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กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำจังหวัด  
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ค ำน ำ 
ข้อมูลส ำคัญจังหวัดนครสวรรค์จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับประชำชน นักเรียน นักศึกษำ                   

ผู้ที่มีควำมสนใจภำพรวมของจังหวัดทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรปกครองและสิ่งแวดล้อม                     
โดยเอกสำรฉบับนี้มีกำรปรับปรุงข้อมูลเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้มีควำมเป็นปัจจุบัน  ทั้งนี้จังหวัด
นครสวรรค์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มำกก็น้อย 

จังหวัดนครสวรรค์ได้รับควำมอนุเครำะห์ข้อมูลสถิติต่ำงๆ จำกหน่วยงำนส่วนรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลเป็นอย่ำงดี  จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้   
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สารบัญ 

 
 

 เรื่อง หน้า 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ๑ 
 ลักษณะทางกายภาพ  
 ๑) ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่และอาณาเขตการปกครอง ๑ 
 ๒)  ลักษณะภูมิประเทศ ๒ 
 ๓) ลักษณะภูมิอากาศ ๓ 
 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร  
 ๔) การปกครอง ๖ 
 ๕) ประชากรและบ้าน ๗ 
 ๖) แรงงาน อุตสาหกรรม อาชีพและการประกันสังคม ๑๐ 
 โครงสร้างพื้นฐาน  
 ๗) การคมนาคม ๑๗ 
 ๘) สาธารณูปโภค ๒๐ 
 สภาพเศรษฐกิจ  
 ๙) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด ๑๘ 
 ๑๐) รายได้เฉลี่ยของประชากร ๒๔ 
 สภาพทางสังคม  
 ๑๑) สถานภาพทางสังคม ๒๗ 
 ๑๒) การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ๒๙ 
 ๑๓) การนับถือศาสนา ๓๐ 
 ๑๔) การศึกษา ๓๑ 
 ๑๕)  ด้านการสาธารณสุข ๓๖ 
 ๑๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๘ 
 ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญเชิงพื้นที่  
 ๑๗) การเกษตรกรรม ๕๘ 
 ๑๘) การประมง ๖๒ 
 ๑๙) การปศุสัตว์ ๖๓ 
 ๒๐) ระบบชลประทาน ๖๗ 
 ๒๑)  ด้านอุตสาหกรรม ๖๘ 
 ๒๒) แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ๗๑ 
 ๒๓) วัฒนธรรมประเพณีท่ีส าคัญ ๗๘ 
 ๒๔)  ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ๘๕ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์  ๘๗ 



๑ 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
 

นครสวรรค์  เป็นเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีปรากฏชื่อ
ในศิลาจารึกเรียกว่า  เมืองพระบาง  เป็นเมืองหน้าด่านส าคัญในการท าศึกสงครามมาทุกสมัย  ตั้งแต่สมัย    
กรุงสุโขทัย กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองดังเดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาขาด (เขาฤาษี)  จรดวัดหัวเมือง             
(วัดนครสวรรค์) ยังมีเชิงเทินดินเป็นแนวปรากฏอยู่  เมืองพระบาง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น เมืองชอนตะวัน  
เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา และหันหน้าเมืองไปทางแม่น้ าซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก
ท าให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าหน้าเมืองตลอดเวลา แต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็น เมืองนครสวรรค์ เป็นศุภนิมิตอันดี 
 นครสวรรค์  มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาแต่เดิมว่า  ปากน ้าโพ  โดยปรากฏเรียกกันมา
ตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ตามประวัติศาสตร์ในคราวที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา           
ครั้งสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  กองทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยาได้ยกไปรับทัพข้าศึกท่ี ปากน ้าโพ  แต่ต้านทัพ
ข้าศึกไม่ไหว จึงล่าถอยกลับไป 
 ที่มาของค าว่า  ปากน ้าโพ  สันนิษฐานได้  ๒  ประการ  คือ  อาจมาจากค าว่า  ปากน ้าโผล่เพราะ           
เป็น ที่ปากน้ าปิง ยม และน่าน  มาโผล่รวมกันเป็น ต้นแม่น ้าเจ้าพระยา หรืออีกประการหนึ่ง  คือ มีต้นโพธิ์
ขนาดใหญ่อยู่ตรงปากน้ าในบริเวณวัดโพธิ์  ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อกวนอูในปัจจุบัน จึงเรียกกันว่า ปากน ้าโพธิ์         
ก็อาจเป็นได ้
 ในสมัย  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ได้ทรงน าพระพุทธรูปชื่อ พระบาง  
มาค้างไว้ที่เมืองนี้ ต่อมาไทยรบทัพจับศึกกับพม่าและปราบหัวเมืองฝ่ายเหนือที่แข็งเมืองยกมาตีกรุงศรีอยุธยา
และตอนต้นกรุงเทพฯ  กองทัพไทยได้ยกเคลื่อนที่ขึ้นมาเลือกนครสวรรค์  (ท่ีเคยเป็นโรงทหารเก่าหลังโรงเหล้า
ปัจจุบัน)  เป็นที่ตั้งทัพหลวงแล้วดัดแปลงขุดคูประตูหอรบ  จากตะวันตกตลาดสะพานด าไปบ้านสันคูไปถึง         
ทุ่งสันคูเดี๋ยวนี้ ยังปรากฏแนวคูอยู่ เมื่อข้าศึกยกลงมาจากทุ่งหนองเบน หนองสังข์  สลกบาตร และตะวันออก
เฉียงใต้ของลาดยาวมาเหนือทุ่งสันคู  เมื่อฤดูแล้งเป็นที่ดอนขาดน้ า  ถ้าฝนตกน้ าก็หลากเข้ามาอย่างแรงท่วม
ข้าศึก ทัพไทยยกทัพตีตลบหลัง พม่าวิ่งหนีผ่านช่องเขานี้จึงได้ชื่อว่า เขาช่องขาด มาจนบัดนี้ 
 เมืองนครสวรรค์เป็นหัวเมืองชั้นตรีซึ่งปรากฏอยู่ตามกฎหมายเก่าในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ  
ราว พ.ศ. ๒๑๐๐ ว่าด้วยเรื่องดวงตราประทับหนังสือที่ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงใช้ในราชการ  สภาพทั่วไปของ
จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 
 
 

ลักษณะทางกายภาพ 

     

  ๑) ที่ตั ง ขนาดพื นที่และอาณาเขตการปกครอง 

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ ตั้งอยู่ประมาณละติจูดที่ 
๑๕.๕-๑๖.๗ องศาเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๙.๗-๑๐๐.๔ องศาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด
นครสวรรค์ตามเส้นทางหลวงสายพหลโยธิน (สายที่  ๑) ๒๓๗ กิโลเมตร หรือระยะทางตามทางรถไฟ                  
๒๕๐ กิโลเมตร พื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล ๓๐ เมตร  

พ้ืนที่ของจังหวัด ๙,๕๙๗.๖๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕,๙๙๘,๕๔๘ ไร่ มากเป็นอันดับ ๙ ของ
ภาคเหนือ 



๒ 
 

 ที่ตั งและอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัด
ก าแพงเพชร อ าเภอบึงนาราง อ าเภอโพทะเล อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอชนแดน อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อ าเภอโคกเจริญ อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อ าเภอ
สรรพยา อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอเมืองอุทัยธานี อ าเภอทัพทัน อ าเภอสว่างอารมณ์ อ าเภอ
ลานสัก อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๒)  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ราบประมาณ               
๓ ใน ๔ ของพ้ืนที่จังหวัด มีแม่น้ าสายส าคัญคือ แม่น้ าปิง แม่น้ ายม และ แม่น้ าน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ า
เจ้าพระยา ผ่านช่วงกลางของจังหวัด และมีเพียง ๖ อ าเภอที่ตั้งอยู่บนแม่น้ าสายหลัก สภาพภูมิประเทศ
ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด มีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบในเขตอ าเภอลาดยาว อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอ
แม่เปินและอ าเภอชุมตาบง พ้ืนที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของจังหวัด
อุทัยธานีในส่วนทางใต้ของอ าเภอแม่วงก์ ส่วนตอนบนของอ าเภอแม่วงก์และอ าเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกับ
ป่าทึบของจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด 
อ าเภอหนองบัวและอ าเภอไพศาลี เป็นพ้ืนทีร่าบลาดเทติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์   
 สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าโดยเฉพาะ
ตอนกลางของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอชุมแสง อ าเภอท่าตะโก 
อ าเภอโกรกพระ อ าเภอเก้าเลี้ยว และอ าเภอพยุหะคีรี สภาพพ้ืนที่ทางทิศตะวันตก (เขตอ าเภอลาดยาว อ าเภอ
แม่วงก์ อ าเภอแม่เปินและอ าเภอชุมตาบง) และทิศตะวันออก (เขตอ าเภอหนองบัว อ าเภอไพศาลี อ าเภอ               
ตากฟ้าและอ าเภอตาคลี ) มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น  ยกตัวขึ้นจากตอนกลางของจังหวัดสูงจาก
ระดับน้ าทะเล  ปานกลาง 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) ลักษณะภูมิอากาศ 
          อยู่ภายใต้ อิทธิพลของมรสุม  ๒  ชนิด  คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ งพัดจากทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท าให้จังหวัดนครสวรรค์ประสบกับสภาวะหนาวเย็นและแห้ง                    
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ท าให้มีฝนและอากาศชุ่มชื้น 
ฤดูกาล 
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดนครสวรรค์ออกเป็น ๓ ฤดูดังนี ้
    ฤดู หน าว  เริ่ ม ตั้ งแต่ ก ล างเดื อน ตุ ล าคมถึ งกลางเดื อน กุ มภ าพั น ธ์ซึ่ ง เป็ น ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยในช่วงนี้  แต่ เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์ตั้ งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคกลางอิทธิพลของบริเว ณ                   
ความกดอากาศสู งจากประเทศจีนที่ แผ่ ล งมาปกคลุม ในช่ วงฤดูหนาวจะช้ ากว่ าภ าค เหนื อและ                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้อากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว แต่ก็จะหนาวเย็นเร็วกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ 
ในภาคกลางด้วยกัน โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 
    ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศ
ร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน 
    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมา                
พาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล าดับในระยะนี้ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 
อุณหภูมิ 
 จังหวัดนครสวรรค์อยู่บริเวณตอนบนสุดของภาคกลางและมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีป่าไม้
มากและมีภูเขาสลับซับซ้อนทางด้านตะวันตกของจังหวัด จึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและอากาศร้อนอบอ้าวมาก
ในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของจังหวัดและบริเวณ
เทือกเขาทางตะวันตกของจังหวัดซึ่งเป็นป่าทึบอากาศจะหนาวเย็นมากกว่า อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ระหว่าง                
๒๖ - ๒๘ องศาเซลเซียส และเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ าที่สุดได้ ๖.๑ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๔๙๘  ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ ๔๓.๗ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ฝน 
 ฝนที่ตกในจังหวัดนี้ส่วนใหญ่ เป็นฝนที่ เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มตกประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ส่วนมากเป็นฝนที่ตกในตอนบ่ายและค่ า  ส าหรับฝนที่เกิดจากพายุ
ดีเปรสชันนั้นมีส่วนน้อยและตกเป็นบริเวณกว้างติดต่อกันเป็นเวลานาน ท าให้มีปริมาณมากและอาจเกิดน้ าท่วม
ได้ ปริมาณฝนรวมตลอดปีประมาณ ๑,๐๐๐ - ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร เว้นแต่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดบริเวณ
อ าเภอแม่วงก์ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าทึบและเทือกเขาสลับซับซ้อนจึงมีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 
๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ปริมาณฝนตลอดปี ๑,๑๔๙.๗ มิลลิเมตร และมีฝนตก ๑๑๒ วัน ส าหรับเดือนที่มีฝนตกมาก
ที่สุดในจังหวัดนี้คือเดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย ๒๓๗ มิลลิเมตร และมีฝนตก ๑๙ วัน ปริมาณฝนมากที่สุด
ใน  ๑ วัน วัดได้ ๑๕๐.๑ มิลลิเมตร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
 
 
 



๔ 
 

พายุหมุนเขตร้อน 
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเข้าสู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชันที่อ่อน
ก าลังลงจากพายุโซนร้อนและความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนักและเกิดน้ าท่วมบางพ้ืนที่รวมถึง
เกิดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ ส่วนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปพายุหมุนเขตร้อนที่มีอิทธิพล
ต่อจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่เกิดในทะเลจีนใต้และมีบางส่วนเกิดทางมหาสมุทรแปซิฟิคเหนือด้านตะวันตก 
เคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนามและลาวเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หากพายุดังกล่าว
ยังคงมีก าลังแรงอาจเคลื่อนตัวเลยไปถึงภาคเหนือหรือตรงมายังภาคกลางโดยเฉพาะเดือนกันยายนและตุลาคม 
จากสถิติในคาบ ๖๘ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๖๑ พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัดนครสวรรค์
ทั้งหมด ๑๐ ลูก ซึ่งขณะเคลื่อนผ่านมีก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันทั้งหมด โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนสิงหาคม         
๑ ลูก (๒๕๐๘) เดือนกันยายน ๕ ลูก (๒๕๐๒, ๒๕๑๒, ๒๕๑๕, ๒๕๒๑, ๒๕๒๒) เดือนตุลาคม ๓ ลูก (๒๕๑๐, 
๒๕๑๓, ๒๕๓๓) และเดือนพฤศจิกายน ๑ ลูก (๒๕๑๗) 
ที่ตั งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดนครสวรรค์ 
 สภาวะอากาศที่จัดท าขึ้นทั้งหมดนี้ได้มาจากผลการตรวจของสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ 
(ประมาณละติจูด ๑๕ องศา ๔๐  ลิปดา เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐  องศา ๑๐  ลิปดา ตะวันออก สูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ๓๔ เมตร) และสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์(กลุ่มงานเกษตร)(ประมาณละติจูด ๑๕ 
องศา ๐๓ ลิปดา เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๐๕ ลิปดา ตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ๘๖.๗ 
เมตร) ซึ่งได้ท าการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ วันละ ๘ เวลา คือ ๐๑.๐๐, ๐๔.๐๐, ๐๗.๐๐, 
๑๐.๐๐, ๑๓.๐๐, ๑๖.๐๐, ๑๙.๐๐       และ ๒๒.๐๐ น. แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา
เพ่ือรวบรวมและจัดท าข้อมูลสถิติภูมิอากาศ ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงกับสถานีฯ ตามท่ีอยู่ดังนี้ 
 สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณสนามบิน เลขที่ ๓๖/๑๓ หมู่ที่ ๑ ต.นครสวรรค์
ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร. (๐๕๖) ๒๕๕๘๖๙ 
 สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์(กลุ่มงานเกษตร) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์                
ต.สุขส าราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๙๐ โทร. (๐๕๖) ๒๔๑๔๔๗ 
--------------------------------------------- 
หมายเหตุ   - สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ ๓๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๕๓ 
               - สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๖๑ 
                - ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝน คาบ ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๕๓) ฝนรวม ๑,๑๔๙.๗ มิลลิเมตร  
                  จ านวนวัน ๑๑๒.๑ วัน 

 
ค่าปกติของปริมาณน ้าฝน (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. รายปี 
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 

ค่าปกติของจ้านวนวันที่มีฝนตก (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. รายปี 

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 
ข้อมูล  :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์   
 
 
 



๕ 
 

อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่้าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื นสัมพัทธ์  
รายเดือนของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓  จังหวัดนครสวรรค์ 

ล้าดับ
ที ่

เดือน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อุณหภูมิ 
ต้่าสุด 
(องศา

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด 
(องศา

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
เฉลี่ย 
(องศา

เซลเซียส) 

ความชื น 
สัมพัทธ์  

 
(เปอร์เซ็น) 

อุณหภูมิ 
ต้่าสุด 
(องศา

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด 
(องศา

เซลเซียส) 

อุณหภูมิ 
เฉลี่ย 
(องศา

เซลเซียส) 

ความชื น 
สัมพัทธ ์

 
(เปอร์เซ็น) 

๑ มกราคม ๑๗.๙ ๓๕.๙ ๒๖.๙๖ ๖๗.๖๗ ๑๘.๐ ๓๖.๘ ๒๘.๑๙ ๖๓.๔๔ 
๒ กุมภาพันธ์ ๒๑.๐ ๓๘.๑ ๒๙.๕๗ ๖๖.๑๒ ๒๐.๐ ๓๘.๐ ๒๙.๐๓ ๕๖.๙๓ 
๓ มีนาคม ๒๑.๖ ๔๑.๑ ๓๑.๕๘ ๕๙.๕๙ ๒๓.๓ ๔๑.๐ ๓๑.๙๓ ๕๙.๕๕ 
๔ เมษายน ๒๓.๓ ๔๒.๕ ๓๓.๒๑ ๖๑.๓๐ ๒๔.๖ ๔๓.๓ ๓๒.๙๒ ๕๖.๘๑ 
๕ พฤษภาคม ๒๓.๘ ๔๒.๕ ๓๑.๔๘ ๗๐.๓๘ ๒๕.๓ ๔๒.๒ ๓๒.๔๓ ๖๕.๑๙ 
๖ มิถุนายน ๒๔.๖ ๓๘.๒ ๓๐.๐๖ ๘๐.๐๗ ๒๓.๗ ๓๙.๘ ๓๐.๓๕ ๗๓.๖๘ 
๗ กรกฎาคม ๒๔.๒ ๓๗.๓ ๒๙.๗๑ ๗๗.๖๕ ๒๓.๙ ๓๘.๐ ๓๐.๒๖ ๗๓.๒๐ 
๘ สิงหาคม ๒๔.๔ ๓๕.๕ ๒๘.๕๓ ๘๒.๔๐ ๒๔.๔ ๓๘.๗ ๒๙.๒๖ ๗๗.๐๔ 
๙ กันยายน ๒๓.๖ ๓๖.๕ ๒๘.๘๑ ๗๙.๔๔ ๒๔.๕ ๓๗.๐ ๒๙.๔๑ ๗๙.๗๘ 

๑๐ ตุลาคม ๒๑.๓ ๓๗.๓ ๒๙.๑๕ ๗๗.๖๒ ๒๑.๖ ๓๕.๑ ๒๗.๐๕ ๘๕.๑๐ 
๑๑ พฤศจิกายน ๑๙.๓ ๓๖.๔ ๒๗.๘๔ ๖๙.๒๔ ๑๙.๕ ๓๖.๕ ๒๘.๐๑ ๗๓.๑๐ 
๑๒ ธันวาคม ๑๒.๔ ๓๖.๒ ๒๕.๑๔ ๖๕.๒๕ ๑๕.๔ ๓๕.๘ ๒๕.๙๖ ๖๗.๓๔ 

ข้อมูล  :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์   
 

ปริมาณฝนที่ตกและจ้านวนวันฝนตกในรอบปี ย้อนหลัง ๓ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  จังหวัดนครสวรรค์ 

ล้าดับ 
ที ่

อ้าเภอ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ้านวน ฝน

รวม 
(มิลลิเมตร) 

จ้านวน  
วันฝนตก 

(วัน) 

จ้านวน  
ฝนรวม 

(มิลลิเมตร) 

จ้านวน  
วันฝนตก 

(วัน) 

จ้านวน  
ฝนรวม 

(มิลลิเมตร) 

จ้านวน  
วันฝนตก 

(วัน) 
๑ เมืองนครสวรรค์ ๙๑๑.๒ ๑๑๘ ๙๗๕.๔ ๙๔ ๘๐๓.๘ ๙๒ 
๒ ตากฟ้า ๑๒๗๓.๒ ๑๑๔ ๑๐๒๙.๑ ๙๓ ๘๑๗.๔ ๙๗ 
๓ ท่าตะโก ๑๐๖๓.๖ ๘๗ ๖๗๘.๐ ๗๕ ๙๐๕.๕ ๗๕ 
๔ ลาดยาว ๗๕๔.๘ ๘๖ ๘๙๖.๓ ๘๗ ๙๑๖.๖ ๘๕ 
๕ โกรกพระ ๗๖๒.๘ ๖๙ ๕๙๘.๖ ๖๒ ๘๒๔.๙ ๔๙ 
๖ ตาคลี ๘๑๖.๘ ๕๒ ๗๗๙.๙ ๔๘ ๙๑๓.๒ ๕๑ 
๗ ชุมแสง ๗๐๓.๕ ๗๔ ๘๖๐.๙ ๖๐ ๖๙๐.๘ ๖๐ 
๘ พยุหะคีรี ๗๙๗.๘ ๙๕ ๘๓๔.๔ ๗๘ ๘๐๐.๔ ๖๘ 
๙ บรรพตพิสัย ๔๙๕.๖ ๕๕ ๘๕๔.๕ ๔๘ ๘๗๗.๒ ๕๗ 

๑๐ หนองบัว ๑๑๑๗.๖ ๙๔ ๑๐๙๐.๘ ๖๙ ๑๑๐๗.๑ ๗๕ 
๑๑ ไพศาลี ๑๐๒๘.๕ ๗๕ ๘๓๒.๖ ๘๓ ๙๕๗.๘ ๗๕ 
๑๒ เก้าเลี้ยว ๘๖๕.๘ ๗๓ ๗๔๖.๙ ๕๙ ๖๘๒.๘ ๔๗ 



๖ 
 

ล้าดับ 
ที ่

อ้าเภอ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ้านวน ฝน

รวม 
(มิลลิเมตร) 

จ้านวน  
วันฝนตก 

(วัน) 

จ้านวน  
ฝนรวม 

(มิลลิเมตร) 

จ้านวน  
วันฝนตก 

(วัน) 

จ้านวน  
ฝนรวม 

(มิลลิเมตร) 

จ้านวน  
วันฝนตก 

(วัน) 
๑๓ แม่เปิน ๑๐๑๖.๙ ๙๓ ๖๓๓.๒ ๗๗ ๑๑๔๗.๑ ๙๔ 
๑๔ แม่วงก์ ๑๐๖๖.๑ ๗๔ ๗๙๗.๕ ๗๓ ๑๕๐๖.๐ ๘๒ 
๑๕ ชุมตาบง ๑๒๘๒.๙ ๗๒ ๑๐๑๙.๗ ๗๕ ๑๓๘๒.๐ ๗๖ 

ข้อมูล  :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์   

ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

  ๔) การปกครอง 
  จังหวัดนครสวรรค์ จัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็น         
๑๕ อ าเภอ ๑,๔๓๒ หมู่บ้าน ๑๒๘ ต าบล และจัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๒๑ แห่ง (เทศบาลนคร ๑ แห่ง  เทศบาลเมือง ๒ แห่ง  
เทศบาลต าบล ๑๘ แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล  ๑๒๑ แห่ง 

                   ตารางแสดงเขตการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที่ อ้าเภอ พื นที่ 
(ตร.กม.) 

จ้านวน
หมู่บ้าน 

จ้านวน
ต้าบล 

จ้านวน
เทศบาล 

จ้านวน
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 ลาดยาว ๖๙๑.๐๙๖ ๑๔๙ ๑๒ ๒ ๑๒ 
๕ บรรพตพิสัย ๙๐๙.๘๙๗ ๑๑๘ ๑๓ ๒ ๑๒ 
๖ หนองบัว ๘๑๙.๕๐๕ ๑๐๗ ๙ ๑ ๙ 
๗ ตาคลี ๘๕๔.๐๖๒ ๑๒๕ ๑๐ ๒ ๑๐ 
๘ เก้าเลี้ยว ๒๕๖.๗๑๓ ๔๓ ๕ ๑ ๔ 
๙ ท่าตะโก ๖๐๗.๒๒๕ ๑๑๒ ๑๐ ๑ ๑๐ 
๑๐ ตากฟ้า ๕๗๐.๖๙๒ ๗๖ ๗ ๒ ๖ 
๑๑ ไพศาลี 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 ชุมตาบง ๓๗๙.๐๔๐ ๒๓ ๒ - ๒ 

รวม ๙,๕๙๗.๖๗๗ ๑,๔๓๒ ๑๒๘ ๒๑ ๑๒๑ 

    ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ,ข้อมูลเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 



๗ 
 

  ๕) ประชากรและบ้าน  
 ประชากรจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที ่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  จ านวน ๑,๐๔๐,๓๐๘ คน                 

เป็นชาย จ านวน ๕๐๗,๓๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๗ เป็นหญิง จ านวน ๕๓๒,๙๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๑.๒๓ อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จ านวน ๒๔๓,๙๓๕ คน คิดเป็นสัดส่วน  
ร ้อยละ  ๒๓ .๔๔  ของประชากรทั ้งจ ังหว ัด  อ าเภอที ่ม ีป ระชากรน ้อยที ่ส ุด  ค ือ  อ า เภอช ุมตาบง                       
จ านวน  ๑๘,๐๒๐คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๗๓  ความหนาแน่นของประชากรลดลง 

ตารางจ้านวนประชากรจ้าแนกตามเขตการปกครองรายอ้าเภอและเพศ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
อ้าเภอ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

จ้านวน
ประชากร
ชาย (คน) 

จ้านวน
ประชากร
หญิง (คน) 

จ้านวน
ประชากร 

รวม 

จ้านวน
ประชากร
ชาย (คน) 

จ้านวน
ประชากร
หญิง (คน) 

จ้านวน
ประชากร

รวม 
เมืองนครสวรรค์ ๑๑๘,๒๘๙ ๑๒๖,๗๔๕ ๒๔๕,๐๓๔ ๑๑๗๔๔๓ ๑๒๖๔๙๒ ๒๔๓๙๓๕ 
โกรกพระ ๑๗,๓๐๗ ๑๘,๑๕๒ ๓๕,๔๕๙ ๑๖๖๓๓ ๑๗๔๘๒ ๓๔๑๑๕ 
ชุมแสง ๓๑,๐๓๓ ๓๓,๐๔๑ ๖๔,๐๗๔ ๓๐๕๑๓ ๓๒๗๑๒ ๖๓๒๒๕ 
หนองบัว ๓๓,๗๖๐ ๓๔,๘๑๘ ๖๘,๕๗๘ ๓๒๕๖๔ ๓๓๕๕๘ ๖๖๑๒๒ 
บรรพตพิสัย ๔๒,๐๗๓ ๔๓,๘๓๓ ๘๕,๙๐๖ ๔๑๗๒๘ ๔๓๖๔๐ ๘๕๓๖๘ 
เก้าเลี้ยว ๑๖,๘๖๔ ๑๗,๖๙๙ ๓๔,๕๖๓ ๑๖๗๒๖ ๑๗๖๒๑ ๓๔๓๔๗ 
ตาคลี ๕๒,๕๕๖ ๕๔,๕๒๖ ๑๐๗,๐๘๒ ๕๑๑๔๙ ๕๓๐๑๓ ๑๐๔๑๖๒ 
ท่าตะโก ๓๒,๔๖๐ ๓๔,๑๐๘ ๖๖,๕๖๘ ๓๒๒๔๔ ๓๓๙๐๗ ๖๖๑๕๑ 
ไพศาลี ๓๕,๑๒๑ ๓๖,๒๑๘ ๗๑,๓๓๙ ๓๔๕๗๐ ๓๕๗๐๖ ๗๐๒๗๖ 
พยุหะคีรี ๒๙,๗๙๗ ๓๑,๕๕๕ ๖๑,๓๕๒ ๒๙๓๕๖ ๓๑๓๑๑ ๖๐๖๖๗ 
ลาดยาว ๔๒,๔๖๕ ๔๔,๔๖๐ ๘๖,๙๒๕ ๔๐๕๘๑ ๔๒๕๗๑ ๘๓๑๕๒ 
ตากฟ้า ๑๙,๘๒๓ ๒๐,๕๘๐ ๔๐,๔๐๓ ๑๙๔๓๖ ๒๐๒๒๑ ๓๙๖๕๗ 
แม่วงก์ ๒๖,๒๗๒ ๒๖,๔๕๑ ๕๒,๗๒๓ ๒๔๙๘๒ ๒๕๒๒๒ ๕๐๒๐๔ 
แม่เปิน ๑๐,๔๙๔ ๑๐,๓๘๘ ๒๐,๘๘๒ ๑๐๕๑๒ ๑๐๓๙๕ ๒๐๙๐๗ 
ชุมตาบง ๙,๔๐๙ ๙,๕๙๐ ๑๘,๙๙๙ ๘๙๔๒ ๙๐๗๘ ๑๘๐๒๐ 
รวม ๕๑๗,๗๒๓ ๕๔๒,๑๖๔ ๑,๐๕๙,๘๘๗ ๕๐๗๓๗๙ ๕๓๒๙๒๙ ๑๐๔๐๓๐๘ 

ข้อมูล ณ  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓    
 เมื่อพิจารณาประชากรที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามกลุ่มอายุ ปี ๒๕๖๒ พบว่า 
ประชากรอายุ ๐ - ๑๔ ปี มีจ านวน ๑๕๕,๗๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๐ อายุ ๑๕ - ๖๐ ปี จ านวน 
๖๗๘,๘๗๖ คน หรือร้อยละ ๖๕.๐๐   อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๐๓,๐๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๐
ประชากรวัยเด็กและแรงงานลดลง ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
 
จ้านวนประชากรที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แยกตามอายุ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ลักษณะข้อมูล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

แยกตามเพศ ๕๑๗,๗๒๓ ๕๔๒,๑๖๔ ๑,๐๕๙,๘๘๗ ๕๐๗,๓๗๙ ๕๓๒,๙๒๙ ๑,๐๔๐,๓๐๘ 



๘ 
 

ผู้ที่มีสัญชาติไทยและมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

๕๐๕,๗๗๖ ๕๓๑,๙๙๓ ๑,๐๓๗,๗๖๙ ๕๐๔,๔๙๗ ๕๓๑,๑๖๒ ๑,๐๓๕,๖๕๙ 

ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน 

๘๒๖ ๕๗๕ ๑,๔๓๗ ๘๘๖ ๕๙๔ ๑,๔๘๐ 

ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านกลาง*  

๙,๘๖๑ ๙,๐๓๐ ๑๘,๘๙๑ ๑,๗๒๐ ๑,๐๓๗ ๒,๗๕๗ 

ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย 
(ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้
ย้ายเข้า) 

๑,๒๒๔ ๕๖๖ ๑,๗๙๐ ๒๗๔ ๑๓๘ ๔๑๒ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ๒๕๖๓) 

*ทะเบียนบ้านกลาง หมายถึง ทะเบียนบ้านซึ่งผู้อ านวยการลงทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าขึ้น ส าหรับลงรายการ
บุคคลที่ไม่อาจมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 

จ้านวนประชากรที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แยกตามอายุ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

อายุ พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๐ – ๑๔ ป ี ๘๒,๖๒๖ ๗๗,๓๖๕ ๑๕๙,๙๙๑ ๘๐,๔๓๐ ๗๕,๓๓๖ ๑๕๕,๗๖๖ 
๑๕ – ๖๐ ป ี ๓๔๔,๒๖๔ ๓๔๔,๕๒๖ ๖๘๒,๕๖๗ ๓๓๕,๕๗๓ ๓๔๑,๓๐๓ ๖๗๖,๘๗๖ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๘๕,๑๐๙ ๑๑๐,๑๐๒ ๑๙๕,๒๑๑ ๘๘,๔๙๔ ๑๑๔,๕๒๓ ๒๐๓,๐๑๗ 

รวม ๕๐๕,๗๗๖ ๕๓๑,๙๙๓ ๑,๐๓๗,๗๖๙ ๕๐๔,๔๙๗ ๕๓๑,๑๖๒ ๑,๐๓๕,๖๕๙ 
ข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  

 
ข้อมูลจ้านวนบ้าน 

ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม บ้าน พื นที่จังหวัด (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 

ข้อมูล กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  

  สัญชาติ  
       ประชากรทั้งจังหวัด จ านวน ๑,๐๔๐,๓๐๘ คน  ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านจ านวน  ๑,๐๓๘,๓๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๘๑  ของจ านวนประชากรทั้งหมด  ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจ านวน  ๑,๙๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด  

 



๙ 
 

  ประเภทที่อยู่อาศัย การใช้น้ า และน้ าดื่ม 
      ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชากรร้อยละ ๘๙.๑ อาศัยอยู่ในบ้านโดด ร้อยละ ๖.๘ อาศัยห้องแถว      
การใช้น้ าของประชากร  ประชากรร้อยละ ๙๘.๓ ใช้น้ าประปาภายในบ้าน  ส่วนน้ าดื่มประชากรร้อยละ 
๔๕.๘ ดื่มน้ าดื่มบรรจุขวด ประชากรร้อยละ ๒๒.๖ ดื่มน้ าประปาผ่านการบ าบัด (ต้ม กรอง)  ร้อยละ ๒๐.๕ 
ดื่มน้ าฝน และร้อยละ ๑๐.๔ ดื่มน้ าประปาภายในบ้าน  โดยประชากรเลิกดื่มน้ าฝนหันมาดื่มน้ าประปาผ่าน
การบ าบัดและดื่มน้ าดื่มบรรจุขวดเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละของครัวเรือนจ้าแนกตามลักษณะที่ส้าคัญของครัวเรือนจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
ลักษณะท่ีส้าคัญของครัวเรือน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ประเภทของท่ีอยู่อาศัย ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 
บ้านโดด ๘๗.๐ ๘๙.๔ ๘๙.๑ 
ห้องแถว ๙.๕ ๘.๐ ๖.๘ 
ทาวน์เฮาส์หรือบ้านแฝด ๒.๐ ๑.๗ ๓.๔ 
ห้องชุด ๐.๘ ๐.๗ ๐.๖ 
ห้องภายในบ้าน ๐.๒ ๐.๑ ๐.๑ 
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว  ๐.๕ - - 
อ่ืน ๆ - ๐.๑ - 
การใช้น ้า ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 
น้ าประปาภายในบ้าน ๙๕.๐ ๙๘.๓ ๙๘.๓ 
น้ าบ่อนน้ าบาดาลภายในบ้าน ๑.๒ ๐.๒ ๐.๑ 
น้ าประปานอกบ้าน ๑.๐ ๐.๑ ๐.๔ 
น้ าบ่อนน้ าบาดาลภายนอกบ้าน ๒.๒ ๐.๓ ๐.๒ 
น้ าจากแม่น้ า ล าธารหรือคลอง ๐.๒ ๐.๒ - 
น้ าฝน ๐.๓ ๐.๓ ๐.๖ 
น้ าประปาผ่านการบ าบัด (ต้ม กรอง) ๐.๑ ๐.๖ ๐.๔ 
น ้าดื่ม ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 
น้ าดื่มบรรจุขวด ๓๘.๖ ๔๓.๐ ๔๕.๘ 
น้ าประปาภายในบ้าน ๑๑.๑ ๑๒.๓ ๑๐.๔ 
น้ าบ่อนน้ าบาดาลภายในบ้าน ๐.๔ - - 
น้ าประปานอกบ้าน ๐.๓ - ๐.๗ 
น้ าบ่อนน้ าบาดาลนอกบ้าน ๐.๔ ๐.๒ - 
น้ าฝน ๑๙.๑ ๑๗.๔ ๒๐.๕ 
น้ าประปาผ่านการบ าบัด (ต้ม กรอง) ๓๐.๑ ๒๗.๒ ๒๒.๖ 

 
ที ่มา:  การส ารวจภาวะเศรษฐก ิจและส ังคมของคร ัว เร ือ น พ .ศ.  ๒๕๖๐ ,๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒              
ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 



๑๐ 
 

   ๖) แรงงาน อุตสาหกรรม อาชีพและการประกันสังคม 
   สถานภาพแรงงาน 
   จากข้ อมู ลประชากรอายุ  ๑๕ ปี ขึ้ น ไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงานเป็ นรายไตรมาส  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ของส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน ไตรมาส ๑ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ กับปี พ.ศ.๒๕๖๒ พบว่าอัตราการว่างงานลดลงร้อยละ ๐.๒ ไตรมาส ๒ และไตรมาส ๓  อัตราการ
ว่างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๖ และ ๐.๑ ตามล าดับ และผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน มีแนวโน้มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ไม่สมัครใจท างาน เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ ชรา จนไม่สามารถท างานได้ ท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือ
สิ่งตอบแทนให้แก่บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ท างานให้องค์กรการกุศล ฯ)  
      โครงสร้างก้าลังแรงงาน 
  จากข้อมูลส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 
จังหวัดนครสวรรค์มีก าลังแรงงาน ณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ เปรียบเทียบกับ ปี ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗.๒ 
(จาก ๕๑๒,๑๓๘ คน เป็น ๕๔๘,๘๒๖ คน) และผู้มีงานท า เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗.๐ (จาก ๕๐๘,๒๖๗ คน เป็น 
๕๔๓,๗๕๗ คน) ผู้ว่างงาน เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓๐.๙ (จาก ๓,๘๗๒ คน เป็น ๕,๐๖๙ คน) ผู้รอฤดูกาล ลดลงร้อยละ 
๑๙.๗ (จาก ๑,๑๕๙ คน เป็น ๙๓๑ คน)  
       ในขณะที่ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๒ ลดลงร้อยละ 
๑๒.๑ (จาก ๓๐๑ ,๙๗๔ คน เป็น ๒๖๕ ,๔๖๙ คน ) โดยจ าแนกเป็น ท างานบ้านลดลงร้อยละ ๑๔.๕  
(จาก ๘๑,๑๕๘ คน เป็น ๖๙,๓๖๙ คน) เรียนหนังสือลดลงร้อยละ ๑๖.๗ (จาก ๖๔,๓๕๑ คน เป็น ๕๓,๕๘๔ 
คน ) และอ่ืน  ๆ เช่น  ป่ วย พิการ ไม่สามารถท างานได้  และไม่สมัครใจท างาน ลดลงร้อยละ ๘ .๙  
(จาก ๑๕๖,๔๖๕ คน เป็น ๑๔๒,๕๑๖ คน) 
 
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ นไป จ้าแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

                                                                                                      (หน่วย : พันคน) 

ปี/ไตรมาส 
ก้าลังแรงงาน ผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน 

รวม ผู้มีงานท้า ผู้ว่างงาน 
ผู้ 

ที่รอฤดูกาล 
ท้างาน
บ้าน 

เรียน
หนังสือ 

อ่ืน ๆ 

ปี ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ ๕๒๘.๒ ๕๑๘.๓ ๗.๘ ๒.๑ ๗๗.๒ ๖๓.๘ ๑๔๔.๗ 
ปี ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ ๕๒๕.๓ ๕๒๑.๓ ๓.๙ ๐.๑ ๘๕.๙ ๕๘.๕ ๑๔๔.๕ 
ปี ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓ ๕๒๔.๖ ๕๑๗.๖ ๕.๖ ๑.๔ ๗๔.๔ ๕๙.๔ ๑๕๖.๑ 
ปี ๒๕๖๑ ไตรมาส ๔ ๕๑๓.๑ ๔๙๙.๕ ๑๒.๖ ๑.๐ ๘๒.๒ ๖๑.๗ ๑๕๗.๕ 
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 

  
ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ส านักงานสถิติแห่งชาติ 



๑๑ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ปี 2562 ปี 2563 

ปี 2562 ปี 2563 



๑๒ 
 

อุตสาหกรรม 
      ในช่วงไตรมาส ๓ ของปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่มีงานท า ในจังหวัดนครสวรรค์             
ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๒ ลดลง ๕,๐๑๔ คน 
หรือร้อยละ ๒.๑ (จาก ๒๔๐,๙๕๖ คน เป็น ๒๓๕,๙๔๒ คน) สาขาการท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน เพ่ิมข้ึน 
๒,๐๕๔ คน หรือร้อยละ ๓๘.๑ (จาก ๕,๓๙๐ คน เป็น ๗,๔๔๔ คน) สาขาการผลิต ลดลง ๔,๘๐๕ คน หรือ 
ร้อยละ ๑๓.๓ (จาก ๓๖,๐๔๘ คน เป็น ๓๑,๒๔๓ คน) สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ า ลดลง ๒๐๙ คน   
หรือร้อยละ ๑๐.๒ (จาก ๒,๐๔๔ คน เป็น ๑,๘๓๕ คน) สาขาการจัดหาน้ า บ าบัดน้ าเสีย ลดลง ๔๐๒ คน 
หรือร้อยละ ๔๖.๓ (จาก ๘๖๘ คน เป็น ๔๖๖ คน) สาขาการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น ๑๐,๒๖๕ คน หรือร้อยละ 
๓๕.๑ (จาก ๒๙,๒๓๙ คน เป็น ๓๙,๕๐๔ คน) สาขาการขายส่ง การขายปลีก เพิ่มขึ้น ๑๘,๗๓๗ คน หรือ 
ร้อยละ ๒๑.๕ (จาก ๘๗,๒๙๘ คน เป็น ๑๐๖,๐๓๕ คน) สาขาการขนส่ง ที่เก็บสินค้า เพิ่มขึ้น ๓,๑๑๒ คน 
หรือร้อยละ ๕๒.๖ (จาก ๕,๙๑๒ คน เป็น ๙,๐๒๔ คน) สาขากิจกรรมโรงแรม และอาหาร ลดลง ๑๑,๙๙๑ 
คน หรือร้อยละ ๒๙ (จาก ๔๑,๓๕๖ คน เป็น ๒๙,๓๖๕ คน) สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร เพิ่มขึ้น 
๔๒๒ คน หรือร้อยละ ๕๓.๑ (จาก ๗๙๕ คน เป็น ๑,๒๑๗ คน) สาขากิจการทางการเงินและการประกันภัย 
เพิ่มขึ้น ๓,๓๗๖ คน หรือร้อยละ ๗๔.๓ (จาก ๔,๕๔๓ คน เป็น ๗,๙๑๙ คน) สาขากิจกรรมทางวิชาชีพและ
เทคนิค ลดลง ๔๘๑ คน หรือร้อยละ ๓๑.๒ (จาก ๑,๕๔๓ คน เป็น ๑,๐๖๒ คน) สาขาการบริหารและการ
สนับสนุน เพิ่มขึ้น ๒,๖๔๗ คน เกือบสองเท่า (จาก ๑,๖๕๔ คน เป็น ๔,๓๐๑ คน) สาขาการบริหารราชการ
และป้องกันประเทศ ลดลง ๒,๗๙๓ คน หรือร้อยละ ๒๑.๒ (จาก ๒๓,๐๐๙ คน คน เป็น ๒๐,๒๑๖ คน) สาขา
การศึกษา เพ่ิมขึ้น ๙,๕๗๔ คน หรือร้อยละ ๗๓.๒ (จาก ๑๓,๐๘๒ คน เป็น ๒๒,๖๕๖ คน)  สาขาสุขภาพและ
สังคมสงเคราะห์ เพ่ิมขึ้น ๓,๖๒๖ คน หรือร้อยละ ๕๐.๖ ( จาก ๗,๑๖๕ คน เป็น ๑๐,๗๙๑ คน) สาขาศิลปะ 
ความบันเทิง นันทนาการ เพิ่มขึ้น ๒,๑๕๔ คน (จาก ๔๙๐ คน เป็น ๒ ,๖๔๔ คน) สาขากิจกรรมบริการ
ด้านอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น ๔,๔๓๓ คน หรือร้อยละ ๗๖.๓ (จาก ๕,๘๑๒ คน เป็น ๑๐,๒๔๕ คน) สาขาลูกจ้างใน
ครัวเรือนส่วนบุคล เพ่ิมขึ้น ๗๘๔ คน หรือร้อยละ ๗๓.๗ (จาก ๑,๐๖๔ คน เป็น ๑,๘๔๘ คน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ นไปที่มีงานท้า จ้าแนกตามอุตสาหกรรม เป็นรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
(หน่วย : พันคน) 

อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาสที่ 
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 
ภาคเกษตรกรรม 
เกษตรกรรม การป่าไม้และการ
ประมง 

๒๒๔.๔ ๒๒๑.๗ ๒๔๐.๙ ๒๒๖.๑ ๑๙๐.๗ ๒๑๙.๓ ๒๓๕.๙ 

นอกภาคเกษตรกรรม 
การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๑.๖ ๐.๗ ๕.๔ ๓.๘ ๖.๔ ๓.๑ ๗.๔ 
การผลิต ๔๗.๙ ๔๗.๕ ๓๖.๐ ๓๙.๘ ๔๑.๐ ๓๘.๕ ๓๑.๒ 
การไฟฟ้า  ก๊าซ และไอน้ า  ๒.๒ ๑.๐ ๒.๐ ๒.๖ ๕.๑ ๓.๙ ๑.๘ 
การจัดหาน้ า บ าบัดน้ าเสีย ๐.๙ - ๐.๙ ๐.๗ ๐.๙ ๐.๒ ๐.๔ 

การก่อสร้าง ๔๔.๙ ๔๒.๐ ๒๙.๒ ๓๖.๙ ๔๔.๓ ๓๘.๙ ๓๙.๕ 
การขายส่ง การขายปลีก  ๗๓.๖ ๙๑.๗ ๘๗.๓ ๘๓.๓ ๘๐.๗ ๙๓.๑ ๑๐๖.๐ 
การขนส่ง ที่เก็บสินค้า ๗.๔ ๘.๘ ๕.๙ ๘.๓ ๖.๖ ๖.๓ ๙.๐ 
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร ๔๒.๔ ๓๒.๑ ๔๑.๔ ๓๐.๗ ๔๔.๑ ๓๑.๕ ๒๙.๓ 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร - ๑.๓ ๐.๘ ๐.๕ - ๐.๗ ๑.๒ 
กิจการทางการเงินและการ
ประกันภัย 

๑๑.๗ ๘.๗ ๔.๕ ๘.๘ ๘.๐ 
๘.๖ ๗.๙ 

กิจการอสังหาริมทรัพย์   ๐.๙ - - ๐.๑ ๐.๔ ๐.๓ - 
กิจกรรมทางวิชาชีพ และ
เทคนิค 

๒.๘ ๒.๕ ๑.๕ ๑.๙ ๐.๙ 
๐.๒ ๑.๐ 

การบริหารและการสนับสนุน ๒.๒ ๑.๑ ๑.๗ ๒.๒ ๒.๘ ๒.๖ ๔.๓ 
การบริหารราชการ และป้องกัน
ประเทศ  

๑๘.๑ ๒๖.๔ ๒๓ ๑๙.๒ ๑๙.๘ 
๒๒.๙ ๒๐.๒ 

การศึกษา ๑๙.๔ ๑๖.๒ ๑๓.๑ ๑๖.๐ ๒๑.๒ ๑๖.๓ ๒๒.๖ 
สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ ๑๑.๗ ๑๒.๔ ๗.๒ ๗.๗ ๑๐.๘ ๑๒.๐ ๑๐.๗ 
ศิลปะ ความบันเทิงนันทนาการ ๒.๘ ๑.๙ ๐.๕ ๒.๔ ๔.๕ ๑.๑ ๒.๖ 
กิจกรรมบริการด้านอ่ืน ๆ ๑๑.๒ ๑๐.๔ ๕.๘ ๙.๙ ๑๑.๐ ๑๒.๐ ๑๐.๒ 
ลูกจ้างในครัวเรือน ส่วนบุคคล  ๒.๒ ๓.๔ ๑.๑ ๑.๑ ๒.๑ ๒.๔ ๑.๘ 

 
ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 



๑๔ 
 

อาชีพ   

 เมื่อจ าแนกผู้มีงานท าตามอาชีพ พบว่า ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ ผู้มีงานท าส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลดลง ๗,๓๓๙ คน หรือร้อยละ 
๓.๔ (จาก ๒๑๖,๑๑๑ คน เป็น ๒๐๘,๗๗๒ คน) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด เพ่ิมขึ้น 
๒,๘๑๙ คน หรือร้อยละ ๒.๗ (จาก ๑๐๕,๗๒๖ คน เป็น ๑๐๘,๕๔๕ คน) ผู้ที่มอีาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆในด้านการ
ขายและการให้บริการ เพ่ิมขึ้น ๕,๔๙๘ คน หรือร้อยละ ๘.๖ (จาก ๖๓,๙๙๕ คน เป็น ๖๙,๔๙๓ คน) และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมขึ้น ๑๗,๘๒๖ คน หรือร้อยละ ๔๕.๒ 
(จาก ๓๙,๔๒๖ คน เป็น ๕๗,๒๕๒ คน) และผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ๑๐,๐๓๑ คน หรือร้อยละ ๔๑.๙ 
(จาก ๒๓,๙๕๓ คน เป็น ๓๓,๙๘๔ คน)  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 
เพ่ิมขึ้น ๕,๕๐๗ คน หรือร้อยละ ๒๒.๙ (จาก ๒๔,๐๘๑ คน เป็น ๒๙,๕๘๘ คน) และผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เทคนิคสาขาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ๕,๕๖๗ คน หรือร้อยละ ๖๑.๓ ( จาก ๙,๐๘๖ คน เป็น ๑๔,๖๕๓ คน) และ
ผู้จัดการเสมียน ลดลง ๒,๘๒๕ คน หรือร้อยละ ๑๘.๙ (จาก ๑๔,๙๔๔ คน เป็น ๑๒,๑๑๙ คน) และผู้บัญญัติ
กฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส  และผู้จัดการ ลดลง ๑,๕๙๔ คน หรือร้อยละ ๑๔.๖ (จาก ๑๐,๙๔๕ คน  
เป็น ๙,๓๕๑ คน)  

ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ นไปท่ีมีงานท้า จ้าแนกตามอาชีพ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  
 (หน่วย : พันคน) 

อาชีพ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตมาส 
ที่ ๓ 

ไตมาส 
ที่ ๔ 

ไตรมาส 
ที่ ๑ 

ไตรมาส 
ที่ ๒ 

ไตมาส 
ที่ ๓ 

รวมยอด ๕๒๘.๔ ๕๒๙.๘ ๕๐๘.๒ ๕๐๒.๑ ๕๐๑.๓ ๕๑๔.๙ ๕๔๓.๗ 
ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับ
อาวุโส  และผู้จัดการ 

๑๘.๖ ๑๕.๓ ๑๐.๙ ๑๕.๕ ๑๒.๙ ๑๑.๘ ๙.๓ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ๓๑.๙ ๓๐.๕ ๒๔.๐ ๒๓.๙ ๓๒ ๒๗.๒ ๓๓.๙ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา
ต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 

๑๕.๑ ๑๙.๓ ๙.๑ ๑๒.๙ ๑๖.๓ ๑๘.๒ ๑๔.๖ 

เสมียน ๑๙.๓ ๑๕.๒ ๑๔.๙ ๑๕.๒ ๑๓.๗ ๑๘.๖ ๑๒.๑ 
พนักงานบริการและพนักงานใน
ร้านค้าและตลาด 

๙๕.๓ ๙๘.๒ ๑๐๕.๗ ๙๘.๒ ๑๑๔.๕ ๑๐๒.๑ ๑๐๘.๕ 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ 
ในด้านการเกษตรและการประมง 

๑๙๘.๑ ๑๙๒.๙ ๒๑๖.๑ ๒๐๗.๒ ๑๖๖.๐ ๑๙๐.๑ ๒๐๘.๗ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง
ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง 

๕๘.๓ ๖๒.๔ ๓๙.๔ ๔๔.๐ ๕๒.๕ ๕๔.๑ ๕๗.๒ 

ผู้ปฏิบัติโรงงานและเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

๒๐.๘ ๒๘.๑ ๒๔.๑ ๒๔.๔ ๒๙.๘ ๒๖.๑ ๒๙.๕ 

อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆในด้านการ
ขายและการให้บริการ 

๗๑.๑ ๖๘.๐ ๖๔.๐ ๖๐.๘ ๖๓.๕ ๖๖.๕ ๖๙.๔ 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ส านักงานสถิติแห่งชาติ 



๑๕ 
 

ระดับการศึกษาของแรงงาน 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ผู้ที่มีงานท าที่ไม่มีการศึกษา เปรียบเทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมข้ึน ๕,๒๗๕ คน หรือร้อยละ ๕๘.๖ (จาก ๕,๒๗๕ คน เป็น ๘,๙๙๗ คน) และระดับการศึกษา
ต่ ากว่าประถมศึกษา เพิ่มขึ้น ๑๐,๗๗๗ คน หรือร้อยละ ๗.๒ (จาก ๑๕๐,๖๓๔ คน เป็น ๑๖๑,๔๑๑ คน)  ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ลดลง ๑,๘๓๕ คน หรือร้อยละ ๑.๗ (จาก ๑๑๐,๖๒๒ คน เป็น ๑๐๘,๗๘๗ คน) ระดับระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น ๘,๖๓๓ คน หรือร้อยละ ๑๒.๒ (จาก ๗๐,๘๑๒ คน เป็น ๗๙,๔๔๕ คน) 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ลดลง ๓,๕๒๘ คน หรือร้อยละ ๔.๓ (จาก ๘๒,๓๙๙ คน เป็น ๗๘,๘๗๑ 
คน) ระดับการศึกษาอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้น ๑๕,๘๒๓ คน หรือร้อยละ ๑๘.๗ (จาก ๘๔,๘๐๒ คน เป็น  
๑๐๐,๖๒๕ คน) 
  
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ นไปที่มีงานท้า จ้าแนกตามระดับการศึกษาที่ส้าเร็จ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

                                                                                                       (หน่วย : พันคน)  

ระดับการศึกษาที่
ส้าเร็จ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ไตรมาส 

ที่ ๑ 
ไตรมาส 

ที่๒ 
ไตรมาส 

ที่ ๓ 
ไตรมาสที่ 

๔ 
ไตรมาส 

ที่ ๑ 
ไตรมาส 

ที่ ๒ 
ไตรมาส 

ที่ ๓ 

รวมยอด ๕๒๘.๔ ๕๒๙.๘ ๕๐๘.๒ ๕๐๒.๑ ๕๐๑.๓  ๕๑๔.๙ ๕๔๓.๗ 

ไม่มีการศึกษา ๑๖.๑ ๖.๖ ๙.๐ ๑๔.๖ ๘.๘ ๑๑.๐ ๑๔.๓ 

ต่ ากว่าประถมศึกษา ๑๕๘.๕ ๑๕๖.๒ ๑๕๐.๖ ๑๔๗.๙ ๑๔๔.๕ ๑๕๕.๕ ๑๖๑.๔ 

ประถมศึกษา ๑๐๑.๓ ๑๑๗.๔ ๑๑๐.๖ ๑๐๙.๗ ๘๕.๕ ๙๖.๕ ๑๐๘.๘ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ๖๘.๗ ๗๓.๐ ๗๐.๘ ๗๐.๙ ๙๙.๓ ๘๓.๑ ๗๙.๔ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๗๕.๒ ๗๘.๔ ๘๒.๔ ๗๑.๗ ๗๔.๐ ๗๙.๒ ๗๘.๙ 

อุดมศึกษา ๑๐๘.๖ ๙๘.๒ ๘๔.๘ ๘๗.๓ ๘๘.๘ ๘๙.๖ ๑๐๐.๖ 

 ไม่ทราบ - - - - ๐.๔ - ๐.๓ 
 
ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
                 อัตราค่าจ้างขั นต่้า 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามนโยบายรัฐบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑           
คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ 

 

จังหวัด 
ค่าแรง 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ 
ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. 

นครสวรรค์ ๑๕๘ ๑๖๖ ๒๓๒ ๓๐๐ ๓๐๕ ๓๑๕ ๓๒๐ 
     ที่มา:  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ 



๑๖ 
 

                การประกันสังคม 

                   จ ำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ในปี ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑๒๕,๘๔๙ รำย เพ่ิมขึ้นจำกปี 
๒๕๖๒ จ ำนวน ๕,๘๐๗ รำย คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๑ โดยเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ ๔๐ มำกที่สุด จ ำนวน      
๕๖,๔๗๖ รำย รองลงมำเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ ๓๓ จ ำนวน ๕๔,๙๘๕ รำย และผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙ 
จ ำนวน ๑๔,๓๘๘ รำย ตำมล ำดับ 

ตารางจ านวนผู้ประกันตน ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ 

ปี 
จ้านวนผู้ประกันตน (ราย) 

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ มาตรา 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 

            ที่มำ : ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ 
 
กำรใช้บริกำรของกองทุนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  จ ำแนกตำมประเภทประโยชน์ทดแทน 
(ไม่เนื่องจำกกำรท ำงำน) ปี ๒๕๖๓ (มกรำคม – ธันวำคม ) 
            ทั้งนี้กำรชดเชยกรณีว่ำงงำนจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อโควิด ๑๙  ท ำให้มีกำรจ่ำย             
ประโยชน์ทดแทน ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำนวน ๑๑,๘๙๐ รำย จ ำนวนเงิน ๕๒,๓๕๔,๖๒๓.๘๗ บำท                    
กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน กรณีว่ำงงำน ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ ำนวน ๔๒,๙๔๓ รำย จ ำนวนเงิน 
๑๙๒,๑๕๙,๓๖๙.๘๕ บำท และเป็นกรณีว่ำงงำน จำกโรคติดเชื้อโควิท จ ำนวน ๖,๓๑๕ รำย จ ำนวนเงิน  
๕๗,๘๘๘,๙๑๐.๑๕ บำท 
            ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ได้มีมำตรกำรช่วยเหลือปรับลดอัตรำเงินสมทบ ดังนี้  

1.  ช่วงเดือน มีนำคม – พฤษภำคม ๒๕๖๓  
- ฝ่ำยลูกจ้ำง ปรับลดเงินสมทบ ๔ %  จ่ำย ๑ %   
- ฝ่ำยนำยจ้ำง ปรับลดเงินสมทบ ๑% จ่ำย  ๔ % 

๒. ช่วงเดือน กันยำยน – พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
ฝ่ำยลูกจ้ำง   ปรับลดเงินสมทบ ๓ %  จ่ำย ๒ %   
ฝ่ำยนำยจ้ำง  ปรับลดเงินสมทบ ๒%  จ่ำย  ๒ % 

2.กรณีปรับลดเงินสมทบผู้ประกันตนมำตรำ ๓๙ 
-ช่วงเดือน มีนำคม – พฤษภำคม    ๒๕๖๓ ช ำระเงินเดือนละ ๘๖ บำท 
-ช่วงเดือน กันยำยน – พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ช ำระเงินเดือนละ ๙๖ บำท 

 



๑๗ 
 

ประเภทประโยชน์
ทดแทน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท 

๑ เจ็บป่วย ๒๖,๑๓๔ ๓๓,๒๘๗,๒๘๖.๕๙ ๑๔,๘๓๐  ๓๒,๐๓๐,๔๐๒.๗๓ 
๒ คลอดบุตร ๓,๒๔๖ ๖๔,๗๒๗,๖๕๑.๖๓ ๒,๙๕๓ ๖๐,๘๓๗,๘๓๓.๑๕ 
๓ ทุพพลภาพ ๓,๔๒๗ ๙๑๐,๑๕๖.๗๓ ๕,๑๕๔ ๑๕,๗๓๙,๕๘๕.๗๕ 
๔ ตาย ๗๑๑ ๒๖,๐๙๒,๙๐๘.๙๓ ๑,๓๐๒ ๓๐,๗๒๙,๗๑๗.๖๙ 
๕ สงเคราะห์บุตร ๗๙,๘๔๔ ๔๕,๗๒๑,๗๕๗.๐๐ ๑๕๓,๙๔๙ ๙๘,๒๑๒,๘๔๗.๐๐ 
๖ ชราภาพ ๑๙,๐๔๙ ๑๔๘,๕๖๖,๐๑๐.๓๒ ๔๐,๖๒๖ ๑๙๗,๑๕๙,๗๘๐.๕๗ 
๗ ว่างงาน ๑๑,๘๙๐ ๕๒,๓๕๔,๖๒๓.๘๗ ๔๒,๙๔๓ ๑๙๒,๑๕๙,๓๖๙.๘๕ 
 รวม ๑๔๔,๓๐๑ ๓๗๑,๖๖๐,๓๙๕.๐๗ ๒๖๑,๗๕๗ ๖๒๖,๘๖๙,๕๓๖.๗๔ 
           ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์         

โครงสร้างพื นฐาน 

            ๗) การคมนาคม 
                 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย  
๒๓๗ กิโลเมตร จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคเหนือ การ เดินทางติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ 
นับได้ว่าสะดวกมาก เส้นทางการติดต่อทางถนนระหว่างจังหวัดต่าง ๆ มีเส้นทางสายหลัก ๆ ดังนี้  
   การคมนาคมทางรถยนต์ 

๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) จากกรุงเทพฯ ผ่านนครสวรรค์ไป
สิ้นสุดที่เชียงราย เป็นเส้นทางสายหลักและสายดั้งเดิมที่ใช้ในการคมนาคมเชื่อมระหว่างภาคเหนือกับ 
ภาคกลาง เส้นทางสายนี้ส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง ๒ เลน ขณะนี้ถนนช่วงนครสวรรค์ – ก าแพงเพชร เป็น ๔ เลน
แล้ว ก าลังมีการขยายไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ 

๒. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒ (บางปะอิน – นครสวรรค์) เป็นเส้นทางหลวง
แผ่นดินที ่แยกออกจากเส้นทางหมายเลข ๑ เริ ่มจากอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลัดสู่
นครสวรรค์ เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทาง ๘ เลน ท าให้การเดินทางสู่จังหวัดนครสวรรค์สะดวกและรวดเร็วมาก 
ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง ในระยะทาง ๒๓๗ กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ถึงนครสวรรค์ เส้นทางนี้ประสาน
ต่อกับเส้นทางหมายเลข ๑ ที่จังหวัดนครสวรรค์มุ่งสู่จังหวัดเชียงราย 

๓. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑ เป็นทางหลวงที่แยกจากเส้นทางหมายเลข ๓๒ 
(อินทร์บุรี –เขาทราย) ตรงอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านอ าเภอตากฟ้า ท่าตะโก หนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์ เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามเส้นทางสายนี้มีถนนเชื่อมเข้าตัวอ าเภอ
ไพศาลี ตาคลี ท่าตะโก อ าเภอเมืองฯ และอ าเภอชุมแสง และมีถนนเครือข่ายเชื่อมอ าเภอต่าง ๆ ที่กล่าวด้วย  

๔. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับ
จังหวัดพิษณุโลก โดยผ่านทางอ าเภอเก้าเลี้ยว อ าเภอบรรพตพิสัย ออกทางอ าเภอโพทะเลของจังหวัดพิจิตร
ไปสู่จังหวัดพิษณุโลก ท าให้การติดต่อไปยังจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรสะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก (ระยะทาง
ประมาณ ๑๓๑ กิโลเมตร) 

 ๕ . ทางหลวงแผ่นด ิน ๒๒๕ (นครสวรรค ์–ช ัยภ ูม ิ) เป ็น เส ้นทางเชื ่อมระหว ่าง
นครสวรรค์กับจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคอีสาน เส้นทางนี้ผ่านทางอ าเภอชุมแสง อ าเภอหนองบัว ตัดผ่านเส้นทาง
หลวงหมายเลข ๑๑, ๒๑ ที่อ าเภอหนองบัว อ าเภอบึงสามพัน (จังหวัดเพชรบูรณ์) สู่จังหวัดชัยภูมิ 



๑๘ 
 

การเดินทางติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง มีเส ้นทางเชื ่อมต่อผ่านอ าเภอต่างๆ มากมาย               
พอสรุป เป็นหลักใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

   ๑. กรุงเทพฯ (ผ่านสระบุรี - ลพบุรี - ชัยนาท) ตามเส้นทางหมายเลข ๑  
     ๒. กรุงเทพฯ (ผ่านบางบัวทอง - สุพรรณบุรี - ชัยนาท) ตามเส้นทางหมายเลข ๓๔๐ 

เข้าสู่ เส้นทางหมายเลข ๑ ชัยนาท ผ่านเข้าพยุหะคีรี หรือเส้นทางสายเอเชีย (บางปะอิน - นครสวรรค์)  
ตามเส้นทางหมายเลข ๓๒ 

     ๓. ชัยนาท – อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร 
     ๔. อุทัยธานี – อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ผ่านทางอ าเภอโกรกพระ (หมายเลข ๓๒๒๐, 

๓๓๑๙ และ ๓๐๐๕) ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร  ผ่านทางถนนสายเอเชีย (หมายเลข ๓๓๓ และ ๓๒) ประมาณ          
๔๗ กิโลเมตร 
 ๕. พิษณุโลก – อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ ๑๓๑ กิโลเมตร 
 ๖. พิจิตร – อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร 
 ๗. สุพรรณบุรี (ผ่านถนนหมายเลข ๓๔๐) ประมาณ ๑๕๕ กิโลเมตร 
 ๘. สิงห์บุรี (ผ่านถนนเอเชีย หมายเลข ๓๒ , ๑) ประมาณ ๙๕ กิโลเมตร 
 ๙. ลพบุรี (ผ่านถนนเอเชีย หมายเลข ๓๒ , ๑) ประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร 
 ๑๐. ก าแพงเพชร (ผ่านถนนพหลโยธิน หมายเลข ๑) ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร 
 ๑๑. ตาก (ผ่านถนนพหลโยธิน หมายเลข ๑) ประมาณ ๑๘๐ กิโลเมตร 
 ๑๒. เพชรบูรณ์ (ผ่านทางถนนหมายเลข ๒๒๕ และแยกเข้าถนนหมายเลข ๒๑) 
ประมาณ  ๑๙๒ กิโลเมตร 
                     โดยมีเส้นทางคมนาคมขนส่งในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเป็น                 
                            ทางหลวงแผ่นดิน  ในความดูแลของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ และแขวงทาง
หลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) กรมทางหลวง จ านวน ๔๙ สายทาง ระยะทาง ๑,๑๐๓.๗๕๘ กิโลเมตร 
                            ทางหลวงชนบท ในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ กรมทางหลวง
ชนบท จ านวน ๔๘ สายทาง ระยะทาง ๗๗๗.๓๘๒ กิโลเมตร 
                            ทางหลวงท ้องถิ ่น   ในความด ูแลขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น  ม ีจ านวน                
๙,๑๖๙ สาย ระยะทางรวม ๑๒,๘๘๗.๑๑ กิโลเมตร  ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอตา
คลี อ าเภอบรรพต และอ าเภอลาดยาว  

ที ่  อปท.ในเขตอ าเภอ จ านวนถนนทางหลวงท้องถิ่นใน
ความดูแลของ อปท. (สาย)  

ระยะทางรวม (กม.) 

๑ อบจ.นว. ๑๑๒ ๙๓๑.๗๓ 
๒ ทน.นครสวรรค์ ๒๔ ๕๒.๗๖ 
๓ ทม.ตำคลี ๓๕๐ ๙๒.๘๐ 
๔ ทม.ชุมแสง ๗๖ ๑๔.๕๔ 
๕ แม่วงก์ ๒๔๙ ๗๙๘.๒๙๔ 
๖ ชุมตำบง ๘๙ ๑๖๐ 
๗ แม่เปิน ๖๐๕ ๔๑๒.๘๔ 
๘ ตำคลี ๗๕๖ ๙๙๙.๕๔ 



๑๙ 
 

ที ่  อปท.ในเขตอ าเภอ จ านวนถนนทางหลวงท้องถิ่นใน
ความดูแลของ อปท. (สาย)  

ระยะทางรวม (กม.) 

๙ ไพศำลี ๒๙๐ ๑,๒๖๗.๑๙ 
๑๐ ตำกฟ้ำ ๔๐๙ ๕๖๙ 
๑๑ โกรกพระ ๓๔๔ ๓๙๐.๓๒ 
๑๒ เก้ำเลี้ยว ๖๕๐ ๕๖๓.๓๒ 
๑๓ ชุมแสง ๖๕๓ ๖๗๙.๐๖ 
๑๔ บรรพตพิสัย ๙๗๐ ๑,๑๘๒.๔๓ 
๑๕ เมืองนครสวรรค์ ๙๕๘ ๙๙๑.๓๗ 
๑๖ ท่ำตะโก ๖๑๗ ๑,๐๙๐.๐๔ 
๑๗ พยุหะคีรี ๔๘๑ ๖๑๗ 
๑๘ หนองบัว ๕๗๔ ๘๐๕.๕๐ 
๑๙ ลำดยำว ๙๖๒ ๑,๒๖๙.๓๗๙ 

   รวม ๙,๑๖๙ ๑๒,๘๘๗.๑๑๓ 
ที่มา ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
              คมนาคมทางรถไฟ 
   จังหวัดนครสวรรค์มีเส้นทางรถไฟ มีสถานีรถไฟ ๑๕ สถานี ผ่านตัวอ าเภอต่างๆ ได้แก่ 
อ าเภอตาคลี อ าเภอเมืองนครสวรรค์ และอ าเภอชุมแสง   
                        โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครสวรรค์ – บ้านไผ่ ระยะทาง ๓๐๔ กิโลเมตร มีทั้งสิ้นสถานี
๑๕ สถานี เป็นส่วนหนึ่งในสามช่วงของโครงการรถไฟทางคู่ แม่สอด-นครพนม และจะเชื่อมรถไฟฝั่งตะวันตก
และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการรถไฟทางคู่ 
ช่วงลพบุรี - ปากน้ าโพ สัญญาที่ ๒ ช่วงท่าแค-ปากน้ าโพ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ มีความคืบหน้าจากสัญญา
เดิมมีระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖ เดือน สิ้นสุด ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขยาย
ระยะเวลาสัญญาจ้างไปสิ้นสุด ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยปัจจุบันผลการก่อสร้างคืบหน้า ๖๐% ล่าช้ากว่า
แผนงาน ๓๐% 
   การคมนาคมทางอากาศ 
 จังหวัดนครสวรรค์ ไม่มีสนามบินพาณิชย์ มีแต่สนามบินของกองบิน ๔ อ าเภอตาคลี  
ซึ่งเดิมเคยใช้เป็นสนามบินของกองทัพอเมริกัน ที่มีศักยภาพสูงส าหรับเครื่องบินไอพ่น และสนามบินเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศักยภาพของสนามบินเหล่านี้สามารถปรับเป็นสนามบินพาณิชย์ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

        ๘) สาธารณูปโภค 
           ด้านการไฟฟ้า การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าภายในจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน          
ผู ้ม ีไฟฟ้าใช ้ จ านวน ๓๒๑ ,๐๖๙ ราย  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ๕๘๒ ล้านหน่วย จากครัวเร ือนทั ้งหมด  
๓๒๕,๓๙๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๗  มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ ้าภาคอุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย 

การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ปี พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

หน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

(ราย) 
ปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้า 
จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

(ราย) 
ปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์ ๒๑๘,๑๖๑ ๔๒๓.๓ ๒๒๑,๒๑๓ ๔๘๕.๔ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอตาคลี ๔๐,๖๙๙ ๘๔ ๔๓,๔๕๓ ๘๘ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอลาดยาว ๕๖,๔๖๘ ๑๐ ๕๖,๔๐๓ ๘.๖ 

รวม ๓๑๕,๓๒๘ ๕๑๗.๓ ๓๒๑,๐๖๙ ๕๘๒.๐ 
ที่มา :  ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอตาคลี,  
         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดยาว  ข้อมูล เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

หน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

(ราย) 
ปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้า 
จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

(ราย) 
ปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์ ๑๗,๗๑๕ ๖๕๒.๙ ๑๗,๙๕๖ ๖๖๐.๕ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอตาคลี ๔,๔๓๖ ๑๕๖ ๔,๕๒๔ ๑๕๕ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอลาดยาว ๒๐๘  ๓.๕ ๒๑๒ ๒.๕ 

รวม    ๒๒,๓๕๙.๐       ๘๑๒.๔     ๒๒,๖๙๒.๐       ๘๑๘.๐  
ที่มา :  ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอตาคลี,  
         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดยาว  ข้อมูล เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

    ด้านพลังงาน 
         จังหวัดนครสวรรค์มีโรงไฟฟ้า ๓ ประเภท ประกอบด้วย 
 

ประเภท จ้านวน ก้าลังการผลิต
ติดตั ง (MW) 

ก้าลังการผลิตที่ขาย 
(MW) 

๑. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๗ แห่ง ๑๕๗.๔๖๙ ๑๒๐.๖๓ 

๒. โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ๑ แห่ง ๐.๘๕ ๐.๘๕ 

๓. โรงไฟฟ้าชีวมวล ๗ แห่ง ๑๘๗.๒๐๐ ๕๓ 

 ที่มา : คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน กฟผ. กฟน. กฟภ. และ พพ. ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

และมีกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า จ านวน ๑ แห่ง ประเภท ข. (มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐บาท) 

 

 ระบบการขนส่งทางท่อในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๒ ระบบ ดังนี้ 

ระบบ จ้านวน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๑. ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ๒๑,๘๐๐ เมตร ขนาด ๒๐ นิ้ว 

๒. ระบบขนส่งน้ ามันทางท่อ ๗๖,๐๐๐ เมตร ขนาด ๑๔ นิ้ว 

     ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
ข้อมูลสถานประกอบการด้านน  ามันตามพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒  ประกอบด้วย 

 

ประเภท จ้านวน 

๑. ระบบกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ ๑ โครงกำร 

๒. คลังน้ ำมัน ๑ แห่ง 

๓. สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน ลักษณะที่ ๓ ๖ แห่ง 

๔. สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ก (ปั๊มติดถนนใหญ่) ๑๖๔ แห่ง 

๕. สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยขนำดเล็ก) ๕๗๖ แห่ง 

๖. สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง (ปั๊มถังลอยขนำดใหญ่) ๔๐ แห่ง 

๗. สถำนีบริกำรน้ ำมันประเภท ง  
(สถำนีบริกำรหลอดแก้วมือหมุน + ตู้น้ ำมันหยอดเหรียญ) 

๑๕๘ แห่ง 

๘. รถขนส่งน้ ำมัน ๒๑๗ คัน 

ที่มำ : ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ 
 



๒๒ 
 

ข้อมูลสถานประกอบการด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ 
ประกอบด้วย 

 

ประเภท จ้านวน 

๑.คลังก๊าซปโิตรเลียมเหลว ๓ แห่ง 

 ๒.  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ ๗ แห่ง 

 ๓. สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ๓๑ แห่ง 

 ๔.  รถขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ๕ คัน 

 ๕.  สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้ำนจ ำหน่ำย ลักษณะที่หนึ่ง (ร้ำนขนำดเล็ก) ๒๐๐ แห่ง 

 ๖. สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้ำนจ ำหน่ำย ลักษณะที่สอง (ร้ำนขนำดใหญ่) ๒๐ แห่ง 

 ๗.  สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถำนที่ใช้ ลักษณะที่สำม ๑๒ แห่ง 
 

 ที่มา : ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ 
 
ข้อมูลสถานประกอบการด้านก๊าซธรรมชาติตามพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ 
ประกอบด้วย 

ประเภท จ้านวน 

 ๑.  ระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ ๒ โครงกำร 

 ๒.  สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ ๔ แห่ง 
 

ที่มา : ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ 

 

ข้อมูลผู้ค้าน  ามันเชื อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๓  ประกอบด้วย 

 

ประเภท จ้านวน 

๑. ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ ๑๐ ๑ รำย 

  ๒.  ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ ๑๑ ๘๘๓ รำย 

  ๓. ผู้ขนส่งน้ ำมันตำมมำตรำ ๑๒ ๘๐ รำย 

 

ที่มา : ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 



๒๓ 
 

         ด้านการประปา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (เฉพาะจังหวัด
นครสวรรค์) มีก าลังการผลิต รวมทั้งสิ้น ๓,๐๒๐ ลูกบาศก์เมตรนชั่วโมง ปริมาณน้ าที่ผลิตได้ ๑๘,๒๒๔,๓๗๖ 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน ผู้ใช้น้ าประปา ๖๓,๙๖๖ ครัวเรือน (เฉพาะพ้ืนที่ที่ กปภ. รับผิดชอบ ได้แก่ กปภ.สาขา
นครสวรรค์, ท่าตะโก, ลาดยาว, พยุหะคีรี ไม่รวมประปาเทศบาล, ประปาหมู่บ้าน) คิดเป็น                      
ร้อยละ ๑๕.๔๐ ของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๔๑๕,๔๒๐ ครัวเรือน 
 

การประปาส่วนภูมิภาค 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ้านวนผู้ใช้น า้ 
(ครัวเรือน) 

ก้าลังการผลิต 
(ลบ.ม./ชม.) 

จ้านวนผู้ใช้น า้ 
(ครัวเรือน) 

ก้าลังการ
ผลิต (ลบ.ม.) 

การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐ 
กปภ.สาขานครสวรรค์ ๓๐,๑๓๔ ๑,๖๕๐ ๓๑,๖๓๔ ๑,๖๕๐ 
กปภ.สาขาท่าตะโก ๑๓,๑๔๒ ๖๐๐ ๑๓,๔๔๙ ๖๐๐ 
กปภ.สาขาลาดยาว ๗,๓๖๘ ๒๒๐ ๗,๕๔๘ ๒๒๐ 
กปภ.สาขาพยุหะคีรี ๑๑,๐๕๖ ๕๕๐ ๑๑,๓๓๕ ๕๕๐ 
รวม  ๖๑,๗๐๐ ๓,๐๒๐ ๖๓,๙๖๖ ๓,๐๒๐ 
ที่มา การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐  
หมายเหตุ ข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่การประปาส่วนภูมิภาครับผิดชอบเท่านั้น ไม่รวมประปาเทศบาลหรือหมู่บ้าน  
 
       นอกจากนี้มีผู้ใช้ประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนประปาหมู่บ้าน  
๑,๗๒๘ แห่ง จ านวนหมู่บ้านที ่ได้รับประโยชน์ ๑,๒๖๑ หมู่บ้าน  ๓๓๘,๘๘๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
๗๔.๑๕  ของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์  จ านวนประปาหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ๓๐๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๐  
           โทรศ ัพท ์และการสื ่อสารอื ่นๆ  ในป ี พ .ศ . ๒๕๖๒  เลขหมายโทรศ ัพท ์ (TOT)                    
มี ๑๔๐ ชุมสาย   จ านวน ๑๐๑ ,๖๒๗ เลขหมาย จากการส ารวจประชากรที ่มีอายุ ๖ ปีขึ ้นไปจ านวน 
๙๒๒,๐๐๕ คน ประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ ๒๘๐,๖๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๔  ของประชากรที่ท าการ
ส ารวจ  ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ๒๘๖,๔๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๖ และมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ๗๐๑,๒๔๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๖  
 
ตารางแสดงจ้านวนจุดติดตั งเน็ตประชารัฐ (หมู่บ้าน) จังหวัดนครสวรรค์ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขา 
เน็ตประชารัฐ  

(หมู่บ้าน) 
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขา 

เน็ตประชารัฐ  
(หมู่บ้าน) 

นครสวรรค์  ๑๓๐ ชุมแสง  ๑๒๒ 

ปากน้ าโพ  ๒๙ ลาดยาว  ๑๒๒ 

ตาคลี  ๔๒ ท่าตะโก  ๑๒๖ 

พยุหะคีรี  ๔๐   

รวม  ๖๑๑ 
              ที่มา  ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขา ณ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



๒๔ 
 

สภาพเศรษฐกิจ 
  ๙) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
    ผลิตภ ัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครสวรรค์ ณ ราคาปีป ัจจุบ ัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ม ีจ านวน  
๑๑๖,๑๔๗ ล้านบาท มากเป็นล าดับ ๓ ในภาคเหนือ(๑๗จังหวัด) และเป็นล าดับ ๒๔ ของประเทศ เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่มีแนวโน้มลดลงตั ้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา  (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลิตภัณฑ์              
มวลรวมจังหวัดจ านวน ๑๑๘,๐๗๘ ล้านบาท) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP แบบปริมาณลูกโซ่) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๔๙ ภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ ้นร้อยละ ๑๔.๙๓ ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นร้อยละ ๔.๑๐              
ภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๒.๖๙ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน จ านวน ๑๒๓,๘๖๕ บาทต่อคน มากเป็น
ล าดับ ๔ ในภาคเหนือ และเป็นล าดับ ๓๑ ของประเทศ เพิ่มขึ้นจ านวน ๘,๔๕๑ บาท (จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑๑๕,๔๑๔ บาท) สาขาอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ๕ ล าดับแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้แก่ เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง, การผลิต, การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์, การศึกษา และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยมีมูลค่ารวม ๘๙,๖๔๓ ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดทั้งหมด     
       เมื่อพิจำณำอัตรำกำรเติบโตของ GPP แบบปริมำณลูกโซ่ของจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่ำง            
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖๐ กับ ๒๕๖๑ พบว่ำ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๔๙ เมื่อเทียบระหว่ำง             
สำขำอุตสำหกรรมที่กำรเติบโตของ GPP ลดลงหรือติดลบในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก ่กำรท ำเหมืองแร่ และเหมือง
หินลดลงร้อยละ  -๑๓.๔๑, ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำและระบบกำรปรับอำกำศลดลงร้อยละ -๔.๙๔, กำรก่อสร้ำงลดลง
ร้อยละ -๑๖.๙๔, กิจกรรมที่เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ลดลงร้อยละ -๓ .๓๕ , กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำร
สนับสนุน ลดลงร้อยละ -๐.๐๖ และกำรศึกษำลดลงร้อยละ -๑ .๔๒ สำขำอุตสำหกรรมที่ เติบโตสูงขึ้น ได้แก่  
ศิลปะ บันเทิงและนันทนำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๖.๐๑, เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมงเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
๑๔.๙๓, กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘.๘๒, ข้อมูลข่ำวสำร
และกำรสื่อสำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘.๖๖, กำรผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗.๑๐ , กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น           
ร้อยละ ๖.๑๖, ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕.๗๕ , กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคม
สงเครำะหเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๖๗, กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศและกำรประกันสังคมภำคบังคับ  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๔.๐๒, กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒ .๕ ๒ , กิ จ ก ร ร ม วิ ช ำ ชี พ 
วิทยำศำสตร์และกิจกรรมทำงวิชำกำร เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๑.๑๘, กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ เ พ่ิ ม ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ  
๐.๙๑ และกำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำรน้ ำเสียและของเสียรวมถึงอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๓๘ 
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การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ ประเทศ ๗๗ จังหวัด และจังหวัดในภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด 
จังหวัดนครสวรรค์ได้ล าดับที่ในแต่ละสาขาระดับประเทศอยู่ระหว่าง ๗ - ๔๑ ล าดับที่ระดับภาคเหนืออยู่ระหว่าง ๒ - ๘ รายละเอียดดังนี้ 
 

 GPP ณ ราคาประจ้าปี ๒๕๖๑ GPP จังหวัดนครสวรรค์ 
 แบบปริมาณลูกโซ่ 

นครสวรรค์ ประเทศ ร้อยละ ล้าดับ ภาคเหนือ ร้อยละ ล้าดับ ๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ร้อยละ 
ภาคเกษตรกรรม  ๓๖,๓๘๒ ๑,๓๓๐,๐๐๘ ๒.๗๔ ๗ ๓๓๒,๔๘๑ ๑๐.๙๔ ๒ ๑๓,๕๒๕ ๑๑,๗๖๘ ๑๔.๙๓ 
ภาคเกษตรกรรม  ๓๖,๓๘๒ ๑,๓๓๐,๐๐๘ ๒.๗๔ ๗ ๓๓๒,๔๘๑ ๑๐.๙๔ ๒ ๑๓,๕๒๕ ๑๑,๗๖๘ ๑๔.๙๓ 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการ
ประมง 

๓๖,๓๘๒ ๑,๓๓๐,๐๐๘ ๒.๗๔ ๗ ๓๓๒,๔๘๑ ๑๐.๙๔ ๒ ๑๓,๕๒๕ ๑๑,๗๖๘ ๑๔.๙๓ 

ภาคนอกเกษตร ๗๙,๗๖๔ ๑๕,๐๓๕,๕๖๖ ๐.๕๓ ๒๖ ๙๓๔,๑๘๑ ๘.๕๔ ๒ ๕๐,๗๒๗ ๔๙,๑๘๗ ๓.๑๓ 
ภาคอุตสาหกรรม ๒๓,๗๓๔ ๕,๒๘๒,๔๙๐ ๐.๔๕ ๒๖ ๒๔๙,๔๖๘ ๙.๕๑ ๕ ๑๖,๐๗๘ ๑๕,๔๔๔ ๔.๑๐ 
การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๑,๙๑๗ ๔๑๖,๙๙๑ ๐.๔๖ ๑๘ ๔๔,๖๒๔ ๔.๓๐ ๓ ๑,๓๐๖ ๑,๕๐๙ -๑๓.๔๑ 
การผลิต ๑๙,๙๖๑ ๔,๓๗๕,๖๘๙ ๐.๔๖ ๒๔ ๑๗๘,๙๘๑ ๑๑.๑๕ ๓ ๑๓,๓๕๘ ๑๒,๔๗๒ ๗.๑๐ 
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ าและระบบการ
ปรับอากาศ 

๑,๖๑๕ ๔๒๒,๑๒๗ ๐.๓๘ ๒๗ ๒๐,๓๔๓ ๗.๙๔ ๔ ๑,๖๒๑ ๑,๗๐๕ -๔.๙๔ 

การจัดหาน้ า การจัดการน้ าเสีย
และของเสียรวมถึงอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

๒๔๑ ๖๗,๖๘๓ ๐.๓๖ ๓๙ ๕,๕๒๐ ๔.๓๖ ๘ ๑๒๖ ๑๒๖ ๐.๓๘ 

ภาคบริการ ๕๖,๐๓๐ ๙,๗๕๓,๐๗๖ ๐.๕๗ ๒๗ ๖๘๔,๗๑๓ ๘.๑๘ ๔ ๓๔,๘๖๑ ๓๓,๙๔๙ ๒.๖๙ 
การก่อสร้าง ๒,๕๔๖ ๔๑๐,๘๐๐ ๐.๖๒ ๔๑ ๕๓,๒๖๖ ๔.๗๘ ๖ ๑,๗๖๗ ๒,๑๒๗ -๑๖.๙๔ 
การขายส่งและการขายปลีก การ
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 

๑๗,๓๒๖ ๒,๕๙๕,๔๔๒ ๐.๖๗ ๒๓ ๑๗๔,๓๕๐ ๙.๙๔ ๓ ๙,๐๙๖ ๘,๓๕๙ ๘.๘๒ 

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ๒,๔๕๙ ๙๕๔,๖๓๓ ๐.๒๖ ๓๕ ๓๔,๑๐๐ ๗.๒๑ ๓ ๑,๖๗๕ ๑,๖๖๐ ๐.๙๑ 

 

๒๔ 



๓ 
 

 GPP ณ ราคาประจ้าปี ๒๕๖๑ GPP จังหวัดนครสวรรค์ 
 แบบปริมาณลูกโซ่ 

นครสวรรค์ ประเทศ ร้อยละ ล้าดับ ภาคเหนือ ร้อยละ ล้าดับ ๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ร้อยละ 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ๙๑๓ ๙๑๙,๕๐๒ ๐.๑๐ ๓๑ ๓๑,๔๙๗ ๒.๙๐ ๔ ๖๔๗ ๖๑๒ ๕.๗๕ 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ๙๐๐ ๓๘๖,๐๔๓ ๐.๒๓ ๒๔ ๑๒,๔๖๒ ๗.๒๒ ๓ ๑,๒๑๒ ๑,๑๑๕ ๘.๖๖ 
กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย 

๗,๔๗๔ ๑,๒๓๔,๕๐๐ ๐.๖๑ ๒๑ ๘๒,๔๓๑ ๙.๐๗ ๓ ๔,๘๓๓ ๔,๗๑๕ ๒.๕๒ 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ๓,๘๒๖ ๔๐๑,๐๐๒ ๐.๙๕ ๒๗ ๔๘,๐๓๒ ๗.๙๗ ๔ ๔,๐๓๑ ๔,๑๗๑ -๓.๓๕ 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และ
กิจกรรมทางวิชาการ 

๙๗ ๒๘๖,๑๘๕ ๐.๐๓ ๒๖ ๑,๔๕๗ ๖.๖๗ ๔ ๙๒ ๙๑ ๑.๑๘ 

กิจกรรมการบริหารและบริการ
สนับสนุน 

๔๖๙ ๒๖๒,๑๖๗ ๐.๑๘ ๒๙ ๙,๑๘๕ ๕.๑๑ ๔ ๓๐๙ ๓๐๙ -๐.๐๖ 

การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศและการประกันสังคมภาค
บังคับ 

๖,๑๑๖ ๙๕๖,๘๓๒ ๐.๖๔ ๒๖ ๖๙,๙๗๐ ๘.๗๔ ๓ ๓,๓๓๓ ๓,๒๐๔ ๔.๐๒ 

การศึกษา ๘,๕๐๐ ๖๕๑,๖๐๖ ๑.๓๐ ๒๒ ๑๐๔,๑๗๓ ๘.๑๖ ๔ ๔,๒๐๐ ๔,๒๖๐ -๑.๔๒ 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์ 

๔,๒๘๘ ๓๔๘,๒๒๗ ๑.๒๓ ๑๖ ๔๗,๒๕๙ ๙.๐๗ ๒ ๒,๘๙๘ ๒,๗๖๙ ๔.๖๗ 

ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ ๓๓๐ ๑๐๒,๔๑๓ ๐.๓๒ ๒๒ ๓,๗๗๓ ๘.๗๖ ๔ ๒๕๙ ๒๒๔ ๑๖.๐๑ 
กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ ๗๘๕ ๒๔๓,๗๒๔ ๐.๓๒ ๒๙ ๑๒,๗๕๖ ๖.๑๖ ๓ ๕๕๐ ๕๑๘ ๖.๑๖ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ๑๑๖,๑๔๗ ๑๖,๓๖๕,๕๗๔ ๐.๗๑ ๒๔ ๑,๒๖๖,๖๖๒ ๙.๑๗ ๓ ๖๒,๙๔๓ ๕๙,๑๐๕ ๖.๔๙ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน 
(บาท) 

๑๒๓,๘๖๕ ๒๓๖,๘๑๕ -๔๗.๗๐ ๓๑ ๑๑๐,๘๙๗ ๑๑.๖๙ ๔ - - - 

ประชากร (๑,๐๐๐ คน) ๙๓๘ ๖๙,๑๐๗ ๑.๓๖ ๒๓  ๘.๒๑ ๓ - - - 
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  ๑๐) รายได้เฉลี่ยของประชากร 

     ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนครสวรรค์มีรำยได้เฉลี่ย จ ำนวน ๘๔,๓๓๐.๗๗ บำทต่อคนต่อปี 
อ ำเภอ  ที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุด คือ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จ ำนวน ๙๙,๖๒๗.๖๖ บำทต่อคนต่อปี 
รองลงมำค ือ อ ำเภอหนองบ ัว จ ำนวน ๙๔,๔๖๘.๕๐ บำทต่อคนต่อป ี  และอ ำเภอไพศำลี จ ำนวน 
๙๓,๒๔๙.๖๔ บำทต่อคนต่อปี  ตำมล ำดับ 

                 รายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปี จ าแนกรายอ าเภอ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  

อ าเภอ 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 
เมืองนครสวรรค์ ๙๓,๑๓๑ ๙๗,๙๘๙ ๙๔,๗๘๖ ๙๔,๘๑๖.๘๔ ๙๙,๖๒๗.๖๖ 
หนองบัว ๘๖,๙๕๖ ๙๐,๔๘๒ ๗๗,๓๘๔ ๗๒,๒๔๔.๖๔ ๙๔,๔๖๘.๕๐ 
ชุมแสง ๘๖,๓๙๕ ๘๓,๒๗๒ ๗๙,๘๐๑ ๗๖,๐๕๐.๑๙ ๘๑,๖๐๐.๑๒ 
บรรพตพิสัย ๘๑,๑๑๑ ๘๒,๔๔๐ ๗๕,๗๕๗ ๘๔,๖๕๘.๙๖ ๗๖,๖๔๐.๔๓ 
ลำดยำว ๗๗,๑๙๑ ๗๗,๐๖๕ ๖๙,๓๖๐ ๗๗,๙๕๐.๒๒ ๗๖,๓๖๐.๔๙ 
พยุหะคีรี ๘๓,๑๙๑ ๘๓,๒๖๒ ๘๑,๑๔๓ ๖๗,๗๒๒.๕๕ ๘๒,๙๗๔.๑๓ 
โกรกพระ ๖๙,๔๗๗ ๗๐,๑๔๓ ๗๓,๒๘๔ ๘๐,๕๘๑.๘๑ ๗๒,๘๐๔.๗๕ 
ท่ำตะโก ๘๗,๓๖๗ ๘๔,๐๙๗ ๗๕,๘๖๕ ๘๐,๐๑๐.๒๐ ๘๒,๐๙๙.๗๙ 
ตำคล ี ๘๓,๕๖๘ ๗๗,๗๖๘ ๗๙,๖๙๗ ๗๘,๗๓๑.๕๖ ๘๑,๖๖๕.๐๑ 
ไพศำลี ๗๘,๒๕๙ ๗๕,๐๐๖ ๘๐,๗๑๖ ๘๓,๐๔๗.๔๘ ๙๓,๒๔๙.๖๔ 
เก้ำเลี้ยว ๗๖,๖๐๑ ๖๙,๑๔๒ ๖๘,๒๖๙ ๗๓,๐๖๕.๑๒ ๖๕,๙๕๘.๓๘ 
ตำกฟ้ำ ๑๐๑,๓๓๙ ๘๘,๔๒๙ ๘๖,๕๕๕ ๘๙,๙๘๕.๔๑ ๙๓,๒๑๐.๘๓ 
แม่วงก์ ๗๗,๔๒๓ ๗๐,๕๕๙ ๖๖,๕๙๘ ๖๔,๕๖๖.๑๙ ๖๘,๒๙๔.๕๓ 
แม่เปิน ๘๓,๙๔๙ ๗๓,๗๑๕ ๖๗,๓๒๖ ๗๑,๔๘๙.๒๓ ๗๐,๔๖๑.๙๗ 
ชุมตำบง ๗๗,๓๙๖ ๖๔,๒๖๔ ๘๓,๐๓๕ ๗๓,๓๐๐.๖๐ ๖๔,๔๘๕.๖๘ 

รวมเฉลี่ย ๘๔,๑๘๓ ๘๒,๙๒๔ ๗๙,๗๘๐ ๘๐,๙๓๖.๘๗ ๘๔,๓๓๐.๗๗ 
ที่มำ  :  ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  , มิถุนำยน ๒๕๖๒  
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สภาพทางสังคม 

  ๑๑) สถานภาพทางสังคม   
                   ปี ๒๕๖๒ การเกิดมีแนวโน้มลดลง การย้ายเข้าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๔๓,๐๒๖ คน เพิ่มขึ้น
จากป ีพ.ศ. ๒๕๖๑  การย้ายออกปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๔๔,๓๗๔ คน การจดทะเบียนสมรส จ านวน ๔,๒๓๔ 
คน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การจดทะเบียนหย่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๘๙๐ คน   

ตำรำงจ ำนวนกำรเกิด ตำย ย้ำยเข้ำ ย้ำยออก กำรจดทะเบียนสมรส และกำรหย่ำ ปี ๒๕๖๒ 
รายการ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 จ านวน (คน) 
กำรเกิด ๗,๐๓๔ 
กำรตำย ๙,๒๙๐ 
กำรย้ำยเข้ำ ๔๓,๐๒๖ 
กำรย้ำยออก ๔๔,๓๗๔ 
กำรจดสะเบียนสมรส ๔,๒๓๔ 
กำรจดทะเบียนหย่ำ ๑,๘๙๐ 

                     ข้อมูล กรมกำรปกครอง ณ วันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ (ยังไม่ประกำศข้อมูลปี  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

      ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

 การรับแจ้งประเภทความผิด  ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นประเภทความผิดลักทรัพย์ 
ฉ้อโกง และยักยอกทรัพย์ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศส่วนใหญ่เป็นประเภทความผิดท าร้าย
ร่างกาย และข่มขืนกระท าช าเรา   ฐานความผิดพิเศษส่วนใหญ่ เป็นประเภทความผิด พ.ร.บ.ศุลกากร                 
และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ การจับกุมส่วนใหญ่เป็นประเภทความผิดฐานความผิดที่รัฐ
เป็นผู้เสียหาย โดยร้อยละ ๗๘ ของฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เป็นประเภทความผิดยาเสพติด การจับกุม
ฐานความผิดอ่ืนๆ สามารถจับกุมได้ร้อยละ ๘๓-๙๗ ต่อการรับแจ้งประเภทความผิด   ประเภทความผิด                
ที่สามารถจับผู้กระท าผิดได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ประเภทความผิดท าร้ายผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย พยายามฆ่า                   
ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ วางเพลิง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้ า  ความผิดเกี่ยวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และพ.ร.บ.ศุลกากร 

    สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จ้าแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
  

ประเภทความผิด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓  

รับแจ้ง 
(ราย) 

จับกุม 
(ราย) 

รับแจ้ง 
(ราย) 

จับกุม 
(ราย) 

รับแจ้ง
(ราย) 

จับกุม 
(ราย) 

ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และ
เพศ 

๓๐๗ ๒๙๘ ๓๕๕ ๓๔๓ ๑๔๔ ๑๔๐ 

ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ๗๒๐ ๖๓๙ ๖๕๗ ๕๘๐ ๓๔๙ ๓๑๗ 
ฐานความผิดพิเศษ ๑๙๗ ๑๗๗ ๑๐๒ ๘๕ ๔๔ ๓๗ 
ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย - ๔,๘๑๓ - ๓,๕๕๓ - ๒,๗๒๒ 

                ทีม่า:  ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



๒๘ 
 

          สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน 

              ในปี  พ .ศ . ๒๕๖๒  รายได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อนของครัว เรือน ในนครสวรรค์มี จ านวน                      
๒๒ ,๑๓๗ บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจ านวน ๑๖ ,๐๐๒ บาท และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจ านวน                       
๓๒๘,๓๒๕ บาท  โดย ครัวเรือนผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูง
ถึง ๕๙๘,๖๑๒ บาท ครัวเรือนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงกว่าร้อยละ ๘๐.๐ ยกเว้นครัวเรือนผู้ถือครอง      
ท าการเกษตร  ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินครัวเรือนผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร และผู้ด าเนินธุรกิจ
ของตนเองไม่ใช่การเกษตร  ซึ่งครัวเรือนดังกล่าวมีการกู้ยืมเงินสูงแต่ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถใช้คืนเงินกู้ได้จะ
ต่ ากว่าครัวเรือนประเภทอ่ืน  ครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงสุดคือ ครัวเรือนประมงป่าไม้ล่าสัตว์หาของป่า
และบริการทางการเกษตร สูงถึงร้อยละ ๙๘.๒ ซึ่งรัฐต้องการช่วยในการหารายได้ให้เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่เกิดจากค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ค่าที่พักอาศัย เครื่องแต่งบ้านและ
เครือ่งใช้ ค่าเดินทางและการสื่อสาร ด้านหนี้สินครัวเรือน ครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตรนเพาะเลี้ยง มีหนี้สิน
จากการใช้ท าการเกษตรสูง ครัวเรือนผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตรมีหนี้สินเกิดจากการท าธุรกิจ
และใช้จ่ายอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน ครัวเรือนผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารหนี้สินเกิด
จากใช้ซื้อนเช่าซื้อบ้านและนหรือที่ดิน และใช้จ่ายอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน โดยครัวเรือนทุกประเภทเป็น
หนี้ในระบบมากกว่าหนี้นอกระบบยกเว้นครัวเรือนคนงานทั่วไปมีจ านวนหนี้นอกระบบสูงกว่าครัวเรือนอ่ืนๆ 
แสดงถึงการขาดความน่าเชื่อถือนความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้น้อยกว่าครัวเรือนอื่น 

รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และหนี สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ้าแนกตามสถานะทาง 
เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สถานะทางเศรษฐกิจสังคม 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือน 

หนี สินเฉลี่ย 
ต่อครัวเรือน 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายต่อ 

ของ
ครัวเรือน 

ของครัวเรือน  รายได้ 

ครัวเรือนทั้งสิ้น ๒๒,๑๓๗ ๑๖,๐๐๒ ๓๒,๘๓๒๕ ๗๒.๓ 

ผู้ถือครองท้าการเกษตร 
 

  
  

ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดิน ๑๕,๘๔๓ ๑๓,๕๒๓ ๒๔,๐๑๔๒ ๘๕.๓ 
ส่วนใหญ่เช่าที่ดิน / ท าฟรี ๒๓,๔๙๐ ๑๖,๘๗๙ ๖๑,๗๑๘๓ ๗๑.๘ 
ประมง,ป่าไม้,ล่าสัตว์,หาของป่า 
บริการทางการเกษตร 

๑๐,๖๑๑ ๑๐,๔๒๔ - ๙๘.๒ 

ผู้ด้าเนินธุรกิจของตนเองท่ีไม่ใช่
การเกษตร 

๔๐,๔๒๕ ๒๒,๐๗๕ ๒๙๒,๒๖๗ ๕๔.๖ 

ลูกจ้าง 
    

ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ 
และนักบริหาร 

๔๗,๑๒๓ ๓๓,๑๘๐ ๕๙๘,๖๑๒ ๗๐.๔ 

คนงานเกษตร ๑๐,๘๖๕ ๙,๒๖๖ ๒๒,๔๙๙ ๘๕.๓ 
คนงานทั่วไป ๑๒,๘๑๗ ๑๐,๖๒๐ ๑๐๙,๘๖๘ ๘๒.๘ 
เสมียนพนักงาน พนักงานขาย ๒๒,๓๑๐ ๑๗,๘๘๑ ๔๑๑,๒๑๙ ๘๐.๑ 



๒๙ 
 

สถานะทางเศรษฐกิจสังคม 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือน 

หนี สินเฉลี่ย 
ต่อครัวเรือน 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายต่อ 

ของ
ครัวเรือน 

ของครัวเรือน  รายได้ 

และให้บริการ 
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ๑๗,๓๖๖ ๑๓,๕๐๔ ๙๐,๕๑๘ ๗๗.๗ 
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ ๑๑,๕๒๖ ๙,๙๓๒ ๒๑,๑๐๔๙ ๘๖.๒ 
ที่มา : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ 
 

 ๑๒) การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
            ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ังหวัดนครสวรรค์ม ีประชากรทั ้งสิ ้น ๑,๐๓๗,๑๔๓ คน                

เป็นเด็ก (อายุต่ ากว่า ๑๕ ปี)  จ านวน ๑๕๖,๒๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๗ ของประชากรทั้งจังหวัด 
ผู ้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ ้นไป) จ านวน ๒๑๘,๔๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๗ ของประชากรทั ้งจังหวัด                
คนพิการที ่จดทะเบียนกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 
๒,๙๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ ของประชากรทั้งจังหวัด  

ตารางจ้านวนและร้อยละของประชากร ตามประเภทการจดทะเบียน ปี พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

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

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑.เด็ก (อายุต่ ากว่า ๑๕ ปี) ๑๖๔,๗๒๒ ๑๕.๗๙ ๑๖๐,๔๗๓ ๑๕.๔๔ ๑๕๖,๒๙๗ ๑๕.๐๗ 
๒.ผู้สูงอายุ  
(อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) 

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

๓.คนพิการ  
(ที่จดทะเบียนคนพิการ) 

๒,๘๒๗ ๐.๒๗ ๓,๐๖๘ ๐.๒๙ ๒,๙๗๙ ๐.๒๙ 

ที่มา : ล าดับที่ ๑, ๒ ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  ปี ๒๕๖๓ 
        ล าดับที่ ๓  ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนคนพิการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ  
        ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ตารางจ้านวนการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

ประเภทงาน 
จ้านวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (คน) 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาสังคม  
(เด็กในครอบครัวยากจน, ผู้สูงอายุ,          
คนพิการ, ผู้มีรายได้น้อย, ผู้ติดเชื้อ) 

๑,๔๑๒ ๑,๗๐๙ ๑,๐๘๒ ๒,๗๙๔ ๓,๘๒๗ 

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู 
เด็กแรกเกิด 

๓,๓๕๕ ๓,๖๒๙ ๕,๐๙๗ ๗,๓๔๐ ๑๐,๙๘๑ 

การจดทะเบียนคนพิการ ๓,๕๐๗ ๓,๑๐๕ ๒,๘๒๗ ๓,๐๖๘ ๒,๙๗๙ 
การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ๑๐๙ ๓๘ ๑๙ ๒๐ ๕๒ 



๓๐ 
 

ประเภทงาน 
จ้านวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (คน) 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

การส่งราษฎรกลับภูมิล าเนาเดิม ๓๙ ๓๑ ๒๕ ๔๑ ๓๔ 
การคุ้มครองสวัสดิภาพ คนไร้ที่พ่ึงนเร่ร่อน
ขอทาน 

๑๕๖ ๑๙๕ ๙๒ ๙ ๑๐๑ 

การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ๑๘ ๘ ๓๑ ๓๖ ๑๑ 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ๑๖ ๒ ๒๐ ๒๘ 
การพัฒนาทักษะและการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ๙๐ ๑๓๕ ๑,๘๘๐ ๓๕๐ ๗๐๐ 
การพัฒนาทักษะและการฝึกอาชีพคนพิการ ๔๐ ๑๐๐ ๕๐ ๔๐ ๑๐๕ 
การซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ให้ผู้สูงอายุ (หลัง)  

๒๒ ๑๑ ๒๒ ๓๕ ๓๒ 

การซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ให้ผู้พิการ (หลัง) 

๕๙ ๗๐ ๑๔ ๑๐ ๗๒ 

การซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ให้ผู้ด้อยโอกาส (หลัง) 

- - ๑๓๐ - - 

รวม ๘,๘๙๗ ๙,๐๙๓ ๑๑,๒๗๑ ๑๓,๗๖๓ ๑๘,๙๒๒ 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๓) การนับถือศาสนา 
   ประชากรของจังหวัดนครสวรรค์ร้อยละ ๙๙.๖๒ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๐.๒๕ และ ๐.๑๓ ตามล าดับ 
   จ านวนศาสนสถาน รวม ๑,๐๑๓ แห่ง จ าแนกได้ดังนี้ 
   ๑๓.๑) ศาสนาพุทธ จ านวน ๙๗๗ แห่ง ประกอบด้วย 
             - วัด จ านวน ๘๑๖ วัด แบ่งออกเป็น มหานิกาย ๗๙๗ วัด และ ธรรมยุติกนิกาย ๑๙ วัด 
              วัดของมหานิกายมีสถานะเป็นพระอารามหลวง ๔ แห่ง คือ 
               (๑) วัดโพธาราม พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
              (๒) วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
              (๓) วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
              (๔) วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ าเภอตากฟ้า 
           - ที่พักสงฆ์ ๑๖๑ แห่ง แบ่งออกเป็น มหานิกาย ๑๒๙ แห่ง และ ธรรมยุติกนิกาย                
๓๒ แห่ง   
                ๑๓.๒) ศาสนาคริสต์ โบสถ์คริสต์ จ านวน ๓๑ แห่ง แบ่งออกเป็น นิกายโปรเตสแตนท์ ๒๔ แห่ง 
และ นิกายโรมันคาทอลิก ๗ แห่ง 
 ๑๓.๓) ศาสนาอิสลาม มัสยิด จ านวน ๔ แห่ง 
 ๑๓.๔) ศาสนาซิกข์ วัดซิกข์ จ านวน ๑ แห่ง 
ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์, ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
        (ข้อมูลประชากร ศาสนสถาน ของศาสนาคริสต์ , อิสลาม และซิกข์ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์) 



๓๑ 
 

    ๑๔) การศึกษา 
   ข้อมูลการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดนครสวรรค์มีสถาบันการศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ๖๕๔ แห่ง มีจ านวนนักเรียน ๑๗๖ ,๐๗๒ คน จ านวนครูและผู้บริหาร               
๙,๖๔๑ คน  จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส  ๕๗,๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๙  ของนักเรียนทั ้งหมด               
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนักเรียนออกกลางคันเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๗๙   คะแนนเฉลี ่ย O-NET 
จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้) มีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นจากคะแนนปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย 

   จากการประเมินนักเรียนประถมศึกษาในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  เขต ๑ ,๒ และ ๓ ประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ระดับประถมศึกษา พบว่า
นักเรียนร้อยละ ๙๗ มีความสามารถอ่านออกเสียงในระดับพอใช้ขึ้นไป  นักเรียนร้อยละ ๙๖ มีความสามารถ
อ่านรู้เรื่องในระดับพอใช้ขึ้นไป   นักเรียนร้อยละ ๙๓ มีความสามารถเขียนค าในระดับพอใช้ขึ้นไป  นักเรียน
ร้อยละ ๙๘ มีความสามารถเขียนเรื่องเรื่องในระดับพอใช้ขึ้นไป   
 
ตารางท่ี ๑ จ านวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคคลกรทางการศึกษา ของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน    
ทุกสังกัด  
ที ่ หน่วยงาน จ้านวน

สถานศึกษา 
จ้านวนนักเรียน 

นักศึกษา 
จ้านวนครู
และผู้บริหาร 

๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๕๔๒ ๙๕,๖๖๒ ๕,๗๗๑ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  เขต ๑ * 

๑๖๒ ๒๐,๑๑๑ ๑,๑๗๑ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  เขต ๒  

๑๔๕ ๒๑,๘๕๘ ๑,๓๗๔ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  เขต ๓ 

๑๙๘  ๒๐,๖๙๙ ๑,๒๓๕ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ๓๗ ๓๒,๑๑๕ ๑,๗๐๐ 
๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๕๒ ๓๒,๙๘๑ ๑,๗๖๓ 
๓ ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษข้ันพ้ืนฐาน ๑ ๓๗๐ ๓๔ 
๔ สถาบันอาชีวศึกษา  ๑๑ ๑๑,๕๒๑ ๖๘๗ 
๕ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๔ ๑๐,๐๓๒ ๖๕๖ 
๖ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ๑๖ ๙,๙๖๓ ๓๒๙ 

๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ๘ ๘๕๕ ๑๐๕ 
๘ สถาบันการพลศึกษา ๑ ๓๕๘ ๗๔ 
๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๙ ๙,๐๕๗ ๔๑๙ 

๑๐ การศึกษาแบบ Home school ๑ ๑ ๑ 
 รวมทั งหมด ๑,๑๙๗ ๒๖๕,๕๘๓ ๑๕,๓๑๙ 

ที่มา :  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค,์  



๓๒ 
 

         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๑, ๒, ๓ ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์,  
         และส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล  ณ มกราคม ๒๕๖๔  
         * สพป. ๑  เป็นข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
     

จ้านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ้าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ที ่ สพป./สพม. จ้านวน 

นักเรียน 
ทั งหมด 

ประเภทความด้อยโอกาส รวม ร้อยละ 
เด็ก 
ถูก
ทอด 
ทิ ง 

ชน
กลุ่ม
น้อย 

 เด็กที่
ถูกท้า
ร้าย

ทารุณ 

เด็กยากจน เด็กที่มี
ปัญหา
เกี่ยว 
กับยา
เสพติด 

ก้าพร้า ท้างาน
รับผิด 
ชอบ

ตนเอง
และ
ครอบ 
ครัว 

อื่น 
ๆ 

๑ สพป.นว.  
เขต ๑* 

๑๙,๙๓๖ ๔ ๐ ๐ ๑๔,๐๓๔ ๐ ๑๕ ๑ ๐ ๑๔,๐๕๕ ๗๐.๒๑ 

๒   สพป.นว. 

เขต ๒ 

๒๑,๘๕๘ ๒๖ ๐ ๐ ๑๔,๘๐๖ ๐ ๔๐ ๐ ๐ ๑๔,๘๘๙ ๖๘.๑๑ 

๓ สพป.นว.  
เขต ๓ 

๒๐,๖๙๙ ๐ ๐ ๐ ๑๔,๑๕๒ ๐ ๒๑ ๐ ๘ ๑๔,๑๘๑ ๖๘.๕๑ 

๔ สพม. ๔๒ ๓๒,๑๑๕ ๒ ๑ ๓ ๑๒,๐๙๙ ๔ ๔๔ ๒๓ ๐ ๑๒,๑๗๖ ๓๗.๙๑ 
 รวมทั้งหมด ๙๔,๖๐๘ ๓๒ ๑ ๓ ๕๕,๐๙๑ ๔ ๑๒๐ ๒๔ ๘ ๕๕,๓๐๑ ๕๘.๔๕ 
ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ,  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๑, ๒, ๓ ข้อมูล  ณ มกราคม ๒๕๖๔ 
        * สพป. ๑ สพม.๔๒  เป็นข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

จ้านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ที ่ สพป./สพม. 
จ้านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ ๐ ๑๕ Na 
๒. สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ ๑๑ ๔ ๓ 

๓. สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ ๘ ๙ ๐ 
๔ สพม.๔๒ ๓๐ ๑๕๐ Na 

 รวม ๔๙ ๑๗๘ ๓ 
         ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ,  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๑, ๒, ๓  
                 ข้อมูล  ณ มกราคม ๒๕๖๔  Na ไม่มีข้อมูล 
 
 
 
 



๓๓ 
 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั น ป.๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  (รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 
สพป. 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

 ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

การ
พัฒนา
(+/-) 

สรุปผล
การ

พัฒนา 

ระดับ
จังหวัด
(๕๘) 

ระดับ
สังกัด
(๕๘) 

ระดับ 
ประเทศ
(๕๘) 

สพป.นครสวรรค์  
เขต ๑* 

๔๐.๔๘ ๓๖.๓๘ -๔.๐๙ ลดลง - ๓๖.๑๘ ๓๗.๙๙ 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต ๒ 

๔๐.๘๓ ๓๕.๘๕ -๕.๔๐ ลดลง - - - 

สพป.นครสวรรค์  
เขต ๓ 

๓๘.๘๖ ๓๔.๕๗ -๔.๓๐ ลดลง ๓๔.๕๗ ๓๖.๑๘ ๓๗.๙๙ 

        ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๑ ๒ ๓ 
                * สพป. ๑  เป็นข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
         

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั น ม.๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  (รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 
สพป./สพม. 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

การพัฒนา 
(+/-) 

สรุปผล
การ

พัฒนา 

ระดับ
จังหวัด
(๕๘) 

ระดับ 
สังกัด 
(๕๘) 

ระดับ 
ประเทศ 
(๕๘) 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต ๑* 

 ๓๓.๑๓ ๓๑.๒๓ -๑.๘๙ ลดลง - ๓๖.๕๒ ๓๖.๓๐ 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต ๒ 

๓๓.๕๒ ๓๓.๐๕ -๐.๔๗ ลดลง - - - 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต ๓ 

๓๓.๒๘ ๓๒.๔๖ -๐.๘๒ ลดลง ๓๒.๔๖ ๓๖.๕๒ ๓๖.๓๐ 

สพม.๔๒* ๓๗.๘๑ ๓๖.๖๓ -๑.๑๙ ลดลง -   

         ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ :  
                 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๑ ๒ ๓ 
                 * สพป. ๑ สพม.๔๒ เป็นข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET จังหวัดนครสวรรค์ ชั น ม.๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ  ๒๕๖๒  (รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 
สพม. 

ปี
การศึกษา 
๒๕๖๑ 

ปี
การศึกษา 
๒๕๖๒ 

การ
พัฒนา
(+/-) 

สรุปผล
การ

พัฒนา 

ระดับประเทศ
(๒๕๖๑) 

ระดับประเทศ
(๒๕๖๒) 

สพม.๔๒ ๓๔.๖๒ ๓๑.๙๒ -๒.๖๙ ลดลง ๓๕.๓๒ ๓๒.๓๔ 

       ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์  
               ข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๓๔ 
 

ข้อมูลสรุปการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ระดับประถมศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ – ๓ 

สพป. การอ่านออกเสียง 

จ้านวนนักเรียนและร้อยละ จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

สพป.นครสวรรค์ 
เขต ๑* 

 ๙,๐๗๙ ๗๕.๓๑ ๒,๒๐๔ ๑๘.๒๘ ๕๓๘ ๔.๔๖ ๒๓๔ ๑.๙๔ 

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 ๒,๐๖๙ ๑๖ ๕๘๗ ๕ ๑๖๘ ๑ 

รวม ๒๘,๕๐๖ ๗๖.๗๐ ๖,๔๖๗ ๑๗.๔๐ ๑,๖๑๒ ๔.๓๔ ๕๘๒ ๑.๕๗ 
                 * สพป. ๑ เป็นข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๖๓  

 

สพป. การอ่านรู้เรื่อง 

จ้านวนนักเรียนและร้อยละ จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

สพป.  นครสวรรค์ 
เขต ๑* 

๒,๘๐๒   ๒๓.๒๔  ๕,๘๑๒  ๔๘.๒๑ ๒,๙๖๕  ๒๔.๖๐  ๔๗๖   ๓.๙๕ 

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 ๖,๓๐๑ ๔๘ ๒,๔๗๖ ๑๙ ๒๙๒ ๒ 

รวม ๙,๐๓๔ ๒๕.๗๘ ๑๗,๒๖๙ ๔๙.๒๘ ๗,๖๕๒ ๒๑.๘๔ ๑,๐๘๘ ๓.๑๐ 
                 * สพป. ๑ เป็นข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



๓๕ 
 

สพป. การเขียนค้า 

จ้านวนนักเรียนและร้อยละ จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

สพป. นครสวรรค์ 
เขต ๑ 

 ๒,๘๒๑  ๔๖.๙๖  ๑,๙๐๓  ๓๑.๖๘  ๙๑๖ ๑๕.๒๙  ๓๖๗  ๖.๑๑ 

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 ๔๔ ๑,๖๒๓ ๓๖ ๑,๐๘๘ ๑๖ ๒๙๖ ๔ 

รวม ๘,๕๒๓ ๔๖.๖๘ ๕,๒๑๓ ๒๘.๕๕ ๓,๑๘๘ ๑๗.๔๖ ๑,๓๓๕ ๗.๓๑ 
                      * สพป. ๑ เป็นข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

สพป. การเขียนเรื่อง 

จ้านวนนักเรียนและร้อยละ จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อย
ละ 

สพป. นครสวรรค์ 
เขต ๑* 

๕,๘๒๕ ๔๘.๓๒ ๔,๔๙๓ ๓๗.๒๗ ๑,๓๖๔ ๑๑.๓๑ ๓๗๓ ๓.๐๙ 

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 ๔,๙๖๕ ๓๘ ๑,๓๑๓ ๑๐ ๒๑๐ ๒ 

รวม ๑๖,๑๘๑ ๔๖.๑๗ ๑๓,๕๙๐ ๓๘.๗๘ ๔,๓๑๘ ๑๒.๓๒ ๙๕๔ ๒.๗๒ 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๑ ๒ ๓ ข้อมูล ณ มกราคม ๒๕๖๔ 
        * สพป. ๑ เป็นข้อมูล ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 ๑๕)  ด้านการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลภาครัฐ จ าแนกระดับสถานบริการ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

จ านวนโรงพยาบาล 
จ านวน รพ.สต. 

รพศ. 
รพช. (จ าแนกตามขนาดเตียง) 

๑๒๐ เตียง ๙๐ เตียง ๖๐ เตียง ๓๐ เตียง ๑๐ เตียง 
๑/๗๐๐ เตียง ๑ ๒ ๔ ๕ ๑ ๑๘๙ 

ที่มำ : กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

นครสวรรค์ ศูนย์วิชำกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
๑.ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี ๓                         
๒.ศูนย์อนำมัยที่ ๓ 
๓.ศูนย์สุขภำพจิตที่ ๓                                         
๔.ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพท่ี ๓ 
๕.ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ ๓ 
๖.วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สปร.ฯ 

รพ.สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
๑.รพ.ส่งเสริมสุขภำพ (แม่และเด็ก) 
๒.รพ.จิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ 
รพ.สังกัดกระทรวงกลำโหม 
๑.รพ.ค่ำยจิรประวัติ (กรมแพทย์และ
ทหำรบก) 
๒.รพ.กองบิน ๔ (กองพลบินที่ ๓ 
กองบัญชำกำรยุทธ์ทำงอำกำศ) 
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล ๔ แห่ง 

ที่มำ : กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน 
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขและร้านขายยาสังกัดภาคเอกชน จังหวัดนครสวรรค์ 

รพ. คลินิก
แพทย์ 

คลินิก 
ทันตกรรม 

สถาน 
พยาบาล 

ร้าน 
ขายยา
ปัจจุบัน 

ร้านขาย
ยาบรรจุ
เสร็จ 

ร้านขาย
ยาแผน
โบราณ 

สถานที่ 
ผลิตยา 

แผนโบราณ 
๕ ๓๗๐ ๖๓ ๓๗๐ ๑๖๒ ๘๐ ๕๖ ๑๓ 

ที่มำ : กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อัตราก าลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

                 อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกร ๑: ๑,๙๘๔ อัตรำส่วนพยำบำลวิชำชีพต่อประชำกร ๑ : ๔๘๐ 
คลินิกแพทย์ จ ำนวน ๓๗๐ แห่ง  คลินิกทันตกรรม ๖๓ แห่ง สถำนพยำบำล ๓๗๐ แห่ง ร้ำนขำยยำแผน
ปัจจุบัน ๑๖๒ แห่ง และร้ำนขำยยำแผนโบรำณ ๑๓ แห่ง  

 

 



๓๗ 
 

จ านวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

รายการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โรงพยำบำล  ๒๕ ๒๕ ๒๓ 
โรงพยำบำล ภำครัฐ ๑๘ ๑๘ ๑๙ 
โรงพยำบำล เอกชน ๗ ๗ ๕ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ๑๘๙ ๑๘๙ ๑๘๙ 
จ ำนวนเตียง ๒,๐๔๔ ๒,๐๔๔ ๑,๘๖๗ 
ศูนย์สุขภำพชุมชนเขตเมือง (ศสม) ๕ ๕ ๕ 
คลินิกแพทย์และทันตแพทย์ ๒๑๒ ๒๑๒ ๔๓๓ 

จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

บุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ านวน 
อัตราส่วน : 
ประชากร 

จ านวน 
อัตราส่วน : 
ประชากร 

จ านวน 
 

อัตราส่วน 
: ประชากร 

แพทย์ ๕๔๓ ๑ : ๑,๙๖๒ ๖๐๐ ๑ : ๑,๗๗๖ ๕๓๔ ๑ : ๑,๙๘๔ 
ทันตแพทย์ ๑๓๗ ๑ : ๗,๗๗๖ ๑๖๐ ๑ : ๖,๖๕๘ ๑๐๖ ๑ : ๙,๙๙๘ 
เภสัชกร ๓๑๑ ๑ : ๓,๔๒๖ ๓๓๔ ๑ : ๓,๑๙๐ ๑๙๗ ๑ : ๕,๓๘๐ 
พยำบำลวิชำชีพ ๙๒๔ ๑ : ๑,๑๕๓ ๑,๐๓๙ ๑ : ๑,๐๒๕ ๒,๒๐๕ ๑ : ๔๘๐ 

ที่มำ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 ๑๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนครสวรรค์มีพ้ืนที่ป่ำไม้จำกกำรแปลตีควำมจำกภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
Landsat-๘ และดาวเทียมไทยโชต  เป็นเนื้อที่ ๕๗๙,๖๗๖.๑๒ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๔  ของพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์  (ส ำนักจัดกำรที่ ดินป่ำไม้ , กรมป่ำไม้ )  ซึ่ งประกอบด้วยพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ   จ านวน  
๗ พ้ืนที่  เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๓๖๔,๙๕๗.๘๗ ไร่  และพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ (อุทยำนแห่งชำติ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ ฯลฯ) 
จ ำนวน  ๕  พ้ืนที่  เนื้อท่ีรวมทั้งสิ้น ๓๙๔,๒๘๔ ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ 

ล าดับ ป่าสงวนแห่งชาติ 
เนื อทีป่่าตาม
กฎกระทรวง 

(ไร่) 

เนื อที่ป่าสงวน
ในปัจจุบัน 

(ไร่) 
หมายเหตุ 

๑ ป่ำแม่วงก์ – แม่เปิน ๑,๐๘๐,๗๒๕.๐๐ ๒๕๗,๕๔๐.๕๖ ตัดพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ สปก. ออก 
๒ ป่ำเขำคอก ป่ำเขำโลมนำง 

ป่ำเขำสอยดำว 
๑๐๕,๖๐๐.๐๐ ๕๕,๕๗๐.๗๕ ตัดพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ สปก. ออก 

๓ ป่ำเขำสูงและป่ำเขำพระ ๖๕,๘๐๐.๐๐ ๑๖,๘๗๘.๓๕ ตัดพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ สปก. ออก 
๔ ป่ำเขำสนำมชัย ๕๕,๓๑๒.๐๐ ๑๘,๓๔๘.๐๓ ตัดพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ สปก. ออก 
๕ ป่ำเขำหลวง ๑๐,๘๕๖.๒๕ ๒,๙๓๔.๔๙ ตัดพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ สปก. ออก 
๖ ป่ำดงยำงห้วยพลับ ๑,๐๐๐.๐๐ ๕๒.๖๒ ตัดพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ สปก. ออก 
๗ ป่ำคุ้มครอง 

ป่ำคลองบำงประมุง 
- ๑๓,๖๓๓.๐๗ ตัดพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่ สปก. ออก 

รวม ๖ พื นที่ ๑,๓๑๙,๒๙๓.๒๕ ๓๖๔,๙๕๗.๘๗  



๓๙ 
 

 ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน เป็นป่าสงวนตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. ๒๔๘๑ อยู่ในท้องที่ต าบลห้วยน้ าหอม อ าเภอ
ลาดยาว ต าบลแม่เปิน  อ าเภอแม่เปิน  ต าบลปางสวรรค์  อ าเภอชุมตาบง  และต าบลแม่เล่ย์  อ าเภอแม่วงก์  
จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อท่ี ๑,๐๘๐,๗๒๕ ไร่ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ไม้สัก ยาง ตะเคียน มะค่า เป็นต้น 

 ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามประกาศ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๑๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ อยู่ในท้องที่ต าบลวังน้ าลัด ต าบลโคกเดื่อ ต าบลวังข่อย และต าบล
ตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๐๕,๖๐๐ ไร่ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง ไม้ไผ่ เป็นต้น  

 ป่าเขาสูงและป่าเขาพระ เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๓๙ 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ในท้องที่ต าบลทุ่งทอง ต าบลหนองกลับ ต าบลหนองบัว ต าบลวังบ่อ ต าบลธารทหาร 
อ าเภอหนองบัว ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ ๖๕,๘๐๐ ไร่ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง 
เหียง ลานป่า เป็นต้น 

 ป่าเขาหลวง เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐๓  เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๑๗ อยู่ในท้องที่ต าบลวังม้า อ าเภอลาดยาว ต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ และต าบล  
บางประมุง ต าบลนากลาง ต าบลศาลาแดง ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 
๕๕,๓๑๒ ไร่ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง ชิงชัน เป็นต้น 

 ป่าเขาสนามชัย เป็นป่าสงวนตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕๙ พ.ศ. ๒๕๐๖              
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. ๒๔๘๑ อยู่ในท้องที่ต าบลเขากะลา และต าบลนิคม
เขาบ่อแก้ว  อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ ๑๐,๘๕๖.๒๕ ไร่  พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง แดง 
มะค่าโมง เป็นต้น  

 ป่าดงยางห้วยพลับ เป็นป่าสงวนตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๐๑  
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า  พ.ศ. ๒๔๘๑ อยู่ในท้องที่ต าบลบ้านแดน  อ าเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อท่ี ๑,๐๐๐ ไร่  ปัจจุบันได้มอบพื้นท่ีให้กับ สปก. ทั้งหมด 

 

 

พื นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ล้าดับ ป่าอนุรักษ์ เนื อที่ (ไร)่ การก้าหนดเป็นพื นที่อนุรักษ์ 
๑ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ๒๗๙,๔๘๐ พระราชกฤษฎีกา  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๓๐ 
๒ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ๖๖,๒๕๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๘ 
๓ วนอุทยานเขาหลวง ๔๒,๔๓๐ ประกาศกรมป่าไม้  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๙ 
๔ วนอุทยานถ้ าเพชร-ถ้ าทอง ๔,๖๕๙ ประกาศกรมป่าไม้  วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๔๐ 
๕ สวนรุกขชาติไพศาลี ๑,๔๖๕ ประกาศกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

รวม ๕ พื นที่ ๓๙๔,๒๘๔  
 

 
 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

และอ าเภอแม่วงก์ และอ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่ งก าเนิดต้นน้ าล าธาร ตาม
เทือกเขาสูงชันก่อก าเนิดเป็นน้ าตกที่สวยงาม ๔-๕ แห่ง ทั้งเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าแม่วงก์ที่ส าคัญของจังหวัด
นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินท าให้เกิดน้ าตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตาม



๔๐ 
 

ธรรมชาติ มีเนื้อที่ ๕๕๘,๗๕๐ ไร่  ในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่
เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากท่ีสุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น 

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  มีพ้ืนที่ครอบคลุมต าบลพระนอน ต าบลแควใหญ่ ต าบล
เกรียงไกร ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง ต าบลวังมหากร ต าบลพนมเศษ อ า เภอท่าตะโก และต าบลทับกฤช 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  บึงบอระเพ็ดเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยนกน้ านานาชนิด แต่มีการมีล่าและดักนก
ขาย  ท าให้จ านวนนกลดลงอย่างน่าวิตก งานจัดการสัตว์ป่า กองบ ารุง จึงได้รวบรวมข้อมูลรายงานต่อกรมป่าไม้ 
(เดิม) เพื่อให้ด าเนินการเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘  เนื้อท่ี ๖๖,๒๕๐ ไร่   

 วนอุทยานเขาหลวง มีพ้ืนที่ครอบคลุม ต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง ต าบลวังม้า อ าเภอ
ลาดยาว และต าบลนากลาง ต าบลศาลาแดง ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนการ
จดัตั้งวนอุทยานพบว่าทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ได้ถูกใช้ประโยชน์โดยขาดการควบคุมตลอดจนปัญหาด้านไฟ
ป่า ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนที่อาศัยโดยรอบและใกล้เคียง  
กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้ง วนอุทยานเขาหลวงขึ้นเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาหลวง ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีเนื้อท่ี ๕๙,๓๗๕ ไร่ 

 วนอุทยานถ ้าเพชร-ถ ้าทอง  ตั้งอยู่ที่ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 
๔,๖๕๙ ไร่ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ าหินปูน ปัจจุบันได้พัฒนาเส้นทางเดินให้สามารถเข้าเที่ยวชมความ
งามของหินงอกหินย้อย จ านวน ๙ ถ้ า นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินปูน ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ธรณีวิทยาของเขาหินปูน ซากดึกด าบรรพ์สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังอายุเพอร์เมียน ป่าละเมาะเขาหินปูน พืชเฉพาะถิ่น และพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด 

 สวนรุกขชาติไพศาลี หรือสวนรุกขชาติ ๑๐๐ ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)  ตั้งอยู่ที่ ต าบล
วังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ในท้องถิ่นและในพ้ืนที่ใกล้เคียง
น ามาปลูกรวบรวมไว้  เพ่ือการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งเก็บเมล็ดไม้ ใช้ประโยชน์เนื้อไม้  พืชกินได้ พืชสมุนไพร 
พืชมีพิษ รวมทั้งพืชให้ดอกสวยงามต่างๆ  เพ่ือให้ผู้ทีส่นใจได้ศึกษาหาความรู้และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

 

   พื นที่ป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  กรมป่าไม้ได้จัดตั้งส านักจัดการที่ดินป่าไม้  ให้เป็น
หน่วยงานส่วนกลางกรมป่าไม้ท าหน้าที่บริหารงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนที่ป่าไม้โดยภาพถ่ายดาวเทียม  โดยการแปลตีความพ้ืนที่ป่าไม้
จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-๘ ในระบบ Thematic Mapper โดยใช้เทคนิคการแปลตีความ
ด้วยสายตาจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็นข้อมูลดิจิตอลแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และน าเข้าข้อมูล
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ (On screen digitizing)  ในลักษณะพ้ืนที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ (Green Cover) ซึ่ง
ข้อดีของการแปลตีความพ้ืนที่ป่าไม้ด้วยเทคนิคนี้คือ การได้เห็นข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ท าให้สามารถแปล
ตีความและจ าแนกข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ได้ดีขึ้น  
   จากการแปลตีความและจ าแนกข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้   (พ้ืนที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ Green 
Cover) จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-๘ และดาวเทียมไทยโชต   พบว่าในปี ๒๕๖๒ จังหวัด
นครสวรรค์มีพ้ืนที่ป่าทั้งสิ้น ๕๗๙,๖๗๖.๑๒ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๔  ของเนื้อที่จังหวัดนครสวรรค์ (ส ำนัก
จัดกำรทีดิ่นปำ่ไม,้ กรมปำ่ไม้)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 
 



๔๑ 
 

พื นที่ป่าจังหวัดนครสวรรค์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-๘ และดาวเทียมไทยโชต     
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. พื นที่ (ตร.กม.) พื นที่ (ไร่) % ของพื นที่จังหวัด 
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 

หมายเหตุ : พ้ืนที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณท่ีสามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืน   
ต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๑๒๕ ไร่ (๐.๕ เฮกตาร์) และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่า  โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัสหรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่
ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และ
สวนปาล์ม 
ที่มา : http://forestinfo.forest.go.th/,  ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

      ป่าชุมชน ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้
ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน  ให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชน
และได้ประโยชน์จากป่าชุมชนอันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ  เกิดเจตคติในการดูแลรักษาและจัดการป่าชุมชนร่วมกับรัฐ  ช่วยป้องกันการตัดไม้โดย
ผิดกฎหมายและการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า  เป็นการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน   

    จากทะเบียนป่าชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน  โดยมีหมู่บ้านที่เข้า
ร่วมด าเนินการทั้งหมด ๑๓๑ หมู่บ้าน  จ านวน ๑๓๔ โครงการ  มีพ้ืนที่ป่าชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์  
จ านวน ๖๗,๖๒๔-๒-๔๔ ไร่  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

พื นที่ป่าชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๖๒ 

No. อ้าเภอ 
จ้านวน  

(ป่าชุมชน) 
เนื อที่ป่าชุมชนแยกตามประเภทป่า (ไร่) รวมพื นที่ป่าชุมชน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ 
๑ เมืองนครสวรรค์ ๔ - ๘๗๘-๐-๐๐ ๘๗๘-๐-๐๐ 
๒ โกรกพระ ๑ ๖๖-๐-๐๐ - ๖๖-๐-๐๐ 
๓ ชุมแสง - - - - 
๔ หนองบัว ๗ ๒๕-๐-๐๐ ๑,๙๗๙-๐-๐๐ ๒,๐๐๔-๐-๐๐ 
๕ บรรพตพิสัย ๓ - ๑๔๘-๐-๐๐ ๑๔๘-๐-๐๐ 
๖ เก้ำเลี้ยว - - - - 



๔๒ 
 

No. อ้าเภอ 
จ้านวน  

(ป่าชุมชน) 
เนื อที่ป่าชุมชนแยกตามประเภทป่า (ไร่) รวมพื นที่ป่าชุมชน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ 
๗ ตำคลี ๑๘ - ๗,๗๑๕-๐-๐๐ ๗,๗๑๕-๐-๐๐ 
๘ ท่ำตะโก ๒๒ - ๔,๘๙๘-๐-๐๐ ๔,๘๙๘-๐-๐๐ 
๙ ไพศำลี ๒๖ ๑๔,๕๑๕-๐-๐๐ ๑๐,๖๗๑-๐-๐๐ ๒๕,๑๘๖-๐-๐๐ 

๑๐ พยุหะคีรี ๑๖ ๑,๓๗๒-๐-๐๐ ๘,๐๘๗-๐-๐๐ ๙,๔๕๙-๐-๐๐ 
๑๑ ลำดยำว - - - - 
๑๒ ตำกฟ้ำ ๒๙ - ๑๕,๒๖๗-๐-๐๐ ๑๕,๒๖๗-๐-๐๐ 
๑๓ แม่วงก์ ๑๐ ๔,๑๕๖-๐-๐๐ - ๔,๑๕๖-๐-๐๐ 
๑๔ แม่เปิน ๑๒ ๑๗,๖๙๔-๑-๐๐ - ๑๗,๖๙๔-๐-๐๐ 
๑๕ ชุมตำบง ๖ ๖๕๕-๒-๗๖ - ๖๕๕-๒-๗๖ 

  ๑๕๔ ป่ำ ๓๘,๔๘๓-๓-๗๖ ไร่ ๔๙,๖๔๓-๐-๐๐ ไร่ ๘๘,๑๒๖-๓-๗๖ ไร่ 

 
    ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ 

      จังหวัดนครสวรรค์มีประเภทของป่าซึ่งประกอบด้วยสังคมพืชชนิดต่างๆ ดังนี้  
     ป่าเบญจพรรณหรือป่าผลัดใบผสม (Mixed Declduous Forest) ต้นไม้ส่วนใหญ่จะ
ผลัดใบท าให้เรือนยอดของป่าดูโปร่งมาก มีพรรณไม้เด่น ๕ ชนิด ได้แก่ ไม้สัก มะค่า แดง ประดู่ และชิงชัน พบ
ที่ระดับความสูงตั้งแต่ ๕๐-๘๐๐ เมตรเหนือระดับน้ าทะเล มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๑,๒๐๐-๑,๔๐๐ 
มิลลิเมตรต่อปี บางแห่งมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นเป็นกอสูงๆ แน่นหรือกระจัดกระจาย พื้นดินตื้นมักเป็นดินร่วนปน
ทราย มีความชุ่มชื้นในดินปานกลาง ค่อนข้างแห้งแล้งและมีไฟป่าในฤดูแล้งเป็นประจ า ต้นไม้จะมีลักษณะแคระ
แกร็น เรือนยอดเป็นพุ่มเตี้ยๆ ตามล าต้นและก่ิงมักจะมีหนามแหลม สามาถพบป่าเบญจพรรณในพ้ืนที่ป่าไม้
จังหวัดนครสวรรค์  ได้ดังนี้ 
    - ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ - แม่เปิน 
      ๑) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ป่าเบญจพรรณพบบริเวณที่ราบริมฝั่งห้วยและภูเขาที่ไม่สูงนัก 
พรรณไม้ที่พบได้แก่ สัก เสลา ชิงชัน กระบก กระพ้ีเขาควาย มะค่าโมง งิ้วป่า ประดู่ป่า กาสามปีก ติ้ว ฯลฯ มีไผ่
ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่หลายชนิด เช่น ไผ่ป่า ไผ่ไร่ ไผ่ซางนวล ไผ่รวก พืชพ้ืนล่าง เช่น หนามเค็ด ส้มเสี้ยว  
หนามคนฑา เป็นต้น 
        ๒) ป่าเขาอีนวย - ป่าเขาแหลม พบที่ ระดับความสูงประมาณ ๑๔๐-๓๕๓ เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล ลักษณะป่าเป็นที่ราบ มีไม้ไผ่ขึ้นปะปน ได้แก่ ไผ่ไร่และไผ่ซางดอย พบพรรณไม้ เช่น สวอง แดง 
ตะแบกแดง ตะคร้อ ประดู่ มะกอกเกลื้อน ยมหิน กระโดน เป็นต้น  กล้วยไม้ เช่น แข้งกว่าง เขาแพะ เอ้ืองส้มแปะ  
เอ้ืองดอกมะขาม  แผ่นดินเย็น  เข็มขาว เป็นต้น 
        ๓) ป่าเขาแม่กระทู้ พบที่ระดับความสูงประมาณ ๑๔๐-๔๘๐ เมตร จากระดับน้ าทะเล 
ลักษณะป่ามีความลาดชันมากจะพบไม้ต้นขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น แต่ในช่วงที่มีความลาดชันน้อยจะพบว่ามีไม้
ต้นที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น พบพรรณไม้ เช่น ประดู่ เขลง พลับพลา เปล้าใหญ่ โมกมัน ตีนนก เขลง กระบกกรัง 
ติ้วขาว เป็นต้น กล้วยไม้เช่น เอ้ืองงวงช้าง ว่านอึ่ง อ่ึงเปาะ เป็นต้น 
    - ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว บริเวณสวนรุกขชาติไพศาลี  มีพรรณไม้ที่พบ
ในป่าเบญจพรรณได้แก่ ประดู่ป่า มะค่าโมง เก็ดแดง ชิงชัน แสมสาร กระพ้ีเขาควาย งิ้วป่า มะกอก มะกัก 



๔๓ 
 

พฤกษ์ แดง อะราง โมกมัน ตะแบก เสลา ยมหิน สวอง ตีนเป็ด ตะคร้ า คูน มะเกลือ มะเดื่อ สะแกแสง ขะเจ๊าะ 
กระพ้ีจั่น ส าโรง อุโลก มะกล่ า ต้น มะหวด แคป่า แคทราย แคหางค่าง แจง ตะขบป่า และไผ่ป่า 
     ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดงหรือป่าโคก (Deciduous Dipterocarp Forest) เป็นป่าผลัด
ใบลักษณะเป็นป่าโปร่ง ต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ประกอบด้วยพรรณไม้ ๕ ชนิดเป็นกลุ่มไม้เรือนยอด
หลัก ได้แก่ เต็ง รัง กราด เหียง และพลวง จึงเรียกชื่อว่า “ป่าเต็งรัง” พบที่ระดับความสูงประมาณ ๕๐-๑,๐๐๐ 
เมตรจากระดับน้ าทะเล  ปริมาณน้ าฝนตกน้อยคือ ๙๐๐-๑,๒๐๐ มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น ทุกปีจะมีไฟป่าเกิดขึ้น
เป็นประจ า ดินตื้นค่อนข้างแห้งแล้งเป็นดินทรายหรือดินลูกรัง ไม่สามารถจะเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ได้เพียงพอ
ในฤดูแล้ง ดินลูกรังจะมีสีค่อนไปทางแดงคล้ าบางแห่ง จึงเรียกป่าชนิดนี้ว่า “ป่าแดง” สามาถพบป่าเต็งรังใน
พ้ืนทีป่่าไม้จังหวัดนครสวรรค์  ได้ดังนี้ 
    - ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ - แม่เปิน 
      ๑) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ป่าเต็งรังพบในช่วงระดับความสูงตั้งแต่ ๑๐๐-๑,๐๐๐ เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล พรรณไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กราด มะเกิ้ม ประดู่ มะม่วงป่า มะค่าแต้ พะยอม 
มะขามป้อม สมอไทย ฯลฯ พืชพ้ืนล่างที่พบ เช่น ไผ่เพ็ก และปรง เป็นต้น 
      ๒) ป่าเขาอีนวย - ป่าเขาแหลม  ที่ระดับความสูงประมาณ ๑๒๐  - ๓๘๕ เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล พรรณไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ขว้าว กระพ้ีจั่น  มะเกลือเลือด ช้างน้าว เป็นต้น กล้วยไม้เช่น เอ้ือง
พวงมาลัย เอ้ืองส้มแปะ เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองขี้หมา ว่านจูงนาง เอ้ืองเขาแกะ ช้างกระ เป็นต้น 
    - ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว บริเวณสวนรุกขชาติไพศาลี  มีพรรณไม้ที่พบ
ในป่าเต็งรังได้แก่ ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ เหียง พะยอม มะม่วงหัวแมงวัน กระบก ติ้ว แต้ว ผักหวาน ปรงป่า 
หญ้าเพ็ก เป็นต้น 

     ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) เป็นป่าไม่พลัดใบที่พบอยู่ตามเทือกเขาที่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลตั้งแต่ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตรขึ้นไปซึ่งเป็นบริเวณต้นน้ าล าธาร ดินค่อนข้างลึกเก็บกักน้ าได้ดี มี
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี  อากาศค่อนข้างหนาวเย็นตลอดปี สภาพป่ามี
เรือนยอดแน่นทึบมี พ้ืนล่างจึงร่มครึ้มตลอดวัน ไม้ชั้นรองลงมามีขนาดเล็กมากและขึ้นกันอยู่ห่างๆ เนื่องจาก
อากาศอันหนาวเย็นและความชุ่มชื้นสูงมากตามล าต้นและกิ่งของต้นไม้จึงปกคลุมด้วยพืชอิงอาศัยจ าพวกมอส
และไลเคนหนาแน่น  ในจังหวัดนครสวรรค์พบได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ ๑,๓๐๐-๑,๕๐๐ เมตร พรรณไม้ที่พบได้แก่ ก่อใบเลื่อม ก่อเดือย ก่อลิ้น ก่อแอบ ทะโล้ 
จ าปาป่า กะเพราต้น หนอนขี้ควาย ก าลังเสือโคร่ง ด าดง กล้วยฤาษี และมะนาวควาย เป็นต้น 

     ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) พบในช่วงระดับความสูงตั้งแต่ ๓๐๐ - ๙๐๐ เมตร
จากระดับน้ าทะเล เป็นป่าไม่ผลัดใบที่มีไม้ผลัดใบขึ้นแทรก มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ 
มิลลิเมตรต่อปี โดยจะมีช่วงแล้งนาน ๓-๔ เดือน ดินค่อนข้างลึกเก็บกักน้ าได้ดี พอที่จะท าให้พรรณไม้บางชนิด
สามารถคงใบอยู่ได้ตลอดช่วงที่แห้งแล้ง สามาถพบป่าดิบแล้งในพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดังนี้ 
    - ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ - แม่เปิน 
      ๑) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พรรณไม้ที่พบได้แก่ ยางแดง ยางนา กระบาก ตะเคียนหิน ปอ
อีเก้ง สมพง กัดลิ้น มะหาด พลอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีไม้พุ่มและพืชพ้ืนล่างต่างๆ ที่ทนร่มอีกมากมายหลาย
ชนิด เช่น เข็มขาว หนามคนฑา ว่าน พืชหัวต่างๆ อีกท้ังกล้วยไม้ต่างๆ อีกมากมาย 
      ๒) ป่าเขาแม่กระทู้  พบที่ระดับความสูงประมาณ ๑๖๐-๖๐๖ เมตรจากระดับน้ าทะเล  
บริเวณล าห้วยมีตาน้ าซับ ไม้ต้นมีขนาดใหญ่  ความหนาแน่นของไม้ต้นและไม้พ้ืนล่างมีมาก พบพรรณไม้ เช่น 



๔๔ 
 

ชมพู่นก โมกมัน สวอง พลับพลา ยางโอน ยมหิน หาด ตะคร้อ มะเดื่อปล้อง และเต่าร้าง กล้วยไม้ เช่น เอ้ือง
กุหลาบพวง เอ้ืองเข็มแดง ช้างด า กะเรกะร่อน เอ้ืองหนวดพราหมณ์ เอ้ืองสายสุคนธ์ และเอ้ืองดินดอกหม่น  
    - ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว บริเวณสวนรุกขชาติ ไพศาลี  พันธุ์ไม้เด่นใน
พ้ืนที่  ได้แก่ ยางนา และตะเคียนหิน 

  พืชหายาก พืชถิ่นเดียว และพืชใกล้สูญพันธุ์ ที่ส ารวจพบในจังหวัดนครสวรรค์ คือ 
 - พืชหายาก ได้แก่ เขือง มะเดาะ ปอเก๋ียน และ Trigonostemon flavidus  
 - พืชหายากและพืชถิ่นเดียว ได้แก่ ล่ าตาควาย มะลิวัลย์เถา และพุดหอมไทย 
 - พืชหายากและพืชใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง  ได้แก่ กระบกกรัง 
 - พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ ปรงเหลี่ยม ปรงตากฟ้า และลานป่า 

 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า   
 สัตว์ป่าที่ส ารวจพบในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ 
  กลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม 
 - ป่าแม่วงก์-แม่เปิน  พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑๘ ชนิด เช่น หมาใน อีเห็นข้างลาย เก้ง หมูป่า 

ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ แมวดาว พังพอนธรรมดา หมูหริ่ง  กระรอกปลายหางด า และกระแตเหนือ เป็นต้น 
 - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พบสัตว์หลากหลายชนิด เพราะมีอาณาเขตติดต่อกับป่าของเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งสัตว์สามารถใช้เส้นทางเดินติดต่อกัน
ได้ เช่น สมเสร็จ เลียงผา กระทิง ช้างป่า เสือโคร่ง เสือดาว หมีควาย หมีหมา ชะนีธรรมดา ค่างหงอก ลิงกัง  
อ้นเล็ก กระรอกบินเล็กแกมขาว และค้างคาวปากย่น เป็นต้น 

 - สวนรุกขชาติไพศาลี  พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๒๓ ชนิด เช่น หมาจิ้งจอก แมวดาว นางอาย 
ชะมดเช็ด อีเห็นธรรมดา เม่นใหญ่แผงคอยาว นิ่ม ลิงแสม กระรอกหลากสี กระเล็น และกระจ้อน เป็นต้น 

  กลุ่มนก 
 - ป่าแม่วงก์-แม่เปิน  พบนก ๑๒๘ ชนิด เช่น เหยี่ยวปีกแดง นกยางเปีย นกแก๊ก นกขุนทอง

นกพญาไฟเล็ก นกเขาไฟ นกเปล้าขาเหลือง เป็ดแดง ไก่ฟ้าหลังเทา และนกหัวขวานใหญ่สีด า เป็นต้น 
 - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พบนกหลากหลายชนิด เช่น ไก่ป่า เหยี่ยวรุ้ง นกแว่นสีเทา นกกก 

นกเงือกกรามช้าง นกปรอดเหลืองหัวจุก นกเขาใหญ่ นกจาบคาเคราน้ าเงิน และนกแซงแซวสีเทา เป็นต้น 
  สัตว์เลื อยคลาน 
 - ป่าแม่วงก์-แม่เปิน  พบ ๓๔ ชนิด เช่น กิ่งก่าบินปีกส้ม แย้เหนือ งูปล้องทอง งูสามเหลี่ยม  

งูสายม่านพระอินทร์ งูเห่าพ่นพิษสยาม งูเห่าหม้อ งูจงอาง งูสายรุ้ง งูหลาม งูลายสาบคอแดง งูหัวกะโหลก  
งูปลิง งูสายม่านพระอินทร์ จิ้งจกบ้านหางหนาม จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ ตะกวด และเต่าเหลือง เป็นต้น 

 - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พบสัตว์เลื้อยคลานหลากหลายชนิด เช่น เต่าหก เต่าเหลือง ตะกวด 
งูเห่า และงูแมวเซา เป็นต้น 

 
  กลุ่มสัตวส์ะเทินน ้าสะเทินบก 

        - ป่าแม่วงก์-แม่เปิน  พบ ๑๒ ชนิด เช่น อ่ึงเพ้า อึ่งอ่างก้นขีด อึ่งข้างด า อ่ึงน้ าเต้า อ่ึงขาค า กบ
หนอง เขียดน้ านอง เขียดบัว กบหลังไพล และปาดบ้าน เป็นต้น 
    - สวนรุกขชาติไพศาลี พบ ๑๕ ชนิด เช่น ปูน้ าตก และเขียดเหลือง เป็นต้น 
 



๔๕ 
 

 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง   
 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ถูกส ารวจพบแมลง จ านวน ๒๐๒ ชนิด ดังนี้ 
  กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร พบจ านวน ๑๓๔ ชนิด เป็นแมลงที่อาศัยกินน้ าหวานจากดอกไม้

เป็นอาหารจะพาเกสรที่ติดตามขาไปผสมกับเกสรของดอกไม้ดอกอ่ืน เช่น ผึ้งหลวง ผึ้งมิ้ม ชันโรง แมลงภู่ มอธ
ลายเสือท้องแดง ด้วงดอกไม้ ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ ผีเสื้อจรกาเมียลาย ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา ผีเสื้อหลังรูปวัว 
ผีเสื้อกลางคืน ผีเสื้อแพนซีมยุรา ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา ผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา และผีเสื้อม้าเขียวธรรมดา เป็นต้น  

  กลุ่มแมลงตัวห ้า - ตัวเบียน พบจ านวน ๒๗ ชนิด เป็นแมลงที่กินหรืออาศัยอยู่ภายในหรือ
ภายนอกของแมลงชนิดอ่ืน เช่น ด้วงเสือ ด้วงเต่าตัวห้ า มดน้ าผึ้ง มดหนามกระทิงด า มดตะนอยอกส้ม เหลือบ
หิ่งห้อยยักษ์ แมลงปอเสือ แมลงปอยักษ์ ตั๊กแตนต าข้าว แตนกระดาษ ต่อรู และต่อหัวเสือบ้าน เป็นต้น 

  กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้ พบจ านวน ๒๑ ชนิด เป็นแมลงที่ท าลายต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่โดย
การเข้าท าลายส่วนต่างๆ ของต้นไม้ เช่น ตั๊กแตนบอลแถบตาล ด้วงหนวดยาวเงาหลังย่น ด้วงหนวดปมสีตาล
ไหม ้ด้วงหนอนยาวอ้อย ด้วงหนวดยาวพะยูง จักจั่นงวง ด้วงน้ ามัน มวนเขียวข้าว และตั๊กแตนพุงพลุ้ย เป็นต้น 

  กลุ่มแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน พบจ านวน ๑๓ ชนิด เป็นแมลงที่ช่วยย่อยสลาย
อินทรียวัตถุต่างๆ เศษไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ช่วยปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น ปลวก ด้วงกว่างชน 
ด้วงคีมสองแถบ ด้วงคางคกขายาว เป็นต้น 

  กลุ่มแมลงท่ีเป็นอาหาร พบจ านวน ๗ ชนิด เป็นแมลงที่สามารถน ามาบริโภคเป็นอาหารทั้ง
ในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย หรือได้จากผลผลิตของแมลงพวกน้ าผึ้ง เช่น ผึ้งหลวง แมลงทับขาแดง จิ้งหรีด
ทองแดงลาย จิ้งหรีดทองด า แมลงกระชอน แมลงเหนี่ยง และแมลงนูน เป็นต้น 
   
    ความหลากหลายทางชีวภาพของปลา 
    แหล่งน้ าในจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าที่มาจากสาขาของแม่น้ าเจ้าพระยา 
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ าจึงมีความแตกต่างกัน โดยพบว่าแหล่งน้ าส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายหรือทราย
ปนเลน มีพืชชายน้ าอยู่ริมฝั่ง และปลาส่วนใหญ่จะน าไปบริโภคภายในครัวเรือน ทั้งน าไปปรุงอาหาร และ 
แปรรูป เช่น ปลาแห้ง ปลาร้า เป็นต้น 
    การส ารวจปลาในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์พบปลาทั้งสิ้น ๑๕ วงศ์ ๓๙ สกุล ๕๔ ชนิด ได้แก่ 
ปลาซิวเจ้าฟ้า ปลาตะเพียน ปลาไส้ต้นตาขาว ปลาตะโกก ปลาไส้ต้น ปลาซิวหนวดยาว ปลาเลียหิน  
ปลากระสูบขีด ปลาสร้อยหลอด ปลาสร้อยขาว ปลาตะพาก ปลาซ่า ปลาขี้ยอก ปลาสร้อยนกเขา ปลาแปบ 
ปลาตะเพียนจุด ปลาตะเพียนทราย ปลานางอ้าว ปลาซิวหางแดง ปลาซิวควาย ปลาซิวควายแถบด า  
ปลาตะเพียนน้ าตก ปลาแก้มช้ า ปลาจิ้งจก ปลาผีเสื้อติดหิน ปลาค้อ ปลารากกล้วยแคระ ปลารากกล้วย  
ปลาอีด ปลาสายทอง ปลากดเหลือง ปลาแขยงข้างลาย ปลาแขยงหิน ปลาชะโอน ปลาเข็ม ปลากระทุงเหว 
ปลากินยุง ปลาหลดลาย ปลาหลดจุด ปลากระทิงลาย ปลาแป้น ปลาแป้นแก้ว ปลาหมอช้างเหยียบ ปลานิล  
ปลาบู่แคระ ปลาบู่ใส ปลากระดี่หม้อ ปลามกริม ปลาก้างและปลาช่อน ปลาที่พบบ่อยในแหล่งน้ าจังหวั ด
นครสวรรค์ คือ ปลากระดี่หม้อ ปลาขี้ยอก ปลากริมควาย ปลาเข็ม และปลาบู่แคระ  
 
    ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์พื นท้องน ้า 
    ลักษณะของพ้ืนท้องน้ าในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งน้ าที่มีน้ าไหลเอ่ือย มีพ้ืนเป็นกรวด
ทราย มีพืชชายน้ ากระจายอยู่ทั่วไปตามริมฝั่งล าน้ า และสารอินทรีย์อยู่ริมฝั่ง 
    การส ารวจสัตว์พ้ืนท้องน้ าในจังหวัดนครสวรรค์ พบสัตว์พ้ืนท้องน้ าทั้งสิ้น ๔๓ ชนิด    ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มหอยและกลุ่มตัวอ่อนแมลงน้ าที่เหลือเป็นกลุ่มกุ้ง -ปู เห็บปลา ได้แก่ ตัวอ่อนชีปะขาว ตัวอ่อน



๔๖ 
 

แมลงปอ มวนน้ า มวนวน ด้วงดิ่ง ตัวอ่อนยุง ตัวอ่อนหนอนแดง ตัวอ่อนเหลือบ กุ้งฝอย ปู เห็บปลา หอยขม 
หอยเชอรี่ หอยก้นแหลม หอยเจดีย์น้ าจืด หอยเจดีย์ หอย หอยคัน หอยกาบและหอยทราย โดยมีสัตว์พ้ืนท้อง
น้ าที่สามารถใช้เป็นดัชนีหรือตัวบ่งชี้สภาพสิ่งแวดล้อมในด้านการบ่งบอกถึงสภาพน้ าว่าแหล่งน้ ายังมีน้ าคุณภาพ
ดีมากเพียงกลุ่มเดียว คือ แมลงชีปะขาว สัตว์พ้ืนท้องน้ าที่พบมากในแหล่งน้ าจังหวัดนครสวรรค์ คือ กุ้งฝอย 
หอยขม ปู และหอยฝาเดียว ทั้งนี้เพราะสัตว์พ้ืนท้องน้ าเหล่านี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับถิ่นที่อยู่อาศัยได้ทั่วไป
ทั้งแหล่งน้ าไหลและน้ านิ่ง ซึ่งมักพบสัตว์พ้ืนท้องน้ าเหล่านี้บริเวณริมฝั่ง 
    ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้น ้า 
    ลักษณะริมฝั่งน้ าโดยทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์เป็นทรายปนเลนหรือทรายปนเลนหรือทราย
ปนกรวดพ้ืนที่มีความลาดชันไม่มากนัก มีบางแห่งที่เป็นดินโคลนและมีความลาดชันสูง ซึ่งช่วยในการยึดเกาะ
ของรากพรรณไม้น้ า โดยมีตะกอนสารอินทรีย์จากน้ าหลากและมีแสงสว่างส่องทั่วถึง พรรณไม้น้ าในจังหวัด
นครสวรรค์พบพรรณไม้น้ าทั้งสิ้น ๒๑ วงศ์ ๓๔ ชนิด โดยเป็นพืชชายน้ า ๓๒ ชนิด พืชลอยน้ า ๑ ชนิด และพืช
โผล่พ้นน้ า ๑ ชนิด ได้แก่ ผักเป็ด บอน กระเม็ง แหนแดง ผักปอด กุ่มน้ า ผักปราบใบกว้าง ผักปราบใบแคบ 
ผักบุ้ง กกตุ้มหู หญ้าใบคม กกขนาก กกทราย หญ้าตะกรับ กกเล็ก หญ้าแห้วหมู หญ้าหนวดปลาดุก หญ้า
หนวดแมว ไคร้น้ า ดีปลาไหล ผักแว่น ไมยราบยักษ์ บัวสาย เทียนนา แพงพวยน้ า หญ้ารักนา หญ้าขน พง แขม 
ผักไผ่น้ า หญ้าลิ้นงู หญ้าเงี่ยงป่า หญ้ากาบหอยและธูปฤาษี พรรณไม้น้ าที่พบบ่อยในแหล่งน้ าของจังหวัด
นครสวรรค์ คือ ผักเป็ดเทียนนา ผักบุ้ง และผักไผ่น้ า ทั้งนี้เพราะพรรณไม้น้ าเหล่านี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแหล่งน้ าทั้งแหล่งน้ าไหลและน้ านิ่งได้ดี กล่าวคือขึ้นอยู่ตามริมน้ าที่มีกระแสน้ าไหลค่อยในช่วงน้ าหลาก 
และอยู่เหนือน้ าบนฝั่งในช่วงหน้าแล้ง 
   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์ด้านคุณภาพน ้า 
   ปัญหาคุณภาพแหล่งน้ าเสื่อมโทรมลง เนื่องจากแหล่งน้ ามีความสกปรกไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
ทั้งด้านอุปโภคและบริโภค นอกจากจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและระบบนิเวศแหล่งน้ า โดยท าให้ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตลดลงแล้วยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงประชาชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลเสียหลักต่อ
สุขภาพอนามัย หากมีการสัมผัสแหล่งน้ าที่มีความสกปรกหรือมีการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อน โดยสาเหตุ
หลักที่ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่มาจากน้ าเสียชุมชนรองลงมาเป็นน้ าเสียอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ตามล าดับ ซึ่งน้ าเสียจากชุมชนมีองค์ประกอบส าคัญเป็นอินทรีย์สาร เมื่อระบายลงสู่แหล่งน้ าท าให้
ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ าลดลง(DO) หรือมีความสกปรกในรูปสารอินทรีย์เพ่ิมขึ้น(BOD) และแบคทีเรียใน
น้ ามีปริมาณสูงขึ้น(TCB) จากสาเหตุหลักท่ีมาจากการการปล่อยน้ าเสียจากชุมชน จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัด
ขนาดใหญ่ แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น ๑๔๒ แห่ง เป็นชุมชนเมืองระดับเทศบาล จ านวน ๒๑  แห่ง 
(เทศบาลนคร จ านวน ๑ แห่ง เทศบาลเมืองจ านวน ๒ แห่งและเทศบาลต าบล ๑๘ แห่ง) และเป็น องค์การ
บริหารส่วนต าบล ๑๒๑ แห่ง ซึ่งหากจ าแนกตามที่ตั้งพบว่ามีเทศบาลนอบต. ตั้งอยู่ริมแม่น้ าสายหลักจ านวนมาก 
โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิง จ านวน ๑๙ แห่ง แม่น้ าน่านจ านวน ๑๑ แห่ง และแม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน ๑๕ แห่ง 
 

แม่น ้า ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/อ้าเภอ 
ชุมชนหนาแน่นชิด
ติดริมแม่น ้า 

ระบบบ้าบดัน ้า
เสียชุมชน 

ท่อระบายน ้าทิ ง
ชุมชนลงสูแ่ม่น ้า 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
ปิง ๑. เทศบาลต.บรรพตพสิัย น บรรพตพิสัย       
 ๒. อบต.บางแก้ว น บรรพตพิสยั       
 ๓. อบต.ตาขดี น บรรพตพิสยั       



๔๗ 
 

แม่น ้า ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/อ้าเภอ 
ชุมชนหนาแน่นชิด
ติดริมแม่น ้า 

ระบบบ้าบดัน ้า
เสียชุมชน 

ท่อระบายน ้าทิ ง
ชุมชนลงสูแ่ม่น ้า 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
 ๔. เทศบาลต.บ้านแดน น บรรพตพิสัย       
 ๕. อบต.ตาสังข์ น บรรพตพิสัย       
 ๖. อบต.เจริญผล น บรรพตพิสัย       
 ๗. อบต.ท่าง้ิว น บรรพตพิสัย       
 ๘. อบต.บางตาหงาย น บรรพตพสิัย       
 ๙. อบต.หูกวาง น บรรพตพิสยั       
 ๑๐. เทศบาลต.เก้าเลี้ยว น เกา้เลีย้ว       
 ๑๑. อบต.หัวดง น เก้าเลี้ยว       
 ๑๒. อบต.เขาดิน น เก้าเลี้ยว       
 ๑๓. อบต.มหาโพธิ น เก้าเลี้ยว       
 ๑๔. เทศบาลนครนครสวรรค์ น เมอืงฯ*       
 ๑๕. อบต.บ้านแก่ง น เมืองฯ       
 ๑๖. อบต.บ้านมะเกลือ น เมืองฯ       
 ๑๗. อบต.บางม่วง น เมืองฯ       
 ๑๘. อบต.วัดไทรย์ น เมืองฯ       
 
 

๑๙. อบต.บึงเสนาท น เมืองฯ       

น่าน ๑. อบต.แควใหญ่ น เมืองฯ       
 ๒. อบต.เกรียงไกร น เมืองฯ       
 ๓. เทศบาลเมืองชุมแสง น ชุมแสง       
 ๔. เทศบาลต.ทับกฤช น ชุมแสง       
 ๕. อบต.ฆะมัง น ชุมแสง       
 ๖. อบต.พิกุล น ชุมแสง       
 ๗. อบต.เกยไชย น ชุมแสง       
 ๘. อบต.พันลาน น ชุมแสง       
 ๙. อบต.โคกหม้อ น ชุมแสง       
 ๑๐. อบต.ทับกฤช น ชุมแสง        
 ๑๑. อบต.ทับกฤชใต้ น ชุมแสง       
เจ้าพระยา ๑. เทศบาลนครนครสวรรค์ น เมืองฯ*       

 ๒. อบต.นครสวรรค์ออก น เมืองฯ       
 ๓. อบต.นครสวรรค์ตก น เมืองฯ       
 ๔. อบต.ตะเคียนเลื่อน น เมืองฯ       
 ๕. อบต.กลางแดด น เมืองฯ       
 ๖. เทศบาลต.บางมะฝ่อ น โกรกพระ       
 ๗. เทศบาลต.โกรกพระ น โกรกพระ       
 ๘. อบต.ยางตาล น โกรกพระ       
 ๙. อบต.โกรกพระ น โกรกพระ       
 ๑๐. เทศบาลต.ท่าน้ าอ้อย น พยุหะคีร ี       
 ๑๑. เทศบาลต.พยุหะ น พยุหะครี ี       
 ๑๒. อบต.ยางขาว น พยุหะครี ี       



๔๘ 
 

แม่น ้า ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/อ้าเภอ 
ชุมชนหนาแน่นชิด
ติดริมแม่น ้า 

ระบบบ้าบดัน ้า
เสียชุมชน 

ท่อระบายน ้าทิ ง
ชุมชนลงสูแ่ม่น ้า 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
 ๑๓. อบต.ย่านมัทรี น พยุหะครี ี       
 ๑๔. อบต.พยุหะครีี น พยุหะคีร ี       
 ๑๕. อบต.น้ าทรง น พยุหะครี ี       

 หมายเหตุ เทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิงและริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
      การด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ นครสวรรค์ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้ด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
ได้มีการเฝ้าระวังในแม่น้ าสายหลัก จ านวน ๑๔ สถานี ได้แก่ แม่น้ าปิง ๒ สถานี  ยม ๑ สถานี น่าน ๒ สถานี  
เจ้าพระยา ๒ สถานี บึงบอระเพ็ด ๕ สถานี  และล าน้ าสาขา ได้แก่ คลองบางประมุง ๑ สถานี มีการเก็บ
ตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ า จ านวน ๔ ครั้งต่อปี แบ่งเป็น การเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.)  
ฤดูร้อน (มี.ค.-เม.ย.) และฤดูฝน (พ.ค.-ส.ค.) และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔  
ได้ด าเนินโครงการลดของเสียในแหล่งน้ าวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าหลักภายใต้โครงการบูรณา
การงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังคุณภาพแหล่งน้ าสายหลัก (แม่น้ าเจ้าพระยา) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพ่ิมเติม ๕ สถานี และด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในล าน้ าสาขาที่ไหลลงสู่ แม่น้ าปิง ๓ สถานี แม่น้ าน่าน จ านวน ๕ 
สถานี แม่น้ าเจ้าพระยา ๕ สถานี และบึงบอระเพ็ด จ านวน ๔ สถานี ซึ่งด าเนินการเฝ้าระวัง จ านวน ๒ ครั้งต่อ
ปี 
 
ซึ่งมีผลประเมินคุณภาพน้ าแหล่งน้ าโดยรวมและน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ได้
ดังนี้  
 
แม่น ้าสายหลัก : แม่น ้าปิง 

จังหวัดนครสวรรค์ โดย ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ นครสวรรค์ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ได้
ด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าผิวดิน โดยมีสถานีติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในด าเนินการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าแม่น้ าปิงในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๒ สถานี ได้แก่  

PI๐๒ บริเวณบ้านท้องคุ้ง ต าบลท่างิ้ว อ าเภอบรรพตพิสัย (พิกัด : X๐๖๐๔๗๘๙ Y๑๗๖๑๓๗๖) 
PI๐๑ บ้านเกาะตาเทพ ต าบลวัดไทรย์เหนือ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ( พิกัด : X๐๖๒๐๐๘๙ Y

๑๗๓๘๙๒๒) 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่ามีคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินในระดับพอใช้ 

(ระดับคุณภาพน้ า ๓) มีค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ า Water Quality Index (WQI) ใน ๔ ไตรมาส เท่ากับ ๖๔.๖๑ 
ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ (WQI = ๖๑ – ๗๐  คะแนน)  

มีดัชนีที่เป็นปัญหาส าคัญที่ควรเฝ้าระวัง คือ ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องการใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า(DO) และการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม 

ล้าน ้าสาขา :  
คลองน ้าโจน ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย ( พิกัด : X๐๖๐๕๒๕๗ Y๑๗๓๘๙๒๒)   
คลองกระถิน ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย ( พิกัด : X๐๖๐๕๕๐๒ Y๑๗๓๘๙๒๒)  



๔๙ 
 

คลองขนมจีน ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว ( พิกัด : X๐๖๐๗๔๘๙ Y๑๗๓๘๙๒๒)  
ซ่ึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าพบว่าในล าน้ าสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ าปิงมีคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินเฉลี่ย อยู่

ในระดับเสื่อมโทรม ค่า WQI อยู่ในช่วง ๓๑-๖๐ 
สาเหตุหลักของการที่คุณภาพน้ าในแม่น้ าปิงและล าน้ าสาขามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง คาดว่าอาจมาจาก

การชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูฝนจากพ้ืนที่เกษตรกรรม อาทิเช่น นาข้าว ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด รวมไปถึงน้ าทิ้งจาก
ชุมชนตั้งอยู่ริมน้ าอย่างหนาแน่นที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าโดยตรงโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสีย และเนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ประสบปัญหาเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงให้เกิดการ
ขาดแคลนน้ าด้านการเกษตรในหลายพ้ืนที่ ท าให้มีพืชผลทางการเกษตรแห้งยืนต้นตาย สลับกับการเกิดมรสุม
ท าให้เกิดการเน่าของพืชผลทางการเกษตรนั้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมได้ 
 การด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแม่น้ าน่านในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีสถานีติดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ า จ านวน ๓ สถานี ได้แก่  

NA๐.๑ บริเวณศาลเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิม ต.ปากน้ าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ 
(พิกัด : X๐๖๒๒๗๑๕ Y๑๗๓๐๗๘๔) 
NA๐๑ หน้าวัดเกรียงไกรใต้ ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ (พิกัด : X๐๖๒๗๐๔๗๒  Y๑๗๓๙๐๙๙) 
NA๑.๑ สะพานข้ามแม่น้ าน่านด้านเหนือเขตเทศบาลเมืองชุมแสง ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง  
(พิกัด : X๐๖๔๐๒๖๔ Y๑๗๕๘๐๘๗) 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าโดยรวม มีเกณฑ์คุณภาพน้ าในระดับพอใช้ (ประเภท ๓) พบว่ามีค่า WQI 

(Water Quality Index) ใน ๔ ไตรมาส เท่ากับ ๖๓.๙๘ ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ (WQI = ๖๑ – ๗๐  คะแนน)   
ล้าน ้าสาขา :  
คลองกระเบียน ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง (พิกัด : X๐๖๔๐๑๐๒ Y๑๗๕๘๒๔๙) 
คลองปลากด ต.พันลาน อ.ชุมแสง (พิกัด : X๐๖๓๗๒๔๖ Y๑๗๔๙๑๒๖) 
คลองบางหว้า ต.บางเคียน อ.ชุมแสง (พิกัด : X๐๖๒๖๓๓๖ Y๑๗๔๙๐๘๒) 
คลองบ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง (พิกัด : X๐๖๒๙๗๓๒ Y๑๗๕๑๙๗๘) 
คลองเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ.ชุมแสง (พิกัด : X๐๖๒๖๙๖๑ Y๑๗๔๐๙๘๘) 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าพบว่าในล าน้ าสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ าน่านมีคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน 

ในระดับเสื่อมโทรม (ระดับคุณภาพน้ า ๔) ซึ่งสาเหตุหลักของการที่คุณภาพน้ าในแม่น้ าน่านและล าน้ าสาขามี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลง คาดว่ามาจากการชะล้างหน้าดินจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว เนื่องจากเป็นพื้นที่
ที่มีการท านาปีละ ๓ รอบ จึงมีปริมาณการชะหน้าดินจากพ้ืนที่เกษตรจ านวนมาก และอาจมีน้ าทิ้งจากชุมชนที่
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าโดยตรงโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสีย และของเสียจากการเลี้ยงปลาในกระชังตลอดล าน้ าน่าน 

 
แม่น ้าสายหลัก : แม่น ้ายม  

ในการด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแม่น้ ายมในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๑ สถานี ได้แก่  
YO๐.๕ สะพานทางหลวงชนบท ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง (พิกัด : X๐๖๓๓๘๘๑ Y๑๗๕๙๖๕๕) 

ผลการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ า พบว่าแม่น้ ายม มีเกณฑ์คุณภาพน้ าในระดับพอใช้ (ประเภทที่ ๓)  
มีค่าระดับคุณภาพน้ า WQI (Water Quality Index) ใน ๔ ไตรมาส เท่ากับ ๕๘.๑๗ ซึ่งอยู่ในระดับเสื่อมโทรม 
(WQI = ๓๑ – ๖๐  คะแนน)  

ดัชนีที่เป็นปัญหาส าคัญที่ควรติดตามเฝ้าระวัง คือ การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO)  ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 
(BOD)  



๕๐ 
 

สาเหตุหลักคาดว่ามาจากการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูฝนจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว รวมไป
ถึงการระบายน้ าทิ้งจากชุมชนที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าโดยตรงโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสีย 

 
แม่น ้าสายหลัก : แม่น ้าเจ้าพระยา  

มีสถานีด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๒ แห่ง และ
มีจุดเก็บน้ าตัวอย่างในการติดตามโครงการลดของเสียในแหล่งน้ าวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
หลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จ านวน ๓ แห่ง 
รวมสถานีเฝ้าระวังทั้งสิ้น ๕ สถานี ได้แก่ 

 จุดเก็บที่ ๑ สถานี CH๓๒ บริเวณสะพานเดชาติวงศ์ ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
 จุดเก็บที่ ๒ สะพานถนนเลี่ยงเมือง ต าบลตะเคียนเลื่อน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
 จุดเก็บที่ ๓ สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา วัดมณีวงศ์ ต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี 
 จุดเก็บที่ ๔ วัดส าโรง หมู่ที่ ๒ ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี 
 จุดเก็บที่ ๕ สถานี CH๓๐ สะพานสมเด็จพระวันรัตน ต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี  
 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าโดยรวม พบว่าแม่น้ าเจ้าพระยา คุณภาพน้ าโดยรวมอยู่ในมีเกณฑ์คุณภาพ

น้ าในระดับพอใช้-เสื่อมโทรม (ประเภทที่ ๓ - ๔) ทั้งนี้ เนื่องจากแม่น้ าเจ้าพระยามีชุมชนขนาดใหญ่และ
หนาแน่นติดริมแม่น้ า เช่น เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ เทศบาลต าบลโกรกพระ เทศบาลต าบลพยุหะ เทศบาล
ต าบลท่าน้ าอ้อย เป็นต้น ซึ่งแต่ละแห่งไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน รวมทั้งมีท่อระบายน้ าทิ้งของ
ชุมชนลงสู่แหล่งน้ าโดยตรง ท าให้ไม่สามารถควบคุมของเสียที่ระบายลงสู่แม่น้ าได้ ประกอบกับแม่น้ าเจ้าพระยา
เป็นแม่น้ าที่เกิดจากการรวมกันของแม่น้ าปิงและแม่น้ าน่าน จากการนี้ปริมาณของเสียในล าน้ าแม่น้ าปิงและ
แม่น้ าน่านจะมาไหลรวมกันในแม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้เกิดของเสียจ านวนมากและท าให้ส่งผลต่อคุณภาพน้ า มี
ความเสื่อมโทรมลง 

 
แหล่งน ้าผิวดินขนาดใหญ่ : บึงบอระเพ็ด 
                            บึงบอระเพ็ด เป็นทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ น้ าในบึงบอระเพ็ด 
ได้รับจากน้ าฝนธรรมชาติและน้ าจากที่ราบลุ่มโดยรอบบึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๓๒,๗๓๗ ไร่ ๕๖ ตาราง
วา อาณาเขตครอบคลุมในพ้ืนที่  ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอท่าตะโก และอ าเภอชุมแสง  
              จังหวัดนครสวรรค์ โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ ได้มีการด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า 
ในบึงบอระเพ็ด ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ และอ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จ านวนรวม ๕ สถานี 
ได้แก่  
 สถานี BP๐๑ บริเวณบ้านรังจิก ต าบลพระนอน อ าเภอเมืองนครสวรรค์  (พิกัด : X๐๖๒๘๖๘๐ Y
๑๗๓๕๘๑๓) 
 สถานี BP๐๒ บ้านปลวกสูง ต าบลพระนอน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ (พิกัด : X๐๖๓๒๐๗๑ Y๑๗๓๔๘๒๘) 
 สถานี BP๐๓ บ้านเนินระฆัง ต าบลวังมหากร อ าเภอท่าตะโก (พิกัด : X๐๖๓๘๕๗๙ Y๑๗๓๔๘๐๕)  
 สถานี BP๐๔ บ้านท่าดินแดง ต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ (พิกัด : X๐๖๓๐๐๓๒ Y๑๗๓๗๔๓๘)  
 สถานี BP๐๕ บ้านหนองดุก ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ (พิกัด : X๐๖๒๖๓๓๕ Y๑๗๓๖๘๖๐)  
  
       ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าโดยรวม พบว่าบึงบอระเพ็ด ระดับเสื่อมโทรม (ประเภทที่ ๔) ค่าดัชนีชี้
วัดคุณภาพน้ า (WQI) ใน ๔ ไตรมาส เท่ากับ ๕๙.๘๓ ซึ่งอยู่ในระดับเสื่อมโทรม (WQI = ๓๑ – ๖๐  คะแนน)  
สาเหตุหลักคาดว่ามาจากเนื่องมาจากในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวปริมาณน้ าค่อนข้างน้อยประกอบกับเป็นแหล่ง



๕๑ 
 

น้ านิ่ง ไม่มีไหลเวียนถ่ายเท สัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจมีการขับของเสียลงสู่แหล่งน้ าและบริเวณ
ใกล้เคียงมีการประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ได้แก่ ปลาและกบ อาจส่งผลให้ปริมาณเกลือและสารละลาย 
อนินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีการระบายจากแหล่งเพาะพันธุ์ลงในบึงบอระเพ็ด ส่งผลให้ ในน้ ามีปริมาณเกลือและ
สารละลายอนินทรีย์ต่าง ๆ ค่อนข้างสูง ได ้

 
 
    สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน ้าโดยรวม 
        คุณภาพน้ าผิวดินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อพิจารณาจากค่า WQI ในแต่ละล าน้ า อยู่ในเกณฑ์
คงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุส าคัญที่คงท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ได้แก่ การปนเปื้อน
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) ,การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และ 
แอมโมเนีย (NH๓) สาเหตุโดยรวมที่เป็นปัจจัยหลักส่วนใหญ่มาจากน้ าทิ้งชุมชน รวมทั้งน้ าทิ้งจากกิจกรรมอ่ืนๆ 
ได้แก่ กิจกรรมด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีการระบายน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าโดยไม่มีการบ าบัดน้ า
เสียก่อน สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนา
ที่ดินที่ติดล าน้ าเพ่ือท าการเกษตร รวมถึงการชะล้างปุ๋ยหน้าดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม ลงสู่แหล่งน้ า จึงเป็นผลให้
แหล่งน้ าต้องรับภาระความสกปรกในภาพรวมจากการพัฒนาดังกล่าว  ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าในภาพรวม คือ สนับสนุนการจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน เสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการน้ าเสีย มีกิจกรรมการรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน
ในการดูแลรักษาความสะอาดและการดูแลรักษาล าน้ าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยชุมชน และโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าสายหลัก ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดการน้ าเสียจากกิจการของตนเอง 
สนับสนุนให้มีการบ าบัดน้ าเสียในบ้านเรือนเบื้องต้นโดยใช้ถังส าเร็จรูปและติดตั้งถังดักไขมัน การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและร่วมรักษาแหล่งน้ า รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

แมน่ า้นา่น 

คณุภาพน า้ประเภทที่ 3 (พอใช้) 

 

บงึบอระเพ็ด 

คณุภาพน า้ประเภทที่ 4 
 (เสื่อมโทรม) 

 

 

แมน่ า้ปิง 
คณุภาพน า้ประเภทที่ 4  

(เสื่อมโทรม) 

แมน่ า้เจ้าพระยา 

คณุภาพน า้ประเภทที่ 4  
 (เสื่อมโทรม) 

 
 

 



๕๒ 
 

แหล่งน  าใต้ดิน 

 
           แหล่งน้ ำใต้ดินในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยส่วนใหญ่ของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่มีปริมำณน้ ำบำดำล  
อยู่น้อยและให้น้ ำบำดำลคุณภำพดี ซึ่งปริมำณน้ ำบำดำลจะใช้ระดับควำมเข้มของสี (tone) เป็นเครื่องแสดง
แทน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ควบคู่กันไปกับข้อมูลด้ำนคุณภำพน้ ำที่เป็นค่ำปริมำณสำรละลำยทั้งหมด (TDS) 
โดยได้แบ่งระดับควำมเข้มของสี ทั้งหมด ๓ สี ได้แก่ สีฟ้ำแสดงพ้ืนที่ให้น้ ำบำดำลคุณภำพดี สีเขียวแสดงพ้ืนที่ 
ให้น้ ำบำดำลคุณภำพปำนกลำง และสีน้ ำตำลแสดงพ้ืนที่ให้น้ ำบำดำลคุณภำพต่ ำ และแบ่งระดับควำมเข้มสี   
เป็น ๔ ระดับ ได้แก่  
 ๑) ระดับควำมเข้มสีอ่อนที่สุด เป็นพ้ืนที่ที่มีน้ ำบำดำลอยู่น้อย ได้ปริมำณน้ ำไม่เกิน ๒ ลบ.ม./ชม.  
 ๒) ระดับควำมเข้มสีอ่อน เป็นพ้ืนที่ที่มีน้ ำบำดำลปำนกลำง ได้ปริมำณน้ ำไม่เกิน ๒-๑๐ ลบ.ม./ชม.  
 ๓) ระดับควำมเข้มสีปกติ เป็นพื้นที่ท่ีมีน้ ำบำดำลมำก ได้ปริมำณน้ ำไม่เกิน ๑๐-๒๐ ลบ.ม./ชม.  
 ๔) ระดับควำมเข้มสีอ่อนที่สุด เป็นพื้นที่ท่ีมีน้ ำบำดำลอยู่มำก ได้ปริมำณน้ ำ ๒๐ ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป 
 
ปริมาณน  าบาดาลต้นทุน 
  จังหวัดนครสวรรค์มีปริมำณน้ ำบำดำลต้นทุนในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สำมำรถน ำมำใช้ได้
ทั้งหมด รวม ๗๔๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี โดยมีปริมำณน้ ำบำดำลต้นทุนที่สำมำรถน ำมำใช้ได้มำกที่สุด 
ที่อ ำเภอไพศำลี และมีปริมำณน้ ำบำดำลต้นทุนที่สำมำรถน ำมำใช้ได้น้อยที่สุดที่อ ำเภอเก้ำเลี้ยวและอ ำเภอชุมตำบง 
 

อ าเภอ 
ปริมาณน  าบาดาลต้นทุน

ที่สามารถน ามาใช้ได้  
(ล้าน ลบ.ม. / ปี) 

อ าเภอ 
ปริมาณน  าบาดาลต้นทุน

ที่สามารถน ามาใช้ได้  
(ล้าน ลบ.ม. / ปี) 

อ ำเภอเก้ำเลี้ยว ๑๙ อ ำเภอแม่วงก์ ๖๗ 
อ ำเภอโกรกพระ ๒๓ อ ำเภอลำดยำว ๕๙ 
อ ำเภอชุมแสง ๔๕ อ ำเภอชุมตำบง ๑๙ 
อ ำเภอท่ำตะโก ๖๘ อ ำเภอแม่เปิน ๒๓ 
อ ำเภอบรรพตพิสัย ๕๘ อ ำเภอตำกฟ้ำ ๓๘ 



๕๓ 
 

อ ำเภอหนองบัว ๖๖ อ ำเภอตำคลี ๖๖ 
อ ำเภอพยุหะคีรี ๕๓ อ ำเภอไพศำลี ๗๗ 
อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ ๕๘ รวม ๗๔๐ 
 

 บ่อบำดำลที่มีใบอนุญำตใช้น้ ำบำดำลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๖๓) แบ่งเป็น
ประเภทอุปโภค – บริโภค ๕๓๖ บ่อ ประเภทเกษตรกรรม ๓๗๒ บ่อ และประเภทธุรกิจ ๒๗๗ บ่อ รวม ๑,๑๘๕ บ่อ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓) 
              ตำมนโยบำย “ธนำคำรน้ ำใต้ดิน” ของรัฐบำล ส ำนักทรัพยำกรน้ ำบำดำล เขต ๒ กรมทรัพยำกร
น้ ำบำดำล ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ได้ด ำเนินกำรเติมน้ ำใต้ดินในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์  
ตำมโครงกำรเติมน้ ำใต้ดินในพื้นที่ต ำบลทั่วประเทศ ภำยใต้โครงกำรบรรเทำปัญหำภัยแล้งและน้ ำท่วม ปี ๒๕๖๓ 
จ ำนวน ๒๐ แห่ง ในพ้ืนที่อ ำเภอโกรกพระ ชุมตำบง ชุมแสง ตำกฟ้ำ ตำคลี พยุหะคีรี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ 
ลำดยำว และหนองบัว ซึ่งอยู่ในแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 
  การจัดการน ้าเสียชุมชน 
  จังหวัดนครสวรรค์มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาล
เมืองชุมแสง และเทศบาลต าบลท่าตะโก โดยมีรายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่ดังนี้ 
๑. โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเทศบาลนครนครสวรรค์ 

 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ซอยโกสีย์ ๓๓ ถนน
โกสีย์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ น้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะถูกปล่อยออกสู่แม่น้ าเจ้าพระยา โรงปรับปรุงคุณภาพ
น้ าเทศบาลนครนครสวรรค์ ใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Process)  ที่เรียกว่า ระบบ
บ าบัดทางชีววิทยาแบบตะกอนเร่งแบบ MSBR (Modified Sequencing Batch Reactor) ซึ่งเป็นการพัฒนา
มาจากระบบแอคติเวเต็ด สลัดจ์  (Activated Sludge (AS)) ระบบนี้แตกต่างจาก  Sequencing Batch 
Reactor โดยทั่วไป ที่เป็นการรับน้ าเสียแบบเป็นช่วงๆ แต่เป็นการพัฒนาโดยมีการออกแบบเพื่อรองรับน้ าเสียที่
มีปริมาณมากและสามารถไหลเข้าสู่เข้าระบบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow Process) โดย น้ าเสียที่เข้าสู่
ระบบมาจะเข้าสู่ถังเติมอากาศขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีความลึกค่อนข้างมาก ถังเติมอากาศนี้จะ
ท าหน้าที่เติมอากาศเพ่ือให้จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ จากนั้นน้ าเสียจะเข้าสู่ถังที่ท าหน้าที่แยก
สลัดจ์ด้วยการตกตะกอน เมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนดน้ าส่วนที่ใสที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะอยู่ส่วนบนและสามารถ
ระบายทิ้งออกได้ จากนั้นก็จะเริ่มน าน้ าเสียจากถังเติมอากาศเข้าสู่ถังตกตะกอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการท างาน
ของระบบนี้จะท าให้ระบบมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีขนาดเล็กและรองรับน้ าเสียที่
มีปริมาณมากได ้ 

 



๕๔ 
 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าของเทศบาลนครนครสวรรค์ มีขนาดของระบบที่ออกแบบไว้ส าหรับการรองรับน้ าเสีย 
๓๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรนวัน ในปัจจุบันน้ าเสียเข้าสู่ระบบจริงเต็มประสิทธิภาพและสามารถเดินระบบได้
ตามปกติ 
 
๓.๒ ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองชุมแสง 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองชุมแสงเป็นระบบบ าบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
ponds) ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบ าบัดสารอินทรีย์ในน้ าเสีย ซึ่งประกอบด้วยบ่อหลัก ๓ 
บ่อ ได้แก ่ 
 ๑) บ่อผึ่งแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Pond) บ่อนี้จะท าหน้าที่รับน้ าเสียที่มีสารอินทรีย์สูง  
โดยของแข็งจะตกลงสู่ก้นบ่อและถูกจุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้ออกซิ เจน (Anaerobic Bacteria) ท าการ
สารอินทรีย์ย่อยสลายในสภาพไร้ออกซิเจนที่ก้นบ่อ และน้ าจะถูกส่งไปยังบ่อผึ่งแบบก่ึงไร้ออกซิเจนต่อไป   

๒) บ่อผึ่งแบบกึ่งไร้ออกซิเจน   (Facultative 
Pond) เป็นบ่อที่มีการบ าบัดแบบการท าความ
สะอาดตัวเอง (Self-Purification) สารอินทรีย์ที่
อยู่ในน้ าจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ประเภทที่
ใช้ ออกซิ เจน  (Aerobic Bacteria) เพ่ื อ เป็ น
อาหารและส าหรับการสร้างเซลล์ใหม่และเป็น
พลั งงาน  โดย ใช้ ออกซิ เจนที่ ได้ จ ากการ
สังเคราะห์แสงของสาหร่ายที่อยู่ในบ่อส่วนบน 

ส าหรับบ่อส่วนล่างจนถึงก้นบ่อซึ่งแสงแดดส่องไม่ถึงจะมีปริมาณออกซิเจนต่ า จนเกิดสภาวะไร้ออกซิเจน 
(Anaerobic Condition) และมีจุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ท าหน้าที่ย่อยสลาย
สารอินทรีย์  
 ๓) บ่อผึ่งแบบใช้ออกซิเจน  (Aerobic Pond) จะมีการออกแบบให้ตื้นเพ่ือให้แสงแดดส่องได้
ทั่วถึงทั้งบ่อ  โดยมีจุลินทรีย์ประเภทใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีในน้ า ก่อน
ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม  
 ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองชุมแสง มีขนาดของระบบที่ออกแบบ ๑,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรน
วัน ในปัจจุบันยังไม่เปิดเดินระบบเนื่องจากอยู่ในระหว่างซ่อมแซมท่อรวบรวมน้ าเสียของสถานีสูบที่ ๒ ก่อนน าน้ า
เสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียที่เกิดการทรุดตัว และเร่งก าจัดบัวหลวงที่เจริญเติบโตในบ่อกึ่งไร้อากาศ Facultative 
Pond และ บ่อบ่ม (Maturation Pond) 
 
๓.๓ ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลต้าบลท่าตะโก 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลท่าตะโก
เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์  (constructed 
wetland) ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยกระบวนการทาง
ธรรมชาติ โดยใช้พืชท าการบ าบัดและก าจัดธาตุไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสผ่านทางราก น้ าที่ผ่านการบ าบัดจากบ่อที่มีการ
ปลูกพืชแล้ว  จะไหลเข้าสู่บ่อผึ่ ง (Oxidation pond) เพ่ือ
บ าบัดขั้นสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่คลองเมรี 



๕๕ 
 

ขนาดของระบบที่ออกแบบไว้สามารถรองรับน้ าเสียได้ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรนวัน ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุง
ระบบบ าบัดใหม่ให้สามารถใช้งานได้ ปัจจุบันมีปริมาณน้ าเข้าในระบบประมาณ ๑๓ ลูกบาศก์เมตรนวัน 
 
 
สถานการณด์้านขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการ 
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในกำรส ำรวจฐำนข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนของทั้งประเทศ ได้มอบหมำย
ให้กระทรวงมหำดไทย โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลและรำยงำนผลไปยัง
กระทรวงมหำดไทยผ่ำนระบบออนไลน์ตำมแบบรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบรำยงำน มฝ.๒) ซึ่งปริมำณขยะที่เกิดขึ้นนั้น มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินงำนกำรให้บริกำรเก็บขนขยะจ ำนวนทั้งสิ้น ๘๗ แห่ง จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด ๑๔๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง
น ำไปก ำจัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล ณ ศูนย์ก ำจัดขยะแบบถูกหลักสุขำภิบำล จ ำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ 
๑) ศูนย์ก ำจัดขยะแบบถูกหลักสุขำภิบำลของเทศบำลนครนครสวรรค์  
๒) ศูนย์ก ำจัดขยะแบบถูกหลักสุขำภิบำลของเทศบำลเมืองตำคลี  
๓) ศูนย์ก ำจัดขยะแบบถูกหลักสุขำภิบำลของเทศบำลเมืองชุมแสง  
๔) ศูนย์ก ำจัดขยะแบบถูกหลักสุขำภิบำลของเทศบำลต ำบลท่ำตะโก 

และแหล่งก ำจัดขยะแบบเทกองควบคุม (Control dump) จ ำนวน ๑๘ แห่ง  
๑) ทต.หนองเบน 
๒) ทต.ท่ำน้ ำอ้อยม่วงหัก 
๓) ทต.ลำดยำว 
๔) ทต.ศำลเจ้ำไก่ต่อ 
๕) อบต.วังม้ำ 
๖) อบต.วังเมือง 
๗) อบต.สระแก้ว 
๘) อบต.ชุมตำบง 
๙) อบต.แม่เปิน 
๑๐) อบต.แม่เล่ย์ 
๑๑) อบต.เขำชนกัน 
๑๒) อบต.หนองปลิง 
๑๓) อบต.หัวดง 
๑๔) อบต.เขำทอง 
๑๕) อบต.สระทะเล 
๑๖) อบต.เนินมะกอก 
๑๗) อบต.นิคมเขำบ่อแก้ว 
๑๘) อบต.จันเสน 

มีปริมำณขยะเข้ำสู่ระบบกำรก ำจัดแบบถูกหลักวิชำกำร เฉลี่ยวันละ ๓๔๓.๐๔ ตันต่อวัน 



๕๖ 
 

จำกกำรส ำรวจ ติดตำมและให้ค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงแหล่งก ำจัดขยะมูลฝอยพบว่ำในแหล่งก ำจัด
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ำยังมีขยะอินทรีย์ปะปนมำประมำณร้อยละ ๒๐ - ๔๕ เป็น
จ ำพวกกิ่งไม้ที่มีขนำดใหญ่ เศษผักและเปลือกผลไม้ตำมฤดูกำล พบขยะรีไซเคิลน้อยลง และส่วนมำกเป็นขยะ
ประเภทถุงพลำสติก 
 
การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
การพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลขยะอันตราย 
ส ำหรับกำรจัดกำรของเสียอันตรำยชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มอบหมำยให้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครสวรรค์ด ำเนินกำรแทนในกำรจัดกำรของเสียอันตรำย โดยได้มีกำรลงนำม
ข้อตกลง (MOU) ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในกำรรวบรวมของเสียอันตรำยและน ำส่งก ำจัดไปยังบริษัทที่รับก ำจัดของเสียอันตรำยอย่ำงถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร  
ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ กระทรวงมหำดไทยได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรรวบรวมขยะอันตรำยในชุมชนด้วยกำรตั้งจุดรองรับของเสียอันตรำยในชุมชนทุกชุมชนหรือหมู่บ้ำน
ทุกหมู่บ้ำน ร่วมกับกำรรณรงค์คัดแยกของเสียอันตรำยชุมชนออกจำกมูลฝอยทั่วไป ส ำหรับในปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจปริมำณขยะอันตรำยที่ อปท.รวบรวมได้และประชำสัมพันธ์นัดหมำยให้ อปท.
น ำของเสียอันตรำยมำรวมส่ง ณ จุดรวบรวมกลำงขยะอันตรำยจังหวัดนครสวรรค์ (บึงบอระเพ็ด) ต ำบล 
แควใหญ่ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และน ำส่งก ำจัดให้กับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด 
(มหำชน) เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
โดยมีปริมำณของเสียอันตรำยที่น ำส่งก ำจัดในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

-ถ่ำนไฟฉำยและแบตเตอรี่แห้ง      ๗๔๕ กิโลกรัม 
-หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ ๒,๙๕๐กิโลกรัม 
-ภำชนะบรรจุสำรเคมี๑,๔๗๓กิโลกรัม 
-ซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ๖๕ กิโลกรัม 
-ของเสียอันตรำยอื่นๆ    ๑๒กิโลกรัม 

รวมทั งสิ น ๕,๒๔๕กิโลกรัม 
ซึ่งเมื่อน ำมำเปรียบเทียบกับกำรรวบรวมและเก็บขนไปก ำจัดในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๖๒ ในปี 

๒๕๖๓ มีกำรแยกขยะอันตรำยประเภทซำกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ก ำจัด แสดงได้ว่ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้แก่ประชำชนและมีกำรจัดกำรที่ดีขึ้น  
  
การจัดการมูลฝอยติดเชื อ 
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นมำ กระทรวงสำธำรณสุขมุ่งเน้นกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรมูลฝอยติด
เชื้อของหน่วยงำนภำครัฐ ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขให้ได้มำตรฐำนตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ผลกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่ำ โรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขในพ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค์มีกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อถูกต้องโดยแบบรวมศูนย์ โดยมีโรงพยำบำลชุมชนเป็นจุดรวมมูล
ฝอยติดเชื้อจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเครือข่ำยและมีกำรก ำกับดูแลคลินิกเอกชนในพ้ืนที่ให้มีกำร
บันทึกมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้โปรแกรมก ำกับกำรขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ จำกข้อมูลจำกโปรแกรมกำรก ำกับมูลฝอย



๕๗ 
 

ติดเชื้อ พบว่ำมีปริมำณมูลฝอยติดเชื้อที่ เกิดขึ้นและถูกส่งไปก ำจัดโดยเตำเผำที่ ได้มำตรฐำน จ ำนวน 
๕๙๒,๖๙๙.๖๙ กิโลกรัม (ที่มำ : http://envmanifest.anamai.moph.go.th/?wasteProvince&id=๓) 

ซึ่งมีบริษัทที่รับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์เพ่ือไปก ำจัด ได้แก่  
๑. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.เรืองโรจน์ สระบุรี เลขที่ ๗๕/๑ ม.๒ ต ำบลสร้ำงโสก อ ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี 
๒. บริษัทโชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ำกัด เลขท่ี ๑๙๖/๑๕๗ ม.๑ ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดนครสวรรค์ที่จ้ำงเอกชนเก็บขนและน ำไปก ำจัดโดยกำรเผำในเตำเผำที่ได้

มำตรฐำน จ ำนวน ๒ แห่ง คือ เตำเผำขยะบริษัทโชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ำกัด จ.นครสวรรค์ และเตำเผำขยะนิคม
อุตสำหกรรมบำงประอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ  
ที่มำ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์,๒๕๖๓ 
 
สถานการณ์ด้านคุณภาพอากาศ 
         จั งหวัดนครสวรรค์มี สถำนี ตรวจวัดคุณภำพอำกำศอัตโนมัติ ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๑ สถำนี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโครงกำรชลประทำนนครสวรรค์ ซึ่งสถำนี
ตรวจวัดคุณภำพอำกำศอัตโนมัตินี้มีกำรวัดคุณภำพอำกำศตลอด ๒๔ ชั่วโมงและมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจวัด
เข้ำสู่ระบบออนไลน์และแสดงผลรำยชั่วโมงที่  http://air๔thai.pcd.go.th และ Application ในโทรศัพท์ 
smart phone ทั้งระบบปฏิบัติกำร IOS และ Android ที่ชื่อว่ำ Air๔thai 
 คุณภำพอำกำศในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์มักพบปัญหำปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) 
และขนำดเล็กกว่ำ ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) เกินมำตรฐำนที่ก ำหนด ในช่วงฤดูกำรเก็บเกี่ยวผลิตผลทำงกำรเกษตร 
ได้แก่ ข้ำว และอ้อย  
 คุณภำพอำกำศในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์มักพบปัญหำปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) 
เกินมำตรฐำนที่ก ำหนด (เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) ในช่วงฤดูกำรเก็บเกี่ยวผลิตผลทำงกำรเกษตร 
ได้แก่ ข้ำว และอ้อย ซึ่งช่วงระยะเวลำในกำรเกิดปริมำณฝุ่นละอองสูงสุดในแต่ละวันอยู่ในช่วงเวลำ ๒๑.๐๐ น. 
– ๐๖.๐๐ น. ของวันถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับกำรตรวจพบจุดควำมร้อนจำกภำพถ่ำยดำวเทียม ที่พบมักตรวจพบ
จุดควำมร้อนในช่วงเวลำ ๒๒.๐๐ น. และส่วนมำกพบในพ้ืนที่เกษตรกรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่ำ
มีปริมำณฝุ่นละอองขนำดขนำดเล็กกว่ำ ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ตั้งแต่เดือนธันวำคม ๒๕๖๒ – เมษำยน ๒๕๖๓ 
มีจ ำนวนวันที่เกินมำตรฐำนทั้งสิ้น ๓๔ วัน  
 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ และ๑๐ ไมครอนในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เกินมาตรฐานที่ก 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 

http://air4thai.pcd.go.th/


๕๘ 
 

ปีงบประมาณ จ านวนวันที่มีปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน        

เกินมาตรฐาน (วัน) 

จ านวนวันที่มีปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน        

เกินมาตรฐาน (วัน) 
๒๕๖๒ ๕ ๑๗ 
๒๕๖๓ - ๓๔ 

      ที่มำ : ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์,๒๕๖๓ 
 

ข้อมูลเชิงสถิติที่ส้าคัญเชิงพื นที่ 
       ๑๗)   การเกษตรกรรม 
               การใช้พ้ืนที่ท าการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่นา รองลงมาเป็นพืชไร่ และพืชยืนต้นนไม้ผล  

                         ตารางการใช้ที่ดินท้าการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ (ไร่) 
ปี รวม ที่นา 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 

      ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ข้อมูลเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 

 
               พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่  
 ๑. ข้าวนาปี  จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ของจังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว 
ทุกอ าเภอ แต่อ าเภอที ่มีพื ้นที ่เพาะปลูกมากในล าดับต้นๆ ได้แก่ อ าเภอบรรพตพิสัย,ท่าตะโก,หนองบัว
,ลาดยาว และ ชุมแสง ซึ่งมีการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ที ่ทางราชการส่งเสริม เช่น พันธุ์ ชัยนาท ๑ , กข. ๓๑,               
กข. ๔๑ และ ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เป็นหลัก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ และ ศักยภาพของดินเอ้ืออ านวย 
ต่อการเพาะปลูกข้าวพ้ืนที่ปลูกข้าวอยู่ในเขตอาศัยน้ าฝนและเขตชลประทาน ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี  
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น ฝนแล้ง น้ าท่วม และศัตรูพืช 
 ๒. ข้าวนาปรัง จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งจะท าการเพาะปลูกตั้งแต่ 
เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปี พื้นที่เพาะปลูกในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าที่จะใช้ในการเพาะปลูก 
แหล่งน้ าที ่ใช ้ในการเพาะปลูก ได ้แก่ เขตชลประทาน ส ูบน้ าด ้วยไฟฟ ้า และ น้ าบาดาล อ าเภอที ่มี              
การเพาะปลูกมากในล าดับต้น ได้แก่ อ าเภอบรรพตพิสัย,ชุมแสง,ตาคลี,ท่าตะโก,ลาดยาว และอ าเภอ 
เมืองนครสวรรค์ ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี 
 



๕๙ 
 

 ๓. อ้อยโรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยโรงงานอยู่ในล าดับต้น ๆ ของประเทศ 
ทั้งนี้ เนื่องจากมีโรงงานแปรรูป (โรงานน้ าตาล) ที่ใหญ่ที่สุดในระดับประเทศ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดและ 
มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน ทั้งในเรื่องของการใช้พันธุ์ดี  
และปฏิบัติดูแลพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ พันธุ์ขอนแก่น ๓ ซึ่งเป็นพันธุ์ของทางราชการ และ  
พันธุ์ LK - ๒- ๑๑ ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  
อยู่ในเกณฑ์ที่รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ความหวาน    (ค่า CCS) อ าเภอที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากในล าดับต้น ๆ  
ได้แก่ อ าเภอตาคลี,ตากฟ้า,พยุหะคีรี และ อ าเภอแม่เปิน 
 ๔. มันส้าปะหลัง  จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังอยู่ในล าดับต้นๆ ในเขต
ภาคเหนือรองจากจังหวัดก าแพงเพชร พันธุ์ที่ใช้เพาะปลูก ได้แก่ ระยอง ๑๑ , ระยอง ๕ , ระยอง ๗ ,  
ห้วยบง ๖๐ , ห้วยบง ๘๐ และเกษตรศาสตร์ ๕๐ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริมและเหมาะสมที่จะใช้ปลูก
ในเขตพื้นที่จังหวัด ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง อ าเภอที่มีการเพาะปลูกมาก 
ได้แก่ อ าเภอแม่วงก์,ไพศาลี,ลาดยาว,หนองบัว,ชุมตาบง และ แม่เปิน  
 
แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๑. ด้านการเพาะปลูกข้าว  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนามีการรวมกลุ่มจัดตั้ง
เป็นศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา เพ่ือให้เกิดกลุ่มเครือข่าย 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกและปัจจัยการผลิต โดยมีศูนย์ข้าวชุมชนในระดับจังหวัด  
รวมทั้งสิ้น ๒๒๗ ศูนย์ สมาชิกรวม ๕,๐๐๐ คน ในพ้ืนที่ ๑๕ อ าเภอ มีการสนับสนุนให้ศูนย์ข้าวชุมชน  
มีการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดีกระจายสู่สมาชิก เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการโดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในด้านปัจจัย
การผลิตและการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือเป็นการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ผลิตและด าเนินธุรกิจ  
ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน  
ตามระบบ GAP เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ในอนาคตต่อไป 
 ๒. ด้านการเพาะปลูกอ้อยโรงงาน  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการเพาะปลูก
อ้อยโรงงาน ที่มีปริมาณและคุณภาพเพ่ือแปรรูปเป็นน้ าตาลทรายและวัสดุอ่ืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริม  
เพ่ือให้เป็นพืชพลังงานทดแทนในอนาคต ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากทางภาคราชการและเอกชน(โรงงาน)  
ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานมีการใช้ต้นพันธุ์ดี การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูอ้อย  
และการรวมกลุ่มเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยงบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือมุ่งเน้น  
ในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพ โดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์ความหวาน (CCS) และรณรงค์ 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ด้านการเพาะปลูกมันส้าปะหลัง  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการเพาะปลูก
มันส าปะหลังในเขตพ้ืนที่ไร่ เพ่ือเป็นพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในอนาคต มีการรวมกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การป้องกันก าจัดศัตรูมันส าปะหลัง 
โดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการระบบน้ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และแนะน า
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับปรุงบ ารุงดิน ทั้งนี้ โดยการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
 
 



๖๐ 
 

ตารางแสดงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๒/๖๓  

ที่ ชนิดพืช 
พื นที่ปลูก จ้านวนเกษตรกร ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวม 

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

๑ ข้าวนาปี  ๒,๓๗๓,๒๙๔ ๙๑,๙๖๐ ๖๖๔ ๑,๕๗๗,๘๙๗ 

๒ ข้าวนาปรัง  ๕๓๖,๐๓๑ ๒๐,๘๒๘ ๗๐๒ ๒๙๒,๐๒๘ 

๓ อ้อยโรงงาน  ๖๔๘,๐๔๙ ๑๔,๒๐๒ ๑๒,๕๕๐ ๗,๑๑๖,๙๙๒ 

๔ มันส าปะหลัง  ๓๕๖,๘๘๒ ๑๕,๕๒๒ ๓,๐๒๕ ๑,๐๗๙,๕๖๘ 

๕ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูฝน)  ๒๙๐,๒๐๔ ๑๒,๘๒๙ ๘๗๕ ๒๕๓,๑๕๒ 

๖ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูแล้ง)  ๗๘,๕๙๐ ๔,๒๔๗ ๙๒๔ ๕๓,๑๒๗ 

๗ ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูฝน) ๔๘,๓๗๙ ๑,๘๔๖ ๑๒๕ ๖,๐๔๗ 

๘ ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูแล้ง) ๒๖,๙๐๔ ๑,๓๗๙ ๑๔๕ ๓,๙๐๑ 

๙ ยางพารา ๖,๔๔๕ ๒๕๕ ๑๙๘ ๑,๒๗๖ 

๑๐ ไม้ผล ๓๗,๐๔๐ ๘,๐๔๘ - - 

๑๑ พืชผัก ๒๖,๒๗๐ ๔,๘๙๙ - - 

๑๒ ไม้ดอก ๔,๙๑๘ ๓,๐๐๙ - - 
ที่มา  : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์           

สภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดนครสวรรค์  ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔   
          จังหวัดนครสวรรค์ มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส ำคัญ ได้แก่  ข้ำว, อ้อยโรงงำน, มันส ำปะหลัง และข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งสำมำรถสรุปพ้ืนที่เพำะปลูกพืช ในปี ๒๕๖๓/๖๔  ดังนี้ 

ที่ ชนิดพืช 
พื นที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
จ านวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
ผลผลิตที่คาดว่า 
จะได้รับ (ตัน) 

๑ ข้ำวนำปี ๒,๔๑๐,๑๙๙ ๙๗,๙๒๗ ๑,๖๘๗,๑๓๙ 
๒ อ้อยโรงงำน ๓๖๙,๑๖๔ ๑๒,๓๐๓ ๓,๖๙๑,๖๔๐ 
๓ มันส ำปะหลัง ๔๗๑,๑๗๙ ๒๖,๒๕๔ ๑,๔๑๓,๕๓๗ 
๔ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ๓๖๙,๑๒๒ ๑๖,๖๔๐ ๓๓๒,๒๐๙ 

โดยแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศ 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

โซนที่ ๑   ตอนกลางของจังหวัด ประกอบด้วย อ าเภอเมือง บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว ชุมแสง ท่าตะโก 
โกรกพระ และพยุหะคีรี 

ที่ ชนิดพืช พื นที่เพาะปลูก (ไร่) 
จ านวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
ผลผลิตที่คาดว่าจะ

ได้รับ (ตัน) 
๑  ข้ำว ๑,๓๕๔,๙๐๘ ๕๔,๒๘๗ ๙๔๘,๔๓๕ 
๒  อ้อยโรงงำน ๙๐,๗๓๒ ๔,๕๙๐ ๙๐๗,๓๒๐ 
๓  มันส ำปะหลัง ๕๖,๕๑๗ ๓,๘๗๔ ๑๖๙,๕๕๑ 
๔  ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ๘๕,๒๖๑ ๔,๔๒๕ ๘๕,๒๖๑ 

 
โซนที่ ๒   ด้านทิศตะวันออกของจังหวัด  ประกอบด้วย  อ าเภอหนองบัว  ไพศาลี  ตากฟ้า  และตาคลี       

ที่ ชนิดพืช พื นที่เพาะปลูก (ไร่) 
จ านวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
ผลผลิตที่คาดว่า 
จะได้รับ (ตัน) 

 ๑  ข้ำว ๖๙๗,๘๔๕ ๒๘,๔๘๔ ๔๘๘,๔๙๑ 
 ๒  อ้อยโรงงำน ๑๓๙,๔๗๘ ๔,๙๑๐ ๑,๓๙๔,๗๘๐ 
 ๓  มันส ำปะหลัง ๑๙๙,๗๐๗ ๑๑,๓๓๔ ๕๙๙,๑๒๑ 
 ๔  ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ๒๑๘,๐๔๑ ๘,๖๕๒ ๒๐๗,๑๔๘ 

 
โซนที่ ๓  ด้านทิศตะวันตกของจังหวัด  อยู่ในเขตอ าเภอลาดยาว  แม่วงก์ แม่เปิน และชุมตาบง   

ที่ ชนิดพืช พื นที่เพาะปลูก (ไร่) 
จ านวนเกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ผลผลิตที่คาดว่า 
จะได้รับ (ตัน) 

 ๑  ข้ำว  ๓๕๗,๔๔๕ ๑๗,๑๓๙  ๒๕๐,๒๑๑ 
 ๒  อ้อยโรงงำน  ๑๓๘,๙๕๔ ๒,๘๐๓ ๑,๓๘๙,๕๔๐ 
 ๓  มันส ำปะหลัง  ๒๑๔,๙๕๔ ๑๑,๕๓๙ ๖๙๘,๖๐๐ 
 ๔  ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  ๖๕,๘๑๘ ๓,๙๘๙ ๖๒,๕๒๗ 

ตารางพื นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและผลิตเฉลี่ยที่ส้าคัญ ๕ ชนิด ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓                   

พืชเศรษฐกิจ 

๒๕๖๐น๖๑ ๒๕๖๑น๖๒ ๒๕๖๒น๖๓ 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิต 
เฉลี่ย 

 ( ก.ก. ต่อไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
เฉลี่ย 

 ( ก.ก. ต่อไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
เฉลี่ย 

 ( ก.ก. ต่อไร่) 

๑. ข้าวนาป ี ๒,๑๒๓,๖๒๙ ๗๐๓ ๒,๔๑๘,๘๓๕ ๗๐๔ ๒,๓๗๖,๓๕๒ ๖๖๔ 

๒. ข้าวนาปรัง                     ๖๖๐,๑๙๐ ๗๔๔ ๘๒๐,๐๗๕ ๗๕๒ ๔๑๐,๒๑๒ ๗๐๒ 

๓. อ้อยโรงงาน ๔๒๕,๙๕๒ ๑๑,๑๑๑ ๘๔๑,๔๑๗ ๑๒,๗๐๕ ๕๖๗,๐๙๑ ๑๒,๕๕๐ 

๔. มันส าปะหลัง ๒๖๘,๘๙๓ ๓,๓๙๕ ๘๓๖,๗๑๐ ๓,๕๓๖ ๓๕๖,๘๘๒ ๓,๐๒๕ 

๕. ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์    ๒๔๗,๖๖๘ ๑,๑๙๐ ๒๘๗,๗๒๑ ๑,๐๘๕ ๒๘๙,๓๑๗ ๘๗๕ 

รวม ๓,๗๒๖,๓๓๒  ๕,๒๐๔,๗๕๘  ๓,๙๙๙,๘๕๔  
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๔   



๖๒ 
 

    ตารางผลผลิตรวมและมูลค่าผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๕ ชนิด ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

พืชเศรษฐกิจ 

๒๕๕๙น๖๐ ๒๕๖๐/๖๑ ๒๕๖๑/๖๒ ๒๕๖๒/๖๓ 

ผลผลติรวม 
(ตัน) 

คิดเป็นมลูค่า 
(ล้านบาท) 

ผลผลติรวม 
(ตัน) 

คิดเป็นมลูค่า 
(ล้านบาท) 

ผลผลติรวม 
(ตัน) 

คิดเป็นมลูค่า 
(ล้านบาท) 

 ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

คิดเป็นมลูค่า 
(ล้านบาท) 

๑. ข้าวนาป ี ๑,๔๙๑,๕๔๒ ๙,๗๖๙.๖๐ ๑,๘๑๔,๑๒๖ ๑๑,๗๙๑.๘๒ ๑,๗๔๖,๙๑๒ ๑๖,๑๙๓.๘๗ ๑,๖๘๗,๑๓๙ ๑๒,๓๒๓.๐๐ 
๒. ข้าวนาปรัง ๔๒๘,๘๒๑ ๒,๖๓๒.๙๖ ๕๗๔,๐๓๑ ๓,๔๔.๑๙๑ ๓๔๓,๖๑๔ ๒,๓๓๖๕๗ ๒๙๒,๐๒๘  ๒๗๐,๕๕๕.๐๐  

๓. อ้อยโรงงาน ๔,๙๘๔,๐๖๔ ๔,๙๓๔.๒๒ ๙,๒๕๕,๕๘๗ ๘,๓๓๐.๐๓ ๗,๖๘๐,๑๒๗ ๕,๗๖๐.๐๙ ๗,๑๑๖,๙๙๒  ๖,๕๐๖.๐๐  

๔. มันส าปะหลัง ๙๓๙,๘๕๒ ๑,๘๓๒.๗๑ ๓,๓๔๖,๘๔๐ ๖,๖๙๓.๖๘ ๙๔๙,๒๒๑ ๒,๐๖๙.๓๐ ๑,๔๑๓,๕๓๗  ๒,๑๐๕.๐๐  

๕. ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์   ๑๘๕,๕๘๘ ๙๕๒.๐๗ ๒๑๕,๗๙๐ ๑,๐๗๘.๙๕ ๓๐๒,๔๑๖ ๑,๙๙๕.๙๔ ๓๓๒,๒๐๙  ๑,๗๑๙.๐๐  

รวม ๘,๐๒๙,๘๖๗ ๒๐,๑๒๑.๕๖ ๑๕,๒๐๖,๓๗๔ ๓๑,๓๓๘.๖๖ ๑๑,๐๒๒,๒๙๐ ๒๕๙,๖๗๖.๒ ๑๐,๘๔๑,๙๐๕  ๒๙๓,๒๐๘.๐๐  

ที่มำ : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๔   

 
        ๑๘) การประมง 

จังหวัดนครสวรรค์ มีควำมพร้อมทำงด้ำนกำรประมงเป็นอย่ำงมำกเนื่องจำกมีแหล่งน้ ำสำย 
ส ำคัญไหลผ่ำน ได้แก่ แม่น้ ำปิง แม่น้ ำวัง แม่น้ ำยม และแม่น้ ำน่ำน ไหลมำบรรจบกันเป็นแม่น้ ำเจ้ำพระยำ และ 
มีบึงน้ ำจืดขนำดใหญ่ ๑ แห่ง คือ บึงบอระเพ็ด และมีแหล่งน้ ำส ำหรับเพิ่มศักยภำพกำรผลิตสัตว์น้ ำ 
จ ำนวน ๑,๔๐๑ แห่ง 

กำรเพำะเลี้ยงปลำส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ คือ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ และอ ำเภอ
ชุมแสง ชนิดสัตว์น้ ำที่เพำะเลี้ยง ได้แก่ ปลำดุก ปลำสวำย ปลำนิล และปลำทับทิม เป็นต้น 
โดยมีสัตว์น้ ำที่ต้องขออนุญำตตำม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่ เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยง 
จระเข ้จ ำนวน ๒๙ รำย ปลำตะพัด จ ำนวน ๗ รำย ปลำเสือตอ จ ำนวน ๑ รำย 

รายการสัตว์น  าที่ท ารายได้สูงสุด ๓ อันดับแรกของจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ชนิดสัตว์น ้า จ้านวน

ฟาร์ม 
(ราย) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ปริมาณการผลิต             

(ตัน) 
มูลค่า 

(พันบาท) 
ราคาเฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ผลผลิต
เฉลี่ย/ไร่/ปี 

(กก.) 
ปลานิล ๒,๘๔๐ ๕,๕๑๙.๔๕ ๑๙๕,๘๐๙.๐๕ ๓๕.๔๘ ๑,๓๔๔.๙๖ 
ปลาดุก ๑,๖๒๓ ๔,๗๖๖.๙๒ ๑๖๖,๕๔๗.๔๐ ๓๔.๙๔ ๒,๒๐๖.๙๘ 
ปลาสวาย ๑,๖๐๙ ๔,๑๖๓.๖๑ ๑๒๓,๕๗๕.๙๔ ๒๙.๖๘ ๑,๕๑๘.๔๕ 
โดย ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลประมำณกำรณ์ ณ  มกรำคม ๒๕๖๔ 
 
         มูลค่าและปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้ในจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ มีแนวโน้ม
ลดลง  ราคาสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากธรรมชาติของจังหวัดนครสวรรค์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓๕.๘๘ บาท
ต่อกิโลกรัม ราคาต่ าที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งราคาเฉลี่ยในภาคเหนือจ านวน ๕๑.๗๓ บาทต่อกิโลกรัม ราคาเฉลี่ย
ทั่วประเทศจ านวน ๖๐.๒๒ บาทต่อกิโลกรัม โดยจังหวัดนครสวรรค์มีราคาสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากธรรมชาติ        
ต่ าที่สุดล าดับ ๗ ของประเทศ จังหวัดซึ่งมีราคาสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากธรรมชาติต่ ากว่าจังหวัดนครสวรรค์     
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี 



๖๓ 
 

มูลค่าและปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากธรรมชาติ ทั่วประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง           
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มูลค่าสัตว์น้ าจืดที ่จ ับได้
จากธรรมชาติ  
ทั่วประเทศ (บาท) 

๑๐,๒๗๓,๒๖๕,๕๐๐ 
 

๘,๘๑๖,๙๖๓,๐๙๐ ๗,๐๑๔,๐๗๘,๖๗๐ 

มูลค่าสัตว์น้ าจืดที ่จ ับได้
จากธรรมชาติ  
นครสวรรค์ (บาท)/% 

๓๘๒,๘๒๖,๕๗๐ 
๓.๗๓% 

๑๙๒,๐๙๘,๙๐๐ 
๒.๑๘% 

๑๑๖,๒๖๕,๖๖๐ 
๑.๖๖% 

ปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้
จากธรรมชาติ  
ทั่วประเทศ (ตัน) 

๑๙๒,๖๒๒.๗๗ 
 

๑๔๓,๘๒๔.๘๑ ๑๑๖,๔๖๕.๐๒ 

ปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้
จากธรรมชาติ 
นครสวรรค์ (ตัน)/% 

๙,๓๓๙.๗๘ 
๔.๘๕% 

๔,๒๙๔.๔๑ 
๒.๙๙% 

๓,๒๔๐.๗๑ 
๒.๗๘% 

ที่มา :กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงกรมประมง, สถิติผลการจับสัตว์น้ าจืดจาก
ธรรมชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
 
      ๑๙) การปศุสัตว์ 
               ลักษณะการเลี้ยงสัตว์ แบ่งเป็น  ๓ ลักษณะ คือ 
     ๑.  สัตว์ใหญ่  ได้แก่  โค  กระบือ 
     ๒.  สัตว์เล็กได้แก่  สุกร  แพะ  แกะ 
     ๓.  สัตว์ปีกได้แก่   ไก่เนื้อ   ไก่พ้ืนเมือง  ไก่ไข่  และ  เป็ดไข่ 
  ๑. สัตว์ใหญ่ 
   ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงโคเนื้อ  เลี้ยงมากอยู่ในอ าเภอไพศาลี  อ าเภอหนองบัว  อ าเภอพยุหะ
คีรี  อ าเภอตากฟ้า อ าเภอตาคลี  ลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปล่อยตามพื้นที่สาธารณะและที่ว่าง
เปล่าเป็นการเลี้ยงแบบเกษตรกรรายย่อย  ประมาณ  ๓๐  ตัว  ต่อราย  แบ่งเป็นการเลี้ยง แม่โคเนื้อเพ่ือผลิต
ลูก และเลี้ยงโคเพศผู้เพื่อขุน  อย่างละเท่าๆกันส่วนใหญ่เป็นการปล่อยเลี้ยงตามพื้นที่ส าธารณะ  และที่ว่าง
เปล่า ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนการเลี้ยง เป็นการรวมกลุ่มกันมากขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมตามนโยบาย
รัฐบาล 
   การเลี้ยงโคนม  มีอยู่ในอ าเภอตากฟ้า เป็นการลี้ยงแบบเกษตรกรรายย่อย ประมาณ  ๑๐ -  
๓๐  ตัวนราย  และต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์   
   การเลี้ยงกระบือ  มีการเลี ้ยงประปรายมีเหลืออยู ่จ านวนน้อย มีอยู่ในอ าเภอโกรกพระ และ
อ าเภอลาดยาว  เป็นการเลี้ยงแบบเกษตรกรรายย่อย  ปัจจุบันเริ่มมีการรวมกลุ่มเพื่อรองรับนโยบายส่งเสริม
ของรัฐบาล 
 
 



๖๔ 
 

   แนวโน้มการเลี ยงสัตว์ใหญ่  ในปี  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
   การเลี้ยงโคเนื้อ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีสินเชื่อดอกเบี้ยถูก และตลาดโคเนื้อในต่างประเทศเป็นตัวเสริม แต่ยังมีปัญหาเรื่องแรงงาน และ
พ้ืนที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์  
   การเลี้ยงโคนม  มีแนวโน้มคงตัวไม่มีการขยายพ้ืนที่เลี้ยงเพ่ิมขึ้นเพราะแหล่งรับซื้อน้ านมดิบมีอยู่
ในพ้ืนที่จ ากัด  การเลี้ยงโคนมจะคงตัวอยู่เฉพาะสมาชิกสหกรณ์โคนมเท่านั้น  
   การเลี้ยงกระบือ  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมตามนโยบายของรัฐ แต่ยังพบปัญหา
ขาดแคลนสถานที่ส าหรับปล่อยเลี้ยง และเกษตรกรบางส่วนเริ่มเลี้ยงใหม่เนื่องจากราคาจูงใจ 
  ๒.  สัตว์เล็ก 
   ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี ้ยงสุกร  แพะ  แกะ  การเลี ้ยงสุกรจะเลี ้ยงกันอยู ่ทั ่วไปทุกอ าเภอ                  
มีหนาแน่นที ่อ าเภอบรรพตพิสัย  อ าเภอท่าตะโก  อ าเภอตากฟ้า  อ าเภอชุมแสงและอ าเภอโกรกพระ                  
การเลี ้ยงจะมีสองลักษณะคือเลี ้ยงแบบเกษตรกรรายย่อยเลี ้ยงไม่เกิน  ๕๐  ตัว  และเลี ้ยงแบบฟาร์ม
มาตรฐาน  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีบริษัทสังกัดเพื่อรับประกันราคา  ส่วนการเลี้ยงแพะ  แกะ  จะมีหนาแน่นอยู่ที่ 
อ าเภอไพศาลี  และอ าเภอบรรพตพิสัย  ลักษณะการเลี้ยงจะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง  และกลับเข้าคอกใน
ตอนเย็น  ปริมาณการเลี้ยงจะอยู่ที่ฝูงละประมาณ  ๕๐  -  ๑๕๐  ตัว 
 
   แนวโน้มการเลี ยงสัตว์เล็ก  ในปี  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
   การเลี ้ยงสุกรมีแนวโน้มจะเลี ้ยงเป็นระบบฟาร์มมาตรฐานมากขึ้น  เกษตรกรรายย่อยจะมี
แนวโน้มลดลง  เนื่องจากปัญหามลภาวะทางกลิ่นรบกวนในชุมชน  และราคาสุกรมีภาวะผันผวน  เกษตรกร
จ าเป็นต้องเลี้ยงเป็นระบบฟาร์มเข้าสังกัดบริษัทเพ่ือประกันราคา 
   การเลี้ยงแพะ  แกะ  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย  ให้ผลผลิตเร็ว และมี
การส่งไปขายยังจังหวัดชายแดนภาคใต้  และประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นยังได้รับการส่งเสริมตามนโยบาย
รัฐบาล 
  ๓.  สัตว์ปีก 
    ไก่เนื้อ  มีการเลี้ยงเป็นฟาร์มมาตรฐาน  มีบริษัทรับประกัน  การเลี้ยงหนาแน่นอยู่ตามอ าเภอ
ด้านทิศตะวันออก  ของจังหวัดนครสวรรค์  คือ  อ าเภอตาคลี อ าเภอตากฟ้า อ าเภอไพศาลี  อ าเภอหนองบัว  
และอ าเภอท่าตะโก  ไม่มีการเลี้ยงแบบรายย่อย 
    ไก่พื้นเมือง  มีการเลี้ยงแบบไก่หลังบ้านคู่กับวิถีชีวิตของคนชนบท  จ านวนที่เลี้ยงจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  และสภาวะโรคระบาด  มักไม่มีการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคที่ดี  
    ไก่ไข่  เป็นการเลี้ยงแบบระบบฟาร์มมาตรฐาน  เลี้ยงมากอยู่ในอ าเภอบรรพตพิสัย  อ าเภอ
เมืองฯและอ าเภอท่าตะโก  เกษตรกรส่วนจะใหญ่สังกัดบริษัท 
     เป็ดไข่  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบเป็ดไล่ทุ่ง  มักมีการเลี้ยงแบบเคลื่อนย้ายเปลี่ยนพื้นที่อยู่
เสมอ ตามฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในนา  ท าให้มีปัญหาในการป้องกันโรคระบาดของทางราชการ  เลี้ยงมากอยู่ใ น
อ าเภอบรรพตพิสัย  อ าเภอชุมแสง  อ าเภอเก้าเลี้ยว  อ าเภอโกรกพระ  และอ าเภอเมืองนครสวรรค์   
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

        แนวโน้มการเลี ยงสัตว์ปีก  ในปี  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
      ไก่เนื้อ  มีแนวโน้มชะลอตัว  แม้จะมีแนวทางส่งออกในประเทศแถบยุโรปได้มากขึ้น   
แต่เกษตรกรมีปัญหาในการลงทุน เพราะต้องใช้ทุนสูง  และมีความเสี่ยงต่อโรคระบาด               
              ไก่พื้นเมือง  เนื่องจากเป็นการเลี้ยงแบบไก่หลังบ้าน  ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและภาวะโรค
ระบาด  การเลี้ยงจึงคงตัว อยู่ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในชนบท  ส่วนราชการกลังเร่งส่งเสริมให้ปรับระบบ
การเลี้ยงเป็นระบบควบคุมความปลอดภัยโรคได้ดี  
      ไก่ไข่ เป็นแนวโน้มคงตัว เพราะลงทุนฟาร์มมาตรฐานใช้ทุนสูง และภาวะไข่ไก่ที่ผ่านมามีราคา
ผันผวน  ขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน 
     เป็ดไข่  มีแนวโน้มชะลอตัว การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง  แม้จะมีการใช้ต้นทุนต่ าและผลผลิตสูง   
แต่เนื่องจากมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และควบคุมโรคระบาดที่เข้มงวดของทางราชการท าให้อัตราการ
ขยายตัวน้อย 

ตารางจ านวนปศุสัตว์ ปี  ๒๕๖๔ 

ชนิดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ้านวนตัว 
มูลค่าสัตว์ 
เศรษฐกิจ 
(ล้านบาท) 

โคเนื้อ ๓,๖๖๑ ๖๖,๑๖๐ ๒,๒๒๑.๘๒ 
โคนม ๔๙ ๑,๕๕๒ ๖๙.๘๔ 

กระบือ ๔๙๑ ๖,๐๗๑ ๑๘๒.๑๓ 
สุกร ๑,๘๔๖ ๑๙๕,๗๓๐ ๑,๔๖๗.๙๘ 
ไก่ ๓๘,๓๘๖ ๑๐,๑๑๘,๗๘๖ ๗๒๘.๕๕ 
เป็ด ๓,๙๖๓ ๗๘๖,๔๖๒ ๑๓๒.๒๖ 
แพะ ๖๔๒ ๒๒,๔๐๐ ๖๘.๓๒ 
แกะ ๑๐๓ ๓,๔๖๔ ๑๐.๘๓ 

ที่มำ : ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่  ๑๕  ตุลำคม  ๒๕๖๓ 
 
จ านวนทะเบียนผู้รับใบอนุญาตตั งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส. ๒) 

ที่มำ :  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่  ๘  มกรำคม  ๒๕๖๔ 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน ล าดับ อ าเภอ จ านวน 
๑ อ.เมืองนครสวรรค์ ๑๒ แห่ง ๙ อ.ไพศำลี ๑ แห่ง 
๒ อ.โกรกพระ ๓ แห่ง ๑๐ อ.พยุหะคีรี ๓ แห่ง 
๓ อ.ชุมแสง ๒ แห่ง ๑๑ อ.ลำดยำว ๗ แห่ง 
๔ อ.หนองบัว ๑ แห่ง ๑๒ อ.ตำกฟ้ำ - 
๕ อ.บรรพตพิสัย ๗ แห่ง ๑๓ อ.แม่วงก์ ๓ แห่ง 
๖ อ.เก้ำเลี้ยว ๑ แห่ง ๑๔ อ.แม่เปิน ๑ แห่ง 
๗ อ.ตำคลี ๙ แห่ง ๑๕ อ.ชุมตำบง ๑ แห่ง 
๘ อ.ท่ำตะโก ๓ แห่ง รวม ๕๔ แห่ง 



๖๖ 
 

จ านวนฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ :  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่  ๙  ตุลำคม  ๒๕๖๓  

 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล เลขที่ หมู่ที่ ต้าบล อ้าเภอ ชนิดปศุสัตว์ 
๑ น.ส.จุฑำมณี   หงษ์โต ๑๑๙ ๕ บึงเสนำท เมือง ไก่ไข่ 
๒ นำยวศิน   คล้ำยมั่ง ๒๑/๓ ๕ โกรกพระ โกรกพระ ไก่ไข่ 
๓ นำงไพริน  จีนมหันต์ ๒๕ ๖ ฆะมัง ชุมแสง ไก่ไข่ 
๔ นำงทิพย์พำวรรณ  นิเวศน์สุคติ ๙๑/๑ ๑ ทุ่งทอง หนองบัว ไก่ไข่ 
๕ นำยสมพงษ์   อังคะสุวรรณ์ ๔๑๙/๑ ๘ ด่ำนช้ำง บรรพตพิสัย เป็ดไข่ 
๖ นำยสถำปนิตย์  แตงอ่อน ๑๑/๑ ๘ เขำดิน เก้ำเลี้ยว เป็ดไข่ 
๗ นำงเพ็ญสุดำ   มั่นทอง ๒๒๗ ๑๕ หนองโพ ตำคลี ไก่ไข่ 
๘ นำยนรำเศรษฐ์   อริยะหิรัญพร ๘๗ ๔ หัวถนน ท่ำตะโก เป็ดไข่ 
๙ นำงเตือนใจ   กลิ่นด้วง ๑๑๔/๑ ๓ วังน้ ำลัด ไพศำลี เป็ดไข่ 

๑๐ นำยมำโนช  บวบทอง ๗ ๘ ม่วงหัก พยุหะคีรี เป็ดไข่ 
๑๑ นำยอนุศักดิ์   พูลเผ่ำ ๑๑๒/๔ ๖ ห้วยน้ ำหอม ลำดยำว ไก่ไข่ 
๑๒ นำยวรรณชัย  นรกิจ ๑๐๐ ๑ หนองพิกุล ตำกฟ้ำ ไก่ไข่ 
๑๓ นำยวิเชียร   ถำต่ำย ๔๒๗ ๙ แม่วงก์ แม่วงก์ เป็ดไข่ 
๑๔ นำยณรงค์   รัตนสงครำม ๒๒๒ ๕ แม่เปิน แม่เปิน เป็ดไข่ 
๑๕ นำงชลำลัย    ทับสิงห์ ๒๐ ๔ ปำงสวรรค์ ชุมตำบง ไก่ไข่ 
 

ที่มำ :  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่  ๘  มกรำคม  ๒๕๖๔ 
 

ล าดับ ฟาร์ม จ านวน 
๑ ฟำร์มไก่เนื้อ ๑๖๖ ฟำร์ม 
๒ ฟำร์มไก่ไข่ ๙ ฟำร์ม 
๓ ฟำร์มสุกร ๖๔ ฟำร์ม 
๔ ฟำร์มโคนม ๓๒ ฟำร์ม 
๕ ฟำร์มโคเนื้อ ๒ ฟำร์ม 
๖ ฟำร์มแพะเนื้อ ๒ ฟำร์ม 
๗ ฟำร์มแกะเนื้อ ๑ ฟำร์ม 
๘ ฟำร์มเป็ดพันธุ์ ๑ ฟำร์ม 
๙ โรงฟัก ๑ ฟำร์ม 

๑๐ ฟำร์มผึ้ง ๑ ฟำร์ม 
๑๑ ฟำร์มนกกระทำ ๑ ฟำร์ม 

รวม ๒๘๑ ฟำร์ม 



๖๗ 
 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
ล าดับ ชื่อกลุ่ม จ านวนสมาชิก จ านวนสัตว์ 

๑ เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อคุณภำพดีอ ำเภอตำกฟ้ำ      ๒๘ รำย ๔๕๒ ตัว 
๓ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่ อ ำเภอตำคลี ๒๘ รำย ๔๐๑ ตัว 
๔ วิสำหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้ำนเขำดิน อ ำเภอไพศำลี ๒๓ รำย ๑๓๖ ตัว 

 

ที่มำ :  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่  ๘  มกรำคม  ๒๕๖๔ 

 
โครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพระยะที่ ๒ 
 
ล าดับ ชื่อกลุ่ม จ านวนสมาชิก จ านวนสัตว์ 

๑ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต ำบลศำลำแดง อ.โกรกพระ ๙ รำย ๖๖ ตัว 
๒ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้ำนเนินเปร็ง อ.โกรกพระ ๘ รำย ๖๖ ตัว 
๓ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้ำนหำดสูง  อ.โกรกพระ ๙ รำย ๗๙ ตัว 
๔ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้ำนเขำปูน อ.โกรกพระ ๑๐ รำย ๘๙ ตัว 
๕ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้ออ ำเภอหนองบัว ๑๐ รำย ๑๖๘ ตัว 

หมำยเหตุ : จ ำนวนสัตว์เริ่มเลี้ยงในโครงกำรได้รับรำยละ ๕ ตัว  
ที่มำ :  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่  ๘  มกรำคม  ๒๕๖๔ 
 
 

  ๒๐) พื นที่ชลประทาน 

              พื ้นที ่ที ่อยู ่ในเขตชลประทานครอบคลุมพื้นที ่ ๑ ,๒๙๕ ,๔๑๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๙                  
ของพื้นที ่ทั ้งจังหวัด มีโครงการชลประทานในพื้นที ่ ๒๖๙ โครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่                
๓ โครงการ  โครงการชลประทานขนาดกลาง จ านวน ๑๖ โครงการ อยู ่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง                 
ระบบส่งน้ า จ านวน ๒ โครงการ ถ้าด าเนินการแล้วเสร็จจะเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานอีกประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร่  
โครงการชลประทานขนาดเล็ก จ านวน ๑๘๘ โครงการ  เนื่องจากความสูงของระดับน้ าในแม่น้ า 
มีความแตกต่างกันมาก จึงมีโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าถึง ๖๒ โครงการ ตามพ้ืนที่ริมแม่น้ า 

ตารางจ้านวนโครงการชลประทานในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล้าดับ ประเภท จ้านวน
โครงการ 

พื นที่โครงการ 
(ไร่) 

พื นที่ชลประทาน 
(ไร่) 

ร้อยละ 
(ของจังหวัด) 

๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๓ ๑๔๑,๕๗๖ ๑๓๕,๐๙๒ ๒.๒๕ 
๒ โครงการชลประทานขนาดกลาง ๑๖ ๔๗๓,๕๘๐ ๔๗๓,๕๘๐ ๗.๘๙ 
๓ โครงการชลประทานขนาดเล็ก ๑๘๘ ๕๗๒,๖๕๐ ๕๗๒,๖๕๐ ๙.๕๕ 
๔ โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ๖๒ ๑๙๖,๒๐๐ ๑๑๔,๐๘๘ ๑.๙๐ 

 รวม ๒๖๙ ๑,๓๘๔,๐๐๖ ๑,๒๙๕,๔๑๐ ๒๑.๕๙ 

ที่มา : โครงการชลประทานนครสวรรค์  ณ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๖๘ 
 

    ๒๑)  ด้านอุตสาหกรรม 
   ควำมเคลื ่อนไหวกำรลงทุนอุตสำหกรรมที ่ส ำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ มีสำขำอุตสำหกรรม              
ที่มีกำรลงทุนมำกที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ อุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมกำรเกษตร และอุตสำหกรรม
เครื่องดื่ม 
   ๑. อุตสำหกรรมอำหำร เป็นกำรประกอบกิจกำรที่น ำผลผลิตจำกภำคเกษตร เช่น ผลิตผลจำกพืช
สัตว์ และประมงมำใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตอำหำร โดยอำศัยเทคโนโลยีกำรแปรรูปอำหำรกำรถนอม
อำหำร รวมถึงกิจกำรเกี่ยวกับน้ ำตำลซึ่งท ำจำกอ้อย หรือพืชที่ให้ควำมหวำน กิจกำรเกี่ยวกับนม กิจกำร       
ท ำผลิตภัณฑ์อำหำรจำกแป้งเป็นเส้น เม็ด กำรท ำอำหำรผสมหรืออำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งใน
ระหว่ำงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ อุตสำหกรรมอำหำรมีจ ำนวนเงินลงทุน จ ำนวนสถำนประกอบกำร และจ ำนวน
แรงงำน เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ ำนวนสถำนประกอบกำร จ ำนวน ๑๑๗ แห่ง มีจ ำนวนเงิน
ลงทุน ๓๒,๘๗๑ ล้ำนบำท และจ ำนวนแรงงำน ๔,๐๖๘ คน 
   ๒. อุตสำหกรรมกำรเกษตร เป็นกำรประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเมล็ดพืชเป็นหลัก เช่น สีข้ำว และท ำ
มันเส้น รองลงมำได้แก่ กิจกำรเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม ตำมล ำดับ ซึ่งในระหว่ำงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
อุตสำหกรรมเกษตรมีจ ำนวนเงินลงทุน จ ำนวนสถำนประกอบกำร และจ ำนวนแรงงำน เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ ำนวนสถำนประกอบกำร จ ำนวน ๒๖๖ แห่ง มีจ ำนวนเงินลงทุน ๑๐ ,๐๐๙ ล้ำนบำท      
และจ ำนวนแรงงำน ๒,๖๖๐ คน 
   ๓. อุตสำหกรรมเครื่องดื่ม เป็นกำรประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ท ำ
จำกนม ประกอบด้วยกิจกำรต้ม กลั ่นหรือผสมสุรำ ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ที ่ผลิตจำกกำกซัลไฟต์ในกำร       
ท ำ    เยื่อกระดำษ กิจกำรเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ กิจกำรเกี่ยวกับน้ ำดื่ม น้ ำอัดลมหรือน้ ำแร่ กำรให้บริกำร
ด้ำนอำหำร ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและโภชนำกำร และกำรแปรรูปอำหำร ซึ่ง ในระหว่ำงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
อุตสำหกรรมเครื่องดื่มมีจ ำนวนเงินลงทุน จ ำนวนสถำนประกอบกำร และจ ำนวนแรงงำน เพิ่มขึ้นทุกปี โดย   
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ ำนวนสถำนประกอบกำร จ ำนวน ๘ แห่ง มีจ ำนวนเงินลงทุน ๖ ,๙๒๓ล้ำนบำท        
และจ ำนวนแรงงำน ๙๙๖ คน 
 

ตารางจ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม เงินลงทุน และจ้านวนแรงงาน ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

ที่ 
 

หมวด
อุตสาหกรรม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
จ านวน
สถาน

ประกอบ
การ 

(แห่ง) 

จ านวนเงิน
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

จ านวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

จ านวน
สถาน

ประกอบ 
การ 

(แห่ง) 

จ านวนเงิน
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

จ านวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

จ านวน
สถาน

ประกอบ 
การ 

(แห่ง) 

จ านวนเงิน
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

จ านวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

๑ อุตสาหกรรม
การเกษตร ๒๖๐ ๙,๔๒๒.๒๙ ๒,๕๘๕ ๒๖๑ ๙,๔๒๗.๖๙ ๒,๖๐๗ ๒๖๖ ๑๐,๐๐๙.๕๘ ๒,๖๖๐ 

๒ อุตสาหกรรมอาหาร ๑๑๒ ๓๒,๕๒๙.๔๙ ๓,๘๕๖ ๑๑๒ ๓๒,๕๒๙.๕๐ ๓,๘๕๖ ๑๑๗ ๓๒,๘๗๑.๓๙ ๔,๐๖๘ 
๓ อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม ๖ ๑,๑๐๙.๘๐ ๗๖๘ ๗ ๖,๙๐๙.๘๐ ๙๘๑ ๘ ๖,๙๒๓.๘๐ ๙๙๖ 
๔ อุตสาหกรรมกรรมสิ่ง

ทอ ๒ ๙๕.๖๘ ๑,๐๙๕ ๒ ๙๕.๖๙ ๑,๐๙๕ ๒ ๙๕.๖๙ ๑,๐๙๕ 

๕ อุตสาหกรรมเครื่อง
แต่งกาย ๙ ๔๗๕.๑๗ ๓,๑๐๗ ๙ ๔๗๔.๑๘ ๓,๑๐๗ ๙ ๔๗๔,๑๘ ๓,๑๐๗ 

๖ อุตสาหกรรมเครื่อง
หนัง 

๓ ๑๑.๔๐ ๒๗๒ ๓ ๑๑.๔๐ ๒๗๒ ๓ ๑๑.๔๐ ๒๗๒ 

๗ อุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ ๙ ๒๓๖.๑๒ ๗๓๕ ๑๐ ๒๓๗.๑๘ ๗๔๔ ๑๒ ๒๔๙.๑๗ ๗๕๘ 



๖๙ 
 

 
ที่ 

 
หมวด

อุตสาหกรรม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
จ านวน
สถาน

ประกอบ
การ 

(แห่ง) 

จ านวนเงิน
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

จ านวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

จ านวน
สถาน

ประกอบ 
การ 

(แห่ง) 

จ านวนเงิน
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

จ านวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

จ านวน
สถาน

ประกอบ 
การ 

(แห่ง) 

จ านวนเงิน
ลงทุน 

(ล้านบาท) 

จ านวน
แรงงาน
(คน) 
รวม 

๘ อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และเครื่อง
เรือน 

๔๗ ๑๒๔.๖๕ ๕๑๑ ๔๘ ๑๓๔.๕๐ ๕๒๓ ๔๙ ๑๓๙.๐๕ ๕๒๙ 

๙ อุตสาหกรรมกระดาษ
และผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ 

๑ ๒,๘๐๐.๐๐ ๑๗๕ ๑ ๒,๘๐๐.๐๐ ๑๗๕ ๒ ๔,๐๗๐.๐๐ ๓๓๓ 

๑๐ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ๕ ๓๐.๘๕ ๔๑ ๕ ๓๐.๘๕ ๔๑ ๕ ๓๐.๘๕ ๔๑ 
๑๑ อุตสาหกรรมเคมี ๒๓ ๑๘๔.๑๓ ๑๘๙ ๒๓ ๑๘๔.๑๓ ๑๘๙ ๒๓ ๑๘๔.๑๓ ๑๘๙ 
๑๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

และผลิตภัณฑ์ ๑๘ ๕๖๓.๘๑ ๑๒๑ ๑๘ ๕๖๓.๘๒ ๑๒๑ ๒๓ ๖๗๓.๖๑ ๑๕๗ 

๑๓ อุตสาหกรรมยาง ๑๓ ๔๗.๒๓ ๖๒ ๑๓ ๔๗.๒๓ ๖๒ ๑๓ ๔๗.๒๓ ๖๒ 
๑๔ อุตสาหกรรมพลาสติก ๑๒ ๑,๒๗๐.๗๘ ๖๑๗ ๑๒ ๑,๒๗๐.๗๘ ๖๑๗ ๑๒ ๑,๒๗๐,๗๘ ๖๑๗ 
๑๕ อุตสาหกรรมอโลหะ ๑๓๗ ๒,๒๙๖.๙๑ ๑,๙๐๔ ๑๓๘ ๒,๓๑๙.๗๐ ๑,๙๑๒ ๑๔๑ ๒,๓๖๘.๐๕ ๒,๑๕๒ 
๑๖ อุตสาหกรรมโลหะ ๑๒ ๙๐.๙๑ ๒๐๓ ๑๒ ๙๐.๙๑ ๒๐๓ ๑๒ ๙๐.๙๑ ๒๐๓ 
๑๗ อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์โลหะ ๙๕ ๖๐๙.๒๕ ๗๙๑ ๙๕ ๖๐๙.๒๔ ๗๙๑ ๙๕ ๖๐๙.๒๔ ๗๙๑ 

๑๘ อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล ๑๑๒ ๓๕๔.๐๙ ๙๔๑ ๑๑๒ ๓๕๔.๑๐ ๙๒๗ ๑๑๑ ๓๕๓.๗๔ ๙๒๕ 

๑๙ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ๖ ๑๓๕.๒๕ ๗๓๕ ๖ ๑๓๕.๑๐ ๗๓๕ ๖ ๑๓๕.๑๐ ๗๓๕ 
๒๐ อุตสาหกรรมขนส่ง ๘๑ ๒,๓๕๗.๔๖ ๑,๑๘๐ ๘๑ ๒,๓๕๗.๔๖ ๑,๑๗๙ ๘๒ ๒,๓๖๑.๙๕ ๑,๑๙๑ 
๒๑ อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ๑๒๐ ๒๘,๑๒๒.๖๒ ๑,๙๓๗ ๑๒๔ ๓๐,๓๘๒.๑๒ ๒,๑๒๒ ๑๒๖ ๓๐,๕๑๕.๓๒ ๒,๑๕๔ 

 รวม ๑,๐๘๓ ๘๒,๘๖๖.๘๙ ๒๑,๘๒๕ ๑,๐๙๒ ๙๐,๙๖๕.๐๔ ๒๒,๒๖๖ ๑,๑๑๗ ๙๓,๔๘๕.๓๔ ๒๓,๐๓๕ 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์, ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี อ าเภอ
หนองบัว และอ าเภอพยุหะคีรี 

จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรม (แยกตามอ้าเภอ) 
อ้าเภอ สถาน

ประกอบการ 
เงินทุน (บาท) คนงาน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

เมืองนครสวรรค์ ๓๖๒ ๑๑,๑๒๖,๘๙๓,๙๔๑ ๙,๗๑๔ ๕,๙๕๑ ๓,๗๖๓ 

โกรกพระ ๔๐ ๙๓๗,๓๘๒,๖๐๐ ๖๑๘ ๔๑๑ ๒๐๗ 
ชุมแสง ๔๘ ๗๓๖,๕๖๘,๗๐๐ ๓๐๔ ๒๒๘ ๗๖ 
หนองบัว ๙๑ ๒๒,๓๘๑,๘๙๙,๕๓๘ ๑,๗๙๗ ๑,๓๕๕ ๔๔๒ 
บรรพตพิสัย ๗๒ ๒,๙๘๓,๓๔๖,๗๔๔ ๘๐๘ ๖๑๐ ๑๙๘ 
เก้ำเลี้ยว ๒๕ ๑,๕๒๓,๙๒๙,๔๗๒ ๘๗๙ ๖๑๐ ๒๖๙ 
ตำคลี ๑๓๐ ๓๑,๘๕๐,๖๒๐,๕๖๓ ๓,๓๓๑ ๒,๒๕๑ ๑,๐๘๐ 
ท่ำตะโก ๕๓ ๑,๑๘๖,๘๓๗,๕๐๐ ๖๗๘ ๔๓๙ ๒๓๙ 
ไพศำลี ๕๑ ๒,๐๖๙,๒๙๗,๗๐๐ ๔๐๗ ๓๑๗ ๙๐ 
พยุหะคีรี ๘๗ ๑๔,๙๐๕,๐๙๗,๒๙๒ ๑,๖๙๗ ๑,๑๐๒ ๕๙๕ 
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อ้าเภอ สถาน
ประกอบการ 

เงินทุน (บาท) คนงาน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ลำดยำว ๘๔ ๑,๘๐๐,๔๕๓,๔๒๙ ๒,๐๕๐ ๕๙๓ ๑,๔๕๗ 
ตำกฟ้ำ ๔๑ ๑,๐๕๔,๗๔๒,๗๔๒ ๖๗๒ ๓๕๐ ๓๒๒ 
แม่วงก์ ๒๑ ๑,๐๐๒,๓๐๓,๐๐๐ ๑๒๒ ๑๐๒ ๒๐ 
ชุมตำบง ๗ ๑๕,๑๗๐,๐๐๐ ๒๐ ๒๐ - 
แม่เปิน ๕ ๒๑,๕๒๐,๐๐๐ ๑๖ ๑๔ ๒ 

รวมทั งสิ น ๑,๑๑๗ ๙๓,๕๙๖,๐๖๓,๒๒๑ ๒๓,๑๑๓ ๑๔,๓๕๓ ๘,๗๖๐ 
       ที่มา  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

       ๒๒) การจดทะเบียนนิติบุคคล 
      ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลกับส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
คงอยู่ จ ำนวน ๔,๐๖๘ รำย เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕.๑ ทุนจดทะเบียนจ ำนวน ๓๗,๗๔๙.๘๗  ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 
๗.๐ จำกปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนนิติบุคคล ๓,๘๖๗ รำย ทุนจดทะเบียนจ ำนวน ๔๐,๕๘๖.๘๙          
ล้ำนบำท   

จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนคงอยู่ (ราย) ทุนจดทะเบียนคงอยู่ (ล้านบาท) 

อ าเภอ บริษัท 
จ ากัด 

หจก. หสม. บมจ. รวม บริษัท 
จ ากัด 

หจก. หสม. บมจ. รวม 

เก้ำเลี้ยว ๒๘ ๔๗ ๐ ๐ ๗๕ ๗๗๕.๒๐ ๕๔.๑๐ ๐ ๐ ๘๒๙.๓๐ 
โกรกพระ ๖๕ ๖๔ ๑  ๑๓๐ ๑,๒๕๙.๐๘ ๑๕๖.๑๗ ๐.๒๐ ๐ ๑,๔๑๕.๔๕ 
ชุมตำบง ๙ ๑๘ ๐ ๐ ๒๗ ๑๓.๐๐ ๑๘.๖๐ ๐ ๐ ๓๑.๖๐ 
ชุมแสง ๕๘ ๘๘ ๐ ๐ ๑๔๖ ๒๐๙.๔๒ ๔๐๖.๒๗ ๐ ๐ ๖๑๕.๖๙ 
ตำกฟ้ำ ๓๙ ๖๐ ๐ ๐ ๙๙ ๒๐๘.๑๕ ๙๒.๒๐ ๐ ๐ ๓๐๐.๓๕ 
ตำคลี ๑๕๓ ๑๗๑ ๒ ๑ ๓๒๗ ๗,๐๖๔.๒๓ ๔๐๐.๓๙ ๕.๕๐ ๓,๘๘๘ ๑๑,๓๕๘.๑๒ 
ท่ำตะโก ๕๑ ๙๙ ๐ ๐ ๑๕๐ ๑๖๒.๑๑ ๓๗๙.๖๓ ๐ ๐ ๕๔๑.๗๔ 
บรรพตพสิัย ๖๓ ๘๑ ๐ ๐ ๑๔๔ ๑,๒๗๓.๓๕ ๑๔๒.๖๓ ๐ ๐ ๑,๔๑๕.๙๑ 
พยุหะคีรี ๙๖ ๑๐๒ ๑ ๐ ๑๙๙ ๑,๐๖๕.๐๔ ๒๙๕.๕๖ ๑ ๐ ๑,๓๖๑.๖๐ 
ไพศำลี ๔๑ ๖๘ ๐ ๐ ๑๐๙ ๘๓๒.๖๐ ๑๖๓.๒๒ ๐ ๐ ๙๙๕.๘๒ 
เมืองฯ ๑,๑๗๗ ๑,๐๒๖ ๔ ๐ ๒,๒๐๗ ๑๔,๗๔๐.๐๓ ๑,๗๖๑.๙๗ ๗.๘๘ ๐ ๑๖,๕๐๙.๘๘ 
แม่เปิน ๖ ๑๓ ๐ ๐ ๑๙ ๑๔.๐๐ ๑๘.๒๐ ๐ ๐ ๓๒.๒๐ 
แม่วงก์ ๑๗ ๔๓ ๐ ๐ ๖๐ ๒๙.๙๐ ๔๘.๙๐ ๐ ๐ ๗๘.๘๐ 
ลำดยำว ๖๔ ๑๕๒ ๐ ๐ ๒๑๖ ๗๔๗.๒๐ ๒๕๕.๕๔ ๐ ๐ ๑,๐๐๒.๗๔ 
หนองบัว ๗๒ ๘๘ ๐ ๐ ๑๖๐ ๙๙๓.๘๕ ๒๖๖.๘๓ ๐ ๐ ๑,๒๖๐.๖๘ 

รวม ๑,๘๓๙ ๒,๑๒๐ ๘ ๑ ๔,๐๖๘ ๒๙,๓๘๗.๑๖ ๔,๔๖๐.๑๓ ๑๔.๕๘ ๓,๘๘๘ ๓๗,๗๔๙.๘๗ 

ที่มำ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ณ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๔ 
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ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

  ๒๓) แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ 

  จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งที่เที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และที่สร้างข้ึน  
แต่ละแห่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจแตกต่างกัน ที่น่าสนใจ มีดังนี้ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.   ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม ที่ตั้งอ ำเภอ
เมืองฯ ห่ำงจำกจังหวัดนครสวรรค์ ๓ กม. จุดเด่นคือ  
ตำมต ำนำนควำมศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้ำ ที่ปกป้องรักษำ
ชำวปำกน้ ำโพให้รอดพ้นจำกโรคระบำดที่คุกคำม             
จนเป็นที่ประจักษ์ในควำมศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตลอดมำ
จนถึงปัจจุบัน และนอกจำกนี้ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชำวไทย-จีน และชำวต่ำงชำติอีกด้วย และเป็นที่มำของ
ต้นก ำเนิดงำนประเพณีแห่เจ้ำพ่อ – เจ้ำแม่ปำกน้ ำโพ             
ที่เลื่องชื่อของชำวจังหวัดนครสวรรค์ 

๓. ศาลเจ้าแม่หน้าผา เรียกทั่วไปว่า ศาลเจ้าปึงเถ่าม่า 
หรือ ศาลเจ้าแม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าปิงด้านทิศตะวันตก 
ห่างจากตลาดปากน้ าโพขึ้นไปตามถนนโกสีย์ประมาณ 
๒ กิโลเมตร บริเวณริมฝั่งเป็นโขดหินสูงชันจึงเรียกว่า 
หน้าผา ปึงเถ่ากง และปึงเถ่าม่า  
เป็นเทพเจ้าที่เคารพกราบไหว้ในหมู่คนจีนโพ้นทะเล 
เป็นชื่อต าแหน่งของเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ที่ให้การคุ้มครอง
ปกปั กรักษาผู้ ที่ อาศัย ใน เขตคามที่ ท่ านดู แลอยู่ 
เปรียบเทียบได้กับพระภูมิของไทย  
วันเวลาเปิดท าการ ทุกวัน ตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

๑. พาสาน บริเวณตลำดในเมืองนครสวรรค์ จุดเด่นคือ 
เป็นจุดก ำเนิดของแม่น้ ำ “ เจ้ำพระยำ ” ที่ธรรมชำติ
บันดำลให้ แม่น้ ำสองสี ปิงและน่ำนมำบรรจบกัน จำก
จุดนี้สำมำรถนั่งเรือไปยังเกำะกลำงล ำน้ ำเพ่ือชมแม่น้ ำ
สองสีได้อย่ำงชัดเจน ระหว่ำงทำงยังสำมำรถซึมซับ วิถี
ควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ริมน้ ำเจ้ำพระยำได้
ทั้งสองฝั่ง 
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๕. ศาลเจ้าพ่อ- เจ้าแม่โกรกพระ หรือศาลเจ้ากวนอู 
(บึงเถ่ากง) ตั้งอยู่ติดตลาดอ าเภอโกรกพระ หันหน้า
เข้าหาคลอง อายุราว ๑๐๐ ปี เศษ เกิดพร้อมกับ
ชุมชนโกรกพระ  โดยพ่อค้าชาวจีนได้มาค้าขาย  
และได้สร้างศาลเจ้าเพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจ ชาวตลาด
โกรกพระเชื่อว่า เจ้าพ่อกวนอูเป็นเทพเจ้าที่ศักดิสิทธิ 
สามารถดลบันดาลให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง 
ค้าขายประสบความส าเร็จ  การจัดงานใหญ่ ๆ  
จะตรงกับเทศกาลของชาวจีนทั่วไป 

๔. ศาลเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ชุมแสง  หรือ “ ศาลเจ้าพ่อ
คลองจระเข้เผือก ”  ศาลนี้มีต านานเล่าขานกันว่า         
มีขอนไม้ลอยตามล าน้ าน่าน วนเวียนทวนน้ าอยู่หน้า
ศาล เจ้าพ่อได้ประทับฝันให้ชาวบ้านน าขอนไม้นี้
ขึ้นมาและน าไปแกะสลักเป็นองค์เจ้าพ่อ และเจ้าพ่อ
จะประทับในไม้แกะสลักนี้ เพ่ือปกป้องภัยพิบัติให้
ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพ
ค้ าขาย  และการ เดิ นท างด้ วยความปลอดภั ย 
คณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงจัดงาน
ท าบุญใหญ่ๆ ถวายให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง ๒ ครั้ง คือ 
ในวันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ ประมาณหลังตรุษจีน ๑๕ วัน  
และงานวันสงกรานต์ ประมาณวันที่ ๑๔ เมษายน 
ของทกุปี 

๖.  วัดเกยไชยเหนือ ที่ตั้งอ ำเภอชุมแสงห่ำงจำกจังหวัด
นครสวรรค์ ๓๙ กม. จุดเด่นคือ มีองค์เจดีย์บรรจุพระ
บรมธำตุทรงลังกำฐำนแปดเหลี่ยม สันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้น
ใน ส มั ย ก รุ งศ รี อ ยุ ธ ย ำ  พ ระ อุ โบ ส ถ ห ลั ง เก่ ำที่ มี
สถำปัตยกรรมงดงำม สร้ำงในสมัยรัชกำลที่  ๓ และ
บริเวณนี้ยังเป็นต้นก ำเนิดของต ำนำนจระเข้ยักษ์ชื่อ              
“ไอ้ด่ำงเกยไชย” อีกด้วย                               



๗๓ 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  วัดเกาะหงษ์  ที่ตั้งอ ำเภอเมืองนครสวรรค์  
ห่ำงจำกตัวจังหวัดประมำณ ๖ กม. จุดเด่นคือภำยใน
วัดมีพระวิหำรลักษณะศิลปะสมัยอยุธยำตอนปลำย  
มีรอยพระพุทธบำทจ ำลองปรำกฏอยู่บนฝำผนัง  
ชมควำมอัศจรรย์ในกำรรักษำโรคด้วยวิธีเหยียบฉ่ำ  
ซึ่งเป็นกำรรักษำโรคแบบโบรำณ สืบทอดกันมำกว่ำ 
๑๐๐ ปี และยังเป็นสถำนที่พระพุทธเจ้ำหลวง  
รัชกำลที่ ๕ ทรงเสด็จประพำสต้น และนอกจำกนี้ยังมี 
พระสังกัจจำยน์ยืน 

๘. วัดพระปรางค์เหลือง จุดเด่นคือ ในอดีตที่ผ่ำนมำ
วัดนี้มีชื่อเสียงในกำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บโดยทำงยำ
สมุนไพร ไสยศำสตร์ รดน้ ำมนต์และคำถำอำคมตำม
หลักของแผนโบรำณ รวมทั้งกำรรักษำโรคเคล็ดขัด
ยอก และอัมพำต โดยวิธีเหยียบฉ่ำ อย่ำงได้ผล และ
นอกจำกนี้ยังเป็นสถำนที่พระพุทธเจ้ำหลวง รัชกำลที่ 
๕ ทรงเสด็จประพำสต้นอีกด้วย 

 ๙. วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ที่ตั้งอ ำเภอท่ำตะโก ห่ำงจำก
จังหวัดประมำณ จุดเด่นคือ วัดป่ ำสิ ริวัฒนวิสุทธิ์         
ในสมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิ วัฒนำ    
กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ จัดสร้ำงขึ้นเพ่ือ      
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว       
ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เด ช ม ห ำ ร ำช   ใน โอ ก ำส เฉ ลิ ม          
พระชนมพรรษำครบ ๗๒ พรรษำสร้ำงเป็นเรือหลวง
นำม “ รำชญำณนำวำ ฑีฆำยุมงคล ” กำรสร้ำงเป็น
รูปเรือนี้ หมำยถึง พำหนะที่จะช่วยขนสัตว์ที่ตกอยู่ให้
ห้วงแห่งสังสำรวัฏ 

๑๐. วัดนครสวรรค์ ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ 
จุดเด่นคือเป็นวัดเก่ำแก่คู่บ้ำนคู่เมืองมำแต่โบรำณ  
เดิมชื่อวัดหัวเมือง ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนครสวรรค์ 
มีพระประธำนในพระอุโบสถนำมว่ำ  
“หลวงพ่อศรีสวรรค์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ ำเมือง
นครสวรรค์ 



๗๔ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒.  วัดคีรีวงศ์ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขำในเขตเทศบำล
นครนครสวรรค์จุดเด่นคือ มีพระจุฬำมณีเจดีย์ตั้งอยู่
บนยอดเขำดำวดึงส์ ภำยในประดิษฐำนพระบรม
สำรีริกธำตุ ที่สร้ำงสมัยปลำยกรุงสุโขทัย เมื่อขึ้นไป          
ที่องค์พระเจดีย์ จะมองเห็นทัศนียภำพเมือง
นครสวรรค์ ที่สวยงำม 

๑๓. วัดวรนาถบรรพต  เดิมชื่อ วัดกบ หรือ  
วัดเขากบ เป็นวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์ ตั้งอยู่บน
ยอดเขาและเชิงเขากบ วัดสร้างในสมัยสุโขทัย ผู้สร้าง
คือพญาบาลเมือง วัดมีปูชนียวัตถุที่ส าคัญ  ได้แก่ 
เจดีย์ใหญ่สร้างในสมัยสุโขทัยพระพุทธไสยาสน์  
(พระนอน) ยาวประมาณ ๑๐ วาเศษ อุโบสถหลังเก่า
ซึ่งมีรูปปั้นตากบ-ยายเขียด  รอยพระพุทธบาทจ าลอง 
สมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ในวิหารเจดีย์บรรจุ 
พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปหินปางนาคปรก  

๑๑.  วัดพระหน่อธรรินทร์ใกล้วารินคงคาราม     
(วัดเขาดินใต้) จุดเด่นคือ พระพุทธเจ้ำหลวงรัชกำล
ที่ ๕ ทรงเสด็จประพำสต้น นมัสกำรหลวงพ่อเฮง 
พระที่รัชกำลที่ ๕ ทรงนับถือมำก ตั้งอยู่บนเขำหน้ำ
วัดเขำดินประดิษฐำนรอยพระพุทธบำทจ ำลองที่
สมเด็จพระศรีพัชรินบรมรำชินีนำถถวำย  
 

๑๔. วัดโพธาราม  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี        
ชนิดสามัญ เดิมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัย
รัตนโกสินทร์ เมื่อคราวตลาดปากน้ าโพประสบ
อัคคีภัยครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ วัดโพธาราม  
ได้ประสบภัยดังกล่าวนั้นด้วย หลังจากนั้นพระครู
สวรรค์นคราจารย์  (ช่ วง) เป็น เจ้ าอาวาสจึ งได้             
วางแผนการพัฒนาวัดใหม่  ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๘๑  



๗๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ . วัดศรี อุทุ มพร   สร้ างขึ้ น เป็ น วัดนั บตั้ งแต่          
พ .ศ . ๒๔๘๕   โดยมีพระครูจ้อย   จนฺทสุ วณฺ โณ
ด าเนินการและปกครองวัดมาตั้งแต่แรกเริ่มสร้างวัด 
ชาวบ้านมักจะเรียกว่า “ วัดวังเดื่อ ” พ้ืนที่ที่ตั้งวัดนั้น
เป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นที่นาและมีหมู่บ้าน
ล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถ 
กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ศาลาการเปรียญ  
กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร กุฏิสงฆ์จ านวน ๔ หลัง 

๑๖. วัดจอมคีรีนาคพรต  เป็นวัดโบราณ ภายใน
บริเวณวัดแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งตั้งอยู่บน
ยอดเขาสูง เป็นที่ตั้งโรงอุโบสถที่ศักดิ์สิทธิ์และวิหาร 
รวมทั้งมณฑปและเจดีย์ อีกส่วนหนึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิง
เขา เป็นที่ ตั้ งศาลาการเปรียญ กุฎิ  ส าหรับภิกษุ
สามเณรได้อาศัยบ าเพ็ญสมณะธรรมและเป็นที่บ าเพ็ญ
บุญของพุทธศาสนิกชน และมีโรงอุโบสถที่เรียกว่า            
“ โบสถ์เทวดาสร้าง ” วัดยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อาทิ  
รูปหล่อพระอัครสาวกทั้งคู่ สร้างขึ้นในสมัยทวาราวดี , 
ยักษ์อารักขาพระพุทธเจ้า เป็นของเก่าโบราณสร้าง
สมัยเดียวกัน, มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท 

๑๗. วัดศรีสุวรรณ  หรือวัดเขื่อนแดง   
เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยา 
เล่าต่อกันมาว่า คหบดีตระกูลหนึ่งมีภรรยา ๒ คน 
ต่างคนก็มีบุตรชาย เมื่ออายุครบบวชก็ได้สร้างวัด 
ภรรยาคนหนึ่งสร้างวัดชื่อ “วัดฉิมพลียางโทน”  
อยู่ทางทิศใต้ ส่วนอีกคนหนึ่งสร้าง “วัดเขื่อนแดง” 
หรือ “วัดศรีสุวรรณ” วัดนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า         
“วัดตะแลงแกง”เนื่องจากเคยเป็นที่กักขังและ
ประหารนักโทษ เดิมเป็นวัดร้างทรุดโทรม ได้รับ         
การบูรณะขึ้นใหม่เม่ือคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา 
ราว พ.ศ. ๒๔๘๕ ทางการทหารได้อาศัยที่วัดศรี
สุวรรณเป็นที่ตั้งกองบัญชาการยุทธภูมิชั่วคราว           
เป็นที่ตั้งค่ายทหารนครสวรรค์ 



๗๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

๒๑.  บึงบอระเพ็ด  จุดเด่นคือ เป็นบึงน้ ำจืดขนำด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมำณ ๑๓๒,๗๓๗ 
ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่  ๓ อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมือง
นครสวรรค์ อ ำเภอท่ำตะโก และอ ำเภอชุมแสง ในอดีต
บึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่ำเป็น “ทะเลเหนือ” หรือ “จอม
บึง” เพรำะมีสัตว์และพันธุ์พืชน้ ำอยู่มำกมำย และ
นอกจำกนี้ภำยในบึงบอระเพ็ดยังมีอำคำรแสดงพันธุ์
สัตว์น้ ำ ที่สร้ำงเป็นอำคำรรูปเรือกระแชง ขนำดกว้ำง 
๓๕.๕ เมตร ยำว ๑๐๕ เมตร ภำยในประกอบด้วย 
อุโมงค์น้ ำจืดยำว ๒๔ เมตร ตู้พันธุ์ปลำน้ ำจืดที่หำยำก
และสวยงำมกว่ำ ๑๐๐ ชนิด  

 

๑๙. วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ า) 
    วัดศรีสวรรค์สังฆาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา
ทางฝั่งตะวันออก เป็นวัดเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์   
เดิมมีชื่อว่า “วัดถือน้ า ” เนื่องจากเคยเป็นสถานที่
ประกอบพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยาของทางราชการ
ประจ าทุก  ภายในวัดมีวัตถุโบราณอายุไม่ต่ ากว่า 
๒๐๐ ปี มีแจกันโบราณสมัยรัชกาลที่ ๕ พระพุทธรูป
ทองค าปางปฐมเทศนาและพระพุทธรูปเนื้อเงิน  
พระประธานในพระอุโบสถหลังเก่าประมาณอายุได้ 
๑๐๐ ปีเศษ  
 

๑๘. วัดมหาโพธิใต้ เป็นวันที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิง
ฝั่งตะวันออก ตามหลักฐานวัดนี้สร้างมาแล้ว ๓๒๗ ปี 
ประมาณ พ.ศ. ๒๑๙๙ ในสมัยของ 
สมเด็จพระนารายมหาราช ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  
 

๒๐. แก่งลานนกยูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.๔ (แม่เรวา) มีลักษณะ
เป็นลานหินกว้างมีน้ าไหลผ่านตลอดปี การเดินทาง
เริ่มจากนครสวรรค์ – ลาดยาว - สี่แยกเขาชนกัน – 
บ้านตลิ่งสูง - หน่วยพิทักษ์ฯ (แม่เรวา) –  
แก่งลานนกยูง เป็นระยะทางประมาณ ๙๖ กิโลเมตร 
มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว และมีลานกางเต็นท์
ส าหรับกางเต็นท์พักแรม 



๗๗ 
 

 
 
 ๒๓) วัฒนธรรมประเพณีที่ส้าคัญ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓. วนอุทยานถ ้าเพชร-ถ ้าทอง แหล่งท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่เป็นถ้ าหินปูน จากการส ารวจในอดีตพบว่ามีถ้ า
ประมาณ ๖๐ ถ้ า ปัจจุบันได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางเดินและสิ่งอ านวยความสะดวกให้สามารถ 
เข้าเที่ยวชมความสวยงามของหินงอกหินย้อย จ านวน 
๙ ถ้ า แต่ละถ้ ามีความหลากหลายของประติมากรรมถ้ า
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ      
เขาหินปูน ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร ที่เหมาะสมแก ่
การเรียนรู้ของเยาวชน ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
มีทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ธรณีวิทยาของ 
เขาหินปูน ซากดึกด าบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
อายุเพอร์เมียน  ป่าละเมาะเขาหินปูน พืชเฉพาะถิ่น 
และพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด 

๒๒ .  สะพานเดชาติวงศ์ จุดเด่นคือ เป็นสะพำนที่
ส ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ข้ำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
เพ่ือให้เป็นประตูสู่ภำคเหนือ สร้ำงเมื่อปี ๒๔๘๕ และ
ยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ ำเจ้ำพระยำท่ีสวยงำมท่ีสุดอีก 
จุดหนึ่ง 

๒๔. วนอุทยานเขาหลวง มีลักษณะเป็นภูเขา 
สลับ ซับซ้อน  มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่  
ยอดเขาหลวง ยอดเขาเขียว น้ าตกเขาหลวง ถ้ าบ่อยา           
ถ้ าธารทิพย์ ถ้ าเขาพระ และถ้ าเขาประทุน การเดินทาง
จากจังหวัดนครสวรรค์ ตามถนนสายเอเชียไปทาง
จังหวัดก าแพงเพชรประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เมื่อถึง 
สามแยกไฟแดงบ้านหนองเบน ให้เลี้ยวซ้ายไปทาง
อ าเภอลาดยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง
เข้าสู่เส้นทางไปวัดศรีอุทุมพรประมาณ ๓ กิโลเมตร  
จะถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านวังเลาไปทาง 
บ้านผาแดงประมาณ ๖ กิโลเมตร จะถึงที่ท าการ  
รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๙ กิโลเมตร 
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  ๒๔) วัฒนธรรมประเพณีที่ส้าคัญ 
      วัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นมรดกเก่าแก่ที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน                     
มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีปรากฏชัดเจน วิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้มีวิวัฒนาการ
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากประชากรของชาวจังหวัดนครสวรรค์มีหลายเชื้อชาติประเพณีต่าง  ๆ  
ที่สืบทอดจึงมีแบบอย่างตามเชื้อชาตินั้น ๆ และน ามาผสมกลมกลืนกันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัด
นครสวรรค์ที่น่าสนใจมีดังนี้ 

       ๑ ประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
นครสวรรค์ จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล การแห่เจ้านี้เริ่มท าครั้งแรก
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ และได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

 พิธีแห่จะตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ า เดือน ๑ ของชาวจีน โดยแห่กลางคืน (ชิวชา) และกลางวัน  
(ชิวสี่) ในขบวนแห่ประกอบไปด้วย ขบวนเชิดมังกรทอง ขบวนเชิดสิงโต ขบวนเอ็งกอ นอกจากนี้  ยังมีขบวนรถ
นางฟ้า เจ้าแม่กวนอิม และขบวนดนตรีจีน ฯลฯ เป็นต้น  
        ปัจจุบัน ประเพณีแห่เจ้านี้ จัดทั้งในอ าเภอชุมแสง อ าเภอเก้าเลี้ยว อ าเภอลาดยาว อ าเภอ
บรรพตพิสัย อ าเภอหนองบัว และในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ แต่ที ่ยิ ่งใหญ่มากจะเป็นประเพณีแห่เจ้าแม่
ปากน้ าโพ ในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

    ๒ ประเพณีการแข่งเรือ ประเพณีแข่งเรือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ จะจัดขึ้นเป็นประจ าทุก
ปีในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยวัดที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาจะจัดรวมกับงานประจ าปีของวัด 
เช่น งานปิดทองไหว้พระของวัดเขา (วัดจอมคีรีนาคพรต) งานประจ าปีของวัดเกาะหงษ์ เป็นต้น 
         ในงานจะมีการน าเรือขนาดกลาง หรือเรือขนาดเล็กจากสถานที่ต่าง ๆ มาท าการแข่งขันกันมี
เสียงเชียร์อย่างสนุกสนาน ปัจจุบันได้จัดประเพณีแข่งเรือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่หน้าศาลากลางจังหวัด  
ม ีการแข ่งข ันช ิงรางว ัลถ ้วยพระราชทานของ สมเด ็จพระเทพรัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมารี                
โดยการแข่งขันเรือจะจัดขึ้น ๒ วัน  

   ๓ ประเพณีสงกรานต์ ของชาวจังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในแต่ละท้องถิ่น โดย
จะมีการตักบาตรข้าวสาร และอาหารแห้งภายในวัด และสถานที่ราชการ มีการสรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ 
เล่นสาดน้ า แต่ที่น่าสนใจ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้านเขาทอง ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี ซึ่งอยู่
ห่ างจากตัวจั งหวัดนครสวรรค์  เป็นระยะทางประมาณ ๑๙ กิ โล เมตร  ชาวบ้านเขาทองจะท าบุญ                    
ในตอนเช้า เวลาบ่ายจะไปรวมตัวกันที่ลานวัด มีการละเล่นในประเพณีตรุษสงกรานต์ ได้แก่ การละเล่น                  
จับข้อมือสาวนางสุ่ม นางสาก นางควาย และการร้องร าท าเพลง ได้แก่ การละเล่นร าโทนหรือร าวง ได้แพร่หลาย
ความนิยมมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓  

      ๔ ประเพณีการเลี้ยงข้าวแช่ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมานับร้อยปี ของชาวบ้าน             
บางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จัดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์เพียงวันเดียว โดยมีก าหนดให้ตรงกับวันหยุดราชการ 
เพ่ือให้ชาวบ้านบอกญาติพ่ีน้อง ซึ่งอยู่สถานที่ต่าง ๆ มาร่วมท าบุญ เหมือนเป็นการประชุมญาติพ่ีน้องของแต่ละ
บ้านด้วย 
      วันที่ ๑๔ เมษายน ชาวบ้านทุกคนจะไปร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์บนศาลาการเปรียญ 
มรรคทายกจะประกาศให้ทราบว่า สงกรานต์ปีนี้จะท าบุญกี่วัน วันก่อนสุดท้ายของการท าบุญสงกานต์จะมี
การน าอัฐิของบรรพชนไปตั้งรวมกัน ณ ศาลาการเปรียญ มีการสวดอภิธรรม ระยะนี ้เอง  มรรคทายกจะ
ประกาศทั่วไปว่า ปีนี้ใครจะศรัทธาท าข้าวแช่บ้าง ซึ่งก็จะมีผู้รับท าหลายราย พอถึงวันนัดก็จะน าข้าวแช่ และ
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กับแกล้มบรรจุในภาชนะอย่างดีซึ ่งเป็นของเก่า จัดใส่สาแหรกมีสาวงามหาบเดินไปวัด แต่งกายพื้นบ้าน
สวยงาม ถึงวัดเวลา ๑๑.๐๐ น. จัดถวายพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ฉันอิ่มแล้ว ก็ยกลงมาจัดเลี้ยงกันจนถึงเวลา 
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนา เมื่อพระสงฆ์แสดงธรรมจบ ก็มีการสรงน้ าพระสงฆ์ในวัดทุกรูป 
จากนั้นจะมีการเล่นสงกรานต์ของหนุ่มสาวเป็นที่สนุกสนาน 
          ๕ ประเพณีบุญสลากภัต ประเพณีบุญสลากภัต เป็นประเพณีท าบุญที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล                 
ค าว่า “สลากภัต” หมายถึงอาหารที่ถวายพระตามสลาก นิยมท าในช่วง เดือน ๖ จนถึงเดือน ๘ ซึ่งเป็นฤดูที่มี
ผลไม้อุดมสมบูรณ์ การท าบุญสลากภัตถือว่าเป็นการท าบุญที่ได้บุญมาก เนื่องจากเป็นการท าโดยไม่เจาะจง เมื่อ
พระรูปใดจับสลากได้ส ารับชุดใด ก็จะฉันส ารับนั้น เจ้าภาพจะไม่มีการแสดงยินดียินร้ายแก่พระผู้รับ 
       งานบุญสลากภัตของอ าเภอตากฟ้า ถือว่าเป็นงานบุญสลากภัตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่
จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่วัดตากฟ้าได้จัดตามประเพณีมาเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๓๗                           
พระศรีสุทธิเวที (ริด ริตเวที ป.ธ.๙, กศ.ม.) หรือ เจ้าคุณริด เจ้าคณะอ าเภอตากฟ้า และเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า 
พระอารามหลวง  เป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนและส่งเสริมให้มีประเพณีบุญสลากภัตเป็นประเพณีประจ าอ าเภอ                
ตากฟ้า มาจนถึงปัจจุบันนี้  

         ๖ ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์ ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีเพียงหนึ่ง
เดียวของไทย จัดขึ้นที่บริเวณวัดเขาไม้เดน อ าเภอพยุหะคีรี ซึ่งเป็นเมืองโบราณมาก่อนตั้งแต่อดีตกาล ชาวบ้าน
เก่าแก่ในพ้ืนที่จะเรียกที่นี่ว่า เมืองบน หลังจากนั้นก็มาต่อกับสถานที่ กลายเป็น เมืองบนเขาไม้เดน บ้าง เมือง
บนโคกไม้เดนบ้าง จนบางทีก็สับสน ส าหรับประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์ที่มีแห่งเดียวในไทยมีความพิเศษตรงที่
การตักบาตร ชาวบ้านจะมาท าบุญเทียนที่อยู่ในพานที่ทางวัดจัดไว้ให้ เทียนหรือขี้ผึ้งจะหล่อมาเป็นรูปใบโพธิ์ 
น าใบโพธิ์เทียนนี้ไปใส่บาตร จะมีพระเดินบิณฑบาตรขึ้นไปบนยอดเขาที่มีเจดีย์อยู่ด้านบน จากนั้น จะท าการ
หล่อเทียนพรรษาด้วยเทียนรูปใบโพธิ์ที่ชาวบ้านน ามาใส่บาตร ประเพณีนี้จะจัดกันตอนเย็นก่อนวันเข้าพรรษา มี
การแสดงแสง สี เสียง มีร้านค้ามาเปิดขายของมากมายตรงหน้าวัด ชาวบ้านจะมาร่วมท าบุญใส่บาตรเทียนโพธิ์
แน่นวัด ยาวขึ้นไปตามข้ันบันไดเป็นภาพที่สวยงามทุก ๆ ปี  

        ๗ เทศกาลหุ่นโคมไฟ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน "เทศกาลหุ่นโคมไฟ" บริเวณลานมังกรทอง
อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือน าเสนอความงดงามของศิลปะบนโคมไฟ มีการจัดอบรมและประกวด
การประดิษฐ์ประติมากรรมโคมไฟ เพ่ือส่งเสริมช่างฝีมือที่มีทักษะอาชีพการท าหุ่นโคมไฟจ านวนมากขึ้น และ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนชาวจีน จังหวัด
นครสวรรค์ นอกจากนี้ เทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ (Nakhonsawan Lantern Festival) ยังมีประติมากรรม
หุ่นโคมไฟที่ผสานศิลปะ แสง สี ดนตรี ซึ่งยิ่งใหญ่ตระการตาท่ีสุดในภาคเหนือ 

                        ๘ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟขอฝนของชาวอ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์            
ได้ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน เนื่องจากชาวอีสานมาอาศัยอยู่มากกว่า ๘๕ เปอร์เซ็นต์ หลังอพยพเข้ามา              
ตั้งถิ่นฐาน และน าประเพณีบุญบั้งไฟเข้ามาเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๒ และประเพณีต่าง ๆ อย่างเช่น บุญบั้งไฟ                     
ก็ได้น าเข้ามาเผยแผ่ จนได้รับความนิยมมาโดยตลอด และจะท าพิธีก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งมีความเชื่อกันว่า                   
จะท าให้ฝนตกตามฤดูกาล และเป็นสัญญาณที่ดีว่า ฤดูกาลเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว  ชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบล               
แม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จะร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟทุกปี ช่วงเดือนพฤษภาคม 
บริเวณอ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์ เป็นงานประเพณีท่ียิ่งใหญ่และสวยงาม  

     ๙ ประเพณีตักบาตรเทโว งานบุญประเพณีตักบาตรเทโว คือ การตักบาตรเนื ่องในโอกาส     
ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ถือเป็นประเพณีนิยมที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา 
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โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวเป็นประจ าทุกปี บริเวณหน้าพระจุฬามณี
เจดีย์ ยอดเขากบ โดยมีขบวนนางฟ้าเดินน าพระสงฆ์ซึ่งเดินลงมาจากยอดเขากบทางบันได เรียงเป็นแถว   
เพื่อรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู ้มาร่วมท าบุญ นับเป็นการจัดงานบุญประเพณีตามเอกลักษณ์               
ของชุมชนท้องถิ่น เป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

     ๑๐ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ส าคัญของชาวอ าเภอท่าตะโก จัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยชาวอ าเภอท่าตะโกได้สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษามาจ านวนไม่น้อย
กว ่า ๔๐ ป ี ภายในงานม ีการจ ัดตกแต ่งต ้น เท ียนพรรษาเพื ่อน ามาประกวดแข่งข ันกัน การจ ัดงาน              
แห่เทียนพรรษา ประกอบด้วย ขบวนแห่พรรษาที่สวยงาม ยิ่งใหญ่ ภายในขบวนแห่มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ          
การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนการออกร้านจ าหน่ายสินค้า
มากมาย 

     ๑๑ ตามรอยเสด็จประพาสต้น  จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานตามรอยเสด็จประพาสต้น                  
ทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี ณ อ าเภอที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จ
ประพาสต้น จ านวน ๘ แห่ง ได้แก่ ๑. วัดพระปรางค์เหลือง อ าเภอพยุหะคีรี ๒. วัดเกาะหงษ์ อ าเภอเมืองฯ               
๓. วัดหัวดงใต้  อ าเภอเก้าเลี้ยว ๔. วัดเก้าเลี้ ยว อ าเภอเก้าเลี้ ยว ๕. บึงหูกวาง อ าเภอบรรพตพิสัย                    
๖. วัดเขาหน่อ วัดบ้านแดน อ าเภอบรรพตพิสัย ๗. วัดเขาดินใต้ อ าเภอเก้าเลี้ยว และ ๘. วัดศรีสุวรรณ                  
(วัดเขื่อนแดง) อ าเภอเมืองฯ เหตุที่เรียกว่า “ประพาสต้น” นั้น เนื่องจากเมื่อเวลาจะประพาสแล้วไม่อยากให้
ใครรู้ว่าจะเสด็จไป เพื่อใกล้ชิดกับประชาราษฎร์มากข้ึน ในการเสด็จฯ จะทรงเรือมาดเก๋ง ๔ แจว ๑ ล า แต่เรือ
ล าเดียวไม่พอบรรทุกเครื่องครัว จึงทรงซื้อเรือมาดประทุน ๔ แจว ที่แม่น้ าอ้อมแขวง จังหวัดราชบุรี ๑ ล า 
โปรดให้เจ้าหมื่นเสมอใจราช เป็นผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือนั้น เจ้าหมื่นเสมอ ใจราชมีชื่อเรียกว่า “อ้น”                      
จึงทรงด ารัสเรียกเรือล านั้นว่า “เรือตาอ้น” เรียกเร็ว ๆ จึงกลายเสียงเป็น “เรือต้น”  

                 ๑๒ ประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจ าทุกปี               
ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ได้แก่ ชุมชนบ้านหน้าผา อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จะน ากะลาที่เก็บสะสมไว้ตลอดทั้งปี
มาท าความสะอาดและตกแต่งด้วยกระดาษสี ท าเทียนวางไว้กลางกะลา ไม่ใส่ดอกไม้ ธูปเทียนเหมือนกระทง
ทั่วไป เมื่อถึงวันลอยกระทง ชาวบ้านจะน ากระทงกะลาที่เตรียมไว้นับพันใบ มาจุดเทียนและปล่อยลงในแม่น้ า
เจ้าพระยา โดยมีจุดเริ่มตั้งแต่ หน้าศาลเจ้าแม่หน้าผา อ าเภอเมืองนครสวรรค์  ปัจจุบัน จังหวัดนครสวรรค์                
มีสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงที่น่าสนใจ ได้แก่ อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา “พาสาน”              
ตลาดวัฒนธรรม เช่น ตลาดเจ้าค่ะ ตลาดท่าเรือคลองคาง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 

ปฏิทินเทศกาลงานประเพณี จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เดือน กิจกรรม/งานประเพณี 

ตุลาคม 
๒๕๖๓  

-  

พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

- งานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย จังหวัดนครสวรรค์ 

ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

- เทศกาลถือศีลกินเจ ศาลเจ้าหน้าผา (อ าเภอเมืองนครสวรรค์) 
- เทศกาลหุ่นโคมไฟ (อ าเภอเมืองนครสวรรค์) 
- งานอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ชุมแสง (อ าเภอชุมแสง) 
- งานอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่บรรพตพิสัย (อ าเภอบรรพต
พิสัย) 
- งานอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ลาดยาว (อ าเภอลาดยาว) 
- งานอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเล้งบ๊วยเอ๊ีย (อ าเภอเมืองนครสวรรค์) 
- เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก ณ บึงบอระเพ็ด (อ าเภอเมืองนครสวรรค์) 

มกราคม 
๒๕๖๔ 

- งานสืบสานวัฒนธรรมงานบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ขึ้น ๓ ค่ า เดือน ๓                  
ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ (อ าเภอลาดยาว) (เลื่อนการจัดงานออกไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID - ๑๙) 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

- งานส่งเสริมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์ 
- งานสืบสานประเพณีเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ชุมแสง (อ าเภอชุมแสง)  
- งานย้อนรอยเก่าเล่าเรื่องเดิม (อ าเภอตาคลี) 

มีนาคม 
๒๕๖๔ 

- งานประเพณีห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเกยไชย (อ าเภอชุมแสง) 
- งานประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) (อ าเภอ
ชุมแสง) 

เมษายน 
๒๕๖๔ 

- งานประเพณีมหาสงกรานต์เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ประจ าปี ๒๕๖๔  
ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (อ าเภอเมืองนครสวรรค์) 
- งานประเพณีสงกรานต์และงานบุญข้าวแช่ต าบลบางมะฝ่อ (อ าเภอโกรกพระ) 
- งานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง (อ าเภอเมืองนครสวรรค์) 
- งานเปิดฤดูกินตาลและท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนต าบลเกยไชย (อ าเภอชุมแสง) 
- งานสืบสานประเพณีไทด า อ าเภอเก้าเลี้ยว (อ าเภอเก้าเลี้ยว) 
- งานสืบสานงานสงกรานต์บ้านเขาทองและประเพณีจับข้อมือสาว ประจ าปี ๒๕๖๔ 
(อ าเภอพยุหะคีรี) 

พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

- งานประเพณีบุญสลากภัต วัดตากฟ้า พระอารามหลวง (อ าเภอตากฟ้า) 
- งานบุญประเพณีสลากภัตวัดสุคตวราราม ประจ าปี ๒๕๖๔ (อ าเภอเมืองนครสวรรค์) 
- งานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง จังหวัดนครสวรรค์ (อ าเภอเมืองนครสวรรค์) 
- งานประเพณีบุญบั้งไฟ (อ าเภอแม่เปิน) 
 

มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

-  



๘๒ 
 

เดือน กิจกรรม/งานประเพณี 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

- งานตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล เมืองบนทวารวดี ณ โบราณสถานเมืองบน  
(อ าเภอพยุหะคีรี) 
- งานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๔ (อ าเภอท่าตะโก) 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

- งานวันส้มโอและของดีอ าเภอลาดยาว (อ าเภอลาดยาว) 
- นิทรรศการย้อนรอยตามเสด็จ ร.๕ ประพาสต้นฯ บ้านหัวดง ครบ ๑๑๔ ปี (อ าเภอ
เก้าเลี้ยว) 
- งาน ๑๑๔ ปี ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้นดินแดนประวัติศาสตร์
บ้านเขาดิน เพื่อเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ประจ าปี ๒๕๖๓ 
(อ าเภอเก้าเลี้ยว) 
- งานย้อนร าลึก ๑๑๔ ปี เสด็จปฐมชลธี ท่าน้ าอ้อย เมืองพระบาง ตามรอยเส้นทาง
ขบวนเรือพระที่นั่ง ร่วมแต่งไทยฟ้ืนความหลังสมัยนิยม (อ าเภอพยุหะคีรี) 
- งานตามรอยพระยุคลบาทพระพุทธเจ้าหลวง ต าบลตะเคียนเลื่อน (อ าเภอเมือง
นครสวรรค์) 
- งานตามรอยพระยุคลบาทเสด็จประพาสต้น ร.๕ ต าบลนครสวรรค์ตก (อ าเภอเมือง
นครสวรรค์) 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามรอยเสด็จประพาสต้น มณฑล
นครสวรรค์ บ้านแดน – เขาหน่อ (อ าเภอบรรพตพิสัย) 
- งานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น บ้านเก้าเลี้ยว (อ าเภอเก้าเลี้ยว) 
- งานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น บึงหูกวาง (อ าเภอบรรพตพิสัย) 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

- 

 
 

      เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่ส้าคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด  
  
ด้านหัตถกรรม/ช่างฝีมือ 

ล้าดับที่ รายการ ต้าบล อ้าเภอ 
๑ ผ้าฝ้ายทอมือกลุ่มสตรีชุมชนจันเสน จันเสน ตาคลี 
๒ ผลิตภัณฑ์สิงโตเงิน – สิงโตทอง เขาทอง พยุหะคีรี 
๓ ผ้าทอตีนจกบ้านทุ่งแม่น้ าน้อย ลาดยาว ลาดยาว 
๔ ผ้าฝ้ายตากฟ้า สุขส าราญ ตากฟ้า 
๕ ผ้าทอลายขิดชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง 
๖ ผ้าทอมัดหมี่ บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี 
๗ ผ้าทอโป่งแขนง ด่านช้าง บรรพตพิสัย 
๘ ผ้าไหมมัดหมี่ หนองกรด บรรพตพิสัย 
๙ ทอผ้ายกดอกบ้านทุ่งสาคร วังซ่าน แม่วงก์ 

๑๐ ผ้าขาวม้า วังบ่อ หนองบัว 



๘๓ 
 

ล้าดับที่ รายการ ต้าบล อ้าเภอ 
๑๑ ผ้าทอมัดหมี่แม่เปิน แม่เปิน แม่เปิน 
๑๒ จักสานไม้ไผ่ กลางแดด เมืองนครสวรรค์ 
๑๓ ผ้าทอตีนจก บ้านเขาแดง ชุมตาบง ชุมตาบง 
๑๔ จักสานตะกร้าเถาวัลย์ บึงปลาทู บรรพตพิสัย 

 
ด้านอาหาร 

ล้าดับที่ รายการ ต้าบล อ้าเภอ 
๑ ไข่เค็มสมุนไพรว่านสาวหลง ไพศาลี ไพศาลี 
๒ เผือกหอม ท่าตะโก ท่าตะโก 
๓ ขนมเปี๊ยะ พยุหะ พยุหะคีรี 
๔ ชะมุด พยุหะ พยุหะครี ี
๕ ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เกยไชย ชุมแสง 
๖ แกงนอกหม้อ บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย 
๗ ขนมกะทินวลแห้ว บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย 
๘ ลูกชิ้นปลากรายแม่ศจีนลูกชิ้นปลากรายนายหลี ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ 
๙ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบ้านท่าดินแดง บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ 

 
ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี 

ล้าดับที่ รายการ ต้าบล อ้าเภอ 
๑ หุ่นกระบอกแม่เชวง ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ 
๒ ร ากลองยาว ท านบ ท่าตะโก 
๓ ปี่พาทย์ไทย ลาดยาว ลาดยาว 
๔ เพลงฉ่อยแม่ทองใบ จินดา ลาดยาว ลาดยาว 
๕ ร าโทน พยุหะ พยุหะคีรี 
๖ การร้อง ร า เต้น ชาวไทด าต าบล ชุมแสง ชุมแสง 
๗ การเล่นมะคอนไทด า ชุมแสง ชุมแสง 
๘ ร านาฎนารี ศรีตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี 
๙ โขนสดโรงเรียนบ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ 

๑๐ ร าฟ้อนภูไท แม่วงก์ แม่วงก์ 
๑๑ ร ากลองยาว พยุหะ พยุหะคีรี 
๑๒ ระบ าค้างคาว บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ล้าดับที่ รายการ ต้าบล อ้าเภอ 
๑ วัดเขาดินใต้ เขาดิน เก้าเลี้ยว 
๒ วัดถ้ าเนินพระปรางค์ พันลาน ชุมแสง 
๓ โคกปราสาท ดอนคา ท่าตะโก 
๔ วัดเขาหน่อ บ้านแดน บรรพตพิสัย 
๕ โคกเศรษฐีหรือนาไร่นาเดียว โคกเดื่อ ไพศาลี 
๖ ตึกอีกา โคกเดื่อ ไพศาลี 
๗ เมืองอไภยสาวี (เมืองอภัยศาลี) ส าโรงชัย ไพศาลี 
๘ โคกพระยาเผาเข้า ส าโรงชัย ไพศาลี 
๙ วัดกระดีทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ 

๑๐ วัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ 
๑๑ วัดช่องลม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ 
๑๒ วัดบน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ 
๑๓ เมืองพระบาง ปากน้ าโพ เมอืงนครสวรรค์ 
๑๔ วัดเขากบ ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ 
๑๔ เขาบวชนาค ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ 

 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand) : CPOT 

ประเภท ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ระดับที่ได้รับการประเมิน 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ
ทองแดง 

สร้างสรรค ์ ผ้าจันเสน   
(พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 

สร้างสรรค ์ โคมไฟเรือโบราณจักสานไม้ไผ่   
(พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

สร้างสรรค ์ มังกรจากผงไม้  
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  

สร้างสรรค ์ ผ้าฝ้ายทอมือกี่กระตุก 
ลายมังกรนครสวรรค์ 

  
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

สร้างสรรค ์ หัวโขนจิ๋วและเครื่องประดับละคร    
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 
 
 



๘๕ 
 

                  สถิติด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์   
                     ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดนครสวรรค์มีผู ้เยี ่ยมเยือน (นักท่องเที ่ยวรวมกับนักทัศนาจร) 
จ านวน ๙๑๕,๓๓๐ คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยจ านวน ๙๐๐,๘๓๒ คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ
จ านวน ๑๔,๔๙๘ คน รายได้จากการท่องเที่ยวรวม ๑,๗๔๖.๘๐ ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือน
ชาวไทย ๑,๗๒๕.๒๗ ล้านบาท ของรายได้จากผู ้มาเยี ่ยมเยือนทั ้งหมด รายได้จากผู ้มาเยี ่ยมเยือนชาว
ต่างประเทศ ๒๑.๕๑ ล้านบาท ของรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด  
**หมายเหตุ จ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของปี ๒๕๖๓ ตั งแต่เดือน ม.ค. พ.ย.๖๓ เป็นการประมาณ
การยังไม่ผ่านคณะกรรมการรับรอง  
                       ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนครสวรรค์มีผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวรวมกับนักทัศนาจร) 
จ านวน ๑,๙๓๐,๑๗๑ คน เพิ่มขึ ้นร้อยละ ๑.๘๐ จากปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นผู ้เยี ่ยมเยือนชาวไทยจ านวน                   
๑,๘๘๗,๑๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๐เป็นผู้เยี ่ยมเยือนชาวต่างประเทศจ านวน ๔๓,๐๐๓ คน คิดเป็น                 
ร้อยละ ๑.๘๙ รายได้จากการท่องเที่ยวรวม ๓,๙๙๓.๒๓ ล้านบาท เพิ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๓.๓๔                     
โดยเป็นรายได้จากผู ้มาเยี ่ยมเยือนชาวไทย ๓,๙๐๘.๑๗ ล้านบาท คิดเป ็นร้อยละ ๓.๓๓ ของรายได้                       
จากผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด  รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ ๘๕.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๓.๗๔ ของรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด   
                      ส ัญชาต ิของนักท ่องเที ่ยวชาวต่างประเทศที ่พ ักตามสถานที ่พ ักแรม ส ่วนใหญ ่เป ็น                  
ชาวเยอรมัน ชาวจีน ชาวฝรั่งเศส และเดนมาร์ก  เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทย
และต่างประเทศจ านวน ๑,๔๖๒.๕๘ บาทต่อคนต่อวัน แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มจ านวน ๒๙๙.๔๑ บาทต่อคนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๓ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ค่าที่พักจ านวน  
๒๗๐.๘๓  บาทต่อคนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๙ ของค่าใช้จ่ายทั ้งหมด  ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก                 
จ านวน ๒๔๙.๘๖ บาทต่อคนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๔ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง
จ านวน ๑๓๔.๑๗ บาทต่อคนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๘๙  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ค่าพาหนะเดินทาง 
ในจังหวัดจ านวน ๑๓๔.๗๘ บาทต่อคนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๑ ของค่าใช้จ่ายทั ้งหมด  ค่าบริการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดจ านวน ๑๗๗.๗๙ บาทต่อคนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด    
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จ านวน ๘๑.๑๐ บาทต่อคนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๘ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด     
 

        ๒๕)  ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
                     ผู้ประกอบกำรและผู้ผลิตสินค้ำข้ึนทะเบียนกับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
จ ำนวน ๑,๕๐๗ รำย สินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จ ำนวน ๓,๐๑๓ ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทของใช้ 
จ ำนวน ๙๑๘ ผลิตภัณฑ์ อำหำร จ ำนวน ๑,๔๓๖ ผลิตภัณฑ์  ผ้ำและเครื่องแต่งกำยจ ำนวน ๑๔๒ ผลิตภัณฑ์  
ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร จ ำนวน ๔๐๙ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่ม จ ำนวน ๑๐๗ ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์เด่นของ
จังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๖๒ คือ ขนมไดฟูกุ ไส้ถั่วไข่เค็ม จมูกข้ำวกล้องงอก เชวงเรือโบรำณ ผ้ำมัดหมี่ และ
ยำหม่องแม่เพียงใจ  
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

จ านวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ 

ที ่ อ าเภอ จ านวนผู้ผลิต 
จ านวน

ผลิตภัณฑ์ 
๑ เก้ำเลี้ยว ๖๔ ๑๒๕ 
๒ โกรกพระ ๗๒ ๑๖๒ 
๓ ชุมตำลง ๔๓ ๙๖ 
๔ ชุมแสง ๗๙ ๒๓๘ 
๕ ตำกฟ้ำ ๑๖๔ ๑๖๙ 
๖ ตำคลี ๘๗ ๒๒๖ 
๗ ท่ำตะโก ๑๐๗ ๑๘๕ 
๘ บรรพตพิสัย ๙๔ ๑๕๗ 
๙ พยุหะคีรี ๘๑ ๑๖๕ 
๑๐ ไพศำล ี ๘๖ ๑๓๗ 
๑๑ เมอืงฯ ๓๗๙ ๘๒๔ 
๑๒ แม่เปิน ๔๙ ๑๒๑ 
๑๓ แม่วงก ์ ๖๙ ๑๒๙ 
๑๔ ลำดยำว ๑๑๒ ๑๕๘ 
๑๕ หนองบัว ๖๙ ๑๒๑ 

รวมทั งสิ น ๑,๕๐๗ ๓,๐๑๓ 

ที่มำ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ณ มกรำคม ๒๕๖๔ 
 
 
 



๘๗ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมายการพัฒนา 
“นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
    ๑ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
          เป้าหมาย ร้อยละ ๕ (โดยใช้ฐานปี ๒๕๖๐) 
    ๒ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI)   
           เป้าหมาย ในภาพรวมระดับจังหวัดมีความก้าวหน้าไม่มากกว่าล าดับที่ ๕๐ ของประเทศ 
    ๓ ความอุดมสมบูรณ์นคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ป่าไม้  ดิน น้ า ขยะมูลฝอย มลภาวะอากาศ  
           เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    ๔ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
           เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

ประเด็นที่ ๑   สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์ 
                  แนวทางการพัฒนา 
                  ๑.๑     เป็นศนูย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ (Health and Medical Hub)                        
                  ๑.๒     จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต (Education and Training for the future) 

   ๑.๓    ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ (Agriculture and Organic Paradise)                        
         ๑.๔    วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Vehicles and Logistics Center) 
     ๑.๕    ประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข ( Experience Tourism) 
                  ๑.๖     พัฒนาเมืองแห่งดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์ (New Digital Commerce ) 

ประเด็นที่ ๒  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
     แนวทางการพัฒนา 

   ๒.๑    ด้านพัฒนาสุขภาวะ  
         ๒.๒    ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
         ๒.๓    ด้านสร้างสังคมการเรียนรู้และวิถีพอเพียง 
     ๒.๔    ด้านสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
ประเดน็ที่ ๓   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                  แนวทางการพัฒนา 

   ๓.๑    อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
   ๓.๒    จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

         ๓.๓    อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน 
     ๓.๔    พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

    ประเด็นที่ ๔ เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
             แนวทางการพัฒนา 

        ๔.๑   การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        ๔.๒  การบริการประชาชนและประสิทธภาพภาครัฐ 


