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สัญลักษณ์จังหวัด 

 
ตราประจําจังหวัดนครปฐม 

รูปเจดีย์องค์ใหญ่และมีมงกฎุติดอยู่ที่พระปฐมเจดีย์ 

เจดีย์องคใ์หญ ่   หมายถึง  องค์พระปฐมเจดีย์ที่พระโสณะและพระอตุระได้สรา้งขึน้ 
มงกุฎ   หมายถึง พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจ้าอยูห่ัว  ผูท้รงอุปถัมภ์ 

สร้างองคพ์ระปฐมเจดีย์ต่อเติม  ให้สูงใหญ่สงา่งามตามที่ 
ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 

จังหวัดนครปฐม  ใช้อักษรย่อว่า “นฐ” 

คําขวญัของจงัหวัดนครปฐม 
“ส้มโอหวาน  ข้าวสารขาว  ลูกสาวงาม  ข้ามหลามหวานมัน  สนามจันทร์งามลน้ 

พุทธมณฑลคูธ่านี  พระปฐมเจดีย์เสียดฟา้ สวยงามตาแม่น้ําท่าจนี” 

ธงประจาํจังหวัดนครปฐม 

 
 

ต้นไม้ประจาํจงัหวัด 
  

ชื่อพรรณไม้  จัน Diospyros  decandra  lour 



 
 
 
 
วิสัยทัศน์จังหวัด : 

“เป็นหนึ่งด้านสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นเมืองน่าอยู่ที่ม ี
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม” 

 
พันธกิจ : 
 1. พัฒนาการผลิตและส่งออกด้านอาหาร  สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ใหไ้ด้มาตรฐานสากล 
              และปลอดภัย 
 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. สังคมเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุล อุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. เป็นแหล่งผลิต จําหน่ายและ
ส่งออกอาหาร สินค้าเกษตร  
เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
ที่มีมาตรฐานสากลและปลอดภัย 

1. เพิ่มมูลค่าและส่งออกสินค้า
เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรม 
2. เพิ่มจํานวนผูผ้ลิตและผูป้ระกอบ 
การอาหาร สินค้าเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรมทีไ่ด้รับมาตรสากล 

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตอาหาร 
สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
สากล 
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินคา้ 
ด้วยการพัฒนากระบวนการแปรรูป
และการบรรจหุีบห่อ 
3. พัฒนาระบบการตลาด ทั้งใน
และต่างประเทศ 
4. เสริมสร้างเครือข่ายการศึกษา
และการเรียนรูก้ารประสานการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ปลอดภัย 

2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว  
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว 
2. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้าน
ทรัพยากรท่องเที่ยว 
3. พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวและ
กิจกรรมรูปแบบใหม่ทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
5.พัฒนาการตลาดและประชาสมัพันธ์
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 



  
 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
ความมั่นคงและปลอดภัย รวมถึง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

1. สถาบันครอบครัวมคีวามเขม้แข็ง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
ดูแลรักษาให้เกิดความสมดุล 
4. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ สะอาด 
ลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม 
3. พัฒนาด้านความมั่นคงคุณภาพ
ชีวิต ครอบครัวชุมชน รวมทั้ง
สร้างมาตรฐานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 (ต่อ) 



 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์จังหวัด : 

“เป็นแหล่งผลติสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน” 

 
 

3 ประเด็นยุทธศาสตร ์ 8 เปา้ประสงค ์ 11 กลยุทธ ์
1. เป็นแหล่งผลิต จําหน่ายและ
ส่งออกอาหาร สินค้าเกษตร  
เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
ที่มีมาตรฐานสากลและปลอดภัย 

1. สินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมของจังหวัดมี
ความปลอดภัย และผ่านการ
รับรองมาตรฐานสากล 
2. สามารถขยายตลาดและมูลค่า
ให้เพิ่มขึ้น 
3. การสร้างความเข้มแข็งให้
เครือข่ายเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าให้
ปลอดภัยได้มาตรฐานการผลติและลด
ต้นทุนการผลิต 
2. ต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป เพื่อ
เพิ่มและสร้างมูลค่า 
3. ส่งเสริมศกัยภาพด้านการตลาด 
โดยเฉพาะการเข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทาง
การตลาด 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส ์
 

2. เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและวิถีชุมชน 

4. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
อันดับต้นของประเทศ 
5. ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้เข้าสู่จังหวัดเพิ่มมากขึ้น 
 

5. ฟ้ืนฟู พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว ชีวิตชุมชน พร้อม
จัดระบบบริหารจัดการภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดลอ้ม 
6. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับวิถีชุมชนและความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว 
7. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจ
บริการการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมการตลาดเพื่อเจาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป้าหมายอย่างครบวงจร 
 

  
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 - 2560 



 
 
 
 

3 ประเด็นยุทธศาสตร ์ 8 เปา้ประสงค ์ 11 กลยุทธ ์
3. เป็นจังหวัดที่ประชากรมี
คุณภาพชีวิต และรักษาวิถีชีวิตลุ่ม
น้ําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้
เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ 
8. ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพ
รองรับการจัดต้ังประชาคม
อาเซียนในทุกมิติ 

9. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
10. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และปอ้งกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม 
11. พัฒนาคณุภาพชีวิต มาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน
ของประชาชน และรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 – 2560(ต่อ) 



ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครปฐม 
๑.  สภาพทั่วไป 

๑.๑  ประวตัคิวามเปน็มา 
 “นครปฐม”  เป็นอู่อารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมา
นับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสําคัญในสมัยทวารวดี  ในยุคนั้นนครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่ 
อารยธรรมจากประเทศอินเดีย  ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา  นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ  มีชนชาติต่าง ๆ 
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจํานวนมาก  ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม  เพราะกระแสน้ําที่ไหล
ผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง  ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ํา และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ  “เมืองนครไชยศรี”  
หรือ “ศรีวิชัย”  นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า   
ครั้นเมื่อได้ครองราชย์  จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้  โดยให้ชื่อว่า “พระปฐมเจดีย์”   
ทรงปฏิสังขรณ์ส่ิงต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี  และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การ
เสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น  
 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านเมือง
นครปฐม  ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก  พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากตําบลท่านา อําเภอนครชัยศรี มาตั้งที่
บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณ 
 ครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ เป็น
ที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือป่า  โดยโปรดฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย  รวมทั้งสร้าง
สะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์  ตลอดจนสร้าง 
พระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็น
อยู่ในปัจจุบัน  และได้โปรดให้เปล่ียนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี”  เป็น  “นครปฐม” 
 ๑.๒  ที่ตั้งและอาณาเขต   
  ๑.๒.๑  ที่ตั้ง    
             จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก  ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ํา 
ท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง  โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๓ องศา ๔๕ ลิปดา ๑๐  พิลิปดาดา  เส้น
แวงที่ ๑๐๐ องศา ๔ ลิปดา ๒๘ พิลิปดา  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 ติดต่อกับอําเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอกระทุ่มแบน อําเภอบ้านแพ้ว 
    จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอไทรน้อย อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางกรวย 

จังหวดันนทบรุี  และเขตทวีวัฒนา  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร   
อําเภอบางไทร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอบ้านโป่ง  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
    และอําเภอท่ามะกา  อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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          ๑.๓  สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบ ถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขา 
และป่าไม้  ระดับความแตกต่างของความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง ๒–๑๐ เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง   
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และตะวันตกสู่ตะวันออกมีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ 
ทิศใต้  พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ดอน 
 ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนกระจายเป็นแห่ง ๆ และมีแหล่งน้ํากระจาย 
สําหรับพื้นที่ด้านตะวันออก และด้านใต้เป็นที่ราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ําท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้นเพื่อ
การเกษตรและคมนาคมอยู่มาก พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเล ๒–๔ เมตร 
          ๑.๔ สภาพภูมิอากาศ 
       ๑.๔.๑ ปริมาณน้ําฝน 
      จากสถิติข้อมูลปริมาณน้ําฝนของจังหวัดนครปฐม  โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา
นครปฐม  ย้อนหลงั 5 ปี (2551–2555) ปริมาณน้ําฝนจะอยู่ในช่วง 1,000–1,300 มิลลิเมตร  ฝนตกมากที่สุด
ปี 2554 วัดได้ 1,295.5 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 111 วัน ส่วนฝนตกน้อยที่สุดในปี 2551 วัดได้ 
1,023.4 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 118 วัน  

 
จํานวนปริมาณน้ําฝนเปรียบเทยีบย้อนหลัง 5 ป ี

(ปี 2551 – 2555) 
ปี พ.ศ. ปริมาณน้ําฝน 

(มิลลิเมตร) 
จํานวนวันที่ฝนตก 

2551 1,023.4 118 
2552 1,152.5 101 
2553 1,235.5 105 
2554 1,295.5 111 
2555 1,095.1 125 

ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวทิยานครปฐม 
 
     1.4.2 อณุหภูม ิ

      จากสถิติข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม  
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2551 – 2555)  ปรากฏว่าอุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  สําหรับอุณหภูมิสูง
ที่สุด วัดได้ 40.2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และอุณหภูมิต่ําที่สุด วัดได้ 10.3 องศา
เซลเซียส  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 (ดังแผนภูมิ)  

แสดงอณุหภูมิเปรียบเทยีบยอ้นหลัง 5 ป ี
(ปี2551 – 2555) 

ปี พ.ศ. อณุหภูมิเฉลี่ยสงูสดุ อณุหภูมิเฉลี่ย
ต่ําสดุ 

อณุหภูมิเฉลี่ย อณุหภูมิสูงที่สดุ อณุหภูมิต่ําที่สดุ 

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 
2555 33.9 23.7 28.8 39.5 18.4 

ที่มา :  สถานีอตุุนิยมวิทยานครปฐม 
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               1.4.3 การกระจายของฝน 
     ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จากข้อมูลฝนของสถานีฝนอําเภอต่าง ๆ และสถานี
อุตุนิยมวิทยานครปฐม  จากสถิติย้อนหลัง 5 ปี (2551 – 2555) ทําให้ทราบว่า ปริมาณน้ําฝนจะอยู่ในช่วง  
500-1,650  มิลลิเมตร  โดยพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่อําเภอดอนตูม เมื่อปี 2554  วัดได้ 1,641.3  
มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 91 วัน ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยที่สุด ได้แก่ อําเภอนครชัยศรี  เมื่อปี 2551 วัดได้ 
516.8  มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 92 วัน 

ปริมาณน้ําฝนของสถานีฝนในจงัหวัดนครปฐมเปรียบเทยีบย้อนหลัง 5 ปี (2551– 2555) 
 

รหัส
สถานี 

ชื่อสถานี 2551 2552 2553 2554 2555 
ปริมาณฝน วันตก ปริมาณฝน วันตก ปริมาณฝน วันตก ปริมาณฝน วันตก ปริมาณฝน วันตก 

451001 นครปฐม 826.2 71 1,149.0 66 1,219.2 69 1,217.1 76 1,389.2 94 
451002 นครชัยศรี 516.8 92 802.0 89 1,421.8 82 2,864.4** 91 782.5 83 
451003 กําแพงแสน 975.4 114 887.4 88 1,135.7 92 1,302.3 76 1,138.6 78 
451004 สามพราน 1,190.5 82 1,404.2 68 1,189.1 73 1,641.3 91 1,501.6 92 
451005 ดอนตูม 717.3 76 918.8 58 1,004.8 68 997.2 64 1,182.6 63 
451006 บางเลน 867.1 118 938.1 53 507.4* 48* 1,088.6 70 969.1 63 
451301 สอต.นฐ. 1,023.4 118 1,152.5 101 1,235.5 105 1,295.5 111 1,095.1 125 
 

หมายเหตุ       *           หมายถึง   ได้รับข้อมูลไม่ครบสมบูรณ ์
                          **          หมายถึง    ข้อมูลผิดปกติ (มากผิดปกติ) ไม่ใช้ข้อมูลนี้เนื่องจาก  Personal error   
              สอต.นฐ.   หมายถึง    สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา 
      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ที่มา :  สถานีอตุุนิยมวิทยานครปฐม  
๒. สภาพการเมืองการปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 

      จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๗  อําเภอ  ๑๐๖  ตําบล ๙04 หมู่บ้าน สําหรับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ประกอบด้วย   องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง   เทศบาลนคร  ๑  แห่ง  เทศบาล
เมือง  4  แห่ง  เทศบาลตําบล  ๑7  แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล  ๙4  แห่ง   

 
ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง 

 

อําเภอ ปี พ.ศ. 
ท่ีต้ัง 

พ้ืนท่ี (ตร.ม.) จํานวน 
ตําบล 

จํานวน 
หมู่บ้าน 

จํานวน 
เทศบาล
นคร 

จํานวน
เทศบาล
เมือง 

จํานวน 
เทศบาล
ตําบล 

จํานวน 
อบต. 

ระยะ 
ทาง
จาก 

จังหวัด 
รวม ร้อยละ 

๑. เมืองนครปฐม ๒๔๓๙ ๔๑๗.๔๔ ๑๙.๓ ๒๕ ๒๑๔ ๑ 1 5 ๒1 ๙ 
๒. สามพราน ๒๔๓๙ ๒๔๙.๓๔๗ ๑๑.๕ ๑๖ ๑11 - ๓ ๒ ๑๒ ๒๘ 
๓. นครชัยศรี ๒๔๕๒ ๒๘๔.๐๓๑ ๑๓.๑ ๒๔ ๑๐๘ - - ๒ ๒๓ ๒๑ 
๔. บางเลน ๒๔๓๙ ๕๘๘.๘๓๖ ๒๗.๑ ๑๕ ๑๘๐ - - ๔ ๑๕ ๕๕ 
๕. กําแพงแสน ๒๔๔๙ ๔๐๕.๐๑๙ ๑๘.๗ ๑๕ ๒๐๔ - - ๑ ๑๕ ๓๓ 
๖. ดอนตูม ๒๕๐๘ ๑๗๑.๓๕๔ ๗.๙ ๘ ๖๙ - - ๑ ๖ ๓๘ 
๗. พุทธมณฑล ๒๕๓๙ ๕๒.๓ ๒.๔ ๓ ๑๘ - - ๒ ๒ ๔๐ 

รวม - ๒,๑๖๘.๓๒๗ ๑๐๐ ๑๐๖ ๙04 ๑ 4 ๑7 ๙4 - 

(ที่มา : ที่ทําการปกครองจงัหวดั) 
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         ๒.๒ ประชากร 
 ปี พ.ศ.๒๕๕5 มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น  872,699  คน  เป็นชาย จํานวน ๔๑8,848 คน  หญิง จํานวน
453,851  คน  ครัวเรือน จํานวน  335,959 ครัวเรือน  สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด  ได้แก่  อําเภอเมือง  
มีประชากรจํานวน  273,061  คน  รองลงมาได้แก่  อําเภอสามพราน มีประชากรจํานวน  191,470  คน  และอําเภอ
กําแพงแสน มีประชากรจํานวน  124,445  คน    

ตารางแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือน 
ปี พ.ศ.๒๕๕5 

อําเภอ จํานวนประชากร จํานวนครัว 
เรือน ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

เมืองนครปฐม 130,165 142,896 273,061 31.29 98,008 
สามพราน 91,751 99,719 191,470 21.94 106,825 
นครชัยศรี 51,403 56,672 108,075 12.38 108,075 
บางเลน 45,124 46,394 91,518 10.49 28,458 
กําแพงแสน 60,273 64,172 124,445 14.26 34,494 
ดอนตูม 23,102 24,183 47,285 5.42 13,013 
พุทธมณฑล 17,030 19,815 36,845 4.22 15,871 

รวม 418,848 453,851 872,699 100.00 335,959 

(ท่ีมา :  ท่ีทําการปกครองจังหวัดนครปฐม) 
 ๒.๓  การบริหารราชการ 
  จังหวัดนครปฐม แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
  ๑) ส่วนราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) มีจํานวน ๖๖ หน่วยงาน เป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่น ๆ จํานวน ๔๘ หน่วยงาน  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จํานวน ๔ หน่วยงาน  และหน่วยงานอิสระจํานวน ๑๔ หน่วยงาน 
  ๒) ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีจํานวน 31 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง 
กรมอื่น ๆ จํานวน  ๒3 หน่วยงาน  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 8  หน่วยงาน ระดับอําเภอ แบ่งเป็น  ๗  
อําเภอ  ๑๐๖  ตําบล  ๙๐4  หมู่บ้าน 
  ๓) ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๑ แห่ง เทศบาลนคร  
จํานวน ๑ แห่ง  เทศบาลเมือง จํานวน 4 แห่ง  เทศบาลตําบล จํานวน ๑7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน ๙4  แห่ง 
 ๒.๔  การเลอืกตั้ง 
   การเลือกตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมภายใต้อํานาจหน้าที่ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครปฐม ได้แก่ 
   - การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   - การเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา 
   - การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๒.๔.๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม   
                 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติเห็นชอบในการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวดันครปฐม ดังนี ้
      (๑) อําเภอเมืองนครปฐม เขต ๑ 
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      (๒) อําเภอกําแพงแสน เขต ๒ 
      (๓) อําเภอบางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล เขต ๓ 
      (๔) อําเภอนครชัยศรี เขต ๔ 
  (๕) อําเภอสามพราน เขต ๕ 
  โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง  ๕  เขต ดังนี้ 

(๑) เขตเลือกตั้งที่ ๑ มีราษฎรในเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑๗๐,๒๙๔ คนท้องที่ที่ประกอบเป็น 
เขตเลือกต้ัง คือ  อําเภอเมืองนครปฐม  (เฉพาะเทศบาลนครนครปฐม  ตาํบลนครปฐม  ลําพยา  บ่อพลับ  หนองปากโลง  
สนามจันทร์  พระประโทน  ห้วยจรเข้  โพรงมะเดื่อ  หนองดินแดง  สวนป่าน  สระกะเทียม และวังตะกู) 
  (๒) เขตเลือกตั้งที่ ๒  มีราษฎรในเขตเลือกตั้ง  จํานวน ๑๖๖,๐๒๓ คน  ท้องที่ที่ประกอบ 
เป็นเขตเลือกตั้งคือ  อำเภอกําแพงแสน   อําเภอเมืองนครปฐม  (เฉพาะตําบลบ้านยาง ทัพหลวง หนองงูเหลือม 
ตาก้อง  และมาบแค) 
  (๓) เขตเลือกตั้งที่ ๓  มีราษฎรในเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑๗๔,๐๖๔ คน ท้องที่ที่ประกอบเป็น 
เขตเลือกตัง้คือ อําเภอบางเลน ดอนตูม และพุทธมณฑล 
  (๔) เขตเลือกตั้งที่ ๔  มีราษฎรในเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑๖๔,๙๙๘ คน ท้องที่ที่ประกอบเป็น 
เขตเลือกตั้งคือ อําเภอนครชัยศรี และอําเภอเมืองนครปฐม (ตําบลดอนยายหอม ธรรมศาลา ถนนขาด 
บางเขม(นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม) สามควายเผือก วังเย็น และทุ่งน้อย) 
  (๕) เขตเลือกตั้งที่ ๕  มีราษฎรในเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑๘๔,๘๖๗ คน ท้องที่ที่ประกอบเป็น 
เขตเลือกตั้งคือ อําเภอสามพรานทั้งอําเภอ 
      จังหวัดนครปฐมได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมแล้ว เมื่อวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น  ๖๔๘,๖๒๑ คน จํานวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น ๕๐๔,๙๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๔  ตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงจํานวนการใช้สทิธลิงคะแนนเลือกตัง้ ส.ส.จงัหวดันครปฐม  
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

เขต
เลือก 
ต้ัง 

จํานวนผู้มี
สิทธิเลือกต้ัง
ตามบัญชีผู้มี
สิทธิเลือกต้ัง 

จํานวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 

แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง แบบบัญชีรายชื่อ แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง แบบบัญชีรายชื่อ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

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 ๒๓,๒๘๘ 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) นายอนชุา  สะสมทรัพย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที ่๔  

            (๕) นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๕          
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       ๒.๔.๒ การเลือกตัง้สมาชกิวฒุสิภา  เมือ่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจาํนวน
ทั้งส้ิน  ๓๑๖,๒๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๖ ของจํานวนผู้มสิีทธิเลือกตั้งทั้งหมด  
 ๒.๔.๓ การเลือกตั้งท้องถิ่น  จังหวัดนครปฐมได้มีการเลือกตั้งนายก /สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ครบวาระ 
และเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555  ดังนี้ 
  (๑) อําเภอเมืองนครปฐม  มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  8 ครั้ง  ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยจรเข้  องค์การบริหารส่วนตําบลพระประโทน  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองดิน
แดง  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งน้อย  องค์การบริหารส่วนตําบลสามควายเผือก องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ปากโลง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง  และองค์การบริหารส่วนตําบลทัพหลวง 
      (๒) อําเภอสามพราน  มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลทรงคนอง  องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย  และองค์การบริหารส่วนตําบลสามพราน   
      (๓) อําเภอนครชัยศรี  มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแก้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด  องค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน  องค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนแฝก  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าพระยา องค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด และองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว 
      (๔) อําเภอบางเลน  มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล
บัวปากท่า  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตูม  องค์การบริหารส่วนตําบลไทรงาม  และองค์การบริหารส่วนตําบล
บางหลวง   
      (๕) อําเภอกําแพงแสน มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  องค์การบริหารส่วน
ตําบลรางพิกุล  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยหมอนทอง  องค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนข่อย  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขวาง  องค์การบริหารส่วนตําบลกระตีบ  และองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเขียว 
      (๖) อําเภอดอนตูม มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนพุทรา  และองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย 
      (๗) อําเภอพุทธมณฑล มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาสวัสดิ์ 
         สรุปผลการเลือกตั้งนายก / สมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 โดยมีผู้มีสิทธิ
จํานวนทั้งสิ้น 422,127  คน คิดเป็นร้อยละ 80.77  ผู้มาใช้สิทธิ 340,969 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของ
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  
๓. สภาพเศรษฐกจิ 
 ๓.๑ ผลติภณัฑม์วลรวมจังหวดั  

  สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในปี ๒๕๕๓  พบว่าประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 
๑๗๗ ,๑๑๐  บาทต่อปี โดยท้ังจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อนุกรมใหม่ ตามราคาประจําปี  
๑๗๒,๘๙๑  ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการผลิตอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า  
๘๖,๕๑๓  ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของ
ใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน  คิดเป็นมูลค่า  ๑๙,๘๘๘  ล้านบาท  อันดับ ๓ เป็นสาขาเกษตรกรรม 
การล่าสัตว์ และการป่าไม้ คิดเป็นมูลค่า ๑๓,๖๓๘ ล้านบาท สาขาการศึกษา คิดเป็นมูลค่า ๘,๒๒๘ ล้าน
บาท  สาขาการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ คิดเป็นมูลค่า ๖,๘๒๔ ล้าน
บาท  สาขาการบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ  คิด
เป็นมูลค่า  ๖,๖๙๐  ล้านบาท  สาขาตัวกลางทางการเงิน  คิดเป็นมูลค่า  ๕,๖๑๕  ล้านบาท  สาขาการ
ขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม คิดเป็นมูลค่า  ๕,๓๗๘  ล้านบาท  สาขาการก่อสร้าง  คิดเป็น
มูลค่า  ๕,๑๖๗  ล้านบาท  สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา คิดเป็นมูลค่า  ๔,๖๙๕  ล้านบาท  สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร  ๓,๖๒๗  ล้านบาท   สาขาการบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ คิดเป็น
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มูลค่า  ๒,๒๘๔  ล้านบาท   สาขาการประมง คิดเป็นมูลค่า  ๑,๖๑๖  ล้านบาท  สาขาการทําเหมืองแร่ และ
เหมืองหิน  คิดเป็นมูลค่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท  สาขาการบริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ  
คิดเป็นมูลค่า ๑,๑๔๐ ล้านบาท  และสาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล  คิดเป็นมูลค่า  ๘๘  ล้านบาท  

กราฟแสดงผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม ป ีพ.ศ.๒๕๕3 

อุตสาหกรรม
49%

ขายสง ขายปลีกฯ
12%

อื่น ๆ
22%

การศึกษา
5%

เกษตรกรรมฯ
8%

อสังหาริมทรัพยฯ
4%

  
(ที่มา :  สนง. สถิติจงัหวัดนครปฐม) 

๓.๒  การเกษตรกรรม 
           จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่เกษตรกรรม จํานวนทั้งสิ้น ๗๙๘,๐๙๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๙ ของพื้นที่
ทั้งจังหวัด การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม ประชากรร้อยละ ๒๓.๕๙ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมที่สําคัญ ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวนผลไม้และพืชผัก การเลี้ยงสัตว์และ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
           ระบบการเกษตรในจังหวัดนครปฐม จัดเป็นเขตเกษตรก้าวหน้า เพราะมีระบบชลประทานที่ดี     
โดยอาศัยแหล่งน้ําจากลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง ประกอบกับเกษตรกรจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพสูง
สามารถเรียนรู้วิทยาการแบบใหม่ ๆ และมีการใช้เทคโนโลยีภาคการเกษตรที่พัฒนามากขึ้นระดับหนึ่ง พืชเศรษฐกิจ
ที่ทํารายได้ให้จังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย ไม้ผล พืชผักต่าง ๆ และไม้ดอกไม้ประดับ การเกษตรกรรมของจังหวัด
นครปฐมมีความเป็นไปได้สูงต่อการวางแผนจัดระบบการผลิต เพื่อเชื่อมโยงการส่งออก 
  ๓.๒.๑  การกสิกรรม 
 ในปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมใช้พื้นที่เพาะปลูกแยกเป็นพื้นที่ใช้ทํานาปี จํานวน 
๔12,725 ไร่ ทํานาปรัง จํานวน  ๔01,959  ไร่ พืชไร่ จํานวน ๘3,0๔๑.๒0 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ จํานวน  
๑๖,585 ไร่ 
 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม ได้แก่ 
 ๑) ข้าว จังหวัดนครปฐมมีการทํานาปีละ ๒ ครั้ง คือ ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง โดยข้าวนาปี
เป็นข้าวเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม-มกราคม ส่วนข้าวนาปรัง
เป็นข้าวที่ เพาะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน และจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม   
แต่เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ จึงสามารถปลูกข้าวได้ต่อเนื่องตลอดปี คือสามารถปลูก
ได้ ๒ ปี ๕ ครั้ง สําหรับผลผลิตข้าวฤดูการผลิตปี พ.ศ.๒๕๕5  ของจังหวัดมี ดังนี้ 
   (๑) ข้าวนาปี จากสถิติการปลูกข้าวพบว่า ปี พ.ศ. 2554/2555  มีปริมาณผลผลิต
รวมประมาณ ๓72,816 ตัน มีเนื้อที่เพาะปลูก จํานวน ๔12,725 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  896 กิโลกรัม 
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         (๒) ข้าวนาปรัง จากสถิติการเพาะปลูกพบว่า ปี พ.ศ. 2554/2555 มีปริมาณผลผลิต
รวมประมาณ  ๓57,941 ตัน มีเนื้อที่เพาะปลูก จํานวน ๔01,959  ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 888 กิโลกรัม 
   ๒) อ้อยโรงงาน  พืชไร่ที่ สําคัญของจังหวัดฯ คือ อ้อยโรงงานที่ใช้ผลิตน้ําตาลทราย  
ในปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมมีผลผลิตอ้อยโรงงานรวมประมาณ 882,919  ตัน มีเนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 
65,398 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 13,501 กิโลกรัม 
    ๓) ผลไม้ การทําสวนผลไม้นับเป็นอาชีพหนึ่งที่ราษฎรทําการเพาะปลูกมาก ประกอบด้วย 
มะพร้าวน้ําหอม ส้มโอ มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ มะนาว กล้วยน้ําว้า กล้วยหอม ลําไย ฯลฯ สําหรับผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ 
มีผลผลิตผลไม้รวมประมาณ 89,232 ตัน เนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 57,968 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,539 
กิโลกรัม 
   ๔) พืชผัก มีการปลูกกันทั่วไป นอกจากจะใช้บริโภคภายในจังหวัดนครปฐมแล้ว ยังส่งไป
จําหน่ายยังจังหวัดข้างเคียง และกรุงเทพฯ ซึ่งพืชผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ฝรั่ง พืชผักที่ปลูกกันมาก ได้แก่  
ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน กระเจี๊ยบเขียว พริกขี้หนูใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง ผักคะน้า แตงกวา ถั่วฝักยาว ผักกวางตุ้ง 
ผักค่ืนไช่ ผักชี ผักบุ้งจีน ผักบุ้งน้ํา ผักกะเฉด กระชาย ต้นหอม ฯลฯ มีผลผลิตผักรวมประมาณ 9,650 ตัน เนื้อที่
เพาะปลูก จํานวน 9,650 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จํานวน 1,629 กิโลกรัม 
    ๕) ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้ที่สําคัญและมีไม้ดอกไม้
ประดับอื่น ๆ เช่น กุหลาบ มะลิ บัวฉัตร ดอกรัก ดาวเรือง จําปี ซ่อนกล่ิน ดาหลา ฯลฯ พื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมประมาณ ๑๖,585 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอสามพราน  
นครชัยศรี พุทธมณฑล และบางเลน  
 ๓.๒.๒ การปศสุัตว ์

            ปี พ.ศ.๒๕๕5 จังหวัดนครปฐม  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและการค้าสัตว์ที่นิยมเล้ียง ๓ 
ลําดับแรก ได้แก่  ไก่ มีจํานวน  9,445,977 ตัว  เป็ด มีจํานวน 2,112,706 ตัว และสุกร มีจํานวน 515,368 
ตัว  เป็นต้น    

ตารางแสดงจํานวนสตัว์ในจงัหวดันครปฐม 
ปี พ.ศ.๒๕๕5 

อําเภอ โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่ เป็ด ห่าน นกกระทา 

เมือง
นครปฐม 

9,047 31,683 224 303,829 2,651 579 1,589,089 681,618 15,718 50,000 

สามพราน 96 955 47 85,895 108 0 100,566 7,979 50 5 
นครชัยศรี 38 6,162 231 25,417 248 0 3,852,857 270,034 146 20,010 
บางเลน 0 4,231 32 16,768 438 92 2,556,017 1,019,883 10,681 7 
กําแพงแสน 15,637 20,414 120 67,931 4,675 2,082 1,033,236 58,442 15,613 580 
ดอนตูม  15 3,662 5 15,523 682 0 303,178 58,157 39,442 27,000 
พุทธมณฑล 0 175 11 5 4 34 11,034 16,593 41 10 

รวม 24,833 67,282 670 515,368 8,806 2,787 9,445,977 2,112,706 81,691 97,612 
(ที่มา : สนง.ปศสุัตว์จงัหวดันครปฐม) 

 
 
                ๓.๒.๓  การประมง 
                  จังหวัดนครปฐมประกอบอาชีพประมงน้ําจืดเป็นส่วนใหญ่ ผลผลิตของสาขาประมง
โดยทั่วไปได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มีเกษตรกรทําการประมงทั้งสิ้นจํานวน 9,976 ราย พื้นที่ทําการประมง 
มีจํานวนทั้งสิ้น 104,162 ไร่ สัตว์น้ําที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลาน้ําจืด กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว ปลาสวยงาม จระเข้ และ
สัตว์น้ําอื่น ๆ  มีผู้ประกอบการด้านการประมงทั้งสิ้น  ๑8๘ ราย ประกอบด้วย ผู้ค้าปัจจัยการผลิต/ผู้ค้า ผู้รวบรวม
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สัตว์น้ํา/แพปลา ท่าขึ้นปลา/โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา/กลุ่มและผู้แปรรูปสัตว์น้ํา/ผู้นําเข้า ผู้ส่งออกสัตว์
น้ํา และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ จํานวน ๔๗๐ แห่ง เนื้อที่ ๒๕,๓๕๖ ไร่ ประกอบด้วย แม่น้ํา/
ลําคลอง/หนอง/บึง ครอบคลุมทั้ง ๗ อําเภอ  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๕5 มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 71,827.07  ตัน  
มูลค่า 5,343,066,347.82  ล้านบาท   

ตารางแสดงจํานวนผลผลติด้านการประมงจงัหวดันครปฐม  
ปี พ.ศ.๒๕๕5 

อําเภอ ชาวประมง 
(ราย) 

ผลผลิตจาก
ธรรมชาติ

(ตัน) 

มูลค่าการผลิต
(บาท) 

ผู้เพาะเลี้ยง 
(ราย) 

ผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยง(ตัน) 

มูลค่าการผลิต 
(บาท) 

เมือง
นครปฐม 

0 0 0 1,632.00 11,370.17 808,911,850.68 

สามพราน 73 269.86 8,330,210.00 1,119.00 7,984.72 843,634,467.30 

นครชัยศรี 110 427.45 13,110,575.00 1,123.00 8,212.42 600,987,646.50 

บางเลน 82 326.51 6,910,501.00 2,956.00 19,669.90 1,370,953,786.80 

กําแพงแสน 0 0 0 1,651.00 13,619.00 948,882,805.20 

ดอนตูม 0 0 0 1,049.00 8,686.83 609,378,615.30 

พุทธมณฑล 5 0 0 446.00 2,284.03 160,317,176.04 

รวม 270 1,023.82 28,351,286.00 9,976.00 71,827.07 5,343,066,347.82 

(ที่มา : สํานักงานประมงจงัหวัดนครปฐม) 
 
 

ตารางแสดงจํานวนพืน้ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจังหวดันครปฐม  
ปี พ.ศ.๒๕๕5 

อําเภอ พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (ไร่) รวมพื้นท่ีเลี้ยง 
ท้ังสิ้น (ไร่) 

กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลาน้ําจืด ปลาสวยงาม จระเข ้ สัตว์นํ้าอื่น ๆ 

เมืองนครปฐม 2,336 7,914 9,794 391 18 37 20,490 

สามพราน 1,420 1,006 5,279 20 66 70 7,861 

นครชัยศรี 1,884 344 6,200 129 1 50 8,608 

บางเลน 9,015 7,770 17,832 67 6 45 34,735 

กําแพงแสน 2,462 19,107 1,543 13 28 197 23,350 

ดอนตูม 1,504 210 5,906 15 17 15 7,667 

พุทธมณฑล 0 5 1,444 0 0 2 1,451 

รวม 18,621 36,356 47,998 635 136 416 104,162 

(ที่มา : สํานักงานประมงจงัหวัดนครปฐม) 
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 ๓.๓  การใชพ้ืน้ทีแ่ละการถอืครองที่ดนิ 
         ปี พ.ศ.๒๕๕5 จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่การออกเอกสารสิทธิ รวมทั้งสิ้น 465,532 แปลง 
1,221,498 ไร่  3 งาน  26.60 ตารางวา  โดยจําแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ  ดังนี้ 
         ๓.๓.๑  โฉนดที่ดิน  มีจํานวน 456,231 แปลง  เนื้อที ่๑,๑71,892  ไร่  3 งาน  33  ตารางวา  
         ๓.๓.๒  หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)  มจีํานวน ๔,107  แปลง  เนื้อที่  ๘,046 ไร่  
3งาน  95.60  ตารางวา    
         ๓.๓.๓  หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓)  มีจํานวน 4,791  แปลง  เนื้อที่ 39,547 ไร่  
1 งาน  18  ตารางวา    

๓.๓.๔  ใบจอง  มีจํานวน  403 แปลง  เนื้อที ่ ๒,011  ไร่  2 งาน  79  ตารางวา 
3.3.5  ใบแจ้งการครอบครองที่ดนิ (ส.ค.1)  มจีํานวน 538  แปลง  เนื้อที่ 1,391  ไร่ 0 งาน  63 ตารางวา 

(ที่มา : สํานักงานที่ดินจงัหวัดนครปฐม) 
 ๓.๔  การอุตสาหกรรม 
   การอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่ทํารายได้เข้าสู่จังหวัดนครปฐมมากที่ สุด มีการขยายตัวทาง
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพ ฯ เพียง  ๕๖  กิโลเมตร 
โดยภาพรวมแล้วอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม มีการประกอบกิจการหลากหลายประเภทปะปนกันไปไม่กระจุก
ตัวอยู่ในอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นพิเศษ และอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการบริการ 
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมเคมีและ
พลาสติก  ตามลําดับ ส่วนอุตสาหกรรมที่มี สัดส่วนการลงทุนน้อยที่ สุด คือ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ และ
อุตสาหกรรมก่อสร้างตามลําดับ 
  ปัญหาอุปสรรคที่สําคัญ อาทิ เช่น การผลิตด้านอุตสาหกรรมการพัฒนายังไม่ต่อเนื่องเครื่องจักรเก่า
ล้าสมัย การนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ยังไม่ทั่วถึง เพราะผู้ประกอบการขาดเงินลงทุนมีผลทําให้คุณภาพสินค้า 
ที่ได้ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร และขาดแรงงานฝีมือเฉพาะด้าน 
  ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดนครปฐมมีโรงงานจํานวนทั้งสิ้น ๒,๙๗๑ แห่ง จํานวนเงินลงทุนประมาณ 
256,490,411,389  บาท  เกิดการจ้างงาน ๑๗6,575 คน  เป็นชาย 82,931 คน เป็นหญิง 93,644 คน  
กําลังการผลิตทั้งสิ้น ๓,585,839.22 แรงม้า   
 

ตารางแสดงจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕๕5 

ท่ี หมวดรายการ 
จํานวน
โรงงาน 

จํานวนคนงาน 
เงินลงทุน แรงม้า 

ชาย 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. อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 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. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 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. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรอืน 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. อุตสาหกรรมยาง 57 2,376 1,208 3,584 4,671,253,509 173,793.62 
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๑๑

ท่ี หมวดรายการ จํานวน
โรงงาน 

จํานวนคนงาน เงินลงทุน แรงม้า 

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.อุตสาหกรรมจังหวดันครปฐม) 
 
๓.๕  การพาณชิยกรรม 

   จังหวัดนครปฐม  เป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคตะวันตกและเป็นชุมทางการขนส่ง การขน
ถ่ายสินค้ามายาวนาน โดยทางรถไฟ รถยนต์ และการขนส่งสินค้าเกษตรทางน้ําเพื่อเข้าสู่ตลาดกรุงเทพฯ รวมทั้งมี
ความได้เปรียบทางด้านทําเลที่ตั้งประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดมีการพัฒนา การเกษตรในทุกด้าน  
จึงก่อให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว ทําให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดกระจายไปสู่สาขาต่างๆ และมีความมั่นคง จนกลายเป็นศูนย์กลางทางพาณิชยกรรมขนาดใหญ่  ทั้งนี้ 
ในปี พ.ศ.๒๕๕5  มีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งจดทะเบียนธุรกิจใหม่ รวมทั้งสิ้น จํานวน 793 ราย จํานวนทุน 
จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,609,425,5๐๐ บาท   

 
ตารางแสดงการจดทะเบยีนธุรกจิใหม่จงัหวัดนครปฐม 

ปี พ.ศ.๒๕51 – ๒๕๕5 
 

ป ี
จํานวนผู้จดทะเบียนธุรกจิ 

จํานวนราย ทุน (บาท) 
๒๕๕๑ ๔๙๐ ๗๗๒,๒๔๖,๐๐๐ 
๒๕๕๒ ๕๕๐ ๑,๕๘๙,๗๘๐,๐๐๐ 
๒๕๕๓ ๖๑๖ ๑,๕๓๘,๒๗๐,๐๐๐ 
2554 759 2,199,820,000 
2555 793 1,609,425,500 

(ที่มา : สนง.พฒันาธุรกจิการค้าจังหวัด) 
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ตารางแสดงการจดทะเบยีนแยกเป็นประเภทธุรกจิ  
ปี พ.ศ.๒๕๕5 

 

ลําดับ ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
จํานวนจด
ทะเบียน 
(ราย) 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

จํานวนจด
ทะเบียน
(ราย) 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

๑. เกษตร/ป่าไม้/ประมง 3 3,000,000 0 0 
๒. เหมืองแร่ 1 1,000,000 1 1,000,000 
๓. อุตสาหกรรม/หัตถกรรม 115 277,400,000 29 22,930,000 
๔. สาธารณูปโภค 12 14,000,000 5 5,600,000 
๕. ก่อสร้าง 48 95,000,000 33 34,700,000 
๖. ขายส่ง/ขายปลีก/โรงแรม/ร้านอาหาร 215 419,050,000 82 60,870,000 
๗. ขนส่ง/คมนาคม/คลังสินค้า 29 38,100,000 15 11,700,000 
๘. การเงิน/ประกันภัย/อสังหาริมทรัพย์/บริการธุรกิจ 128 576,600,000 75 46,475,500 
๙. บริการสังคม/บริการส่วนบุคคล 0 0 0 0 
๑๐. อื่น ๆ 2 2,000,000 0 0 

 รวม 553 1,426,150,000 240 183,275,500 

(ที่มา : สนง.พฒันาธุรกจิการค้าจังหวัด) 
 
๓.๖  การเงิน การคลัง และการธนาคาร 

   ๓.๖.๑  การเงิน การคลงั 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมจัดเก็บรายได้  จํานวน 2,042.793  ล้านบาท 

สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕4  จํานวน  109.025  ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.64   

ตารางสรปุผลการจัดเกบ็รายได้ของจังหวดันครปฐม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ท่ีมาของรายได้ ปีงบประมาณ 
๒๕๕5 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕4 

เปรียบเทียบปีงบฯ ๒๕๕5 
กับปีงบฯ ๒๕๕4 

ประมาณการ
ปีงบประมาณ  

๒๕๕๓ 

เปรียบเทียบปีงบฯ 2555 
 กับปีงบฯ ๒๕๕3 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.สรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 746.557 528.889 217.668 41.16 529.706 216.851 40.94 

2.สรรพสามิตพ้ืนท่ี   
   นครปฐม 

1,252.389 1,383.928 -131.539 -9.50 1,124.592 127.797 11.36 

3.ด่านศุลกากร 0.846 2.402 -1.556 -64.78 1.158 -0.312 -26.94 

4.ธนารักษ์พ้ืนท่ีนครปฐม 43.001 18.549 24.452 131.82 - - - 

5.ส่วนราชการอื่น 2,042.793 1,933.768 109.025 5.64 - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ 746.557 528.889 217.668 41.16 529.706 216.851 40.94 

(ที่มา : สนง.คลังจังหวัดนครปฐม) 
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 จังหวัดนครปฐมมีการเบิกจ่ายเงิน เท่ากับ 12,760.029 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 88.19 ของเงินประจํางวด  โดยงบประจําสามารถเบิกจ่ายได้  10,318.225 ล้านบาท  
คิดเป็น ร้อยละ ๙7.22 ของเงินประจํางวด และงบลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ 1,830.452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
57.87 ของเงินประจํางวด   

ตารางแสดงผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  
สํานกังานคลงัจังหวดันครปฐม 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
เงินประจํางวด เบิกจ่าย คงเหลือ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
งบรายจ่ายประจํา 10,613.093 77.04 10,318.225 97.22 294.868 2.78 
งบรายจ่ายลงทุน 3,162.812 22.96 1,830.452 57.87 1,332.360 42.13 

รวม 13,775.905 100.00 12,760.029 88.19 1,627.2258 11.81 
(ที่มา : สนง.คลังจังหวัดนครปฐม) 

 
       ๓.๖.๒  เงินฝากและเงินสินเชื่อ 

         ในปี พ.ศ. ๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมมีเงินฝาก รวมทั้งสิ้น 183,615.78 ล้านบาท  โดย
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันกับปี พ.ศ.๒๕๕4 จํานวน 30,745.87  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.11 ส่วน 
เงินสินเชื่อมีจํานวน  ๑38,286.01 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕4 จํานวน 21,226.98 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ ๑8.๑3  การปล่อยสินเชื่อมีการขยายตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาครัฐได้มีนโยบายช่วยเหลือ
ฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย โดยเฉพาะทําในส่วนของมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อ  การผ่อนปรนเงื่อนไขการ
ชําระหนี้  การลดอัตราดอกเบี้ยในกรณีพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด และการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกันภัย 
โครงการประกันรายได้เกษตรกร  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน และโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
โครงการธนาครประชาชน  เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพ 

ตารางแสดงเงนิฝากและสินเชื่อจังหวดันครปฐม  
ปี พ.ศ.๒๕๕5 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
เงินฝาก เงินสินเชื่อ 

ณ ๓๑ ธ.ค. ๕5 ณ ๓๑ ธ.ค. ๕4 สูง/(ตํ่า) ร้อยละ ณ ๓๑ ธ.ค. ๕5 ณ ๓๑ ธ.ค. ๕4 สูง/(ตํ่า) ร้อยละ 

ธ. พาณิชย์ 135,622.00 111,863.00 23,759.00 21.24 98,850.00 82,893.00 15,957.00 19.25 

ธ. ออมสิน 29,146.33 24,942.29 4,204.04 16.86 14,927.32 12,415.33 2,511.99 20.23 

ธ.อ.ส. 3,136.95 2,883.02 253.93 8.81 15,957.19 13,870.91 2,086.28 15.04 

ธ.ก.ส. 15,710.50 13,181.60 2,528.90 19.19 8,551.50 7,879.79 671.71 8.52 

รวม 183,615.78 152,869.91 30,745.87 20.11 138,286.01 117,059.03 21,226.98 18.13 

(ที่มา : สนง.คลังจังหวัดนครปฐม) 
 
 
 
  ๓.๖.๓  การประกนัภัย 
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           ในปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมมขีอ้มูลสาขาบริษทัประกันภัย ดังนี้ 
       การประกันวินาศภัย 
         (๑)  สาขา จํานวน  ๑8  บริษทั รวม  ๒๐  สาขา  สาขาย่อย จํานวน ๒ บริษัท  
รวม ๒ สาขา และ สาขาเฉพาะเพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จํานวน  6  บริษทั  รวม ๕ สาขา 
        (๒)  ศูนย์บริการบรษิัท  จํานวน  ๓  บริษัท  รวม  ๓  สํานักงาน 
        - ตัวแทนประกันวินาศภัย  จํานวน  ๑๑  บริษัท  รวม ๓๑  สํานักงาน 
        - นายหน้าประกันวินาศภัยบุคคล จํานวน  ๑๑  สํานักงาน 
  ๓.๖.๔ การประกันชีวิต 
            - สาขา  จํานวน  ๖  บริษัท รวม  ๑๒  สาขา  และตัวแทนประกันชีวิต จํานวน  ๓ บริษัท 
รวม  ๑๘  สํานักงาน [ที่มา : สนง.คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 10 
(นครปฐม)] 
            ๓.๗   การแรงงาน 
  ๓.๗.๑ สถานประกอบกจิการและลกูจ้าง 

                 ในปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมมีสถานประกอบกิจการทั้งหมด  ๕,824 แห่ง  มีจํานวน
ลูกจ้างทั้งหมด 177,719  คน  ในจํานวนนี้เป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่มีลูกจ้าง  ๑,๐๐๐  คนขึ้นไป   
จํานวน  ๑๑  แห่ง  มีจํานวนลูกจ้าง  ๑6,687  คน  ตามตารางแสดงจํานวนสถานประกอบกิจการและลูกจ้าง
จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.๒๕๕5 ดังนี้   

 
ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบกิจการและลกูจ้าง 

จังหวดันครปฐม ป ีพ.ศ.๒๕๕5 
 

สถานประกอบกจิการ 
ที่มีจํานวนลกูจา้ง 

จํานวนสถานประกอบ
กจิการ (แหง่) 

จํานวนลกูจ้าง 
(คน) หมายเหต ุ

๑ – ๔ คน 2,059 4,857  
๕ – ๙ คน 1,414 9,644  

๑๐ – ๑๙ คน 843 11,599  
๒๐ – ๔๙ คน 872 27,706  
๕๐ – ๙๙ คน 279 19,923  

๑๐๐ – ๒๙๙ คน 251 41,424  
๓๐๐ – ๔๙๙ คน 62 24,124  
๕๐๐ – ๙๙๙ คน 33 21,755  
๑,๐๐๐ คน ขึ้นไป 11 16,687  

รวม 5,824 177,719  
(ที่มา :  สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม) 

 
 ๓.๗.๒ ผู้สมัครงาน ตําแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน 

     ในปี พ.ศ. ๒๕๕5 จังหวัดนครปฐมมีสถิติผู้สมัครงานจํานวนทั้งสิ้น ๗,077  คน จํานวน 
2,797 คน หญิง จํานวน ๔,280 คน ตําแหน่งงานว่างจํานวนทั้งสิ้น 7,๐54 อัตรา ชาย 743 อัตรา หญิง 243 
อัตรา  ไม่ระบุ 6,068 อัตรา การบรรจุงานจํานวนทั้งสิ้น ๖,๘73 คน  ชาย ๒,915 คน   หญิง 3,958 คน 

 
ตารางแสดงจํานวนผูส้มคัรงาน ตําแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน 
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ปี พ.ศ. ๒๕๕1 – ๒๕๕5 
 

 
ประเภท 

ปี พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

ปี พ.ศ. 
2556 

๑.ผู้สมคัรงาน ๑๐,๑๔๑ ๑๒,๑๔๙ ๘,๐๓๒ ๗,๔๙๘ 7,077 
๒.ตําแหนง่งานว่าง ๖,๔๘๒ ๗,๒๗๔ ๘,๗๒๐ ๘,๐๐๑ 6,068 
๓.การบรรจุงาน ๔,๙๘๖ ๕,๘๒๑ ๖,๐๕๐ ๖,๘๕๕ 6,873 

(ที่มา : สนง.จัดหางานจงัหวัดนครปฐม) 
 

        ๓.๗.๓ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและคุ้มครองคนหางาน 
  ในปี ๒๕๕5 จังหวัดนครปฐมมีผู้เดินทางไปทํางานต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 289 คน เป็น
การเดินทางไปด้วยตนเอง จํานวน 35 คน  แจ้งเดินทางด้วย RE-ENTRY VISA 250 คน และนายจ้างพาไปทํางาน
ต่างประเทศ รวม 4 คน  

 ๓.๗.๔ การควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว  
 ในปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมมีคนต่างด้าวขออนุญาตทํางาน จําแนกตามประเภทการ
ได้รับอนุญาตทํางาน คงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2555 จํานวน 45,153 คน ดังนี้ 
 1) ประเภทมาตรา 9 

         - วีซ่าชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) จํานวน 1,177 คน ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 249 คน สัญชาติสหรัฐอเมริกา จํานวน 162 คน สัญชาติจีนไต้หวัน จํานวน 
160 คน สัญชาติฟิลิปปินส์ จํานวน 128 คน และสัญชาติอื่น ๆ จํานวน 478 คน 

         - แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติ จํานวน 39,294 คน เป็นสัญชาติพม่า จํานวน 
37,704 คน  ลาว จํานวน 856 คน  และกัมพูชา จําวน 734 คน 

     2) ประเภทมาตรา 11 
         - แรงงานต่างด้าวนําเข้าตาม MOU จํานวน 1,696 คน เป็นสัญชาติพม่า จํานวน 454 คน 

และกัมพูชา จํานวน 1,404 คน 
     3) ประเภทมาตรา 12 
         ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 94 คน เป็นสัญชาติญี่ปุ่น จํานวน 

38 คน สัญชาติจีนไต้หวัน จํานวน 36 คน และสัญชาติอื่น ๆ จํานวน 20 คน 
                4) ประเภทมาตรา 13 ยกเว้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
          - บุคคลบนพื้นที่ สูงในความควบคุมของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2,892 คน  

ส่วนใหญ่เป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและชนเผ่าล๊ัวะ (ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม) 
๓.๘  สหกรณ ์

   ปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมมีสหกรณ์รวมทั้งสิ้น ๗4 สหกรณ์และมีกลุ่มเกษตรกร ๒๔ กลุ่ม 
รวมเป็น ๙8 แห่ง  มีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จํานวน  83,147 ราย  จําแนกเป็นสหกรณ์ 
ภาคการเกษตร ๔๖   สหกรณ์  สมาชิก ๓5,826  ราย  และเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ๕๑ สหกรณ์  
สมาชิก ๔5,809 ราย  (ที่มา : สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม) 
   ๓.๘.๑ สหกรณภ์าคการเกษตร 
        ๑)  สหกรณ์การเกษตรทํานา จํานวน  ๒1  สหกรณ์  สมาชิก  จํานวน  ๓๔,๒85  ราย 
        ๒)  สหกรณ์ประมง            จํานวน     ๑ สหกรณ์  สมาชิก  จํานวน         ๙๕  ราย 

      3)  กลุ่มเกษตรกร             จํานวน  12  กลุ่ม      สมาชิก  จํานวน    1,446  ราย 
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      ปริมาณธรุกิจรวมของสหกรณ์ภาคการเกษตร  จํานวน ๑๙,41๖,๘00,๗62.25  บาท 
             ๓.๘.๒ สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
       ๑)  สหกรณ์ออมทรัพย์ จาํนวน   ๒๔  สหกรณ์  สมาชิก  จํานวน   ๒๐,491   ราย  

     ๒)  สหกรณ์ร้านค้า      จาํนวน     ๕  สหกรณ์  สมาชิก  จํานวน   ๑7,156   ราย 
     ๓)  สหกรณ์บริการ      จาํนวน   ๑๘ สหกรณ์   สมาชกิ  จํานวน     ๒,370   ราย  
     ๔)  สหกรณ์นิคม         จํานวน     2 สหกรณ์   สมาชกิ  จํานวน        319  ราย   
     ๕)  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จํานวน  ๓ สหกรณ์   สมาชกิ  จํานวน     5,473   ราย 
     ปริมาณธรุกิจรวมของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร  จํานวน ๕1,๔11,๘77,๖๐๙.๓๐  บาท 

 ๓.๙  การพฒันาชุมชน 
                    จังหวัดนครปฐมได้ดําเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นํา 
กลุ่ม / องค์กรเครือข่ายและชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความม่ันคง  รวมทั้ง
พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชนดังนี้ (ที่มา : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม) 
   ๓.๙.๑  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต่าง ๆ รวม ๙๗๖  คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา 
สตรีจังหวัด (กพสจ.) จํานวน ๑ คณะ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ(กพสอ.) จํานวน ๗ คณะ คณะกรรมการ 
พัฒนาสตรีตําบล (กพสต.) จํานวน ๑๐๒ คณะ  และคณะกรรมการพัฒนาสตรหีมู่บ้าน(กพสม.) จํานวน  ๘๖๖ 
คณะ 
   ๓.๙. ๒  จดัใหม้ีอาสาสมคัรในหมูบ่้านและตาํบล  โดยมีผู้นาํอาสาพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน  จาํนวน 
๓,๔๖๔  คน และผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบล จํานวน ๑๙๘ คน 
   ๓.๙.๓ ดําเนนิงานศนูย์ประสานงานองคก์ารชุมชน (ศอช.) 
    ๑) ระดับเข้มแข็ง      จํานวน ๑๓  แห่ง 
    ๒) ระดับปานกลาง    จํานวน ๕๘ แห่ง 
    ๓) ระดับต้องปรับปรงุ จํานวน ๓๒ แห่ง                
    ๔) เครือข่ายศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบล (ศอช.ต.)  จํานวน ๑๐๓  แห่ง 
           ๕) เครือข่ายศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอําเภอ (ศอช.อ.) จํานวน     ๗  แห่ง 
    ๖) เครือข่ายศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวดั (ศอช.จ.) จํานวน     ๑  แห่ง 
  ๓.๙.๔  นําชุมชน กลุ่ม/องคก์ร เครือข่าย ชุมชน  ที่ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานงาน
ชุมชนระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕55  จํานวน  101  คน 
  ๓.๙.๕  การพฒันาศกัยภาพผู้นําชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  หลกัสูตรผู้นําการ
พัฒนา จํานวน  140 คน 
  ๓.๙.๖  การขบัเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
    ๑) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านตัวชี้วัด  ๖ X ๒ จํานวน  ๙๓๐  หมู่บ้าน 
    ๒) ผลการจัดระดับหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมนิของกระทรวงมหาดไทย 
        - ระดับพออยู่  พอกิน    จํานวน  351  หมู่บ้าน 
       - ระดับ อยูด่ี  กินดี       จํานวน  ๑67  หมู่บ้าน 
       - ระดับมั่งมี ศรีสุข        จํานวน    12  หมู่บ้าน 
   ๓) หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงตน้แบบ  จํานวน    30 หมู่บ้าน  แยกเป็น 
       - หมู่บ้านตน้แบบ ระดับพออยู่ พอกิน   จํานวน      7  หมู่บ้าน 
       - หมู่บ้านตน้แบบ ระดับอยู่ดี กินดี   จํานวน    13  หมู่บ้าน 
       - หมู่บ้านตน้แบบ ระดับมั่งมีศรีสุข   จํานวน    10  หมู่บ้าน 
  ๓.๙.๗  การดาํเนนิงานศนูย์เรียนรู้ชุมชน 
     ๑) ศูนย์เรียนรู้ชุมชน      จํานวน   18  แห่ง 
     ๒) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณแ์บบ จํานวน     1  แห่ง 
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 ๓.๙.๘ การดําเนนิงานโครงการหนึง่ตําบล หนึ่งผลติภณัฑ์ OTOP  จังหวดันครปฐม  
  1) การลงทะเบียนผู้ผลติ ผูป้ระกอบการ OTOP ป ี2555 
      (๑) การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  มีผู้มาลงทะเบียน จํานวน 559 ราย เป็น
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 992 ผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการรายเดิม จํานวน 346 ราย และผู้ประกอบการรายใหม่ 
จํานวน 213 ราย  
   (2) ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน จํานวน 559 ราย แยกเป็น กลุ่มผู้ผลิตชุมชน จํานวน 
199 ราย ผู้ประกอบการรายเดียว จํานวน 325 ราย และผู้ประกอบการ SMEs จํานวน 35 ราย 
   (3) ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียน แยกเป็น     
       - อาหาร     จํานวน  385  ผลิตภัณฑ์ 
       - เครื่องดื่ม    จํานวน    54  ผลิตภัณฑ์  
       - ผ้าและเครื่องแต่งกาย     จํานวน    92  ผลิตภัณฑ์ 
       - ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน  227  ผลิตภัณฑ์ 
       - สมุนไพรที่ไมใ่ช่อาหาร  จํานวน  234  ผลิตภัณฑ์ 
   (4) กลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Cluster) ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียน โดยผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP เป็นผู้วิเคราะห์และจัดกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งออกจํานวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 (A) 
กลุ่มดาวเด่นสู่สากล  กลุ่ม 2 (B) กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า  กลุ่ม 3 (C) กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน  กลุ่ม 4 (D) กลุ่ม
ปรับตัวสู่การพัฒนา   
  2) การคดัสรรสุดยอดหนึง่ตําบล หนึ่งผลติภณัฑ์ไทย ป ี2556 
   จังหวดันครปฐมมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่นําผลิตภัณฑ์สมัครสู่กระบวนการ 
คัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึง่ผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2556 มีจํานวน 180 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 
   (1) อาหาร    จํานวน  59  ผลิตภัณฑ์ 
   (2) เครือ่งดื่ม   จํานวน  12  ผลิตภัณฑ์ 
   (3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย  จํานวน  23  ผลิตภัณฑ์ 
   (4) ของใช้ ของตกแต่ง ของทีร่ะลึก จํานวน  64  ผลิตภัณฑ์ 
   (5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  จํานวน  22  ผลิตภัณฑ์ 
  3) กลยุทธ์ในการพฒันาผลติภณัฑ์ OTOP จังหวดันครปฐม ประจําป ี2556 
   (1) การส่งเสริมด้านการตลาด จังหวดันครปฐมได้กําหนดแผนที่จะส่งเสริมดา้นการตลาด
แก่สินค้า OTOP ในปี 2556 จํานวน 7 ครั้ง ดังนี ้
       - งานแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP ระดับจังหวดั จํานวน 2 ครั้ง 
       - งาน OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL จํานวน 1 ครั้ง 
       - งานแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP ระดับกลุ่มจังหวัด จาํนวน 2 ครั้ง 
         - จัด ROAD SHOW OTOP ณ ประเภทเพื่อนบ้าน จํานวน 2 ครั้ง 
   (2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
       - พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จํานวน 54 กลุ่ม 

    - เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทําแผนธุรกจิ    
        จํานวน 10 กลุ่ม 

       - เพิ่มพูนทกัษะเยาวชนด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10 คน 
       - พัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านการจัดทําบญัชี จํานวน 50 กลุ่ม 
       - อบรมให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 300 ราย 
         - ฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จํานวน 30 ราย 
        - เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จาํนวน 80 ราย 
       - สร้างภาคีอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ่น จํานวน 5 ทีม 
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       - เวทีประชาคมเพื่อการอนุรกัษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 5 ตําบล 
       - พัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP ระดับอาํเภอ จํานวน 3 รุ่น 135 ราย 
       - พัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 รุ่น 40 คน 

   - เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในหมู่บ้าน 
     เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 22 หมู่บ้าน 

        (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  
   - การคัดสรรสุดยอดหนึง่ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2555 
   - การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวดั 
   - พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จํานวน 7 กลุ่ม 
   - วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร จํานวน 15 ผลิตภัณฑ์ 
   - การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาจังหวัดนครปฐม 

 ๓.๙.๙  การดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ และต่อเนื่องมา
จนถึง ปี พ.ศ.๒๕๕5 มีหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓๖ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น  
๑๐,829,140.14 บาท เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพสําหรับครัวเรือนยากจนในหมู่บ้าน 
    ๑) จํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย ๔,573 ครัวเรือน 
    ๒) จํานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ๑,๒03 คน (ร้อยละ ๒6.31) 
    ๓) จํานวนครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงิน ๙2๑ คน (ร้อยละ ๗6.55) 
    ๔) กลุ่มเป้าหมายดียืมเงิน  จํานวน ๙,796,900 บาท 
 ๓.๙.๑๐ การดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
    ๑) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จํานวน ๒31 กลุ่ม 
    ๒) มีสมาชิก  จํานวน  ๒9,270  คน 
    ๓) จํานวนสัจจะสะสม  ๒45,187,204  บาท 
    ๔) การยกระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ได้แก่ 

          ๔.๑) ระดับดี จํานวน ๑40 กลุ่ม 
          ๔.๒) ระดับปานกลาง จาํนวน 47 กลุ่ม 
          ๔.๓) ระดับต้องปรับปรงุ จํานวน 44 กลุ่ม  
๓.๑๐  องคก์รพฒันาภาคเอกชน 

           จังหวัดนครปฐมมีองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมของจังหวัดที่มีศักยภาพในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหลายองค์กร  
ได้แก่ สโมสรไลออนส์  จํานวน  ๓  แห่ง  สโมสรโรตารี่ จํานวน  ๗  แห่ง นอกจากนี้ยังมีองค์กรภาคเอกชนที่เป็นกําลังหลัก
ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดนครปฐม อีก ๓  
องค์กร  ได้แก่  หอการค้าจังหวัดนครปฐม  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ชมรมธนาคารจังหวัดนครปฐม 
๔. สภาพสงัคม 

๔.๑  การศกึษา 
                   จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมทางการจัดการศึกษา กล่าวคือ มีสถานศึกษาทุกระดับ

ที่จะให้บริการทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครปฐมอย่างพอเพียงตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังมีสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 
คริสเตียน  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  วิทยาเขตของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์   และโรงเรียนนายร้อยตํารวจ   
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                  ในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครปฐมมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต ๑ รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในพื้นที่  อําเภอเมืองนครปฐม  กําแพงแสน และดอนตูม  ส่วนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี บางเลน  
สามพราน  และพุทธมณฑล    

  ในปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมมีสถานศึกษาจํานวน  ๓60 แห่ง แยกเป็นสถานศึกษาในพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  จํานวน  203 แห่ง และในพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จํานวน  157  แห่ง  (ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑  และ ๒) 

ตารางแสดงจํานวนสถานศกึษา จําแนกตามสงักดั ปี พ.ศ.๒๕๕5 
ที่ สังกัด สถานศึกษา

(แห่ง) 
ครู 

(คน) 
นักเรียน 
(คน) 

ห้องเรียน
(ห้อง) หมายเหตุ 

๑. สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 263 3,584 89,467 3,464  
๒. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 49 1,783 38,174 1,180  
๓. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 6 340 7,796 306  
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)      
 4.๑ มหาวิทยาลัย (รัฐบาล) 3 1,380 29,035 -  
 4.๒ โรงเรียนสาธติ 5 111 3,550 98  
 4.๓ มหาวิทยาลัย (เอกชน) 1 210 3,109 -  

5. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ(พศ.) 2 12 224 11  
6. สํานักงานบริหารการศึกษาท้องถิ่น (อปท.)      
 6.๑ โรงเรียนเทศบาล 11 429 8,924 258  
 6.๒ วิทยาลัยอาชีวเทศบาล 1 61 807 33  
 6.๓ โรงเรียนกีฬาเทศบาล 1 20 409 12  
 รวมทั้งสิ้น 342 7,930 181,271 5,362  

(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑,2) 
ตารางแสดงจํานวนนกัเรียนจาํแนกตามระดบัการศกึษา ป ีพ.ศ.๒๕๕5 

ที่ ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม จํานวน
ห้องเรียน หมายเหตุ ชาย หญิง 

๑. ก่อนประถมศึกษา 12,344 11,940 24,284 1,013  
๒. ประถมศึกษา 35,299 33,359 68,650 2,666  
๓. มัธยมศึกษาตอนตน้ 14,173 14,427 28,600 780  
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย 6,195 9,399 15,594 401  
๕. ระดับ ปวช. 3,393 2,608 6,001 209  
๖. ระดับ ปวส. 434 488 922 88  
7. ระดับปรญิญาตร ี 9,672 21,472 31,144 -  
8. ระดับ ป.บัณฑิต - - - -  
9. ระดับปรญิญาโท 163 512 675 -  

10. ระดับปรญิญาเอก 143 182 325 -  
 รวมทั้งสิ้น 81,816 94,379 176,195 5,157  
 จํานวนครูทั้งสิ้น 7,930 คน  
 จํานวนโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 360 แห่ง  

(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑, 2) 
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 ๔.๒  การศาสนา 
        ๔.๒.๑ ศาสนาพุทธ 

      ๑) วัด                  ๒๑9 แห่ง 
จําแนกเป็น พระอารามหลวง ๕ แห่ง 
 วัดราษฎร ์ ๒14 แห่ง 
จําแนกเป็น มหานิกาย ๑๙9 แห่ง 
 ธรรมยุต   ๑9 แห่ง 
 อนัมนิกาย ๑ แห่ง 

        ๒) สํานักสงฆ ์               3 แห่ง 
        ๓) ที่พกัสงฆ์               3 แห่ง 
        ๔) วัดร้าง            ๑๑ แห่ง 
        ๕) พระอารามหลวง  ได้แก ่

          (๑) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิาร (มหานิกาย)   อําเภอเมืองนครปฐม 
          (๒) วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร (มหานิกาย)   อําเภอเมืองนครปฐม 
          (๓) วัดเสนหา  (ธรรมยุต)      อําเภอเมืองนครปฐม 
          (๔) วัดพระงาม (มหานิกาย)     อําเภอเมืองนครปฐม 
          (๕) วัดไร่ขงิ (มหานกิาย)     อําเภอสามพราน 

       ๖) พระภิกษุ  สามเณร   
           (๑) มหานิกาย  พระภิกษ ุ              3,828 รูป 
          สามเณร             395 รูป 
           (๒) ธรรมยุต    พระภิกษ ุ                               368 รูป 
         สามเณร       116 รูป 
           (๓) อนมันิกาย พระภิกษ ุ           7 รูป 
         สามเณร           3 รูป 
        ๔.๒.๒ ศาสนาคริสต ์
                  จําแนกเป็น โปรเตสแตนท ์         18 แห่ง 
    คาธอลิก             6 แห่ง 
              ศาสนสถานของศาสนาครสิต์  คือ 
      ๑) นกิายโปรเตสแตนต์  จํานวน  18  แห่ง  ดังนี ้
            (๑) คริสตจักรจีนนครปฐม   2๒๕ ถ.ราชดําริห์  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมืองฯ  
        (๒) คริสตจักรบํารุงธรรม   ๗๖ ถ. ๒๕ มกรา  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมืองฯ 
            (๓) คริสตจักรกติติคุณนครปฐม ๑๘๘/๑ ถ.ราชวิถี  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมืองฯ 
              (๔)  คริสตจักรแบ๊พติสนครปฐม   ๖๓๒/๑๐๗ ซ.ปรีชา  ถ.ทหารบก  ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองฯ 
        (๕) คริสตจักรสามพราน   ๑๘๕/๒๐ ม.๘ สุขาภิบาล ๓ ต.สามพราน  

อ.สามพราน 
        (๖) คริสตจักรสามแยก   ๑๕๑ ม.๕  ต.สามง่าม  อ.ดอนตูม 
        (๗) คริสตจักรแหลมกระเจา   ๖ ม.๒  ต.ลําลูกบัว  อ.ดอนตมู   

      (๘) คริสตจักรหนองกร่าง  40 ม.3 ตู้ ปณ. ๙ ปทจ.กําแพงแสน ต.ทุ่งลกูนก  
               อ.กําแพงแสน 

           (๙) คริสตจักรสระสี่มุม  ๑๓๓ ม.๒  ต.สระพัฒนา  อ.กําแพงแสน  
      (๑๐) ศาลาธรรมปลัง่    145 ม.3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน  
      (11) คริสตจักรร่มเย็นตลาดใหม่ศาลายา  66/21-22 ม.4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
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      (12) คริสตจักรพระสิรขิองพระเจ้า  15/33-35 ถ.เพชรเกษม ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศร ี
    (13) คริสตจักรแหลมกระเจา      6 ม.2 ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตมู   
    (14) คริสตจักรหนองกร่าง      40 ม.3 (ตู้ ปณ. 9 ปทจ.) ต.ทุง่ลูกนก อ.กาํแพงแสน 

      (15) ศาลาธรรมสระสี่มุม    132 ม.2 ต.สระพัฒนา อ.กาํแพงแสน 
      (16) คริสตจักรปลัง่     145 ม.3 ต.นราภิรมย์  อ.บางเลน 

    (17) คริสตจักรร่มเย็นตลาดใหม่ศาลายา  66/21-22 ม.4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
      (18) คริสตจักรพระสิรขิองพระเจ้า  15 15/33-35 ถ.เพชรเกษม ต.ศีรษะทอง  
         อ.นครชัยศร ี
  ๒) นกิายโรมันคาทอลกิ  จํานวน  6 แห่ง  ดังนี้ 
       (๑) วัดนักบญุเปโตร     20 ม. 3 ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน   
           (๒) วัดพระเยซูเจ้าเสดจ็ขึ้นสวรรค์ 2/5 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน 

     (3) วัดคาทอลิกพระคริสตก์ษัตริย์ 22/4 ถ.ราชดําเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองฯ  
          (4) วัดพระตรีเอกภาพ    27  ม.13 ต.โพรงมะเดื่อ  อ.เมืองนครปฐม  
          (5) วัดนกับญุมัทธิว   ต.ทุง่ลูกนก  อ.กําแพงแสน 
       (ติดตอ่ผ่านวัดนักบุญอันเดร อ.บางเลน) 
       (6) วัดนกับญุอันเดร   1 ม.3 ต.บางภาษี อ.บางเลน  
                    ๓) ศาสนาอสิลาม 
       มัสยิดปากีส๊ถาน  (ปาทาน)   ๑  แหง่ 
       ศาสนสถานของศาสนาอิสลามในจังหวัดนครปฐม  มีอยู่แห่งเดียว  คือ  มัสยิดปากีสถาน     
(ปาทาน) ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ตําบลห้วยจรเข้  อําเภอเมืองนครปฐม ตั้งขึ้นเป็นทางการ    
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑  (ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม) 
 ๔.๓   การวฒันธรรม/ประเพณ ี
    จังหวัดนครปฐม มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองสําคัญที่นิยมปฏิบัติ
สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน รวมถึงงานที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี  ดังนี้ 
   ๔.๓.๑ งานนมัสการองคพ์ระปฐมเจดีย ์

งานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น  ๑๒  คํ่า ถึงแรม ๔ คํ่า เดือน ๑๒  ของ
ทุกปี  บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและร่วมกันบริจาคทรัพย์
บํารุงรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ให้มั่นคงสืบต่อไป  ภายในงานจะมีการออกร้านจําหน่ายสินค้า
พื้นเมืองและการแสดงมหรสพต่าง ๆ  โดยงานนี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  ๔  หลังจากที่
โปรดเกล้า ฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ครั้งใหญ่ และยังให้ขุดคลองเจดีย์ ตั้งแต่ 

“บ้านท่านา”  มาจนถึงกลางเมืองนครปฐม 
  ๔.๓.๒ งานเทศกาลอาหาร ผลไม้  และของดนีครปฐม 

จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน  ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  
บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เช่น  ส้มโอ  มะพร้าวน้ําหอม  
ฝรั่ง  และกล้วย  เป็นต้น  ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่  กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง  หมู
หัน ข้าวหลาม ฯลฯ รวมทั้งอาหารโต๊ะจีนที่ขึ้นชื่อ ตลอดจนสินค้าทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

โดยในงานจะมีการประกวดผลผลิตด้านการเกษตรประเภทต่าง ๆ     
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 ๔.๓.๓. งานมหาธีรราชเจ้ารําลกึ มหกรรมวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม 
จัดขึ้นในช่วงเทศกาลปี ใหม่  ระหว่างวันที่  ๑ - ๗  มกราคมของทุกปี  ณ บริ เวณ 
องค์พระปฐมเจดีย์ เริ่มจัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสืบสานวัฒนธรรมไทย  
ในงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ได้แก่ ร้องเพลง ขับเสภา กลองยาวพื้นบ้าน 

เป็นต้น  การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงทางวัฒนธรรม ของนักเรียน นิทรรศการพระราชประวัติ 
พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๖ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย การจําหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม  ศูนย์อาหาร 
ของดีจังหวัดนครปฐมตลอดจนการจําหน่ายสินค้าต่าง ๆ 
 ๔.๓.๔  ประเพณกีารแห่ผ้าห่มองคพ์ระปฐมเจดยี ์

การนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมกระทํา  ได้แก่  การบูชา
ด้วยดอกไม้  ธูป  เทียน  ในวันธรรมดาเป็นปกติ  และในวันสําคัญทางศาสนา  
เช่น  วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา จะมีการบูชาด้วยการเดินเวียนเทียนทักษิณาวัตร
รอบองค์พระปฐมเจดีย์  เพื่อเป็นการทําให้จิตใจสงบ  นอกจากนี้ ชาวพุทธเชื่อว่า 
การถวายสิ่งของเครื่องใช้แด่พระภิกษุสงฆ์จะได้บุญกุศล  โดยเฉพาะการถวาย 

ผ้ากาสาวพัสตร์ซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มแก่พระสงฆ์นั้นจะได้บุญสูงมาก  พุทธศาสนิกชนจึงนิยมถวายผ้าดังกล่าว  รวมทั้ง
นําไปห่มพระธาตุเจดีย์  หรือเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษของตน  โดยเชื่อว่าผ้าที่ตนถวายนั้นนอกจากจะเป็น
ประโยชน์ต่อพระสงฆ์ใช้นุ่งห่มแล้ว ยังเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย 
  ๔.๓.๕  ประเพณีลอยกระทง 

ตรงกับช่วงงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์  จึงนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน 
องค์พระปฐมเจดีย์ด้วย  ในวันลอยกระทงคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒  นี้  มีประชาชนมาเที่ยว
งานอย่างคับค่ังมากกว่าวันอื่น ๆ เป็นประจําทุกปี จัดให้มีพิธีลอยกระทงบริเวณคลอง
เจดีย์บูชาทางด้านสะพานเจริญศรัทธา 
  

 ๔.๓.๖  ประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า 
วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งครั้งสมัยพุทธกาล แต่มิได้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย  
ตามที่ปรากฏในพุทธประวัติว่า เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า  การจัด
งานเพื่อรําลึกถึงวันสําคัญดังกล่าว คงจะมีเฉพาะบางท้องที่ที่นับถือพระพุทธศาสนา  
สําหรับประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าของจังหวัดนครปฐม จัดให้มี
ขึ้นเป็นประจําทุกปีที่วัดใหม่สุคนธาราม ตําบลวัดละมุด  อําเภอนครชัยศรี ตรงกับวันแรม ๗  

คํ่า  เดือน  ๖ หรือจัดหลังวันวิสาขบูชา  ๗ – ๘  วัน  เป็นประเพณีที่ชาวบ้านได้กระทําสืบทอดกันมานานนับร้อยปีแล้ว 
 ๔.๓.๗  ประเพณแีหธ่งสงกรานต ์

เป็นประเพณีพื้นบ้านและเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งปฏิบัติสืบทอด
กันมาช้านานในหมู่คนไทยเชื้อสายลาวครั่ง  บริเวณเขตตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอ
เมืองนครปฐม  และในตําบลห้วยด้วน  ตําบลดอนรวก  ตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม  
ชาวไทยเชื้อสายลาวครั่งเหล่านี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินอยู่บริเวณดังกล่าว  มา
ตั้งแต่รัชกาลที่  ๒  และยังคงยึดถือประเพณีสืบทอดกันมานาน  การแห่ธงสงกรานต์
เป็นประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ปฏิบัติแตกต่างไปจากคนไทยกลุ่มอื่น  ในช่วง

เทศกาลของทุกปี  นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  ทําบุญตักบาตร  การก่อเจดีย์ทราย การสรงน้ําพระ  และการบังสุกุล
อุทิศส่วนกุศลถึงญาติผู้ล่วงลับแล้ว  ยังมีประเพณีการแห่ธงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า  “ทอดผ้าป่าลาว”   ในวัน
สุดท้ายของงานอีกด้วย 
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 ๔.๓.๘  ประเพณกีารแข่งเรือยาว 
เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี  บริเวณลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี (แม่น้ําท่าจีน) 
หน้าวัดบางพระ  อําเภอนครชัยศรี  ประมาณช่วงออกพรรษา  โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่รางวัลแก่ทีมชนะเลิศ  นอกจากนั้น  ตั้งแต่วันแรม  ๑  
คํ่า  เป็นต้นไป  เป็นเวลา  ๑  เดือน  จะมีการแข่งเรือในวันทอดกฐินตามวัดต่าง ๆ  
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ํา  ซึ่งในช่วงดังกล่าววัดต่าง ๆ  จะมีการทอดกฐินหรือถวายผ้าไตรจีวร

พร้อมเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุสงฆ์ อันเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
 ๔.๓.๙ ประเพณกีารบญุข้าวจี ่

การทําบุญข้าวจี่  เป็นประเพณีการทําบุญชนิดหนึ่งของชาวบ้านวัดสระส่ีเหลี่ยม  
ตําบลดอนรวก  อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านแถบนี้มี 
เชื้อสายลาวครั่ง  จึงคาดว่าประเพณีนี้น่าจะรับแบบอย่างมาจาก  “บุญข้าวจี่”  ของ
ชาวไทยภาคอีสาน  ซึ่งจะทํากันประมาณกลางเดือน  ๓  ของทุกปี  โดยชาวบ้านบาง
หมู่บ้านจะนัดหมายกันว่าจัดงานทําบุญขึ้นบริเวณที่โล่งกว้าง  อาจเป็นกลางหมู่บ้าน

หรือกลางลานวัด  สถานที่จัดไว้ทําบุญนั้นเรียกว่า  “ผามบุญ”  ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดหมู่บ้านอื่นด้วย 
 ๔.๓.๑๐ ประเพณีไตน้้ํามนั 

การไต้น้ํามัน  เป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่ง  ซึ่งพุทธศาสนิกในท้องที่
ตําบล สระสี่เหลี่ยม  อําเภอดอมตูม  จังหวัดนครปฐม  ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็น
เวลานานแล้ว  การไต้น้ํามัน หมายถึง  การจัดประทีปโคมไฟ  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ในโอกาสเทศกาลออกพรรษา  คือ  วันขึ้น  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๑๑  ของทุกปี 
  

 ๔.๓.๑๑ ประเพณกีารทําบญุกลางบ้าน 
เป็นงานบุญที่น่าสนใจและแปลกออกไปจากการทําบุญอื่น ๆ  ของชาวบ้านหมู่ที่  ๓     
ตําบลวัดละมุด  อําเภอนครชัยศรี  ซึ่งกระทํากันทุกปีประมาณกลางเดือนเจ็ด (ขึ้น 
๑๕ คํ่า)  โดยเชื่อกันว่าการทําบุญในวันพระนั้นจะได้บุญมากเป็นพิเศษ  เพราะเป็น 
วันปล่อยผี  การทําบุญกลางบ้านนี้จะนําเอาความเชื่อถือผีแบบโบราณเข้ามาผสมกับ
พิธีทางพุทธศาสนา 

   ๔.๓.๑๒ ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง 
ประเพณีตักบาตรน้ําผ้ึงเป็นประเพณีที่จังหวัดนครปฐมจัดให้มีขึ้น ณ วัดบึงลาดสวาย  
ตําบลบางภาษี  อําเภอบางเลน  ในวันสารทไทย (วันแรม  ๑๐  คํ่า  เดือน  ๑๐)  เป็น
ใส่บาตรโดยจัดตั้งภาชนะใส่น้ําผ้ึงที่รองด้วยผ้าเช็ดหน้าขาวบนบาตร  (แต่เดิมนิยม
ถวายผ้าเช็ดหน้าสีแดง  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสีขาว)  จุดประสงค์ของการถวายน้ําผ้ึงแก่
พระสงฆ์นี้  ก็เพื่อนําไปเป็นส่วนประกอบในการกวนข้าวกระยาทิพย์หรือฉันเป็นเภสัชชนิดหนึ่ง 

 ๔.๓.๑๓ ประเพณีการเผาศพพระมอญ 
จังหวัดนครปฐมมีชาวไทยเชื้อสายรามัญอาศัยอยู่บริเวณตําบลบางภาษี  อําเภอ 
บางเลน  ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดบึงลาดสวาย  เป็นวัดที่ยึดถือขนบประเพณีแบบรามัญ 
เช่น การสวดมนต์  ทําวัตรของพระภิกษุสามเณร  จะสวดเป็นภาษามอญทั้งหมด  ชาว
ไทยเชื้อสายรามัญเหล่านี้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานาน  ส่วนใหญ่อพยพมาจาก
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  และตําบลเจ็ดริ้ว  อําเภอบ้านแพ้ว  

จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีพิธีกรรมความเชื่อแปลกไปจากการเผาศพพระภิกษุทั่ว ๆ ไป  จะกระทําเฉพาะพระผู้ใหญ่
ที่มีความเคารพนับถือมาก เช่น  เจ้าอาวาสวัดที่มีอาวุโสสูง หรือมีบุญคุณต่อชุมชนนั้นมาก 
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 ๔.๓.๑๔ ประเพณีเลี้ยงผี 
ชาวลาวครั่งมีความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษมาก  การนับถือผีของชาวลาวครั่งเป็นการ
ถือผีตามบรรพบุรุษ  2  ฝ่าย  คือ  ผีเจ้านายและผีเทวดา  การนับถือนี้มีอิทธิพลต่อ
ชาวลาวครั่งมากในการดําเนินชีวิต เช่น การประกอบพิธีกรรมหรือการดํารงชีพใน
ชีวิตประจําวันต้อง เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ  ชาวลาวครั่งจะมีประเพณีเลี้ยงผีประจําปีใน
ราวอาทิตย์ที่  2  ของเดือน  7  เป็นประจําทุกปี  ฝ่ายผีเจ้านายจะทําพิธีเลี้ยงผีก่อน  

หลังจากนั้นก็จะเป็นการเลี้ยงผีเทวดา  ศาลของผีแต่ละฝ่ายนั้นจะตั้งอยู่ในป่าละเมาะใกล้ ๆ  หมู่บ้าน  กวนและคน
ต้นจะเป็นผู้กําหนดเวลาในการจัดงานการเลี้ยงผีประจําปี   และมีการเซ่นไหว้ประจําปีเพื่อเป็นการสํานึกและขอ
ขมาลาโทษในสิ่งที่ได้ทําไว้  นอกจากนี้ครอบครัวที่จะแต่งงานต้องบอกกล่าวให้ผีได้รู้ว่าครอบครัวของตนมีสมาชิก
เพิ่มขึ้น  เพราะชาวลาวครั่งทุกคนจะมีแบบแผนการปฏิบัติต่อกันมาว่าชาวลาวครั่งจะต้องขึ้นผีบรรพบุรุษทุกคน เมื่อ
ทําพิธีเลี้ยงผีเสร็จแล้วก็จะนําอาหารที่เหลือมาเลี้ยงผู้มาร่วมพิธี 
 ๔.๓.๑๕ ประเพณีตักบาตรเทโว 

การตักบาตรเทโวจะกระทําในวันแรม  1  คํ่า  เดือน  11 คือหลังจากวันออกพรรษา 
แล้ว  1  วัน  การตักบาตรเทโวในสมัยพุทธกาล  เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วและ
เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา  โดยจําพรรษาอยู่  ณ  สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เป็นเวลา  
1  พรรษา  และเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์  ณ  เมือง
สังกัสสนคร  การที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกตามภาษาบาลี

ว่า  “เทโวโรหณะ”  ในครั้งนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสเมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปตัก
บาตรรอรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นจนถือเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 ๔.๓.๑๖  ประเพณีลงข่วง 

เป็นประเพณีเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวชาวไทยโซ่ง  มีอิสระในการเลือกคู่ครอง โดย
ไทยโซ่งมีประเพณีที่เอื้ออํานวยให้ชายหญิงได้พบปะรู้จักกัน  ได้แก่  ประเพณีการลง
ข่วงในหมู่บ้านของไทยโซ่งจะมีลานกว้างซึ่งใช้เป็นลานนวดข้าว  เรียกว่า  “ลานข่วง”  
หมู่บ้านหนึ่งอาจมีหลายข่วง  นอกจากลานของหมู่บ้านแล้วลานในบริเวณบ้านที่สาว
ใช้นั่งทํางานตอนกลางคืนก็เรียกว่า  “ข่วง”    ส่วนลานข่วงเป็นสถานที่ที่ให้โอกาส

ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาพบปะพูดคุยกันทําความรู้จักอุปนิสัยใจคอซึ่งกันและกันเพื่อเลือกคู่ครองก่อนที่จะแต่งงาน  
ในตอนกลางคืนประมาณทุ่มหรือสองทุ่ม  หลังจากเสร็จงานในตอนกลางวัน หญิงสาวประมาณ  3 – 4  คน  จะมา
นั่งข่วงเป็นวงกลม  จุดไฟไว้ตรงกลาง และทํางานเล็ก ๆ น้อย ๆ  เช่น  งานจักสาน ปั่นฝ้ายกรอด้าย  เย็บปักถักร้อย 
ตําข้าว  สีข้าว  เป็นต้น การลงมาทํางานเช่นนี้เรียกว่า  “อยู่ข่วง”  ซึ่งสามารถทําได้ตลอดทั้งปีไม่เลือกฤดูกาล  การ
อยู่ข่วงจะอยู่กันจนถึงเที่ยงคืน  ฝ่ายชายก็จะเลือกเที่ยวงานข่วงตามที่เรียกว่า  “แอ่วสาว”  มีการสนทนากัน 
ทําความรู้จักและหยอกล้อกัน  เมื่อฝ่ายชายเกิดความพอใจในสาวผู้ใดก็จะชักชวนนัดแนะกันไปคุยต่อเมื่อข่วงเลิก
แล้ว  การไปคุยกันกับสาวเช่นนี้เรียกว่า  “โอ้สาว”  ซึ่งความหมายที่แท้จริงคือ  “จีบสาว”  ถ้าพูดคุยธรรมดาจะ
เรียกว่า “โอ้โลม” สถานที่ที่พากันไปพูดคุยอาจจะเป็นริมยุ้งข้าว ริมกองฟางหรือชานเรือน  เป็นต้น  การ  “โอ้
สาว”  อาจจะเลิกตอนไหนก็ได้  บางคู่อาจจะถึงสว่างก็มีในการ “โอ้สาว”  โดยทั่วไปจะไม่มีการล่วงเกินกันเพราะ
จะเป็นการผิดผี   จังหวัดนครปฐมมีคนเชื้อสายไทยโซ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเกาะแรต  ตําบลบางปลา  และตําบลไผ่หูช้าง  
อําเภอบางเลน  ตําบลดอนรวก  อําเภอดอนตูม  และตําบลดอนข่อย  ตําบลสระพัฒนา  ตําบลสระสี่มุม  อําเภอ
กําแพงแสน   
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 ๔.๓.๑๗ ประเพณีงานศพของไทยโซ่ง 
ประเพณีงานศพของไทยโซ่งจะดําเนินขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนตายในหมู่บ้าน  ชาวบ้านทุก
ครัวเรือนจะให้ความสําคัญกับการตายมาก  จะหยุดงานการทุกอย่างที่ทําและมา
ช่วยกันจัดการกับงานศพในวันแรกที่มีคนตาย  ญาติพี่น้องจะอาบน้ําแต่งตัวให้ศพ  
โดยให้ใส่เสื้อฮีด้านที่มีสีสัน  แล้วยกศพวางบแคร่ไม้ไผ่ที่ทําขึ้นนําไปวางไว้ใต้ขื่อบ้าน
ตามยาว  รองและคลุมศพด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายสีขาวหรือแดง บ้านที่มีฐานะดีจะ

จัดทํา  “เรือนแส”  ครอบศพ  เรือนแสเป็นมุ้งใหญ่ที่ทําด้วยผ้าขาว  หรือจะทําเป็นม่านล้อมรอบศพก็ได้  เหนือศพ
จะทําราวแขวนผ้าที่ทอไว้  นอกจากผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่แขวนไว้นี้ก็จะมีไข่ดิบห่อข้าวเหนียวแขวนไว้ด้วย  ปลายเท้า
ศพจะวางเครื่องเซ่นไหว้  ในสมัยก่อนตอนกลางคืนจะมีการก่อกองไฟ   ไว้ข้างบนบ้านติดกับห้องผีเป็นสัญลักษณ์
ของคนตายและปล่อยให้ลุกทั้งคืน  วันรุ่งขึ้นหมอพิธีที่เรียกว่า “เขย”  จะทําพิธีบอกทางให้กับผู้ตายเพื่อให้วิญญาณ
กลับไปเมืองแถนบ้านเกิดเมืองนอน  ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เปรียบเสมือนเมืองฟ้าสวรรค์สําหรับผู้ตาย  หลังจากนั้นจึงหาม
ศพไปเผาที่เป่าแฮ่วหรือป่าช้า  โดยให้ผู้เป็นลูกชายผู้ตายถือธงนําหน้าเมื่อถึงป่าแฮ่ว  หมอพิธีต้องทําพิธีเสี่ยงทาย
เพื่อขอซื้อที่ดินสําหรับเผาศพ  เมื่อได้ที่แล้วจึงช่วยกันถางหญ้าพรวนดินให้เป็นรูปส่ีเหลี่ยม  แล้วปักเสา  4  เสา  
วางแคร่บนปลายเสา  กองฟืนไว้ใต้เสา  แล้วหมอพิธีจุดไฟเผาไล่มด  จากนั้นเจ้าจะจุดไฟเป็นคนแรก  วันรุ่งขึ้นญาติ
จะเก็บกระดูกและทําพิธีส่งผี  คือ  ส่งเสื้อผ้าเครื่องใช้ไปให้ผี  เช่น  ธงสําหรับให้ผู้ตายเกาะชายธงไปเมืองฟ้า  เสา
หลวงเป็น  พาหนะให้ศพขี่ไปเมืองฟ้า  เรือนแก้วสําหรับเป็นบ้านเรือนให้ผู้ตายได้อยู่ในเมืองฟ้า  เป็นต้น  หลังจาก
พิธีส่งผีแล้วต้องหาวันที่ทําพิธีแผ้วเรือนเพื่อล้างเรือนให้สะอาดเสียก่อนที่จะอยู่อาศัยกันต่อไปโดยปราศจากทุกข์โศก  
เพราะเชื่อกันว่าบ้านที่มีคนตายเป็นเรือนร้ายไม่สะอาดบริสุทธิ์ 
 ๔.๓.๑๘ ประเพณีเสนเรือน 

ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานตามความเชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยเป็น   
ประเพณีของทําบุญบ้านของชาวไทยทรงดํา  พิธีเสนเรือนเริ่มด้วยการนําหมูตัวผู้ 
ที่เลี้ยงไว้มาทําพิธีฆ่าและชําแหละที่กะล่อหอง  แล้วนําชิ้นส่วนต่าง ๆ  ไปต้มในตอน
เช้าตรู่จะจัดปานเผือนโดยใส่เนื้อหมูไว้ล่างสุด และขนมเครื่องเซ่นอื่น ๆ ไว้ด้านบน  
ราวเจ็ดโมงเช้าหมอเสนจะประกอบพิธีเซ่นผีเรือนที่กะล่อหอง  ซึ่งมีของสําหรับ

ประกอบพิธีวางอยู่ได้แก่  ปานเผือนบรรจุเครื่องเซ่น  กะแอบข้าวเหนียวนึ่งตะเกียบ 1  คู่  น้ํา  1  ชาม  และปั๊บผี
เรือน  1  เล่ม  หมอเสนจะใส่เสื้อฮี  และกล่าวภาษาไทยโซ่งร้องเรียกให้ผีเรือนมารับเครื่องเซ่น จากนั้น จะอ่าน
รายชื่อผีเรือนทีละรายและคีบเครื่องเซ่นใส่ลงในช่องฝากระดานให้ผีเรือนแต่ละรายจนหมดรายชื่อ  ในระหว่างนั้น
จะหยดน้ําลงไปในช่องให้ผีเรือนได้ดื่ม  เมื่อเสร็จพิธีจะเอาเครื่องเซ่นออกจากเผือนมาแบ่งปันกันในบรรดาญาติและ
ผู้ร่วมงาน จากนั้นหมอเสน เจ้าของบ้าน และญาติจะรับประทานอาหารร่วมกันในห้องผีเรือน ส่วนแขกที่มาร่วมงาน
รับประทานอยู่นอกห้องผีเรือน  
 ๔.๓.๑๙ ประเพณีการกินดอง 

เป็นประเพณีของไทยโซ่ง  จังหวัดนครปฐมมีคนเชื้อสายไทยโซ่งอาศัยอยู่ที่บ้าน 
เกาะแรต  ตําบลบางปลา  และตําบลไผ่หูช้าง  อําเภอบางเลน  ตําบลดอนรวก  
อําเภอดอนตูม  และตําบลดอนข่อย  ตําบลสระพัฒนา  ตําบลสระส่ีมุม  อําเภอ
กําแพงแสน  ประเพณีการกินดอง  คือ  ประเพณีแต่งงานและเลี้ยงฉลองกัน  พิธีจะ
ประกอบด้วยการเซ่นไหว้ผีเรือน  คือ  การบอกกล่าวผีเรือนให้ทราบว่าผู้ใดจะมาเป็น

เขยหรือเป็นสะใภ้  ขั้นตอนการแต่งงานมี  3  ขั้นตอน  ขั้นแรกไปหมั้นไว้ก่อน  เรียกว่า ส่องหรือไปส่อง  ได้แก่  
การนําผู้ใหญ่ไปเจรจาพูดจองไว้ก่อน  ขั้นที่  2  คือ  ฝ่ายชายต้องอาสาไปทํางานที่บ้านฝ่ายหญิงระยะหนึ่งประมาณ  
2 – 3  ปี  เรียกว่าอาสา  และขั้นที่  3  คือ  พิธีแต่งงานจริง  เรียกว่างานกินดอง เป็นการนัดส่งตัวเจ้าสาวให้
เจ้าบ่าวแล้วเลี้ยงฉลอง  และมีการเซ่นไหว้ผีเรือนกันตามประเพณี  
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 ๔.๓.๒๐ ประเพณีเล่นว่าวไทย 
ฤดูกาลเล่นว่าวของคนไทยจะมีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เพราะจะ      
มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมตะเภาพัดมาจากอ่าวไทย  คนไทยรู้จักการเล่นว่าว
มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  และถือว่าว่าวเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติยั่งยืน
มาจนถึงปัจจุบัน  ส่วนการเล่นว่าวเพื่อแข่งขันนิยมใช้ว่าวจุฬาและว่าวปักเป้าคู่ปรับ
ตลอดกาลของการต่อสู้กลางเวหาของไทย  และเป็นว่าวที่มีชื่อเสียงที่สุดของชาติไทย 

วัดสําโรง  ตําบลวัดสําโรง  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ได้อนุรักษ์และฟื้นฟูการเล่นว่าวไทย โดยจะจัดการ
สาธิตการทําว่าวแบบต่าง ๆ  การแข่งขันการเล่นว่าว การประกวดว่าวไทย  และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับว่าวไทย  
ประมาณเดือนเมษายน 
 ๔.๓.๒๑ ประเพณีทําขวัญข้าว“แม่โพสพ” 

ประกอบพิธีในวันศุกร์เดือนยี่ของทุกปี  ในอดีตจะใช้วัวควายไถนา  นวดข้าว  และลาก
ข้าวใช้แรงคนเก็บเกี่ยวชาวนามีความเชื่อว่า  ข้าวมีแม่โพสพประจําอยู่  พิธีกรรมเกี่ยว
กับข้าว  มีขั้นตอนหลายพิธีด้วยกัน  แต่ที่ชาวนามีความเชื่อและสืบทอดกันมายาวนาน
จนถึงปัจจุบัน  คือ  การทําขวัญข้าว  หรือทําขวัญแม่โพสพ ประเพณีทําขวัญข้าวใน
ปัจจุบันใกล้จะเริ่มเลือนรางจางหายไป  ณ  ที่ชุมชนบ้านคลองบางซื่อ หมู่ที่  10 ตําบล

ไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้สืบทอดประเพณีทําขวัญข้าวมาตั้งแต่อดีตเมื่อประมาณปี  พ.ศ. 2487  
จนถึงปัจจุบัน  วันประกอบพิธีทําขวัญแม่โพสพจะจัดตั้งปะรําพิธีที่ศาลแม่โพสพ  และอัญเชิญพระคันธารราษฎร์
จําลอง  (ปางขอฝน)  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใช้ในพิธีเกี่ยวกับการเกษตรมาโดยตลอด  โดยอาราธนาพระสงฆ์เจริญชัย
มงคลคาถาธัมจักกัปปวัตนสูตร  เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้วในตอนกลางคืนมีพิธีทําขวัญเวียนเทียน บายศรีสู่ขวัญ 
แม่โพสพ  รุ่งขึ้นตอนเช้าทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นเสร็จพิธี 

๔.๔  การสาธารณสุข 
         ในปี พ.ศ.2555 จังหวัดนครปฐมมีโรงพยาบาลในกํากับของรัฐ จํานวน 14 แห่ง โรงพยาบาล/
สถานบริการเอกชน จํานวน 4 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงอื่น จํานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล จํานวน 134 แห่ง 
         จังหวัดนครปฐมมีบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดภาครัฐและเอกชน แยกเป็น แพทย์ รวมทั้งสิ้น 
368 คน  ทันตแพทย์ รวมทั้งสิ้น 72 คน  เภสัชกร รวมทั้งสิ้น 109 คน  ตามตารางแสดงจํานวนบุคลากรด้าน
สาธารณสุขภาครัฐและเอกชน ของจังหวัด นครปฐม ดังนี้ 

ตารางแสดงจํานวนบคุลากรดา้นสาธารณสุขภาครฐัและเอกชนของจังหวดันครปฐม 
ปี พ.ศ.2555 

ลําดับที่ บุคลากร สังกัด สธ. สังกัดเอกชน นอกสังกัด สธ. ในกํากับของรัฐ รวมทั้งสิ้น 

1. แพทย์ 218 57 93 0 368 
2. ทันตแพทย์ 64 0 8 0 72 
3. เภสัชกร 89 12 8 0 109 
4. พยาบาลวิชาชีพ 1020 143 157 0 1320 
5. พยาบาลเทคนิค 43 3 25 0 71 
6. นักวิชาการสาธารณสุข 69 0 0 0 69 
7. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 14 0 0 0 14 
8. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 
9. ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันต

สาธารณสุข 
30 0 1 0 31 

(ที่มา : สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม) 
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๒๗

๔.๕  การสวัสดกิารสงัคม 
        ปี พ.ศ.๒๕๕5 จังหวัดนครปฐม มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม  จํานวน

ทั้งส้ิน 29,209 ราย เป็นจํานวนเงิน  433,632,965.40  บาท  และจ่ายเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน 
รวมทั้งสิ้น 3,808 ราย เป็นจํานวนเงิน 34,598,020.91 บาท ตามตารางแสดงจํานวนผู้ขึ้นทะเบียนและ การ
ดําเนินงานกองทุนประกันสังคมของจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.๒๕๕5 ดังนี้   

 
ตารางแสดงจํานวนผูข้ึ้นทะเบยีนและการดําเนนิงานกองทุนประกนัสังคมของจังหวดันครปฐม  

ป ีพ.ศ.๒๕๕5 
 

รายการ 
จํานวน 

(แห่ง/คน/ครั้ง) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
กองทุนประกันสังคม   

จํานวนสถานประกอบการ 7,228 แห่ง - 
จํานวนผู้ประกันตน ๒28,014 คน - 
การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 1,243,042,887.55 
การจ่ายประโยชน์ทดแทน 29,209 ราย 433,632,965.40 
 - กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 3,988 ราย 59,123,966.81 
 - กรณีคลอดบุตร  327 ราย 90,783,060.50 
 - กรณีทุพพลภาพ 183 ราย 671,772,595 
 - กรณีตาย 99 ราย 21,2332,116.46 
 - กรณีสงเคราะห์บุตร 22,846 ราย 120,149,080.00 
 - กรณีชราภาพ 230 ราย 85,130,840.10 
 - กรณีว่างงาน 1,536 ราย 60,495,185.63 

(ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวดันครปฐม) 
 

ตารางแสดงจํานวนผูข้ึ้นทะเบยีนและดําเนนิงานกองทุนเงนิทดแทนของจังหวดันครปฐม  
ปี พ.ศ.๒๕๕5 

รายการ จํานวน  
(แห่ง/คน/ครั้ง) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

กองทุนเงินทดแทน   
นายจ้าง ๖,581 แห่ง - 
ลูกจ้าง ๑๗8,733 ราย - 
การรับเงินสมทบ - 57,430,096.97 
การจ่ายเงินทดแทน 3,808 ราย  
 - ค่ารักษาพยาบาล 4,052 ราย 21,957,248.10 
 - กรณีตายหรือสูญหาย 325 ราย 10,650,623.00 
 - กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย 267 ราย 16,785,736.40 
 - กรณีทุพพลภาพ 40 ราย 1,259,016.60 
 - กรณีลูกจ้างไม่สามารถทํางานได้ติดต่อกันเกิน ๓ วัน 978 ราย 4,417,413.50 
-  กรณีฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกาย 10 ราย 51,518.00 

(ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวดันครปฐม) 
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๒๘

๔.๖  อาชญากรรม และยาเสพตดิ 
  ๔.๖.๑  อาชญากรรม 
       ปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมมีกลุ่มความผิดในคดีอกุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของ
จังหวดั  เกดิขึ้น จํานวน  86  ราย  จับกุมได้  จํานวน  77  ราย  ตามตารางแสดงสถิติคดีอาญา  ๕  กลุ่ม  
ปี พ.ศ.๒๕๕5  ดังนี ้  

ตารางแสดงสถติคิดีอาญา ๕ กลุ่ม  
ปี พ.ศ.๒๕๕5 

 

ประเภทคด ี รับแจง้ จับ การจับกุม( %) จับ/ราย จับ/คน 
กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 86 77 89.53 
กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ 445 377 84.72 
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 960 512 53.33 
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ 570 187 32.80 
กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 0 10,217 - 

(ที่มา : ตํารวจภธูรจงัหวัดนครปฐม) 

 ๔.๖.๒  ยาเสพตดิ 
       ในปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐม มีการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน 
8,919 คดี และจับกุมผู้ต้องหาได้  จํานวน  8,994  คน ประเภทยาเสพติดที่จับกุมได้มากที่สุด คือ แอมเฟตามีน 
(ยาบ้า) จํานวน 7,387 คดี (ร้อยละ 82.84 ของคดีทั้งหมด)  รองลงมาคือ  ยาไอซ์ จํานวน 1,045  คดี  
(ร้อยละ 11.72  ของคดีทั้งหมด)  ตามตารางสถิติการจับกุมยาเสพติด ปี พ.ศ.๒๕๕5 ดังนี้   

 
ตารางแสดงสถติกิารจบักุมยาเสพติด  

ปี พ.ศ.๒๕๕5 
 

ประเภท คด ี ผู้ตอ้งหา 
(คน ) จํานวน ร้อยละ 

๑. แอมเฟตามนี (ยาบ้า) 7,387 82.84 7,446 
๒. เฮโรอีน -  - - 
๓. กญัชา 322 3.61 323 
๔. สารระเหย ๑6 ๐.๑8 ๑6 
๕. กระทอ่ม 120 1.35 120 
๖. เคตามีน 27 ๐.3 27 
๗. อัลฟาโซแรม - - - 
๘. เอกซ์ตาซี่ (ยาอี) 2 ๐.๐2 2 
๙. ยาไอซ ์ 1,045 11.72 1,060 

รวม 8,919 ๑๐๐ 8,994 

(ที่มา :  ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม) 
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๒๙

๔.๗  การสาธารณภัย 
        จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีสาธารณภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นไม่มากนัก ทั้งนี้ สาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย  อัคคีภัย ภัยแล้ง และอุบัติเหตุทางถนน  โดยในปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐม
ประสบสาธารณภัยดังนี้ 

        ๔.๗.๑ อุทกภัย  เกิดขึ้น จํานวน ๑ ครั้ง  มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจํานวน 7 อําเภอ 101 ตําบล 
795 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรเสียหาย จํานวน 45,385 ไร่ มีผู้ประสบภัย จํานวน 65,076 คน 21,692 
ครัวเรือน ที่อยู่อาศัยเสียหาย จํานวน 8,449 หลัง  งบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นเงินทั้งสิ้น 
47,735,894.84 บาท  

        ๔.๗.2 วาตภัย  เกิดขึ้น จํานวน ๗1  ครั้ง  มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 7 อําเภอ มี
ผู้ประสบภัย จํานวน 4,795  คน  1,147  ครัวเรือน  ที่อยู่อาศัยเสียหาย  จํานวน 1,149  หลัง งบประมาณที่ใช้
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,151,700  บาท 

       ๔.๗.3 อัคคีภัย เกิดขึ้น จํานวน 4๔  ครั้ง  มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 5 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอเมือง นครชัยศรี สามพราน กําแพงแสน และพุทธมณฑล  มีผู้ประสบภัย จํานวน 50 คน 15 ครัวเรือน ที่
อยู่อาศัยเสียหาย จํานวน 15 หลัง งบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เป็นเงินทั้งสิ้น  364,500 บาท 

 4.7.4  ฟ้าผ่า  เกิดขึ้น จํานวน 44 ครั้ง มีพื้นที่ที่ไดร้ับผลกระทบ จํานวน 1 อําเภอ ได้แก่ อาํเภอ
นครชัยศรี มีผู้ประสบภัย จํานวน 2 คน 1 ครัวเรือน ที่อยู่อาศยัเสียหาย จํานวน 1 หลัง งบประมาณทีใ่ช้ชว่ยเหลือ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

      ๔.๗.๕ คดีอุบัติเหตุทางถนน 
       ๑)  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕5)  มีผู้เสียชีวิต 

จํานวน ๑18 ราย  บาดเจ็บ จํานวน 287 ราย  มูลค่าความเสียหาย จํานวน 488,933,000  บาท 
       ๒)  สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕6  (วันที่ ๒7 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕5 

ถึง 2 มกราคม พ.ศ.๒๕๕6)  อุบัติเหตุเกิดขึ้น จํานวน  71  ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บ จํานวน ๖6 ราย เสียชีวิต จํานวน 18
ราย  (ที่มา : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม) 
 
๕.  สภาพโครงสร้างพืน้ฐาน 
 ๕.๑ ไฟฟ้า 
        ในปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ทั้งหมด ๗ แห่ง  มีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
ทั้งส้ิน  257,022  ราย  และหน่วยจําหน่ายไฟฟ้า  จํานวนทั้งสิ้น  3,819,244,296.54  กิโลวัตต์/ชั่วโมง   

ตารางแสดงขอ้มูลการใช้ไฟฟา้  
ปี พ.ศ.๒๕๕5 

ที่ อําเภอ จํานวนผู้ใช้ไฟ 
(ราย) 

หน่วยจําหน่ายไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์/ชม.) 

จํานวนการไฟฟ้า 
(แห่ง) 

๑. เมืองนครปฐม 86,338 1,064,633,979.22 ๑ 
๒. สามพราน 59,003 1,159,432,695.36 ๑ 
๓. นครชัยศร ี 34,566 644,493,277.54 ๑ 
๔. บางเลน 17,407 381,643,367.36 ๑ 
๕. กําแพงแสน 30,807 262,983,231.21 ๑ 
๖. ดอนตูม 14,043 105,189,166.98 ๑ 
๗. พุทธมณฑล 14,525 200,868,578.87 ๑ 
 รวม 257,022 3,819,244,296.54 ๗ 

(ที่มา : สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดนครปฐม) 
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 ๕.๒  แหล่งน้ํา 
  ๕.๒.๑  ระบบน้ําประปา 
        ในป ีพ.ศ.2555  จังหวดันครปฐมมีจํานวนที่ทําการประปา จํานวน ๒  แห่ง  ดังนี้  

 1) ประปาในเขตเมือง เป็นของเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งจําหน่ายน้ําในเขตเทศบาลมีผู้ใช้น้ํา 
27,856  ราย ปริมาณน้ําผลิต 31,025,000  ลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ย 85,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ปริมาณน้ํา
จําหน่าย 12,002,257  ลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้ําสูญเสียร้อยละ 61.31 (ที่มา :สํานักงานเทศบาลนคร
นครปฐม)  
        ๒) ประปาในเขตสามพราน  เป็นของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน  มีพื้นที่การ
ให้บริการประมาณ  27.790  ตารางกิโลเมตร   มีผู้ใช้น้ํา จํานวน ๓8,970 ราย  ปริมาณน้ําผลิต  จํานวน  
24,801,480  ลูกบาศก์เมตร  ปริมาณน้ําผลิตจ่าย จํานวน 24,801,480 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําจําหน่าย 
จํานวน  14,774,010  ลูกบาศก์เมตร  (ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน) 
 ๕.๒.๒  แหล่งน้ําธรรมชาติ 
       จังหวัดนครปฐมมีแหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือ แม่น้ําท่าจีน (แม่น้ํานครชัยศรี) ไหลผ่าน
จังหวัดนครปฐมตั้งแต่อําเภอบางเลน ส้ินสุดเขตจังหวัดนครปฐมที่เขตอําเภอสามพราน เป็นแหล่งน้ําสายหลัก  
มีแม่น้ําหรือลําธาร คลอง จํานวน ๗๒๔ สาย สามารถใช้งานได้ในฤดูแล้ง จํานวน ๗๒๓ สาย มีหนอง บึง จํานวน 
๒๔ แห่ง  สามารถใช้งานได้ในฤดูแล้ง จํานวน ๒๓ แห่ง  และอื่น ๆ จํานวน ๒๒๔ แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง จํานวน 
๒๒๔ แห่ง 
                ๕.๒.๓  แหล่งน้ําชลประทาน 
        ในเขตจังหวัดนครปฐม มีแหล่งน้ําประกอบด้วย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาที่สร้าง 
แล้วเสร็จ  จํานวน  ๘  โครงการ  คือ 

    ๑) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางเลน 
    ๒) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน 
    ๓) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครปฐม 
    ๔) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครชุม 
    ๕) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ 
    ๖) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน 
    ๗) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล 
    ๘) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 

                                มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ จํานวน ๑,๐๓๖,๖๒๖  ไร่ หรือร้อยละ ๗๖.๔๙  ของพื้นที่ทั้ง
จังหวดั (ที่มา : โครงการชลประทานนครปฐม) 

๕.๓  การคมนาคม 
        จังหวดันครปฐมมีถนนในความรับผิดชอบของหน่วยงาน  ๒  แห่ง  ดังนี้ 
        ๕.๓.๑  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม  

      ในปี พ.ศ.๒๕๕5  สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม  มีถนนโครงข่ายทางหลวง
ชนบทอยู่ในความรับผิดชอบ  ระยะทางรวม  249.518  กิโลเมตร  โดยแยกแต่ละประเภท ดังนี้ 

       ๑) ทางลาดยาง  222.212  กิโลเมตร 
       ๒) ทางคอนกรีต           -        กิโลเมตร 
       ๓) ทางลูกรัง            ๒๗.๓๐๖  กิโลเมตร 
      โดยระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕5 ได้มีการถ่ายโอนถนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ๘86.193 กิโลเมตร  
ตามตารางแสดงการถ่ายโอนอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้   
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ตารางแสดงการถ่ายโอนอํานาจให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕5 

ลําดับที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จํานวน  
อปท. จํานวนโครงการ ระยะทางยาวรวม 

(กม.) หมายเหตุ 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ ๕๓ ๒๑๖.๑๐๗  
รวม ๑ ๕๓ ๒๑๖.๑๐๗  

๒. เทศบาล     
 ๒.๑ อําเภอเมือง ๓ ๖ ๗.๗๘๓  
 2.2 อําเภอนครชัยศรี 1 1 0.163  
 ๒.๒ อําเภอบางเลน 3 6 6.430  
 ๒.๓ อําเภอกําแพงแสน 1 3 2.193  
 ๒.๔ อําเภอดอนตูม 1 ๘ ๑๐.015  
 ๒.๕ อําเภอพุทธมณฑล ๑ ๑ ๐.๘๗๐  

รวม ๑0 ๒5 ๒7.454  
๓. องค์การบริหารส่วนตําบล     

 ๓.๑ อําเภอเมือง 24 134 208.808  
 ๓.๒ อําเภอสามพราน 13 78 119.035  
 ๓.๓ อําเภอนครชัยศรี 16 55 88.526  
 ๓.๔ อําเภอบางเลน 14 53 60.055  
 ๓.๕ อําเภอกําแพงแสน 14 85 139.752  
 ๓.๖ อําเภอดอนตูม 6 16 17.481  
 ๓.๗ อําเภอพุทธมณฑล 4 8 8.975  

รวม 91 429 642.632  

 
(ที่มา : สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม) 

 
 ๕.๓.๒  แขวงการทางนครปฐม 

     ในปี พ.ศ.๒๕๕5  แขวงการทางนครปฐม  มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ขึ้นทะเบียนทาง
หลวงไว้ ระยะทางรวมทั้งสิ้น  518.696  กิโลเมตร  โดยแยกเป็นทางลาดยาง จํานวน ๒61.567 กิโลเมตร   
คอนกรีต จํานวน  257.129  กิโลเมตร   และสะพาน  จํานวน ๖,530.81  เมตร 

 
ตารางแสดงทะเบียนสายทางจงัหวดันครปฐม 

ปี พ.ศ.๒๕๕5 
ระยะทางขึ้น

ทะเบยีน (กม.) 
ทางลาดยาง 

(กม.) 
ทางคอนกรีต 

(กม.) 
ทางลกูรัง  

(กม.) 
สะพาน  
(เมตร) 

518.696 261.567 257.129 0.00 6,530.81 

(ที่มา : แขวงการทางนครปฐม) 
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๕.๔  โทรศัพท ์
         ในปี พ.ศ.๒๕๕5  จังหวัดนครปฐมมีจํานวนเลขหมายโทรศัพท์ทั้งสิ้น  ๗๖,๘๘๓  เลขหมาย   

 
ตารางแสดงบริการโทรศัพท์ในจงัหวัดนครปฐม  

ปี พ.ศ.๒๕๕5 
จํานวน 

เลขหมายเต็ม 
จํานวนเลขหมายที่เปดิใช ้

ราชการ บ้าน ธุรกจิ ทศท. สาธารณะ อื่น ๆ รวม 

๗๘๖๗๑ ๓๒๕๙ ๓๙๘๗๗ ๖๖๗๖ ๘๓๒ ๒๓๓๒ ๖๘๙ ๕๓๖๖๕ 

(ที่มา : บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) 
๖. การทอ่งเที่ยว 

       จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยอย่าง
ต่อเนื่อง  รวมทั้งได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจะทําให้ภาค
การท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโตมากขึ้น  
         สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดนครปฐมได้แก่ องค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์    พุทธ
มณฑล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึง วัดไร่ขิง ตลาดน้ําดอนหวาย และลานแสดงช้างและฟาร์ม
จระเข้สามพราน  ฯลฯ 

 ๖.๑ อําเภอเมอืงนครปฐม 
  ๖.๑.๑ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  

เป็นที่ประดิษฐานของพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร  
ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองนครปฐม เป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์อันเก่าแก่
ที่มีอายุยาวนานนับพันปี และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปอีกทั้งยังเป็นส่ิงที่
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดนครปฐมอีกด้วย ปูชนียสถานสําคัญแห่งนี้
เชื่อกันว่าพระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทย มีพระร่วงโรจนฤทธิ์ 

ประดิษฐานในซุ้มวิหารทางทิศเหนือหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ 
  ๖.๑.๒ พิพธิภณัฑ์สถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์  

ตั้งอยู่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ทางด้านทิศตะวันออก  เป็นที่รวบรวมเก็บรักษา
โบราณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมัยทวารวดีเปิดให้ชมวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 
๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชมคนละ ๒๐ บาท  ชาวต่างประเทศคนละ 
๑๐๐ บาท 
             

 ๖.๑.๓ พระราชวังสนามจนัทร์ 
พระราชวังสนามจันทร์  ตั้งอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตก 
ประมาณ ๒ กิโลเมตร ในอาณาบริเวณซึ่งเดิมเรียกว่าเนินประสาท  สันนิษฐานว่าแต่
เดิมคงเคย เป็นพระราชวังของกษัตริย์ในสมัยโบราณ ใกล้กับเนินปราสาท  มีสระน้ํา
ใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกขานกันมาแต่เดิมว่า  สระน้ําจันทร์  ครั้นต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ครั้งยังดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังที่ประทับขึ้น ณ เมืองนครปฐม สําหรับเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานใน
โอกาสเสด็จฯ มาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ  ทรงเลือกจังหวัดนครปฐม 
ด้วยเหตุที่ทรงคุ้นเคยกับภูมิประเทศของเมืองนี้ โดยได้พระราชทานนามว่า "พระราชวังสนามจันทร์" (อัตราค่าเข้า
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ชม คนไทย ผู้ใหญ่คนละ ๓๐ เด็กคนละ ๑๐ บาท นักเรียนนักศึกษาคนละ ๑๐ บาท  ชาวต่างประเทศ  คนละ ๕๐ 
บาท หยุดวันนักขัตฤกษ์) 

       ๖.๑.๔ วดัพระประโทณเจดยี ์
วัดพระประโทณเจดีย์ อยู่บริเวณอําเภอเมือง   ริมถนนเพชรเกษมห่างจากองค์พระ
ปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๑  กิโลเมตรเศษ  องค์พระประโทณเจดีย์
สูง ๕๐ เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ ๖๐ เมตร มีบันได ๕๗ ขั้น พระปรางค์
ที่ตั้งอยู่บนสุดเป็นลักษณะแบบรัตนโกสินทร์ วัดพระประโทณเจดีย์ได้ยกฐานะขึ้นเป็น
พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารภายในบริเวณวัดยังมีปูชนียวัตถุ  เช่น  พระเขี้ยวแก้ว 

ทะนานทองจําลอง รอยพระพุทธบาท  หลวงพ่อโต  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสน  เป็นต้น 
๖.๒  อําเภอกําแพงแสน 

       ๖.๒.๑ สวนป่าสมุนไพรวดัปลกัไม้ลาย 
ตั้งอยูท่ี่ตําบลทุง่ขวาง  อําเภอกําแพงแสน  หา่งจากนครปฐมไปตามถนนมาลยัแมน
ประมาณ ๒๐ กโิลเมตร เป็นสวนสมุนไพรประมาณ  ๕๐๐ ชนิด  บนเนื้อทีจ่ํานวน 
๙๒ ไร่  มีการนวดแผนโบราณ  อบสมุนไพร  และการปฏิบัติธรรม 
       
 

     ๖.๒.๒ สวนพฤกษศาสตร์และสวนแสนปาล์ม 
ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยมี
โครงการต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ  มีการจําลองเทคโนโลยีเกษตร 
ระบบชลประทาน อุทยานแมลง – ผีเสื้อ  แปลงปลูกพืชและปาล์มชนิดต่าง ๆ 
มากมาย  
  

 ๖.๒.๓ เมืองเก่ากําแพงแสน 
เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี  ปัจจุบันใช้เป็นค่ายลูกเสือของจังหวัด เมืองเก่า
กําแพงแสนสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นโดยเมืองนครชัยศรีเพื่อควบคุมเส้นทางการค้าตาม
คูคลอง  เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองท่าศูนย์กลางค้าทางทะเลของเมืองนครชัยศรี  
ดังนั้น ความเจริญและความเสื่อมของเมืองกําแพงแสน  จึงน่าจะเป็นไปพร้อม ๆ กับ
เมืองนครชัยศรี  การเที่ยวชมโบราณสถานแห่งนี้จะเน้นไปในลักษณะของคูน้ําและคัน

ดินที่ยังคงสภาพเดิมไว้อย่างชัดเจน  โดยไม่มีซากโบราณสถานใด ๆ สภาพภายในตัวเมืองมีเนินดินสระน้ํา  ต้นไม้
ใหญ่และเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาพันธุ์ 

๖.๓  อําเภอสามพราน 
         ๖.๓.๑ วดัไร่ขิง 

วัดไร่ขิงสร้างเมื่อ  พ.ศ.2394  โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญานวโรรส ได้ทรงพระราชทานนามว่า วัดมงคลจินดาราม แต่ชาวบ้าน
เรียกว่าวัดไร่ขิง ตามชื่อตําบล  ตั้งอยู่ที่ ตําบลไร่ขิง ห่างจากกรุงเทพฯ ๓๒ กิโลเมตร   
มีทางเข้า ๓ ทาง   คือ ทางแยกหน้าสถานีตํารวจโพธิ์แก้ว  ทางแยกตรงข้ามกับ 
สวนสามพราน และทางแยกพุทธมณฑลสาย ๕    
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       ๖.๓.๒  ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน 
ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากกรุงเทพฯ ๓๑  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่  
การแสดงชนช้างสงครามยุทธหัตถี  ประกอบแสงสีเสียงตระการตาความน่ารักของ 
ช้างแสนรู้และการแสดงอื่นๆ 
 
 

         ๖.๓.๓  สวนสามพราน     
สวนสามพราน (โรสการ์เด้น)  ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมห่างจากลานแสดงช้าง และ
ฟาร์มจระเข้สามพราน 1  กิโลเมตร  เป็นสถานที่พักผ่อนอยู่ติดแม่น้ํานครชัยศรี 
ภายในตกแต่งเป็นสวนดอกไม้นานาชนิด  มีหมู่บ้านไทยบรรยากาศร่มรื่น  เปิดทุกวัน 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
         
 

 ๖.๓.๓  ตลาดรมิน้ําวดัดอนหวาย 
ตลาดริมน้ําวัดดอนหวายตั้งอยู่ ตําบลบางกระทึก  อําเภอสามพราน การเดินทางจาก
กรุงเทพฯ  ไปตามถนนเพชรเกษม  ใช้ทางเข้าทางเดียวกับวัดไร่ขิงตรงไปอีก  ๑๐  
กิโลเมตร  เป็นตลาดย้อนยุคที่ยังหลงเหลือความเป็นอดีตสมัยรัชกาลที่ ๖ ให้เห็น 

 
      
 

     6..3.4 ล่องเรือเที่ยวชมสวนผลไม้คลองจินดา 
ตลาดน้ําคลองจินดา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวคนเมืองและศูนย์กลาง
จําหน่ายผลไม้เกรดเอปลอดสารพิษ  ตั้งอยู่ที่ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ตลาดน้ําคลองจินดาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรกรรม  
มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ และมีบริการนั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งคลอง รวมทั้งบึงบัว
ที่สวยงาม  อิ่มอร่อยกับผลไม้สด ๆ จากสวนผลไม้  มีการละเล่นกีฬาพื้นบ้านและ
กีฬาทางน้ํา  เช่น  พายเรือ  ชักกะเย่อ  พายเรือหัวใบ้ท้ายบอด ฯลฯ 

 ๖.๔  อําเภอนครชยัศร ี
         ๖.๔.๑ พพิธิภณัฑ์หุน่ขีผ้ึ้งไทย                                                  

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึงไทย  ตั้งอยู่บนถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี  กิโลเมตรที่ ๑๓ ตําบล 
ขุนแก้ว เป็นสถานที่จัดแสดงหุ่นขี้ผ้ึงไฟเบอร์กลาส  ซึ่งมีความสวยงามและเหมือน
จริง 
            
 

   ๖.๔.๒ พพิธิภณัฑ์วิถชีาวนาไทย  
พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาไทย   ตั้งอยู่ที่บ้านลานแหลม  หมู่ ๔ ตําบลวัดละมุด โดยได้
รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนาไทยจัดแสดง  และบริเวณบ้านยังเป็นสถานที่
ฝึกการทําหัตถกรรมผักตบชวา     
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   ๖.๔.๓ อทุยานปลาวดัหว้ยพลู 
อุทยานปลาวัดห้วยพลู ตั้งอยู่หมู่ 1  ตําบลห้วยพลูห่างจากที่ว่าการอําเภอ 
นครชัยศรี ประมาณ 11  กิโลเมตร  

    
 
 

       ๖.๔.๔ ตลาดน้ําวดักลางคูเวยีง 
ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง ตั้งอยู่ที่ตําบลสัมปทวน มีจําหน่ายอาหาร ผลไม้นานาชนิด  
และแพปลาทั้งยังมีบริการล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ํานครชัยศรี  ชมวิถีชีวิตชุมชน 
และเที่ยวชมวัดต่าง ๆ  
    
 
 

    ๖.๔.๕ วัดศีรษะทอง 
 เป็นวัดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะในแต่ละวันจะมีประชาชนนิยมมา
สักการบูชาพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดนี้เป็นจํานวนมาก  ด้วยคติความเชื่อ
ที่ว่าพระราหูนั้นเป็นเทพซึ่งสามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคล
หรือสิ่งต่าง ๆ ได้  ดังนั้น  จึงเกิดพิธีกรรมในการบูชาพระราหูขึ้นเพื่อช่วยให้โชคร้าย
อันอาจจะเกิดขึ้นนั้น  บรรเทาลงหรือกลับแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีงามกับชีวิต 
    

     6.4.6 เจษฎา เทคนิคมิวเซี่ยม (ยนตรกรรมโบราณ)   
เป็นพิพิธภัณฑ์รถเก่า ก่อตั้งขึ้นโดย นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ นักธุรกิจชาวไทย  
เกิดจากการได้พบเห็นพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในทวีปยุโรปและอเมริกา ที่เป็นแหล่ง
รวบรวมรถยนต์หายากที่จัดแสดงไว้มากมาย จึงได้เริ่มสะสมรถยนต์หายากขึ้นบ้าง  
โดยเริ่มสะสมจากรถ Messerschmitt KR-200  รถการ์ตูน (Bubble Car) รถคัน
แรกที่นําเข้ามาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์  จนถึงปัจจุบันมียานยนตร์อยู่ประมาณ 
500 คัน  

๖.๕  อําเภอบางเลน 
              ๖.๕.๑  หมู่บา้นไทยโซง่  

ตั้งอยู่ที่ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  ชาวไทยโซ่ง  เป็นชาวลาวที่ถูกกวาดต้อน
เข้ามาในประเทศตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  ที่ยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมใน
ด้านการแต่งกายและวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้มีการทอผ้า  งานจักรสาน และอื่น ๆ  ที่
น่าสนใจ 
                   
 

     ๖.๕.๒ ตลาดน้ําลําพญา 
ตลาดน้ําลําพญา  อยู่บริเวณหน้าวัดลําพญา ตําบลลําพญา จาก กรุงเทพฯ ใช้ถนน
ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี   วัดจะอยู่ด้านซ้าย เป็นตลาดริมน้ํามีสินค้า   พืช   ผัก  ผลไม้   
และอาหารอร่อยขึ้นชื่อของอําเภอบางเลน 
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       6.5.3 ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 
เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เรียกว่า ตลาด 100 ปี บางหลวง เริ่มก่อตั้ง
ตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ.2446 ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน (หรือแม่น้ําสุพรรณบุรี) ด้านฝั่ง
ตะวันตก เป็นห้องแถวไม้สองชั้นหันหน้าเข้าหากัน ยาวจากหัวตลาดถึงท้ายตลาด
ประมาณ 68 ห้อง ปัจจุบันยังคงสภาพความสวยวามและบรรยากาศของ
สถาปัตยกรรมตลาดเก่าในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
การค้าขายของคนในชุมชน รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกลมกลืน

ระหว่างวัฒนธรรมไทย – จีนที่สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า 100 ปี  วัตถปุระสงค์ในการสร้างตลาดบางหลวงในอดีต
เริ่มจากคนจีนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บางหลวงจนกลายเป็นชุมชนที่ประกอบการค้า จึงสร้างเป็นตลาดเรือนไม้สอง
ชั้น หันหน้าเข้าหากัน โดยสร้างตลาดบนก่อนเป็นตลาดแรก เมื่อตลาดมีความเจริญรุ่งเรืองชุมชนเริ่มขยาย ได้มีการ
สร้างตลาดล่างและตลาดกลาง 
 6.6 อําเภอดอนตูม 
       6.6.1 ศาลพระโพธิสัตย์กวนอิม บ้านทุ่งพิชัย 

ตั้งอยู่ เส้นทางหลวงหมายเลข 3036 เป็นแบบปางสมาธิ  ศิลปะจีนโบราณ 
แกะสลักด้วยไม้ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี การแกะสลักใช้ไม้ท่อนเดียวตั้งแต่ช่วงพระ
พักตร์จนถึงช่วงหน้าตัก ลงลักปิดทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 5.50 เมตร  ความสูง
จากฐานถึงยอดปรก 12 เมตร  ได้ทําพิธีปฐมฤกษ์การแกะสลักเมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2550 ณ โรงงานแกะสลักที่เมืองแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน มีพระนามว่า “กวนซิอิมผู่สัก” และได้มีพิธีอัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมขึ้น

ประดิษฐาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2552  
๖.7 อําเภอพุทธมณฑล 

                ๖.7.๑ พุทธมณฑล 
พุทธมณฑล  ตั้งอยู่ที่ตําบลศาลายา  จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนเพชรเกษมถึง
กิโลเมตรที่ ๒๒   แล้วเลี้ยวขวาเข้าพุทธมณฑล  สาย ๔   ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  หรือไป
ตามถนนสายปิ่นเกล้า –  พุทธมณฑล ประมาณ  ๑๙  กิโลเมตร  เป็นสถานที่สําคัญ
ทางพุทธศาสนา 
                

   ๖.7.๒  การลอ่งเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ ์
การล่องเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ เดินทางจากแยกพุทธมณฑลสาย ๔  ถึงอําเภอพุทธ
มณฑลระยะทาง  ๑  กิโลเมตร  จากที่ว่าการอําเภอถึงทางเข้าวัดสุวรรณาราม 
ระยะทาง ๔  กิโลเมตร ถึงศูนย์บริการท่องเที่ยวเกษตร (อยู่ติดวัด) 

 
 

 
 


