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ตราประจ าจงัหวดัราชบรุ ี
รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ 2 ส่ิง  คือ 
1. พระแสงขรรค์ชัยศรี  ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว 

             2. ฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทอง   
  หมายถึง เครื่องแสดงถึงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 

ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัราชบรุ ี
ช่ือดอกไม้ ดอกกัลปพฤกษ์ 

ช่ือวิทยาศาสตร์ (Cassia bakeriana) 

ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัราชบรุ ี
ช่ือพรรณไม้ โมกมัน 

ช่ือวิทยาศาสตร์ (Wrightia tomentosa) 

 

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร  

วัดขนอนหนังใหญ่  ต่ืนใจถ ้างาม ตลาดน ้าดา้เนิน 
เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านย่ีสกปลาดี 
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นายสุรพล  แสวงศักด์ิ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

นายรณภพ  เหลืองไพโรจน ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
ด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันท่ี  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

นายธวัช  สุระบาล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
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 ทีต่ัง้และขนาด 
        จังหวัดราชบุรี ต้ังอยู่ในภาคกลาง ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ประมาณ เส้นรุ้งท่ี 13 องศา 
10 ลิปดาเหนือ กับเส้นแวงท่ี 99 องศา 10 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลขท่ี 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 5 ,196,462 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร่ 
 อาณาเขต 

        ทิศเหนือ                  ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุร ี
        ทิศใต้                      ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี 
        ทิศตะวันออก             ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม,จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสาคร 
        ทิศตะวันตก               ติดต่อกับประเทศพม่า มีแนวชายแดนยาวประมาณ 73 กม. 
 สภาพภมูปิระเทศ   

     1.พื้นท่ีราบสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศพม่า มีเทือกเขาตะนาวศรีและภูเขาน้อยใหญ่
สลับซับซ้อนในเขตพื้นท่ีอ าเภอสวนผ้ึง จอมบึง ปากท่อ และ อ าเภอบ้านคา 
    2.พื้ น ท่ี ร าบ ลุ่ม ไ ด้แก่  บริ เวณพื้น ท่ี ราบ ลุ่มแม่น้ าแม่กลอง  มีความอุ ดมสมบู ร ณ์เหมาะสม                          
กับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองราชบุรี โพธาราม       และบ้านโป่ง 
     3.พื้นท่ีราบต่ า ได้แก่  บริเวณตอนปลายของแม่น้ าแม่กลอง คลองด าเนินสะดวก และแม่น้ าอ้อมด้าน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในเขตพื้นท่ีอ าเภอบางแพ  อ าเภอวัดเพลง  และอ าเภอด าเนินสะดวก ซึ่งมีคูคลอง
เช่ือมโยงถึงกันกว่า 200 สาย 
 4.พื้นท่ีภูเขาสูง  ได้แก่ บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่า  และเขตแดนด้านใต้ติดกับ
จังหวัดเพชรบุรี  มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง  อุดมด้วยป่าดิบเขา  ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่  ในระดับ
ความสูง  ต้ังแต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร  ในเขตอ าเภอสวนผ้ึง กิ่งอ าเภอบ้านคา และอ าเภอปากท่อด้านตะวันตก 
 สภาพภมูอิากาศ 

       จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในเขตท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่การท่ีมีเทือกเขาตะนาวศรี    

บังไว้อยู่ ทําให้เป็นที่อับฝน คือ อําเภอสวนผ้ึง อําเภอบ้านคา และอําเภอจอมบึง ฝนส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไป
ตกในแถบ ลุ่มแม่น้ําแม่กลอง และด้านตะวันออกของพื้นท่ีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13-38 องศาเซลเซียส แต่ในฤดู
หนาวบริเวณเชิง เขาหรอหุบเขาในพื้นท่ีอําเภอสวนผ้ึงและอําเภอบ้านคาจะมีสภาพอากาศหนาวมากอุณหภูมิ
เฉล่ีย 8-15 องศาเซลเซียส 
 เขตการปกครอง 

       จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองออกเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้     
การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอโพธาราม     
อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอบางแพ อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผ้ึง  
และอ าเภอบ้านคา 104 ต าบล 975 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งการปกครองออกเป็น 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง  25 เทศบาล ต าบล และ 83 องค์การบริหารส่วน   

 ประชากร 
 จังหวัดราชบุรี มีประชากรท้ังส้ิน จ านวน  909,711 คน   
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 เศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี สามารถพิจารณาได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดราชบุรี ณ ราคาประจ าปี 5222 ประกอบด้วย การผลิตภาคเกษตรร้อยละ 57.6 และภาคนอก
เกษตรร้อยละ 75.4 ซึ่งสาขาการผลิตท่ีมีสัดส่วน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมฯ ร้อยละ 56.7 
สาขาไฟฟ้าฯ ร้อยละ 50.3 และสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 10.4 ตามล าดับ  
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการท านาข้าวในเขตท่ีราบลุ่มแม่น้ าแม่กลองมีการ
ปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เช่น  อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง  สับปะรด  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  และมีการท าสวนผลไม้
หลายชนิด  เช่น  มะม่วง  มะพร้าว  องุ่นและชมพู่  มีการท าปศุสัตว์ที่ส าคัญ คือ  สุกร ไก่  เป็ด  โคเนื้อและโค
นม  นอกจากนั้นยังมีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดประเภท  กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว อุตสาหกรรมท่ีส าคัญและมี
ช่ือเสียงของจังหวัด คือ  อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา  การทอผ้า  อุตสาหกรรมอาหาร  การประกอบ
ตัวถังรถยนต์โดยสาร  รถบรรทุก  และอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ  
 การอุตสาหกรรม  

        โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรีอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดส วนใหญ จะอยู ในดาน
อุตสาหกรรมการเกษตร ผลผลิตท่ีได ไม คงท่ี ขึ้นอยู่  กับสภาพตามฤดูกาล ท าให้ระดับรายได ไม
แนนอน ซึ่งส วนใหญ จะเปนโรงสีข าว ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ จะอยู ใน
เขต อ าเภอบานโป ง และอ าเภอโพธาราม ได แก โรงงานผลิตภัณฑ เซรามิค โรงงานน้ าตาลและ
ผงชูรส โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โรงงานผลิตกระดาษ  อูตอรถยนตเป็นต้น 
 การเกษตรกรรม 

       ส าหรับสินค้าเกษตรส าคัญท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันส าปะหลัง สับปะรด อ้อยโรงงาน ไก่เนื้อ สุกร 
น้ ามันดิบ และกุ้งขาว ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเศรษฐกิจท่ีต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องพิจารณา
ความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นส่วนส าคัญด้วย ขณะท่ีผลผลิตข้าวมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 
5227 จากการท่ีไม่มีโครงการแทรกแซงราคาข้าว ประกอบกับนโยบายการปรับ  โครงสร้างการผลิตโดยการ
ปรับเปล่ียนการปลูกข้าวในพื้นท่ีเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่นหรือกิจกรรมอื่นท่ีมีความ
เหมาะสม และให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
 ภาวะการค้าทั่วไป 

          ภาวะเศรษฐกิจโดย รวมของจังหวัด มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ลดลงร้อยละ 7.14 เมื่อเทียบกับเดือน
ท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก , ธุรกิจบริการ และธุรกิจก่อสร้าง   อัตราเงินเฟ้อ 
ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค.52 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 51 ลดลงร้อยละ 0.3 เป็นการลดลงของดัชนีราคาหมวด
อืน่ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 4.6 สินค้าอุปโภคบริโภค  สินค้าส่วนใหญ่ราคายังทรงตัวและ
ปริมาณมีเพียงส าหรับผู้บริโภค 
 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 

 New land ดินแดนแห่งความสนุกใจกลางสวนผ้ึง สถานท่ีรวมกิจกรรมหลากหลายส าหรับนักท่องเท่ียว  
ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถไฟเล็ก การเล้ียงแกะ ยิงธนู ยิงหน้าไม้ สปาปลา ป้อนนมปลาคราฟ ขับรถ ATV มี
ร้านอาหาร ร้านของฝากของท่ีระลึก  โดยเฉพาะน้ าสับปะรดสด 100% แช่เย็นจนเป็นวุ้น(ไม่ต้องใส่น้ าแข็ง) 
อร่อยมากมายถ้ามาต้องส่ังครับ  ปัจจุบัน New Land เปิดให้เข้าฟรี แต่จะเสียเฉพาะค่ากิจกจรรมเท่านั้นเป็น
จุดๆไป(รับเฉพาะคูปอง) หรือจะเลือกซื้อคูปองแบบเหมาเล่นทุกอย่างในราคา 500 บาท ก็จะประหยัดไปได้ 
150 บาท ส าหรับคนท่ีอยากเล่นทุกอย่างนะครับคุ้มแน่นอน 
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 ธารน้ าร้อนบ่อคลึง ธารน้ าร้อนเล็กๆ ท่ีธรรมชาติให้มา ถือว่าเป็นธารน้ าร้อนท่ีใกล้กรุงมากท่ีสุด อยู่ใน 
อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี ขับรถจากกรุงเทพฯ มาประมาณ 2 ชม.  ธารน้ าร้อนก าเนิดจากน้ าแร่ไหลซึมจากน้ าใต้ดิน
ผ่านซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลลงมาไม่ขาดสายตามล าธารเล็กๆ ผ่านก้อนหินกรวดทรายและป่าไม้
เบญจพรรณ เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร ลงมายังบ่อน้ าร้อนด้านล่าง  บ่อน้ าแร่ร้อนท่ีนี่มีบรรยากาศ
แบบไทยๆ  อย่าคาดหวังถึงความสวยงามเหมือนออนเซนของญี่ปุ่น  แต่ประโยชน์ท่ีได้จากวารีบ าบัดถือว่า
คุ้มค่ากับการเดินทางมา   
 ตลาดน้ าด าเนินสะดวก ต้ังอยู่ใน จังหวัดราชบุรี และยังเช่ือมไปถึง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงครามเข้าด้วยกันตลาดน้ าด าเนินสะดวกจะเริ่มค้าขายกันต้ังแต่ 05.00-12.00 น. สินค้าท่ีมีให้เลือกซื้อ 
ก็จะมีท้ังของกิน ของใช้ และของท่ีระลึกมากมาย รวมถึงสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติ 
 อัลปาก้าฮิลล์ ฟาร์มอัลปาก้า แห่งแรกและแห่งเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทย ดินแดนอันแสนสวยงามซึ่ง
เต็มไปด้วยอัลปาก้าขนปุย วิ่งเล่นอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวกว่า 250 ไร่ โดยมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ เช่น      
ป้อน กอด และหยอกล้อกับสัตว์ท่ีเป็นมิตรอันหลากหลาย ท้ังอัลปาก้า จิงโจ้แคระ กระต่ายยักษ์ หนูตะเภา 
และอื่น ๆ อีกมากมาย อ๊ะ ๆ แต่เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมน้องอัลปาก้าเป็นจ านวนมาก เกินกว่าท่ี
ก าหนดไว้ต่อวัน (เพียง 200 ท่าน/วัน) อัลปาก้าฮิลล์จึงจะรับลูกค้าผ่านระบบทางการจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เท่านั้น (สอบถามรายละเอียดได้ท่ี 08 0821 2108/08 1145 9565) 
 ตลาดน้ าสวนผ้ึง Veneto พร้อมแล้วท่ีจะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ท้ังผู้ท่ีก าลังมองหาสถานท่ีพักผ่อน
อันแสนโรแมนติก และศูนย์การค้าสุดอลังการกับรูปแบบของอาคารและร้านค้าท่ีออกแบบมาอย่างลงตัว เพื่อ
ความสนุกสนานในการจับจ่าย และเลือกซื้อสินค้า โดยร้านค้าตลาดน้ า Veneto ถูกออกแบบอย่างมีสไตล์และ
มีเอกลักษณ์ ภายใต้กล่ินอายอันแสนโรแมนติกของ Santorin ด้วยความโดดเด่นของตัวอาคารสีขาวสะอาดตา
ตัดกับสีน้ าเงินสด ท่ามกลางเทือกเขาท่ีเขียวขจีจนมีเอกลักษณ์และรูปแบบท่ีไม่เหมือนใคร อีกท้ังยังได้ต่ืนตา
และเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจของลานน้ าพุ หอระฆัง และสวนหย่อม โดยจะเริ่มเปิดให้
ท่องเท่ียวเดือนตุลาคม 2556 
 น้ าตกเก้าช้ัน หรือเก้าโจน (เก้ากระโจน) ต้ังอยู่ท่ีบ้านห้วยผาก หมู่ 7 ต าบลผาผ้ึง เลยจากธารน้ าร้อน
บ่อคลึงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นน้ าตกขนาดกลาง มีความสูง 9 ช้ัน ตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขา มีน้ า
ตลอดปีปริมาณน้ าจะมากในช้ันบน ๆ  หินบริเวณน้ าตกเป็นหินแกรนิต แต่เดิมน้ าตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่ม
ชาวกะเหรี่ยง ต่อมาบริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484 จากนั้นเมื่อหมด
สัมปทานทางอ าเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้นท่ี ซึ่งการเดินไปชมน้ าตกจากลานจอดรถเดิน
เท้าต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงบริเวณน้ าตกช้ันล่าง ซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึงช้ันสุดท้ายได้ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง 
 เขากระโจม ห่างจาก อ.สวนผ้ึงประมาณ 40 กม. และห่างจาก จ.ราชบุรี ประมาณ 100 กม.         
เป็นแหล่งท่องเท่ียว แห่งหนึ่งท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในเทือกเขาตะนาวศรี คือจุดชมวิวเขา
กระโจม ซึ่ง สามารถ มองเห็นท้ังประเทศไทยและประเทศพม่า มีไม้ป่านานาชาติ อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิ
หนาวเย็นท้ังปี เหมาะ ส าหรับนักท่องเท่ียวผู้ช่ืนชอบธรรมชาติป่าเขาและรักการผจญภัย เป็นขุดชมทะเลหมอก
และ พระอาทิตย์ขึ้นและ พระอาทิตย์ตกท่ีสวยงามของสวนผ้ึง  หากวันไหนฟ้าฝนเป็นใจในยามเช้าก็จะได้เห็น
ทะเลหมอกงดงามาก 
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แหล่งทีม่าของข้อมูล 
 

เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี  http://www.ratchaburi.go.th 

เว็บไซต์เทศบาลเมืองราชบุรี   http://www.rbm.go.th 

เว็บไซต์วิกิพีเดีย จังหวัดราชบุรี  http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดราชบุรี 

เว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  http://www.ftiprovince.or.th/province/province.aspx?id=52 

เว็บไซต์ร้านของฝากของท่ีระลึกจังหวัดราชบุรี  

 http://www.xn-72cg2czalc9dzb4amr1g.com/index.php/travel/souvineer 

เว็บไซต์ประชากร http://reviewhotel1.blogspot.com/2013/12/77-2557.html  

เว็บไซต์ข้อมูลท่ัวไปราชบุรี http://www.ratchaburi.go.th/data/storyofratchaburi.pdf 

สถานท่ีท่องเท่ียว จังหวัดราชบุรี http://www.bkkfly.com/travel/thailand/ratchaburi.html 
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