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ค ำน ำ 
ข้อมูลส ำคัญจังหวัดนครสวรรค์จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับประชำชน นักเรียน นักศึกษำ                   

ผู้ที่มีควำมสนใจภำพรวมของจังหวัดทั้ งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรปกครองและสิ่งแวดล้อม                     
โดยเอกสำรฉบับนี้มีกำรปรับปรุงข้อมูลเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้มีควำมเป็นปัจจุบัน  ทั้งนี้จังหวัด
นครสวรรค์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มำกก็น้อย 

จังหวัดนครสวรรค์ได้รับควำมอนุเครำะห์ข้อมูลสถิติต่ำงๆ จำกหน่วยงำนส่วนรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลเป็นอย่ำงดี  จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้   

 

 

 

 

 

 

                                                                                   จังหวัดนครสวรรค์ 
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สำรบัญ 

 
 

 

 เรื่อง หน้ำ 
 ข้อมูลสภำพทั่วไปของจังหวัด ๑ 
 ลักษณะทำงกำยภำพ  
 ๑) ที่ตั้ง ขนำดพ้ืนที่และอำณำเขตกำรปกครอง ๑ 
 ๒)  ลักษณะภูมิประเทศ ๒ 
 ๓) ลักษณะภูมิอำกำศ ๓ 
 ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร  
 ๔) กำรปกครอง ๖ 
 ๕) ประชำกรและบ้ำน ๗ 
 ๖) แรงงำน อุตสำหกรรม อำชีพและกำรประกันสังคม ๑๑ 
 โครงสร้ำงพื้นฐำน  
 ๗) กำรคมนำคม ๒๐ 
 ๘) สำธำรณูปโภค ๒๓ 
 สภำพเศรษฐกิจ  
 ๙) โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของจังหวัด ๒๘ 
 ๑๐) รำยได้เฉลี่ยของประชำกร ๓๒ 
 สภำพทำงสังคม  
 ๑๑) สถำนภำพทำงสังคม ๓๓ 
 ๑๒) กำรบริกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ ๓๕ 
 ๑๓) กำรนับถือศำสนำ ๓๖ 
 ๑๔) กำรศึกษำ ๓๗ 
 ๑๕)  ด้ำนกำรสำธำรณสุข ๔๒ 
 ๑๖) ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ๔๔ 
 ข้อมูลเชิงสถิติที่ส ำคัญเชิงพื้นที่  
 ๑๗) กำรเกษตรกรรม ๖๘ 
 ๑๘) กำรประมง ๗๒ 
 ๑๙) กำรปศุสัตว์ ๗๓ 
 ๒๐) ระบบชลประทำน ๗๖ 
 ๒๑)  ด้ำนอุตสำหกรรม ๗๗ 
 ๒๒) แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญ ๘๑ 
 ๒๓) วัฒนธรรมประเพณีท่ีส ำคัญ ๘๘ 
 ๒๔)  ผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP ๙๔ 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครสวรรค์  ๙๕ 

 



๑ 
 

ข้อมูลสภำพทั่วไปของจังหวัด 
 

นครสวรรค์  เป็นเมืองโบรำณซึ่งสันนิษฐำนว่ำตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนี โดยมีปรำกฏชื่อ
ในศิลำจำรึกเรียกว่ำ  เมืองพระบำง  เป็นเมืองหน้ำด่ำนส ำคัญในกำรท ำศึกสงครำมมำทุกสมัย  ตั้งแต่สมัย    
กรุงสุโขทัย กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองดังเดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำขำด (เขำฤำษี)  จรดวัดหัวเมือง             
(วัดนครสวรรค์) ยังมีเชิงเทินดินเป็นแนวปรำกฏอยู่  เมืองพระบำง ต่อมำได้เปลี่ยนเป็น เมืองชอนตะวัน  
เพรำะตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ และหันหน้ำเมืองไปทำงแม่น้ ำซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันออก
ท ำให้แสงอำทิตย์ส่องเข้ำหน้ำเมืองตลอดเวลำ แต่ภำยหลังได้เปลี่ยนเป็น เมืองนครสวรรค์ เป็นศุภนิมิตอันดี 
 นครสวรรค์  มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลำยมำแต่เดิมว่ำ  ปำกน้ ำโพ  โดยปรำกฏเรียกกันมำ
ตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยำ  ตำมประวัติศำสตร์ในครำวที่พระเจ้ำหงสำวดีบุเรงนองยกทัพมำตีกรุงศรีอยุธยำ           
ครั้งสมัยสมเด็จพระมหำจักรพรรดิ  กองทัพเรือจำกกรุงศรีอยุธยำได้ยกไปรับทัพข้ำศึกท่ี ปำกน้ ำโพ  แต่ต้ำนทัพ
ข้ำศึกไม่ไหว จึงล่ำถอยกลับไป 
 ที่มำของค ำว่ำ  ปำกน้ ำโพ  สันนิษฐำนได้  ๒  ประกำร  คือ  อำจมำจำกค ำว่ำ  ปำกน้ ำโผล่เพรำะ           
เป็น ที่ปำกน้ ำปิง ยม และน่ำน  มำโผล่รวมกันเป็น ต้นแม่น้ ำเจ้ำพระยำ หรืออีกประกำรหนึ่ง  คือ มีต้นโพธิ์
ขนำดใหญ่อยู่ตรงปำกน้ ำในบริเวณวัดโพธิ์  ซึ่งเป็นที่ตั้งศำลเจ้ำพ่อกวนอูในปัจจุบัน จึงเรียกกันว่ำ ปำกน้ ำโพธิ์         
ก็อำจเป็นได้ 
 ในสมัย  พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช  ได้ทรงน ำพระพุทธรูปชื่อ พระบำง  
มำค้ำงไว้ที่เมืองนี้ ต่อมำไทยรบทัพจับศึกกับพม่ำและปรำบหัวเมืองฝ่ำยเหนือที่แข็งเมืองยกมำตีกรุงศรีอยุธยำ
และตอนต้นกรุงเทพฯ  กองทัพไทยได้ยกเคลื่อนที่ขึ้นมำเลือกนครสวรรค์  (ท่ีเคยเป็นโรงทหำรเก่ำหลังโรงเหล้ำ
ปัจจุบัน)  เป็นที่ตั้งทัพหลวงแล้วดัดแปลงขุดคูประตูหอรบ  จำกตะวันตกตลำดสะพำนด ำไปบ้ำนสันคูไปถึง         
ทุ่งสันคูเดี๋ยวนี้ ยังปรำกฏแนวคูอยู่ เมื่อข้ำศึกยกลงมำจำกทุ่งหนองเบน หนองสังข์  สลกบำตร และตะวันออก
เฉียงใต้ของลำดยำวมำเหนือทุ่งสันคู  เมื่อฤดูแล้งเป็นที่ดอนขำดน้ ำ  ถ้ำฝนตกน้ ำก็หลำกเข้ำมำอย่ำงแรงท่วม
ข้ำศึก ทัพไทยยกทัพตีตลบหลัง พม่ำวิ่งหนีผ่ำนช่องเขำนี้จึงได้ชื่อว่ำ เขำช่องขำด มำจนบัดนี้ 
  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘  พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวรวมเมืองบริเวณรวบๆ จังหวัด
นครสวรรค์ จัดตั้งเป็นมณฑลนครสวรรค์  หลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครองกลำยเป็นหน่วยรำชกำรบริหำร -                
ส่วนภูมิภำคตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรแห่งรำชอำณำจักรสยำม พ.ศ. ๒๔๗๖   
 
 

ลักษณะทำงกำยภำพ 

     

  ๑) ที่ตั้ง ขนำดพื้นที่และอำณำเขตกำรปกครอง 

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภำคเหนือตอนล่ำงของประเทศ ตั้งอยู่ประมำณละติจูดที่ 
๑๕.๕-๑๖.๗ องศำเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๙.๗-๑๐๐.๔ องศำตะวันออก ระยะทำงจำกกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด
นครสวรรค์ตำมเส้นทำงหลวงสำยพหลโยธิน (สำยที่  ๑) ๒๓๗ กิโลเมตร หรือระยะทำงตำมทำงรถไฟ                  
๒๕๐ กิโลเมตร พื้นที่อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเล ๓๐ เมตร  

พ้ืนที่ของจังหวัด ๙,๕๙๗.๖๗๗ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๕,๙๙๘,๕๔๘ ไร่ มำกเป็นอันดับ ๙ ของ
ภำคเหนือ 



๒ 
 

 ที่ตั้งและอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดต่ำง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ ำเภอปำงศิลำทอง อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี อ ำเภอบึงสำมัคคี จังหวัด
ก ำแพงเพชร อ ำเภอบึงนำรำง อ ำเภอโพทะเล อ ำเภอบำงมูลนำก อ ำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ ำเภอชนแดน อ ำเภอบึงสำมพัน อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อ ำเภอโคกเจริญ อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อ ำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี อ ำเภอ
สรรพยำ อ ำเภอมโนรมย์ อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี อ ำเภอทัพทัน อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ อ ำเภอ
ลำนสัก อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๒)  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิศำสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มเหมำะแก่กำรเกษตร เป็นที่รำบประมำณ               
๓ ใน ๔ ของพ้ืนที่จังหวัด มีแม่น้ ำสำยส ำคัญคือ แม่น้ ำปิง แม่น้ ำยม และ แม่น้ ำน่ำน ไหลมำรวมกันเป็นแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ ผ่ำนช่วงกลำงของจังหวัด และมีเพียง ๖ อ ำเภอที่ตั้งอยู่บนแม่น้ ำสำยหลัก สภำพภูมิประเทศ
ทำงด้ำนทิศตะวันตกของจังหวัด มีภูเขำสลับซับซ้อนและเป็นป่ำทึบในเขตอ ำเภอลำดยำว อ ำเภอแม่วงก์ อ ำเภอ
แม่เปินและอ ำเภอชุมตำบง พ้ืนที่ป่ำของจังหวัดเป็นสภำพป่ำที่เชื่อมโยงติดต่อกับป่ำห้วยขำแข้งของจังหวัด
อุทัยธำนีในส่วนทำงใต้ของอ ำเภอแม่วงก์ ส่วนตอนบนของอ ำเภอแม่วงก์และอ ำเภอลำดยำวเป็นส่วนติดต่อกับ
ป่ำทึบของจังหวัดตำกที่เชื่อมโยงไปถึงป่ำทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกำญจนบุรี  ส่วนด้ำนตะวันออกของจังหวัด 
อ ำเภอหนองบัวและอ ำเภอไพศำลี เป็นพ้ืนทีร่ำบลำดเทติดต่อกับเทือกเขำเพชรบูรณ์   
 สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่รำบค่อนข้ำงเรียบแคบบริเวณที่รำบลุ่มแม่น้ ำโดยเฉพำะ
ตอนกลำงของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอ ำเภอเมืองนครสวรรค์ อ ำเภอบรรพตพิสัย อ ำเภอชุมแสง อ ำเภอท่ำตะโก 
อ ำเภอโกรกพระ อ ำเภอเก้ำเลี้ยว และอ ำเภอพยุหะคีรี สภำพพ้ืนที่ทำงทิศตะวันตก (เขตอ ำเภอลำดยำว อ ำเภอ
แม่วงก์ อ ำเภอแม่เปินและอ ำเภอชุมตำบง) และทิศตะวันออก (เขตอ ำเภอหนองบัว อ ำเภอไพศำลี อ ำเภอ               
ตำกฟ้ำและอ ำเภอตำคลี ) มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น  ยกตัวขึ้นจำกตอนกลำงของจังหวัดสูงจำก
ระดับน้ ำทะเล  ปำนกลำง ๒๐-๑๐๐ เมตร 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอปางศิลาทอง
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอขาณุวรลักษบุรี
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดกำแพงเพชร
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดกำแพงเพชร
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดกำแพงเพชร
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดกำแพงเพชร
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดกำแพงเพชร
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดกำแพงเพชร
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอทัพทัน
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอสว่างอารมณ์
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอลานสัก
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอลานสัก
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภออุ้มผาง
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดตาก


๓ 
 

  ๓) ลักษณะภูมิอำกำศ 
          อยู่ ภ ำย ใต้ อิ ท ธิพลของมรสุ ม  ๒  ชนิ ด  คื อ  มรสุ มต ะวั น ออก เฉี ย งเห นื อซึ่ ง พั ด จำก                             
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนำว ท ำให้จังหวัดนครสวรรค์ประสบกับสภำวะหนำวเย็นและแห้ง                    
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ท ำให้มีฝนและอำกำศชุ่มชื้น 
ฤดูกำล 
พิจำรณำตำมลักษณะลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทย แบ่งฤดูกำลของจังหวัดนครสวรรค์ออกเป็น ๓ ฤด ูดังนี้ 
    ฤดู หน ำว  เริ่ ม ตั้ งแต่ ก ล ำงเดื อน ตุ ล ำคมถึ งกลำงเดื อน กุ มภ ำพั น ธ์ซึ่ ง เป็ น ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมำปกคลุมประเทศ
ไทยในช่วงนี้  แต่ เนื่องจำกจังหวัดนครสวรรค์ตั้ งอยู่ทำงตอนบนสุดของภำคกลำงอิทธิพลของบริเวณ                   
ควำมกดอำกำศสู งจำกประเทศจีนที่ แผ่ ล งมำปกคลุม ในช่ วงฤดูหนำวจะช้ ำกว่ ำภ ำค เหนื อและ                          
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท ำให้อำกำศหนำวเย็นช้ำกว่ำสองภำคดังกล่ำว แต่ก็จะหนำวเย็นเร็วกว่ำจังหวัดอ่ืน ๆ 
ในภำคกลำงด้วยกัน โดยเริ่มมีอำกำศหนำวเย็นประมำณเดือนพฤศจิกำยนเป็นต้นไป 
    ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึง
กลำงเดือนพฤษภำคม ในระยะนี้จะมีหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ำยใต้ ท ำให้มีอำกำศร้อนอบอ้ำวทั่วไป โดยมีอำกำศ
ร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษำยน 
    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องควำมกดอำกำศต่ ำที่พำดผ่ำนบริเวณภำคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมำ                
พำดผ่ำนบริเวณภำคกลำง และภำคเหนือเป็นล ำดับในระยะนี้ท ำให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม
เป็นต้นไป โดยเดือนกันยำยนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีควำมชื้นสูง 
อุณหภูมิ 
 จังหวัดนครสวรรค์อยู่บริเวณตอนบนสุดของภำคกลำงและมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม มีป่ำไม้
มำกและมีภูเขำสลับซับซ้อนทำงด้ำนตะวันตกของจังหวัด จึงมีอุณหภูมิค่อนข้ำงสูงและอำกำศร้อนอบอ้ำวมำก
ในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนำวอำกำศค่อนข้ำงจะหนำวเย็น โดยเฉพำะบริ เวณตอนบนของจังหวัดและบริเวณ
เทือกเขำทำงตะวันตกของจังหวัดซึ่งเป็นป่ำทึบอำกำศจะหนำวเย็นมำกกว่ำ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ระหว่ำง                
๒๖ - ๒๘ องศำเซลเซียส และเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ ำที่สุดได้ ๖.๑ องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ ๑๓ มกรำคม 
๒๔๙๘  ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ ๔๓.๗ องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๕๙ 
ฝน 
 ฝนที่ตกในจังหวัดนี้ส่วนใหญ่ เป็นฝนที่ เกิดจำกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มตกประมำณ
กลำงเดือนพฤษภำคมไปจนถึงเดือนตุลำคม ส่วนมำกเป็นฝนที่ตกในตอนบ่ำยและค่ ำ  ส ำหรับฝนที่เกิดจำกพำยุ
ดีเปรสชันนั้นมีส่วนน้อยและตกเป็นบริเวณกว้ำงติดต่อกันเป็นเวลำนำน ท ำให้มีปริมำณมำกและอำจเกิดน้ ำท่วม
ได้ ปริมำณฝนรวมตลอดปีประมำณ ๑,๐๐๐ - ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร เว้นแต่ทำงด้ำนตะวันตกของจังหวัดบริเวณ
อ ำเภอแม่วงก์ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ำทึบและเทือกเขำสลับซับซ้อนจึงมีปริมำณฝนรวมตลอดปีมำกกว่ำ 
๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ปริมำณฝนตลอดปี ๑,๑๔๙.๗ มิลลิเมตร และมีฝนตก ๑๑๒ วัน ส ำหรับเดือนที่มีฝนตกมำก
ที่สุดในจังหวัดนี้คือเดือนกันยำยน มีปริมำณฝนเฉลี่ย ๒๓๗ มิลลิเมตร และมีฝนตก ๑๙ วัน ปริมำณฝนมำกที่สุด
ใน  ๑ วัน วัดได้ ๑๕๐.๑ มิลลิเมตร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๔๒ 
 
 
 



๔ 
 

พำยหุมุนเขตร้อน 
 พำยุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่ำนเข้ำสู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นพำยุดีเปรสชันที่อ่อน
ก ำลังลงจำกพำยุโซนร้อนและควำมรุนแรงมีไม่มำกนัก แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนักและเกิดน้ ำท่วมบำงพ้ืนที่รวมถึง
เกิดควำมเสียหำยต่อสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ได้ ส่วนตั้งแต่เดือนมิถุนำยนเป็นต้นไปพำยุหมุนเขตร้อนที่มีอิทธิพล
ต่อจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่เกิดในทะเลจีนใต้และมีบำงส่วนเกิดทำงมหำสมุทรแปซิฟิคเหนือด้ำนตะวันตก 
เคลื่อนตัวผ่ำนประเทศเวียดนำมและลำวเข้ำมำทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หำกพำยุดังกล่ำว
ยังคงมีก ำลังแรงอำจเคลื่อนตัวเลยไปถึงภำคเหนือหรือตรงมำยังภำคกลำงโดยเฉพำะเดือนกันยำยนและตุลำคม 
จำกสถิติในคำบ ๖๘ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๖๑ พบว่ำมีพำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่ำนจังหวัดนครสวรรค์
ทั้งหมด ๑๐ ลูก ซึ่งขณะเคลื่อนผ่ำนมีก ำลังแรงเป็นพำยุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเคลื่อนเข้ำมำในเดือนสิงหำคม         
๑ ลูก (๒๕๐๘) เดือนกันยำยน ๕ ลูก (๒๕๐๒, ๒๕๑๒, ๒๕๑๕, ๒๕๒๑, ๒๕๒๒) เดือนตุลำคม ๓ ลูก (๒๕๑๐, 
๒๕๑๓, ๒๕๓๓) และเดือนพฤศจิกำยน ๑ ลูก (๒๕๑๗) 
ที่ตั้งสถำนีอุตุนิยมวิทยำในจังหวัดนครสวรรค์ 
 สภำวะอำกำศที่จัดท ำขึ้นทั้งหมดนี้ได้มำจำกผลกำรตรวจของสถำนีอุตุนิยมวิทยำนครสวรรค์ 
(ประมำณละติจูด ๑๕ องศำ ๔๐  ลิปดำ เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐  องศำ ๑๐  ลิปดำ ตะวันออก สูงจำก
ระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ๓๔ เมตร) และสถำนีอุตุนิยมวิทยำนครสวรรค์(กลุ่มงำนเกษตร)(ประมำณละติจูด ๑๕ 
องศำ ๐๓ ลิปดำ เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศำ ๐๕ ลิปดำ ตะวันออก สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ๘๖.๗ 
เมตร) ซึ่งได้ท ำกำรตรวจสำรประกอบอุตุนิยมวิทยำต่ำง ๆ วันละ ๘ เวลำ คือ ๐๑.๐๐, ๐๔.๐๐, ๐๗.๐๐, 
๑๐.๐๐, ๑๓.๐๐, ๑๖.๐๐, ๑๙.๐๐       และ ๒๒.๐๐ น. แล้วส่งรำยงำนผลกำรตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยำ
เพ่ือรวบรวมและจัดท ำข้อมูลสถิติภูมิอำกำศ ซึ่งสำมำรถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงกับสถำนีฯ ตำมท่ีอยู่ดังนี้ 
 สถำนีอุตุนิยมวิทยำนครสวรรค์ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณสนำมบิน เลขที่ ๓๖/๑๓ หมู่ที่ ๑ ต.นครสวรรค์
ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร. (๐๕๖) ๒๕๕๘๖๙ 
 สถำนีอุตุนิยมวิทยำนครสวรรค์(กลุ่มงำนเกษตร) ตั้งอยู่ภำยในศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์                 
ต.สุขส ำรำญ อ.ตำกฟ้ำ จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๙๐ โทร. (๐๕๖) ๒๔๑๔๔๗ 
--------------------------------------------- 
หมำยเหตุ   - สถิติภูมิอำกำศที่เป็นค่ำเฉลี่ยใช้ข้อมูล คำบ ๓๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๕๓ 
               - สถิติภูมิอำกำศที่มีค่ำเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๖๑ 
                - ค่ำเฉลี่ยของปริมำณฝน คำบ ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๕๓) ฝนรวม ๑,๑๔๙.๗ มิลลิเมตร  
                  จ ำนวนวัน ๑๑๒.๑ วัน 
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ค่ำปกติของปริมำณน้ ำฝน (เฉลี่ยคำบ ๓๐ ปี : พ.ศ. ๒๕๒๔ -๒๕๕๓) 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รำยปี 

นครสวรรค ์ ๔.๓ ๑๑.๙  ๓๓.๑   ๖๓.๗  ๑๕๐.๗  ๑๓๗.๓   ๑๔๘.๐   ๑๗๘.๓  ๒๓๗.๐  ๑๕๓.๔  ๒๗.๔   ๔.๖ ๑,๑๔๙.๗ 
ค่ำปกติของจ ำนวนวันที่มีฝนตก (เฉลี่ย ๓๐ ปี : พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รำยปี 
นครสวรรค ์ ๑.๐ ๑.๔ ๓.๑ ๕.๘ ๑๓.๖ ๑๔.๗ ๑๖.๖ ๑๘.๕ ๑๘.๙ ๑๔.๐ ๓.๖ ๐.๙ ๑๑๒.๑ 

ค่ำปกติของอุณหภูมิต่ ำสุด(เฉลี่ยคำบ ๓๐ ปี : พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๕๓) 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รำยปี 

นครสวรรค ์  ๑๙.๓  ๒๒.๒  ๒๔.๗   ๒๖.๑ ๒๕.๗ ๒๕.๔ ๒๕.๑ ๒๔.๘ ๒๔.๕ ๒๔.๐ ๒๑.๘ ๑๘.๘ ๒๓.๕ 
ค่ำปกติของอุณหภูมิสูงสุด(เฉลี่ยคำบ ๓๐ ปี : พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รำยปี 
นครสวรรค ์ ๓๒.๙ ๓๕.๒ ๓๗.๐ ๓๘.๑ ๓๕.๙ ๓๔.๘ ๓๔.๑ ๓๓.๖ ๓๓.๑ ๓๒.๕ ๓๒.๑ ๓๑.๔ ๓๔.๒ 

 ค่าปกติของอุณหภูม(ิเฉลี่ยคาบ ๓๐ ปี : พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๕๓) 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รำยปี 

นครสวรรค ์ ๒๖.๑ ๒๘.๗ ๓๐.๘๕ ๓๒.๑ ๓๐.๘ ๓๐.๑ ๒๙.๖ ๒๘.๒ ๒๘.๘ ๒๘.๒๕ ๒๖.๙๕ ๒๕.๑ ๒๘.๘๘ 
ข้อมูล  :  สถำนีอุตุนิยมวิทยำนครสวรรค์   
 

อุณหภูมิสูงสดุ อุณหภูมิต่ ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ควำมชื้นสัมพัทธ์  
รำยเดือนของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดนครสวรรค์ 

ล ำดับ
ที ่

เดือน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อุณหภูมิ 
ต่ ำสุด 
(องศำ

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด 
(องศำ

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
เฉลี่ย 
(องศำ

เซลเซียส) 

ควำมชื้น 
สัมพัทธ์  

 
(เปอร์เซ็น) 

อุณหภูมิ 
ต่ ำสุด 
(องศำ

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด 
(องศำ

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
เฉลี่ย 
(องศำ

เซลเซียส) 

ควำมชื้น 
สัมพัทธ ์

 
(เปอร์เซ็น) 

๑ มกรำคม ๑๘.๐ ๓๖.๘ ๒๘.๑๙ ๖๓.๔๔ ๑๓.๖ ๓๖.๔ ๒๔.๘๙ ๖๑.๓๙ 
๒ กุมภำพันธ์ ๒๐.๐ ๓๘.๐ ๒๙.๐๓ ๕๖.๙๓ ๑๘.๑ ๓๙.๕ ๒๘.๐๐ ๖๐.๓๙ 
๓ มีนำคม ๒๓.๓ ๔๑.๐ ๓๑.๙๓ ๕๙.๕๕ ๒๓.๘ ๔๐.๑ ๓๑.๗๘ ๕๙.๖๕ 
๔ เมษำยน ๒๔.๖ ๔๓.๓ ๓๒.๙๒ ๕๖.๘๑ ๒๒.๔ ๔๐.๓ ๒๙.๘๓ ๗๔.๑๕ 
๕ พฤษภำคม ๒๕.๓ ๔๒.๒ ๓๒.๔๓ ๖๕.๑๙ ๒๓.๗ ๓๙.๗ ๓๑.๓๑ ๗๐.๗๕ 
๖ มิถุนำยน ๒๓.๗ ๓๙.๘ ๓๐.๓๕ ๗๓.๖๘ ๒๓.๘ ๓๙.๘ ๓๐.๖๒ ๗๐.๖๘ 
๗ กรกฎำคม ๒๓.๙ ๓๘.๐ ๓๐.๒๖ ๗๓.๒๐ ๒๓.๘ ๓๘.๔ ๒๙.๓๑ ๗๘.๒๒ 
๘ สิงหำคม ๒๔.๔ ๓๘.๗ ๒๙.๒๖ ๗๗.๐๔ ๒๒.๓ ๓๘.๐ ๒๙.๔๘ ๗๗.๘๖ 
๙ กันยำยน ๒๔.๕ ๓๗.๐ ๒๙.๔๑ ๗๙.๗๘ ๒๓.๐ ๓๕.๘ ๒๗.๙๘ ๘๖.๒๑ 

๑๐ ตุลำคม ๒๑.๖ ๓๕.๑ ๒๗.๐๕ ๘๕.๑๐ ๒๒.๗ ๓๖.๐ ๒๘.๒๗ ๘๓.๗๓ 
๑๑ พฤศจิกำยน ๑๙.๕ ๓๖.๕ ๒๘.๐๑ ๗๓.๑๐ ๒๐.๖ ๓๖.๒ ๒๘.๑๕ ๗๕.๕๑ 
๑๒ ธันวำคม ๑๕.๔ ๓๕.๘ ๒๕.๙๖ ๖๗.๓๔ ๑๓.๙ ๓๓.๗ ๒๕.๑๙ ๖๗.๗๐ 

ข้อมูล  :  สถำนีอุตุนิยมวิทยำนครสวรรค์   
 
 



๖ 
 

ปริมำณฝนที่ตกและจ ำนวนวันฝนตกในรอบปี ย้อนหลัง ๓ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  จังหวัดนครสวรรค์ 

ล ำดับ 
ที ่

อ ำเภอ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ ำนวน ฝน

รวม 
(มิลลิเมตร) 

จ ำนวน  
วันฝนตก 

(วัน) 

จ ำนวน  
ฝนรวม 

(มิลลิเมตร) 

จ ำนวน  
วันฝนตก 

(วัน) 

จ ำนวน  
ฝนรวม 

(มิลลิเมตร) 

จ ำนวน  
วันฝนตก 

(วัน) 
๑ เมืองนครสวรรค์ ๙๗๕.๔ ๙๔ ๘๐๓.๘ ๙๒ ๑๒๘๘.๓ ๑๑๔ 
๒ ตำกฟ้ำ ๑๐๒๙.๑ ๙๓ ๘๑๗.๔ ๙๗ ๑๕๓๒.๙ ๑๒๑ 
๓ ท่ำตะโก ๖๗๘.๐ ๗๕ ๙๐๕.๕ ๗๕ ๙๗๙.๗ ๘๓ 
๔ ลำดยำว ๘๙๖.๓ ๘๗ ๙๑๖.๖ ๘๕ ๑๒๘๐.๖ ๙๘ 
๕ โกรกพระ ๕๙๘.๖ ๖๒ ๘๒๔.๙ ๔๙ ๙๔๒.๕ ๖๓ 
๖ ตำคลี ๗๗๙.๙ ๔๘ ๙๑๓.๒ ๕๑ ๑๔๔๓.๔ ๗๕ 
๗ ชุมแสง ๘๖๐.๙ ๖๐ ๖๙๐.๘ ๖๐ ๑๑๑๖.๔ ๘๒ 
๘ พยุหะคีรี ๘๓๔.๔ ๗๘ ๘๐๐.๔ ๖๘ ๑๐๖๖.๔ ๙๐ 
๙ บรรพตพิสัย ๘๕๔.๕ ๔๘ ๘๗๗.๒ ๕๗ ๑๐๑๐.๗ ๗๒ 

๑๐ หนองบัว ๑๐๙๐.๘ ๖๙ ๑๑๐๗.๑ ๗๕ ๑๖๖๕.๗ ๘๖ 
๑๑ ไพศำลี ๘๓๒.๖ ๘๓ ๙๕๗.๘ ๗๕ ๑๔๓๓.๕ ๘๓ 
๑๒ เก้ำเลี้ยว ๗๔๖.๙ ๕๙ ๖๘๒.๘ ๔๗ ๙๓๔.๗ ๗๑ 
๑๓ แม่เปิน ๖๓๓.๒ ๗๗ ๑๑๔๗.๑ ๙๔ ๑๕๗๖.๒ ๑๐๐ 
๑๔ แม่วงก์ ๗๙๗.๕ ๗๓ ๑๕๐๖.๐ ๘๒ ๑๖๙๒.๓ ๘๐ 
๑๕ ชุมตำบง ๑๐๑๙.๗ ๗๕ ๑๓๘๒.๐ ๗๖ ๑๕๕๔.๕ ๘๔ 

ข้อมูล  :  สถำนีอุตุนิยมวิทยำนครสวรรค์   

ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร 

  ๔) กำรปกครอง 
  จังหวัดนครสวรรค์ จัดรูปกำรปกครองตำมลักษณะกำรปกครองส่วนภูมิภำค โดยแบ่งออกเป็น         
๑๕ อ ำเภอ ๑,๔๓๒ หมู่บ้ำน ๑๒๘ ต ำบล และจัดรูปกำรปกครองตำมลักษณะกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบำล ๒๑ แห่ง (เทศบำลนคร ๑ แห่ง  เทศบำลเมือง ๒ แห่ง  
เทศบำลต ำบล ๑๘ แห่ง) และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ๑๒๑ แห่ง 

                   ตำรำงแสดงเขตกำรปกครองส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที่ อ ำเภอ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน
ต ำบล 

จ ำนวน
เทศบำล 

จ ำนวน
อบต. 

๑ เมืองฯ ๗๔๘.๒๖๘ ๑๗๒ ๑๖ ๒ ๑๖ 
๒ โกรกพระ ๒๙๗.๑๙๔ ๖๕ ๙ ๓ ๗ 
๓ ชุมแสง ๗๑๖.๗๒๖ ๑๒๖ ๑๑ ๒ ๑๑ 
๔ ลำดยำว ๖๙๑.๐๙๖ ๑๔๙ ๑๒ ๒ ๑๒ 
๕ บรรพตพิสัย ๙๐๙.๘๙๗ ๑๑๘ ๑๓ ๒ ๑๒ 
๖ หนองบัว ๘๑๙.๕๐๕ ๑๐๗ ๙ ๑ ๙ 
๗ ตำคลี ๘๕๔.๐๖๒ ๑๒๕ ๑๐ ๒ ๑๐ 



๗ 
 

ที่ อ ำเภอ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน
ต ำบล 

จ ำนวน
เทศบำล 

จ ำนวน
อบต. 

๘ เก้ำเลี้ยว ๒๕๖.๗๑๓ ๔๓ ๕ ๑ ๔ 
๙ ท่ำตะโก ๖๐๗.๒๒๕ ๑๑๒ ๑๐ ๑ ๑๐ 
๑๐ ตำกฟ้ำ ๕๗๐.๖๙๒ ๗๖ ๗ ๒ ๖ 
๑๑ ไพศำลี ๙๗๙.๔๕๗ ๑๐๑ ๘ ๑ ๘ 
๑๒ พยุหะคีรี ๗๔๐.๗๙๔ ๑๒๕ ๑๑ ๒ ๙ 
๑๓ แม่วงก์ ๗๖๖.๘๐๘ ๖๖ ๔ - ๔ 
๑๔ แม่เปิน ๒๖๐.๒๐๐ ๒๔ ๑ - ๑ 
๑๕ ชุมตำบง ๓๗๙.๐๔๐ ๒๓ ๒ - ๒ 

รวม ๙,๕๙๗.๖๗๗ ๑,๔๓๒ ๑๒๘ ๒๑ ๑๒๑ 

    ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ,ข้อมูลเดือน ธันวำคม ๒๕๖๓ 
 
 
  ๕) ประชำกรและบ้ำน  

 ประชำกรจ ังหว ัดนครสวรรค ์ ณ  ๓๑  ธ ันวำคม ๒๕๖๔   จ ำนวน ๑ ,๐๓๕ ,๐๒๘  คน                 
เป็นชำย จ ำนวน ๕๐๔,๖๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๖ เป็นหญิง จ ำนวน ๕๓๐,๓๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๑.๒๔ อ ำเภอที่มีประชำกรมำกที่สุด คือ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จ ำนวน ๒๔๓,๓๘๕ คน คิดเป็นสัดส่วน  
ร ้อยละ  ๒๓ .๕๑  ของประชำกรทั ้งจ ังหว ัด  อ ำเภอที ่ม ีป ระชำกรน ้อยที ่ส ุด  ค ือ  อ ำ เภอช ุมตำบง                       
จ ำนวน  ๑๗,๙๗๐ คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๗๓  ควำมหนำแน่นของประชำกรลดลง 

 

ตำรำงจ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมเขตกำรปกครองรำยอ ำเภอและเพศ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
อ ำเภอ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

จ ำนวน
ประชำกร
ชำย (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร
หญิง (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร 

รวม 

จ ำนวน
ประชำกร
ชำย (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร
หญิง (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร

รวม 
เมืองนครสวรรค์ ๑๑๗,๔๔๓ ๑๒๖,๔๙๒ ๒๔๓,๙๓๕ ๑๑๗,๒๔๓ ๑๒๖,๑๔๒ ๒๔๓,๓๘๕ 
โกรกพระ ๑๖,๖๓๓ ๑๗,๔๘๒ ๓๔,๑๑๕ ๑๖,๕๕๑ ๑๗,๓๑๖ ๓๓,๘๖๗ 
ชุมแสง ๓๐,๕๑๓ ๓๒,๗๑๒ ๖๓,๒๒๕ ๓๐,๓๓๕ ๓๒,๔๙๙ ๖๒,๘๓๔ 
หนองบัว ๓๒,๕๖๔ ๓๓,๕๕๘ ๖๖,๑๒๒ ๓๒,๓๘๓ ๓๓,๔๘๑ ๖๕,๘๖๔ 
บรรพตพิสัย ๔๑,๗๒๘ ๔๓,๖๔๐ ๘๕,๓๖๘ ๔๑ล๕๑๖ ๔๓ล๓๐๑ ๘๔,๘๑๗ 
เก้ำเลี้ยว ๑๖,๗๒๖ ๑๗,๖๒๑ ๓๔,๓๔๗ ๑๖,๖๒๑ ๑๗,๕๖๕ ๓๔,๑๘๖ 
ตำคลี ๕๑,๑๔๙ ๕๓,๐๑๓ ๑๐๔,๑๖๒ ๕๐,๔๕๙ ๕๒,๕๗๕ ๑๐๓,๐๓๔ 
ท่ำตะโก ๓๒,๒๔๔ ๓๓,๙๐๗ ๖๖,๑๕๑ ๓๒,๐๘๘ ๓๓,๗๗๑ ๖๕,๘๕๙ 
ไพศำลี ๓๔,๕๗๐ ๓๕,๗๐๖ ๗๐,๒๗๖ ๓๔,๓๑๐ ๓๕,๔๗๓ ๖๙,๗๘๓ 
พยุหะคีรี ๒๙,๓๕๖ ๓๑,๓๑๑ ๖๐,๖๖๗ ๒๙,๒๒๑ ๓๑,๒๘๕ ๖๐,๕๐๖ 
ลำดยำว ๔๐,๕๘๑ ๔๒,๕๗๑ ๘๓,๑๕๒ ๔๐,๓๔๘ ๔๒,๓๗๑ ๘๒,๗๑๙ 



๘ 
 

อ ำเภอ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
จ ำนวน

ประชำกร
ชำย (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร
หญิง (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร 

รวม 

จ ำนวน
ประชำกร
ชำย (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร
หญิง (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร

รวม 
ตำกฟ้ำ ๑๙,๔๓๖ ๒๐,๒๒๑ ๓๙,๖๕๗ ๑๙,๓๔๐ ๒๐,๐๖๔ ๓๙,๔๐๔ 
แม่วงก์ ๒๔,๙๘๒ ๒๕,๒๒๒ ๕๐,๒๐๔ ๒๔,๘๐๔ ๒๕,๐๘๑ ๔๙,๘๘๕ 
แม่เปิน ๑๐,๕๑๒ ๑๐,๓๙๕ ๒๐,๙๐๗ ๑๐,๕๒๑ ๑๐,๓๙๔ ๒๐,๙๑๕ 
ชุมตำบง ๘,๙๔๒ ๙,๐๗๘ ๑๘,๐๒๐ ๘,๙๑๗ ๓,๐๕๓ ๑๗,๙๗๐ 
รวม ๕๐๗,๓๗๙ ๕๓๒,๙๒๙ ๑,๐๔๐,๓๐๘ ๕๐๔,๖๕๗ ๕๓๐,๓๗๑ ๑,๐๓๕,๐๒๘ 

ข้อมูล ณ  วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔    

 
 เมื่อพิจำรณำประชำกรที่มีสัญชำติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ตำมกลุ่มอำยุ ปี ๒๕๖๔ พบว่ำ 
ประชำกรอำยุ ๐ - ๑๔ ปี มีจ ำนวน ๑๕๕ ,๗๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๐ อำยุ ๑๕ - ๖๐ ปี จ ำนวน 
๖๗๘,๘๗๖ คน หรือร้อยละ ๖๕.๐๐   อำยุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ ำนวน ๒๐๓,๐๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๐
ประชำกรวัยเด็กและแรงงำนลดลง ประชำกรผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น 
 
จ ำนวนประชำกรที่มีสัญชำติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน แยกตำมอำยุ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ลักษณะข้อมูล พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ชำย(คน) หญิง(คน) รวม ชำย(คน) หญิง(คน) รวม 

แยกตำมเพศ ๕๐๗,๓๗๙ ๕๓๒,๙๒๙ ๑,๐๔๐,๓๐๘ ๕๐๔,๖๕๗ ๕๓๐,๓๗๑ ๑,๐๓๕,๐๒๘ 
ผู้ที่มีสัญชำติไทยและมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 

๕๐๔,๔๙๗ ๕๓๑,๑๖๒ ๑,๐๓๕,๖๕๙ ๕๐๓,๔๙๙ ๕๒๙,๕๕๙ ๑,๐๓๓,๐๕๘ 

ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชำติไทย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้ำน 

๘๘๖ ๕๙๔ ๑,๔๘๐ ๑,๑๕๘ ๘๑๒ ๑,๙๗๐ 

ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้ำนกลำง*  

๑,๗๒๐ ๑,๐๓๗ ๒,๗๕๗ ๑,๖๔๔ ๑,๐๑๓ ๒,๖๕๗ 

ผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำย 
(ผู้ที่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้
ย้ำยเข้ำ) 

๒๗๔ ๑๓๘ ๔๑๒ ๑๘๘ ๑๐๗ ๒๙๕ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔  เรื่อง จ ำนวนรำษฎรทั่วรำชอำณำจักร ตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎร ๒๕๖๔) 

*ทะเบียนบ้ำนกลำง หมำยถึง ทะเบียนบ้ำนซึ่งผู้อ ำนวยกำรลงทะเบียนกลำงก ำหนดให้จัดท ำขึ้น ส ำหรับลงรำยกำร
บุคคลที่ไม่อำจมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 
 
 
 
 



๙ 
 

จ ำนวนประชำกรที่มีสัญชำติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน แยกตำมอำยุ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

อำยุ พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

๐ – ๑๔ ป ี ๘๐,๔๓๐ ๗๕,๓๓๖ ๑๕๕,๗๖๖ ๗๗,๘๕๗ ๗๒,๗๒๙ ๑๕๐,๕๘๖ 
๑๕ – ๖๐ ป ี ๓๓๕,๕๗๓ ๓๔๑,๓๐๓ ๖๗๖,๘๗๖ ๓๓๒,๓๔๑ ๓๓๗,๐๑๔ ๖๖๙,๓๕๕ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๘๘,๔๙๔ ๑๑๔,๕๒๓ ๒๐๓,๐๑๗ ๙๑,๗๒๑ ๑๑๘,๙๐๑ ๒๑๐,๖๒๒ 

รวม ๕๐๔,๔๙๗ ๕๓๑,๑๖๒ ๑,๐๓๕,๖๕๙ ๕๐๑,๙๑๙ ๕๒๘,๖๔๔ ๑,๐๓๐,๕๖๓ 
ข้อมูล กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย  ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔  

 
ข้อมูลจ ำนวนบ้ำน 

ปี พ.ศ. ชำย หญิง รวม บ้ำน พื้นที่จังหวัด (ตร.กม.) 
๒๕๕๙ ๕๒๑,๓๔๓ ๕๔๕,๑๑๒ ๑,๐๖๖,๔๕๕ ๔๐๑,๔๓๒ ๙,๕๙๗.๖๗๗ 
๒๕๖๐ ๕๒๐,๕๗๕ ๕๔๔,๗๕๙ ๑,๐๖๕,๓๓๔ ๔๐๕,๘๕๕ ๙,๕๙๗.๖๗๗ 
๒๕๖๑ ๕๒๐,๔๕๑ ๕๔๔,๑๗๒ ๑,๐๖๔,๖๒๓ ๔๐๗,๔๘๘ ๙,๕๙๗.๖๗๗ 
๒๕๖๒ ๕๑๗,๗๒๓ ๕๔๒,๑๖๔ ๑,๐๕๙,๘๘๗ ๔๑๕,๔๒๐ ๙,๕๙๗.๖๗๗ 
๒๕๖๓ ๕๐๗,๓๗๙ ๕๓๒,๙๒๙ ๑,๐๔๐,๓๐๘ ๔๒๐,๘๐๓ ๙,๕๙๗.๖๗๗ 
๒๕๖๔ ๕๐๔,๖๕๗ ๕๓๐,๓๗๑ ๑,๐๓๕,๐๒๘ ๔๒๖,๐๔๘ ๙,๕๙๗.๖๗๗ 

ข้อมูล กรมกำรปกครอง ณ เดือนธันวำคม ๒๕๖๔  

 

  สัญชำติ  

                     ประชำกรทั้งจังหวัด จ ำนวน ๑,๐๓๕,๐๒๘ คน  ผู้ที่มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้ำนจ ำนวน  ๑,๐๓๓,๐๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๘๑  ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด  ผู้ที่ไม่ได้สัญชำติไทย 
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนจ ำนวน  ๑,๙๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       

 

  ประเภทที่อยู่อำศัย กำรใช้น้ ำ และน้ ำดื่ม 
      ปี พ.ศ. ๒๕๖3 ประชากรร้อยละ ๘3.7 อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว ร้อยละ 11.1 อาศัย 
อยู่ห้องแถว การใช้น ้าของประชากร  ประชากรร้อยละ ๙9.4 ใช้น ้าประปาภายในบ้าน  ส่วนน ้าดื่มประชากร
ร้อยละ 48.0 ดื่มน ้าดื่มบรรจุขวด ประชากรร้อยละ 25.6 ดื่มน ้าประปาผ่านการบ้าบัด (ต้ม กรอง)  ร้อยละ 
12.9 ดื่มน ้าฝน และร้อยละ ๑2.7 ดื่มน ้าประปาภายในบ้าน  โดยประชากรเลิกดื่มน ้าฝนหันมาดื่มน ้าประปา
ผ่านการบ้าบัดและดื่มน ้าดื่มบรรจุขวดเพ่ิมขึ น 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ร้อยละของครัวเรือนจ ำแนกตำมลักษณะที่ส ำคัญของครัวเรือนจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
ลักษณะที่ส ำคัญของครัวเรือน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ประเภทของท่ีอยู่อำศัย ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 100.0 
บ้ำนเดี่ยว ๘๙.๔ ๘๙.๑ 83.7 
ห้องแถว ๘.๐ ๖.๘ 11.1 
ทำวน์เฮำส์หรือบ้ำนแฝด ๑.๗ ๓.๔ 3.5 
ห้องชุด ๐.๗ ๐.๖ 1.5 
ห้องภำยในบ้ำน ๐.๑ ๐.๑ 0.2 
ที่อยู่อำศัยชั่วครำว  - - - 
อ่ืน ๆ ๐.๑ - - 
กำรใช้น้ ำ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 
น้ ำประปำภำยในบ้ำน ๙๘.๓ ๙๘.๓ 99.4 
น้ ำบ่อ/น้ ำบำดำลภำยในบ้ำน ๐.๒ ๐.๑ 0.1 
น้ ำประปำนอกบ้ำน ๐.๑ ๐.๔ - 
น้ ำบ่อ/น้ ำบำดำลภำยนอกบ้ำน ๐.๓ ๐.๒ 0.2 
น้ ำจำกแม่น้ ำ ล ำธำรหรือคลอง ๐.๒ - - 
น้ ำฝน ๐.๓ ๐.๖ 0.2 
น้ ำประปำผ่ำนกำรบ ำบัด (ต้ม กรอง) ๐.๖ ๐.๔ 0.1 
น้ ำดื่ม ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 
น้ ำดื่มบรรจุขวด ๔๓.๐ ๔๕.๘ 48.0 
น้ ำประปำภำยในบ้ำน ๑๒.๓ ๑๐.๔ 12.7 
น้ ำบ่อ/น้ ำบำดำลภำยในบ้ำน - - 0.3 
น้ ำประปำนอกบ้ำน - ๐.๗ - 
น้ ำบ่อ/น้ ำบำดำลนอกบ้ำน ๐.๒ - - 
น้ ำฝน ๑๗.๔ ๒๐.๕ 13.4 
น้ ำประปำผ่ำนกำรบ ำบัด (ต้ม กรอง) ๒๗.๒ ๒๒.๖ 25.6 

 
ที ่มำ:  กำรส ำรวจภำวะเศรษฐก ิจและส ังคมของคร ัว เร ือน พ .ศ.  ๒๕๖๑ ,๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓              
ส ำนักงำนสถิติจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

   ๖) แรงงำน อุตสำหกรรม อำชีพและกำรประกันสังคม 
              สถานภาพแรงงาน 
  จากข้ อมู ลประชากรอายุ  ๑๕ ปี ขึ น ไป จ้ าแนกตามสถานภาพแรงงานเป็ นรายไตรมาส  
พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖4 ของส้านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน ไตรมาส 3 ปี 
พ.ศ.๒๕๖4 กับปี พ.ศ.๒๕๖3 พบว่าอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ นร้อยละ ๐.9 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2                
อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ นร้อยละ ๐.9 และ ๐.๑ ตามล้าดับ และผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน มีแนวโน้มมากขึ น               
ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 (ไม่สมัครใจท้างาน เจ็บป่วยเรื อรัง พิการ ชรา จนไม่สามารถท้างานได้ ท้างานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้างหรือสิ่งตอบแทนให้แก่บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ท้างานให้องค์กรการกุศล ฯ)  
      โครงสร้างก าลังแรงงาน 
  จากข้อมูลส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖4 จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 
จังหวัดนครสวรรค์มีก้าลังแรงงาน ณ ปี พ.ศ.๒๕๖4 ไตรมาส ๓ เปรียบเทียบกับ ปี ๒๕๖3 ลดลงร้อยละ 1.5 
(จาก ๕๔๘ ,๘๒๖ คน เป็น 540 ,970  คน ) และผู้มีงานท้า ลดลงร้อยละ 2.8 (จาก ๕๔๓ ,๗๕๗ คน                     
เป็ น  528,705 ค น ) ผู้ ว่ า งงาน  เพ่ิ ม ขึ น ร้ อ ยล ะ  5 8 .7  (จ าก  ๕ ,๐ ๖ ๙  คน  เป็ น  1 2 ,265 ค น )                             
และไม่มีผู้รอฤดูกาลในไตรมาสนี   
       ในขณะที่ผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน ปี พ.ศ.๒๕๖4 ไตรมาส ๓ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖3 เพ่ิมขึ น 
ร้อยละ 3.4 (จาก ๒๖๕,๔๖๙ คน เป็น 274,845 คน) โดยจ้าแนกเป็น ท้างานบ้านเพ่ิมขึ นร้อยละ 5.5  
(จาก ๖๙ ,๓๖๙ คน เป็น 73 ,443 คน ) เรียนหนังสือเพ่ิมขึ นร้อยละ 2.4  (จาก ๕๓ ,๕๘๔ คน เป็น                  
54,922 คน) และอ่ืน ๆ เช่น ป่วย พิการ ไม่สามารถท้างานได้ และไม่สมัครใจท้างาน เพ่ิมขึ นร้อยละ 2.7  
(จาก ๑๔๒,๕๑๖ คน เป็น ๑๔6,480 คน) 
 
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๒ – 

                                                                                                      (หน่วย : พันคน) 

ปี/ไตรมาส 
ก าลังแรงงาน ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 

รวม ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 
ผู้ 

ที่รอฤดูกาล 
ท างาน
บ้าน 

เรียน
หนังสือ 

อ่ืน ๆ 

ปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ ๕๔๐.๙ ๕๒๘.๔ ๖.๕ ๖.๐ ๘๑.๖ ๕๘.๐ ๑๓๔.๓ 
ปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒ ๕๔๓.๒ ๕๒๙.๘ ๓.๓ ๑๐.๐ ๘๔.๙ ๕๗.๘ ๑๒๙.๓ 
ปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓ ๕๑๓.๓ ๕๐๘.๓ ๓.๙ ๑.๑ ๘๑.๒ ๖๔.๔ ๑๕๖.๕ 
ปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ ๕๐๙.๒ ๕๐๒.๑ ๕.๘ ๑.๓ ๘๓.๐ ๖๐.๕ ๑๖๒.๕ 
ปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ ๕๐๗.๗ ๕๐๑.๓ ๕.๒ ๑.๒ ๘๘.๕ ๕๗.๒ ๑๖๑.๗ 
ปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ ๕๒๙.๖ ๕๑๔.๙ ๖.๒ ๘.๕ ๗๙.๖ ๕๗.๘ ๑๔๗.๙ 
ปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ ๕๔๙.๗ ๕๔๓.๗ ๕.๑ ๐.๙ ๖๙.๓ ๕๓.๕ ๑๔๒.๕ 
ปี 2563 ไตรมาส 4 530.1 522.7 7.3 0.8 72.3 58.4 154.6 
ปี 2564 ไตรมาส 1 510.3 488.7 12.5 9.1 88.1 58.9 158.2 
ปี 2564 ไตรมาส 2 533.0 525.3 7.2 4.8 72.8 57.2 152.7 
ปี 2564 ไตรมาส 3 541.0 528.7 12.3 - 73.4 54.9 146.5 

  
ที่มา : การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 



๑๒ 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



๑๓ 
 

อุตสำหกรรม 
 ในช่วงไตรมาส ๓ ของปี พ.ศ.๒๕64 ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ  นไปที่มีงานท้า ในจังหวัดนครสวรรค์             
ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖3 เพิ่มขึ น 12,936 
คน หรือร้อยละ 5.5 (จาก ๒๓๕,๙๔๒ คน เป็น 248,878 คน) สาขาการท้าเหมืองแร่ และเหมืองหิน ลดลง 
2,608 คน หรือร้อยละ 35.0 (จาก ๗,๔๔๔ คน เป็น 4,836 คน) สาขาการผลิต เพิ่มขึ น 5,093 คน หรือ 
ร้อยละ 16.3 (จาก ๓๑,๒๔๓ คน เป็น 36,336 คน) สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และไอน ้า เพิ่มขึ น 760 คน   
หรือร้อยละ 41.4 (จาก ๑,๘๓๕ คน เป็น 2,595 คน) สาขาการจัดหาน ้า บ้าบัดน ้าเสีย เพิ่มขึ น 876 คน 
หรือเกือบสองเท่า (จาก ๔๖๖ คน เป็น 1,342 คน) สาขาการก่อสร้าง ลดลง 9,564 คน หรือร้อยละ  
24.2 (จาก ๓๙,๕๐๔ คน เป็น 29,940 คน) สาขาการขายส่ง การขายปลีก ลดลง 15,158 คน หรือ 
ร้อยละ 14.3 (จาก ๑๐๖,๐๓๕ คน เป็น 90,877 คน) สาขาการขนส่ง ที่เก็บสินค้า ลดลง 1,103 คน หรือ
ร้อยละ 12.2 (จาก ๙,๐๒๔ คน เป็น 7,921 คน) สาขากิจกรรมโรงแรม และอาหาร เพ่ิมขึ น 427 คน หรือ
ร้อยละ 1.5 (จาก ๒๙,๓๖๕ คน เป็น 29,792 คน) สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร ลดลง 598 คน 
หรือร้อยละ 49.1 (จาก ๑,๒๑๗ คน เป็น 619 คน) สาขากิจการทางการเงินและการประกันภัย ลดลง 
๓,341 คน หรือร้อยละ 42.2 (จาก ๗,๙๑๙ คน เป็น 4,578 คน) สาขากิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 
ลดลง ๔16 คน หรือร้อยละ 39.2 (จาก ๑,๐๖๒ คน เป็น 646 คน) สาขาการบริหารและการสนับสนุน 
ลดลง 1,971 คน หรือร้อยละ 45.8 (จาก ๔,๓๐๑ คน เป็น 2,330 คน) สาขาการบริหารราชการและ
ป้องกันประเทศ เพิ่มขึ น 5,479 คน หรือร้อยละ ๒7.1 (จาก ๒๐,๒๑๖ คน คน เป็น 25,695 คน) สาขา
การศึกษา ลดลง 5,196 คน หรือร้อยละ 22.9 (จาก ๒๒,๖๕๖ คน เป็น 17,460 คน) สาขาสุขภาพและ
สังคมสงเคราะห์ เพิ่มขึ น 2,837 คน หรือร้อยละ 26.3 ( จาก ๑๐,๗๙๑  คน เป็น 13,628 คน) สาขา
ศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ ลดลง 1,885 คน หรือร้อยละ 71.3 (จาก ๒,๖๔๔ คน เป็น 759 คน) 
สาขากิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ ลดลง 1,877 คน หรือร้อยละ 18.3 (จาก ๑๐,๒๔๕ คน เป็น 8,368 
คน) สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคล เพ่ิมขึ น 121 คน หรือร้อยละ 6.5 (จาก ๑,๘๔๘ คน เป็น 1,969 
คน) 
 
 การมีงานท้าของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื อโคโรนา
ไวรัส 2019 สาขาที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ สาขาศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และ
การสื ่อสาร สาขาการบริหารราชการและป้องกันประเทศ สาขากิจการทางการเงินและการประกันภัย  
สาขากิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค สาขาการท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน สาขาการก่อสร้าง สาขาการศึกษา 
สาขาก ิจกรรมบริการด ้าน อื ่น  ๆ สาขาการขายส ่ง การขายปล ีก และสาขาการขนส ่งที ่เก ็บส ินค ้า   
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มาตรการท้างานที่บ้าน (Work from Home) สาขาที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 
สาขากิจการทางการเงินและการประกันภัย สาขากิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค และสาขาการศึกษา    
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีการฟ้ืนตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 



๑๔ 
 

๑๔ 
 

ประชำกรอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่มีงำนท ำ จ ำแนกตำมอุตสำหกรรม เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
(หน่วย : พันคน) 

อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาสที่ 
๒ 

ไตรมาส
ที่ ๓ 

ไตรมาส  
ที่ ๔ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตรมาส 
ที่ ๓ 

ไตรมาส  
ที่ ๔ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตรมาส 
ที่ ๓ 

รวมยอด ๕๒๘.๔ ๕๒๙.๘ ๕๐๘.๓ ๕๐๒.๑ ๕๐๑.๓ ๕๑๔.๙ ๕๔๓.๗ 522.7 488.7 525.3 528.7 
ภาคเกษตรกรรม     
เกษตรกรรม การป่าไม้และการ
ประมง 

๒๒๔.๔ ๒๒๑.๗ ๒๔๐.๙ ๒๒๖.๑ ๑๙๐.๗ ๒๑๙.๓ ๒๓๕.๙ 213.5 198.8 228.2 248.9 

นอกภาคเกษตรกรรม     
การท้าเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๑.๖ ๐.๗ ๕.๔ ๓.๘ ๖.๔ ๓.๑ ๗.๔ 4.7 3.0 5.6 4.8 
การผลิต ๔๗.๙ ๔๗.๕ ๓๖.๐ ๓๙.๘ ๔๑.๐ ๓๘.๕ ๓๑.๒ 39.7 38.0 34.7 36.3 
การไฟฟ้า  ก๊าซ และไอน ้า  ๒.๒ ๑.๐ ๒.๐ ๒.๖ ๕.๑ ๓.๙ ๑.๘ 3.8 4.4 1.3 2.6 
การจัดหาน ้า บ้าบัดน ้าเสีย ๐.๙ - ๐.๙ ๐.๗ ๐.๙ ๐.๒ ๐.๔ 0.6 1.5 1.8 1.3 
การก่อสร้าง ๔๔.๙ ๔๒.๐ ๒๙.๒ ๓๖.๙ ๔๔.๓ ๓๘.๙ ๓๙.๕ 42.0 32.7 42.5 29.9 
การขายส่ง การขายปลีก  ๗๓.๖ ๙๑.๗ ๘๗.๓ ๘๓.๓ ๘๐.๗ ๙๓.๑ ๑๐๖.๐ 89.8 83.5 102.6 90.9 
การขนส่ง ที่เก็บสินค้า ๗.๔ ๘.๘ ๕.๙ ๘.๓ ๖.๖ ๖.๓ ๙.๐ 5.1 11.5 6.2 7.9 
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร ๔๒.๔ ๓๒.๑ ๔๑.๔ ๓๐.๗ ๔๔.๑ ๓๑.๕ ๒๙.๓ 39.8 36.0 31.9 29.8 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร - ๑.๓ ๐.๘ ๐.๕ - ๐.๗ ๑.๒ 1.6 0.2 - 0.6 
กิจการทางการเงินและการ
ประกันภัย 

๑๑.๗ ๘.๗ ๔.๕ ๘.๘ ๘.๐ ๘.๖ ๗.๙ 7.6 5.3 4.8 4.6 

กิจการอสังหาริมทรัพย์   ๐.๙ - - ๐.๑ ๐.๔ ๐.๓ - 0.3 1.0 0.4 0.1 
กิจกรรมทางวิชาชีพ และ
เทคนิค 

๒.๘ ๒.๕ ๑.๕ ๑.๙ ๐.๙ ๐.๒ ๑.๐ 2.0 0.7 1.0 0.6 

 



๑๕ 
 

๑๕ 
 

อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาสที่ 
๒ 

ไตรมาส
ที่ ๓ 

ไตรมาส  
ที่ ๔ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตรมาส 
ที่ ๓ 

ไตรมาส  
ที่ ๔ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตรมาส 
ที่ ๓ 

การบริหารและการสนับสนุน ๒.๒ ๑.๑ ๑.๗ ๒.๒ ๒.๘ ๒.๖ ๔.๓ 2.6 0.8 1.8 2.3 
การบริหารราชการ และป้องกัน
ประเทศ  

๑๘.๑ ๒๖.๔ ๒๓ ๑๙.๒ ๑๙.๘ 
๒๒.๙ ๒๐.๒ 

21.1 23.5 20.5 25.7 

การศึกษา ๑๙.๔ ๑๖.๒ ๑๓.๑ ๑๖.๐ ๒๑.๒ ๑๖.๓ ๒๒.๖ 18.4 15.8 17.5 17.5 
สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ ๑๑.๗ ๑๒.๔ ๗.๒ ๗.๗ ๑๐.๘ ๑๒.๐ ๑๐.๗ 13.7 10.0 14.2 13.6 
ศิลปะ ความบันเทิงนันทนาการ ๒.๘ ๑.๙ ๐.๕ ๒.๔ ๔.๕ ๑.๑ ๒.๖ 4.2 3.8 2.2 0.8 
กิจกรรมบริการด้านอ่ืน ๆ ๑๑.๒ ๑๐.๔ ๕.๘ ๙.๙ ๑๑.๐ ๑๒.๐ ๑๐.๒ 9.1 16.2 6.2 8.4 
ลูกจ้างในครัวเรือน ส่วนบุคคล  ๒.๒ ๓.๔ ๑.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๒.๔ ๑.๘ 3.0 1.9 2.1 2.0 

 
ที่มำ : กำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

 



๑๖ 
 

 

อำชีพ  

              เมื่อจ้าแนกผู้มีงานท้าตามอาชีพ พบว่า ปี พ.ศ.๒๕๖4 ไตรมาส ๓ ผู้มีงานท้าส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ิมขึ น 4,090 คน หรือร้อยละ 
2.0 (จาก ๒๐๘,๗๗๒ คน เป็น 212,862 คน) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ลดลง 
9,293 คน หรือร้อยละ 8.6 (จาก ๑๐๘,๕๔๕ คน เป็น 99,252 คน) ผู้ที่มีอาชีพขั นพื นฐานต่างๆในด้านการ
ขายและการให้บริการ ลดลง 1,976 คน หรือร้อยละ 2.8 (จาก ๖๙,๔๙๓ คน เป็น 67,517 คน) และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง ลดลง 907 คน หรือร้อยละ 1.6 (จาก ๕๗,๒๕๒ คน 
เป็น 56,345 คน) และผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ลดลง 4,616 คน หรือร้อยละ 13.6 (จาก ๓๓,๙๘๔ คน เป็น 
29,368 คน)  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ลดลง 4,292 คน หรือ
ร้อยละ 14.5 (จาก ๒๙,๕๘๘ คน เป็น 25,296 คน) และผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ เพ่ิมขึ น 
2,937 คน หรือร้อยละ 20.0 ( จาก ๑๔,๖๕๓ คน เป็น 11,716 คน) และผู้จัดการเสมียน เพ่ิมขึ น 6,865 
คน หรือร้อยละ 56.6 (จาก ๑๒,๑๑๙ คน เป็น 18,984 คน) และผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส  
และผู้จัดการ ลดลง ๑,986 คน หรือร้อยละ 21.2 (จาก ๙,๓๕๑ คน เป็น 7,365 คน)  

ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปท่ีมีงานท า จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  
 (หน่วย : พันคน) 

อาชีพ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตมาส 
ที่ ๓ 

ไตมาส 
ที่ ๔ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตมาส 
ที่ ๓ 

รวมยอด ๕๐๑.๓ ๕๑๔.๙ ๕๔๓.๗ 522.7 488.7 525.7 528.7 
ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับ
อาวุโส  และผู้จัดการ 

๑๒.๙ ๑๑.๘ ๙.๓ 20.0 8.6 8.6 7.4 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ๓๒ ๒๗.๒ ๓๓.๙ 35.0 28.1 29.8 29.4 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา
ต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 

๑๖.๓ ๑๘.๒ ๑๔.๖ 22.0 16.3 12.5 11.7 

เสมียน ๑๓.๗ ๑๘.๖ ๑๒.๑ 14.6 16.3 19.0 19.0 
พนักงานบริการและพนักงานใน
ร้านค้าและตลาด 

๑๑๔.๕ ๑๐๒.๑ ๑๐๘.๕ 95.0 98.2 101.2 99.3 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ 
ในด้านการเกษตรและการประมง 

๑๖๖.๐ ๑๙๐.๑ ๒๐๘.๗ 194.4 161.6 200.8 212.9 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง
ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง 

๕๒.๕ ๕๔.๑ ๕๗.๒ 56.2 54.7 55.8 56.3 

ผู้ปฏิบัติโรงงานและเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

๒๙.๘ ๒๖.๑ ๒๙.๕ 22.6 27.8 22.6 25.3 

อาชีพขั นพื นฐานต่าง ๆในด้านการ
ขายและการให้บริการ 

๖๓.๕ ๖๖.๕ ๖๙.๔ 62.8 77.0 75.0 67.5 

ที่มา : การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
 



๑๗ 
 

 

ระดับการศึกษาของแรงงาน 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 ไตรมาส ๓ ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ นไป ผู้ที่มีงานท้าที่ไม่มีการศึกษา เปรียบเทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ิมขึ น 7,963 คน หรือร้อยละ 88.5 (จาก ๘ ,๙๙๗ คน เป็น 16 ,960 คน ) และระดับ
การศึกษาต่้ากว่าประถมศึกษา ลดลง 24,407 คน หรือร้อยละ 15.1 (จาก ๑๖๑,๔๑๑ คน เป็น 137,004 คน)  
ระดับการศึกษาประถมศึกษา เพ่ิมขึ น 353 คน หรือร้อยละ 0.3 (จาก ๑๐๘,๗๘๗ คน เป็น 109,140 คน) ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ น 17,341 คน หรือร้อยละ 21.8 (จาก ๗๙,๔๔๕ คน เป็น 96,756 คน) 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ลดลง 1,517 คน หรือร้อยละ 1.9 (จาก ๗๘,๘๗๑ คน เป็น 77,354 
คน) ระดับการศึกษาอุดมศึกษา ลดลง 9,134 คน หรือร้อยละ 9.1 (จาก ๑๐๐,๖๒๕  คน เป็น 91,491 คน) 
  
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

                                                                                                       (หน่วย : พันคน)  

ระดับการศึกษาที่
ส าเร็จ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ไตรมาส 

ที่ ๑ 
ไตรมาส 

ที่๒ 
ไตรมาส 

ที่ ๓ 
ไตรมาสที่ 

๔ 
ไตรมาส 

ที่ ๑ 
ไตรมาส 

ที่ ๒ 
ไตรมาส 

ที่ ๓ 

รวมยอด ๕๐๑.๓  ๕๑๔.๙ ๕๔๓.๗ 522.7 488.7 525.3 528.7 

ไม่มีการศึกษา ๘.๘ ๑๑.๐ ๑๔.๓ 13.7 13.1 14.8 17.0 

ต่้ากว่าประถมศึกษา ๑๔๔.๕ ๑๕๕.๕ ๑๖๑.๔ 133.6 132.5 138.2 137.0 

ประถมศึกษา ๘๕.๕ ๙๖.๕ ๑๐๘.๘ 119.2 89.2 105.0 109.1 

มัธยมศึกษาตอนต้น ๙๙.๓ ๘๓.๑ ๗๙.๔ 91.9 92.1 94.6 96.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๗๔.๐ ๗๙.๒ ๗๘.๙ 68.1 75.0 79.5 77.4 

อุดมศึกษา ๘๘.๘ ๘๙.๖ ๑๐๐.๖ 96.3 86.7 92.3 91.5 

 ไม่ทราบ ๐.๔ - ๐.๓ 0.3 - 1.0 - 
 
ที่มา : การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร พ.ศ.  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 



๑๘ 
 

 

                 อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ 
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำตำมนโยบำยรัฐบำล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ้นจำก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑           

คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำคงเดิมเท่ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

จังหวัด 
ค่ำแรง 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. พ.ค. 

นครสวรรค์ ๑๕๘ ๑๖๖ ๒๓๒ ๓๐๐ ๓๐๕ ๓๑๕ ๓๒๐ ๓๒๐ 

     ที่มำ:  ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดนครสวรรค์ 
                กำรประกันสังคม 

                   จ้านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ในปี ๒๕๖๔ จ้านวน ๑๔๑,๔๖๙ ราย เพ่ิมขึ นจากปี 
๒๕๖๓ จ้านวน ๑๕,๖๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๔ โดยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ มากที่สุด จ้านวน  
๗๐,๑๖๐ ราย รองลงมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ จ้านวน ๕๕,๖๕๓ ราย และผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ 
จ้านวน ๑๕,๖๕๖ ราย  ตามล้าดับ 

ตารางจ านวนผู้ประกันตน ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๔ 

ปี 
จ ำนวนผู้ประกันตน (รำย) 

มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๙ มำตรำ ๔๐ รวม 
๒๕๕๖ ๕๐,๖๑๑ ๑๐,๐๘๘ ๒๓,๙๐๖ ๘๔,๖๐๕ 
๒๕๕๗ ๕๐,๙๖๐ ๑๐,๔๒๗ ๓๕,๒๓๘ ๙๖,๖๒๕ 
๒๕๕๘ ๕๓,๙๖๐ ๑๐,๖๗๗ ๓๓,๕๒๕ ๙๘,๑๖๒ 
๒๕๕๙ ๕๒,๘๗๙ ๑๑,๑๒๕ ๓๔,๕๙๖ ๙๘,๖๐๐ 
๒๕๖๐ ๕๓,๓๘๒ ๑๑,๔๑๗ ๓๗,๑๙๒ ๑๐๑,๙๙๑ 
๒๕๖๑ ๕๖,๓๕๙ ๑๒,๕๐๗ ๔๕,๑๐๑ ๑๑๓,๙๖๗ 
๒๕๖๒ ๕๕,๑๑๐ ๑๓,๐๖๐ ๕๑,๘๗๒ ๑๒๐,๐๔๒ 
๒๕๖๓ ๕๔,๙๘๕ ๑๔,๓๘๘ ๕๖,๔๗๖ ๑๒๕,๘๔๙ 
๒๕๖๔ ๕๕,๖๕๓ ๑๕,๖๕๖ ๗๐,๑๖๐ ๑๔๑,๔๖๙ 

            ที่มา : ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  จ้าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน 
(ไม่เนื่องจากการท้างาน) ปี ๒๕๖๔ (มกราคม – ธันวาคม ) 
                ทั้งนี้กำรชดเชยกรณีว่ำงงำนจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อโควิด ๑๙  ท ำให้มีกำรจ่ำยกรณี
ว่ำงงำน ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ ำนวน ๔๒,๙๔๓ รำย จ ำนวนเงนิ ๑๙๒,๑๕๙,๓๖๙.๘๕ บำท 

 และเป็นกรณีว่ำงงำน จำกโรคติดเชื้อโควิท จ ำนวน ๖,๓๑๕ รำย จ ำนวนเงิน  ๔๓,๔๖๗,๓๖๓ง๑๕ บำท 

            กรณีว่ำงงำน ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จ ำนวน ๔๗,๐๐๐ รำย จ ำนวนเงิน ๑๑๐,๙๗๓,๕๙๐.๕๐ บำท และ
เป็นกรณีว่ำงงำน จำกโรคติดเชื้อโควิท จ ำนวน ๑,๑๗๕ รำย จ ำนวนเงิน ๔,๖๓๓,๐๓๔.๔๕ บำท 



๑๙ 
 

 

            ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ได้มีมำตรกำรช่วยเหลือปรับลดอัตรำเงินสมทบ จ่ำยช ำระ 
ดังนี้ 
            ๑  กรณีปรับลดอัตรำเงินสมทบ นำยจ้ำง-ลูกจ้ำง 

ช่วงเดือน มกรำคม – มีนำคม  ๒๕๖๔ 

- ฝ่ำยลูกจ้ำง จ่ำยช ำระเงินสมทบ ๓ % (มกรำคม ๖๔) 
  ฝ่ำยลูกจ้ำง จ่ำยช ำระเงินสมทบ ๐.๕% (กุมภำพันธ์ - มีนำคม ๖๔) 
- ฝ่ำยนำยจ้ำง จ่ำยช ำระเงินสมทบ ๓% 

ช่วงเดือน มิถุนำยน – พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 

- ฝ่ำยลูกจ้ำง    จ่ำยช ำระเงินสมทบ ๒.๕%    
- ฝ่ำยนำยจ้ำง  จ่ำยช ำระเงินสมทบ ๒.๕% 

 ๒. กรณีปรับลดอัตรำเงินสมทบผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙ 

          -เดือน มกรำคม  ๒๕๖๔ ช ำระเดือนละ         ๒๗๘  บำท                             
          -เดือน กุมภำพันธ์ -มีนำคม ๒๕๖๔ ช ำระเดือนละ         ๓๘  บำท                      
          -เดอืน มิถุนำยน-เดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เดือนละช ำระเดือนละ    
           ๒๑๖  บำท 

๓. กรณีปรับลดอัตรำเงินสมทบผู้ประกันตนมำตร ๔๐ 

-เดือน สิงหำคม ๒๕๖๔ - มกรำคม ๒๕๖๕ 

ทำงเลือกท่ี ๑ จำกเดิม    ๗๐  คงเหลือ     ๔๒ บำท 

ทำงเลือกท่ี ๒ จำกเดิม ๑๐๐   คงเหลือ    ๖๐  บำท 

ทำงเลือกที่ ๓ จำกเดิม ๓๐๐   คงเหลือ ๑๘๐  บำท 

 
ประเภทประโยชน์

ทดแทน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รำย ล้ำนบำท รำย ล้ำนบำท 
๑ เจ็บป่วย ๑๔,๘๓๐  ๓๒,๐๓๐,๔๐๒.๗๓ ๒๓,๔๖๐ ๒๙,๒๑๗,๖๒๐.๐๗ 
๒ คลอดบุตร ๒,๙๕๓ ๖๐,๘๓๗,๘๓๓.๑๕ ๓,๐๐๓ ๕๘,๙๗๕,๘๒๕.๗๕ 
๓ ทุพพลภำพ ๕,๑๕๔ ๑๕,๗๓๙,๕๘๕.๗๕ ๕,๕๓๓ ๑๖,๕๕๔,๘๘๙.๘๒ 
๔ ตำย ๑,๓๐๒ ๓๐,๗๒๙,๗๑๗.๖๙ ๑,๐๘๔ ๓๐,๒๘๗,๐๗๑.๘๖ 
๕ สงเครำะห์บุตร ๑๕๓,๙๔๙ ๙๘,๒๑๒,๘๔๗.๐๐ ๑๕๔,๙๗๐ ๑๒๒,๖๔๗,๕๐๐ 
๖ ชรำภำพ ๔๐,๖๒๖ ๑๙๗,๑๕๙,๗๘๐.๕๗ ๔,๙๖๖ ๑๓๗,๑๒๗,๔๔๑.๗๔ 
๗ ว่ำงงำน ๔๒,๙๔๓ ๑๙๒,๑๕๙,๓๖๙.๘๕ ๔๗,๐๐๐ ๑๑๐,๙๗๓,๕๙๐.๕๐ 
 รวม ๒๖๑,๗๕๗ ๖๒๖,๘๖๙,๕๓๖.๗๔ ๓๘,๙๗๔ ๑๗๒,๘๙๐,๖๘๗.๖๕ 
           ที่มำ : ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  ณ มกรำคม ๒๕๖๔       
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

            ๗) กำรคมนำคม 
                 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมเส้นทำงหลวงแผ่นดินสำยเอเชีย  
๒๓๗ กิโลเมตร จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภำคเหนือ กำรเดินทำงติดต่อกับจังหวัดต่ำง ๆ 
นับได้ว่ำสะดวกมำก เส้นทำงกำรติดต่อทำงถนนระหว่ำงจังหวัดต่ำง ๆ มีเส้นทำงสำยหลัก ๆ ดังนี้  
   กำรคมนำคมทำงรถยนต์ 

๑. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑ (พหลโยธิน) จำกกรุงเทพฯ ผ่ำนนครสวรรค์ไป
สิ้นสุดที่เชียงรำย เป็นเส้นทำงสำยหลักและสำยดั้งเดิมที่ใช้ในกำรคมนำคมเชื่อมระหว่ำงภำคเหนือกับ  
ภำคกลำง เส้นทำงสำยนี้ส่วนใหญ่เป็นเส้นทำง ๒ เลน ขณะนี้ถนนช่วงนครสวรรค์ – ก ำแพงเพชร เป็น ๔ เลน
แล้ว ก ำลังมีกำรขยำยไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ 

๒. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๓๒ (บำงปะอิน – นครสวรรค์) เป็นเส้นทำงหลวง
แผ่นดินที ่แยกออกจำกเส้นทำงหมำยเลข ๑ เริ ่มจำกอ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ลัดสู่
นครสวรรค์ เส้นทำงสำยนี้เป็นเส้นทำง ๘ เลน ท ำให้กำรเดินทำงสู่จังหวัดนครสวรรค์สะดวกและรวดเร็วมำก 
ใช้เวลำประมำณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง ในระยะทำง ๒๓๗ กิโลเมตร จำกกรุงเทพฯ ถึงนครสวรรค์ เส้นทำงนี้ประสำน
ต่อกับเส้นทำงหมำยเลข ๑ ที่จังหวัดนครสวรรค์มุ่งสู่จังหวัดเชียงรำย 

๓. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๑ เป็นทำงหลวงที่แยกจำกเส้นทำงหมำยเลข ๓๒ 
(อินทร์บุรี –เขำทรำย) ตรงอ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่ำนอ ำเภอตำกฟ้ำ ท่ำตะโก หนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์ เข้ำสู่จังหวัดพิษณุโลก ไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ ตำมเส้นทำงสำยนี้มีถนนเชื่อมเข้ำตัวอ ำเภอ
ไพศำลี ตำคลี ท่ำตะโก อ ำเภอเมืองฯ และอ ำเภอชุมแสง และมีถนนเครือข่ำยเชื่อมอ ำเภอต่ำง ๆ ที่กล่ำวด้วย  

๔. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๑๗ เป็นเส้นทำงเชื่อมระหว่ำงจังหวัดนครสวรรค์กับ
จังหวัดพิษณุโลก โดยผ่ำนทำงอ ำเภอเก้ำเลี้ยว อ ำเภอบรรพตพิสัย ออกทำงอ ำเภอโพทะเลของจังหวัดพิจิตร
ไปสู่จังหวัดพิษณุโลก ท ำให้กำรติดต่อไปยังจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรสะดวกและรวดเร็วขึ้นมำก (ระยะทำง
ประมำณ ๑๓๑ กิโลเมตร) 

 ๕ . ทำงหลวงแผ่นด ิน ๒๒๕ (นครสวรรค ์–ช ัยภ ูม ิ) เป ็น เส ้นทำงเชื ่อมระหว ่ำง
นครสวรรค์กับจังหวัดต่ำง ๆ ทำงภำคอีสำน เส้นทำงนี้ผ่ำนทำงอ ำเภอชุมแสง อ ำเภอหนองบัว ตัดผ่ำนเส้นทำง
หลวงหมำยเลข ๑๑, ๒๑ ที่อ ำเภอหนองบัว อ ำเภอบึงสำมพัน (จังหวัดเพชรบูรณ์) สู่จังหวัดชัยภูมิ 

กำรเดินทำงติดต่อกับจังหวัดข้ำงเคียง มีเส ้นทำงเชื ่อมต่อผ่ำนอ ำเภอต่ำงๆ มำกมำย               
พอสรุป เป็นหลักใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

   ๑. กรุงเทพฯ (ผ่ำนสระบุรี - ลพบุรี - ชัยนำท) ตำมเส้นทำงหมำยเลข ๑  
     ๒. กรุงเทพฯ (ผ่ำนบำงบัวทอง - สุพรรณบุรี - ชัยนำท) ตำมเส้นทำงหมำยเลข ๓๔๐ 

เข้ำสู่ เส้นทำงหมำยเลข ๑ ชัยนำท ผ่ำนเข้ำพยุหะคีรี หรือเส้นทำงสำยเอเชีย (บำงปะอิน - นครสวรรค์)  
ตำมเส้นทำงหมำยเลข ๓๒ 

     ๓. ชัยนำท – อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมำณ ๖๐ กิโลเมตร 
     ๔. อุทัยธำนี – อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ ผ่ำนทำงอ ำเภอโกรกพระ (หมำยเลข ๓๒๒๐, 

๓๓๑๙ และ ๓๐๐๕) ประมำณ ๓๖ กิโลเมตร  ผ่ำนทำงถนนสำยเอเชีย (หมำยเลข ๓๓๓ และ ๓๒) ประมำณ          
๔๗ กิโลเมตร 
 ๕. พิษณุโลก – อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมำณ ๑๓๑ กิโลเมตร 
 ๖. พิจิตร – อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมำณ ๑๑๐ กิโลเมตร 



๒๑ 
 

 

 ๗. สุพรรณบุรี (ผ่ำนถนนหมำยเลข ๓๔๐) ประมำณ ๑๕๕ กิโลเมตร 
 ๘. สิงห์บุรี (ผ่ำนถนนเอเชีย หมำยเลข ๓๒ , ๑) ประมำณ ๙๕ กิโลเมตร 
 ๙. ลพบุรี (ผ่ำนถนนเอเชีย หมำยเลข ๓๒ , ๑) ประมำณ ๑๓๕ กิโลเมตร 
 ๑๐. ก ำแพงเพชร (ผ่ำนถนนพหลโยธิน หมำยเลข ๑) ประมำณ ๑๒๐ กิโลเมตร 
 ๑๑. ตำก (ผ่ำนถนนพหลโยธิน หมำยเลข ๑) ประมำณ ๑๘๐ กิโลเมตร 
 ๑๒. เพชรบูรณ์ (ผ่ำนทำงถนนหมำยเลข ๒๒๕ และแยกเข้ำถนนหมำยเลข ๒๑) 
ประมำณ  ๑๙๒ กิโลเมตร 
                     โดยมีเส้นทำงคมนำคมขนส่งในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเป็น                 
                            ทำงหลวงแผ่นดิน  ในควำมดูแลของแขวงทำงหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ และแขวงทำง
หลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตำกฟ้ำ) กรมทำงหลวง จ ำนวน ๔๙ สำยทำง ระยะทำง ๑,๑๐๓.๗๕๘ กิโลเมตร 
                            ทำงหลวงชนบท ในควำมดูแลของแขวงทำงหลวงชนบทนครสวรรค์ กรมทำงหลวง
ชนบท จ ำนวน ๔๘ สำยทำง ระยะทำง ๗๗๗.๓๘๒ กิโลเมตร 
                            ทำงหลวงท ้องถิ ่น   ในควำมด ูแลขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น  ม ีจ ำนวน                 
๖,๗๙๓ สำย ระยะทำงรวม ๙,๔๒๑.๖๗๐๕ กิโลเมตร  ส่วนใหญ่อยู ่ในพื ้นที ่อ ำเภอเมืองนครสวรรค์                
อ ำเภอตำคลี อ ำเภอบรรพต อ ำเภอพยุหะคีรี และอ ำเภอลำดยำว  
 

ที ่  อปท.ในเขต
อ าเภอ 

จ านวนถนนทางหลวงท้องถิ่น
ในความดูแลของ อปท. (สาย)  

ระยะทางรวม (กม.) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ อบจ.นว. ๑๑๓ ๑๑๒ ๙๓๑.๗๓๔ ๘๗๒.๙๑๔ 

๒ ทน.นครสวรรค์ ๒๕ ๒๕ ๕๒.๗๖๕ ๕๐.๕๑๔ 

๓ ทม.ตาคลี - ๓๕๐ - ๙๒.๘๐๒ 

๔ ทม.ชุมแสง ๗๖ ๗๖ ๑๔.๕๔ ๑๔.๕๔ 

๕ แม่วงก์ ๑๔๑ ๑๙๒ ๓๕๑.๙๕๕ ๔๘.๑ 

๖ ชุมตาบง ๗๖ ๘๙ ๑๓๖.๘๖๕ ๑๖๐ 

๗ แม่เปิน ๑๒๖ ๖๐๕ ๒๘๘.๙๕ ๔๑๒.๘๔ 

๘ ตาคลี ๘๗๗ ๒๐๖ ๘๐๖.๕๐๑ ๑,๐๕๕.๐๒๗ 

๙ ไพศาลี ๓๖๖ ๑๑๖ ๔๖๒.๘๐๗ ๓๔๙.๔๕ 

๑๐ ตากฟ้า ๒๒๙ ๔๐๙ ๔๓๗.๐๑๔ ๓๑๓.๓๐๔๕ 

๑๑ โกรกพระ ๒๒๘ ๓๖๒ ๓๐๒.๘๘๑ ๓๗๙.๖๓ 

๑๒ เก้าเลี ยว ๕๙๖ ๔๗๗ ๕๔๔.๗๘ ๕๓๑.๗๔ 

๑๓ ชุมแสง ๓๒๐ ๔๒๗ ๔๔๒.๘๕๔ ๔๕๓ 

๑๔ บรรพตพิสัย ๓๕๖ ๕๐๘ ๖๑๙.๑๘ ๗๔๒ 

๑๕ เมืองนครสวรรค์ ๕๔๕ ๖๕๕ ๗๓๓ ๙๒๒.๘๔๘ 

๑๖ ท่าตะโก ๓๑๙ ๖๐๗ ๖๓๔.๖๑ ๑,๐๙๙.๗๒ 

๑๗ พยุหะคีรี ๓๘๖ ๖๐๖ ๕๒๗.๑๙๙ ๖๓๗.๗๙๙ 



๒๒ 
 

 

ที ่  อปท.ในเขต
อ าเภอ 

จ านวนถนนทางหลวงท้องถิ่น
ในความดูแลของ อปท. (สาย)  

ระยะทางรวม (กม.) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๘ หนองบัว ๒๓๗ ๔๙๐ ๔๐๙.๗๔๙ ๖๖๕.๘๓๒ 

๑๙ ลาดยาว ๒๘๓ ๔๘๑ ๕๑๗.๘๐๒ ๖๑๙.๖๑ 

  รวม ๕,๒๙๙ ๖,๗๙๓ ๘,๒๑๕.๑๘๖๐ ๙,๔๒๑.๖๗๐๕ 
ที่มำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
 
              คมนำคมทำงรถไฟ 
   จังหวัดนครสวรรค์มีเส้นทำงรถไฟ มีสถำนีรถไฟ ๑๕ สถำนี ผ่ำนตัวอ ำเภอต่ำงๆ ได้แก่ 
อ ำเภอตำคลี อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ และอ ำเภอชุมแสง   
                        โครงกำรรถไฟทำงคู่ ช่วงนครสวรรค์ – บ้ำนไผ่ ระยะทำง ๓๐๔ กิโลเมตร มีทั้งสิ้นสถำนี
๑๕ สถำนี เป็นส่วนหนึ่งในสำมช่วงของโครงกำรรถไฟทำงคู่ แม่สอด-นครพนม และจะเชื่อมรถไฟฝั่งตะวันตก
และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นเมื่อธันวำคม ๒๕๖๒ โครงกำรรถไฟทำงคู่ 
ช่วงลพบุรี - ปำกน้ ำโพ สัญญำที่ ๒ ช่วงท่ำแค-ปำกน้ ำโพ ณ เดือนมกรำคม ๒๕๖๔ มีควำมคืบหน้ำจำกสัญญำ
เดิมมีระยะเวลำก่อสร้ำง ๓๖ เดือน สิ้นสุด ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๔ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขยำย
ระยะเวลำสัญญำจ้ำงไปสิ้นสุด ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕ โดยปัจจุบันผลกำรก่อสร้ำงคืบหน้ำ ๖๐% ล่ำช้ำกว่ำ
แผนงำน ๓๐% 
 
   กำรคมนำคมทำงอำกำศ 
 จังหวัดนครสวรรค์ ไม่มีสนำมบินพำณิชย์ มีแต่สนำมบินของกองบิน ๔ อ ำเภอตำคลี  
ซึ่งเดิมเคยใช้เป็นสนำมบินของกองทัพอเมริกัน ที่มีศักยภำพสูงส ำหรับเครื่องบินไอพ่น และสนำมบินเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศักยภำพของสนำมบินเหล่ำนี้สำมำรถปรับเป็นสนำมบินพำณิชย์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

        ๘) สำธำรณูปโภค 
           ด้ำนกำรไฟฟ้ำ กำรให้บริกำรด้ำนกระแสไฟฟ้ำภำยในจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน          
ผู ้ม ีไฟฟ้ำใช ้ จ ำนวน ๓๒๑ ,๐๖๙ รำย  ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ ๕๘๒ ล้ำนหน่วย จำกครัวเร ือนทั ้งหมด  
๓๒๕,๓๙๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๗  มีจ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ ้ำภำคอุตสำหกรรมและปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย 

กำรใช้ไฟฟ้ำภำคครัวเรือน ปี พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

หน่วยงำน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ 

(รำย) 
ปริมำณ 

กำรใช้ไฟฟ้ำ 
จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ 

(รำย) 
ปริมำณ 

กำรใช้ไฟฟ้ำ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
จังหวัดนครสวรรค์ ๒๑๘,๑๖๑ ๔๒๓.๓ ๒๒๑,๒๑๓ ๔๘๕.๔ 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อ ำเภอตำคลี ๔๐,๖๙๙ ๘๔ ๔๓,๔๕๓ ๘๘ 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อ ำเภอลำดยำว ๕๖,๔๖๘ ๑๐ ๕๖,๔๐๓ ๘.๖ 

รวม ๓๑๕,๓๒๘ ๕๑๗.๓ ๓๒๑,๐๖๙ ๕๘๒.๐ 
ที่มำ :  ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดนครสวรรค์, กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตำคลี,  
         กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอลำดยำว  ข้อมูล เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓ 
 
กำรใช้ไฟฟ้ำภำคอุตสำหกรรม ปี พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

หน่วยงำน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ 

(รำย) 
ปริมำณ 

กำรใช้ไฟฟ้ำ 
จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ 

(รำย) 
ปริมำณ 

กำรใช้ไฟฟ้ำ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
จังหวัดนครสวรรค์ ๑๗,๗๑๕ ๖๕๒.๙ ๑๗,๙๕๖ ๖๖๐.๕ 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อ ำเภอตำคลี ๔,๔๓๖ ๑๕๖ ๔,๕๒๔ ๑๕๕ 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อ ำเภอลำดยำว ๒๐๘  ๓.๕ ๒๑๒ ๒.๕ 

รวม    ๒๒,๓๕๙.๐       ๘๑๒.๔     ๒๒,๖๙๒.๐       ๘๑๘.๐  
ที่มำ :  ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดนครสวรรค์, กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอตำคลี,  
         กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอลำดยำว  ข้อมูล เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

    ด้ำนพลังงำน 
       จังหวัดนครสวรรค์มีโรงไฟฟ้า ๑๖ แห่ง ประกอบด้วย 

 

ชื่อสถำนประกอบกิจกำร ชนิดเชื้อเพลิงหลกั/แหล่งพลังงำนต้นก ำลัง 
ขนำดก ำลัง
กำรผลิต 
(MW) 

ขนำดก ำลัง
กำรผลิต 
(kVA) 

๑. บริษัท ดิเอ็มฟำซีส จ ำกดั ก๊ำซชีวภำพ (Biogas){น้ ำเสียจำก
กระบวนกำรผลติ 
เอทำนอลและกำกมันส ำปะหลัง} 

๐.๙๕ ๑,๑๘๗.๕๐ 

๒. บริษัท หนองบัว กรีนพำวเวอร์ จ ำกัด ชีวมวล (Biomass){Gasification จำกไมส้ับ
และเศษไม}้ 

๒ ๒,๕๐๐.๐๐ 

๓. บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จ ำกัด ชีวมวล (Biomass){ไม้ (ช้ินไมส้ับ, เปลือกไม,้ 
เศษไม,้ขี้เลื่อย)} 

๙ ๑๑,๒๕๐.๐๐ 

๔. บริษัท รวมผลไบโอเพำเวอร์ จ ำกัด ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จำกกำร
ผลิตน้ ำตำล (กำกอ้อย, ใบอ้อย)} 

๕๐ ๖๒,๕๐๐.๐๐ 

๕. บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล        
ชูกำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จำกกำร
ผลิตน้ ำตำล (กำกอ้อย, ใบอ้อย)} 

๕๐ ๖๒,๕๐๐.๐๐ 

๖. บริษัท เกษตรไทยไบโอเพำเวอร์ จ ำกัด ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จำกกำร
ผลิตน้ ำตำล (กำกอ้อย, ใบอ้อย)} 

๖๐ ๗๐,๕๘๙.๐๐ 

๗. บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล 
จ ำกัด 

ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จำกกำร
ผลิตน้ ำตำล (กำกอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล 
(Biomass){น้ ำกำก 
ส่ำเข้มข้น} 

๘๕ ๑๐๔,๗๐๗.๐๐ 

๘. บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล        
ชูกำร์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)               
สำขำ ๓ 

ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จำกกำร
ผลิตน้ ำตำล (กำกอ้อย, ใบออ้ย)}, น้ ำมัน
ดีเซล (Diesel Oil) 

๓๒.๕ ๔๐,๖๒๕.๐๐ 

๙. บริษัท เคทิส ไบโอเอทำนอล จ ำกัด ถ่ำนหิน (Coal) ๓ ๓,๗๕๐.๐๐ 

๑๐. บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์             
แอนด์ เปเปอร์ จ ำกดั 

ถ่ำนหินและน้ ำมันยำงด ำ ๓๑.๙๙๙ ๓๙,๙๙๘.๗๕ 

๑๑. บริษัท จี-พำวเวอร์ ซอร์ซ จ ำกัด 
(โครงกำรตำขดี) 

พลังแสงอำทิตย ์(Solar Photovoltaic 
Power){Polycrystalline ขนำด ๒๘๐ Wp 

๖.๕ ๖,๕๐๐.๐๐ 

๑๒. บริษัท จี-พำวเวอร์ ซอร์ซ จ ำกัด 
(โครงกำรตำสัง) 

พลังแสงอำทิตย ์(Solar Photovoltaic 
Power){Polycrystalline} 

๖.๕ ๖,๕๐๐.๐๐ 

๑๓. บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จ ำกัด พลังแสงอำทิตย ์(Solar Photovoltaic 
Power){Silicon Crystaline (Single-Si, 
Multi-Si)} 

๗ ๗,๐๐๐.๐๐ 

๑๔. บริษัท ซอยล์กรตีเทคโนโลยี จ ำกัด พลังแสงอำทิตย ์(Solar Photovoltaic 
Power){Silicon Crystaline (Single-Si, 
Multi-Si)} 

๗.๐๙๕ ๗,๐๙๕.๐๐ 

๑๕. บริษัท อีเอ โซล่ำ นครสวรรค ์จ ำกัด พลังแสงอำทิตย ์(Solar Photovoltaic 
Power){Silicon Crystaline (Single-Si, 
Multi-Si)} 
 

๙๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ 



๒๕ 
 

 

ชื่อสถำนประกอบกิจกำร ชนิดเชื้อเพลิงหลกั/แหล่งพลังงำนต้นก ำลัง 
ขนำดก ำลัง
กำรผลิต 
(MW) 

ขนำดก ำลัง
กำรผลิต 
(kVA) 

๑๖. บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จ ำกัด พลังแสงอำทิตย ์(Solar Photovoltaic 
Power){Silicon Thin Film (Amorphous-
Si)} 

๑.๑๓ ๑,๑๓๐.๐๐ 

รวม ๔๔๒.๖๗๔ ๕๑๗,๘๓๒.๒๕ 
 

และมีกองทุนพัฒนำรอบโรงไฟฟ้ำ จ ำนวน ๑ แห่ง ประเภท ข. (มำกกว่ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท แต่ไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐,๐๐บำท) 

ที่มำ : คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน กฟผ. กฟน. กฟภ. และ พพ. ณ เดือนกันยำยน ๒๕๖๔ 
 

ระบบกำรขนส่งทำงท่อในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน ๒ ระบบ ดังนี้ 
 

ระบบ จ ำนวน ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

๑. ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ๒๑,๘๐๐ เมตร ขนำด ๒๐ นิ้ว 

๒. ระบบขนส่งน้ ำมันทำงท่อ ๗๖,๐๐๐ เมตร ขนำด ๑๔ นิ้ว 

ที่มำ : ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 
 

ข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนน้ ำมันตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบด้วย 
 

ข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

ประเภท จ ำนวน  
สถำนีบริกำรน้ ำมันฯ ประเภท ก    ๑๖๔  แห่ง 
สถำนีบริกำรน้ ำมันฯ ประเภท ข - แห่ง 
สถำนีบริกำรน้ ำมันฯ ประเภท ค ๑ ๕๗๖  แห่ง 
สถำนีบริกำรน้ ำมันฯ ประเภท ค ๒ ๔๐  แห่ง 
สถำนีบริกำรน้ ำมันฯ ประเภท ง   ๑๕๘  แห่ง 
คลังน้ ำมันเชื้อเพลิง ๑  แห่ง 
สถำนท่ีเก็บน้ ำมัน ประเภทที่ ๓ ๗  แห่ง 
ถังขนส่งน้ ำมัน ๒๑๙  คัน 

ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ ๑๐ ๑  รำย 
ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ ๑๑ ๗๕๘  รำย 

ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ ๑๒ ๗๕  รำย 
 

ที่มำ : ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 
 
 
 



๒๖ 
 

 

ข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนก๊ำซปิโตรเลียมเหลวตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ 
ประกอบด้วย 

ข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนก๊ำซปิโตรเลียม (LPG) 
ประเภท จ ำนวน  

สถำนีบรรจุก๊ำซ LPG ๗  แห่ง 
สถำนีบริกำรก๊ำซ - แห่ง 
- LPG   ๓๑  แห่ง 
- NGV ๔  แห่ง 
ถังขนส่งก๊ำซ LPG ๕  คัน 
ร้ำนจ ำหน่ำยกำ๊ซ LPG ๒๓๘  แห่ง 
สถำนท่ีใช้ก๊ำซ LPG ๑๔  แห่ง 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 
 
ข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนก๊ำซธรรมชำติตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ 
ประกอบด้วย 

ประเภท จ ำนวน 

 ๑.  ระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ ๒ โครงกำร 

 ๒.  สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ ๔ แห่ง 
 

ที่มำ : ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 
        • ด้านการประปา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาค (เฉพาะจังหวัด
นครสวรรค์) มีก้าลังการผลิต รวมทั งสิ น ๓,๐๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ปริมาณน ้าที่ผลิตได้ ๑๘,๖๔๐,๔๗๐ 
ลูกบาศก์เมตร จ้านวนผู้ใช้น ้าประปา ๖๕,๘๙๕ ครัวเรือน (เฉพาะพื นที่ที่ กปภ. รับผิดชอบ ได้แก่ กปภ.สาขา
นครสวรรค์, ท่าตะโก, ลาดยาว, พยุหะคีรี ไม่รวมประปาเทศบาล, ประปาหมู่บ้าน) คิดเป็น                      
ร้อยละ ๑๕.๔๗ ของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์ จ้านวน ๔๒๖,๐๔๘ ครัวเรือน 
 

การประปาส่วนภูมิภาค 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ านวนผู้ใช้น้ า 
(ครัวเรือน) 

ก าลังการผลิต 
(ลบ.ม./ชม.) 

จ านวนผู้ใช้น้ า 
(ครัวเรือน) 

ก าลังการผลิต 
(ลบ.ม.) 

การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐ 
กปภ.สาขานครสวรรค์ ๓๑,๖๓๔ ๑,๖๕๐ ๓๒,๘๘๕ ๑,๖๕๐ 
กปภ.สาขาท่าตะโก ๑๓,๔๔๙ ๖๐๐ ๑๓,๗๓๒ ๖๐๐ 
กปภ.สาขาลาดยาว ๗,๕๔๘ ๒๒๐ ๗,๖๗๖ ๒๒๐ 
กปภ.สาขาพยุหะคีรี ๑๑,๓๓๕ ๕๕๐ ๑๑,๖๐๒ ๕๕๐ 
รวม  ๖๓,๙๖๖ ๓,๐๒๐ ๖๕,๘๙๕ ๓,๐๒๐ 
ที่มา การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐  
หมายเหตุ ข้อมูลเฉพาะพื นที่การประปาส่วนภูมิภาครับผิดชอบเท่านั น ไม่รวมประปาเทศบาลหรือหมู่บ้าน 



๒๗ 
 

 

 
                         นอกจากนี มีผู้ใช้ประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวนประปาหมู่บ้าน  
๑,๗๒๘ แห่ง จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ ๑,๒๖๑ หมู่บ้าน  ๓๓๘,๘๘๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๕  
ของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์  จ้านวนประปาหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน ้าของส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครสวรรค์ ๓๐๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๐  
 
           โทรศ ัพท ์และกำรสื ่อสำรอื ่นๆ  ในป ี พ .ศ . ๒๕๖๒  เลขหมำยโทรศ ัพท ์ (TOT)                    
มี ๑๔๐ ชุมสำย   จ ำนวน ๑๐๑ ,๖๒๗ เลขหมำย จำกกำรส ำรวจประชำกรที ่มีอำยุ ๖ ปีขึ ้นไปจ ำนวน 
๙๒๒,๐๐๕ คน ประชำกรที่ใช้คอมพิวเตอร์ ๒๘๐,๖๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๔  ของประชำกรที่ท ำกำร
ส ำรวจ  ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ๒๘๖,๔๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๖ และมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ๗๐๑,๒๔๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๖  
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนจุดติดตั้งเน็ตประชำรัฐ (หมู่บ้ำน) จังหวัดนครสวรรค์ ณ เดือน พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

ศูนย์บริกำรลูกค้ำ ทีโอที สำขำ 
เน็ตประชำรัฐ  

(หมู่บ้ำน) 
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ ทีโอที สำขำ 

เน็ตประชำรัฐ  
(หมู่บ้ำน) 

นครสวรรค์  ๑๓๐ ชุมแสง  ๑๒๒ 

ปำกน้ ำโพ  ๒๙ ลำดยำว  ๑๒๒ 

ตำคลี  ๔๒ ท่ำตะโก  ๑๒๖ 

พยุหะคีรี  ๔๐   

รวม  ๖๑๑ 
              ที่มำ  ศูนย์บริกำรลูกค้ำ ทีโอที สำขำ ณ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

สภำพเศรษฐกิจ 
  ๙) โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของจังหวัด 
    ผลิตภ ัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครสวรรค์ ณ รำคำปีป ัจจุบ ัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ม ีจ ำนวน 
๑๑๗ ,๖๘๕ ล ้ำนบำท มำกเป็นล ำดับ ๓ ในภำคเหนือ(๑๗จังหวัด) และเป็นล ำด ับ ๒๔ ของประเทศ                 
เพิ ่มขึ ้นจ ำนวน ๙๑๙ ล ้ำนบำทจำกป ี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวน ๑๑๖ ,๗๖๖ ล ้ำนบำท อัตรำกำรเต ิบโต                
ทำงเศรษฐกิจ(GDP แบบปริมำณลูกโซ่) ลดลงร้อยละ -๐.๔๓ ภำคเกษตรกรรมและภำคอุตสำหกรรมลดลง 
ภำคบริกำรเพ่ิมขึ้น โดยสำขำเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง ลดลง -๑,๐๐๓ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
-๒.๗๑ ภำคอุตสำหกรรมลดลงจ ำนวน -๔๒ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ -๐.๑๘  ภำคบริกำรเพิ่มขึ้นจ ำนวน 
๑,๙๖๔ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน จ ำนวน ๑๒๖,๖๗๙  บำทต่อคน 
มำกเป ็นล ำด ับ  ๕  ในภำคเหน ือ และเป ็นล ำด ับ  ๓๒ ของประเทศ เพิ ่มขึ ้นจ ำนวน ๒ ,๑๕๔ บำท                    
(จำกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวน ๑๒๔,๕๒๕ บำท) ส ำข ำอ ุต ส ำห ก รรม ที ่ส ำค ัญ ข อ งจ ังห ว ัด น ค รส วรรค์                           
๕ ล ำดับแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง, กำรผลิต, กำรขำยส่งและ           
กำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์, กำรศึกษำ และกิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 
โดยมีมูลค่ำรวม ๘๙,๖๒๗ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดทั้งหมด     
       เมื่อพิจาณาอัตราการเติบโตของ GPP แบบปริมาณลูกโซ่ของจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง            
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖๑ กับ ๒๕๖๒ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลดลงร้อยละ -๐.๔๓ เมื่อเทียบระหว่าง             
สาขาอุตสาหกรรมที่การเติบโตของ GPP ลดลงหรือติดลบในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ 
และการประมง ลดลงร้อยละ – ๒.๓๙, การผลิตลดลงร้อยละ -๔.๖๓, กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
ลดลงร้อยละ -๑๓.๔๔,  การศึกษา ลดลงร้อยละ –๒.๑๗ และกิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ลดลงร้อยละ –๐.๗๗  สาขาอุตสาหกรรมทีเ่ติบโตสูงขึ น ได้แก่  ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการเพ่ิมขึ นร้อยละ  
๑๘.๗๕, ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเพ่ิมขึ นร้อยละ ๑๖.๙๓,  การท้าเหมืองแร่ และเหมืองหินเพ่ิมขึ นร้อยละ
๑๕.๓๐, การก่อสร้างเพ่ิมขึ นร้อยละ ๑๑.๘๒ และที่พักแรมและบริการด้านอาหารเพิ่มขึ นร้อยละ ๖.๕๖ 

 



๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มำ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

 



๓๐ 
 

 

กำรเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ ประเทศ ๗๗ จังหวัด และจังหวัดในภำคเหนือ ๑๗ จังหวัด 
จังหวัดนครสวรรค์ได้ล ำดับที่ในแต่ละสำขำระดับประเทศอยู่ระหว่ำง ๗ - ๔๒ ล ำดับที่ระดับภำคเหนืออยู่ระหว่ำง ๒ – ๙ รำยละเอียดดังนี้ 
 

 GPP ณ รำคำประจ ำปี ๒๕๖๒ GPP จังหวัดนครสวรรค์ 
 แบบปริมำณลูกโซ่ 

นครสวรรค์ ประเทศ ร้อยละ ล ำดับ ภำคเหนือ ร้อยละ ล ำดับ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ ร้อยละ 
ภำคเกษตรกรรม  ๓๕,๙๙๑ ๑,๓๗๔,๙๘๗ ๒.๖๒ ๗ ๓๓๓,๑๙๕ ๑๐.๘๐ ๒ ๑๓,๓๘๕ ๑๓,๗๑๓ -๒.๓๙ 
ภำคเกษตรกรรม  ๓๕,๙๙๑ ๑,๓๗๔,๙๘๗ ๒.๖๒ ๗ ๓๓๓,๑๙๕ ๑๐.๘๐ ๒ ๑๓,๓๘๕ ๑๓,๗๑๓ -๒.๓๙ 
เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำร
ประมง 

๓๕,๙๙๑ ๑,๓๗๔,๙๘๗ ๒.๖๒ ๗ ๓๓๓,๑๙๕ ๑๐.๘๐ ๒ ๑๓,๓๘๕ ๑๓,๗๑๓ -๒.๓๙ 

ภำคนอกเกษตร ๘๑,๖๙๔ ๑๕,๕๒๓,๐๙๙ ๐.๕๓ ๒๖ ๙๖๖,๖๓๙ ๘.๔๕ ๓ ๕๑,๑๘๗ ๕๐,๙๔๒ ๐.๔๘ 
ภำคอุตสำหกรรม ๒๓,๗๖๔ ๕,๒๕๘,๙๗๓ ๐.๔๕ ๒๕ ๒๕๖,๒๙๖ ๙.๒๗ ๕ ๑๕,๘๔๒ ๑๖,๒๑๐ -๒.๒๗ 
กำรท ำเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๒,๒๓๗ ๔๑๒,๙๑๗ ๐.๕๔ ๑๗ ๔๒,๖๕๒ ๕.๒๕ ๓ ๑,๕๐๕ ๑,๓๐๕ ๑๕.๓๐ 
กำรผลิต ๑๙,๕๕๙ ๔,๓๓๐,๖๘๔ ๐.๔๕ ๒๓ ๑๘๖,๕๓๐ ๑๐.๔๙ ๔ ๑๒,๘๖๖ ๑๓,๔๙๐ -๔.๖๓ 
ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำและระบบกำร
ปรับอำกำศ 

๑,๗๓๖ ๔๔๕,๘๗๕ ๐.๓๙ ๒๗ ๒๑,๕๔๘ ๘.๐๖ ๔ ๑,๗๐๓ ๑,๖๒๒ ๕.๐๓ 

กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำรน้ ำเสีย
และของเสียรวมถึงอุตสำหกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

๒๓๒ ๖๙,๔๙๗ ๐.๓๓ ๔๒ ๕,๕๖๖ ๔.๑๖ ๙ ๑๓๕ ๑๒๗ ๖.๒๑ 

ภำคบริกำร ๕๗,๙๓๐ ๑๐,๒๖๔,๑๒๖ ๐.๕๖ ๒๗ ๗๑๐,๓๔๓ ๘.๑๖ ๔ ๓๕,๕๒๓ ๓๔,๙๔๖ ๑.๖๕ 
กำรก่อสร้ำง ๒,๘๓๙ ๔๑๙,๐๗๐ ๐.๖๘ ๓๓ ๕๒,๓๙๗ ๕.๔๒ ๔ ๑,๙๖๐ ๑,๗๕๓ ๑๑.๘๒ 
กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำร
ซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 

๑๗,๘๒๑ ๒,๗๔๔,๓๔๗ ๐.๖๕ ๒๔ ๑๗๘,๒๗๒ ๑๐.๐๐ ๒ ๙,๒๘๔ ๙,๑๖๖ ๑.๒๙ 

กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ ๒,๔๙๗ ๙๘๖,๐๕๖ ๐.๒๕ ๓๔ ๓๘,๓๘๙ ๖.๕๐ ๓ ๑,๖๓๙ ๑,๖๑๔ ๑.๕๘ 
ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร ๑,๐๑๐ ๑,๐๒๙,๐๐๔ ๐.๑๐ ๓๒ ๓๔,๙๕๓ ๒.๘๙ ๔ ๖๙๒ ๖๔๙ ๖.๕๖ 
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร ๑,๐๕๔ ๔๓๓,๐๐๒ ๐.๒๔ ๒๔ ๑๔,๙๐๑ ๗.๐๘ ๓ ๑,๔๓๐ ๑,๒๒๓ ๑๖.๙๓ 
กิจกรรมทำงกำรเงินและกำร
ประกันภัย 

๗,๗๗๗ ๑,๒๖๙,๕๖๗ ๐.๖๑ ๒๑ ๘๖,๖๖๕ ๘.๙๗ ๓ ๔,๙๔๑ ๔,๘๖๒ ๑.๖๒ 

 

๓๐ 



๓๑ 
 

 

 GPP ณ รำคำประจ ำปี ๒๕๖๒ GPP จังหวัดนครสวรรค์ 
 แบบปริมำณลูกโซ่ 

นครสวรรค์ ประเทศ ร้อยละ ล ำดับ ภำคเหนือ ร้อยละ ล ำดับ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ ร้อยละ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ ๓,๙๔๕ ๔๑๗,๗๕๑ ๐.๙๔ ๒๖ ๔๙,๙๓๕ ๗.๙๐ ๔ ๔,๑๓๔ ๔,๐๒๖ ๒.๖๙ 
กิจกรรมวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และ
กิจกรรมทำงวิชำกำร 

๑๑๑ ๒๙๐,๗๐๘ ๐.๐๔ ๒๗ ๒,๐๑๓ ๕.๕๔ ๕ ๑๐๖ ๑๐๖ -๐.๖๖ 

กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำร
สนับสนุน 

๓๘๗ ๒๗๑,๑๐๒ ๐.๑๔ ๓๓ ๘,๗๓๐ ๔.๔๓ ๔ ๒๕๔ ๒๙๔ -๑๓.๔๔ 

กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกัน
ประเทศและกำรประกันสังคมภำค
บังคับ 

๖,๓๕๐ ๙๙๒,๙๓๔ ๐.๖๔ ๒๖ ๗๑,๕๙๘ ๘.๘๗ ๓ ๓,๓๘๐ ๓,๓๓๙ ๑.๒๓ 

กำรศึกษำ ๘,๔๗๙ ๖๗๒,๒๘๘ ๑.๒๖ ๒๒ ๑๐๔,๖๓๔ ๘.๑๐ ๔ ๔,๑๐๔ ๔,๑๙๕ -๒.๑๗ 
กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคม
สงเครำะห์ 

๔,๔๐๓ ๓๗๐,๐๘๙ ๑.๑๙ ๑๗ ๕๐,๐๕๔ ๘.๘๐ ๓ ๒,๙๒๘ ๒,๙๕๐ -๐.๗๗ 

ศิลปะ บันเทิงและนันทนำกำร ๓๙๑ ๑๑๖,๕๕๑ ๐.๓๔ ๒๑ ๔,๔๘๖ ๘.๗๒ ๓ ๓๐๘ ๒๕๙ ๑๘.๗๕ 
กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอ่ืนๆ ๘๖๕ ๒๕๑,๖๕๗ ๐.๓๔ ๒๙ ๑๓,๓๑๗ ๖.๕๐ ๓ ๕๙๙ ๕๕๑ ๘.๖๗ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ๑๑๗,๖๘๕ ๑๖,๘๙๘,๐๘๖ ๐.๗๐ ๒๔ ๑,๒๙๙,๘๓๔ ๙.๐๕ ๓ ๖๓,๑๕๘ ๖๓,๔๓๑ -๐.๔๓ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน 
(บำท) 

๑๒๖,๖๗๙ ๒๔๓,๗๘๗ ๕๑.๙๖ ๓๒ ๑๑๔,๒๘๗ ๑๑๐.๘๔ ๕ - - - 

ประชำกร (๑,๐๐๐ คน) ๙๒๙ ๖๙,๓๑๕ ๑.๓๔ ๒๓ ๑๑,๓๗๓ ๘.๑๗ ๓ - - - 

๓๑ 

 



๓๒ 
 

 

๑๐) รำยได้เฉลี่ยของประชำกร 

     ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 จังหวัดนครสวรรค์มีรายได้เฉลี่ย จ้านวน ๘3,159.76 บาทต่อคนต่อปี 
อ้าเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุด คือ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จ้านวน ๙7,383.94 บาทต่อคนต่อปี 
รองลงมาคือ อ้าเภอตากฟ้า จ้านวน ๙7,315.18 บาทต่อคนต่อปี  และอ้าเภอบรรพตพิส ัย จ้านวน 
84,453.11 บาทต่อคนต่อปีตามล้าดับ อ้าเภอที่มีรายได้ต่้าสุด คือ อ้าเภอชุมตาบง จ้านวน 60,441.07 
บาท 

                 รายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปี จ าแนกรายอ าเภอ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔  

อ าเภอ 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เมอืงนครสวรรค์ ๙๗,๙๘๙ ๙๔,๗๘๖ ๙๔,๘๑๖.๘๔ ๙๙,๖๒๗.๖๖ 97,383.94 
ตากฟ้า ๘๘,๔๒๙ ๘๖,๕๕๕ ๘๙,๙๘๕.๔๑ ๙๓,๒๑๐.๘๓ 97,315.18 
บรรพตพิสัย ๘๒,๔๔๐ ๗๕,๗๕๗ ๘๔,๖๕๘.๙๖ ๗๖,๖๔๐.๔๓ 84,453.11 
หนองบัว ๙๐,๔๘๒ ๗๗,๓๘๔ ๗๒,๒๔๔.๖๔ ๙๔,๔๖๘.๕๐ 84,249.71 
ชุมแสง ๘๓,๒๗๒ ๗๙,๘๐๑ ๗๖,๐๕๐.๑๙ ๘๑,๖๐๐.๑๒ 83,508.88 
พยุหะคีรี ๘๓,๒๖๒ ๘๑,๑๔๓ ๖๗,๗๒๒.๕๕ ๘๒,๙๗๔.๑๓ 82,886.04 
ท่าตะโก ๘๔,๐๙๗ ๗๕,๘๖๕ ๘๐,๐๑๐.๒๐ ๘๒,๐๙๙.๗๙ 82,340.72 
ตาคล ี ๗๗,๗๖๘ ๗๙,๖๙๗ ๗๘,๗๓๑.๕๖ ๘๑,๖๖๕.๐๑ 81,459.45 
ลาดยาว ๗๗,๐๖๕ ๖๙,๓๖๐ ๗๗,๙๕๐.๒๒ ๗๖,๓๖๐.๔๙ 78,877.16 
โกรกพระ ๗๐,๑๔๓ ๗๓,๒๘๔ ๘๐,๕๘๑.๘๑ ๗๒,๘๐๔.๗๕ 78,560.46 
ไพศาลี ๗๕,๐๐๖ ๘๐,๗๑๖ ๘๓,๐๔๗.๔๘ ๙๓,๒๔๙.๖๔ 76,129.07 
แม่เปิน ๗๓,๗๑๕ ๖๗,๓๒๖ ๗๑,๔๘๙.๒๓ ๗๐,๔๖๑.๙๗ 73,090.52 
แม่วงก์ ๗๐,๕๕๙ ๖๖,๕๙๘ ๖๔,๕๖๖.๑๙ ๖๘,๒๙๔.๕๓ 69,225.35 
เก้าเลี ยว ๖๙,๑๔๒ ๖๘,๒๖๙ ๗๓,๐๖๕.๑๒ ๖๕,๙๕๘.๓๘ 66,057.61 
ชุมตาบง ๖๔,๒๖๔ ๘๓,๐๓๕ ๗๓,๓๐๐.๖๐ ๖๔,๔๘๕.๖๘ 60,441.07 

รวมเฉลี่ย ๘๒,๙๒๔ ๗๙,๗๘๐ ๘๐,๙๓๖.๘๗ ๘๔,๓๓๐.๗๗ 83,159.76 
ที่มา  :  ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์   , มกราคม ๒๕๖5 (ปี พ.ศ. 2563 ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลฯ) 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

สภำพทำงสังคม 

  ๑๑) สถำนภำพทำงสังคม   
                   ปี ๒๕๖๒ กำรเกิดมีแนวโน้มลดลง กำรย้ำยเข้ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๔๓,๐๒๖ คน เพิ่มขึ้น
จำกป ีพ.ศ. ๒๕๖๑  กำรย้ำยออกปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๔๔,๓๗๔ คน กำรจดทะเบียนสมรส จ ำนวน ๔,๒๓๔ 
คน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กำรจดทะเบียนหย่ำในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑,๘๙๐ คน   

ตารางจ้านวนการเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก การจดทะเบียนสมรส และการหย่า ปี ๒๕๖๒ 
รายการ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 จ านวน (คน) 
การเกิด ๗,๐๓๔ 
การตาย ๙,๒๙๐ 
การย้ายเข้า ๔๓,๐๒๖ 
การย้ายออก ๔๔,๓๗๔ 
การจดสะเบียนสมรส ๔,๒๓๔ 
การจดทะเบียนหย่า ๑,๘๙๐ 

                     ข้อมูล กรมการปกครอง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ (ยังไม่ประกาศข้อมูลปี  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

      ควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

 กำรรับแจ้งประเภทควำมผิด  ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นประเภทควำมผิดลักทรัพย์ 
ฉ้อโกง และยักยอกทรัพย์ ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศส่วนใหญ่เป็นประเภทควำมผิดท ำร้ำย
ร่ำงกำย และข่มขืนกระท ำช ำเรำ   ฐำนควำมผิดพิเศษส่วนใหญ่ เป็นประเภทควำมผิด พ.ร.บ.ศุลกำกร                 
และพ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำผิดทำงคอมพิวเตอร์ กำรจับกุมส่วนใหญ่เป็นประเภทควำมผิดฐำนควำมผิดที่รัฐ
เป็นผู้เสียหำย โดยร้อยละ ๗๘ ของฐำนควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย เป็นประเภทควำมผิดยำเสพติด กำรจับกุม
ฐำนควำมผิดอ่ืนๆ สำมำรถจับกุมได้ร้อยละ ๘๓-๙๗ ต่อกำรรับแจ้งประเภทควำมผิด   ประเภทควำมผิด                
ที่สำมำรถจับผู้กระท ำผิดได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ประเภทควำมผิดท ำร้ำยผู้อ่ืนถึงแก่ควำมตำย พยำยำมฆ่ำ                   
ชิงทรัพย์ วิ่งรำวทรัพย์ วำงเพลิง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.เครื่องหมำยกำรค้ำ  ควำมผิดเกี่ยวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ และพ.ร.บ.ศุลกำกร 

    สถิติคดีอำญำที่น่ำสนใจ จ ำแนกตำมประเภทควำมผิด พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
  

ประเภทควำมผิด 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับแจ้ง 
(รำย) 

จับกุม 
(รำย) 

รับแจ้ง 
(รำย) 

จับกุม 
(รำย) 

รับแจ้ง
(รำย) 

จับกุม 
(รำย) 

ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่ำงกำย และ
เพศ 

๓๖๖ ๓๕๕ ๒๗๘ ๒๗๙ ๓๑๘ ๒๑๒ 

ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ๖๖๙ ๕๘๙ ๖๕๑ ๖๒๕ ๘๗๕ ๘๒๘ 
ฐำนควำมผิดพิเศษ ๑๐๓ ๘๙ ๑๒๑ ๑๐๘ ๑๙๗ ๑๗๖ 
ฐำนควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย ๔,๑๔๑ ๔,๗๐๑ ๔,๕๗๐ ๕,๒๙๒ ๔,๐๕๙ ๔,๙๒๑ 

                ทีม่ำ:  ต ำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 



๓๔ 
 

 

          สถำนะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน 

              ในปี  พ .ศ . ๒๕๖๒  รำยได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อนของครัว เรือน ในนครสวรรค์มี จ ำนวน                      
๒๒ ,๑๓๗ บำท ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนจ ำนวน ๑๖ ,๐๐๒ บำท และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจ ำนวน                       
๓๒๘,๓๒๕ บำท  โดย ครัวเรือนผู้ปฏิบัติงำนวิชำชีพ นักวิชำกำร และนักบริหำร มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสู ง
ถึง ๕๙๘,๖๑๒ บำท ครัวเรือนส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้สูงกว่ำร้อยละ ๘๐.๐ ยกเว้นครัวเรือนผู้ถือครอง      
ท ำกำรเกษตร  ซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินครัวเรือนผู้ปฏิบัติงำนวิชำชีพ นักวิชำกำร และนักบริหำร และผู้ด ำเนินธุรกิจ
ของตนเองไม่ใช่กำรเกษตร  ซึ่งครัวเรือนดังกล่ำวมีกำรกู้ยืมเงินสูงแต่ควำมเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถใช้คืนเงินกู้ได้จะ
ต่ ำกว่ำครัวเรือนประเภทอ่ืน  ครัวเรือนที่มีค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้สูงสุดคือ ครัวเรือนประมงป่ำไม้ล่ำสัตว์หำของป่ำ
และบริกำรทำงกำรเกษตร สูงถึงร้อยละ ๙๘.๒ ซึ่งรัฐต้องกำรช่วยในกำรหำรำยได้ให้เพ่ิมขึ้น ค่ำใช้จ่ำยของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ค่ำที่พักอำศัย เครื่องแต่งบ้ำนและ
เครื่องใช้ ค่ำเดินทำงและกำรสื่อสำร ด้ำนหนี้สินครัวเรือน ครัวเรือนผู้ถือครองท ำกำรเกษตร/เพำะเลี้ยง มีหนี้สิน
จำกกำรใช้ท ำกำรเกษตรสูง ครัวเรือนผู้ด ำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่กำรเกษตรมีหนี้สินเกิดจำกกำรท ำธุรกิจ
และใช้จ่ำยอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน ครัวเรือนผู้ปฏิบัติงำนวิชำชีพ นักวิชำกำร และนักบริหำรหนี้สินเกิด
จำกใช้ซื้อ/เช่ำซื้อบ้ำนและ/หรือที่ดิน และใช้จ่ำยอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน โดยครัวเรือนทุกประเภทเป็น
หนี้ในระบบมำกกว่ำหนี้นอกระบบยกเว้นครัวเรือนคนงำนทั่วไปมีจ ำนวนหนี้นอกระบบสูงกว่ำครัวเรือนอ่ืนๆ 
แสดงถึงกำรขำดควำมน่ำเชื่อถือ/ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินกู้น้อยกว่ำครัวเรือนอื่น 

รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ ำแนกตำมสถำนะทำง 
เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สถำนะทำงเศรษฐกิจสังคม 

รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

ค่ำใช้จ่ำย
เฉลี่ยต่อเดือน 

หนี้สินเฉลี่ย 
ต่อครัวเรือน 

ร้อยละของ
ค่ำใช้จ่ำยต่อ 

ของ
ครัวเรือน 

ของครัวเรือน  รำยได้ 

ครัวเรือนทั้งสิ้น ๒๒,๑๓๗ ๑๖,๐๐๒ ๓๒,๘๓๒๕ ๗๒.๓ 

ผู้ถือครองท ำกำรเกษตร 
 

  
  

ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำของที่ดิน ๑๕,๘๔๓ ๑๓,๕๒๓ ๒๔,๐๑๔๒ ๘๕.๓ 
ส่วนใหญ่เช่ำที่ดิน / ท ำฟรี ๒๓,๔๙๐ ๑๖,๘๗๙ ๖๑,๗๑๘๓ ๗๑.๘ 
ประมง,ป่ำไม้,ล่ำสัตว์,หำของป่ำ 
บริกำรทำงกำรเกษตร 

๑๐,๖๑๑ ๑๐,๔๒๔ - ๙๘.๒ 

ผู้ด ำเนินธุรกิจของตนเองท่ีไม่ใช่
กำรเกษตร 

๔๐,๔๒๕ ๒๒,๐๗๕ ๒๙๒,๒๖๗ ๕๔.๖ 

ลูกจ้ำง 
    

ผู้ปฏิบัติงำนวิชำชีพ นักวิชำกำร 
และนักบริหำร 

๔๗,๑๒๓ ๓๓,๑๘๐ ๕๙๘,๖๑๒ ๗๐.๔ 

คนงำนเกษตร ๑๐,๘๖๕ ๙,๒๖๖ ๒๒,๔๙๙ ๘๕.๓ 
คนงำนทั่วไป ๑๒,๘๑๗ ๑๐,๖๒๐ ๑๐๙,๘๖๘ ๘๒.๘ 
เสมียนพนักงำน พนักงำนขำย ๒๒,๓๑๐ ๑๗,๘๘๑ ๔๑๑,๒๑๙ ๘๐.๑ 



๓๕ 
 

 

สถำนะทำงเศรษฐกิจสังคม 

รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

ค่ำใช้จ่ำย
เฉลี่ยต่อเดือน 

หนี้สินเฉลี่ย 
ต่อครัวเรือน 

ร้อยละของ
ค่ำใช้จ่ำยต่อ 

ของ
ครัวเรือน 

ของครัวเรือน  รำยได้ 

และให้บริกำร 
ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิต ๑๗,๓๖๖ ๑๓,๕๐๔ ๙๐,๕๑๘ ๗๗.๗ 
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงำนเชิงเศรษฐกิจ ๑๑,๕๒๖ ๙,๙๓๒ ๒๑,๑๐๔๙ ๘๖.๒ 
ที่มำ : กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนสถิติจังหวัดนครสวรรค์ 
 

 ๑๒) กำรบริกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ 

 
            ป ีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ังหวัดนครสวรรค์ม ีประชำกรทั ้งสิ ้น ๑,๐๓๗,๑๔๓ คน                

เป็นเด็ก (อำยุต่ ำกว่ำ ๑๕ ปี)  จ ำนวน ๑๕๖,๒๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๗ ของประชำกรทั้งจังหวัด 
ผู ้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ ปีขึ ้นไป) จ ำนวน ๒๑๘,๔๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๗ ของประชำกรทั ้งจังหวัด                
คนพิกำรที ่จดทะเบียนกับส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 
๒,๙๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ ของประชำกรทั้งจังหวัด  

 

ตำรำงจ ำนวนและร้อยละของประชำกร ตำมประเภทกำรจดทะเบียน ปี พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

ประเภท 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
๑.เด็ก (อำยุต่ ำกว่ำ ๑๕ ปี) ๑๖๔,๗๒๒ ๑๕.๗๙ ๑๖๐,๔๗๓ ๑๕.๔๔ ๑๕๖,๒๙๗ ๑๕.๐๗ 
๒.ผู้สูงอำยุ  
(อำยุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) 

๒๐๒,๕๒๓ ๑๙.๔๑ ๒๑๐,๒๑๙ ๒๐.๒๒ ๒๑๘,๔๘๓ ๒๑.๖๗ 

๓.คนพิกำร  
(ที่จดทะเบียนคนพิกำร) 

๒,๘๒๗ ๐.๒๗ ๓,๐๖๘ ๐.๒๙ ๒,๙๗๙ ๐.๒๙ 

ที่มำ : ล ำดับที่ ๑, ๒ ข้อมูลจำกระบบสถิติทำงกำรทะเบียน ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง  ปี ๒๕๖๓ 
        ล ำดับที่ ๓  ข้อมูลสถิติกำรจดทะเบียนคนพิกำร ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ  
        ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

ตำรำงจ ำนวนกำรบริกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

ประเภทงำน 
จ ำนวนผู้ได้รับควำมช่วยเหลือ (คน) 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

กำรสงเครำะห์ผู้ประสบปัญหำสังคม  
(เด็กในครอบครัวยำกจน, ผู้สูงอำยุ,          
คนพิกำร, ผู้มีรำยได้น้อย, ผู้ติดเชื้อ) 

๑,๔๑๒ ๑,๗๐๙ ๑,๐๘๒ ๒,๗๙๔ ๓,๘๒๗ 

โครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดู 
เด็กแรกเกิด 

๓,๓๕๕ ๓,๖๒๙ ๕,๐๙๗ ๗,๓๔๐ ๑๐,๙๘๑ 

กำรจดทะเบียนคนพิกำร ๓,๕๐๗ ๓,๑๐๕ ๒,๘๒๗ ๓,๐๖๘ ๒,๙๗๙ 
กำรจัดกำรศพผู้สูงอำยุตำมประเพณี ๑๐๙ ๓๘ ๑๙ ๒๐ ๕๒ 
กำรส่งรำษฎรกลับภูมิล ำเนำเดิม ๓๙ ๓๑ ๒๕ ๔๑ ๓๔ 
กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ คนไร้ที่พ่ึง/เร่ร่อน
ขอทำน 

๑๕๖ ๑๙๕ ๙๒ ๙ ๑๐๑ 

กำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ๑๘ ๘ ๓๑ ๓๖ ๑๑ 
กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ๑๖ ๒ ๒๐ ๒๘ 
กำรพัฒนำทักษะและกำรฝึกอำชีพผู้สูงอำยุ ๙๐ ๑๓๕ ๑,๘๘๐ ๓๕๐ ๗๐๐ 
กำรพัฒนำทักษะและกำรฝึกอำชีพคนพิกำร ๔๐ ๑๐๐ ๕๐ ๔๐ ๑๐๕ 
กำรซ่อมแซมปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย
ให้ผู้สูงอำยุ (หลัง)  

๒๒ ๑๑ ๒๒ ๓๕ ๓๒ 

กำรซ่อมแซมปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย
ให้ผู้พิกำร (หลัง) 

๕๙ ๗๐ ๑๔ ๑๐ ๗๒ 

กำรซ่อมแซมปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย
ให้ผู้ด้อยโอกำส (หลัง) 

- - ๑๓๐ - - 

รวม ๘,๘๙๗ ๙,๐๙๓ ๑๑,๒๗๑ ๑๓,๗๖๓ ๑๘,๙๒๒ 

ที่มำ : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

๑๓) กำรนับถือศำสนำ 
   ประชำกรของจังหวัดนครสวรรค์ร้อยละ ๙๙.๖๒ นับถือศำสนำพุทธ รองลงมำคือศำสนำคริสต์
และศำสนำอิสลำม ร้อยละ ๐.๒๕ และ ๐.๑๓ ตำมล ำดับ 
   จ ำนวนศำสนสถำน รวม ๘๕๖ แห่ง จ ำแนกได้ดังนี้ 
   ๑๓.๑) ศำสนำพุทธ จ ำนวน ๘๒๐ แห่ง ประกอบด้วย 
             - วัด จ ำนวน ๘๒๐ วัด แบ่งออกเป็น มหำนิกำย ๘๐๐ วัด และ ธรรมยุติกนิกำย ๒๐ วัด 
              วัดของมหำนิกำยมีสถำนะเป็นพระอำรำมหลวง ๔ แห่ง คือ 
               (๑) วัดโพธำรำม พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 
              (๒) วัดนครสวรรค์ พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 
              (๓) วัดวรนำถบรรพต พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 
              (๔) วัดตำกฟ้ำ พระอำรำมหลวง อ ำเภอตำกฟ้ำ 



๓๗ 
 

 

                ๑๓.๒) ศำสนำคริสต์ โบสถ์คริสต์ จ ำนวน ๓๑ แห่ง แบ่งออกเป็น นิกำยโปรเตสแตนท์ ๒๔ แห่ง 
และ นิกำยโรมันคำทอลิก ๗ แห่ง 
 ๑๓.๓) ศำสนำอิสลำม มัสยิด จ ำนวน ๔ แห่ง 
 ๑๓.๔) ศำสนำซิกข์ วัดซิกข์ จ ำนวน ๑ แห่ง 
ที่มำ : ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดนครสวรรค์, ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๔ 
        (ข้อมูลประชำกร ศำสนสถำน ของศำสนำคริสต์ , อิสลำม และซิกข์ : ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์) 
 

    ๑๔) กำรศึกษำ 
                   ข้อมูลกำรศึกษำของจังหวัดนครสวรรค์  ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดนครสวรรค์มีสถำบันกำรศึกษำ
ทั้งภำครัฐและเอกชน จ ำนวน ๖๕๕ แห่ง มีจ ำนวนนักเรียน ๑๘๙ ,๙๕๕ คน จ ำนวนครูและผู้บริหำร                                
๑๐,๕๔๑ คน  จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส ๕๓,๙๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๔  ของนักเรียนทั้งหมด                           
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  มีนักเรียนออกกลำงคันเพิ่มขึ้นจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๙.๖๙   คะแนนเฉลี่ย O-NET 
จังหวัดนครสวรรค์ ชั ้น ป.๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  (รวม ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้) มีคะแนนเฉลี ่ยเพิ่มขึ ้น  
คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นม.๓ และ ม.๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (รวม ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) มีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงจำกคะแนนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เล็กน้อย 

   จำกกำรประเมินนักเรียนประถมศึกษำในสังกัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์  เขต ๑ ,๒ และ ๓ ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน ระดับประถมศึกษำ พบว่ำ
นักเรียนร้อยละ ๙๗ มีควำมสำมำรถอ่ำนออกเสียงในระดับพอใช้ขึ้นไป  นักเรียนร้อยละ ๙๖ มีควำมสำมำรถ
อ่ำนรู ้เรื ่องในระดับพอใช้ขึ ้นไป   น ักเร ียนร้อยละ ๙๓ มีควำมสำมำรถเข ียนค ำในระดับพอใช ้ขึ ้นไป                 
นักเรียนร้อยละ ๙๘ มีควำมสำมำรถเขียนเรื่องเรื่องในระดับพอใช้ขึ้นไป   
 
ตำรำงท่ี ๑ จ ำนวนสถำนศึกษำ นักเรียน ครู และบุคคลกรทำงกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำภำครัฐและเอกชน    
ทุกสังกัด  
ที ่ หน่วยงำน จ ำนวน

สถำนศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียน 

นักศึกษำ 
จ ำนวนครู
และผู้บริหำร 

๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๕๓๔ ๙๓๘๒๖ ๕๔๔๓ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์  เขต ๑  

๑๕๖ ๑๙,๒๕๒  ๑,๑๔๗ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์  เขต ๒  

๑๔๕ ๒๑,๒๘๒ ๑,๓๗๔ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์  เขต ๓ 

๑๙๖           
(๑ สำขำ) 

๒๐,๒๓๙ ๑,๒๑๖ 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ๓๗ ๓๓,๐๕๓ ๑,๗๐๖ 
๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ๕๒ ๓๒,๙๘๑ ๑,๗๖๓ 
๓ ส ำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษข้ันพ้ืนฐำน ๑ ๓๗๐ ๓๔ 
๔ สถำบันอำชีวศึกษำภำคเหนือ ๔ ๖ ๑๘,๑๘๐ ๑,๐๕๕ 



๓๘ 
 

 

ที ่ หน่วยงำน จ ำนวน
สถำนศึกษำ 

จ ำนวนนักเรียน 
นักศึกษำ 

จ ำนวนครู
และผู้บริหำร 

๕ สถำบันอำชีวศึกษำ  ๑๑ ๑๑,๕๒๑ ๖๘๗ 
๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ๔ ๑๐,๐๓๒ ๖๕๖ 
๗ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครสวรรค์ 
๑๖ ๑๒,๗๗๐ ๓๐๒ 

๘ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดนครสวรรค์ ๘ ๘๕๕ ๑๐๕ 
๙ สถำบันกำรพลศึกษำ ๑ ๓๕๘ ๗๔ 

๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๙ ๙,๐๕๗ ๔๑๙ 
๑๑ กำรศึกษำแบบ Home school ๓ ๕ ๓ 

 รวมทั้งหมด ๖๕๕ ๑๘๙,๙๕๕ ๑๐,๕๔๑ 
ที่มำ :  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์, ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์,  
         ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต ๑, ๒, ๓ ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดนครสวรรค์,  
         สถำบันอำชีวศึกษำภำคเหนือ ๔ และส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์                    
         ข้อมูล  ณ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔  
     

จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทควำมด้อยโอกำส ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
ที ่ สพป./สพม. จ ำนวน 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

ประเภทควำมด้อยโอกำส รวม ร้อยละ 
เด็ก 
ถูก
ทอด 
ทิ้ง 

ชน
กลุ่ม
น้อย 

 เด็กที่
ถูกท ำ
ร้ำย

ทำรุณ 

เด็กยำกจน เด็กที่มี
ปัญหำ
เกี่ยว 
กับยำ
เสพติด 

ก ำพร้ำ ท ำงำน
รับผิด 
ชอบ

ตนเอง
และ
ครอบ 
ครัว 

อื่น 
ๆ 

๑ สพป.นว.  
เขต ๑ 

๑๙,๕๒๕ ๑ ๐ ๐ ๑๓,๘๓๓ ๐ ๑๓ ๖ ๕๑ ๑๓,๙๐๔  ๗๒.๒๒  

๒   สพป.นว. 

เขต ๒ 

๒๑,๒๘๒ ๑๔ ๐ ๐ ๑๔,๗๗๐ ๐ ๒๙ ๐ ๐ ๑๔,๘๑๓ ๖๙.๖๐ 

๓ สพป.นว.  
เขต ๓ 

๒๐,๒๓๙ ๑ ๐ ๐ ๑๓,๗๖๙ ๐ ๑๗ ๐ ๑๑ ๑๓,๗๖๙ ๖๘.๐๓ 

๔ สพม.นว. ๓๓,๐๕๓ ๙ ๒ ๐ ๑๑,๓๖๘ ๓ ๓๘ ๓๗ ๑ ๑๑,๔๗๔ ๓๔.๗๑ 
 รวมทั้งหมด ๙๔,๐๙๙ ๒๕ ๒ ๐ ๕๓,๗๔๐ ๓ ๙๗ ๔๓ ๖๓ ๕๓,๙๖๐ ๕๗.๓๔ 
ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ,  
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต ๑, ๒, ๓ ข้อมูล  ณ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ที ่ สพป./สพม. 
จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ ๑๕ ๐ ๐ 
๒. สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ ๑๑ ๔ ๔ 

๓. สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ ๘ ๐ ๐ 
๔ สพม.นครสวรรค์ ๓๐ ๔๑ ๗๙ 

 รวม ๖๔ ๔๕ ๘๓ 
         ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต ๑, ๒, ๓ และ 
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  ข้อมูล  ณ มิถุนำยน ๒๕๖๔   

กำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ป.๖ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  (รวม ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 

 
สพป. 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

 ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓ 

กำร
พัฒนำ
(+/-) 

สรุปผล
กำร

พัฒนำ 

ระดับ
จังหวัด
(๕๘) 

ระดับ
สังกัด
(๕๘) 

ระดับ 
ประเทศ
(๕๘) 

สพป.นครสวรรค์  
เขต ๑ 

๓๖.๓๘ ๔๓.๒๙ +๖.๙๑  เพ่ิมขึ น - - - 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต ๒ 

๓๕.๘๕ ๓๙.๕๘ +๓.๗๓ เพ่ิมข้ึน - - - 

สพป.นครสวรรค์  
เขต ๓ 

๓๔.๕๗ ๓๙.๑๖ +๔.๕๙ เพ่ิมขึ น - ๔๐.๐๒ ๔๒.๑๓ 

        ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต ๑ ๒ ๓ 
                ข้อมูล ณ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

กำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ม.๓ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  (รวม ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 

 
สพป./สพม. 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓ 

กำรพัฒนำ 
(+/-) 

สรุปผล
กำร

พัฒนำ 

ระดับ
จังหวัด
(๕๘) 

ระดับ 
สังกัด 
(๕๘) 

ระดับ 
ประเทศ 
(๕๘) 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต ๑ 

๓๑.๒๔  ๓๐.๘๙ -๐.๓๕ ลดลง - - - 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต ๒ 

๓๓.๕๒ ๓๓.๐๕ -๐.๔๗ ลดลง - - - 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต ๓ 

๓๒.๔๖ ๓๑.๓๗ - ลดลง - ๓๖.๓๓ ๓๖.๐๑ 

สพม.นครสวรรค์ ๓๖.๖๓ ๓๖.๑๕ -๐.๔๘ ลดลง - - ๓๖.๐๑ 

         ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ :  
                 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต ๑ ๒ ๓ ข้อมูล ณ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 



๔๐ 
 

 

กำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ม.๖ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ และ  ๒๕๖๒  (รวม ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 

 
สพม. 

ปี
กำรศึกษำ 
๒๕๖๑ 

ปี
กำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

กำร
พัฒนำ
(+/-) 

สรุปผล
กำร

พัฒนำ 

ระดับประเทศ
(๒๕๖๑) 

ระดับประเทศ
(๒๕๖๒) 

สพม.นว. ๓๙.๙๒ ๓๓.๓๐ -๖.๖๒ ลดลง ๓๒.๓๔ ๓๓.๗๙ 

       ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ข้อมูล ณ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
 

ข้อมูลสรุปกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน ระดับประถมศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ – ๓ 

สพป. กำรอ่ำนออกเสียง 

จ ำนวนนักเรียนและร้อยละ จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ ๙,๒๕๔ ๗๗.๗๖ ๑๙๘๓ ๑๖.๖๖ ๔๖๒ ๓.๘๘ ๒๐๑ ๑.๖๙ 

สพป.นครสวรรค์ เขต  ๒ ๙,๒๓๒ ๗๖.๐๖ ๒,๑๙๔ ๑๘.๐๘ ๔๘๗ ๔.๐๑ ๑๘๐ ๑.๔๘ 
สพป.นครสวรรค์ เขต  ๓ ๑๐,๑๙๕ ๗๘.๓๑ ๒,๐๖๙ ๑๕.๘๙ ๕๘๗ ๔.๕๑ ๑๖๘ ๑.๒๙ 

รวม ๒๘,๖๘๑ ๗๗.๔๙ ๖,๒๔๖ ๑๖.๘๘ ๑,๕๓๖ ๔.๑๕ ๕๔๙ ๑.๔๘ 
           ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต ๑ ๒ ๓ ข้อมูล ณ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

 

สพป. กำรอ่ำนรู้เรื่อง 

จ ำนวนนักเรียนและร้อยละ จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

สพป.  นครสวรรค์ เขต ๑ ๔,๐๓๗ ๓๓.๙๒  ๕,๔๓๕ ๔๕.๖๗ ๒,๑๑๓  ๑๗.๗๖ ๓๑๕ ๒.๖๕ 

สพป. นครสวรรค์ เขต  ๒ ๒,๒๘๒ ๑๘.๘๐ ๕,๑๕๖ ๔๒.๔๘ ๒,๒๑๑ ๑๘.๒๒ ๓๒๐ ๒.๖๔ 
สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ ๓,๙๕๐ ๓๐.๓๔ ๖,๓๐๑ ๔๘.๔๐ ๒,๔๗๖ ๑๙.๐๒ ๒๙๒ ๒.๒๔ 

รวม ๑๐,๒๖๙ ๔๒.๒๖ ๖,๓๐๑ ๒๕.๙๓ ๖,๘๐๐ ๒๗.๙๙ ๙๒๗ ๓.๘๒ 
            ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต ๑ ๒ ๓ ข้อมูล ณ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

 

 



๔๑ 
 

 

สพป. กำรเขียนค ำ 

จ ำนวนนักเรียนและร้อยละ จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

สพป. นครสวรรค์ 
เขต ๑ 

 ๓,๓๖๒ ๕๖.๔๕ ๑,๕๒๑  ๒๕.๕๔ ๗๘๖   ๑๓.๒๐    ๒๘๗ ๔.๘๒   

สพป. นครสวรรค์  

เขต  ๒ 
๒,๗๕๓ ๔๓.๕๘ ๑,๖๘๗ ๒๖.๗๑ ๑,๑๘๔ ๑๘.๗๔ ๖๗๒ ๑๐.๖๔ 

สพป. นครสวรรค์ 
เขต ๓ ๒,๙๔๙ ๔๙.๕๑ ๑,๖๒๓ ๒๗.๒๕ ๑,๐๘๘ ๑๘.๒๗ ๒๙๖ ๔.๙๗ 

รวม ๙,๐๖๔ ๔๙.๗๘ ๔,๘๓๑ ๒๖.๕๓ ๓,๐๕๘ ๑๖.๗๙ ๑,๒๕๕ ๖.๘๙ 
           ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต ๑ ๒ ๓ ข้อมูล ณ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

 

สพป. กำรเขียนเรื่อง 

จ ำนวนนักเรียนและร้อยละ จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

สพป. นครสวรรค์ 
เขต ๑ 

๖,๐๙๒ ๕๑.๑๙ ๔,๓๕๒ ๓๖.๕๗ ๑,๑๖๐ ๙.๗๕ ๒๙๖ ๒.๔๙ 

สพป. นครสวรรค์ 

เขต  ๒ 

๓,๘๒๕ ๓๘.๑๙ ๔,๑๓๒ ๔๑.๒๖ ๑,๖๔๑ ๑๖.๓๙ ๓๗๑ ๓.๗๐ 

สพป. นครสวรรค์ 
เขต ๓ ๖,๕๓๑ ๕๐.๑๗ ๔,๙๖๕ ๓๘.๑๔ ๑,๓๑๓ ๑๐.๐๙ ๒๑๐ ๑.๖๑ 

รวม ๑๖,๔๔๘ ๔๗.๑๕ ๑๓,๔๔๙ ๓๘.๕๕ ๔,๑๑๔ ๑๑.๗๙ ๘๗๗ ๒.๕๑ 

          ที่มำ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต ๑ ๒ ๓ ข้อมูล ณ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 
         
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

 ๑๕)  ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
โรงพยาบาลภาครัฐ จ าแนกระดับสถานบริการ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

จ านวนโรงพยาบาล 

รพศ. 
รพช. (จ าแนกตามขนาดเตียง) 

๑๒๐ เตียง ๙๐ เตียง ๖๐ เตียง ๓๐ เตียง ๑๐ เตียง 
๑/๗๐๐ เตียง ๑ ๒ ๔ ๕ ๑ 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
โรงพยาบาลภาครัฐ จ านวน รพ.สต. (แห่ง) จ านวนบุคลากรของ รพ.สต. 

(ราย) 
สังกัดส้านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครสวรรค์ 
190 712 

สังกัดส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครสวรรค์  
อยู่ระหว่างโอนให้                

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

101 617 

สังกัดองค์กรปกครอง-          
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด 

NA* NA* 

ที่มา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์,                            
* อยู่ระหว่างรอรายงานจากส้านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

หน่วยงาน/สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ นอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัด ชื่อหน่วยงาน/สถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัด สป., นอกกระทรวง สธ. 

นครสวรรค์ ศูนย์วิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑.ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๓                         
๒.ศูนย์อนามัยที่ ๓ 
๓.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓                                         
๔.ส้านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี ๓ 
๕.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ 
๖.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สปร.ฯ 

รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ (แม่และเด็ก) 
๒.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 
รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม 
๑.รพ.ค่ายจิรประวัติ (กรมแพทย์และ
ทหารบก) 
๒.รพ.กองบิน ๔ (กองพลบินที่ ๓ 
กองบัญชาการยุทธ์ทางอากาศ) 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๔ แห่ง 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 



๔๓ 
 

 

สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน 
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขและร้านขายยาสังกัดภาคเอกชน จังหวัดนครสวรรค์ 

รพ. คลินิก
แพทย์ 

คลินิก 
ทันตกรรม 

สถาน 
พยาบาล 

ร้าน 
ขายยา
ปัจจุบัน 

ร้านขาย
ยาบรรจุ
เสร็จ 

ร้านขาย
ยาแผน
โบราณ 

สถานที่ 
ผลิตยา 

แผนโบราณ 
๕ 146 ๖0 120 ๑๖3 79 14 ๑๓ 

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อัตราก าลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

                 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑: 2,174 อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร ๑ : ๔7๐ 
คลินิกแพทย์ จ้านวน 146 แห่ง  คลินิกทันตกรรม ๖0 แห่ง สถานพยาบาล 120 แห่ง ร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน 79 แห่ง และร้านขายยาแผนโบราณ ๑๓ แห่ง 

จ านวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

รายการ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โรงพยาบาล  ๒๕ ๒๓ 26 
โรงพยาบาล ภาครัฐ ๑๘ ๑๙ 19 
โรงพยาบาล เอกชน ๗ ๕ 7 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตา้บล (รพ.สต.) ๑๘๙ ๑๘๙ 190 
จ้านวนเตียง ๒,๐๔๔ ๑,๘๖๗ 2,195 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง (ศสม) ๕ ๕ 5 
คลินิกแพทย์และทันตแพทย์ ๒๑๒ ๔๓๓ 206 

จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

บุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ านวน 
อัตราส่วน : 
ประชากร 

จ านวน 
อัตราส่วน : 
ประชากร 

จ านวน 
 

อัตราส่วน 
: ประชากร 

แพทย์ ๖๐๐ ๑ : ๑,๗๗๖ ๕๓๔ ๑ : ๑,๙๘๔ 476 1 : 2,174 
ทันตแพทย์ ๑๖๐ ๑ : ๖,๖๕๘ ๑๐๖ ๑ : ๙,๙๙๘ 99 1 : 10,454 
เภสัชกร ๓๓๔ ๑ : ๓,๑๙๐ ๑๙๗ ๑ : ๕,๓๘๐ 201 1 : 5,149 
พยาบาลวิชาชีพ ๑,๐๓๙ ๑ : ๑,๐๒๕ ๒,๒๐๕ ๑ : ๔๘๐ 2,201 1 : 470 

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

 ๑๖) ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนครสวรรค์มีพื นที่ป่าไม้จากการแปลตีความจากภาพถ่ายจากดาวเทียม 
Landsat-๘ และดำวเทียมไทยโชต  เป็นเนื อที่ ๕๗๙,๖๗๖.๑๒ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๔  ของพื นที่จังหวัด
นครสวรรค์  (ส้านักจัดการที่ ดินป่าไม้ , กรมป่าไม้ )  ซึ่ งประกอบด้วยพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ   จ ำนวน  
๗ พ้ืนที่  เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๓๖๔,๙๕๗.๘๗ ไร่  และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ฯลฯ) 
จ้านวน  ๕  พ้ืนที่  เนื้อท่ีรวมทั้งสิ้น ๓๙๔,๒๘๔ ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติจังหวัดนครสวรรค์ 

ล าดับ ป่าสงวนแห่งชาติ 
เนื้อทีป่่าตาม
กฎกระทรวง 

(ไร่) 

เนื้อที่ป่าสงวน
ในปัจจุบัน 

(ไร่) 
หมายเหตุ 

๑ ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน ๑,๐๘๐,๗๒๕.๐๐ ๒๕๗,๕๔๐.๕๖ ตัดพื นที่อนุรักษ์และพื นที่ สปก. ออก 
๒ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง 

ป่าเขาสอยดาว 
๑๐๕,๖๐๐.๐๐ ๕๕,๕๗๐.๗๕ ตัดพื นที่อนุรักษ์และพื นที่ สปก. ออก 

๓ ป่าเขาสูงและป่าเขาพระ ๖๕,๘๐๐.๐๐ ๑๖,๘๗๘.๓๕ ตัดพื นที่อนุรักษ์และพื นที่ สปก. ออก 
๔ ป่าเขาสนามชัย ๕๕,๓๑๒.๐๐ ๑๘,๓๔๘.๐๓ ตัดพื นที่อนุรักษ์และพื นที่ สปก. ออก 
๕ ป่าเขาหลวง ๑๐,๘๕๖.๒๕ ๒,๙๓๔.๔๙ ตัดพื นที่อนุรักษ์และพื นที่ สปก. ออก 
๖ ป่าดงยางห้วยพลับ ๑,๐๐๐.๐๐ ๕๒.๖๒ ตัดพื นที่อนุรักษ์และพื นที่ สปก. ออก 
๗ ป่าคุ้มครอง 

ป่าคลองบางประมุง 
- ๑๓,๖๓๓.๐๗ ตัดพื นที่อนุรักษ์และพื นที่ สปก. ออก 

รวม ๖ พื้นที่ ๑,๓๑๙,๒๙๓.๒๕ ๓๖๔,๙๕๗.๘๗  



๔๕ 
 

 

 ป่ำแม่วงก์ – แม่เปิน เป็นป่ำสงวนตำมประกำศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่ำ พ.ศ. ๒๔๘๑ อยู่ในท้องที่ต ำบลห้วยน้ ำหอม อ ำเภอ
ลำดยำว ต ำบลแม่เปิน  อ ำเภอแม่เปิน  ต ำบลปำงสวรรค์  อ ำเภอชุมตำบง  และต ำบลแม่เล่ย์  อ ำเภอแม่วงก์  
จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อท่ี ๑,๐๘๐,๗๒๕ ไร่ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ไม้สัก ยำง ตะเคียน มะค่ำ เป็นต้น 

 ป่ำเขำคอก ป่ำเขำโลมนำง และป่ำเขำสอยดำว เป็นป่ำสงวนแห่งชำติตำมประกำศ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๑๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ อยู่ในท้องที่ต ำบลวังน้ ำลัด ต ำบลโคกเดื่อ ต ำบลวังข่อย และต ำบล
ตะคร้อ อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๐๕,๖๐๐ ไร่ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง ไม้ไผ่ เป็นต้น  

 ป่ำเขำสูงและป่ำเขำพระ เป็นป่ำสงวนแห่งชำติตำมประกำศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๓๙ 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ในท้องที่ต ำบลทุ่งทอง ต ำบลหนองกลับ ต ำบลหนองบัว ต ำบลวังบ่อ ต ำบลธำรทหำร 
อ ำเภอหนองบัว ต ำบลวังน้ ำลัด อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ ๖๕,๘๐๐ ไร่ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง 
เหียง ลำนป่ำ เป็นต้น 

 ป่ำเขำหลวง เป็นป่ำสงวนแห่งชำติตำมประกำศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐๓  เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๑๗ อยู่ในท้องที่ต ำบลวังม้ำ อ ำเภอลำดยำว ต ำบลหนองกรด อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ และต ำบล 
บำงประมุง ต ำบลนำกลำง ต ำบลศำลำแดง ต ำบลเนินศำลำ อ ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 
๕๕,๓๑๒ ไร่ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง ชิงชัน เป็นต้น 

 ป่ำเขำสนำมชัย เป็นป่ำสงวนตำมประกำศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕๙ พ.ศ. ๒๕๐๖              
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่ำ พ.ศ. ๒๔๘๑ อยู่ในท้องที่ต ำบลเขำกะลำ และต ำบลนิคม
เขำบ่อแก้ว  อ ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ ๑๐,๘๕๖.๒๕ ไร่  พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง แดง 
มะค่ำโมง เป็นต้น  

 ป่ำดงยำงห้วยพลับ เป็นป่ำสงวนตำมประกำศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๐๑  
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่ำ  พ.ศ. ๒๔๘๑ อยู่ในท้องที่ต ำบลบ้ำนแดน  อ ำเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อท่ี ๑,๐๐๐ ไร่  ปัจจุบันได้มอบพื้นท่ีให้กับ สปก. ทั้งหมด 

 

 

พื้นที่ป่ำอนุรักษ์จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ล ำดับ ป่ำอนุรักษ์ เนื้อที่ (ไร่) กำรก ำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 
๑ อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ ๒๙๐,๙๐๑ พระรำชกฤษฎีกำ  วันที่  ๑๔  กันยำยน  ๒๕๓๐ 
๒ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำบึงบอระเพ็ด ๖๖,๒๕๐ ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันที่  ๑๙  กุมภำพันธ์  ๒๕๑๘ 
๓ วนอุทยำนเขำหลวง ๒๙,๘๓๙ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
๔ วนอุทยำนถ้ ำเพชร-ถ้ ำทอง ๔,๗๐๓ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

วันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
๕ สวนรุกขชำติไพศำลี ๑,๔๖๕ ประกำศกรมป่ำไม้ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

รวม ๕ พื้นที่ ๓๙๔,๒๘๔  
 

 
 
 



๔๖ 
 

 

 อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวัดก ำแพงเพชร 
และอ ำเภอแม่วงก์ และอ ำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งก ำเนิดต้นน้ ำล ำธำร ตำม
เทือกเขำสูงชันก่อก ำเนิดเป็นน้ ำตกที่สวยงำม ๔-๕ แห่ง ทั้งเป็นต้นก ำเนิดของล ำน้ ำแม่วงก์ที่ส ำคัญของจังหวัด
นครสวรรค์ นอกจำกนี้ยังมีแก่งหินท ำให้เกิดน้ ำตกเล็กๆ ตำมแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้ำผำที่สวยงำมตำม
ธรรมชำติ มีเนื้อที่ ๕๕๘,๗๕๐ ไร่  ในช่วงฤดูหนำวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน – เดือนกุมภำพันธ์ เป็นช่วงที่
เหมำะแก่กำรไปท่องเที่ยวมำกท่ีสุด เพรำะอำกำศค่อนข้ำงหนำวเย็น 

 เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำบึงบอระเพ็ด  มีพ้ืนที่ครอบคลุมต ำบลพระนอน ต ำบลแควใหญ่ ต ำบล
เกรียงไกร ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมือง ต ำบลวังมหำกร ต ำบลพนมเศษ อ ำเภอท่ำตะโก และต ำบลทับกฤช 
อ ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  บึงบอระเพ็ดเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยนกน้ ำนำนำชนิด แต่มีกำรมีล่ำและดักนก
ขำย  ท ำให้จ ำนวนนกลดลงอย่ำงน่ำวิตก งำนจัดกำรสัตว์ป่ำ กองบ ำรุง จึงได้รวบรวมข้อมูลรำยงำนต่อกรมป่ำไม้ 
(เดิม) เพื่อให้ด ำเนินกำรเป็นเขตห้ำมล่ำสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก ำหนดเป็นเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘  เนื้อท่ี ๖๖,๒๕๐ ไร่   

 วนอุทยำนเขำหลวง มีพ้ืนที่ครอบคลุม ต ำบลหนองกรด อ ำเภอเมือง ต ำบลวังม้ำ อ ำเภอ
ลำดยำว และต ำบลนำกลำง ต ำบลศำลำแดง ต ำบลเนินศำลำ อ ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนกำร
จัดตั้งวนอุทยำนพบว่ำทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ได้ถูกใช้ประโยชน์โดยขำดกำรควบคุมตลอดจนปัญหำด้ำนไฟ
ป่ำ ท ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมโทรมลง มีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของชุมชนที่อำศัยโดยรอบและใกล้เคียง  
กรมป่ำไม้จึงได้จัดตั้ง วนอุทยำนเขำหลวงขึ้นเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำเขำหลวง ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธำนีเนื้อท่ี ๕๙,๓๗๕ ไร่ 

 วนอุทยำนถ้ ำเพชร-ถ้ ำทอง  ต้ังอยู่ที่ต ำบลตำคลี อ ำเภอตำคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 
๔,๖๕๙ ไร่ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ ำหินปูน ปัจจุบันได้พัฒนำเส้นทำงเดินให้สำมำรถเข้ำเที่ยวชมควำม
งำมของหินงอกหินย้อย จ ำนวน ๙ ถ้ ำ นอกจำกนี้ยังมีเส้นทำงศึกษำธรรมชำติเขำหินปูน ระยะทำง ๑,๒๐๐ เมตร 
ในเส้นทำงศึกษำธรรมชำติมีทรัพยำกรธรรมชำติที่น่ำสนใจ เช่น ธรณีวิทยำของเขำหินปูน ซำกดึกด ำบรรพ์สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังอำยุเพอร์เมียน ป่ำละเมำะเขำหินปูน พืชเฉพำะถิ่น และพืชสมุนไพรหลำกหลำยชนิด 

 สวนรุกขชำติไพศำลี หรือสวนรุกขชำติ ๑๐๐ ปี กรมป่ำไม้ (ซับสมบูรณ์)  ตั้งอยู่ที่ ต ำบล
วังข่อย อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือกำรอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่ำ ในท้องถิ่นและในพ้ืนที่ใกล้เคียง
น ำมำปลูกรวบรวมไว้  เพ่ือกำรศึกษำวิจัยและเป็นแหล่งเก็บเมล็ดไม้ ใช้ประโยชน์เนื้อไม้  พืชกินได้ พืชสมุนไพร 
พืชมีพิษ รวมทั้งพืชให้ดอกสวยงำมต่ำงๆ  เพ่ือให้ผู้ทีส่นใจได้ศึกษำหำควำมรู้และใช้เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ  

 

   พื้นที่ป่ำไม้จำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม  กรมป่ำไม้ได้จัดตั้งส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้  ให้เป็น
หน่วยงำนส่วนกลำงกรมป่ำไม้ท ำหน้ำที่บริหำรงำนด้ำนกำรจัดกำรที่ดินป่ำไม้ให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  จึงได้จัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนที่ป่ำไม้โดยภำพถ่ำยดำวเทียม  โดยกำรแปลตีควำมพ้ืนที่ป่ำไม้
จำกข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียม Landsat-๘ ในระบบ Thematic Mapper โดยใช้เทคนิคกำรแปลตีควำม
ด้วยสำยตำจำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมที่เป็นข้อมูลดิจิตอลแสดงผลบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ และน ำเข้ำข้อมูล
ผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ (On screen digitizing)  ในลักษณะพ้ืนที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ (Green Cover) ซึ่ง
ข้อดีของกำรแปลตีควำมพ้ืนที่ป่ำไม้ด้วยเทคนิคนี้คือ กำรได้เห็นข้อมูลที่ละเอียดมำกขึ้น ท ำให้สำมำรถแปล
ตีควำมและจ ำแนกข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้ได้ดีขึ้น  
 
 
 



๔๗ 
 

 

   จำกกำรแปลตีควำมและจ ำแนกข้อมูลพ้ืนที่ป่ำไม้   (พ้ืนที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ Green 
Cover) จำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม Landsat-๘ และดำวเทียมไทยโชต   พบว่ำในปี ๒๕๖๒ จังหวัด
นครสวรรค์มีพ้ืนที่ป่ำทั้งสิ้น ๕๗๙,๖๗๖.๑๒ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๔  ของเนื อที่จังหวัดนครสวรรค์ (ส้านัก
จัดการทีดิ่นปา่ไม,้ กรมปา่ไม้)  โดยมีรำยละเอียดดังนี้   
 

พื้นที่ป่ำจังหวัดนครสวรรค์จำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม Landsat-๘ และดำวเทียมไทยโชต     
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่) % ของพ้ืนที่จังหวัด 
๒๕๕๑ ๘๘๑.๑๐ ๕๕๐,๖๘๕.๗๖ ๙.๑๘ 
๒๕๕๖ ๘๗๔.๙๐ ๕๔๖,๘๑๕.๕๗ ๙.๑๘ 
๒๕๕๗ ๘๘๑.๘๔ ๕๕๑,๑๕๐.๙๕ ๙.๒๖ 
๒๕๕๘ ๘๘๖.๕๔ ๕๕๔,๐๘๘.๔๙ ๙.๓๑ 
๒๕๕๙ ๘๙๓.๙๖ ๕๕๘,๗๒๓.๘๗ ๙.๓๘ 
๒๕๖๐ ๙๐๘.๙๗ ๕๖๘,๑๐๗.๓๒ ๙.๕๔ 
๒๕๖๑ ๙๒๖.๔๒ ๕๗๙,๐๑๑.๓๗ ๙.๗๓ 
๒๕๖๒ ๙๒๗.๔๘ ๕๗๙,๖๗๖.๑๒ ๙.๗๔ 
๒๕๖๓ ๙๒๘.๒๘ ๕๘๐,๑๗๔.๕๓ ๙.๗๕ 

หมำยเหตุ : พ้ืนที่ป่ำไม้ หมำยถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณท่ีสำมำรถจ ำแนกได้ว่ำเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืน   
ต่อเนื่องขนำดไม่น้อยกว่ำ ๓.๑๒๕ ไร่ (๐.๕ เฮกตำร์) และหมำยรวมถึงทุ่งหญ้ำและลำนหินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ
ที่ปรำกฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ ำแนกได้ว่ำเป็นพ้ืนที่ป่ำ  โดยไม่รวมถึงสวนยูคำลิปตัสหรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่
ประเมินได้ว่ำผลผลิตหลักของกำรด ำเนินกำรไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยำงพำรำ และ
สวนปำล์ม 
ที่มำ : http://forestinfo.forest.go.th/,  ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 

      ป่ำชุมชน ตำมที่ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้
ร่วมกับรัฐในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดกำร บ ำรุงรักษำและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่ำชุมชน  ให้ชุมชนสำมำรถจัดกำรป่ำชุมชน
และได้ประโยชน์จำกป่ำชุมชนอันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติสิ่ งแวดล้อม และ                   
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  เกิดเจตคติในกำรดูแลรักษำและจัดกำรป่ำชุมชนร่วมกับรัฐ  ช่วยป้องกันกำรตัด
ไม้โดยผิดกฎหมำยและกำรบุกรุกท ำลำยพ้ืนที่ป่ำ  เป็นกำรรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม      
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้มีควำมสมบูรณ์และยั่งยืน   

     จำกทะเบียนป่ำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้มีกำรจัดตั้งโครงกำรป่ำชุมชน ๑๕๔ แห่ง  อยู่ใน
เขตป่ำสงวนแห่งชำติ เนื้อที่ ๓๖,๖๗๑-๒-๖๔ ไร่  และอยู่ในพ้ืนที่ป่ำตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 
๒๔๘๔  เนื้อที่ ๔๘,๕๙๙-๐-๐๐ ไร่  รวมพ้ืนที่ป่ำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ ๘๕,๒๗๐-๒-๖๔ ไร่  โดยมี
รำยละเอียดดังนี้   

 



๔๘ 
 

 

พื้นที่ป่ำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๖๒ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

No. อ ำเภอ 
จ ำนวน  

(ป่ำชุมชน) 
เนื้อที่ป่ำชุมชนแยกตำมประเภทป่ำ (ไร่) รวมพื้นที่ป่ำชุมชน 

(ไร่-งำน-ตำรำงวำ) ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ พ.ร.บ. ป่ำไม้ฯ 
๑ เมืองนครสวรรค์ ๔ - ๘๗7-๐-๐๐ ๘๗7-๐-๐๐ 
๒ โกรกพระ ๑ ๖๖-๐-๐๐ - ๖๖-๐-๐๐ 
๓ ชุมแสง - - - - 
๔ หนองบัว ๗ ๒4-๐-๐๐ ๑,787-๐-๐๐ 1,811-๐-๐๐ 
๕ บรรพตพิสัย ๓ - ๑๔4-๐-๐๐ ๑๔4-๐-๐๐ 
๖ เก้าเลี ยว - - - - 
๗ ตาคลี ๑๘ - ๗,514-๐-๐๐ ๗,514-๐-๐๐ 
๘ ท่าตะโก ๒๒ - ๔,844-๐-๐๐ ๔,844-๐-๐๐ 
๙ ไพศาลี ๒๖ ๑3,๕32-๐-๐๐ ๑๐,514-๐-๐๐ 24,04๖-๐-๐๐ 

๑๐ พยุหะคีรี ๑๖ 1,290-๐-๐๐ 7,616-๐-๐๐ 8,906-๐-๐๐ 
๑๑ ลาดยาว - - - - 
๑๒ ตากฟ้า ๒๙ - ๑๕,022-๐-๐๐ ๑๕,022-๐-๐๐ 
๑๓ แม่วงก์ ๑๐ ๔,๑03-๐-๐๐ - ๔,๑03-๐-๐๐ 
๑๔ แม่เปิน ๑๒ ๑๗,084-0-๐๐ - 17,283-๐-๐๐ 
๑๕ ชุมตาบง ๖ 572-๒-64 82-0-00 645-๒-64 

  ๑๕๔ ป่า ๓6,671-2-64 ไร ่ 48,599-๐-๐๐ ไร ่ 85,270-2-64 ไร ่

 
    ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพรรณไม้ 

      จังหวัดนครสวรรค์มีประเภทของป่ำซึ่งประกอบด้วยสังคมพืชชนิดต่ำงๆ ดังนี้  
     ป่ำเบญจพรรณหรือป่ำผลัดใบผสม (Mixed Declduous Forest) ต้นไม้ส่วนใหญ่จะ
ผลัดใบท ำให้เรือนยอดของป่ำดูโปร่งมำก มีพรรณไม้เด่น ๕ ชนิด ได้แก่ ไม้สัก มะค่ำ แดง ประดู่ และชิงชัน พบ
ที่ระดับควำมสูงตั้งแต่ ๕๐-๘๐๐ เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล มีปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๑,๒๐๐-๑,๔๐๐ 
มิลลิเมตรต่อปี บำงแห่งมีไม้ไผ่ชนิดต่ำงๆ ขึ้นเป็นกอสูงๆ แน่นหรือกระจัดกระจำย พื้นดินตื้นมักเป็นดินร่วนปน
ทรำย มีควำมชุ่มชื้นในดินปำนกลำง ค่อนข้ำงแห้งแล้งและมีไฟป่ำในฤดูแล้งเป็นประจ ำ ต้นไม้จะมีลักษณะแคระ
แกร็น เรือนยอดเป็นพุ่มเตี้ยๆ ตำมล ำต้นและก่ิงมักจะมีหนำมแหลม สำมำรถพบป่ำเบญจพรรณในพ้ืนที่ป่ำไม้
จังหวัดนครสวรรค์  ได้ดังนี้ 
    - ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่วงก์ - แม่เปิน 
      ๑) อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์  ป่ำเบญจพรรณพบบริเวณที่รำบริมฝั่งห้วยและภูเขำที่ไม่สูงนัก 
พรรณไม้ที่พบได้แก่ สัก เสลำ ชิงชัน กระบก กระพ้ีเขำควำย มะค่ำโมง งิ้วป่ำ ประดู่ป่ำ กำสำมปีก ติ้ว ฯลฯ มีไผ่
ชนิดต่ำงๆ ขึ้นอยู่หลำยชนิด เช่น ไผ่ป่ำ ไผ่ไร่ ไผ่ซำงนวล ไผ่รวก พืชพ้ืนล่ำง เช่น หนำมเค็ด ส้มเสี้ยว  
หนำมคนฑำ เป็นต้น 
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        ๒) ป่ำเขำอีนวย - ป่ำเขำแหลม พบที่ ระดับควำมสูงประมำณ ๑๔๐-๓๕๓ เมตรจำก
ระดับน้ ำทะเล ลักษณะป่ำเป็นที่รำบ มีไม้ไผ่ขึ้นปะปน ได้แก่ ไผ่ไร่และไผ่ซำงดอย พบพรรณไม้ เช่น สวอง แดง 
ตะแบกแดง ตะคร้อ ประดู่ มะกอกเกลื้อน ยมหิน กระโดน เป็นต้น  กล้วยไม้ เช่น แข้งกว่ำง เขำแพะ เอ้ืองส้มแปะ  
เอ้ืองดอกมะขำม  แผ่นดินเย็น  เข็มขำว เป็นต้น 
        ๓) ป่ำเขำแม่กระทู้ พบที่ระดับควำมสูงประมำณ ๑๔๐-๔๘๐ เมตร จำกระดับน้ ำทะเล 
ลักษณะป่ำมีควำมลำดชันมำกจะพบไม้ต้นขนำดเล็กขึ้นหนำแน่น แต่ในช่วงที่มีควำมลำดชันน้อยจะพบว่ำมีไม้
ต้นที่มีขนำดใหญ่มำกขึ้น พบพรรณไม้ เช่น ประดู่ เขลง พลับพลำ เปล้ำใหญ่ โมกมัน ตีนนก เขลง กระบกกรัง 
ติ้วขำว เป็นต้น กล้วยไม้เช่น เอ้ืองงวงช้ำง ว่ำนอึ่ง อ่ึงเปำะ เป็นต้น 
    - ป่ำเขำคอก ป่ำเขำโลมนำง และป่ำเขำสอยดำว บริเวณสวนรุกขชำติไพศำลี  มีพรรณไม้ที่พบ
ในป่ำเบญจพรรณได้แก่ ประดู่ป่ำ มะค่ำโมง เก็ดแดง ชิงชัน แสมสำร กระพ้ีเขำควำย งิ้วป่ำ มะกอก มะกัก 
พฤกษ์ แดง อะรำง โมกมัน ตะแบก เสลำ ยมหิน สวอง ตีนเป็ด ตะคร้ ำ คูน มะเกลือ มะเดื่อ สะแกแสง ขะเจ๊ำะ 
กระพ้ีจั่น ส ำโรง อุโลก มะกล่ ำ ต้น มะหวด แคป่ำ แคทรำย แคหำงค่ำง แจง ตะขบป่ำ และไผ่ป่ำ 
     ป่ำเต็งรัง ป่ำแพะ ป่ำแดงหรือป่ำโคก (Deciduous Dipterocarp Forest) เป็นป่ำผลัด
ใบลักษณะเป็นป่ำโปร่ง ต้นไม้ขนำดเล็ก และขนำดกลำง ประกอบด้วยพรรณไม้ ๕ ชนิดเป็นกลุ่มไม้เรือนยอด
หลัก ได้แก่ เต็ง รัง กรำด เหียง และพลวง จึงเรียกชื่อว่ำ “ป่ำเต็งรัง” พบที่ระดับควำมสูงประมำณ ๕๐-๑,๐๐๐ 
เมตรจำกระดับน้ ำทะเล  ปริมำณน้ ำฝนตกน้อยคือ ๙๐๐-๑,๒๐๐ มิลลิเมตรต่อปีเท่ำนั้น ทุกปีจะมีไฟป่ำเกิดขึ้น
เป็นประจ ำ ดินตื้นค่อนข้ำงแห้งแล้งเป็นดินทรำยหรือดินลูกรัง ไม่สำมำรถจะเก็บรักษำควำมชุ่มชื้นไว้ได้เพียงพอ
ในฤดูแล้ง ดินลูกรังจะมีสีค่อนไปทำงแดงคล้ ำบำงแห่ง จึงเรียกป่ำชนิดนี้ว่ำ “ป่ำแดง” สำมำถพบป่ำเต็งรังใน
พ้ืนที่ป่ำไม้จังหวัดนครสวรรค์  ได้ดังนี้ 
    - ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่วงก์ - แม่เปิน 
      ๑) อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์  ป่ำเต็งรังพบในช่วงระดับควำมสูงตั้งแต่ ๑๐๐-๑,๐๐๐ เมตรจำก
ระดับน้ ำทะเล พรรณไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กรำด มะเกิ้ม ประดู่ มะม่วงป่ำ มะค่ำแต้ พะยอม 
มะขำมป้อม สมอไทย ฯลฯ พืชพ้ืนล่ำงที่พบ เช่น ไผ่เพ็ก และปรง เป็นต้น 
      ๒) ป่ำเขำอีนวย - ป่ำเขำแหลม  ที่ระดับควำมสูงประมำณ ๑๒๐  - ๓๘๕ เมตรจำก
ระดับน้ ำทะเล พรรณไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ขว้ำว กระพ้ีจั่น  มะเกลือเลือด ช้ำงน้ำว เป็นต้น กล้วยไม้เช่น เอ้ือง
พวงมำลัย เอ้ืองส้มแปะ เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองขี้หมำ ว่ำนจูงนำง เอ้ืองเขำแกะ ช้ำงกระ เป็นต้น 
    - ป่ำเขำคอก ป่ำเขำโลมนำง และป่ำเขำสอยดำว บริเวณสวนรุกขชำติไพศำลี  มีพรรณไม้ที่พบ
ในป่ำเต็งรังได้แก่ ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ เหียง พะยอม มะม่วงหัวแมงวัน กระบก ติ้ว แต้ว ผักหวำน ปรงป่ำ 
หญ้ำเพ็ก เป็นต้น 

     ป่ำดิบเขำ (Hill Evergreen Forest) เป็นป่ำไม่พลัดใบที่พบอยู่ตำมเทือกเขำที่สูงกว่ำ
ระดับน้ ำทะเลตั้งแต่ประมำณ ๑,๐๐๐ เมตรขึ้นไปซึ่งเป็นบริเวณต้นน้ ำล ำธำร ดินค่อนข้ำงลึกเก็บกักน้ ำได้ดี มี
ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยประมำณ ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี  อำกำศค่อนข้ำงหนำวเย็นตลอดปี สภำพป่ำมี
เรือนยอดแน่นทึบมี พ้ืนล่ำงจึงร่มครึ้มตลอดวัน ไม้ชั้นรองลงมำมีขนำดเล็กมำกและขึ้นกันอยู่ห่ำงๆ เนื่องจำก
อำกำศอันหนำวเย็นและควำมชุ่มชื้นสูงมำกตำมล ำต้นและกิ่งของต้นไม้จึงปกคลุมด้วยพืชอิงอำศัยจ ำพวกมอส
และไลเคนหนำแน่น  ในจังหวัดนครสวรรค์พบได้ที่อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์  ขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลประมำณ ๑,๓๐๐-๑,๕๐๐ เมตร พรรณไม้ที่พบได้แก่ ก่อใบเลื่อม ก่อเดือย ก่อลิ้น ก่อแอบ ทะโล้ 
จ ำปำป่ำ กะเพรำต้น หนอนขี้ควำย ก ำลังเสือโคร่ง ด ำดง กล้วยฤำษี และมะนำวควำย เป็นต้น 
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     ป่ำดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) พบในช่วงระดับควำมสูงตั้งแต่ ๓๐๐ - ๙๐๐ เมตร
จำกระดับน้ ำทะเล เป็นป่ำไม่ผลัดใบที่มีไม้ผลัดใบขึ้นแทรก มีปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยประมำณ ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ 
มิลลิเมตรต่อปี โดยจะมีช่วงแล้งนำน ๓-๔ เดือน ดินค่อนข้ำงลึกเก็บกักน้ ำได้ดี พอที่จะท ำให้พรรณไม้บำงชนิด
สำมำรถคงใบอยู่ได้ตลอดช่วงที่แห้งแล้ง สำมำถพบป่ำดิบแล้งในพ้ืนที่ป่ำไม้จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดังนี้ 
    - ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่วงก์ - แม่เปิน 
      ๑) อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ พรรณไม้ที่พบได้แก่ ยำงแดง ยำงนำ กระบำก ตะเคียนหิน ปอ
อีเก้ง สมพง กัดลิ้น มะหำด พลอง ฯลฯ นอกจำกนี้ยังมีไม้พุ่มและพืชพ้ืนล่ำงต่ำงๆ ที่ทนร่มอีกมำกมำยหลำย
ชนิด เช่น เข็มขำว หนำมคนฑำ ว่ำน พืชหัวต่ำงๆ อีกท้ังกล้วยไม้ต่ำงๆ อีกมำกมำย 
      ๒) ป่ำเขำแม่กระทู้  พบที่ระดับควำมสูงประมำณ ๑๖๐-๖๐๖ เมตรจำกระดับน้ ำทะเล  
บริเวณล ำห้วยมีตำน้ ำซับ ไม้ต้นมีขนำดใหญ่  ควำมหนำแน่นของไม้ต้นและไม้พ้ืนล่ำงมีมำก พบพรรณไม้ เช่น 
ชมพู่นก โมกมัน สวอง พลับพลา ยางโอน ยมหิน หำด ตะคร้อ มะเดื่อปล้อง และเต่ำร้ำง กล้วยไม้ เช่น เอ้ือง
กุหลำบพวง เอ้ืองเข็มแดง ช้ำงด ำ กะเรกะร่อน เอ้ืองหนวดพรำหมณ์ เอ้ืองสำยสุคนธ์ และเอ้ืองดินดอกหม่น  
    - ป่ำเขำคอก ป่ำเขำโลมนำง และป่ำเขำสอยดำว บริเวณสวนรุกขชำติ ไพศำลี  พันธุ์ไม้เด่นใน
พ้ืนที่  ได้แก่ ยำงนำ และตะเคียนหิน 

  พืชหำยำก พืชถิ่นเดียว และพืชใกล้สูญพันธุ์ ที่ส ำรวจพบในจังหวัดนครสวรรค์ คือ 
 - พืชหำยำก ได้แก่ เขือง มะเดำะ ปอเก๋ียน และ Trigonostemon flavidus  
 - พืชหำยำกและพืชถิ่นเดียว ได้แก่ ล่ ำตำควำย มะลิวัลย์เถำ และพุดหอมไทย 
 - พืชหำยำกและพืชใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง  ได้แก่ กระบกกรัง 
 - พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ ปรงเหลี่ยม ปรงตำกฟ้ำ และลำนป่ำ 

 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตว์ป่ำ   
 สัตว์ป่ำที่ส ำรวจพบในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ 
  กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
 - ป่ำแม่วงก์-แม่เปิน  พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑๘ ชนิด เช่น หมำใน อีเห็นข้ำงลำย เก้ง หมูป่ำ 

ค้ำงคำวหน้ำยักษ์สำมหลืบ แมวดำว พังพอนธรรมดำ หมูหริ่ง  กระรอกปลำยหำงด ำ และกระแตเหนือ เป็นต้น 
 - อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ พบสัตว์หลำกหลำยชนิด เพรำะมีอำณำเขตติดต่อกับป่ำของเขต

รักษำพันธุ์สัตว์ป่ำห้วยขำแข้งและเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งสัตว์สำมำรถใช้เส้นทำงเดินติดต่อกัน
ได้ เช่น สมเสร็จ เลียงผำ กระทิง ช้ำงป่ำ เสือโคร่ง เสือดำว หมีควำย หมีหมำ ชะนีธรรมดำ ค่ำงหงอก ลิงกัง  
อ้นเล็ก กระรอกบินเล็กแกมขำว และค้ำงคำวปำกย่น เป็นต้น 

 - สวนรุกขชำติไพศำลี  พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๒๓ ชนิด เช่น หมำจิ้งจอก แมวดำว นำงอำย 
ชะมดเช็ด อีเห็นธรรมดำ เม่นใหญ่แผงคอยำว นิ่ม ลิงแสม กระรอกหลำกสี กระเล็น และกระจ้อน เป็นต้น 

  กลุ่มนก 
 - ป่ำแม่วงก์-แม่เปิน  พบนก ๑๒๘ ชนิด เช่น เหยี่ยวปีกแดง นกยำงเปีย นกแก๊ก นกขุนทอง

นกพญำไฟเล็ก นกเขำไฟ นกเปล้ำขำเหลือง เป็ดแดง ไก่ฟ้ำหลังเทำ และนกหัวขวำนใหญ่สีด ำ เป็นต้น 
 - อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ พบนกหลำกหลำยชนิด เช่น ไก่ป่ำ เหยี่ยวรุ้ง นกแว่นสีเทำ นกกก 

นกเงือกกรำมช้ำง นกปรอดเหลืองหัวจุก นกเขำใหญ่ นกจำบคำเครำน้ ำเงิน และนกแซงแซวสีเทำ เป็นต้น 
  สัตว์เลื้อยคลำน 
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 - ป่ำแม่วงก์-แม่เปิน  พบ ๓๔ ชนิด เช่น กิ่งก่ำบินปีกส้ม แย้เหนือ งูปล้องทอง งูสำมเหลี่ยม  
งูสำยม่ำนพระอินทร์ งูเห่ำพ่นพิษสยำม งูเห่ำหม้อ งูจงอำง งูสำยรุ้ง งูหลำม งูลำยสำบคอแดง งูหัวกะโหลก  
งูปลิง งูสำยม่ำนพระอินทร์ จิ้งจกบ้ำนหำงหนำม จิ้งเหลนภูเขำเกล็ดเรียบ ตะกวด และเต่ำเหลือง เป็นต้น 

 - อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ พบสัตว์เลื้อยคลำนหลำกหลำยชนิด เช่น เต่ำหก เต่ำเหลือง ตะกวด 
งูเห่ำ และงูแมวเซำ เป็นต้น 

 
  กลุ่มสัตวส์ะเทินน้ ำสะเทินบก 

        - ป่ำแม่วงก์-แม่เปิน  พบ ๑๒ ชนิด เช่น อ่ึงเพ้ำ อึ่งอ่ำงก้นขีด อึ่งข้ำงด ำ อ่ึงน้ ำเต้ำ อ่ึงขำค ำ กบ
หนอง เขียดน้ ำนอง เขียดบัว กบหลังไพล และปำดบ้ำน เป็นต้น 
    - สวนรุกขชำติไพศำลี พบ ๑๕ ชนิด เช่น ปูน้ ำตก และเขียดเหลือง เป็นต้น 

 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแมลง   
 ป่ำแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ถูกส ำรวจพบแมลง จ ำนวน ๒๐๒ ชนิด ดังนี้ 
  กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร พบจ ำนวน ๑๓๔ ชนิด เป็นแมลงที่อำศัยกินน้ ำหวำนจำกดอกไม้

เป็นอำหำรจะพำเกสรที่ติดตำมขำไปผสมกับเกสรของดอกไม้ดอกอ่ืน เช่น ผึ้งหลวง ผึ้งมิ้ม ชันโรง แมลงภู่ มอธ
ลายเสือท้องแดง ด้วงดอกไม้ ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ ผีเสื้อจรกาเมียลาย ผีเสื้อฟ้ำพุ่มธรรมดำ ผีเสื้อหลังรูปวัว 
ผีเสื้อกลำงคืน ผีเสื้อแพนซีมยุรำ ผีเสื้ออ๊ำชดุ๊คธรรมดำ ผีเสื้อกะลำสีแดงธรรมดำ และผีเสื้อม้ำเขียวธรรมดำ เป็นต้น  

  กลุ่มแมลงตัวห้ ำ - ตัวเบียน พบจ ำนวน ๒๗ ชนิด เป็นแมลงที่กินหรืออำศัยอยู่ภำยในหรือ
ภำยนอกของแมลงชนิดอ่ืน เช่น ด้วงเสือ ด้วงเต่ำตัวห้ ำ มดน้ ำผึ้ง มดหนำมกระทิงด ำ มดตะนอยอกส้ม เหลือบ
หิ่งห้อยยักษ์ แมลงปอเสือ แมลงปอยักษ์ ตั๊กแตนต ำข้ำว แตนกระดำษ ต่อรู และต่อหัวเสือบ้ำน เป็นต้น 

  กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่ำไม้ พบจ ำนวน ๒๑ ชนิด เป็นแมลงที่ท ำลำยต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่โดย
กำรเข้ำท ำลำยส่วนต่ำงๆ ของต้นไม้ เช่น ตั๊กแตนบอลแถบตำล ด้วงหนวดยำวเงำหลังย่น ด้วงหนวดปมสีตำล
ไหม ้ด้วงหนอนยำวอ้อย ด้วงหนวดยำวพะยูง จักจั่นงวง ด้วงน้ ำมัน มวนเขียวข้ำว และตั๊กแตนพุงพลุ้ย เป็นต้น 

  กลุ่มแมลงเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน พบจ ำนวน ๑๓ ชนิด เป็นแมลงที่ช่วยย่อยสลำย
อินทรียวัตถุต่ำงๆ เศษไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ช่วยปรับปรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ เช่น ปลวก ด้วงกว่ำงชน 
ด้วงคีมสองแถบ ด้วงคำงคกขำยำว เป็นต้น 

  กลุ่มแมลงท่ีเป็นอำหำร พบจ ำนวน ๗ ชนิด เป็นแมลงที่สำมำรถน ำมำบริโภคเป็นอำหำรทั้ง
ในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย หรือได้จำกผลผลิตของแมลงพวกน้ ำผึ้ง เช่น ผึ้งหลวง แมลงทับขำแดง จิ้งหรีด
ทองแดงลำย จิ้งหรีดทองด ำ แมลงกระชอน แมลงเหนี่ยง และแมลงนูน เป็นต้น 
   
    ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของปลำ 
    แหล่งน้ ำในจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ ำที่มำจำกสำขำของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
ลักษณะทำงกำยภำพของแหล่งน้ ำจึงมีควำมแตกต่ำงกัน โดยพบว่ำแหล่งน้ ำส่วนใหญ่เป็นดินปนทรำยหรือทรำย
ปนเลน มีพืชชำยน้ ำอยู่ริมฝั่ง และปลำส่วนใหญ่จะน ำไปบริโภคภำยในครัวเรือน ทั้งน ำไปปรุงอำหำร และ 
แปรรูป เช่น ปลำแห้ง ปลำร้ำ เป็นต้น 
    กำรส ำรวจปลำในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์พบปลำทั้งสิ้น ๑๕ วงศ์ ๓๙ สกุล ๕๔ ชนิด ได้แก่ 
ปลำซิวเจ้ำฟ้ำ ปลำตะเพียน ปลำไส้ต้นตำขำว ปลำตะโกก ปลำไส้ต้น ปลำซิวหนวดยำว ปลำเลียหิน  
ปลำกระสูบขีด ปลำสร้อยหลอด ปลำสร้อยขำว ปลำตะพำก ปลำซ่ำ ปลำขี้ยอก ปลำสร้อยนกเขำ ปลำแปบ 
ปลำตะเพียนจุด ปลำตะเพียนทรำย ปลำนำงอ้ำว ปลำซิวหำงแดง ปลำซิวควำย ปลำซิวควำยแถบด ำ  
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ปลำตะเพียนน้ ำตก ปลำแก้มช้ ำ ปลำจิ้งจก ปลำผีเสื้อติดหิน ปลำค้อ ปลำรำกกล้วยแคระ ปลำรำกกล้วย  
ปลำอีด ปลำสำยทอง ปลำกดเหลือง ปลำแขยงข้ำงลำย ปลำแขยงหิน ปลำชะโอน ปลำเข็ม ปลำกระทุงเหว 
ปลำกินยุง ปลำหลดลำย ปลำหลดจุด ปลำกระทิงลำย ปลำแป้น ปลำแป้นแก้ว ปลำหมอช้ำงเหยียบ ปลำนิล  
ปลำบู่แคระ ปลำบู่ใส ปลำกระดี่หม้อ ปลำมกริม ปลำก้ำงและปลำช่อน ปลำที่พบบ่อยในแหล่งน้ ำจังหวัด
นครสวรรค์ คือ ปลำกระดี่หม้อ ปลำขี้ยอก ปลำกริมควำย ปลำเข็ม และปลำบู่แคระ  
 
    ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตว์พื้นท้องน้ ำ 
    ลักษณะของพ้ืนท้องน้ ำในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งน้ ำที่มีน้ ำไหลเอ่ือย มีพ้ืนเป็นกรวด
ทรำย มีพืชชำยน้ ำกระจำยอยู่ทั่วไปตำมริมฝั่งล ำน้ ำ และสำรอินทรีย์อยู่ริมฝั่ง 
    กำรส ำรวจสัตว์พ้ืนท้องน้ ำในจังหวัดนครสวรรค์ พบสัตว์พ้ืนท้องน้ ำทั้งสิ้น ๔๓ ชนิด    ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มหอยและกลุ่มตัวอ่อนแมลงน้ ำที่เหลือเป็นกลุ่มกุ้ง -ปู เห็บปลำ ได้แก่ ตัวอ่อนชีปะขำว ตัวอ่อน
แมลงปอ มวนน้ ำ มวนวน ด้วงดิ่ง ตัวอ่อนยุง ตัวอ่อนหนอนแดง ตัวอ่อนเหลือบ กุ้งฝอย ปู เห็บปลำ หอยขม 
หอยเชอรี่ หอยก้นแหลม หอยเจดีย์น้ ำจืด หอยเจดีย์ หอย หอยคัน หอยกำบและหอยทรำย โดยมีสัตว์พ้ืนท้อง
น้ ำที่สำมำรถใช้เป็นดัชนีหรือตัวบ่งชี้สภำพสิ่งแวดล้อมในด้ำนกำรบ่งบอกถึงสภำพน้ ำว่ำแหล่งน้ ำยังมีน้ ำคุณภำพ
ดีมำกเพียงกลุ่มเดียว คือ แมลงชีปะขำว สัตว์พ้ืนท้องน้ ำที่พบมำกในแหล่งน้ ำจังหวัดนครสวรรค์ คือ กุ้งฝอย 
หอยขม ปู และหอยฝำเดียว ทั้งนี้เพรำะสัตว์พ้ืนท้องน้ ำเหล่ำนี้สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับถิ่นที่อยู่อำศัยได้ทั่วไป
ทั้งแหล่งน้ ำไหลและน้ ำนิ่ง ซึ่งมักพบสัตว์พ้ืนท้องน้ ำเหล่ำนี้บริเวณริมฝั่ง 
    ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพรรณไม้น้ ำ 
    ลักษณะริมฝั่งน้ ำโดยทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์เป็นทรำยปนเลนหรือทรำยปนเลนหรือทรำย
ปนกรวดพ้ืนที่มีควำมลำดชันไม่มำกนัก มีบำงแห่งที่เป็นดินโคลนและมีควำมลำดชันสูง ซึ่งช่วยในกำรยึดเกำะ
ของรำกพรรณไม้น้ ำ โดยมีตะกอนสำรอินทรีย์จำกน้ ำหลำกและมีแสงสว่ำงส่องทั่วถึง พรรณไม้น้ ำในจังหวัด
นครสวรรค์พบพรรณไม้น้ ำทั้งสิ้น ๒๑ วงศ์ ๓๔ ชนิด โดยเป็นพืชชำยน้ ำ ๓๒ ชนิด พืชลอยน้ ำ ๑ ชนิด และพืช
โผล่พ้นน้ ำ ๑ ชนิด ได้แก่ ผักเป็ด บอน กระเม็ง แหนแดง ผักปอด กุ่มน้ ำ ผักปรำบใบกว้ำง ผักปรำบใบแคบ 
ผักบุ้ง กกตุ้มหู หญ้ำใบคม กกขนำก กกทรำย หญ้ำตะกรับ กกเล็ก หญ้ำแห้วหมู หญ้ำหนวดปลำดุก หญ้ำ
หนวดแมว ไคร้น้ ำ ดีปลำไหล ผักแว่น ไมยรำบยักษ์ บัวสำย เทียนนำ แพงพวยน้ ำ หญ้ำรักนำ หญ้ำขน พง แขม 
ผักไผ่น้ ำ หญ้ำลิ้นงู หญ้ำเงี่ยงป่ำ หญ้ำกำบหอยและธูปฤำษี พรรณไม้น้ ำที่พบบ่อยในแหล่งน้ ำของจังหวัด
นครสวรรค์ คือ ผักเป็ดเทียนนำ ผักบุ้ง และผักไผ่น้ ำ ทั้งนี้เพรำะพรรณไม้น้ ำเหล่ำนี้สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับ
สภำพแหล่งน้ ำทั้งแหล่งน้ ำไหลและน้ ำนิ่งได้ดี กล่ำวคือขึ้นอยู่ตำมริมน้ ำที่มีกระแสน้ ำไหลค่อยในช่ว งน้ ำหลำก 
และอยู่เหนือน้ ำบนฝั่งในช่วงหน้ำแล้ง 
   
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
สถำนกำรณ์ด้ำนคุณภำพน้ ำ 
   ปัญหำคุณภำพแหล่งน้ ำเสื่อมโทรมลง เนื่องจำกแหล่งน้ ำมีควำมสกปรกไม่เหมำะสมต่อกำรใช้ประโยชน์
ทั้งด้ำนอุปโภคและบริโภค นอกจำกจะส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรและระบบนิเวศแหล่งน้ ำ โดยท ำให้ควำม
หลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตลดลงแล้วยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงประชำชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลเสียหลักต่อ
สุขภำพอนำมัย หำกมีกำรสัมผัสแหล่งน้ ำที่มีควำมสกปรกหรือมีกำรบริโภคอำหำรที่มีกำรปนเปื้อน โดยสำเหตุ
หลักที่ท ำให้คุณภำพน้ ำเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่มำจำกน้ ำเสียชุมชนรองลงมำเป็นน้ ำเสียอุตสำหกรรมและ
เกษตรกรรม ตำมล ำดับ ซึ่งน้ ำเสียจำกชุมชนมีองค์ประกอบส ำคัญเป็นอินทรีย์สำร เมื่อระบำยลงสู่แหล่งน้ ำท ำให้
ปริมำณออกซิเจนในแหล่งน้ ำลดลง(DO) หรือมีควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น(BOD) และแบคทีเรียใน
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น้ ำมีปริมำณสูงขึ้น(TCB) จำกสำเหตุหลักที่มำจำกกำรกำรปล่อยน้ ำเสียจำกชุมชน จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัด
ขนำดใหญ่ แบ่งกำรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น ๑๔๒ แห่ง เป็นชุมชนเมืองระดับเทศบำล จ ำนวน ๒๑  แห่ง 
(เทศบำลนคร จ ำนวน ๑ แห่ง เทศบำลเมืองจ ำนวน ๒ แห่งและเทศบำลต ำบล ๑๘ แห่ง) และเป็น องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ๑๒๑ แห่ง ซึ่งหำกจ ำแนกตำมที่ตั้งพบว่ำมีเทศบำล/อบต. ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำสำยหลักจ ำนวนมำก 
โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ ำปิง จ ำนวน ๑๙ แห่ง แม่น้ ำน่ำนจ ำนวน ๑๑ แห่ง และแม่น้ ำเจ้ำพระยำ จ ำนวน ๑๕ แห่ง 
 

แม่น้ ำ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/อ ำเภอ 
ชุมชนหนำแน่นชิด
ติดริมแม่น้ ำ 

ระบบบ ำบดัน้ ำ
เสียชุมชน 

ท่อระบำยน้ ำทิง้
ชุมชนลงสูแ่ม่น้ ำ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
ปิง ๑. เทศบำลต.บรรพตพสิัย / บรรพตพิสัย       
 ๒. อบต.บำงแก้ว / บรรพตพิสยั       
 ๓. อบต.ตำขดี / บรรพตพิสยั       
 ๔. เทศบำลต.บ้ำนแดน / บรรพตพิสัย       
 ๕. อบต.ตำสังข์ / บรรพตพิสัย       
 ๖. อบต.เจริญผล / บรรพตพิสัย       
 ๗. อบต.ท่ำง้ิว / บรรพตพิสัย       
 ๘. อบต.บำงตำหงำย / บรรพตพสิัย       
 ๙. อบต.หูกวำง / บรรพตพิสยั       
 ๑๐. เทศบำลต.เก้ำเลี้ยว / เกำ้เลีย้ว       
 ๑๑. อบต.หัวดง / เก้ำเลี้ยว       
 ๑๒. อบต.เขำดิน / เก้ำเลี้ยว       
 ๑๓. อบต.มหำโพธิ / เก้ำเลี้ยว       
 ๑๔. เทศบำลนครนครสวรรค์ / เมอืงฯ*       
 ๑๕. อบต.บ้ำนแก่ง / เมืองฯ       
 ๑๖. อบต.บ้ำนมะเกลือ / เมืองฯ       
 ๑๗. อบต.บำงม่วง / เมืองฯ       
 ๑๘. อบต.วัดไทรย์ / เมืองฯ       
 
 

๑๙. อบต.บึงเสนำท / เมืองฯ       

น่ำน ๑. อบต.แควใหญ่ / เมืองฯ       
 ๒. อบต.เกรียงไกร / เมืองฯ       
 ๓. เทศบำลเมืองชุมแสง / ชุมแสง       
 ๔. เทศบำลต.ทับกฤช / ชุมแสง       
 ๕. อบต.ฆะมัง / ชุมแสง       
 ๖. อบต.พิกุล / ชุมแสง       
 ๗. อบต.เกยไชย / ชุมแสง       
 ๘. อบต.พันลำน / ชุมแสง       
 ๙. อบต.โคกหม้อ / ชุมแสง       
 ๑๐. อบต.ทับกฤช / ชุมแสง        
 ๑๑. อบต.ทับกฤชใต้ / ชุมแสง       
        

        



๕๔ 
 

 

แม่น้ ำ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/อ ำเภอ 
ชุมชนหนำแน่นชิด
ติดริมแม่น้ ำ 

ระบบบ ำบดัน้ ำ
เสียชุมชน 

ท่อระบำยน้ ำทิง้
ชุมชนลงสูแ่ม่น้ ำ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
เจ้ำพระยำ ๑. เทศบำลนครนครสวรรค์ / เมืองฯ*       

 ๒. อบต.นครสวรรค์ออก / เมืองฯ       
 ๓. อบต.นครสวรรค์ตก / เมืองฯ       
 ๔. อบต.ตะเคียนเลื่อน / เมืองฯ       
 ๕. อบต.กลำงแดด / เมืองฯ       
 ๖. เทศบำลต.บำงมะฝ่อ / โกรกพระ       
 ๗. เทศบำลต.โกรกพระ / โกรกพระ       
 ๘. อบต.ยำงตำล / โกรกพระ       
 ๙. อบต.โกรกพระ / โกรกพระ       
 ๑๐. เทศบำลต.ท่ำน้ ำอ้อย / พยุหะคีร ี       
 ๑๑. เทศบำลต.พยุหะ / พยุหะครี ี       
 ๑๒. อบต.ยำงขำว / พยุหะครี ี       
 ๑๓. อบต.ย่ำนมัทรี / พยุหะครี ี       
 ๑๔. อบต.พยุหะครีี / พยุหะคีร ี       
 ๑๕. อบต.น้ ำทรง / พยุหะครี ี       

 หมำยเหตุ เทศบำลนครนครสวรรค์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำปิงและริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
      กำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังคุณภำพแหล่งน้ ำที่ส ำคัญในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำคที่ ๔ นครสวรรค์ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน 
ได้มีกำรเฝ้ำระวังในแม่น้ ำสำยหลัก จ ำนวน ๑๔ สถำนี ได้แก่ แม่น้ ำปิง ๒ สถำนี  ยม ๑ สถำนี น่ำน ๒ สถำนี  
เจ้ำพระยำ ๒ สถำนี บึงบอระเพ็ด ๕ สถำนี  และล ำน้ ำสำขำ ได้แก่ คลองบำงประมุง ๑ สถำนี มีกำรเก็บ
ตัวอย่ำงและวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ จ ำนวน ๔ ครั้งต่อปี แบ่งเป็น กำรเฝ้ำระวังในช่วงฤดูหนำว (พ.ย. -ก.พ.)  
ฤดูร้อน (มี.ค.-เม.ย.) และฤดูฝน (พ.ค.-ส.ค.) และในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๔  
ได้ด ำเนินโครงกำรลดของเสียในแหล่งน้ ำวิกฤตและกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำหลักภำยใต้โครงกำรบูรณำ
กำรงบประมำณกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งได้ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำ
ระวังคุณภำพแหล่งน้ ำสำยหลัก (แม่น้ ำเจ้ำพระยำ) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพ่ิมเติม ๕ สถำนี และด ำเนินกำร
ติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำในล ำน้ ำสำขำที่ไหลลงสู่ แม่น้ ำปิง ๓ สถำนี แม่น้ ำน่ำน จ ำนวน ๕ 
สถำนี แม่น้ ำเจ้ำพระยำ ๕ สถำนี และบึงบอระเพ็ด จ ำนวน ๔ สถำนี ซึ่งด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง จ ำนวน ๒ ครั้งต่อ
ปี 
 
ซึ่งมีผลประเมินคุณภำพน้ ำแหล่งน้ ำโดยรวมและน ำมำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน ได้
ดังนี้  
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

แม่น้ ำสำยหลัก : แม่น้ ำปิง 
จังหวัดนครสวรรค์ โดย ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๔ นครสวรรค์ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ได้

ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำผิวดิน โดยมีสถำนีติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำในด ำเนินกำรเฝ้ำ
ระวังคุณภำพน้ ำแม่น้ ำปิงในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน ๒ สถำนี ได้แก่  

PI๐๒ บริเวณบ้ำนท้องคุ้ง ต ำบลท่ำงิ้ว อ ำเภอบรรพตพิสัย (พิกัด : X๐๖๐๔๗๘๙ Y๑๗๖๑๓๗๖) 
PI๐๑ บ้ำนเกำะตำเทพ ต ำบลวัดไทรย์เหนือ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ ( พิกัด : X๐๖๒๐๐๘๙ Y

๑๗๓๘๙๒๒) 
ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่ามีคุณภาพแหล่งน ้าผิวดินเฉลี่ยทั งล้าน ้า 
ช่วงไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ (2 สถานี) ในระดับดี (ระดับคุณภาพน ้า 2) มีค่าดัชนีชี วัดคุณภาพน ้า 

Water Quality Index (WQI) ใน 4 ไตรมาส เท่ากับ 72.78 ซึ่งอยู่ในระดับดี (WQI = 71 – 90  คะแนน)  
มีดัชนีที่เป็นปัญหาส้าคัญที่ควรเฝ้าระวัง คือ ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องการใช้ในการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (DO) และการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม 
 

แม่น้ ำสำยหลัก : แม่น้ ำน่ำน 
 การด้าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าแม่น ้าน่านในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีสถานีติดตามตรวจสอบและ  
เฝ้าระวังคุณภาพน ้า จ้านวน ๓ สถานี ได้แก่  

NA๐.๑ บริเวณศาลเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิม ต.ปากน ้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ 
(พิกัด : X๐๖๒๒๗๑๕ Y๑๗๓๐๗๘๔) 
NA๐๑ หน้าวัดเกรียงไกรใต้ ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ (พิกัด : X๐๖๒๗๐๔๗๒  Y๑๗๓๙๐๙๙) 
NA๑.๑ สะพานข้ามแม่น ้าน่านด้านเหนือเขตเทศบาลเมืองชุมแสง ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง  
(พิกัด : X๐๖๔๐๒๖๔ Y๑๗๕๘๐๘๗) 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าโดยรวม มีเกณฑ์คุณภาพน ้าในระดับพอใช้ (ประเภท 3) พบว่ามีค่า WQI 

(Water Quality Index) ใน 4 ไตรมาส เท่ากับ 66.68 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ (WQI = 61 – 70  คะแนน)  
มีดัชนีที่เป็นปัญหาส้าคัญที่ควรเฝ้าระวัง คือ ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องการใช้ในการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (DO) และการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียและกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม 

 
 

แม่น้ ำสำยหลัก : แม่น้ ำยม  
ในกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำแม่น้ ำยมในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน ๑ สถำนี ได้แก่  

YO๐.๕ สะพำนทำงหลวงชนบท ต.ท่ำไม้ อ.ชุมแสง (พิกัด : X๐๖๓๓๘๘๑ Y๑๗๕๙๖๕๕) 
ผลการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน ้า พบว่าแม่น ้ายม มีเกณฑ์คุณภาพน ้าในระดับดี (ประเภทที่ 2)  
มีค่าระดับคุณภาพน ้า WQI (Water Quality Index) ใน 4 ไตรมาส เท่ากับ 76.36 ซึ่งอยู่ในระดับดี 

(WQI = 71 – 90  คะแนน) 
ดัชนีที่เป็นปัญหาส้าคัญที่ควรติดตามเฝ้าระวัง คือ การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (DO)  ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 
(BOD)  

 
 



๕๖ 
 

 

แม่น้ ำสำยหลัก : แม่น้ ำเจ้ำพระยำ  
มีสถำนีด ำเนินกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน ๒ แห่ง และ

มีจุดเก็บน้ ำตัวอย่ำงในกำรติดตำมโครงกำรลดของเสียในแหล่งน้ ำวิกฤตและกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำ
หลักภำยใต้โครงกำรบูรณำกำรงบประมำณกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จ ำนวน ๓ แห่ง 
รวมสถำนีเฝ้ำระวังทั้งสิ้น ๕ สถำนี ได้แก่ 

 จุดเก็บที่ ๑ สถำนี CH๓๒ บริเวณสะพำนเดชำติวงศ์ ต ำบลปำกน้ ำโพ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์  
 จุดเก็บที่ ๒ สะพำนถนนเลี่ยงเมือง ต ำบลตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 
 จุดเก็บที่ ๓ สะพำนข้ำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ วัดมณีวงศ์ ต ำบลย่ำนมัทรี อ ำเภอพยุหะคีรี 
 จุดเก็บที่ ๔ วัดส ำโรง หมู่ที่ ๒ ต ำบลน้ ำทรง อ ำเภอพยุหะคีรี 
 จุดเก็บที่ ๕ สถำนี CH๓๐ สะพำนสมเด็จพระวันรัตน ต ำบลท่ำน้ ำอ้อย อ ำเภอพยุหะคีรี  
 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำโดยรวม พบว่ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำ คุณภำพน้ ำโดยรวมอยู่ในมีเกณฑ์คุณภำพ

น้ ำในระดับพอใช้-เสื่อมโทรม (ประเภทที่ ๓ ) ทั้งนี้เนื่องจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำมีชุมชนขนำดใหญ่และหนำแน่นติด
ริมแม่น้ ำ เช่น เทศบำลต ำบลบำงมะฝ่อ เทศบำลต ำบลโกรกพระ เทศบำลต ำบลพยุหะ เทศบำลต ำบลท่ำน้ ำอ้อย 
เป็นต้น ซึ่งแต่ละแห่งไม่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน รวมทั้งมีท่อระบำยน้ ำทิ้งของชุมชนลงสู่แหล่งน้ ำ
โดยตรง ท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมของเสียที่ระบำยลงสู่แม่น้ ำได้ ประกอบกับแม่น้ ำเจ้ำพระยำเป็นแม่น้ ำที่เกิด
จำกกำรรวมกันของแม่น้ ำปิงและแม่น้ ำน่ำน จำกกำรนี้ปริมำณของเสียในล ำน้ ำแม่น้ ำปิงและแม่น้ ำน่ำนจะมำ
ไหลรวมกันในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ท ำให้เกิดของเสียจ ำนวนมำกและท ำให้ส่งผลต่อคุณภำพน้ ำมีควำมเสื่อมโทรมลง 

 
แหล่งน้ ำผิวดินขนำดใหญ่ : บึงบอระเพ็ด 
                            บึงบอระเพ็ด เป็นทะเลสำบน้ ำจืดขนำดใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ น้ ำในบึงบอระเพ็ด 
ได้รับจำกน้ ำฝนธรรมชำติและน้ ำจำกที่รำบลุ่มโดยรอบบึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๓๒,๗๓๗ ไร่ ๕๖ ตำรำง
วำ อำณำเขตครอบคลุมในพ้ืนที่  ๓ อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ อ ำเภอท่ำตะโก และอ ำเภอชุมแสง  
              จังหวัดนครสวรรค์ โดยส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๔ ได้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำ 
ในบึงบอระเพ็ด ในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ และอ ำเภอท่ำตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวนรวม ๕ สถำนี 
ได้แก่  
 สถำนี BP๐๑ บริเวณบ้ำนรังจิก ต ำบลพระนอน อ ำเภอเมืองนครสวรรค์  (พิกัด : X๐๖๒๘๖๘๐ Y
๑๗๓๕๘๑๓) 
 สถำนี BP๐๒ บ้ำนปลวกสูง ต ำบลพระนอน อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ (พิกัด : X๐๖๓๒๐๗๑ Y๑๗๓๔๘๒๘) 
 สถำนี BP๐๓ บ้ำนเนินระฆัง ต ำบลวังมหำกร อ ำเภอท่ำตะโก (พิกัด : X๐๖๓๘๕๗๙ Y๑๗๓๔๘๐๕)  
 สถำนี BP๐๔ บ้ำนท่ำดินแดง ต ำบลเกรียงไกร อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ (พิกัด : X๐๖๓๐๐๓๒ Y๑๗๓๗๔๓๘)  
 สถำนี BP๐๕ บ้ำนหนองดุก ต ำบลแควใหญ่ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ (พิกัด : X๐๖๒๖๓๓๕ Y๑๗๓๖๘๖๐)  
  
       ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำโดยรวม พบว่ำบึงบอระเพ็ด ระดับเสื่อมโทรม (ประเภทที่ ๔) ค่ำดัชนีชี้
วัดคุณภำพน้ ำ (WQI) ใน ๔ ไตรมำส เท่ำกับ ๕๙.๘๓ ซึ่งอยู่ในระดับเสื่อมโทรม (WQI = ๓๑ – ๖๐  คะแนน)  
สำเหตุหลักเนื่องมำจำกในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีโครงกำรขุดลอกบึงบอระเพ็ดบำงส่วน เพ่ือเพ่ิมปริมำณกัก
เก็บน้ ำในพ้ืนที่บึงส่วน ต.พระนอน ต.แควใหญ่ ท ำให้มีกำรกั้นน้ ำในบำงส่วนท ำให้มีน้ ำไหลลงบึงบอระเพ็ด
น้อยลง ส่งผลให้มีปริมำณน้ ำในบึงบอระเพ็ดน้อยกว่ำปกติ ประกอบกับเป็นแหล่งน้ ำนิ่ง ไม่มีไหลเวียนถ่ำยเท 
สัตว์น้ ำที่อำศัยอยู่ตำมธรรมชำติอำจมีกำรขับของเสียลงสู่แหล่งน้ ำและบริเวณใกล้เคียงมีกำรประกอบกิจกำร



๕๗ 
 

 

เพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ ได้แก่ ปลำและกบ อำจส่งผลให้ปริมำณเกลือและสำรละลำยอนินทรีย์ต่ำง ๆ ที่มีกำรระบำย
จำกแหล่งเพำะพันธุ์ลงในบึงบอระเพ็ด ส่งผลให้ในน้ ำมีปริมำณเกลือและสำรละลำยอนินทรีย์ต่ำง ๆ ค่อนข้ำงสูง 
 

 
 
 

 
 
 

แมน่ ำ้นำ่น 

คณุภำพน ำ้ประเภทที่ 3 (พอใช้) 

 

บงึบอระเพ็ด 

คณุภำพน ำ้ประเภทที่ 4 
 (เสื่อมโทรม) 

 

 

แมน่ ำ้ปิง 
คณุภำพน ำ้ประเภทที่ 4  

(เสื่อมโทรม) 

แมน่ ำ้เจ้ำพระยำ 

คณุภำพน ำ้ประเภทที่ 4  
 (เสื่อมโทรม) 

 
 

 



๕๘ 
 

 

    สรุปแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำแหล่งน้ ำโดยรวม 
        คุณภำพน้ ำผิวดินในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อพิจำรณำจำกค่ำ WQI ในแต่ละล ำน้ ำ อยู่ในเกณฑ์
ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ แต่อย่ำงไรก็ตำมควรมีกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำไม่ให้เกิดควำมเสื่อมโทรม  
โดยกำรสนับสนุนกำรจัดสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมชุมชน เสริมสร้ำงศักยภำพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรน้ ำเสีย มีกิจกรรมกำรรณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่ประชำชนในกำรดูแล
รักษำควำมสะอำดและกำรดูแลรักษำล ำน้ ำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนโดยชุมชน และโดยองค์กรปกครอง -          
ส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำสำยหลัก ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรจัดกำรน้ ำเสียจำกกิจกำรของตนเอง สนับสนุน
ให้มีกำรบ ำบัดน้ ำเสียในบ้ำนเรือนเบื้องต้นโดยใช้ถังส ำเร็จรูปและติดตั้งถังดักไขมัน กำรส่งเสริมให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำและร่วมรักษำแหล่งน้ ำ รวมทั้งกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

แหล่งน้ าใต้ดิน 
                แหล่งน ้าใต้ดินในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยส่วนใหญ่ของพื นที่เป็นพื นที่ที่มีปริมาณน ้าบาดาล 
ปานกลางและให้น ้าบาดาลคุณภาพดี ซึ่งปริมาณน ้าบาดาลจะใช้ระดับความเข้มของสี (tone) เป็นเครื่องแสดง
แทน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ควบคู่กันไปกับข้อมูลด้านคุณภาพน ้าที่เป็นค่าปริมาณสารละลายทั งหมด (TDS) 
โดยได้แบ่งระดับความเข้มของสี ทั งหมด ๓ สี ได้แก่ สีฟ้าแสดงพื นที่ให้น ้าบาดาลคุณภาพดี สีเขียวแสดงพื นที่ 
ให้น ้าบาดาลคุณภาพปานกลาง และสีน ้าตาลแสดงพื นที่ให้น ้าบาดาลคุณภาพต่้า และแบ่งระดับความเข้มสี  
เป็น ๔ ระดับ ได้แก่  
 ๑) ระดับความเข้มสีอ่อนที่สุด เป็นพื นที่ที่มีน ้าบาดาลอยู่น้อย ได้ปริมาณน ้าไม่เกิน ๒ ลบ.ม./ชม.  
 ๒) ระดับความเข้มสีอ่อน เป็นพื นที่ที่มีน ้าบาดาลปานกลาง ได้ปริมาณน ้าไม่เกิน ๒-๑๐ ลบ.ม./ชม.  
 



๕๙ 
 

 

 ๓) ระดับความเข้มสีปกติ เป็นพื นที่ท่ีมีน ้าบาดาลมาก ได้ปริมาณน ้าไม่เกิน ๑๐-๒๐ ลบ.ม./ชม.  
 ๔) ระดับความเข้มสีอ่อนที่สุด เป็นพื นที่ท่ีมีน ้าบาดาลอยู่มาก ได้ปริมาณน ้า ๒๐ ลบ.ม./ชม. ขึ นไป 
 
ปริมาณน้ าบาดาลต้นทุน 
  จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน ้าบาดาลต้นทุนในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สามารถน้ามาใช้ได้
ทั งหมด รวม ๗๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีปริมาณน ้าบาดาลต้นทุนที่สามารถน้ามาใช้ได้มากที่สุด 
ที่อ้าเภอไพศาลี และมีปริมาณน ้าบาดาลต้นทุนที่สามารถน้ามาใช้ได้น้อยที่สุดที่อ้าเภอเก้าเลี ยวและอ้าเภอชุมตาบง 
 

อ าเภอ 
ปริมาณน้ าบาดาลต้นทุน

ที่สามารถน ามาใช้ได้  
(ล้าน ลบ.ม. / ปี) 

อ าเภอ 
ปริมาณน้ าบาดาลต้นทุน

ที่สามารถน ามาใช้ได้  
(ล้าน ลบ.ม. / ปี) 

อ้าเภอเก้าเลี ยว ๑๙ อ้าเภอแม่วงก์ ๖๗ 
อ้าเภอโกรกพระ ๒๓ อ้าเภอลาดยาว ๕๙ 
อ้าเภอชุมแสง ๔๕ อ้าเภอชุมตาบง ๑๙ 
อ้าเภอท่าตะโก ๖๘ อ้าเภอแม่เปิน ๒๓ 
อ้าเภอบรรพตพิสัย ๕๘ อ้าเภอตากฟ้า ๓๘ 
อ้าเภอหนองบัว ๖๖ อ้าเภอตาคลี ๖๖ 
อ้าเภอพยุหะคีรี ๕๓ อ้าเภอไพศาลี ๗๗ 
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ๕๘ รวม ๗๔๐ 
 

  
 บ่อบาดาลที่มีใบอนุญาตใช้น ้าบาดาลในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๖๔) แบ่งเป็น
ประเภทอุปโภค – บริโภค 646 บ่อ ประเภทเกษตรกรรม 477 บ่อ และประเภทธุรกิจ 217 บ่อ รวม ๑,340 บ่อ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๖๔)            
 
  กำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชน 
  จังหวัดนครสวรรค์มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน จ ำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบำลนครนครสวรรค์ เทศบำล
เมืองชุมแสง และเทศบำลต ำบลท่ำตะโก โดยมีรำยละเอียดในแต่ละพ้ืนที่ดังนี้ 
๑. โรงปรับปรุงคุณภำพน้ ำเทศบำลนครนครสวรรค์ 

 โรงปรับปรุงคุณภำพน้ ำเทศบำลนครนครสวรรค์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ซอยโกสีย์ ๓๓ ถนน
โกสีย์ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ น้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วจะถูกปล่อยออกสู่แม่น้ ำเจ้ำพระยำ โรงปรับปรุงคุณภำพ
น้ ำเทศบำลนครนครสวรรค์ ใช้ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Process)  ที่เรียกว่ำ ระบบ
บ ำบัดทำงชีววิทยำแบบตะกอนเร่งแบบ MSBR (Modified Sequencing Batch Reactor) ซึ่งเป็นกำรพัฒนำ
มำจำกระบบแอคติเวเต็ด สลัดจ์  (Activated Sludge (AS)) ระบบนี้แตกต่ำงจำก  Sequencing Batch 
Reactor โดยทั่วไป ที่เป็นกำรรับน้ ำเสียแบบเป็นช่วงๆ แต่เป็นกำรพัฒนำโดยมีกำรออกแบบเพื่อรองรับน้ ำเสียที่
มีปริมำณมำกและสำมำรถไหลเข้ำสู่เข้ำระบบอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Flow Process) โดย น้ ำเสียที่เข้ำสู่
ระบบมำจะเข้ำสู่ถังเติมอำกำศขนำดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีควำมลึกค่อนข้ำงมำก ถังเติมอำกำศนี้จะ
ท ำหน้ำที่เติมอำกำศเพ่ือให้จุลินทรีย์ใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ จำกนั้นน้ ำเสียจะเข้ำสู่ถังที่ท ำหน้ำที่แยก
สลัดจ์ด้วยกำรตกตะกอน เมื่อถึงระยะเวลำที่ก ำหนดน้ ำส่วนที่ใสที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วจะอยู่ส่วนบนและสำมำรถ



๖๐ 
 

 

ระบำยทิ้งออกได้ จำกนั้นก็จะเริ่มน ำน้ ำเสียจำกถังเติมอำกำศเข้ำสู่ถังตกตะกอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกำรท ำงำน
ของระบบนี้จะท ำให้ระบบมีควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่มีขนำดเล็กและรองรับน้ ำเสียที่
มีปริมำณมำกได ้ 

 
โรงปรับปรุงคุณภำพน้ ำของเทศบำลนครนครสวรรค์ มีขนำดของระบบที่ออกแบบไว้ส ำหรับกำรรองรับน้ ำเสีย 
๓๖,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร/วัน ในปัจจุบันน้ ำเสียเข้ำสู่ระบบจริงเต็มประสิทธิภำพและสำมำรถเดินระบบได้
ตำมปกติ 
 
๓.๒ ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเทศบำลเมืองชุมแสง 

 ระบบบ ำบัดน้ ำเสียของเทศบำลเมืองชุมแสงเป็นระบบบ ำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
ponds) ซึ่งเป็นระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่อำศัยธรรมชำติในกำรบ ำบัดสำรอินทรีย์ในน้ ำเสีย ซึ่งประกอบด้วยบ่อหลัก ๓ 
บ่อ ได้แก ่ 
 ๑) บ่อผึ่งแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Pond) บ่อนี้จะท ำหน้ำที่รับน้ ำเสียที่มีสำรอินทรีย์สูง  
โดยของแข็งจะตกลงสู่ก้นบ่อและถูกจุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้ออกซิ เจน (Anaerobic Bacteria) ท ำกำร
สำรอินทรีย์ย่อยสลำยในสภำพไร้ออกซิเจนที่ก้นบ่อ และน้ ำจะถูกส่งไปยังบ่อผึ่งแบบก่ึงไร้ออกซิเจนต่อไป   

๒) บ่อผึ่งแบบกึ่งไร้ออกซิเจน   (Facultative 
Pond) เป็นบ่อที่มีกำรบ ำบัดแบบกำรท ำควำม
สะอำดตัวเอง (Self-Purification) สำรอินทรีย์ที่
อยู่ในน้ ำจะถูกย่อยสลำยโดยจุลินทรีย์ประเภทที่
ใช้ ออกซิ เจน  (Aerobic Bacteria) เพ่ื อ เป็ น
อำหำรและส ำหรับกำรสร้ำงเซลล์ใหม่และเป็น
พลั งงำน  โดย ใช้ ออกซิ เจนที่ ได้ จ ำกกำร
สังเครำะห์แสงของสำหร่ำยที่อยู่ในบ่อส่วนบน 

ส ำหรับบ่อส่วนล่ำงจนถึงก้นบ่อซึ่งแสงแดดส่องไม่ถึงจะมีปริมำณออกซิเจนต่ ำ จนเกิดสภำวะไร้ออกซิเจน 
(Anaerobic Condition) และมีจุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ท ำหน้ำที่ย่อยสลำย
สำรอินทรีย์  
 ๓) บ่อผึ่งแบบใช้ออกซิเจน  (Aerobic Pond) จะมีกำรออกแบบให้ตื้นเพ่ือให้แสงแดดส่องได้
ทั่วถึงทั้งบ่อ  โดยมีจุลินทรีย์ประเภทใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ที่มีในน้ ำ ก่อน
ระบำยออกสู่สิ่งแวดล้อม  
 ระบบบ ำบัดน้ ำเสียของเทศบำลเมืองชุมแสง มีขนำดของระบบที่ออกแบบ ๑,๗๕๐ ลูกบำศก์เมตร/
วัน ในปัจจุบันยังไม่เปิดเดินระบบเนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงซ่อมแซมท่อรวบรวมน้ ำเสียของสถำนีสูบที่ ๒ ก่อนน ำน้ ำ
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เสียเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่เกิดกำรทรุดตัว และเร่งก ำจัดบัวหลวงที่เจริญเติบโตในบ่อกึ่งไร้อำกำศ Facultative 
Pond และ บ่อบ่ม (Maturation Pond) 
 
๓.๓ ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเทศบำลต ำบลท่ำตะโก 

 ระบบบ ำบัดน้ ำเสียของเทศบำลต ำบลท่ำตะโก
เป็นระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบบึงประดิษฐ์  (constructed 
wetland) ซึ่งเป็นระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่อำศัยกระบวนกำรทำง
ธรรมชำติ โดยใช้พืชท ำกำรบ ำบัดและก ำจัดธำตุไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสผ่ำนทำงรำก น้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดจำกบ่อที่มีกำร
ปลูกพืชแล้ว  จะไหลเข้ำสู่บ่อผึ่ ง (Oxidation pond) เพ่ือ
บ ำบัดขั้นสุดท้ำยก่อนปล่อยออกสู่คลองเมรี 
ขนำดของระบบที่ออกแบบไว้สำมำรถรองรับน้ ำเสียได้ ๕๐ 
ลูกบำศก์เมตร/วัน และได้มีกำรปรับปรุงระบบบ ำบัดใหม่ให้สำมำรถใช้งำนได้ แต่เมื่อเดือน กันยำยน 2564 
เกิดอุทกภัยในพื้นท่ีท ำให้ระบบเกิดควำมเสียหำยและอยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุงอีกครั้ง 
 
 
สถำนกำรณด์้ำนขยะมูลฝอยและกำรบริหำรจัดกำร 
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 
                    จากแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (แบบรายงาน มฝ.2) พบว่า มีปริมาณขยะที่เกิดขึ นทั งหมดเฉลี่ยวันละ 812.59 
ตันต่อวัน โดยมีขยะน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 363.78 ตันต่อวัน และขยะที่เข้าสู่แหล่งก้าจัดแบบถูกหลัก
วิชาการ 374.00 ตัน/วัน ปริมาณขยะที่เกิดขึ นนั น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด้าเนินงาน การ
ให้บริการเก็บขนขยะจ้านวนทั งสิ น 85 แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั งหมด 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
59.86 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั งหมดในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งน้าไปก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ณ ศูนย์ก้าจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 4 แห่ง และแหล่งก้าจัดขยะแบบเทกองควบคุม 
(Control dump) จ้านวน 17 แห่ง รวมทั งสิ น 21 แห่ง 

    ในส่วนการจัดการขยะที่ต้นทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการด้าเนินการกิจกรรมการคัด
แยกขยะที่ต้นทางโดยใช้หลัก 3ช (ใช้น้อย ใช้ซ ้า น้ากลับมาใช้ใหม่) กิจกรรมการท้าถังขยะเปียกครัวเรือน โดย
ส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้วิธีการง่ายๆประยุกต์ท้าถังหมักขยะเปียกเพ่ือรองรับขยะอินทรีย์จ้าพวกเศษอาหารใน
ครัวเรือนเพ่ือท้าเป็นปุ๋ย การน้าขยะอินทรีย์ไปหมักท้าปุ๋ย การท้าน ้าหมักชีวภาพ การเลี ยงไส้เดือนจากขยะ
อินทรีย์ การน้าไปเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น ท้าให้ในพื นที่ที่ไม่มีบริการเก็บขนขยะสามารถจัดการขยะอินทรีย์ได้
ทั งหมด และนอกจากนั นยังมีการด้าเนินกิจกรรมจัดการขยะรีไซเคิล จากกิจกรรมผ้าป่าขยะ ธนาคารขยะ ขยะ
แลกสิ่งของ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลและนัดรับร้านรับซื อของเก่าเข้าบริการรับซื อ
ในพื นที่ ซึ่งส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ได้ด้าเนินการส้ารวจกิจกรรมการ
จัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลการส้ารวจ
กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชนที่ต้นทาง ดังนี  
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 กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน ได้แก่ การหมักท้าปุ๋ย การท้าน ้าหมักชีวภาพ การน้าไป
เลี ยงสัตว์ การน้าขยะอินทรีย์จากตลาดสดตลาดนัดไปใช้ประโยชน์ใหม่ มีปริมาณขยะที่สามารถ
ก้าจัดได้ 6.84 ตัน/วัน 

 กิจกรรมการท้าปุ๋ยจากผักตบชวาและขยะอินทรีย์จากกิจกรรม big cleaning day และการพัฒนา
พื นที่สาธารณประโยชน์ มีปริมาณขยะท่ีสามารถก้าจัดได้ 48.77 ตัน/วัน 

 
 กิจกรรมธนาคารขยะ ผ้าป่าขยะ ขยะแลกสิ่งของ มีปริมาณขยะท่ีสามารถก้าจัดได้ 1.15 ตัน/วัน 
 รวมปริมาณขยะจากกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง 56.76 ตัน/วัน 
  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน้าขยะไปก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล ณ ศูนย์ก้าจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน ๔ แห่ง  
๑) ศูนย์ก้าจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครนครสวรรค์  
๒) ศูนย์ก้าจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองตาคลี  
๓) ศูนย์ก้าจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองชุมแสง  
๔) ศูนย์ก้าจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลต้าบลท่าตะโก 

และก้าจัดในแหล่งก้าจัดขยะแบบเทกองควบคุม (Control dump) จ้านวน ๑7 แห่ง  
๑) ทต.หนองเบน 
๒) ทต.ท่าน ้าอ้อยม่วงหัก 
๓) ทต.ลาดยาว 
๔) อบต.วังม้า 
5) อบต.วังเมือง 
6) อบต.สระแก้ว 
7) อบต.ชุมตาบง 
8) อบต.แม่เปิน 
9) อบต.แม่เล่ย์ 
๑0) อบต.เขาชนกัน 
๑1) อบต.หนองปลิง 
๑2) อบต.หัวดง 
๑3) อบต.เขาทอง 
๑4) อบต.สระทะเล 
๑5) อบต.เนินมะกอก 
๑6) อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว 
๑7) อบต.จันเสน 

มีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบการก้าจัดแบบถูกหลักวิชาการ เฉลี่ยวันละ 374.00  ตันต่อวัน 
จากการส้ารวจ ติดตามและให้ค้าแนะน้าในการปรับปรุงแหล่งก้าจัดขยะมูลฝอยพบว่าในแหล่งก้าจัด

ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ายังมีขยะอินทรีย์ปะปนมาประมาณร้อยละ ๒๐ - ๔๕ เป็น
จ้าพวกกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ เศษผักและเปลือกผลไม้ตามฤดูกาล พบขยะรีไซเคิลน้อยลง และส่วนมากเป็นขยะ
ประเภทถุงพลาสติก 
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กำรจัดกำรของเสียอันตรำยชุมชน 
การจัดการของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ด้าเนินการแทนในการจัดการของเสียอันตราย โดยได้มีการ
ลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ในการรวบรวมของเสียอันตรายและน้าส่งก้าจัดไปยังบริษัทที่รับก้าจัดของเสียอันตรายอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้มีการก้าหนดเป้าหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการรวบรวมขยะอันตรายในชุมชนด้วยการตั งจุดรองรับของเสียอันตรายในชุ มชน
ทุกชุมชนหรือหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกับการรณรงค์คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป 
ส้าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ด้าเนินการส้ารวจปริมาณขยะอันตรายที่ อปท.รวบรวมได้และ
ประชาสัมพันธ์นัดหมายให้ อปท.น้าของเสียอันตรายมารวมส่ง ณ จุดรวบรวมกลางขยะอันตรายจั งหวัด
นครสวรรค์ (บึงบอระเพ็ด) ต้าบลแควใหญ่ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 - 19 
มีนาคม 2564cและด้าเนินการน้าส่งก้าจัดให้กับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ้ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2564 โดยมีปริมาณของเสียอันตรายที่น้าส่งก้าจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี  

-ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่แห้ง      823.40กิโลกรัม 
-หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์  5,519.70กิโลกรัม 
-ภาชนะบรรจุสารเคมี    1,149.00กิโลกรัม 
-ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 146.50 กิโลกรัม 
รวมทั้งสิ้น 7,939 กิโลกรัม 

 
ซึ่งเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับการรวบรวมและเก็บขนไปก้าจัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 

64 แสดงได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและมีการจัดการที่ดีขึ น  
  

 

2475.4

405

838.6

0 0

3940.9

485.1

2748.9

0 137.5

2950

745

1473

65 12

5519.7

823.4
1149

146.5 0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ ถ่ำนไฟฉำยและแบตเตอร่ีแห้ง ภำชนะบรรจุสำรเคมี ซำกผลิตภัณฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ ของเสียอันตรำยอื่นๆ

ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 6 ปีงบประมำณ 64

 
 
 



๖๔ 
 

 

กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ 
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อและการน าไปก าจัด 
ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการสร้างระบบการจัดการมูลฝอยติด
เชื อของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ผลการด้าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื นที่
จังหวัดนครสวรรค์มีการจัดการมูลฝอยติดเชื อถูกต้องโดยแบบรวมศูนย์ โดยมีโรงพยาบาลชุมชนเป็นจุดรวมมูล
ฝอยติดเชื อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในเครือข่ายและมีการก้ากับดูแลคลินิกเอกชนในพื นที่ให้มีการ
บันทึกมูลฝอยติดเชื อโดยใช้โปรแกรมก้ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื อ จากข้อมูลจากโปรแกรมการก้ากับมูลฝอย
ติดเชื อ พบว่ามีปริมาณมูลฝอยติดเชื อที่ เกิดขึ นและถูกส่งไปก้าจัดโดยเตาเผาที่ ได้มาตรฐาน จ้านวน 
737,405.52 กิโลกรัม (ที่มา : http://envmanifest.anamai.moph.go.th/?wasteProvince&id=3) 

ซึ่งมีบริษัทที่รับเก็บขนมูลฝอยติดเชื อในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์เพ่ือไปก้าจัด ได้แก่  
1. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ส.เรืองโรจน์ สระบุรี เลขที่ 75/1 ม.2 ต้าบลสร้างโสก อ้าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
2. บริษัทโชติฐกรณ์พิบูลย์ จ้ากัด เลขท่ี 196/157 ม.1 ต้าบลนครสวรรค์ตก อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค ์
โดยมูลฝอยติดเชื อของจังหวัดนครสวรรค์ที่จ้างเอกชนเก็บขนและน้าไปก้าจัดโดยการเผาในเตาเผาที่ได้

มาตรฐาน จ้านวน 2 แห่ง คือ เตาเผาขยะบริษัทโชติฐกรณ์พิบูลย์ จ้ากัด จ.นครสวรรค์ และเตาเผาขยะนิคม
อุตสาหกรรมบางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์,2564 
 
สถานการณ์ด้านคุณภาพอากาศ 
         คุณภำพอำกำศในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์มักพบปัญหำปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) และขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) เกินมำตรฐำนที่ก ำหนด ในช่วงฤดูกำรเก็บเกี่ยวผลิตผลทำง
กำรเกษตร ช่วงเดือน ธันวำคม-เมษำยน ของทุกปี 
ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม –  1 พฤษภำคม 2564 พบว่ำ
มีปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในช่วง 18 - 67 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร โดยมี
จ ำนวนวันที่เกินมำตรฐำน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์ เมตร รวมทั้งสิ้น 15 วัน ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมกรำคม 
จ ำนวน 6 วัน (วันที่ 16-17,21,2 ,27และ29) เดือนกุมภำพันธ์ จ ำนวน 5 วัน (วันที่ 2- ,2 , และ 27-28) เดือน
มีนำคม จ ำนวน 2 วัน (วันที่ 1 และ  1) เดือนเมษำยน จ ำนวน 2 วัน (วันที่ 1 และ 2) (รูปที่ 1) และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ.256  ในช่วงเวลำเดียวกันพบว่ำมีจ ำนวนวันที่เกินมำตรฐำนลดลงจ ำนวน 16 
วัน (รูปที่ 2) ซึ่งแนวโน้มของปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พบว่ำในช่วงเดือน มกรำคม 
– มีนำคม พบว่ำมีปริมำณฝุ่น PM2.5 สูง และเกินมำตรฐำนในบำงวัน ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมและกำรเกิดจุด 
Hotspot ที่พบว่ำเกิดมำกในพ้ืนที่เกษตรกรรมและเขต สปก. ที่มีกำรเผำเพ่ือปรับพ้ืนที่หลังฤดูกำลเก็บเกี่ยวใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม แต่เมื่อเข้ำสู่เดือนเมษำยนพบว่ำมีปริมำณฝุ่นลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งมำจำกพำยุฤดูร้อน เกิดฝนตก
ในพ้ืนที ่
  
 
 



๖๕ 
 

 

 
รูปที่ 1 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

(วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564) 
 
 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ และ๑๐ ไมครอนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เกินมาตรฐานที่ก าหนด 

ปีงบประมาณ จ านวนวันที่มีปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน        

เกินมาตรฐาน (วัน) 

จ านวนวันที่มีปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน        

เกินมาตรฐาน (วัน) 
๒๕๕๖ ๑๖ ยังไม่มีเครื่องมือตรวจวัด 
๒๕๕๗ ๒๘ ยังไม่มีเครื่องมือตรวจวัด 
๒๕๕๘ ๑๒ ยังไม่มีเครื่องมือตรวจวัด 
๒๕๕๙ ๑๒ ยังไม่มีเครื่องมือตรวจวัด 
๒๕๖๐ ๑ ยังไม่มีเครื่องมือตรวจวัด 
๒๕๖๑ ๖ ยังไม่มีเครื่องมือตรวจวัด 
๒๕๖๒ ๕ ๑๗ 
๒๕๖๓ - ๓๔ 
2564 - 15 

      ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์,๒๕๖๓ 
 
 
 



๖๖ 
 

 

 
รูปที่ 2 เปรียบเทียบจ้านวนวันที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเกินมาตรฐาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2564 
ผลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) 

จ้านวนจุดความร้อนในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์รายวันตั งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 
พบจุดความร้อนในช่วง 3 – 77 จุด (รูปที่ 3)  มีจ้านวนจุดความร้อนสะสมทั งสิ น 2,550 จุด คิดเป็น ร้อยละ 
53.2 จากจ้านวนที่เกิดในปี 2563 (4,753 จุด)  ซึ่งลดลงได้ร้อยละ 46.8 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องลด
ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 (3,835 จุด) โดยพบมากในฝั่งตะวันออกของจังหวัด ในพื นที่อ้าเภอไพศาลี หนองบัว 
และท่าตะโกตามล้าดับ (รูปที่ 4) พื นที่ที่พบจุดความร้อนสูงสุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ พื นที่เกษตรกรรม เขต 
สปก. และ พื นที่ชุมชนอื่นๆ (รูปที่ 5) ซึ่งพื นที่นั นส่วนมากมีการใช้ที่ดินในการปลูกข้าวและ อ้อยเป็นส่วนมาก   
 

 
รูปที่ 3 จ้านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึ นรายวัน ในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

(วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 

 
รูปที่ 4  จุดความร้อนสะสม (Hotspot) ที่เกิดขึ นในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

(วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564) 
 
 

 
 

รูปที่ 5  จ้านวนจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ที่เกิดขึ นในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์จ้าแนกตามพื นที่ 
(วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564) 

 



๖๘ 
 

 

 
สำเหตุ 
                 จากการที่จังหวัดนครสวรรค์ประสบปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง มากขึ นในช่วง 2 – 3 
ปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื นที่เกษตรกรรมและเขต สปก เช่น การเผาตอซังข้าวในช่วงหลังการ
เก็บเกี่ยวเพ่ือเตรียมการเพาะปลูก การเผาอ้อยในช่วงการเก็บเกี่ยว การเผาต้นและเปลือกข้าวโพด เพราะ                
เห็นว่าการเผาเป็นวิธีการที่คุ้มค่าท่ีสุด ต้นทุนต่้า ท้าได้ง่ายและใช้เวลาน้อย และส่วนสาเหตุในพื นที่ป่าสงวนและ
ป่าชุมชน มีบางส่วนลุกลามเข้าในเขตป่าชุมชน 
 
 
 
 

ข้อมูลเชิงสถิติที่ส ำคัญเชิงพื้นที่ 
       ๑๗)   กำรเกษตรกรรม 
               กำรใช้พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่นำ รองลงมำเป็นพืชไร่ และพืชยืนต้น/ไม้ผล  

                         ตำรำงกำรใช้ที่ดินท ำกำรเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ (ไร่) 
ปี รวม ที่นำ พืชไร่ พืชยืน

ต้นและ
ไม้ผล 

สวนผัก
และไม้
ดอก 

อ่ืนๆ 

๒๕๕๗ ๔,๓๘๐,๖๐๐  ๒,๖๔๓,๙๑๐  ๑,๔๕๙,๒๖๕  ๘๒,๓๓๐  ๒๘,๙๘๖  ๑๖๖,๑๐๙  
๒๕๕๘ ๔,๓๘๓,๕๗๙ ๒,๖๔๒,๗๗๒ ๑,๔๖๓,๑๔๙ ๘๒,๔๙๑ ๒๘,๙๗๕ ๑๖๖,๑๙๒ 
๒๕๕๙ ๔,๓๘๒,๓๕๔ ๒,๖๔๓,๒๕๓ ๑,๔๖๑,๖๐๑ ๘๒,๔๔๖ ๒๙,๐๒๑ ๑๖๖,๐๓๔ 
๒๕๖๐ ๔,๓๘๒,๙๕๘ ๒,๖๔๓,๙๕๖ ๑,๔๖๑,๖๗๐ ๘๒,๓๙๙ ๒๘,๘๖๒ ๑๖๖,๐๗๑ 
๒๕๖๑ ๔,๓๘๑,๘๘๗ ๒,๖๔๒,๗๐๑ ๑,๔๖๑,๘๒๑ ๘๒,๔๑๕ ๒๘,๘๗๓  ๑๖๖,๐๗๗ 
๒๕๖๒ ๔,๓๘๒,๗๑๔ ๒,๖๔๓,๑๕๓ ๑,๔๖๒,๒๔๔ ๘๒,๔๒๘ ๒๘,๘๕๖ ๑๖๖,๐๓๓ 

      ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  ข้อมูลเดือน มกรำคม ๒๕๖๔ 
               พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ได้แก่  
 ๑ . ข้ำวนำปี  จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที ่ส ำคัญ ของจังหวัดนครสวรรค์ มีพื ้นที ่เพำะปลูกข้ำว               
ทุกอ ำเภอ แต่อ ำเภอที ่มีพื ้นที ่เพำะปลูกมำกในล ำดับต้นๆ ได้แก่ อ ำเภอบรรพตพิสัย,ท่ำตะโก,หนองบัว
,ลำดยำว และ ชุมแสง ซึ่งมีกำรเพำะปลูกข้ำวพันธุ์ที ่ทำงรำชกำรส่งเสริม เช่น พันธุ์ชัยนำท  ๑ , กข. ๓๑,               
กข. ๔๑ และ ขำวดอกมะลิ ๑๐๕ เป็นหลัก ประกอบกับสภำพภูมิอำกำศ และ ศักยภำพของดินเอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรเพำะปลูกข้ำวพื ้นที ่ปลูกข้ำวอยู ่ในเขตอำศัยน้ ำฝนและเขตชลประทำน ผลผลิตเฉลี ่ยอยู ่ในเกณฑ์ดี              
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภำพแวดล้อม เช่น ฝนแล้ง น้ ำท่วม และศัตรูพืช 
 ๒ . ข้ำวนำปรัง จ ังหวัดนครสวรรค์ มีพื ้นที ่ปลูกข้ำวนำปรัง ซึ ่งจะท ำกำรเพำะปลูกตั ้งแต่               
เดือนพฤศจิกำยนถึงเมษำยนของทุกปี พื้นที่เพำะปลูกในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปริมำณน้ ำที่จะใช้ในกำรเพำะปลูก 
แหล่งน้ ำที ่ใช ้ในกำรเพำะปลูก ได ้แก่ เขตชลประทำน ส ูบน้ ำด ้วยไฟฟ ้ำ  และ น้ ำบำดำล อ ำเภอที ่มี              
กำรเพำะปลูกมำกในล ำดับต้น ได้แก่ อ ำเภอบรรพตพิสัย,ชุมแสง,ตำคลี,ท่ำตะโก,ลำดยำว และอ ำเภอ               
เมืองนครสวรรค์ ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี 



๖๙ 
 

 

 ๓. อ้อยโรงงำน จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่เพำะปลูกอ้อยโรงงำนอยู่ในล ำดับต้น ๆ ของประเทศ 
ทั ้งนี ้ เนื ่องจำกมีโรงงำนแปรรูป (โรงำนน้ ำตำล) ที ่ใหญ่ที ่ส ุดในระดับประเทศ ตั ้งอยู ่ในเขตจังหวัดและ             
มีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรเพำะปลูกร่วมกันระหว่ำงภำครำชกำรและเอกชน ทั ้งในเรื ่องของกำรใช้พันธุ์ดี       
และปฏิบ ัต ิด ูแลพันธุ ์ที ่ใช ้ในกำรเพำะปลูก ได้แก่ พ ันธุ ์ขอนแก่น ๓ ซึ ่งเป ็นพันธุ ์ของทำงรำชกำร และ               
พันธุ์ LK - ๒- ๑๑ ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  
อยู่ในเกณฑ์ที่รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ควำมหวำน    (ค่ำ CCS) อ ำเภอที่มีพื้นที่เพำะปลูกมำกในล ำดับต้น ๆ  ได้แก่ 
อ ำเภอตำคลี,ตำกฟ้ำ,พยุหะคีรี และ อ ำเภอแม่เปิน 
 ๔. มันส ำปะหลัง  จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังอยู่ในล ำดับต้นๆ ในเขต
ภำคเหนือรองจำกจังหวัดก ำแพงเพชร พันธุ ์ที ่ใช ้เพำะปลูก ได้แก่ ระยอง  ๑๑ , ระยอง ๕ , ระยอง ๗ ,             
ห้วยบง ๖๐ , ห้วยบง ๘๐ และเกษตรศำสตร์ ๕๐ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ทำงรำชกำรส่งเสริมและเหมำะสมที่จะใช้ปลูก
ในเขตพื้นที่จังหวัด ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง อ ำเภอที่มีกำรเพำะปลูกมำก 
ได้แก่ อ ำเภอแม่วงก์,ไพศำลี,ลำดยำว,หนองบัว,ชุมตำบง และ แม่เปิน  
 
แนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของจังหวัดนครสวรรค์  
 ๑. ด้ำนกำรเพำะปลูกข้ำว  มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชำวนำมีกำรรวมกลุ่มจัดตั้ง
เป ็นศ ูนย ์ข ้ำวช ุมชนในระด ับ พื ้นที ่ ตั ้งแต ่ ป ี พ .ศ . ๒๕๔๓  เป ็นต ้นมำ เพื ่อ ให ้เก ิดกลุ ่ม เคร ือข ่ำย                                
ในกำรแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด ้ำนกำรเพำะปลูกและปัจจัยกำรผลิต โดยมีศูนย์ข้ำวชุมชนในระดับจังหวัด             
รวมทั้งสิ ้น ๒๒๗ ศูนย์ สมำชิกรวม ๕,๐๐๐ คน ในพื้นที ่ ๑๕ อ ำเภอ มีกำรสนับสนุนให้ศูนย์ข้ำวชุมชน             
ม ีกำรผล ิต เมล ็ดพ ันธ ์ข ้ำวพ ันธุ ์ด ีกระจ ำยสู ่สมำช ิก เพื ่อแก ้ไขป ัญหำกำรขำดแคลนเมล ็ดพ ันธุ ์ข ้ำว                     
ทั้งนี้ โดยกำรสนับสนุนงบประมำณจำกทำงรำชกำรโดยเฉพำะงบพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในด้ำนปัจจัย
กำรผลิตและกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นกำรพัฒนำเกษตรกรให้เป็นผู้ผลิตและด ำเนินธุรกิจ            
ด้ำนเมล็ดพันธุ ์ข้ำวเพื ่อสร้ำงมูลค่ำเพิ ่มให้แก่ผลผลิต รวมทั ้งพัฒนำคุณภำพผลผลิตข้ำวให้ได้มำตรฐำน                
ตำมระบบ GAP เพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน(AEC) ในอนำคตต่อไป 
 ๒. ด้ำนกำรเพำะปลูกอ้อยโรงงำน  มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีกำรเพำะปลูก
อ้อยโรงงำน ที ่มีปริมำณและคุณภำพเพื่อแปรรูปเป็นน้ ำตำลทรำยและวัสดุอื่น รวมทั ้งเป็นกำรส่งเสริม            
เพ่ือให้เป็นพืชพลังงำนทดแทนในอนำคต ทั้งนี้ โดยกำรสนับสนุนจำกทำงภำครำชกำรและเอกชน(โรงงำน)  
ในกำรส ่งเสร ิมให ้เกษตรกรผู ้ปล ูกอ ้อยโรงงำนม ีกำรใช ้ต ้นพ ันธุ ์ด ี กำรป ้องก ันก ำจ ัดแมลงศ ัตรูอ ้อย                 
และกำรรวมกลุ ่มเพื ่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยงบประมำณพัฒนำจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด เพื ่อมุ ่งเน้น                
ในกำรเพิ ่มปริมำณผลผลิตต่อไร ่ และคุณภำพ โดยเฉพำะเปอร์เซ ็นต์ควำมหวำน (CCS) และรณรงค์                
ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ด้ำนกำรเพำะปลูกมันส ำปะหลัง  มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีกำรเพำะปลูก
มันส ำปะหลังในเขตพื้นที่ไร่ เพื่อเป็นพืชอำหำรและพืชพลังงำนทดแทนในอนำคต มีกำรรวมกลุ่มเกษตรกร 
เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้พันธุ ์ด ีที ่เหมำะสมกับสภำพพื้นที ่ กำรป้องกันก ำจัดศัตรูมันส ำปะหลัง
โดยเฉพำะเพลี้ยแป้ง กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรระบบน้ ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และแนะน ำ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ทั้งนี้ โดยกำรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนปัจจัยกำรผลิต 
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี จำกงบพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
 
 



๗๐ 
 

 

ตำรำงแสดงข้อมูลกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ฤดูกำลผลิต ปี ๒๕๖๔/๖๕ 

ที่ ชนิดพืช 
พื้นที่ปลูก จ ำนวนเกษตรกร ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวม 

(ไร่) (ครัวเรือน) ต่อไร่(กิโลกรัม) (ตัน) 

๑ ข้ำวนำปี  ๒,๖๒๑,๒๔๐ ๙๙,๗๕๔ ๖๗๔ ๑,๖๒๔,๗๘๐ 

๒ ข้ำวนำปรัง  ๓๔๖,๓๖๙ ๑๕,๐๓๐ ๗๕๙ ๒๖๒,๘๙๔ 

๓ อ้อยโรงงำน  ๓๐๗,๕๓๓ ๑๑,๓๓๓ ๙,๓๓๙ ๔,๘๔๖,๙๔๑ 

๔ มันส ำปะหลัง  ๕๔๗,๔๒๘ ๒๘,๖๙๐ ๓,๐๒๕ ๑,๐๗๙,๕๖๘ 

๕ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูฝน)  ๒๙๔,๘๗๖ ๑๓,๒๘๗ ๙๒๖ ๓๔๑,๙๗๖ 

๖ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูแล้ง)  ๗๖,๒๐๘ ๔,๒๑๖ ๑,๐๕๘ ๘๐,๖๒๘ 

๗ ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูฝน) ๒๒,๔๘๕ ๑,๖๖๑ ๑๒๕ ๕,๖๙๕ 

๘ ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูแล้ง) ๒๔,๗๙๑ ๑,๔๔๑ ๑๔๕ ๓,๓๓๕ 

๙ ยำงพำรำ ๖,๖๗๘ ๒๖๔ ๑๖๘ ๗๐๔ 

๑๐ ไม้ผล ๒๐,๒๔๘ ๕,๔๙๒ - - 

๑๑ พืชผัก ๑๒,๓๐๙ ๓,๒๗๘ - - 

๑๒ ไม้ดอก ๒,๐๘๒ ๑,๒๔๘ - - 
ที่มำ  : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครสวรรค์           

สภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดนครสวรรค์  ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕   
          จังหวัดนครสวรรค์ มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญ ได้แก่  ข้าว, อ้อยโรงงาน, มันส้าปะหลัง และข้าวโพด
เลี ยงสัตว์ ซึ่งสามารถสรุปพื นที่เพาะปลูกพืช ในปี ๒๕๖๔/๖๕  ดังนี  

ที่ ชนิดพืช 
พื้นที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
จ านวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
ผลผลิตที่คาดว่า 
จะได้รับ (ตัน) 

๑ ข้าวนาปี ๒,๖๒๑,๒๔๐ ๙๙,๗๕๔ ๑,๖๘๗,๑๓๙ 
๒ อ้อยโรงงาน ๓๐๗,๕๓๓ ๑๑,๓๓๓ ๓,๖๙๑,๖๔๐ 
๓ มันส้าปะหลัง ๕๔๗,๔๒๘ ๒๘,๖๙๐ ๑,๔๑๓,๕๓๗ 
๔ ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ๒๙๔,๘๗๖ ๑๓,๒๘๗ ๓๐๒,๒๐๙ 

โดยแบ่งตำมลักษณะภูมิประเทศ 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 

โซนที่ ๑   ตอนกลำงของจังหวัด ประกอบด้วย อ ำเภอเมือง บรรพตพิสัย เก้ำเลี้ยว ชุมแสง ท่ำตะโก 
โกรกพระ และพยุหะคีรี 

ที่ ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 
จ านวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
ผลผลิตที่คาดว่าจะ

ได้รับ (ตัน) 
๑  ข้าว ๑,๔๗๐,๕๕๑ ๕๔,๙๙๓ ๙๔๘,๔๓๕ 
๒  อ้อยโรงงาน ๑๑๓,๒๕๐ ๔,๗๒๔ ๙๐๗,๓๒๐ 
๓  มันส้าปะหลัง ๗๒,๘๑๗ ๔,๖๐๘ ๑๖๙,๕๕๑ 
๔  ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ๗๘,๒๘๓ ๓,๙๘๘ ๘๕,๒๖๑ 

 
โซนที่ ๒   ด้ำนทิศตะวันออกของจังหวัด  ประกอบด้วย  อ ำเภอหนองบัว  ไพศำลี  ตำกฟ้ำ  และตำคลี       

ที่ ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 
จ านวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
ผลผลิตที่คาดว่า 
จะได้รับ (ตัน) 

 ๑  ข้าว ๗๓๔,๒๖๕ ๒๙,๒๘๘ ๔๘๘,๔๙๑ 
 ๒  อ้อยโรงงาน ๑๑๑,๑๖๙ ๓,๙๖๗ ๑,๓๙๔,๗๘๐ 
 ๓  มันส้าปะหลัง ๒๓๙,๔๙๔ ๑๒,๖๙๐ ๕๙๙,๑๒๑ 
 ๔  ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ๑๗๙,๖๗๔ ๗,๒๘๔ ๒๐๗,๑๔๘ 

 
โซนที่ ๓  ด้ำนทิศตะวันตกของจังหวัด  อยู่ในเขตอ ำเภอลำดยำว  แม่วงก์ แม่เปิน และชุมตำบง   

ที่ ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 
จ านวนเกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ผลผลิตที่คาดว่า 
จะได้รับ (ตัน) 

 ๑  ข้าว  ๔๑๖,๔๒๓ ๑๗,๕๓๓  ๒๕๐,๒๑๑ 
 ๒  อ้อยโรงงาน ๘๓,๑๑๔ ๒,๖๔๒ ๑,๓๘๙,๕๔๐ 
 ๓  มันส้าปะหลัง ๒๓๔,๙๖๓ ๑๑,๙๙๒ ๖๙๘,๖๐๐ 
 ๔  ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ๓๖,๙๓๕ ๒,๓๔๔ ๖๒,๕๒๗ 

ตำรำงพื้นที่เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจและผลิตเฉลี่ยที่ส ำคัญ ๕ ชนิด ปีกำรเพำะปลูก ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓                   

พืชเศรษฐกิจ 

๒๕๖๑/๖๒ ๒๕๖๒/๖๓ ๒๕๖๓/๖๔ 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิต 
เฉลี่ย 

 ( ก.ก. ต่อไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
เฉลี่ย 

 ( ก.ก. ต่อไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
เฉลี่ย 

 ( ก.ก. ต่อไร่) 

๑. ข้ำวนำป ี ๒,๔๑๘,๘๓๕ ๗๐๔ ๒,๓๗๖,๓๕๒ ๖๖๔ ๒,๔๑๐,๖๕๔ ๖๗๔ 

๒. ข้ำวนำปรัง                     ๘๒๐,๐๗๕ ๗๕๒ ๕๓๕,๓๖๖ ๗๐๒ ๓๔๖,๓๖๙ ๗๕๙ 

๓. อ้อยโรงงำน ๘๔๑,๔๑๗ ๑๒,๗๐๕ ๕๖๗,๐๙๑ ๑๒,๕๕๐ ๕๑๙,๐๐๐ ๙,๓๓๙ 

๔. มันส ำปะหลัง ๘๓๖,๗๑๐ ๓,๕๓๖ ๓๕๖,๘๘๒ ๓,๐๒๕ ๔๘๐,๑๔๔ ๓,๐๒๕ 

๕. ข้ำวโพดเลี้ยงสตัว ์ ๒๘๗,๗๒๑ ๑,๐๘๕ ๒๘๙,๓๑๗ ๘๗๕ ๓๖๙,๓๐๕ ๙๒๖ 

รวม ๕,๒๐๔,๗๕๘  ๔,๑๒๕,๐๐๘  ๔,๑๒๕,๔๗๒  
ที่มำ : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔   



๗๒ 
 

 

    ตารางผลผลิตรวมและมูลค่าผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๕ ชนิด ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

พืชเศรษฐกิจ 

๒๕๖๐/๖๑ ๒๕๖๑/๖๒ ๒๕๖๒/๖๓ ๒๕๖๓/๖๔ 

ผลผลติรวม 
(ตัน) 

คิดเป็นมลูค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ผลผลติรวม 
(ตัน) 

คิดเป็นมลูค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ผลผลติรวม 
(ตัน) 

คิดเป็นมลูค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

 ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

คิดเป็นมลูค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

๑. ข้ำวนำป ี ๑,๘๑๔,๑๒๖ ๑๑,๗๙๑.๘๒ ๑,๗๔๖,๙๑๒ ๑๖,๑๙๓.๘๗ ๑,๖๘๗,๑๓๙ ๑๓,๑๙๓.๐๐ ๑,๖๒๔,๗๘๐ ๑๓,๐๙๕.๐๐ 

๒. ข้ำวนำปรัง ๕๗๔,๐๓๑ ๓,๔๔.๑๙๑ ๓๔๓,๖๑๔ ๒,๓๓๖.๕๗ ๓๗๕,๘๒๖  ๒,๗๐๒.๐๐  ๒๖๒,๘๙๔ ๒,๐๒๙.๐๐ 

๓. อ้อยโรงงำน ๙,๒๕๕,๕๘๗ ๘,๓๓๐.๐๓ ๗,๖๘๐,๑๒๗ ๕,๗๖๐.๐๙ ๗,๑๑๖,๙๙๒  ๖,๕๐๖.๐๐  ๔,๘๔๖,๙๔๑ ๔,๐๒๒.๐๐ 

๔. มันส ำปะหลัง ๓,๓๔๖,๘๔๐ ๖,๖๙๓.๖๘ ๙๔๙,๒๒๑ ๒,๐๖๙.๓๐ ๑,๔๑๓,๕๓๗  ๒,๑๐๕.๐๐  ๑,๐๗๙,๕๖๘ ๒,๕๖๙.๐๐ 

๕. ข้ำวโพดเลี้ยงสตัว ์ ๒๑๕,๗๙๐ ๑,๐๗๘.๙๕ ๓๐๒,๔๑๖ ๑,๙๙๕.๙๔ ๓๓๒,๒๐๙  ๑,๗๑๙.๐๐  ๓๔๑,๙๗๖ ๒,๕๕๗.๐๐ 

รวม ๑๕,๒๐๖,๓๗๔ ๓๑,๓๓๘.๖๖ ๑๑,๐๒๒,๒๙๐ ๒๘,๓๕๖.๐๐ ๑๐,๙๒๕,๗๐๓ ๒๖,๒๒๕.๐๐ ๘,๑๕๖,๑๕๙ ๒๔,๒๗๕.๐๐ 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕   

 
        ๑๘) กำรประมง 

จังหวัดนครสวรรค์ มีความพร้อมทางด้านการประมงเป็นอย่างมากเนื่องจากมีแหล่งน ้าสายส้าคัญ            
ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น ้าปิง แม่น ้าวัง แม่น ้ายม และแม่น ้าน่าน ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น ้าเจ้าพระยา และมีบึง 
น ้าจืดขนาดใหญ่ ๑ แห่ง คือ บึงบอระเพ็ด และมีแหล่งน ้าส้าหรับเพ่ิมศักยภาพการผลิตสัตว์น ้า  จ้านวน               
๑,๔๐๑ แห่ง 

การเพาะเลี ยงปลาส่วนใหญ่ในเขตพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ คือ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ และอ้าเภอ
ชุมแสง ชนิดสัตว์น ้าที่เพาะเลี ยง ได้แก่ ปลาดุก ปลาสวาย ปลานิล และปลาทับทิม เป็นต้น โดยมีสัตว์น ้าที่ต้อง
ขออนุญาตตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี ยง จระเข้ จ้านวน             
๒๙ ราย ปลาตะพัด จ้านวน ๗ ราย ปลาเสือตอ จ้านวน ๑ ราย 

รายการสัตว์น้ าที่ท ารายได้สูงสุด ๓ อันดับแรกของจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชนิดสัตว์น้ ำ จ ำนวน

ฟำร์ม 
(รำย) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ปริมำณกำรผลิต             

(ตัน) 
มูลค่ำ 

(พันบำท) 
รำคำเฉลี่ย
(บำท/กก.) 

ผลผลิต
เฉลี่ย/ไร่/ปี 

(กก.) 
ปลำนิล ๒,๙๗๕ ๕,๔๓๖.๓๙ ๒๑๒,๓๙๙.๗๖ ๓๙.๐๗ ๑,๒๗๔.๙๔ 
ปลำดุก ๑,๖๗๔ ๔,๑๖๕.๔๐ ๑๖๙,๒๘๑.๘๗ ๔๐.๖๔ ๑,๘๘๑.๗๒ 
ปลำสวำย ๑,๖๖๐ ๑,๐๘๘.๔๖ ๔๒,๒๙๗.๗๓ ๓๘.๘๖ ๓๕๕.๑ 
โดย ส้านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลข้อมูลประมาณการณ์ ณ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ (อ้างอิงจาก             
การส้ารวจสถิติประมงปี ๒๕๖๓) 
 
         มูลค่ำและปริมำณสัตว์น้ ำจืดที่จับได้ในจังหวัดนครสวรรค์ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ มีแนวโน้ม
ลดลง  รำคำสัตว์น้ ำจืดที่จับได้จำกธรรมชำติของจังหวัดนครสวรรค์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ ำนวน ๓๕.๘๘ บำท
ต่อกิโลกรัม รำคำต่ ำที่สุดในภำคเหนือ ซึ่งรำคำเฉลี่ยในภำคเหนือจ ำนวน ๕๑.๗๓ บำทต่อกิโลกรัม รำคำเฉลี่ย
ทั่วประเทศจ ำนวน ๖๐.๒๒ บำทต่อกิโลกรัม โดยจังหวัดนครสวรรค์มีรำคำสัตว์น้ ำจืดที่จับได้จำกธรรมชำติ        



๗๓ 
 

 

ต่ ำที่สุดล ำดับ ๗ ของประเทศ จังหวัดซึ่งมีรำคำสัตว์น้ ำจืดที่จับได้จำกธรรมชำติต่ ำกว่ำจังหวัดนครสวรรค์     
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี นครนำยก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และจังหวัดรำชบุรี  
มูลค่ำและปริมำณสัตว์น้ ำจืดที่จับได้จำกธรรมชำติ ทั่วประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่ำง           
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มูลค่ำสัตว์น้ ำจืดที ่จ ับได้
จำกธรรมชำติ  
ทั่วประเทศ (บำท) 

๗,๐๑๔,๐๗๘,๖๗๐ ๗,๔๖๓,๖๙๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

มูลค่ำสัตว์น้ ำจืดที ่จ ับได้
จำกธรรมชำติ  
นครสวรรค์ (บำท)/% 

๑๑๖,๒๖๕,๖๖๐ 
๑.๖๖% 

๑๐๔,๐๔๒,๕๖๐ 
๑.๓๙% 

๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๑.๔% 

 
ปริมำณสัตว์น้ ำจืดที่จับได้
จำกธรรมชำติ  
ทั่วประเทศ (ตัน) 

๑๑๖,๔๖๕.๐๒ ๑๑๖,๘๕๐.๒๑ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

ปริมำณสัตว์น้ ำจืดที่จับได้
จำกธรรมชำติ 
นครสวรรค์ (ตัน)/% 

๓,๒๔๐.๗๑ 
๒.๗๘% 

๒,๐๗๖.๕๓ 
๑.๗๕% 

๒,๑๐๐ 
๑.๗๕% 

ที่มำ :กลุ่มสถิติกำรประมง กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรประมงกรมประมง, สถิติผลกำรจับสัตว์น้ ำจืดจำก
ธรรมชำติ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
 
      ๑๙) กำรปศุสัตว์ 
               ลักษณะกำรเลี้ยงสัตว์ แบ่งเป็น  ๓ ลักษณะ คือ 
     ๑.  สัตว์ใหญ่  ได้แก่  โค  กระบือ 
     ๒.  สัตว์เล็กได้แก่  สุกร  แพะ  แกะ 
     ๓.  สัตว์ปีกได้แก่   ไก่เนื้อ   ไก่พ้ืนเมือง  ไก่ไข่  และ  เป็ดไข่ 
  ๑. สัตว์ใหญ่ 
   ส่วนใหญ่จะเป็นกำรเลี้ยงโคเนื้อ  เลี้ยงมำกอยู่ในอ ำเภอไพศำลี  อ ำเภอหนองบัว  อ ำเภอพยุหะ
คีรี  อ ำเภอตำกฟ้ำ อ ำเภอตำคลี  ลักษณะกำรเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นกำรเลี้ยงปล่อยตำมพื้นที่สำธำรณะและที่ว่ำง
เปล่ำเป็นกำรเลี้ยงแบบเกษตรกรรำยย่อย  ประมำณ  ๓๐  ตัว  ต่อรำย  แบ่งเป็นกำรเลี้ยง แม่โคเนื้อเพ่ือผลิต
ลูก และเลี้ยงโคเพศผู้เพื่อขุน  อย่ำงละเท่ำๆกันส่วนใหญ่เป็นกำรปล่อยเลี้ยงตำมพื้นที่สำธำรณะ  และที่ว่ำง
เปล่ำ ปัจจุบันมีกำรปรับเปลี่ยนกำรเลี้ยง เป็นกำรรวมกลุ่มกันมำกขึ้น เนื่องจำกมีกำรส่งเสริมตำมนโยบำย
รัฐบำล 
   กำรเลี ้ยงโคนม  ม ีอยู ่ในอ ำเภอตำกฟ ้ำ เป ็นกำรลี ้ยงแบบเกษตรกรรำยย่อย ประมำณ                     
๑๐ -  ๓๐  ตัว/รำย  และต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์   



๗๔ 
 

 

   กำรเลี้ยงกระบือ  มีกำรเลี ้ยงประปรำยมีเหลืออยู ่จ ำนวนน้อย มีอยู่ในอ ำเภอโกรกพระ และ
อ ำเภอลำดยำว  เป็นกำรเลี้ยงแบบเกษตรกรรำยย่อย  ปัจจุบันเริ่มมีกำรรวมกลุ่มเพื่อรองรับนโยบำยส่งเสริม
ของรัฐบำล 
 
   แนวโน้มกำรเลี้ยงสัตว์ใหญ่  ในปี  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
                กำรเลี้ยงโคเนื้อ มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นเนื่องจำกมีกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อตำมนโยบำยของ
รัฐบำล โดยมีสินเชื่อดอกเบี้ยถูก และตลำดโคเนื้อในต่ำงประเทศเป็นตัวเสริม แต่ยังมีปัญหำเรื่องแรงงำน และ
พื ้น ที ่ป ล ูกห ญ ้ำอ ำห ำรส ัต ว ์ ส ถ ำน ก ำร ณ ์โรค ที ่เก ิด จ ำก เชื ้อ ไว ร ัส  Lumpy skin  disease virus                          
ก่อโรคลัมปีสกิน  เริ่มเมื่อวันที่ ๒๓  มิถุนำยน  ๒๕๖๔  ได้ด ำเนินกำรจัดทีมสัตวแพทย์  เจ้ำพนักงำนสัตวบำล  
ลงพื้นที่เข้ำช่วยเหลือด้ำนกำรรักษำ ส ำรวจควำมเสียหำย เพื่อชดเชยให้แก่เกษตรกร  ก ำจัดกำร  กำรเข้ำท ำ
วัคซีน เพ่ือป้องกันโรคเป็นต้น  
   กำรเลี้ยงโคนม  มีแนวโน้มคงตัวไม่มีกำรขยำยพื้นที่เลี ้ยงเพิ่มขึ้นเพรำะแหล่งรับซื้อน้ ำนมดิบ                     
มีอยู่ในพ้ืนที่จ ำกัด  กำรเลี้ยงโคนมจะคงตัวอยู่เฉพำะสมำชิกสหกรณ์โคนมเท่ำนั้น  
   กำรเลี้ยงกระบือ  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกมีกำรส่งเสริมตำมนโยบำยของรัฐ แต่ยังพบปัญหำ
ขำดแคลนสถำนที่ส ำหรับปล่อยเลี้ยง และเกษตรกรบำงส่วนเริ่มเลี้ยงใหม่เนื่องจำกรำคำจูงใจ 
  ๒.  สัตว์เล็ก 
   ส่วนใหญ่จะเป็นกำรเลี ้ยงสุกร  แพะ  แกะ  กำรเลี ้ยงสุกรจะเลี ้ยงกันอยู ่ทั ่วไปทุกอ ำเภอ                  
มีหนำแน่นที ่อ ำเภอบรรพตพิสัย  อ ำเภอท่ำตะโก  อ ำเภอตำกฟ้ำ  อ ำเภอชุมแสงและอ ำเภอโกรกพระ                  
กำรเลี ้ยงจะมีสองลักษณะคือเลี ้ยงแบบเกษตรกรรำยย่อยเลี ้ยงไม่เกิน  ๕๐  ตัว  และเลี ้ยงแบบฟำร์ม
มำตรฐำน  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีบริษัทสังกัดเพื่อรับประกันรำคำ  ส่วนกำรเลี้ยงแพะ  แกะ  จะมีหนำแน่นอยู่ที่ 
อ ำเภอไพศำลี  และอ ำเภอบรรพตพิสัย  ลักษณะกำรเลี้ยงจะเป็นกำรเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง  และกลับเข้ำคอกใน
ตอนเย็น  ปริมำณกำรเลี้ยงจะอยู่ที่ฝูงละประมำณ  ๕๐  -  ๑๕๐  ตัว 

   แนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เล็ก  ในปี  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
   กำรเลี้ยงสุกรในปัจจุบัน  จ ำนวนเกษตรกร รำยเล็ก - รำยย่อย  มีแนวโน้มกำรเลี้ยงลดน้อยลง 
เนื่องจำกปัญหำมลภำวะกลิ่น และเสียงรบกวนในชุมชน และกำรสูญเสียจำกกำรเลี้ยงเนื่องจำกกำรระบำด
ของโรคระบบสืบพันธุ์และระบบทำงเดินหำยใจสุกร (PRRS) โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) และโรคอหิวำต์
สุกร (CSF)  ซ่ึงปัญหำโรคระบำดดังกล่ำว ผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องเข้ำสู่ระบบฟำร์มมำตรฐำน เพื่อ
ยกระดับป้องกันโรค และเพิ่มกำรจัดกำรให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรค และป้องกันกำรเกิดมลพิษ
ลดกำรก่อเหตุร ำคำญต่อชุมชนใกล้เคียง และจ ำนวน รำยกลำง -  รำยใหญ่ มีแนวกำรเลี้ยงอยู่ในสภำวะคงที่ 
ไม่สำมำรถขยำยตัวได้ เนื่องจำกสภำวะโรคระบำด และสภำวะเศรษฐกิจ  
   กำรเลี ้ยงแพะ  แกะ  มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้น  เนื ่องจำกกำรใช้พื ้นที ่เลี ้ยงน้อย  ให้ผลผลิตเร็ว               
และมีกำรส่งไปขำยยังจังหวัดชำยแดนภำคใต้  และประเทศมำเลเซีย  นอกจำกนั ้นยังได้รับกำรส่งเสริม               
ตำมนโยบำยรัฐบำล 
  ๓.  สัตว์ปีก 
    ไก่เนื้อ  มีกำรเลี้ยงเป็นฟำร์มมำตรฐำน  มีบริษัทรับประกัน  กำรเลี้ยงหนำแน่นอยู่ตำมอ ำเภอ
ด้ำนทิศตะวันออก  ของจังหวัดนครสวรรค์  คือ  อ ำเภอตำคลี อ ำเภอตำกฟ้ำ อ ำเภอไพศำลี  อ ำเภอหนองบัว  
และอ ำเภอท่ำตะโก  ไม่มีกำรเลี้ยงแบบรำยย่อย 



๗๕ 
 

 

    ไก่พื้นเมือง  มีกำรเลี้ยงแบบไก่หลังบ้ำนคู่กับวิถีชีวิตของคนชนบท  จ ำนวนที่เลี้ยงจะมำกหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ  และสภำวะโรคระบำด  มักไม่มีกำรสุขำภิบำลและกำรป้องกันโรคที่ดี  
    ไก ่ไข ่  เป ็นกำรเลี ้ยงแบบระบบฟำร ์มมำตรฐำน  เลี ้ยงมำกอยู ่ในอ ำเภอบรรพตพ ิส ัย                 
อ ำเภอเมืองฯและอ ำเภอท่ำตะโก  เกษตรกรส่วนจะใหญ่สังกัดบริษัท 
     เป็ดไข่  ส่วนใหญ่เป็นกำรเลี้ยงแบบเป็ดไล่ทุ ่ง  มักมีกำรเลี ้ยงแบบเคลื ่อนย้ำยเปลี่ยนพื้นที่                  
อยู่เสมอ ตำมฤดูเก็บเกี่ยวข้ำวในนำ  ท ำให้มีปัญหำในกำรป้องกันโรคระบำดของทำงรำชกำร  เลี ้ยงมำก            
อยู่ในอ ำเภอบรรพตพิสัย  อ ำเภอชุมแสง  อ ำเภอเก้ำเลี้ยว  อ ำเภอโกรกพระ  และอ ำเภอเมืองนครสวรรค์   
 
        แนวโน้มการเลี้ยงสัตว์ปีก  ในปี  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
      ไก่เนื้อ  มีแนวโน้มชะลอตัว  แม้จะมีแนวทำงส่งออกในประเทศแถบยุโรปได้มำกขึ้น   
แต่เกษตรกรมีปัญหำในกำรลงทุน เพรำะต้องใช้ทุนสูง  และมีควำมเสี่ยงต่อโรคระบำด               
              ไก่พื้นเมือง  เนื่องจำกเป็นกำรเลี้ยงแบบไก่หลังบ้ำน  ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศและภำวะโรค
ระบำด  กำรเลี้ยงจึงคงตัว อยู่ในกลุ่มเกษตรกรรำยย่อยในชนบท ส่วนรำชกำรกลังเร่งส่งเสริมให้ปรับระบบ
กำรเลี้ยงเป็นระบบควบคุมควำมปลอดภัยโรคได้ดี  
      ไก่ไข่ เป็นแนวโน้มคงตัว เพรำะลงทุนฟำร์มมำตรฐำนใช้ทุนสูง และภำวะไข่ไก่ที ่ผ่ำนมำ                   
มีรำคำผันผวน  ขึ้นกับปัจจัยหลำยด้ำน 
     เป็ดไข่  มีแนวโน้มชะลอตัว กำรเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง  แม้จะมีกำรใช้ต้นทุนต่ ำและผลผลิตสูง   
แต่เนื่องจำกมีกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์และควบคุมโรคระบำดที่เข้มงวดของทำงรำชกำรท ำให้อัตรำ       
กำรขยำยตัวน้อย 
 

ตารางจ านวนปศุสัตว์ ปี  ๒๕๖๔ 

ล าดับ ชนิดสัตว์ จ านวนสัตว์ 
จ านวน

เกษตรกร 
คาดการณ์ปริมาณ

ผลผลิตต่อปี  (ตัว/ปี) 
มูลค่าสัตว์

เศรษฐกิจล้านบาท  

1 โคเนื อ 77,699 4,391 19,012 644.99 
2 โคนม 1,534 52 2,013 37.45 
3 กระบือ 8,925 740 981 40.63 
4 สุกร 184,345 1,901 260,205 1,954.14 
5 ไก่เนื อ 6,011,089 191 27,049,903 2,389.86 
6 ไก่ไข่ 1,323,212 3,074 370,499,360 1,063.33 
7 เป็ดเนื อ 9,298 181 298,420 43.74 
8 เป็ดไข่ 199,100 1,931 55,748,000 179.51 
9 แพะ 31,068 963 19,349 58.83 

10 แกะ 5,466 149 2,046 5.96 
ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน   ๒๕๖4 
 
 
 



๗๖ 
 

 

จ านวนทะเบียนผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส. ๒) 

ที่มา :  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 
จ านวนฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 

  ๒๐) พื้นที่ชลประทำน 

              พื ้นที ่ที ่อยู ่ในเขตชลประทำนครอบคลุมพื้นที ่ ๑ ,๒๙๕ ,๔๑๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๙                  
ของพื้นที ่ทั ้งจังหวัด มีโครงกำรชลประทำนในพื้นที ่ ๒๖๙ โครงกำร เป็นโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่                
๓ โครงกำร  โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง จ ำนวน ๑๖ โครงกำร อยู ่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง                 
ระบบส่งน้ ำ จ ำนวน ๒ โครงกำร ถ้ำด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำนอีกประมำณ ๘๐,๐๐๐ ไร่  
โครงกำรชลประทำนขนำดเล ็ก จ ำนวน ๑๘๘ โครงกำร  เนื ่องจำกควำมสูงของระดับน้ ำในแม ่น้ ำ                 
มีควำมแตกต่ำงกันมำก จึงมีโครงกำรสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำถึง ๖๒ โครงกำร ตำมพ้ืนที่ริมแม่น้ ำ 
 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน ล าดับ อ าเภอ จ านวน 
๑ อ.เมืองนครสวรรค์ ๑๑ แห่ง ๙ อ.ไพศาลี ๑ แห่ง 
๒ อ.โกรกพระ ๔ แห่ง ๑๐ อ.พยุหะคีรี ๒ แห่ง 
๓ อ.ชุมแสง ๓ แห่ง ๑๑ อ.ลาดยาว ๗ แห่ง 
๔ อ.หนองบัว ๑ แห่ง ๑๒ อ.ตากฟ้า - 
๕ อ.บรรพตพิสัย ๗ แห่ง ๑๓ อ.แม่วงก์ ๓ แห่ง 
๖ อ.เก้าเลี ยว ๑ แห่ง ๑๔ อ.แม่เปิน ๑ แห่ง 
๗ อ.ตาคลี ๙ แห่ง ๑๕ อ.ชุมตาบง ๑ แห่ง 
๘ อ.ท่าตะโก ๓ แห่ง รวม ๕๔ แห่ง 

ล าดับ ฟาร์ม จ านวน 
๑ ฟาร์มไก่เนื อ ๑๖๘ ฟาร์ม 
๒ ฟาร์มไก่ไข่ 8 ฟาร์ม 
๓ ฟาร์มสุกร ๘๕ ฟาร์ม 
๔ ฟาร์มโคนม ๓๓ ฟาร์ม 
๕ ฟาร์มโคเนื อ 3 ฟาร์ม 
๖ ฟาร์มแพะเนื อ ๑ ฟาร์ม 
๗ ฟาร์มแกะเนื อ ๑ ฟาร์ม 
๘ ฟาร์มเป็ดพันธุ์ ๑ ฟาร์ม 
๙ โรงฟัก ๑ ฟาร์ม 

๑๐ ฟาร์มผึ ง ๑ ฟาร์ม 
๑๑ ฟาร์มนกกระทา ๒ ฟาร์ม 

รวม ๓0๔ ฟาร์ม 



๗๗ 
 

 

ตำรำงจ ำนวนโครงกำรชลประทำนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล ำดับ ประเภท จ ำนวน
โครงกำร 

พื้นที่โครงกำร 
(ไร่) 

พื้นที่ชลประทำน 
(ไร่) 

ร้อยละ 
(ของจังหวัด) 

๑ โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ ๓ ๑๔๑,๕๗๖ ๑๓๕,๐๙๒ ๒.๒๕ 
๒ โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง ๑๖ ๔๗๓,๕๘๐ ๔๗๓,๕๘๐ ๗.๘๙ 
๓ โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก ๑๘๘ ๕๗๒,๖๕๐ ๕๗๒,๖๕๐ ๙.๕๕ 
๔ โครงกำรสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ๖๒ ๑๙๖,๒๐๐ ๑๑๔,๐๘๘ ๑.๙๐ 

 รวม ๒๖๙ ๑,๓๘๔,๐๐๖ ๑,๒๙๕,๔๑๐ ๒๑.๕๙ 

ที่มำ : โครงกำรชลประทำนนครสวรรค์  ณ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
    ๒๑)  ด้ำนอุตสำหกรรม 
   ความเคลื ่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที ่ส้าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ มีสาขาอุตสาหกรรม              
ที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม 
   ๑. อุตสาหกรรมอาหาร เป็นการประกอบกิจการที่น้าผลผลิตจากภาคเกษตร เช่น ผลิตผลจากพืช
สัตว์ และประมงมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหาร โดยอาศัยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารการถนอม
อาหาร รวมถึงกิจการเกี่ยวกับน ้าตาลซึ่งท้าจากอ้อย หรือพืชที่ให้ความหวาน กิจการเกี่ยวกับนม กิจการ       
ท้าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด การท้าอาหารผสมหรืออาหารส้าเร็จรูปส้าหรับสัตว์เลี ยง ปัจจุบันมี
จ้านวนโรงงาน จ้านวน ๖๒ โรงงาน มีจ้านวนเงินลงทุน ๓๒,๕๓๙,๘๖๕,๙๗๔ บาท และจ้านวนแรงงาน 
๓,๕๘๗ คน 
   ๒. อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นการประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชเป็นหลัก เช่น สีข้าว และท้า
มันเส้น รองลงมาได้แก่ กิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม ตามล้าดับ ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงาน จ้านวน            
๒๔๑ แห่ง มีจ้านวนเงินลงทุน ๑๐,๒๗๓,๓๒๙,๖๔๙ บาท และจ้านวนแรงงาน ๒,๕๖๔ คน 
   ๓. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นการประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ท้า
จากนม ประกอบด้วยก ิจการต ้ม กลั ่นหรือผสมสุรา ผล ิตเอท ิลแอลกอฮอล ์ที ่ผล ิตจากกากซ ัลไฟต์                     
ในการท้าเยื ่อกระดาษ กิจการเกี ่ยวก ับมอลต์หรือเบ ียร ์ ก ิจการเกี ่ยวกับน ้าดื ่ม น ้ าอ ัดลมหรือน ้าแร่                       
การให้บริการด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและโภชนาการ และการแปรรูปอาหาร ปัจจุบันมีจ้านวน
โรงงาน จ้านวน ๖ แห่ง มีจ้านวนเงินลงทุน ๖,๙๐๗,๘๐๓,๔๙๖ บาท และจ้านวนแรงงาน ๙๗๑ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 

ตำรำงจ ำนวนสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม เงินลงทุน และจ ำนวนแรงงำน ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

ที่ 
 

หมวด
อุตสาหกรรม 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
จ้านวน
สถาน

ประกอบ
การ 

(แห่ง) 

จ้านวนเงิน
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

จ้านวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

จ้านวน
สถาน

ประกอบกา
ร 

(แห่ง) 

จ้านวนเงิน
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

จ้านวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

จ้านวน
สถาน

ประกอบกา
ร 

(แห่ง) 

จ้านวนเงิน
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

จ้านวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

๑ อุตสาหกรรม
การเกษตร 

๒๖๑ ๙,๔๒๗.๖๙ ๒,๖๐๗ ๒๔๒ ๙,๙๖๐.๕๕ ๒,๓๕๖ ๒๔๑ ๑๐,๒๗๓.๓๒ ๒,๕๖๔ 

๒ อุตสาหกรรมอาหาร ๑๑๒ ๓๒,๕๒๙.๕๐ ๓,๘๕๖ ๖๒ ๓๒,๕๓๙.๘๖  ๓,๕๘๗ ๖๒ ๓๒,๕๔๐.๘๖ ๓,๖๕๔ 
๓ อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม ๗ ๖,๙๐๙.๘๐ ๙๘๑ ๖   ๖,๙๐๗.๘๐  ๙๗๑ ๖ ๖,๙๐๗.๘๐ ๙๗๑ 
๔ อุตสาหกรรมกรรม     

สิ่งทอ ๒ ๙๕.๖๙ ๑,๐๙๕ ๒        ๙๕.๖๘  ๑,๐๙๕ ๒ ๙๕.๖๘ ๑,๐๙๕ 

๕ อุตสาหกรรม        
เครื่องแต่งกาย ๙ ๔๗๔.๑๘ ๓,๑๐๗ ๕      ๔๖๓,๑๙  ๓,๐๐๓ ๕ ๔๖๓.๑๙ ๓,๐๐๓ 

๖ อุตสาหกรรม        
เครื่องหนัง 

๓ ๑๑.๔๐ ๒๗๒ ๒        ๑๐.๒๐  ๒๗๐ ๒ ๑๐.๒๐ ๒๗๐ 

๗ อุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ ๑๐ ๒๓๗.๑๘ ๗๔๔ ๙      ๒๔๒.๔๐  ๗๒๕ ๙ ๒๔๒.๔๐ ๗๒๕ 

๘ อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และ 
เครื่องเรือน 

๔๘ ๑๓๔.๕๐ ๕๒๓ ๑๗      ๘๓.๘๙  ๒๒๗ ๑๙ ๘๖.๙๑ ๓๘๖ 

๙ อุตสาหกรรมกระดาษ
และผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ 

๑ ๒,๘๐๐.๐๐ ๑๗๕ ๒   ๔,๐๗๐.๐๐  ๓๓๓ ๓ ๔,๐๘๕.๘๑ ๓๔๓ 

๑๐ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ๕ ๓๐.๘๕ ๔๑ ๑        ๓.๕๐  ๑๑ ๑ ๓.๕๐ ๑๑ 
๑๑ อุตสาหกรรมเคมี ๒๓ ๑๘๔.๑๓ ๑๘๙ ๑๐      ๑๒๐.๒๙  ๑๑๕ ๑๒ ๑๕๖.๒๙ ๑๔๗ 
๑๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

และผลิตภัณฑ์ ๑๘ ๕๖๓.๘๒ ๑๒๑ ๒๓      ๖๗๓.๖๑  ๑๕๗ ๒๖ ๗๗๘.๖๑ ๑๗๒ 

๑๓ อุตสาหกรรมยาง ๑๓ ๔๗.๒๓ ๖๒ -        -  - -        -  - 
๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก ๑๒ ๑,๒๗๐.๗๘ ๖๑๗ ๑๐    ๑,๒๗๐,๐๕ ๖๐๕ ๑๐ ๑,๒๖๘.๙๕ ๖๔๑ 
๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ ๑๓๘ ๒,๓๑๙.๗๐ ๑,๙๑๒ ๘๗ ๒,๒๙๘.๑๔  ๑,๘๖๖ ๘๘ ๒,๓๕๗.๗๗ ๑,๘๑๓ 
๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ ๑๒ ๙๐.๙๑ ๒๐๓ ๕ ๘๔.๔๗ ๑๕๖ ๕ ๘๔.๔๗ ๑๕๖ 
๑๗ อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์โลหะ ๙๕ ๖๐๙.๒๔ ๗๙๑ ๓๕ ๔๙๑.๒๙  ๕๘๙ ๓๔ ๔๘๘.๑๔ ๕๘๔ 

๑๘ อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล ๑๑๒ ๓๕๔.๑๐ ๙๒๗ ๒๗ ๒๗๒.๒๙ ๖๙๓ ๒๘ ๓๐๘.๖๙ ๗๒๙ 

๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ๖ ๑๓๕.๑๐ ๗๓๕ ๓ ๑๓๒.๕๐ ๗๐๕ ๓ ๑๓๒.๕๐ ๗๐๕ 
๒๐ อุตสาหกรรมขนส่ง ๘๑ ๒,๓๕๗.๔๖ ๑,๑๗๙ ๔๐ ๒,๒๒๑.๒๕ ๘๙๑ ๔๕ ๒,๔๓๘.๐๕ ๑,๐๑๗ 
๒๑ อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ๑๒๔ ๓๐,๓๘๒.๑๒ ๒,๑๒๒ ๑๐๗ ๓๐,๕๓๕.๘๒ ๑,๙๕๒ ๑๐๘ ๓๐,๕๐๒.๒๑ ๒,๐๑๑ 

 รวม ๑,๐๙๒ ๙๐,๙๖๕.๐๔    ๒๒,๒๕๙  ๖๙๕ ๙๐,๗๔๔  ๒๐,๓๐๗ ๗๐๙ ๙๓,๒๒๕.๓๕ ๒๐,๙๙๗ 

ที่มำ : ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ : ตัดโรงงำนที่เครื่องจักรไม่ถึงห้ำสิบแรงม้ำหรือเทียบเท่ำไม่ถึงห้ำสิบแรงม้ำและใช้คนงำนไม่ถึง       
ห้ำสิบคนออกตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 



๗๙ 
 

 

โรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่อยู่ในอ ำเภอเมืองนครสวรรค์ อ ำเภอตำคลี อ ำเภอหนองบัว 
และอ ำเภอพยุหะคีรี 

จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม (แยกตำมอ ำเภอ) 
อ ำเภอ สถำน

ประกอบกำร 
เงินทุน (บำท) คนงำน (คน) 

รวม หญิง ชำย 

เมืองนครสวรรค์ ๑๘๑ ๑๐,๓๑๐,๖๑๑,๒๔๙ ๘,๖๒๕ ๓,๔๙๙ ๕,๑๒๖ 

โกรกพระ ๓๓ ๑,๐๗๑,๔๔๙,๖๐๐ ๕๗๓ ๑๖๒ ๔๑๑ 
ชุมแสง ๓๔ ๗๑๗,๗๐๓,๐๐๐ ๒๕๗ ๖๓ ๑๙๔ 
หนองบัว ๖๘ ๒๒,๕๐๘,๙๒๓,๔๖๕ ๑,๗๑๔ ๔๑๙ ๑,๒๙๕ 
บรรพตพิสัย ๔๓ ๓,๐๐๑,๑๕๘,๗๔๔ ๗๒๖ ๑๘๓ ๕๔๓ 
เก้าเลี ยว ๑๙ ๑,๖๙๘,๘๓๔,๔๗๒ ๘๕๙ ๒๘๑ ๕๗๘ 
ตาคลี ๙๕ ๓๑,๘๓๔,๒๒๙,๕๘๗ ๓,๐๕๖ ๙๑๐ ๒,๑๔๖ 
ท่าตะโก ๓๙ ๑,๑๗๖,๙๒๐,๐๐๐ ๖๓๘ ๒๓๕ ๔๐๓ 
ไพศาลี ๓๗ ๒,๐๒๓,๑๘๘,๕๐๐ ๓๓๗ ๗๗ ๒๖๐ 
พยุหะคีรี ๕๗ ๑๕,๐๒๖,๖๔๔,๓๖๗ ๑,๔๙๕ ๕๐๘ ๙๘๗ 
ลาดยาว ๕๐ ๑,๗๗๓,๔๓๘,๔๒๙ ๑,๙๒๑ ๑,๔๓๖ ๔๘๕ 
ตากฟ้า ๓๔ ๑,๐๕๔,๕๙๙,๙๔๒ ๖๗๕ ๓๔๒ ๓๓๓ 
แม่วงก์ ๑๔ ๙๙๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑๐๓ ๒๐ ๘๓ 
ชุมตาบง ๒ ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ ๗ - ๗ 
แม่เปิน ๓ ๒๐,๙๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๑ ๑๐ 

รวมทั้งสิ้น ๗๐๙ ๙๓,๒๒๒,๒๗๑,๓๕๕ ๒๐,๙๙๗ ๘,๑๓๖ ๑๒,๘๖๑ 
        
ที่มา  ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ : ตัดโรงงานที่เครื่องจักรไม่ถึงห้าสิบแรงม้าหรือเทียบเท่าไม่ถึงห้าสิบแรงม้าและใช้คนงานไม่ถึง      

ห้าสิบคนออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 

      ๒๒) กำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 
      ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ขึ นทะเบียนนิติบุคคลกับส้านักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
คงอยู่ จ้านวน ๔,๔๙๓ ราย เพ่ิมขึ นร้อยละ  ๑๐.๔๕ จากปีพ.ศ. ๒๕๖๓ จ้านวน ๔,๐๖๘ ราย ทุนจดทะเบียน
จ้านวน ๓๘,๕๕๑.๘๗ ล้านบาท จากปีพ.ศ. ๒๕๖๓ จ้านวน ๓๗,๗๔๙.๘๗  ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ ๒.๑๒  
 

จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนคงอยู่ (ราย) ทุนจดทะเบียนคงอยู่ (ล้านบาท) 

อ าเภอ บริษัท 
จ ากัด 

หจก. หสม. บมจ. รวม บริษัท 
จ ากัด 

หจก. หสม. บมจ. รวม 

เก้าเลี ยว ๓๘ ๕๓ ๐ ๐ ๙๑ ๗๘๘.๗๐ ๖๑.๑๓ ๐ ๐.๐๐ ๘๔๙.๘๓ 
โกรกพระ ๗๒ ๗๑ ๑ ๐ ๑๔๔ ๑,๒๕๑.๗๘ ๑๖๔.๕๕ ๐.๒ ๐.๐๐ ๑,๔๑๖.๕๓ 
ชุมตาบง ๙ ๒๔ ๐ ๐ ๓๓ ๑๓.๐๐ ๒๔.๖๙ ๐.๐ ๐.๐๐ ๓๗.๖๙ 
ชุมแสง ๖๗ ๑๐๑ ๐ ๐ ๑๖๘ ๒๒๙.๗๒ ๔๑๕.๓๖ ๐.๐ ๐.๐๐ ๖๔๕.๐๘ 
ตากฟ้า ๔๗ ๗๓ ๐ ๐ ๑๒๐ ๒๒๒.๖๐ ๑๐๒.๕๖ ๐.๐ ๐.๐๐ ๓๒๕.๑๖ 
ตาคลี ๑๗๑ ๑๘๓ ๒ ๑ ๓๕๗ ๗,๑๐๕.๗๗ ๔๒๕.๒๔ ๕.๕ ๓,๘๘๐.๐ ๑๑,๔๒๔.๕๒ 
ท่าตะโก ๕๔ ๑๑๖ ๑ ๐ ๑๗๑ ๑๕๖.๓๑ ๓๘๖.๑๗ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๕๔๒.๕๑ 
บรรพตพิสัย ๖๙ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑๖๙ ๑,๓๑๒.๓๕ ๑๑๘.๖๑ ๐.๐ ๐.๐๐ ๑,๔๓๐.๙๖ 
พยุหะคีรี ๑๐๗ ๑๐๘ ๑ ๐ ๒๑๖ ๑,๒๓๖.๕๔ ๒๓๙.๒๘ ๑.๐ ๐.๐๐ ๑,๔๗๖.๘๒ 
ไพศาลี ๔๒ ๗๘ ๐ ๐ ๑๒๐ ๘๒๐.๘๐ ๑๖๘.๖๓ ๐.๐ ๐.๐๐ ๙๘๙.๔๓ 
เมืองฯ ๑,๒๘๙ ๑,๐๙๗ ๕ ๐ ๒,๓๙๑ ๑๕,๐๘๙.๘๑ ๑,๘๓๗.๔๕ ๙.๘๘ ๐.๐๐ ๑๖,๙๓๗.๑๔ 
แม่เปิน ๗ ๑๖ ๐ ๐ ๒๓ ๑๙.๐๐ ๒๐.๔๐ ๐.๐ ๐.๐๐ ๓๙.๔๐ 
แม่วงก์ ๑๙ ๔๘ ๐ ๐ ๖๗ ๔๓.๗๐ ๕๑.๖๓ ๐.๐ ๐.๐๐ ๙๕.๓๓ 
ลาดยาว ๘๐ ๑๖๒ ๐ ๐ ๒๔๒ ๗๗๖.๒๐ ๒๖๔.๕๕ ๐.๐ ๐.๐๐ ๑,๐๔๐.๗๕ 
หนองบัว ๗๖ ๑๐๕ ๐ ๐ ๑๘๑ ๑,๐๐๗.๔๕ ๒๙๓.๒๙ ๐.๐ ๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๗๔ 

รวม ๒,๑๔๗ ๒,๓๓๕ ๑๐ ๑ ๔,๔๙๓ ๓๐,๐๗๓.๗๒ ๔,๕๗๓.๕๔ ๑๖.๖๑ ๓,๘๐๐.๐ ๓๘,๕๕๑.๘๗ 

ที่มา ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ณ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘๑ 
 

 

ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว 

  ๒๓) แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญ 

  จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งที่เที่ยวที่ส ำคัญหลำยแห่ง มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ และที่สร้ำงข้ึน  
แต่ละแห่งมีจุดเด่นที่น่ำสนใจแตกต่ำงกัน ที่น่ำสนใจ มีดังนี้ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.   ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม ที่ตั งอ้าเภอ
เมืองฯ ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ๓ กม. จุดเด่นคือ  
ตามต้านานความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้า ที่ปกป้องรักษา
ชาวปากน ้าโพให้รอดพ้นจากโรคระบาดที่คุกคาม             
จนเป็นที่ประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน และนอกจากนี ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวไทย-จีน และชาวต่างชาติอีกด้วย และเป็นที่มาของ
ต้นก้าเนิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน ้าโพ             
ที่เลื่องชื่อของชาวจังหวัดนครสวรรค์ 

๓. ศำลเจ้ำแม่หน้ำผำ เรียกทั่วไปว่ำ ศำลเจ้ำปึงเถ่ำม่ำ 
หรือ ศำลเจ้ำแม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำปิงด้ำนทิศตะวันตก 
ห่ำงจำกตลำดปำกน้ ำโพขึ้นไปตำมถนนโกสีย์ประมำณ 
๒ กิโลเมตร บริเวณริมฝั่งเป็นโขดหินสูงชันจึงเรียกว่ำ 
หน้ำผำ ปึงเถ่ำกง และปึงเถ่ำม่ำ  
เป็นเทพเจ้ำที่เคำรพกรำบไหว้ในหมู่คนจีนโพ้นทะเล 
เป็นชื่อต ำแหน่งของเทพเจ้ำผู้เป็นใหญ่ที่ให้กำรคุ้มครอง
ปกปั กรักษำผู้ ที่ อำศัย ใน เขตคำมที่ ท่ ำนดู แลอยู่ 
เปรียบเทียบได้กับพระภูมิของไทย  
วันเวลำเปิดท ำกำร ทุกวัน ตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

๑. พาสาน บริเวณตลาดในเมืองนครสวรรค์ จุดเด่นคือ 
เป็นจุดก้าเนิดของแม่น ้า “ เจ้าพระยา ” ที่ธรรมชาติ
บันดาลให้ แม่น ้าสองสี ปิงและน่านมาบรรจบกัน จาก
จุดนี สามารถนั่งเรือไปยังเกาะกลางล้าน ้าเพ่ือชมแม่น ้า
สองสีได้อย่างชัดเจน ระหว่างทางยังสามารถซึมซับ วิถี
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน ้าเจ้าพระยาได้
ทั งสองฝั่ง 



๘๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ศำลเจ้ำพ่อ- เจ้ำแม่โกรกพระ หรือศำลเจ้ำกวนอู 
(บึงเถ่ำกง) ตั้งอยู่ติดตลำดอ ำเภอโกรกพระ หันหน้ำ
เข้ำหำคลอง อำยุรำว ๑๐๐ ปี เศษ เกิดพร้อมกับ
ชุมชนโกรกพระ  โดยพ่อค้ำชำวจีนได้มำค้ำขำย  
และได้สร้ำงศำลเจ้ำเพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจ ชำวตลำด
โกรกพระเชื่อว่ำ เจ้ำพ่อกวนอูเป็นเทพเจ้ำที่ศักดิสิทธิ 
สำมำรถดลบันดำลให้มีควำมสุข ควำมเจริญรุ่งเรือง 
ค้ำขำยประสบควำมส ำเร็จ  กำรจัดงำนใหญ่ ๆ  
จะตรงกับเทศกำลของชำวจีนทั่วไป 

๔. ศำลเจ้ำพ่อ – เจ้ำแม่ชุมแสง  หรือ “ ศำลเจ้ำพ่อ
คลองจระเข้เผือก ”  ศำลนี้มีต ำนำนเล่ำขำนกันว่ำ         
มีขอนไม้ลอยตำมล ำน้ ำน่ำน วนเวียนทวนน้ ำอยู่หน้ำ
ศำล เจ้ำพ่อได้ประทับฝันให้ชำวบ้ำนน ำขอนไม้นี้
ขึ้นมำและน ำไปแกะสลักเป็นองค์เจ้ำพ่อ และเจ้ำพ่อ
จะประทับในไม้แกะสลักนี้ เพ่ือปกป้องภัยพิบัติให้
ชำวบ้ำนอยู่เย็นเป็นสุข มีควำมเจริญรุ่งเรืองในอำชีพ
ค้ ำขำย  และกำร เดิ นท ำงด้ วยควำมปลอดภั ย 
คณะกรรมกำรจัดงำนเจ้ำพ่อเจ้ำแม่ชุมแสงจัดงำน
ท ำบุญใหญ่ๆ ถวำยให้เจ้ำพ่อเจ้ำแม่ชุมแสง ๒ ครั้ง คือ 
ในวันเกิดเจ้ำพ่อเจ้ำแม่ ประมำณหลังตรุษจีน ๑๕ วัน  
และงำนวันสงกรำนต์ ประมำณวันที่ ๑๔ เมษำยน 
ของทกุปี 

๖.  วัดเกยไชยเหนือ ที่ตั งอ้าเภอชุมแสงห่างจากจังหวัด
นครสวรรค์ ๓๙ กม. จุดเด่นคือ มีองค์เจดีย์บรรจุพระ
บรมธาตุทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยม สันนิษฐานว่าสร้างขึ น
ใน ส มั ย ก รุ งศ รี อ ยุ ธ ย า  พ ระ อุ โบ ส ถ ห ลั ง เก่ าที่ มี
สถาปัตยกรรมงดงาม สร้างในสมัยรัชกาลที่  ๓ และ
บริเวณนี ยังเป็นต้นก้าเนิดของต้านานจระเข้ยักษ์ชื่อ              
“ไอ้ด่างเกยไชย” อีกด้วย                               



๘๓ 
 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  วัดเกาะหงษ์  ที่ตั งอ้าเภอเมืองนครสวรรค์  
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๖ กม. จุดเด่นคือภายใน
วัดมีพระวิหารลักษณะศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย  
มีรอยพระพุทธบาทจ้าลองปรากฏอยู่บนฝาผนัง  
ชมความอัศจรรย์ในการรักษาโรคด้วยวิธีเหยียบฉ่า  
ซึ่งเป็นการรักษาโรคแบบโบราณ สืบทอดกันมากว่า 
๑๐๐ ปี และยังเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าหลวง  
รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จประพาสต้น และนอกจากนี ยังมี 
พระสังกัจจายน์ยืน 

๘. วัดพระปรางค์เหลือง จุดเด่นคือ ในอดีตที่ผ่านมา
วัดนี มีชื่อเสียงในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยทางยา
สมุนไพร ไสยศาสตร์ รดน ้ามนต์และคาถาอาคมตาม
หลักของแผนโบราณ รวมทั งการรักษาโรคเคล็ดขัด
ยอก และอัมพาต โดยวิธีเหยียบฉ่า อย่างได้ผล และ
นอกจากนี ยังเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 
๕ ทรงเสด็จประพาสต้นอีกด้วย 

 ๙. วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ที่ตั งอ้าเภอท่าตะโก ห่างจาก
จังหวัดประมาณ จุดเด่นคือ วัดป่ าสิ ริวัฒนวิสุทธิ์         
ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วัฒนา    
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดสร้างขึ นเพ่ือ      
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว       
ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เด ช ม ห า ร าช   ใน โอ ก าส เฉ ลิ ม          
พระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษาสร้างเป็นเรือหลวง
นาม “ ราชญาณนาวา ฑีฆายุมงคล ” การสร้างเป็น
รูปเรือนี  หมายถึง พาหนะที่จะช่วยขนสัตว์ที่ตกอยู่ให้
ห้วงแห่งสังสารวัฏ 

๑๐. วัดนครสวรรค์ ที่ตั งอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ 
จุดเด่นคือเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ  
เดิมชื่อวัดหัวเมือง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนครสวรรค์ 
มีพระประธานในพระอุโบสถนามว่า  
“หลวงพ่อศรีสวรรค์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ้าเมือง
นครสวรรค์ 



๘๔ 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒.  วัดคีรีวงศ์ ที่ตั งอยู่บนยอดเขาในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์จุดเด่นคือ มีพระจุฬามณีเจดีย์ตั งอยู่
บนยอดเขาดาวดึงส์ ภายในประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ ที่สร้างสมัยปลายกรุงสุโขทัย เมื่อขึ นไป          
ที่องค์พระเจดีย์ จะมองเห็นทัศนียภาพเมือง
นครสวรรค์ ที่สวยงาม 

๑๓. วัดวรนำถบรรพต  เดิมชื่อ วัดกบ หรือ  
วัดเขำกบ เป็นวัดเก่ำแก่ของนครสวรรค์ ตั้งอยู่บน
ยอดเขำและเชิงเขำกบ วัดสร้ำงในสมัยสุโขทัย ผู้สร้ำง
คือพญำบำลเมือง วัดมีปูชนียวัตถุที่ส ำคัญ  ได้แก่ 
เจดีย์ใหญ่สร้ำงในสมัยสุโขทัยพระพุทธไสยำสน์  
(พระนอน) ยำวประมำณ ๑๐ วำเศษ อุโบสถหลังเก่ำ
ซึ่งมีรูปปั้นตำกบ-ยำยเขียด  รอยพระพุทธบำทจ ำลอง 
สมัยสุโขทัยประดิษฐำนอยู่ในวิหำรเจดีย์บรรจุ 
พระบรมสำรีริกธำตุพระพุทธรูปหินปำงนำคปรก  

๑๑.  วัดพระหน่อธรรินทร์ใกล้วารินคงคาราม     
(วัดเขาดินใต้) จุดเด่นคือ พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาล
ที่ ๕ ทรงเสด็จประพาสต้น นมัสการหลวงพ่อเฮง 
พระที่รัชกาลที่ ๕ ทรงนับถือมาก ตั งอยู่บนเขาหน้า
วัดเขาดินประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ้าลองที่
สมเด็จพระศรีพัชรินบรมราชินีนาถถวาย  
 

๑๔. วัดโพธำรำม  เป็นพระอำรำมหลวงชั้นตรี        
ชนิดสำมัญ เดิมสันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นก่อนสมัย
รัตนโกสินทร์ เมื่อครำวตลำดปำกน้ ำโพประสบ
อัคคีภัยครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ วัดโพธำรำม  
ได้ประสบภัยดังกล่ำวนั้นด้วย หลังจำกนั้นพระครู
สวรรค์นครำจำรย์  (ช่ วง) เป็น เจ้ ำอำวำสจึ งได้             
วำงแผนกำรพัฒนำวัดใหม่  ได้รับพระรำชทำน
วิสุงคำมสีมำ พ.ศ. ๒๔๘๑  



๘๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ . วัดศรี อุทุ มพร   สร้ ำงขึ้ น เป็ น วัดนั บตั้ งแต่          
พ .ศ . ๒๔๘๕   โดยมีพระครูจ้อย   จนฺทสุ วณฺ โณ
ด ำเนินกำรและปกครองวัดมำตั้งแต่แรกเริ่มสร้ำงวัด 
ชำวบ้ำนมักจะเรียกว่ำ “ วัดวังเดื่อ ” พ้ืนที่ที่ตั้งวัดนั้น
เป็นที่รำบลุ่ม สภำพแวดล้อมเป็นที่นำและมีหมู่บ้ำน
ล้อมรอบ อำคำรเสนำสนะต่ำง ๆ มีอุโบสถ 
กว้ำง ๘ เมตร ยำว ๑๖ เมตร ศำลำกำรเปรียญ  
กว้ำง ๒๒ เมตร ยำว ๔๐ เมตร กุฏิสงฆ์จ ำนวน ๔ หลัง 

๑๖. วัดจอมคีรีนำคพรต  เป็นวัดโบรำณ ภำยใน
บริเวณวัดแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งตั้งอยู่บน
ยอดเขำสูง เป็นที่ตั้งโรงอุโบสถที่ศักดิ์สิทธิ์และวิหำร 
รวมทั้งมณฑปและเจดีย์ อีกส่วนหนึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิง
เขำ เป็นที่ ตั้ งศำลำกำรเปรียญ กุฎิ  ส ำหรับภิกษุ
สำมเณรได้อำศัยบ ำเพ็ญสมณะธรรมและเป็นที่บ ำเพ็ญ
บุญของพุทธศำสนิกชน และมีโรงอุโบสถที่เรียกว่ำ            
“ โบสถ์เทวดำสร้ำง ” วัดยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ำงๆ อำทิ  
รูปหล่อพระอัครสำวกทั้งคู่ สร้ำงขึ้นในสมัยทวำรำวดี , 
ยักษ์อำรักขำพระพุทธเจ้ำ เป็นของเก่ำโบรำณสร้ำง
สมัยเดียวกัน, มณฑปครอบรอยพระพุทธบำท 

๑๗. วัดศรีสุวรรณ  หรือวัดเขื่อนแดง   
เป็นวัดโบรำณ สร้ำงขึ้นตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยำ 
เล่ำต่อกันมำว่ำ คหบดีตระกูลหนึ่งมีภรรยำ ๒ คน 
ต่ำงคนก็มีบุตรชำย เมื่ออำยุครบบวชก็ได้สร้ำงวัด 
ภรรยำคนหนึ่งสร้ำงวัดชื่อ “วัดฉิมพลียำงโทน”  
อยู่ทำงทิศใต้ ส่วนอีกคนหนึ่งสร้ำง “วัดเขื่อนแดง” 
หรือ “วัดศรีสุวรรณ” วัดนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ         
“วัดตะแลงแกง”เนื่องจำกเคยเป็นที่กักขังและ
ประหำรนักโทษ เดิมเป็นวัดร้ำงทรุดโทรม ได้รับ         
กำรบูรณะขึ้นใหม่เม่ือครำวสงครำมมหำเอเชียบูรพำ 
รำว พ.ศ. ๒๔๘๕ ทำงกำรทหำรได้อำศัยที่วัดศรี
สุวรรณเป็นที่ตั้งกองบัญชำกำรยุทธภูมิชั่วครำว           
เป็นที่ตั้งค่ำยทหำรนครสวรรค์ 



๘๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

๒๑.  บึงบอระเพ็ด  จุดเด่นคือ เป็นบึงน ้าจืดขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื อที่ประมาณ ๑๓๒,๗๓๗ 
ไร่ ครอบคลุมพื นที่  ๓ อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมือง
นครสวรรค์ อ้าเภอท่าตะโก และอ้าเภอชุมแสง ในอดีต
บึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็น “ทะเลเหนือ” หรือ “จอม
บึง” เพราะมีสัตว์และพันธุ์พืชน ้าอยู่มากมาย และ
นอกจากนี ภายในบึงบอระเพ็ดยังมีอาคารแสดงพันธุ์
สัตว์น ้า ที่สร้างเป็นอาคารรูปเรือกระแชง ขนาดกว้าง 
๓๕.๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ภายในประกอบด้วย 
อุโมงค์น ้าจืดยาว ๒๔ เมตร ตู้พันธุ์ปลาน ้าจืดที่หายาก
และสวยงามกว่า ๑๐๐ ชนิด  

 

๑๙. วัดศรีสวรรค์สังฆำรำม (วัดถือน้ ำ) 
    วัดศรีสวรรค์สังฆำรำม ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
ทำงฝั่งตะวันออก เป็นวัดเก่ำแก่ทำงประวัติศำสตร์   
เดิมมีชื่อว่ำ “วัดถือน้ ำ ” เนื่องจำกเคยเป็นสถำนที่
ประกอบพิธีถือน้ ำพิพัฒน์สัตยำของทำงรำชกำร
ประจ ำทุก  ภำยในวัดมีวัตถุโบรำณอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 
๒๐๐ ปี มีแจกันโบรำณสมัยรัชกำลที่ ๕ พระพุทธรูป
ทองค ำปำงปฐมเทศนำและพระพุทธรูปเนื้อเงิน  
พระประธำนในพระอุโบสถหลังเก่ำประมำณอำยุได้ 
๑๐๐ ปีเศษ  
 

๑๘. วัดมหำโพธิใต้ เป็นวันที่เก่ำแก่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำปิง
ฝั่งตะวันออก ตำมหลักฐำนวัดนี้สร้ำงมำแล้ว ๓๒๗ ปี 
ประมำณ พ.ศ. ๒๑๙๙ ในสมัยของ 
สมเด็จพระนำรำยมหำรำช ในสมัยกรุงศรีอยุธยำ  
 

๒๐. แก่งลำนนกยูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
ของอุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หน่วยพิทักษ์
อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ ที่ มว.๔ (แม่เรวำ) มีลักษณะ
เป็นลำนหินกว้ำงมีน้ ำไหลผ่ำนตลอดปี กำรเดินทำง
เริ่มจำกนครสวรรค์ – ลำดยำว - สี่แยกเขำชนกัน – 
บ้ำนตลิ่งสูง - หน่วยพิทักษ์ฯ (แม่เรวำ) –  
แก่งลำนนกยูง เป็นระยะทำงประมำณ ๙๖ กิโลเมตร 
มีบ้ำนพักไว้บริกำรนักท่องเที่ยว และมีลำนกำงเต็นท์
ส ำหรับกำงเต็นท์พักแรม 



๘๗ 
 

 

 
 
 ๒๓) วัฒนธรรมประเพณีที่ส ำคัญ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓. วนอุทยำนถ้ ำเพชร-ถ้ ำทอง แหล่งท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่เป็นถ้ ำหินปูน จำกกำรส ำรวจในอดีตพบว่ำมีถ้ ำ
ประมำณ ๖๐ ถ้ ำ ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำ
เส้นทำงเดินและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้สำมำรถ 
เข้ำเที่ยวชมควำมสวยงำมของหินงอกหินย้อย จ ำนวน 
๙ ถ้ ำ แต่ละถ้ ำมีควำมหลำกหลำยของประติมำกรรมถ้ ำ
แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ยังมีเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ      
เขำหินปูน ระยะทำง ๑,๒๐๐ เมตร ที่เหมำะสมแก ่
กำรเรียนรู้ของเยำวชน ในเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ 
มีทรัพยำกรธรรมชำติที่น่ำสนใจ เช่น ธรณีวิทยำของ 
เขำหินปูน ซำกดึกด ำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
อำยุเพอร์เมียน  ป่ำละเมำะเขำหินปูน พืชเฉพำะถิ่น 
และพืชสมุนไพรหลำกหลำยชนิด 

๒๒ .  สะพานเดชาติวงศ์ จุดเด่นคือ เป็นสะพานที่
ส้าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ข้ามแม่น ้าเจ้าพระยา 
เพ่ือให้เป็นประตูสู่ภาคเหนือ สร้างเมื่อปี ๒๔๘๕ และ
ยังเป็นจุดชมวิวแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีสวยงามที่สุดอีก 
จุดหนึ่ง 

๒๔. วนอุทยำนเขำหลวง มีลักษณะเป็นภูเขำ 
สลับ ซับซ้อน  มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ ได้แก่  
ยอดเขำหลวง ยอดเขำเขียว น้ ำตกเขำหลวง ถ้ ำบ่อยำ           
ถ้ ำธำรทิพย์ ถ้ ำเขำพระ และถ้ ำเขำประทุน กำรเดินทำง
จำกจังหวัดนครสวรรค์ ตำมถนนสำยเอเชียไปทำง
จังหวัดก ำแพงเพชรประมำณ ๒๐ กิโลเมตร เมื่อถึง 
สำมแยกไฟแดงบ้ำนหนองเบน ให้เลี้ยวซ้ำยไปทำง
อ ำเภอลำดยำวประมำณ ๗๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ำยอีกครั้ง
เข้ำสู่เส้นทำงไปวัดศรีอุทุมพรประมำณ ๓ กิโลเมตร  
จะถึงสำมแยกให้เลี้ยวซ้ำยผ่ำนบ้ำนวังเลำไปทำง 
บ้ำนผำแดงประมำณ ๖ กิโลเมตร จะถึงที่ท ำกำร  
รวมระยะทำงทั้งสิ้นประมำณ ๒๙ กิโลเมตร 



๘๘ 
 

 

  ๒๔) วัฒนธรรมประเพณีที่ส ำคัญ 
      วัฒนธรรมประเพณีของชำวจังหวัดนครสวรรค์เป็นมรดกเก่ำแก่ที่สืบทอดมำเป็นเวลำนำน                     
มีหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ปรำกฏชัดเจน วิถีชีวิตของชำวจังหวัดนครสวรรค์ได้มีวิวัฒนำกำรต่อเนื่องมำ
จนถึงปัจจุบัน และเนื่องจำกประชำกรของชำวจังหวัดนครสวรรค์มีหลำยเชื้อชำติประเพณีต่ำง  ๆ  ที่สืบทอด
จึงมีแบบอย่ำงตำมเชื ้อชำตินั ้น ๆ และน ำมำผสมกลมกลืนกันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัด
นครสวรรค์ที่น่ำสนใจมีดังนี้ 

       ๑ ประเพณีแห่เจ้ำพ่อ - เจ้ำแม่ เป็นประเพณีของชำวไทยเชื้อสำยจีนที่อำศัยอยู่ในจังหวัด
นครสวรรค์ จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปีในช่วงเทศกำลตรุษจีน เพื่อควำมเป็นสิริมงคล กำรแห่เจ้ำนี้เริ่มท ำครั้งแรก
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ และได้ปฏิบัติสืบเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน  

 พิธีแห่จะตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ ำ เดือน ๑ ของชำวจีน โดยแห่กลำงคืน (ชิวชำ) และกลำงวัน  
(ชิวสี่) ในขบวนแห่ประกอบไปด้วย ขบวนเชิดมังกรทอง ขบวนเชิดสิงโต ขบวนเอ็งกอ นอกจำกนี้  ยังมีขบวนรถ
นำงฟ้ำ เจ้ำแม่กวนอิม และขบวนดนตรีจีน ฯลฯ เป็นต้น  
        ปัจจุบัน ประเพณีแห่เจ้ำนี้ จัดทั้งในอ ำเภอชุมแสง อ ำเภอเก้ำเลี้ยว อ ำเภอลำดยำว อ ำเภอ
บรรพตพิสัย อ ำเภอหนองบัว และในอ ำเภอเมืองนครสวรรค์ แต่ที่ยิ ่งใหญ่มำกจะเป็นประเพณีแห่เจ้ำพ่อ-           
เจ้ำแม่ปำกน้ ำโพ ในอ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 

    ๒ ประเพณีกำรแข่งเรือยำว ประเพณีแข่งขันเรือยำวของชำวจังหวัดนครสวรรค์ จะจัดขึ้น
เป็นประจ ำทุกปีในช่วงเทศกำลออกพรรษำ โดยวัดที่ตั ้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำจะจัดรวมกับงำน
ประจ ำปีของวัด เช่น งำนปิดทองไหว้พระของวัดเขำ (วัดจอมคีรีนำคพรต) งำนประจ ำปีของวัดเกำะหงษ์ เป็น
ต้น 
          ในงำนจะมีกำรน ำเรือขนำดกลำง หรือเรือขนำดเล็กจำกสถำนที่ต่ำง ๆ มำท ำกำรแข่งขันกัน
มีเสียงเชียร์อย่ำงสนุกสนำน ปัจจุบันประเพณีกำรแข่งขันเรือยำวประเพณีชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ               
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จัดบริเวณริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
หน้ำศำลำกลำงจังหวัด ภำยในงำนมีกำรจัดแสดงสินค้ำและผลิตภัณฑ์ช ุมชนและท้องถิ ่น จ ัดแข่งขัน                    
เรือพ้ืนบ้ำน เรือตะเข้ เป็นต้น 

   ๓ ประเพณีสงกรำนต์ ของชำวจังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปีในแต่ละท้องถิ่น โดย
จะมีกำรตักบำตรข้ำวสำร และอำหำรแห้งภำยในวัด และสถำนที่รำชกำร มีกำรสรงน้ ำพระ รดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่ 
เล่นสำดน้ ำ แต่ที่น่ำสนใจ ได้แก่ ประเพณีสงกรำนต์ของชำวบ้ำนเขำทอง ต ำบลเขำทอง อ ำเภอพยุหะคีรี ซึ่งอยู่
ห่ ำงจำกตัวจั งหวัดนครสวรรค์  เป็นระยะทำงประมำณ ๑๙ กิ โล เมตร  ชำวบ้ำนเขำทองจะท ำบุญ                    
ในตอนเช้ำ เวลำบ่ำยจะไปรวมตัวกันที่ลำนวัด มีกำรละเล่นในประเพณีตรุษสงกรำนต์ ได้แก่ กำรละเล่น                  
จับข้อมือสำวนำงสุ่ม นำงสำก นำงควำย และกำรร้องร ำท ำเพลง ได้แก่ กำรละเล่นร ำโทนหรือร ำวง ได้แพร่หลำย
ควำมนิยมมำตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓  

      ๔ ประเพณีกำรเลี้ยงข้ำวแช่ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมำนับร้อยปี ของชำวบ้ำน             
บำงมะฝ่อ อ ำเภอโกรกพระ จัดขึ้นในเทศกำลสงกรำนต์เพียงวันเดียว โดยมีก ำหนดให้ตรงกับวันหยุดรำชกำร 
เพ่ือให้ชำวบ้ำนบอกญำติพ่ีน้อง ซึ่งอยู่สถำนที่ต่ำง ๆ มำร่วมท ำบุญ เหมือนเป็นกำรประชุมญำติพ่ีน้องของแต่ละ
บ้ำนด้วย 
      วันที่ ๑๔ เมษำยน ชำวบ้ำนทุกคนจะไปร่วมท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์บนศำลำกำรเปรียญ 
มรรคทำยกจะประกำศให้ทรำบว่ำ สงกรำนต์ปีนี้จะท ำบุญกี่วัน วันก่อนสุดท้ำยของกำรท ำบุญสงกำนต์จะมี
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กำรน ำอัฐิของบรรพชนไปตั้งรวมกัน ณ ศำลำกำรเปรียญ มีกำรสวดอภิธรรม ระยะนี ้เอง มรรคทำยกจะ
ประกำศทั่วไปว่ำ ปีนี้ใครจะศรัทธำท ำข้ำวแช่บ้ำง ซึ่งก็จะมีผู้รับท ำหลำยรำย พอถึงวันนัดก็จะน ำข้ำวแช่และ
กับแกล้มบรรจุในภำชนะอย่ำงดีซึ ่งเป็นของเก่ำ จัดใส่สำแหรกมีสำวงำมหำบเดินไปวัด แต่งกำยพื้นบ้ำน
สวยงำม ถึงวัดเวลำ ๑๑.๐๐ น. จัดถวำยพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ฉันอิ่มแล้ว ก็ยกลงมำจัดเลี้ยงกันจนถึงเวลำ 
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนำ เมื่อพระสงฆ์แสดงธรรมจบ ก็มีกำรสรงน้ ำพระสงฆ์ในวัดทุกรูป 
จำกนั้นจะมีกำรเล่นสงกรำนต์ของหนุ่มสำวเป็นที่สนุกสนำน 
          ๕ ประเพณีบุญสลำกภัต ประเพณีบุญสลำกภัต เป็นประเพณีท ำบุญที่มีมำแต่ครั้งพุทธกำล                 
ค ำว่ำ “สลำกภัต” หมำยถึงอำหำรที่ถวำยพระตำมสลำก นิยมท ำในช่วง เดือน ๖ จนถึงเดือน ๘ ซึ่งเป็นฤดูที่มี
ผลไม้อุดมสมบูรณ์ กำรท ำบุญสลำกภัตถือว่ำเป็นกำรท ำบุญที่ได้บุญมำก เนื่องจำกเป็นกำรท ำโดยไม่เจำะจง เมื่อ
พระรูปใดจับสลำกได้ส ำรับชุดใด ก็จะฉันส ำรับนั้น เจ้ำภำพจะไม่มีกำรแสดงยินดียินร้ำยแก่พระผู้รับ 
       งำนบุญสลำกภัตของอ ำเภอตำกฟ้ำ ถือว่ำเป็นงำนบุญสลำกภัตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่
จัดมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะที่วัดตำกฟ้ำได้จัดตำมประเพณีมำเป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗                           
พระศรีสุทธิเวที (ริด ริตเวที ป.ธ.๙, กศ.ม.) หรือ เจ้ำคุณริด เจ้ำคณะอ ำเภอตำกฟ้ำ และเจ้ำอำวำสวัดตำกฟ้ำ 
พระอำรำมหลวง  เป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนและส่งเสริมให้มีประเพณีบุญสลำกภัตเป็นประเพณีประจ ำอ ำเภอ                
ตำกฟ้ำ มำจนถึงปัจจุบันนี้  

         ๖ ประเพณีตักบำตรเทียนโพธิ์ ประเพณีตักบำตรเทียนโพธิ์เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีเพียงหนึ่ง
เดียวของไทย จัดขึ้นที่บริเวณวัดเขำไม้เดน อ ำเภอพยุหะคีรี ซึ่งเป็นเมืองโบรำณมำก่อนตั้งแต่อดีตกำล ชำวบ้ำน
เก่ำแก่ในพ้ืนที่จะเรียกที่นี่ว่ำ เมืองบน หลังจำกนั้นก็มำต่อกับสถำนที่ กลำยเป็น เมืองบนเขำไม้เดน บ้ำง เมือง
บนโคกไม้เดนบ้ำง จนบำงทีก็สับสน ส ำหรับประเพณีตักบำตรเทียนโพธิ์ที่มีแห่งเดียวในไทยมีควำมพิเศษตรงที่
กำรตักบำตร ชำวบ้ำนจะมำท ำบุญเทียนที่อยู่ในพำนที่ทำงวัดจัดไว้ให้ เทียนหรือขี้ผึ้งจะหล่อมำเป็นรูปใบโพธิ์ 
น ำใบโพธิ์เทียนนี้ไปใส่บำตร จะมีพระเดินบิณฑบำตรขึ้นไปบนยอดเขำที่มีเจดีย์อยู่ด้ำนบน จำกนั้น จะท ำกำร
หล่อเทียนพรรษำด้วยเทียนรูปใบโพธิ์ที่ชำวบ้ำนน ำมำใส่บำตร ประเพณีนี้จะจัดกันตอนเย็นก่อนวันเข้ำพรรษำ มี
กำรแสดงแสง สี เสียง มีร้ำนค้ำมำเปิดขำยของมำกมำยตรงหน้ำวัด ชำวบ้ำนจะมำร่วมท ำบุญใส่บำตรเทียนโพธิ์
แน่นวัด ยำวขึ้นไปตำมข้ันบันไดเป็นภำพที่สวยงำมทุก ๆ ปี  

        ๗ เทศกำลหุ่นโคมไฟ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงำน "เทศกำลหุ่นโคมไฟ" บริเวณลำนมังกรทอง
อุทยำนสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือน ำเสนอควำมงดงำมของศิลปะบนโคมไฟ มีกำรจัดอบรมและประกวด
กำรประดิษฐ์ประติมำกรรมโคมไฟ เพ่ือส่งเสริมช่ำงฝีมือที่มีทักษะอำชีพกำรท ำหุ่นโคมไฟจ ำนวนมำกขึ้น และ
เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวที่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนชำวจีน จังหวัด
นครสวรรค์ นอกจำกนี้ เทศกำลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ (Nakhonsawan Lantern Festival) ยังมีประติมำกรรม
หุ่นโคมไฟที่ผสำนศิลปะ แสง สี ดนตรี ซึ่งยิ่งใหญ่ตระกำรตำท่ีสุดในภำคเหนือ 

                        ๘ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟขอฝนของชำวอ ำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์            
ได้ปฏิบัติสืบทอดมำอย่ำงยำวนำน เนื่องจำกชำวอีสำนมำอำศัยอยู่มำกกว่ำ ๘๕ เปอร์เซ็นต์ หลังอพยพเข้ำมำ              
ตั้งถิ่นฐำน และน ำประเพณีบุญบั้งไฟเข้ำมำเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๒ และประเพณีต่ำง ๆ อย่ำงเช่น บุญบั้งไฟ                     
ก็ได้น ำเข้ำมำเผยแผ่ จนได้รับควำมนิยมมำโดยตลอด และจะท ำพิธีก่อนเข้ำสู่ฤดูฝน ซึ่งมีควำมเชื่อกันว่ำ                   
จะท ำให้ฝนตกตำมฤดูกำล และเป็นสัญญำณที่ดีว่ำ ฤดูกำลเพำะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว  ชำวบ้ำนในพ้ืนที่ต ำบล               
แม่เปิน อ ำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จะร่วมกันจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟทุกปี ช่วงเดือนพฤษภำคม 
บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำคลองโพธิ์ เป็นงำนประเพณีท่ียิ่งใหญ่และสวยงำม  
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     ๙ ประเพณีตักบำตรเทโว งำนบุญประเพณีตักบำตรเทโว คือ กำรตักบำตรเนื ่องในโอกำส     
ที่พระพุทธเจ้ำเสด็จลงจำกสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ ถือเป็นประเพณีนิยมที่พุทธศำสนิกชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมำ 
โดยเฉพำะจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดงำนบุญประเพณีตักบำตรเทโวเป็นประจ ำทุกปี ณ บริเวณเชิงเขำ               
วัดวรนำถบรรพต พระอำรำมหลวง โดยพระสงฆ์ซึ่งเดินลงมำจำกยอดเขำกบ เพื่อรับบิณฑบำตข้ำวสำร
อำหำรแห้งจำกผู้มำร่วมท ำบุญ ท่ำมกลำงขบวนแห่นำงฟ้ำ ขบวนนำงร ำ ขบวนกลองยำว นับเป็นกำรจัดงำน
บุญประเพณีตำมเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น เป็นกำรสืบสำนประเพณีที่ดีงำมให้คงอยู่สืบไป  

     ๑๐ ประเพณีแห่เทียนพรรษำ เป็นประเพณีที่ส ำคัญของชำวอ ำเภอท่ำตะโก จัดขึ้นเป็นประจ ำ
ทุกปีในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ โดยชำวอ ำเภอท่ำตะโกได้สืบสำนประเพณีแห่เทียนพรรษำมำจ ำนวนไม่น้อย
กว ่ำ ๔๐ ป ี ภำยในงำนม ีกำรจ ัดตกแต ่งต ้น เท ียนพรรษำเพื ่อน ำมำประกวดแข่งข ันกัน กำรจ ัดงำน              
แห่เทียนพรรษำ ประกอบด้วย ขบวนแห่พรรษำที่สวยงำม ยิ่งใหญ่ ภำยในขบวนแห่มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ          
กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมภูมิปัญญำชำวบ้ำน ตลอดจนกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ
มำกมำย 

     ๑๑ ตำมรอยเสด็จประพำสต้น  จังหวัดนครสวรรค์ จัดงำนตำมรอยเสด็จประพำสต้น                  
ทุกเดือนสิงหำคมของทุกปี ณ อ ำเภอที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ เคยเสด็จ
ประพำสต้น จ ำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ ๑. วัดพระปรำงค์เหลือง อ ำเภอพยุหะคีรี ๒. วัดเกำะหงษ์ อ ำเภอเมืองฯ               
๓. วัดหัวดงใต้  อ ำเภอเก้ำเลี้ยว ๔. วัดเก้ำเลี้ ยว อ ำเภอเก้ำเลี้ ยว ๕. บึงหูกวำง อ ำเภอบรรพตพิสัย                    
๖. วัดเขำหน่อ วัดบ้ำนแดน อ ำเภอบรรพตพิสัย ๗. วัดเขำดินใต้ อ ำเภอเก้ำเลี้ยว และ ๘. วัดศรีสุวรรณ                  
(วัดเขื่อนแดง) อ ำเภอเมืองฯ เหตุที่เรียกว่ำ “ประพำสต้น” นั้น เนื่องจำกเมื่อเวลำจะประพำสแล้วไม่อยำกให้
ใครรู้ว่ำจะเสด็จไป เพื่อใกล้ชิดกับประชำรำษฎร์มำกข้ึน ในกำรเสด็จฯ จะทรงเรือมำดเก๋ง ๔ แจว ๑ ล ำ แต่เรือ
ล ำเดียวไม่พอบรรทุกเครื่องครัว จึงทรงซื้อเรือมำดประทุน ๔ แจว ที่แม่น้ ำอ้อมแขวง จังหวัดรำชบุรี ๑ ล ำ 
โปรดให้เจ้ำหมื่นเสมอใจรำช เป็นผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือนั้น เจ้ำหมื่นเสมอใจรำชมีชื่อเรียกว่ำ “อ้น”                      
จึงทรงด ำรัสเรียกเรือล ำนั้นว่ำ “เรือตำอ้น” เรียกเร็ว ๆ จึงกลำยเสียงเป็น “เรือต้น”  

                 ๑๒ ประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครสวรรค์ จัดงำนประเพณีลอยกระทงเป็นประจ ำทุกปี               
ที่มีชื่อเสียงมำยำวนำน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนหน้ำผำ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จะน ำกะลำที่เก็บสะสมไว้ตลอดทั้งปี
มำท ำควำมสะอำดและตกแต่งด้วยกระดำษสี ท ำเทียนวำงไว้กลำงกะลำ ไม่ใส่ดอกไม้ ธูปเทียนเหมือนกระทง
ทั่วไป เมื่อถึงวันลอยกระทง ชำวบ้ำนจะน ำกระทงกะลำที่เตรียมไว้นับพันใบ มำจุดเทียนและปล่อยลงในแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ โดยมีจุดเริ่มตั้งแต่ หน้ำศำลเจ้ำแม่หน้ำผำ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์  ปัจจุบัน จังหวัดนครสวรรค์                
มีสถำนที่จัดงำนประเพณีลอยกระทงที่น่ำสนใจ ได้แก่ อำคำรสัญลักษณ์ต้นแม่น้ ำเจ้ำพระยำ “พำสำน”              
ตลำดวัฒนธรรม เช่น ตลำดเจ้ำค่ะ ตลำดท่ำเรือคลองคำง เป็นต้น 
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      เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมประเพณีที่ส ำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด  
  
ด้ำนหัตถกรรม/ช่ำงฝีมือ 

ล ำดับที่ รำยกำร ต ำบล อ ำเภอ 
๑ ผ้ำฝ้ำยทอมือกลุ่มสตรีชุมชนจันเสน จันเสน ตำคลี 
๒ ผลิตภัณฑ์สิงโตเงิน – สิงโตทอง เขำทอง พยุหะคีรี 
๓ ผ้ำทอตีนจกบ้ำนทุ่งแม่น้ ำน้อย ลำดยำว ลำดยำว 
๔ ผ้ำฝ้ำยตำกฟ้ำ สุขส ำรำญ ตำกฟ้ำ 
๕ ผ้ำทอลำยขิดชุมตำบง ชุมตำบง ชุมตำบง 
๖ ผ้ำทอมัดหมี่ บ้ำนวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศำลี 
๗ ผ้ำทอโป่งแขนง ด่ำนช้ำง บรรพตพิสัย 
๘ ผ้ำไหมมัดหมี่ หนองกรด บรรพตพิสัย 
๙ ทอผ้ำยกดอกบ้ำนทุ่งสำคร วังซ่ำน แม่วงก์ 

๑๐ ผ้ำขำวม้ำ วังบ่อ หนองบัว 
๑๑ ผ้ำทอมัดหมี่แม่เปิน แม่เปิน แม่เปิน 
๑๒ จักสำนไม้ไผ่ กลำงแดด เมืองนครสวรรค์ 
๑๓ ผ้ำทอตีนจก บ้ำนเขำแดง ชุมตำบง ชุมตำบง 
๑๔ จักสำนตะกร้ำเถำวัลย์ บึงปลำทู บรรพตพิสัย 

 
ด้ำนอำหำร 

ล ำดับที่ รำยกำร ต ำบล อ ำเภอ 
๑ ไข่เค็มสมุนไพรว่ำนสำวหลง ไพศำลี ไพศำลี 
๒ เผือกหอม ท่ำตะโก ท่ำตะโก 
๓ ขนมเปี๊ยะ พยุหะ พยุหะคีรี 
๔ ชะมุด พยุหะ พยุหะคีรี 
๕ ผลิตภัณฑ์จำกตำลโตนด เกยไชย ชุมแสง 
๖ แกงนอกหม้อ บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย 
๗ ขนมกะทินวลแห้ว บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย 
๘ ลูกชิ้นปลำกรำยแม่ศจี/ลูกชิ้นปลำกรำยนำยหลี ปำกน้ ำโพ เมืองนครสวรรค์ 
๙ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกปลำบ้ำนท่ำดินแดง บำงพระหลวง เมืองนครสวรรค์ 
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ด้ำนศิลปะกำรแสดงและดนตรี 

ล ำดับที่ รำยกำร ต ำบล อ ำเภอ 
๑ หุ่นกระบอกแม่เชวง ปำกน้ ำโพ เมืองนครสวรรค์ 
๒ ร ำกลองยำว ท ำนบ ท่ำตะโก 
๓ ปี่พำทย์ไทย ลำดยำว ลำดยำว 
๔ เพลงฉ่อยแม่ทองใบ จินดำ ลำดยำว ลำดยำว 
๕ ร ำโทน พยุหะ พยุหะคีรี 
๖ กำรร้อง ร ำ เต้น ชำวไทด ำต ำบล ชุมแสง ชุมแสง 
๗ กำรเล่นมะคอนไทด ำ ชุมแสง ชุมแสง 
๘ ร ำนำฎนำรี ศรีตะคร้อ ตะคร้อ ไพศำลี 
๙ โขนสดโรงเรียนบ้ำนสระงำม บ้ำนมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ 

๑๐ ร ำฟ้อนภูไท แม่วงก์ แม่วงก์ 
๑๑ ร ำกลองยำว พยุหะ พยุหะคีรี 
๑๒ ระบ ำค้ำงคำว บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย 
 
 
ด้ำนโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 

ล ำดับที่ รำยกำร ต ำบล อ ำเภอ 
๑ วัดเขำดินใต้ เขำดิน เก้ำเลี้ยว 
๒ วัดถ้ ำเนินพระปรำงค์ พันลำน ชุมแสง 
๓ โคกปรำสำท ดอนคำ ท่ำตะโก 
๔ วัดเขำหน่อ บ้ำนแดน บรรพตพิสัย 
๕ โคกเศรษฐีหรือนำไร่นำเดียว โคกเดื่อ ไพศำลี 
๖ ตึกอีกำ โคกเดื่อ ไพศำลี 
๗ เมืองอไภยสำวี (เมืองอภัยศำลี) ส ำโรงชัย ไพศำลี 
๘ โคกพระยำเผำเข้ำ ส ำโรงชัย ไพศำลี 
๙ วัดกระดีทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ 

๑๐ วัดจอมคีรีนำคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ 
๑๑ วัดช่องลม บ้ำนมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ 
๑๒ วัดบน บ้ำนมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ 
๑๓ เมืองพระบำง ปำกน้ ำโพ เมืองนครสวรรค์ 
๑๔ วัดเขำกบ ปำกน้ ำโพ เมืองนครสวรรค์ 
๑๔ เขำบวชนำค ปำกน้ ำโพ เมืองนครสวรรค์ 
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand) : CPOT 

ประเภท ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ระดับที่ได้รับกำรประเมิน 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ
ทองแดง 

สร้ำงสรรค์ ผ้ำจันเสน   
(พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 

สร้ำงสรรค ์ โคมไฟเรือโบรำณจักสำนไม้ไผ่   
(พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

สร้ำงสรรค ์ มังกรจำกผงไม้  
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  

สร้ำงสรรค ์ ผ้ำฝ้ำยทอมือกี่กระตุก 
ลำยมังกรนครสวรรค์ 

  
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

สร้ำงสรรค ์ หัวโขนจิ๋วและเครื่องประดับละคร    
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
                  สถิติด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์   
                               ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดนครสวรรค์มผีู้เยี่ยมเยือน 685,270 จากโปรแกรม Test & Go 
และ โครงการ Sandbox  มีผลให้จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ลดลงจากปี 2563 
                       ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 จังหวัดนครสวรรค์มผีู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวรวมกับนักทัศนาจร) 
จ้านวน 685,270 คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยจ้านวน 684,130 คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
จ้านวน 1,140 คน รายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1,230 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทย 
1,227.27 ล้านบาท ของรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนทั งหมด รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 3.13 
ล้านบาท ของรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนทั งหมด 
**หมายเหตุ จ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของปี ๒๕๖4 ตั งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค. ๖4 เป็นการประมาณการ
ยังไม่ผ่านคณะกรรมการรับรอง 
                       ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดนครสวรรค์มีผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวรวมกับนักทัศนาจร) 
จ้านวน ๑,๐๒๙,๕๕๖ คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยจ้านวน 1,014,858 คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
จ้านวน ๑๔,๖๙๘ คน รายได้จากการท่องเที่ยวรวม ๒,๐๐๕.๓ ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนชาว
ไทย ๑,๙๘๓.๐๙ ล้านบาท ของรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนทั งหมด รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 
๒๒.๒๑ ล้านบาท ของรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนทั งหมด 
**หมายเหตุ จ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของปี ๒๕๖๓ ตั งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค. ๖๓ เป็นการประมาณการ
ยังไม่ผ่านคณะกรรมการรับรอง 
                         สัญชาตขิองนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่พักตามสถานที่พักแรมส่วนใหญ่เป็น                
ชาวเยอรมัน ชาวจีน ชาวฝรั่งเศส และเดนมาร์ก เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้มาเยี่ยมเยือนทั งชาวไทยและ
ต่างประเทศจ้านวน ๑,๔๖๒.๕๘ บาทต่อคนต่อวัน แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ดังนี  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
จ้านวน ๒๙๙.๔๑ บาทต่อคนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๓ ของค่าใช้จ่ายทั งหมด  ค่าที่พักจ้านวน 



๙๔ 
 

 

๒๗๐.๘๓ บาทต่อคนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๙ ของค่าใช้จ่ายทั งหมดค่าซื อสินค้าและของที่ระลึก                 
จ้านวน ๒๔๙.๘๖ บาทต่อคนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๔ ของค่าใช้จ่ายทั งหมด  ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง
จ้านวน ๑๓๔.๑๗ บาทต่อคนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๘๙  ของค่าใช้จ่ายทั งหมด  ค่าพาหนะเดินทาง 
ในจังหวัดจ้านวน ๑๓๔.๗๘ บาทต่อคนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๑ ของค่าใช้จ่ายทั งหมด  ค่าบริการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดจ้านวน ๑๗๗.๗๙ บาทต่อคนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ ของค่าใช้จ่ายทั งหมด    และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ้านวน ๘๑.๑๐ บาทต่อคนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๘ ของค่าใช้จ่ายทั งหมด     
 

        ๒๕)  ผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP 
                     ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าขึ นทะเบียนกับส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
จ้านวน ๑,๕32 ราย สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จ้านวน ๓,11๑ ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทของใช้ 
จ้านวน ๙27 ผลิตภัณฑ์ อาหาร จ้านวน ๑,๔9๖ ผลิตภัณฑ์  ผ้าและเครื่องแต่งกายจ้านวน ๑55 ผลิตภัณฑ์  
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จ้านวน ๔1๙ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่ม จ้านวน ๑14 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์เด่นของ
จังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๖๒ คือ ขนมไดฟูกุ ไส้ถั่วไข่เค็ม จมูกข้าวกล้องงอก เชวงเรือโบราณ ผ้ามัดหมี่ และยา
หม่องแม่เพียงใจ 
 

จ านวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ 

ที ่ อ าเภอ จ านวนผู้ผลิต 
จ านวน

ผลิตภัณฑ์ 
๑ เก้าเลี ยว ๖๔ ๑๒๕ 
๒ โกรกพระ 67 ๑29 
๓ ชุมตาบง ๔๓ 100 
๔ ชุมแสง ๗๙ ๒๓9 
๕ ตากฟ้า ๑18 ๑75 
๖ ตาคลี 90 ๒36 
๗ ท่าตะโก ๑๐8 ๑๘9 
๘ บรรพตพิสัย ๙5 ๑65 
๙ พยุหะคีรี ๘4 175 
๑๐ ไพศาล ี ๘๖ ๑๓๗ 
๑๑ เมืองฯ ๓90 ๘50 
๑๒ แม่เปิน ๔๙ ๑๒๑ 
๑๓ แม่วงก ์ 76 ๑48 
๑๔ ลาดยาว ๑08 ๑62 
๑๕ หนองบัว 75 ๑31 

รวมทั้งสิ้น ๑,๕32 ๓,๐8๒ 

ที่มา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ณ มกราคม ๒๕๖๕ 



๙๕ 
 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
“นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทำงขนส่งทำงรำง อุตสำหกรรมฐำนชีวภำพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด 
    ๑ มูลค่ำผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ (ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย ปศุสัตว์ และประมง)  
          เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๖  
    ๒ ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (HAI)   
           เป้ำหมำย ในภำพรวมระดับจังหวัดมีควำมก้ำวหน้ำไม่มำกกว่ำล ำดับที่ ๕๐ ของประเทศ 
    ๓ ควำมอุดมสมบูรณ์/คุณภำพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ป่ำไม้  ขยะมูลฝอย  
           เป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
    ๔ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
           เป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕  

ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด 

ประเด็นที่ ๑   สร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจด้วยแนวทำงกำรพัฒนำเมืองสวรรค์ 
                  แนวทำงกำรพัฒนำ 
                  ๑.๑     เป็นศนูย์กลำงด้ำนกำรดูแลสุขภำพ (Health and Medical Hub)                        
                  ๑.๒     จัดกำรศึกษำและฝึกอบรมเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอนำคต (Education and Training for the future) 

   ๑.๓    ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงสู่อุตสำหกรรมฐำนชีวภำพ (Agriculture 
and Organic Paradise)                        

         ๑.๔    วำงระบบขนส่งและศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำ (Vehicles and Logistics Center) 
     ๑.๕    ประสบกำรณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งควำมสุข ( Experience Tourism) 
                  ๑.๖     พัฒนำเมืองแห่งดิจิตอลเพื่อกำรพำณิชย์ (New Digital Commerce ) 

ประเด็นที่ ๒  พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์และสร้ำงสังคมพอเพียง 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 

   ๒.๑    ด้ำนพัฒนำสุขภำวะ  
         ๒.๒    ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิตและครอบครัว 
         ๒.๓    ด้ำนสร้ำงสังคมกำรเรียนรู้และวิถีพอเพียง 
     ๒.๔    ด้ำนสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย 
ประเดน็ที่ ๓   บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
                  แนวทำงกำรพัฒนำ 

   ๓.๑    อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ 
   ๓.๒    จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม 

         ๓.๓    อนุรักษ์พลังงำนและพัฒนำกำรใช้พลังงำนทดแทน 
     ๓.๔    พัฒนำระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ 

    ประเด็นที ่๔ เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
             แนวทำงกำรพัฒนำ 

        ๔.๑   กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        ๔.๒  กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 


