ข้อมูลทางสังคม
จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี มีพื้นที่ 6,225.138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,890,712 ไร่ เปรียบเสมือนประตูที่เข้า
สู่ภาคใต้ของประเทศ ด้วยตั้งอยู่ในจุดที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคอื่น ๆ กับภาคใต้ การคมนาคมทางบก
ระหว่างภาคใต้กับส่วนอื่น ๆ ของประเทศ จะต้องเดินผ่านเมืองเพชรบุรีทั้งสิ้น จังหวัดเพชรบุรีมีอาณา
เขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จดอาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอาเภออัมพวากับอาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก จดติดอ่าวไทย
ทิศใต้
จดอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก จดประเทศสหภาพพม่า
ภูมิประเทศ

ด้านตะวันตกในเขตอาเภอท่ายางและอาเภอหนองหญ้าปล้อง

ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันและค่อย ๆ ลาดต่าลงมาทางทิศตะวันออกเกิดเป็นสัน
ปันน้าให้ไหลสู่ ประเทศพม่าทางทิศตะวันตกส่วนหนึ่งอีกส่ วนไหลมาทางทิศตะวันออก เป็นต้นน้า
เพชรบุรีและ แม่น้าปราณบุรี สภาพเช่นนี้ทาให้ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี อุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแร่ธาตุแต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยมากเพราะเป็นแดนกันดาร ผู้ที่
อาศัยอยู่เป็นชาวกะเหรี่ยงและกะหร่างที่อพยพข้ามแดนมาจากพม่า
ทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบกว้างใหญ่ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นที่ราบลุ่ ม
แม่น้าและที่ราบชายฝั่งทะเล เขตที่ราบลุ่มแม่น้าเปรียบเสมือนเป็นเส้นโลหิตของชาวเพชรบุรีด้วย เป็น
แหล่งอู่ข้าวอู่น้าที่สมบูรณ์จึงมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหน่าแน่น มีพื้นที่ตั้งแต่เขตอาเภอ บ้านลาด
อาเภอท่ายาง บางส่วนของอาเภอหนองหญ้าปล้อง และอาเภอชะอา ส่วนบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล
เริ่มตั้งแต่ปากอ่าวบางตะบูนจนถึงเขตอาเภอชะอา จัดเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่มีความสาคัญ ของจังหวัด
เพราะใช้ประโยชน์ส าหรับ การทาการประมงและการท่องเที่ยว ปัจจุบันชายฝั่ งทะเลที่ยาวถึง 82
กิโลเมตร ได้รับการพัฒนาตัดถนนหนทาง สร้างโรงแรม รีสอร์ท เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวที่เพิ่ม
จานวนขึ้นมากมาย
ภูมิอากาศ จังหวัดเพชรบุรีมี 3 ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเถือนตุลาคมมีอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีผลทาให้
ฝนตกชุก ส่วนเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูไปสู่ฤดูหนาว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาดังกล่าว ทาให้อากาศหนาวเย็น
ฤดู ร้ อ นเริ่ ม ตั้ง แต่ เดื อ นมี นาคมถึง เดื อนเมษายน ในช่ ว งเวลานี้ เมื องเพชรได้ รั บ
อิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ ทาให้น้าทะเลขุ่นและมีคลื่นลมแรง
ช่ว งเวลาที่ เ หมาะสมกั บการท่อ งเที่ ย วมากที่สุ ด ในภู มิ ภ าคแถบนี้คื อ ช่ ว งเดื อ น
ธันวาคมถึงเดือนเมษายน เพราะมีปริมาณฝนตกน้อยและมีแสงแดดร้อยละ 50 ของสถิติทั้งปี
ประชาการและอาชีพ ประชากรของเมืองเพชรบุรีมีประมาณ 431,202 คน
(2534) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก โดยอาศัยจากแหล่งแม่น้าเพชรบุรี
แม่น้าบางกลอย และแม่น้าบางตะบูน
ปัจจุบั นเขตอาเภอท่ายาง อาเภอชะอา อาเภอบ้านลาด เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มี
ชื่อเสียงมากคือ ชมพู่ ส้มโอ ละมุด และมะนาว ผลไม้เหล่านี้มีมูลค่าผลผลติสูงเป็นอันดับ 1 รองลงมา
คือพืชไร่ (ข้าวโพด อ้อย สับปะรด) และพืชผัก (มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง กะหล่าปลี ) และข้าว ซึ่งมี
แนวโน้มในการใช้พื้นที่ปลูกลดลงทุกปี อาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็ด และไก่ ยังเป็นอาชีพ
เสริมในบางอาเภอ เช่น อาเภอเมือง อาเภอท่ายาง อาเภอเขาย้อย และ อาเภอแก่งกระจาน
ชายฝั่งทะเลตะวันออกคือ อาเภอบ้านแหลม อาเภอชะอา เป็นต้น ประกอบไปด้วย
ป่าชายเลน หาดโคลน และหาดทรายเป็นแนวยางถึง 82 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ทาประมง
ชายฝั่งเป็นอาชีพหลัก

การปกครอง

จังหวัดเพชรบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อาเภอ คือ
1. อาเภอเมืองเพชรบุรี
2. อาเภอเขาย้อย
3. อาเภอหนองหญ้าปล้อง
4. อาเภอชะอา
5. อาเภอท่ายาง
6. อาเภอแก่งกระจาน
7. อาเภอบ้านลาด
8. อาเภอบ้านแหลม

คำขวัญจังหวัดเพชรบุรี
เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้าศิลปะ แดนธรรมทะเลงาม

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีที่น่าสนใจ
พระราชวังพระนครคีรี หรือ เขาวัง
พระราชวังบนเขาสูงแห่งนี้นับเป็นสั ญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี กล่าวได้ว่า หากมาเมือง
เพชรบุรีแล้วไม่ได้ขึ้นเขาวังก็ดูเหมือนว่ายังมาไม่ถึงเมืองเพชรบุรี ในการขึ้นชมเขาวังมีอยู่ 2 วิธี คือ
การเดินขึ้นชมเขาวัง และการใช้บริการเคเบิลคาร์หรือรถรางไฟฟ้า บริเวณพระราชวังพระนครคีรีแห่ง
แรกที่จะแนะนาให้ไปชมคือ
พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ ภายในจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุ เปิดให้ ประชาชน
ทั่ว ไปเข้ าชม โบราณวัต ถุที่ตั้ งแสดงนั้ นล้ ว นเป็ นโบราณวัตถุ ที่พบภายในพระราชวั งแห่ งนี้ เช่ น
กระจกบานใหญ่ และโต๊ะเล็กสาหรับวางของ ตุ๊กตาโลหะฝีมือช่างชาวยุโรป รวมทั้งเครื่องใช้ในห้อง
พระบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น
พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรค์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานโบราณวัตถุที่น่าสนใจ เช่น แท่น
พระบรรทมของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว
พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรประสาท ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระที่นั่งราชธรรมสภา เป็นศิลปะผสมระหว่างไทย จียและตะวันตก กล่าวคือ เป็น พระที่
นั่งชั้นเดียวคล้างเก๋งจีนมีประตูหน้าต่างเป็นวงโค้งตกแต่งด้วยเสาปลอมติดผนัง ส่วนที่ หัวเสานั้น
เป็นศิลปะกรีกแบบไอโอนิค เหนือหัวเสาทาลวดลายลักาณะเป็นลูกโลกและดอกไม้ ใบไม้ประดิษฐ์
หอชัชวาลเวียงชัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอชัชวาล
เวียงชัยนี้ไว้สาหรับทอดพระเนตรดวงดาว
พระสุทธเสลเจดีย์ เป็นเจดีย์สีเทาอมเขียวทาด้วยหินอ่อนสร้างโดยวิธีพิสดาร คือสลักหิน
อ่อนเป็นชิ้นส่วนประกอบเสร็งที่เกาะสีชัง แล้วรื้อเอาลงเรือมาประกอบใหม่ที่นี่ นับว่าน่าทึ่ง ไม่
น้อยในความสามารถและความพยายาม
พระธาตุจอมเพชร เป็นเจดีสีขาวภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน
พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง ไม่ไกลจากเขาวังมากนัก อยู่ในความรับผิดชอบ
ของทหาร ต้องทาหนังสือติดต่อถึงผู้บังคับการฯ กองพันที่ 3 กองพันทหารราบที่ 11 รักษา
พระองค์ จังหวัดทหารบกเพชรบุรีเสียก่อนเพื่อขออนุญาตเข้าชม ทางหน่วยราชการมีมัคคุเทศก์
บรรยายและนาเข้าชมพระราชวังแห่งนี้ด้วย ในการเข้าชมนั้นจะต้องเข้าทางประตูด้านหลัง จุดแรกที่
เห็นคือห้องโถงกลมใหญ่ หลังคาเป็นรูปโดม ด้านข้าง 2 ด้านมีบันไดวนโค้งขึ้นไปสู่ชั้นสอง ที่มุมทาง
ขึ้นบันไดด้านขวาและซ้ายประดิษฐานพระบรมรูปปั้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ ผู้ทรงก่อตั้งพระราช
นิเวศน์แห่งนี้ ขึ้นบันไดวนไปที่ชั้นบน สิ่งที่เห็นได้ก่อนเป็ นอันดับแรกคือ ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวโตที่
ตกแต่งอยู่ตามราวเสา ห้องชั้นบนส่วนใหญ่ปูด้วยพื้นไม้และมีสภาพห้องโล่ง ๆ ผนังห้องตกแต่งด้วย
ไม้แกะสลัก บางห้องบุเสาด้วยทองเหลืองดุนลายเมื่อเปิดไปจะสะท้อนแสงมลังเมลือง ให้บรรยากาศ
แบบโบราณ ช่องหน้าต่างประดับด้วยกระจกสีเป็นลวดลายต่าง ๆ วนลงมาที่ชั้นล่าง ผนังห้องบาง
ห้องประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ เช่นเดียวกับห้องโถงกลมห้องแรก ตรงกลางจะมีทางเดินออกไปสู่
สวนน้าพุเล็ก ๆ ด้วย

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ระเบียบในการเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวันคือ ก่อนเข้าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ป้อมยาม
แลกบัตรประจาตัวเพื่อรับบัตรผ่านก่อน เพราะพระราชวังแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตารวจ
ความสวยงามสงบและร่มรื่นเป็นสิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้ามาในเขตพระราชวัง จามจุรีเก่าแก่แผ่กิ่งก้านให้ร่ม
เงาร่ ว มกั บ ลมทะเลที่ พั ด มาเป็ น ระยะ ช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศให้ น่ า รื่ น รมย์ ยิ่ ง ขึ้ น พระราชนิ เ วศน์
มฤคทายวัน ประกอบด้วยพระที่นั่งองค์ใหญ่ 3 องค์ องค์ที่อยู่ด้านในสุดนับจากประตูพระราชวัง
ด้านหน้าได้แก่ “พระที่นั่งสมุทพิมาน” อันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีพระวรชายา “พระที่นั่งสโมสรเสวกามาคตย์” นั้นเป็นอาคารสอง
ชั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่กั้นฝาใช้เป็นโรงละครและเป็นที่ชุมนุมในโอกาสต่าง ๆ ปัจจุบันได้มีการซ่อมแซม
พระราชนิเวศน์มฤคทายวันให้กลับคืนสู่สภาพที่สวยงามดังเดิมสาเร็จไปหลายส่วนแล้ว เช่น พระตาหนัง
ที่เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ห้องทรงพระอักษร ห้องบรรทม ห้อง
สรง เป็นต้น
ถ้าอยากทราบว่าสภาพก่อนหน้านี้ดูทรุดโทรมขนาดไหน เขาก็จัดห้องแสดงภาพ ตลอดจน
เรื่องราว มีประวัติความเป็นมาต่าง ๆ ที่น่าสนใจศึกษาไว้ให้ชมเป็นความรู้

หาดชะอ้า
ชายหาดชะอาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่รู้จักกันเป็นอย่างดี อยู่ห่างจากตัวเมือง
เพชรบุรี 41 กิโลเมตร ถ้าหากเดินทางไปจากตัวเมือง ทางเข้าหาดชะอาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
เลี้ยวเข้าไปอีกเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตรก็จะถึงชายหาด หากมาที่หาดชะอานี้จะเช่ามาขี่ชมหาด
หรือจะเล่นกับระลอกคลื่นก็ได้ สาหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความผาดโผนทางชายหาดก็มีบริการให้เช่า
เรือสกูตเตอร์ขับเล่นชมหาดและยังมีบ้านพัก โรงแรม บังกโล ให้เช่าอีกด้วย

หาดปึกเตียน
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อาจเรียกได้ว่าเพชรของเมืองเพชรบุรี เพราะที่นี่นอกจากชายหาดจะ
สวยงามแล้ ว ยั ง สงบ ไม่ มี ผู้ ค นพลุ ก พล่ า นอาจเป็ น ด้ ว ยการประชาสั ม พั น ธ์ ยั ง ไม่ ก ว้ า งขวางนั ก
ชายหาดปึกเตียนอยู่ในตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง ห่างจากหาดเจ้าสาราญไปทางทิศใต้ประมาณ
7
กิโลเมตร ถ้าเดินทางไปตามถนนเพชรเกษมถึงอาเภอท่ายาง แล้วเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกคลอง
ชลประทานสาย 2 ตรงไปตามถนนสายนี้ประมาณ 15 กิโลเมตร ก็จะถึงชายหาดแห่งนี้

หาดเจ้าส้าราญ
อยู่ห่างจากตลาดเมืองเพชรประมาณ 15 กิโลเมตร ในอดีตเป็นหาดที่เคยได้รับความชื่นชม
ว่างามสะอาด ปัจจุบันแม้ความสะอาดจะลดน้อยไปบ้าง แต่ธรรมชาติที่นี่ยังคงเป็นที่ควรค่าแก่การมาก
พักผ่อน
จากหาดเจ้าสาราญไปทางทิศใต้อีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงหาดแหลมหลวงซึ่งเป็นหาดที่
ไม่มีคนพลุกพล่านและหาดทรายยังขาวสะอาด

เขาย้อย
เขาย้อยอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเพชร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 22 กิโลเมตร ที่นี่ก็มีถ้า
หลายถ้าให้ชม สิ่งสาคัญภายในถ้าก็คือพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธบาทจาลอง หากนักท่องเที่ยว
มาในช่วงวันมาฆบูชา จะได้เห็นบรรยากาศความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่พากันพาปิด
ทองและมีงานสมโภชในช่วงเวลาดังกล่าว สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนถึงเขาย้อยแล้ว อยากจะ
แนะนาให้เดินทางต่อไปที่บ้านดอนทราย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจนเกินไปนัก เพราะที่บ้านดอนทรายมีดอกไม้
งามน่าชมยิ่งนัก

ถ้าเขาหลวง
ถ้าคุณชอบเที่ยวถ้า ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร ก็คือเขาหลวงซึ่งเป็นลูกเขาขนาด
เล็กยอดสูงเพียง 92 เมตร แต่มีถ้าที่ใหญ่สวยงามและสาคัญที่สุดของเมืองเพชรบุรี ภายในถ้าเป็น
เหมือนห้องโถงใหญ่ มีแสงสว่างส่องจากปากช่องบนเพดานถ้ารอบห้องโถงใหญ่ของถ้านั้น มี
พระพุทธรูปใหญ่น้อยประดิษฐานอยู่มากมาย และยังมีหินงอกหินย้อยธรรมชาติ ซึ่งงามเลื่อมพราย
น่าตื่นตายิ่งนัก

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เพชรบุรีนอกจากจะมีหาดทรายชายทะเลงามตาหลายแห่งแล้ว ยังมีแหล่งธรรมชาติป่าเขาไว้
ให้ลุยทดสอบสมรรถภาพความแกร่งอีกด้วย นั่นคืออุทยานแห่งชาติที่นับได้ ว่ากว้างใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ

ภายในเขตอุทยานฯ นี้มีจุดที่น่าสนใจหลายแห่ง สาหรับผู้ที่ประสงค์จะแล่นเรือเล่นที่นี่มี
ทะเลสาบกว้างใหญ่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร แต่ถ้าต้องการความสงบในท่ามกลางความ
สวยงามของหินผาบริเวณป่าสนเขาธรรมชาติเป็นจุดที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด ที่นั่นเป็นจุดชมวิวที่งาม
ยิ่งสร้างความประทับใจสาหรับคนที่รักธรรมชาติมานักต่อนักแล้ว
เขาพะเนินทุ่ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง ที่ยอดเขานั้นเป็นทุ่งหญ้า ในตอนเช้าตรู่ผู้
มาเยือนจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกซึ่งปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
อีกหลายแห่ง เช่น น้าตกทอทิพย์ สูง 4 ชั้น อยู่ห่างจากเขาพะเนินทุ่ง 15 กิโลเมตร
ถ้าในใจจะมาพักแรม ติดต่อได้ที่กรมป่าไม้ ซึ่งมีบ้านพักไว้ให้บริการ สาหรับการเดินทางไป
ตามเส้นทางเดียวกับเขื่อนแก่งกระจาน แต่เลยลึกเข้าไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร

       

