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           ๑.๓ สภาพภูมิประเทศ ๒ 
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สัญลักษณ์จังหวัด 

 
ตราประจ าจังหวัดนครปฐม 

รูปเจดีย์องค์ใหญ่และมีมงกุฎติดอยู่ท่ีพระปฐมเจดีย์ 
เจดีย์องค์ใหญ่    หมายถึง  องค์พระปฐมเจดีย์ที่พระโสณะและพระอุตระได้สร้างขึ้น 
มงกุฎ   หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงอุปถัมภ์ 

สร้างองค์พระปฐมเจดีย์ต่อเติม  ให้สูงใหญ่สง่างามตามท่ี 
ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 

จังหวัดนครปฐม  ใช้อักษรย่อว่า “นฐ” 
 

ค าขวัญของจังหวัดนครปฐม 
“ส้มโอหวาน  ข้าวสารขาว  ลูกสาวงาม  ข้ามหลามหวานมัน  สนามจันทร์งามล้น 

พุทธมณฑลคู่ธานี  พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้้าท่าจีน” 
ธงประจ าจังหวัดนครปฐม 

 
 

ต้นไม้ประจ้าจังหวัด 
  

 
ชื่อพรรณไม้  จัน Diospyros  decandra  lour 

 



 
 

 
 
วิสัยทัศน์จังหวัด : 

“เป็นหนึ่งด้านอาหารปลอดภัย  เกษตรอุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     ที่ได้มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ : 
๑.  พัฒนาการผลิตและส่งออกด้านอาหาร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้  

              มาตรฐานสากลและปลอดภัย 
  ๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ ๓  เป้าประสงค ์ ๕  กลยุทธ์ 

๑. เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้า
เกษตร  เกษตรอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมที่มมีาตรฐานสากล
และปลอดภัย 

๑.  เพ่ิมมูลค่าและการส่งออกสินค้า
เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรม 

๑. พัฒนาระบบการผลิตในการเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม 
                                     
     

๒. พัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตร 
     เกษตรอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรม 
๓. เสริมสร้างเครือข่ายการศึกษาและการเรียนรู้

การประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการ 
เกษตรและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 

๒. ส่งเสริมการผลิตและการค้า   
   อาหารปลอดภัย 

๒. เพ่ิมจ้านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการอาหาร สินค้า
เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรมที่ได้รับ
มาตรฐานสากล 

๔. พัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้ผลิตอาหาร 
สินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล 

๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๓. เพ่ิมรายได้และจ้านวน
นักท่องเที่ยว 

๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการ
ประชาสัมพันธ์  การตลาด และความ
ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม  

ป  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 



ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครปฐม 
๑.  สภาพทั่วไป 

๑.๑  ประวัติความเป็นมา 
 “นครปฐม”  เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมา
นับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคัญในสมัยทวารวดี  ในยุคนั้น นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่  
อารยธรรมจากประเทศอินเดีย  ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา  นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ  มีชนชาติต่าง ๆ 
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจ านวนมาก  ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม  เพราะกระแสน้ าที่ไหล
ผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง  ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ า และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ  “เมืองนครไชย
ศรี”  หรือ “ศรีวิชัย”  นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว  ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า  
คร้ันเมื่อได้ครองราชย์  จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้  โดยให้ชื่อว่า “พระปฐมเจดีย์”  ทรง
ปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี  และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมา
นมัสการสะดวกขึ้น  
 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านเมือง
นครปฐม  ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก  พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากต าบลท่านา อ าเภอนครชัยศรี มาตั้งที่
บรเิวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นคร้ังสมัยโบราณ 
 คร้ังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ เป็น
ที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือป่า  โดยโปรดฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย  รวมทั้งสร้าง
สะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์  ตลอดจนสร้าง 
พระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็น
อยู่ในปัจจุบัน  และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี”  เป็น  “นครปฐม” 
 ๑.๒  ที่ตั้งและอาณาเขต   
  ๑.๒.๑  ที่ตั้ง    
             จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก  ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแเม่น้ า  
ท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง  โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๓ องศา ๔๕ ลิปดา ๑๐  ฟิลิปดา  เส้นแวง
ที่ ๑๐๐ องศา ๔ ลิปดา ๒๘ ฟิลิปดา  มีพื้นที่ ๒,๑๖๘.๓๒๗ ตารางกิโลเมตร  หรือ ๑,๓๕๕,๒๐๔ ไร่  เท่ากับ  
ร้อยละ ๐.๔๒ ของประเทศ  และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ ๖๒ ของประเทศ  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทาง
ถนนเพชรเกษม ๕๖ กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) ๕๑ กิโลเมตร และ
ตามเส้นทางรถไฟ  ๖๒  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ๑.๒.๒  อาณาเขต 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ทิศใต ้ ติดต่อกับอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว 
    จังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี  และเขตทวีวฒันา  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร   
อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบ้านโป่ง  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
    และอ าเภอท่ามะกา  อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



 

Mydoc:A2/1เล็ก55/๒ 

๒ 

          ๑.๓  สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบ ถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขา 
และป่าไม้  ระดับความแตกต่างของความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง  ๒–๑๐ เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง   
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และตะวันตกสู่ตะวันออกมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ 
ทิศใต้  พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ดอน 
 ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนกระจายเป็นแห่ง ๆ และมีแหล่งน้ ากระจาย 
ส าหรับพื้นที่ด้านตะวันออก และด้านใต้เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้นเพื่อ
การเกษตรและคมนาคมอยู่มาก พื้นที่สูงจากระดับน้ าทะเล ๒–๔ เมตร 
          ๑.๔ สภาพภูมิอากาศ 
       ๑.๔.๑ ปริมาณน้้าฝน 
      จากสถิติข้อมูลปริมาณน้ าฝนของจังหวัดนครปฐม  โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา
นครปฐม  ย้อนหลัง 5 ปี (2550–2554) ปริมาณน้ าฝนจะอยู่ในช่วง 1,000–1,300 มิลลิเมตร  ฝนตกมากที่สุด
ปี 2554 วัดได้ 1,295.5 มิลลิเมตร จ านวนวันที่ฝนตก 111 วัน ส่วนฝนตกน้อยที่สุดในปี 2551 วัดได้ 
1,023.4 มิลลิเมตร จ านวนวันที่ฝนตก 118 วัน  

 
จ้านวนปริมาณน้้าฝนเปรีบเเทีบเบ้อนหลัง 5 ปี 

(ปี 2550 – 2554) 
ปี พ.ศ. ปริมาณน้้าฝน (มม.) จ้านวนวันที่ฝนตก 

2550 1,192.9 107 
2551 1,023.4 118 
2552 1,152.5 101 
2553 1,235.5 105 
2554 1,295.5 111 

ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม 
 
     1.4.2 อุณหภูมิ 

      จากสถิติข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม  
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2550 – 2554)  ปรากฏว่าอุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส าหรับอุณหภูมิสูง
ที่สุด วัดได้ 40.2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และอุณหภูมิต่ าที่สุด วัดได้  10.3 องศา
เซลเซียส   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 (ดังแผนภูมิ)  

แสดงอุณหภูมิเปรีบเเทีบเบ้อนหลัง 5 ปี 
(ปี2550 – 2554) 

ปี พ.ศ. อุณหภูมิเฉลี่บสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่บ
ต่้าสุด 

อุณหภูมิเฉลี่บ อุณหภูมิสูงที่สุด อุณหภูมิต่้าที่สุด 

2550 33.1 23.2 28.2 39.1 12.8 
2551 32.7 22.6 27.7 37.8 14.7 
2552 33.3 22.9 28.1 38.6 10.3 
2553 33.9 23.6 28.8 40.2 15.9 
2554 32.5 22.7 27.7 37.7 14.4 

ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม 
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               1.4.3 การกระจาบของฝน 
     ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จากข้อมูลฝนของสถานีฝนอ าเภอต่าง ๆ และสถานี
อุตุนิยมวิทยานครปฐม  จากสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2550 – 2554) ท าให้ทราบว่า ปริมาณน้ าฝนจะอยู่ในช่วง  
500-1,650  มม. โดยพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่อ าเภอดอนตูม เมื่อปี 2554  วัดได้ 1,641.3  มม. 
จ านวนวันที่ฝนตก 91 วัน ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอก าแพงแสน  เมื่อปี 2551 วัดได้ 516.8  
มม. จ านวนวันที่ฝนตก 92 วัน 

ปริมาณน้้าฝนของสถานีฝนในจังหวัดนครปฐมเปรีบเเทีบเบ้อนหลัง 5 ปี (2550– 2554) 
 

รหัส
สถานี ชื่อสถานี 

2550 2551 2552 2553 2554 

ปริมาณฝน วันตก ปริมาณฝน วันตก ปริมาณฝน วันตก ปริมาณฝน วันตก ปริมาณฝน วันตก 
451001 นครปฐม 1,127.9 75 1,023.4 118 1,149.0 66 1,219.2 69 1,295.5 111 
451002 นครชับศร ี 842.7 103 826.2 71 802.0 89 1,421.8 82 1,217.1 76 
451003 ก้าแพงแสน 1,080.4 97 516.8 92 887.4 88 1,135.7 92 2,864.4** 91 
451004 สามพราน 905.7 73 975.4 114 1,404.2 68 1,189.1 73 1,302.3 76 
451005 ดอนตูม 946.3 71 1,190.5 82 918.8 58 1,004.8 68 1,641.3 91 
451006 เางเลน 614.3 69 717.3 76 938.1 53 507.4* 48* 997.2 64 
451301 สอต.นฐ. 1,192.9 107 867.1 78 1,152.5 101 1,235.5 105 1,088.6 70 

 
หมายเหตุ       *           หมายถึง   ได้รับข้อมูลไม่ครบสมบูรณ์ 

                          **          หมายถึง   ข้อมูลผิดปกติ (มากผิดปกติ) ไม่ใช้ข้อมูลนี้เนื่องจาก  Personal error   
              สอต.นฐ.   หมายถึง   สถานีอุตุนิยมวทิยานครปฐม สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา 
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม  
๒. สภาพการเมืองการปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 

      จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๗  อ าเภอ  ๑๐๖  ต าบล ๙04 หมู่บ้าน ส าหรับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ประกอบด้วย   องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง   เทศบาลนคร  ๑  แห่ง  เทศบาล
เมือง  ๓  แห่ง  เทศบาลต าบล  ๑๕  แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล  ๙๗  แห่ง   

 
ตารางแสดงการแเ่งเขตการปกครอง 

 

อ้าเภอ 
ปี พ.ศ. 
ทีต่ั้ง 

พื้นที่ (ตร.ม.) จ้านวน 
ต้าเล 

จ้านวน 
หมู่เ้าน 

จ้านวน 
เทศเาล

นคร 

จ้านวน
เทศเาล
เมือง 

จ้านวน 
เทศเาล
ต้าเล 

จ้านวน 
อเต. 

ระบะ 
ทางจาก 
จังหวดั รวม ร้อบละ 

๑. เมืองนครปฐม ๒๔๓๙ ๔๑๗.๔๔ ๑๙.๓ ๒๕ ๒๑๔ ๑ - ๓ ๒๔ ๙ 
๒. สามพราน ๒๔๓๙ ๒๔๙.๓๔๗ ๑๑.๕ ๑๖ ๑11 - ๓ ๒ ๑๒ ๒๘ 
๓. นครชับศร ี ๒๔๕๒ ๒๘๔.๐๓๑ ๑๓.๑ ๒๔ ๑๐๘ - - ๒ ๒๓ ๒๑ 
๔. เางเลน ๒๔๓๙ ๕๘๘.๘๓๖ ๒๗.๑ ๑๕ ๑๘๐ - - ๔ ๑๕ ๕๕ 
๕. ก้าแพงแสน ๒๔๔๙ ๔๐๕.๐๑๙ ๑๘.๗ ๑๕ ๒๐๔ - - ๑ ๑๕ ๓๓ 

๖. ดอนตูม ๒๕๐๘ ๑๗๑.๓๕๔ ๗.๙ ๘ ๖๙ - - ๑ ๖ ๓๘ 
๗. พทุธมณฑล ๒๕๓๙ ๕๒.๓ ๒.๔ ๓ ๑๘ - - ๒ ๒ ๔๐ 

รวม - ๒,๑๖๘.๓๒๗ ๑๐๐ ๑๐๖ ๙04 ๑ ๓ ๑๕ ๙๗ - 

(ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัด) 
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         ๒.๒ ประชากร 
 ปี พ.ศ.๒๕๕4 มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น  861,705  คน  เป็นชายจ านวน ๔๑๒,๔๓๕  คน  หญิงจ านวน
๔๔๖,๒๖๕  คน  ครัวเรือนจ านวน  325,176  ครัวเรือน  ส าหรับอ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด  ได้แก่  อ าเภอเมือง
นครปฐม มีประชากรจ านวน ๒๗0,955  คน  รองลงมาได้แก่  อ าเภอสามพราน มีประชากรจ านวน  ๑๘6,๘05 คน  และ
อ าเภอก าแพงแสน มีประชากรจ านวน ๑๒๒,720 คน    

ตารางแสดงจ้านวนประชากรและครัวเรือน 
ปี พ.ศ.๒๕๕4 

อ้าเภอ 
จ้านวนประชากร จ้านวนครัว 

เรือน ชาบ หญิง รวม ร้อบละ 
เมืองนครปฐม 129,175 ๑๔๑,780 ๒๗0,955 ๓๑.44 94,461 
สามพราน 89,643 97,162 ๑๘6,805 ๒๑.68 ๑๐3,459 
นครชับศร ี 50,884 56,149 ๑๐7,033 ๑๒.๔2 ๓๘,457 
เางเลน 44,938 ๔๖,๐49 ๙๐,๙87 ๑๐.56 ๒7,527 
ก้าแพงแสน 59,623 ๖๓,097 ๑๒๒,720 ๑๔.24 ๓3,460 
ดอนตูม 22,876 ๒๓,๙89 ๔๖,865 ๕.๔4 ๑๒,609 
พุทธมณฑล 16,705 ๑๙,๖35 ๓๖,340 ๔.๒2 ๑5,203 

รวม ๔๑๒,๔๓๕ ๔๔๖,๒๖๕ ๘61,๗๐5 ๑๐๐ ๓25,176 

(ทีม่า :  ที่ท าการปกครองจังหวัดนครปฐม) 
 ๒.๓  การเริหารราชการ 
  จังหวัดนครปฐม แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
  ๑) ส่วนราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) มีจ านวน ๖๖ หน่วยงาน เป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่น ๆ จ านวน ๔๘ หน่วยงาน  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จ านวน ๔ หน่วยงาน  และหน่วยงานอิสระจ านวน ๑๔ หน่วยงาน 
  ๒) ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด  มีจ านวน ๒๖ 
หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ จ านวน  ๒๑ หน่วยงาน  หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  ๕  หน่วยงาน ระดับอ าเภอ แบ่งเป็น  ๗  อ าเภอ  ๑๐๖  ต าบล  ๙๐4  หมู่บ้าน 
  ๓) ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๑ แห่ง 
เทศบาลนคร  จ านวน ๑ แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน ๓ แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน ๑๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๙๗  แห่ง 

 ๒.๔  การเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมภายใต้อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม ได้แก่ 
   - การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   - การเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภา 
   - การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒.๔.๑                                                 
                    คณะ รรม  ร  ร          ม ม         ใ   ร                 ม             ร   ร 
        คร  ม             
      (๑         ม    คร  ม     ๑ 
      (๒   ำ    ำ พ         ๒ 
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      (๓                    ม พ   มณ       ๓ 
      (๔         คร    ร      ๔ 
  (๕   ำ     มพร       ๕ 
  โ           คณะ รรม  ร  ร            พ   รณ ใ  ค  ม                 ๕             

(๑                  ๑ ม ร   รใ  ข                  ๑๗๐,๒๙๔ ค            ระ        
             ค           ม    คร  ม  ( ฉพ ะ       คร คร  ม        คร  ม     พญ      พ            โ    
   ม    ร   พระ ระโ         ร     โพร มะ                             ระ ะ    ม และ    ะ  ) 
  (๒                  ๒  ม ร   รใ                      ๑๖๖,๐๒๓ ค              ระ    
                ค              พ              ม    คร  ม  ( ฉพ ะ               พ                ม 
        และม   ค  
  (๓                  ๓  ม ร   รใ                     ๑๗๔,๐๖๔ ค             ระ        
            ค                     ม   ะพ   มณ   
  (๔)                 ๔  ม ร   รใ                     ๑๖๔,๙๙๘ ค             ระ        
            ค          คร    ร    ะ       ม    คร  ม (             ม  รรม     ถ      
     ม(      เทศบาลนคร คร  ม    มค                   ะ        ) 
  (๕                  ๕  ม ร   รใ                     ๑๘๔,๘๖๗ ค             ระ        
            ค           มพร             
      จังหวัดนครปฐมได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมแล้ว เมื่อวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น  ๖๔๘,๖๒๑ คน จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น ๕๐๔,๙๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๔  ตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงจ้านวนการใช้สิทธลิงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครปฐม  
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

เขต
เลือก 
ต้ัง 

จ้านวนผู้มี
สิทธิเลือกต้ัง
ตามเัญชีผู้มี
สิทธิเลือกต้ัง 

จ้านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

เัตรเสีบ เัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 

แเเแเ่งเขตเลือกต้ัง แเเเัญชีราบชื่อ แเเแเ่งเขตเลือกต้ัง แเเเัญชีราบชื่อ 

จ้านวน ร้อบละ จ้านวน ร้อบละ จ้านวน ร้อบละ จ้านวน ร้อบละ จ้านวน ร้อบละ 

เขต ๑ ๑๒๕,๔๑๒ ๙๗,๙๗๘ ๗๘.๑๒ ๕,๑๑๕ ๕.๒๒ ๓,๓๔๓ ๓.๔๑ ๙,๔๙๔ ๙.๖๙ ๗,๒๒๙ ๗.๓๘ 
เขต ๒ ๑๒๔,๘๖๗ ๙๗,๙๘๘ ๗๘.๔๗ ๕,๘๓๙ ๕.๙๖ ๕,๖๓๘ ๕.๗๕ ๖,๑๓๒ ๖.๒๖ ๔,๐๐๓ ๔.๐๙ 

เขต ๓ ๑๓๒,๐๑๐ ๑๐๓,๖๘๓ ๗๘.๕๔ ๕,๘๙๔ ๕.๖๘ ๔,๙๖๔ ๔.๗๙ ๔,๙๑๙ ๔.๗๔ ๓,๓๙๙ ๓.๒๘ 
เขต ๔ ๑๒๖,๕๔๑ ๙๙,๓๖๗ ๗๘.๕๓ ๖,๒๒๘ ๖.๒๗ ๔,๕๖๘ ๔.๖๐ ๗,๓๖๗ ๗.๔๑ ๔,๘๔๕ ๔.๘๘ 

เขต ๕ ๑๓๙,๗๙๑ ๑๐๕,๙๐๐ ๗๕.๗๖ ๖,๑๗๔ ๕,๘๓ ๓,๔๖๗ ๓.๒๗ ๖,๕๘๓ ๖.๒๒ ๓,๘๑๒ ๓.๖๐ 

รวมทั้ง 
จังหวัด 

๖๔๘,๖๒๑ ๕๐๔,๙๑๖ ๗๗.๘๔ ๒๙,๒๕๐ ๕.๗๙ ๒๑,๙๘๐ ๔.๓๕ ๓๔,๔๙๕ ๖.๘๓ ๒๓,๒๘
๘ 

๔.๖๑ 

 
      โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 

     (๑) พ.ท.สินธพ  แก้วพิจิตร  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑         
          (๒) นายรัฐกร  เจนกิจณรงค์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

      (๓) นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๓  
      (๔) นายอนุชา  สะสมทรัพย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๔  

     (๕) นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๕          
          (๖) นายปัญยาวัฒน์ บุญมี  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม แบบบัญชีรายชื่อ  
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 ๒.๔.๒ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน
ทั้งสิ้น  ๓๑๖,๒๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๖ ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 
 ๒.๔.๓ การเลือกตั้งท้องถิ่น  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ จังหวัดนครปฐมได้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ และเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ดังนี้  
  (๑) อ าเภอเมืองนครปฐม  มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๖ ครั้ง  ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแค ๒ ครั้ง  เทศบาลต าบลธรรมศาลา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนครปฐม  และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  
      (๒) อ าเภอสามพราน  มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๕ ครั้ง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดจินดา  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
      (๓) อ าเภอนครชัยศรี  มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๑๐   ครั้ง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแก้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแค  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ์  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแก้วฟ้า  องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับ  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยพลู  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดส าโรง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมบัว 
      (๔) อ าเภอบางเลน  มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๕  ครั้ง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนกกระทุง  องค์การบริหารส่วนต าบลนิลเพชร  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า  และองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา 
      (๕) อ าเภอก าแพงแสน มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๑๒  ครั้ง ได้แก่  
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ๔ ครั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยม่วง  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบัว  องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ๒ คร้ัง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกระทุ่ม  เทศบาลต าบลก าแพงแสน และองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
      (๖) อ าเภอดอนตูม มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๕  ครั้ง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เทศบาลต าบลสามง่าม  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยด้วน  และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 
      (๗) อ าเภอพุทธมณฑล มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๑  ครั้ง ได้แก่  
เทศบาลต าบลศาลายา 
๓. สภาพเศรษฐกิจ 
 ๓.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั  
  สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในปี พ.ศ.๒๕๕3  พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว   
๑52,225 บาทต่อปี โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม ตามราคาประจ าปี ๑48,599 ล้านบาท  รายได้ส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรมมากที่สุด  คิดเป็นมูลค่า 70,512  ล้านบาท  รองลงมาเป็นสาขาเกษตรกรรม คิดเป็น
มูลค่า ๑8,747 ล้านบาท  อันดับ ๓ เป็นสาขาการค้าส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่า ๑3,๖73 ล้านบาท  สาขาการศึกษา  คิดเป็นมูลค่า 9,005  
ล้านบาท  สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม คิดเป็นมูลค่า ๗,434 ล้านบาท       ร ร   ร 
ร    ร          ะ  ร        ระ    ร ม      ร ระ      คม  ค   ค   ค      ม  ค   5,529          
      ร             ะ  ร ระ   ค      ม  ค   4,202                          ร     ค      ม  ค   
๔,๐48                ร    ร    ค      ม  ค   3,353          สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
และบริการทางธุรกิจ คิดเป็นมูลค่า 2,911 ล้านบาท  สาขาการบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์  
คิดเป็นมูลค่า 2,728 ล้านบาท     โร  รม  ะ     ค ร ค      ม  ค   ๒,372               ร     ม    ร  
  ะ  ม       ค      ม  ค   ๑,681          สาขาการบริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ คิดเป็น
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มูลค่า 1,334 ล้านบาท        ร ระม  ค      ม  ค   926            ะ           ใ คร   ร         คค  
ค      ม  ค   ๑๔6         

กราฟแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.๒๕๕3 

อุตสาหกรรม

49%

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการปา่ไม้

13%

การบรหิารราชการแผ่นดิน

และการปอ้งกันประเทศ

รวมทั้งการประกันสังคมภาค

บงัคับ

สาขาการไฟฟา้ ก๊าซ และการประปา

3%

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร

2%

การก่อสรา้ง

2%

สาขาบรกิารด้าน

อสังหารมิทรพัย์ การใหเ้ชา่

และบรกิารทางธุรกิจ

สาขาตัวกลางทางการเงิน

3%

สาขาการท าเหมืองแรแ่ละเหมืองหนิ

1%

สาขาการบรกิารชมุชน สังคม

 และบรกิารส่วนบคุคลอืน่ ๆ

1%

สาขาการประมง

1%

การศึกษา

6%

การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซม

ยานยนต ์จกัรยานยนต ์ของใช้

ส่วนบคุคลและของใชใ้นครวัเรอืน

9%

สาขาลูกจา้งในครวัเรอืนส่วนบคุคล

0%

สาขาการบรกิารด้านสุขภาพ

 และงานสังคมสงเคราะห์

2%

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า

 และการคมนาคม

5%

  
(ที่มา :  สนง. สถิติจังหวัดนครปฐม) 

๓.๒  การเกษตรกรรม 
           จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่เกษตรกรรม จ านวนทั้งสิ้น ๗๙๘,๐๙๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๙ ของพื้นที่
ทั้งจังหวัด การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัดนครปฐม ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๒๓.๕๙ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวนผลไม้และพืชผัก การเลี้ยง
สัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
           ระบบการเกษตรในจังหวัดนครปฐม จัดเป็นเขตเกษตรก้าวหน้า เพราะมีระบบชลประทานที่ดี     
โดยอาศัยแหล่งน้ าจากลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง ประกอบกับเกษตรกรจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพสูง
สามารถเรียนรู้วิทยาการแบบใหม่ ๆ และมีการใช้เทคโนโลยีภาคการเกษตรที่พัฒนามากข้ึนระดับหนึ่ง พืชเศรษฐกิจ
ที่ท ารายได้ให้จังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย ไม้ผล พืชผักต่าง ๆ และไม้ดอกไม้ประดับ การเกษตรกรรมของจังหวัด
นครปฐมมีความเป็นไปได้สูงต่อการวางแผนจัดระบบการผลิต เพื่อเชื่อมโยงการส่งออก 
  ๓.๒.๑  การกสิกรรม 
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๓/๒๕๕๔ จังหวัดนครปฐม ใช้พื้นที่ เพาะปลูกแยกเป็นพื้นที่ใช้ท านา 
๔๔๒,๑๐๒.๗๕ ไร่ พืชไร่ ๘๔,๒๔๑.๒๕ ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น ๖๒,๒๐๑๕๐ ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ๑๖,๓๓๙.๗๕ ไร ่
 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดนครปฐม ได้แก่ 
 ๑) ข้าว จังหวัดนครปฐมมีการท านาปีละ ๒ คร้ัง คือ ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง โดยข้าวนาปี
เป็นข้าวเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม-มกราคม ส่วนข้าวนาปรัง
เป็นข้าวที่เพาะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน และจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -สิงหาคม  แต่
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เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ จึงสามารถปลูกข้าวได้ต่อเนื่องตลอดปี คือสามารถปลูกได้ 
๒ ปี ๕ คร้ัง ส าหรับผลผลิตข้าวฤดูการผลิตปี พ.ศ.๒๕๕๓/๒๕๕๔ ของจังหวัดมี ดังนี้ 
   (๑) ข้าวนาปี จากสถิติการปลูกข้าวพบว่า มีปริมาณการผลิต จ านวน ๓๘๘,๖๐๘.๓๑ 
ตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๒/๒๕๕๓ เป็นจ านวน ๓๓,๐๐๓๐๗ ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๒๘ โดยมีเนื้อที่
เพาะปลูกในปี พ.ศ.๒๕๕๓/๒๕๕๔ จ านวน ๔๔๒,๑๐๒.๗๕ ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๒/๒๕๕๓ เป็นจ านวน 
๔๑,๘๘๖.๗๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๖ 
         (๒) ข้ าวนาปรั ง  จากสถิติ การ เพาะปลูกพบว่ า  มีปริมาณผลผลิต จ านวน 
๓๘๓,๗๕๓.๒๔ ตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๒/๒๕๕๓ เป็นจ านวน ๒๖,๐๕๒.๙๔ ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๒๘ 
โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในปี พ.ศ.๒๕๕๓/๒๕๕๔ จ านวน ๔๓๕,๕๘๘.๒๕ ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๒/๒๕๕๓ เป็น
จ านวน ๒๘,๓๘๘.๒๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๙๗ 
   ๒) อ้อบโรงงาน พืชไร่ที่ส าคัญของจังหวัดฯ คือ อ้อยโรงงานที่ใช้ผลิตน้ าตาลทราย ในปี 
พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดนครปฐมมีผลผลิตอ้อยโรงงาน ๑,๐๖๕,๓๓๗.๘๘ ตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๓ จ านวน 
๑๘๘,๐๑๕.๘๘ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จ านวน ๗๙,๐๓๑ ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นจ านวน ๖,๘๑๑ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๔๓ อ้อยเป็นพืชที่เพาะปลูกในช่วงเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม และเก็บเก่ียวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ปลูกมากในเขตอ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอ
เมืองนครปฐม 
    ๓) ผลไม้ การท าสวนผลไม้นับเป็นอาชีพหนึ่งที่ราษฎรท าการเพาะปลูกมาก ประกอบด้วย 
มะพร้าวน้ าหอม ส้มโอ มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ มะนาว กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม ล าไย ฯลฯ ส าหรับผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดนครปฐมเป็นที่รู้จักทั่วไปของผู้บริโภค ได้แก่ ส้มโอนครชัยศรี และมะพร้าวน้ าหอมสามพราน ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
จังหวัดนครปฐมมีผลผลิตผลไม้รวมประมาณ ๑๒๕,๙๔๘.๗๙ ตัน มูลค่าประมาณ ๑,๔๖๗.๓๓ ล้านบาท 
   ๔) พืชผัก มีการปลูกกันทั่วไป นอกจากจะใช้บริโภคภายในจังหวัดนครปฐมแล้ว ยังส่งไป
จ าหน่ายยังจังหวัดข้างเคียง และกรุงเทพฯ ซึ่งพืชผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ฝรั่ง สามารถส่งไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศด้วย พืชผักที่ปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดหวาน ผักคะน้า แตงกวา 
ถั่วฝักยาว พริก ผักกวางตุ้ง ผักคื่นไช่ ผักชี ผักบุ้งจีน ผักบุ้งน้ า ผักกะเฉด กระชาย ต้นหอม ฯลฯ ในปี พ .ศ.๒๕๕๔ 
จังหวัดนครปฐมมีผลผลิตผักรวมประมาณ ๒๑๔,๘๗๘.๘๘ ตัน มูลค่าประมาณ ๔,๘๖๙.๕๓ ล้านบาท 
    ๕) ไม้ดอกไม้ประดัเ จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้ที่ส าคัญและมีไม้ดอกไม้
ประดับอื่น ๆ เช่น กุหลาบ มะลิ บัวฉัตร รัก ดาวเรือง ซึ่งได้รับความนิยมทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
ในแต่ละปีจังหวัดนครปฐมมีรายได้จากการจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับประมาณ ๑,๔๒๙ ล้านบาท ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
พื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น ๑๖,๓๓๙.๗๕ ไร่ ส่วนใหญ่   อยู่ในเขตอ าเภอ
สามพราน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอพุทธมณฑล และอ าเภอบางเลน 
 ๓.๒.๒ การปศุสัตว ์

            ปี พ.ศ.๒๕๕4 จังหวัดนครปฐม  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและการค้าสัตว์ที่นิยมเลี้ยง ๓ 
ล าดับแรก  ได้แก่  ไก่  มีจ านวน  9,345,995  ตัว  เป็ด  มีจ านวน  2,098,788  ตัว  และสุกร  มีจ านวน  511,563  ตัว   
เป็นต้น    
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๙ 

ตารางแสดงจ้านวนสัตว์ในจังหวัดนครปฐม 
ปี พ.ศ.๒๕๕4 

อ้าเภอ โคนม โคเนื้อ กระเือ สุกร แพะ แกะ ไก่ เป็ด ห่าน นกกระทา 

เมือง
นครปฐม 

6,828 30,878 184 303,638 1,841 188 1,562,421 709,533 15,552 30,000 

สามพราน 130 1,220 32 84,163 66 2 90,940 7,437 40 5 

นครชับศรี 22 6,790 293 26,649 374 50 3,855,966 269,943 162 20,010 

เางเลน 6 7,684 30 14,808 700 20 2,530,112 980,339 6,064 4 

ก้าแพงแสน 15,619 20,163 120 67,914 4,222 2,082 1,032,521 58,432 15,613 580 

ดอนตูม  57 3,611 5 14,386 785 0 266,551 58,121 39,442 27,000 

พุทธมณฑล 10 114 17 5 0 14 7,484 14,983 21 0 

รวม 22,672 70,460 681 511,563 7,988 2,026 9,345,995 2,098,788 76,894 75,599 

(ที่มา : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม) 
                ๓.๒.๓  การประมง 
                  จังหวัดนครปฐมประกอบอาชีพประมงน้ าจืดเป็นส่ วนใหญ่ ผลผลิตของสาขาประมง
โดยทั่วไปได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีเกษตรกรท าการประมงทั้งสิ้นจ านวน 10,915 ราย พื้นที่ท าการประมง 
มีจ านวนทั้งสิ้น 138,865 ไร่ สัตว์น้ าที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลาน้ าจืด กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว ปลาสวยงาม จระเข้ และ
สัตว์น้ าอื่น ๆ  มีผู้ประกอบการด้านการประมงทั้งสิ้น  ๑8๘ ราย ประกอบด้วย ผู้ค้าปัจจัยการผลิต/ผู้ค้า ผู้รวบรวม
สัตว์น้ า/แพปลา ท่าขึ้นปลา/โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า/กลุ่มและผู้แปรรูปสัตว์น้ า/ผู้น าเข้า ผู้ส่งออกสัตว์
น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ จ านวน ๔๗๐ แห่ง เนื้อที่ ๒๕,๓๕๖ ไร่ ประกอบด้วย แม่น้ า/
ล าคลอง/หนอง/บึง ครอบคลุมทั้ง ๗ อ าเภอ  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๕4 มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 6๙,735.42  ตัน  
มูลค่า 4,947๕.27  ล้านบาท   

ตารางแสดงจ้านวนผลผลติด้านการประมงจังหวัดนครปฐม  
ปี พ.ศ.๒๕๕4 

อ้าเภอ ชาวประมง 
(ราบ) 

ผลผลิตจาก
ธรรมชาติ(ตัน) 

มูลค่าการผลิต
(เาท) 

ผู้เพาะเลี้บง 
(ราบ) 

ผลผลิตจากการ
เพาะเลี้บง(ตัน) 

มูลค่าการผลิต 
(เาท) 

เมือง       0 0.00 0 1,728 11,039.00 793,050,834 

สามพราน 75 262.00 8,330,210 1,229 7,752.16 527,062,615 

นครชับศร ี 115 414.00 13,110,575 1,185 7,973.22 598,203,574 

เางเลน 86 217.82 6,910,501 2,966 19,096.99 1,344,072,340 

ก้าแพงแสน 0 0.00 0 2,054 13,222.73 930,277,260 

ดอนตูม 0 0.00 0 1,406 8,433.82 597,430,015 

พุทธมณฑล 0 0.00 0 347 2,217.50 157,173,702 

รวม 276 893.82 28,321,286 10,915 69,735.42 4,947,270,340 

(ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม) 
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๑๐ 

ตารางแสดงจ้านวนพื้นที่เพาะเลี้บงสัตว์น้้าจังหวัดนครปฐม  
ปี พ.ศ.๒๕๕4 

อ้าเภอ พื้นที่เพาะเลี้บงสัตว์น้้า (ไร)่ รวม              
             ) 

กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลาน้้าจืด ปลาสวบงาม จระเข ้ สัตว์น้้าอื่น ๆ 

เมือง       2,676.50 
 

9,614.05 
 

11,796 
 

421 
 

17 
 

62 
 

24,587 
 

สามพราน 1,229.50 
 

1,406 
 

6,576 
 

23 
 

66 
 

76 
 

9,377 
 

นครชับศรี 1,711.50 
 

449 
 

7,248 
 

134 
 

11 
 

312 
 

9,866 
 

เางเลน 10,015 
 

9,973 
 

18,859 
 

59 
 

6 
 

75 
 

38,987 
 

ก้าแพงแสน 2,181 29,107 
 

2,046 
 

24 
 

28 
 

155 
 

33,541 
 

ดอนตูม 2,304 
 

365 
 

7,986 
 

38 
 

16 
 

22 
 

10,731 
 

พุทธมณฑล 0 
 

5 
 

1,769 
 

1 
 

0 2 
 

1,777 
 

รวม 20,117.50 
 

50,919.05 
 

56,280 
 

700 
 

144 
 

704 
 

128,865 
 

(ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม) 
 
 ๓.๓  การใช้พื้นที่และการถือครองที่ดิน 
         ปี พ.ศ.๒๕๕4  จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่การออกเอกสารสิทธิ  รวมทั้งสิ้น 456,024 แปลง 
1,219,009 ไร่  1 งาน 43.80 ตารางวา  โดยจ าแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ  ดังนี้ 
         ๓.๓.๑  โฉนดที่ดิน  มีจ านวน 446,177 แปลง  เนื้อที ่๑,๑๖๗,๓55  ไร่  0 งาน  15 ตารางวา  
         ๓.๓.๒  หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)  มีจ านวน ๔,425  แปลง  เนื้อที่  ๘,484 ไร ่ 
1 งาน  ๑0  ตารางวา    
         ๓.๓.๓  หนังสือรบัรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓)  มีจ านวน ๕,๐1๕  แปลง  เนื้อที่ ๔๑,12๕ ไร่  
3 งาน  ๑5  ตารางวา    

๓.๓.๔  ใบจอง  มีจ านวน  0  แปลง  เนื้อที่  ๒,044  ไร่  ๑  งาน  3  ตารางวา  
(ที่มา : ส านักงานที่ดนิจังหวัดนครปฐม) 

 ๓.๔  การอุตสาหกรรม 
   การอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่ท ารายได้เข้าสู่จังหวัดนครปฐมมากที่สุด มีการขยายตัวทาง
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพ ฯ เพียง  ๕๖  กิโลเมตร 
โดยภาพรวมแล้วอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม มีการประกอบกิจการหลากหลายประเภทปะปนกันไปไม่กระจุก
ตัวอยู่ในอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นพิเศษ และอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการบริการ 
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมเคมีและ
พลาสติก  ตามล าดับ ส่วนอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนน้อยที่สุด คือ อุตสาหกรรมแปรรู ปไม้ และ
อุตสาหกรรมก่อสร้างตามล าดับ 
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๑๑ 

  ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ อาทิ เช่น การผลิตด้านอุตสาหกรรมการพัฒนายังไม่ต่อเนื่องเครื่องจักรเก่า
ล้าสมัย การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ยังไม่ทั่วถึง เพราะผู้ประกอบการขาดเงินลงทุนมีผลท าให้คุณภาพสินค้า  
ที่ได้ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร และขาดแรงงานฝีมือเฉพาะด้าน 
  ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดนครปฐมมีโรงงานจ านวนทั้งสิ้น ๒,๙๗๑ แห่ง จ านวนเงินลงทุนประมาณ 
256,490,411,389  บาท  เกิดการจ้างงาน ๑๗6,575 คน  เป็นชาย 82,931 คน เป็นหญิง 93,644 คน  
ก าลังการผลิตทั้งสิ้น ๓,585,839.22 แรงม้า   
 

ตารางแสดงจ้านวนโรงงานแบกตามหมวดอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

ที่ หมวดราบการ 
จ้านวน
โรงงาน 

จ้านวนคนงาน 
เงินลงทุน แรงม้า 

ชาบ หญิง รวม 
๑. อุตสาหกรรมการเกษตร 181 2,553 1,682 4,235 4,081,531,469 122,178.61 
๒. อุตสาหกรรมการอาหาร 359 14,447 21,497 35,944 17,112,597,330 887,130.25 
๓. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 43 1,960 1,476 3,436 37,845,155,822 393,187,.08 
๔. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 253 9,650 14,220 23,870 20,095386,622 793,737.20 
๕. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาบ 63 3,506 12,722 16,228 2,059,329,926 13,465.08 
๖. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 16 561 760 1,321 233,896,000 4,806.06 
๗. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 100 1,510 1,059 2,569 1,045,356,200 33,837.51 
๘. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 53 1,158 1,180 2,338 1,469,620,000 9,998.68 
๙. อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จาก

กระดาษ 
59 1,297 760 2,057 5,207,892,373 134,241.83 

๑๐. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 41 1,069 1,025 2,094 2,561,343,225, 10,675.79 
๑๑. อุตสาหกรรมเคมี 193 4,863 2,597 7,460 6,101,502,020 64,637.86 
๑๒. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 7 48 27 75 692,800,000 2,779.74 
๑๓. อุตสาหกรรมบาง 57 2,376 1,208 3,584 4,671,253,509 173,793.62 
๑๔. อุตสาหกรรมพลาสติก 352 10,373 12,572 22,945 16,418,414,782 284,580.39 
๑๕. อุตสาหกรรมอโลหะ 146 3,418 4,135 7,553 3,313,212,250 53,7429.48 
๑๖. อุตสาหกรรมโลหะ 85 3,857 556 4,413 1,732,486,694 114,031.53 
๑๗. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 288 5,306 1,974 7,280 7,305,328,489 67,030.93 
๑๘. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 92 1,748 452 2,200 1,540,979,000 18,606.07 
๑๙. อุตสาหกรรมไฟฟ้า 122 3,731 4,478 8,209 4,555,028,074 29,864.41 
๒๐. อุตสาหกรรมขนส่ง 180 3,857 1,268 5,125 3,550,611,540 55,271.73 
๒๑. อุตสาหกรรมอื่น ๆ 301 5,643 7,996 13,639 114,896,686,064 318,255.37 

 รวม 2,971 82,931 93,644 176,575 256,490,411,389 3,585,839.22 

 
(ที่มา : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม) 

๓.๕  การพาณิชบกรรม 
   จังหวัดนครปฐม  เป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคตะวันตกและเป็นชุมทางการขนส่ง การขน
ถ่ายสินค้ามายาวนาน โดยทางรถไฟ รถยนต์ และการขนส่งสินค้าเกษตรทางน้ าเพื่อเข้าสู่ตลาดกรุงเทพฯ รวมทั้งมี
ความได้เปรียบทางด้านท าเลที่ตั้งประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดมีการพัฒนา การเกษตรในทุกด้าน จึง
ก่อให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว ท าให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดกระจายไปสู่สาขาต่างๆ และมีความมั่นคง จนกลายเป็นศูนย์กลางทางพาณิชยกรรมขนาดใหญ่   ทั้งนี้ 
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๑๒ 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๔  มีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งจดทะเบียนธุรกิจใหม่ รวมทั้งสิ้น จ านวน 759 ราย จ านวนทุน 
จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,199,820,๐๐๐ บาท   

ตารางแสดงการจดทะเเีบนธุรกิจใหม่จังหวัดนครปฐม 
ปี  .ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

ปี 
จ้านวนผู้จดทะเเีบนธุรกิจ 

จ้านวนราบ ทุน (เาท) 
๒๕๕๐ ๔๕๕ ๑,๐๒๐,๖๘๕,๐๐๐ 

๒๕๕๑ ๔๙๐ ๗๗๒,๒๔๖,๐๐๐ 
๒๕๕๒ ๕๕๐ ๑,๕๘๙,๗๘๐,๐๐๐ 
๒๕๕๓ ๖๑๖ ๑,๕๓๘,๒๗๐,๐๐๐ 
2554 759 2,199,820,000 

(ที่มา : สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด) 
 

ตารางแสดงการจดทะเเีบนแบกเป็นประเภทธุรกจิ  
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

ล้าดัเ ประเภทธุรกิจ 

เริษัทจ้ากัด ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 

จ้านวนจด
ทะเเีบน 
(ราบ) 

ทุนจดทะเเีบน 
(ล้านเาท) 

จ้านวนจด
ทะเเีบน
(ราบ) 

ทุนจดทะเเีบน 
(ล้านเาท) 

๑. เกษตร/ป่าไม้/ประมง ๔ 4,๐๐๐,๐๐๐.00 1 1,000,000.00 
๒. เหมืองแร่ ๖ 8,0๐๐,๐๐๐.00 0 0 
๓. อุตสาหกรรม/หัตถกรรม 124 296,000,๐๐๐.00 23 23,000,000.00 
๔. สาธารณูปโภค 1๖ 17,500,๐๐๐.๐๐ 6 2,900,000.00 
๕. ก่อสร้าง 31 1,049,000,000.00 25 22,300,000.00 
๖. ขาบส่ง/ขาบปลีก/โรงแรม/ร้านอาหาร ๑71 391,400,๐๐๐.00 74 55,740,000.00 
๗. ขนส่ง/คมนาคม/คลังสินค้า ๑2 14,2๐๐,๐๐๐.00 8 9,100,000.00 
๘. การเงิน/ประกันภับ/อสังหาริมทรัพบ์/เริการธุรกิจ 65 187,450,๐๐๐.00 25 15,900,000.00 
๙. เริการสังคม/เริการส่วนเุคคล 26 66,82๐,๐๐๐.00 142 35,510,000.00 
๑๐. อ่ืน ๆ ๐ ๐ 0 0 

 รวม 455 2,034,370,000.00 304 165,450,000.00 

(ที่มา : สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด) 
 
๓.๖  การเงิน การคลัง และการธนาคาร 

   ๓.๖.๑  การเงิน การคลัง 
        ในปีงบประมาณ ๒๕๕4  ผลการจัดเก็บรายได้ของจังหวัดนครปฐม เท่ากับ 21,166.004   

ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕3  จ านวน  4,613.063  ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.87   
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ตารางสรุปผลการจดัเก็เราบได้ของจังหวัดนครปฐม 
ปีงเประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ที่มาของราบได้ 
ปีงเประมาณ 

๒๕๕๓ 
ปีงเประมาณ 

๒๕๕๒ 

เปรีบเเทีบเปี งปม. ๒๕๕๓ 
กัเปี งปม.๒๕๕๒ 

ประมาณการ
งเฯ  

ปี ๒๕๕๓ 

เปรีบเเทีบเปี งปม.๒๕๕๓  
กัเปี งปม.๒๕๕๒ 

จ้านวน ร้อบละ จ้านวน ร้อบละ 

1.สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๖,๕๑๘.๑๐๘ ๖,๑๗๕.๕๖๑ ๓๔๒.๕๔๗ ๕.๕๕ ๕,๙๒๕.๘๔๒ ๕๙๒.๒๖๖ ๙.๙๙ 

2.สรรพสามิตพ้ืนที่   
   นครปฐม 

๙,๐๙๔.๕๙๙ ๖,๘๔๙.๗๖๓ ๒,๒๔๔.๘๓๖ ๓๒.๗๗ ๗,๑๑๑.๕๔๘ ๑,๙๘๓.๐๕๑ ๒๗.๘๘ 

3.ด่านศุลกากร - - - - - - - 

4.ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ๑๒.๘๘๙ ๑๖.๘๐๕ -๓.๙๑๖ -๒๓.๓๐ ๑๐.๕๙๘ ๒.๒๙๑ ๒๑.๖๒ 

5.ส่วนราชการอ่ืน ๙๒๗.๓๔๕ ๗๔๕.๔๖๘ ๑๘๑.๘๗๗ ๒๔.๔๐ - - - 

รวมราบได้จัดเก็เ ๑๖,๕๕๒.๙๔๑ ๑๓,๗๘๗.๕๙๗ ๒,๗๖๕.๓๔๔ ๒๐.๐๖ - - - 

(ที่มา : สนง.คลังจังหวัดนครปฐม) 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕4 จังหวัดนครปฐมมีการเบิกจ่ายเงิน เท่ากับ 10,655.00 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๙5.02 ของเงินประจ างวด  โดยงบประจ าสามารถเบิกจ่ายได้  8,260.86 ล้านบาท คิดเป็น    
ร้อยละ ๙8.60 ของเงินประจ างวด และงบลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ 2,394.1๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.45 
ของเงินประจ างวด  ตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙3  และงบลงทุนร้อยละ ๗2  

ตารางแสดงผลการเเิกจ่าบงเประมาณ  
ส้านักงานคลังจังหวัดนครปฐม 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ราบการ 
เงินประจ้างวด เเิกจ่าบ คงเหลือ 

จ้านวน ร้อบละ จ้านวน ร้อบละ จ้านวน ร้อบละ 
งเราบจ่าบประจ้า 8,378.08 74.72 8,260.86 98.60 117.22 1.40 
งเราบจ่าบลงทุน 2,834.91 25.28 2,394.15 84,45 440.76 15.55 

รวม 11,212.99 100.00 10,655.00 95.02 557,98 4.98 

(ที่มา : สนง.คลังจังหวัดนครปฐม) 

 

       ๓.๖.๒  เงินฝากและเงินสินเชื่อ 

         ในปี พ.ศ. ๒๕๕4  จังหวัดนครปฐมมีเงินฝาก รวมทั้งสิ้น ๑๕2,869.91 ล้านบาท  โดย
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันกับปี พ.ศ.๒๕๕3 จ านวน 17,118.89  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.61 ส่วนเงิน
สินเชื่อมีจ านวน  ๑17,059.03 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันกับปี พ.ศ.๒๕๕3 จ านวน ๑6,302.24 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๑6.๑8  การปล่อยสินเชื่อมีการขยายตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาครัฐได้มีนโยบาย
ในการปล่อยสินเชื่อตาม โครงการไทยเข้มแข็งให้แก่ประชาชน ได้แก่ โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน และโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โครงการธนาคารประชาชน เพื่อให้ผู้มี
รายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการสร้างงานสร้างอาชีพ  
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ตารางแสดงเงินฝากและสินเชื่อจงัหวัดนครปฐม  
ปี พ.ศ.๒๕๕4 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ราบการ 
เงินฝาก เงินสินเชื่อ 

ณ ๓๑ ธ. . ๕4 ณ ๓๑ ธ. . ๕3 สูง/(ต้่า) ร้อบละ ณ ๓๑ ธ. . ๕4 ณ ๓๑ ธ. . ๕3 สูง/(ต้่า) ร้อบละ 

ธ. พาณิชบ ์ 118,863.00 103,805.00 8,058.00 7.76 82,893.00 71,050.00 11,843.00 16.67 

ธ. ออมสิน 24,942.29 19,885.91 5,056.38 25.43 12,415.33 10,419.07 1,996.26 19.16 

ธ.อ.ส. 2,883.02 1,394.00 1,489.02 106.82 13,870.91 11,996.63 1,874.28 15.62 

ธ.ก.ส. 13,181.60 10,666.11 2,515.11 23.58 7,879.79 7,291.09 588.70 8.07 

รวม 152,869.91 135,751.02 17,118.89 12.61 117,059.03 100,756.79 16,302.24 16.18 

(ที่มา : สนง.คลังจังหวัดนครปฐม) 
 
  ๓.๖.๓  การประกันภับ 
           ในปี พ.ศ.๒๕๕4  จังหวัดนครปฐมมีข้อมูลสาขาบริษทัประกันภัย ดังนี้ 
       การประกันวินาศภัย 
         (๑)  สาขา จ านวน  ๑๙  บริษัท รวม  ๒๐  สาขา  สาขาย่อย จ านวน ๒ บริษัท รวม ๒ 
สาขา และ สาขาเฉพาะเพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จ านวน  ๕  บริษัท  รวม ๕ สาขา 
        (๒)  ศูนย์บริการบริษัท  จ านวน  ๓  บริษัท  รวม  ๓  ส านักงาน 
        - ตัวแทนประกันวินาศภัย  จ านวน  ๑๑  บริษัท  รวม ๓๑  ส านักงาน 
        - นายหน้าประกันวินาศภัยบุคคล จ านวน  ๑๑  ส านักงาน 
  ๓.๖.๔ การประกันชีวิต 
            - สาขา  จ านวน  ๖  บริษัท รวม  ๑๒  สาขา  และตัวแทนประกันชีวิต จ านวน  ๓ บริษัท 
รวม  ๑๘  ส านักงาน (ที่มา :          คณะ รรม  ร        ะ     ร ม  ร ระ     ร    ระ              
 คร  ม  
            ๓.๗   การแรงงาน 
  ๓.๗.๑ สถานประกอเกิจการและลูกจ้าง 

                 ในปี พ.ศ.๒๕๕4  จังหวัดนครปฐมมีสถานประกอบกิจการทั้งหมด  ๕,๕78 แห่ง  มีจ านวน
ลูกจ้างทั้งหมด 185,686  คน  ในจ านวนนี้เป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่มีลูกจ้าง  ๑,๐๐๐  คนขึ้นไป   
จ านวน  ๑๑  แห่ง  มีจ านวนลูกจ้าง  ๑9,324  คน  ตามตารางแสดงจ านวนสถานประกอบกิจการและลูกจ้าง
จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.๒๕๕5 ดังนี้   
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ตารางแสดงจ้านวนสถานประกอเกิจการและลูกจ้าง 
จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.๒๕๕4 

 
สถานประกอเกิจการ 

ที่มีจ้านวนลูกจ้าง 
จ้านวนสถานประกอเ

กิจการ (แห่ง) 
จ้านวนลูกจ้าง 

(คน) 
หมาบเหตุ 

๑ – ๔ คน 1,910 4,625  
๕ – ๙ คน 1,311 8,899  

๑๐ – ๑๙ คน 841 11,526  
๒๐ – ๔๙ คน 882 28,013  
๕๐ – ๙๙ คน 264 19268  

๑๐๐ – ๒๙๙ คน 257 43,935  
๓๐๐ – ๔๙๙ คน 58 22,909  
๕๐๐ – ๙๙๙ คน 40 27,349  
๑,๐๐๐ คน ขึ้นไป 11 19,324  

รวม 5,574 185,848  

(ที่มา :  สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม) 
 

 ๓.๗.๒ ผู้สมัครงาน ต้าแหน่งงานว่าง และการเรรจุงาน 
     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดนครปฐมมีสถิติผู้สมัครงานจ านวนทั้งสิ้น ๗,๔๙๘  คน จ านวน 

๓,๑๓๒ คน หญิง จ านวน ๔,๓๖๖ คน ต าแหน่งงานว่างจ านวนทั้งสิ้น ๘,๐๐๑ อัตรา ชาย ๑,๕๓๐ อัตรา หญิง 
๕๒๘ อัตรา  ไม่ระบุ ๕,๙๔๓ อัตรา การบรรจุงานจ านวนทั้งสิ้น ๖,๘๕๕ คน  ชาย ๒,๘๔๒ คน   หญิง ๔,๐๑๓ คน 

 
ตารางแสดงจ้านวนผู้สมัครงาน ต้าแหน่งงานว่าง และการเรรจุงาน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
 

 
ประเภท 

ปี พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑.ผู้สมัครงาน ๙,๖๙๒ ๑๐,๑๔๑ ๑๒,๑๔๙ ๘,๐๓๒ ๗,๔๙๘ 
๒.ต้าแหน่งงานว่าง ๕,๘๑๔ ๖,๔๘๒ ๗,๒๗๔ ๘,๗๒๐ ๘,๐๐๑ 
๓.การเรรจุงาน ๔,๒๓๑ ๔,๙๘๖ ๕,๘๒๑ ๖,๐๕๐ ๖,๘๕๕ 

(ที่มา : สนง.จัดหางานจงัหวัดนครปฐม) 
 

      ๓.๗.๓ การเริหารแรงงานไทบไปต่างประเทศและคุ้มครองคนหางาน 
 ในปี ๒๕๕๔ จังหวัดนครปฐมมีผู้เดินทางไปท างานต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๔๙ คน เป็นการ
เดินทางไปด้วยตนเอง ๖ คน เดินทางด้วย RE-ENTRY VISA ๑๓๔ คน และนายจ้างพาไปท างานต่างประเทศ รวม 
๙ คน (ที่มา : สนง.จัดหางานจังหวัดนครปฐม) 
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 ๓.๗.๔ การควเคุมการท้างานของคนต่างด้าว  

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดนครปฐมมีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่และท างาน  เพื่อรอส่งกลับตามมติคณะรัฐมนตรีมาจดทะเบียน และขออนุญาต
ท างาน  จ านวนทั้งสิ้น ๙,๙๗๐ คน เป็นสัญชาติพม่า ๙,๖๐๕ คน  ลาว ๑๘๗ คน  และกัมพูชา ๑๗๘ คน 
 จ านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย  ประเภทน าเข้ามา MOU มาจดทะเบียนใบขออนุญาต
ท างาน จ านวนทั้งสิ้น ๗๔๐ คน เป็นสัญชาติพม่า ๓๕ คน ลาว ๓๑๐ คน และกัมพูชา ๓๙๕ คน 
 จ านวนแรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว  มาจดทะเบียนขอรับใบอนุญาตท างาน จ านวน 
๑๘,๘๐๔ คน เป็นสัญชาติพม่า ๑๕,๖๐๘ คน ลาว ๒,๓๗๕ คน และกัมพูชา ๘๒๑ คน 
 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีคนต่างด้าวขออนุญาตท างานในจังหวัดนครปฐม จ านวนทั้งสิ้น 
๓,๓๘๐ คน เป็นการเข้ามาท างานตามพระราชบัญญัติส่ง เสริมการลงทุน ๙๙ คน เข้ามาท างานด้วย 
วีซ่าชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) จ านวน ๑,๐๘๐ คน ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ๑๕๗ คน สัญชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ๒๓๑ คน สัญชาติญี่ปุ่น ๕๖ คน และสัญชาติอื่นๆ ๖๓๖ คน นอกจากนี้มีบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทย ในความควบคุมของกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตท างานในจังหวัดนครปฐมอีก ๒,๒๐๑ คน ส่วนใหญ่
เป็นชาวเขาเผ่าลั๊วะ พม่า และมอญ (ที่มา : สนง.จัดหางานจังหวัดนครปฐม) 

๓.๘  สหกรณ์ 
   ปี พ.ศ.๒๕๕4  จังหวัดนครปฐมมีสหกรณ์รวมทั้งสิ้น ๗4 สหกรณ์และมีกลุ่มเกษตรกร ๒๔ กลุ่ม 
รวมเป็น ๙8 แห่ง  มีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 83,288 ราย  จ าแนกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร 
๔๖   สหกรณ์  สมาชิก ๓๘,๐๐๙  ราย  และเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ๕๑ สหกรณ์  สมาชิก ๔๑,๓๒๓ ราย  
(ที่มา : สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม) 
   ๓.๘.๑ สหกรณ์ภาคการเกษตร 
        ๑)  สหกรณ์การเกษตร จ านวน ๒๐  สหกรณ์  สมาชิก จ านวน ๓๔,๒๗๗  ราย 
        ๒)  สหกรณ์ประมง      จ านวน   ๑ สหกรณ์  สมาชิก  จ านวน        ๙๕ ราย 

      ๓)  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด จ านวน ๑ ชุมนมุ สมาชิก จ านวน ๑๐  สหกรณ์ 
      ๔)  กลุ่มเกษตรกร       จ านวน  ๒๔  กลุ่ม   สมาชิก จ านวน ๓,๕๕๘  ราย 
      ปริมาณธุรกิจรวมของสหกรณ์ภาคการเกษตร  จ านวน ๑๙,๓๐๖,๘๗๔,๗๗๐.๓๕  บาท 

             ๓.๘.๒ สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
       ๑)  สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน   ๒๔  สหกรณ์  สมาชิก  จ านวน   ๒๐,๖๔๕   ราย  

     ๒)  สหกรณ์ร้านค้า      จ านวน     ๕  สหกรณ์  สมาชิก  จ านวน   ๑๓,๙๘๘   ราย 
     ๓)  สหกรณ์บริการ      จ านวน   ๑๘ สหกรณ์   สมาชิก  จ านวน     ๒,๔๓๖   ราย  
     ๔)  สหกรณ์นิคม         จ านวน     ๑ สหกรณ์   สมาชิก  จ านวน          ๗๙   ราย   
     ๕)  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จ านวน  ๓ สหกรณ์   สมาชิก             ๔,๕๑๒   ราย 
     ปริมาณธุรกิจรวมของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร         ๕๐,๔๓๔,๘๙๓,๖๐๙.๓๐  บาท 
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 ๓.๙  การพัฒนาชุมชน 
                    จังหวัดนครปฐมได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ผู้น ำ 
กลุ่ม / องค์กรเครือข่ำยและชุมชน  ตลอดจนกำรส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมมั่นคง  รวมทั้ง
พัฒนำระบบรูปแบบและวิธีกำรพัฒนำชุมชนดังนี้ (ที่มำ : สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัดนครปฐม) 
   ๓.๙.๑ จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต่ำง ๆ รวม ๙๗๖  คณะ        ค               
           (กพสจ.)        ๑ คณะ                          (กพสอ.)        ๗ คณะ            
              (กพสต.)        ๑๐๒ คณะ                                (กพสม.)        ๘๖๖ คณะ 
   ๓.๙. ๒  จัดให้มีอาสาสมัครในหมู่บ้านและต าบล  โดยมีผู้น ำอำสำพัฒนำชุมชนหมู่บ้ำน  จ ำนวน 
๓,๔๖๔  คน และผู้น ำอำสำพัฒนำชุมชนต ำบล จ ำนวน ๑๙๘ คน 
   ๓.๙.๓  ด าเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) 
   ๑) ระดับเข้มแข็ง      จ ำนวน ๑๓  แห่ง 
   ๒) ระดับปำนกลำง    จ ำนวน ๕๘ แห่ง 
   ๓) ระดับต้องปรบัปรุง        ๓๒ แห่ง                
   ๔) เครือข่ำยศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนต ำบล (ศอช.ต.)  จ ำนวน ๑๐๓  แห่ง 
          ๕) เครือข่ำยศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนอ ำเภอ (ศอช.อ.) จ ำนวน     ๗  แห่ง 
   ๖) เครือข่ำยศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนจงัหวัด (ศอช.จ.) จ ำนวน     ๑  แห่ง 
  ๓.๙.๔  ผู้น าชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ชุมชน  ที่ผ่ำนกำรประเมินตำมระบบมำตรฐำนงำน
ชุมชนระหว่ำง ปี พ.ศ.๒๕54  จ ำนวน  101  คน 
  ๓.๙.๕  การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หลักสูตรผู้น ำ
กำรพัฒนำ จ ำนวน  140 คน 
  ๓.๙.๖  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑) หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่ำนตวัชี้วัด  ๖ X ๒ จ ำนวน  ๙๓๐  หมู่บ้ำน 
    ๒) ผลกำรจัดระดบัหมู่บ้ำนตำมเกณฑ์ประเมินของกระทรวงมหำดไทย 
        - ระดับพออยู่  พอกิน    จ ำนวน  412  หมู่บ้ำน 
       - ระดับ อยู่ดี  กินดี       จ ำนวน  ๑70  หมู่บ้ำน 
       - ระดับมั่งมี ศรีสุข        จ ำนวน    14  หมู่บ้ำน 
   ๓) หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ  จ ำนวน    23 หมู่บ้ำน  แยกเป็น 
       - หมู่บ้ำนตน้แบบ ระดับพออยู่ พอกิน   จ ำนวน      8  หมู่บ้ำน 
       - หมู่บ้ำนตน้แบบ ระดับอยูด่ี กินดี   จ ำนวน     6  หมู่บ้ำน 
       - หมู่บ้ำนตน้แบบ ระดับมัง่มีศรีสุข   จ ำนวน     9  หมู่บ้ำน 
  ๓.๙.๗  การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
   ๑) ศูนย์เรียนรู้ชุมชน      จ ำนวน   ๕๔  แห่ง 
   ๒) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ    จ ำนวน   ๒8  แห่ง 
 ๓.๙.๘ การด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  ๑) จังหวัดนครปฐมมีผู้มาลงทะเบียนกลุ่มผู้ผลิต / ผูป้ระกอบการ OTOP  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕4 
ดังนี ้
       (๑) ผู้มำลงทะเบียน  รวมทัง้สิ้น ๖๖๒ รำย  แยกเป็น  ๕  ประเภท คือ 
   -  กลุ่มผู้ผลิตชุมชน    จ ำนวน  ๒๖๑  รำย 
   -  กลุ่มผู้ประกอบกำรรำยเดียว  จ ำนวน  ๓๗๓  รำย  
   -  ผู้ประกอบกำร SME     จ ำนวน    ๒๘  รำย 
       (๒) ผลติภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบยีน  จ ำนวน ๑,๕๗๖ ผลิตภณัฑ์  แยกเปน็ ๕ ประเภท คือ 
   -  อำหำร     จ ำนวน  ๗๙๕  ผลิตภัณฑ ์
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   -  เครื่องดื่ม    จ ำนวน    ๖๘  ผลิตภัณฑ ์
   -  ผ้ำและเครื่องแต่งกำย    จ ำนวน  ๑๒๔  ผลิตภัณฑ ์
   -  ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จ ำนวน  ๓๒๔ ผลิตภัณฑ ์
   -  สมุนไพรทีไ่ม่ใช่อำหำร   จ ำนวน  ๒๖๕  ผลิตภัณฑ ์
   ๒) ผลิตภัณฑท์ี่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ (OTOP Product 
Champion : OPC) แยกตำมประเภทดำว ดังนี ้
       (๑) ระดับ ๕ ดำว   จ ำนวน ๓๘  ผลิตภัณฑ ์
       (๒) ระดับ ๔ ดำว   จ ำนวน ๖๐  ผลิตภัณฑ ์
       (๓) ระดับ ๓ ดำว   จ ำนวน ๔๘  ผลิตภัณฑ ์
       (๔) ระดับ ๒ ดำว   จ ำนวน ๔๗  ผลิตภัณฑ ์
       (๕) ระดับ ๑ ดำว    จ ำนวน ๑๔  ผลิตภัณฑ ์
  3) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ OTOP 
       (1) กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เครือข่ำยองค์ควำมรู้ (Knowledge Based OTOP: 
KBO) ด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม โดยด ำเนินกำร 
    (๑.๑) กำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP จ ำนวน ๔๐ กลุ่ม 
    (๑.๒) กำรบรรจุภัณฑ์ OTOP ต้นแบบ จ ำนวน ๑ กลุ่ม 
    (๑.๓) น ำผลงำนกำรพัฒนำเข้ำร่วมแสงในงำน OTOP  KBO  Contest 2011 ณ 
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
      (๒) กำรพัฒนำศักยภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ในด้ำนต่ำง ๆ คือ 
    (๒.๑) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต กำรตลำด และกำรจัดกำร
ทุน (แผนธุรกิจ) จ ำนวน ๒ รุ่น ๕๐ กลุ่ม ๑๐๐ คน 
    (๒.๒) พัฒนำศักยภำพผู้ผลิตสินค้ำ OTOP ด้ำนกำรตลำด จ ำนวน 90 คน 
    (๒.๓) กำรเพิ่มประสิทธิภำพคณะกรรมกำรเครือข่ำย OTOP ระดับอ ำเภอ จ ำนวน ๗ 
รุ่น ๆ ละ จ ำนวน ๔๐ คน 
     (๒.๔) กำรเพิ่มประสิทธิภำพคณะกรรมกำรเครือข่ำย OTOP ระดับจังหวัดและ
เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๑ รุ่น จ ำนวน ๔๐ คน 
     (๒.๕) กำรพัฒนำด้ำนบรรจุภัณฑ์สินค้ำ OTOP จ ำนวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ 
       (๓) กำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัด จ ำนวน 
๑๐ ผลิตภัณฑ์ ด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
       (๔) กำรพัฒนำเยำวชนเพื่อสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและพัฒนำอำชีพ จ ำนวน ๑ รุ่น ๑๘ คน 
      4) ส่งเสริมด้านการตลาด และการเพิ่มช่องทางการตลาด จ ำนวน 6 คร้ัง คือ 
     การจัดงานระดับจังหวัด 
     (1) กำรจัดงำน “มหกรรมสินค้ำ OTOP ไทยช่วยไทย ครั้งที่  ๑” ระหว่ำงวันที่ ๒๔ 
กุมภำพันธ์–๒ มีนำคม ๒๕๕๔ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ Big C สำขำอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 
     (๒) กำรจัดงำน“มหกรรมสินค้ำ OTOP ไทยช่วยไทย ครั้ง ๒” ระหว่ำงวันที่ ๒๙ มีนำคม– 
๔ เมษำยน ๒๕๕๔ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
     (๓) กำรจัดงำน “มหกรรมสินค้ำ OTOP ไทยช่วยไทย ครั้งที่ ๓” ระหว่ำงวันที่ ๕-๑๑ 
กรกฎำคม ๒๕๕๔ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ Big C สำขำอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 
    การจัดงานต่างจังหวัด 
     กำรจัดงำน “OTOP มหกรรมภูมิปัญญำไทย” ระหว่ำงวันที่ ๒๕-๓๑ สิงหำคม 2554  
ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร 
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     การจัดงานกลุ่มจังหวัด 
     (๑) กำรจัดงำน “OTOP ทวำรวดี สีสันตะวันตก คร้ังที่ ๑” ระหว่ำงวันที่ ๒๗ กรกฎำคม-๔ 
สิงหำคม ๒๕๕๔ ณ หำ้งสรรพสินค้ำเทสโกโลตัส สำขำศำลำยำ จังหวัดนครปฐม 
     (๒) กำรจัดงำน “OTOP ทวำรวดี สีสันตะวันตก คร้ังที่ ๓” ระหว่ำงวันที่ ๒๔ กันยำยน- ๒ 
ตุลำคม ๒๕๕๔ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ รำชวรมหำวิหำร จังหวัดนครปฐม 
        ๕) ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว จ ำนวน 8 หมู่บ้ำน ดังนี้  
    (๑) บ้ำนศำลำดิน ต ำบลมหำสวัสดิ์ อ ำเภอพุทธมณฑล 
    (๒) ตลำดบำงหลวง ต ำบลบำงหลวง อ ำเภอบำงเลน 
    (๓) ตลำดน้ ำล ำพญำ ต ำบลล ำพญำ อ ำเภอบำงเลน 
    (๔) บ้ำนคลองบำงปลำดุก ต ำบลห้วยพลู อ ำเภอนครชัยศรี 
    (๕) บ้ำนสระ ต ำบลสระพัฒนำ อ ำเภอก ำแพงแสน 
    (๖) บ้ำนดอนพุทรำ ต ำบลดอนพุทรำ อ ำเภอดอนตูม 
    (๗) บ้ำนสวนแทงทวย ต ำบลพระประโทน อ ำเภอเมืองนครปฐม 
    (๘) บ้ำนล ำเอียก ต ำบลคลองจินดำ อ ำเภอสำมพรำน 
        ๖) สร้ำงควำมร่วมมือส่งเสริมสินค้ำส OTOP ระหว่ำงส่วนรำชกำร/ห้ำงสรรพสินค้ำ 
    กำรขับเคลื่อนโครงกำร OTOP ของจังหวัดนครปฐม ได้มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกับภำคี
ต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งห้ำงสรรพสินค้ำในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม โดยเป้ำหมำย คือ กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชนเพื่อให้มีคุณภำพ
ชิวิตที่ดีขึ้น 
 ๓.๙.๙  การด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยกจน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ และต่อเนื่องมำ
จนถึง ปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีหมู่บ้ำนที่ได้รับงบประมำณ รวมทั้งสิ้น ๓๖ หมู่บ้ำน ๆ ละ ๒๘๐,๐๐๐ บำท รวมทั้งสิ้น  
๑๐,829,140.14 บำท เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนกำรประกอบอำชีพส ำหรับครัวเรือนยำกจนในหมู่บ้ำน 
    ๑) จ ำนวนครัวเรือนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย ๔,573 ครัวเรือน 
    ๒) จ ำนวนครัวเรือนยำกจนเป้ำหมำย ๑,๒03 คน (ร้อยละ ๒6.31) 
    ๓) จ ำนวนครัวเรือนเป้ำหมำยที่ยืมเงิน ๙2๑ คน (ร้อยละ ๗6.55) 
    ๔) กลุ่มเป้ำหมำยดียืมเงิน  จ ำนวน ๙,796,900 บำท 
 ๓.๙.๑๐ การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
    ๑) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต จ ำนวน ๒23 กลุ่ม 
    ๒) มีสมำชิก          ๒8,817  คน 
    ๓) จ ำนวนสัจจะสะสม  ๒30,461,102  บำท 
    ๔) กำรยกระดับกำรพัฒนำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต  ได้แก ่

          ๔.๑) ระดับดี จ ำนวน ๑50 กลุ่ม 
          ๔.๒) ระดับปำนกลำง จ ำนวน 29 กลุ่ม 
          ๔.๓) ระดับต้องปรับปรุง จ ำนวน 44 กลุ่ม  
๓.๑๐  องค์กรพัฒนาภาคเอกชน 

           จังหวัดนครปฐมมีองค์กรภำคเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำและช่วยเหลือด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมของจังหวัดที่มีศักยภำพในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดหลำยองค์กร  
ได้แก่ สโมสรไลออนส์  จ ำนวน  ๓  แห่ง  สโมสรโรตำรี่ จ ำนวน  ๗  แห่ง นอกจำกนี้ยังมีองค์กรภำคเอกชนที่เป็นก ำลังหลัก
ในคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐบำลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดนครปฐม อีก ๓  
องค์กร  ได้แก ่ หอกำรค้ำจังหวัดนครปฐม  สภำอุตสำหกรรมจังหวัดนครปฐม  ชมรมธนำคำรจังหวัดนครปฐม 
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๔. สภาพสังคม 
๔.๑  การศึกษา 

                   จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีควำมพร้อมทำงกำรจัดกำรศึกษำ กล่ำวคือ มีสถำนศึกษำทุก
ระดับที่จะให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่เด็ก เยำวชน และประชำชนในจังหวัดนครปฐมอย่ำงพอเพียงตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษำ จนถึงระดับอุดมศึกษำ นอกจำกนี้ ยังมีสถำบันอุดมศึกษำอีกหลำยแห่ง ประกอบด้วย มหำวิทยำลัย 
คริสเตียน  มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตของมหำวิทยำลัยศิลปำกร  วิทยำเขตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  วิทยำเขตของสถำบันรำชภัฏสวนดุสิต วิทยำเขตของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลรัตนโกสินทร์   และโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ   

                  ในด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดนครปฐมมีส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  
เขต ๑ รับผิดชอบดูแลสถำนศึกษำในพื้นที่  อ ำเภอเมืองนครปฐม  ก ำแพงแสน และดอนตูม  ส่วนส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒  รับผิดชอบดูแลสถำนศึกษำในพื้นที่ อ ำเภอนครชัยศรี บำงเลน  
สำมพรำน และพุทธมณฑล    

  ในปี พ.ศ.๒๕๕4  จังหวัดนครปฐมมีสถำนศึกษำจ ำนวน  ๓67  แห่ง แยกเป็นสถำนศึกษำในพื้นที่
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จ ำนวน 186 แห่ง และในพื้นที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 จ ำนวน 181 แห่ง  (ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม 
เขต ๑  และ ๒) 

 
ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษา จ าแนกตามสังกัด ปี พ.ศ.๒๕๕4 

 

ที ่ สังกัด 
สถานศึกษา

(แ   ) 
คร ู

(คน) 
นกัเรียน
(คน) 

ห้องเรียน
(ห้อง) 

คร:ูนร ห้อง:นร หมายเหต ุ

๑. ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขึน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 141 2,657 59,660 2,037 ๑:๒๒ ๑:30  

๒. ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ (สป.) 23 622 11,730 374 ๑:๑9 ๑:31  

๓. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(สอศ.) 

3 236 4,734 170 ๑:20 1:28  

4. ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 9 1,427 43,790 85 1:31 -  

 4.๑ มหาวิทยาลัย (รัฐบาล) 3 1,008 37,404 - 1:37 -  

 4.๒ โรงเรียนสาธิต 1 224 3,140 - ๑:๑4 -  

 4.๓ มหาวิทยาลัย (เอกชน) 5 195 3,246 85 ๑:17 1:38  

5. ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 1 - 158 6 - ๑:๒6  

6. ส านักงานบรหิารการศกึษาท้องถิ่น (อปท.) 9 549 8,178 246 1:15 1:33  

 6.๑ โรงเรียนเทศบาล 7 439 6,917 199 ๑:16 ๑:35  

 6.๒ วิทยาลัยอาชีวเทศบาล 1 41 446 12 ๑:๑1 ๑:37  

 6.๓ โรงเรียนกฬีาเทศบาล 1 69 815 35 ๑:12 ๑:23  

 รวมทั้งสิ้น 186 5,491 128,250 2,918 ๑:23 ๑:45  

 
(ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๑) 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕4 

ที ่ ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม 
จ านวน

ห้องเรียน 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

๑. ก่อนประถมศกึษา 5,942 5,469 11,411 478  

๒. ประถมศกึษา 18,377 17258 35,635 1,364  

๓. มัธยมศึกษาตอนตน้ 10,010 10,817 20,827 504  

๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย 5,029 7,546 12,575 295  

๕. ระดับ ปวช. 3,190 2,494 5,684 204  

๖. ระดับ ปวส. 718 856 1,574 73  

7. ระดับปริญญาตร ี 12,279 24,939 37,218 -  

8. ระดับ ป.บัณฑติ 9 22 31 -  

9. ระดับปริญญาโท 853 1,800 2,653 -  

10. ระดับปริญญาเอก 275 367 642 -  

 รวมทั้งสิ้น 56,682 71,568 128,250 2,918  

 จ านวนครทูั้งสิ้น 5,491 คน  

 จ านวนโรงเรียนในสังกดัทั้งสิ้น 186 แห่ง  

(ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๑) 
ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด ปี ๒๕๕4  

ที ่ สังกัด 
สถานศึกษา 

(แห่ง) 
คร ู

(คน) 
นกัเรียน 
(คน) 

ห้องเรียน คร:ูนร ห้อง:นร หมายเหต ุ

๑. ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขึน้พืน้ฐาน 123 1,627 32,561 1,398 1:20 1:23  

๒. ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ (สป.) 27 1,140 
 

25,035 732 1:21 1:34  

๓. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) 

3 64 2,913 115 1:45 1:25  

4. ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)        

 4.๑ มหาวิทยาลัย (รัฐบาล) - - - - - -  

 4.2 มหาวิทยาลัย (เอกชน) - - - - - -  

 4.3 โรงเรียนสาธิต - - - - - -  

5. ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 1 12 161 8 1:13 1:20  

6. ส านักงานบรหิารการศกึษาท้องถิ่น (พศ.)        

 6.๑ โรงเรียนเทศบาล 4 74 2,592 85 1:35 1:30  

 6.๒ วิทยาลัยอาชีวเทศบาล - - - - - -  

 6.๓ โรงเรียนกฬีาเทศบาล - - - - - -  

 รวม 158 2,917 63,262 2,338 1:23 1:43  

(ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒) 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปี ๒๕๕4 
 

ที ่ ระดับการศกึษา 
เพศ 

รวม 
จ านวน

ห้องเรียน 
หมายเหต ุ

ชาย หญิง 

๑. ก่อนประถมศกึษา 6,046 5,838 11,884 498  

๒. ประถมศกึษา 17,233 16,175 33,408 1,298  

๓. มัธยมศึกษาตอนตน้ 4,985 4,457 9,442 254  

๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,129 1,337 2,466 68  

๕. ระดับ ปวช. 218 178 396 12  

๖. ระดับ ปวส. - - - -  

 รวมทั้งสิ้น 19,611 27,985 57,596 2,130  

 จ านวนครทูั้งสิ้น 2,767 คน  

 จ านวนโรงเรียนในสังกดัทั้งสิ้น 150 โรงเรียน  

(ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒) 
 
 4.๒  การศาสนา 
        ๔.๒.๑ ศาสนาพุทธ 
  ๑) วัด      ๒๑๓ แห่ง 
     จ ำแนกเป็น พระอำรำมหลวง        ๕ แห่ง 
    วัดรำษฎร์   ๒๐๘ แห่ง 
     จ ำแนกเป็น มหำนิกำย   ๑๙๖ แห่ง 
    ธรรมยุต      ๑๖ แห่ง 
    อนัมนิกำย       ๑ แห่ง 
  ๒) ส ำนักสงฆ ์        5 แห่ง 
  ๓) ที่พักสงฆ ์        6 แห่ง 
  ๔) วัดร้ำง       ๑๑ แห่ง 
  ๕) พระอำรำมหลวง  ได้แก่ 

    (๑) วัดพระปฐมเจดีย์รำชวรมหำวิหำร (มหำนิกำย)   อ ำเภอเมืองนครปฐม 
    (๒) วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหำร (มหำนิกำย)   อ ำเภอเมืองนครปฐม 
    (๓) วัดเสนหำ  (ธรรมยุต)     อ ำเภอเมืองนครปฐม 
    (๔) วัดพระงำม (มหำนิกำย)    อ ำเภอเมืองนครปฐม 
    (๕) วัดไร่ขิง (มหำนิกำย)    อ ำเภอสำมพรำน 

  ๖) พระภิกษุ  สำมเณร   
      (๑) มหำนิกำย  พระภิกษุ              4,089 รูป 
     สำมเณร             ๔11 รูป 
      (๒) ธรรมยุต  พระภิกษุ                                     352 รูป 
     สำมเณร        200 รูป 
      (๓) อนัมนิกำย  พระภิกษุ           ๘ รูป 
     สำมเณร           - รูป 
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        4.๒.๒ ศาสนาคริสต์ 
                  จ ำแนกเป็น โปรเตสแตนท ์         ๙ แห่ง 
    คำธอลิก            ๕ แห่ง 
         ศำสนสถำนของศำสนำคริสต ์ คือ 
      ๑) นิกายโปรเตสแตนต์  จ ำนวน  10  แห่ง  ดังนี ้
            (๑) คริสตจักรจีนนครปฐม  ๒๕ ถ.รำชด ำริห์  ต ำบลพระปฐมเจดีย์  อ ำเภอเมืองฯ  
        (๒) คริสตจักรบ ำรุงธรรม  ๗๖ ถ. ๒๕ มกรำ  ต ำบลพระปฐมเจดีย์  อ ำเภอเมืองฯ 
            (๓) คริสตจักรกิตติคุณนครปฐม  ๑๘๘/๑ ถ.รำชวิถี  ต ำบลพระปฐมเจดีย์  อ ำเภอเมืองฯ 
              (๔)  คริสตจักรแบ๊พติสนครปฐม  ๖๓๒/๑๐๗ ซ.ปรีชำ  ถนนทหำรบก  ต ำบลห้วยจรเข้ อ ำเภอเมืองฯ 
        (๕) คริสตจักรสำมพรำน  ๑๘๕/๒๐ ม.๘ สุขำภิบำล ๓ ต ำบลสำมพรำน อ ำเภอสำมพรำน 
        (๖) คริสตจักรสำมแยก  ๑๕๑ ม.๕  ต ำบลสำมง่ำม  อ ำเภอดอนตูม 
        (๗) คริสตจักรแหลมกระเจำ  ๖ ม.๒  ต ำบลล ำลูกบัว  อ ำเภอดอนตูม   
        (๘) คริสตจักรหนองกร่ำง ตู้ ปณ. ๙ ปทจ.ก ำแพงแสน ต ำบลทุ่งลูกนก อ ำเภอก ำแพงแสน 
           (๙) คริสตจักรสระสี่มุม ๑๓๓ ม.๒  ต ำบลสระพฒันำ  อ ำเภอก ำแพงแสน  
      (๑๐) ศำลำธรรมปลำง  145 ม.3 ต ำบลนรำภิรมย์ อ ำเภอบำงเลน  
  ๒) นิกายโรมันคาทอลิก  จ ำนวน  7 แห่ง  ดังนี ้
       (๑) วัดนักบุญเปโตร  20 ม. 3  ต ำบลทำ่ข้ำม  อ ำเภอสำมพรำน   
           (๒) วัดพระเยซูเจ้ำเสด็จขึ้นสวรรค์  ต ำบลไร่ขิง  อ ำเภอสำมพรำน  
           (๓) สักกำรสถำนนิโคลัส     ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอสำมพรำน 

     (๔) วัดคำทอลิกพระคริสต์กษัตริย์ ต ำบลพระปฐมเจดีย์  อ ำเภอเมืองนครปฐม   
          (๕) วัดพระตรีเอกภำพ     ต ำบลโพรงมะเดื่อ  อ ำเภอเมืองนครปฐม  
          (๖) วัดนักบุญมทัธิว    ต ำบลบำงภำษี  อ ำเภอบำงเลน 
       (๗) วัดนักบุญอนัเดร    1 ม.3 ต ำบลบำงภำษี อ ำเภอบำงเลน  
                    ๓) ศาสนาอิสลาม 
       มัสยิดปำกี๊สถำน  (ปำทำน)   ๑  แห่ง 
       ศำสนสถำนของศำสนำอิสลำมในจังหวัดนครปฐม  มีอยู่แห่งเดียว  คือ  มัสยิดปำกีสถำน     
(ปำทำน)  ประเทศไทย   จังหวัดนครปฐม   ตั้งอยู่ต ำบลห้วยจรเข้   อ ำเภอเมืองนครปฐม  ตั้งขึ้นเป็นทำงกำร    
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑  (                                      ) 
 ๔.๓   การวัฒนธรรม 
    จังหวัดนครปฐม มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกำรละเล่นพื้นเมืองส ำคัญที่นิยม
ปฏิบัติสืบทอดกันมำแต่โบรำณจนถึงปัจจุบัน รวมถึงงำนที่จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี  ดังนี้ 
   ๔.๓.๑ งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 

      งำนประเพณีที่มีมำแต่โบรำณ  จัดขึ้นระหว่ำงวันขึ้น  ๑๒  ค่ ำ  ถึงแรม ๔ ค่ ำ เดือน ๑๒  
ของทุกปี  บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  เพื่อบูชำพระบรมสำรีริกธำตุและร่วมกันบริจำคทรัพย์บ ำรุงรักษำ  
องค์พระปฐมเจดีย์ให้มั่นคงสืบต่อไป  ภำยในงำนจะมีกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำพื้นเมืองและกำรแสดงมหรสพ
ต่ำง ๆ  โดยงำนนี้เร่ิมมีมำตั้งแต่สมัยรัชกำลที่  ๔  หลังจำกที่โปรดเกล้ำ ฯ  ให้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์
คร้ังใหญ ่และยังให้ขุดคลองเจดีย์  ตั้งแต่  “บ้ำนท่ำนำ”  มำจนถึงกลำงเมืองนครปฐม 
  ๔.๓.๒ งานเทศกาลอาหาร  ผลไม้  และของดีนครปฐม 
       จัดขึ้นในช่วงเทศกำลตรุษจีน  ปลำยเดือนมกรำคมถึงต้นเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี  บริเวณ
องค์พระปฐมเจดีย์  เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้ำนเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัด เช่น  ส้มโอ  มะพร้ำวน้ ำหอม  ฝรั่ง  และกล้วย  เป็นต้น  ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ได้แก่  กุนเชียง  
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หมูแผ่น หมูหยอง  หมูหัน  ข้ำวหลำม  ฯลฯ  รวมทั้งอำหำรโต๊ะจีนที่ขึ้นชื่อ  ตลอดจนสินค้ำทำงอุตสำหกรรมอื่น ๆ  
โดยในงำนจะมีกำรประกวดผลผลิตด้ำนกำรเกษตรประเภทต่ำง ๆ     
 ๔.๓.๓. งานมหาธีรราชเจ้าร าลกึ มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
      จัดขึ้นในช่วงเทศกำลปีใหม่ ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๗ มกรำคมของทุกปี ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์    
เร่ิมจัดเมื่อปีพุทธศักรำช ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระมงกุฎ-
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสืบสำนวัฒนธรรมไทย  ในงำนดังกล่ำวจะมีกิจกรรมกำรประกวดต่ำง ๆ ได้แก่           
                                                                                             
                                              ๖                                                 
                                                                      
 ๔.๓.๔  ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ 
       กำรนมัสกำรองค์พระปฐมเจดีย์ที่พุทธศำสนิกชนนิยมกระท ำ  ได้แก่  กำรบูชำด้วยดอกไม้  
ธูป  เทียน  ในวันธรรมดำเป็นปกติ  และในวันส ำคัญทำงศำสนำ  เช่น  วันวิสำขบูชำ  วันมำฆบูชำ  จะมีกำรบูชำ
ด้วยกำรเดินเวียนเทียนทักษิณำวัตรรอบองค์พระปฐมเจดีย์  เพื่อเป็นกำรท ำให้จิตใจสงบ  นอกจำกนี้ ชำวพุทธยัง
เชื่อว่ำ  กำรถวำยสิ่งของเครื่องใช้แด่พระภิกษุสงฆ์จะได้บุญกุศล  โดยเฉพำะกำรถวำยผ้ำกำสำวพัสตร์  ซึ่งเป็น
เครื่องนุ่งห่มแก่พระสงฆ์นั้นจะได้บุญสูงมำก  พุทธศำสนิกชนจึงนิยมถวำยผ้ำดังกล่ำว  รวมทั้งน ำไปห่มพระธำตุ
เจดีย์  หรือเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษของตน  โดยเชื่อว่ำผ้ำที่ตนถวำยนั้น  นอกจำกจะเป็นประโยชน์ต่อ
พระสงฆ์ใช้นุ่งห่มแล้ว  บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว  ยังมีโอกำสได้รับบุญกุศลนั้นด้วย 
  ๔.๓.๕  ประเพณีลอยกระทง 
        ตรงกับช่วงงำนเทศกำลนมัสกำรองค์พระปฐมเจดีย์  จึงนับได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของงำน 
องค์พระปฐมเจดีย์ด้วย  ในวันลอยกระทงคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒  นี้  มีประชำชนมำเที่ยวงำนอย่ำงคับคั่งมำกกว่ำ 
วันอื่น ๆ เป็นประจ ำทุกปี จัดให้มีพิธีลอยกระทงบริเวณคลองเจดีย์บูชำทำงด้ำนสะพำนเจริญศรัทธำ 
 ๔.๓.๖  ประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า 
       วันอัฏฐมีบูชำ  เป็นวันส ำคัญอีกวันหนึ่งครั้งสมัยพุทธกำล  แต่มิได้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลำย  
ตำมที่ปรำกฏในพุทธประวัติว่ำ  เป็นวันถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้ำ  กำรจัดงำนเพื่อร ำลึกถึงวันส ำคัญ
ดังกล่ำว  คงจะมีเฉพำะบำงท้องที่ที่นับถือพระพุทธศำสนำ  ส ำหรับประเพณีกำรถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
พระพุทธเจ้ำของจังหวัดนครปฐม  จัดให้มีขึ้นเป็นประจ ำทุกปีที่วัดใหม่สุคนธำรำม ต ำบลวัดละมุด  อ ำเภอนครชัยศรี    
ตรงกับวันแรม  ๗  ค่ ำ  เดือน  ๖ หรือจัดหลังวันวิสำขบูชำ  ๗ – ๘  วัน  เป็นประเพณีที่ชำวบ้ำนได้กระท ำ 
สืบทอดกันมำนำนนับร้อยปีแล้ว 
 ๔.๓.๗  ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ 
       เป็นประเพณีพื้นบ้ำนและเป็นส่วนหนึ่งของงำนเทศกำลสงกรำนต์  ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมำ
ช้ำนำนในหมู่คนไทยเชื้อสำยลำวครั่ง  บริเวณเขตต ำบลโพรงมะเดื่อ  อ ำเภอเมืองนครปฐม  และในต ำบล 
ห้วยด้วน  ต ำบลดอนรวก  ต ำบลล ำเหย  อ ำเภอดอนตูม  ชำวไทยเชื้อสำยลำวครั่งเหล่ำนี้เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนท ำมำหำ
กินอยู่บริเวณดังกล่ำว  มำตั้งแต่รัชกำลที่  ๒  แต่ยังคงยึดถือประเพณีบำงอย่ำงสืบทอดกันมำอย่ำงแน่นแฟ้น  กำร
แห่ธงสงกรำนต์เป็นประเพณีเกี่ยวกับพุทธศำสนำที่ปฏิบัติแตกต่ำงไปจำกคนไทยกลุ่มอื่น  ในช่วงเทศกำลของทุกปี  
นอกจำกกิจกรรมต่ำง ๆ  เช่น  ท ำบุญตักบำตร  กำรก่อเจดีย์ทรำย  กำรสรงน้ ำพระ  และกำรบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล
ถึงญำติผู้ล่วงลับแล้ว  ยังมีประเพณีกำรแห่ธงหรือที่ชำวบ้ำนเรียกกันว่ำ  “ทอดผ้ำป่ำลำว”   ในวันสุดท้ำยของงำน
อีกด้วย 
 ๔.๓.๘  ประเพณีการแข่งเรือยาว 
       เป็นงำนประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี  บริเวณลุ่มแม่น้ ำนครชัยศรี (แม่น้ ำท่ำจีน) หน้ำ
วัดบำงพระ  อ ำเภอนครชัยศรี  ประมำณช่วงออกพรรษำ  โดยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนโล่
รำงวัลแก่ทีมชนะเลิศ  นอกจำกนั้น  ตั้งแต่วันแรม  ๑  ค่ ำ  เป็นต้นไป  เป็นเวลำ  ๑  เดือน  จะมีกำรแข่งเรือในวัน
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ทอดกฐินตำมวัดต่ำง ๆ  ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำ  ซึ่งในช่วงดังกล่ำว  วัดต่ำง ๆ  จะมีกำรทอดกฐินหรือถวำยผ้ำไตรจีวร
พร้อมเครื่องอัฐบริขำรแด่พระภิกษุสงฆ์ อันเป็นประเพณีสืบต่อกันมำตั้งแต่สมัยโบรำณ 
 ๔.๓.๙ ประเพณีการบุญข้าวจี ่
      กำรท ำบุญข้ำวจี่  เป็นประเพณีกำรท ำบุญชนิดหนึ่งของชำวบ้ำนวัดสระสี่เหลี่ยม  ต ำบล    
ดอนรวก  อ ำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งส่วนใหญ่ชำวบ้ำนแถบนี้มีเชื้อสำยลำวครั่ง  จึงคำดว่ำประเพณี     
นี้น่ำจะรับแบบอย่ำงมำจำก  “บุญข้ำวจี่”  ของชำวไทยภำคอีสำน  ซึ่งจะท ำกันประมำณกลำงเดือน  ๓  ของทุกปี  
โดยชำวบ้ำนบำงหมู่บ้ำนจะนัดหมำยกันว่ำจัดงำนท ำบุญขึ้นบริเวณที่โล่งกว้ำง  อำจเป็นกลำงหมู่บ้ำนหรือกลำงลำน
วัด  สถำนที่จัดไว้ท ำบุญนั้นเรียกว่ำ  “ผำมบุญ”  ชำวบ้ำนจะนิมนต์พระสงฆ์มำจำกวัดหมู่บ้ำนอื่นด้วย 
 ๔.๓.๑๐ ประเพณไีต้น้ ามัน 
        กำรไต้น้ ำมัน  เป็นกิจกรรมทำงพุทธศำสนำอีกอย่ำงหนึ่ง  ซึ่งพุทธศำสนิกในท้องที่ต ำบล 
สระสี่เหลี่ยม  อ ำเภอดอมตูม  จังหวัดนครปฐม  ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมำเป็นเวลำนำนแล้ว  กำรไต้น้ ำมัน หมำยถึง  
กำรจัดประทีปโคมไฟ  เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำในโอกำสเทศกำลออกพรรษำ  คือ  วันขึ้น  ๑๕  ค่ ำ  เดือน  ๑๑  
ของทุกปี 
 ๔.๓.๑๑ ประเพณีการท าบุญกลางบ้าน 
        เป็นงำนบุญที่น่ำสนใจและแปลกออกไปจำกกำรท ำบุญอื่น ๆ  ของชำวบ้ำนหมู่ที่  ๓     
ต ำบลวัดละมุด  อ ำเภอนครชัยศรี  ซึ่งกระท ำกันทุกปีประมำณกลำงเดือนเจ็ด (ขึ้น ๑๕ ค่ ำ)  โดยเชื่อกันว่ำกำร
ท ำบุญในวันพระนั้นจะได้บุญมำกเป็นพิเศษ  เพรำะเป็นวันปล่อยผี  กำรท ำบุญกลำงบ้ำนนี้จะน ำเอำควำมเชื่อถือผี
แบบโบรำณเข้ำมำผสมกับพิธีทำงพุทธศำสนำ 
 ๔.๓.๑๒ ประเพณตีักบาตรน้ าผึ้ง 
        กำรถวำยสิ่งของแด่พระสงฆ์ด้วยกำรตักบำตรที่พุทธศำสนิกชนถือปฏิบัติและพบเห็น
โดยทั่วไป  คือ  กำรตักบำตรอำหำรคำวหวำนแด่พระสงฆ์ที่ออกบิณฑบำตในยำมเช้ำ  หรือกำรตักบำตรข้ำวสำร  
อำหำรแห้ง  ในวันเทศกำลส ำคัญต่ำง ๆ  นอกจำกนี้ยังมีกำรตักบำตรที่ทำงวัดต่ำง ๆ  มักจะก ำหนดจัดให้เป็นงำน
ประจ ำปี   ด้แก่  กำรตักบำตรเทโว  เป็นต้น  แต่กำรตักบำตรที่น้อยวัดจะจัดให้มีขึ้นก็คือ ประเพณีตักบำตรน้ ำผึ้ง  
จึงนับเป็นประเพณีหนึ่งที่หำชมได้ยำกในปัจจุบัน  ส ำหรับจังหวัดนครปฐมจัดให้มีขึ้น ณ  วัดบึงลำดสวำย  ต ำบล
บำงภำษี  อ ำเภอบำงเลน  ในวันสำรทไทย  (วันแรม  ๑๐  ค่ ำ  เดือน  ๑๐)  ด้วยพิธีที่เรียบง่ำยและเป็นไปด้วย
ควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำอย่ำงจริง  โดยตั้งภำชนะใส่น้ ำผึ้งที่รองด้วยผ้ำเช็ดหน้ำขำวบนบำตร  (แต่เดิมนิยม
ถวำยผ้ำเช็ดหน้ำสีแดง  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสีขำว)  จุดประสงค์ของกำรถวำยน้ ำผึ้งแก่พระสงฆ์นี้  ก็เพื่อน ำไปเป็น
ส่วนประกอบในกำรกวนข้ำวกระยำทิพย์  หรือฉันเป็นเภสัชชนิดหนึ่ง 
 4.๓.๑๓ ประเพ    รเ  ศพพระ    
                                                                                  
                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                                 
                                                                                                         
              
 4.๓.๑4 ประเพ  เ        
                                                                                          
                         ๒                                                                              
                                                                                                       
                                                                 ๒          ๗                 
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                                     จ                                                  
                                                                                                 
                                                                ว่ำ                                 
                                                                                          
                                                                                                                    
                                               
 4.๓.๑๕ ประเพ        รเ    
                                        ๑            ๑๑                            ๑ 
                                                                                               
                                               ๑                                                     
                                                                                                   
“         ”                                                                                     
                                                                           
 4.๓.๑๖  ประเพ         
                                                                                          
                                                                                                     
                                                              “       ”                             
                                                                             “    ”                  
                                                                                                   
                                                                                                 
                     ๓ – ๔                                                            ส          
                                                                                                          
                      “        ”                                                                                
                                            “       ”                                            
                                                                                                  
                “      ”                            “      ”                                       
“      ”                                                                                “      ” 
                                                   “      ”                                          
                                                                                                   
                                                                                        
                
 4.๓.๑๗ ประเพ    นศพ           
                                                                                            
                                                                                              
                                                                                                            
                                                                            สี                          
    “       ”                                                                                         
                                                                                                      
                                                                                             
                                                                        “   ”                             
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           ๔                                                                                         
                      ิ                                                                                          
                                                                                                     
                                                                                                               
                                                                                         
 4.๓.๑๘ ประเพ  เ นเร  น 
                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                     
                                                                                                        
                                                                             ๑          ๑                    
๑                                                                                                     
                                                                                                  
                                                                                                        
                                                                                                     
                                
 4.๓.๑๙ ประเพ    ร  น     
                                                                                        
                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                    
                    ๓                                                                             
                              ๒                                                           ๒ – ๓    
                         ๓                                                                                       
                                  
 4.๓.๒๐ ประเพ  เ  น        
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                                                     
                                                                                                      
                                                                                                  
                  
 4.๓.๒๑ ประเพ               แ   พ พ”  
                                                                                       
                                                                                                     
                                                                                              
                                                                      ๑๐                           
                                                                      . .๒๔๘๗                
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         (                                      ) 

๔.๔  การสาธารณสุข 
        ในปี  . .๒๕๕4 จังหวัดนครปฐมมีโรงพยำบำลในก ำกับของรัฐ จ ำนวน ๑๔ แห่ง โรงพยำบำล/

สถำนบริกำรเอกชน จ ำนวน 5 แห่ง โรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงอื่น จ ำนวน 1 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ประจ ำต ำบล จ ำนวน 134 แห่ง   

จังหวัดนครปฐมมีบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขสังกัดภำครัฐและเอกชน แยกเป็น  แพทย์ รวมทั้งสิ้น 
486 คน ทันตแพทย์ รวมทั้งสิ้น 78 คน เภสัชกร รวมทั้งสิ้น 106 คน ตำมตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรด้ำน
สำธำรณสุขภำครัฐและเอกชนของจังหวัดนครปฐม ดังนี้  
 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรดา้นสาธารณสุขภาครรัฐและเอกชนของจังหวัดนครปฐม 
ปี พ.ศ.2554 

ล าดับ
ที ่

บุคลากร สังกัด สธ. สังกัดเอกชน 
นอกสังกัด 

สธ. 
ในก ากับ
ของรฐั 

รวมท้ังสิ้น 

1. แพทย์ 273 155 58 0 486 
2. ทันตแพทย์ 61 12 5 0 78 
3. เภสัชกร 87 14 11 0 106 
4. พยาบาลวิชาชีพ 1,022 234 166 0 1,422 
5. พยาบาลเทคนิค 58 9 32 0 99 
6. นักวิชาการสาธารณสขุ 76 0 0 0 76 
7. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 17 0 3 0 20 
8. เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

สาธารณสขุ 
2 0 0 0 2 

9. ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสขุ 

41 0 1 0 42 

 
(ที่มำ : สนง.สำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม) 

 
๔.๕  การสวัสดิการสังคม 
        ปี พ.ศ.๒๕๕4 จังหวัดนครปฐม มีกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนจำกกองทุนประกันสังคม  จ ำนวน

ทั้งสิ้น ๓81,832 คน เป็นจ ำนวนเงิน  ๓๙2,893,623.๑7  บำท  และจ่ำยเงินทดแทนจำกกองทุนเงินทดแทน 
รวมทั้งสิ้น ๖,423 คน เป็นจ ำนวนเงิน ๔7,628,291.59 บำท ตำมตำรำงแสดงจ ำนวนผู้ขึ้นทะเบียนและ กำร
ด ำเนินงำนกองทุนประกันสังคมของจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.๒๕๕4 ดังนี้   
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ตารางแสดงจ านวนผู้ขึ้นทะเบยีนและการด าเนินงานกองทุนประกันสังคม   จังหวัดนครปฐม  
ปี พ.ศ.๒๕๕4 

 

รายการ 
จ านวน 

(แห่ง/คน/ครั้ง) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

กองทนุประกันสังคม   
จ านวนสถานประกอบการ 7,0๙3 แ    - 
จ านวนผู้ประกันตน ๒10,860 คน - 
การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - ๑,5๑3,724,710.๘5 
การจ่ายประโยชน์ทดแทน 381,832 ราย ๓92,893,623.๑7 
 - กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 38,332 ราย 42,0847,952.38 
 - กรณีคลอดบุตร 4,205 ราย 86,665,707.50 
 - กรณีทุพพลภาพ 1,556 ราย 5,631,375.15 
 - กรณีตาย 1,030 ราย 19,5085,328.04 
 - กรณีสงเคราะห์บุตร 312,513 ราย 123,017,100.00 
 - กรณีชราภาพ 3,630 ราย 66,111,566.23 
 - กรณีว่างงาน 20,566 ราย 49,874,593.87 

(ที่มำ : ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม) 

 
ตารางแสดงจ านวนผู้ขึ้นทะเบยีนและด าเนินงานกองทุนเงินทดแทน   จังหวัดนครปฐม  

ปี พ.ศ.๒๕๕4 
 

รายการ 
จ านวน  

(แห่ง/คน/ครั้ง) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
กองทุนเงินทดแทน   

นายจ้าง ๖,4๖๓ แ    - 
ลูกจ้าง ๑๗6,760 คน - 
การรับเงินสมทบ - 59,254,382.23 
การจ่ายเงินทดแทน 6,423 ราย 47,628,291.59 
 - ค่ารักษาพยาบาล 4,616 ราย 22,953,024.61 
 - กรณีตายหรือสูญหาย 327 ราย 5,349,440.50 
 - กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย 243 ราย 13,596,837.45 
 - กรณีทุพพลภาพ 44 ราย 411,947.25 
 - กรณีลกูจ้างไม่สามารถท างานได้ติดต่อกันเกิน ๓ วัน 1,180 ราย 5,208,348.78 
-  กรณีฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกาย 13 ราย 108,693.00 

 
(ที่มำ : ส ำนักงำนประกันสงัคมจังหวัดนครปฐม) 
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๔.๖  อาชญากรรม และยาเสพติด 
  ๔.๖.๑  อาชญากรรม 
       ปี พ.ศ.๒๕๕๔  จังหวัดนครปฐมมีกลุ่มควำมผิดในคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของ
จังหวัด  เกิดขึ้น จ ำนวน  ๖๔  รำย  จับกุมได้  จ ำนวน  ๔๘  รำย  ตำมตำรำงแสดงสถิติคดีอำญำ ๕ กลุ่ม  
ปี พ.ศ.๒๕๕๔  ดังนี้   

ตารางแสดงสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม  
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

ประเภทคด ี รับแจ้ง จับ การจับกุม( %) 
จับ/ราย จับ/คน 

กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ๖๔ ๔๘ ๗๕.๐๐ 
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษรำ้ยต่อชีวิตรำ่งกำยและเพศ ๔๓๗ ๒๙๙ ๖๘.๔๒ 
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษรำ้ยต่อทรัพย ์ ๑,๑๒๐ ๖๔๙ ๕๗.๙๕ 
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่ำสนใจ ๕๔๙ ๒๐๓ ๓๖.๙๗ 
กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ๘,๙๗๕ ๑๐,๐๒๓ - 

(ที่มำ :                        ) 

 ๔.๖.๒  ยาเสพติด 
       ในปี พ.ศ.๒๕๕๔  จังหวัดนครปฐม มีกำรจับกุมคดีควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด จ ำนวน 
๙,๑๓๖ คดี และจับกุมผู้ต้องหำได้  จ ำนวน  ๙,๒๘๓   คน  ประเภทยำเสพติดที่จับกุมได้มำกที่สุด คือ แอมเฟตำ
มีน (ยำบ้ำ) จ ำนวน ๘,๒๗๓ คดี (ร้อยละ ๙๐.๕๕ ของคดีทั้งหมด)  รองลงมำคือ  ยำไอซ์ จ ำนวน ๕๖๘  คดี  
(ร้อยละ ๖.๒๒  ของคดีทั้งหมด)  รำยละเอียดสถิติกำรจับกุมยำเสพติดแต่ละประเภทปรำกฎตำมตำรำงสถิติกำร
จับกุมยำเสพติด ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้   

ตารางแสดงสถิตกิารจับกุมยาเสพติด  
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

ประเภท 
คดี ผู้ต้องหา 

(คน ) จ านวน ร้อยละ 
๑. แอมเฟตามีน (ยาบ้า) ๘,๒๗๓ ๙๐.๕๕ ๘,๓๗๐ 
๒. เฮโรอีน -  - - 
๓. กัญชา ๒๒๘ ๒.๕๐ ๒๕๒ 
๔. สารระเหย ๑๔ ๐.๑๕ ๑๔ 
๕. กระท่อม ๔๒ ๐.๔๖ ๔๒ 
๖. เคตามีน ๑๐ ๐.๑๑ ๑๐ 
๗. อัลฟาโซแรม - - - 
๘. เอกซ์ตาซี่ (ยาอี) ๑ ๐.๐๑ ๑ 
๙. ยาไอซ์ ๕๖๘ ๖.๒๒ ๕๙๔ 

รวม ๙,๑๓๖ ๑๐๐ ๙,๒๘๓ 

(ที่มำ :  ต ำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม) 
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๔.๗  การสาธารณภัย 
        จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีสำธำรณภัยต่ำง ๆ เกิดขึ้นไม่มำกนัก ทั้งนี้ สำธำรณภัยที่เกิดขึ้น  
ส่วนใหญ่ ได้แก่ อุทกภัย วำตภัย  อัคคีภัย ภัยแล้ง และอุบัติเหตุทำงถนน  โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๓  จังหวัดนครปฐม
ประสบสำธำรณภัยดังนี้ 

        ๔.๗.๑ อุทกภัย  เกิดขึ้น จ ำนวน ๑ ครั้ง  มีผู้ประสบภัย จ ำนวน ๘,๙๙๕ รำย  ช่วยเหลือเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๔,๕๖๑,๕๖๗ บำท ดังนี้ 

        ๑) งบจังหวัด (อ ำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ๕๐ ล้ำนบำท) เป็นเงิน  ๑๔,๕๖๑,๕๖๗ บำท  
ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือถุงยังชีพ และค่ำจัดกำรศพ                     
                                                                                              

        ๒                      ๒๒๒,๕๖๖,๐๐๓.๗๕      
        ๔.๗.๒ ภัยแล้ง เกิดขึ้น จ ำนวน ๒๗  ครั้ง มีผู้ประสบภัย จ ำนวน ๖๕,๓๑๗  รำย ได้ให้ควำม

ช่วยเหลือ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๔๖,๕๐๐                                             ๓               
                                      

        ๔.๗.๓ วาตภัย  เกิดขึ้น ๒๗  ครั้ง  มีผู้ประสบภัย จ ำนวน ๒๕๘ รำย  ได้ให้ควำมช่วยเหลือ  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๒๐๐  บำท 

       ๔.๗.๔ อัคคีภัย ๒๔  คร้ัง มีผู้ประสบภัย จ ำนวน ๑๐๔  รำย ได้ให้ควำมช่วยเหลือ  เป็นเงินทั้งสิ้น  
๓๓๑,๒๐๐ บำท 

      ๔.๗.๕ คดีอุบัติเหตุทางถนน 
       ๑)  เกิดอุบัติเหตุทำงถนน  (มกรำคม – ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๓)  จ ำนวน ๖๒๓ ครั้ง  

มีผู้เสียชีวิต จ ำนวน ๑๔๓ รำย  บำดเจ็บ จ ำนวน ๔๘๐ รำย  มูลค่ำควำมเสียหำย จ ำนวน ๙,๘๗๕,๕๐๐  บำท 
       ๒)  สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔  (วันที่ ๒๙ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

ถึง ๔ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๔)  อุบัติเหตุเกิดขึ้น จ ำนวน  ๖๘  ครั้ง  มีผู้บำดเจ็บ จ ำนวน ๖๑ รำย (ชำย ๔๗ รำย, 
หญิง ๑๔ รำย) เสียชีวิต จ ำนวน ๘ รำย เป็นชำย ๗ รำย       ๑      (ที่มำ : สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
นครปฐม) 
๕.  สภาพโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๕.๑ ไฟฟ้า 
        ในปี  . .๒๕๕4  จังหวัดนครปฐมมีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำ ทั้งหมด ๗ แห่ง  มีจ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ
ทั้งสิ้น  255,129  รำย  และหน่วยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ จ ำนวนทั้งสิ้น  3,568.08   ล้ำนกิโลวัตต์/ชั่วโมง   

ตารางแสดงข้อมูลการใชไ้ฟฟ้า  
ปี พ.ศ.๒๕๕4 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้ไฟ 

(ราย) 
หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า 
(ล้านกิโลวัตต์/ชม.) 

จ านวนการไฟฟ้า 
(แห่ง) 

๑. เมืองนครปฐม 82,535 980.55 ๑ 
๒. สามพราน 56,840 1,082.86 ๑ 
๓. นครชัยศร ี 33,668 614.25 ๑ 
4. บางเลน 25,069 401.42 ๑ 
๕. ก าแพงแสน 29,686 232.92 ๑ 
๖. ดอนตูม 13,511 97.82 ๑ 
๗. พุทธมณฑล 13,820 158.26 ๑ 
 รวม 255,129 3,568.08 ๗ 

(ที่มำ : สนง.กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำคเขต ๓  ภำคกลำง) จงัหวัดนครปฐม) 
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 ๕.๒  แหล่งน้ า 
  ๕.๒.๑  ระบบน้ าประปา 
        จังหวัดนครปฐมมจี ำนวนทีท่ ำกำรประปำ        ๒  แห่ง  ดังนี้  

 1) ประปำในเขตเมือง ปี 2554  เป็นของเทศบำลนครนครปฐม ซึ่งจ ำหน่ำยน้ ำในเขต
เทศบำลมีผู้ใช้น้ ำ 27,442  รำย ปริมำณน้ ำผลิต 30,379,651  ลูกบำศก์เมตร ปริมำณน้ ำจ ำหน่ำย 11,801,907  
ลูกบำศกเ์มตร และปริมำณน้ ำสูญเสียร้อยละ 61.15    (ที่มำ :ส ำนักงำนเทศบำลนครนครปฐม)  
        ๒) ประปำในเขตสำมพรำน  ปี พ.ศ.๒๕๕4  เป็นของกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำ 
สำมพรำน จ ำหน่ำยน้ ำประปำในเขตเทศบำลเมืองไร่ขิง  เทศบำลเมืองสำมพรำน  เทศบำลต ำบลอ้อมใหญ่ เทศบำล
ต ำบลนครชัยศรี  เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม  เทศบำลต ำบลบำงกระทึก  พื้นที่บำงส่วนของ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำยชำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่   
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตลำด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย   
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงช้ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคะนอง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหอมเกร็ด  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนครชัยศรี  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำต ำหนัก  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกระชับ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแก้ว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนแก้ว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระเบำ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดแค  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสัมปทวน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศีรษะทอง  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมหำสวัสดิ์  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนขำด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสนำมจันทร์  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยจระเข้ และศำลำกลำงจังนครปฐม   มีพื้นที่กำรให้บริกำรประมำณ  ๔๔๕ ตำรำง
กิโลเมตร  มีผู้ใช้น้ ำ  จ ำนวน ๓6,220 รำย ปริมำณน้ ำผลิต         ๒๑,๘๑๗,865  ลูกบำศก์เมตร  ปริมำณน้ ำ
จ ำหน่ำย จ ำนวน ๑3,654,800  ลูกบำศก์เมตร  ปริมำณน้ ำสูญเสียร้อยละ ๓๗.41  (ที่มำ : กำรประปำ 
ส่วนภูมิภำคสำขำสำมพรำน) 
 ๕.๒.๒  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
       จังหวัดนครปฐมมีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ คือ แม่น้ ำท่ำจีน (แม่น้ ำนครชัยศรี) ไหลผ่ำน
จังหวัดนครปฐมตั้งแต่อ ำเภอบำงเลน สิ้นสุดเขตจังหวัดนครปฐมที่เขตอ ำเภอสำมพรำน เป็นแหล่งน้ ำสำยหลัก  
มีแม่น้ ำหรือล ำธำร คลอง จ ำนวน ๗๒๔ สำย สำมำรถใช้งำนได้ในฤดูแล้ง จ ำนวน ๗๒๓ สำย มีหนอง บึง จ ำนวน 
๒๔ แห่ง  สำมำรถใช้งำนได้ในฤดูแล้ง จ ำนวน ๒๓ แห่ง  และอื่น ๆ จ ำนวน ๒๒๔ แห่ง ใช้งำนได้ในฤดูแล้ง        
๒๒๔ แห่ง 
                ๕.๒.๓  แหล่งน้ าชลประทาน 
        ในเขตจังหวัดนครปฐม มีแหล่งน้ ำประกอบด้วย โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำที่สร้ำง 
แล้วเสร็จ  จ ำนวน  ๘  โครงกำร  คือ 

    ๑) โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำบำงเลน 
    ๒) โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำก ำแพงแสน 
    ๓) โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครปฐม 
    ๔) โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำนครชุม 
    ๕) โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำพระยำบรรลือ 
    ๖) โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำพนมทวน 
    ๗) โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำพระพิมล 
    ๘) โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำภำษีเจริญ 

                                มีพืน้ทีไ่ด้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ จ ำนวน ๑,๐๓๖,๖๒๖  ไร่ หรือร้อยละ ๗๖.๔๙  ของพื้นที่ทัง้
จังหวัด (ที่มำ : โครงกำรชลประทำนนครปฐม) 
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๕.๓  การคมนาคม 
        จังหวัดนครปฐมมีถนนในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน  ๒  แห่ง  ดังนี้ 
        ๕.๓.๑  ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม  

       ในปี พ.ศ.๒๕๕4  ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม  มีถนนโครงข่ำยทำงหลวง
ชนบทอยู่ในควำมรับผิดชอบ  ระยะทำงรวม  ๔๖๖.๓๒๑  กิโลเมตร โดยแยกแต่ละประเภท ดังนี้ 

       ๑) ทำงลำดยำง  ๔๓๙.๐๑๕  กิโลเมตร 
       ๒) ทำงคอนกรีต           -        กิโลเมตร 
       ๓) ทำงลูกรัง            ๒๗.๓๐๖  กิโลเมตร 
   โดยระหว่ำงปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕4 ได้มีกำรถ่ำยโอนถนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เปน็ระยะทำงรวมทั้งสิ้น ๘45.906 กิโลเมตร  
ตำมตำรำงแสดงกำรถ่ำยโอนอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้   

 
ตารางแสดงการถ่ายโอนอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕4 
 

ล าดับที ่ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
จ านวน  
อปท. 

จ านวนโครงการ 
ระยะทางยาวรวม 

(กม.) 
หมายเหต ุ

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวดั ๑ ๕๓ ๒๑๖.๑๐๗  

 รวม ๑ ๕๓ ๒๑๖.๑๐๗  

๒. เทศบาล     
 ๒.๑ อ าเภอเมือง ๓ ๖ ๗.๗๘๓  

 2.2 อ าเภอนครชัยศรี 1 1 0.163  

 ๒.๒ อ าเภอบางเลน 3 6 6.430  

 ๒.๓ อ าเภอก าแพงแสน 1 2 1.643  

 ๒.๔ อ าเภอดอนตูม 1 ๘ ๑๐.015  

 ๒.๕ อ าเภอพุทธมณฑล ๑ ๑ ๐.๘๗๐  

รวม ๑0 ๒4 ๒6.904  

๓. องค์การบริหารส่วนต าบล     

 ๓.๑ อ าเภอเมือง 24 119 193.215  

 ๓.๒ อ าเภอสามพราน 13 72 113.266  

 ๓.๓ อ าเภอนครชัยศรี 16 50 83.901  

 ๓.๔ อ าเภอบางเลน 14 49 56.805  

 ๓.๕ อ าเภอก าแพงแสน 14 73 129.902  

 ๓.๖ อ าเภอดอนตูม 6 15 16.831  

 ๓.๗ อ าเภอพุทธมณฑล 4 8 8.975  

รวม 91 386 602.895  

 
(ที่มำ : ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม) 
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 ๕.๓.๒  แขวงการทางนครปฐม 

     ในปี พ.ศ.๒๕๕๔  แขวงกำรทำงนครปฐม  มีถนนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบที่ขึ้นทะเบียนทำง
หลวงไว้ ระยะทำงรวมทั้งสิ้น  478.102  กิโลเมตร โดยแยกเป็นทำงลำดยำง จ ำนวน ๒54.755 กิโลเมตร   
คอนกรีต จ ำนวน  223.347  กิโลเมตร   และสะพำน  จ ำนวน ๖,530.81  เมตร 

 
ตารางแสดงทะเบียนสายทางจงัหวัดนครปฐม 

ป  พ.ศ.๒๕๕4 
ระยะทางขึ้น

ทะเบียน (กม.) 
ทางลาดยาง 

(กม.) 
ทางคอนกรีต 

(กม.) 
ทางลูกรัง  

(กม.) 
สะพาน  
(เมตร) 

478.102 254.755 223.347 0.00 6,530.81 

(ที่มำ : แขวงกำรทำงนครปฐม) 
๕.๔  โทรศัพท์ 

         ในปี พ.ศ.๒๕๕4 จังหวัดนครปฐม มีจ ำนวนเลขหมำยโทรศัพท์ทั้งสิ้น  ๗๖,๘๘๓  เลขหมำย   

 
ตารางแสดงบริการโทรศัพท์ในจังหวัดนครปฐม  

ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

จ านวน 
เลขหมายเต็ม 

จ านวนเลขหมายที่เปิดใช ้

ราชการ บ้าน ธุรกิจ ทศท. สาธารณะ อื่น ๆ รวม 

๗๖,๘๘๓ ๓,๑๗๕ ๔๔,๒๐๖ ๖,๓๔๔ ๘๐๒ ๓,๓๓๑ ๘๔๖ ๕๘,๗๐๘ 

(ที่มำ : บริษัท ที โอ ที จ ำกัด (มหำชน) 

๖. สภาพการท่องเที่ยว 
       จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีของไทยอย่ำง

ต่อเนื่อง  รวมทั้งได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจะท ำให้ภำค
กำรท่องเที่ยวมีกำรเจริญเติบโตมำกข้ึน  
         สถำนที่ท่องเที่ยวส ำคัญในจังหวัดนครปฐมได้แก่ องค์พระปฐมเจดีย์ พระรำชวังสนำมจันทร์    
พุทธมณฑล พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง วัดไร่ขิง ตลำดน้ ำดอนหวำย และลำนแสดงช้ำงและฟำร์ม
จระเข้สำมพรำน  ฯลฯ 

 ๖.๑ อ าเภอเมืองนครปฐม 
  ๖.๑.๑ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  
              เป็นที่ประดิษฐานของพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระอำรำมหลวงชั้นเอกชนิดรำชวรมหำวิหำร  

ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลำงเมืองนครปฐม เป็นที่ประดิษฐำนองค์พระปฐมเจดีย์อันเก่ำแก่ที่มีอำยุยำวนำนนับพันปี และ
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของชำวจังหวัดนครปฐมอีกด้วย ปูชนีย
สถำนส ำคัญแห่งนี้เชื่อกันว่ำพระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกที่สร้ำงขึ้นในประเทศไทย  มีพระร่วงโรจนฤทธิ์ 
ประดิษฐำนในซุ้มวิหำรทำงทิศเหนือหน้ำองค์พระปฐมเจดีย์ 
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  ๖.๑.๒ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์  

                       ตั้งอยู่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ทำงด้ำนทิศตะวันออก   เป็นที่รวบรวมเก็บรักษำ
โบรำณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมัยทวำรวดีเปิดให้ชมวันพุธ – วันอำทิตย์ เวลำ ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. อัตรำ
ค่ำเข้ำชมคนละ ๒๐ บำท  ชำวต่ำงประเทศคนละ ๑๐๐ บำท 
            ๖.๑.๓ พระราชวังสนามจันทร ์
                            พระรำชวังสนำมจันทร์  ตั้งอยู่ห่ำงจำกองค์พระปฐมเจดีย์ไปทำงทิศตะวันตก ประมำณ ๒ 
กิโลเมตร ในอำณำบริเวณซึ่งเดิมเรียกว่ำเนินประสำท  สันนิษฐำนว่ำแต่เดิมคงเคย เป็นพระรำชวังของกษัตริย์ใน 
สมัยโบรำณ ใกล้กับเนินปรำสำท  มีสระน้ ำใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกขำนกันมำแต่เดิมว่ำ  สระน้ ำจันทร์   ครั้น
ต่อมำพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๖  ครั้งยังด ำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ มี 
พระรำชประสงค์ที่จะสร้ำงพระรำชวังที่ประทับขึ้น ณ เมืองนครปฐม  ส ำหรับเป็นที่ประทับแปรพระรำชฐำนใน
โอกำสเสด็จฯ มำสักกำระองค์พระปฐมเจดีย์และเพื่อประทับพักผ่อนพระรำชอิริยำบถ  ทรงเลือกจังหวัดนครปฐม 
ด้วยเหตุที่ทรงคุ้นเคยกับภูมิประเทศของเมืองนี้ โดยได้พระรำชทำนนำมว่ำ  "พระรำชวังสนำมจันทร์"  
(อัตรำค่ำเข้ำชม คนไทย ผู้ใหญ่คนละ ๓๐ เด็กคนละ ๑๐ บำท นักเรียนนักศึกษำคนละ ๑๐ บำท  ชำวต่ำงประเทศ  
คนละ ๕๐ บำท หยุดวันนักขัตฤกษ์) 

       ๖.๑.๔ วัดพระประโทณเจดีย ์
                วัดพระประโทณเจดีย์ อยู่บริเวณอ ำเภอเมือง   ริมถนนเพชรเกษมห่ำงจำกองค์พระปฐม

เจดีย์ไปทำงทิศตะวันออก ประมำณ ๑  กิโลเมตรเศษ  องค์พระประโทณเจดีย์สูง ๕๐ เมตร ฐำนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
กว้ำงด้ำนละ ๖๐ เมตร มีบันได ๕๗ ขั้น พระปรำงค์ที่ตั้งอยู่บนสุดเป็นลักษณะแบบรัตนโกสินทร์ วัดพระประโทณ
เจดีย์ได้ยกฐำนะขึ้นเป็นพระอำรำมหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหำร ภำยในบริเวณวัดยังมีปูชนียวัตถุ เช่น พระเขี้ยวแก้ว 
ทะนำนทองจ ำลอง รอยพระพุทธบำท หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปำงมำรวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสน  เป็นต้น 

๖.๒  อ าเภอก าแพงแสน 
       ๖.๒.๑ สวนป่าสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย 

                 ตั้งอยู่ที่ต ำบลทุ่งขวำง  อ ำเภอก ำแพงแสน ห่ำงจำกนครปฐมไปตำมถนนมำลัยแมน
ประมำณ ๒๐ กิโลเมตร เป็นสวนสมุนไพรประมำณ  ๕๐๐ ชนิด  บนเนื้อที่ จ ำนวน ๙๒ ไร่ มีกำรนวดแผนโบรำณ, 
อบสมุนไพร และกำรปฏิบัติธรรม 
      ๖.๒.๒ สวนพฤกษศาสตร์และสวนแสนปาล์ม 
      ตั้งอยู่ในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน  ซึ่งภำยในมหำวิทยำลัยมี
โครงกำรต่ำง ๆ ที่ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ  มีกำรจ ำลองเทคโนโลยีเกษตร ระบบชลประทำน อุทยำน
แมลง – ผีเสื้อ  แปลงปลูกพืชและปำล์มชนิดต่ำง ๆ มำกมำย  
 ๖.๒.๓ เมืองเก่าก าแพงแสน 
      เป็นเมืองโบรำณสมัยทวำรวดี  ปัจจุบันใช้เป็นค่ำยลูกเสือของจังหวัด เมืองเก่ำก ำแพงแสน
สันนิษฐำนว่ำ สร้ำงขึ้นโดยเมืองนครชัยศรีเพื่อควบคุมเส้นทำงกำรค้ำตำมคูคลอง  เพื่อส่งเสริมกำรเป็นเมืองท่ำ
ศูนย์กลำงค้ำทำงทะเลของเมืองนครชัยศรี  ดังนั้น ควำมเจริญและควำมเสื่อมของเมืองก ำแพงแสน  จึงน่ำจะ
เป็นไปพร้อม ๆ กับเมืองนครชัยศรี  กำรเที่ยวชมโบรำณสถำนแห่งนี้จะเน้นไปในลักษณะของคูน้ ำและคันดินที่
ยังคงสภำพเดิมไว้อย่ำงชัดเจน  โดยไม่มีซำกโบรำณสถำนใด ๆ สภำพภำยในตัวเมืองมีเนินดินสระน้ ำ  ต้นไม้ใหญ่
และเป็นที่อยู่อำศัยของนกนำนำพันธุ์ 

๖.๓  อ าเภอสามพราน 
       ๖.๓.๑ วัดไร่ขิง 

             วัดไร่ขิง สร้ำงเมื่อ  พ.ศ.2394  โดยสมเด็จพระพุฒำจำรย์  (พุก) ซึ่งสมเด็จพระมหำสมณ
เจ้ำกรมพระยำวชิรญำนวโรรส ได้ทรงพระรำชทำนนำมว่ำ วัดมงคลจินดำรำม แต่ชำวบ้ำนเรียกว่ำวัดไร่ขิง ตำมชื่อ
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ต ำบล  ตั้งอยู่ที่ ต ำบลไร่ขิง ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ๓๒ กิโลเมตร  มีทำงเข้ำ ๓ ทำง  คือ  ทำงแยกหน้ำสถำนีต ำรวจโพธิ์
แก้ว ทำงแยกตรงข้ำมกับสวนสำมพรำน และทำงแยกพุทธมณฑลสำย ๕    
       ๖.๓.๒  ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน 
      ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ๓๑  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ ๑๕๐ ไร่  กำร
แสดงชนชำ้งสงครำมยุทธหัตถี  ประกอบแสงสีเสียงตระกำรตำควำมน่ำรักของชำ้งแสนรู้และกำรแสดงอื่นๆ 
         ๖.๓.๓  สวนสามพราน     

     สวนสำมพรำน (โรสกำร์เด้น)  ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมห่ำงจำกลำนแสดงช้ำง และฟำร์ม
จระเข้สำมพรำน 1  กิโลเมตร  เป็นสถำนที่พักผ่อนอยู่ติดแม่น้ ำนครชัยศรี ภำยในตกแต่งเป็นสวนดอกไม้นำนำ
ชนิด  มีหมู่บ้ำนไทยบรรยำกำศร่มร่ืน  เปิดทุกวัน เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
        ๖.๓.๓  ตลาดริมน้ าวัดดอนหวาย 

     ตลำดริมน้ ำวัดดอนหวำยตั้งอยู่ ต ำบลบำงกระทึก  อ ำเภอสำมพรำน กำรเดินทำงจำก
กรุงเทพฯ  ไปตำมถนนเพชรเกษม  ใช้ทำงเข้ำทำงเดียวกับวัดไร่ขิงตรงไปอีก  ๑๐  กิโลเมตร  เป็นตลำดย้อนยุคที่
ยังหลงเหลือควำมเป็นอดีตสมัยรัชกำลที่ ๖ ให้เห็น 
 ๖.4  อ าเภอนครชัยศรี 
         ๖.4.๑ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย                                                  
             พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  ตั้งอยู่บนถนนปิ่นเกล้ำ – นครชัยศรี  กิโลเมตรที่ ๑๓ ต ำบล 
ขุนแก้ว เป็นสถำนที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลำส  ซึ่งมีควำมสวยงำมและเหมือนจริง 
           ๖.4.๒ พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาไทย  
           พิพิธภัณฑ์วิถีชำวนำไทย   ตั้งอยู่ที่บ้ำนลำนแหลม  หมู่ ๔ ต ำบลวัดละมุด โดยได้รวบรวม
เครื่องมือเครื่องใช้ของชำวนำไทยจัดแสดง  และบริเวณบ้ำนยังเป็นสถำนที่ฝึกกำรท ำหัตถกรรมผักตบชวำ     
                 ๖.๔.๓ อุทยานปลาวัดห้วยพลู 
              อุทยำนปลำวัดห้วยพลู ตั้งอยู่หมู่ 1  ต ำบลห้วยพลูห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอนครชัยศรี 
ประมำณ 11  กิโลเมตร  

   ๖.๔.๔ ตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง 
                           ตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง ตั้งอยู่ที่ต ำบลสัมปทวน มีจ ำหน่ำยอำหำร ผลไม้นำนำชนิด  และ 
แพปลำทั้งยังมบีริกำรล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ ำนครชยัศรี  ชมวถิีชีวิตชุมชน และเที่ยวชมวัดต่ำง ๆ  
   ๖.๔.๕ วัดศีรษะทอง 
          เป็นวัดที่รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำย เพรำะในแต่ละวันจะมีประชำชนนิยมมำสักกำรบูชำ 
พระรำหูเพื่อควำมเป็นสิริมงคลที่วัดนี้ เป็นจ ำนวนมำก  ด้วยคติควำมเชื่อที่ว่ำพระรำหูนั้นเป็นเทพซึ่งสำมำรถ
บันดำลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งต่ำง ๆ ได้  ดังนั้น  จึงเกิดพิธีกรรมในกำรบูชำพระรำหูขึ้นเพื่อ
ช่วยให้โชคร้ำยอันอำจจะเกิดขึ้นนั้น  บรรเทำลงหรือกลับแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีงำมกับชีวิต 

๖.๕  อ าเภอบางเลน 
              ๖.๕.๑  หมู่บ้านไทยโซง่  
                               ตั้งอยู่ที่ต ำบลบำงปลำ  อ ำเภอบำงเลน  ชำวไทยโซ่ง  เป็นชำวลำวที่ถูกกวำดต้อนเข้ำมำ
ในประเทศตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  ที่ยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมในด้ำนกำรแต่งกำยและวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้
มีกำรทอผ้ำ  งำนจักรสำน และอื่น ๆ  ที่น่ำสนใจ 
                  ๖.๕.๒ ตลาดน้ าล าพญา 
                    ตลำดน้ ำล ำพญำ  อยู่บริเวณหน้ำวัดล ำพญำ ต ำบลล ำพญำ จำก กรุงเทพฯ ใช้ถนนปิ่น
เกล้ำ - นครชัยศรี   วัดจะอยู่ด้ำนซ้ำย เป็นตลำดริมน้ ำมีสินค้ำ   พืช   ผัก  ผลไม้   และอำหำรอร่อยขึ้นชื่อของอ ำเภอ
บำงเลน 
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๖.๖ อ าเภอพุทธมณฑล 
                ๖.๖.๑ พุทธมณฑล 
                          พุทธมณฑล  ตั้งอยู่ที่ต ำบลศำลำยำ   จำกกรุงเทพฯ  ไปตำมถนนเพชรเกษมถึงกิโลเมตรที่ 
๒๒   แล้วเลี้ยวขวำเข้ำพุทธมณฑล  สำย ๔   ประมำณ  ๘  กิโลเมตร  หรือไปตำมถนนสำยปิ่นเกล้ำ –  พุทธมณฑล 
ประมำณ  ๑๙  กิโลเมตร  เป็นสถำนที่ส ำคัญทำงพุทธศำสนำ 
               ๖.๖.๒  การล่องเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ ์
                            กำรล่องเรือเที่ยวคลองมหำสวัสดิ์ เดินทำงจำกแยกพุทธมณฑลสำย ๔  ถึงอ ำเภอพุทธมณฑล
ระยะทำง  ๑  กิโลเมตร  จำกที่ว่ำกำรอ ำเภอถึงทำงเข้ำวัดสุวรรณำรำม ระยะทำง ๔  กิโลเมตร ถึงศูนย์บริกำร
ท่องเที่ยวเกษตร (อยู่ติดวัด) 

 
 
 

 


