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1.  ประวัติความเปน็มา 
 

 
จังหวัดราชบุรี มีช่ืออันเป็นมงคลย่ิง หมายถึง “เมืองพระราชา” เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึง

ของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่นํ้า
แม่กลองแห่งน้ีเป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลาสมัย และมีความรุ่งเรืองมาต้ังแต่อดีต จาก
หลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุจํานวนมาก ทําให้เช่ือได้ว่ามีผู้คนต้ังถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ต้ังแต่
ยุคหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทราวดีที่ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้เคยดํารงตําแหน่งหลวงยกกระบัตรเมือง
ราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญ เป็นสมรภูมิการรบหลายสมัย 
โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ยกทัพมาต้ังรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลาย
คร้ัง คร้ังที่สําคัญที่สุด คือ สงครามเก้าทัพ ต่อมา พ.ศ.2360 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างกําแพงเมืองใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่นํ้าแม่กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ครั้น
ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ.2437 ได้ทรงเปล่ียนการปกครองส่วนภูมิภาค 
โดยรวมหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ใกล้ชิดกันต้ังขึ้นเป็นมณฑล และได้รวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมือง
สมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 เมือง ต้ังขึ้นเป็นมณฑลราชบุรี 
โดยต้ังที่บัญชาการมณฑล ณ เมืองราชบุรี ทางฝั่งขวาของแม่นํ้าแม่กลอง (ต่อมาเป็นที่ต้ังของศาลากลาง
จังหวัดราชบุรีหลังเก่า และในปัจจุบันเป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี) 

ต่อมาในปี พ.ศ.2440 ได้ย้ายที่บัญชาการเมืองราชบุรี จากฝั่งซ้ายกลับมาต้ังรวมอยู่แห่ง
เดียวกับศาลาว่าการมณฑลราชบุรี ทางฝั่งขวาของแม่นํ้าแม่กลอง จนถึง พ.ศ.2476  เมื่อได้มีการยกเลิก
การปกครองแบบมณฑลท้ังหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็นจังหวัดราชบุรีจนถึงปัจจุบัน 
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2. สภาพทั่วไปของจังหวัด 

 
 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตก มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนสันปันนํ้า ระยะความยาว 73 
กิโลเมตร จังหวัดราชบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100 กิโลเมตร มีแม่นํ้าแม่กลองเป็นแม่นํ้า
สายหลักไหลผ่านจังหวัดราชบุรีในเขตพ้ืนที่อําเภอบ้านโป่ง โพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรี ประมาณ 67 
กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ 3,247 ล้านไร่ หรือ 5,196 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเน้ือที่ภาค
ตะวันตก 8 จังหวัด 

มีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ  
(1) พื้นที่ภูเขาสูง ได้แก่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ และเขตแดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง อุดมด้วยป่าดิบ ป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ ในระดับความสูง ต้ังแต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร ในเขตอําเภอสวนผึ้ง 
อําเภอบ้านคา และ อําเภอปากท่อ ด้านตะวันตก  

(2) พื้นที่ราบสูง ได้แก่บริเวณถัดจากบริเวณเทือกเขามาทางด้านตะวันออก 
จนถึงตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูง และที่เนินลาด มีแม่นํ้าภาชี และลําห้วย สาขา 
เป็นสายนํ้าหลัก สภาพเน้ือดิน เป็นดินปนทรายมีการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูงถึงปานกลาง 
อยู่ในเขตอําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา อําเภอจอมบึง และด้านตะวันตกของ อําเภอปากท่อ อําเภอเมือง
ราชบุรี อําเภอโพธาราม และอําเภอบ้านโป่ง  
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(3) ที่ราบลุ่ม ได้แก่บริเวณสองฝั่งแม่นํ้าแม่กลอง และด้านตะวันออกของจังหวัด         
เน้ือดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีระบบชลประทานครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ 
ได้แก่บริเวณเขตอําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม อําเภอบางแพ อําเภอเมืองฯ และอําเภอปากท่อ  

(4) ที่ราบลุ่มต่ํา ได้แก่บริเวณตอนปลายของแม่นํ้าแม่กลองที่เช่ือมต่อกับจังหวัด 
สมุทรสงคราม อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 1- 2 เมตร ดินมีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําสวนผัก ผลไม้ 

 
2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 

 จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในเขตท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
สามารถแบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังน้ี 

 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมช่วงน้ีได้รับ
อิทธิพลจากลมตะวันออกและลมฝ่ายใต้พัดผ่านทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป  อาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน (สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 40.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2541) 

 ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
 ช่วงแรก ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมช่วงน้ีได้รับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน แต่เน่ืองจากมี
เทือกเขาตระนาวศรีกั้นอยู่ จึงทําให้พ้ืนที่ติดเทือกเขาได้รับปริมาณฝนไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไป
ตกแถบลุ่มนํ้าแม่กลองและด้านตะวันออกของจังหวัด 
 ช่วงที่สอง ประมาณเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ช่วงน้ีได้รับ
อิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือมาปะทะแนวเทือกเขาตระนาวศรี ทําให้มีฝนตกชุก
และตกหนักแถบอําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา อําเภอจอมบึง และอําเภอโพธาราม ทําให้เกิดอุทกภัยและ
นํ้าป่าจากเทือกเขาไหลหลากเป็นประจําทุกปี 
 ปริมาณฝนมากที่สุดต่อเดือน วัดได้ 441.5 มิลลิเมตร เมื่อเดือนตุลาคม 2548 
 ปริมาณฝนมากที่สุดต่อปี  วัดได้ 1,513.1 มิลลิเมตร เมื่อปี 2539 
 ปริมาณฝนน้อยที่สุดต่อปี  วัดได้ 902.7 มิลลิเมตร เมื่อปี 2536 
 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศ
หนาวเย็นเน่ืองจากได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดนําเอาความหนาวเย็นและแห้งมาปกคลุม 
ทําให้พ้ืนที่ตามเชิงเขา หุบเขาแถบอําเภอสวนผ้ึง อําเภอบ้านคา อําเภอจอมบึง และอําเภอปากท่อ มีอากาศ
หนาวถึงหนาวจัดทุกปี (สถิติอุณหภูมิตํ่าที่สุดวัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542) 
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ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
 



 
3. การปกครอง และประชากร 

 
 

 3.1 เขตการปกครอง 
 

   จังหวัดราชบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อําเภอ 101 ตําบล 975 หมู่บ้าน 
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 
 การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานราชการที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย 
 (1) ส่วนราชการในระดับจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 30 หน่วยงาน และหน่วยราชการบริหารส่วนกลาง จํานวน 66 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   

 

แสดงการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดราชบรุ ี
 

การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จํานวน (แห่ง) 

ลําดับ อําเภอ 
พ้ืนท่ี 

ต้ังเมื่อ 
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(ตร.กม.) 
 

  
ตําบล หมู่บ้าน 

อบจ. 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. 
 

1 เมืองราชบุรี 430.298 ร.ศ.118 21 187 1 1 4 17 
2 บ้านโป่ง 366.559 ร.ศ.114 14 183 - 2 4 11 

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

4 ดําเนินสะดวก 210.271  พ.ศ.2454 13 105 -  - 5 8 
5 ปากท่อ 757.835 ร.ศ.118 12 85 -  - 2 10 
6 จอมบึง 772.054 พ.ศ. 2438 6 89 -  - 2 6 
7 บางแพ 172.597 พ.ศ. 2457 7 65 -  - 2 4 
8 สวนผึ้ง 1,005.08 พ.ศ. 2526 4 37 -  - 2 4 
9 บ้านคา 1,026.87 พ.ศ. 2550 3 40 -  -  - 3 

10 วัดเพลง 37.892 3 28 -  - 1 3 พ.ศ. 2499 

รวม 101 975 1 4 30 77 
 

 

3.2 ประชากรจังหวัดราชบุรี 
 

เพศ จํานวน 
ประชากรชาย 415,391 คน 
ประชากรหญิง 436,793 คน 

รวม 852,184 คน 
จํานวนครัวเรือน 292,407 ครัวเรือน 

 

ท่ีมา :  ท่ีทําการปกครองจังหวัดราชบุรี และ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557 

http://www.amphoe.com/menu.php?am=525&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=531&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=528&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=532&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=526&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=530&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=527&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=534&pv=49&mid=1
http://www.amphoe.com/menu.php?am=533&pv=49&mid=1


 
4. วิสัยทศัน์ และยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดราชบรุ ี

 
 
จังหวัดราชบุรี จัดอยู่ในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี  มีแม่นํ้าแม่กลองเป็นแม่นํ้าสายสําคัญ และต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ 3 
ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าแม่กลอง ลุ่มนํ้าท่าจีน และลุ่มนํ้าเพชรบุรี ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เกษตรกรรม ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย จังหวัดราชบุรีจึงได้กําหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ดังน้ี 

 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 

 “ผู้นําเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” 

 

4.2  พันธกิจ 
1. ดําเนินการยกระดับสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า และ

บริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
2. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม  ตลอดจนการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นเมืองที่น่าอยู่  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการสร้างรายได้ 3. 

 

 4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต 

(1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
(2) พัฒนากระบวนการเพ่ิมมูลค่าและความเช่ือมั่นสินค้าเกษตรปลอดภัย 
(3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตและแปรรูป 
(4) จัดต้ังศูนย์บริหารการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาการเช่ือมโยง

การตลาด   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิต เชิงสร้างสรรค์ 
(1) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 
(2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว

รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
(3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
(1) พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
(2) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งใน 

– นอกระบบและตามอัธยาศัย 
(3) ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

อาชญากรรม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

(1) ปราบปรามและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน 
ส่งเสริมการปลูกป่าในพ้ืนที่เสื่อมโทรม 

(2) พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการทุกระดับ 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และภาคเอกชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่ 
   (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   (2) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน 
 (3) ส่งเสริมงานด้านมวลชน 
 

 4.4 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) “เป็นศูนย์กระจายสินค้าด้าน
เกษตรและปศุสัตว์” 
 

 4.5  เป้าประสงค์รวม 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยวและบริการ 
 2. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน 
 3. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 

 4.6  แนวทางการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ 
 (1)  ผู้นาํเกษตรปลอดภัย 
 จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพด้านการเกษตร คือ พืชผักผลไม้ ปศุสัตว์ และ
ประมง จึงมีเป้าหมายการพัฒนาเป็นผู้นําเกษตรปลอดภัยเพ่ือผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ 
และสามารถเพ่ิมมูลค่าจากการส่งออก โดยจังหวัดจะดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตร
ปลอดภัย เพ่ือลดต้นทุน และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินการของแผน ฯ แล้วจังหวัดราชบุรีสามารถเป็นผู้นําทาง
การเกษตรที่ปลอดภัย ดังน้ี 

(1.1) เป็นผู้ผลิตมะพร้าวนํ้าหอม GAP มากที่สุดของประเทศ 
(1.2)  เป็นผู้ผลิตสุกรและปลอดภัยมากที่สุดของประเทศ 
(1.3) เป็นผู้ผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดภัยลําดับต้นของประเทศ 
(1.4) เป็นผู้ผลิตพืช ผัก ปลอดภัยลําดับต้นของประเทศ 

 (2)  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสงบ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ค่าครองชีพไม่
สูง การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ให้ความสําคัญในการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองที่เหมาะสม 
ความสะอาด การมีวินัยทางสังคมของประชาชนและการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้ลดลง เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ซึ่งจะทําให้ผู้เย่ียมเยือนเกิดความพึงพอใจ และเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ส่งผลให้
เกิดการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหน่ึง 
 (3)  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

 จังหวัดราชบุรีได้เห็นความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาซึ่งมีอย่างหลากหลายแปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งการนํามาถ่ายทอดผ่านการผลิตสินค้า  
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OTOP และการนํามาเป็นต้นทุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 จังหวัดราชบุรีต้ังเป้าหมายที่จะผลิตสินค้าและสร้างรายได้จากการจําหน่าย

สินค้า OTOP เป็นลําดับต้นของประเทศ โดยปี 2555 จังหวัดมีรายได้จาก OTOP  จํานวน 4,600 ล้าน
บาท นอกจากน้ี จังหวัดราชบุรียังได้ส่งเสริมการใช้ศิลปะในการในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยความ
ร่วมมือกับเอกชนในการสร้างสินค้าด้านศิลปะ เช่น การพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองศิลปะร่วมสมัย 

 

ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 
 

 5.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
  ผืนป่าภาคตะวันตก เป็นพ้ืนที่ที่มีความต่อเน่ืองกับผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็น
มรดกโลก และผืนป่าแก่งกระจาน รวมทั้งเช่ือมต่อกับพ้ืนที่ป่าประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นผืนป่าเขตร้อนช้ืนที่
สําคัญของเอเชีย ความอุดมสมบูรณ์ด้านพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ป่าหายาก เช่น นกเงือก (นกแก็ก) ชะนีหน้าขาว 
ซึ่งป่าส่วนใหญ่ในจังหวัดราชบุรีอยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา และอําเภอจอมบึง พ้ืนที่จะ
ประกอบด้วยป่าและภูเขาอันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี ทําให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ มี
รายละเอียด ดังนี้ 
  สัตว์ป่า  : พบสัตว์ป่าหายาก เช่น เม่น เสือ ลิง ชะนี นก นกเงือก เก้ง ควายป่า 
กระจง ไก่ป่า 
  ป่าไม้ : ป่าดิบช้ืน ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ 
 

  พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดราชบุรี แบ่งประเภทได้ดังนี้ 
 

  5.1.1  ป่าสงวนแห่งชาติ มีจํานวน 7 ป่า รวมเน้ือที่จํานวน 1,165,593.75 ไร่ 
ประกอบด้วย 
 (1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี อยู่ในพ้ืนที่อําเภอสวนผ้ึง  
อําเภอบ้านคา อําเภอปากท่อ และ อําเภอโพธาราม มีเน้ือที่จํานวน 977,250 ไร่ 
 (2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยาง – ป่าพุสามซ้อน อยู่ในพ้ืนที่ อําเภอปากท่อ 
มีเน้ือที่จํานวน 87,656.25 ไร่ 
 (3) ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางด่านทับตะโก อยู่ในพ้ืนที่อําเภอจอมบึง มี
เน้ือที่จํานวน 71,875 ไร่ 
 (4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบิน อยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองราชบุรี และ
อําเภอจอมบึง มีเน้ือที่จํานวน 21,250  ไร่ 
 (5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากรวด – เขาพลอง อยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมือง
ราชบุรี มีเน้ือที่จํานวน 4,787.50 ไร่ 
 (6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองกลางเนิน อยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองราชบุรี  
มีเน้ือที่จํานวน 150 ไร่ 
 (7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าชําสาม อยู่ในพ้ืนที่อําเภอบ้านโป่ง มีเน้ือที่
จํานวน 2,625 ไร่ 
 5.1.2 ป่าเตรียมการสงวน  
  ป่าเตรียมการสงวนป่าเขาตะครอง อยู่ในพ้ืนที่อําเภอโพธาราม มีพ้ืนที่
จํานวน 2,625 ไร่ 
 5.1.3 เขตอนุรักษ์ 
  (1) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่นํ้าภาชี อยู่ในพ้ืนที่อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอ
บ้านคา มีพ้ืนท่ีจํานวน 305,820 ไร่ (เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่นํ้าภาชี) 
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  (2) อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อยู่ในพ้ืนที่อําเภอปากท่อ 
และอําเภอบ้านคา มีพ้ืนที่จํานวน 205,777 ไร่ (เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้าย
แม่นํ้าภาชี และป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยาง – ป่าพุสามซ้อน) 
 นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ราชพัสดุอยู่ในพ้ืนที่อําเภอจอมบึง และอําเภอสวนผึ้ง จํานวน 
500,000 ไร่ ในความรับผิดชอบของธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี ซึ่งมีกองทัพบกเป็นผู้ใช้ประโยชน์ โดยกองพล
พัฒนาที่ 1 ดูแลและใช้ประโยชน์ เน้ือที่ 261,000 ไร่ กรมการทหารช่าง ดูแลและใช้ประโยชน์ เน้ือที่ 
202,275 ไร่ และกองทัพบกส่งพ้ืนที่คืนกรมธนารักษ์ จํานวน 36,725 ไร่ 
 

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 
 

 5.2  ทรัพยากรน้ํา 
  5.2.1 แหล่งน้ําธรรมชาติ 
    จังหวัดราชบุรี มีแม่นํ้าแม่กลองเป็นแม่นํ้าสายหลัก ไหลผ่าน 3 อําเภอ คือ 
อําเภอบ้านโป่ง โพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรี เป็นระยะทาง 67 กิโลเมตร ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ ๓ ลุ่มนํ้า 
(ตามการแบ่งลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย โดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ)  ได้แก่  ลุ่มน้ําแม่กลอง  
ลุ่มนํ้าท่าจีน และลุ่มนํ้าเพชรบุรี โดยมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญแยกตามลุ่มนํ้าต่างๆ ดังน้ี  
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ลุ่มน้ําแม่กลอง  เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด มี พ้ืนที่ทั้ งหมด 
๒,๘๖๙,๒๔๔ ไร่ ครอบคลุมในเขตจังหวัดราชบุรี ประมาณร้อยละ ๘๘.๓๔ ของจังหวัด  ซึ่งประกอบไปด้วย
ลุ่มนํ้าสาขา ๒ ลุ่มนํ้า คือ 

 - ลุ่มนํ้าสาขาลําภาชี  ครอบคลุมพ้ืนที่
อําเภอสวนผึ้ง บ้านคา และบางส่วนของอําเภอจอมบึง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๙ 
ของพ้ืนที่จังหวัด มีลํานํ้าลําภาชี เป็นลํานํ้าสายหลัก ไหลผ่านเขตจังหวัดราชบุรี
ทั้งสิ้น ๑๑๘ กิโลเมตร มีลํานํ้าย่อย ๒๔ สาย พ้ืนที่รับนํ้า ๒,๖๖๔ ตาราง
กิโลเมตร  

 - ลุ่ ม นํ้ า ส าข าที่ ร าบแม่ นํ้ า แม่ ก ลอ ง 
ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอเมืองราชบุรี  โพธาราม บางแพ ดําเนินสะดวก วัดเพลง 
และบางส่วนของอําเภอจอมบึง บ้านโป่ง ปากท่อ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๓ ของ
พ้ืนที่จังหวัด มีแม่นํ้าแม่กลอง เป็นลํานํ้าสายหลัก ไหลผ่านเขตจังหวัดราชบุรี 
ทั้งสิ้น ๖๗ กิโลเมตร 
 

 ลุ่มน้ําเพชรบุรี มีพ้ืนที่ ๓๖๔ ,๐๖๗ ไร่ 
ครอบคลุมในเขตจังหวัดราชบุรีร้อยละ ๑๑.๒๑ ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งประกอบไป
ด้วยลุ่มนํ้าสาขา ๑ ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าสาขาห้วยแม่ประจัน ครอบคลุมพ้ืนที่
บางส่วนของอําเภอปากท่อ 

 

 ลุ่มน้ําท่าจีน  มีพ้ืนที่ ๑๔,๔๗๘ ไร่ ครอบคลุมในเขตจังหวัดราชบุรีร้อย
ละ ๐.๔๕ ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยลุ่มนํ้าสาขา ๑ ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าสาขาที่ราบแม่นํ้าท่าจีน 
ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอําเภอบ้านโป่ง 
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การใชป้ระโยชนท์ีด่นิในลุ่มน้ํา 
 

  จําแนกสัดส่วนประเภทการใช้ที่ดินของแต่ละลุ่มนํ้าในพ้ืนทีจ่ังหวัดราชบุรี ได้ดังน้ี 
 

เขตลุ่มน้ํา เนือ้ที่ (ไร่) รวมเนื้อที่ (ไร)่ 
ประเภทการใช้ทีด่ิน 

แม่กลอง ทา่จีน เพชรบุร ี ไร่ ร้อยละ 

นาข้าว ๓๘๓,๑๐๐ ๘๙๑ ๔๕,๙๓๐ ๔๒๙,๙๒๑ ๑๓.๒๔ 
พืชไร่ ๔๗๒,๓๐๐ ๘,๘๒๘ ๓๐,๑๔๔ ๕๑๑,๒๗๒ ๑๕.๗๔ 
ไม้ยืนต้น ๒๑๖,๘๕๓ ๑๖๑ ๑๔,๕๗๔ ๒๓๑,๕๘๘ ๗.๑๓ 
ไม้ผล ๒๐๔,๑๙๗ ๑๕๖ ๒๓,๙๙๙ ๒๒๘,๓๕๒ ๗.๐๓ 
พืชสวน ๘๔,๒๘๕ ๘๑๐ ๑๓,๐๑๙ ๙๘,๑๑๔ ๓.๐๒ 
ปศุสัตว์ ๓๙,๗๑๑ ๘๘ ๗,๘๐๔ ๔๗,๖๐๓ ๑.๔๗ 
พืชนํ้า ๒๒๘ - - ๒๒๘ ๐.๐๑ 
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ๗๕,๐๔๒ ๘๑ ๓๑๘ ๗๕,๔๔๑ ๒.๓๒ 
พ้ืนที่ป่าไม้ ๙๖๔,๕๕๗ - ๑๘๐,๓๓๐ ๑,๑๔๔,๘๘๗ ๓๕.๒๕ 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ๑๔๕,๔๐๖ ๕๔๙ ๒๙,๓๐๖ ๑๗๕,๒๖๑ ๕.๔๐ 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ๒๔๑,๙๔๕ ๑,๒๗๑ ๑๔,๔๕๓ ๒๕๗,๖๖๙ ๗.๙๓ 
พ้ืนที่นํ้า ๔๑,๖๒๐ ๑,๖๔๓ ๔,๑๙๐ ๔๗,๔๕๓ ๑.๔๖ 

รวม ๒,๘๖๙,๒๔๔  ๑๔,๔๗๘  ๓๖๔,๐๖๗  ๓,๒๔๗,๗๘๙  ๑๐๐.๐๐ 
 

ท่ีมา :  สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7 ข้อมูล ณ 12 มีนาคม 2558 
 

  ปริมาณน้ําท่า 
ปริมาณนํ้าผิวดินตามธรรมชาติ ประมาณ ๑,๐๓๙.๙๒ ล้านลูกบาศก์

เมตรต่อปี และมีปริมาณน้ําไหลเข้าสู่พ้ืนที่จังหวัดราชบุรีปีละ ๙,๓๐๒.๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร (การระบาย
นํ้าจากเขื่อนแม่กลองปีละ ๖,๔๔๙.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแม่กลองส่งนํ้าเข้าสู่ระบบชลประทาน
โครงการแม่กลองใหญ่ผ่านจังหวัดราชบุรีปีละ ๒,๘๕๓.๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร) รวมเป็นปริมาณนํ้าท่าใน
พ้ืนที่ ๑๐,๓๔๒.๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เป็นปริมาณนํ้าท่าที่สามารถใช้ได้สําหรับจังหวัดราชบุรีเพียง  
๗,๖๗๒.๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร  เน่ืองจากต้องระบายออกนอกพ้ืนที่สําหรับการป้องกันการรุกของนํ้าเค็ม
อย่างน้อยปีละ ๑,๗๘๘.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายออกทางระบบชลประทานโครงการแม่กลอง
ใหญ่ช่วยเหลือพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ เพชรบุรี ปีละ ๘๘๑.๔๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  
 

ท่ีมา :  สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7 ข้อมูล ณ 12 มีนาคม 2558 
 

 ปริมาณน้ําฝน 
 จากสถิติข้อมูลปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดราชบุรี โดยใช้ข้อมูลของสถานี
อุตุนิยมวิทยาราชบุรี ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) ปริมาณน้ําฝนจะอยู่ในช่วง ๙๐0 – 1,400 
มิลลิเมตร โดย ฝนตกมากที่สุดในปี พ.ศ.2556  วัดได้ 1,350.5 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 126 วัน   
 ฝนตกน้อยที่สุดในปี พ.ศ.2554  วัดได้    910.0 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 128 วัน 
 

ท่ีมา :  สํานักงานอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
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5.2.2 แหล่งน้ําบาดาล 
 จํานวนบ่อบาดาลในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น 578 บ่อ เพ่ือใช้

ประโยชน์ในกิจการต่างๆ ได้แก่ การเกษตรกรรม อุปโภค – บริโภค และด้านธุรกิจ ดังน้ี 
(1) บ่อบาดาลเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม จํานวน 113 บ่อ 
(2) บ่อบาดาลเพ่ือใช้อุปโภค – บริโภค จํานวน 106 บ่อ 
(3) บ่อบาดาลเพ่ือใช้ในธุรกิจ จํานวน 359 บ่อ 

 

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 
 

  5.2.3  แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภค – บริโภค 
   จังหวัดราชบุรีมีหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ที่ดูแลรับผิดชอบการ
ส่งนํ้าชลประทานเพ่ือการเกษตร และอุปโภค – บริโภค จํานวน 7 หน่วยงาน รายละเอียด ดังน้ี 

(1) โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาท่ามะกา ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่อําเภอ
บ้านโป่ง โพธาราม จอมบึง และอําเภอเมืองราชบุรี รวมพ้ืนที่ส่งนํ้า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จํานวน 160,408 ไร่ 

(2) โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษานครปฐม ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่อําเภอ
บ้านโป่ง รวมพ้ืนที่ส่งนํ้า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จํานวน 14,400 ไร่ 

(3) โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษากําแพงแสน ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่
อําเภอบ้านโป่ง รวมพ้ืนที่ส่งนํ้า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จํานวน 9,244 ไร่ 

(4) โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษานครชุม ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่อําเภอ
บ้านโป่ง โพธาราม บางแพ และอําเภอดําเนินสะดวก รวมพ้ืนที่ส่งนํ้า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จํานวน 
139,860 ไร่ 

(5) โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้ายดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่
อําเภอโพธาราม ดําเนินสะดวก อําเภอบ้านโป่ง และอําเภอเมืองราชบุรี รวมพ้ืนที่ส่งนํ้า (พ้ืนที่รับประโยชน์)  
จํานวน 75,453 ไร่  

(6) โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่
อําเภอวัดเพลง ปากท่อ และอําเภอเมืองราชบุรี รวมพ้ืนที่ส่งนํ้า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จํานวน 101,000 ไร่ 

(7) โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่
อําเภอดําเนินสะดวก รวมพ้ืนที่ส่งนํ้า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จํานวน 19,360 ไร่ 

 

โดยมีอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ 
(1) อ่างเก็บนํ้าห้วยสํานักไม้เต็ง อําเภอเมืองราชบุรี เป็นอ่างเก็บนํ้าที่

ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรี ปริมาณนํ้าที่สามารถเก็บได้ 36.00 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 
จํานวน 17,922 ไร่ 

(2) อ่างเก็บนํ้าชัฏป่าหวาย อําเภอสวนผึ้ง ปริมาณนํ้าที่สามารถเก็บได้ 
2.50 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ จํานวน 1,117 ครัวเรือน (ระบบนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค) 

(3) อ่างเก็บนํ้าห้วยท่าเคย อําเภอบ้านคา ปริมาณน้ําที่สามารถเก็บได้ 
23.40 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ จํานวน 3,500 ไร่  

(4)  อ่างเก็บนํ้าโป่งกระทิง อําเภอบ้านคา ปริมาณน้ําที่สามารถเก็บได้ 
0.23 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ จํานวน 420 ครัวเรือน (ระบบนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค) 

(5)  อ่างเก็บนํ้าห้วยมะหาด อําเภอบ้านคา ปริมาณนํ้าที่สามารถเก็บได้ 
4.30 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ จํานวน 5,800 ไร่ 
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 และอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน 64 แห่ง (อยู่ในความดูแลของ
โครงการชลประทานราชบุรี จํานวน 59 แห่ง และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 จํานวน 5 แห่ง) ฝายทดน้ํา 
จํานวน 20 แห่ง และสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า จํานวน 13 แห่ง กระจายอยู่ในพ้ืนที่อําเภอปากท่อ จอมบึง 
สวนผึ้ง และอําเภอบ้านคา รวมปริมาณน้ําที่สามารถเก็บได้ 29.687  ล้านลูกบาศก์เมตร รวมพ้ืนที่รับ
ประโยชน์ประมาณ 88,000 ไร่ 
 

ท่ีมา :  โครงการชลประทานราชบุรี ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2558 
 

กิจกรรมการใช้น้ํา สรุปการใช้นํ้าในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 

ลําดับที่ กิจกรรมการใช้นํ้า ปริมาณการใช้นํ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี) 
1 
2 
3 
4 

การเกษตร 
ปศุสัตว์ 
อุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรม 

 2,172.17 
 34.13 
 66.33 
 29.81 

รวม        2,302.44 
 

ท่ีมา :  สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7 ข้อมูล ณ 12 มีนาคม 2558 
 

 5.3 ทรัพยากรดิน 
ลักษณะและสมบัติของทรัพยากรดินจังหวัดราชบุรี สามารถจําแนกออกเป็น 26 

กลุ่มชุดดิน มีเน้ือที่ประมาณ 2,986,123.09 ไร่ หรือร้อยละ 91.94 ของพ้ืนที่จังหวัด และพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด 10 ประเภท มีเน้ือที่ประมาณ 261,665.91 ไร่ หรือร้อยละ 8.06 ของพื้นที่จังหวัด สามารถ
จําแนกความเหมาะสมและข้อจํากัดของดินสําหรับการปลูกพืชจังหวัดราชบุรี ในช่วงฤดูเพาะปลูกได้ ดังน้ี 

4.3.1 พ้ืนที่ภูเขาสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาร์ 
และด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมไปด้วยป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
และป่าไผ่ อยู่ในเขตอําเภอสวนผึ้ง บ้านคา และอําเภอปากท่อ เน้ือดินค่อนข้างเป็นดินทราย มีความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า มีปฏิกิริยาเป็นกรด ดินอุ้มนํ้าได้น้อย อาจขาดนํ้าในช่วงฝนทิ้งช่วง และถ้าไม่มีมาตรการอนุรักษ์
ดินและน้ํา อาจเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

4.3.2 พ้ืนที่ราบสูง ได้แก่ บริเวณถัดจากเทือกเขามาทางด้านตะวันตกกลางของ
จังหวัด เป็นที่ราบสูงและที่เป็นลอนลาด สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
ค่อนข้าสูง สภาพเหมาะกับการปลูกพืชไร่ และไม้ผล แต่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
และเสี่ยงต่อการขาดนํ้า บางส่วนอยู่ในเขตอําเภอสวนผ้ึง บ้านคา จอมบึง  และด้านตะวันตกของอําเภอ
ปากท่อ บ้านโป่ง โพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรี  

4.3.3 พ้ืนที่ราบลุ่ม ได้แก่ บริเวณสองฝั่งแม่นํ้าแม่กลอง และด้านตะวันออกของ
พ้ืนที่จังหวัดราชบุรี มีสภาพดินเป็นดินร่วน และดินร่วนปนเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี มีระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ เหมาะแก่การปลูกข้าว และพืชผัก โดยอยู่ในพ้ืนที่อําเภอจอมบึง ปากท่อ และทาง
ทิศตะวันตกของอําเภอโพธาราม และอําเภอบ้านโป่ง 

4.3.4 พ้ืนที่ราบลุ่มตํ่า ได้แก่ บริเวณทิศตะวันออกของจังหวัด เป็นที่ราบลุ่ม มี
แม่นํ้าแม่กลองไหลผ่าน อยู่ในเขตอําเภอวัดเพลง และอําเภอดําเนินสะดวก มีสภาพดินค่อนข้างเป็นดินด่าง 
เน้ือดินเหนียว ระบายนํ้าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ใช้ทํานาและยกร่องเพ่ือ
ปลูกพืชสวนและพืชผัก 

 

ท่ีมา :  สถานีพัฒนาท่ีดินราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 
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 5.4 ทรัพยากรแร่ 
  พ้ืนที่จังหวัดราชบุรีมีลักษณะเป็นหินยุคเพอร์เมียน ช่ือของจังหวัดราชบุรีได้ถูก
นํามาใช้เป็นช่ือกลุ่มหินในลําดับช้ันหินทางธรณีวิทยาของประเทศไทย กลุ่มหินราชบุรี (Ratchaburi 
Group) เป็นช่ือที่ใช้เรียกกลุ่มหินยุคเพอร์เมียนที่กระจายตัวทางตะวันตกและแหลมไทย ลักษณะเด่นของ
กลุ่มหินคาร์บอเนตโดยเฉพาะหินปูนโผล่เป็นทิวเขายาวบนที่ราบ มีลักษณะคล้ายกําแพงมองเห็นได้ง่ายจาก
ตัวจังหวัดราชบุรี และตามเส้นทางเพชรเกษมจากอําเภอเมืองราชบุรีไปอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี  เช่น
เขางูเขา  ประทับช้าง  เขาบิน เขากุลา เขาพริก ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นหินปูนและโดโลไมต์ 

5.4.1 ทรัพยากรแร่  ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี มีสินแร่เศรษฐกิจอยู่หลายชนิดแร่  
ซึ่งอาจกล่าวรวมๆ ได้ ดังน้ี 

(๑)  กลุ่มแร่ควอตซ์และแร่เฟลด์สปาร์ แร่เฟลด์สปาร์ส่วนใหญ่เป็นแร่
โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ในหินเพกมาไทต์ หินแอลไพลต์ และหินลูโคแกรนิต 

(๒)  กลุ่มแร่ฟลูโอไรต์ มักพบเป็นสายแร่ขนาดเล็กตัดเข้าไปในรอยแตกหิน
แทบทุกชนิดโดยเฉพาะหินทราย เช่น บริเวณเทือกเขาด้านตะวันออกของบ้านชัฏป่าหวาย อําเภอสวนผึ้ง 

(๓)  กลุ่มแร่หินประดับ คือ หินชนิดต่างๆ ที่อยู่โดยธรรมชาติ ณ ที่ใดที่
หน่ึง สามารถนํามาผลิตในทางอุตสาหกรรม โดยทําเป็นแผ่นหรือรูปทรงอ่ืนใด เพ่ือเป็นการประดับหรือ
ตกแต่งได้ เช่น หินกรวดมน หินกรวดเหลี่ยม หินแกรนิต หินปูน เป็นต้น 

(๔)  กลุ่มแร่หินอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหินปูนยุคเพอร์เมียนของกลุ่มหิน
ราชบุรี ใช้เป็นหินบดย่อยในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และหินปูนในอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น อาหารสัตว์  การ
ผลิตแคลเซียมต่างๆ ซีเมนต์ ปูนขาว และปูนแดง เป็นต้น นอกจากน้ี ยังใช้หินแกรนิตยุคครีเทเชียส ตาม
แนวเทือกเขาตะวันตกท่ีใช้เป็นหินบดย่อยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 

5.4.2 ประทานบัตรทําเหมืองแร่ มีดังน้ี 
(๑)  เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ จํานวน ๕ แปลง ต้ังอยู่ที่ตําบลบ้านบึง อําเภอ

บ้านคา จังหวัดราชบุรี 
(๒)  เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

จํานวน ๑๕ แปลง ต้ังอยู่ที่ตําบลทุ่งหลวง และตําบลอ่างหิน อําเภอปากท่อ ตําบลรางบัว และตําบลจอมบึง 
อําเภอจอมบึง และตําบลเขาชะงุ้ม อําเภอโพธาราม 

(๓)  เหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต จํานวน ๘ แปลง ต้ังอยู่ที่ตําบล
ท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง ตําบลหนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา และตําบลเขาขลุง อําเภอบ้านโป่ง 

 

ท่ีมา :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ดา้นเศรษฐกิจ 

 
 

 6.1  เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี 
 6.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ.2555 
      ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดราชบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว/บาท/
ปี เท่ากับ 162,391 บาท/คน/ปี ลดลงจาก 164,999 บาท/คน/ปี ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 2,608 บาท/
คน/ปี หรือลดลงร้อยละ 1.6 
 

ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) จังหวดัราชบรุ ี
 
 

ผลติภณัฑ์จังหวัดต่อหัว  อัตราขยายตัว 
2555 2554 2555 2554 

162,391 2.9 -1.6 164,999 
 

ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) 3 ลําดบัสูงสดุ และต่ําสดุ ของประเทศ 
 

3 จังหวัดลาํดบัสูงสดุ  3 จังหวัดลาํดบัต่าํสดุ 
1. ระยอง 970,024 1. หนองบัวลําภู 41,480 
2. ฉะเชิงเทรา 440,924 2. แม่ฮ่องสอน 44,008 
3. กรุงเทพฯ 436,479 3. บึงกาฬ 48,736 

 

หมายเหตุ จังหวัดราชบุรีอยู่ลําดับที่ 16 ของประเทศ  
 

  6.1.2  ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ.2558 
 

   การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
   เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีคาดว่าจะฟ้ืนตัวร้อยละ 3.6 ปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ  1.3 -6.1 ต่อปี) จากการขยายตัวของด้านอุปทาน โดยภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดีการใช้จ่ายภาครัฐปรับตัวดีขึ้น 
   ด้านอุปทาน คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเน่ืองร้อยละ 9.1 ต่อปี (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.2 – 11.3 ต่อปี) จากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องตามแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์ทาง
การเมืองภายในประเทศคลี่คลายลง ขณะที่ภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะหดตัวอย่างต่อเน่ือง สะท้อนจาก
ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มลดลง จึงทําให้เกษตรกรในบางพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน 
ซึ่งมีราคาสูง ผลตอบแทนดี ประกอบกับปริมาณนํ้าที่ใช้ได้มีน้อย ตามแผนการจัดสรรน้ําของกรม
ชลประทาน 
   ด้านอุปสงค์ คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 1.1 ต่อปี (โดยมี ช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ (-3.8) – 1.6 ต่อปี) พิจารณาจากการลงทุนภาคเอกชนฟ้ืนตัว การใช้จ่ายภาครัฐ
ปรับตัวดีขึ้น และการบริโภคภาคเอกชนหดตัวจากปีก่อน  
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   การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะฟ้ืนตัวดีขึ้น ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลซึ่งเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟ้ืนตัว การเมืองมีเสถียรภาพ และ
การท่องเที่ยวที่กลับมาขยายตัว  
   การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น จากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําที่เพ่ิมขึ้น ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558  
   การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะหดตัวจากปีก่อน เน่ืองจากมีความกังวล 
ต่อปัญหาค่าครองชีพ ราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า หน้ีภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้บริโภค
ระมัดระวังการใช้จ่ายสินค้าที่ไม่จําเป็น และสินค้าคงทนประเภทต่างๆ 
 

   เสถียรภาพเศรษฐกิจ 
   ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 
2558 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 – 3.5 ต่อปี) ชะลอตัวจากปี
ก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.4  
   ด้านการจ้างงาน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 529,245 คน (โดยมีช่วง
คาดการณ์จํานวน 522,455 – 536,532 คน) 
 

   ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีในปี พ.ศ.2558  
   (1)  ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภาวะภัยแล้ง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญ
ต่อการผลิตภาคเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ทางการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด และราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกตํ่า รวมถึงรายได้เกษตรกร การอุปโภค และการบริโภคภาคครัวเรือน 
   (2) ความเส่ียงทางการเมือง ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2558 ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่น่าจะออกมา ซึ่งเป็นกติกาใหม่ที่อาจทําให้เกิดความไม่แน่ใจของภาคธุรกิจ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจ ซึ่งอาจจะเกิดภาวะฉุดร้ังให้ทุกคนรอดูสถานการณ์ว่าการเมืองจะเป็น
อย่างไร ทั้งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือดําเนินการต่างๆ ของภาคธุรกิจ 
   (3) ด้านการบริโภคภาคเอกชน แม้จะมีปัจจัยบวกจากการปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะยังขยายตัวได้ไม่เต็มที่ จากแรงกดดันของ
ปัญหาหน้ีครัวเรือนที่จะส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อของประชาชนไปอีกระยะหน่ึง รวมถึงการทยอยปรับขึ้น
ราคา LPG ภาคครัวเรือน รวมทั้งความต้องการใช้นํ้ามันในตลาดโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นตามการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ภาระค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น 
   (4) ความเสี่ยงจากประเทศในแถบยุโรปและญี่ปุ่น ได้มีการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างลุ่มๆ ดอนๆ เน่ืองจากผลของภาวะวิกฤตทางการเงินที่ยังคงมีอยู่ ส่วนจีนกําลังชะลอ
เศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงแต่ยังคงเติบโตอย่างเข้มแข็งในระดับร้อยละ 
7.1 ต่อปี (จากร้อยละ 7.4 ในปี 2557) และอยู่ที่ร้อยละ 7 ในปี 2559 และร้อยละ 6.9 ในปี 2560 
ราคานํ้ามันที่ลดลงจะส่งผลต่อทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากเร่ืองน้ี รวมถึงการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างภูมิภาคอาเซียน ซึ่งน่าจะทําให้การส่งออก
สามารถขยายตัวและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 
   (5) ความเสี่ยงจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) น่าจะขึ้นดอกเบ้ียนโยบาย
ประมาณกลางปีหรือปลายปี 2558 ดังน้ัน นโยบายการเงินของสหรัฐจะตึงตัวมากขึ้น และมีผลให้ต้นทุน
ทางการเงินเพ่ิมข้ึน และหากสื่อสารกับตลาดไม่ดี ก็อาจทําให้เกิดความผันผวนท้ังในตลาดหุ้นตลาดเงินได้ 
ซึ่งนักธุรกิจนักลงทุนต้องคํานึงถึงความไม่แน่นอนเหล่าน้ีด้วย   
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ตารางสรปุภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มของจังหวัดราชบุร ี
(Ratchaburi Macroeconomic Summary) 

 

2558F 
เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ หน่วย 2556 2557E 

Min Consensus Max 
การขยายตัวเศรษฐกิจ             

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ล้านบาท 131,645 128,632 132,356 136,721 140,986 
ณ ราคาปีปัจจุบัน % yoy 1.4 -2.3 0.5 3.9 7.1 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ล้านบาท 98,680 94,662 99,999 102,266 104,699 
ณ ราคาปีฐาน (ปีฐาน 2531) % yoy -0.1 -4.1 1.3 3.6 6.1 

คน 800,830 802,351 802,351 802,351 803,152 ประชากรในจังหวัด % yoy 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว บาท/คน/ปี 164,385 160,319 164,960 170,400 175,541 
         
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตร(API) % yoy -3.3 -5.4 -10.2 -9.0 -7.9 
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม(IPI) % yoy 0.7 4.6 5.9 8.7 12.1 
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคบริการ(SI) % yoy 17.0 8.5 15.6 16.6 17.7 
         
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp) % yoy -10.8 12.2 -7.9 -3.3 1.4 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Ip) % yoy 11.2 -42.4 4.2 5.0 5.8 
ดัชนีการการใช้จ่ายภาครัฐบาล (G) % yoy -8.2 -2.6 -3.4 -2.2 -0.9 
         
ดัชนีรายได้เกษตรกร (Farm Income) % yoy 17.1 17.8 -7.2 -4.7 -2.2 
         
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) % p.a. 2.8 3.4 2.2 2.9 3.5 
         
ระดับราคาเฉลี่ยของ GPP % yoy 1.5 1.8 -0.8 0.2 1.0 
         

คน 517,525 518,505 522,455 529,245 536,532 การจ้างงาน (Employment) % yoy 3,475 981 3,949 10,739 18,026 
 

e = Estimate : การประมาณการ  f = Forecast : การพยากรณ์ 
 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคลังจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557 
 

 6.2 พาณิชยกรรม  
จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในภาคตะวันตกที่มีธุรกิจการค้าประเภท

สินค้าเกษตร โดยมีศูนย์กลางตลาดผักผลไม้ ควบคู่กับการเล้ียงปศุสัตว์ ดังน้ัน โครงสร้างทางเศรษฐกิจจะ
ขึ้นอยู่กับการทําการเกษตรเป็นสําคัญ จุดศูนย์กลางที่สําคัญของธุรกิจต่างๆ จะกระจายอยู่ในอําเภอบ้าน
โป่งและอําเภอเมืองราชบุรี นอกจากน้ันยังมีตลาดสดและตลาดนัดในท้องที่ต่างๆ  
 6.2.1 จังหวัดราชบุรีมีตลาดกลางการซื้อขายในจังหวัด สามารถจําแนกตาม
ประเภทของสินค้าได้ ดังน้ี        
     (1)   ตลาดกลางขายส่งผักผลไม้ศรีเมือง          

 ก่อต้ังข้ึนประมาณกลางปี พ.ศ.2537 ต่อมาพัฒนาเป็นตลาดค้าส่ง
พืชผลทางการเกษตร  โดยได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดราชบุรี สํานักงานการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
และสํานักงานเกษตรจังหวัดให้เป็น "ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี" เป็นตลาดกลางแห่งที่ 19 
ของประเทศไทย ในตลาดแห่งน้ีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ผู้นําสินค้า
มาขายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ผู้รับซื้อจะรวบรวมผลผลิตชนิดต่างๆ นําไปขายปลีกในจังหวัด  หรือ
ขายส่งต่อในตลาดกรุงเทพฯ  จังหวัดใกล้เคียงบางจังหวัด ในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 (2)  ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจ จังหวัดราชบุรี 
เริ่มก่อต้ังเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ต้ังอยู่ 90/11 ม.1 ต.หนองอ้อ 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 จํานวนร้านค้าประมาณ 120 ราย รูปแบบการค้าเป็นลักษณะค้าปลีกและส่ง  
 เป็นแหล่งรวบรวมปลาสวยงามนานาชนิดจากผู้ผลิตปลาสวยงามสายพันธ์ุดี 

มีคุณภาพ เช่น ปลาลักเลย์ ปลาลักเลย์ดํา ปลาลักเลย์แพนด้า ปลาฮอลันดายักษ์ 
ปลาหัวสิงห์ ปลาทองวุ้น ปลาทอง 5 สี ปลาคร๊าฟญี่ปุ่น ปลาชิโร่ ปลา
หมอสี ปลาบอลลูน ปลาสอด ปลาม้าลาย ปลาหางนกยูง ปลากัด  ปลาสอด 
ปลาดีโม่ ปลาบูลแทงก์ ปลาเยลโล่แทงก์ ปลาบูลเมาท์ ฯลฯ  

จําหน่ายปลาปล่อย เช่น ปลาจาระเม็ด ปลาทับทิม ปลาตะเพียน ปลา
สวาย ปลาดุก ปลาสลิด ปลาหมอไทย ปลาแรด ปลากราย ปลาช่อน ปลา
ชะโด ปลานิล ฯลฯ  

 จําหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ อาหารและยา มีบริการรับจัดตู้ปลา สินค้าครบวงจร 
 จําหน่ายสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เช่น สุนัข นก กระต่าย แมว เป็นต้น 

 6.2.2 สถานประกอบธุรกิจการค้าและบรกิาร 
    สถานประกอบธุรกิจการค้าและบริการของจังหวัดราชบุรี  ที่หนาแน่นอยู่

ในเขตอําเภอเมืองราชบุรี  สวนผึ้ง  และอําเภอบ้านโป่ง จะเป็นแหล่งที่นักลงทุนเข้ามาลงทุน เน่ืองจากเป็น
แหล่งท่องเท่ียวที่เกิดข้ึนใหม่อย่างต่อเน่ือง ในอําเภอสวนผ้ึงที่ใกล้กรุงเทพฯ และการคมนาคม ค่อนข้าง
สะดวก  การจดทะเบียนนิติบุคคล ในปี 2557  มีผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชน ขอจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน 344 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 27.58 แยกเป็นบริษัทจํากัด จํานวน 215 ราย 
ทุนจดทะเบียน  668.450 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจํากัด จํานวน 129 ราย ทุนจดทะเบียน  
116.885  ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทค้าส่ง ค้าปลีก  ก่อสร้าง  และการบริการ 
 

ท่ีมา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558 
 

 6.3 การเกษตร 
  จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ถือครองทั้งสิ้น ประมาณ 3,085 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่ทํา
การเกษตร 1,233,235 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และมีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนจํานวน 57,926 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นจํานวนพ้ืนที่และครัวเรือนแต่ละประเภท ดังน้ี 
 

ลําดับ ประเภทการเกษตร พ้ืนที่ (ไร่) จํานวนครัวเรือน 
1. ทํานา 328,783 19,539 
2. ทําไร่ 469,115 16,719 
3. พืชผัก 70,304 14,087 
4. ไม้ผล 118,635 15,448 
5. ไม้ยืนต้น 125,246 8,278 
6. ไม้ดอกไม้ประดับ 4,949 616 
7. ประมง 48,173 4,995 
8. ปศุสัตว ์ 68,030 19,170 
 รวม 1,233,235 98,852 

 

  หมายเหตุ  บางครัวเรือนมีการประกอบอาชีพการเกษตรแบบสวนแซม และสวนผสม ทําให้ยอดรวม
ครัวเรือนท่ีทําการเกษตรสูงกว่าจํานวนครัวเรือนท่ีขึ้นทะเบียนไว ้
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ข้อมูลการปลกูพชืเศรษฐกจิทีส่ําคญั 
 

ลําดับ พืชเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีปลูก 
(ไร่) 

พ้ืนท่ี ผลผลิต  ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) เก็บเก่ียว(ไร่) (ตัน) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

1. ข้าวนาปี 328,784 328,784 224,230 682 (15%) 16,785 
2. ข้าวนาปรัง 272,433 272,433 204,077 749 (15%) 13,016 
3. อ้อยโรงงาน 184,048 184,048 2,089,305 10,080 6,381 
4. สับปะรดโรงงาน 103,646 81,349 287,943 3,539 2,541 
5. มันสําปะหลัง 84,596 84,596 258,017 3,050 3,679 
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6. ยางพารา 40,466.29 10,253 2,153 210 1,168 
7. มะพร้าวอ่อน 27,459 22,436 97,297 3,531 2,523 
8. ชมพู่ 11,739 11,234 28,085 2,500 1,235 

 

 
 

 
 
 
 

  ข้าว ปลูกมากที่สุดที่อําเภอปากท่อ เมืองราชบุรี และอําเภอโพธาราม ตามลําดับ 
 อ้อยโรงงาน ปลูกมากทีสุ่ดที่อําเภอโพธาราม จอมบึง และอําเภอบ้านโป่ง ตามลําดับ 
 สับปะรดโรงงาน ปลูกมากที่สุดที่อําเภอบ้านคา ปากท่อ และอําเภอสวนผึ้ง ตามลําดับ 
 มันสําปะหลัง ปลูกมากที่สุดที่อําเภอจอมบึง สวนผึ้ง และปากทอ่ ตามลําดับ 
 ยางพารา ปลูกมากที่สุดที่อําเภอบ้านคา ปากท่อ และสวนผึ้ง ตามลําดับ 

 

 จังหวัดราชบรุมีีพชื ผกั ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดบัส่งออก ดงันี ้
 

1.  กล้วยไม้ มีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 2,400 ไร่ อยู่ในอําเภอบางแพ บ้านโป่ง 
และอําเภอโพธาราม ส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา 

2. ผัก มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 70,304 ไร่ โดย
ปลูกมากที่สุดในอําเภอปากทอ่ ดําเนินสะดวก และอําเภอจอมบึง ตามลําดับ  

 ผักที่ปลูกมากที่สุด คอื แตงกวา ถั่วฝักยาว 
ข้าวโพดฝักอ่อน ต้นหอม/หอมแบ่ง  

 ผักทีส่่งออก ได้แก ่ข้าวโพดฝกัอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง 
ตะไคร้ โดยส่งออกไปยังประเทศ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน 
 3.  ไม้ผล มีพ้ืนทีเ่พาะปลูกรวม 118,635 ไร่ 
โดยไม้ผลที่ส่งออก ได้แก่ 

มะพร้าวน้ําหอม พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญอ่ยู่ในอําเภอดําเนินสะดวก วัดเพลง 
และอําเภอเมืองราชบุรี ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรีย  สหภาพยุโรป จีน ไต้หวัน และแคนนาดา  

ชมพู่ พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอดําเนินสะดวก บางแพ และอําเภอ
เมืองราชบุรี ส่งออกไปประเทศจีน มาเลเซยี  สิงค์โปร์ และฮ่องกง 



ฝรั่ง พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอดําเนินสะดวก บางแพ เมืองราชบุรี 
และอําเภอสวนผึ้ง ส่งออกไปยังประเทศจีน มาเลเซีย และฮ่องกง 

มะม่วง พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอ
ดําเนินสะดวก บางแพ จอมบึง และอําเภอปากท่อ ส่งออกไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น มาเลเซยี จีน สิงค์โปร์ และออสเตเรยี 
 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
 

 6.4  การประมง 
  จังหวัดราชบุรี มีจํานวนครัวเรือนประมงทั้งสิ้น 3,618 ครัวเรือน จํานวน
ชาวประมง 3,783 ราย โดยมีเคร่ืองมือทําการประมงที่ขออนุญาตจํานวน 7 ชนิด ประกอบด้วย แห ข่าย 
อวนลอย เบ็ด กรํ่า ยอ สวิง 
 จังหวัดราชบุรี มีการทําอาชีพประมงจําแนกตามกลุ่มสัตว์นํ้าได้  5 กลุ่ม คือ กุ้ง
ทะเล กุ้งนํ้าจืด ปลาน้ําจืด ปลาสวยงาม และสัตว์นํ้าอ่ืนๆ โดยมีจํานวนผู้ประกอบการ จํานวนฟาร์ม และ
เน้ือที่เลี้ยงรวม จําแนกตามกลุ่มสัตว์นํ้า ดังน้ี 
 
 

ลําดบั ประเภท ผูป้ระกอบการ 
(ราย) 

ฟาร์ม เนื้อทีเ่ลี้ยงรวม 
(ไร่) (แห่ง) 

สร้างรายไดต้อ่ปี 
(ล้านบาท) 

1. กุ้งทะเล 628 645 13,120.80 1,482 
2. กุ้งนํ้าจืด 258 263 4,766.05 1,569 
3. ปลาน้ําจืด 1,753 1,787 9,853.12 252 
4. ปลาสวยงาม 163 163 688.515 110 
5. สัตว์นํ้าอ่ืนๆ จาก

แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
92 94 80.163 33 

 
 

 กุ้งทะเล มีเน้ือที่เลี้ยงรวมมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอบางแพ 
โพธาราม และอําเภอดําเนินสะดวก ตามลําดับ 

 กุ้งนํ้าจืด มีเน้ือที่เลี้ยงรวมมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอ 
บางแพ ดําเนินสะดวก และอําเภอโพธาราม ตามลําดับ 

 ปลานํ้าจืด มีเนื้อที่เลี้ยงรวมมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอบางแพ 
วัดเพลง และ อําเภอโพธาราม ตามลําดับ 

 ปลาสวยงาม มีเน้ือที่เลี้ยงรวมมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอเมืองราชบุรี  
 โพธาราม และอําเภอบ้านโป่ง ตามลําดับ 
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สัตว์นํ้าอ่ืนๆ จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ มีมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอโพธาราม 
บ้าน โป่ง และอําเภอสวนผึ้ง ตามลําดับ 

 

 
 

 

 
 
 
ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
 



6.5 การปศุสัตว์ 
 จงัหวัดราชบุรี มีเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์จํานวน 28,428 ครวัเรือน จําแนกสัตว์ได้
เป็น 8 ประเภท ประกอบด้วย โคนม โคเน้ือ กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่ และเป็ด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ประเภทสัตว ์(ตัว) อําเภอ 
โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่ เป็ด 

เมืองราชบุรี 353 12,425  348,142 1,760  1,421,670 15,512 
บ้านโป่ง 20,677 14,060 127 125,818 1,580  946,357 277,753 
โพธาราม 21,415 19,336 146 253,800 1,060 7 3,586,469 140,651 

ดําเนินสะดวก 1,938 1,538  6,735 338 1 29,231 1,671 
ปากท่อ  24,629 37 505,921 776 118 1,334,602 3,458 
จอมบึง 758 15,771 113 338,331 2,588 51 3,012,778 12,855 
บางแพ 3,113 5,664  163,765 138 50 174,947 81,085 
สวนผึ้ง  3,510 31 7,436 6,617 689 693,460 2,152 
บ้านคา  3,663  2,201 6,286 103 754,678 7,384 
วัดเพลง  1,140  9   7,207 208 
รวม 48,254 101,736 454 1,752,158 21,143 1,019 11,961,399 542,729 

 
 

 โคนม เลี้ยงมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอโพธาราม บ้านโป่ง และอําเภอบางแพ ตามลําดับ 
 โคเนื้อ เลี้ยงมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอปากท่อ โพธาราม และอําเภอจอมบึง ตามลําดับ 
 กระบือ เลี้ยงมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอโพธาราม บ้านโป่ง และอําเภอจอมบึง ตามลําดับ 
 สุกร เลี้ยงมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอปากท่อ เมืองราชบุรี และอําเภอจอมบึง ตามลําดับ 
 แพะ เลี้ยงมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอสวนผึ้ง บ้านคา และอําเภอจอมบึง ตามลําดับ 
 แกะ เลี้ยงมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอสวนผึ้ง ปากท่อ และอําเภอบ้านคา ตามลําดับ 
 ไก่ เลี้ยงมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอโพธาราม จอมบึง และอําเภอเมืองราชบุรี  ตามลําดับ 
 เป็ด เลี้ยงมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอบ้านโป่ง โพธาราม และอําเภอบางแพ  ตามลําดับ 

 

ปี พ.ศ.2556 จังหวัดราชบุรีมีการเลี้ยงสุกรมากเป็นลําดับหนึ่งของ
ประเทศ โดยมีจํานวนสุกร 1,910,466 ตัว รองลงมาได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี จํานวน 736,931 ตัว และจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
353,673  ตัว ตามลําดับ 
 
 
 
และมีการเลี้ยงโคนมมากเป็นลําดับที่ 4 จํานวน 51,352 ตัว โดย
จังหวัดนครราชสีมา มากเป็นลําดับที่ 1 จํานวน 75,513 ตัว 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จํานวน 73,619 ตัว และจังหวัด
ลพบุรี จํานวน 59,832 ตัว ตามลําดับ 
 
 

 

ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557                                                                                                

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี หน้า 21 
 



ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี หน้า 22 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
 จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูง มีนิคมอุตสาหกรรม 

จํานวน 1 แห่ง  มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 1,761 โรงงาน เงินลงทุน ๘2,017 ล้านบาท  
และคนงาน ๖๕,311 คน  โดยจําแนกได้ ดังน้ี 

 แยกตามจําพวกโรงงาน 
 

จําพวกที ่
จํานวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จํานวนเงินทุน (ล้านบาท) จํานวนคนงาน (คน) 

๒ ๒๘2 ๒,๐๘0.72 ๒,๖42 
๓ ๑,๔64 ๗5,024.47 ๕๙,๗๗2 

นิคมอุตสาหกรรม ๑๕ ๔,๙๑๒.๕๓ ๒,๘๙๗ 
รวม ๑,761 ๘2,017.72 ๖๕,311 
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 แยกตามขนาดการลงทุน 
 

ขนาดการลงทนุ 
จํานวน
โรงงาน  

จํานวน
โรงงาน  

คดิเปน็ร้อยละ 

จํานวนเงินทุน 
(ล้านบาท) 

จํานวน
คนงาน 
(คน) 

ขนาดเล็ก (เงินทุน >= ๑๐ ล้านบาท) ๑,๒6๓ 71.72 3,968.64 ๑๖,431 
ขนาดกลาง (เงินทุน ๑๐ - ๑๐๐ ล้านบาท) 401 22.78 ๑๒,687.06 ๒๓,060 
ขนาดใหญ ่(เงินทุน < ๑๐๐ ล้านบาท) 82 4.6๕ ๖๐,449.49 22,923 
นิคมอุตสาหกรรม ๑๕ 0.8๕ ๔,๙๑๒.๕3 ๒,๘๙๗ 

รวม ๑,761 ๑๐๐ 82,017.72 ๖๕,311 
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  กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทนุลาํดบัตน้ของจังหวัดราชบรุี  ไดแ้ก ่
ลําดับที่ ๑  กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ผลิต ส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ประเภท

ลําดับที่ ๘๘ มีจํานวนทั้งหมด ๑๔ โรงงาน เงินลงทุน ๓๐,๑๐๓  ล้านบาท คนงาน ๘๘๐ คน 
ลําดับที่ ๒  กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  มีจํานวนทั้งหมด ๕๒1 โรงงาน 

เงินลงทุน ๒๐,๓83 ล้านบาท  คนงาน ๑๘,714 คน 
 ๒.๑ อุตสาหกรรมเกษตร  ประเภทลําดับที่ ๒,๙ มีจํานวนทั้งหมด ๑๑
7 โรงงาน  เงินลงทุน  ๒,๔๔๕  ล้านบาท   คนงาน  ๒,๐26 คน 

๒.๒ อุตสาหกรรมอาหาร  ประเภทลําดับที่ ๔-๘ , ๑๐-๑๕ มีจํานวน
ทั้งหมด 2๑1 โรงงาน  เงินลงทุน ๑๐,๔88 ล้านบาท   คนงาน ๑๒,758 คน 
   ๒.๓ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (ไม่รวมนํ้าด่ืม) ประเภทลําดับที่ ๑๖, ๑๗, 
๒๐ มีจํานวนท้ังหมด ๔ โรงงาน  เงินลงทุน  ๒๗๗  ล้านบาท   คนงาน ๔๓๖ คน 
 ๒.๔ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  ประเภทลําดับที่ ๓๔, 
๓๖ มีจํานวนท้ังหมด ๑๓7 โรงงาน  เงินลงทุน ๑,203 ล้านบาท   คนงาน ๑,๙๒8 คน 
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   ๒.๕ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน  ประเภทลําดับที่ ๓๗   
มีจํานวนทั้งหมด ๒๘ โรงงาน  เงินลงทุน ๑๒๓ ล้านบาท   คนงาน  ๗๐๖  คน 

   ๒.๖ อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ  ๓๘, ๓๙, 
๔๐ มีจํานวนท้ังหมด ๒3 โรงงาน  เงินลงทุน  ๕,๘๔7  ล้านบาท   คนงาน ๘67  คน 
   ลําดับที่ ๓  กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ประเภทลําดับที่ ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๗
มีจํานวนทั้งหมด 68 โรงงาน  เงินลงทุน  ๘,382  ล้านบาท   คนงาน ๑๑,753 คน 
 ลําดับที่ ๔  กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง  ต่อตัวถังรถยนต์  ผลิตรถจักรยาน ซ่อมและ
เคาะพ่นสีรถยนต์ ประเภทลําดับที่ ๗๗, ๗๘, ๙๕ มีจํานวนทั้งหมด ๑๙๔ โรงงาน  เงินลงทุน  ๒,๔๕๓ ล้าน
บาท   คนงาน ๓,704  คน 
 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2558 
 

6.7 ผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 

6.7.1  ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

จังหวัดราชบุรีมีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จํานวน
ทั้งสิ้น 328 ราย มีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น จํานวน 769 ผลิตภัณฑ์  

ผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนผู้ผลิตทั้งสิ้นจํานวน 328 ราย สามารถ
จําแนกได้ 3 ประเภท คือ  

(1) ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน  จํานวน 171 ราย   
 (2) ประเภทผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว  จํานวน 144 ราย 
 (3) ประเภทผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จํานวน   13 ราย 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งสิ้น
จํานวน 769 ผลิตภัณฑ์ สามารถจําแนกได้ 5 ประเภท คือ 

(1) ประเภทอาหาร  จํานวน 311 ผลิตภัณฑ์ 
(2) ประเภทเครื่องด่ืม  จํานวน   23 ผลิตภัณฑ์ 
(3) ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย  จํานวน   89 ผลิตภัณฑ์ 
(4) ประเภทของใช้ฯ  จํานวน 180 ผลิตภัณฑ์ 
(5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  จํานวน 166 ผลิตภัณฑ์ 
 

และสามารถแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม (A B C และ D) ได้ดังน้ี 
กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (A) จํานวน 172 ผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า (B) จํานวน   52 ผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (C) จํานวน 170 ผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D) จํานวน 375 ผลิตภัณฑ์ 
 

หมายเหตุ : ตามประกาศจังหวดัราชบุรี ณ วันท่ี 1 เมษายน  2558 
 

6.7.2 ผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ส่งออกต่างประเทศ 
ปัจจุบันมีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) ออกต่างประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 38 ราย 38 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมจํานวน 
151 ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์โดดเด่น เป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศจํานวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

(1) ผลิตภัณฑ์ นม ยู.เอช.ที ของสหกรณ์โคนม
หนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปภัมภ์) 
อําเภอโพธาราม ส่งไปยังประเทศลาว กัมพูชา 
พม่า และจีน 

(2) ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาผ้า ของร้านอุษาตุ๊กตา 
อําเภอโพธาราม ส่งไปยังประเทศอินเดีย ดูไบ 
กัมพูชา พม่า และมาเลเซีย 

(3) ผลิตภัณฑ์ผักกาดดองเปร้ียว ตราแม่บ้าน 
ของ บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู๊ดส์โปรดักส์ จํากัด 
อําเภอเมืองราชบุรี ส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

(4) ผลิตภัณฑ์กะหรี่ พัฟนมสด ลูกเดือยอบ
กรอบ ของขนมบ้านครูยุ อําเภอเมืองราชบุรี 
ส่งไปยังประเทศพม่า จีน และไต้หวัน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี หน้า 24 
 

 

(5) ผลิตภัณฑ์ไชโป้วหวาน ของ ไชโป้วหวาน
แม่กิมฮวย อําเภอโพธาราม ส่งไปยังประเทศ
อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
สหรัฐอเมริกา 

(6) ผลิตภัณฑ์โคมไฟ ของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
สุขขี แฮนดิคราฟท์  อําเภอเมืองราชบุรี ส่งไป
ยังประเทศ เกาหลี ญี่ ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ 
มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ฮอลแลนด์ และ
ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2558 
 



 
7. ด้านการทอ่งเที่ยว 

 
 

 การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีในภาพรวมมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 5.63  แบ่งเป็นผู้เย่ียมเยือนชาวไทยมีอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5.58 และเป็นชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.18 (ข้อมูลสถิติจากกรมการท่องเที่ยว ปี 2556) ด้วยจังหวัด
ราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และเชิงนันทนาการ เป็นต้น   

 อีกทั้งมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม กล่าวคือ จังหวัดราชบุรีประกอบด้วย
ประชาชน 8 ชาติพันธ์ุ คือ ชาวไทยพ้ืนถิ่นราชบุรี จีนราชบุรี ไทยยวนราชบุรี มอญราชบุรี กระเหร่ียง
ราชบุรี ลาวเวียงราชบุรี โส้ง (โซ่ง) ราชบุรี และชาวเขมรราชบุรี โดยแต่ละชาติพันธุ์ล้วนแล้วแต่มี
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวด้านตลาดใน
ประเทศ ประจําปี 2558 ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึ่งให้หัวข้อว่า “ปีแห่งการท่องเที่ยววิถี
ไทย” อีกทั้งเพ่ือเป็นการกระจายการท่องเที่ยวสู่จังหวัดท่องเที่ยวทางเลือกที่มีเอกลักษณ์และมีศักยภาพใน
การรองรับนักท่องเท่ียว โดยจังหวัดราชบุรีถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมือง ภายใต้แนวคิด “12 เมือง
ต้องห้าม...พลาด” ในหัวข้อธีมการประชาสัมพันธ์ “ราชบุรีชุมชนคนอาร์ต” ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีให้มีการขยายตัวมากย่ิงข้ึนทั้งในปีน้ี และปีต่อๆ ไป 

 

 แหล่งท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว  
 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและฟาร์มแกะ   ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก 
 อําเภอสวนผึ้ง 
  
 
 
 
 
 
  

 วัดขนอนหนังใหญ่ อําเภอโพธาราม  โรงงานทําโอ่งและเซรามิกค์ อําเภอเมืองราชบุรี 
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 อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อําเภอบางแพ  ถ้ําเขาบิน อําเภอเมืองราชบุรี 
 

 
 
 
 
 
 

 บ้านหอมเทียน อําเภอสวนผึ้ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ทุกวันน้ีจังหวัดราชบุรียังโดดเด่นในเรื่องของ “เมืองแห่งศิลปะร่วมสมัย” โดยเห็น

ได้จากผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวต่างๆ อาทิเช่น  
 โอ่งมังกร ที่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกค์สมัยใหม่ที่มี

ความสวยงามแปลกตา  
 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและผ้าจก ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ของบ้านคูบัว 

และบ้านดอนแร่ อําเภอเมืองราชบุรี 
 หนังใหญ่วัดขนอน อําเภอโพธาราม งานศิลป์ที่รวมเอาศิลปะหลากหลายแขนงเข้า
ไว้ด้วยกัน  
 แหล่งผลิตและจําหน่ายตุ๊กตาผ้าที่มีช่ือเสียงของอําเภอโพธาราม 
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 ปฏิทินการจัดงานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี 
 

เดือนมกราคม 
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เดือนกุมภาพนัธ ์
 

 
 
 
 
 

 

                เดือนมีนาคม 
 

 
 
 
 
 

เดือนเมษายน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม 
 

 
 
 
 

งานท่องเท่ียวราชบุรี
ของดีเมืองโอ่ง  
ณ  บริ เวณศาลากลาง
จังหวัดราชบุรี 

งานเทศกาลองุ่นหวาน
และของดีดําเนินสะดวก 
ณ บริเวณลานและท่านํ้า
วัดราษฎร์ เจริญธรรม 
อําเภอดําเนินสะดวก 

งานราชบุรีไชน่าทาวน์  
ณ  บริ เ วณริ ม เ ข่ื อนรั ฐ
ประชา อําเภอเมืองราชบุรี 

งานเทศกาลหนังใหญ่
วัดขนอน ณ วัดขนอน 
อําเภอโพธาราม 

งานสับปะรดหวาน
บ้านคา ณ บริเวณหน้าท่ี
ว่าการอําเภอบ้านคา 

งานวันมะม่วงและ
ของดีอําเภอปากท่อ ณ 
บริ เ วณหน้า 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 

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



 เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน 
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งานประเพณีผูกแขน
เรียกขวัญกินข้าวห่อ ณ 
สนามกีฬาชุมชนบ้านบ่อหวี 
อําเภอสวนผึ้ง 

เดือนตลุาคม 
  

 
 
 
 

งานเทศกาลกินเจ
บ้านโป่ง ณ โรงเจบ้วน
ฮกตั้ว อําภอบ้านโป่ง 

งานนมั สการพระ
พุทธฉายถ้ําฤาษีเขางู ณ 
บริเวณหน้าถ้ําฤาษีเขางู 
อําเภอเมืองราชบุรี 

 

เดือนพฤศจิกายน 
  

 
 
 

 

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

งานประ เพณีลอย
กระทง ณ ริมฝั่งแม่นํ้า
แม่กลอง อําเภอเมือง
ราชบุรี 

 

เดือนธันวาคม 
  

 
 
 
 
 

งานปีนเขาเข้าถํ้า
จอมพล ณ มหาวทิยาลัย
ห มู่ บ้ า น จ อ ม บึ ง 
อําเภอจอมบึง 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
ท่ีมา : สํานักงานท่องเท่ียวและกฬีาจงัหวดัราชบุร ีข้อมลู ณ เดือนธันวาคม 2557 
 

งานเทิดพระเกียรติ
รัชกาลท่ี 5 และสืบสาน
ประเพณีของดีอําเภอ
จ อ ม บึ ง  ณ  บ ริ เ ว ณ
โดยรอบท่ีว่าการอําเภอ
จอมบึง 

งาน Season of Love 
song ณ ตลาดนํ้าสวนผึ้ง 
เวเนโต้ อําเภอสวนผึ้ง 

งานประเพณีไทย
ตะนาวศรี ณ บริเวณ
โ ด ย ร อ บ ท่ี ว่ า ก า ร
อําเภอสวนผึ้ง 

งาน Romantic Arts 
Festival (Candle in 
the winter) ณ แหลง่
ท่องเ ท่ียวในอํา เภอ
สวนผึ้ง 

งาน So in Art So 
in Love ณ ซินเนอรี่ 
วินเทจ ฟาร์ม อําเภอ
สวนผึ้ง 



 
8. ดา้นแรงงาน 

 
 
 8.1 สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดราชบุรี ปี 2557 

จังหวัดราชบุรี มีประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 657,723 คน เป็นผู้อยู่ใน
กําลังแรงงาน จํานวน 465,833 คน และผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 191,891 คน จําแนกเป็นผู้มี
งานทํา จํานวน 458,051 คน (ร้อยละ 69.6 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป)  ผู้ว่างงาน จํานวน  
3,589 คน (ร้อยละ 0.8 )  และผู้ที่รอฤดูกาล จํานวน 4,193 คน (ร้อยละ 0.6) แสดงตารางได้ ดังน้ี 

                                                                                    
ผู้อยู่ในกาํลังแรงงาน (คน) ผู้ไม่อยู่ใน

กําลังแรงงาน 
รวม 

กําลังแรงงาน ผู้มีงานทํา ผู้ว่างงาน ผู้รอ
ฤดูกาล 

รวม (1) + (2) 
(1) (2) 

ประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป 

191,891 458,051 3,589 4,193 465,833 

29% 69.6% 0.8% 0.6% 71% 
657,724 

คิดเป็น (ร้อยละ) 
 

 ในปี 2557 กลุ่มผู้มีงานทําทั้งหมด 458,051 คน เป็นผู้ทํางานในภาคเกษตร
รวม 132,258 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.9 ของผู้มีงานทําทั้งหมด) ลดลงจากปี 2556 จํานวน 35,170 
คน และผู้ทํางานนอกภาคเกษตร ในปี 2557 มีผู้ทํางานทั้งสิ้น 325,793 คน (ร้อยละ 71.12 ของผู้มี
งานทําทั้งหมด) ลดลงจาก ปี 2556 จํานวน 21,281 คน โดยสาขานอกภาคเกษตรที่มีผู้ทํางานมากที่สุด 
ในปี 2557 ได้แก่ สาขาการผลิต โดยมีผู้ทํางานรวมท้ังสิ้น 113,671 คน รองลงมาได้แก่การขายส่ง การ
ขายปลีกฯ จํานวน 74,230 คน และโรงแรมและภัตตาคาร จํานวน 28,382 คน ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณากลุ่มผู้มีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่าแรงงานส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา จํานวน 155,622 คน  แรงงานที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จํานวน 108,011 คน และแรงงานที่จบการศึกษาระดับสูง เช่น ระดับอุดมศึกษา 72,074 คน ตามลําดับ  
 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
  

 8.2 แรงงานนอกระบบ 
ในปี 2557 มีผู้มีงานทําซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบจํานวนทั้งสิ้น 245,173 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.52 ของผู้มีงานทําทั้งหมด แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคเกษตร 
จํานวน 108,064 คน คิดเป็นร้อยละ 44.07 ในขณะที่นอกภาคเกษตรน้ันมีจํานวน 137,109 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.92 ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรน้ี เมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า 
อุตสาหกรรมที่มีจํานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับ คือ  

(1) การขายส่ง การขายปลีก   จํานวน 57,202 คน (ร้อยละ 23.33)   
(2) การผลิต    จํานวน 26,548  คน  (ร้อยละ 10.82)   
(3) กิจกรรมโรงแรมและภัตตาคาร   จํานวน 17,431 คน (ร้อยละ 7.10)  
(4) การก่อสร้าง    จํานวน 12,793 คน (ร้อยละ 5.21)   
(5) กิจกรรมบริการอ่ืนๆ   จํานวน 9,491 คน (ร้อยละ 3.87) 

 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
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8.3  การจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทํา 
(1)  การจัดหางานในจังหวัด 

จากข้อมูลสถิติของสํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี พบว่า ปี 2557 มี
ตําแหน่งงานว่าง จํานวน 4,751  อัตรา ในขณะที่มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานจํานวน 5,279 คน และมีผู้ได้
บรรจุงาน จํานวน 4,209  คน แสดงตารางได้ ดังน้ี 

 

ว่างงาน (คน) ผู้สมัครงาน (คน) 
การบรรจุงาน 

(คน ข้อมูลสถิต ิ
ชาย หญงิ ไม่ระบ ุ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี 623 434 3,694 2,201 3,078 1,647 2,562 
รวม 4,751 5,279 4,209 
รวมทั้งสิ้น 14,239 คน 

 

(2)  การจัดหางานต่างประเทศ 
 ในปี 2557  มีแรงงานที่แจ้งความประสงค์ไปทํางานต่างประเทศ รวม 39  
คน เป็นชาย 33 คน คิดเป็นร้อยละ 84.61  และเป็นหญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 โดยพบว่า
แรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของผู้ลงทะเบียน
ทั้งหมด รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา และ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.51 ระดับประถมศึกษา จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 และระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.83 ตามลําดับ 

       การอนุญาตให้แรงงานไปทํางานต่างประเทศได้ของจังหวัดราชบุรีในปี 2557  
พบว่ามีจํานวนทั้งสิ้น 324 คน โดยส่วนใหญ่เป็นประเภท Re-Entry คือ กลับไปทํางานอีกครั้งหน่ึงโดยการ
ต่ออายุสัญญาจํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50  โดยภูมิภาคท่ีแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานมาก
ที่สุด คือ ภูมิภาคเอเชีย  
 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
 

  (3) ข้อมูลความต้องการแรงงานมากที่สุด เรียงตามลําดับ 
 

  ตําแหน่งงานที่นายจ้างแจ้งความต้องการ 1. แรงงานด้านการผลิต 
2. พนักงานขาย พนักงานด้านการบริการ 
3. พนักงานขับรถบรรทุก รถสิบล้อ 

  ตําแหน่งงานท่ีได้รับการบรรจุ 1. แรงงานด้านการผลิต 
2. พนักงานขาย พนักงานด้านการบริการ 
3. พนักงานธุรการ งานเอกสาร 

  วุฒิการศึกษาที่ได้รับการบรรจุงาน 1. มัธยมศึกษา 
2. ปริญญาตรี 
3. ประถมศึกษา หรือตํ่ากว่า 

 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
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 8.4  แรงงานต่างด้าว 
จังหวัดราชบุรี มีนายจ้าง/สถานประกอบการท่ีมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่

ได้รับอนุญาตทํางาน จํานวน 5,205 ราย มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ชนกลุ่ม
น้อย ประเภทการส่งเสริมการลงทุน และช่ัวคราว รวมจํานวน 47,337 คน  

โดยประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์มีจํานวนแรงงานต่างด้าวมากที่สุด รองลงมา
เป็นกิจการต่อเนื่องการเกษตร กิจการผลิตหรือจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป กิจการผลิตหรือจําหน่ายสินค้า
อิเล็กทรอนิคส์ โดยกิจการผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ มีการใช้แรงงานต่างด้าวน้อยที่สุด  

 

จํานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางาน  
 

สําดบั
ที ่

ประเภทคนตา่งดา้ว นายจ้าง/ 
สถานประกอบการ (ราย) 

คนต่างด้าว 
(คน) 

1. แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (เมียนมาร์,ลาว, 
กัมพูชา) 

4,391 44,049 

2. ชนกลุ่มน้อย (กะเหรี่ยง.พม่าพลัดถิ่น,มอญ) 622 2,536 
3. ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน,จนี,อินเดีย) 18 59 
4. ช่ัวคราว (จีน,ฟิลิปปนส์,ไต้หวัน) 174 693 

รวม 5,205 47,337 
 
ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ 9 มีนาคม 2558 
 

  8.5  การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
(1)  การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ได้ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้
แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทํางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน และการฝึกพัฒนาฝีมือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั้งน้ี ในปี 2557  มีผู้เข้ารับการฝึก
เตรียมเข้าทํางานจํานวน 73 คน สําหรับการฝึกเตรียมเข้าทํางานในจังหวัดราชบุรี ได้มีการรับเข้าฝึกอบรม
เท่าน้ัน แต่ยังไม่มีการจบการฝึกอบรม 

สําหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในปี 2557 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ใน ปี 2557 (มกราคม – ธันวาคม 2557) พบว่ามีผู้เข้ารับการฝึกฯ จํานวน 3,605 คน มีผู้ผ่านการฝึกฯ 
ทั้งหมด 3,600 คน โดยกลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการมีผู้ผ่านการฝึกสูงที่สุดจํานวน 2,043 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.75 ของผู้ที่ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มช่างไฟฟ้าฯ จํานวน 569 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 และช่างอุตสาหการ จํานวน 499 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86 ตามลําดับ 

(2)  การทดสอบฝีมือแรงงาน 
    ในปี 2557 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงาน ภาค 4 ราชบุรี มีผู้เข้ารับการทดสอบมีทั้งหมดจํานวน 1,492 คน โดยกลุ่มช่างอุตสาหการ เป็น
กลุ่มที่ได้รับความสนใจ เข้ารับการทดสอบมากที่สุด จํานวน 447 คน คิดเป็นร้อยละ 29.95 ของผู้เข้ารับ
การทดสอบทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มอาชีพช่างช่างไฟฟ้าฯ จํานวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 27.61  และ
กลุ่มอาชีพช่างเคร่ืองกล จํานวน  269  คน คิดเป็นร้อยละ 18.02  ตามลําดับ  
 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
 

 



8.6  การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 
 (1)  การตรวจแรงงาน 

 การตรวจแรงงาน ในปี 2557 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดราชบุรี ได้ดําเนินการตรวจแรงงาน จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 465 แห่ง มีลูกจ้าง
ที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองรวม 12,380 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจ เป็นสถาน
ประกอบการที่มีขนาด 1-4 คน /ขนาด 5-9 คน /10-19 คน/ 20-49คน/50-99 คน/100-199 คน 
/200-499 คน /500-999 คน/ และ 1,000 คนข้ึนไป และจํานวนขนาดสถานประกอบการท่ีมีจํานวน
มากที่สุดคือ ขนาด 1-4 คน มีจํานวน 156 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จํานวน 349 คน  

 การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ ในปี 2557 ได้ดําเนินการ
ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 235 แห่ง  ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็น
สถานประกอบการที่มีการ จ้างงาน 1-4 คน โดยมีจํานวนลูกจ้างที่ผ่านการตรวจมีทั้งสิ้น 97 คน ผลการ
ตรวจความปลอดภัยพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.31 ปฏิบัติถูกต้อง  และมีสถาน
ประกอบการเพียงร้อยละ 4.68 ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  

(2)  แรงงานสัมพันธ์ 
   ในปี 2557 จังหวัดราชบุรี มีองค์กรนายจ้าง 3 ประเภท คือ สมาคมนายจ้าง  
สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง พบว่าสภาคมนายจ้างมี รวม 3 แห่ง และจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 9 คน  
 สําหรับองค์กรลูกจ้างจังหวัดราชบุรี มี 4 ประเภท คือ สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธ์แรงงาน และสภาองค์กรลูกจ้าง พบว่าสหภาพ
แรงงานในกิจการเอกชนมีจํานวน 1 แห่ง และจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 8 คน 
 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
 

 8.7  การประกันสังคม 
 (1)  สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 จังหวัดราชบุรีมีสถานประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียนกองทุนเงินประกันสังคม จํานวน 4,487 แห่ง และมีลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 96,288 คน  เมื่อ
พิจารณาจํานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดราชบุรี  จําแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 พบว่าประเภทกิจการอ่ืนๆ มีจํานวนสถานประกอบการมาก
ที่สุด 907 แห่ง  รองลงมา ได้แก่ การค้า จํานวน 423 แห่ง และการผลิตอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ 
จํานวน 292 แห่ง  ส่วนจํานวนลูกจ้างจําแนกรายอุตสาหกรรมที่พบมากท่ีสุด คือ การผลิตอาหาร 
เคร่ืองด่ืมและยาสูบ จํานวน 15,606  คน  

(2)  การใช้บริการประกันสังคม 
ในปี 2557 จํานวนผู้ประกันตนของจังหวัดราชบุรี ที่มาใช้บริการกองทุน

ประกันสังคม มีจํานวน  215,617  ราย  โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการสูงสุด 
ได้แก่กรณีสงเคราะห์บุตร จํานวน 164,994 ราย (ร้อยละ 76.52 ของผู้ใช้บริการท้ังหมด) รองลงมา คือ
การเจ็บป่วย จํานวน 26,224 ราย (ร้อยละ 12.16) กรณีว่างงาน จํานวน 8,690 ราย (ร้อยละ 4.03) 
กรณีชราภาพ จํานวน 6,235 ราย (ร้อยละ 2.89) คลอดบุตร จํานวน 5,709 ราย (ร้อยละ 2.64) 
ทุพพลภาพ จํานวน  2,702 ราย (ร้อยละ 1.25)  และกรณีตาย จํานวน 1,063 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.49)   

เมื่อพิจารณาปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่ากรณี สงเคราะห์
บุตรมีการจ่ายเงินสูงสุด จํานวน 82,773,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.63 รองลงมาได้แก่ ชราภาพ 
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 (3)  สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมจังหวัดราชบุรี จําแนกตามประเภท
สถานพยาบาล ไตรมาสที่  4 ปี 2557 มีดังน้ี 

 

สถานพยาบาลประกนัสงัคม รัฐบาล เอกชน 
สถานพยาบาล (แห่ง) 4 1 
ผู้ใช้บริการ (คน) 1,075,620 17,181 

 

ปัจจุ บันจังหวัดราชบุรี มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่ เ ป็น
สถานพยาบาลของรัฐ  จํานวน 4 แห่ง  และมีผู้ใช้บริการ  1,075,620  คน และสถานพยาบาลท่ีเป็น
เอกชน จํานวน 1 แห่ง และผู้ใช้ บริการ  จํานวน 17,181  คน    

 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. ดา้นการศกึษา 

 
 
 จังหวัดราชบุรี มีสถานศึกษาจําแนกได้ดังนี้ 
 9.1 ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 14 แห่ง ดังนี้ 
 9.1.1 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ 
  (1) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
  (2) วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 
  (3) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2 
  (4) วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 
  (5) วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
  (6) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
  (7) วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 
 9.1.2 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ 
  (1) โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 
  (2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
  (3) วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 
  (4) วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 
  (5) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 
 9.1.3 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
  (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง มีจํานวน 4 คณะ และ 1 
วิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรี 4 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 

ท่ีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2557 

  (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี มีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ด้วยระบบอาศรม (Residential College) ในช้ันปีที่ 1 
และ 2 สําหรับช้ันปีที่ 3 และ 4 ต้องไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  
 

ท่ีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 
 

 9.2 สถาบันการศึกษาจําแนกตามระบบการศึกษาและสังกัด ดังนี้ 
 9.2.1 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง 
รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ 16 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  สําหรับจังหวัดราชบุรีมีการจัดการเรียนการสอนจํานวน 8 หลักสูตร รวม
นักเรียนจํานวน 1,140 คน ดังน้ี 
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1. การดูแลเด็กปฐมวัย จํานวน 270 คน  
2. การดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 564 คน 
3. Social Media สําหรับครู กศน. จํานวน 136  คน 
4. ภาษาอังกฤษสําหรับครู กศน. จํานวน 120  คน 
5. หลักสูตรการดูแลสุขภาพทางเลือก กําลังพัฒนาหลักสูตร 
6. หลักสูตรการสง่เสริมเกษตรอินทรีย์ กําลังพัฒนาหลักสูตร 
7. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กําลังพัฒนาหลักสูตร 
8. หลักสูตรอาเซยีนศึกษา จํานวน   50  คน 

 

ท่ีมา : สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 
 

  9.2.2 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดราชบุรี 
 สถานศึกษาในความดูแลของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี ในระดับอําเภอมีจํานวน 10 แห่ง และระดับตําบลจํานวน 104 ตําบล 
 โดยเปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ ปวช. รวมมีนักเรียนทั้งสิ้นจํานวน 10,436 คน  
 

ท่ีมา : สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2557 
 

  9.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 รับผิดชอบดูแล

โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในพื้นที่ 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี ปากท่อ จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา 
และวัดเพลง  รายละเอียด ดังน้ี 

-   โรงเรียน จํานวน       182  แห่ง  
- ห้องเรียน  จํานวน    1,832  ห้อง 
- นักเรียน จํานวน  35,557  คน  
- ครู จํานวน    1,839  คน  
(1) อัตราการเข้าเรียน และเรียนต่อ โดยในปีการศึกษา 2557 พบว่ามี

อัตราการเข้าเรียน และเรียนต่อ ดังน้ี 
-   ช้ันอนุบาล 1 คิด เป็นร้อยละ 85.87  
-  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100   
และมีอัตราการเรียนต่อของนักเรียนที่จบช้ัน ป.6 ต่อ ม.1 คิดเป็น

ร้อยละ 100  
(2) การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

เน่ืองจากสถานศึกษาหลายแห่งเป็นโรงเรียนชายขอบ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่
ชายแดนและเป็นพ้ืนที่ยากลําบากมีนักเรียนต่างสัญชาติจํานวนมาก ตลอดจนมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนตํ่ากว่า 60 คน ที่มีครูไม่ครบช้ัน ทําให้ยังมีนักเรียนที่อ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 3.98  และเขียน
ไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 5.08   

(3) โรงเรียนที่ได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง คือ โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี  และโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช)   

 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557 
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  9.2.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 รับผิดชอบดูแล

โรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบ้านโป่ง โพธาราม ดําเนินสะดวก และอําเภอบางแพ  
รายละเอียด ดังน้ี 

-  โรงเรียน จํานวน 177  แห่ง (โรงเรียนรัฐบาล 150 แห่ง โรงเรียนเอกชน 
27 แห่ง) 

- ห้องเรียน  จํานวน 2,236 ห้อง (โรงเรียนรัฐบาล 1,448 ห้อง โรงเรียน
เอกชน 788 ห้อง) 

- นักเรียน จํานวน 55,398 คน (โรงเรียนรัฐบาล 25,117 คน โรงเรียน
เอกชน 30,281 คน) 

- ครู จํานวน 2,723 คน (โรงเรียนรัฐบาล 1,427 คน โรงเรียนเอกชน 
1,296 คน) 

(1) อัตราการเข้าเรียน และเรียนต่อ โดยในปีการศึกษา 2557 พบว่ามี
อัตราการเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 และมีอัตราการเรียนต่อของนักเรียนที่จบ
ช้ัน ป.6 ต่อ ม.1 คิดเป็นร้อยละ 96.43  

(2) การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
นักเรียนที่อ่านไม่ออกคิด เขียนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 4.43   

(3) โรงเรียนที่ได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ไม่มีโรงเรียนใดเป็นท่ีนิยมเป็นพิเศษ   
 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557 
 

  9.2.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล

โรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่  2 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี   
โดยรับผิดชอบดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษาในจังหวัดราชบุรี ดังน้ี 
- โรงเรียน จํานวน 26 โรงเรียน  
- ห้องเรียน  จํานวน  779  ห้อง 
- นักเรียน จํานวน 29,600 คน  
- ครู จํานวน 1,599 คน  
 

 (1) อัตราการเรียนต่อ  โดยในปีการศึกษา 2557 พบว่ามีอัตราการ
เรียนต่อ ดังน้ี 
 - การเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ม.ปลาย) คิดเป็นร้อยละ 
99.71 ไม่เรียนต่อ คิดเป็นร้อยละ 0.29 
 - การเรียนต่อระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 87.48 ไม่เรียนต่อ
แต่ออกไปประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 12.52 
  (2) โรงเรียนที่ได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง มากที่สุด คือ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รองลงมา คือ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง โรงเรียน
โพธาวัฒนาเสนี และโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ตามลําดับ  
 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557 





ในพงศาวดารที่กล่าวถึงเขมรที่ต้องมาอยู่ในราชบุรีจากเหตุของสงคราม ก็มิได้มี
คําเสริมสร้อยเรียกว่า เขมรลาวเดิม หรือ ลาวเขมรเดิม แต่ประการใด แต่ใช้ว่า ชาวเขมร ดังน้ัน จึงเรียกชาว
เขมรในจังหวัดราชบุรีว่า เขมรราชบุรี อันหมายถึงชาวไทยที่เป็นประชากรจังหวัดราชบุรีซึ่งเคยมีบรรพบุรุษ
พูดเขมรแต่กาลก่อน  

ชาวเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังนี้ 
อําเภอบางแพ บ้านท่าราบ และบ้านดอนเซ่ง ตําบลบางแพ  - 

- อําเภอปากท่อ บ้านหนองจอก ตําบลดอนทราย บ้านหนองแรด บ้านบ่อ
ตระคร้อ และบ้านบ่อกระดาน ตําบลบ่อกระดาน  

- อําเภอเมืองราชบุรี บ้านรากมะขาม ตําบลห้วยไผ่ บ้านเกาะลอย ตําบลคุ้ง
กระถิน และบ้านม้าลาย ตําบลคุ้งนํ้าวน  

- อําเภอวัดเพลง บ้านบางนางสูญ ตําบลวัดเพลง และบ้านท่าลาด บ้านเสลา 
ตําบลเกาะศาลพระ  

บรรดาบุตรหลานที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวเขมรตามท้องที่ดังกล่าวน้ีมีสถานภาพ
เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ ได้รับการศึกษาและรับวัฒนธรรมขนบประเพณีหลายอย่างตามแบบแผนสังคมไทย 
กระนั้นก็ดี ชาวเขมรราชบุรียังมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ เพ่ิม
สีสันให้กับสังคมราชบุรี ให้น่าท่องเท่ียวและศึกษาเรียนรู้ อย่างน้อยที่สุด ยังได้เป็นตัวอย่างของการ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรมให้ชนกลุ่มอ่ืนๆ ได้ตระหนักว่า หากภาษาและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง
ไปมากแล้ว โอกาสท่ีจะหวนคืนดังเดิมน้ันเป็นไปได้ยากมาก 

 

(3) จีนราชบุรี 
เป็นเรื่องยากหากจะระบุถึงปีที่ชาวจีนมาอยู่ในผืนแผ่นดินราชบุรี ถ้าถือเอา

หลักฐานการพบเคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์สุ้งใต้ หรือเมื่อประมาณกว่า ๘๐๐ ปี ถ้วยสังคโลกอันเป็น
วัฒนธรรมจีนที่มีอิทธิพลต่อคนในยุคสุโขทัย  รวมถึงเหรียญกษาปณ์จีนสมัยต่างๆ ในแม่นํ้าแม่กลองช่วงที่
ไหลผ่านราชบุรี พอจะสันนิษฐานในช้ันต้นได้แต่เพียงว่า ดินแดนถิ่นน้ีมีการติดต่อสัมพันธ์กับจีนในเรื่องการ
ค้าขายมาแล้ว (กรมศิลปากร ๒๕๔๔ น. ๖๕) 

ชาวจีนราชบุรีส่วนหน่ึง มีบรรพบุรุษที่เดินทาง
มาเมื่อรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่ส่วนใหญ่มาช่วงต้นรัตนโกสินทร์ 
ประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงชาวจีนในประเทศไทย มักมีเหตุการณ์และความ
เป็นมาในลักษณะเดียวกัน คือ อพยพจากเมืองจีน แล้วมาต้ังหลักแหล่งทํา
มาหากินในเมืองไทย เป็นประชาชนชาวไทย ซึ่งชาวจีนราชบุรีก็มีบรรพบุรุษ
ที่มีประวัติความเป็นมาไม่ต่างจากหัวเมืองสยามในอดีต ซึ่งชาวจีนราชบุรี
คล้ายกับชาวจีนท้องที่อ่ืนๆ ในประเทศไทย คือ นับถือเทพเจ้า เคารพผี
บรรพบุรุษ ขณะเดียวกันก็ร่วมทําบุญในพุทธศาสนา 

ชาวจีนราชบุรี มักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองหรือตลาด คือ ย่านที่การคมนาคม
สะดวก ในอดีตได้ยึดทําเลท่ีอยู่ริมแม่นํ้า อยู่คละปะปนกับชาวท้องถิ่นอ่ืนๆ ชุมชนของชาวจีนที่อาจเทียบได้ว่า
เป็น “ไชน่าทาวน์แห่งราชบุรี” เช่น ในตัวเมืองราชบุรี เขตเทศบาลอําเภอบ้านโป่ง เขตเทศบาลอําเภอโพธาราม  
นอกจากนี้ยังมีสถานที่อันเป็นศูนย์รวมกิจกรรมความเช่ือ จนเรียกว่าเป็นประเพณีน้ี มีหลายแห่งด้วยกัน 
เช่น ศาลเจ้าพ่อกวนอู (กวนกง) ทั้งในอําเภอโพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรี ศาลเจ้าแม่ทับทิม (จุ้ยโบ่วเน้ีย) 
ในอําเภอเมืองราชบุรี บ้านโป่ง ดําเนินสะดวก และในอําเภอโพธาราม เป็นต้น 
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(4) กะเหรี่ยงราชบุรี 
ชาวกะเหร่ียงเป็นชนพ้ืนถ่ินทางเทือกเขา

ตะนาวศรี หากข้ามเขาลูกน้ีไปทางตะวันตก ก็คือรัฐมอญและรัฐ
กะเหร่ียง ที่เป็นอาณาเขตของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ
ประเทศพม่า ชาวกะเหรี่ยงได้อาศัยทํามาหากินอยู่ในบริเวณเทือกเขา
น้ีมาช้านาน ดังน้ัน โอกาสที่ชาวกะเหรี่ยงจะเคลื่อนย้ายไปมาข้าม
เทือกเขาตะนาวศรี ย่อมจะเป็นไปได้มาก อีกทั้งมีเหตุการณ์สู้รบและ
ปราบปรามชนกลุ่มน้อยในพม่า ย่ิงมีส่วนกระตุ้นให้ชาวกะเหรี่ยง
เคลื่อนย้ายมาดินแดนสยามมากย่ิงขึ้น  

กล่าวโดยเนื้อแท้แล้ว ชาวกะเหร่ียงราชบุรี ก็คือประชากรประจําท้องที่ ที่มี
บรรพบุรุษเคยเคลื่อนย้ายไปมา มีความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอ่ืนๆ เช่น นําของป่ามาแลกเปลี่ยนกับชาวเมือง
ราชบุรี  มีวิถีการดํารงชีพด้วยการทําไร่ ทํานาและหาของป่า มีภาษาพูดเป็นของกลุ่มตนเอง ญาติมิตรของ
ชาวกะเหรี่ยงที่ต้ังภูมิลําเนาอยู่นอกดินแดนสยามจึงกลายเป็นคนอ่ืน ส่วนชาวกะเหรี่ยงที่ต้ังภูมิลําเนาใน
ดินแดนสยาม เรียนรู้ภาษาไทย ปฏิบัติตามกฎหมายไทย จึงเป็นคนไทยในกาลต่อมา โดยมีวัฒนธรรม
กะเหรี่ยง (เช่น ภาษา ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ การกระทํา) เป็นแม่แบบของการเริ่มเรียนรู้สิ่งรอบตัว 

อย่างไรก็ดี ชาวกะเหร่ียงราชบุรีเรียกตนเองว่า หละโผล่ง/เหลอะโผล่ง มี
ความหมายว่า คน หรือ มนุษย์ แต่บางเอกสารที่กล่าวถึงกะเหร่ียงราชบุรี ใช้ว่า กะโพล่ง โพล่ง โพล่ว โปว์ 
หรือ โป ก็มี ขึ้นอยู่กับการตีความจากเสียงที่ได้ฟัง อีกทั้งข้อจํากัดของอักษรไทยไม่สามารถเขียนแทนเสียง
ทุกภาษาได้  จึงทําให้มีการเขียนช่ือและเรียกช่ือกะเหร่ียงราชบุรีเป็นหลายแบบ และเรียกว่า กะหร่าง ก็มี 

ชาวกะเหรี่ยงราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง บ้านคา และอําเภอ
ปากท่อ 

 

(5) มอญราชบุรี 
มอญปัจจุบันเป็นผลจากการที่บรรพบุรุษ

เคลื่อนย้ายมาจากพม่า เป็นช่วงที่พระเจ้าตะเบงชเวต้ีตีเมืองหงสาวดี
และเมืองเมาะตะมะแตก ทําให้มีชนช้ันผู้นําและพลเมืองมอญอพยพ
เข้ามาดินแดนสยาม แล้วมีการเดินทางเข้ามาอีกหลายระลอกช่วงสมัย
อยุธยา ธนบุรี จนถึงต้นรัตนโกสินทร์  

ครั้นเมื่อมาอยู่ในดินแดนสยาม พระเจ้าอยู่หัว
ก็โปรดฯ ให้ต้ังถิ่นพํานักอยู่หลายแห่ง ส่วนใหญ่มักอยู่ใกล้แม่นํ้า ดังข้อสังเกตจากคําคล้องจองที่ว่า “ลาวอยู่ดอน 
มอญอยู่นํ้า” ที่อยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาเหนือกรุงเทพฯ เช่น ที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ที่สามโคก จังหวัด
ปทุมธานี หรือที่ลุ่มนํ้าแม่กลอง ที่อําเภอบ้านโป่ง และอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นต้น 

ชาวมอญ นับถือพระพุทธศาสนาต้ังแต่ยังอยู่ในประเทศพม่า ครั้นเมื่อย้ายถ่ิน
หนีภัยมาอยู่ในแดนสยาม ก็มักจะสร้างวัดเป็นศูนย์รวมใจ  เช่นเดียวกับชาวมอญลุ่มน้ําแม่กลอง หลักฐาน
การสร้างวัดม่วงของชุมชนมอญ อําเภอบ้านโป่ง - โพธาราม ว่ามีการสร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๒๒๓  ต่อมาพบ
หลักฐานจารึกในคัมภีร์หมายเลข ๓๒๑ ขึ้นที่วัดม่วง ความน้ันว่า ผู้จารช่ือ อุตตมะ เป็นช่ือขณะที่ยังเป็นพระ 
จารเอาไว้ในวัดม่วง แล้วเสร็จเมื่อตะวันบ่าย วันศุกร์ แรม ๖ ค่ํา เดือน “ศักราช ๑๐๐๐” หรือ พ.ศ. ๒๑๘๑ 
ตัวเลขศักราชที่เป็นทางการว่าวัดม่วงสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๓ กับที่ค้นพบใหม่คือ พ.ศ. ๒๑๘๑ น้ันต่างกัน 
หากศักราชใหม่เป็นจริง แสดงว่า วัดม่วงบ้านโป่ง ต้องสร้างมาก่อนปี พ.ศ.๒๑๘๑ เพราะอย่างน้อยต้องมีวัด
มาแล้ว ก่อนที่จะมีพระภิกษุช่ืออุตตมะมาจารเร่ืองราวไว้ในใบลาน 
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ชาวมอญราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง และตําบล
คลองตาคต อําเภอโพธาราม 

 

(6) โส้ง (โซ่ง) ราชบุรี 
โสง้ เป็นคําศัพท์ภาษาลาว แปลว่า กางเกง 
ไทโส้งดํา แปลอย่างไทยปัจจุบัน หมายความว่า กลุ่มคน (ผู้นุ่ง) กางเกงดํา (ไท 

แปลว่า คน, โส้ง แปลว่า กางเกง) บางคร้ังเรียกอย่างรวบคําว่า ไทดํา ซึ่งในความเป็นจริง คนโส้งด้ังเดิมก็
เรียกตนเองว่า ไทดํา การเขียนช่ือและการออกเสียงให้ใกล้เคียงภาษาเดิมต้องเขียนว่า ไตหลํา 

ชาวโส้งที่เป็นประชากรเมืองแถง (ซึ่ง
รับทราบกันต่อมาว่าคือเมืองเดียนเบียนฟู ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม) และเมืองต่างๆ ในบริเวณตะเข็บรอยต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอีกส่วนหน่ึงก็อยู่ใน
อาณาจักรล้านช้าง หรือเป็นชาวลาว อพยพมาด้วยเหตุของสงคราม 
พลัดบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ที่ดินแดนสยาม และได้รับการเรียก
ขานว่า ลาวโส้ง ไทโส้ง (และช่ืออ่ืนๆ) ในหลายจังหวัด รวมท้ังที่
จังหวัดราชบุรี  นับได้ว่าเป็นกลุ่มชนท่ีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดดเด่นหลายประการ ทั้งรูปแบบการแต่ง
กาย รูปทรงบ้านเรือน และประเพณีพิธีกรรมทางความเช่ือที่กระทําสืบเน่ืองกันมา 

ชาวโส้งบอกเล่าให้ลูกหลานฟังเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่สืบทอดด้วยวาจากัน
มาว่า สมัยที่เข้ามาสู่ประเทศสยาม พระเจ้ากรุงธนทรงโปรดให้ชาวโส้งอยู่ฝั่งเมืองธนบุรี แต่ชาวโส้งเห็นว่า 
ธนบุรีอยู่ใกล้แม่นํ้าเจ้าพระยา “เกรงลูกหลานจะตกน้ําตาย” ผู้นําชาวโส้งจึงขอพระราชทานพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ขยับขยายไปให้ห่างจากนํ้าเจ้าพระยา สุดท้ายจึงโปรดเกล้าฯ ให้พํานักต้ังหลักแหล่งอาศัย
อยู่ที่เมืองเพชรบุรีดังที่ทราบกันทั่วไป เมื่อชาวโส้งได้สืบลูกหลานจํานวนมากข้ึน พ้ืนที่ทํากินสมัยธนบุรีมีไม่
เพียงพอ บางส่วนจึงขยับขยายย้ายถิ่นทําเลไปโดยรอบเมืองเพชรบุรี เช่น ปรากฏว่ามีชาวโส้งอยู่ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม และราชบุรี เป็นต้น ต่อมาได้ขยับขยายแยกย้ายถ่ินไปอยู่ในบางตําบลของจังหวัด
สุพรรณบุรี พิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์ ชาวโส้งเหล่าน้ี ล้วนแต่มีเครือญาติช้ันต้นอยู่ที่เมืองเพชรบุรี
ด้วยกันทั้งน้ัน 

ชาวโส้งที่เป็นประชากรไทยในจังหวัดราชบุรีปัจจุบันน้ี  ส่วนใหญ่เคลื่อนย้าย
มาจากจังหวัดเพชรบุรี และบางส่วนมาจากจังหวัดนครปฐม   

ชาวโส้ง (โซ่ง) ราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก ปากท่อ จอมบึง 
และอําเภอบางแพ 

 

(7) ไทยยวนราชบุรี 
ชาวไทยยวน หรือ ไตยวน มีถิ่นฐานอยู่ในแคว้นล้านนา โดย

เฉพาะที่เมืองเชียงแสน-เชียงราย ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักร มีกษัตริย์
ปกครอง  

เหตุที่ชาวไทยยวนได้มาอยู่ในดินแดนเมืองราชบุรีน้ัน สืบเน่ือง
จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ ให้แม่ทัพทั้ง
ไทยและลาว (มีเจ้าอนุวงศ์ เป็นต้น) ไปตีเมืองเชียงแสน เมื่อตีขับไล่พม่าซึ่ง
ปกครองเมืองเชียงแสนไปแล้วก็เกรงว่าพม่าจะหวนกลับมาครอบครอง
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ไทยยวนราชบุรี หมายความว่าเป็นประชากรไทย ผู้มีวัฒนธรรมอย่างคน
ล้านนาในสมัยอดีตและต้ังภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรีในปัจจุบัน มิใช่คนไทนอกประเทศซึ่งเป็นประชากร
ของประเทศอ่ืน 

ชาวไทยยวนราชบุรี กระจายอยู่ในพื้นที่อําเภอต่างๆ รวมประมาณ 
๒๗,๒๐๐ คน บางท้องที่ก็อยู่กันหนาแน่น และบางท้องที่อยู่กันประปราย ประกอบไปด้วย 

อําเภอเมืองราชบุรี ประมาณ ๑๐,๔๐๐ คน  
อําเภอโพธาราม ประมาณ ๖,๐๐๐ คน  
อําเภอบ้านโป่ง ประมาณ ๕,๕๐๐ คน  
อําเภอจอมบึง ประมาณ ๕,๒๐๐ คน และ 
อําเภอบางแพ ประมาณ ๑๐๐ คน 
 

(8) ลาวเวียงราชบุรี 
จากคําบอกเล่าต่อๆ กันมาถึงลูกหลานเหลนว่า บรรพบุรุษชาวลาวเวียง

ราชบุรี  สืบเช้ือสายจากชาวเวียงจันทน์และเมืองที่ใกล้เคียง  ย้ายมาอยู่ที่ภาคกลางของสยามประเทศด้วย
เหตุของสงครามระหว่างสยาม-ลาว แต่เป็นช่วงปีใด ไม่ปรากฏแน่ชัด 

ชาวราชบุรีที่มี วัฒนธรรม
ลาว เรียกตนเองว่า ลาวเวียง โดยหมายถึงผู้มีวัฒนธรรม
ลาว มีภาษาพูดของบรรพบุรุษพ้องกับลาวถ่ินเวียงจันทน์ 
ซึ่งต่างจากลาวพวน และลาวโส้ง (ภาษาทั้ง 3 กลุ่มจะไม่
เหมือนกันโดยเฉพาะเสียงวรรณยุกต์) อน่ึง คําพูดลงท้าย
บางประโยคของชาวลาวเวียงมักลงท้ายว่า ติ หรือ ต้ี มี
หมายความว่า อย่างน้ันหรือ เช่นน้ีหรือ หรือไม่ เช่นกล่าวว่า 

บ่ไปนํากันติ  หมายถึง  ไม่ไปด้วยกันหรือ 
กินเข้าแล้วติ หมายถึง  กินข้าวแล้วหรือ/ กินข้าวหรือยัง 
ไปซะต้ี หมายถึง  ไปเสียซิ 
ด้วยเหตุน้ี จึงมีคนเรียกลาวเวียงอีกช่ือหน่ึงว่า ลาวต้ี โดยใช้คําลงท้ายในภาษา

พูดมาเป็นช่ือเรียก ซึ่งช่ือน้ีมีเรียกกันอยู่บ้างเฉพาะในประเทศไทย แต่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติพันธ์ุลาว 
อีกทั้งไม่เคยมีกลุ่มผู้คนลาวต้ีในท้องถิ่นใดๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ชาวลาวเวียงราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลบ้านสิงห์ และตําบลบ้านฆ้อง 
อําเภอโพธาราม 

 

ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 
 

10.2 เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร โดย

ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  ทั้งน้ี 
จังหวัดราชบุรี ก็ตกอยู่ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดกลุ่มเด็กและเยาวชน 
กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ ดังน้ี   
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  (1) กลุ่มเด็กและเยาวชน 
  จังหวัดราชบุรีมีจํานวนประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 1 ปี – 18 ปี) จํานวน 
191,275 คน คิดเป็นร้อยละ 22.88 ของประชากร 
  (2) ผู้สูงอายุ 
 จังหวัดราชบุรี มีประชากรผู้สูงอายุ จํานวน 135,200 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.3 ของประชากร โดยจําแนกตามช่วงอายุ ได้ดังน้ี 

- ผู้สูงอายุวัยต้น  (อายุ 60 - 69 ปี) จํานวน 72,000  คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 
- ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70 - 79 ปี) จํานวน 42,200 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 
- ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จํานวน 21,000 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

  (3) ผู้พิการ                             
จังหวัดราชบุรี มีข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการท้ังสิ้นจํานวน 21,232 คน 

แบ่งเป็น 8 ประเภท รายละเอียด ดังน้ี 
(1)  ทางการมองเห็น  จํานวน 1,053 คน 
(2) ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  จํานวน 2,160 คน 
(3) ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  จํานวน    13,028 คน 
(4) ทางจิตใจหรือพฤติกรรม  จํานวน 1,530 คน 
(5) ทางสติปัญญา  จํานวน 1,569 คน 
(6) ทางการเรียนรู้  จํานวน      43 คน 
(7) ออทิสติก  จํานวน      79 คน 
(8) พิการซ้ําซ้อน  จํานวน 1,791 คน 

  สําหรับสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคน
พิการ มีจํานวน 95 แห่ง และมีเพียง 79 แห่ง ที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ อีก 16 
แห่ง ยังไม่รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ ทั้งน้ี มีคนพิการท่ีได้รับการจ้างงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 จํานวน 266 คน 
 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558 
 
 10.3 หอพัก 
  จังหวัดราชบุรีมีหอพักจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 ทั้งสิ้น
จํานวน 28 แห่ง โดยต้ังอยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองราชบุรี 7 แห่ง และอําเภอจอมบึง 21 แห่ง 

 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558 
 

 10.4 ร้านเกม 
จังหวัดราชบุรีมีสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

พ.ศ.2551 ดังน้ี  
ร้านเกม จํานวน   568   แห่ง  

  โรงภาพยนตร์ จํานวน     8 แห่ง 
 ร้านคาราโอเกะ จํานวน     94 แห่ง 
 ให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจําหน่ายภาพยนตร์ จํานวน 243 แห่ง 
 ให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจําหน่ายวีดิทัศน์ จํานวน   12 แห่ง  
ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ 3 กุมภาพันธ์ 2558 
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 10.5 สถานบริการ โรงแรม 
  จังหวัดราชบุรีมีสถานบริการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2509 ทั้งสิ้น
จํานวน 16 แห่ง และมีโรงแรมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 จํานวน 65 แห่ง 

 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 
 

 10.6 ศาสนา 
  จังหวัดราชบุรีมีประชากรท้ังสิ้นจํานวน 852,184 คน โดยมีการนับถือศาสนาดังน้ี 
  นับถือศาสนาพุทธ  จํานวน  749,922  คน คิดเป็นร้อยละ 88   
  นับถือศาสนาคริสต์  จํานวน    85,218  คน คิดเป็นร้อยละ 10 
  นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน    17,044  คน คิดเป็นร้อยละ   2  
 

ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557 
 

    ซึ่งมีจํานวนวัด สํานักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ พระสงฆ์ สามเณร และชี ดังน้ี 
 

สังกัด 
พัทธสีมา 
(แห่ง) 

สํานักสงฆ์ 
(แห่ง) 

ที่พักสงฆ์ 
(แห่ง) 

พระภิกษุ 
(รูป) 

สามเณร  
(รูป) 

ชี 
(คน) 

มหานิกาย 360 35 35 4,734 261 107 
ธรรมยุต 31 0 16 260 24 22 
รวม 391 35 51 4,994 285 129 

 

ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. ด้านสาธารณสุข 

 
 
 11.1 สถานการณส์ขุภาพ 

จังหวัดราชบุรี มีจํานวนประชากรจากข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ กันยายน 2557 เท่ากับ 831,165 คน เป็น
ชาย 408,501 คิดเป็นร้อยละ 49.15 ของประชากร  เป็นหญิง 422,664 คน คิดเป็นร้อยละ 50.85 
โดยมีกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 135,808 คน คิดเป็นร้อยละ 16.34 ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีแนวโน้ม
ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยในปี 2557 มี
การรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากกลุ่มอายุ 35 ปีข้ึนไป  โดยมีผลการดําเนินการคัด
กรองเบาหวาน ร้อยละ 77.9 ผลการดําเนินการคัดกรองความดันโลหิตสูง ร้อยละ 80.7 รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมวัดรอบเอว มีดําเนินการคัดกรองโรคของผู้สูงอายุ ได้แก่โรค เบาหวาน ความดัน ตาต้อกระจก ข้อ
เข่าเสื่อม และด้านสุขภาพจิต และมีการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อ อันได้แก่ โรคไข้เลือดออก โดยในปี 
2557 มีจํานวนผู้ป่วย 1,085 คน คิดเป็นอัตราต่อแสนประชากร 128.97  เสียชีวิต จํานวน 2 คน คิด
เป็นอัตราป่วยตาย 0.18 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโดยใช้มาตรการ 5 ป. ได้แก่ ปิดภาชนะ เปลี่ยนนํ้า
ทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกนํ้า ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน ปฏิบัติเป็นนิสัย เน้นในพ้ืนที่ 6 ร. อันได้แก่  
โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงธรรม โรงงาน และโรงแรม 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยฉุกเฉิน 
จึงได้พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเข้าถึงผู้ป่วยให้เร็วที่สุดไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่
ไหน เหตุเกิดในเวลาใดซึ่งหน่วยกู้ชีพประกอบด้วย โรงพยาบาลภาครัฐ 10 แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน 2 
แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 32 แห่ง มูลนิธิ 4 แห่ง ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัด
ราชบุรี  โดยมีหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 1669  บริการให้การช่วยเหลือฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

การเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชนจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีมีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการทุกหมู่บ้าน  และมีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 12 แห่ง  และโรงพยาบาลค่ายภาณุรังสี สังกัดกระทรวงกลาโหม  
 

 11.2 สถานบรกิารสาธารณสุข 
 จังหวัดราชบุรีมีจํานวนโรงพยาบาลหรือสถานบริการของรัฐและเอกชน ทั้งหมด
จํานวน 19 แห่ง โดยเป็นของรัฐจํานวน 13 แห่ง และเอกชนจํานวน 6 แห่ง รายละเอียดดังน้ี  
 11.2.1 โรงพยาบาลของรัฐ 

(1) โรงพยาบาลราชบุรี มีจํานวน  855  เตียง 
(2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีจํานวน    60  เตียง 
(3) โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี มีจํานวน    30  เตียง 
(4) โรงพยาบาลบ้านโป่ง มีจํานวน  420  เตียง 
(5) โรงพยาบาลโพธาราม มีจํานวน  340  เตียง 
(6) โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน มีจํานวน    30  เตียง 
(7) โรงพยาบาลดําเนินสะดวก   มีจํานวน  304  เตียง 
(8) โรงพยาบาลปากท่อ มีจํานวน    60  เตียง 
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(9) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มีจํานวน   60  เตียง 
(10) โรงพยาบาลสวนผึ้ง มีจํานวน   30  เตียง 
(11) โรงพยาบาลบาง แพ มีจํานวน    60  เตียง 
(12) โรงพยาบาลวัดเพลง มีจํานวน    30  เตียง 
(13) โรงพยาบาลบ้านคา มีจํานวน    30  เตียง 

 11.2.2 โรงพยาบาลของเอกชน 
(1) โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ มีจํานวน    50  เตียง 
(2) โรงพยาบาลเมืองราช มีจํานวน 160  เตียง 

 (3) สถานพยาบาลแพทย์ประดิษฐ ์ มีจํานวน    10 เตียง 
 (4) โรงพยาบาลซาลคามิลโล มีจํานวน  130  เตียง 
 (5) โรงพยาบาลวัฒนเวช มีจํานวน   10 เตียง 

(6) โรงพยาบาลหมอสงวน มีจํานวน    10  เตียง 
 

โดยมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) จํานวน    160  แห่ง 
 สถานีอนามัย (สอ.) จํานวน        2  แห่ง 
 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสม.) จํานวน        6  แห่ง 
 คลินิกเอกชน จํานวน    207  แห่ง 
 คลินิกทันตกรรม จํานวน      43  แห่ง 
 

 ซึ่งจํานวนและอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขปี พ.ศ.
2557 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ประเภท รวม (คน) อัตราส่วนต่อประชากรทะเบียนราษฎร ์
แพทย์ 332 1 : 2,534.48 
ทันตแพทย์ 72 1 : 11,686.75 
เภสัชกร 106 1 : 7,938.17 
พยาบาลวิชาชีพ 1850 1 : 454.84 
พยาบาลเทคนิค 75 1 : 11,219.28 
นักวิชาการสาธารณสุข 303 1 : 2,777.05 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 78 1 : 10,787.77 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 72 1 : 11,686.75 

 
 11.3 สถิติชีพ 
 (1) การเกดิมีชพี 

อัตราการเกิดมีชีพของประชากรจังหวัดราชบุรี จะมีลักษณะเพิ่มขึ้นและจะ
ค่อยๆ ลดลงประมาณ 2 ปี และกลับมาเพ่ิมขึ้น  ซึ่งในปี 2556 มีอัตราเกิดมีชีพเท่ากับ 10.84  ซึ่งตํ่ากว่า
ระดับประเทศ  และในปี 2557 อัตราเกิดมีชีพมีแนวโน้มสูง เท่ากับ 11.40 
 (2) การตาย 

อัตราต่อประชากรพันคน ต้ังแต่ ปี 2546–2556 อยู่ในช่วง 6.59 ถึง 7.25 
และสูงกว่าระดับประเทศมาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยปี 2556 อัตราตายต่อประชากรพันคน เท่ากับ 6.90 
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 (3) สาเหตุการตาย 
เมื่อจําแนกตามบัญชีจําแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD10) จังหวัดราชบุรี  ปี 

2557 พบสาเหตุการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคเนื้องอก(รวมมะเร็ง) มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มโรคระบบ
ไหลเวียนเลือด กลุ่มโรคติดเช้ือและปรสิต และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย ตามลําดับ 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. โครงสรา้งพื้นฐาน 

 
 
 12.1 การไฟฟ้า 

จังหวัดราชบุรี มีหน่วยงานดําเนินการจัดหา จัดจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ
ประชาชนภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ขยายเขตครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 10 
อําเภอ โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมดจํานวน 255,031 ครัวเรือน และมีผู้ที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้าใช้จํานวน 
1,918  ครัวเรือน ดังน้ี 

10.1.1  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี กํากับดูแลและ
รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี จํานวน 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี โพธาราม ดําเนินสะดวก ปากท่อ 
จอมบึง บางแพ สวนผึ้ง บ้านคา และอําเภอวัดเพลง โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ประกอบด้วย 

 (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี เป็นสาขาที่ 260 ได้ มี
สํานักงานการไฟฟ้าในสังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอปากท่อ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาย่อยวัดเพลง มีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจํานวน 71,198 ครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จํานวน 438 
ครัวเรือน  

 (2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง เป็นสาขาที่ 261 มีสํานักงาน
การไฟฟ้าในสังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอสวนผึ้ง มีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจํานวน 39,046 
ครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จํานวน 1,349 ครัวเรือน  

 

 (3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโพธาราม เป็นสาขาที่ 274 มี
สํานักงานการไฟฟ้าในสังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอดําเนินสะดวก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอําเภอบางแพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยนางแก้ว  มี
ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจํานวน 88,455 ครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จํานวน 99 ครัวเรือน  

10.1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม กํากับดูแล
และรับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบ้านโป่ง โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านโป่ง เป็นสาขาท่ี 250 มีสํานักงานการไฟฟ้าในสังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
หนองปลาหมอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยกรับใหญ่ มีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจํานวน 56,332 ครัวเรือน ซึ่งมี
ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จํานวน 32 ครัวเรือน 

 

  โดยมีสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 11 แห่ง ได้แก่ 
(1) สถานีราชบุรี 2 (ลานไก) (7)  สถานีไฟฟ้าดําเนินสะดวก 
(2) สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 (8) สถานีไฟฟ้านิคมราชบุรี (ช่ัวคราว) 
(3) สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 (9) สถานีไฟฟ้าปากท่อ 
(4) สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (10) สถานีบ้านโป่ง 2 
(5) สถานีไฟฟ้าจอมบึง (11) สถานีหนองปลาหมอ (ลานไก) 
(6) สถานีไฟฟ้าโพธาราม 

 

ท่ีมา :   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโพธาราม   
          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านโป่ง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอดําเนินสะดวก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอบางแพ  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่  ข้อมูล ณ 8 เมษายน 2558           
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 12.2 การประปา 
  จังหวัดราชบุรีมีการประปาส่วนภูมิภาคให้บริการนํ้าประปา จํานวน 4 แห่ง 
ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาปากท่อ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 อําเภอ ยกเว้นอําเภอ
บ้านคา ที่ยังไม่มีระบบการประปาส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังน้ี 
 (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี มีแม่ข่ายและหน่วยบริการรวม 5 แห่ง 
ให้บริการในพ้ืนที่อําเภอเมืองราชบุรี โพธาราม ดําเนินสะดวก และอําเภอบางแพ มีจํานวนผู้ใช้นํ้ารวม 
19,853 ราย กําลังการผลิต 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน นอกจากน้ันเป็นการรับซื้อนํ้าจากบริษัท เอ็คคอม
ธารา จํากัด ประมาณ 1,400 – 1,500 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
 (2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มีแม่ข่าย 1 แห่ง ให้บริการในพ้ืนที่
อําเภอบ้านโป่ง มีจํานวนผู้ใช้นํ้ารวม 10,474 ราย กําลังการผลิต 13,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 (3) การประปาส่วนภูมิภาคปากท่อ มีแม่ข่ายและหน่วยบริการ รวม 2 แห่ง 
ให้บริการในพ้ืนที่อําเภอปากท่อ อําเภอวัดเพลง (บางส่วน) จังหวัดราชบุรี อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
และองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  รวมมีจํานวนผู้ใช้นํ้า
รวม 11,448 ราย กําลังการผลิต 19,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 (4) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง มีแม่ข่ายและหน่วยบริการ รวม 3 แห่ง 
ให้บริการในพื้นที่อําเภอสวนผ้ึง และอําเภอจอมบึง มีจํานวนผู้ใช้นํ้ารวม 4,151 ราย กําลังการผลิต 
4,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 

ท่ีมา :   การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ  
 ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 
 

 12.3 การคมนาคม 
 จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100 กิโลเมตร การคมนาคม
มีความสะดวกรวดเร็วทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจําทาง และรถไฟ ดังน้ี 

12.3.1 การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร 
 (1) รถยนต์ส่วนตัว 
  เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านบางแค – 

อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี – นครปฐม – ราชบุรี  
  เส้นทางสายทางหลวงหมายเลข 338 จากรุงเทพฯ – พุทธมณฑล 

– นครชัยศรี เข้าถนนเพชรเกษมบริเวณอําเภอนครชัยศรีก่อนถึงตัวเมืองนครปฐมประมาณ 16 กิโลเมตร 
จากน้ันใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี 

 (2) รถโดยสารประจําทาง 
  บริษัท ขนส่ง จํากัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 

(แห่งที่ 2) ไป – กลับ จังหวัดราชบุรีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยมีหลายเส้นทาง ได้แก่ 
กรุงเทพฯ – ราชบุรี ระยะทาง 109  กิโลเมตร 
กรุงเทพฯ – พุทธมณฑล – ราชบุรี (ม.1ข) ระยะทาง   99  กิโลเมตร 
กรุงเทพฯ – พุทธมณฑล – ราชบุรี (ม.2) ระยะทาง   99  กิโลเมตร 
กรุงเทพฯ – โพธาราม ระยะทาง   85  กิโลเมตร 
กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง (ม.1ข) ระยะทาง    78  กิโลเมตร 
กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง (ม.2) ระยะทาง    68  กิโลเมตร 
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กรุงเทพฯ – ดําเนินสะดวก ระยะทาง    96 กิโลเมตร 
กรุงเทพฯ – จอมบึง ระยะทาง  126 กิโลเมตร 
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 (3) รถไฟ 
  การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัว

ลําโพง และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  
12.3.2 การเดินทางระหว่างจังหวัดราชบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง 

   นอกจากน้ี จากสถานีขนส่งราชบุรีมีรถโดยสารไป – กลับยังจังหวัด
ใกล้เคียง  คือ นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ดังน้ี 

 ราชบุรี – สมุทรสงคราม  ระยะทาง   49 กิโลเมตร 
ราชบุรี – สมุทรสงคราม (ข) ระยะทาง   45 กิโลเมตร 
ราชบุรี – สมุทรสงคราม (ค) ระยะทาง   38 กิโลเมตร 
ราชบุรี – กาญจนบุรี (ม.2) ระยะทาง   94 กิโลเมตร 
ราชบุรี – กาญจนบุรี (ม.3) ระยะทาง   94 กิโลเมตร 
สําหรับการเดินทางระหว่างจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดนครปฐม สามารถ

ใช้เส้นทางการเดินรถเส้นเดียวกับกรุงเทพฯ – ราชบุรี และการเดินทางระหว่างจังหวัดราชบุรีกับจังหวัด
เพชรบุรี สามารถใช้เส้นทางการเดินรถของจังหวัดเพชรบุรีได้ 

12.3.3 ระยะทางจากอําเภอเมืองราชบุรีไปยังอําเภอต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี 
 อําเภอบ้านโป่ง   42 กิโลเมตร 
 อําเภอโพธาราม   26 กิโลเมตร 
 อําเภอดําเนินสะดวก   50 กิโลเมตร 
 อําเภอปากท่อ   22 กิโลเมตร 
 อําเภอจอมบึง   30 กิโลเมตร 
 อําเภอบางแพ   22 กิโลเมตร 
 อําเภอสวนผึ้ง   60 กิโลเมตร 
 อําเภอบ้านคา   57 กิโลเมตร 
 อําเภอวัดเพลง   15 กิโลเมตร 
 

ท่ีมา :   สํานักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  ข้อมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ์ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. ด้านพลังงาน 

 
 

 13.1 จํานวนสถานีบริการด้านพลังงาน  
  จังหวัดราชบุรีมีสถานีบริการด้านพลังงานท้ังสิ้นจํานวน 318 แห่ง คือ  
  สถานีบริการนํ้ามัน จํานวน  274  แห่ง 
  สถานีบริการก๊าซ LPG จํานวน   34  แห่ง 
  สถานีบริการก๊าซ NGV จํานวน     3  แห่ง 
  สถานีบริการโรงบรรจุก๊าซหุงตุ้ม (LPG) จํานวน     7  แห่ง 
 

13.2 จํานวนโรงไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรี  มีทั้งหมดจํานวน 13 แห่ง  มีกําลังการผลิต
รวม 6,289.313 MW รายละเอียดดังน้ี 

 (1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มีจํานวน  4  แห่ง กําลังการผลิตรวม 6,135.532 
MW 

  (1.1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด กําลังการผลิต 3,647.670 MW 
(1.2) บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด กําลังการผลิต 216.762 

MW 
  (1.3) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด กําลังการผลิต 1,450.000 MW 
  (1.4) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด สาขา ไตรเอนเนอจี้ กําลังการผลิต 
821.100 MW 
 (2) โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน มีจํานวน 3 แห่ง กําลังการผลิตรวม 97.776 MW 

  (2.1) บริษัท ราชาชูรส จํากัด กําลังการผลิต 19.000 MW 
(1.2) บริษัท สยามคารฟท์อุตสาหกรรม จํากัด กําลังการผลิต 53.360 MW 

  (1.3) บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด กําลังการผลิต 25.416 MW 
 (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล จํานวน 3 แห่ง กําลังการผลิตรวม 51.500 MW 

  (3.1) บริษัท นํ้าตาลราชบุรี จํากัด กําลังการผลิต 28.500 MW 
(3.2) บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด กําลังการผลิต 18.000 MW 

  (3.3) บริษัท สยามเซลลูโลส จํากัด กําลังการผลิต 5.000 MW 
 (4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 2 แห่ง กําลังการผลิตรวม 3.025 MW 

  (4.1) บริษัท พีทีพี โซลาร์ เอ็นเนอร์จี้ จํากัด กําลังการผลิต 1.430 MW 
(4.2) บริษัท คิว – แพลน เพาเวอร์ จํากัด กําลังการผลิต 1.595 MW 

 (5) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ได้แก่ บริษัท หนองบัว โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด มีกําลัง
การผลิต 1.480 MW 

 

ท่ีมา : สํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557 
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รายพระนาม นาม ของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุ ี

 

  
                        พระนาม นาม ตั้งแต่ – ถึง 

 

1.  เจ้าพระยาราชบุรี (เสม  วงศาโรจน์) พระเจ้ากรุงธน - รัชกาลที่ 1 
2.  เจ้าพระยาราชบุรี (แสง  วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 2 
3.  เจ้าพระยาราชบุรี (เนียม  วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 2 - รัชกาลที่ 3 
4.  เจ้าพระยาราชบุรี (กลั่น  วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4 
5.  พระยาอัมรินทรฤาชัย (กุง้  วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 5 
6.  พระยาอัมรินทรฤาชัย (น่ิม  วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 5 - พ.ศ. 2440 
7.  พระยาอัมรินทรฤาชัย (เทียน  บุนนาค) พ.ศ.2440 - พ.ศ.2441 
8.  พระยาจินดารักษ์ (นุด มหานิรานนท์) พ.ศ.2441 - พ.ศ.2442 
9.  พระยาอัมรินทร์ทรฤาชัย (จํารัส  รัตนกุล) พ.ศ.2442 - พ.ศ.2445 
10. พระยาสัจจาภิรมย์ (ชุ่ม  อรรถจินดา) พ.ศ.2445 - พ.ศ.2448 
11. ม.จ.สฤษดิเดช  ชยางกูร พ.ศ.2448 - พ.ศ.2453 
12. พระยาประชากิจกรจักร (ทับ มหาเปารยะ) พ.ศ.2453 - พ.ศ.2455 
13. พระยาศิริธรรมบริรักษ์ (เย็น  สุวรรณปัทม์) พ.ศ.2455 - พ.ศ. 2458 
14. พระยาวิชิตสงคราม (สรวง  ศรีเพ็ญ) พ.ศ.2458 - พ.ศ.2461 
15. พระยาศรีมหาเกษตร (ชวน  สุนทรานนท์) พ.ศ.2461 - พ.ศ.2464 
16. พระยาวิชิตภักดี (รอด  สาริมาน) พ.ศ.2464 - พ.ศ.2466 
17. พระยาสมุทรศักดารักษ์ (เจิม วิ เศษรัตน์) พ.ศ.2466 - พ.ศ.2467 
18. พระยาสุนทรพิพิธ (เชย  สุนทรพิพิธ) พ.ศ.2467 - พ.ศ.2468 
19. พระยาอรรถกวี (สงวน  อรรถกวีสุนทร) ไม่มีหลักฐาน 
20. พระยารามราชภักดี (ม.ล.สวาสด์ิ  อิสรางกูร) พ.ศ.2468 – 2477 
21. พันเอกพระยารามณรงค์ (เสง่ียม  สคุนธรักษา) พ.ศ.2477 - 18  มิ.ย. 2482 
22. พระนิกรบดี (จอน สาริกานนท์) 18  มิ.ย. 2482 - 20 ม.ค. 2486 
23. ขุนธรรมรัตนธุรทร (ธรรมรัตน์  โรจนสนุทร) 20 ม.ค. 2486 - 20 ก.ย. 2487 
24. นายอุดม  บุญประกอบ 2 พ.ย. 2487 - 12 ธ.ค. 2487 
25. หลวงนิคมคณารักษ์ (เทยีน  กําเหนิดเพชร) 12 ธ.ค. 2487 - 15 ม.ค. 2488 
26. นายจรัส  ธารีสาร 5 ก.พ. 2488 - 30 มี.ค. 2488 
27. พระบํารุงบุรีราช (วิง  สทิธิเทศานนท์) 31 มี.ค. 2488 - 15 ก.ค. 2492 
28. ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (สุวงศ ์ วัฏฏสิงห์) 2 ก.พ. 2492 - 30 ส.ค. 2493 
29. นายแม้น  อรจันทร ์ 1 ก.ย. 2493 - 8 ม.ค. 2494 
30. หลวงอรรถวิภัชน์พจนกร (กรุง  อรรถวิภัชน์) 1 เม.ย. 2494 - 8 ม.ค. 2495 
31. นายแม้น  อรจันทร ์ 8 ม.ค. 2495 - 17 ก.พ. 2501 
32. นายแสวง  ชัยอาญา 17 ก.พ. 2501 - 7 มิ.ย. 2503 
33. นายจันทร์  สมบูรณ์กุล 20 ม.ค. 2504 - 30 ก.ย. 2510 
34. นายยุทธ  หนุนภักดี 1 ต.ค. 2510 - 30 ก.ย. 2514 
35. นายจํานง  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1 ต.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2518 
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36. ร.ต.ต. กร  บุญยง 1 ต.ค. 2518 - 30 ก.ย. 2519 
37. นายประชุม  บุญประคอง 1 ต.ค. 2519 - 30 ก.ย. 2520 
38. นายวัชระ  สิงคิวิบูลย์ 1 ต.ค. 2520 - 8 มิ.ย. 2522 
39. นายปฐม  สุทธิวาทนฤพุฒิ 9 มิ.ย. 2522 - 10 ก.ค. 2527 
40. นายศักด์ิ  โกไศยกานนท ์ 10 ก.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2531 
41. นายพีระ  บุญจริง 1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2534 
42. ม.ร.ว.กําลูนเทพ  เทวกุล 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2538 
43. นายมานิต  ศิลปอาชา 1 ต.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2542 
44. นายโกเมศ  แดงทองดี 1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2546 
45. นายพลวัต  ชยานุวัชร 1 ต.ค.  2546 - 30 ก.ย. 2548 
46. นายวงศ์ศักด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์ 1 ต.ค. 2548 - 19 ต.ค. 2551 
47. นายสุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล 20 ต.ค. 2551 - 15 มี.ค.2552 
48. นายสุเทพ  โกมลภมร 16 มี.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2554 
49. นายชนม์ช่ืน  บุญญานุสาสน์ 28 พ.ย. 2554 - 30 ก.ย. 2556 
50. นายสมศักด์ิ ปะริสุทโธ เหมทานนท ์ 1 ต.ค. 2556 - 1 ต.ค. 2556 
51. นายนิสิต จันทร์สมวงศ ์ 2 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557 
52. นายสุรพล แสวงศักด์ิ 1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน 
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