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ข้ อมูลทั่วไปของจังหวัดราชบุรี
สัญลักษณ์และตราประจาจังหวัด ตราประจาจังหวัดราชบุรีเป็ นรู ปเครื่ องราชกกุธภัณฑ์ของ
พระมหากษัตริ ย ์ 2 สิ่ ง คื อ พระแสงขรรค์ชัย ศรี ป ระดิ ษ ฐานอยู่บ นบันไดแก้ว และฉลองพระบาทคู่
ประดิษฐานอยูบ่ นพานทอง หมายถึง เครื่ องแสดงถึงความเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน
คาขวัญประจาจังหวัด คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ างาม ตลาดน้ าดาเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยีส่ กปลาดี
ต้นไม้ประจาจังหวัด ต้นโมกมัน
ดอกไม้ประจาจังหวัด ดอกกัลปพฤกษ์
1. ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีมีชื่ออันเป็ นมงคลยิง่ หมายถึง “เมืองพระราชา” จากการศึกษาและขุดค้นของ
นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีพบว่า ดิ นแดนแถบลุ่มแม่น้ าแม่กลองแห่ งนี้ เป็ นถิ่นฐานที่อยูอ่ าศัยของ
คนหลายยุคหลายสมัยและมีความรุ่ งเรื องมาตั้งแต่อดี ต จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ทาให้เชื่อได้วา่ มีผคู ้ นตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นบริ เวณนี้ต้ งั แต่ยคุ หินกลางตลอดจนได้คน้ พบเมืองโบราณสมัยทวา
ราวดีที่ตาบลคูบวั อาเภอเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ ง
ราชวงศ์จกั รี ได้เคยดารงตาแหน่ งหลวงยกกระบัตรเมื องราชบุ รีในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย ซึ่ ง
ในช่วงปลายสมัย กรุ งศรี อยุธยาและตอนต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่า
เมืองราชบุรีเป็ นเมืองหน้าด่านที่สาคัญและเป็ นสมรภูมิการรบหลายสมัยโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกได้ยกทัพมาตั้งรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายครั้ง ครั้งสาคัญที่สุดคือสงครามเก้าทัพ
ต่อมา พ.ศ. 2360 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างกาแพงเมือง
ใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าแม่กลองตลอดมาจนถึงปั จจุบนั ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. 2437 ได้ทรงเปลี่ ยน
การปกครองส่ วนภูมิภาคโดยรวมหัวเมื องต่างๆ ที่ อยู่
ใกล้ชิดกันตั้งขึ้นเป็ นมณฑลและได้รวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี
เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขนั ธ์ รวม 6 เมือง ตั้งขึ้นเป็ นมณฑลราชบุรี ตั้งที่บญั ชาการมณฑล ณ ที่
เมืองราชบุรีทางฝั่งขวาของแม่น้ า
แม่กลอง (ปัจจุบนั คือ ศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่า) ต่อมา
ใน พ.ศ.2440 ได้ยา้ ยที่บญั ชาการเมืองราชบุรีจากฝั่งซ้ายกลับมาตั้งรวมอยูแ่ ห่งเดียวกับศาลาว่าการมณฑล
ราชบุรีทางฝั่ งขวาของแม่น้ า
แม่กลอง จนถึ ง พ.ศ. 2476 เมื่อได้มีการยกเลิกการปกครองแบบ
มณฑลทั้งหมด มณฑลราชบุ รีจึงถู กยกเลิ กและคงฐานะเป็ นจังหวัดราชบุรีจนถึ งปั จจุบนั (สานักงาน
จังหวัดราชบุรี, 2552)
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2. ลักษณะทีต่ ้งั และอาณาเขต
จังหวัดราชบุ รีต้ งั อยู่ในภาคกลางด้านทิ ศตะวันตกและมีพ้ืนที่ ชายแดนติดกับสหภาพพม่า
โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี เป็ นแนวพรมแดนสันปั นน้ า ระยะความยาว 73 กิโลเมตร ระหว่างเส้นรุ ้ งที่ 13
องศา 10 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 45 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 10 ลิปดาตะวันออกถึง
100 องศา 5 ลิปดาตะวันออก อยูห่ ่ างจากกรุ งเทพฯ ประมาณ 100 กิ โลเมตร มีแม่น้ า แม่กลองซึ่ งเป็ น
แม่น้ าสายหลักที่สาคัญไหลผ่านในเขตจังหวัดราชบุรีประมาณ 67 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 5,196.462
ตารางกิโลเมตร หรื อ 3,247,789 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 11.27 ของเนื้ อที่
ภาคตะวันตก 8 จังหวัด
(องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดราชบุรี, 2556, หน้า 4-22) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กับ อ าเภอท่ า มะกา อ าเภอท่ า ม่ ว ง และอ าเภอด่ า นมะขามเตี้ ย จัง หวัด
กาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอเขาย้อย และอาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิ ศ ตะวันออก ติ ดต่ อกับ อาเภอสามพราน อาเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม อาเภอบ้า นแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร อาเภออัมพวา อาเภอบางคนที และอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติ ดต่อกับ ตาบลบางคายู อาเภอเมตตา จังหวัดทวาย สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพ
เมียนมาร์
3. เขตการปกครอง
3.1 การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มีหน่วยงานราชการที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของผูว้ า่
ราชการจังหวัด ประกอบด้วย ส่ วนราชการระดับจังหวัด แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ หน่ วยราชการบริ หาร
ส่ วนภูมิภาคประจาจังหวัดและหน่วยราชการบริ หารส่ วนกลาง
3.2 การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนจัง หวัด 1 แห่ ง
เทศบาล 34 แห่ง และองค์การบริ หารส่ วนตาบล 77 แห่ง รวม 112 แห่ง ดังนี้
1) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ง
2) เทศบาลเมือง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองบ้านโป่ ง เทศบาลเมือง
โพธาราม
3) เทศบาลตาบล 31 แห่ง ดังนี้
3.1) อาเภอเมืองราชบุรี จานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบลหลักเมือง (ตาบล
โคกหม้อ ตาบลพงสวาย) เทศบาลตาบลเขางู (ตาบลเจดี ยห์ ักบางส่ วน ตาบลเกาะพลับพลา บางส่ วน)
และเทศบาลตาบลห้วยชินสี ห์ (ตาบลอ่างทอง) เทศบาลตาบลหลุมดิน (ตาบลหลุมดิน)
3.2) อาเภอบ้านโป่ ง จานวน 5 แห่ ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบลท่าผา (ตาบลท่าผา
ตาบลปากแรตบางส่ วน) เทศบาลตาบลกระจับ (ตาบลหนองอ้อบางส่ วน ตาบลดอนกระเบื้องบางส่ วน)
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก (ตาบลกรับใหญ่บางส่ วน) และเทศบาลตาบลกรับใหญ่ (ตาบลกรับใหญ่)
เทศบาลตาบลเบิกไพร (ตาบลเบิกไพร)
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3.3) อาเภอโพธาราม จานวน 8 แห่ ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบลหนองโพ (ตาบล
หนองโพบางส่ วน) เทศบาลตาบลบ้า นเลื อก (ตาบลบ้านเลื อก) เทศบาลตาบลเจ็ดเสมียน (ตาบลเจ็ด
เสมียน) เทศบาลตาบลเขาขวาง (ตาบลชาแระบางส่ วน ตาบลเตาปูนบางส่ วน ตาบล
นางแก้ว ตาบล
เขาชะงุม้ บางส่ วน) เทศบาลตาบลบ้านสิ งห์ (ตาบลบ้านสิ งห์ ) เทศบาลตาบลบ้านฆ้อง (ตาบลบ้านฆ้อง)
เทศบาลตาบลดอนทราย (ตาบลดอนทราย) และเทศบาลตาบลคลองตาคต (ตาบล คลองตาคต)
3.4) อาเภอดาเนิ นสะดวกจานวน5 แห่ งประกอบด้วยเทศบาลตาบลดาเนิ นสะดวก
(ตาบลดาเนิ นสะดวก ตาบลศรี สุราษฎร์ บางส่ วน ตาบลสี่ หมื่นบางส่ วน ตาบลท่านัดบางส่ วน ตาบลตา
หลวงบางส่ วน) และเทศบาลตาบลศรี ดอนไผ่ (ตาบลประสาทสิ ทธ์บางส่ วน ตาบล
ศรี สุราษฎร์
บางส่ วน ตาบลดอนไผ่บางส่ วน) เทศบาลตาบลบ้านไร่ (ตาบลบ้านไร่ ) เทศบาลตาบล
บัวงาม
(ตาบลบัวงาม) เทศบาลตาบลประสาทสิ ทธิ์ (ตาบลประสาทสิ ทธิ์ )
3.5) อาเภอบางแพ จานวน 2 แห่ ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบลบางแพ (ตาบล วัง
เย็น ตาบลบางแพ) เทศบาลตาบลโพหัก (ตาบลโพหัก)
3.6) อาเภอปากท่อ จานวน 2 แห่ ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบลปากท่อ (ตาบล ปาก
ท่อบางส่ วน) เทศบาลตาบลทุ่งหลวง (ตาบลทุ่งหลวง)
3.7) อาเภอจอมบึง จานวน 2 แห่ ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบลจอมบึง (ตาบล จอม
บึงบางส่ วน) เทศบาลตาบลด่านทับตะโก (ตาบลด่านทับตะโกบางส่ วน)
3.8) อาเภอวัดเพลง จานวน 1 แห่ ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบลวัดเพลง (ตาบล วัด
เพลงบางส่ วนตาบลเกาะศาลพระบางส่ วน)
3.9) อาเภอสวนผึ้ง จานวน 2 แห่ ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบลสวนผึ้ง (ตาบลสวน
ผึ้งบางส่ วน) เทศบาลตาบลบ้านชัฏป่ าหวาย (ตาบลป่ าหวายบางส่ วน ตาบลท่าเคยบางส่ วน)
4) องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) จานวน 77 แห่ง ดังนี้
4.1) อาเภอเมืองราชบุรี จานวน 17 แห่ ง ประกอบด้วย คุง้ กระถิน คุง้ น้ าวน เจดี ย ์
หัก หนองกลางนา ดอนตะโก น้ าพุ บ้านไร่ คูบวั ห้วยไผ่ หิ นกอง ท่าราบ ดอนแร่ เกาะพลับพลา บางป่ า
สามเรื อน เขาแร้งและพิกุลทอง
4.2) อาเภอบ้านโป่ ง จานวน 11 แห่ ง ประกอบด้วย สวนกล้วย หนองกบ หนองปลา
หมอ คุง้ พะยอม เขาขลุง ดอนกระเบื้อง นครชุมน์ บ้านม่วง ลาดบัวขาว หนองอ้อและปากแรต
4.3) อาเภอโพธาราม จานวน 11 แห่ ง ประกอบด้วย หนองกวาง เตาปูน ท่าชุ มพล
หนองโพ ชาแระ คลองข่อย สร้อยฟ้ า เขาชะงุม้ ธรรมเสน ดอนกระเบื้องและบางโตนด
4.4) อาเภอดาเนินสะดวก จานวน 8 แห่ ง ประกอบด้วย ดอนกรวย ดอนคลัง ดอน
ไผ่ ขุนพิทกั ษ์ ท่านัด ตาหลวง แพงพวยและสี่ หมื่น
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4.5) อาเภอปากท่อ จานวน 10 แห่ ง ประกอบด้วย หนองกระทุ่ม ดอนทราย ปาก
ท่อ (รวมกับตาบลวันดาว) ป่ าไก่ อ่างหิ น วังมะนาว วัดยางงาม บ่อกระดาน ยางหักและ ห้วยยาง
โทน
4.6) อ าเภอจอมบึ ง จ านวน 6 แห่ ง ประกอบด้ ว ย รางบัว ปากช่ อ ง เบิ ก ไพร
แก้มอ้น ด่านทับตะโกและจอมบึง
4.7) อาเภอบางแพ จานวน 4 แห่ ง ประกอบด้วย วัดแก้ว หัวโพ ดอนใหญ่และ ดอน
คา
4.8) อาเภอวัดเพลง จานวน 3 แห่ ง ประกอบด้วย เกาะศาลพระ จอมประทัดและวัด
เพลง
4.9) อาเภอสวนผึ้ง จานวน 4 แห่ ง ประกอบด้วย สวนผึ้ง ป่ าหวาย ท่าเคยและตะนาว
ศรี
4.10) อาเภอบ้านคา จานวน 3 แห่ ง ประกอบด้วย บ้านคา หนองพันจันทร์ และบ้าน
บึง
4. ลักษณะภูมิประเทศ
4.1 พื้นที่ภูเขาสู ง ได้แก่บริ เวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่าและเขตแดนด้าน
ใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็ นเทือกเขาสู งอุดมด้วยป่ าดิบ ป่ าเบญจพรรณ ป่ าเต็งรังและป่ าไม้ ใน
ระดับความสู งตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร ในเขตอาเภอสวนผึ้ง อาเภอบ้านคาและอาเภอปากท่อด้าน
ตะวันตก
4.2 พื้ น ที่ ร าบสู ง ได้แ ก่ บ ริ เ วณถัด จากบริ เ วณเทื อ กเขามาทางด้า นตะวัน ออก จนถึ ง
ตอนกลางของพื้นที่ จงั หวัด มีลกั ษณะเป็ นที่ราบสู งและ ที่เนิ นลาด มีแม่น้ าภาชี และลาห้วยสาขา เป็ น
สายน้ าหลัก สภาพเนื้ อดิน เป็ นดินปนทรายมีการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสู งถึง
ปาน
กลาง อยู่ในเขตอาเภอสวนผึ้ง อาเภอบ้านคา อาเภอจอมบึงและด้านตะวันตกของอาเภอปากท่อ อาเภอ
เมืองราชบุรี อาเภอโพธารามและอาเภอบ้านโป่ ง
4.3 ที่ราบลุ่ม ได้แก่บริ เวณสองฝั่งแม่น้ าแม่กลอง และด้านตะวันออกของพื้นที่จงั หวัด เนื้ อ
ดิ น เป็ นดิ น ร่ ว นและดิ น ร่ ว นปนดิ น เหนี ย ว มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ มี ร ะบบชลประทานแม่ ก ลองใหญ่
ครอบคลุมทัว่ พื้นที่ ได้แก่ บริ เวณเขตอาเภอบ้านโป่ ง อาเภอโพธาราม อาเภอบางแพ อาเภอเมืองราชบุรี
และอาเภอปากท่อ
4.4 ที่ ร าบลุ่ ม ต่ า ได้ แ ก่ บ ริ เวณตอนปลายของแม่ น้ าแม่ ก ลองที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ จัง หวัด
สมุทรสงคราม อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1-2 เมตร ดินมีความสมบูรณ์เหมาะแก่การทาสวนผัก ผลไม้
5. ลักษณะภูมิอากาศ
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ลัก ษณะภู มิ อากาศได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉี ย งใต้ แต่เนื่ องจากมี เทื อกเขา
ตะนาวศรี ก้ นั อยูจ่ ึงทาให้ได้รับลมมรสุ มจากอินเดีย และทะเลอันดามันไม่เต็มที่ จึงมีฝนตกน้อยในพื้นที่
อาเภอที่ติดต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี ได้แก่ อาเภอสวนผึ้ง จอมบึงและอาเภอบ้านคา ฝน
ส่ วน
ใหญ่จะถูกพัดเลยไปตกในแถบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง และด้านตะวันออกของพื้นที่จงั หวัด
6. การท่องเทีย่ ว
อาเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ พระปรางค์วดั มหาธาตุวรวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติราชบุรี
เมืองโบราณคูบวั ค่ายภาณุ รังษี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พิพิธภัณฑ์ทหารช่ างเทือกเขางู ถ้ าระฆัง เขาแก่น
จัน ทร์ สวนสาธารณะจัก รี อ นุ ส รณ์ ส ถาน เขาวัง วัด หนองหอย วัด อรั ญ ญิ ก าวาส ถ้ า เขาบิ น สวน
พฤกษศาสตร์ วรรณคดีภาคกลาง วัดช่องลม ศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าตีนจก จิปาถะภัณฑสถาน บ้านคู
บัว โรงงานเถ้า ฮง ไถ่ โรงงานรัตนโกสิ นทร์ เซรามิกค์ 4
อาเภอบ้า นโป่ ง ได้แก่ สระน้ า โกสิ นารายณ์ พุท ธสถานพระศากยะมัย มุ นีกู้อนันตระชัย
(พุทธสถาน 150 ไร่ ) วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านวัดม่วง บึงกระจับ และหนองอ้อวอเตอร์เวิลด์
อาเภอโพธาราม ได้แก่ วัดขนอนหนังใหญ่ ค่ายหลวงบ้านไร่ วัดคงคารามและจิตรกรรมฝา
ผนังวัดคงคาราม วัดเขาช่องพรานและค้างคาวเขาช่องพราน วัดพระศรี อารย์ โบสถ์ทองคา ร้อยล้านศิลปะปูนปั้ น ศูนย์การเรี ยนรู ้ -ค่ายพุทธบุตร-การฝึ กกล่าวสุ นทรพจน์ สหกรณ์ โคนม วัดถ้ าน้ า วน
อุทยานเขาน้อย ถ้ าสาลิกา ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน เขาปากกว้าง สวนศิลป์ บ้านดิน สุ นทรี แลนด์แดน
ตุก๊ ตา
อาเภอดาเนิ นสะดวก ได้แก่ ตลาดน้ าดาเนิ นสะดวก ตลาดน้ าดาเนิ นฯ เก่ า (คลองลัดพลี )
หมู่บา้ นช้าง และดาเนิ นสะดวก สวนน้ าตาลบัง เละสวนงู เด็กไทย (สุ ขโชครี สอร์ ท ) ศาลวิหารหลวง
พ่อบ้านแหลม-หลวงพ่อเขาตะเครา ศูนย์วฒั นธรรม 8 ชนเผ่า วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
วัด
ราษฎร์ เจริ ญธรรม วัดปราสาทสิ ทธิ์ ประวัติศาสตร์ ก ารขุดคลองดาเนิ นนสะดวก-เส้ นทางคมนาคม
เศรษฐศาสตร์ ต้ งั แต่อดีตถึงปั จจุบนั ตลาดน้ าวัดปราสาทสิ ทธิ์ วัดโชติทายการามบ้านไทยทรงดา รอยัล
ไทยแฮนด์ดิคราฟเซนเตอร์ ดาเนินสปายา
อาเภอวัดเพลง ได้แก่ วัดเกาะศาลพระ โบราณสถานโคกวิหาร โบราณสถาน
โคก
นายผาด วัดเพลง วัดแจ้งเจริ ญ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โบสถ์คริ สต์พระหฤทัย ฟาร์ มชวนชม ไพสิ ฐฟาร์ ม
อาเภอปากท่อ ได้แก่ อุ ทยานเฉลิ มพระเกี ยรติ ไทยประจัน วัดเขาถ้ าทะลุ ศูนย์การเรี ยนรู ้
ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเหล่ามะละกอ มาลัย ออสทริ ช ฟาร์ ม ราชบุรี
อาเภอบางแพ ได้แก่ อุ ท ยานหุ่ นขี้ ผ้ ึง สยาม ศาลเจ้า แม่ ลิ้ม กอเหนี่ ย ววัดท่า ราบ วัดหัวโพ
หลวงพ่อ แช่ ม วัด ดอนเซ่ ง วัด แหลมทอง หลวงพ่ อแปลกวัด ล าน้ า วัด ดอนพรหม-ศู น ย์ว ฒ
ั นธรรม
ไทยทรงดา สานักแม่ชีไทยทัพโพธิ์ ทอง สวนกล้วยไม้ NEO (คุณแซม) เกษตรกรรมผสมผสาน สวน
องุ่น สวนมะม่วง สวนฝรั่ง บ่อเลี้ยงกุง้ ก้ามกาม ไร่ ปลูกรัก ฟลาวเวอร์ แลนด์
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อาเภอจอมบึ ง ได้แก่ ถ้ า จอมพล และสวนสั ต ว์เ ปิ ดเขาประทับ ช้าง สวนพฤกษศาสตร์
วรรณคดี วัดวาปี สุ ทธาราม (ตลาดควาย) วัดทุ่งกระถิน
อาเภอสวนผึ้ง ได้แก่ เขากระโจม โป่ งยุบ น้ า ตกบ่ อหวี ศู นย์ศึ ก ษาพรรณไม้ป่ า สมเด็ จ
พระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ (สวนป่ าสิ ริ กิ ต์ ิ ) สวนผึ้ ง ออร์ คิ ด น้ า ตกผาชนแดง น้ า ตกห้ ว ยผาก ธารน้ า ร้ อ น
บ่อคลึ ง อุ ทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
น้ าตกเก้าโจนหรื อน้ าตกเก้าชั้น น้ าตกห้วยสวนพลู สวนธรรมรส วัดห้วยผากเทพประทานพร
ไร่
กุหลาบอุษาวดี ธนาคารควาย จุดชมวิวห้วยคอกหมู แก่งส้มแมว พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านภโวทัย
บ้าน
หอมเทียน เดอะซีนเนอร์รี่ วินเทจ ฟาร์ม
อาเภอบ้านคา ได้แก่ ศูนย์ทอผ้ากะเหรี่ ยงบ้านคา วัดป่ าพระธาตุเขาน้อย วัดป่ าตะแบก ไร่
องุ่น พลับพลา น้ าพุร้อนบ้านบึง (โป่ งกระทิง) น้ าตกซับเตย กลุ่มผลิตรากไม้
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่สาคัญของจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ประเพณี สารทลาวของ
ชาวไทยลาวเวียง การละเล่นสะบ้ามอญ พิธีจองโอ๊ะห์ต่าน ประเพณี เสนเรื อนของลาวโซ่ ง ประเพณี กิน
ข้าวห่ อกระเหรี่ ย ง ประเพณี แห่ ดอกไม้ของชาวลาวเวีย ง พิ ธีอญ
ั เชิ ญพระเถรอุ ปคุ ต พิ ธี ตักบาตร เท
โวการเลี้ ยงผี ประเพณี แก้ขา้ วห่ อของไทยลาวเวียง ประเพณี เหยียบหลังกระเหรี่ ย ง ประเพณี ปาดตง
ประเพณี ตกั บาตรน้ าผึ้ง ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี แห่ ขา้ วแช่ (เปิ งสงกรานต์) การตาหูก การตาข้าว
ประเพณี ก ารสู่ ข วัญข้าวบุ ญข้าวจี่ ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ทุ กขตะ พิธี ตอ้ นรั บของชาวบ้า นบาง
โตนด การแห่โคมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
7. การประเมินสภาวะแวดล้อม
การประเมิ น สภาวะแวดล้อ ม (SWOT) ของจัง หวัด ราชบุ รี และองค์ ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดราชบุรี, 2557, หน้า 26-31 : ข้อมูล ณ เดือน
มิถุนายน 2556) โดยมีปัจจัยภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) และปั จจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) สามารถ
สรุ ปได้ ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths : S)
1.1 มีตลาดกลางเกษตรจานวน 2 แห่ ง (ตลาดศรี เมืองและเพชรเมืองราช) ที่สามารถระบาย
สิ นค้าไปสู่ ภาคต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
1.2 มีระยะทางระบบการขนส่ งที่สะดวก และระยะทางไม่ไกลจากกรุ งเทพ (100 กิโลเมตร)
และประเทศเพื่อนบ้าน
1.3 มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปทางการเกษตร และอาหารทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และเล็กเป็ นจานวนมาก สามารถรองรับวัตถุดิบด้านการเกษตรในพื้นที่ได้
1.4 มีผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่นและหลากหลาย
1.5 มีสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวมากเป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศ
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1.6 มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลายครอบคลุ ม ทุ ก ประเภท มี ทุ น ทางวัฒนธรรมที่ เ ป็ น
พื้นฐานการส่ งเสริ มการสร้างคุณค่า มูลค่าด้านการท่องเที่ยว การบริ การและการผลิต
1.7 มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และศูนย์บริ การสาธารณสุ ขครอบคลุมทุกพื้นที่
1.8 มีวฒั นธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่ทุกชนเผ่าให้การยอมรับและส่ งเสริ มการสื บทอด
1.9 สภาพพื้นที่มีลุ่มน้ าเหมาะสมกับการเกษตรและมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้ง
พืชและสัตว์สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
1.10 มีศูนย์ววิ ฒั น์พลเมืองในการป้ องกันและฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดในพื้นที่
1.11 ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์
1.12 มี ก องก าลัง ตั้ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ช ายแดนสามารถเฝ้ าระวัง ได้อ ย่ า งครอบคลุ ม และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
1.13 มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในพื้นที่
1.14 มีพ้นื ที่ติดชายแดนประเทศเมียนม่าร์ สามารถเปิ ดการค้าชายแดนได้
1.15 มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีอานาจหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบใน
การ
แก้ไ ขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นมากถึ ง 112 แห่ ง ครอบคลุ ม ทั้ง
จังหวัดและมีความพร้ อมในด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่ องมือ เครื่ องจักรขนาดใหญ่สามารถรองรับ
การดาเนินโครงการขนาดใหญ่ได้
1.16 เป็ นจั ง หวัด ที่ มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น (ตาม
พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2542) ให้ดูแลรับผิดชอบหลายด้าน เช่น ด้านการจัดการศึกษา การให้การสงเคราะห์คนชรา อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ถนนทางหลวงชนบทหรื อทางหลวงท้องถิ่น
การบริ หาร
จัดการสถานีขนส่ ง เป็ นต้น
2. จุดอ่ อน (Weaknesses : W)
2.1 มูลค่าผลผลิตต่อพื้นที่การเพาะปลูกต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในขณะที่จงั หวัดในกลุ่ม
เดียวกันมีมูลค่าผลผลิตสู งกว่ามูลค่าเฉลี่ยของประเทศ
2.2 เกษตรกรใช้สารเคมีในการผลิตสิ นค้าเกษตรปริ มาณมากทาให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
2.3 ผลตอบแทนจากการท าเกษตรอิ น ทรี ย์ย ัง ไม่ จู ง ใจให้ เ กษตรกรรั ก ษามาตรฐาน
การผลิต
2.4 ขาดการจัดการน้ าเสี ย เป็ นสาเหตุต่อการพัฒนาสิ นค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ยัง่ ยืน
2.5 ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมแปรรู ปทางการเกษตร
2.6 การประชาสัมพันธ์และการบริ หารจัดการด้านการตลาดในด้านท่องเที่ยวยังขาดการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
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2.7 ผูป้ ระกอบการขาดทักษะในการให้บริ การด้านการท่องเที่ยว
2.8 ขาดปัจจัยในด้านอัตลักษณ์ (ภาพลักษณ์ เสน่ห์) ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
2.9 สถานที่พกั สาหรับนักท่องเที่ยวมีขนาดเล็กยังไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่
ได้
2.10 ปั ญหาด้านคุณภาพชี วิตและครอบครัวสู งกว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพชี วิตและครอบครัวของ
ภาคกลางและค่าเฉลี่ยของประเทศ
2.11 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการดารงชีวติ ที่ไม่เหมาะสม
2.12 เด็กนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
ภาษาไทยต่า
2.13 ชุมชนยังมีปัญหาด้านสุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อมชุมชนที่ดี
2.14 สังคมในปั จจุบนั มีจิตสาธารณะไม่เพียงพอเกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2.15 การละเลยต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายทาให้ขาดวินยั ทางสังคม
2.16 มีปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดมีสถิติการจับกุมที่ไม่ลดลง
2.17 ขาดการเตรี ยมพร้อมของภาครัฐและประชาชนสู่ AEC
2.18 พื้นที่ป่าไม้ ที่ดินสาธารณะและที่ดินของรัฐถูกบุกรุ ก
2.19 พื้นที่บางส่ วนมีปัญหาคุณภาพน้ า
2.20 เป็ นพื้นที่ติดชายแดนและเป็ นทางผ่านการลาเลี ยงยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย
2.21 มี ก ารบุ ก รุ กพื้ น ที่ ป่ าบริ เวณแนวชายแดนในการประกอบธุ ร กิ จ ที่ พ ั ก และ
การท่องเที่ยว
2.22 มีการขยายตัวของชุมชนเข้าไปในพื้นที่ป่าบริ เวณแนวชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
2.23 การรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อและกลุ่มบุคคลที่มุ่งหวังผลทางลบเกี่ยวกับสถาบันสาคัญของ
ชาติ
2.24 ประชาชนไม่มีความรู ้ ในการเตรี ยมความพร้ อมรับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและ
ขาดอุปกรณ์การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
2.25 การก าหนดทิ ศ ทางหรื อแนวทางการพัฒนาในระดับ ท้องถิ่ น ส่ ว นใหญ่ ย งั คงให้
ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2.26 บุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่ นของตนเองตลอดจนการบู รณาการระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและ
หน่วยงานในจังหวัด
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2.27 งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในจังหวัดส่ วนใหญ่มีอยูอ่ ย่างจากัด แต่
ปั ญหาความต้องการของประชาชนมี จานวนมากทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง
2.28 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการเท่าที่ควรทาให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ ความคุ ม้ ค่าของงาน
และนาผลที่ได้ไปปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นได้
2.29 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นไม่สามารถดาเนิ นงานตามแผนที่ประกาศให้ประชาชน
ทราบได้
3. โอกาส (Opportunities : O)
3.1 มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน
3.2 รัฐบาลส่ งเสริ มการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในลักษณะกองทุนต่างๆ
3.3 รัฐบาลมีการส่ งเสริ มให้ประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศทาให้จงั หวัดราชบุรีได้รับ
ประโยชน์เนื่องจากมีระยะทางห่างจากกรุ งเทพไม่มากนัก
3.4 กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่ อมโยงเป็ นวงจรภายในกลุ่มจังหวัดทา
ให้นกั ท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น
3.5 รัฐบาลส่ งเสริ มการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่ งออก
3.6 นโยบายด้านโลจิ สติ กส์ ของรั ฐบาลเพื่ อเป็ นศูนย์ก ลางในการขนถ่ า ยสิ นค้า การเปิ ด
ประเทศเข้าสู่ AEC
3.7 นโยบายรัฐบาลกาหนดให้ทุกฝ่ ายเร่ งสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.8 กระแสการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์กาลังเป็ นที่นิยมทาให้พ้ืนที่ป่าไม้ ลุ่มน้ าตามธรรมชาติ
ของจังหวัดสามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้
3.9 ทุกภาคส่ วนให้ความสาคัญต่อสถาบันสาคัญของชาติ
3.10 พื้นที่จงั หวัดราชบุรีไม่อยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงอย่างรุ นแรงด้านภัยธรรมชาติ
3.11 รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการใน
นโยบายของรัฐมากขึ้นทาให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวเพิ่มขึ้น เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
มากขึ้นเพื่อลดความขัดแย้ง
3.12 ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทาให้
สามารถรั บรู ้ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นได้อย่างแท้จริ งและแก้ไขปั ญหาได้อย่า ง
ถูกต้องตรงประเด็น
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3.13 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีสภาท้องถิ่ นที่ สามารถออกกฎหมาย เช่ น
เทศ
บัญญัติ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ระเบี ยบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์
3.14 กฎหมายกาหนดอานาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการบริ หารงานเพื่อ
แก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุ มชนในท้องถิ่ น เช่น ความเป็ นอิสระใน
การก าหนดนโยบาย การบริ หารการจั ด บริ การสาธารณะ การบริ หารงานบุ ค คล การเงิ น
การคลัง และให้การสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานอื่นในจังหวัด
4. อุปสรรค (Threats : T)
4.1 ปั ญ หาภาวะเศรษฐกิ จ โลก โรคระบาดและโรคพื ช มี ผ ลกระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศและผลิตอาหารเพื่อการส่ งออก
4.2 ราคาปั จจัยการผลิตสู งขึ้นทาให้การผลิตสิ นค้าด้านการเกษตรมีตน้ ทุนสู ง
4.3 ขาดทิศทางการเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบตั ิการ
4.4 ความรุ นแรงต่อกระแสการบริ โภคนิยมทาให้ภาคสังคมอ่อนแอ
4.5 ภาวะโลกร้อนส่ งผลต่อสภาพแวดล้อมของจังหวัด เช่น ขาดน้ า ไฟป่ า
4.6 กระแสวัตถุนิยมที่รุนแรงในปั จจุบนั ได้เปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงาม
ของชุมชน
4.7 ขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่การถูกคว้านซื้ อที่ดินจากนายทุ น
ภายนอก
4.8 ผูค้ า้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจาหน่าย/ขนส่ ง ยาเสพติดตลอดเวลา
4.9 การบุกรุ กพื้นที่ป่าไม้แนวชายแดนมีผมู ้ ีอิทธิ พลให้การสนับสนุน
4.10 ไม่สามารถพยากรณ์การเกิดภัยทางธรรมชาติได้
4.11 มีความต้องการแรงงานไร้ ฝีมือจากแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการเนื่ องจาก
ค่าจ้างต่า
4.12 เยาวชนขาดการรับรู ้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติไทยทาให้ไม่เข้าใจในการดารงไว้ซ่ ึ ง
สถาบันของชาติ
4.13 การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศเมื่อเข้าสู่ AEC
4.14 การเกิดความคิดความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ ซึ่ งอาจเป็ นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ าหรื อการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น การไม่
ยอมเสี ยสละพื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็ นต้น
4.15 การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของรั ฐบาลหรื อผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่
ได้รับเลือกตั้งใหม่ในแต่ละครั้งและในแต่ละพื้นที่อาจส่ งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นขาดความต่อเนื่อง
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4.16 การกาหนดแนวทางและหลัก เกณฑ์ต่า งๆ จากส่ วนกลางให้องค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นถื อปฏิ บตั ิยงั ขาดความชัดเจน ทาให้ไม่สามารถปฏิ บตั ิได้อย่างถูกต้องและอาจนาไปสู่ ความ
ผิดพลาดหรื อเกิดการฟ้ องร้องขึ้นได้
4.17 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามแผนกาหนดขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 ที่เป็ นนโยบายของรัฐบาลไม่เป็ นไป
ตามแผนที่ วางไว้ ทาให้การถ่ ายโอนภารกิ จให้แก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ เพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆ ไม่ มี
งบประมาณในการดาเนินการและไม่สอดคล้องกับอานาจหน้าที่

ประวัตผิ ้วู จิ ยั
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