
ขอ้มลูพ้ืนฐานของจงัหวดัราชบุร ี
ค าขวญัประจ าจงัหวดัราชบรุ ี
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



ผูบ้ริหารจงัหวดัราชบุร ี
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560 

นางณิทฐา  แสวงทอง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
ด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันท่ี  26  ตุลาคม  พ.ศ.2558 

นายวีรัส ประเศรษโฐ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันท่ี  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
ด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันท่ี  10  ตุลาคม  พ.ศ.2559 



 
 ทีต่ัง้และขนาด 

 จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในพื ้นที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตก ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ     
100 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3,247 ล้านไร่ หรือ 5,196 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเนื้อท่ี     
ภาคตะวันตก 8 จังหวัด มีพื้นท่ีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี
เป็นแนวพรมแดนสันปันน้ า ระยะความยาว 73 กิโลเมตร มีแม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน
จังหวัดราชบุรีในเขตพื้นที่อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม และอ าเภอเมืองราชบุรี เป็นระยะทาง 67 
กิโลเมตร 
 อาณาเขต 

 - ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอด่านมะขามเต้ีย อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 
 - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอก าแพงแสน อ าเภอเมืองนครปฐม และอ าเภอสามพราน  จังหวัด
นครปฐม  
   อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
   อ าเภอบางบางคณฑีและอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 - ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอเขาย้อยและอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า 
 สภาพภมูปิระเทศ   

  1. พื้นท่ีราบสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศพม่า มีเทือกเขาตะนาวศรีและภูเขาน้อย
ใหญ่สลับซับซ้อนในเขตพื้นท่ีอ าเภอสวนผ้ึง อ าเภอจอมบึง อ าเภอปากท่อ และอ าเภอบ้านคา 
     2. พื้น ท่ีราบลุ่ม ได้แก่  บริ เวณพื้น ท่ีราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม                          
กับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอโพธาราม และอ าเภอ
บ้านโป่ง 
      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 

       จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในเขตท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แต่การท่ีมี

เทือกเขาตะนาวศรีบังไว้อยู่ ท าให้เป็นท่ีอบฝน คือ อ าเภอสวนผ้ึง อ าเภอบ้านคา และอ าเภอจอมบึง มีฝนตก
น้อยและเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีฝนตกน้อยท่ีสุดในประเทศ ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 1 ,000-1,250 มิลลิเมตรต่อปี 
อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27 องศาเซลเซียส สูงสุดเดือนเมษายน - พฤษภาคม ประมาณ 36 องศาเซลเซียส และ
ต่ าสุดในเดือนธันวาคม - มกราคม ประมาณ 18 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 
โดยตกหนักท่ีสุดในเดือนกันยายน และท้ิงช่วงในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม ฝนส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไปตกใน



แถบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง และด้านตะวันออกของพื้นท่ีจังหวัดอุณหภูมิอยู่ ระหว่าง 13 - 38 องศาเซลเซียส  
แต่ในฤดูหนาวบริเวณเชิงเขาหรือหุบเขาในพื้นท่ีอ าเภอสวนผ้ึง  และอ าเภอบ้านคาจะมีสภาพอากาศหนาวมาก 
เฉล่ีย 8-15 องศาเซลเซียส และเป็นจังหวัดท่ีมีปริมาณโอโซนมากท่ีสุดติดอันดับของโลก 
 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  
 เศรษฐกิจ 

 จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันตก จากการประมาณในไตรมาส
แรกในปี 2553 ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ราชบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP) คิดเป็นมูลค่า 120,200 ล้านบาท มากเป็นอันดับ 17 ของประเทศ และมีรายได้ต่อประชากร (GPP PER 
CAPITA) สูงถึง 144,062 บาท เป็นอันดับท่ี 13 ของประเทศ จังหวัดราชบุรีมีการลงทุนทางอุตสาหกรรมถึง 
1,100 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านบาท เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมีธุรกิจการค้า
ประเภทสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เป็นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์กลาง
ตลาดผักผลไม้ในภูมิภาค โดยเป็นหนึ่งในตลาดกลางสินค้าเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุด แห่งหนึ่งของประเทศไทย 
นอกจากนั้นยังมีตลาดสดและตลาดนัดในท้องท่ีต่าง ๆ ควบคู่กับการเล้ียงปศุสัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ ท่ีมี
มากในเขตอ าเภอปากท่อ และอ าเภอโพธาราม และยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า และก๊าซ
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมน้ าตาล และอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นต้น 
โดยจังหวัดราชบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัดท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยศูนย์กลางทางการค้าท่ี
ส าคัญจะกระจายอยู่ใน พื้นท่ีเมืองใหญ่ ได้แก่ เมืองราชบุรี และเมืองบ้านโป่ง เป็นต้น โดยเป็นท่ีต้ัง ศูนย์ และ
ส านักงานสาขาในเขตภูมิภาค ของบริษัทช้ันน าหลายๆ แห่ง เช่น ปตท. โตโยต้า เป็นต้น อีกท้ังเป็นจังหวัดท่ีมี
เศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉล่ียปีละประมาณ 5-6 % ท าให้มีการลงทุนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ศูนย์การค้า โครงการท่ีอยู่อาศัย บริษัท ห้างร้านต่างๆ เป็นต้น  
 การอุตสาหกรรม  

        โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรีอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดส วนใหญ จะอยู ในด าน
อุตสาหกรรมการเกษตร ผลผลิตท่ีได ไม คงท่ี ขึ้นอยู่  กับสภาพตามฤดูกาล ท าให้ ระดับรายได ไม
แน นอน ซึ่งส วนใหญ จะเป นโรงสีข 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 ขณะท่ีผลผลิตข้าวมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับ 



ปี 2557 จากการที่ไม่มีโครงการแทรกแซงราคาข้าว ประกอบกับนโยบายการปรับ โครงสร้างการผลิตโดยการ
ปรับเปล่ียนการปลูกข้าวในพื้นท่ีเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่นหรือกิจกรรมอื่นท่ีมีความ
เหมาะสม และให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
 ภาวะการค้าทั่วไป 

          ภาวะเศรษฐกิจโดย รวมของจังหวัด มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ลดลงร้อยละ 7.14 เมื่อเทียบกับเดือน
ท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ และธุรกิจก่อสร้าง อัตราเงินเฟ้อ ในช่วง
เดือน ม.ค.-ก.ค. 52 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 51 ลดลงร้อยละ 0.3 เป็นการลดลงของดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ท่ีไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 4.6 สินค้าอุปโภคบริโภค  สินค้าส่วนใหญ่ราคายังทรงตัวและปริมาณ
มีเพียงส าหรับผู้บริโภค 
 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 

The Resort Water Park  มหัศจรรย์สวนน้ ากลางหุบเขาในอ าเภอสวนผ้ึง แห่งแรกและแห่งเดียวใน
ราชบุรี  โอบล้อมด้วยทิวเขาบรรยากาศสวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติป่าตะวันตกสุดเขตประเทศไทย  สดช่ืน
เย็นฉ่ ากับสวนน้ าและเครื่องเล่นสไลเดอร์  ตกแต่งเนรมิตรสวนน้ าเป็นป้อมปราสาทนครเมืองแห่งความสนุก  
ค่าบัตรผ่านเข้าสวนน้ าเพียง 120 บาท ส าหรับผู้ใหญ่ และ 80 บาท ส าหรับเด็ก ภายในสวนน้ าเปิดบริการท่ีพัก
ออกแบบเป็นบ้านเมืองในนิยาย ตกแต่งภายในสวยงาม ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน คุ้มค่าสูงสุดส าหรับ
วันหยุดพักผ่อนของคุณ สอบถามเพิ่มเติม โทร.081- 763 9336 
 ตลาดน้ าด าเนินสะดวก ต้ังอยู่ใน จังหวัดราชบุรี และยังเช่ือมไปถึง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงครามเข้าด้วยกันตลาดน้ าด าเนินสะดวกจะเริ่มค้าขายกันต้ังแต่ 05.00-12.00 น. สินค้าท่ีมีให้เลือกซื้อ 
ก็จะมีท้ังของกิน ของใช้ และของท่ีระลึกมากมาย รวมถึงสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติ 
 ตลาดน้ าสวนผ้ึง Veneto พร้อมแล้วท่ีจะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ท้ังผู้ท่ีก าลังมองหาสถานท่ีพักผ่อน
อันแสนโรแมนติก และศูนย์การค้าสุดอลังการกับรูปแบบของอาคารและร้านค้าท่ีออกแบบมาอย่างลงตัว เพื่อ
ความสนุกสนานในการจับจ่าย และเลือกซื้อสินค้า โดยร้านค้าตลาดน้ า Veneto ถูกออกแบบอย่างมีสไตล์และ
มีเอกลักษณ์ ภายใต้กล่ินอายอันแสนโรแมนติกของ Santorin ด้วยความโดดเด่นของตัวอาคารสีขาวสะอาดตา
ตัดกับสีน้ าเงินสด ท่ามกลางเทือกเขาท่ีเขียวขจีจนมีเอกลักษณ์และรูปแบบท่ีไม่เหมือนใคร อีกท้ังยั งได้ต่ืนตา
และเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจของลานน้ าพุ หอระฆัง และสวนหย่อม โดยจะเริ่มเปิดให้
ท่องเท่ียวเดือนตุลาคม 2556 
 วัดหนองหอย เป็นวัดท่ีสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2416 ต้ังอยู่ ในเขต ต าบลเขาแร้ง อ าเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กม. เป็นท่ีต้ังของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม มี
ความสูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ประชาชนทัวไปเรียกกันว่า “เขาเจ้าแม่กวนอิม วัดหนองหอย” ซึ่งต้ัง
บนยอดเขาแร้งและอีกด้านหนึ่งของยอดเขา (เขาพระใหญ่) ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี  
(หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดท่ีมีผู้ศรัทธานิยมมาไหว้พระกันมาก ในปัจจุบันนี้วัดหนองหอยเป็นท่ีรู้จักของสาธุชน
ท่ัวไป ท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นท่ีล่ าลือกันว่ามีความศักด์ิสิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขออะไรก็จะได้ดังใจ จะมี
ผู้คนมาสักการะบูชากันมิขาด โดยเฉพาะในวันเทศกาลหรือวันหยุด 
 พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน ท่ีต้ัง วัดถ้ าสิงโตทอง ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็น
อาคาร 2 ช้ัน ในช้ันแรกประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นห้องสมุด มีหนังสือหลาย
ประเภท เช่น หนังสือวิชาการ หนังสือกฎหมาย และอีกหลายเล่มท่ีน่าสนใจ บรรยากาศภายในห้องตกแต่งได้
เป็นระเบียบ เงียบสงบ เหมาะกับเป็นท่ีอ่านหนังสืออย่างดี  ด้านหลังจะมีบันไดและลิฟท์ขึ้นไปยังช้ันท่ีสอง 



ระหว่างทางเดินมีรูปภาพติดฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติพระพุทธเจ้า ภายในเป็นห้องของช้ันท่ีสอง จะจัดแสดง
หุ่นขี้ผ้ึง อดีตสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ และพระอริยสงฆ์ 18 รูป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ และท่านผู้หญิง มณฑินี  มงคลนาวิน เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีพระราชทานนามสกุล “มงคลนาวิน” เมื่อวันท่ี 14 
ธันวาคม พ.ศ. 2457-2557  ด าเนินการโดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ และท่านผู้หญิง มณฑินี  มงคลนาวิน 
 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 ห่างจากอ าเภอสวนผ้ึงประมาณ 40 กิโลเมตร และห่างจาก จังหวัดราชบุรี ประมาณ  
100 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียว แห่งหนึ่งท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในเทือกเขาตะนาวศรี 
คือจุดชมวิวเขากระโจม ซึ่ งสามารถมองเห็น ท้ังประเทศไทยและประเทศพม่า มี ไม้ป่านานาชาติ  
อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิหนาวเย็น ท้ังปี  เหมาะส าหรับนักท่องเ ท่ียวผู้ ช่ืนชอบธรรมชาติป่า เขา 
และรักการผจญภัย เป็นขุดชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกท่ีสวยงามของสวนผ้ึง หากวัน
ไหนฟ้าฝนเป็นใจในยามเช้าก็จะได้เห็นทะเลหมอกงดงามาก 
 โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  พลับพลาท่ี
ประทับ สร้างเพื่อเตรียมรับเสด็จในหลวง (สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555) โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเส่ือมโทรม
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เดิมพื้นท่ีโครงการเป็น
ฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ มีการใช้ดินอย่างผิดวิธี ท าให้หน้าดินเสียหาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เกิดความ
แห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้ หรือปลูกได้แต่ผลผลิตลดลงมาก พื้นท่ีถูกปล่อยท้ิงร้าง บางส่วนมีการขุดลูกรัง 
ไปขาย ดินสวนใหญ่เป็นดินต้ืน เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและปนกรวด  มีช้ันดานแข็งอยู่ข้างล่างลึกประมาณ 
40 เซนติเมตร จากผิวดินบนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร 
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้มฯ ครั้งแรก เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2529 ได้มี
พระราชด าริ “ให้ด าเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเส่ือมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้  
โดยการทดสอบวางแผน และจัดระบบปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม” 
 เถ้า ฮง ไถ่  ถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาท่ีเก่าแก่คู่เมืองราชบุรี โดยเริ่มต้ังแต่ปีพ.ศ 2476 
นายซ่งฮง แซ่เตีย ได้มาพบแหล่งดินท่ีจังหวัดราชบุรี จึงได้ชวนพรรคพวกมาต้ังโรงงานผลิตไหน้ าปลา  
โอ่งน้ าไม่มีลาย กระถางต้นไม้ เป็นโรงงานแรกของราชบุรี และต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน จนมาถึงทายาทรุ่นท่ี 3 คุณวศินบุรี (ต้ิว) สุพานิชวรภาชน์ เล็งเห็นถึงการอยู่รอดของโรงงานท่ีใน
ขณะนั้นมีการแข่งขันสูง มีโรงโอ่งเกิดขึ้นมากมายถึง 20 กว่าโรง เกิดภาวะโอ่งล้นตลาด และยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป 
คนต้องการโอ่งน้ าเก็บน้ าน้อยลง จึงได้พัฒนางานเซรามิกท่ีหลุดกรอบเดิมๆ ออกมาเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์ท่ี
สวยงามร่วมสมัยและใช้สอยได้จริง  ไม่ได้มีเพียงสีน้ าตาล เขียวไข่กาเหมือนเช่นแต่ก่อน แต่มีสีกว่า 600 กว่าสี
ในปัจจุบัน และรูปแบบแปลกใหม่เกิดข้ึนอยู่เสมอ 
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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 

เว็บไซต์เท่ียวราชบุรี http://www.xn--b3czk4afcy3gxah5a1g4e.com/ 


