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คำนำ 

 



  แผนพัฒนาการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จัดทำขึ้นตามกระบวนการจัด 
ทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ โดยเกิดจากชุมชนแต่ละตำบล ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาให้
ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ เช่น ดิน แหล่งน้ำ ด้านชีวภาพ เช่น การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว์ การประมง 
และด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรมหลักของอำเภอ คืออะไร จะปรับปรุงในส่วนใด จะ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องอะไร และจะลงทุนทางธุรกิจชุมชนอย่างไร ซึ่งชุมชนจะตัดสินใจในการกำหนดแผน 
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ด้วยตนเอง ภายใต้ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน  

  การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ เป็นการวางแผนปรับปรุงพัฒนาอาชีพการ 
เกษตร โดยมุ่งการสร้างรายได้ การฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่และศักยภาพของชุมชน เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บัญญัตภิายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

  ดังนั้น สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน 
พัฒนาการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ หวังเป็น อย่างยิ่งว่า
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของอำเภออัมพวา ได้เป็นอย่างดีต่อไป  

 

        สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา 
        อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

บทท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปของอำเภออัมพวา 
- ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง            ๑ – ๓ 
- ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic)                   ๓ – ๔ 



- สภาพภูมิอากาศ              ๕ – ๖ 
- อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์                                                   ๗ 
- เส้นทางคมนาคม              ๗ – ๘ 
- แหล่งน้ำและระบบชลประทาน            ๙ – ๑๒ 
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม            ๑๒ – ๒๕ 
- องค์กร/สถาบันต่าง ๆ                                                           ๒๕ – ๒๘  
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Used)                    ๒๙ – ๓๑  
 
บทท่ี ๒ การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอำเภอ 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พื้นที่ของอำเภอ          
- Smart Farmer ต้นแบบ                                                        ๓๒ – ๓๔ 
- Young Smart Farmer ต้นแบบ                                              ๓๕ – ๓๗ 
- ปราชญ์ชาวบ้าน                                                                  ๓๘ – ๓๙ 
- ศักยภาพพ้ืนที่/ทรัพยากรการเกษตร                   ๔๐ – ๔๖ 
- สินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น (พืช/ประมง/ปศุสัตว์)         ๔๗ – ๕๖ 

    สินค้าเกษตรท่ีสำคัญ มะพร้าว  
๑. พื้นที่เหมาะสม Zoning มะพร้าว          ๕๗ – ๘๓  

สินค้าเกษตรท่ีสำคัญ  ส้มโอ  
     ๑. พื้นที่เหมาะสม Zoning ส้มโอ           ๘๔ – ๑๐๓  

สินค้าเกษตรท่ีสำคัญ ลิ้นจี่  
     ๑. พื้นที่เหมาะสม Zoning ล้ินจี่           ๑๐๔ – ๑๔๖  
         สินค้าเกษตรท่ีสำคัญ ข้าว  
     ๑. พื้นที่เหมาะสม Zoning ข้าว           ๑๔๗ – ๑๖๓  

สินค้าเกษตรท่ีสำคัญ กล้วยน้ำว้า 
     ๑. จำนวนพื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้า                                  ๑๖๔ – ๑๗๖ 

สินค้าเกษตรท่ีสำคัญ มะม่วง 
     ๑. จำนวนพื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยวมะม่วง                                       ๑๗๗ – ๑๗๘  

สินค้าเกษตรท่ีสำคัญ ปาล์มน้ำมัน 
     ๑. จำนวนพื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน                                 ๑๗๙ – ๑๘๑ 

- ตารางประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข                       ๑๘๒ – ๑๘๓ 
- การจัดทำ TOWS Matrix                                   ๑๘๔ – ๑๘๕ 
- กำหนดเป็นกลยุทธ์                                                                    ๑๘๖                

 
บทท่ี ๓ ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล  



- พัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล                               ๑๘๗ – ๑๙๕ 
- ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผน                            ๑๙๖ – ๒๐๘ 

 
ภาคผนวก  (แบบสรุปโครงการแบบย่อ Project idea)    

- โครงการอนุรักษ์ประเพณีเอาแรงในการทำงาน (ลงแขกดำนา) 
- โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและศัตรูพืช (ผลิตไตรโครเดอร์มาและเชื้อบีที) 
- โครงการเพ่ิมมูลค่าผลิตทางการเกษตร (มะพร้าวผลแก่) 
- โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว 
- โครงการป้องกันกำจัดด้วงแรด, ด้วงไฟ ด้วยกับดักฟีโรโมน 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวใหญ่ 
- โครงการปลูกผักสวนครัวสมุนไพร 
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้าน 
- โครงการขับเคล่ือนกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนในด้านเกษตรกรรม 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่ Smart Product 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับสินค้าองค์กรเกษตรกรสู่ Smart Product    
- โครงการกลุ่มอาชีพผู้เล้ียงชันโรงเพ่ือการเกษตรปลอดสาร 
- โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชในโรงเรือนปลูกพืช  
- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้ึงโพรง 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 





 
บทที่ ๑ 

ข้อมูลทั่วไปอำเภออัมพวา 

๑.๑ ท่ีต้ัง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง  

ที่ตั้งและอาณาเขต  
                   อำเภออัมพวา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
สมุทรสงคราม ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ ๖ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๑๗๐.๑๖๔ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๑๐๖,๓๕๒ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๗๑ กิโลเมตร 
  ลักษณะทั่วไป อำเภออัมพวา เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และจำนวน
คลองธรรมชาติ ๑๓๔ คลอง มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี จึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมถึงร้อยละ ๙๐ 
ซึ่งเหมาะสมแก่การทำนา การทำสวนผัก และสวนผลไม้ มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ส้มโอ ล้ินจี่ และ
มะพร้าว 

อาณาเขตติดต่อแต่ละทิศติดต่อกับ  
          ทิศเหนือ     ติดต่อกับ อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศใต้     ติดต่อกับ อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อำเภอวัดเพลง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  

 



๒ 
การแบ่งเขตการปกครอง จำนวนจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  

           อำเภออัมพวา แบ่งเป็น ๑๒ ตำบล ๙๖ หมู่บ้าน ๑๐ ชุมชน มีเนื้อที่ ๑๗๐.๑๖๔ ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4๑ ของพื้นที่ทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓ แห่ง 
แบ่งเป็นเทศบาลตำบล 3 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล ๑0 แห่ง 

 
การปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ลำดับที่ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ลำดับที่ เทศบาล/อบต. 

1 อัมพวา ๑๐ (ชุมชน) 1 เทศบาลตำบลอัมพวา  
2 สวนหลวง 15 2 เทศบาลตำบลสวนหลวง 
3 ท่าคา 12 3 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 
4 วัดประดู่ 10 4 อบต.วัดประดู่ 
5 เหมืองใหม ่ 15 5 อบต.เหมืองใหม่ 
6 บางช้าง 9 6 อบต.บางช้าง 
7 แควอ้อม 8 7 อบต.แควอ้อม 
8 ปลายโพงพาง 9 8 อบต.ปลายโพงพาง 
9 บางแค 7 9 อบต.บางแค 

10 แพรกหนามแดง 6 10 อบต.แพรกหนามแดง 

11 ยี่สาร 5 11 อบต.ยี่สาร 
12 บางนางล่ี 5 12 อบต.บางนางล่ี 
- - - 13 อบต.ท่าคา 

รวม 12 ตำบล 96 หมู่บ้าน 
10 ชุมชน 

13 
อปท. 

3 เทศบาลตำบล 
10 อบต. 

 
 อำเภออัมพวา มีประชากรรวม 55,450 คน แยกเป็นชาย 26,689 คน และหญิง 28,761 คน ดังนี้  

สำนักทะเบียน/ตำบล จำนวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

เทศบาลตำบลอัมพวา 2,347 2,574 4,921 
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 991 1,053 2,044 
เทศบาลตำบลสวนหลวง 2,492 2,735 5,227 
ตำบลท่าคา 2,668 2,829 5,497 
ตำบลวัดประดู่ 2,715 2,958 5,673 
ตำบลเหมืองใหม่ 1,055 1,212 2,267 
ตำบลบางช้าง 2,347 2,567 4,914 
ตำบลแควอ้อม 1,064 1,188 2,252 



๓ 

 

สำนักทะเบียน/ตำบล จำนวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

ตำบลปลายโพงพาง 4,026 4,277 8,303 
ตำบลบางแค 1,842 1,978 3,820 
ตำบลแพรกหนามแดง 1,941 2,010 3,951 
ตำบลยี่สาร 1,420 1,506 ๒,๙26 
ตำบลบางนางล่ี 1,781 1,๘74 3,๖55 
รวม 26,689 28,761 55,450 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic)  

สภาพพ้ืนที่ภูเขา ป่าไม้ ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม (แสดงแผนที่พื้นที่ป่าไม้)  
  ป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่อำเภออัมพวาไม่มี แต่จะมีป่าประเภทป่าชายเลน               
(ไม้โกงกาง) ในพื้นที่ตำบลยี่สาร ซึ่งแนวโน้มการตัดทำลายป่าชายเลนนั้นเป็นไปไดน้้อยเพราะระบบการ
ควบคุมผู้ที่จะมาประกอบอาชีพอาชีพเผาถ่านต้องมีการขึ้นทะเบียนการปลูกป่าชายเลน             (ไม้
โกงกาง) สำหรับเผาถ่านก่อน และสามารถตัดไม้ดังกล่าวได้เฉพาะพ้ืนที่ที่ได้ขออนุญาตปลูกไม้แล้วเท่านั้น  

 

 
 



๔ 
 

ลักษณะทิศทาง ความลาดชัน (แสดงแผนที่ความลาดชัน)  
              

  



๕ 
ลักษณะดิน กลุ่มชุดดิน (แสดงแผนที่กลุ่มชุดดิน)  

 

๑.๓ สภาพภูมิอากาศ  

      ลักษณะภูมิอากาศ  
  พืน้ที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำ มีภูเขาหิน มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และมีคลองจำนวน 
13๖ คลอง จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ล้ินจี่         ส้มโอ 
และมะพร้าว เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงจากอ่าวไทย เกิดน้ำทะเลหนุนเข้ามาตามแม่น้ำแม่
กลองและในคูคลองต่างๆ ทำให้พื้นที่ของอำเภออัมพวา มีความแตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 3 เขต 
คือเขตน้ำเค็ม น้ำกร่อย และเขตน้ำจืด  

  ฤดูกาล  
  สภาพภูมิอากาศ ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและ
ทะเลจีนใต้พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร ประกอบกับอยู่ใกล้ทะเลจึงมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ใน
ฤดูหนาวจึงไม่หนาวจัดและฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส 
ในปีหนึ่งมี ๓ ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม - กลางเดือนมิถุนายน 
  ฤดูฝน ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม - เดือนตลุาคม   
  ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 



๖ 
 

สถิติปริมาณน้ำฝน  
 

 
 



๗ 
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์  
  จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ติดกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จากอ่าวไทยและ ทะเลจีนใต้ซึ่งพัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร ประกอบกับอยู่ใกล้ทะเลจึงมี
ความชุ่มช้ืนอยู่เสมอ ในฤดู หนาวอากาศไม่หนาวจัด ในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป ปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย 
1,594 มิลลิเมตรต่อปีอุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดทั้งปีประมาณ 28.8องศาเซลเซียส สูงสุดเดือนเมษายน-
พฤษภาคมประมาณ 35.2 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนธันวาคม-มกราคม ประมาณ 22.3องศา
เซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม โดยตกหนักที่สุดในเดือนกันยายน และทิ้งช่วงใน
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม พายุและฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง ฤดูฝนและฤดูร้อน คือระหว่าง
เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้เข้ามาทางฝ่ัง
ประเทศเวียดนามในสภาพของพายุใต้ฝุ่นหรือพายุโซนร้อน ท้าให้ฝนตกหนักต่อเนื่องกันและอาจ 
ก่อให้เกิดอันตรายได้จากการศึกษาข้อมูลของสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่และ
ข้างเคียง ได้แก่ สถานีตรวจอากาศบางนา โดยสรุปข้อมูลภูมิอากาศที่สำคัญ ประกอบด้วย อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และปริมาณการระเหยจากถาดสำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดัง
ตารางที่ 1 - 1 ตารางที่ 1 - 1 สรุปสภาพภูมิอากาศของจังหวัดสมุทรสงคราม ข้อมูลภูมิอากาศที่สำคัญ 
หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉล่ียรายปี อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 26.9 – 30.5 28.8 ความชื้น
สัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์  
 

สรุปสภาพภูมิอากาศของอำเภออัมพวา  
 

ข้อมูลภูมิอากาศท่ีสำคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยรายปี 
อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 26.9 – 30.5 28.8 
ความช้ืนสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 67.0 – 78.0 73.0 
ความเร็วลมผิวพื้น น๊อต 1.3 – 2.4 2.0 
อัตราการระเหย มิลลิเมตร/เดือน 128.0 – 184.0 151.0 
 
๑.๔ เส้นทางคมนาคม  

ถนนหลวงสายหลัก/สายรอง 
ปัจจุบันได้มีการตัดถนนหลายสาย การคมนาคมของราษฎร มีความสะดวกทั้งทางบกและ

ทางน้ำ 
 การคมนาคมทางบกมีทางหลวง แผ่นดิน ที่ตัดผ่าน จำนวน 3 สายหลัก คือ 
 -  ทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ 
 -  ทางหลวงหมายเลข 325 สายสมุทรสงคราม – ดำเนินสะดวก – บางแพ 
 -  ทางหลวงสายสมุทรสงคราม – ปากท่อ 
 



๘ 
 

 
 

ถนนหลวงเช่ือมต่อระหว่างอำเภออัมพวา 

                           
   
 



๙ 
 

๑.๕ แหล่งน้ำและระบบชลประทาน  

แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง 
  อำเภออัมพวา ประกอบไปด้วยลำคลอง จำนวน ๑๓๖ คลอง มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 
ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง ในอดีตอาศัยการคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก แหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภออัมพวาคือ 
แม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านอำเภออัมพวา กระจายเข้าสู่ลำคลองและ                 
ลำประโดง 
 



๑๐ 
 

     ประตูระบายน้ำ “บานหับเผย” 

     พื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เหมือนพื้นที่ใกล้ทะเล 
ทั่วไป มีสภาพน้ำที่เป็นอยู่ ๓ น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม พื้นที่ ๓ น้ำ จึงมักมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ได้เสมอ หากการจัดการเรื่องน้ำไม่ลงตัว ต้องระวังน้ำเค็มไม่ให้รุกล้ำเข้ามา ไม่เช่นนั้นแปลงผัก นาข้าว 
และบ่อปลาสลิดที่เล้ียงไว้จะเสียหาย ขณะเดียวกันต้องระวังไม่ให้น้ำจืดระบายลงรวดเร็วและมากมาย 
เพราะกระทบต่อสัตว์น้ำกร่อยที่เล้ียงไว้อย่างกุ้งและปลา ถึงขั้นน็อกน้ำตายเช่นกัน   

    หับเผย หมายถึง งับหรือปิดลง เผย หมายถึง เผยอหรือดันขึ้น โดยมีไม้เป็นตัวค้ำยัน ซึ่งใช้อีก 
ครั้งเมื่อหับลงมา เป็นเสมือนกลอนขัดหน้าต่างนั่นเอง บานหับเผยจะออกแบบให้ผลักตัวบานไปสู่ทะเล 
ในยามน้ำหลากน้ำจืดจะผ่านตัวบาน ซึ่งออกแบบไว้ในระดับสูงในลักษณะค่อย ๆ ระบาย ไม่กระทบต่อ
พื้นที่ฝ่ังน้ำเค็มมากนัก เช่นกันเมือ่น้ำเค็มรุกล้ำขึ้นมาก็ไม่สามารถผ่านบานหับเผยได้  
         ประโยชน์ของบานหับเผย คือ ทำให้น้ำจืดระดับ ๓๐ – ๕๐ เซนติเมตร ที่มักท่วมพ้ืนที่นาข้าว ถูก
ระบายออกไปทางฝ่ังน้ำเค็มแทนแล้วผสมกับน้ำเค็มเป็นน้ำกร่อย ในขณะที่น้ำทะเลหนุนขึ้นมาก็ไม่
สามารถผ่านประตูระบายน้ำบานหับเผยเข้ามาในพื้นที่น้ำจืดได้  ผลที่ตามมาคือน้ำในคลองฝ่ังน้ำจืดเกิด
การไหลเวียน ไม่ท่วมและเน่าเสีย ส่วนฝั่งน้ำเค็มได้น้ำกร่อย ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ 
เท่ากับได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ประตูระบายน้ำบานหับเผย จึงเป็นนวัตกรรมของชุมชนแพรก
หนามแดง ที่สร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในชุมชน พร้อมทั้งลดทอนความขัดแย้งไปในตัวด้วย  

 

 

 



๑๑ 
 
พื้นที่ชลประทาน  

 
 

 
 

 



๑๒ 
 
โครงการชลประทาน 

อำเภออัมพวา ประกอบไปด้วยลำคลอง จำนวน ๑๓๖ คลอง มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ 
แม่น้ำแม่กลอง ในอดีตอาศัยการคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ปัจจุบันได้มีการตัดถนนหลายสาย การ
คมนาคมของราษฎร มีความสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำ 

 การคมนาคมทางบกมีทางหลวง แผ่นดิน ที่ตัดผ่าน จำนวน 3 สายหลัก คือ 
 -  ทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ 
 -  ทางหลวงหมายเลข 325 สายสมุทรสงคราม – ดำเนินสะดวก – บางแพ 
        -  ทางหลวงสายสมุทรสงคราม – ปากท่อ  

๑.๖ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 
                 อำเภออัมพวา เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน โดยเฉพาะการ
ปลูกมะพร้าว ส้มโอ และล่ินจี่ ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นลงตามราคาผลผลิตและ
เป็นไปตามพ่อค้าคนกลางกำหนด ในด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว อำเภออัมพวา        มีสถานที่
ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง เช่น ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำท่าคา อุทยาน ร.2 ฯ รวมถึงมีการคมนาคม
สะดวกสบาย ใกล้กรุงเทพฯ จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการขยายตัวของ
ชุมชนมากขึ้น โดยมีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ โรงแรม             รีสอร์ทที่พัก
เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมีเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนได้อีกด้วยในด้านอุตสาหกรรม มีการขยายตัวในพื้นที่          มากขึ้น ทำให้เกิด
รายได้จากการมาลงทุน และการจ้างแรงงานในพื้นที ่  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของอำเภอ/จังหวัด 
มีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP จำนวน 202 ราย ผลิตภัณฑ์ 

OTOP จำนวน 487 ผลิตภัณฑ์ ประมาณการรายได้และยอดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) อำเภออัมพวา เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 เป็นเงิน 162,289,982 บาท  
และเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561 เป็นเงิน 139,664,433 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 
รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลอัมพวา 

 

 
 



๑๔ 
 

รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลสวนหลวง     
 

 
 
 
 



๑๕ 
 

รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลท่าคา 
 

 
 



๑๖ 
 

รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลวัดประดู่  
 

 
 



๑๗ 
 

รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลเหมืองใหม่  
 

 
 
 



๑๘ 
 

รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลบางช้าง  
 

 
 
 
 



๑๙ 
 

รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลแควอ้อม 
 

 
 
 



๒๐ 
 

รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลปลายโพงพาง    
 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลบางแค  
 

 
 

 



๒๒ 
 

รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลแพรกหนามแดง   
 

 
 
 
 
 



๒๓ 
 

รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลยี่สาร   
 

 
 
 



๒๔ 
 

รายได้ของประชากร รายได้ต่อหัว  ตำบลบางนางล่ี     
 

 
        ท่ีมา :  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภออัมพวาข้อมูล  
พ.ศ. ๒๕๖3 



๒๕ 

จำนวนครัวเรือน แยกชายหญิง ช่วงอายุ ในเมือง/ชนบท 
   อำเภออัมพวา มีประชากรรวม ๓๘,0๒๗ คน แยกเป็นชาย ๑๗,9๖๙ คน  
      และหญิง  2๐,1๒๘ คน 

สำนักทะเบียน/ตำบล จำนวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

เทศบาลตำบลอัมพวา ๑,๒๔๘ ๑,๕๑๙ ๒,๗๖๗ 
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 991 1,053 2,044 
เทศบาลตำบลสวนหลวง ๑,๗๔๘ 2,๐๙๔ ๓,๘๔๒ 
ตำบลท่าคา ๑,๙๒8 2,๑๔๓ ๔,๐๗๑ 
ตำบลวัดประดู่ ๑,75๖ 2,๐๑9 ๓,7๗๕ 
ตำบลเหมืองใหม่ 1,๒๗๓ 1,๔๙๐ 2,7๔๓ 
ตำบลบางช้าง ๑,3๑๗ ๑,5๖๑ ๒,๘๗๘ 
ตำบลแควอ้อม 6๓๓ ๗๕๐ ๑,๓๘๓ 
ตำบลปลายโพงพาง ๒,๕๕๙ ๒,๖๙๑ ๕,๒๕๐ 
ตำบลบางแค 1,๐๒๘ 1,๑๔๔ ๒,๑๗๒ 
ตำบลแพรกหนามแดง ๑,๓๙๒ ๑,๔๔๑ ๒,๘๓๓ 
ตำบลยี่สาร ๙๔๓ ๙๕๒ ๑,๘๔๕ 
ตำบลบางนางล่ี 1,1๕๓ 1,๒๗๑ ๒,๔๒๔ 

รวม ๑๗,9๖๙ 2๐,1๒๘ ๓๘,0๒๗ 
        ท่ีมา :  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภออัมพวาข้อมลู  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กร/สถาบันต่าง ๆ 
การศึกษา 

อำเภออัมพวา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ต้ังแต่ระดับ
ประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับอาชีวะ แยกเป็น 

- ระดับอาชีวะ จำนวน ๑ แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
- ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม.๑๐ จำนวน 4 แห่งคือ  
   โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย, โรงเรียนวัดบางกะพ้อม, โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา  

โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย ์
-  สังกัดเทศบาลจำนวน 3 แห่งคือ โรงเรียนวัดนางวัง, โรงเรียนวัดเกษมสรณาราม,  

โรงเรียนอัมพวันเจติยาราม 
 - สังกัดเอกชน จำนวน ๔ แห่ง คือ โรงเรียนถาวรวิทยา, โรงเรียนวิริยะ, โรงเรียนอนุกูล โรงเรียนล้อมรัก 

- ระดับประถมศึกษา สังกัด สพป.จำนวน  24  แห่ง 
 



๒๖ 
- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน ๑ แห่ง 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม   จำนวน  ๑ แห่ง 

สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน  17  แห่ง 
-  โรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลอัมพวา)  จำนวน    1  แห่ง 

ประเพณีและวัฒนธรรม 
อำเภออัมพวา มีโครงสร้างทางสังคมประกอบด้วยผู้มีเช้ือชาติไทย สัญชาติไทย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธ รองลงมาเป็นศาสนาอิสลาม 
สภาพความเป็นอยู่และสังคมของชาวอำเภออัมพวา มีความสงบร่มเย็นมาแต่โบราณ        มีอุปนิสัย

ขยันหมั่นเพียร มัธยัสถ์ ทำให้มีฐานะค่อนข้างดีมีใจโอบอ้อมอารี ใจบุญสุนทาน รักความยุติธรรมยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา ท้ังนี้จะเห็นได้จากการมีวัดวาอารามจำนวนมาก การต้ังบ้านเรือนของชาวอัมพวา
ส่วนใหญ่การจัดกระจายอยู่ตามแนวแม่น้ำลำคลอง งานประเพณีท่ีสำคัญ ได้แก่ ลอยกระทงกราบกล้วย ,เทศกาลกวน
กระยาสารท, ประเพณีแห่พระทางน้ำของวัดพญาญาติ 
      ด้านศาสนา 

- วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายจำนวน ๑ วัด คือ วัดนางวัง 
- วัดราษฏร์มหานิกายจำนวน ๔๕ วัดโดยมีพระอารามหลวง 2 วัด คือวัดอัมพวัน                  เจติยา

รามและวัดประดู่ 
- มัสยิดอิสลามจำนวน    1  แห่ง 

      ด้านการสาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน  17  แห่ง 
-  โรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลอัมพวา)  จำนวน    1  แห่ง 

       ธนาคาร 
 มีธนาคารท่ีให้บริการ จำนวน  ๒  แห่ง ได้แก่ 
 -  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 -  ธนาคารออมสิน 
                -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอัมพวา   
      แหล่งสินเชื่อ 
 -  บริษัทไฟแนล ชัยวัฒน์ ลิสซิ่ง อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
       การท่องเที่ยว 

อำเภออัมพวา มีรายได้ส่วนใหม่มาจากการท่องเท่ียว เพราะเป็นอำเภอท่ีมีความเจริญท้ังทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณ อีกท้ังยังได้รับการขนานนามวา่เป็น “เมืองราชนิ
กูล”ทำให้อำเภอมีสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งท่ีเป็นโบราณสถานและสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติมากมาย ทำให้มี
นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในพื้นท่ีอำเภอ              อัมพวาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุด สถานท่ีท่องเท่ียว
สำคัญ ได้แก่ 

 
 

 



๒๗ 
 
วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นพระอารามหลวง ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา เป็น             สถานท่ี

ประสูติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระอุโบสถท่ีสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ทรงสร้างมีพระปรางค์รูป
บานบน เป็นที่ประดิษฐานพระสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมีพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั (อุทยาน ร.2)ต้ังอยู่ในเขต
เทศบาลตำบลอัมพวา ติดกับวัดอัมพวันเจติยาราม จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอันเป็นนิวาศสถาน ท่ีพระราชสมภพ
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจัดเป็นอุทยานท่ีเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมไทย 

วัดบางกะพ้อม ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา มีวิหารแบบเก๋งจีนเป็นท่ีประดิษฐานรอยพระพุทธบาทส่ี
รอย ตรงกลางเป็นไม้ประดับมุก มีจิตรกรรมฝาผนังเป็นศิลปะปูนปั้นสวยงาม และมีรปูหล่อหลวงพ่อคง เกจิอาจารย์ช่ือดัง 

วัดจุฬามณ ีต้ังอยู่ท่ีริมคลองอัมพวา ณ ถนนสายสมุทรสงคราม–บางแพ  เป็น โบราณสถานสร้างสมัยพระ
เจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังวัดเป็นนิวาสถานเดิมของ           สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินี
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระบรมราชินี ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมี             พระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนอย่างสวยงามและมีหลวงพ่อเนื่อง
เป็นเกจิอาจารย์ช่ือดัง (สังขารไม่    เน่าเปื่อย) 

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำตะวันตก ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา เช่ือกันว่า   
สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตนต้น ส่ิงท่ีน่าสนใจในวัดได้แก่ กุฎีทอง ซึ่งสมเด็จพระอมรินทรามาตย์สร้างถวายให้วัดบางนางล่ีจึง 
ได้ช่ือวัดบางล่ีกุฎีทอง ต่อมาวัดบางล่ีถูกน้ำเซาะที่ดินพังลงท้ังหมดจึงรื้อกุฎีทองมาสร้างไว้ที่วัดภุมรนิทร์ วัดนี้จึงได้ช่ือว่าวัด
ภุมรินทร์กุฎีทอง 

วัดเขายี่สาร ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 ตำบลยี่สารสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระวิหาร       บนยอดเขา มี
ลักษณะเป็นรูปเรือประดิษฐานพระพุทธมหาศรีรอยพระมณฑป และบนประตูไม้พับเป็นงานประณีตศิลป์ช้ันสูง มีศาล
ประดิษฐหลวงพ่อปู่ศรีราชา ท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นท่ีนับถือของชาวบ้านท่ัวไป 

ตลาดน้ำท่าคา ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าคา เป็นตลาดน้ำตามธรรมชาติมีสภาพความเป็นอยู่แบบไทยๆ ซึ่งยัง
มีราษฎรนำสินค้าการเกษตรมาแลกเปล่ียนกันโดยตรง และจำหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว มีตลาดในวันขึ้นและแรม 2 ค่ำ 7 
ค่ำ และ 12 ค่ำ โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้เข้ามาพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญ 

ตลาดน้ำอัมพวา ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าท้ังการ เกษตร อาหารทะเล 
ของท่ีระลึง และอื่นๆอีกมากมาย มาจำหน่ายต้ังแต่เวลาประมาณ 1๐.๐0 – 21.00 น.ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และมีเรือ
ชมหิ่งห้อยในช่วงเวลากลางคืน 

ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ ต้ังอยู่หมู่ 7 ตำบลบางช้าง ทางเข้าวัดพระยาญาติ (วัดปากงาม)            เป็นแหล่ง
ผลิตเครื่องเบญจรงค์แลบโบราณ ท่ีมาความประณีตงดงาม 

ออร์คิดฟร์ามและเตาตาล ต้ังอยู่ริมถนสายสมุทรสงคราม –บางแพ ตำบลบางช้าง ประกอบด้วยสวน
กล้วยไม้และผีเส้ือนานาพันธุ์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเค่ียวน้ำตาลมะพร้าวที่คงวิธีการแบบด้ังเดิมให้นักท่องเท่ียวได้เย่ียมชม
ด้วย 

 
 
 
 



๒๘ 
 
โรงแรมท่ีพักร้านอาหารเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว 
สถานประกอบการธุรกิจการให้บริการที่พักในพื้นที่ทั้งหมด มีจำนวน ๒๐๕ แห่ง แบ่งเป็น 
โรงแรมที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน ๗ แห่ง 
โรงแรมที่อยู่ระหว่างยื่นเรื่องขออนุญาต จำนวน ๒๗ แห่ง 
รีสอร์ทโฮมสเตย์ จำนวน ๑๗๑ แห่ง  
โดยในอนาคตจะมีการเพิ่มขึ้นของโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์อีกจำนวนมากเนื่องจากมีการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทำให้แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของโรงแรมที่พักรี
สอร์ทโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก 

ร้านอาหารระดับกลาง มีอยู่จำนวน ประมาณ ๓๐ แห่งและเป็นร้านอาหารทั่ วไป 
ร้านอาหาร  ริมบาทวิถี ขายอาหารตามส่ังและขายอาหารทั่วไป อีก ประมาณ ๓๐๐ แห่ง ซึ่งเพียงพอ
สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวและพ่ีน้องประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๙ 

๑.๗ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land Used) 
      ลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหลัก ๆ  
   

 
 

 
 



๓๐ 

     อำเภออัมพวา มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๖,๓๕๒ ไร่ พื้นที่การเกษตร ๖๑,๕๘๕ ไร่ หรือร้อยละ 
๕๗.๙๑ ของพื้นที่ทั้งหมด เกษตรกรประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมหลัก คือ การปลูกไม้ผล – ไม้ยืนต้น 
ได้แก่ มะพร้าว, ส้มโอ, ล้ินจี่, กล้วย เป็นต้น การทำนาปลูกข้าว การปลูกพืชผัก นอกจากนี้ เกษตรกร
บางส่วนยึดอาชีพด้านประมง เช่น การขุดบ่อเล้ียงปลา, การเล้ียงกุ้ง, ด้านปศุสัตว์ เช่น การเล้ียงโค
พื้นเมือง การเล้ียงไก่ เป็นต้น  

ตารางแสดงการใช้ท่ีดินภาพรวม 

 

ประเภทการใช้ท่ีดิน จำนวนไร่ ร้อยละ 
๑. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

๑.๑ พื้นที่ปลูกไม้ผล – ไม้ยืนต้น 
๑.๒ พื้นที่นาข้าว 
๑.๓ พื้นที่ปลูกพืชผัก 
๑.๔ พื้นที่ด้านประมง 
๑.๕ พื้นที่ด้านปศุสัตว์ 
๑.๖ พื้นที่ป่าไม้ชายเลน 
๑.๗ พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ 

     ๒.  พื้นที่ชุมชน เช่น ที่อยู่อาศัย วัด, โรงเรียน, 
อนามัย เป็นต้น  
 

๗๘,๑๘๐.๕๔ 
๓๐,๕๗๓ 
๒,๑๕๓ 

- 
๑๗,๕๘๙ 

- 
๒๗,๘๑๒.๕๔ 

๕๓ 
๔๔,๗๖๗ 

๖๓.๕๘ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๓๖.๔๒ 

รวม ๑๒๒,๙๔๗.๕๔ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ข้อมูลทางการเกษตรท่ีสำคัญ 
อำเภออัมพวา 

 
 
 
 
 

ตำบล 

รายการ 
พื้นที่

ทั้งหมด 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูก
พืช(ไร่) 

จำนวน
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

จำนวน
ครัวเรือน
เกษตร
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

จำนวน
ครัวเรือน 
ผู้ปลูก 
ส้มโอ 
 (ราย) 

จำนวน
ครัวเรือน 
ผู้ปลูก
ลิ้นจ่ี  
(ราย) 

จำนวน
ครัวเรือน
ผู้ปลูก

มะพร้าว 
(ราย) 

จำนวน
แรงงาน

ภาค
เกษตร 
(คน) 

วัดประดู่ 9,681 4,153 1,626 654 150 70 434 ๑,๗๘๕ 

อัมพวา  1,671 580 1,448 85 65 30 50 ๒๐๐ 

ปลายโพงพาง 7,038 5,244 1,834 725 11 - 714 ๑,๑๔๘ 

เหมืองใหม ่ 8,474 5,337 1,008 720 660 449 363 1,806 

ท่าคา 5,396 2,830 1,502 496 - - 402 1,976 

บางช้าง 3,096 1,730 1,147 396 217 96 364 970 

บางแค 2,805 2,118 762 341 192 80 225 1,158 

แพรกหนาม
แดง 

18,935 2,469 1,005 528 - - 192 1,278 

แควอ้อม 2,830 2,540 567 296 262 230 162 800 

ยี่สาร 36,109 90 730 428 - - 12 3,230 

สวนหลวง 4,116 1,591 1,173 466 320 219 256 1,932 

บางนางล่ี 3,668 2,696 932 326 232 56 343 1,515 

รวมอำเภอ 
อัมพวา 

 
103,819 

 
31,378 

 
13,734 

 
5,461 

 
2,109 

 
1,230 

 
3,517 

 
17,798 

 
 
 

 
 



๓๒ 
 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอำเภอ 

2.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 2.1.1 เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
  1) เกษตรกร 
  (1) ครัวเรือนเกษตรกร 
  อำเภออัมพวา มีครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 7,572 ครัวเรือน โดยมีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรมาก
ท่ีสุด  อายุ 65 ปีข้ึนไป จำนวน  3,030 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาอายุระหว่าง 56-65 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 30 และอายุระหว่าง  46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 13  ตามลำดับ 
 ตารางที่ 1 .แสดงหัวหน้าครัวเรือนจำแนกตามอายุ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ช่วงอายุ (ปี) ครัวเรือน ร้อยละ 
65 ปีข้ึนไป 3,030 40 
56 - 65 ปี 2272 30 
46 - 55 ปี 984 13 
36 - 45 ปี 757 10 
26 - 35 ปี 378 5 
18 - 25 ปี 151 2 

รวม 7,572 100 
ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา พ.ศ 2563 
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        ภาพที่ 1 แสดงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรจำแนกตามอายุ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา.) 



33 
(2) ลักษณะการประกอบอาชีพ 
อำเภออัมพวา มีเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพหลักส่วนใหญ่เป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก 

จำนวน  5,300  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง จำนวน 2,272 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ  30 

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม… 

ลักษณะการประกอบอาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 5,300 70 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 2,272 30 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา, พ.ศ. 2563   
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ภาพที่ ... แสดงลักษณะการประกอบอาชีพ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา ) 
 

(3) ลักษณะการถือครองท่ีดิน 
ลักษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกรอำเภอ…….. ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง จำนวน ……….

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ……. รองลงมาคืออื่นๆ (ท่ีสาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) จำนวน ……. ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
……….. และเช่า จำนวน …….. ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ……… ตามลำดับ  
ตารางที่ ... แสดงลักษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกร อำเภอ……………….. จังหวัด………………….. 

ลักษณะการถือครอง ครัวเรือน ร้อยละ 
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 4,922 65 
อื่นๆ (ท่ีสาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 379 5 
เช่า 2,271 30 
ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา พ.ศ.2563 
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ภาพที่ .... แสดงลักษณะการถือครองท่ีดิน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา )  
 

(4) ประเภทเอกสารสิทธิ์ (เฉพาะเกษตรกรเป็นเจ้าของเอง)  
เกษตรกรอำเภออัมพวา  มีการถือครองท่ีดินแบบไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน …-……...ครัวเรือน   

คิดเป็นร้อยละ …-……  รองลงมาคือเอกสารสิทธิ์ประเภท สป.ก. จำนวน …-….ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ …-…..  และ
เอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด จำนวน   7,572  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ …100…ตามลำดับ    
ตารางที่ .... แสดงลักษณะประเภทเอกสารสิทธิ์ อำเภอ อัมพวา จังหวัด……………………. 

ประเภทเอกสารสิทธิ์ (ครัวเรือน)  
รวม โฉนด/น.ส.ทุกประเภท ส.ป.ก. ทุกประเภท หนังสือรับรอง 

ของหน่วยงาน 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

7,572 0 0 0 7572 
ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา พ.ศ 2564 
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ภาพที่ .... แสดงประเภทเอกสารสิทธิ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา ) 
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2) องค์กรและสถาบันเกษตรกร  
(1) กลุ่มเกษตรกร/สถาบัน   
อำเภออัมพวา  มีกลุ่มสง่เสริมอาชพี  6  กลุ่ม มีสมาชิก …138…..ราย    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 11….กลุ่ม 

สมาชิก 109….ราย กลุ่มยุวเกษตรกร 11….กลุ่ม สมาชิก …168..ราย วิสาหกิจชุมชน …54..แห่ง สมาชิก …835 ราย 
สหกรณ์จำนวน …1. แห่ง สมาชิก …100. ราย และกลุ่มเกษตรกร ….กลุ่ม สมาชิก …. ราย   
ตารางที่ ....  แสดงจำนวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกรอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตำบล 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร 
กลุ่มยุวเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

กลุ่ม สมาชิก  
(ราย) 

กลุ่ม สมาชิก 
(ราย) 

กลุ่ม สมาชิก 
(ราย) 

แห่ง สมาชิก 
(ราย) 

แห่ง สมาชิก 
(ราย) 

กลุ่ม สมาชิก 
(ราย) 

บางนางลี ่   1 10 1 15 5 65 - - - - 

แพรกแหนม
แดง 

  1 15 1 15 4 100     

สวนหลวง 1 38 1 10   4 45     

ย่ีสาร   -          

แควอ้อม 1 16 1 10 1 15 3 56 1 100   

เหมืองใหม่ 1 21 1 10 1 15 6 113     

วัดประดู่   -  1 15 4 85     

ปลายโพงพาง   -  2 30 5 96     

ท่าคา 1 15 2 25 2 30 9 105     

อัมพวา   1 7 2 30 5 60     

บางช้าง 1 31 2 15   6 69     

บางแค 1 17 1 7   3 40     

             

รวม 6 138 11 109 11 165 54 834 1 100   

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา พ.ศ 2564  
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3) ศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย   
  อำเภออัมพวา  มีแหลง่/ศนูย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร มศีูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสนิคา้เกษตร (ศพก.)  1… ศนูย์ และศพก. เครอืข่าย …11  ศูนย์ ศนูย์จัดการศัตรูพชืชุมชน …2.. ศูนย์ 
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ย …2 ศนูย์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล .12...ศนูย์  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง...1..ศูนย์ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ......ศูนย์  
 
ตารางที่ ... แสดงจำนวนแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร อำเภออัมพวา  จังหวัด.สมุทรสงคราม 

ตำบล ศพก.  ศพก. 
เครือข่าย  

ศจช. ศดปช. ศบกต.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการพัฒนาที่ดิน  กษ. ปศุสัตว์  ปฏิรูป  

บางนางลี ่ 1 1   1 1    

แพรกแหนมแดง  2   1     

สวนหลวง    1 1     

ย่ีสาร  1   1     

แควอ้อม  2 1  1  1   

เหมืองใหม่  2   1     

วัดประดู่  1 1 1 1  1   

ปลายโพงพาง  1   1     

ท่าคา  1   1     

อัมพวา     1     

บางช้าง     1     

บางแค     1     

รวม 1 11 2 2 12  2   

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา พ.ศ 2563 
   
(1) อาสาสมัครเกษตร  
  อำเภออัมพวา มีอาสาสมัครเกษตร จำนวน ...131... คน โดยมีเกษตรหมู่บ้านจำนวนมากท่ีสุด 
จำนวน ..106. ราย รองลงมาคือหมอดินอาสา ..18... ราย และครูบัญชี ..3.. ราย ตามลำดับ อย่างไร   ก็ตามอาสา
เกษตรบางรายทำหน้าท่ีอาสามากกว่า …1. หน้าท่ี 
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ตารางที่ ...  แสดงข้อมูลอาสาสมัครเกษตรอำเภอ จังหวัดสมุทรสงคราม.................... 

ตำบล 

หน่วยงาน /อาสาสมัครเกษตร (ราย) 

อาสาสมัคร
ฝนหลวง 

ครูบัญชี
อาสา 

ประมง
อาสา 

อาสา  
ปศุสัตว์ 

หมอดิน
อาสา 

เกษตร
หมู่บ้าน 

สหกรณ์ 
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

อาสาสมัคร
ปฏิรูปที่ดิน 

อัมพวา  1   7 10    
สวนหลวง     2 15    

ท่าคา    2 3 12    
วัดประดู่  1 1   10    

เหมืองใหม ่     1 10    
บางช้าง     2 9    
แควอ้อม  1  1 1 8    

ปลายโพงพาง     2 9    
บางแค      7    

แพรกหนาม      6    
ยี่สาร      5    

บางนางล่ี      5    
รวม  3 1 3 18 106    

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา ปี 2563  

  (2) ปราชญ์ชาวบ้าน   
  อำเภออัมพวา มีปราชญ์ชาวบ้านภายใต้โครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งการดำเนินการโครงการได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวิถีของ
ปราชญ์แต่ละคน ซึ่งในอำเภออัมพวา มีปราชญ์ชาวบ้านจำนวน .....6... คน 
ตารางที ่...  แสดงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตำบล จำนวน (ราย) ชื่อ – สกล ุ ที่อยู ่
บางนางล่ี 
วัดประดู่ 

เหมืองใหม่ 
บางแค 

แควอ้อม 
แพรกฯ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

นายอดิศักดิ์ ช่วงแย้ม 
นายอุโลม  บุญประเสริฐ 
นายบุญธรรม แดงสกุล 
นายประสิทธิ์  แย้มป๋ิว 

นางสุธีรา ควรศิริ 
นายสมบูรณ์  แดงอรุณ 

๑๖/๑ หมู่ท่ี ๒ ตำบลบางนางล่ี 
๑๖/๑ หมู่ท่ี ๘  ตำบลวัดประดู่ 
40 หมู่ท่ี 1  ตำบลเหมืองใหม่ 

๕๐/๒ หมู่ ๓ ตำบลบางแค 
๖๔ หมู่ ๖ ตำบลแควอ้อม 

๔๘/๓ หมู่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง 
รวม 6   

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา พ.ศ  2563 
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  (3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

 ชื่อ  : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
สถานที่ต้ัง  :   บ้านคลองบางแค หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
พิกัด    :     X  ๐๖๐๖๐๐๗  Y  ๑๔๘๓๒๒๘  
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 
 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 

 

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ  :  นายอำนาจ  สงัขะกุล  อายุ  ๕1 ปี   
ที่อยู่                     :  บ้านเลขที่ ๗/๑  ม. ๑ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
เบอร์โทรศัพท์         :  ๐๘๕-๑๗๗๔๔๙๗    
สถานการณ์ของพื้นที่  : เกษตรกรในพ้ืนที่ตำบลบางนางลี่เกือบทั้งหมดปลูกไม้ผล ส่วนใหญ่จะปลูกมะพร้าวผล   
                              ร้อยละ ๖๐ ส้มโอร้อยละ ๓๒ ลิ้นจี่และอื่น ๆ ร้อยละ ๘ และพ้ืนที่ทั้งหมดเหมาะสม 
                              ต่อการปลูกไม้ผล (S๑) โดยการปลูกแบบร่องสวน ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง  
                              เน่ืองจากเป็นดินตะกอนปากแม่น้ำแม่กลอง ทำให้สามารถผลิตส้มโอที่ได้คุณภาพดี  
                              และเป็นที่ต้องการของตลาด มีน้ำอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมสะดวก แต่เกษตรกรมี           
                              พ้ืนที่จำกัด ไม่สามารถเพ่ิมผลผลิตโดยการขยายพ้ืนที่ปลูกได้  
แนวทางการพฒันา   :  - พัฒนาการเพ่ิมผลผลิตส้มโอ โดยการตัดแต่งกิ่งให้ส้มโอติดผลภายในทรงพุ่ม เพ่ิม 
                             ผลผลิตส้มโอจาก ๑,๔๐๐ กิโลกรัม เป็น ๑,๕๔๐ กิโลกรัม/ไร่ หรือเพ่ิมข้ึน ๑๐%              

                    - ผลิตส้มโอให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด   
                    - ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ :  เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต โดยการตัดแต่งกิ่งส้มโอต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต 
หลักสูตรเรียนรู้          :   ๑. ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน 
                                ๒. การตัดแต่งกิ่งส้มโอและการลอกเลน 
                                ๓. ความรู้เก่ียวกับการทำบัญชีครัวเรือน  

ไปวัดสุขาราม 

 

คลองบางแค 

วัดปรกสุธรรมาราม 

ไปอัมพวา 

สี่แยกวัดปรกสุธรรมาราม 

ไปวัดอมรวดี 

 อบต.บางนางลี ่

  ศูนย์เรียนรู้ฯ 
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                                ๔. การพัฒนาผลผลิตสู่ Smart Product  
ฐานการเรียนรู้ ที่ ๑     :  - การตรวจวิเคราะห์ดิน  
โดยเน้นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยส่งดิน 
ตรวจผลการวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อไร่ 
 
ฐานการเรียนรู้ ที่ ๒     :  - การตัดแต่งกิ่งส้มโอและ 
การลอกเลนเน้นการตัดแต่งกิ่งแบบไว้ตอ เพ่ือเพ่ิมผล 
ในทรงพุ่ม และการลอกเลนในบริเวณที่เหมาะสม โดย    
เน้นลอกเลนในช่วงปลายฝนต้นหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน – 
 ธันวาคม เน่ืองจากช่วงดังกล่าว ดินเริ่มแตก ซึ่งจะทำให้ 
รากฝอยของส้มขาด จะทำให้กุ้งของส้มโอเป็นข้าวสาร  
ถ้าลอกเลนในช่วงดังกล่าว จะแก้ปัญหาได้ 
ฐานการเรียนรู้ ท่ี ๓     :  - ความรู้เก่ียวกับการทำบัญชีครัวเรือน 
เน้นการจดบันทึกกิจกรรมในแปลงเกษตรแต่ละวัน และ 
รายรับ – รายจ่าย เพื่อทราบต้นทุนการผลิตในแต่ละรอบการผลิต 
ฐานการเรียนรู้ ท่ี ๔     :  - การพัฒนาผลผลิตสู่ Smart Product 
เน้นระบบการผลิต ต้ังแต่ผลผลิตเริ่มออก – เก็บเกี่ยวให้ได้คุณภาพ 
ตามท่ีตลาดต้องการ การเก็บเกี่ยวช่วงท่ีเหมาะสม, การห่อผลและบรรจุภัณฑ์  
 
ศูนย์เครือข่าย จำนวน ………16………… ศูนย์  

ตารางที ่....  ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออัมพวา 
        จังหวัดสมุทรสงคราม 

แบบสรุปข้อมูล 
ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ..................  จังหวัด................... 

ที่ ชื่อศูนย์เครือข่าย ประเภท/กิจกรรมหลัก 
 

ที่ต้ังศูนย ์ ชื่อ - นามสกุล 
ประธานศูนย์ 

เบอร์โทรศัพท์ 
ประธานศูนย์เครือข่าย หมู่ ตำบล 

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลบางนางลี ่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน 

2
  

บางนางลี ่ นายอดิศักด์ิ ช่วงแย้ม  0861662703 

 ศูนย์เครือข่ายด้านการเลี้ยง
ปลาสลิด 

ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 5 แพรกหนาม
แดง 

นายปัญญา โตกทอง 0837066006 

 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ตำบลสวนหลวง  

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) 

10 สวนหลวง นายสมโภชน์ หนูเขยีว 0891733379 

 ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
การเลี้ยงกุ้งธรรมชาติแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 3 ยี่สาร นายสมศักด์ิ แสงสุรยิา 0810057646 

 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตำบลแควอ้อม 

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 

2 แควอ้อม นางเพรียวภิรมย์ สาม
วัง 

 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์
ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร
ตำบลเหมืองใหม ่  

ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น 5 เหมืองใหม ่ นายฝน ทรัพย์สมบูรณ ์ 0814041982  

 วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร วัด
ประดู่   

ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์
ข้าวชุมชน 

7 วัดประดู่ นายจิรวัฒน์ ศิริธนะ 0876675210 

  

  

 

  
 

 

  



 ศูนย์เครือข่ายด้านปศสุัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 9 วัดประดู่  นายทวี ทองขาว 0833134977 

  
ศูนย์เพาะเลี้ยงชันโรงบ้าน
สวน   

 
ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลง
เศรษฐกิจ 

 
4 

 
เหมืองใหม ่ 

 
นายวสันต์  ภูผา 

 
0892241134 

 แปลงใหญ่ลิ้นจี่ตำบลแคว
อ้อม   

ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล  5 แควอ้อม นายอโนชา หลีสุวรรณ 0899166289 

 สหกรณ์การเกษตรอัมพวา
  

ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ 7 แควอ้อม นายสมพงษ์ เวชการ 0833107240 

 แปลงใหญ่ส้มโอตำบลแคว
อ้อม   

ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล  7 แควอ้อม  นายสัมพันธ์ จันทร์ศิริ 0811966033 

 แปลงใหญ่มะพร้าวตำบล
แพรกหนามแดง  

ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น 1 แพรกหนาม
แดง 

นายนมัส บัวหลวง 
  

 

 แปลงใหญ่ส้มโอตำบลปลาย
โพงพาง   

ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล 6 ปลายโพงพาง นายฟัก จายะกัณร์  

 ศูนย์เครือข่ายปศุสัตว ์  ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์  2 แควอ้อม นายนคร สามวัง  0818236431 
 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร

ตำบลท่าคา  
  

ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น 4 ท่าคา นายนิพล บังแสง  0853806662 
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ที ่ ชือ่ศูนยเ์ครอืข่าย หมู่ ต าบล 

1 ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรอ าเภอ 

อมัพวา ต าบลบางนางลี ่
3 บางนางล่ี 

2 ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชมุชนต าบลปลายโพงพาง 6 ปลายโพงพาง 

3 ศูนยเ์รยีนรูก้ารเกษตร smart farmer ดา้นขา้ว 3 แพรกหนามแดง 

4 ศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงต าบลบางนางลี ่ 2 บางนางลี ่

5 ศูนยเ์ครอืข่ายดา้นการเลีย้งปลาสลดิ 5 แพรกหนามแดง 

6 ศูนยจ์ดัการดนิปุ๋ ยชมุชนต าบลสวนหลวง 10 สวนหลวง 

7 ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชมุชนต าบลวดัประดู่ 9 วดัประดู่ 

8 ศูนยเ์รยีนรูด้า้นการประมงการเลีย้งกุง้ธรรมชาตแิบบเศรษฐกจิพอเพียง 3 ยีส่าร 

9 ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชมุชนต าบลแควออ้ม 6 แควออ้ม 

10 กลุ่มวสิาหกจิชมุชนอนุรกัษฟ้ื์นฟูมะพรา้วครบวงจรต าบลเหมืองใหม่ 5 เหมืองใหม่ 

11 วสิาหกจิชมุชนการผลติการเกษตรปลอดสาร วดัประดู ่ 7 วดัประดู่ 

12 ศูนยเ์ครอืข่ายดา้นปศุสตัว ์ 9 วดัประดู่ 

13 ศูนยเ์พาะเลีย้งชนัโรงบา้นสวนภูผา 4 เหมืองใหม่ 

14 แปลงใหญ่ลิน้จีต่ าบลแควออ้ม 5 แควออ้ม 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

สหกรณก์ารเกษตรอมัพวา 

แปลงใหญ่สม้โอต าบลแควออ้ม 

แปลงใหญ่มะพรา้วต าบลแพรกหนามแดง 

แปลงใหญ่สม้โอต าบลปลายโพงพาง 

กลุ่มส่งเสรมิอาชพีเกษตรต าบลท่าคา 

ศูนยเ์ครอืข่ายปศุสตัว ์

7 
5 
1 
7 
4 
2 

แควออ้ม 

แควออ้ม 

แพรกหนามแดง 
ปลายโพงพาง 
ท่าคา 
แควอ้อม 

 
ภาพที่ ..... แสดงท่ีต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเครือข่าย 

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

(4) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ ่
 อำเภออัมพวา มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ 

1. แปลงใหญ่ส้มโอตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน 88 ราย พื้นที่จำนวน       ไร่ 
2. แปลงใหญ่ส้มโอตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน 36 ราย พื้นที่จำนวน       ไร ่
3. แปลงใหญ่ส้มโอตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน 31 ราย พื้นที่จำนวน       

ไร่ 
4. แปลงใหญ่มะพร้าวแก่ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน 51 ราย พื้นที่จำนวน      

ไร่ 
5.  แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน 39 ราย พื้นที่จำนวน              

ไร่ 
6. แปลงใหญ่ลิ้นจี่ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน 30 ราย        พื้นที่จำนวน            

ไร่ 
7. แปลงใหญ่ชันโรงตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน 30 ราย พื้นที่จำนวน          

ไร่ 
 



 
42 

แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่ส้มโอ ตำบลบางนางล่ี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ีอยู่    หมู่ท่ี 3  ตำบลบางนางล่ี  อำเภออัมพวา ..จังหวัดสมุทรสงคราม  
กิจกรรม  ผลิตส้มโอ   

• เป้าหมายการดำเนินงาน ลดต้นทุนการผลิต จาก  2,9,000 บาท/ต่อไร่ เป็น บาท ( 5 %)       
• เป้าหมายผลผลิต  เพิ่มผลผลิต จาก  2000 /ไร่ เป็น  2,200/ไร่ (10 %)          
• เป้าหมายรายได้  90000 บาท/ไร่ (ราคากิโลกรัมละ  45 บาท)        
• ประมาณการรายจ่าย 14,000  บาท/ไร่        

กิจกรรมทีต้องการพัฒนา  
1. การลดต้นทุนการผลิต 
2. การเพิ่มศักยภาพการผลิต 
3. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิต  

 
ตารางที่      แสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่ส้มโอตำบลบางนางล่ี อำเภออัมพา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

กิจกรรม 
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. ประมาณ
การรายจ่าย 

ประมาณ
การรายได้ 

-ลอกเลน             3000  

-ตัดหญ้า             4500  

ใส่ปุ๋ย               

16-16-16             4000  

25-7-7             3500  

ปุ๋ยคอก             3000  

ตัดแต่งก่ิง             3000  

ฮอร์โมน/ยาฆ่า
แมลง 

            8,000  

1. เก็บเกี่ยวผลผลิต             29,000 90,000 
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แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่ส้มโอ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ีอยู่   หมู่ท่ี 5  ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
กิจกรรม ผลิตส้มโอ  

• เป้าหมายการดำเนินงาน ลดต้นทุนการผลิต จาก  31,000 บาท/ต่อไร่ เป็น 27,900  บาท (10%)       
• เป้าหมายผลผลิต  เพิ่มผลผลิต จาก  2,000/ไร่ เป็น  2,100/ไร่ (5%)       
• เป้าหมายรายได้  80,000  บาท/ไร่ (ราคากิโลกรัมละ  40 บาท)     
• ประมาณการรายจ่าย 31,000  บาท/ไร่     ...... 

กิจกรรมทีต้องการพัฒนา  
1. การลดต้นทุนการผลิต 
2. การเพิ่มผลผลิต 
3. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิต  

 
ตารางที่ 11  แสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่ส้มโอตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

กิจกรรม 
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. ประมาณ
การรายจ่าย 

ประมาณ
การรายได้ 

-ลอกเลน             4000  

-ตัดหญ้า             6000  

ใส่ปุ๋ย               

16-16-16             4400  

25-7-7             3600  

ปุ๋ยคอก             3000  

ตัดแต่งก่ิง             3000  

ฮอร์โมน/ยาฆ่า
แมลง 

            6,000  

2. เก็บเกี่ยวผลผลิต             31,000 80,000 
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แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่ส้มโอ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ีอยู่   หมู่ท่ี 6  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
กิจกรรม ผลิตส้มโอ  

• เป้าหมายการดำเนินงาน ลดต้นทุนการผลิต จาก  31,900 บาท/ต่อไร่ เป็น 28,710 บาท (10%)       
• เป้าหมายผลผลิต  เพิ่มผลผลิต จาก  1,500 กก./ไร่ เป็น  1,575 กก./ไร่ (5%)       
• เป้าหมายรายได้  60,000  บาท/ไร่ (ราคากิโลกรัมละ  40 บาท)     
• ประมาณการรายจ่าย 31,900  บาท/ไร่        

 
กิจกรรมทีต้องการพัฒนา  

4. การลดต้นทุนการผลิต 
5. การเพิ่มผลผลิต 
6. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิต  

 
ตารางที่ 11  แสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่ส้มโอตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

กิจกรรม 
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. ประมาณ
การรายจ่าย 

ประมาณ
การรายได้ 

-ลอกเลน             2000  

-ตัดหญ้า             15,000  

ใส่ปุ๋ย               

16-16-16 
/28-7-7 
/13-13-21 

            2100  

ค่าไฟ             1,200  

ปุ๋ยอินทรีย์             9000  

ตัดแต่งก่ิง             2000  

ฮอร์โมน/ยาฆ่า
แมลง 

            6,00  

3. เก็บเกี่ยวผลผลิต             31,900 60,000 
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แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลแพรกหนามแดง 
ท่ีอยู่  หมู่ท่ี 1 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
กิจกรรม มะพร้าว 

• เป้าหมายการดำเนินงานลดต้นทุนการผลิต จาก  6,700 บาท/ต่อไร่ เป็น 6030  บาท (10%) 
• เป้าหมายผลผลิต  เพิ่มผลผลิต จาก  1,500กก./ไร่ เป็น  1,575 กก/ไร่ (5%)    
• เป้าหมายรายได้  15,000  บาท/ไร่ (ลูกละ 15 บาท)      
• ประมาณการรายจ่าย 6700 บาท/ไร่        

กิจกรรมทีต้องการพัฒนา 
1. การพัฒนาคุณภาพสินค้า (มาตรฐานสินค้าเกษตร)เพื่อยกระดับสินค้า 
2. การบริหารจัดการตลาด(ตลาดทางเลือก) 
3. การแปรรูป(product)ประจำแปลง   

ตารางที ่12 แสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

กิจกรรม 
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. ประมาณการ
รายจ่าย 

ประมาณ
การ

รายได้ 
-ใส่ปุ๋ยอินทรีย์(มูลไก่
แกลบ) 

      ✓      330  

-ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-
16-16 

      ✓    ✓  570  

-ลอกเลน    ✓         400  

ตัดหญ้า ✓   ✓   ✓   ✓   2800  

ค่าจ้างเก็บผลผลิต  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 3000  
               
รวม             6700 15,000/

ไร 
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2.1.2 ศักยภาพพื้นที่/ทรัพยากรการเกษตร 
   

 
1) ทรัพยากรดิน 
                        สมรรถภาพดิน โดยท่ัวไปของอำเภออัมพวา เป็นดินท่ีมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่
เป็นดินเนื้อละเอียด การระบายน้ำเลว แต่ความอุดมสมบูรณ์ดินสูง เนื้อดินบนเป็นดินเหนียว เป็นดินเหนียวที่มีการยก
ร่องและเป็นดินเค็ม ปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างจัด ส่วนทางตอนใต้ บริเวณชายฝ่ังบริเวณชายฝ่ังทะเล ใน



ปัจจุบันมีน้ำทะเลท่วมถึงเป็นประจำ เป็นดินท่ีมีเกลือสะสมอยู่มาก จึงเป็นดินท่ีมีศักยภาพไม่เหมาะสมการเพาะปลูก
พืช แต่มีศักยภาพเหมาะท่ีจะใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝ่ังหรือการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น   
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   จากการศึกษาสภาพปัญหาของทรัพยากรดินท่ีใช้ในการเกษตรกรรมของพื้นท่ีสามารถสรุปได้ดังนี้ 
๑. กลุ่มชุดดินที่ ๘ (ชุดดินสมุทรสงคราม) พบท่ีตำบลบางนางล่ี, ตำบลบางแค, ตำบลบางช้าง, ตำบลท่าคา, ตำบล

แควอ้อม, ตำบลอัมพวา, ตำบลยี่สาร, ตำบลวัดประดู่, ตำบลแพรกหนามแดง ตำบลเหมืองใหม่, ตำบลปลาย
โพงพาง,และตำบลสวนหลวง    
ลักษณะดิน  เป็นดินเหนียวที่มีการยกร่องและเป็นดินเค็มมีพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 
มีความลาดชัน ๑% การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์สูง เป็นดินท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนจากน้ำทะเล 
เนื้อดินเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างจัด pH ๐.๖ – ๘.๕ 
              ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ได้แก่ ไม้ผลไม้ยืนต้น เช่น ส้มโอ, ล้ินจ่ี, มะพร้าว, กล้วยน้ำว้า 
และพืชผัก ท้ังนี้เนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีซึ่งได้มีการพฒันาหรือปรับปรุงด้านการป้องกนัน้ำท่วมและการระบายน้ำของ
ดินเรียบร้อยแล้ว โดยเกษตรกรดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นจนแตกต่างจาก 
สภาพธรรมชาติเดิมอย่างส้ินเชิง เนื่องจากได้มีการยกร่องปลูกพืช และมีร่องน้ำระหว่างร่องปลูกอยู่แล้ว เพียงแต่
ปรับปรุงให้เหมาะสม แต่การเล้ียงปลาก็ทำให้เกิดรายได้เสริม   



  
ที่มา : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๐ จังหวัดราชบุรี 
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๑. กลุ่มชุดดินที่ ๓ (ชุดดินบางกอก) พบท่ีตำบลวัดประดู่ และตำบลแพรกหนามแดง 

ลักษณะดิน  เป็นดินเหนียวใช้ทำนา มีพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน ๑% การระบายน้ำ
ของดินเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง เป็นดินท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนจากน้ำทะเลและน้ำกร่อย ท่ีราบ
ลุ่มเคยข้ึนถึง สภาพพื้นท่ีท่ีพบเป็นดินลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างจัด pH ๖.๐ – ๘.๕ เนื้อดินเป็นดิน
เหนียวหรือดินเหนียวปานทรายแป้ง มีสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง    
              ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช คือ มีศักยภาพเหมาะสมในการทำนาในช่วงฤดูฝนและมีน้ำขังท่ี
ผิวดินนาน ๔ – ๕ เดือน แต่สามารถปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผัก ถ้ามีการพัฒนาท่ีดินโดยการทำคันดินรอบ
พื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมและทำร่องปลูกเพื่อช่วยระบายน้ำของดิน   

 



 
            ท่ีมา : กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน สำนักงานพัฒนาท่ีดิน เขต ๑๐ จังหวัดราชบุรี 
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๒. กลุ่มชุดดินที่ ๑๒ (ชุดดินท่าจีน) พบท่ีตำบลยี่สาร 

ลักษณะดิน  เป็นดินเหนียวที่มีความเค็มจัด มีเนื้อท่ีประมาณ ๙,๐๙๐ ไร่ มีพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มี
ความลาดชัน ๐.๑% การระบายน้ำของดินเลวมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง เป็นดินท่ีเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนจากน้ำทะเล สภาพพื้นท่ีท่ีพบอยู่ท่ัวไปในพื้นท่ีน้ำทะเลท่วมถึงตามชายฝ่ังทะเล ชุดดินนี้เป็นดินลึก มีเนื้อ
ดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสีน้ำตาล มีจุดประสีเทาหรือสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางถึงด่างจัด pH ๖.๐ – ๘.๕     
              ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช เป็นดินท่ีมีเกลือสะสมอยู่สูงมาก พบบริเวณชายฝ่ังทะเล ใน
ปัจจุบันน้ำทะเลท่วมถึงเป็นประจำ จึงเป็นดินท่ีมีศักยภาพไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช แต่มีศักยภาพเหมาะท่ี
จะใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝ่ัง หรือใช้ทำนาเกลือ และรักษาไว้เป็นป่าชายเลน  



 
 

              

 
 

 
ท่ีมา : กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน สำนักงานพัฒนาท่ีดิน เขต ๑๐ จังหวัดราชบุรี  
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ตารางที่     แสดงทรัพยากรดินอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
 
 
 
 
 
 

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ชุดดินสมุทรสงคราม 29383 48 



 
ท่ีมา : 
กรม

พัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2563 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

เนือ้ที ่(ไร)่ รอ้ยละ

ชุดดนิสมทุรสงคราม

ชุดดนิบางกอก

ชุดดนิทา่จนี

 
ภาพที่ ... แสดงพื้นท่ีแสดงทรัพยากรดินอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน 
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                     2) ทรัพยากรน้ำ 
  อำเภออัมพวา ประกอบไปด้วยลำคลอง จำนวน ๑๓๖ คลอง มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำแม่
กลอง ในอดีตอาศัยการคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก แหล่งน้ำท่ีสำคัญของอำเภออัมพวาคือ แม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นแม่น้ำ
สายหลักท่ีไหลผ่านอำเภออัมพวา กระจายเข้าสู่ลำคลองและ ลำประโดง 

ชุดดินบางกอก 4300 7 
ชุดดินท่าจีน 27812 45 



 
 
 
 
 
 

   
                   อำเภออัมพวา มีพื้นท่ีอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลัก คือ ลุ่มน้ำแม่กลอง แม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำแม่
กลอง ซึ่งต้นกำเนิดแม่น้ำแม่กลองเกิดจากการรวมแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแควใหญ่ ไหลมา
บรรจบกันท่ีอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เกิดเป็นแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งไหลผ่านอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง และ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านจังหวัดราชบุรี และไหลผ่านอำเภอบางคนที อำเภออัมพวา และอำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และไหลลงสู่อ่าวไทย ซึ่งอำเภออัมพว ประกอบด้วยคลองธรรมชาติและคลองขุด
เช่ือมต่อกันเป็นโครงข่ายท่ัวพื้นท่ีของอำเภออัมพวา กว่า ๑๔๓ คลอง ทำหน้าท่ีระบายน้ำระหว่างพืน้ท่ี ทำให้เกิด
ความสะดวกในด้านคมนาคมทางน้ำและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คูคลองหลัก ได้แก่  
               คลองอัมพวา  คลองสวนหลวง   คลองท่าคา  คลองแควอ้อม  คลองบางแค  คลองประชาชมช่ืน  
คลองบางวันทอง  คลองผีหลอก คลองขุด  คลองวัดประดู่  คลองยี่สาร  เป็นต้น  
               ในแต่ละวันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงท่ีอ่าวไทย ส่งผลให้เกิดน้ำทะเลหนุนเข้ามาตามแม่น้ำและคูคลองต่าง ๆ 
ทำให้อำเภออัมพวา เป็นเมือง ๓ น้ำ คือ 
               น้ำเค็ม เป็นพื้นท่ีริมฝ่ังทะเล สภาพเป็นน้ำเค็ม ได้แก่ พื้นท่ีในเขตตำบลเขายี่สาร สภาพเป็นป่าชาย
เลน ไม้โกงกาง 
               น้ำกร่อย เป็นพื้นท่ีถัดจากเขตน้ำเค็มเข้ามา สภาพน้ำเป็นน้ำกร่อย เหมาะสำหรับการประมงน้ำ
กร่อย เช่น การเล้ียงกุ้ง การเล้ียงปลา อยู่ในเขตตอนใต้ของอำเภออัมพวา เช่น ตำบลยี่สาร  

           น้ำจืด เป็นพื้นท่ีถัดจากเขตน้ำกร่อย สภาพเป็นน้ำจืด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
      ในการอุปโภค บริโภค ซึ่งมีอยู่ทุกตำบลในพื้นท่ีอัมพวา 
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นอกจากนี้ อำเภออัมพวา ยังเป็นเขตพื้นท่ีชลประทาน ซึ่งรับน้ำชลประทาน ๒  
     โครงการ ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก และโครงการชลประทานราชบุรี 
     ฝ่ังขวา ซึ่งได้แก่ ตำบลแพรกหนามแดงและตำบลวัดประดู่ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นท่ีมีอาชีพ 
     ทำนา ปีละ ๒ ครั้ง และการขุดบ่อเล้ียงปลาน้ำจืด เช่น ปลาสลิด เป็นต้น 



  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ภาพแผนท่ีแหล่งน้ำธรรมชาติ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา พ.ศ. 2563) 
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                 ๓. สินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น (พืช/ปศุสัตว์) ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

                         ด้านพืช  



๑. ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม  
 

 
 
ล้ินจี่พันธุ์ค่อม เมื่อแก่จัดจะมีสีเข้มเกือบดำ ซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่ใช่เป็นลิ้นจี่ที่ 

ใกล้เน่าเสียแต่อย่างใด โดยถึงแม้เปลือกจะมีสีเกือบดำแต่ก็ยังรับประทานได้และมีรสชาติหวาน
อร่อย  
      หลังจากลิ้นจี่สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงและมีรสชาติอร่อยที่สุดใน
ประเทศ ไม่ให้ผลผลิตติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย  

๒. ส้มโอขาวใหญ่ 
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ส้มโอขาวใหญ่ มีรูปทรงต้นสูงโปร่ง กิ่งก้านค่อนข้างยาว ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านใต้ 

ใบมีขนนุ่ม และมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์อื่น ผลิดอกออกผลให้ชาวสวนได้ช่ืนอกชื่นใจกันตลอด ทั้งปี 
ถ้ามีความรัก ความเอาใจใส่ รู้จักให้กำลังใจ คอยดูแลรักษากันอย่างเพ่ือนสนิท รู้ว่า เมื่อใด  



ต้องการอะไร อย่างไร ในระหว่างที่ให้ผลผลิตมากที่เรียกว่าเป็นส้มปี คือ การออกดอกในช่วง
เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งจะตัดขายได้ในเดือนสิงหาคม-กันยายน และ รองลงมาคือการ 
ออกดอกในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งจะตัดขายได้ในเดือนธันวาคม- มกราคม .. 

              ผลส้มโอพันธุ์นี้เมื่อเล็กจะมีขนที่ผิวเปลือกจับดูรู้สึกนิ่มเม่ือแก่ขนจะหายไป ที่ผิว
เปลือก จะมีต่อมน้ำมันเม็ดเล็กๆ อยู่ทั่วทั้งผล ผนังด้านในของเปลือกเป็นสีขาวอมชมพูเล็กน้อย 
ผนังกั้น กลีบมีสีชมพู เมื่อแก่สีของผลจะจางลงจากสีเขียวเป็นเขียวอมเหลือง ต่อมน้ำมันที่เป็น
เม็ดเล็กๆ จะขยายตัวใหญ่และเต่งขึ้นสีจะจางลง ตรงบริเวณก้นผลจะแบนและนิ่ม เมื่อใช้นิ้วมือ
กดจะบุ๋มลง ตามแรงกด ถ้าใช้วิธีดีดผลฟังเสียง เสียงจะแตกต่างจากผลอ่อน ถ้าจะเลือกส้มโอ ให้
ได้ดีต้องดูที่ผลทรงแป้น มิใช่ทรงสูงเพราะเปลือกจะหนา และน้ำหนักต้องมาก จึงจะได้ล้ิมรสที่ 
แท้จริงของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่  

๓. มะพร้าว 

 
      
อำเภออัมพวา จะปลูกมะพร้าวผล รองลงมาปลูกมะพร้าวตาล และมะพร้าวอ่อน  

ตามลำดับ ซึ่งมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับอำเภออัมพวา  
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                    ๔. พริกมันบางช้าง  
 



 

      พริกที่คนไทยยุคก่อนต้องนึกถึง คือ พริกบางช้าง ที่ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยเป็นพริกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อาหารชาววังสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จะใช้พริกบางช้าง เพราะมีกลิ่นหอม สีสวยสด และ
รสชาติไม่เผ็ดมากนัก แต่ปัจจุบัน พริกบางช้าง ถูกลืมเลือนไป เพราะสภาพพ้ืนที่เปลี่ยนเป็นพริกสด ที่มี
โคนผลใหญ่ ปลายเรียว เนื้อหนา ไส้ใหญ่ เมล็ดน้อย มีกลิ่นเฉพาะตัว ผิวเรียบมัน ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผล
แก่สีแดงจัด รสชาติไม่เผ็ดมาก และพริกแห้งจะมีลักษณะผิวสีแดงเข้มมันเงา พริกสด มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ผลกว้าง 1.9-2.5 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร เนื้อหนา 2-3 มิลลิเมตร พริกแห้ง ผลิตจากพริก
บางช้างสด นำมาตากแห้งขนาดผลเล็กกว่าพริกสด เนื้อค่อนข้างหนา มีแดง เข้มมันเงา หลังการหยอด
เมล็ดพันธุ์ เป็นเวลา 90-110 วัน จึงเก็บเกี่ยวได้ 
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                   ด้านปศุสัตว ์  “ชันโรง ผึ้งจิ๋ว” 

                   นายวสันต์ ภูผา  อยู่หมูบ่้านเลขที่ ๘๐/๑๔ ที่ 4 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โทร. 089-2241134 เป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการเล้ียงชันโรง  
 

                      
 
                   นายสันต์ ภูผา (ขวา) และลูกชาย เดิมที คุณวสันต์ เริ่มต้นด้วยการเล้ียงผ้ึง เมื่อ 10         
กว่าปีที่แล้ว หลังจากที่ไปอบรมการเล้ียงผ้ึง โดย รศ.ดร. สมนึก บุญเกิด  ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน
โครงการต้นกล้าอาชีพมา แล้วได้นำความรู้นั้นมาลองเล้ียงผ้ึงบ้าง ด้วยเงินลงทุนกว่า 200,000 บาท 
เล้ียงผ้ึง จำนวน 200 รัง เล้ียงได้เพียง 1 ปี ผ้ึงถูกนกจาบคา นกสีสวยจับกินจนหมด จึงขาดทุน  
                  เนื่องจากยังขาดประสบการณ์ในการเล้ียงผ้ึง ต่อมา รศ. สมนึก บุญเกิด ได้แนะนำให้ลอง
เล้ียงชันโรง ความเส่ียงจะมีน้อยกว่าผ้ึง เขาจึงออกค้นหารังชันโรงตามบ้าน พบรังชันโรงและจึงแคะรังเอา
ใส่ลังไม้ได้ 8 รัง ตอ่จากนั้น นายสันต์ ภูผา ได้ศึกษาค้นคว้าพฤติกรรมของชันโรงด้วยตัวเองทั้งกลางวัน
กลางคืน ในเวลาตอนกลางคืน ประมาณ 4 - 5 ทุ่ม เขาต้องมาดูที่ลังไม้ของชันโรง ว่าระหว่างนี้
พฤติกรรมของมันเป็นเช่นไร ใช้เวลาศึกษาพฤติกรรมของชันโรงทั้ง 8 รัง ลองผิดลองถูกด้วยตนเองอยู่ 2 
ปี จนมีภูมิรูข้้อมูลเบื้องต้นหลายอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็นอยู่ของชันโรงในระดับหนึ่ง จนมั่นใจว่า
สามารถที่จะเล้ียงชันโรงได้  
                    แหล่งอาหารของชันโรง การเล้ียงชันโรงไม่ใช่มีตัวชันโรงในลังไม้แล้วไปตั้งไว้ ปล่อยให้มัน
หากินเอง ต้องหาแหล่งอาหารให้มันด้วย แหล่งอาหารจัดเป็นปัจจัยสำคัญในการเล้ียงชันโรง พฤติกรรม
ในการหากินของชันโรงต่างจากผึ้ง ที่ผ้ึงหากินไกลได้ 1 - 3 กิโลเมตร ส่วนชันโรงออกบินหากินได้ไม่ไกล  
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บินหากินได้ในรัศมี 300 เมตร จึงต้องคำนึงถึงแหล่งอาหารใกล้รังของมันด้วยว่ามีเพียงพอตลอดทั้งปี
หรือไม่ การเล้ียงชันโรงที่ไหนก็เล้ียงได้ แต่จะเล้ียงให้มันอยู่ได้ตลอดไปได้หรือไม่ ตามสวนผลไม้ได้มีการ 
นำชันโรงไปเล้ียงเพ่ือหวังให้พวกมันช่วยผสมเกสร แต่ก็ไม่ผิดหวัง เพราะพวกมันช่วยผสมเกสรให้เป็น
อย่างดี หลังจากสิ้นสุดฤดูที่ดอกไม้ผลบานหมดแล้วก็หมดแหล่งอาหารของพวกมันไปด้วย เพราะไม่มี
ดอกไม้จากต้นไม้อื่นให้เป็นอาหารของมันได้ เนื่องจากไม่มีความหลากหลายของพรรณไม้ 
 

                
 
                รังชันโรงใต้ต้นส้มโอขาวใหญ่ แต่ในพื้นที่ของคุณวสันต์ ตัดปัญหาเรื่องแหล่งอาหาร ไปได้ 
เพราะมีแหล่งอาหารอยู่รายรอบพื้นที่ แหล่งอาหารหลักเป็นพื้นที่สวนส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ จำนวน 10 ไร่ 
ที่คุณวสันต์ปลูกไว้ ส่วนลิ้นจี่ไม่สามารถพึ่งหวังได้ เนื่องจากมันไม่ได้ออกดอกทุกปี กบัผลไม้อื่นๆ อีก ที่มี
อยู่รอบๆ โดยเฉพาะมะพร้าวแหล่งอาหารสำรองที่มีให้น้ำหวานกินตลอดปี จึงเป็นความได้เปรียบของ
พื้นที่ที่ปลูกผลไม้ไว้หลายชนิด สวนผลไม้ทางภาคตะวันออกนำชันโรงไปเล้ียง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ 
เพราะมีดอกไม้ที่ให้น้ำหวานมันเพียงหน้าเดียว ไม่ได้มีตลอดปี 
                การกำหนดขนาดของลังไม้ การทำลังไม้ นายสันต์ ภูผา อาศัยกำลังหลักจากบุตรชาย   
นายพงษ์ประยงค์ ภูผา  ในการเล้ียงชันโรง โดยช่วยกันทำลังไม้ให้ชันโรง โดยกำหนดขนาดเท่ากระดาษ 
A4 มีความกว้าง 21 เซนติเมตร ความยาว 30 เซนติเมตร และความสูง 10-15 เซนติเมตร ใช้ไม้พา
เลท (ไม้รองของ) ทำเป็นกล่องไม้ 6 ด้าน เป็นแผ่นฝาปิด - เปิดด้านหนึ่ง ที่กำหนดขนาดเท่ากระดาษ A4 
ก็เพราะเป็นขนาดที่เหมาะสมและพอดีกับแผ่นใส (แผ่นใสงานเขียน หรือแผ่นใสถ่ายเอกสาร) เพราะ
แผ่นใสนี้จะปิดไว้ด้วยกาวก่อนที่จะปิดตามด้วยฝาแผ่นไม้ขนาดกระดาษ A4 เวลาเปิดฝาก็จะมองเห็นรัง
ชันโรงผ่านแผ่นใส ชันโรงบินขึ้นมาไม่ได้ ทำรูไว้ให้เข้า - ออก เพียงรูเดียว รูสวมด้วยปากขวดพลาสติก 
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(ปากขวดน้ำดื่ม หรือปากขวดน้ำอัดลม) เป็นเกลียว ใช้ฝาปิด-เปิดได้ การปิดฝารูเพ่ือความสะดวกในการ
เคล่ือนย้ายรัง ไม่ให้ชันโรงตื่นบินออกจากรัง  

                   การเล้ียง และการดูแล เมื่อทุกอย่างพร้อม โดยเฉพาะแหล่งอาหารไม่มีศัตรูของชันโรง
รบกวน เนื่องจากนกจาบคาไม่ชอบกินชันโรง นกจาบคาจึงไม่ใช่ศัตรูของชันโรงและไม่มีปัญหาอุปสรรคใด
แล้ว จึงเริ่มต้นการเล้ียงชันโรง ศัตรูจะมีเพียงจิ้งจกกับมวนเพชฌฆาต การเล้ียงไม่ต้องการการดูแลเอาใจ
ใส่มาก จึงทำให้ง่ายต่อการจัดการรังและการเคล่ือนย้ายเพ่ือการนำไปผสมเกสรให้พืชต่างๆ ทำลังไม้ไว้
ทั้งหมด 600 ลัง (หรือมีตัวชันโรงอยู่ 600 รัง) ตั้งวางบนชั้นไม้ในโรงเรือนมีจำนวน 300 ลัง ใน
โรงเรือนมีชั้นอยู่ 3 ชั้น ทำชั้นไว้ 2 ข้าง ตรงกลางว่าง ชั้นบนสุดอยู่ในระดับสายตา มองเห็นและทำงาน
ได้ โรงเรือนติดบ้านพักและตั้งไว้ในสวนส้มโอ จำนวน 300 ลัง วางบนขาตั้งท่อพีวีซี สูง 35 - 40 
เซนติเมตร 
 

                    
 
                  ชั้นวางชันโรงในพื้นที่ 1 ไร่ จะวางลังไม้ได้ 12 ลัง ชันโรงที่เล้ียงมีอยู่ 6 สายพันธุ์ คือ 
พันธุ์คิชฌกูฏ, พันธุ์จิ๋วด,ุ พันธุ์ถ้วยดำ, พันธุ์เชียงใหม่, พันธุ์หลังลาย และพันธุ์ขนเงิน แต่ละสายพันธุ์จะให้
น้ำผ้ึงที่แตกต่างกัน พันธุ์จิ๋วหรือซุปเปอร์จิ๋ว จะให้น้ำผ้ึงสีใส พันธุ์เชียงใหม่สร้างคล้ายรังตัวต่อ สร้างรังเป็น
ชั้นๆ ภารกิจหลักประจำทุกวันที่ต้องทำคือ เปิดฝาลังไม้ออกแล้วปิด เป็นเทคนิคในการเตือน ทั้งนี้ก็
เพ่ือให้ชันโรงเกิดความเคยชินกับแสงสว่าง จะลดความดุร้ายของมันลงไปได้ ถ้าไม่เปิดฝาลังไม้ให้ได้รับ 
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แสงสว่าง หรือนานๆ ไปเปิดสักครั้ง ชันโรงจะดุเกี้ยวกราดอย่างมาก ดังนั้น จึงต้องแง้มหรือเปิดฝาลังไม้
ทุกวัน เพ่ือให้ได้รับแสงสว่าง อาการดุร้ายของมันก็จะลดลง ทำให้ง่ายต่อการแคะรังเพื่อนำมาบีบน้ำผ้ึง 
และสะดวกต่อการเคล่ือนย้ายรัง วรรณะของชันโรง ภายในรังชันโรงจะประกอบไปด้วย ชันโรง 3 
วรรณะ เช่นเดียวกันกับผ้ึง?คือ วรรณะชันโรงนางพญา วรรณะชันโรงตัวผู้และวรรณะชันโรงงาน?ชันโรงมี
วงจรชีวิตเช่นเดียวกับผ้ึง คือไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ชันโรงนางพญา ทำหน้าที่ในการวางไข่และ 
ควบคุมรัง วางไข่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเซลล์ของชันโรงนางพญามีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ของชันโรงงาน จะ
ถูกสร้างขึ้นมาเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์?เช่น?ฤดูดอกไม้บาน?ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ช่วงสำหรับการขยายพันธุ์ของชันโรง?ชันโรงนางพญาจะผสมพันธุ์กับชันโรงตัวผู้ภายนอกรังหรือผสมพันธุ์
กันภายในรัง?ชันโรงนางพญามีอายุ 10-20 ปี ออกไข่ตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่ 10 ออกไข่วันละประมาณ 50 
ฟอง 
 

                               
 
                       นางพญาชันโรงตัวผู้ ทำหน้าที่ผสมพันธุ์กับชันโรงนางพญาเพียงอย่างเดียว ไม่ต่างจาก
ผ้ึงตัวผู้ การเกิดชันโรงตัวผู้ของรังจะสร้างขึ้นมาในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ถ้าชันโรงตัวผู้บินออกจากรังไปแล้ว 
จะไม่สามารถบินกลับเข้ารังได้อีก เพราะชันโรงงานที่ทำหน้าที่รักษารังจะไม่ยอมให้ชันโรงตัวผู้กลับเข้ามา
ในรังได้ ชันโรงงาน เป็นวรรณะที่มีจำนวนมากที่สุดภายในรัง มีหน้าที่ทำงานโดยแบ่งหน้าที่การทำงาน
ตามช่วงอายุ เช่น เมื่ออายุยังน้อยมีหน้าที่คอยป้อนอาหารให้กับชันโรงนางพญา ทำความสะอาดรัง สร้าง
ซ่อมแซมรวงรัง เล้ียงดูตัวอ่อน และป้องกันระวังรักษารัง พวกอายุมากมีหน้าที่หาอาหารเพื่อนำมาเก็บ 
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สะสมไว้ภายในรัง ชันโรงงานตัวหนึ่งบินเข้า - ออกรัง ประมาณ 16 ครั้ง ต่อวัน ชันโรงงานมีอายุขัย
ประมาณ 6 เดือน ในวันหนึ่งๆ มีชันโรงตายไปประมาณ 20 ตัว  

                      การให้เช่ารัง การให้เช่ารัง เป็นแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ปฏิบัติ ในช่วงที่
ผลไม้เริ่มผลิดอก ชาวสวนผลไม้ทางภาคตะวันออกจะมาเช่ารังชันโรงไปตั้งที่สวน เพ่ือให้ช่วยผสมเกสรกับ
ดอกไม้ผลเหล่านั้น โดยคิดค่าเช่า รังละ 30 บาท เช่าไปครั้งละ 200 รัง อยู่เป็นเดือน ถ้าเป็นสวนมะม่วง  
จะเช่าอยู่ 15 วัน เช่นเดียวกับสวนลิ้นจี่ เช่าอยู่ 15 วัน ส่วนสวนเงาะนั้นต้องเช่าอยู่นานเป็นเดือน ไม่มี
ใครเช่าไปไว้ที่สวนทุเรียน เนื่องจากดอกทุเรียนบานกลางคืน แต่ชันโรงออกหาน้ำหวานช่วงตอนกลางวัน 
ชาวสวนบางท่านบอกว่า ดอกทุเรียนเริ่มบานตั้งแต่ตอนเย็นๆ แต่ก็เป็นช่วงที่ชันโรงกลับเข้ารังกันหมด 
การเช่าต้องทำสัญญาการเช่าโดยมีข้อตกลงว่า ถ้ารังหาย ตัวชันโรงตายยกรัง ไม่ว่ากรณีใด จะต้องชำระ
เงินให้เจ้าของรัง 2,000 บาท ต่อรัง แม้เจ้าของรังชันโรงจะได้น้ำผ้ึงปริมาณมาก แต่ก็เส่ียงกับความไม่
ซื่อสัตย์ของเจ้าของสวนบางคน เช่น เกิดการตายยกรังมักเกิดจากการใช้สารเคมีของเจ้าของสวน หรือ
ความเจ้าเล่ห์ของเจ้าของสวนแอบแยกขยายรังชันโรงที่เช่าไป เป็นต้น นอกจากเช่ารังแล้ว ยังขายยกรัง
ให้กับชาวสวน ราคารังละ 1,200-1,500 บาท เช่น ขายให้กับสวนสตรอเบอรี่ สวนเมล่อน เป็นต้น 
 

             
 
           การเก็บน้ำผ้ึง การเก็บน้ำผ้ึง ชันโรงที่ปล่อยตามธรรมชาติ รังอยู่ที่สวนส้มโอ สวนมะพร้าว ทิ้งไว้
เกือบปีจึงจะสามารถเก็บน้ำผ้ึงได้ รังหนึ่งได้น้ำผ้ึงประมาณ 100 กรัม ถ้ารังที่เช่าไปไว้ตามสวนผลไม้ที่อยู่
ช่วงออกดอกเพียงแค่ 7 วัน ก็สามารถเก็บน้ำผ้ึงได้ รังหนึ่งได้น้ำผ้ึงประมาณ 1 กิโลกรัม ได้มากกว่า
ปล่อยให้อยู่เองตามธรรมชาติหลายเท่า แต่ช่วงฤดูที่ดอกไม้ในสวนผลไม้บานมีเพียงช่วงส้ันๆ ไม่ได้มีตลอด 

61 



 
ปี โดยจะเก็บน้ำผ้ึงในวันที่มีแสงแดดจ้า เพราะหลังจากเปิดฝาลังไม้และดึงแผ่นใสออกแล้วให้ถอยห่าง
ออกมา ชันโรงจะแตกตื่นบินออกมา และค่อยๆ บินออกห่างจากรัง ทิ้งไว้สักพัก 4-5 นาที แล้วจึงเข้าไป 
ได ้วันที่มีแสงแดดชันโรงจะไม่ดุร้าย หากเปิดฝาลังไม้และดึงแผ่นใสออกในช่วงที่อากาศมืดครึ้ม หรือแดด
สลัวแล้วชันโรงจะไม่บินไปไหนไกล คงบินวนอยู่ใกล้ๆ รัง และชันโรงจะดุ บินมาตอมกัดสร้างความลำบาก
ในการเก็บน้ำผ้ึงได้ การเก็บน้ำผ้ึงไม่จำเป็นต้องสวมชุดป้องกันเหมือนกับการเก็บน้ำผ้ึงจากผึ้ง เพียงแต่ให้ 
หลีกเล่ียงการสวมเส้ือผ้าสีดำ เพราะชันโรงจะมารุมตอมตามเส้ือผ้าดำ ดังนั้น การเก็บน้ำผ้ึงหรือการ
ปฏิบัติการใดๆ กับรังชันโรง ควรสวมใส่เส้ือผ้าสีขาวหรือสีอ่อนๆ หลังจากที่ชันโรงบินออกจากรังไป จึง
แคะรังออกด้วยเกียงเหล็กขนาดเล็ก ทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนแล้วแคะรังออกมา และขูดทำความ
สะอาดรังไปด้วย นำรังมาบีบเอาน้ำผ้ึงออกด้วยมืออย่างประณีต ไม่สามารถใช้เครื่องปั่นน้ำผ้ึงได้
เหมือนกับรังผ้ึง แล้วจึงกรองเอาตะกอนและส่ิงแปลกปลอมออก บรรจุลงในขวด น้ำผ้ึงชันโรงออกรส
เปรี้ยวนิดๆ ถ้าชันโรงได้น้ำหวานจากดอกมะขาม น้ำผ้ึงที่ได้จะเปรี้ยวมาก หากเก็บไว้นานจะเปรี้ยวและ
เป็นสีคล้ำ   
                การแยกรังเพื่อขยายพันธุ์ ใน 1 ปี แยกรังได้ 2 ครั้ง แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถแยกขยาย
รังชันโรงโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกับการแยกขยายรังของผ้ึงพันธุ์?เพราะไม่สามารถสร้างชันโรง
นางพญาด้วยวิธีการย้ายตัวอ่อนได้ การขยายพันธุ์ชันโรงต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์ของผู้
เล้ียง ต้องอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมในช่วงที่มีอาหารสมบูรณ์ (ช่วงฤดูฝน) และต้องเป็นชันโรงที่มี
ตัวเต็มวัย ทั้งตัวอ่อนและดักแด้ โดยแยกเอารังที่มีไข่แก่ ไข่อ่อน เกสรและตัวเต็มวัยไปอยา่งละครึ่งใน
ปริมาณพอสมควร ให้มีหลอดนางพญาติดไปด้วยใส่ในรังใหม่ 
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             รูเข้า-ออก ของชันโรง การดูไข่อ่อน ไข่แก่ สังเกตได้จากสี ไข่อ่อนมีสีน้ำตาลถึงดำ ส่วนไข่แก่มี
สีขาว แยกไข่ออกมาจากรัง ครั้งละประมาณ 1,000 ฟอง นำใส่ลงในลังไม้วางใกล้ปากทาง เข้าออกของ
รัง ใช้ไข (ขี้ชัน) แปะบริเวณทางเข้าเพ่ือล่อให้ชันโรงงานเข้ามาในรังใหม่ และปิดทาง เข้ารังเดิม เพ่ือไม่ให้
ชันโรงย้อนกลับไปหารังเดิมอีก ชันโรงมีความจำแค่ 3 วัน หลังจากนั้นมันก็จะลืมตำแหน่งที่อยู่ของรังเดิม  
             ผลิตภัณฑ์น้ำผ้ึงและชันจากชันโรง ผลิตภัณฑ์จากน้ำผ้ึงและชันส่วนใหญ่ส่งขายต่าง ประเทศ 
แต่ก็มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ เช่น น้ำผ้ึงชันโรง บรรจุขวดขนาด 100 กรัม 
ราคา 150 บาท ขนาด 350 กรัม ราคา 500 บาท สบู่จากชันของชันโรง ?ครีมอาบน้ำ ยาหม่อง เป็น
ต้น 
 

                     
 
 
                  น้ำผ้ึงชันโรง (น้ำหวานจากชันโรง) ผู้ที่สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อมาได้ที่ 
ศูนย์สาธิตการเพาะเล้ียงชันโรง หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โทร. (089) 224-1134  
                   การเดินทางค่อนข้างลำบากมาก เพราะมีถนนซอกซอยเยอะและเหมือนๆ กัน ทั้งคด
เค้ียวไปตามสวนผลไม้  
              ***ถ้าจะให้สะดวกท่ีสุด ให้ไปท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ สอบถามเจ้าหน้าท่ี 
หรือคนแถวนั้น เพราะศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงชันโรงอยู่ใกล้ๆ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมือง
ใหม่ ซึ่งศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงชันโรงได้เปิดการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาแล้วหลายรุ่น  

63 



 
๓. สินค้าเกษตรท่ีสำคัญ (ด้านพืช)  

๑. มะพร้าว    
 

แผนที่ตามความเหมาะสมของดินปลูกมะพร้าว 

 
 

แผนที่การปลูกมะพร้าว 
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                   - ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวนพ้ืนท่ีปลูก/เก็บเกี่ยวมะพร้าว  
 

ตำบลอัมพวา 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
พท.ปลูก
ทั้งหมด 

มะพร้าวผล  
(ไร่) 

มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.
เก็บเก่ียว 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

- เทศบาลตำบลอัมพวา ๓๑๐ ๓๑๐ - - 
รวม      ๓๑๐ ๓๑๐ - - - 

 
ตำบลสวนหลวง  
      

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
พท.ปลูก
ทั้งหมด 

มะพร้าวผล  
(ไร่) 

มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.
เก็บเก่ียว 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

1 แหลมสวนหลวง 54 54 - - 
2 แหลมสวนหลวง 42 42 - - 
3 โรงหม้อ 68 68 - - 
4 เตาปูน 47 47 - - 
5 คลองชุมปุก 67 67 - - 
6 ปากคลองสวนหลวง 80 80 - - 
7 คลองโพงพาง 75 75 - - 
8 ท้องคุ้ง 90 90 - - 
9 คลองชมพู่ 67 67 - - 

10 ท้องคุ้ง 110 110 - - 
11 คลองประชาชมช่ืน 135 135 - - 
12 คลองประชาชมช่ืน 132 132 - - 
13 คุ้งจำปี 188 188 - - 
14 วัดวรภูมิ 115 115 - - 
15 สามแยกคลองบางนางล่ี 210 210 - - 

รวม  ๑๕  หมู่  ๑,๔๘๐        ๑,๔๘๐  - - - 
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ตำบลท่าคา 

   

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
พท.ปลูก
ทั้งหมด 

มะพร้าวผล  
(ไร่) 

มะพร้าวอ่อน  (ไร่) 
มะพร้าวตาล  (ไร่)
(น้ำตาลเคี่ยวแล้ว) 

พ.ท.ปลูก/
พ.ท. 

เก็บเก่ียว 

พ.ท.ปลูก/พ.ท. 
เก็บเก่ียว พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

1 บ้านคลองมะขวิด           179  150 14 15 

2 บ้านคลองศาลา          341  152 8 181 

3 บ้านคลองบ้านใต้           295  138.5 7 150 

4 บ้านคลองวัดมณีสรรค์ 
             

376  130.5 6 240 

5 บ้านคลองท่าคา 
             

369  110 2 257 

6 บ้านคลองผู้ใหญ่ป้อ 
             

273  135 2 136 
7 บ้านคลองพลับ            83  64   19 
8 บ้านคลองตรง           188  152 6 30 

9 บ้านปลายคลองตรง 
           

197  145 2 50 
10 บ้านคลองบางกึ่ง           145  119 4 22 
11 บ้านคลองสวนทุ่ง           167  77 - 90 
12 บ้านคลองขุดเจ็ก           246  97 - 149 

รวม  12  หมู่        2,859                 
1,470  

                51  ๑,๓๓๙                 
1,339  
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ตำบลวัดประดู่ 

 หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) 

มะพร้าวตาล  (ไร่) (น้ำตาล
เคี่ยวแลว้) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บ
เก่ียว 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บ
เก่ียว 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ วัดประดู่              ๒๔๐  ๒๑๘ 22 - 
๒ บางกระรี ้ ๓๖๙  ๓๕๕ 14 - 
๓ คลองประดู่               ๕๒  ๑๕ 10 27 
๔ ดอนบุก              ๒๓๒  88 19 125 
๕ ต้นมูก              ๔๖๖  412 22 32 
๖ ศาลาแดง              ๒๙๒  244 14 34 
๗ คลองขุด              ๑๒๔  69 25 30 
๘ ส่ีแยก              ๖๓๓  468 15 150 
๙ สัมโชติ              ๒๙๒  286 6 - 
๑๐ ทำเนียบ              ๑๗๑  168 3 - 

รวม ๑๐ หมู่ ๒,๘๗๑             2,323                  150  398 
 
ตำบลเหมืองใหม่ 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
พท.ปลูก
ทั้งหมด 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) 
มะพร้าวตาล  (ไร่)(น้ำตาล

เคี่ยวแลว้) 
พ.ท.ปลูก/พ.ท.

เก็บเก่ียว 
พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บ

เก่ียว 
พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

1 คลองกระทิง 36 36 - - 
2 คลองเหมืองใหม่ 42 42 - - 
3 ปลายคลองเหมืองใหม่ 107 107 - - 
4 ปลายคลองอ้อม 196 196 - - 
5 คลองวัว 691 691 - - 
6 คลองชะนาง 161 161 - - 
7 คลองดอน 164 164 - - 
8 บางวันทอง 306 306 - - 
9 หัวหาด 215 215 - - 
10 บางวันทอง-แก้วเจริญ 282 282 - - 

รวม  10  หมู่     2,200           ๒,200  - - - 



 
ตำบลบางช้าง  

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
พท.ปลูก 
ทั้งหมด 

มะพร้าวผล 
(ไร่) 

มะพร้าวอ่อน  (ไร่) 
มะพร้าวตาล  (ไร่)
(น้ำตาลเคี่ยวแล้ว) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.
เก็บเก่ียว 

 พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บ
เก่ียว 

1 บ้านคลองลัดตาโชติ              44  29 15 - 
2 บ้านคลองบางจาก              97  77 20 - 
3 บ้านบางจาก            115  102 13 - 
4 บ้านคลองสวนหลวง              85  68 17 - 
5 บ้านคลองสวนหลวง              65  55 10 - 
6 บ้านคลองดาวดึงษ์            108  90 18 - 
7 บ้านวัดปากง่าม            178  138 40 - 
8 บ้านวัดลังกา            122  100 22 - 
9 บ้านวัดคลองจุฬา            306  291 15 - 

รวม  9 หมู่        1,120             950                    170  - - 
 
ตำบลแควอ้อม    

    

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน พท.ปลูก 
มะพร้าวผล  

(ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) 
มะพร้าวตาล  (ไร่)
(น้ำตาลเคี่ยวแล้ว) 

ทั้งหมด 
พ.ท.ปลูก/พ.ท.

เก็บเก่ียว พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 
พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บ

เก่ียว 

๑ 
บ้านปลายคลอง
อ้อม ๘๖ ๘๖ - - 

๒ บ้านคลองอ้อม ๔๘ ๔๘ - - 
3 บ้านปากคลองอ้อม 36 36 - - 

4 บ้านบางเชิงกรานต์ 34 34 - - 
5 บ้านบางเกาะ 76 76 - - 
6 บ้านปากน้ำ 40 40 - - 
7 บ้านบางแคใหญ่ 200 200 - - 
๘ บ้านคลองบาง ๒๐ ๒๐ - - 

รวม ๘ หมู่ ๕๔๐ ๕๔๐ - - - 
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                                                                                                                         ๖8 
ตำบลปลายโพงพาง  
 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อบ้าน 

 
พท.ปลูกทั้งหมด 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่) 
พ.ท.ปลูก/พ.ท.

เก็บเก่ียว 
พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บ

เก่ียว 
๑ ปากวน ๙๐ 89 - ๑ 
๒ วัดประชา ๔๘๗ 485 - ๒ 
๓ ลัดตาช่วย ๔๐๔ 387 ๒ ๑๕ 
๔ วัดอมรวดี ๙๘๐ 960 - ๒๐ 
๕ คลองขุดเล็ก ๔๗๗ 444 ๕ ๒๘ 
๖ หน้าวัดนางพิมพ์ ๑๘๒ 164 ๓ ๑๕ 
๗ โคกเกตุ ๑,๑๕๘ 1,083 ๔ ๗๑ 
๘ วัดสี่แยก ๖๕๗ 592 ๗ ๕๘ 
๙ คลองแขก  ๕๗๙ 530 ๙ ๔๐ 

รวม ๙ หมู่ ๕,๐๑๔ ๔,๗๓๔ ๓๐ ๒๕๐ 

 
 
ตำบลบางแค   
 

 
หมู่ท่ี 

 
ชื่อบ้าน 

 
พท.ปลูก
ทั้งหมด 

มะพร้าวผล  
(ไร่) 

มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.
เก็บเก่ียว 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บ
เก่ียว 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บ
เก่ียว 

๑ บ้านคลองตาต๋ัน ๑๒๕ ๑๒๕ - - 
๒ บ้านคลองบางแค ๑๓๖ ๑๓๖   - 
๓ บ้านปากคลองวัว ๑๕๓ ๑๕๓ - - 
๔ บ้านคลองบุญนาค ๒๔๒ ๒๔๒ - - 
๕ บ้านคลองอ้อม ๑๑๗ ๑๑๗ - - 
๖ บ้านวัดปรก ๑๘๒ ๑๘๒ - - 
๗ บ้านปลายคลองบางแค ๓๙๘ ๓๙๘ - - 
      
      

รวม ๙ หมู  1,353 1,353 - - 
 
 
 
 



                                                                                                                                 ๖9 
 
ตำบลยี่สาร  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่) 
พ.ท.ปลูก/พ.ท.

เก็บเก่ียว 
พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

1 เขายี่สาร - - - - 
2 คลองบ้านนอก - - - - 
3 ต้นลำแพน - - - - 
4 ดอนจั่น - - - - 
5 คลองขุดเล็ก 106 106 - - 

รวม 5  หมู่           106              106  - - 
 
 

ตำบลบางนางลี่  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
พท.ปลูก
ทั้งหมด 

มะพร้าวผล  
(ไร่) 

มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.
เก็บเก่ียว 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ บ้านคลองโพธิ ์ ๒๒๗ 227 - - 
๒ บ้านคลองเป้ง 202 202 - - 
๓ บ้านคลองบางแค 222 222 - - 
๔ บ้านคลองบางแค 853 853 - - 
๕ บ้านคลองโพงพาง 706 706 - - 

รวม  ๕  หมู่บ้าน    2,210         2,210  - - - 
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  - ปริมาณผลผลิตรวม/ผลผลิตเฉลี่ยมะพร้าว   
ตำบลอัมพวา  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแลว้) 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิต
เฉลี่ย 

- 
เทศบาลตำบล
อัมพวา 

๓๑๐ 
๑,๘๐๐ 

- 
- - - 

รวม ๓๑๐ ๑,๘๐๐ - - - - 

ตำบลสวนหลวง  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแลว้) 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

1 แหลมสวนหลวง 54 ๑,๘๐๐ - - - - 
2 แหลมสวนหลวง 42 ๑,๘๐๐ - - - - 
3 โรงหม้อ 68 ๑,๘๐๐ - - - - 
4 เตาปูน 47 ๑,๘๐๐ - - - - 
5 คลองชุมปุก 67 ๑,๘๐๐ - - - - 

6 
ปากคลองสวน
หลวง 80 ๑,๘๐๐ - - - - 

7 คลองโพงพาง 75 ๑,๘๐๐ - - - - 
8 ท้องคุ้ง 90 ๑,๘๐๐ - - - - 
9 คลองชมพู่ 67 ๑,๘๐๐ - - - - 

10 ท้องคุ้ง 110 ๑,๘๐๐ - - - - 

11 
คลองประชาชม
ช่ืน 135 ๑,๘๐๐ - - - - 

12 
คลองประชาชม
ช่ืน 132 ๑,๘๐๐ - - - - 

13 คุ้งจำปี 188 ๑,๘๐๐ - - - - 
14 วัดวรภูมิ 115 ๑,๘๐๐ - - - - 

15 
สามแยกคลอง
บางนางล่ี 210 ๑,๘๐๐ - - - - 

รวม ๑๕ หมู่ ๑,๔๘๐ ๑,๘๐๐ - - - - 
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ตำบลท่าคา 
  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแลว้) 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

1 บ้านคลองมะขวิด 150 1,800 14 ๒,๑๐๐ 15 ๑๕,๐๐๐ 
๒ บ้านคลองศาลา 152 1,800 8 ๒,๑๐๐ 181 ๑๕,๐๐๐ 
๓ บ้านคลองบ้านใต้ 138.5 1,800 7 ๒,๑๐๐ 150 ๑๕,๐๐๐ 

๔ 
บ้านคลองวัดมณี
สรรค์ 

130.5 
1,800 6 ๒,๑๐๐ 240 ๑๕,๐๐๐ 

๕ บ้านคลองท่าคา 110 1,800 2 ๒,๑๐๐ 257 ๑๕,๐๐๐ 
๖ บ้านคลองผู้ใหญ่ป้อ 135 1,800 2 ๒,๑๐๐ 136 ๑๕,๐๐๐ 
๗ บ้านคลองพลับ 64 1,800  ๒,๑๐๐ 19 ๑๕,๐๐๐ 
๘ บ้านคลองตรง 152 1,800 6 ๒,๑๐๐ 30 ๑๕,๐๐๐ 

๙ 
บ้านปลายคลอง
ตรง 

145 
1,800 2 ๒,๑๐๐ 50 ๑๕,๐๐๐ 

๑๐ บ้านคลองบางกึ่ง 119 1,800 4 ๒,๑๐๐ 22 ๑๕,๐๐๐ 
๑๑ บ้านคลองสวนทุ่ง 77 1,800 - ๒,๑๐๐ 90 ๑๕,๐๐๐ 
๑๒ บ้านคลองขุดเจ็ก 97 1,800 - ๒,๑๐๐ 149 ๑๕,๐๐๐ 

รวม ๑๒ หมู ่ ๑,๕๗๐ 1,800 ๕๑ ๒,๑๐๐ 1,339 ๑๕,๐๐๐ 
     
  ตำบลวัดประดู่ 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแลว้) 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

๑ วัดประดู่       218 1,800 22 2,100 - - 
๒ บางกระร้ี 355 1,800 14 2,100 - - 
๓ คลองประดู่ 15 1,800 10 2,100 - - 
๔ ดอนบุก 88 1,800 19 2,100 - - 
๕ ต้นมูก 412 1,800 32 2,100 15 15,000 

๖ ศาลาแดง 244 1,800 14 2,100 10 15,000 

๗ คลองขุด 69 1,800 40 2,100           20 15,000 

๘ สี่แยก 468 1,800 20 2,100 30 15,000 
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๙ สัมโชติ 286 1,800 6 2,100 - - 
๑๐ ทำเนียบ 168 1,800 3 2,100 - - 

รวม ๑๐ หมู่ ๒,๓๒๓ 1,800 158 2,100 ๗๕ 15,000 
 
ตำบลเหมืองใหม่  
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแลว้) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

1 คลองกระทิง 36 1,800 - - - - 

2 
คลองเหมือง
ใหม่ 

42 
1,800 - - - - 

๓ 
ปลายคลอง
เหมืองใหม่ 

107 
1,800 - - - - 

๔ ปลายคลองอ้อม 196 1,800 - - - - 
๕ คลองวัว 691 1,800 - - - - 
6 คลองชะนาง 161 1,800 - - - - 
๗ คลองดอน 164 1,800 - - - - 
๘ บางวันทอง 306 1,800 - - - - 
๙ หัวหาด 215 1,800 - - - - 

๑๐ 
บางวันทอง-
แก้วเจริญ 

282 
1,800 - - - - 

รวม ๑๐ หมู่ ๒,๒๐๒ 1,800 - - - - 
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ตำบลบางช้าง   
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแล้ว) 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิต

รวม 

ปริมาณ
ผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

1 
บ้านคลองลัดตา
โชติ 

29              
1,800 15 ๒,๑๐๐ - - 

๒ บ้านคลองบางจาก 77 1,800 20 ๒,๑๐๐ - - 
๓ บ้านบางจาก 102 1,800 13 ๒,๑๐๐ - - 

๔ 
บ้านคลองสวน
หลวง 

68 
1,800 17 ๒,๑๐๐ - - 

๕ 
บ้านคลองสวน
หลวง 

55 
1,800 10 ๒,๑๐๐ - - 

๖ บ้านคลองดาวดึงษ์ 90 1,800 18 ๒,๑๐๐ - - 
7 บ้านวัดปากง่าม 138 1,800 40 ๒,๑๐๐ - - 
8 บ้านวัดลังกา 100 1,800 22 ๒,๑๐๐ - - 
๙ บ้านวัดคลองจุฬา 291 1,800 15 ๒,๑๐๐ - - 

รวม ๙ หมู่ 950 1,800 170 ๒,๑๐๐ - - 
 
ตำบลแควอ้อม 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแล้ว) 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิต

รวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

1 
บ้านปลายคลอง
อ้อม 

86 
๑,๘๐๐ 

- - - - 
2 บ้านคลองอ้อม 48 ๑,๘๐๐ - - - - 
๓ บ้านปากคลองอ้อม 36 ๑,๘๐๐ - - - - 
๔ บ้านบางเชิงกรานต์ 34 ๑,๘๐๐ - - - - 
๕ บ้านบางเกาะ 76 ๑,๘๐๐ - - - - 
๖ บ้านปากน้ำ 40 ๑,๘๐๐ - - - - 
๗ บ้านบางแคใหญ่ 200 ๑,๘๐๐ - - - - 
๘ บ้านคลองบางแค 20 ๑,๘๐๐ - - - - 

รวม ๘ หมู่ 540 ๑,๘๐๐ - - - - 
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ตำบลปลายโพงพาง  
 

หมูท่ี่ ช่ือบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแลว้) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

1 ปากวน 89 1,800 - - ๑ 15,000 
2 วัดประชา ๔๘๕ 1,800 - - ๒ 15,000 
3 ลัดตาช่วย 387 1,800 - - ๑๕ 15,000 
4 วัดอมรวดี 960 1,800 - - ๒๐ 15,000 
5 คลองขุดเล็ก 444 1,800 - - ๒๘ 15,000 

6 
หน้าวัดนาง
พิมพ์ 164 1,800 - - ๑๕ 15,000 

7 โคกเกตุ 1,083 1,800 - - ๗๑ 15,000 
8 วัดส่ีแยก ๕๙๒ 1,800 - - ๕๘ 15,000 
9 คลองแขก 5๓0 1,800 - - ๔๐ 15,000 

รวม ๙ หมู่ 4,417 1,800 - - ๒๕๐ 15,000 
 
ตำบลบางแค 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแลว้) 

ปริมาณผล
ลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

1 บ้านคลองตาต๋ัน 125 1,800 - - - - 
๒ บ้านคลองบางแค 136 1,800 - - - - 
๓ บ้านปากคลองวัว 153 1,800 - - - - 
๔ บ้านคลองบุญนาค 242 1,800 - - - - 
๕ บ้านคลองอ้อม 117 1,800 - - - - 
๖ บ้านวัดปรก  182 1,800 - - - - 

๗ 
บ้านปลายคลอง
บางแค 

405 
1,800 - - - - 

รวม ๗ หมู่ ๑,๓๖๐ 1,800 
- - - - - 
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ตำบลแพรกหนามแดง 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแลว้) 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ย 

1 คลองขุดเล็ก ๑๕๕ 1,800 ๑๐ ๒,๑๐๐ - - 
2 สะพ นหัน ๑๗ 1,800 ๔ ๒,๑๐๐ - - 
๓ รั้ว ๑๙๗ 1,800 ๖ ๒,๑๐๐ - - 
๔ แพรกหนามแดง ๓ 1,800 ๗ ๒,๑๐๐ - - 
๕ คลองขุดสมบูรณ์ ๑๒ 1,800 - ๒,๑๐๐ - - 
๖ คลองผีหลอก ๑๖ 1,800 ๓ ๒,๑๐๐ - - 

รวม ๖ หมู่ ๔๐๐ 1,800 ๓๐ ๒,๑๐๐ - - - 
ตำบลยี่สาร  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแลว้) 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย 

1 เขายี่สาร - - - - - - 
๒ คลองบ้านนอก - - - - - - 
๓ ต้นลำแพน - - - - - - 
๔ ดอนจั่น - - - - - - 
๕ คลองขุดเล็ก 106 ๑,๘๐๐ - - - - 

รวม 106 ๑,๘๐๐ - - - - - 
ตำบลบางนางลี่  

    ๗6 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

มะพร้าวผล  (ไร่) มะพร้าวอ่อน  (ไร่) มะพร้าวตาล  (ไร่)  
(น้ำตาลเคี่ยวแลว้) 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ย 

ปริมาณ
ผลผลิตรวม 

ปริมาณ
ผลผลิต
เฉลี่ย 

๑ บ้านคลองโพธิ์ ๒๒๗ ๑,๘๐๐ - - - - 
๒ บ้านคลองเป้ง ๒๐๒ ๑,๘๐๐ - - - - 
๓ บ้านคลองบางแค ๒๒๒ ๑,๘๐๐ - - - - 
๔ บ้านคลองบางแค ๘๕๓ ๑,๘๐๐ - - - - 

๕ 
บ้านคลอง
โพงพาง 

๗๐๖ 
๑,๘๐๐ 

- 
- - - 

รวม ๒,๒๑๐ ๑,๘๐๐ - - - - 



 
                     - เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมะพร้าว ท่ีเป็นต้นแบบในพ้ืนท่ี   
      ๑. นายอุโลม  บุญประเสริฐ บ้านเลขที่ ๑๖/๑ หมู่ ๘ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

รายละเอียดการจัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว 
ช่ือเจ้าของแปลง  นายอุโลม  บุญประเสรฐิ  บ้านเลขท่ี ๑๖/๑ หมู่ท่ี ๘ 

ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

           ภาพแปลงก่อนดำเนินการ                               กิจกรรมการกำจัดวัชพืช 
 

           
 

กิจกรรมตัดทางมะพร้าว (หนอนหัวดำระบาด/แมลงดำหนามระบาด) 
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                                        กิจกรรมฉีดพ่นบิวเวอร์เรีย                                           
 

 
 
 
 

                  กิจกรรมใช้สารอิมาเม็กตินเบนโซเอต (๑.๙ Ec) ฉีดเข้าต้นมะพร้าว  
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                           กิจกรรมจัดทำกองปุ๋ยหมักล่อด้วงแรดขนาด ๑ ตัน 
  

 
 

กิจกรรมติดตั้งหลอดไฟกับดักหนอนหัวดำ 
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กิจกรรมใส่ปุ๋ยอนิทรีย์ ๒,๕๐๐ กิโลกรัม 

 
 

กิจกรรมใส่ปุ๋ยเคมี ๑๐๐ กิโลกรัม 
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กิจกรรมจัดเก็บทางมะพร้าว เศษวัชพืช  

 

 
 

                       ๒. นายฝน  ทรัพย์สมบูรณ์  บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๕ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐๘๑-๔๐๔๗๓๘๒ 
                      ๓. นางณภัทร  จาตุรัตน์ บ้านเลขที่ ๙๕/๑ หมู่ ๕ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐๘๗-๐๒๓๐๐๔๘  
     ๔. นายไพโรจน์  ดำหมึก บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
     ๕. นายแผน  ทัศนา บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
     ๖. นายชนะ ฉัตรพุก   บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 086-5644186 
     ๗. นายประณต  บัวหลวง บ้านเลขที่ ๘๔  หมู่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอ            
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
     ๘. นายเสรี  สุขรุ่งเรืองชัย  บ้านเลขที่ ๘๙/๒ หมู่ ๕ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 089-5034320 
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                     - สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตต้ังแต่ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าว 

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

2.การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคม ี
  หลังจากปลูกมะพร้าว 6 เดือนช่วงระยะเวลาการใสปุ่๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จะแบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง

ช่วงต้นฤดูฝน(เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน) และก่อนสิ้นฤดูฝน (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม) 
            1. ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุย๋หมัก ใส่ปีละ 2 ครั้งครั้งละ 25 กิโลกรัม การใส่ปุ๋ยกำจัด
วัชพืชก่อน  ขุดรางรอบต้นลึก 10 เซนติเมตร  กว้าง 12 เซนติเมตร  เป็นวงรอบต้นมะพร้าวห่างจากต้น             
1 เมตร  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วกลบดิน 
           2. ปุ๋ยเคมี  สูตร 13-13-21 รวมกับปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต, หินปูนโคโลไมท์ 
 

อายุมะพร้าว ปุ๋ยผสม 13:13:21 ปุ๋ยแมกนีเซยีมซัลเฟต หรือหินปูนไดโลไมท์ 
ป ี (กิโลกรัม) (กรัม) (กิโลกรัม) 
1 1 - - 
2 2 200 2 
3 3 300 3 

4 หรือมากกว่า 4 500 4 
 
        ส่วนปุ๋ยอินทรีย์เราก็ได้จากการหมักจากเศษอาหารที่เหลือจากการทำครัว เช่น เปลือกไข่ เปลือก
กุ้ง เป็นต้น 
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แผนการฝึกปฏิบัติในแปลงเรียนรู ้
 

ท่ี การปฏิบัติ วิธีการ หมายเหตุ 
1 ตัดหญ้า ใช้เครื่องตัดหญ้า -ทำให้หญ้าโล่งเตียนมากยิ่งขึ้นกว่า

การใช้เครื่องตัดหญ้าธรรมดา 
2 รดน้ำ ใช้เรือรดตามโคนมะพร้าว หลังใส่ปุ๋ย 10 วัน 
4 รดน้ำ+ปุ๋ยเคมี 

สูตร 16-16-16 
ใช้เรือรดตามโคนมะพร้าว 
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16
อัตราส่วน 2 กิโลกรัม/ต้น 

- 

5 ใส่ ปุ๋ยคอก (มูลไก่) 
 

ใส่รอบโคนต้นมะพร้าว  
อัตราส่วน 2 กิโลกรัม/ต้น 

-รดน้ำก่อน 
-ใส่ปุ๋ยคอก มูลไก่  
-หลัง 10 วัน ค่อยรดน้ำ 

6 ใส่ขี้แดดนาเกลือ โรยรอบ ๆ ทรงพุ่ม 
อัตราส่วน 0.5 กก./ต้น 

-ช่วยให้มะพร้าวน้ำหอมตูดไม่แตก 
(ทุย)จะทำให้ดินร่วนซุย 

7 ใช้ระบบธรรมชาติ 
น้ำขึ้น-น้ำลง 

- -น้ำในร่องสวนไม่เกิดการเน่าเสีย 

8 เก็บเกี่ยวผลผลิต แรงงานเก็บเกี่ยว จากแหล่งรับซื้อผลผลิตมะพร้าว 
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เทคนิคเพ่ิมผลผลิตมะพร้าว 
 

ช่วงเวลา การปฏิบัติ วิธีการใช ้ อัตราส่วน หมายเหตุ 

มกราคม 
ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร  16-16-16 ใส่รอบโคนต้น

มะพร้าว   
อัตราส่วน 0.5 
กก./ต้น 

-รดน้ำตามทันที 
-สำรวจการระบาดศัตรูพืช 

กุมภาพันธ ์

1. ตัดหญ้า ใช้เครื่องตัดหญ้า
ลดแรงงานคน 

- -สำรวจการระบาดศัตรูพืช  

2. รดน้ำ ใช้เรือรดตามโคน
มะพร้าว 

- -สำรวจการระบาดศัตรูพืช 

 
   

มีนาคม 

1. ใส่ข้ีไก่ ใส่รอบโคนต้น
มะพร้าว   

อัตราส่วน 1 
กระสอบ/ต้น 

-ท้ิงไว้ 1 สัปดาห์ ค่อยรดน้ำ 
-สำรวจการระบาดศัตรูพืช 

 

2. รดน้ำ ใช้เรือรดตามโคน
มะพร้าว 

- - สำรวจการระบาดศัตรูพืช 

 
  

เมษายน 

1. รดน้ำ ใช้เรือรดตามโคน
มะพร้าว 

- - สำรวจการระบาดศัตรูพืช 

 
2. ตัดหญ้า ใช้เครื่องตัดหญ้า

ลดแรงงานคน 
- -สำรวจการระบาดศัตรูพืช 

พฤษภาคม 
รดน้ำ ใช้เรือรดตามโคน

มะพร้าว 
- - สำรวจการระบาดศัตรูพืช 

มิถุนายน 

ใส่ข้ีแดดนาเกลือ โรย รอบ ๆ ทรง
พุ่ม 

อัตราส่วน 0.5 
กก./ต้น 

-รดน้ำตามทันที 

 2.ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 ใส่รอบโคนต้น
มะพร้าว   

อัตราส่วน 0.5 
กก./ต้น 

-รดน้ำตามทันที 

กรกฎาคม 1. ใส่ปุ่ยเคมี สูตร  
13-13-21 

ใส่รอบโคนต้น
มะพร้าว   

อัตราส่วน 0.5 
กก./ต้น 

-รดน้ำตามทันที  

สิงหาคม 
ตัดหญ้า ใช้เครื่องตัดหญ้า

ลดแรงงานคน 
 - - สำรวจการระบาดศัตรูพืช 

กันยายน 
รดน้ำ ใช้เรือรดตามโคน

มะพร้าว 
 - สำรวจการระบาดศัตรูพืช 

ตุลาคม 
รดน้ำ ใช้เรือรดตามโคน

มะพร้าว 
  - สำรวจการระบาดศัตรูพืช 

พฤศจิกายน รดน้ำ ใช้เรือรดตามโคน
มะพร้าว 

  
- สำรวจการระบาดศัตรูพืช 

ธันวาคม รดน้ำ+น้ำหมักชีวภาพ 
ผสมนำ้หมักลงไป
ในน้ำ                  

อัตราส่วน 0.05 
ลิตร/ต้น 

 

หมายเหตุ  สภาพพืน้ท่ีมีน้ำข้ึน-น้ำลง ทำให้น้ำในร่องสวนมีการถ่ายเทตลอดเวลา น้ำในร่องสวนจึงไม่เนา่เสยี 
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- ปฏิทินการปลูกหรือการผลิตมะพร้าวอ่อนน้ำหอม  

        (พื้นท่ี 1 ไร่ ปลูกมะพร้าว จำนวน 40 ต้น ระยะปลูก 6 x 6 เมตร) 

 
             - การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวได้ 18 ครั้ง/ปี  เฉล่ียมะพร้าวอ่อนน้ำหอม 10 ผล/ต้น 400 ผล/ไร่ 
จำนวน 18 ครั้ง รวมผลผลิต 7,200 ผล/ปี ราคาผลละ 7 บาท เป็นเงิน 50,400 บาท/ไร่/ปี 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน ระบบการผลิต ต้นทุนการผลิต หมายเหตุ 
มกราคม ลอกเลน 1,000 บาท 

 

กุมภาพันธ ์ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 1,000 บาท 
 

มีนาคม 
 

 ช่วงผลผลิตน้อย 
เมษายน   ช่วงผลผลิตน้อย 
พฤษภาคม ด้ายหญ้า 150 บาท/ไร่ ช่วงผลผลิตน้อย 
 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 1,000 บาท  
มิถุนายน ปุ๋ยคอก(มูลไก่) 800 บาท/ไร่ (ต้นละ 1 กระสอบๆละ 20 

บาท) 
ช่วงผลผลิตมาก 

กรกฎาคม   ช่วงผลผลิตมาก 
สิงหาคม ด้ายหญ้า 150 บาท/ไร่ ช่วงผลผลิตมาก 
 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 1,000 บาท  
กันยายน   

 

ตุลาคม    
พฤศจิกายน ตัดหญ้า 150 บาท/ไร่  
 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 1,000 บาท  
ธันวาคม    
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- วิถีการตลาดมะพร้าวอ่อน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกร 

พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น (ล้ง)  
80% 

 

พ่อค้าขายส่งในจังหวัด  20% 

 

ผู้บริโภค พ่อค้าขายส่งในกรุงเทพฯ  
 และจังหวัดใกล้เคียง 

โรงงานอาหารกระป๋อง 



                                                                                                              86 
 

- ปฏิทินการปลูกหรือการผลิต 
- มะพร้าวผล 

 มีการเก็บผลผลิตเดือนละหนึ่งครั้งหรือสองเดือนครั้งและมีการตัดแต่งทางมะพร้าว โดยการจ้าง
คนงานเก็บมะพร้าวโดยตรงซึ่งจะมีการจัดตารางเก็บวนตลอดทั้งปี  

 

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             
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                      - ต้นทุนการผลิตมะพร้าวผล  
รายการ รวมค่าใช้จ่าย 

พันธุ์  
  - ปริมาณท่ีใช้         25     ต้น/ไร ่
  - ราคาต่อหน่วย      50     บาท/ต้น 

 
 

1,250 บาท / ไร่  
 ปุ๋ยอินทรีย์  

  - ชนิด(สูตร)           มูลสัตว์  
  - ปริมาณท่ีใช้         500   กก./ไร่/ปี 
  - ราคาต่อกิโลกรัม    2       บาท 

 
 
 

1,000 บาท / ไร่ / ปี 
 

ปุ๋ยเคมี  
  - ชนิด (สูตร)          15-15-15 
  - ปริมาณท่ีใช้        50    กก./ไร่/ปี 
  - ราคาต่อกิโลกรัม   20   บาท 

 
 
 

1,000 บาท / ไร่ / ปี 

ฮอร์โมน/ อาหารเสริม/ อื่น ๆ 
  - ชนิด - 
  - ปริมาณท่ีใช้     -    หน่วย/ไร่/ปี 
  - ราคาต่อหน่วย  -    บาท 

 
 
 

- บาท / ไร่ / ปี 
 

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
  - ชนิด               ฟีโรโมน / แตนเบียน 
  - ปริมาณท่ีใช้       1        หน่วย/ไร่/ปี 
  - ราคาต่อหน่วย    100    บาท 

 
 

100 บาท / ไร่ / ปี 

ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ไร่) 
ก่อนเก็บเกี่ยว 
* เตรียมดิน/ลอกเลน    1,500     บาท/ไร่/ป ี
* ตัดหญ้า                 600        บาท/ไร่/ปี 
* ใส่ปุ๋ย                    200        บาท/ไร่/ป ี
* ดูแลรักษาคุณภาพผลผลิต    -     บาท/ไร่/ป ี
* อื่น ๆ                            -     บาท/ไร่/ปี 

 
 
 
 
 
 

2,300 บาท / ไร่ / ปี 

ค่าจ้างเก็บเกี่ยว 
* ค่าขึ้นตัดมะพร้าว (20 บาท/ต้น)       500    บาท/ไร่/ปี 

๕๐๐ บาท / ไร่ / ปี 
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รายการ รวมค่าใช้จ่าย 
หลังเก็บเกี่ยว 
* คัดเกรด           -     บาท/ไร่/ป ี
* แปรรูปข้ันต้น     -    บาท/ไร่/ป ี
* ค่าตัดแต่งกิ่ง/ทางใบ/ทรงพุ่ม      -    บาท/ไร่/ปี 

 
 
 

-     บาท / ไร่ / ปี 

ค่าพลังงาน (น้ำมัน/ไฟฟ้า/แก๊ส)    -.    บาท/ไร่/ปี -     บาท / ไร่ / ป ี
ค่าเช่าพื้นที่        1,000      บาท/ไร่/ป ี 1,000  บาท / ไร่ / ปี 
ค่าวัสดุ (วัสดุห่อผลผลิต/อื่นๆ)      -     บาท/ไร่/ปี -     บาท / ไร่ / ปี 
ค่าขนส่ง (600 บาท/ ครั้ง : 1 ปี เก็บ 6 ครั้ง)   3,600 บาท / ไร่ / ปี 

สรุปค่าใช้จ่ายทุกรายการ  10,๗50 บาท / ไร่ / ปี 

 
ต้นทุนการผลิตมะพร้าวผลแก่ (อายุ 5 ปี ข้ึนไป ) ต่อไร่/ปี 
 - ค่าพันธุ์          1,๒๕0  บาท 
   - ค่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช       ๑๐0  บาท 
 - ค่าเคมี (๑๕-๑๕-๑๕)         ๑,๐00   บาท 
 - ค่าปุ๋ยอินทรีย์ (มูลสัตว์)          ๑,000  บาท 
   - ค่าลอกเลน                         ๑,๕๐๐   บาท 
   - ค่าจ้างตัดหญ้า                       ๖๐๐   บาท 
   - ค่าจ้างใส่ปุ๋ย                          ๒๐๐   บาท  
   - ค่าขึ้นต้นมะพร้าว                    ๕๐๐   บาท  
   - ค่าเช่าพื้นที่                         ๑,๐๐๐  บาท 
   - ค่าขนส่ง                            ๓,๖๐๐  บาท 
                                 รวม  ๑๐,๗๕๐  บาท 
     
รวมต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย ๑๐,๗50 บาท/ไร่/ป ี
(ผลผลิตเฉล่ีย 7,200 ผล/ปี/ไร่) ต้นทุนการผลิต 1.15 บาท/ผล/ปี 
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     - สถานการณ์ตลาดมะพร้าว/วิธีการตลาด  
 
                   มีการจำหน่ายตามสถานที่ที่ทำการผลิต และส่งไปขายตามยังร้านค้าและแหล่งจำหน่าย
ของฝากตามตลาดน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และตามจุดรับซื้อดังนี้  
 
- วิถีการตลาดมะพร้าวผล 

 

 
 
 
 
 
 
 

มะพร้าว 

มะพร้าวสด เนื้อมะพร้าวตาก
แห้ง 

เนื้อมะพร้าวขาว 

พ่อค้าท้องถิ่น
รวบรวม 

พ่อค้าท้องถิ่น
รวบรวม 

 

พ่อค้าท้องถิ่น
รวบรวม 

ล้ง โรงงานสกัด
น้ำมันมะพร้าว 

โรงงานผลิตกะทิ 

พ่อค้าส่งใน  
กทม. 

พ่อค้าส่ง
ต่างจังหวัด 

พ่อค้าส่งใน  
กทม. 

 

น้ำมันดิบ 

พ่อค้าส่ง
ต่างจังหวัด 

 

ผู้บริโภค 
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- มะพร้าวตาล 
มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด  ๒,๑๘๙ ไร่  การทำเป็นระบบใช้แรงงานในครัวเรือน  ประมาณ  2 - 3  

คน  เริ่มจากปาดตาลวันละสองครั้ง  คือ  ตาลเช้าเริ่มประมาณ  4.๐๐  และเสร็จ  10.00 น.  ตาลช่วง
เย็นเริ่ม 16.00 น.  เสร็จ  20.00 น.  และนำไปเค่ียวตาล 
 

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             

ช่วงพักตาล             

 
- วิถีการตลาดมะพร้าวตาล 

 

 

 

 

เกษตรกร 

พ่อค้ารับซื้อท่ัวไป 

ร้านค้าในชุมชน 

โรงงาน พ่อค้าในจังหวัด 

ผู้บริโภค 

ผู้บริโภค 

 

ผู้บริโภค 
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๑.  

จุดรับซื้อสินค้าทางการเกษตรมะพร้าว ปี ๒๕๖๒ 
๒.  

NAME 
ชื่อจุดรับซื้อ 

TAMBOL 
ตำบล 

AMPHOE 
อำเภอ 

PROVINCE 
จังหวัด 

Address 
ท่ีอยู่ เลขท่ี หมู่

ท่ี 

Plant  
ชนิดพืช 

DEMAND_TON 
ปริมาณท่ีรับซื้อ

ได้ ตัน 

 
X 

 
Y 

นางชลลจิต อ่วมบุญม ี เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม ๖๖ หมู่ ๑๐  มะพร้าว ๑๐ ตัน/เดือน ๕๙๗๒๘๐ ๑๔๘๖๕๔๘ 
นางกาญจนา   
เกตุแก้ว 

เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม ๕๖ หมู่ ๑๐ มะพร้าว ๑๐ ตัน/เดือน ๕๙๖๙๖๔ ๑๔๘๖๖๐๕ 

นางนิภา  ฮวยสกุล เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม ๕๐ หมู่ ๖ มะพร้าว ๔ ตัน/เดือน ๕๙๘๗๔๐๗ ๑๔๘๔๙๙๘ 
นายณัฐพล  อิ่มอุทร เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม ๓/๑ หมู่ ๖ มะพร้าว ๔ ตัน/เดือน ๕๙๘๕๔๐ ๑๔๘๔๕๖๒ 
นายจุมพล  แดงสกุล เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม ๕ หมู่ ๖ มะพร้าว ๕ ตัน/เดือน ๕๙๘๓๒๐ ๑๔๘๔๔๔๑ 
นายกิ่ง  บุญเล็ก เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม ๔๓/๑ หมู่ ๓ มะพร้าว ๑.๕ ตัน/เดือน ๕๙๙๔๑๑ ๑๔๘๔๕๓๔ 
นายเฉลิมฤทธิ์  ทอง
มาก 

บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม ๖๔/๓ หมู่ ๗  มะพร้าว ๑๐ ตัน/อาทิตย์ ๐๕๙๗๕๐๘ ๑๔๘๑๐๘๑ 

นายสาคร  ต้นหลิม บางนางลี ่ อัมพวา สมุทรสงคราม ๗๐/๑ หมู่ ๕ มะพร้าว ๒๐ ตัน/อาทิตย์ ๐๖๐๐๑๓๙ ๑๔๘๓๑๖๘ 
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แผนท่ีเหมาะสมกับการปลูกส้มโอ 
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    - จำนวนพ้ืนท่ีปลูก/เก็บเกี่ยวส้มโอ  
 

ตำบลอัมพวา      
  

 หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

- 
เทศบาลอัมพวา 
 ๑๓๐ ๑๓๐ 

รวม ๑๓๐ ๑๓๐  

 
ตำบลสวนหลวง     
   

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ แหลมสวนหลวง ๓๓ ๓๓ 
๒ แหลมสวนหลวง ๑๓ ๑๓ 
๓ โรงหม้อ ๘ ๘ 
๔ เตาปูน ๑๐ ๑๐ 
๕ คลองชุมปุก ๑๑ ๑๑ 
๖ ปากคลองสวนหลวง ๙ ๙ 
๗ คลองโพงพาง ๑๙ ๑๙ 
๘ ท้องคุ้ง ๒๐ ๒๐ 
๙ คลองชมพู่ ๔๕ ๔๕ 

๑๐ ท้องคุ้ง ๑๐ ๑๐ 
๑๑ คลองประชาชมช่ืน ๑๒ ๑๒ 
๑๒ คลองประชาชมช่ืน ๑๕ ๑๕ 
๑๓ คุ้งจำปี ๕๑๐ ๕๑๐ 
๑๔ วัดวรภูมิ ๒๙ ๒๙ 
๑๕ สามแยกคลองบางนางล่ี ๑๕ ๑๕ 

รวม ๗๕๙ ๗๕๙  
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ตำบลวัดประดู่ 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ วัดประดู่          102           102  
๒ บางกระรี ้          200           200  
๓ คลองประดู่            18             18  
๔ ดอนบุก            20             20  
๕ ต้นมูก            27             27  
๖ ศาลาแดง            18             18  
๗ คลองขุด              -                 -    
๘ ส่ีแยก              5               5  
๙ สัมโชติ - - 

๑๐ ทำเนียบ  - - 

รวม ๒๘๘  ๒๘๘                    

 
ตำบลเหมืองใหม่   

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ คลองกระทิง ๑๖๑ ๑๖๑ 
๒ คลองเหมืองใหม่ ๒๓๑ ๒๓๑ 
๓ ปลายคลองเหมืองใหม่ ๑๖๗ ๑๖๗ 
๔ ปลายคลองอ้อม ๓๓๓ ๓๓๓ 
๕ คลองวัว ๒๕๘ ๒๕๘ 
๖ คลองชะนาง ๑๓๔ ๑๓๔ 
๗ คลองดอน ๒๒๘ ๒๒๘ 
๘ บางวันทอง ๑๒๓ ๑๒๓ 
๙ หัวหาด ๒๑๕ ๒๑๕ 

๑๐ บางวันทอง-แก้วเจริญ ๓๓๐ ๓๓๐ 
รวม ๒,๑๘๐ ๒,๑๘๐  
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ตำบลบางช้าง     
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ บ้านคลองลัดตาโชติ ๙ ๙ 
๒ บ้านคลองบางจาก ๗ ๗ 
๓ บ้านบางจาก ๔๖ ๔๖ 
๔ บ้านคลองสวนหลวง ๔๘ ๔๘ 
๕ บ้านคลองสวนหลวง ๕๘ ๕๘ 
๖ บ้านคลองดาวดึงษ์ ๗๓ ๗๓ 
๗ บ้านวัดปากง่าม ๖๗ ๖๗ 
๘ บ้านวัดลังกา ๖๐ ๖๐ 
๙ บ้านวัดคลองจุฬา ๘๙ ๘๙ 

รวม ๔๕๗ ๔๕๗  

 
ตำบลแควอ้อม   
    

หมู่ที่ ช่ือบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ บ้านปลายคลองอ้อม ๒๓๔ ๒๓๔ 
๒ บ้านคลองอ้อม ๖๖ ๖๖ 
๓ บ้านปากคลองอ้อม ๕๔ ๕๔ 
๔ บ้านบางเชิงกรานต์ ๑๙๕ ๑๙๕ 
๕ บ้านบางเกาะ ๑๙๘ ๑๙๘ 
๖ บ้านปากน้ำ ๙๓ ๙๓ 
๗ บ้านบางแคใหญ่ ๒๓๕ ๒๓๕ 
๘ บ้านคลองบางแค ๖๕ ๖๕ 

รวม ๑,๑๔๐ ๑,๑๔๐  
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ตำบลปลายโพงพาง  
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ ปากวน ๑๐ ๑๐ 
๒ วัดประชา - - 
๓ ลัดตาช่วย ๑๒ ๑๒ 
๔ วัดอมรวดี ๒๕ ๒๕ 
๕ คลองขุดเล็ก - - 
๖ หน้าวัดนางพิมพ ์ ๑๓ ๑๓ 
๗ โคกเกตุ - - 
๘ วัดส่ีแยก - - 
๙ คลองแขก - - 
    

รวม ๖๐ ๖๐  

 
ตำบลบางแค     
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ บ้านคลองตาต๋ัน ๖๕ ๖๕ 
๒ บ้านคลองบางแค ๗๙ ๗๙ 
๓ บ้านปากคลองวัว ๕๒ ๕๒ 
๔ บ้านคลองบุญนาค ๖๒ ๖๒ 
๕ บ้านคลองอ้อม ๖๖ ๖๖ 
๖ บ้านวัดปรก ๖๖ ๖๖ 
๗ บ้านปลายคลองบางแค ๙๐ ๙๐ 

รวม ๔๘๐ ๔๘๐  
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ตำบลบางนางลี่       
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ บ้านคลองโพธิ์ ๙๐ ๙๐ 
๒ บ้านคลองเป้ง ๑๒๕ ๑๒๕ 
๓ บ้านคลองบางแค ๑๔๐ ๑๔๐ 
๔ บ้านคลองบางแค ๕๐ ๕๐ 
๕ บ้านคลองโพงพาง ๑๕ ๑๕ 

รวม ๗๕๙ ๗๕๙  
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- ปริมาณผลผลิตรวม/ผลผลิตเฉลี่ยส้มโอ 

ตำบลอัมพวา  
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ส้มโอ  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 
- เทศบาลตำบลอัมพวา 150 1,550 

รวม 150 1,550 

 
ตำบลสวนหลวง  

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ส้มโอ  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 แหลมสวนหลวง 45                   1,550  
2 แหลมสวนหลวง                  43                    1,550  
3 โรงหม้อ                    8                    1,550  
4 เตาปูน                  24                    1,550  
5 คลองชุมปุก                  27                    1,550  
6 ปากคลองสวนหลวง                  49                    1,550  
7 คลองโพงพาง                  69                    1,550  
8 ท้องคุ้ง                  78                    1,550  
9 คลองชมพู่                  83                    1,550  

10 ท้องคุ้ง                  64                    1,550  
11 คลองประชาชมช่ืน                  46                    1,550  
12 คลองประชาชมช่ืน                  50                    1,550  
13 คุ้งจำปี                  55                    1,550  
14 วัดวรภูมิ                  73                    1,550  
15 สามแยกคลองบางนางล่ี                  45                    1,550  

รวม 759  1,550 

 

 

 



๙9 

 
ตำบลวัดประดู่ 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ส้มโอ  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ย 

๑ วัดประดู่ 102                   1,550 

๒ บางกระรี ้                 200                   1,550 

๓ คลองประดู่ 18                   1,550 

๔ ดอนบุก 20                   1,550 

๕ ต้นมูก 27                   1,550 

๖ ศาลาแดง                  18                   1,550 

๗ คลองขุด -  

๘ ส่ีแยก                    5 1,550 

๙ สัมโชติ - - 

๑๐ ทำเนียบ - - 

รวม               288 1,550 
 
ตำบลเหมืองใหม่ 
  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ส้มโอ  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 คลองกระทิง 166                   1,550  
2 คลองเหมืองใหม่                 236                   1,550  
๓ ปลายคลองเหมืองใหม่                 182                   1,550  
๔ ปลายคลองอ้อม                 338                   1,550  
๕ คลองวัว                 258                   1,550  
6 คลองชะนาง                 139                   1,550  
๗ คลองดอน                 243                   1,550  
๘ บางวันทอง                 138                   1,550  
๙ หัวหาด                 220                   1,550  

๑๐ บางวันทอง-แก้วเจริญ                 330                   1,550  
รวม             2,250                   1,550 
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ตำบลบางช้าง   
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ส้มโอ  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 บ้านคลองลัดตาโชติ 20                   1,550  
๒ บ้านคลองบางจาก 15                   1,550  
๓ บ้านบางจาก                  25                   1,550  
๔ บ้านคลองสวนหลวง 60                   1,550  
๕ บ้านคลองสวนหลวง                  85                   1,550  
๖ บ้านคลองดาวดึงษ์ 55                   1,550  
7 บ้านวัดปากง่าม 45                   1,550  
8 บ้านวัดลังกา                  25                   1,550  
๙ บ้านวัดคลองจุฬา 30                   1,550  

รวม 360 1,550 
 
ตำบลแควอ้อม 

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ส้มโอ  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 บ้านปลายคลองอ้อม                 190                   1,550  
2 บ้านคลองอ้อม                  65                   1,550  
๓ บ้านปากคลองอ้อม 85                   1,550  
๔ บ้านบางเชิงกรานต์                 190                   1,550  
๕ บ้านบางเกาะ 230                   1,550  
๖ บ้านปากน้ำ 70                   1,550  
๗ บ้านบางแคใหญ่                 260                   1,550  
๘ บ้านคลองบางแค                  50                   1,550  

รวม 1,140 1,550 
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ตำบลปลายโพงพาง  
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ส้มโอ  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 ปากวน 10                   1,550 
2 วัดประชา - - 
3 ลัดตาช่วย 12                   1,550 
4 วัดอมรวดี                  25                   1,550 
5 คลองขุดเล็ก - - 
6 หน้าวัดนางพิมพ ์                  18 1,550 
7 โคกเกตุ - - 
8 วัดส่ีแยก - - 
9 คลองแขก - - 

รวม 65 1,550 
 
ตำบลบางแค 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ส้มโอ  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 บ้านคลองตาต๋ัน 65                   1,50   
๒ บ้านคลองบางแค 79                   1,500  
๓ บ้านปากคลองวัว 52                   1,500  
๔ บ้านคลองบุญนาค 62                   1,5 0  
๕ บ้านคลอ อ้อม 66                   1,500  
๖ บ้านวัดปรก 66                     500  
๗ บ้านปลายคลองบางแค                  90                   1,500  

รวม 480 1,500  
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ตำบลบางนางลี่  

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ส้มโอ  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 
๑ บ้านคลองโพธิ์                 193                    1,500  
๒ บ้านคลองเป้ง                 225                    1,500  
๓ บ้านคลองบางแค                 300                    1,500  
๔ บ้านคลองบางแค                 150                    1,500  
๕ บ้านคลองโพงพาง                 100                    1,500  

รวม                968                   1,500  
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                     - เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จส้มโอ ท่ีเป็นต้นแบบในพ้ืนท่ี   

      ๑. นายอำนาจ  สังขะกุล  บ้านเลขที่ ๗/๑ หมู่ ๑ ตำบลบางนางล่ี อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.๐๘๗-๐๐๕๙๔๒๗ ตำแหน่งประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอำเภออัมพวา  
          

 
 

                             - มีการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตส้มโอ โดยการตัดแต่งกิ่งให้ส้มโอติดผลภายในทรง
พุ่ม เพ่ิมผลผลิตส้มโอจาก ๑,๔๐๐ กิโลกรัม เป็น ๑,๕๔๐ กิโลกรัม/ไร่ หรือเพ่ิมขึ้น ๑๐%              

                    - ผลิตส้มโอให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด  รสชาติหวาน, เปลือก 
บาง, กุ้งใหญ่, มีสีขาวอมเหลือง, แกะออกจากเปลือกง่าย, มีเมล็ดน้อย, กลิ่นหอม  

                    - มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
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       ๒. นายพิจิต  บริบูรณ์ หรือพี่อ้วน สวนวรฉัตร บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๖ ตำบลเหมือง
ใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐๘๗-๑๒๕๓๔๗๖  

 
 
                       คุณลักษณะของส้มโอที่นี่จะมี กุ้ง (กลีบของเนื้อส้มโอ) เป็นสีน้ำผ้ึง มีรสชาติดี หวาน
กลมกล่อม อมเปรี้ยวเล็กน้อย มีกลิ่มหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของส้มโอพันธุ์นี้เท่านั้น รับประทาน
แล้วชุ่มคอมากๆ ถือเป็นของฝากยอดฮิตของแม่กลอง รับประกันความอร่อยของส้มโอสวนพี่อ้วน ด้วย
ยอดส่ังส้มโอจากห้างดังในกรุงเทพฯ อาทิ วิลล่ามาร์เก็ต (ที่เน้นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเป็นหลัก) หรือจะ
เป็นกลุ่มผู้ค้าผลไม้รายใหญ่ย่านดอนเมืองต่างก็มารับส้มโอจากที่นี่เช่นกัน ทำให้สวนแห่งนี้มีรายได้หลัก
แสน ต่อซีซั่น เลยทีเดียว แถมยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ขนาด
น้ำหนักมากกว่า 1.8 กิโลกรัม ในงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2556 และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ขนาดน้ำหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม จากงานเดียวกันอีก
ด้วย 
 
                       บนพื้นที่ 7 ไร่ของพี่อ้วน ได้ถูกจัดสรรพื้นที่ในการทำสวนส้มโอและผลไม้อื่นๆ มา
ยาวนานกว่า 20 ปีแล้ว โดยเน้นพันธุ์ขาวใหญ่เป็นหลัก และเป็นสวนส้มโอปลอดสารพิษ ซึ่งพี่อ้วนได้นำ
ความรู้เรื่องการปลูกผลไม้จากสำนักงานเกษตร เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากไส้เดือน และเทคนิค
การดูแลส้มโอตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการทำเกษตรที่นี่ ทำให้ผล
ไม้มีความหวาน ผิวสัมผัสเกล้ียง และไม่เป็นโรค ซึ่งในวันทัวร์จริงๆ พี่อ้วนจะได้มาเปิดเผยเทคนิคการดูส้ม
โอคุณภาพดีเป็นอย่างไร เพ่ือไม่ให้โดนพ่อค้าแม่ค้าหลอกเอาง่ายๆ แถมทิ้งท้ายบอกวิธีการเก็บรักษาส้มโอ
ให้อยู่ได้นานไม่เสียง่ายอีกด้วย  
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   ๓. นายอดิศักดิ์ ช่วงแย้ม ๑๖/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนางล่ี อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม  โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๖๖๒๗๐๓ 
 

 

ภาพส้มโอสวนนายอดิศักด์ิ ช่วงแย้ม 
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                   ๔. นายขาว  บัญฑิต  บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๖ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โทร.๐๘๕-๓๓๐๘๒๙๖  
   ๕. นางพรพรรณี  วรรณสกุล  สวนวรรณสกุล  บ้านเลขที่ ๔๑/๓ ตำบลเหมืองใหม่ 
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.๐๘๗-๔๑๕๐๕๓๖ 
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                   - สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตส้มโอ ต้ังแต่ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิต 

    กระบวนการผลิตส้มโอให้ได้คุณภาพนั้น เกษตรกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  
ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่พ้ืนที่ปลูก การเตรียมพื้นที่ การคัดเลือก/การเตรียม  กิ่งพันธุ์ การปลูก การ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการคัดเกรด ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้น ก็จะมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป  

๑.  การเตรียมพื้นที่ปลูก ถ้าเป็นพื้นที่ใหม่ ก็ควรจะมีการขุดกลับหน้าดิน ตากไว้ 
เพ่ือเป็นการทำลายโรค – แมลง และวัชพืช และสามารถที่จะคลุกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเข้าไปในเนื้อดินได้
สะดวก  
      ๒. การคัดเลือกและการเตรียมกิ่งพันธุ์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ถ้าได้กิ่งพันธุ์ที่มาจาก
ต้นที่ดีสมบูรณ์ให้ผลผลิตดี ปลอดจากโรค – แมลง ก็จะสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว 

    ๓. การปลูก เมื่อขุดหลุมแล้วควรจะรองก้นหลุมด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง  
โดยเฉพาะปลวก การวางกิ่งควรจะวางให้คุมส่วนบนเสนอกับผิวดิน (เมื่อกลับดินแล้ว ดินที่กลบจะเสนอ
กับพื้นที่แปลง) ถ้าปลูกสูงก็จะทำให้ชักนำปลวกมาสร้างและทำลายส้มโอได้  

     ๔. การดแูลรักษา  
         ๔.๑ การตัดแต่งกิ่ง ควรจะเริ่มดำเนินการต้ังแต่ปีที่ ๒ หลังปลูกซึ่งจะเป็น  

การตัดแต่ง เพ่ือให้มีทรงพุ่มที่ดีและทรงพุ่มสมดุล และจะต้องทำการตัดแต่งทรงพุ่มต่อไป เรื่อย ๆ เมื่อ
ทรงพุ่มแน่นทึบเกินไปซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงศัตรูพืช ข้อควรระวังในชว่งที่ร้อนและแห้ง 
ไม่ควรจะตัดแต่งกิ่ง จะทำให้หลังกิ่งส้มโอไหม้ได้ 
         ๔.๒ การลอกเลน เป็นส่ิงจำเป็น นอกจากจะเป็นการเพ่ิมปุ๋ย สำหรับการ
เจริญเติบโต แล้วยังเป็นการทำให้น้ำในท่องร่องไหลเข้าออกได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถทำให้ลดการ
ใช้ปุ๋ยลง และการปฏิบัติดังกล่าวสามารถทำได้ตลอดเวลาที่มีโอกาสเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงน้ำลง 
         ๔.๓ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ในการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นส่ิงจำเป็นควรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
         ๔.๔ การใส่ปุ๋ยเคมี ที่มีความสำคัญต่อคุณภาพผลผลิตส้มโอ ซึ่งการใช้เกษตรกร
จะต้องรูจ้ักสังเกตลักษณะของส้มโอในแต่ละช่วงว่าเป็นอย่างไร และจะต้องรู้ว่าในแต่ละช่วง ส้มโอ
ต้องการอะไรบ้าง (ส้มโอจะแสดงอาการเมื่อขาดอะไร หรืออะไรเกินมา) เช่น ในระยะที่ฝนตกติดต่อกัน 
ควรงดปุ๋ยสูตรที่มีตัวหน้าสูง เป็นต้น  
       ๔.๕ การเก็บเกี่ยว เกษตรกรควรจะทำการเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม เช่น ถ้าเป็น
ส้มโอที่จะจำหน่ายส่งออก ก็จะต้องคำนึงถึงปลายทางที่จะวางจำหน่ายสำหรับผู้บริโภคว่าใกล้ไกลขนาด
ไหน แต่ปกติจะตัดที่ความแก่ ๗๐% – ๘๐% ส่วนส้มที่บริโภคภายในประเทศถ้าจะติดที่ความแก่ ๘๐% -
๙๐% เป็นต้น 
  ๕. การคัดเกรด ก็จะสำคัญสำหรับการส่งออก สร้างตลาดภายในประเทศ ถ้าเป็นตลาด
บนก็ยังต้องดำเนินการคัดเกรด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัดกันไปคัดเกรดอย่างไหน จะได้ผลตอบแทนดีกว่ากัน   
                                                                              ข้อมูลจากนายอำนาจ สังขะกุล 

                                                               ตำแหน่ง ประธาน ศพก.อำเภออัมพวา 
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                     - ปฏิทินการปลูกส้มโอหรือการผลิต  
 

ม.ค. – ก.พ. – มี.ค. เม.ย. – พ.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ส.ค. – ก.ย. ต.ค. – พ.ย. – ธ.ค. 
- ตัดแต่งกิ่งหรือปุ๋ยอินทรีย์ 
ใส่ปุยคอก 10 กก./ต้น 
พร้อมปุ๋ยเคมี สูตร 12-
24-12 อัตรา 1 – 2 กก./
ต้น พร้อมให้น้ำ  
- สะสมตาดอกด้วยปุ๋ยสูตร 
0-52-34 อัตรา 150 
กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร+ ธาตุ
อาหารเสริมเช่น  สังกะสี  ,  
แคลเซียม,โบรอน 
- ระยะดอกบาน รักษา
ดอกให้สะอาด  

- ผลอายุ 3 ½ เดือน ซอย
ผล  
- ผลอายุ 5 เดือน ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ อัตราการใช้ 10 – 
20 กก./ต้น  และฉีดพ่น
ปุ๋ย  25-5-5   อัตราการ
ใช้  25 – 30 กรัม ต่อน้ำ 
20 ลิตร 
- ระยะติดดอก ควบคุม
อุณหภูมิของน้ำและดิน 
โดยให้น้ำสม่ำเสมอ ฉีดพ่น 
ปิโตรเลียมออยส์ เพื่อ
ป้องกันแมลงทำลายผล   
- ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร           
0-0-60  หรือ 0-0-50  
อัตราการใช้  100 กรัม/ 
น้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 
ครั้งห่างกัน 7  วัน 

- งดการให้ปุ๋ยก่อนเก็บ
เกี่ยว 30 วัน 
- ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผล 
6.5 – 7.5  เดือน  
- ตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยทางดิน 
สูตร 12-24-12  
ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร            
0-52-34 

- ระยะติดผล ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
งดปุ๋ยเคมีและให้น้ำ
สม่ำเสมอ  
- ซอยผลครั้งสุดท้าย ปลาย
เดือนธันวาคม 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และฉีดพ่นปุ๋ย
ทางใบ 25-5-5 
 อัตรา   50  กรัม ต่อน้ำ 
20 ลิตร  
 

เฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูส้มโอ  เช่น โรคแคงเกอร์   
- อาการเริ่มแรกเป็นจุดกลมใส ฉ่ำน้ำสีเหลือง เมื่อแผลแห้งจะเป็นสะเก็ดสีน้ำตาลมีวงแหวนสีเหลือง

ล้อมรอบ  
- ป้องกันกำจัด  :  ฉีดพ่นด้วยสารคอปเปอร์ออกซีคลอไรค์ 85% DW อัตรา 40 – 60 กรัม / น้ำ 20 

ลิตร พ่นทุก 7 – 10 วัน หรือผสมจุนสีและปูนขาวอย่างละ 30 กรัม แยกกันในน้ำ 2 ลิตรแล้วนำมา
ผสมกับน้ำให้ได้ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน เมื่อมีการระบาด เพลี้ยไฟพริก  

- ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากดูดกินน้ำเล้ียงยอดอ่อน, ใบอ่อน, ผลอ่อน ทำให้ใบส้มโอเรียวเล็ก กร้านบิด
งอ รอยแผลเป็นทางสีเทาเงินจากขั้วผลลงมาท่ัวผล  

- การป้องกันกำจัด  : ฉีดพ่นด้วยสารเฟนโพรพาทริน 10% EC อัตรา 30 CC./น้ำ 20 ลิตร หรือสารอิมิ
ดาโดลพริด อัตรา 10 CC./น้ำ 20 ลิตร หรือสารอะมาเม็กติน  

       อัตรา 10 CC./น้ำ 20 ลิตร  
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                     - ต้นทุนการผลิตส้มโอ แยกประเภท/รายการ   
 

รายการ รวมค่าใช้จ่าย 
พันธุ์  
  - ปริมาณท่ีใช้         -     ต้น/ไร่ 
  - ราคาต่อหน่วย      -     บาท/ต้น 

 
 

-    บาท / ไร่  
 

ปุ๋ยอินทรีย์  
  - ชนิด(สูตร)           ปุ๋ยคอก  
  - ปริมาณท่ีใช้         ๑,๒๔๐   กก./ไร่/ป ี
  - ราคาต่อกิโลกรัม    2       บาท 

 
 
 

๒,๔๘0 บาท / ไร่ / ปี 
 

ปุ๋ยเคมี  
  - ชนิด(สูตร)          1๖-1๖-๑๖/๒๕-๗-๗ 
  - ปริมาณท่ีใช้        ๔๙.๕/๔๙.๕    กก./ไร่/ปี 
  - ราคาต่อกิโลกรัม   20/๒๐   บาท 

 
 
 

1,๙๘0 บาท / ไร่ / ปี 

ฮอร์โมน/ อาหารเสริม/ อื่น ๆ 
  - ชนิด เปิดตาดอก, สารขั้วเหนียว 
  - ปริมาณท่ีใช้   ๔๐๐ cc, ๔๐๐ cc หน่วย/ไร/่ปี 
  - ราคาต่อหน่วย  ๐.๑๕/๐.๑๕  บาท 

 
 
 

          ๑๒๐ บาท / ไร่ / ปี 
 

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
  - ชนิด               สารกำจัดศัตรูพืช  
  - ปริมาณท่ีใช้       ๒๐๐ cc, ๔๐๐ cc  หน่วย/ไร่/ปี 
  - ราคาต่อหน่วย    0.๑๕, ๐.๑๕  บาท 

 
 

๒๘0 บาท / ไร่ / ปี 

ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ไร่) 
ก่อนเก็บเกี่ยว 
* เตรียมดิน/ลอกเลน    ๒,500     บาท/ไร่/ปี (แรงคน) 
* ตัดหญ้า                      -         บาท/ไร่/ปี 
* ใส่ปุ๋ย                         -         บาท/ไร่/ปี 
* ดูแลรักษาคุณภาพผลผลิต    -      บาท/ไร่/ปี 
* อื่น ๆ                            -      บาท/ไร่/ป ี

 
 

๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง (๒ ปี ลอก ๑ ครั้ง)  
ค่าเฉล่ียซึ่งเท่ากับ ๒,๕๐๐ บาท/ปี 

 
 

2,๕00 บาท / ไร่ / ปี 

ค่าจ้างเก็บเกี่ยว -     บาท / ไร่ / ปี 
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รายการ รวมค่าใช้จ่าย 

หลังเก็บเกี่ยว 
* คัดเกรด           -     บาท/ไร่/ป ี
* แปรรูปข้ันต้น     -    บาท/ไร่/ป ี
* ค่าตัดแต่งกิ่ง/ทางใบ/ทรงพุ่ม      -    บาท/ไร่/ปี 

 
 
 

-     บาท / ไร่ / ปี 

ค่าพลังงาน (น้ำมัน/ไฟฟ้า/แก๊ส)  ๑,๒๐๐ บาท/ไร่/ปี  ๑,๒๐๐    บาท / ไร่ / ปี 
ค่าเช่าพื้นที่ ๓,๐๐๐ บาท/ไร่/ป ี ๓,000  บาท / ไร่ / ปี 
ค่าวัสดุ (วัสดุห่อผลผลิต/อื่นๆ)      -     บาท/ไร่/ปี    -     บาท / ไร่ / ปี 
ค่าขนส่ง  -    บาท / ไร่ / ปี 

สรุปค่าใช้จ่ายทุกรายการ  1๑,๕๖0 บาท / ไร่ / ปี 

 
 
ต้นทุนการผลิตส้มโอ ต่อไร่/ปี 
 - ค่าปุ๋ยอินทรีย์         ๒,๔๘0  บาท 
   - ค่าปุ๋ยเคมี                          ๑,๙๘๐  บาท 
 - ค่าฮอร์โมน อาหารเสริม          ๑๒0   บาท 
 - ค่าสารป้องกันกำจัดศัตรพืูช        ๒๘0  บาท 
   - ค่าจ้างแรงงาน                     ๒,๕๐๐   บาท 
   - ค่าพลังงาน                         ๑,๒๐๐   บาท 
   - ค่าเช่าพื้นที่                         ๓,๐๐๐  บาท 
                                 รวม  ๑๑,๕๖๐  บาท 
     
รวมต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย ๑๑,5๖0 บาท/ไร่/ป ี
(ผลผลิตเฉล่ีย ๑,๕00 ผล/ไร่)  
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     - สถานการณ์ตลาดส้มโอ/วิธีการตลาด  
                   เกษตรกรส่วนมากจะไม่นำผลผลิตด้านการเกษตรไปขายเอง เนื่องจากไม่มีเวลาและไม่
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิตไปสู่ตลาดกลางได้ การจำหน่ายผลผลิตจะผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนเกษตรกร
บางรายมีการจำหน่ายผลผลิตเองบ้างแต่ส่วนน้อย สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนโยบายของ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มีการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน โดยการจัดตลาดจำหน่าย
ผลผลิตจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรงในงานเทศกาลต่าง ๆ อาทิเช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสารท
จีน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม ซึ่งการจัดตลาดสินค้าเกษตรนี้ จะทำให้
เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้เกษตรกรยังมีช่องทางจำหน่าย
ผลผลิตเองโดยจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น สวนเกษตรกร สถานที่ท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรม เช่น ตามวัดต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา และตามจุดรับซื้อสินค้าทางการเกษตร
ดังนี้  
 
 

จุดรับซื้อสินค้าทางการเกษตรส้มโอ ปี ๒๕๖๒ 
อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

NAME 
ชื่อจุดรับซื้อ 

TAMBOL 
ตำบล 

AMPHOE 
อำเภอ 

PROVINCE 
จังหวัด 

Address 
ท่ีอยู่ เลขท่ี หมู่

ท่ี 

Plant  
ชนิดพืช 

DEMAND_TON 
ปริมาณท่ีรับซื้อ

ได้ ตัน 

 
X 

 
Y 

นายสุรจิต  จันทร์รอด บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม ๑๓/๑ หมู่ ๕ ส้มโอ ๖ ตัน/วัน ๐๕๙๙๖๘๘ ๑๔๘๓๙๓๐ 
นายแนบ  กลั่นกลิ่น
หอม 

บางนางลี ่ อัมพวา สมุทรสงคราม ๖๑ หมู่ ๒ ส้มโอ ๖ ตัน/วัน ๐๖๐๑๘๒๘ ๑๔๘๓๙๕๗ 

นางรำเพย  สันติ
พิทักษ์วงศ์ 

สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม ๕๗/๑ หมู่ ๘ ส้มโอ ๕ ตัน/วัน ๐๖๐๒๓๖๔ ๑๔๘๔๑๕๔ 
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แผนท่ีเหมาะสมกับการปลูกลิ้นจี่  
 

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม หรือหอมลำเจียก ที่มาของข้อมูล 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ 
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       - จำนวนพ้ืนท่ีปลูก/เก็บเกี่ยวลิ้นจี่  
 
ตำบลอัมพวา    

    หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

- 
เทศบาลอัมพวา 
 ๘๕ ๘๕ 

รวม ๘๕ ๘๕  

 
 
ตำบลสวนหลวง       

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ แหลมสวนหลวง ๓๓ ๓๓ 
๒ แหลมสวนหลวง ๑๖ ๑๖ 
๓ โรงหม้อ ๑๔ ๑๔ 
๔ เตาปูน ๑๗ ๑๗ 
๕ คลองชุมปุก ๑๘ ๑๘ 
๖ ปากคลองสวนหลวง ๒๓ ๒๓ 
๗ คลองโพงพาง ๑๖ ๑๖ 
๘ ท้องคุ้ง ๓๑ ๓๑ 
๙ คลองชมพู่ ๓๘ ๓๘ 

๑๐ ท้องคุ้ง ๔๓ ๔๓ 
๑๑ คลองประชาชมช่ืน ๒๗ ๒๗ 
๑๒ คลองประชาชมช่ืน ๒๓ ๒๓ 
๑๓ คุ้งจำปี ๑๗ ๑๗ 
๑๔ วัดวรภูมิ ๑๖ ๑๖ 
๑๕ สามแยกคลองบางนางล่ี ๑๕ ๑๕ 

รวม ๓๔๗ ๓๔๗  

 
 
 



๑14 
 
ตำบลวัดประดู่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ วัดประดู่ ๔๘ ๔๘ 
๒ บางกระรี ้ ๑๙๖ ๑๙๖ 
๓ คลองประดู่ ๓๔ ๓๔ 
๔ ดอนบุก ๒๕ ๒๕ 
๕ ต้นมูก - - 
๖ ศาลาแดง - - 
๗ คลองขุด - - 
๘ ส่ีแยก - - 
๙ สัมโชติ - - 

๑๐ ทำเนียบ  - - 
รวม ๓๐๓  ๓๐๓  

 
ตำบลเหมืองใหม่  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ คลองกระทิง ๑๘๑ ๑๘๑ 
๒ คลองเหมืองใหม่ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๓ ปลายคลองเหมืองใหม่ ๕๑ ๕๑ 
๔ ปลายคลองอ้อม ๔๐ ๔๐ 
๕ คลองวัว ๔๖ ๔๖ 
๖ คลองชะนาง ๙๐ ๙๐ 
๗ คลองดอน ๑๙๑ ๑๙๑ 
๘ บางวันทอง ๗๑ ๗๑ 
๙ หัวหาด ๑๘๐ ๑๘๐ 

๑๐ บางวันทอง-แก้วเจริญ ๑๗๐ ๑๗๐ 
รวม ๑,๑๘๐ ๑,๑๘๐  

 



๑15 
 
ตำบลบางช้าง   

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ บ้านคลองลัดตาโชติ ๙ ๙ 
๒ บ้านคลองบางจาก ๔๐ ๔๐ 
๓ บ้านบางจาก ๕๘ ๕๘ 
๔ บ้านคลองลัดตาโชติ ๙ ๙ 
๕ บ้านคลองบางจาก ๔๐ ๔๐ 
๖ บ้านบางจาก ๕๘ ๕๘ 
๗ บ้านคลองสวนหลวง ๒๘ ๒๘ 
๘ บ้านคลองสวนหลวง ๖๐ ๖๐ 
๙ บ้านคลองดาวดึงษ์ ๑๖ ๑๖ 

๑๐ บ้านวัดปากง่าม ๑๕ ๑๕ 
๑๑ บ้านวัดลังกา ๒๘ ๒๘ 
๑๒ บ้านวัดคลองจุฬา ๕ ๕ 

รวม ๒๕๙ ๒๕๙  

 
ตำบลแควอ้อม  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ บ้านปลายคลองอ้อม ๑๑๑ ๑๑๑ 
๒ บ้านคลองอ้อม ๑๓๓ ๑๓๓ 
๓ บ้านปากคลองอ้อม ๗๐ ๗๐ 
๔ บ้านบางเชิงกรานต์ ๑๐๖ ๑๐๖ 
๕ บ้านบางเกาะ ๒๕๖ ๒๕๖ 
๖ บ้านปากน้ำ ๑๖๗ ๑๖๗ 
๗ บ้านบางแคใหญ่ ๑๙๑ ๑๙๑ 
๘ บ้านคลองบางแค ๑๑๖ ๑๑๖ 

รวม ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐  

 



๑16 
 
ตำบลบางแค 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ บ้านคลองตาต๋ัน ๖๕ ๖๕ 
๒ บ้านคลองบางแค ๗๒ ๗๒ 
๓ บ้านปากคลองวัว ๓๔ ๓๔ 
๔ บ้านคลองบุญนาค ๑๒ ๑๒ 
๕ บ้านคลองอ้อม ๑๐ ๑๐ 
๖ บ้านวัดปรก ๗๖ ๗๖ 
๗ บ้านปลายคลองบางแค ๙ ๙ 

รวม ๒๗๘ ๒๗๘  

 
 
ตำบลบางนางล่ี       

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ส้มโอ  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ บ้านคลองโพธิ์ ๗ ๗ 
๒ บ้านคลองเป้ง ๓๕ ๓๕ 
๓ บ้านคลองบางแค ๒๙ ๒๙ 
๔ บ้านคลองบางแค - - 
๕ บ้านคลองโพงพาง ๕ ๕ 

รวม ๗๖ ๗๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑17 
 
                     - ปริมาณผลผลิตรวม/ผลผลิตเฉลี่ยลิ้นจี่  
 
ตำบลอัมพวา  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ลิ้นจ่ี  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 
- เทศบาลตำบลอัมพวา ๕๐ ๗๐๐ 

รวม ๕๐ ๗๐๐ 

 
ตำบลสวนหลวง  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ลิ้นจ่ี  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 แหลมสวนหลวง 33 700 
2 แหลมสวนหลวง 16 700 
3 โรงหม้อ 14 700 
4 เตาปูน 17 700 
5 คลองชุมปุก 18 700 
6 ปากคลองสวนหลวง 23 700 
7 คลองโพงพาง 16 700 
8 ท้องคุ้ง 31 700 
9 คลองชมพู่ 38 700 

10 ท้องคุ้ง 43 700 
11 คลองประชาชมช่ืน 27 700 
12 คลองประชาชมช่ืน 23 700 
13 คุ้งจำปี 17 700 
14 วัดวรภูมิ 16 700 
15 สามแยกคลองบางนางล่ี 15 700 

รวม 347 700 
 
 
 
 
 



๑๑8 
 
ตำบลวัดประดู่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ลิ้นจ่ี  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

๑ วัดประดู่ 41 700 
๒ บางกระรี ้ 80 700 
๓ คลองประดู่ 20 700 
๔ ดอนบุก 20 700 
๕ ต้นมูก - - 
๖ ศาลาแดง - - 
๗ คลองขุด - - 
๘ ส่ีแยก - - 
๙ สัมโชติ - - 

๑๐ ทำเนียบ - - 
รวม ๑๒๐ 700   

 
ตำบลเหมืองใหม่  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ลิ้นจ่ี  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 คลองกระทิง 137 700 
2 คลองเหมืองใหม่ 114 700 
๓ ปลายคลองเหมืองใหม่ 40 700 
๔ ปลายคลองอ้อม 35 700 
๕ คลองวัว 40 700 
6 คลองชะนาง 75 700 
๗ คลองดอน 138 700 
๘ บางวันทอง 60 700 
๙ หัวหาด 137 700 
๑๐ บางวันทอง-แก้วเจริญ 109 700 

รวม 885 700 
 

 
 



๑๑9 
 

ตำบลบางช้าง   

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ลิ้นจ่ี  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 บ้านคลองลัดตาโชติ 15 700 
๒ บ้านคลองบางจาก 22 700 
๓ บ้านบางจาก 60 700 
๔ บ้านคลองสวนหลวง 58 700 
๕ บ้านคลองสวนหลวง 50 700 
๖ บ้านคลองดาวดึงษ์ 10 700 
7 บ้านวัดปากง่าม 15 700 
8 บ้านวัดลังกา 10 700 
๙ บ้านวัดคลองจุฬา 5 700 

รวม 245 700 
 
ตำบลแควอ้อม 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ลิ้นจ่ี  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 บ้านปลายคลองอ้อม 90 700 
2 บ้านคลองอ้อม 60 700 
๓ บ้านปากคลองอ้อม 80 700 
๔ บ้านบางเชิงกรานต์ 90 700 
๕ บ้านบางเกาะ 180 700 
๖ บ้านปากน้ำ 40 700 
๗ บ้านบางแคใหญ่ 150 700 
๘ บ้านคลองบางแค 30 700 

รวม 720 700   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑20 
 
ตำบลบางแค 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ลิ้นจ่ี  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 บ้านคลองตาต๋ัน 55 700 
๒ บ้านคลองบางแค 72 700 
๓ บ้านปากคลองวัว 3   00 
๔ บ้านคลองบุญนาค 12 700 
๕ บ้านคลองอ้อม 10  00 
๖ บ้านวัดปรก 76  00 
๗ บ้านปลายคลองบางแค 9 700 

รวม 268 700 - 
 

 
 

ตำบลบางนางล่ี  

หมู่ที่ ช่ือบ้าน 
ลิ้นจ่ี  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 
๑ บ้านคลองโพธิ์ 6 700 
๒ บ้านคลองเป้ง 28 700 
๓ บ้านคลองบางแค 10 700 
๔ บ้านคลองบางแค 1 700 
๕ บ้านคลองโพงพาง 6 700 

รวม 51 700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑21 
 
              - เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จลิ้นจี่ ท่ีเป็นต้นแบบในพ้ืนท่ี   

                ๑. นายบุญธรรม แดงสกุล   
 

 
 

                    ดินฟ้าอากาศมีอิทธิพลต่อพืชและสัตว์ ปี พ.ศ.2557 อากาศหนาวยาวนานกว่าปีที่              
ผ่าน ๆ มา ทำให้ล้ินจี่ในจังหวัดสมุทรสงครามติดผลดีมาก คาดว่ารวมแล้วประมาณ 6-7,000 ตัน       
ในพืน้ที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 7,500 ไร่ “ถือว่าเป็นการติดมากที่สุด ในรอบ 23 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2543 เป็นต้นมา” นายบุญธรรมบอก 

                     นายบุญธรรม แดงสกุล เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ชาวตำบล                 
เหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รอบรู้เรื่อง “ลิ้นจี่” เป็นอย่างดี ในแต่ละวัน ทั้งเฝ้าจด
สภาพอากาศ และสังเกตว่ามีผลต่อความเปล่ียนแปลงล้ินจี่อย่างไร วงจรเหล่านี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน 
ทำให้ลุงเกิดองค์ความรู้ใหม่จนกลายเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่รู้จักกันทั้งในประเทศไทยและต่างชาติ 

 

 

 

 



๑22 

 

ภาพลิ้นจี่สวนนายบุญธรรม  แดงสกุล 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



๑23 
ตารางบันทึกสภาพอากาศลิ้นจี่ สวนนายบุญธรรม แดงสกุล 

ลิ้นจี่ ปี ๒๕52 
วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 

1 พ.ย. 52 30 24 76 
2 พ.ย. 52 31 24 76 
3 พ.ย. 52 25 24 75 
4 พ.ย. 52 27 20 70 
5 พ.ย. 52 31 21 70 
6 พ.ย. 52 31 24 75 
7 พ.ย. 52 32 22 72 
8 พ.ย. 52 32 22 75 
9 พ.ย. 52 33 24 75 

10 พ.ย. 52 33 24 76 
11 พ.ย. 52 32 25 76 
12 พ.ย. 52 33 24 74 
13 พ.ย. 52 34 24 74 
14 พ.ย. 52 36 24 76 
15 พ.ย. 52 31 25 77 
16 พ.ย. 52 33 24 75 
17 พ.ย. 52 33 24 76 
18 พ.ย. 52 31 24 75 
19 พ.ย. 52 29 20 69 
20 พ.ย. 52 30 20 68 
21 พ.ย. 52 29 20 68 
22 พ.ย. 52 26 18 65 
23 พ.ย. 52 28 17 63 
24 พ.ย. 52 28 17 63 
25 พ.ย. 52 30 17 62 
26 พ.ย. 52 30 22 72 
27 พ.ย. 52 31 22 72 
28 พ.ย. 52 32 22 72 
29 พ.ย. 52 32 23 72 



๑24 
 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
30 พ.ย. 52 32 22 71 
1 ธ.ค 52 32 22 72 
2 ธ.ค 52 31 20 70 
๓ ธ.ค. 52 30 20 68 
๔ ธ.ค. 52 30 21 70 
5 ธ.ค. 52 30 22 72 
6 ธ.ค. 52 30 20 68 
7 ธ.ค. 52 31 21 70 
8 ธ.ค. 52 27 23 73 
9 ธ.ค. 52 29 23 73 

10 ธ.ค. 52 27 21 70 
11 ธ.ค. 52 27 19 68 
12 ธ.ค. 52 26 16 66 
13 ธ.ค. 52 26 16 60 
14 ธ.ค. 52 28 17 62 
15 ธ.ค. 52 29 21 68 
16 ธ.ค. 52 30 22 72 
17 ธ.ค. 52 28 22 72 
18 ธ.ค. 52 28 20 68 
19 ธ.ค. 52 28 19 66 
20 ธ.ค. 52 29 19 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑25 
ลิ้นจี่ ปี ๒๕53 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
1 พ.ย. 53 28 20 67 
2 พ.ย. 53 27 21 69 
3 พ.ย. 53 27 23 72 
4 พ.ย. 53 29 21 68 
5 พ.ย. 53 29 21 68 
6 พ.ย. 53 30 22 70 
7 พ.ย. 53 29 23 72 
8 พ.ย. 53 31 23 72 
9 พ.ย. 53 30 24 73 

10 พ.ย. 53 30 23 72 
11 พ.ย. 53 30 24 72 
12 พ.ย. 53 29 23 73 
13 พ.ย. 53 30 24 74 
14 พ.ย. 53 31 22 72 
15 พ.ย. 53 31 23 72 
16 พ.ย. 53 28 25 75 
17 พ.ย. 53 30 24 74 
18 พ.ย. 53 32 23 73 
19 พ.ย. 53 31 24 75 
20 พ.ย. 53 30 24 74 
21 พ.ย. 53 32 22 70 
22 พ.ย. 53 32 23 72 
23 พ.ย. 53 32 23 72 
24 พ.ย. 53 32 23 72 
25 พ.ย. 53 29 23 72 
26 พ.ย. 53 31 17 62 
27 พ.ย. 53 31 16 64 
28 พ.ย. 53 31 19 66 
29 พ.ย. 53 32 20 68 
30 พ.ย. 53 31 19 66 



๑26 
วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
1 ธ.ค 53 30 19 66 
2 ธ.ค 53 30 19 66 
๓ ธ.ค. 53 31 21 69 
๔ ธ.ค. 53 30 19 66 
5 ธ.ค. 53 29 20 68 
6 ธ.ค. 53 29 18 64 
7 ธ.ค. 53 29 17 63 
8 ธ.ค. 53 30 19 66 
9 ธ.ค. 53 31 19 68 

10 ธ.ค. 53 31 19 68 
11 ธ.ค. 53 31 18 64 
12 ธ.ค. 53 32 18 66 
13 ธ.ค. 53 32 19 67 
14 ธ.ค. 53 33 23 72 
15 ธ.ค. 53 33 21 70 
16 ธ.ค. 53 33 21 70 
17 ธ.ค. 53 31 22 72 
18 ธ.ค. 53 30 22 72 
19 ธ.ค. 53 30 22 72 
20 ธ.ค. 53 29 22 72 
21 ธ.ค. 53 30 20 72 
22 ธ.ค. 53 29 20 68 
23 ธ.ค. 53 30 19 66 
24 ธ.ค. 53 32 19 66 
25 ธ.ค. 53 33 19 66 
26 ธ.ค. 53 31 21 69 
27 ธ.ค. 53 32 22 70  
28 ธ.ค. 53 32 22 72 
29 ธ.ค. 53 32 23 72 

(ดอกเริ่มบาน) 
30 ธ.ค. 53 32 23 72 



127 
ลิ้นจี่ ปี ๒๕5๔ 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
1 พ.ย. 54 23 31 74 
2 พ.ย. 54 23 31 73 
3 พ.ย. 54 23 32 73 
4 พ.ย. 54 23 32 72 
5 พ.ย. 54 23 32 72 
6 พ.ย. 54 23 32 72 
7 พ.ย. 54 23 33 72 
8 พ.ย. 54 23 33 72 
9 พ.ย. 54 22 33 72 

10 พ.ย. 54 22 31 72 
11 พ.ย. 54 23 31 72 
12 พ.ย. 54 22 31 70 
13 พ.ย. 54 23 30 73 
14 พ.ย. 54 23 32 72 
15 พ.ย. 54 22 31 72 
16 พ.ย. 54 23 31 74 
17 พ.ย. 54 22 32 72 
18 พ.ย. 54 21 32 72 
19 พ.ย. 54 21 33 71 
20 พ.ย. 54 23 32 72 
21 พ.ย. 54 21 31 70 
22 พ.ย. 54 23 32 72 
23 พ.ย. 54 24 32 74 
24 พ.ย. 54 24 30 74 
25 พ.ย. 54 23 30 72 
21 ธ.ค. 54 21 31 68 
22 ธ.ค. 54 22 32 68 
23 ธ.ค. 54 22 31 72 
24 ธ.ค. 54 22 32 70 
25 ธ.ค. 54 23 32 72 



๑๒8 
 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
๒๖ ธ.ค. 54 19 31 72 
27 ธ.ค. 54 18 28 68 
28 ธ.ค. 54 18 29 66 
29 ธ.ค. 54 18 27 66 
30 ธ.ค.54 18 30 64 
1 ม.ค. 55 19 30 66 
2 ม.ค. 55 20 30 68 
3 ม.ค. 55 20 31 68 
4 ม.ค. 55 22 31 72 
5 ม.ค. 55 23 30 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒9 
 
ลิ้นจี่ ปี ๒๕55 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
26 พ.ย. 55 22 30 72 
27 พ.ย. 55 22 31 72 
28 พ.ย. 55 22 32 72 
29 พ.ย. 55 23 32 72 
30 พ.ย. 55 22 32 71 
1 ธ.ค. 55 22 32 72 
2 ธ.ค. 55 20 31 70 
3 ธ.ค. 55 20 30 68 
4 ธ.ค. 55 21 30 70 
5 ธ.ค. 55 22 30 72 
6 ธ.ค. 55 20 30 68 
7 ธ.ค. 55 21 31 70 
8 ธ.ค. 55 23 27 73 
9 ธ.ค. 55 23 29 73 

10 ธ.ค. 55 21 27 70 
11 ธ.ค. 55 19 27 68 
12 ธ.ค. 55 16 26 66 
13 ธ.ค. 55 16 26 60 
14 ธ.ค. 55 17 28 62 
15 ธ.ค. 55 21 29 68 
16 ธ.ค. 55 22 30 72 
17 ธ.ค. 55 22 28 72 
18 ธ.ค. 55 20 28 68 
19 ธ.ค. 55 19 28 66 
20 ธ.ค. 55 19 29 60 
21 ธ.ค. 55 19 29 67 
22 ธ.ค. 55 21 29 70 
23 ธ.ค. 55 23 31 72 
24 ธ.ค. 55 22 27 72 



๑30 
 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
25 ธ.ค. 55 20 25 68 
26 ธ.ค. 55 19 25 62 
27 ธ.ค. 55 17 27 62 
28 ธ.ค. 55 18 30 64 
29 ธ.ค. 55 20 30 70 
30 ธ.ค. 55 19 31 66 
31 ธ.ค. 55 20 31 68 
1 ม.ค. 56 21 32 70 
2 ม.ค. 56 23 30 72 
3 ม.ค. 56 24 30 72 
๔ ม.ค.56 23 32 73 
5 ม.ค.56 23 32 73 
6 ม.ค. 56 22 32 72 
7 ม.ค.56 22 32 78 
8 ม.ค.56 20 31 68 
9 ม.ค.56 19 29 68 

10 ม.ค. 56 19 30 68 
11 ม.ค.56 21 30 70 
12 ม.ค.56 19 29 68 
13 ม.ค. 56 21 29 70 
14 ม.ค.56 23 30 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑31 
ลิ้นจี่ ปี ๒๕5๖    (ปี 2556 – 2557 ออกดอก 2 รุ่น รุ่นท่ี 1 35% เริ่มบาน ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
รุ่นท่ี 2  55% เริ่มบาน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)  

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
1 พ.ย. 56 30 25 76 
2 พ.ย. 56 32 25 76 
3 พ.ย. 56 32 24 74 
4 พ.ย. 56 32 21 70 
5 พ.ย. 56 32 21 69 
6 พ.ย. 56 32 23 74 
7 พ.ย. 56 29 22 72 
8 พ.ย. 56 24 23 75 
9 พ.ย. 56 30 24 75 

10 พ.ย. 56 31 24 75 
11 พ.ย. 56 32 23 72 
12 พ.ย. 56 31 23 74 
13 พ.ย. 56 31 24 74 
14 พ.ย. 56 27 24 75 
15 พ.ย. 56 30 24 75 
16 พ.ย. 56 25 23 74 
17 พ.ย. 56 28 23 73 
18 พ.ย. 56 30 24 74 
19 พ.ย. 56 30 23 74 
20 พ.ย. 56 30 23 73 
21 พ.ย. 56 30 23 72 
22 พ.ย. 56 29 23 72 
23 พ.ย. 56 29 24 74 
24 พ.ย. 56 26 24 75 
25 พ.ย. 56 29 23 73 
26 พ.ย. 56 28 24 74 

(ฝนตก) 
27 พ.ย. 56 31 24 74 
28 พ.ย. 56 31 24 76 
29 พ.ย. 56 29 24 75 
30 พ.ย. 56 29 21 70 



๑32 
วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
1 ธ.ค. 56 29 21 70 
2 ธ.ค. 56 28 20 66 
๓ ธ.ค. 56 27 17 63 
๔ ธ.ค. 56 28 17 63 
5 ธ.ค. 56 28 18 64 
6 ธ.ค. 56 29 20 68 
7 ธ.ค. 56 28 20 67 
8 ธ.ค. 56 28 18 65 
9 ธ.ค. 56 29 18 64 

10 ธ.ค. 56 29 19 65 
11 ธ.ค. 56 30 19 65 
12 ธ.ค. 56 30 19 66 
13 ธ.ค. 56 30 20 66 
14 ธ.ค. 56 30 21 68 
15 ธ.ค. 56 32 21 68 

(เร่ิมแทงช่อดอก) 
16 ธ.ค. 56 30 22 70 
17 ธ.ค. 56 25 22 70 
18 ธ.ค. 56 25 16 60 
19 ธ.ค. 56 25 16 60 
20 ธ.ค. 56 25 15 60 
21 ธ.ค. 56 26 15 58 
22 ธ.ค. 56 25 15 58 
23 ธ.ค. 56 26 15 58 
24 ธ.ค. 56 26 16 61 
25 ธ.ค. 56 25 16 59 
26 ธ.ค. 56 26 15 58 
27 ธ.ค. 56 27 14 58 

(รุ่นที่ ๒ เร่ิมแทงช่อดอก 
แต่ช่อดอกไม่ค่อยเจริญ 
เพราะอากาศเย็นมาก) 

28 ธ.ค. 56 26 14 56 
 



๑33 
 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
29 ธ.ค. 56 26 14 56 
30 ธ.ค. 56 26 16 58 
31 ธ.ค. 56 27 17 62 
๑ ม.ค. 57 28 15 60 
2 ม.ค. 57 29 16 58 
3 ม.ค. 57 31 16 61 
4 ม.ค. 57 31 16 60 
5 ม.ค. 57 30 18 62 
6 ม.ค. 57 31 18 64 
7 ม.ค. 57 31 20 66 
8 ม.ค. 57 31 19 66 
9 ม.ค. 57 31 20 68 

10 ม.ค. 57 31 19 68 
11 ม.ค. 57 30 19 68 
12 ม.ค. 57 30 19 66 
13 ม.ค. 57 29 18 64 
14 ม.ค. 57 28 18 62 
15 ม.ค. 57 28 16 60 
16 ม.ค. 57 27 15 58 
17 ม.ค. 57 28 14 57 
18 ม.ค. 57 28 15 58 
19 ม.ค. 57 26 17 61 
20 ม.ค. 57 27 14 58 
21 ม.ค. 57 27 18 64 
22 ม.ค. 57 25 14 56 
23 ม.ค. 57 27 12 54 
24 ม.ค. 57 28 11 52 
25 ม.ค. 57 29 12 54 
26 ม.ค. 57 30 13 56 
27 ม.ค. 57 30 16 62 
28 ม.ค. 57 30 18 64 
29 ม.ค. 57 31 17 64 



๑34 
 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
๓๐ ม.ค. 57 ๓๑ ๑๘ 6๖ 
๓๑ ม.ค. 57 ๓๑ ๑๘ 6๔ 
๑ ก.พ. 57 3๑ ๑๖ 6๒ 
2 ก.พ. 57 3๒ ๑๗ 6๒ 
๓ ก.พ. 57 ๓๓ ๑๙ ๖๔ 
๔ ก.พ. 57 ๓๒ ๑๙ ๖๔ 
5 ก.พ. 57 ๓๒ ๒๓ ๗๒ 

 
ลิ้นจี่ ปี ๒๕57 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
1 พ.ย. 57 32 25 76 
2 พ.ย. 57 31 26 78 
3 พ.ย. 57 30 25 76 
4 พ.ย. 57 27 24 76 
5 พ.ย. 57 30 25 76 
6 พ.ย. 57 32 25 76 
7 พ.ย. 57 32 26 76 
8 พ.ย. 57 32 25 76 
9 พ.ย. 57 32 25 76 

10 พ.ย. 57 32 25 76 
11 พ.ย. 57 33 25 76 
12 พ.ย. 57 33 25 76 
13 พ.ย. 57 32 25 76 
14 พ.ย. 57 31 24 74 
15 พ.ย. 57 31 23 73 
16 พ.ย. 57 32 24 74 
17 พ.ย. 57 32 23 73 
18 พ.ย. 57 31 23 74 
19 พ.ย. 57 31 22 72 
20 พ.ย. 57 31 21 70 
21 พ.ย. 57 30 20 68 



๑35 
 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
22 พ.ย. 57 31 21 70 
23 พ.ย. 57 32 22 71 
24 พ.ย. 57 31 23 72 
25 พ.ย. 57 33 23 73 
26 พ.ย. 57 32 24 74 
27 พ.ย. 57 32 24 76 

(ฝนตก) 
28 พ.ย. 57 33 24 75 
29 พ.ย. 57 34 25 76 
30 พ.ย. 57 33 25 76 
1 ธ.ค 57 33 25 76 
2 ธ.ค 57 30 25 76 
๓ ธ.ค. 57 30 25 76 
๔ ธ.ค. 57 30 25 76 

(ฝนตก) 
5 ธ.ค. 57 29 25 76 
6 ธ.ค. 57 31 24 76 
7 ธ.ค. 57 32 24 74 
8 ธ.ค. 57 32 24 74 
9 ธ.ค. 57 31 22 72 

10 ธ.ค. 57 31 21 70 
11 ธ.ค. 57 31 21 70 
12 ธ.ค. 57 30 23 72 
13 ธ.ค. 57 26 22 71 
14 ธ.ค. 57 29 22 70 
15 ธ.ค. 57 30 20 68 
16 ธ.ค. 57 30 20 68 
17 ธ.ค. 57 26 22 72 
18 ธ.ค. 57 27 21 70 
19 ธ.ค. 57 28 19 66 



๑36 
 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
20 ธ.ค. 57 28 18 64 
21 ธ.ค. 57 30 18 64 
22 ธ.ค. 57 27 21 70 
23 ธ.ค. 57 27 19 66 
24 ธ.ค. 57 28 18 64 
25 ธ.ค. 57 31 22 72 
26 ธ.ค. 57 31 21 69 
27 ธ.ค. 57 29 21 70 
28 ธ.ค. 57 29 23 74 
29 ธ.ค. 57 29 21 70 
30 ธ.ค. 57 29 19 66 
31 ธ.ค. 57 29 18 64 
1 ม.ค. 58 27 17 62 

(เริ่มแทงช่อดอก) 
2 ม.ค. 58 28 16 61 
3 ม.ค. 58 28 15 60 
4 ม.ค. 58 30 16 60 
5 ม.ค. 58 32 18 64 
6 ม.ค. 58 33 19 66 
7 ม.ค. 58 32 20 68 
8 ม.ค. 58 26 24 74 

(ฝนตก) 
9 ม.ค. 58 29 22 71 

10 ม.ค. 58 28 23 72 
11 ม.ค. 58 25 22 72 
12 ม.ค. 58 24 21 68 
13 ม.ค. 58 27 21 68 
14 ม.ค. 58 28 17 62 

 
 
 



๑37 
ลิ้นจี่ ปี ๒๕58 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
๑ พ.ย. ๕๘ 25 33 76 
2 พ.ย. ๕๘ 25 31 75 
3 พ.ย. ๕๘ 24 29 74 
4 พ.ย. ๕๘ 25 32 76 
5 พ.ย. ๕๘ 25 32 76 
6 พ.ย. ๕๘ 25 31 76 
7 พ.ย. ๕๘ 26 28 78 
8 พ.ย. ๕๘ 24 27 75 
9 พ.ย. ๕๘ 25 31 75 

10 พ.ย. ๕๘ 25 32 76 
11 พ.ย. ๕๘ 24 32 75 
12 พ.ย. ๕๘ 24 34 75 
13 พ.ย. ๕๘ 26 33 78 
14 พ.ย. ๕๘ 26 29 76 
15 พ.ย. ๕๘ 25 34 76 
16 พ.ย. ๕๘ 25 34 76 
17 พ.ย. ๕๘ 25 34 76 
18 พ.ย. ๕๘ 25 34 76 
19 พ.ย. ๕๘ 24 33 75 
20 พ.ย. ๕๘ 25 33 76 
21 พ.ย. ๕๘ 23 33 74 
22 พ.ย. ๕๘ 24 33 74 
23 พ.ย. ๕๘ 24 33 74 
24 พ.ย. ๕๘ 24 34 75 
25 พ.ย. ๕๘ 25 33 76 
26  พ.ย. 58 26 32 78 
27  พ.ย. 58 25 30 75 
28  พ.ย. 58 24 29 74 
29  พ.ย. 58 23 32 72 
30  พ.ย. 58 25 33 74 



๑๓8 
 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
1 ธ.ค. 58 24 34 74 
2 ธ.ค. 58 25 33 75 
3 ธ.ค. 58 24 32 74 
4 ธ.ค. 58 24 33 74 
5 ธ.ค. 58 24 31 74  

(ฝนตก) 
6 ธ.ค. 58 24 29 74 
7 ธ.ค. 58 23 30 72 
8 ธ.ค. 58 23 31 72 
9 ธ.ค. 58 22 32 72 

10 ธ.ค. 58 23 33 72 
11 ธ.ค. 58 23 34 72 
12 ธ.ค. 58 24 34 74 
13 ธ.ค. 58 23 34 72 
14 ธ.ค. 58 24 38 74 
15 ธ.ค. 58 24 32 74 
16 ธ.ค. 58 24 33 74 
17 ธ.ค. 58 24 30 74 
18 ธ.ค. 58 20 28 68 
19 ธ.ค. 58 19 28 66 
20 ธ.ค. 58 19 29 66 

 
ลิ้นจี่ ปี ๒๕59 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
1 พ.ย. 59 30 26 78 
2 พ.ย. 59 30 26 78 
3 พ.ย. 59 30 25 76 
4 พ.ย. 59 29 24 75 
5 พ.ย. 59 31 24 74 
6 พ.ย. 59 32 25 76 



๑๓9 
 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
7 พ.ย. 59 32 26 78 
8 พ.ย. 59 32 26 78 
9 พ.ย. 59 30 27 78 

10 พ.ย. 59 31 26 78 
11 พ.ย. 59 30 25 78 
12 พ.ย. 59 31 24 74 
13 พ.ย. 59 31 25 76 
14 พ.ย. 59 33 24 75 
15 พ.ย. 59 27 24 76 
16 พ.ย. 59 33 25 76 
17 พ.ย. 59 32 24 74 
18 พ.ย. 59 32 23 72 
19 พ.ย. 59 32 23 72 
20 พ.ย. 59 32 25 76 
21 พ.ย. 59 32 26 76 
22 พ.ย. 59 32 24 75 
23 พ.ย. 59 32 24 74 
24 พ.ย. 59 31 26 78 
25 พ.ย. 59 32 25 78 
26 พ.ย. 59 31 25 76 
27 พ.ย. 59 31 25 76 
28 พ.ย. 59 30 24 74 
29 พ.ย. 59 31 23 72 
30 พ.ย. 59 30 23 72 
1 ธ.ค 59 29 22 70 
2 ธ.ค 59 30 24 74 
๓ ธ.ค. 59 29 24 75 
๔ ธ.ค. 59 30 23 73 
5 ธ.ค. 59 29 24 74 
6 ธ.ค. 59 28 24 75 



๑40 
 

วัน/เดือน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิช้ืน 
7 ธ.ค. 59 29 23 74 
8 ธ.ค. 59 28 23 72 
9 ธ.ค. 59 30 21 70 

10 ธ.ค. 59 31 21 70 
11 ธ.ค. 59 30 20 68 
12 ธ.ค. 59 30 20 68 
13 ธ.ค. 59 32 20 68 
14 ธ.ค. 59 30 21 69 
15 ธ.ค. 59 29 25 78 
16 ธ.ค. 59 25 23 74 
17 ธ.ค. 59 28 23 72 
18 ธ.ค. 59 30 20 68 
19 ธ.ค. 59 31 20 68 
20 ธ.ค. 59 32 21 70 
21 ธ.ค. 59 33 22 72 
22 ธ.ค. 59 30 25 74 

(เริ่มแทงช่อดอกบ้าง
บางต้น มีใบอ่อนปน) 

23 ธ.ค. 59 30 24 74 
24 ธ.ค. 59 31 23 72 
25 ธ.ค. 59 32 22 72 
26 ธ.ค. 59 33 23 72 
27 ธ.ค. 59 32 23 74  
28 ธ.ค. 59 28 21 70 
29 ธ.ค. 59 27 20 65 
30 ธ.ค. 59 27 19 65 
31 ธ.ค 59 28 22 68 
1 ม.ค. 60 28 22 68 
2 ม.ค. 60 30 23 72 



๑41 
 

วัน/เดือน อุณหภูมติ่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมชิื้น 
3 ม.ค. 60 30 24 72 
4 ม.ค. 60 28 22 70 
5 ม.ค. 60 28 23 72 
6 ม.ค. 60 27 23 74 
7 ม.ค. 60 28 24 74 
8 ม.ค. 60 24 24 76 

(ฝนตก) 
9 ม.ค. 60 25 23 74 

10 ม.ค. 60 25 23 74 
11 ม.ค. 60 28 23 74 
12 ม.ค. 60 31 24 75 
13 ม.ค. 60 31 23 72 
14 ม.ค. 60 32 21 70 
15 ม.ค. 60 32 23 74 
16 ม.ค. 60 29 23 72 
17 ม.ค. 60 26 25 74 

(ฝนตก) 
18 ม.ค. 60 31 24 74 

(ดอกเร่ิมบานบางต้น
แต่ละต้นมีใบอ่อน 

ปนมาก) 
19 ม.ค. 60 32 23 72 
20 ม.ค. 60 32 23 72 
21 ม.ค. 60 31 23 72 
22 ม.ค. 60 30 23 74 
23 ม.ค. 60 28 23 72 
24 ม.ค. 60 29 21 68 

 



๑42 

 
วัน/เดือน อุณหภูมติ่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมชิื้น 

25 ม.ค. 60 30 20 68 
26 ม.ค. 60 29 21 70 
2๗ ม.ค. 60 31 22 72 
28 ม.ค. 60 30 20 68 
29 ม.ค. 60 30 19 68 
30 ม.ค. 60 32 19 68 

(แตกใบอ่อนหมดทุก
ต้น ไม่ติดผลเลย) 

 
ลิ้นจี่ ปี ๒๕๖๐ 

วัน/เดือน อุณหภูมติ่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมชิื้น 
1 พ.ย. 60 24 29 24 
2 พ.ย. 60 24 31 24 
3 พ.ย. 60 25 30 20 
4 พ.ย. 60 22 29 71 
5 พ.ย. 60 24 26 78 
6 พ.ย. 60 21 25 71 
7 พ.ย. 60 22 28 71 
8 พ.ย. 60 24 26 75 
9 พ.ย. 60 24 26 75 

10 พ.ย. 60 24 30 74 
11 พ.ย. 60 24 28 76 
12 พ.ย. 60 24 30 74 
13 พ.ย. 60 24 29 75 
14 พ.ย. 60 25 30 76 
15 พ.ย. 60 24 31 74 
16 พ.ย. 60 25 30 76 



๑43 
 

วัน/เดือน อุณหภูมติ่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมชิื้น 
17 พ.ย. 60 25 31 76 
18 พ.ย. 60 24 33 74 
19 พ.ย. 60 24 33 76 
20 พ.ย. 60 24 29 76 
21 พ.ย. 60 25 25 76 
22 พ.ย. 60 23 28 76 
23 พ.ย. 60 23 28 76 
24 พ.ย. 60 24 28 76 
25 พ.ย. 60 24 28 74 
26 พ.ย. 60 23 30 76 
27 พ.ย. 60 23 30 73 
28 พ.ย. 60 22 30 72 
29 พ.ย. 60 23 29 72 
30 พ.ย. 60 24 31 76 
1 ธ.ค 60 24 31 72 
2 ธ.ค 60 23 31 72 
๓ ธ.ค. 60 22 32 72 
๔ ธ.ค. 60 24 30 74 
5 ธ.ค. 60 26 28 76 
6 ธ.ค. 60 23 31 74 
7 ธ.ค. 60 23 31 72 
8 ธ.ค. 60 23 30 74 
9 ธ.ค. 60 23 30 72 

10 ธ.ค. 60 23 31 72 
11 ธ.ค. 60 22 31 72 
12 ธ.ค. 60 23 32 72 
13 ธ.ค. 60 23 33 72 



๑44 
วัน/เดือน อุณหภูมติ่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมชิื้น 

14 ธ.ค. 60 23 34 74 
15 ธ.ค. 60 23 33 74 
16 ธ.ค. 60 24 31 76 
17 ธ.ค. 60 22 33 72 
18 ธ.ค. 60 19 26 66 
19 ธ.ค. 60 15 23 62 
20 ธ.ค. 60 13 24 52 
21 ธ.ค. 60 15 24 60 
22 ธ.ค. 60 15 27 58 
23 ธ.ค. 60 20 31 58 
24 ธ.ค. 60 19 32 66 
25 ธ.ค. 60 22 28 70 
26 ธ.ค. 60 21 25 68 
27 ธ.ค. 60 19 20 66  

(วันนี้ฝนตกมาก) 
28 ธ.ค. 60 20 22 68 
29 ธ.ค. 60 21 28 70 
30 ธ.ค. 60 22 29 72 
31 ธ.ค. 60 23 28 74 

(เริ่มแทงช่อดอก) 
1 ม.ค. 61 20 28 70 
2 ม.ค. 61 20 29 68 
3 ม.ค. 61 22 30 72 
4 ม.ค. 61 21 31 72 
5 ม.ค. 61 22 32 72 
6 ม.ค. 61 22 31 72 
7 ม.ค. 61 24 31 76 

(ฝนตก) 
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วัน/เดือน อุณหภูมติ่ำ อุณหภูมิสูง อุณหภูมชิื้น 
8 ม.ค. 61 24 32 76 
9 ม.ค. 61 23 33 72 

10 ม.ค. 61 24 25 76 
11 ม.ค. 61 22 26 74 
12 ม.ค. 61 21 25 68 
13 ม.ค. 61 18 25 64 

(บางต้นช่อเริ่มยาวสุด) 
14 ม.ค. 61 16 27 62 
15 ม.ค. 61 17 29 62 
- ออกดอกวันที่  4 ธันวาคม  2552  

  ดอกเร่ิมบาน 30 ธันวาคม  2552 
เร่ิมแดง 5 มีนาคม 2553 
กำลังดี 25 มีนาคม 2553 (300 กิโลกรัม) 

- แทงช่อดอก  12 พฤศจิกายน  2553 
ดอกเร่ิมบาน 8 ธันวาคม 2553  ไม่ติดเลย 
รุ่น 2 แทงช่อดอก  10 มกราคม  255๔ 
ดอกเร่ิมบาน 11 กุมภาพันธ์ 2554 
เร่ิมแดง 6 เมษายน 2554 
เก็บ 22 เมษายน 2554 
หมด 4 พฤษภาคม 2554  

- เร่ิมเห็นดอก 15 ธันวาคม 2546 
ดอกเร่ิมบาน ๑3 มกราคม 25๔๗ 
เร่ิมแดง ๑๔ มีนาคม 25๔๗ 
เร่ิมเก็บ 1 เมษายน 2547  
กำลังดี 5 เมษายน 255๗  
หมด 17 เมษายน 255๗ 

- เร่ิมแทงช่อดอก 1 มกราคม 2558 
ดอกเร่ิมบาน ๑ กุมภาพันธ์ 25๔8 
เร่ิมแดง 2๔ มีนาคม 25๔8 
เร่ิมเก็บ 11 เมษายน 2548 
กำลังดี 25 เมษายน 2558 
หมด 25 เมษายน 2558 3,500 กิโลกรัม 
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                       ๒. นายอดิศักดิ์ ช่วงแย้ม บ้านเลขที่ ๑๖/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนางล่ี อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๖๖๒๗๐๓ โดยมีผลงานดังนี้  

                    ๑. ประธานศูนย์เรียนรู้พัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง     
                              ๒. ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล     
                              ๓. ประธานสภาวัฒนธรรมประจำตำบลบางนางล่ี 
                              ๔. ผู้นำเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางเกษตรระดับตำบล, 
อำเภอ, จังหวัด    
                              ๕. กรรมการศึกษา กศน. อำเภออัมพวา       
                              ๖. หมอดินอาสาระดับตำบล อำเภอ      
                              ๗. ครูบัญชีอาสาระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด   
                              ๘. คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
                              ๙. คณะกรรมการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง วิจัยคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลอง, การวิเคราะห์ดินในการทำการเกษตร, วิเคราะห์เศษผักเศษ
อาหารมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ  
 

       ๓. สวนลิ้นจี่ ครูอี๊ด (นางสุธีรา ควรศิริ) บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๖ ตำบลแควอ้อม อำเภอ     
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐๘๒-๓๕๗๙๒๘๒ เป็นสวนลิ้นจี่พันธุ์ค่อมขนาดใหญ่ จะให้ผลผลิต
ช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ทุกปี นอกจากนี้เยี่ยมชมต้นลิ้นจี่ ๒๐๐ ปี ซึ่งเป็นต้นกำเนิด
ของต้นล้ินจี่ของจังหวัดสมุทรสงคราม เรียกว่า “ค่อม” ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ คือ เป็นพลับพลา ที่ประทับ
ของสมเด็จพระพี่นางฯ ได้เสด็จเยี่ยมชมต้นล้ินจี่ต้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ ๕ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ภาพสวนล้ินจี่ ครูอี๊ด (นางสุธีรา ควรศิริ) 
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                ๔. นายประสิทธิ์  แย้มปิ๋ว บ้านเลขที่ ๕๐/๒ หมู่ ๓ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัด 
สมุทรสงคราม โดยมีผลงานดังนี้ 

 
 

        ๑. ได้รับประกาศนียบัตร “ ส้มโอ” เป็นอาหารที่ผ่านการรับรองตามโครงการ                   
“ความปลอดภัยด้านอาหาร” (FOOD  SAFETY)  โดยกระทรวงสาธารณสุข 
          ๒.  ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายประภาส บุญยินดี เยี่ยมติดตาม
การใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  ปี ๒๕๕๓ ได้นำเสนอวิธีการตากกล้วยโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์         
        ๓. นำส้มโอขาวใหญ่เข้าคัดสรร OTOP ปี ๒๕๕๓ ปรากฏได้รับการคัดสรรระดับ ๕ ดาว   
        ๔. นำส้มโอขาวใหญ่เข้าคัดสรร OTOP ปี ๒๕๕๕ ปรากฏได้รับการคัดสรรระดับ ๔ ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔8 
 

               -สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตต้ังแต่ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิต  
- พันธุ์ทีป่ลูก ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดปลูกพันธุ์ค่อม โดยมีการปลูกพันธุ์อื่น ๆ บ้าง

เล็กน้อย เช่น พันธุ์ไทย  กะโหลก ฯลฯ โดยปลูกกระจายทั่วไป ปลูกผสมปนกบัพันธุ์
ค่อม 

- ลักษณะการปลูก  ปลูกแบบยกร่อง ระยะปลูกส่วนใหญ่ปลูกระยะ ๘ x ๘ เมตร หรือ
จะปลูกถี่เท่าห่าง แล้วแต่เกษตรกรแต่ละรายซึ่งไม่แน่นอน 

- การปฏิบัติดูแลและการใส่ปุ๋ย นิยมตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวแล้วมีการลอกเลน ใส่
ปุ๋ยอินทรยี์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  
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                     - ปฏิทินการปลูกลิ้นจี่หรือการผลิต  

                

 

 

 

สภาพต้นลิ้นจี ่

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ดอกใกล้บาน ติดผล ๓๐ วัน  ติดผล ๖๐ วัน ผลแก่มีร่องชาด 

 

 

การปฏิบัติดูแล 

 ใหน้้ำสม่ำเสมอ งดให้น้ำ - 

ห้ามพ่นสารเคมี ใส่ปุ๋ย - - 

ติดผลอ่อน รังไข่เหลือ
ข้างเดียว เริ่มให้น้ำ 

ฉีดพ่นฮอร์โมนนมสด 
๓๐ ซีซี/น้ำ ๒๐ ลิตร 

- - 

ฉีดพ่นแคลเซียมโบร่อน 
๑ ครั้ง ผสมสารขับไล่
แมลง 

ฉีดพ่นสารป้องกัน
หนอนเจาะขั้ว  

- - 

              

 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  

- แตกใบอ่อน รุ่นท่ี ๑ ใบเพสลาด ใบแก่ แตกใบอ่อน ใบเพสลาด 
ตัดแต่งกิ่ง - ให้น้ำสม่ำเสมอ ทำความสะอาดโคน แตกใบอ่อน ใบเพสลาด  
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  
๒๕-๗-๗ 

- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  
๑๖-๑๖-๑๖ 

- แตกใบอ่อน ใบเพสลาด  

ฉีดพ่นไทโอยูเรีย 
๑๐๐ กรัม/น้ำ ๒๐ 
ลิตร ทุก ๗ วัน  

ฉีดพ่นสารป้องกัน
แมลง 

- ฉีดพ่นไทโอยูเรีย 
๑๐๐ กรัม/น้ำ ๒๐
ลิตร 

- -  

- - - - - -  

 

 

ระยะติดผล ระยะเก็บผล 

ระยะหลงัเก็บผล 
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พ.ย. ธ.ค. 

ใบแก่พร้อมออกดอก ก่อนแทงช่อดอก  

งดให้น้ำ ให้น้ำ/พ่นล้างต้น 

- ช่วงแทงช่อดอก พ่นฮอร์โมน 

ฉีดพ่นปุ๋ย ๐-๕๒-๓๔ 
ป้องกันการแตกใบอ่อน  

พ่นสารเคมีป้องกันเช้ือราและ
หนอนกินช่อดอก  

รมควันไล่แมลงเพิ่มธาตุ
คาร์บอน 

ฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนทุก ๗ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามขอ้มูลเพิม่เติมไดท้ี่ : ส านกังานเกษตรอ าเภออมัพ

วา 

 โทร. ๐๓๔-๗๕๑-๓๗๕ 

 

 โทร. 034-711-711 

ระยะออกดอก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

สภาพ
ต้น 
ลิ้นจี่ 

ดอก
ใกล้
บาน 

ติดผล 
๓๐ วัน 

ติด
ผล
๖๐ 
วัน 

ผลแก่ 
มี

ร่องชาด 

- แตกใบ
อ่อน 

รุ่นที่ ๑ 

ใบ
เพสลาด 

ใบแก ่ แตกใบ
อ่อน 

ใบ
เพสลาด 

ใบแก่
พร้อม 
ออก
ดอก 

ก่อน
แท่งช่อ
ดอก 

 
 
 
 
 
การ

ปฏิบัติ 
ดูแล 

- ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

งด
ให้
น้ำ 

- ตัด
แต่งกิ่ง 

- ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

ทำ
ความ
สะอาด
โคน 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

คว่ันกิ่ง 
ให้น้ำ 

งดให้
น้ำ 

ให้น้ำ/
พ่นล้าง

ต้น 

ห้ามพ่น
สารเคม ี

ใส่ปุ๋ย - - ใส่
ปุ๋ยเคมี 
สูตร 

๒๕-๗-
๗ 

- ใส่ปุ๋ยเคมี 
สูตร 

๑๖-๑๖-
๑๖ 

- - ใส่
ปุ๋ยเคมี 
สูตร 
๑๒-

๒๔-๑๒ 

- ช่วง
แทงช่อ
ดอก 

พ่นออร์
โมน 

ติดผล
อ่อน 
รังไข่
เหลือ
ข้าง
เดียว 
เริ่มให้
น้ำ 

ฉีดพ่น 
ฮอร์โมน 
นมสด 
๓๐ซีซี/

น้ำ 
๒๐ ลิตร 

- - ฉีดพ่น
ไทโอยู
เรีย 
๑๐๐ 
กรัม/
น้ำ 
๒๐ 
ลิตร 
ทุก ๗ 
วัน 

ฉีดพ่น
สาร

ป้องกัน
แมลง 

- ฉีดพ่น
ไทโอยู
เรีย 
๑๐๐ 
กรัม/
น้ำ 
๒๐ 
ลิตร 

- - ฉีดพ่น
ปุ๋ย 

๐-๕๒-
๓๔ 

ป้องกัน
การ

แตกใบ
อ่อน 

พ่น
สารเคมี
ป้องกัน
เชื้อรา
และ

หนอน
กินช่อ
ดอก 

ฉีดพ่น
แคล 
เซียม

โบร่อน 
๑ ครั้ง 
ผสม

สารขับ
ไล่

แมลง 

ฉีดพ่น
สาร 

ป้องกัน
หนอน
เจาะข่ัว 

- - - - - - - - - ฉีดพ่น
แคล 
เซียม

โบร่อน 
ทุก ๗ 
วัน 
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                     - ต้นทุนการผลิตลิ้นจี่ แยกประเภท/รายการ   
รายการ รวมค่าใช้จ่าย 

พันธุ์  
  - ปริมาณท่ีใช้         ....-.....    ต้น/ไร ่
  - ราคาต่อหน่วย      ....-......    บาท/ต้น 

 
 

.....-...... บาท / ไร่  
 

ปุ๋ยอินทรีย์  
  - ชนิด(สูตร)           ปุ๋ยอินทรีย์  
  - ปริมาณท่ีใช้         760   กก./ไร่/ปี 
  - ราคาต่อกิโลกรัม       2       บาท 

 
 
 
 

1,520 บาท / ไร่ / ปี 
 

ปุ๋ยเคมี  
  - ชนิด(สูตร)          25-7-7 
  - ปริมาณท่ีใช้        …..๔……กก./ไร่/ปี 
  - ราคาต่อกิโลกรัม   ....๕๐๐......บาท 

 
 
 

๒,000 บาท / ไร่ / ปี 

ฮอร์โมน/ อาหารเสริม/ อื่น ๆ 
  - ชนิด  แคลเซียมโบรอน  
  - ปริมาณท่ีใช้     ๑    หน่วย/ไร/่ปี 
  - ราคาต่อหน่วย  ๔๐    บาท 

 
 
 

                ๔๐ บาท / ไร่ / ปี 
 

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
  - ชนิด               สารไมแทค 
  - ปริมาณท่ีใช้      .....๖......  หน่วย/ไร่/ปี 
  - ราคาต่อหน่วย   .....๒๕๐.....  บาท 

 
 

1,๕00 บาท / ไร่ / ปี 

ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ไร่) 
ก่อนเก็บเกี่ยว 
* เตรียมดิน/ลอกเลน    1,500     บาท/ไร่/ป ี
* ตัดหญ้า                 ๒00        บาท/ไร่/ปี 
* ใส่ปุย๋                    2๘0        บาท/ไร่/ป ี
* ดูแลรักษาคุณภาพผลผลิต    -     บาท/ไร่/ป ี
* อื่น ๆ ค่ากวาดโคนต้นล้ินจ่ี  ๒๐๐ บาท/ไร่/ปี 

 
 
 
 
 
 

2,๑๘0 บาท / ไร่ / ปี 

ค่าจ้างเก็บเกี่ยว ๘,๓๔๐  บาท / ไร่ / ปี 
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รายการ รวมค่าใช้จ่าย 
หลังเก็บเกี่ยว 
* คัดเกรด           -     บาท/ไร่/ป ี
* แปรรูปข้ันต้น     -    บาท/ไร่/ป ี
* ค่าตัดแต่งกิ่ง/ทางใบ/ทรงพุ่ม  ๒,๐๐๐ บาท/ไร่/ปี 

 
 
 

๒,๐๐๐ บาท / ไร่ / ปี 

ค่าพลังงาน (น้ำมัน/ไฟฟ้า/แก๊ส)    -.    บาท/ไร่/ปี ๒๕๐ บาท / ไร่ / ปี 
ค่าเช่าพื้นที่       -     บาท/ไร่/ป ี -   บาท / ไร่ / ปี 
ค่าวัสดุ (วัสดุห่อผลผลิต/อื่นๆ)      -     บาท/ไร่/ปี -     บาท / ไร่ / ปี 

สรุปค่าใช้จ่ายทุกรายการ  1๗,๘๓0 บาท / ไร่ / ปี 

 
ต้นทุนการผลิตลิ้นจี่ ต่อไร่/ปี 
 - ค่าปุ๋ยอินทรีย์         ๑,๕๒0  บาท 
   - ค่าปุ๋ยเคมี                          ๒,๐๐๐  บาท 
 - ค่าฮอร์โมน อาหารเสริม            ๔0   บาท 
 - ค่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช     ๑,๕๐๐  บาท 
   - ค่าจ้างแรงงาน                     ๒,๑๘๐   บาท 
   - ค่าจ้างเก็บเกี่ยว                    ๘,๓๔๐  บาท 
   - ค่าแต่งกิ่ง                           ๒,๐๐๐   บาท 
   - ค่าพลังงาน                            ๒๕๐  บาท     
                                 รวม  ๑๗,๘๓๐  บาท 
     
รวมต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย ๑๗,๘๓0 บาท/ไร่/ป ี
(ผลผลิตเฉล่ีย ๗๐๐ กิโลกรัม/ไร่)  
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     - สถานการณ์ตลาดลิ้นจี่/วิธีการตลาด  
                   เกษตรกรส่วนมากจะไม่นำผลผลิตด้านการเกษตรไปขายเอง เนื่องจากไม่มีเวลาและไม่
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิตไปสู่ตลาดกลางได้ การจำหน่ายผลผลิตจะผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนเกษตรกร
บางรายมีการจำหน่ายผลผลิตเองบ้างแต่ส่วนน้อย สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนโยบายของ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มีการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน โดยการจัดตลาดจำหน่าย
ผลผลิตจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรงในงานเทศกาลต่าง ๆ อาทิ งานวันลิ้นจี่สมุทรสงคราม อยู่ในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งการจัดตลาดสินค้าเกษตรนี้ จะทำให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายเอง
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้เกษตรกรยังมีช่องทางจำหน่ายผลผลิตเองโดยจำหน่ายตามแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น สวนเกษตรกร สถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม เช่น ตามวัดต่าง ๆ แหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑55 
แผนท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑56 
 

    - จำนวนพื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว  
 
ตำบลวัดประดู่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ข้าว(ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ วัดประดู่ - - 
๒ บางกระรี ้ - - 
๓ คลองประดู่ - - 
๔ ดอนบุก 19.5 19.5 
๕ ต้นมูก - - 
๖ ศาลาแดง - - 
๗ คลองขุด ๑๐๓ ๑๐๓ 
๘ ส่ีแยก ๘๖ ๘๖ 
๙ สัมโชติ 147.25 147.25 

๑๐ ทำเนียบ 312 312 

รวม ๑๐ หมู่ 667.75 667.75  

 
ตำบลบางแค  

 
หมู่ที่ 

  
ชื่อบ้าน  

พท.ปลูกทั้งหมด 
มะพร้าวผล  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

1 บ้านคลองตาต๋ัน - - 

2 บ้านคลองบางแค - - 

3 บ้านปากคลองวัว - - 

4 บ้านคลองบุญนาค 30 30 
5 บ้านคลองอ้อม - - 
6 บ้านวัดปรก - - 
๗ บ้านปลายคลองบางแค   

รวม ๗ หมู่  30 30 

 
 



๑57 
 

ตำบลแพรกหนามแดง  
 

หมู่ที่ 
  

ชื่อบ้าน  พท.ปลูกทั้งหมด 
มะพร้าวผล  (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

1 คลองขุดเล็ก - - 
2 สะพานหัน 53 53 

3 ร้ัว 783 783 

4 แพรกหนามแดง 435 435 
5 คลองขุดสมบูรณ์ - - 
6 คลองผีหลอก 184 184 

รวม ๖ หมู่  1,455 1,455 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕8 
                     - ปริมาณผลผลิตรวม/ผลผลิตเฉลี่ยข้าว  
 
ตำบลวัดประดู่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ข้าว  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

๑ วัดประดู่ - 698 
๒ บางกระรี ้ - 698 
๓ คลองประดู่ - 698 
๔ ดอนบุก 19.5 698 
๕ ต้นมูก - 698 
๖ ศาลาแดง - 698 
๗ คลองขุด 103 698 
๗ ส่ีแยก 86 698 
๙ สัมโชติ 147.25 698 

๑๐ ทำเนียบ 312 698 
รวม ๑๐ หมู่ 667.75 698 

 
ตำบลบางแค  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ข้าว  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 บ้านคลองตาต๋ัน - - 

2 บ้านคลองบางแค - - 

3 บ้านปากคลองวัว - - 

4 บ้านคลองบุญนาค ๓๐ 698 
5 บ้านคลองอ้อม - - 
6 บ้านวัดปรก - - 
๗ บ้านปลายคลองบางแค - - 

รวม ๗ หมู่  ๓๐ 698 

 
 
 



๑๕9 
 

ตำบลแพรกหนามแดง 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ข้าว  (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1 คลองขุดเล็ก                  -    698 
2 สะพานหัน             70.50  698 

3 รั้ว           877.25  698 
4 แพรกหนามแดง           455.50  698 
5 คลองขุดสมบูรณ์                  -    698 
6 คลองผีหลอก           109.50  698 

รวม ๖ หมู่  1,512.75  698   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑60 
 

              - เกษตรกรที่ประสบความสำเรจ็ข้าว ท่ีเป็นต้นแบบในพ้ืนท่ี   

                ๑. นายสมบูรณ์  แดงอรุณ ตำแหน่ง ประธานโรงสีข้าวชุมชนตำบลแพรกหนามแดง 
บ้านเลขที่ ๔๘/๓ หมู่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

 
 
                  โดยนายสมบูรณ์ แดงอรุณ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ชนะเลิศเกษตรกรสาขาอาชีพทำนา เมื่อปี 2557 และล่าสุดยังได้รับ  
๒. รางวัลชนะเลิศในการประกวดศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ประจำปี 2558  

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสงคราม  

นายสมบูรณ์ แดงอรุณ บอกว่า นอกจากจะรวมกลุ่มกันทำนาอินทรีย์ สีข้าวและ 
ขายข้าวกันเองแล้ว ที่นี่ยังเป็น ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลแพรกหนามแดง  และเป็น
แหล่งเรียนรู้เรื่องการทำนาข้าวอินทรีย์ แบบเรียนจริง จากแปลงนาจริง บนพื้นที่นา 15 ไร่  

                        ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การนำเทคนิคการนำ “ดอกปอเทือง” รูปล่างลักษณะดอกเหลือง
สวยคล้ายดอกโสน หว่านลงไปในแปลง นาในช่วงพักดินรอฤดูกาลทำนาในรอบใหม่ ปล่อยให้ขึ้นอวดดอก
เหลืองสวย แล้วก็ไถกลบทำเป็นปุ๋ยพืชสด บำรุงดิน  
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                 ที่นี่สอนตั้งแต่เรื่องการเตรียมแปลง การเพาะข้าว การหว่านข้าว การดำนา การ          
เก็บเกี่ยว การสีข้าว แต่ว่าใครจะมาเรียนรู้ที่นี่จะต้องดูให้ตรงกับช่วงฤดูการทำนาจริงๆ นะ เพราะถ้ามา
ในช่วงที่เขาพักแปลง ก็ จะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากโรงสีข้าวชุมชน คุณลุงสมบูรณ์ บอกว่า ที่นี่จะเริ่ม 
ทำนาปีได้ในช่วงเดือนสิงหาคม เริ่มเพาะกล้า หว่านกล้า ดำนา ถ้าอยากจะมาเรียนรู้ก็ต้องมาในช่วงนี้ 
หรือ ถ้าอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวก็ต้องมาช่วงต้น เดือนธันวาคม แต่ถ้าปีไหนน้ำมากก็เป็น
โชคดีทั้งของเกษตรกร และผู้ที่สนใจเรียนรู้ก็มีโอกาสมากข้ึน เพราะ ถ้ามีน้ำก็สามารถเริ่มนาปรังได้ในช่วง
เดือนมีนาคม และจะไปเก็บเกี่ยวในช่วงมิถุนายน หรือกรกฎาคม โดยแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
อินทรีย์  
                 ๒. นายจิรวัฒน์  ศิริธนะ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๗ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัด 
สมุทรสงคราม 
                เผยแพร่ให้กับทุกคนที่สนใจได้รู้ และมีเจ้าหน้าที่มาให้การสนับสนุนด้วยทำให้ทำงาน
ได้สะดวกขึ้น  เพ่ีอเป็นการลดต้นทุน เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย โดยการรวมกลุ่มและจัดตัง้กลุ่ม                      

                       ทำแปลงนาสาธิตเพ่ือลดต้นทุนและอินทรีย์ ในเนื้อที่ ๒ ไร่ ทำให้ได้คิดว่าชาวนาสมัยนี้
ขายข้าวซื้อข้าวกินและสารเคมีเพียบ หรือเทียบกับขายข้าวถูกซือ้ข้าวแพงกินและสารเคมีมากมายด้วย 
การทำนาแบบลดต้นทุนนี้ก็ทำได้แต่มาทำและคุณภาพข้าวก็ได้ดี แปลงนา ๒ ไร่ ทำเป็นนาโยนเพ่ือจะลอง
เก็บพันธ์ข้าวเองด้วย เพ่ือลดต้นทุนค่าข้าวปลูกอีกทางด้วย  

                  โดยนายจิรวัฒน์ ศิริธนะ ได้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. ประธานวิสาหกิจกลุ่มเห็ดปลอดสารพิษวัดประดู่ 
  ๒. ประธานชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองขุด หมู่ที่7 
          3. ประธานกลุ่มเกษตรปลอดสารวัดประดู่ 
      4. วิทยากรประจำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลวัดประดู่ ม.7 (กศน.ตำบลวัดประดู่) 
  5.ประธานศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน้านคลองขุด หมู่ 7 (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สมทุรสงคราม) 
  6. ที่ปรึกษากรรมการหมู่บ้านบ้านคลองขุด ม.7  
  7. ที่ปรึกษากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองขุด 
  8. กรรมการสายตลองบ้านตลองขุด ม.7 (รองผู้ว่า ฯ) 
  9. ประธานประชาชาคมหมู่บ้านคอลงขุด 
  10.อาสาสมัครปศุสัตว์ 
               ๓. นายมานพ สุขประเสริฐ  บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๖๘๔๑๔๘  
 



๑62 

               ๔. นายประพันธ์  หยุดแก้ว  บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
               ๕. นายประสงค์  คงแผน บ้านเลขที่ ๔๐/๑ หมู่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
               ๖. นางสาวนิตยา  คงแผน บ้านเลขที่ ๗/๑ หมู่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
               ๗. นางประไพ  ทองอินทรีย์ บ้านเลขที่ 16/3 หมู่ ๙ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑63 
 

แบบรายงานผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา   
 
 
ท่ี 

 
ชื่อผู้ประกอบการ/ที่อยู ่

 
ชนิดพืช 

พื้นที่ใช้สอย เคร่ืองจักรทางการเกษตร  
หมายเหตุ ไร่ งาน ตรว. ประเภท จำนวน 

๑ ชื่อ นายจิรวัฒน์  ศิริธนะ 
ที่อยู่ ๒๔ หมู่ท่ี ๗ ตำบลวัด
ประดู่ อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

ข้าว 1 - - -เครื่องสีข้าว
ขนาดเล็ก 
-เครื่องคัดเมล็ด
ข้าวสาร 
-เครื่องซีนศูนย์
ยากาศ 
-เครื่องฝัดข้าว 
-เครื่องช่ัง ๕๐๐ 
ก.ก. 
-เครื่องเย็บ
กระสอบ 

๑ เครื่อง 
๑ เครื่อง 
๑ เครื่อง 
๑ เครื่อง 
๑ เครื่อง 
๑ เครื่อง 

 

๒ ชื่อ นายสมบูรณ์  แดงอรุณ 
ท่ีอยู่ 48/3 หมู่ท่ี ๓ ตำบล
แพรกหนามแดง  
อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ข้าว - ๕๐ - -เครื่องสีข้าว ๑ เครื่อง  

๓ ชื่อ นางนิตยา  คงแผน 
ท่ีอยู่ 71 หมู่ท่ี ๓ ตำบล
แพรกหนามแดง  
อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ข้าว - - ๑๐๐ -เครื่องสีข้าว 
-เครื่องอบช้าว  

๑ เครื่อง 
๓ เครื่อง 

 

๔ ชื่อ นางประไพ  ทอง
อินทรีย์ 
ท่ีอยู่ 16/3 หมู่ ๙ ตำบล
วัดประดู่ อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ข้าว - - ๕๗ -เครื่องสีข้าว 
-เครื่องซีนตัว
เล็ก 
-เครื่องกะเทาะ
เม็ดข้าว 

๑ เครื่อง 
๑ เครื่อง 
๑ เครื่อง 
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             - สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตต้ังแต่ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว     
                      การเตรียมดิน เกษตรกรจะสูบน้ำเข้านา ทิ้งไว้ ๑ คืน จากนั้นทำการไถ แล้วคราดทิ้งไว้
ประมาณ  ๕ – ๗ วัน จากนั้นทำการคราดแล้วหว่านเมล็ดข้าว   
                    -   การใช้พันธุ์ข้าว   ใช้พันธุ์ข้าวเสริมทั้งไวแสงและไม่ไวแสง ได้แก่ พันธุ์เหลืองประทิว, 
ชัยนาท ๑, สุพรรณบุรี ๑ แต่ใช้ไม่เกิน ๔ ครั้ง     
                    -   ช่วงเวลาการปลูกข้าวนาปี เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ข้าวนาปรังเดือนกุมภาพันธ์ 
– มีนาคม  
                    -   วิธีปลูก หว่านน้ำตม  
                    -   อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์  หว่านน้ำตม ๒๐ – ๓๐ กิโลกรัม/ปี  
                    -   การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรยี ์
                    -   การใช้สารกำจัดวัชพืช ๑๐๐% 
                    -   การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงใช้เมื่อมีโรคและแมลงระบาด 
                    -   การป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรไมมีการสุ่มตรวจในแปลงนา  
                    -   การเก็บเกี่ยว ใช้รถเกี่ยวนำไม่ขาย โดยไม่ตากเมล็ด ทำให้ความชื้นสูงกว่ามาตรฐาน 
ได้ราคาต่ำ 
                    -  ขาดลานตากและเกษตรกรต้องการใช้เงินเร็ว   
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              - ปฏิทินการปลูกข้าวหรือการผลิต  
 

 
 

              -ข้าวนาปรัง คือ นาข้าวที่ต้องทำนอกฤดูทำนา เพราะในฤดูทำนา น้ำมักจะมาก
เกินไป ซึ่งข้าวที่ใช้ทำนา จะเป็นข้าวที่แสงไม่มีอิทธิพลต่อการออกดอก ซึ่งเรียกว่า “ข้าวนาปรัง”  
หรือ “ข้าวไม่ไวแสง” ซึ่งเป็นข้าวที่ออกตามอายุ ไม่ว่าจะปลูกเมื่อใด พอครบอายุก็เก็บเกี่ยวได้  
               -ข้าวนาปี คือ นาข้าวที่ทำในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูการ
ทำนาปกติ พันธุ์ข้าวนาปีจะออกดอกตามวันและเดือน ที่ค่อนข้างตายตัว ไม่ว่าจะตกกล้าในเดือน
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม หรือสิงหาคม เมื่อถึงวันที่จะออกดอกก็ออกดอกพร้อม
กันหมด เนื่องจากช่วงของแสงต่อวันบังคับตามปรกติ จะแบ่งหนึ่งออกเป็นกลางวัน ๑๒ ชั่วโมง 
กลางคืน ๑๒ ชั่วโมง แต่เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลก  จึงทำให้แต่ละส่วนของโลกได้รับ
แสงอาทิตย์ในแต่ละวันไม่เท่ากัน ทำให้เมื่อช่วงของวันยาวขึ้น ข้าวก็จะเจริญเติบโตทางลำต้น ไม่
ออกรวง หรือถ้าออกรวงได้ก็ไม่พร้อมกันในต้นเดียว บางรวงก็แก่โน้มลง บางรวงก็เพิ่งตั้งท้อง จน
เมื่อช่วงของวันเริ่มส้ันลง ข้าวพวกนี้จะเจริญทางพันธุ์ (ออกรวง) ดังนั้น การทำนาล่า เช่น ปักดำ
ในเดือนตุลาคม ต้นข้าวจะเตี้ย แตกกอน้อย รวงเล็ก เพราะยังไม่ทันเจริญทางลำต้นก็ต้องมาเจริญ
ทางพันธุ์ นั่นคือ วันสั้นยาวมีผลต่อการออกรวงของข้าว ข้าวประเภทนี้จึงเรียกว่า “ข้าวนาปี” 
หรือ ข้าวไวแสง ซึ่งเป็นข้าวที่ออกตามฤดูกาล 
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                การทำนา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึง            
เก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสม
กับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีสภาพดินฟ้า
อากาศที่แตกต่างกัน 

                 สำหรับการทำนาในประเทศไทยมีปัจจัยหลัก 2 ประการ เป็นพื้นฐานของการทำนาและ
เป็นตัวกำหนดวิธีการปลูกข้าว และพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในการทำนาด้วยหลัก 2 ประการ คือ 
                 1. สภาพพ้ืนที่ ( ลักษณะเป็นพื้นที่สูงหรือต่ำ )  และภูมิอากาศ 
                 2. สภาพน้ำสำหรับการทำนา 

                 ฤดูทำนาปีในประเทศไทย ปกติจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี 
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน เมื่อ 3 เดือนผ่านไป ข้าวที่ปักดำหรือหว่านเอาไว้จะสุกงอมเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว 
ส่วนนาปรัง สามารถทำได้ตลอดปี เพราะพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อข้าว
เจริญเติบโตครบกำหนดอายุก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ 

การทำนามีหลักสำคัญ คือ 

1. การเตรียมดิน ก่อนการทำนาจะมีการเตรียมดินอยู่ 3 ขั้นตอน 
การไถดะ เป็นการไถครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่กระทงนา (กรณีที่แปลงนาเป็นกระทงย่อยๆ  

หลายกระทงในหนึ่งแปลงนา) เมื่อไถดะจะช่วยพลิกดินเพ่ือให้ดินชั้นล่างได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจน 
และเป็นการตากดินเพ่ือทำลายวัชพืช โรคพืชบางชนิด การไถดะจะเริ่มทำเมื่อฝนตกครั้งแรกในปีฤดูกาล
ใหม่ หลังจากไถดะจะตากดินเอาไว้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ 

  การไถแปร หลังจากที่ตากดินเอาไว้พอสมควรแล้ว การไถแปรจะช่วยพลิกดินที่กลบเอาขึ้นการอีก 
ครั้ง เพ่ือทำลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่ และเป็นการย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง จำนวนครั้งของการไถแปรจึงขึ้นอยู่
กับชนิดและปริมาณของวัชพืช ลักษณะดินและระดับน้ำ ในพื้นที่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนด้วย แต่
โดยทั่วไปแล้วจะไถแปรเพียงครั้งเดียว 

   การคราด เพ่ือเอาเศษวัชพืชออกจากกระทงนา และย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงอีก จนเหมาะแก่การ 
เจริญของข้าว ทั้งยังเป็นการปรับระดับพื้นทีใ่ห้มีความสม่ำเสมอ เพ่ือสะดวกในการควบคุม ดูแลการให้น้ำ 
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ไถคราดด้วยควาย 

         2. การปลูก การปลูกข้าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง ได้แก่ การทำ
นาหยอดและนาหว่าน และ การเพาะเมล็ดในที่หนึ่งก่อน แล้วนำต้นอ่อนไปปลูกในที่อื่นๆ ได้แก่ การทำ
นาดำ, การทำนาหยอด ใช้กับการปลูกข้าวไร่ตามเชิงเขาหรือในที่สูง 

  ๓. วิธีการปลูก หลังการเตรียมดินให้ขุดหลุมหรือทำร่อง แล้วจึงหยอดเมล็ดลงในหลุมหรือร่อง 
จากนั้นกลบหลุมหรือร่อง เมื่อต้นข้าวงอกแล้วต้องดูแลกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช 

การทำนาหว่าน  
               ทำในพื้นที่ควบคุมน้ำได้ลำบาก วิธีหว่าน ทำได้ 2 วิธี คือ การหว่านข้าวแห้ง และการหว่าน
ข้าวงอก 

การหว่านข้าวแห้ง แบ่งตามช่วงระยะเวลาของการหว่านได้ 3 วิธี คือ 
๑. การหว่านหลังขี้ไถ ใช้ในกรณีที่ฝนมาล่าช้าและตกชุก มีเวลาเตรียมดินน้อย จึงมีการไถดะ 

เพียงครั้งเดียวและไถแปรอีกครั้งหนึ่ง แล้วหว่านเมล็ดข้าวลงหลังขี้ไถ เมล็ดพันธุ์อาจเสียหายเพราะหนู 
และอาจมีวัชพืชในแปลงนามาก 

๒. การหว่านคราดกลบ เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด จะทำหลังจากที่ไถแปรครั้งสุดท้ายแล้ว 
คราดกลบ จะได้ต้นข้าวที่งอกสม่ำเสมอ 

๓. การหว่านไถกลบ มักทำเมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องหว่าน แต่ฝนยังไม่ตกและดินมีความชื้น 
พอควร หว่านเมล็ดข้าวหลังขี้ไถแล้วไถแปรอีกครั้ง เมล็ดข้าวที่หว่านจะอยู่ลึกและเริ่มงอกโดยอาศัย
ความชื้นในดิน 
 
 



๑๖8 
 

การหว่านข้าวงอก (หว่านน้ำตม)  
             เป็นการหว่านเมล็ดข้าวที่ถูกเพาะให้รากงอกก่อนที่จะนำไปหว่านในที่ที่มีน้ำ ท่วมขัง เพราะ
หากไม่เพาะเมล็ดเสียก่อน เมื่อหว่านแล้วเมล็ดข้าวอาจเน่าเสียได้ การเพาะข้าวทอดกล้า ทำโดยการเอา
เมล็ดข้าวใส่กระบุง ไปแช่น้ำเพ่ือให้เมล็ดที่มีน้ำหนักเบาหรือลีบลอยขึ้นมาแล้วคัดทิ้ง แล้วนำเมล็ดถ่าย          
ลงในกระบุงที่มีหญ้าแห้งกรุไว้ หมั่นรดน้ำเรื่อยไป อย่าให้ข้าวแตกหน่อ แล้วนำไปหว่านในที่นาที่เตรียม
ดินไว้แล้ว 
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              - ต้นทุนการผลิตข้าว แยกประเภท/รายการ   
 รายการ รวมค่าใช้จ่าย 

พันธุ์  
  - ปริมาณท่ีใช้         25     กก./ไร ่
  - ราคาต่อหน่วย      ๑๖     บาท/กก.  

 
 

๔๐0 บาท / ไร่  
 

ปุ๋ยอินทรีย์  
  - ชนิด(สูตร)           -  
  - ปริมาณท่ีใช้         -        กก./ไร่/ป ี
  - ราคาต่อกิโลกรัม    -       บาท 

 
 
 
 

-   บาท / ไร่ / ปี 
 

ปุ๋ยเคมี  
  - ชนิด(สูตร)          1๖-๒๐-๐   = ๒๐  กก./ไร ่
  - ปริมาณท่ีใช้        ๑๒.๘    กก./ไร่ 
  - ราคาต่อกิโลกรัม   ๒๕๖   บาท/ไร่ 
  - ชนิด(สูตร)          ๔๖-๔-๐   = ๑๐  กก./ไร ่
  - ปริมาณท่ีใช้        ๑๒    บาท/กก. 
  - ราคาต่อกิโลกรัม   ๑๒๐   บาท/ไร่  
  - ชนิด(สูตร)          ๑๘-๘-๘   = ๒๕  กก./ไร ่
  - ปริมาณท่ีใช้        ๑๔    บาท/กก. 
  - ราคาต่อกิโลกรัม   ๓๕๐   บาท/ไร่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๒๖ บาท / ไร่  
ฮอร์โมน/ อาหารเสริม/ อื่น ๆ 
  - ชนิด กระตุ้นราก, ยอ 
  - ปริมาณท่ีใช้   ๑,๐๐๐ cc. ใช้ได้ ๑๕ ไร่ ใช้ไร่ละ ๖๖.๖๗ cc. 
  - ราคาต่อหน่วย  ๒๕๐/บาท/ขวด  = ๐.๒๕ บาท /cc.  

 
 
 

๑๗ บาท / ไร่ / ปี = ๓ ครั้ง  
รวม ๕๑ บาท / ไร่ / ปี 

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
  - ชนิด               ยาฆ่าหญ้า  ๑  หน่วย/ไร่/ปี  
  - ชนิด               ยาฆ่าแมลง  ๑  หน่วย/ไร่/ปี 
 
 

 
๓00 บาท / ไร่ / ปี 
๑๕0 บาท / ไร่ / ปี 
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 รายการ รวมค่าใช้จ่าย 
ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ไร่) 
ก่อนเก็บเกี่ยว 
* เตรียมดิน/ลอกเลน   ๖00         บาท/ไร่/ปี 
* ใส่ปุ๋ย                     ๘0        บาท/ไร่/ปี  =  ๕  ครั้ง 
* ฉีดยา                     ๘0        บาท/ไร่/ปี  =  ๒ ครั้ง  
* ดูแลรักษาคุณภาพผลผลิต    -     บาท/ไร่/ป ี
* อื่น ๆ หว่านข้าว          ๘๐        บาท/ไร่/ปี 

 
 

=  ๖๐๐  บาท 
=  ๔๐๐  บาท / ไร่ / ปี 
=  ๑๖๐  บาท / ไร่ / ปี 
=  ๘๐    บาท / ไร่ / ปี 
รวม  ๖๔๐  บาท / ไร่ / ปี 

ค่าจ้างเก็บเกี่ยว ๕๐๐  บาท / ไร่ / ปี 
หลังเก็บเกี่ยว 
* คัดเกรด           -     บาท/ไร่/ป ี
* แปรรูปข้ันต้น     -    บาท/ไร่/ป ี
* ค่าตัดแต่งกิ่ง/ทางใบ/ทรงพุ่ม      -    บาท/ไร่/ปี 

 
 
 

-     บาท / ไร่ / ป ี
ค่าพลังงาน (น้ำมัน/ไฟฟ้า/แก๊ส)    ๑๕๐.    บาท/ไร/่ปี     ๑๕๐  บาท / ไร่ / ปี 
ค่าเช่าพื้นที่      ๑,๐๐๐   บาท/ไร่/ปี 1,000  บาท / ไร่ / ปี 
ค่าวัสดุ (วัสดุห่อผลผลิต/อื่นๆ)      -     บาท/ไร่/ปี -     บาท / ไร่ / ปี 
ค่าขนส่ง ๑,๐๐๐ กก./๑๒๐ บาท  ๑๒๐  บาท / ไร่ / ปี 

สรุปค่าใช้จ่ายทุกรายการ  ๔,๐๓๗ บาท / ไร่ / ปี 
 

ต้นทุนการผลิตข้าว ต่อไร่/ปี 
 - ค่าพันธุ์             ๔๐0  บาท 
   - ค่าปุ๋ยเคมี                             ๗๒๖ บาท 
 - ค่าฮอร์โมน อาหารเสริม            ๕๑   บาท 
 - ค่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช       ๔๕๐  บาท 
   - ค่าจ้างแรงงาน                       ๖๔๐    บาท 
   - ค่าจ้างเก็บเกี่ยว                      ๕๐๐   บาท 
   - ค่าพลังงาน                           ๑๕๐   บาท 
   - ค่าเช่าพื้นที่                         ๑,๐๐๐  บาท      
   - ค่าขนส่ง                              ๑๒๐  บาท     
                                  รวม  ๔,๐๓๗  บาท 
     
รวมต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย ๔,๐๓๗ บาท/ไร่/ปี 
(ผลผลิตเฉล่ีย ๖๙๘ กิโลกรัม/ไร่)  
 



๑71 
 
     - สถานการณ์ตลาดข้าว/วิธีการตลาด  
       นำส่งโรงสีข้าว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และตามจุดรับซื้อดังนี้  
 

จุดรับซื้อสินค้าทางการเกษตรข้าว ปี ๒๕๖๒ 
อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

NAME 
ชื่อจุดรับซื้อ 

TAMBOL 
ตำบล 

AMPHOE 
อำเภอ 

PROVINCE 
จังหวัด 

Address 
ท่ีอยู่ เลขท่ี หมู่

ท่ี 

Plant  
ชนิดพืช 

DEMAND_TON 
ปริมาณท่ีรับซื้อ

ได้ ตัน 

 
X 

 
Y 

โรงสีข้าวชุมชนตำบล
วัดประดู่ 

วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม หมู่ ๙  ข้าว ๑๐๐ ตัน/เดือน ๕๙๕๐๑๘ ๑๔๗๘๕๐๖ 

โรงสีข้าวชุมชนตำบล 
แพรกหนามแดง 

แพรก
หนามแดง 

อัมพวา สมุทรสงคราม หมู่ ๓  ข้าว ๑๐๐ ตัน/เดือน ๕๙๔๕๖๐ ๑๔๗๗๐๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑72 
 

แผนท่ีเหมาะสมกับการปลูกกล้วยน้ำว้า  
 

 
 
 

                 เนื่องจากอำเภออัมพวา มีดินที่มีแร่ธาตุอาหารมาก พวกฮิวมัส แร่ธาตุต่าง ๆ ลงมาจากต้น
น้ำ และน้ำเป็นจุดศูนย์รวมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เรียกว่า “เมืองสามน้ำ” คือ น้ำเค็ม น้ำกร่อย น้ำจืด จึง
เหมาะสมกับการปลูกไม้ผลทุกชนิด อย่างกล้วยน้ำว้า ชาวสวนอัมพวา จะนิยมปลูกแซมกับต้นล้ินจี่, ต้น
ส้มโอ, ต้นมะพร้าว ทุกสวน เพราะมีความเจริญเติบโตดี รสชาติหวานอร่อย  
 
 
 
 



๑73 
 

    - จำนวนพ้ืนท่ีปลูก/เก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้า  
ตำบลอัมพวา  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด  กล้วยน้ำว้า (ไร่) 
- เทศบาลตำบลอัมพวา ๔๘ ๔๘ 
    
    

รวม ๔๘ ๔๘ 
 
ตำบลสวนหลวง    

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด  กล้วยน้ำว้า (ไร่) 
1 แหลมสวนหลวง 3 3 
2 แหลมสวนหลวง 2 2 
3 โรงหม้อ 5 5 
4 เตาปูน 2 2 
5 คลองชุมปุก 5 5 
6 ปากคลองสวนหลวง 3 3 
๗ คลองโพงพาง 4 4 
๘ ท้องคุ้ง 8 8 
๙ คลองชมพู่ 13 13 

๑๐ ท้องคุ้ง 7 7 
๑๑ คลองประชาชมช่ืน 15 15 
๑๒ คลองประชาชมช่ืน 10 10 
๑๓ คุ้งจำปี 8 8 
๑๔ วัดวรภูมิ 7 7 
๑๕ สามแยกคลองบางนางล่ี 12 12 

รวม ๑๕ หมู่ ๑๐๔ ๑๐๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑74 
ตำบลท่าคา 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด  กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

1 บ้านคลองมะขวิด 3 3 
2 บ้านคลองศาลา ๔ ๔ 

3 บ้านคลองบ้านใต้ ๒ ๒ 

4 บ้านคลองวัดมณีสรรค์ ๒ ๒ 

5 บ้านคลองท่าคา ๑ ๑ 

6 บ้านคลองผู้ใหญ่ป้อ ๓ ๓ 

7 บ้านคลองพลับ ๕ ๕ 

8 บ้านคลองตรง ๒ ๒ 

9 บ้านปลายคลองตรง ๓ ๓ 

10 บ้านคลองบางกึ่ง ๒ ๒ 

๑๑ บ้านคลองสวนทุ่ง - - 

๑๒ บ้านคลองขุดเจ็ก - - 

รวม ๑๒ หมู่ ๒๗ ๒๗  
 
ตำบลวัดประดู่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ วัดประดู่ 10 10 
๒ บางกระรี ้ 15 15 
๓ คลองประดู่ 3 3 
๔ ดอนบุก 5 5 
๕ ต้นมูก 8 8 
๖ ศาลาแดง 9 9 
๗ คลองขุด - - 
๘ ส่ีแยก - - 
๙ สัมโชติ - - 

๑๐ ทำเนียบ - - 

รวม ๑๐ หมู่ ๔๐ ๔๐  

 
 
 



๑75 
 

ตำบลเหมืองใหม่  
หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด  กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

1 คลองกระทิง 137 137 
2 คลองเหมืองใหม่ 114 114 

3 ปลายคลองเหมืองใหม่ 40 40 
4 ปลายคลองอ้อม 35 35 
5 คลองวัว 40 40 
6 คลองชะนาง 75 75 

7 คลองดอน 138 138 
8 บางวันทอง 60 60 
9 หัวหาด 137 137 

10 บางวันทอง-แก้วเจริญ 109 109 

รวม ๑๐ หมู่ 885 885  
 

ตำบลบางช้าง 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด  กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

1 บ้านคลองลัดตาโชติ 10 10 
2 บ้านคลองบางจาก 12 12 
3 บ้านบางจาก 15 15 
4 บ้านคลองสวนหลวง 25 25 
5 บ้านคลองสวนหลวง 35 35 
6 บ้านคลองดาวดึงษ์ 12 12 
7 บ้านวัดปากง่าม 16 16 
8 บ้านวัดลังกา 15 15 
9 บ้านวัดคลองจุฬา 8 8 

รวม ๙ หมู่ 148  148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑76 
 

ตำบลแควอ้อม   
หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด  กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

1 บ้านปลายคลองอ้อม 18 18 
2 บ้านคลองอ้อม 12 12 
3 บ้านปากคลองอ้อม 16 16 
4 บ้านบางเชิงกรานต์ 15 15 
5 บ้านบางเกาะ 20 20 
6 บ้านปากน้ำ 13 13 
๗ บ้านบางแคใหญ่ 35 35 
๘ บ้านคลองบางแค 12 12 

รวม ๘ หมู่ ๑๔๑ ๑๔๑ 
 
ตำบลปลายโพงพาง  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ ปากวน ๑ ๑ 
๒ วัดประชา ๑ ๑ 
๓ ลัดตาช่วย ๒ ๒ 
๔ วัดอมรวดี ๔ ๔ 
๕ คลองขุดเล็ก ๘ ๘ 
๖ หน้าวัดนางพิมพ ์ ๒ ๒ 
๗ โคกเกตุ ๗ ๗ 
๘ วัดส่ีแยก ๙ ๙ 
๙ คลองแขก ๕ ๕ 

รวม ๙ หมู่ ๓๙ ๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑77 

 

ตำบลบางแค 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด  กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

1 บ้านคลองตาต๋ัน 10 10 
2 บ้านคลองบางแค 12 12 
3 บ้านปากคลองวัว 15 15 
4 บ้านคลองบุญนาค 18 18 
5 บ้านคลองอ้อม 21 21 
6 บ้านวัดปรก 25 25 
7 บ้านปลายคลองบางแค 18 18 

รวม ๗ หมู่ 1๑๙  1๑๙ 
 

ตำบลแพรกหนามแดง  
หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด  กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

1 คลองขุดเล็ก ๖ ๖ 
2 สะพานหัน - - 
3 รั้ว - - 
4 แพรกหนามแดง - - 
5 คลองขุดสมบูรณ์ - - 
6 คลองผีหลอก - - 

รวม ๖ หมู่ ๖ ๖ 
 

ตำบลยี่สาร   
หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด  กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

1 บ้านปลายคลองอ้อม 18 18 
2 บ้านคลองอ้อม 12 12 
3 บ้านปากคลองอ้อม 16 16 
4 บ้านบางเชิงกรานต์ 15 15 
5 บ้านบางเกาะ 20 20 
6 บ้านปากน้ำ 13 13 
๗ บ้านบางแคใหญ่ 35 35 
๘ บ้านคลองบางแค 12 12 

รวม ๘ หมู่ ๑๔๑ ๑๔๑ 



๑๗8 
 

ตำบลบางนางลี่    
หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด  กล้วยน้ำว้า (ไร่) 
1 บ้านคลองโพธิ์ 2 2 
2 บ้านคลองเป้ง 3 3 
3 บ้านคลองบางแค 6 6 
4 บ้านคลองบางแค 5 5 
5 บ้านคลองโพงพาง 2 2 

รวม ๕ หมู ่ 18 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗9 
                     - ปริมาณผลผลิตรวม/ผลผลิตเฉลี่ยกล้วยน้ำว้า  
 
ตำบลอัมพวา 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต 
รวม 

ปริมาณผลผลิต 
เฉลี่ย   

- เทศบาลตำบลอัมพวา ๔๘ ๔๘ ๒,๔๐๐ 
รวม ๔๘ ๔๘ ๒,๔๐๐  

 
ตำบลสวนหลวง 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต 
เฉลี่ย   

1 แหลมสวนหลวง 3 3 ๒,๔๐๐ 
2 แหลมสวนหลวง 2 2 ๒,๔๐๐ 
3 โรงหม้อ 5 5 ๒,๔๐๐ 
4 เตาปูน 2 2 ๒,๔๐๐ 
5 คลองชุมปุก 5 5 ๒,๔๐๐ 
6 ปากคลองสวนหลวง 3 3 ๒,๔๐๐ 
๗ คลองโพงพาง 4 4 ๒,๔๐๐ 
๘ ท้องคุ้ง 8 8 ๒,๔๐๐ 
๙ คลองชมพู่ 13 13 ๒,๔๐๐ 

๑๐ ท้องคุ้ง 7 7 ๒,๔๐๐ 
๑๑ คลองประชาชมช่ืน 15 15 ๒,๔๐๐ 
๑๒ คลองประชาชมช่ืน 10 10 ๒,๔๐๐ 
๑๓ คุ้งจำปี 8 8 ๒,๔๐๐ 
๑๔ วดัวรภูมิ 7 7 ๒,๔๐๐ 
๑๕ สามแยกคลองบางนางล่ี 12 12 ๒,๔๐๐ 

รวม ๑๕ หมู่ ๑๐๔ ๑๐๔ ๒,๔๐๐  
 
 
 
 
 
 



๑80 
 

ตำบลท่าคา    

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต 
เฉลี่ย   

1 บ้านคลองมะขวิด 3 3 ๒,๔๐๐ 
2 บ้านคลองศาลา ๔ ๔ ๒,๔๐๐ 
3 บ้านคลองบ้านใต้ ๒ ๒ ๒,๔๐๐ 
4 บ้านคลองวัดมณีสรรค์ ๒ ๒ ๒,๔๐๐ 
5 บ้านคลองท่าคา ๑ ๑ ๒,๔๐๐ 
6 บ้านคลองผู้ใหญ่ป้อ ๓ ๓ ๒,๔๐๐ 
7 บ้านคลองพลับ ๕ ๕ ๒,๔๐๐ 
8 บ้านคลองตรง ๒ ๒ ๒,๔๐๐ 
9 บ้านปลายคลองตรง ๓ ๓ ๒,๔๐๐ 

10 บ้านคลองบางกึ่ง ๒ ๒ ๒,๔๐๐ 
๑๑ บ้านคลองสวนทุ่ง - - - 

๑๒ บ้านคลองขุดเจ็ก - - - 

รวม ๑๒ หมู่ ๒๗ ๒๗ ๒,๔๐๐  
 
ตำบลวัดประดู่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต เฉลี่ย   

๑ วัดประดู่ 10 10 ๒,๔๐๐ 
๒ บางกระรี ้ 15 15 ๒,๔๐๐ 
๓ คลองประดู่ 3 3 ๒,๔๐๐ 
๔ ดอนบุก 5 5 ๒,๔๐๐ 
๕ ต้นมูก 8 8 ๒,๔๐๐ 
๖ ศาลาแดง 9 9 ๒,๔๐๐ 
๗ คลองขุด - - - 
๘ ส่ีแยก - - - 
๙ สัมโชติ - - - 
๑๐ ทำเนียบ - - - 

รวม ๑๐ หมู่ ๔๐ ๔๐ ๒,๔๐๐  



๑81 
 

ตำบลเหมืองใหม่   

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต 
เฉลี่ย   

1 คลองกระทิง 137 137 ๒,๔๐๐ 
2 คลองเหมืองใหม่ 114 114 ๒,๔๐๐ 
3 ปลายคลองเหมืองใหม่ 40 40 ๒,๔๐๐ 
4 ปลายคลองอ้อม 35 35 ๒,๔๐๐ 
5 คลองวัว 40 40 ๒,๔๐๐ 
6 คลองชะนาง 75 75 ๒,๔๐๐ 
7 คลองดอน 138 138 ๒,๔๐๐ 
8 บางวันทอง 60 60 ๒,๔๐๐ 
9 หัวหาด 137 137 ๒,๔๐๐ 

10 บางวันทอง-แก้วเจริญ 109 109 ๒,๔๐๐ 
รวม ๑๐ หมู่ ๑๙๕ ๑๙๕ ๒,๔๐๐ - 

 
ตำบลบางช้าง    

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต 
เฉลี่ย   

1 บ้านคลองลัดตาโชติ 10 10 ๒,๔๐๐ 
2 บ้านคลองบางจาก 12 12 ๒,๔๐๐ 
3 บ้านบางจาก 15 15 ๒,๔๐๐ 
4 บ้านคลองสวนหลวง 25 25 ๒,๔๐๐ 
5 บ้านคลองสวนหลวง 35 35 ๒,๔๐๐ 
6 บ้านคลองดาวดึงษ์ 12 12 ๒,๔๐๐ 
7 บ้านวัดปากง่าม 16 16 ๒,๔๐๐ 
8 บ้านวัดลังกา 15 15 ๒,๔๐๐ 
9 บ้านวัดคลองจุฬา 8 8 ๒,๔๐๐ 

รวม ๙ หมู่ 148 148 ๒,๔๐๐  
 
 
 
 



๑82 
 

ตำบลแควอ้อม   

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต 
เฉลี่ย   

1 บ้านปลายคลองอ้อม 18 18 ๒,๔๐๐ 
2 บ้านคลองอ้อม 12 12 ๒,๔๐๐ 
3 บ้านปากคลองอ้อม 16 16 ๒,๔๐๐ 
4 บ้านบางเชิงกรานต์ 15 15 ๒,๔๐๐ 
5 บ้านบางเกาะ 20 20 ๒,๔๐๐ 
6 บ้านปากน้ำ 13 13 ๒,๔๐๐ 
๗ บ้านบางแคใหญ่ 35 35 ๒,๔๐๐ 
๘ บ้านคลองบางแค 12 12 ๒,๔๐๐ 

รวม ๘ หมู่ ๑๔๑ ๑๔๑ ๑๔๑  
 
ตำบลปลายโพงพาง  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต เฉลี่ย   

๑ ปากวน ๑ ๑ ๒,๔๐๐  
๒ วัดประชา ๑ ๑ ๒,๔๐๐  
๓ ลัดตาช่วย ๒ ๒ ๒,๔๐๐  
๔ วัดอมรวดี ๔ ๔ ๒,๔๐๐  
๕ คลองขุดเล็ก ๘ ๘ ๒,๔๐๐  
๖ หน้าวัดนางพิมพ ์ ๒ ๒ ๒,๔๐๐  
๗ โคกเกตุ ๗ ๗ ๒,๔๐๐  
๘ วัดส่ีแยก ๙ ๙ ๒,๔๐๐  
๙ คลองแขก ๕ ๕ ๒,๔๐๐ 

รวม ๙ หมู่ ๓๙ ๓๙ ๒,๔๐๐ 
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ตำบลบางแค   

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปรมิาณผลผลิต 
เฉลี่ย   

1 บ้านคลองตาต๋ัน 10 10 ๒,๔๐๐ 
2 บ้านคลองบางแค 12 12 ๒,๔๐๐ 
3 บ้านปากคลองวัว 15 15 ๒,๔๐๐ 
4 บ้านคลองบุญนาค 18 18 ๒,๔๐๐ 
5 บ้านคลองอ้อม 21 21 ๒,๔๐๐ 
6 บ้านวัดปรก 25 25 ๒,๔๐๐ 
7 บ้านปลายคลองบางแค 18 18 ๒,๔๐๐ 

รวม ๗ หมู่ 1๑๙ 1๑๙ ๒,๔๐๐  
 
ตำบลแพรกหนามแดง   

หมูท่ี่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต 
เฉลี่ย   

1 คลองขุดเล็ก ๖ ๖ ๒,๔๐๐ 
2 สะพานหัน - - - 
3 รั้ว - - - 
4 แพรกหนามแดง - - - 
5 คลองขุดสมบูรณ์ - - - 
6 คลองผีหลอก - - - 

รวม ๖ หมู่ ๖ ๖ ๒,๔๐๐ 
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ตำบลยี่สาร   

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต 
เฉลี่ย   

1 บ้านปลายคลองอ้อม 18 18 ๒,๔๐๐ 
2 บ้านคลองอ้อม 12 12 ๒,๔๐๐ 
3 บ้านปากคลองอ้อม 16 16 ๒,๔๐๐ 
4 บ้านบางเชิงกรานต์ 15 15 ๒,๔๐๐ 
5 บ้านบางเกาะ 20 20 ๒,๔๐๐ 
6 บ้านปากน้ำ 13 13 ๒,๔๐๐ 
๗ บ้านบางแคใหญ่ 35 35 ๒,๔๐๐ 
๘ บ้านคลองบางแค 12 12 ๒,๔๐๐ 

รวม ๘ หมู่ ๑๔๑ ๑๔๑ ๒,๔๐๐  
 

ตำบลบางนางลี่ 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต 
เฉลี่ย   

1 บ้านคลองโพธิ์ 2 2 ๒,๔๐๐ 
2 บ้านคลองเป้ง 3 3 ๒,๔๐๐ 
3 บ้านคลองบางแค 6 6 ๒,๔๐๐ 
4 บ้านคลองบางแค 5 5 ๒,๔๐๐ 
5 บ้านคลองโพงพาง 2 2 ๒,๔๐๐ 

รวม ๕ หมู่ 18 18 ๒,๔๐๐  
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แผนท่ีเหมาะสมกับการปลูกมะม่วง  
 

 
 
                 เนื่องจากอำเภออัมพวา มีดินที่มีแร่ธาตุอาหารมาก พวกฮิวมัส แร่ธาตุต่าง ๆ ลงมาจากต้น
น้ำ และน้ำเป็นจุดศูนย์รวมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เรียกว่า “เมืองสามน้ำ” คือ น้ำเค็ม น้ำกร่อย น้ำจืด จึง
เหมาะสมกับการปลูกไม้ผลทุกชนิด อย่างมะม่วง ชาวสวนอัมพวา จะนิยมปลูกแซมกับตน้ลิ้นจี่, ต้นส้มโอ, 
ต้นมะพร้าว ทุกสวน เพราะมีความเจริญเติบโตดี รสชาติหวานอร่อย  
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          - จำนวนพ้ืนท่ีปลูก/เก็บเกี่ยวมะม่วง  
ตำบลวัดประดู่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 กล้วยน้ำว้า (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ วัดประดู่ - - 
๒ บางกระรี ้ - - 
๓ คลองประดู่ - - 
๔ ดอนบุก - - 
๕ ต้นมูก ๖ ๖ 
๖ ศาลาแดง - - 
๗ คลองขุด - - 
๘ ส่ีแยก ๔๗ ๔๗ 
๙ สัมโชติ - - 

๑๐ ทำเนียบ - - 
รวม ๑๐ หมู่ ๕๓ ๕๓  

                     
         - ปริมาณผลผลิตรวม/ผลผลิตเฉลี่ยมะม่วง  
ตำบลวัดประดู่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 มะม่วง (ไร่) 

ปริมาณผลผลิต
รวม 

ปริมาณผลผลิต เฉลี่ย   

๑ วัดประดู่ - - - 
๒ บางกระรี ้ - - - 
๓ คลองประดู่ - - - 
๔ ดอนบุก - - - 
๕ ต้นมูก ๖ ๖ ๒,๐๐๐ 
๖ ศาลาแดง - - - 
๗ คลองขุด - - - 
๘ ส่ีแยก ๔๗ ๔๗ ๒,๐๐๐ 
๙ สัมโชติ - - - 

๑๐ ทำเนียบ - - - 
รวม ๑๐ หมู่ ๕๓ ๕๓ ๒,๐๐๐  
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แผนท่ีเหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมัน 
 

 
  
                    
                 เนื่องจากอำเภออัมพวา มีดินที่มีแร่ธาตุอาหารมาก พวกฮิวมัส แร่ธาตุต่าง ๆ ลงมาจากต้น
น้ำ และน้ำเป็นจุดศูนย์รวมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เรียกว่า “เมืองสามน้ำ” คือ น้ำเค็ม น้ำกร่อย น้ำจืด จึง
เหมาะสมกับการปลูกพืชทุกชนิด เช่น ปาล์มน้ำมัน 
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     - จำนวนพ้ืนท่ีปลูก/เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน 
 ตำบลวัดประดู่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
ปาล์มน้ำมัน (ไร่) 

พ.ท.ปลูก/พ.ท.เก็บเก่ียว 

๑ วัดประดู่ - - 
๒ บางกระรี ้ - - 
๓ คลองประดู่ - - 
๔ ดอนบุก - - 
๕ ต้นมูก ๖ ๖ 
๖ ศาลาแดง - - 
๗ คลองขุด - - 
๘ ส่ีแยก ๔๗ ๔๗ 
๙ สัมโชติ - - 

๑๐ ทำเนียบ - - 
รวม ๑๐ หมู่ ๕๓ ๕๓  

 
- ปริมาณผลผลิตรวม/ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มน้ำมัน  
ตำบลวัดประดู่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พท.ปลูกทั้งหมด 
 ปาล์มน้ำมัน (ไร่) 

ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิต เฉลี่ย   

๑ วัดประดู่ - - - 
๒ บางกระรี ้ - - - 
๓ คลองประดู่ - - - 
๔ ดอนบุก - - - 
๕ ต้นมูก ๖ ๖ ๒,๐๐๐ 
๖ ศาลาแดง - - - 
๗ คลองขุด - - - 
๘ ส่ีแยก ๔๗ ๔๗ ๒,๐๐๐ 
๙ สัมโชติ - - - 

๑๐ ทำเนียบ - - - 
รวม ๑๐ หมู่  ๕๓ ๕๓ ๒,๐๐๐  
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๒.๑.๒ ประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข  
ตารางแสดงประเด็นปญัหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข  

 
ปัญหาและกลุ่มของปัญหา 

 
สภาพของปัญหา 

 
แนวทางการแก้ไข 

หมู่บ้านและตำบลเป้าหมาย 
(พื้นที่/ชุมชน ที่ประสบปัญหา) 

 
ความสำคัญเร่งด่วน 

ด้านพื้นที่และทรัพยากร 
๑. บางพื้นท่ียังคงเป็นพื้นท่ีภาค
การเกษตร บางพื้นท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว และมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนในพื้นท่ี 

 
๑. การพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
โดยเฉพาะการเลี้ยงสุกรเพื่อการส่งออกของ
จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี ทำให้
เกิดมลภาวะทางด้านกลิน่และน้ำเสียไหลลง
สู่คลองวัดประดู่ อำเภออัมพวา  เกิดปัญหา
น้ำเน่าเสียไหลมาสู่คลองในพื้นท่ีอำเภออัม
พวาอยู่เป็นประจำและต่อเนื่องมาเป็นเวลา
หลายปี 
๒. อำเภออัมพวา มีสภาพสังคมท่ีกำลัง
เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากข้ึน มีการ
ขยายตัวของภาค อุตสาหกรรม และมี
โรงแรม,  รีสอร์ทฯ เพิ่มข้ึน อีกท่องมี
นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก 
ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปล่อยน้ำท้ิงจากโรงงาน โรงแรมฯลงสู่
แม่น้ำลำคลอง โดยไม่ผ่านการบำบัดตาม
มาตรฐาน จนเกิดปัญหาการเน่าเสียของ
แหล่งน้ำธรรมชาติ 
๓. การจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นท่ีอำเภอ
อัมพวา ยังขาดการบริหารจัดการท่ีดี ทำให้
ขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก เกิดปัญหาการ
ปนเป้ือนในดิน แหล่งนำ้ และส่งกลิ่นเหมน็  

 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
ให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน ยกระดับราคาสินค้าให้
สูงข้ึน  
๒. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและวิสาหกจิ
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร เพื่อสร้างรายได้ของ
ชุมชน 

 
คลองวัดประดู่ อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แก้ไขปัญหาเร่ืองน้ำเสีย  
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ด้านการผลิตสินค้าและ
การตลาด (ตามรายชนิดที่
สำคัญ)  
- ลิ้นจี่ ไม่ออกผลผลิตจน
เกษตรกรบางรายตัดต้นลิ้นจี่ท้ิง 

 
 
 
ปัจจุบันสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดย
มีอุณหภูมิสูงข้ึน 

 
 
 

- 

 
 
 

ตำบลอัมพวา, ตำบลสวนหลวง, 
ตำบลวัดประดู่, ตำบลเหมืองใหม่, 
ตำบลบางช้าง, ตำบลแควอ้อม, 
ตำบลบางแค, ตำบลบางนางลี ่

 
 
 
- 

ด้านเกษตรและองค์กรเกษตรกร 
๑. การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าของ
จังหวัดราชบุรี 
2. ปัญหาราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ำ 
3. การขยายตัวของอุตสาหกรรม
ในพื้นท่ีอำเภออัมพวาและของ
จังหวดัสมุทรสาคร 

 
-ทำให้อุณหภูมิทั้งในน้ำและอากาศสูงข้ึน 
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตร 
-ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาทำให้เกษตรกร
มีรายได้ลดลง 
-มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาค
เกษตรกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็น
จำนวนมาก ก่อให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานภาคเกษตรกรรม 
 

 
- 

 
จำหนา่ยกับจุดรับซื้อสินค้าทางการ
เกษตร  
 

 
 
 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

ด้านการแปรรูปผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์  
1. กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแป้งร่ำ 
ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา 
เป็นกลุ่มท่ีนำผลิตภัณฑ์จากเกลือ
จืดมาแปรรูปเป็นผลผลิตภัณฑ์
แป้งร่ำและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ได้แก่ แป้งพอกหน้า แป้ง
ขัดผิว แป้งแต้มสิว และแป้งหอม
พฤกษาพรรณ  

 
 

-ประสบปัญหาเร่ืองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
-ใช้เวลาในการอบแห้งผลิตภณัฑ์โดยต้องพึ่ง
แสงแดดจากธรรมชาติ ในวันท่ีฝนตกไม่
สามารถดำเนินการได้  
-ใช้แรงงานจำนวนมากในการผลิตแต่ละ
ครั้ง ทำให้มีต้นทุนสูง 
 

 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้สนับสนนุ
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
จำนวน ๒ โรง ขนาด ๘ เมตร x 
๑๒.๔๐ เมตร 
ทำให้ลดเวลาในข้ันตอนผลิตจาก ๔ 
วัน เหลือ ๒ วัน   

 
 

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแป้งร่ำ ตำบล         
บางนางลี่ อำเภออัมพวา 

 
 

-ต้องการลดเวลาในการอบ 
แป้งร่ำ  
-ต้องการลดต้นทุนการผลิต  
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๒.๒ การจัดทำ TOWS Matrix  
 
ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1. อำเภออัมพวามีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  
มีทัศนียภาพท่ีมีความสวยงาม 
S2. มีสถานท่ีท่องเท่ียวที่สำคัญหลายแห่ง  
และเป็นเมืองราชนิ 
S๓. มีรีสอร์ทโฮมสเตย์ ท่ีพักจำนวนมาก  
เพียงพอกับนักท่องเท่ียว 
S๔. มีวัด จำนวน ๔๖ วัด มีเกจิดัง 
S๕. เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม เหมาะกับการทำ 
การเกษตร เป็นแหล่งผลิตผลไม้ท่ีสำคัญ  

จุดอ่อน (Weaknesses)  
W1. ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคท่ีมีคุณภาพ  
ระบบประปาภูมิภาคไม่ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
W2. ลำคลองต้ืนเขิน และมีผักตบชวามาก 
W3. ราคาพืชผลทางการเกษตรถูกกำหนด 
ด้วยพ่อค้าคนกลาง  
W4. สถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม ขาดการบูรณะดูแล และขาด 
การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่ง 
ท่องเท่ียวที่สำคัญ 

โอกาส (Opportunities) 
O1. มีนักท่องเท่ียวเข้ามามาก ทำให้เศรษฐกิจในพื้นท่ีมีการใช้
จ่ายเงินเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
พื้นท่ี 
O2. สภาพภูมิทัศน์โดยรวมมีความสวยงามทำให้มีการซื้อขายท่ีดิน
เพิ่มขึ้น  
O3. การคมนาคมสะดวก 
O4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
จังหวัดในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ   
O5. มีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม มาลงทุนในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น 
 
 

SO:กลยุทธ์เชิงรุก(ใช้ความเข้มแข็งจาก ภายใน
แสวงประโยชน์จากโอกาส ภายนอก)  
1. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญของ      
พื้นท่ีให้มีคุณภาพ และปลอดสารพิษ  
เพื่อการส่งออก  
2. พัฒนาและส่งเสริมสถานสำคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
แห่งใหม่  
3. พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  
    และวัฒนธรรม 
 

WO:กลยุทธ์เชิงแก้ไข(ขจัดความอ่อนแอ ภายในโดย
ฉวยประโยชน์จากโอกาส ภายนอก) 
1. ขอสนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่ง 
กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและขอ 
ขยายเขตประปาภูมิภาค 
๒. ขอสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอก 
    คลอง 
3. จัดกิจกรรมลงแขกลงคลองกำจัดผักตบชวา 
4. ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ี     
    ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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ภัยคุกคาม(Threats)   
T1. ปัญหายาเสพติด 
T2. งบประมาณในการพัฒนามีจำกัด 
T3. มกีารขยายตัวของชุมชน และประชากรท่ีเพิ่มขึ้น ทำให้เกิด
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกำลังเส่ือมโทรม 
T4. สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป ทำให้ผลผลิตด้านการเกษตร 
เช่น ล้ินจ่ี บางปีมีผลผลิตน้อยลง  
T5. น้ำเสียจากจังหวัดใกล้เคียงปล่อยลงสู่แม่น้ำแม่กลอง และ
น้ำเค็มท่ีหนุนสูง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นท่ีอำเภอ  

ST:กลยุทธ์เชิงป้องกัน(ใช้ความเข้มแข็งภายใน
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางภายนอก)  
1. อาศัยพื้นท่ีขนาดเล็ก กระชับพื้นท่ีเฝ้าระวัง 
ยาเสพติด  
2. ใช้มาตรการทางกฎหมาย ควบคุมให้ 
    สถานประกอบการต่างๆ จัดการขยะและ 
บำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพ ก่อนปล่อยลงสู่ 
ธรรมชาติ 
3. รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ช่วยกัน  
   ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

WT:กลยุทธ์เชิงรับ(ลดความอ่อนแอภายใน และ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางภายนอก)  
1. รวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีกำลังต่อรอง 
ราคากับพ่อค้าคนกลาง 
2. สนับสนุนโรงงานแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่ม 
มูลค่า และลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
3. ก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเพื่อป้องกันปัญหา 
น้ำเค็มรุกเข้าพื้นท่ีการเกษตร 
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กำหนดเป็นกลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. กลยุทธ์เชิงรุก 
             - ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่ 

สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
๒. กลยุทธ์เชิงแก้ไข  

                     - สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๓. กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
                       - สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
                        - สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง
เข้มแข็งสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. กลยุทธ์เชิงรับ  
            - สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
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บทท่ี ๓ 
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล 

๓.๑ พัฒนาการผลิตรายสินค้า (พืช ปศุสัตว์ ประมง)   
 ๓.๑.๑ ข้าว 

                 - เป้าหมาย/เป้าประสงค์ (ส่ิงที่คาดหวังหรือผลสำเร็จที่จะให้เกิด)  
                   ๑. เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมของอาชีพเกษตร  

             2 เพ่ือให้ราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะเยาวชนได้ซึมซับในวิถีชีวิตเกษตรกร 
             3. เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาใช้วิธีการลงแขกเพ่ือทำการเกษตร  

                    ๔. เพื่อเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน   

                   กลยุทธ์ที่ 1  ลงแขกดำนา  
         โครงการที่ 1  อนุรักษ์ประเพณีเอาแรงในการทำงาน (ลงแขกดำนา) 

                  วิธีดำเนินงาน   
          ๑. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
          ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการและรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ 
          ๓. จัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีการเอาแรงในการทำงาน(ลงแขกดำนา) 

ดำเนินการตามโครงการฯ 
 
 3.1.2 มะพร้าวแก่ 
                   -  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวผลแก่ 
                 1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับเกษตรกร 
     2. เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร 
     3. เพ่ือให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. เพ่ือให้เกษตรกรมีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     5. เพ่ือให้ผลผลิตมะพร้าวแก่ปลอดภัยจากสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้าง 
     6. เพ่ือสร้างความยั่งยืนในอาชีพให้กับเกษตรกร 

      กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตไตรโครเดอร์มาและเช้ือบีท ี
                โครงการที่ 1 ผลิตสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและศัตรูพืช (ผลิตไตรโครเดอร์มาและ
เช้ือบีที) 
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                      วิธีดำเนินงาน   
                      1. คัดเลือกเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ   
                      ๒. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสารชีวภัณฑ์  
                      3. อบรมเกษตรกรในการผลิตสารชีวภัณฑ์  
                      4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสารชีวภัณฑ์  
                      5. สรุปและติดตามรายงานผล 

              กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
                โครงการที่ ๒ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (มะพร้าวผลแก่) 
                      วิธีดำเนินงาน   
                      1. ประชาสัมพันธ์   
                      ๒. คัดเลือกเกษตรกรและชี้แจงโครงการ   
                      3. อบรมเกษตรกรพร้อมปฏิบัติ  
                      4. สรุปและติดตามรายงานผล 

              กลยุทธ์ที่ 1  กำจัดศัตรูมะพร้าว  
                โครงการที่ ๓ ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
                      วิธีดำเนินงาน   
                      1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
                      2. คัดเลือกเกษตรกรและชี้แจ้งโครงการ    
                      3. อบรมเกษตรกรพร้อมปฏิบัต ิ
                      4. สรุปและติดตามรายงานผล 

             กลยุทธ์ที่ 1  กำจัดด้วงแรด, ด้วงไฟ ด้วยกับดักฟีโรโมน   
               โครงการที่ ๔ ป้องกันกำจัดด้วงแรด, ด้วงไฟ ด้วยกับดักฟีโรโมน   
                      วิธีดำเนินงาน   
                      1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
                      2. คัดเลือกเกษตรกรและชี้แจ้งโครงการ    
                      3. อบรมเกษตรกรพร้อมปฏิบัต ิ
                      4. สรุปและติดตามรายงานผล 
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          3.1.๓ ส้มโอขาวใหญ่ 
   การพัฒนาผลผลิตส้มโอขาวใหญ่ให้ได้คุณภาพ และสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตส้มโอ
ขาวใหญ่ ดังนี้  
   1. เพ่ือให้ผลผลิตส้มโอขาวใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  
   2. ผลผลิตส้มโอขาวใหญ่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่มียาและสารเคมีตกค้าง 
   3. สร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากการแปรรูปผลผลิต เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
   4. เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตรองรับผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อเป็นการขยาย
ช่องทางการตลาด 
   5. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค มั่นใจในสินค้า     

  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวใหญ่ 
            โครงการที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวใหญ่ 
                  วิธีดำเนินงาน   
                  1. ประชาสัมพันธ์   
                  ๒. คัดเลือกและชี้แจงโครงการ   
                  3. อบรมเกษตรกรพร้อมปฏิบัติ  
                  4. สรุปและติดตามรายงานผล 

          3.1.๔ พืชผักสวนครัวสมุนไพร 
   พืชผักสวนครัวสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด ใบกระเพา เป็นต้น เป็นพืชอาหารที่
คนไทยนิยมนำ มาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาการทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายสูง และยังสามารถรักษาโรคได้ แต่ค่านิยมในการบริโภคพืชผักสวนครัวสมุนไพรนั้น 
มักจะเลือกบริโภคพืชผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทำลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทำ ให้
เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก เพื่อให้ได้พืชผักที่
สวยงามตามความต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อนำ มาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้าง
อยู่ในพืชผักนั้นได้แม้ว่าในปัจจุบนัจะมีการรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องการลดละเล่ียงเลิกการใช้สารพิษใน
การเกษตรแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงชินกับรูปแบบเดิมโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ
ของผู้บริโภคการปลูกพืช         

         เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกรจึงควรหันมา ทำ พืชผักสวนครัวสมุนไพรที่ไร้สารพิษตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่ดีสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันใช้
เป็นอาหารในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพึ่งพาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตให้เข้ากับสภาพ 
แวดล้อมในปัจจุบัน ลดความเส่ียงจากสารเคมีสะสมในร่างกาย เพ่ือให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จากการ 
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ได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและ
ส่ิงแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 1 ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพืชผักสมุนไพรปลอดภัยที่เกษตรกรได้บริโภค 
            โครงการที่ 1  ปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพร  
                  วิธีดำเนินงาน   
                  1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกร 
                  ๒. คัดเลือกเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 
                  ๓. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
                  ๔.อบรมเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชผักที่ถูกต้อง 
                  ๕. สนับสนุนพันธุ์พืชผักสมุนไพรในการปลูกผักสวนครัว 
                  ๖. สรุปและติดตามรายงานผล 
 

๓.๒ พัฒนาเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กร YSF   
 ๓.๒.๑ อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้าน 

               ปัจจุบันสถานการณ์มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และต้องเผชิญปัญหาและได้รับ
ความเดือดร้อนต่างๆ ทั้งด้านการผลิต รายได้และคุณภาพชีวิต เนื่องจาก การเปล่ียนแปลงของสภาพ
สังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ได้ส่งผลกระทบทั้ง ทางตรงและทางอ้อม
ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นที่แต่ละหมู่บ้านการเกษตรจะต้อง มีข้อมูลที่
ถูกต้อง มีแผนพัฒนาการเกษตร การประสานงาน เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการที่จะได้ดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็น 
ความสำคัญในการบริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ของหมู่บ้านมาโดยตลอด และมีหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงาน ดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ซึ่งในแต่ละ
สาขา มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในแต่ละสาขาของหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ จึงมีนโยบายให้
คัดเลือกตัวแทน เกษตรกรในท้องถิ่นตามความชำนาญเฉพาะสาขา จำนวน 16 สาขา เป็นอาสาสมัคร
เกษตรทำหน้าที่ประสานงาน และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำปรึกษา / และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านการเกษตร การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการของกระทรวงเกษตรและ / สหกรณ์แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการ
เฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตร ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

  เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและ มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการขับเคล่ือน
และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้ทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างความเข้มแข็ง 



๑๙9 
 

อาสาสมัครเกษตรในทุกมิติ ผ่านรูปแบบกระบวนการส่งเสริมให้เกิดเวทีถ่ายทอด ความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่าย และภาคีเครือข่าย และในการดำเนินการดังกล่าว 
เพ่ือนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษาดูงาน เพื่อนำไปไปใช้กับชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

  กลยุทธ์ที่ 1 ดูงานอาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้าน 
            โครงการที่ 1  อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้าน  
                  วิธีดำเนินงาน   
                  1. ประชุมชี้แจ้งโครงการ    
                  ๒. ดำเนินการอบรม 
                  3. ศึกษาดูงาน 
                  ๔. สรุปและติดตามรายงานผล 
 

๓.๒.๒ กลุ่มยุวเกษตรกร 
              เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสิ่งของอุปโภค บริโภคต่างมีราคาแพงและของที่            
เราอุปโภค บริโภคนั้น บางอย่างยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เช่น ผักที่เรานำมาปรุงอาหารทาน ใน
ชีวิตประจำวัน นอกจากมีราคาแพงแล้วยังปนเปื้อนไปด้วยสารเคมี  จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้
มาก  ซึ่งเด็กในวัยที่กำลังเจริญเติบโตยังต้องการสารอาหารที่มีอยู่ในผักเป็นจำนวนมาก จึงเกิดความคิดที่
จะจัดทำโครงการขับเคล่ือนกลุ่มยุวเกษตรในโรงเรียนในด้านเกษตรกรรม โดยจะเน้นการปลูกผักสวนครัว
และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร ยอมรับในคุณค่าความสำคัญของการ 
เกษตรต่อการดำรงชีวิตมนุษย์และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในชุมชน   

  กลยุทธ์ที่ 1 กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนในด้านเกษตรกรรม  
            โครงการที่ 1  ขับเคล่ือนกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนในด้านเกษตรกรรม 
                  วิธีดำเนินงาน   
                  1. คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน    
                  ๒. อบรมให้ความรู้ในกิจกรรมการดำเนินงาน 
                  ๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร   
                  ๔. สรุปและติดตามรายงานผล 
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๓.๒.๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
           วิสาหกิจชุมชนของอำเภออัมพวา มีความต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าเพ่ือสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมด้านการ 
ตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากขึ้นและเป็นการแก้ปัญหาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ให้สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดประเทศอาเซียน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 

      ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับสินค้าสู่ Smart Group เพ่ือเป็นการยกระดับสินค้าของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ ของอำเภออัมพวา ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของ
ตลาด เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้ง
ภายในและนอกประเทศและทำให้รายได้รวมของจังหวัดดีขึ้น 

  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
            โครงการที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนายกระดับสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่ Smart Product  
                  วิธีดำเนินงาน   
                  1. คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการงานกลุ่มฯ  
                  2. อบรมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้รับรู้รับทราบในการพัฒนากลุม่ 
                  3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกลุ่ม 
                  4. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ 
                  5. สรุปและติดตามรายงานผล 

๓.๒.๓ องค์กรเกษตรกร   
           กลุ่มองค์กรเกษตรกรอำเภออัมพวา มีความต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าเพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมด้านการ 
ตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรมากขึ้นและเป็นการแก้ปัญหาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ให้สามารถสร้างรายได้ให้องค์กรเกษตรกรและสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดประเทศอาเซียน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา             
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับสินค้าสู่ Smart Group เพ่ือเป็นการยกระดับสินค้าของ
กลุ่มองค์กรเกษตรกรส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
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การเกษตรของอำเภออัมพวา ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและนอก
ประเทศและทำให้รายได้รวมของจังหวัดดีขึ้น 

  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับสินค้าองค์กรเกษตรกรสู่ Smart Product 
            โครงการที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนายกระดับสินค้าองค์กรเกษตรกรสู่ Smart Product  
                  วิธีดำเนินงาน   
                  1. คัดเลือกกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพในการงานกลุ่มฯ  
                  2. อบรมสมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรเพ่ือให้รับรู้รับทราบในการพัฒนากลุ่ม 
                  3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกลุ่ม 
                  4. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ 
                  5. สรุปและติดตามรายงานผล 

๓.๓ พัฒนาพ้ืนท่ีและทรัพยากรการเกษตร     
       3.๓.๑ เล้ียงชันโรง  
        ชันโรงเป็นแมลงที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ชันโรงเป็นผ้ึงขนาดเล็กหรือ
เรียกอีกชื่อว่าผ้ึงจิ๋ว ลักษณะเด่นของชันโรงคือการเก็บเกสร (เก็บเกสร ร้อยละ 80 เก็บน้ำหวานเพียงร้อย
ละ 20) จึงสามารถเรียกได้ว่าชันโรงเป็นสัตว์ช่วยผสมเกสร เป็นแมลงผสมเกสรประจำถิ่นและหากิน
ประจำที่ และไม่มีนิสัยเลือก ชอบมักเก็บเล็กผสมน้อย ไม่รังเกียจดอกไม้ที่ผ้ึงชนิดอื่นลงตอมแล้ว ชันโรง 
มีรัศมีหากินคงที่บินหาอาหารในระยะไม่เกิน 300 เมตร จากรังมีหนวดไว้ค้นหาแหล่งอาหารได้อย่าง
แม่นยำ และใช้หนวดวัดสภาพอากาศได้เช่นอุณหภูมิความชื้นกลิ่นของสารเคมีในระดับอะตอม ชันโรง          
มีพฤติกรรมการออกเรือนเข้าไปอาศัยในโพรงเทียม ที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์และ
ดำรงอยู่ในระบบนิเวศเกษตรสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อนึ่งชันโรงเป็นดัชนีชีวัดความเป็นเกษตร
อินทรีย์ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะหากบริเวณรอบ ๆ ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรชันโรงไม่สามารถอยู่ 
รอดได ้   

                 การเล้ียงชันโรงเพื่อผสมเกสร ก่อประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง เพราะการติดผล ของ
พืชผลหลายชนิดต้องอาศัยการผสมเกสรที่มีประสิทธิภาพของชันโรง ผลผลิตของ พืชผลที่เพ่ิมขึ้นคํานวณ
เป็นเม็ดเงินออกมา แล้วมีจํานวนมหาศาล วิธีการเล้ียงก็ไม่ยาก สามารถนํามาเล้ียงในกล่องขนาดเล็ก ใช้
เนื้อที่ในการเพาะเล้ียงน้อย และเคล่ือนย้ายกล่อง ไปตามไร่ในสวนที่ต้องการใช้ชันโรงผสมเกสรได้สะดวก 
และคาดว่าชันโรงจะได้รับการส่งเสริมให้เกิด การเล้ียงอย่างแพร่หลาย      
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  กลยุทธ์ที่ 1 ผู้เล้ียงชันโรงเพ่ือการเกษตรปลอดสาร 
            โครงการที่ 1  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เล้ียงชันโรงเพ่ือการเกษตรปลอดสาร 
                  วิธีดำเนินงาน   
                  1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  
                  ๒. คัดเลือกเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 
                  ๓. .อบรมเกษตรกรกลุ่มผู้เล้ียงชันโรง  
                  4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเล้ียงและการขยาย  
                  5. สรุปและติดตามรายงานผล 
 
       3.๓.๒ การผลิตพืชในโรงเรือนปลูกพืช   
        พืชผักเป็นอาหารที่คนไทยเราต้องบริโภคกันอยู่ทุกวัน รวมทั้งในปัจจุบนัผักไทยมีการ
ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ และทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเกษตรกรผู้ผลิตจึง
จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตผลด้วย เพราะปัจจุบันมีการนำเอาสารเคมีมาใช้ในการป้องกัน
กำจัดศัตรูผักกันเพ่ิมมากขึ้น และถ้าผู้บริโภครับประทานผักที่มีสารพิษเหล่านั้นฉีดพ่นอยู่เข้าไปจะได้รับ
สารพิษตกค้างเข้าสู่ร่างกาย จึงตระหนักถึงปัญหานี้ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้แนวทางหนึ่งก็คือ การปลูกผักใน
โรงเรือนช่วยทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีลงได้  โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษของมุ้งไนล่อนที่มีเส้นทอ
ละเอียดมาก ช่วยป้องกันแมลงขนาดเล็กไม่เข้ามารบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งรูปแบบ
ของโรงเรือนที่ทันสมัย การเตรียมดิน การทำความสะอาดดิน และวางระบบน้ำแบบใหม่ มีส่วนช่วย
ป้องกันการระบาดของโรคพืชในแปลงได้ดี ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี และปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชในโรงเรือน  
            โครงการที่ 1  ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชในโรงเรือนปลูกพืช   
                  วิธีดำเนินงาน   
                  1. ประชาสัมพันธ์   
                  ๒. คัดเลือกและชี้แจงโครงการ   
                  3. อบรมเกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือก 
                  4. สนับสนุนโรงเรือน 
                  5. สรุปและติดตามรายงานผล 
 
 
 
 



203 
 

       3.๓.๓ ผ้ึงโพรง    
                ผ้ึงโพรงเป็นผ้ึงพื้นเมืองที่มีอยู่ในธรรมชาติในประเทศไทย  โดยเฉพาะจะมีชุกชุมมากใน
ภาคใต้  ซึ่งเกษตรกรสามารถดำเนินการเล้ียงเป็นอาชีพเสริม  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกอาชีพ
หนึ่ง  โดยการลงทุนการเล้ียงผ้ึงโพรงนั้นต่ำมาก  เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ  นอกจากเกษตรกรจะ
ได้รับผลผลิตน้ำผ้ึงจากผึ้งโพรง  โดยตรงแล้วยังได้รับผลผลิตทางอ้อมอีก  โดยผึ้งโพรงสามารถช่วยผสม
เกสรพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยเพิ่มผลผลิตพืชไปในตัวและยังทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี   
ทำให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมอีกทางหนึ่ง  น้ำผ้ึงของผ้ึงโพรงในภาคใต้ราคาดีมาก  เกษตรกรสามารถ
จำหน่ายราคาขวดละ  ๒๕๐ – ๔๐๐  บาท  ซึ่งเป็นรายได้เสริมที่ดี  ในขณะนี้ผลิตไม่พอจำหน่าย 
  กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ผ้ึงโพรง   
            โครงการที่ 1  ส่งเสริมอนุรักษ์ผ้ึงโพรง   
                  วิธีดำเนินงาน   
                  1. คัดเลือกแปลงสาธิตในการเล้ียงผ้ึงโพรง 
                  2. อบรมเกษตรกรเพ่ือให้รับรู้รับทราบ 
                  3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกลุ่ม 
                 4. สรุปและติดตามรายงานผล 
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ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ 

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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. 
พัฒนาการ
ผลิตสินค้า 

1. อนุรักษ์ประเพณี
เอาแรงในการทำงาน 
(ลงแขกดำนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีด้ังเดิมของ
อาชีพเกษตร  
2. เพ่ือให้ราษฎรใน
พื้นที่โดยเฉพาะ
เยาวชนได้ซึมซับในวิถี
ชีวิตเกษตรกร 
3. เพ่ือกระตุ้นให้
เกษตรกรในพื้นที่หัน
มาใช้วิธีการลงแขกเพื่อ
ทำการเกษตร  
๔. เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชน   
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
องค์กร
เกษตรกร
ได้รับการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
สามารถ
เพ่ิมยอด
จำหน่าย
และ
ช่องทาง
การ
จำหน่าย                              

ตำบล 
วัดประดู่ 

๑.คัดเลือกพื้นที่
ดำเนินการ 
๒.ประชาสัมพันธ์
โครงการและ
รณรงค์เชิญชวนให้
ประชาชนเขา้ร่วม
โครงการฯ 
๓.จัดทำโครงการ
อนุรักษ์ประเพณี
การเอาแรงในการ
ทำงาน(ลงแขก
ดำนา) 
ดำเนินการตาม
โครงการฯ 
 
 
 
 
 

- -     ๑ ๔๐,
๐๐๐ 

๑ ๔๐,
๐๐๐ 

นางกุลธิดา 
คารมณ์  
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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. 
พัฒนาการ
ผลิตสินค้า 

2. ผลิตสารชวีภัณฑ์
ในการกำจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช
(ผลิตไตรโครเดอร์
มาและเชื้อบีท ี

1. เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรและชุมชน
ได้รับการพัฒนาความรู้
เรื่องการควบคุม
ศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน วธิีการ
จัดการศัตรูพืชที่
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ การผลิต
ขยายสารชีวภัณฑ ์
2. เพ่ือช่วยให้
เกษตรกรผู้ปลูกผักมี
สุขภาพอนามัยดีขึ้น
เน่ืองจากไม่มีการฉีด
พ่นสารเคมีป้องกันและ
กำ จัดศัตรูพืช ทำ ให้
เกษตรกรปลอดภัยจาก
สารพิษเหล่าน้ีด้วย 
3. เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถผลิต
สารชีวภัณฑ์ กำจัด
แมลงศัตรูพืชที่ทำลาย/
ระบาดในชุมชน และ
พื้นที่ใกล้เคียง 

เกษตรกร
ของ
อำเภอ 
๑๒ กลุ่ม 
ๆ ละ 30 
ราย  
 

ตำบลบางแค 
 
ตำบลแพรกหนาม
แดง 
ตำบลย่ีสาร 
 
 
ตำบลเหมืองใหม ่
 
ตำบลวัดประดู่ 
 
 
ตำบลท่าคา 
 
ตำบลบางนางลี ่
 
ตำบลปลาย-
โพงพาง  
ตำบลสวนหลวง 
 
ตำบลบางชา้ง 
 
ตำบลแควอ้อม 
 
ตำบลอัมพวา 
 

1. คัดเลือก
เกษตรกร ทั้งน้ี
เกษตรกรต้องมี
ความสมคัรใจทีจ่ะ
เข้าร่วมโครงการ   
๒. รวมกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิต
สารชีวภัณฑ์  
3. อบรมเกษตรกร
ในการผลิตสารชีว
ภัณฑ์  
4. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์  
5. สรุปและ
ติดตามรายงานผล 

      ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓ 

 
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓ 

 
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓ 

 
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓ 

 
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓
๑๓,
๐๘๓ 

นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
 
นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
 
 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์  
 
 
 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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. 
พัฒนาการ
ผลิตสินค้า 

๓. เพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
(มะพร้าวผลแก่) 

เพ่ือเพิ่มมูลค่ามะพร้าว
ผลแก ่
 

เกษตรกร
ของ
อำเภอ
อัมพวา 
จำนวน  
5 กลุ่ม ๆ 
ละ 30 
ราย   
รวม
จำนวน 
๑๕๐ ราย   
 

ตำบลเหมืองใหม ่
 
 
ตำบลสวนหลวง 
 
 
ตำบลท่าคา 
 
 
ตำบลบางนางลี่  
 
 
ตำบลวัดประดู่  
 

1. ประชา สัมพันธ์   
๒. คัดเลือก
เกษตรกรและ
ชี้แจงโครงการ   
3. อบรมเกษตรกร
พร้อมปฏิบัติ  
4. สรุปและ
ติดตามรายงานผล 

      ๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑๔๑,
๕๕๐ 

 
๑๔๑,
๕๕๐ 

 
 

๑๔๑,
๕๕๐ 

 
๑๔๑,
๕๕๐ 

 

 
๑๔๑,
๕๕๐ 

 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑๔๑,
๕๕๐ 

 
๑๔๑,
๕๕๐ 

 
 

๑๔๑,
๕๕๐ 

 
๑๔๑,
๕๕๐ 

 

 
๑๔๑,
๕๕๐ 

 
 

นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
 
นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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. 
พัฒนาการ
ผลิตสินค้า 

๔.ป้องกันกำจัดศัตรู
มะพร้าว  

1. เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรและชุมชน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
การควบคุมศัตรู
มะพร้าวโดยวิธี
ผสมผสาน วธิีการ
จัดการศัตรูพืชที่
เหมาะสมและมีประ 
สิทธิ-ภาพ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกร สามารถผลิต
แตนเบียนป้องกันและ
กำจัดแมลงศัตรูพืชที่
ทำลาย/ระบาดใน
ชุมชน และพื้นที่
ใกล้เคียง 
 

เกษตรกร
ของ
อำเภอ
อัมพวา 
จำนวน 
360 ราย 
12 กลุ่ม 
กลุ่มละ 
30 ราย 

ตำบลบางแค 
 
ตำบลแพรกหนาม
แดง 
ตำบลย่ีสาร 
 
 
ตำบลเหมืองใหม ่
 
ตำบลวัดประดู่ 
 
 
ตำบลท่าคา 
 
ตำบลบางนางลี ่
 
ตำบลปลาย-
โพงพาง  
ตำบลสวนหลวง 
 
ตำบลบางชา้ง 
 
ตำบลแควอ้อม 
 
ตำบลอัมพวา 
 

1. ประชาสัมพันธ์   
๒. คัดเลือก
เกษตรกรและ
ชี้แจงโครงการ   
3. อบรมเกษตรกร
พร้อมปฏิบัติ  
4. สรุปและ
ติดตามรายงานผล 

      ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 

 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 

 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 

 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 

 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 
๗,๖
๗๕ 

นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
 
นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์  
 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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. 
พัฒนาการ
ผลิตสินค้า 

๕.ป้องกนัและกำจัด
ด้วงแรด, ด้วงไฟ 
ด้วยกับดักฟีโรโมน  

1. เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรและชุมชน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
การควบคุมศัตรู
มะพร้าวโดยวิธี
ผสมผสาน วธิีการ
จัดการศัตรูพืชที่
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกร ได้รับการ
พัฒนาความรู้เรื่อง 
โครงการป้องกันและ
กำจัดด้วงแรด,ด้วงไฟ 
ด้วยกับดักฟีโรโมน 
3.เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรและชุมชน 
สามารถผลิตกับดักฟีโร
โมนป้องกันและกำจัด
แมลงศัตรูพืชที่ทำลาย 
/ระบาดในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง  

เกษตรกร
ของ
อำเภอ
อัมพวา 
จำนวน 
300 ราย 
12 กลุ่ม 
กลุ่มละ 
25 ราย 

ตำบลบางแค 
 
ตำบลแพรกหนาม
แดง 
ตำบลย่ีสาร 
 
 
ตำบลเหมืองใหม ่
 
ตำบลวัดประดู่ 
 
 
ตำบลท่าคา 
 
ตำบลบางนางลี ่
 
ตำบลปลาย-
โพงพาง  
ตำบลสวนหลวง 
 
ตำบลบางชา้ง 
 
ตำบลแควอ้อม 
 
ตำบลอัมพวา 
 

1. ประชา สัมพันธ์   
๒. คัดเลือก
เกษตรกรและ
ชี้แจงโครงการ   
3. อบรมเกษตรกร
พร้อมปฏิบัติ  
4. สรุปและ
ติดตามรายงานผล 

      ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐ 

 
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐ 

 
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐ 
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐ 

 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐ 

 
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐ 

 
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐ 
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐
๑๙,
๑๕๐ 

 

นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
 
นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์  
 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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. 
พัฒนาการ
ผลิตสินค้า 

๖.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตส้มโอ
ขาวใหญ่  

๑.เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต          
ส้มโอ 
๒.เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตส้มโอ 
๓.เพ่ือเพิ่มผลผลิตส้ม
โอให้มากขึ้น 

เกษตรกร
ของ
อำเภอ
อัมพวา 
จำนวน ๖ 
กลุ่ม ๆ ละ 
๒๕ ราย 
รวม
จำนวน 
๑๕๐ ราย 

ตำบลบางนางลี ่
 
ตำบลปลาย
โพงพาง 
 
ตำบลบางแค 
 
ตำบลแควอ้อม 
 
ตำบลเหมืองใหม ่
 
ตำบลบางชา้ง 
 

๑.ประชา 
สัมพันธ์         
๒.คัดเลือกและ
ชี้แจงโครงการ ๓.
อบรมเกษตรกร
พร้อมปฏิบัติ           
๔.สรุปและ
ติดตามรายงาน
ผล 

      ๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑๗,
๗๕๐
๑๗,
๗๕๐ 

 
๑๗,
๗๕๐ 
๑๗,
๗๕๐
๑๗,
๗๕๐ 
๑๗,
๗๕๐ 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑๗,
๗๕๐
๑๗,
๗๕๐ 

 
๑๗,
๗๕๐ 
๑๗,
๗๕๐
๑๗,
๗๕๐ 
๑๗,
๗๕๐ 

นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์ 
 
นางกุลธิดา 
คารมณ์  
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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. 
พัฒนาการ
ผลิตสินค้า 

๗.ปลูกผักสวนครวั
สมุนไพร  

เพ่ือลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ และพืชผัก
สมุนไพรปลอดภัยที่
เกษตรกรได้บริโภค 

เกษตรกร
ของ
อำเภอ
อัมพวา 
จำนวน 
360 ราย 
12 กลุ่มๆ
ละ 30 
ราย  

 

ตำบลบางแค 
 
ตำบลแพรกหนาม
แดง 
ตำบลย่ีสาร 
 
 
ตำบลเหมืองใหม ่
 
ตำบลวัดประดู่ 
 
 
ตำบลท่าคา 
 
ตำบลบางนางลี ่
 
ตำบลปลาย-
โพงพาง  
ตำบลสวนหลวง 
 
ตำบลบางชา้ง 
 
ตำบลแควอ้อม 
 
ตำบลอัมพวา 
 

1. ประชา สัมพันธ์
และรับสมัคร
เกษตรกร 
๒. คัดเลือก
เกษตรกร ทั้งน้ี
เกษตรกรต้องมี
ความสมคัรใจทีจ่ะ
เข้าร่วมโครงการ 
๓. รวมกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตผัก
ปลอดภัยจาก
สารพิษ  
๔.อบรมเกษตรกร
ให้ใช้เทคโนโลยี
การผลิตพืชผักที่
ถูกต้อง 
๕. สนับสนุนพันธุ์
พืชผักสมุนไพรใน
การปลูกผักสวน
ครัว 
๖. สรุปและ
ติดตามรายงานผล 
 

      ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓ 

 
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓ 

 
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓ 

 
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓ 

 
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓
๑๖,
๑๓๓ 

 
นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
 
นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์  
 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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 

๑.อบรมและ
ศึกษาดูงาน
อาสาสมคัร
เกษตรระดับ
หมู่บ้าน  

1. เพ่ือเพิ่มศักยภาพให้
อาสาสมคัรเกษตร/อาสา 
สมัครเกษตรหมู่บ้าน (อก
ม.) มีความรูค้วามเข้าใจ 
ในงานส่งเสริมการเกษตร 
สามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม
การเกษตรและภารกิจของ
กระทรวง เกษตรและ
สหกรณ์  
2. เพ่ือให้อาสาสมัคร
เกษตร/อาสา สมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มี
ระบบการทำงานเป็นกลไก
และ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ 
เชื่อมโยงเครือข่ายการ
ทำงานตามบทบาทหน้าที่ 
และพัฒนาให้เป็นต้นแบบ
แก่เกษตรกรในพื้นที่  
3. เพ่ือให้อาสาสมัคร
เกษตร/อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.)ได้มีความรู้
เพ่ิมเติมเก่ียวกับงานด้าน
การเกษตรมากย่ิงขึ้น 

ผลผลิต 
๑. อาสา 
สมัครเกษตร/
อาสาสมคัร
เกษตร
หมู่บ้าน           
(อกม.) ได้มี
ความรู้
เพ่ิมเติม
เก่ียวกับงาน
ด้านการ 
เกษตรมาก
ย่ิงขึ้น 
๒. เกิด
เครือข่าย           
อกม.ระดับ
อำเภอ 
ทั้งหมด 12 
ตำบล 
ผลลัพธ ์
๑ ได้แนวทาง
ในการทำงาน
ด้านอาสา 
สมัครเกษตร
ให้ประสบ
ความสำเร็จ       

ตำบลบางแค 
 
ตำบลแพรกหนาม
แดง 
ตำบลย่ีสาร 
 
 
ตำบลเหมืองใหม ่
 
ตำบลวัดประดู่ 
 
 
ตำบลท่าคา 
 
ตำบลบางนางลี ่
 
ตำบลปลาย-
โพงพาง  
ตำบลสวนหลวง 
 
ตำบลบางชา้ง 
 
ตำบลแควอ้อม 
 
ตำบลอัมพวา 
 

1. ประชุมชี้แจ้ง
โครงการ    
๒. ดำเนินการ
อบรม 
3. ศึกษาดูงาน 
๓. สรุปและ
ติดตามรายงานผล 
 

      ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 

 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 

 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 

 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 

 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 

 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 
๖,๒
๘๕ 

 

 
นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
 
นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์  
 
 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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 

๑.ขับเคลื่อน
กลุ่มยุว
เกษตรกรใน
โรงเรียนใน
ด้าน
เกษตรกรรม  

1. ส่งเสริมให้เด็กยุว
เกษตรกรในโรงเรียน
ปลูกพืชผักสวนครัว  
2. ส่งเสริมฝึกทักษะด้าน
การเกษตรที่มีในชุมชน  
3. ปลูกฝังให้เด็กยุว
เกษตรในโรงเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
การเกษตร 
 

กลุ่มยุว
เกษตรกรใน
โรงเรียน 
จำนวน ๕ 
กลุ่ม ๆ ละ 
๑๕ ราย  

รวม 75 
ราย              

 

โรงเรียนวัด
ปากน้ำ (อมร
วิมลจันทร์) 
ตำบลแควอ้อม 
 
โรงเรียนบ้าน
แพรกหนามแดง 
ตำบลแพรก
หนามแดง 
 
โรงเรียนถาวร
วิทยา 
ตำบลเหมือง
ใหม่ 
 
โรงเรียนวัด 
เทพประสิทธ์ิ  
ตำบลท่าคา 
 
โรงเรียนวัด 
สี่แยก 
ตำบลปลาย
โพงพาง  
 

1. คัดเลือกกลุ่ม
ยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน    

๒. อบรมให้
ความรู้ใน
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 
๓. สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
ด้านการเกษตร   
๔. สรุปและ
ติดตามรายงาน
ผล 

 

      ๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑๓,
๗๐๐ 

 
 
 

๑๓,
๗๐๐ 

 
 
 
 

๑๓,
๗๐๐ 

 
 
 

๑๓,
๗๐๐ 

 
 

๑๓,
๗๐๐ 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑๓,
๗๐๐ 

 
 
 

๑๓,
๗๐๐ 

 
 
 
 

๑๓,
๗๐๐ 

 
 
 

๑๓,
๗๐๐ 

 
 

๑๓,
๗๐๐ 

นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์  
 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(ระบุหมู่บ้าน/ตำบล  

เปา้หมาย) 
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 

๒. ส่งเสริม
และพัฒนา
ยกระดับ
สินค้ากลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชนสู่ 
Smart 
Product 

๑. เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าสู่ Smart 
Product 
๒. เพ่ือเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
๓. เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันในประเทศ
ประชาคมอาเซียน 
 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุนชนของ
อำเภอ          
อัมพวา 
จำนวน 120 
ราย 12 
กลุ่มๆละ 10 
ราย  

 

ตำบลบางแค 
 
ตำบลแพรกหนาม
แดง 
ตำบลย่ีสาร 
 
 
ตำบลเหมืองใหม ่
 
ตำบลวัดประดู่ 
 
 
ตำบลท่าคา 
 
ตำบลบางนางลี ่
 
ตำบลปลาย-
โพงพาง  
ตำบลสวนหลวง 
 
ตำบลบางชา้ง 
 
ตำบลแควอ้อม 
 
ตำบลอัมพวา 
 

1.คัดเลือกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพในการ
งานกลุ่มฯ  
2.อบรมสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือให้รับรู้
รับทราบในการ
พัฒนากลุ่ม 
3. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ดำเนินงานกลุ่ม 
4.สนับสนุนบรรจุ
ภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
5.สรุปและติดตาม
รายงานผล 

      ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

๓๔,๒
๖๖ 

 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

 
 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

 

๓๔,๒
๖๖ 

 

๓๔,๒
๖๖ 

 

๓๔,๒
๖๖ 

 

๓๔,๒
๖๖ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 

๓๔,๒
๖๖ 

 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

 
 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

๓๔,๒
๖๖ 

 

๓๔,๒
๖๖ 

 

๓๔,๒
๖๖ 

 

๓๔,๒
๖๖ 

 

๓๔,๒
๖๖ 

 

นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
 
นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์  
 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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 

๒. ส่งเสริม
และพัฒนา
ยกระดับ
สินค้า
องค์กร
เกษตรกรสู่ 
Smart 
Product 

1. เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าสู่ 
Smart Product 
2. เพ่ือเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภค 
3. เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันในประเทศ
ประชาคมอาเซียน 
 

-สมาชิกกลุ่ม
แม่บ้าน
เกษตรกรของ
อำเภอ           
อัมพวา 
จำนวน  50 
ราย 5 กลุ่มๆ
ละ 10 ราย 
  
 
-สมาชิกกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 
ของอำเภอ
อัมพวา 
จำนวน  30 
ราย 3 กลุ่มๆ
ละ 10 ราย  
 
-สมาชิกยุว
เกษตรกร 
ของอำเภอ
อัมพวา 
จำนวน 20 
ราย 2 กลุ่มๆ
ละ 10 ราย 
 

กลุ่มแม่น้ำตลาด
น้ำท่าคา 
กลุ่มแม่บ้านสวน
หลวง 
กลุ่มแม่บ้านขนม
ไทยบางวันทอง 
กลุ่มแม่บ้านบาง
แค 
กลุ่มแม่บ้านแคว
อ้อม 
กลุ่มส่งเสริม
อาชีพตำบลทา่คา 
กลุ่มส่งเสริม
อาชีพเพาะเห็ด
เหมืองใหม่ 
กลุ่มปรับปรุง
คุณภาพไม้ผล
ตำบลสวนหลวง 
 
กลุ่มยุวเกษตรกร
ตำบลเหมืองใหม ่
กลุ่มยุวเกษตรกร
ตำบลท่าคา  

1.คัดเลือกกลุ่ม
องค์กรเกษตรกรที่
มีศักยภาพในการ
งานกลุ่มฯ  
2.อบรมสมาชิก
กลุ่มองค์กร
เกษตรกรเพ่ือให้
รับรู้รับทราบใน
การพัฒนากลุ่ม 
3.. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ดำเนินงานกลุ่ม 
4.สนับสนุนบรรจุ
ภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
5.สรุปและติดตาม
รายงานผล 
 

      ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

 
๑ 
 
 

๑ 
 
 

๒๔,๕
๐๐ 
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๐๐ 
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๐๐ 
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๐๐ 
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๒๔,๕
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๒๔,๕
๐๐ 

 
 

 
๒๔,๕
๐๐ 

 
๒๔,๕
๐๐ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

 
๑ 
 
 

๑ 
 
 

๒๔,๕
๐๐ 

๒๔,๕
๐๐ 

๒๔,๕
๐๐ 

 
๒๔,๕
๐๐ 

๒๔,๕
๐๐ 
 

๒๔,๕
๐๐ 

๒๔,๕
๐๐ 

 
๒๔,๕
๐๐ 

 
 

 
๒๔,๕
๐๐ 

 
๒๔,๕
๐๐ 

นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
 
นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์  
 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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. 
พัฒนาพ้ืนที่
ทรัพยากร
การเกษตร 

๑. ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพผู้
เลี้ยงชันโรง
เพ่ือการ 
เกษตรปลอด
สาร 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้มีจำนวน
ผู้เพาะเลี้ยงชันโรงใน
อำเภออัมพวาเพ่ิมมากขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมการนำ
ชันโรงไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
3.เพ่ือลดการใช้สารเคมีให้
มากขึ้น 
 

เกษตรกรของ
อำเภอ         
อัมพวา 
จำนวน 12 
กลุ่มๆ ละ 
30 ราย รวม 
๓๖๐ ราย  

 

ตำบลบางแค 
 
ตำบลแพรก
หนามแดง 
ตำบลย่ีสาร 
 
ตำบลเหมือง
ใหม่ 
 
ตำบลวัดประดู่ 
 
 
ตำบลท่าคา 
 
ตำบลบางนางลี่ 
 
ตำบลปลาย-
โพงพาง  
ตำบลสวนหลวง 
 
ตำบลบางช้าง 
 
ตำบลแควอ้อม 
ตำบลอัมพวา 

๑.ประชา 
สัมพันธ์และรับ
สมัคร  
๒. คัดเลือก
เกษตรกร ทั้งน้ี
เกษตรกรต้องมี
ความสมคัรใจทีจ่ะ
เข้าร่วมโครงการ 
๓. .อบรม
เกษตรกรกลุ่มผู้
เลี้ยงชันโรง  
4. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
เลี้ยงและการขยาย  
5. สรุปและ
ติดตามรายงานผล 
 

      ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
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๕๐ 
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๕๐ 
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๕๐ 
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๕๕,๐
๕๐ 

๕๕,๐
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๕๐ 
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๕๕,๐
๕๐ 

๕๕,๐
๕๐ 

๕๕,๐
๕๐ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๕๕,๐
๕๐ 

๕๕,๐
๕๐ 

๕๕,๐
๕๐ 

 
 

๕๕,๐
๕๐ 

 
 

๕๕,๐
๕๐ 

 
 

๕๕,๐
๕๐ 

๕๕,๐
๕๐ 

 
๕๕,๐
๕๐ 

๕๕,๐
๕๐ 

 
๕๕,๐
๕๐ 

๕๕,๐
๕๐ 

๕๕,๐
๕๐ 

นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
 
นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์  
 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
 



ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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. 
พัฒนาพ้ืนที่
ทรัพยากร
การเกษตร 

๒.ยกระดับ
มาตรฐาน
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
ผลิตพืชใน
โรงเรือนปลูก
พืช 
 

1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูก
สามารถวางแผนการผลิต
ผักได้ตลอดปี โดยเลือก
ผลิตผักที่มีราคาและผักที่
ปลูกในสภาพนอก
โรงเรือนที่มีปัญหาแมลง
รบกวนมาก  
2.สามารถกำหนดการ
ผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
3.ผู้บริโภคมั่นใจได้วา่ผักที่
ปลูกไม่มีการใชส้ารเคมี
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
4.มีส่วนช่วยอนุรักษ์สภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 

เกษตรกรของ
อำเภอ 
อัมพวา  
(เกษตรกรทั้ง 
12 ตำบล) 
จำนวน 12 
ราย 
 

ตำบลบางแค 
 
ตำบลแพรก
หนามแดง 
ตำบลย่ีสาร 
 
 
ตำบลเหมือง
ใหม่ 
 
ตำบลวัดประดู่ 
 
 
ตำบลท่าคา 
 
ตำบลบางนางลี่ 
 
ตำบลปลาย-
โพงพาง  
ตำบลสวนหลวง 
 
ตำบลบางช้าง 
 
ตำบลแควอ้อม 
ตำบลอัมพวา 

๑. ประชาสัม- 
พันธ์   
๒. คัดเลือกและ
ชี้แจงโครงการ   
3. อบรมเกษตรกร
ผู้ผ่านการคัดเลือก 
4. สนับสนุน
โรงเรือน 
5. สรุปและ
ติดตามรายงานผล 

      ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑๖๐,
๑๕๐
๑๖๐,
๑๕๐
๑๖๐,
๑๕๐ 

 
 
 

๑๖๐,
๑๕๐ 

 
 

๑๖๐,
๑๕๐ 

 
 

๑๖๐,
๑๕๐ 
๑๖๐,
๑๕๐ 

 
๑๖๐,
๑๕๐ 
๑๖๐,
๑๕๐ 

 
๑๖๐,
๑๕๐ 
๑๖๐,
๑๕๐
๑๖๐,
๑๕๐ 

   นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
 
นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์  
 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
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ประเภท/ด้าน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
(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. 
พัฒนาพ้ืนที่
ทรัพยากร
การเกษตร 

๓.ส่งเสริม
อนุรักษ์ผึ้ง
โพรง 
 

๑. เพ่ือเป็นการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้
จากการเลี้ยงผึง้โพรง
และผึ้งช่วยผสมเกสร
เพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
เพ่ิมรายได้อีกทางหน่ึง
ให้กับเกษตรกร 
๒. เพ่ืออนุรักษ์แมลง
ธรรมชาติที่มีประโยชน์
ให้เกิดผลดีต่อระบบ
นิเวศวิทยา 
3.เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดู
งานให้ผู้สนใจในการ
เลี้ยงผึ้งโพรง 

เกษตรกรของ
อำเภอ 
อัมพวา  
(เกษตรกรทั้ง 
12 ตำบล) 
จำนวน 12 
ราย 
 

ตำบลบางแค 
 
ตำบลแพรก
หนามแดง 
ตำบลย่ีสาร 
 
ตำบลเหมือง
ใหม่ 
 
ตำบลวัดประดู่ 
 
 
ตำบลท่าคา 
 
ตำบลบางนางลี่ 
 
ตำบลปลาย-
โพงพาง  
ตำบลสวนหลวง 
 
ตำบลบางช้าง 
 
ตำบลแควอ้อม 
 
ตำบลอัมพวา 

1.คัดเลือกแปลง
สาธิตในการเลี้ยง
ผึ้งโพรง 
 2.อบรม
เกษตรกรเพ่ือให้
รับรู้รับทราบ 
3. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ดำเนินงานกลุ่ม 
4. สรุปและ
ติดตามรายงาน
ผล 
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นางสาวภสัรา 
ทัศนบรจง 
 
 
นางกุลธิดา 
คารมณ์ 
 
 
นางนุชตะวัน 
ชนากาญจน์นนท์  
 
 
น.ส. วัชราภรณ์ 
พวงทอง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบการเขียนโครงการ (สรุปเฉพาะสาระสำคัญ ) 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อ
โครงการ 

อนุรักษ์ประเพณีเอาแรงในการทำงาน (ลงแขกดำนา)   

2. 
ความสำคัญ
ของ
โครงการ 
หลักการ
และเหตุผล 

      ลงแขก เป็นวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเอื้อเฟ้ือและเกื้อกูลกันของสังคม
อีสานในอดีต ที่นับวันจะสูญหายไป เนื่องจากระบบเศรษฐกิจที่ใช้เงินตราเป็น
ตัวกำหนด คนไทยในสมัยนี้รู้จักคำว่า ลงแขก ในความหมายที่เป็นการกระทำผิดอาญา 
แต่สำหรับคนอีสานแล้ว ลงแขก มีความหมายถึงน้ำใจที่ผู้คนในชุมชนมอบให้กัน ในการ
ช่วยเหลือกิจการงานต่าง ๆ  ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว  
 เนื่องจากชีวิตของคนอีสานเกี่ยวพันกับอาชีพด้านเกษตรกรรม ไมว่าจะเป็น การ
ทำนา การทำไร่ การทำสวน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของฟ้าและฝน จะต้องเร่ง
รีบในการเพาะปลูก ปักดำ เก็บเกี่ยวในครอบครัว โดยมีแรงงานมากก็จะทำได้เร็วและ
ทันเวลา แต่ครอบครัวที่มีคนน้อยก็จะทำสำเร็จได้ยาก ณ จุดนี้เองที่ก่อให้เกิดประเพณี 
ลงแขก เพ่ือช่วยเหลือกันด้านแรงงาน ไม่มีค่าจ้างตอบแทน มีเพียงน้ำใจ เล้ียงอาหาร
ข้าวปลาตามแต่จะหาได้ในท้องถิ่น หมุนเวียนกันไปจากครอบครัวหนึ่งสู่ครอบครัวหนึ่ง 
ทำให้กิจการสำเร็จลุล่วง มีอาหารเพียงพอไม่ขาดแคลน 
          เมื่อเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาสู่ชุมชนพร้อมกับการส่งเสริให้มีการปลูก
เพ่ือขาย ยุคเศรษฐกิจเงินตราเป็นใหญ่ จึงทำให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอดีต กลาย
มาเป็นการว่าจ้างแรงงานแทน และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อย่างการลงแขก จึง
พลอยสูญหายไปด้วย และยิ่งมาถึงยุคสมัยที่ลูกหลาน วัยหนุ่ม วัยสาว ของเราหนีความ
แห้งแล้งไปขายแรงงานในเมืองใหญ่ การทำไร่ไถนาของบรรพบุรุษก็ยิ่งขาดแคลน
แรงงานหนัก ก็ได้อาศัยเงินทองที่ลูกหลายส่งมาให้จ้างแรงงานในหมู่บ้านใกล้เคียง
ช่วยเหลือ ก็ยิ่งทำให้การลงแขกถูกลืมเลือนเด็ดขาดไปเลย เพราะการช่วยงานต้องมี
ค่าจ้างตอบแทน เล้ียงข้าวปลาอาหารอีก นี่จึงต้องมีการฟ้ืนฟูและกล่าวถึงวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม การลงแขก ให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 
           ด้วยเหตุนี้สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์
ประเพณีเอาแรงในการทำงาน (ลงแขกดำนา) ขึ้น  

3. 
วัตถุประสง
ค์ของ
โครงการ 

1 เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมของอาชีพเกษตร  
2 เพ่ือให้ราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะเยาวชนได้ซึมซับในวิถีชีวิตเกษตรกร 
3. เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาใช้วิธีการลงแขกเพ่ือทำการเกษตร  
๔. เพ่ือเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน   

 4. ตัวชี้วัด - 



ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 
5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1.กลุ่มองค์กรเกษตรกรได้รับการอบรมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
ผลลัพธ์ 
1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
2.กลุ่มองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเพ่ิมยอดจำหน่ายและ
ช่องทางการจำหน่าย                              
 

6. ความเช่ือ
โยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

 
 

7. 
ระยะเวลา 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8.กิจกรรม
หลักที่สำคัญ 
/วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

1. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการและรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ 
3. จัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีการเอาแรงในการทำงาน(ลงแขกดำนา) 
4. ดำเนินการตามโครงการฯ 

9. 
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน 40,000  บาท 
- ค่าดำเนินการโครงการอนุรักษ์ประเพณีการเอาแรงในการทำงาน(ลงแขก

ดำนา) เป็นเงิน  40,000 บาท 

10. 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 
 

 
 
 

 

 

 



 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ผลิตสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและศัตรูพืช (ผลิตไตรโครเดอร์มาและเช้ือ             

บีที)   
2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

         การระบาดของศัตรูพืช นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากปัจจัย
หลายประการ ทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ ลักษณะปลูกพืชที่เป็นพื้นที่กว้างติดต่อกัน
นาน การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชปริมาณมาก ทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติตาย และ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ศัตรูพืชขยาย
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้นและเกิดการพัฒนาสายพันธุ์ให้ต้านทาน ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ 
ทำให้ศัตรูพืชเกิดมาระบาด สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ 
เพล้ียกระโดดสีน้ำตาล รวมถึงการลักลอบนำชิ้นส่วนของพืชเข้าประเทศมาโดยผิด
กฎหมาย ทำให้มีศัตรูพืชต่างถิ่นเข้ามาระบาดในประเทศไทยดังที่ปรากฏให้เห็น 
ได้แก่ การระบาดของหนอนหัวดำ แมลงดำหนามมะพร้าว เป็นต้น ดังนั้นการ
เตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรสามารถรับมือกับภัยพบิัติด้านศัตรูพืช นั้น จึงมี
ความจำเป็นอย่างมาก โดยต้องส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเฝ้าระวัง การระบาด
ของศัตรูพืชในพื้นที่การเกษตรของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืชได้ทันก่อนที่จะเกิดการระบาดหรือสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร และหากเกิดการระบาดของศัตรูพืชที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตร ก็จำเป็นต้องมีมาตรการที่จะแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเสียหายต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร ก็จำเป็นต้องมีมาตรการที่จะแก้ปัญหาหรือบรรเทาความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจการเกษตรใน
ภาพรวมของจังหวัด โดยทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
การใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือการจัดการศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน (ไอพีเอ็ม) รวมถึง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
           จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จึงเห็นควรจัดทำ
โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและศัตรูพืช (ผลิตไตรโครเดอร์มาและ
เช้ือบีที) เพ่ือเป็นการใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรด้านการ
จัดการศัตรูพืชต่อไป)              

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการควบคุม
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน วิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การ
ผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ 
2. เพ่ือช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่น



สารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืช ทำ ให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้
ด้วย 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ กำจัดแมลงศัตรูพืชที่ทำลาย/
ระบาดในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง  

4. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

เกษตรกรของอำเภออัมพวา จำนวน 360 ราย 12 กลุ่มๆละ 30 ราย  
 
 

5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 ๑. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖๐ ราย สามารถเฝ้าระวังและ
จัดการ ศัตรูพืชหากพบการระบาดในระยะเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
 ๒. สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์(ไตรโครเดอร์มาและเช้ือบีที)และกำจัดแมลง
ศัตรูพืชที่ทำลาย/ระบาดในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ลดการใช้สารเคมีลง และลด
ความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากการระบาดศัตรูพืช  

6. ความเช่ือโยง
กับยุทธศาสตร์ 

 
 

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

8.กิจกรรมหลักที่
สำคัญ /วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 

1. คัดเลือกเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ   
๒. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสารชีวภัณฑ์  
3. อบรมเกษตรกรในการผลิตสารชีวภัณฑ์  
4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสารชีวภัณฑ์  
5. สรุปและติดตามรายงานผล 



9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน  157,000    บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน  360 รายๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ  

เป็นเงิน  36,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 360 รายลๆละ 30 บาท 

จำนวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  21,600  บาท 
- ค่าป้ายโครงการ 12 ป้าย ๆละ 450 ขนาด 1*3 ม. เป็นเงิน 5,400  

บาท 
- ค่าวิทยากร จำนวน 36 ชม.ๆละ 600 บาท  เป็นเงิน   21,600  

บาท 
- เช้ือราไตรโคเดอร์มา ขนาดบรรจุ 20 กรัม จำนวน 60 ขวดๆ ละ 

150 บาท เป็นเงิน 9,000  บาท 
- ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8 x 12 นิ้ว จำนวน  24 กิโลกรัมๆ ละ 

100 บาท เป็นเงิน  2,400  บาท 
-  ข้าวสารเก่า ชนิดแข็ง ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม ต่อกระสอบ  จำนวน  

600 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 20 บาท เป็นเงิน 12,000  บาท 
-  เช้ือบีที (BT) สายพันธุ์ kurstaki ขนาดบรรจุ 1,000 ซีซี จำนวน 24 

ขวด  ขวดละ 450 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท 
- น้ำตาลทราย ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม จำนวน 96 กิโลกรัม ๆ ละ 25 

บาท เป็นเงิน  2,400  บาท 
-  นมข้นหวาน ขนาดบรรจุ 380 กรัม จำนวน 96 กระป๋อง ๆ ละ 25 

บาท เป็นเงิน 2,400  บาท 
- ชุดอุปกรณ์เพ่ิมออกซิเจนในน้ำ จำนวน 12 ชุดๆละ 350 บาท เป็น

เงิน4,200  บาท 
- ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตรพร้อมฝาปิด จำนวน  24 ถังๆละ 800  

บาท  เป็นเงิน 19,200  บาท 
- ค่าปากกา สมุด เอกสารประกอบอบรม  10,000 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 

 

 

 

 

 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (มะพร้าวผลแก่) 
2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

   มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนสมุทรสงคราม เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาหาร 
เพ่ือบริโภคหลากหลายชนิด ซึ่งในปัจจุบันมะพร้าวมีความสำคัญ ใน
ภาคอุตสาหกรรม มีการส่งออกในหลากหลายผลิตภัณฑ์ ตามนโยบายครัวไทยสู่
ครัวโลก ต่ ปี 2561 ราคามะพร้าวผลแก่มีราคาตกต่ำ ทำให้ชาวสวนมะพร้าว
หาทางออกโดยการรวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปผลผลิตมะพร้าวเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตมะพร้าว  
   จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร (มะพร้าวผลแก่) ขึ้นเพ่ือ แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้หลักการบริหาร
จัดการมะพร้าว  
 
 3. วัตถุประสงค์

ของโครงการ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ามะพร้าวผลแก่ 
 

4. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

เกษตรกรของอำเภออัมพวา จำนวน  5 กลุ่ม ๆ ละ 30 ราย  รวมจำนวน ๑๕๐ 
ราย   
 
 5. ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

๑. เกษตรกรให้ความรู้ในการแปรรูปมะพร้าว 
๒. เพิม่มูลค่ามะพร้าวให้สูงขึ้น    

ผลลัพธ์ 
๑. มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวหลากหลาย    

6. ความเช่ือโยง
กับยุทธศาสตร์ 

 
 

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

8.กิจกรรมหลักที่
สำคัญ /วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์   
๒. คัดเลือกเกษตรกรและช้ีแจงโครงการ   
3. อบรมเกษตรกรพร้อมปฏิบัติ  
4. สรุปและติดตามรายงานผล 



9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน  ๗๐๗,๗๕0    บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1๕0 รายๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ  

เป็นเงิน  ๑๕,๐00  บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1๕0 ราย ๆ ละ ๕0 บาท 

จำนวน ๑ มื้อ  เป็นเงิน  7,๕00  บาท 
- ค่าป้ายโครงการ ๕ ป้าย ๆละ ๔๕0 ขนาด 1*3 ม.      เป็นเงิน ๒,๒

50  บาท 
- ค่าวิทยากร จำนวน 30 ชม.ๆละ 600 บาท  เป็นเงิน  18,000  

บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกลุ่ม จำนวน ๕ กลุ่มๆละ 1๓๐,

000 บาท เป็นเงิน ๖๕๐ ,000  บาท 
- ค่าปากกา สมุด เอกสารประกอบอบรม  ๑๕,000  บาท           

10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว    
2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

     การระบาดของศัตรูพืชนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากปัจจัย
หลายประการ ทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ ลักษณะการปลูกพืชที่เป็นพื้นที่กว้าง
ติดต่อกันนาน การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชปริมารมาก ทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติ
ตายและปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ศัตรูพืช
ขยายปริมาณเพ่ิมมากขึ้นและเกิดการพัฒนาสายพันธุ์ให้ต้านทานทำให้ดำรงชีวิต
อยู่ได้ ทำให้ศัตรูพืชเกิดมาระบาด สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร 
รวมถึงการลักลอบนำช้ินส่วนของพืชเข้าประเทศมาโดยผิดกฎหมาย ทำให้มี
ศัตรูพืชต่างถิ่นเข้ามาระบาดในประเทศไทยดังที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่ การระบาด
ของหนอนหัวดำ แมลงดำหนามมะพร้าว เป็นต้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
ให้กับเกษตรกรสามารถรับมือกับภัยพิบัติด้านศัตรูมะพร้าวนั้น จึงมีความจำเป็น
อย่างมาก โดยต้องส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเฝ้าระวัง การระบาดของศัตรูพืช
ในพื้นที่การเกษตรของตน เพ่ือให้สามารถดำเนินการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้
ทันก่อนที่จะเกิดการระบาดหรือสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร 

 3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ การควบคุมศัตรู
มะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน วิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถผลิตแตนเบียนปอ้งกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
ที่ทำลาย/ระบาดในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง 
  4. ตัวชี้วัด

ความสำเร็จของ
โครงการ 

เกษตรกรของอำเภออัมพวา จำนวน 360 ราย 12 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ราย 

5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 ๑. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 360 ราย สามารถเฝ้าระวัง และ
จัดการศัตรูพืช หากพบระบาดสามารถจัดการได้ในระยะเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง 
  
ผลลัพธ์ 
  ๑ สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์และแตนเบียนป้องกันและกำจัดแมลง
ศัตรูพืชเองได้ 
            2 ลดการใช้สารเคมี และลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่
เกิดจากการระบาดศัตรูพืช      
   



6. ความเช่ือโยง
กับยุทธศาสตร์ 

 
 

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

8.กิจกรรมหลักที่
สำคัญ /วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. คัดเลือกเกษตรกรและช้ีแจ้งโครงการ    
3. อบรมเกษตรกรพร้อมปฏิบัติ 
4. สรุปและติดตามรายงานผล 
 

9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

งบประมาน      92,100            บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 360 รายๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ 

เป็นเงิน 36,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 360 รายๆละ 25 บาท 

จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าวิทยากร 8 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 
ค่าวัสดุ 
- รำละเอียด (ใหม่) จำนวน 200 กิโลกรัมๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 

4,000 บาท 
- กล่องพสลาติกใสทรงกลม เกรด A สูง 10 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 

ซม.เจาะช่องระบายอากาศ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม. จำนวน 4 ช่อง 
บุด้วยลวดตาข่าย 60 ไมคอน จำนวน 60 กล่อง ๆละ 225 บาท 
เป็นเงิน 13,500 บาท 

- ก้านพันสำลี ความยาว 7 ซม. ถุงละ 100 ก้าน จำนวน 120 ถุงๆ
ละ 20 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท  

- ถ้วยพลาสติกใสทรงกลมพร้อมฝาปิด ตัวถ้วย PP ผ่า PET 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซม. สูง 5 ซม. จำนวน 4,000 ใบๆละ 1.10 
บาท เป็นเงิน 4,400 บาท 

- น้ำผ้ึงแท้ ขนาดบรรจุ 750 มล. จำนวน 12 ขวดๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 

-  ค่าป้ายโครงการ 12 ป้ายๆละ 450 บาท ขนาด 1*3 เมตร เป็นเงิน 
5,400 บาท 

 
10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 



 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและกำจัดด้วงแรด,ด้วงไฟ ด้วยกับดักฟีโรโมน 
2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

     การระบาดของศัตรูพืชนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากปัจจัย
หลายประการ ทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ ลักษณะการปลูกพืชที่เป็นพื้นที่กว้าง
ติดต่อกันนาน การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชปริมารมาก ทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติ
ตายและปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ศัตรูพืช
ขยายปริมาณเพ่ิมมากขึ้นและเกิดการพัฒนาสายพันธุ์ให้ต้านทานทำให้ดำรงชีวิต
อยู่ได้ ทำให้ศัตรูพืชเกิดมาระบาด สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร 
จึงได้จัดโครงการป้องกันและกำจัดด้วงแรด,ด้วงไฟ ด้วยกับดักฟีโรโมน เพื่อให้
เกษตรกรเรียนรู้วิธีป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี ตลอดจนออกสำรวจปริมาณการถูก
ทำลายและออกรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ด้วงเพ่ือลดปริมาณของศัตรู
มะพร้าวให้อยู่ในปริมาณที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของมะพร้าว 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ การควบคุมศัตรู
มะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน วิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่อง โครงการป้องกันและ
กำจัดด้วงแรด,ด้วงไฟ ด้วยกับดักฟีโรโมน 
3.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชน สามารถผลิตกับดักฟีโรโมนป้องกันและ
กำจัดแมลงศัตรูพืชที่ทำลาย /ระบาดในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง  

4. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

เกษตรกรของอำเภออัมพวา จำนวน 300 ราย 12 กลุ่ม กลุ่มละ 25 ราย 

5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 ๑. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 360 ราย สามารถเฝ้าระวัง และ
จัดการศัตรูพืช หากพบระบาดสามารถจัดการได้ในระยะเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง 
  
ผลลัพธ์ 
  ๑ สามารถผลิตกับดักฟีโรโมนเพื่อป้องกันและกำจัดด้วงแรด,ด้วงไฟ 
            2 ลดการใช้สารเคมี และลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่
เกิดจากการระบาดศัตรูพืช 
                  



6. ความเช่ือโยง
กับยุทธศาสตร์ 

 
 

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

8.กิจกรรมหลักที่
สำคัญ /วิธีการ
ดำเนนิงาน 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. คัดเลือกเกษตรกรและช้ีแจ้งโครงการ    
3. อบรมเกษตรกรพร้อมปฏิบัติ 
4. สรุปและติดตามรายงานผล 
 

9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน 229,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 300 รายๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ 

เป็นเงิน 30,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 300 รายๆละ 25 บาท 

จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 15,000 บาท 
- ค่าวิทยากร 8 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 
- ค่าวัสดุ ชุดกับดักฟีโรโมนพร้อมฟีโรโมน จำนวน 300 ชุดๆละ 600 

บาท เป็นเงิน 180,000 

10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวใหญ่    
2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

  ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ เป็นสายพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกกันมาก เพราะสายพันธุ์
ขาวใหญ่มีขนาดผลใหญ่ ผิวสีเขียวอมเหลือง เปลือกหนาพอประมาณ กุ้งใหญ่สี
ขาวอมเหลือง มีรสชาติหวานถึงอมเปรี้ยวเล็กน้อย และมีเมล็ดเล็กไม่มาก จึงเป็น
ที่ถูกใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก   
แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบัน สภาพการเกษตรด้านการปลูกส้มโอลดลง เนื่องจาก
ปัญหาหลายด้าน เช่น ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรเป็นผู้สูงอายุ ขาดแรงงานใน
พื้นที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี จึงทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ
ลดลง  
    จึงมีการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะและความ
ชำนาญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มโอให้มีคุณภาพดี และช่วยในการลด
ต้นทุนในการผลิต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส้มโอ 
2.เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตส้มโอ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตส้มโอให้เพ่ิมมากขึ้น 
 4. ตัวชี้วัด

ความสำเร็จของ
โครงการ 

เกษตรกรของอำเภออัมพวา จำนวน  ๖ กลุ่ม ๆ ละ ๒๕ ราย  รวมจำนวน ๑๕๐ 
ราย   
 
 5. ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอได้รับความรู้ในการผลิตส้มโอขาวใหญ่   
ผลลัพธ์  มีการลดต้นทุนการผลิตส้มโอ   

6. ความเช่ือโยง
กับยุทธศาสตร์ 

 

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8.กิจกรรมหลักที่
สำคัญ /วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์   
๒. คัดเลือกและชี้แจงโครงการ   
3. อบรมเกษตรกรพร้อมปฏิบัติ  
4. สรุปและติดตามรายงานผล 



9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน  1๐๖,๕00    บาท 
- ถัง ๒๐๐ ลิตร     ๑๒ ถัง x ๖๐๐ บาท       เป็นเงิน ๗,๒00  บาท 
- ปลาเป็ด  จำนวน ๖๐๐ x กิโลละ ๑๕        เป็นเงิน  ๙,๐00  บาท 
- กะปิ  ๓๐๐ กิโลกรัม  x กิโลละ ๑๐๐ บาท  เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐  บาท 
- ผงชูรส ๑๒ กิโลกรัม x กิโลละ ๑๐๐ บาท   เป็นเงิน   1,๒00  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1๕0 รายๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ  

เป็นเงิน  ๗,๕00  บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1๕0 ราย ๆ ละ 25 บาท 

จำนวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  7,๕00  บาท 
- ค่าปากกา สมุด เอกสารประกอบอบรม                  เป็นเงิน ๒๑,๖

00 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่  034-751375 

 

 

 

 

 



 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ ปลูกผักสวนครัวสมุนไพร  
2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

         พืชผักสวนครัวสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด ใบกระเพา เป็นต้น 
เป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมนำ มาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทาง
อาการทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง และยังสามารถ
รักษาโรคได้ แต่ค่านิยมในการบริโภคพืชผักสวนครัวสมุนไพรนั้น มักจะเลือก
บริโภคพืชผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทำลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทำ 
ให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่
มาก เพื่อให้ได้พืชผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อนำ มา
บริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้แม้ว่าใน
ปัจจุบันจะมีการรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องการลดละเล่ียงเลิกการใช้สารพิษใน
การเกษตรแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงชินกับรูปแบบเดิมโดยไม่คำนึงถึงความ
ปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้บริโภคการปลูกพืช         
         เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกรจึงควรหันมา ทำ พืชผักสวนครัว
สมุนไพรที่ไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันใช้เป็นอาหารในครัวเรือนลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพึ่งพาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ลดความเส่ียงจากสารเคมีสะสมในร่างกาย เพ่ือให้
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จากการได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ในปริมาณที่
เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

 เพ่ือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพืชผักสมุนไพรปลอดภัยที่เกษตรกรได้บริโภค 
 

4. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

เกษตรกรของอำเภออัมพวา จำนวน 360 ราย 12 กลุ่มๆละ 30 ราย  
 
 

5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 ๑. ได้ผลิตผักสวนครัวที่ปลอดสารเคมีไว้กินเอง  
 ๒. เกิดการสร้างรายได้ในครัวเรือนจากการจำหน่ายผักสวนครัวที่เหลือจาก 
                การบริโภคในครัวเรือน 
ผลลัพธ์ 
  ๑ ทำให้คนในครัวเรือนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 



            ๒ ทำให้เกษตรกรได้รู้จักปลูกผักพืชผักสวนครัว 
            ๓ ทำประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพ่ิมรายได้ 

6. ความเช่ือโยง
กับยุทธศาสตร์ 

 
 

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

8.กิจกรรมหลักที่
สำคัญ /วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกร 
๒. คัดเลือกเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 
๓. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
3.อบรมเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชผักที่ถูกต้อง 
4. สนับสนุนพันธุ์พืชผักสมุนไพรในการปลูกผักสวนครัว 
5. สรุปและติดตามรายงานผล 
 9. งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน  193,600  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 360 รายๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ  

เป็นเงิน  36,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 360 รายลๆละ 30 บาท 

จำนวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  21,600  บาท 
- ค่าป้ายโครงการ 12 ป้าย ๆละ 450 ขนาด 1*3 ม. เป็นเงิน 5,400  

บาท 
- ค่าวิทยากร จำนวน 36 ชม.ๆละ 600 บาท  เป็นเงิน 21,600 บาท 
- ค่าพันธุ์พืชผักสมุนไพร เป็นเงิน 54,000  บาท 
- ค่าปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 9,000  กก.ๆละ 5 บาท  เป็นเงิน 45,000  

บาท 
           -   ค่าปากกา สมุด เอกสารประกอบอบรม  10,000  บาท           

10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ อบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้าน    
2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

     ปัจจุบันสถานการณ์มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และต้องเผชิญ
ปัญหาและได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ทั้งด้านการผลิต รายได้และคุณภาพชีวิต 
เนื่องจาก การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนภัยธรรมชาติ ได้ส่งผลกระทบทั้ง ทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรเป็น
อย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นที่แต่ละหมู่บ้านการเกษตรจะต้อง มี
ข้อมูลที่ถูกต้อง มีแผนพัฒนาการเกษตร  การประสานงานเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัย
ธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการที่จะ
ได้ดำเนนิการแก้ไขช่วยเหลือได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้เล็งเห็น ความสำคัญในการบริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ของ
หมู่บ้านมาโดยตลอด และมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จำนวน 16 หน่วยงาน ดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร (อกษ ) ซึ่งในแต่ละสาขา มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ ในแต่ละสาขาของหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ จึงมี
นโยบายให้คัดเลือกตัวแทน เกษตรกรในท้องถิ่นตามความชำนาญเฉพาะสาขา 
จำนวน 16 สาขา เป็นอาสาสมัครเกษตรทำหน้าที่ประสานงาน และช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ให้
คำแนะนำปรึกษา / และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านการเกษตร การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการของกระทรวงเกษตรและ / สหกรณ์แก่ประชาชน
ในพื้นที่ ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการ
เกษตร ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

      เพื่อขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและ มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการขับเคล่ือนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มี
ความรู้ทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างความเข้มแข็งอาสาสมัครเกษตรในทุก
มิติ ผ่านรูปแบบกระบวนการส่งเสริมให้เกิดเวทีถ่ายทอด ความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่าย และภาคีเครือข่าย และในการ
ดำเนินการดังกล่าว เพ่ือนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ได้จาก
การไปศึกษาดูงาน เพื่อนำไปไปใช้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

 



3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มี
ความรู้ความเข้าใจ ในงานส่งเสริมการเกษตร สามารถสนับสนุนการขับเคล่ือน
งานส่งเสริมการเกษตรและภารกิจของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  
2. เพ่ือให้อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีระบบการ
ทำงานเป็นกลไกและ มีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 
เช่ือมโยงเครือข่ายการทำงานตามบทบาทหน้าที่ และพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่
เกษตรกรในพื้นที่  
3. เพ่ือให้อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)ได้มีความรู้
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น 
 
  

4. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

 

5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 ๑. อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)ได้มีความรู้
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น 
 ๒. เกิดเครือข่าย อกม.ระดับอำเภอ ทั้งหมด 12 ตำบล 
ผลลัพธ์ 
  ๑ ได้แนวทางในการทำงานด้านอาสาสมัครเกษตรให้ประสบความสำเร็จ      
             
             
 

6. ความเช่ือโยง
กับยุทธศาสตร์ 

 
 

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

8.กิจกรรมหลักที่
สำคัญ /วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

1. ประชุมชี้แจ้งโครงการ    
๒. ดำเนินการอบรม 
3. ศึกษาดูงาน 
๓. สรุปและติดตามรายงานผล 
 

9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน 75,420  บาท 
1. อบรม 

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 106 รายๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 10,600 บาท 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 106 รายๆละ 25 บาท 
จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 5,300 บาท 

- ค่าเอกสารในการอบรม 106 รายๆละ 100 บาท  จำนวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 10,600 บาท  

- ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
 



 2. ศึกษาดูงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 106 รายๆละ 150 บาท จำนวน 1 มื้อ 

เป็นเงิน 15,900 บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 106 รายๆละ 35 บาท 

จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 7,420 บาท 
- ค่ารถปรับอากาศ เหมาจ่าย 20,000 บาท/วัน/คัน จำนวน 2 คัน 

เป็นเงิน 40,000 บาท  
- ค่าของสัมมนาคุณสถานที่ศึกษาดูงาน 2 ชิ้นๆละ 1,000 บาท เป็น

เงิน 2,000 บาท 
- ค่าป้ายโครงการ 1 ป้ายๆละ 450 บาท ขนาด 1*3 เมตร เป็นเงิน 

450 บาท 
 

10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนในด้านเกษตรกรรม 
2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

เนื่องจากสภาพเศรฐกิจไทยในปัจจุบันสิ่งของอุปโภค บริโภคต่างมีราคาแพงและ
ของที่เราอุปโภค บริโภคนั้น บางอย่างยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เช่น ผักที่เรา
นำมาปรุงอาหารทาน ในชีวิตประจำวัน นอกจากมีราคาแพงแล้วยังปนเปื้อนไป
ด้วยสารเคมี  จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้มาก  ซึ่งเด็กในวัยที่กำลัง
เจริญเติบโตยังต้องการสารอาหารที่มีอยู่ในผักเป็นจำนวนมาก  จึงเกิดความคิดที่
จะจัดทำโครงการขับเคล่ือนกลุ่มยุวเกษตรในโรงเรียนในด้านเกษตรกรรม โดยจะ
เน้นการปลูกผักสวนครัวและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
การเกษตร ยอมรับในคุณค่าความสำคัญของการเกษตรต่อการดำรงชีวิตมนุษย์
และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในชุมชน   
 3. วัตถุประสงค์

ของโครงการ 
1. ส่งเสริมให้เด็กยุวเกษตรกรในโรงเรียนปลูกพืชผักสวนครัว  
2. ส่งเสริมฝึกทักษะด้านการเกษตรที่มีในชุมชน  
3. ปลูกฝังให้เด็กยุวเกษตรในโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร 
 4. ตัวชี้วัด

ความสำเร็จของ
โครงการ 

กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน จำนวน ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๑๕ ราย รวม 75 ราย              
 

5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  
 ๑. ฝึกทักษะกับเด็กยุวเกษตรกรด้านการเกษตร  
 ๒. ผลิตสำหรับเป็นอาหารกลางวันให้กับยุวเกษตรกร ในโรงเรียน  
ผลลัพธ์ 
  ๑ ได้ปลูกผักให้เด็กยุวเกษตรกร รักในอาชีพการเกษตร   
            2.ยุวเกษตรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปฝึกปฏบิัติงานเกษตร
ต่อที่บ้าน      
 6. ความเช่ือโยง

กับยุทธศาสตร์ 
 
 

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

8.กิจกรรมหลักที่
สำคัญ /วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

1. คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน    
๒. อบรมให้ความรู้ในกิจกรรมการดำเนินงาน 
๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร   
๔. สรุปและติดตามรายงานผล 
 
 
 
 



9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน   68,500        บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 75 รายๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ 

เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 75 รายๆละ 25 บาท จำนวน 

2 มื้อ เป็นเงิน 8,750 บาท 
- ค่าเอกสารในการอบรม 75 รายๆละ 30 บาท  จำนวน 1 ชุด เป็น

เงิน 2,250 บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเกษตร จำนวน 5 โรงเรียนๆละ 10,000 บาท 

เป็นเงิน 50,000 บาท 
  10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ ส่งเสรมิและพัฒนายกระดับสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่ Smart 

Product 
2. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   วิสาหกิจชุมชนของอำเภออัมพวามีความต้องการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลาด เพื่อเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมด้านการตลาดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากขึ้นและเป็นการแก้ปัญหาด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ให้
สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดประเทศอาเซียน  ซึ่ งจะสอดคล้องกับแผนพัฒ นาจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวาจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับสินค้าสู่ Smart Group เพ่ือเป็นการยกระดับสินค้าของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ ของอำเภออัมพวา ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายใน
และนอกประเทศและทำให้รายได้รวมของจังหวัดดีขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ 
Smart Product 
2 เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
3. เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศประชาคม
อาเซียน 

 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของโครงการ 

กลุ่มวิสาหกิจชุนชนของอำเภออัมพวา จำนวน 120 ราย 12 กลุ่มๆละ 
10 ราย  
 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการอบรมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ผลลัพธ์ 
1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเพ่ิมยอด



จำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย                              
  

6. ความเช่ือโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

 
- 

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8.กิจกรรมหลักท่ี
สำคัญ /วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

1.คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการงานกลุ่มฯ  
2.อบรมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้รับรู้รับทราบในการพัฒนา
กลุ่ม 
3.. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกลุ่ม 
4.สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ 
5.สรุปและติดตามรายงานผล 
 

9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน  411,200   บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 รายๆละ 100 บาท 

จำนวน 1 มื้อ  เป็นเงิน  12,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 120 รายลๆละ 30 

บาท จำนวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  7,200  บาท 
- ค่าป้ายโครงการ 12 ป้าย ๆละ 450 ขนาด 1*3 ม. เป็น

เงิน 5,400  บาท 
- ค่าวิทยากร จำนวน 36 ชม.ๆละ 600 บาท  เป็นเงิน       

21,600  บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกลุ่ม จำนวน 12 กลุ่มๆละ 

10,000 บาท เป็นเงิน  120,000  บาท 
-  ค่าจ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 12 กลุ่มๆละ 20,000  

บาท  เป็นเงิน  240,000  บาท        
- ค่าปากกา สมุด เอกสารประกอบอบรม  5000  บาท           

10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 
 

 
 
 
 
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อ
โครงการ 

ส่งเสรมิและพัฒนายกระดับสินค้าองค์กรเกษตรกรสู่ Smart Product  

2. 
ความสำคัญ
ของ
โครงการ 
หลักการ
และเหตุผล 

   กลุ่มองค์กรเกษตรกรอำเภออัมพวา มีความต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้า
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด เพ่ือเป็นการสร้าง
รายได้และส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรมากขึ้นและ
เป็นการแก้ปัญหาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด ให้สามารถสร้างรายได้ให้องค์กรเกษตรกรและสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดประเทศอาเซียน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำนักงาน
เกษตรอำเภออัมพวา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับสินค้าสู่ 
Smart Group เพ่ือเป็นการยกระดับสินค้าของกลุ่มองค์กรเกษตรกรส่วนใหญ่ 
ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ของอำเภออัมพวา ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคทั้งภายในและนอกประเทศและทำให้รายได้รวมของจังหวัดดีขึ้น 

 
3. 
วัตถุประสงค์
ของ
โครงการ 

1 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ Smart Product 
2 เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
3. เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศประชาคมอาเซียน 

 
4. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ของ
โครงการ 

-สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของอำเภออัมพวา จำนวน  50 ราย 5 กลุ่มๆละ 
10 ราย  
-สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ของอำเภออัมพวา จำนวน  30 ราย 3 
กลุ่มๆละ 10 ราย  
-สมาชิกยุวเกษตรกร ของอำเภออัมพวา จำนวน 20 ราย 2 กลุ่มๆละ 10 ราย 
 

5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1.กลุ่มองค์กรเกษตรกรได้รับการอบรมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ผลลัพธ์ 
1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
2.กลุ่มองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเพ่ิมยอดจำหน่ายและ
ช่องทางการจำหน่าย                              
 

6. ความเช่ือ  



โยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

 

7. 
ระยะเวลา 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8.กิจกรรม
หลักที่สำคัญ 
/วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

1.คัดเลือกกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพในการงานกลุ่มฯ  
2.อบรมสมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรเพ่ือให้รับรู้รับทราบในการพัฒนากลุ่ม 
3.. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกลุ่ม 
4.สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ 
5.สรุปและติดตามรายงานผล 
 9. 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน  242,500   บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 รายๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ  

เป็นเงิน  10,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 รายลๆละ 30 บาท 

จำนวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  6,000 บาท 
- ค่าป้ายโครงการ 10 ป้าย ๆละ 450 ขนาด 1*3 ม. เป็นเงิน 4,500  

บาท 
- ค่าวิทยากร จำนวน 30 ชม.ๆละ 600 บาท  เป็นเงิน  18,000  

บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกลุ่ม จำนวน 10 กลุ่มๆละ 10,000 

บาท เป็นเงิน 100 ,000  บาท 
-  ค่าจ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 10 กลุ่มๆละ 10,000  บาท  

เป็นเงิน  100,000  บาท    
- ค่าปากกา สมุด เอกสารประกอบอบรม  4000  บาท           

10. 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 
 

 
 

 

 

 

 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงเพ่ือการเกษตรปลอดสาร 
2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

     ชันโรงเป็นแมลงที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากชันโรงเป็นผ้ึง
ขนาดเล็กหรือเรียกอีกชื่อว่าผ้ึงจิ๋วลักษณะเด่นของชันโรงคือการเก็บเกสร (เก็บ
เกสรร้อยละ 80 เก็บน้ำหวานเพียงร้อยละ 20) จึงสามารถเรียกได้ว่าชันโรงเป็น
สัตว์ช่วยผสมเกสรเป็นแมลงผสมเกสรประจำถิ่นและหากินประจำที่และไม่มีนิสัย
เลือกชอบมักเก็บเล็กผสมน้อยไม่รังเกียจดอกไม้ที่ผ้ึงชนิดอื่นลงตอมแล้วชันโรงมี
รัศมีหากินคงที่บินหาอาหารในระยะไม่เกิน 300 เมตรจากรังมีหนวดไว้ค้นหา
แหล่งอาหารได้อย่างแม่นยำและใช้หนวดวัดสภาพอากาศได้เช่นอุณหภูมิความชื้น
กลิ่นของสารเคมีในระดับอะตอมชันโรงมีพฤติกรรมการออกเรือนเข้าไปอาศัยใน
โพรงเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์และดำรงอยู่ในระบบ
นิเวศเกษตรสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์อนึ่งชันโรงเป็นดัชนีชีวัดความเป็น
เกษตรอินทรีย์ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะหากบริเวณรอบๆใช้สารเคมีในการทำ
การเกษตรชันโรงไม่สามารถอยู่รอดได้    
     การเล้ียงชันโรงเพ่ือผสมเกสร ก่อประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง เพราะการ
ติดผล ของพืชผลหลายชนิดต้องอาศัยการผสมเกสรที่มีประสิทธิภาพของชันโรง 
ผลผลิตของ พืชผลที่เพ่ิมขึ้นคํานวณเป็นเม็ดเงินออกมาแล้วมีจํานวนมหาศาล 
วิธีการเล้ียงก็ไม่ยาก สามารถนํามาเล้ียงในกล่องขนาดเล็ก ใช้เนื้อที่ในการ
เพาะเล้ียงน้อย และเคล่ือนย้ายกล่อง ไปตามไร่ในสวนที่ต้องการใช้ชันโรงผสม
เกสรได้สะดวก และคาดว่าชันโรงจะได้รับการส่งเสริมให้เกิด การเล้ียงอย่าง
แพร่หลาย 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้มีจำนวนผู้เพาะเล้ียงชันโรงในอำเภออัมพวาเพ่ิมมากขึ้น 
2. เพ่ือส่งเสริมการนำชันโรงไปใช้ประโยชน์ในด้านการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
3.เพ่ือลดการใช้สารเคมีให้มากขึ้น 
 

4. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

เกษตรกรของอำเภออัมพวา จำนวน  12 กลุ่มๆ ละ 30 ราย รวม ๓๖๐ ราย  
 
 

5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 ๑. มีชันโรงช่วยในการผสมเกสรโดยลดการใช้สารเคมี   
ผลลัพธ์ 

๑. มีการเพิ่มรายได้เสริมจากการเล้ียงชันโรง   
 



6. ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

 
 

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 8.กิจกรรมหลักที่

สำคัญ /วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  
๒. คัดเลือกเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 
๓. .อบรมเกษตรกรกลุ่มผู้เล้ียงชันโรง  
4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเล้ียงและการขยาย  
5. สรุปและติดตามรายงานผล 
 9. งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน ๖๖๐,600  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 360 ราย ๆ ละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ  

เป็นเงิน  36,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 360 ราย ๆ ละ 25 บาท 

จำนวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  ๑๘,๐00  บาท 
- ค่าป้ายโครงการ 12 ป้าย ๆละ 450 ขนาด 1*3 ม. เป็นเงิน 5,400  

บาท 
- ค่าวิทยากร จำนวน 36 ชม.ๆ ละ 600 บาท    เป็นเงิน  21,600  

บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๖๐๐ x ๖๐๐            เป็นเงิน 5๗๖,000  บาท 
-   ค่าปากกา สมุด เอกสารประกอบอบรม    เป็นเงิน     ๓,๖00  บาท           

10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่  034-751375 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชในโรงเรือนปลูกพืช 
2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

  พืชผักเป็นอาหารที่คนไทยเราต้องบริโภคกันอยู่ทุกวัน รวมทั้งในปัจจบุันผักไทย
มีการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ และทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวน
มาก ดังนั้นเกษตรกรผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตผลด้วย 
เพราะปัจจุบันมีการนำเอาสารเคมีมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูผักกันเพ่ิมมาก
ขึ้น และถ้าผู้บริโภครับประทานผักที่มีสารพิษเหล่านั้นฉีดพ่นอยู่เข้าไปจะได้รับ
สารพิษตกค้างเข้าสู่ร่างกาย จึงตระหนักถึงปัญหานี้ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้แนวทาง
หนึ่งก็คือ การปลูกผักในโรงเรือนช่วยทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีลงได้ 
โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษของมุ้งไนล่อนที่มีเส้นทอละเอียดมากช่วยป้องกันแมลง
ขนาดเล็กไม่เข้ามารบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งรูปแบบของ
โรงเรือนที่ทันสมัย การเตรียมดิน การทำความสะอาดดิน และวางระบบน้ำแบบ
ใหม่ มีส่วนช่วยป้องกันการระบาดของโรคพืชในแปลงได้ดี ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ที่ดี และปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
 3. วัตถุประสงค์

ของโครงการ 
1. เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกสามารถวางแผนการผลิตผักได้ตลอดปี โดยเลือกผลิต
ผักที่มีราคาและผักที่ปลูกในสภาพนอกโรงเรือนที่มีปัญหาแมลงรบกวนมาก  
2.สามารถกำหนดการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
3.ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผักที่ปลูกไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
4.มีส่วนช่วยอนุรักษ์สภาพส่ิงแวดล้อม 
 

4. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

เกษตรกรของอำเภออัมพวา (เกษตรกรทั้ง 12 ตำบล) จำนวน  12 ราย 
 
 

5. ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 ๑. เกษตรกรมีโรงเรือนในการปลูกพืชผัก  
ผลลัพธ์ 

1. เกษตรกรและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

6. ความเช่ือโยง
กับยุทธศาสตร์ 

 
 

7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 



8.กิจกรรมหลักที่
สำคัญ /วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์   
๒. คัดเลือกและชี้แจงโครงการ   
3. อบรมเกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือก 
4. สนับสนุนโรงเรือน 
5. สรุปและติดตามรายงานผล 

9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน  1,921,800บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 รายๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ  

เป็นเงิน  1,200  บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 12 ราย ๆ ละ 25 บาท 

จำนวน 2 มื้อ  เป็นเงิน  600  บาท 
- ค่าปากกา สมุด เอกสารประกอบอบรม                  เป็นเงิน 

1,200 บาท 
- ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช ขนาด 6*24 เมตรพร้อมอุปกรณ์ 

จำนวน 12 โรงเรือนๆ 160,000 บาท เป็นเงิน 1,920,000 บาท 
(เกษตรกรทั้ง 12 ตำบล) 

10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ(Project idea) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์ผ้ึงโพรง 

2. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

  -ผ้ึงโพรงเป็นผ้ึงพื้นเมืองที่มีอยู่ในธรรมชาติในประเทศไทย  โดยเฉพาะจะมี
ชุกชุมมากในภาคใต้  ซึ่งเกษตรกรสามารถดำเนินการเล้ียงเป็นอาชีพเสริม  
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกอาชีพหนึ่ง  โดยการลงทุนการเล้ียงผ้ึง
โพรงนั้นต่ำมาก  เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ไดร้ับ  นอกจากเกษตรกรจะได้รับ
ผลผลิตน้ำผ้ึงจากผึ้งโพรง  โดยตรงแล้วยังได้รับผลผลิตทางอ้อมอีก  โดยผึ้ง
โพรงสามารถช่วยผสมเกสรพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยเพิ่มผลผลิตพืชไป
ในตัวและยังทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี  ทำให้เกิดผลดีต่อ
สภาพแวดล้อมอีกทางหนึ่ง  น้ำผ้ึงของผ้ึงโพรงในภาคใต้ราคาดีมาก  
เกษตรกรสามารถจำหน่ายราคาขวดละ  ๒๕๐ – ๔๐๐  บาท  ซึ่งเป็นรายได้
เสริมที่ดี  ในขณะนี้ผลิตไม่พอจำหน่าย 

  3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้จากการเล้ียงผ้ึงโพรง
และผ้ึงช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
ให้กับเกษตรกร 
2. เพื่ออนุรักษ์แมลงธรรมชาติที่มีประโยชน์ให้เกิดผลดีต่อระบบ
นิเวศวิทยา 
3.เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้ผู้สนใจในการเล้ียงผ้ึงโพรง 

4. ตัวชี้วัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 

- อบรมเล้ียงผ้ึงโพรง 12 จุด ละ 30 ราย  
 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
-เป็นแปลงสาธิตให้ผู้ที่สนใจในการเล้ียงผ้ึงโพรงมาศึกษาดูงาน 
ผลลัพธ์ 
-ทำให้ได้อนุรักษ์แมลงธรรมชาติที่มีประโยชน์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตพืช 
-ทำให้เกิดผลดีต่อระบบนิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อม 
-ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทำให้ไม่ว่างงานทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  โดยมี
การลงทุนต่ำมาก 
 

6. ความเช่ือโยงกับ  



ยุทธศาสตร์  
7. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8.กิจกรรมหลักที่
สำคัญ /วิธีการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

1.คัดเลือกแปลงสาธิตในการเล้ียงผ้ึงโพรง 
 2.อบรมเกษตรกรเพ่ือให้รับรู้รับทราบ 
3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกลุ่ม 
4. สรุปและติดตามรายงานผล 

9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาน  495,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 360 รายๆละ 100 บาท จำนวน 2 

มื้อ  เป็นเงิน  72,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 360 รายๆละ 25 บาท 

จำนวน 4 มื้อ  เป็นเงิน  36,000 บาท 
- ค่าป้ายโครงการ 12 ป้าย ๆละ 450 ขนาด 1*3 ม. เป็นเงิน 

5,400  บาท 
- ค่าวทิยากร จำนวน 12 ชม.ๆละ 600 บาท  เป็นเงิน  7,200  

บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกลุ่ม จำนวน 12 กลุ่ม เป็นเงิน 

368,000, บาท 
- ค่าปากกา สมุด เอกสารประกอบอบรม  7200  บาท           

10. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา และเจ้าหน้าที่ 034-751375 
 

 
 

 

 

 

 


