บทที่ 1
สภาพทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์
ภูมิหลัง
จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีปรากฏชื่อ
ในศิลาจารึกเรียกว่า “เมืองพระบาง” เป็นเมืองหน้าด่านสําคัญในการทําศึกสงครามมาทุกสมัย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
กรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาขาด (เขาฤาษี) จรดวัดหัวเมือง (วัดนครสวรรค์)
ยังมีเชิงเทินดินเป็นแนวปรากฏอยู่ เมืองพระบาง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองชอนตะวัน” เพราะตัวเมืองตั้งอยู่
บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา และหันหน้าเมืองไปทางแม่น้ําซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ทําให้แสงอาทิตย์ส่องเข้า
หน้าเมืองตลอดเวลาแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นชื่อ “เมืองนครสวรรค์” เพื่อเป็นศุภนิมิตอันดี
นครสวรรค์มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาแต่เดิมว่า “ปากน้ําโพ” โดยปรากฏเรียกกันมาตั้งแต่ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา ตามประวัติศาสตร์ในคราวที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งสมัยสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ กองทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยาได้ยกไปรับทัพข้าศึกที่ปากน้ําโพ แต่ต้านทัพข้าศึกไม่ไหวจึงล่าถอยกลับไป
ที่มาของคําว่า “ปากน้ําโพ” สันนิษฐานได้ 2 ประการคือ อาจมาจากคําว่า
“ปากน้ําโผล่” เพราะเป็นที่ปากแม่น้ําปิง วัง ยม และน่าน ไหลมารวมกันเป็นต้นกําเนิด
แม่น้ําเจ้าพระยา หรืออีกประการหนึ่งคือ มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่ตรงปากน้ําในบริเวณ
วัดโพธิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อกวนอูในปัจจุบัน จึงเรียกกันว่า
“ปากน้ําโพธิ์” ก็อาจเป็นได้
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ได้ทรงนําพระพุทธรูปชื่อ “พระบาง” ไปคืนให้เมืองเวียงจันทร์แต่
ติดศึกพม่าต้องเอาพระพุทธรูปพระบางมาค้างไว้ที่เมืองนี้ ต่อมา
ไทยรบกับพม่าและปราบหัวเมืองฝ่ายเหนือที่แข็งเมืองยกมาตีกรุง
ศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงเทพฯ กองทัพไทยได้ยกเคลื่อนที่ขึ้นมาและเลือกนครสวรรค์ (ที่เคย
เป็นโรงทหารเก่าหลังโรงเหล้าเก่า) เป็นที่ตั้งทัพหลวงแล้วดัดแปลงขุดคูประตูหอรบจากตะวันตก
ตลาดสะพานดําไปบ้านสันคูไปถึงทุ่งสันคู เดี๋ยวนี้ยังปรากฏแนวคูอยู่
เมื่อข้าศึกยกลงมาจากทุ่งหนองเบน หนองสังข์ สลกบาตร และตะวันออกเฉียงใต้ของลาดยาวมาเหนือทุ่งสันคู เมื่อ
ฤดูแล้งเป็นที่ดอนขาดน้ํา ถ้าฝนตกน้ําก็หลากเข้ามาอย่างแรงท่วมข้าศึกไทยยกทัพตีตลบหลัง พม่าวิ่งหนีผ่านช่อง
เขานี้จึงได้ชื่อว่า ช่องเขาขาด มาจนบัดนี้
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ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต การแบ่งการปกครอง
ที่ตั้ง
ที่ตั้งเฉพาะ จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 15 องศา 40 ลิบดาเหนือ กับละติจูด 16 องศา
10 ลิบดาเหนือ และระหว่างลองจิจูด 99 องศา 5 ลิบดาตะวันออก กับลองจิจูด 100 องศา 50 ลิบดาตะวันออก
อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยเหนือเส้นศูนย์สูตร ค่อนไปซีกโลกด้านตะวันออก
ที่ตั้งสัมพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
คาบเกี่ยวระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือโดยทางรถยนต์เป็น
ระยะทาง 237 กิโลเมตร ทางรถไฟเป็นระยะทาง 250 กิโลเมตร
ขนาด
จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ประมาณ 9,597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร่
รูปร่าง
มีลักษณะเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกกับทิศตะวันออก รูปร่างคล้าย ๆ กับผีเสื้อกางปีกบิน
อาณาเขต
จังหวัดนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอําเภอบางมูลนาก อําเภอโพทะเล อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
และอําเภอปางศิลาทอง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
ทิศใต้
ติดต่อกับอําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอสว่างอารมณ์ และอําเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอเมืองชัยนาท อําเภอสรรพยา และอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อําเภอบ้านหมี่ อําเภอหนองม่วง และอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบึงสามพัน และอําเภอชนแดน จังหวดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
อําเภอสว่างอารมณ์ และอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
การแบ่งการปกครอง
จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
- อําเภอ
15 อําเภอ
- ตําบล
128 ตําบล
- หมู่บ้าน
1,431 หมู่บ้าน
- เทศบาลนคร
1 แห่ง
- เทศบาลเมือง
2 แห่ง
- เทศบาลตําบล
17 แห่ง
- องค์การบริหารส่วนตําบล
122 แห่ง
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ประชากร
จังหวัดนครสวรรค์มีประชากร จํานวน 1,073,575 คน
จําแนกเป็น
ชาย 526,042 คน
หญิง 547,533 คน
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 112 คนต่อตารางกิโลเมตร
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
http://www.dopa.go.th
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
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จังหวัดนครสวรรค์มี 15 อําเภอ ประกอบด้วย
1. อําเภอเมืองนครสวรรค์
2. อําเภอโกรกพระ
3. อําเภอชุมแสง
4. อําเภอหนองบัว
5. อําเภอบรรพตพิสัย
6. อําเภอตาคลี
7. อําเภอท่าตะโก
8. อําเภอพยุหะคีรี
9. อําเภอลาดยาว
10. อําเภอไพศาลี
11. อําเภอตากฟ้า
12. อําเภอเก้าเลี้ยว
13. อําเภอแม่วงก์
14. อําเภอแม่เปิน
15. อําเภอชุมตาบง
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ระยะทางภายในจังหวัดนครสวรรค์
1. อําเภอโกรกพระ
16 กิโลเมตร
2. อําเภอชุมแสง
39 กิโลเมตร
3. อําเภอหนองบัว
70 กิโลเมตร
4. อําเภอบรรพตพิสัย 45 กิโลเมตร
5. อําเภอตาคลี
68 กิโลเมตร
6. อําเภอท่าตะโก
48 กิโลเมตร
7. อําเภอพยุหะคีรี
28 กิโลเมตร
8. อําเภอลาดยาว
40 กิโลเมตร
9. อําเภอไพศาลี
76 กิโลเมตร
10. อําเภอตากฟ้า
71 กิโลเมตร
11. อําเภอเก้าเลี้ยว
22 กิโลเมตร
12. อําเภอแม่วงก์
90 กิโลเมตร
13. อําเภอแม่เปิน
75 กิโลเมตร
14. อําเภอชุมตาบง
73 กิโลเมตร

คําขวัญจังหวัดนครสวรรค์
“เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ําโพ”
ตราประจําจังหวัด รูปวิมาน
หมายถึง ตามคติทางศาสนาที่เชื่อถือกันมาว่าบนสวรรค์นั้นเป็นที่อยู่ของ
เหล่าเทพทั้งหลาย และผู้มีบุญมากเท่านั้นจึงจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์
มีวิมานเป็นที่สถิตอย่างสุขสบาย เมื่อจังหวัดนี้ชื่อว่า นครสวรรค์ แปลว่า
เมืองของชาวสวรรค์ จึงได้นําเอา วิมาน มาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
จังหวัดนครสวรรค์ ใช้อักษรย่อว่า นว
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ดอกเสลา ดอกไม้ประจําจังหวัด
ต้นไม้ประจําจังหวัด
ชื่อพรรณไม้ เสลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia loudonii

ที่มา : http://61.19.192.250/nsinfo/GeneralData

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ราบประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด
เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําโดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมือง
นครสวรรค์, อําเภอบรรพตพิสัย, อําเภอชุมแสง, อําเภอท่าตะโก, อําเภอโกรกพระและอําเภอพยุหะคีรี มีแม่น้ําสาย
สําคัญคือ แม่น้ําปิง แม่น้ํายม และแม่น้ําน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพระยา ไหลผ่านช่วงกลางของจังหวัด
และแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็นด้านตะวันออกและตะวันตก
สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตก (เขตอําเภอลาดยาว, อําเภอแม่วงก์, อําเภอแม่เปินและอําเภอชุมตาบง)
มีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบในเขตอําเภอลาดยาว อําเภอแม่วงก์ อําเภอแม่เปิน และอําเภอชุมตาบง พื้นที่
ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของจังหวัดอุทัยธานี ส่วนทางใต้ของอําเภอแม่วงก์
ส่วนบนของอําเภอแม่วงก์และอําเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกับป่าทึบของจังหวัดตาก ที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่
นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี
สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันออก (เขตอําเภอหนองบัว, อําเภอไพศาลี, อําเภอตากฟ้าและอําเภอตาคลี)
มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่นยกตัวขึ้นจากตอนกลางของจังหวัด สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 50-150 เมตร
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครสวรรค์มีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะแอ่งกระทะหรือผีเสื้อกางปีกบิน โดย
พื้นที่ตอนกลางของจังหวัดเป็นแอ่งต่ําของที่ราบน้ําท่วมถึง สูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 22 เมตร แต่บริเวณทาง
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมีระดับค่อยๆสูงขึ้นๆ โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกสุดของอําเภอแม่วงก์ พื้นที่มี
ระดับสูงมากถึง 1,780 เมตร
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ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกได้เป็น 4 เขตย่อย คือ
1. เขตภูเขาสูงด้านทิศตะวันตก อยู่ทางด้านตะวันตกของอําเภอแม่วงก์ เป็นต้นกําเนิดของลําน้ําแม่วงก์
และแม่น้ําสะแกกรัง บริเวณนี้เป็นแหล่งพื้นที่เดียวของจังหวัดที่ยังมีสภาพป่าดงดิบที่คงเหลืออยู่เพราะเป็นที่สูงและ
เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่วงก์-แม่เปิน ภูเขาสําคัญในเขตนี้ คือ เขาชนกัน มีลําน้ําแม่วงก์ตัดผ่านช่องเขาใน
ลักษณะร่องน้ํา (Water gap) เนื่องจากเขตนี้เป็นที่สูงและภูเขา จึงมีประชากรอาศัยอยู่น้อย
2. เขตที่ราบเนินตะกอนรูปพัด อยู่ในอําเภอลาดยาว เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างลาดเทจากที่สูงทางตะวันตก
มาทางตะวันออก จึงทําให้ชุมชนลาดยาวประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมเป็นประจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อป่าในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติถูกทําลายไป ทําให้สภาวะน้ําท่วมมีความรุนแรงมากขึ้น พื้นที่บริเวณนี้ปัจจุบันมีการปลูกพืชไร่
เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง แต่พื้นที่ราบต่ําใช้ทํานา ประชากรอาศัยหนาแน่นเป็นหย่อมๆ แถบบริเวณลุ่มน้ํา
3. เขตที่ราบขั้นบันไดทางตะวันออก เป็นขอบเขตของที่ราบขั้นบันได ซึ่งต่อเนื่องมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่มีภูเขาซึ่งผ่านการสึกกร่อนมาก ทําให้ภูเขาที่เหลืออยู่มีระดับสูงไม่มากนัก ประกอบกับพื้นที่สูงๆ ต่ําๆ เป็น
ลอนคลื่น ทําให้ประชากรตั้งถิ่นฐานกระจายเป็นหย่อมๆ นอกจากการทํานาในพื้นที่ราบลุ่มแล้ว เขตนี้นับว่ามีความ
สําคัญมากในการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่วเขียวผิวมัน อ้อย ฝ้ายและมันสําปะหลัง เนื่องจากพื้นที่
ค่อนข้างสูงและขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกแม้ว่าบางแห่งจะมีคลองชลประทานช่วยบ้างก็ตาม เช่น อําเภอตาคลี
ดังนั้น ประชากรจึงไม่ค่อยหนาแน่นนัก
4. เขตพื้นที่ราบตอนกลาง คือ พื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําปิง และแม่น้ําน่าน มีพื้นที่
ครอบคลุมอาณาเขตกว้างขวางมากกว่าทุกเขต มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การทํานา ดังนั้น เขตนี้จึงเป็นแหล่งผลิตข้าวเด่นกว่าเขตอื่นๆ ส่วนพืชไร่ก็มีการปลูกร่วมด้วยใน
พื้นที่ระดับสูงขึ้น เช่น อ้อย ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่วเขียวผิวมัน เป็นต้น
จากสภาพที่ราบลุ่มดังกล่าวทําให้เกิดแหล่งน้ําสําคัญ เนื่องจากตอนกลางของจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่
แอ่งน้ํา จึงเป็นที่รองรับลําน้ําจากหลายสายที่ไหลผ่านมารวมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ํา
เจ้าพระยา ซึ่งเป็นสายน้ําสําคัญที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งบึงบอระเพ็ดที่เป็นบึงน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 132,737 ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ
มีลักษณะร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นเด่นชัด ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมาสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่
ในช่วงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม ได้รับอิทธิพลความเย็นมาจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนธันวาคมมีอากาศหนาว
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ําฝนในแต่ละปี หากปีใดปริมาณน้ําฝนมากกว่า
1,200 ม.ม. ต่อปี จะเกิดปัญหาน้ําท่วม ถ้าปริมาณน้ําฝนต่ํากว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี จะประสบปัญหาฝนแล้ง
นาข้าวเสียหาย ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะหรือผีเสื้อกางปีกบิน
ที่มา : http://www.dekconwan.com/smf/index.php?topic=29.0
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ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา
จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ถือครองทําการเกษตรประมาณ 3,953,986 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.9 ของพื้นที่
ทั้งจังหวัด เนื้อที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 8.8 พื้นที่นอกการเกษตรและอื่นๆ ร้อยละ 25.3
แหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือ แม่น้ําปิง แม่น้ําน่าน แม่น้ําเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด มีโครงการ
ชลประทานทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อเก็บกักน้ําไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูกและเพื่อการอุปโภค
บริโภค
ดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์เป็นแอ่งตรงกลาง ยกตัวสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก
ดินที่เกิดขึ้นจากวัตถุต้นกําเนิดในลักษณะหรือสภาพพื้นที่ประเภทต่าง ๆ กัน ซึ่งพอจะแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท คือ
1. ที่ราบน้ําท่วมถึง (Flood Plain) เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนกลางของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผล
จากการไหลของน้ํา ตะกอนที่มีเนื้อหยาบจะอยู่ใกล้ลําน้ํา ทําให้เกิดสันริมน้ํา ตะกอนเนื้อละเอียดถูกพัดพาไปในที่
ลุ่ม (River Basin) ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ในการทํานาและปลูกไม้ผลต่างๆ
ในบริเวณสันริมน้ํา
2. ลานตะพักลําน้ํากลางเก่ากลางใหม่ (Semi-Recent Terrace) เป็นพื้นที่ที่มีอายุมากกว่า อยู่สูงกว่าและ
ไกลจากแม่น้ํามากกว่าบริเวณที่ราบน้ําท่วมถึง น้ําจากแม่น้ําท่วมไม่ถึงพบเป็นบริเวณกว้างทางตอนเหนือของ
อําเภอบรรพตพิสัย อําเภอท่าตะโก ทางทิศตะวันออกของอําเภอหนองบัว และบริเวณตอนกลางของอําเภอลาดยาว
ดินบริเวณนี้จึงมีวัตถุต้นกําเนิดมาจากตะกอนที่มีเนื้อละเอียดหรือปานกลางพื้นที่บริเวณนี้ใช้ประโยชน์ในการทํานา
ในที่ลุ่มและปลูกพืชไร่บนที่ดอน
3. ลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา (Low Terrace) เป็นบริเวณที่มีอายุมากกว่าที่ราบน้ําท่วมถึงและลานตะพัก
น้ํากลางเก่ากลางใหม่ ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการทํานา ซึ่งบางบริเวณเปลี่ยนสภาพมาจากป่าแดง และบางส่วนที่
ยังคงเป็นสภาพป่าแดงที่เสื่อมโทรมอยู่พบในเขตอําเภอหนองบัว อําเภอไพศาลี
4. ลานตะพักน้ําระดับสูง (High Terrace) เป็นบริเวณที่เกิดจากการทับถมของตะกอนจากลําน้ําเก่าที่มี
อายุมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอหนองบัว และอําเภอไพศาลี การระบายน้ําดีอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ความ
อุดมสมบูรณ์ต่ํา ในปัจจุบันถูกใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ เป็นป่าเสื่อมโทรมและที่รกร้าง
5. เนินตะกอนรูปพัดติดต่อกัน (Coalescing Fans) เกิดจากน้ําของลําห้วย และลําธารต่างๆ ที่พัดพาเอา
ตะกอนมาทับถม ในบริเวณปากทางของหุบเขาต่าง ๆ พบเป็นบริเวณกว้างทางด้านทิศตะวันตกของอําเภอลาดยาว
ซึ่งมีเทือกเขาสูงและลําห้วยมากลักษณะของดินส่วนใหญ่เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดิน
ร่วนเหนียวปนกรวด มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา ปัจจุบันถูกใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่และ
บางส่วนเป็นป่า
6. ลานตะพักปูนมาร์ล (Marl Terrace) พบเป็นบริเวณกว้าง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด
นครสวรรค์ บริเวณเขตอําเภอตาคลี อําเภอตากฟ้า ลักษณะดินมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียว ดินร่วน
ดินเหนียวปนกรวดหิน การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์สูง ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่
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7. พื้นที่ผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน (Dissected Erosion Surface) บริเวณนี้มีการรับพื้นที่ให้ราบ
เรียบลงโดยการชะล้างพังทลายของหินพื้นฐานต่างๆ ลักษณะของดินมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียว ดินร่วน
ดินเหนียวปนกรวดหิน การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางถึงสูง ปัจจุบันถูกใช้ประโยชน์ในการปลูก
พืชไร่
8. ภูเขา (Mountain) เป็นบริเวณที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 พบมากทางด้านทิศตะวันตกของ
จังหวัด เขตติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตาก ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่ดินบริเวณนี้เนื้อดินมี
ลักษณะเป็นดินร่วน ดินเหนียวและดินเหนียวที่มีการระบายน้ําดี ในปัจจุบันมีบางส่วนยังคงสภาพเป็นป่าไม้ ซึ่งมี
ลักษณะหินโผล่อยู่โดยทั่วไปและบางส่วนถูกบุกรุกทําลายใช้เพาะปลูกพืชไร่
น้ํา
ทรัพยากรน้ําของจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาจากแหล่งที่สําคัญๆ 3 แหล่ง คือ แหล่งน้ําผิวดิน แหล่งน้ําใต้ดิน
และแหล่งน้ําชลประทาน ดังนี้
1. แหล่งน้ําผิวดิน
แหล่งน้ําผิวดิน ได้แก่น้ําในแม่น้ําและลําห้วยลําคลองสายต่างๆ ซึ่งมีต้นกําเนิดจากภูเขาทางด้านทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตกของจังหวัด มีต้นกําเนิดจากที่อื่นแล้วไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ําสายใหญ่ที่มี
ประโยชน์และมีความสําคัญต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชากร ได้แก่ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําปิง แม่น้ํายม
และแม่น้ําน่าน นอกนั้นเป็นลําน้ําสายเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น้ําดังกล่าวเกือบทั้งสิน ดังนี้ แหล่งน้ําผิวดินใน
จังหวัดนครสวรรค์ที่สําคัญ ๆ จึงได้แก่
(1) แม่น้ําเจ้าพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ําปิงและแม่น้ําน่านที่บริเวณปากน้ําโพ ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ แล้วไหลลงทางทิศใต้สู่ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้ และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย เป็นแม่น้ํา
สายสําคัญที่มีประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตร การคมนาคม และการอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของบริเวณ
ริมสองฝั่งแม่น้ํามาเป็นเวลาช้านานแล้ว และยังเป็นแหล่งประมงน้ําจืดที่สําคัญอีกด้วย
(2) แม่น้ําปิง เป็นลําน้ําสายใหญ่ที่มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผ่านท้องที่อําเภอบรรพต
พิสัย อําเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ําน่านเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณตําบลปากน้ําโพ เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ
ที่สําคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค ของประชากรบริเวณสองฝั่งแม่น้ํา
(3) แม่น้ําน่าน เป็นลําน้ําสายใหญ่ มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ํา จังหวัดน่าน ไหลผ่านจังหวัด
สําคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผ่านท้องที่อําเภอชุมแสงเข้าอําเภอเมืองนครสวรรค์ ก่อนมาบรรจบกับแม่น้ําปิง
ที่ตําบลปากน้ําโพ เป็นแหล่งน้ําที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตร การคมนาคม การอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกัน
(4) แม่น้ํายม ต้นกําเนิดเกิดจากเทือกเขาในจังหวัดแพร่ ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยและจังหวัด
กําแพงเพชรในภาคเหนือลงมาจนบรรจบกับแม่น้ําน่านที่ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง สามารถใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร และการอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสองฝั่งแม่น้ําได้เป็นอย่างดีอีกส่วนหนึ่ง
(5) ลําน้ําแม่วงก์ ต้นกําเนิดจากเทือกเขาสูงในเขตจังหวัดตาก ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
นครสวรรค์ ไหลผ่านท้องที่อําเภอลาดยาว เป็นแม่น้ําวังม้าแล้วไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นลํา
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น้ําที่มีน้ําไหลผ่านตลอดทั้งปี สามารถให้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกได้ดี และอาจมีปริมาณน้ําเกินความต้องการ
ในฤดูฝน ซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมได้
(6) คลองโพธิ์ ต้นกําเนิดจากเทือกเขาสูงในท้องที่อําเภอลาดยาวทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด
แล้วไหลเลียบเขตจังหวัดมารวมกับลําน้ําแม่วงก์ ในเขตบริเวณอําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นลําน้ําที่มี
น้ําไหลผ่านตลอดทั้งปี ใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค
(7) คลองบางไผ่-บางประมุง แยกจากแม่น้ําปิงที่อําเภอบรรพตพิสัย ผ่านตําบลท่าซุด ออกแม่น้ํา
เจ้าพระยาที่ตําบลบางมะฝ่อ อําเภอโกรกพระ
(8) บึงบอระเพ็ด เป็นบึงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอาณาเขตครอบคลุม 3 อําเภอ ของ
จังหวัดนครสวรรค์ คือ อําเภอเมืองนครสวรรค์ อําเภอชุมแสง และอําเภอท่าตะโก มีเนื้อที่ประมาณ 32,737 ไร่
56 ตารางวา
สําหรับคลองอื่นๆ ที่มีน้ําไหลตลอดปี น้ําจะมีมากเกินไปจนเกิดความเสียหายในฤดูฝนและน้ําน้อยเกิน
ไปในฤดูแล้งจนไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่คลองเกรียงไกรและคลองเกษมในท้องที่อําเภอเมือง
นครสวรรค์ และอําเภอชุมแสงซึ่งไหลลงสู่แม่น้ําน่าน คลองบอน คลองท่าตะโก และคลองเจ็ดดง ในท้องที่อําเภอ
ท่าตะโก ไหลลงสู่บึงบอระเพ็ด เป็นต้น แต่ทั้งนี้ลําคลองต่าง ๆ เหล่านี้จะให้ประโยชน์ในด้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ปลาที่สําคัญในจังหวัดนครสวรรค์
นอกจากลําน้ําสายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ยังมีแหล่งน้ําผิวเดิน ในลักษณะเป็น
บึงและหนองน้ําอีกหลายแห่งในบริเวณที่ราบลุ่มน้ําต่ําตอนกลางของจังหวัด ที่มีขนาดใหญ่ได้แก่ บึงเสนาท แหล่ง
น้ําดังกล่าวมีคุณประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกน้อย ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการอุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตว์ และเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําในธรรมชาติที่สําคัญ
2. แหล่งน้ําใต้ดิน
การพิจารณาแหล่งน้ําใต้ดินของจังหวัดนครสวรรค์ ต้องดูจากข้อมูลแหล่งน้ําบาดาลในกรวดทรายที่ราบ
ลุ่ม หรือที่ลุ่มหลากตะกอนของภาคเหนือ ประกอบด้วยชั้นดินเหนียวสลับดินทรายจากแม่น้ําปิง แม่น้ําน่าน ในลุ่ม
น้ําแคบๆ ขนานไปกับสายลําน้ํากว้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ
ส่วนแรกอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งพบชั้นของน้ํา น้ําขั้นแรกอยู่ลึกประมาณ 20 เมตร
จากผิวดินชั้นสอง 30–40 เมตร ชั้นสาม 60–70 เมตร จากผิวดิน และอาจพบอยู่ลึกถึง 120 เมตร จากผิวดิน
ชั้นหินที่รองรับข้างใต้เป็นหินพวก Andesite, Linestone, Phyllite, Rhyolite
ส่วนที่สองอยู่ใต้บึงบอระเพ็ด หรือบริเวณตั้งแต่ตําบลปากน้ําโพ ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค์ลงมา
พบชั้นน้ําชั้นแรกอยู่ลึกประมาณ 15 เมตร จากผิวดิน ชั้นที่สองประมาณ 33 เมตร จากผิวดิน หินที่รองรับข้างใต้
ได้แก่หินแปร เช่น หินชนวน (Slate) พบความเค็มของน้ําที่อําเภอชุมแสง ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินคาดคะเนว่า
อาจะเกิดจากการทําเหมืองแร่ยิปซัม
แหล่งน้ําบาดาลในภาคเหนือ เป็นแหล่งน้ําบาดาลที่เป็นหินร่วน โดยเฉพาะที่ดินแถบบริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ํายม และแม่น้ําน่าน (อุตรดิตถ์-นครสวรรค์ ตามลักษณะของอุทกธรณีวิทยา จัดอยู่ในแอ่งเจ้าพระยาตอนบน
สภาพแหล่งน้ําบาดาลที่เป็นหินร่วน บริเวณดังกล่าวให้น้ํามาก)
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แหล่งน้ําใต้ดินในจังหวัดนครสรรค์ ไม่สามารถระบุข้อมูลที่ถูกต้องได้ว่ามีจํานวนมากน้อยเพียงใด
เพราะว่าไม่มีการสํารวจอย่างจริงจัง มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการขุดเจาะเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการใช้เพื่อการเกษตร ขณะเดียวกันก็มีการขุดเจาะเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกร
อีกด้วย และล่าสุดก็มีการขุดเจาะบ่อบาดาลระดับตื้น (บ่อตอก) โดยความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร
อีก 2,900 บ่อ ในเขตอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ตามนโยบายการรณรงค์ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลด
ปัญหาด้านตลาดข้าว และปัญหาการขาดแคลนน้ํา
3. แหล่งน้ําชลประทาน
แหล่งน้ําชลประทานของจังหวัดนครสวรรค์ได้มาจากโครงการชลประทานของกรมชลประทาน
ประกอบด้วยโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง โดยกรมชลประทานมีหน้าที่ในการจัดหาและส่งน้ํา เพื่อการอุปโภค
บริโภค และบรรเทาอุทกภัย
ลักษณะโครงการชลประทาน มีทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ําและเหมืองฝาย พื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น
890,163 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.83 ของเนื้อที่จังหวัดหรือร้อยละ 20.42 ของพื้นที่การเกษตรของจังหวัด
การชลประทานของจังหวัดนครสวรรค์คือ การส่งน้ําเพื่อการทํานาข้าวเป็นส่วนใหญ่ ที่ตั้งโครงการชลประทาน
กระจายอยู่ตามอําเภอต่าง ๆ และมีความหนาแน่นบริเวณใกล้แม่น้ําสายสําคัญ คือ แม่น้ําปิง แม่น้ําน่าน และแม่น้ํา
เจ้าพระยา
ป่าไม้
จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 1,039,814 ไร่ แยกเป็น ป่าชุมชน 369,403 ไร่ ป่าเศรษฐกิจ
390,931 ไร่ และป่าอนุรักษ์ 279,480 ไร่
สํานักงานคณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จําแนกที่ดินในจังหวัดนครสวรรค์ไว้เป็น
ป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวนทั้งสิ้น 6 ป่า และทางราชการได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จํานวน 6 ป่า ได้แก่ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ป่าดงยาง-ห้วยพลับ ป่าเขาสูงและป่าเขาพระ ป่าเขาสนามชัย ป่าเขา
หลวง และป่าเขาคอก ป่าเขาโลม และป่าเขาสอยดาว ชนิดของป่าจําแนกออกเป็นป่าดิบเขา ดิบแล้ง เต็งรัง
และป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีพันธุ์ไม้ที่สําคัญหลายชนิด เช่น ไม้ยาง ตะเคียน กระบาก เสลา พะยอม มะค่าโมง
สมอพิเภก แดง เต็ง รัง เหียง พลวง สัก เป็นต้น
แร่ธาตุ
จากสภาพธรณีวิทยาที่พบในบริเวณที่หินมีอายุเก่าแก่มากของจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นทิวเขาส่วนใหญ่
ทางทิศตะวันตก แร่ต่างๆ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะจํากัดอยู่เฉพาะในทิวเขาทางทิศตะวันตกของจังหวัด
และมีแร่กระจัดกระจายอยู่ทางตอนกลาง และทางทิศตะวันออกบ้าง
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แหล่งแร่เศรษฐกิจที่พบแล้วในจังหวัดนครสวรรค์ มีดังนี้
แร่ยิปซัม (Gypsum) พบที่อําเภอหนองบัว ลักษณะการใช้แร่ยิปซัมถูกนําไปใช้เพื่อการผลิต
ปูนซีเมนต์ (Portland Cement) เป็นส่วนใหญ่ แผ่นยิปซัมอัด (Gypsum Board)
แร่เหล็ก (Iron) พบที่ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี (ทําการผลิตแล้ว) และเขาบ่อเหล็ก-เขาบ่อแก้ว
อําเภอพยุหะคีรี การผลิตแร่เหล็กในจังหวัดมีปริมาณลดลงในปัจจุบัน
หินอ่อน (Marble) พบที่อําเภอบรรพตพิสัย การผลิตหินอ่อนในจังหวัดเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
หินแกรนิต (Granite) พบที่อําเภอบรรพตพิสัย การผลิตหินแกรนิตในจังหวัดนครสวรรค์ มีการผลิต
ลักษณะการใช้เช่นเดียวกับหินอ่อน คือ นําไปใช้ประดับอาคารและที่อยู่อาศัย
ดินมาร์ล (Marl) หรือดินสอพอง พบที่อําเภอตาคลี
หินปูน (Limestone) กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัด จังหวัดนครสรรค์เป็นแหล่งผลิตหินปูนแหล่งเดียว
ของภาคเหนือ ลักษณะการใช้ส่วนใหญ่หินปูนถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
นําแร่หินปูนไปใช้คือ อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมแคลเชี่ยมคาร์ไบด์ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และ
อุตสาหกรรมปูนขาว
ทราย (Sand) มีอยู่ทั่วไปตามบริเวณลุ่มแม่น้ําปิง
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

สภาพทางเศรษฐกิจ
จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2552 จังหวัดนครสวรรค์มี
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปี 78,541 ล้านบาท มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว (Percapita GPP) 68,263 บาท
ต่อปี อยู่ในลําดับที่ 7 ของภาคเหนือ และเป็นลําดับที่ 44 ของประเทศ
การประมง
แหล่งประมงน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ บึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่ประมาณ 132,737 ไร่ และยังมีแม่น้ําสองสาย
ที่สําคัญ คือ แม่น้ําปิง (เป็นพื้นที่ที่ทําการประมงน้ําจืด ประมาณ 209,867 ไร่ ปริมาณสัตว์น้ําที่จับได้จาก แหล่งน้ํา
แม่น้ําปิงรวมกับแม่น้ําวัง) และแม่น้ําน่าน (แม่น้ําน่านรวมกับแม่น้ํายม) ไหลมารวมที่บริเวณปากน้ําโพ ซึ่งเป็นจุด
เริ่มต้นของแม่น้ําเจ้าพระยา นอกจากนี้ ยังมีแหล่งน้ําต่าง ๆ เช่น ลําคลอง หนอง บึง มีผลผลิตธรรมชาติประมาณ
4,500-5,000 ตันต่อปี มูลค่าประมาณ 422 ล้านบาท
การอุตสาหกรรม
สําหรับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครสวรรค์มีการประกอบการทั้งสิ้น 1,349 แห่ง เงินลงทุนทั้งสิ้น
42,959,685,720 บาท
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
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การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร
จังหวัดนครสวรรค์เป็นประตูสู่ภาคเหนือ มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถไฟ มีทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงจังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทําให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด จังหวัดใกล้เคียงและ
กรุงเทพมหานครเป็นไปโดยสะดวก สําหรับการสื่อสาร ในปี 2552 มีเลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) 77,619 เลขหมาย และบริษัทสัมปทาน 24,268 เลขหมาย ประชาชนที่อายุ 6 ปีขึ้นไปมีโทรศัพท์
มือถือ 601,089 คน มีการใช้คอมพิวเตอร์ 257,269 คน และใช้อินเทอร์เน็ต 165,006 คน
ทางด้านไปรษณียภัณฑ์ ในปี 2552 มีการขนส่งไปรษณียภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 6,322,302 ฉบับ/ชิ้น มีที่ทําการ
ไปรษณีย์โทรเลขทั้งสิ้น 19 แห่ง (ไม่รวมไปรษณีย์เอกชน) กระจายอยู่ในทุกอําเภอ ยกเว้น อําเภอแม่วงก์
อําเภอแม่เปิน และอําเภอชุมตาบง

การสาธารณูปโภค
ด้านการไฟฟ้า
การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าภายในจังหวัด เป็นหน้าที่ของสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครสวรรค์ (กฟน.3) และมีการใช้กระแสไฟฟ้าภายในจังหวัดนครสวรรค์ ในปี 2552 จํานวน 946,568,225.46
ยูนิต จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 285,552 ราย
ด้านการประปา
ในปี 2552 การประปาจังหวัดนครสวรรค์ มีกําลังการผลิตรวม ทั้งสิ้น 44,184,400 ลูกบาศก์เมตร
มีการใช้น้ําประปา 33,794,868 ลูกบาศก์เมตร จํานวนผู้ใช้น้ําประปา 81,565 ราย

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
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งานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานประเพณี
วัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นมรดกเก่าแก่ที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีปรากฏชัดเจน วิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาถึง
ปัจจุบัน และเนื่องจากประชากรของชาวจังหวัดนครสวรรค์มีหลายเชื้อชาติ ประเพณีต่างๆ ที่สืบทอดจึงมีแบบอย่าง
ตามเชื้อชาตินั้นๆ และนํามาผสมกลมกลืนกันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดที่น่าสนใจมี ดังนี้
ประเพณีตรุษจีน
ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 1 ตามปฏิทินจีนเป็นประเพณีเกี่ยวกับการไหว้เจ้าบรรพบุรุษของคน
ไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในเมืองนครสวรรค์ มีกิจกรรมการแสดงหลายอย่าง เช่น การแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ําโพ
แห่มังกรทอง เชิดสิงโต
เทศกาลตรุษจีนซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีนจัดเป็นพิธีที่สําคัญมากเพราะ ไม่เพียงแต่เป็นการ
เฉลิมฉลองการเริ่มศักราชใหม่พร้อมๆ กับการเริ่มงานใหม่เท่านั้นหากยังเป็นช่วงเวลาของการบูชาเทพเจ้า เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลในปีที่ใกล้มาถึงด้วย เทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากจะมีความสําคัญต่อชาวจีน
ดังกล่าว แล้วยังได้รับการถือปฏิบัติจากชาวจีนเป็นพิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะแต่จะมีการเซ่นไว้เจ้าตามเทศกาล
เท่านั้นแต่ยังถือเป็นประเพณีที่ต้องเชิญเจ้าออกแห่รอบตลาดเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ประเพณีการแข่งเรือ
ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค์ มีมาตั้งแต่อดีต เริ่มโดยชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ํา จะเป็นฝีพาย จัดแข่งขันในช่วงน้ําหลาก หลังออกพรรษาเดือน 11 คือ ช่วงเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายนของทุกปี จะแข่งเรือกันในวันไหว้พระประจําปีของวัดจอมคีรีนาคพรต วัดเกาะหงษ์ วัดตะเคียนเลื่อน
การแข่งเรือนอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังทําให้เกิดความรับผิดชอบ รักใคร่กลมเกลียว สามัคคีกัน
ระหว่างชุมชน หรือถิ่นอื่นๆ ด้วย
ความสําคัญของประเพณีแข่งเรือคือ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสงานแข่งเรือ ซึ่งเป็นงาน
ประจําปีปิดทองไหว้พระของเขาบวชนาค (วัดจอมคีรีนาคพรต) ช่วงเดือน 11 โดยขบวนเสด็จประพาสต้นขาล่อง
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ในพระราชหัตเลขาทรงกล่าวว่า "...จอดที่หน้าวัดเขา ซึ่งราษฎรมาประชุมกันอยู่ที่นั้น น้ําท่วมสะพานหมดไม่มีที่ยืน
ต้องจอดเรืออยู่ แต่ราษฎรแข่งเรือกันสนุกสนานมาก การแข่งเรือที่นี้ มาแต่เช้าแข่งเรือกันทอดหนึ่งแล้วขึ้นไหว้พระ
ทักษิณแล้วกลับลงมาแข่งเรืออีกทอดหนึ่ง..."
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง จึงสรุปได้ว่าประเพณีการแข่งเรือจังหวัดนครสวรรค์ นั้นมีความ
สําคัญยิ่ง ประเพณีหนึ่ง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่สืบไป ปัจจุบันการแข่งเรือได้พัฒนาคือ มีการ
แข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามแข่งเรือริมน้ําหน้า
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทําให้มีเรือสมัครเข้าทําการแข่งขันเป็นจํานวนมาก มาจากหลายจังหวัด
เมื่อปี พ.ศ. 2548 จังหวัดกําหนดให้มีการแข่งขันเรือตะเข้ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นมา ซึ่งเรือตะเข้นี้จะแข่งกันในเวลากลางคืน นับเป็นปีแรกที่มีการจัด
แข่งเรือตะเข้ เพื่อชิงเงินรางวัลกันในสนามเดียวกันนี้ซึ่งเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น คนชมมากขึ้น นอกจากนี้
ในงานประเพณีแข่งเรือยังมีงานแสดงมหกรรมสินค้า และมีสวนสนุก ฯลฯ ให้เที่ยวชมกันอีกด้วย

ประเพณีลอยกระทงสาย
บ้านหน้าผา อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อใกล้วันที่จะมีพิธีลอยกระทงสาย ชาวบ้านหน้าผาจะนํา
กะลาที่เก็บสะสมไว้ตลอดทั้งปีมาทําความสะอาดและตกแต่ง
ด้วยกระดาษสีทําเทียนวางไว้กลางกะลา ไม่ใส่ดอกไม้และธูป
เทียนเหมือนกระทงทั่วไป เมื่อถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ําเดือน 12
เวลา 18.00 น. ชาวบ้านหน้าผาจะนํากระทงกะลาที่ได้เตรียม
ไว้จํานวนนับพันใบมาจุดเทียนแล้วปล่อยกระทงกะลาลงใน
แม่น้ําเจ้าพระยา โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่หน้าผา
นับเป็นประเพณีที่ยังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้
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หัตถกรรมและงานช่างฝีมือ
งานหัตถกรรมและงานฝีมือของชาวนครสวรรค์ แสดงถึงความสามารถของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมี
ชื่อเสียงอย่างมากทั้งภายในและภายนอกจังหวัด อาทิ
งานแกะสลักงาช้าง ตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะคีรี มีงานแกะสลักงาช้าง
งานหล่อพระพุทธรูป ตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะคีรี มีโรงหล่อพระพุทธรูป ประมาณ 20 แห่ง
งานเครื่องปั้นดินเผา จะมีทําอยู่ในกลุ่มชาวบ้านที่มีเชื้อสายมอญ ตําบลบ้านแก่ง อําเภอเมืองฯ
งานทอเสื่อหวาย เป็นงานหัตถกรรมของชาวบ้านตําบลตะเคียนเลื่อน อําเภอเมืองฯ ปัจจุบัน
เหลือผู้รับทอเสื่อหวายอยู่น้อย
งานทอผ้า จังหวัดนครสวรรค์มีการทอผ้าอยู่ทั่วไปในหลายอําเภอ มีทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม และใย
สังเคราะห์ ผ้าของชาวนครสวรรค์ที่มีชื่อเสียงคือ ผ้าของชาวลาวครั่ง ตําบลหนองกระดูกเนื้อ อําเภอลาดยาว
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้า จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : http://61.19.192.250/nsinfo/Tour

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์
1. ต้นแม่น้ําเจ้าพระยา
อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นบริเวณต้นกําเนิดหรือจุดเริ่มต้นของแม่น้ําเจ้าพระยาที่เกิดจาก
แม่น้ําปิง แม่น้ําน่านไหลมาบรรจบกันที่ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมืองนครสวรรค์ ที่จุดนี้จะมองเห็นถึงความแตกต่าง
ของสายน้ําทั้งสองสายได้อย่างชัดเจนแม่น้ําน่านจะมีสีแดงขุ่นและแม่น้ําปิงมีสีเขียวคล้ําใส สายน้ําทั้งสองค่อยๆ รวมตัว
กลมกลืนเป็นสีเดียวกันจนกลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําสายสําคัญของประเทศไทยบริเวณต้นแม่น้ําเจ้าพระยามี
ทัศนียภาพอันสวยงามของแหลมเกาะยมและฝั่งตรงข้ามมีศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของงานประเพณีแห่
เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพในเทศกาลตรุษจีนมากว่า 80 ปีแล้วและริมฝั่งแม่น้ําน่านก็มีเรือแพให้ได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ํา
2. บึงบอระเพ็ด
เป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตําบลแควใหญ่
ตําบลพระนอน อําเภอเมืองฯ ตําบลพนมเศษ ตําบลวังมหากร อําเภอท่าตะโกและตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง มีเนื้อที่
ประมาณ 132,737 ไร่ 56 ตารางวา การเดินทางไปบึงบอระเพ็ดในปัจจุบันไปตามเส้นทางถนนสายนครสวรรค์-ชุมแสง
จากในตัวเมืองปากน้ําโพ ถึงสถานีพัฒนาประมงน้ําจืดบึงบอระเพ็ด ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
ภายในบึงบอระเพ็ดถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดและเป็นแหล่งประมงที่ใหญ่และสําคัญที่สุด
ของจังหวัดนครสวรรค์ลักษณะทั่วไปของบึงมีความอุดมสมบูรณ์มากด้วยพืชน้ํากว่า 150 ชนิด
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3. อุทยานนกน้ํา
ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตําบลพระนอน อําเภอเมืองฯ เป็นส่วนหนึ่งของบึงบอระเพ็ดโดยอยู่ทางทิศใต้
ของบึงบอระเพ็ดห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ไปตามเส้นทางนครสวรรค์-ท่าตะโก ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ โดยได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ในอาณาเขตบริเวณ 212.8 ตารางกิโลเมตร ของอุทยาน
อุทยานนกน้ําเป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ํานานาชนิดเชื่อกันว่าเป็นแหล่งที่มีนกน้ําอาศัยอยู่ประมาณ
43 ชนิดนกที่พบบ่อยคือนกเป็ดน้ํามีอยู่หลายพันธุ์ นกนางนวล นกกระสา นกตะกรุม นกตะกราม นกกระเต็น
นกอีแจว นกอีโก้ง นกอีล้ํา นกพริก นกนางแอ่น นกคับแค นกกระจาบ รวมทั้งนกพันธุ์ที่หายาก พบที่นี่ครั้งแรก
พ.ศ. 2511 และ สันนิษฐานว่ามีที่นี่แห่งเดียว คือ นกเจ้าฟ้าสิรินธร ปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดพบเห็นอีก
4. ถ้ําบ่อยา
เป็นถ้ําอยู่บนเขาที่บ้านหินก้อน ตําบลหนองกรด อําเภอเมืองฯ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30
กิโลเมตร ตามเส้นทางสายนครสวรรค์–ลาดยาว แยกเข้าทางเข้าวัดศรีอุทุมพร จากบริเวณเชิงเขามีบันไดขึ้นไป
สู่ตัวถ้ําภายในถ้ํามีลานกว้างขวางมากแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก เป็นที่ตั้งพระพุทธรูป ช่วงที่ 2 อยู่ลึกเข้าไป
ข้างในเป็นทางตันในบริเวณนี้มีบ่อน้ําชาวบ้านเชื่อว่าเป็นยาทิพย์ เป็นบ่อยาศักดิ์สิทธิ์ใช้รักษาโรคต่างๆ ได้ ช่วงที่ 3
เป็นทางที่จะออกจากบริเวณถ้ําสู่ภายนอกได้อีกทาง ภายในบริเวณนี้มีหินงอก หินย้อยตามธรรมชาติที่สวยงามมาก
เพดานถ้ําและผนังถ้ําบางแห่งคล้ายม่านแพร หรือฉากละคร มีรูปร่างแปลกๆ
5. บ้านโคกไม้เดน
ตั้งอยู่ตําบลท่าน้ําอ้อย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 33 กิโลเมตร ตามถนนสายพหลโยธินมีทางแยกเข้า
บ้านโคกไม้เดนระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีโบราณวัตถุซึ่งแสดงถึงเมืองเก่าแก่สมัยสุโขทัย ได้แก่
ซากกําแพงเนินดินนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ขุดพบโบราณวัตถุเป็นรูปปั้นช้าง พญาฉัททันต์ ซึ่งมีอายุ
กว่า 1000 ปี คําว่า "โคกไม้เดน" เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ศิลปโบราณที่บ้านโคกไม้เดน เช่น รูปปั้นต่าง ๆ ได้ถูกนํา
ออกแสดงที่ต่างประเทศ โดยนักโบราณคดีชาวอเมริกาและออสเตรเลีย คนสมัยเก่าเรียกบ้านโคกไม้เดนว่า "เมือง
บน" สร้ างขั้นในสมัยทวารวดี ระหว่า งพุทธศตวรรษที่ 11-16 (พ.ศ.1000-1500) ตัวเมืองบนมีลั กษณะเป็นรูป รี
คล้ายหอยสังข์ขนาดยาว ประมาณ 250 เมตร กว้าง 600 เมตร คล้ายเมืองกําแพง นครปฐม เมืองเสมา จังหวัด
นครราชสีมา เมืองพญาเร่ จังหวัดชลบุรี
6. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนองกลับ
ตั้งอยู่หมู่ 3 ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร
พระครูนิภากรโสภณ ริเริ่มสะสมวัตถุโบราณตั้งแต่ปี 2517 โดยขอบริจาคจากชาวบ้านบ้าง ซื้อบ้างจนมีสิ่งของมาก
พอสมควรจึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในวัดบริเวณวัดหนองกลับ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 โดยพลตรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จมาเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อําเภอหนองบัว
ซึ่งได้เก็บรวบรวม ตะเกียงโบราณที่แขวนอยู่บนเพดานเป็นจํานวนมากดูแปลกตา นอกจากนี้ ยังมีครกสากหินซึ่ง
มีอายุเก่าแก่ เครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้า การไถนาทํานา เกวียนโบราณ เครื่องฝัดข้าว หีบอ้อย ซึ่งรวบรวมไว้เพื่อ
ให้คนรุ่นหลังที่ไม่มีโอกาสได้เห็นหรือเคยได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้รู้ได้รู้จัก และศึกษาหาความรู้รอบพระอุโบสถ ยังได้
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จัดให้เป็นสวนแร่ยิบซั่ม แร่เหล็ก โดยมีการนําแร่ต่างๆ มาแสดงไว้ให้ชม ทั้งยังมีเรือโบราณมีทั้งเรือขนาดใหญ่
(ปัจจุบันเปิดใช้เป็นห้องสมุด) เรือเล็ก เรือเอี้ยมจุ๊น พระพุทธรูปสมัยต่างๆ เครื่องลายราม รวมทั้งวัตถุมงคลของหลวง
พ่อเดิมสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ นมัสการหลวง
พ่อเดิม ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2535 ชาวอําเภอหนองบัวมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่
จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะทรงเป็น
องค์เอกอัครอุปถัมภ์อนุรักษ์มรดกไทย
7. ถ้ําพรสวรรค์
ตั้งอยู่ที่บ้านเขาตะบองนาค ตําบลลําพยนต์ อําเภอตากฟ้า อยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์
ประมาณ 100 กิโลเมตร ไปตามถนนสายพหลโยธินแล้วแยกไปอําเภอตากฟ้าจากอําเภอตากฟ้าเดินทางต่อไปอีก
10 กิโลเมตร ก็จะถึงถ้ําพรสวรรค์ซึ่งมีบันไดนาคขึ้นเขาถึงปากถ้ําซึ่งเป็นถ้ําหินปูนภายในถ้ํามีพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์และสระน้ําภายในถ้ํามีสภาพอากาศที่แปลกประหลาดที่สามารถปรับได้เองตามธรรมชาติกล่าวคือ ในฤดู
ร้อนอากาศจะเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศจะอบอุ่น และฤดูฝนอากาศก็จะเย็นสบาย บริเวณใกล้เคียงกับถ้ํามีน้ําตก
เล็กๆ เรียกว่า น้ําตกน้ําวิ่ง มีน้ําไหลผ่านตลอดปี
8. เขาพระ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 18 ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร ห่างจาก
ตัวอําเภอประมาณ 7 กิโลเมตร ตามถนน สายหนองบัว - เหมืองแร่ สภาพเป็นถนนลูกรัง การคมนาคมยังไม่สะดวก
แต่สามารถเดินทางไปได้ทุกฤดูกาล บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางเชียงแสนและรอยพระพุทธบาท
ที่ชาวบ้านนับถือมากมีสวนหินขนาดกว้างประมาณ 50 ตารางวา มีถ้ําลึกประมาณ 30 เมตร กว้าง 2 เมตร เป็นที่
อาศัยของค้างคาวจํานวนมากและมีอ่างหินขนาดใหญ่รองรับน้ําฝนจากธรรมชาติที่ชาบ้านเชื่อว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์
เขาพระนี้มีหินแกรนิตสีชมพูทั้งเขา ซึ่งทางราชการได้สงวนหวงห้ามการทําหินอ่อนโดยเด็ดขาด
9. ถ้ําเพชรถ้ําทองตาคลี
ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านชอนเดื่อ หมู่ 15 ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอ
ตาคลี ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยแยกซ้ายจากถนนสายพหลโยธิน สายตาคลี-ตากฟ้า ไปตามทางลุกรังอีก
ประมาณ 550 เมตร เขาชอนเดื่อเป็นเทือกเขาหินปูนเตี้ย ๆ ภายในเทือกเขาชอนเดื่อมีถ้ําอยู่จํานวนมากมาย
ประมาณนับ 100 ถ้ํา ได้แก่ ถ้ํามรกต ถ้ําวังไขมุก ถ้ําเหล็กไหล ถ้ําเจ้าแม่กวนอิม ถ้ําเพชรคิงคอง ถ้ําพญานา
ถ้ําดาวดึงส์ ถ้ําวิมานลอย ถ้ําเจ้าพ่อเสือ และถ้ําฤาษี ถ้ําแต่ละถ้ําจะมีความสวยงามแตกต่างกัน บางถ้ํามีหินงอก
หินย่อย รูปร่างแปลกๆ บางถ้ํามีผนังถ้ําที่มีลักษณะเป็นกากเพชร เมื่อมีแสงตกกระทบจะเป็นประกายวูบวาบ
สวยงามมากบางถ้ํามีสีสันสวยงาม เช่น สีแดง สีเขียว สีคราม ซึ่งสีเหล่านี้เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ บางถ้ํา
ต้องเดินขึ้นเขาและลัดเลาะไปตามป่าทึบโขดหินที่ให้รสชาติของการท่องเที่ยวผจญภัยที่ตื่นเต้นอีกรูปแบบหนึ่ง
10. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ป่าแม่วงก์เป็นป่ารอยต่อของ 2 จังหวัด คือ จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนที่
อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์เรียกว่า ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ส่วนที่อยู่ในจังหวัดกําแพงเพชร เรียกว่า ป่าแม่วงก์-ป่าคลองขลุง
ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กันยาน 2530 มีชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติ
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แม่วงก์” มีเนื้อที่ประมาณ 894 ตารางกิโลเมตร พื้นที่อุทยานประกอบด้วยป่าชนิดต่างๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ประมาณ
70 ไร่ ป่าดงดิบร้อยละ 25 และป่าเต็งรัง ร้อยละ 5 ของพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจมากมาย เช่น
ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ชิงชันไม้มะค่าโมง ฯลฯ จุดที่น่าสนใจ ในเขตอุทยานมีหลายแห่ง เช่น แก่งผานางคอย บ่อน้ําอุ่น
น้ําตกแม่รีวา น้ําตกแม่กระสา และยอดเขามองโกจู ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ในเขตอุทยานมีความสูง 1,960 เมตร
อยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานฯ 30 กิโลเมตร การเดินทางจากนครสวรรค์ใช้เส้นทางสายนครสวรรค์-ลาดยาว-คลองลาน
แล้วเข้าสู่ที่ทําการอุทยาน ตามทางหลวงหมายเลข 1117 (คลองลาน-อุ้มผาง) มีที่พักค้างแรมสําหรับนักท่องเที่ยว
11. น้ําตกแม่เรวา
เป็นน้ําตกที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึก ของเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ บ้านตลิ่งสูง ตําบลแม่เล่ย์ อําเภอ
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ 100 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์การเดินทาง
เข้าถึงค่อนข้างลําบาก เพราะนอกจากต้องเดินทางโดยรถยนต์ถึงบ้านตลิ่งสูงแล้ว ยังต้องนั่งรถไถ (รับจ้าง) และ
เดินป่าต่ออีก 2 วัน น้ําตกนี้มีต้นน้ํามาจากเทือกเขามองโกจูซึ่งติดต่อเขตจังหวัดกําแพงเพชร มีหลายชั้นแต่ละ
ชั้นสูงมากความเด่นของน้ําตกอยู่ที่ความสูงจนร่ําลือกันว่าเป็นน้ําตกที่สูงที่สุดในทวีปเอเชีย นอกจากนี้ สภาพ
ธรรมชาติของป่าเขาบริเวณน้ําตกยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากลักษณะป่าเป็นป่าดงดิบชื้น ยังมีสัตว์ขนาดใหญ่
หลายชนิดอาศัยอยู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จึงเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินป่าพักแรม เพื่อชมและเข้าถึง
ธรรมชาติอย่างแท้จริง
12. ทุ่งหินเทิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลปางสวรรค์ อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากตัว จังหวัด
ประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าเชิงเขาที่มีกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ ตั้งวางซ้อนกันอยู่หลายแห่งหลายรูป
แบบกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ในลักษณะที่สัมผัสกันเพียงเล็กน้อย เหมือนมีคนจับวาง นับเป็นสวนหิน
ธรรมชาติที่สวยงาม และแปลกประหลาดมหัศจรรย์มาก
13. เขาพระ
ตั้งอยู่ที่อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เขาพระเป็นเขาหินสีชมพู อยู่ทางทิศตะวันออก
ของตัวอําเภอ ออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก้อนหินที่เขาพระมีขนาดใหญ่ซ้อนกันเป็นรูปต่างๆ ดูสวยงามตาม
ธรรมชาติ
14. ตลาดน้ําคลองบางประมุง
เป็นคลองขุดยาวกว่า 60 กิโลเมตร ในอดีตใช้เป็นเส้นทางขึ้นเหนือ สามารถเดินทางจากศาลา
กลางจังหวัดนครสวรรค์ไปทางอําเภอบางประมุง ทางเข้าวัดบางประมุงจะอยู่ด้านขวาปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ตลาดน้ํามีสินค้าพื้นบ้านพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล นํามาพายเรือขายในคลองบางประมุงทุกวันเสาร์อาทิตย์ นอกจากนี้ ยังมีบริการเรือเช่า โดยจะมีเรือพาชมวิถีชีวิตชาวบ้านและในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะ
มีการแข่งเรือกันบริเวณคลองวัดบางประมุง
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15. อุทยานสวรรค์
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองนครสวรรค์ มีผู้นิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก
มีเนื้อที่ประมาณ 314 ไร่ ใกล้ทางแยกสายเชียงใหม่-พิษณุโลก ติดกับถนนสายเอเชีย อุทยานสวรรค์ประกอบ
ด้วยหนองน้ําขนาดใหญ่เรียกว่า "หนองสมบุญ" มีถนนวงแหวน 2 ชั้นล้อมรอม ตรงกลางเป็นเกาะ ซึ่งมีเนื้อที่
4 ไร่ สวนหย่อม สนามหญ้า น้ําพุ เวทีกลางแจ้ง น้ําตกริมผังน้ํา ภายในอุทยานจัดเป็นสวนสุขภาพ ด้านหน้าของ
สวนสาธารณะสร้างอย่างสวยงามมีห้องน้ํา ห้องแต่งตัวบริการแก่นักท่องเที่ยว
16. จันเสนเมืองโบราณ
จันเสนเป็นตําบลหนึ่งตั้งอยู่อําเภอตาคลีห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 95 กิโลเมตร ห่างจากตัว
อําเภอประมาณ 9 กิโลเมตร ตามถนนหมายเลข 3196 สายลพบุรี-ตาคลี ตัดผ่านซึ่งสามารถไปเชื่อมต่อกับถนน
หมายเลข 11 สายอินทร์บุรี วังทองและหมายเลข 32 สายเอเชียได้ บริเวณที่เป็นเมืองโบราณอยู่ในบริเวณบ้าน
หมู่ 2 ตําบลจันเสน มีบริเวณเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่มีมุมทั้งสี่เป็นมุมมนจนเกือบเป็นรูปกลมล้อมรอบด้วยคูเมือง
กว้างประมาณ 20 เมตร ปัจจุบันยังมีสภาพเป็นที่ลุ่มมีน้ําขัง แต่ก็ยังมีร่องรอยพอมองเห็นเค้าคูเมืองได้อย่างชัดเจน
คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 300 ไร่เศษ เนื่องจากบริเวณภายในคูเมืองดังกล่าว มีลักษณะบริเวณเนินสูง พื้นที่รอบนอก
คูเมืองชาวบ้านจึงเรียกว่า "โคกจันเสน" ในบริเวณเมืองโบราณได้ขุดพบวัตถุโบราณหลายอย่าง คือ ของประเภทที่ทํา
ด้วยดินเผา อาทิ พระพิมพ์ดวงตรา ตุ๊กตา ประเภทที่ทําด้วยดิน ได้แก่ ฐานบัวธรรมจักร ขวานหินขัดประเภทที่ทําด้วย
โลหะ มีตุ้มหู ทําด้วยตะกั่วหรือดีบุก ใบหอก เหล็ก ประเภทที่ทําด้วยสําริด มีพระโพธิสัตว์สําริดยืน ปัจจุบันโบราณ
วัตถุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่วัดจันเสนและกรมศิลปากร
ที่มา : http://intranet.m-culture.go.th/nakhonsawan/tongtearw.htm
17. วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับวัดป่าสิริ
วัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในพระองค์ ตั้งอยู่ในอําเภอท่าตะโก เป็นพุทธสถานที่
คณะศิษย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) สร้างขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยสร้างเป็นรูป
เรือหลวง มีชื่อเรือว่า "ราชญาณนาวาทีฆายุมงคล"
18. อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ําบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ตั้งอยู่ที่บริเวณบึงบอระเพ็ด อาคารมีลักษณะเป็นรูปเรือ
กระแชง หรือเรือเอี้ยมจุ๊น จัดแสดงพันธุ์ปลากว่า 100 ชนิด ภายในตัว
อาคารประกอบด้วย อุโมงค์ปลาน้ําจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
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นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับฉลามกบและเม่นทะเล
ที่บ่อปลาTouch Pool สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ มีห้อง
อาหาร ร้านขายของที่ระลึกไว้บริการ เปิดให้ข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา
10.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา
9.30 - 18.00 น.
19. ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม
ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งขวาของแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งเป็นจุดชม
ต้นแม่น้ําสองสี ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นจุดรวมน้ําใจ
ของชาวบ้านมากว่า 100 ปี ตัวอาคารเป็นตึกครึ่งไม้สีแดงรูปทรงมี
ลักษณะเป็นเก๋งจีน ภายในศาลประดิษฐานเจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม
เจ้าแม่สวรรค์และเจ้าพ่อสามตา (เทพเจ้าแห่งทหารและการแสดง)
การเดินทางใช้เส้นทางสายนครสวรรค์-ชุมแสง หมายเลข 225 ระยะทาง
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ศาลจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือ หรือใช้บริการเรือข้ามฟากจากตลาดบริเวณหน้าเขื่อน
20. วัดวรนาถบรรพต
เป็นวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาและเชิงเขากบ บนยอดเขามีโบราณวัตถุ อาทิ รอย
พระพุทธบาทจําลอง พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี บริเวณเชิงเขามีเจดีย์
ขนาดใหญ่สมัยสุโขทัย ในวัดมีรูปหล่อหลวงพ่อทอง อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ประดิษฐาน
อยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่
21. วัดนครสวรรค์และหลวงพ่อศรีสวรรค์ (วัดหัวเมือง)
เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนสวรรค์วิถี ใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ชาวนครสวรรค์นิยมเรียกว่า “วัดหัวเมือง” ในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของหลวง
พ่อศรีสวรรค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์และเคารพนับถือมาก นอกจากนี้ยังเป็น
ที่ประดิ ษฐานพระผู้ให้อภัย ยิ่งหรือพระหั นหลั งให้กัน อยู่ หลั งโบสถ์ด้า นถนนเทพสิทธิชั ย หัน หน้าไปทางทิ ศ
ตะวันออกองค์หนึ่ง อีกองค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก การหันหลังให้กันอาจมีความหมายถึงการให้อภัยไม่จอง
เวรจองกรรมกันอีกต่อไป
22. วัดจอมคีรีนาคพรต
เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาบวชนาค ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์ ระหว่างเชิงสะพาน
เดชาติวงศ์ และค่ายจิระประวัติ ทางเข้าวัดแยกซ้ายจากถนนพหลโยธิน ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองนครสวรรค์ บนยอดเขา
มีรอยพระพุทธบาทจําลอง และพระอุโบสถ์ที่ชาวบ้านเรียกว่า“โบสถ์เทวดาสร้าง” ในเทศกาลเดือน 12 ของทุกปี
จะมีงานปิดทองไหว้พระ เป็นประเพณีสืบต่อกันมาทุกปี เรียกว่า “งานวัดเขา”
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23. วัดเกรียงไกรกลาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมืองนครสวรรค์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ําน่าน ห่างจากตัวเมือง ประมาณ
22 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีโบราณสถานซึ่งมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม คือ พระพุทธรูปทอง
สัมฤทธิ์ ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ เจดีย์เก่าและมณฑปพระพุทธบาท บริเวณวัดมีลิงป่าอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก
และใกล้เคียงกันมีฟาร์มจระเข้เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวนอกจากมาชมวัดแล้วนิยมซื้ออาหาร
เลี้ยงลิง และชมชีวิตความเป็นอยู่ของจระเข้ในฟาร์ม
24. วัดศรีสวรรค์สังฆราม (วัดถือน้ํา)
อยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 4 กิโลเมตร เข้าไปทางค่ายจิรประวัติ เป็นวัดเก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์ เคยเป็นสถานที่สําหรับข้าราชการในสมัยก่อนกระทําพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยา โดยยังมีใบหอก ใบพาย
มีดดาบสมัยโบราณหลงเหลืออยู่ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดถือน้ํา” ภายในวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจ คือ หอสวด
มนต์สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีหน้าบันเป็นลายไม้ฉลุที่สวยงาม ซึ่งมีความเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี
25. วัดหนองกลับ
ตั้งอยู่ที่ตําบลหนองกลับ หมู่ที่ 3 อําเภอหนองบัว เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 ภายใน
บริเวณวัดมีความสงบร่มเย็น มีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมเครื่องใช้พื้นเมือง อาวุธและของใช้โบราณมากมาย เหมาะ
แก่การทัศนศึกษา

สภาพทางสังคม
ด้านการศึกษา
ปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดย
ระดับประถมศึกษามี 3 เขตพื้นที่การศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1,2,3
และระดับมัธยมศึกษามี 1 เขตคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ปีการศึกษา 2553 มีจํานวนโรงเรียน 645 โรงเรียน ครูอาจารย์ 8,389 คน นักเรียน 171,852 คน และมี
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านสาธารณสุข
ในปี 2552 มีสถานพยาบาลประเภทบริการทั่วไป แยกเป็นสถานพยาบาลรัฐบาล จํานวน 18 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 7 แห่ง และประเภทบริการ เฉพาะโรค มีเฉพาะของรัฐบาล จํานวน 2 แห่ง
มีจํานวนคลินิก 243 แห่ง และมีสถานีอนามัย จํานวน 189 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จํานวน 1,947 คน
แยกเป็นแพทย์ จํานวน 272 คน ทันตแพทย์ จํานวน 63 คน เภสัชกร จํานวน 127 คน พยาบาลวิชาชีพ จํานวน
1,443 คน และผู้ช่วยพยาบาล จํานวน 129 คน
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
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การศาสนา
1.
ข้อมูลด้านศาสนสถาน
ข้อมูลจํานวนวัดและที่พักสงฆ์ จําแนกรายอําเภอ
ประจําปี 2553
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553)
จํานวนวัด
มหานิกาย
ที่
ได้รับ
ไม่ได้รับ
วิสุงคามสีมา วิสุงคามสีมา รวม
1 เมืองนครสวรรค์
63
22
85
2 หนองบัว
23
35
58
3 ชุมแสง
35
14
49
4 พยุหะคีรี
29
13
42
5 ตาคลี
46
40
86
6 ลาดยาว
28
46
74
7 แม่วงก์
6
38
44
8 ท่าตะโก
33
19
52
9 โกรกพระ
21
4
25
10 บรรพตพิสัย
40
29
69
11 ตากฟ้า
22
20
42
12 ไพศาลี
18
30
48
13 เก้าเลีย้ ว
18
8
26
14 แม่เปิน
1
9
10
15 ชุมตาบง
1
6
7
รวม
384
333
717
อําเภอ

รวม
รวม
รวม
ธรรมยุต
จํานวน จํานวน จํานวนวัด
ได้รับ
ไม่ได้รับ
วัด
ทีพ่ ัก และที่พัก
วิสุงคามสีมา วิสุงคามสีมา รวม ทั้งหมด สงฆ์
สงฆ์
2
2
87
11
98
1
1
59
18
77
1
1
2
51
2
53
1
1
43
0
43
2
2
88
3
91
74
22
96
44
31
75
1
1
53
17
70
25
4
29
3
3
72
6
78
2
2
44
7
51
1
1
49
28
77
26
26
10
6
16
7
9
16
13
2
15 732 164
896

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
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พระอารามหลวง 4 แห่ง

1.
2.
3.
4.

วัดโพธาราม
วัดนครสวรรค์
วัดวรนาถบรรพต
วัดตากฟ้า

มหานิกาย
มหานิกาย
มหานิกาย
มหานิกาย

อําเภอเมืองนครสวรรค์
อําเภอเมืองนครสวรรค์
อําเภอเมืองนครสวรรค์
อําเภอตากฟ้า

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

วัดร้าง

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

23

16 วัด

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
6 แห่ง
หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล 116 หน่วย
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 14 แห่ง
วัดพัฒนาตัวอย่าง 21 วัด
วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
11 วัด
วัดอุทยานการศึกษา 10 วัด วัดพัฒนาต้นแบบ ภาคกลาง
1 วัด
วัดลานวัด ลานใจ ลานกีฬา 15 วัด

2. ข้อมูลด้านศาสนบุคคล
ข้อมูลจํานวนพระภิกษุ สามเณร จําแนกรายอําเภอ
ประจําปี 2553
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553)
จํานวนพระภิกษุ สามเณร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

อําเภอ
เมืองนครสวรรค์
หนองบัว
ชุมแสง
พยุหะคีรี
ตาคลี
ลาดยาว
แม่วงก์
ท่าตะโก
โกรกพระ
บรรพตพิสัย
ตากฟ้า
ไพศาลี
เก้าเลีย้ ว
แม่เปิน
ชุมตาบง
รวม

มหานิกาย
พระภิกษุ
สามเณร
1,141
516
364
20
381
22
389
20
664
85
602
17
317
12
425
11
214
10
561
41
282
313
345
31
249
7
26
1
10
5,970
1,106

ธรรมยุต
รวม พระภิกษุ สามเณร
1,657
32
384
5
403
13
22
409
5
749
22
2
619
329
436
7
2
224
602
21
595
9
3
376
5
2
256
27
10
7,076 119
31

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
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รวม
32
5
35
5
24
9
21
12
7
150

รวม
จํานวน
พระภิกษุ สามเณร
1,689
389
438
414
773
619
329
445
224
623
607
383
256
27
10
7,226
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พระนักเผยแผ่และ พระธรรมทูตปฏิบัติการ 110 รูป
พระปริยัตินิเทศก์
11 รูป
พระจริยนิเทศก์
3 รูป
พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา
8 รูป
พระนักเทศน์แม่แบบ
2 รูป
พระนักเทศน์ประจําจังหวัด
45 รูป
พระวิปัสสนาจารย์
43 รูป
77 รูป
พระวิทยากรป้องกันยาเสพติด
พระวินยาธิการ
156 รูป

พระสมณศักดิ์
มหานิกาย
พระราชาคณะชั้นเทพ
พระเทพญาณมุนี
พระเทพปริยัติเมธี
พระราชาคณะชั้นราช
พระราชปัญญาเวที
พระราชพรหมาจารย์ วิ.
พระราชาคณะชั้นสามัญ
พระเกศีวิกรม
พระนิภากรโสภณ
พระศรีสุทธิพงศ์
พระอมรเมธี
พระโสภณวราภรณ์
พระครูสัญญาบัตร
ธรรมยุต
พระราชาคณะชั้นเทพ
พระเทพมงคลสุธี
พระราชาคณะชั้นราช
พระราชาคณะชั้นสามัญ
พระสิริรัตนสุธี
พระครูสัญญาบัตร

วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อําเภอเมืองนครสวรรค์
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อําเภอเมืองนครสวรรค์
วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อําเภอตากฟ้า
วัดคีรีวงศ์ อําเภอเมืองนครสวรรค์
วัดโพธาราม พระอารามหลวง อําเภอเมืองนครสวรรค์
วัดหนองกลับ อําเภอหนองบัว
วัดศรีสุธรรมาราม อําเภอลาดยาว
วัดตากฟ้า อําเภอตากฟ้า
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อําเภอเมืองนครสวรรค์
จํานวน 275 รูป

วัดพุทธมงคลนิมิต อําเภอเมืองนครสวรรค์

วัดแสงธรรมสุทธาราม อําเภอชุมแสง
จํานวน 15 รูป
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พระสังฆาธิการ
มหานิกาย
รองเจ้าคณะภาค 4
พระเทพญาณมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระราชปริยัติ
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระราชปัญญาเวที
พระราชพรหมาจารย์ วิ.
เจ้าคณะอําเภอ
อําเภอเมืองนครสวรรค์
อําเภอโกรกพระ
อําเภอชุมแสง
อําเภอหนองบัว
อําเภอบรรพตพิสัย
อําเภอเก้าเลี้ยว
อําเภอตาคลี
อําเภอท่าตะโก
อําเภอไพศาลี
อําเภอพยุหะคีรี
อําเภอลาดยาว
อําเภอตากฟ้า
อําเภอแม่วงก์
อําเภอชุมตาบง
อําเภอแม่เปิน
รองเจ้าคณะอําเภอ
เจ้าคณะตําบล

วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อําเภอเมืองนครสวรรค์
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อําเภอเมืองนครสวรรค์
วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อําเภอตากฟ้า
วัดคีรีวงศ์ อําเภอเมืองนครสวรรค์
พระเกศีวิกรม
พระครูศรีนิทัศน์วรพรต
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์
พระนิภากรโสภณ
พระครูนิยุตธรรมศาสน์
พระครูนิวิฐสังฆกิจ
พระครูนิพันธ์สาธุกิจ
พระครูนิมิตชโยดม
พระครูนิภาธรโสภณ
พระครูประภัสสรธรรม
พระศรีสุทธิพงศ์
พระนิปุณธรรมโกศล
พระครูนิวิฐศีลขันธ์
พระครูนิวาสธรรมสุนทร
พระครูสิริคีรีรักษ์
จํานวน 16 รูป
จํานวน 133 รูป

วัดโพธาราม พระอารามหลวง
วัดโกรกพระใต้
วัดเกยไชยเหนือ
วัดหนองกลับ
วัดส้มเสี้ยว
วัดเก้าเลี้ยว
วัดตาคลี
วัดท่าตะโก
วัดโคกเดื่อ
วัดคลองบางเดื่อ
วัดศรีสุธรรมาราม
วัดถ้ําพรสวรรค์
วัดมฤคทายวัน
วัดท่าพระเจริญพรต
วัดจอมคีรีนาคพรต
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ธรรมยุต
รองเจ้าคณะภาค 4-5-6-7
พระเทพมงคลสุธี
วัดพุทธมงคลนิมิต อําเภอเมืองนครสวรรค์
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระสิริรัตนสุธี
วัดแสงธรรมสุทธาราม อําเภอชุมแสง
เจ้าคณะอําเภอจังหวัดนครสวรรค์
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์
วัดพุทธนิมิต อําเภอตาคลี
เจ้าคณะอําเภอ (ธรรมยุต)
จํานวน 1 รูป
เจ้าคณะตําบล (ธรรมยุต)
จํานวน 3 รูป
3. ข้อมูลด้านศาสนศึกษา
ข้อมูลจํานวนโรงเรียน จํานวนครู และจํานวนนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2553
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จํานวนนักเรียน
ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย
วัดหนองปลิงวิทยา
78
37
คีรีวงศ์วิทยา
72
52
บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
78
28
วัดไทรเหนือวิทยา
115
21
วัดท่าพระเจริญพรต
68
วัดโคกเดื่อวิทยา
12
16
วัดวาปีรัตนาราม
30
32
61
พระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว
ศรีนภเขตวิทยา
284
58
รวม
813
247
โรงเรียน
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รวม
115
124
106
136
68
28
62
61
342
1,060

จํานวนครู
ภิกษุ ฆราวาส รวม
5
7
12
2
9
11
14
9
23
2
6
8
5
7
12
4
3
7
5
5
10
4
5
9
4
45

13
64

17
109
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4. ข้อมูลด้านศาสนสมบัติ
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ที่มา : กลุ่มอํานวยการและประสานงาน
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