


คำนำ   

การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลเป็นภารกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้สำนักงานเกษตร
อำเภอดำเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้กลไกของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) 
และเสนอแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อใช้เป็นกรองการจัดทำโครงการประจำปี เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระบบส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรทุกระดับเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของระบบส่งเสริมการเกษตรที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่   

ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีความสำคัญ คือ ๑) 
ใช้เป็นกรอบพัฒนาของประเทศในระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๒) ใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓) ตามมาตรา ๑๐ วรรค ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม และ ๔) การจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ทั้งนี้ แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล มีประเด็น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยบรรจุใน ๑) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร ๒) ประเด็นเร่งด่วน 
“แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ ๓) แผนงานโครงการเร่งด่วน ๕ ปีแรก ประเด็นเร่งด่วน “เศรษฐกิจฐานราก” 
 ดังนั้น  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล/อำเภอขึ้นและการจัดทำ
แผนพัฒนาการเกษตรในระดับตำบล/อำเภอจะประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
ความต้องการ การกำหนดและการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน , ตำบล และอำเภอ ตลอดจนร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง การจัดทำแผนพัฒนาฯ จึงจำเป็นต้องอาศัยทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกร 
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อที่จะทำให้แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล/อำเภอนี้บรรลุจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ครอบครัว พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 
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บทที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป 
 

 
1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง 
 

1.1.1 ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ 
อำเภอบางคนที ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสมุทรสงคราม ห่างจากจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร 

ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 77 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 
(ถนนพระราม 2) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 (ถนนสายบางแพ - สมุทรสงคราม)พื้นที่เป็นผืน
แผ่นดินทั้งหมดประมาณ 77,468 ตารางกิโลเมตร หรือ 48.125 ไร ่
1.1.2 อาณาเขต 
อำเภอบางคนทีมีอาณาเขตติดต่อแต่ละทิศ ดังนี ้

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อำเภออัมพวา  และอำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อำเภอวัดเพลง  และอำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
 

ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอบางคนที 
                           (ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนท)ี 
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1.1.3 การแบง่เขตการปกครอง 
อำเภอบางคนทีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 101 หมู่บ้าน ดังนี ้
 1)  ตำบลกระดังงา  มี  12  หมู่บ้าน 
 ๒)  ตำบลบางยี่รงค ์  มี  10  หมู่บ้าน 
 ๓)  ตำบลบางคนท ี  มี    9  หมู่บ้าน 
 ๔)  ตำบลโรงหีบ   มี    9  หมู่บ้าน 
 ๕)  ตำบลบางพรม  มี    8  หมู่บ้าน 
 ๖)  ตำบลดอนมะโนรา   มี    8  หมู่บ้าน 
 ๗)  ตำบลจอมปลวก  มี    7  หมู่บ้าน 
 8)  ตำบลบางนกแขวก  มี    7  หมู่บ้าน 
 ๙)  ตำบลบางกุ้ง   มี    7  หมู่บ้าน 
 1๐)  ตำบลบางสะแก  มี    7  หมู่บ้าน 
 1๑)  ตำบลบ้านปราโมทย์  ม ี   6  หมู่บ้าน 
 ๑๒)  ตำบลยายแพง   มี    5  หมู่บ้าน 

  ๑3)  ตำบลบางกระบือ  มี    5  หมู่บ้าน 

ภาพที่ 2 แสดงการแบ่งเขตการปกครองอำเภอบางคนที 
                          (ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที) 
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- การปกครองส่วนท้องถิน่  แบ่งเป็น 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวดั  รับผิดชอบเต็มพื้นที่อำเภอ 
 2. เทศบาล มี 4 แห่ง 
 2.1 เทศบาลตำบลกระดังงา มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่ที่ 6 ตำบล
กระดังงา และบางส่วนของ หมู่ที 1 , 7, 8 และ 9 ตำบลกระดังงา 
 2.2 เทศบาลตำบลบางนกแขวก มีพื้นที่ 3.73 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่ที่ 1-7 
ตำบลบางนกแขวก และหมู่ที่ 6 ตำบลบางคนที 
 2.3 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ มีพื้นที่ 9.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่ที่ 1-10 
 2.4 เทศบาลตำบลบางกระบือ มีพื้นที่ 4.26 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่ที่ 1-5 

 

 3. องค์การบริหารสว่นตำบลมี 7 แห่ง คือ 
      1)  อบต. กระดังงา  ม ี 12  หมู่บ้าน 
      2)  อบต. บางพรม  มี    8  หมู่บ้าน 
      3)  อบต. จอมปลวก  มี    7  หมู่บ้าน 
      4)  อบต. ดอนมะโนรา            มี    8  หมู่บ้าน 
      5)  อบต. บางคนที  มี    8  หมู่บ้าน 
      6)  อบต. โรงหีบ            มี  16  หมู่บ้าน 
      7)  อบต. บางสะแก  มี  13  หมู่บ้าน 
 

- หน่วยงานตา่ง ๆ ในพื้นที ่
 1.  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   1)  ที่ว่าการอำเภอบางคนที 
   2)  สถานีตำรวจภูธรบางคนที 
   3)  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที 
   4)  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนท ี
   5)  ที่ทำการไปรษณีย์ 
   6)  สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   7)  สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนท ี
   8)  สัสดีอำเภอบางคนที 
   9)  สำนักงานสรรพากรอำเภอบางคนท ี
   10)  สำนักงานท้องถิ่นอำเภอบางคนที 
   11)  สำนักงาน กศน. อำเภอบางคนที 
   12)  สำนักงานที่ดนิอำเภอบางคนท ี

 2. ธนาคารหรอืสถาบันการเงิน 
     1)  ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางคนที 
     2)  ธนาคารออมสิน  สาขาบางคนที 
     3)  สหกรณ์เครดิตยูเนียนบางนกแขวก ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที 
     4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอบางคนที 
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 3. หน่วยงานอ่ืน ๆ ในพื้นที ่
     1)  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นบางพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที 
     2) ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี หมู่ที่ 7 ตำบลจอมปลวก 
     อำเภอบางคนที  

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic) 

 
1.2.1 สภาพพื้นที่ภูเขา ปา่ไม้ ที่ราบสูง ทีร่าบลุ่ม (แสดงแผนทีพ่ื้นที่ปา่ไม้) 

 อำเภอบางคนที ไม่มีพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ พื้นที่โดยภาพรวมเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 100% 
 

1.2.2 ลักษณะทิศทาง ความลาดชนั (แสดงแผนที่ความลาดชัน) 

 สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต ์
 

1.2.3 ลักษณะดิน กลุ่มชุดดนิ (แสดงแผนที่กลุ่มชุดดิน) 
 กลุ่มชุดดินที่8 

ข้อมูลกลุ่มชุดดินความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน 
 ชุดดินสมุทรสงคราม(SamutSongkhram series: Sso) 
 การจำแนกดินFine, montmorillonitic, nonacid , isohyperthermicAericTropaquepts, 
 วัตถุต้นกำเนดิเกิดจากตะกอนน้ำทะเลและน้ำกร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ราบน้ำทะเลขึ้นถึงในอดีต 
 สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ 
 พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกมะพร้าวโดยการยกร่อง แต่ส่วนมากยังมีน้ำทะเลขึ้น 
ถึงได้ในช่วงระยะเวลาที่มีน้ำทะเลขึ้นสูงมาก 
 การแพร่กระจายพบตามชายฝั่งทะเลที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าชายเลนแต่สูงกว่าเล็กน้อย ด้านตะวันตก
 เฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง 
 การจัดเรียงชั้น  A-Bg (cambic horizon) -Cg 
 สัณฐานดินเป็นดินลึก มีการยกร่องเพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม น้ำซึมผ่านได้ช้า การไหลบ่า 
ของน้ำบนผิวดินเร็วถึงร่องน้ำ เน้ือดินเป็นดินเหนียวตลอด สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเข้มในดินบน และ
 สีน้ำตาลปนเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอกในดินล่าง มีจุดประสีเทาในดินบนและสีน้ำตาล หรือ 
 สีน้ำตาลปนเขียวมะกอกในดินล่าง ในช่วงความลึกระหว่าง 50-120 เซนติเมตร จะพบดินเลนสี
 เทาปนเขียว มีค่า n-values ต่ำและมีเกลือสูงปานกลาง 

 คุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ 
pH ความอุดมสมบูรณ ์ อินทรีย์วัตถ ุ CEC %B.S. avai.P 

5.0-8.0 ดินบน สงู สูง สูง สูง สูง 

8.0-8.5 ดินล่าง สูง สูง สูง สูง สูง 

  

ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ เป็นดินเคม็ มีนำ้ท่วม ต้องมีการยกร่องเพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
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ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน ์เนื่องจากยังเป็นดินที่มีน้ำทะเลท่วมถึงได้ ในการปลูกพืชจำเป็นต้องยกร่อง 
ให้สูง และเลือกชนิดของพืชที่ทนความเค็มได้ดี เช่น มะพร้าว เป็นต้น 

 
ภาพที่ 3 แสดงกลุ่มชุดดินของอำเภอบางคนที 

                          (ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที) 
 

 
1.3 สภาพภูมิอากาศ 

 
1.3.1 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอบางคนทีเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน (Am) สามารถแบ่งเป็นฤดูได้ดังนี้ ฤดู
ร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากในช่วงนี้ประเทศในแถบซีกโลกเหนือโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเส้นศูนย์สูตรอย่างประเทศไทย ได้รับแสงตั้งฉากจากดวงอาทิตย์ จึงทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่มาก
นัก เพราะได้รับอิทธิพลจากลมชายฝั่ง ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมจะเกิดฝนตกเนื่องจากได้รับอิทธิพล
จากพายุดีเปรสชั่นที่พัดมาจากทะเลใต ้
 

1.3.2 ฤดูกาล 
 พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศ  แบ่งฤดูกาล ออกเป็น 3  ฤดู ดังนี้ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมเย็นและแห้งจากทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน   ท้าให้มีอากาศเย็นทั่วไป  โดยมีอากาศหนาวจัดในระหว่างเดือนธันวาคมและ
มกราคมฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม
จะมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนที่สุดใน
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เดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียน้าฝนและความชุ่มชื้นเข้ามายังประเทศ
ไทย จึงท้าให้มีฝนชุกทั่วไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายนอุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 - 
30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 – 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศา
เซลเซียส เดือนที่มี อากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปีคือเดือนพฤษภาคมและเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือ
เดือนธันวาคม ซึ่งปัจจุบัน ฤดูหนาวค่อนข้างสั้น  อากาศเย็นไม่มาก และเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจาก
เป็นอำเภอที่อยู่เลียบชายฝั่งทะเล มีความชื้นค่อนข้างมากและมีฝนตกชุกตลอดปี ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกว่า
เมืองฝนแปดแดดสี่ ซึ่งมีผลต่อการติดดอกออกผลของผลไม้ 

 
 
 

1.3.3 สถิติปริมาณน้ำฝนป ี2562 
 

ปริมาณน้ำฝน 
2562 

ค่าสถิติ/ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
- น้ำฝนทั้งเดือน  
(มิลลิเมตร) 1,423.9 86.4 - 83.9 56.8 198.0 152.9 145.7 226.9 148.4 153.6 138.2 33.1 
- จำนวนวันฝนตก  
(วัน) 127 6 - 2 4 17 13 14 18 16 19 12 6 

- ฝนสูงสุด 86.8 42.3 - 82.9 44.5 86.8 44.9 32.9 56.5 53.6 40.3 44.4 17.4 

 
 

 1.3.4 อุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ ์
 เนื่องจากพื้นจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ติดทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากลมชายฝั่งค่อนข้างมากทำให้
อุณหภูมิของแต่ละฤดูไม่แตกต่างกันมากนัก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 32.6 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในช่วงเดือนธันวาคม ประมาณ 26.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเดือน
เมษายนประมาณ 39.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ 71 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์
ต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ประมาณ 61 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดคือช่วงเดือน
กันยายน ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์
 
1.4 เสน้ทางคมนาคม 

 
- ถนนหลวงสายหลัก/สายรอง (แสดงแผนที่เส้นทางคมนาคม) 
  1)  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 325 สมุทรสงคราม–บางแพ ระยะทาง  42  กม. 
  2)  ทางหลวงท้องถิ่น  สายสาธุชนาราม – บางนกแขวก ระยะทาง  16.472   กม. 
   สายวัดปราโมทย์ – บางนกแขวก ระยะทาง  5.568  กม. 
   สายบางนกแขวก -  ดำเนินสะดวก ระยะทาง  4.815 กม. 
   สายอัมพวา – บางนกแขวก ระยะทาง  12.407  กม. 
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  3)  ทางหลวงชนบท ระหว่างตำบล หมู่บ้าน จำนวน 37 สาย ระยะทาง  98.121 กม. 
 นอกจากนี้ ยังมีถนนคอนกรีตในหมู่และถนนลูกรังบางส่วน 18 สาย ระยะทาง 31.125กม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงแผนที่ทางหลวงชนบท ระหว่างตำบล หมู่บ้าน 
(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที) 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงแผนที่เส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที) 
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1.5 แหล่งน้ำและระบบชลประทาน 

 
1.5.1 แหล่งนำ้ธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง (แสดงแผนที่แหล่งน้ำธรรมชาติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงแผนที่แหล่งน้ำธรรมชาติ 
(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที) 

 
 อำเภอบางคนทีมีแม่น้ำแม่กลอง เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภอ เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการ 
เกษตรกรรมของประชากรที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำ และลำคลอง  
ตารางที่ 1 แสดงแหล่งน้ำธรรมชาติของอำเภอบางคนที มีจำนวนประมาณ ๑๓๔ คลอง ดังนี ้
 

ที่ ชื่อคลอง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว (กม.) 
ลึก 
(ม.) 

ที่ตั้ง 

1 คลองบางน้อย 8 3 3 หมู่ 1,2,3,4,6 ต.กระดังงา 
2 คลองบางใหญ่ 6 500 ม. 2.5 หมู่ 13 ต.กระดงังา 
3 ปลายคลองกลาง 3 560 ม. 2.2 หมู่ 13 ต.กระดังงา 
4 คลองขนมจีนเหนือ 4 1.9 1.5 หมู่ 2,5,6 ต.บางพรม 
5 คลองขนมจีนใต ้ 4 1 1.5 หมู่ 2,5,6 ต.บางพรม 
6 คลองตาสาม 4 2 1.5 หมู่ 2,5,8 ต.บางพรม 
7 คลองบางพลับ 10 1 2 หมู่ 3,4 ต.บางพรม 
8 คลองบางพลับเล็ก 4 1 1.5 หมู่ 3,8 ต.บางพรม 
9 คลองวัดแก่นจันทร์ 8 2 2 หมู่ 4,8 ต.บางพรม 

10 คลองยายเย็น 4 700 ม. 2 หมู่ 1 ต.บางพรม 
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ที่ ชื่อคลอง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว (กม.) 
ลึก 
(ม.) 

ที่ตั้ง 

11 คลองบางพรม 4 1.2 2 หมู่ 1 ต.บางพรม 
12 คลองศาลเจ้า 6 2 3 หมู่ 4,7 ต.บางพรม 
13 คลองหนองอ้อ 10 2 3 หมู่ 7 ต.บางพรม 
14 คลองมูกแถว 8 500 ม. 2 หมู่ 6 ต.บางพรม 
15 คลองไทร 8 1.5 3 หมู่ 8 ต.บางพรม 
16 คลองขวาง 6 500 ม. 1.5 หมู่ 7 ต.บางพรม 
17 คลองวัดตะโหนดรายหรือคลองสี่แยก 8 2 2 หมู่ 1,2 ต.บางกระบือ 
18 คลองสวนหลวง 8 2.2 2 หมู่ 1,3,2 ต.บางกระบือ 
19 คลองบางใหญ่ 8 1.5 2 หมู่ 3 ต.บางกระบือ 
20 คลองบางกระบือ 6 1.8 1.5 หมู่ 4 ต.บางกระบือ 
21 คลองหนองอ้อ(หรือศาลเจ้าพ่อหนู) 8 2.5 2 หมู่2,3,4,5 ต.บางกระบือ 
22 คลองไทร 3 1.3 1 หมู่ 7 ต.จอมปลวก 
23 คลองสารภี 3 1.6 1 หมู่ 7 ต.จอมปลวก 
24 คลองลำประโดง 2 1.4 1 หมู่ 7 ต.จอมปลวก 
25 คลองเม็ง 4 2 1 หมู่ 3 ต.จอมปลวก 
26 คลองแค 3 1.5 1 หมู่ 2 ต.จอมปลวก 
27 คลองบ้านใต ้ 5 3 2 หมู่ 1,4,5 ต.จอมปลวก 
28 คลองจอมปลวก 5 2.5 2 หมู่ 1,2,3 ต.จอมปลวก 
29 คลองสำโรง 3 2 1.5 หมู่ 4,7 ต.จอมปลวก 
30 คลองขวาง 3 1 1.5 หมู่ 5 ต.จอมปลวก 
31 คลองมะขวิด 3 1.5 1.5 หมู่ 5,7 ต.จอมปลวก 
32 คลองหลอด 3 1 1.5 หมู่ 6 ต.จอมปลวก 
33 คลองบางน้อย 12 7 5 หมู่ 2,3,5 ต.ยายแพง 
34 คลองยายแพง 5 4 3 หมู่ 1,2,3,4 ต.ยายแพง 
35 คลองบ้านกำนันปิ่น 3 2 2 หมู่ 3 ต.ยายแพง 
36 คลองบ้านตาแดง 3 3 2 หมู่ 3 ต.ยายแพง 
37 คลองบ้านตาก้าน 3 1 2 หมู่ 3 ต.ยายแพง 
38 คลองเขาควาย 4 3 3 หมู่ 4,5 ต.ยายแพง 
39 คลองบังปืน 5 1.5 3 หมู่ 1,3 ต.ดอนมะโนรา 
40 คลองรางกล้วย 5 4 3 หมู่ 2 ต.ดอนมะโนรา 
41 คลองศาลพ่อหม่อง 4 2 2 หมู่ 6 ต.ดอนมะโนรา 
42 คลองดอนมะโนรา 4 3 2 หมู่ 7,8,4 ต.ดอนมะโนรา 
43 คลองหนองปลาเล็ก 5 2 3 หมู่ 7 ต.ดอนมะโนรา 
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ที่ ชื่อคลอง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว (กม.) 
ลึก 
(ม.) 

ที่ตั้ง 

44 คลองจอมปลวก 5 1.5 3 หมู่ 7 ต.ดอนมะโนรา 
45 คลองเบ็ง 5 800 ม. 3 หมู่ 7 ต.ดอนมะโนรา 
46 คลองแค 5 1.5 3 หมู่ 7 ต.ดอนมะโนรา 
47 คลองตัน 4 500 ม. 2 หมู่ 7 ต.ดอนมะโนรา 
48 คลองเกสร 5 1.1 3 หมู่ 8 ต.ดอนมะโนรา 
49 คลองรางห้าตำลึง 5 3 3 หมู่ 3,4 ต.ดอนมะโนรา 
50 คลองโกดัง 4 1.2 2 หมู่ 7,8 ต.ดอนมะโนรา 
51 คลองป่าช้า 3 500 ม. 3 หมู่ 6,8 ต.บางคนท ี
52 คลองลัดหลักแปด 20 1 3.5 หมู่ 1 ต.บางคนท ี
53 คลองสี่แยก 6 800 ม. 2 หมู่ 2,3 ต.บางคนท ี
54 คลองหนาม 2 2.5 3 หมู่ 2 ต.บางคนท ี
55 คลองขวาง 5 1.5 3 หมู่ 8,9 ต.บางคนท ี
56 คลองบางกล้วย 3 1.5 3 หมู่ 5,9 ต.บางคนท ี
57 คลองระกำ 4 800 ม. 3 หมู่ 5,7 ต.บางคนท ี
58 คลองบางคนท ี 20 4 3.5 หมู่ 2,3,4,7 ต.บางคนที 
59 คลองเขาควาย 8 800 ม. 3 หมู่ 3 ต.บางคนท ี
60 คลองบางนกเแขวก 15 600 ม. 3 หมู่ 6 ต.บางนกแขวก 
61 คลองตาเมี่ย 8 2.5 3 หมู่ 2,3 ต.บางนกแขวก 
62 คลองดำเนินสะดวก 15 750 ม. 3 หมู่ 5,7 ต.บางนกแขวก 
63 คลองป่าช้า 4 800 ม. 2 หมู่ 7 ต.บางนกแขวก 
64 คลองบางพัง 4 2 2 หมู่ 2,3 ต.บางนกแขวก 
65 คลองไทยบำรุง 10 3 4 หมู่ 1,2,6,9 ต.บางยีร่งค์ 
66 คลองตากิม 5 1 2.5 หมู่ 1,3 ต.บางยี่รงค ์
67 คลอง ร.ร.คลองตาจา่ 2.5 1 2 หมู่ 1,3 ต.บางยี่รงค ์
68 คลองกำนันติ๊ดฮวด 5 1.5 2 หมู่ 1,3,4 ต.บางยี่รงค์ 
69 คลองตากวน 3 800 ม. 2 หมู่ 3,4 ต.บางยี่รงค ์
70 คลองตาจา่ (วัดเกตุน้อย) 7 4 4 หมู่ 3,4,5 ต.บางยี่รงค์ 
71 คลองตาฮั้ว 2.5 800 ม. 2.5 หมู่ 3 ต.บางยี่รงค ์
72 คลองช่างเลี้ยง 2.5 800 ม. 2.5 หมู่ 3 ต.บางยี่รงค ์
73 คลองสะพาน 3 2 2 2.5 หมู่ 4,6,1 ต.บางยี่รงค์ 
74 คลองสะพาน 4 2 1 2.5 หมู่ 4,1 ต.บางยี่รงค ์
75 คลองสะพาน 1 2 1 2.5 หมู่ 4,5 ต.บางยี่รงค ์
76 คลองตาเผื่อน 3 1.5 2 หมู่ 6,5 ต.บางยี่รงค ์
77 คลองโรงหีบ คลองซื่อ 7 5 4 หมู่ 7,8,10 ต.บางยี่รงค์ 
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ที่ ชื่อคลอง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว (กม.) 
ลึก 
(ม.) 

ที่ตั้ง 

78 คลองบางยี่รงค ์ 4 600 ม. 3 หมู่ 7,9 ต.บางยี่รงค ์
79 คลองผู้ใหญ่อี๊ด(บ้านนายแก่น) 5 2 2.5 หมู่ 7,8,1 ต.บางยีร่งค์ 
80 คลองลัดศาลตาหลวง 3 400 ม. 2 หมู่ 8 ต.บางยี่รงค ์
81 คลองตัน หมู่ 2 5 1.5 2 หมู่ 8,10,2 ต.บางยี่รงค์ 
82 คลองตาสงิห์ 2 500 ม. 2 หมู่ 8 ต.บางยี่รงค ์
83 คลองผู้ใหญ่ทัง 2 1.2 2.5 หมู่ 8,9 ต.บางยี่รงค ์
84 คลองศาลาบางขุน 5 1.5 2.5 หมู่ 1,2 ต.บางยี่รงค ์
85 คลองศาลาแม่พระ 5 2 3 หมู่ 2,10 ต.บางยี่รงค์ 
86 คลองผู้ใหญ่เซ้ง 4 800 ม. 4 หมู่ 10 ต.บางยี่รงค ์
87 คลองขวางตาหนุย่ 7 800 ม. 4 หมู่ 10 ต.บางยี่รงค ์
88 คลองผู้ใหญ่ส ี 4 500 ม. 2.5 หมู่ 10 ต.บางยี่รงค ์
89 คลองแขวน 4 500 ม. 2.5 หมู่ 1,2 ต.บางยี่รงค ์
90 คลองแควอ้อม 50 3.8 3 หมู่ 1,2,3,4 ต.บ้านปราโมทย์ 
91 คลองไทยบำรุง 8 1.1 2 หมู่ 1,2 ต.บ้านปราโมทย ์
92 คลองตาจ่า 6 800 ม. 3 หมู่ 1 ต.บ้านปราโมทย ์
93 คลองโคกขิง คลองต้นพิกุล 4 1.5 2.5 หมู่ 3,5 ต.บ้านปราโมทย ์
94 คลองบางขุน 4 2.5 2 หมู่ 5,6 ต.บ้านปราโมทย ์
95 คลองตาควน 4 800 ม. 2 หมู่ 4 ต.บ้านปราโมทย ์
96 คลองวัดกลาง 15 1.5 3 หมู่ 2 ต.โรงหีบ 
97 คลองบ้านหม้อ 5 700 ม. 2.5 หมู่ 2,9 ต.โรงหีบ 
98 คลองยายแรม 14 1.5 3 หมู่ 3,9,1,7,8 ต.โรงหีบ 
99 คลองวัดเกตุ 10 1 2.5 หมู่ 3,8,7 ต.โรงหีบ 

100 คลองตรง 8 1.5 2.5 หมู่ 3,4,8,7 ต.โรงหีบ 
101 คลองตลาด 8 900 ม. 2.5 หมู่ 4,7,8 ต.โรงหีบ 
102 คลองตาจั่น 6 1 2.5 หมู่ 4 ต.โรงหีบ 
103 คลองวัดบางกลว้ย 6 1.5 2.5 หมู่ 4,5 ต.โรงหีบ 
104 คลองตะโก 7 1.5 2.5 หมู่ 4,5 ต.โรงหีบ 
105 คลองพิกุล 6 600 ม. 2.5 หมู่ 5,6 ต.โรงหีบ 
106 คลองโรงหีบ 15 3 3 หมู่ 6,5,7,1 ต.โรงหีบ 
107 คลองบางขุน 5 900 ม. 2.4 หมู่ 4 ต.บางสะแก 
108 คลองซื่อ 6.5 1.45 2.7 หมู่ 5 .บางสะแก 
109 คลองบางสะแกใหญ ่ 8 2.85 2.5 หมู่ 6,2,1 ต.บางสะแก 
110 คลองบางสะแกน้อย 7 2.5 2.3 หมู่ 6,7 ต.บางสะแก 
111 คลองสำโรง 4.5 1,050 ม. 2.8 หมู่ 3,7 ต.บางสะแก 



๑๒ 
 

 

112 คลองราเชนทร์ 4.5 1.1 2.7 หมู่ 3 ต.บางสะแก 
113 คลองบางน้ำผึ้ง 8 2,470 ม. 2.7 หมู่ 3 ต.บางสะแก 
114 คลองบางน้ำผึ้งล่าง 7 1,050 ม. 2.3 หมู่ 3 ต.บางสะแก 
115 คลองแควอ้อม 60 3.8 10 หมู่ 4,5,6,7,3 ต.บางสะแก 
116 คลองขวาง 4 700 ม. 2.8 หมู่ 1 ต.บางกุ้ง 
117 คลองกระดังงา 3 350 ม. 2.5 หมู่ 1 ต.บางกุ้ง 
118 คลองวัดกลาง 14 2 4 หมู่ 2 ต.บางกุ้ง 
119 คลองวัดกลางใต ้ 4 350 ม. 1.5 หมู่ 3 ต.บางกุ้ง 
120 คลองกอจาก 4 350 ม. 1.5 หมู่ 2 ต.บางกุ้ง 
121 คลองวัดตรฯี 8 1,346 ม. 2.5 หมู่ 3 ต.บางกุ้ง 
122 คลองตาห้อง 6 320 ม. 2.5 หมู่ 4 ต.บางกุ้ง 
123 คลองบ้านค่าย 8 330 ม. 2.5 หมู่ 4 ต.บางกุ้ง 
124 คลองบางกุ้งใหญ ่ 5 400 ม. 2 หมู่ 4 ต.บางกุ้ง 
125 คลองบางกุ้งน้อย 4 80 ม. 2 หมู่ 4,5 ต.บางกุ้ง 
126 คลองวัดโบสถ์ 2 457 ม. 2 หมู่ 5 ต.บางกุ้ง 
127 คลองป่าช้าเก่า 1.5 300 ม. 2 หมู่ 5 ต.บางกุ้ง 
128 คลองศาลเจ้าไท้เป้งฮวง 2 62 ม. 2 หมู่ 5 ต.บางกุ้ง 
129 คลองบางน้ำผึ้ง 4 500 ม. 1.5 หมู่ 6 ต.บางกุ้ง 
130 คลองตาฉุย 2 400 ม. 1.5 หมู่ 6 ต.บางกุ้ง 
131 คลองตาเยือ่ 2 400 ม. 1.5 หมู่ 6 ต.บางกุ้ง 
132 คลองสวนหมาก 3 450 ม. 2 หมู่ 7 ต.บางกุ้ง 
133 คลองพันธ์ชุม 6 1.2 2 หมู่ 7 ต.บางกุ้ง 
134 คลองบ้านยายเล้ 2 200 ม. 2 หมู่ 7 ต.บางกุ้ง 
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ภาพที่ 7 ภาพแผนทีแ่หล่งน้ำธรรมชาติ 
   (ที่มา : สำนกังานเกษตรอำเภอบางคนที) 

 
 

- อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฝายทดน้ำ (แสดงแผนที่ตั้งอาคารชลประทาน) 
  อำเภอบางคนทีไม่มีอ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฝายทดน้ำ 
 

  1.5.2 พื้นทีช่ลประทาน (แสดงแผนที่พืน้ที่ชลประทาน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ภาพแผนที่ชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 
         (ทีม่า : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที) 
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 - โครงการชลประทาน 
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 
 
1.6 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 
ภาพรวมของบริบทอำเภอ Context Map อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพรวมของบริบทอำเภอ Context Map อำเภอบางคนที 
         (ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที) 

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

 1.6.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคญั 

ตารางที ่2 แสดงข้อมูลพื้นฐานการเกษตร 

ที ่ ชนิดของพืช 
จำนวนผู้ปลูก      
(ครัวเรือน) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

1 มะพร้าวผล 2,126 ๑๔,613 
2 มะพร้าวตาล 346 ๑,576 
3 มะพร้าวอ่อน 1,013 6,315 
4 ส้มโอ 908 ๕,910 
5 ลิ้นจี ่ 852 2,864 
6 กล้วยน้ำว้า 777 2,253 
7 มะม่วง 173 485 
8 มะนาว 100 804 
๙ พืชผัก 1 12 

1๐ พืชอื่น ๆ  128 516.50 

 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนกลุ่มสถาบันเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ.๒๕๖4 

แม่บ้านเกษตรกร 
(กลุ่ม) 

สมาชิก 
(ราย) 

ส่งเสริมอาชีพ 
(กลุ่ม) 

สมาชิก 
(ราย) 

ยุวเกษตรกร 
(กลุ่ม) 

สมาชิก 
(ราย) 

วิสาหกจิชุมชน 
(กลุ่ม) 

สมาชิก 
(ราย) 

๑4 ๒65 4 206 ๑๑ ๒29 55 ๑,153 
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1.6.2 ผลิตภณัฑ์มวลรวมของอำเภอ/จังหวัด 
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ภาพที่ 10 ผลติภัณฑ์มวลรวมของอำเภอ/จังหวัด 
         (ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที) 

ตารางที่ 4 รายได้ของประชากรรวม รายได้ต่อหัว 
 

ลำดับของอำเภอ พื้นที ่ รายได้เฉลี่ยตอ่คนต่อปี(บาท) 
1 ดอนมะโนรา 65,099 
2 จอมปลวก 85,176 
3 บางยี่รงค์ 99,501 
4 บางคนที 80,277 
5 ยายแพง 72,079 
6 บางกุ้ง 71,771 
7 บางพรม 82,593 
8 บางสะแก  78,153 
9 โรงหีบ 70,929 

10 บ้านปราโมทย ์ 92,886 
11 บางกระบือ 54,970 
12 กระดังงา 64,939 
13 บางนกแขวก 119,347 
14 ทต. กระดังงา 87,738 

 เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที ่ 78,784 
 

จำนวนรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี *เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก พ.ศ.2561 อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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1.6.3 จำนวนครัวเรอืน แยกชายหญิง ช่วงอายุ ในเมอืง/ชนบท 
อำเภอบางคนที  มีจำนวนประชากร ณ วันที่ 18 มิถุนายน 25๖4 จำนวน ๓1,180 คน แยก
เป็น ชาย 14,774 คน หญิง 1๖,406 คน มีจำนวนครัวเรือน 1๑,639 ครัวเรือน  

1.6.4 การศึกษา 
  โรงเรียนประถม  จำนวน  13  แห่ง 
   1.โรงเรียนวัดตรีจินดาฯ  ตำบลบางกุ้ง 
   2.โรงเรียนวัดเกตการาม  ตำบลโรงหีบ 
   3.โรงเรียนคลองตาจ่า  ตำบลบางยี่รงค ์
   4.โรงเรียนวัดปราโมทย์  ตำบลบ้านปราโมทย์ 
   5.โรงเรียนวัดบางสะแก  ตำบลบางสะแก 
   6.โรงเรียนวัดเจริญฯ  ตำบลบางนกแขวก 
   7.โรงเรียนวัดบางคนทีใน  ตำบลบางคนท ี
   8.โรงเรียนวัดบางน้อยใน  ตำบลจอมปลวก 
   9.โรงเรียนวดัดอนมะโนรา  ตำบลดอนมะโนรา 
   10.โรงเรียนศาลเจ้าอาม้า  ตำบลดอนมะโนรา 
   11.โรงเรียนวัดปากง่าม  ตำบลกระดังงา 
   12.โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่  ตำบลกระดังงา 
   13.โรงเรียนวัดแก่นจันทร์  ตำบลบางพรม    
  โรงเรียนมัธยม  จำนวน 5 แห่ง 
   1.โรงเรียนสกลวิสุทธิ  ตำบลบางกุ้ง 
   2.โรงเรียนเมธีชุณหวัณ  ตำบลบางนกแขวก 
   3.โรงเรียนวัดดอนมะโนรา  ตำบลดอนมะโนรา 
   4.โรงเรียนวัดบางน้อยใน  ตำบลจอมปลวก 
   5.โรงเรียนดรุณานุเคราะห์  ตำบลบางนกแขวก 
  โรงเรียนเอกชน  จำนวน  1  แห่ง 
   - โรงเรียนดรุณานุเคราะห์  ตำบลบางนกแขวก 
  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง 
   - สถานบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน ตำบลบางคนท ี
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน  1  แห่ง  ตำบลโรงหีบ 
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี   จำนวน  1  แห่ง  ตำบลกระดังงา 

1.6.5 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลนภาลัย   จำนวน      1 แหง่ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน   10 แห่ง 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จำนวน    1  แห่ง 
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การพาณิชย์ 
-ตลาดสด 1 แห่ง (ของเทศบาลตำบลกระดังงา)  
- ตลาดนัดในตำบล/หมู่บ้านรวม 8 แห่ง 
 ๑) ตลาดนัดวัดเกาะแก้ว ตำบลกระดังงา 
 ๒) ตลาดนัดสมรไพบูลย์ ตำบลกระดังงา 
 ๓) ตลาดนัดวัดคริสต์ ตำบลบางนกแขวก 
 ๔) ตลาดนัดวัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ 
 ๕) ตลาดนัดจ่าวิท วัดบางน้อย ตำบลจอมปลวก 
 ๖) ตลาดนัดดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา 
 ๗) ตลาดนัดวัดบางพลับ ตำบลบางพรม 
 ๘) ตลาดนัดวัดโบสถ์ ตำบลบางกุ้ง 
 

 1.6.6 ประเพณีและวัฒนธรรม 
  ประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครกชาวตำบลบางพรม  ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ ตำบลบางพรม 

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครกชาวตำบลบางพรม ของวัดแก่นจันทร์เจริญ
ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี และได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 85 ปี แล้ว ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2473 สมัยที่หลวงปู่โห้ เป็นเจ้าอาวาส โดยมีชาวบ้านตำบลบางพรม พุทธศาสนิกชน นักเรียน อาจารย์ 
ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดประเพณีที่ดีงามด้วยความศรัทธาและความเชื่อที่หลากหลาย จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
มีความเชื่อกันว่า “ขนม ค-ร-ก” หรือ “ขนม คน-รัก-กัน” นั้น เป็นขนมที่หอมหวานปรุงจากแป้งและกะทิ 
บรรจงหยอดลงหลุม พอสุกได้ที่ก็แคะจากหลุม แล้วนำมาวางคว่ำหน้าซ้อนกันเป็นสัญลักษณ์ว่าจะได้ครองรัก
อยู่คู่กันตลอดไป ส่วนคนที่ไม่มีคู่ก็จะทำให้พบเนื้อคู่เหมือนขนมครกที่ต้องมี 2 ฝา และมีความรักหวานมันนุ่ม
ละมุนลิ้นเหมือนรสชาติของขนมครกนั่นเอง และซึ่งในปีนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การ
สาธิตวิธีการโม่แป้งแบบ โบราณ การแข่งขันกีฬาแบบพื้นบ้าน เช่น วิ่งวิบากขนมครก ขูดมะพร้าว ขนมครก
ลีลา เป็นต้น ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวคู่รักร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงาม 
อีกทั้งยังเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง ที่แตกต่างจากการทำบุญรูปแบบอื่นๆ และจะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขหอม
หวานเหมือนขนม ค-ร-ก หรือ ขนม คน-รัก-กัน นั้นเอง 

             ประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านระหว่างผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงาม
ของสายน้ำเป็นการฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีแม่น้ำแม่
กลองเป็นสายหลักไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลอง ใช้เรือเป็นพาหนะในชีวิตประจำวัน 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างตำบล/ชุมชน การอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับสายน้ำ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้นำ
ท้องถิ่น ท้องที่อำเภอบางคนที จำนวน ๑๓ ตำบล และเป็นการส่งเสริมตลาดโครงการประชารัฐ พัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนทีอีกช่องทางหนึ่งด้วย การแข่งขันประกอบด้วย 
ประเภทเรือยาว ๗ ฝีพาย/ชักเย่อเรือ/พายเรือวิ่งเปี้ยว/หัวใบท้ายบอด/พายเรือกระทะและพายเรือบดชิงถ้วย
รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานท่ามกลางเสียงเชียร์
ของประชาชนแต่ละตำบลที่ต่างส่งเสียงเชียร์เรือท้องที่ของตนเอง 

 



๒๐ 
 

 

  ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที ่อำเภอบางคนที นับถือศาสนาพุธ และมีวัดพุธทั้งหมด 24 วัด ได้แก ่
1. วัดเจริญสุขาราม (พระอารามหลวงมหานิกาย พระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร) 
ตำบลบางนกแขวก 
2. วัดเกตการาม (พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลโรงหบี 
3. วัดเกาะแก้ว  ตำบลกระดังงา 
4. วัดเกาะใหญ่  ตำบลกระดังงา 
5. วัดไทร  ตำบลกระดังงา 
6. วัดบางใหญ่  ตำบลกระดังงา 
7. วัดปากง่าม  ตำบลกระดังงา 
8. วัดบางนอ้ย  ตำบลจอมปลวก 
9. วัดดอนมะโนรา  ตำบลดอนมะโนรา 
10. วัดตะโหนดราย  ตำบลบางกระบือ 
11. วัดกลางเหนือ  ตำบลบางกุ้ง 
12. วัดตรีจินดาวัฒนาราม  ตำบลบางกุ้ง 
13. วัดโบสถ์  ตำบลบางกุ้ง 
14. วัดบางคนทีใน  ตำบลบางคนที 
15. วัดสินวิเศษศรัทธาราม  ตำบลบางคนที 
16. วัดโพธ์ิงาม  ตำบลบางนกแขวก 
17. วัดแก่นจนัทร์  ตำบลบางพรม 
18. วัดบางพลับ  ตำบลบางพรม 
19. วัดบางสะแก ตำบลบางสะแก 
20.  วัดปราโมทย์  ตำบลบา้นปราโมทย์ 
21. วัดบางกล้วย  ตำบลโรงหีบ 
22. วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์  ตำบลโรงหีบ 
23. วัดอมรเทพ  ตำบลบางกุ้ง (วัดราษฎร์ธรรมยุตินิกาย) 
24. วัดบางคนทีนอก  ตำบลกระดังงา (วัดราษฎร์ธรรมยุตินิกาย) 

 

บางส่วนนับถือศาสนาคริสต์  และวัดคริสต์  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่  
1. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  ตำบลบางนกแขวก ( เป็นศลิปะแบบโกธิค)   
2. วัดพระแม่อุปถัมภ์  ตำบลบางยี่รงค์ 
 

- องค์กร/สถาบันต่าง ๆ 
  มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนที่โดดเด่น ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี, กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดฟางบางยี่รงค์, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ, 
วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมะโนรา, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอบางคนที และศูนย์เครือขา่ 

 
 
 



๒๑ 
 

 

1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Used) 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 11 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม 
         (ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที) 
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ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2564 

 

ภาพที ่12 แสดงข้อมูลพื้นฐานการเกษตรอำเภอบางคนที 
        (ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที
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บทท่ี 2 การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอำเภอ 

 
 
2.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

2.1.1 เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
  1) เกษตรกร 
  (1) ครัวเรือนเกษตรกร 
  อำเภอบางคนทีมีครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 5,143 ครัวเรือน โดยมีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร  อายุ
ระหว่าง 56-65 ปี จำนวน 1,594 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาอายุระหว่าง 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 
และอายุระหว่าง 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำดับ 
 ตารางที่ 1  แสดงหัวหน้าครัวเรือนจำแนกตามอายุ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ช่วงอายุ (ปี) ครัวเรือน ร้อยละ 
65 ปีข้ึนไป 1,286 25 
56 - 65 ปี 1,594 31 
46 - 55 ปี 1,029 20 
36 - 45 ปี 771 15 
26 - 35 ปี 309 6 
18 - 25 ปี 154 3 

รวม 5,143 100 
ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2564 
 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรจำแนกตามอายุ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2564) 
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(2) ลักษณะการประกอบอาชีพ 
อำเภอบางคนทีมีเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพหลักส่วนใหญ่เป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก 

จำนวน 4,372 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง จำนวน 771 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 15 
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกร อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ลักษณะการประกอบอาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 4,372 85 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง 771 15 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2564 
  
 

 
ภาพที่ 2  แสดงลักษณะการประกอบอาชีพ อำเภออำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2564) 
 
 

(3) ลักษณะการถือครองท่ีดิน 
ลักษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกรอำเภอบางคนทีส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง จำนวน  

4,372 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาคืออืน่ๆ (ท่ีสาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) จำนวน 154 ครัวเรือน คิดเป็น      
ร้อยละ 3 และเช่า จำนวน 617 ครัวเรอืน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลำดับ  
ตารางที่ 3 แสดงลักษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกร อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ลักษณะการถือครอง ครัวเรือน ร้อยละ 
เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 4,372 85 
อื่นๆ (ท่ีสาธารณะประโยชน์, ทำฟรี) 154 3 
เช่า 617 12 
ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะการถือครองท่ีดิน อำเภออำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2564) 
 

(4) ประเภทเอกสารสิทธิ์ (เฉพาะเกษตรกรเป็นเจ้าของเอง)  
เกษตรกรอำเภอบางคนที มีการถือครองท่ีดินแบบไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 0 ครัวเรือน   

คิดเป็นร้อยละ 0  รองลงมาคือเอกสารสิทธิ์ประเภท สป.ก. จำนวน 0 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0  และเอกสารสิทธิ์
ประเภทโฉนด จำนวน 5,143 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามลำดับ    
ตารางที่ 4 แสดงลักษณะประเภทเอกสารสิทธิ์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

ของหน่วยงาน 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

5,143 0 0 0 5,143 
ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 25644 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงประเภทเอกสารสิทธิ์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2564) 
 

 
 



26 
 

2) องค์กรและสถาบันเกษตรกร  
(1) กลุ่มเกษตรกร/สถาบัน   
อำเภอบางคนที มีกลุ่มสง่เสริมอาชพี 4 กลุ่ม มสีมาชิก 206 ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 14 กลุ่ม สมาชิก 

265 ราย กลุ่มยุวเกษตรกร 11 กลุ่ม สมาชิก 229 ราย วสิาหกจิชุมชน 55 แห่ง สมาชิก 1,153 ราย ไม่มีสหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกร 6 กลุ่ม สมาชิก 260 ราย   

 
ตารางที่ 5  แสดงจำนวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกรอำเภออำเภอบางคนที 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) 

กระดังงา 

 

0 0 3 43 2 40 8 142 0 0 0 0 

บางนกแขวก 0 0 1 7 1 15 2 23 0 0 0 0 

บางย่ีรงค ์ 1 15 0 0 1 13 4 60 0 0 1 34 

จอมปลวก 0 0 0 0 1 14 5 82 0 0 1 35 

บางกระบือ 0 0 1 14 0 0 3 37 0 0 0 0 

บางพรม 1 21 1 11 1 29 8 116 0 0 0 0 

บางกุ้ง 0 0 1 7 1 20 4 101 0 0 0 0 

ดอนมะโนรา 0 0 1 30 1 25 3 58 0 0 0 0 

บางคนท ี

ดอนมะโนรา 

0 0 1 25 1 27 3 56 0 0 1 51 

ยายแพง 0 0 

 

1 30 0 0 2 43 0 0 0 0 

บางสะแก 

 

1 23 2 50 1 23 7 215 0 0 1 73 

โรงหีบ 

 

1 147 1 30 1 

1 

23 3 190 0 

0 

 

0 1 34 

บ้านปราโมทย์ 0 0 1 18 0 0 2 30 0 0 1 33 

รวม 4 206 14 265 11 229 55 1,153 0 0 6 260 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2564 
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3) ศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย   
  อำเภอบางคนทีมีแหล่ง/ศนูย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร มศีูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสนิคา้เกษตร (ศพก.)  1 ศูนย์ และศพก. เครือข่าย 21 ศูนย์ ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 6 ศนูย์ 
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ย 3 ศูนย์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  13 ศนูย์  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 1 ศนูย์ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 3 ศนูย์  
 
ตารางที ่6 แสดงจำนวนแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร อำเภออำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตำบล ศพก.  ศพก. 
เครือข่าย  

ศจช. ศดปช. ศบกต.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการพัฒนาที่ดิน  กษ. ปศุสัตว์  ปฏิรูป 

กระดังงา 

 

    1 

1 

    

บางนกแขวก   1  1     

บางย่ีรงค ์  3 1  1     

จอมปลวก  2 1 1 1    1 

บางกระบือ     1     

บางพรม  1 1  1 1    

บางกุ้ง     1     

ดอนมะโนรา   1 1 1    1 

บางคนที 

ดอนมะโนรา 

 2   1     

ยายแพง    1 1    1 

บางสะแก 

 

1 1   1     

โรงหีบ 

 

 1 1  1     

บ้านปราโมทย์  2   1     

รวม 1 12 6 3 

 

13 1 0 0 3 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2564 
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(1) อาสาสมัครเกษตร  
  อำเภอบางคนที มีอาสาสมัครเกษตร จำนวน 251 คน โดยมีหมอดินจำนวนมากท่ีสุด จำนวน 105 
ราย รองลงมาคือเกษตรหมู่บ้าน 101 ราย และอาสาสมัครปศุสัตว์ 52 ราย ตามลำดับ อย่างไรก็ตามอาสาเกษตรบาง
รายทำหน้าท่ีอาสามากกว่า 1 หน้าท่ี 
 ตารางที่ 7  แสดงข้อมูลอาสาสมัครเกษตร อำเภออำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตำบล 

หน่วยงาน /อาสาสมัครเกษตร (ราย) 

อาสาสมัคร
ฝนหลวง 

ครูบัญชี
อาสา 

ประมง
อาสา 

อาสา  
ปศุสัตว์ 

หมอดิน
อาสา 

เกษตร
หมู่บ้าน 

สหกรณ์ 
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

อาสาสมัคร
ปฏิรูปที่ดิน 

กระดังงา 

 

  1 2 12 13    
บางนกแขวก  1  5 8 7    
บางย่ีรงค ์    2 7 10    
จอมปลวก  2 6 2 9 7    
บางกระบือ   1 2 6 5    
บางพรม  3  4 8 8  1  
บางกุ้ง  1   6 7 1   
ดอนมะโนรา  1  1 8 8 2 1  
บางคนที 

ดอนมะโนรา 

 2  16 10 9    
ยายแพง  1  2 6 5 1   
บางสะแก 

 

 5  11 7 7    
โรงหีบ 

 

 3  2 12 9    
บ้านปราโมทย์  1  4 6 6    
รวม 0 20 8 52 105 101 4 2 0 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2564 
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(2) ปราชญ์ชาวบ้าน   
  อำเภอบางคนทีมีปราชญ์ชาวบ้านภายใต้โครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งการดำเนินการโครงการได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวิถีของปราชญ์
แต่ละคน ซึ่งในอำเภอบางคนที มีปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 3  คน  
 
ตารางที ่8  แสดงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน อำเภออำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตำบล จำนวน (ราย) ชื่อ – สกล ุ ที่อยู ่
โรงหีบ 
 

1 
 

นายสมชาย พูลแก้ว 55 หมู่ 7 ต.โรงหีบ อ.บางคนที  

บ้านปราโมทย์ 2 
 

นางสาวนาตยา  รัตนหิรัญ 
นายสันทิฏฐ์  จิตอุทัศน์ 

19 หมู่ 1 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที 
44 หมู่ 1 ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที 

รวม 3   
ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2564 
 

  (3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

ช่ือ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ช่ือเกษตรกรต้นแบบ : นายประวิตร คุ้มสิน 

บ้านเลขท่ี  16/1 หมู่ 2 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

สถานการณ์ของพื้นท่ี : เกษตรกรในพื้นท่ีตำบลบางสะแก ส่วนใหญ่ปลูกส้มโอร้อยละ 80 และพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมกับการปลูกผลไม้ ได้แก่ส้มโอขาวใหญ่(S1) โดยปลูกส้มโอแบบปลอดภัยจากสารพิษ และพัฒนาผลผลิต และ
เพิ่มมูลค่ะ 

- การปลูกแบบร่องสวน 

- ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากเป็นดินตะกอนปากแม่น้ำแม่กลอง 

- มีน้ำอุดมสมบูรณ์ 

- การคมนาคมสะดวก 

- ปัจจัยการผลิตสูง ราคาปุ๋ยและสารเคมีแพง 

- สินค้าไมพอต่อความต้องการของตลาด 

- โรคแมลงระบาด 

การผลิตยังไมไดคุณภาพและมาตรฐานตามความตองการของตลาด ตนทุนในการผลิตสูง และปริมาณ 
ผลผลิต ไมเพียงพอ 

แนวทางการพัฒนา :  เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตและปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพยีง 
การพัฒนาผลผลผลิตใหมีมูลคาเพิ่มสู Smart Product 
 



30 
 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตสมโอปลอดสารพิษ การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มมูลคาผลผลิต (สมโอสีทอง) 

หลักสูตรเรียนรู้ :  1. การใช้ปุย๋อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
                      2. การลอกเลนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณด้วยอินทรียวัตถุ 
   3. ความรูเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน   

 4. การห่อผลส้มโอเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนาสู Smart Product   
หลักสูตรบังคับ    
   1. ฐานการใชปุยอินทรีย รวมกับปุยเคมี 

2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
3. การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 
4. การลอกเลนหรือการขึ้นเลน 
5. การเพิ่มมูลคาผลิตสู Smart Product 
 

 

ศูนย์เครือข่าย จำนวน 21 ศูนย์  
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ตารางที่ 9  ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
แบบสรุปข้อมูล 
ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ที ่ ชื่อศูนย์เครือข่าย ประเภท/กิจกรรม

หลัก 
 

ที่ต้ังศูนย์ ชื่อ - นามสกุล 
ประธานศูนย์ 

เบอร์โทรศัพท ์
ประธานศูนย์
เครือข่าย 

หมู่ ตำบล 

1 ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน
ตำบลโรงหีบ 

ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 

๗ โรงหีบ นายสนธยา ชุ่มเกสร 087-9943996 

2 ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน
ตำบลบางยี่รงค ์

ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 

๔ บางยี่รงค ์ นายสุชิน เลขาวิจิตร 085-1734813 

3 ศูนย์จัดการพืชชุมชนตำบล
ดอนมะโนรา 

ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 

๖ ดอนมะโนรา นางจำลอง ศรีเจริญจิระ 085-1815780 

4 ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน
ตำบลบางนกแขวก 

ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 

๒ บางนกแขวก นางจารุวรรณ ถาวรรัตน์ 089-6125585 

5 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบล
ยายแพง 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) 

๔ ยายแพง นายวิชาติ คุณประโยชน ์ 084-1147933 

6 ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน
ตำบลจอมปลวก 

ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 

๑ จอมปลวก นายปัญญา อุดมสวัสดิ ์ 093-6417579 

7 ศูนย์จััดการศตัรูพืชชุมชน
ตำบลบางพรม 

ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน 
(ศจช.) 

4 บางพรม นายสมทรง แสงตะวัน 089-8297100 

8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านสารภี 

ศูนย์เรียนรูด้้านเกษตร
ผสมผสาน 

7 จอมปลวก นายสุชล สุขเกษม 086-1784157 

9 ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง
เกษตรผสมผสาน 

ศูนย์เรียนรูด้้านเกษตร
ผสมผสาน 

9 บางคนท ี นางสาวชญานุช วิมล
ประดิษฐ 

086-8094959 

10 ศูนย์การเรียนรู้ทุเรียนสามน้ำ ศูนย์เรียนรูด้้านไม้ผล 3 บ้านปราโมทย ์ นายเอกชัย เทียนไชย 086-0851506 
11 ศูนย์เศรษฐิกจพอเพยีงตำบล

บางสะแก 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/
เกษตรผสมผสาน 

6 บางสะแก นายมนัส บุญพยุง 086-7946347 

12 ศูนย์ไส้เดือนตาหวาน ศูนย์เรียนรูด้้านการจัดการ
ดิน 

10 บางยี่รงค ์ นายขจรเกียรติ บรรเลงจิต 092-2586598 

13 ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 
สหกรณ์การเกษตรบางคนที 
จำกัด 

ศูนย์เรียนรูด้้านสหกรณ์ 6 บางพรม นายนพดล ธนิกกุล 089-1652699 

14 แปลงใหญ่ส้มโอตำบลโรงหีบ ศูนย์เรียนรูด้้านไม้ผล 5 โรงหีบ นายชัยยุทธ โพธิไทย 086-9939968 
15 แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบาง

คนท ี
ศูนย์เรียนรูด้้านไม้ยืนต้น 7 บางคนท ี นายดำรง ธีระพิบูลย ์ 089-2607197 

16 แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบ้าน
ปราโมทย ์

ศูนย์เรียนรูด้้านไม้ยืนต้น 7 บ้านปราโมทย ์ นายโสธร ไชยบุตร 082-2926939 

27 แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม
ตำบลจอมปลวก 

ศูนย์เรียนรูด้้านไม้ยืนต้น 1 จอมปลวก นายชัชวาล  ตันเอ่ียม 093-6417579 

18 แปลงใหญ่มะพร้าวแก่ ศูนย์เรียนรูด้้านไม้ยืนต้น 4 บางยี่รงค ์ นายสัญญา สุขพศิาล 081-007-5252 
19 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสวน

นอก 
ศูนย์เรียนรู้การแปรรปู
ผลผลิตมะพร้าว 

5 บางยี่รงค ์ นางบุปผา ไวยเจริญ 081-823-4229 

20 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบล
จอมปลวก 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) 

1 จอมปลวก นาย ปัญญา อุดมสวัสดิ ์ 062-642-3953 

21 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบล
ดอนมะโนรา 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) 

4 ดอนมะโนรา นางพงศกร โรจน์วิไลย 063-164-4192 
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ภาพที่ 5 แสดงท่ีต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
   (4) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 

 อำเภอบางคนที  มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก ่
1. แปลงใหญ่ส้มโอตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน 74 ราย 

พื้นท่ีจำนวน 325 ไร ่
2. แปลงใหญ่ส้มโอตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน 36ราย พื้นท่ี

จำนวน 200 ไร ่
3. แปลงใหญ่มะพร้าวแก่ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน    

51 ราย พื้นท่ีจำนวน 240 ไร ่
4.  แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน 

33 ราย พื้นท่ีจำนวน 305-2-28 ไร่ 
5. แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน       

34 ราย พื้นท่ีจำนวน 361 ไร ่
6. แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกจำนวน       

35 ราย พื้นท่ีจำนวน 205 ไร ่
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แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่ส้มโอ ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ีอยู่  16/1  หมู่ท่ี 2  ตำบลบางสะแก  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  
กิจกรรม  ผลิตส้มโอ   

• เป้าหมายการดำเนินงาน ลดต้นทุนการผลิต จาก  15,000 บาท/ต่อไร่ เป็น 14,250  บาท  ( 5 %)       
• เป้าหมายผลผลิต  เพิ่มผลผลิต จาก  1,500 กิโลกรัม/ไร่ เป็น  1,800 กิโลกรัม/ไร่ (20 %)           .    
• เป้าหมายรายได้  72,000  บาท/ไร่ (ราคากิโลกรัมละ  40 บาท)               .  
• ประมาณการรายจ่าย 15,000  บาท/ไร่            . 

 
กิจกรรมทีต้องการพัฒนา  

1. การลดต้นทุนการผลิต 
2. การเพิ่มศักยภาพการผลิต 
3. การแปรรูปผลผลิต  

 
ตารางที ่10  แสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่ส้มโอตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที 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
การ

รายจ่าย 

ประมา
ณการ
รายได้ 

ใส่ปุ๋ยรดน้ำ             2,000  
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
และตัดหญ้า 

            1,000 
500 

 

เก็บผลผลิต              24,000 
ตัดแต่งกิ่ง             500  
ใส่ปุ๋ยรดน้ำและ 
ลอกเลน 

            2,000 
2,000 

 

เก็บผลผลิต              24,000 
ตัดแต่งกิ่ง             500  
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
และตัดหญ้า 

            1,000 
500 

 

ใส่ปุ๋ยรดน้ำ             2,000  
เก็บผลผลิต              24,000 
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แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่ส้มโอ ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ีอยู่ 8/1  หมู่ท่ี 5  ตำบลโรงหีบ  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
กิจกรรม ผลิตส้มโอ  

• เป้าหมายการดำเนินงาน ลดต้นทุนการผลิต จาก  15,000 บาท/ต่อไร่ เป็น 14,250  บาท (5 %)       
• เป้าหมายผลผลิต  เพิ่มผลผลิต จาก  1,500 กิโลกรัม/ไร่ เป็น  1,800 กิโลกรัม/ไร่ (20%)    .     
• เป้าหมายรายได้  76,000  บาท/ไร่ (ราคากิโลกรัมละ  40 บาท)       . 
• ประมาณการรายจ่าย 15,000  บาท/ไร่                   . 

 
กิจกรรมทีต้องการพัฒนา  

1. การลดต้นทุนการผลิต 
2. การเพิ่มผลผลิต 
3. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิต  

 
ตารางที่ 11  แสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่ส้มโอตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที 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 

1. แต่งกิ่ง             2,500  
2. ลอกเลน             1,800  
3. รดน้ำวันเว้นวัน             600  
4. ปุ๋ยคอก             2,970  
5. ปุ๋ยเคมี             2,850  
6. สารฮอร์โมน             600  
7. ตัดหญ้า             3,840  
รวมรายจ่าย             15,160  
8. เก็บเกี่ยวผลผลิต              60,000 
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แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ีอยู่ 87 หมู่ท่ี 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
กิจกรรม มะพร้าว 

• เป้าหมายการดำเนินงานลดต้นทุนการผลิต จาก  6,000 บาท/ต่อไร่ เป็น 5,000  บาท (20%) 
• เป้าหมายผลผลิต  เพิ่มผลผลิต จาก  1,500 กิโลกรัม/ไร่ เป็น  1,875 กิโลกรัม/ไร่ (20%)  
• เป้าหมายรายได้  18,000  บาท/ไร่       
• ประมาณการรายจ่าย 5,000 บาท/ไร่        

 
กิจกรรมทีต้องการพัฒนา 

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

   
ตารางที่ 12 แสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางคนที อำเภอบางคนที 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) 

    ✓        750บ./ไร่ 18,000 

-ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-
16-16 

    ✓      ✓  1,560บ./ไร่  

-ลอกเลน   ✓          1,650บ./ไร่  

-ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
และตัดหญ้า 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 540บ./ไร่  

-เก็บผลผลิต 45 วัน/ครั้ง 0  
-รดน้ำ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓        0  
-อ่ืนๆ             500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ีอยู่  23/1  หมู่ท่ี 6  ตำบลบ้านปราโมทย์  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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กิจกรรม   มะพร้าวแก่  
• เป้าหมายการดำเนินงานลดต้นทุนการผลิต จาก  4,989 บาท/ต่อไร่ เป็น 4,490  บาท (10%)    
• เป้าหมายผลผลิต  เพิ่มผลผลิต จาก  1,200 ผล/ไร่ เป็น  1,500  ผล/ไร่ (25 %)            
• เป้าหมายรายได้   20,000  บาท/ไร่ (ราคาลูกละ  15 บาท)        
• ประมาณการรายจ่าย   4,989  บาท/ไร่             

 
กิจกรรมทีต้องการพัฒนา  

1. การลดต้นทุนการผลิต 
2. การเพิ่มศักยภาพการผลิต 
3. การแปรรูปผลผลิต 

        
ตารางที่ 13  แสดงปฏิทินการทำงานแปลงมะพรา้วตำบลบา้นปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที  จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 

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 

เก็บผลผลิต             1,369 20,000 
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
และตัดหญ้า 

            1,200  

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และเคมี 
 

            1,670  

ลอกเลน (3 ปี/1 ครั้ง)             750  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่แก่มะพร้าวแก่ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ีอยู่ หมู ่4 ตำบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
กิจกรรม  มะพร้าวแก่      
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• เป้าหมายการดำเนินงานลดต้นทุนการผลิต จาก  9,780  บาท/ต่อไร่  เป็น 9,000  บาท (8%)    
• เป้าหมายผลผลิต  เพิ่มผลผลิต จาก  1,030  ผล/ไร่  เป็น  1,200  ผล/ไร่ (16 %)           .    
• เป้าหมายรายได้   30,000        บาท/ไร่       
• ประมาณการรายจ่าย 22,480  บาท/ไร่       

 
กิจกรรมทีต้องการพัฒนา  

1. พัฒนาการเพิ่มผลผลิต 
2. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้รับมาตรฐาน 
3. พัฒนาการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาการผลิต   

 
ตารางที่ 14  แสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่ (มะพร้าวแก่)  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 

9. ลอกเลน             2,500  
10. ใส่ปุ๋ยเคมี             6,060  
11. ใส่ปุ๋ยคอก (ข้ีไก่)               
12. ตัดหญ้า             1,280  
13. ค่าแรงเก็บเกี่ยว

ผลผลิต 
            12,640  

14. เก็บเกี่ยวผลผลิต              133,400 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการผลิตรายกลุ่มของ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   
ท่ีอยู่ 54 หมู่ท่ี 1  ตำบลจอมปลวก    อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
กิจกรรม มะพร้าวน้ำหอม  
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• เป้าหมายการดำเนินงานลดต้นทุนการผลิต จาก  7,900  บาท/ต่อไร่ เป็น   7,110  บาท (10%)    
• เป้าหมายผลผลิต  เพิ่มผลผลิต จาก ..6,800 ผล../ไร่ เป็น ..7,140..ผล../ไร่ (5%)      .    
• เป้าหมายรายได้  50,000.... บาท/ไร่ (ราคาลูกละ 7 บาท)         . 
• ประมาณการรายจ่าย     7,900    บาท/ไร่          . 

 
กิจกรรมทีต้องการพัฒนา  

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนน้ำหอม 
5. การบริหารจัดการศัตรูพืช 
6. จัดทำจุดเรียนรู้การผลิตมะพร้าวอ่อนน้ำหอม 
7. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชน   

    
ตารางที่ 15  แสดงปฏิทินการทำงานแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลจอมปลวก  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 

1. ใส่ข้ีไก่             800  
2. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
     16-16-16    

            4,000  

3. ลอกเลน             1,000  
5. กำจัดวัชพืช             900  
6. กำจัดศัตรูพืช             900  
7. การให้น้ำ             300  
8. เก็บเกี่ยวผลผลิต              50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 ศักยภาพพื้นที่/ทรัพยากรการเกษตร 
  1) ทรัพยากรดิน 
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ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2563 

 
 

ตารางที่ 16  แสดงทรัพยากรดินอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2563 
 
 

 

 

 

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ชุดดินดำเนินสะดวก 1,4071 33.81 
ชุดดินสมุทรสงคราม 10,968 26.36 
ชุดดินธนบุรี 15,754 37.86 
พื้นท่ีน้ำ 882 1.98 
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ภาพที่ 6 แสดงพื้นท่ีทรัพยากรดินอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2563) 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงพื้นท่ีแสดงทรัพยากรดินอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม 

 (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2563) 
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2) ทรัพยากรน้ำ 
  อำเภอบางคนทีมีแม่น้ำแม่กลอง เป็นแหล่งน้ำท่ีสำคัญของอำเภอ เป็นแหล่งน้ำท่ีใช้ในการ เกษตรกรรมของ
ประชากรท่ีอาศัยอยู่ตามริมฝ่ังแม่น้ำ และลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติของอำเภอบางคนที 
มีจำนวนประมาณ ๑๓๔ คลอง ดังนี้ 

   
ที่ ตำบล ลำคลอง / จำนวน 

1 กระดังงา 3 

2 บางสะแก 9 

3 บ้านปราโมทย ์ 6 

4 บางคนท ี 9 

5 ดอนมะโนรา 12 

6 ยายแพง 6 

7 บางกระบือ 5 

8 จอมปลวก 11 

9 บางพรม 13 

10 โรงหีบ 11 

11 บางกุ้ง 19 

12 บางนกแขวก 5 

13 บางยี่รงค ์ 25 

รวม 134 
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ภาพที่ 8 แสดงพื้นท่ีลำคลอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
             (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ภาพแผนท่ีแหล่งน้ำธรรมชาติ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที พ.ศ. 2563) 
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ภาพที่ 10 ภาพแสดงแผนท่ีพื้นท่ีชลประทานอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ท่ีมา : กรมชลประทาน พ.ศ. 2563) 

 

2.1.3 สินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น/สินค้า GI 

1. ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม 

 ประวัติความเป็นมา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนาน เดิมเป็นแขวง
หนึงของจังหวัดราชบุรี ต่อมาปลายสมัยอยุธยาต่อเนื่องสมัยกรุงธนบุรีจึงแยกออกมาเรียกช่ือว่า เมืองแม่กลอง เพราะมี
แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และได้ช่ือว่าเมืองสามน้ำ จึงมีพื้นท่ีเหมาะสมแก่การทำกสิกรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะล้ินจ่ี
ค่อมสมุทรสงครามท่ีมีรสหวานอร่อย สีแดงสด ซึ่งผู้นำมาปลูกเป็นคนแรกคือ นายติ มีแก้วกุญชร ชาวสวนตำบลแคว
อ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำเมล็ดมาจากตรอกจันทร์ ยานาวา บางกอก เมื่อราวปี พ.ศ. 2397 
ปรากฏว่าให้ผลเร็วภายใน 3 ปี ผลดกเต็มต้นมีสีแดงสด รสหวานอร่อย เดิมเรียกพันธุ์ อีค่อม เพราะต้นไม่ค่อยสูงมี
ลักษณะเป็นพุ่ม ต่อมาจึงตัดคำว่า อี ออกเพราะเห็นว่าไม่สุภาพเหลือเพียง ล้ินจ่ีพันธุ์ค่อม ล้ินจ่ีเป็นหนึ่งในผลไม้ท่ีมี
ช่ือเสียงของจังหวัดสมุทรสงครามจึงมีการจัดงาน วันล้ินจ่ีและของดีเมืองแม่กลอง ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี และเป็น
หนึ่งในคำขวัญจังหวัดว่า เมืองหอยหลอด ยอดล้ินจ่ี มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม 

 ล้ินจ่ีค่อมสมุทรสงคราม (Samutsongkhram Kom Lychee หรือ Litchi) หมายถึงล้ินจ่ีพันธุ์ค่อม 
หรือหอมลำเจียกท่ีมีกล่ินหอมหวาน มีลักษณะ รูปทรงรูปร่างกลม รูปไข่หรือรูปหัวใจ เมล็ดทรงยาว เปลือก มีหนามต้ัง
หรือหนามแหลมห่างเสมอกันท้ังลูกและไม่เป็นกระจุก หนังตึงหรือเปลือหนังบางตึง กรอบ เมื่ออยู่บนต้นจะมีสีแดงเข้ม 
เมื่อเก็บแล้วจะมีสีคล้ายน้ำหมาก เนื้อเต่งหรือมีเนื้อหนากรอบ สีขาวอมชมพูเรื่อๆเนื้อแห้งไม่แฉะ รสชาติ หวาน หวาน
อมฝาด กล่ินหอม ค่าความหวานประมาณ 19.50 Brix  ซึ่งปลูกในตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และ
อำเภอบางคนทีของจังหวัดสมุทรสงคราม 
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 อำเภอบางคนทีมีเกษตรกรปลูกล้ินจ่ีจำนวน 852 ครัวเรือน มีพื้นท่ีปลูก 2,864 ไร่ ปริมาณผลผลิต 
เฉล่ียปี 2563 เฉล่ีย 125 กิโลกรัมต่อไร่ (ผลผลิตล้ินจ่ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี)  ช่องทางการจำหน่ายจะ
จำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางและเกษตรกรบางรายก็จำหน่ายผลผลิตเอง อำเภอบางคนทีมีเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนขอ
อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ล้ินจ่ีค่อม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 ราย 

ตารางที่ 17 แสดงจำนวนขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ล้ินจ่ีค่อม  

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ท่ีอยู่ 

เลขท่ี หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ 
1 นางอุไร   ทองมา 79 3 บางสะแก บางคนท ี

2 นางถนอมจิต   บุตราช 9 3 บางสะแก บางคนท ี

3 นายองอาจ   บุตราช 9 3 บางสะแก บางคนท ี

4 นางสุพัตรา   อุยวรรณัง 38 7 บางสะแก บางคนท ี

5 นายคำรณ   กล้ายประยงค ์ 32/1 3 บางสะแก บางคนท ี

6 นางสาวบุญสม   ตันประเสริฐ 47/1 3 บางสะแก บางคนท ี

7 นายชัยวัฒน์  ประยงค์ทรัพย์ 32 7 บางสะแก บางคนท ี

8 นางบุญชุม  ประยงค์ทรัพย์ 29 7 บางสะแก บางคนท ี

 

2. ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม 

ประวัติความเป็นมา จังหวัดสมุทรสงครามมีการปลูกส้มโอตั้งแต่ประมาณปี 2475 ปลูกครั้งแรกใน
ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเกษตรกรนำผลส้มโอจากบางกอกน้อยฝ่ังธนบุรีมาบริโภค
และได้นำเมล็ดมาเพาะและปลูกแบบสวนหลังบ้านหลังเตาตาล ปรากฏว่าผลผลิตมีคุณภาพดี จึงทำการขยายพื้นท่ีปลูกสู่
ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และตำบลอื่นๆ ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามเป็นผลไม้ท่ีสร้างช่ือเสียงและรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นเวลานานกว่า 30 ปี เนื่องจากรสชาติท่ีอร่อย ผลค่อนข้างใหญ่ หนึ่งผลมี 12 – 14 กลีบ กุ้งใหญ่เบียดกันแน่นสี
ขาวอมเหลือง รสหวานถึงอมเปรียวเล็กน้อยมีน้ำมากแต่ไม่แฉะ มีเมล็ดเล็กส่วนใหญ่เมล็ดลีบ(ไม่มีเมล็ด) เก็บได้นานเป็น
เดือนหลังการเก็บเกี่ยว ในเดือนเมษายนส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามจะมีรสชาติหวานและอร่อยเป็นพิเศษ แต่จะออกสู่
ตลาดมากอยู่ 2 ช่วงใหญ่ๆคือในช่วงเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดงานส้มโอขึ้นในปี 
2528 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม และในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีได้มีการจัดงาน
ล้ินจ่ีและของดีเมืองแม่กลองขึ้น ซึ่งในงานดังกล่าวเกษตรกรได้นำผลไม้หลักของจังหวัดได้แก่ส้มโอและล้ินจ่ีมาจำหน่าย 
ทำให้ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม (Som-O Khaw Yai Samutsongkram sinv Samutsongkhram Khaoyai Pomelo) 

หมายถึงส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ท่ีมีผลค่อนข้างใหญ่ มีขนาดเส้นรอบผลประมาณ 17-24 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 1.2 – 2.5 
กิโลกรัม ทรงผลกลมสูงไม่มีจุกเด่นชัด ท้ายเรียบเมื่อแก่จัดจะมีก้นบุ๋มเล็กน้อย เปลือกผิว ผิวเรียบสีเขียวอมเหลือง ต่อม
น้ำมันใหญ่ เปลือกหนา เปลือกด้านในสีขาว เนื้อ เนื้อ กุ้งมีขนาดใหญ่ สีขาวอมเหลืองเบียดกันแน่น ผลหนึ่งมีประมาณ 
12-14 กลีบ แยกออกจากกันได้ง่ายแกะร่อนไม่ติดเปลือก มีเมล็ดเล็ก ส่วนใหญ่เมล็ดลีบ(ไม่มีเมล็ด) รสชาติ รสหวาน

อมเปรียวเล็กน้อย รสเข้มข้น(รสจัด) มีน้ำมากแต่ไม่แฉะ ความหวานไม่ต่ำกว่า 9 องศสบริกซ์ 
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ซึ่งปลูกในเขตพื้นท่ีตำบลบางขันแตก ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง อำเภออัมพวา(ยกเว้นตำบลยี่สาร
และแพรกหนามแดง) และอำเภอบางคนที ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

อำเภอบางคนทีมีเกษตรกรปลูกส้มโอจำนวน 908 ครัวเรือน มีพื้นท่ีปลูก 5,910 ไร่ ปริมาณผลผลิต 
เฉล่ียปี 2563 เฉล่ีย 1,980 กิโลกรัมต่อไร่ ช่องทางการจำหน่ายจะจำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางและเกษตรกรบางราย
ก็จำหน่ายผลผลิตเอง อำเภอบางคนทีมีเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 67 ราย 

 
ตารางที่ 18 แสดงจำนวนขึน้ทะเบียนขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวใหญ่
สมุทรสงคราม 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ท่ีอยู่ 

เลขท่ี หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ 
1 นางชไมพร   ขุนแผน 39 1 บางกุ้ง บางคนท ี

2 นายสุรชัย   ประพันธ์พงษ์ 69 2 โรงหีบ บางคนท ี

3 นางวชิรา   แย้มประยูร 22 1 โรงหีบ บางคนท ี

4 นางสาวสมใจ   สินธุมาศ 18 1 โรงหีบ บางคนท ี

5 นายสมจิตร   อินทรสาร 22 9 โรงหีบ บางคนท ี

6 นายณัฏชนน   เดชาชาติ 39 9 โรงหีบ บางคนท ี

7 นายชัยยุทธ   โพธิ์ไทย 43473 5 โรงหีบ บางคนท ี

8 นายภิญโญ   น้อยอยู่นิตย์ 20 5 โรงหีบ บางคนท ี

9 นายสนธยา   ชุ่มเกษร 41 7 โรงหีบ บางคนท ี

10 นางจินตนา   นวลเอียด 8/2. 5 โรงหีบ บางคนท ี

11 นายมนูญ ทองวิชิต 1 3 บางกุ้ง บางคนท ี

12 นายพิศ สินธุมาศ 19 1 โรงหีบ บางคนท ี

13 นายสมชาย เปี่ยมศักด์ิศิริกุล 4 9 โรงหีบ บางคนท ี

14 นายบรรเจิด ดอนกลาง 14/3 1 โรงหีบ บางคนท ี

15 นางวิไล ภิญโญ 33 7 โรงหีบ บางคนท ี

16 นางชุติมา ชีวรัศม ี 12/1 5 โรงหีบ บางคนท ี

17 นายอภิเดช วีรชัยเสวิน 20 8 โรงหีบ บางคนท ี

18 นางเกื้อกูล อินทร์ประสงค์ 39/1 7 โรงหีบ บางคนท ี

19 นางสาววรรณวสิา ชุ่มเกษร 19/1 5 โรงหีบ บางคนท ี

20 นางเกษร ชอบประดิษฐ์ 52 8 โรงหีบ บางคนท ี

21 นายวัฒนะ วิชยพัฒน์ 21 3 บางกุ้ง บางคนท ี

22 นางสมศรี ดีสวาสด์ิ 20 1 บางกุ้ง บางคนท ี

23 นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง 33 1 บางกุ้ง บางคนท ี
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ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ท่ีอยู่ 

เลขท่ี หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ 
24 นางนิภา คงดุสิต 27 9 โรงหีบ บางคนท ี

25 นางสำอางค์ พลชัย 11/1 8 โรงหีบ บางคนท ี

26 สุมาลี หึกขุนทด 8/4 5 โรงหีบ บางคนท ี

27 นายมนตรี   ไชยสิทธิ์ 64 1 บางสะแก บางคนท ี

28 นางพวงทอง   พวงสวัสด์ิ 44/1 2 บางสะแก บางคนท ี

29 นางอรชร   รัตนบรรยงค์ 86 1 บางสะแก บางคนท ี

30 นางถนอมจิต   บุตราช 9 3 บางสะแก บางคนท ี

31 นางสุพัตรา   อุยวรรณัง 38 7 บางสะแก บางคนท ี

32 นายองอาจ   บุตราช 9 3 บางสะแก บางคนท ี

33 นางอุไร   ทองมา 79 3 บางสะแก บางคนท ี

34 นางสายพิณ   เปยีประเสริฐ 13/1. 2 บางสะแก บางคนท ี

35 นายมนัส   บุญพยุง 4 6 บางสะแก บางคนท ี

36 นายภาณุพันธุ์   บุตราช 9 3 บางสะแก บางคนท ี

37 นางสาวนิตยา   สัตตบุษย์ 4 2 บางสะแก บางคนท ี

38 นางสาวบุษกร   ศรีวงษ์ 50 2 บางสะแก บางคนท ี

39 นายประวิตร   คุ้มสิน 16/1. 2 บางสะแก บางคนท ี

40 นางประทุม   สัตยดิษฐ 60/1 2 บางสะแก บางคนท ี

41 นางสาวขวัญจิต   พวงสวัสด์ิ 44/1 2 บางสะแก บางคนท ี

42 นายประกอบ   ศุขะโต 44 2 บางสะแก บางคนท ี

43 นางการจนา   วิเวก 8 1 บางสะแก บางคนท ี

44 นายเสรี   เผื่อนอารีย์ 35 7 บางสะแก บางคนท ี

45 นางเกษร   กุหลาบศร ี 95 1 บางสะแก บางคนท ี

46 นางสาวราตรี   เผื่อนอารีย์ 35 7 บางสะแก บางคนท ี

47 นายไชยา   ขาวตระกูล 56 1 บางสะแก บางคนท ี

48 นางสาวปราณี   คลังศิร ิ   2 บางสะแก บางคนท ี

49 นางสุนทรีญา   บุญมาก 55 4 บางสะแก บางคนท ี

50 นายเสงี่ยม   ทรงหิรัญ 67 1 บางสะแก บางคนท ี

51 นายนิมิตร โอกาสรัตน์ 82 3 บางสะแก บางคนท ี

52 นางสาววันงาม กรรมาชีพ 25/3 2 บางสะแก บางคนท ี
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ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ท่ีอยู่ 

เลขท่ี หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ 
53 นายวิเชียร กรรมาชีพ 73/1 5 บางสะแก บางคนท ี

54 นางปริศนา ดังก้อง 30 4 บางสะแก บางคนท ี

55 นางจิรนันท์ กอสนาน 7/2 1 บางสะแก บางคนท ี

56 นางสาวศิริพร สุขจิตร 69 5 บางสะแก บางคนท ี

57 นายปรีชา กรรมาชีพ 73/2 5 บางสะแก บางคนท ี

58 นางสาวบุญสม ตันประเสริฐ 47/1 3 บางสะแก บางคนท ี

59 นางจำลอง เมืองอินทร 35  3 บางสะแก บางคนท ี

60 นายคำรณ กล้ายปรยงค ์ 32/1 3 บางสะแก บางคนท ี

61 นางบุญชุม  ประยงค์ทรัพย์ 29 7 บางสะแก บางคนท ี

62 นายชัยวัฒน์  ประยงค์ทรัพย์ 32 7 บางสะแก บางคนท ี

63 นายสมมาส  จันทิมา 67 3 บางสะแก บางคนท ี

64 นางสุจพรนาฎ  รุ่งอรุ่ณเนตร 97/1 6 บางสะแก บางคนท ี

65 นางสาวรัศมี  สังข์สูตร 46 7 บางสะแก บางคนท ี

66 นายอดิสร  ประยงค์ทรัพย์ 65 1 บางสะแก บางคนท ี

67 นางสาวสุจิตรา พวงสวัสด์ิ 49 5 บางสะแก บางคนท ี
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2.1.4 สินค้าเกษตรที่สำคัญ  

 มะพร้าว   
  1) พื้นท่ีเหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
  (1) เขตความเหมาะสม  

อำเภอบางคนทีมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสำหรับปลูกมะพร้าวท้ังหมด จำนวน 47,454 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมมาก  (S1) จำนวน 37,975 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.02 พื้นท่ีเหมาะปานกลาง (S2) จำนวน 9,479 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 19.98  

 

 
ภาพที่ 11 แสดงความเหมาะสม (พื้นท่ีศักยภาพ) สำหรับปลูกมะพร้าว อำเภอบางคนที  

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2563) 
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ภาพที่ 12 แสดงร้อยละแต่ละระดับช้ันความเหมาะสมสำหรับมะพร้าว อำเภอบางคนที  

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ. 2563 ) 

 (2) พื้นที่ปลูกมะพร้าว  
 อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวจำนวน 22,504 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดคือ 

ตำบลดอนมะโนรา จำนวน 4,237 ไร่ รองลงมาคือตำบลกระดังงา จำนวน 2 ,654 ไร่ และตำบลจอมปลวก จำนวน 
2,645 ไร่ ตามลำดับ  

 

       
ภาพที่ 13 แสดงพื้นท่ีปลูกมะพร้าว (พื้นท่ีปลูกจริง) อำเภอบางคนที  

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ.2563) 
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(3) พื้นท่ีปลูกมะพร้าวตามระดับช้ันความเหมาะสม  
  อำเภอบางคนทีมีพื้นท่ีปลูกมะพร้าวตามระดับช้ันความเหมาะสม จำนวน 22,504 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีท่ี
มีความเหมาะสมมาก (S1) จำนวน 16,944 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.29  
พื้นท่ีเหมาะปานกลาง (S2) จำนวน 5,560ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.71 
 

 
ภาพที่ 14 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีปลูกมะพร้าวตามระดับช้ันความเหมาะสม อำเภอบางคนที 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 
 

 
ภาพที่ 15 แสดงร้อยละพื้นท่ีปลูกมะพร้าว ตามระดับช้ันความเหมาะสม อำเภอบางคนที 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 
 



54 
 

2) ปริมาณการผลิต 
 อำเภอบางคนทีมีพื้นท่ีการปลูกมะพร้าวผล จำนวน 14,613 ไร่ 2,126 ครัวเรือน โดยมีพื้นท่ีปลูก

มากตำบลกระดังงา จำนวน 2,156 ไร่ จำนวน 411 ครัวเรือน รองลงมาคือตำบลบางคนที จำนวน 1,922 ไร่ 327 
ครัวเรือน และตำบลจอมปลวก จำนวน 1,890 ไร่ 248 ครัวเรือน ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 19 แสดงปริมาณการปลูกมะพร้าวผล  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

  

ตำบล ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเก่ียว (ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 
กิโลกรัม 

กระดังงา 
                   

411.00  
                

2,156.00  
                

2,156.00  
                

4,042.50  
                

1,875.00  

บางนกแขวก 
                   

183.00  
                

1,103.00  
                

1,093.00  
                

2,049.38  
                

1,875.00  

บางยี่รงค ์
                   

141.00  
                

1,553.00  
                

1,553.00  
                

2,911.88  
                

1,875.00  

จอมปลวก 
                   

248.00  
                

1,890.00  
                

1,890.00  
                

3,543.75  
                

1,875.00  

บางกระบือ 
                    

87.00  
                   

440.00  
                   

440.00  
                   

825.00  
                

1,875.00  

บางพรม 
                    

45.00  
                   

158.00  
                   

158.00  
                   

296.25  
                

1,875.00  

บางกุ้ง 
                    

41.00  
                   

271.00  
                   

271.00  
                   

508.13 
                

1,875.00  

ดอนมะโนรา 
                   

105.00  
                   

782.00  
                   

782.00  
                

1,466.25  
                

1,875.00  

บางคนท ี
                   

327.00  
                

1,922.00  
                

1,922.00  
                

3,603.75  
                

1,875.00  

ยายแพง 
                   

190.00  
                

1,478.00  
                

1,478.00  
                

2,771.25  
                

1,875.00  

บางสะแก 
                    

66.00  
                   

358.00  
                   

358.00  
                   

671.25  
                

1,875.00  

โรงหีบ 
                   

136.00  
                

1,089.00  
                

1,089.00  
                

2,041.88  
                

1,875.00  

บ้านปราโมทย ์
                   

146.00  
                

1,413.00  
                

1,383.00  
                

2,593.13  
                

1,875.00  

 รวม  
                

2,126.00  
              

14,61300  
              

14,573.00  
              

27,324.38  
                

1,875.00  

           ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 16 แสดงปริมาณการปลูกมะพร้าวผล อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

                                     (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, 2564) 
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อำเภอบางคนทีมีพื้นท่ีการปลูกมะพร้าวอ่อน จำนวน 6,315 ไร่ 1,013 ครัวเรือน โดยมีพืน้ท่ีปลูกมาก
ตำบลดอนมะโนรา จำนวน 3,171 ไร่ จำนวน 350 ครัวเรือน รองลงมาคือตำบลบางกระบือ จำนวน 829 ไร่     
194 ครัวเรือน และตำบลกระดังงา จำนวน 498 ไร ่53 ครัวเรือน ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 20 แสดงปริมาณการปลูกมะพร้าวอ่อน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

  

ตำบล ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตต่อ

ไร่ 
กิโลกรัม 

กระดังงา 
                    

53.00  
                   

498.00  
                   

438.00  
                

1,576.80  
                

7,200.00  

บางนกแขวก 
                   

156.00  
                   

476.00  
                   

474.00  
                

1,706.40  
                

7,200.00  

บางยี่รงค ์
                    

33.00  
                   

173.00  
                   

173.00  
                   

622.80  
                

7,200.00  

จอมปลวก 
                    

45.00  
                   

287.00  
                   

286.00  
                

1,029.60  
                

7,200.00  

บางกระบือ 
                   

194.00  
                   

829.00  
                   

829.00  
                

2,984.40  
                

7,200.00  

บางพรม 
                    

80.00  
                   

356.00  
                   

356.00  
                

1,281.60  
                

7,200.00  

บางกุ้ง 
                      

5.00  
                    

24.00  
                    

24.00  
                    

86.40  
                

7,200.00  

ดอนมะโนรา 
                   

350.00  
                

3,171.00  
                

3,171.00  
              

11,415.60  
                

7,200.00  

บางคนท ี
                    

52.00  
                   

293.00  
                   

293.00  
                

1,054.80  
                

7,200.00  

ยายแพง 
                    

15.00  
                    

80.00  
                    

80.00  
                   

288.00  
                

7,200.00  

บางสะแก 
                         
-    

                         
-    

                         -    
                         
-    

                         
-    

โรงหีบ 
                    

17.00  
                    

30.00  
                    

16.00  
                    

57.60 
                

7,200.00  

บ้านปราโมทย ์
                    

13.00  
                    

98.00  
                    

98.00  
                   

352.80  
                

7,200.00  

 รวม  
                

1,013.00  
                

6,315.00  
                

6,238.00  
              

22,507.20  
                

7,200.00  

           ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 17 แสดงปริมาณการปลูกมะพร้าวอ่อน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

                                           (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, 2564) 
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อำเภอบางคนทีมีพื้นท่ีการปลูกมะพร้าวตาล จำนวน 1,576 ไร่ 346 ครัวเรือน โดยมีพื้นท่ีปลูกมาก
ตำบลบางกระบือ จำนวน 818 ไร่ จำนวน 182 ครัวเรือน รองลงมาคือตำบลจอมปลวก จำนวน 468 ไร่           
103 ครัวเรือน และตำบลดอนมะโนรา จำนวน 284 ไร่ 55 ครัวเรือน ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 21 แสดงปริมาณการปลูกมะพร้าวตาล  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตำบล ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตต่อไร่ 

กิโลกรัม 

จอมปลวก 
                   

103.00  
                   

468.00  
                   

468.00  
                

5,054.40  
              

10,800.00  

บางกระบือ 
                   

182.00  
                   

818.00  
                   

818.00  
                

8,834.40  
              

10,800.00  

บางพรม 
                      

6.00  
                    

6.00  
                     

6.00  
                   

64.80  
              

10,800.00  

ดอนมะโนรา 
                    

55.00  
                   

284.00  
                   

284.00  
                

3,067.20  
              

10,800.00  

 รวม  
                   

346.00  
                

1,576.00  
                

1,576.00  
              

17,020.80  
              

10,800.00  

 

 
     ภาพที่ 18 แสดงปริมาณการปลูกมะพร้าวตาล อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
                               (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, 2564) 
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3) สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต 

 1)การเตรียมดิน  
พื้นท่ีอำเภอบางคนทีเป็นท่ีลุ่มท่ีมนี้ำทะเลท่วมถึงระบบการเตรียมดินของเกษตรกรจึงเป็นระบบยกร่อง

มีท้องร่องสวน ทุกชนิดพืชท้ังส้มโอ ล้ินจ่ีและมะพร้าว เกษตรกรรายใหม่ท่ีหันมาปลูกมะพร้าวหรอืปรับปรุงบ่อ
กุ้งร้างมาเป็นแปลงสวนมะพร้าว มีการเตรียมดินโดยใช้แมคโคยกร่อง กว้าง 2 เมตร ความยาวแล้วแต่พื้นท่ี 
ชาวสวนเรียกว่า ขนัดสวน 

 2)การปลูก 
เกษตรกรจะคัดพันธุ์มะพร้าวผลโดยเน้นท่ีผลใหญ่ ลูกดก ผลผลิตสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมือง

แต่ด้ังเดิม ปลูกต้นฤดูฝน ระยะการปลูกระหว่างต้น 8 เมตร ระยะห่างตามความกว้างของร่องสวน ขุดหลุมลึก 
50 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร (ทำให้ต้นต้ังตรง ผลโต แข็งแรง ไม่โค่นง่าย) หันหน่อไปทางทิศตะวันออก 
(ปลูกกลางร่อง) หันหน่อเข้าร่องในกรณีปลูกริมร่อง ยกตูดมะพร้าวขึ้นประมาณ 30 องศา (ทำให้รากช้ีลงดิน) 
ก่อนจะนำหน่อลงปลูกให้แช่น้ำก่อนปลูก 3 วัน หากรากยาวให้ตัดรากออกก่อนลงปลูก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้น
หลุม 5 กิโลกรัมต่อหลุม ใส่ยากันปลวกนำหญ้ามาคลุมโคนมะพร้าวเพื่อรักษาความช้ืน  

 3)การให้น้ำ 
มะพร้าวท่ีปลูกใหม่จำเป็นต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ 2-3 วันต่อครั้ง จนกว่ามะพร้าวจะต้ังตัวได้ 

เกษตรกรจะใช้กะโพงตักน้ำในท้องร่องรดท่ีหน่อมะพรา้วในช่วงหน้าแล้งรดบ่อยหน่อย ในช่วงหน้าฝนหากมีฝน
ท้ิงช่วงนานให้รดน้ำ อย่ารดมากอาจทำให้หน่อเน่า เมื่อมะพร้าวตั้งตัวได้ไม่ต้องรดน้ำ 

 4)ปุ๋ยและการใช้ปุย๋ 
 มะพร้าวเป็นพืชท่ีไม่ต้องดูแลมากนักเพียงแต่บำรุงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์จะเพิ่มปริมาณผลผลิต
ได้มาก วิธีการเพิ่มปุ๋ยท่ีดีท่ีสุดของมะพร้าว คือ การโกยดินหรือการลอกเลน บางรายอาจจะใส่ปุ๋ยคอกท่ีโคนต้น
ก่อนแล้วโกยดินกลบ จะทำให้มะพร้าวปีนั้นออกผลดกงามลูกใหญ่ แต่ปัจจุบันค่าแรงงานในการลอกเลนมีราคา
สูงขึ้นและแรงงานลอกเลนหายาก ทำให้ปริมาณผลผลิตและขนาดคุณภาพลดลงเนื่องจากมะพร้าวเส่ือมโทรม
ขาดการดูแล 

 5)โรค 
โรคในมะพร้าวผล ไม่พบว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ พบน้อยมากในธรรมชาติและไม่ติดต่อระบาด

จนถึงขั้นรุนแรง อัตราการเกิดโรคประมาณ 1% โรคท่ีพบท่ัวไปในมะพร้าวผล เช่น โรคเรื้อน หรือมะพร้าว
เอือนกิน เมื่อผ่ามะพร้าวออกมาพบว่าเนื้อมะพร้าวไม่สามารถไปค้ันเป็นกะทิได้ พบน้อยมาก โรคมะพร้าวทุย 
มะพร้าวจะไม่กลมลูกคล้ายรักบี้ เมื่อผ่าออกมาจะไม่มีกะลามีแต่เปลือก 

 6)แมลง 
  แมลงท่ีพบการทำลายมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 

ด้วงแรด ลักษณะการทำลาย จะกัดกินทางใบยอดเมื่อทางใบคล่ีออกจะเป็นรูปสามเหล่ียม เจาะคอมะพร้าว 
เจาะลำต้น 
ด้วงไฟหรือด้วงงวงมะพร้าว  ลักษณะการทำลาย ใช้รอยแผลท่ีด้วงแรดเจาะนำทางไว้เข้าไปอาศัยในคอมะพร้าว 
กัดกิน อาศัยเจริญเจริญเติบโตกินยอดมะพร้าวจนมะพร้าวตาย  

แมลงดำหนามมะพร้าว ลักษณะการทำลาย กัดกินเย่ือใบในยอดท่ียังไม่คล่ี เมื่อทางใบคล่ีจะพบทางใบ
แห้งไหม้เป็นสีน้ำตาล เรียกว่า โรคหัวหงอก 
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หนอนหัวดำ ลักษณะการทำลาย จะกัดกินเนื้อใบเหลือเพียงเยื่อสีขาวใส ทำให้ใบแห้งจากทางใบล่าง
ขึ้นไป  

  หนอนร่านพาราซ่า ลักษณะการทำลาย จะกัดกินทางใบจนเหลือแต่ก้านใบ 
หนอนปลอก ลักษณะการทำลาย หนอนปลอกเล็กจะแทะผิว ทำให้ใบแห้งเป็นสีน้ำตาล และกัดทะลุใบเป็นรู
และขาดแหว่ง 

 7)สัตว์ศัตรูพืช 
กระรอก จัดเป็นสัตว์ศัตรูพืชท่ีทำลายพืชผลมะพร้าวอย่างรุนแรง กระรอกจะเจาะผลมะพร้าวเพื่อกิน

เนื้อมะพร้าวเป็นอาหาร  

 8)การปฏิบัติดูแลรักษา 
ชาวสวนมะพร้าวผลจังหวัดสมุทรสงครามโดยท่ัวไป มักจะดายหญ้าหรือตัดหญ้าแล้วคลุมโคนต้น

มะพร้าวไว้ เพื่อเพิ่มความช้ืนในดิน ดึงทางใบแก่ท่ีคอมะพร้าวเพื่อทำให้คอมะพร้าวสะอาดไม่เป็นท่ีอยู่อาศัยของ
หนู กระรอก เก็บทางใบแก่ท่ีร่วงลงมาท้ิงหรือมัดไว้เป็นเช้ือเพลิง ปลูกมะพร้าวซ่อมในกรณีท่ีมะพร้าวตายหรือมี
อายุมาก เส่ือมโทรม และหมั่นโกยดินหรือลอกเลนเพื่อทำให้มะพร้าวได้รับปุ๋ยจากดินเลน 

 9)การใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลง 
เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวผลไม่นิยมการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลง จะใช้วิธีทางภูมิ

ปัญญา เช่น การใช้ทรายโรยท่ีคอมะพร้าวหรือฉี่รดท่ีคอมะพร้าวเพื่อป้องกันด้วงแรด ใช้แตนเบียนหนอนอะซีโค
เดสท่ีทางราชการแจกให้เพื่อป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าวหรือใช้มดแดง มดดำ ในการป้องกันแมลงดำ
หนามมะพร้าว  

 10)การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช 
เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่นิยมใช้ยาเคมีกำจัดวัชพืช ในสมัยก่อนนิยมการดายหญ้าโดย

เกษตรกรดายหญ้าเอง ปัจจุบันเกษตรกรมีอายุมากและแรงงานมีราคาสูงจึงนิยมตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้า 
มักจะตัดหญ้าในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน ในช่วงฤดูแล้งไม่
ต้องตัดหญ้าเพื่อรักษาความช้ืนในดิน  

 11)การเก็บเก่ียว 
การเก็บเกี่ยวมะพร้าวผลแก่ใน 1 ปี สามารถเก็บได้ 6 ครั้ง ต่อปี เกษตรกรจะจ้างคนขึ้นมะพร้าวใน

ราคาต้นละ 10 บาท และจ้างคนเก็บมะพร้าวนำไปกองไว้ในจุดท่ีผู้ซื้อสามารถนำรถเข้ามาขนมะพร้าวได้ 
ค่าจ้างคนเก็บมะพร้าวประมาณ วันละ 300 หรือผู้ซื้อจะเป็นคนขึ้น และคนขนมะพร้าวมะพร้าวเอง เกษตรกร
มีหน้าท่ีรับเงินอย่างเดียว ก่อนเก็บมะพร้าวชาวสวนจะกักน้ำให้เต็มท้องร่อง และลำเลียงมะพร้าวออกทาง
ท้องร่องใช้ เรือขนมะพร้าว บางรายผูกมะพร้าวเป็นคู่ต่อๆ กันแล้วลาก อาจจะใช้คนลาก หรือเรือลาก  ภู มิ
ปัญญาการขนมะพร้าวใช้ตาข่ายไนล่อนเย็บเป็นถุง ยาวประมาณ 10 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ใส่มะพร้าวในถุง
แล้วใช้คนลาก คนท่ีลากจะยืนในน้ำแล้วถุงไป  
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 4) ปฏิทินการเพาะปลูก 
 เกษตรกรในอำเภอบางคนที มีการปลูกมะพร้าว ฤดูการปลูกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือน

กันยายน  การเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม เก็บเกี่ยวสูงสุดในเดือนกันยายน โดยมีปฏิทินการ
เพาะปลูกมะพร้าวในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 แสดงปฏิทินการเพาะปลูกมะพร้าวในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ. 2563) 

 
  5) ต้นทุนการผลิต 
  อำเภอบางคนที มีต้นทุนการผลิตมะพร้าว โดยพื้นท่ีในเขตชลประทานมีต้นทุนปลูกมะพร้าวเป็นเงิน   
5,000 บาท และพื้นนอกเขตชลประทานมีต้นทุนมะพร้าว เป็นเงิน 5,000 บาท 

ตารางที ่22 แสดงต้นทุนการผลิตมะพร้าว ปี 2563 อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
รายการ รวมค่าใช้จ่าย 

- พันธุ์ (พันธุ์พื้นเมือง)   

- ปริมาณที่ใช.้.......25.......................ต้น/ไร่ ........625....บาท/ไร่ 

- ราคาต่อหน่วย.......25....................บาท/ต้น   

ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไก่แกลบ)   

- ชนิด(สูตร)........มลูไก่แกลบ............   

-ปริมารที่ใช้.......500.............กก./ไร่ ........750....บาท/ไร่/ป ี

- ราคาต่อกิโลกรัม.........1.5.............บาท   

ปุ๋ยเคม ี   

- ชนิด(สูตร)........15-15-15......   

เดือน ระบบการผลิต หมายเหตุ 
มกราคม 

ลอกเลน 

 

กุมภาพันธ ์
 

มีนาคม 
 

เมษายน 
 

พฤษภาคม ปลูก,ตัดหญ้า,ปุ๋ยเคมี 
 

มิถุนายน ปลูก,ปุย๋คอก ช่วงผลผลิตมาก 
กรกฎาคม ปลูก ช่วงผลผลิตมาก 
สิงหาคม ตัดหญ้า ช่วงผลผลิตมาก 
กันยายน ปลูก ช่วงผลผลิตมาก 
ตุลาคม   
พฤศจิกายน ตัดหญ้า,ปุ๋ยเคมี  
ธันวาคม   
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-ปริมารที่ใช้......100.............กก./ไร่/ป ี .......1,560...บาท/ไร่/ป ี

- ราคาต่อกิโลกรัม.........15.6.............บาท   

ฮอร์โมน/อาหารเสริม/อ่ืนๆ   

- ชนิด....................................................................   

- ปริมาณที่ใช.้.............................................หน่วย/ไร่/ป ี ......................บาท/ไร่/ป ี

- ราคาต่อหน่วย..............................บาท   

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช   

- ชนิด...ไกลโฟเซต (glyphosate) ....   

- ปริมาณที่ใช.้................1.......................ลิตร/ไร่/ป ี .......100.....บาท/ไร่/ป ี

- ราคาต่อหน่วย....100.....บาท   

ค่าจ้างแรงงาน (บาท/ไร่)   

ก่อนเก็บเก่ียว   

*เตรียมดิน/ลอกเลน..........................1650.........บาท/ไร่/ป ี   

*ฉีดยา.....................300...........................บาท/ไร่/ป ี .......2090....บาท/ไร่/ป ี

*ใส่ปุ๋ย.......................140.........................บาท/ไร่/ป ี   

*ดูแลรักษาคุณภาพผลผลิต..................................บาท/ไร่/ป ี   

*อ่ืนๆ...................................................................บาท/ไร่/ปี   

ค่าจ้างเก็บเก่ียว .....................บาท/ไร่/ปี 

หลังเก็บเก่ียว 
 

*คัดเกรด..............................................................บาท/ไร่/ปี 
 

*แปรรูปขั้นต้น......................................................บาท/ไร่/ปี 
 

รายการ รวมค่าใช้จ่าย 

*ค่าตัดแต่งกิ่ง/ทางใบ/ทรงพุ่ม...............................บาท/ไร่/ป ี
 

ค่าพลังงาน (น้ำมัน ไฟฟ้า/แก๊ส) ..........500........บาท/ไร่/ป ี

ค่าเช่าพื้นที ่ ..........................บาท/ไร่/ป ี

ค่าวัสดุ (วัสดุห่อผลผลิต/อ่ืนๆ) ..........................บาท/ไร่/ป ี

ค่าขนส่ง ..........................บาท/ไร่/ป ี

สรุปค่าใช้จ่ายทุกรายการ .........5625......บาท/ไร่/ป ี

ไม่รวมค่าพันธุ์ .........5000......บาท/ไร่/ป ี

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 
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6) สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด 
- มะพร้าวอ่อน 
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- มะพร้าวแก ่
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 20  แสดงวิถีการตลาดมะพร้าว อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ. 2563) 
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 (2) แหล่งรับซื้อผลผลิต/ โรงงานแปรรูป   
อำเภอบางคนที มีแหล่งรับซื้อมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่ และมะพร้าวตาล รวม 129 แห่ง 
 
มะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก ่
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 มะพร้าวตาล 
 

สำรวจจำนวนเตาตาลในพื้นท่ีตำบล ...บางคนที...อำเภอ ...บางคนที... จังหวัดสมุทรสงคราม 
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สำรวจจำนวนเตาตาลในพื้นท่ีตำบล ...บางคนที...อำเภอ ...บางคนที... จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 
 

  

  
 
            ภาพที่ 21  แสดงแหล่งรับซื้อมะพร้าวอ่อน มะพร้าวแก่ และมะพร้าวตาล อำเภอบางคนที  

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 



69 
 

7) เกษตรกรต้นแบบในพื้นท่ี 
อำเภอบางคนที มีเกษตรกรท่ีเป็นต้นแบบในพื้นท่ี โดยมีเกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer ต้นแบบด้าน

มะพร้าว  จำนวน  5  ราย และมี  Smart Farmer ซึ่ งมี เกษตรกรท่ี เป็น  Smart Farmer แปลงใหญ่ มะพร้าว         
จำนวน 32 ราย  

องค์ความรู้ทักษะความชำนาญ 
เกษตรกรมีความรู้ ความชำนาญ องค์ความรู้ในเทคโนโลยีการผลิต ท่ีมีความโดดเด่น ดังนี้ 
1) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

2) ใส่ขี้แดดนาเกลือ เพิ่มธาตุโพแทสเซียม ช่วยให้มะพร้าวน้ำหอมตูดไม่แตก (ทุย) 
3) การโกยเลน ปีละ 1 ครั้ง 

4) การคัดเลือกพันธ์มะพร้าวพันธุ์ด ี

5) การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต 

6)  การแปรรูปมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

ตารางที่ 23 แสดง Smart Farmer ต้นแบบในด้านการผลิตมะพร้าว อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ี ชื่อ – สกลุ หมู่ ตำบล อำเภอ ปีทีเ่ป็น สาขา 
1 นายโชติวิชญ์ เสือเล็ก 4 ยายแพง บางคนที 2558 มะพร้าว(ต้นแบบ) 
2 นายสมดุล ตนานุประวัติ 2 บางนกแขวก บางคนที 2559 มะพร้าว(ต้นแบบ) 
3 นายรุ่งธรรม   จันทร์คง 

 
3 ดอนมะโนรา บางคนที 2560 มะพร้าว(ต้นแบบ)

ต้นแบบ((ต้นแบบ 4 นางสาวเรณู เล็กนมิิตร 1 บางคนที บางคนที 2561 มะพร้าว(ต้นแบบ) 
5 นายเอกชัย เทียนไชย 3 บ้านปราโมทย์ บางคนที 2562 มะพร้าว(ต้นแบบ) 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 
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ส้มโอ  
 1) พื้นท่ีเหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
  (1) เขตความเหมาะสม 
  อำเภอบางคนทีมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสำหรับปลูกส้มโอ จำนวน 5 ,293 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีมีความ
เหมาะสมมาก (S1) จำนวน 5,261 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.4 พื้นที่เหมาะปานกลาง (S2) จำนวน 32 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 
0.60 พื้นท่ีเหมาะสมน้อย    

 
 

ภาพที่ 22 แผนท่ีแสดงเขตความเหมาะสม (พื้นท่ีมีศักยภาพ) สำหรับปลูกส้มโอ อำเภอบางคนที  
(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2563) 
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ภาพที่ 23 แสดงร้อยละแต่ละระดับช้ันความเหมาะสมสำหรับปลูกส้มโอ อำเภอบางคนที   
 (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ.2563) 

(2) พื้นที่ปลูกส้มโอ 
 อำเภอบางคนท ีจังหวัดสมทุรสงคราม มพีื้นที่ปลูกส้มโอ จำนวน 5,910 ไร ่โดยมีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดคือ 

ตำบลบางสะแก จำนวน 2,069 ไร่ รองลงมาคือตำบลบางพรม จำนวน 1,156 ไร่ และตำบลบางกุ้ง จำนวน    
1,008 ไร ่

 
ภาพที่ 24 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีปลูกส้มโอ (พื้นท่ีปลูกจริง) อำเภอบางคนที 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ. 2563) 
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(3) พื้นท่ีปลูกส้มโอ ตามระดับช้ันความเหมาะสม  
  อำเภอบางคนที มีพื้นท่ีปลูกส้มโอตามระดับช้ันความเหมาะสม จำนวน 5,910 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมมาก (S1) จำนวน 5,261 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.01 พื้นท่ีเหมาะปานกลาง (S2) จำนวน 32 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 0.56 และพื้นท่ีเหมาะสมน้อย (S3) จำนวน 617 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.43  

 
 

ภาพท่ี 25  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีปลูกส้มโอตามระดับช้ันความเหมาะสม อำเภอบางคนที 
(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน,พ.ศ.2563) 

 
               ภาพท่ี 26 แสดงร้อยละพื้นท่ีปลูกส้มโอ ตามระดับช้ันความเหมาะสม อำเภอบางคนที 
                                            (ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ.2563) 
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2) ปริมาณการผลิต  
อำเภอบางคนทีมีพื้นท่ีการปลูกส้มโอ จำนวน 5,910 ไร่ 908 ครัวเรือน โดยมีพื้นท่ีปลูกมากอยู่ท่ีตำบล

บางสะแก จำนวน 2,069 ไร่ 249 ครัวเรือน รองลงมาคือตำบลบางพรม จำนวน 1,156 ไร่ 232 ครัวเรือน และ
ตำบลบางกุ้งจำนวน 1,008 ไร่ 95 ครัวเรือน ตามลำดับ 

ตารางที่ 24 แสดงปริมาณการปลูกส้มโอ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตำบล 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเก่ียว 
(ไร่) 

ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 

(กิโลกรัม) 

กระดังงา 94 187 187 370.26 1,980.00 

บางนกแขวก 2 4 4 7.92 1,980.00 

บางย่ีรงค ์ 55 385 385 762.3 1,980.00 

จอมปลวก 2 3 3 5.94 1,980.00 

บางกระบือ 3 6 6 11.88 1,980.00 

บางพรม 232 1,156.00 1,156.00 2,288.88 1,980.00 

บางกุ้ง 95 1,008.00 972 1,924.56 1,980.00 

ดอนมะโนรา        -                  
-   

           -             
-   

                   -      
-   

         -                
-   

                  -       
-   

บางคนที 7 12 12 23.76 1,980.00 

ยายแพง 3 6 6 11.88 1,980.00 

บางสะแก 249 2,069.00 1,939.00 3,839.22 1,980.00 

โรงหีบ 84 631 552 1,092.96 1,980.00 

บ้านปราโมทย์ 82 443 405 801.9 1,980.00 
รวม 908 5,910.00 5,627.00 11,141.46 1,980.00 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที,พ.ศ.2564 
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ภาพที่ 27 แสดงปริมาณการปลูกส้มโอ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที,พ.ศ.2564) 
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3) สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต 
 

เดือน งานต้องทำ 
มกราคม 

 

ระยะติดดอกและระยะดอกบาน 
1.การให้น้ำต้นส้มโออย่างสม่ำเสมอ 
2.ตรวจการทำลายของแมลงศัตรูพืชในช่วง
ระยะดอกบานและติดผลอ่อน 

แมลงสำคัญ 
1.เพลี้ยไฟพริก ถ้าพบมากกว่า 4 ตัว/ยอด
ดำเนินการพ่นสารป้องกัน และกำจัดแมลง
ศัตรูพืชเช่น อิมิคาโดลพริด 10%อัตตรา 10 
มิลลิลิตร/น้ำ20ลิตร 
2.หนอนชอนใบส้ม ระบาดในช่วงแตกใบอ่อ 
และติดผลอ่อนพ่นสารป้องกันและจำกัดแมลง
ศัตรูพืช เช่นสารอะบาแมกติน 1.8% ซีซี อัตรา 
30 มิลลิลิตร/น้ำ20ลิตร 

กุมภาพันธ์ 

 
 

 
ระยะดอกบานและติดผลอ่อน 

1.ให้น้ำต้นส้มโออย่างสม่ำเสมอ 
2.สำรวจการเข้าทำลายของแมลงศตัรูพืช
ในช่วงระยะดอนบานและติดผลอ่อน 

แมลงสำคัญ 
1.เพลี้ยไฟพริก 
2.หนอนเจาะผลส้ม ตัดแต่งผลที่ถูกทำลายพ่น
ด้วยสารไชเปอร์เมทริน+โพชาโลน 6.25% 
อัตรา 20มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 

มีนาคม 

 
 
 

 
ระยะติดผลอ่อน 

1.ให้น้ำส้มโอสม่ำเสมอ 
2.สำรวจการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช
ในช่วงดอกบานและติดผลอ่อน 

แมลงสำคัญ 
1.เพลียไฟพริก 
2.หนอนเจาะผลส้ม 
3.ไรแดงพบการระบาดในช่วงมีอากาศแห้งแล้ง
แก้ไข้ได้โดยการพ่นสารป้องกันเช่น อะมีทราช 
20%อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 
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เดือน งานต้องทำ 
เมษายน 

 
 
 

ระยะติดผลอ่อน 
1.ให้น้ำต้นส้มโออย่างสม่ำเสมอ 
2.ตัดแต่งผลที่มีขนาดเล็ก รูปทรงบิดเบี้ยว มี
โรคหรือแมลงเข้าทำลายโดยการตัดให้เหลือ 1-
2 ผล/ช่อ 
3.สำรวจการเข้าทำลายของแมลงศัตรพืชใน
ระยะติดผล 

แมลงสำคัญ 
1.เพลียไฟพริก 
2.หนอนเจาะผลส้ม 
3.ผลอายุ 1-2 เดือน หลังดอกบาน ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตราส่วนเป็นกิโลกรัมต่อตัน
โดยใช้อัตรา 1ใน3ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทรงพุ่มเป็นเมตร 

พฤษภาคม 

 
 

 
ระยะติดผล 

1.ให้น้ำต้นส้มโออย่างสม่ำเสมอ 
2.สำรวจการเข้าทำลายของแมลงศัตรพืช
ในช่วงดอกบานและติดผล 

แมลงสำคัญ 
1.เพลี้ยไฟพริก 
2.หนอนเจาะผลส้ม 
3.หนอนชอนใบส้ม 
 
 
 

มิถุนายน 

 
 
 

 
ระยะติดผล 

1.ให้น้ำต้นส้มโออย่างสม่ำเสมอ 
2.สำรวจการเข้าทำลายของแมลงศัตรพืช
ในช่วงดอกบานและติดผล 

แมลงสำคัญ 
1.เพลี้ยไฟพริก 
2.หนอนเจาะผลส้ม 
3.หนอนชอนใบส้ม 
4.ระวังการเข้าทำลายของโรดแคงเกอร์ที่ ใบ 
ก่ิง และ ผลส้มป้องกันโดยการพ่นสารคอป
เปอร์ออกซีคลอไรค์ และคอปเปอร์ไฮดร็อกไซด์
โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกชุก 
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เดือน งานต้องทำ 
กรกฎาคม 

 

 
ระยะผลแก่ 

1.ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินสูตร 13-13-21 อัตรา 1-
3 กก./ต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเน้ือและความ
หวาน 
2.สำรวจการเข้าทำลายของโรคและแมลง
ศัตรูพืชในระยะติดผล 

แมลงสำคัญ 
1.หนอนเจาะผลส้ม 
2.หนอนชอนใบส้ม 
3.ระวังการเข้าทำลายของโรคแคงเกอร์ที่ ใบ 
กิ่ง และ ผลส้มโอป้องกันโดยการพ่นสารคอป
เปอร์ออกซีคลอไรด์ และคอปเปอร์ไฮดร็อก
ไซดด์ทุกๆ 7 วันโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกชุก 

สิงหาคม 

 

 
ผลแก่และการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

1.สำรวจการเข้าทำลายของโรคและแมลง
ศัตรูพืชในระยะผลแก ่
1.1 หนอนชอนใบส้ม 
1.2 ระวังการเข้าทำลายของไรแดงเทอร์ที่ ใบ 
กิ่ง และ ผลส้ม 
2. งดการให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 1 
สัปดาห์ 
3. เก็บผลผลิตโดยประเมินจากอายุหลังดอก
บาน ประมาน 6.5-7.5 เดือน(ข้ึนอยู่กับสาย
พันธ์)และลักษณะภายนอกผลประกอบเช่น
ต่อมน้ำมันบริเวณด้านผลจะ ผิวผลมีสีนวล 
ความชำนาญในการเก็บเก่ียวส้มโอ 
 

กันยายน 

 
 

 
ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต 

1.งดการให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 1 
สัปดาห์ 
2.เก็บผลผลิตโดยประเมินจากอายุหลังดอก
บาน ประมาน 6.5-7.5 เดือน 
3. คัดแยกผลผลิตส้มโฮด้วยคุณภาพมีร่องรอย
การเข้าทำลายของโรค และแมลงศัตรูพืช 
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เดือน งานต้องทำ 
ตุลาคม 

 

ระยะการเตรียมตัวก่อนการออกดอก 
1.ตัดแต่งกิ่งที่แห้ง กิ่งแก่ที่เป็นโรค 
2.ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 30 กิโลกรัม/ต้น 
3.ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 
อัตราส่วน 1:1 อัตราส่วน 1-2 ก.ก/ต้นเพ่ือ
บำรุงต้นส้มโอ 
4.ให้น้ำต้นส้มโอสม่ำเสมอ 
5.สำรวจการเข้าทำลายของโรคและแมลง
ศัตรูพืชในช่วงแตกใบอ่อน 
5.1เพลี้ยไฟพริก 
5.2 ไรแดง 
5.3หนอนชอนใบส้ม 
5.4 ระยะการเข้าทำลายของโรคโรคแคงเกอร์
ที่ ใบ กิ่ง และ  
ผลส้มโอ 

พฤษภาคม 

 

 
ระยะเตรียมต้นก่อนการออกดอก 

1.ให้น้ำต้นส้มโออย่างสม่ำเสมอ 
2. สำรวจการเข้าทำลายของโรคและแมลง
ศัตรูพืชในช่วงแตกใบอ่อน 

แมลงสำคัญ 
1.เพลี้ยไฟพริก 
2.ไรแดง 
3.หนอนชอนใบส้ม 
4.ระวังการทำลายของโรคแคงเกอร์ที่ ใบ กิ่ง 
และผลส้มโอ 
 

ธันวาคม 

 

การเตรียมต้น 
1.การจัดการน้ำเพ่ือกระตุ้นการออกดอกโดย
การให้น้ำแก่ต้นส้มโอ ประมาน 3-4 สัปดาห์ 
โดยสังเกตอาการทางใบเน่ืองจากการขาดน้ำ 
หลังจากน้ันให้น้ำต้นส้มโอตามปกติ ต้นส้มโอ 
จะแตกใบอ่อนพร้อมพัฒนา 
2.สำรวจการเข้าทำลายของโรคและแมลง
ศัตรูพืชในช่วงดอกบานและตัดพวงอ่อน 
2.1เพลี้ยไฟพริก 
2.2 หนอนชอนใบส้ม 
3.ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 1 ก.ก/ต้น 
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 4) ปฏิทินการเพาะปลูก 
 เกษตรกรในอำเภอบางคนที มีการปลูกส้มโอ ฤดูการปลูกเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 

ปลูกสูงสุดในเดือนสิงหาคม การเก็บเกี่ยวระหว่างมกราคมถึงเดือนธันวาคมเก็บเกี่ยวสูงสุดในเดือนเมษายน โดยมปีฏิทิน
การเพาะปลูกส้มโอ ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 

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 ใส่
ปุยคอก 10  
กก./ต้น พร้อมปุ๋ ย เคมี  สูตร 
12-24-12 อัตรา  
1 – 2 กก./ต้น พร้อมให้น้ำ  
- สะสมตาดอกด้วยปุ๋ยสูตร 0-
52-34 อัตรา  
150 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร+ 
ธาตุอาหารเสริม 
  เช่น  สังกะสี  ,  แคลเซียม
,โบรอน 
- ระยะดอกบาน รักษาดอกให้
สะอาด  

- ผลอายุ 3 ½ เดือน ซอยผล  
- ผลอายุ 5 เดือน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
อัตราการ 
ใช้ 10 – 20 กก./ต้น  และฉีด
พ่นปุ๋ย            
25-5-5   อัตราการใช้  25 – 
30 กรัม ต่อน้ำ  
20 ลิตร 
- ระยะติดดอก ควบคุมอุณหภูมิ
ของน้ำ 
และดิน โดยให้น้ำสม่ำเสมอ ฉีด
พ่น 
ปิโตรเลียมออยส์ เพ่ือป้องกัน
แมลง  
ทำลายผล   
- ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-0-60  
หรือ            
0-0-50  อัตราการใช้  100 
กรัม/ น้ำ 20  
ลิตร   จำนวน 2 ครั้งห่างกัน  
7  วัน 
 

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

- ระยะติดผล ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ งด
ปุ๋ยเคมีและ 
ให้น้ำสม่ำเสมอ  
- ซอยผลครัง้สุดท้าย ปลาย
เดือนธันวาคม  
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และฉีดพ่นปุ๋ยทาง
ใบ 25-5-5 
 อัตรา   50  กรัม ต่อน้ำ 20 
ลิตร  
 

เฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูส้มโอ  เช่น  
โรคแคงเกอร์ 

- อาการเริ่มแรกเป็นจุดกลมใส ฉ่ำน้ำสีเหลือง เมื่อแผลแห้งจะเป็นสะเก็ดสีน้ำตาลมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบ  
- ป้องกันกำจัด  :  ฉีดพ่นด้วยสารคอปเปอร์ออกซีคลอไรค์ 85% DW อัตรา 40 – 60 กรัม / น้ำ 20 ลิตร พ่น

ทุก 7 – 10 วัน หรือผสมจุนสีและปูนขาวอย่างละ              30 กรัม แยกกันในน้ำ 2 ลิตรแล้วนำมาผสมกับน้ำให้ได้ 
20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน เมื่อมีการระบาด  

เพลี้ยไฟพริก  
- ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากดูดกินน้ำเลี้ยงยอดอ่อน, ใบอ่อน, ผลอ่อน ทำให้ใบส้มโอเรียวเล็ก กร้านบิดงอ รอย

แผลเปน็ทางสีเทาเงินจากข้ัวผลลงมาท่ัวผล  
- การป้องกันกำจัด  : ฉีดพ่นด้วยสารเฟนโพรพาทริน 10% EC อัตรา 30 CC./น้ำ 20 ลิตร หรือสารอิมิดาโดลพ

ริด อัตรา 10 CC./น้ำ 20 ลิตร หรือสารอะมาเม็กติน 
       อัตรา 10 CC./น้ำ 20 ลิตร 

ภาพที่ 30 แสดงปฏิทินการเพาะปลูกส้มโอ ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
                                  (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 
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  5) ต้นทุนการผลิต 
  อำเภอบางคนที มีต้นทุนการผลิตส้มโอ เป็นเงิน 15,610 บาท/ไร่ 

ตารางที่ 25 แสดงต้นทุนการผลิตส้มโอ ต่อไร่ ปี2563 อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

ท่ี รายการ ราคา/บาท 

1 ค่าใช้จ่าย (บาท)   
  ค่าพันธุ์   
  ค่ากิ่ง/ต้น/กล้า/หน่อ/ท่อน   
  ค่าปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 
  ค่าปุย๋เคมี 4,510 
  ค่าเตรียมดิน,ขุดลอกเลน 1,500 
  ค่าสารเคมี, ฮอร์โมน 1,800 
  ค่าดูแลรักษา 1,000 
  ค่าแรงเก็บเกี่ยว 1,000 
  ค่ายาปราบศัตรูพืช 1,500 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุ)   
  - ค่าตัดแต่งกิ่ง 2,500 
  - ค่าจ้างปลูก   
  - อุปกรณ์ ห่อผล,ถุงพลาสติก   
  - ค่าจ้างแรงงาน   
  รวมค่าใช้จ่าย (บาท) 15,610 
2 ผลผลิตเฉลี่ย ( กก./ไร่ ) 1,300 
3 ราคาผลผลิตเฉลี่ย/ปี (กก./บาท) 40 
4 รายได้ (3 * 2) - 1 16,890 
  จำนวนต้น/ไร ่ 25 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

  6) สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด 

           (1) วิถกีารตลาดส้มโอ   
   เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
  

 
ภาพท่ี 28 แสดงวิถีการตลาดส้มโอ ของอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 
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(2) แหล่งรับซื้อผลผลิต/ โรงงานแปรรูป    
อำเภอบางคนที จังหวัดสมทุรสงคราม มีจุดรับซื้อส้มโอ จำนวน  16 แห่ง   
 

 
 
 

 

  
 

ภาพที่ 29  แสดงแหล่งรับซื้อส้มโอ อำเภอบางคนที  
(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 
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7) เกษตรกรต้นแบบในพื้นท่ี   
อำเภอบางคนที มีเกษตรกรท่ีเป็นต้นแบบในพื้นท่ี โดยมีเกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ด้านส้ม

โอ จำนวน 6 ราย และมี Smart Farmer ซึ่งมีเกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer แปลงใหญ่ส้มโอ จำนวน 62 ราย  
องค์ความรู้ทักษะความชำนาญ 
เกษตรกรมีความรู้ ความชำนาญ องค์ความรู้ในเทคโนโลยีการผลิต ท่ีมีความโดดเด่น ดังนี้ 
1 การลดต้นทุนการผลิต 
2 การบริหารจัดการด้านการตลาดการจัดทำบัญชีสหกรณ ์
3 การเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ส้มโอสีทอง 
4 การเพิ่มคุณภาพ Smart Product ด้วย QR Code 
5 การใช้ขี้แดดนาเกลือใส่ส้มโอ 

 
ตารางที่ 26 แสดง Smart Farmer ต้นแบบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล หมู่ ตำบล อำเภอ ปีที่เป็น สาขา 
1 นายสมทรง แสงตะวัน 4 บางพรม บางคนที 2548 ส้มโอ (ต้นแบบ) 
2 นางถนอมจิต บุตรราช 3 บางสะแก บางคนที 2558 ส้มโอ (ต้นแบบ) 
3 
 
 

นายประวิตร  คุ้มสิน 
 

2 บางสะแก บางคนที 2559 ส้มโอ (ต้นแบบ) 
4 นายมนตรี ชัยสิทธิ์ 1 บางสะแก บางคนที 2559 ส้มโอ (ต้นแบบ) 
5 นายชัยยุทธ โพธิ์ไทย 5 โรงหีบ บางคนที 2560 ส้มโอ (ต้นแบบ) 
6 นายพิศ สินธุมาศ 1 โรงหีบ บางคนที 2560 ส้มโอ (ต้นแบบ) 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563)  
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 ลิ้นจี่ 
 1) พื้นท่ีเหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
  (1) เขตความเหมาะสม  
  อำเภอบางคนที มีพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมสำหรับปลูกล้ินจ่ี จำนวน 4,7454 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีมีความ
เหมาะสมมาก (S1) จำนวน 4,7454 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100  
 

 

          
ภาพที่ 30 แผนท่ีแสดงเขตความเหมาะสม (พื้นท่ีมีศักยภาพ) สำหรับปลูกล้ินจ่ี อำเภอบางคนที 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ.2563) 
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ภาพที่ 31 แสดงร้อยละแต่ละระดับช้ันความเหมาะสมสำหรับล้ินจ่ี อำเภอบางคนที                                       

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 
 

 (2) พื้นที่ปลูกลิ้นจี ่
 อำเภอบางคนที จังหวัดสมทุรสงคราม มีพืน้ที่ปลูกลิน้จี่   จำนวน 2,864 ไร ่โดยมีพืน้ที่ปลูกมากทีสุ่ดคอื  

ตำบลบางสะแก จำนวน 930 ไร ่รองลงมาคือตำบลบางพรม จำนวน 433 ไร่ และตำบลกระดังงา จำนวน 339 ไร ่
ตามลำดับ 

 

    
ภาพที่ 32 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี (พื้นท่ีปลูกจริง) อำเภอบางคนที 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ.2563) 
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(3) พื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีตามระดับช้ันความเหมาะสม   
  อำเภอบางคนทีมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสำหรับปลูกล้ินจ่ีท้ังหมด จำนวน 2,869 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ี

ท่ีมีความเหมาะสมมาก  (S1) จำนวน 2,869 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100  
 

 
ภาพที่ 33  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ีตามระดับช้ันความเหมาะสม อำเภอบางคนที 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ.2563) 
 

 
ภาพที่ 34 แสดงร้อยละพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี ตามระดับช้ันความเหมาะสม อำเภอบางคนที 

(ท่ีมา : ลำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 
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2) ปริมาณการผลิต 
  อำเภอบางคนที มีพื้นท่ีการปลูกล้ินจ่ี จำนวน 2,864 ไร่ 852 ครัวเรือน โดยมีพื้นท่ีปลูกมากอยู่ท่ี
ตำบลบางสะแก จำนวน 930 ไร่ 182 ครัวเรือน รองลงมาคือตำบลบางพรม จำนวน 433 ไร่ 142 ครัวเรือน และ
ตำบลกระดังงา จำนวน 339 ไร่ 213 ครัวเรือน ตามลำดับ 
ตารางที่ 27 แสดงปริมาณการปลูกล้ินจ่ี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ตำบล ครัวเรือน พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตเฉลี่ย

ต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

กระดังงา 
                   

213.00  
                   

339.00  
                   

339.00  
                    

42.38  
                   

125.00  

บางนกแขวก 
                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

บางย่ีรงค ์
                    

35.00  
                   

189.00  
                   

189.00  
                    

23.63  
                   

125.00  

จอมปลวก 
                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

บางกระบือ 
                      

3.00  
                      

6.00  
                      

6.00  
                      

0.75  
                   

125.00  

บางพรม 
                   

142.00  
                   

433.00  
                   

433.00  
                    

54.13  
                   

125.00  

บางกุ้ง 
                    

80.00  
                   

317.00  
                   

317.00  
                    

39.63  
                   

125.00  

ดอนมะโนรา 
                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

บางคนที 
                    

13.00  
                    

26.00  
                    

26.00  
                      

3.25  
                   

125.00  

ยายแพง 
                      

3.00  
                      

7.00  
                      

7.00  
                      

0.88  
                   

125.00  

บางสะแก 
                   

182.00  
                   

930.00  
                   

930.00  
                   

116.25  
                   

125.00  

โรงหีบ 
                    

87.00  
                   

338.00  
                   

338.00  
                    

42.25  
                   

125.00  

บ้านปราโมทย์ 
                    

94.00  
                   

279.00  
                   

279.00  
                    

34.88  
                   

125.00  

รวม 
                   

852.00  
                

2,864.00  
                

2,864.00  
                   

358.00  
                   

125.00  
ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2564 
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ภาพที่ 35  แสดงปริมาณการปลูกล้ินจ่ี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2564) 
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3) สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต  
 

พันธุ์ล้ินจ่ีท่ีนิยมปลูกในอำเภอบางคนที 

กลุ่มพันธุ์ล้ินจ่ีท่ีปลูกในภาคกลางส่วนใหญ่ไม่ต้องการความหนาวเย็นในการชักนำให้ออกดอกปลูกกัน
มากในท่ีราบต่ำใน อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่พันธุ์ค่อม (ค่อมลำเจียก) กะโหลกใบยาวสำเภา
แก้วกระโถนท้องพระโรงเขียวหวานสาแหรกทองจีนไทยธรรมดาไทยใหญ่กะโหลกใบไหม้กะโหลกในเตาช่อ
ระกำและพันธุ์ทิพย์เป็นต้น   

พันธุ์ค่อมเป็นพันธุ์ท่ีนิยมปลูกมากแถบจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากไม่ต้องการอากาศเย็นจัดติดผล
ง่ายต้นลักษณะเป็นทรงพุ่มค่อนข้างกลมลำต้นและกิ่งเรียบปลายใบเรียวแหลมในขณะท่ีกลางใบจะพองออก
ขอบใบเป็นคล่ืนผลมีขนาดกลมใหญ่รูปหัวใจหนามแหลมส้ันเห็นแฉกชัดเจนผิวสีแดงเข้มเนื้อหนาสีขาวขุ่นฉ่ำน้ำ
มีกล่ินหอมรสหวานจัดผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังออกดอกแล้ว 96วนัซึ่งปกติจะอยู่ช่วงเดือนเมษายน 

พันธุ์กะโหลกใบยาวนิยมปลูกรองลงมาจากพันธุ์ค่อมออกผลง่ายให้ผลผลิตในช่วงอายุ 4-5 ปีลักษณะ
ต้นเป็นทรงพุ่มกิ่งมีลักษณะกลมใบใหญ่ยาวรีกลางใบพองปลายใบแหลมผลทรงกลมแป้นผิวเปลือกขรุขระสี
น้ำตาลหมากแห้งเนื้อผลหนาสีขาวขุ่นรสหวานอมเปรี้ยวช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวจะอยู่ประมาณเดือน
เมษายนโดยจะเก็บหลังพันธุ์ค่อมประมาณ 15 วัน 

พันธุ์จีนลักษณะผลเป็นทรงกลมเปลือกสีแดงเลือดนกหนามโตและแหลมเนื้อผลหนาสีขาวขุ่นรสชาติ
เปรี้ยวเมล็ดมีขนาดใหญ่ปานกลาง 

 การปลูก 

การเตรียมพื้นท่ีให้เหมาะสมก่อนทำการปลูกจะมีการขุดยกรอ่งเพื่อเป็นการระบายน้ำในฤดูฝนและเก็บ
กักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งปกติร่องจะลึกประมาณ 80-120 เซนติเมตรกว้างประมาณ 1 เมตรหรืออาจพิจารณา
จากความสูงต่ำของพื้นท่ีแล้วขุดตามความเหมาะสมแปลงปลูกควรมีความกว้างไม่ต่ำกว่า 5 เมตรส่วนความยาว
จะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นท่ี 
ระยะปลูก 

โดยต้องคำนึงถึงทรงพุ่มของล้ินจ่ีเมื่อเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้วเพื่อป้องกันทรงพุ่มชนกันเพราะปกติแล้ว
การออกดอกติดผลของล้ินจ่ีจะเกิดขึ้นบริเวณปลายทรงพุ่มทำให้ต้องมีการป้องกันการแย่งแสง 
การเตรียมหลุมปลูก 

ขนาดหลุมปลูกท่ีเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีมักใช้
ขนาดความกว้าง x ยาว x ลึกประมาณ 50x50x50 เซนติเมตรส่วนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมักใช้ขนาด 
80x80x80 เซนติเมตรการขุดหลุมควรแยกดินเป็น 2 ส่วนคือดินชั้นบนและดินช้ันล่าง 

วิธีปลูก 

ผสมดินช้ันบนกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและร็อคฟอสเฟตคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปใส่ในหลุมให้สูง
ประมาณ 2 ใน 3 ของหลุมนำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูกกลางหลุมโดยเอาดินช้ันล่างขึ้นมากลบทับให้เต็มหลุม
ให้ระดับดินในถุงสูงกว่าปากหลุมประมาณ 15-20 เซนติเมตรนำถุงพลาสติกออกระมัดระวังอย่าให้ดินแตก
กลบดินรอบๆโคนต้นให้แน่นปักไม้หลักใช้เชือกผูกติดกับต้นท่ีปลูกเพื่อช่วยพยุงและทำให้ต้นต้ังตรงหาวัสดุคลุม
ดินบริเวณโคนต้นหลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 

การเก็บเกี่ยว 
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ล้ินจ่ีเป็นไม้ผลประเภท non-climacteric หลังเก็บเกี่ยวแล้วจะไม่เปล่ียนแปลงคุณภาพในทางท่ีดีขึ้น
ไม่สามารถบ่มให้สุกได้ดังนั้นการเก็บเกี่ยวจึงควรเก็บในระยะท่ีผลแก่เต็มพอดีซึ่งโดยท่ัวไปแล้วจะใช้การเปล่ียนสี
ของเปลือกเป็นเกณฑ์ล้ินจ่ีท่ีสามารถเก็บเกี่ยวได้เปลือกจะเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมชมพูสีชมพูหรือสีแดง
นอกจากนี้ยังใช้การดูหนามของผลประกอบการตัดสินใจด้วยโดยผลท่ีแก่หนามจะห่างออกจากกันวิธีการเก็บ
เกี่ยวจะใช้พะองหรือบันไดพาดต้นแล้วปีนขึ้นไปจากนั้นใช้กรรไกรตัดช่อพร้อมถุงห่อใส่เข่งท่ีเตรียมไว้การเก็บ
เกี่ยวท่ีดีนั้นควรทยอยเก็บประมาณ 2-3 วันต่อครั้งอย่าให้ผลแก่จัดเกินไปเพราะจะทำให้ได้ล้ินจ่ีคุณภาพต่ำ 
การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว 

การลดอุณหภูมิผลการลดอุณหภูมิผลจะช่วยลดการคายน้ำของผลทำให้ผลล้ินจ่ีมีอายุการเก็บรักษาท่ี
ยาวนานขึ้นถ้าลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วให้อยู่ท่ี 3 องศาเซลเซียสแล้วเก็บรักษาไว้ท่ี 5 องศาเซลเซียสจะทำ
ให้ผลล้ินจ่ีมีการสูญเสียน้ำน้อยและถูกโรคเข้าทำลายได้ยากขึ้น 

วิธีการลดอุณหภูมิของผลอย่างรวดเร็วอาจจะทำได้โดย 
๑. การใช้ลมเย็นผ่านผลอย่างรวดเร็ว (Force-air Cooling) แต่วิธีนี้มักทำให้ผลสูญเสียน้ำหนักไปบ้าง

เนื่องจากความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศจะค่อนข้างต่ำทำให้มีการคายน้ำจากผลเข้าสู่บรรยากาศ 
๒. การจุ่มผลล้ินจ่ีในน้ำเย็นหรือน้ำท่ีผสมน้ำแข็ง (Hydro Cooling) จะช่วยลดอุณหภูมิผลได้อย่าง

รวดเร็วและผลไม่สูญเสียน้ำหนักในระหว่างการลดอุณหภูมิผลแต่ต้องระวังรอให้ผลแห้งก่อนการบรรจุมิฉะนั้น
จะมีปัญหาเรื่องเช้ือโรคเข้าทำลายได้ง่าย 

 
การเก็บรักษาการสูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของล้ินจ่ีเกิดขึ้นเร็วมากโดยจะเกิดการเปล่ียนแปลงสีผิวของ

เปลือกซึ่งจะเปล่ียนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียน้ำของเปลือกและการเปล่ียนแปลงของ
สารประกอบพวกฟีนอลภายในเปลือกเปลือกของล้ินจ่ีจะเปล่ียนเป็นสีน้ำตาลและแห้งภายใน  2-3 วันหากเก็บไว้ท่ี
อุณหภูมิห้องท่ีแนะนำให้เก็บรักษาล้ินจ่ีอยู่ระหว่าง 0-5 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บรักษาถ้าต้องการเก็บ
รักษาเป็นระยะเวลานานเช่น 3 สัปดาห์ควรเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 5องศาเซลเซียสท้ังนี้โดยท่ีระดับความช้ืนสัมพัทธ์ใน
อากาศต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 การป้องกันการเกิดสีน้ำตาลบนเปลือกล้ินจ่ีโดยการเคลือบไขไม่สามารถช่วยยืดอายุ
การเก็บรักษาล้ินจ่ีได้เนื่องจากผิวเปลือกล้ินจ่ีขรุขระไม่ราบเรียบทำให้ไม่สามารถเคลือบผลได้สม่ำเสมอและต่อเนื่องจึงไม่
สามารถช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำของผลซึ่งเช่ือว่าเป็นสาเหตุสำคัญท่ีทำให้ผิวเปลือกล้ินจ่ีเปล่ียนเป็นสีน้ำตาลและ
หมดอายุการใช้งาน 

 



 
 

4) ปฏิทินการเพาะปลูก  
เกษตรกรในอำเภอ  

ภาพที่ 36  แสดงปฏิทินการเพาะปลูกล้ินจ่ี ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที,พ.ศ.2563) 

 
 

 

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. 

สภาพต้น 
ลิ้นจี่ 

ดอกใกล้
บาน 

ติดผล ๓๐ 
วัน 

ติดผล๖๐ 
วัน 

ผลแก่ 
มีร่องชาด 

 แตกใบอ่อน 
รุ่นที่ ๑ 

ใบเพสลาด ใบแก ่ แตกใบอ่อน ใบเพสลาด ใบแก่พร้อม 
ออกดอก 

ก่อนแท่งช่อ
ดอก 

 
 
 
 
 
การปฏิบัติ 

ดูแล 

 ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

งดให้น้ำ  ตัดแต่งกิ่ง  ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

ทำความ
สะอาดโคน 

ให้น้ำ
สม่ำเสมอ 

คว่ันกิ่ง ให้
น้ำ 

งดให้น้ำ ให้น้ำ/พ่น
ล้างต้น 

ห้ามพ่น
สารเคม ี

ใส่ปุ๋ย   ใส่ปุ๋ยเคมี 
สูตร 

๒๕-๗-๗ 

 ใส่ปุ๋ยเคมี 
สูตร 

๑๖-๑๖-๑๖ 

  ใส่ปุ๋ยเคมี 
สูตร 

๑๒-๒๔-๑๒ 

 ช่วงแทงช่อ
ดอก พ่นออร์

โมน 
ติดผลอ่อน 
รังไข่เหลือ
ข้างเดียว 
เริ่มให้น้ำ 

ฉีดพ่นฮออร์
โมร นมสด 
๓๐ซีซี/น้ำ 
๒๐ ลิตร 

  ฉีดพ่นไทโอ
ยูเรีย ๑๐๐ 
กรัม/น้ำ 
๒๐ ลิตร 
ทุก ๗ วัน 

ฉีดพ่นสาร
ป้องกัน
แมลง 

 ฉีดพ่นไทโอ
ยูเรีย ๑๐๐ 
กรัม/น้ำ ๒๐ 

ลิตร 

  ฉีดพ่นปุ๋ย 
๐-๕๒-๓๔ 
ป้องกันการ
แตกใบอ่อน 

พ่นสารเคมี
ป้องกันเชื้อ

ราและ
หนอนกินช่อ

ดอก 
ฉีดพ่นแคล 
เซียมโบร่อน 
๑ ครั้ง ผสม
สารขับไล่

แมลง 

ฉีดพ่นสาร 
ป้องกัน

หนอนเจาะ
ข่ัว 

         ฉีดพ่นแคล 
เซียมโบร่อน 
ทุก ๗ วัน 
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5) ต้นทุนการผลิต 
  อำเภอบางคนที มีต้นทุนการผลิตล้ินจ่ี เป็นเงิน 31,160 บาท  

ตารางที่ 28  แสดงต้นทุนการผลิตล้ินจ่ี ต่อไร่ ปี 2562 อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ระยะ เดือน การปฏิบัติ ราคา(บาท/ไร่/ปี) หมายเหตุ 
 
 

ช่วงหลังเก็บผลและเตรียมต้น 

เมษายน-พฤษภาคม 
(หลังเก็บเกี่ยว) 

 

1.ตัดแต่งกิ่ง 3,000 ล้ินจ่ี 1 ไร่/20 ต้นๆละ 150 บาท 
2.ขึ้นเลน 2,000 ไร่ละ 4,000 บาท/ ขึ้นปีเว้นปี 
3.ปุ๋ยอินทรีย์ 1,200 1 ต้นใส่ 2 กระสอบๆ ละ 30 บาท 
4.ค่าแรงงานใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 300 เหมาต่อไร่ 
5.ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7, 15-15-15 800 ต้นละ 2 กก.ๆ ละ 20 บาท 
6.ค่าไฟฟ้าและน้ำมัน 250  
7.กำจัดวัชพืชครั้งท่ี 1 500 

 

สิงหาคม 1.กำจัดวัชพืชครั้งท่ี 2 500 
 

2.ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7, 15-15-15 800 ต้นละ 2 กก.ๆ ละ 20 บาท 
ตุลาคม-พฤศจิกายน 1.กำจัดวัชพืชครั้งท่ี 3และเปิดโคน (กวาดใบล้ินจ่ี) 500  

2.ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24, 12-24-12 1,000  
รวมช่วงเตรียมต้น 10,850 บาท/ไร่ *ไม่ตัดแต่งก่ิง ต้นทุน 7,850 บาท 
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ระยะ เดือน การปฏิบัติ ราคา(บาท/ไร่/ปี) หมายเหตุ 
 
 

ช่วงหลังเก็บผลและเตรียมต้น 

 
 

ธันวาคม 

1.ค่าล้างต้นมีและสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง 350  
 
 
 
 
 

2.ค่าธาตุอาหารเสริม แคลเซียม โบรอน   40 
3.ค่าสารเคมี/ชีวภัณฑ์ป้องกันเช้ือรา . 30 
4.ค่าสารเคมี/ชีวภัณฑ์กำจัดแมลง   40 
5.ค่าสาหร่ายทะเล  120 
6.ค่าจ้างแรงงานฉีดพ่น  200 

รวมช่วงเตรียมต้น 780 บาท/ไร่  
 

ระยะ เดือน การปฏิบัติ ราคา(บาท/ไร่/ปี) หมายเหตุ 

ช่วงขนาดผลเท่าเมล็ดถั่วเขียว  
 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 

1.อาหารเสริม/แคลเซียมโบรอน/สารเคมี/ชีวภัณฑ์กำจัด
แมลง  และค่าจ้างแรงงานฉีดพ่น 

310 หมายเหตุ 
ปีใดไม่มีการออกดอก และติดผล ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ 
 
 

2.ปุ๋ยเคมี 15-15-15 หรือ 25-7-7 บำรุงผล  800 
3.ปุ๋ยอินทรีย์ 800 

ช่วงขนาดผลเท่าหัวนิ้วก้อย 4.อาหารเสริม/แคลเซียม โบรอน /สารเคมี/ชีวภัณฑ์กำจัด
แมลง  และค่าจ้างแรงงานฉีดพ่น 

310 

ช่วงก่อนเข้าสี 
 มีนาคม 

 

1.อาหารเสริม/แคลเซียม โบรอน /สารเคมี/ชีวภัณฑ์กำจัด
แมลง(หนอนเจาะขั้ว) และค่าจ้างแรงงานฉีดพ่น 

310  

2.ปุ๋ยเคมี 13-13-21  800 

                รวมช่วงออกดอก-เก็บเกี่ยว 3,330 บาท/ไร ่  
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ระยะ เดือน การปฏิบัติ ราคา(บาท/ไร่/ปี) หมายเหตุ 

ช่วงเก็บผล เมษายน 1.ค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต 
2.ค่าอุปกรณ์เก็บเกี่ยว เช่น ไม้พะองค์ เข่ง เชือก  

15,20๐ 
1,000 

หมายเหตุ 
 ปีใดไม่มีการออกดอก และติดผล ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ 

                      รวมค่าเก็บผลผลิต 16,20๐บาท 

 รวมค่าต้นทุนการผลิตทั้งหมด   31,160 บาท/ไร่/ปี  (ต้นทุนเฉลี่ย 25.96 บาท/กิโลกรัม)  

 (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 
 



 
 

6) สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด   
(1) วิถีการตลาด 

 

 
 

ภาพที่ 37  แสดงวิถีการตลาดล้ินจ่ี ของอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ. 2563) 
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(2) แหล่งรับซื้อผลผลิต/ โรงงานแปรรูป     
อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีจุดรับซื้อล้ินจ่ี ผู้ท่ีรับซื้อผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าคนกลาง

เข้าไปรับซื้อในสวนและเกษตรกรนำไปจำหน่ายเอง  
 

   
 

ภาพที่ 38  แสดงแหล่งรับซื้อส้มโอ อำเภอบางคนที  
(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563) 

 
7) เกษตรกรต้นแบบในพื้นท่ี   
อำเภอบางคนที มีเกษตรกรท่ีเป็นต้นแบบในพื้นท่ี โดยมีเกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ด้าน

ลิ้นจี่ จำนวน 5 ราย  
องค์ความรู้ทักษะความชำนาญ 
เกษตรกรมีความรู้ ความชำนาญ องค์ความรู้ในเทคโนโลยีการผลิต ท่ีมีความโดดเด่น ดังนี้ 

1 การลดต้นทุนการผลิต 
2 การบริหารจัดการด้านการตลาด 
3 การเพิ่มคุณภาพ  

 
ตารางที่ 29 แสดง Smart Farmer ต้นแบบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล หมู่ ตำบล อำเภอ ปีที่เป็น สาขา 
1 นายสุธิน   สุธานนท์ 2 บางกุ้ง บางคนที - ล้ินจ่ี (ต้นแบบ) 
2 นางถนอมจิต บุตรราช 3 บางสะแก บางคนที - ล้ินจ่ี (ต้นแบบ) 
3 
 
 

นายประวิตร  คุ้มสิน 
 

2 บางสะแก บางคนที - ล้ินจ่ี (ต้นแบบ) 
4 นายทองทิว  ลาภสมบูรณ์ศิริ 3 บางสะแก บางคนที - ล้ินจ่ี (ต้นแบบ) 
5 นางเสรี  ศรีปา 3 บางพรม บางคนที - ล้ินจ่ี (ต้นแบบ) 

(ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที, พ.ศ.2563)  
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2.2 ประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข  

ตารางที่ 30 แสดงประเด็นปัญหา สภาพของปัญหาแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาและกลุ่มของปัญหา สภาพของปัญหา แนวทางการแก้ไข หมู่บ้านและตำบลเปา้หมาย 

(พื้นที่/ชุมชนที่ประสบ
ปัญหา) 

ความสำคัญ
เร่งด่วน 

ด้านการผลิตสินค้าและ
การตลาด 
1. ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจหลัก 
2. แหล่งรับซื้อผลผลิตใน
พ้ืนที่มีจำกัด 
3. การเชื่อมโยงตลาดสินค้า
เกษตรยังไม่ต่อเน่ือง 
4. เกษตรกรบางส่วนขาด
การวางแผนการผลิต 
การตลาด ยังไม่ให้
ความสำคัญกับมาตรฐาน 
เช่น GAP 
5. ต้นทุนการผลิตสูง ปัจจัย
การผลิตราคาแพง 

 
 
1. ปริมาณผลผลิตกระจุกตัวทำ
ให้ราคาตกต่ำ หรือไม่มีผู้รับซื้อ 
2. มีการใช้ปัจจัยการผลิตมาก 
ทำให้ต้นทนุสูง 
3. ขาดทักษะเรื่องการตลาด
และขาดผู้นำท่ีเข้มแข็ง 
4. ยังไม่ให้ความสำคัญกับการ
วางแผนการผลิตยึดติดวิธีการ
ผลิตแบบเดิม 
5. กลไกทางการตลาด ส่งผล
กับสินค้าเกษตร  
6.ขาดแคลนแหล่งเงินทุน 

 
 
1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 
2. รวมกลุ่ม/ประสานผู้รวบรวมผลผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สหกรณ์ ผู้ประกอบการ พาณิชย์ หอการค้า การค้าภายใน ฯลฯ จัดหา
ตลาดเพ่ิมฯลฯ 
3. ให้ความรู้และส่งเสริมให้ทำแผนการผลิตรายบุคคล. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีระบบน้ำหยด 
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิต พันธ์ุ เมล็ดพันธ์ุ ใช้เอง 
 

 
 
- ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในพ้ืนที่ 
อ.บางคนที 

 
 
1. การวางแผนการ
ผลิต การตลาด ให้
ความสำคัญกับ
มาตรฐาน เช่น GAP 
2. ลดต้นทุนการ
ผลิต จัดหาปัจจัย
การผลิต 
3. ราคายุติธรรม 
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ปัญหาและกลุ่มของปัญหา สภาพของปัญหา แนวทางการแก้ไข หมู่บ้านและตำบลเปา้หมาย 

(พื้นที่/ชุมชนที่ประสบ
ปัญหา) 

ความสำคัญ
เร่งด่วน 

ด้านเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร 
1. ขาดผู้สืบสานงานด้าน
การเกษตร 
2. ขาดการเชื่อมโยงการ
ผลิตและการตลาด 
3. กลุ่ม/สถาบัน/องค์กร
เกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง 

 
 
1. เกษตรกรอายุค่อนข้างมาก,
เกษตรกรรุ่นใหม่มีจำนวนน้อย 
2. ขาดผู้นำเกษตรกรในการ
ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่ม 
3. ขาดการรวมกลุ่ม หรือ
รวมกลุ่มเพ่ือรับผลประโยชน์ 
แต่ไม่สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม 

 
 
1. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม ่
2. สร้างผู้นำเกษตรกรตัวแทนกลุ่ม/องค์กร 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือผลิต จำหน่ายและจัดหาปัจจยัการผลิต โดย
เชื่อมโยงกับสหกรณ์การเกษตรโดยเน้นให้กลุ่มสามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและย่ังยืน 

 
 
- ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในพ้ืนที่  
อ.บางคนที 

 
 
1. สร้างและพัฒนา
ผู้สืบสานงานด้าน
การเกษตร 
2. ประสานและ
พัฒนาการเชื่อมโยง
การผลิตและ
การตลาด 
3. ส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่ม/
สถาบัน/องค์กร
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง 
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ปัญหาและกลุ่มของปัญหา สภาพของปัญหา แนวทางการแก้ไข หมู่บ้านและตำบลเปา้หมาย 

(พื้นที่/ชุมชนที่ประสบ
ปัญหา) 

ความสำคัญ
เร่งด่วน 

ด้านการแปรรูปผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ 
1. ขาดวัสดุอุปกรณ์การ 
แปรรูป 
2. ผลิตภัณฑ์ไม่ดึงดูดความ
สนใจของลูกค้าและยังไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน 
3. ไม่มีช่องทางการตลาด 
4. เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ ์
2. ขาดมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพ 
3. ผลผลิตไม่ต่อเน่ืา 

 
 
1. ราคาวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างสูง 
2. ผลิตภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ
จำหน่ายยาก 
3. ไม่รู้ช่องทางการตลาด 
เน่ืองจากอาจเข้าไม่ถึงบริการ
ของภาครัฐ 
4. กลุ่มไม่เป็นที่รู้จัก ผลิตภัณฑ์
ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า หรือไม่มี
ความสามารถในการชำระคืน
เงินกู้ 

 
 
1. หาแหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานร่วมกับการขอรับการ
สนับสนุนแหล่งเงินทุน เช่น สหกรณ์  
ธ.ก.ส. เป็นต้น 
2. ให้ความรู้และพัฒนากลุ่ม,ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ โดยประสานหน่วยงานเก่ียวข้อง เช่น 
พัฒนาชุมชน สหกรณ์ อุตสาหกรรม หอการค้า พาณิชย์ ฯลฯ 
3. จดัหาช่องทางการตลาด/ลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/กระจายสินค้า 
4. สร้างจุดเด่น ความน่า สนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ จัดหาแหล่งเงินทุนใน
ชุมชนมาเป็นกองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม เช่น การระดมหุ้น ,กองทุน
หมู่บ้าน ฯลฯ 

 
 
- ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในพ้ืนที่  
อ.บางคนที 

 
 
1. ให้ความรู้และ
พัฒนากลุ่ม,
ผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ ได้
มาตรฐาน และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
น่าสนใจ โดย
ประสานหน่วยงาน
เก่ียวข้อง เช่น 
พัฒนาชุมชน 
สหกรณ์ อุตสาหกรรม 
หอการค้า พาณิชย์ 
ฯลฯ 
2. จัดหาช่องทาง
การตลาด/ลูกค้า/
ประชาสัมพันธ์/
กระจายสินค้า 
3. สร้างจุดเด่น 
ความน่า สนใจให้แก่
ผลิตภัณฑ์ จัดหา
แหล่งเงินทุนใน
ชุมชนมาเป็นกองทุน
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หมุนเวียนของกลุ่ม 
เช่น การระดมหุ้น ,
กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 



 
 

2.2.1 การจัดทำ TOWS Matrix 
ตารางที่ 31 แสดงการวิเคราะห์ตาราง TOWS Matrix 
 
 จุดแข็ง (S) 

1.มีแม่น้ำลำคลองธรรมชาติ 
2.มทีรัพยากรดินท่ีอุดมสมบูรณ์ 
3.การคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย 
4.เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร 
5.เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในรูปแบบ
แปลง/หมู่และมีจุดเรียนรู้ในพื้นท่ี 
6.มีผู้นำตามธรรมชาติเข้มแข็ง 
 
 
 

จุดอ่อน (W) 
1.ดินขาดความสมบูรณ์ 
2.ใช้ปุ๋ยเคมีนานและมากทำให้ดิน
เสื่อมคุณภาพ 
3.ใช้สารเคมีมากทำให้
สิ่งแวดล้อมเสีย 
4.เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมากยัง
ขาดเกษตรกรรุ่นใหม่สืบทอด
อาชีพ 
5.เกษตรกรบางรายขาดการวาง
แผนการผลิตและการเชื่ อมโยง
การตลาด 
6.ปัจจัยการผลิตราคาแพง 
7.ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
8.ขาดอาชีพเสริม 
9.ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการ 
10.การทำกิจกรรมของกลุ่มไม่
ต่อเนื่อง 

โอกาส (O) 
1.ทำการเกษตรแบบย่ังยืน 
2.ปรับปรุงบำรุงดิน 
3.ปรับระบบการปลูกพืช 
4.รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และสารสกัดจากธรรมชาติทดแทน 
5.ส่งเสริมการทำกิจกรรมนอกภาค
การเกษตรเพื่อให้มีรายได้เสริม 
6.มีตลาดรองรับ 
7.ใกล้ตลาด 
8.พัฒนาองค์กร/ผู้นำ 
9.พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
1.การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
2.ยกระดับมาตรฐานสนิค้าเกษตรตรงต่อ
ความต้องการของตลาด/ผู้บริโภค 
3.ส่งเสริมการการรวมกลุ่มเกษตรกรให้
เป็นกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 
4.ลดต้นทุนการเกษตรจากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
5.การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
1.ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการบริหาร
จัดการดิน เช่น การตรวจ
วิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ย 
2.ส่งเสริมการลดการใชส้ารเคมี
ทางการเกษตร 
3.พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
4.การปลูกพชืแซมเพื่อเพิ่มรายได้ 
5.ส่งเสริมการรวมกลุ่มฝึกอบรม
ด้านอาชพีการเกษตรต่าง เช่น 
การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมลูค่า 
6.พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข็ม
แข็งและเป็น Smart Farmer 
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ภัยคุกคาม (T) 
1.ราคาผลผลิตตกต่ำ 
2.เกิดการตกค้างของสารเคมี
การเกษตรในผลผลิตการเกษตร 
3.ไม่มีทายาทในการประกอบอาชพี
การเกษตร 
4.การระบาดของแมลงศัตรูพืช 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
1.การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจำหนา่ย
สินค้าการเกษตรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคน
กลาง 
2.การถ่ายทอดความรู้เร่ืองการโทษและ
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยใช้
สารชีวภัณฑ์ทดแทน 
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและ
การจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธภิาพ 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
1.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/สารชีว
ภัณฑ์เพื่อใช้เอง 
2.ปลูกฝังเยาวชนให้รักอาชพี
เกษตรกรผ่านกลุ่มยวุเกษตรกร
ประจำตำบล 
3.พัฒนาความรู้ให้เกษตรกรใน
การบริหารจัดการศัตรูพืช 

 
 กำหนดเป็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์เชิงรุก 

1.1 การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
1.2 ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรตรงต่อความต้องการของตลาด/ผู้บริโภค 
1.3 ส่งเสริมการการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
1.4 ลดต้นทุนการเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่  

2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
  2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการดิน เช่น การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ย 

2.2 ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
2.3 พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
2.4 การปลูกพืชแซมเพื่อเพิ่มรายได้ 
2.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพการเกษตรต่าง เช่น การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า 
2.6 พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข็มแข็งและเป็น Smart Farmer ส่งเสริม 

 3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
  3.1การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจำหน่ายสินค้าการเกษตรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 

3.2 การถ่ายทอดความรู้เรื่องการโทษและลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน 
3.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. กลยุทธ์เชิงรับ 
  4.1 การผลิตปุย๋อินทรีย์/สารชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง 

4.2 ปลูกฝังเยาวชนให้รักอาชีพเกษตรกรผ่านกลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบล 
4.3 พัฒนาความรู้ให้เกษตรกรในการบริหารจัดการศัตรูพืช 
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ภาคผนวก 
 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

โครงการป้องกันกำจัดกระรอกสวน 
 

ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

1 ชื่อโครงการ โครงการป้องกันกำจัดกระรอกสวน  

2 ความสำคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

          เนื่องด้วยอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นตำบล
หนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ มะพร้าว กล้วย ส้ม
โอ ลิ้นจี่ มะม่วง และไม้ผลอื่น ๆ มีมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี 
เกษตรกรได้ใช้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ผสมผสานกับการ
ผลิตแบบภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลด
ความเสียหายจากศัตรูพืช ได้แก่ โรค แมลงศัตรูพืช วัชพืช ศัตรูพืช
และสัตว์ในปัจจุบันนี้ เกษตรกรประสบปัญหากระรอกสวนทำลาย
ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะไม้ผลดังกล่าว ได้รับความเสียหาย
ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้และปริมาณ
ของกระรอกสวนได้เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว เพราะมีอาหารกินตลอด
ทั้งป ี

          อนึ่งกระรอกเป็นสัตว์ที่ฉลาด ถ้าหากถูกกับดักหรือกินเหย่ือ
แล้วหลุดไปได้จะเข็ดขยาด จะไม่ยอมกินเหยื่อและเข้ากับดักอีกต่อไป 
ดังนั้นจึงจำเป็นที่เกษตรกรจะต้องร่วมมือกันทุกตำบล ดำเนินการ
จัดทำโครงการป้องกันกำจัดกระรอกสวนเพื่อลดความเสียหายอันเกิด
กับเกษตรกร ต่อไป 

 

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อควบคุมและลดจำนวนประชากรกระรอกสวนที่ทำลายผลผลิต
ให้อยู่ในระดับความสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ด้านการเกษตรให้สูงขึ้น   

3 เพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตมคีณุภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่ร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การควบคุมปริมาณกระรอกให้ลดน้อยลง 
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ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

5 ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต ผลผลติด้านการเกษตร(มะพร้าว กล้วย ส้มโอ ลิ้นจี่ มะม่วง 
และไม้ผลอื่น ๆ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมด (ลดการทำลาย
ผลผลิตทางการเกษตรของกระรอกลง ) 

ผลลัพธ ์เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้เหยื่อพิษในการ
กำจัดกระรอกได ้ลดการทำลายผลผลิตทางการเกษตรของกระรอกลง 

6 ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

7 ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 25645 

8 กิจกรรมที่สำคญัของโครงการ 1. ถ่ายทอดความรู้/สาธิตการทำกับดัก กำจัดแมลงวันทอง 
งบประมาณ  55,350 บาท 

2. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การกำจัดแมลงวันทอง งบประมาณ  
87,750 บาท 

3. ติดตามและประเมินผล 

9 งบประมาณ 143,100 บาท  (หน่ึงแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

10 หน่วยงานดำเนินงาน หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนท ี

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนท ี

เบอร์โทร : 034-761814 

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ดำเนินกิจกรรม 

1. เกษตรกรมคีวามรู้ความเข้าใจสามารถใชเ้หยื่อพิษและกรงในการ
กำจัดกระรอกได ้
2. ผลผลิตด้านการเกษตร (มะพร้าว และไม้ผลอื่น ๆ)เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
5 ของผลผลิตทั้งหมด 
 (ลดการทำลายผลผลิตทางการเกษตรของกระรอกลง )                   

12 วิธีบริหารจัดการหรือการ
บำรุงรักษาดูแลโครงการแล้ว
เสร็จ 

ดำเนินการบริหารจัดการโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการและมอบวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัด
กระรอกแก่เกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการรายละ 1 ชุด เพือ่เกษตรกร
สามารถนำไปใชใ้ห้การป้องกันและกำจัดกระรอกเพื่อลดปริมาณการ
เข้าทำลายผลผลิตการเกษตร 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันกำจดักระรอกสวน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน  
    -  ค่าวิทยากร จำนวน 36 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท วันละ 4 ชั่วโมง            เปน็เงิน 21,600 
    2. ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 270 คน คนละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ       เป็นเงิน 
27,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 270 คน คนละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ  

                                                                                      เป็นเงิน 6,750 
    3. ค่าวัสด ุ  

- ค่าเหยื่อพิษ จำนวน 135 กิโลกรมั กิโลกรมัละ 250 บาท                         เป็นเงิน  33,750 
    - ค่ากรงดัก จำนวน 540 กรง กรงละ 100 บาท จำนวน เป็นเงิน 54,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (หนึ่งแสนสี่หมืน่สามพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 143,100 
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โครงการป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าวโดยใช้ฟีโรโมน 
 
ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

1 ชือ่โครงการ โครงการป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าวโดยใช้ฟีโรโมน 
2 ความสำคัญของโครงการ

หลักการและเหตุผล 
          ด้วยอำเภอบางคนที เป็นอำเภอหนึ่งที่ปลูกมะพร้าว ส่วนใหญ่ปลูก
มะพร้าวผล รองลงมาปลูกมะพร้าวอ่อน และมะพร้าวตาล ตามลำดับ ปัญหาการ
ปลูกมะพร้าวของอำเภอบางคนทีที่ทำให้ผลผลิตมะพร้าวลดลงอย่างมากได้แก่ 
ด้วงแรดเข้าทำลายต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นสาเหตุให้ด้วงไฟสามารถเข้าทำลายซ้ำเติม
หลักจากการทำลายของด้วงแรดมะพร้าว โดยด้วงไฟจะเกาะกินเนื้อเยื่อด้านใน
ของลำต้นลึกจนเป็นโพรงทำให้ต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายตายได้ ส่งผลให้เกษตรกร
มีรายได้ลดลง 
          จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที จึงเห็นควรจัดทำ
โครงการป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าวโดยใช้ฟีโรโมนขึ้น เพื่อแก้ปัญหาด้วงแรด
ทำลายมะพร้าว 
 

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าวให้ลดลงโดยใช้ฟีโรโมน (ด้วงแรด) 
2. เพื่อเพิม่ผลผลิตมะพร้าว   
3. เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรที่ปลูกมะพร้าว 
 

4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจถึงการป้องกันกำจัดด้วงแรด
ด้วยฟีโรโมน 

 

5 ผลผลิต/ ผลลพัธ์ ผลผลิต  ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมด เกษตรกรมีผลผลติ
มะพร้าวเพ่ิมมากขึ้น และมรีายได้เพิ่มขึ้นตาม 
ผลลัพธ ์ เกษตรกรมีส่วนร่วมและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง และสามารถ
ลดการระบาดของด้วงแรดลง 
 

6 ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสินค้า
เกษตรและประมง 
 

7 ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 
 

8 กิจกรรมที่สำคญัของ
โครงการ 

1. อบรม และถ่ายทอดความรู ้งบประมาณ  61,500 บาท 

2. สนับสนุนวสัดุตามโครงการฯ ได้แก่ ชุดกับดักฟีโรโมน  
งบประมาณ  195,000 บาท 
3. ติดตามและประเมินผล 
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ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

9 งบประมาณ 256,500 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

10 หน่วยงานดำเนินงาน หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
เบอร์โทร : 034-761814 

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ดำเนินกิจกรรม 

1. ลดระดับความรุนแรงจากการระบาดของศัตรูมะพร้าว 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าว และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 
สามารถพึ่งตนเองทางด้านการผลิต และการตลาด โดยการสร้างศักยภาพด้าน
การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนและภาค อุตสาหกรรม 

12 วิธีบริหารจัดการหรือการ
บำรุงรักษาดูแลโครงการแล้ว
เสร็จ 

ดำเนินการบริหารจัดการโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารว่ม
โครงการและมอบวัสดุ/อุปกรณ์ป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าว แก่เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการรายละ 1 ชุด เพื่อเกษตรกรสามารถนำไปใช้ให้การป้องกันและ
กำจัดด้วงแรดมะพร้าวภายในสวน 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันกำจดัด้วงแรดมะพร้าวโดยใช้ฟีโรโมน อำเภอบางคนท ี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน  
    -  ค่าวิทยากร จำนวน 40 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท วันละ 4 ชั่วโมง            เปน็เงิน 24,000 
    2. ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 300 คน คนละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ       เป็นเงิน 
30,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน คนละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ  

                                                                                      เป็นเงิน 7,500 
    3. ค่าวัสด ุ  

- ค่าชุดกับดักฟีโรโมน จำนวน 300 ชุด ชุดละ 600 บาท                         เป็นเงิน  180,000 
    - คู่มือป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว จำนวน 300 เล่มๆละ ๕๐ บาท                เป็นเงิน 15,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (สองแสนห้าหมืน่หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 256,500 
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โครงการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม ้
 

ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

1 ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้                                                                           

2 ความสำคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

          ด้วยอำเภอบางคนท ีเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร 
โดยเฉพาะผลไม้ ทั้งสวนเดี่ยวและสวนผสม ได้แก่ ส้มโอ ลิน้จี่  มะม่วง 
กล้วย ชมพู่ ชมพู่มะเหมี่ยว ฝรั่ง มะละกอ ลำไย และพืชผักสวนครัว 
(ปลูกแซม) เช่น พริกมันบางช้าง พริก ฯลฯ ในปัจจุบันเกษตรกร
ประสบปัญหาแมลงวันผลไมท้ำลายผลผลิตเสียหาย เกษตรกรจึงนิยม
ใช้สารเคมีฉีดพ่น ในการกำจดัแมลงวันผลไม้ เพื่อลดความเสียหายจาก
การทำลายผลผลิต ส่งผลให้มีสารเคมีตกคา้งในผลผลิต  แต่ไม่ได้ทำให้
ปริมาณแมลงวันผลไม้ลดจำนวนลงหรือหมดไปได้ เนื่องจากผลไม้แต่
ละชนิดออกผลไม่พร้อมกันทำให้มีผลไม้ตลอดทั้งปี แมลงวันผลไม้จึง
สามารถเพิ่มจำนวนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอดทั้งปีได้  

          ดังนั้น เพื่อยกระดับความรู้การป้องกันและกำจัดแมลงวัน
ผลไม้โดยวิธีผสมผสาน IPM และช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถจัดการ
สินค้าเกษตรให้ปลอดภัยไดร้ับมาตรฐาน เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
การผลิตลงได้ และเพ่ิมโอกาสการแข่งขันสนิค้าเกษตร จึงเห็นควร
จัดทำโครงการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้  เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ระบาดแมลงวันผลไมใ้นพื้นทีต่่อไป 

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ การป้องกันและ
กำจัดแมลงวันผลไม้ โดยวิธีผสมผสาน IPM และนำไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงวันผลไม้ 

3. เพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เพิ่มโอกาสการแข่งขนัทาง
การตลาด 

4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจ ถึงการป้องกันและ
กำจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน IPM และนำไปใชไ้มน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 

5 ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต ผลผลติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ของผลผลติทั้งหมด 

ผลลัพธ ์ลดการระบาดของแมลงวันผลไม ้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

6 ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
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ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

7 ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

8 กิจกรรมที่สำคญัของโครงการ 1. ถ่ายทอดความรู้/สาธิตการทำกับดัก กำจัดแมลงวันทอง 
งบประมาณ  24,600 บาท 

2. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การกำจัดแมลงวันทอง งบประมาณ  
195,000 บาท 

3. ติดตามและประเมินผล 

9 งบประมาณ 71,600 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

10 หน่วยงานดำเนินงาน หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนท ี

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนท ี

เบอร์โทร : 034-761814 

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ดำเนินกิจกรรม 

1. เกษตรกรผูป้ลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว จำนวน 120 ราย มี
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธี
ผสมผสาน IPM ในสวนของตนเองได้ และสามารถถ่ายทอดสู่
เกษตรกรรายอื่นได้ 

2. ลดระดับความรุนแรงจากการระบาดของแมลงวันผลไม้ในพื้นที ่

3. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เพิ่มโอกาสการ
แข่งขันทางการตลาดได้ 

12 วิธีบริหารจัดการหรือการ
บำรุงรักษาดูแลโครงการแล้ว
เสร็จ 

ดำเนินการบริหารจัดการโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการและมอบวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้กำจัดแมลงวันผลไม้ให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายละ 1 ชุด เพื่อเกษตรกรสามารถ
นำไปใช้ทำกับดักแมลงวันผลไม้เพื่อลดปริมาณการเข้าทำลายผลผลิต
ทางการเกษตร 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้อำเภอบางคนท ี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน  
    - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท  เป็นเงนิ 9,600 
    2. ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 คน คนละ 100 บาท จำนวน 1 วัน    เป็นเงิน 
12,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 คน คนละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ  

                                                                                      เป็นเงิน 3,000 
    3. ค่าวัสด ุ  

- ค่าสารเมธลิยจูินอล ขนาด 30 ซีซี/ขวด จำนวน 120 ขวด ขวดละ 320 บาท    เป็นเงิน  38,400 
    - ค่าสารเคมีคาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) ขนาด 1 ลิตร จำนวน 4 ขวด                    
       ขวดละ 400 บาท                                                                                 เป็นเงนิ 1,600 
    - ค่าลวด เบอร์ 18 จำนวน  20 กิโลกรัม กโิลกรัมละ  80  บาท                          เป็นเงิน  1,600 

- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 120 ชุด ชุดละ 45 บาท             เป็นเงิน 
5,400 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เจ็ดหมื่นหนึ่งพนัหกร้อยบาทถ้วน) 71,600 
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โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยจากมลูไส้เดือน 
 

ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

1 ชื่อโครงการ โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน 

2 ความสำคัญของ
โครงการหลักการ
และเหตุผล 

          อำเภอบางคนท ีมีพื้นที่ทำการเกษตรแบบร่องสวน ซึ่งทำอาชีพเกษตรกรรมมา
หลายชั่วอายุคน และยึดติดกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
ทำให้โครงสร้างและสภาพของดินและน้ำเสียสมดุล จึงต้องค้นหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพ
ดินโดยใช้ธรรมชาติในการเกื้อกูลระบบโครงสร้างของดินให้กลับมาเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การปลูกพืชต่างๆเกษตรกรตำบลบางคนที โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่(Young 
Smart Farmer) ได้ดำเนินการศึกษาการปรับปรุงดินมาหลากหลายวิธีแต่ก็ไม่ได้ผลเป็นที่
น่าพอใจ แล้วก็มาได้เจอสิ่งที่ค้นหาคือมูลไส้เดือนที่สามารถปรับปรุงดินได้ดี และเป็นแบบ
ธรรมชาติที่ปรับปรุงดินและฟื้นฟูได้ดีเป็นที่น่าพึงพอใจ มูลไส้เดือนจะช่วยฟ้ืนฟูคุณภาพ
ของดินให้กลับมามีคุณภาพที่ดีแบบยั่งยืน และยังสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นปุ๋ย
ทางใบได้ดีอีกด้วย  

          เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกร จึงเกิดเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนเพ่ือ
จะช่วยให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนในการปรับปรุงคุณภาพดินแบบยั่งยืน และลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร ทำใหผ้ลิตทางการเกษตรปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผูบ้ริโภคและยัง
สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเป็นการส่งเสริมเกษตรกรและสมาชิกได้ดูแล
พื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณแ์บบเดิม 

3 วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อให้เกษตรกรและผูส้นใจ ได้รับความรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยจาก
มูลไส้เดือน มากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพดินของเกษตรกร 

3. ให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนในการผลิต 

4. ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต 

4 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของเกษตรกร ที่ร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน 

5 ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต ลดปรมิาณการใช้ปุ๋ยเคมี 

ผลลัพธ ์เกษตรกรได้พัฒนาความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยจากมลูไส้เดือน 

6 ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสินค้าเกษตร
และประมง 

 

7 ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
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ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

8 กิจกรรมที่สำคญัของ
โครงการ 

1. ถ่ายทอดความรู ้งบประมาณ  43,050 บาท 

2. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ ์งบประมาณ  66,150 บาท 

3. ติดตามและประเมินผล 

9 งบประมาณ 109,000 บาท  (หน่ึงแสนเก้าพันบาทถ้วน) 

10 หน่วยงานดำเนินงาน หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนท ี

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนท ี

เบอร์โทร : 034-761814 

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการดำเนิน
กิจกรรม 

1. เกษตรกรผูเ้ข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการในการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน 
และสามารถถา่ยทอดสู่เกษตรกรรายอื่นได้ 

2. ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืช  

3. เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น 

4. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในพ้ืนที่ 

12 วิธีบริหารจัดการหรือ
การบำรุงรักษาดูแล
โครงการแล้วเสร็จ 

ดำเนินการบริหารจัดการโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการและ
มอบวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลี้ยงใส่เดือน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายละ 1 ชุด 
เพื่อเกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดใชเ้ลี้ยงใส่เดือนเพื่อผลติปุ๋ยใช้ภายในสวนต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนอำเภอบางคนท ี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
 

รายการ จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน  
    - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 7 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท  เป็นเงนิ 16,800 
    2. ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 210 คน คนละ 100 บาท จำนวน 1 วัน    เป็นเงิน 
21,000 

- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จำนวน 210 คน คนละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ  

                                                                                      เป็นเงิน 5,250 
    3. ค่าวัสด ุ  

- ตัวไส้เดือนพันธุ ์AF จำนวน 105 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 500 บาท               เป็นเงิน  52,500 
    - กะละมังพลาสติกสีดำ จำนวน 210 ใบ ใบละ 30 บาท                              เป็นเงิน                                                        6,300 
    - มูลวัว จำนวน 210 กระสอบ กระสอบละ 35 บาท                                     เป็นเงิน  7,350 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 109,200 
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