อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คำขวัญจังหวัด

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์ล้น
พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจีดีย์เสียดฟ้า

คำขวัญอำเภอ

เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขต
พื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

ที่อยู่ที่ว่ำกำรอำเภอ

ถนนมาลัยแมน หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม

หมำยเลขโทรศัพท์

0-3435-1086, 0-3428-1102

หมำยเลขโทรสำร

0-3435-1413, 0-3435-1602

เว็บไซต์อำเภอ

-

ข้อมูลทั่วไป
1. ประวัติความเป็นมา

อาเภอกาแพงแสนเป็นเมืองเก่า เป็นดินแดนขนาดใหญ่ ที่มีความสาคัญ
ในทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี มีโบราณวัตถุที่สาคัญ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติมากมาย เมืองเก่ากาแพงแสนเป็นเมืองเก่าสมัยทาราวดี ประมาณ
อายุอยู่ราว พ.ศ.1150-1400 ตั้งอยู่ด้านใต้ของลาน้าห้วยยาง (คลองท่าสารบางปลา) ไหลจากทิศตะวันตกลงสู่แม่น้าท่าจีนที่อาเภอบางเลน ตัวเมือง
เป็นรูปหกเหลี่ยมมุมบน สันนิษฐานว่าเมืองเก่ากาแพงแสนน่าจะมีชุมชน
หลายชุมชนในอดีต มีการขุดพบโบราณสถานมากมาย เช่น ซากฐาน
วิหาร เจดีย์ธรรมจักรศิลา หอยสังข์ ลายปูนปั้น เครื่องปั้นดินเผา หินหยด
ยา ระฆังหิน และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังพบคูน้า คันดินที่คาดว่าจะ
มีความอุดมสมบูรณ์มากในภาคตะวันตกของประเทศ ซึ่งยังมีร่องรอยที่
แสดงให้เห็นภาพเดิมควรที่จะอนุรักษ์เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และควรที่
จะพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ต่อไป

2. เนื้อที่/พื้นที่

405.019 ตร.กม.

3. สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อนช่วงเดือน กุมภาพันธ์-กรกฎาคม ฤดูฝนช่วง
เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม

ข้อมูลกำรปกครอง
1. ตาบล.......15.... แห่ง

3. เทศบาล..1.....แห่ง

2. หมู่บ้าน....204.... แห่ง

4. อบต........15 ... แห่ง

ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลัก ได้แก่

1. พืชไร่ เช่น อ้อย, หน่อไม้ฝรั่ง, ข้าวโพดอ่อน
2. เลีย้ งสัตว์ เช่น วัวนม, หมู, ไก่

2. อาชีพเสริม ได้แก่

1. เย็บรองเท้า
2. ผลิตไม้แขวนเสื้อบุหญ้าแฝกกันแมลง
3. ผลิตปลานิลแดดเดียว

3. จานวนธนาคาร

มี 8 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคารกรุงเทพ
3. ธนาคารนครหลวงไทย
1614
4. ธนาคารทหารไทย
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
6. ธนาคารไทยพาณิชย์
7. ธนาคารออมสิน
8. ธนาคาร ธ.ก.ส.

4. จานวนห้างสรรพสินค้า

โทร. 0-3435-1434-6, 0-3435-1632
โทร. 0-3435-1368-70, 0-3435-1038-39
โทร. 0-3435-1094, 0-3435-1100, 0-3435โทร. 0-3435-1020-2, 0-3428-1103-4
โทร. 0-3435-1705-6, 0-3435-1809-10
โทร. 0-3428-2285-86
โทร. 0-3435-1379
โทร. 0-3435-1239, 0-3435-1784

มี 1 แห่ง

ด้ำนสังคม
1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่

1. โรงเรียนมัธยมฐานบิน
2. โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
3. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

โทร. 0-3499-6460 , 0-34996463
โทร. 0-3435-1264 ต่อ 104
โทร. 0-3229-1245

2. มหาวิทยาลัย ได้แก่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสน โทร. 0-3435-1391

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติที่สำคัญของอำเภอ
สวนป่าสมุนไพร วัดปลักไม้ลาย

ต.ทุ่งขวาง อ.กาแพงแสน

ด้ำนประชำกร
1. จานวนประชากรทั้งสิ้น

รวม 115,119 คน

2. จานวนประชากรชาย

รวม 55,936 คน

3. จานวนประชากรหญิง

รวม 59,183 คน

4. ความหนาแน่นของ
ประชากร

295 คน/ตร.กม.

ด้ำนกำรคมนำคม
1. ทางบก

- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346,321
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-1424
- สถานีรถไฟ

2. ทางน้า

- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์

3. ทางอากาศ

- ท่าอากาศยาน
3600

ด้ำนกำรเกษตร และอุตสำหกรรม
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่ 1. อ้อย
สาคัญ ได้แก่
2. ข้าวโพดฝักอ่อน
3. หน่อไม้ฝรั่ง
2 .ชื่อแหล่งน้าที่สาคัญได้แก่ คลองท่าสาร-บางปลา
(แม่น้า/บึง/คลอง)

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-3478,0-3438-

3. โรงงานอุตสาหกรรมที่
สาคัญ ได้แก่

1. บริษัทจงอี จากัด
2. บริษัทโจจูน จากัด
3. บริษัทบาซินี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
4. บริษัทอาร์จีบีประเทศไทย จากัด
5. บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสมบูรณ์ฯ
6. บริษัทแค็ปปิตอลโยชิดะ จากัด
7. บริษัทสวิฟท์ จากัด
8. บริษัทบางกอกอโล จากัด
9. บริษัทจระเข้ทองประเทศไทย จากัด
10. บริษัทกฤษณะมงคล จากัด
11. บริษัทชมแสง จากัด
12. บริษัทลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติก
13. บริษัทย่งฟ้าอินดัสเตรียล จากัด
14. บริษัทสหกรณ์โคนมกาแพงแสน
15. บริษัทกาแพงแสนคอมเมอร์เชียล

ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ต.วังน้าเขียว
ที่ตั้ง หมูที่ 9 ต.สระสี่มุม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.สระพัฒนา
ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.วังน้าเขียว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ห้วยขวาง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ห้วยม่วง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ดอนข่อย
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.วังน้าเขียว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.วังน้าเขียว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.วังน้าเขียว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 21 ต.ห้วยขวาง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ห้วยม่วง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยม่วง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ดอนข่อย
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.ดอนข่อย

แผนที่อำเภอกำแพงแสน

ที่มา : http://www.amphoe.com

