
 

 

ส่วนท่ี 1  สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 

...................................... 
 

     1.  ด้านกายภาพ 
 

1.1  ท่ีตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาํบล 

เทศบาลนครนครปฐม  ตัง้อยู่ในเขตอําเภอเมอืงนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  อยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปตามเสน้ทางถนนเพชรเกษม 56 กโิลเมตร หรอืตามเสน้ทางถนนบรมราชชนนี 51 กโิลเมตร     

และตามเสน้ทางรถไฟ 62 กโิลเมตร 

เทศบาลนครนครปฐมเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล  จดัตัง้ตามพระราชบัญญัติจัดการ

สุขาภิบาลตามหวัเมือง รตันโกสนิทร์ศก 127   เมื่อปี  พ.ศ.2453  มพีื้นที่ในความรบัผิดชอบในขณะ

จดัตัง้ประมาณ 5.28  ตารางกโิลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ในตําบลพระปฐมเจดยีท์ัง้ตําบล ต่อมาเมื่อมกีาร

ตราพระราชบัญญัติ  จดัระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476  แล้วจึงมีพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้เทศบาลเมือง

นครปฐม  พ.ศ.2478  ประกาศเมื่อวนัที ่7  ธนัวาคม   พ.ศ.2478  (ในราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่52  หน้า  

1666  ลงวนัที่  10  ธนัวาคม  2478)  และมกีารยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้

เทศบาลนครนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  พ.ศ. 2542  (ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ 7  พฤศจกิายน  พ.ศ.2542  เป็นปี

ที ่54  ในรชักาลที ่9) 

         ปัจจุบนัเทศบาลนครนครปฐม  มพีื้นที ่ 19.85  ตารางกโิลเมตร หรอืคดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณ 

12,406.25 ไร่ (ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมอืงนครปฐม  พ.ศ. 2534  ประกาศใน     

ราชกจิจานุเบกษา  เล่มที ่ 108  ตอนที ่ 211  ลงวนัที ่ 4  ธนัวาคม  2534)  โดยมอีาณาเขตตดิต่อ ดงัน้ี 
 

   ทศิเหนือ  ตดิต่อกบั ตําบลนครปฐม  และตําบลบ่อพลบั   

   ทศิตะวนัออก  ตดิต่อกบั ตําบลพระประโทน  และตําบลธรรมศาลา  

   ทศิใต ้   ตดิต่อกบั ตําบลหว้ยจระเข ้ ตําบลสนามจนัทร ์

       และตําบลบางแขม 

   ทศิตะวนัตก  ตดิต่อกบั ตําบลลําพยา  และตําบลหนองปากโลง 
 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  แผนทีเ่ขตเทศบาลนครนครปฐม 



 
 
 

 

 

 

 

 

1.2  ลกัษณะภมิูประเทศ 

                 ภูมิประเทศของเทศบาลนครนครปฐม  โดยทัว่ไปมลีักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มน้ํีาจากคลอง

เจดยีบู์ชา และคลองชลประทานไหลผ่าน ความสูงของพืน้ที่อยู่ระหว่าง 2 - 10 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล

ปานกลาง 
 

1.3  ลกัษณะภมิูอากาศ 

         ลกัษณะอากาศขึ้นอยู่กบัอทิธพิลของลมมรสุมที่พดัประจําฤดูกาล 2 ชนิดคอื ลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพดัพามวลอากาศเยน็และแหง้จากประเทศจนีปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดู

หนาว ทําใหม้อีากาศหนาวเยน็และแหง้แลง้ทัว่ไป กบัลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพดัพามวลอากาศ

ชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทําให้มีฝนตกทัว่ไป  สําหรบัฤดูกาล

พจิารณาตามลกัษณะ   ลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจงัหวดันครปฐมออกเป็น 3 ฤด ู

ดงัน้ี  

     -  ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นฤดูมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ บรเิวณความกดอากาศสูงจากประเทศจนีทีม่คีุณสมบตัเิยน็และแหง้จะแผ่ลงมาปก

คลุมประเทศไทยในช่วงน้ี แต่เน่ืองจากจงัหวดันครปฐมอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบรเิวณความกด

อากาศสู งจากประเทศจีนที่ แผ่ ลงมาปกคลุม ใน ช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่ าภาค เห นือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทําใหม้อีากาศหนาวเยน็ชา้กว่าสองภาคดงักล่าว  โดยเริม่มอีากาศหนาวประมาณ

กลางเดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปและเดอืนทีม่อีากาศหนาวทีสุ่ดคอืเดอืนธนัวาคม  

     -  ฤดูร้อน เริม่เมื่อมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคอืประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึง

กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะน้ีจะมหีย่อมความกดอากาศตํ่าเน่ืองจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย

ตอนบน ทําใหม้อีากาศรอ้นอบอ้าวทัว่ไป โดยเดอืนเมษายนเป็นเดอืนที่มอีากาศร้อนอบอา้วมากที่สุดใน

รอบปี  

     -  ฤดูฝน เริม่ประมาณกลางเดอืนพฤษภาคมถงึกลางเดอืนตุลาคม  ซึ่งเป็นช่วงทีม่รสุมตะวนัตก

เฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศตํ่าทีพ่าดผ่านบรเิวณภาคใตข้องประเทศไทยจะเลือ่น

ขึ้นมา     พาดผ่านบรเิวณภาคกลาง ทําให้มฝีนตกชุกขึ้นตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดย

เดอืนทีม่ฝีนตกชุกมากทีสุ่ด  ในรอบปีและเป็นช่วงทีม่คีวามชืน้สงูคอืเดอืนกนัยายน 
 

1.4  ลกัษณะของดิน 



 
 
         ลกัษณะของดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิ      

เหมาะสาํหรบัการเกษตรกรรม 
 

     2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 

        เทศบาลนครนครปฐม มเีขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านและตําบล

ต่างๆ  ในเขตอําเภอเมอืงนครปฐม  ไดแ้ก่ 

 1.  ตําบลพระปฐมเจดยี ์(ทัง้ตําบล  พืน้ทีเ่ขตเทศบาลเดมิ  5.28  ตารางกโิลเมตร) 

   2.  ตําบลนครปฐม  หมู่ที ่ 5  7  8  9 

   3.  ตําบลบ่อพลบั  หมู่ที ่ 1  3  4  5  8  9 

   4.  ตําบลพระประโทน  หมู่ที ่ 1  2  4  6  7  8  9 

   5.  ตําบลหว้ยจรเข ้  หมู่ที ่ 1  2  4  6  7 

 6.  ตําบลสนามจนัทร ์  หมู่ที ่ 1  2  3  6 

 7.  ตําบลบางแขม  หมู่ที ่ 9 

    8.  ตําบลลําพยา  หมู่ที ่ 1  2  3 

    9.  ตําบลหนองปากโลง  หมู่ที ่5 

    (หมู่บา้นทีข่ดีเสน้ใต ้ คอื  หมู่บา้นทีเ่ขา้มาอยู่ในเขตเทศบาลทัง้หมู่บา้น) 
 

       ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐม มีการจดัตัง้ชุมชน  จํานวน  71  ชุมชน  โดยแบ่งตามเขตการ

เลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล  4  เขต  ประกอบดว้ย 

 

ชุมชนในเขตเทศบาล  จาํนวน  71  ชุมชน 

แยกตามเขตเลือกตัง้  4  เขต 
 

ตารางที ่1  แสดงรายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 

เขตเลือกตัง้ท่ี  1 เขตเลือกตัง้ท่ี  2 

1. ชุมชนพระงาม  2 1. ชุมชนจตุรสัพฒันา 

2. ชุมชนพระงาม  3 2. ชุมชนทางหลวง 

3. ชุมชนบ่อแตง 3. ชุมชนสวนลําไย 

4. ชุมชนเสนหา 4. ชุมชนศาลเจา้แม่ตน้แจง ซอย 6 

5. ชุมชนรมิคลองวดัพระงาม 5. ชุมชนเทศา – ทพิากร 

6. ชุมชนพญาพาน 6. ชุมชนซอย 7 

7. ชุมชนกัง๋บ๊วย 7. ชุมชน 80 หอ้ง 

8. ชุมชนตรอกโรงธปู 8. ชุมชนศาลเจา้มา้ดํา (ซําอว้งเอีย้) 

9. ชุมชนหลงัศนูยพ์ฒันาเดก็ 9. ชุมชนทหารบก 

10. ชุมชนหลงัโรงรบัจาํนํา 1 10. ชุมชนบา้นในค่าย 



 
 
11. ชุมชนตลาดบน 11. ชุมชนวดักลาง 

12. ชุมชนตลาดล่าง 12. ชุมชนรางน้ําเคม็  

13. ชุมชน 25 มกรา 13. ชุมชนหมู่ 8 ต.นครปฐม 

14. ชุมชนขา้งสมาคมแซ่ลิม้ 14. ชุมชนหมู่บา้นประปานคร 

15. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 15. ชุมชนบา้นนาขุม 

16. ชุมชนราชวถิ ี  

17. ชุมชนตลาดโอเดยีน  

18. ชุมชนหลงัวดัใหญ ่  

19. ชุมชนสระบวั  

  

  

  

  

 

 

ตารางที ่1  (ต่อ) 
 

เขตเลือกตัง้ท่ี  3 เขตเลือกตัง้ท่ี  4 

1. ชุมชนหลงัโรงเรยีนเทศบาล 3 1. ชุมชนพุทธรกัษา 

2. ชุมชนขา้งชุมสายโทรศพัท ์ 2. ชุมชนตัง้ศร ี

3. ชุมชนสนามจนัทร ์ 3. ชุมชนตลาดปฐมมงคล 

4. ชุมชนราชมรรคานอก 4. ชุมชนคตกฤช 

5. ชุมชนหมู่บา้นชุมชนนครปฐม 5. ชุมชนซอยอยู่คง 

6. ชุมชนจนัทรคามพทิกัษ์ 6. ชุมชนบา้นมอญ 

7. ชุมชนบา้นลําพยา 7. ชุมชนบา้นไผ่เตย 

8. ชุมชนสุขสวสัดิ ์ 8. ชุมชนหว้ยจรเข ้– ถมทอง 

9. ชุมชนร่มโพธิท์อง 9. ชุมชนนวเขต 

10. ชุมชนมาลยัแมน 10. ชุมชนซอยโรงคราม 

11. ชุมชนสามตําบล  11. ชุมชนตรอกมะตูม 

12. ชุมชนสวนตะไคร ้ 12. ชุมชนปฐมธานี 

13. ชุมชนภุชงคว์ลิลา 13. ชุมชนวดัไร่เกาะตน้สาํโรง 

14. ชุมชนลาดปลาเคา้ 14. ชุมชนสระแกว้ววิ – แกรนดว์ลิเลจ 

15. ชุมชนหมู่บา้นโชตริะว ี 15. ชุมชนท่าทราย 

16. ชุมชนทางเขา้โรงเรยีนสรินิธร 16. ชุมชนพระประโทน 

 17. ชุมชนหมู่ 2 พระประโทน 

 18. ชุมชนบา้นสวนหมาก 



 
 
 19. ชุมชนสวนอนนัต ์(ซอย 99) 

 20. ชุมชนบา้นมะขามแถว 

 21. ชุมชนบวัหลวงปฐมพฒันา 

  
  

(ทีม่า : กองสวสัดกิารสงัคม ขอ้มลู ณ เดอืน พฤศจกิายน 2565) 
 
 
   
 
 
 
 

ดวงตราเทศบาล 

  ดวงตราเทศบาล ประกอบดว้ยลายกนกโคง้ขึน้เป็นครึง่วงกลม  ระยะจากปลายถงึปลาย   

3.5 เซนตเิมตร  ระหว่างกลางเป็นรูปองค์พระปฐมเจดยี์  มรีศัมทีี่ยอดตรงกลางเหนือฐานรูปองค์พระมี

เป็น    รูปมงกุฎ  กระทรวงมหาดไทยอนุมตัใิห้ใช้ภาพดวงตราประจําเทศบาลได้เมื่อวนัที่  1  มนีาคม  

2501       ตามหนงัสอืจงัหวดันครปฐม ที ่3431/2501  ลงวนัที ่ 22  มนีาคม  พ.ศ. 2501 

 

 

2.2  การเลือกตัง้ 

         เทศบาลนครนครปฐมได้กําหนดหน่วยเลอืกตัง้  โดยแบ่งตามเขตการเลอืกตัง้สมาชิก

สภาเทศบาล  4  เขต  จาํนวน  103  หน่วย  ประกอบดว้ย 

เขตเลอืกตัง้ที ่1 จาํนวน  22 หน่วย 

         เขตเลอืกตัง้ที ่2 จาํนวน   25 หน่วย 

         เขตเลอืกตัง้ที ่3 จาํนวน   28 หน่วย 

         เขตเลอืกตัง้ที ่4 จาํนวน    28 หน่วย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

ภาพที ่2  แผนทีแ่สดงเขตเลอืกตัง้เทศบาลนครนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.3  โครงสร้างทางการเมืองและการบริหารงานเทศบาล 

โครงสร้างทางการเมอืง ตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

กําหนดให้เทศบาลประกอบด้วย  สภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ีซึ่งมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของ

ประชาชนในพื้นที ่ ประกอบดว้ยฝ่ายบรหิาร ไดแ้ก่ นายกเทศมนตร ี1 คน และรองนายกเทศมนตร ี จํานวน

ไม่เกนิ 4 คน ฝ่ายนิตบิญัญตัปิระกอบดว้ย สมาชกิสภาเทศบาล จาํนวน 24 คน  ดงัน้ี 
 

               ฝ่ายนิติบญัญติั 

สภาเทศบาลทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ ในการตรวจสอบควบคุมการ

บรหิารงานของฝ่ายบรหิาร หน้าที่ในการออกเทศบัญญัติ และหน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของ

ประชาชนในพื้นทีผ่่านไปยงัฝ่ายบรหิาร ซึ่งสมาชกิสภาเทศบาลมาจากการเลอืกตัง้ จํานวน 24 คน โดย

แบ่งเขตการเลือกตัง้ออกเป็น     4 เขต  แต่ละเขตมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน โดยมี

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลเป็นผูนํ้าฝ่ายนิตบิญัญตั ิ

               ฝ่ายบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครปฐม  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน         

รองนายกเทศมนตรี  3  คน  เป็นผู้ช่วย  มีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  2  คน  และเลขานุการ



 
 
นายกเทศมนตรี  2  คน  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคบับัญชาสูงสุดของข้าราชการ  เทศบาลนคร

นครปฐมแบ่งสว่นราชการออกเป็นสว่นต่างๆ  ดงัน้ี 

 

       1.   สาํนกัปลดัเทศบาล 

       2.   สาํนกัการศกึษา 

       3.   สาํนกัการสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

       4.   สาํนกัการช่าง 

       5.   สาํนกัการคลงั 

       6.   กองสวสัดกิารสงัคม 

       7.   กองวชิาการและแผนงาน 

       8.   กองการประปา 

       9.   กองสง่เสรมิวฒันธรรม การท่องเทีย่วและกฬีา 

       10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

       11. สถานธนานุบาล 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครปฐม 

นายกเทศมนตรี 

รองปลดัเทศบาล 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานกุาร

 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลดัเทศบาล 

รองปลดัเทศบาล 

สาํนักการสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม 

รองปลดัเทศบาล 

สาํนัก กองวิชาการและ

สาํนักการ

กองการประปา 

สาํนักการคลงั 

กองส่งเสริม

สถานธนานุบาล หน่วยตรวจสอบ



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3  โครงสรา้งการบรหิารงานเทศบาลนครนครปฐม 

 

ตารางที ่2   แสดงอตัรากําลงัพนกังานเทศบาล 

สาํนัก/กอง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาํ พนักงานจ้าง รวมทัง้ส้ิน 

1. สาํนักปลดัเทศบาล 51 3 56 110 

2. สาํนักการช่าง 24 3 76 103 

3. สาํนักการคลงั 22 - 31 53 

4. สาํนักการสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 23 5 198 221 

5. สาํนักการศกึษา 29 - 57 86 

6. กองวชิาการและแผนงาน 19 - 9 28 

7. กองสวสัดกิารสงัคม 19 - 7 26 

8. กองการประปา 16 - 15 91 

9. กองส่งเสรมิวฒันธรรม การทอ่งเทีย่ว

และกฬีา 

12 - 14 26 

10. หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - 1 

11. พนักงานครใูนสงักดัสถานศกึษา 384 4 181 533 

12. พนักงานสถานธนานุบาล 21 - - 21 

รวมทัง้ส้ิน 621 15 644 1,299 

(ทีม่า : สาํนักปลดัเทศบาล ขอ้มลู ณ เดอืน พฤศจกิายน 2565)  

 

 

 3.  ประชากร 
 

       3.1  ข้อมูลเก่ียวกบัจาํนวนประชากร 
 

      ประชากรในเขตเทศบาลนครนครปฐม  ตามสถิติทะเบียนราษฎร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา           

(พ.ศ.2560 – 2564)  ดงัน้ี 

ตารางที ่3  แสดงจาํนวนประชากรในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา  (พ.ศ.2560 – 2564) 

ปี พ.ศ. จาํนวนประชากรชาย จาํนวนประชากรหญิง รวม (คน) 

สาํนักการศึกษา 

กองสวสัดิการ



 
 

(คน) (คน) 

2560 36,323 40,662 76,985 

2561 35,814 40,141 75,955 

2562 35,081 39,365 74,446 

2563 34,445 38,308 72,753 

2564 34,001 37,634 71,635 

(ทีม่า : สถติปิระชากรจากทะเบยีนบา้น สาํนักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลนครนครปฐม ขอ้มลู ณ เดอืน ธนัวาคม 2564) 
 

จาํนวนประชากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4  แผนภูมแิสดงจํานวนประชากรในช่วง 5 ปี ทีผ่่านมา (พ.ศ.2560 – 2564) 

 

 ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐมมีจํานวนประชากร  (ตามทะเบียนราษฎร)  71,635  คน              

(ชาย  33,348  คน  หญงิ  36,834  คน)  และจาํนวน  37,894  หลงัคาเรอืน 

 จาํนวนประชากรดงักล่าวมาน้ี  เป็นประชากรทีอ่ยู่ในทะเบยีนราษฎรในเขตเทศบาลนครนครปฐม

เท่านัน้  ยังมีประชากรแฝงอีกจํานวนหน่ึงที่เข้ามาประกอบอาชีพ  พักอาศัย และแรงงานต่างด้าว          

รวมทัง้นกัเรยีน  นกัศกึษา  ซึง่ไม่สามารถยนืยนัตวัเลขทีแ่น่นอนไดว้่ามจีํานวนเท่าใด  ทําใหก้ารวางแผน

เพื่อรองรบัผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรเป็นไปค่อนข้างยาก  ไม่ว่าจะเป็นด้าน

สิง่แวดล้อม      ขยะมูลฝอย  สาธารณูปโภค  จึงนับเป็นกลุ่มประชากรที่สําคญัที่มผีลกระทบต่อการ

เจรญิเตบิโตของเมอืง 
 

3.2  ช่วงอายุและจาํนวนประชากร 
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40,000

41,000

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564

จํานวนประชากรชาย (คน)

จาํนวนประชากรหญิง (คน)



 
 

1)  ช่วงอายุ      0 – 20    ปี จาํนวน  ชาย     8,886   คน   หญงิ     8,266   คน 

     2)  ช่วงอายุ    21 – 40    ปี จาํนวน  ชาย     9,159   คน   หญงิ     8,732   คน 

3)  ช่วงอายุ    41 – 60    ปี จาํนวน  ชาย     9,137   คน   หญงิ   10,714   คน 

      4)  ช่วงอายุ    61 – 80    ปี จาํนวน  ชาย     4,907   คน   หญงิ     7,454   คน 

      5)  ช่วงอายุ    81 – 100  ปี จาํนวน  ชาย        691   คน   หญงิ     1,223   คน 

     6)  มากกว่า     100         ปี จาํนวน  ชาย          24   คน    หญงิ         19   คน 

(ทีม่า :  สาํนกัทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลนครนครปฐม  เดอืน พฤศจกิายน 2565) 
 

จาํนวนประชากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5  แผนภูมแิสดงจํานวนประชากรจําแนกตามช่วงอายุ 
 

4.  สภาพทางสงัคม 

        4.1  การศึกษา 

    นโยบายทางด้านการศกึษาของเทศบาลนครนครปฐม  ดําเนินการจดัการศกึษาภายใต้

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่ อพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นอย่างทัว่ถึง  มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล เน้นให้ผู้เรยีนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีค่านิยมที่ดีตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง สบืสานอนุรกัษ์ค่านิยมความเป็นไทยของถิน่และประเทศชาต ิทัง้น้ี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

ดงักล่าว จงึได้ดําเนินการจดัการศกึษาครบทุกรูปแบบทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ

การศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มโีอกาสเขา้ถงึการศกึษาอย่างมคีุณภาพ ตัง้แต่ระดบั

ปฐมวยัต่อเน่ืองถงึตลอดชวีติ ส่งผลให้การพฒันาคุณภาพชวีติพร้อมที่จะรบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม

และเป็นกําลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาตติ่อไป 
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    การจดัการศกึษาของเทศบาลนครนครปฐม  ได้ดําเนินการจดัระบบการศกึษาตามแนว

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ในสามรปูแบบ คอื  

   1.  การศึกษาในระบบ  เป็นการจดัการศึกษาที่มโีครงสร้าง ระบบแบบแผนที่กําหนด

จุดมุ่งหมาย วธิกีารศกึษาหลกัสูตร  ระยะเวลาของการศกึษา  เงือ่นไขความสําเรจ็การศกึษาทีแ่น่นอน  มี

การจดัการศกึษาในรปูแบบต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.1.  ศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน  เป็นการจดัการศกึษาระดบัเตรยีมอนุบาล โดย

เปิดรบัเดก็ตัง้แต่อายุ 2 – 3 ปี  จาํนวน  8  ศูนย ์ ประกอบดว้ย 

   1)  ศูนยพ์ฒันาเดก็เทศบาลนครนครปฐม 

   2)  ศูนยพ์ฒันาเดก็สระแกว้ 

   3)  ศูนยพ์ฒันาเดก็วดัหว้ยจระข ้

   4)  ศูนยพ์ฒันาเดก็ประปานคร 

   5)  ศูนยพ์ฒันาเดก็สุขสวสัดิ ์

   6)  ศูนยพ์ฒันาเดก็เหล่ากาชาด  (สวสัดิ ์– สุเทพ) 

   7)  ศูนยพ์ฒันาเดก็ปฐมนคร 

   8)  ศูนยอ์บมรมเดก็ก่อนเกณฑว์ดัพระปฐมเจดยี ์

1.2.  โรงเรียนที่จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน  เป็นการจดัการศึกษาระดับการศึกษาขัน้

พืน้ฐานตัง้แต่ระดบัอนุบาล – มธัยมศกึษาปีที ่6  จาํนวน  11  โรงเรยีน 

1)  โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม 

(จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – ประถมศกึษาปีที ่6) 

2)  โรงเรยีนอนุบาลสระแกว้ 

(จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – ประถมศกึษาปีที ่6) 

3)  โรงเรยีนอนุบาลประปานคร 

(จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – ประถมศกึษาปีที ่6) 

4)  โรงเรยีนอนุบาลสุขสวสัดิ ์

(จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – ประถมศกึษาปีที ่6) 

5)  โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัพระงาม (สามคัคพีทิยา)   

   (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – มธัยมศกึษาปีที ่3) 

6)  โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 

    (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – มธัยมศกึษาปีที ่3) 

7)  โรงเรยีนเทศบาล 3 (สระกระเทยีม) 

    (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – มธัยมศกึษาปีที ่3) 

8)  โรงเรยีนเทศบาล 4 (เชาวนปรชีาอุทศิ) 

    (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – มธัยมศกึษาปีที ่3) 

9)  โรงเรยีนเทศบาล 5 วดัพระปฐมเจดยี ์

    (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – มธัยมศกึษาปีที ่3) 



 
 

10) โรงเรยีนทวารวด ี(จดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที ่4 - 6) 

11) โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครนครปฐม  

(จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 6) (สถานศึกษาที่มีการจดั-

การศกึษาลกัษณะพเิศษ) 

1.3  สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษา  จาํนวน  1  แห่ง 

   1)  วทิยาลยัอาชวีศกึษาเทศบาลนครปฐม เป็นวทิยาลยัอาชวีศกึษาสงักดั

ทอ้งถิน่แห่งแรกของประเทศ  การจดัการเรยีนการสอน 2 ระดบั คอื 

-  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี  8  สาขา  ประกอบด้วยสาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวชิาช่างไฟฟ้า  สาขาวชิาช่างอเิล็กทรอนิกส์  สาขาวชิาช่างเทคนิคสถาปัตย์  สาขาวชิาคหกรรม  

สาขาวชิา       การบญัช ี สาขาวชิาการตลาด  และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ   

-  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง  ม ี 6  สาขาวชิา ประกอบด้วยสาขาวชิา

การบญัช ี สาขาวชิาการตลาด  สาขาวชิาเทคนิคยานยนต์  สาขาวชิาช่างไฟฟ้า  สาขาวชิาการจดัการ

ทัว่ไป  และสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

    2. การศึกษานอกระบบ   เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด

จุดมุ่งหมาย เปิดโอกาสให้กบัผู้ที่ไม่ได้เขา้รบัการศกึษาในระบบโรงเรยีนตามปกต ิได้มโีอกาสศกึษาหา

ความรู้ พัฒนาตนเอง        ให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รูปแบบวิธีการจัด

การศกึษาระยะเวลาของการศกึษา การจดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขสําคญัของการสําเรจ็การศกึษา 

โดยเน้ือหาของหลกัสูตรจะต้องมคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล

แต่ละกลุ่ม โดยจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ในระดบัต่างๆ คอื 

  2.1  ระดบัประถมศกึษา  ระยะเวลาการเรยีน  2  ปี 

  2.2  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  ระยะเวลาการเรยีน  2  ปี 

  2.3  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ระยะเวลาการเรยีน  2  ปี 
 

  3. การศึกษาตามอธัยาศยั   เป็นการศกึษาทีใ่ห้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามความ

สนใจศกัยภาพ  ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์การทํามาหากิน  สงัคม  

สภาพแวดล้อม สื่อหรอืแหล่งความรู้อื่น ๆ ที่หลากหลาย  เป็นการส่งเสรมิให้คนในชุมชนมคีวามรู้  มี

ประสบการณ์ดา้นการประกอบอาชพี  สามารถนําความรูไ้ปประกอบอาชพีและดาํรงอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี

ความสุข เช่น 

3.1  การจดัหลกัสตูรสง่เสรมิอาชพีระยะสัน้  

   -  นวดไทยและนวดฝ่าเทา้เพือ่สุขภาพ 

-  ช่างตดัเยบ็เสือ้ผา้ 

-  ช่างตดัผมชาย 

-  ช่างเสรมิสวยสตร ี

-  การทาํอาหาร  ขนม และการถนอมอาหาร 

-  การประดษิฐแ์ละจดัดอกไม ้



 
 

3.2  การจดัการศกึษาให้กบัเดก็ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครนครปฐม โดยครูสอน เด็ก

ดอ้ยโอกาส โดยสํารวจพื้นที ่วางแผนการพฒันาเดก็ด้อยโอกาส ตัง้แต่การจดัเก็บ บนัทกึขอ้มูล จดัหาวสัดุ

อุปกรณ์      ที่จําเป็นในการจดัการศกึษา จดักจิกรรมที่มเีน้ือหาครอบคลุม ตามทีก่รมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิน่กําหนด รวมทัง้กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะชวีติ ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งต่อ

การพฒันาเดก็ดอ้ยโอกาสในทุกดา้น 

 

 

 

 
 

ตารางที ่4  แสดงขอ้มลูจาํนวนพนกังานครเูทศบาล และนกัเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครปฐม 
 

 

ลําดบั

ที ่

 

โรงเรยีน 

จาํนวน

พนกังานครู 

(คน) 

จาํนวน

ลูกจา้ง 

ประจาํ  

(คน) 

จาํนวน

พนกังาน

จา้ง 

(คน) 

จาํนวน

พนกังาน

จา้งราย

ชัว่โมง  

(คน) 

จาํนวน

นกัเรยีน 

(คน) 

1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เทศบาลนคร

นครปฐม 

3 - 11 - 135 

2 ศูนยพ์ฒันาเดก็สระแกว้ 2 - 10 - 107 

3 ศูนยพ์ฒันาเดก็วดัหว้ย

จระเข ้

2 - 10 - 148 

4 ศูนยพ์ฒันาเดก็ประปานคร 3 - 9 - 114 

5 ศูนยพ์ฒันาเดก็สุขสวสัดิ ์ 3 - 7 - 56 

6 ศูนยพ์ฒันาเดก็เหล่ากาชาด 1 - 7 - 84 

7 ศูนยพ์ฒันาเดก็ปฐมนคร 1 - 6 - 53 

8 บุคลากรถ่ายโอนจากศูนย ์

อบรมเดก็ก่อนเกณฑ ์

วดัพระปฐมเจดยี ์

1 - 8 - 113 

9 โรงเรยีนอนุบาลเทศบาล

นคร 

นครปฐม 

7 - 2 1 399 

10 โรงเรยีนอนุบาลสระแกว้ 7 - 2 5 241 

11 โรงเรยีนอนุบาลประปานคร 7 - 2 2 300 

12 โรงเรยีนอนุบาลสุขสวสัดิ ์ 9 - 2 2 223 

13 โรงเรยีนเทศบาล 1 40 - 9 - 533 



 
 

14 โรงเรยีนเทศบาล 2 41 1 7 1 669 

15 โรงเรยีนเทศบาล 3 39 1 5 2 524 

16 โรงเรยีนเทศบาล 4 73 2 12 2 1}450 

17 โรงเรยีนเทศบาล 5 55 - 8 2 932 

18 โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนคร 

นครปฐม 

20 - 10 15 420 

19 โรงเรยีนทวารวด ี 21 - 7 2 235 

20 วทิยาลยัอาชวีศกึษา 

เทศบาลนครปฐม 

49 - 14 5 590 

รวม 384 4 148 33 7,326 

(ทีม่า : สาํนักการศกึษา ขอ้มลู ณ เดอืน พฤศจกิายน 2565) 
 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม  แต่ในเขต

เทศบาลนครนครปฐมได้มกีารจดัการศกึษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐมเขต 1  โดยแบ่ง 

การจดัการศกึษา      ได ้ดงัน้ี 
 

  โรงเรียนสงักดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  จดั

การศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  ได้แก่ 

1)  โรงเรยีนวดัไผ่ลอ้ม (พลูประชาอุปถมัภ)์ (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล - ประถมศกึษาปี

ที ่6) 

2)  โรงเรยีนวดัพระปฐมเจดยี ์(มหนิทรศกึษาคาร) (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล - ประถมศกึษาปี

ที ่6) 

3)  โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – ประถมศกึษาปีที ่6) 

4)  โรงเรยีนบา้นลําพยา (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – ประถมศกึษาปีที ่6) 

5)  โรงเรยีนวดัพระประโทณเจดยี ์(จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – มธัยมศกึษาปีที ่3) 
 

  โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม  เขต  9  ได้แก่ 

1)  โรงเรยีนราชนีิบูรณะ   (จดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 – 6) 

2)  โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั  (จดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 – 6) 

3)  โรงเรยีนวดัหว้ยจระเขว้ทิยาคม  (จดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 

– 6) 
 

โรงเรียนเอกชน สงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1   จดัการศึกษาระดบั

การศึกษา      ขัน้พื้นฐาน  ได้แก่ 

1)  โรงเรยีนอนุบาลเพญ็ศริ ิ  (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล) 

2)  โรงเรยีนอนุบาลไผทวทิยา  (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – ประถมศกึษาปีที ่

6) 



 
 

3)  โรงเรยีนอนุบาลจนัทรส์ว่างกูล  (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – 

ประถมศกึษาปีที ่6) 

4)  โรงเรยีนอนุบาลสุธธีร   (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – 

ประถมศกึษาปีที ่6) 

5)  โรงเรยีนสว่างวทิยา   (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – ประถมศกึษาปีที ่

6) 

6)  โรงเรยีนหอเอกวทิยา   (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – 

ประถมศกึษาปีที ่6) 

7)  โรงเรยีนบํารุงวทิยา   (จดัการศกึษาระดบัอนุบาล – มธัยมศกึษาปีที ่3) 

8)  โรงเรยีนพาณิชยการและมธัยมศกึษานครปฐม   (จดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 

– 3) 
 

โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต  1  ระดบัอาชีวศึกษา  

ได้แก่ 

1)  วทิยาลยัอาชวีศกึษานครปฐม  (จดัการศกึษาระดบั ปวช. – ปวส.) 

2)  วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม  (จดัการศกึษาระดบั ปวช. – ปวส.) 

3)  เทคโนโลยนีครปฐม   (จดัการศกึษาระดบั ปวช. – ปวส.) 
 

สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

1)  มหาวทิยาลยัศลิปากร 

2)  โรงเรยีนมธัยมสาธติมหาวทิยาลยัศลิปากร  (จดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 – 

6) 
 

       4.2  สาธารณสุข 

   1)  สถานบรกิารดา้นสาธารณสุขและสถานประกอบการต่างๆ  ในเขตเทศบาล 

- โรงพยาบาลของรฐั  จาํนวน  1  แห่ง   

- โรงพยาบาลเอกชน  จํานวน  3  แห่ง   

 2)  ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข  สงักดัเทศบาลนครนครปฐม    จาํนวน   2   แห่ง 

 

 

 
 

 สถิติโรคของกลุ่มผู้ป่วยท่ีมารบับริการสูงสุด  5  อนัดบัแรก 

1. โรคเกีย่วกบัต่อมไรท่้อโภชนาการและเมตะบอลสิมั 

2. โรคระบบไหลเวยีนเลอืด 

3. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆทีท่าํใหป่้วยหรอืตาย 

4. โรคระบบสบืพนัธุร่์วมปัสสาวะ 



 
 

5. โรคระบบทางเดนิหายใจ 
 

สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

1.  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จาํนวนผูป่้วย    92   ราย 

2.  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จาํนวนผูป่้วย    58   ราย 

3.  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จาํนวนผูป่้วย   104  ราย 

4.  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จาํนวนผูป่้วย   147  ราย 

5.  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จาํนวนผูป่้วย    26   ราย 
(ทีม่า :  สาํนักการสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม ขอ้มลู ณ เดอืน พฤศจกิายน 2565) 
 

4.3  ยาเสพติด 

   เทศบาลนครนครปฐมไดด้ําเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิโดยจดักจิกรรม/โครงการ

ต่างๆ ดงัน้ี 

1)  การรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา 

2)  การรณรงคป้์องกนัและเสรมิสรา้งความตระหนกัถงึโทษและพษิภยัของยาเสพตดิและโรค

เอดส ์

3)  การจดัการแขง่ขนักฬีาต้านภยัยาเสพตดิ 
 

       4.4  การสงัคมสงเคราะห ์

 เทศบาลนครนครปฐม ได้ดําเนินการตามนโยบายของรฐับาล ในด้านของรฐัสวสัดิการโดยมี

จาํนวนผูร้บัเบีย้ยงัชพี  ดงัต่อไปน้ี 
 

 ผู้สูงอายุ  จาํนวน  11,356  ราย  โดยได้รบัเบีย้ยงัชีพรายเดือนแบบขัน้บนัได  ดงัน้ี 

- สาํหรบัผูส้งูอายุ  60 – 69 ปี   จะไดร้บั      600  บาท  จาํนวน   6,350   ราย 

- สาํหรบัผูส้งูอายุ  70 – 79 ปี   จะไดร้บั      700  บาท  จาํนวน   3,531   ราย 

- สาํหรบัผูส้งูอายุ  80 – 89 ปี   จะไดร้บั      800  บาท  จาํนวน   1,263   ราย 

- สาํหรบัผูส้งูอายุ  90  ปี  ขึน้ไป   จะไดร้บั 1,000  บาท  จาํนวน      212   ราย 
 

คนพิการ  จาํนวน  1,337  ราย โดยได้รบัเบีย้ความพิการ  ดงัน้ี 

- สาํหรบัคนพกิารทีม่อีายุตํ่ากว่า  18  ปี  จะไดร้บั 1,000  บาท  จาํนวน    95   ราย 

- สาํหรบัคนพกิารทีม่อีายุตัง้แต่   18  ปี  จะไดร้บั 800  บาท  จาํนวน   1,242  ราย 
(ทีม่า :  กองสวสัดกิารสงัคม  ขอ้มลู ณ เดอืน พฤศจกิายน 2565) 

 

 

 

 



 
 
  5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

       5.1  การคมนาคมขนส่ง 

     ถนนในเขตเทศบาลนครนครปฐม มจีาํนวนทัง้สิน้ประมาณ  171  สาย  จําแนกตาม

ประเภทของถนน  ดงัน้ี 

ตารางที ่5  จาํแนกประเภทของถนน 

ประเภทของถนน จาํนวน  (สาย) ความยาว  (เมตร) 

แอสฟัสทต์กิคอนกรตี 133 69,034.30 

ค.ส.ล. 36 13,607.00 

ทางหลวงจงัหวดั 2 - 

รวม 171 82,641.30 

(ทีม่า : สาํนักการช่าง ขอ้มลู ณ เดอืน พฤศจกิายน 2565) 
 

       5.2  การประปา 

การประปา  เทศบาลนครนครปฐม เดิมเป็นระบบประปาบาดาลอยู่ในความดูแล

ของสุขาภบิาลนครปฐม และไดโ้อนกจิการใหก้บัเทศบาลเมอืงนครปฐม  เมื่อ พ.ศ. 2478 ไดร้บัสมัปทาน

จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวนัที่ 20 มถิุนายน 2495 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 เทศบาลฯ ได้ก่อสร้าง

ระบบประปา ผวิดินทดแทนระบบบาดาล เน่ืองจากแม่น้ําแม่กลองมคีุณภาพดีกว่า เพื่อรองรบัและสนอง

ความตอ้งการของประชาชน ไดอ้ย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ ตามความเจรญิเตบิโตของเมอืง  

  ปัจจุบัน การประปา เทศบาลนครนครปฐม มโีรงกรองน้ํา ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรต่อ

ชัว่โมง จํานวน 6 โรง กําลงัผลติโรงละ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชม. และอ่างเก็บน้ําดบิ จํานวน 2 แห่ง ที่มคีวาม

จุประมาณ  750,000  ลูกบาศก์เมตร  สามารถผลิตน้ําประปาไดว้นัละ 72,000 ลูกบาศก์เมตร (ตาม

มาตรฐานการออกแบบ) แต่กย็งัไม่เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน การประปาต้องทําการ

ปรบัปรุงขยายระบบผลิตให้สามารถผลิตน้ําได้ วนัละ 110,000 ลูกบาศก์เมตร/วนั จึงเพียงพอต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ชน้ํ้า จาํนวน  25,407  ราย 
(ทีม่า : กองการประปา  ขอ้มลู ณ เดอืน พฤศจกิายน 2565) 
 

5.3  ไปรษณียห์รือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัด ุครภุณัฑ์ 

ทีท่ําการไปรษณียโ์ทรเลขในเขตอําเภอเมอืงนครปฐม  ม ี 2  แห่ง  ไดแ้ก่  ปณจ.นครปฐม 

73000  สว่นทีท่าํการไปรษณียอ์นุญาตเอกชน  ไดแ้ก่  

  1)  ปณอ. นครปฐม 101 (โลตสั) 

  2)  ปณอ. นครปฐม 102 (ม.ศลิปากร) 

  3)  ปณอ. นครปฐม 103 (หนองดนิแดง) 

  4)  ปณอ. นครปฐม 104 (ทพัหลวง) 

  5)  ปณอ. นครปฐม 105 (สระกะเทยีม) 

  6)  ปณอ. นครปฐม 108 (บา้นยาง) 

  7)  ปณอ. นครปฐม 109 (หนองงเูหลอืม) 



 
 
  8)  ปณอ. นครปฐม 110 (วงัเยน็) 

  9)  ปณอ. นครปฐม 111 (สวนป่าน) 
(ทีม่า : ไปรษณียจ์งัหวดันครปฐม) 

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

       6.1  การท่องเท่ียว 

      เทศบาลนครนครปฐม  มทีรพัยากรดา้นการท่องเทีย่วทัง้ทีเ่ป็นแหล่งสําคญัทาง

ประวตัศิาสตร ์ ศาสนาและโบราณคด ี ตลอดจนแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม  ดงัน้ี 

วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก  มสีถานที่สําคญัที่

น่าสนใจ เช่น องคพ์ระปฐมเจดยี์  เป็นที่ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้  พระร่วงโรจน

ฤทธิ ์เป็นพระพุทธรูปศักดิส์ ิทธิค์ู่บ้านคู่ เมืองนครปฐม  ที่ฐานพระเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั  พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธสหิิงค์จําลอง พระพุทธชินราช  

พระพุทธมหาวชิรมารวชิยั พระศิลาขาว พระพุทธรูปปางต่างๆ ซุ้มระฆงั  ต้นไม้สําคญัในพุทธประวตั ิ

เช่น ไม้ราชายตนะ ไม้นิโครธ ไม้มุจลนิท์      ไม้ชมพู ไม้อมัพวา ไม้พหูปุตนิโครธ  และไม้ศรมีหาโพธิ ์

ซึ่งเพาะจากเมล็ด ต้นโพธิพ์ุทธคยา  จิตกรรมฝาผนังใน  พระวิหารคต พิพิธภัณฑ์วดัพระปฐมเจดีย ์

พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิองคพ์ระปฐมเจดยี ์ตลาดกลางคนื           มรีา้นคา้จาํนวนมากจาํหน่ายอาหาร

รสชาตอิร่อย  ราคาถูก ลว้นเป็นอาหารที่ขึน้ชื่อของจงัหวดันครปฐม เช่น ไอศครมีลอยฟ้า บวัลอยแต้จิว๋ 

ช่วงเวลา 18.00 - 23.00 น. เป็นช่วงทีต่ลาดคกึคกั 

พระราชวงัสนามจนัทร ์ เดมิเป็นทีป่ระทบัแปรพระราชฐานในโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็    

พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั เสดจ็ฯมาสกัการะองค์พระปฐมเจดยี์และเพื่อประทบัพกัผ่อนพระราชอริยิาบถ 

นอกจากนัน้ยงัทรงใช้เป็นสถานที่สําหรบัซ้อมรบเสอืป่า ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของจงัหวดันครปฐม  

ประกอบด้วยพระที่นัง่และพระตําหนักต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 6          

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามคล้องจองกันดงัต่อไปน้ี  พระที่นัง่พิมานปฐม  พระที่นัง่

อภริมยฤ์ด ี      พระทีน่ัง่วชัรรีมยา  พระทีน่ัง่สามคัคมุีขมาตย ์ประสาทศรวีไิชย  เทวาลยัคเณศร ์ ศาลา

ธรรมเทศน์โอฬาร     พระที่นัง่ปฏิหาริย์ทศัไนย  พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์  พระตําหนักมารรีาชรตั

บลัลงัก์ พระตําหนักทบัแก้ว     พระตําหนักทบัขวญั  นอกจากพระทีน่ัง่และพระตําหนักต่างๆ  แลว้ยงัมี

สิง่ก่อสร้างสําคญัอื่นๆอกี ได้แก่    สถานที่ต่างๆ เรอืน ถนน และสะพาน ประกอบด้วย  ศาลาลงสรง  โรง

ละคร  สถานีรถไฟสนามจนัทร ์ เรอืนแพ  เก๋งรถไฟ พระบรมราชานุสาวรยี์พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า

เจา้อยู่หวั  อนุสาวรยีย่์าเหล  ทบัเจรญิ       เรอืนพระธเนศวร เรอืนพระคฤหบด ีเรอืนพระเอกทนัต ์เรอืน

พระกรรติเกยะ เรอืนพระนนทกิาร            เรอืนพระนนทิเสน  เรอืนสุภรกัษ์  เรอืนชาวที่  คลงัแสง  

เรอืนทีพ่กัราชองครกัษ์  เรอืนที่พกั  พระตํารวจหลวง เรอืนพระธรณี  เรอืนพระสุรภ ี เรอืนพระบรมพระ

กรรมสกัข ี เรอืนพระอศัวนิ  ถนนราชดํารหิ ์ ถนนราชดาํเนิน           ถนนหน้าพระลานขวา  ถนนหน้าพระ

ลานซา้ย  สะพานรามประเวศน์ สะพานนเรศวรจ์รล ีสะพานจกัรยีาตรา         สะพานสุนทรถวาย 

  วดัพระประโทณเจดีย์วรวิหาร  ตัง้อยู่ภายในวดัพระประโทณเจดีย์วรวหิาร  ซึ่งเป็น           

พระอารามหลวงชัน้สามญัชนิดวรวหิาร รมิถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน เป็นเนินโบราณสถานขนาด



 
 
ใหญ่ มอีายุร่วมสมยักบั  พระปฐมเจดยี ์ความสูงประมาณ 50 เมตร เสน้ผ่าศูนยก์ลาง ประมาณ 60 เมตร 

จากภาพถ่าย ทางอากาศ  พบว่า พระประโทณเจดีย์ตัง้อยู่กลางเมืองโบราณนครปฐม ซึ่งแสดงถึง

ความสําคญัของพระเจดยีอ์งค์น้ี นอกจากน้ี    ยงัถอืกนัว่าที่น่ีเป็นที่บรรจุทะนานทองที่ใช้ตวงพระบรม

สารรีกิธาตุของพระพุทธเจ้าเจดีย์จุลประโทน ตัง้อยู่บรเิวณใกล้เคียงกับพระประโทณเจดีย์ โดยตัง้อยู่

ดา้นหลงัวทิยาลยัเทคนิคนครปฐม เดมิชาวบา้นเรยีกว่า เนินหนิ เพราะในอดตีบรเิวณดงักล่าวมซีากเนิน

อฐิหนิกระจายอยู่ทัว่ไป มอีายุร่วมสมยักบัพระปฐมเจดยี์ นักวชิาการได้สนันิษฐานรูปแบบองค์เจดยี์จุล

ประโทนว่า สว่นบนขององคเ์จดยีน่์าจะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัรตันเจดยี ์ทีว่ดักู่กุด จงัหวดัลําพนู 

 

วดัไผ่ล้อม  เป็นวดัราษฏร์  สงักดัคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตัง้อยู่เลขที่ 2 ถนนเทศา       

ตําบลพระปฐมเจดยี์ สรา้งขึ้นในสมยัรชักาลที่ 4  เมื่อพระอาจารย์พูล ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ดํารงตําแหน่ง       

เจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2492 ได้พฒันาวดั สร้างเสนาสนะให้มคีวามเจรญิทางถาวรวตัถุ มากมายหลาย

ประการ อาท ิสรา้งอุโบสถ ศาลาการเปรยีญ โรงเรยีนปรยิตัธิรรม โรงเรยีนวดัไผ่ล้อม ฯลฯ  ปัจจุบนัลูก

ศษิยแ์ละนักท่องเทีย่ว จะเขา้นมสัการพระพุทธรูปภายในโบสถอ์นัสวยงาม และนมสัการรูปปั้นของหลวง

พอ่พลูและ     ร่างของท่านในโลงแกว้  เพือ่ขอพรและความเป็นสริมิงคล 

วดัพระงาม  เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี  ชนิดสามญั  ตัง้อยู่เลขที่  45  ถนนหน้า

โรงไฟฟ้า  ตําบลพระปฐมเจดีย์  อําเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม มีเน้ือที่ทัง้หมด  44  ไร่  48  

ตารางวา  สถานที่ตัง้ของวดัอยู่ห่างจากองคพ์ระปฐมเจดยีไ์ปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ  500  

เมตร  เดมิวดัพระงาม เป็นวดัราษฎร ์ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ยก

วดัพระงามเป็น  พระอารามหลวง  เมื่อวนัที ่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2539  ภายในวดัมซีากเจดยีข์นาดใหญ่

ที่คาดว่าเป็นเจดยี์ที่สร้างสมยัทวารวดใีนศตวรรษที่ 11 หรอื  12  ถึงศตวรรษที่  16  เช่นเดยีวกบัองค์

พระปฐมเจดยี ์ พระปรางค ์         วดัพระประโทณเจดยีว์รวหิาร  และทีว่ดัทุ่งพระเมรุ 

วดัเสนหา   เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ี ชนิดสามญั  ตัง้อยู่เลขที่  588  ถนนรถไฟ

ตะวนัตก  หมู่ที่  7  ตําบลพระปฐมเจดีย์  อําเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  สังกัดคณะสงฆ์

ธรรมยุต  ที่ดินที่ตัง้   วดัมเีน้ือที่ประมาณ 36 ไร่  2 งาน  40  ตารางวา  ตัง้วดัเมื่อ พ.ศ.2452  ได้รบั

พระราชทานวสิุงคามสมีา       เมื่อวนัที ่ 11  สงิหาคม  พ.ศ. 2462  เขตวสิุงคามสมีา  กว้าง  2  เส้น  

ยาว  3  เสน้  ไดร้บัการสถาปนาขึน้เป็นพระอารามหลวง  เมื่อวนัที ่ 2  ธนัวาคม  พ.ศ.2487 

หมู่บ้านข้าวหลาม   ของฝากทีข่ึ้นชื่อของจงัหวดันครปฐมอกีอย่างหน่ึงก็คอืขา้วหลาม         

เป็นขนมพืน้เมอืง ทีช่าวหมู่บา้นพระงามนิยมทําขา้วหลาม  เป็นอาชพี จําหน่ายเป็นสนิคา้ของจงัหวดัซึ่ง

ทํากันมานานหลายชัว่อายุคนแล้วจนเป็นที่รู้จ ักของผู้มาท่องเที่ยวทัว่ไป จึงนับว่าข้าวหลามเป็น

เอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของจงัหวดั  ที่หมู่บ้านขา้วหลามพระงามผู้มาเยี่ยมชมจะได้เหน็วธิกีารทําเริม่จาก

การคดัเลือกไม้ไผ่ ตดักระบอกไม้ไผ่อุดปากกระบอกไม้ไผ่ด้วยใบตองแห้ง ที่ทําเป็นจุก ไว้ป้องกนัตัว

แมลงเขา้ไป ต่อไปเป็นขัน้ตอนแช่         ขา้วเหนียวเขีย้วง ูปรุงรสหยอดลงในกระบอก พกัไว ้แลว้นําขา้ว

หลามมาเผาไฟสง่กลิน่หอมอบอวลชวนรบัประทานอย่างยิง่ 

ถนนคนเดิน  “ถนนคนเดนิทวารวดศีรนีครปฐม”  เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยเทศบาลนคร

นครปฐมร่วมกบัหอการค้าจงัหวดันครปฐม  ซึ่งถนนดงักล่าวจะปิดการจราจรบรเิวณถนนรมิคลองเจดยี์



 
 
บูชาหน้าโรงเรยีนเทศบาล 1  วดัพระงาม  ความยาวประมาณ  300  เมตร  ไม่ให้ยานพาหนะผ่าน  

เฉพาะ                   วนัเสาร ์- วนัอาทติย์  ตัง้แต่เวลา  16.00 – 22.00  น.  สําหรบัพ่อค้าแม่ค้า  นํา

สนิค้าหลากชนิดมาวางขาย  เช่น  ผ้าทอ  เครื่องเงนิ  ภาพเขยีน  ผลติภณัฑจ์ากชุมชน  อาหารการกนิ  

เช่น  ขนมครก  ขนมเบื้อง  ผัดไท  หมูย่าง  น้ําผลไม้  ขนมหวานต่างๆ  ถนนคนเดินทวารวดีศรี

นครปฐม  สายน้ีจะเป็นแหล่งท่องเทีย่วของคนกรุงเทพฯ  และคนต่างจงัหวดั เพราะการคมนาคมสะดวก  

รวดเรว็  และเป็นทางผ่านของถนนสายเพชรเกษม  ซึง่เป็นถนนสายหลกัจากกรุงเทพฯ สูจ่งัหวดัภาคใต ้
 

(ทีม่า : กองส่งเสรมิวฒันธรรม  การท่องเทีย่วและกฬีา) 

 

 

 

6.2  การพาณิชย ์

     -  โรงแรม        10 แห่ง 

        หอพกั/อพารท์เมนท์      38 แห่ง 

     -  โรงภาพยนตร ์         8 แห่ง 

     -  สถานีขนสง่          1 แห่ง 

     -  สถานบรกิารเรงิรมย ์         8 แห่ง 

     -  รา้นเสรมิสวย     124 แห่ง 

     -  สถานีบรกิารน้ํามนั         5 แห่ง 

     -  ซุปเปอรม์าเกต็/มนิิมารท์        5 แห่ง 

     -  รา้นคา้สะดวกซือ้/มนิิมารท์      30 แห่ง 

     -  สถานทีจ่ําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 537 แห่ง 

     -  แผงลอย      364 รา้น 

     -  ตลาดสด (เอกชน)         5 แห่ง 

     -  ตลาดสด (สงักดัเทศบาลนครนครปฐม)      2 แห่ง 

(ทีม่า : สาํนักการสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม) 

  7.  ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม 

7.1  การนับถือศาสนา 

    ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม  ประกอบไปด้วยคนไทยที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษเชื้อชาติ

ต่างๆกนั  เช่น ไทย จนี มอญ ลาว แขก ฝรัง่ และอื่นๆ อยู่อาศยักนัเป็นกลุ่มก้อนมคีวามเชื่อและนับถอื

ศาสนาต่างกันไป  ที่สําคัญและมีประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม นับถือมากที่สุดคือ  

ศาสนาพุทธ  ร้อยละ  98.49  ของจํานวนประชากรทัง้หมด  รองลงมาคอื  ศาสนาครสิต์ ร้อยละ  1.49  

และศาสนาอสิลาม  รอ้ยละ  0.02 



 
 
          ศาสนสถาน 

ในเขตเทศบาลนครนครปฐม มศีาสนสถานสําหรบัการประกอบการศาสนกจิ  พธิกีรรม 

และเป็นทีพ่าํนกัของผูส้อนศาสนา  ดงัน้ี 

         พทุธศาสนา 

1. วดัต่างๆ รวม 7 วดั คอื วดัพระปฐมเจดยี์ราชวรมหาวหิาร (มหานิกาย) วดัไผ่ล้อม  

(มหานิกาย)  วดัพระประโทณเจดีย์  (มหานิกาย)  วดัห้วยจระเข้  (มหานิกาย)  วดัพระงาม  (มหานิกาย)           

วดัเสนหา (ธรรมยุต)  วดัไร่เกาะตน้สาํโรง  (มหานิกาย) 

2. สถานทีป่ระกอบพธิกีรรมของชาวไทยเชือ้สายจนี  เช่น  โรงเจเหงยีนเต่าตัว๋ปุนเท่ากง       

โรงเจซอย 1  โรงเจวดัพระงาม  ศาลเจา้มา้ดาํ  ศาลเจา้ตน้แจง  เป็นตน้ 

คริสต์ศาสนา 

1.  ศาสนสถานทางครสิต์ นิกายโรมนัคาทอลิก  1  แห่ง  คอื  วดัคาทอลิกพระครสิต์

กษตัรยิ ์ ถนนราชดาํเนิน  (ตน้สน) 

2.  ศาสนสถานทางครสิต์  นิกายโปรเตสแตนด์  2 แห่ง  คือ  ครสิต์จกัรจีนนครปฐม         

ในบรเิวณโรงเรยีนสว่างวทิยา  และบรเิวณโรงเรยีนบํารุงวทิยา 

 

 

 

ศาสนาอิสลาม 

   ศาสนสถานของศาสนาอสิลาม  มอียู่แห่งเดยีว คอื มสัยดิปากสีถาน (ปาทาน) ประเทศ

ไทย  จงัหวดันครปฐม  ตัง้อยู่ทีชุ่มชนซอย 7  ตําบลพระปฐมเจดยี ์
 

7.2  ประเพณีและงานประจาํปี 

    วถิีชีวิตของประชาชนในชุมชนเทศบาลนครนครปฐมเป็นไปอย่างเรยีบง่าย  มีการ

สะสมวฒันธรรมทีด่งีามสบืทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบนั  เกดิเป็นงานประเพณี วฒันธรรมทอ้งถิน่ที่

สาํคญั  ดงัน้ี 

    1.  งานมหาธีรราชเจ้าราํลึก  จดัขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี  เพื่อรําลกึพระ

มหากรุณาธคิุณของลน้เกลา้รชักาลที ่ 6  ทีท่รงมตี่อพสกนิกรชาวนครปฐม  กจิกรรมเด่น  กจิกรรมค่าย

ลูกเสอืหลวง                 การประกวดสุนขั  การออกรา้นสนิคา้ต่างๆ และมหรสพอื่นๆ 

    2.  งานเทศกาลอาหารและผลไม้   ประมาณปลายเดือนมกราคม–ต้นเดือน

กุมภาพันธ์  ของทุกปี  มีการจัดประกวดและชิมผลไม้  การแสดงผลผลิตทางการเกษตร  การจัด

นิทรรศการความกา้วหน้าทางการเกษตร  การแสดงสนิคา้จากโรงงานต่างๆ 

    3.  งานประเพณีสงกรานต์ (ถนนต้นสน)  ตรงกบัวนัที่  13  เมษายนของทุกปี  มี

การจดัตกแต่งขบวนแห่  พระร่วงน้อย  นางสงกรานต์และขบวนของหน่วยงานต่างๆ พธิสีรงน้ําพระร่วง

น้อย  พธิรีดน้ําดําหวัผูส้งูอายุ  และวนัที ่ 16  เมษายน  จดัการละเล่นรื่นเรงิสาดน้ําสงกรานต์  “ถนนสาย

สงกรานต”์ บรเิวณถนนราชดาํเนิน (ตน้สน) 



 
 
    4.  งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์   ประมาณกลางเดือนสิบสองของทุกปี  

ประชาชนทัว่ไป    ทัง้ในทอ้งถิน่และจงัหวดัใกลเ้คยีงมาเที่ยวงานนมสัการองค์พระปฐมเจดยี ์  กราบพระ

ร่วงโรจนฤทธิ ์และพระบรมสารรีกิธาตุ  ทําบุญ ปิดทอง ไหว้พระ  เป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวั  

ชมการออกรา้นสนิคา้ และมหรสพต่างๆ 

    5.  งานประเพณีลอยกระทง   ตรงกบัวนัเพญ็เดอืน  12  ของทุกปี  มกีจิกรรมขบวน

แห่กระทงและนางนพมาศ  จดัประกวดกระทง  โคมแขวน  ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงแห่เรอื 

การจุดพลุดอกไมไ้ฟ  และมหรสพต่างๆ  มากมาย 

    6.  งานเทศกาลกินเจ  วนัขึ้น  1  คํ่าเดอืน  9  ถงึ  10  คํ่าเดอืน  9  ตามปฏทินิจนี            

คือ ประมาณเดือนตุลาคม  เป็นการบําเพ็ญศีลภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ต่างๆ  ที่ถูกฆ่าและ

เบยีดเบยีนชวีติเป็นอาหารใหก้บัมนุษย ์

    7.  ประเพณีการแห่ผ้าห่มองคพ์ระปฐมเจดีย ์ ประเพณีแห่ผ้าห่มองคพ์ระปฐมเจดยี ์        

เกิดขึ้นจากความเชื่อของพุทธศาสนิกชน  ว่าการถวายสิง่ของเครื่องใช้แด่พระภิกษุสงฆ์จะได้บุญกุศล  

โดยเฉพาะ   การถวายผ้ากาสาวพัสตร์  ปัจจุบันการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์จะทําในวนัเปิดงาน

นมสัการองคพ์ระปฐมเจดยี ์ ก่อนทาํพธิเีปิดงาน 

    8.  งานเทศกาลกฐิน  นับหลงัจากวนัออกพรรษาเป็นเวลา  1  เดอืน  คอื  ตัง้แต่วนั

แรม  1  คํ่า  เดอืน  11  จนถงึวนัขึน้  15  คํ่า  เดอืน  12  หรอืจําง่ายๆ ว่าตัง้แต่วนัตกับาตรเทโวจนถงึ

วนั      ลอยกระทง เป็นช่วงเวลาทีเ่รยีกว่า  “เทศกาลกฐนิ”  การทอดกฐนิถอืเป็นการทาํบุญพเิศษทีท่าํได้

เพยีง        ปีละครัง้  และตอ้งอยู่ภายในกําหนดเวลาหน่ึงเดอืนตามพุทธบญัญตัอิานิสงส ์ การทอดกฐนิมี

หลายประการ  ทัง้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  หรอืการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัวาอาราม  เป็นการสร้างกุศล

จติแก่ผูท้าํบุญดว้ย   ความเลื่อมใสศรทัธา  ยงัก่อใหเ้กดิความสามคัคเีพราะเป็นการร่วมมอืกนัทาํคุณงาม

ความด ี

    9.  ถนนคนเดิน “ถนนคนเดนิทวารวดศีรนีครปฐม”  เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยเทศบาล

นครนครปฐมร่วมกบัหอการค้าจงัหวดันครปฐม  ซึ่งถนนดงักล่าวจะปิดการจราจรบรเิวณถนนรมิคลอง

เจดยีบู์ชาหน้าโรงเรยีนเทศบาล  1  วดัพระงาม  ความยาวประมาณ  300  เมตร  ไม่ใหย้านพาหนะผ่าน  

เฉพาะวนัเสาร ์และวนัอาทติย ์ ตัง้แต่เวลา  16.00 – 22.00  น.  สาํหรบัพ่อคา้แม่คา้  นําสนิคา้หลากชนิด

มาวางขาย  เช่น  ผา้ทอ  เครื่องเงนิ  ภาพเขยีน  ผลติภณัฑจ์ากชุมชน  อาหาร   การกนิ  เช่น  ขนมครก  

ขนมเบื้อง  ผดัไท  หมูย่าง  น้ําผลไม ้ ขนมหวานต่างๆ  ถนนคนเดนิทวารวดศีรนีครปฐม  สายน้ีจะเป็น

แหล่งท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ  และคนต่างจงัหวดั เพราะการคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  และเป็น

ทางผ่านของถนนสายเพชรเกษม  ซึง่เป็นถนนสายหลกัจากกรุงเทพฯ   สูจ่งัหวดัภาคใต ้
 

(ทีม่า : กองส่งเสรมิวฒันธรรม  การท่องเทีย่วและกฬีา) 
 

       7.3  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกจังหวัดนครปฐม  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์จากหมู  เช่น  

กุนเชยีง    หมหูยอง  หมฝูอย  หมแูผ่น  นอกจากนัน้ยงัม ีขา้วหลาม  และสม้โอ  เป็นตน้ 
 

8.  ทรพัยากรธรรมชาติ 



 
 

8.1  น้ํา  

  จงัหวดันครปฐม มพีื้นที่อยู่ในลุ่มน้ําท่าจีนมเีน้ือที่ 1.2 ล้านไร่ คดิเป็นร้อยละ 14 ของ

พื้นที่ลุ่มน้ํา โดยได้รบัการจําแนกเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําชัน้ 5  แม่น้ําท่าจนี มคีวามยาวทัง้สิ้น 325 กิโลเมตร 

(จากปากแม่น้ํา  อําเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร ขึ้นไปทางตอนเหนือผ่าน จงัหวดันครปฐม จงัหวดั

สุพรรณบุรี และจนถึงจุดเริ่มต้นของแม่น้ําท่าจีนที่บ้านปากคลองมะขามเฒ่า อําเภอวดัสิงห์ จงัหวดั

ชยันาท) 

  คลองในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม  มจีํานวน 4 คลอง  ได้แก่  คลองเจดยี์บูชาซึ่ง

เป็น  คลองสาขาของแม่น้ําท่าจนี  คลองรางน้ําเคม็  คลองลดัพระประโทน  และคลองหว้ยจระเข ้

นอกจากนัน้ยงัมคีลองชลประทานไหลผ่าน และอ่างเกบ็น้ําดบิสําหรบัการผลติน้ําประปา

ของกจิการประปาเทศบาลนครนครปฐม 


