำเนินการตามงบประมาณที่สนับสนุน 
      - ติดตามและประเมินผล 
 ๘. งบประมาณ 

  - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน 30,000 บาท 
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก 30,000 บาท 
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง 30,000 บาท 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
      - ศัตรมูะพร้าวลดลง 
      - ผลผลิตมะพรา้วเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 

๑๑๔ 



โครงการปรับโครงสร้างดิน 
- กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ 

 1. หลักการและเหตุผล 
      พื้นทีอ่ำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ แต่พบปัญหา  
 ปุ๋ยอินทรีย์มีราคาแพง ดินเสื่อมโทรม ดังน้ันคนในตำบลจึงได้จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร 
 เพื่อใช้ในสวนของเกษตรกรเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร อีกทั้งทำให้สมาชิกเกิด  
 ความสามัคคีของคนในตำบล เป็นการประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได ้

 2. วัตถุประสงค ์
            - เพื่อส่งเสริมการลดใช้ปุ๋ยเคมี และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
            - เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกพืชปลอดสารในชุมชน  
            - เพื่อคนในชุมชนมีสุภาพดีเพราะบริโภคผักปลอดสารได ้
        3.  เป้าหมาย 
    - เกษตรกรตำบลลาดใหญ่  เกษตรกรตำบลนางตะเคียน 

 ๔. ระยะเวลาดำเนินงาน 
         - ตุลาคม 2561 - กันยายน 256๕           
 5. พื้นที่ดำเนินการ 
         - ตำบลลาดใหญ่ ตำบลนางตะเคียน 
 6. กิจกรรม 

             - ประชุมช้ีแจงโครงการ 
             - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
             - ตดิตามและประเมินผล 
    ๗. วิธีการดำเนินงาน 
            - กำหนดสถานที่ และวันเวลาดำเนินการ 
            - จัดดำเนินการตามงบประมาณที่สนับสนุน 
            - ติดตามและประเมินผล 

    ๘. งบประมาณ 
     - องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ 50,000 บาท 
        - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน 50,000 บาท 

        ๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
  - เกษตรกร จะได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
  - เกษตรกรสขุภาพดีเพระได้บริโภคผักปลอดสาร  
  - เพื่อเพิ่มผลผลิตมะพร้าวและสามารถผลิตพืชผักปลดสาร ออกสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้น 

 

 

 
 

๑๑๕ 



โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

1. หลักการและเหตุผล 
      อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เกษตรกรมีอาชีพทำสวนมะพร้าว ประมง และนาเกลือได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแต่ละตำบลมีพื้นที่ปลูกพืชน้อยมาก  จึงได้
จัดทำโครงการปลูกผักสวนครวัรั้วกินได ้หลักสูตร “เทคนคิการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อให้เกษตรกรได้ความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพิ่มรายได้  ลดรายจา่ย และมีพืชผกั
สวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน 

2. วัตถุประสงค ์   
     - ส่งเสรมิการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรให้มีรายได้  
     - เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรยีนรู้พืชผักสวนครัวภายในชุมชนทั้งการปลูกและนำไปใช้ประโยชน์ 

3. เป้าหมาย 

     - เกษตรกรตำบลลาดใหญ่ เกษตรกรตำบลนางตะเคียน และเกษตรกรตำบลบางขันแตก 

๔. ระยะเวลาดำเนนิงาน 
  - ตุลาคม 2561 - กันยายน 256๕           

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  - ตำบลลาดใหญ่ ตำบลนางตะเคียน และตำบลบางขันแตก 

6. กิจกรรม 
      - ประชุมช้ีแจงโครงการแก่เกษตรกร 
      - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
      - ติดตามและประเมินผล 
๗. วิธีการดำเนินงาน 
      - จัดประชุมเกษตรกรในตำบล 
      - ขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดอบรม 
      - ขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุการเกษตร  
๘. งบประมาณ 

 - องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ 50,000 บาท 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน 50,000 บาท 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 50,000 บาท 

 ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      - สามารถส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรให้มีรายได้เสรมิ 
      - เกษตรกรสุขภาพดีเพระได้บริโภคผักปลอดสาร 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๖ 



โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรูป (สัตวน์้ำ) 

1. หลักการและเหตุผล 
          อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นทะเล เกษตรกรจึงมีอาชีพประมง ทำให้พื้นทีม่ีสัตว์น้ำ 
หลายชนิด เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ ป ู กุ้ง เคย เป็นจำนวนมาก สว่นใหญ่จำหน่ายในรูปของปลาสดเพ่ือปรุง
อาหารรับประทานในครัวเรือนหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมัก เช่น หอยดอง กะป ิเป็นต้น ดังน้ันการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำในท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางหน่ึงทางการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ควร
คำนึงถึงการพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และ
ประสิทธิภาพการผลิต 
2. วัตถุประสงค ์   
     - ส่งเสรมิอาชีพแก่เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  
     - เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ 

3. เป้าหมาย 

     - เกษตรกรตำบลคลองโคน และเกษตรกรตำบลบางจะเกร็ง 

๔. ระยะเวลาดำเนนิงาน 
 - ตุลาคม 2561 - กันยายน 256๕           

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 - ตำบลคลองโคน และตำบลบางจะเกร็ง 

6. กิจกรรม 
     - ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร 
     - อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
     - ติดตามและประเมินผล 
 ๗. วิธีการดำเนินงาน 
     - จัดอบรมเกษตรกรในตำบล 
     - ขอรับสนบัสนุนงบประมาณจัดอบรม  
     - ขอรับสนบัสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุการเกษตร  
 ๘. งบประมาณ 
     - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน 50,000 บาท 

 - องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง ๑0,000 บาท 
๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
     - สามารถส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
     - ส่งเสรมิการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากสัตว์นำ้ท้องถิ่น 
     - เป็นแนวทางช่วยส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑข์องเกษตรกรให้มีมูลค่า 
 
 
 
 
 
 

๑๑๗ 



โครงการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรจังหวัดสมทุรสงคราม 

กิจกรรม ขับเคลื่อนกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน 

1. หลักการและเหตุผล 
          เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลที่มคีวามกระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้าง   ทางความคิดและการรับ
เทคโนโลยีหรือการปฏิบัติใหม่ๆ จึงเป็นกลุ่มทีม่ีศักยภาพและมีพลังเป็นความหวังและเป็นอนาคตของประเทศไทย หาก
ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมใหม้ีความรู้ ทักษะความสามารถและปลูกฝังให้มทีัศนคติที่ดีต่อการเกษตรก็จะ
สามารถเป็นผู้นำความก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศต่อไปได ้

2. วัตถุประสงค ์   
      1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ยุวเกษตรกร รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนกลุ่มยุว
เกษตรกร  ในโรงเรียน 
     2. พัฒนาความรู้และทักษะให้ยุวเกษตรกรผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้กับสมาชิกยุวเกษตรกร 

3. เป้าหมาย 
     สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จำนวน 5 กลุ่ม 100 ราย 

๔. ระยะเวลาดำเนนิงาน 
 - ตุลาคม 256๕ - กันยายน 256๖  

          

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำบลคลองโคน 
 - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำบลบ้านปรก 
 - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำบลนางตะเคียน 
 - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำบลบางขันแตก 
 - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำบลท้ายหาด 
 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
      ร้อยละของจำนวนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และมีความรู้ทักษะ
ความสามารถในด้านการเกษตร 
    เชิงคุณภาพ 
       สมาชิกกลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่ม สามารถบริหารจัดการกลุ่ม สร้างเสริมกิจกรรม
การพัฒนาขับเคลื่อนกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มรายได้
ให้กลุ่มของตนเองรวมทั้งเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตร และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Group 

๗. วิธีการดำเนินงาน 
     จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร  
กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร เข้า
ร่วมโครงการตามจำนวนเป้าหมาย พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ 
 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการ
ของกลุ่มยุวเกษตรกรและบรบิทของพื้นทีเ่พื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ราย โดย

๑๑๘ 



เน้นให้กลุ่มยุวเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 ครั้ง โดยมีเนื้อหาหลักสูตร อาทิ 
กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร การวิเคราะหศ์ักยภาพของกลุ่ม การจัดทำ/ประเด็น/และการใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้ 
การถ่ายทอดตามแผนการเรียนรู้ แผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม การจัดกิจกรรมฝึกอบรม การพัฒนาการทำ
กิจกรรม การตลาด การอนุรักษ์ การเกษตรและการฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตรและการดูแลสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 
   3. สำนักงานจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเก็บข้อมูลกลุ่มยวุเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม และ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ  

สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาทักษะและขับเคลื่อนกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 1. สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนความต้องการ
สนับสนุนวัสดุ และแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานแผนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ 
 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดซื้อวัสดุ หรือปัจจัยการผลิต ตามแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มละ 
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 1. สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนความต้องการ
สนับสนุนวัสดุ และแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานแผนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ 
 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดซื้อวัสดุ หรือปัจจัยการผลิต ตามแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มละ 
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจำนวนเงิน 194,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมืน่สี่พันบาทถ้วน) 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
      1. กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน รวมจำนวน 5 กลุ่ม มีการรวมกลุ่มโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน  
 2. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน จำนวน 5 กลุ่ม 100 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ความสามารถในด้านการเกษตร และกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร เช่น การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม การจัดทำแผนการ
เรียนรู้ แผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มการจัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
การฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร การพัฒนาผลงาน/กิจกรรม การตลาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ของกลุ่มยุวเกษตรกร และมีการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Group 

 

 

 

๑๑๙ 



โครงการพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชนให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 

กิจกรรม พัฒนาวิสาหกิจชมุชนให้เปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยววิถีเกษตร มีจุดมงุหมายเพื่อยกระดับจากฟารมเกษตรกรหรือ
แหลงศึกษาดูงานดานการเกษตร เปนแหลงทองเที่ยววิถีเกษตรที่ไดมาตรฐาน มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่โดดเดนเปนเอ
กลักษณและนาสนใจ โดยมงุเนนการดําเนินงานในเชิงบูรณาการและการมีสวนรวมของเกษตรกร ดวยการเพิ่มทักษะ 
ดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยววิถีเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาแหลงทอง
เที่ยววิถีเกษตร สงเสริมการสรางเครือขายและการตลาดการทองเที่ยว เพ่ือใหภาคการเกษตร และภาคการทองเที่ยว
เชื่อมตอกันไดอยางลงตัว เกิดการสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรและการบริการทองเที่ยว  กอใหเกิดการกระตนุ 
เศรษฐกิจระดบัฐานราก นําไปสูการพึ่งพาตนเอง และตอยอดไปสรูะดับธุรกิจการทองเที่ยวได  
2. วัตถุประสงค ์   

 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
2) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
3) เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ ก่อให้เกิดรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตร         
    ในชุมชน    

3. เป้าหมาย 
          วิสาหกิจชุมชนแปรรปูน้ำตาลมะพร้าวบ้านคลองโคน  10 ราย 
          วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองช่องโฮมสเตย์ 10 ราย 

๔. ระยะเวลาดำเนนิงาน 
    - ตุลาคม 256๕ - กันยายน 256๖  

          

5. พื้นที่ดำเนินการ 
         - วสิาหกิจชุมชนแปรรปูน้ำตาลมะพร้าวบ้านคลองโคน ตำบลคลองโคน  10 ราย 
        - วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองช่องโฮมสเตย์ ตำบลคลองโคน 10 ราย 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
         ร้อยละ 80 ของสมาชิกในกลุ่มสามารถพัฒนาการเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้ และมีรายได้เพิ่มขึ้น     

๗. วิธีการดำเนินงาน 
     กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน  
 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม / สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเวทีชุมชน เพ่ือสอบถามความต้องการ 
 ๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการเสนอโครงการฯ 
 ๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำหลักสตูร และวางแผนการอบรม  
 ๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการ 
   ๕. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  
๒0 ราย พร้อมปรับปรุงจุดภูมิทัศน ์
 ๖. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามประเมินผล ทุกเดือน 
 ๗. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสรุปผลการดำเนินงาน  
 
 

๑๒๐ 



๘. งบประมาณ 
 งบประมาณจากจังหวัดสมุทรสงคราม เปน็จำนวนเงิน 107,440 บาท (หน่ึงแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
๑. ผู้ เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  
๒. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัด    
    ข้างเคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๒๑ 



โครงการป้องกันและกำจัดด้วงแรด,ด้วงไฟ ด้วยกับดักฟีโรโมน 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรของอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ส่วนมากมีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลัก โดยเฉพาะ 
มะพร้าว มักจำหน่ายในรูปของมะพร้าวอ่อน  น้ำตาลมะพร้าว  และมะพร้าวผลแก่ และพบปัญหาการระบาดของศัตรู
มะพร้าวประเภทด้วงแรด  ด้วงไฟ  เข้าทำลายมะพร้าวให้ได้รับความเสียหาย  ผลผลิตลดลงจนถึงมะพร้าวยืนต้นตาย  
เกษตรกรป้องกันกำจัดไม่ถูกวิธีทำให้มีการแพร่ขยายปริมาณศัตรูมะพร้าวประเภทด้วงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการ
ป้องกันการระบาดไม่ให้แพร่หลาย จึงจำเป็นต้องมีการอบรมให้ความรูแ้ก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชดังกล่าว 
จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและกำจัดด้วงแรด,ด้วงไฟ ด้วยกับดักฟีโรโมน  เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีป้องกันกำจัด
อย่างถูกวิธี  ตลอดจนออกสำรวจปริมาณการถูกทำลายและออกรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ด้วงเพื่อลดปริมาณของ
ศัตรูมะพร้าวให้อยู่ในปริมาณที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของมะพร้าว 

2. วัตถุประสงค ์   
 1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่อง โครงการป้องกันและกำจัดด้วงแรด    
ด้วงไฟ ด้วยกับดักฟีโรโมน 

2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชน  สามารถผลิตดักฟีโรโมนป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ทำลาย/
ระบาดในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 

3. เป้าหมาย 
          เกษตรกรในพื้นที่ ต.นางตะเคียน,ต.บ้านปรก,ต.ลาดใหญ่, ต.บางขันแตก และ ต.คลองเขิน ตำบลละ 20 ราย 
รวม 100 ราย 

๔. ระยะเวลาดำเนนิงาน 
    - ตุลาคม 256๕ - กันยายน 256๖  

          

5. พื้นที่ดำเนินการ 
         เกษตรกรในพื้นที่ ต.นางตะเคียน,ต.บ้านปรก,ต.ลาดใหญ่, ต.บางขันแตก และ ต.คลองเขิน  

6. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
    เชิงปริมาณ 
         ร้อยละ 80 ของเกษตรกรและชุมชนที่ร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดด้วงแรด
ด้วงไฟ ด้วยกับดักฟีโรโมน 

๗. วิธีการดำเนินงาน 
     กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน  
 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม / สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเวทีชุมชน เพ่ือสอบถามความต้องการ 
 ๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการเสนอโครงการฯ 
 ๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำหลักสตูร และวางแผนการอบรม  
 ๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการ 
 ๕. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 5   
กลุ่มๆละ 20 ราย รวม 100 ราย พร้อมสนับสนุนวัสดุโครงการ 
 ๖. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามประเมินผล ทุกเดือน 
 ๗. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสรุปผลการดำเนินงาน 
 

๑๒๒ 



๘. งบประมาณ 
 งบประมาณจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจำนวนเงิน 104,800 บาท (หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. เกษตรกรและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเฝ้าระวังและจัดการศัตรูพืชหาก 
พบการระบาดได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการจัดการโดยกับดักฟีโรโมน 
 2.เกษตรกรและชุมชน  สามารถผลิตดักฟีโรโมนป้องกันและกำจัดแมลงศตัรูพืชที่ทำลาย/ระบาดในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง ลดการใช้สารเคมีลง และลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากการระบาดศัตรูพืช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๓ 



โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวใหญ่    

1. หลักการและเหตุผล 
 ส้มโอพันธ์ุขาวใหญ่ เป็นสายพันธ์ุที่เกษตรกรปลูกกันมาก เพราะสายพันธุ์ขาวใหญ่มีขนาดผลใหญ่ ผิวสีเขียว
อมเหลือง เปลอืกหนา พอประมาณ กุ้งใหญส่ีขาวอมเหลือง มีรสชาติหวานถึงอมเปรี้ยวเล็กน้อย และมเีมล็ดเล็กไม่มาก 
จึงเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบัน สภาพการเกษตรด้านการปลูกส้มโอลดลง เนื่องจาก
ปัญหาหลายด้าน เช่น ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรเป็นผู้สูงอายุ ขาดแรงงานในพื้นที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
เทคโนโลยี จึงทำให้ผลผลิตทีอ่อกมามีคุณภาพลดลง  
เพื่อให้เกษตรกรในตำบลบางขันแตก มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองนอกจากการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองแล้ว ยัง
จำเป็นต้องศึกษาจากเกษตรกรต้นแบบ ที่สามารถให้องค์ความรู้เพิ่มเติม เป็นแรงบันดาลใจ มีแนวทางที่สามารถนำมา
ปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้ และเกษตรกรมีความต้องการไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตส้มโอ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค ์   
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอ 
 2. เพื่อลดต้นทุนในการผลิตส้มโอ 
 3. เพื่อเพิ่มผลผลิตส้มโอให้เพิ่มมากขึ้น 
3. เป้าหมาย 
          เกษตรกรในพื้นที่ ต.บางขันแตก จำนวน 25 ราย  

๔. ระยะเวลาดำเนนิงาน 
      ตุลาคม 256๕ - กันยายน 256๖  

          

5. พื้นที่ดำเนินการ 
           เกษตรกรในพื้นที่ ต.บางขันแตก  

6. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
    เชิงปริมาณ 
         ร้อยละ 80 ของเกษตรกรและชุมชนที่ร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
ส้มโอขาวใหญ่    
๗. วิธีการดำเนินงาน 
     กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน  

 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม / สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเวทีชุมชน เพ่ือสอบถามความต้องการ 
๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการเสนอโครงการฯ 
๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำหลักสตูร และวางแผนการอบรม  
 ๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการ 
๕. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
    20 ราย พร้อมสนับสนุนวัสดุโครงการ 
๖. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามประเมินผล ทุกเดือน 
7. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสรุปผลการดำเนินงาน 

 
 
 

๑๒๔ 



 
๘. งบประมาณ 
 งบประมาณจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจำนวนเงิน 40,940 บาท (สีห่มื่นเก้าร้อยสีส่ิบบาทถ้วน) 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอได้รบัความรู้ในการผลิตส้มโอขาวใหญ่   
           2. มีการลดต้นทุนการผลิตส้มโอ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๒๕ 



 

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์วสิาหกิจชุมชน 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการขยายตัว
ของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ด้านบริการและการ
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกัน
ประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ
ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอยู่บนพื้นฐานการ
ดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ และสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหน่ึง 
 ปัจจุบันสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน จำนวน 72แห่ง จากข้อมูลการประเมินศักยภาพ พบว่า วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองและส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงคราม
และประเทศดีขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์   
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการรวมกลุ่มที่มีเป้าหมาย     และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน        
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความมั่นคงในการ   ประกอบอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้กับสมาชิก 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบรรจุภัณฑ์       
การบริหารและการตลาด เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได ้
 3. เพื่อสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
3. เป้าหมาย 
           กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 60 ราย จำนวน 6 กลุ่ม   กลุ่มละ 10 ราย ในพื้นที่   
ตำบลนางตะเคียน ตำบลลาดใหญ่ ตำบลบางขันแตก  ตำบลคลองเขิน ตำบลคลองโคน และตำบลท้ายหาด 

๔. ระยะเวลาดำเนนิงาน 

      ตุลาคม 256๕ - กันยายน 256๖  

          

5. พื้นที่ดำเนินการ 
           กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบลนางตะเคียน ตำบลลาดใหญ ่ตำบลบางขันแตก   ตำบล
คลองเขิน ตำบลคลองโคน และตำบลท้ายหาด 

6. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
     1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 60 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
 2. สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชุมชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ 

๗. วิธีการดำเนินงาน 
     กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน  
 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม / สำนักงานเกษตรอำเภอประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
 2. สำนักงานเกษตรอำเภอรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ทีส่ามารถ
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ได้ 

๑๒๖ 



  
 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ 
 4. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามชีแ้จงโครงการแก่เจ้าหน้าที ่
 5. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำหลักสตูร และวางแผนการอบรม  
 6. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการ 
 7. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 
จำนวน  60 ราย จำนวน 1 ครั้ง พร้อมสนบัสนุนวัสดุตามโครงการ 

8. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามประเมินผล ทุกเดือน 
 9. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสรุปผลการดำเนินงาน 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจำนวนเงิน 329,250 บาท (สามแสนสองหมืน่เก้าพันสองร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
  1. จำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มากขึ้น  
 2. รายได้ของสมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 

1. หลักการและเหตุผล 
          ดินเป็นปจัจัยพื้นฐานในการผลิตพืชทีส่ำคญั ซึ่งดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกควรมีอนิทรียวัตถุ ประมาณ 5 %  
โดยปริมาตร แต่พื้นที่การเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ พ้ืนที่
เพาะปลูกกว่า 100,000 ไรเ่ป็นพ้ืนที่ดินเหนียว  เป็นดินที่มีอินทรียวัตถุต่ำกว่า 2 %  โดยอินทรียวัตถุมีความสำคัญใน
การช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุ้๋ยเคมีซึ่งต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในส่วนของปุ๋ยเคมี 
เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 23 และเกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้เรื่องดิน และการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องประกอบกับแผนพัฒนา
จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2557 - 2590 (ฉบับทบทวน) กำหนดวิสัยทัศน์ : เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำ แหล่งอาหาร
ทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรและประมง 
     ดังนั้น เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกร และช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ย
อย่างถูกต้องจึงเห็นควรดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในสวนส้มโอ ลิ้นจี่ และมะพร้าวในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

2. วัตถุประสงค์    

 1. เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมลีง ร้อยละ 30  
2. เพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

3. เป้าหมาย 

           - สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 3 ศูนย์ ๆ ละ 20 ราย   รวม 60 ราย 
1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
3. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม 

๔. ระยะเวลาดำเนนิงาน 

      ตุลาคม 256๕ - กันยายน 256๖  

          

5. พื้นที่ดำเนินการ 
           ศนูยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางขันแตก 

 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองเขิน 
 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท้ายหาด 

6. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

     1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 60 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
 2. สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชุมชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ 

๗. วิธีการดำเนินงาน 
     กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน  
  1. สำนักงานเกษตรจังหวัดประชุมชี้แจงโครงการ ฯ  แก่เจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
  

๑๒๘ 



 
  2. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม/สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรทราบ และ
รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
  3. สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ได้ 
  4. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำหลักสตูร และวางแผนการจัดอบรม 
  5. สำนักงานเกษตรจังหวัดขออนุมัติหลักการดำเนินงาน และจัดซื้อจัดจา้งวัสดุตามโครงการฯ 
  6. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย พร้อม
สนับสนุนวัสดุโครงการ 
  7. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนกังานเกษตร ติดตามประเมินผลทุกเดือน 
 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ สรุปผลการดำเนินงาน 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจำนวนเงิน 196,320 บาท (หน่ึงแสนเก้าหมืน่หกพันสามรอ้ยยี่สิบ
บาทถ้วน) 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 60 ราย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการดินและปุ๋ยในสวนของ
ตนเองได้ และสามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรรายอื่นได้ 

2. สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 60 ราย ลดต้นทุนด้านการใช้ปุ๋ยเคมีลง ร้อยละ 30 
 3. สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 60 ราย มีผลผลิตเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 5 
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โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 

1. หลักการและเหตุผล 
          ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่กระบวนการส่งเสริม
และปฏิบัติ โดยการดำเนินการโครงการ จะคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม เพื่อพัฒนาและสร้างความยั่งยืนในชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะจัดกิจกรรมตามความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนา
กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน และฟื้นฟูกิจกรรมระดับครัวเรือน
ของกลุ่มเกษตรกรและชุมชนได้ เนื่องด้วยจากสถานการที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
เกษตรกรอำเภอเมืองสมุทรสงครามได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมการเกษตร
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับและวัสดุที่สนับสนุน มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและทำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ และเลี้ยงปลากะพง ซึ่งสิ่งที่การสนับสนุนให้นั้น ล้วนเป็นอาหารที่จำเป็น
ต่อชีวิตประจำวัน อำนวยความสะดวกให้เกษตรกร โดยที่เกษตรกรไม่ต้องออกไปซื้อที่ตลาด และยังช่วยให้เกษตรกรมี
ผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน และส่งผลให้สุขภาพร่างกายที่ดี และให้เกษตรกรที่ความกินอยู่ดี มีชีวิตที่มี
ความสุข อย่างยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค ์   

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร  
  2. เพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ให้แพร่หลายสู่เกษตรกร 
  3. เพื่อให้มีรายได้และมีความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรูเ้กษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบในชุมชน 

3. เป้าหมาย 

           เกษตรกรในพื้นที่ ต.นางตะเคียน จำนวน 20 ราย ,ต.คลองเขิน จำนวน ๒0 ราย ต.ท้ายหาด จำนวน        
20 ราย, ต.บางขันแตก จำนวน 20 ราย ,ต.ลาดใหญ่ จำนวน 10 ราย ,ต.บ้านปรก จำนวน 10 ราย ,ต.คลองโคน 
จำนวน 10 ราย รวมทั้งหมด 110 ราย 

๔. ระยะเวลาดำเนนิงาน 

      ตุลาคม 256๕ - กันยายน 256๖  

          

5. พื้นที่ดำเนินการ 
           ตำบลบางขันแตก,ตำบลคลองเขิน,ตำบลท้ายหาด,ตำบลลาดใหญ่,ตำบลบ้านปรก,ตำบลคลองโคน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

     1. เกษตรจำนวน 110 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ 
 2. เกษตรกรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

     กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน  
 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม / สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเวทีชุมชน เพ่ือสอบถามความต้องการ 
 ๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการเสนอโครงการฯ 
 ๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำหลักสตูรและวางแผนการอบรม  
 ๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการ 

๑๓๐ 



 ๕. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
7 ตำบล รวมทั้งหมด 1๑0 ราย พร้อมสนบัสนุนวัสดุโครงการ 
 ๖. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามประเมินผล ทุกเดือน 
  ๗. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสรุปผลการดำเนินงาน 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจำนวนเงิน 720,200 บาท (เจ็ดแสนสองหมืน่สองร้อยบาทถ้วน)
๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
  1) มีแหลง่เรียนรู้ให้เกษตรกรได้สามารถนำไปปรับใช้ในแปลงตนเองได้ 
  2) ลดรายจ่าย มีรายได้ และมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ 
 3) ลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอก เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างสมดุลทางธรรมชาติ  ในระยะยาว 
และทำให้ระบบนิเวศน์ของชุมชนดีขึ้น 
 

๑๓๑ 



เป้าหมายการพัฒนา 

1. ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 5 

    - ลดต้นทุนจาก 4,750 บาท/ไร่ เปน็ 4,512 บาท/ไร่ 

2. เพิ่มผลผลิตร้อยละ 5 

     - เพิ่มผลผลิตจาก 1,500 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,575 กิโลกรัม/ไร่ 

3. เพิ่มมูลค่าผลผลิต 

  3.1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มาตรฐาน GAP จำนวน 51 ราย  

  3.2 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า 

   

      

กิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

1. ลดต้นทุนการผลิต 

1.1 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

1.2 ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี 

1.3 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 

1.4 ใช้ปุ๋ยอินทรียร์่วมกับปุ๋ยเคม ี

1.5 ลดแรงงานจ้างโดยใช้แรงงานในครัวเรือน 

2. เพิ่มผลผลิต 

2.1 ใช้ปุ๋ยถูกต้องตามสูตร ตามอัตรา และตามระยะเวลา 

2.2 ลอกเลนปีละ 1 ครั้ง 

2.3 การใชปุ้๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดิน 

แผนที่ AGRI MAP 

 

 

 

 

 

 

4. เพิ่มมูลค่าผลผลิต 
4.1 ผลผลิตและแปลงได้มาตรฐาน GAP  
4.2 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เช่น น้ำตาลมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวสกัด 
5. การบริหารจัดการ 
5.1 รวมกลุ่มสมาชิกเพื่อวางแผน และบริหารจัดการการผลิต / ปัจจัย
การผลิต/การตลาด 
5.2 วางแผนการผลิตและการเก็บเกี่ยวตามปฏิทินการปลูกพืช 
5.3 วางแผนการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน 
5.4 มีแหล่งรวบรวมผลผลิต 
5.5 มีการคัดเกรดผลผลิต 
6. ตลาด 
6.1 มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 
6.2 มีตลาดรับซื้อในท้องถิ่น 
 

 

 ๑๓๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เป้าหมายการพัฒนา)  
ระยะเวลา5ป ี 

1. ลดต้นทุนการผลิต 

    1.1 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
2. เพิ่มผลผลิต 

    1.2 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดนิ 

3. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นSmart Farmer 
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 

5. ส่งเสริมอาชีพเสริมแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ 
6. ส่งเสริมการนำผลผลิตมาแปรรูปเพิ่มมลูค่า 

(กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน) 
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวสายพันธุ์ดี 
กลยุทธ ์2 ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
กลยุทธ์ 3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดย 
             ใช้กระบวนการรวมกลุ่ม  
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า 
             สินค้าเกษตร 
วิธีการดำเนินงาน 
ให้ความรู้/อบรม/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ/นำไปใช้ 
 

กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน 
1. คณะกรรมการศูนย์ฯ 
2. อาสาสมัครเกษตร 
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,กลุ่มแม่บ้าน 
4. กลุ่มยุวเกษตรกร 
5. เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 
6. กลุ่มเกษตรกรผู้นำ 

พืน้ที่ด  าเนินงาน 

อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม 

แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ 256๑ -2565 
 

 ๑๓๓ 

   ชนิดพืช มะพร้าว
ขาวใหญ ่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เป้าหมายการพัฒนา) 
ระยะเวลา 5 ปี 

1. ลดต้นทุนจาก 13,800 บาท/ไร่ 
เป็น  11,800 บาท/ไร ่
2.เพิ่มผลผลิตจาก  1,300 ผล./ไร่ 
เป็น 1,500  ผล./ไร ่
3.พัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มาตรฐาน  
GAP จำนวน  27 ราย  
4.พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอให้เป็น 
Smart Farmer จำนวน 20% ของ
เกษตรกรผู้ปลกูส้มโอทั้งหมด 

(กลยุทธ์/วิธีการดำเนินงาน) 

๑ ลดต้นทุนการผลิต 
๒ เพิ่มผลผลิต 
๓ เพิ่มมูลค่าผลผลิต 
4.พัฒนาเกษตรกร 
 

(กลุ่มเป้าหมายการดำเนนิงาน ปี 256๓) 

- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโออำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

จำนวน 79 ราย  178 ไร ่

(พื้นที่ดำเนินการ ปี 2561-2565) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

 

ชนิดพืช ส้มโอขาวใหญ ่

แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ 2561 -2565 
 

 ๑๓๔ 
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บทที่ 3 ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ 
 
 
3.1 พัฒนาการผลิตรายสนิค้า(พืช ปศุสัตว์ ประมง)  
 
3.1.1 ส้มโอขาวใหญ ่
 การพัฒนาผลผลิตส้มโอขาวใหญ่ให้ได้คุณภาพและสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตส้มโอขาวใหญ ่

  1. เพื่อให้ผลผลิตส้มโอขาวใหญ่ได้รับการรบัรองมาตรฐาน GAP  
  2. ผลผลิตสม้โอขาวใหญ่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่มียาและสารเคมีตกค้าง 
  3. สร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากการแปรรูปผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
  4. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตรองรับผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อเป็นการขยายช่องทาง  
     การตลาด 
  5. สร้างความน่าเช่ือถอืให้กับผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า  
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตส้มโอขาวใหญ่ให้ได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
  โครงการที่ 1  ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรบัรองตามมาตรฐาน GAP พชื 
วิธีดำเนินงาน 1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐาน GAP 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐาน GAP 
  3. เจ้าหน้าที่เกษตรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษากับเกษตรกร 
  4. สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 
  5. ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มและขายผลผลิตที่ผา่นการรับรองมาตรฐาน GAP 
  6. ติดตามประเมินผล 
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โครงการที่ 2 การคัดเกรดคุณภาพสินค้าส้มโอขาวใหญ่ (เกรดพรีเมี่ยม) 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการคัดสรรผลผลิตที่มีคณุภาพดีรองรับตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อเป็น

การเพ่ิมช่องทางการตลาดผู้บริโภค 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ยาและสารเคมทีี่ถูกต้อง 
  3. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

4. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณส์ินค้า สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภค 

  5. สร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกรในตำบลและอำเภอใกล้เคียง 
  6. ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่ประสพผลสำเร็จ 
  7. ติดตามประเมินผล 
 

 
โครงการที่ 3 การคัดเกรดคุณภาพสินค้าส้มโอขาวใหญ่ พรีเมี่ยมเกรดผดิสีเขียว โดยให้ได้ความหวาน 

ระหว่าง 12 ถึง 15 บริกซ ์
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการคัดสรรผลผลิตที่มีคณุภาพดีรองรับตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อเป็น

การเพ่ิมช่องทางการตลาดผู้บริโภค 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ยาและสารเคมีที่ถูกต้อง 
  3. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

4. สนับสนนุบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณส์ินค้า สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภค 

  5. สร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกรในตำบลและอำเภอใกล้เคียง 
  6. ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่ประสพผลสำเร็จ 
  7. ติดตามประเมินผล 
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กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตส้มโอขาวใหญ ่
โครงการที่ 1 การทำส้มโอสทีอง 

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวใหญ ่
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการทำการตลาดและการเพิ่มช่องทางการตลาด 
  3. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพส้มโอขาวใหญ่ และการทำส้มโอขาวใหญ่
ให้เป็นส้มโอสทีอง 
  4. สนับสนุนแหล่งสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ห้างสรรพสินค้า และงานออกร้านที่สำคัญของอำเภอ 
และจังหวัด 
  5. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
  6. ติดตามประเมินผล 

 
 

  โครงการที่ 2  การแปรรูปผลผลิตส้มโอขาวใหญ ่
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือส่งเสริมกลุม่เกษตรกร 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการแปรรูปสม้โอขาวใหญ ่
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตส้มโอขาวใหญ่ให้มรีูปแบบที่หลากหลาย 
  4. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณส์ินค้า ให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย 
  5. ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรส้มโอที่ประสพผลสำเร็จ 
  6. ติดตามประเมินผล 
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โครงการที่ 3  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
  วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือส่งเสริมกลุม่เกษตรกร 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
  3. พัฒนาบรรจุภัณฑ ์ให้มีความหลากหลาย 
  4. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณส์ินค้า ให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย 
  5. ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรส้มโอที่ประสพผลสำเร็จ  
  6. ติดตามประเมินผล 

 
 

โครงการที่ 4  การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตส้มโอขาวใหญ่โดยการยืดอายุเมื่อมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน
มาก 

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือส่งเสริมกลุม่เกษตรกร 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการเก็บรักษาผลผลิต 
  3. ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรส้มโอที่ประสพผลสำเร็จ  
  4. ติดตามประเมินผล 
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3.1.2 มะพร้าวแก ่
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวผลแก่ 
1. เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับเกษตรกร 
2. เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตร 
3. เพื่อให้เกษตรกรมีการใชปุ้๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.เพื่อให้เกษตรกรมีการป้องกันและกำจัดศตัรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวแก่ปลอดภัยจากสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้าง 
6. เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพให้กับเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวผลแก่ 

  โครงการที่ 1 การเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรให้ความสำคัญในการเก็บและตรวจวิเคราะห์ดิน 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการเก็บและตรวจวิเคราะห์ดิน 
  3. เก็บตัวอย่างดินและส่งตรวจวิเคราะห์ 
  4. วิเคราะห์ผลตรวจและแนะนำเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. สนับสนุนชดุตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกร 
  6. ติดตามประเมินผล 
 

 
 

  โครงการที่ 2 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญในการใชปุ้๋ยตามค่าวิเคราะห์ 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห ์
  3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการ หรือการจัดตั้งศูนย์ฯ ศดปช. ในพื้นที ่
  4. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ สำหรับการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห ์
  5. ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกร/ ศูนย์ฯ ศดปช. ที่ประสพผลสำเร็จ 
  6. ติดตามประเมินผล 
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กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
โครงการที่ 1 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารเคม ี

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการเผ้าระวังศัตรูพืชในพื้นที่ 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้เคมี 
  3. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้เคมี 

4. ติดตามประเมินผล 

 
 

โครงการที่ 2 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการเผ้าระวังศัตรูพืชในพื้นที่ 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี 
  3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/ ศูนย์ฯ ศจช. ในพื้นที่ 
  4. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี 
  5. ติดตามประเมินผล 
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กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
- สนับสุนนให้สถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร สร้างศูนย์รวบรวมผลผลิต เก็บรักษาผลผลิต และคัด

แยกคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
- ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความหลากหลายและมีคุณภาพ โดยการนำผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนา 
- สร้าง Brad ของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค 
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กลยุทธ์ที่ 4 การตลาดสินค้าเกษตร 
- สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เป็นกลไกหลักในการรวบรวม จำหน่าย กระจาย

ผลผลิตออกสู่ตลาดชุมชน ห้างสรรพสินค้า 
- สนับสนุนการสร้างนักการตลาดให้กับ กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และองค์กร เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการการตลาดและการแข่งขัน 
- เชื่อมโยงเครือขา่ยการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด 
- จัดตั้งศูนย์รวบรวมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรตามความต้องการของ

ตลาด ขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพผลผลิตมะพร้าวให้ได้รับมาตรฐาน 
- จัดอบรมหรือสัมมนาหรือจัดนิทรรศการหรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง  

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช 
- วางแผนการดำเนินการผลิตพืชและนำมาปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
- เกษตรกรได้รับการรับรองระบบงานดา้นการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
- เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าทางด้านการเกษตร และสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการภายในประเทศ

ให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดต่างประเทศ 
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3.1.3 ลิ้นจี ่
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลิ้นจี่ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตลิ้นจี ่
  โครงการที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการติดดอกออก  
  ผลของลิ้นจี ่
วิธีดำเนินงาน  1. ติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ 
  2. จัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิที่สามารถเช่ือมโยงถึงกันและเก็บข้อมูลด้วย  
 คอมพวิเตอร์ 
  2. จ้างสถาบันทางการศึกษามาทำการศึกษาวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศกับการออกดอก 
  กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มจำนวนพันธ์ุพื้นเมืองเพ่ือเพิ่มปริมาณเกสรตัวผู้ 
  โครงการที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนพันธุ์พื้นเมือง 
วิธีดำเนินงาน  1. สำรวจข้อมลูจำนวนต้นลิ้นจี่พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัด 
  2. ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนลิ้นจี่พันธุ์พื้นเมือง 
  โครงการที่ 2 จัดทำส่งเสริมการใช้เกสรตัวผู้จากต้นพันธุ์พ้ืนเมือง 
วิธีดำเนินงาน  1. จัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เกสรตัวผู้จากต้นพันธุ์พ้ืนเมืองผสมเกสรพันธ์ุค่อม 
  2. นำเกษตรกรมาศึกษาดูงานแปลงเรียนรู ้

กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดการสวนในการเตรียมต้นให้พร้อมต่อการออกดอก 
  โครงการที่ 1 ส่งเสริมการเตรียมต้นลิ้นจี่ใหพ้ร้อมต่อการออกดอก 
วิธีดำเนินงาน  1. จัดทำแปลงศึกษา วิจัย ตน้แบบด้านกระบวนการเตรียมต้น 
  2. นำเกษตรกรศึกษาดูงานด้านการผลิตของต่างจังหวัด 
  โครงการที่ 2 ส่งเสริมการจัดการสวนลิ้นจี่ให้พร้อมต่อการออกดอก 
วิธีดำเนินงาน  1. จัดทำแปลงสาธิต 
  2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับมาตรฐาน GAP และตราสัญลักษณส์ิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เปน็มาตรฐาน
กลางของการตลาด 

โครงการที่ 1 ส่งเสริมให้ใช้มาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานกลางในการซื้อขายผลผลิต   
วิธีดำเนินงาน  1. รณรงค์ให้ซือ้ลิ้นจี่จากเกษตรกรที่ได้รับ GAP เท่านั้น 
  2. จัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจผู้ซื้อพบชาวสวน 
  3. เชิญผู้ซื้อจากในและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมสวนลิ้นจี ่
  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็ง ให้กลุ่มวสิาหกิจชุมชน/สหกรณ์ 
  โครงการที่ 1 พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้ผล 
วิธีดำเนินงาน  1. อบรมสมาชิกและศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ 
  2. อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำพัฒนาธุรกิจ 
  กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการจัดการตลาดเพื่อการส่งออก 
  โครงการที่ 1 ส่งเสริมให้มีศนูย์รวบรวมผลผลิตลิ้นจี่เพ่ือการส่งออก 
วิธีดำเนินงาน  1. พัฒนาอาคารสถานที่มีอยูเ่ดิมให้เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัด 
  โครงการที่ 2 ส่งเสริมการบรหิารจัดการด้านการตลาดผลผลิตลิ้นจี่ 
วิธีดำเนินงาน  1. อบรมและศึกษาดูงานเรื่องระบบวิธีการส่งออกลิ้นจี่ไปต่างประเทศ  
  โครงการที่ 3 ส่งเสริมการสรา้งระบบตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตลิ้นจี ่
วิธีดำเนินงาน  1. จัดทำเว็บไซต์ การตลาดลิ้นจี่สมทุรสงคราม 
  โครงการที่ 4 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตลิ้นจี่                                                                  
วิธีดำเนินงาน  1. การศึกษาวิจัยด้านการแปรรูปลิ้นจี ่                
  2. สนับสนุนการแปรรูปลิ้นจีแ่ละการตลาด 
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3.1.4 มะพร้าวอ่อน  
พัฒนาคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมอำเภอบางคนที เพื่อให้เกษตรกร/ ชุมชน มีต้นทุนการผลิตลดลง มี

รายได้เพิ่มขึ้น  จากผลผลิตที่ดีและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด นำสู่ความยั่งยืน และความเป็นอยู่
ของชีวิตดีขึ้น 

 

  กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนครบวงจร 
  กิจกรรมที่ 1  ส่งเสรมิประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนนำ้หอม 
วิธีดำเนินงาน  1. ให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการตรวจวิเคราะห์ดิน 
  2. บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
  3. ผสมและจำหน่ายปุ๋ยสั่งตัด ตามค่าวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกร โดยการจำหน่ายให้ราคา   
                      ต้นทุน เพื่อให้มีเงนิทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม 

  กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการศัตรูพืช 
วิธีดำเนินงาน 1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืช การผลิตแตนเบียนบราคอน การใช้เชื้อบีที  
     และการใช้กับดักฟีโรโมน 
  2. จัดซื้อวัสดุให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในการผลิตแตนเบียนบราคอน และชุดกับดักฟีโรโมน 
  3. สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ร่วมกันผลิตศัตรูธรรมชาติ แจกจ่ายให้กับสมาชิก และ 
     จำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม และสร้างรายได้ให้แก่       
เกษตรกรภายในกลุ่ม 

  กิจกรรมที่ 3 จัดทำศูนย์เรียนรู้การผลิตมะพร้าวอ่อนน้ำหอมครบวงจร 
วิธีดำเนินงาน จัดทำป้ายองคค์วามรู ้ติดทีศ่นูย์เรียนรูฯ้ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรูใ้ห้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
 

 
  กิจกรรมที่ 4 ปรับเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าวในพืน้ที่ (ไม่ใช้งบประมาณ)  

วิธีดำเนินงาน ให้ความรูแ้ก่เกษตรกร ด้านการปรับปรุงพันธุม์ะพร้าวอ่อนนำ้หอม 

  กิจกรรมที่ 5 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน  
วิธีดำเนินงาน 1. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน  
  2. จัดทำป้ายแผนที่แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน และติดตั้งบริเวณที่เหมาะสม  
                       แก่การประชาสัมพันธ ์
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3.2 พัฒนาเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กร 
 
3.2.1 YSF 
 - เป้าหมาย/เป้าประสงค์(สิ่งที่คาดหวังหรือผลสำเร็จที่จะใหเ้กิด) 

เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ  และสร้าง
แรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจะต้องมีศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร จนเป็น  ผู้นำทางการเกษตร
ในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ 
- กลยทุธ์/วิธีการดำเนินงาน (วิธีการที่จะต้องทำหรือทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์) 

 ประชาสัมธ์พันธ์สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพ 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
 โครงการที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร (เกษตรแบบ

ผสมผสาน ลดต้นทุนการผลิต) 
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการปลูกพืชผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่

วิธีการดำเนินงาน  
- การจัดทำแผนชีวิต เป็นการปรับกระบวนทัศน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ และสร้างแรงจูงใจใน การทำ

การเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรรุ่นใหม่มคีวามสามารถด้านการเกษตรทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่า  
- ใช้ระบบแนวคิดแบบใหมใ่นการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่การผลิต การตลาด ไปจนถึงการ

บริหารจัดการ ธุรกิจเกษตร  
- มีการใช้ “แผนที่กิจกรรม” ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่มีต้นแบบมาจากเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ภาค

ตะวันตก ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ตนเอง  
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง เกษตรกร รุ่น

ใหม่กับพี่เลี้ยง  
- การเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน การลงมือฝกึปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านสือ่สารสนเทศ และสื่อออนไลน ์

การเช่ือมโยงเครือข่าย เป็นการเน้นหนักในกระบวนการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยี  

- การประเมินศักยภาพ หลังจากกระบวนการพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่จะได้รับการประเมิน คุณสมบัติ 
Young Smart Farmer  
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3.2.2 วิสาหกิจชุมชน 
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ

บริบทของการพัฒนาการเกษตรและพื้นที่ให้มีศักยภาพรองรับและบริการนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์
พื้นที่ จัดทำแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ การเกษตรและชุมชน เพื่อ
ยกระดับวิสาหกิจชุมชน สู่วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร และทำการตลาดผ่านทางระบบดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ เช่น 
Facebook, LINE และ QR Code 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมท่องเที่ยว ที่พัก เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตร 
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน          
2. สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 
3. จัดที่พักในชุมชนให้ผู้ที่เดนิทางมาพักได้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที ่
4. จัดกิจกรรมเพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นการสร้างเอกลักษณ์ใหก้ับผลผลิตทางการเกษตรให้

เป็นที่รู้จัก 
5. จัดตั้งกลุ่มบ้านเพ่ือจำหน่ายและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ 
กลยุทธ์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม ่

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม ่
  2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน/ทฤษฎีใหม ่
  3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ ์
  4. สร้างเครือขา่ยเพ่ือเป็นการเชื่อมโยง 
  5. ติดตามประเมินผล 
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โครงการที่ 2 โฮมสเตย์/การจัดกิจกรรมปั่นจักยาน/การจัดกิจกรรมรายการว่ิง 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีการดำเนินงาน 
  3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ ์
  4. สร้างเครือขา่ยเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ 
  4. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ สำหรับสร้างจุดพักต่างๆในพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยว  
  5. ติดตามประเมินผล 

 
กลยุทธ์ที่ 2 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร        
โครงการที่ 1 จัดตั้งกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่มีการรวมกลุ่มเกษตรกร 
  2. จัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มเกษตรกร เพื่อดำเนินกิจกรรม   
  3. การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ 
  3. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณส์ินค้า 
  4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
  5. ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มเกษตรกรที่ประสพผลสำเร็จ 
  6. ติดตามประเมินผล 
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โครงการที่ 2 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเกษตรกร 
  2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหลักในพ้ืนที่ 
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย 
  4. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณส์ินค้า ให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย 
  6. ติดตามประเมินผล 
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3.3 พัฒนาพืน้ที่และทรัพยากรการเกษตร 
 
3.3.1 ที่ดนิ 
 ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืช 
  กลยุทธ์ที่ 1 ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและน้ำทางการเกษตร 

โครงการที่ 1 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ   
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตปุ๋ย  

 อินทรีย์ชีวภาพ 
 

     
 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 โครงการที่ 1 การลอกเลนในแปลงปลูกพืช 
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3.3.2 แหล่งน้ำ 
           เฝ้าระวังแหล่งน้ำไม่ให้มีการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล พร้อมฟื้นฟแูหล่งน้ำ 
                1. เพื่อสรา้งจิตสำนึกไม่ให้มีการทิ้งขยะ 
       2. เพื่อป้องกันแหล่งน้ำต้ืนเขิน 
       3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สตัว์น้ำตามธรรมชาติ 
       4. เพื่อเกษตรกรในพืน้ทีไ่ด้มีแหล่งน้ำใช้ที่มีคุณภาพดีไม่เน่าเสีย 
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกให้มีดูแลรักษาแหล่งน้ำ 

โครงการที่ 1 ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงแหล่งนำ้ 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำตระหนักถึงการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ 
  2. ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะที่ย่อยสลายและขยะที่ไม่ย่อยสลาย 
  3. จัดให้มีจุดทิ้งขยะเพิ่มมากขึ้น 
  4. สนับสนุนถงัทิ้งขยะ 
  5. ติดตามประเมินผล  
  กลยุทธ์ที่ 2 ฟืน้ฟูคลองและแหล่งน้ำ 

โครงการที่ 1 กิจกรรมลงแขกลงคลอง 
วิธีดำเนินงาน  1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในพื้นที่เข้าใจถึงการดูแลรักษาแหล่งน้ำ 
  2. จัดตั้งกลุ่มทีมงานผู้นำชุมชนในการทำกิจกรรมลงแขกลงคลอง 
  3. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในกิจกรรมลงแขกลงคลอง 
  4. บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการรว่มมือ 
  5. ติดตามประเมินผล 
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล  
 

ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

พื้นที่ดำเนินการ 
(ระบุหมู่บ้าน/

ตำบล 
เป้าหมาย) 

วิธีดำเนนิงาน 

ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. 

พัฒนาการ
ผลิตสินค้า 

1. โครงการป้องกันและ
กำจัดกระรอกสวนด้วย
เหยื่อพิษ 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อลดต้นทุน การผลิต
ลง ร้อยละ 20 ของ
ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
2.เพื่อส่งเสริมให ้ผลผลิต
มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

80 ราย 
 
 
 

ตำบลบางคนท ี
 
 
 

-กำหนดพื้นที่
เป้าหมาย 
-จัดการอบรม
ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกร 
-สนับสนุนวัสดุ/
อุปกรณ์(เยื่อพิษ) 
-ติดตามประเมินผล 
 

1 
 
 
 

50,0
00 

 
 

1 
 
 
 

50,
000 

 
 

1 
 
 
 

50,
000 

 
 

1 
 
 
 

50,
000 

 
 

1 
 
 
 

50,
000 

 
 

นายชัยณัฎฐ์  
คงเกิดลาภ 

 
 

2. โครงการกำจัด
หนอนหัวดำ(เพาะเลี้ยง
แตนเบียนบาคอน) ศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน 

1 เพื่อให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมและเรียนรู้การ
ป้องกันกำจัดหนอนหัว
ดำมะพร้าวโดยใช้แตน
เบียนบราคอน 
2 เพื่อลดระดับความ
รุนแรงการระบาดของ
หนอนหัวดำมะพร้าว 
3 เพื่อควบคุมและตัด
วงจรการระบาดของ
หนอนหัวดำมะพร้าว
ไม่ให้แพร่ระบาดไปยัง
พื้นที่แห่งใหม่และพืช
ชนิดอ่ืน 

เกษตรกร
แปลงใหญ่
มะพร้าว  
50 ราย 

 
 

ตำบลบางคนท ี
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้ การ
ป้องกันและลด
ปริมาณการระบาด
ของแมลงดำหนาม
และเพาะเลี้ยงแตน
เบียนบาคอน 

1 
 
 
 
 
 
 
 

20,0
00 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

20,
000 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

20,
000 

1 
 
 
 
 
 
 

20,
000 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

20,
000 

 
 
 
 

นายชัยณัฎฐ์  
คงเกิดลาภ 
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล 

 

ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ 

(ระบุหมู่บ้าน/ตำบล 
เป้าหมาย) 

วิธีดำเนินงาน 
ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. 

พัฒนาการผลิต
สินค้า 

3. โครงการเลี้ยง
ไส้เดือน 

เพื่อถ่ายทอดและเผยแร่
ความรู้ด้านการเลี้ยง
ไส้เดือน ส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ 

เกษตรกร
ตำบลบาง

คนที 
 
 
 
 
 

ตำบลบางคนท ี จัดกิจกรรม อบรม
ให้ความรู้เรื่องการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือน 
การใช้ปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือน 

1 10,
000 

1 10,
000 

1 10,
000 

1 10,
000 

1 10,
000 

นายชัยณัฎฐ์  
คงเกิดลาภ 

 

4. โครงการกำจัด
กระรอกสวน 

1.เพื่อเป็นจุดถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรแก่ชุมชน 
2.เพื่อเป็นหน่วยบูรณา
การของหน่วยราชการ
และองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ  
3.เพื่อเป็นศูนย์กระจาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกร
ทั่วไป 
4.เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตรและอื่น ๆ 

เกษตรกร
ตำบลบาง

พรม 

ตำบลบางพรม 1.จัดตั้ง
คณะกรรมการ
จัดซื้อหางกระรอก 
2.ประชุมชี้แจง
โครงการ / 
ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 
3.ดำเนินการจัดซื้อ
หางกระรอกจาก
เกษตรกรในเขต
พื้นที่ ตำบลบางพรม
  

1 30,
000 

1 30,
000 

1 30,
000 

1 30,
000 

1 30,
000 

น.ส.วีรวรรณ 
สุขอำนวยพร 

  

120 



25 
 

 

ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล 
 

ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ 

(ระบุหมู่บ้าน/ตำบล 
เป้าหมาย) 

วิธีดำเนินงาน 
ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. 

พัฒนาการผลิต
สินค้า 

5  โครงการการ
เพาะเลี้ยงแตน
เบียนบราคอน 

เพื่อป้องกันและกำจัด
หนอนหัวดำมะพร้าว 

เกษตรกร 
(จำนวน 
20 ราย) 

ตำบลบางยี่รงค์ 1) อบรมถ่ายทอด
ความรู้   2) ฝึก
ปฏิบัติ                   
3) ติดตามและ
ประเมินผล 

 -  -  -  - 1 18,
000 

1 18,
000 

1 18,
000 

น.ส. ทัศนี 
ทองเดช 

6. โครงการเลี้ยง
แมลงหางหนีบเพื่อ
ป้องกันและกำจัด
แมลงดำหนาม
มะพร้าว 

เพื่อป้องกันและกำจัด
แมลงดำหนามมะพร้าว 

เกษตรกร 
จำนวน  
20 ราย 

ตำบลบางยี่รงค์ 1) อบรมถ่ายทอด
ความรู้   2) ฝึก
ปฏิบัติ                   
3) ติดตามและ
ประเมินผล 

 -  -  -  -  -  - 1 20,
000 

1 20,
000 

น.ส. ทัศนี 
ทองเดช 

 7. โครงการป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช
แบบผสมผสาน 

1. เพื่อเป็นการลดการใช้
ยาและสารเคมี 
2. เพื่อเป็นการลดต้นทุน
การผลิตให้กับเกษตรกร 

เกษตรกร
ตำบลบาง

สะแก 
 

ตำบลบางสะแก 1.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
2.ดำเนินการ
ฝึกอบรม 
3.ติดตามและ
ประเมินผล 

1 8,0
00 

1 8,0
00 

1 8,0
00 

1 8,0
00 

1 8,0
00 

นางสมหญิง 
ชัยจินดา 

 
 
 

 8. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
กำจัดศัตรูและโรคพืช 

1. เพื่อให้เกษตรกร
สามารถวิเคราะห์โรค
และแมลงศัตรูพืชได้ 
2. เพื่อให้เกษตรกร
สามารถป้องกันและ
กำจัดพืชได้ถูกต้อง 

เกษตรกร
ตำบลบาง

สะแก 
 

ตำบลบางสะแก 1.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
2.ดำเนินการ
ฝึกอบรม 
3.ติดตามและ
ประเมินผล 

1 150
,00
0 

1 150
,00
0 

1 150
,00
0 

1 150
,00
0 

1 150
,00
0 

นางสมหญิง 
ชัยจินดา 
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล  
 

ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ 

(ระบุหมู่บ้าน/ตำบล 
เป้าหมาย) 

วิธีดำเนินงาน 
ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. 

พัฒนาการผลิต
สินค้า 

9. โครงการฝึกอบรม
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตส้มโอ 

1.เพื่อเป็นการลดต้นทุน
การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับส้มโอ 

เกษตรกร
ตำบลบาง

สะแก 
 

ตำบลบางสะแก 1.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
2.ดำเนินการ
ฝึกอบรม 
3.ติดตามและ
ประเมินผล 

1 50,
000 

1 50,
000 

1 50,
000 

1 50,
000 

1 50,
000 

นางสมหญิง 
ชัยจินดา 

 
 
 
 

10. ป้องกันและ
กำจัดแมลงวันผลไม้                                                                           

1. เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาความรู้ การ
ป้องกันและกำจัด
แมลงวันผลไม้ โดยวิธี
ผสมผสาน IPM และ
นำไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อควบคุมการ
ระบาดของแมลงวัน
ผลไม ้
3. เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัย เพิม่โอกาส
การแข่งขันทางการตลาด 

เกษตรกร
ตำบลโรง

หีบ
  

ตำบลโรงหีบ 1. ชี้แจงโครงการฯ 
2. อบรมถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการฯ 

- - - - 1 13,
100 

1 13,
100 

1 13,
100 

น.ส.เนตรนภา 
ปรีเปรม 
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล 

 

ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ 

(ระบุหมู่บ้าน/ตำบล 
เป้าหมาย) 

วิธีดำเนินงาน 
ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. 

พัฒนาการผลิต
สินค้า 

11. เลี้ยงไส้เดือนเพื่อ
ผลิตปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือน                                                                           
 

1. เพื่อให้เกษตรกรและ
ผู้สนใจ ได้รับความรู้และ
มีความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การผลิตปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือน มากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อต้องการปรับปรุง  

เกษตรกร
ตำบลบาง

กุ้ง
  

ตำบลบางกุ้ง 1.ประชาสัมพันธ์ 
2.จัดประชุมชี้แจง
โครงการ 
3.อบรมถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร 
 

- - - - 1 15,
600 

1 15,
600 

1 15,
600 

น.ส.เนตรนภา 
ปรีเปรม 

12.โครงการพัฒนา
ธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน 
 

1. เพื่อให้เกษตรกรและ
ผู้สนใจ ได้รับความรู้และ
มีความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การผลิตปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินและการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
2. เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต 

เกษตรกร
ตำบลดอน
มะโนรา

 
  

ตำบลดอนมะโนรา 1.ประชาสัมพันธ์ 
2.จัดประชุมชี้แจง
โครงการ 
3.อบรมถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร 
4. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ 

- - - - - - 1 26,
800 

- - นายชัยณัฎฐ์  
คงเกิดลาภ 

13.โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

1.เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่เกษตรกรในการ
ปลูกไม้ผลแซมด้วยพืช
สมุนไพร 
2.เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตร 
3. เกิดแปลงเรียนรู้การ
ทำเกษตรแบบผสมผสาน
ในแปลงไม้ผล 

เกษตรกร
อำเภอบาง

คนที 

ตำบลบางกุ้ง 
ตำบลโรงหีบ 

ตำบลบ้านปราโมทย์ 
ตำบลบางคนที 
ตำบลกระดงงา 

1.ประชาสัมพันธ์ 
2.จัดประชุมชี้แจง
โครงการ 
3.อบรมถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร 
4. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ 

- - - - - - 1 จังหวัด
ดำเนิน
การ 

- - น.ส.เนตรนภา 
ปรีเปรม 
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ตารางสรปุโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล  

 

ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ 

(ระบุหมู่บ้าน/ตำบล 
เป้าหมาย) 

วิธีดำเนินงาน 
ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. 

พัฒนา
เกษตรกร/กลุ่ม/
องค์กร 

1. ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 
(ศบกต.) 
 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรแก่
ชุมชน 
 

กรรมการ
ศูนย์ฯ 
 
 
 

ตำบลบางยี่รงค์ 
 
 
 
 
 
 

ประชุม เดือนละ 1 
ครั้ง (12 ครั้ง/ ปี) 
 
 
 

 - 
 

 -  -  - 1 16,
800  

1 16,
800  

1 16,
800  

น.ส. ทัศนี 
ทองเดช 

2. โครงการประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

เพื่อให้การการขับเคลื่อน
งานและนโยบายของ
กรมส่งเสริมการ
เกษตรกรให้มี
ประสิทธิภาพ 

เกษตรกร
ตำบลบาง

สะแก 
 

ตำบลบางสะแก 1.ประชาสมัพันธ์
โครงการ 
2.ดำเนินการจัด
ประชุมเป็นประจำ
ทุกเดือน 
3.ติดตามและ
ประเมินผล 

1 18,0
00 

1 18,0
00 

1 18,0
00 

1 18,0
00 

1 18,0
00 

นางสมหญิง 
ชัยจินดา 

 
 

3. โครงการส่งเสริม
ฟื้นฟูการผลิตน้ำตาล
มะพร้าวแท้ เพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการผลิต
น้ำตาลมะพร้าวแท้ 

เกษตรกร
อำเภอบาง

คนที 

ตำบลบางกระบือ 
ตำบลจอมปลวก 
ตำบลบางพรม 

1.ประชาสัมพันธ์ 
2.จัดประชุมชี้แจง
โครงการ 
3.อบรมถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร 
4. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ 

- - - - - - 1 420,
500 

- - น.ส.วีรวรรณ 
สุขอำนวยพร 
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล  
 

ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินการ 

(ระบุหมู่บ้าน/ตำบล 
เป้าหมาย) 

วิธีดำเนินงาน 
ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. งาน งปม. 

พัฒนาพื้นที่
ทรัพยากร
การเกษตร 

1.โครงการสร้าง
อาชีพโดยการเพาะ
เห็ด 

1.เพื่อเป็นการสร้างเพิ่ม
ศักยภาพของพ้ืนที่ในการ
ทำการเกษตร 
2.เพื่อเป็นอาชีพเสริม
ให้กับเกษตรกร 

เกษตรกร
ตำบลบาง

สะแก 
 

ตำบลบางสะแก 1.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
2.ดำเนินการ
ฝึกอบรม 
3.ติดตามและ
ประเมินผล 

1 8,00
0 

1 8,00
0 

1 8,00
0 

1 8,00
0 

1 8,00
0 

นางสมหญิง 
ชัยจินดา 

 

2.โครงการกำจัด
กระรอกโดยใช้นกเค้า
แมว 

1.เพื่อเป็นการลดจำนวน
ประชากรของกระรอก 
2.เพื่อเป็นการลดการใช้
สารเคมีในการกำจัด 
 

เกษตรกร
ตำบลบาง

สะแก 
 

ตำบลบางสะแก 1.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
2.ดำเนินการ 
3.ติดตามและ
ประเมินผล 

1 15,
000 

1 15,
000 

1 15,
000 

1 15,
000 

1 15,
000 

นางสมหญิง 
ชัยจินดา 

 

การแปรรูป
ผลผลิต 
และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 

1.พัฒนากลุ่มอาชีพ
ในตำบล 

1.เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้เพิ่มให้เกษตรกร 
2.เพื่อเป็นการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรใน
พื้นที ่

เกษตรกร
ตำบลบาง

สะแก 
 

ตำบลบางสะแก 1.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
2.ดำเนินการ
ฝึกอบรม 
3.ติดตามและ
ประเมินผล 

1 50,
000 

1 50,
000 

1 50,
000 

1 50,
000 

1 50,
000 

นางสมหญิง 
ชัยจินดา 

 

  

 

 

 

125 



100 
 

 


	แผนพัฒนาการเกษตร บทที่ 1  อำเภอเมือง 64
	แผนพัฒนาการเกษตร บทที่ 2 อำเภอเมือง  64
	แผนพัฒนาการเกษตร บทที่ 3  อำเภอเมือง 64
	บทที่ 3 ทิศทาง-แนวทาง การพัฒนาการเกษตร

