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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  
1. ด้านกายภาพ  

เทศบาลต าบลบางกระบือ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม เดิมมีฐานะเป็นสภาต าบลจัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  ต่อมาได้รับยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม  พ.ศ.2539 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ครั้นเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบือในขณะนั้นได้
ด าเนินการขอเสนอยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล และ ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทย ว่า
มีความเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเทศบาลต าบลบางกระบือ ประกาศ    
ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2552 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
1.1.1 ที่ตั้ง 

เทศบาลต าบลบางกระบือ ตั้งอยู่  1 หมู่ที่  1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอ              
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 เป็นต าบลหนึ่งในจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง  
ของอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอ าเภอบางคนที ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอบางคนที ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง
ประมาณ 14 กิโลเมตร 

1.1.2 อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

   ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

  1.1.3 เนื้อที ่
เทศบาลต าบลบางกระบือ  มีเนื้อที่ประมาณ  4.26 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ  1,964 ไร่ 
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1.1.4 แผนที่ต าบลบางกระบือ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของต าบลบางกระบือนั้น พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพของ

ดินเป็นดินเหนียวปนทรายมีคลอง ล าประโดง น้อยใหญ่ กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่และไหลผ่านทั่วถึงทั้งต าบล 
ส่งผลให้พ้ืนที่มีสภาพชุ่มน้ า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งพ้ืนดินและใต้น้ า จากสภาพ
ภูมิประเทศเช่นนี้ ท าให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ าและทางบก และการประกอบอาชีพ
ด้านกสิกรรม เพาะปลูก เช่น มะพร้าว ส้มโอ กล้วย และลิ้นจี่ เป็นต้น  รวมถึงเหมาะแก่การท าประมง
ประเภทการเลี้ยงปลาน้ าจืดเป็นอย่างยิ่ง 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของต าบลบางกระบือ มีภูมิอากาศเช่นเดียวกับภูมิอากาศโดยทั่วไป
ของจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวคือสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควรประกอบกับอยู่ใกล้ทะเลจึงมีความ
ชุ่มชื้นอยู่เสมอ ในฤดูหนาวจึงไม่หนาวจัดและฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 
28.1 องศาเซลเซียส และในปีหนึ่ง ๆ จะมี 3 ฤด ูคือ 

ฤดูร้อน  ช่วงเดือนมีนาคม - กลางเดือนมิถุนายน 
ฤดูฝน  ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในเขตต าบลบางกระบือ พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มสภาพของดินเป็นดิน
เหนียวปนทราย อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่จึงเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะต่อการท าการเกษตร เช่น ท าสวนมะพร้าว สวนส้มโอ สวนลิ้นจี่ เป็นต้น 

 
๒. ด้านการเมือง / การปกครอง 

๒.๑ เขตปกครอง 

ต าบลบางกระบือ อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 หมูบ้าน ประกอบด้วย 

- หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย   
   - หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง   
   - หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ 

- หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ 
- หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ 

ซึ่งเขตการปกครอง ทั้ง 5 หมู่บ้าน นั้น มีฝ่ายปกครองท้องที่ต าบลบางกระบือ         
น าโดย ก านันต าบลบางกระบือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน สารวัตรก านัน ทั้ง 5 หมู่บ้าน 
เป็นผู้น าท้องที่ต าบลบางกระบือ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ ในหมู่บ้านและต าบล  
 ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลบางกระบือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก แบ่งเขตการ
เลือกตั้งท้องถิ่นออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยมีนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน และมีสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6  คน รวม
จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตการเลือกตั้ง จ านวนทั้งสิ้น  12  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ 
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(1) การแบ่งเขตการเลือกตั้งท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ   
 

เขตเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือกตั้งท่ี 2 
หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ (บางส่วน) 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ  
หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ (บางส่วน)  หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ 

 

(2) จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ 
 ส าหรับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ ซึ่งท าการ

จ าแนกตามการแบ่งเขตการเลือกตั้งในแต่ละเขตการเลือกตั้ง ได้ดังนี้ 
จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนและหลังเพิ่ม – ถอนชื่อ (จ านวนเท่าเดิมไม่มีการเพิ่มถอนชื่อ) 

หน่วย
เลือก 
ตั้ง 

ชื่อหมู่บ้าน 
(สถานที่เลือกตั้ง) 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก ฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก ฯ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เขตเลือกตั้งท่ี 1 
1 หมู่ที่ 1 และ หมู่

ที่ 3 บางส่วน 
(บริเวณเต๊นท์วัด
ตะโหนดราย) 

235 258 493 235 258 493 

2 หมู่ที่ 2 (บริเวณ
เต๊นท์วัดตะโหนด
ราย) 

161 177 338 161 177 338 

เขตเลือกตั้งท่ี 2 
1 หมู่ที่ 3 บางส่วน 

และ หมู่ที่ 4      
(ศาลาต้นกราง) 

268 298 566 268 298 566 

2 หมู่ที่ 5 (เต็นท์
ลานตลาดพรพระ
ร่วง) 

135 137 272 135 137 272 

รวม 799 870 1,669 799 870 1,669 
 

ที่มาของข้อมูล : อ้างอิงข้อมูลจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลบางกระบือ  
          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 
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โครงสร้างการบริหาร 
เทศบาลต าบลบางกระบือ แบ่งส่วนราชการและการบริหาร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลบางกระบือ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางกระบือ ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางกระบือ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบางกระบือ 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางกระบือ 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางกระบือ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางกระบือ 

นายกเทศมนตรีต าบลบางกระบือ 

(ท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน) 

รองนายกเทศมนตรีต าบลบางกระบือ ๒ คน 
(มาจากการแต่งตัง้ของนายกเทศมนตรี) 

เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบางกระบือ   
(มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี) 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบางกระบือ   
(มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี) 

พนักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

ปลัดเทศบาลต าบลบางกระบือ 

หัวหน้าส่วนราชการ 

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
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ข้อมูลบุคลากรเทศบาลต าบลบางกระบือ ประกอบด้วย 
 

ต าแหน่ง รวมจ านวน (คน)/ต าแหน่ง 
1. คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบางกระบือ (ฝ่ายการเมือง)  
              1.1  นายกเทศมนตรี 1 
              1.2  รองนายกเทศมนตรี 2 
              1.3  เลขานุการนายกเทศมนตรี   1 
              1.4  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   1 

รวม 5 
2. พนักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ (ฝ่ายประจ า) 
     2.1  ปลัดเทศบาล 1 
     2.2  ส านักปลัด 
              2.2.1  หวัหน้าส านักปลัด   นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน 
              2.2.2  นักพัฒนาชุมชน 1 
              2.2.3  นักจัดการงานทั่วไป 1 
              2.2.4  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 
              2.2.5  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 
              2.2.6  คนงานทั่วไป 2 

รวม 6 
     2.3  กองคลัง 
             2.3.1  ผู้อ านวยการกองคลัง 1 
             2.3.2  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 
             2.3.3  ผูช้่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 
             2.3.4  พนักงานจ้างเหมาบริการ 2 

รวม 5 
     2.4 กองช่าง  
             2.4.1  ผู้อ านวยการกองช่าง 1 
             2.4.2  ผูช้่วยนายช่างโยธา 1 
             2.4.3 พนักงานจ้างเหมาบริการ 2 

รวม 4 
     2.5  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
             2.5.1  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน 

รวม 0 
     2.6  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
             2.6.1  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 
            2.6.2 พนักงานจ้างเหมาบริการ 1 

รวม 2 
 รวมบุคลากรทั้งฝ่ายบริหาร/พนักงานเทศบาลทั้งสิ้น 22 

 
 



 
7 

 

 
 

สรุป  ข้อมูลจ านวนบุคลากรเทศบาลต าบลบางกระบือ  ได้ดังนี้ 
   - คณะผู้บริหาร   จ านวน  5  คน   

- ข้าราชการประจ า    จ านวน  7  คน 
- ลูกจ้างประจ า      จ านวน  1  คน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน  3  คน 
- คนงานทั่วไป      จ านวน  2  คน 
- พนักงานจ้างเหมาบริการ    จ านวน  5  คน 

 

ที่มาของข้อมูล : งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ  
          ข้อมูล ณ วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

เทศบาลต าบลบางกระบือ มีประชากรรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,002 คน โดยจ าแนกเป็น
เพศชาย จ านวน 969 คน เพศหญิง จ านวน 1,033 คน จ าแนกได้ดังนี ้

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เพศชาย 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เพศหญิง
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 บ้านตะโหนดราย 173 48.06 187 51.94 360 17.98 
2 บ้านคลองสวนกลาง 199 48.54 211 51.46 410 20.48 
3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ 235 48.96 245 51.04 480 23.98 
4 บ้านบางกระบือ 193 46.73 220 53.27 413 20.63 
5 บ้านหนองอ้อ 169 49.85 170 50.15 339 16.93 
รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น 969 48.40 1,033 51.60 2,002 100 

 

ที่มาของข้อมูล : ส านักทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอบางคนที ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
 

สรุป เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล โดยจ าแนกระหว่างเพศชายกับเพศหญิง เทียบกับจ านวน
ประชากรทั้งหมด พบว่า  

- ประชากรเพศหญิงมีจ านวน 1,033 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 51.60 ของ
จ านวนประชากรทั้งหมด  

- ประชากรเพศชายมีจ านวน 969 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 48.40 ของ
จ านวนประชากรทั้งหมด  

- ประชากรเพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

- หมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบาง
ใหญ่ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 480 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 23.98 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

- หมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ หมูที่ 5 บ้านหนองอ้อ มี
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 339  คน โดยคิดเป็นร้อยละ 16.93 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 

(1) ตางรางเปรียบเทียบเฉพาะจ านวนประชากรเพศชายของเทศบาลต าบลบางกระบือ  
ซึ่งท าการเปรียบเทียบจ านวนประชากรเพศชายในแต่ละหมู่บ้าน ได้ดังนี้ 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เพศชาย 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 บ้านตะโหนดราย 173 17.85 
2 บ้านคลองสวนกลาง 199 20.54 
3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ 235 24.25 
4 บ้านบางกระบือ 193 19.92 
5 บ้านหนองอ้อ 169 17.44 

รวมจ านวนประชากรเพศชายทั้งสิ้น 969 100 
ที่มาของข้อมูล : ส านักทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอบางคนที ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

 

สรุป เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล โดยการจ าแนกข้อมูลเพศชายแต่ละหมู่บ้าน พบว่า 
- หมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรเพศชายมากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านคลอง

กลางบางใหญ่ จ านวน 235 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 24.25 ของจ านวนประชากรเพศชายทั้งหมด  
- หมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรเพศหญิงน้อยทีสุ่ด ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ  

จ านวน 169 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 17.44 ของจ านวนประชากรเพศชายทั้งหมด   
 

(2) ตางรางเปรียบเทียบเฉพาะจ านวนประชากรเพศหญิงของเทศบาลต าบลบางกระบือ  
ซึ่งท าการเปรียบเทียบจ านวนประชากรเพศหญิงในแต่ละหมู่บ้าน ได้ดังนี้ 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เพศหญิง 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

1 บ้านตะโหนดราย 187 18.10 
2 บ้านคลองสวนกลาง 211 20.43 
3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ 245 23.72 
4 บ้านบางกระบือ 220 21.30 
5 บ้านหนองอ้อ 170 16.46 

รวมจ านวนประชากรเพศหญิงทั้งสิ้น 1,033 100 
ที่มาของข้อมูล : ส านักทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอบางคนที ข้อมูล ณ วันที ่1 มิถุนายน 2564 
 

สรุป เมื่อเปรียบข้อมูล โดยการจ าแนกข้อมูลเพศหญิงแต่ละหมู่บ้าน พบว่า   
- หมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรเพศหญิงมากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านคลอง

กลางบางใหญ่  จ านวน 245 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 23.72 ของจ านวนประชากรเพศหญิงทั้งหมด 
- หมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรเพศหญิงน้อยที่สุดได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ  

จ านวน 170 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 16.46 ของจ านวนประชากรเพศหญิงทั้งหมด   
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3.2 จ านวนครัวเรือน 
เทศบาลต าบลบางกระบื อ มีจ านวนครั ว เ รื อนทั้ ง สิ้ น  688  หลั งคา เ รื อน                   

สามารถจ าแนกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ได้ดังนี ้
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
1 บ้านตะโหนดราย 130 18.90 
2 บ้านคลองสวนกลาง 120 17.44 
3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ 207 30.08 
4 บ้านบางกระบือ 129 18.75 
5 บ้านหนองอ้อ 102 14.82 

รวมจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 688 100 
 

ที่มาของข้อมูล : ส านักทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอบางคนที ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
 

  สรุป เมื่อท าการเปรียบเทียบจ านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน พบว่า   
- หมู่บ้านที่มีจ านวนครัวเรือนมากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ 

มีจ านวนทั้งสิ้น 207 หลังคาเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ 30.08 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด   
- หมู่บ้านที่มีจ านวนครัวเรือนน้อยที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ มีจ านวน 

102 หลังคาเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ 14.82  ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 
 
๔. สภาพทางสังคม 

 ๔.๑ การศึกษา  

  4.1.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 1 แห่ง 
       - กศน. ต าบลบางกระบือ   

  4.1.2 ศูนยก์ารเรยีนรู้ชุมชนต าบลบางกระบือ จ านวน 2 แห่ง 
             - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล 
    - ศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง  
  4.1.3 ห้องสมุดศูนย์การอ่านการเขียนต าบลบางกระบือ จ านวน 1 แห่ง 
  4.1.4 ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวน 2 แห่ง 

- ที่อ่านหนังสือบ้านหนังสือชุมชน เลขที่ 61 หมู่ที่ 1   
- ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

 ๔.๒ สาธารณสุข 

  ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ  มีหน่วยงานราชการทางด้านสาธารณสุข                 
จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกระบือ ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในต าบลบางกระบือ และยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ค่อยให้บริการ
เกี่ยวกับสุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค โดยให้ค าแนะน า 
ถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว แกนน าชุมชนในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
การสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุด รวมถึงให้บริการสาธารณสุข
แก่ประชาชน เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจวัดความดันโลหิต 
การตรวจหาน้ าตาลในปัสสาวะ การตรวจหาน้ าตาลในเลือด การส่งต่อผู้ป่วย และการติดตามดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการ 
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๔.๓ อาชญากรรม 
  ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ มีฝ่ายปกครองท้องที่ต าบลบางกระบือ ซึ่งน าโดย 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน อปพร. รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ฯลฯ ที่ดูแลความ
สงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ป้องปรามการก่ออาชญากรรมในด้านต่าง ๆ เพ่ือความสงบสุขของประชาชน
ต าบลบางกระบือ โดยมีที่ท าการหลักในพ้ืนที่ ดังนี้ 

4.3.1 ที่ท าการก านันต าบลบางกระบือ จ านวน  1  แห่ง 
  4.3.2 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  4  แห่ง 

4.3.3 ศูนย์ อปพร.ต าบลบางกระบือ จ านวน ๑  แห่ง 
 ๔.๔ ยาเสพติด 

  พ้ืนที่ต าบลบางกระบือ เป็นพ้ืนที่ที่มีการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด      
อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง จึงท าให้ปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบล            
บางกระบือน้อยมาก 
 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
  4.5.1 ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเรื่องที่อยู่
อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
  4.5.2 มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คอยให้ความช่วยเหลือประชาชน         
ในพ้ืนที่เมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาทภัย อุกทกภัย เป็นต้น 
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
  5.1.1 การคมนาคมขนส่งทางบก 
   - ถนนลาดยาง  จ านวน  12  สาย 
    - อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล  จ านวน  7  สาย 
    - อยู่ในความดูแลรับผิดชอบหน่วยงานราชการอ่ืน  จ านวน  5  สาย 
   - ถนนคอนกรีต  จ านวน  3  สาย 
   - ถนนลูกรังหินคลุก จ านวน  3  สาย 
   - ทางเดินเท้า คสล. จ านวน  16  แห่ง 
  5.1.2 การคมนาคมขนส่งทางน้ า 
   - คลองขวาง    

- คลองบางกระบือ 
   - คลองสวนกลาง    

- คลองบางใหญ่ 
   - คลองป่าช้า    

- คลองสวโคน  
- คลองหนองอ้อ 

   - คลองหลังวัดตะโหนดราย  
- คลองบ้านผู้ใหญ่พูน 

   - คลองบ้านแม่เนี๊ย 

  ซึ่งคลองหลักทุกคลองสามารถเชื่อมต่อกันและนอกจากนี้ยังมีล าประโดงสาธารณะ
ประโยชน์น้อยใหญ่ กระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่  
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 ๕.๒ การไฟฟ้า 

ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยมีประชากรได้
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ทั้ง 688 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงมีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตาม
ถนนและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 ๕.๓ การประปา 

  ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ มีน้ าประปาใช้ทั้ง 5 หมู่บ้าน  โดยมีประชากร         
ไดใ้ช้น้ าประปาอย่างทั่วถึง ทั้ง 688 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยจ าแนกเป็น  

5.3.1 ประปาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางกระบือ  
         จ านวน  2 แห่ง ได้แก่ 
  - ประปา หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย 
  - ประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ 
5.3.2 ประปาที่อยู่ในความดูแลของหมู่บ้าน  จ านวน  3 แห่ง 

- ประปา หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง 
- ประปา หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ 
- ประปา หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ 

5.3.3 ประปาส่วนภูมิภาค เขา้ถึงทั้ง 5 หมู่บ้าน (แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งต าบล) 
 ๕.๔ โทรศัพท์ 
  5.4.1 โทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ในอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  

  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร เพราะเป็น
พ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะท าสวนมะพร้าว และนอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผลทางการเกษตร
อ่ืน เช่น สวนส้มโอ สวนลิ้นจี่ สวนกล้วย สวนมะม่วง เป็นต้น  
 ๖.๒ การประมง 
  พ้ืนที่เทศบาลบางกระบือ ไม่ติดพ้ืนที่ชายฝั่งริมทะเล จึงท าให้ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
บางกระบือ ไม่มีการประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก แต่ยังมีบางครัวเรือนเลี้ยงปลาน้ าจืดเพ่ือการบริโภค 
เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีประชาชน หากุ้ง หอย ปู ปลา จากแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย 
เท่านั้น เพราะพ้ืนทีโ่ดยส่วนใหญ่มีคลอง และล าประโดงน้อยใหญ ่ไหลผ่านทั่วถึงทั้งต าบล  
 ๖.๓ การปศุสัตว์ 
  พ้ืนที่เทศบาลต าบลบางกระบือ เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  มีคลอง และล าประโดงน้อยใหญ่
หลายสาย ประชาชนจึงไม่นิยมท าการปศุสัตว์ หรือ เลี้ยงสัตว์ในเชิงธุรกิจนัก มีเพียงเลี้ยง สุนัข  แมว ไก่ 
ไว้ในครัวเรือนเท่านั้น  
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 ๖.๔ การบริการ 

  - สถานีบริการน้ ามัน (เป็นปั้มขนาดเล็ก) และตู้เติมน้ ามันหยอดเหรียญ 
  - ร้านค้าแบบบริการ 
  - ร้านสะดวกซ้ือ 
  - ร้านอาหารตามสั่ง 
  - สถานที่บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
  - สถานที่บริการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ 
  - อ่ืน ๆ 
 ๖.๕ การท่องเที่ยว 
 

พ้ืนที่ต าบลบางกระบือ มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่สร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนี้ 

6.5.1 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณี   
 (1) วัดตะโหนดราย ตั้ งอยู่ที่พื้นที่บ้านบางกระบือ  ตั้ งอยู่ เลขที่  ๒๔ หมู่  ๑                 

ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สังกัดมหานิกาย (สังกัดการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕)  
เขตและอุปจารของวัด ทิศตะวันออกติล าประโดง ทิศตะวันตกติดล าคูข้างวัด ทิศเหนือติดคลองบางใหญ่ 
ทิศใต้ติดถนนลาดยาง เดิมมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลงต่อมาเหล่าบรรดาเจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนได้
ร่วมกันพัฒนาวัดและได้จัดซื้อที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์เพ่ิมเติมรวมได้ทั้งหมด จ านวน ๕๕ ไร่ ๓ งาน ๗๒ 
ตารางวา โดยจัดสรรให้ญาติโยมบริเวณใกล้เคียงวัดได้อยู่อาศัย และเช่าประกอบท ามาหากินด้วยดีตลอด
มา 
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6.5.2 สถานที่ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(1) บ้านเตาไทยเดิม (Baantaothaideam) บ้านเตาไทยเดิม (Baantaothaideam) 

ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 ถนนสมุทรสงคราม – บางแพ หมู่ที่  4 ต าบล                        
บางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 ที่อยู่นี้ตั้งอยู่บนถนน ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 325, บางกระบือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การมาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวนในการท าน้ าตาลมะพร้าว ทั้งมีที่พักที่พร้อม
รับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ และอยากสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชาวสวน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง
หนึ่งของต าบลบางกระบือ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจ านวนมาก ส าหรับสินค้า 
ประกอบด้วย น้ าตาลมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว, น้ ามันมะพร้าวแท้ 100 % เป็นต้น 
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 (2) เตาไทยเดิม 2 เตาไทยเดิม 2 สืบทอดกันมาช้านาน 100 กว่าปี ซึ่งปัจจุบันจะ
เป็นรุ่นที่ 3 โดยมี นายไพโรจน์ คงวิจิตร อายุ 51 ปี เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เตาไทย
เดิม 2 ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท สส.3011 ที่อยู่ 83 หมู่ที่ 3 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
การมาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวนในการท าน้ าตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง
หนึ่งของต าบลบางกระบือ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจ านวนมาก ส าหรับสินค้า 
ประกอบด้วย น้ าตาลมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว, น้ ามันมะพร้าวแท้ 100 %, อ่ืนๆ อีก
มากมาย 
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(3) เตาตาหวาน ต้ังอยู่ หมู่ที่ 4 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
บนถนนสายสมุทรสงคราม – บางแพ เตาตาหวาน เป็นการผลิตงานหัตถกรรมจากมะพร้าว ด้วยความที่
ชื่นชอบงานจากมะพร้าว จึงสนใจเป็นพิเศษ เพราะนอกจากผลมะพร้าวมีน้ าให้เราได้ดื่มกิน ยังมีใบที่
สามารถน ามาสานท าของใช้ต่าง ๆ ได้ เอาแกนกลางของใบมาท าไม้กวาดทางมะพร้าวได้อีก และยอด
มะพร้าวยังน ามาประกอบอาหารได้ด้วย อีกทั้งต้นยังสามารถน ามาสร้างสิ่งก่อสร้างได้ ไม่ว่าจะสร้าง
สะพาน หรือผนังบ้านก็สามารถท าได้ เรียกได้ว่า ต้นมะพร้าวมีประโยชน์ทุกส่วนจริง ๆ ชื่อ เตาตาหวาน 
ไม่ได้หมายถึงเตา แต่เป็นชื่อของคุณตาของเจ้าของรุ่นปัจจุบัน ซึ่งคุณตาชื่อหวาน เลยใช้ชื่อว่า เตา
ตาหวาน เตาที่ ใช้ท าน้ าตาลก็มีอายุ ร้อยกว่าปีแล้ว สินค้าที่จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว                   
งานหัตกรรมจากมะพร้าว นอกจากจะมีงานหัตถกรรมจากมะพร้าวแล้ว ยังมีการผลิตน้ ามันมะพร้าว 
น้ าตาลจากมะพร้าวที่มีความหอมและอร่อย ที่เตาตาหวานยังมีบ้านอายุกว่าร้อยปี ที่ยังคงสภาพเดิมอีก
ด้วย 
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  (4) ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางตันหยง สุขเกษม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มโดยการส่งเสริม
จากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางคนที เริ่มจากเป็นผู้สืบทอดการท าเกษตรกรโดยการน าน้ าตาลสด
ของมะพร้าว มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มแรกจะจัดจ าหน่ายที่บ้านจะ
มีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อ ปัจจุบันได้ออกจ าหน่ายตลาดน้ าบางน้อย และสถานที่ต่าง  ๆ ที่จัดงาน
ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่ง
แห่งที่ขึ้นชื่อของต าบลบางกระบือ และขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ ที่เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท าน้ าตาลมะพร้าวที่ส าคัญของชุมชน ทั้งยังมี
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ และสร้างชื่อเสียงให้คนในชุมชน 
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๖.๖ อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรม

ในครัวเรือน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางกระบือ เช่น โรงผลิตน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลทรายกรวด 
น้ าตาลมะพร้าว โรงผลิตมะพร้าวขาว นอกจากนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจขนาดย่อม เช่น การแปรรูปอาหารหวาน  
ผลไม้ต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อ เช่น มะพร้าวแก้ว ผลไม้เชื่อม ผลไม้กวน ผลไม้แช่อิ่ม เป็นต้น 
 ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  การพาณิชย์กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ  สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
6.7.1 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ประกอบด้วย 

    - สถานีบริการน้ ามัน (เป็นปั้มขนาดเล็ก) ตู้เติมน้ ามันหยอดเหรียญ 
    - ร้านค้าแบบบริการ 
    - ร้านสะดวกซ้ือ 
    - ร้านอาหารตามสั่ง 
    - สถานที่บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
    - สถานที่บริการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ 
    - ร้านตกแต่งผมชายและหญิง 
    - อ่ืน ๆ 
   6.7.2 สถานประกอบการเทศพาณิชย์ ประกอบด้วย 
    - ประปา   
   6.7.3 สถานประกอบการด้านบริการ ประกอบด้วย 
    - ที่พักโฮมสเตย์ 
   6.7.4 อาชีพ ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ มีอาชีพ ดังนี้ 
 

     - อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท าสวนผลไม้ เช่น มะพร้าว ส้มโอลิ้นจี่ 
กล้วย มะม่วง ฯลฯ 

 - อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ ผลิตและแปรรูปน้ าตาล
มะพร้าว แปรรูปมะพร้าวขาว  ผลิตและแปรรูปอาหาร เช่น  มะพร้าวแก้ว ผลไม้เชื่อม ผลไม้กวน ผลไม้
แช่อิ่ม กลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง ไม้กวาดทางมะพร้าว ฯลฯ 

 - อาชีพค้าขาย ได้แก่ ขายของช า ขายของตามตลาดนัด ขายน้ ามัน
เชื้อเพลิง ขายอาหารตามสั่ง ฯลฯ 

  - อาชีพรับจ้าง ได้แก่ รับจ้างท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ใน
จังหวัดข้างเคียงและรับจ้างทั่วไปในเขตจังหวัด 

      - อาชีพธุรกิจการบริการ ได้แก่ ที่ พักโฮมสเตย์  ซ่อมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ร้านตัดผมชาย/หญิง 

     - อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
6.7.5 กลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
   - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง หมู่ที่  3 โดย นางตันหยง                

สุขเกษม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มโดยการส่งเสริมจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางคนที เริ่มจากเป็นผู้
สืบทอดการท าเกษตรกรโดยการน าน้ าตาลสดของมะพร้าว มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวใน
รูปแบบต่าง ๆ เริ่มแรกจะจัดจ าหน่ายที่บ้านจะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อ ปัจจุบันได้ออกจ าหน่าย
ตลาดน้ าบางน้อย และสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านตันหยง เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งที่ขึ้นชื่อของต าบลบางกระบือ 
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        - กลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ต าบลบางกระบือ โดย
นางสาวรัตนา ลาภพูนประเสริฐ เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือร่วมกันเพื่ออนุรักษ์การเย็บกระทงใบตองแห้ง ให้ประชาชนมีรายได้ 
กลุ่มเป็นตัวกลางในการรับซื้อ-ขายกระทงใบตองแห้ง 

ข้อมูลการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลมะพร้าว  
และการจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลกรวดในต าบลบางกระบือ 

 

ล าดับที่ หมู่ที่ ชื่อ – สกุล รายละเอียด 
1 1 นางองุน่  เจียตั๊ด   ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลกรวด 
2 1 นางณัฐธิณ ี ภู่ระย้า  ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลกรวด 
3 1 นายสิทธิพล  กลิ่นประสม จ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลกรวด 
4 1 นางอุสา  เอมโอฐ ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลกรวด 
5 1 นางสาวกันยารัตน์  ยอดพินิจ การผลิตผลิตภัณฑ์น้ าตาลกรวด จ าหน่ายปลีก

และส่ง 
6 1 นางสตรีรัตน์  ประทุมทอง  การขายปลีกน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลปึก 

น้ าตาลกรวดทุกชนิด 
7 1 นายธนกฤต  เจียตั๊ด  จ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 
8 1 นางสาวนฤมล  ไวยประเสริฐ จ าหน่ายน้ าตาลปี๊บ 
9 2 นายสมจิตต์  ลัดดาวัลย์ ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 

10 2 นายส าราญ  ภานุมาส ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 
11 2 นางรัมภา  จันทามิ จ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลกรวด 
12 2 นายสายชล  เนียมนะภา ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 
13 2 นางสาวมณี  ภานุมาส ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 
14 3 นางวราภรณ์  แตงสอน ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลกรวด 
15 3 นางสาวยุพา  สินประเสริฐ ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 
16 3 นายสถาพร  หอมตลบ  ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 
17 3 นางตันหยง  สุขเกษม  ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 
18 3 นายส าอาง  สิทธิประสงค์  ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 
19 3 นายวีรชาติ เล็กเครือ

สุวรรณ  
ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 

20 4 นางสาวมณีธรณ์  ขะสุขใจ การขายปลีกน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลปึก 
น้ าตาลกรวดทุกชนิด 

21 5 นายประเสริฐ  อินทร์จันทร์ ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 
22 5 นายสุริยัน  แสงทับทิม  ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 
23 5 นางสะอาด สิทธิประสงค์  ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว 
24 5 นายเสกสรรค์  แสงวิภาค การขายปลีกน้ าตาลมะพร้ าว  น้ าตาลปึก 

น้ าตาลกรวดทุกชนิด 
 

ที่มาของข้อมูล : เทศบาลต าบลบางกระบือ, ข้อมูลจากการส ารวจและการจดทะเบียนพาณิชย์ 
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๖.๘ แรงงาน 

 แรงงานในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางกระบือ  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในพ้ืนที่ แต่มีบางส่วน
เป็นแรงงานที่มาจากต่างพ้ืนที่ และเป็นแรงงานต่างด้าว อีกจ านวนหนึ่ง เช่น แรงงานจากประเทศ            
เมียนมา เป็นต้น 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.๑ การนับถือศาสนา 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบางกระบือส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดตะโหนราย        
เป็นสถาบันหลักทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมใจ และยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน 

 7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  วันส าคัญของทางราชการและรัฐพิธี 

- ประเพณีลอยกระทง  
  - ประเพณีสงกรานต์ 
  - งานประจ าปีของวัดตะโหนดราย ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม ของทุกปี 

- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  - งานประเพณีแห่พระประจ าปีของต าบลบางกระบือ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่และ
ละแวกใกล้เคียง  ไดส้รงน้ าพระพุทธรูป และกราบไหว้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

- ท าบุญตักบาตรในวันพระและวันส าคัญอ่ืน ๆ 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  7.3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ข้อมูลปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลบางกระบือ 
 

ล าดับที่ หมู่ที่ ชื่อ – สกุล รายละเอียด 
1 1 นายบุญช่วย สันทัด  ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีไทย 
2 1 นายยนต์  มิ่งหนองอ้อ ปราชญ์ชาวบ้านด้านปูนปั้น 
3 1 นางอัมพร  เลิศบรรจง ภูมิปัญญาด้านการท าอาหาร 
4 2 นายสมจิตต์  ลัดดาวัลย์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว 
5 2 นายส าราญ  ภานุมาส ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว 
6 3 นายอนันต์  ปิ่นเนตร  ปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะ 
7 3 นายไพโรจน์  คงวิจิตร์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว 
8 3 นายวีรชาติ  เล็กเครือสุวรรณ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว 
9 4 นางอุบลรัตน์  รัตนะกุ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท าไอศกรีม 

10 5 นายสุริยัน  แสงทับทิม ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว 
11 5 นายธนิศร  คล้ายคาวิน  ภูมิปัญญาด้านการท าบ้านทรงไทยโบราณ 

 

ที่มาของข้อมูล : เทศบาลต าบลบางกระบือ, แผนชุมชนต าบลบางกระบือ 
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(1) นายบุญช่วย  สันทัด  ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีไทย 
- นายบุญช่วย สันทัด ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย 
 
 
 
  
 
 

(2) นายยนต์   ม่ิงหนองอ้อ   ปราชญ์ชาวบ้านด้านปูนปั้น   
- นายยนต์ มิ่งหนองอ้อ ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปูนปั้น งานศิลปะ การปั้นปูน แกะสลักปูนตามโบสถ์วัดต่างๆ 
สามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานสามารถมีความเชี่ยวชาญในการปั้นปูนศิลปะ แกะสลักปูนเป็นอาชีพ 
 

                                 
 

                                
 

(3) นายวีรชาติ  เล็กเครือสุวรรณ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว 
- นายวีรชาติ  เล็กเครือสุวรรณ ที่อยู่ 83/1 หมู่ที่ 3 ต าบลบางกระบือ 

อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท าน้ าตาลมะพร้าวท าอาชีพท าการเกษตร 
ท าสวนมะพร้าว และท าน้ าตาลมะพร้าวจ าหน่ายจนถึงปัจจุบัน 
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(4) นายส าราญ  ภานุมาส ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว 
- นายส าราญ ภานุมาส ที่อยู่ 30 หมู่ที่ 2 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท าน้ าตาลมะพร้าวท าอาชีพท าการเกษตร ท าสวนมะพร้าว 
และท าน้ าตาลมะพร้าวจ าหน่ายจนถึงปัจจุบัน 

 

                              
 

(5) นายอนันต์ ปิ่นเนตร ปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะ 
- นายอนันต์ ปิ่นเนตร ที่อยู่ 20/2 หมู่ที่ 3 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากที่ได้เรียนจบก็ได้ประกอบอาชีพทหารเรือ ทหารบก ต ารวจสันติบาลเป็น
เวลาอยู่เกือบ 6 ปี ต่อมาได้เกษียณราชการ จึงได้มีเวลาในการฝึกฝีมือการวาดภาพจิตรกรรม และ
ภาพวาดบนผืนผ้าซึ่งปัจจุบันท ามาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ วัด
พวงมาลัย วัดสวนแก้ว วันดอนกลางอยุธยา และวัดบางใหญ่ เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบันภาพวาดบนผืนผ้าได้รับ
ความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก สามารถท ารายได้ให้กับครอบครัวได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
(6) นางตันหยง  สุขเกษม  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง หมู่ที่ 3 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงครามก่อตั้ง โดย นางตันหยง สุขเกษม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มโดยการส่งเสริมจาก
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางคนที เริ่มจากเป็นผู้สืบทอดการท าเกษตรกรโดยการน าน้ าตาลสดของ
มะพร้าว มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มแรกจะจัดจ าหน่ายที่บ้านจะมี
พ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อ ปัจจุบันได้ออกจ าหน่ายตลาดน้ าบางน้อย และสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานทั้ง
ในจังหวัดและต่างจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่ง
แห่งที่ขึ้นชื่อของต าบลบางกระบือ และขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ ที่เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท าน้ าตาลมะพร้าวที่ส าคัญของชุมชน ทั้งยังมี
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ และสร้างชื่อเสียงให้คนในชุมชน 
 

 



 
22 

 

 
 

              
 

            
 

(7) นายไพโรจน์  คงวิจิตร์  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว  
  - เตาไทยเดิม 2 สืบทอดกันมาช้านาน 100 กว่าปี ซึ่งปัจจุบันจะเป็นรุ่นที่ 3 

โดยมี นายไพโรจน์ คงวิจิตร อายุ 51 ปี เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เตาไทยเดิม 2 ตั้งอยู่
บนถนนทางหลวงชนบท สส.3011 ที่อยู่ 83 หมู่ที่ 3 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การมา
เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวนในการท าน้ าตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ
ต าบลบางกระบือ ที่ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นจ านวนมาก ส าหรับสินค้า 
ประกอบด้วย น้ าตาลมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว, น้ ามันมะพร้าวแท้ 100 %, อ่ืนๆ อีก
มากมาย 
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(8) นายสุริยน  แสงทับทิม  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าน้ าตาลมะพร้าว 
- นายสุริยน แสงทับทิม ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 5 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท าน้ าตาลมะพร้าวท าอาชีพท าการเกษตร ท าสวนมะพร้าว 
และท าน้ าตาลมะพร้าวจ าหน่ายจนถึงปัจจุบัน 

 

                           
 

(9) นายสุริยา  คล้ายคาวิน  ภูมิปัญญาด้านการท าบ้านทรงไทยโบราณ 
- นายสุริยา คล้ายคาวิน ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 5 ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม ภูมิปัญญาด้านการท าบ้านทรงไทยโบราณ ได้รับการสืบทอดการท าบ้านทรงไทย
โบราณ 

 

                          
 

                         
 

  7.3.2 ภาษาถิ่น 

   ภาษาที่ใช้ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางกระบือ คือ ภาษาไทย (ภาคกลาง) แต่มี
ส าเนียงเหน่อแบบเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 
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7.๔ OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
7.4.1 ผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลมะพร้าว  

 

                           
 

                           
 

7.4.2 กระทงใบตองแห้ง  
 

                          
 

7.4.3 ผลไม้แช่อ่ิม ขนมป้ันสิบปริญญา   
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7.4.4 ข้าวเกรียบปลาทู ยิ้ม ยิ้ม 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

7.4.5 วุ้นมะพร้าวอ่อนน้ าหอม  
 

 

 

 

 

 

  

    

 

7.4.6 งานหัตถกรรมจากมะพร้าว  
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7.4.7 ไม้กวาดทางมะพร้าว 
 

       

  7.4.8 ตะกร้าทางมะพร้าว 
 

                         

7.4.9 มะพร้าวแก้ว 
 

   
 

7.4.10 ขนมทองม้วน 
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7.4.11 ผลิตผลทางการเกษตร เช่น มะพร้าวน้ าหอม ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย 
 

      

   
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.๑ น้ า 

  ต าบลบางกระบือเป็นต าบลที่มีคลองและล าประโดงสาธารณประโยชน์น้อยใหญ่ไหล
ผ่าน ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน โดยต้นน้ าของล าคลองในพ้ืนที่ต าบลบางกระบือมาจาก
แม่น้ าแม่กลอง มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
ธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี ทั้งการอุปโภคภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร  

8.๒ ป่าไม้ 

  พ้ืนที่ต าบลบางกระบือเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ มีเพียงเฉพาะสวนผลไม้และ
พืชผลทางการเกษตรเท่านั้น เช่น สวนมะพร้าว  สวนส้มโอ  สวนลิ้นจี่  สวนกล้วย เป็นต้น   
 8.๓ ภูเขา 

  พ้ืนที่ต าบลบางกระบือเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา 
 8.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 

  พ้ืนที่ต าบลบางกระบือ เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพ้ืนดิน
และใต้น้ า ดินมีลักษณะดินเหนียวปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
และยังมีแหล่งน้ าทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ท าให้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น 
ทรัพยากรแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ทรัพยากรเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของสัตว์และพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่คงความ
อุดมสมบูรณ์ไว้ ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติได้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิต     
ด้ังเดิมของชาวสมุทรสงครามไว้เป็นอย่างด ี
 
 
 
 
 


