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ค ำขวัญประจ ำจังหวัดรำชบุรี 

ตรำประจ ำจังหวัดรำชบุร ี

รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ 2 สิ่ง คือ 
1.พระแสงขรรค์ชัยศรี ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว 

2.ฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทอง  
   หมายถึง เครื่องแสดงถึงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 

 

ดอกไม้ประจ ำจังหวดัรำชบุรี 

ชื่อดอกไม้ ดอกกัลปพฤกษ์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Cassia Bakeriana) 

 

ต้นไม้ประจ ำจงัหวัดรำชบรุี 

ชื่อพรรณไม้ โมกมัน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Wrightia tomentosa 

 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดราชบุรี 
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ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี 

นายสุรพล แสวงศักดิ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 

นายณรงค์ ไพศาลทักษิน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

นางณิทฐา แสวงทอง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558  
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จังหวัดราชบุรี มีชื่ออันเป็นมงคลยิ่ง หมายถึง “ เมืองพระราชา ” ราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง  
ของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่น  า            
แม่กลองแห่งนี เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีความรุ่ งเรืองมาตั งแต่อดีต               
จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุมากท าให้ เชื่อได้ว่ามีผู้คนตั งถิ่นฐานอยู่ ในบริ เวณนี                          
ตั งแต่ยุคหินกลาง  ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทราวดีที่ ต าบลคูบั ว  อ า เภอเมืองราชบุ รี                                    
พระบาทสมเด็ จพระยุทธยอดฟ้าจุฬ โลกมหาราช  ปฐมกษัตริ ย์ แห่ ง ราชวงศ์จั กรี  ได้ เคยด าร ง                   
ต าแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา       
และตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า เมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญ 
เป็นสมรภูมิการรบหลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ยกทัพมาตั งรับศึกพม่า       
ในเขตราชบุ รีหลายครั ง  ครั งส าคัญที่ สุ ดคือสงครามเก้ า ทัพต่อมา พ.ศ .  2360 ในสมัยพระบาท                             
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างก าแพงเมืองใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่น  าแม่กลอง      
ตลอดมาจนถึ งปั จจุบั น  ครั นถึ งสมัยพระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล้ า เ จ้ าอยู่ หั ว ในพ.ศ .  2437                            
ได้ทรงเปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาคโดยรวมหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ ใกล้ชิดกัน ตั งขึ น เป็นมณฑล                              
และได้ รวมเมืองราชบุ รี  เมืองกาญจนบุ รี  เมืองสมุทรสงคราม   เมือง เพชรบุ รี  เมืองปราณบุ รี                                      
เมืองประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 เมือง ตั งขึ นเป็นมณฑลราชบุรี ตั งที่บัญชาการมณฑล ณ ที่เมืองราชบุรี                 
ทางฝั่งขวาของแม่น  าแม่กลอง (ปัจจุบันคือศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่า) ต่อมาใน พ.ศ. 2440                     
ได้ย้ายที่บัญชาการเมืองราชบุรี จากฝั่งซ้าย กลับมาตั งรวมอยู่แห่งเดียวกับศาลาว่าการมณฑลราชุบรี                
ทางฝั่งขวาของแม่น  าแม่กลอง จนถึง พ.ศ. 2476 เมื่อได้มีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลทั งหมด                 
มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็นจังหวัดราชุบรีจนถึงปัจจุบัน 

  อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอด่านมะขามเตี ย อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอ าเภอก าแพงแสน อ าเภอเมืองนครปฐม และอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 

 อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร, อ าเภอบางคนทีและอ าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม 

ทิศใต้              ติดต่อกับอ าเภอเขาย้อยและอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับภูมิภาคตะนาวศรี ประเทศพม่า 

  สภาพภูมิประเทศ 

1. พื นที่ภูเขาสูง อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับประเทศพม่า และด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี     
มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง อุดมไปด้วยป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ ในระดับความสูง 
ตั งแต่ 200 เมตร ถึง 1,400 เมตร ในเขตอ าเภอสวนผึ ง อ าเภอบ้านคา และอ าเภอปากท่อด้านตะวันตก 

2. พื นที่ราบสูง ได้แก่บริเวณถัดจากเทือกเขามาทางด้านตะวันออก กลางของพื นที่จังหวัดป็นที่ราบสูง   
และที่เนินลอนลาด มีแม่น  าภาชี และล าห้วยสาขา เป็นสายน  าหลัก สภาพเนื อดิน เป็นดินปนทราย       
มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูงถึงปานกลาง อยู่ในเขตอ าเภอสวนผึ ง อ าเภอบ้านคา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2


โดย งานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ข้อมูล ณ วันที่  20 เมษายน 2559 

อ าเภอจอมบึง และด้านตะวันตกของอ าเภอปากท่อ อ าเภอเมืองราชบุรี  อ า เภอ โพธาราม                          
และอ าเภอบ้านโป่ง 

3. ที่ราบลุ่ม ได้แก่บริเวณสองฝั่งแม่น  าแม่กลอง และด้านตะวันออกของพื นที่จังหวัด เนื อดินเป็นดินร่วน
และดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบชลประทานแม่กลอง ที่เป็นระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่มากด้วย 

4. ที่ราบลุ่มต่ า ได้แก่ตอนปลายของแม่น  าแม่กลองท่ีติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม                                อยู่
สูงจากระดับน  าทะเลกลางเพียง 1-2 เมตร ดินจะมีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าสวนผักผลไม้ 

  สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดราชบุรีตั งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แต่การที่

มีเทือกเขาตะนาวศรีบังไว้อยู่ ท าให้เป็นที่อบฝน คือ อ าเภอสวนผึ ง อ าเภอบ้านคา และอ าเภอจอมบึง มีฝนตก
น้อยและเป็นพื นที่หนึ่งที่มีฝนตกน้อยที่สุดในประเทศ ปริมาณน  าฝนเฉลี่ย 1,000-1,250 มิลลิเมตรต่อปี 
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ27 องศาเซลเซียส สูงสุดเดือนเมษายน-พฤษภาคมประมาณ 36 องศาเซลเซียส และ
ต่ าสุดในเดือนธันวาคม-มกราคม ประมาณ 18 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั งแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 
โดยตกหนักที่สุดในเดือนกันยายน และทิ งช่วงในเดือนมิถุนายนและสิงหาคมฝนส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไปตกใน
แถบลุ่มแม่น  าแม่กลอง และด้านตะวันออกของพื นที่จังหวัดอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13-38 องศาเซลเซียส แต่ในฤดู
หนาวบริเวณเชิงเขาหรือหุบเขาในพื นที่อ าเภอสวนผึ ง และอ าเภอบ้านคาจะมีสภาพอากาศหนาวมาก        
เฉลี่ย 8-15 องศาเซลเซียส  และเป็นจังหวัดที่มีปริมาณโอโซนมากที่สุดติดอันดับของโลก 

  เขตการปกครอง 
จั งหวั ดร าชบุ รี แบ่ งการปกครองส่ วนภู มิ ภ าคแบ่ งออก เป็ น  10 อ า เภอ , 104 ต าบล  และ 

975 หมู่บ้าน  ผการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง, เทศบาล 25 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 77 แห่ง 

1. อ าเภอเมืองราชบุรี 
2. อ าเภอจอมบึง 
3. อ าเภอสวนผึ ง 
4. อ าเภอด าเนินสะดวก 
5. อ าเภอบ้านโป่ง 

6. อ าเภอบางแพ 
7. อ าเภอโพธาราม 
8. อ าเภอปากท่อ 
9. อ าเภอวัดเพลง 
10. อ าเภอบ้านคา 

 

  เศรษฐกิจ 
จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก จากการประมาณในไตรมาส

แรกในปี 2553 ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ราชบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP) คิดเป็นมูลค่า 120,200 ล้านบาท [12] มากเป็นอันดับ 17 ของประเทศ และมีรายได้ต่อประชากร          
(GPP PER CAPITA) สูงถึง 144,062 บาท เป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ จังหวัดราชบุรีมีการลงทุนทาง
อุตสาหกรรมถึง 1,100 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านบาท เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค      

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
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มีธุรกิจการค้าประเภทสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เป็นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจ 
โดยมีศูนย์กลางตลาดผักผลไม้ในภูมิภาค โดยเป็นหนึ่งในตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่ง          
ของประเทศไทย นอกจากนั นยังมีตลาดสดและตลาดนัดในท้องที่ต่าง ๆ ควบคู่กับการเลี ยงปศุสัตว์ และโรงงาน
อาหารสัตว์ ที่มีมากในเขตอ าเภอปากท่อ และอ าเภอโพธาราม และยังมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมน  าตาล และอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรม
สิ่งทอ เป็นต้น โดยจังหวัดราชบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย
ศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญจะกระจายอยู่ใน พื นที่เมืองใหญ่ ได้แก่ เมืองราชบุรี และเมืองบ้านโป่ง เป็นต้น 
โดยเป็นที่ตั ง ศูนย์ และส านักงานสาขาในเขตภูมิภาค ของบริษัทชั นน าหลายๆ แห่ง เช่น ปตท. โตโยต้า เป็นต้น 
อีกทั งเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจเติบโตสูงขึ นอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉลี่ยปีละประมาณ 5-6 % ท าให้มีการลงทุน    
ในพื นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ศูนย์การค้า โครงการที่อยู่อาศัย บริษัท ห้างร้านต่างๆ เป็นต้น  และจังหวัดราชบุรี   
มีอู่ต่อรถโดยสารมากประมาณ50กว่าอู่ มีชื่อเสียงมากในเรื่องการต่อรถโดยสาร เป็นที่แรกๆที่ก าเนิดรถโดยสาร
ของประเทศ เป็นยนตกรรมท าด้วยมือก็ว่าได้ 

 

  สถานท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 

แก่งส้มแมว มองหาที่เล่นน  ากลางป่าในสวนผึ ง นอกจากที่น  าตกเก้าชั นแล้ว  อีกที่หนึ่งที่จะแนะน าคือ 

แก่งส้มแมว  ห่างจากตัวอ าเภอสวนผึ ง 25 กม.   วิวทิวเขาระหว่างเดินทางมายังที่นี่ก็สวยประทับใจไม่รู้

เบื่อ   และเมื่อมาถึงก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ น  ล าธารน  าภาชีไหลเซาะเกาะแก่งโขดหินสวยงาม    

น  าไม่ลึกเด็กๆ เล่นกันได้สบายสนุกกันเป็นครอบครัว  แก่งส้มแมว ตั งอยู่ในพื นที่ ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า   

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อยู่บริเวณบ้านห้วยม่วง บนเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เป็นแหล่งรวม

พรรณไม้ป่านานาชนิด และยังมี เส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ภายในสวนป่ามีสวนหย่อม ศูนย์จ าหน่าย             

เครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน มีเนื อที่ ประมาณ 3,000 ไร่ สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดสร้าง

ขึ นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา       

5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิด อันมีค่าทางเศษฐกิจ และเป็นแหล่งศึกษาทาง ธรรมชาติที่ดีเยี่ยม         

ทั งยังมีล าน  าภาชีไหลผ่านกระทบแก่งหินขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนาม    “แก่งส้มแมว” 
มาลัย ออสทริช ฟาร์ม  เป็นฟาร์มเลี ยงนกกระจอกเทศและสัตว์ต่างๆ  มีการท าการตลาดแบบครบ

วงจร ตั งแต่เพาะเลี ยง  จ าหน่ายเนื อ ฟอกหนัง และผลิตภัณฑ์ของใช้จากฟาร์ม   ที่ตั งฟาร์มอยู่กลางหุบเขาโอบ
ล้อมด้วยธรรมชาติป่าสวยงาม  และเปิดให้บริการร้านอาหาร  จ าหน่ายของใช้ต่างๆ ที่ผลิตจากฟาร์ม  มีสัตว์ให้
ชมอาทิเช่น แกะ ม้า  นกกระจอกเทศ นกอีมู กวาง เป็นต้น สามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดูกาลโดยไม่เก็บค่าเข้าชม  

 เดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม สวนผึ้ง (The Scenery Vintage Farm)  สถานที่ยอดฮิตโด่งดัง    ใน
สวนผึ งที่ต้องแวะถ่ายรูป ให้อาหารแกะและท ากิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านชาวฟาร์มสไตล์ Vintage ที่รอคอย
ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างอบอุ่น เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปคู่กับสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่ได้รับการ
ออกแบบสไตล์ English Country และกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ เกมส์ทุบแกะลงถัง ปาลูกโป่ง ทดสอบความ
แม่นย ากับกิจกรรมยิงธนูแบบถูกวิธี  ขี ม้า ชิงช้าสวรรค์ชมวิวแบบ Panorama สนุกกับการแต่งกายและถ่ายภาพ
สไตล์ Vintage  แวะชิมไอศรีมนมแกะที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย รสชาติ หอมหวาน มันอร่อย คุกกี นม
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แกะ เต้าหู้นมแกะ ร้านขายของที่ระลึก  สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เช่นน  าผึ ง  และร้านอาหาร 
Honey Scene ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม ไอศครีม พร้อมชมวิวมุมสูงของทุ่งเลี ยงแกะกลางหุบเขา   ส าหรับ
ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีงานที่มีชื่อเสียงของสวนผึ งคือ   Romantic Art Festival ,candle in the 
winter งานที่รวมเอา ดนตรี ศิลปะ แสงเทียนยามค่ าคืน มาอยู่ในที่เดียวกัน 

ตลาดน้้าด้าเนินสะดวก ตลาดน  าที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปีของไทยและมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ  ใช้
เป็นฉากหนังหรือถ่ายแบบในหลายครั ง เป็นหนึ่งในค าขวัญของราชบุุรี   “คนสวยโพธาราม คนงามบ้าน
โป่ง  เมืองโอ่งมังกร  วัดขนอนหนังใหญ่  ตื่นใจถ ้างาม  ตลาดน ้าด้าเนิน  เพลินค้างคาวร้อยล้าน  ย่านยี่สก
ปลาดี”   ตลาดน  าด าเนินสะดวกตั งอยู่ใน จังหวัดราชบุรี  และยังเชื่อมไปถึง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม    ท าให้ประชาชนในจังหวัด ราชบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามติดต่อถึงกัน
โดยสะดวก   ตลาดน  าด าเนินสะดวกจะเริ่มค้าขายกันตั งแต่ 05.00-12.00 น. สินค้าที่มีให้เลือกซื อ ก็จะมีทั งของ
กิน ของใช้ และของที่ระลึกมากมาย รวมถึงสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ    เป็นตลาดน  าที่มี
มนต์ขลัง เพราะเป็นตลาดน  าที่เป็นวิถีชีวิตจริง  ไม่ใช่ของเทียมจัดฉากขึ น   พอค้าแม่ค้าที่นี่ยังคงน าผลไม้จาก
สวนมาขายหรือรับมาจากที่อื่น ถึงแม้บางอย่างจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นวิถีชีวิตของคนย่านนี ที่น่าไปชม….  

วัดขนอน หนังใหญ่  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย  ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั นสูง  เป็น
การแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง  ได้แก่  ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรมที่มี
ความวิจิตรบรรจง  ผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีต  เมื่อแสดงก็จะมีการน าศิลปะทางนาฏศิลปืการละคร  ท่ี
เคลื่อนไหวอย่างได้อารมณ์ ตามเนื อเรื่อง  ประกอบกับบทพากย์  บทเจรจา  บทขับร้อง  ดนตรีปี่พาทย์  ท าให้
เกิดความเข้าใจในเรื่องราว  และให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์  การแสดงหนังใหญ่จึงมีคุณค่า
ทางศิลปะสูง  และแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยได้เป็นอย่างดี 

The Blooms Orchid Park สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของจังหวัดราชบุรี มีเนื อที่ประมาณ      

100 ไร่ ภายในร่มรื่นด้วยสวนป่าและอุทยานกล้วยไม้ มีพันธุ์ไม้หายาก เช่น กันเกรา พยุง สารภี มะหาด 

ตะคร้อ ฯลฯ  และมีกล้วยไม้เกาะติดบนต้นไม้ใหญ่แบบธรรมชาติ กล้วยไม้ลูกผสมสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น 

Dendrobium Aranda Mokara Aranthera Vanda Oncidium ที่ออกดอกสวยงามตลอดทั งปี มีโซนสวนจัด

แต่งที่มีพันธุ์กล้วยไม้หายากและมีมุมถ่ายรูปสวยงามมากมาย ท่ามกลางสวนกล้วยไม้ตัดดอกส่งออกขนาดใหญ่ 

เส้นทางเดินชมอุทยานสะดวก ร่มรื่น    นอกจากในส่วนของโซนอุทยานแล้ว ยังมีการน าชมแปลงนาสาธิต 

เครื่องมือการท านาสมัยโบราณ เข่น เกวียน คันไถ เครื่องสีข้าวโบราณฯลฯ ท่านสามารถชมและเลี ยงแกะใน   

ทุ่งหญ้าที่สวยงาม พร้อมลานกิจกรรมต่าง ๆ และเครื่องเล่นสนามให้เด็ก ๆ เลือกเล่นอย่างปลอดภัย 
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  สถานท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 
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  แผนท่ีท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 
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  แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

 
เว็บไซต์ส านักงานจังหวัดราชบุรี http://www.ratchaburi.go.th 

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

เว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี http://www.folktravel.com/archive/ratchaburi.html 

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี http://www.ท่องเที่ยวราชบุรี/สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

 


