ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปของจังหวัดและภาคการศึกษา
สภาพทั่วไปของจังหวัดและภาคการศึกษา
ส านั ก งานศึ กษาธิ การภาค 6 มี พื้ น ที่รั บ ผิ ดชอบจานวน 2 กลุ่ ม จั งหวั ด ได้ แ ก่ กลุ่ มจั ง หวั ด
ภาคกลางตอนล่ า ง 1 หรื อ เขตตรวจราชการที่ 4 ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด กาญจนบุ รี นครปฐม ราชบุ รี
สุ พ รรณบุ รี และกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 หรื อ เขตตรวจราชการที่ 5 ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

รวม 8 จังหวัด

ด้านกายภาพ
พื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 6 มีขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 46,087.443 ตารางกิโลเมตร
หรือ 28,804,058 ไร่ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (เขตตรวจราชการที่ 4) มีขนาดพื้นที่รวม 32,205.709
ตารางกิ โลเมตร หรื อ 20,127,927 ไร่ กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนล่ าง 2 (เขตตรวจราชการที่ 5) มี พื้ น ที่
13,881.734 ตารางกิโลเมตรหรือ 8,676,131 ไร่ แยกเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้









จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร

มีพื้นที่ 19,483.000
มีพื้นที่ 2,168.327
มีพื้นที่ 5,196.462
มีพื้นที่ 5,357.920
มีพื้นที่ 6,367.620
มีพื้นที่ 6,225.060
มีพื้นที่ 416.707
มีพื้นที่ 872.347

ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร

หรือ 12,176,968
หรือ 1,355,204
หรือ 3,247,000
หรือ 3,348,755
หรือ 3,979,762
หรือ 3,890,711
หรือ 260,442
หรือ 545,216
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ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
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๖
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 เป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางพื้นที่เป็น
ที่ราบสูง ป่า ภูเขา มีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และมีชายฝั่งทะเลยาว 359 กิโลเมตร มีแม่น้าสาคัญ 4 สาย ที่ไหลลงสู่
ทะเลอ่าวไทย คือแม่น้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง แม่น้าเพชรบุรี และแม่น้าปราณบุรี พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ มีโรงงาน
อุต สาหกรรมขนาดใหญ่ มี แ หล่ ง ท่อ งเที่ย วที่น่ า สนใจ ทั้ง แหล่ ง ท่ องเที่ ยวตามธรรมชาติ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ มีการขยายตัวของชุมชนในทุกพื้นที่ เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการประกอบธุรกิจ
ที่หลากหลาย ส่วนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทุกจังหวัด เหมาะแก่การทานา
ทาสวน ทานาเกลือ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
การปกครองและประชากร
การปกครองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 จังหวัด 62 อาเภอ 635 ตาบล 5,521 หมู่บ้าน
การปกครองส่ วนท้องถิ่น มีดังนี้ องค์การบริหารส่ วนจังหวัด 8 แห่ ง เทศบาลนคร 3 แห่ ง เทศบาลเมือง 18 แห่ ง
เทศบาลตาบล 182 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 487 แห่ง
ประชากรมี จ านวนทั้ งสิ้ น 5,175,179 คน แยกเป็ นเพศชาย 2,524,516 คน เพศหญิ ง
2,650,663 คน จานวนบ้าน 2,015,051 ครัวเรือน
โครงสร้างพื้นฐาน
1. ด้านการคมนาคม
จังหวัดในพื้นที่รั บผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
สามารถเดินทางได้สะดวกหลายช่องทางดังนี้
ทางรถยนต์
เส้นทาง กรุงเทพ-กาญจนบุรี ผ่านนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี
เส้นทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี
เส้นทางกรุงเทพฯ (ธนบุรี-ปากท่อ) - สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม (เพชรเกษม) - เพชรบุรี –
ประจวบคีรีขันธ์
ทางรถไฟ
ใช้ข บวนรถไฟสายใต้ คือ เริ่ มจากสถานี รถไฟหั ว ล าโพง (กรุง เทพฯ) และสถานี รถไฟธนบุ รี
(บางกอกน้อย) ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ อีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นขบวนรถไฟท้องถิ่น
เริ่มจากสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และจากสถานีบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม-แม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีรถไฟสายสุพรรณบุรี-หัวลาโพง

๗
ทางน้้า
การคมนาคมทางน้าเพื่อเดินทางและขนถ่ายสินค้า มีท่าเทียบเรือสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ ท่าเรือ
ประจวบคีรีขันธ์ และท่าเทียบเรือเพื่อการประมงในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และ
จั งหวัด สมุทรสงคราม เป็ น การทางคมนาคมขนส่ งทางน้า ภายในจัง หวัด จังหวัดสุ พรรณบุรีมีแม่ น้าท่าจี น
เป็นทางเดินเรือหลักของจังหวัด สามารถติด ต่อกับแม่น้าเจ้าพระยาในเขตจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี และเลย
ผ่านไปถึงจังหวัดนครปฐมได้
ทางอากาศ
มีสนามบินหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนามบินกองพลทหารราบที่ 9 และสนามบินสังขละบุรี
อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
2. ด้านสาธารณูปโภค (ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555)
ไฟฟ้า การให้บริการด้านไฟฟ้า ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ เกือบครบทุกหมู่บ้าน โดยภาพรวมกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มี จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,620,130 ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จาหน่าย
และใช้ 19,137,569,213 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ประปา การให้บริการด้านประปา โดยภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มีผู้ใช้น้า
ทั้งสิ้น 376,717 ราย โดยมีปริมาณน้าผลิตจริง 226,866,537 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าขายให้ผู้ใช้
156,003,431 ลูกบาศก์เมตร
อุปกรณ์เทคโนโลยี มีผู้ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2555 ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 จาแนกประเภทเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 71.33 การใช้คอมพิวเตอร์
ร้อยละ 28.52 และการใช้อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 22.75
3. แหล่งน้้า และดิน
แหล่ ง น้้ า มี แ ม่ น้ าสายส าคั ญ หล่ อ เลี้ ย งพลเมื อ ง ได้ แ ก่ แม่ น้ าท่ า จี น แม่ น้ าแม่ ก ลอง แม่ น้ าแคว
นอกจากนี้ ยังมีเขื่อนที่สาคัญในพื้นที่อีกจานวน 7 แห่ง ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ (เขื่อนเจ้าเณร) เขื่อนวชิรา
ลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) เขื่อนแม่กลอง เขื่อนท่าทุ่งนา อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนกระเสียว อยู่ในจังหวัด
สุ พ รรณบุ รี เขื่อ นแก่ ง กระจาน อยู่ ใ นจั ง หวัด เพชรบุรี และเขื่ อ นปราณบุ รี อยู่ ในจั ง หวั ด ประจวบคีรี ขั น ธ์
ตลอดจนมีอ่างเก็บน้า ทะเลสาบ ห้วย หนอง คลอง บึง และระบบชลประทานครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่
คุณภาพดิน มีพื้นทีส่ ่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทาการเกษตร ทั้งการทานา ทาสวน ทาไร่
ปศุสัตว์ และประมง
สรุปภาพรวมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 เป็นพื้นที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
การคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางได้หลายช่องทาง พื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้าหลายสายไหลผ่าน รวมทั้ง
มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

