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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดราชบุรี 

 
๒.๑ ประวัติความเป็นมา 
  "จังหวัดราชบุรี" มีชื่ออันเป็นมงคลยิ่ง หมายถึง “เมืองพระราชา” เป็น
เมืองเก่าแก่ เมืองหนึ่ งของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค้นของนัก
ประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่า ดินแดนแถบลุ่มแม่น ้าแม่กลองแห่งนี เป็นถิ่น
ฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีความรุ่งเรืองมาตั งแต่อดีต จาก
หลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุจ้านวนมาก ท้าให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนตั งถิ่น
ฐานในบริเวณนี ตั งแต่ยุคหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่
ต้าบลคูบัว อ้าเภอเมืองราชบุรี  
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จักรี ได้เคยด้ารงต้าแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย ซึ่งในช่วงปลายสมัย กรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองราชบุรี เป็นเมืองหน้าด่านที่ส้าคัญเป็น
สมรภูมิการรบหลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้
ยกทัพมาตั งรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายครั ง  ครั งที่ส้าคัญที่สุด คือ สงครามเก้าทัพ  
 ต่อมา พ.ศ. ๒๓๖๐ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างก้าแพง
เมืองใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่น ้าแม่กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ครั นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ.๒๔๓๗ ได้ทรงเปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาค โดยรวมหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ใกล้ชิดกันตั งขึ น
เป็นมณฑล และได้รวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี  เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ รวม ๖ เมือง ตั งขึ นเป็นมณฑลราชบุรี โดยตั งที่บัญชาการมณฑล ณ เมืองราชบุรี ทางฝั่งขวา
ของแม่น ้าแม่กลอง (ต่อมาเป็นที่ตั งของศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่าและในปัจจุบันเป็นที่ตั งของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี) และในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ย้ายที่บัญชาการจากฝั่งซ้ายกลับมาตั งรวมอยู่แห่ง
เดียวกับศาลาว่าการมณฑลราชบุรีทางฝั่งขวาของแม่น ้าแม่กลอง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ เมื่อได้มีการยกเลิกการ
ปกครองแบบมณฑลทั งหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็น "จังหวัดราชบุรี" จนถึงปัจจุบัน 
 

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดราชบุรี 
   ⏵ ตราประจ าจังหวัด คือ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ 2 สิ่ง ได้แก่ พระแสงขรรค์ชัย
ศรีประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว และฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทอง หมายถึง เครื่อง
แสดงถึงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 

  ⏵ ดอกไม้ประจ าจังหวัด คือ ดอกกัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5–15 เมตร ผลัดใบ
เรือนยอดกลมหรือรูปร่มแผ่กว้างใบประกอบขนนกออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน 
  ⏵ ต้นไม้ประจ าจังหวัด คือ ต้นโมกมัน ลักษณะทั่วไป สูง 8-20 เมตร เปลือกต้นสีเทาอ่อน
ถึงสนี ้าตาล มีขนสั นนุ่ม ออกดอกระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 
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๒.๒ ลักษณะทางกายภาพ 
 

 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื นที่ราบ 

ราบลุ่มแม่น ้าแม่กลองสู่ภูเขาสูง มีเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวเป็นแนวพรมแดนไทย-เมียนมาร์ ตั งอยู่ละติจูด
ที่ ๑๓ องศา ๐๙ ลิปดาเหนือ ถึง ๑๓ องศา ๕๗ ลิปดาเหนือ และลองติจูด ๙๙ องศา ๑๐ ลิปดาตะวันออก ถึง 
๑๐๐ องศา ๐๓ ลิปดาตะวันออก มีพื นที่ทั งหมด ๕,๑๙๖.๔๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๒๔๗,๗๘๙ ไร่ เป็น
ร้อยละ ๑.๐๑ ของประเทศ และอันดับที่ ๔๒ ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลขที่ ๔ ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี  

 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอด่านมะขามเตี ย อ้าเภอท่าม่วง และอ้าเภอท่ามะกา 
    จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับอ้าเภอเขาย้อย และอ้าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอก้าแพงแสน อ้าเภอเมืองนครปฐม อ้าเภอสามพราน 
    จังหวัดนครปฐม อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอ้าเภอ 
    บางคนที อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
   แผนภูมิ ๒-๑ : ที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ สภาพภูมิประเทศ 
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 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีแบ่งตามระดับความสูงของพื นที่ โดยพื นที่ของจังหวัดส่วนใหญ่ 
ร้อยละ ๖๐ เป็นพื นที่ราบและราบลุ่ม ระดับความสูงต่้ากว่า ๑๐๐ เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง  
พบมากทางด้านตะวันออกบริเวณสองฝั่งแม่น ้าแม่กลองในเขตอ้าเภอเมืองราชบุรี อ้าเภอบ้านโป่ง อ้าเภอ 
โพธาราม อ้าเภอด้าเนินสะดวก อ้าเภอบางแพ อ้าเภอปากท่อ และอ้าเภอวัดเพลง  
 ส่วนพื นที่ทางตอนกลางลาดมาทางตะวันตกเป็นที่ลาดเชิงเนินและที่ลาดเชิงเขาระดับความสูงของ
พื นที่อยู่ระหว่าง ๑๐๐ - ๗๕๐ เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง มีแม่น ้าภาชีและล้าห้วยสาขาเป็นสายน ้า
หลักพบในเขตอ้าเภอสวนผึ ง อ้าเภอบ้านคา อ้าเภอจอมบึง และด้านตะวันตกของอ้าเภอปากท่อ อ้าเภอเมือง
ราชบุรี อ้าเภอโพธาราม และอ้าเภอบ้านโป่ง 
 ส้าหรับพื นที่ภูเขาสูง ระดับความสูงตั งแต่ ๗๕๐ เมตรขึ นไป พบกระจายเป็นกลุ่มทางด้านตะวันตก
เฉียงใต้ บริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรีที่สูงชันด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และเขต
แดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรีมีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วย ป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ 
พบในเขตอ้าเภอสวนผึ ง อ้าเภอบ้านคา และอ้าเภอปากท่อด้านตะวันตก 
 ซึ่งเมื่อพิจารณาในมุมมองของยุทธศาสตร์พบว่าความส้าคัญของภูมิประเทศสามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านการมีแม่น ้าหลักของจังหวัด ท้าให้เป็นพื นที่ราบ และราบลุ่ม  
ซึ่งเหมาะต่อการส่งเสริมการเกษตร และในตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นพื นที่ป่าเขา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาใน
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดการพื นที่ป่าต้นน ้า  เพ่ือเป็นหลักประกันการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
จังหวัดต่อไป 
 
๒.๔ สภาพภูมิอากาศ 
  

 จังหวัดราชบุรี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แต่เนื่องจากมี
เทือกเขาตะนาวศรีกั นอยู่ท้าให้พื นที่ที่ติดกับเทือกเขามีฝนตกน้อย โดยฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน และมัก
ทิ งช่วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ท้าให้สภาพอากาศของราชบุรีมี ๓ ฤดู คือ  
 ฤดูฝน มี ๒ ช่วง ช่วงแรก เริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ช่วงที่สอง เดือนกันยายนถึง
กลางเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือมาปะทะแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี ท้าให้มีฝนตกชุกและตกหนักแถบอ้าเภอสวนผึ ง อ้าเภอบ้านคา อ้าเภอจอมบึง และอ้าเภอโพธาราม 
ท้าให้เกิดอุทกภัยและน ้าป่าไหลหลากจากเทือกเขาเป็นประจ้าทุกปี       
 จากข้อมูลปริมาณน ้าฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี พบว่า ปริมาณฝนมากท่ีสุดต่อเดือน 
วัดได้ ๔๔๑.๕ มิลลิเมตร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริมาณฝนมากที่สุดต่อปี วัดได้ ๑,๕๑๓.๑ มิลลิเมตร 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และปริมาณฝนน้อยที่สุดต่อปี วัดได้ ๙๐๒.๗ มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 ฤดูหนาว เริ่มตั งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีอุณหภูมิต่้าที่สุดวัดได้ ๙.๘ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

 ฤดูร้อน เริ่มตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานีอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดราชบุรี อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ ๔๑.๕ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

สิ่งที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดใช้เป็นประเด็นส้าคัญในการพัฒนาคือการวางมาตรการในการจัดการ
กับพื นที่ที่ติดกับเทือกเขา ซึ่งมีฝนตกน้อย โดยฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน และมักทิ งช่วงในเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม โดยการจัดสร้างหรือพัฒนาแหล่งน ้า พร้อมทั งการรักษาพื นที่ต้นน ้าของจังหวัดไว้   
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และในขณะเดียวกัน ได้พิจารณาถึงการมีพื นที่กักเก็บน ้าที่เชื่อมโยงตลอดล้าน ้าหลักในรูปแบบของแก้มลิง
ตลอดล้าน ้า มีที่กักเก็บน ้าในพื นที่การเกษตร เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ที่จะไม่เกิด
ผลกระทบเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
 

๒.๕ ข้อมูลการปกครอง/ประชากรและชาติพันธุ์ 
  

 เขตการปกครอง 
  จังหวัดราชบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐  อ้าเภอ ๑๐1 ต้าบล  ๙๗๗ หมู่บ้าน ส้าหรับ 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง  
เทศบาลต้าบล ๓๐ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล ๗๗ แห่ง 
 

ตาราง ๒–๑ : แสดงเขตการปกครองจังหวัดราชบุรี 

ล าดับที่ อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
 

ตั้งเมื่อ 
 

จ านวน 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 
 ต าบล หมู่บ้าน 

๑ เมืองราชบุรี  ๔๓๐.๒๙๘ ร.ศ. ๑๑๘ 21 ๑๘๗ ๑ ๔ ๑๗ 
๒ บ้านโป่ง ๓๖๖.๕๕๙ ร.ศ. ๑๑๔ ๑๔ ๑๘๓ ๒ ๔ ๑๑ 
๓ โพธาราม ๔๑๗.๐๐๙ พ.ศ. ๒๔๓๖ ๑๘ ๑๕๖ ๑ ๘ ๑๑ 
๔ ด้าเนินสะดวก  ๒๑๐.๒๗๑ พ.ศ. ๒๔๕๔ ๑๓ ๑๐๕   ๕ ๘ 
๕ ปากท่อ  ๗๕๗.๘๓๕ ร.ศ. ๑๑๘ ๑๒ ๘๕   ๒ ๑๐ 
๖ จอมบึง  ๗๗๒.๐๕๔ พ.ศ. ๒๔๓๘ ๖ ๙๐   ๒ ๖ 
๗ บางแพ  ๑๗๒.๕๙๗ พ.ศ. ๒๔๕๗ ๗ ๖๕   ๒ ๔ 
๘ วัดเพลง  ๓๗.๘๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๙ ๓ ๒๘   ๑ ๓ 
๙ สวนผึ ง ๑,๐๐๕.๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๖ ๔ ๓๗   ๒ ๔ 

๑๐ บ้านคา  ๑,๐๒๖.๘๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓ ๔๑    - ๓ 
รวม ๑๐1 ๙๗๗ ๔ ๓๐ ๗๗ 

 (ท่ีมา : ท่ีท้าการปกครองจังหวัดราชบุรี) 
 

แนวคิดของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จึงให้ความส้าคัญกับการพัฒนาที่เชื่อมอ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน พร้อม
ทั งบูรณาการการพัฒนาของจังหวัดกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล  และองค์การบริหารส่วนต้าบล เพ่ือการหนุนเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาใน
พื นที่ที่เข้าถึงประชาชน และท้าให้มีพลังของยุทธศาสตร์การพัฒนามากขึ น โดยสิ่งที่ส้าคัญและเร่งด่วนคือ
การบูรณาการทรัพยากรทั งคน งบประมาณ ของระดับพื นที่ในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาร่วมของจังหวัดที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ 

 

 จ านวนประชากรแยกเพศและครัวเรือน พ.ศ. ๒๕61 
  จังหวัดราชบุรีมีจ้านวนประชากรทั งสิ น ๘73,518 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ้านวน  
๔๔7,386 คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒2 เพศชาย จ้านวน ๔๒6,132 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗9 
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

 
ตาราง ๒-๒ : แสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน รายอ าเภอ ปี พ.ศ. ๒๕61 

อ าเภอ 
ประชากร จ านวน 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
เมืองราชบุรี 100,285 ๑๐3,464 ๒๐3,749 ๗7,118 
บ้านโป่ง ๘๒,๖06 90,220 ๑๗๒,826 ๖5,343 
โพธาราม ๖๕,857 ๗๐,921 ๑๓๖,778 ๔9,790 
ด้าเนินสะดวก ๔4,800 ๔๘,286 ๙๓,086 ๒๘,836 
ปากท่อ ๓3,240 ๓๔,571 ๖๗,811 ๒3,325 
จอมบึง ๓๑,543 ๓๒,506 ๖4,049 22,879 
บางแพ ๒๑,527 ๒๓,258 ๔๔,๗85 16,030 
วัดเพลง ๕,๘41 ๖,๓50 ๑๒,191 4,064 
สวนผึ ง ๒๗,532 ๒5,472 ๕3,004 ๑๗,616 
บ้านคา ๑๒,901 ๑๒,338 ๒๕,239 ๙,364 

รวม ๔๒6,132 ๔๔7,386 ๘73,518 ๓14,365 
 ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดราชบุรี ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
 
 จังหวัดราชบุรีมีประชากรในช่วงอายุ ๒๖ – ๔๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓5.71 มากที่สุด รองลงมาช่วงอายุ  
๕๐ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑6.13 และ ๑๘ – ๒๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๑.21 ส่วนประชากรน้อยที่สุด ในช่วงอายุ 
๑๐๐ ขึ นไป ซึ่งแสดงว่า จังหวัดราชบุรีมีจุดแข็งในด้านที่มีประชากรในวัยแรงงานมากที่สุด ดังแสดงในตาราง 

 
ตาราง ๒-๓ : ตารางแสดงช่วงอายุของประชากรในจังหวัดราชบุรี (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

ช่วงอายุ เพศชาย  เพศหญิง  รวม  
คน % คน % คน % 

อายุน้อยกว่า ๑ ปี เต็ม 3,944 0.96 ๓,491 ๐.๘1 ๗,435 ๐.88 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี ๘,410 ๒.๐4 ๗,637 ๑.76 ๑๖,047 ๑.๙0 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี ๑3,086 ๓.18 ๑2,496 2.87 ๒5,582 ๓.02 
๖ ปีเต็ม – ๑๑ ปี ๒๙,774 ๗.22 ๒๘,369 ๖.52 ๕๘,143 ๖.86 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ปี ๑๕,850 ๓.๘5 ๑4,970 ๓.๔4 ๓๐,820 ๓.๖4 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ปี ๑๕,159 ๓.68 ๑๔,535 ๓.34 29,694 ๓.51 
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ปี 49,521 ๑๒.01 ๔5,492 ๑๐.45 ๙5,013 ๑๑.21 
๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปี ๑๕1,260 ๓๖.68 ๑๕1,497 ๓4.79 ๓๐2,757 ๓5.71 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปี ๖3,055 ๑5.29 ๗3,652 ๑๖.92 ๑๓6,707 ๑6.13 
๖๑ ปีเต็ม – ๖๙ ปี ๓3,478 8.12 41,487 ๙.53 ๗4,965 ๘.85 
๗๐ ปีเต็ม – ๘๙ ปี ๒7,353 ๖.64 ๓8,965 ๘.95 ๖6,318 ๗.83 
๙๐ ปีเต็ม –๑๐๐ ปี ๑,482 ๐.36 ๒,724 ๐.63 4,206 ๐.50 
มากกว่า ๑๐๐ ปี 79 ๐.๐2 151 ๐.๐4 230 ๐.๐3 
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

รวม ๔๑2,451  ๔๓๔,959  ๘๔7,917  
 ที่มา : ท่ีท้าการการปกครองจังหวัดราชบุรี ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
 

จากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จังหวัดราชบุรีจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ น แนวโน้มดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานของจังหวัด โดยเฉพาะในภาคเกษตรและภาคบริการของประเทศ 
และจังหวัด ซึ่งจะเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ น ปัจจุบันเริ่มมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท้างาน
ในจังหวัด เป็นจ้านวนมาก นอกจากนั นคนในวัยแรงงานของจังหวัดราชบุรีจะต้องรับภาระในการเลี ยงดูผู้สูงอายุ
มากขึ น เนื่องจากสัดส่วนคนในวัยแรงงานมีน้อยลงและผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ น ดังนั น จังหวัดราชบุรีจึงต้อง
เตรียมการรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ นในอนาคต ทั งด้านการสร้างระบบสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการออมที่พอเพียง
หลังเกษียณ การให้มีบริการสาธารณสุขที่ดี และการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ท้างานหรือท้าประโยชน์แก่สังคม
ได้มากขึ น 

 ศาสนา  
  ประชากรในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๑๖ นับถือศาสนาคริสต์
ร้อยละ ๐.๗๙ นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๐.๐๓ โดยมีวัดในพระพุทธศาสนา ๓92 วัด โบสถ์ในคริสต์ศาสนา
19 แห่งและมัสยิด 4 แห่ง รวมทั งสิ น ๔28 แห่งแยกตามอ้าเภอ ดังแสดงในตาราง 
 
    ตาราง ๒-๔ : แสดงจ านวนวัด ที่พักสงฆ์ โบสถ์ มัสยิด ศูนย์อบรมจริยธรรมฯ และศูนย์พระพุทธศาสนา 

อ าเภอ 

จ านวน โบสถ์
คริสต์
จ านวน 
(แห่ง) 

มัสยิด
จ านวน 
(แห่ง) 

มหานิกาย 
จ านวน 
(แห่ง) 

ธรรมยุต 
จ านวน 
(แห่ง) 

ที่พักสงฆ์ 
(แห่ง) 

อนัมนิกาย
จ านวน 
(แห่ง) 

เมืองราชบุรี 82 ๑6 5 - 3 1 
บ้านโป่ง ๕๖ 3 - ๑ 7 1 
โพธาราม ๗4 1 10 - - 2 
ด้าเนินสะดวก ๒7 - - - 2 - 
ปากท่อ 58 6 19 - 1 - 
จอมบึง 33 3 19 - 3 - 
บางแพ ๒6 5 1 - - - 
วัดเพลง ๗ - - - 1 - 

อ าเภอ 

จ านวน โบสถ์
คริสต์
จ านวน 
(แห่ง) 

มัสยิด
จ านวน 
(แห่ง) 

มหานิกาย 
จ านวน 
(แห่ง) 

ธรรมยุต 
จ านวน 
(แห่ง) 

ที่พักสงฆ์ 
(แห่ง) 

อนัมนิกาย
จ านวน 
(แห่ง) 

       
สวนผึ ง ๑7 4 28 - 2 - 
บ้านคา 14 5 16 - - - 
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

รวม ๓94 43 98 ๑ 19 4 
   ที่มา : ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุร ีและ ส้านักงานวฒันธรรมจังหวัดราชบุร ี(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕62)  

 
สิ่งที่จังหวัดจะมุ่งเน้นอย่างส้าคัญ คือการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสิทธิการนับถือศาสนา และ 

การพัฒนาพื นที่ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการมีวัดวาอารามที่สวยงาม และมีชื่อเสียง การบูรณาการหลักธรรม
ทางศาสนา สู่การพัฒนาชุมชน การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมโดยสามารถเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ พร้อมทั งการน้าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม  
 

 ชาติพันธุ์ 
  จังหวัดราชบุรีมีความหลากหลายทางเชื อชาติและเผ่าพันธุ์มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม
และประเพณีอันเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล เพราะสภาพภูมิประเทศท่ีเสริมให้เมือง
ราชบุรีเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพื นเมืองหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่
บริเวณชายแดนระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อพยพเข้ามาตั งรกราก ท้าให้เมืองราชบุรี
ประกอบด้วยชนหลายเชื อชาติรวม ๘ ชาติพันธุ์ ดังนี  
  ๑) ชาวไทยพื้นถิ่นราชบุรี อาศัยอยู่ในพื นที่อ้าเภอบางแพ ได้แก่ ต้าบลโพหัก ต้าบลวังเย็น 
และอ้าเภอวัดเพลง ได้แก่ ต้าบลวัดเพลง และต้าบลจอมประทัด 
  ๒) ชาวไทยเชื้อสายจีนราชบุรี มักอาศัยอยู่ในพื นที่เขตเมืองหรือตลาด คือย่านที่การ
คมนาคมสะดวกในอดีต ได้ยึดท้าเลที่อยู่ริมแม่น ้าอยู่คละปะปนกับชาวท้องถิ่นอ่ืนๆ ชุมชนของชาวจีนที่อาจ
เทียบได้ว่าเป็น“ไชน่าทาวน์แห่งราชบุรี” ได้แก่ ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เขตเทศบาลอ้าเภอบ้านโป่ง และ
เขตเทศบาลอ้าเภอโพธาราม 
  ๓) ชาวไทยเชื้อสายเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพื นที่อ้าเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ ต้าบลหน้าเมือง   
ห้วยไผ่ คุ้งกระถิน คุ้งน ้าวน และต้าบลพงสวาย อ้าเภอปากท่อ ได้แก่ ต้าบลปากท่อ ยางงาม ดอนทราย บ่อกระดาน
และต้าบลหนองกระทุ่ม อ้าเภอโพธาราม ได้แก่ ต้าบลบางโตนด และต้าบลเจ็ดเสมียน อ้าเภอบางแพ ได้แก่ 
ต้าบลบางแพ วัดแก้ว วังเย็น และต้าบลหัวโพ อ้าเภอวัดเพลง ได้แก่ ต้าบลวัดเพลง และต้าบลเกาะศาลพระ 
  ๔) ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงราชบุรี  ชาวกะเหรี่ยงราชบุรีก็คือประชากรประจ้าท้องที่ที่มี
บรรพบุรุษเคยเคลื่อนย้ายไปมามีความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอ่ืนๆ เช่น น้าของป่ามาแลกเปลี่ยนกับชาวเมือง
ราชบุรีมีวิถีการด้ารงชีพด้วยการท้าไร่ ท้านา และหาของป่า มีภาษาพูดเป็นของกลุ่มตนเอง อาศัยอยู่ในพื นที่
อ้าเภอสวนผึ ง ได้แก่ ต้าบลสวนผึ ง และต้าบลตะนาวศรี อ้าเภอบ้านคา ได้แก่ ต้าบลบ้านคา และต้าบลบ้านบึง 
อ้าเภอปากท่อ ได้แก่ ต้าบลยางหัก 
  ๕) ชาวไทยเชื้อสายมอญราชบุรี  อาศัยอยู่ในพื นที่อ้าเภอบ้านโป่ง ได้แก่ ต้าบลบ้านม่วง   
คุ้งพะยอม และต้าบลนครชุมน์ อ้าเภอโพธาราม ได้แก่ ต้าบลคลองตาคต สร้อยฟ้า ดอนกระเบื อง และต้าบล 
โพธาราม 
  ๖) ชาวไทยเชื้อสายลาวโส้ง (โซ่ง) ราชบุรี ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดเพชรบุรีและ
บางส่วนมาจากจังหวัดนครปฐม อาศัยอยู่ในพื นที่ดังนี  อ้าเภอด้าเนินสะดวก ได้แก่ ต้าบลดอนคลัง และต้าบล
บัวงาม อ้าเภอปากท่อ ต้าบลห้วยยางโทน อ้าเภอจอมบึง ต้าบลจอมบึง และอ้าเภอบางแพ ต้าบลดอนคา 
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  ๗) ชาวไทยเชื้อสายไทยยวนราชบุรี กระจายอยู่ในพื นที่อ้าเภอต่างๆ คือ อ้าเภอเมืองราชบุรี
ได้แก่ ต้าบลคูบัว ห้วยไผ่ ดอนตะโก อ่างทอง เจดีย์หัก หินกอง และต้าบลดอนแร่ อ้าเภอโพธาราม ได้แก ่
ต้าบลหนองโพ อ้าเภอบ้านโป่ง ได้แก่ ต้าบลหนองปลาหมอ และต้าบลหนองอ้อ อ้าเภอปากท่อ ได้แก่ ต้าบล
อ่างหิน ทุ่งหลวง และต้าบลบ่อกระดาน อ้าเภอจอมบึง ได้แก่ ต้าบลรางบัว อ้าเภอบางแพ ได้แก่ ต้าบลวัดแก้ว 
อ้าเภอสวนผึ ง ได้แก่ ต้าบลป่าหวาย และต้าบลท่าเคย 
  ๘) ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงราชบุรี อาศัยอยู่ในพื นที่อ้าเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ ต้าบล 
เขาแร้ง อ้าเภอโพธาราม ได้แก่ ต้าบลบ้านสิงห์ บ้านฆ้อง บ้านเลือก และต้าบลดอนทราย อ้าเภอบ้านโป่ง ได้แก่
ต้าบลกรับใหญ่ หนองกบ ปากแรต หนองอ้อ และต้าบลท่าผา อ้าเภอจอมบึง ได้แก่ ต้าบลจอมบึง และต้าบล
ปากช่อง 
 ในการจัดท้ายุทธศาสตร์ของจังหวัดเน้นการพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่า  
และมูลค่า โดยการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางประเพณี  และวัฒนธรรม พร้อมทั งการน้าความหลากหลายทาง
พหุวัฒนธรรมมาเพ่ิมค่าผ่านการพัฒนาภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์  ให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมกิจกรรม 
ประเพณี  เพ่ือการสืบสานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน  และการสร้างการรับรู้ในจังหวัด และ
วงกว้างเพ่ือการสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นแก่ประชาชน และการปลูกฝังการรักษาสิ่งที่ดีงามแก่เด็ก เยาวชน 
พร้อมทั งควรพิจารณาถึงการพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ สู่กระบวนการวิวัฒนาชุมชน
อย่างเหมาะสม สมดุล และไม่ท้าให้เกิดความเสื่อมเสียทางวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 
๒.๖ สภาพเศรษฐกิจ 

 

 ภาคเกษตร 
 จังหวัดราชบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ณ 
ราคาประจ้าปี ๒๕60 เท่ากับ ๑72,591 ล้านบาท มีมูลค่าลดลงจากปี ๒๕59 จ้านวน 2,051 ล้านบาท  
โดยมีสาขาการผลิตที่ส้าคัญอันดับที่ ๑ คือ  สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า ๔1,476 ล้านบาทโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ขึ นอยู่กับการผลิตนอกภาคเกษตรมีมูลค่า ๑47,114 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.24 และการผลิตภาคการเกษตร มีมูลค่า ๒5,๔77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.77 การผลิตทั ง ๒ ภาค
จ้าแนกออกเป็น ๑๖ สาขา ดังนี  

๑. สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มูลค่า ๒5,477 ล้านบาท ร้อยละ 14.77 
๒. สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า 41,476 ล้านบาท ร้อยละ 24.04 
๓. สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา มูลค่า 38,403 ล้านบาท ร้อยละ 22.25 
๔. สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ มูลค่า ๑5,982 ล้านบาท ร้อยละ 9.26 
๕.* สาขาอ่ืนๆ (๑๒ สาขา) มูลค่า 51,250 ล้านบาท ร้อยละ 29.70 

 
 ๑) พื้นที่การเกษตรจังหวัดราชบุรี 
 ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกข้าวใน
เขตที่ราบลุ่มแม่น ้าแม่กลอง มีการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ เช่น มีการปลูกข้าวมากในพื นที่ อ.ปากท่อ, อ.เมือง
ราชบุรี, อ.โพธาราม พื นที่ ๕3,035 ไร่ 48,411.77 ไร่ และ 47,996.77 ตามล้าดับ มีการปลูกพืชไร่ ใน
พื นที่ อ.จอมบึง, อ.บ้านคา, อ.โพธาราม พื นที่ 121,243.25 ไร่, 90,560 ไร่ และ 63,851.90 ไร่ 
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ตามล้าดับ การปลูกไม้ผล ปลูกมากในพื นที่ อ.ด้าเนินสะดวก, อ.เมืองราชบุรี, อ.บางแพ พื นที่ปลูก 47,939ไร่, 
12,823 ไร่ และ 10,418 ไร่ ตามล้าดับ  นอกจากนั นเป็นการปลูกมะม่วง ชมพู่ทับทิมจันทร์ องุ่น และเป็น
การปลูกพืชผัก ซึ่งสิ่งที่จังหวัดจะให้ความส้าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน ้า และดิน ที่มีคุณภาพ และมีความเพียงพอต่อการส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรปลอดภัยที่
เป็นมิตรกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการส่งเสริมการเกษตรนาข้าว พืชผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้
ประดับของจังหวัด ซึ่งเป็นผลผลิตหลักส้าคัญ ดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง ๒-๕ : แสดงพื้นที่การท าการเกษตรในจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๗ – ๒๕61 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ท าการเกษตร (ไร่) 

ท านา ท าไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ไม้ดอกไม้
ประดับ 

ปี ๒๕๕๗ 
เมืองราชบุรี ๕๘,๐๐๗ ๑๙,๙๗๔ ๗,๕๔๐ ๑๒,๘๓๕ ๑๔,๖๒๑ ๕๖๕ 
บางแพ ๑๕,๓๘๕ ๒,๓๙๒ ๑,๘๓๑ ๑๒,๐๔๖ ๒,๓๐๓ ๘๓๑ 
บ้านโป่ง ๖๒,๑๑๙ ๔๒,๔๐๒ ๖,๙๐๘ ๔,๕๑๙ ๑,๒๕๗ ๓๙๗ 
จอมบึง ๓๙,๘๕๘ ๑๕๑,๐๑๖ ๑๑,๕๓๕ ๔,๓๒๒ ๑๘,๗๙๕ ๖๙๒ 
ด้าเนินสะดวก ๑,๔๑๗ ๕๗๒ ๑๑,๘๕๘ ๕๕,๑๙๙ ๒๕,๒๒๙ ๗๗๗ 
ปากท่อ ๗๐,๗๒๙ ๓๒,๒๒๖ ๑๔,๘๘๖ ๑๐,๘๕๒ ๒๑,๙๘๘ ๒๙๒ 
โพธาราม ๕๖,๘๙๑ ๖๑,๑๘๒ ๓,๒๗๓ ๔,๑๒๐ ๓,๓๐๑ ๑,๔๙๑ 
วัดเพลง ๖,๕๓๘ 0 ๑,๓๕๒ ๙๑๓ ๕,๔๗๙ 0 
สวนผึ ง ๗๘๓ ๔๑,๓๖๔ ๓,๕๘๗ ๗,๗๕๑ ๒๒,๒๙๙ ๗๑ 
บ้านคา ๗๖ ๑๐๕,๐๙๐ ๔,๖๗๘ ๓,๒๓๕ ๑๕,๖๘๑ ๑๘ 

รวม ๓๑๑,๘๐๓ ๔๕๖,๒๑๘ ๖๗,๔๔๘ ๑๑๕,๗๙๒ ๑๓๐,๙๕๓ ๕,๑๓๔ 
ปี ๒๕๕๘ 
เมืองราชบุรี ๔๙,๖๑๗ ๑๙,๙๗๔ ๗,๕๔๐ ๑๒,๘๓๕ ๑๔,๖๒๑ ๕๖๕ 
บางแพ ๑๕,๓๔๓ ๒,๓๙๒ ๑,๘๓๑ ๑๒,๐๔๖ ๒,๓๔๕ ๘๓๑ 
บ้านโป่ง ๖๐,๖๓๔.๗๕ ๔๓,๐๗๕ ๖,๘๑๐.๗๕ ๔,๕๑๒.๒๕ ๑,๓๘๙.๕๐ ๓๖๔ 
จอมบึง ๓๕,๒๑๔ ๑๒๐,๕๗๐ ๑๑,๙๙๘ ๔,๑๙๔ ๑,๗๓๕.๘๙ ๖๒๗ 
ด้าเนินสะดวก ๑,๔๑๕ ๕๗๒ ๑๑,๒๑๓ ๕๕,๔๒๘ ๒๖,๑๔๕ ๖๖๐ 
ปากท่อ ๖๓,๒๘๒ ๓๒,๒๒๖ ๑๔,๘๖๖ ๑๐,๘๕๒ ๒๑,๙๘๘ ๒๙๒ 
โพธาราม ๕๖,๘๙๑.๐๐ ๖๑๗๐๖.๒๕ ๓,๔๑๖ ๔,๒๓๖ ๓,๓๒๗.๕๐ ๑,๔๙๙ 
วัดเพลง ๖,๕๓๘ 0 ๑,๓๕๒ ๙๑๓ ๕,๔๗๙ 0 
สวนผึ ง ๔๔๗ ๓๘,๓๘๘ ๓,๔๙๐ ๗,๗๙๒ ๒๒,๖๗๐ ๗๘ 
บ้านคา ๒๐ ๑๐๔,๒๙๐ ๔,๖๗๘ ๓,๒๘๕ ๑๕,๖๘๑ ๑๓ 

รวม ๒๘๙,๔๐๑.๗๕ ๔๒๓,๑๙๓ ๖๗,๑๙๔.๗๕ ๑๑๖,๐๙๓.๒๕ ๑๑๕,๓๘๑.๘๙ ๔,๙๒๙ 
ปี ๒๕๕๙ 
เมืองราชบุรี ๕๕,๕๐๖ ๑๗,๘๑๐ ๗,๘๗๘ ๑๒,๙๑๒ ๑๔,๖๑๒ ๕๐๓ 
บางแพ ๑๓,๖๐๔ ๒,๓๕๗ ๒,๑๐๗ ๑๒,๖๘๑ ๓,๖๐๕ ๑,๐๗๗ 
บ้านโป่ง ๕๕,๑๓๐ ๔๕,๑๒๗ ๖,๘๒๖ ๔,๕๕๖.๒๕ ๑,๓๘๙.๕๐ ๓๖๔ 
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อ าเภอ 
พ้ืนที่ท าการเกษตร (ไร่) 

ท านา ท าไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ไม้ดอกไม้
ประดับ 

จอมบึง ๓๔,๕๓๗ ๑๒๑,๓๑๘.๒๕ ๑๑,๐๕๙.๕๐ ๔,๒๔๗ ๑๘,๑๗๑.๑๔ ๖๒๗ 
ด้าเนินสะดวก ๒๕๓ ๕๓๒ ๑๐,๓๙๖ ๔๗,๙๑๙ ๓๕,๐๖๒ ๖๔๕ 
ปากท่อ ๕๖,๒๑๑ ๓๔,๗๗๐ ๑๔,๘๖๖ ๑๐,๘๗๘ ๒๑,๙๖๔ ๒๙๒ 
โพธาราม ๕๐,๗๗๘.๒๖ ๖๓,๗๘๑.๙๐ ๓,๖๖๗.๕๐ ๔,๔๗๕ ๒,๒๔๕ ๑,๔๙๐ 
วัดเพลง ๖,๕๓๘ 0 ๑,๓๕๒ ๙๓๑ ๕,๔๗๙ 0 
สวนผึ ง ๓๖๔ ๒๙,๙๗๔ ๔,๒๒๕ ๗,๘๒๕ ๒๐,๒๑๒ ๘๖.๕ 
บ้านคา ๒๐ ๑๐๔,๒๙๐ ๔,๖๗๘ ๓,๒๘๕ ๑๕,๖๘๑ ๑๓ 

รวม ๒๗๒,๙๔๑ ๔๑๙,๙๖๐ ๖๗,๐๕๕ ๑๐๙,๗๐๖ ๑๓๘,๔๒๑ ๕,๐๙๘ 
ปี 2560 
เมืองราชบุรี 37,616 19,974 7,463 12,824 14,302 482 
บางแพ 3,890 2,357 1,872 10,418 5,953 747 
บ้านโป่ง 42,606 45,127 6,823 4,556 1,389 343 
จอมบึง 24,027 121,243 12,223 4,247 18,171 627 
ด้าเนินสะดวก 341 532 10,397 47,919 35,062 645 
ปากท่อ 52,530 32,226 14,865 10,952 21,988 292 
โพธาราม 42,279 62,534 3,807.5 4,475 4,145 1,517 
วัดเพลง 5,183 0 1,352 913 5,479 0 
สวนผึ ง 309 30,057 4,222 7,682 20,212 88 
บ้านคา 9 89,779 4,433 5,441 16,220 23 

รวม 208,790 403,829.25 67,459.50 109,327.25 142,921.50 4,765.75 
ปี 2561 
เมืองราชบุรี 48,411.77 18,067 7,370 12,823 12,026 319 
บางแพ 3,552 2,184 1,874 10,418 5,953 768 
บ้านโป่ง 47,679.50 46,193.50 4,369.25 4,324.25 2,178.50 350 
จอมบึง 34,738 121,243.25 12,223.75 4,247 18,081 627 
ด้าเนินสะดวก 264 532 10,287 47,939 35,252 645 
ปากท่อ 53,035 35,641 15,955.50 9,574 22,680 293 
โพธาราม 47,996.77 63,851.90 3,829.50 4,615 4,284.50 1,510.75 
วัดเพลง 5,912 0 1,352 913 5,479 0 
สวนผึ ง 389 31,684 4,129 7,707 20,375 87 
บ้านคา 61 90,560 4,468 3,219 15,240 9 

รวม 242,039.04 409,956.65 65,857.75 105,779.25 141,649 4,608.25 
ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ณ เดือนมิถุนายน 2562 
  
 ๒) พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรี 
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  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ที่มีการเพาะปลูกมาก ๕ ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มะพร้าวน ้าหอม
สับปะรด(โรงงาน) และมันส้าปะหลัง ดังรายละเอียดต่อไปนี  
 

 ข้าว  
  จากสถิติข้อมูลการเกษตร ปี ๒๕๕๙ ข้าวนาปี มีพื นที่ปลูก ๒๗๘,๓๑๕ ไร่ ผลผลิต

เฉลี่ย ๖๗๕ กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม ๑๘๖,๔๗๑ ตัน ข้าวนาปรัง พื นที่ปลูก ๑๑,๓๗๒ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๖๙๓ 
กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม ๗,๘๒๑ ตัน เนื่องจากการวิเคราะห์สภาพน ้าต้นทุนจากสถานการณ์พบว่าปริมาณน ้า
ต้นทุนในลุ่มน ้าแม่กลอง มีอยู่ประมาณ ๔,๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ส่งผลให้ปริมาณน ้าที่มีไม่เพียงพอต่อการท้านาปรังเป้าหมายการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด  จึงเน้นที่
การบริหารจัดการน ้า การเพ่ิมพื นที่ชลประทาน การเพ่ิมพื นที่กักเก็บน ้าในพื นที่การเกษตร พร้อมทั งพิจารณา
ถึงความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการจัดสร้างแก้มลิงตลอดล้าน ้าหลักของจังหวัด เพ่ือรองรับการเกษตร  
และลดปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง โดยมีเป้าหมายคือการเพ่ิมศักยภาพในการท้านาปรังของจังหวัด 

 มะพร้าวน้ าหอม 
 จังหวัดราชบุรี มีพื นที่ปลูกมะพร้าวน ้าหอมมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากดินมี
คุณลักษณะที่เหมาะสม ท้าให้ปลูกมะพร้าวน ้าหอมได้คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศมีปริมาณสูงขึ น ผู้ส่งออกต้องการผลผลิตจ้านวนมากขึ น มีผู้รับซื อ โรงงานแปร
รูปตั งใหม่มากขึ น มีผลท้าให้ราคาสูงขึ น จึงมีการขยายพื นที่ปลูกเพ่ิมมากขึ นในช่วง ๒ – ๓ ปีนี  โดยเป้าหมาย
ในทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดคือการพัฒนาระบบการปลูกโดยการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย การส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมการปลูกที่สามารถเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน และการจัดการศัตรูพืช นอกจากนั นยังเน้นการ  
เพ่ิมค่าของการปลูกมะพร้าวน ้าหอมทั งการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาการแปรรูปในรูปแบบ
ของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการหนุนเสริมเศรษฐกิจเชิงพื นที่ พร้อมทั งการสร้างความแตกต่างโดยการปลูกมะพร้าว
น ้าหอมอินทรีย์ เพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม 

 สับปะรดโรงงาน 
  สับปะรดโรงงานของจังหวัดราชบุรี พื นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ้าเภอบ้านคา ปาก
ท่อ จอมบึง และสวนผึ ง สับปะรด “ราชบุรี” เป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรขึ นชื่อของจังหวัดราชบุรี มี
พื นที่ปลูกเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เป้าหมายทางยุทธศาสตร์คือการ
พัฒนาระบบการจัดการแปลงสับปะรด โดยการน้าเทคโนโลยีมาใช้ การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการโลจิ
สติกส์ผลผลิตทางการเกษตรสู่โรงงาน รวมทั งการพัฒนาผลผลิตให้เพียงพอ และมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

 มันส าปะหลัง 
  มันส้าปะหลังเป็นพืชที่ปลูกเฉพาะพื นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ใช้น ้าฝนเป็นหลัก  
ท้าให้พื นที่ปลูกคงที่ มีการเพ่ิมหรือลดลงในปริมาณที่ไม่สูงนัก เนื่องจากพื นที่เปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนได้ยาก 
รูปแบบการพัฒนาของยุทธศาสตร์จึงเน้นที่การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และการลดต้นทุนในการท้าการเกษตรของ
เกษตรกร  
 ๓) การปศุสัตว์  
  จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ เน้นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้ผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ ลดและเลิกใช้สารเคมีเลี ยงสัตว์ให้ปลอดโรคและมีความสุข เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เลี ยงและ
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ผู้บริโภคลดต้นทุนการผลิต ใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติ เพ่ิมผลผลิตด้านปศุสัตว์เพ่ือให้เกษตรกรมีกินมีใช้ภายใน
ครัวเรือน เหลือจึงจ้าหน่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ เน้นพัฒนาปรับระบบการเลี ยงให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม ควบคุมระบบ
การเลี ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio security) เน้นการผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคตั งแต่ฟาร์มถึง
โต๊ะอาหาร และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ราชบุรี เป็นเมืองเกษตรสีเขียว หรือ Green City ดังแสดงการ
เลี ยงสัตว์ในตาราง ดังนี  
 
ตาราง ๒-๖ : แสดงการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕61 

อ าเภอ 
ชนิดสัตว์ (ตัว) 

โคเน้ือ  โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 
ปี ๒๕๕๗ 
เมืองราชบุร ี ๑๒,๔๒๕ ๓๕๓ - ๓๔๘,๑๔๒ ๑,๔๒๑,๖๗๐ ๑๕,๕๑๒ ๑,๗๖๐ - 
จอมบึง ๑๕,๗๗๑ ๑,๗๑๕ ๑๑๓ ๓๒๔,๖๒๑ ๓,๐๑๒,๗๗๘ ๑๒,๘๕๕ ๒,๕๘๘ ๕๑ 

สวนผึ ง ๓,๕๑๐ ๐ ๓๑ ๗,๔๓๖ ๖๙๓,๔๖๐ ๒,๑๕๒ ๖,๖๑๗ ๖๘๙ 

ด้าเนินสะดวก ๑,๕๓๘ ๑,๙๓๘ - ๖,๗๓๕ ๒๙,๒๓๑ ๑,๖๗๑ ๓๓๘ ๑ 

บ้านโป่ง ๑๔,๐๖๐ ๒๐,๖๗๗ ๑๒๗ ๑๒๕,๘๑๘ ๙๔๖,๓๕๗ ๒๗๗,๗๕๓ ๑,๕๘๐ - 

บางแพ ๕,๖๖๔ ๓,๑๑๓ - ๑๖๓,๗๖๕ ๑๗๔,๙๔๗ ๘๑,๐๘๕ ๑๓๘ ๕๐ 

โพธาราม ๑๙,๓๓๖ ๒๑,๒๑๗ ๑๔๖ ๒๕๓,๘๐๐ ๓,๐๒๑,๓๑๙ ๑๔๐,๔๐๑ ๑,๐๖๐ ๗ 

ปากท่อ ๒๔,๖๕๑ ๒ ๓๗ ๕๐๕,๙๒๑ ๑,๓๖๓,๖๐๒ ๓,๔๕๘ ๗๗๖ ๑๑๘ 

วัดเพลง ๑,๑๔๐ - - ๙ ๗,๒๐๗ ๒๐๘ - - 

บ้านคา ๓,๖๖๓ - - ๒,๒๐๑ ๗๕๔,๖๗๘ ๗,๓๘๔ ๖,๒๘๖ ๑๐๓ 
รวม ๑๐๑,๗๕๘ ๔๙,๐๑๕ ๔๕๔ ๑,๗๓๘,๔๔๘ ๑๑,๔๒๕,๒๔๙ ๕๔๒,๔๗๙ ๒๑,๑๔๓ ๑,๐๑๙ 

ปี ๒๕๕๘ 
เมืองราชบุร ี ๑๒,๕๘๐ ๓๓๓ - ๓๒๕,๐๙๑ ๑,๓๖๗,๓๗๐ ๒๐,๖๐๘ ๒,๑๖๘ - 

จอมบึง ๑๕,๕๓๖ ๘๑๐ ๑๔๔ ๒๗๔,๘๘๐ ๒,๗๘๐,๔๖๒ ๒๑๔,๓๔๔ ๒,๘๖๗ ๕๘ 

สวนผึ ง ๓,๓๕๑ - ๘๒ ๕,๖๘๘ ๖๖๗,๖๐๘ ๑,๙๑๖ ๖,๗๐๘ ๕๙๕ 

ด้าเนินสะดวก ๑,๗๔๖ ๒,๓๙๗ - ๗,๕๐๘ ๒๘,๑๑๗ ๑,๖๓๒ ๒๑๒ ๑ 

บ้านโป่ง ๑,๓๙๔๑ ๒๑,๔๘๙ ๑๔๙ ๑๒๔,๖๕๔ ๙๔๙,๒๙๙ ๒๗๗,๖๒๕ ๑,๕๐๒ - 

บางแพ ๔,๘๐๐ ๓,๐๘๙ - ๒๔๓,๗๗๘ ๑๖๑,๓๖๔ ๑๔,๕๙๖ ๒๔๖ ๔๘ 

โพธาราม ๑๗,๗๐๑ ๑๙,๗๓๔ ๑๐๐ ๒๕๕,๗๙๓ ๔,๐๔๙,๕๒๙ ๑๔๓,๔๖๗ ๑,๑๔๐ ๘ 

ปากท่อ ๒๕,๐๗๗ - ๓ ๕๑๐,๔๗๑ ๑,๓๐๓,๓๗๐ ๒,๘๒๘ ๘๓๘ - 

วดัเพลง ๙๗๓ ๓ - - ๕,๓๔๑ ๑๒๙ - - 

บ้านคา ๘๔๑ - ๕ ๒,๑๔๒ ๓๘๗,๐๗๒ ๑,๓๙๗ ๒,๖๒๔ - 

รวม ๙๖,๕๔๖ ๔๗,๘๕๕ ๔๘๓ ๑,๗๕๐,๐๐๕ ๑๑,๖๙๙,๕๓๒ ๖๗๘,๕๔๒ ๑๘,๓๐๕ ๗๑๐ 

ปี ๒๕๕๙ 
เมืองราชบุร ี ๖,๒๖๒ ๒๕๘ - ๓๘๘,๒๘๔ ๑,๓๙๘,๐๒๙ ๖,๐๒๗ ๒,๐๒๙ - 

จอมบึง ๑๔,๐๓๗ ๑,๒๑๖ ๑๑๑ ๓๘๐,๐๘๙ ๓,๕๓๙,๕๘๒ ๑๓๓,๒๗๒ ๑,๔๘๒ ๓๖ 

สวนผึ ง ๑,๖๕๓ ๑๗ ๕๗ ๔,๗๖๓ ๗๐๓,๘๕๓ ๔,๑๗๙ ๕,๔๗๕  

ด้าเนินสะดวก ๘๗๔ ๑,๕๘๗ - ๑๒,๓๑๗ ๗๒,๒๙๘ ๒,๗๙๐ ๖๖ - 
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อ าเภอ 
ชนิดสัตว์ (ตัว) 

โคเน้ือ  โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 
บ้านโป่ง ๑๓,๘๙๖ ๑๓,๐๒๒ ๑๐๕ ๑๐๖,๕๓๕ ๘๕๐,๐๗๘ ๙๓,๒๑๗ ๔,๔๐๔ - 

บางแพ ๔,๑๕๑ ๒,๓๗๕ ๒ ๑๒๕,๘๑๑ ๑๕๗,๗๕๘ ๖๗,๔๔๙ ๒๖๑ ๑๕ 

โพธาราม ๑๒,๘๕๑ ๑๗,๒๐๒ ๗๙ ๑๗๘,๐๘๗ ๖,๑๗๒,๗๔๔ ๖๒,๒๘๔ ๑,๙๗๖ - 

ปากท่อ ๒๓,๗๘๙ - - ๕๖๓,๘๓๗ ๑,๖๖๒,๙๓๕ ๑,๙๖๘ ๗๙๐ ๖ 

วัดเพลง ๑,๙๑๙ - ๙ ๔๖ ๑๑,๘๒๐ ๘๕ - - 

บ้านคา ๓,๗๘๒ - - ๓๓๒ ๑๘๔,๕๕๔ ๕๒,๗๘๕ ๑,๙๖๖ - 

รวม ๘๓,๒๑๔ ๓๕,๖๗๗ ๓๖๓ ๑,๗๖๐,๑๐๑ ๑๔,๗๕๓,๖๕๑ ๔๒๔,๐๕๖ ๑๘,๔๔๙ ๗๐๓ 

ปี 2560 

เมืองราชบุร ี 6,987 477 - 383,454 1,399,223 27 2,086 - 

จอมบึง 14,043 1,179 120 379,897 3,539,106 20,777 1,667 36 

สวนผึ ง 1,966 17 91 4,752 706,906 4,324 6,649 655 

ด้าเนินสะดวก 1,065 2,283 - 12,317 73,077 2,826 68 - 

บ้านโป่ง 13,872 10,181 105 105,035 850,078 93,217 1,792 - 

บางแพ 4,502 2,986 - 135,177 159,695 67,494 261 15 

โพธาราม 12,851 17,244 61 178,087 767,944 62,284 1,976 36 

ปากท่อ 28,501 - - 567,027 1,680,467 2,653 1,115 6 

วัดเพลง 1,928 - 9 46 11,899 98 - - 

บ้านคา 3,832 - - 332 184,793 52,785 1,980 - 

รวม 89,547 34,367 386 1,766,124 9,373,188 306,485 17,594 748 

ปี 2561 

เมืองราชบุร ี 8,161 473 - 237,342 1,476,946 28,083 2,565 - 
จอมบึง 15,267 1,120 191 504,136 3,838,579 150,629 1,704 43 
สวนผึ ง 1,710 42 90 4,977 711,567 1,726 5,316 715 
ด้าเนินสะดวก 1,072 2,316 - 12,317 86,944 2,989 82 - 
บ้านโป่ง 13,964 13,157 105 106,541 851,328 93,235 4,472 - 
บางแพ 4,212 2,565 - 156,113 209,852 56,576 201 3 
โพธาราม 12,865 17,283 79 159,242 6,173,231 62,296 1,976 36 
ปากท่อ 31,298 - - 694,400 1,703,531 2,534 1,095 5 
วัดเพลง 1,809 - - 21 12,761 378 - - 
บ้านคา 3,840 - - 536 190,286 229 5,316 - 

รวม 94,198 36,956 469 1,911,625 15,255,025 398,675 20,704 802 
           ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ณ เดือนมิถุนายน 2562 

 
 จังหวัดราชบุรีมีผู้ขออนุญาตขายอาหารสัตว์ จ้านวน ๒๙๖ ร้าน แบ่งเป็น ประเภทขายปลีก จ้านวน 
๒๒๑ ร้าน และประเภทขายปลีก – ส่ง จ้านวน ๗๕ ร้าน มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในจังหวัดราชบุรี จ้านวน 
๒๒ แห่ง ดังนี  

- อ้าเภอเมืองราชบุรี ๑ แห่ง (น้าเข้า ๑ แห่ง) 
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- อ้าเภอบ้านโป่ง ๓ แห่ง (น้าเข้า ๑ แห่ง และผลิต ๒ แห่ง) 
- อ้าเภอปากท่อ ๘ แห่ง (น้าเข้า ๕ แห่ง และผลิต ๓ แห่ง) 
- อ้าเภอโพธาราม ๘ แห่ง (ผลิต ๘ แห่ง) 
- อ้าเภอจอมบึง ๒ แห่ง (ผลิต ๒ แห่ง) 

 
ในจ้านวน ๒๒ แห่งนี  มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้รับมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP จ้านวน 

๔ แห่ง ได้แก่ 
1. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหารสัตว์ จ้ากัด 
3. บริษัท ไมโครอินโนเวต จ้ากัด 
4. บริษัท เอฟ.อี.ฟาร์ม่า จ้ากัด 

 และนอกจากนั นจังหวัดราชบุรียังมีฟาร์มมาตรฐาน และจ้านวนปศุสัตว์ที่มีการเลี ยงทั่วทั งจังหวัด โดย
ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มสุกร โคนม และไก่เนื อ ดังแสดงในตาราง 

ตาราง ๒–๗ : แสดงจ านวนฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มของจังหวัดราชบุรี  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2561 

 
ล าดับ 

 
ฟาร์มมาตรฐาน 

 

ปี 2560 ปี 2561 
จ านวน 
(ฟาร์ม) 

จ านวนสัตว์ 
(โดยประมาณ) 

จ านวน 
(ฟาร์ม) 

จ านวนสัตว์ 
(โดยประมาณ) 

1 สุกร ๑๐๗ ๑.๕ ล้านตัว 106 109 ล้านตัว 

2 โคนม ๑๓๑ ๕,๙๐๐ ตัว 167 7,500 ล้านตัว 

3 โคเนื อ   3 850 ล้านตัว 

4 ไก่เนื อ ๑๖๙ ๑๕.๔ ล้านตัว 156 15.7 ล้านตัว 

5 ไก่ไข ่ ๖ ๗๓๓,๐๐๐ ตัว 3 680,000 ล้านตัว 

6 ไก่พันธุ ์ ๓ ๕๑๙,๐๐๐ ตัว 3 519,000 ล้านตัว 

7 เป็ดเนื อ ๙ ๑.๐๒ ล้านตัว 9 1.1 ล้านตัว 

8 เป็ดพันธุ ์ ๑ ๓๖,๐๐๐ ตัว 1 36,000 ตัว 

9 สถานท่ีฟักไข่สตัว์ปีก ๔ ๙๖๓,๐๐๐ ฟอง/สัปดาห ์ 4 860,000 ฟอง/สัปดาห์ 

10 นกกระทา ๕ ๒๑๘,๐๐๐ ตัว 3 191,000 ตัว 

11 แพะนม ๒ ๒๐๐ ตัว 3 260 ตัว 
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ล าดับ 

 
ฟาร์มมาตรฐาน 

 

ปี 2560 ปี 2561 
จ านวน 
(ฟาร์ม) 

จ านวนสัตว์ 
(โดยประมาณ) 

จ านวน 
(ฟาร์ม) 

จ านวนสัตว์ 
(โดยประมาณ) 

12 แพะเนื อ ๒๔ ๑,๙๐๐ ตัว 24 1,900 ตัว 

 
 จังหวัดราชบุรีมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและได้รับใบอนุญาต (กฆ.๑) 
จ้านวน ๗๘ แห่ง และด้าเนินการในปัจจุบัน จ้านวน ๖๒ แห่ง ดังนี  

 - โรงฆ่าสุกร  ๓3 แห่ง  ก้าลังการผลิต/วัน ประมาณ 3,000 ตัว/วัน 
- โรงฆ่าโค    ๑4 แห่ง  ก้าลังการผลิต/วัน ประมาณ ๑2๐ ตัว/วัน 
- โรงฆ่าสัตว์ปีก ๑๖ แห่ง  ก้าลังการผลิต/วัน ประมาณ 44,000 ตัว/วัน 
- โรงฆ่าแพะ  ๑ แห่ง  ก้าลังการผลิต/วัน ประมาณ 5-๑๐ ตัว/วัน 

 ในจ้านวนโรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาต จ้านวน 64 แห่ง มีโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานการส่งออกจากกรมปศุ
สัตว์ แบ่งเป็นโรงฆ่าสุกร 2 แห่ง โรงฆ่าโค 2 แห่ง และส่วนโรงฆ่าท่ีได้รับการรับรอง GMP เป็นโรงฆ่าโค 1 แห่ง 

 มาตรฐานการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ 
- บริษัท กาญจนาเฟรชพอร์ค จ้ากัด ก้าลังการผลิตสุกร  สูงสุด ๑,๐๐๐ ตัว/วัน 
- บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จ้ากัด  ก้าลังการผลิตสุกร  สูงสุด ๓,๐๐๐ ตัว/วัน 
- บริษัท ประกอบบีฟโปรดักส์ จ้ากัด  ก้าลังการผลิตโค    สูงสุด ๑๕๐ ตัว/วัน 
- บริษัท อิบรอฮีมแอนด์บีฟ จ้ากัด  ก้าลังการผลิตโค    สูงสุด ๑๕๐ ตัว/วัน 

 ทั งนี  จังหวัดราชบุรีมีโรงฆ่าโค ๑ แห่ง ที่ได้รับการรับรอง GAP จ้านวน ๑ แห่ง ก้าลังการผลิตโค 
สูงสุด ๕๐ ตัว/วันและยังมีโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ที่ด้าเนินการทั ง ๖4 แห่งนี  เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่เข้าสู่ระบบการ
ด้าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งยุทธศาสตร์ของจังหวัดจะส่งเสริมการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบ GMP และ 
HACCP ต่อไป 
 (ท่ีมา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ณ เดือนมิถุนายน 2562) 
 
 
 
 ๔) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  จังหวัดราชบุรี มีผู้ขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕61
ทั งสิ นจ้านวน ๒,830 ราย เนื อที่เลี ยงรวม ๓1,625.01 ไร่ ฟาร์มเลี ยงรวม ๒,900 ฟาร์ม (๔3,472.52 ไร่)  
บ่อเลี ยง (บ่อดิน/บ่อพลาสติก/ร่องสวน) รวม ๕4,663 บ่อ ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี ๒-๘ : ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดราชบุรี ป ีพ.ศ. ๒๕61 

อ าเภอ จ านวนฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยง 
(บ่อ) 

เน้ือที่ฟาร์ม (ไร่) เน้ือที่เลี้ยงรวม 
ทั้งหมด (ไร่) 

เมืองราชบุร ี 85 462 1,264.26 651.48 
จอมบึง 146 206 1,818.40 261.25 
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สวนผึ ง 155 227 2,122.31 140.03 
ด้าเนินสะดวก 236 2,459 3,869.50 2,396.16 
บ้านโป่ง 217 39,758 1,434.35 802.36 
บางแพ 1,144 4,753 23,648.19 21,818.12 
โพธาราม 396 3,418 3,810.76 2,756.75 
ปากท่อ 212 474 2,637.83 566.32 
วัดเพลง 216 2,796 2,168.35 2,121.42 
บ้านคา 93 110 698.57 111.12 
รวม 2,900 54,663 43,472.52 31,625.01 

 ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕62) 
 

 สัตว์น ้าที่นิยมเลี ยง ได้แก่ ปลาสวยงาม กุ้งทะเล สัตว์น ้าจืด กุ้งก้ามกราม ตามล้าดับ ดังแสดงมูลค่า
การผลิตสัตว์น ้าในตาราง 
ตาราง ๒–๙ : แสดงมูลค่าการผลิตสัตว์น้ าที่ส าคัญ จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕61 

(ท่ีมา : ส้านักงานประมงจังหวดัราชบุรี ณ เดือนมกราคม 2562) 
 
 
 
ตาราง ๒-๑๐ : แสดงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ของจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖1 

อ าเภอ 

ชนิดสัตว์น้ า / พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
กุ้งขาว

แวนนาไม 
พ้ืนที่ (ไร่) 

กุ้ง
ก้ามกราม 
พ้ืนที่ (ไร่) 

สัตว์น้ า
สวยงาม 
พ้ืนที่ (ไร่) 

ปลาดุก 
พ้ืนที่ (ไร่) 

ปลาสลิด 
พ้ืนที่ (ไร่) 

ปลานิล 
พ้ืนที่ (ไร่) 

ปลา
ตะเพียน 
พ้ืนที่ (ไร่) 

จระเข ้
พ้ืนที่ (ไร่) 

เมืองราชบุร ี - 84.0 48.25 -  -   -  -  - 
จอมบึง - 40.0  - -  -   - -   - 
สวนผึ ง - -  14.00 -  -   -  -  - 
ด้าเนินสะดวก 145.0 481.0 125.95 -  -  30.0 -   - 

พ.ศ. 

การเลี้ยงกุ้งทะเล การเลี้ยงกุ้งกา้มกราม การเลี้ยงปลาสวยงาม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
ปริมาณการ

ผลิต  
(กโิลกรัม) 

มูลค่าการผลิต     
(บาท) 

ปริมาณการ
ผลิต  

(กโิลกรัม) 

มูลค่าการผลิต     
(บาท) 

ปริมาณการ
ผลิต  

(กโิลกรัม) 

มูลค่าการ
ผลิต     

(บาท) 

ปริมาณการ
ผลิต  

(กโิลกรัม) 

มูลค่าการผลิต     
(บาท) 

2557 11,740,355 2,144,871,145 646,552 158,831,632 43,480,747 166,883,840 9,246,067 417,033,845 

2558 12,470,890 1,616,398,390 2,880,019 864,005,816 46,207,306 138,621,920 8,373,387 334,935,489 

๒๕๕๙ 11,011,975 1,509,955,125 2,588,000 558,128,080 116,081,054 348,244,962 6,139,000 277,973,920 

2560 13,269,376 1,776,402,720 2,860,000 657,800,000 126,661,240 402,202,120 7,149,500 321,727,500 

2561 18,576,000 2,486,000,000 2,860,000 657,000,000 126,000,000 402,000,000 7,149,000 321,000,000 



17 
 

 

 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

บ้านโป่ง - 30.0 124.98 -   - -   - 55.0 
บางแพ 5,401.9 9,729.2 0.89 -  -  181.0 37.0  - 
โพธาราม 408.0 238.5 89.00 12.0 86.0  - 141.0  - 
ปากท่อ - 135.0 4.50  - -   -  -  - 
วัดเพลง - -  -   - -  -  -   - 
บ้านคา - -  - -  -   - -   - 

รวม 5,954.9 10,737.7 407.57 12.0 86.0 211.0 178.0 55.0 

     ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดราชบุรี ๒๕๖1 
 

  

 เป้าหมายส้าคัญของยุทธศาสตร์จังหวัด คือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า เพ่ือรองรับการ
จัดการฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนามาตรฐานเพ่ือรองรับการเป็นแหล่งส่งออกสัตว์น ้าที่
ส้าคัญของประเทศ พร้อมทั งขยายโอกาสการพัฒนาฟาร์มสัตว์น ้าสวยงาม เพ่ือยกระดับจังหวัดให้เป็น
ศูนย์กลางการเลี ยงและการตลาดแบบครบวงจร 

 ภาคอุตสาหกรรม 
  ในปี พ.ศ.2560 จังหวัดราชบุรี มีโรงงานจ้านวนทั งสิ น 1,762 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 1,600 โรงงาน (เงินลงทุนต่้ากว่า 50 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 90.80 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 111 โรงงาน (เงินลงทุนมากกว่า 50 – 200 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 
6.30 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 51 คิดเป็นร้อยละ 2.89 ดังแสดงในตาราง 
 
 
 
 
 
 
ตาราง ๒–๑๑ : แสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาดในจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕61 

อ าเภอ 
จ านวนโรงงานจ าแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

ปี ๒๕๕๗   
เมืองราชบุร ี ๓๑๑ ๙๖ ๑๙ ๔๒๖ ๒๔.๒๓ 
จอมบึง ๔๙ ๒๑ ๓ ๗๓ ๔.๑๕ 
สวนผึ ง ๑๗ ๒ ๑ ๒๐ ๑.๑๔ 
ด้าเนินสะดวก ๕๗ ๑๑ ๒ ๗๐ ๓.๙๘ 
บ้านโป่ง ๔๑๒ ๑๓๓ ๓๐ ๕๗๕ ๓๒.๗๑ 
บางแพ ๕๕ ๑๕ ๗ ๗๗ ๔.๓๘ 
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

อ าเภอ 
จ านวนโรงงานจ าแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

โพธาราม ๒๓๘ ๖๖ ๑๐ ๓๑๔ ๑๗.๘๖ 
ปากท่อ ๑๐๙ ๕๔ ๗ ๑๗๐ ๙.๖๗ 
วัดเพลง ๑๑ - - ๑๑ ๐.๖๓ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๐ 
นิคมอุตสาหกรรม ๓ ๔ ๘ ๑๕ ๐.๘๕ 
รวม ๑,๒๖๖ ๔๐๔ ๘๘ ๑,๗๕๘ ๑๐๐ 
ปี ๒๕๕๘  
เมืองราชบุร ี ๓๐๘ ๙๔ ๑๗ ๔๑๙ ๒๔.๐๔ 
จอมบึง ๔๘ ๑๒ ๕ ๖๕ ๓.๗๔ 
สวนผึ ง ๑๗ ๑ ๑ ๑๙ ๐.๙๘ 
ด้าเนินสะดวก ๕๙ ๑๐ ๒ ๗๑ ๔.๑๐ 
บ้านโป่ง ๔๐๖ ๑๔๐ ๓๑ ๕๗๗ ๓๓.๑๐ 
บางแพ ๕๔ ๑๔ ๖ ๗๔ ๔.๓๐ 
โพธาราม ๒๓๗ ๖๔ ๑๑ ๓๑๒ ๑๗.๙ 
ปากท่อ ๑๐๒ ๕๖ ๖ ๑๖๔ ๙.๔๑ 
วัดเพลง ๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๐.๖๓ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๐ 
นิคมอุตสาหกรรม ๑๑ ๕ ๘ ๒๔ ๑.๔๐ 
รวม ๑,๒๕๗ ๓๙๘ ๘๘ ๑,๗๔๓ ๑๐๐ 
ปี ๒๕๕๙ 
เมืองราชบุร ี ๓๐๗ ๙๒ ๑๗ ๔๑๖ ๒๔.๑๗ 
จอมบึง ๔๘ ๑๒ ๕ ๖๕ ๓.๗๘ 
สวนผึ ง ๑๗ ๑ ๑ ๑๙ ๑.๑๐ 
ด้าเนินสะดวก ๕๘ ๑๑ ๓ ๗๒ ๔.๑๘ 
บ้านโป่ง ๓๘๘ ๑๔๐ ๓๕ ๕๖๓ ๓๒.๗๑ 
บางแพ ๕๔ ๑๖ ๖ ๗๖ ๔.๔๒ 
โพธาราม ๒๒๗ ๖๔ ๑๒ ๓๐๓ ๑๗.๖๑ 
ปากท่อ ๑๐๑ ๕๘ ๖ ๑๖๕ ๙.๕๙ 
วัดเพลง ๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๐.๖๔ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๑ 
นิคมอุตสาหกรรม ๑๑ ๕ ๘ ๒๔ ๑.๔๐ 

รวม ๑,๒๒๖ ๔๐๑ ๙๔ ๑,๗๒๑ ๑๐๐ 
ปี 2560 
เมืองราชบุร ี 367 25 11 403 22.87 
จอมบึง 58 5 3 66 3.75 
สวนผึ ง 19 1 - 20 1.14 
ด้าเนินสะดวก 76 5 1 82 4.65 
บ้านโป่ง 500 52 19 571 32.40 
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

อ าเภอ 
จ านวนโรงงานจ าแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

บางแพ 74 3 4 81 4.60 
โพธาราม 313 16 8 337 19.13 
ปากท่อ 177 4 5 186 10.56 
วัดเพลง 11 - - 11 0.62 
บ้านคา 5 - - 5 0.28 
รวม 1,600 111 51 1,762 100 
ปี 2561 
เมืองราชบุร ี 372 24 10 406 22.42 
จอมบงึ 58 6 3 67 3.70 
สวนผึ ง 19 - 1 20 1.11 
ด้าเนินสะดวก 81 6 3 90 4.97 
บ้านโป่ง 510 53 18 581 32.08 
บางแพ 78 5 4 87 4.80 
โพธาราม 319 16 8 343 18.94 
ปากท่อ 180 14 6 200 11.04 
วัดเพลง 12 - - 12 0.66 
บ้านคา 5 - - 5 0.28 
รวม 1,634 124 53 1,811 100 

(ท่ีมา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กันยายน ๒๕60) 
 
 ปี พ.ศ. ๒๕60 มีจ้านวนโรงงานทั งสิ น ๑,๗๖2 โรง เงินลงทุนรวม 96,332,250 บาท โดยรวมมี
การจ้างงาน 65,325 คน ลดลงจากปีพ.ศ. ๒๕๕9 ทั งสิ น จากจ้านวน 1,684 คน ลดลงจากปีพ.ศ. ๒๕๕๘ จ้านวน 
๑,๘๐๘ คน หรือคิดเป็น  ร้อยละ ๒.๖๒  มีโรงงานขอเลิกกิจการ ๖๖ โรงงาน แรงงานถูกเลิกจ้าง จ้านวน ๑,๐๙๖ 
ราย ที่มีจ้านวนมาก เนื่องจากสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้ขาดการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ทั งนี สามารถแยกหมวดหมู่ ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดังแสดงในตาราง 
 
 
 
 

ตาราง ๒-๑๓ : จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี แยกหมวด ปี พ.ศ. ๒๕60 – 2561 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน เงินลงทุน       

(ล้านบาท) 
จ านวน
คนงาน 

แรงม้า 

ปี 2560 
๑ อุตสาหกรรมการเกษตร 121 2,238.12 1,961 22,329.73 
๒ อุตสาหกรรมอาหาร 227 9,207.35 10,923 814,040.91 
๓ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 13 1,665.53 637 32,304.80 
๔ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 69 7,484.06 9,965 315,395.63 
๕ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 11 140.74 1,542 906.95 
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน เงินลงทุน       
(ล้านบาท) 

จ านวน
คนงาน 

แรงม้า 

๖ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 21.60 40 73.33 
๗ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์

จากไม ้
134 1,234.29 2,084 16,815.12 

๘ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องเรือน 

24 106.91 625 2,434.17 

๙ อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ 

21 8,306.55 1,158 479,005.18 

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

ผลิตภณัฑ ์
16 467.90 265 16,648.93 

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

ซ่อมแซมโลหะ 
122 1,456.56 2,169 28,250.93 

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

รวม 1,762 96,322,250,000 65,325 23,328,274,500,000 
ปี 2561 

๑ อุตสาหกรรมการเกษตร 122 2,256.82 2,012 22,460.57 

๒ อุตสาหกรรมอาหาร 251 10,903.17 12,486 847,318.62 

๓ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 14 1,668.23 647 32,418.06 

๔ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 67 5,751.32 8,943 309,738.78 

๕ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 10 60.74 572 186.85 

๖ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 21.6 40 73.33 

๗ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์
จากไม ้

132 1,232.59 2,067 16,723.47 

๘ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องเรือน 

24 106.91 625 2,434.17 

๙ อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ 

21 8,306.55 1,158 484,285.78 

๑๐ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 3 61.78 79 701.89 
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน เงินลงทุน       
(ล้านบาท) 

จ านวน
คนงาน 

แรงม้า 

๑๑ อุตสาหกรรมเคม ี 67 2,121.55 1,926 83,489.32 

๑๒ อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและ
ผลิตภณัฑ ์

16 467.9 265 16,648.93 

๑๓ อุตสาหกรรมยาง 19 521.13 1,120 15,843.65 

๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก 58 595.04 1,201 29,618.21 

๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ 172 4,016.14 8,176 56,241.99 

๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ 13 283.95 573 7,957.38 

๑๗ อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
ซ่อมแซมโลหะ 

126 1,622.31 2,239 29,415.13 

๑๘ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 87 1,957.44 9,950 23,595.89 

๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟ้า 19 465.94 1,913 6,458.89 

๒๐ อุตสาหกรรมขนส่ง 196 2,633.68 4,000 56,071.13 

๒๑ อุตสาหกรรมอื่นๆ 392 51,937.61 5,164 21,362,960.57 
รวม 1,811 96,992.39 65,156 23,404,642.61 

ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖2 
 

 การมุ่งเน้นของจังหวัดในการจัดท้าแผนพัฒนา คือการส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงาน และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมโรงงาน ตามแนวทางโมเดล
เศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ 

 ข้อมูลด้านแรงงาน  
 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 ๑) สถานประกอบกิจการและลูกจ้าง ข้อมูลจากส้านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  เดือน
มิถุนายน ๒๕60 ราชบุรี มีสถานประกอบการที่ขึ นทะเบียนประกันสังคม จ้านวน 4,347 แห่ง  
มีผู้ประกันตนทั งสิ น 145,136 คน แยกเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 จ้านวน 99,545 คน (ร้อยละ 
68.58)  มาตรา 39 จ้านวน 16,271 คน (ร้อยละ 11.22)  และมาตรา 40 จ้านวน 29,320 คน 
(ร้อยละ 20.20) และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จ้านวน 4 
แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จ้านวน 1 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบว่าสถานประกอบการ
ลดลงร้อยละ ๐.๒๗ ส่วนผู้ประกันตนเพิ่มขึ นร้อยละ ๐.๕๕  
 ๒) ภาวะการมีงานท า/ภาวการณ์ว่างงาน ข้อมูลการท้างานของประชากรจังหวัดราชบุรี  
โดยการส้ารวจของส้านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕60 พบว่าจังหวัดราชบุรี เป็นผู้มีอายุ ๑๕ ปี ขึ นไปรวมทั ง
สิ น  ๖57,723 ดังแสดงในตาราง 

 

ตาราง ๒-๑๔ : แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕61 
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

สถานภาพแรงงาน 
ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี 2561 

ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 
ประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป 
๑. ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน 

๑.๑. ผู้มีงานทา้ 
๑.๒. ผู้ว่างงาน 
๑.๓. ก้าลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล 

๒. ผู้ที่ไม่อยู่ในก้าลงัแรงงาน 
      ๒.๑. ท้างานบ้าน 
      ๒.๒. เรียนหนังสือ 
      ๒.๓. อ่ืนๆ 
* อัตราการว่างงาน 

 
657,723 
465,832 
458,051 

3,589 
4,193 

191,891 
54,143 
46,973 
90,775 

0 

 
๖๖๐,๓๖๖ 
๔๖๒,๘๐๗ 
๔๕๗,๙๙๙ 

๔,๖๐๓ 
๒๐๕ 

๑๙๗,๕๕๙ 
๔๖,๘๗๖ 
๕๓,๙๕๗ 
๙๖,๗๒๗ 

๐.๗ 

 
๖๖๑,๙๓๐ 
๔๗๖,๕๕๔ 
๔๖๘,๑๐๐ 

๕,๗๑๐ 
๒,๗๔๔ 

๑๘๕,๓๗๕ 
๔๘,๕๑๐ 
๔๔,๕๙๙ 
๙๒,๒๖๖ 

๐.๙ 

 
664,245 
465,893 
458,421 

5,296 
2,176 

198,352 
48,826 
45,685 

103,842 
1.1 

 

 
666,550 
450,970 
444,467 

5,622 
881 

215,580 
53,614 
46,470 

115,496 
1.2 

(ที่มา : ส้านักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี ณ เดือนกรกฎาคม 2562) 
 

๓) ต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ในปี ๒๕๕๙ พบว่ามีจ้านวนทั งสิ น ๒,๗๙๔ 
คน เป็นเพศชาย ๑,๒๔๐ คน (ร้อยละ ๔๔.๓๘) และเป็นเพศหญิง ๑,๕๕๔ คน (ร้อยละ ๕๕.๖๑) และการ
บรรจุงานมีผู้ได้รับการบรรจุงานทั งสิ น ๓,๑๒๙ คน  

ด้านอาชีพพบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อาชีพที่มีต้าแหน่งว่างมากที่สุด ๕ อันดับ คือ 
๑) อาชีพพื นฐาน ได้แก่ อาชีพด้านการขายและการให้บริการ เช่น ผู้จ้าหน่ายสินค้า 

อาหาร ผู้ส่งเอกสาร เป็นต้น ร้อยละ ๔๒.๒๐ (๒,๐๙๕ อัตรา) 
๒) เสมียน และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๗.๑๒ (๘๕๐ อัตรา) 
๓) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ ๑๑.๘๖ (๕๘๙ อัตรา) 
๔) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ร้อยละ ๑๑.๗๘ (๕๘๕ อัตรา) 
๕) ผู้ปฏิบัติโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ร้อยละ ๖.๘๗ (๓๔๑ อัตรา)  

 
 
 
 
 
 
 

ตาราง ๒-๑๕ : แสดงจ านวนต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕61 

ปี พ.ศ. 
ต าแหน่งงานว่าง (อัตรา) 

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 
(คน) 

บรรจุงาน (คน) 

ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ปี ๒๕๕๗ ๖๒๓ ๔๓๔ ๓,๖๙๔ ๔,๗๕๑ ๒,๒๐๑ ๓,๐๗๘ ๕,๒๗๙ ๑,๖๔๗ ๒,๕๖๒ ๔,๒๐๙ 
ปี ๒๕๕๘ ๓๕๕ ๑๑๘ ๔,๗๐๘ ๕,๑๘๑ ๒,๓๕๖ ๓,๑๕๑ ๕,๕๐๗ ๑,๙๒๕ ๒,๗๓๘ ๔,๖๖๓ 
ปี ๒๕๕๙ ๕๙๙ ๓๒๖ ๔,๐๔๐ ๔,๙๖๕ ๑,๒๔๐ ๑,๕๕๔ ๒,๗๙๔ ๑,๒๔๓ ๑,๘๘๖ ๓,๑๒๙ 
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

ปี 2560 410 208 2,247 2,865 374 655 1,029 562 958 1,520 
ปี 2561 109 44 500 653 96 422 518 145 173 318 

 ที่มา :ส้านักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี ณ เดือนกรกฎาคม 2562 
 ๔) การจ้างงาน ข้อมูลจากส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
งานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ ๕๙.๙๕ อุตสาหกรรมการขายส่ง/การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๑๔.๒๘ และอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ ร้อยละ ๗.๕๗ 
และเกิดการจ้างงาน ๔๑ คน จากกิจการผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีเงินลงทุน ๒๓๗ ล้านบาท 
 ๕) การเดินทางไปท างานต่างประเทศ ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ้านวน ๓๑ คน เดินทางโดยนายจ้าง
พาลูกจ้างไปท้างาน จ้านวน ๗ คน เดินทางด้วยตนเอง จ้านวน ๓ คน บริษัทจัดหางานจัดส่ง จ้านวน ๑ คน 
และ Re-entry visa จ้านวน ๒๐ คน 
 ๖) แรงงานต่างด้าว ข้อมูลจากส้านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๙ มีจ้านวนแรงงาน
ต่างด้าวคงเหลือทั งสิ น ๓๐,๙๐๗ คน เพ่ิมขึ นประมาณ ๓.๘๕ พันคน หรือร้อยละ ๑๔.๒๓ เป็นแรงงานต่างด้าว 
มาตรา ๙ จ้านวน ๑๖,๒๘๒คน {ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) มีจ้านวน ๗๕๔ คน (ร้อยละ ๔.๖๓) ประเภทพิสูจน์
สัญชาติ มีจ้านวน ๑๕,๕๒๘ คน (ร้อยละ ๙๕.๓๗)} มาตรา ๑๑ ประเภทน้าเข้า มีจ้านวน ๑,๙๗๓ คน มาตรา 
๑๒ ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีจ้านวน ๙๙ คน และแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันให้ท้างานตามมาตรา 
๑๓ จ้านวน ๑๒,๕๕๓คน 
 ซึ่งความท้าทายด้านแรงงานนอกจากการบริหารจัดการแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน รองรับ
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และการบริการแล้ว จังหวัดต้องให้ความส้าคัญกับการจัดการปัญหาจาก
แรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองควบคู่กันไป 

 ผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
  จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ด้วยการน้าเอาภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ มา
พัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีอัตลักษณ์ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค นับเป็นการพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก
มั่นคง ซึ่งภาครัฐโดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดราชบุรี ให้การ
สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการและงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั งแต่การพัฒนา
กระบวนการผลิต (ต้นน ้า) ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (กลางน ้า) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถน้า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย 
สามารถแข่งขันในตลาดได้รวมถึงการพัฒนาด้านช่องทางการตลาด (ปลายน ้า) ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP มีช่องทางการจ้าหน่ายเพ่ิมมากขึ นในทุกระดับ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั งตลาดในระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้จังหวัดราชบุรี มียอดรายได้จากการ
จ้าหน่ายสินค้า OTOP อยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดให้มี
การเติบโตสูงขึ น โดยในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดราชบุรีก้าหนดเป้าหมายในการสร้างรายได้
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จากการจ้าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมขึ น ๑๒% จากยอดเฉลี่ย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คิดเป็นจ้านวนเงิน
ประมาณ ๖,๙๐๔,๘๒๖,๑๐๐.๔๘ ล้านบาท 

โดยมีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ขึ น
ทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ้านวนทั งสิ น ๓๖๙  ราย มีผลิตภัณฑ์ทั งสิ น จ้านวน 2,580 ผลิตภัณฑ์ 
ผู้ประกอบการที่ขึ นทะเบียนผู้ผลิตทั งสิ นจ้านวน ๓๖๙ ราย สามารถจ้าแนกได้ ๓ ประเภท คือ 
  (๑) ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน     จ้านวน ๑๖๔ ราย  
  (๒) ประเภทผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว   จ้านวน ๑๙๔ ราย  
  (๓) ประเภทผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จ้านวน ๑๑ ราย  
 และมีประเภทผลิตภัณฑ์ที่ขึ นทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ทั งสิ น จ้านวน 2,580 
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ๓๘๐ ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม ๓๗ ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย ๑๐๗ ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ๒๑๑ ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ๒๐๓ ผลิตภัณฑ์ รายได้ที่เกิด
จากการจ้าหน่ายสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๕๙ เพ่ิมขึ นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๖ และสามารถ
จ้าแนกได้ ๕ ประเภท คือ 
  (๑) ประเภทอาหาร  จ้านวน ๓๘๐ ผลิตภัณฑ์  
  (๒) ประเภทเครื่องดื่ม  จ้านวน ๓๗ ผลิตภัณฑ์  
  (๓) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย  จ้านวน ๑๐๗ ผลิตภัณฑ์  
  (๔) ประเภทของใช้  จ้านวน ๒๑๑ ผลิตภัณฑ์  
  (๕) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  จ้านวน ๒๐๓ ผลิตภัณฑ์ และสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ๔ กลุ่ม (A B C และ D) ประกอบด้วย      กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (A) จ้านวน ๑๘๐ ผลิตภัณฑ์  
กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า (B) จ้านวน ๖๔ ผลิตภัณฑ์      กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (C) จ้านวน ๑๗๗ ผลิตภัณฑ์  
และกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D) จ้านวน ๕๑๗ ผลิตภัณฑ์  

ตาราง ๒-๑๖ : แสดงจ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP จ าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ๔ กลุ่ม (A , B ,C และ D) 
ล าดับที ่ กลุ่มผลิตภัณฑ ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

๑ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล ๑๓๒ ๑๗๙ ๑๘6 225 260 
๒ กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า ๑๓๖ ๖๔ ๖6 77 91 
๓ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน ๓๓๗ ๑๗๗ ๑89 289 356 
๔ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ๑๕๒ ๔๑๖ ๕18 904 1,873 

รวมท้ังสิ้น ๗๕๗ ๘๓๖ 959 1,495 2,580 
(ที่มา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ณ วันท่ี 4 มิถุนายน ๒๕62) 

  

มูลค่ารายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ถึง 10,216,848,690 บาท ใน ป ีพ.ศ. ๒๕61  
ตาราง ๒-๑๗ : แสดงมูลค่ารายได้ที่เกิดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
มูลค่าการ
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP 
(พันล้าน
บาท) 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 2561 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 2561 

5.7 6.1 6.9 8.5 10.2 ๑๔.๑๒ ๒๒.๐๙ 13.11 23.19 20 
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(ที่มา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ณ วันท่ี 4 มิถุนายน ๒๕62) 
 

 ความท้าทายของการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP คือ การ
เชื่อมโยงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญากับการสร้างงาน อาชีพ รายได้ และเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างแบ
รนด์ให้มีความเข้มแข็ง และให้ความส้าคัญกับการพัฒนาตลาดในระบบดิจิทัล การสร้างสรรค์แพลตฟอร์มกลาง
ของจังหวัดเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่อยู่ในระดับดาวเด่นสู่สากล เพ่ือการสร้างประสบการณ์ทางการตลาดให้
วิสาหกิจชุมชนเปิดโลกทัศน์การพัฒนาทางการตลาดของตนเอง พร้อมทั งการให้การส่งเสริมการเชื่อมโยง 
OTOP กับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร เพ่ือการเที่ยวชมกระบวนการผลิต เน้นการสร้างตลาดสินค้า 
ณ แหล่งผลิตในพื นที่จริง เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน และลดต้นทุนการท้าการตลาด และที่ส้าคัญ
คือการจัดการความรู้ของการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาที่ยั่งยืน และเพ่ิมคุณค่ามูลค่าอย่างต่อเนื่อง 
๒.๗ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
 

 การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีในภาพรวมมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบ
กับ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอัตราการเพ่ิมขึ นของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๘ ขึ นไป และอัตรา
การเพ่ิมขึ นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๕ ขึ นไป (ข้อมูลสถิติจากกรมการ
ท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ด้วยจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เชิงสุขภาพ และเชิงนันทนาการ เป็นต้น อีกทั งมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม กล่าวคือจังหวัด
ราชบุรีประกอบด้วยประชาชน ๘ ชาติพันธุ์ คือ ชาวไทยพื นถิ่น ราชบุรีชาวไทย จีนราชบุรีชาวไทย เขมร 
ราชบุรีชาวไทย กะเหรี่ยงราชบุรี ชาวไทยมอญราชบุรี ชาวไทยทรงด้าราชบุรี ชาวไท-ยวนราชบุรี และชาวไทย
ลาวเวียงราชบุรี โดยแต่ละชาติพันธุ์ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า จังหวัด
ราชบุรีเป็นอีกจังหวัดที่ถูกเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๒ เมือง ภายใต้แนวคิด “๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด” ในหัวข้อธี
มการประชาสัมพันธ์ “ราชบุรีชุมชนคนอาร์ต ”ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ นในทุกๆ ปี ตามสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญๆ ดังนี  
 

๑) แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญจังหวัดราชบุรี 
 อ าเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ พระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี  

เมืองโบราณคูบัว ค่ายภาณุรังสี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง เทือกเขางู ถ ้าระฆัง เขาแก่นจันทน์
สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน เขาวัง วัดหนองหอย วัดอรัญญิกาวาส ถ ้าเขาบิน สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี
ภาคกลาง วัดช่องลม ศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าตีนจก จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว โรงงานเถ้าฮงไถ่ และโรงงาน
รัตนโกสินทร์เซรามิก ๔ 

 อ าเภอบ้านโป่ง ได้แก่ สระน ้าโกสินารายณ์วัดม่วง และพิพิธภัณฑ์พื นบ้านวัดม่วง บึงกระจับ   
หนองอ้อวอเตอร์เวิลด์ 

 อ าเภอโพธาราม ได้แก่ วัดขนอนหนังใหญ่ ค่ายหลวงบ้านไร่ วัดคงคาราม และจิตรกรรมฝา
ผนัง วัดคงคาราม วัดเขาช่องพราน และค้างคาว/เขาช่องพรานสหกรณ์โคนม วัดถ ้าน ้า วนอุทยานเขาน้อย ถ ้า
สาลิกาตลาดเก่า ๑๑๙ ปี เจ็ดเสมียน เขาปากกว้าง สวนศิลป์บ้านดิน และสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา 
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 อ าเภอด าเนินสะดวก ได้แก่ ตลาดน ้าด้าเนินสะดวก ตลาดน ้าด้าเนินฯเก่า (คลองลัดพลี) 
หมู่บ้านช้างและด้าเนินสะดวกสวนน ้าตาลบังเละ สวนงูเด็กไทย(สุขโชครีสอร์ท) ศาลวิหารหลวงพ่อบ้านแหลม – 
หลวงพ่อเขาตะเคราศูนย์วัฒนธรรม ๘ ชนเผ่า วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วัดราษฎร์เจริญธรรม วัดปราสาท
สิทธิ์ วัดโชติทายการาม รอยัลไทยแฮนด์ดิคราฟเซนเตอร์ บ้านไทยทรงด้า ตลาดน ้าวัดปราสาทสิทธิ์ และด้าเนิน
สปาย 

 อ าเภอวัดเพลง ได้แก่ วัดเกาะศาลพระ โบราณสถานโคกวิหาร โบราณสถานโคกนายผาด 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โบสถ์คริสต์พระหฤทัย วัดเพลง วัดแจ้งเจริญ ฟาร์มชวนชม และไพสิฐฟาร์ม 

 อ าเภอปากท่อ ได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน วัดเขาถ ้าทะลุ ศูนย์การเรียนรู้
ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเหล่ามะละกอ และมาลัยออสทริชฟาร์มราชบุรี  

 อ าเภอบางแพ ได้แก่ อุทยานหุ่นขี ผึ งสยาม ศาลเจ้าแม่ลิ มกอเหนี่ยว วัดหัวโพ วัดท่าราบ ไร่
ปลูกรักฟลาวเวอร์แลนด์ 

 อ าเภอจอมบึง ได้แก่ ถ ้าจอมพล และสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง สวนพฤกษศาสตร์
วรรณคดีวัดวาปีสุทธาราม(ตลาดควาย) และวัดทุ่งกระถิน 

 อ าเภอสวนผึ้ง ได้แก่ เขากระโจมโป่งยุบ น ้าตกบ่อหวี ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตติ(์สวนป่าสิริกิติ์) สวนผึ งออร์คิด น ้าตกผาชนแดง น ้าตกห้วยผาก ธารน ้าร้อนบ่อคลึง อุทยานธรรมชาติ 
วิทยาตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี น ้าตกเก้าโจนหรือน ้าตกเก้าชั น  
น ้าตกห้วยสวนพลูสวนธรรมรส วัดห้วยผากเทพประทานพร  ไร่กุหลาบอุษาวดี ธนาคารควาย จุดชมวิวห้วย
คอกหม ูแก่งส้มแมว พิพิธภัณฑ์พื นบ้านภโวทัย บ้านหอมเทียน และเดอะซีนเนอร์รี่วินเทจฟาร์ม  

 อ าเภอบ้านคา ได้แก่ ศูนย์ทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านคา วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดป่าตะแบกไร่
องุ่นพลับพลา น ้าพุร้อนบ้านบึง(โป่งกระทิง) น ้าตกซับเตย และกลุ่มผลิตรากไม้ 

สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละอ้าเภอยังมีความจ้าเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางการท่องเที่ยว 
การปรับภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ) และบุคลากร
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมทั งเสริมสร้างความเข้มแข็งของการท่องเที่ยวชุมชนให้มี
ศักยภาพสูง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนานาชาติมากขึ น และยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัด
เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพและอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีแห่งการบริการของชุมชน และวัฒนธรรมท่องเที่ยวที่
เข้มแข็ง 

 
 
 

 

๒) แหล่งท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
 
 
 

 
 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและฟาร์มแกะ 
อ้าเภอสวนผึ ง 
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 ตลาดน ้าด้าเนินสะดวก อ้าเภอด้าเนินสะดวก 

  
 วัดขนอนหนังใหญ่ อ้าเภอโพธาราม 

  
 โรงงานท้าโอ่งและเซรามิก อ้าเภอเมืองราชบุรี 

  
 อุทยานหุ่นขี ผึ งสยาม อ้าเภอบางแพ 

  
 ถ ้าเขาบิน อ้าเภอเมืองราชบุรี 

  
 บ้านหอมเทียน อ้าเภอสวนผึ ง 

 

 
 จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์มุ่งที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (Travel Route) ให้เป็นแบรนด์
ทางการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  
และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทั งส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในทุกเดือน เพ่ือกระตุ้น
การท่องเที่ยว และให้ความส้าคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวอ้าเภอสวนผึ งรองรับการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ เชื่อมโยงกับหัวหิน กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร 
 จังหวัดราชบุรี ยังโดดเด่นในเรื่องของ “เมืองแห่งศิลปะร่วมสมัย ”ที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เชื่อมโยงกับท่องเที่ยวต่างๆ อาทิเช่น 
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 โอ่งมังกร ที่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกสมัยใหม่ที่มีความสวยงาม
แปลกตา และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและผ้าจกที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ของบ้านคูบัว และบ้านดอนแร่ 
อ้าเภอเมืองราชบุรี 
 หนังใหญ่วัดขนอน อ้าเภอโพธารามงานศิลป์ที่รวมเอาศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันทั ง
ลวดลายตัวหนังใหญ่เชิงจิตรกรรม ศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ ประกอบกับดนตรีปี่พาทย์ 
 แหล่งผลิตและจ้าหน่ายตุ๊กตาผ้าที่มีชื่อเสียงของอ้าเภอโพธาราม 
 
  
 
 
  
 
 จุดเน้นในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด จึงมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีให้เกิดคุณค่าและมูลค่า โดยการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ พร้อม
ทั งการพัฒนากิจกรรมการค้าผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับการค้าขายในแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญของจังหวัด 
 
๒.๘ สภาพสังคมและความมั่นคง 
 

 การศึกษา/โอกาสทางการศึกษา  
  จังหวัดราชบุรี มีความพร้อมส้าหรับให้บริการทางการศึกษาทุกระดับ ตั งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยพื นที่เขตการศึกษา ๓ เขต ดังนี  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาใน
พื นที่อ้าเภอเมืองราชบุรี อ้าเภอจอมบึง อ้าเภอสวนผึ ง อ้าเภอปากท่อ อ้าเภอวัดเพลง และอ้าเภอบ้านคา  
ในปี พ.ศ. 2561 มีสถานศึกษารวมจ้านวน ๑77 แห่ง มีครูทั งสิ น 1,826 คน จ้านวนนักเรียนเฉลี่ยทุก
ระดับชั น ประจ้าปี พ.ศ. 2561 รวมทั งสิ น ๓๕,343 คน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาใน
พื นที่สถานศึกษาที่อยู่ในพื นที่อ้าเภอด้าเนินสะดวก อ้าเภอบ้านโป่ง อ้าเภอบางแพ และอ้าเภอโพธาราม 
ในปี พ.ศ. ๒๕61 มีสถานศึกษารวมจ้านวน ๑๔7 แห่ง มีครูทั งสิ น ๑,136 คน จ้านวนนักเรียนเฉลี่ยทุก
ระดบัชั น ประจ้าปี พ.ศ. 2561 รวมทั งสิ น ๒2,612 คน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ในจังหวัดราชบุรีมีสถานศึกษา
ระดับมัธยม จ้านวน ๒๖ แห่งมีรองผู้อ้านวยการสถานศึกษา ๑๘ คน และครูผู้สอน จ้านวน ๑,๔๒๘ คน และใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ้านวน ๔,๓๗๒ คน มีโอกาสในการศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ้านวน ๓,๗๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๓ ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของ
รัฐบาล ๒๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘ ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑.๑๙ และศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ จ้านวน ๓๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๒ 
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ตาราง ๒-๑๘ : คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕60 จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

(ท่ีมา : ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ณ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 สัดส่วนคนจน 

 

ตาราง ๒-๑๙ : แสดงเส้นความยากจน  และจ านวน และสัดส่วนคนจนจังหวัดราชบุรี เมื่อวัดด้าน
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕60 

หมายเหตุ  ๑. ที่มา : ข้อมูลจากการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแหง่ชาติ,  
๒. สัดส่วนคนจน ค้านวณจากจ้านวนประชากรที่มรีายจ่ายเพื่อการอปุโภคบรโิภคต่้ากว่าเส้นความยากจน หารด้วย
จ้านวนประชากรทั งหมด คูณด้วย ๑๐๐ 
๓. จ้านวนคนจน หมายถึง จ้านวนประชากรที่มรีายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่้ากว่าเส้น
ความยากจน 

 

 ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดคือการเพ่ิมขีดความสามารถของคนจนรายบุคคล เพ่ือให้
หลุดพ้นจากความยากจน เน้นการสร้างมุมมองในการใช้ชีวิตใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ให้โอกาสและให้อาชีพ ทั งนี เน้นการพึ่งตนเองเป็นส้าคัญ พร้อมทั งการระดมพลังประชารัฐในการหนุนเสริมการ
หลุดพ้นความจนของคนจนอย่างยั่งยืน 
 

 คุณภาพชีวิตของคนราชบุรี จ าแนกตามตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ. 
 ผลการจัดเก็บข้อมูลภาพรวม ปี พ.ศ. ๒๕60 จังหวัดราชบุรี ตามตัวชี วัด ๕ หมวด ได้แก่ 
หมวดสุขภาพ หมวดมีบ้านอาศัย หมวดฝักใฝ่การศึกษา หมวดรายได้ก้าวหน้า และหมวดปลูกฝังค่านิยมไทย 

สาระการ
เรียนรู้ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศกึษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา 2560 
คะแนน
เฉลี่ย 

จังหวัด
ราชบรุ ี

คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จังหวัด
ราชบรุ ี

คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จังหวัด
ราชบรุ ี

คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จังหวัด
ราชบรุ ี

คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 
ภาษาไทย ๓๖.๒๗ ๓๕.๒๐ ๔๓.๔๐ ๔๒.๖๔ ๔๗.๙๗ ๔๖.๓๖  46.36 
คณิตศาสตร ์ ๓๑.๙๓ ๒๙.๖๕ ๓๓.๓๙ ๓๒.๔๐ ๓๐.๗๑ ๒๙.๓๑  29.31 
วิทยาศาสตร ์ ๔๐.๒๙ ๓๘.๖๒ ๓๗.๙๖ ๓๗.๖๓ ๓๕.๓๑ ๓๔.๙๙  334.99 
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
แลวัฒนธรรม 

๔๘.๖๔ ๔๖.๗๙ ๔๗.๒๑ ๔๖.๒๔ 
 

๕๐.๖๓ 
 

๔๙.๐๐ 
 49 

ภาษาอังกฤษ ๒๗.๐๓ ๒๗.๔๖ ๓๐.๕๙ ๓๐.๖๒ ๓๑.๘๙ ๓๑.๘๐  31.8 

ปี/รายการ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 
เส้นความยากจน ๒,๗๐๐ ๒,๗๙๓ ๒,๗๙๗ ๒,๗๓๔ 2,740 
สัดส่วนคนจน  ๑๔.๗๙ ๙.๒๗ ๑๓.๖๒ ๙.๐๓ 8.51 
จ้านวนคนจน(พันคน) ๑๑๘ ๗๔.๓ ๑๐๙.๔ ๗๒.๕ 68.4 
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พบว่าคนจังหวัดราชบุรี มีสุขภาพดี มีบ้านอาศัย รักการศึกษา มีงานท้า มีรายได้ และมีความประพฤติดีมี
คุณธรรม แต่ยังคงมีคนที่ดื่มสุรา และสูบบุหรี่อยู่ร้อยละ ๔.๑๙ และ ๕.๑๕ ตามล้าดับ 

ความท้าทายของยุทธศาสตร์จึงเน้นที่การสร้าวนิสัยแห่งชีวิตใหม่ โดยเฉพาะพฤติกรรม
สุขภาพ เน้นการดูแลรายบุคคล การควบคุมผู้บริโภคกลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด และการดูแลสภาพแวดล้อมทาง
สุขภาวะในระดับหมู่บ้าน เน้นการเฝ้าระวังภัยที่จะกระทบต่อคุณภาพชีวิต พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้ทุก
หมู่บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 การสาธารณสุข 
 ใน ปี พ.ศ. ๒๕60 จังหวัดราชบุรีมีสถานบริการสุขภาพทั งหมด 476 แห่ง แยกเป็น 
โรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ้านวน ๑๒ แห่ง จ้านวนเตียง รวม ๒,๒00 เตียง โรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงอ่ืน จ้านวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล จ้านวน ๑58 แห่ง สาธารณสุข
อ้าเภอ (สอ.) จ้านวน 4 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสม.) จ้านวน 6 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 
จ้านวน ๖ แห่ง คลินิก จ้านวน 231 แห่ง และคลินิกทันตกรรม จ้านวน 58 แห่ง ดังแสดงรายละเอียดใน
ตาราง 
  
ตาราง ๒-๒๐ : แสดงจ านวนสถานบริการของรัฐและเอกชนรายอ าเภอ จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕60 

อ าเภอ 

โรงพยาบาล จ านวน
เตียง/
ปชก. 

รพ.
สต.

(แห่ง) 

สอ.   
(แห่ง) 

ศสม. 
(แห่ง) 

คลินิก 
(แห่ง) 

คลินกิ 
ทนัตกรรม 

(แห่ง) 
กระทรวง สธ. กระทรวงอื่นๆ เอกชน 

แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง เตียง 
เมืองราชบุร ี ๒ ๘๕๕: 

๖๐ 
๑ ๓๐ ๓ 100: 

50: 
10 

๐.๐๐๖ ๒5 1 ๒ 95 ๒7 

บ้านโป่ง ๑ 350 - - ๒ ๑00: 
30 

๐.๐๐1 ๒8 ๐ ๑ 53 ๑9 

โพธาราม ๒ ๓๐: 
๓๔๐ 

- - - - ๐.๐๐๓ ๒3 2 ๑ 27 ๖ 

ด้าเนินสะดวก ๑ 272 - - ๑ 10 ๐.๐๐3 ๑๙ ๐ ๑ 26 ๔ 
ปากท่อ ๑ ๖๐ - - - - ๐.๐๐๑ ๑๘ ๐ ๐ 9 ๐ 
จอมบึง ๑ ๖๐ - - - - ๐.๐๐๑ ๑๔ ๑ ๑ 10 ๑ 
สวนผึ ง ๑ 65 - - - - ๐.๐๐2 ๙ ๐ ๐ 3 ๐ 
บางแพ ๑ 48 - - - - ๐.๐๐๑ ๙ ๐ ๐ 5 ๑ 
วัดเพลง ๑ ๓๐ - - - - ๐.๐๐2 ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ 
บ้านคา ๑ ๓๐ - - - - ๐.๐๐1 ๙ ๐ ๐ 1 ๐ 
รวม ๑๒ ๒,๒00 ๑ ๓๐ ๖ 300 0.003 ๑58 4 ๖ 231 ๕8 

(ท่ีมา : ข้อมูลการได้รับอนญุาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ณ มกราคม ๒๕๖๐) 
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ล าดับ โรงพยาบาล 
ประเภท รพ.ตาม 
Service plan 

จ านวนเตียงคิดตามกรอบ 
(เตียง) 

จ านวนเตียงของ รพ. 
ที่เปิดบริการจริง (เตียง) 

จ านวน รพ.สต. 
(แห่ง) 

1 ราชบุร ี A 855 855 25 
2 บ้านโป่ง S 420 350 24 
3 โพธาราม M1 340 340 23 
4 ด้าเนินสะดวก M1 304 272 19 
5 ปากท่อ F2 60 60 18 
6 จอมบึง F1 60 60 14 
7 สวนผึ ง F2 60 65 9 
8 บางแพ F2 60 48 9 
9 เจ็ดเสมียน F2 30 30 4 

10 วัดเพลง F2 30 30 4 
11 บ้านคา F3 30 10 9 

รวม  2,249 2,120 158 

    (ท่ีมา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ มิถุนายน ๒๕๖2) 
 
 
 จังหวัดราชบุรีมีบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดภาครัฐและเอกชน (ซึ่งบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 
GISHEALTH) จังหวัดราชบุรี แยกเป็น แพทย์ รวม 385 คน ทันตแพทย์ รวม 103 คน เภสัชกร รวม 159 
คน พยาบาลวิชาชีพ รวม 2,027 คน และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ตามตารางแสดงจ้านวนบุคลากรด้าน
สาธารณสุขภาครัฐและเอกชนของจังหวัดราชบุรี ดังแสดงในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง ๒–๒๑ : แสดงจ านวนและอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕62 

ล าดับ
ที ่

ประเภท รัฐบาล เอกชน 
กระทรวง

อื่น ๆ 
รวม 

อัตราส่วน
มาตรฐานต่อ
ประชากร 

อัตราส่วนต่อ
ประชากร 

ตามสิทธิ์ใน
ระบบ

หลักประกัน
สุขภาพ 

อัตราส่วนต่อ
ประชากร
ทะเบียน
ราษฎร ์

๑ แพทย ์ ๓49 ๓2 ๔ ๓85 ๑ : ๕,๐๐๐ ๑ : ๑,๙59 ๑ : ๒,269 

๒ ทันตแพทย์ 102 ๐ ๑ 103 ๑ : ๘,๐๐๐ ๑ : 7,471 ๑ : 8,481 

๓ เภสัชกร 149 ๙ ๑ 159 ๑ : ๑๐,๐๐๐ ๑ : ๕,176 ๑ : ๖,045 
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ล าดับ
ที ่

ประเภท รัฐบาล เอกชน 
กระทรวง

อื่น ๆ 
รวม 

อัตราส่วน
มาตรฐานต่อ
ประชากร 

อัตราส่วนต่อ
ประชากร 

ตามสิทธิ์ใน
ระบบ

หลักประกัน
สุขภาพ 

อัตราส่วนต่อ
ประชากร
ทะเบียน
ราษฎร ์

๔ พยาบาลวิชาชีพ/ 
พยาบาลเทคนิค 

๑,929 
 

๘5 ๑๓ 
 

2,027 ๑ : ๒,๕๐๐ 
 

๑ : ๓79 ๑ : 431 

5 
 

นักวิชาการ
สาธารณสุข/ 
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

511 1 
 

๐ 
 

512 ๑ :8,000 ๑ : 1,379 ๑ : ๑,707 

6 เจ้าพนักงาน 
ทันตสาธารณสุข 

88 ๐ ๐ 88 ๑ : ๘,๐๐๐ ๑ : 8,329 ๑ : 9,926 

(ท่ีมา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2562  ระบบ PIS 
MOPH ระบบสารสนเทศ GIS HEALTH) 
 
 

๑) สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
 การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของประชาชนจังหวัดราชบุรี 10 ล้าดับของ 
ปี พ.ศ.2562 ได้แก่ Acute diarrhoea, PUO, Influenza, Pneumonia, D.H.F.-total, Food poisoning, 
Chickenpox, Haemorrhagic conjunctivitis, Sexual transmitted infection และ Hand,foot and 
mouth disease ตามล้าดับ จากการพิจารณา 10 ล้าดับโรคทางระบาดวิทยาพบว่าโรคอุจจาระร่วง มีอัตรา
ป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
 
ตาราง ๒-๒๒ :  จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 ล าดับแรกของ 

ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ล าดับ 
โรคเฝ้าระวังทาง

ระบาดวิทยา 

2561 

ล าดับ 
โรคเฝ้าระวังทาง

ระบาดวิทยา 
จ านวนป่วย(ราย) 

2562 
จ านวน 
ป่วย 
(ราย) 

อัตราป่วย/
แสน 

จ านวน 
ป่วย 
(ราย) 

อัตรา 
ป่วย/แสน 

 

1 Diarrhoea 15,838 1,871.52 1 Acute diarrhoea 
5,733 676.52 

2 D.H.F.Total  1,666 196.86 2 PUO 2,034 240.02 
3 Pneumonia  1,625 192.02 3 Influenza 1,776 209.58 

ล าดับ 
โรคเฝ้าระวังทาง

ระบาดวิทยา 

2561 
ล าดับ 

โรคเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 

จ านวนป่วย(ราย) 

2562 

จ านวน 
ป่วย 

อัตราป่วย/
แสน 

จ านวน 
ป่วย 

อัตรา 
ป่วย/แสน 
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(ราย) (ราย)  

4 Influenza 1,327 156.81 4 Pneumonia 648 76.47 
5 Pyrexia  1,197 141.44 5 D.H.F.-total 563 66.44 

6 Food Poisoning 864 102.10 6 Food poisoning 
398 46.97 

7 H.conjunctivitis 700 82.72 7 Chickenpox 337 39.77 

8 
Hand foot and 
mouth disease 

567 67.00 8 
Haemorrhagic 
conjunctivitis 

306 36.11 

9 Chickenpox 552 65.23 9 
Sexual 
transmitted 
infection 

220 25.96 

10 S.T.D.total 330 38.99 10 
Hand,foot and 
mouth disease 

163 19.23 

(ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562) 
 
 ทั งนี เมื่อพิจารณาในภาวะความเจ็บป่วยทางระบาดวิทยา  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีภาวะความ
เจ็บป่วยในอุจจาระร่วง ปอดบวม อาหารเป็นพิษ ดังแสดงในตาราง 

 
ตาราง ๒-๒๓ : แสดงจ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก 

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

อันดับ โรค 
ปี ๒๕60 

จ านวนป่วย(ราย) อัตราป่วย/แสน 
๑. อุจจาระร่วง ๑2,180 1,403.37 
๒. ปอดบวม ๑,666 ๑๙1.96 
๓ ไข้หวัดใหญ่ ๑,605 ๑84.93 
๔ อาหารเป็นพิษ ๑,046 ๑20.52 
๕ ตาแดง ๑853 98.28 
๖ มือ เท้า ปาก 700 80.65 
๗ ไข้เลือดออก 648 74.66 
๘ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 516 59.45 
๙ สุกไส 513 59.11 

๑๐ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 459 52.89 
          (ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรุี) 
 
2) สาเหตุการตาย 
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 เมื่อจ้าแนกตามบัญชีจ้าแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD10) จังหวัดราชบุรี ปี 2562 พบสาเหตุการ
เสียชีวิตจากกลุ่มโรคเนื องอก(รวมมะเร็ง) มากที่สุด รองลงมาได้แก่กลุ่มโรคระบบไหลเวียนเลือด, กลุ่มโรคติด
เชื อและปรสิต, โรคระบบทางเดินหายใจ, และสาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย 
 

ตาราง ๒-๒๔ : จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการตาย (ICD10)  
จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ปี 2561 
กลุ่มโรค 

โรค
กลุ่ม 

ปี 2562 

ล าดับ จ านวน อัตรา ล าดับ จ านวน อัตรา 

1 908 107.15 เนื องอก (รวมมะเร็ง) (C00-D48) 2 2 530 62.54 

2 886 104.55 โรคระบบไหลเวยีนโลหิต (I00-I99) 9 1 550 64.90 

3 599 70.68 โรคระบบหายใจ (J00-J99) 1 4 287 33.87 

4 546 64.43 กลุ่มโรคตดิเชื อและปรสติ (A00-B99)   10 3 301 35.52 

5 419 49.44 สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย (V01-Y89) 20 5 250 29.50 

6 290 30.37 โรคระบบประสาท (G00-G99) 14 6 182 21.48 

7 220 32.02 โรคระบบสืบพันธุ์และปสัสาวะ (N00-N99) 6 7 144 16.99 

8 207 24.43 โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K93) 11 8 136 16.05 

9 142 16.76 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม (E00-E90) 4 9 85 10.03 

10 20 2.36 ภาวะบางอย่างท่ีเกิดในระยะปริกา้เนิด (P00-P96) 16 10 5 0.59 

หมายเหตุ : ข้อมูลการตาย ปี 2561 – 2562 วิเคราะห์โดย : กลุม่งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสขุ ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุร ี
 เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายแต่ละกลุ่มสาเหตุการตาย 5 อันดับแรก พบสาเหตุการตายด้วยโรค
ต่าง ๆ ดังนี   

1. โรคระบบไหลเวียนโลหิต  
 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามประเภท จังหวัดราชบุรี ปี 2562 

โรค ล าดับ จ านวน อัตรา 
โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-I69) 1 235 27.73 
โรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) 2 180 21.24 
ความดันโลหิตสูง (I10-I15) 3 92 10.86 
โรคหัวใจอ่ืน ๆ (I30-I52) 4 18 2.12 
โรคหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดฝอย 
(I70-I79) 

5 14 1.65 

 

2. โรคเนื้องอก (รวมมะเร็ง) 
 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามประเภท จังหวัดราชบุรี ปี 2562 
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โรค ล าดับ จ านวน อัตรา 
เนื องอกร้ายที่หลอดลมหรือปอด (C349) 1 105 12.39 
เนื องอกร้ายที่ตับและท่อน ้าดีในตับ (C229) 2 58 6.84 
เนื องอกร้ายที่ล้าไส้เล็ก (C260) 4 29 3.42 
เนื องอกร้ายของเต้านม (C509) 3 29 3.42 
เนื องอกร้ายที่ล้าไส้ใหญ่ (C189) 5 28 3.30 

3. โรคกลุ่มติดเชื้อและปรสิต  
 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามประเภท จังหวัดราชบุรี ปี 2562 

โรค ล าดับ จ านวน อัตรา 
ติดเชื อในกระแสโลหิต (A419) 1 216 25.49 
วัณโรค (A15-A19) 2 36 4.25 
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส HIV 
(B20-B24) 

3 20 2.36 

โรคตับอักเสบจากเชื อไวรัส (B15-B19) 4 5 0.59 
โรคติดเชื อของล้าไส้ (A00-A09) 5 12 14.2 

4. โรคระบบทางเดินหายใจ  
 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามประเภท จังหวัดราชบุรี ปี 2562 

โรค ล าดับ จ านวน อัตรา 
ปอดบวม (J10-J18) 1 255 30.09 
โรคเรื อรังของระบบทางเดินหายใจ (J40-J47) 2 50 5.90 
โรคอ่ืน ๆ ของเยื่อหุ้มปวด (J90-J94) 3 11 1.30 
โรคปอดมีสาเหตุจากภายนอก (J60-J70) 4 6 0.71 
โรคอ่ืน ๆ ของระบบทางเดินหายใจ (J95-J99) 5 4 0.47 

5. โรคระบบประสาท  
 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามประเภท จังหวัดราชบุรี ปี 2562 

โรค ล าดับ จ านวน อัตรา 
โรคความเสื่อมของระบบประสาท (G30-G32) 1 154 18.17 
สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาต  
(G80-G83) 

2 10 2.24 

การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง  
(G00-G09) 

3 5 0.59 

 
 ๒.๘.๕ ข้อมูลความม่ันคง 
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  จังหวัดราชบุรีตั งอยู่ในพื นที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตก เป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื นที่ติดกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เขตรอยต่อชายแดนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงและพื นที่ป่า ได้แก่ เทือกเขา
ตะนาวศรี เป็นแนวพรมแดนสันปันน ้า ระยะความยาว ๗๓ กิโลเมตร โดยแนวเขตชายแดนดังกล่าวอยู่ในพื นที่
อ้าเภอสวนผึ ง และอ้าเภอบ้านคา ซึ่งมีช่องทางตามแนวชายแดนทั งหมด ๑๓ ช่องทาง ได้แก่  
  (๑) ช่องทางตะโกบน   (๘) ช่องทางห้วยโกท่า  
  (๒) ช่องทางตะโกปิดทอง   (๙) ช่องทางห้วยคอกหมู  
  (๓) ช่องทางตะโกล่าง   (๑๐) ช่องทางโป่งแห้ง  
  (๔) ช่องทางห้วยสุด   (๑๑) ช่องทางพุระก้า 
  (๕) ช่องทางเขากระโจม   (๑๒) ช่องทางกระซุ้ง 
  (๖) ช่องทางห้วยมิ   (๑๓) ช่องทางจะเอว  
  (๗) ช่องทางบ่อหวี  
 ช่องทางที่สามารถสัญจรได้ด้วยยานพาหนะมี ๕ ช่องทาง คือ ช่องทางตะโกบน ตะโกปิดทอง  
ตะโกล่าง เขากระโจม และช่องทางห้วยคอกหมู สิ่งที่จังหวัดเน้นในการส่งเสริมการพัฒนาคือการพัฒนาช่องทาง
ดังกล่าว โดยการจัดการความสงบเรียบร้อยในพื นที่ชายแดนรอยต่อ การพัฒนาให้เป็นพื นที่เศรษฐกิจชายแดนใน
อนาคต และการเสริมสร้างการเชื่อมโยงการพัฒนาคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์ของจังหวัดที่เชื่อมโยงไปยัง
พื นที่ช่องทางการค้าชายแดน พร้อมทั งการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดันให้เป็นด่านถาวรต่อไป 
 
  ๑) ภัยคุกคามท่ีปรากฏในพื้นที่  
 (๑) ยาเสพติด ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื นที่ยังคงมีอยู่ เส้นทางการ 
เข้ามาของยาเสพติดจากภายนอกประเทศตามแนวชายแดนไม่ปรากฏข่าวสาร แต่มีการน้าเข้ายาเสพติดเข้ามา 
ในพื นที่จากภาคกลางประเทศ 
 (๒) แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เนื่องจากชุมชนฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน มีจ้านวนไม่
มาก รวมทั งระยะทางไกลและสภาพพื นที่ที่ยากล้าบาก ในการเดินทางจึงไม่มีการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายในพื นที่ แต่อาจมีเพียงส่วนน้อยที่ใช้เส้นทางช่องทางพุน ้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี และทางด้านเหนือ
ของอ้าเภอสวนผึ ง ในการเดินทางผ่านเพ่ือเข้าสู่พื นที่ตอนในของจังหวัด ทั งนี  มีความพยายามในการเข้ามา  
เพ่ือขายแรงงานอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีและความยากจนของประชาชนประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ซึ่งสิ่งที่จังหวัดควรพิจารณาคือการเสริมสร้างความร่วมมือจากผู้ประกอบการในด้านการ
ลดการจ้างแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือและหันมาทดแทนด้วยเทคโนโลยี เน้นการใช้แรงงานฝีมือในจังหวัดพร้อมทั ง
การขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนาของประเทศที่เน้นการใช้ระบบภาษี การใช้แรงงานต่างชาติและก้าหนด
มาตรฐานการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั งการเสริมสร้างความเข้าใจในข้อปฏิบัติที่
แรงงานพึงปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ท้าร้ายสิ่งที่ดีงามการสร้างมาตรการแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน
ในการจัดการปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชนและสังคมชุมชน ปัญหาทะเลาะวิวาท ดื่มสุรา ก่ออาชญากรรม ปล้นจี  ท้าร้ายร่างกาย
นายจ้างหรือคนในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งที่ผ่านมาแรงงานเหล่านี  เมื่อกระท้าความผิดจะหลบหนี ไปท้างานที่อ่ืน
ต่อไป โดยไม่ได้ออกนอกประเทศ และยังมีการลักลอบค้าและเสพยาเสพติด อีกด้วย  
 นอกจากนี ยังเกิดขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานขึ นจนท้าให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
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ต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทั งผู้ชายผู้หญิงและเด็กเพ่ือการค้าและการบังคับใช้
แรงงาน เกิดเป็นกระบวนการน้าพาจัดหางานส่งคนเข้ามาท้างานโดยผ่านทางนายหน้าซึ่งมีหลายรูปแบบ    
 ๒) มิติความม่ันคง 
 ในภาวะปกติ คือภัยคุกคามรูปแบบเก่า ได้แก่ การสู้รบด้วยก้าลังอย่างเปิดเผยเพ่ือ
ป้องกันเอกราชอธิปไตยเหนือดินแดน หรือการใช้อาวุธและความรุนแรงเอาชนะกันจากความแตกต่างทาง
ความคิดเห็นทางการเมืองเช่นกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ในอดีต ซึ่งไม่ปรากฏภัยคุกคามรูปแบบเก่าใน
เขตจังหวัดราชบุรี แต่ก็มีการเตรียมก้าลังรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ น ตามสมมุติฐานในแผนป้องกัน
ชายแดน มีภารกิจตามพันธกิจของกองทัพบกมุ่งสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยหน่วยทหาร ตชด. 
ทหารพราน 
 ในภาวะไม่ปกติ คือภาวะที่มีการประกาศใช้กฎหมาย หรือประกาศหรือค้าสั่งพิเศษ
เพ่ิมเติมมาจากการใช้กฎหมายปกติ เพ่ือเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย มิให้เกิดผลกระทบกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อันเกิดจากปัญหาทางการเมืองที่ขยายตัว
ออกไป มีการใช้ความรุนแรง สร้างความสูญเสีย สังคมไทยถูกแบ่งแยก มีการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง
แตกความสามัคคี สถาบันหลักของชาติถูกจาบจ้วงและบ่อนท้าลาย 
๒.๙ โครงสร้างพื้นฐาน 
 

 ๒.๙.๑ การไฟฟ้า 

 จังหวัดราชบุรี มีหน่วยงานด้าเนินการจัดหา จัดจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนภาคที่
อยู่อาศัย ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม  ขยายเขตครอบคลุมพื นที่ทั ง ๑๐ อ้าเภอ โดยมีผู้ใช้
ไฟฟ้ารวมทั งหมดจ้านวน ๒๕๕,๐๓๑ ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้าจ้านวน ๑,๙๑๘ 
ครัวเรือน ดังนี  

๒.๙.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ก้ากับดูแลและรับผิดชอบ
พื นที่จังหวัดราชบุรี จ้านวน ๙ อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองราชบุรี อ้าเภอโพธาราม อ้าเภอด้าเนินสะดวก อ้าเภอ
ปากท่อ อ้าเภอจอมบึง อ้าเภอบางแพ อ้าเภอสวนผึ ง อ้าเภอบ้านคา และอ้าเภอวัดเพลง โดยมีการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคสาขา ประกอบด้วย 
   (๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี เป็นสาขาที่ ๒๖๐ มีส้านักงานการไฟฟ้าใน
สังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอปากท่อ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ้าเภอวัดเพลง  
มีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจ้านวน ๗๑,๑๙๘ ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้า จ้านวน ๔๓ ครัวเรือน 
   (๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอจอมบึง เป็นสาขาที่ ๒๖๑ มีส้านักงานการไฟฟ้าใน
สังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอสวนผึ ง มีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจ้านวน ๓๙,๐๔๖ ครัวเรือนและ 
มีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้าจ้านวน ๑,๓๔๙ ครัวเรือน 
  (๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอโพธาราม เป็นสาขาที่ ๒๗๔ มีส้านักงานการไฟฟ้า
ในสังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอด้าเนินสะดวก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอบางแพ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยนางแก้วมีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจ้านวน 
๘๘,๔๕๕ ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้ไฟฟ้าจ้านวน ๙๙ ครัวเรือน  

๒.๙.๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ก้ากับดูแลและ
รับผิดชอบพื นที่จังหวัดราชบุรี จ้านวน ๑ อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอบ้านโป่ง โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอบ้าน
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

โป่งเป็นสาขาที่ ๒๕๐ มีส้านักงานการไฟฟ้าในสังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยหนองปลาหมอ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยมีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจ้านวน ๕๖,๓๓๒ ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างขอใช้
ไฟฟ้าจ้านวน ๓๒ ครัวเรือน 
   สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจ้านวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ 

   (๑) สถานีราชบุรี ๒ (ลานไก)  (๗) สถานีไฟฟ้าด้าเนินสะดวก  
   (๒) สถานีไฟฟ้าราชบุรี ๑  (๘) สถานีไฟฟ้านิคมราชบุรี (ชั่วคราว)  
   (๓) สถานีไฟฟ้าราชบุรี ๒  (๙) สถานีไฟฟ้าปากท่อ  
   (๔) สถานีไฟฟ้าราชบุรี ๓  (๑๐) สถานีบ้านโป่ง ๒ 
   (๕) สถานีไฟฟ้าจอมบึง  (๑๑) สถานีหนองปลาหมอ (ลานไก)  
   (๖) สถานีไฟฟ้าโพธาราม 
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอา้เภอจอมบึง การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ้าเภอ 
โพธาราม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอา้เภอบ้านโป่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอด้าเนินสะดวก การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขา
อ้าเภอบางแพ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาดอนไผ่ข้อมลู ณ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

 พลังงานทดแทน 
 เมื่อพิจารณาในปี พ.ศ. ๒๕61 พบว่าภายในจังหวัดราชบุรีมีศักยภาพพลังงานทดแทนมาก

ทีสุ่ด คือ ชีวมวลแข็ง มีค่า 397.82 ktoe รองลงมา คือขยะเผาไหม้ มีค่า 60.03 ktoe ปัจจุบันมีบริษัทผลิต
พลังงานจากก๊าซชีวภาพ รวม ๖ แห่ง ก้าลังการผลิตติดตั ง ๔.๒๙๒ MW บริษัทผลิตพลังงานจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ รวม ๑๑ แห่ง ก้าลังผลิตติดตั ง ๑๕.๒๔ MW มีบริษัทผลิตพลังงานชีวมวลรวม ๔ แห่ง ก้าลังการ
ผลิตติดตั ง ๘๑.๖๕ MW 

ตาราง ๒-๒๕ : พลังงานทดแทนของจังหวัดราชบุรี ย้อนหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕61 

ปี พ.ศ. 

ศักยภาพเชิงพลังงานของพลังงานทดแทนในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) 
ชีวมวล
แข็ง 

ก๊าซชีวภาพ ขยะ 
น้ า 
 

ลม 
 

แสงอาทิตย ์มูลสัตว์ น้ าเสีย
อุตสาหกรรม 

เผาไหม้ ฝังกลบ 

๒๕๕๑ ๒๘๓.๐๐ ๑๘.๐๓ ๕.๑๙ ๓๗.๘๗ ๗.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐๑ ๕,๓๙๒.๗๗ 
๒๕๕๒ ๒๘๐.๖๐ ๑๖.๘๙ ๕.๑๙ ๓๒.๖๒ ๖.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐๑ ๕,๓๙๒.๗๗ 
๒๕๕๓ ๒๘๒.๖๐ ๒๐.๐๘ ๖.๒๖ ๓๕.๒๐ ๗.๒๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๕๑๘.๑๘ 
๒๕๕๔ ๓๖๕.๖๒ ๑๙.๓๒ ๖.๒๖ ๓๕.๔๑ ๗.๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๕๑๘.๑๘ 
๒๕๕๕ ๓๕๗.๗๘ ๑๘.๗๓ ๖.๒๖ ๓๐.๓๒ ๖.๒๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๕๐๕.๙๔ 
๒๕๕๖ ๓๕๔.๗๖ ๑๘.๗๙ ๑๑.๒๐ ๖๐.๓๐ ๑๒.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๒๗๗.๘๐ 
๒๕๕๗ ๓๖๕.๕๕ ๑๘.๘๘ ๑๑.๒๙ ๕๘.๕๘ ๑๒.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๒๗๗.๘๐ 
๒๕๕๘ ๒๖๒.๗๘ ๑๐.๖๘ ๑๗.๔๘ ๕๖.๑๒ ๑๑.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐ ๕,๒๗๗.๘๐ 
2559 397.82 18.68 17.48 60.03 0.01 0.00 0.000 5,277.80 
2560 349.2 19.97 17.48 86.57 0.01 0.00 0.000 5,277.80 
2561 397.82 50.68 17.48 60.03 0.01 0.00 0.000 5,277.80 

 (ที่มา : ส้านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ณ เดือนมิถุนายน 2562) 
 ๒.๙.๓ การประปา  
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 
 

 จังหวัดราชบุรีมีการประปาส่วนภูมิภาคให้บริการน ้าประปา จ้านวน ๔ แห่งประกอบด้วย 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง การประปาส่ วนภูมิภาคสาขา 
ปากท่อ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ ง ครอบคลุมพื นที่ ๙ อ้าเภอ ยกเว้นอ้าเภอบ้านคา ที่ยังไม่มี
ระบบการประปาส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังนี  
 (๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี มีแม่ข่ายและหน่วยบริการรวม ๕ แห่งให้บริการใน
พื นที่อ้าเภอเมืองราชบุรี อ้าเภอโพธาราม อ้าเภอด้าเนินสะดวก และอ้าเภอบางแพ มีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม 
๑๙,๘๕๓ ราย ก้าลังการผลิต ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน นอกจากนั นเป็นการรับซื อน ้า จากบริษัท เอ็คคอม
ธารา จ้ากัด ประมาณ ๑,๔๐๐ – ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
 (๒) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มีแม่ข่าย ๑ แห่ง ให้บริการในพื นที่ อ้าเภอ 
บ้านโป่ง มีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม ๑๐,๔๗๔ ราย ก้าลังการผลิต ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 (๓) การประปาส่วนภูมิภาคปากท่อ มีแม่ข่ายและหน่วยบริการ รวม ๒ แห่ง ให้บริการใน
พื นที่อ้าเภอปากท่อ อ้าเภอวัดเพลง (บางส่วน) จังหวัดราชบุรี อ้าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และองค์การ
บริหารส่วนต้าบลแพรกหนามแดง อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมมีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม ๑๑,๔๔๘ 
ราย ก้าลังการผลิต ๑๙,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 (๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ ง มีแม่ข่ายและหน่วยบริการ รวม ๓ แห่ง ให้บริการ
ในพื นที่อ้าเภอสวนผึ ง และอ้าเภอจอมบึง มีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม ๔,๑๕๑ ราย ก้าลังการผลิต ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์
เมตร/วัน 
 ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 
(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) 
  ในด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานยุทธศาสตร์ของจังหวัดจะเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั งมีกลไก ก้ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  
  พร้อมทั งการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม 
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในระดับประเทศ และภูมิภาค
อาเซียน และการเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั งจังหวัด
ตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั งพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ การพัฒนาประสิทธิภาพ
และขยายการให้บริการโครงสร้างพื นฐานด้านน ้าประปาทั งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วจังหวัด
ลดอัตราน ้าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน ้าประปาใน
ภาพรวมของจังหวัดและที่ส้าคัญคือการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้าง
พื นฐาน เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาของประเทศโดยลดการน้าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ พร้อมทั งการพิจาณาการเชื่อมโยงตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ  
และอุตสาหกรรมใหม่ตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ 
 
 

 การคมนาคม 
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 จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร การคมนาคม    
มีความสะดวกรวดเร็วทั งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ้าทาง และรถไฟ ดังนี   

๑) การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร  
 (๑) รถยนต์ส่วนตัว  
   (๑ .๑) เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จากบางแค – อ้อมน้อย 
– อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี – นครปฐม – ราชบุรี ระยะทางทั งหมดประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร 

   (๑.๒) เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘ (ถนนบรมราชชนนี) จากกรุงเทพฯ – 
พุทธมณฑล – นครชัยศรี มาบรรจบเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บริเวณอ้าเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากนั นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี ระยะทางทั งหมดประมาณ ๑๐๐
กิโลเมตร 

   (๑.๓) เส้นทางหลวงเอเชียสาย ๒ ( AH๒) หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕ สาย
ธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) มาบรรจบเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บริเวณ
แยกวังมะนาว อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จากนั นใช้ถนนเพชรเกษมเข้าตัวเมืองราชบุรีระยะทางทั งหมด
ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร 
 (๒) รถโดยสารประจ าทาง  
  บริษัท ขนส่ง จ้ากัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (แห่งที่ ๒) ไป – 
กลับ จังหวัดราชบุรีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง โดยมีหลายเส้นทาง ได้แก่ 
  กรุงเทพฯ – ราชบุรี ระยะทาง ๑๐๙ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – พุทธมณฑล – ราชบุรี (ม.๑ข) ระยะทาง ๙๙ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – พุทธมณฑล – ราชบุรี (ม.๒) ระยะทาง ๙๙ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – โพธาราม ระยะทาง ๘๕ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง (ม.๑ข) ระยะทาง ๗๘ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง (ม.๒) ระยะทาง ๖๘ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – ด้าเนินสะดวก ระยะทาง ๙๖ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – จอมบึง ระยะทาง ๑๒๖ กิโลเมตร  

 ที่มา :   ส้านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 (๓) รถไฟ  
 การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟสายใต้ ออกจากกรุงเทพมหานคร สถานี
รถไฟหัวล้าโพง และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ชั่วโมง โดยผ่านอ้าเภอ
บ้านโป่ง โพธาราม เมืองราชบุรี และอ้าเภอปากท่อโดยมีระยะทางดังนี  
    กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง ระยะทาง  ๘๔ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – โพธาราม ระยะทาง ๙๘ กิโลเมตร 
    กรุงเทพฯ – เมืองราชบุรี ระยะทาง ๑๑๗ กิโลเมตร  
    กรุงเทพฯ – ปากท่อ ระยะทาง ๑๓๕ กิโลเมตร 
 และมีรถไฟแยกจากอ้าเภอบ้านโป่งไปจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง ๔๙ กิโลเมตร 

ที่มา : สถานีรถไฟราชบุรี  
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 ๒) การเดินทางระหว่างจังหวัดราชบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
                 นอกจากนี  จากสถานีขนส่งราชบุรีมีรถโดยสารไป – กลับยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี  
    ราชบุรี – สมุทรสงคราม  ระยะทาง ๔๙ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – สมุทรสงคราม (ข) ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – สมุทรสงคราม (ค) ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – กาญจนบุรี (ม.๒) ระยะทาง ๙๔ กิโลเมตร  
    ราชบุรี – กาญจนบุรี (ม.๓) ระยะทาง ๙๔ กิโลเมตร  
 (๑) ระยะทางจากอ าเภอเมืองราชบุรีไปยังอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี  
    อ้าเภอบ้านโป่ง ระยะทาง ๔๑ กิโลเมตร 
    อ้าเภอโพธาราม ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร 
    อ้าเภอด้าเนินสะดวก ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร 
    อ้าเภอปากท่อ ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร 
    อ้าเภอจอมบึง ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร 
    อ้าเภอบางแพ ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร 
    อ้าเภอสวนผึ ง ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร 
    อ้าเภอบ้านคา ระยะทาง ๕๘ กิโลเมตร 
    อ้าเภอวัดเพลง ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร  

   ที่มา : แขวงทางหลวงราชบุรี  ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
 
 จุดเน้นของแผนพัฒนาจังหวัด คือ การเชื่อมโยงการคมนาคมภายในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับ
กลุ่มจังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั งเร่งเสริมสร้างความปลอดภัยในการจราจร เพ่ือการลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ และให้ความส้าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร  
ที่มีความสะดวก ปลอดภัย และการพัฒนาคมนาคม เพ่ือรองรับการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยในอนาคต  
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ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดราชบุรี 
 
 

๓.๑ การวิเคราะห์ศักยภาพในพ้ืนที่ระดับอ าเภอ   

 จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่การปกครองเป็น ๑๐ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอบ้านโป่ง  
อ าเภอโพธาราม อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบางแพ อ าเภอวัดเพลง 
อ าเภอบ้านคา จากการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ สามารถสรุปศักยภาพของแต่ละอ าเภอได้ดังนี้ 
 

๑) อ าเภอเมืองราชบุรี 
  
 โดยภาพรวมฐานะทางเศรษฐกิจของชาวอ าเภอเมืองราชบุรีไม่มีผู้ยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของประชากรอยู่ที่ ๑๕๑,๖๓๑ บาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมส่วนใหญ่มาจากภาคการ
ผลิตต่างๆ และบริการ ได้แก่ ด้านการเกษตรกรรมจากการเพาะปลูกข้าว-พืชไร่-พืชผัก-พืชสวนและผลไม้ราษฎรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักประมาณร้อยละ๘๐มีการท านาเป็นหลัก พ้ืนที่ทั้งสิ้น ๑๒๖,๗๙๙ ไร่ 
ประกอบด้วย ท านาข้าว ๖๖,๘๗๙ ไร่ ท าไร่ (อ้อย, มันส าปะหลัง) ๑๑,๖๐๙ ไร่พืชผัก - ไม้ดอกไม้ประดับ – ไม้ผลไม้
ยืนต้น ๔๘,๓๑๑ ไร่ ด้านประมง ส่วนหนึ่งมาจากแหล่งน้ าธรรมชาติคือ หาจากแม่น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก ได้แก่ แม่น้ าแม่กลอง คลองบางสองร้อย คลองขุดลัด คลองบางกระ คลองแควอ้อม ห้วยทับ
ใต้ ห้วยเขาแร้ง ห้วยตะแคง ฯลฯ อีกส่วนหนึ่งมาจากการเพาะเลี้ยงที่กระจายในท้องที่ต่างๆ หลายต าบล เช่น สาม
เรือน ท่าราบ พิกุลทอง ฯลฯ พ้ืนที่ประมง ๑,๑๖๘ ไร่ กุ้งขาว ๓๕๒ ไร่ ปลาสวยงาม ๑๙๔ ไร่ และปลาน้ าจืด ๖๒๒ 
ไร่ ด้านปศุสัตว์  ได้แก่ สุกร ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก และมีลักษณะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ หลายแห่ง ตั้ งอยู่ในท้องที่
ต าบลห้วยไผ่ ต าบลน้ าพุ ต าบลหินกอง และกระจายทั่วไปในท้องที่ต าบลเจดีย์หัก อ่างทอง คูบัว ดอนตะโก พงสวาย 
พิกุลทอง บางป่า และสามเรือน รวมแล้วอ าเภอเมืองราชบุรีเป็นถิ่นที่มีการเลี้ยงสุกรมาก จากจ านวนปริมาณ แล้วจัด
ว่าเป็นอ าเภอระดับต้นๆ ของประเทศ รองลงมาก็ได้แก่ ไก่ โคเนื้อ และเป็ด ที่เลี้ยงเป็นรายย่อยๆ ในท้องที่ เกือบทุก
ต าบล พ้ืนที่ปศุสัตว์  ๘,๕๓๖ ไร่ 
 ด้านอุตสาหกรรม โรงงาน จ านวน ๓๓๖ แห่ง แยกเป็นขนาดเล็ก ๒๓๒ แห่ง ขนาดกลาง ๗๓ แห่ง ขนาด
ใหญ่ ๑๓ แห่ง โรงสีข้าว ๑๘ แห่ง ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (บัตร)  ๒๓  แห่ง แรงงาน ชาย ๖,๐๖๔ คน หญิง 
๓,๕๓๓ คน รวม ๙,๕๙๗ คน ที่มา : สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี (๔) ด้านบริการรับจ้าง  ประชากรจ านวนมาก
มีอาชีพรับจ้างเป็นคนงาน ในสถานประกอบการ เช่น โรงโอ่ง โรงงานทอผ้า โรงงานคอนกรีต และสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ไปจนถึงขนาดใหญ่อ่ืนๆ อีกกว่า ๑๕๐ แห่ง ในท้องที่อ าเภอเมืองราชบุรี นอกจากนี้ยัง
ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน คนงาน สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอ่ืนๆ อีกจ านวนหนึ่ง 
 ด้านเศรษฐกิจ : ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น รายได้ของประชากร เพ่ิมขึ้น ในภาพรวมได้
ก้าวพ้นความขาดแคลนและล้าหลัง เข้าสู่ความเป็นสังคมเศรษฐกิจที่มีอยู่มีกิน อุดมสมบูรณ์ สะดวกสบายกว่า
ประเทศอ่ืนๆ ในระนาบเดียวกันแล้ว แต่กลับมีรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าเส้นพอดีของความพอเพียงอย่างไร้เหตุผล 
โดยเฉพาะรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย และเกิดจากกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ตามยุค ตามสมัย ท าให้เกิดภาวะติดลบ 
และหนี้สินภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้น การว่างงานอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒ โครงสร้าง พ้ืนฐานรองรับ  การผลิต อยู่ในการ
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สมบูรณ์ดี แต่การบริหารจัดการด้านการผลิตยังมีปัญหา ต้นทุนในการผลิตสูงเกือบทุกภาคการผลิต มีก าไรน้อย หรือ 
ไม่คุ้มค่า โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ส าหรับการด ารงชีพ จากผลผลิตทางการเกษตร (ท า
นา ท าไร่ การปลูกผัก และสวนผลไม้) เป็นหลัก อีกส่วนหนึ่งมีรายได้มาจากการรับจ้างในสถานประกอบการ 
รองลงมา และสุดท้ายคือรายได้จากภาคบริการและ พาณิชยกรรม (การค้าขายรายย่อย) ซึ่งล้วนแต่จะต้องได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจภายนอก แต่มีความเดือดร้อน จากภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อย 
 อ าเภอเมืองราชบุรีประกอบไปด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ และต่างศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสงบสุขส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา ร้อยละ ๙๘.๕๗ ทั้งมหานิกาย และธรรมยุติ มีวัดรวม ๙๓ วัด นอกจากนี้ยัง
มีศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๘๒ ทั้งนิกายคาทอลิค และโปรแตสแตนท์ รวมทั้ง ศาสนาอิสลาม ซึ่งมีน้อยที่สุด คือ ร้อย
ละ ๐.๑๕ ด้านการบริการสังคม อ าเภอเมืองราชบุรีอยู่ในเกณฑ์สูงทั้งด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข มี
สถานศึกษาที่สามารถให้บริการได้ครบถ้วน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาโท มีสถานีอนามัยต าบลครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่ การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วทุกระบบ มีโรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ สถิติ
การเกิดคดีอาญามีน้อย จึงจัดว่าเป็นเมืองที่สงบและอยู่สบายไม่มีความขัดแย้งในสังคมพ้ืนที่ 
 ด้านสังคมศักยภาพด้านการศึกษาสูงขึ้น แต่น่าเป็นห่วงด้านคุณภาพ/สุขภาวะดีขึ้น   ๙๖.๓๐ % มี
หลักประกันสุขภาพ การคุ้มครองทางสังคมครอบคลุมมากขึ้น แต่ยังมีแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
จ านวนไม่น้อยที่เข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม/ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยังอยู่ในเกณฑ์สูง 
โดยเฉพาะการโจรกรรม และยาเสพติดผลกระทบจากภาวะความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มาจากการ
โจรกรรม และปัญหายาเสพติดอยู่ในเกณฑ์สูง ยังมีกลุ่มผู้ยากจน และ ด้อยโอกาสบางส่วนที่เข้าไม่ถึงบริการสังคม 
และระบบประกันสังคม วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงไปตาม กระแสสังคมอย่างกว้างขวาง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเริ่มสูญหาย เยาวชนคนรุ่นใหม่ขาดโอกาสสืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาดั้งเดิม 
 ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม การที่เมืองราชบุรีประกอบไปด้วยชุมชนหลายเชื้อชาติ ท าให้มีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่เชื่อมโยง อยู่ความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็นหลัก การละเล่น
หรือกิจกรรมในท้องถิ่น เช่น การแห่นาค ประกอบแตรวง กลองยาว การทอดกฐิน การตักบาตรเทโว ท าบุญ
เข้าพรรษา ออกพรรษา การแห่ขันหมาก การแต่งงาน ฯลฯ หลายอย่างในปัจจุบันเริ่มเลือนหายจางลงไป รวมทั้ง
การละเล่นพื้นบ้านที่เกี่ยวพันกับวิถีการผลิตและวิถีชีวิต เช่น การแข่งขันวัวลานหลังฤดูเก็บเกี่ยวนวดข้าว ประเพณีลง
แขกท านาเกี่ยวข้าว และอ่ืนๆ ถูกละเลยขาดการสืบสานจากคนรุ่นหลัง ท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน 
หมู่บ้าน จืดจางลง อันเป็นเหตุท าให้เกิดสภาพครอบครัว ชุมชน ที่อ่อนแอ 
 แม่น้ าแม่กลอง  เป็นแหล่งน้ าส าคัญอันยิ่งใหญ่ของเมืองราชบุรี ปัจจุบันสภาพของแม่น้ าและคุณภาพน้ า
จัดว่ายังอยู่ในสภาพดีปกติ แต่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเฝ้าระวัง ห้วย หนอง คลองธรรมชาติ และคลองขุด ในท้องที่
อ าเภอเมืองราชบุรีมีจ านวนมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ราบสองฝั่งแม่น้ าแม่กลอง ได้แก่ ต าบลหนองกลางนา เขาแร้ง 
เกาะพลับพลา ท่าราบ สามเรือน พิกุลทอง บางป่า คุ้งน้ าวน คุ้งกระถิน และบ้านไร่ ปัจจุบันส่วนใหญ่มีสภาพรกร้าง 
ขาดการดูแลรักษา ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ และหมิ่นเหม่ต่อการถูกบุกรุกท าลาย บางแห่งตื้นเขินหมด
สภาพ สภาพพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ ป่าเขากรวด เขาพลองในท้องที่
ต าบลหินกอง-ต าบลน้ าพุ ปัจจุบันมีสภาพป่าเฉพาะส่วนที่เป็นภูเขาและบริเวณโดยรอบรัศมีภูเขา นอกนั้นมีสภาพ
เป็นที่ดิน ที่มีการท าประโยชน์เป็นที่ไร่ บ่อลูกรัง ที่ดินเอกสารสิทธิ์หลายแปลงถูกขุดหน้าดินเป็นหลุมลึก ซึ่งจะเป็น
ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ในอนาคต สภาพดิน จากกระแสการเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรแผนใหม่ ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตดั้งเดิม มาสู่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับปัจจัยการผลิตที่เป็นโทษต่อธรรมชาติ เช่น 
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ปุ๋ยเคมี สารพิษ น้ ามันเชื้อเพลิง และอ่ืนๆ ประกอบกับขาดการจัดการที่ถูกต้อง ท าให้ดินเสื่อมสภาพลงอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการเกษตรในอนาคต 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม : พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงต่ ากว่าระดับรักษาสมดุลของระบบนิเวศ สภาวะ
การขาดแคลนน้ าและน้ าจืดเริ่มเป็นปัญหา แหล่งน้ าลดลง และขาดคุณภาพ ดินเสื่อมโทรมมากข้ึน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกคุกคาม ปริมาณของเสียและมลภาวะจากสถานประกอบการเริ่มเป็นปัญหารุนแรง มีจุดอ่อนด้านการ
บริหารจัดการที่แยกส่วน 
 ด้านท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ที่มีน้ าหล่อเลี้ยง ได้ทั่วถึง ได้รับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ ต่างๆ น้อยมาก ไม่เคยเกิดน้ าท่วมใหญ่ ไม่เคยมีฝนแล้งหนัก พ้ืนที่โดยรอบอ าเภอข้างเคียง หรือ 
จังหวัดข้างเคียงอยู่ในสภาพใกล้เคียงกัน คือ มีความสงบและปลอดภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เมืองราชบุรีเป็นที่ราบ จัดว่าส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน้ า 
สภาพดั้งเดิมแต่โบราณ ๔๐ – ๒๐๐ ปีขึ้นไป เหมาะแก่การเกษตรกรรม ทุกสาขา ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทางน้ า
ไหลเวียนขึ้นลงตามเป็นธรรมชาติ และตามฤดูกาล พ้ืนดิน รวมทั้งท้องน้ าปลอดสารพิษและมลภาวะใดๆ ดินดี น้ าดี 
ผลผลิตดี สัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์ (ในน้ ามีปลา ในนา  มีข้าว ในสวนมีผลไม้ ฯลฯ) สภาพปัจจุบัน ที่ดินถูกใช้ประโยชน์ 
โดยขาดการวางแผนและควบคุม พ้ืนที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย เป็นสถานประกอบการ กระจัดกระจายอยู่
ทั่วไป ไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ เกษตรกรถูกชักจูงให้เชื่อ และปรับเปลี่ยนวิถีจากเกษตร
อินทรีย์ดั้งเดิม ไปใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมสารพิษ สารเคมี ทางน้ าถูกปิดกั้นโดยถนนและสิ่งก่อสร้าง สภาพ
ปัจจุบัน ในแหล่งน้ าธรรมชาติ (แม่น้ า คลอง) คุณภาพน้ าใกล้วิกฤต ในท้องนาดินเสื่อมสภาพ และปนเปื้อนไปด้วย
สารพิษ สัตว์น้ าสูญพันธุ์ เนื่องจากสารพิษ สารเคมี ที่สะสมอยู่เป็นตัวท าลาย เกิดแหล่งน้ าท่วมขังอันไม่พึงประสงค์ 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ที่ดินจ านวนมากถูกทอดทิ้ง ปล่อยร้างไม่ได้ท าประโยชน์ และไม่มีแผนการจัดการใดๆ 
 

๒) อ าเภอบ้านโป่ง 
  
 ภาวะเศรษฐกิจของอ าเภอบ้านโป่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจากอ าเภอบ้านโป่งมี

ประชากรเป็นจ านวนมากและมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม จึงมีการติดต่อค้าขายและ
การเดินทางผ่านเข้าออกระหว่างจังหวัด อ าเภอบ้านโป่งมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีจึงมีห้างใหญ่จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
ห้างบิ๊กซี และห้างโลตัส ตลอดจนธนาคารเป็นจ านวนมาก บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน มีอู่ต่อรถโดยสารขนาดใหญ่
ระดับประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ าตาล โรงงานผลิตกระจก โรงงาน SCG โรงงานเซรามิก และโรงงานเหล็ก 
ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้เป็นจ านวนมาก ท าให้ประชาชนในอ าเภอบ้านโป่งได้มีงานท าไม่
ต้องไปท างานที่อ่ืน นอกจากนี้อ าเภอบ้านโป่งยังมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับอ าเภอบ้าน
โป่งอีกหลายชนิด ได้แก่ ไก่ย่างบางตาล (ต าบลหนองกบ) การผลิตกล้วยแปรรูป (ต าบลลาดบั วขาว) การเลี้ยงปลา
หางนกยูงเพ่ือการส่งออก (ต าบลปากแรต ต าบลหนองกบ)  การเลี้ยงปลาทอง การปลูกอ้อย ข้าวโพด และข้าว 

 อ าเภอบ้านโป่งถือว่าเป็นเมืองแห่งการท าการเกษตรเช่นกัน เนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรในพื้นที่
นอกจากจะท างานในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรอีกเป็นจ านวนมาก การปลูกพืชทางการ
เกษตร ได้แก่ การท านา (ต าบลหนองปลาหมอ ต าบลบ้านม่วง ต าบลคุ้งพยอม ต าบลท่าผา ต าบลสวนกล้วย) การ
ปลูกข้าวโพด ปลูกอ้อย เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ดอก พืชผักสวนครัว เช่น พริก มะนาว มะกรูด ตะไคร้ 
เป็นต้น การท าการเกษตรส่วนใหญ่จะใช้น้ าจากระบบชลประทานเป็นส่วนใหญ่  และมีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจส าคัญ 
เช่น สุกร โคนม โคเนื้อ ซึ่งมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยระดับราคาของสินค้าปศุสัตว์โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ด ี
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 ด้านสังคม โครงสร้างประชากรของอ าเภอบ้านโป่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีสัดส่วนประชากรในกลุ่ม
ผู้สูงอายุมากขึ้น ประชาชนมีงานท าและมีรายได้เพียงพอ 

 ด้านสาธารณสุข อ าเภอบ้านโป่งมีการเจ็บป่วยของประชาชน โดยมีผู้ป่วยโรคต่างๆ ๕ อันดับแรก คือ 
โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม โรคระบบย่อยอาหาร  โรค
ในช่องปาก และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการเมตะบอลิซึม โดยมีโรคที่มีจ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ โรค
ระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคระบบกล้ามเนื้อ โดยอ าเภอบ้านโป่งมีโรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาล
ซานคามิลโล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๒๔ แห่งไว้รับรองผู้ป่วย 

 ด้านการศึกษา อ าเภอบ้านโป่งมีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้น ม.๖ และ ปวช. ปวส.  
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่ การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีจักรีรัช วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒ (ท่ีรองรับนักศึกษาจากนอกพ้ืนที่ด้วย) 

 ด้านอุตสาหกรรม อ าเภอบ้านโป่งมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น ๕๔๑ แห่ง ซึ่งเป็นจ านวนมากกระจายอยู่
ทั่วพ้ืนที่ อ าเภอบ้านโป่งมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานน้ าตาล โรงงาน SCG โรงงานผลิตกระจก 
โรงงานเซรามิก และโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่ง
ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

 ด้านพาณิชยกรรม มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นธุรกิจที่มีการขยายตัวส่วนใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ขยายตัวตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติและวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นยังมีอิทธิพลสูง  ประกอบกับความ
สะดวกในเรื่องเส้นทางคมนาคมและค่าครองชีพที่ไม่สูงเกินไป จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มายังอ าเภอบ้านโป่ง 

 ด้านแรงงาน อ าเภอบ้านโป่งมีประชากรเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นแรงงานทางด้านการเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านบริการ และแรงงานในภาคธุรกิจต่างๆ แต่ก็ยังมีแรงงานนอกระบบที่มาอยู่ในภาคอุตสาหกรรมขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ ภาคธุรกิจต่างๆ เช่น การค้าส่ง ค้าปลีก การใช้แรงงานภาคการก่อสร้างในธุรกิจประเภท
อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรร 
 แหล่งน้ าหรือระบบชลประทาน อ าเภอบ้านโป่งมีแหล่งน้ า ได้แก่ แม่น้ าแม่กลองที่ไหลผ่านพ้ืนที่ต าบล
ลาดบัวขาว ท่าผา เบิกไพร บ้านโป่ง บ้านม่วง สวนกล้วย นครชุมน์ ซึ่งราษฎรสามารถใช้น้ าจากแม่น้ า   แม่กลองใน
การท าการเกษตรและประมงได้ ส่วนระบบชลประทานก็มีคลองชลประทานที่ราษฎรสามารถใช้น้ าในการเกษตรได้
ในพ้ืนที่ ยกเว้นต าบลเขาขลุงที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่สูง  จึงมีปัญหาภัยแล้ง
เป็นประจ าทุกป ี
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม อ าเภอบ้านโป่งพบปัญหาจากขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปริมาณมากขึ้น  เนื่องจาก
ประชาชนไม่รู้วิธีก าจัดขยะที่ถูกต้องและไม่แยกขยะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงวิธีก าจัดขยะและไม่สร้างขยะให้เพ่ิมขึ้น ปัญหาน้ าเสียและมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก
โรงงานอุตสาหกรรมมักจะลักลอบปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และสร้างมลพิษทางอากาศจากกระบวนการ
ผลิตส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบและ
เข้มงวดกวดขันให้โรงงานอุตสาหกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ฃต าบลเขาขลุงประสบกับภัยแล้งซ้ าซากเป็น
ประจ าทุกปี เนื่องจากเป็นต าบลที่อยู่บนพ้ืนที่สูง จึงขาดแคลนน้ า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องน าน้ าไป
แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นท่ีในช่วงเวลาเกิดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว  
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 อ าเภอบ้านโป่งมีประชากรเป็นจ านวนมากดังนั้นปัญหาที่ตามมา ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ตลอดจนปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาที่ต้องมีการบูรณาการงานและต้อง
เข้มงวดกวดขันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและส่วน
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ และมีการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังต้องมีการควบคุมตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่
ในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือไม่ให้สร้างปัญหาในพ้ืนที่ 

๓) อ าเภอโพธาราม 
 

ในพ้ืนที่อ าเภอโพธารามประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพด้านการเกษตร เช่น การท านา   ท าสวน และ
ท าไร่ คิดเป็น  ๕๗% ของพ้ืนที่ อาชีพด้านการประมง  ด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ ไก่ เป็ด สุกร แพะ 
กระบือ  และแกะ การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนจากพ้ืนที่คิดเป็น ๔๓% ของพ้ืนที ่

อ า เภอโพธารามมี แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วที่ เ ป็ นแหล่ ง ศิ ลปวัฒนธรรมที่ ส าคัญหลายแห่ ง  ได้ แก่ 
ค่ายหลวงบ้านไร่ วัดคงคาราม วัดขนอน วัดเขาช่องพราน ถ้ าพระนอน ถ้ าสาลิกา รวมไปถึงการมีเส้นทางคมนาคมทาง
หลวงแผ่ นดิ นหมาย เลข  ๔  (ถนนสาย เพชร เกษม )  เป็ น เส้ นทางสายหลั กติ ดต่ อระหว่ า งจั งหวั ด ใน 
ภาคกลางไปภาคใต้ผ่ านอ าเภอโพธาราม จั งหวัดราชบุรี  ระยะทางกรุ ง เทพฯ – โพธาราม ประมาณ   
๘๔ กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๗  สายโพธาราม – ท่ามะกา ส าหรับทางรถไฟจะมีทางรถไฟสายใต้จาก
กรุงเทพมหานคร  ผ่านอ าเภอโพธาราม ไปยังจังหวัดเพชรบุรี และภาคใต้ของประเทศทางหลวงชนบท จ านวน ๘ สาย 
ระยะทาง ๙๗.๑๓๔ กิโลเมตร และทางหลวงท้องถิ่น จ านวน ๘๐๘  สาย ระยะทาง ๗๐๖.๑๙๕  กิโลเมตร ในพ้ืนที่
อ าเภอโพธารามมีโรงแรมไว้รองรับนักท่องเที่ยวถึง ๙ แห่ง และนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP อีก
มากมาย มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก ๒๓๘ แห่ง ขนาดกลาง ๖๖ แห่ง ขนาดใหญ่ ๑๐ แห่ง  และโรงสีข้าว ๑๕ 
แห่ง รวม ๓๑๔ แห่ง ๖ แห่ง   

อ าเภอโพธารามมีสถานศึกษากรมอาชีวศึกษา จ านวน ๒ แห่ง สนง. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี  เขต  ๒ จ านวน ๕๑ แห่ง สนง. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๘ จ านวน ๔ แห่ง สนง. คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน ๗ แห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน ๒๓ แห่ง มี
ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวน  ๔๐  แห่ง และห้องสมุดประชาชน จ านวน  ๑ แห่ง อ าเภอโพธารามด้านการ
สาธารณสุข อ าเภอโพธารามมีสถานบริการด้านสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน ประกอบด้วย รพ.สต. ๒๙ แห่ง สอ. 
๑ แห่ง ศสม. ๑ แห่ง คลินิก ๓๐ แห่ง และมีอาสาสมัครสาธารณสุข (สสส./อสม.) จ านวน  ๒,๑๘๖ คน 

ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้านในพ้ืนที่อ าเภอโพธาราม มีชนชาติหลายเชื้อสาย นอกจากเชื้อสาย
ไทยแท้แล้ว ยังมีชนชาติไทยเชื้อสาย  ลาว  มอญ  เขมร และจีน คนไทยเชื้อสายมอญมีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ มีความศรัทธาและเคร่งครัดในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ประเพณีผีมอญ ประเพณีตักบาตรข้าวตอก กระยาสารทประเพณีการแห่ดอกไม้ของชาวลาวเวียงบ้าน
สิงห์ 

ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยได้รับผลกระทบจากภาวะความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่มาจากการโจรกรรม และปัญหายาเสพติดอยู่ในเกณฑ์สูง ยังมีกลุ่มผู้ยากจน และด้อยโอกาสบางส่วนที่เข้าไม่ถึง
บริการสังคม และระบบประกันสังคม วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงไปตาม กระแสสังคมอย่าง
กว้างขวาง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มสูญหาย เยาวชนคนรุ่นใหม่ขาดโอกาสสืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาดั้งเดิม 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
แหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่  แม่น้ าแม่กลอง  เป็นแหล่งน้ าส าคัญเพียงสายเดียวที่หล่อเลี้ยง   ประชาชนอ าเภอโพธาราม 
แหล่งน้ าชลประทาน  มีหน่วยงานของกรมชลประทานรับผิดชอบอยู่  ๓  หน่วยงาน  ได้แก่ โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาท่ามะกา เป็นโครงการส่งน้ าขนาดใหญ่  ส่งน้ าผ่านพ้ืนที่ ต าบลเตาปูน  ต าบลนางแก้ว  ต าบลเข าชะงุ้ม  
ต าบลธรรมเสน  ต าบลบางโตนด  ต าบลช าแระ  ต าบลท่าชุมพล มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์  ๒๖,๐๙๙  ไร่ โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย  ส่งน้ าผ่านที่ต าบลคลองตาคต ต าบลบ้านเลือก ต าบลบ้านฆ้อง  ต าบลบ้านสิงห์ ต าบล
ดอนทราย ต าบลคลองข่อย ต าบลเจ็ดเสมียน มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์  ๗๒,๔๒๐  ไร่ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
นครชุมน์  ส่งน้ าผ่านต าบลดอนกระเบื้อง ต าบลหนองโพ มีพื้นท่ีได้รับประโยชน์  ๗,๓๕๒ ไร่ 

อ าเภอมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ป่าเขาตะครอง ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่เตรียมการสงวน มีอาณาเขตบริเวณ
เนื้อที่  ประมาณ  ๔.๔  ตารางกิโลเมตร  (๒,๗๕๐  ไร่) อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอโพธาราม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาช่อง
พราน ต าบลเตาปูน นอกจากนั้นยังมีวนอุทยานถ้ าเขาน้อย  หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองกวาง มีเนื้อท่ี ประมาณ ๔.๕  ตาราง
กิโลเมตร (๓,๐๐๐  ไร่) 
 

๔) อ าเภอด าเนินสะดวก 

 
 อ าเภอด าเนินสะดวก ประชากรมีอาชีพท าสวนผัก ผลไม้ เช่น มะพร้าว องุ่น ส้มตรา ฝรั่ง มะม่วง ถั่วฝักยาว 
ข้าวโพด ผักชี ฯลฯ โดยชาวบ้านจะท าการเบิกร่องในสวนเพื่อสะดวกในการวิดน้ า (รดน้ า) แล้วท าคันล้อมรอบสวนใช้
ปลูกพืชหมุนเวียนกัน การท านาส่วนใหญ่เป็นนาหว่าน การปักด ามีน้อย ท าปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสุกร และเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม อ าเภอด าเนินสะดวกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นอยู่หลายแห่ง โดยแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอที่ส าคัญ คือ 
ตลาดน้ าด าเนินสะดวก ตลาดน้ าเหล่าตั๊กลัก RTC แกะสลัก เตาตาลบังเละ ฟาร์มกล้วยไม้ไทย ปางช้างเผือก ปาง
ช้างเผือกแค้มป์ สวนงู สวนเสือ มาลัยฟาร์ม รวมไปถึงการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายใกล้กรุงเทพจึงท าให้ด้าน
พาณิชย์เติบโตด้วยเช่นกัน อ าเภอด าเนินสะดวกมีห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ๑ แห่ง ร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ๖ 
แห่ง ร้านซีเจมินิมาร์ท ๓ แห่ง และยังมีโรงแรมไว้รองรับนักท่องเที่ยวถึง ๖ แห่ง รวมถึงมีท่าเรือบริการน าเที่ยวซึ่งมีอยู่
มากมายกว่า ๒๐ ท่าเรือ และนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP อีกมากมาย โรงงานอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่อ าเภอมีถึง ๖ แห่ง โรงงานซีอ้ิว/ซอส โรงงานเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ของใช้ที่ท าด้วยไม้ โรงงานมะพร้าว 
โรงงานผลิตน้ าดื่มเอสดี โรงพิมพ์นิยมกิจ และโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าว และมีแหล่งโบราณสถานที่ส าคัญๆ ในอ าเภอ ด้วย
การที่อ าเภอด าเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชาวต่างชาติและชาวไทยรู้จักกันอย่างดีจึงควรมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือไม่ให้วัฒนธรรมดั่งเดิมนี้เลือนหายไป ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจของ
ชุมชน รวมถึงเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนได้อีกด้วย 
 อ าเภอด าเนินสะดวกมีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ าตลอดทั้งปี มีคลอง ๒๐๐ กว่าคลอง เหมาะส าหรับการท า
การเกษตรและประมง จากข้อมูลการเกษตรประจ าต าบลนั้ นแสดงถึงพ้ืนที่ที่ท าเกษตรซึ่งมีมากถึง ๑๓๑,๑๔๘ ไร่ 
แบ่งเป็น ข้าว พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ และเห็ด  
 อ าเภอด าเนินสะดวกนั้นเป็นที่รู้จักกันดี เพราะเป็นที่ตั้งของตลาดน้ าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนอกจากนั้น
อ าเภอด าเนินสะดวกยังมีพ้ืนที่ที่ปลูกผลไม้ได้ดีอีกด้วย โดยเฉพาะองุ่นซึ่งส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์ไวท์มาลักกา ที่มีลูกสี
เขียวอมเหลือง มีรสหวานอร่อย องุ่นจึงเป็นผลไม้ที่ท าเงินให้กับอ าเภอด าเนินสะดวกปีละหลายสิบล้านบาท รวมไปถึง
การปลูกฝรั่งที่ถูกพัฒนาการปลูกอย่างจริงจังของอ าเภอด าเนินสะดวก พันธุ์ที่นิยมปลูก เช่น พันธุ์แป้นสีทอง ปัจจุบัน
ปลูกพันธุ์เจินจูหรือกิมจู ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ ท ารายได้ปีละ
ประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท ชมพู่ การปลูกชมพู่ของอ าเภอด าเนินสะดวกนิยมปลูกพันธุ์ทองสามสีซึ่งน ามาจากประเทศ
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อินโดนีเซีย และปรับปรุงพันธุ์เป็นพันธุ์ทองสามสีซึ่งเป็นของชาวราชบุรีเป็นที่นิยมของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
มะพร้าวน้ าหอม (มะพร้าวอ่อน) เป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากในอ าเภอด าเนินสะดวกเนื่องจากน้ าในผลมีกลิ่นหอมคล้าย
กลิ่นหอมของใบเตยซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มะพร้าวพันธุ์อ่ืนไม่มี ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งขายต่างประเทศในรูปของ
มะพร้าวควั่น (เจียน) และมะพร้าวเจีย (กลึง) ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลส่งออก อ าเภอด าเนินสะดวกเป็นผู้
รวบรวมจากสมาชิกกลุ่มและส่งออกไปยังต่างประเทศ 
 อ าเภอด าเนินสะดวกมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่ส าคัญคือ โรงงานซีอ๊ิว/ซอส โรงงานเฟอร์นิเจอร์หรือ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ที่ท าด้วยไม้ โรงงานมะพร้าว โรงงานผลิตน้ าดื่มเอสดี โรงพิมพ์นิยมกิจ และโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าว 
ด้านโรงแรมสร้างการจ้างงานให้แก่คนในพ้ืนที่ ในส่วนภาคพาณิชย์อ าเภอด าเนินสะดวกนับเป็นอ าเภอที่อยู่ใกล้ตัว
จังหวัดราชบุรีและยังเชื่อมไปถึงจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ท าให้ประชาชนในจังหวัด ราชบุรี 
สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามติดต่อถึงกันโดยสะดวกท าให้เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีการขยายตัวของประชาชนและ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเขตตัวอ าเภอท าให้มีกลุ่มทุน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ และโรงแรมเข้ามาลงทุนใน
พ้ืนที่ดังกล่าว นับว่าเป็นอ าเภอที่น่าจับตามองอ าเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี 
 อ าเภอด าเนินสะดวกมีคลอง ๒๐๐ กว่าคลอง เป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ าท่าจีน และแม่น้ าแม่กลองเข้า
ด้วยกัน โดยในสมัยโบราณการคมนาคมขนส่งทั่วไปจะใช้ทางบก ใช้สัตว์หรือเกวียนคลองด าเนินสะดวกเป็นคลองขุดที่
ค่อนข้างตรงเดิมกว้าง ๖ วา ต่อมาถูกน้ ากัดเซาะตลิ่ง ปัจจุบันจึงกว้าง ๑๐-๒๐ วา เป็นคลองที่มีคลองซอยเชื่อมต่อกัน 
จ านวนมากกว่า ๒๐๐ คลองอันเกิดจากการเข้ามาจับจองที่ดิน หลังขุดคลองเสร็จแล้วของผู้คนจ านวนมาก รวมทั้ง
เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งหลังจากเข้ามาจับจองแล้ว ก็ท าการขุดคลองซอยเชื่อมต่อคลองใหญ่ (คลองด าเนินสะดวก) และ
เชื่อมต่อคลองซอยซึ่งกันและกัน เพ่ือความสะดวกในการสัญจร นอกจากนี้คลองด าเนินสะดวกยังมีการแบ่งหลักเขต
ทั้งหมด ๙ หลัก โดยเริ่มหลักแรกเป็นหลักศูนย์ ที่บริเวณปากคลองบางยาง และสิ้นสุดหลักสุดท้ายที่ หลักแปด แต่ละ
หลักจะห่างกัน ๔ กม. หลักเขตทั้ง ๙ หลักยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน โดยหลักศูนย์ถึงหลักห้า อยู่ในเขต อ.บ้านแพ้ว 
จ.สมุทรสาคร หลักหก และหลักเจ็ดอยู่ในเขตอ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี และหลักแปดอยู่ที่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 อ าเภอด าเนินสะดวกมีสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๖ แห่ง โรงเรียนระดับอนุบาล – 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒ แห่ง โรงเรียนระดับอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑ แห่ง สถานศึกษา
เอกชน จ านวน ๑ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒ แห่งด้านการสาธารณสุข อ าเภอด าเนินสะดวกมีสถานบริการ
ด้านสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ าเภอด าเนินสะดวก ๑ แห่ง 
คลินิกเอกชน จ านวน ๑๒ แห่ง โรงพยาบาลเอกชน ขนาด ๔๐ เตียง ๑ แห่ง  
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้าน งานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน้ าด าเนินสะดวก เป็นงานที่อ าเภอด าเนิน
สะดวกจัดขึ้นมาเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะองุ่นที่มีปลูกกันมากในอ าเภอด าเนินสะดวกและ
เป็นองุ่นที่มีรสหวานอร่อยที่สุดของประเทศ นอกจากองุ่นที่มีคุณภาพแล้วยังมีสินค้าทาง เกษตรอ่ืนๆ ให้ได้ชมซื้อหา
ในราคาถูกอีกด้วย เช่น มะพร้าวน้ าหอม ส้มโอ ล้นจี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดธิดาองุ่นหวาน การประกวด
สินค้าทางการเกษตร งานนี้จะจัดในราวเดือนมีนาคม - เมษายน 
 

๕) อ าเภอปากท่อ 

 
 ในพ้ืนที่อ าเภอปากท่อประชาชนส่วนใหญ่ประกอบการเกษตร โดยมีผลผลิตที่ส าคัญ คือ ข้าว พืชผัก 

มะม่วง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเลี้ยงสุกรที่ส าคัญของประเทศ โดยมีฟาร์มสุกรทั้งหมด ๘๖ แห่ง ดังนั้น เศรษฐกิจของ
อ าเภอปากท่อจึงขึ้นอยู่กับการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ และมีระบบน้ าชลประทานเกือบร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP 
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ขึ้นชื่ออีกหลายอย่างอ าเภอปากท่อมีระยะทางระบบการขนส่งที่สะดวก และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ (๑๐๐ 
กิโลเมตร) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรและอาหารทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและเล็กเป็นจ านวนมาก
สามารถรองรับวัตถุดิบด้านการเกษตรในพื้นที่ได้ ผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่นและหลากหลาย เช่น มะม่วง ผลไม้
ตามฤดู สุกรและพืชผัก มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นพ้ืนฐานการส่งเสริมการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการผลิตโดยปัญหาส าคัญด้านเศรษฐกิจที่อ าเภอปากท่อยัง
ประสบอยู่ คือราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า ต้นทุนและปัจจัยการผลิตราคาสูง น้ าการเกษตรไม่เพียงพอขาดอาชีพ
เสริมที่เหมาะสมขาดที่ดินท ากินและหนี้สินของเกษตรกร 

 พ้ืนที่อ าเภอปากท่อส่วนใหญ่เป็นการเกษตร มีการรวมตัวช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนอยู่ในระดับดี 
โดยเฉพาะกลุ่มสตรีมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง จ านวน ๒,๕๐๐ คน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมหรือ
กิจกรรมสาธารณะยังมีความร่วมมือดีจากทุกหมู่เหล่า ชุมชนมีความตระหนักมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยวิธี
ของชุมชนเอง และในพ้ืนที่ยังมีวัฒนธรรมของคนพ้ืนถิ่นอยู่อย่างหลากหลายถึง ๗ ชนเผ่า ซึ่งอาศัยทั่วทั้งพ้ืนที่ของ
อ าเภอในส่วนของกลุ่มเด็กและเยาวชนแม้จะมีการมั่วสุมแต่ในพ้ืนที่อ าเภอไม่มีสถานบันเทิงหรือแหล่งมั่วสุมจึงอยู่ใน
ระดับที่ควบคุมได้ ในกลุ่มของผู้สูงอายุในสังคมการเกษตรได้รับการดูแลและการยอมรับจากครอบครัวสูง ประชาชน
เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่ดี ประชาชนมีฐานะที่เหมาะสม มีงานท า และมีรายได้เพียงพอ วัฒนธรรม ประเพณี 
ท้องถิ่นที่ทุกชนเผ่าให้การยอมรับและส่งเสริมการสืบทอด ปัญหาส าคัญด้านสังคมที่อ าเภอปากท่อยังประสบอยู่ คือ
การรวมตัวของเยาวชนในทางไม่ถูกต้องและการอพยพไปท างานต่างท้องที่ 
 ด้านทรัพยากร พ้ืนที่ต าบลยางหัก ต าบลทุ่งหลวง ต าบลอ่างหิน ต าบลห้วยยางโทน ต าบลหนองกระทุ่ม 
ยังมีพ้ืนที่ป่าไม้อีกมาก และมีระบบชลประทานเกือบร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ รวมทั้งพ้ืนที่ไม่ประสบปัญหาน้ าท่วมใน
ฤดูน้ าหลาก สภาพพ้ืนที่มีลุ่มน้ าเหมาะสมกับภาคเกษตร และมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งพืชและสัตว์
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยมีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ ส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ ภายในพ้ืนที่ยังมีอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น โรงระเบิดและโม่หิน 
โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสุกร เป็นต้น รวมทั้งการประกอบอาชีพเกษตรกรรมบางส่วนใช้สารเคมีจ านวนมาก
ท าให้คุณภาพดินและแหล่งน้ าตลอดจนภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟป่าฝนทิ้งช่วง เป็นสาธารณภัยที่ส าคัญในพื้นที่ สร้างความ
เสียหายจ านวนมาก 

 พ้ืนที่อ าเภอปากท่อมีเส้นทางคมนาคมสะดวก โดยมีถนนสายส าคัญระดับประเทศ จ านวน ๒ สาย คือ 
ถนนสายเพชรเกษม ช่วงราชบุรี – เพชรบุรี และถนนสายพระราม ๒ ช่วงแยกต่างระดับวังมะนาว ตลอดจนภายใน
พ้ืนที่ยังมีการเชื่อมโยงไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง และอ าเภอ
บ้านคา ท าให้มีคดีอาญาและเกิดความไม่สงบ เช่น คดียาเสพติด ยังคงมีการจับกุมได้อย่างสม่ าเสมอ ส่วนใหญ่เป็นผู้
เสพและผู้ค้ารายย่อยมีการบูรณาการงานและมีความเข้มงวดในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และแก้ไขปัญหายาเสพติด  คดีลักทรัพย์ เกิด
ต่อเนื่องและจับกุมยากคดีจราจร โดยเฉพาะบริเวณ ๔ แยกปากท่อและการลักลอบเข้าเมืองของชาวต่างด้าว อ าเภอ
ปากท่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนาของประเทศและจังหวัด โดยภาครัฐมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชนในพ้ืนที่ และการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
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๖) อ าเภอจอมบึง 
  
 อ าเภอจอมบึงเป็นอ าเภอหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางที่ดี เนื่องจากเป็นอ าเภอที่มี
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ถึง ๒ แห่ง อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เช่น วัด ส านักปฏิบัติธรรม ถ้ าจอมพล อาชีพ
ส่วนใหญ่ของชาวจอมบึงเน้นท าการเกษตร ปลูกพืชผัก ท านา ท าไร่ รายได้ค่อนข้างดี และยังเป็นทางผ่านไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ของจังหวัดข้างเคียง ท าให้มีผู้ใช้เส้นทางเป็นจ านวนมาก แต่ยังขาดการพัฒนาในด้านโครงสร้าง 
ถนนหนทางยังไม่มีความสะดวกอย่างเต็มที่ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ การสัญจรไปมาระหว่างที่ต่างๆ ค่อนข้าง
ล าบาก ใช้เวลาในการเดินทางนาน ผลผลิตทางการเกษตรยังต้องพ่ึงพิงแหล่งน้ าเป็นส่วนใหญ่ เมื่อถึงฤดูแล้งไม่มีน้ า
ในการท าการเกษตร ขาดรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ส่วนด้านสถานที่ท่องเที่ยวขาดการพัฒนา บ ารุงรักษา ไม่ดึงดูดใจใน
การท่องเที่ยว หากวิเคราะห์เป็นด้านๆ ตามศักยภาพของอ าเภอ  

 อ าเภอจอมบึงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประชากรมีอาชีพท าไร่ โดยเฉพาะการปลูกอ้อย นาข้าว โดยพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ของอ าเภอมีการท าการเกษตรประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๔ ของพ้ืนที่ทั้งหมด อ าเภอ
จอมบึงมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มไก่ จะมีหลายแห่งในต าบลเบิกไพร ฟาร์มหมูจะมีมากในต าบลแก้มอ้น นอกจากนั้น
ก็จะเป็นการท าการเลี้ยงขนาดเล็กเลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายหาเลี้ยงครอบครัว ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 
๖๙,๘๒๕ บาท/ปี/หัว (อ้างอิง สนง.พช.จ.รบ) ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นลงตามราคาพืชสวน และเป็นไปตามพ่อค้าคน
กลางก าหนด ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน อีกทั้งอ าเภอจอมบึงไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นแต่เป็น
อ าเภอที่ติดกับอ าเภอสวนผึ้ง โดยแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอที่ส าคัญ ประกอบด้วย ถ้ าจอมพล ถ้ าเขาทะลุ สวน
พฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง รอยพระพุทธบาททองค า วัดถ้ าสิงโตทอง วั ดป่า
ภาวนาวิเวก พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน และทะเลสาบน้ าจืด รวมถึงมีการคมนาคมสะดวกสบายใกล้ตัวจังหวัดราชบุรี จึง
เป็นทางผ่านส าหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงท าให้ในตัวอ าเภอมีการขยายตัว
ของชุมชนมากขึ้น โดยมีปั๊มน้ ามัน ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และรีสอร์ทที่พักเกิดขึ้น จึงท าให้อ าเภอจอมบึง
เป็นอ าเภอหนึ่งที่น่าเข้ามาลงทุนธุรกิจหอพักนักศึกษา และนอกจากนั้นยังมีร้านค้าอ่ืนๆ ที่มีความโดดเด่นในแต่ละ
พ้ืนที่ ร้านจ าหน่ายมอเตอร์ไซด์ จ านวน ๒ แห่ง ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กล้วย
ตาก เห็ดสมุนไพร ผ้าซิ่นตีนจก ธูปหอม เทียนหอม ลูกประคบหน้า ลูกประคบสมุนไพร แชมพูสมุนไพรประด าดีควาย 
เป็นต้น มีแหล่งโบราณสถานในต าบลจอมบึง ซึ่งหากมีการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวจะยกระดับขึ้นมาอีก
จะท าให้อ าเภอจอมบึงมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนได้อีกด้วย 
 พ้ืนที่อ าเภอจอมบึงเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าเกษตรกร มีล าน้ าภาชีและล าน้ าห้วยท่าช้างไหลผ่าน 
สภาพดินอยู่ในเกณฑ์ดี จึงเหมาะแก่การปลูกพืช โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะปลูกอ้อย ข้าว มันส าปะหลัง แต่ยังไม่มีการ
แปรรูปจึงไม่ได้มีการเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร ราคาส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง สภาพอากาศเป็นตัวแปร
ส าคัญในการท าลายผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เพราะในช่วงหน้าฝนน้ าจะท่วมไร่นาชาวบ้าน ซึ่งเป็นปัญหา
อยู่ทุกปี ดังนั้นจึงมีการผลักดันให้ประชาชนหันมาท าการเกษตรแบบใช้น้ าน้อยแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าหันมาใช้
แนวคิดการประกอบอาชีพยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อน
เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยอ าเภอจอมบึงมีการด าเนินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอ าเภอจอมบึง รวม ๘หมู่บ้าน(บ้านหนองน้ าใสบ้านหนองบัวค่าย บ้านทุ่งกระถินบ้านดงไผ่
บ้านเกาะมะซางบ้านหนองปรือ บ้านห้วยยางบ้านแก้มอ้น) นอกจากนั้นยังมีการด าเนินการของสินค้าเกษตรภูมิ
ปัญญาในบางต าบล รวม ๖ ต าบล (การท าชาใบหม่อน ต.เบิกไพร, การประดิษฐ์เครื่องสีข้าวด้วยมือ ต.รางบัว, การ
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ใช้พืชสมุนไพรไล่แมลง ต.ปากช่อง, การท าให้บวบมีผลตรง ต.จอมบึง, การใส่หมวกหน่อไม้ฝรั่ง ต.ด่านทับตะโก, การ
ปลูกมันส าปะหลังข้ามฤดูแล้ง ต.แก้มอ้น) 
  อ าเภอจอมบึง มีสถาบันการศึกษาของรัฐ ๔๔ แห่ง และสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑) 
ระดับอุดมศึกษา จ านวน ๒ แห่ง ๒) ระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๒ แห่ง ๓) ระดับประถมศึกษา จ านวน ๔๐ แห่ง๔) มีที่
อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ๕๐ แห่ง ห้องสมุดประชาชน ๑ แห่ง ๕) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนรวม ๑ แห่ง ๖) 
ศูนย์การศกึษานอกโรงเรียน ๑ แห่ง ๗) การศึกษาวิชาชีพ นอกโรงเรียนระยะสั้น ๒๐ กลุ่ม 
 ด้านการสาธารณสุข อ าเภอจอมบึงมีสถานบริการด้านสาธารณสุขท้ังของรัฐและเอกชน ประกอบด้วย ๑) 
โรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง จ านวน ๑ แห่ง ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๑๕ แห่ง ๓) ส านักงาน
ค ว บ คุ ม โ ร ค ติ ด ต่ อ โ ด ย แ ม ล ง  จ า น ว น  ๑  แ ห่ ง  ๔ )  ส ถ า น พ ย า บ า ล เ อ ก ช น  จ า น ว น  ๑  แ ห่ ง 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้าน อ าเภอมีประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การท าบุญขึ้นปีใหม่ และการ
ท าบุญกลางบ้าน งานประจ าอ าเภองานสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ สืบสานประเพณี ของดีจอมบึง       ถือเป็นงาน
เก่าแก่ท่ีจัดต่อเนื่องมาเป็นทุกปี 
 อ าเภอจอมบึงเป็นอ าเภอหนึ่งที่เป็นแหล่งสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรี 
โดยเฉพาะพืชไร่ ด้วยที่ตั้ง ศักยภาพ และความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และยังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น โรงงานเจเล่ โรงงานผลิตดอกไม้พลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะ คือบริษัท 
แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์  ในต าบลรางบัวธุรกิจ ด้านโรงแรม สร้างการจ้างงานให้แก่คนในพ้ืนที่ ในส่วนภาค
พาณิชย์อ าเภอจอมบึงนับเป็นทางผ่านไปยังอ าเภอสวนผึ้ง และจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นอ าเภอที่อยู่ใกล้ตัวจังหวัด
ราชบุรีท าให้เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีการขยายตัวของประชาชน และเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเขตตัวอ าเภอ ท าให้มีกลุ่มทุน 
เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และรีสอร์ทเข้ามาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว นับว่าเป็นอ าเภอที่น่าจับตามองอ าเภอ
หนึ่งของจังหวัดราชบุรีในการสนับสนุนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและที่พักที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 
 อ าเภอจอมบึงมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่ส าคัญ ๒ สาย คือ ๑) ล าน้ าภาชี มีความยาวประมาณ ๗๕ กิโลเมตร 
๒) ห้วยท่าช้าง มีความยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตรและมีระบบชลประทานที่ส าคัญในพ้ืนที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางด้าน
ภาคการเกษตรและอุปโภค บริโภค แต่ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะหน้าแล้งจะขาดน้ าในการท าการเกษตร พ้ืนที่ที่เป็นปัญหา
ขาดน้ าคือ ต าบลรางบัว ต าบลแก้มอ้นในบางหมู่บ้าน มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ส าคัญ ได้แก่๑) ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน ๓ แห่ง 
แบ่งเป็นป่ายางด่านทับตะโก เนื้อที่ ๑๑๕.๐๐ ตร.กม ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ อ าเภอ ได้แก่ จอมบึง 
ปากท่อ สวนผึ้ง บ้านคา เนื้อที่ ๑,๕๖๓.๒๐ ตร.กม.และป่าสงวนแห่งชาติเขาบิน ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอจอมบึง และ
อ าเภอเมืองราชบุรี เนื้อที่ ๓๔.๐๐ ตร.กม. ๒) ป่าถาวรของชาติ จ านวน ๑ แห่ง เนื้อท่ี ๒๔.๕๓ ตร.กม. ๓) สวนรุกขชาติ 
จ านวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๐.๒๘ ตร.กม. ๔) สวนพฤกษศาสตร์ฯ จ านวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๒.๐๒ ตร.กม. รวมเนื้อที่ป่าไม้ 
จ านวน ๓๑๑,๒๔๓ ไร่ และในส่วนของดิน สภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์บางแห่งเป็นดินลูกรัง หรือหินจากภูเขา ในด้านของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่พ้ืนที่อ าเภอจอมบึงประสบ
ปัญหาคือ วาตภัย อุทกภัย ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมด าเนินการฝึกทบทวนซักซ้อมแผนการรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอยู่เป็นประจ า เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ปัญหาของสิ่งแวดล้อม คือ มลภาวะ
ทางน้ า เนื่องจาก บริษัท แวกซ์กาเบจ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ ส่งกลิ่นเหม็นและได้ท าการปล่อยน้ าเสียลงคลองธรรมชาติ 
ซึ่งท าให้น้ าเน่าเสีย โดยทางอ าเภอจอมบึงได้ก าชับให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีโรงงานในพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไข 
จนถึงขณะนี้ได้มีส่วนราชการระดับจังหวัดลงมาแก้ไขแล้ว 
 อ าเภอจอมบึงมีพ้ืนที่ขนาดกลาง ประชากรไม่แออัด สภาพสังคมยังเป็นแบบชนบทประชาชนอยู่กันอย่าง
ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความสมานสามัคคีกัน แต่ยังพบปัญหาด้านความมั่นคงของอ าเภอคือ ปัญหายาเสพติดของ
เยาวชนในอ าเภอ เนื่องจากเป็นอ าเภอหนึ่งที่มีแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ดี มีการขยายตัวของประชากร 
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อีกท้ังมีประชากรภายนอกเข้ามาท างาน และตั้งบ้านเรือนมากข้ึน ท าให้เกิดการระบาดของยาเสพติด ซึ่งเยาวชนส่วน
ใหญ่ในอ าเภอจอมบึงมีครอบครัวยากจน ท าให้ถูกชักจูงได้ง่าย จึงนับเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องด าเนินการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน จากการร่วมมือทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจในพ้ืนที่ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
กรมการปกครอง และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ร่วมกับชุมชนในการเฝ้า
ระวังในการสอดส่องดูแลผู้เสพ ผู้ค้า ยาเสพติดในพ้ืนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่พ้ืนที่อ าเภอจอมบึง ไม่มีปัญหาด้าน
การจราจร สถานการณ์รุนแรง หรือการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแต่อย่างใด เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอจอมบึงไม่ได้เป็นพ้ืนที่
ชุมชน/เมืองใหญ่ การจราจรไม่แออัด โดยฝ่ายปกครองในพื้นที่มีการรณรงค์ให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขับรถโดยไม่ประมาท เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ/เสียชีวิต 
 
 

๗) อ าเภอสวนผึ้ง 
 

อ าเภอสวนผึ้งสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ ป่าไม้ เทือกเขา จึงมีอาชีพหลักท าไร่ ท าสวน รับจ้างทั่วไป 
ในส่วนของอาชีพเสริมคือ ค้าขาย อ าเภอสวนผึ้งมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญหลายแห่ง ได้แก่ น้ าตกเก้าโจน (เก้าชั้น) 
ธารน้ าร้อนบ่อคลึง พิพิธภัณฑ์ภโวทัย น้ าตกมะนาวศรี (บ่อหวี) เขากระโจม น้ าตกผาแดง ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แก่งส้มแมว ฟาร์มตัวอย่าง โป่งยุบ พสุธารา เนื่องด้วยอ าเภอเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
จึงเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักในอ าเภอ จึงมีธุรกิจโรงแรมเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี หรือแม้แต่ธุรกิจร้ านค้า 
ร้านอาหารต่างๆผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ มันส าปะหลัง สับปะรด อ้อย ส้มโอ ข้าวโพด 

ด้านสังคม อ าเภอสวนผึ้งมีสถาบันการศึกษาระดับมัธยม ๑ แห่ง คือ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน ๒๑ แห่ง ด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลเพียง ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลสวนผึ้ง เทศกาลที่ส าคัญ
ของอ าเภอ ได้แก่ งานประเพณีสงกรานต์ (ตลาดบ้านชัฏป่าหวาย) งานประเพณีเข้าพรรษา (ตลาดบ้านชัฏป่าหวาย) 
งานประเพณีกินข้าวห่อ (สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอสวนผึ้ง) งานประเพณีออกพรรษาของชนเผ่ากะเหรี่ยง (สนามกีฬา
ชุมชนบ้านบ่อ) งานประเพณีลอยกระทง (อ่างเก็บน้ าชัฏป่าหวาย, วัดบ้านก่อ) และงานประเพณีไทยตะนาวศรี 
(สนามที่ว่าการอ าเภอสวนผึ้ง) โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปขนาดเล็ก โรงงาน
ท ากรอบรูปขนาดเล็ก 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอ าเภอสวนผึ้ง มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๐๐๕.๐๘ ตารางกิโลเมตร หรือ 
๖๒๘,๑๗๕ ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน ๑,๒๐๐ ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑๑,๐๒๗ ไร่ ที่ราชพัสดุ 
๔๓๑,๔๐๓ ไร่ และป่าไม้ ๒๙,๑๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี ระยะทางห่างจากจังหวัดราชบุรีโดย
ทางรถยนต์ประมาณ ๖๑ กิโลเมตร มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือ อ าเภอสวนผึ้งอยู่นอกเขตชลประทาน อย่างไรก็
ตามลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอสวนผึ้งเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีป่าไม้แหล่งต้นน้ าล าธาร กรมชลประทานได้มีการ
พัฒนาแหล่งน้ า โดยก่อสร้างแหล่งเก็บน้ าขนาดกลาง อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ฝายทดน้ า สระน้ าเพ่ือให้ราษฎรใช้อุปโภค
บริโภค มีพ้ืนที่ป่าไม้ ประกอบด้วยไม้ส าคัญ ได้แก่ ไม้เต็งรัง ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้มะค่า ไม้ไผ่ ไม้รวก เป็นต้น ดิน
และแร่ธาตุ พื้นดินเป็นดินร่วนและดินปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่บริเวณหุบเขาและริมล าห้วยเป็นดินชุ่ม
ชื้นเหมาะแก่การท าสวนผลไม้และปลูกพืชผัก 

ด้านความม่ันคงเป็นต าบลที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง ทุรกันดาร เต็มไปด้วยภูเขา ป่าไม้ การคมนาคมไม่สะดวก 
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง การปกครองดูแลเป็นไปด้วยความยากล าบาก การปกครองโดย
หลักแล้วจะเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ ๗๐ กรป.กลาง บก.ทหารสูงสุด ประกอบด้วยทหาร ๓ เหล่าทัพ และ
ข้าราชการพลเรือน มีเขตการปกครอง ๔ ต าบล คือ ต าบลสวนผึ้ง ต าบลป่าหวาย ต าบลท่าเคย และต าบลตะนาวศรี 
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สภาพท้องถิ่นทุรกันดาร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ มีภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ทั่ว ไป ระยะทางจากอ าเภอจอมบึง 
๓๐ กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี ๖๐ กิโลเมตร 

 

๘) อ าเภอบางแพ 

 
พ้ืนที่อ าเภอบางแพส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชากรประกอบอาชีพท านา ท าสวน เลี้ยงกุ้งเลี้ยง

ปลา ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและประมงเป็นส าคัญ นอกจากนี้ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ยังมีจ านวนน้อยและไม่มีบทบาทเด่นชัดในการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเท่าที่ควร 
เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งยังไม่มีการเชื่อมโยงกันและอยู่ห่างไกลกัน เป็นผลให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงไม่มี
การประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมจากสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้  

ข้อดีในด้านภูมิศาสตร์ อ าเภอบางแพมีที่ตั้งติดกับอ าเภอที่มีแหล่งเที่ยวท่องระดับประเทศ อาทิเช่นตลาด
น้ าด าเนินสะดวก อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ าอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น 
ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอบางแพ เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการแวะเข้าชม ซึ่งเห็นว่าควรมีการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแห่งเข้าด้วยกัน โดยจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวภายในอ าเภอบางแพ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกัน เพ่ือส่งเสริมให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้ง
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และอาชีพพ้ืนฐานของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป  

อ าเภอบางแพ เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก 
ผลไม้ พืชไร่ สินค้าประมง กุ้งก้ามกราม ปลา เป็นต้น เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท า
เกษตรกรรม มีคลองชลประทานและคลองย่อยหลายสายไหลผ่านอย่างทั่วถึง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ประมง (๓๒,๖๔๒ ไร่) โดยเฉพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในเขตต าบลโพหัก (๑๑,๕๒๕ ไร่) ต าบลดอนใหญ่ (๑๑,๐๗๒ ไร่) 
และต าบลดอนคา (๗,๑๖๐ ไร่) ตามล าดับ รองลงมาจากประมง คือ ท านา (๑๕,๓๘๕ ไร่) และไม้ผล (๑๒,๐๔๖ ไร่) 
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนี้ท าให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมโดยเน้นให้ความส าคัญกับการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรเป็นส าคัญ 
รวมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องปัญหาด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่อ าเภอบางแพควรปรับปรุงการจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตไปสู่
ผู้ผลิต ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยเริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าผิวดินซึ่งบางแห่งมีความเสื่อมโทรม
จากสาเหตุต่างๆ ปัญหาคุณภาพน้ าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม การคัดเลือกพันธุ์ที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐานการจัดการช่วงเวลาและการบ ารุงรักษาในการเพาะปลูก (ปุ๋ย/วัชพืช/แมลง) ความ
พอเพียงของแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตร และประเด็นส าคัญขาดการจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดและการแข่งขัน 
กรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยี ลักษณะผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพที่แพร่หลาย ซึ่ง
จังหวัดราชบุรีได้ให้การสนับสนุนศูนย์จ าหน่ายสินค้า 

ด้านสังคม ในภาพรวมอ าเภอบางแพมีแนวโน้มในการพัฒนาไปสู่สังคมเมืองมากยิ่งขึ้น แต่ในพ้ืนที่ยังคงมี
ลักษณะของการเป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท และยังคงให้เห็นปัญหาความเหลื่อมล้ าในด้านรายได้ที่แตกต่างกัน การให้
ความส าคัญในด้านศาสนาและวัฒนธรรมมีบทบาทอย่างมากในการยึดโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกัน ทั้งจากวัฒนธรรม
ประเพณีไทยทรงด า ไทยพ้ืนถิ่น และการจัดงานวัดประจ าปีตามหมู่บ้านในเทศกาลต่างๆ ซึ่งจะมีผู้ให้ความสนใจเข้า
ร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
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ด้านสาธารณสุข อ าเภอบางแพมีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ๑ แห่ง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ๙ แห่ง โดยโรงพยาบาลประจ าอ าเภอเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก จ านวน ๖๐ เตียง ประสบปัญหาขาดแคลน
บุคลากรที่จะคอยช่วยเหลือแนะน าในการดูแลรักษาผู้ป่วย พยาบาลรับผิดชอบงานไม่ตรงตามความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการที่ยังต้องได้รับการแก้ปัญหาต่อไป 

ด้านการศึกษา อ าเภอบางแพมีสถานศึกษาของรัฐ จ านวนทั้งสิ้น ๔๕ แห่ง ในที่นี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กฯ 
จ านวน ๑๙ แห่ง ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒๒ แห่ง ระดับชั้นอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน ๒ แห่ง และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๒ แห่ง ซึ่งจะเห็นว่าสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษามี
เพียง ๔ แห่ง ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการครูจ านวนหลายอัตรา และส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนในอนาคต 

ด้วยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอบางแพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีอัตรา
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีแนวโน้มจะลดลงในปีถัดไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลต่อการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรม ประกอบกับประชาชนให้ความสนใจเรื่องผลกระทบของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทเก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพของคนในพื้นที่ ท าให้ประเด็นนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้การขยายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ด้านพาณิชยกรรม ยังไม่มีความเติบโตเท่าที่ควร เนื่องจากแหล่งพาณิชยกรรมระดับชุมชนจะต้องมี
บทบาทในการตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจในพ้ืนที่ผสมผสานกับการให้บริการประชาชนและผู้เยี่ยมเยียน 
ท าให้การพัฒนาในส่วนนี้ต้องเริ่มจากการวางแนวทางในระดับจังหวัดเพ่ือก าหนดบทบาทแต่ละพ้ืนที่ให้เกิดความ
ชัดเจนเสียก่อน จึงจะด าเนินการวางแผนให้เกิดแหล่งพาณิชยกรรมในระดับชุมชนได้ 

ด้านแหล่งน้ าและระบบชลประทาน มีครอบคลุมทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ มีการใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรเป็น
หลัก และมีแนวโน้มความต้องการของผู้รับประโยชน์จากแหล่งน้ าและระบบชลประทานมีอัตราสูงขึ้น เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของอ าเภอบางแพเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้คนในพ้ืนที่
และนอกพ้ืนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากที่ดินภาคการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น มักมีปัญหาเรื่องวัชพืชและผักตบชวามาก ท า
ให้เกิดการกีดขวางทางไหลของน้ าและกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ซึ่งประสบปัญหามากในช่วงฤดูแล้ง ด้วย
เหตุนี้ท าให้แต่ละปีหน่วยงานภาครัฐต้องเสียงบประมาณในการขุดลอกคลองและก าจัดวัชพืชเป็นจ านวนมาก 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ อ าเภอบางแพ ไม่มีทรัพยากรประเภทป่าไม้ ป่าชายเลน แร่ธาตุ 
ทรัพยากรชายฝั่ง บ่อน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ในพื้นที่  

ด้านสิ่งแวดล้อม อ าเภอบางแพ ไม่มีปัญหาเรื่องขยะ และน้ าเสียในพ้ืนที่ แต่มีปัญหาเรื่องมลภาวะทาง
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มหมู บ่อปลาดุก และสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งพบปัญหามากในพ้ืนที่
ต าบลวัดแก้ว ซึ่งเกิดจากสถานประกอบการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ท าให้ส่วนราชการที่
รับผิดชอบไม่สามารถดูแล ตรวจสอบให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดได้ ซึ่งปัญหานี้มักพบหลังจากมีการร้องเรียน
ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหลังจากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ค าแนะน าและวิธีการแก้ไข
ปัญหาแก่ผู้ประกอบการ เพ่ือให้สถานประกอบการนั้นๆ เข้าสู่ระบบของส่วนราชการในการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินกิจการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

สถิติการกระท าความผิดที่มีผลการจับกุมเฉลี่ยมากที่สุด คือ การพนัน ยาเสพติด และอาวุธปืนตามล าดับ 
ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายปกครองร่วมกับทหารและต ารวจในเขตรับผิดชอบได้กวดขัน เฝ้าระวัง และจับกุมผู้กระท าความผิด
อย่างสม่ าเสมอ โดยเหตุในพื้นที่ส่วนมากจะเป็นคดีรายย่อย และผู้ต้องหามีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง ประกอบกับอ าเภอ
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บางแพเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ ได้ คือ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  
จึงท าให้มีการใช้เส้นทางของอ าเภอเป็นเส้นทางผ่านในการลักลอบกระท าความผิดอยู่บ่อยครั้ง 

 

๙) อ าเภอวัดเพลง 
 

 อ าเภอวัดเพลงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประชากรมีอาชีพท าสวน โดยเฉพาะการปลูกมะพร้าวดังนั้น
ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ ๘๓,๘๙๗ บาท/ปี/หัว ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นลงตามราคามะพร้าว และเป็นไป
ตามพ่อค้าคนกลางก าหนด ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน อีกท้ังอ าเภอวัดเพลงไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว แต่
เป็นอ าเภอที่ติดกับอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงมีการคมนาคมสะดวกสบาย ใกล้ตัวจังหวัดราชบุรี
และกรุงเทพฯ จึงเป็นทางผ่านส าหรับนักท่องเที่ยว และผู้เดินทางไปกรุงเทพฯ จึงท าให้ในตัวอ าเภอมีการขยายตัว
ของชุมชนมากขึ้น โดยมีปั๊มน้ ามัน ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และรีสอร์ทที่พักเกิดขึ้น จึงท าให้อ าเภอวัดเพลง
เป็นอ าเภอหนึ่งที่น่าเข้ามาลงทุนธุรกิจด้านโฮมสเตย์ และโรงงานแปรรูปการเกษตร ในส่วนส าคัญ คือ อ าเภอวัดเพลง
มีแหล่งโบราณสถานในต าบลเกาะศาลพระหลายแห่ง ซึ่งหากมีการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้จะท าให้อ าเภอ
วัดเพลงมีเศรษฐกิจที่ดีข้ึน รวมถึงเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนได้อีกด้วย 
 พ้ืนที่อ าเภอวัดเพลงเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าเกษตรกร มีคลองและล าประโดงไหลผ่านทั่วพ้ืนที่ 
แต่สภาพของดิน และแหล่งน้ าใต้ดินกลับมีความเค็มเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทะเลเก่าจึงเหมาะแก่การปลูกพืชบางชนิด
เท่านั้น โดยพ้ืนที่จะท าสวนมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นอ าเภอเดียวของจังหวัดราชบุรีที่มีพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การปลูก
มะพร้าว โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกมะพร้าวน้ าหอม และมะพร้าวขาวแล้วเก็บผลส่งโรงงานแปรรูปเป็นกะทิ และ
โรงงานผลิตวุ้นมะพร้าว ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นของอ าเภอวัดเพลง แต่ต้นทุนการเพาะปลูกมีสูงทั้งด้านเวลา และด้าน
การบ ารุงดูแลรักษา เนื่องจากมะพร้าวต้องใช้เวลาปลูก ๕ - ๖ ปี จึงให้ผลผลิต และการดูแลรักษามากมาย อีกทั้ง
ราคายังอยู่ภายใต้การก าหนดของพ่อค้าคนกลางจึงท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังยากจน หากรัฐเข้ามาส่งเสริมด้านการ
พัฒนาพันธุ์ให้สามารถมีผลผลิตได้เร็วขึ้น และส่งเสริมความรู้ด้านการบ ารุงดูแลจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 อ าเภอวัดเพลงเป็นอ าเภอที่มีประชากรไม่มากนัก แต่มีหลากหลายเชื้อชาติแต่ที่มากที่สุดคือเชื้อสาย 
เขมร ปัจจุบันอ าเภอวัดเพลงยังมีสภาพสังคมแบบชนบทอยู่ จึงมีความเป็นอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ยกเว้นในตัว
อ าเภอซึ่งมีการขยายตัวของเขตชุมชน และมีประชากรหนาแน่นพอสมควรเนื่องจากมีประชากรจากถิ่นอ่ืนเข้ามาตั้ง
บ้านเรือน และท างานในพ้ืนที่ซึ่งท าให้วัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาแผ่หลายจนท าให้วัฒนธรรมดั้ งเดิมเริ่มสูญ
หายไป 
 การสาธารณสุขอ าเภอวัดเพลงมีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ๑ แห่ง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลครบทั้ง ๓ ต าบล โดยโรงพยาบาลประจ าอ าเภอเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไม่ครบ จึง
ท าให้ต้องส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหรือร้ายแรงเข้าโรงพยาบาลประจ าจังหวัดซึ่งบางครั้งไม่ทันการณ์ท าให้ผู้ป่วยต้องเสียชีวิต  
 ด้านการศึกษาอ าเภอวัดเพลงมีโรงเรียนประจ าอ าเภอ ๑ แห่ง โรงเรียนเอกชน ๑ แห่ง ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน ๑ แห่ง  และองค์กรปกครองท้องถิ่นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบทุกต าบล แต่เยาวชนส่วนใหญ่หลังจาก
จบการภาคบังคับจะไม่เข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ
อย่างยิ่งของอ าเภอวัดเพลง 
 อ าเภอวัดเพลงเป็นอ าเภอหนึ่งที่เป็นแหล่งสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรี 
โดยเฉพาะมะพร้าว ด้วยที่ตั้ง ศักยภาพ และความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน อ าเภอวัดเพลงได้มี
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวหลายโรงที่ต าบลจอมประทัด ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนการพัฒนาด้าน
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โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นจะท าให้ภาคขนส่งท าได้สะดวก เกิดการจ้างแรงงานทั้งในพ้ืนที่และนอก
พ้ืนที่มากขึ้น ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนนับเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนทางหนึ่งด้วย 
 ในส่วนภาคพาณิชอ าเภอวัดเพลงนับเป็นทางผ่านไปยังอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และเป็น
อ าเภอที่อยู่ใกล้ตัวจังหวัดราชบุรีท าให้เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีการขยายตัวของประชาชน และเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเขต
ตัวอ าเภอ และต าบลเกาะศาลพระซึ่งเป็นต าบลที่ติดกับอ าเภอเมืองราชบุรี ท าให้มีกลุ่มทุน เช่น ร้านสะดวกซื้อ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และรีสอร์ทเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าว นับว่าเป็นอ าเภอที่น่าจับตามองอ าเภอหนึ่งของจังหวัด
ราชบุรีในการสนับสนุนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและที่พักท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 
 อ าเภอวัดเพลงเป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่เล็กเป็นพื้นที่ทะเลเก่า สภาพดินและแหล่งน้ าใต้ดินจึงมีสภาพเค็ม แต่
อ าเภอวัดเพลงมีพ้ืนที่คู คลองไหลผ่านทั่วพ้ืนที่จึงมีแหล่งน้ าจากคู คลองธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
ดังนั้นพ้ืนที่อ าเภอวัดเพลงจึงมีแหล่งน้ าในการอุปโภคตลอดทั้งปี แม้ในช่วงฤดูแล้งถึงน้ าจะไม่เพียงพอในการเกษตร แต่
ประชาชนยังมีน้ าในการผลิตประปาหมู่บ้านใช้ในการอุปโภค แต่ในปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนและการตั้งโรงงาน
แปรรูปการเกษตร ท าให้มีการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ท าให้เกิดมลภาวะทางน้ าซึ่งปัจจุบันโรงงานต่างๆยัง
ไม่มีการก่อตั้งมากนัก จึงพอแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 
 ด้วยอ าเภอวัดเพลงมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก ประชากรมีจ านวนไม่มาก สภาพสังคมยังเป็นแบบชนบทประชาชน
อยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความสมานสามัคคีกัน แต่ปัญหาด้านความมั่นคงของอ าเภอวัดเพลง คือ ปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชนในอ าเภอ เนื่องจากอ าเภอวัดเพลงเป็นอ าเภอหนึ่งที่มีแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ดี มีการ
ขยายตัวของประชากร อีกท้ังมีประชากรภายนอกเข้ามาท างาน และตั้งบ้านเรือนมากขึ้น ท าให้เกิดการระบาดของยา
เสพติดซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่ในอ าเภอวัดเพลงมีครอบครัวยากจน ท าให้ถูกชักจูงได้ง่ายจึงนับเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไข 
 

๑๐) อ าเภอบ้านคา 
 

 อ าเภอบ้านคาเป็นอ าเภอที่มี พ้ืนที่เพียง ๓ ต าบล ๔๑ หมู่บ้าน ถือว่าเป็นอ าเภอขนาดเล็ก และ 
มีพ้ืนฐานทางด้านการเกษตรโดยประชาชนส่วนใหญ่และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม และยังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ จึงท าให้เกิดการจ้างแรงงานในภาคแรงงาน และการผลิต การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมีการ
พัฒนาที่ค่อนข้างต่ าเมื่อดูจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด จึงจ าเป็นที่จะต้องเน้นและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือน เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันพัฒนา
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์จากสภาวะเศรษฐกิจทางการเกษตรพบว่า ราคาพืชผลทาง
การเกษตรคาดว่าเป็นไปตามกลไกตลาดขึ้นอยู่กับอุปสงค์ อุปทานแต่แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง นอกนั้นเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง และความผันผวนด้านราคาสินค้าเกษตรของตลาดโลกส่ง
ผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรในประเทศ 
 พ้ืนที่อ าเภอบ้านคาส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนเพ่ือท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนมีน้อย และการกระจายตัวของ
ฝนไม่ดี ท าให้มีน้ าไม่เพียงพอในฤดูแล้ง แม้ว่าในหลายพ้ืนที่จะมีระบบชลประทานจากอ่างเก็บน้ าก็ตาม ส าหรับสภาพ
ดินเป็นดินร่วมปนทรายเหมาะกับการปลูกสับปะรดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต าบลหนองพันจันทร์แต่ก็มี
ข้อด้อยที่ไม่มีการพักดินท าให้ดินเสื่อมสภาพมาก 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น อ าเภอบ้านคาขึ้นชื่อในเรื่องสับปะรด จะมีรสชาติหวานฉ่ า ไม่กัดลิ้น มีกลิ่นหอม ที่
นิยมปลูกมากในอ าเภอจะเป็นพันธุ์ปัตตาเวีย สับปะรดบ้านคานับว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป ถือเป็นของดีจังหวัดราชบุรีที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยอ าเภอบ้านคาสามารถปลูก
สับปะรดได้ตลอดทั้งปี และท ารายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
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ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่แปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีการวางระบบการผลิตและการบริหารจั ดการใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 ทั้งนี้ สับปะรดบ้านคาได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) 
ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเกษตรกรในกลุ่มอยู่ระหว่างการด าเนินการขอขึ้นทะเบียนสมาชิก
เกษตรกรผู้เพาะปลูกต่อไป 
 ด้านสังคม ประชาชนมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพ องค์กรภาคประชาชน 
และเครือข่ายองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนงานของภาคประชาชน มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่ ยังคงอนุรักษ์ไว้ 
มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามอ าเภอบ้านคายังตกเกณฑ์ จปฐ ใน ๒ เรื่องคือ เรื่องของสุรา 
และบุหรี่ 
 ด้านสาธารณสุข อ าเภอบ้านคาเป็นอ าเภอขนาดเล็ก มี โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ๑ แห่ง  
มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ๑ แห่ง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๙ แห่ง 
 ด้านการศึกษา อ าเภอบ้านคามีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนปฐมศึกษาขยายโอกาส จ านวน ๑๗ 
แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน ๑ แห่ง และยังมีส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอีกด้วย 
แต่เนื่องจากอ าเภอบ้านคาเป็นอ าเภอติดชายแดน ห่างไกลตัวเมือง ท าให้ยังมีโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนถึง ๗ 
โรงเรียน และแต่ละโรงเรียนยังขาดครูที่มีทักษะเฉพาะอีกหลายด้าน 
 ด้านประเพณี วัฒนธรรม อ าเภอบ้านคาเป็นอ าเภอชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ มีชาติพันธุ์ปกาเกอญอ 
(โพล่ง) อาศัยอยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งจะมีประเพณี วัฒนธรรม เป็นอัตลักษณ์ แต่ด้วยสังคมปัจจุบันท าให้ประเพณีต่างๆ ค่อย
เลือนหายไป หรือบางประเพณีก็ยืดหยุ่น ไม่เคร่งเหมือนในอดีต 
 เกษตรกรในอ าเภอบ้านคาปลูกสับปะรดร้อยละ ๘๔ และในพ้ืนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสับปะรด
กระป๋องด้วยเพ่ือสะดวกต่อการผลิต แปรรูปสับปะรด และง่ายต่อการขนส่ง ท าให้มีอัตราการจ้างงานทั้งแรงงานไทย
และแรงงานข้ามชาติเป็นจ านวนมาก แต่ในบางปีเศรษฐกิจตกต่ า ราคาสับปะรดโรงงานขายไม่ได้ราคา ท าให้เกิด
ภาวะขาดทุน ลดอัตราการจ้างงาน และท าให้มีผลกระทบถึงเกษตรกรก็ขายสับปะรดไม่ได้เช่นกันด้วย 
 อ าเภอบ้านคาเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงมีพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือสนองพระราช
ปณิธานที่จะทรงอนุรักษ์ป่าไม้ โดยให้ราษฎรช่วยกันรักษาป่าอันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของราษฎร ซึ่งได้ทรง
มีพระราชด าริไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนที่จะให้มีป่าไม้หลายๆ แห่งที่อุดมสมบูรณ์ตามสภาพและประเภทของป่าไม้ที่เคย
เห็น อีกทั้งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาฟ้ืนฟูสภาพป่า และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย ในอดีตพ้ืนที่
แห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เคยอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีการต่อสู้ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย 
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้ามาควบคุมพ้ืนที่ได้จึงเกิดความสงบสุขข้ึน จากนั้นได้ด าเนินการวางแผนเร่งรัด
พัฒนาฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในส่วนที่ถูกท าลายให้สอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และยังเป็นที่ตั้งเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี เนื่องจากมีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมียอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาพุน้ าร้อน สูงประมาณ ๑,๐๖๒ เมตร 
รองลงมาคือ ยอดเขาใหญ่ สูงประมาณ ๑,๐๕๕ เมตร เขาจมูก สูงประมาณ ๙๕๕ เมตร มีพ้ืนที่ราบน้อยมาก ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบแคบๆ ตามล าห้วยใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และให้คุณค่ าทางระบบนิเวศ เป็น
แหล่งก าเนิดแม่น้ าภาชี มีห้วยต้องกินเจ้า ห้วยพุระก า แม่น้ าภาชีทางด้านตะวันตกของพ้ืนที่ยังเป็นแหล่งก าเนิดห้วย
น้ าพุร้อน ห้วยสวนพลู ห้วยจารุณีย์ ห้วยล าบัวทอง ห้วยน้ าใส ไหลลงห้วยท่าเคย ในท้องที่ต าบลบ้านบึง ต าบลบ้าน
คา ต าบลท่าเคน ไหลลงรวมแม่น้ าภาชีที่ต าบลสวนผึ้ง ไหลออกสู่แม่น้ าแควใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ออกสู่แม่น้ า
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กลองจังหวัดราชบุรี ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านคาในบางฤดูกาลจะมีนกเงือกให้เห็นอยู่บ่อยๆ ด้วยอ าเภอบ้านคาเป็นพ้ืนที่
อุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ป่ามากอันดับ ๑ ในจังหวัดราชบุรี ท าให้มีแร่ธาตุใต้พ้ืนดินมากตามไปด้วย เช่น แร่เฟลด์สปาร์ 
เป็นต้น 
 ปัญหายาเสพติด อ าเภอบ้านคามีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดคงอยู่ในระดับเบาบาง แต่ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีผู้เสพรายใหม่เพ่ิมเข้ามาในวงจรอย่างต่อเนื่อง ผู้ผ่านการบ าบัด
บางรายยังไม่เลิกพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ค้ารายเก่าเมื่อพ้นโทษออกมา หรืออยู่ระหว่างการประกันตัวยังไม่เลิกพฤติกรรม 
ส่วนมากอยู่ในอาชีพผู้รับจ้าง โรงงาน ภาคการเกษตร และว่างงาน การจับกุมไม่ท าให้ปริมาณตัวยาลด หรือความ
ต้องการผู้เสพลด ส าหรับตัวยาที่ระบาดยังคงเป็นยาบ้าที่ระบาดในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ลดลงตามล าดับ
ด้วยการท างานฝ่ายต ารวจ และฝ่ายปกครอง ซึ่งมีการจัดชุดปฏิบัติการออกตรวจเพ่ือป้องกันและปราบปรามเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง และมีการมอบนโยบายให้แก่ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ
ของตนเป็นระยะ โดยการตั้งจุดตรวจชุมชนและสายตรวจชุมชน 
 
๓.๒ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรี 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการประชาชนในระดับอ าเภอ โดยมีสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนที่ส าคัญของอ าเภอสามารถจ าแนกรายอ าเภอดังนี้ 
 

ตาราง ๓-๑ : สภาพปัญหาและความต้องการประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

อ าเภอ สภาพปัญหาและความต้องการประชาชนที่ส าคัญ 

อ าเภอเมืองราชบุรี ๑. ปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณขยะตกค้างในแต่ละวันจ านวนมากเนื่องจากมี
การขยายโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นและขาดการจัดการไม่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

๒. เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเพ่ือจ าหน่ายผลิตในตลาดกลาง ท าให้ไม่มี
อ านาจในการต่อรอง ผลผลิตถูกกดราคาในช่วงที่ผลผลิตออกมาสู่ตลาด 

๓. เกษตรกรใช้สารเคมีในการเกษตร ท าให้มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม 
๔. ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร 
๕. ไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางสาธารณะยังไม่เพียงพอ 

อ าเภอบ้านโป่ง ๑. ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม (การจัดหาถังขยะในพ้ืนที่ยังไม่เพียงพอ 
และการจัดการขยะมูลฝอยยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล) 

๒. ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๓. ปัญหาทางด้านสังคมท่ีเกิดจากยาเสพติด 
๔. ปัญหาวัชพืชในแหล่งน้ า 
๕. ปัญหาอาชญากรรม จี้ปล้น และเกิดเหตุร้ายในพ้ืนที่บ่อย 
๖. กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
๗. ภาวะตื้นเขินคลองต่างๆ 

อ าเภอโพธาราม ๑. ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๒. ปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ าได้ทันท่วงที 
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 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 

อ าเภอ สภาพปัญหาและความต้องการประชาชนที่ส าคัญ 

๓. ปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณขยะตกค้างในแต่ละวันจ านวนมากเนื่องจากมี
การขยายโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นและขาดการจัดการไม่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

๔. ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ าเพิ่มมากข้ึน 
๕. ปัญหาด้านสังคม (ยาเสพติด ความยากจน หนี้สิ้นนอกระบบ) 
๖. ไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางสาธารณะยังไม่เพียงพอ 
๗. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

อ าเภอด าเนินสะดวก ๑. ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ประชากร 
๒. ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
๓. เส้นทางคมนาคมในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไป

ด้วยความยากล าบากควรมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๔. พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยและวาตภัยที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น 

อ าเภอปากท่อ ๑. ปัญหาน้ าเสียจากฟาร์มสุกร มลพิษทางอากาศ 
๒. พ้ืนที่ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ ท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท าเกษตร 
๓. ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๔. ปัญหาถนนช ารุดเสียหายบ่อย เนื่องจากมีรถบรรทุกสิบล้อวิ่งมาก 
๕. ขาดแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี 
๖. การจัดการยาเสพติดในพื้นที่ยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร 
๗. ปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าว 
๘. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการท าเกษตรที่ถูกต้อง 

อ าเภอจอมบึง ๑. ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๒. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้ ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
๓. เพ่ิมแสงสว่างเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน 
๔. กลุ่มอาชีพไม่มีความรู้ในการการพัฒนาอาชีพ 
๕. ขาดเส้นทางการสัญจรที่สะดวก 

อ าเภอสวนผึ้ง ๑. ปัญหาขาดแคลนเรื่องน้ าอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
๒. พ้ืนที่ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ ท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท าเกษตร 
๓. พ้ืนที่เป็นที่แห้งแล้ง 
๔. ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ท ากินและพ้ืนที่ภูเขา 

อ าเภอบางแพ ๑. ปัญหาน้ าแล้งในช่วงฤดูร้อน (ไม่มีน้ าส าหรับการท าการเกษตร) 
๒. การคมนาคมทางถนนช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อท าให้การสัญจรไปมาล าบาก 
๓. ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร 
๔. ไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางสาธารณะยังไม่เพียงพอ 
๕. การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 

อ าเภอวัดเพลง ๑. ปัญหาขยะมูลฝอย มีประมาณขยะตกค้างในแต่ละวันจ านวนมากการ
จัดการขยะไม่เพียงพอ 
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อ าเภอ สภาพปัญหาและความต้องการประชาชนที่ส าคัญ 

๒. ปัญหาด้านสังคม (ยาเสพติด ความยากจน หนี้สิ้นนอกระบบ) 
๓. การขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

อ าเภอบ้านคา ๑. ปัญหาขาดแคลนเรื่องน้ าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ 
๒. ปัญหาไฟป่าที่เกิดจากประชาชนที่ลักลอบเผาป่าในช่วงหน้าแล้ง 
๓. เกษตรกรใช้สารเคมีในการเกษตร ท าให้มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

   

 จากความต้องการของอ าเภอจะเห็นได้ว่าปัญหาร่วมของอ าเภอ คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะมูล
ฝอย และปัญหาความไม่เพียงพอของน้ า และนอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านสังคม โดยเฉพาะจากยาเสพติด ปัญหา
ความไม่ปลอดภัยจากอาชญากรรม ปัญหาทางรายได้ที่ยังมีความเหลื่อมล้ า และปัญหาจากการใช้ สารเคมีในการท า
การเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาที่ยุทธศาสตร์จังหวัดจะเน้นให้ความส าคัญในการพัฒนา 

๓.๓ ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ 
 

 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
 

 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2560  พิจารณาจากสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ในปี 2560 มีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี เท่ากับ124,149 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 116,924 ล้านบาท ในปี 2559 จ านวน 7,225 ล้านบาท ส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ 
ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 6.2 จากร้อยละ 2.9 ในปี 2559 จากการขยายตัวของภาคเกษตร โดยสาขาเกษตรกรรม 
ขยายตัวร้อยละ 20.9 มาจากการฟื้นตัวของการผลิตภาคเกษตร ในขณะที่การผลิตนอกภาคเกษตร ชะลอตัวร้อยละ 
3.1จากการชะลอตัวลงของสาขาไฟฟ้า แก๊สและการประปา  สาขาอุตสาหกรรม  สาขาการศึกษา  และสาขาการ
บริการด้านสุขภาพและสังคม รวมทั้ง สาขาการขายส่งขายปลีกฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญได้ที่หดตัวลง  

 การผลิตภาคเกษตร ในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 20.9 จากที่หดตัวลงร้อยละ 9.0 ในปี 2559 
จากการขยายตัวของสาขาเกษตรกรรมฯ ที่ขยายตัวร้อยละ 21.8 ทั้งในหมวดการเลี้ยงปศุสัตว์ และหมวดพืช ที่
ขยายตัว ร้อยละ 34.2 และ 7.1ตามล าดับ ซึ่งเกิดจากการปรับตัวดีขึ้นของระดับราคาสินค้าเกษตร ส่วนสาขา
ประมง หดตัวลง ร้อยละ 16.5 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2559 

 การผลิตภาคนอกเกษตร ในปี 2560 ชะลอตัวร้อยละ 3.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 5.9 ในปี 
2559   จากการชะลอตัวของสาขาไฟฟ้าฯ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการศึกษา และสาขาการบริการด้านสุขภาพ
และสังคม รวมทั้ง สาขาการขายส่งขายปลีกฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญได้ที่หดตัวลงซึ่งเป็นไปตามการถดถอยของ
ภาวะเศรษฐกิจประเทศ 

ส าหรับการผลิตที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ได้แก่ สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า  และการ
คมนาคม หมวดการขนส่งสินค้าทางถนนที่ร้อยละ 17.6 มาจากการขนส่งสินค้าการท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน  
ที่ขยายตัวร้อยละ 13.1 และหมวดบริการทางไปรษณีย์ของรัฐ การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทางออนไลน์ โดยใช้
บริการการขนส่งทางไปรษณีย์  เป็นช่องทางการขนส่งสินค้า    สาขาตัวกลางทางการเงิน ขยายตัวจากหมวดสถาบัน
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การเงิน (ธนาคาร) ร้อยละ 2.5  จากกิจกรรมธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายตัวที่ร้อยละ  
2.9  และ 1.6 

  โครงสร้างการผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ในปี 2560  
พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี ของจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยภาคการผลิตที่

ส าคัญ ได้แก่ การผลิตภาคนอกเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 79.9 และการผลิตภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 20.1 
 

 
 
 
 

โครงสร้างการผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดราชบรุีปี 2560 
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ข้อมูลภาพรวมรายสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด ปี 2560 

สาขาเกษตรกรรม
15%

สาขาอตุสาหกรรม
24%

สาขาการไฟฟ้า กา๊ซ
22%

สาขาการขายสง่,การ
ขายปลกี

9%

สาขาการคมนาคม
6%

สาขาอืน่ๆ
24%

สาขาเกษตรกรรม สาขาอตุสาหกรรม สาขาการไฟฟ้า กา๊ซ

สาขาการขายสง่,การขายปลกี สาขาการคมนาคม สาขาอืน่ๆ
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   โครงสร้างการผลิต 16 สาขาการผลิต ในปี 2560 พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิม ณ 
ราคาประจ าปี ประกอบด้วยสาขาการผลิตที่เป็นโครงสร้างหลัก 3 ล าดับแรก ได้แก่ สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และ
การประปา สาขาเกษตรกรรมฯ  และสาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 22.4,  19.7 และ 16.8 ตามล าดับ 

โครงสร้างการผลิต 16 สาขาการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวจังหวัดราชบุรี ในปี 2560 เท่ากับ 158,556 บาท/คน/ปี เพ่ิมขึ้น
จากปี  2559  ร้อยละ 6.18 ตามการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 
ขณะที่จ านวนประชากรเท่ากับ 783,900 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 

ตาราง ๓-๒ : ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
จังหวัดราชบรุ ี ปี พ.ศ. อัตราขยายตัว (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ผลิตภัณฑ์จังหวัด ณ ราคาประจ าปี (ล้านบาท) 104,828 116,924 124,149 5.6 2.9 6.2 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท) 134,051 149,328 158,556 10.8 11.4 6.2 

จ านวนประชากร (1,000 คน) 782 783 783 0.1 0.1 0.1 
 

 

3. อุตสาหกรรม 16.8 

1. ไฟฟ้า ประปา 22.4 

2. เกษตรกรรม 19.7 
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สาขาเกษตรกรรมฯ (19.7)

สาขาไฟฟ้าฯ (22.4)

สาขาอุตสาหกรรม (16.8)

สาขาขายสง่ ขายปลีก (6.4)

สาขาการขนส่ง (3.3)

สาขาบริหารราชการฯ (5.5)

สาขาด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ (6.1)

สาขาดัวกลางทางการเงิน (6.0)

สาขาการศึกษา (8.2)

สาขาบริการสุขภาพ (3.2)

สาขาก่อสร้าง (0.5)

สาขาประมง (0.3)

สาขาการให้บริการด้านชุมชนฯ(0.7)

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร(0.6)

สาขาลูกจ้าง(0.1)

สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน(0.2)
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   ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี (GPP Implicit Price Deflator) ในปี 2560 
เท่ากับ 153.7 ทรงตัวเท่ากับปี 2559 ตามการลดลงของดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตร ใน
สาขาเกษตรกรรมฯ และสาขาประมง เป็นส าคัญ ส าหรับดัชนีราคาภาคนอกเกษตรชะลอตัวร้อยละ 5.0 ตาม
การหดตัวของดัชนีราคาสาขาไฟฟ้าฯร้อยละ 9.7 และสาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 5.9 เป็นส าคัญ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางแสดงดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ. อัตราขยายตัว (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2559 2560 
ภาคเกษตร (2550=100) 181.3 184.4 150.3 1.7 -18.5 

ภาคนอกเกษตร (2550=100) 132.0 147.1 154.5 11.4 5.0 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (2550=100) 141.8 153.7 153.7 8.4 0.0 

 

รายละเอียดกิจกรรมการผลิต 2558 2559 2560 

ภาคเกษตร 24,680 27,702 25,477 

สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 24,680 27,702 25,477  

ภาคนอกเกษตร 138,032 146,940 147,114 

สาขาเหมืองแรแ่ละเหมืองหิน 2,067 2,315 2,497  

สาขาอุตสาหกรรม 40,075 38,611 41,476  
สาขาไฟฟ้า ประปา  และโรงแยกกา๊ซ 37,810  42,027 38,403 
สาขาก่อสร้าง 5,145 5,759 5,510 
สาขาการขายส่ง การขายปลีก    
การซ่อมแซมยานยนต์ ฯ  

14,703  15,627 15,982  

สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและ 
การคมนาคม 

8,664 10,606  9,838 

สาขาตัวกลางทางการเงิน 5,509 6,155 6,278 
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์  การให้เช่า
และบริการทางธุรกิจ 

318 326 356 

สาขาการบริหารราชการ และการป้องกัน
ประเทศ  

7,701 8,084 8,396  

สาขาการศึกษา 6,900  7,001 7,163 
สาขาการบริการด้านสุขภาพ และสังคม 3,281  3,457  3,716 

สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและ
บริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 

927 910 933 

สาขาลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 7,701 8,084 8,396 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product) 

16,712 174,642 172,591 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท) 202,729 217,403 214,742 
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 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดราชบุรี  
 “เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีในเดือนตุลาคม 2561 โดยรวมมีสัญญาณชะลอตัวจากเดือน
ก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้ ด้านอุปสงค์ชะลอตัว จากการบริโภคภาคเอกชนฟ้ืนตัว ตามภาษีมูลค่าเพ่ิม และการ
ใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัว ตามรายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน และการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ตามปริมาณ
สินเชื่อเพ่ือการลงทุน ด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้น จากภาคบริการขยายตัวต่อเนื่อง ตามจ านวนรถยนต์ต่อ
ทะเบียน และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจโรงแรม ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น ตามจ านวนทุนจดทะเบียน
โรงงานอุตสาหกรรมใหม่ และภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึ้น ตามปริมาณผลผลิตสับปะรด โคเนื้ออาชญาบัตร 
และปริมาณผลผลิตมะพร้าวอ่อน ขณะที่ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด  อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.2 
ด้านการจ้างงานในจังหวัดหดตัวต่อเนื่อง 
 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่ามีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกันยายน 2561 
สะท้อนจากเครื่องชี้การผลิตภาคบริการขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน  โดยดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัว
ร้อยละ 10.4  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 
ตามจ านวนรถยนต์ต่อทะเบียนที่ขยายตัวร้อยละ 160.4 ตามข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก และปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าของธุรกิจการโรงแรมที่ขยายตัว ร้อยละ 12.7 เนื่องจากจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดและชุมชน และเริ่มเข้าสู่ช่วง High season ภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึ้นจาก
เดือนก่อน โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -9.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  ปรับตัว
ดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -19.8 ตามปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ขยายตัวร้อยละ 43.1 เนื่องจาก
สับปะรดมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) เพ่ิมขึ้น การปรับตัวดีขึ้นของโคเนื้ออาชญาบัตรและปริมาณ
ผลผลิตมะพร้าวอ่อนที่หดตัวร้อยละ -9.3 และ -18.0 และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากเดือน
ก่อน  โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ -8.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  ปรับตัวดีขึ้น
จากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -13.1 ตามและจ านวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ที่ขยายตัวร้อย
ละ 6.8  
 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่ามีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน เป็นผลจาก
การบริโภค ภาคเอกชนฟ้ืนตัวจากเดือนก่อน โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 56.4 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน  ฟ้ืนตัวจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -9.0 จากภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน
รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ และจ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ ที่ขยายตัวร้อยละ 81.4 
12.3 และ 1.1 ตามล าดับ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัวจากเดือนก่อน โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัวร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 24.5 
ตามผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุนที่ร้อยละ -5.7 และ 47.4 การลงทุนภาคเอกชนชะลอ
ตัวจากเดือนก่อน โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ชะลอตัวจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 5.8 ตามพ้ืนที่อนุญาตก่อสร้างทั้งหมดที่หดตัวร้อยละ -54.5 ตาม
พ้ืนที่อนุญาตก่อสร้างเพ่ือที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่อนุญาตก่อสร้างอ่ืนๆ 
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ศักยภาพด้านเกษตร 
 ๑) การเกษตรกรรม 
 จังหวัดราชบุรีมีพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน ๑,๐๑๒,๘๘๙ ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี การปลูกพืชไร่
ชนิดต่างๆ เช่นมีการปลูกข้าว มากในพื้นที่ อ.ปากท่อ, อ.เมือง, อ.บ้านโป่ง พื้นที่ ๕๖,๒๑๑ ไร่ ๕๕,๕๐๖ ไร่ และ 
๕๕,๑๓๐ ตามล าดั บ มี การปลูกพืชไร่  การปลู กสั บปะรดโรงงาน ปลูกมากใน พ้ืนที่  อ .บ้ านคา,  
อ.ปากท่อ, อ.สวนผึ้ง พื้นที่ ๘๒,๑๖๐ ไร่, ๑๖,๘๘๑ ไร่ และ ๑๐,๒๖๘ ไร่ ตามล าดับ และการปลูกอ้อยโรงงาน 
ปลูกมากในพ้ืนที่ อ.จอมบึง, อ.โพธาราม, อ.บ้านโป่ง พ้ืนที่ปลูก ๗๗,๐๓๗ ไร่ ๕๖,๗๙๐ ไร่ และ ๓๐,๙๖๑ 
ตามล าดับ การปลูกไม้ผลที่ส าคัญได้แก่ การปลูกมะพร้าวน้ าหอม ปลูกมากในพื้นที่  อ.ด าเนินสะดวก, อ.เมือง,  
อ.วัดเพลง พ้ืนที่ปลูก ๑๘,๕๐๗ ไร่, ๖,๓๐๓ ไร่ และ ๕,๓๒๐ ไร่ ตามล าดับ  นอกจากนั้นเป็นการปลูกมะม่วง ชมพู่
ทับทิมจันทร์ องุ่น และเป็นการปลูกพืชผัก 
 1.1) ข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๕ ชนิด จังหวัดราชบุรี 
  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง สับปะรด
(โรงงาน) มันส าปะหลัง มะพร้าวน้ าหอมโดยพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรังมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ –  พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามล าดับเนื่องจากข้าวจะได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปริมาณน้ าต้นทุนในลุ่มน้ าแม่
กลอง มีปริมาณลดน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ าที่มีไม่เพียงพอส่วนพ้ืนที่การ
เพาะปลูกสับปะรด(โรงงาน) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จาก ๓๓,๒๗๘ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น ๓๕,๕๕๙ ไร่
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๔๑,๘๙๘ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามล าดับ เนื่องจากสับปะรดราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ท าให้
เกษตรขยายพ้ืนที่ปลูกและเพ่ิมจ านวนต้นพันธุ์ต่อไร่ ส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่การเพาะปลูกมัน
ส าปะหลัง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากพ้ืนที่เปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนได้ยาก  และพ้ืนที่การเพาะปลูก
มะพร้าวน้ าหอม มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จาก ๗,๙๒๖ ไร่ ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๗,๙๙๖ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่
ผลผลิตลดลงเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่กระทบต่อการเจริญเติบโต ปัญหาการ
ระบาดของแมลงศัตรูพืชเป็นปัจจัยที่สร้างความเสียหายให้แก่เกษตร ประกอบกับเกษตรกรบางส่วน
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าความท้าทายของการ
จัดการผลผลิตคือ การสร้างและพัฒนารูปแบบเพ่ือการบริการจัดการให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานที่
แข่งขันได้ การมีนวัตกรรมการจัดการผลผลิตให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจั ยภายนอก และการ
แข่งขัน 
ตาราง ๓-๓ : แสดงที่พื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรี 

ชนิดพืช 
เนื้อที่ปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 

ข้าวนาป ี 255,225 244,340 242,113 252,669 243,669 240,532 
170,12

5 
165,076 165,063 

ข้าวนาปรัง 13,401 173,452 155,960 13,345 173,277 155,802 9,510 127,461 114,980 

สับปะรด(โรงงาน) 41,530 47,174 48,834 41,119 47,001 48,705 
130,74

6 
155,288 174,162 

มันส าปะหลัง 76,120 76,803 83,405 75,723 76,317 82,094 
247,79

3 
252,406 277,067 

มะพร้าวน้ าหอม 7,996 8,072 7,961 7,766 7,602 7,444 6,624 7,409 7,220 

 (ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕62) 
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 ๒) การปศุสัตว์ 
๒.๑) สัตว์เศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงในจังหวัดราชบุรี 

 สุกร ในปี พ.ศ. ๒๕60 จังหวัดราชบุรียังเป็นอันดับ ๑ ในเลี้ยงสุกรมากท่ีสุดของ
ประเทศ จ านวนทั้งหมด ๑,766,124 ตัว พบว่า พื้นที่ท่ีมีการเลี้ยงมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอปากท่อ อ าเภอเมือง 
และอ าเภอจอมบึง และจากการส่งเสริมให้มีการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ขณะนี้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ ร้อย
ละ ๙๐ ได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม เกษตรผู้เลี้ยง ๘๓๘ ฟาร์มจากการคาดการณ์สถานการณ์ในปี ๒๕๖๐ 
คาดว่าขยายตัวเนื่องจากมีการขยายปริมาณการผลิต เพ่ือรองรับความต้องการบริโภคของตลาดที่เพ่ิมขึ้น
ประกอบกับปัญหาสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งเริ่มคลี่คลายลงท าให้สัตว์มีการเจริญเติบโตดีขึ้นอีกทั้ง
เกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่มีมาตรฐานสามารถควบคุมโรคได้ดีจูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิตเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

 ไก่เนื้อ ในปี พ.ศ. ๒๕60 มีการเลี้ยงอยู่ประมาณ  9,373,188 ตัว ซึ่งจังหวัด
ราชบุรีพบว่า พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอจอมบึง, อ าเภอปากท่อ, และอ าเภอเมือง พบว่ามีจ านวน
การเลี้ยงเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากเนื้อไก่เป็นเนื้อสัตว์ราคาถูกและมีแนวโน้มการบริโภคเป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ 
ประกอบกับความต้องการบริโภคในตลาดโลกเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งตลาดส่งออกไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทย ในปี 
๒๕๖๐ คาดว่าขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภค และการ
ส่งออกที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การผลิตไก่เนื้อเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

 โคนม ในปีพ.ศ. ๒๕60 มีการเลี้ยงโคนม จ านวน 34,367 ตัว ปัจจุบันได้รับ
ความร่วมมือจากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในการผลักดันฟาร์มโคนมเข้าสู่
ระบบมาตรฐานฟาร์ม เนื่องจากรูปแบบการเลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่เป็นไปค่อนข้างยากกว่า
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น ปัจจุบันมีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในจังหวัดราชบุรี จ านวน ๖ แห่ง มีปริมาณน้ านม
ดิบรวมประมาณ ๒๐๐ ตัน/วัน 

 โคเนื้อ ในปีพ.ศ. ๒๕60 มีอยู่ประมาณ 89,547 ตัว เน้นการสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกร ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เร่งพัฒนาสายพันธุ์ โดยใช้การผสมเทียมเพ่ือให้มีสายพันธุ์โคเนื้อ
ลูกผสมบราห์มัน ชาร์โรเล่ส์ และบอรงอากีแตง และจะพัฒนาฟาร์มเป็นฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุ
สัตว์ 

 แพะ ในปีพ.ศ. ๒๕60 มีจ านวน ๑7,594 ตัว จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการ
เลี้ยงแพะ และได้ก าหนดเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นฮับแพะ โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตร ส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่ม มีชมรมผู้เลี้ยงแพะ และจะพัฒนาสายพันธุ์ โดยใช้งานผสมเทียมแพะ พัฒนาฟาร์มและระบบการ
เลี้ยงการจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม ดังแสดงในแผนภูมิ 

จากการเก็บข้อมูลด้านมูลค่าตลาดของสัตว์ เศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงมากในจังหวัดราชบุรี   
เดือนตุลาคม ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า สุกรยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจส าคัญอันดับหนึ่งของจังหวัด มีปริมาณเลี้ยง จ านวน 
๑,๗6,124 ตัว และมีขยายฟาร์มเลี้ยงขึ้นทุกปีเนื่องจากปัจจุบันมีราคาสูง รองลงมา โคเนื้อ มีปริมาณเลี้ยง 
จ านวน 89,547 ตัว ไก่ มีปริมาณเลี้ยง จ านวน 9,373,188 ตัว โคนม มีปริมาณเลี้ยง จ านวน 34,367 ตัว  
และแพะ มีปริมาณเลี้ยง จ านวน 17,594 ตัวตามล าดับ  

ความท้าทายของจังหวัด คือ การจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ และผลักดันฟาร์มที่มีศักยภาพและ
สามารถพัฒนาไปสู่ระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการแปรรูป และการสร้างตลาด



68 
 

 

 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5   
 

รองรับในระดับพรีเมี่ยม พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในฟาร์ม เป้าหมายการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด จึงเน้นการยกระดับสู่เมืองปศุสัตว์ แบบครบวงจร เน้นการพัฒนาสายพันธุ์ รูปแบบการเลี้ยงที่มี
มาตรฐานสากล การแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม การพัฒนาการตลาดและการสร้างแบรนด์ปศุสัตว์ของจังหวัดให้
เข้มแข็ง ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ เน้นพัฒนาปรับระบบการเลี้ยงให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม ควบคุมระบบการเลี้ยง
ให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio security) เน้นการผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคตั้งแต่ฟาร์มถึงโต๊ะ
อาหาร และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ราชบุรี เป็นเมืองเกษตรสีเขียว หรือ Green City 

 
๒.๒) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

จังหวัดราชบุรี มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในปี ๒๕๕๙ ทั้งสิ้นจ านวน ๒,๙๐๐ 
ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม ๓๒,๐๔๐.๒๙ ไร่ ฟาร์มเลี้ยง รวม ๒,๗๗๔ ฟาร์ม (๔๑,๔๒๔.๒๖ ไร่) บ่อเลี้ยง (บ่อดิน/บ่อ
พลาสติก/ร่องสวน รวม ๕๒,๗๓๕ บ่อ มีการเลี้ยงสัตว์น้ าส่วนมากอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอบางแพ ซึ่งเป็นเนื้อที่
ฟาร์มมากที่สุด จ านวน ๑,๐๘๕ ฟาร์ม เนื้อที่ฟาร์มรองลงมา ได้แก่ อ าเภอโพธาราม จ านวน ๓๗๐ ฟาร์ม 
อ าเภอวัดเพลง จ านวน ๒๒๐ ฟาร์ม อ าเภอด าเนินสะดวก จ านวน ๒๒๐ ฟาร์ม และอ าเภอบ้านโป่ง จ านวน 
๑๖๖ ฟาร์ม เนื้อที่ฟาร์มน้อยที่สุด คืออ าเภอเมืองราชบุรี จ านวน ๗๘ ฟาร์มสัตว์น้ าที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ กุ้ง
ก้ามกราม กุ้งขาว ปลาสวยงาม และปลาน้ าจืดตามล าดับ โดยการวิเคราะห์สาขาประมง ปี ๒๕๖๐ คาดว่า
ขยายตัวเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขยายการผลิตเพ่ิมขึ้นและมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี  อาทิ การใช้พันธุ์
กุ้งที่ต้านทานโรคและปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเลี้ยงให้สั้นลงประกอบกับคู่แข่งส าคัญประสบปัญหาโรคระบาด 
โดยอินเดียประสบปัญหาโรคระบาดในกุ้งและเวียดนามประสบกับปัญหากุ้งที่มีสารเคมีปนเปื้อน  แสดงการ
เลี้ยงสัตว์น้ าที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรี ดังแสดงในตาราง 

 

ตาราง ๓-๔ : แสดงมูลค่าการผลิตสัตว์น้ าที่ส าคัญ จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕61 

(ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวดัราชบุรี ณ เดือนมกราคม 2562) 
 

แนวทางในการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์จะเน้นการพัฒนาการประมง เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 
และการพัฒนา เพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์น้ าจืด กุ้งทะเล และกุ้งก้ามกราม พร้อมทั้ง
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เลี้ยงปลาสวยงาม การส่งเสริมการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้ า และปลาสวยงาม 
เพ่ือให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางของตลาดปลาของภูมิภาคตะวันตกและนอกจากนั้นเมื่อได้วิเคราะห์สินค้าเกษตรที่
ส าคัญของจังหวัดราชุบรีข้างต้น พบว่า สินค้าเกษตรในกลุ่ม Star ได้แก่ สุกร, โคเนื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์ศักยภาพสินค้าเกษตรของประเทศไทย ดังแสดงในตาราง 
 

พ.ศ. 

การเลี้ยงกุ้งทะเล การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
ปริมาณการ

ผลิต  
(กิโลกรัม) 

มูลค่าการ
ผลิต     

(บาท) 

ปริมาณการ
ผลิต  

(กิโลกรัม) 

มูลค่าการ
ผลิต     

(บาท) 

ปริมาณการ
ผลิต  

(กิโลกรัม) 

มูลค่าการ
ผลิต     

(บาท) 

ปริมาณการ
ผลิต  

(กิโลกรัม) 

มูลค่าการ
ผลิต     

(บาท) 
๒๕๕๗ 11,740,355 2,144,871,145 646,552 158,831,632 43,480,747 166,883,840 9,246,067 417,033,845 

๒๕๕๘ 12,470,890 1,616,398,390 2,880,019 864,005,816 46,207,306 138,621,920 8,373,387 334,935,489 

๒๕๕๙ 11,011,975 1,509,955,125 2,588,000 558,128,080 116,081,054 348,244,962 6,139,000 277,973,920 

2560 13,269,376 1,776,402,720 2,860,000 657,800,000 126,661,240 402,202,120 7,149,500 321,727,500 

2561 18,576,000 2,486,000,000 2,860,000 657,000,000 126,000,000 402,000,000 7,149,000 321,000,000 
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  ตาราง ๓-๕: การวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าเกษตรของประเทศไทย 

ทีม่า: คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาอาเซียนและส านักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 จากตารางดังกล่าวข้างต้น สินค้า สินค้าเกษตรของประเทศไทยและของจังหวัดราชบุรีประสบ
ปัญหาเนื่องจากสินค้าของประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนต่ ากว่าและคุณภาพดีกว่าเข้ามาแข่งขันในตลาดของไทยมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังประสบปัญหาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 การแย่งส่วนแบ่งในตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิด เช่น น้ ามันปาล์ม เมล็ดกาแฟ 
และมะพร้าว(สินค้าของจังหวัดราชบุรี) 

 การใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) เป็นเครื่องมือในการปกป้องการน าเข้ามากขึ้น โดยเฉพาะ
มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 

 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเก็บรักษาสินค้าเกษตรที่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา
ระบบโลจิสติกส์การเก็บสินค้า 

 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นได้ว่าโคเนื้อ สุกร และสับปะรด ยังเป็นจุดแข็งที่ส าคัญของ
จังหวัดราชบุรีที่ควรมีการส่งเสริม และการสร้างคุณค่า และมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เน้นการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือการแข่งขันได้ โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมโยงกับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรของประเทศ จังหวัด
ควรพิจารณาการเชื่อมโยงกับอาเซียนด้วย ดังแสดงในแผนภาพ 
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แผนภูมิ ๓–๓ แนวทางการเป็น HUB สินค้าเกษตรของประเทศไทย 
 

(ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
 

อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจเกษตรไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว นโยบาย
ของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่เน้นการปฏิรูปและไม่สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า  
ท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรมีความเสี่ยงมากขึ้นในสินค้าผลิตภัณฑ์ยางอาหารทะเลและผลไม้กระป๋องแปรรูป
และแนวโน้มราคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้นท าให้ต้นทุนสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นในกิจกรรมการผลิตการขนส่งสินค้าเกษตร
และค่าจ้างบริการทางการเกษตรรวมถึงภัยธรรมชาติที่อาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตภาคเกษตรจึงต้อง
ประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้าเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ต่อไป 

ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ทางด้านการเกษตรเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี การพัฒนาจะเน้นใน
ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะน ามาซึ่งความ
เข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้  
  

๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดย (๑) พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตรรวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าที่หาได้ โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ าแหล่งน้ าในไร่นา อ่างน้ าขนาดเล็ก และขนาดกลางให้กระจายตัว
ตามศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ าและมีการผันน้ าจากแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ า
เกินความต้องการเข้ามาเติมในเขื่อนหรือในแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าน้อยให้เพียงพอกับการท าการเกษตร  
การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้ าและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร 
(๒) คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรให้มากขึ้น
โดยการรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นคง รวมถึงการก าหนดเขต
การใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรที่เหมาะสม และการสนับสนุนให้ท าการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ ปริมาณ
น้ าและความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ รวมทั้งการเร่งฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์  
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การฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้าง และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราคา ที่เป็นธรรม อาทิ 
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย และ (๓) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวมคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมพืช
สัตว์ สัตว์น้ าและจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 

๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio 
Base) และการปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยไม่ส่งผล
กระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้ งสนับสนุนการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ทางเลือกและก าหนด
กระบวนการในการศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด และเหมาะสม โดยให้
ความส าคัญกับ (๑) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ าเทคโนโลยีการ
เพาะปลูก และการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปใหม่ๆเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของสินค้าที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
ได้ และ (๓) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดท าแปลงต้นแบบผ่าน
ศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพ้ืนที่  

๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะโดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพ พลังงานทดแทน รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง คุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้
เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศอย่างทั่วถึง และการก ากับดูแลให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง (๒) ส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ
โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมถึงส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า  
ฮาลาล (ทางเลือกใหม่ของจังหวัดราชบุรี) และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การก าหนดมาตรการ
จูงใจในการปรับปรุงการผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตอาหาร
ที่มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับเด็กในวัยเรียนเพ่ือเพ่ิมสุขภาวะและศักยภาพการเรียนรู้ และสร้างความ
ตระหนักในการบริโภคอาหารและโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาวะ และ (๓) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์อย่างจริงจังโดยการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านกลไกของจังหวัด
การส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน และการพิสูจน์ตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่ง
ระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้  
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๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรโดย (๑) เสริมสร้าง
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่มให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอด ห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพ้ืนที่และขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและ
การเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึง
ระดับจังหวัด และระดับชาติ ร่วมกับการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ  
การลงทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน และการท าเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีความเป็นธรรม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการ
ของตลาด (Zoning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่และ
เกษตรกรรมแม่นย าสูงในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร การ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการปรับปรุงการผลิต และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจ าเป็น  
ด้านการเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการ ผลิตตลอดห่วงโซ่ ตลอดจน
ส่งเสริมการท าเกษตรแบบประณีตที่ต้องใช้องค์ความรู้ ควบคู่กับการวางแผน และการจัดการอย่างเป็นระบบ  
มีความเอาใจใส่ และใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งค านึงถึงระบบนิเวศ การพัฒนาสินค้า
เกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การท า
เกษตรทางเลือกอ่ืนๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตว์และการท าประมงอย่างยั่งยืน (๓) วิจัย
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตทั้งก่อนการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและใน
กระบวนการแปรรูปเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ตลอดห่วงโซ่การผลิต (๔) 
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์
ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยน าผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดบนพ้ืนฐานของการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐของจังหวัด  (๕) บริหารจัดการผลผลิต
อย่างเป็นระบบครบวงจรโดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด และพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคใน
ตลาด เพ่ือสร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด เชื่อมโยงกับภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนมี
การเชื่อมโยงการผลิต ภาคเกษตรกับภาคการผลิตอ่ืน เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยวเพ่ือลดการพ่ึงพิงการ
ส่งออกสินค้าเกษตร และเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร
ตามแนวทางการพัฒนาของประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดได้แก่ ตลาดซื้อ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
การจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งสร้างระบบเตือนภัย ทางการเกษตรล่วงหน้า และ (๗) 
สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่า
และโอกาสในด้านการตลาดจากการส่งออกทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน  

๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย    
(๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตรมีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและเป็นเจ้าของใน
การพัฒนาการเกษตรของตนโดยภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเชื่อมโยงการด าเนินการกับ 
ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพ้ืนที่ (๒) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งในรูปแบบ
เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสานวนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการท าเกษตรกรรมตาม
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อน และการ
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ปรับกลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่จ าเป็นในการท าเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การพัฒนาระบบ
ข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและ
การส่งเสริมการตลาดผ่านกลไกทุนของชุมชน สหกรณ์ในจังหวัดและ (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้สารเคมี การเกษตรอย่าง
เหมาะสมตามหลักวิชาการเพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ โดย        
(๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตรให้มีความถูกต้อง แม่นย าเชื่อถือได้และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนด้านการเกษตรโดยใช้การตลาดน ารวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนาระบบเตือนภัย
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ (๒) สร้างบุคลากรด้านการเกษตรโดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือด าเนิน
นโยบายบัณฑิตคืนถิ่น ตามนโยบายการพัฒนาของประเทศ การจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จาก
ภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างเกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและ
การบริหารจัดการ ที่สามารถปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก การสนับสนุนการ สร้างและ 
การรวมกลุ่มเกษตรกร ปราดเปรื่องให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ าถึงการแปรรูปและ
การตลาด และเปิดโอกาสให้บุตรของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่การเกษตร มีทัศนคติและความต้องการในการสานต่อ
งานเกษตรกรรมเป็นล าดับแรก ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการชาวนา ควบคู่กับการสนับสนุนการเพ่ิมรายได้จากอาชีพนอก
ภาคเกษตร รวมถึงการสร้างองค์ ความรู้และเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวาง
ระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี  

 

๑.๔ ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
                จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพ ซึ่งส่งผลให้การคมนาคมเป็นไปอย่างสะดวกมีนัก
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากมาย โดยสามารถนับจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดได้ถึง ๑,๗๖๑ โรง 
แบ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ก จ านวน ๑,๒๒๖ แห่ง โรงงานขนาดกลาง จ านวน ๔๐๑ แห่ง และโรงงานขนาดใหญ่ 
จ านวน ๙๔ แห่ง มีเงินลงทุนรวม ๘๔,๑๗๙,๗๔๔,๑๔๔ บาท แรงงานรวม ๖๗,๐๙๙ คน อุตสาหกรรมที่มีมาก
ที่สุดในจังหวัด คือ อุตสาหกรรมอาหาร มีถึง ๒๒๒ โรง มีเงินลงทุนรวม จ านวน ๙,๔๘๙,๗๗๘,๖๑๖ บาท และ
มีอัตราจ้างแรงงานถึง ๑๑,๐๔๘ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมโลหะ มีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น จ านวน 
๑๐,๗๗๖,๕๒๐,๓๒๓ บาท มีการจ้างงานทั้งสิ้น ๑๘,๑๕๙ คน ก าลังการผลิตทั้งสิ้น ๑๙๘,๖๑๑.๕๒ แรงม้า  
 จากมาตรการการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในระยะเร่งด่วนโดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยื่นจดทะเบียน
ภายในสิ้นปี ๒๕๕๙ ส่งผลให้ปี ๒๕๖๐ คาดว่าจ านวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมจะขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องร้อยละ ๓.๐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ ๒.๐ ถึง ๔.๐) 
 ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ มี ๖ แห่ง ใน
กิจการขุดตักดิน กิจการเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า 
กิจการแบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป โดยมีเงินทุน จ านวน ๑๙๖.๒๐ ล้านบาท และการจ้างงาน จ านวน ๔๒ คน ส่วน
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โรงงานที่เลิกประกอบกิจการ มีจ านวน ๔ แห่ง ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต กิจการล้างบด ย่อยพลาสติก 
กิจการซ่อมและต่อตัวถังรถยนต์โดยสาร และกิจการผลิตวงกบประตู-หน้าต่าง 
 ในส่วนของมูลค่าการผลิต พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี ๒๕๕๖ - 
๒๕๕๘ พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่าการผลิตลดลงเป็นล าดับสองของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด มีมูลค่าจ านวน ๓๘,๗๓๗ ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยละ ๕.๐๕ 
 ซึ่งเกิดจากปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจของโลก ส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทย และจังหวัด
ราชบุรีนักลงทุนไทยส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนด้านการผลิตอุตสาหกรรมและหันไปสนใจลงทุนธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวรวมถึงการบริการด้านสุขภาพ ต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตรมีต้นทุนที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
จ าพวกอาหารจากผัก และผลไม้จ าต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น แต่อัตราการจ าหน่ายลดลง รวมถึงการสนับสนุน
จากภาครัฐเองยังคงอยู่ในวงจ ากัด ไม่สามารถตอบสนองอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรได้เท่าที่ควร ผู้บริโภคหัน
ไปสนใจแค่ความจ าเป็นในการบริโภคเท่านั้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดราชบุรีส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ เช่น จีน อเมริกา และยุโรป ภาครัฐควรสนับสนุนการขนส่งทางเลือกท่ีประหยัด ที่มีคุณภาพ เพ่ือ
ตอบสนองการค้าภายในประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการเอ้ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมให้มีการแบ่งภาระต้นทุนที่
เป็นธรรมสมเหตุสมผลต่อไป 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดราชบุรี มีโรงงานจ านวนทั้งสิ้น ๑,๗๒๑ แห่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ๑,๒๒๖ โรงงาน (เงินลงทุนต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๔ 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ๔๐๑ โรงงาน (เงินลงทุนระหว่าง ๑๐-๑๐๐ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๐ 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ๙๔ โรงงาน (เงินลงทุนมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๖ 
ดังแสดงในตาราง 
 ตาราง ๓-๖ : แสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาดในจังหวัดราชบุรี  
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕60 

อ าเภอ 
จ านวนโรงงานจ าแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

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

รวม ๑,๒๖๖ ๔๐๔ ๘๘ ๑,๗๕๘ ๑๐๐ 
ปี ๒๕๕๘  
เมืองราชบุร ี ๓๐๘ ๙๔ ๑๗ ๔๑๙ ๒๔.๐๔ 
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อ าเภอ 
จ านวนโรงงานจ าแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

จอมบึง ๔๘ ๑๒ ๕ ๖๕ ๓.๗๔ 
สวนผึ้ง ๑๗ ๑ ๑ ๑๙ ๐.๙๘ 
ด าเนินสะดวก ๕๙ ๑๐ ๒ ๗๑ ๔.๑๐ 
บ้านโป่ง ๔๐๖ ๑๔๐ ๓๑ ๕๗๗ ๓๓.๑๐ 
บางแพ ๕๔ ๑๔ ๖ ๗๔ ๔.๓๐ 
โพธาราม ๒๓๗ ๖๔ ๑๑ ๓๑๒ ๑๗.๙ 
ปากท่อ ๑๐๒ ๕๖ ๖ ๑๖๔ ๙.๔๑ 
วัดเพลง ๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๐.๖๓ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๐ 
นิคมอุตสาหกรรม ๑๑ ๕ ๘ ๒๔ ๑.๔๐ 

รวม ๑,๒๕๗ ๓๙๘ ๘๘ ๑,๗๔๓ ๑๐๐ 
ปี ๒๕๕๙  
เมืองราชบุร ี ๓๐๗ ๙๒ ๑๗ ๔๑๖ ๒๔.๑๗ 
จอมบึง ๔๘ ๑๒ ๕ ๖๕ ๓.๗๘ 
สวนผึ้ง ๑๗ ๑ ๑ ๑๙ ๑.๑๐ 
ด าเนินสะดวก ๕๘ ๑๑ ๓ ๗๒ ๔.๑๘ 
บ้านโป่ง ๓๘๘ ๑๔๐ ๓๕ ๕๖๓ ๓๒.๗๑ 
บางแพ ๕๔ ๑๖ ๖ ๗๖ ๔.๔๒ 
โพธาราม ๒๒๗ ๖๔ ๑๒ ๓๐๓ ๑๗.๖๑ 
ปากท่อ ๑๐๑ ๕๘ ๖ ๑๖๕ ๙.๕๙ 
วัดเพลง ๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๐.๖๔ 
บ้านคา ๔ ๒ ๑ ๗ ๐.๔๑ 
นิคมอุตสาหกรรม ๑๑ ๕ ๘ ๒๔ ๑.๔๐ 

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

รวม 1,600 111 51 1,762 100 
ปี 2561 
เมืองราชบุร ี 372 24 10 406 22.42 
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อ าเภอ 
จ านวนโรงงานจ าแนกตามขนาด (แห่ง) 

ร้อยละ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

จอมบึง 58 6 3 67 3.70 
สวนผึ้ง 19 - 1 20 1.11 
ด าเนินสะดวก 81 6 3 90 4.97 
บ้านโป่ง 510 53 18 581 32.08 
บางแพ 78 5 4 87 4.80 
โพธาราม 319 16 8 343 18.94 
ปากท่อ 180 14 6 200 11.04 
วัดเพลง 12 - - 12 0.66 
บ้านคา 5 - - 5 0.28 
รวม 1,634 124 53 1,811 100 

  ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กันยายน ๒๕60 
 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดราชบุรี มีการขยายตัวโรงงานส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอบ้านโป่ง จ านวน 
๓๘๘ โรง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๑ อ าเภอเมือง จ านวน ๓๐๗ โรง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๗ และอ าเภอโพธาราม 
จ านวน ๒๒๗ โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๑ ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภูมิ 
 

 

  แผนภูมิ ๓-๔ : แสดงแสดงอัตราการขยายตัวของโรงงานแยกตามอ าเภอปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น ๑,๗๖๑ โรง เงินลงทุนรวม ๑๑๗,๒๓๖,๘๐๙,๒๗๓บาท 
โดยรวมมีการจ้างงานลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น จากจ านวน ๖๗,๐๙๙ คน ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน 
๑,๘๐๘ คน หรือคิดเป็น  ร้อยละ ๒.๖๒  มีโรงงานขอเลิกกิจการ ๖๖ โรงงาน  แรงงานถูกเลิกจ้าง จ านวน ๑,๐๙๖ 
ราย ที่มีจ านวนมากเนื่องจากสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้ขาดการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ทัง้นี้สามารถแยกหมวดหมู่ ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดดังแสดงในตาราง 
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ตาราง ๓–๗ : จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี แยกหมวดปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน เงินลงทุน จ านวน

คนงาน 
แรงม้า 

๑ อุตสาหกรรมการเกษตร ๑๒๑ ๒,๔๔๙,๐๒๙,๗๒๐ ๒,๐๘๕ ๓๓,๖๖๖.๐๙ 
๒ อุตสาหกรรมอาหาร ๒๑๖ ๙,๖๔๐,๑๕๘,๖๑๖ ๑๐,๙๒๕ ๘๑๘,๒๖๐.๗๓ 
๓ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ๑๒ ๑,๕๘๕,๙๗๖,๙๔๕ ๖๖๓ ๓๒,๙๑๖.๔๑ 
๔ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ๖๙ ๗,๕๐๓,๔๘๕,๔๔๔ ๑๐,๖๔๘ ๔๐๑,๓๗๐.๑๔ 
๕ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ๑๓ ๑๕๘,๒๔๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐ ๑,๑๒๙.๖๕ 
๖ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ๒ ๒๑,๖๐๐,๐๐๐ ๔๐ ๗๗.๓๓ 
๗ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ ๑๓๗ ๑,๒๐๕,๕๗๙,๒๕๘ ๑,๙๔๘ ๒๐,๑๙๙.๗๘ 
๘ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่งเรือน ๒๙ ๑๕๘,๔๗๐,๐๐๐ ๗๐๑ ๓,๘๘๑.๔๙ 
๙ อุตสาหกรรมกระดาษและผลติภณัฑ์จาก

กระดาษ 
๒๔ 

 
๗,๑๖๐,๔๔๙,๐๐๐ ๑,๒๒๔ ๔๕๘,๓๔๔.๓๒ 

๑๐ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ๓ ๖๑,๗๘๐,๐๐๐ ๗๙ ๗๐๑.๓๙ 
๑๑ อุตสาหกรรมเคม ี ๖๐ ๒,๓๓๔,๒๓๙,๐๐๐ ๒,๐๖๘ ๘๒,๑๖๑.๓๘ 
๑๒ อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและผลติภณัฑ์ ๑๖ ๔๖๑,๓๙๖,๑๒๕ ๒๖๖ ๑๖,๖๔๕.๙๕ 
๑๓ อุตสาหกรรมยาง ๑๙ ๕๓๑,๑๒๘,๔๕๐ ๑,๑๒๐ ๑๔,๓๔๓.๕๓ 
๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก ๕๔ ๗๒๕,๒๔๒,๔๓๑ ๑,๒๓๐ ๑๖,๗๐๓.๕๒ 

๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ ๑๗๒ ๓,๕๙๔,๑๐๖,๗๐๙ ๘,๔๖๙ ๖๙,๕๒๐.๖๓ 
๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ ๑๒ ๒๗๖,๙๔๗,๓๐๐ ๕๖๓ ๖,๗๑๗.๕๒ 
๑๗ อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ซ่อมแซมโลหะ ๑๑๖ ๙๘๑,๓๘๗,๘๓๕ ๑,๙๔๓ ๒๓,๗๗๕.๒๐ 
๑๘ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ๙๐ ๑,๙๔๐,๘๔๒,๕๓๒ ๑๐,๑๓๗ ๒๖,๐๐๗.๓๖ 
๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ๒๐ ๔๗๕,๕๐๖,๘๘๕ ๑,๘๑๓ ๗,๔๓๐.๓๘ 

๒๐ อุตสาหกรรมขนส่ง ๑๙๗ ๒,๕๕๙,๒๖๔,๗๗๓ ๓,๗๗๐ ๕๔,๓๓๒.๗๐ 
๒๑ อุตสาหกรรมอื่นๆ ๓๓๗ ๓๔,๔๖๓,๖๐๑,๑๕๖ ๔,๕๘๕ ๓,๐๗๓๙๖๖.๔๓ 

นิคมอุตสาหกรรม ๒๔ ๕,๐๐๔,๒๘๕,๙๓๕ ๒,๘๒๐ ๑,๘๓๔๐๘๔.๒๖ 

รวม ๑,๗๔๓ ๘๓,๒๙๒,๗๑๘,๑๑๔ ๖๘,๙๐๗ ๖,๙๙๖,๒๓๒.๑๙ 

 

 
ตาราง ๓–๘ : จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี แยกหมวดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน เงินลงทุน จ านวน
คนงาน 

แรงม้า 

๑ อุตสาหกรรมการเกษตร ๑๒๓ ๒,๔๗๙,๓๔๐,๗๕๐ ๒,๑๗๗ ๓๓,๔๐๕.๘๗ 
๒ อุตสาหกรรมอาหาร ๒๒๒ ๙,๔๘๙,๗๗๘,๖๑๖ ๑๑,๐๔๘ ๘๔๕,๓๓๑.๒๑ 
๓ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ๑๓ ๑,๖๙๕,๙๗๖,๙๔๕ ๖๗๗ ๓๔,๗๐๔.๘๑ 
๔ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ๗๑ ๗,๔๘๓,๒๒๕,๔๔๔ ๙,๙๘๒ ๓๙๗,๔๙๕.๕๗ 
๕ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ๑๑ ๑๔๐,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๕๔๒ ๑,๐๑๒.๙๐ 
๖ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ๒ ๒๑,๖๐๐,๐๐๐ ๔๐ ๗๓.๓๓ 
๗ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ ๑๓๕ ๑,๒๔๐,๑๙๐,๒๕๘ ๑,๙๔๐ ๑๗,๗๔๕.๒๖ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน เงินลงทุน จ านวน
คนงาน 

แรงม้า 

๘ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่งเรือน ๒๖ ๙๙,๕๒๐,๐๐๐ ๖๕๖ ๒,๙๖๗.๙๙ 
๙ อุตสาหกรรมกระดาษและผลติภณัฑ์จาก

กระดาษ 
๒๒ ๘,๓๑๓,๐๔๙,๐๐๐ ๑,๑๗๐ ๔๕๘,๒๒๗.๓๒ 

๑๐ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ๓ ๖๑,๗๘๐,๐๐๐ ๗๙ ๗๐๑.๓๙ 
๑๑ อุตสาหกรรมเคม ี ๖๔ ๒,๑๘๗,๙๕๑,๐๐๐ ๒,๐๔๐ ๘๓,๐๕๑.๓๑ 
๑๒ อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและผลติภณัฑ์ ๑๗ ๔๘๐,๓๙๖,๑๒๕ ๒๗๑ ๑๗,๑๒๖.๙๕ 
๑๓ อุตสาหกรรมยาง ๒๐ ๕๓๕,๑๒๘,๔๕๐ ๑,๑๓๐ ๑๔,๑๔๗.๒๑ 
๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก ๕๒ ๗๐๖,๕๔๒,๔๓๑ ๑,๑๐๕ ๑๕,๗๙๐.๖๑ 
๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ ๑๗๒ ๓,๕๓๑,๙๓๖,๗๐๗ ๘,๒๒๓ ๖๘,๑๑๓.๘๗ 
๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ ๑๓ ๒๘๓,๙๔๗,๓๐๐ ๕๗๓ ๗,๒๘๕.๖๗ 
๑๗ อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ซ่อมแซมโลหะ ๑๒๐ ๑,๑๙๒,๙๑๖,๘๓๕ ๑,๙๙๖ ๒๓,๘๘๖.๘๙ 
๑๘ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ๘๙ ๑,๙๘๑,๙๗๒,๕๓๒ ๑๐,๑๓๒ ๒๗,๓๔๙.๒๘ 
๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ๑๙ ๔๖๕,๙๓๗,๘๘๕ ๑,๗๘๖ ๗,๒๘๓.๘๘ 
๒๐ อุตสาหกรรมขนส่ง ๑๙๗ ๒,๓๓๒,๑๓๕,๗๗๓ ๓,๘๒๓ ๕๕,๔๕๙.๖๓ 
๒๑ อุตสาหกรรมอื่นๆ ๓๔๓ ๔๓,๔๕๔,๐๗๘,๑๕๖ ๔,๗๕๗ ๓,๔๙๒,๕๑๑.๘๖ 

นิคมอุตสาหกรรม ๒๗ ๒๙,๐๕๘,๖๖๕,๐๖๖ ๑,๙๕๒ ๑,๙๗๘,๔๔๘.๕๕ 
รวม ๑,๗๖๑ ๑๑๗,๒๓๖,๘๐๙,๒๗๓ ๖๗,๐๙๙ ๗,๕๘๒,๑๒๑.๓๖ 

 
ตาราง ๓–๘ : จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี แยกหมวดปี พ.ศ. ๒๕60 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน เงินลงทุน จ านวน
คนงาน 

แรงม้า 

๑ อุตสาหกรรมการเกษตร 121 2,238,120,000 1,961 22,329.73 
๒ อุตสาหกรรมอาหาร 227 9,207,350,000 10,923 814,040.91 
๓ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 13 1,665,530,000 637 32,304.80 
๔ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 69 7,484,060,000 9,965 315,395.63 
๕ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 11 140,740,000 1,542 906.95 
๖ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 21,600,000 40 73.33 
๗ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ 134 1,234,290,000 2,084 16,815.12 
๘ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่ง

เรือน 
24 106,910,000 625 2,434.17 

๙ อุตสาหกรรมกระดาษและผลติภณัฑ์
จากกระดาษ 

21 8,306,550,000 1,158 479,005.18 

๑๐ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 3 61,780,000 79 701.89 
๑๑ อุตสาหกรรมเคม ี 62 2,037,050,000 1,893 82,021.92 
๑๒ อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและผลติภณัฑ์ 16 467,900,000 265 16,648.93 
๑๓ อุตสาหกรรมยาง 19 521,130,000 1,120 15,843.65 
๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก 57 591,040,000 1,170 25,844.33 
๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ 168 3,944,260,000 8,190 53,413.42 
๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ 13 283,950,000 573 7,957.38 
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ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน เงินลงทุน จ านวน
คนงาน 

แรงม้า 

๑๗ อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ซ่อมแซมโลหะ 122 1,456,560,000 2,169 28,250.93 
๑๘ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 87 1,947,840,000 9,950 23,570.22 
๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟ้า 19 465,940,000 1,913 6,458.89 
๒๐ อุตสาหกรรมขนส่ง 193 2,602,000,000 3,969 55,538.44 
๒๑ อุตสาหกรรมอื่นๆ 381 51,537,680,000 5,099 21,328,718.68 

รวม ๑,๗๖2 96,322,2500,000 ๖5,325 23,328,275,500,000 

 
 

ตาราง ๓–9 : จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี แยกหมวดปี พ.ศ. ๒๕61 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน เงินลงทุน จ านวน

คนงาน 
แรงม้า 

๑ อุตสาหกรรมการเกษตร 122 2,256,820,000 2,012 22,460.57 
๒ อุตสาหกรรมอาหาร 251 10,903,170,000 12,486 847,318.62 
๓ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 14 1,668,230,000 647 32,418.06 
๔ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 67 5,751,320,000 8,943 309,738.78 
๕ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 10 60,740,000 572 186.85 
๖ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 21,600,000 40 73.33 
๗ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ 132 1,232,590,000 2,067 16,723.47 
๘ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่ง

เรือน 
24 106,910,000 625 2,434.17 

๙ อุตสาหกรรมกระดาษและผลติภณัฑ์
จากกระดาษ 

21 8,306,550,000 1,158 484,285.78 

๑๐ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 3 61,780,000 79 701.89 
๑๑ อุตสาหกรรมเคม ี 67 2,121,550,000 1,926 83,489.32 
๑๒ อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและผลติภณัฑ์ 16 467,900,000 265 16,648.93 
๑๓ อุตสาหกรรมยาง 19 521,130,000 1,120 15,843.65 
๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก 58 595,040,000 1,201 29,618.21 
๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ 172 4,016,140,000 8,176 56,241.99 
๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ 13 283,950,000 573 7,957.38 
๑๗ อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ซ่อมแซม

โลหะ 
126 1,622,310,000 2,239 29,415.13 

๑๘ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 87 1,957,440,000 9,950 23,595.89 
๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟ้า 19 465,940,000 1,913 6,458.89 
๒๐ อุตสาหกรรมขนส่ง 196 2,633,680,000 4,000 56,071.13 
๒๑ อุตสาหกรรมอื่นๆ 392 51,937,610,000 5,164 21,362,960.57 

รวม ๑,811 96,992,3900,000 ๖5,156 23,404,642,610,000 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖2 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่ยั่งยืนในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จังหวัดจะให้ความส าคัญกับการสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การลงทุน การบริการทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของส่วนราชการ การส่งเสริมการพัฒนา SME 
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ แรงงานคุณภาพรองรับ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และนอกจากนั้นในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมเน้นการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นส าคัญที่จะเป็นฐานให้กับการเกษตรสู่อุตสาหกรรม และการพัฒนา
อุตสาหกรรมแนวใหม่ของจังหวัดตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ิมค่าในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด และจังหวัด ยังเน้นในการเตรียมการในการพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญในระดับจังหวัด อ าเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม   
ตามศักยภาพโอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ การเติบโตของชุมชนที่จะขยายตามอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนา
รองรับความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมกับการพัฒนาเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านจังหวัดกาญจนบุรี 

 

โดยความท้าทายส าคัญของจังหวัดในภาคอุตสาหกรรมจะอยู่ที่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต 
เพ่ือการลดต้นทุน และเสริมประสิทธิภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และที่ส าคัญคือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นจังหวัด ได้ค านึงถึงการน าเทคโนโลยีหุ่นยนต์และจักรกลอัตโนมัติเข้ามาใช้
ทดแทนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านพร้อมทั้งสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้จังหวัดเป็นกลไกหนุนเสริมขีดความสามารถของประเทศในการก้าวไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง จังหวัดจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็น
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการ
เปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ยุค อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล 
และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดทั้งนี้ในการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนว
ทางการพัฒนาจังหวัดจะพิจารณาจาก๒ มิติคือโอกาสของจังหวัด และการหนุนเสริมการพัฒนาภาค และ
ประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริง ของจังหวัด ซึ่งใน
ปัจจุบัน สามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่มคือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันจังหวัดมี
พ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้นและ  (๒) กลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคตที่จังหวัดสามารถใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆของประเทศและของโลกซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนว
ทางการพัฒนาหลักท่ีแตกต่างกัน ที่จังหวัดจะใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมดังนี้  

๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด สร้างสรรค์บนพื้นฐานของการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายคืออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เน้นการพัฒนาเป็นอาหาร
สุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารสาหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐาน ต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมชีวภาพต่างๆ และอุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
โดยจังหวัดมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่ เป็นฐานรายได้ส าคัญของจังหวัดในปัจจุบัน 
ทั้งการเกษตรและอาหารให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย
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ของผู้บริโภคโดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 
ภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพ่ือต่อยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้และพัฒนา 
เทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของจังหวัดเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติใน
กระบวนการ ผลิตมากขึ้นและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่สูงขึ้น โดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการท างานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ และภาคอุตสาหกรรมทั้งด้าน  
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่าน
ระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอ่ืนที่เหมาะสม และด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขา
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและ สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในปัจจุบันได้  

๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ อาทิ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามแนวทางของประเทศในการน ามาตรการจูงใจสถานประกอบการให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้  พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และท าการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยของจังหวัดมีบทบาทเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจ
หรือสถานประกอบการต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบมาตรฐานที่มีการ
ตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการวัตถุดิบต้นน้ าภาคเกษตรของจังหวัด จนถึง
บริการขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์ หรือความต้องการของตลาด
เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิต  

๑.๓) สนับสนุนนักลงทุนของจังหวัดที่มีศักยภาพด าเนินการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือสร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน และขยายโอกาสของผู้ประกอบการของจังหวัดที่มีศักยภาพโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก โดยการอ านวยความสะดวกทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามบริบทจังหวัดและการประสานเชื่อมโยงกับระดับประเทศเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของ
จังหวัดให้ได้ใช้ประโยชน์จากการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมายในประเทศและประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน ทั้งใน
ด้านวัตถุดิบ แรงงาน ตลาด สิทธิประโยชน์ด้านการผลิตและการค้าการลงทุน ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ 
สร้างโอกาสการขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคในพื้นที่เป้าหมาย 

๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพโดยเฉพาะตลาดในจังหวัด และ
ประเทศโดยสนับสนุนการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับการยกระดับ
มาตรฐานบังคับขั้นพื้นฐานตามแนวทางการพัฒนาของประเทศท้ังสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและสินค้าน าเข้า
เพ่ือสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน ของสินค้า พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในจังหวัด ในการให้
ความส าคัญกับการบริโภค สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมากข้ึน ขณะเดียวกันต้องมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นเพ่ือให้สามารถเข้าสู่
ตลาดสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่ม
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ผู้สูงอายุ กลุ่มที่ให้ความส าคัญกับสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม สินค้าที่รองรับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้บริโภคที่
มีกาลังซื้อสูง เป็นต้น  

๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดส าหรับอนาคตโดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของ
จังหวัดที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทประเทศ และโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต 
โดยให้ความส าคัญในล าดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรม
ศักยภาพในปัจจุบันของจังหวัดในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและวัตถุดิบชีวมวล ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุน เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่ส าคัญ ดังนี้  

๒.๑) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคตโดยต้องมีการก าหนดและขับเคลื่อน
แผนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายของจังหวัดทั้งระยะเร่งรัดและระยะยาว
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา และ
สถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคตโดยมุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือสร้างความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการน้ า ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารต่างๆ 
รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบและการบริหารจัดการ อาทิ ระบบการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระดับสูงสู่ผู้ประกอบการของจังหวัดเป็นต้น 

๑.๕ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
๑) สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัด 

 ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙ เป็นการคาดการณ์ภาวะปกติ 
ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟ้ืนตัวช้าและการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ที่รุนแรงเช่นเดียวกับไตรมาสก่อน อีกทั้งยังมีความกังวลจากการจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมายท าให้นักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่เข้ามาประเทศไทยลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบโดยรวมต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว และจากการ
ส ารวจ พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวยังคงต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการ
กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศ กระตุ้นตลาดต่างชาติ การร่วมมือระหว่างธุรกิจต่างๆ เช่น โรงแรมน าเที่ยว 
ขนส่ง และการก าหนดมาตรฐานให้บริการ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยวดังแสดงในตาราง 
 ดัชนีความเชื่อมั่น ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๘ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ดี สอดคล้องกับผลส ารวจจากผู้ประกอบการที่ส่วนใหญ่ประเมินว่าได้รับ
ผลดีจากมาตรการต่างๆ มาโดยตลอด อาทิ มาตรการอนุญาตให้น าค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวไปลดภาษี มาตรการเพ่ิม
วันหยุดยาวในปี ๒๕๕๙ ยังมีแนวทางในการพัฒนาด้านคมนาคมที่ส าคัญที่จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว ได้แก่ 
การพัฒนาการให้บริการขนส่งสาธารณะในเมืองท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน การเพ่ิมเที่ยวบินในระดับภูมิภ าค 
และการพัฒนาโครงสร้างการคมนาคมทางบกทั้งรถไฟและถนน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการยังมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนในไตรมาสหน้าและปีหน้า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อม่ันที่เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
 จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่ง
ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ แหล่ง
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนันทนาการ เชิงสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน จากสถิติ จ านวน
นักท่องเที่ยว ปี ๒๕๕5 - ๒๕60 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดราชบุรี เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปี ด้วย
ปัจจัย การเดินทางที่สะดวกสบาย มีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรีได้ตลอดปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่งผลให้จังหวัดราชบุรีมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนทุกปีดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง ๓-๙ : แสดงสถิติ จ านวนนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย รายได้ ห้องพัก และจ านวนผู้เข้าพัก 

รายการ 
2560 

(2017) 
๒๕๕๙ 

(๒๐๑๖) 
๒๕๕๘ 

(๒๐๑๕) 
๒๕๕๗ 

(๒๐๑๔) 
๒๕๕๖ 

(๒๐๑๓) 
๒๕๕๕ 

(๒๐๑๒) 
จ านวนผู้เย่ียมเยือน (คน) 2,117,728 ๑,๗๐๑,๑๑๖ ๑,๔๒๖,๙๙๐ ๑,๓๑๒,๒๙๗ ๑,๒๗๙,๓๐๑ ๑,๒๑๑,๑๑๓ 
ชาวไทย 2,055,774 ๑,๖๔๗,๘๘๐ ๑,๓๘๑,๔๒๒ ๑,๒๗๐,๓๖๔ ๑,๒๓๗,๕๖๖ ๑,๑๗๒,๑๗๕ 
ชาวต่างชาติ 61,954 ๕๓,๒๓๖ ๔๕,๕๖๘ ๔๑,๙๓๓ ๔๑,๗๓๕ ๓๘,๙๓๘ 
จ านวนนักท่องเท่ียว (คน) 947,365 ๗๓๒,๐๔๔ ๖๑๕,๘๘๙ ๕๖๒,๒๔๔ ๕๔๖,๒๔๐ ๕๐๙,๗๘๐ 
ชาวไทย 934,173 ๗๒๑,๕๒๘ ๖๐๖,๗๘๓ ๕๕๔,๑๕๗ ๕๓๘,๑๗๔ ๕๐๒,๖๔๗ 
ชาวต่างชาติ 13,192 ๑๐,๕๑๖ ๙,๑๐๖ ๘,๐๘๗ ๘,๐๖๖ ๗,๑๓๓ 
จ านวนนักทัศนาจร (คน) 1,170,363 ๙๖๙,๐๗๒ ๘๑๑,๑๐๑ ๗๕๐,๐๕๓ ๗๓๓,๐๖๑ ๗๐๑,๓๓๓ 
ชาวไทย 1,121,601 ๙๒๖,๓๕๒ ๗๗๔,๖๓๙ ๗๑๖,๒๐๗ ๖๙๙,๓๙๒ ๖๖๙,๕๒๘ 
ชาวต่างชาติ 48,762 ๔๒,๗๒๐ ๓๖,๔๖๒ ๓๓,๘๔๖ ๓๓,๖๖๙ ๓๑,๘๐๕ 
วันพักเฉลี่ย (วัน) 2.15 ๒.๑๔ ๒.๑๓ ๒.๐๘ ๒.๐๗ ๑.๙๕ 
 ชาวไทย 2.14 ๒.๑๓ ๒.๑๒ ๒.๐๗ ๒.๐๖ ๑.๙๔ 
ชาวต่างชาติ 2.51 ๒.๕๕ ๒.๖๖ ๒.๕๕ ๒.๕๔ ๒.๓๒ 
รายได้ (ล้านบาท) 1,180.71 ๑,๑๑๒.๘๑๐ ๑,๐๖๐.๘๘ ๙๗๔.๐๑๐ ๙๒๙.๕๘ ๘๙๐.๙๓ 
ชาวไทย 1,168.36 ๑,๑๐๐.๕๑๐ ๑,๐๔๗.๗๑ ๙๖๑.๐๒๐ ๙๑๕.๑๗ ๘๗๗.๕๗ 
ชาวต่างชาติ 1,651.45 ๑,๕๑๘.๕๖๐ ๑,๔๘๒.๐๙ ๑,๔๑๔.๕๑๐ ๑,๔๑๐.๓๕ ๑,๓๔๖.๓๐ 
นักท่องเที่ยว(คน) 1,389.49 ๑,๓๑๙.๔๗๐ ๑,๒๕๔.๖๗ ๑,๑๔๕.๑๒๐ ๑,๑๐๐.๐๔ ๑,๐๖๕.๐๒ 
ชาวไทย 1,376.94 ๑,๓๐๗.๓๐๐ ๑,๒๔๑.๙๑ ๑,๑๓๗.๐๓๐ ๑,๐๘๖.๘๐ ๑,๐๕๒.๙๔ 
ชาวต่างชาติ 2,146.35 ๒,๐๑๗.๔๖๐ ๑,๙๓๒.๙๕ ๑,๘๒๙.๓๐๐ ๑,๘๑๕.๗๒ ๑,๗๗๙.๘๗ 
นักทัศนาจร (คน) 818.21 ๗๗๙.๓๔๐ ๗๔๗.๗๕ ๗๐๐.๘๘๐ ๖๖๗.๐๕ ๖๔๔.๒๕ 
ชาวไทย 796.59 ๗๕๗.๔๒๐ ๗๒๕.๒๐ ๖๗๙.๑๐๐ ๖๔๓.๑๒ ๖๒๑.๖๑ 
ชาวต่างชาติ 1,315.37 ๑,๒๕๔.๖๘๐ ๑,๒๒๖.๔๘ ๑,๑๖๒.๐๒๐ ๑,๑๖๓.๖๘ ๑,๑๒๐.๘๙ 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (คน) 3,781.35 ๒,๘๑๘.๔๗ ๒,๒๕๐.๘๗ ๑,๘๖๗.๙๖ ๑,๗๓๑.๐๖ ๑,๕๑๐.๒๐ 
ชาวไทย 3,646.14 ๒,๗๑๐.๗๗ ๒,๑๕๙.๓๓ ๑,๗๙๐.๖๖ ๑,๖๕๕ ๑,๔๔๕.๑๒ 
ชาวต่างชาติ 135.21 ๑๐๗.๗๐ ๙๑.๕๔ ๗๗.๓๐ ๗๖.๓๘ ๖๕.๐๘ 
ห้องพัก(ห้อง) 4,934 ๓,๗๖๘ ๓,๑๕๐ ๓,๑๕๐ ๓,๑๓๐ ๒,๘๑๒ 
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (%) 55.57 ๕๓.๑๖ ๕๐.๕๐ ๔๒.๔๗ ๔๐.๒๐ ๓๕.๔๐ 
จ านวนผู้เข้าพัก(คน) 854,542 ๖๔๙,๒๑๓ ๕๔๕,๒๑๖ ๔๙๑,๐๒๑ ๔๖๖,๕๒๒ ๔๑๙,๔๙๑ 
ชาวไทย 841,468 ๖๓๘,๘๓๔ ๕๓๖,๒๗๒ ๔๘๓,๓๑๒ ๔๕๘,๘๔๔ ๔๑๓,๔๕๒ 
ชาวต่างชาติ 13,074 ๑๐,๓๗๙ ๘,๙๔๔ ๗,๗๐๙ ๗,๖๗๘ ๖,๐๓๙ 

ที่มา   ๑. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ๒. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
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 แผนภูมิ ๓–๕ : แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิ ๓–๖ : แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้เยี่ยมเยือน (บาท/คน/วัน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 แผนภูมิ ๓–๗ : แสดงรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ 
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 จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้เยี่ยมเยือน จ านวนนักท่องเที่ยว และจ านวนทัศนาจรทั้ง
ชาวไทยและชายต่างชาติมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยอัตราการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ ๑๘ ขึ้นไป และอัตราการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีแนวโน้ม
สูงขึ้น (ประมาณร้อยละ ๕ และร้อยละ ๒ ขึ้นไปเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามล าดับ) นอกจากนี้รายได้ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ จ านวน ๒,๘๑๘.๔๗ ล้านบาท ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น (ประมาณร้อย
ละ ๒๕ และร้อยละ ๑๗ ขึ้นไปเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามล าดับ) อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าวันพักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยว (วัน) ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และชาวต่างชาติมีแนวโน้มลดลง ซึ่ง
สาเหตุมาจากจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ใกล้เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวจึงนิยม
เดินทางไป – กลับภายในวันเดียว และไม่จ าเป็นต้องพักค้างในโรงแรม และซึ่งจะเห็นได้ว่าจังหวัดราชบุรี ติด
อันดับ ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาดในปี ๒๕๕๘ อีกด้วยดังแสดงในตาราง 
 
 

ตาราง ๓-๑๐ : แนวโน้มของการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 

ปี พ.ศ 

ประมาณการแนวโน้มของการทอ่งเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

จ านวนนักท่องเท่ียว(คน) 
รวม 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/
คน/วัน) รวม 

รายได้จากการท่องเท่ียว
(ล้านบาท) รวม 

ชาวไทย ต่างชาติ ชาวไทย ชาวต่างชาติ ชาวไทย ชาวต่างชาติ 
๒๕๖๐ ๘๕๑,๔๐๓ ๑๒,๐๙๓ ๘๖๓,๔๙๖ ๑,๓๗๒ ๒,๐๕๗ ๓,๔๒๙ ๓,๓๘๘ ๑๒๕ ๓,๕๑๓ 
๒๕๖๑ ๑,๐๐๔,๖๕๖ ๑๓,๙๐๗ ๑,๐๑๘,๕๖๓ ๑,๔๔๑ ๒,๐๙๘ ๓,๕๓๙ ๔,๒๓๔ ๑๔๖ ๔,๓๘๐ 
๒๕๖๒ ๑,๑๘๕,๔๙๔ ๑๕,๙๙๓ ๑,๒๐๑,๔๘๗ ๑,๕๑๓ ๒,๑๔๐ ๓,๖๕๓ ๕,๒๙๓ ๑๗๑ ๕,๔๖๔ 
๒๕๖๓ ๑,๓๙๘,๘๘๓ ๑๘,๓๙๓ ๑,๔๑๗,๒๗๖ ๑,๕๘๙ ๒,๑๘๓ ๓,๗๗๒ ๖,๖๑๖ ๒๐๐ ๖,๘๑๖ 
๒๕๖๔ ๑,๖๕๐,๖๘๑ ๒๑,๑๕๑ ๑,๖๗๑,๘๓๒ ๑,๖๖๘ ๒,๒๒๗ ๓,๘๙๕ ๘,๒๗๐ ๒๓๔ ๘,๕๐๔ 
๒๕๖๕ ๑,๙๔๗,๘๐๕ ๒๔,๓๒๔ ๑,๙๗๒,๑๒๙ ๑,๗๕๒ ๒,๒๗๑ ๔,๐๒๓ ๑๐,๓๓๗ ๒๗๔ ๑๐,๖๑๑ 

 
 การคาดการณ์แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) และ
รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ช่วงปีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 
 
 ในการทบทวนยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี ได้ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีแนวทางดังนี้ 

๑. ส่งเสริมและท าการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยควรเพ่ิมความชัดเจนในการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ที่ต้องการและการอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว โดยจะต้องประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ควรจะเน้นเพ่ิมนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ย ว
สูงให้มากขึ้น พร้อมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบภายในประเทศ และนานาชาติ เพ่ือให้
เป็น Brand ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น การท่องเที่ยวแห่งความรักที่สวนผึ้ง ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเมืองศิลปะราชบุรี เป็นต้น 
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๒. พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
(Manmade Attraction) 

๓. พัฒนาศักยภาพและขีดจ ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม การพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น รถโดยสาร ห้องน้ า ให้เพียงพอ โดยเฉาพะในพ้ืนที่ที่มีการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมาก ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสมดุลกัน 

๔. ให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยวในระยะยาว 

๕. การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการเป็นจุดพักของ
การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบone day trip หรือท่องเที่ยววันหยุด เพ่ือเจาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศจากกรุงเทพมหานคร 

 

 ความท้าทายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกประการหนึ่ง คือการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวจากบริการที่มี
มูลค่าสูง การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิงจิตวิญญาณ เชิงประวัติศาสตร์ ประเพณี 
และเชิงนิเวศน์ เพ่ือการเจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ พร้อมทั้งการพิจารณาในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น หัวหิน กาญจนบุรี เพ่ือดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ มายังจังหวัด พร้อม
ทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวทางรางของจังหวัด เชื่อมโยงจังหวัด
กาญจนบุรี และการสร้างจุดดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะในเส้นทางหลัก และในพ้ืนที่
สวนผึ้ง และสิ่งที่ส าคัญคือคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวที่มีความเป็นสากล และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ
พ้ืนที ่
 
2. ข้อมูลสังคมและความมั่นคง 

๒.๑ ด้านที่อยู่อาศัย/สภาพแวดล้อมหากพิจารณาจากองค์ประกอบดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human achievement Index :HAI ที่ประกอบไปด้วยครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินของตนเองครัวเรือนที่มี
ตู้เย็น รองเท้าคาร์บอน ประชากรที่ประสบภัย และประชากรที่ประสบอุทกภัยต่างๆ จะพบว่าค่า HAI ของ
ราชบุรีจะอยู่ในระดับปานกลางคือล าดับที่ ๒๑ และจังหวัดราชบุรีติด ๑ ในจังหวัดที่ดีที่สุดในเรื่องการไม่มี
ปัญหาภัยแล้ง 
  ตาราง ๓-๑๑ : ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีมา: ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี ๒๕๕๘, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๘) 
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๒.๒ ด้านปัญหาความยากจนและหนี้สินครัวเรือน 
  จากข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐
ของจังหวัดราชบุรี พบว่า มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๐๐ คน  โดยอ าเภอที่มีผู้มา
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมากท่ีสุดได้แก่ อ าเภอเมืองราชบุรี รองลงมาคือ อ าเภอบ้านโป่ง และอ าเภอโพธาราม 
ส่วนอ าเภอท่ีมีผู้มาลงทะเบียนน้อยที่สุด คือ อ าเภอวัดเพลง รองลงมาคืออ าเภอปากท่อดังแสดงในตาราง 

    ตาราง ๓-๑๒ : สรุปตัวเลขการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั ปี ๒๕๖0 

อ าเภอ จ านวนผู้มาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๓ เม.ย. – ๑๕ พ.ค.๖๐ (ราย) 
เมืองราชบุรี ๓๖,๐๕๒ 

บ้านโป่ง ๒๙,๕๓๘ 
โพธาราม ๒๐,๘๔๔ 

ด าเนินสะดวก ๑๒,๘๐๗ 
จอมบึง ๑๐,๙๓๘ 
สวนผึ้ง ๙,๗๔๕ 
บางแพ ๗,๘๕๕ 
ปากท่อ ๗,๐๙๙ 
วัดเพลง ๓,๑๒๒ 

รวม ๑๓๘,๐๐๐ 
ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี  ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
๒.๓ ด้านการมีส่วนร่วม ราชบุรีมีค่าดัชนีการมีส่วนร่วมในภาพรวม ทั้งด้านการเมือง อัตราการใช้

สิทธิเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในชุมชน จ านวนองค์กรชุมชนต่อจ านวนประชากร ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในกลุ่ม
องค์กรในท้องถิ่น หรือครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะอยู่ที่ ๐.๖๑๒๙ คิดเป็นอันดับที่ ๒๖ ของ
ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเป็นสังคมเมือง และการมีความร่วมมือร่วมใจที่ดีในการท ากิจกรรม
ร่วมกันของชาวราชบุรี (ที่มา: ดัชนีความก้าวหน้าคน ปี ๒๕๕๘, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๘)) 

 
๒.๔ ด้านทุนทางสังคม 

 จังหวัดราชบุรี มีอาสาสมัคร รวม ๒๐,๘๗๔ คน  จ าแนกเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จ านวน ๙๑๒ คน เป็นชาย ๖๖๕ คน เป็นหญิง ๒๔๗ คน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน ๑๒,๔๒๕ คน เป็นชาย ๕,๑๘๙ คน เป็นหญิง   ๗,๒๓๖ คน อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน ๖,๐๗๕ คน เป็นชาย ๕,๐๘๘ คน เป็นหญิง ๙๘๗ คน อาสาสมัครคุม
ประพฤติ (อคส.) จ านวน ๒๓๒ คน  เป็นชาย ๕๒ คน เป็นหญิง ๑๘๐ คน อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จ านวน 
๑๕๘ คน เป็นชาย ๗๙ คน เป็นหญิง ๗๙ คน อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) จ านวน ๑๐๓ คน เป็นชาย ๕๐ คน 
เป็นหญิง ๕๓ คน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จ านวน๙๖๙ คนเป็นชาย ๗๕๔ คน เป็นหญิง ๒๑๕ 
คนดังแสดงในตาราง 
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ตาราง ๓-๑๓ : จ านวนอาสาสมัคร จ าแนกตามประเภท 
ล าดับ ประเภทอาสาสมัคร จ านวน (คน) 
๑ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) ๙๑๒ 
๒ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ๑๒,๔๒๕ 
๓ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๖,๐๗๕ 
๔ อาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) ๒๓๒ 
๕ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.) ๑๕๘ 
๖ อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ๑๐๓ 
๗ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ๙๖๙ 

รวม ๒๐,๘๗๔ 
 

๒.๕ ด้านสาธารณสุข  
 จังหวัดราชบุรี มีจ านวนประชากรจากข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๙ เท่ากับ ๗๕๖,๙๗๒ คน เป็นชาย ๓๖๕,๕๒๖ 
คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๘ ของประชากร เป็นหญิง ๓๙๑,๔๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๒ โดยมีกลุ่มอายุ 
๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๓๘,๔๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๙  ซึ่งจังหวัดราชบุรี มีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปัญหา พบว่าเกิดจาก
ความเครียดจากภาระงาน ครอบครัวและสังคม ในขณะเดียวกันลักษณะงานที่ท าก็ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย
และการบาดเจ็บจากการท างานได้ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เรียกกว่าโรควิถีชีวิตเป็นปัญหาสุขภาพส าคัญ
ระดับประเทศ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น โรคไม่ติดต่อที่ส าคัญและเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขคือ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในระดับกระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โดยมีเป้าหมายคือ ลดป่วย ลดตาย ลดพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในประชากร โดยในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า 
ประชากรจังหวัดราชบุรีมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน ๓๗๑,๒๒๑ คน รองลงมา
โรคเบาหวาน จ านวน ๒๒๔,๔๖๓ คน จึงได้มีการรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากกลุ่มอายุ ๓๕ปี
ขึ้นไป เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน ๓๘๘,๑๑๖ คน คัดกรองได้ ๕๓,๑๗๒ คน ร้อยละ๑๓.๗ พบกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยง
สูง ร้อยละ ๑๗.๑๖, ๓.๖๗) น้อยกว่าระดับเขต เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง ๓๓๓,๐๕๔ คน คัดกรองได้ 
๔๖,๗๖๕ คน ร้อยละ ๑๔.๐๔ พบกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูง ร้อยละ ๑๗.๘๔, ๓.๐๔ น้อยกว่าระดับเขต และประเทศ
ในระดับพบว่า อ าเภอจอมบึงพบกลุ่มเสี่ยง และเสี่ยงสูง เบาหวานและความดันโลหิตสูง มากที่สุด 
 อัตราการตายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังพบว่า ประชาชนในจังหวัดราชบุรีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
และเนื้องอกทุกชนิดมากถึง ๑,๑๐๙ คน โดยจ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแม้โรงพยาบาลจะมี
ศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแต่ยังขาดแคลนเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ เช่น  เครื่องฉายรังสี -แสงรักษามะเร็ง
ที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งในเขตภาคกลางตอนล่าง ครอบคลุม ๔ จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม 
 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยฉุกเฉิน มีการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเข้าถึงผู้ป่วยให้เร็วที่สุดไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ไหน เหตุเกิดในเวลาใดซึ่งหน่วยกู้ชีพประกอบด้วยโรงพยาบาล
ของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑๒ แห่ง จ านวนเตียง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงอ่ืน จ านวน ๑ 
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แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน ๑๖๐ แห่ง สาธารณสุขอ าเภอ (สอ.) จ านวน ๒ แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสม.) จ านวน ๕ แห่งโรงพยาบาลเอกชน จ านวน ๖ แห่ง คลินิก จ านวน ๑๕๔ 
แห่ง และคลินิกทันตกรรม จ านวน ๕๔ แห่งดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัดราชบุรี โดยมี
หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙บริการให้การช่วยเหลือฟรีตลอด ๒๔ชั่วโมง 
 การเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรีมีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการทุกหมู่บ้าน และมีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน ๑๒แห่ง และโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี สังกัดกระทรวงกลาโหม  

 การเกิดมีชีพ 
   อัตราการเกิดมีชีพของประชากรจังหวัดราชบุรี จะมีลักษณะลดลงจากอัตรา ๑๐.๕๒ 
ในปี ๒๕๕๘ ลดลงเหลือ ๑๐.๑๖ ในปี ๒๕๕๙  

 การตาย  
   อัตราการตายของจังหวัดราชบุรี สูงกว่าระดับประเทศมาตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี 
โดยในปี ๒๕๕๙ มีอัตราการตายเท่ากับ ๗.๙๑ 

 อัตรามารดาตาย 
   อัตรามารดาตายตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๙ พบมารดาตายในปี ๒๕๔๘,๒๕๕๑และ 
๒๕๕๔ปีละ๓ ราย และในปี ๒๕๔๙,๒๕๕๐,๒๕๕๒,๒๕๕๖ และ๒๕๕๗มารดาตายปีละ๑ รายในปี ๒๕๕๘ และ
ปี๒๕๕๙ ไม่มีมารดาตาย 

 อัตราทารกตาย 
   อัตราทารกตาย ปี ๒๕๕๙ เท่ากับ ๕.๕๖ซึ่งมีอัตราลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งเท่ากับ ๗.๔๙ 
โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และรูปผิดปกติแต่ก าเนิดของหัวใจ และภาวะอ่ืนในระยะปริก าเนิดดัง
แสดงในตาราง 
 
 ตาราง ๓–๑๔ : แสดงข้อมูลสถิติชีพย้อนหลังจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕62 

สถานะ
สุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 
จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เกิดมีชีพ ๘,๘๐๖ ๑๐.๕๒ ๘,๘๑๖ ๑๐.๑๖ 8,552 ๑0.10 5,877 6.94 4,275 5.04 
ตาย ๖,๖๒๔ ๗.๙๑ ๖,๘๖๔ ๗.๙๑ ๖,556 ๗.75 5,565 6.57 2,764 3.26 
มารดาตาย ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 2 23.39 1 17.02 1 23.39 
ทารกตาย ๖๖ ๗.๔๙ ๔๙ ๕.๕๖ 56 ๖.55 33 5.65 10 0.23 
อัตราเพิ่ม
ธรรมชาติ 

- ๐.๒๗ - ๐.22 - ๐.24 - ๐.04 - ๐.17 

          ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรุี ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖2 
  

 และในปี ๒๕60 ยังพบว่า สาเหตุการป่วย (๒๙๘ โรค) ๕ อันดับแรก ประชาชนจังหวัดราชบุรีมีภาวะ
ความเจ็บป่วยในโรคที่ส าคัญ คือ โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน
แบบเฉียบพลันอ่ืนๆ,คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบ และเนื้อเยื่อผิดปกติ ส่วนในด้านอัตราการ
ตาย พบว่า ประชาชนตายด้วยโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาปอดอักเสบและโรค
อ่ืนๆ ของปอด และความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง ตามล าดับ  
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สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรี ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน ๑๘ ต่อ
แสนประชากร สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้บาดเจ็บจ านวน ๑๙,๘๑๕ ราย ผู้เสียชีวิตจ านวน ๒๗๑ ราย คิดเป็นอัตรา ๓๑.๒๒ ต่อ
แสนประชากร ตายในที่เกิดเหตุ ๑๘๙ ราย (ร้อยละ ๖๙.๗๔) ตายในห้องฉุกเฉิน ๓๖ ราย(ร้อยละ ๑๓.๒๘) 
ตายในหอผู้ป่วย ๔๒ ราย (ร้อยละ ๑๕.๔๙) ตายระหว่างน าส่ง ๔ ราย (ร้อยละ ๑.๔๗) เป็นเพศชาย ๒๑๕ ราย 
(ร้อยละ ๗๙.๓๓) เพศหญิง ๕๖ ราย (ร้อยละ ๒๐.๖๖) กลุ่มอายุอยู่ในวัยท างาน อายุระหว่าง ๓๕-๔๔ ปี 
จ านวน ๔๙ ราย (ร้อยละ ๑๘.๐๘) รองลงมา อายุระหว่าง ๒๕-๓๔ ปี จ านวน ๔๖ (ร้อยละ ๑๖.๙๗) อายุ
ระหว่าง  ๕๕.๖๔ ปี จ านวน ๓๔ ราย (ร้อยละ ๑๒.๕๔) และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ๓ อันดับ ได้แก่ เวลา ๒๐.๐๐-
๒๐.๕๙ น. ๒๒ ราย (ร้อยละ ๘.๑๑) รองลงมา เวลา๒๓.๐๐-๒๓.๕๙ น. ๒๑ ราย (ร้อยละ ๗.๗๔) และเวลา 
๐๐.๐๐-๐๐.๕๙น. ๑๙ ราย (ร้อยละ ๗.๐๑) อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตมาก ๓ อันดับได้แก่ อ าเภอปากท่อ 
จ านวน ๒๘ ราย (อัตรา ๔๑.๗๗) รองลงมาอ าเภอจอมบึง จ านวน ๒๔ ราย (อัตรา ๓๘.๑๓) และอ าเภอเมือง 
จ านวน ๗๓ ราย (อัตรา ๓๖.๒๘) ถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยได้แก่ถนนสายรอง ๒๑๓ ราย (ร้อยละ ๗๘.๕๙) ถนน
สายหลัก จ านวน ๕๘ ราย (ร้อยละ ๒๑.๔๐) รถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นรถจักรยานยนต์ จ านวน ๒๐๐ ราย 
(ร้อยละ ๗๓.๘๐) สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกกฎจราจร ขับรถเร็ว/ประมาท จ านวน ๒๑๘ 
ราย (ร้อยละ ๘๐.๔๔) เกิดจากวิศวกรรมจราจร จ านวน ๕๓ ราย (ร้อยละ ๑๙.๕๕) 
 สถิติผู้เสียชีวิตแยกรายเดือน พบว่า ในเดือน กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้เสียชีวิต จ านวน ๒๙ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๗๐ รองลงมาเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้เสียชีวิต ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๖ เดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ มีผู้เสียชีวิต จ านวน ๒๖ ราย คิดเปน็ร้อยละ ๙.๕๙ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง ๓–๑๕ : แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (แยกรายอ าเภอ) จังหวัด

ราชบุรีตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

อัตราตาย
ต่อแสน 
ปชก. 

ที่เกิดเหตุ 
ในรพ. เสียชีวิต

ระหว่าง
น าส่ง ER ward 

เมืองราชบุรี ๕,๗๐๒ ๗๓ ๓๖.๒๘ ๕๖ ๑๗ ๐  
บ้านโป่ง ๒,๐๐๒ ๕๑ ๒๙.๕๕ ๓๖ ๓ ๑๒  
โพธาราม ๓,๘๘๒ ๕๒ ๒๘.๕๘ ๓๖ ๔ ๑๒  
ด าเนินสะดวก ๑,๘๒๕ ๒๑ ๒๒.๓๐ ๙ ๔ ๖ ๒ 
บางแพ ๗๙๗ ๖ ๑๓.๔๑ ๕ ๐ ๑  
ปากท่อ ๑,๓๔๕ ๒๘ ๔๗.๗๗ ๒๕ ๓ ๐  
จอมบึง ๑,๕๓๑ ๒๔ ๓๘.๑๓ ๑๔ ๑ ๗ ๒ 
วัดเพลง ๔๗๖ ๓ ๒๔.๕๒ ๐ ๑ ๒  
สวนผึ้ง ๑,๑๒๕ ๙ ๑๗.๔๕ ๖ ๑ ๒  
บ้านคา ๑,๑๓๐ ๔ ๑๖.๐๑ ๒ ๒ ๐  

รวม ๑๙,๘๑๕ ๒๗๑ ๓๑.๒๒ ๑๘๙ ๓๖ ๔๒ ๔ 
ที่มา :ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ตาราง ๓–๑๖ : แสดงจ านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน จังหวัดราชบุรี (แยกรายเดือน)  

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

อ าเภอ 
เดือน 

ต.ค.
๕๙ 

พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

รวม อัตรา/
แสน 

เมืองราชบุรี ๘ ๖ ๗ ๘ ๓ ๘ ๙ ๖ ๗ ๖ ๒ ๓ ๗๓ ๓๖.๒๘ 
บ้านโป่ง ๖ ๒ ๓ ๒ ๖ ๔ ๒ ๔ ๑ ๔ ๖ ๑๑ ๕๑ ๒๙.๕๕ 
โพธาราม ๕ ๕ ๑ ๗ ๕ ๖ ๒ ๓ ๔ ๔ ๓ ๗ ๕๒ ๒๘.๕๘ 
ด าเนินสะดวก ๐ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๐ ๓ ๔ ๒ ๑ ๑ ๒๑ ๒๒.๓๐ 
บางแพ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑ ๖ ๑๓.๔๑ 
ปากท่อ ๔ ๖ ๐ ๓ ๑ ๑ ๓ ๓ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒๘ ๔๑.๗๗ 
จอมบึง ๑ ๔ ๐ ๑ ๕ ๒ ๒ ๒ ๐ ๑ ๓ ๓ ๒๔ ๓๘.๑๓ 
วัดเพลง ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒๔.๕๒ 
สวนผึ้ง ๐ ๑ ๐ ๑ ๓ ๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๙ ๑๗.๔๕ 
บ้านคา ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๖.๐๑ 

รวม ๒๘ ๒๕ ๑๘ ๒๔ ๒๔ ๒๗ ๒๑ ๒๒ ๑๖ ๑๗ ๑๓ ๖ ๒๗๑ ๓๑.๒๒ 
ที่มา :ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ตาราง ๓–๑๗ : จ านวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากถนนปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

อ าเภอ 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
จ านวน

ผู้บาดเจ็บ 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
อัตราต่อ

แสน 
ปชก. 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

อัตราต่อ
แสน 
ปชก. 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

อัตราต่อ
แสน 
ปชก. 

เมืองราชบุรี ๔,๗๓๘ ๖๔ ๓๒.๑๓ ๖,๖๔๘ ๖๔ ๓๑.๙๒ ๕,๗๐๒ ๗๓ ๓๖.๒๘ 
บ้านโป่ง ๔,๐๖๒ ๔๙ ๒๘.๕๐ ๒,๑๔๔ ๕๓ ๓๐.๖๐ ๒,๐๐๒ ๕๑ ๒๙.๕๕ 
โพธาราม ๒,๙๔๕ ๔๐ ๒๙.๔๘ ๓,๒๕๘ ๒๔ ๑๗.๕๖ ๓,๘๘๒ ๕๒ ๒๘.๕๘ 
ด าเนินสะดวก ๑,๓๓๔ ๒๑ ๒๒.๒๓ ๑,๗๙๓ ๒๓ ๒๔.๑๒ ๑,๘๒๕ ๒๑ ๒๒.๓๐ 
บางแพ ๗๙๐ ๑๒ ๒๖.๙๐ ๗๗๒ ๑๔ ๓๑.๑๑ ๗๙๗ ๖ ๑๓.๔๑ 
ปากท่อ ๑,๒๘๓ ๒๗ ๔๐.๗๑ ๑,๒๘๔ ๒๙ ๔๓.๕๓ ๑,๓๔๕ ๒๘ ๔๑.๗๗ 
จอมบึง ๑,๔๒๙ ๒๐ ๓๒.๑๓ ๑,๓๙๒ ๒๙ ๔๖.๔๖ ๑,๕๓๑ ๒๔ ๓๘.๑๓ 
วัดเพลง ๔๓๑ ๐ ๐.๐๐ ๔๐๒ ๖ ๔๘.๘๓ ๔๗๖ ๓ ๒๔.๕๒ 
สวนผึ้ง ๙๙๖ ๑๒ ๑๘.๕๓ ๑,๑๔๕ ๙ ๒๒.๑๕ ๑,๑๒๕ ๙ ๑๗.๔๕ 
บ้านคา    ๒๘๗ ๓ ๑๒.๓๓ ๑,๑๓๐ ๔ ๑๖.๐๑ 

รวม ๑๘,๐๐๘ ๒๔๕ ๒๘.๗๘ ๑๙,๑๒๕ ๒๕๔ ๓๓.๕๖ ๑๙,๘๑๕ ๒๗๑ ๓๑.๒๒ 
ที่มา :ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
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  ตาราง ๓–๑๘ : ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตเขตสุขภาพที่ ๕ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐  
 
  
 
 
 
  
  
    
 
 
                    ที่มา :ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
 ตาราง ๓–๑๙ : ข้อมูลหน่วยกู้ชีพในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดราชบุรี ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล อปท.ท่ีต้ังหน่วยกู้ชีพ 
ท างาน
จริง 

โรง 
พยาบาล 

จ านวนมูลนิธิที่ดูแล 

จ านวน
ต าบลที่
มูลนิธิ
ดูแล 

๑ เมือง ๒๒ ๒ แห่ง ทต.เขางู อบต.หลุม
ดิน 

๒ ๓ ๒ แห่ง ประชานุกุล
ปฐมบรมราชานุสรณ์ 

๒๐ 

๒ บ้านโป่ง ๑๕ ๓ แห่ง ทม.ท่าผา ทต.กระจับ 
ทต.กรับใหญ่ 

๑ ๒ ๑ แห่ง รวมใจการกุศล ๑๒ 

๓ โพธาราม ๑๙ ๑ แห่ง ทต.บ้านสิงห์ ๑ ๒ ๑ แห่ง สว่างราชบุรี ๑๘ 
๔ ด าเนินสะดวก ๑๓ ๘ แห่ง ทต.บ้านไร่ ทต.บัว

งาม ทต.ศรีดอนไผ่ อบต.ตา
หลวง อบต.ดอนไผ่  อบต.
ดอนกรวย อบต.ขุนพิทักษ์ 
อบต.สี่หมื่น 

๗ ๑ ๒ แห่ง รวมใจการกุศล 
สว่างราชบุรี 

๕ 

๕ ปากท่อ ๑๒ ๔ แห่ง อบต.ปากท่อ ทต.
ปากท่อ อบต.ยางหัก อบต.
หนองกระทุ่ม 

๒ ๑ ๒ แห่ง ประชานุกุล
ปฐมบรมราชานุสรณ์ 

๙ 

๖ บางแพ ๗ ๕ แห่ง อบต.วัดแก้ว ทต.โพ
หัก อบต.หัวโพ อบต.ดอน
ใหญ่ ทต.บางแพ 

๑ ๑ ๒ แห่ง รวมใจการกุศล 
สว่างราชบุรี 

๒ 

๗ จอมบึง ๖ ๒ แห่ง อบต.ด่านทับตะโก 
อบต.แก้มอ้น 

๒ ๑ ๑ แห่ง ปฐมบรมราชา
นุสรณ์ 

๔ 

๘ วัดเพลง ๓ ๒ แห่ง อบต.เกาะศาลพระ 
อบต.วัดเพลง 

๑ ๑ ๑ แห่ง ประชานุกล ๑ 

๙ สวนผึ้ง ๔ ๓ แห่ง อบต.สวนผึ้ง อบต.ท่า
เคย อบต.ตะนาวศรี 

๓ ๑ ๐ ๐ 

ล าดับ จังหวัด จ านวนผู้เสียชีวิต อัตรา/แสน ปชก. จัดล าดับ 
๑ ราชบุรี ๒๗๑ ๓๑.๒๒ ๕ 
๒ กาญจนบุรี ๑๖๗ ๒๐.๙๒ ๘ 
๓ นครปฐม ๓๒๙ ๓๗.๘๘ ๒ 
๔ สุพรรณบุรี ๒๑๖ ๒๕.๗๒ ๗ 
๕ สมุทรสงคราม ๕๑ ๒๖.๖๓ ๖ 
๖ สมุทรสาคร ๑๖๘ ๓๒.๑๖ ๔ 
๗ เพชรบุรี ๑๗๐ ๓๙.๘ ๑ 
๘ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๘๕ ๓๕.๔๔ ๓ 
 รวม ๑,๕๕๗ ๓๐.๙๔  
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ล าดับ อ าเภอ ต าบล อปท.ท่ีต้ังหน่วยกู้ชีพ 
ท างาน
จริง 

โรง 
พยาบาล 

จ านวนมูลนิธิที่ดูแล 

จ านวน
ต าบลที่
มูลนิธิ
ดูแล 

 ๑๐ บ้านคา ๓ ๓ แห่ง อบต.บ้านบึง อบต.
หนองพันจันทร์ อบต.บ้านคา 

๓ ๑ ๐ ๐ 

รวม ๑๐๔ ๓๓ ๒๓ ๑๔  ๗๑ 
ที่มา :ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ความท้าทายทางสุขภาพของจังหวัดคือ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริม พัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน และชุมชน โดย 

 ➣ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลส่งเสริม
สุขภาพมีความความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ โดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

➣ เสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิในการสร้างระบบการจัดการสุขภาพ
ของชุมชนที่เข้มแข็งเพ่ือการดูแลสุขภาพในทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส 

➣ การพัฒนารูปแบบระบบคลินิกหมอครอบครัวและเพ่ิมศักยภาพในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการที่เป็นองค์
รวมอย่างต่อเนื่องโดยมีแพทย์ประจ าตัวก่อให้เกิดการดูแลรักษาพยาบาลและการสร้างเสริมป้องกันโรคในระดับ
ครอบครัว และมุ่งเน้นการพัฒนาการสาธารณสุขของพ้ืนที่ให้มีความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับทิศทางของ
กระทรวงสาธารณสุข และความจ าเป็นของพ้ืนที่ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ทั้งมิติด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิต การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างความมั่นคง การพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นเขตสุขภาพที่โดดเด่นด้าน
การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
มีสุขภาพดีของประชาชนเป็นเมืองสุขภาพดีที่สมดุล พร้อมทั้งการพัฒนาการสาธารณสุข รองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
การยกระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ เน้นการพัฒนา โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ ให้มี
ขีดความสามารถในการจัดบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ และที่ส าคัญคือการมุ่งเน้นการพัฒนาการสาธารณสุขให้
เติบโตสู่สังคมดิจิทัล ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลรองรับการให้บริการสุขภาพ และการพัฒนาการบริหาร
จัดการการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาระบบ digital เพ่ือสนับสนุนจัดบริการสุขภาพในยุคอนาคต 
เช่น E-Health, tele-medicine เป็นต้น ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดบริการสุขภาพรองรับการดูแลผู้ที่มีก าลังซื้อ นักท่องเที่ยว และการจัดบริการในพ้ืนที่ห่างไกล และเน้น
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรองรับการจัดบริการ
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การส่งต่อ ทั้งในหน่วยบริการและเชิงรุกในชุมชน ส่งเสริมให้มีดิจิทัลโฮมวอร์ด
ในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมและใช้เป็นข้อมูลด้านการบริการ เป็นคลังสารสนเทศสุขภาพ
เชิงพ้ืนที่ ที่ทุกหน่วยงานในระบบสาธารณสุขเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร
สุขภาพสู่สาธารณะและระบบที่สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหาร เน้นการเชื่อมโยงข้ อมูลในระบบ
สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขทั้งใน และต่างประเทศ 
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 นอกจากนั้นยุทธศาสตร์ยังเน้นการมุ่งเน้นการพัฒนาการสาธารณสุขรองรับการดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการลดความเหลื่อมล้ าการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวในหน่วยบริการและในชุมชนที่มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องถึงบ้านภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เป็น
มาตรฐาน โดยบูรณาการกองทุนสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการของประชาชน พร้อมหนุน
เสริมระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือการจัดสวัสดิการสุขภาพของตนเองของชุมชน พร้อมทั้งระบบหลักประกัน
สุขภาพที่รองรับการจัดการสาธารณสุขชายแดนรอบรับการเติบโตของแรงงานอาเซียน การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่และการขยายตัวของ การเป็นเมืองเศรษฐกิจ 

การพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัด ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ที่มี
ความเป็นเลิศ รองรับความจ าเป็นทางสุขภาพ และการสร้างโอกาสทางรายได้ตามนโยบาย Wellness Cluster 
การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพที่มีความเป็นเลิศสาขาโรคหัวใจ, อุบัติเหตุ, โรคมะเร็ง, ทารกแรกเกิด, 
ปลูกถ่ายอวัยวะ และอาชีวเวชศาสตร์ ให้มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยใน ได้อย่างมีคุณภาพและครบวงจร 
และการยกระดับคุณภาพบริการที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ  และสร้าง
ความโดดเด่นในการจัดบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชบุรี 

 
๒.๖ ข้อมูลเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร โดยประชากรวัย
เด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรี ก็ตกอยู่
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียด กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคน
พิการ ดังนี้   

 กลุ่มเด็กและเยาวชน  
  จังหวัดราชบุรีมีจ านวนประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า ๑ปี – ๑๘ปี) จ านวน ๑๘๓,๔๒๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๘ของประชากร 

 ผู้สูงอายุ  
  จังหวัดราชบุรี มีประชากรผู้สูงอายุ (๖๐ปีขึ้นไป) จ านวน ๑๔๒,๕๘๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๘ ของประชากร โดยจ าแนกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้ 

- ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ ๖๐ – ๖๙ปี ) จ านวน ๗๗,๘๕๕ คน รอ้ยละ ๕๔.๖๐ 
- ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี) จ านวน ๔๑,๑๘๕ คน ร้อยละ ๒๘.๘๘ 
- ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป) จ านวน ๒๓,๕๔๘ คน ร้อยละ ๑๖.๕๑ 

 ที่มา: ประชากรจังหวดัราชบุรี ปี ๒๕๕๙ เฉพาะผูม้ีสญัชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส านักบรหิารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 ผู้พิการ  
  จังหวัดราชบุรี มีข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการทั้งสิ้นจ านวน ๒๒,๔๐๕ คน  
ร้อยละ ๒.๕๗ของประชากร แบ่งเป็น ๘ ประเภท รายละเอียด ดังนี้  
 (๑)  ทางการมองเห็น จ านวน ๑,๑๕๔ คน  
 (๒) ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน ๒,๘๘๓ คน  
 (๓) ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จ านวน ๑๒,๙๔๐ คน  
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 (๔) ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จ านวน ๑,๖๖๔ คน  
 (๕) ทางสติปัญญา จ านวน ๑,๗๓๓ คน  
 (๖) ทางการเรียนรู้ จ านวน ๘๗ คน  
 (๗) ออทิสติก จ านวน ๑๔๕ คน  
 (8) พิการซ้ าซ้อน จ านวน ๑,๖๔๙ คน 

ที่มา: ข้อมูลการจดทะเบยีนคนพิการ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

 ส าหรับสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ มีจ านวน ๙๕แห่ง 
และมีเพียง ๗๙แห่ง ที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ อีก๑๖แห่ง ยังไม่รายงานการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ ทั้งนี้ มีคนพิการที่ได้รับการจ้างงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐มาตรา ๓๓จ านวน ๒๖๖คนมีสถานบริการดูแลเด็กปฐมวัย จ านวน 
๕๙๖ แห่ง จ านวนเด็กที่รับบริการ ๓๐,๗๑๗ คน จากข้อมูลการส ารวจของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๘ พบว่า ครูพ่ีเลี้ยงเด็กที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกปฐมวัย เพียง
ร้อยละ ๓.๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยมีเพียงร้อย
ละ ๕๐ อยู่ในขั้นพัฒนา 
 
ความท้าทายของจังหวัดราชบุรีต้องเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า ด้วยคุณภาพการ
บริการรัฐ และระบบสวัสดิการชุมชน ไม่ทิ้งใครไว้ขางหลัง ตามแนวทาง ดังนี้ 
 

๑) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของ
รัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม ( Social 
Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ การพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 

 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน  
การสนับสนุน ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และการให้ทุนการศึกษาต่อ
ระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออก จากโรงเรียนกลางคันและการติดตามผู้เรียน แบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิต 

 จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล พ้ืนที่ชายแดนโดย
รัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านค่าใช้จ่าย ที่จ าเป็นเพ่ือให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของ
รัฐในพ้ืนที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพ
เชิงรุกทั้งในด้านการให้ค าปรึกษา การควบคุม และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อ
สุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย  

 สร้างโอกาสในการมีที่ดินท ากินของตนเองและยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไป สนับสนุนการมี
ที่ดินท ากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินท ากินอย่างมีเงื่อนไข เพ่ือ
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ป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน การ
พัฒนาทักษะ ความช านาญ การจัดสรรเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง การขยายโอกาส
ในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศ และองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้าน
การตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงิน เพ่ือให้สามารถจัดการรายได้ เงินทุน และ
หนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพ่ือเป็นกลไกที่ท าให้เกิดการ
กระจายการถือครองที่ดิน ที่จะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มีที่ดินท ากินและมีที่
อยู่อาศัย  

 ส่งเสริมการเพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ๔๐ ที่มีรายได้
ต่ าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้
เพียงพอที่จะด ารงชีพได้ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชา
กรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตาม
ความจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ ก าหนดเป้าหมายคนจน คนเกือบจน และกลุ่มประชากรร้อยละ 
๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดตามแนวนโยบายการพัฒนาของประเทศ เพ่ือให้สามารถระบุประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

๒) เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกัน
ในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวัสดิการด้านการ
จัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่  

๓) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน 
สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่า
เทียม รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ และความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นให้มีส่วนร่วมในการบริหาร และการ
ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

๔) ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจคุณธรรม ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ ต่อสัง คม 
(Corporate Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใช้และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติของส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อรูปแบบสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไป  
 

๒.๗ ด้านการศึกษา 
  จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ด้านการศึกษาเท่ากับ 
๐.๖๑๑๑ คิดเป็นอันดับที่ ๒๒ ของประเทศ (ที่มา: ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี ๒๕๖๐, ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๖๐)) โดยมีจ านวน สถานศึกษาระดับประถมและมัธยม 
จ านวน  ๓๕๔ แห่ง ระดับประถม ๓๒๘ แห่ง จ านวนนักเรียนรวม ๕๙,๗๑๗ คน ครู ๓,๗๐๓ คน  ระดับมัธยม 
จ านวน ๒๖ แห่ง จ านวนครูผู้สอน ๑,๔๒๘ คน และในปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๔,๓๗๒ คน มีโอกาสในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๓,๗๒๒ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๓ ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล ๒๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘ ศึกษาต่อใน
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๙ และศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ จ านวน ๓๓๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๗.๖๒ 
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 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
หลัก เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ จังหวัดราชบุรี พบว่า ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชาทั้ง
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เว้นปี ๒๕๕๙ ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีคะแนนระดับ
จังหวัดเกิน ร้อยละ ๕๐ เมื่อพิจารณาในภาพรวมและรายวิชา พบว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ
ใน ๔ กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทุกปีการศึกษา ดังแสดงในแผนภูมิ 
 
แผนภูมิ ๓–๘:กราฟแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาหลัก ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ จังหวัดราชบุรีเปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา : ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 
 

ศักยภาพของจังหวัดราชบุรีด้านการศึกษาและแนวทางการพัฒนา 
 จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาหลากหลายครบทุกสังกัดและครอบคลุมทุกระดับการศึกษา
โดยมีสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต ๑ เขต ๒ รวม ๓๒๘ แห่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ จ านวน ๒๖ แห่ง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน ๖๙ แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน ๑๑ แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน ๗ แห่ง สังกัดสถาบันบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน  ๒ แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๓ แห่ง สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน ๑๑ แห่ง สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จ านวน ๑ แห่ง สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๒ แห่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จะพบว่า จังหวัดราชบุรี
เจริญเติบโตในด้านการศึกษา เพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต และรองรับการเข้ามาเรียนของประชากรพ้ืนที่
ใกล้เคียงเพ่ิมมากขึ้น แต่ในส่วนของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางส่วนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ครูไม่ครบชั้นเรียน ครูจบไม่ตรงสาขาวิชาเอก ผู้เรียนขาดความพร้อม 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 
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 แนวทางการพัฒนา จังหวัดจ าเป็นต้องด าเนินการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง อาจใช้มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ หรือจากกลุ่มจังหวัดมาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา/
นักศึกษาฝึกสอน หรือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับสนับสนุนบุคลการด้านการเรียน
การสอน เพ่ือสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา คือการพัฒนาขีดคามสามารถของผู้เรียนในการ
เตรียมพร้อมตนเองสู่โลกภายนอกที่เท่าทัน และเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก เน้นการมี
ทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ) พร้อมทั้งการเฝ้าระวังเยาวชนให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ ไม่มี
ภัยคุกคามที่ไม่พึงประสงค์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย การพัฒนาขีดความสามารถของครู ระบบการ
การเรียนรู้ในโรงเรียน และมีแหล่งพัฒนาอัจฉริยภาพในระดับจังหวัด อ าเภอ ชุมชน ที่นักเรียนเข้าถึง การ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ของนักเรียน และที่ส าคัญคือการปลูกฝังความรัก และเทิดทูนใน
แผ่นดินเกิด รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระกษัตริย์ 
 

๒.๘ ด้านแรงงาน 
  ข้อมูลทั่วไปด้านแรงงาน 

๑) สถานประกอบกิจการและลูกจ้าง ข้อมูลจากส านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ จังหวัดราชบุรีมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จ านวน ๔,๔๒๑ แห่ง หรือร้อย
ละ ๑๒.๘๔ ของจ านวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคตะวันตก ผู้ประกันตนมีจ านวน ๑๓๗,๙๖๖ คน หรือ
ร้อยละ ๑๑.๖๙ ของจ านวนผู้ประกันตนทั้งหมดในภาคตะวันตก (มาตรา ๓๓ จ านวน ๙๖,๐๗๙ คน มาตรา 
๓๙ จ านวน ๑๕,๓๐๘ คน มาตรา ๔๐ จ านวน ๒๖,๖๓๙ คน) เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบว่าสถาน
ประกอบการลดลงร้อยละ ๐.๒๗ ส่วนผู้ประกันตนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๐.๕๕  
  ๒) ภาวะการมีงานท า/ภาวการณ์ว่างงาน  จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดราชบุรี  
พบว่า การท างานของประชากรจังหวัดราชบุรี  ผู้มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปรวมทั้งสิ้นจ านวน ๖๖๑,๙๓๐ คน  ซึ่งอยู่
ในก าลังแรงงาน จ านวน ๔๗๖,๕๕๔ คน หรือคิดเป็น (ร้อยละ ๗๑.๙๙)  ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ และจ านวน 
๔๖๒,๘๐๗ หรือคิดเป็น (ร้อยละ ๗๐.๐๘) ในปี ๒๕๕๘ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า ๒ ปีที่ผ่านมา ผู้อยู่ในก าลัง
แรงงานมีจ านวน ๔๗๖,๕๕๔ คน จ าแนกเป็น 

 ผู้มีงานท า จ านวน ๔๘๖,๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๑ ของประชากรอายุ ๑๕ ปี 
ขึ้นไป (ชายร้อยละ ๗๗.๔๓ หญิงร้อยละ ๖๔.๕๒)  

 ผู้ว่างงาน ซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานท าและพร้อมที่จะท างาน มีจ านวน ๕,๗๑๐ คน หรือคิดเป็น
อัตราการว่างงาน ร้อยละ ๐.๙ ชายร้อยละ ๐.๙๑ หญิงร้อยละ ๐.๘๒  

 ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ที่ไม่มีงานท าและไม่พร้อมที่จะท างาน เนื่องจากรอท างาน ใน
ฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป มีจ านวน ๒,๗๔๔ คน หรือร้อยละ ๐.๔ 

ตาราง ๓–๒๐ : แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕60 

สถานภาพแรงงาน 
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 

ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 
ประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป 
๑. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
๑.๑. ผู้มีงานท า 
๑.๒. ผู้ว่างงาน 

 
๖๕๗,๗๒๓ 
๔๖๕,๘๓๒ 
๔๕๘,๐๕๑ 

 
๖๖๐,๓๖๖ 
๔๖๒,๘๐๗ 
๔๕๗,๙๙๙ 

 
๖๖๑,๙๓๐ 
๔๗๖,๕๕๔ 
๔๖๘,๑๐๐ 

 
664,245 
465,893 
458,421 
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      ๑.๓.ก าลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล 
๒.ผู้ทีไ่ม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
      ๒.๑. ท างานบ้าน 
      ๒.๒. เรียนหนังสือ 
      ๒.๓. อื่นๆ 
* อัตราการว่างงาน 

๓,๕๘๙ 
๔,๑๙๓ 

๑๙๑,๘๙๑ 
๕๔,๑๔๓ 
๔๖,๙๗๓ 
๙๐,๗๗๕ 

๐.๕ 

๔,๖๐๓ 
๒๐๕ 

๑๙๗,๕๕๙ 
๔๖,๘๗๖ 
๕๓,๙๕๗ 
๙๖,๗๒๗ 

๐.๗ 

๕,๗๑๐ 
๒,๗๔๔ 

๑๘๕,๓๗๕ 
๔๘,๕๑๐ 
๔๔,๕๙๙ 
๙๒,๒๖๖ 

๐.๙ 

5,296 
2,176 

198,352 
48,826 
45,685 

103,842 
1.1 

(ที่มา : ส านักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๙) 
 

๓) ต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ในปี ๒๕๕๙ พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น ๒,๗๙๔ 
คน เป็นเพศชาย ๑,๒๔๐ คน (ร้อยละ ๔๔.๓๘) และเป็นเพศหญิง ๑,๕๕๔ คน (ร้อยละ ๕๕.๖๑) และการบรรจุ
งานมีผู้ได้รับการบรรจุงานทั้งสิ้น ๓,๑๒๙ คน  

ด้านอาชีพพบว่าปีนี้ อาชีพที่มีต าแหน่งว่างมากที่สุด ๕ อันดับ คือ 
๑) อาชีพพ้ืนฐาน ได้แก่ อาชีพด้านการขายและการให้บริการ เช่น ผู้จ าหน่ายสินค้า 

อาหาร ผู้ส่งเอกสาร เป็นต้น ร้อยละ ๔๒.๒๐ (๒,๐๙๕ อัตรา) 
๒) เสมียน และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๗.๑๒ (๘๕๐ อัตรา) 
๓) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ ๑๑.๘๖ (๕๘๙ อัตรา) 
๔) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๑.๗๘ (๕๘๕ อัตรา) 
๕) ผู้ปฏิบัติโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ร้อยละ ๖.๘๗ (๓๔๑ อัตรา) 

ดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง ๓–๒๑ : แสดงจ านวนต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕60 

ปี พ.ศ. 
ต าแหน่งงานว่าง (อัตรา) ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน) บรรจุงาน (คน) 

ชาย หญิง ไม่ระบ ุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปี ๒๕๕๗ ๖๒๓ ๔๓๔ ๓,๖๙๔ ๔,๗๕๑ ๒,๒๐๑ ๓,๐๗๘ ๕,๒๗๙ ๑,๖๔๗ ๒,๕๖๒ ๔,๒๐๙ 

ปี ๒๕๕๘ ๓๕๕ ๑๑๘ ๔,๗๐๘ ๕,๑๘๑ ๒,๓๕๖ ๓,๑๕๑ ๕,๕๐๗ ๑,๙๒๕ ๒,๗๓๘ ๔,๖๖๓ 

ปี ๒๕๕๙ ๕๙๙ ๓๒๖ ๔,๐๔๐ ๔,๙๖๕ ๑,๒๔๐ ๑,๕๕๔ ๒,๗๙๔ ๑,๒๔๓ ๑,๘๘๖ ๓,๑๒๙ 

ปี 2560 410 208 2,247 2,865 374 655 1,029 562 958 1,520 

ที่มา : ส านักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี 
 

๔) ความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน) 
- จากผลการให้บริการจัดหางานของส านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ณ เดือน

มิถุนายน ๒๕๕๙ พบว่า มีต าแหน่งว่าง จ านวน ๕๑๐ อัตรา หรือลดลงร้อยละ ๑๘.๗๖ ของต าแหน่งงานว่าง
ทั้งหมดในภาคตะวันตกลดลงจากเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ส่วนใหญ่ต้องการผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
มากท่ีสุด ร้อยละ ๔๐.๙๘ ของความต้องการแรงงานในจังหวัด รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า 
ร้อยละ ๒๓.๗๓ ระดับ ปวช. ร้อยละ ๒๐.๕๙ ระดับ ปวส. ร้อยละ ๘.๘๒ ระดับอนุปริญญา ร้อยละ ๓.๗๓ และ
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๒.๑๖ 
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- อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 
๕๔.๓๑ ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ การผลิต สิ่งทอ รองลงมา 
ได้แก่ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ ร้อยละ ๓๐.๗๘ 
อุตสาหกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ร้อยละ ๗.๐๖ 

- อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่อาชีพงานพ้ืนฐาน ร้อยละ ๓๙.๘๐
ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ผู้ท าความสะอาดส านักงาน โรงงานโรงแรม และสถานที่ท าการ ผู้ซักล้างและรีด
เสื้อผ้ารองลงมา ได้แก่ อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ ๑๗.๘๔ (ซึ่งได้แก่
พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า พ่อครัว พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) อาชีพ
เสมียน เจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๓.๑๔ (ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่เก็บเงินและ
เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว)  

       ๕) การเดินทางไปท างานต่างประเทศ ปี 2560 พบว่าจังหวัดราชบุรี มีผู้แจ้งความประสงค์
ไปท างานต่างประเทศ จ านวน 257 คน แยกเป็นชาย 209 คน และหญิง  48 คน ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า ส าหรับการเดินทางไปท างานเป็นการไป
ท างานโดยวิธี Re-Entry จ านวน 161 คน เดินทางด้วยตนเอง จ านวน 19 คน นายจ้างพาไปฝึกงาน 
จ านวน 10 คน และนายจ้างพาไปท างาน จ านวน 67 คน 

                ๖) แรงงานต่างด้าว  
 ข้อมูลจากส านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปี 2560 มีจ านวน 47,584 คน แยกเป็นประเภท
ชั่วคราว (มาตรา 9)  จ านวน 626 คน  ประเภทส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 12) จ านวน 103 คน  ประเภทชน
กลุ่มน้อย (มาตรา 13) จ านวน 3,988 คน  น าเข้า MOU  จ านวน 5,972 คน และพิสูจน์สัญชาติ (พม่า ลาว 
กัมพูชา)  จ านวน 36,895 คน  ส่วนจ านวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ในจังหวัดมีจ านวน 
42,867 คน  (พม่า จ านวน 38,222 คน ,ลาว จ านวน 1,509 คน และกัมพูชา จ านวน 3,136 คน) 

 การประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ พบว่าจังหวัดราชบุรีมีสถานประกอบการที่ข้ึน
ทะเบียนประกันสังคม จ านวน ๔,๓๔๑ แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น ๑๔๕,๔๙๓ คน และมีสถานพยาบาลในสังกัด
ประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล  จ านวน  ๔ แห่ง 
           จากการศึกษาแนวโน้มภาวะความต้องการแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ พบว่า 
ภาคตะวันตกมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมใหม่ จ านวน ๖๐ แห่ง เงินลงทุน 
ประมาณ ๒.๒๒ พันล้านบาท การจ้างงาน จ านวน ๑,๙๑๗ คน โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีจ านวนโรงงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ มากท่ีสุดร้อยละ ๖๕.๐๐ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ ๒๐.๐๐ จังหวัด
กาญจนบุรี ร้อยละ ๖.๖๗ และจังหวัดราชบุรี ร้อยละ ๕.๐๐ 
 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่มีจ านวนเท่ากับปี ๒๕๕๖ แต่แนวโน้มการจ้างงาน และเงินลงทุนมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช มีจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการ และการจ้างงาน มากที่สุด จ านวน ๒๑ แห่ง การจ้างงาน ๙๐๑ คน ส่วนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
ปิโตรเลียม การพิมพ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มีเงินลงทุนมากที่สุด จ านวน ๗๙๘.๕๑ โดย
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ การท าเหมืองแร่และเหมือง
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หิน การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การขายปลีกฯยังคงมีความต้องการแรงงานจ านวนมาก มีนายจ้าง/
สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน จ านวน ๒,๙๐๒ อัตรา ผู้สมัครงาน จ านวน ๑,๐๒๒ คน และการ
บรรจุงาน จ านวน ๒,๘๓๖ คน โดยต าแหน่งว่างงานผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๔.๔๘, 
๑.๔๙ และ ๕๗.๒๑ ตามล าดับ โดยต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จ านวน ๕๙๖ 
อัตรา หรือร้อยละ ๔๒.๖๖ รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน ๓๒๑ อัตรา (ร้อยละ 
๒๒.๙๘) ระดับปวช. จ านวน ๑๕๙ อัตรา (ร้อยละ ๑๑.๓๘) ระดับปวส. จ านวน ๑๕๒ อัตรา (ร้อยละ ๑๐.๘๘) 
ระดับ 

 หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว ก็น่าจะมีความสอดคล้องกันในเรื่องของตลาดแรงงาน แต่โดย
ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของภาวะตลาดแรงงาน การตกงาน ว่างงานของ
ประชาชนในจังหวัดราชบุรีก็ยังคงมีอยู่ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงมีความต้องการแรงงาน และการขาด
แคลนแรงงาน โดยส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาไม่สูงนัก แต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องการที่จะ
ศึกษาจนจบในระดับปริญญาตรี จึงเป็นสาเหตุของการว่างงานและขาดแคลนแรงงานในจังหวัดราชบุรี 
เนื่องจากความต้องการแรงงานกับคุณสมบัติผู้สมัครงานไม่สอดคล้องกัน 
 ความไม่สอดคล้องกันของตลาดแรงงานข้างต้น อาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
จังหวัดที่รุนแรงขึ้นได้ในอนาคต กล่าวคือในภาคอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่มีการแข่งขัน
แย่งแรงงานกัน จนถึงมีการย้ายฐานการผลิตไปตามแนวตะเข็บชายแดนเพ่ือใช้แรงงานต่างด้าวทดแทน หรือ
ย้ายไปประเทศอ่ืน ๆ ขณะเดียวกันในส่วนผู้ที่ตกงานว่างงานก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ตลาดแรงงานดังกล่าว สาเหตุที่เป็นปัญหาความไม่สอดคล้องกันของตลาดแรงงานที่ท าให้เกิดการ
ว่างงานและการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดราชบุรี  ได้ดังนี้ 

๑) การผลิตบุคลากรของสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
เนื่องจากขาดการประสานงานที่ดีระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ท าให้สาขาวิชาที่จบการศึกษาไม่
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๒) ก าลังแรงงานยังขาดทักษะฝีมือหรือขาดความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ความรู้ความสามารถไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

๓) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยไม่ยอมออกมา
ท างาน ท าให้ขาดแคลนแรงงานระดับล่างถึงระดับกลาง ประกอบกับก าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและต่ ากว่า เลือกงานที่จะท าไม่ยอมท างานหนัก สกปรก อันตราย หรือมีกลิ่นเหม็น จึงท าให้มีผู้
ว่างงาน และในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานตามมา สถานประกอบการหลายแห่งจึงหันมา
ใช้แรงงานต่างด้าวท างานทดแทน 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานของประเทศในอนาคตและผลกระทบที่แผนพัฒนา
จังหวัดควรค านึงถึงคือปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดจากการเปลี ่ยนแปลงสภาวะด้านสังคมของ
ประเทศไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง นอกจากนี้ประเทศไทยและจังหวัดต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์
ที่ กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการ
รวมตัวด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีด ความสามารถใน
การแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอ่ืนๆ
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ประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น(ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ท าให้จังหวัดเผชิญภาวะขาดแคลนก าลังคนในอนาคตที่อาจส่งผล
กระทบต่อผลิตภาพการผลิตของจังหวัดและส่งต่อประเทศ การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์จึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมด้านก าลังแรงงานร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน 
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การพัฒนาเทคโ นโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทั้งด้านการผลิต การควบคุมงาน ให้สามารถทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลนก็มีความจ าเป็นที่
จะต้องให้ความรู้กับพนักงานให้สามารถใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยได้อย่างถูกวิธี สามารถซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการของจังหวัด ทั้งด้านการใช้
พลังงาน ลดการสูญเสียจากการผลิตลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องจากต่างประเทศ และสามารถ
พัฒนาก าลังแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดราชบุรี จากการทบทวน
ยุทธศาสตร์ ควรพิจารณาถึง 

๑) เนื่องจากสถานการณ์โครงสร้างประชากรโดยรวมของประเทศรวมทั้งของจังหวัดที่วัยสูงอายุ
เพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง จึงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงต้องให้ความรู้เพ่ือปรับทัศนคติ
ด้านค่านิยมในการศึกษา เนื่องจากนักเรียนนักศึกษานิยมเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ และทัศนคติของผู้
หางานต้องการท างานในภาคราชการหรืองานภาคบริการมากกว่าในอุตสาหกรรมการผลิตท าให้ไม่สอดคล้อง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาแรงงานสูงอายุที่ยัง
มีศักยภาพให้เข้าสู่ตลาดแรงงานหรือคงอยู่ในระบบแรงงาน และจัดท าโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความ
ต้องการแรงงานในทุกภาคธุรกิจ ตลอดจนเพ่ิมสัดส่วนของผู้จบการศึกษาสายอาชีวศึกษาของจังหวัด โดยเข้า
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพ่ือบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการจัดสวัสดิการที่ดีเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน นอกจากนี้ก็มีความจ าเป็นในการพัฒนา
เทคโนโลยีของเครื่องจักรอุปกรณ์เพ่ือทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน 

๒) ปัญหาสังคมส่งผลกระทบต่อสถานการณ์แรงงาน เช่น ปัญหายาเสพติด ส่งผลถึงการขาด
แคลนแรงงาน จึงควรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดการสูญเสียก าลังแรงงานของ
จังหวัด 

๓) การพัฒนาคุณภาพของแรงงานด้านการศึกษา เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ของจังหวัด เพ่ือให้การแก้ปัญหาและการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งแรงงานของ
จังหวัดจะได้รับความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งข้ึน 
 

 โดยความท้าทายทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ส าคัญ คือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แรงงาน การสร้างนวัตกรรมรูปแบบการจัดการที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของจังหวัด โดยมีประเด็นที่
ควรพิจารณา ดังนี้ 

๑) การเร่งกระบวนการปรับโครงสร้างการผลิต โดยเพ่ิมการลงทุนในโครงการวิจัยร่วมระหว่าง
บุคลากรวิจัยภาครัฐและเอกชนเพ่ือค้นคว้า/พัฒนาให้เกิดสินค้าที่ผลิตด้วยนวัตกรรมในเชิงการค้าให้ได้ซึ่งจะท า
ให้เกิดการสร้างแรงงานมากขึ้นและการพัฒนาการเติบโตของผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้นด้วยการเพ่ิมปัจจัยและ
การพัฒนาคุณภาพแรงงานผ่านการศึกษา/ฝึกอบรม  
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๒) การสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานของจังหวัดทั้งในระบบและนอกระบบให้
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตการท างาน โดยแรงงานนอกระบบที่ไม่มีทักษะ ควรส่งเสริมให้มี “มาตรฐาน
ฝีมือตามวิชาชีพ” เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และส าหรับแรงงานในระบบที่มีทักษะควรเร่งพัฒนาและ
สร้างระบบ “การศึกษาทวิภาคี (Dual System)” ในสาขาวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

๓) กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาผลิตภาพการผลิตด้วยการลงทุน ทั้งในด้านเทคโนโลยีและ
การฝึกอบรมลูกจ้างและในส่วนของลูกจ้างก็ต้องเร่งพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับค่าจ้างที่สูงขึ้น นอกจากนี้ควร
ส่งเสริมกลไกด้านสถาบันการเจรจาต่อรองค่าจ้างระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้มากขึ้น เพ่ือให้มีการเจรจาตก
ลงกันโดยสันติและเป็นแรงจูงใจให้ทั้งสองฝ่ายเพ่ิมผลิตภาพบนฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

๔) เตรียมรับมือกับสังคมสูงวัย โดยการหาแนวทางการรับมือแรงงานต่างด้าวที่อาจเปลี่ยนแปลง
ไปในอนาคต การใช้เครื่องจักรทดแทนก าลังคน และการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อน ามาทดแทนหรือ
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

๕) การแก้ปัญหาการขาดทักษะความรู้ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยการส่งเสริม
การศึกษาหรือทักษะความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น การส่งเสริมการศึกษา สาย
อาชีวศึกษา เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นสูง การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน นายจ้าง และผู้ประกอบการตามแนวทางประชารัฐในปัจจุบันรวมถึงประเด็นอื่นๆ เช่นการปรับตัว
กับรูปแบบการท างานกับแรงงานรุ่นใหม่ในอนาคต ซึ่งอาจมีประเด็นความแตกต่างระหว่างวัย (Generation 
Gap) แต่อาจมีรูปแบบหรือวิธีการท างานใหม่ๆ ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวในการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่จะ
ท างานร่วมกัน เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 

๖) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เช่น แนวทางการส่งเสริมให้นายจ้าง /สถาน
ประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดขั้นตอนการท างาน และการจ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงการพัฒนาคุณภาพ
ของแรงงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ น ามาพัฒนางานและบุคลากร 

๗) การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบเทเลคอม การขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือความง่ายใน
การประกอบธุรกิจสนับสนุนการแข่งขันและการลงทุนจากภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและทุน
สมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแรงงานของจังหวัด 

๘) ส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานให้ได้แรงงาน
คุณภาพเข้ามาในจังหวัด และสนับสนุนการเปิดรับแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะพร้อมสร้างระบบที่อยู่อาศัยเพื่อให้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนงานได้ง่าย ซึ่งจะน ามาสู่การเพ่ิมผลิตภาพของการจ้างงาน 
 

๒.๙ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นปัญหาด้านการโจรกรรมและคดีอุกฉกรรจ์ 
  สถิติฐานความผิดคดีอาญาพบว่าจังหวัดราชบุรีมีการจับกุมผู้กระท าผิดคดีอาญาแบ่งเป็น  ๒ 

ประเภทความผิดได้แก่ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมพบว่า จังหวัดราชบุรีมีการกระท าผิดมากท่ีสุดในคดีลักทรัพย์รองลงมาในคดีท าร้ายร่างกายและที่น้อย
ที่สุดคือคดีปล้นทรัพย์และคดีเรียกค่าไถ่ดังแสดงในตาราง 
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ตาราง ๓–๒๒ : แสดงสถิติฐานความผิดคดีอาญาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ประเภทความผิด 
จ านวนรับ

แจ้ง 
จ านวนจับกุม เป้าหมาย 

(%) 
ผลปฏิบัติ 

(%) 

อัตราความผิด 
ต่อประชากร

แสน ราย ราย คน 
๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ๑,๓๓๘ ๙๙๒ ๑,๓๕๐ ๗๓.๙๕ ๗๔.๑๔ ๑๕๔.๑๗ 
๑.๑ ฆ่าผู้อื่น ๑๑๕ ๙๕ ๑๕๐ ๘๑.๒๕ ๘๒.๖๑ ๑๓.๒๕ 
๑.๒ ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย ๑๓ ๑๒ ๒๐ ๙๐.๙๑ ๙๒.๓๑ ๑.๕๐ 
๑.๓ พยายามฆ่า ๒๐๐ ๑๔๒ ๑๙๘ ๖๘.๖๐ ๗๑.๐๐ ๒๓.๐๔ 
๑.๔ ท าร้ายร่างกาย ๗๕๕ ๕๖๒ ๗๙๓ ๗๔.๗๘ ๗๔.๔๔ ๘๖.๙๙ 
๑.๕ ข่มขืนกระท าช าเรา ๑๗๗ ๑๓๕ ๑๔๑ ๗๖.๔๐ ๗๖.๒๗ ๒๐.๓๙ 
๑.๖ อื่นๆ ๗๘ ๔๖ ๔๘ ๖๒.๕๐ ๕๙ ๙ 
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ์ ๓,๐๒๔ ๑,๗๕๙ ๒,๐๙๖ ๕๗.๕๔ ๕๘.๑๗ ๓๔๘.๔๓ 
๒.๑ ปล้นทรัพย์ ๑ ๑ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๑๒ 
๒.๒ ชิงทรัพย ์ ๓๔ ๓๐ ๔๘ ๘๗.๘๘ ๘๘.๒๔ ๓.๙๒ 
๒.๓ วิ่งราวทรัพย์ ๙๒ ๖๒ ๗๖ ๖๕.๑๗ ๖๗.๓๙ ๑๐.๖๐ 
๒.๔ ลักทรัพย์ ๑,๖๖๙ ๙๔๒ ๑,๑๓๖ ๕๕.๕๖ ๕๖.๔๔ ๑๙๒.๓๑ 
๒.๕ กรรโชกทรัพย ์ ๖ ๕ ๘ ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓ ๐.๖๙ 
๒.๖ ฉ้อโกง ๓๔๐ ๑๕๙ ๒๐๘ ๕๕.๕๓ ๔๖.๗๖ ๓๙.๑๘ 
๒.๗ ยักยอกทรัพย ์ ๖๒๓ ๔๐๐ ๔๑๗ ๕๗.๑๔ ๖๔.๒๑ ๗๑.๗๘ 
๒.๘ ท าให้เสียทรัพย์ ๒๑๐ ๑๒๔ ๑๕๔ ๖๕.๔๔ ๕๙.๐๕ ๒๔.๒๐ 
๒.๙ รับของโจร ๑๐ ๑๐ ๑๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑.๑๕ 
๒.๑๐ ลักพาเรียกค่าไถ่ ๑ ๑ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๑๒ 
๒.๑๑ วางเพลิง ๗ ๖ ๖ ๖๖.๖๗ ๘๕.๗๑ ๐.๘๑ 
๒.๑๒ อื่นๆ ๓๑ ๑๙ ๒๒ ๗๑.๔๓ ๖๑.๒๙ ๓.๕๗ 

(ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรีต ารวจภูธรภาค ๗ (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 การพัฒนาของแผนจังหวัดจึงเน้นการสร้างมาตรการกลไกความเข้มแข็งจากชุมชนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน การพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครของชุมชน พร้อมทั้ง
น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) มาติดตั้งทั่วทั้งจังหวัด โดยเฉพาะในจุดเสี่ยง 
และแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพล 
ตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านกลไกของการประสานจากส่วนกลาง และหน่วยงานในพื้นท่ีของจังหวัด  

๒.๑๐ ด้านยาเสพติดของจังหวัดราชบุรี  
   สถานการณ์ด้านการค้าและการแพร่ระบาด 
   การแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับดีขึ้น จากการติดตาม

สถานการณ์ยาเสพติดของคณะท างานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี สถิติการจับกุมผู้กระท าผิดคดียา
เสพติดจ าแนกรายอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี พบว่า อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอเมืองราชบุรี และอ าเภอโพธาราม 
พ้ืนที่ที่สามารถจับกุมในคดียาเสพติดมากที่สุด ส่วนการแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใน
พ้ืนที่ อ าเภอบ้านโป่ง และอ าเภอบ้านแพ ส่วนอ าเภอเมืองราชบุรี และโพธาราม มีแนวโน้มลดลง สถิติการ
จับกุมผู้กระท าความผิดจ าแนกตามประเภทยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี พบว่ามีการจัดกุมยาเสพติด ๓ 
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ประเภทคือ ยาบ้า กัญชา และไอซ์ โดยยาบ้ายังเป็นยาเสพติดหลัก ทั้งนี้ของกลางยาบ้าที่สามารถจับกุมมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง 

ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรียังคงมีเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ลักลอบน าเข้ายาบ้าและไอซ์จาก
ภาคเหนือโดยใช้จังหวัดราชบุรีเป็นจุดพักยาเสพติด เพ่ือผ่านลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งใช้กระจายยา
เสพติดไปยังจังหวัดข้างเคียง ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากท่ีสุดได้แก่ ยาบ้า กัญชา กระท่อม และไอซ์ จากข้อมูล
ที่ได้รับยังไม่พบว่ามีสถานการณ์การลักลอบน าเข้ายาเสพติดในพ้ืนที่บริเวณชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน
แต่อย่างใดส่วนใหญ่จะเป็นการจับกุมคดียาเสพติดจากพ้ืนที่ตอนในเท่านั้นดังแสดงในแผนภูมิ 

 
 แผนภูมิ ๓–๙ : แสดงจ านวนคดียาเสพติดที่จับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

  
 ที่มา : สถิติการจับกุมยาเสพติดให้โทษหรือการจับกุมของชุดปฏิบัติการในพื้นท่ี (ปส.๑) สถิติการบ าบัด บสต. 

 
แนวโน้มของสถานการณ์ยาเสพติด 

๑. มีแนวโน้มการลักลอบน าเข้ายาบ้าและไอซ์จากภาคเหนือของเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และ
ใช้จังหวัดราชบุรีเป็นจุดพักและทางผ่านลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเครือข่ายบางกลุ่มใช้เป็นพ้ืนที่  
พักยา และกระจายยาเสพติดไปยังจังหวัดข้างเคียง 

๒. การค้ายาเสพติดในระดับผู้ค้ารายย่อยจะเป็นการท าการค้าในระบบเครือญาติ ซึ่งจะน ายาเสพ
ติดมาจ าหน่ายโดยผ่านทางคนรู้จัก หรือญาติ แล้วขายต่อกับบุคคลทั่วไปเพ่ือหาก าไรอีกทอดหนึ่ง 

๓. มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด โดยจะรับยาเสพติดจากชายแดนกาญจนบุรี
และส่งต่อยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 

๔. ผู้ค้ายาเสพติดมีแนวโน้มที่จะสั่งยาเสพติดมาจากชายแดนทางภาคเหนือเป็นจ านวนครั้งละ
มากๆในแต่ละครั้ง โดยใช้วิธีการน าญาติหรือคนรู้จักไปเป็นตัวประกันไว้กับผู้ขายที่ฝั่งเมียนมาร ์ 
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แนวทางด าเนินการต่อปัญหาความม่ันคงในช่วงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 
 จะเน้นการมีแผนด าเนินการทั้งในเชิงป้องกัน (สร้างภูมิคุ้มกัน) เชิงปราบปราม/ป้องปรามและการ
ฟ้ืนฟูเยียวยาโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง และการรักษา
ความมั่นคงภายใน ควบคู่กับการใช้กฎหมายปกติ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง การ
ปกครองเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ก าหนดกรอบแนวทางและงบประมาณให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปโดยหน่วยงานทุกกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือควบคุมสถานการณ์และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อกูลต่อการปฏิบัติภารกิจของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงโดย
จังหวัดน าแนวทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงที่เน้นการผนึกก าลังเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
และภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมายอย่างยั่งยืนการจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน 
การเสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการโดยสันติวิธี การพัฒนาฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้านความม่ันคง การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการบริหาร
จัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพและมีการวางยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายใน โดยเน้นการ
บริหารจัดการและการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรการอ านวยการและบูรณาการด้านความมั่นคงของรัฐ 
(รวมการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังภัยคุกคาม)การปกป้อง เทิดทูน และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์การเสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงเฉพาะด้านของจังหวัด ตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ 
 

๑) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ➣ ทรัพยากรป่าไม้ 
 จังหวัดราชบุรีหนึ่งในผืนป่าภาคตะวันตก เป็นพ้ืนที่ที่มีความต่อเนื่องกับผืนป่าทุ่งใหญ่
นเรศวรซึ่งเป็นมรดกโลก และผืนป่าแก่งกระจานรวมทั้งเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ป่าประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นผืนป่าเขต
ร้อนชื้นที่ส าคัญของเอเชียความอุดมสมบูรณ์ด้านพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่าหายาก เช่น นกเงือก นกเก็ก ชะนี
หน้าขาว ซึ่งพ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่ในจังหวัดราชบุรีอยู่ในบริเวณเขตแดนด้านทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และเขตแดนด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรีมีสภาพเป็นเทือกเขาสูงสภาพป่าเป็นป่าดิบ ป่า
เบญจพรรณป่าเต็งรัง และป่าไผ่ ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ ๒๐๐ เมตรถึง ๑,๑๐๐ เมตร อยู่ใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา และด้านทิศตะวันตกของอ าเภอปากท่อ ซึ่งพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอ
บ้านคา และอ าเภอจอมบึง พ้ืนที่จะประกอบด้วยป่าและภูเขาอันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรีบริเวณ
ถัดจากเทือกเขามาทางด้านทิศตะวันออกจนถึงตอนกลางของพ้ืนที่ จังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและเป็นลอน
ลาดมีแม่น้ าภาชี และล าห้วยสาขาเป็นแม่น้ าสายหลักอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา อ าเภอจอม
บึงและด้านทิศตะวันตกของอ าเภอปากท่อ เมืองราชบุรี โพธาราม และอ าเภอบ้านโป่ง ท าให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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 จังหวัดราชบุรีมีพ้ืนที่ป่าเหลืออยู่ประมาณ ๑,๐๖๓,๒๙๐.๙๖ ไร่ หรือร้อยละ ๓๒.๗๘ 
ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด ป่าไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่เขาและเทือกเขาตะนาวศรี โดยข้อมูล ๕ ปีย้อนหลังมี
จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ส าหรับพ้ืนที่ป่าไม้จ าแนกตามลักษณะบังคับตามกฎหมาย 
ประกอบด้วย 
   - ป่าสงวนแห่งชาติ  มีพ้ืนที่  ๑,๘๖๔.๙๕ ตารางกิโลเมตร 
   - อุทยานแห่งชาติ มีพ้ืนที่  ๓๒๘.๗๔ ตารางกิโลเมตร 
   - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีพ้ืนที่  ๔๘๙.๓๑ ตารางกิโลเมตร 
   - ที่ราชพัสดุ   มีพ้ืนที่  ๘๐๐.๐๐ ตารางกิโลเมตร 
 
   ตาราง ๓–๒๓ : แสดงทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดราชบุรี 

พ้ืนที่จังหวัดที่เหลือ 
(ไร่) 

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 ปี 2561 
3,247,788.78 3,247,788.78 3,247,788.78 3,247,788.78 3,247,788.78 

พื้นที่ป่าไม้ (ไร่) ๑,๐๘๑,๓๘๗.๕๔ ๑,๐๗๓,๓๒๙.๓๗ ๑,๐๖๓,๒๙๐.๙๖ 1,066,990.35 1,068,138.96 
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของเนื้อท่ีป่าไม้ใน
จังหวัด 

-๒.๗๑ -๐.75 -๐.94 +0.35 +0.11 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้้อ
พื้นที่จังหวัด (ร้อยละ) 

๓๓.๓0 ๓๓.๐5 ๓๒.๗4 32.85 32.89 

  ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๙ 
 
 ประเด็นความท้าทายทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีคือ การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว รักษา ความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนี้  

๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หยุดยั้งการท าลายป่า เพื่อรักษาพ้ืนที่ป่าไม้  ให้คงอยู่ โดย
สนธิก าลังของทุกภาคส่วน น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้ กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม โดยเร็ว 
สนับสนุนการปลูกและฟ้ืนฟูป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยประยุกต์ความส าเร็จ จาก
โครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการปลูกป่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ไป
พร้อมกัน ส่งเสริมการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่ว่างของรัฐตามแนวกันชนและการเชื่อมต่อผืนป่า ส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน และป่าครัวเรือน สนับสนุนกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและ
ดูแลผืนป่า เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของพ้ืนที่จังหวัดตามเป้าหมายของประเทศ โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเกษตรกรรายย่อยในการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้
มะค่า และไม้พะยูง หรือปรับเปลี่ยนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจระยะสั้นมาเป็นไม้มีค่า ส่งเสริมการวิจัยและ
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พัฒนา การปลูกพืชแซมในสวนป่า การท าวนเกษตร เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรระหว่างที่ไม้ยังไม่เติบโต และ
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้ รวมทั้งพัฒนาสนับสนุนแนวทางการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ อาทิ การพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ
พัฒนาท่องเที่ยวของชุมชนที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการอนุรักษ์  
 

๒) ในด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนจังหวัดจะเน้นการ
ปกป้องและ อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมให้
เป็นระบบ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรชีวภาพ และให้มี
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดท าชุดการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มี
การน างานวิจัยที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา สมุนไพรที่เป็นยาและ
เครื่องส าอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชี วภาพใหม่ กับ
กระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพ ที่แท้จริงของ
ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง 

 

➣  ทรัพยากรน้ า 
  ๑) แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าแม่กลองไหลผ่านจังหวัดราชบุรีในเขตอ าเภอ  
บ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม อ าเภอเมืองราชบุรี และอ าเภอด าเนินสะดวก รวมความยาว ๖๗ กิโลเมตร แม่น้ า
แควอ้อม เป็นสาขาของแม่น้ าแม่กลองในเขตอ าเภอเมืองฯ และอ าเภอวัดเพลง แม่น้ าภาชี ต้นน้ าเกิดจาก
เทือกเขาตะนาวศรีในเขตอ าเภอบ้านคา ไหลผ่าน อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอจอมบึง ไปบรรจบแม่น้ าไทรโยค ในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี มีความยาวเฉพาะ ในเขตจังหวัดราชบุรี ๘๐ กิโลเมตร 
  จังหวัดราชบุรี มีคลองด าเนินสะดวกที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ เพ่ือเชื่อมแม่น้ าท่าจีนกับ
แม่น้ าแม่กลอง โดยเริ่มจากต าบลบางยาง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านอ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี บรรจบกับแม่น้ าแม่กลองที่ต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความ
ยาวตลอดล าคลอง ๓๕ กิโลเมตร และล าคลองสาขาอีก กว่า ๒๐๐ คลอง  
  ๒) ปริมาณน้ าต้นทุนของจังหวัด พบว่า มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของ
จังหวัด ทุก ๆ ปี และในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จังหวัดมีความต้องการใช้น้ าเท่ากับ ๓๙ ล้าน ลบ.ม.เป็นความ
ต้องการใช้น้ าด้านการเกษตรทั้งหมด 
  ๓) พื้นที่ในเขตชลประทานแม่กลองใหญ่ เขื่อนแม่กลอง ซึ่งทดน้ าแม่กลอง ตั้งอยู่ในเขต
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ก่อให้เกิดคลองส่งน้ าสายใหญ่เพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การเก็บกัก
น้ า การระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วม ในเขตจังหวัดราชบุรีครอบคลุม พ้ืนที่ ๘๖๘,๖๘๐ ไร่ 
   ๔) คุณภาพน้ า 
 จากการติดตามคุณภาพน้ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๘ (ราชบุรี)  
ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินในเขตพ้ืนที่เขตจังหวัดราชบุรีได้แก่ แม่น้ าแม่กลอง 
คลองด าเนินสะดวก คลองวัดประดู่และคลองสาขาตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกตามในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 

(๑) คุณภาพน้ าแม่น้ าแม่กลอง 
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 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่น้ าแม่กลองจ านวน ๔ ครั้งต่อปีจ านวน ๓ 
สถานี โดยค่าเฉลี่ยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ าประเภทที่ ๔ 
(คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม) จ านวน ๒ สถานี คือ 

 สถานีหน้าค่ายภานุรังษี (MK๐๕) อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีดัชนีชี้วัด
คุณภาพน้ าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานประเภทที่๓ได้แก่ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สูง ๒๒,๗๕๐ 
MPN/๑๐๐ Ml 

 สถานีสะพานวัดใหญ่ช านาญ (MK๐๖) อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีดัชนีชี้วัด
คุณภาพน้ าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานประเภทที่๓ได้แก่ ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สูง ๒๒,๔๗๕ 
MPN/๑๐๐ Ml  

สถานที่จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ าประเภทที่๒ (คุณภาพน้ าดี) จ านวน ๑ สถานี 
คือสถานีสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ (MK๐๗) อ าเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี 

2) คุณภาพน้ าคลองด าเนินสะดวกและคลองสาขา 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าคลองด าเนินสะดวกโดยค่าเฉลี่ยผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ าจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ าประเภทที่ ๔ (คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม) จ านวน ๓ สถานี คือ 
 สถานีวัดโชติทายราม (DN๐๒) ต าบลด าเนินสะดวกอ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรีค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ต่ า ๒.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) สูง ๒๐,๓๐๐ MPN/๑๐๐ Ml   

 สถานีศาลหลักเมือง (DN๐๓) ต าบลศรีสุราษฎร์ อ าเภอด าเนินสะดวกจังหวัด
ราชบุรีค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ต่ า ๒.๙ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูงถึง
๒.๒ มิลลิกรัมต่อลิตรและปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของแอมโมเนียมทั้งหมด (NH3- N)  สูง ๐.๕๖ มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

 สถานีวัดประสาทสิทธ์  (DN๐๔) ต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ต่ า ๒.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 
สูงถึง ๒.๓ มิลลิกรัมต่อลิตรและค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สูง ๔๐,๐๐๐ MPN/๑๐๐ Ml   

3) คุณภาพน้ าคลองประดู่และคลองสาขา 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าคลองประดู่และคลองสาขา จังหวัดราชบุรี โดย

ค่าเฉลี่ยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ าประเภทที่ ๕ (คุณภาพน้ าเสื่อม
โทรมมาก) จ านวน ๒ สถานี คือ 

 สถานีสะพานถนนหมายเลข ๓๐๘๘ (ราชบุรี – วัดเพลง ) คลองวันดาว 
(PDB๐๒) ต าบลวันดาวอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ต่ า ๔.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูงถึง ๔.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
สูง ๒๘๒,๐๐๐ MPN/๑๐๐ Ml ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (FCB) สูง ๕๘,๒๖๗ MPN/๑๐๐ Ml 
และปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของแอมโมเนียมทั้งหมด (NH3- N) สูง ๑.๗๔ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สถานีสะพานเทศบาลต าบลปากท่อ (PDB๐๖) ต าบลปากท่ออ าเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) ต่ า ๑.๘ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 
สูงถึง ๔.๙ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สูง ๑๗๘,๖๖๗ MPN/๑๐๐ Ml ค่า
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แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (FCB) สูง ๑๔,๙๖๗ MPN/๑๐๐ Ml และปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในรูป
ของแอมโมเนียมทั้งหมด (NH3- N) สูง ๑.๔๔ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สถานีที่จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ าประเภทที่ ๔ (คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม) 
จ านวน๒สถานี 

 สถานีคลองวัดประดู่ (PD๐๔) ต าบลวันดาวอ าเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี ค่า
ออกซิเจนละลายน้ า (DO)  ต่ า ๓.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูงถึง ๓.๒
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (FCB) สูง ๕,๔๖๓ MPN/๑๐๐ Ml  

 สถานีสะพานถนนหมายเลข ๓๐๘๘ (ราชบุรี – วัดเพลง) คลองปากท่อ (PDB๐๓) 
ต าบลวัดยางงามอ าเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO)  ต่ า ๑.๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูงถึง ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตรค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สูง 
๔๑,๐๐๐ MPN/๑๐๐ Ml ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (FCB) สูง ๘,๒๖๓ MPN/๑๐๐ Ml และ
ปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของแอมโมเนียมทั้งหมด (NH3 - N) สูง ๐.๘๙ มิลลิกรัมต่อลิตร 

5) จังหวัดราชบุรีมีหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานที่ดูแลรับผิดชอบการส่งน้ าชลประทาน 
เพ่ือการเกษตรและอุปโภค – บริโภค จ านวน ๗ หน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ 

 (1) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกาดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอ
โพธาราม อ าเภอจอมบึง และอ าเภอเมืองราชบุรี รวมพ้ืนที่ส่งน้ า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จ านวน ๑๖๐,๔๐๘ ไร่ 
     (2) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครปฐมดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง  รวม
พ้ืนที่ส่งน้ า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จ านวน ๑๔,๔๐๐ ไร่ 
     (3) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาก าแพงแสนดูแลรับผิดชอบพื้นที่อ าเภอบ้านโป่ง รวม
พ้ืนที่ส่งน้ า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จ านวน ๙,๒๔๔ ไร่ 
     (4) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุมดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอ
โพธารามอ าเภอบางแพ และอ าเภอด าเนินสะดวก รวมพ้ืนที่ส่งน้ า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จ านวน ๑๓๙,๘๖๐ ไร่ 
     (5) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้ายดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอโพธาราม 
อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอบ้านโป่ง และอ าเภอเมืองราชบุรี รวมพ้ืนที่ส่งน้ า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จ านวน 
๗๕,๔๕๓ ไร่ 
     (6) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอวัดเพลง 
อ าเภอปากท่อ และอ าเภอเมืองราชบุรี รวมพ้ืนที่ส่งน้ า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จ านวน ๑๐๑,๐๐๐ ไร่ 
      (7) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวกดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอด าเนิน
สะดวก รวมพ้ืนที่ส่งน้ า (พ้ืนที่รับประโยชน์) จ านวน ๑๙,๓๖๐ ไร่ 

๖) อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง มีจ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ 
(๑) อ่างเก็บน้ าห้วยส านักไม้เต็ง อ าเภอเมืองราชบุรี เป็นอ่างเก็บน้ าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด

ราชบุรี ปริมาณน้ าที่สามารถเก็บได้ ๓๖.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ จ านวน ๑๗,๙๒๒ ไร่  
(๒) อ่างเก็บน้ าชัฏป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง ปริมาณน้ าที่สามารถเก็บได้ ๒.๕๐ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ จ านวน ๑,๑๑๗ ครัวเรือน (ระบบน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค) 
(๓) อ่างเก็บน้ าห้วยท่าเคย อ าเภอบ้านคา ปริมาณน้ าที่สามารถเก็บได้ ๒๓.๔๐ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ จ านวน ๓,๕๐๐ ไร่  
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(๔) อ่างเก็บน้ าโป่งกระทิง อ าเภอบ้านคา ปริมาณน้ าที่สามารถเก็บได้ ๐.๒๓ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ จ านวน ๔๒๐ ครัวเรือน (ระบบน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค)  

(๕) อ่างเก็บน้ าห้วยมะหาด อ าเภอบ้านคา ปริมาณน้ าที่สามารถเก็บได้ ๔.๓๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ จ านวน ๕,๘๐๐ ไร่ 
 ๗) อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีจ านวน ๖๔ แห่ง (อยู่ในความดูแลของโครงการชลประทาน
ราชบุรี จ านวน ๕๙ แห่ง และส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗จ านวน ๕ แห่ง) ฝายทดน้ า จ านวน ๒๐ แห่ง และ
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน ๑๓แห่ง กระจายอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง และ
อ าเภอบ้านคา รวมปริมาณน้ าที่สามารถเก็บได้ ๒๙.๖๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมพ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 
๘๘,๐๐๐ ไร่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่น้ าจะใช้เพื่อการเกษตร ดังแสดงในตาราง 
ที่มา : โครงการชลประทานราชบุรี ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 ตาราง ๓–๒๔ : กิจกรรมการใช้น้ าสรุปการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี 

ล าดับที่ กิจกรรมการใช้น้ า ปริมาณการใช้น้ า (ล้านลบ.ม./ปี) 
๑ การเกษตร ๒,๑๗๒.๑๗ 
๒ ปศุสัตว์ ๓๔.๑๓ 
๓ อุปโภค-บริโภค ๖๖.๓๓ 
๔ อุตสาหกรรม ๒๙.๘๑ 

รวม ๒,๓๐๒.๔๔ 
 ที่มา : ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค๗ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม๒๕๕๙ 

 ยุทธศาสตร์ของจังหวัดจะเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงสมดุลและยั่งยืนทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดินในทุกมิติ โดยค านึงถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม
และมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

 ๓.๓ สิ่งแวดล้อม 
 ขยะมูลฝอย 

  จากการค านวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษกับฐาน
ประชากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับท้องถิ่นคือเทศบาลเมือง
อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ ๑.๑๕ กก./คน/วันเทศบาลต าบลอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ ๑.๐๒
กก./คน/วัน และองค์การบริหารส่วนต าบลอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ ๐. ๙๑ กก./คน/วัน ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ มีปริมาณที่เกิดขึ้น ๓๕๗,๒๕๖.๗๘ ตัน/ปี (๙๗๘.๗๙ ตัน/วัน) ปริมาณขยะที่ก าจัดไม่ถูกต้อง 
๘๔,๑๙๔.๕๕ ตัน/ปี (๒๓๐.๖๗ ตัน/วัน) ปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้อง ๔๖,๐๘๔.๙๐ ตัน/ปี (๑๒๖.๒๖ ตัน/วัน) 
ขยะมูลฝอยที่น าไปใช้ประโยชน์ ๗๖,๗๗๔.๘๐ ตัน/ปี (๒๑๐.๓๔ ตัน/วัน) และปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 
๑๗,๔๓๓ ตัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๑๑๑ แห่ง 
ประกอบด้วย เทศบาลเมือง ๔ แห่ง เทศบาลต าบล ๓๐ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๗๗ แห่ง ดังแสดง
ในแผนภูม ิ
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 แผนภูมิ ๓–๑๐ กราฟแสดงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 และจังหวัดราชบุรียังมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก  ๒๖๔.๐๑ ตัน/วัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็น ๙๗๘.๗๙ ตัน/วัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังแสดงในตาราง 
 

ตาราง ๓–๒๕ : แสดงปริมาณขยะมูลฝอย ในจังหวัดราชบุรี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ 
ปี ปริมาณขยะ 

๒๕๕๔ ๒๖๔.๐๑ ตัน/วัน 
๒๕๕๕ ๓๗๖.๘๗ ตัน/วัน 
๒๕๕๗ ๕๘๑.๖๗ ตัน/วัน 
๒๕๕๘ ๘๙๕.๘๗ ตัน/วัน 
๒๕๕๙ ๙๗๘.๗๙ ตัน/วัน 

            ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 
 
 จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยในรอบ ๕ ปี ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตันต่อปี ซึ่ง
เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปริมาณขยะจะเพ่ิมขึ้น โดยมีปัจจัยที่จะท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมมาก
ขึ้นจากชุมชนเมือง การขยายตัวทางการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของพ้ืนที่ และความ
ทันสมัยของระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์ และที่ส าคัญ คือจิตส านึกในการจัดการขยะชุมชน ครัวเรือน 
และประชาชน ดังแสดงในตาราง 
 

ตาราง ๓-๒๖ แสดงการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 
ปีพ.ศ. ปริมาณขยะ (คาดการณ์แนวโน้ม) 
๒๕๖๐ ๑,๑๔๖ ตัน/วัน 
๒๕๖๑ ๑,๓๑๔ ตัน/วัน 
๒๕๖๒ ๑,๔๘๒ ตัน/วัน 
๒๕๖๓ ๑,๖๕๐ ตัน/วัน 
๒๕๖๔ ๑,๘๑๘ ตัน/วัน 
๒๕๖๕ ๑,๙๘๖ ตัน/วัน 
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๑) ของเสียอันตรายชุมชน 
 จากการส ารวจพบว่า มีปริมาณของเสียอันตรายในชุมชนประมาณ ๕.๒๓ตัน/วันหรือ๑,๙๐๙ตัน/ปีโดย 
อปท. ที่มีบริการเก็บขนจ านวน๓.๖๗ตัน/วันหรือ ๑,๓๔๐ตัน/ปีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีบริการ
เก็บขน จ านวน ๑.๕๖ ตัน/วัน หรือ ๕๖๙ ตัน/ปี จังหวัดราชบุรียังไม่มีระบบการจัดการขยะอันตรายชุมชน 
โดยส่วนใหญ่ยังทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไปแม้ว่าบางท้องถิ่นมีการรณรงค์การคัดแยกของเสียอันตราย  
ชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไปแต่ยังมีข้อจ้ากัดในการรวบรวมและขนส่งไปรีไซเคิลหรือก าจัดอย่างถูกหลัก
วิชาการ ซึ่งการปรับแผนครั้งนี้จังหวัดได้ประสานร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ราชบุรีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๘ได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในการเป็นศูนย์กลางก าจัด
ขยะอันตรายของจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะจัดตั้งงบประมาณในการด าเนินการขยะ
อันตรายในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ต่อไป 
 

๒) การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี 
 จังหวัดราชบุรีมีการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยจ านวนทั้งหมด๗๓แห่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น ประมาณ ๖๗๙.๖๑ ตัน/วันคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๒ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพ้ืนที่ 
โดยพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการด าเนินการเก็บขนเพ่ือน าไปก าจัดทั้งสิ้น ประมาณ ๔๗๐.๔๔ ตัน/วัน โดย
มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จ านวน๑๔แห่งเป็นสถานที่ก าจัดมูลฝอยที่ถูกต้องเพียง ๔ แห่งเท่านั้น ซึ่ง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการก าจัดที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ้งในบ่อ
ดินเก่า หรือพ้ืนที่รกร้างตามเนินเขาหรือหุบเขา 

 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการด าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยจ านวน  ๓๘
แห่งพบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ประมาณ ๒๑๙.๓๔ ตัน/วันคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๐ ของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพ้ืนที่โดยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนในพ้ืนที่จะด าเนินการก าจัดในครัวเรือน 
โดยการเทกองและเผาในที่โล่ง ทิ้งตามข้างทางหรือบางส่วนอาจมีการฝากท้ิงในพ้ืนที่ที่มีการให้บริการเก็บขน 
 

๓) สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๙ 
  การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   อปท.ที่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย     ๑๒ แห่ง 
   อปท.ที่น าขยะไปก าจัดโดยการว่าจ้างเอกชน  ๖๑ แห่ง 
   อปท.ที่ไม่มีการจัดเก็บขยะ (ประชาชนด าเนินการเอง) ๓๘ แห่ง 
  ปริมาณการเก็บขนขยะมูลฝอย 
   สามารถเก็บขนได้     ๖๒๖.๗๔ ตัน/วัน 
   คิดเป็นร้อยละ      ๗๕.๒๓ 
   เก็บขนไม่ได้      ๒๐๖.๓๑ ตัน/วัน 
   คิดเป็นร้อยละ      ๒๔.๗๗ 
  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๑๒ แห่ง 
   เป็นของเอกชน      ๓ แห่ง 
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  ปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 
   ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ มีปริมาณ ๔๖๔,๐๖๔ 
ตันด าเนินการจัดการขยะตกค้างสะสมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการก าจัด
อย่างถูกต้อง ๓๒๕,๒๐๙ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๘ 
  การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน/หมู่บ้าน 
   คัดแยกขยะต้นทาง ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (เทศบาลต าบลหลักเมือง เทศบาลต าบลกรับใหญ่ เทศบาลต าบลกระจับ เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก 
เทศบาลต าบลปากท่อ เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน เทศบาลเมืองบ้านโป่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง) 
   
  จ านวนจุดรวบรวมขยะอันตราย  
   มีจุดรวบรวมขยะอันตรายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕แห่งที่มีการเก็บรวบรวม
ขยะอันตราย เพ่ือรอการน าไปก าจัดต่อไปคือเทศบาลต าบลด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลหลักเมือง องค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง และเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  
 

ตาราง ๓–๒๗ : แสดงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดราชบุรีของ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวนทั้งหมด ๑๕ แห่ง 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงานด าเนินการ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย หมายเหตุ 

๑  ทต.วัดเพลง ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี Open dump 

๒  ทต.เจ็ดเสมยีน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เตาเผา (แบบไม่ก าจัดมลพิษ) 

๓  ทต.บ้านเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี Open dump 

๔  ทต.เขาขวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ี Open dump 

๕  อบต.คุ้งกระถิน ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุร ี ปิดฝังกลบเรียบร้อยแล้ว 

๖  ทต.ด าเนินสะดวก ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี Controlled dump ที่ยอมรับ
ได้ทางวิชาการ 

๗  บริษัท เซ็นทรัล เวสวอเตอร์ ดี
เวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(บริษัทไพร์มโร้ดกรุ๊ปจ ากัด) 

ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี Sanitary landfill 

๘  ทต.บางแพ ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุร ี แบบผสมผสาน RDF 

๙  ทต.บ้านชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี Open dump 

๑๐  ทต.จอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แบบผสมผสาน RDF 
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ล าดับ
ที ่

หน่วยงานด าเนินการ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย หมายเหตุ 

๑๑  ทต.ด่านทับตะโก ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี Open dump 

๑๒  ทม.ท่าผา ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี Controlled dump 

๑๓  อบต.สวนผึ้ง /ทต.สวนผึ้ง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี Open dump 

๑๔  บริษัท SNT TECH จ้ากัด ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี แบบผสมผสาน RDF 

๑๕  บริษัทคุณธรรมขนส่งจ้ากัด ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี แบบผสมผสาน RDF 

 ที่มาของข้อมูล: แบบส ารวจข้อมูลการจัดการขยะมลูฝอยของ อปท. (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

ล าดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
๑) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะต้องน าไปก าจัดขั้นสุดท้ายยังมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการลดคัด

แยกขยะของประชาชนในชุมชนตั้งแต่ต้นทางยังไม่มีประสิทธิภาพขาดการด าเนินการอย่างครบวงจรรวมทั้งมี
การใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย 

๒) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีการก าจัดแบบที่ ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นลักษณะเทกองและ
เผาเป็นครั้งคราวส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม 

๓) ปัญหาการขาดแคลนที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ก าจัดเนื่องจากต้องใช้พ้ืนที่ค่อนข้างมากและต้อง
มีสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ 

๔) ขาดความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดเตรียมโครงการเพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณในการ
ลงทุนก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ด าเนินการในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย โดยไม่ 
มีการให้บริการรวบรวมขยะมูลชุมชนไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการให้บริการจัดการขยะมูลฝอย และก าจัดอย่างไม่ถูก
หลักวิชาการ ไม่สามารถน าขยะมูลฝอยไปก าจัดในสถานที่ก าจัดที่ถูกหลักวิชาการได้ เนื่องจากระยะทางในการ
ขนส่งค่อนข้างไกลและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

๗) ความขาดประสิทธิภาพของระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
๘) การปนเปื้อนของเสียอันตรายชุมชนในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนท าให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
๙) มาตรการพิกัดอัตราภาษีต่างๆที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ

จัดการขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่นไม่ประสบความส าเร็จและไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงในการด าเนินการ 

๑๐) ขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่และปลอดภัย
ต่อสุขภาพรวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอย 

๑๑) ประชาชนได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยที่ไม่
เหมาะสม 
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 จากการศึกษาวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าในภาพรวมนั้นสถานการณ์ที่ผ่านมาของจังหวัดราชบุรียังคง
เป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับสถานการณ์ในระดับประเทศ เนื่องจากการที่มีประชากรมากขึ้น ชุมชนขยายตัว
มากขึ้น มีสถานประกอบการทั้งขนาดกลาง และขนาดย่อมมากขึ้น มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่
สมรรถนะขีดความสามารถในการจัดการขยะยังเท่าเดิมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดจึงเน้นการแก้ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ ที่สอดคล้องกับปัญหาของจังหวัด โดย
การเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน  

๓.๔ ประปา 
 จังหวัดราชบุรีมีการประปาส่วนภูมิภาคให้บริการน้ าประปาจ านวน ๔ แห่ง 
  (๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ให้บริการในพ้ืนที่อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอโพธาราม 
อ าเภอด าเนินสะดวก และอ าเภอบางแพ มีจ านวนผู้ใช้น้ ารวม ๑๙,๘๕๓ รายก าลังการผลิต ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/
วัน นอกจากนั้นเป็นการรับซื้อน้ าจาก บริษัท เอ็คคอมธารา จ ากัด ประมาณ ๑,๔๐๐ – ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง 
  (๒) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่งให้บริการในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่งมีจ านวนผู้ใช้น้ า
รวม ๑๐,๔๗๔ รายก าลังการผลิต ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  (๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อให้บริการในพ้ืนที่อ าเภอปากท่อและอ าเภอวัดเพลง 
(บางส่วน) 
  (๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้งครอบคลุมพ้ืนที่๙อ าเภอยกเว้นอ าเภอบ้านคา
ให้บริการในพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอจอมบึงมีจ านวนผู้ใช้น้ ารวม๔,๑๕๑รายก าลังการผลิต๔,๘๐๐
ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ซึ่งแนวทางการพัฒนาของจังหวัดจะเน้นการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ในการเข้าถึงน้ าสะอาด ที่
เพียงพอต่อการอุปโภค และบริโภค และการพัฒนาระบบประปารองรับการเติบโตของเมือง และการพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัด 
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ส่วนท่ี 3 
การรวบรวม และวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และภาค  

กับการเชื่อมโยงสู่แผนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
 

การศึกษาวรรณกรรม และการศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5 จ าเป็นให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และต้องให้
ความส าคัญกับแนวโน้มการพัฒนาจังหวัดราชบุรีซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีสาระที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล โมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยังมีแผนของหน่วยงานระดับกระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับจังหวัดราชบุรี เช่น ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ า แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แผนแม่บทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ และนอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์แนวโน้ม และความท้า
ทายในการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาของจังหวัดราชบุรี 
ในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) 

ประเทศไทยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ ในระยะยาว เพ่ือการสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
และเพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุข 
อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนี้ไปประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก ่

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ดังแสดงในภาพที่ ๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



118 
 

  
แผนพัฒนาจังหวัดราชบรุี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5    
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
ภาพที่ ๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ซึ่งจากกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านนั้น จังหวัดราชบุรี  สามารถเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อน
จังหวัดได้ ดังนี้ 

๑) ด้านความม่ันคง กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ที่จังหวัดสามารถน ามา
เป็นแนวทางการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญ คือการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฏิรูปกลไกการบริหารจังหวัดและพัฒนาความ
มั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม การรักษาความมั่นคงภ ายใน
และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การพัฒนาระบบ 
การเตรียมพร้อม และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ที่จังหวัดสามารถน ามาเป็นแนวทางการพัฒนา มีสาระส าคัญ คือการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการค้า การลงทุนพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าของจังหวัดให้เข้มแข็ง หนุนเสริมการขับเคลื่อน
ประเทศสู่ชาติการค้า การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและ
เมือง การเชื่อมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ การลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและ
พัฒนา และการเชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดกับภาค ประเทศ ภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนาจังหวัดกับนานาประเทศ ส่งเสริมให้จังหวัดเป็นฐานของการประกอบและพัฒนา 

๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ที่จังหวัดสามารถน ามาเป็นแนวทางการพัฒนา มีสาระส าคัญ คือการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ดว้ยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข  
และตอบสนองต่อการบรรล ุ

ซึ่งผลประโยชน์แหง่ชาติ ในการที่จะพฒันา
คุณภาพชีวติ สรา้งรายได้ระดับสงู  

เป็นประเทศพัฒนาแลว้ และสร้างความสุขของ
คนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ 

เป็นธรรม ประเทศสามารถแขง่ขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 

“ มัง่คัง่” 

“ยัง่ยืน” 

“ 

มัน่

คง 

” 
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การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม กรอบแนวทางที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ที่จังหวัดสามารถน ามาเป็นแนวทางการพัฒนา มีสาระส าคัญ คือการสร้างความ
มั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการ
สุขภาพ การมีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย การสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็น
กลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรอบแนวทางที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ที่จังหวัดสามารถน ามาเป็นแนวทางการพัฒนา มีสาระส าคัญ คือ การจัดระบบ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพลุ่ม
น้ า ของจังหวัดโดยเฉพาะแม่น้ าแม่กลอง เน้นการปรับการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนา
และใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กรอบแนวทางที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ที่จังหวัดสามารถน ามาเป็นแนวทางการพัฒนา มีสาระส าคัญ คือการปรับปรุง
โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัด ให้มีขนาดที่เหมาะสม การวางระบบบริหาร
ราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล การพัฒนาระบบ  
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ และการปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของ
ภาครัฐ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

 
ซึ่งเมื่อพิจารณาในทุกด้านจะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดราชบุรีในทุกด้าน 

โดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของจังหวัด 

และนอกจากนั้นในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์นี้จังหวัดต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า เพื่อการน าไปเป็นปัจจัยส าคัญในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี และนอกจากนั้นควรเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิต
เข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาผู้ประกอบการ
และเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล ซึ่งจังหวัดมี
ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาสู่สากลได้ และควรให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงกับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจเมือง  
โดยจังหวัดควรมีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา เพื่อหนุนเสริมการยกระดับการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และ 
การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบและพัฒนา 
 
๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒  

จากการศึกษา พบว่ายุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
ซึ่งมีรายละเอียด สะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมายและการพัฒนา
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ในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่สามารถน ามาเชื่อมโยงกับการทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ได้ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยจังหวัดจะเน้นการพัฒนาคนทุก
ช่ ว งวั ย เ พ่ื อ ให้ คนราชบุ รี เป็ นคนดี  คน เก่ ง  มี ร ะ เบี ยบวิ นั ย  และมี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี โ ดย เฉพาะ 
การพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสมการฟ้ืนฟูและดูแล
สุขภาพ 

๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม โดยจังหวัดราชบุรีจะมุ่งเน้น
การลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคม สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยจังหวัดราชบุรีจะให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร
อุตสาหกรรมบริการการลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่า งยั่ งยืน 
โดยจังหวัดราชบุรี จะเน้นการมุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง โดยจังหวัดราชบุรีจะเน้นและให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้จังหวัดเป็น
เมืองปลอดภัย สันติสุข 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ โดยจังหวัดราชบุรีเน้นการ
พัฒนา เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น
ธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด และประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น และจังหวัดจะส่งเสริม
ให้มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  โดยจังหวัดจะมุ่งเน้นการ
พัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหาร
จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ที่ต้องมีการเชื่อมโยง
การเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัด ภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม โดยจังหวัดจะให้ความส าคัญกับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัด 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ โดยจังหวัดจะมุ่งเน้นการพัฒนาภาคเมือง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด และหนุนเสริมการพัฒนาของประเทศ 
เพ่ิมศักยภาพ แสวงหาโอกาส และขจัดข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ ที่แข่งขันได้ของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค โดยจังหวัดเน้นการผลักดัน
ให้มีการพัฒนาด่านการค้าชายแดนของจังหวัดกับประเทศเมียนมาร์ เน้นการประสานและพัฒนาความร่วมมือ
กันระหว่ างประเทศทั้ ง ใน เชิ งรุ กและรับอย่ างสร้ า งสรรค์  โดยมุ่ ง เน้ นการดูแลการด า เนินงาน 
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ตามข้อผูกพันและพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานต่างๆที่จังหวัด ราชบุรี จะได้หนุนเสริมการพัฒนาของประเทศ
ไทยที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

 
ทั้งนี้ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ซึ่งในทุกยุทธศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจใน

การพัฒนาของจังหวัดราชบุรีโดยตรง โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และ  
การแข่งขันที่ยั่งยืน ซึ่งจังหวัดจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภาคการเกษตรอุตสาหกรรม  
การลงทุน การบริการ การพัฒนา SME และเกษตรกรรุ่นใหม่ และนอกจากนั้นในยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นส าคัญที่จะเป็นฐานให้กับการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
จังหวัด และจังหวัดควรเตรียมการในการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญในระดับจังหวัด อ าเภอให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาค และประเทศ ตามศักยภาพโอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้ง
พัฒนารองรับความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านจังหวัดกาญจนบุรี 
 
๓.  นโยบายรัฐบาล 

นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่จะแถลงต่อรัฐสภา ในวันพฤหัสบดี
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยค าแถลงนโยบายหลัก 12 ด้าน ทั้งสิ้น ๑2 ด้าน โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของใน
แต่ละด้าน และแนวทางที่จังหวัดราชบุรีจะน ามาใช้ในการปรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้ ดังนี้ 

๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดจะเน้นการเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

๒) การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
จังหวัดจะมุ่งเน้น ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ  
ด้านการบริหารจัดการชายแดน ด้านการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  ด้านการสร้างความไว้วางใจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและด้านการเสริมสร้าง ในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน   

๓) การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้
ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของประชาชนให้
สามารถเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ของจังหวัด พร้อมทั้งการส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง  

๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก จังหวัดมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้  โดยให้
ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของประชาชนให้
สามารถเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ของจังหวัด 
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๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  ในระยะเฉพาะหน้าตาม 
นโยบายของรัฐบาล โดยจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้
แรงงานทั้งระบบของจังหวัดมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน พร้อมทั้งวางมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้า
เมือง และจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเน้นการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืม
ที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก และให้ความส าคัญกับการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

๖) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  ในระยะเฉพาะหน้าตาม 
นโยบายของรัฐบาล โดยจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้
แรงงานทั้งระบบของจังหวัดมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน พร้อมทั้งวางมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้า
เมือง และจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเน้นการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืม
ที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก และให้ความส าคัญกับการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

๗) การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค   จังหวัดจะเร่งพัฒนาขีด
ความสามารถของจังหวัดในการเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อน
ตามแผนงานการพัฒนาจังหวัดให้ได้ประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
๖ ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือ
แห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความ
เชื่อมโยงในอาเซียน พร้อมทั้งส่งเสริมจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
พร้อมผลักดันการพัฒนาด่านชายแดนของจังหวัด 

๘) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก จังหวัดจะเน้นการดูแลภาคการเกษตรให้มีรายได้
ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การลดอุปสรรค
ในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว พร้อมทั้งสร้างมาตรการเพ่ือการชักจูงให้นักท่ องเที่ยวต่างชาติเข้ามา
เที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล และจังหวัดจะเร่ง
ด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม และจะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง
และคมนาคมทางบก ผลักดันให้จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางราง เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของ
ประชาชน และในด้านการคมนาคมทางน้ า เน้นการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในจังหวัด ระหว่าง
จังหวัด และเชื่อมโยงกับนานาชาติ   

๙) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย จังหวัดจะ
เน้นพัฒนาศักยภาพผ่านครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพในระยะถัดไป ให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวในพ้ืนที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา  นวัตกรรมเชิงสังคมและ
นวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส  ส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม ส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐  
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ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ด้านสุขภาพของประชาชน อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

๑๐) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม จังหวัดจะมุ่งส่งเสริม สนับสนุน 
ตามภารกิจที่สามารถด าเนินการได้โดยส่วนราชการของจังหวัด เน้นส่งเสริมการวางรากฐานให้ระบบ
หลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของ
คุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูล  สนับสนุนพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค
มากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขให้มี การพัฒนาระบบการจ้างงาน การ
กระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นกลไกในระดับจังหวัดเพ่ือการ
ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การจัดการ
ปัญหาการเจ็บป่วย และป่วยตายที่ส าคัญของจังหวัด และปัญหาด้านการแพทย์ และจริยธรรม  

 
๑๑) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

จังหวัดเน้นการเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันใน
การตัดไม้จากป่าธรรมชาติ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดย
ยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผน
บริหารน้ าในลุ่มน้ าแม่กลองของจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบ และเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคในพ้ืนที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ  

๑๒) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดจะมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทาง
กฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว 
ส่งเสริมการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้
บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 
ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาส โดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือ
ดังกล่าว  

๑๓) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
จังหวัดจะมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส 
คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้น
ความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวย
โอกาส โดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว  

 
ซึ่งจากนโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (25 กรกฎาคม 2562) 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการเพ่ิมศักยภาพในด้านต่างๆ ต่อจั งหวัดราชบุรี คือ นโยบายที่ ๑-9  
และกระนั้นนโยบายอ่ืนๆ ก็ยังมีความเชื่อมโยงกับภารกิจของจังหวัดราชบุรี เช่นเดียวกัน ทั้งนี้สิ่งที่จังหวัด
จะต้องเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ คือการด าเนินงานในช่วง ๔ ปี ของแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านการเพ่ิม
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ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สามารถน าเสนอมาตรการเชิงพ้ืนที่สู่ ระดับประเทศโดยอาศัยกลไกของรัฐบาลในช่วง
การเปลี่ยนผ่านการพัฒนาประเทศทั้งการพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์  ๔.๐ และการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 

 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางที่มีผลต่อการพัฒนาพื นที่ในกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี 

จากการที่ภาคกลางเป็นภาคที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่มีความไม่สมดุลและยั่งยืน  
มีความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่สูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาในบริบทของราชบุรี พบว่าจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจจากฐานอุตสาหกรรม 
และการผลิตด้านการเกษตร อาทิเช่น ผลไม้ ไม้ดอก การปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งจากการ
เชื่อมโยงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางที่มีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรี ยังมีปัญหา
ความไม่สมดุล และความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่ เช่นเดียวกันโดยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาของจังหวัดราชบุรี
ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคกลาง ได้ดังนี้ 

1)  ด้านการยกระดับฐานการผลิตอุตสาหกรรมของภาคกลางให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมชั้นน าใน
เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยการพัฒนา ซึ่งประเด็นนี้จังหวัดราชบุรีจะเน้นให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและปศุสัตว์ เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมาร์ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ เพ่ือลด
ต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ให้มีความทันสมัย และให้ได้
มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน พร้อมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ราชบุรีมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง
การโลจิสติกส์ในระบบราง 

๒)  ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยและ
เป็นสากล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ โดยการรักษาและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพ้ืนที่ โดยประเด็นนี้จังหวัดราชบุรีจะมุ่งเน้นการพัฒนาจังหวัดให้ 
เป็นแหล่งผลิตข้าว พืชผัก ไม้ดอก มะพร้าวน้ าหอมของประเทศ ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของ
โลก โดยเน้นการผลิตและการแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพาะปลูกมะพร้าวน้ าหอม เพ่ือการ
ส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดบน และ
มุ่งเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ และเป็ด มุ่งพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้มีผลผลิตมี
คุณภาพและได้มาตรฐานปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

3)  ด้านการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยประเด็นนี้จังหวัดราชบุรีจะเน้นการสนับสนุนและส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร โดยปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

๔)  ด้านการพัฒนาเมืองราชบุรี ให้เชื่อมโยงกับการเติบโตของปริมณฑล คือจังหวัดนครปฐมของ
กลุ่มจังหวัด โดยประเด็นนี้จังหวัดจะเน้นการพัฒนา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ 
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ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการ
วางระบบโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและบริการทางสังคมกับมาตรการทาง 
ผังเมือง ในการชี้น าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การเดินทาง และการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันน้ าท่วม 
น้ าเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอด และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของชุมชนเพ่ิมขึ้น รองรับการขยายตัวของเมือง และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต การฟ้ืนฟู
ภูมิทัศน์เมืองเก่า และรวมทั้งการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า  
การคมนาคมขนส่ง รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองของราชบุรีในอนาคต 

 
๕. ประเทศไทย ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 

แนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ 
ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ต้องมีการ
ปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพ่ือรับมือกับโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ประเทศมีความจ าเป็นใน
การรื้อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการ
ท างานและการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ซึ่ง
เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทยก็คือการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี ๒๕๗๕ 

 
 การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ ๖ ประการด้วยกัน คือ 

(๑) มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
(๒) พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
(๓) มีสังคมที่มีคุณภาพ 
(๔) มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
(๕) มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
(๖) การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในความจ าเป็นของแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี ฉบับทบทวนจึงต้อง

เน้นการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการกลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยตาม โมเดล
ประเทศไทย ๔.๐” เพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจาก
ประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย 
“ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม” โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด้วย “กลไกการ
ขับเคลื่อน”ชุดใหม่ (New Growth Engine) ๓ กลไกส าคัญ ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดราชบุรี โดยตรง คือ  

(๑) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
(๒) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth     

Engine) 
(๓) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 

ดังแสดงในภาพที่ ๒ โมเดลประเทศไทย ๔.๐ 
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ภาพที่ ๒ โมเดลประเทศไทย ๔.๐ 
 

 
 
 
 

ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” จังหวัดราชบุรีจ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศ จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพ่ือเปลี่ยนจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งใน
กรอบของการพัฒนาประเทศนั้นประกอบด้วย กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ  กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ง
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ”และความได้เปรียบเชิง 
“วัฒนธรรม” ที่จังหวัดราชบุรีมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี มิเพียง
เท่านั้น กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประเทศ และประชาคมโลกท่ีก าลังค่อยๆ 
เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากข้ึน  
และเมื่อพิจารณาจากโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ในระยะทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดยังต้องเน้นการ 
“พัฒนาที่สมดุล” ใน ๔ มิติ กล่าวคือ มีความสมดุลในความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคม
ที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”  

ทั้งนี้จุดเน้นส าคัญท่ีจังหวัดราชบุรีจะพัฒนาให้จังหวัดราชบุรีเชื่อมโยงกับโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 
๔.๐ และการใช้โอกาสจากการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาประเทศในครั้งนี้คือการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ทางราง รองรับการพัฒนาโลจิสติกส์ การกระจายสินค้า ซึ่งจังหวัดควรเน้นการเสนอโครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการเป็นชุมทางโลจิสติกส์และเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภาคตะวันตกสู่ระเบียง
เศรษฐกิจและนานาชาติ และนอกจากนั้นควรเน้นการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมค่า
จากการพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ เน้นขายผลผลิต ขายภูมิทัศน์
การเกษตร ขายวิถีชีวิตคนจังหวัดราชบุรี การพัฒนาบริการที่มีมูลค่าสูงโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ตะนาวศรี การพัฒนาศิลปะ หัตถกรรมดั้งเดิม เพ่ือให้ก้าวหน้าและมีตลาดรองรับ เช่น โอ่งราชบุรี เป็นต้น  
การพัฒนาแหล่งเที่ยวตลาดน้ าเก่าแก่ของราชบุรี ซึ่งเป็นตลาดน้ าที่ใหญ่ที่สุด และควรยกระดับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวกล้วยไม้ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกล้วยไม้เป็นอันดับ ๑ ในไทยแหล่งที่ใหญ่ปลูกเยอะที่สุด
คือ อ.ด าเนินสะดวก พร้อมทั้งมองหาโอกาสที่เป็นจุดเด่นของราชบุรี เช่น มะพร้าวน้ าหอม กล้วยไม้ เป็นต้น  
ในการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาประเทศในครั้งนี้ 
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๖. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

ประเทศไทยก้าหนดวิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทย สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ทั งนี มีความหมาย
ส้าคัญ คือดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และ
ทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการทบทวนยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี 
พบว่าจะมีเป้าหมายในภาพรวม ๔ ประการ คือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต  
การบริการการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่
เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และการปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและ
การให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ทั งนี เม่ือพิจารณาในสาระส้าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พบว่าประเด็นที่สามารถน้ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ในระยะทบทวน มีดังนี  

 

๑) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วจังหวัด 
ซึ่งจังหวัดควรมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้แบบทุกท่ีทุกเวลา นอกจากนี้ ในระยะยาวโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็น
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ที่สามารถรองรับการ เชื่อมต่อของทุกคน และ 
ทุกสรรพสิ่ง ทั้งนี้ในการทบทวนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้จังหวัดจึงควรเน้นการพัฒนา คือ 

- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม มีความทันสมัย มี
เสถียรภาพตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

- ผลักดันให้จังหวัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาค ประเทศ 
และอาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ ไม้ผล ไม้ดอก 

 

๒) ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือจะกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดจึงควรเน้นการผลักดันให้ภาคธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้า
และบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะ
ยาว นอกจากนี้การทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดควรมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของจังหวัด ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงาน 
อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาของจังหวัด คือ 

- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดัน
ธุรกิจให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพ่ือปฏิรูปการผลิตสินค้าและ
บริการ 

- การเร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ให้เป็นฟันเฟือง
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัด 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรม
ได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่จังหวัดมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
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- การเพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

 

๓) ด้านการสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดจะมุ่งสร้างเมือง 
ชุมชนที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูลองค์ความรู้ทั้ง
ระดับประเทศ ภาค จังหวัด และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์
ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่ส าคัญ คือ 

- การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 

- การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 

- การ สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 

- การเพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย  
ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

- การเพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึงและเท่าเทียม  
สู่สังคมสูงวัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

  ๔) ด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  จังหวัดจะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพพ้ืนที่และภาษา น าไปสู่การหลอมรวมการท างานของ
ภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ในอนาคตจังหวัดจะเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานของภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยจะด าเนินการใน ๔ ด้าน คือ 

- การจัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่อ านวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว 

- การปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และ 
ธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงข้อมูล และการท างานของหน่วยงานรัฐ  
เข้าด้วยกัน 

- การสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทางานของรัฐ 

- การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ ( government service platform)  
เพ่ือรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ 

๕) ด้านการพัฒนาก้าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จังหวัดจะให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาก าลังคน วัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล
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เพ่ือน าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นปัจจัยหลักใน
การขับเคลื่อน เน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานทั้งภาคการเกษตร  
การบริการ และอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ 
และบุคลากรทุกช่วงวัยส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาย
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต และการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการให้สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

 
 
 
 

  ๖) ด้านการสร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดจะมุ่งเน้นการอ านวยความ
สะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและท าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์แก่ประชาชน 
วิสาหกิจชุมชน ด้วยการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้บริโภค 

 
ซึ่งจากแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อจังหวัดราชบุรีในการพัฒนา

เพ่ือให้หน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรีใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนผ่านระบบ ICT 
และการเตรียมพร้อมบุคลากรรองรับสังคมดิจิทัล การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภายในโดยใช้ระบบ ICT มาเป็นกลไกส าคัญเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล เป็นจังหวัดดิจิทัลที่
หนุนเสริม Value based Economy และขับเคลื่อนจังหวัดสู่จังหวัดดิจิทัลในอนาคต เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมต่อไป 

 
๗. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 

 

ประเทศไทยน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติมาใช้เป็นแนวทางในการ  
ขับเคลื่อนสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว และจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่ามีความสัมพันธ์ที่ส าคัญที่เชื่อมโยงกับ
จังหวัดราชบุรีในหลายด้าน โดยเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่อาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ 
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน 
ปี ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมาย ที่มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดราชบุรี คือ 

เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่  โดยจังหวัดจะเน้นการดูแล
ประชาชนที่ลงทะเบียนคนจนเป็นส าคัญ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจน
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น 
และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดจะเน้นการสร้างแหล่งอาหาร
ปลอดภัยในชุมชน โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

เป้าหมายที่ ๓ ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ของทุกคนในทุกช่วงอายุ จังหวัดเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ฉลาดรู้ทางสุขภาพ ที่สามารถจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ
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ชุมชนได้ โดยมีเป้าหมายส าคัญที่การจัดการปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง 

เป้าหมายที่ ๔  ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน จังหวัดจะเน้นการ
สนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพในชุมชน การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ในโรงเรียน 

เป้าหมายที่ ๕  บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและ
เด็กหญิงทุกคน จังหวัดจะเน้นการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสตรี 
และสภาพเด็ก เยาวชน 

เป้าหมายที่ ๖  ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน 
และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน จังหวัดจะเน้นการขยายระบบประปา
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

เป้าหมายที่ ๗  ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ 
ตามก าลังซื้อของตน จังหวัดจะเน้นการส่งเสริมการสร้างแหล่งพลังงาน
ชุมชนเพื่อการพ่ึงตนเอง การลดต้นทุนในภาคการเกษตร 

เป้าหมายที่ ๘  ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่า
ส าหรับทุกคน จังหวัดเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การฝึกอาชีพ 

เป้าหมายที่ ๙  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
จังหวัดจะเน้นการยกระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางราง 
พร้อมทั้งการเชื่อมโยงการพัฒนากับแนวนโยบายการพัฒนาของประเทศ 

เป้าหมายที่ ๑๐  ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ จังหวัดจะเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ การเข้าถึงบริการของรัฐ 

เป้าหมายที่ ๑๑  ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน จังหวัดจะเน้นการดูแล การสร้างที่อยู่อาศัย
ให้แก่กลุ่มประชาชนที่ยากไร้ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระบบ 
การจัดการตนเองของชุมชนให้มีความสงบ เรียบร้อย 

เป้าหมายที่ ๑๒  ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน จังหวัดเน้น
การพัฒนามาตรฐานการเกษตร การอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เน้นการวางแผนการผลิตที่ยึดคามต้องการของตลาดเป็น
ฐานในการวางแผน 

เป้าหมายที่ ๑๓  ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น จังหวัดจะเน้นการปรับกระบวนการผลิต
ทางด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก การรับมือกับภาวะการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ที่เกิดซ้ า 
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เป้าหมายที่ ๑๔  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน เนื่องจากจังหวัดไม่มี
พ้ืนที่ที่ติดทะเล แต่มีแม่น้ าแม่กลอง ที่เป็นล าน้ าหลักของจังหวัดที่จะไหล
ลงอ่าวไทย จังหวัดจึงเน้นการจัดการ การอนุรักษ์ และเสริมสร้างความ
หลากหลายของระบบนิเวศในล าน้ า 

เป้าหมายที่ ๑๕  พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่ งยืนของระบบนิเวศ 
บนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเน้นการจัดการป่าต้นน้ า การขยายพ้ืนที่ป่า 
การคุ้มครองป่าไม้ และการส่งเสริมให้ประชาชน ภาคเอกชน ปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ ๑๖  ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่
พ่ึงของส่วนรวมมีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ จังหวัดเน้น
การพัฒนาศูนย์ด ารงธรรมให้มีความทันสมัย ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
และการจัดการที่เบ็ดเสร็จ รวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายที่ ๑๗  เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่ง 
การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัด
เน้นการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในประชาคมอาเซียน คู่ค้าของ
อาเซียน และประชาคมโลกที่เชื่อมโยงกับการค้า การท่องเที่ยวของ
จังหวัด 

จากทั้ง ๑๗ เป้าหมายจะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับภารกิจการพัฒนาของจังหวัดราชบุรี โดยตรง 
ทั้งในมิติของการหนุนเสริมการพัฒนาเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่เติบโตจากความ
เข้มแข็งของจังหวัด โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๒ ในด้านการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เป้าหมายที่ ๗ ในด้าน
พลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๘ ในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้
เป็นไปอย่างยั่งยืนส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน และ
เป้าหมายที่ ๙ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
 
8. แนวโน้มในอนาคตต่อการพัฒนาตามแผนจังหวัดราชบุรี 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน พบว่า แนวโน้มในอนาคตที่มีผลต่อการ
พัฒนาของจังหวัดราชบุรี ระยะ ๔ ปี ที่ส าคัญในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

 
 ด้านเกษตรกรรม 

 แนวโน้มสินค้าด้านการเกษตรภายในอนาคต ๕ ปีข้างหน้าโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจ
โลกที่ขยายตัว มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรโลกปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยคาดการณ์ว่าไทยจะมีมูลค่าการส่งออกสินค้า
เกษตรรวมเ พ่ิ มขึ้ น  เท่ ากับ  ๑ .๘๐ พันล้ านเหรี ยญดอลล่ าสหรั ฐอเมริ กา ซึ่ งทุ กสา ขาการผลิ ต 
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มีแนวโน้มขยายตัว ได้แก่ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร/และสาขาป่าไม้ โดยมี
ปัจจัยบวกจากภาครัฐจะมีส่วนช่วยสนับสนุนที่ส าคัญ โดยมีความเข้าใจ มีความจริงใจและมีนโยบายด้าน
การเกษตรที่ชัดเจนมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าการเน้นผลระยะสั้น โดยมี
แผนการเกษตรแห่งชาติให้มีการศึกษาด้านความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รัฐมีเป้าหมายชัดเจน เปลี่ยนแปลงแนวนโยบายที่เน้นบทบาทในการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรมาเป็นแนวนโยบายที่สนับสนุนเกษตรแบบบูรณาการ มีแนวนโยบายที่มองทั้งระบบ
เกษตร ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่เพาะปลูกจนถึงการจ าหน่าย มีระบบสารสนเทศการเกษตร
เตือนภัยธรรมชาติสามารถรับมือกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศได้ ภาครัฐ เห็นถึงความมั่นคงทางอาหาร
ของประเทศ  โดยสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น สวัสดิการเกษตรกร อาชีพ
เกษตรกรรมเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ เนื่องจากการส่งเสริมการเรียนสาขาเกษตรโดยภาครัฐมีกระบวนการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ ให้รักอาชีพเกษตรกรรมบุคลากรภาคการเกษตรมีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นนักลงทุนสนใจ
การลงทุนในภาคการเกษตรมากข้ึนมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีท าให้ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้
อย่างดีเยี่ยม รายได้เกษตรกรสูงขึ้นเทียบเท่าชนชั้นกลางเกษตรกรกลายเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงด้านรายได้ และ
มีรายได้ขั้นต่ าที่แน่นอนส าหรับการผลิตในแต่ชนิด  

 จังหวัดราชบุรีคาดการณ์ว่าจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศทางด้าน
การเกษตรกรรม ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรในจังหวัดในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ สับปะรด 
มะพร้าวน้ าหอม มันส าปะหลัง กล้วยไม้ ข้าว ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ โคนม โคเนื้อ คิดเป็นมูลค่าสูงสุดถึง 
๔๐,๕๐๐ ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้เป็นโอกาสของจังหวัดราชบุรีในอนาคตจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้ง
ยิ่งใหญ่ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตอาหารให้มีมากพอรองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น โดยจะต้องมีการน า
เทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้มากข้ึน รวมถึงมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

 
 ด้านอุตสาหกรรม 

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแนวโน้มในปี ๒๕๖๔ โดยจะมีจีดีพีสูงเกือบสองเท่าของประเทศใน
กลุ่มตลาดที่พัฒนาแล้ว ชี้ชนชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้นในตลาดจะสร้างโอกาสการท าธุรกิจอย่างมหาศาล พร้อมแนะ
ผู้ประกอบการเจาะตลาดใน ๔ กลุ่มอุตสาหกรรมไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ได้แก่ เกษตร บริการ
สุขภาพและการศึกษา การผลิต และบริการทางการเงิน โดยต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม และมีแผนการเข้าถึงตลาดที่ เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะที่
รัฐต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการลงทุน จากที่ผ่านมาสัญญาณการเติบโตของ
กลุ่มตลาดเติบโตสู ง และเปลี่ ยนถ่ายไปสู่ ยุคที่ภาวะตลาดก าลั ง เติบโตและมี เสถียรภาพมากขึ้น  
โดยคาดการณ์ว่า จีดีพีของตลาดนี้จะสูงเกือบเป็นสองเท่าเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้วในปี ๒๕๖๔และมี
สัดส่วนคิดเป็น ๖๕% ของจีดีพีโลกในอีก ๕ ปีข้างหน้า สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนของผู้ประกอบการ
ที่ยังมีอีกมาก ขณะที่จ านวนประชากรอีกหลายพันล้านคนที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต จะเข้ามาเสริมกับ
จ านวนชนชั้นกลางในตลาด 
 จากการคาดการณ์ในอนาคตจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีศักยภาพยัง
ต้องการการพัฒนาและมีโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าไปต่อยอดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้ 
มองว่า มี ๔กลุ่มอุตสาหกรรมในไทยที่มีโอกาสในการเติบโตอย่างโดดเด่น ได้แก่  

  อุตสาหกรรมการเกษตร ถือเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมากกว่า ๑ใน ๓ของจ านวนแรงงานทั้งหมดของประเทศ ล้วนเป็นแรงงานที่มาจากภาคการเกษตร 
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เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ที่มีแรงงานในกลุ่มนี้
เพียง ๑-๒% เท่านั้น นอกจากนี้ การที่ภาครัฐฯ ส่งเสริมให้ไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) ยิ่ง
เป็นปัจจัยที่ผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ แต่อย่างไรก็ดี ไทยยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเกษตรกรรมและผลผลิตที่ไม่รองรับการเติบโตในอนาคต อุตสาหกรรมการเกษตรจึงมีความน่าสนใจ
ส าหรับผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้
เครื่องจักรเพ่ือการเพาะปลูก การน าเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรมาใช้ เช่น เทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ 
สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านแอปพลิเคชัน (Machine-to-machine applications) และบริการเสริมด้าน
การเกษตรผ่านระบบมือถือ (Mobile value-added services) เพ่ือช่วยในการเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตร 
ตรวจสอบสภาพอากาศ และราคาสินค้าแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับความพยายามของรัฐฯ ใน
การปฏิรูปอุตสาหกรรมนี้ไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเพาะปลูก เช่น หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ระบบ
เซ็นเซอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย 

 

 อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ตลาดบริการสุขภาพทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้รับอานิสงส์จากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้น โดยคาดการณ์ว่า ในปี 
๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของตลาดเติบโตสูง จะอยู่ที่ราว ๑๐.๗% ต่อปี เปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว
ที่ ๓.๗% ต่อปี  และมีโอกาสที่ค่าใช้จ่ายต่อปีของตลาดเติบโตสูงจะแตะ ๔ ล้านล้านดอลลาร์ในปีเดียวกัน โดย
ไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตด้านการใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงกว่าจีดีพี เช่นเดียวกับ จีน อินเดีย และ 
อินโดนีเซีย นอกจากนี้ เทรนด์ของการน าระบบดิจิทัลเพ่ือสุขภาพรูปแบบใหม่ (Digital Health) มาใช้ยกระดับ
การให้บริการ โดยเฉพาะในตลาดเติบโตสูงก าลังเพ่ิมขึ้นอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากจะเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การรักษา ยังช่วยลดต้นทุนและทรัพยากรทางการแพทย์ ในปัจจุบัน สถานพยาบาลหลายแห่งได้มีการใช้โซลู
ชันทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีบนระบบคลาวด์และระบบซอฟต์แวร์
แบบเปิด (Cloud-based and open source systems) การสั่งยาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-prescription) 
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) หรือเทรนด์ของการประกันสุขภาพส่วนบุคคล ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดย
มูลค่าเงินลงทุนด้านดิจิทัลเฮลธ์ทั่วโลก คาดว่าจะสูงถึง ๒.๓ หมื่นล้านดอลลาร์ 

 

 อุตสาหกรรมการผลิต เป็นที่ทราบดีว่า ไทยถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตของโลก อีกทั้ง
ยังเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนรายใหญ่ของอาเซียน แต่หากไทยต้องการยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันไปอีกขั้น ต้องเร่งขยายตลาดไปสู่กลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ยานยนต์ เคมี อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มากขึ้นนอกจากนี้ ด้วยต้นทุนแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น บริษัทต่างๆ 
จ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถหลักด้วยการน าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิต รวมทั้งท าการประเมินฟุตพริ้นท์ นอกจากนี้ ในการขยายไปยังตลาดใหม่ๆ บริษัทต้อง
ให้ความส าคัญในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของธุรกิจ (Due diligence) เพ่ือศึกษาข้อก าหนดในด้านการ
ลงทุนและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องรายงานยังระบุว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆ (Internet of Things: IoT) หุ่นยนต์ (Robotics) รวมทั้งเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ ๓ มิติ (๓
D printing) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและค่าใช้จ่าย จะยิ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการทั่วโลกในอนาคต 

 

 อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน พัฒนาการของตลาดการเงินของไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ เพราะผู้เล่นในอุตสาหกรรมต่างปรับกลยุทธ์และกรอบความคิดในการน าเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้กัน
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อย่างคึกคัก อนาคตรูปแบบการช าระเงินทางเลือกในไทยจะมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท า
ธุรกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินสด การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะที่ข้อมูลของไอเอ็มเอฟระบุว่า อัตราการออมของไทยคาดว่าจะ
ยังคงอยู่ในระดับสูง หรือ ๓๐% ของจีดีพีในปี ๒๕๖๔ สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการขยายการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน โดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ไม่มีบัญชีฝากธนาคาร หรืออยู่นอกระบบ เพราะ
มีข้อจ ากัดในด้านเอกสาร หรือขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ หรือเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงินต่างๆ ซึ่ง
ถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการในการเข้ามายกระดับบริการทางการเงินให้กับ
อุตสาหกรรม 
 แนวโน้มด้านอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันผู้ประกอบการมี
การพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน อุตสาหกรรมมากขึ้น และที่ส าคัญ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรีเป็นอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรจึง
เป็นโอกาสที่ส าคัญของจังหวัด ที่ภาคการผลิตสามารถเป็นวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปในพ้ืนที่ จึงเป็นแนวทางที่
เชื่อมโยงกันระหว่างการผลิตของเกษตรกร และภาคอุตสาหกรรมผู้แปรรูป และเพ่ือรองรับแนวโน้มในอนาคต
จังหวัดราชบุรีได้วางแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี เพ่ือเตรียมพร้อมให้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรีในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตที่ส าคัญในระดับประเทศและต่างประเทศ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ เทคโนโลยี มาตรฐาน วิจัยและพัฒนา  และ
พัฒนาการผลิตด้านอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการพัฒนาต่อจากการพัฒนา
ฐานความรู้เพ่ือน ามา ต่อยอดในการพัฒนาภาคการผลิตและสินค้า เน้นการผลิตสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปรับบทบาทจังหวัดราชบุรีให้เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่การผลิตในภาคตะวันตก
ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและอาเซียน โดยการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าและบริหารจัดการการผลิตและ
จัดการเครือข่ายในประเทศ ยกระดับการผลิตวัตถุดิบเพ่ือสร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิม รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญาและภาพลักษณ์ตราสินค้าราชบุรีให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและอาเซียน 
 

 ด้านท่องเที่ยว 
 จากแนวโน้มการคาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดับเบิลยูทีโอ) 
ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Landscape) ในปี ๒๕๖๓ ที่จะมีนักเดินทางทั่ว
โลกกว่า ๑,๖๐๐ ล้านคน เคลื่อนมาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถึง ๔๑๖ ล้านคน หรือครองสัดส่วน ๑ ใน ๔ โดยที่
มี “ไทย” เป็นผู้เล่นส าคัญ เพราะหากรักษาอันดับการเติบโตได้เท่ากับเอเชียแปซิฟิกที่ ๖.๕% ต่อปีไปได้
ต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๓ จ านวนนักท่องเที่ยวจะสูงถึง ๔๑.๕ ล้านคน แต่หากยังรักษาการเติบโตเท่ากับอดีตที่ผ่าน
มาของตัวเองคือ ๑๕% ต่อปี จะมีจ านวนก้าวกระโดดไปแตะ ๗๑ ล้านคน หรือเป็นครั้งแรกที่มีชาวต่างชาติ
“เท่ากับจ านวนประชากรในประเทศ”ดังนั้น ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ จึงวางเกณฑ์การชี้วัดช่วง ๕ ปีแรก
ว่า รายได้จากการท่องเที่ยวจะไม่ต่ ากว่า ๔ ล้านล้านบาท ในขณะที่อันดับความสามารถในการแข่งขันที่
พิจารณาจาก Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) จะต้องไม่ต่ ากว่าอันดับที่  ๒๕ ของ
โลก  ซึ่งทั้งหมดจะต้องขับเคลื่อนด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ประสานด้วยความ
ร่วมมือรัฐ-เอกชน มาสร้าง Strength from Within หรือความเข้มแข็งจากภายใน หรือระดับท้องถิ่น ก่อนไป
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับโลก ด้วยการตั้งอยู่พ้ืนฐานจุดแข็งวัฒนธรรมการให้บริการ ความหลากหลายเชิง
ชีวภาพและวัฒนธรรมที่เป็นคุณค่าดั้งเดิม โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เป็น
รูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ชุมชนมีบทบาทหลักในการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการโดย
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ชุมชนเพ่ือชุมชน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรป คาดว่าจะ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖๐ ในการมองหา กิจกรรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ที่ถือเป็น Local Experience การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนใน ๒๙ แห่งหลักของไทย โดยแนวโน้มคาดว่าสามารถสร้างรายได้ถึง ๔๐.๓ ล้านบาท  
จากจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ ๒ แสนคน 
 

 แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตจังหวัดราชบุรีจากการคาดการณ์ในปีพ.ศ. ๒๕๖4 คาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยวชาวไทยถึง ๑,๓๙๘,๘๘๓ คน และชาวต่างชาติถึง ๑๘,๓๙๓ คน ท ารายได้ในการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสูงสุดถึง ๖,๘๑๖ ล้านบาท เนื่องจากศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีมีทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวที่ดี จึงสามารถที่จะยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการสร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยว เพ่ิม
จุดเด่นที่น่าสนในต่อนักท่องเที่ยว และเพ่ิมกิจกรรมในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นเช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และตามแผนพัฒนาจังหวัดเน้นการวางแผนการพัฒนา
นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิงจิตวิญญาณ เชิงประวัติศาสตร์ ประเพณี เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมและท าการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นเพ่ิมนักท่องเที่ยวที่มี
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงให้มากขึ้น พร้อมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบภายในประเทศ และ
นานาชาติ เพื่อให้เป็น Brand ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น การท่องเที่ยวแห่งความรักที่สวนผึ้ง ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเมืองศิลปะราชบุรี เป็นต้น 

 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาของประเทศต่างๆ ในโลกเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

การเพ่ิมผลผลิตเพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นและเพ่ือเพ่ิมความมั่งคั่งและสวัสดิการให้แก่
ประชากรของประเทศต่างๆ แต่เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวมีผลลบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย การปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ได้สร้างต้นทุนต่อสังคม
เป็นอย่างมาก ในขณะที่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาไม่มีเทคโนโลยีที่สูงพอที่จะป้องกัน/แก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลให้ปัญหามลพิษท าความรุนแรงมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรมลงซึ่งแนวโน้มด้านการใช้พลังงานคาดว่าความต้องการบริโภคพลังงานเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย
คาดว่า จะเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐ ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า สัดส่วนความต้องการพลังงานในประเทศพัฒนา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้
พลังงาน ขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาจะมีส่วนแบ่งการบริโภคพลังงานสูงถึงร้อยละ ๗๙ ของความต้องการ
พลังงานของโลกในปี ๒๐๓๐ พลังงานสะอาดมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ได้แก่ แก๊สธรรมชาติ นิวเคลียร์ พลังงาน
ทดแทน และพลังงานน้ า แม้ว่าโครงสร้างการใช้พลังงานของโลกในอนาคตยังคงพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลัง
งานหลัก เนื่องจากหลายประเทศยังคงมีการอุดหนุนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการค้นพบวิธีการขุดเจาะแบบ
ใหม่จากชั้นหินดินดานน้ ามัน (Oil Shale) ท าให้ผลผลิตน้ ามันดิบยังขยายตัวต่อไปได้ อย่างไรก็ตามสัดส่วน
ความต้องการน้ ามันและถ่านหิน มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๖๖ ในปี ๒๐๐๗ เหลือร้อยละ ๕๙ ในปี ๒๐๓๕ 
การผลิตพลังงานจากคนจ านวนมาก (Crowdsourcing Energy) เป็นผลจากความพยายามท าให้เมืองที่แออัด
กลายเป็นเมืองสีเขียว (Green City)โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลเพ่ือผลิตไฟฟ้าส าหรับ
ครัวเรือน ท าให้มีไฟฟ้าที่เหลือใช้จ าหน่ายเข้าสู่ระบบมากข้ึน 

 แนวโน้มทางด้านสิ่งแวดล้อม ทิศทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ๓ ด้าน คือ (๑) ความเสี่ยงด้านสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี ๒๐๓๐ จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๖ จากระดับใน
ปัจจุบัน ส่งผลท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้น ๐.๕-๑.๕ องศาเซลเซียสภายใน ๒๐ ปีข้างหน้า ผลที่อาจ
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ตามมา คือ สภาพอากาศจะมีความแปรปรวนมากขึ้น และเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
(๒) ความไม่เพียงพอของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และการเพ่ิมขึ้นของรายได้ของประชากรโลก จะท าให้ความต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้น ได้แก่ 
ความต้องการพลังงานจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๐ ความต้องการน้ าของโลกจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔๐ และความต้องการ
อาหารของโลกจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๕ ของระดับความต้องการในปัจจุบัน ความต้องการใช้ทรัพยากรจะเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วอย่างไม่สอดคล้องกับความมีอยู่ของทรัพยากรในภูมิภาคนี้ ท าให้เอเชียจะเกิดความขาดแคลนและ
จ าเป็นต้องพ่ึงพาการน าเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศ (๓) ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น การเพ่ิมขึ้น
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการขยายตัวของเมืองในภูมิภาคเอเชีย จะท าให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น 

 จังหวัดราชบุรีมีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน ๓,๒๕๐,๔๙๙ ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตร ๑,๑๕๔,๑๕๙ ไร่ พ้ืนที่
ชลประทาน ๘๓๓,๒๕๑ ไร่ จ าเป็นอย่างมากในการพึ่งพาอาศัยประโยชน์การใช้พื้นท่ีดินในด้านการเกษตรกรรม 
การใช้พ้ืนที่ดินเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย สร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ า เป็นต้น และ
ความต้องการใช้น้ ามากขึ้น ในการการอุปโภคบริโภค การเพาะปลูก ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ใช้ในการผลิต
น้ าประปาและการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยการสร้างที่กักเก็บน้ า  เช่น สร้างเขื่อน อ่าง
เก็บน้ า คลองเก็บน้ า คลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตรและผลผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้นและตามแผนพัฒนาจังหวัด
ราชบุรีมุ่งเน้นการวางแผนการบริหารจัดการดิน และการบริหารจัดการน้ า ค านึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ า
ของลุ่มน้ า โดยจัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านน้ าทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเสริมสร้างเครือข่าย
การประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางและขนาด
เล็กในลักษณะรวมกลุ่มพ้ืนที่ โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ชนบทที่จังหวัดจะมีความเสี่ยงในอนาคตต่อการขาด
แคลนน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยใช้ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน และการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้
ประโยชน์ เพ่ือการเกษตร และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าเพ่ือใช้ประโยชน์และลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 
 จากการรวบรวม และวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยและความเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอกข้างต้น จังหวัดจะได้น าไปเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดจุดยืน และแนวทางการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ต่อไป 



๑๓๗ 
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ส่วนท่ี 4 
ทิศทางของแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5 

 
 

๑. จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของจังหวดัราชบุรี 

 จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ความต้องการของพ้ืนที่ และสภาพ
ความเป็นไปของปัจจัยภายนอก จังหวัดราชบุรีจึงก าหนดจุดยืน ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัดในรอบปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖5 ประกอบด้วยต าแหน่งการพัฒนา ๔ จุดยืนส าคัญ ดังนี้ 

  1) ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบที่ดีระดับประเทศ และมีศักยภาพระดับ
นานาชาติเสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกท่ีเป็นแบ
รนด์สินค้าจากฐานการเกษตรระดับ Product Champion ที่สามารถส่งออกไปยังนานาชาติ โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียน และประเทศคู่ค้า เช่น มะพร้าว กล้วยไม้ สับปะรด ชมพู่ มะม่วง กล้วยหอม ปลาสวยงาม 
และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 

  2) เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองราชบุรีให้เป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่า (Value based Economy) จากการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและสุขภาพที่มีมูลค่าสูง และการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดให้เป็นพ้ืนที่ผลิต การผลิตอาหารและสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความทันสมัยและเป็นสากล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัด และหนุนเสริม 
การพัฒนาภาคกลางในการเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
โลก และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ โดยเฉพาะการรักษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพ้ืนที่ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก 

  3) การพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นสังคมแห่งความสุข ให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตในอนาคต และเตรียมพร้อมสังคมพัฒนาสู่เมืองสังคมคุณธรรม และสันติสุข  
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด 
ประเทศ และของโลก เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 
และมีความสุขมั่นคงในชีวิตบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และมีความ
มั่นคงทางสงัคมอย่างทั่วถึง ประชาชนมีดัชนีความสุขเพ่ิมข้ึนในทุกหมู่บ้าน 

  4) สร้างฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่
ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืนทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาค
ส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ นิเวศป่าเขา นิเวศลุ่มน้ า นิเวศชุมชน
และระบบนิเวศเมือง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หนุนเสริมการ พัฒนาการเกษตร 
การท่องเที่ยว หนุนเสริมการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองน่า
อยู่ (Smart City) อย่างยั่งยืน 
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๒. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)   
 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น โดยอาศัย
เครื่องมือวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถสรุปการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) ในแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
  จุดแข็ง (Strength) 

๑. ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรี ได้รับผลกระทบจากมรสุมและพายุที่ไม่รุนแรง  
เช่น ปัญหาน้ าท่วมใหญ่ๆ เนื่องจากมีเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าและมีศักยภาพด้านพลังงานทดแทนที่หลากหลาย โดยผลิตใช้ภาคอุตสาหกรรม 
ครัวเรือน และจ าหน่าย เช่น ชีวมวลแข็ง ก๊าซชีวภาพ ขยะ และพลังแสงอาทิตย์ 

๒. ประสบการณ์ในการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกร โดยเฉพาะในกลุ่มไม้ผล พืชผัก และ 
ปศุสัตว์ มีเทคโนโลยีในการพัฒนาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตเป็นที่รู้จัก และยอมรับ
จากตลาด มีระบบการเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และครบห่วงโซ่คุณค่าของการเกษตร 
โดยเฉพาะในกลุ่มปศุสัตว์ 

๓. ความได้เปรียบของพ้ืนที่ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะต่อการท าการเกษตร มีพ้ืนที่
ราบและราบลุ่ม มีทรัพยากรการผลิตที่สมบูรณ์ มีดินที่อุดมสมบูรณ์ต่อการท าการเกษตร
และมีต้นทุนทางปัญญาท าให้จังหวัดราชบุรีมีความสามารถในการพัฒนาปริมาณการผลิต 
และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีนิเวศป่าเขา นิเวศในแม่น้ าหลักที่เหมาะต่อ
การท าการเกษตร 

๔. จังหวัดมีแหล่งเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร มีตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระจายผลผลิต
ทางการเกษตรไปสู่ภาคต่างๆ ท าให้การระบายผลผลิตของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น มีแหล่งการค้า การบริการ ที่เติบโตตลอดเส้นทางหลักของจังหวัด 

๕. มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายในการเป็นต้นทุนในการพัฒนาเพ่ือการส่งออก เช่น 
ปลาสวยงาม สุกร มะพร้าว สับปะรด ชมพู่ และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นแบรนด์
ของจังหวัดในระดับพรีเมี่ยมได้ โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อการเจาะกลุ่มผู้ที่มีก าลังซื้อ 

๖. มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่ มีแหล่งเรียนรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้ านกระจายทั่ วทั้ งจั งหวั ด มีหน่ วยงานด้ านศึกษาวิ จั ยและพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตรตั้งอยู่ในจังหวัดอันสามารถสนับสนุนการพัฒนาการผลิตได้อย่างดี 

๗. การเติบโตของการท่องเที่ยวมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งจูงใจทางการท่องเที่ยว และสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น มีรีสอร์ทที่สวยงาม นักท่องเที่ยวให้ความสนใจการท่องเที่ยวของจังหวัด
ราชบุรีที่หลากหลายมากขึ้น เช่น เดินทางท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่สวนผึ้ง กลุ่มวัย
ท างานท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนในวันหยุด กลุ่มท่องเที่ยวผจญภัยจุดชมทะเลหมอก
ท่ามกลางทิวทัศน์ขุนเขาฝั่งเมียนมาร์ และพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมแสงแรกที่เขากระโจม อ าเภอ
สวนผึ้ง 
 



๑๓๙ 
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๘. ระบบการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจชุมชนมีความหลากหลาย ทั้งจากการเกษตร การท่องเที่ยว 
และการที่จังหวัดราชบุรีมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน ๕๓๘ ราย และมีผลิตภัณฑ์ 
OTOP จ านวน ๑,๕๒๘ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาไปสู่ตลาด
สากล วิสาหกิจในพ้ืนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างงาน อาชีพแก่ประชาชนในชุมชนได้ 
และมีศิลปิน ช่างฝีมือศิลปะ หัตถกรรมที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน อันเป็น 
อัตลักษณ์ของจังหวัดและสามารถต่อยอดสู่สากลได้ 

๙. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ทั้งทางบก ทางราง และทางน้ า ที่สามารถรองรับการขนส่ง
และโลจิสติกส์ผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และ 
การเป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงไปยังภาคใต้ และภาคตะวันตก ท าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตลอดเส้นทางหลักของจังหวัด 

๑๐. จังหวัดมีระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ  
มีระบบบริการสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญ และกระจายทั่วทั้งจังหวัด  

๑๑. จังหวัดมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีสถานศึกษาทุก
ระดับ มีสถาบันอุดมศึกษา รองรับความต้องการในพ้ืนที่ มีการศึกษา วิจัย และพัฒนา
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

๑๒. ประชากรจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยชาติพันธุ์ ๘ ชาติพันธุ์ มีการสืบทอดวัฒนธรรมของ
แต่ละชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มและศาสนา จึงเป็น
ต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ 

๑๓. จังหวัดราชบุรี มีเครือข่ายประชาสังคมที่เข้มแข็ง มีแหล่งเงินทุนชุมชน กระจายอยู่ทุก
อ าเภอ ท าให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง  
มีศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การผลิตเกษตรปลอดภัย หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นต้น แบบการพัฒนาอาชีพของชุมชนกระจายอยู่ทุกอ าเภอ 

๑๔. มีหน่วยทหารในพ้ืนที่ในการรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ป่าไม้ด้านตะวันตก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าส่วน
ใหญ่ของจังหวัด 

 
     จุดอ่อน (Weaknesses)  

๑. การบริหารจัดการน้ ายังท าได้ไม่ครอบคลุมความต้องการของพ้ืนที่การเกษตร โดยเฉพาะ
นาข้าว และพ้ืนที่ไม้ผล ยังมีพ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนือพ้ืนที่ชลประทาน มีพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา
ภัยแล้ง และน้ าท่วม ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 

๒. มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า เพ่ือการ
ขยายพ้ืนที่การเกษตร และการสร้างรีสอร์ท และปัญหาการเพ่ิมขึ้นของขยะ มลพิษ และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่อุตสาหกรรมเริ่มมีมากขึ้น ขาดระบบการจัดการที่มี
มาตรฐาน การจัดการขยะในชุมชนที่ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพน้ าในลุ่มน้ าแม่กลองลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการท าการเกษตรที่มีการใช้สารเคมี  
การปล่อยน้ าทิ้งจากโรงงาน ภาคครัวเรือน แล้วการทิ้งขยะมูลฝอยลงในล าน้ า การจัดการ
เพ่ือการแก้ปัญหาตลาดล าน้ าแบบการบูรณาการยังไม่เข้มแข็ง 



๑๔๐ 
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๓. ปัญหาการเติบโตมากขึ้นของการท าการเกษตรเพ่ือการค้าที่มีการใช้สารเคมี ส่งผลให้
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดปัญหาดินเสื่อม
คุณภาพ และการลดลงของเกษตรกร และวัยท างานของจังหวัด มีผู้สูงอายุมากขึ้น แต่ขาด
การวางแผนรับมืออย่างเป็นระบบ ท าให้ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องพ่ึงพาแรงงานจากภายนอก และจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔. ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร เนื่องจากเป็นพ้ืนที่หลักที่เชื่อมโยงสู่ภาคใต้ และภาค
ตะวันตก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ขาดการจัดการการจราจร และ 
การออกแบบพัฒนาการคมนาคมที่รองรับกับการเติบโตของเมืองอย่างเท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง และประชาชนมีปัญหาวินัยการจราจร  

๕. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากแรงงานของจังหวัดเป็น
แรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมและมัธยมเป็นส่วนใหญ่ แรงงานยังขาดการพัฒนา
ตนเองที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จังหวัดยังพ่ึงพาแรงงานจากภายนอก โดยเฉพาะแรงงาน
จากอาเซียน 

๖. ผลผลิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้ระดับมาตรฐาน เพ่ือการแข่งขันได้ในระดับสากล มีผลผลิตที่ยังไม่
แตกต่าง ขาดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า ที่พัฒนาไปสู่แบรนด์ที่แข่งขันได้ 
รูปแบบการบริการยังไม่ได้พัฒนา เพ่ือรองรับกลุ่มผู้ที่มีก าลังซื้อ ท าให้คุณภาพการบริการ
การท่องเที่ยว ยังไม่โดดเด่น 

๗. ผู้ประกอบการและเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจทางการตลาดท าให้ขาดระบบ 
การจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาในยุคดิจิทัล การคิดค้นนวัตกรรม
เพ่ือการยกระดับการผลิตยังมีน้อย รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยียังพ่ึงพาจากภายนอก
เป็นหลัก รูปแบบการบริหารจัดการการเพ่ิมค่าของผลผลิตภายใต้ตราสินค้าของจังหวัดยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์ และการจัดการตลาดที่สอดคล้องระหว่างความต้องการ และ 
การผลิตอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการพัฒนาการค้าร่วมกับพ้ืนที่ในกลุ่ม
จังหวัด และรายได้ทางภาคการเกษตรไม่แน่นอนแปรผันไปตามฤดูกาลและตลาด ระบบ
กลไกทางการตลาดการเกษตรของจังหวัดยังไม่เข้มแข็ง การสร้างมูลค่าทางการเกษตรยัง
ต้องพ่ึงพาความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก การรวมกลุ่มเพ่ือการเพ่ิมอ านาจต่อรอง
ทางราคา และการจัดการการตลาดของภาคการเกษตรยังไม่เข้มแข็ง 

๘. ขาดการบูรณาการในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการเชื่อมโยงทางการค้า กับพ้ืนที่
ในระดับชุมชน และการเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงในกลุ่มจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
ใกล้เคียง  

๙. ปัญหาทางสังคมทั้งทางด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยเรื้อรังของประชาชน พฤติกรรมสุขภาพ
ในวัยท างาน และปัญหาความไม่มั่นคงในคุณภาพชีวิต ปัญหายาเสพติดเริ่มเติบโตมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน การมีภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ ความเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่เริ่มมีการลอกเลียนแบบสิ่งที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการบริโภคสื่อทาง
อินเตอร์เน็ต และโซเซียลมีเดีย 

๑๐. การพัฒนาการบริการของรัฐไม่เท่าทันการเปลี่ยนแลง ข้อมูลสารสนเทศยังขาดคุณภาพ  
ขาดการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต เพ่ือใช้เป็นเป็นข้อมูลในการพัฒนาทางธุรกิจ  
การปรับตัวของภาคการเกษตร การค้า การบริการ ยังไม่เพียงพอ และทันต่อความ
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ต้องการของภาคธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันกับภายนอก ขาดการพัฒนานวัตกรรม ขั้นตอน
และระเบียบปฏิบัติยังไม่ Smart รูปแบบการบริการยังตั้งรับ ขาดการพัฒนาการบริการ
บนระบบดิจิทัล และการบริการยังไม่เอ้ือต่อการเข้าใช้บริการของนักลงทุน นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

๑๑. โครงสร้างประชากรจังหวัดราชบุรี เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสังคมสูงวัย ในขณะที่
ประชากรวัยแรงงานคงที่ อันจะท าให้แรงงานในภาคการผลิตลดลง จังหวัดราชบุรียังมี
ปัญหาเรื่องความยากจน ยังมีสัดส่วนคนจนที่มีรายจ่ายเพ่ือการอุปโภค บริโภคใต้เส้น
ความยากจน ร้อยละ ๙.๒๗ มีปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โดยค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้สัดส่วน ๐.๔๙๖ 

๑๒. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังเป็นจุดอ่อนทางสังคม เช่น คดีโจรกรรม ฉ้อโกง  
ยังมีสัดส่วนคดีสูง การแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นจุดอ่อนน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ  
ด้านสังคม 

๑๓. การบูรณาการเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตยังไม่มีประสิทธิภาพ ยังมีประชาชนในกลุ่ม
เปราะบางของจังหวัดที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทั่วถึง จนสามารถหลุดพ้นจาก
ความจน และสามารถปรับตัวเท่าทนความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

๑๔. จังหวัดราชบุรียังให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทุกรายสาขาวิชาน้อย ท าให้ผลผลิตขาดการพัฒนานวัตกรรมที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
และมีศักยภาพในการที่จะแข่งขันทางการตลาดได้ 

 
โอกาส (Opportunities)  

 

๑. รัฐบาลพัฒนาระบบการขนส่ง เพ่ือการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ และการค้าอาเซียน  
และการพัฒนาในระดับภาค การเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัด ที่ครอบคลุมมากขึ้น 

๒. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้การเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคมากขึ้น 
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัล การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยว และผลผลิตของจังหวัด และการน ามาใช้ในการพัฒนาประชาชน และ 
การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้ 

๓. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตร ท าให้การจัดการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เมืองเกษตรสีเขียว เกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น และการสร้าง
คุณค่า มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และการบริการที่เกี่ยวเนื่องตามโมเดลเศรษฐกิจ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นโอกาสส าคัญในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตรของ
จังหวัด 

๔. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน และการขยายตัวของการค้าชายแดนใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด มีส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาการค้าของจังหวัดมากข้ึน โดยเฉพาะการ
พัฒนาด้านการโลจิสติกส์ และรัฐบาลไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป็นผลให้แนวชายแดนไม่มีปัจจัยที่เร่งเร้าต่อความมั่นคง นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการค้า
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แนวชายแดน เป็นโอกาสในการผลักดันด่านการค้าชายแดนของจังหวัด เพ่ือการพัฒนา
เป็นด่านถาวรต่อไป 

๕. รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลก าหนดให้จังหวัดราชบุรีเป็น ๑ ใน ๑๒ เมือง
ต้องห้ามพลาด ท าให้การสร้างกระแสการท่องเที่ยวของจังหวัด สามารถเติบโตมากขึ้น 
และที่ส าคัญ คือการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ และการเติบโตของ
เมือง และจังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี ท าให้สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และการ
พัฒนาการค้า การบริการระหว่างกันได้ เช่น การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับหัวหิน 
กาญจนบุรี หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการประมงร่วมกับจังหวัด
สมุทรสาคร เป็นต้น 

๖. จังหวัดราชบุรีได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๖ จังหวัดแห่งคุณธรรม เป็นผลให้การขับเคลื่อน
ทางสังคมมีความชัดเจนมากขึ้น 

๗. การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศ และนานาชาติ และความต้องการของ
การบริโภคอาหารปลอดภัย การเติบโตของกลุ่มรักษ์สุขภาพที่มีมากขึ้น เป็นโอกาสในการ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยของจังหวัด 

๘. การขยายตัวของเมืองหลวง เมืองเศรษฐกิจ เมืองการท่องเที่ยว และเมืองในพ้ืนที่
อุตสาหกรรม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาภาค ส่งเสริมให้การ
พัฒนาการค้า การลงทุนในพ้ืนที่เติบโตมากยิ่งขึ้น 

๙. นโยบายรัฐบาลเน้นการท ากิจการเพ่ือสังคม เน้นส่งเสริมประชารัฐ และการเสริมสร้าง
เมืองจิตอาสา และการเน้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นผลให้มีความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมมากข้ึน 

๑๐. มีแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ในการเรียนรู้หลักการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาตามแนวทางการ
พัฒนาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่จังหวัดราชบุรีสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 
อุปสรรค (Treats)  
 
๑. การมีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้นเป็นผลให้เกิดการกีดกันช่องทางการค้า และคู่แข่งที่เป็นผู้

ส่งออกจากต่างประเทศต่างๆ ที่มีลูกค้ากลุ่มเดียวกันมีการแข่งขันกันมากขึ้น และมีปัญหา
การเข้ามาของสินค้าราคาถูก ด้อยคุณภาพจากประเทศจีนเข้ามาในพ้ืนที่  

๒. นโยบายการพัฒนาการค้าของประเทศจีนในอาเซียน และการเติบโตของประเทศเพ่ือน
บ้าน ท าให้มีการอพยพกลับของแรงงานเพ่ือนบ้านที่ท างานในจังหวัด และส่งผลต่อการ
แข่งขันกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรม 

๓. สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลต่อการท าการเกษตรของเกษตรกร เช่น  
ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคระบาดและศัตรูพืช และการไม่เติบโตอย่างสมบูรณ์ของผลผลิตการท า
การเกษตร 

๔. การเกิดขึ้นของปัญหาทางสังคมจากการบริโภคสื่อสังคมที่ขาดความยั้งคิด ท าให้เกิด
ปัญหาในกลุ่มเยาวชน การแพร่ระบาดยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาพฤติกรรม
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เยาวชน และกระทบต่อการเรียนของเยาวชน และกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การสื่อสาร และวัฒนธรรมเอาอย่าง ท าให้วัฒนธรรมเอ้ืออาทรและการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมลดน้อยลง 

๕. การท่องเที่ยวที่ไม่ส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยว การทิ้งขยะ การท าลาย
ความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท าให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเสื่อม
โทรม 

๖. การเข้ามาของแรงงานที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุข ปัญหา
อาชญากรรม และการแย่งงานของแรงงานในพ้ืนที่ และมีปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๗. ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
ของประเทศคู่ค้า ท าให้กระทบต่อการส่งออกผลผลิตของจังหวัด โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร 

๘. ความเปลี่ยนแปลง และการเกิดภัยความไม่มั่นคงที่หลากหลายรูปแบบ ความแตกแยก
จากปัญหาการเมือง ภัยก่อการร้าย กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 

๙. กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศบางฉบับไม่มีความทันสมัย ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเชิงบูรณา
การ เช่น ระเบียบการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ท าให้กระทบต่อประสิทธิภาพของการ
ลงทุน การสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ ที่ทันกับการแข่งขันกับภายนอก 

๑๐. การบูรณาเพ่ือการพัฒนาการจังหวัดของหน่วยงานในส่วนกลาง และนโยบายการพัฒนา
ในระดับประเทศ ระดับภาคยังไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ยังมีการท างานที่ไม่ต่อเนื่อง และ
ปรับเปลี่ยนไปตามนโยบาย และการปรับเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบ 

 
๓. การวิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Tows Matrix) 

เมื่อพิจารณาจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สามารถวิเคราะห์เพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาตามศักยภาพของจังหวัด และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้ TOWS Matrix ได้ดังนี้ 

 
ทิศทางเชิงรุก (SO) 
๑. เพ่ิมความมั่นคงทางทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์ของ

ระบบนิเวศเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ป่า พื้นที่ล าน้ าหลัก 
๒. พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน 

และการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๓. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ

มาตรฐานเมืองอาหาร เมืองสมุนไพรระดับสากล 
๔. เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่

การเกษตรปศุสัตว์ สับปะรด พืชผัก พืชเศรษฐกิจ 
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร  

๕. ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ เป็น

ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยทางธรรมชาติ และ

ภัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับภาวะโลกร้อนและการ
คุ้มครองประชาชน 

๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเพ่ือรักษาตลาดการท่องเที่ยวเดิม และ
สร้างตลาดการท่องเที่ยวใหม่ 

๓. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิม
และฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของ
จังหวัดเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
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รูปธรรมทั่วทุกพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร และ
การเกษตรทีพ่ึ่งตนเอง  

๖. สร้างและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค่า มูลค่า 
เพ่ิมแบบครบวงจร 

๗. สร้างคุณค่า มูลค่า เพ่ิมจากฐานการเกษตรก้าวหน้า
แบบครบวงจรสู่อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๘. ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว เชิ งนิ เวศ  
เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิงประวัติศาสตร์ ประเพณี  
จิตวิญญาณ และการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง  
มีมาตรฐาน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์จังหวัด 

๙. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่
นานาชาติ 

๑๐. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนให้ประชาชนมีงานอาชีพและกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การสร้างอาชีพ รายได้ชุมชน จากฐานธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

๑๑. เสริมสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา แบบครบวงจร 

๑๒. พัฒนาเมืองราชบุรีให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ใน
ระดับประเทศ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่
ดีบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ส่งเสริมวิถีราชบุรีให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดที่น่า
อยู่ สันติสุข (Slow Life City) 

๑๓. เสริมสร้างเมืองราชบุรี เข้มแข็งด้วยด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับเป็นเมือง
คุณธรรมระดับประเทศ 

๔. เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น
บนฐานคุณธรรม วัฒนธรรม และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถ
ประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู้ และการพัฒนา 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๖. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัย สันติสุข โดย
การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็ง 

๗. เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายประชาสังคมใน
การเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๘. พัฒนาสินค้า ศิลปะ หัตถกรรมอันเป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัดราชบุรีให้มีคุณค่า และมูลค่าเพ่ิม เช่น 
โอ่ง เครื่องปั้นดินเผา ตุ๊กตา ฯลฯ 

๙. เป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการกระจายสินค้า
เกษตร และเกษตรแปรรูปของภูมิภาคตะวันตกสู่
นานาชาติ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

๑๐. การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติให้เอ้ือ
ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างปลอดภัย มี
คุณค่าและยั่งยืน 

๑๑. แรงงานทางการเกษตรต้องมีการพัฒนา 
๑๒. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในยุค ๔.๐เพ่ือ

สร้างเกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถใน
การยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการ
บริหารจัดการที่สามารถปรับตัวได้ทันตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

๑๓. การสร้างอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่
รู้จัก และอนุรักษ์คงไว้ให้ยั่งยืน 

 ทิศทางชิงแก้ไข (WO)  
๑.  พัฒนานิเวศเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความสมดุล

และยั่งยืน  
๓. เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และส่งเสริมการ

ผลิต อุตสาหกรรมสีเขียว 

ทิศทางเชิงรับ(WT) 
- 
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๔. สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ รองรับการเกษตรแห่ง
อนาคต 

๕. พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตนเอง 
พัฒนาขี ดความสามารถผู้ ประกอบการ และ 
ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ  

๖. พัฒนาจังหวัดสู่เมืองการค้า พัฒนาผู้ประกอบการค้า 
สร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ของจังหวัดเข้มแข็ง แข่งขันได้ 
สู่จังหวัดแห่งการค้า และเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 

๗. สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า การลงทุนการบริการ 
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ  
และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 

๘. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองการคมนาคม การขนส่ง 
การโลจิสติกส์ ให้มีความปลอดภัย รองรับการ
ท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโต
ของเมือง 

๙. สร้างเมืองสุขภาพเข้มแข็ง เป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน
ด้วยระบบนิเวศสุขภาพ และการพ่ึงตนเองทางสุขภาพ 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า ด้วย
คุณภาพการบริการรัฐ และระบบสวัสดิการชุมชน 
เมืองราชบุรีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

๑๐. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐให้มี
คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล รองรับการเติบโตของ
เมือง พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และการท่องเที่ยว 

 
๔. วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

จากจุดยืนการพัฒนาและความพร้อมและความโดดเด่นทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรี และ
ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และการมุ่งเน้น  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐ ปี และ 
การมุ่งเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากศักยภาพและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้ง 
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับจังหวัดใกล้เคียง ภาค และอาเซียน และการมุ่งเน้นการปรับบริบทของสังคมให้เป็น
เมืองที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตมีความยั่งยืน จังหวัดราชบุรีจึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า 

 
 
 

“เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” 
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เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานระดับส่งออก มีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพ่ือรองรับการเป็น “เมืองเกษตรสีเขียว” เกษตรกรมีสมรรถนะสูงเป็น Young Smart 
Farmer/Smart Farmer ที่เข้าใจ และเข้าถึงหลักการ “ตลาดน าการผลิต” และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งและมีเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรประสบความส าเร็จ
ในการมุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองอาหารคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหารแก่ชาวราชบุรี ชาวไทย และนานาประเทศ มีผลผลิตจากการเกษตรที่พัฒนาเป็นแบรนด์จากการเกษตร
ที่เข้มแข็ง และมีมูลค่า 

ความยั่งยืนด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตร 
และการเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นค่านิยมทางสังคมที่
เข้มแข็ง เมืองราชบุรีมีการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรีให้ความส าคัญกับการมี
แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่ต้นแบบ
นิเวศน์ที่ยั่งยืน กระจายทั่วทั้งจังหวัดจังหวัดราชบุรีเน้นการพัฒนาผ่านการบูรณาการความร่วมมื อกับภาคีทุก
ภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศป่าเขา ลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ ารองให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ธรรมชาติของจังหวัด เน้นการอนุรักษ์เชิงป้องกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า  
เพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาการเกษตรการท่องเที่ยว การเกษตรเพ่ิมค่าเพ่ือการพัฒนาการเศรษฐกิจของจังหวัด 
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 การจัดการขยะ น้ าเสียในชุมชนเมือง ในแหล่งท่องเที่ยว และในชุมชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดให้
ความส าคัญกับการจัดการขยะที่เข้าถึง และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดการ
ระบบนิเวศธรรมชาติในชุมชน เพ่ือเป็นหลักประกันที่ยั่งยืนของการพัฒนา ทั้งความมั่นคงทางอาหาร และ  
การรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตเมืองราชบุรี  
 
เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง ความม่ันคงจาก ๔ องค์ประกอบหลัก คือ 

 ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร ที่มี
คุณภาพระดับเอเชีย และนานาชาติ มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจการเกษตรจากการพัฒนาระบบการผลิตแบบ
ครบวงจรด้วยนวัตกรรมการเกษตรที่แข่งขันได้ ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และมีมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพ่ือการส่งออก การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเกษตรเพ่ือการส่งออก
ด้วยนวัตกรรมเพ่ิมค่า เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นเมืองปศุสัตว์ที่เน้นการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ โดย
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP เพ่ือการส่งออกและสร้างโอกาสทาง
การตลาดแก่จังหวัด จังหวัดมีแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชนที่เชื่อมโยงกับแหล่งรวบรวมผลผลิต
กลางกับจังหวัด และเชื่อมโยงกับระดับภาค จังหวัดมุ่งพัฒนาเป็นคลังรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน เน้น
การจัดการระดับสากลผ่านระบบสหกรณ์ การด าเนินงานทางธุรกิจ และเครือข่ายประชารัฐ พร้อมทั้งการ
พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย (Food Innopolis) สร้างสรรค์
เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าเกษตรและการบริหารจัดการ
การเกษตรของจังหวัด พร้อมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การผลิตข้าว และพืชผักคุณภาพเพ่ือการ
บริโภคในจังหวัด   
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 ความมั่นคงจากการเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเพ่ิมค่าภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนของจังหวัดมีความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม่ (SMEs/Start up) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
กลุ่มอาชีพต่างๆ เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์สินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขัน 
ระบบการบริการของรัฐ และการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล
จังหวัดสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และOTOP 
เพ่ือรองรับประเทศไทย ๔.๐ สนับสนุน อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และสนับสนุนการใช้นวัตกรรม สร้างรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  

 

 ความมั่นคงจากการบริการมูลค่าสูง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีมี
หลากหลาย โดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่สามารถสร้างความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวตาม
แนวทาง ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
เชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร สุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้าง
มูลค่า 

 ความมั่นคงจากฐานของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้ง
ทางน้ า ทางบก และทางราง รองรับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับการพัฒนาจังหวัดเพ่ือเป็นประตูการค้า
บริการการท่องเที่ยวและการลงทุน เชื่ อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ Asean Economy 
Community : AEC ระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกหรือ  Eastern Economic Corridor : EEC และพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษหรือ Special Economic Zone : SEC และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายความ
เจริญและสร้างโอกาสแก่ชุมชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและเส้นทางหลักการสร้างระบบสาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับการขยายตัวของเมือง ระหว่างเมือง และการพัฒนาราชบุรีเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart 
city) รองรับการเป็นประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน  

 

สังคมมีความสุข หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองในการ
สร้างงาน อาชีพ และรายได้ในชุมชน เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  
ความเชื่อมั่น และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศ การขจัดความยากจน ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เพ่ือสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมแก่ชุมชน และครอบครัว จังหวัดราชบุรีประสบความส าเร็จในการดูแล
ประชาชนที่เปราะบาง คนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านกลไก “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”  
แก่ประชาชนทุกกลุ่มด้วยแนวทางประชารัฐ และตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายการพัฒนาประเทศ 

ชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะชุมชน ตลอดจนพัฒนาเพ่ือการสร้าง
คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชาวราชบุรีมีความ
ปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข การใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนา การห่างไกลอบายมุข ชุมชนมีความเข้มแข็งสงบสุข 
ระบบการอ านวยความเป็นธรรมทางสังคมเพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีประสิทธิภาพ
ชาวราชบุรีมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย และ
กติกาสังคม มีธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรู้จักพอเพียง มี
ความสามัคคีมีวินัย ท านุบ ารุงและส่งเสริมศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม  
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ราชบุรีเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพ่ือประชาชนมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ มีทักษะทางสุขภาพ 
สามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพ จัดการสุขภาพครอบครัว และชุมชนได้  ระบบทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และ
เป็นเลิศ มีการพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุข เพ่ือสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่า เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

ประชาชน สังคมมีความสามารถพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลง ภาคีจากทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชนโดยเฉพาะวัยเยาวชน วัยท างานมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประชาชนปรับตัว และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีหมู่บ้านวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิด ทันโลก มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมี
จิตส านึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชน
คุณธรรม สังคม อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน และมีเศรษฐกิจชุมชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเข้มแข็งโดยการ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  

ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดราชบุรีเป็นถิ่น
ฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย ชุมชนปลอดยาเสพติด มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภั ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๕. เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal)  

จังหวัดราชบุรีได้ก าหนดเป้าประสงค์รวม ๓ เป้าประสงค์รวม คือ 
๑) จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
๒) ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ าการพัฒนาทั่วถึงท้ังจังหวัด 
๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์รวม ดังนี้ 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายป ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
๑. จังหวัดมีการขยายตัว
และความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ ความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 

๑.๑ อัตราการขยายตัว
ของผลิตภณัฑม์วลรวม
จังหวัดเฉลี่ย 

๑๕๓,๘๒๔  
ล้านบาท 

(ปี ๒๕๕๗) 

ร้อยละ
๓.๘๕ 

ร้อยละ
๓.๘๕ 

ร้อยละ
4.00 

ร้อยละ
4.00 

ร้อยละ
4.50 

๑.๒ อัตราส่วนหนี้เฉลีย่ต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ลดลง 

เท่า 
๕.๓๕ 

(ปี ๒๕๕๘) 

- เท่า 
๔.๐๐ 

- เท่า 
๓.๐๐ 

- 

  ๑.๓ ผลิตภาพแรงงาน
ของจังหวัด ราชบุรีเพิ่มขึ้น 

๒๑๔,๘๑๘ บาท 
(ปี ๒๕๕๘) 

-  ร้อยละ  
๑๐ 

-  ร้อยละ 
๑๐  

- 

๒. ครอบครัวและชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มัน่คง 
และลดความเหลื่อมล้ า 
การพัฒนาทัว่ถึงทั้งจังหวัด 

๒.๑ ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน  

ร้อยละ ๙.๒๗ 
(ปี ๒๕๕๗) 

ร้อยละ  
๙ 

ร้อยละ  
๗ 

ร้อยละ  
๕ 

ร้อยละ  
๓ 

ร้อยละ  
1 

๒.๒ สัมประสิทธ์ิการ
กระจายรายไดล้ดลง 

สัดส่วน๐.๔๙๖ 
(ปี ๒๕๕๖) 

- ๐.๔๕๐ - ๐.๓๕๐ - 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายป ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
๒.๓ จ านวนกลุ่มคดีอาญา
ที่น่าสนใจลดลง 

๑๔๗ คด ี
(ปี ๒๕๕๗) 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

๒.๔ จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากรอายุ
๑๕-๕๙ปี เพ่ิมขึ้น 

ปี 
๘.๙๐ 

(ปี ๒๕๕๘) 

ปี 
๙.๐๐ 

ปี 
๙.๑๐ 

ปี 
๙.๒๐ 

ปี 
๙.๓๐ 

ปี 
๙.4๐ 

๓. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความอุดมสมบรูณม์าก
ขึ้น มีต้นแบบการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และ
เมืองที่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจสเีขียว ภัยพิบตัิ
ทางธรรมชาติลดลง 

๓.๑ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ใน
จังหวัด เพิ่มขึ้น 

๑,๐๘๑,๓๘๗ ไร ่
(ปี ๒๕๕๗) 

ร้อยละ 
๐.๐๕ 

ร้อยละ
๐.๑๐ 

ร้อยละ 
๐.๑๕ 

ร้อยละ 
๐.๒๐ 

ร้อยละ 
๐.๒5 

๓.๒ ร้อยละปริมาณขยะ
ในพื้นที่จังหวัดลดลง 

๒๔๗,๑๐๕ ตัน
(ปี ๒๕๕๘) 

ร้อยละ 
๔ 

ร้อยละ 
๖ 

ร้อยละ 
๘ 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑2 

๓.๓ พื้นที่เสี่ยงภัยและภัย
พิบัติไดร้ับการป้องกันและ
แก้ไข 

ร้อยละ 
(ฐานข้อมูลพื้นที่

เป้าหมาย) 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
9๐ 

๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
เ พ่ือขับเคลื่อนการบรรลุในเป้าประสงค์รวมทั้ง ๓ ข้อ จังหวัดราชบุรีจึงได้ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น และซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ าหนักในการพัฒนาในรอบ 5 ป ี
 (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ระยะทบทวน พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างม่ันคง  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการน้ า ดิน และนวัตกรรมการท าการเกษตรเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเมืองอาหาร เมือง

สมุนไพรระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ รองรับการเกษตร

แห่งยุคดิจิทัล และการเกษตรแห่งอนาคต 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั่วทุกพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตรที่พ่ึงตนเอง 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตนเอง และมีสมรรถนะที่เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงและแข่งขันได ้
กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค่า และมูลค่าเพ่ิม แบบครบวงจร หนุน

เสริมเศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างคุณค่า มูลค่าเพ่ิม จากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรสู่อุตสาหกรรม
การเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม 
และบริการที่มีมูลค่าสูง 
 กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เติบโตจากชุมชน เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวอาเซียนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีมูลค่าสูง 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และเมืองการค้า 
ที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างเข้มแข็ง 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพจากฐานธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว รองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ให้มีความปลอดภัย 
รองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงการค้าชายแดน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สันติสุขตามแนวทางของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู้ และ
การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า ด้วยคุณภาพการบริการรัฐ และระบบ
สวัสดิการชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย 
น่าอยู ่
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐที่ทันสมัย มีคุณภาพรองรับการเติบโตของ
จังหวัด การเชื่อมโยงสากล และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนเชื่อมั่น และวางใจ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมความมั่นคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร การจัดการน้ าท่วม น้ าแล้ง เพ่ือให้เกิดความ

สมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน เกษตรกร และพลังงาน

เพ่ือการส่งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนานิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้ าเสีย ลดมลพิษ ด้วยกลไก

ชุมชน และการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และตัวชี้ วัด พร้อม

ทั้งกลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และแผนงานโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง 

 
 

๑. แนวคิดและหลักการ(Strategic Concept) 
 โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเน้นการสร้างสรรค์ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมค่า และการบริการที่มีมูลค่าสูง ในขณะที่เกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญ
ที่สุดของจังหวัดราชบุรี พืชเกษตรกรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดราชบุรีมากที่สุด ได้แก่ ข้าว มะพร้าว
น้ าหอม สับปะรดโรงงาน ไม้ดอกไม้ประดับ มันส าปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้การปศุสัตว์ถือเป็นอาชีพที่ส าคัญ
นอกเหนือจากการท าเกษตรกรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเช่นเดียวกัน การพัฒนาที่ท้าทายของ
จังหวัดคือการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือหนุนเสริมผลผลิต และผลิตภัณฑ์การเกษตรส าคัญของ
จังหวัด ให้มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ 
 ตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาแบบครบวงจร เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ การวิจัยพัฒนา 
และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการ เพ่ือไปเชื่อมโยงกับตลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร ให้สินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และจังหวัดราชบุรีมีแนว
ทางการพัฒนาให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารที่มีคุณภาพ เน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจังหวัดราชบุรีมีแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ให้เป็นเมืองสีเขียวและอาหารที่มีคุณภาพ โดยน าการเกษตรซึ่งเป็นฐานหลักเชื่อมโยงโอกาสการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารระบบคุณภาพ
ร้านอาหารมาตรฐานสากล และการเกษตรที่ได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน ตามแผนการพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบ
ครบวงจร และเมืองอาหารที่มีคุณภาพ 
 นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรี ยังได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น ๑ ใน ๖ 
จังหวัดน าร่อง เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายโครงการเกษตรสีเขียว ด้วยเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านปศุสัตว์
และพืชผัก โดยจะมีการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่มีรูปแบบกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในแผนยุทธศาสตร์ จึงเน้นการพัฒนาต่อยอดสู่เมืองปศุสัตว์
ครบวงจรในอนาคตอีกทางหนึ่ง 
 

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

 การเกษตรที่เอ้ือต่อการพัฒนา และการแข่งขันได้ 
2) เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร สร้างงาน อาชีพ รายได้ แก่เกษตรกร  

3) เพ่ือสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดราชบุรี ให้ประชาชนได้บริโภคอาหาร
 ปลอดภัย 
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๓. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Goal) 
1) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอาหาร

 ระดับประเทศ และนานาชาติ 
2) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 พ่ึงตนเองได ้
4) จังหวัดราชบุรีมีปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการท าการเกษตร และมีห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่

 เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน ชุมชน 

 

๔. ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ (Key Performance  Indicator and Target) 
เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

 
ผลงานที่ผ่านมา 

 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

๑. ผลผลิตทาง
การเกษตรของจังหวัด
มีคุณภาพ มาตรฐาน 
มีความเข้มแข็งในการ
เป็นแหล่งอาหาร
ระดับประเทศ และ
นานาชาติ 

๑.๑ ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของผลผลิต
ทางการเกษตรที่
ส าคัญของจังหวัด 

ผลผลติทางการเกษตร
ที่ส าคัญของจังหวัด
ราชบุร ี
- ข้าวนาปี
(๑๘๖,๔๗๑) 
- ข้าวนาปรัง(๗,๘๒๑) 
- สับปะรด (โรงงาน)
(๑๓๑,๓๕๒) 
- มันส าปะหลัง
(๒๔๒,๙๒๙) 
- มะพร้าวน้ าหอม 
(๖,๙๕๘) 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๓ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๕ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๗ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๙ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

10 

๑.๒ จ านวนฟาร์ม
มาตรฐาน GAP 

ฟาร์มเลี้ยงสัตวผ์่าน
มาตรฐาน 
- สุกร (๑๐๗) 
- โคนม (๑๓๑) 
- ไก่เนื้อ(๑๖๙) 
- ไก่ไข่ (๖) 
- ไก่พันธุ์ (๓) 
- เป็ดเนื้อ(๙) 
- เป็ดพันธุ์ (๑) 
- ฟักไข่ (๔) 
- นกกระทา (๕) 
- แพะนม (๒) 
- แพะเนื้อ(๒๔) 
๔๐๐ แปลง (เกษตร) 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๑๐ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๑๑ 
-แพะ
เนื้อ

เพิ่มขึ้น 
๒๕ 

-โคเนื้อ 
เพิ่มขึ้น

๒๐ 
 
 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๑๒ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๑๓ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑

4 
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เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
พ.ศ.

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
พ.ศ. 

๒๕๖5 
 ๑.๓ ร้อยละการ

เพิ่มขึ้นของพื้นที่
เกษตรเพื่ออาหาร
ปลอดภัย 

N/A เพิ่มขึ้น
ร้อยละ  

๕ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๑๐ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๑๕ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๒๐ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒

5 

๑.๔ ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของจ านวน
พื้นที่เกษตรแปลง
ใหญ่ 

- แปลงใหญ่แพะสวน
ผึ้ง 

๘,๓๑๖ไร่ (เกษตร) 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) 

อยู่
ระหว่าง
รับสมคัร 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ  

๕ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ  

๑๐ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ  

๑๕ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ  

20 

๒. เศรษฐกิจภาค
การเกษตร  
และอุตสาหกรรม
การเกษตรเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
( ส านักงานเกษตร
ไม่ได้เก็บข้อมลู ต้อง
เก็บข้อมูลจาก
เศรษฐกิจการเกษตร ) 

๒.๑ ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของจ านวน
รายได้รวมผลผลิต
ทางการเกษตร 
- ข้าว 
- สับปะรด 
- มะพร้าวน้ าหอม 
- ชมพู่ 
- มะม่วง 
- ฝรั่ง  
- สัตว์น้ า 
- ปลาสวยงาม 
- ปศุสัตว ์

๗,๓๑๓ 
(ล้านบาท) 

(พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 
 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๒ 
 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๓ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

๔ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6 

๓. เกษตรกรมี
สมรรถนะสูง เป็นมือ
อาชีพ สถาบัน
เกษตรกรเข้มแข็ง 
เกษตรกรมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี พ่ึงตนเองได ้

๓.๑ จ านวน
เกษตรกรทีเ่ป็น 
Smart Famer (ปศุ
สัตว์) 
 
 

Smart Famer ๑๔๗ 
ราย 

(พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 
 

- -Smart 
Famer
๒๐ ราย 
- 
Young 
Smart 
Famer
๒๐ ราย 

-Smart 
Famer
๖๐ ราย 
- 
Young 
Smart 
Famer
๔๐ ราย 

-Smart 
Famer
๑๐๐ ราย 
-  
Young 
Smart 
Famer
๖๐ ราย 

-Smart 
Famer1
50 ราย 
-  
Young 
Smart 
Famer8
๐ ราย 

๓.๒ จ านวน
เกษตรกร   
( Smart Famer ) 
(เกษตร) 
ที่ผ่านการประเมิน
ตามข้อก าหนด 

Smart Famer 
๗,๑๗๓ราย 

(พ.ศ. ๒๕๕๙) 

มีการ
รักษา

มาตรฐา
นตาม
ข้อก าห
นด ร้อย
ละ ๘0 

มีการ
รักษา

มาตรฐา
นตาม
ข้อก าห
นด ร้อย
ละ 85 

มีการ
รักษา
มาตรฐา
นตาม
ข้อก าห
นด ร้อย
ละ 90 

มีการ
รักษา

มาตรฐาน
ตาม

ข้อก าหนด 
ร้อยละ 

95 

มีการ
รักษา

มาตรฐาน
ตาม

ข้อก าหนด 
ร้อยละ 
10๐ 

๓.๓ ร้อยละความพึง
พอใจต่อคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร 

N/A ร้อยละ 
๗0 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
๙๐ 
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เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
พ.ศ.

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
พ.ศ. 

๒๕๖5 
 ๓.๔ ร้อยละของ

เกษตรกรทีม่ีภาวะ
หนี้สินที่สามารถ
จัดการปญัหาการ
เป็นหนี้ให้ลดลงได ้

N/A ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๓๐ 

ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๔๐ 

๔. จังหวัดราชบรุีมี
ปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้อต่อ
การท าการเกษตร 
และมีห่วงโซ่คุณค่า
ทางการเกษตรที่
เข้มแข็ง สร้างงาน 
อาชีพแก่ประชาชน 
ชุมชน 

๔.๑ จ านวน
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทาง
การเกษตรที่
พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
เพิ่มคุณคา่ และ
มูลค่าทางการเกษตร
ที่แข่งขันได้ 

N/A ๑ 
นวัตกรรม 

๒
นวัตกรรม 

๓ 
นวัตกรรม 

๔ 
นวัตกรรม 

5 
นวัตกรรม 

๔.๒ จ านวนแหล่ง
น้ าท่ีได้รับการ
จัดสร้าง/ปรับปรุง 
พัฒนารองรับการ
เกษตรกรรมของ
จังหวัด 

N/A จ านวน 
๑๐ 

แหล่ง 

จ านวน 
๑๐ 

แหล่ง 

จ านวน 
๑๐ 

แหล่ง 

จ านวน 
๑๐ 

แหล่ง 

จ านวน 
๑๐ 

แหล่ง 

๔.๓ ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่า 
Product 
Champion จาก
ผลผลติทาง
การเกษตร 

N/A ร้อยละ  
๕ 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑๕ 

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ ๒
5 

 
 

๕. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement)  
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการน้ า ดิน และนวัตกรรมการท าการเกษตรเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้อง
ปริมาณน้ าที่หาได้โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ า  แหล่งน้ าใน 
ไร่นา อ่างน้ าขนาดเล็กและขนาดกลางรวมทั้งระบบท่อส่งน้ าหรือให้มีอุโมงค์ส่งน้ าตามแนวถนนให้กระจายตัว
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า และมีการผันน้ าจากแหล่งน้ าหลักของกลุ่ม
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จังหวัด ทั้งแม่น้ าแม่กลองที่มีปริมาณน้ าเกินความต้องการเข้ามาเติมในเขื่อนหรือในแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าน้อย
ให้เพียงพอกับการท าการเกษตร การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้ าหลักของกลุ่มจังหวัด
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร และมีการก าหนดเขตการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าด้วยนวัตกรรมการประหยัดพลังงานและต้นทุน
การเกษตร 

๒) คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรให้
มากขึ้นโดยการส่งเสริมการจัดท าโซนนิ่ง เพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบ การรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะนาข้าวไว้ให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรทางอาหารที่มั่นคง รวมถึงการก าหนดเขตการใช้พ้ืนที่ท า
การเกษตรที่เหมาะสม และการสนับสนุนให้ท าการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ ปริมาณน้ า และความ
ต้องการของตลาดในพ้ืนที่ รวมทั้งการเร่งฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตร
ที่มีดินเสื่อมในบางพ้ืนที่ เพ่ือการลดความรุนแรงที่จะเกิดในอนาคต และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพ
ดีอย่างทั่วถึงและราคาที่เป็นธรรม อาทิ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย  

 
๓) ยกระดับขีดความสามารถทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการ

รวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดย 

 การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base)  และการปรับ
ระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความ
ปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดย
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทางเลือกและ
ก าหนดกระบวนการในการศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม  

 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาของจังหวัดและจากกลุ่มจังหวัด เพ่ือการวิจัยพัฒนาปัจจัย
การผลิตด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะปลูกของจังหวัด และการวิจัยและพัฒนา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยเฉพาะส าหรับนาข้าว ไม้ผล ไม้ดอก ประมง มะพร้าวน้ าหอม พืชผัก และไร่
อ้อยของจังหวัดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  

 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูปใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของการปศุสัตว์ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงได้ ให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โคเนื้อ โคนม ระดับชาติ และนานาชาติแบบครบวงจรในพ้ืนที่ของ
จังหวัด 

 

๔) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม เช่น จัดท าแปลงต้นแบบผ่าน
ศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพ้ืนที่ในระดับอ าเภอ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลใน
รูปแบบการจัดการนาข้าว แปลงไม้ผล แปลงไม้ดอกไม้ประดับ แปลงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์มปศุสัตว์ ที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยี 
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๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าตลอดลุ่มแม่น้ าหลัก ทั้งแหล่งน้ าต้นทุน สร้างแก้มลิง 
ระบบส่งน้ าแบบท่อ การปรับปรุงระบบส่งน้ าในพ้ืนที่เกษตร การใช้น้ าชลประทาน การพัฒนาระบบการสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าในแปลงเกษตร การขุดลอกสระน้ าในแปลงเกษตร และการลดอัตราสูญเสียการใช้น้ า โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลแหล่งน้ าและพ้ืนที่ชลประทานที่มีอยู่แล้วให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริหารจัดการเก็บกักน้ าที่ไหลออกจากระบบชลประทานให้คงอยู่ในพ้ืนที่ 
เพ่ือลดการสูญเสียน้ า รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในจัดท าระบบส่งน้ าแบบท่อจากเขื่อนศรีนครินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี มาใช้เพ่ือการชลประทานภายในจังหวัด แก้มลิงเก็บน้ าใต้ดินทั้งในและนอกเขตชลประทาน
เพ่ือส ารองน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพ่ิมน้ าต้นทุนและการกระจายน้ าสู่พื้นที่เกษตร  

๖) การส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชในบริเวณคันคูคลอง และล าน้ าหลัก เพ่ือลดปัญหาการ
พังทลายของหน้าดิน และการป้องกันการกัดเซาะการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าทาง
ธรรมชาติเพ่ือรองรับการเกษตร 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเมืองอาหาร เมือง

สมุนไพรระดับสากล 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
รองรับการเป็นเมืองอาหารมาตรฐานโลกทั้งในกลุ่มสินค้า สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา รวมถึงการ
ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศอย่างทั่วถึง  

 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัย เพ่ือสร้างคุณค่า มูลค่าเพ่ิมของผลผลิต และใส่ใจในการบริโภคของประชาชน และลูกค้าของจังหวัด โดย 

 การพัฒนาสินค้าเกษตรที่โดดเด่นให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ให้มีมาตรฐานที่เป็นที่
เชื่อมั่นของตลาดในระเทศ และต่างประเทศ เน้นการจัดการการผลิตแบบมีมาตรฐานครบวงจร และการพัฒนา
ผลผลิตรองรับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะโดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน  

 ส่งเสริมการตรวจสอบความปลอดภัยของผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร  และจัด
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานในพ้ืนที่บริเวณจุดรวบรวมและกระจายสินค้าของ
จังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อม่ันของผู้บริโภค 

 การสร้างสรรค์หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ อาทิ 
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล อาหารส าหรับผู้สูงอายุ อาหารส าหรับผู้
รักสุขภาพ อาหารส าหรับผู้รักษาความงาม และการดูแลร่างกาย สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม และสินค้า
เกษตรในกลุ่ม Product Champion 

 การพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจใน
การปรับปรุงการผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  

 ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับเด็กในวัยเรียนเพ่ือเพ่ิมสุข
ภาวะและศักยภาพการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักในการบริโภคอาหารและโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาวะ
ของเยาวชนในพื้นท่ี  
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๓) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด เพ่ืออาหารปลอดภัยอย่างจริงจังและ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในระดับประเทศ โดย 

 ส่งเสริมสนับสนุนส่วนราชการ สถาบันการศึกษาในการสร้างสรรค์กลไก เพ่ือการ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านมาตรการการสนับสนุนทรัพยากรของ
จังหวัด เพื่อการจูงใจในการท าการเกษตรปลอดภัย เพ่ือหนุนเสริมเมืองอาหารคุณภาพ 

 การส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า
เกษตรที่ใช้สารเคมี ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการตลาดที่อุดหนุนจากทรัพยากรของจังหวัดโดยตรง พร้อมทั้ง
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภคในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างกระแสการบริโภคหนุนเสริม
การผลิต  

๔) ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมอาหารบางประเภทที่มีศักยภาพ 
เน้นการจัดท า Zoning  ระบบเกษตรอินทรีย์ทั้งนาข้าว ไร่อ้อย พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ปศุสัตว์ และ
การส่งเสริมการจัดการผลผลิตสมุนไพรของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมทั้งส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการ Zoning ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

๕) การเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรของจังหวัดและการรวมกลุ่มให้เป็นกลไกหลัก
ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์
เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพ้ืนที่ เน้นการส่งเสริม 

 การขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด และอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศท่ีเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด  

 การขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐการลงทุน
แบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน และการท าเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
ความเป็นธรรม  

 การเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตร เสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้
เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าได้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

 การน าระบบคลัสเตอร์มาใช้พัฒนาเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรในจังหวัดราชบุรี 

 

๖) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ เพ่ือเกษตรอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning) โดย 

 การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร รองรับการท าการเกษตร
นาข้าว พืชผัก ไม้ผล ไม้ประดับ สมุนไพร การปศุสัตว์ในจังหวัด  

 ส่งเสริม และให้การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือการปรับปรุงการผลิต และ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจ าเป็นด้านการเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบภูมิสารสนเทศในการวาง
แผนการผลิตตลอดห่วงโซ่  

 ส่งเสริมการท าเกษตรแบบประณีตที่ต้องใช้องค์ความรู้ ควบคู่กับการวางแผนและ
การจัดการอย่างเป็นระบบ มีความเอาใจใส่ และใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งค านึงถึง
ระบบนิเวศ 

 ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
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 การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมไปสู่การท าเกษตรทางเลือกอ่ืนๆ  
 

๗) ส่งเสริมรูปแบบการท าเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต การบริหารจัดการ
การตลาด และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน 

 เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริมการท าเกษตรนาข้าว พืชไร่ 
พืชผัก พืชสมุนไพร แปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นย าสูงในพื้นที่ท่ีเหมาะสม  

 ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน 
๘) ผลักดันอุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมงครบวงจรอย่างยั่งยืนเน้นการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาศักยภาพเกษตร กลุ่มเกษตร การพัฒนาการแปรรูป 
และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านปศุสัตว์ และประมง โดยเฉพาะฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามให้จังหวัด
ราชบุรีเป็นศูนย์กลางสัตว์น้ าสวยงามระดับประเทศและนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ รองรับการเกษตร
แห่งยุคดิจิทัล และการเกษตรแห่งอนาคต 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาวิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ใน
กระบวนการผลิต ทั้งก่อนการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและในกระบวนการแปรรูป เพ่ือให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะในนาข้าว และพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก  
ปศุสัตว์ และประมง เพ่ือการหนุนเสริมเกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัด และสนับสนุนการถอดบทเรียนจาก
ปราชญ์การเกษตรเพ่ือการพัฒนาต่อยอด การพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงเกษตรเพ่ือการพัฒนา
ความรู้นวัตกรรมเชิงพื้นที ่

 

๒) สนับสนุนการพัฒนาความรู้ นวัตกรรมเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยน าผลการวิจัย
และพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดบนพ้ืนฐานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาคเกษตรกร 
ภาคเอกชน และภาครัฐ ในกลุ่มข้าว ผัก ไม้ผล พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ ปลาสวยงาม และพืชเศรษฐกิจ 

 

๓) การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบ
วงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด สร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับ 
ตลอดจนมีการเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคการผลิตอ่ืน    

 

๔) พัฒนาความรู้ เพ่ือสนับสนุนการสร้างกลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร 
ได้แก่ การน าแนวทางการพัฒนาระดับประเทศมาใช้ในจังหวัด เพ่ือการพัฒนาระบบตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า การสร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า ส าหรับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด การพัฒนา
ระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้ การสนับสนุนส่วนราชการ ธนาคารรัฐเพ่ือการสนับสนุน
เงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น 
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๕) การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการใช้ประโยชน์จากสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศเมียนมาร์ เพื่อการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ และการแปรรูปสร้างมูลค่าและโอกาสในด้าน
การตลาดจากการส่งออกท้ังในและนอกภูมิภาคอาเซียน  

 

๖) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการเกษตรในยุคอนาคต การพัฒนา
แพลตฟอร์มเพ่ือการตลาดผลผลิตทางการเกษตรเป็นการเฉพาะ การส่งเสริมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
พัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร การส่งเสริมการใช้สื่อสังคมในการ
สื่อสาร การท าการตลาดผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการเกษตรโซนนิ่ง 
การน าระบบดิจิทัลเพื่อการเสริมสร้างการผลิต Agri Map Online 

๗) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการยกระดับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใน
การบริหารจัดการภาคเกษตร โดยส่งเสริมขีดความสามารถที่เน้นการพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทาน 
ด้านการเกษตรของจังหวัด ในกลุ่มเกษตรนาข้าว ไม้ผล ไร่อ้อย ปศุสัตว์ ไม้ประดับให้มีความถูกต้อง แม่นย า 
เชื่อถือได้และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนด้านการเกษตร โดยการจัดท าธนาคารข้อมูลและ
สารสนเทศกลางด้านการเกษตรแบบครบวงจร รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนาระบบเตือนภัยการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  

 

๘) การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการยกระดับเกษตรยุคดิจิทัล โดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร  เช่น ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภค
ปลอดภัย เป็นต้น ทั้งใช้นวัตกรรมในด้านการผลิต การแปรรูป 

 

๙) สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งน้ า และแก้มลิงเ พ่ือ
รองรับการพัฒนาการเกษตร 

 

๑๐) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการยกระดับสู่อุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการ
พัฒนาการเกษตรปลอดภัย สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือลดและทดแทนการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร 
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรเชิงพาณิชย์  
 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั่วทุกพื้นที่เพื่อความม่ันคงทางอาหาร และการเกษตรที่พึ่งตนเอง 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตรในระดับจังหวัด และอ าเภอ
มีส่วนร่วมคิดร่วมท าและเป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตน โดยภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและเชื่อมโยงการด าเนินการกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งสร้างศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่มีความ
ทันสมัยให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ ทั้งด้านนาข้าว ไม้ผล พืชผักผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และปศุสัตว์ 

 

๒) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ทั้งใน
รูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการท า
เกษตรกรรมตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัด
ในการขับเคลื่อน และการปรับกลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่จ าเป็นในการท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
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อาทิ การสร้างปราชญ์ตามศาสตร์พระราชา และคัดเลือกต้นแบบเกษตรพอเพียงให้เป็นตัวอย่างของแต่ละ
ชุมชน เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรในชุมชน  

 

๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการท าการเกษตรสีเขียวตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหาร การผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน เน้นการควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตร ในสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้สารเคมีการเกษตรอย่างเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ เพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์
พ้ืนเมือง (ไก่พ้ืนเมือง) 

๔) จัดท าสื่อดิจิทัลเพ่ือการเกษตรตามศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เยาวชน นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรตามแนวคิดหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรเพ่ือคุณภาพชีวิต การส่งเสริมกิจกรรมหลุมพอเพียง
ในครัวเรือน พืชผักสวนครัวในครัวเรือน แปลงเกษตรชุมชนเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน การพัฒนาการเกษตร
ในชุมชนเมือง และในโรงแรมรีสอร์ท เพ่ืออาหารปลอดภัย และส่งเสริมการท าการเกษตรในหลักเกษตรทฤษฎี
ใหม่และการส่งเสริมการเกษตรเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนกลุ่มเปาะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตนเอง และมีสมรรถนะที่เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้ 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) สร้างบุคลากรด้านการเกษตรของจังหวัด โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือด าเนิน
นโยบายบัณฑิตคืนถิ่นการสร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรคนรุ่นใหม่ในกลุ่มไม้ผล ประมง การปลูกพืชผัก 
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปศุสัตว์ เป็นต้น ที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างเกษตรกรที่มีความรู้
และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการที่สามารถปรับตัวได้ทัน
ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

๒) การสนับสนุนการสร้างและการรวมกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่องให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร  สามารถบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ าถึงการแปรรูปและการตลาด และเปิดโอกาสให้บุตร
ของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตร มีทัศนคติและความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นล าดับแรก 
ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแล
สวัสดิการชาวนา ควบคู่กับการสนับสนุนการเพ่ิมรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร 

 

๓) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer) เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตรและปราชญ์ขาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเข้าถึงแหล่ง
สินเชื่อ เพ่ือการเกษตรให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ลูกหลานเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่มีความมุ่งมั่นจะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

 

๔) พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) โดย 
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 พัฒนากระบวนการทางความคิดของเกษตรกรไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ เน้นการน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดความคิดในการพัฒนาการผลิตไปสู่การแปรรูปขั้นต้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตร การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
รวมถึงการบริหารการตลาดตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัด และตลาดต่างประเทศ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา 
รวมทั้งการถอดบทเรียนและน าข้อเท็จจริงเป็นตัวอย่าง และสนับสนุนการศึกษาดูงานเกษตรกรตัวอย่างที่
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 

 พัฒนาศักยภาพศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายฐานองค์ความรู้จาก 
ปราชญ์ชาวบ้านไปสู่เกษตรกรและชุมชนเครือข่ายอ่ืนๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรีให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกต าบล ประชาสัมพันธ์เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จให้มากข้ึน  

 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตร (Smart Group) เป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์ และสถาบันเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดราชบุรีเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตร 

 

๕) สร้างหลักประกันการเกษตรของจังหวัดในอนาคต ว่าจะมีเกษตรกรคุณภาพสานงาน
ทางการเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืน โดย 

 สร้างมาตรการจูงใจในการเป็นเกษตรด้วยกลไกของภาครัฐ เอกชนในจังหวัด เช่น 
สิทธิพิเศษในการได้รับบริการพิเศษของรัฐ ส่วนลดในการซื้อสินค้าจากภาคเอกชน เป็นต้น 

 การสนับสนุนการขยายผลแปลงเกษตรแนวใหม่ เพ่ือสร้างแรงจูงใจทางการเกษตร 
มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรเชิงธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ 

 การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาแปลงเกษตรให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว (Smart Farm) 

 การส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดลูกหลานเกษตรกร การสร้างแรงจูงใจโดยการใช้
สวัสดิการรัฐ  

 การส่งเสริมคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกร โดยการสร้างภาพลักษณ์ คุณค่า มูลค่า
แบบครบห่วงโซ่คุณค่า เน้นการสร้างเป้าหมายเกษตรกรมืออาชีพในทุกต าบล 

๖) เพ่ิมประสิทธิภาพการพ่ึงตนเองของเกษตรกรในด้านการจัดการแปลงเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสูง (Smart Farming) โดย 

 การพัฒนาศักยภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน ให้มีโรงปุ๋ยในชุมชนทุกต าบล 
เพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตร และให้ประชาชนเข้าถึงวัตถุดิบและเสริมสร้างผลผลิตเกษตรปลอดภัย 

 ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ของชุมชน (สัตว์น้ าสวยงาม โคเนื้อ โคนม)  
 ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้และเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางระบบบริหารจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม แบบครบวงจร หนุน
เสริมเศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานการเกษตร 
 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นแบรนด์ (Brand) ผลผลิตจากการเกษตร โดยการเน้น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ด้วยกลไกการรวมกลุ่ม และการพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยีส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร เพ่ือการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมูลค่าในกลุ่ม
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ไม้ผล สัตว์น้ า และสมุนไพร ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร ที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากฐานการเกษตร การพัฒนารูปแบบการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
ผลผลิต การสร้างแบรนด์จากผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนการพัฒนาสถาบันการเกษตรของจังหวัดสู่การ
บริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ์ เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง พัฒนาปรับปรุงดินเพ่ือรองรับการบริหารจั ดการ
พืชผัก ปศุสัตว์ ผักและไม้ผลพรีเมี่ยม ที่เป็นแบรนด์ของจังหวัด (Product Champion) 

 

๒) สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร มุ่งเสริมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงในระดับ
การส่งออก สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การเกษตรผ่านรูปแบบ
ของสหกรณ์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปและการสร้างมูลค่าจากการ
พัฒนาเป็นแบรนด์ผลผลิตการเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรราชบุรี -นานาชาติ  
ในกลุ่มสัตว์สวยงาม ไม้ผล ปศุสัตว์ไม้ดอกไม้ประดับ 

 

๓) สนับสนุน Start Upทางการเกษตรในระดับชุมชน เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถใน
การค้า การส่งเสริมการพัฒนาการค้าผลผลิตทางการเกษตรบนระบบดิจิทัล การพัฒนาการค้าการบริการด้วย
นวัตกรรม สร้างโอกาสในการสร้างบริการการค้าผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมสินค้าและบริการ
จากผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทย 
เพ่ือขยายฐานรายได้ โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว 

 

๔) สร้างตลาดสุขภาพด้วยสินค้าการเกษตรของจังหวัดโดยมุ่งแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
และผ่านการรับรองมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในสินค้าจากผู้บริโภค และอาศัยสื่อ
ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 

๕) การพัฒนาการตลาดดิจิทัล เพ่ือรองรับการกระจายสินค้า และการท าการตลาดผลผลิต
ทางการเกษตรของจังหวัดในรูปแบบของแพลตฟอร์มกลางของผลผลิตการเกษตร 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม จากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรสู่อุตสาหกรรม
การเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) เตรียมพร้อมองค์กรการเกษตรของจังหวัดสู่การเกษตรอุตสาหกรรม เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยกลไกการรวมกลุ่ม และการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร เพ่ือการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมูลค่า เช่น ในกลุ่มไม้ผล 
สัตว์น้ า ปศุสัตว์ และสมุนไพร ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร ที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากฐานการเกษตร การพัฒนารูปแบบการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
ผลผลิต การสร้างแบรนด์จากผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน
การเกษตรของจังหวัดสู่การบริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ์ เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อแบบครบวงจร โดยเน้น 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อเชิงการค้า และปริมาณแม่โค 

เพ่ือผลิตลูกโคสร้างฐานการผลิตโคเนื้อในแต่ละพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษา 
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และลดต้นทุนการผลิตให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับระบบการผลิตภายในแต่ละพ้ืนที่ 
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 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ และประสิทธิภาพด้านการแปรรูปสินค้าที่ผลิตจากเนื้อ
โคเกษตรกรต้องมีการปรับตัวโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่ม
เกษตรกร และสหกรณ์สามารถแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าที่ผลิตได้ และการจัดตั้งเป็นนิคม
อุตสาหกรรมปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมสับปะรด โดยเน้น 

 สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่ในเขตอ าเภอบ้านคา ปากท่อ 
จอมบึงและสวนผึ้ง จากการบริหารจัดการน้ าในด้านอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และพืชเกษตรอ่ืนๆ โดยมี
แหล่งน้ าส่วนหนึ่งสนับสนุนแหล่งผลิตสับปะรด เพ่ือการพัฒนาปริมาณ และคุณภาพผลผลิตรองรับ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 ส่งเสริมโรงงานแปรรูปสับปะรดในจังหวัดในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสู่หลักการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางลดต้นทุนการผลิต เพ่ือหนุนเสริมทางรายได้
แก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการผลผลิตเพ่ือป้อนสู่โรงงาน การพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์การเกษตร 

 ส ารวจข้อมูลการแปรรูปสับปะรด การสร้างมูลค่าเพ่ิม ด าเนินการด้านการตลาด
ผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ 

 สร้างมาตรการกลไกระดับจังหวัดเพ่ือติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดและราคา
สับปะรด และประสานงานกับโรงงานแปรรูปในจังหวัด และกลุ่มเกษตรกรในแหล่งผลิตสับปะรดที่ส าคัญของ
จังหวัด เพื่อเป็นเครือข่ายในการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการตลาด 

 การเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการตลาด การส่งออกของอุตสาหกรรมการเกษตร
ของจังหวัด เพ่ือให้จังหวัด เพ่ือให้จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยง จ าหน่ายปลาสวยงามใน
ระดับประเทศและนานาชาติ จัดสร้างตลาดปลาสวยงามที่ทันสมัย ครบวงจรในจังหวัดราชบุรี พร้อมส่งเสริม
การสร้างกิจกรรมการเกษตรในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าแบบครบวงจร 

๔) ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมประมงน้ าจืดครบวงจร และส่งเสริมการผลิต/พัฒนาปลา
สวยงาม เพ่ือการค้าและการส่งออก มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดปลาสวยงามให้เป็นที่รู้จัก และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับประเทศและนานาชาติ   

๕) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งอุตสาหกรรมสีเขียว  
การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน และให้การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในภาคการเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรม อาทิ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ การสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การแปลงมูลสัตว์เป็น
พลังงานชีวภาพ 

 
๖. แผนงานโครงการและผู้รับผิดชอบ 

๑) โครงการเมืองเกษตรสีเขียวที่ย่ังยืนเพื่อเศรษฐกิจเพิ่มค่า 

สถานีพัฒนาที่ดิน,ชลประทาน ,เกษตรจังหวัด,มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง,ประมงจังหวัด,สหกรณ์
จังหวัด,เกษตรและสหกรณ์จังหวัด,พาณิชย์จังหวัด,สาธารณสุข 

๒) โครงการเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าราชบุรี 
ประมงจังหวัดราชบุรี 

๓) โครงการราชบุรีเมืองปศุสัตว์ครบวงจร 

เกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์จังหวัด,อุตสาหกรรมจังหวัด,พาณิชย์จังหวัด,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
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๔) โครงการเกษตรเพื่อความม่ันคงทางอาหารกับคุณภาพชีวิต 

เกษตรจังหวัด,มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง,ประมงจังหวัด,โรงเรียน,อ าเภอ,โครงการพระราชด าริราชบุรี
,ท้องถิ่นจังหวัด,พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ฯ) 

๕) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแข่งขันได้ 
เกษตรจังหวัด,พลังงานจังหวัด,อุตสาหกรรมจังหวัด,พาณิชย์จังหวัด 

ดังแสดงความสัมพันธ์ของโครงการ และกิจกรรมตามหลักของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)ที่มี
กิจกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในตารางดังนี้ 
 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ กิจกรรม เพื่อการพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมือง
อาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างม่ันคง ด้วยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

โครงการ กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 
กิจกรรมต้นน้ า 
(Up Stream) 

กิจกรรมกลางน้ า 
(Main Stream) 

กิจกรรมปลายน้ า 
(Down Stream) 

๑. โครงการเมืองเกษตร
สีเขียวที่ย่ังยืนเพ่ือ
เศรษฐกิจเพ่ิมค่า 

๑) การพัฒนาและฟื้นฟูบ ารุงดิน 
เพื่อการเกษตรคุณภาพ 
๒) การพัฒนาและบ ารุงพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 
๓) ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้า 
๔) การศึกษาพันธุ์มะพรา้วน้ าหอม
จังหวัดราชบุร ี
๕) การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร 
๖) คลังข้อมูล และสารสนเทศกลาง
ด้านการเกษตรแบบครบวงจรจังหวัด
ราชบุร ี
๗) การสร้างเกษตรรุ่นใหม่และ
เกษตรมืออาชีพ 
๘) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ และ
สินค้าทีม่ีศักยภาพในการแข่งขันตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตร และ
สหกรณ ์
๙) การส่งเสริมการพัฒนาฟารม์
จระเข้ครบวงจร 
๑๐) การพัฒนาการเลีย้งกุ้งขาว 
แวนาไมท์ท่ีเปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม 

๑) ส่งเสริมการผลิตพืช
สมุนไพร (Brand ราชบุรี) 
๒) การจัดท าโซนนิ่งและ
เกษตรแปลงใหญ่ (มะพร้าว
น้ าหอม) 
๓) การพัฒนาผลผลิต
การเกษตรมาตรฐานคณุภาพ
ระดับส่งออก 
๔) ส่งเสริมการลดต้นทุนการ
ผลิต 
๕) พัฒนาแบรนด์กล้วยไม้
ราชบุรี 

๑) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการ
ผลิตมะพรา้วน้ าหอมเพื่อการ
ส่งออก(จัดซื้อห้องเย็น) 
๒) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
ทางการเกษตรในระบบดิจิทลั
ประจ าอ าเภอ (อ าเภอละแห่ง) 
๓) พัฒนาสวนมะพร้าวน้ าหอม GI 
เพื่อการพาณิชย์ 
๔) การจัดสร้างตลาดกลางพืชผัก 
ผลไม้ และสินค้าปศุสตัว์ราชบุร ี
๕) Road Show สินค้าวิสาหกิจ
ชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี 
๖) การพัฒนาการตลาดการเกษตร
บนระบบดจิิทัล 
๗) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 
๘) พัฒนาศักยภาพมาตรฐานการ
ผลิต 
๙) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดา้นการแพทย์
ทางเลือกและส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในการดูแลสุขภาพประชาชน 
๑๐) ปรับปรุงตอ่เติมอาคารรวบรวม
คัดแยกผลผลิตทางการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย 
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โครงการ กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 
กิจกรรมต้นน้ า 
(Up Stream) 

กิจกรรมกลางน้ า 
(Main Stream) 

กิจกรรมปลายน้ า 
(Down Stream) 

๒. โครงการเกษตร เพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหาร
กับคุณภาพชีวิต 

๑) การพัฒนาการท าเกษตรตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา 
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาในพระราชด าร ิ
๓) การส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ใน
ชุมชน 
๔) การส่งเสริมการจัดสรา้งตลาด 
สีเขียว อาหารปลอดภัยในชุมชน 

1) ศาสตร์ของพระราชา สู่
สัมมาชีพด้านสมุนไพร 
2) การเกษตรเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน 
3) การสร้างโอกาสทาง
การเกษตรแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และประชาชนกลุม่
เปาะบาง 

๑) อาหารปลอดภัย 
๒) การส่งเสริมการเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวด้านการเกษตรใน
โครงการพระราชด าร ิ

๓. โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และแข่งขันได้ 

๑) การส่งเสริมการผลิตผล ผลผลติ
ทางการเกษตร เพื่อโรงงาน
อุตสาหกรรม 
๒) การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยพลังงาน
สะอาด 
๓) การส่งเสรมิการส่งออกผลผลิต
จากอตุสาหกรรมการเกษตร 

๑) การพัฒนาคลังข้อมูลและ
สารสนเทศกลางด้าน
อุตสาหกรรมจังหวัดส่งเสริม
อุตสาหกรรมดิจิทัล 
๒) การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตรเชิง
พาณิชย ์
๓) การพัฒนาระบบโลจสิติกส์
ทางการเกษตรจากฟาร์มสู่
โรงงาน 
 

๑) การพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรสีเขยีว การเลี้ยงหมู
แบบครบวงจร 
๒) เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการของเสยีอันตรายในพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม 
๓) เพิ่มประสิทธิภาพโดยการน า
วิศวกรรมคณุค่า (Value 
Engineering, VE) ไปประยุกต ์
ใช้กับวิสาหกิจชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการ  

การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
 
 
 

๑. แนวคิดและหลักการ(Strategic Concept) 
 

เศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี นอกจากเชื่อมโยงกับการเกษตรแล้วยังมีภาคการค้า การบริการ และ 
การลงทุนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 172,591 ล้านบาท (พ.ศ. ๒๕61) 
แต่ปัญหา และความท้าทายในอนาคตของจังหวัด คือการสร้างโอกาสจากการพัฒนาของประเทศ และการเชื่อมโยง
การค้า การคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งการพัฒนาตาม
แนวนโยบายเศรษฐกิจเพ่ิมค่า และบริการที่มูลค่าสูงตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐และนอกจากนั้นจังหวัดยังมี
โอกาสจากด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงาม ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร เชิงนันทนาการ เชิงสุขภาพ และแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 2.11 ล้านคน ในปี ๒๕60 เพ่ิมเป็น 
2.25 ล้านคน ในปี ๒๕๕๙ รายได้จากการท่องเที่ยว 4,197.70 ล้านบาท ความท้าทายของจังหวัดพัฒนา
บริการการท่องเที่ยวของจังหวัด เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อ และการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการจัดบริการ
ทางการแพทย์ตามนโยบายเศรษฐกิจ จากการขับเคลื่อนของประเด็นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพ่ือรองรับ
กลุ่มที่มีก าลังซื้อ โดยเฉพาะทางการแพทย์ที่มีมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ระยะเวลาแก่ผู้บริการจากประเทศ
เพ่ือนบ้านมาใช้บริการได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่ามารักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพได้ถึง ๙๐ วัน และให้เวลาแก่ผู้ใช้บริการ
จากยุโรป ญี่ปุ่น ถึง ๑๐ ปี ซึ่งจะเป็นโอกาสส าคัญในการพัฒนาบริการการแพทย์พรีเมี่ยมของจังหวัด 
 (New S Curve) และนอกจากนั้นโอกาสจากการพัฒนาบริการที่มีมูลค่าสูงของจังหวัด ทั้งจากบริการทาง
การแพทย์ โอกาสจากการพัฒนาการค้าโดยการสร้างแหล่งการค้า การสร้างเศรษฐกิจในชุ มชนจากภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงกับการโลจิสติกส์ก็เป็นเป้าหมายส าคัญของจังหวัดเช่นเดียวกัน 
 
๒. วัตถุประสงค์(Strategic Objective) 

1) เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าการค้าของจังหวัดให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว และเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวล
รวมเฉลี่ยจากภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

2) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของนักลงทุน ผู้ประกอบการค้า องค์กรการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง
และแข่งขันได้  

3) เพ่ือพัฒนาเมืองการค้า และแหล่งเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล หนุนเสริม
การกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 

4) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก การสร้างงาน อาชีพ และรายได้
แก่ชุมชน ประชาชน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
รองรับการเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ 
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๓. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
1) จังหวัดราชบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้มแข็งมี

คุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง 

2) ผู้ประกอบการค้าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง  
จังหวัดราชบุรีมีความพร้อมในการพัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย (Trading City) 

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

ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 
5) ระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการ

เติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ 
6) จังหวัดราชบุรีมีความเติบโตในการพัฒนาการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

 
๔. ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ (Key Performance  Indicator and Target) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
 

ผลงานที่ผ่าน
มา 

(พ.ศ.๒๕๕๙) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
พ.ศ. 

๒๕๖๓ 
พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
พ.ศ. 

๒๕๖5 
 
๑. จังหวัดราชบรุีมี
รายได้จากการ
ท่องเท่ียวที่เติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวเข้มแข็งมี
คุณภาพ ประชาชนมี
งานอาชีพ เศรษฐกิจ
ฐานการท่องเท่ียว และ
การบรกิารมั่นคง 

๑.๑ จ านวน
นักท่องเที่ยว 
- ชาวไทย 
- ชาวต่างชาติ 
 

 
 
๗๒๑,๕๒๘คน 
๑๐,๕๑๖ คน 

 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
 

๘๗๐,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

 
 

๘๙๐,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

 
 

๙๑๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

 
 

930,000 
21,000 

๑.๒ จ านวนการจ้าง
งานในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและ
บริการของจังหวัด 
 

(พ.ศ.๒๕๖๐)
๔๖,๕๑๔ 

๕๑,๕๑๔ ๕๕,๕๑๔ ๖๑,๑๑๔ ๖๔,๕๑๔ 67,914 

๑.๓ จ านวนรายได้
รวมจากการ
ท่องเที่ยว 
- ชาวไทย 
 
- ชาวต่างชาติ 

 
 
๒,๗๑๐.๗๗
ล้านบาท 
๑๐๗.๗๐  
ล้านบาท 

 
 

๓,๐๐๐ 
ล้านบาท 

๑๑๐  
ล้านบาท 

 
 

๓,๓๐๐ 
ล้านบาท 

๑๑๒  
ล้านบาท 

 
 

๓,๖๐๐ 
ล้านบาท 

๑๑๔  
ล้านบาท 

 
 

๓,๙๐๐ 
ล้านบาท 

๑๑๖  
ล้านบาท 

 
 

4,0๐๐ 
ล้านบาท 

๑30 
ล้านบาท 

๒. ผู้ประกอบการค้า
ของจังหวัด วิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมเข้มแข็ง  จังหวัด
ราชบรุีมีความพร้อมใน
การพัฒนาสู่จังหวัด
แห่งการค้าขาย 
(Trading City) 

๒.๑ จ านวน
วิสาหกิจชุมชนท่ี
ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการเป็น 
SME ในระดับ
ส่งออก 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
 

ผลงานที่ผ่าน
มา 

(พ.ศ.๒๕๕๙) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
พ.ศ. 

๒๕๖๓ 
พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
พ.ศ. 

๒๕๖5 
๓. เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ประชาชนมี
งาน อาชีพ และรายได้ 

๓.๑ จ านวนรายได้
รวมของการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP  

๖,๙๐๔.๘๗ 
ล้านบาท 

๗,๕๐๐ 
ล้านบาท 

๘,๐๐๐ 
ล้านบาท 

๘,๕๐๐ 
ล้านบาท 

๙,๐๐๐ 
ล้านบาท 

๙,5๐๐ 
ล้านบาท 

       
๔. จังหวัดราชบุรีมี
นวัตกรรมทางการค้า 
การลงทุน การบริการ 
รองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ทาง
เศรษฐกิจ และการ
พัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 

๔.๑ จ านวน
ผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนการคา้ผ่าน
ระบบดิจิทลั 

N/A - - ๕  
ราย 

๑๐  
ราย 

๑5 
ราย 

๕. ระบบการคมนาคม  
การขนส่ง การโลจิ
สติกส์มีความปลอดภัย 
เชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ รองรับการ
เติบโตของเมือง และ
การเชื่อมโยงนานาชาติ 

๕.๑ จ านวน
ระยะทาง(กม.)การ
คมนาคมทางบกท่ี
ได้รับการจัดสรา้ง
เพื่อรองรับการ
เติบโตของจังหวัด 

N/A ๕ ๑๑ ๑๕ ๒๑ 30 

๖. จังหวัดราชบุรีมี
ความเติบโตในการ
พัฒนาการค้าชายแดน
เพ่ิมขึ้น 

๖.๑ ความส าเร็จใน
การผลักดันการ
พัฒนาการค้า
ชายแดน 

N/A - มีแผนงาน
และ

รายงาน
การศึกษา

ความ
เป็นไปได้
ในการ

พัฒนาการ
ค้า

ชายแดน 

มีกิจกรรม
การค้า
ชุมชน

ระหว่าง
ประเทศ 

มีกิจกรรม
การค้า
ชุมชน

ระหว่าง
ประเทศ 

มีกิจกรรม
การค้า
ชุมชน

ระหว่าง
ประเทศ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

10 

 
 

๕. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement)   

 กลยุทธ์ที่ ๑เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เติบโตจากชุมชน เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวอาเซียนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีมูลค่าสูง 
 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ โดย 
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 เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อม ในการพัฒนาธุรกิจรีสอร์ท โรงแรม และร้านอาหารให้มีมาตรฐานของกิจการที่ดี   
เน้นการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงแบบครบวงจร มีที่ปรึกษาให้ค าแนะน า เพ่ือการเปลี่ยน
ระบบการบริหารจัดการ และการบริการที่มีมาตรฐานที่แข่งขันได้ และรองรับการยกระดับการท่องเที่ยวของ
จังหวัด เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  

 พัฒนาทักษะการบริการในกลุ่มผู้ให้บริการ เน้นการยกระดับแรงงานในพ้ืนที่ และ
การให้โอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานผู้สูงอายุสู่ผู้ให้บริการที่มีจิตวิญญาณการบริการ และความรักในพ้ืนที่ 
ส่งเสริมสถานประกอบการน าร่องในการน าผู้สูงอายุสู่การบริการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวใน
ชุมชน  

 จัดระเบียบแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะการบริการ เพ่ือการจัดระเบียบการท างาน การพัฒนาคุณภาพการท างาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประเทศเพ่ือนบ้าน และการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองในการเข้าสู่การบริการการท่องเที่ยว  

 ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ เข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับนานาชาติ การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการท่องเที่ยว (Travel Agent) เพ่ือการเปิด
โอกาสทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่ทันสมัย การพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางการ
ท่องเที่ยว การพัฒนารีสอร์ทยุคใหม่ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพ่ือเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่  

 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ประสบ
ความส าเร็จ หรือนักลงทุน ที่เป็นรายใหญ่ เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน
ในรูปแบบ (Business Social Enterprise)  

 

๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิงประวัติศาสตร์ 
ประเพณี จิตวิญญาณ และการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง มีมาตรฐาน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์จังหวัด โดย 

 ส่งเสริมแปลงเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัด เพ่ือพัฒนาเป็นอุทยานการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร จัดระบบนิเวศการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีคุณภาพครบวงจร (Agri-Park Resort ) พร้อมเชื่อมโยง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข น า ด ใ ห ญ่  พั ฒ น า บ ริ ก า ร ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในฟาร์มการเกษตรของจังหวัดแบบครบวงจรเพ่ือการกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมที่เป็น
นวัตกรรม และเป็นกิจกรรมที่มูลค่าเพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยว  

 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน การรวมกลุ่มชุมชน เป็นชุมชนเกษตร
ท่องเที่ยว พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการท าการตลาดโดยตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาการตลาดในรูปแบบ
ดิจิทัล การพัฒนาขีดความสามารถผู้ให้บริการในชุมชนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการวิ่งเขาประทับช้าง เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการวิ่งตามแนวธรรมชาติ 

 จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ และการสร้างระบบ
การตลาดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะโซนกาญจนบุรี เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่
พ้ืนที่ให้มากขึ้น ส่งเสริมการจัดงานมหกรรมการค้า งานพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ เพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น 
การจัดงานวันสับปะรดบ้านคา งานมหกรรมพืชผัก ผลไม้ อ าเภอบางแพ เป็นต้น 

 พัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ป่า และนิเวศป่าเขาของจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพ สร้างระบบการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ เส้นทางการเดินชมธรรมชาติที่เข้าถึง (ค านึงถึงธรรมชาติ) 
ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กับการปั่นจักรยาน สนับสนุนให้จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะบริเวณอ าเภอ
สวนผึ้งมีแหล่งปั่นจักรยานที่ดีในระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานประจ าปี  
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 เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการการสาธารณสุข เพ่ือหนุนเสริมการท่องเที่ยว
คุณภาพของจังหวัด สร้างระบบ Hearty Trip and Healthy Resort โดยการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ
ผู้ประกอบการและพนักงานให้มีทักษะและผ่านการประเมินคุณลักษณะและมาตรฐานจาก EMS, Food 
Safety และสร้างระบบ  Emergency Medical Service โดยการอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะด้าน EMS และการ
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและอาชีวอนามัยในแรงงาน อบรมภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
หน่วยงาน ให้มีความรู้ ทักษะ และแนวปฏิบัติในการจัดการด้านความปลอดภัยในเส้นทางพ้ืนที่ท่องเที่ยว  
พร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนอุบัติภัยทางถนนในแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัดสร้างศูนย์บริการ
สุขภาพท่องเที่ยวอาเซียนที่อ าเภอสวนผึ้ง และสร้างศูนย์บริการแพทย์อาเซียนที่โรงพยาบาลราชบุรี เพ่ือการ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการทางสุขภาพ การพัฒนาระบบเคลม  พัฒนาโครงสร้าง
โรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลรองรับบริการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบพรีเมี่ยม รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
ส่งเสริมการบริการสุขภาพแพทย์แผนไทยและสปาโดยเชื่อมโยงกิจกรรมสุขภาพกับการบริการของโรงแรมและ
รีสอร์ท 

 พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่เข้มแข็ง 
สร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยว จากการจัดการวัฒนธรรมอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม 
ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (วัดทุ่งหญ้าคมบาง ต.ดอนแร่)เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัด 

 รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านศิลปะ ทั้งที่เป็นศิลปะร่วมสมัยและศิลปะดั้งเดิม
ของท้องถิ่น เพ่ือน ามาบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและถ่ายทอดสู่บุคลากรในด้านศิลปะเพ่ือน าไปต่อ
ยอดในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอุทยานวัฒนธรรมราชบุรี ที่มีมาตรฐานและทันสมัย เน้นการส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งใหม่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 พัฒนาและสร้างจ านวนบุคลากรด้านงานศิลปะในจังหวัดให้มากขึ้น โดยมุ่งหวังให้
บุคลากรเหล่านี้ เป็นผู้ริเริ่ม ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ รวมไปถึงช่วยการถ่ายทอด
องค์ความรู้นั้นสู่ชุมชน และคนในท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิม เข้ากับการออกแบบ
สมัยใหม่ ท าให้เกิดชิ้นงานที่สร้างมูลค่าได้ในทางเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ จังหวัดราชบุรี เช่น การ
พัฒนาศิลปะโอ่งมังกรราชบุรีด้วยศิลปะเพ่ิมค่า และการพัฒนาช่างจัดสวนราชบุรีให้เป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ เป็นต้น 

 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลงานด้านศิลปะของจังหวัดราชบุรีให้มีความ
หลากหลาย มีความแตกต่าง มีความคิดสร้างสรรค์  และสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี   
สร้างให้ผลิตภัณฑ์และผลงานด้านศิลปะของจังหวัดราชบุรีมีชื่อเสียง ทั้งในด้านคุณภาพ ความหลากหลาย มี
ความแตกต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ และสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี เน้นการสร้าง รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์และผลงานทางศิลปะให้มากขึ้น พัฒนาแนวความคิดตามวิสัยทัศน์จากมุมมองที่หลากหลายจากผู้มี
ประสบการณ์และมีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดราชบุรี สร้างแบรนด์ของจังหวัดราชบุรีให้มีชื่อเสียงในฐานะ “เมือง
แห่งศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ” เน้นการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรีให้มากขึ้นสร้างมูลค่าในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการของจังหวัดราชบุรีให้มากขึ้น 

 

๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่อาเซียน โดย 
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 ส่งเสริมการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพ่ือการดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิ สร้างศิลปะขนาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่และมีศักยภาพในการจูงใจการท่องเที่ยวอาเซียนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ การสร้าง Land Mark เมืองในบริเวณเมือง และแหล่งท่องเที่ยวอาเซียน เพ่ือการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดท าซุ้มประตูเมือง เป็นต้น  

 การพัฒนาพ้ืนที่ชุมทางหนองปลาดุก อ าเภอบ้านโป่ง รองรับการเมืองน่าอยู่เชื่อมโยง
กับอาเซียน 

 ปรับปรุง พัฒนา และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และสร้างสรรค์พ้ืนที่ท่องเที่ยวใหม่  
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่หัวหิน กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร เช่น การท่องเที่ยวผจญภัยในนิเวศป่าเขา 
การท่องเที่ยวทางน้ า การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการท่องเที่ยวนิเวศป่าเขา การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศ
ที่สวยงาม สนับสนุนการจัดพื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มท้ังระดับประเทศ และนานาชาติ  

 การพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวเดิม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
กลุ่มมีก าลังซื้อจากประเทศต่างๆ เน้นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และการดูแลสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกันกับแหล่งอื่น   

 ปรับปรุง ฟ้ืนฟูและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด เช่น พัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ปรับปรุงน้ าเสียในตลาดน้ าด าเนินสะดวก พร้อมยกระดับการจัดการพ้ืนที่รองรับการท่องเที่ยวของ
กลุ่มผู้มีก าลังซื้อ และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ โดยมุ่งพัฒนาในพื้นที่ ดังนี้  

 การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า 
 การพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวอาเซียนของจังหวัด เช่น ตลาดน้ า เป็นต้น  
 การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวสวนผึ้ง 
 การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวนิเวศป่าเขา 
 

๔) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้ประชาชนมีงานอาชีพและ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน โดย 

 สร้างมัคคุเทศก์ชุมชน โดยเน้นการสร้างความรู้ ทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน  
ผ่านการคัดเลือกและประเมินจากกลุ่มเป้าหมายที่มีขีดความสามารถผ่านเกณฑ์วัด การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งใน
การท่องเที่ยว โดยการก าหนดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่ Logo Branding ทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
และจัดให้มีชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก และท าเนียบมัคคุเทศก์ชุมชนที่ทุกหน่วยงานให้ความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจสามารถจ้างงานได้ 

 พัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยวในชุมชนที่มี เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ที่โดดเด่น พร้อมจัดกิจกรรม “Unseen” โดยการน าข้าราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน โรงเรียน ไปศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัดและให้มีการ
ประเมินความรู้เจตคติต่อภูมิปัญญาโดยมัคคุเทศก์ชุมชนที่ผ่านการอบรมเป็นผู้น าเที่ยว 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชนรองรับการท่องเที่ยว การรักษาวัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิตที่ดีงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวด้วยความสุขใจ 

 ส่งเสริมการเชื่อมโยงอาชีพชุมชนกับการท่องเที่ยว ให้มีแหล่งผลิต จ าหน่าย ในพื้นที่
การท่องเที่ยว ซุ้มสินค้าเมืองในแหล่งท่องเที่ยว สร้างศูนย์รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ ๕ ดาว เพื่อ
การข้ึนทะเบียน Data based สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด 
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 การยกระดับที่พัก รีสอร์ทโฮมสเตย์ชุมชนรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
อาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าของกิจการในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ต่างประเทศ การพัฒนาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน และค่านิยมในการบริการที่ดี และงดงาม จนเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

 ส่งเสริม สนับสนุน การน าตัวแทนทางการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และนานาชาติ  
เข้าเรียนรู้ ทดลองใช้บริการของการท่องเที่ยวชุมชนราชบุรี และพัฒนาระบบการตลาดท่องเที่ยวราชบุรี การ
ท่องเที่ยวของชุมชน การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือเข้าถึงสังคมการตลาดการ
ท่องเที่ยวในภาพกว้าง 

๕) เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือรักษาตลาดการท่องเที่ยวเดิม 
และสร้างตลาดการท่องเที่ยวใหม่ โดย 

 จัดท าสื่อดิจิทัล เพ่ือการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญใน
รูปแบบหลากหลายภาษา พร้อมจัดท า Platform digital เพ่ือการท่องเที่ยว บนเว็บไซต์ของจังหวัด เพ่ือการ
ขายงานการท่องเที่ยวทุกเดือนตลอดทั้งปี อย่างเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และมีการเชื่อมโยงเชิ งรุกสู่ตัวแทน
ท่องเที่ยว 

 สร้างโอกาสที่แตกต่างในการพัฒนาการท่องเที่ยวโรแมนติก ในพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง 
เพ่ือเจาะกลุ่มคู่รัก คู่แต่งงาน ท่องเที่ยวฮันนีมูนในพ้ืนที่สวนผึ้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานหินเขางูเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางโบราณคดี รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ใกล้เคียงของ
จังหวัด 

 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยการจัดท า
ระบบส าหรับติดตามนักท่องเที่ยว เพ่ือแสดงต าแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ของนักท่องเที่ยว เพ่ือ
เป็นการดูแลความปลอดภัย และเพ่ือสารสนเทศส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจะแสดงข้อมูลทั่วไปที่จ าเป็น
ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับระบบ e-money payment ตามนโยบายรัฐบาลในการใช้
จ่ายโดยไม่ต้องใช้เงินสด 
 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และเมืองการค้า 
ที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เช่น การบริการขนส่ง และ 
โลจิสติกส์ การค้าส่ง ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการก่อสร้าง และบริการสาธารณูปโภค ธุรกิจด้านการกีฬา   
บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการในระดับประเทศ และนานาชาติ (MICE) เป็นต้น โดยส่งเสริม 
การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจบริการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการให้
สามารถปรับตัวได้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานและ
ก าหนดให้มีมาตรฐานธุรกิจภาคบริการตามมาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพให้สนองตอบต่อความต้องการ
ของตลาดและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดความเชื่อมโยงกัน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่การท าธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุน และพัฒนาโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ที่เหมาะสม เพ่ือขยายตลาดสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 
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๒) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต อาทิ ธุรกิจ
บริการดิจิทัล การศึกษานานาชาติเชื่อมโยงอาเซียน ธุรกิจการตรวจสุขภาพ การฟ้ืนฟูและดูแลผู้สูงอายุ  
ส่งเสริมนวัตกรรมบริการของจังหวัดให้ก้าวไปสู่บริการที่ทันสมัยมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ 
เช่น กิจการ Cloud Service แอพพลิเคชั่นทางการเงินการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่างบูรณาการ และส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจ และกระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ โดยก าหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคบริการของจังหวัด ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมกันสนับสนุน และ
ส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการ ทั้งระบบควบคู่กับการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไปตาม
กรอบทิศทางและเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้รวม ทั้งจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคบริการในภาพรวมและธุรกิจบริการรายสาขาของจังหวัดที่มีศักยภาพในรูปแบบประชารัฐ 

 

๔) พัฒนาจังหวัดสู่เมืองการค้า พัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ของจังหวัดให้
เข้มแข็ง โดย 

 ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการค้าของจังหวัด เชื่อมโยงการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และนานาชาติ ให้การสนับสนุนการพัฒนากิจการของหอการค้า สภาอุตสาหกรรมในการ
ขับเคลื่อนการค้า การลงทุนของจังหวัดเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 

 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการค้า การสร้างพ้ืนที่ค้า ในจังหวัด อ าเภอ และต าบล  
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยเน้นการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้ ตระหนัก
และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมและผลักดันอุตสาหกรรม และ
เสริมสร้างความรู้ โดยจัดกิจกรรมเสริมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและจิต
วิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
Start Up ให้ประสบความส าเร็จและการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการได้เรียนรู้และการฝึกอบรมด้านการค้า
ชายแดนที่มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการในการแข่งขันและยกระดับธุรกิจเพ่ือเป็นคู่ค้ากับ
ชายแดน  

 ส่งเสริมผู้ประกอบการค้าการท าตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมความต้องการบริโภคสินค้า
ภายในจังหวัดและการส่งออกสินค้าจังหวัด สร้างตราสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์แสวงหาตลาดใหม่และขยาย
ตลาดการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการ
จัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษัทการค้าระหว่างประเทศและการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และ
ขายเป็นในการท าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 พัฒนาศักยภาพการค้าของพ่อค้า นักการพาณิชย์ สร้างนักประกอบการค้ารุ่นใหม่ 
ให้การสนับสนุนกิจการของหอการค้า ผ่านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาระดับประเทศ สร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสร้างทีมพ่อค้าเมืองราชบุรีที่เข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพจากฐานธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การ

สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับ
เศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิง
ทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ  
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว  

๒) สนับสนุน Start Up ในระดับชุมชน เ พ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการค้า  
การส่งเสริมการพัฒนาการค้าบนระบบดิจิทัล การพัฒนาการค้าการบริการด้วยนวัตกรรม  

๓) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย (๑) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิต
วิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตการ
จัดการการขายหรือเป็น Smart SMEs และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพึ่งตนเอง โดยสนับสนุนการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ  ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็น
ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการสร้างสังคมผู้ประกอบการ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ ทั้งในเรื่องการ
เข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนนวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและการตลาด 

๔) ก าหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตาม
กฎหมายและพัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและแข่งขันได้ 

๕) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วง
โซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ พร้อม
ทั้งสร้างมาตรการ เพ่ือจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในจังหวัดท ากิจกรรมการส่งเสริม
การค้าเพ่ือสังคม เป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วง
โซ่การผลิตของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

๖) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง เน้น
การสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ทางด้านบรรจุภัณฑ์  
การสร้างแบรนด์สินค้า การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าชุมชนแบบครบวงจร การส่งเสริมเทคโนโลยี
พลังงานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าชุมชน เพ่ือลดต้นทุนพลังงาน สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ
อบรมให้ความรู้เทคโนโลยีพลังงาน เพ่ือสร้างอาชีพตามนโยบายประชารัฐ และส่งเสริมการพัฒนาโซล่าเซลล์
เพ่ือการพ่ึงตนเองทางด้านพลังงาน 

๗) การสร้างแหล่งการค้า แหล่งเศรษฐกิจในชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ภูมิปัญญา และ
การค้าชายแดน สร้างโอกาสแก่ชุมชนในการเข้าถึงการสร้างงาน อาชีพ และรายได้จากการพัฒนาของประเทศ ภาค 
และจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าจากการสร้างวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
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การท่องเที่ยว จัดท าท าเนียบภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน พร้อมพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวในชุมชน และยกระดับสินค้าจาก
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ตามแนวทางดังนี้ 

- สร้างแบรนด์ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นตลาดเฉพาะหรือ Niche Market และพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐานด้านการผลิต การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการตลาด การสร้าง
เครอืข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยน แบ่งปันทักษะ และประสบการณ์ด้านการบริหาร 

- ส่งเสริมการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชาวจังหวัดราชบุรี โดยการจัดท าการ
จ าหน่ายผ่านระบบ E-commerce 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว รองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้า ทั้งการติดตามและเจรจา
แก้ไขปัญหามาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การใช้แนวทางการส่งเสริมการค้าที่กระทบต่อการค้าของ
จังหวัดราชบุรี การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการค้า การลงทุนที่จ าเป็นถูกต้องและทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีแหล่ง
ให้ค าปรึกษาทางการค้าในจังหวัดที่ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

๒) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และน า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจ ทั้งในภาคการผลิต การตลาด
การบริหารจัดการ การเงินและโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
พัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่มีความปลอดภัยการ
พัฒนาระบบรับรองผู้ซื้อ ผู้ขายที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือโดยเสรีเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาของประเทศ 
การสร้างโอกาสทางการตลาดจากระบบดิจิทัลในแพลตฟอร์มการค้าของราชบุรี เพ่ือการแสวงหาโอกาส
ทางการค้าจากนานาชาติ 

๓) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงตามแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาคและพัฒนาสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการของไทยในระดับสากล เพ่ือให้สามารถริเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศได้ และให้การสนับสนุนทาง
วิชาการกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนากฎระเบียบและบุคลากรด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนาการค้าชายแดนร่วมกันในอนาคต 

๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการส่งเสริม
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บริหารจัดการการสร้างแบรนด์ของจังหวัด เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกิจสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงาน โดยกลไกหอการค้า สภา
อุตสาหกรรม สภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ของจังหวัด เพ่ือการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็น
ข้อจ ากัดและเป็นอุปสรรคทางการค้า/การลงทุนภายใต้การด าเนินงานของจังหวัด และสะท้อนสู่ระดับประเทศ  
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๖) ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีศักยภาพทางการค้า ขับเคลื่อนสู่การเปิดประตูการค้าและพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มี
ความเสมอภาคกัน เพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยการผลักดันการให้ความ
ช่วยเหลือ ทั้งด้านการเงินเทคนิคและวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้านและการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
โดยก าหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเป้าหมายแต่ละประเภท โดยจะต้องค านึงถึงความส าคัญทางการค้า
ของจังหวัด และประเทศไทยและระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ 

๗) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย เพ่ือการสร้างโอกาสทางการค้าชายแดนของจังหวัด
ราชบุรี ในจุดผ่อนปรนของจังหวัด พร้อมทั้งเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบของชุมชนระหว่างกัน 
เพ่ือการต่อยอดการพัฒนาในรูปแบบของตลาดการค้าชายแดน  

 

 กลยุทธ์ที่ ๕พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ให้มีความปลอดภัย 
รองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงการค้าชายแดน 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) พัฒนาจังหวัดสู่เมือง SMART City ที่เติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้น

ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนในเขตเมืองเก่าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ราชบุรี การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะในเส้นทางหลักและเส้นทางรอง โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์ พร้อม 
การจัดท าป้ายจราจรอัจฉริยะให้ครอบคลุมในพ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลัก พัฒนาอาคารสถานที่ของส่วน
ราชการและพ้ืนที่สาธารณะให้มีอารยะสถาปัตย์ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ท่องเที่ยวด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม และมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความทันสมัย SMART Traffic  

๒) พัฒนาการคมนาคม โลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการพัฒนา และการเติบโตของเมือง เชื่อมโยง
การพัฒนาประเทศ และอาเซียน โดย  

- พัฒนาเส้นทางรอง (ทางหลวงชนบท ด าเนินการตามกลยุทธ์การต่อยอดการพัฒนาที่ผ่านมา 
 เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอสวนผึ้งไปจังหวัดกาญจนบุรี 
 เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอจอมบึงไปจังหวัดกาญจนบุรี 
 เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอปากท่อไปจังหวัดเพชรบุรี 
 เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอด าเนินสะดวกไปจังหวัดสมุทรสงคราม 
 เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอบางแพไปจังหวัดนครปฐมของจังหวัดเชื่อมโยงกับเส้นทางหลัก  

- พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และการโลจิสติกส์ทางราง และการพัฒนาพ้ืนที่สถานีรถไฟ
รองรับการตลาดและการค้า 

- การพัฒนาระบบการบริการ การขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัย ครอบคลุมพ้ืนที่ 
รองรับการเติบโตของเมือง 

- การเชื่อมโยงการเติบโตทางการคมนาคมของจังหวัด การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาการ
คมนาของประเทศ  

๓) เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของเมืองเศรษฐกิจและ
การเชื่อมโยงนานาชาติ โดย  

- พัฒนาเส้นทางคมนามคมเพ่ือการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
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- พัฒนาระบบการคมนาคมและการให้บริการสาธารณะของรถโดยสารสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพปลอดภัย และพัฒนาระบบคมนาคมขยายสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญพร้อมทั้งปรับปรุงระบบ
บริการรองรับการเชื่อมโยงการบริการกับนานาชาติและประเทศเพ่ือนบ้าน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพ บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ ให้มีความทันสมัย
ปลอดภัย พร้อมขยายผิวจราจรจาก ๒ เลน เป็น ๔ เลน สายจอมบึง – กาญจนบุรี 

- ก่อสร้างเส้นทางถนนในเส้นทางหลักเพ่ือความมั่นคงและยกระดับทางแยก Over Pass ทาง
หลวง (แยกนิสสัน แยกปากท่อ แยกห้วยชินสีห์ แยกเจ็ดเสมียน) 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาการคมนาคมให้เป็น Safety Road โดยการปรับปรุงจุดเสี่ยง 
และการปรับปรุงทางแยกเพ่ือความปลอดภัย ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณทางแยก เช่น สี่แยกหนองกวาง 
อ าเภอโพธาราม / สามแยกน้ าพุ อ าเภอเมืองราชบุรี / สามแยกขนส่ง อ าเภอจอมบึง 
๖. แผนงานโครงการและผู้รับผิดชอบ 

๑) โครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ 
(เกษตรจังหวัด,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด,วัฒนธรรมจังหวัด,สาธารณสุขจังหวัด,โยธาธิการจังหวัด,อ าเภอ,
ส านักงานจังหวัดราชบุรี,ประชาสัมพันธ์จังหวัด,ต ารวจภูธรจังหวัด) 
 
 

๒) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และสุขภาพ 
(อ าเภอ, วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี/ส านักงานจังหวัดราชบุรี/เกษตรจังหวัดราชบุรี/พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี/
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี/พาณิชย์จังหวัดราชบุรี/อุทยานแห่งชาติไทยเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน/โยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดราชบุรี/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี/แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี) 

๓) โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสวนผึ้งระดับโลก 
(อ าเภอสวนผึ้ง) 

๔) โครงการพัฒนาเมืองการค้าและบริการมูลค่าสูงราชบุรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ๔.๐ 
(พาณิชย์จังหวัด,หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม ,แรงงานจังหวัด ,กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ,
สาธารณสุขจังหวัด,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๕) โครงการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อการเพิ่มค่าเชื่อมโยงสู่อาเซียน 

(อุตสาหกรรมจังหวัด) 
๖) โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

(อุตสาหกรรมจังหวัด,พาณิชย์จังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัด,อ าเภอ,ปกครองท้องถิ่นจังหวัด,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
๗) โครงการราชบุรีน่าอยู่ (Smart City 

(ทช.,ทล.,เทศบาลเมือง,อ าเภอ,พมจ.,ขนส่งจังหวัด) 
๘) โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(แขวงทางหลวงจังหวัดราชบุรี/อ าเภอ)    
ดังแสดงความสัมพันธ์ของโครงการ และกิจกรรมตามหลักของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)ที่มี

กิจกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในตารางดังนี้ 
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ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ กิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการ
การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ด้วยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

 
โครงการ 

กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 
กิจกรรมต้นน้ า 
(Up Stream) 

กิจกรรมกลางน้ า 
(Main Stream) 

กิจกรรมปลายน้ า 
(Down Stream) 

๑. โครงการเมืองอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวคุณภาพ 

๑) พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ และ
สถานประกอบการดา้นการท่องเท่ียว 
๒) การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
๓) การส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยว
ด้านการเกษตรในโครงการพระราชด าริ 
๔) การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
๕) การจัดสร้างอุทยานวัฒนธรรมราชบุรี
เพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมราชบุรี 
๖) การจัดท าแผนแม่บทการทอ่งเทีย่วราชบุร ี
๗) การจัดสร้างห้องน้ าเพื่อการท่องเท่ียว 
๘) การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ
ต ารวจภธูรจังหวัดหลังเก่าเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
๙) ส่งเสริมการท่องเท่ียวสืบสานประเพณี
ของดีจอมบึง คร้ังที่ ๑๕ 
๑๐) พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อ
น้ าพุร้อนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรติไทย
ประจัน 

๑) จัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรมและสบืสาน
หนังใหญว่ัดขนอน อ.โพธาราม 
๒) พัฒนาราชบุรีเมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและกีฬา 
๓) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อุทยาน
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
๔) การพัฒนามาตรฐานรีสอร์ท โรงแรม 
และโฮมสเตย์ชุมชนรองรับการท่องเท่ียว 
๕) พัฒนาระบบบริการด้านสมุนไพร 
๖) เพิ่มศักยภาพการให้บริการแพทย์แผน
ไทย 
๗) การจัดงานมะมว่ง และของดีอ าเภอ
ปากท่อ 
๘) การจัดงานสืบสานประเพณีของดีบาง
แพ 
๙) การจัดงานพืชผักผลไม้อ าเภอบางแพ 
๑๐) การจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและ
ของดีด าเนินสะดวก 
๑๑) การจัดงานสับปะรดหวาน 
บ้านคา 
๑๒) การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและสืบ
สานหนังใหญ่ วัดขนอน 
๑๓) ฝึกอบรมความรู้ในกระบวนการแสดง
หนังใหญ่ และการแกะสลัก 
ตัวหนัง หมู่ ๔ ต าบลสร้อยฟ้า 

๑) การสร้างแลนด์มาร์คเมือง
และซุ้มประตูเมืองราชบุรี 
๒) การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและตลาดการท่องเที่ยว 
๓) การจัดสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล 
เพื่อการท่องเท่ียว 
๔) มหกรรมการท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดราชบุร ี
๕) สนับสนุนการจัดงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุร ี
๖) การพัฒนาการตลาดทอ่งเทีย่ว
ราชบุรี ๔.๐ 
๗) ปรับปรุงอาคารแพทยแ์ผนไทย
ให้ได้มาตรฐานและจัดซ้ืออุปกรณ์
การให้บริการ 
๘) Sunphung Wellness 
๙) การปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ าขุน
กุญชร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
๑๐) ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
๑๑) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์
หนังใหญ่วัดขนอน หมู่ ๔ ต าบล
สร้อยฟ้า 
 

๒. โครงการพัฒนาเมือง
ท่องเที่ยวสวนผ้ึงระดับโลก 

1) การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวปั่น
จักรยาน 

๑) การพัฒนาสวนผึ้งสู่การท่องเท่ียว
อาเซียนด้วยการเป็นInternational 
Sport Tourism Destination 
๒) การส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวปั่นจักรยาน 

๑) การจัดสร้างแลนด์มาร์ค
สวนผึ้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒) สวนผึ้งโรแมนติก 

๓. โครงการพัฒนาเมืองการค้า
และบริการมูลค่าสูงราชบุรีเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ๔.๐ 

1) พัฒนาทักษะขั้นสูงแก่แรงงานภาค
บริการและภาคการค้าราชบุร ี

1) เสริมสร้างประสิทธิภาพทีมพอ่ค้า
ราชบุรีสู่สากล 
2) การพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ทางการค้ายุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
3) พัฒนาระบบการน าเข้า-ส่งออกแบบ
เบ็ดเสร็จที่จังหวัดราชบุรี (Container 
yard) 

๑) การพัฒนาและประชาสัมพันธ์
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัด
ราชบุรี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 
๒) เสริมสร้างการใช้ตรา 
Ratchaburi Premium สินค้า
และบริการจังหวัดราชบุรีในเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๓) การจัดสร้างตลาดกลางใน
ระบบดิจิทัลBest 
Ratchaburi.shop 
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๔. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
อุตสาหกรรม เพื่อการเพิ่มค่า
เชื่อมโยงสู่อาเซยีน 

1) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ราชบุรีสู่ตลาดสากล 

 

๕. โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง 

๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข ้
๒) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตจาก
สับปะรด 
๓) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตจากเนื้อ
สุกร 

1) การเพิ่มประสิทธภิาพการท่องเท่ียว
ชุมชน 
2) ขยายช่องทาง และเพิ่มรายได้ตลาด
สินค้าเกษตร OTOP SMEs Biz club 

๑) การพัฒนาเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์
OTOP และนวัตกรรมสู่ 
Thailand ๔.๐ จังหวัดราชบุรี 

๖. โครงการราชบุรีน่าอยู ่
(Smart City) 

๑) การจัดท าปา้ยจราจรอัจฉริยะ ๑) การพัฒนาเมืองจักรยานสาธารณะ
ที่สะดวกและปลอดภยั (Bicycle 
Sharing) 

๑) การพัฒนาไฟฟา้ส่องสว่าง
สาธารณะแบบประหยัดพลังงาน
และพลังงานแสงอาทิตย ์
๒) การพัฒนาชุมชนอารยสถาปัตย์
ต้นแบบ (Universal Design 
Community Model) 
๓) การจัดสร้างระบบดิจิทัลเพื่อ
เมืองอัจฉริยะ (Free WiFi and 
LiFi) 
๔) ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
เป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนใน
เขตเมืองเก่าเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

๗. โครงการพัฒนา ปรับปรุงและ
ยกระดับเส้นทางการคมนาคม 

๑) ก่อสร้างถนนในชุมชน 
๒) การขยายผวิจราจร ๒ เลน เป็น ๔ 
เลนสายเช่ือมกาญจนบุร ี

๑) พัฒนา ปรับปรุงทางสายรองเป็น
ทางสายหลัก 
๒) ปรับปรุงถนนลาดยาง 
๓) พัฒนา ปรับปรุงทางสายย่อยเป็น
ทางสายรอง 
 

๑) การกอ่สร้างยกระดับทางแยก 
(Over Pass) 
๒) การคมนาคมปลอดภัย (Safety 
Road Safety Trip) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิตด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑. แนวคิดและหลักการ (Strategic Concept) 
 จังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณค่าของชีวิตที่สันติสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง มีดัชนีความสุขๆ เพ่ิมขึ้น ในทุกหมู่บ้าน มุ่งเน้นการระดมพลัง
ภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพ่ือประชาชนพึ่งพาตนเองทางสุขภาพได้ โดยพัฒนาระบบทาง
การแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นเลิศพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิม
ค่าในด้านสังคม จังหวัดจ าเป็นต้องปรับสังคมให้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การเตรียมพร้อมประชาชน 
สังคมรับการเปลี่ยนแปลง ระดมพลังภาคีจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
โดยเตรียมประชาชน เยาวชนให้มีทักษะสากลยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะการเตรียมเยาวชนให้มีทักษะการคิด มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีจิตส านึกวัฒนธรรม
ไทยและสิ่งแวดล้อม 
 พร้อมทั้งการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับ
ชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม  เพ่ือรวมพลังสร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน และการสร้างชุมชน
เข้มแข็งโดยการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง คนราชบุรีไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคีร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง คนราชบุรีไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง) และที่ส าคัญยังเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ชายแดน และพ้ืนที่เสี่ยง ให้มีระบบการเฝ้าระวังได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หนุนเสริมความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน 

ในด้านปัญหาสิ่งที่ท้าทายของจังหวัดในด้านสุขภาพ และความสงบเรียบร้อยของสังคม ความท้า
ทายส าคัญคือการลดปัญหาการเจ็บป่วยในกลุ่มโรคเรื้องรัง การเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และปัญหาการจัดการ
การสาธารณสุข การควบคุมโรคระบาดส่วนในด้านการพัฒนาการ จัดการความมั่นคงในพื้นที่จะเน้นการพัฒนา
ขีดความสามารถของการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาประชาชน เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการ
จัดระบบการตรวจบุคคล และยานพาหนะโดยให้มีรูปแบบที่เป็นสากลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
และนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวัดราชบุรีและเชื่อมโยงในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
๒. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 

1) เพ่ือส่งเสริมชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง มีวัฒนธรรม และค่านิยม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง 

2) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเองของประชาชนให้มีศักยภาพ มีความฉลาดรู้ทางสุขภาพตนเอง จัดการ
สุขภาวะของครอบครัว และชุมชนได้   

3) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดชุมชนคุณธรรม และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิต ให้มีความ
มั่นคง เกิดคุณค่า และมูลค่าแก่ชุมชน 

4) เพ่ือพัฒนาคนคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัล โดยเน้นการเป็นพลเมือง
ไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกที่เท่าทัน 

5) เสริมสร้างความปลอดภัยความมั่นคงภายในชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดตามแนว
ชายแดน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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6) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการ
พัฒนาจังหวัด ลดความเหลื่อล้ า และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 
๓. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 

1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนหมู่บ้านมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง   

2) ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี  
อยู่อาศัยในพื้นท่ีที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

3) จังหวัดมีความปลอดภัยความมั่นคงภายในที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน 
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 
๔. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ (Key Performance  Indicator and Target) 

เป้าประสงค์เชงิ
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

1. ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง 
เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจาก
ภูมิปัญญาและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

หมู่บ้านมีขีดความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง   

๑.๑ ร้อยละการเพิม่ขึ้นของ
จ านวนหมู่บ้านศลี ๕ 

N/A - ร้อยละ  
๕ 

ร้อยละ 

๑๐ 
ร้อยละ  

๑๕ 
ร้อยละ  

20 
๑.๒ จ านวนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๘๕ 
หมู่บ้าน 

๕๐ 
หมู่บ้าน 

๑๓๐ 
หมู่บ้าน 

๑๓๐ 
หมู่บ้าน 

๔๔๐ 

หมู่บ้าน 
๔5๐ 

หมู่บ้าน 
๑.๓ อัตราการลดลงของ
ครัวเรือนยากจนท่ีขึ้น
ทะเบียนคนจน 

N/A ร้อยละ  
๑๐ 

ร้อยละ  
๑๕ 

ร้อยละ  
๒๐ 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
๓๐ 

2. ประชาชนมีศักยภาพ
ทางความรู้ มีคณุธรรม 

ครอบครัวอบอุ่น 
วัฒนธรรมเข้มแข็ง มี

สุขภาพดี อยู่อาศัยในพื้นที่
ที่เอื้อต่อการมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดี 

๒.๑ ร้อยละของครอบครัว                     
ที่ได้รับการเสริมสรา้ง
ภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยง 

๑,๓๓๑ 

ครอบครัว 
- ร้อยละ 

๘๐ 
ร้อยละ 

๘๐ 
ร้อยละ 

๘๐ 
ร้อยละ 

๘๐ 

๒.๒ จ านวนเยาวชนท่ีไดร้ับ
การพัฒนา 

N/A - จ านวน 

๕๐๐ 
จ านวน
๑,๐๐๐ 

จ านวน
๑,๕๐๐ 

จ านวน
2,000 

๒.๓ จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชาชน 

ร้อยละ  
๘.๙ 

ร้อยละ  
๙.๐ 

ร้อยละ  
๙.๑ 

ร้อยละ  
๙.๒ 

ร้อยละ  
๙.๓ 

ร้อยละ  
๙.5 

๒.๔ ร้อยละของต าบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลดูแลผูสู้งอายุระยะยาว
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ ์
 
 

ร้อยละ 

๗๗.๗๘ 
ร้อยละ 

๘๐ 
ร้อยละ 

๘๒ 
ร้อยละ 

๘๔ 
ร้อยละ 

๘๖ 
ร้อยละ 

๘8 

3. จังหวัดมีความ
ปลอดภัยความมั่นคง

๓.๑ อัตราการลดลงของคดี
อาชญากรรม 

N/A ร้อยละ 

๕ 
ร้อยละ 

๑๐ 
ร้อยละ 

๑๕ 
ร้อยละ 

๒๐ 
ร้อยละ 

๒5 
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ภายในที่เข้มแข็ง มีความ
สงบเรียบร้อย ตลอดแนว

ชายแดน และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาชาติ 

๓.๒ อัตราการเสยีชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน 

ร้อยละ 

๓๑.๒๒ 

ร้อยละ 

๓๑.๐๐ 
ร้อยละ 

๓๐.๗๕ 
ร้อยละ 

๓๐.๕๐ 
ร้อยละ 

๓๐.๒๕ 
ร้อยละ 

๓๐ 

4. ระบบการบริหาร 
ระบบบริการของรัฐมี

คุณภาพ ทันสมัย มีธรร
มาภิบาลรองรับการพัฒนา
จังหวัด และการขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศ 

๔.๑ จ านวนนวตักรรมของ
ส่วนราชการเพื่อการบริการ 
ประชาชน 

N/A - ๕ 

นวัตกรรม 
๑๐ 

นวัตกรรม 
๑๕ 

นวัตกรรม 
20 

นวัตกรรม 

๔.๒ จ านวนการทักท้วง  
ท้วงติง ของผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (สตง. ปปช.) ที่มี
ต่อการปฏิบตัิราชการของ
จังหวัดราชบุรี ตาม
แผนพัฒนาจังหวัดราชบรุี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

N/A ๐ ๐ ๐ ๐ 0 

๔.๓ จ านวนหน่วยงาน
ราชการที่พัฒนาบริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทลั 

N/A - จ านวน 

๕ 

แห่ง 

จ านวน 

๑๐ 

แห่ง 

จ านวน 

๑๕ 

แห่ง 

จ านวน 

๑๕ 

แห่ง 
๔.๔ ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชนต่อ 
การบริการของรัฐ 

N/A ร้อยละ 

๘๐ 
ร้อยละ 

๘๒ 
ร้อยละ 

๘๔ 
ร้อยละ 

๘๖ 
ร้อยละ 

๘๖ 

๔.๕ จ านวนบคุลากรรัฐท่ี
ได้รับการพัฒนาทักษะสากล 

N/A - จ านวน 

๓๐๐ 

คน 

จ านวน 

๕๐๐ 

คน 

จ านวน 

๑,๐๐๐ 

คน 

จ านวน 

๑,5๐๐ 

คน 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สันติสุขตามแนวทางของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนชุมชน จัดท าธรรมนูญชุมชน ที่มีวาระ ข้อปฏิบัติของชุมชนที่เป็นสิ่งที่มี
คุณค่า และหนุนเสริมการพัฒนาชีวิตที่ดี ตามบริบท และปัญหาความท้าทายของชุมชนตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) สนับสนุนแนวคิดการสานพลังประชารัฐ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
ไทย สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์คนราชบุรี และการสร้างค่านิยม ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นการพัฒนา
เมืองราชบุรีให้เป็นเมืองจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ ทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอต าบล และหมู่บ้าน ก าหนดให้
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เป็นวาระจังหวัดในการให้มีวันจิตอาสาในวันเสาร์สุดท้ายของเดือน พร้อมการสนับสนุนการลงทะเบียนเป็นจิต
อาสา การสร้างแรงจูงใจด้วยกลไกอย่างเหมาะสม 

๓) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนพอเพียงทั่วทั้งจังหวัด สร้างแนวคิด เพื่อการเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิมสู่ 
การมีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจ การพัฒนาทักษะพอเพียง ที่ให้ประชาชนสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีห้องเรียนศาสตร์พระราชาในโรงเรียน ในชุมชน ในครอบครัว พร้อมส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ การพัฒนาการเรียนรู้ศาสตร์พอเพียงผ่านระบบดิจิทัล การสร้างคนรุ่นใหม่
หัวใจพอเพียงให้เกิดขึ้นในทุกวัน ทุกหมู่บ้าน 

๔) การเสริมสร้างความอบอุ่น ความเข้มแข็งในครอบครัว เน้นการจัดการครอบครัวเสี่ยง 
ครอบครัวที่มีประวัติการใช้ยาเสพติด และครอบครัวที่มีปัญหาสังคม เน้นการดูแลแบบเข้าถึงจนสามารถจัดการ
ตนเองได้ เป็นครอบครัวสันติสุข 

๕) ให้การส่งเสริมกิจการของชุมชนในการอนุรักษ์ ท านุ บ ารุง รักษา วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี
งามของชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์อย่างจริงจังในการปลูกฝังทักษะทางประเพณี วัฒนธรรมแก่เยาวชน  

ผ่านการบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาในชุมชน โดยการผสานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาวัฒนธรรม 
ประเพณี ให้มีถนนสายวัฒนธรรม ประเพณีในจังหวัด พัฒนาในรูปแบบของถนนคนเดินเชิง วัฒนธรรม 
(Culture Street) และการเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางการค้า การท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมให้มีมหกรรม
วัฒนธรรม ประเพณีราชบุรี เป็นงานประจ าปี เป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด 

๖) ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง และการขยายของหมู่บ้านศีล ๕ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
เน้นการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง การสร้างพันธะสัญญาประชาคมในหมู่บ้าน การสร้างมาตรการจูงใจจากรัฐ 
ท้องถิ่น อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการเฝ้าระวังการกระท าความผิดในหมู่บ้านที่ขัดกับหลักปฏิบัติศีล ๕ อย่าง
เข้มข้น เพ่ิมเติมบทบาทของผู้น าท้องที่ พร้อมการผสานเยาวชน ในการจัดสร้างระบบสายตรวจหมู่บ้านศีล ๕ 
ในหมู่บ้านที่ให้พันธะสัญญาไว้ 

๗) ส่งเสริมกิจการทางศาสนา สนับสนุนให้วันอาทิตย์เป็นวันปฏิบัติธรรม สนับสนุนการสร้าง
พ้ืนที่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม การขัดเกลาจิตใจ การนั่งสมาธิ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจการทาง
พระพุทธศาสนา การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน การน าเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมในกิจกรรมธรรมบ าบัดชีวิ ต 
เพ่ือสร้างชีวิตใหม่ในกลุ่มเยาวชน 

๘) เร่งพัฒนาคนและสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม ยกระดับ
ครอบครัวยากจนให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ลดจ านวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน พัฒนาครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ พัฒนา
อาชีพและรายได้เพ่ือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่การพ่ึงตนเอง เน้นการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง วางมาตรการเพ่ือ
การดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางรายบุคคล ผสานกลไกการช่วยเหลือทางสังคมแบบบูรณาการ 
 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู้ 
และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนสู่เยาวชนแห่งอนาคต ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ

เพ่ือพัฒนาตนเอง รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการบริการ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่การเปลี่ยนแปลงที่เท่าทันสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้มีขีดความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดให้มีเข้มแข็งเพ่ือก้าวสู่
โรงเรียนนานาชาติ และการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งอนาคตในจังหวัด ในรูปแบบ Smart TK Park ประจ า
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จังหวัด เพ่ือให้เป็นศูนย์การจัดการปัญหาแบบครบวงจรส าหรับเด็ก เยาวชน ที่เชื่อมโยงการพัฒนากับศูนย์
วิวัฒน์ปัญญาเยาวชนในระดับอ าเภอ และส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบทุกสถานศึกษา 

๒) สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนให้ทั่วถึง ขยายการศึกษาระดับปฐมวัย
ให้ถึง ๓ ขวบอย่างทั่วถึง สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กให้ครบทุกพ้ืนที่ พร้อมสนับสนุนหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข และท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนารูปแบบการดูแลแม่ และเด็ก ตามแนวทางการส่งเสริมของการ
สาธารณสุข สนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในการปฏิบัติการเชิงรุก เพ่ือการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ ให้สามารถดูแลตนเองเพ่ือความสมบูรณ์ทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ของแม่และลูกในท้อง 
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่สมบูรณ์แบบในทุกท้องถิ่น ให้มีมาตรฐาน มีความทันสมัย ในการส่งเสริม
พัฒนาการแก่เด็ก 

๓) พัฒนาศักยภาพคนราชบุรีให้มีทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดสร้างศูนย์พัฒนาทักษะสากลในระดับ ต าบล พร้อมสนับสนุนการจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ SMART 
CLASSROOM ในโรงเรียนประจ าต าบล สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางของจังหวัด เพ่ือการเรียนรู้ของ
เยาวชนราชบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน แก่ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ที่ขาดโอกาส 

๔) สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนสู่เยาวชนแห่งอนาคต ส่งเสริมการต่อยอดทักษะแรงงาน
เยาวชนให้สมบูรณ์ในทักษะสากล พร้อมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในยุค ๔.๐ เน้นการสนับสนุนการ
จัดสร้างศูนย์วิวัฒน์ปัญญาเยาวชนในระดับอ าเภอ เพ่ือเป็นห้องเรียนในการเตรียมเยาวชนสู่โลกอนาคต ที่เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง ค้นหาเด็กราชบุรีอัจฉริยะ เยาวชนสุดยอดในจังหวัดราชบุรี หมู่บ้านละ ๑ คน เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาแบบองค์รวม พร้อมปลูกฝังจิตวิญญาณการส านึกรักบ้านเกิดตั้งแต่ยังเยาว์ ส่งเสริมการ
จัดตั้งกองทุนเด็กอัจฉริยะ เยาวชนสุดยอด เพ่ือการสนับสนุนการศึกษา และการคิดค้น การพัฒนา สิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด ริเริ่มให้มี (Smart Think Tank) ในระดับต าบล เพ่ือรวบรวมเด็กและเยาวชน
คนเก่งให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ บ้านเกิดของตนเอง ท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สนับสนุนกิจการของส่วนราชการในระดับพื้นท่ีในรูปแบบเยาวชนจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจเพ่ือแผ่นดิน 

๕) ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ในวัยแรงงาน เพ่ือการพัฒนาตนเองเป็นแรงงานคุณภาพ 
เรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาต่อยอดจากหน้าที่ และการงานอาชีพที่ท า พัฒนาการเรียนรู้ของ
กลุ่มวัยแรงงานเพ่ือยกระดับเป็นแรงงานคุณภาพรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริการที่มีมูลค่าสูง 
โดยเฉพาะแรงงานในภาคการท่องเที่ยว แรงงานภาคการบริการ แรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตร และ
แรงงานรองรับการพัฒนาการบริการดิจิทัล 

๖) ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองในวัยสูงอายุ ให้มีการจัดสร้างศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุใน
ระดับจังหวัดแบบครบวงจร ดูแลแบบองค์รวม พร้อมน าสู่การเป็นแรงงานผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ ยกระดับจังหวัดราชบุรีให้เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ 

 

  กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า ด้วยคุณภาพการบริการรัฐ และระบบ
สวัสดิการชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะ 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๑) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มเปาะบางของจังหวัด และประชาชนคนจนที่
ขึ้นทะเบียนคนจนให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
การได้รับขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย  
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 ส่งเสริมหน่วยงานการศึกษาของจังหวัด ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพ
ครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้าง
รายได้ของครัวเรือน การสนับสนุน ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน  

 สนับสนุนหน่วยงานด้านการสาธารณสุขของจังหวัด จัดบริการด้านสุขภาพให้กับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล โดยจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่
ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น เพ่ือให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงบริการจาก
สถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่าย การเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้าน
สุขภาพเชิงรุก ทั้งในด้านการให้ค าปรึกษา การควบคุม และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ 
และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย  

 สนับสนุนหน่วยงานด้านที่ดิน สร้างโอกาสในการมีที่ดินท ากินของตนเองและ
ยกระดับรายได้ โดยการเข้าไปสนับสนุนการมีที่ดินท ากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรร
ที่ดินท ากินอย่างมีเงื่อนไข เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดิน
ท ากิน การพัฒนาทักษะ ความช านาญ การจัดสรรเงินทุนตามแนวนโยบายของประเทศเพ่ือประกอบอาชีพอย่าง
ทั่วถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสารสารสนเทศ และองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้าน
การตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงิน เพ่ือให้สามารถจัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 สนับสนุนท้องถิ่นและส่งเสริมการเพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรคนจน ที่มีรายได้ต่ าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่
ยากจนให้เพียงพอที่จะด ารงชีพได้ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากร
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเขตเทศบาลต่างๆ ของจังหวัด สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการ
ตามความจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ ก าหนดเป้าหมายคนจน คนเกือบจน และกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ าสุด 
เพ่ือให้สามารถระบุประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

๒) สนับสนุนกลไกของจังหวัดในการกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางภารกิจ 
รวมทั้งกฎหมายในระดับท้องถิ่น กฎระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

๓) ส่งเสริมให้ส่วนราชการด้านการศึกษาของจังหวัดมีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนาครู (๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา (๓) ขยายการจัดการศึกษา
ทางไกลโดยใช้ โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลน
ครูผู้สอน เน้นการด าเนินการที่สามารถจัดการได้ด้วยกลไกของจังหวัดเป็นส าคัญ 

๔) สนับสนุนหน่วยงานแรงงานในจังหวัดเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการ
ขยายความครอบคลุมของ สวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่ และให้การสนับสนุนสถานประกอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (More healthy 
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more productivity) เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตแก่แรงงานในสถานประกอบการ แรงงานภาค
การเกษตร ที่ค านึงถึงการท างานที่ไม่เกิดให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เตรียมพร้อมแรงงานรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล โดยการพัฒนาทักษะให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลทั้งด้านภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ และแรงงาน
ภาคการเกษตร โดยการฝึกอบรมเชิงรุกเพ่ือสร้างแรงงานคุณภาพ 

๕) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง 
สังคมได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ 
และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นให้มีส่วนร่วมในการบริหารและ 
การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของหน่วยงานรัฐ และบริการสาธารณะของจังหวัด ในการพัฒนาอารยะสถาปัตย์ที่เอ้ือต่อคนพิการ คน
สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

๖) ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางภารกิจคุณธรรม ส่งเสริมการด าเนินภารกิจที่รับผิดชอบ ต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใช้และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติของส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อรูปแบบสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไป  

๗) เสริมสร้างสังคมสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงพร้อม
กับสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาวะชุมชนด้านคุณภาพ การบริการ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากลให้มีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงในจังหวัดที่
ดูแลถึงที่บ้านในรูปแบบดิจิทัลโฮมวอร์ดและการมีจิตอาสาในการร่วมดูแล 

๘) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองนิเวศน์สุขภาพดีในระดับชุมชนให้เข้มแข็งรองรับการเป็นเมือง
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน สู่หมู่บ้านสุขภาวะสีเขียว และสนับสนุนการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 
 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย 
น่าอยู่ 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดให้เป็น Safety City ที่มีความทันสมัย ติดตั้งกล้อง CCTV  

ในพ้ืนทีเสี่ยงและพ้ืนที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยบนถนน การติดตั้งระบบตรวจสอบ
ความเร็ว การจัดหาอุปกรณ์ตรวจจับแอลกอฮอล์ในผู้ขับข่ี 

๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน เพ่ือการปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างยาเสพติด 
ส่งเสริมสร้างความปลอดภัย ความมั่นคงภายในที่เข้มแข็ง สร้างชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อยด้วยประชาชน 
และระบบการจัดการชุมชน โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  โดยการสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด  
มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างจิตส านึ กให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ชุมชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  
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๓) สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัย ภัยคุกคามในพ้ืนที่  การพัฒนาขีด
ความสามารถของหมู่บ้าน ผู้น าท้องที่ในพ้ืนที่ในทุกหมู่บ้านในการจัดการภัยความมั่นคง และภัยคุกคามความ
สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายที่เข้มแข็งและจัดสร้างพ้ืนที่กลางให้จิตอาสา
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๔) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยการพัฒนาระบบ
กล้องวงจรปิดในพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่แนวธรรมชาติ ที่มีความทันสมัย พร้อมทั้งการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในแนวทางการปฏิบัติแก่ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเข้าใจ และการถือปฏิบัติตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด 
 

  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐที่ทันสมัย มีคุณภาพรองรับการเติบโตของ
จังหวัด การเชื่อมโยงสากล และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนเชื่อม่ัน และวางใจ  

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) สนับสนุนการพัฒนาบริการของหน่วยงานรัฐของจังหวัดทุกแห่ง และการบริการของ

หน่วยงานส านักงานจังหวัดเน้นการเพ่ิม Speed และรอยยิ้มการบริการภาครัฐ โดยการพัฒนาการจัดบริการ
สื่อสารผ่านระบบ Wi-Fi การปรับปรุงเว็บไซต์ภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์นานาชาติ ( International Website) การ
จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดในรูปแบบนานาชาติ (ไทย อังกฤษ จีน )  รองรับการค้า การลงทุน และการ
บริการเชื่อมโยงนานาชาติ สนับสนุนให้ทุกส่วนราชการพัฒนาระบบการบริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล 

๒) ส่งเสริมการปฏิบัติการ เพ่ือการสร้างสรรค์การบริการภาครัฐเคลื่อนที่ การพัฒนาโมเดล
อ าเภอยิ้ม ต าบลยิ้ม และพัฒนาทักษะสากลแก่บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวอาเซียน และพ้ืนที่
ท่องเที่ยวในประเทศ  

๓) การพัฒนาระบบ Smart public service ในรูปแบบการบริการบนระบบดิจิทัล อาทิ คลินิก
พาณิชย์บริการธุรกิจเพ่ือ SMEs และ Startup การจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือการบริการธุรกิจผ่านระบบ
ดิจิทัล การสร้างเวที Business Matching เพ่ือ SMEs และ Start up การพัฒนา Platform digit เพ่ือการตลาด 
SMEs และ Start up การบริการการเกษตรเคลื่อนที่ e-Agriculture เป็นต้น 

๔) พัฒนาการบริหารทันสมัยและมีธรรมาภิบาลระบบติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ส่งเสริมการสร้างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองราชบุรี ๒๐ ปี เพ่ือการวาง
ทิศทางจังหวัดในอนาคตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี 

๕) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ เครื่องมือของหน่วยงานให้มีความทันสมัย 
รองรับการบริการนานาชาติ และมีมาตรฐานสากล ให้การสนับสนุนการพัฒนาอารยะสถาปัตย์ในส่วนราชการที่
ต้องให้บริการแก่ประชาชน การพัฒนาระบบการบริหารภายในที่มีมาตรฐานสากล และบริการที่เป็นเลิศ 

๖) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่น ในการพัฒนา
ตนเองรองรับความเปลี่ยนแปลง และรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด และประเทศ ส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองให้มีทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงการบริการกับนานาชาติ 

๗) สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award : TQA) ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการบริ
หารขององค์กรรัฐ การเปิดโลกทัศน์ทางการบริหารแก่ผู้บริการ และบุคลากรรัฐ และส่งเสริมบุคลากรรัฐร่วมเป็น
พลเมืองจิตอาสา ท าดีด้วยหัวใจ เพ่ือการเสริมสร้างสังคมที่ดีงาม และเสริมภาพลักษณ์ในสายตาของสังคม  
แผนงานโครงการและผู้รับผิดชอบ 
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๑) โครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ย่ังยืน 
(อ าเภอ,พัฒนาชุมชนจังหวัด,ศึกษาธิการจังหวัด,ศาสนาจังหวัด,สถานคุ้มครองและพัฒนา คนพิการ

จังหวัด,วัฒนธรรมจังหวัด 

๒) โครงการพัฒนาประชาชนคุณภาพเพื่ออนาคตราชบุรี 
(ศึกษาธิการจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัด,พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ,องค์การบริหารส่วนจังหวัด,อ าเภอ,

สาธารณสุขจังหวัด, พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
๓) โครงการลดความเลื่อมล้ า ไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง 
(ศึกษาธิการจังหวัด,สาธารณสุขจังหวัด,พัฒนาสังคมและความม่ันคงฯ,ศูนย์ด ารงธรรม,ปกครองจังหวัด

,พัฒนาชุมชนจังหวัด) 
๔) โครงการราชบุรีเมืองปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง (Safety City) 
(อ าเภอ,ปกครองจังหวัด,ต ารวจภูธรจังหวัด,หน่วยเฉพาะกิจทัพพญาเสือ,กอ.รมน.จังหวัด,ต ารวจภูธร

จังหวัด,สาธารณสุขจังหวัด) 
๕) โครงการเสริมสร้างความทันสมัยและธรรมาภิบาลรัฐ 
(ส านักงานจังหวัด,อ าเภอ,ทุกหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน) 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ กิจกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพ
ชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

โครงการ กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 
กิจกรรมต้นน้ า 
(Up Stream) 

กิจกรรมกลางน้ า 
(Main Stream) 

กิจกรรมปลายน้ า 
(Down Stream) 

๑. โครงการราชบรุีเมือง
วิถีพอเพียงที่ย่ังยืน 

๑) การพัฒนาปราชญ์ชุมชน
ผู้น าศาสตร์พระราชาสู่ชุมชน 
(ครัวเรือนต้นแบบ ครัวเรือน
ความดี บนวิถีพอเพียง) 
 

๑) การพัฒนาเมืองราชบุรสีู่สังคม
จิตอาสาท าดีด้วยหัวใจ (ปิดทองหลัง
พระ) 
๒) การพัฒนาหมู่บ้าน “ใต้รม่พระ
บารมี ชาวราชบุรี บนวิถีพอเพียง” 
และจัดท าธรรมนูญชุมชนพอเพียง 
๓) การพัฒนาห้องเรียนศาสตร์
พระราชาในโรงเรียน 
๔) การพัฒนาความยั่งยืนโรงเรยีน
ในโครงการกองทุน การศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช 
๕) การพัฒนาศักยภาพองค์กรตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

๑) การเพิ่มประสิทธิภาพขยาย
หมู่บ้านศีล ๕ ทั่วทั้งจังหวัดที่ยั่งยืน 
๒) การปฏิรปูการหลุดพ้นความ
จนด้วยศาสตร์พระราชา 
๓) การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสรมิ
คุณธรรม 
๔) เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
จังหวัดราชบุร ี

๒. โครงการพัฒนา
ประชาชนคุณภาพ 
อนาคตราชบุร ี

๑) พัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน 
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ Thailand 
๔.๐ 
๒) พัฒนาทักษะชีวิตเด็กราชบุรี 
๔.๐ 

๑) การยกระดับมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กให้เป็นศูนย์มาตรฐานและ
ทันสมัย 
๒) จัดสร้างศูนย์วิวัฒปัญญาประจ า
อ าเภอ เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

๑) จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้
จังหวัดราชบุรี (Smart TK Park) 
๒) จัดมหกรรมการศึกษาเด็ก
ราชบุรีสร้างชาต ิ
๓) พัฒนาศักยภาพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้บริหาร และ
เยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
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๓) ศูนย์แนะแนวและพัฒนา
ห้องเรยีนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) ในโรงเรียนประจ า
ต าบล 
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการแม่และเด็กเชิงรุกถึง
ครอบครัว หยดุปัญหาแม่วัยใส
ทั่วจังหวัด 
๕) การรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิจังหวดัราชบรุี ทู
บีนัมเบอร์วนั 
๖) พัฒนาทักษะสากลแก่
ประชาชน (ภาษาอังกฤษ/
คอมพิวเตอร์) 
๗) พัฒนาและเสริมสรา้งการ
รับรู้กฎหมายแก่ยตุิธรรมชุมชน 
๘) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ครอบครัวกลุม่เสี่ยง (ครอบครัว
ไม่ผา่นเกณฑ์ดัชนีความเข้มแข็ง
ของครอบครัว,ครอบครัว
ตั้งครรภ์ก่อน 
วัยอันควร,ครอบครวัครอบครวัที่
ไดร้ับการสงเคราะห์แบบ
ครอบครัวอุปถัมภ์) 
๙) แนะแนวการศึกษา เพื่อ
พัฒนาอาชีพสู่สากล 
๑๐) สรา้งฐานความรูแ้ละทักษะ
อาชีพในโรงเรียนในพระบรมรา
ชานุเคราะห์ 

๓) จัดสร้างศูนย์พัฒนาและอภิบาล
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพือ่ดูแล
ประชาชนและรองรับการท่องเที่ยว 
๔) โครงการป้องกันและแกไ้ขปญัหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดราชบุรี 
๕) พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินแบบบูรณา
การอย่างยั่งยืน 
๖) ส่งเสริมการสรา้งพลังชุมชนเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรูณาการแผนระดบั
ต าบล 
๗) ปฏิบัติธรรมสร้างภมูิคุ้มกันยา
เสพติด และอบายมุข 
๘) รีโพรไฟล์การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๙) ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลคูบัว 

๔) จัดมหกรรมเปิดโลกอาชีพ ๔.๐ 
อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุร ี
๕) จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนวดัสันติการามวิทยาใน 
พระบรมราชานเุคราะห์ เพื่อใช้ส าหรบั
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความคดิ
คุณธรรม 
 
 

๓. โครงการลดความ
เลื่อมล้ า ไม่ทิ้งใครไว้
ด้านหลัง 

๑) การพัฒนาโรงเรียนและการ
จัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล 
๒) การพัฒนาโรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 
๓) การสร้างจิตอาสาเพื่อการ
ดูแลผูด้้อยโอกาสทางสังคม 
๔) พัฒนาศักยภาพอาสากู้ชีพ
ใหม่ท่ีปฏิบัติงานในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
๕) การพัฒนาทักษะแรงงาน
ผู้สูงอายุ เพื่อเข้าสู่อาชีพท่ี
พึ่งตนเองได ้

๑) การพัฒนาการบริการทาง
การแพทย์ที่เป็นเลิศ (Service 
Excellence) 
๒) สร้างสุขสังคมสูงอายุโพธาราม 
๓) การสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส 
คนจน และคนพิการ 
๔) การสร้างรูปแบบการดูแลผู้ป่วย
ติดบ้านตดิเตยีงดิจิทัลโฮมวอร์ด 
๕) พัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
๖) การส่งเสริมการพัฒนาจัดตั้ง
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

๑) ศูนย์แพทย์เช่ียวชาญ
โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
๒) การจัดสร้างศูนย์ฟื้นฟูผูสู้งอายุ, 
ผู้ป่วยเรื้อรัง, ผู้พิการ 
๓) การพัฒนาจัดการร้องเรียนของ
ประชาชนผ่านศูนยด์ ารงธรรมใน
ระบบดิจิทลั 
๔) สื่อปลูกปัญญา สร้างสรรค์การ
เรียนรูสู้่ Student Centric 
๕) สร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม เมือง
แห่งพระราชา 
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๖) ระดมพลังทุกภาคส่วนร่วม
แก้ปัญหาในพื้นที ่

๔. โครงการราชบรุีเมือง
ปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง 
(Safety City) 

๑) การพัฒนาชุมชนปลอดภยั 
๒) การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการความสงบเรียบร้อยแก่
ผู้น าท้องที่และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
๓) การพัฒนาระบบบรกิาร
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 

๑) จัดตั้งกล้อง CCTV ทั่วทั้งจังหวัด 
๒) การจัดการความมั่นคง และ
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน 
๓) การสร้างค่านิยมในความรัก
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
๔) การเฝา้ระวังความไม่ปลอดภัย
ทางถนน (จดัหาชุดตรวจแอลกอฮอล์
และระบบตรวจสอบความเร็ว 

๑) ท่องเที่ยวปลอดภัยด้วยระบบ
ดิจิทัล (Safety Rich bard) 
๒) การพัฒนาระบบเพื่อการบริหาร
จัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 

๕. โครงการเสริมสร้าง
ความทันสมัยและธรร
มาภิบาลรฐั 

๑) พัฒนาทักษะสากลแก่
ก าลังคนภาครัฐ 
๒) จัดท าแผนแม่บทพัฒนา
จังหวัดราชบุรี ๒๐ ปี 
๓) การพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชนที่ทันสมัย 
(Smart Service) 

๑) การส่งเสริมความเป็นเลิศ และ
ธรรมาภิบาลภาครัฐ 
๒) การพัฒนาฐานข้อมูล และ
สารสนเทศกลางของจังหวัดบน
ระบบดิจิทลั 
๓) พัฒนาการจัดบริการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ในท้องถิ่นและชุมชน 

๑) การตดิตั้ง wifi สาธารณะในพื้นที่
เมือง และพื้นท่ีท่องเที่ยว (Public 
wifi) 
๒) การพัฒนาระบบประเมินความ
จ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุ
สาธารณภัยและการตดิตามผลการ
ด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 
 
๑. แนวคิดและหลักการ (Strategic Concept) 
 จังหวัดมีเป้าหมายส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล  
มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศป่าเขาให้มีความอุดมสมบูรณ์ การจัดการนิเวศน์ล าน้ าแม่กลอง 
และใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการเกษตร 
และการเกษตรเพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ า
ของจังหวัดอย่างบูรณาการตามแนวทางการพัฒนาของประเทศโดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ า เป็นกลไกขับเคลื่อน
หลักในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ก าหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าของลุ่ม
น้ าและจัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านน้ าทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเสริมสร้างเครือข่ายการ 
ประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการ เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ า
ต้นทุนและระบบกระจายน้ าให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพ้ืนที่ 
โดยให้ความส าคัญกับพื้นที่ชนบทที่จังหวัดจะมีความเสี่ยงในอนาคตต่อการขาดแคลนน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค
บริโภค โดยใช้ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน และการจัดท าฝาย โดยชุมชน ตลอดจนศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมและ
มีความคุ้มทุนในบางพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เพ่ือการเกษตร และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้น้ าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้นทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่
ชลประทาน โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้ าเก็บกักและ
ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของตลาด (Zoning) ส่งเสริมการทาเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง 
ร่วมกับการบ าบัดและการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัด 

 ในด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาและความท้าทายของจังหวัดราชบุรี คือการจัดการขยะตกค้าง ปัญหา
ปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๙ มีปริมาณขยะถึง ๓๕๗,๒๕๖.๘๗ ตัน/ปี หรือ 
๙๗๘.๗๙ ตัน/วัน และมีปริมาณขยะที่ก าจัดไม่ถูกต้องถึง ๒๓๐.๖๗ ตัน/วัน หรือ ๘๔,๑๗๔.๕๕ ตัน/ปี มี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปใช้ประโยชน์ ๗๖,๗๗๔.๘๐ ตัน/ปี และยังมีขยะมูลฝอยตกค้างถึง ๑๗,๔๓๓ ตัน/ปี 
นอกจากนี้ยังมีของเสียอันตรายในชุมชนประมาณ ๑,๙๐๙ ตัน/ปี แต่สามารถจัดการได้เพียง ๑,๓๔๐ ตัน/ปี 
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และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการจัดการขยะอันตราย ไม่มีบริการเก็บขนจ านวน ๕๖๙ ตัน/ปี แม้ว่า
ท้องถิ่นจะมีการรณรงค์การคัดแยกของเสียในชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป แต่ยังมีข้อจ ากัดในการรวบรวม
และขนส่งไปรีไซเคิลหรือก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ แนวทางส าคัญของจังหวัดในการปรั บแผนจึงเน้น  
การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤตการสร้างกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะสนับสนุน
การแปรรูปเป็นพลังงานการลดปริมาณขยะรวมทั้งสร้างวินัยคนในจังหวัดเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  
ผลักดันการจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด อ าเภอและระดับท้องถิ่น ส่งเสริม 
การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะ 
และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและ
วัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ผลักดัน
ท้องถิ่นออกมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุมการน าเข้า จัดให้มี
แหล่งรวบรวมและแหล่งรับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน พัฒนาระบบควบคุมการขนส่งของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในจังหวัดมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้ 
ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนักให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม   
 ส่วนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาที่ผ่านมา และมีความท้าทายในอนาคต คือการรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของป่า การจัดการปัญหาการรุกล้ าที่ทางสาธารณะ พ้ืนที่ธรรมชาติ และการจัดการปัญหาขยะใน
พ้ืนที่ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมือง และการเตรียมการพัฒนาในพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่ยังมีปัญหาความมั่นคงทาง
พลังงาน และการจัดการทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล รองรับการท่องเที่ยว และการพัฒนาของพ้ืนที่ 
รวมถึงการจัดการสาธารณภัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
๑) เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ  
๒) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  
๓) เพ่ือลดปัญหาสาธารณภัย (ทางธรรมชาติและอุบัติภัย) ในทุกพ้ืนที่ให้ลดลง 

 
๓. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 

๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

๒) จังหวัดมีความม่ันคงทางพลังงาน สามารถพ่ึงตนเองทางพลังงานได้มากข้ึน 
๓) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การท าลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง 
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๔. ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ (Key Performance  Indicator and Target) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
 

ผลงานที่ 
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
พ.ศ.

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความ
อุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว 
พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

๑.๑ จ านวนชุมชนต้นแบบ
การจัดการระบบนิเวศน์ท่ี
สมบูรณ ์

- - จ านวน 
๒๐ 

ชุมชน 
 

จ านวน 
3๐ 

ชุมชน 

จ านวน 
4๐ 

ชุมชน 

จ านวน 
5๐ 

ชุมชน 

๑.๒ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้น 

๑,๐๘๑,๓๘๗ 
ไร่  

(ปี ๒๕๕๗) 

ร้อยละ 
๐.๐๕ 

 

ร้อยละ
๐.๑๐ 

 

ร้อยละ 
๐.๑๕ 

 

ร้อยละ 
๐.๒๐ 

 

ร้อยละ 
๐.๒5 

 
๑.๓ จ านวนพื้นที/่
โครงการเพื่อการจัดการ
น้ าท้ังระบบของจังหวัด 

- - ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑๕ 

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๒5 

๒. จังหวัดมีความมั่นคง
ทางพลังงาน สามารถ
พึ่งตนเองทางพลังงาน
ได้มากข้ึน 
 

๒.๑ จ านวนแหล่งพลังงาน
ทดแทน พลังงานทางเลือก
ของจังหวัด 

- - จ านวน 
๕ 

แหล่ง 

จ านวน 
๑๐ 

แหล่ง 

จ านวน 
๑๕ 

แหล่ง 

จ านวน 
20 

แหล่ง 
๒.๒ สัดส่วนปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากรลดลง 

N/A ร้อยละ 
๖ 
 

ร้อยละ 
๖.๕ 

 

ร้อยละ 
๗ 
 

ร้อยละ 
๗.๕ 

ร้อยละ 
8 

๓. ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ขยะ น้ าเสยี สาธารณภัย 
การบุกรุก การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาตลิดลง 
 

๓.๑ คณุภาพน้ าท้ิงจาก
แหล่งก าเนิดที่มีกฎหมาย
ควบคุมอยู่ในระดับ
มาตรฐาน 

ร้อยละ  
๗๙ 

(ปี ๒๕๕๘) 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๑ 

ร้อยละ 
๘๒ 

ร้อยละ 
๘๓ 

ร้อยละ 
๘4 

๓.๒ ร้อยละของปริมาณ
ขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดลดลง 

ร้อยละ ๕๕ 
(ปี ๒๕๖๐) 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
80 

๓.๓ ขยะมูลฝอยท่ีได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

๔๖,๐๘๔.๙๐ 
ตัน 

(ปี ๒๕๕๙) 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๑๕ 

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๒๕ 

ร้อยละ 
30 

๓.๔ ร้อยละการลดลงของ
การจ่ายเงินชดเชยจากภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ

N/A ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑๕ 

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๒5 

๓.๕ ร้อยละการเพิม่ขึ้น
ของการประกอบกิจการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีการอนุรักษ์
พันธุกรรม
ประมาณ 

- ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
 

ผลงานที่ 
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
พ.ศ.

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
๒๐๐ ชนิด

พันธุ ์

 
 
 
 
 
 
 

๕. กลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (Strategic and Guideline to Implement) 

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มความม่ันคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) ยกระดับการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล ให้เป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
เมืองที่พัฒนาแล้ว ที่เทียบเคียงได้กับสากล  

๒) พัฒนาระบบการจัดการให้มีคลังน้ าดิบเพ่ือการพ่ึงตนเองและตอบสนองการพัฒนา  
การบริหารจัดการน้ ามีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานยกระดับจังหวัดสู่ต้นแบบการเป็นต้นแบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของเมืองที่พัฒนาแล้วของประเทศไทยที่เทียบเคียงได้กับสากล โดยเน้นการบรรลุ
เป้าหมายป้องกันพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้ถูกบุกรุกเพ่ิมและป่าคงความสมบูรณ์  

๓) เสริมสร้างชุมชนให้เป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีระบบนิเวศชุมชนที่ อุดม
สมบูรณ์ โดยเน้นการรักษาพ้ืนที่ป่าชุมชน การส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน การอนุรักษ์ ขุดลอกคลอง  
การจัดการพ้ืนที่แอ่งน้ าของชุมชน การอนุรักษ์และเพ่ิมประชากรสัตว์น้ า เพ่ิมสัตว์ประจ าถิ่น เพ่ิมพืชน้ า  
พืชประจ าถิ่น การจัดการการใช้สารเคมีในพ้ืนที่เกษตร การส่งเสริมป่าสมุนไพรในชุมชน และการสร้างนัก
อนุรักษ์ที่เข้มแข็งในชุมชนให้กระจายทุกชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจการภาคธุรกิจร่วมรักษาธรรมชาติ และการปลูกป่า 

๔) สร้างเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งอาหาร และ
ฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตรที่ยั่งยืน เติมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศภูเขา ล าน้ าปล่อยสัตว์
น้ า พืชน้ าในแม่น้ าแม่กลอง เพ่ือการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การพัฒนาความหลากหลายทางระบบนิเวศใน
พ้ืนที่ป่าต้นน้ า พื้นที่ป่าหลักของจังหวัด พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของอุทยานแห่งชาติและหน่วยอนุรักษ์ทุกแห่ง 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 

๕) สร้างมาตรการเชิงรุกทางด้านการพัฒนาที่เติบโตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและค านึงถึง
ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ข้อจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถรองรับได้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัด ให้มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดระเบียบเมือง ผังเมือง โดยเฉพาะเมืองและพ้ืนที่ท่องเที่ยว มุ่งเน้นการเติบโต
อย่างสมดุลเป็นส าคัญ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร การจัดการน้ าท่วม น้ าแล้ง เพื่อให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าด้วยการพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ชลประทาน โดยการเพ่ิม

ปริมาณน้ า แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ า ตามสภาพของพื้นที่อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร และสร้างเป็นเครือข่ายชลประทานที่สมบูรณ์ รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การผันนาจากแหล่งน้ าหลักมาใช้เพ่ือการชลประทานภายในจังหวัด 

๒) พัฒนามาตรการการบริหารจัดการน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการแหล่งน้ า เพ่ือเชื่อมโยงสู่กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ไม่
กระทบต่อสมดุลของธรรมชาติและการเป็นภัยคุกคามต่อการส่งเสริมการเกษตร 

๓)  ส่งเสริมการจัดระเบียบโรงงานอุตสาหกรรมตลอดล าน้ าหลักเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการน าน้ าจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ซ้ าและการบ าบัดน้ าก่อนปล่อยทิ้ง 

๔) ส่งเสริมชุมชนที่อยู่รายรอบโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือร่วมติดตาม เฝ้าระวังการใช้น้ า การ
จัดการน้ าเสีย การปล่อยน้ าพร้อมทั้งส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม  ด าเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม (Business Social Enter prices)  

๕) ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสร้างแหล่งน้ าต้นทุนภายในโรงงานเพ่ือเป็นแหล่งน้ าส ารอง
รองรับอุตสาหกรรมในยามฉุกเฉิน และการพัฒนาระบบแผนงานด้านน้ าของภาคอุตสาหกรรม การจัดการ
ความเสี่ยงและวิกฤตสิ่งแวดล้อม แก้ไขแบบบูรณาการ รวมทั้งการขยายพ้ืนที่บ าบัดน้ าเสีย และการส่งเสริม
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การส่งเสริมนวัตกรรมโรงงานสีเขียว 

๖) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ การปรับปรุงคันกั้นน้ า
อ่างเก็บน้ า เขื่อน ฝาย ระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงทางระบายน้ า ขุดคลอง ขจัด
สิ่งกีดขวางในคูคลอง เพ่ือบริหารจัดการน้ าหลากในพ้ืนที่เฉพาะ และการเสริมคันกั้นน้ า พร้อมทั้งเพ่ิมและ
ปรับปรุงแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นาและแหล่งน้ าชุมชนโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ า
ในระดับไร่นาของเกษตรกร ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของดินภูมิประเทศขนาดพ้ืนที่เพ่ือให้
เกษตรกรมีแหล่งน้ าไว้ใช้ตลอดทั้งปี  

๗) การจัดการลุ่มน้ าหลักแม่น้ าแม่กลอง เพ่ือการลดปัญหาอุทกภัย และแก้ปัญหาภัยแล้ง  
การจัดสร้างแก้มลิงตลอดล าน้ าหลักการสร้างฝายตลอดล าน้ าหลัก ล าน้ ารอง การสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
ขนาดเล็กในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร พร้อมทั้งการเชื่อมโยงแหล่งน้ าหลักเพ่ือการใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร และการท่องเที่ยว ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการจัดการน้ า การพัฒนาแหล่ง
น้ า การติดตามคุณภาพน้ าในแม่น้ าหลัก และน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการน้ า
ของจังหวัด พร้อมส่งเสริมให้ประชาชน เกษตรกร มีส่วนร่วมส าคัญในการพัฒนาการบริการจัดการในพ้ืนที่ 

๘) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ เพ่ือรองรับภาวะโลกร้อนและ
การคุ้มครองประชาชน (เน้นการสร้างพ้ืนที่สีเขียวตามมาตรฐานสากลทุกชุมชน/หมู่บ้าน มีการจัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียที่เกิดขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ และมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย โดย
กลไกประชารัฐ ๑๐ แห่ง พร้อมส่งเสริมการมีการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิด  Green 
hotelGreen Resort  ๑,๐๐๐ แห่ง) พัฒนาจังหวัดให้เป็นต้นแบบการจัดการรองรับการปรับตั ว รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาขีดความสามารถของสังคม ชุมชนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การจัดการสาธารณภัย ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Total GreenCity) 
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๙) การพัฒนานวัตกรรมในระบบดิจิตอล เพ่ือการสื่อสารสาธารณภัยสู่ ประชาชน ชุมชน 
นักท่องเที่ยว ในการฉลาดรู้อย่างเท่าทันการเกิดภัย และการช่วยเหลือตนเอง เน้นการพัฒนาระบบการสื่อสาร
สาธารณภัยในจุดเสี่ยงผ่านรูปแบบ คิวอาร์โค๊ต โดยเฉพาะในพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักและพ้ืนที่เสี่ยงของจังหวัด   
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน เกษตรกร และพลังงาน
เพื่อการส่งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
๑) พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียภายในฟาร์ม เพ่ือลดความสกปรกในน้ าเสียจากฟาร์มสุกร โค และ

สามารถตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การช่วยลดมลภาวะเรื่องกลิ่น 
แมลงวัน น้ าเสีย และตอบสนองด้านการผลิตพลังงานทดแทน เช่น ผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ (มูลโค สุกร) 
เสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตพลังงานทดแทน และ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ
ลดปัญหาโลกร้อน และการสร้างศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนการสร้างระบบก๊าซชีวภาพจากมูลโค สุกร
ส าหรับใช้ในครัวเรือน เพ่ือทดแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี (LPG) 

๒) ส่งเสริมการสร้างระบบสูบน้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้เ พ่ือการเกษตร และ
ชุมชน แทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้าและน้ ามัน และปรับเปลี่ยนระบบสูบน้ าทางท่อของสถานีสูบน้ าเพ่ือ
การเกษตรให้สามารถใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า 

๓) จัดหาเทคโนโลยีเตาชีวมวลส าหรับใช้ในครัวเรือน เพ่ือทดแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี(LPG) 
และลดปริมาณขยะ  

๔) สนับสนุนส่วนราชการ เอกชน เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน พร้อม
ส่งเสริมปรับเปลี่ยนเสาไฟประติมากรรมในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ส่วนราชการพัฒนาระบบประหยัดพลังงานโดยเฉพาะในแนวถนนสาธารณะทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
(หลอดประหยัดไฟ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์) 

๕) เสริมสร้างความสมดุลของความต้องการการใช้ไฟฟ้าในจังหวัด เพ่ือรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเติบโตของเมือง  

๖) ส่งเสริมให้ชุมชนน ามาตรการการสร้างจิตส านึกในการเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์พลังงานโดย
ร่วมมือกับ อปท.และภาคีเครือข่าย 
 

 กลยุทธ์ที่ ๔พัฒนานิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้ าเสีย ลดมลพิษ ด้วยกลไก
ชุมชน และการจัดการแบบมีส่วนร่วม 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

๑) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองให้เป็นเมืองในสวนและเป็นสวนในเมือง (City in the garden 
& Garden in the city)  เป็นเมืองสะอาดของประเทศ (Clean & Green City)  ให้มี พ้ืนที่สี เขียวตาม
มาตรฐานสากลทุกชุมชน/หมู่บ้าน พัฒนาให้มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย โดยกลไกประชารัฐ 
๑๐ แห่ง ส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิด Green hotelGreen Resort 
จ านวน  ๑๐๐ แห่ง 
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๒) การลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนด้วยกระบวนการต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาในพ้ืนที่ที่มี
ปัญหา พ้ืนที่เมือง พ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยการลดปริมาณขยะมูลฝอยประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่  
การคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้กับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้มากที่สุด เป็นการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะส่งเข้าสู่สถานที่ก าจัด ซึ่งจะท าให้องค์กรท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนนั้นๆ ลดภาระในการก าจัดขยะมูลฝอย นอกจากนี้การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของขยะมูลฝอย และเป็นการสร้างจิตส านึกเบื้องต้นในการรักษา สิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชนอีกด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 การคัดแยกน าขยะมูลฝอยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดมีมาตรการ
สนับสนุนสู่ความส าเร็จ ได้แก่ ส่งเสริมท้องถิ่น การก าหนดกฎระเบียบให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
มีคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนคัดแยก
ขยะมูลฝอย หรือส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนคัดแยกขยะมูลฝอย หรือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์ เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ได้ รวมทั้งการสนับสนุนผู้คัดแยกรายย่อยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกจากแหล่งก าเนิด 

 การส่งเสริมการใช้สินค้าจากวัสดุที่ใช้แล้วมีมาตรการสนับสนุนสู่ความส าเร็จ การควบคุมการน าวัสดุ
และสินค้าใช้แล้วจากต่างประเทศ เพ่ือเป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัด    

 การส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมด าเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ
ภัณฑ์ที่ก าจัดยากตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ   

 การน าเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการลดการเกิดของเสีย มีมาตรการสนับสนุนสู่ความส าเร็จ 
ได้แก่ การสร้างกลไกจูงใจจากจังหวัดในการกระตุ้น และการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการน า
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย หรือของเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 

 สนับสนุนให้เกิดกลไกของจังหวัด เพ่ือการแลกเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการผลิตที่สามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกระหว่างโรงงาน ก็เป็นมาตรการที่เสนอส าหรับแนวทางปฏิบัติการน า
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในการลดการเกิดของเสีย สนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสะอาด เพ่ือลดการเกิดของเสียและลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น การน าวัสดุ เหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมการเกษตรในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด อุตสาหกรรม
แปรรูปปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาเป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตร เป็นต้น 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย
ขนาดใหญ่ โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
แหล่งก าเนิด ขยะมูลฝอยเฉพาะจุด เพ่ือท าให้การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมจังหวัดมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ตามแนวทาง ดังนี้ 

 การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยมีมาตรการสนับสนุนสู่ ความส าเร็จ ได้แก่ 
การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบการเก็บรวบรวม และ
ขนส่งขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเกณฑ์ปฏิบัติหรือมาตรฐานในการจัดการ
ขยะมูลฝอย รวมทั้งการลดของเสียและการใช้ประโยชน์ของเสียชุมชน  

 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างบริการด าเนินงานและดูแลรักษาระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก ากับดูแล และก าหนดกฎระเบียบการควบคุมดูแล
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ภาคเอกชน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การก าหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนในการจัดการ การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาระบบ
บ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรรับผิดชอบโครงการก าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและการ
บริหารจัดการแก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ประชาชนใช้บริการเป็นจ านวนมาก มีมาตรการสนับสนุนสู่ความส าเร็จ ได้แก่ มาตรการก าหนด
กฎระเบียบในการจัดการมูลฝอยของสถานที่ท่องเที่ยวทุกประเภทและสถานีขนส่ง ส่วนขยะมูลฝอย
จากการก่อสร้างจะต้องผนวกให้เป็นเงื่อนไขการจัดการในสัญญาของโครงการสร้างต่างๆ ตั้งแต่ง
ขั้นตอนการขออนุญาต เพ่ือให้เจ้าของรับผิดชอบในการขนและก าจัด ตามอ านาจของท้องถิ่นนั้นๆ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนและขยะมูลฝอยติด เชื้อจาก สถานบริการ
สาธารณสุขต่างๆ ตามแนวปฏิบัติดังนี้ 

 การส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมีมาตรการ
สนับสนุนสู่ความส าเร็จ ได้แก่ ส่งเสริมท้องถิ่นด าเนินการก าหนดกฎระเบียบให้ประชาชนมีการคัดแยก
ของเสียอันตรายจากขยะมูลฝอยทั่วไป และส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระบบการจัดการบ าบัดและ
ก าจัดของเสียอันตราย พรอมให้การสนับสนุน ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีระบบ
การเก็บรวมรวมและขนส่งขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนที่ถูกต้องและปลอดภัย 

 การส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื่ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีมาตรการสนั บสนุนสู่
ความส าเร็จ ได้แก่ การเพ่ิมสมรรถนะหรือศักยภาพให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่นให้สามารถจัดการขยะมูล
ฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การผลักดันและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ออยู่แล้วสามารด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ
สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม นอกจากนั้นต้อง
มีการเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะติดเชื้อ และมีการ
ก าหนด อัตราค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มทุน 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งที่ส าคัญในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย เริ่มตั้งแต่เป็นผู้บริโภคสินค้าและผู้ผลิตขยะมูล
ฝอย ดังนั้นมาตรการต่างๆ ที่น าเสนอขึ้นมาจะประสบความส าเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและการมีจิตส านึกท่ีดีของประชาชน โดยเน้น 

 การสร้างจิตส านึกด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชนมีมาตรการสนับสนุนสู่ความส าเร็จ ได้แก่ 
เร่งประชาสัมพันธ์การใช้สินค้าจากวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับแก่กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน 
และองค์กรของรัฐ การส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในกลุ่มผู้จ าหน่ายสินค้า รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการให้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยอันตรายต่อชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักในอันตรายของขยะมูลฝอย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการท าผิดกฎหมายด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย มีมาตรการสนับสนุนสู่ความส าเร็จ ได้แก่ มาตรการการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแล
และเฝ้าระวังผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันในสังคมที่เกี่ ยวข้องในการ
ควบคุมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
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 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น มีมาตรการสนับสนุนสู่
ความส าเร็จ  ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมให้โรงเรียน วัด และชุมชนอื่นๆ เป็นศูนย์กลางให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย หรือรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยแล้วน าไปยังจุด
รองรับของชุมชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

๖. แผนงานโครงการและผู้รับผิดชอบ 

๑) โครงการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศของจังหวัดราชบุรี 
(ทรัพยากรน้ าภาค ๗,ป่าไม้จังหวัด,สวนรุกชาติถ้ าจอมพล,ประมงจังหวัด,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี,ปกครองท้องถิ่นจังหวัด,เกษตรจังหวัด) 

๒) โครงการการบริหารจัดการน้ าที่สมดุลและยั่งยืน 

(ปกครองท้องถิ่น,อ าเภอ,เกษตรจังหวัด,ชลประทานจังหวัด,โครงการชลประทานราชบุรี,
อุตสาหกรรมจังหวัด) 

๓) โครงการเมืองม่ันคงทางพลังงาน 

(พลังงานจังหวัด,แขวงการทางจังหวัด) 
๔) โครงการพัฒนานิเวศเมืองท่ียั่งยืน 

(อบจ.,สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล,ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง),ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค ๘,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด,อปท.,
พลังงานจังหวัด,เทศบาลเมือง,อบต.) 

ดังแสดงความสัมพันธ์ของโครงการ และกิจกรรมตามหลักของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)ท่ีมีกิจกรรม
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในตารางดังนี้ 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ กิจกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

โครงการ กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 
กิจกรรมต้นน้ า 
(Up Stream) 

กิจกรรมกลางน้ า 
(Main Stream) 

กิจกรรมปลายน้ า 
(Down Stream) 

๑. โครงการเสรมิสร้างความ
อุดมสมบรูณ์ระบบนเิวศน์ของ
จังหวัดราชบุร ี

๑) ส่งเสริมบรหิารจดัการป่า
ชุมชน 
๒) การผลติและส่งเสรมิการปลกูไม้
โตเรว็ (ยคูาลิปตัส,กระถิ่น, เทพา, 
ขี้เหล็ก) เพื่อพลังงานทดแทนใน
จังหวัดราชบุรี 
๓) อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ ภายใน
สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล   
๔) พัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
น้ าให้เป็นแหล่งพ่อแม่พันธ์ุสตัว์น้ า
ธรรมชาตเิพื่อพัฒนาเป็นปลาหน้า
วัด 

๑) การเตมิความอุดม
สมบูรณ์ในแม่น้ าแม่กลอง 
๒) การจัดการระบบนิเวศน์
ในชุมชน 

๑) การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอุทยาน 
และนิเวศน์ป่าเขาครบ
วงจร 
๒) ส่งเสริมและคุ้มครอง
ป้องกันความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศน์ป่าเขา
และสตัว์ป่า 

๒. โครงการการบริหาร
จัดการน้ าท่ีสมบูรณ์และยั่งยืน 

๑) การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการน้ า เพื่อคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

๑) การขยายพื้นท่ี
ชลประทานเพื่อการเกษตร 

๑) การฟื้นฟูป่าต้นน้ าลุม่
แม่น้ าแม่กลอง ลุม่น้ า
สาขาภาช ี
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๒) การพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรที่เข้มแข็ง 
๓) การพัฒนาแหล่งเก็บน้ าใน
จังหวัดราชบุร ี
๔) การจัดระเบียบการใช้น้ าและ
ปล่อยน้ าทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรม 
๕) การจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก
ในพื้นที่การเกษตร (Product 
Champion) 

๒) การปรบัปรุงคั้นกั้นน้ า อ่าง
เก็บน้ า ระบบระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

๓. โครงการเมืองมั่นคงทาง
พลังงาน 

๑) การจัดสร้างศูนยเ์รียนรู้
พลังงานทดแทน และพลังงาน
ทางเลือก 
๒) การส่งเสรมิความเขม้แข็ง
หมู่บ้านอนุรกัษ์พลังงาน 
๓) จัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสียในฟารม์ 
(สุกร, โค) 

๑) การส่งเสริมผลติพลังงาน
จากก๊าซชีวภาพ 
๒) ส่งเสริมการใช้โซล่าเซลล์
ในแปลงเกษตร 
๓) การสนับสนุนส่วนราชการ 
และสถานศึกษา 
ให้เป็นหน่วยงานประหยัด
พลังงาน 

๑) การสร้างระบบสูบน้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
ในพื้นที่เกษตร 

๔. โครงการพัฒนานิเวศน์
เมืองที่ยั่งยืน 

๑) การจัดสร้างสวนในเมืองและภูมิ
ทัศน์ในตัวเมือง 
๒) การจัดสร้างป่าในเมือง (สวน
รุกขชาติถ้ าจอมพล) 
๓) จัดหาถังขยะรองรับการเติบโต
ของเมืองและพื้นที่ท่องเที่ยว 
๔) การปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วน
ราชการรองรับการท่องเที่ยว และ
การเป็นเมืองที่น่าอยู ่
 
๕) การจัดการระบบก าจัดขยะและ
บ าบัดน้ าเสียจากการท่องเที่ยว 

๑) การพัฒนาระบบการ
จัดการขยะด้วยเทคโนโลยี
สะอาด 
๒) การเพิ่มประสิทธิขยะมลู
ฝอยในท้องถิ่น 
๓) การพัฒนาขยะและเศษ
วัสดุเหลือใช้และวสัดุทาง
ธรรมชาติใหเ้ป็นปุ๋ยอินทรีย์ 
(โรงปุ๋ยอินทรีย์) 
๔) การติดตาม และเฝ้าระวัง
คุณภาพแม่น้ าแม่กลอง 
 
๕) การส่งเสริมโรงแรมและรี
สอร์ทท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Resort) 
๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะ และน้ าเสยีใน
พื้นที่อ าเภอปากท่อ 
๗) ซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทาง
ตรวจการณ ์

๑) การจัดสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะ 

 


