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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
เทศบาลตาบลบางกระบือ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม เดิมมีฐานะเป็นสภาตาบลจัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้รับยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล
ประกาศ ณ วัน ที่ 16 ธัน วาคม พ.ศ.2539 และมีผ ลบังคั บใช้เ มื่อพ้ นกาหนดหกสิ บวั นนับ แต่วั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ครั้นเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตาบลบางกระบือในขณะนั้น ได้
ดาเนินการขอเสนอยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตาบล และ ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทย ว่า
มีความเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเทศบาลตาบลบางกระบือ ประกาศ
ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2552 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
1.1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลต าบลบางกระบื อ ตั้ ง อยู่ 1 หมู่ ที่ 1 ต าบลบางกระบื อ อ าเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 เป็นตาบลหนึ่งในจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง
ของอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอาเภอบางคนที ห่างจากที่ว่าการ
อาเภอบางคนที ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง
ประมาณ 14 กิโลเมตร
1.1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลจอมปลวก อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลบางช้าง อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลท่าคา อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
1.1.3 เนื้อที่
เทศบาลตาบลบางกระบือ มีเนื้อที่ประมาณ 4.26 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,964 ไร่
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1.1.4 แผนที่ตาบลบางกระบือ
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตาบลบางกระบือนั้น พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพของ
ดินเป็นดินเหนียวปนทรายมีคลอง ลาประโดง น้อยใหญ่ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่และไหลผ่านทั่วถึงทั้งตาบล
ส่งผลให้พื้นที่มีสภาพชุ่มน้า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งพื้นดินและใต้น้า จากสภาพ
ภูมิประเทศเช่นนี้ ทาให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้าและทางบก และการประกอบอาชีพ
ด้านกสิกรรม เพาะปลูก เช่น มะพร้าว ส้มโอ กล้วย และลิ้นจี่ เป็นต้น รวมถึงเหมาะแก่การทาประมง
ประเภทการเลี้ยงปลาน้าจืดเป็นอย่างยิ่ง
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตาบลบางกระบือ มีภูมิอากาศเช่นเดียวกับภูมิอากาศโดยทั่วไป
ของจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวคือสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควรประกอบกับอยู่ใกล้ทะเลจึงมีความ
ชุ่มชื้นอยู่เสมอ ในฤดูหนาวจึ งไม่ห นาวจัดและฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ
28.1 องศาเซลเซียส และในปีหนึ่ง ๆ จะมี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน
ช่วงเดือนมีนาคม - กลางเดือนมิถุนายน
ฤดูฝน
ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว
ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะของดิน ในเขตตาบลบางกระบือ พื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพของดินเป็นดิน
เหนียวปนทราย อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช พื้นที่โดยส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่ที่
เหมาะต่อการทาการเกษตร เช่น ทาสวนมะพร้าว สวนส้มโอ สวนลิ้นจี่ เป็นต้น
๒. ด้านการเมือง / การปกครอง
๒.๑ เขตปกครอง
ตาบลบางกระบือ อยู่ในเขตการปกครองของอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมูบ้าน ประกอบด้วย
- หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย
- หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง
- หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่
- หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ
- หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ
ซึ่ ง เขตการปกครอง ทั้ ง 5 หมู่ บ้ า น นั้ น มี ฝ่ า ยปกครองท้ อ งที่ ต าบลบางกระบื อ
นาโดย กานันตาบลบางกระบือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน สารวัตรกานัน ทั้ง 5 หมู่บ้าน
เป็นผู้นาท้องที่ตาบลบางกระบือ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ ในหมู่บ้านและตาบล
๒.๒ การเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลบางกระบือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ ก แบ่งเขตการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ออกเป็ น 2 เขตการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยมีนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และมีสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน รวม
จานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตการเลือกตั้ง จานวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ
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(1) การแบ่งเขตการเลือกตั้งท้องถิ่นในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย
หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง
หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ (บางส่วน)

เขตเลือกตั้งที่ 2
หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่ (บางส่วน)
หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ

(2) จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ
สาหรับจ านวนผู้ มีสิทธิ เลื อกตั้งในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ ซึ่งทาการ
จาแนกตามการแบ่งเขตการเลือกตั้งในแต่ละเขตการเลือกตั้ง ได้ดังนี้
จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนและหลังเพิ่ม – ถอนชื่อ (จานวนเท่าเดิมไม่มีการเพิ่มถอนชื่อ)
หน่วย
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก ฯ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก ฯ
เลือก (สถานที่เลือกตั้ง)
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1
1 หมู่ที่ 1 และ หมู่
235
258
493
235
258
493
ที่ 3 บางส่วน
(บริเวณเต๊นท์วัด
ตะโหนดราย)
2 หมู่ที่ 2 (บริเวณ
161
177
338
161
177
338
เต๊นท์วัดตะโหนด
ราย)
เขตเลือกตั้งที่ 2
1 หมู่ที่ 3 บางส่วน
268
298
566
268
298
566
และ หมู่ที่ 4
(ศาลาต้นกราง)
2 หมู่ที่ 5 (เต็นท์
135
137
272
135
137
272
ลานตลาดพรพระ
ร่วง)
รวม
799
870 1,669
799
870
1,669
ที่มาของข้อมูล : อ้างอิงข้อมูลจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาบลบางกระบือ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564

5
โครงสร้างการบริหาร
เทศบาลตาบลบางกระบือ แบ่งส่วนราชการและการบริหาร ดังนี้

เทศบาลตาบลบางกระบือ

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระบือ

ผู้บริหารเทศบาลตาบลบางกระบือ

ประธานสภาเทศบาลตาบลบางกระบือ

นายกเทศมนตรีตาบลบางกระบือ
(ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน)

รองประธานสภาเทศบาลตาบลบางกระบือ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบางกระบือ

รองนายกเทศมนตรีตาบลบางกระบือ ๒ คน
(มาจากการแต่งตัง้ ของนายกเทศมนตรี)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบางกระบือ

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระบือ

(มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบางกระบือ
(มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี)

พนักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
ปลัดเทศบาลตาบลบางกระบือ
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
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ข้อมูลบุคลากรเทศบาลตาบลบางกระบือ ประกอบด้วย
ตาแหน่ง
1. คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลบางกระบือ (ฝ่ายการเมือง)
1.1 นายกเทศมนตรี
1.2 รองนายกเทศมนตรี
1.3 เลขานุการนายกเทศมนตรี
1.4 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รวม
2. พนักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ (ฝ่ายประจา)
2.1 ปลัดเทศบาล
2.2 สานักปลัด
2.2.1 หัวหน้าสานักปลัด
2.2.2 นักพัฒนาชุมชน
2.2.3 นักจัดการงานทั่วไป
2.2.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.2.5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
2.2.6 คนงานทั่วไป
รวม
2.3 กองคลัง
2.3.1 ผู้อานวยการกองคลัง
2.3.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2.3.3 ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2.3.4 พนักงานจ้างเหมาบริการ
รวม
2.4 กองช่าง
2.4.1 ผู้อานวยการกองช่าง
2.4.2 ผูช้ ่วยนายช่างโยธา
2.4.3 พนักงานจ้างเหมาบริการ
รวม
2.5 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.5.1 ผู้อานวยการกองการศึกษา
รวม
2.6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.6.1 ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.6.2 พนักงานจ้างเหมาบริการ
รวม
รวมบุคลากรทั้งฝ่ายบริหาร/พนักงานเทศบาลทั้งสิ้น

รวมจานวน (คน)/ตาแหน่ง
1
2
1
1
5
1
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
1
1
1
1
2
6
1
1
1
2
5
1
1
2
4
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
0
1
1
2
22
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สรุป ข้อมูลจานวนบุคลากรเทศบาลตาบลบางกระบือ ได้ดังนี้
- คณะผู้บริหาร
จานวน 5 คน
- ข้าราชการประจา
จานวน 7 คน
- ลูกจ้างประจา
จานวน 1 คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 3 คน
- คนงานทั่วไป
จานวน 2 คน
- พนักงานจ้างเหมาบริการ
จานวน 5 คน
ที่มาของข้อมูล : งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลบางกระบือ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
เทศบาลตาบลบางกระบือ มีประชากรรวมทั้งสิ้น จานวน 2,002 คน โดยจาแนกเป็น
เพศชาย จานวน 969 คน เพศหญิง จานวน 1,033 คน จาแนกได้ดังนี้
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1 บ้านตะโหนดราย
2 บ้านคลองสวนกลาง
3 บ้านคลองกลางบางใหญ่
4 บ้านบางกระบือ
5 บ้านหนองอ้อ
รวมจานวนประชากรทั้งสิ้น

เพศชาย
(คน)
173
199
235
193
169
969

คิดเป็น
ร้อยละ
48.06
48.54
48.96
46.73
49.85
48.40

เพศหญิง
(คน)
187
211
245
220
170
1,033

คิดเป็น
ร้อยละ
51.94
51.46
51.04
53.27
50.15
51.60

รวมทั้งสิ้น
(คน)
360
410
480
413
339
2,002

ที่มาของข้อมูล : สานักทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอาเภอบางคนที ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
สรุป เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล โดยจาแนกระหว่างเพศชายกับเพศหญิง เทียบกับจานวน
ประชากรทั้งหมด พบว่า
- ประชากรเพศหญิงมีจานวน 1,033 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 51.60 ของ
จานวนประชากรทั้งหมด
- ประชากรเพศชายมีจานวน 969 คน โดยคิดเป็นร้ อยละ 48.40 ของ
จานวนประชากรทั้งหมด
- ประชากรเพศหญิงมีจานวนมากกว่าเพศชาย จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ
3.20 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- หมู่บ้านที่มีจานวนประชากรมากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบาง
ใหญ่ มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 480 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 23.98 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- หมู่ บ้ า นที่ มี จ านวนประชากรน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ หมู ที่ 5 บ้ า นหนองอ้ อ มี
จานวนประชากรทั้งสิ้น 339 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 16.93 ของจานวนประชากรทั้งหมด
(1) ตางรางเปรียบเทียบเฉพาะจานวนประชากรเพศชายของเทศบาลตาบลบางกระบือ
ซึ่งทาการเปรียบเทียบจานวนประชากรเพศชายในแต่ละหมู่บ้าน ได้ดังนี้

คิดเป็น
ร้อยละ
17.98
20.48
23.98
20.63
16.93
100
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เพศชาย
คิดเป็นร้อยละ
(คน)
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
รวมจานวนประชากรเพศชายทั้งสิ้น
969
100
ที่มาของข้อมูล : สานักทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอาเภอบางคนที ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
สรุป เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล โดยการจาแนกข้อมูลเพศชายแต่ละหมู่บ้าน พบว่า
- หมู่บ้ านที่มีจานวนประชากรเพศชายมากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านคลอง
กลางบางใหญ่ จานวน 235 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 24.25 ของจานวนประชากรเพศชายทั้งหมด
- หมู่บ้านที่มีจานวนประชากรเพศหญิงน้อยทีส่ ุด ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ
จานวน 169 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 17.44 ของจานวนประชากรเพศชายทั้งหมด
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

(2) ตางรางเปรียบเทียบเฉพาะจานวนประชากรเพศหญิงของเทศบาลตาบลบางกระบือ
ซึ่งทาการเปรียบเทียบจานวนประชากรเพศหญิงในแต่ละหมู่บ้าน ได้ดังนี้
เพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ
(คน)
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
รวมจานวนประชากรเพศหญิงทั้งสิ้น
1,033
100
ที่มาของข้อมูล : สานักทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอาเภอบางคนที ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

สรุป เมื่อเปรียบข้อมูล โดยการจาแนกข้อมูลเพศหญิงแต่ละหมู่บ้าน พบว่า
- หมู่บ้านที่มีจานวนประชากรเพศหญิง มากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านคลอง
กลางบางใหญ่ จานวน 245 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 23.72 ของจานวนประชากรเพศหญิงทั้งหมด
- หมู่บ้านที่มีจานวนประชากรเพศหญิงน้อยที่สุดได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ
จานวน 170 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 16.46 ของจานวนประชากรเพศหญิงทั้งหมด
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3.2 จานวนครัวเรือน
เทศบาลต าบลบางกระบื อมี จ านวน ครั ว เรื อ นทั้ ง สิ้ น 688 หลั ง คาเรื อ น
สามารถจาแนกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ได้ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านตะโหนดราย
บ้านคลองสวนกลาง
บ้านคลองกลางบางใหญ่
บ้านบางกระบือ
บ้านหนองอ้อ
รวมจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น

จานวนครัวเรือน
130
120
207
129
102
688

คิดเป็นร้อยละ
18.90
17.44
30.08
18.75
14.82
100

ที่มาของข้อมูล : สานักทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอาเภอบางคนที ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
สรุป เมื่อทาการเปรียบเทียบจานวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน พบว่า
- หมู่บ้านที่มีจานวนครัวเรือนมากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่
มีจานวนทั้งสิ้น 207 หลังคาเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ 30.08 ของจานวนหลังคาเรือนทั้งหมด
- หมู่บ้านที่มีจานวนครัวเรือนน้อยที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ มีจานวน
102 หลังคาเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ 14.82 ของจานวนหลังคาเรือนทั้งหมด
๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
4.1.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 1 แห่ง
- กศน. ตาบลบางกระบือ
4.1.2 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลบางกระบือ จานวน 2 แห่ง
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจาตาบล
- ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง
4.1.3 ห้องสมุดศูนย์การอ่านการเขียนตาบลบางกระบือ จานวน 1 แห่ง
4.1.4 ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน จานวน 2 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือบ้านหนังสือชุมชน เลขที่ 61 หมู่ที่ 1
- ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
๔.๒ สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบื อ มี ห น่ ว ยงานราชการทางด้ า นสาธารณสุ ข
จานวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางกระบือ ที่ให้บริการด้านสาธารณสุ ขให้กับ
ประชาชนในตาบลบางกระบือ และยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ค่อยให้บริการ
เกี่ย วกับสุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น การส่ งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค โดยให้คาแนะนา
ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนาสุขภาพประจาครอบครัว แกนนาชุมชนในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
การสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุด รวมถึงให้บริการสาธารณสุข
แก่ประชาชน เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจวัดความดันโลหิต
การตรวจหาน้าตาลในปัสสาวะ การตรวจหาน้าตาลในเลือด การส่งต่อผู้ป่วย และการติดตามดูแลผู้ป่ว ย
ที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการ
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๔.๓ อาชญากรรม
ในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ มีฝ่ายปกครองท้องที่ตาบลบางกระบือ ซึ่งนาโดย
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน อปพร. รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ฯลฯ ที่ดูแลความ
สงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ป้องปรามการก่ออาชญากรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อความสงบสุขของประชาชน
ตาบลบางกระบือ โดยมีที่ทาการหลักในพื้นที่ ดังนี้
4.3.1 ที่ทาการกานันตาบลบางกระบือ จานวน 1 แห่ง
4.3.2 ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
จานวน 4 แห่ง
4.3.3 ศูนย์ อปพร.ตาบลบางกระบือ
จานวน ๑ แห่ง
๔.๔ ยาเสพติด
พื้ น ที่ ต าบลบางกระบื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด
อย่ า งจริ ง จั ง พร้ อ มทั้ ง มี เ ครื อ ข่ า ยในการเฝ้ า ระวั ง จึ ง ท าให้ ปั ญ หายาเสพติ ด เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ต าบล
บางกระบือน้อยมาก
๔.๕ การสังคมสงเคราะห์
4.5.1 ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเรื่องที่อยู่
อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
4.5.2 มีศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คอยให้ ความช่วยเหลื อประชาชน
ในพื้นที่เมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาทภัย อุกทกภัย เป็นต้น
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
5.1.1 การคมนาคมขนส่งทางบก
- ถนนลาดยาง
จานวน 12 สาย
- อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล จานวน 7 สาย
- อยู่ในความดูแลรับผิดชอบหน่วยงานราชการอื่น จานวน 5 สาย
- ถนนคอนกรีต
จานวน 3 สาย
- ถนนลูกรังหินคลุก
จานวน 3 สาย
- ทางเดินเท้า คสล.
จานวน 16 แห่ง
5.1.2 การคมนาคมขนส่งทางน้า
- คลองขวาง
- คลองบางกระบือ
- คลองสวนกลาง
- คลองบางใหญ่
- คลองป่าช้า
- คลองสวโคน
- คลองหนองอ้อ
- คลองหลังวัดตะโหนดราย
- คลองบ้านผู้ใหญ่พูน
- คลองบ้านแม่เนี๊ย
ซึ่งคลองหลักทุกคลองสามารถเชื่อมต่อกัน และนอกจากนี้ยังมีลาประโดงสาธารณะ
ประโยชน์น้อยใหญ่ กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่
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๕.๒ การไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยมีประชากรได้
ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ทั้ง 688 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงมีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตาม
ถนนและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๕.๓ การประปา
ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบื อ มี น้ าประปาใช้ ทั้ ง 5 หมู่ บ้ า น โดยมี ป ระชากร
ได้ใช้น้าประปาอย่างทั่วถึง ทั้ง 688 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจาแนกเป็น
5.3.1 ประปาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบางกระบือ
จานวน 2 แห่ง ได้แก่
- ประปา หมู่ที่ 1 บ้านตะโหนดราย
- ประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ
5.3.2 ประปาที่อยู่ในความดูแลของหมู่บ้าน จานวน 3 แห่ง
- ประปา หมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง
- ประปา หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลางบางใหญ่
- ประปา หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ
5.3.3 ประปาส่วนภูมิภาค เข้าถึงทั้ง 5 หมู่บ้าน (แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งตาบล)
๕.๔ โทรศัพท์
5.4.1 โทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ในอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ เป็นพื้นที่ทาการเกษตร เพราะเป็น
พื้น ที่ที่อุดมสมบูร ณ์ไปด้ว ยทรัพยากรทางธรรมชาติที่ห ลากหลาย ประชาชนในพื้นที่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะทาสวนมะพร้าว และนอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผลทางการเกษตร
อื่น เช่น สวนส้มโอ สวนลิ้นจี่ สวนกล้วย สวนมะม่วง เป็นต้น
๖.๒ การประมง
พื้นที่เทศบาลบางกระบือ ไม่ติดพื้นที่ชายฝั่งริมทะเล จึงทาให้ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
บางกระบือ ไม่มีการประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก แต่ยังมีบางครัวเรือนเลี้ยงปลาน้าจืดเพื่อการบริโภค
เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีประชาชน หากุ้ง หอย ปู ปลา จากแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อการบริโภคและจาหน่าย
เท่านั้น เพราะพื้นทีโ่ ดยส่วนใหญ่มีคลอง และลาประโดงน้อยใหญ่ ไหลผ่านทั่วถึงทั้งตาบล
๖.๓ การปศุสัตว์
พื้นที่เทศบาลตาบลบางกระบือ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลอง และลาประโดงน้อยใหญ่
หลายสาย ประชาชนจึงไม่นิยมทาการปศุสัตว์ หรือ เลี้ยงสัตว์ในเชิงธุรกิจนัก มีเพียงเลี้ยง สุนัข แมว ไก่
ไว้ในครัวเรือนเท่านั้น
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๖.๔ การบริการ
- สถานีบริการน้ามัน (เป็นปั้มขนาดเล็ก) และตู้เติมน้ามันหยอดเหรียญ
- ร้านค้าแบบบริการ
- ร้านสะดวกซื้อ
- ร้านอาหารตามสั่ง
- สถานที่บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
- สถานที่บริการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ
- อื่น ๆ
๖.๕ การท่องเที่ยว
พื้นที่ตาบลบางกระบือ มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิง ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่สร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนี้
6.5.1 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
(1) วั ด ตะโหนดราย ตั้ ง อยู่ ที่ พื้ น ที่ บ้ า นบางกระบื อ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ๒๔ หมู่ ๑
ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สังกัดมหานิกาย (สังกัดการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕)
เขตและอุปจารของวัด ทิศตะวันออกติลาประโดง ทิศตะวันตกติดลาคูข้างวัด ทิศเหนือติดคลองบางใหญ่
ทิศใต้ติดถนนลาดยาง เดิมมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลงต่อมาเหล่าบรรดาเจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนได้
ร่วมกันพัฒนาวัดและได้จัดซื้อที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์เพิ่มเติมรวมได้ทั้งหมด จานวน ๕๕ ไร่ ๓ งาน ๗๒
ตารางวา โดยจัดสรรให้ญาติโยมบริเวณใกล้เคียงวัดได้อยู่อาศัย และเช่าประกอบทามาหากินด้วยดีตลอด
มา
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6.5.2 สถานที่ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) บ้ า นเตาไทยเดิ ม (Baantaothaideam) บ้ านเตาไทยเดิม (Baantaothaideam)
ตั้ ง อยู่ ที่ ถ นนทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 325
ถนนสมุ ทรสงคราม – บางแพ หมู่ ที่ 4 ต าบล
บางกระบือ อาเภอบางคนที จั งหวัดสมุทรสงคราม 75120 ที่อยู่นี้ตั้งอยู่บนถนน ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 325, บางกระบื อ เป็ น สถานที่ท่องเที่ยวด้านการทาน้าตาลมะพร้าว การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การมาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวนในการทาน้าตาลมะพร้าว ทั้งมีที่พักที่พร้อม
รับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ และอยากสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชาวสวน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง
หนึ่งของตาบลบางกระบือ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจานวนมาก สาหรับสินค้า
ประกอบด้วย น้าตาลมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว, น้ามันมะพร้าวแท้ 100 % เป็นต้น
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(2) เตาไทยเดิม 2 เตาไทยเดิม 2 สืบทอดกันมาช้านาน 100 กว่าปี ซึ่ง ปัจจุบันจะ
เป็นรุ่นที่ 3 โดยมี นายไพโรจน์ คงวิจิตร อายุ 51 ปี เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เตาไทย
เดิม 2 ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท สส.3011 ที่อยู่ 83 หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการทาน้าตาลมะพร้าว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
การมาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวนในการทาน้าตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง
หนึ่งของตาบลบางกระบือ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่ างชาติเป็นจานวนมาก สาหรับสินค้า
ประกอบด้วย น้าตาลมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว, น้ามันมะพร้าวแท้ 100 %, อื่นๆ อีก
มากมาย
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(3) เตาตาหวาน ตัง้ อยู่ หมู่ที่ 4 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
บนถนนสายสมุทรสงคราม – บางแพ เตาตาหวาน เป็นการผลิตงานหัตถกรรมจากมะพร้าว ด้วยความที่
ชื่นชอบงานจากมะพร้าว จึงสนใจเป็นพิเศษ เพราะนอกจากผลมะพร้า วมีน้าให้เราได้ดื่มกิน ยังมีใบที่
สามารถนามาสานทาของใช้ต่าง ๆ ได้ เอาแกนกลางของใบมาทาไม้กวาดทางมะพร้ าวได้อีก และยอด
มะพร้าวยังนามาประกอบอาหารได้ด้วย อีกทั้งต้นยังสามารถนามาสร้างสิ่งก่อสร้างได้ ไม่ว่าจะสร้าง
สะพาน หรือผนังบ้านก็สามารถทาได้ เรียกได้ว่า ต้นมะพร้าวมีประโยชน์ทุกส่วนจริง ๆ ชื่อ เตาตาหวาน
ไม่ได้หมายถึงเตา แต่เป็ นชื่อของคุณตาของเจ้าของรุ่นปัจจุบัน ซึ่งคุณตาชื่อหวาน เลยใช้ชื่อว่า เตา
ตาหวาน เตาที่ ใ ช้ ท าน้ าตาลก็ มี อ ายุ ร้ อ ยกว่ า ปี แ ล้ ว สิ น ค้ า ที่ จ าหน่ า ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากมะพร้ า ว
งานหัตกรรมจากมะพร้าว นอกจากจะมีงานหัตถกรรมจากมะพร้าวแล้ว ยังมีการผลิตน้ามันมะพร้าว
น้าตาลจากมะพร้าวที่มีความหอมและอร่อย ที่เตาตาหวานยังมีบ้านอายุกว่าร้อยปี ที่ยังคงสภาพเดิมอีก
ด้วย
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(4) ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางตันหยง สุขเกษม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มโดยการส่งเสริม
จากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางคนที เริ่มจากเป็นผู้สืบทอดการทาเกษตรกรโดยการนาน้าตาลสด
ของมะพร้าว มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้าตาลมะพร้าวในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มแรกจะจัดจาหน่ายที่บ้านจะ
มีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อ ปัจจุบันได้ออกจาหน่ายตลาดน้าบางน้อย และสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงาน
ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่ง
แห่งที่ขึ้นชื่อของตาบลบางกระบือ และขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ ที่เป็นแหล่งศึกษา
เรี ย นรู้ เ กี่ย วกับ อาชีพ ทางภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ด้ านการท าน้าตาลมะพร้ าวที่ส าคัญ ของชุ ม ชน ทั้ งยั ง มี
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาท่องเที่ ยวและศึกษาดูงานเป็นจานวนมาก สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ และสร้างชื่อเสียงให้คนในชุมชน
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๖.๖ อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลบางกระบือ เช่น โรงผลิตน้าตาลมะพร้าว น้าตาลทรายกรวด
น้าตาลมะพร้าว โรงผลิตมะพร้าวขาว นอกจากนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจขนาดย่อม เช่น การแปรรูปอาหารหวาน
ผลไม้ต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อ เช่น มะพร้าวแก้ว ผลไม้เชื่อม ผลไม้กวน ผลไม้แช่อิ่ม เป็นต้น
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
6.7.1 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ประกอบด้วย
- สถานีบริการน้ามัน (เป็นปั้มขนาดเล็ก) ตู้เติมน้ามันหยอดเหรียญ
- ร้านค้าแบบบริการ
- ร้านสะดวกซื้อ
- ร้านอาหารตามสั่ง
- สถานที่บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
- สถานที่บริการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ
- ร้านตกแต่งผมชายและหญิง
- อื่น ๆ
6.7.2 สถานประกอบการเทศพาณิชย์ ประกอบด้วย
- ประปา
6.7.3 สถานประกอบการด้านบริการ ประกอบด้วย
- ที่พักโฮมสเตย์
6.7.4 อาชีพ ประชากรในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ มีอาชีพ ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทาสวนผลไม้ เช่น มะพร้าว ส้มโอลิ้นจี่
กล้วย มะม่วง ฯลฯ
- อาชีพอุตสาหกรรมในครัว เรือน ได้แก่ ผลิ ตและแปรรูปน้าตาล
มะพร้าว แปรรูปมะพร้าวขาว ผลิตและแปรรูปอาหาร เช่น มะพร้าวแก้ว ผลไม้เชื่อม ผลไม้กวน ผลไม้
แช่อิ่ม กลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง ไม้กวาดทางมะพร้าว ฯลฯ
- อาชีพค้าขาย ได้แก่ ขายของชา ขายของตามตลาดนัด ขายน้ามัน
เชื้อเพลิง ขายอาหารตามสั่ง ฯลฯ
- อาชีพรับ จ้าง ได้ แก่ รับจ้า งทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ใน
จังหวัดข้างเคียงและรับจ้างทั่วไปในเขตจังหวัด
- อาชี พ ธุ ร กิ จ การบริ ก าร ได้ แ ก่ ที่ พั ก โฮมสเตย์ ซ่ อ มรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ร้านตัดผมชาย/หญิง
- อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6.7.5 กลุ่มอาชีพ ดังนี้
- กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นตั น หยง หมู่ ที่ 3 โดย นางตั น หยง
สุขเกษม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มโดยการส่งเสริมจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางคนที เริ่มจากเป็นผู้
สืบทอดการทาเกษตรกรโดยการนาน้าตาลสดของมะพร้าว มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้าตาลมะพร้าวใน
รูปแบบต่าง ๆ เริ่มแรกจะจัดจาหน่ายที่บ้านจะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อ ปัจจุบันได้ออกจาหน่าย
ตลาดน้าบางน้อย และสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านตันหยง เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งที่ขึ้นชื่อของตาบลบางกระบือ
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- กลุ่มเย็บกระทงใบตองแห้ง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ตาบลบางกระบือ โดย
นางสาวรั ตนา ลาภพู น ประเสริ ฐ เลขที่ 25/1 หมู่ ที่ 1 ต าบลบางกระบื อ อาเภอบางคนที จังหวั ด
สมุทรสงคราม เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันเพื่ออนุรักษ์การเย็บกระทงใบตองแห้ง ให้ประชาชนมีรายได้
กลุ่มเป็นตัวกลางในการรับซื้อ-ขายกระทงใบตองแห้ง
ข้อมูลการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้าตาลมะพร้าว
และการจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว น้าตาลกรวดในตาบลบางกระบือ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

หมู่ที่
1
1
1
1
1

ชื่อ – สกุล
นางองุน่ เจียตั๊ด
นางณัฐธิณี ภู่ระย้า
นายสิทธิพล กลิ่นประสม
นางอุสา เอมโอฐ
นางสาวกันยารัตน์ ยอดพินิจ

6

1

นางสตรีรัตน์ ประทุมทอง

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
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4

นายธนกฤต เจียตั๊ด
นางสาวนฤมล ไวยประเสริฐ
นายสมจิตต์ ลัดดาวัลย์
นายสาราญ ภานุมาส
นางรัมภา จันทามิ
นายสายชล เนียมนะภา
นางสาวมณี ภานุมาส
นางวราภรณ์ แตงสอน
นางสาวยุพา สินประเสริฐ
นายสถาพร หอมตลบ
นางตันหยง สุขเกษม
นายสาอาง สิทธิประสงค์
นายวีรชาติ
เล็กเครือ
สุวรรณ
นางสาวมณีธรณ์ ขะสุขใจ

21
22
23
24

5
5
5
5

นายประเสริฐ อินทร์จันทร์
นายสุริยัน แสงทับทิม
นางสะอาด สิทธิประสงค์
นายเสกสรรค์ แสงวิภาค

รายละเอียด
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว น้าตาลกรวด
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว น้าตาลกรวด
จาหน่ายน้าตาลมะพร้าว น้าตาลกรวด
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว น้าตาลกรวด
การผลิตผลิตภัณฑ์น้าตาลกรวด จาหน่ายปลีก
และส่ง
การขายปลีกน้าตาลมะพร้าว น้าตาลปึก
น้าตาลกรวดทุกชนิด
จาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
จาหน่ายน้าตาลปี๊บ
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
จาหน่ายน้าตาลมะพร้าว น้าตาลกรวด
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว น้าตาลกรวด
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
การขายปลีกน้าตาลมะพร้าว น้าตาลปึก
น้าตาลกรวดทุกชนิด
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลมะพร้าว
การขายปลี ก น้ าตาลมะพร้ า ว น้ าตาลปึ ก
น้าตาลกรวดทุกชนิด

ที่มาของข้อมูล : เทศบาลตาบลบางกระบือ, ข้อมูลจากการสารวจและการจดทะเบียนพาณิชย์
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๖.๘ แรงงาน
แรงงานในพื้นที่เทศบาลตาบลบางกระบือ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในพื้นที่ แต่มีบางส่วน
เป็ น แรงงานที่ มาจากต่างพื้น ที่ และเป็นแรงงานต่ างด้าวอีกจานวนหนึ่ง เช่น แรงงานจากประเทศ
เมียนมา เป็นต้น
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา
ประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลบางกระบื อ ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธมี วั ด ตะโหนราย
เป็นสถาบันหลักทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมใจ และยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน
7.๒ ประเพณีและงานประจาปี
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา วันสาคัญของทางราชการและรัฐพิธี
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีสงกรานต์
- งานประจาปีของวัดตะโหนดราย ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม ของทุกปี
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- งานประเพณีแห่พระประจาปีของตาบลบางกระบือ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และ
ละแวกใกล้เคียง ได้สรงน้าพระพุทธรูป และกราบไหว้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
- ทาบุญตักบาตรในวันพระและวันสาคัญอื่น ๆ
7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
7.3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลบางกระบือ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมู่ที่
1
1
1
2
2
3
3
3
4
5
5

ชื่อ – สกุล
นายบุญช่วย สันทัด
นายยนต์ มิ่งหนองอ้อ
นางอัมพร เลิศบรรจง
นายสมจิตต์ ลัดดาวัลย์
นายสาราญ ภานุมาส
นายอนันต์ ปิ่นเนตร
นายไพโรจน์ คงวิจิตร์
นายวีรชาติ เล็กเครือสุวรรณ
นางอุบลรัตน์ รัตนะกุ
นายสุริยัน แสงทับทิม
นายธนิศร คล้ายคาวิน

รายละเอียด
ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีไทย
ปราชญ์ชาวบ้านด้านปูนปั้น
ภูมิปัญญาด้านการทาอาหาร
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทาน้าตาลมะพร้าว
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทาน้าตาลมะพร้าว
ปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะ
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทาน้าตาลมะพร้าว
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทาน้าตาลมะพร้าว
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทาไอศกรีม
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทาน้าตาลมะพร้าว
ภูมิปัญญาด้านการทาบ้านทรงไทยโบราณ

ที่มาของข้อมูล : เทศบาลตาบลบางกระบือ, แผนชุมชนตาบลบางกระบือ
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(1) นายบุญช่วย สันทัด ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีไทย
- นายบุญช่วย สันทัด ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 1 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย

(2) นายยนต์ มิ่งหนองอ้อ ปราชญ์ชาวบ้านด้านปูนปั้น
- นายยนต์ มิ่งหนองอ้อ ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 1 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปูนปั้น งานศิลปะ การปั้นปูน แกะสลักปูนตามโบสถ์วัดต่างๆ
สามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานสามารถมีความเชี่ยวชาญในการปั้นปูนศิลปะ แกะสลักปูนเป็นอาชีพ

(3) นายวีรชาติ เล็กเครือสุวรรณ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทาน้าตาลมะพร้าว
- นายวี ร ชาติ เล็ ก เครื อ สุ ว รรณ ที่ อ ยู่ 83/1 หมู่ ที่ 3 ต าบลบางกระบื อ
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทาน้าตาลมะพร้าวทาอาชีพทาการเกษตร
ทาสวนมะพร้าว และทาน้าตาลมะพร้าวจาหน่ายจนถึงปัจจุบัน
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(4) นายสาราญ ภานุมาส ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทาน้าตาลมะพร้าว
- นายสาราญ ภานุมาส ที่อยู่ 30 หมู่ที่ 2 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทาน้าตาลมะพร้าวทาอาชีพทาการเกษตร ทาสวนมะพร้าว
และทาน้าตาลมะพร้าวจาหน่ายจนถึงปัจจุบัน

(5) นายอนันต์ ปิ่นเนตร ปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะ
- นายอนันต์ ปิ่นเนตร ที่อยู่ 20/2 หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากที่ได้เรียนจบก็ได้ประกอบอาชีพทหารเรือ ทหารบก ตารวจสันติบาลเป็น
เวลาอยู่เกือบ 6 ปี ต่อมาได้เกษียณราชการ จึงได้มีเวลาในการฝึกฝีมือการวาดภาพจิตรกรรม และ
ภาพวาดบนผื น ผ้ า ซึ่ง ปั จ จุ บั น ท ามาเป็ น เวลามากกว่ า 40 ปี ผลงานจิ ตรกรรมฝาผนัง ในโบสถ์ วั ด
พวงมาลัย วัดสวนแก้ว วันดอนกลางอยุธยา และวัดบางใหญ่ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันภาพวาดบนผืนผ้าได้รับ
ความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจานวนมาก สามารถทารายได้ให้กับครอบครัวได้

(6) นางตันหยง สุขเกษม ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทาน้าตาลมะพร้าว
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที
จั ง หวั ดสมุท รสงครามก่อ ตั้ง โดย นางตั นหยง สุ ขเกษม เป็ น ผู้ ริ เริ่ มก่ อตั้ งกลุ่ ม โดยการส่ งเสริ มจาก
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางคนที เริ่มจากเป็นผู้สืบทอดการทาเกษตรกรโดยการนาน้าตาลสดของ
มะพร้าว มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้าตาลมะพร้าวในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มแรกจะจัดจาหน่ายที่บ้านจะมี
พ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อ ปัจจุบันได้ออกจาหน่ายตลาดน้าบางน้อย และสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานทั้ง
ในจังหวัดและต่างจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่ง
แห่งที่ขึ้นชื่อของตาบลบางกระบือ และขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ ที่เป็นแหล่งศึกษา
เรี ย นรู้ เ กี่ย วกับ อาชีพ ทางภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ด้ านการท าน้าตาลมะพร้ าวที่ส าคัญ ของชุ ม ชน ทั้ งยั ง มี
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานเป็นจานวนมาก สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ และสร้างชื่อเสียงให้คนในชุมชน
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(7) นายไพโรจน์ คงวิจิตร์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทาน้าตาลมะพร้าว
- เตาไทยเดิม 2 สืบทอดกันมาช้านาน 100 กว่าปี ซึ่ง ปัจจุบันจะเป็นรุ่นที่ 3
โดยมี นายไพโรจน์ คงวิจิตร อายุ 51 ปี เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เตาไทยเดิม 2 ตั้งอยู่
บนถนนทางหลวงชนบท สส.3011 ที่อยู่ 83 หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการทาน้าตาลมะพร้าว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การมา
เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวนในการทาน้าตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ
ต าบลบางกระบื อ ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ ป็ น จ านวนมาก ส าหรั บ สิ น ค้ า
ประกอบด้วย น้าตาลมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว, น้ามันมะพร้าวแท้ 100 %, อื่นๆ อีก
มากมาย
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(8) นายสุริยน แสงทับทิม ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทาน้าตาลมะพร้าว
- นายสุริยน แสงทับทิม ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 5 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทาน้าตาลมะพร้าวทาอาชีพทาการเกษตร ทาสวนมะพร้าว
และทาน้าตาลมะพร้าวจาหน่ายจนถึงปัจจุบัน

(9) นายสุริยา คล้ายคาวิน ภูมิปัญญาด้านการทาบ้านทรงไทยโบราณ
- นายสุริยา คล้ายคาวิน ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 5 ตาบลบางกระบือ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ภูมิปัญญาด้านการทาบ้านทรงไทยโบราณ ได้รับการสืบทอดการทาบ้านทรงไทย
โบราณ

7.3.2 ภาษาถิ่น
ภาษาที่ใช้ในพื้นที่เทศบาลตาบลบางกระบือ คือ ภาษาไทย (ภาคกลาง) แต่มี
สาเนียงเหน่อแบบเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
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7.๔ OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
7.4.1 ผลิตภัณฑ์จากน้าตาลมะพร้าว

7.4.2 กระทงใบตองแห้ง

7.4.3 ผลไม้แช่อิ่ม ขนมปั้นสิบปริญญา
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7.4.4 ข้าวเกรียบปลาทู ยิ้ม ยิ้ม

7.4.5 วุ้นมะพร้าวอ่อนน้าหอม

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 มะพร้าวน้าหอม ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้า
ตาบลบางกระบือเป็นตาบลที่มี คลองและลาประโดงสาธารณประโยชน์ น้อยใหญ่ไหล
ผ่าน ครอบคลุมพื้นที่ห มู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน โดยต้นน้าของลาคลองในพื้นที่ตาบลบางกระบือมาจาก
แม่น้าแม่กลอง มีแหล่ งน้าทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า
ธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี ทั้งการอุปโภคภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร
8.๒ ป่าไม้
พื้นที่ตาบลบางกระบือเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งไม่มีพื้นที่ป่าไม้ มีเพียงเฉพาะสวนผลไม้และ
พืชผลทางการเกษตรเท่านั้น เช่น สวนมะพร้าว สวนส้มโอ สวนลิ้นจี่ สวนกล้วย เป็นต้น
8.๓ ภูเขา
พื้นที่ตาบลบางกระบือเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา
8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ
พื้นที่ตาบลบางกระบือ เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพื้นดิน
และใต้น้า ดินมีลักษณะดินเหนียวปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
และยั ง มี แหล่ ง น้ าทางธรรมชาติ ที่อุ ดมสมบูร ณ์ ท าให้ มี ทรั พยากรทางธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย เช่ น
ทรัพยากรแหล่งน้าตามธรรมชาติ ทรัพยากรเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของสัตว์และพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่คงความ
อุดมสมบูรณ์ไว้ ซึ่งประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติได้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชาวสมุทรสงครามไว้เป็นอย่างดี

