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ภาพประกอบท่ี 33-34  เทศบาลต าบลโพหกั  อ าเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 
  

  
 

ภาพประกอบท่ี 35-36  องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคา  อ าเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 



 
350 
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ข้อมูลทั่วไปของจงัหวดัราชบุรี 
 
 สัญลกัษณ์และตราประจ าจงัหวดั ตราประจ าจงัหวดัราชบุรีเป็นรูปเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ของ
พระมหากษตัริย์ 2 ส่ิง คือ พระแสงขรรค์ชัยศรีประดิษฐานอยู่บนบนัไดแก้ว และฉลองพระบาทคู่
ประดิษฐานอยูบ่นพานทอง หมายถึง เคร่ืองแสดงถึงความเป็นพระเจา้แผน่ดิน  
 ค าขวญัประจ าจงัหวดั คนสวยโพธาราม คนงามบา้นโป่ง เมืองโอ่งมงักร วดัขนอนหนงัใหญ่ 
ต่ืนใจถ ้างาม ตลาดน ้าด าเนิน เพลินคา้งคาวร้อยลา้น ยา่นยีส่กปลาดี  
 ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดั ตน้โมกมนั  
 ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั ดอกกลัปพฤกษ ์ 
 1. ประวตัิศาสตร์ของจังหวดัราชบุรี  
     จงัหวดัราชบุรีมีช่ืออนัเป็นมงคลยิง่ หมายถึง “เมืองพระราชา” จากการศึกษาและขุดคน้ของ
นกัประวติัศาสตร์ นกัโบราณคดีพบวา่ ดินแดนแถบลุ่มแม่น ้ าแม่กลองแห่งน้ีเป็นถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยัของ
คนหลายยุคหลายสมยัและมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต จากหลกัฐานทางโบราณสถานและโบราณวตัถุ
ท าใหเ้ช่ือไดว้า่มีผูค้นตั้งถ่ินฐานอยูใ่นบริเวณน้ีตั้งแต่ยคุหินกลางตลอดจนไดค้น้พบเมืองโบราณสมยัทวา
ราวดีท่ีต าบลคูบวั อ าเภอเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษตัริยแ์ห่ง
ราชวงศ์จกัรีได้เคยด ารงต าแหน่งหลวงยกกระบตัรเมืองราชบุรีในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซ่ึง
ในช่วงปลายสมยั กรุงศรีอยธุยาและตอนตน้กรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบวา่ 
เมืองราชบุรีเป็นเมืองหนา้ด่านท่ีส าคญัและเป็นสมรภูมิการรบหลายสมยัโดยเฉพาะในสมยัสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไดย้กทพัมาตั้งรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายคร้ัง คร้ังส าคญัท่ีสุดคือสงครามเกา้ทพั 
ต่อมา พ.ศ. 2360 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้สร้างก าแพงเมือง
ใหม่ทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าแม่กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบนั คร้ันถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัวใน พ.ศ. 2437 ได้ทรงเปล่ียน             การปกครองส่วนภูมิภาคโดยรวมหัวเมืองต่างๆ ท่ีอยู่
ใกลชิ้ดกนัตั้งข้ึนเป็นมณฑลและไดร้วมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี 
เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขนัธ์ รวม 6 เมือง ตั้งข้ึนเป็นมณฑลราชบุรี ตั้งท่ีบญัชาการมณฑล ณ ท่ี
เมืองราชบุรีทางฝ่ังขวาของแม่น ้า             แม่กลอง (ปัจจุบนั คือ ศาลากลางจงัหวดัราชบุรีหลงัเก่า) ต่อมา
ใน พ.ศ.2440 ไดย้า้ยท่ีบญัชาการเมืองราชบุรีจากฝ่ังซา้ยกลบัมาตั้งรวมอยูแ่ห่งเดียวกบัศาลาวา่การมณฑล
ราชบุรีทางฝ่ังขวาของแม่น ้ า            แม่กลอง จนถึง พ.ศ. 2476 เม่ือไดมี้การยกเลิกการปกครองแบบ
มณฑลทั้งหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็นจงัหวดัราชบุรีจนถึงปัจจุบนั (ส านักงาน
จงัหวดัราชบุรี, 2552) 
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 2. ลกัษณะทีต่ั้งและอาณาเขต  
     จงัหวดัราชบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางดา้นทิศตะวนัตกและมีพื้นท่ีชายแดนติดกบัสหภาพพม่า 
โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนสันปันน ้ า ระยะความยาว 73 กิโลเมตร ระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 13 
องศา 10 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 45 ลิปดาเหนือ และระหวา่งเส้นแวงท่ี 99 องศา 10 ลิปดาตะวนัออกถึง 
100 องศา 5 ลิปดาตะวนัออก อยูห่่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร มีแม่น ้ า     แม่กลองซ่ึงเป็น
แม่น ้าสายหลกัท่ีส าคญัไหลผา่นในเขตจงัหวดัราชบุรีประมาณ 67 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 5,196.462 
ตารางกิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเน้ือท่ี                    ภาคตะวนัตก 8 จงัหวดั 
(องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี, 2556, หนา้ 4-22) มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัด
กาญจนบุรี  
 ทิศใต ้ติดต่อกบั อ าเภอเขายอ้ย และอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกับ อ าเภอสามพราน อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม อ าเภอบ้านแพว้ 
จงัหวดัสมุทรสาคร อ าเภออมัพวา อ าเภอบางคนที และอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลบางคายู อ  าเภอเมตตา จงัหวดัทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ 
 3. เขตการปกครอง 
  3.1 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานราชการท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของผูว้า่
ราชการจงัหวดั ประกอบด้วย ส่วนราชการระดบัจงัหวดั แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ หน่วยราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคประจ าจงัหวดัและหน่วยราชการบริหารส่วนกลาง 
  3.2 การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง 
เทศบาล 34 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 77 แห่ง รวม 112 แห่ง ดงัน้ี 
  1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง 
  2) เทศบาลเมือง 3 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองบา้นโป่ง เทศบาลเมือง
โพธาราม 
  3) เทศบาลต าบล 31 แห่ง ดงัน้ี 
      3.1) อ าเภอเมืองราชบุรี จ  านวน 4 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลต าบลหลกัเมือง (ต าบล
โคกหมอ้ ต าบลพงสวาย) เทศบาลต าบลเขางู (ต าบลเจดียห์ักบางส่วน ต าบลเกาะพลบัพลา บางส่วน) 
และเทศบาลต าบลหว้ยชินสีห์ (ต าบลอ่างทอง) เทศบาลต าบลหลุมดิน (ต าบลหลุมดิน) 
      3.2) อ าเภอบา้นโป่ง จ านวน 5 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลต าบลท่าผา (ต าบลท่าผา
ต าบลปากแรตบางส่วน) เทศบาลต าบลกระจบั (ต าบลหนองออ้บางส่วน ต าบลดอนกระเบ้ืองบางส่วน) 
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก (ต าบลกรับใหญ่บางส่วน) และเทศบาลต าบลกรับใหญ่ (ต าบลกรับใหญ่) 
เทศบาลต าบลเบิกไพร (ต าบลเบิกไพร) 
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      3.3) อ าเภอโพธาราม จ านวน 8 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลต าบลหนองโพ (ต าบล
หนองโพบางส่วน) เทศบาลต าบลบา้นเลือก (ต าบลบา้นเลือก) เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน (ต าบลเจ็ด
เสมียน) เทศบาลต าบลเขาขวาง (ต าบลช าแระบางส่วน ต าบลเตาปูนบางส่วน ต าบล          นางแกว้ ต าบล
เขาชะงุม้บางส่วน) เทศบาลต าบลบา้นสิงห์ (ต าบลบา้นสิงห์) เทศบาลต าบลบา้นฆอ้ง (ต าบลบา้นฆอ้ง) 
เทศบาลต าบลดอนทราย (ต าบลดอนทราย) และเทศบาลต าบลคลองตาคต (ต าบล     คลองตาคต) 
      3.4) อ าเภอด าเนินสะดวกจ านวน5 แห่งประกอบดว้ยเทศบาลต าบลด าเนินสะดวก 
(ต าบลด าเนินสะดวก ต าบลศรีสุราษฎร์บางส่วน ต าบลส่ีหม่ืนบางส่วน ต าบลท่านดับางส่วน ต าบลตา
หลวงบางส่วน) และเทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ (ต าบลประสาทสิทธ์บางส่วน ต าบล             ศรีสุราษฎร์
บางส่วน ต าบลดอนไผ่บางส่วน) เทศบาลต าบลบา้นไร่ (ต าบลบา้นไร่) เทศบาลต าบล          บวังาม 
(ต าบลบวังาม) เทศบาลต าบลประสาทสิทธ์ิ (ต าบลประสาทสิทธ์ิ) 
      3.5) อ าเภอบางแพ จ านวน 2 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลต าบลบางแพ (ต าบล    วงั
เยน็ ต าบลบางแพ) เทศบาลต าบลโพหกั (ต าบลโพหกั) 
      3.6) อ าเภอปากท่อ จ านวน 2 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลต าบลปากท่อ (ต าบล ปาก
ท่อบางส่วน) เทศบาลต าบลทุ่งหลวง (ต าบลทุ่งหลวง) 
      3.7) อ าเภอจอมบึง จ านวน 2 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลต าบลจอมบึง (ต าบล  จอม
บึงบางส่วน) เทศบาลต าบลด่านทบัตะโก (ต าบลด่านทบัตะโกบางส่วน) 
      3.8) อ าเภอวดัเพลง จ านวน 1 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลต าบลวดัเพลง (ต าบล วดั
เพลงบางส่วนต าบลเกาะศาลพระบางส่วน) 
      3.9) อ าเภอสวนผึ้ง จ  านวน 2 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลต าบลสวนผึ้ง (ต าบลสวน
ผึ้งบางส่วน) เทศบาลต าบลบา้นชฏัป่าหวาย (ต าบลป่าหวายบางส่วน ต าบลท่าเคยบางส่วน) 
  4) องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 77 แห่ง ดงัน้ี 
      4.1) อ าเภอเมืองราชบุรี จ  านวน 17 แห่ง ประกอบดว้ย คุง้กระถิน คุง้น ้ าวน      เจดีย์
หกั หนองกลางนา ดอนตะโก น ้ าพุ บา้นไร่ คูบวั ห้วยไผ ่หินกอง ท่าราบ ดอนแร่ เกาะพลบัพลา บางป่า 
สามเรือน เขาแร้งและพิกุลทอง 
      4.2) อ าเภอบา้นโป่ง จ านวน 11 แห่ง ประกอบดว้ย สวนกลว้ย หนองกบ หนองปลา
หมอ คุง้พะยอม เขาขลุง ดอนกระเบ้ือง นครชุมน์ บา้นม่วง ลาดบวัขาว หนองออ้และปากแรต 
      4.3) อ าเภอโพธาราม จ านวน 11 แห่ง ประกอบด้วย หนองกวาง เตาปูน ท่าชุมพล 
หนองโพ ช าแระ คลองข่อย สร้อยฟ้า เขาชะงุม้ ธรรมเสน ดอนกระเบ้ืองและบางโตนด 
      4.4) อ าเภอด าเนินสะดวก จ านวน 8 แห่ง ประกอบดว้ย ดอนกรวย ดอนคลงั    ดอน
ไผ ่ขนุพิทกัษ ์ท่านดั ตาหลวง แพงพวยและส่ีหม่ืน 
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      4.5) อ าเภอปากท่อ จ านวน 10 แห่ง ประกอบดว้ย หนองกระทุ่ม ดอนทราย     ปาก
ท่อ (รวมกบัต าบลวนัดาว) ป่าไก่ อ่างหิน วงัมะนาว วดัยางงาม บ่อกระดาน ยางหักและ        ห้วยยาง
โทน 
      4.6) อ า เภอจอมบึง จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย รางบัว ปากช่อง เบิกไพร               
แกม้อน้ ด่านทบัตะโกและจอมบึง 
      4.7) อ าเภอบางแพ จ านวน 4 แห่ง ประกอบดว้ย วดัแกว้ หวัโพ ดอนใหญ่และ ดอน
คา 
      4.8) อ าเภอวดัเพลง จ านวน 3 แห่ง ประกอบดว้ย เกาะศาลพระ จอมประทดัและวดั
เพลง 
      4.9) อ าเภอสวนผึ้ง จ  านวน 4 แห่ง ประกอบดว้ย สวนผึ้ง ป่าหวาย ท่าเคยและตะนาว
ศรี 
      4.10) อ าเภอบา้นคา จ านวน 3 แห่ง ประกอบดว้ย บา้นคา หนองพนัจนัทร์และบา้น
บึง  
 

 4. ลกัษณะภูมิประเทศ  
  4.1 พื้นท่ีภูเขาสูง ไดแ้ก่บริเวณชายแดนดา้นตะวนัตกติดกบัสหภาพพม่าและเขตแดนดา้น
ใตติ้ดกบัจงัหวดัเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมดว้ยป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและป่าไม ้ใน
ระดบัความสูงตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร ในเขตอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบา้นคาและอ าเภอปากท่อดา้น
ตะวนัตก  
  4.2 พื้นท่ีราบสูง ได้แก่บริเวณถัดจากบริเวณเทือกเขามาทางด้านตะวนัออก จนถึง
ตอนกลางของพื้นท่ีจงัหวดั มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูงและ ท่ีเนินลาด มีแม่น ้ าภาชีและล าห้วยสาขา เป็น
สายน ้ าหลกั สภาพเน้ือดิน เป็นดินปนทรายมีการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินค่อนขา้งสูงถึง           ปาน
กลาง อยู่ในเขตอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบา้นคา อ าเภอจอมบึงและดา้นตะวนัตกของอ าเภอปากท่อ อ าเภอ
เมืองราชบุรี อ าเภอโพธารามและอ าเภอบา้นโป่ง  
  4.3 ท่ีราบลุ่ม ไดแ้ก่บริเวณสองฝ่ังแม่น ้ าแม่กลอง และดา้นตะวนัออกของพื้นท่ีจงัหวดั เน้ือ
ดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์มีระบบชลประทานแม่กลองใหญ่
ครอบคลุมทัว่พื้นท่ี ไดแ้ก่ บริเวณเขตอ าเภอบา้นโป่ง อ าเภอโพธาราม อ าเภอบางแพ อ าเภอเมืองราชบุรี
และอ าเภอปากท่อ  
  4.4 ท่ีราบลุ่มต ่ า  ได้แก่บริเวณตอนปลายของแม่น ้ าแม่กลองท่ีเช่ือมต่อกับจังหวัด
สมุทรสงคราม อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1-2 เมตร ดินมีความสมบูรณ์เหมาะแก่การท าสวนผกั ผลไม ้
 
 5. ลกัษณะภูมิอากาศ  
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    ลกัษณะภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ แต่เน่ืองจากมีเทือกเขา
ตะนาวศรีกั้นอยูจึ่งท าให้ไดรั้บลมมรสุมจากอินเดีย และทะเลอนัดามนัไม่เต็มท่ี จึงมีฝนตกนอ้ยในพื้นท่ี
อ าเภอท่ีติดต่อกบัเทือกเขาตะนาวศรี ไดแ้ก่ อ าเภอสวนผึ้ง จอมบึงและอ าเภอบา้นคา ฝน                ส่วน
ใหญ่จะถูกพดัเลยไปตกในแถบลุ่มแม่น ้าแม่กลอง และดา้นตะวนัออกของพื้นท่ีจงัหวดั  
 6. การท่องเทีย่ว  
    อ  าเภอเมืองราชบุรี ไดแ้ก่ พระปรางคว์ดัมหาธาตุวรวิหาร พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี 
เมืองโบราณคูบวั ค่ายภาณุรังษี ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง พิพิธภณัฑ์ทหารช่างเทือกเขางู ถ ้ าระฆงั เขาแก่น
จันทร์ สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน เขาวงั วดัหนองหอย วดัอรัญญิกาวาส ถ ้ าเขาบิน สวน
พฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง วดัช่องลม ศูนยสื์บทอดศิลปะผา้ตีนจก จิปาถะภณัฑสถาน        บา้นคู
บวั โรงงานเถา้ ฮง ไถ่ โรงงานรัตนโกสินทร์ เซรามิกค ์4  
    อ  าเภอบา้นโป่ง ได้แก่ สระน ้ าโกสินารายณ์ พุทธสถานพระศากยะมยัมุนีกู้อนันตระชัย 
(พุทธสถาน 150 ไร่) วดัม่วงและพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นวดัม่วง บึงกระจบั และหนองออ้วอเตอร์เวลิด ์ 
    อ  าเภอโพธาราม ไดแ้ก่ วดัขนอนหนงัใหญ่ ค่ายหลวงบา้นไร่ วดัคงคารามและจิตรกรรมฝา
ผนงัวดัคงคาราม วดัเขาช่องพรานและคา้งคาวเขาช่องพราน วดัพระศรีอารย ์โบสถ์ทองค า       ร้อยลา้น-
ศิลปะปูนป้ัน ศูนยก์ารเรียนรู้-ค่ายพุทธบุตร-การฝึกกล่าวสุนทรพจน์ สหกรณ์โคนม        วดัถ ้ าน ้ า วน
อุทยานเขานอ้ย ถ ้าสาลิกา ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน เขาปากกวา้ง สวนศิลป์บา้นดิน สุนทรีแลนด์แดน
ตุก๊ตา  
    อ  าเภอด าเนินสะดวก ได้แก่ ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก ตลาดน ้ าด าเนินฯ เก่า (คลองลดัพลี) 
หมู่บา้นช้าง และด าเนินสะดวก สวนน ้ าตาลบงัเละสวนงูเด็กไทย (สุขโชครีสอร์ท) ศาลวิหารหลวง
พ่อบา้นแหลม-หลวงพ่อเขาตะเครา ศูนยว์ฒันธรรม 8 ชนเผา่ วดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม           วดั
ราษฎร์เจริญธรรม วดัปราสาทสิทธ์ิ ประวติัศาสตร์การขุดคลองด าเนินนสะดวก-เส้นทางคมนาคม
เศรษฐศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ตลาดน ้ าวดัปราสาทสิทธ์ิ วดัโชติทายการามบา้นไทยทรงด า รอยลั
ไทยแฮนดดิ์คราฟเซนเตอร์ ด าเนินสปายา  
    อ  าเภอวดัเพลง ไดแ้ก่ วดัเกาะศาลพระ โบราณสถานโคกวิหาร โบราณสถาน               โคก
นายผาด วดัเพลง วดัแจง้เจริญ ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง โบสถค์ริสตพ์ระหฤทยั ฟาร์มชวนชม ไพสิฐฟาร์ม  
    อ  าเภอปากท่อ ได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจนั วดัเขาถ ้ าทะลุ ศูนยก์ารเรียนรู้
ปราชญช์าวบา้น บา้นเหล่ามะละกอ มาลยั ออสทริช ฟาร์ม ราชบุรี  
    อ  าเภอบางแพ ได้แก่ อุทยานหุ่นข้ีผึ้ งสยาม ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียววดัท่าราบ วดัหัวโพ 
หลวงพ่อแช่ม วดัดอนเซ่ง วดัแหลมทอง หลวงพ่อแปลกวดัล าน ้ า วดัดอนพรหม-ศูนย์วฒันธรรม       
ไทยทรงด า ส านกัแม่ชีไทยทพัโพธ์ิทอง สวนกลว้ยไม ้NEO (คุณแซม) เกษตรกรรมผสมผสาน        สวน
องุ่น สวนมะม่วง สวนฝร่ัง บ่อเล้ียงกุง้กา้มกาม ไร่ปลูกรัก ฟลาวเวอร์แลนด ์ 
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    อ  าเภอจอมบึง ได้แก่ ถ ้ าจอมพล และสวนสัตว์เปิดเขาประทบัช้าง สวนพฤกษศาสตร์
วรรณคดี วดัวาปีสุทธาราม (ตลาดควาย) วดัทุ่งกระถิน  
    อ  าเภอสวนผึ้ ง ได้แก่ เขากระโจม โป่งยุบ น ้ าตกบ่อหวี ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จ       
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ (สวนป่าสิริกิต์ิ) สวนผึ้ งออร์คิด น ้ าตกผาชนแดง น ้ าตกห้วยผาก ธารน ้ าร้อน             
บ่อคลึง อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
น ้าตกเกา้โจนหรือน ้าตกเกา้ชั้น น ้าตกหว้ยสวนพลู สวนธรรมรส วดัหว้ยผากเทพประทานพร              ไร่
กุหลาบอุษาวดี ธนาคารควาย จุดชมววิหว้ยคอกหมู แก่งส้มแมว พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นภโวทยั              บา้น
หอมเทียน เดอะซีนเนอร์ร่ี วนิเทจ ฟาร์ม  
    อ  าเภอบา้นคา ไดแ้ก่ ศูนยท์อผา้กะเหร่ียงบา้นคา วดัป่าพระธาตุเขานอ้ย วดัป่าตะแบก     ไร่
องุ่น พลบัพลา น ้าพุร้อนบา้นบึง (โป่งกระทิง) น ้าตกซบัเตย กลุ่มผลิตรากไม ้
    ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคญัของจงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย ประเพณีสารทลาวของ
ชาวไทยลาวเวียง การละเล่นสะบา้มอญ พิธีจองโอ๊ะห์ต่าน ประเพณีเสนเรือนของลาวโซ่ง ประเพณีกิน
ขา้วห่อกระเหร่ียง ประเพณีแห่ดอกไม้ของชาวลาวเวียง พิธีอญัเชิญพระเถรอุปคุต พิธี ตกับาตร  เท
โวการเล้ียงผี ประเพณีแก้ขา้วห่อของไทยลาวเวียง ประเพณีเหยียบหลังกระเหร่ียง ประเพณีปาดตง 
ประเพณีตกับาตรน ้ าผึ้ง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่ขา้วแช่ (เปิงสงกรานต์) การต าหูก การต าขา้ว 
ประเพณีการสู่ขวญัข้าวบุญขา้วจ่ี ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทุกขตะ พิธีตอ้นรับของชาวบา้นบาง
โตนด การแห่โคมเวยีนเทียนในวนัวสิาขบูชา  
 7. การประเมินสภาวะแวดล้อม  
    การประเมินสภาวะแวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดราชบุรีและองค์กรปกครอง                    
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัราชบุรี (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี, 2557, หนา้ 26-31 : ขอ้มูล ณ เดือน
มิถุนายน 2556) โดยมีปัจจยัภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) และปัจจยัภายนอก (โอกาส ภยัคุกคาม) สามารถ
สรุปได ้ดงัน้ี  
 1. จุดแข็ง (Strengths : S)  
     1.1 มีตลาดกลางเกษตรจ านวน 2 แห่ง (ตลาดศรีเมืองและเพชรเมืองราช) ท่ีสามารถระบาย
สินคา้ไปสู่ภาคต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
     1.2 มีระยะทางระบบการขนส่งท่ีสะดวก และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ (100 กิโลเมตร) 
และประเทศเพื่อนบา้น  
     1.3 มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร และอาหารทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และเล็กเป็นจ านวนมาก สามารถรองรับวตัถุดิบดา้นการเกษตรในพื้นท่ีได ้ 
     1.4 มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีโดดเด่นและหลากหลาย  
     1.5 มีสินคา้ OTOP ระดบั 5 ดาวมากเป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศ  
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     1.6 มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกประเภท มีทุนทางวฒันธรรมท่ีเป็น
พื้นฐานการส่งเสริมการสร้างคุณค่า มูลค่าดา้นการท่องเท่ียว การบริการและการผลิต  
     1.7 มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และศูนยบ์ริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
     1.8 มีวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีทุกชนเผา่ใหก้ารยอมรับและส่งเสริมการสืบทอด 
     1.9 สภาพพื้นท่ีมีลุ่มน ้ าเหมาะสมกบัการเกษตรและมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายทั้ง
พืชและสัตวส์นบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  
     1.10 มีศูนยว์วิฒัน์พลเมืองในการป้องกนัและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดในพื้นท่ี  
     1.11 ประชาชนมีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์ 
     1.12 มีกองก าลังตั้ งอยู่ในพื้นท่ีชายแดนสามารถเฝ้าระวงัได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ  
     1.13 มีศูนยบ์รรเทาสาธารณภยักองทพับกในพื้นท่ี  
     1.14 มีพื้นท่ีติดชายแดนประเทศเมียนม่าร์สามารถเปิดการคา้ชายแดนได ้ 
     1.15 มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการดูแลรับผิดชอบใน              การ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินมากถึง 112 แห่งครอบคลุมทั้ง
จงัหวดัและมีความพร้อมในดา้นงบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่สามารถรองรับ
การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ได ้ 
     1 .16 เ ป็นจังหวัด ท่ี มีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน (ตาม
พระราชบญัญติั ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542) ใหดู้แลรับผดิชอบหลายดา้น เช่น ดา้นการจดัการศึกษา การให้การสงเคราะห์คนชรา อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ถนนทางหลวงชนบทหรือทางหลวงทอ้งถ่ิน                     การบริหาร
จดัการสถานีขนส่ง เป็นตน้  
 2. จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
     2.1 มูลค่าผลผลิตต่อพื้นท่ีการเพาะปลูกต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศในขณะท่ีจงัหวดัในกลุ่ม
เดียวกนัมีมูลค่าผลผลิตสูงกวา่มูลค่าเฉล่ียของประเทศ  
     2.2 เกษตรกรใชส้ารเคมีในการผลิตสินคา้เกษตรปริมาณมากท าให้ผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน
อาหารปลอดภยั  
     2.3 ผลตอบแทนจากการท าเกษตรอินทรีย์ย ังไม่จูงใจให้เกษตรกรรักษามาตรฐาน               
การผลิต  
     2.4 ขาดการจดัการน ้าเสีย เป็นสาเหตุต่อการพฒันาสินคา้เกษตรตามมาตรฐาน GAP ย ัง่ยนื  
       2.5 ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร 
     2.6 การประชาสัมพนัธ์และการบริหารจดัการดา้นการตลาดในดา้นท่องเท่ียวยงัขาดการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ  
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     2.7 ผูป้ระกอบการขาดทกัษะในการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียว  
     2.8 ขาดปัจจยัในดา้นอตัลกัษณ์ (ภาพลกัษณ์ เสน่ห์) ในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว  
     2.9 สถานท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวมีขนาดเล็กยงัไม่สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่
ได ้ 
     2.10 ปัญหาดา้นคุณภาพชีวิตและครอบครัวสูงกวา่ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตและครอบครัวของ
ภาคกลางและค่าเฉล่ียของประเทศ  
     2.11 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการด ารงชีวติท่ีไม่เหมาะสม  
     2.12 เด็กนกัเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ องักฤษ 
ภาษาไทยต ่า  
     2.13 ชุมชนยงัมีปัญหาดา้นสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มชุมชนท่ีดี  
     2.14 สังคมในปัจจุบนัมีจิตสาธารณะไม่เพียงพอเกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
     2.15 การละเลยต่อการปฏิบติัตามกฎหมายท าใหข้าดวนิยัทางสังคม  
     2.16 มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีสถิติการจบักุมท่ีไม่ลดลง  
     2.17 ขาดการเตรียมพร้อมของภาครัฐและประชาชนสู่ AEC  
     2.18 พื้นท่ีป่าไม ้ท่ีดินสาธารณะและท่ีดินของรัฐถูกบุกรุก  
     2.19 พื้นท่ีบางส่วนมีปัญหาคุณภาพน ้า  
     2.20 เป็นพื้นท่ีติดชายแดนและเป็นทางผ่านการล าเลียงยาเสพติดและแรงงานต่างดา้วผิด
กฎหมาย  
     2 .21  มีการบุก รุกพื้น ท่ี ป่ าบริ เวณแนวชายแดนในการประกอบธุรกิจ ท่ีพักและ                     
การท่องเท่ียว  
     2.22 มีการขยายตวัของชุมชนเขา้ไปในพื้นท่ีป่าบริเวณแนวชายแดนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  
     2.23 การรับรู้ข่าวสารจากส่ือและกลุ่มบุคคลท่ีมุ่งหวงัผลทางลบเก่ียวกบัสถาบนัส าคญัของ
ชาติ  
     2.24 ประชาชนไม่มีความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติและ
ขาดอุปกรณ์การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  
     2.25 การก าหนดทิศทางหรือแนวทางการพฒันาในระดับท้องถ่ิน ส่วนใหญ่ยงัคงให้
ความส าคญักบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน มากกวา่การพฒันาคุณภาพชีวติ  
     2.26 บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
วางแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองตลอดจนการบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานในจงัหวดั  
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     2.27 งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัส่วนใหญ่มีอยูอ่ย่างจ ากดั แต่
ปัญหาความตอ้งการของประชาชนมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
     2.28 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการเท่าท่ีควรท าให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิ ความคุม้ค่าของงาน
และน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนได ้ 
     2.29 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีประกาศให้ประชาชน
ทราบได ้
 3. โอกาส (Opportunities : O)  
     3.1 มีกฎหมายดา้นวสิาหกิจชุมชนในการสนบัสนุนใหเ้กิดองคก์รชุมชน  
     3.2 รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะกองทุนต่างๆ  
     3.3 รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเท่ียวภายในประเทศท าให้จงัหวดัราชบุรีไดรั้บ
ประโยชน์เน่ืองจากมีระยะทางห่างจากกรุงเทพไม่มากนกั  
     3.4 กลุ่มจงัหวดัมีทิศทางการพฒันาการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจงัหวดัท า
ใหน้กัท่องเท่ียวจากกลุ่มจงัหวดัสามารถเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัมากข้ึน  
     3.5 รัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภยัเพื่อการส่งออก  
     3.6 นโยบายด้านโลจิสติกส์ของรัฐบาลเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการขนถ่ายสินคา้การเปิด
ประเทศเขา้สู่ AEC  
     3.7 นโยบายรัฐบาลก าหนดให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างความสมานฉนัท์ โดยใช้ศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม  
     3.8 กระแสการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษก์ าลงัเป็นท่ีนิยมท าให้พื้นท่ีป่าไม ้ลุ่มน ้ าตามธรรมชาติ
ของจงัหวดัสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได ้ 
     3.9 ทุกภาคส่วนใหค้วามส าคญัต่อสถาบนัส าคญัของชาติ  
     3.10 พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีไม่อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงอยา่งรุนแรงดา้นภยัธรรมชาติ  
     3.11 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการใน
นโยบายของรัฐมากข้ึนท าให้ประชาชนเกิดการต่ืนตวัเพิ่มข้ึน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันา
มากข้ึนเพื่อลดความขดัแยง้  
     3.12 ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนท าให้
สามารถรับรู้ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินได้อย่างแทจ้ริงและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกตอ้งตรงประเด็น  
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     3.13 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสภาทอ้งถ่ินท่ีสามารถออกกฎหมาย เช่น            เทศ
บญัญติั ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชน
ในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์  
     3.14 กฎหมายก าหนดอ านาจหนา้ท่ีให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารงานเพื่อ
แกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ิน เช่น ความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบาย  การบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล  การเ งิน                       
การคลงั และใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืนในจงัหวดั  
 4. อุปสรรค (Threats : T)  
     4.1 ปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก โรคระบาดและโรคพืชมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียว
ภายในประเทศและผลิตอาหารเพื่อการส่งออก  
     4.2 ราคาปัจจยัการผลิตสูงข้ึนท าใหก้ารผลิตสินคา้ดา้นการเกษตรมีตน้ทุนสูง  
     4.3 ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ AEC ในเชิงปฏิบติัการ  
     4.4 ความรุนแรงต่อกระแสการบริโภคนิยมท าใหภ้าคสังคมอ่อนแอ  
     4.5 ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มของจงัหวดั เช่น ขาดน ้า ไฟป่า  
     4.6 กระแสวตัถุนิยมท่ีรุนแรงในปัจจุบนัได้เปล่ียนแปลงวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงาม
ของชุมชน  
     4.7 ขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบางพื้นท่ีการถูกควา้นซ้ือท่ีดินจากนายทุน
ภายนอก  
     4.8 ผูค้า้มีการปรับเปล่ียนวธีิการจ าหน่าย/ขนส่ง ยาเสพติดตลอดเวลา  
     4.9 การบุกรุกพื้นท่ีป่าไมแ้นวชายแดนมีผูมี้อิทธิพลใหก้ารสนบัสนุน  
    4.10 ไม่สามารถพยากรณ์การเกิดภยัทางธรรมชาติได ้ 
     4.11 มีความตอ้งการแรงงานไร้ฝีมือจากแรงงานต่างดา้วของสถานประกอบการเน่ืองจาก
ค่าจา้งต ่า  
     4.12 เยาวชนขาดการรับรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติไทยท าให้ไม่เขา้ใจในการด ารงไวซ่ึ้ง
สถาบนัของชาติ  
     4.13 การเคล่ือนยา้ยแรงงานต่างดา้วเขา้ประเทศเม่ือเขา้สู่ AEC  
     4.14 การเกิดความคิดความขดัแยง้ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในบางพื้นท่ี ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาโดยเฉพาะการพฒันาแหล่งน ้ าหรือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น การไม่
ยอมเสียสละพื้นท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นตน้  
     4.15 การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ไดรั้บเลือกตั้งใหม่ในแต่ละคร้ังและในแต่ละพื้นท่ีอาจส่งผลใหก้ารพฒันาทอ้งถ่ินขาดความต่อเน่ือง  
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     4.16 การก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์ต่างๆ จากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินถือปฏิบติัยงัขาดความชดัเจน ท าให้ไม่สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและอาจน าไปสู่    ความ
ผดิพลาดหรือเกิดการฟ้องร้องข้ึนได ้ 
     4.17 การจดัสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแผนก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว ้ท าให้การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ไม่มี
งบประมาณในการด าเนินการและไม่สอดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัผู้ิวจิยั 
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