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ประวัติความเป็นมา 
 
 

 
 

จังหวัดราชบุรี มีช่ืออันเป็นมงคลยิ่งหมายถึง “เมืองพระราชา” 
เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค้น
ของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่น้ํา
แม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และ
มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและ
โบราณวัตถุจํานวนมาก ทําให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนต้ังถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้
ตั้งแต่ยุคหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่
ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้เคยดํารงตําแหน่ง
หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่ง
ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญ 
เป็นสมรภูมิการรบหลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ได้ยกทัพมาต้ังรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายครั้ง 
ครั้งที่สําคัญที่สุด คือ สงครามเก้าทัพ ต่อมา พ.ศ.2360 ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างกําแพงเมืองใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําแม่
กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ.2437 ได้ทรง
เปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาค โดยรวมหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ใกล้ชิดกันต้ังขึ้นเป็นมณฑล และได้รวมเมือง
ราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 เมือง 
ต้ังขึ้นเป็นมณฑลราชบุรี โดยต้ังที่บัญชาการมณฑล ณ เมืองราชบุรี ทางฝั่งขวาของแม่น้ําแม่กลอง (ต่อมาเป็น
ที่ต้ังของศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่าและในปัจจุบันเป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี) 

ต่อมาในปี พ.ศ.2440 ได้ย้ายที่บัญชาการเมืองราชบุรี จากฝั่งซ้ายกลับมาต้ังรวมอยู่แห่งเดียวกับ
ศาลาว่าการมณฑลราชบุรี ทางฝั่งขวาของแม่น้ําแม่กลอง จนถึง พ.ศ.2476 เมื่อได้มีการยกเลิกการปกครอง
แบบมณฑลทั้งหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็นจังหวัดราชบุรีจนถึงปัจจุบัน 
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สภาพทั่วไปของจังหวัด  
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในพื้นที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตกห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 

100 กิโลเมตรมีพ้ืนที่ 3,247 ล้านไร่ หรือ 5,196 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเนื้อที่ภาคตะวันตก 
8 จังหวัด มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนสันปัน
น้ํา ระยะความยาว 73 กิโลเมตร มีแม่น้ําแม่กลองเป็นแม่น้ําสายหลักไหลผ่านจังหวัดราชบุรีในเขตพื้นที่อําเภอบ้าน
โป่ง โพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรีเป็นระยะทาง 67 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะคือ 
(1) พื้นที่ภูเขาสูง ได้แก่บริเวณเขตแดนด้านทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์และเขตแดนด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรีมีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าดิบป่าเบญจ
พรรณป่าเต็งรังและป่าไผ่ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่ 200 เมตรถึง 1,100 เมตร สภาพเนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นดินทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีปฏิกิริยาเป็นกรด ดินอุ้มน้ําได้น้อยอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง
อําเภอบ้านคาและด้านทิศตะวันตกของอําเภอปากท่อ 

(2) พื้นที่ราบสูง ได้แก่บริเวณถัดจากเทือกเขามาทางด้านทิศตะวันออกจนถึง
ตอนกลางของพื้นที่จังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและเป็นลอนลาดมีแม่น้ําภาชีและลําห้วยสาขาเป็นสายน้ําหลัก
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูง สภาพเหมาะกับการปลูกพืชไร่ 
และไม้ผล อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอสวนผึ้งอําเภอบ้านคาอําเภอจอมบึงและด้านทิศตะวันตกของอําเภอปากท่อ 
เมืองราชบุรี โพธารามและอาํเภอบ้านโป่ง 
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(3) พื้นที่ราบลุ่ม ได้แก่บริเวณสองฝั่งแม่น้ําแม่กลองและด้านทิศตะวันออกของ
จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี มีระบบชลประทานแม่กลองที่เป็นระบบชลประทานขนาดใหญ่ สภาพดิน
เป็นดินร่วนและดินร่วนปนเหนียว เหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชผัก อยู่ในเขตอําเภอจอมบึง ปากท่อเมืองราชบุรี 
บางแพ โพธารามและอําเภอบ้านโป่ง 

(4) พื้นที่ราบลุ่มต่ํา ได้แก่บริเวณทิศตะวันออกของจังหวัด บริเวณตอนปลายของ
แม่น้ําแม่กลองที่เชื่อมต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่ราบลุ่ม มีลําคลองและคูน้ําที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําแม่กลองอยู่
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1- 2 เมตรสภาพดินค่อนข้างเป็นเนื้อดินเหนียว ระบายน้ําเลว มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ใช้ทํานาและยกร่องเพื่อปลูกพืชสวนและพืชผัก อยู่ในเขตอําเภอวัด
เพลง และอําเภอดําเนินสะดวก 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 

 จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สามารถ
แบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี้ 

 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมช่วงนี้ได้รับอิทธิพล
จากลมตะวันออกและลมฝ่ายใต้พัดผ่านทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป อาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน (สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559) 

 ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ 
 - ช่วงแรก ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมช่วงนี้ได้รับอิทธิพล

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน แต่เนื่องจากมีเทือกเขา
ตะนาวศรีก้ันอยู่ จึงทําให้พ้ืนที่ติดเทือกเขาได้รับปริมาณฝนไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไปตกแถบลุ่มน้ําแม่
กลองและด้านตะวันออกของจังหวัด 

 - ช่วงที่สอง ประมาณเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้ได้รับ
อิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือมาปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรี ทําให้มีฝนตกชุกและตก
หนักแถบอําเภอสวนผึ้ง บ้านคา จอมบึง และอําเภอโพธาราม ทําให้เกิดอุทกภัยและน้ําป่าไหลหลากจาก
เทือกเขาเป็นประจําทุกปี 

ปริมาณฝนมากที่สุดต่อเดือน วัดได้441.5 มิลลิเมตร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2548 
ปริมาณฝนมากที่สุดต่อปี  วัดได้ 1,513.1 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ.2539 
ปริมาณฝนน้อยที่สุดต่อปี  วัดได้ 902.7 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ.2536 
 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศ

หนาวเย็นเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดนําเอาความหนาวเย็นและแห้งมาปกคลุม 
ทําให้พ้ืนที่ตามเชิงเขา หุบเขาแถบอําเภอสวนผึ้ง บ้านคา จอมบึง และอําเภอปากท่อ มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ทุกปี (สถิติอุณหภูมิตํ่าที่สุดวัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542) 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี
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การปกครอง ประชากรและชาติพันธุ ์ 
 
 

 เขตการปกครอง 
  จังหวัดราชบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อําเภอ 101 ตําบล 977 หมู่บ้าน 69 ชุมชน 
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 
   การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีหน่วยงานราชการที่อยู่ ในความ
ควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย 
  (1) ส่วนราชการในระดับจังหวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 32 หน่วยงานและหน่วยราชการบริหารส่วนกลาง จํานวน 78 หน่วยงาน 
  (2) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน 112 แห่ง ประกอบด้วย  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
    เทศบาลเมือง 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองบ้านโป่ง เมืองโพธาราม 

และเทศบาลเมืองท่าผา 
    เทศบาลตําบล 30 แห่ง  
    องค์การบริหารส่วนตําบล 77 แห่ง 
 แสดงการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดราชบุรี 

 

ลําดับ อําเภอ ต้ังเมื่อ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จํานวน(แห่ง) 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบจ. 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. 
 ตําบล หมู่บ้าน ชุมชน 

1 เมืองราชบุร ี

ร.ศ.116 430.298 21 187 35 1 1 4 17 
2 บ้านโป่ง ร.ศ. 116 366.559 14 183 24 - 2 4 11 

3 โพธาราม  
พ.ศ. 2436 417.009 18 156 10 - 1 8 11 

4 ดําเนินสะดวก  
ก่อน พ.ศ. 2400 210.271 13 105 - -  - 5 8 

5 ปากท่อ 

ร.ศ.118 757.835 12 85 - -  - 2 10 
6 จอมบึง  

พ.ศ. 2438 772.054 6 90 - -  - 2 6 
7 บางแพ 

พ.ศ. 2457 172.597 7 65 - -  - 2 4 
8 สวนผึ้ง  

พ.ศ. 2517 1,005.08 4 37 - -  - 2 4 
9 บ้านคา 

พ.ศ. 2540 1,026.867 3 41 - -  -  - 3 
10 วัดเพลง  

พ.ศ. 2453 37.892 3 28 - -  - 1 3 
รวม 5,196.462 101 977 69 1 4 30 77 

หมายเหตุ : ตําบลจํานวน 104 ตําบล แยกตําบลในการปกครองท้องที่ จํานวน 101 ตําบล การปกครองท้องถิ่น (อยู่ในเขตเทศบาลเมือง) 
จํานวน 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลหน้าเมือง เทศบาลเมืองราชบุรี ตําบลบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง และตําบลโพธารามเทศบาลเมืองโพธาราม 

 

 ประชากรจังหวัดราชบุรี 
 

เพศ จํานวน 
ประชากรชาย 426,132 คน 
ประชากรหญิง 447,386 คน 

รวม 873,518 คน 
จํานวนครัวเรือน 314,365 ครัวเรือน 

ท่ีมา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
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 ศาสนา  
  ประชากรในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๑๖ นับถือศาสนาคริสต์
ร้อยละ๐.๗๙นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๐.๐๓ โดยมีวัดในพระพุทธศาสนา ๓92 วัด โบสถ์ในคริสต์ศาสนา
19 แห่งและมัสยิด 4แห่ง รวมทั้งสิ้น๔28แห่งแยกตามอําเภอดังนี้ตาราง 
 

ตารางแสดงจาํนวนวดั ทีพ่กัสงฆ์ โบสถ์ มัสยิด ศูนย์อบรมจริยธรรมฯ และศูนยพ์ระพทุธศาสนาฯ 

อําเภอ 

จํานวน โบสถ์
คริสต์
จํานวน 
(แห่ง) 

มัสยิด
จํานวน 
(แห่ง) 

มหานกิาย 
จํานวน 
(แห่ง) 

ธรรมยตุ 
จํานวน 
(แห่ง) 

สํานักสงฆ ์
(แห่ง) 

อนัมนกิาย
จํานวน 
(แห่ง) 

เมืองราชบุรี 82 ๑6 5 - 3 1 
บ้านโป่ง ๕๖ 3 - ๑ 7 1 
โพธาราม ๗3 1 9 - - 2 
ดําเนินสะดวก ๒7 - - - 2 - 
ปากท่อ 57 5 25 - - - 
จอมบึง 33 3 19 - 3 - 
บางแพ ๒6 5 1 - - - 
วัดเพลง ๗ - - - 1 - 
สวนผึ้ง ๑7 4 22 - 2 - 
บ้านคา 14 5 12 - 1 - 
รวม ๓92 42 93 ๑ 19 4 
ท่ีมา: สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕60)  
 
 ชาตพิันธ์ุ 
  จังหวัดราชบุรีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธ์ุมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม
และประเพณีอันเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลเพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริมให้เมือง
ราชบุรีเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมเป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพื้นเมืองหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่
บริเวณชายแดนระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อพยพเข้ามาต้ังรกรากทําให้เมืองราชบุรี
ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติรวม ๘ ชาติพันธ์ุ ดังนี้ 
  ๑) ชาวไทยพื้นถ่ินราชบุรีอาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอบางแพได้แก่ตําบลโพหักตําบลวังเย็น และ
อําเภอวัดเพลงได้แก่ตําบลวัดเพลงและตําบลจอมประทัด 
  ๒) ชาวไทยเชื้อสายจีนราชบุรี มักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองหรือตลาดคือย่านที่การคมนาคม
สะดวกในอดีต ได้ยึดทําเลที่อยู่ริมแม่น้ําอยู่คละปะปนกับชาวท้องถิ่นอื่นๆชุมชนของชาวจีนที่อาจเทียบได้ว่าเป็น
“ไชน่าทาวน์แห่งราชบุรี” ได้แก่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเขตเทศบาลอําเภอบ้านโป่งและเขตเทศบาลอําเภอ
โพธาราม 
  ๓) ชาวไทยเชื้อสายเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองราชบุรีได้แก่ตําบลหน้าเมืองห้วยไผ่
คุ้งกระถินคุ้งน้ําวนและตําบลพงสวาย อําเภอปากท่อได้แก่ตําบลปากท่อยางงามดอนทรายบ่อกระดานและตําบลหนอง
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กระทุ่ม อําเภอโพธารามได้แก่ตําบลบางโตนดและตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอบางแพได้แก่ตําบลบางแพวัดแก้ววัง
เย็นและตําบลหัวโพ อําเภอวัดเพลงได้แก่ตําบลวัดเพลงและตําบลเกาะศาลพระ 
  ๔) ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงราชบุรี  ชาวกะเหรี่ยงราชบุรีก็คือประชากรประจําท้องที่ที่มี
บรรพบุรุษเคยเคลื่อนย้ายไปมามีความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอ่ืนๆเช่นนําของป่ามาแลกเปลี่ยนกับชาวเมืองราชบุรีมี
วิถีการดํารงชีพด้วยการทําไร่ทํานาและหาของป่ามีภาษาพูดเป็นของกลุ่มตนเอง อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง
ได้แก่ตําบลสวนผึ้งและตําบลตะนาวศรีอําเภอบ้านคาได้แก่ตําบลบ้านคาและตําบลบ้านบึงอําเภอปากท่อได้แก่
ตําบลยางหัก 
  ๕) ชาวไทยเชื้อสายมอญราชบุรี  อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอบ้านโป่งได้แก่ตําบลบ้านม่วงคุ้ง
พะยอมและตําบลนครชุมน์ อําเภอโพธารามได้แก่ตําบลคลองตาคตสร้อยฟ้าดอนกระเบื้องและตําบล 
โพธาราม 
  ๖) ชาวไทยเชื้อสายลาวโส้ง (โซ่ง) ราชบุรี ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดเพชรบุรีและ
บางส่วนมาจากจังหวัดนครปฐม อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังนี้อําเภอดําเนินสะดวกได้แก่ตําบลดอนคลังและตําบล 
บัวงามอําเภอปากท่อตําบลห้วยยางโทน อําเภอจอมบึงตําบลจอมบึง และอําเภอบางแพ ตําบลดอนคา 
  ๗) ชาวไทยเชื้อสายไทยยวนราชบุรีกระจายอยู่ในพื้นที่อําเภอต่างๆคือ อําเภอเมืองราชบุรี
ได้แก่ตําบลคูบัวห้วยไผ่ดอนตะโกอ่างทองเจดีย์หักหินกองและตําบลดอนแร่ อําเภอโพธารามได้แก่ตําบลหนอง
โพอําเภอบ้านโป่งได้แก่ตําบลหนองปลาหมอและตําบลหนองอ้ออําเภอปากท่อได้แก่ตําบลอ่างหินทุ่งหลวงและ
ตําบลบ่อกระดานอําเภอจอมบึงได้แก่ตําบลรางบัวอําเภอบางแพได้แก่ตําบลวัดแก้วอําเภอสวนผึ้งได้แก่ตําบลป่า
หวายและตําบลท่าเคย 
  ๘) ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองราชบุรีได้แก่ตําบล 
เขาแร้งอําเภอโพธารามได้แก่ตําบลบ้านสิงห์บ้านฆ้องบ้านเลือกและตําบลดอนทรายอําเภอบ้านโป่งได้แก่ตําบล
กรับใหญ่หนองกบปากแรตหนองอ้อและตําบลท่าผา อําเภอจอมบึงได้แก่ตําบลจอมบึงและตําบลปากช่อง 
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สภาพเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

  จังหวัดราชบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคา
ประจําปี ๒๕๕9 เท่ากับ 173,567 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มูลค่า 10,969 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 6.74  มีสาขาการผลิตที่สําคัญอันดับที่ ๑ คือ สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา มูลค่า 42,026 ล้าน
บาท    โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี มีการผลิตนอกภาคเกษตรมีมูลค่า 146,222  ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๘4.24 และการผลิตภาคการเกษตร มีมูลค่า 27,345  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.75  
การผลิตทั้ง ๒ ภาคจําแนกออกเป็น ๑๖ สาขา ดังนี้ 

๑. สาขาเกษตรกรรม การล่าสตัว์ และการป่าไม้ มูลค่า 27,345 ล้านบาท ร้อยละ 15.75 
๒. สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า 38,554 ล้านบาท ร้อยละ 22.21 

  ๓. สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา มูลค่า 42,026 ล้านบาท รอ้ยละ 24.21 
   ๔. สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ มูลค่า 15,128 ล้านบาท ร้อยละ ๘.70 
  ๕.* สาขาอื่นๆ (๑๒ สาขา) มลูค่า 50,513 ล้านบาท ร้อยละ 29.10 
 

 ภาคเกษตร 
 ๑) พื้นที่การเกษตรจังหวัดราชบุรี 
  ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกข้าวในเขตที่ราบ

ลุ่มแม่น้ําแม่กลอง มีการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ เช่นมีการปลูกข้าวมากในพื้นที่ อ.ปากท่อ, อ.บ้านโป่ง,  
อ.โพธาราม พ้ืนที่ ๕2,530 ไร่ 42,60๖ ไร่ และ 42,279 ตามลําดับ มีการปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ อ.จอมบึง, 
อ.บ้านคา, อ.โพธาราม พ้ืนที่ 121,243 ไร่, 89,779 ไร่ และ 62,534 ไร่ ตามลําดับ การปลูกไม้ ปลูกมาก
ในพื้นที่ อ.ดําเนินสะดวก, อ.เมือง, อ.ปากท่อ พ้ืนที่ปลูก 47,919 ไร่, 12,824 ไร่ และ 10,952 ไร่ 
ตามลําดับ  นอกจากนั้นเป็นการปลูกมะม่วง ชมพู่ทับทิมจันทร์ องุ่น และเป็นการปลูกพืชผัก ซึ่งสิ่งที่จังหวัดจะ
ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือการพัฒนาระบบการริหารจัดการน้ํา และดิน ที่มีคุณภาพ และมี
ความเพียงพอต่อการส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อการส่งเสริมการเกษตรนาข้าว พืชผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัด ซึ่งเป็นผลผลิตหลัก
สําคัญ   

  แสดงพืน้ทีก่ารทําการเกษตรในจังหวดัราชบุรปีี ๒๕๕๗-๒๕60 
ชนดิพชื พืน้ทีท่าํการเกษตร(ไร/่ปี) 

2557 2558 2559 2560 
1.ทํานา ๓๑๑,๘๐๓ ๒๘๙,๔๐๑ ๒๗๒,๙๔๑ 208,790 
2.ทําไร่ ๔๕๖,๒๑๘ ๔๒๓,๑๙๓ ๔๑๙,๙๖๐ 403,829 
3.พืชผัก ๖๗,๔๔๘ ๖๗,๑๙๔ ๖๗,๐๕๕ 67,459 
4.ไม้ผล ๑๑๕,๗๙๒ ๑๑๖,๐๙๓ ๑๐๙,๗๐๖ 109,327 
5.ไม้ยืนต้น ๑๕,๖๘๑ ๑๑๕,๓๘๑ ๑๓๘,๔๒๑ 142,921 
6.ไม้ดอกไม้ประดับ ๕,๑๓๔ ๔,๙๒๙ ๕,๐๙๘ 4,765 
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 ๒) พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดราชบุรี 
  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่มีการเพาะปลูกมาก ๕ ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มะพร้าวน้ําหอม
สับปะรด(โรงงาน) และมันสําปะหลังดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ข้าว จากสถิติข้อมูลการเกษตร ปี ๒๕๕๙ ข้าวนาปี มีพ้ืนที่ปลูก ๒๗๘,๓๑๕ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
๖๗๕กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม ๑๘๖,๔๗๑ ตัน ข้าวนาปรัง พ้ืนที่ปลูก ๑๑,๓๗๒ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๖๙๓ 
กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม ๗,๘๒๑ ตัน เนื่องจากการวิเคราะห์สภาพน้ําต้นทุนจากสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ํา
ต้นทุนในลุ่มน้ําแม่กลอง มีอยู่ประมาณ ๔,๗๐๐ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ส่งผลให้ปริมาณน้ําที่มีไม่เพียงพอต่อการทํานาปรังเป้าหมายการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดจึงเน้นที่การ
บริหารจัดการน้ํา การเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน การเพิ่มพ้ืนที่กักเก็บน้ําในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งพิจารณาถึง
ความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการจัดสร้างแก้มลิงตลอดลําน้ําหลักของจังหวัด เพื่อรองรับการเกษตร  
และลดปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มศักยภาพในการทํานาปรังของจังหวัด 
  มะพร้าวน้ําหอม จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ําหอมมากที่สุดในประเทศไทย 
เนื่องจากดินมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ทําให้ปลูกมะพร้าวน้ําหอมได้คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
ประกอบกับความต้องการของตลาดต่างประเทศมีปริมาณสูงขึ้น ผู้ส่งออกต้องการผลผลิตจํานวนมากขึ้น มีผู้รับ
ซื้อ โรงงานแปรรูปต้ังใหม่มากขึ้น มีผลทําให้ราคาสูงขึ้น จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นในช่วง ๒ – ๓ ปีนี้ 
โดยเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดคือการพัฒนาระบบการปลูกโดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย การ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการปลูกที่สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และการจัดการศัตรูพืช นอกจากนั้นยัง
เน้นการเพิ่มค่าของการปลูกมะพร้าวน้ําหอมทั้งการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาการแปรรูปใน
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อการหนุนเสริมเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งการสร้างความแตกต่างโดยการปลูก
มะพร้าวน้ําหอมอินทรีย์ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม 
  สับปะรดโรงงาน สับปะรดโรงงานของจังหวัดราชบุรี พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอบ้าน
คา ปากท่อ จอมบึงและสวนผึ้ง สับปะรด “ราชบุรี” เป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี 
มีพ้ืนที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เป้าหมายทางยุทธศาสตร์คือการ
พัฒนาระบบการจัดการแปลงสับปะรด โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการโลจิ
สติกส์ผลผลิตทางการเกษตรสู่โรงงาน รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตให้เพียงพอ และมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
  มันสําปะหลัง มันสําปะหลังเป็นพืชที่ปลูกเฉพาะพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ใช้น้ําฝนเป็น
หลัก ทําให้พ้ืนที่ปลูกคงที่ มีการเพิ่มหรือลดลงในปริมาณที่ไม่สูงนัก เนื่องจากพ้ืนที่เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นได้ยาก 
รูปแบบการพัฒนาของยุทธศาสตร์จึงเน้นที่การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และการลดต้นทุนในการทําการเกษตรของ
เกษตรกร  
 ๓) การปศุสัตว์  
  จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ เน้นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
ลดและเลิกใช้สารเคมีเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดโรคและมีความสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เลี้ยงและผู้บริโภคลด
ต้นทุนการผลิต ใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์เพื่อให้เกษตรกรมีกินมีใช้ภายในครัวเรือน 
เหลือจึงจําหน่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ เน้นพัฒนาปรับระบบการเลี้ยงให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม ควบคุมระบบ
การเลี้ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio security) เน้นการผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคต้ังแต่ฟาร์มถึง
โต๊ะอาหาร และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ราชบุรี เป็นเมืองเกษตรสีเขียว หรือ Green City ดังแสดงการ
เลี้ยงสัตว์ในตาราง ดังนี้ 
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แสดงการเลี้ยงสตัว์ในจังหวดัราชบรุี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕60 
ชนดิสตัว์ จํานวนสตัว์(ตวั/ปี) 

2557 2558 2559 2560 
1.โคเนื้อ  ๑๐๑,๗๕๘ ๙๖,๕๔๖   ๘๓,๒๑๔ 89,547  
2.โคนม ๔๙,๐๑๕ ๔๗,๘๕๕ ๓๕,๖๗๗ 34,367 
3.กระบือ ๔๕๔ ๔๘๓ ๓๖๓ 386 
4.สุกร ๑,๗๓๘,๔๔๘ ๑,๗๕๐,๐๐๕ ๑,๗๖๐,๑๐๑ 1,766,124 
5.ไก่ ๑๑,๔๒๕,๒๔๙ ๑๑,๖๙๙,๕๓๒ ๑๔,๗๕๓,๖๕๑ 9,373,188 
6.เป็ด ๕๔๒,๔๗๙ ๖๗๘,๕๔๒ ๔๒๔,๐๕๖ 306,485 
7.แพะ ๒๑,๑๔๓ ๑๘,๓๐๕ ๑๘,๔๔๙ 17,594 
8.แกะ ๑,๐๑๙ ๗๑๐ ๗๐๓ 748 

            (ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี) 
 

  จังหวัดราชบุรีมีผู้ขออนุญาตขายอาหารสัตว์ จํานวน ๒๙๖ ร้าน แบ่งเป็น ประเภทขายปลีก 
จํานวน ๒๒๑ ร้าน และประเภทขายปลีก – ส่ง จํานวน ๗๕ ร้าน มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในจังหวัดราชบุรี 
จํานวน ๒๒ แห่ง ดังนี้ 

 อําเภอเมืองราชบุรี ๑ แห่ง (นําเข้า ๑ แห่ง) 
 อําเภอบ้านโป่ง ๓ แห่ง (นําเข้า ๑ แห่ง และผลิต ๒ แห่ง) 
 อําเภอปากท่อ  ๘ แห่ง (นําเข้า ๕ แห่ง และผลิต ๓ แห่ง) 
 อําเภอโพธาราม ๘ แห่ง (ผลิต ๘ แห่ง) 
 อําเภอจอมบึง  ๒ แห่ง (ผลิต ๒ แห่ง) 

  ในจํานวน ๒๒ แห่งนี้ มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้รับมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP 
จํานวน ๔ แห่ง ได้แก่ 
  1. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  2. บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหารสัตว์ จํากัด 
  3. บริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด 
  4. บริษัท เอฟ.อี.ฟาร์ม่า จํากัด 
  และนอกจากนั้นจังหวัดราชบุรียังมีฟาร์มมาตรฐาน และจํานวนปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงทั่วทั้ง
จังหวัด โดยส่วนใหญ่เป็นฟาร์มสุกร โคนม และไก่เนื้อ ดังแสดงในตาราง 
 

  แสดงจํานวนฟาร์มสตัว์เลี้ยงทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานฟาร์ม ของจังหวดัราชบรุี ปพี.ศ. ๒๕๖๐ 
ลําดบั ฟาร์มมาตรฐาน จํานวน (ฟารม์) จํานวนสตัว์ (โดยประมาณ) 
๑  สุกร ๑๐๗ ๑.๕ ล้านตัว 
๒  โคนม ๑๓๑ ๕,๙๐๐ ตัว 
๓  ไก่เนื้อ ๑๖๙ ๑๕.๔ ล้านตัว 
๔  ไก่ไข่ ๖ ๗๓๓,๐๐๐ ตัว 
๕  ไก่พันธ์ุ ๓ ๕๑๙,๐๐๐ ตัว 
๖  เป็ดเนื้อ ๙ ๑.๐๒ ล้านตัว 
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ลําดบั ฟาร์มมาตรฐาน จํานวน (ฟารม์) จํานวนสตัว์ (โดยประมาณ) 
๗  เป็ดพันธ์ุ ๑ ๓๖,๐๐๐ ตัว 
๘  สถานที่ฟักไข่สตัว์ปีก ๔ ๙๖๓,๐๐๐ ฟอง/สัปดาห์ 
๙  นกกระทา ๕ ๒๑๘,๐๐๐ ตัว 

๑๐ แพะนม ๒ ๒๐๐ ตัว 
๑๑ แพะเนื้อ ๒๔ ๑,๙๐๐ ตัว 

 
 จังหวัดราชบุรีมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและได้รับใบอนุญาต (กฆ.๑) 
จํานวน ๗๘ แห่ง และดําเนินการในปัจจุบัน จํานวน ๖๒ แห่ง ดังนี้ 

 โรงฆ่าสุกร ๓๐ แห่ง กําลังการผลิต/วัน ประมาณ ๒,๘๔๐ ตัว/วัน 
 โรงฆ่าโค ๑๕ แห่ง กําลังการผลิต/วัน ประมาณ ๑๓๐ ตัว/วัน 
 โรงฆ่าสัตว์ปีก ๑๖ แห่ง กําลังการผลิต/วัน ประมาณ ๓๓,๖๓๐ ตัว/วัน 
 โรงฆ่าแพะ ๑ แห่ง กําลังการผลิต/วัน ประมาณ ๑๐ ตัว/วัน 

 ในจํานวนโรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาต จํานวน ๖๒ แห่งนี้ มีโรงฆ่าสุกร ๒ แห่งและโรงฆ่าโค ๒ แห่ง 
ที่ได้มาตรฐานการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ 

 บริษัท กาจนาเฟรชพอร์ค จํากัด กําลังการผลิตสุกร สูงสุด ๑,๐๐๐ ตัว/วัน 
 บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จํากัด กําลังการผลิตสุกร สูงสุด ๓,๐๐๐ ตัว/วัน 
 บริษัท ประกอบบีฟโปรดักส์ จํากัด กําลังการผลิตโค   สูงสุด ๑๕๐ ตัว/วัน 
 บริษัท อิบรอฮีมแอนด์บีฟ จํากัด กําลังการผลิตโค   สูงสุด ๑๕๐ ตัว/วัน 

 ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีมีโรงฆ่าโค ๑ แห่ง ที่ได้รับการรับรอง GAP จํานวน ๑ แห่ง กําลังการผลิตโค 
สูงสุด ๕๐ ตัว/วันและยังมีโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ที่ดําเนินการทั้ง ๖๒ แห่งนี้ เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่เข้าสู่ระบบการ
ดําเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งยุทธศาสตร์ของจังหวัดจะส่งเสริมการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบ GMP และ 
HACCP ต่อไป 
(ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ๒๕๖๐) 

 
 ๔) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
  จังหวัดราชบุรี มีผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งสิ้นจํานวน 3,019 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม ๓๒,๐๔๐.๒๙ ไร่ ฟาร์มเลี้ยงรวม ๒,๗๗๔ ฟาร์ม (๔๑,๔๒๔.๒๖ไร่)  
บ่อเลี้ยง (บ่อดิน/บ่อพลาสติก/ร่องสวน รวม ๕๒,๗๓๕บ่อ ดังแสดงในตาราง 
 

  ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสตัว์น้ําจงัหวดัราชบรุี ป ีพ.ศ.๒๕๕๙ 

อําเภอ 
จํานวนฟาร์ม 

 

จํานวนหน่วยเลี้ยง 
(บ่อดนิ/บ่อพลาสติก/ร่อง

สวน) 
 

เนื้อทีฟ่าร์ม 
(ไร่) 

 

เนื้อทีเ่ลี้ยง
รวมทั้งหมด

(ไร่) 

เมืองราชบุรี ๗๘ ๗๔๔ ๙๙๓.๑๕ ๑,๓๒๒.๗๑ 

จอมบึง ๑๕๒ ๒๕๐ ๑,๘๖๓.๔๐ ๒๗๐.๓๐ 
สวนผึ้ง ๑๗๙ ๑๙๑ ๒,๓๒๗.๓๕ ๑๔๘.๘๐ 

ดําเนินสะดวก ๒๒๐ ๒,๒๙๒ ๓,๑๖๑.๗๕ ๑,๙๑๓.๖๕ 
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อําเภอ 
จํานวนฟาร์ม 

 

จํานวนหน่วยเลี้ยง 
(บ่อดนิ/บ่อพลาสติก/ร่อง

สวน) 
 

เนื้อทีฟ่าร์ม 
(ไร่) 

 

เนื้อทีเ่ลี้ยง
รวมทั้งหมด

(ไร่) 

บ้านโป่ง ๑๖๖ ๓๘,๖๕๑ ๑,๓๑๖.๐๐ ๑,๑๗๖.๒๙ 
บางแพ ๑,๐๘๕ ๔,๔๘๙ ๒๒,๙๙๕.๑๙ ๒๑,๓๔๗.๘๐ 

โพธาราม ๓๗๐ ๒,๗๔๗ ๓,๒๕๕.๔๑ ๒,๙๗๕.๓๑ 

ปากท่อ ๒๐๙ ๔๓๘ ๒,๒๕๕.๔๑ ๒,๙๗๕.๓๑ 
วัดเพลง ๒๒๐ ๒,๘๑๙ ๒,๒๓๓.๓๔ ๒,๑๘๘.๘๑ 

บ้านคา ๙๕ ๑๑๔ ๗๒๒.๕๗ ๑๑๘.๘๗ 

รวม ๒,๗๗๔ ๕๒,๗๓๕ ๔๑,๔๒๔.๒๖ ๓๒,๐๔๐.๒๙ 
ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน๒๕๕๙) 
 
 สัตว์น้ําที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลาสวยงาม กุ้งทะเล สัตว์น้ําจืด กุ้งก้ามกราม ตามลําดับ ดังแสดง
มูลค่าการผลิตสัตว์น้ําในตาราง 

แสดงมลูคา่การผลติสตัว์น้ําทีส่ําคญั จังหวัดราชบรุี ปพี.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

(ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี ) 
 

  
ทั้งนี้จังหวัดราชบุรียังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ได้รับมาตรฐานสากล ดังแสดงในตาราง 

 
 แสดงการเพาะเลีย้งสตัว์น้ําที่ได้รบัรองมาตรฐาน GAP ของจังหวดัราชบุรี ปพี.ศ. ๒๕๖๐ 

อําเภอ 
ชนดิสตัว์น้ํา /พืน้ทีเ่พาะเลี้ยง 

ปลากราย 
พืน้ที่ (ไร่) 

ปลาดกุ 
พืน้ที่ (ไร่) 

กุ้งขาว 
พืน้ที่ (ไร่) 

กุ้งก้ามกราม 
พืน้ที่ (ไร่) 

เมืองราชบุรี - - ๙๗.๔ ๓๒ 
ดําเนินสะดวก - - ๒๕๗ ๑๓๒ 
บางแพ - - ๕,๙๕๓ ๓,๓๓๖ 
โพธาราม - ๗ ๒๖๔.๒๕ - 
รวม - ๗ ๖,๕๗๑.๖๕ ๓,๕๐๒ 

     (ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี ๒๕๖๐) 

พ.ศ. 
กุ้งทะเล กุ้งก้ามกราม ปลาสวยงาม สตัว์น้ําจดื 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ  
(กก.) 

มูลค่า 
 (บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ  
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

๒๕๕๗ ๑๑,๗๔๐,๓๕๕ ๒,๑๔๔,๘๗๑,๑๔๕ ๖๔๖,๕๕๑ ๑๕๘,๘๓๑,๖๓๑.  ๔๓,๔๘๐,๗๔๗ ๑๖๖,๘๘๓,๘๔๐ ๙,๒๔๖,๐๖๗.๔๔ ๔๑๗,๐๓๓,๘๔๔.๘๘ 

๒๕๕๘ ๑๒,๔๗๐,๘๙๐ ๑,๖๑๖,๓๙๘,๓๙๐ ๓,๐๘๕,๗๓๕ ๘๖๔,๐๐๕,๘๑๖ ๔๖,๒๐๗,๓๐๖ ๑๓๘,๖๒๑,๙๒๐ ๖,๘๓๕,๔๑๘.๑๔ ๓๓๔,๙๓๕,๔๘๙ 

๒๕๕๙ ๑๑,๐๑๑,๙๗๕ ๑,๕๐๙,๙๕๕,๑๒๕ ๒,๕๘๘,๐๐๐ ๕๕๘,๑๒๘,๐๘๐ ๑๑๖,๐๘๑,๐๕๔ ๓๔๘,๒๔๔,๙๖๒ ๖,๑๓๙,๐๐๐ ๒๗๗,๙๗๓,๙๒๐ 
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 เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์จังหวัด คือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา เพื่อรองรับการ
จัดการฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนามาตรฐานเพื่อรองรับการเป็นแหล่งส่งออกสัตว์น้ําที่สําคัญ
ของประเทศ พร้อมทั้งขยายโอกาสการพัฒนาฟาร์มสัตว์น้ําสวยงาม เพื่อยกระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการ
เลี้ยงและการตลาดแบบครบวงจร 

 

 ภาคอุตสาหกรรม 
  ในปี พ.ศ.2560 จังหวัดราชบุรี มีโรงงานจํานวนทั้งสิ้น 1,762 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ 1,600 โรงงาน (เงินลงทุนตํ่ากว่า 50 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 90.80 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 111 โรงงาน (เงินลงทุนมากกว่า 50 – 200 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 
6.30 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 51 คิดเป็นร้อยละ 2.89   ดังแสดงในตาราง 
 

 แสดงจาํนวนโรงงานอตุสาหกรรมแยกตามขนาดในจังหวดัราชบรุี ปพี.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕60 

อําเภอ 
จํานวนโรงงานจําแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่ รวม 

ปี ๒๕๕๗   
เมืองราชบุรี ๓๑๑ ๙๖ ๑๙ ๔๒๖ ๒๔.๒๓ 
จอมบึง ๔๙ ๒๑ ๓ ๗๓ ๔.๑๕ 
สวนผึ้ง ๑๗ ๒ ๑ ๒๐ ๑.๑๔ 
ดําเนินสะดวก ๕๗ ๑๑ ๒ ๗๐ ๓.๙๘ 
บ้านโป่ง ๔๑๒ ๑๓๓ ๓๐ ๕๗๕ ๓๒.๗๑ 
บางแพ ๕๕ ๑๕ ๗ ๗๗ ๔.๓๘ 
โพธาราม ๒๓๘ ๖๖ ๑๐ ๓๑๔ ๑๗.๘๖ 
ปากท่อ ๑๐๙ ๕๔ ๗ ๑๗๐ ๙.๖๗ 
วัดเพลง ๑๑ - - ๑๑ ๐.๖๓ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๐ 
นิคมอุตสาหกรรม ๓ ๔ ๘ ๑๕ ๐.๘๕ 

รวม ๑,๒๖๖ ๔๐๔ ๘๘ ๑,๗๕๘ ๑๐๐ 
ปี ๒๕๕๘  
เมืองราชบุรี ๓๐๘ ๙๔ ๑๗ ๔๑๙ ๒๔.๐๔ 
จอมบึง ๔๘ ๑๒ ๕ ๖๕ ๓.๗๔ 
สวนผึ้ง ๑๗ ๑ ๑ ๑๙ ๐.๙๘ 
ดําเนินสะดวก ๕๙ ๑๐ ๒ ๗๑ ๔.๑๐ 
บ้านโป่ง ๔๐๖ ๑๔๐ ๓๑ ๕๗๗ ๓๓.๑๐ 
บางแพ ๕๔ ๑๔ ๖ ๗๔ ๔.๓๐ 
โพธาราม ๒๓๗ ๖๔ ๑๑ ๓๑๒ ๑๗.๙ 
ปากท่อ ๑๐๒ ๕๖ ๖ ๑๖๔ ๙.๔๑ 
วัดเพลง ๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๐.๖๓ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๐ 
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อําเภอ 
จํานวนโรงงานจําแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่ รวม 

นิคมอุตสาหกรรม ๑๑ ๕ ๘ ๒๔ ๑.๔๐ 
รวม ๑,๒๕๗ ๓๙๘ ๘๘ ๑,๗๔๓ ๑๐๐ 

ปี ๒๕๕๙  
เมืองราชบุรี ๓๐๗ ๙๒ ๑๗ ๔๑๖ ๒๔.๑๗ 
จอมบึง ๔๘ ๑๒ ๕ ๖๕ ๓.๗๘ 
สวนผึ้ง ๑๗ ๑ ๑ ๑๙ ๑.๑๐ 
ดําเนินสะดวก ๕๘ ๑๑ ๓ ๗๒ ๔.๑๘ 
บ้านโป่ง ๓๘๘ ๑๔๐ ๓๕ ๕๖๓ ๓๒.๗๑ 
บางแพ ๕๔ ๑๖ ๖ ๗๖ ๔.๔๒ 
โพธาราม ๒๒๗ ๖๔ ๑๒ ๓๐๓ ๑๗.๖๑ 
ปากท่อ ๑๐๑ ๕๘ ๖ ๑๖๕ ๙.๕๙ 
วัดเพลง ๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๐.๖๔ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๑ 
นิคมอุตสาหกรรม ๑๑ ๕ ๘ ๒๔ ๑.๔๐ 

รวม ๑,๒๒๖ ๔๐๑ ๙๔ ๑,๗๒๑ ๑๐๐ 
ปี 2560 
เมืองราชบุรี 367 25 11 403 22.87 
จอมบึง 58 5 3 66 3.75 
สวนผึ้ง 19 1 - 20 1.14 
ดําเนินสะดวก 76 5 1 82 4.65 
บ้านโป่ง 500 52 19 571 32.40 
บางแพ 74 3 4 81 4.60 
โพธาราม 313 16 8 337 19.13 
ปากท่อ 177 4 5 186 10.56 
วัดเพลง 11 - - 11 0.62 
บ้านคา 5 - - 5 0.28 

รวม 1,600 111 51 1,762 100 
(ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กันยายน ๒๕60) 
 
 ปี พ.ศ. ๒๕60 มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น ๑,๗๖2 โรง เงินลงทุนรวม 96,332,250บาท โดยรวมมี
การจ้างงาน 65,325 คน ลดลงจากปีพ.ศ. ๒๕๕9 ทั้งสิ้น จากจํานวน 1,684 คน   ทั้งนี้สามารถแยกหมวดหมู่ 
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดังแสดงในตาราง 
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จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวดัราชบรุี แยกหมวด ปี พ.ศ. ๒๕60 
ลําดบั
ที ่

รายการ จํานวน เงินลงทนุ จํานวน
คนงาน 

แรงม้า 

๑ อุตสาหกรรมการเกษตร 121 2,238.12 1,961 22,329.73 
๒ อุตสาหกรรมอาหาร 227 9,207.35 10,923 814,040.91 
๓ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 13 1,665.53 637 32,304.80 
๔ อุตสาหกรรมสิง่ทอ 69 7,484.06 9,965 315,395.63 
๕ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 11 140.74 1,542 906.95 
๖ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 21.60 40 73.33 
๗ อุตสาหกรรมไม้และ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
134 1,234.29 2,084 16,815.12 

๘ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
และเครื่องเรือน 

24 106.91 625 2,434.17 

๙ อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 

21 8,306.55 1,158 479,005.18 

๑๐ อุตสาหกรรมสิง่พิมพ์ 3 61.78 79 701.89 
๑๑ อุตสาหกรรมเคม ี 62 2,037.05 1,893 82,021.92 
๑๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ

ผลิตภัณฑ ์
16 467.90 265 16,648.93 

๑๓ อุตสาหกรรมยาง 19 521.13 1,120 15,843.65 
๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก 57 591.04 1,170 25,844.33 
๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ 168 3,944.26 8,190 53,413.42 
๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ 13 283.95 573 7,957.38 
๑๗ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ซ่อมแซมโลหะ 
122 1,456.56 2,169 28,250.93 

๑๘ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 87 1,947.84 9,950 23,570.22 
๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟ้า 19 465.94 1,913 6,458.89 
๒๐ อุตสาหกรรมขนส่ง 193 2,602.00 3,969 55,538.44 
๒๑ อุตสาหกรรมอื่นๆ 381 51,537.68 5,099 21,328,718.68 

รวม ๑,๗62 96,322,250,000 65,325 23,328,274,500,000 

(ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี มกราคม ๒๕๖๐) 
 
 การมุ่งเน้นของจังหวัดในการจัดทําแผนพัฒนา คือการส่งเสริมการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงาน และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมโรงงาน ตาม
แนวทางโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ 
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 ข้อมูลด้านแรงงาน  
  ข้อมูลทั่วไป 
  ๑) สถานประกอบกิจการและลูกจ้าง ข้อมูลจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เดือน
มิถุนายน ๒๕60 ราชบุรี มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน 4,347 แห่ง  มี
ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 145,136 คน แยกเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 จํานวน 99,545 คน (ร้อยละ 
68.58)  มาตรา 39 จํานวน 16,271 คน (ร้อยละ 11.22)  และมาตรา 40 จํานวน 29,320 คน 
(ร้อยละ 20.20) และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จํานวน 4 
แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จํานวน 1 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบว่าสถานประกอบการ
ลดลงร้อยละ ๐.๒๗ ส่วนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕๕  
  ๒) ภาวะการมีงานทํา/ภาวการณ์ว่างงาน ข้อมูลการทํางานของประชากรจังหวัดราชบุรี  
โดยการสํารวจของสํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕60 พบว่าจังหวัดราชบุรี เป็นผู้มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น  ๖57,723   
 

   แสดงจํานวนประชากรจาํแนกตามสถานภาพแรงงาน ปพี.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕60 

สถานภาพแรงงาน 
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 
ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 

ประชากรอายุ ๑๕ ป ีขึน้ไป 
๑. ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 

๑.๑. ผู้มีงานทํา 
๑.๒. ผู้ว่างงาน 
๑.๓.กําลังแรงงานทีร่อ
ฤดกูาล 

๒.ผู้ที่ไม่อยูใ่นกาํลังแรงงาน 
      ๒.๑. ทํางานบ้าน 
      ๒.๒. เรยีนหนังสือ 
      ๒.๓. อื่นๆ 
* อัตราการว่างงาน 

๖๕๗,๗๒๓ 
๔๖๕,๘๓๒ 
๔๕๘,๐๕๑ 
๓,๕๘๙ 
๔,๑๙๓ 

๑๙๑,๘๙๑ 
๕๔,๑๔๓ 
๔๖,๙๗๓ 
๙๐,๗๗๕ 

๐.๕ 

๖๖๐,๓๖๖ 
๔๖๒,๘๐๗ 
๔๕๗,๙๙๙ 
๔,๖๐๓ 
๒๐๕ 

๑๙๗,๕๕๙ 
๔๖,๘๗๖ 
๕๓,๙๕๗ 
๙๖,๗๒๗ 

๐.๗ 

๖๖๑,๙๓๐ 
๔๗๖,๕๕๔ 
๔๖๘,๑๐๐ 
๕,๗๑๐ 
๒,๗๔๔ 

๑๘๕,๓๗๕ 
๔๘,๕๑๐ 
๔๔,๕๙๙ 
๙๒,๒๖๖ 

๐.๙ 

664,245 
465,893 
458,421 

5,296 
2,176 

198,352 
48,826 
45,685 

103,842 
1.1 

 
(ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจงัหวัดราชบุรี) 

 
  ๓) ตําแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ในปี ๒๕60 พบว่ามีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๗๙๔ 
คน เป็นเพศชาย ๑,๒๔๐ คน (ร้อยละ ๔๔.๓๘) และเป็นเพศหญิง ๑,๕๕๔ คน (ร้อยละ ๕๕.๖๑) และการบรรจุ
งานมีผู้ได้รับการบรรจุงานทั้งสิ้น ๓,๑๒๙ คน  
ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 

 
 

  แสดงจํานวนตําแหนง่งาน ผู้สมคัรงาน และการบรรจุงานปพี.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕60 

ปี พ.ศ. 
ตําแหน่งงานวา่ง (อัตรา) 

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 
(คน) 

บรรจุงาน (คน) 

ชาย หญงิ ไม่ระบ ุ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 
ปี ๒๕๕๗ ๖๒๓ ๔๓๔ ๓,๖๙๔ ๔,๗๕๑ ๒,๒๐๑ ๓,๐๗๘ ๕,๒๗๙ ๑,๖๔๗ ๒,๕๖๒ ๔,๒๐๙ 
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ปี พ.ศ. 
ตําแหน่งงานวา่ง (อัตรา) 

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 
(คน) 

บรรจุงาน (คน) 

ชาย หญงิ ไม่ระบ ุ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 
ปี ๒๕๕๘ ๓๕๕ ๑๑๘ ๔,๗๐๘ ๕,๑๘๑ ๒,๓๕๖ ๓,๑๕๑ ๕,๕๐๗ ๑,๙๒๕ ๒,๗๓๘ ๔,๖๖๓ 
ปี ๒๕๕๙ ๕๙๙ ๓๒๖ ๔,๐๔๐ ๔,๙๖๕ ๑,๒๔๐ ๑,๕๕๔ ๒,๗๙๔ ๑,๒๔๓ ๑,๘๘๖ ๓,๑๒๙ 
ปี 2560 410 208 2,247 2,865 374 655 1,029 562 958 1,520 
(ท่ีมา :สํานักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี) 
 
  ๔) การจ้างงาน ข้อมูลจากสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
งานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ ๕๙.๙๕ อุตสาหกรรมการขายส่ง/การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๑๔.๒๘ และอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ ร้อยละ ๗.๕๗ 
และเกิดการจ้างงาน ๔๑ คน จากกิจการผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีเงินลงทุน ๒๓๗ ล้านบาท 
  ๕) การเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ปีพ.ศ. ๒๕60 พบว่าจังหวัดราชบุรี มีผู้แจ้งความ
ประสงค์ไปทํางานต่างประเทศ จํานวน 257 คน แยกเป็นชาย 209 คน และหญิง  48 คน ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า สําหรับการเดินทางไปทํางานเป็น
การไปทํางานโดยวิธี Re-Entry จํานวน 161 คน เดินทางด้วยตนเอง จํานวน 19 คน นายจ้างพาไป
ฝึกงาน จํานวน 10 คน และนายจ้างพาไปทํางาน จํานวน 67 คน  
  ๖) แรงงานต่างด้าว ข้อมูลจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕60 ที่ถูกกฎหมาย
และได้รับอนุญาตให้ทํางานในจังหวัดราชบุรี เฉลี่ยปี 2560 มีจํานวน 47,584 คน แยกเป็นประเภท
ชั่วคราว (มาตรา 9)  จํานวน 626 คน  ประเภทส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 12) จํานวน 103 คน  
ประเภทชนกลุ่มน้อย (มาตรา 13) จํานวน 3,988 คน  นําเข้า MOU  จํานวน 5,972 คน และพิสูจน์
สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)  จํานวน 36,895 คน  ส่วนจํานวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว 
กัมพูชา) ในจังหวัดมีจํานวน 42,867 คน  (พม่า จํานวน 38,222 คน ,ลาว จํานวน 1,509 คน และ
กัมพูชา จํานวน 3,136 คน) 
 
 ผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
  จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ด้วยการนําเอาภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ มาพัฒนาต่อยอด
สร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีอัตลักษณ์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค นับเป็นการพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ซึ่งภาครัฐโดย
เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO)จังหวัดราชบุรี ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ทาง
วิชาการและงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การพัฒนากระบวนการผลิต (ต้นน้ํา) ให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (กลางน้ํา) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนารูปแบบและ
บรรจุภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงการพัฒนาด้านช่องทางการตลาด  
(ปลายน้ํา) ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการจําหน่ายเพ่ิมมากขึ้นในทุกระดับ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคทั้งตลาดในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้จังหวัดราชบุรี  
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มียอดรายได้จากการจําหน่ายสินค้า OTOP อยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม
ของจังหวัดให้มีการเติบโตสูงขึ้น โดยในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดราชบุรีกําหนดเป้าหมายในการสร้าง
รายได้จากการจําหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น ๑๒% จากยอดเฉลี่ย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คิดเป็นจํานวนเงิน
ประมาณ๖,๙๐๔,๘๒๖,๑๐๐.๔๘ล้านบาท 
  โดยมีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ที่ขึ้น
ทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จํานวนทั้งสิ้น ๓๖๙  ราย มีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น จํานวน ๙๓๘ ผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตทั้งสิ้นจํานวน ๓๖๙ ราย สามารถจําแนกได้ ๓ประเภท คือ 
  (๑) ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน   จํานวน ๑๖๔ ราย  
  (๒) ประเภทผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว จํานวน ๑๙๔ ราย  
  (๓) ประเภทผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวน๑๑ ราย  
  และมีประเภทผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งสิ้น จํานวน ๙๓๖ 
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ๓๘๐ ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม ๓๗ ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย ๑๐๗ ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ๒๑๑ ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ๒๐๓ ผลิตภัณฑ์ รายได้ที่เกิด
จากการจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๖ และสามารถ
จําแนกได้ ๕ประเภท คือ 
  (๑) ประเภทอาหาร  จํานวน ๓๘๐ ผลิตภัณฑ์  
  (๒) ประเภทเครื่องดื่ม  จํานวน ๓๗ ผลิตภัณฑ์  
  (๓) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย  จํานวน ๑๐๗ ผลิตภัณฑ์  
  (๔) ประเภทของใช้จํานวน ๒๑๑ ผลิตภัณฑ์  
  (๕) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  จํานวน ๒๐๓ ผลิตภัณฑ์  
  และสามารถแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ๔กลุ่ม (A B C และ D) ได้ดังนี้ 
  - กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (A) จํานวน ๑๘๐ ผลิตภัณฑ์  
  - กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า (B) จํานวน ๖๔ ผลิตภัณฑ์  
  - กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (C) จํานวน ๑๗๗ ผลิตภัณฑ์  
  - กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D) จํานวน ๕๑๗ ผลิตภัณฑ์  
 ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางแสดงจาํนวนผลติภณัฑ์ OTOP จําแนกตามกลุ่มผลติภณัฑ์ ๔ กลุ่ม (A , B ,C และ D) 
ลําดบัที ่ กลุ่มผลติภณัฑ ์ พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.2560 

๑ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล ๑๓๒ ๑๗๙ ๑๘๐ 260 
๒ กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า ๑๓๖ ๖๔ ๖๔ 91 
๓ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน ๓๓๗ ๑๗๗ ๑๗๗ 356 
๔ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ๑๕๒ ๔๑๖ ๕๑๗ 1,873 

รวมทั้งสิน้ ๗๕๗ ๘๓๖ ๙๓๘ 2,5580 
(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ปีพ.ศ. ๒๕60)  
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ข้อมูลด้านการทอ่งเที่ยว 
 
 
 
 

 การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีในภาพรวมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๘ ขึ้นไป และอัตรา
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป (ข้อมูลสถิติจากกรมการ
ท่องเที่ยว ปีพ.ศ. ๒๕๕๙) ด้วยจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิง
สุขภาพ และเชิงนันทนาการ เป็นต้นอีกทั้งมีความโดดเด่นทาง ด้านวัฒนธรรม กล่าวคือจังหวัดราชบุรี
ประกอบด้วยประชาชน ๘ชาติพันธ์ุ คือ ชาวไทยพื้นถิ่น ราชบุรีชาวไทย จีนราชบุรีชาวไทย เขมร ราชบุรีชาว
ไทย กระเหรี่ยงราชบุรีชาวไทยมอญราชบุรีชาวไทยทรงดําราชบุรีชาวไท-ยวนราชบุรี และชาวไทยลาวเวียง
ราชบุรีโดยแต่ละชาติพันธ์ุล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า จังหวัดราชบุรีเป็น
อีกจังหวัดที่ถูกเลือกให้เป็น ๑ใน๑๒เมือง ภายใต้แนวคิด“๑๒เมืองต้องห้าม...พลาด ” ในหัวข้อธีมการ
ประชาสัมพันธ์ “ราชบุรีชุมชนคนอาร์ต ”ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ตามสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญๆ ดังนี้ 
 แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดราชบุรี 

 อําเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ พระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี  
เมืองโบราณคูบัวค่ายภาณุรังษีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิพิธภัณฑ์ทหารช่างเทือกเขางู ถ้ําระฆังเขาแก่นจันทน์
สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเขาวังวัดหนองหอยวัดอรัญญิกาวาสถํ้าเขาบินสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาค
กลางวัดช่องลมศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าตีนจก จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัวโรงงานเถ้าฮงไถ่ และโรงงาน
รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์๔ 

 อําเภอบ้านโป่ง ได้แก่ สระน้ําโกสินารายณ์วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วงบึงกระจับ
หนองอ้อวอเตอร์เวิลด์ 

 อําเภอโพธาราม ได้แก่ วัดขนอนหนังใหญ่ค่ายหลวงบ้านไร่วัดคงคารามและจิตรกรรมฝาผนัง
วัดคงคารามวัดเขาช่องพรานและค้างคาว/เขาช่องพรานสหกรณ์โคนมวัดถ้ําน้ําวนอุทยานเขาน้อยถ้ําสาลิกา
ตลาดเก่า๑๑๙ปี เจ็ดเสมียนเขาปากกว้างสวนศิลป์บ้านดิน และสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา 

 อําเภอดําเนินสะดวก ได้แก่ ตลาดน้ําดําเนินสะดวกตลาดน้ําดําเนินฯเก่า (คลองลัดพลี)หมู่บ้าน
ช้างและดําเนินสะดวกสวนน้ําตาลบังเละสวนงูเด็กไทย(สุขโชครีสอร์ท)ศาลวิหารหลวงพ่อบ้านแหลม - หลวงพ่อเขา
ตะเคราศูนย์วัฒนธรรม ๘ ชนเผ่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดราษฎร์เจริญธรรมวัดปราสาทสิทธ์ิ วัดโชติทาย
การามรอยัลไทยแฮนด์ดิคราฟเซนเตอร์บ้านไทยทรงดําตลาดน้ําวัดปราสาทสิทธ์ิและดําเนินสปาย 

 อําเภอวัดเพลง ได้แก่ วัดเกาะศาลพระโบราณสถานโคกวิหารโบราณสถานโคกนายผาด 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโบสถ์คริสต์พระหฤทยัวัดเพลงวัดแจ้งเจริญฟาร์มชวนชม และไพสิฐฟาร์ม 

 อําเภอปากท่อ ได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันวัดเขาถ้ําทะลุศูนย์การเรียนรู้
ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเหล่ามะละกอและมาลัยออสทริชฟาร์มราชบุรี  

 อําเภอบางแพ ได้แก่ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยววัดหัวโพ วัดท่าราบไร่ปลูก
รักฟลาวเวอร์แลนด์ 

 อําเภอจอมบึง ได้แก่ ถ้ําจอมพลและสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้างสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี 
วัดวาปีสุทธาราม (ตลาดควาย) และวัดทุ่งกระถิน 
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 อําเภอสวนผึ้ง ได้แก่ เขากระโจมโป่งยุบน้ําตกบ่อหวี ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตต์ิ(สวนป่าสิริกิต์ิ) สวนผึ้งออร์คิดน้ําตกผาชนแดงน้ําตกห้วยผากธารน้ําร้อนบ่อคลึงอุทยานธรรมชาติ 
วิทยาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี น้ําตกเก้าโจนหรือน้ําตกเก้าช้ัน 
น้ําตกห้วยสวนพลูสวนธรรมรสวัดห้วยผากเทพประทานพรไร่กุหลาบอุษาวดีธนาคารควายจุดชมวิวห้วยคอกหมู
แก่งส้มแมวพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านภโวทัยบ้านหอมเทียน และเดอะซีนเนอร์รี่วินเทจฟาร์ม  

 อําเภอบ้านคา ได้แก่ ศูนย์ทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านคาวัดป่าพระธาตุเขาน้อยวัดป่าตะแบกไร่องุ่น
พลับพลาน้ําพุร้อนบ้านบึง (โป่งกระทิง)น้ําตกซับเตย และกลุ่มผลิตรากไม้ 
 

๑) แหลง่ท่องเที่ยวหลักทีไ่ด้รบัความนิยมจากนกัท่องเที่ยว 
 
 
 
 

 
 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและฟาร์มแกะอําเภอ
สวนผึ้ง 

 
  

 
 ตลาดน้ําดําเนินสะดวกอําเภอดําเนินสะดวก 

  
 วัดขนอนหนังใหญ่อําเภอโพธาราม 

  
 โรงงานทําโอ่งและเซรามิกคอํ์าเภอเมืองราชบุรี 

  
 อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามอําเภอบางแพ 

  
 ถ้ําเขาบิน อําเภอเมืองราชบุรี 
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 บ้านหอมเทียน อําเภอสวนผึ้ง 
 

 
 จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์มุ่งที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (Travel Route) ให้เป็นแบ
รนด์ทางการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในทุกเดือน เพื่อกระตุ้น
การท่องเที่ยว และให้ความสําคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวอําเภอสวนผึ้งรองรับการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ เชื่อมโยงกับหัวหิน กาญจนบุรีและกรุงเทพมหานคร 
 จังหวัดราชบุรี ยังโดดเด่นในเรื่องของ “เมืองแห่งศิลปะร่วมสมัย ”ที่สามารถพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับท่องเที่ยวต่างๆ อาทิเช่น 
 โอ่งมังกร ที่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกค์สมัยใหม่ที่มีความสวยงาม
แปลกตา และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและผ้าจกที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ของบ้านคูบัว และบ้านดอนแร่ 
อําเภอเมืองราชบุรี 
 หนังใหญ่วัดขนอน อําเภอโพธารามงานศิลป์ที่รวมเอาศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันทั้ง
ลวดลายตัวหนังใหญ่เชิงจิตรกรรม ศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ ประกอบกับดนตรีป่ีพาทย์ 
 แหล่งผลิตและจําหน่ายตุ๊กตาผ้าที่มีช่ือเสียงของอําเภอโพธาราม 
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ปฏิทินการจดังานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดราชบุร ี

 
เดือนมกราคม 

 
 
 
 
 

เดือนกุมภาพนัธ ์
 

 
 
 
 

 
                เดือนมนีาคม 

 

 
 
 
 
 

เดือนเมษายน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานท่องเที่ยวราชบุรี
ของดีเมืองโอ่ง ณ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

งานเทศกาลองุ่นหวาน
และของดีดําเนินสะดวก 
ณ บริเวณลานและท่าน้ํา
วัดราษฎร์ เจริญธรรม 
อําเภอดําเนินสะดวก 

งานราชบุรีไชน่าทาวน์  
ณ บริ เวณริ มเขื่ อนรั ฐ-
ประชาอําเภอเมืองราชบุรี 

งานเทศกาลหนังใหญ่
วัดขนอน ณ วัดขนอน 
อําเภอโพธาราม 

งานวันมะม่วงและ
ของดีอําเภอปากท่อ ณ 
บริ เ วณหน้ า ท่ี ว่ าการ
อําเภอปากท่อ 

งานประเพณีไทย
สงกรานต์ ณ บริเวณ
หน้าพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ อําเภอเมือง
ราชบุรี 

งานย้อนอดีตตลาดเก่า
119 ปี  เจ็ดเสมียน ณ 
บริเวณตลาดเก่า 119 ปี
ตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอ
โพธาราม 

งานนมัสการและปิด
ทองหลวงพ่อแก่นจันทน์ 
ณ วัดช่องลม อําเภอเมือง
ราชบุรี 

งานวันกุ้ งปลอดสาร 
สืบสานประเพณี และของดี
อําเภอบางแพ ณ บริเวณ
ท่ีว่าการอําเภอบางแพ 

ง า น ป ร ะ เ พ ณี
สงกรานต์ลาวเวียง ณ 
บริ เวณวัดบ้านสิ งห์ 
อําเภอโพธาราม 



ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี หน้า 23 
 

เดือนเมษายน 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม 
 

 
 

 
  
 
เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน 

 
 
 
 

 
เดือนตลุาคม 

  
 
 
 
 

 

เดือนพฤศจกิายน 
  

 
 
 

 
 
 

งานสับปะรดหวาน
และของดีอําเภอบ้านคา 
ณ บริเวณหน้าท่ีว่าการ
อําเภอบ้านคา 

งานดําเนินรําลึกเสด็จ
ประพาสต้น ณ บริเวณวัด
ราษฎร์ เจริญธรรมและ
ค ล อ ง ลั ด พ ลี  อํ า เ ภ อ
ดําเนินสะดวก 

งานประเพณีผูกแขน
เรียกขวัญกินข้าวห่อ ณ 
สนามกีฬาชุมชนบ้านบ่อหวี 
อําเภอสวนผึ้ง 

งานเทศกาลกินเจ
บ้านโป่ง ณ โรงเจบ้วน
ฮกตั้วอําภอบ้านโป่ง 

งานนมั สการพระ
พุทธฉายถ้ําฤาษีเขางู ณ 
บริเวณหน้าถ้ําฤาษีเขางู 
อําเภอเมืองราชบุรี 

งานประเพณีแข่งขัน
เรือยาว ณ บริเวณหน้า
วั ด ใ ห ญ่ น ค ร ชุ ม น์ 
อําเภอบ้านโป่ง 

งานประ เพณีลอย
กระทงณ ริมฝั่งแม่น้ําแม่
ก ล อ ง  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง
ราชบุรี 

งานปีนเขาเข้าถ้ํา
จอมพล ณ มหาวิทยาลัย
หมู่บ้านจอมบึงอําเภอ
จอมบึง 

งานวัฒนธรรม
ประเพณี “อิ้นก๊อน
ฟ้อนแก๊น”ณ ศูนย์
วัฒนธรรมไทยทรงดํา
บ้านหวัเขาจีน  
อําเภอปากท่อ 

งานแห่ดอกไมท้้าย
สงกรานตแ์ละของดี
ตําบลเจ็ดเสมียน      
ณ วัดเจ็ดเสมียน 
อําเภอโพธาราม 

งานสักการะศาลเจ้า
พ่อหลักเมือง  ณ  ค่าย
ภาณุรังษี อําเภอเมือง
ราชบุรี 
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หมายเหต
 

ท่ีมา : สําน
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเ
รัชกาลที
ประเพณ
จ อ ม บึ ง
โดยรอบ
จอมบึง 

งาน
Love 
วินเทจ
สวนผึ้ง

จังหวัดราชบุรี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ต ุ: วันและเวล

นักงานท่องเที่ย

เทิดพระเกียรติ
ท่ี 5 และสืบสาน
ณีของดีอําเภอ
ง  ณ  บ ริ เ ว ณ

บท่ีว่าการอําเภอ
 

น So in Art So 
ณ เดอะซินเนอ

จ  ฟาร์ม  อําเภ
ง 

ลาการจัดงานอ

วและกีฬาจังหวั

น

 in 
อรี่ 
อ

อาจไม่ตรงกันท

วัดราชบุร ี

เดือนธันวาคม

เดือนธันวาคม

ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอ

ตล
สว

ตะ
โดย
สว

ม 

ม 

อยู่กับความพร้

งานSeason of L
าดน้ําสวนผึ้งเวเน
นผึ้ง 

งานประเพณีไ
นาวศรี ณ บริเว
ยรอบที่ว่าการอําเ
นผึ้ง 

้อมของการจัด

 Lovesongณ 
นโต้ อําเภอ

ทย
วณ
เภอ

ห

ดงานในด้านต่า
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สภาพสังคมและความมั่นคง 
 
 

 
 การศึกษา/โอกาสทางการศึกษา  
  จังหวัดราชบุรี มีความพร้อมสําหรับให้บริการทางการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยพ้ืนที่เขตการศึกษา๓ เขต ดังนี้ 
  - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต๑รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในพื้นที่
อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอจอมบึงอําเภอสวนผึ้ งอําเภอปากท่ออําเภอวัดเพลงและอําเภอบ้านคา  
มีสถานศึกษาจํานวน๑๘๐แห่งในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ มีครูทั้งสิ้น ๒,๐๗๖ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ จํานวน ๒๑๘ 
คน จํานวนนักเรียนเฉลี่ยทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น๓๕,๕๓๕ คน 
  - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต๒รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในพื้นที่
สถานศึกษาที่อยู่ ในพื้นที่ อําเภอดําเนินสะดวกอําเภอบ้านโป่งอําเภอบางแพและอําเภอโพธาราม 
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙มีสถานศึกษารวมจํานวน๑๔๘ แห่งมีครูทั้งสิ้น ๑,๖๒๗ คน มีจํานวนนักเรียนเฉลี่ยทุกระดับช้ัน 
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๔,๘๖๖ คน 
  - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๘ในจังหวัดราชบุรีมีสถานศึกษาระดับ
มัธยม จํานวน ๒๖แห่งมีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ๑๘ คน และครูผู้สอน จํานวน ๑,๔๒๘ คน และในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน ๔,๓๗๒ คน มีโอกาสในการศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จํานวน ๓,๗๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๓ ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 
๒๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘ ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๙ และ
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ จํานวน ๓๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๒ 
 
 สัดส่วนคนจน 
 ตารางแสดงเส้นความยากจน  และจํานวน และสดัส่วนคนจนจังหวดัราชบรุี เม่ือวัด 
ด้านรายจ่ายเพื่อการอปุโภคบริโภค ปพี.ศ. ๒๕๕๓ –๒๕60 

 
หมายเหตุ  ๑. ท่ีมา : ข้อมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ,  

๒. สัดส่วนคนจน คํานวณจากจาํนวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตํ่ากว่าเส้นความยากจน หารด้วย
จํานวนประชากรทั้งหมด คูณด้วย ๑๐๐ 
 ๓. จํานวนคนจน หมายถึง จํานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ํากว่าเส้น
ความยากจน 

 
 
 
 
 

รายการ/ป ี ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 

เส้นความยากจน ๒,๔๖๔ ๒,๕๗๑ ๒,๖๒๔ ๒,๗๐๐ ๒,๗๙๓ ๒,๗๙๗ ๒,๗๓๔ 2,740 

สัดส่วนคนจน  ๑๘.๘๔ ๓๐.๑ ๑๖.๖๗ ๑๔.๗๙ ๙.๒๗ ๑๓.๖๒ ๙.๐๓ 8.51 

จํานวนคนจน(พันคน) ๑๕๐  ๒๔๐  ๑๓๔  ๑๑๘ ๗๔.๓ ๑๐๙.๔ ๗๒.๕ 68.4 
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 คุณภาพชีวติของคนราชบุร ีจําแนกตามตัวชี้วดัข้อมูล จปฐ. 
 ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ภาพรวม ปี พ.ศ. ๒๕61  โดนสรุป ดังนี้  
 ด้านรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ประชาชนจังหวัดราชบุรี มีรายได้เฉลี่ยคนละ 84,746 บาทต่อปี 
หรือเฉลี่ยครัวเรือนละ 252,480 บาทต่อปี อําเภอที่มีรายได้เฉลี่ย/คน/ปี มากที่สุด ได้แก่ อําเภอวัดเพลง 
106,835.63 บาท/คน/ปี อําเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยที่สุด ได้แก่ อําเภอจอมบึง 71,347.50 
บาท/คน/ปี   
 รายจ่ายอุปโภคบริโภค  รายจ่ายบุคคลรวมเฉลี่ย 56,738.68 บาท/ปี มีรายจ่ายอุปโภคบริโภค
ที่จําเป็นเฉลี่ยครัวเรือนละ 104,008.78 บาท/ปี รายจ่ายอุปโภคบริโภคท่ีไม่จําเป็นเฉลี่ยครัวเรือนละ 
21,043.19 บาท/ปี รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตเฉลี่ยครัวเรือนละ 36,811.23 บาท/ปี และรายจ่ายที่เป็น
การชําระหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 7,175.87 บาท/ปี 
 ด้านความมั่นคงของที่อยู่อาศัย  จํานวนครัวเรือนในรอบปีที่ผ่านมา 168,196 ครัวเรือน มีความ
มั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวรจํานวน 168,171 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.99  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
25 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.01   
 
 การสาธารณสุข 
 ในปีพ.ศ. ๒๕60 จังหวัดราชบุรีมีสถานบริการสุขภาพทั้งหมด 476 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาล
ของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑๒ แห่ง จํานวนเตียง รวม ๒,๒00 เตียง โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงอื่น จํานวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน ๑58 แห่ง สาธารณสุขอําเภอ 
(สอ.) จํานวน 4 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสม.) จํานวน 6 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จํานวน ๖ 
แห่ง คลินิก จํานวน 231 แห่ง และคลินิกทันตกรรม จํานวน 58 แห่ง ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 

 
ตารางแสดงจาํนวนสถานบริการของรัฐและเอกชนรายอําเภอ จังหวดัราชบรุี ปพี.ศ. ๒๕60 

อําเภอ 

โรงพยาบาล จํานวน
เตียง/
ปชก. 

รพ.
สต.

(แห่ง) 

สอ.   
(แห่ง) 

ศสม. 
(แห่ง) 

คลนิิก 
(แห่ง) 

คลินิก 
ทันต 
กรรม 
(แห่ง) 

กระทรวง สธ. กระทรวงอื่นๆ เอกชน 

แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง เตียง 
เมือง
ราชบุรี 

๒ ๘๕๕: 
๖๐ 

๑ ๓๐ ๓ 100: 
50: 
10 

๐.๐๐๖ ๒5 1 ๒ 95 ๒7 

บ้านโป่ง ๑ 350 - - ๒ ๑00: 
30 

๐.๐๐1 ๒8 ๐ ๑ 53 ๑9 

โพธาราม ๒ ๓๐: 
๓๔๐ 

- - - - ๐.๐๐๓ ๒3 2 ๑ 27 ๖ 

ดําเนิน
สะดวก 

๑ 272 - - ๑ 10 ๐.๐๐3 ๑๙ ๐ ๑ 26 ๔ 

ปากท่อ ๑ ๖๐ - - - - ๐.๐๐๑ ๑๘ ๐ ๐ 9 ๐ 
จอมบึง ๑ ๖๐ - - - - ๐.๐๐๑ ๑๔ ๑ ๑ 10 ๑ 

สวนผึ้ง ๑ 65 - - - - ๐.๐๐2 ๙ ๐ ๐ 3 ๐ 

บางแพ ๑ 48 - - - - ๐.๐๐๑ ๙ ๐ ๐ 5 ๑ 



ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี หน้า 27 
 

อําเภอ 

โรงพยาบาล จํานวน
เตียง/
ปชก. 

รพ.
สต.

(แห่ง) 

สอ.   
(แห่ง) 

ศสม. 
(แห่ง) 

คลนิิก 
(แห่ง) 

คลินิก 
ทันต 
กรรม 
(แห่ง) 

กระทรวง สธ. กระทรวงอื่นๆ เอกชน 

แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง เตียง 
วัดเพลง ๑ ๓๐ - - - - ๐.๐๐2 ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ 
บ้านคา ๑ ๓๐ - - - - ๐.๐๐1 ๙ ๐ ๐ 1 ๐ 

รวม ๑๒ ๒,๒00 ๑ ๓๐ ๖ 300 0.003 ๑58 4 ๖ 231 ๕8 

(ที่มา : ข้อมูลการได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ณ มกราคม ๒๕๖๐) 
  

 จังหวัดราชบุรีมีบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดภาครัฐและเอกชน (ซึ่งบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 
GISHEALTH) จังหวัดราชบุรี แยกเป็น แพทย์ รวม 370 คน ทันตแพทย์ รวม 97 คน เภสัชกร รวม 140 คน 
พยาบาลวิชาชีพ รวม 1,913 คน และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ ตามตารางแสดงจํานวนบุคลากรด้าน
สาธารณสุขภาครัฐและเอกชนของจังหวัดราชบุรี ดังแสดงในตาราง 
 

  แสดงจํานวนและอตัราส่วนบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ปพี.ศ. ๒๕60 

ลําดบั
ที ่

ประเภท 
รัฐบา
ล 

เอกชน 
กระทรว
งอื่น ๆ 

รวม 

อัตราส่วน
มาตรฐาน

ต่อ
ประชากร 

อัตราส่วนต่อ
ประชากร 
ตามสทิธิ์ใน

ระบบ
หลกัประกนั
สุขภาพ 

อัตราส่วน
ต่อ

ประชากร
ทะเบียน
ราษฎร ์

๑ แพทย์ ๓34 ๓2 ๔ ๓70 ๑ : ๕,๐๐๐ ๑ : ๑,๙59 ๑ : ๒,287 
๒ ทันตแพทย ์ 96 ๐ ๑ 97 ๑ : ๘,๐๐๐ ๑ : 7,471 ๑ : 8,724 
๓ เภสัชกร ๑30 ๙ ๑ ๑40 ๑ : 

๑๐,๐๐๐ 
๑ : ๕,176 ๑ : ๖,045 

๔ พยาบาลวิชาชีพ/ 
พยาบาลเทคนิค 

๑,๘
15 

 

๘5 ๑๓ 
 

๑๙13 ๑ : ๒,๕๐๐ 
 

๑ : ๓79 ๑ : ๔๔2 

5 
 

นักวิชาการ
สาธารณสุข/ 
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

545  
๑ 

๐ 
 

546 ๑ :8,000 ๑ : 1,379 ๑ : ๑,550 

6 เจ้าพนักงาน 
ทันตสาธารณสุข 

87 ๐ ๐ 87 ๑ : ๘,๐๐๐ ๑ : 8,329 ๑ : 9,727 

(ท่ีมา : ระบบสารสนเทศ GIS HEALTH และงานเจ้าหน้าท่ี สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดราชบุรี) 
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 ๑) สาเหตกุารป่วย/โรคเฝา้ระวงัทางระบาดวทิยา 
   ประชาชนมีภาวะความเจ็บป่วยในโรคที่สําคญั คือ โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, การติด
เชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่นๆ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 
 

  แสดงจํานวนผูป้่วยนอกและอตัราป่วย ตามกลุ่มสาเหตกุารปว่ย (๒๙๘ โรค) ๕ อนัดบัแรกจังหวัด
ราชบรุตี่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ปีงบประมาณ ๒๕60 

(ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) 
 
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาวะความเจ็บป่วยทางระบาดวิทยา  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มภีาวะ
ความเจ็บป่วยในอุจจาระร่วง, ปอดบวม,อาหารเป็นพิษ ดังแสดงในตาราง 
 

แสดงจาํนวนและอตัราปว่ยด้วยโรคทีต่้องเฝา้ระวังทางระบาดวทิยา ๑๐อันดบัแรก 

ต่อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐คน จังหวดัราชบรุี ปี พ.ศ. ๒๕60 

อันดบั โรค 
ปี ๒๕60 

จํานวนปว่ย
(ราย) 

อัตราป่วย/แสน 

๑. อุจจาระร่วง ๑2,180 1,403.37 
๒. ปอดบวม ๑,666 ๑๙1.96 
๓ ไข้หวัดใหญ ่ ๑,605 ๑84.93 
๔ อาหารเป็นพิษ ๑,046 ๑20.52 
๕ ตาแดง ๑853 98.28 
๖ มือ เท้า ปาก 700 80.65 
๗ ไข้เลือดออก 648 74.66 
๘ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 516 59.45 
๙ สุกไส 513 59.11 
๑๐ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 459 52.89 

(ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) 
 
 ส่วนในด้านอัตราการตาย ในปี พ.ศ. ๒๕60 พบว่า ประชาชนตายด้วยโรคมะเร็งและเนือ้งอกทุก
ชนิด, ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด และความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง ตามลําดับ ดังแสดง
ในตาราง 

อันดบั สาเหตกุารป่วย จํานวน อัตรา 
๑. โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนํา 426,012 50,340.20 
๒. โรคเบาหวาน ๒33,280 27,565.80 
๓ การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบ

เฉียบพลันอื่นๆ 
๒15,339 ๒5,445.78 

๔ คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซลิอักเสบ
เฉียบพลัน 

๑๔9,114 17,620.23 

๕ เนื้อเยื่อผิดปกติ ๑25,204 ๑4,794.88 
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ตารางแสดงจาํนวนการตายจําแนกตามกลุ่มสาเหตทุีส่ําคญั และเพศ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60 

สาเหตกุารตาย 
ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 

จํานวน ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ 
มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด ๑,123 ๖25 ๔98 ๑,๑09 ๖64 ๔45 ๑,๑๐5 ๖25 ๔80 
อุบัติเหตุเหตุการณ์ท่ีไม่
สามารถระบุเจตนาและปัจจัย
เสริมท่ีมีความสัมพันธ์กับ
สาเหตุการตาย 

514 397 117 492 ๓๙3 99 ๔27 ๓36 91 

ความดันเลือดสูงและโรค
หลอดเลือดในสมอง ๕40 ๒๙8 ๒๔๒ ๕50 ๒89 ๒61 

630 337 ๒93 

โรคหัวใจ ๔99 ๒97 202 440 ๒58 182 370 ๒18 ๑52 
ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของ
ปอด 544 311 233 681 408 ๒73 

๖52 ๔18 ๒35 

ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไต
พิการและไตพิการ 184 87 97 ๑61 ๘0 81 

271 105 166 

โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน 153 112 41 ๑48 ๑00 ๔8 ๑81 ๑26 55 
การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย 35 31 ๔ 56 48 8 ๕2 ๔0 12 
เบาหวาน 149 63 86 ๑๔6 76 70 ๑51 64 87 
วัณโรคทุกชนิด 86 54 32 ๘8 72 16 72 50 22 
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
เนื่องจากไวรัส 68 39 ๒9 38 23 15 

42 ๒7 ๑๕ 

อื่น ๆ ๒,797 ๑,338 ๑,459 ๒,955 ๑,443 ๑,512 ๒,603 ๑,298 ๑,305 

รวม ๖,625 ๓,613 3,011 ๖,864 ๓,854 ๓,๐๑0 ๖,556 ๓,644 2,912 
(ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) 

 
 ข้อมูลความมั่นคง 
 จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในพื้นที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตก เป็นจังหวัดชายแดนที่มีพ้ืนที่ติดกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เขตรอยต่อชายแดนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงและพื้นที่ป่า ได้แก่ เทือกเขา
ตะนาวศรี เป็นแนวพรมแดนสันปันน้ํา ระยะความยาว ๗๓กิโลเมตร โดยแนวเขตชายแดนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่
อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอบ้านคา ซึ่งมีช่องทางตามแนวชายแดนทั้งหมด ๑๓ ช่องทาง ได้แก่  
 (๑) ช่องทางตะโกบน   (๘) ช่องทางห้วยโกท่า  
 (๒) ช่องทางตะโกปิดทอง   (๙) ช่องทางห้วยคอกหมู  
 (๓) ช่องทางตะโกล่าง   (๑๐) ช่องทางโป่งแห้ง  
 (๔) ช่องทางห้วยสุด    (๑๑) ช่องทางพุระกํา 
 (๕) ช่องทางเขากระโจม   (๑๒) ช่องทางกระซุ้ง 
 (๖) ช่องทางห้วยมิ    (๑๓) ช่องทางจะเอว  
 (๗) ช่องทางบ่อหวี  
 ช่องทางที่สามารถสัญจรได้ด้วยยานพาหนะมี ๕ ช่องทาง คือ ช่องทางตะโกบน ตะโกปิดทอง  
ตะโกล่าง เขากระโจม และช่องทางห้วยคอกหมู สิ่งที่จังหวัดเน้นในการส่งเสริมการพัฒนาคือการพัฒนาช่องทาง
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ดังกล่าว โดยการจัดการความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนรอยต่อ การพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใน
อนาคต และการเสริมสร้างการเชื่อมโยงการพัฒนาคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์ของจังหวัดที่เชื่อมโยงไปยัง
พ้ืนที่ช่องทางการค้าชายแดน พร้อมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดันให้เป็นด่านถาวรต่อไป 
 ๑) ภัยคุกคามที่ปรากฏในพื้นที่  
  (๑) ยาเสพติด ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ยังคงมีอยู่ เส้นทางการเข้ามา
ของยาเสพติดจากภายนอกประเทศตามแนวชายแดนไม่ปรากฏข่าวสาร แต่มีการนําเข้ายาเสพติดเข้ามาในพื้นที่
จากภาคกลางประเทศ 
  (๒) แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เนื่องจากชุมชนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน มีจํานวนไม่มาก 
รวมท้ังระยะทางไกลและสภาพพื้นที่ที่ยากลําบาก ในการเดินทางจึงไม่มีการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายในพื้นที่ แต่อาจมีเพียงส่วนน้อยที่ใช้เส้นทางช่องทางพุน้ําร้อน จังหวัดกาญจนบุรี และทางด้านเหนือ
ของอําเภอสวนผึ้ง ในการเดินทางผ่านเพื่อเข้าสู่พ้ืนที่ตอนในของจังหวัด ทั้งนี้ มีความพยายามในการเข้ามา 
เพื่อขายแรงงานอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีและความยากจนของประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน 
  ซึ่งสิ่งที่จังหวัดควรพิจาณาคือการเสริมสร้างความร่วมมือจากผู้ประกอบการในด้านการลดการ
จ้างแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือและหันมาทดแทนด้วยเทคโนโลยี เน้นการใช้แรงงานฝีมือในจังหวัดพร้อมทั้งการ
ขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนาของประเทศที่เน้นการใช้ระบบภาษี การใช้แรงงานต่างชาติและกําหนด
มาตรฐานการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจในข้อปฏิบัติที่
แรงงานพึงปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ทําร้ายสิ่งที่ดีงามการสร้างมาตรการแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน
ในการจัดการปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชนและสังคมชุมชน ปัญหาทะเลาะวิวาท ด่ืมสุรา ก่ออาชญากรรม ปล้นจี้ ทําร้ายร่างกาย
นายจ้างหรือคนในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งที่ผ่านมาแรงงานเหล่านี้ เมื่อกระทําความผิดจะหลบหนี ไปทํางานที่อ่ืน
ต่อไป โดยไม่ได้ออกนอกประเทศ และยังมีการลักลอบค้าและเสพยาเสพติด อีกด้วย  
  นอกจากนี้ยังเกิดขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานขึ้นจนทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศต้น
ทาง ปลายทาง และทางผ่านของการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กเพื่อการค้าและการบังคับใช้แรงงาน 
เกิดเป็นกระบวนการนําพาจัดหางานส่งคนเข้ามาทํางานโดยผ่านทางนายหน้าซึ่งมีหลายรูปแบบ    
 ๒) มิติความมั่นคง 
  ในภาวะปกติ คือภัยคุกคามรูปแบบเก่า ได้แก่ การสู้รบด้วยกําลังอย่างเปิดเผยเพื่อป้องกันเอก
ราชอธิปไตยเหนือดินแดน หรือการใช้อาวุธและความรุนแรงเอาชนะกันจากความแตกต่างทางความคิดเห็นทาง
การเมืองเช่นกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ในอดีต ซึ่งไม่ปรากฏภัยคุกคามรูปแบบเก่าในเขตจังหวัดราชบุรี 
แต่ก็มีการเตรียมกําลังรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ตามสมมุติฐานในแผนป้องกันชายแดน มีภารกิจตาม
พันธกิจของกองทัพบกมุ่งสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยหน่วยทหาร ตชด. ทหารพราน 
  ในภาวะไม่ปกติ คือภาวะที่มีการประกาศใช้กฎหมาย หรือประกาศหรือคําสั่งพิเศษเพิ่มเติมมา
จากการใช้กฎหมายปกติ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย มิให้เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อันเกิดจากปัญหาทางการเมืองที่ขยายตัวออกไป มีการใช้
ความรุนแรง สร้างความสูญเสีย สังคมไทยถูกแบ่งแยก มีการยุยงปลุกป่ันให้เกิดความเกลียดชังแตกความ
สามัคคี สถาบันหลักของชาติถูกจาบจ้วงและบ่อนทําลาย 
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โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 

 
 การไฟฟา้ 
 จังหวัดราชบุรี มีหน่วยงานดําเนินการจัดหา จัดจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนภาคที่อยู่
อาศัย ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม  ขยายเขตครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง ๑๐ อําเภอ โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้า
รวมทั้งหมดจํานวน ๒๕๕,๐๓๑ ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้าจํานวน ๑,๙๑๘ ครัวเรือน 
ดังนี้ 
 ๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี กํากับดูแลและรับผิดชอบพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี จํานวน ๙ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพธารามอําเภอดําเนินสะดวก อําเภอปากท่อ 
อําเภอจอมบึงอําเภอบางแพ อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา และอําเภอวัดเพลง โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขา ประกอบด้วย 
  (๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี เป็นสาขาที่ ๒๖๐ มีสํานักงานการไฟฟ้าในสังกัด 
ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอปากท่อ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอําเภอวัดเพลง  
มีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจํานวน ๗๑,๑๙๘ ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้า จํานวน ๔๓ ครัวเรือน 
  (๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง เป็นสาขาที่ ๒๖๑ มีสํานักงานการไฟฟ้าในสังกัด 
ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอสวนผึ้ง มีผู้ ใช้ ไฟฟ้ารวมจํานวน ๓๙ ,๐๔๖ ครัวเรือนและ 
มีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้าจํานวน ๑,๓๔๙ ครัวเรือน 
  (๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโพธาราม เป็นสาขาที่ ๒๗๔มีสํานักงานการไฟฟ้าในสังกัด 
ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอดําเนินสะดวก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอบางแพ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยนางแก้วมีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจํานวน ๘๘,๔๕๕ 
ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้าจํานวน ๙๙ ครัวเรือน  
 ๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม กํากับดูแลและรับผิดชอบพื้นที่
จังหวัดราชบุรี จํานวน ๑อําเภอ ได้แก่ อําเภอบ้านโป่ง โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านโป่งเป็นสาขาที่ 
๒๕๐  มีสํ านั ก งานการไฟฟ้ า ในสั งกั ด  ไ ด้แ ก่  การไฟฟ้ าส่ วน ภูมิภาคสาขาย่ อยหนองปลาหมอ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยมีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจํานวน ๕๖,๓๓๒ ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้
ไฟฟ้าจํานวน ๓๒ ครัวเรือน 
 สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจํานวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ 
 (๑) สถานีราชบุรี ๒ (ลานไก)   (๗)  สถานีไฟฟ้าดําเนินสะดวก  
 (๒) สถานีไฟฟ้าราชบุรี ๑  (๘) สถานีไฟฟ้านิคมราชบุรี (ช่ัวคราว)  
 (๓) สถานีไฟฟ้าราชบุรี ๒  (๙) สถานีไฟฟ้าปากท่อ  
 (๔) สถานีไฟฟ้าราชบุรี ๓  (๑๐) สถานีบ้านโป่ง ๒ 
 (๕) สถานีไฟฟ้าจอมบึง  (๑๑) สถานีหนองปลาหมอ (ลานไก)  
 (๖) สถานีไฟฟ้าโพธาราม 

ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโพธาราม การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านโป่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอดําเนินสะดวก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอบางแพ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่ข้อมูล ณ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
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 พลังงานทดแทน 
 เมื่อพิจารณาในปี พ.ศ. ๒๕60 พบว่าภายในจังหวัดราชบุรีมีศักยภาพพลังงานทดแทนมากที่สุด 
คือ ชีวมวลแข็ง มีค่า 329.20 ktoe คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๘ รองลงมา คือขยะเผาไหม้ มีค่า 86.57 ktoe คิด
เป็นร้อยละ ๑๕.๖๕ 
 ปัจจุบันมีบริษัทผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ รวม ๖ แห่ง กําลังการผลิตติดต้ัง ๔.๒๙๒ MW 
บริษัทผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวม ๑๑ แห่ง กําลังผลิตติดต้ัง ๑๕.๒๔ MW มีบริษัทผลิตพลังงาน
ชีวมวลรวม ๔ แห่ง กําลังการผลิตติดต้ัง ๘๑.๖๕ MW 
 

ตารางพลงังานทดแทนของจังหวดัราชบรุ ีย้อนหลัง ปพี.ศ. ๒๕๕๑–๒๕60 

ปี พ.ศ. 

ศักยภาพเชิงพลังงานของพลังงานทดแทนในหน่วยพนัตันเทียบเท่าน้ํามันดบิ (ktoe) 
ชีวมวล
แข็ง 

ก๊าซชีวภาพ ขยะ 
น้ํา 
 

ลม 
 

แสงอาทติย์ มูลสตัว์ น้ําเสีย
อุตสาหกรรม 

เผาไหม ้ ฝังกลบ 

๒๕๕๑ ๒๘๓.๐๐ ๑๘.๐๓ ๕.๑๙ ๓๗.๘๗ ๗.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐๑ ๕,๓๙๒.๗๗ 
๒๕๕๒ ๒๘๐.๖๐ ๑๖.๘๙ ๕.๑๙ ๓๒.๖๒ ๖.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐๑ ๕,๓๙๒.๗๗ 

๒๕๕๓ ๒๘๒.๖๐ ๒๐.๐๘ ๖.๒๖ ๓๕.๒๐ ๗.๒๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๕๑๘.๑๘ 

๒๕๕๔ ๓๖๕.๖๒ ๑๙.๓๒ ๖.๒๖ ๓๕.๔๑ ๗.๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๕๑๘.๑๘ 
๒๕๕๕ ๓๕๗.๗๘ ๑๘.๗๓ ๖.๒๖ ๓๐.๓๒ ๖.๒๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๕๐๕.๙๔ 

๒๕๕๖ ๓๕๔.๗๖ ๑๘.๗๙ ๑๑.๒๐ ๖๐.๓๐ ๑๒.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๒๗๗.๘๐ 

๒๕๕๗ ๓๖๕.๕๕ ๑๘.๘๘ ๑๑.๒๙ ๕๘.๕๘ ๑๒.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๒๗๗.๘๐ 
๒๕๕๘ ๒๖๒.๗๘ ๑๐.๖๘ ๑๗.๔๘ ๕๖.๑๒ ๑๑.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๒๗๗.๘๐ 
2559 397.82 18.68 17.48 60.03 0.01 0 0 5,277.80 
2560 349.2 19.97 17.48 86.57 0.01 0 0 5,277.80 
(ท่ีมา : สํานักงานพลังงานจงัหวัดราชบุรี) 

 
 การประปา  
 จังหวัดราชบุรีมีการประปาส่วนภูมิภาคให้บริการนํ้าประปา จํานวน ๔แห่งประกอบด้วย การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
ปากท่อ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ ๙ อําเภอ ยกเว้นอําเภอบ้านคา ที่ยังไม่มี
ระบบการประปาส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี มีแม่ข่ายและหน่วยบริการรวม ๕แห่งให้บริการในพื้นที่
อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพธารามอําเภอดําเนินสะดวก และอําเภอบางแพ มีจํานวนผู้ใช้น้ํารวม๑๙,๘๕๓ราย 
กําลังการผลิต ๓,๖๐๐ลูกบาศก์เมตร/วัน นอกจากนั้นเป็นการรับซื้อน้ํา จากบริษัท เอ็คคอมธารา จํากัด 
ประมาณ๑,๔๐๐ – ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
 ๒) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มีแม่ข่าย ๑แห่ง ให้บริการในพื้นที่อําเภอบ้านโป่ง มี
จํานวนผู้ใช้น้ํารวม ๑๐,๔๗๔ราย กําลังการผลิต ๑๓,๐๐๐ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ๓) การประปาส่วนภูมิภาคปากท่อ มีแม่ข่ายและหน่วยบริการ รวม ๒แห่ง ให้บริการในพื้นที่
อําเภอปากท่อ อําเภอวัดเพลง (บางส่วน) จังหวัดราชบุรี อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และองค์การบริหาร
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ส่วนตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมมีจํานวนผู้ใช้น้ํารวม ๑๑,๔๔๘ ราย กําลัง
การผลิต ๑๙,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง มีแม่ข่ายและหน่วยบริการ รวม ๓แห่ง ให้บริการในพื้นที่
อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอจอมบึง มีจํานวนผู้ใช้น้ํารวม ๔,๑๕๑ ราย กําลังการผลิต ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 ในด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ของจังหวัดจะเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก กํากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  
 พร้อมทั้งการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม 
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในระดับประเทศ และภูมิภาค
อาเซียน และการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั้งจังหวัด
ตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ การพัฒนาประสิทธิภาพ
และขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ําประปาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วจังหวัด
ลดอัตรานํ้าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ําประปาใน
ภาพรวมของจังหวัดและที่สําคัญคือการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาของประเทศโดยลดการนําเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ พร้อมทั้งการพิจาณาการเชื่อมโยงตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ และ
อุตสาหกรรมใหม่ตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ 
 
 การคมนาคม 
 จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  ๑๐๐ กิโลเมตร  การคมนาคม    
มีความสะดวกรวดเร็วทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจําทาง และรถไฟ ดังนี้  
 ๑) การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร  
  (๑) รถยนต์ส่วนตัว  
   (๑.๑) เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จากบางแค – อ้อมน้อย – 
อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี – นครปฐม – ราชบุรี ระยะทางทั้งหมดประมาณ ๑๐๔กิโลเมตร 
   (๑.๒) เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘ (ถนนบรมราชชนนี) จากกรุงเทพฯ – พุทธ
มณฑล – นครชัยศรี มาบรรจบเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บริเวณอําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี ระยะทางทั้ งหมดประมาณ  
๑๐๐ กิโลเมตร 
   (๑.๓) เส้นทางหลวงเอเชียสาย ๒ ( AH๒) หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕สาย
ธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) มาบรรจบเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บริเวณ
แยกวังมะนาว อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จากน้ันใช้ถนนเพชรเกษมเข้าตัวเมืองราชบุรีระยะทางทั้งหมด
ประมาณ ๑๒๐กิโลเมตร 
  (๒) รถโดยสารประจําทาง  
   บริษัท ขนส่ง จํากัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (แห่งที่ ๒) ไป – กลับ 
จังหวัดราชบุรีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ๒ชั่วโมง โดยมีหลายเส้นทาง ได้แก่ 
     กรุงเทพฯ – ราชบุรี ระยะทาง ๑๐๙ กิโลเมตร  
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     กรุงเทพฯ – พุทธมณฑล – ราชบุรี (ม.๑ข) ระยะทาง ๙๙ กิโลเมตร  
     กรุงเทพฯ – พุทธมณฑล – ราชบุรี (ม.๒) ระยะทาง ๙๙ กิโลเมตร  
     กรุงเทพฯ – โพธาราม ระยะทาง ๘๕ กิโลเมตร  
     กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง (ม.๑ข) ระยะทาง ๗๘ กิโลเมตร  
     กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง (ม.๒) ระยะทาง ๖๘ กิโลเมตร  
     กรุงเทพฯ – ดําเนินสะดวก ระยะทาง ๙๖ กิโลเมตร  
     กรุงเทพฯ – จอมบึง ระยะทาง ๑๒๖ กิโลเมตร  
ท่ีมา :   สํานักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  ข้อมูลณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 
  (๓) รถไฟ  
   การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟสายใต้ ออกจากกรุงเทพมหานครณ สถานี
รถไฟหัวลําโพง และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ๒ชั่วโมง โดยผ่านอําเภอ
บ้านโป่ง โพธาราม เมืองราชบุรี และอําเภอปากท่อโดยมีระยะทางดังนี้ 
     กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง ระยะทาง  ๘๔กิโลเมตร  
     กรุงเทพฯ – โพธาราม ระยะทาง ๙๘ กิโลเมตร 
     กรุงเทพฯ – เมืองราชบุรี ระยะทาง ๑๑๗กิโลเมตร  
     กรุงเทพฯ – ปากท่อ ระยะทาง ๑๓๕กิโลเมตร 
   และมีรถไฟแยกจากอําเภอบ้านโป่งไปจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง ๔๙ กิโลเมตร  
ท่ีมา : สถานีรถไฟราชบุรี  
 
 ๒) การเดินทางระหว่างจังหวัดราชบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
  นอกจากนี้ จากสถานีขนส่งราชบุรีมีรถโดยสารไป – กลับยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
    ราชบุรี – สมุทรสงคราม  ระยะทาง ๔๙ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – สมุทรสงคราม (ข) ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – สมุทรสงคราม (ค) ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – กาญจนบุรี (ม.๒) ระยะทาง ๙๔ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – กาญจนบุรี (ม.๓) ระยะทาง ๙๔ กิโลเมตร  
  ระยะทางจากอําเภอเมืองราชบุรีไปยังอําเภอต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี  
    อําเภอบ้านโป่ง ระยะทาง ๔๑ กิโลเมตร 
    อําเภอโพธาราม ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร 
    อําเภอดําเนินสะดวก ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร 
    อําเภอปากท่อ ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร 
    อําเภอจอมบึง ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร 
    อําเภอบางแพ ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร 
    อําเภอสวนผึ้ง ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร 
    อําเภอบ้านคา ระยะทาง ๕๘ กิโลเมตร 
    อําเภอวัดเพลง ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร  
ท่ีมา : แขวงทางหลวงราชบุรี  ข้อมูลณเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
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วิสัยทัศนจ์ังหวัดราชบุร ี 
 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี :  เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข 
 
 โดยกําหนดนิยามวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ทบทวน ปีพ.ศ.
๒๕๖๒) ดังนี้ 
 
 เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานระดับส่งออก มีการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อรองรับการเป็น “เมืองเกษตรสีเขียว” เกษตรกรมีสมรรถนะสูงเป็น Young Smart 
Farmer/Smart Farmer ที่เข้าใจ และเข้าถึงหลักการ “ตลาดนําการผลิต” และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งและมีเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรประสบความสําเร็จ
ในการมุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองอาหารคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหารแก่ชาวราชบุรี ชาวไทย และนานาประเทศ มีผลผลิตจากการเกษตรที่พัฒนาเป็นแบรนด์จากการเกษตร
ที่เข้มแข็ง และมีมูลค่า 

ความย่ังยืนด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตร และ
การเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นค่านิยมทางสังคมที่เข้มแข็ง 
เมืองราชบุรีมีการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรีให้ความสําคัญกับการมีแหล่ง
พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเอง 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่ต้นแบบนิเวศน์
ที่ย่ังยืน กระจายทั่วทั้งจังหวัดจังหวัดราชบุรีเน้นการพัฒนาผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน
อย่างเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศป่าเขา ลุ่มน้ําหลัก ลุ่มน้ํารองให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ธรรมชาติของจังหวัด เน้นการอนุรักษ์เชิงป้องกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า  
เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเกษตรการท่องเที่ยว การเกษตรเพิ่มค่าเพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจของจังหวัด 
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 การจัดการขยะ น้ําเสียในชุมชนเมือง ในแหล่งท่องเที่ยว และในชุมชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดให้
ความสําคัญกับการจัดการขยะที่เข้าถึง และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดการ
ระบบนิเวศธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันที่ย่ังยืนของการพัฒนา ทั้งความมั่นคงทางอาหาร และ 
การรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตเมืองราชบุรี  
 

เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง ความมั่นคงจาก ๔ องค์ประกอบหลัก คือ 
- ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพ

ระดับเอเชีย และนานาชาติ มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจการเกษตรจากการพัฒนาระบบการผลิตแบบครบวงจร
ด้วยนวัตกรรมการเกษตรที่แข่งขันได้ ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และมีมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อการส่งออก การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย
นวัตกรรมเพิ่มค่า เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นเมืองปศุสัตว์ที่เน้นการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ โดยระบบ
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ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออกและสร้างโอกาสทางการตลาด
แก่จังหวัด จังหวัดมีแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชนที่เชื่อมโยงกับแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางกับ
จังหวัด และเชื่อมโยงกับระดับภาค จังหวัดมุ่งพัฒนาเป็นคลังรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน เน้นการจัดการ
ระดับสากลผ่านระบบสหกรณ์ การดําเนินงานทางธุรกิจ และเครือข่ายประชารัฐ พร้อมทั้งการพัฒนาจังหวัดให้
เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย (Food Innopolis) สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและการบริหารจัดการการเกษตรของจังหวัด พร้อมทั้ง
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การผลิตข้าว และพืชผักคุณภาพเพื่อการบริโภคในจังหวัด   

- ความมั่นคงจากการเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเพิ่มค่าภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนของจังหวัดมีความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม่ (SMEs/Start up) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์สินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขัน ระบบการบริการ
ของรัฐ และการอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาลจังหวัดสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และOTOP เพื่อรองรับ
ประเทศไทย ๔.๐ สนับสนุน อุตสาหกรรมที่ย่ังยืน และสนับสนุนการใช้นวัตกรรม สร้างรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคท่ีย่ังยืน  

- ความมั่นคงจากการบริการมูลค่าสูง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีมี
หลากหลาย โดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่สามารถสร้างความสําเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวตาม
แนวทาง ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด โดยคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร สุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้าง
มูลค่า 

- ความมั่นคงจากฐานของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้งทางน้ํา 
ทางบก และทางราง รองรับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับการพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นประตูการค้าบริการ 
การท่องเที่ยวและการลงทุน เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ Asean Economy Community : 
AEC ระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor : EEC และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหรือ 
Special Economic Zone : SEC และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระจายความเจริญและสร้างโอกาส
แก่ชุมชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและเส้นทางหลักการสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน รองรับ
การขยายตัวของเมือง ระหว่างเมือง และการพัฒนาราชบุรีเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) รองรับการเป็น
ประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน  

สังคมมีความสุข หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการสร้าง
งาน อาชีพ และรายได้ในชุมชน เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  
ความเชื่อมั่น และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การลดความเหลื่อมล้ํา ส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศ การขจัดความยากจน ส่งเสริมการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนิน
ชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมแก่ชุมชน และครอบครัว จังหวัดราชบุรีประสบความสําเร็จในการดูแล
ประชาชนที่เปราะบาง คนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านกลไก “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”  
แก่ประชาชนทุกกลุ่มด้วยแนวทางประชารัฐ และตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน เน้นการ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายการพัฒนาประเทศ 

ชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะชุมชน ตลอดจนพัฒนาเพื่อการสร้างคุณค่า
เชิงเศรษฐกิจ ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชาวราชบุรีมีความปรองดอง
สมานฉันท์ เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  



ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี หน้า 37 
 

การใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนา การห่างไกลอบายมุข ชุมชนมีความเข้มแข็งสงบสุข ระบบการอํานวย
ความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีประสิทธิภาพชาวราชบุรีมีความ
เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม  
มีธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี  
มีวินัย ทํานุบํารุงและส่งเสริมศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม  

ราชบุรีเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพื่อประชาชนมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ มีทักษะทางสุขภาพ สามารถ
พ่ึงพาตนเองทางสุขภาพ จัดการสุขภาพครอบครัว และชุมชนได้  ระบบทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ  
มีการพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประชาชน สังคมมีความสามารถพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลง ภาคีจากทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชนโดยเฉพาะวัยเยาวชน วัยทํางานมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประชาชนปรับตัว และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีหมู่บ้านวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิด ทันโลก มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมี
จิตสํานึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม 
สังคม อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน และมีเศรษฐกิจชุมชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเข้มแข็งโดยการสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง  

ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดราชบุรีเป็นถิ่นฐาน
ที่ปลอดภัยสําหรับอยู่อาศัย ชุมชนปลอดยาเสพติด มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จังหวัดราชบุรีได้กําหนดเป้าประสงค์รวม ๓ เป้าประสงค์รวม คือ 
 1) จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
 2) ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ําการพัฒนาทั่วถึงทั้ง

จังหวัด 
 3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุในเป้าประสงค์รวมทั้ง ๓ ข้อ จังหวัดราชบุรีจึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
๔ ประเด็น และซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ําหนักในการพัฒนาในรอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ระยะทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

1) การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง  
ร้อยละ ๓๐ 

2) การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม และ
บริการที่มีมูลค่าสูง ร้อยละ ๓๐ 

3) การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รอ้ยละ ๒๐ 

4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ร้อยละ ๒๐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหาร 
    คุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง 

๑. แนวคดิและหลกัการ (Strategic Concept) 
 โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเน้นการสร้างสรรค์ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มค่า และการบริการที่มีมูลค่าสูง ในขณะที่เกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่สําคัญที่สุด
ของจังหวัดราชบุรี พืชเกษตรกรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดราชบุรีมากที่สุด ได้แก่ ข้าว มะพร้าว
น้ําหอม สับปะรดโรงงาน ไม้ดอกไม้ประดับ มันสําปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้การปศุสัตว์ถือเป็นอาชีพที่สําคัญ
นอกเหนือจากการทําเกษตรกรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเช่นเดียวกัน การพัฒนาที่ท้าทายของจังหวัด
คือการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อหนุนเสริมผลผลิต และผลิตภัณฑ์การเกษตรสําคัญของจังหวัด ให้มี
คุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ 
 ตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ โดยการพัฒนาแบบครบวงจร เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ การวิจัยพัฒนา 
และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการ เพื่อไปเชื่อมโยงกับตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร ให้สินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และจังหวัดราชบุรีมีแนว
ทางการพัฒนาให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารที่มีคุณภาพ เน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจังหวัดราชบุรีมีแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ให้เป็นเมืองสีเขียวและอาหารที่มีคุณภาพ โดยนําการเกษตรซึ่งเป็นฐานหลักเชื่อมโยงโอกาสการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารระบบคุณภาพ
ร้านอาหารมาตรฐานสากล และการเกษตรที่ได้กําหนดเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน ตามแผนการพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบ
ครบวงจร และเมืองอาหารที่มีคุณภาพ 
 นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรี ยังได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น ๑ ใน ๖ จังหวัดนํา
ร่อง เพื่อขับเคล่ือนนโยบายโครงการเกษตรสีเขียว ด้วยเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านปศุสัตว์และพืชผัก 
โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีรูปแบบกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในแผนยุทธศาสตร์ จึงเน้นการพัฒนาต่อยอดสู่เมืองปศุสัตว์ครบ
วงจรในอนาคตอีกทางหนึ่ง 
 

๒. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
1) เพื่อพัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้มีมาตรฐาน เป็นเกษตรปลอดภัย และมีปัจจัยพ้ืนฐานทาง

การเกษตรที่เอื้อต่อการพัฒนา และการแข่งขันได้ 

2) เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร สร้างงาน อาชีพ รายได้ แก่เกษตรกร  
3) เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดราชบุรี ให้ประชาชนได้บริโภคอาหาร

ปลอดภัย 
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๓. เปา้ประสงคป์ระเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Goal) 
1) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอาหาร

ระดับประเทศ และนานาชาติ 
2) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
3) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พ่ึงตนเองได ้

4) จังหวัดราชบุรีมีปัจจัยพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการทําการเกษตร และมีห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่
เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน ชุมชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการ  
การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

๑. แนวคดิและหลกัการ (Strategic Concept) 
เศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี นอกจากเช่ือมโยงกับการเกษตรแล้วยังมีภาคการค้า การบริการ และ 

การลงทุนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑๒๘,๖๒๓ ล้านบาท (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
แต่ปัญหา และความท้าทายในอนาคตของจังหวัด คือการสร้างโอกาสจากการพัฒนาของประเทศ และการเชื่อมโยง
การค้า การคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งการพัฒนาตาม
แนวนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มค่า และบริการที่มูลค่าสูงตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐และนอกจากนั้นจังหวัดยังมี
โอกาสจากด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงาม ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร เชิงนันทนาการ เชิงสุขภาพ และแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๐.๖๒ ล้านคน ในปี ๒๕๕๘ เพิ่มเป็น 
๐.๗๓ ล้านคน ในปี ๒๕๕๙ รายได้จากการท่องเที่ยว ๒,๘๑๘.๔๗ ล้านบาท ความท้าทายของจังหวัดพัฒนา
บริการการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีกําลังซื้อ และการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการจัดบริการ
ทางการแพทย์ตามนโยบายเศรษฐกิจ จากการขับเคลื่อนของประเด็นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อรองรับ
กลุ่มที่มีกําลังซื้อ โดยเฉพาะทางการแพทย์ที่มีมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ระยะเวลาแก่ผู้บริการจากประเทศเพื่อน
บ้านมาใช้บริการได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่ามารักษาและฟื้นฟูสุขภาพได้ถึง ๙๐ วัน และให้เวลาแก่ผู้ใช้บริการจาก
ยุโรป ญี่ปุ่น ถึง ๑๐ ปี ซึ่งจะเป็นโอกาสสําคัญในการพัฒนาบริการการแพทย์พรีเมี่ยมของจังหวัด (New  
S Curve) และนอกจากนั้นโอกาสจากการพัฒนาบริการที่มีมูลค่าสูงของจังหวัด ทั้งจากบริการทางการแพทย์ 
โอกาสจากการพัฒนาการค้าโดยการสร้างแหล่งการค้า การสร้างเศรษฐกิจในชุมชนจากภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ
การเชื่อมโยงกับการโลจิสติกส์ก็เป็นเป้าหมายสําคัญของจังหวัดเช่นเดียวกัน 
 
๒. วัตถุประสงค(์Strategic Objective) 

1) เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าการค้าของจังหวัดให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวล
รวมเฉลี่ยจากภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

2) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของนักลงทุน ผู้ประกอบการค้า องค์กรการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง
และแข่งขันได้  
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3) เพื่อพัฒนาเมืองการค้า และแหล่งเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล หนุน
เสริมการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 

4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก การสร้างงาน อาชีพ และ
รายได้แก่ชุมชน ประชาชน 

5) เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ รองรับการเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ 

 
๓. เปา้ประสงคป์ระเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Goal) 

1) จังหวัดราชบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เข้มแข็งมีคุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง 

2) ผู้ประกอบการค้าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง  
จังหวัดราชบุรีมีความพร้อมในการพัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย (Trading City) 

3) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได้ 
4) จังหวัดราชบุรีมีนวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 
5) ระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับ

การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ 
6) จังหวัดราชบุรีมีความเติบโตในการพัฒนาการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. แนวคดิและหลกัการ (Strategic Concept) 
 จังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณค่าของชีวิตที่สันติสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง มีดัชนีความสุขๆ เพิ่มขึ้น ในทุกหมู่บ้าน มุ่งเน้นการระดมพลัง
ภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งพาตนเองทางสุขภาพได้ โดยพัฒนาระบบทาง
การแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นเลิศพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่ม
ค่าในด้านสังคม จังหวัดจําเป็นต้องปรับสังคมให้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การเตรียมพร้อมประชาชน 
สังคมรับการเปลี่ยนแปลง ระดมพลังภาคีจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
โดยเตรียมประชาชน เยาวชนให้มีทักษะสากลยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะการเตรียมเยาวชนให้มีทักษะการคิด มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีจิตสํานึกวัฒนธรรม
ไทยและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้งการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ
ยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม  เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน และการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งโดยการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง คนราชบุรีไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคีร่วมสร้างครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง คนราชบุรีไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง) และที่สําคัญยังเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่เสี่ยง ให้มีระบบการเฝ้าระวังได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง หนุนเสริม
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน 
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ในด้านปัญหาสิ่งที่ท้าทายของจังหวัดในด้านสุขภาพ และความสงบเรียบร้อยของสังคม ความท้า
ทายสําคัญคือการลดปัญหาการเจ็บป่วยในกลุ่มโรคเรื้องรัง การเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และปัญหาการจัดการ
การสาธารณสุข การควบคุมโรคระบาดส่วนในด้านการพัฒนาการ จัดการความมั่นคงในพื้นที่จะเน้นการพัฒนา
ขีดความสามารถของการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาประชาชน เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการ
จัดระบบการตรวจบุคคล และยานพาหนะโดยให้มีรูปแบบที่เป็นสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
และนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวัดราชบุรีและเชื่อมโยงในพื้นที่ใกล้เคียง 
 
๒. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 

1) เพื่อส่งเสริมชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง มีวัฒนธรรม และค่านิยม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง 

2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของประชาชนให้มีศักยภาพ มีความฉลาดรู้ทางสุขภาพตนเอง 
จัดการสุขภาวะของครอบครัว และชุมชนได้   

3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนคุณธรรม และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิต ให้มีความ
มั่นคง เกิดคุณค่า และมูลค่าแก่ชุมชน 

4) เพื่อพัฒนาคนคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัล โดยเน้นการเป็นพลเมือง
ไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกที่เท่าทัน 

5) เสริมสร้างความปลอดภัยความมั่นคงภายในชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดตาม
แนวชายแดน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

6) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการ
พัฒนาจังหวัด ลดความเหลื่อล้ํา และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 
๓. เปา้ประสงคป์ระเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Goal) 

1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนหมู่บ้านมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง   

2) ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี  
อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

3) จังหวัดมีความปลอดภัยความม่ันคงภายในที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน 
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีส่มดุล  
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๑. แนวคดิและหลกัการ (Strategic Concept) 
 จังหวัดมีเป้าหมายสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล  
มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ย่ังยืน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศป่าเขาให้มีความอุดมสมบูรณ์ การจัดการนิเวศน์ลําน้ําแม่กลอง 
และใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการเกษตร 
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และการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุ่มน้ํา
ของจังหวัดอย่างบูรณาการตามแนวทางการพัฒนาของประเทศโดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ํา เป็นกลไกขับเคลื่อน
หลักในระดับพ้ืนที่ ทําหน้าที่กําหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําของลุ่ม
น้ําและจัดทําแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านน้ําทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเสริมสร้างเครือข่ายการ 
ประสานงานและการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคประชาชนในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหล่งน้ํา
ต้นทุนและระบบกระจายน้ําให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพ้ืนที่ 
โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนที่ชนบทที่จังหวัดจะมีความเสี่ยงในอนาคตต่อการขาดแคลนน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค
บริโภค โดยใช้ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน และการจัดทําฝาย โดยชุมชน ตลอดจนศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมและ
มีความคุ้มทุนในบางพื้นที่ เพื่อการพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ําและการจัดสรรน้ําต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นทั้งในและนอกเขตพื้นที่
ชลประทาน โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําเก็บกักและ
ศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของตลาด (Zoning) ส่งเสริมการทาเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง 
ร่วมกับการบําบัดและการนําน้ํากลับมาใช้ซ้ําในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดและพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัด 
 ในด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาและความท้าทายของจังหวัดราชบุรี คือการจัดการขยะตกค้าง ปัญหา
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๙ มีปริมาณขยะถึง ๓๕๗,๒๕๖.๘๗ ตัน/ปี หรือ 
๙๗๘.๗๙ ตัน/วัน และมีปริมาณขยะที่กําจัดไม่ถูกต้องถึง ๒๓๐.๖๗ ตัน/วัน หรือ ๘๔,๑๗๔.๕๕ ตัน/ปี มี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปใช้ประโยชน์ ๗๖,๗๗๔.๘๐ ตัน/ปี และยังมีขยะมูลฝอยตกค้างถึง ๑๗,๔๓๓ ตัน/ปี 
นอกจากนี้ยังมีของเสียอันตรายในชุมชนประมาณ ๑,๙๐๙ ตัน/ปี แต่สามารถจัดการได้เพียง ๑,๓๔๐ ตัน/ปี 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการจัดการขยะอันตราย ไม่มีบริการเก็บขนจํานวน ๕๖๙ ตัน/ปี แม้ว่า
ท้องถิ่นจะมีการรณรงค์การคัดแยกของเสียในชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป แต่ยังมีข้อจํากัดในการรวบรวม
และขนส่งไปรีไซเคิลหรือกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการ แนวทางสําคัญของจังหวัดในการปรับแผนจึงเน้น  
การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤตการสร้างกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะสนับสนุน
การแปรรูปเป็นพลังงานการลดปริมาณขยะรวมทั้งสร้างวินัยคนในจังหวัดเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
ผลักดันการจัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด อําเภอและระดับท้องถิ่น ส่งเสริม 
การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะ 
และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและ
วัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ผลักดัน
ท้องถิ่นออกมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับต้ังแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุมการนําเข้า จัดให้มี
แหล่งรวบรวมและแหล่งรับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน พัฒนาระบบควบคุมการขนส่งของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในจังหวัดมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้ ปลูก
จิตสํานึก และสร้างความตระหนักให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม   
 ส่วนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาที่ผ่านมา และมีความท้าทายในอนาคต คือการรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของป่า การจัดการปัญหาการรุกล้ําที่ทางสาธารณะ พ้ืนที่ธรรมชาติ และการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่
ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมือง และการเตรียมการพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจ ในพื้นที่ยังมีปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน 
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และการจัดการทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล รองรับการท่องเที่ยว และการพัฒนาของพื้นที่ รวมถึงการ
จัดการสาธารณภัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและสมดุลต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์(Strategic Objective) 

1) เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ  
2) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  
3) เพื่อลดปัญหาสาธารณภัย (ทางธรรมชาติและอุบัติภัย) ในทุกพ้ืนที่ให้ลดลง 

 
๓. เปา้ประสงคป์ระเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Goal) 

1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ป่าเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

2) จังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถพึ่งตนเองทางพลังงานได้มากขึ้น 
3) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ําเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การทําลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


