
ส ำนกังำนสถติจิงัหวดัสระบุร ี 

จังหวัดสระบุรี โดยส ำนักงำนสถิติจังหวัดสระบุรี ได้
ด ำเนินกำรจัดท ำชุดข้อมูลฯ ภำยใต้แผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย ฉบับที่  2 (พ .ศ.2559-2564) ผ่ ำนกลไกของ
คณะกรรมกำรสถิติ ระดับจั งหวัด เพื่ อให้มีชุ ดข้อมูลที่ มี         
กำรบูรณำกำรข้อมูลจำกกำรบริหำรงำนและข้อมูลจำกกำร
ส ำรวจมีกำรเชื่อมโยงกันทั้งในระดับนโยบำย ระดับภำรกิจ และ
ระดับพื้นที่ สู่กำรจัดท ำแผนพัฒนำเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
ศักยภำพของแต่ละพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนสถิติ
จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดท ำสรุปสถำนกำรณ์ของจังหวัดสระบุรี 
ได้ดังนี้ จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ประมำณ 2,235,304 ไร่ มีพื้นที่อยู่
อ ำศั ยและ อ่ื น  ๆ  519,544.62 ไร่  พื้ น ที่ ท ำ งก ำรเกษ ตร 
1,186,070 ไร่ พื้นที่ป่ำไม้ 529,689.38 ไร่ ในส่วนของพื้นที่ป่ำ
ไม้ จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 คิดเป็น  
ร้อยละ 1.29  

  ด้านสังคม 

จังหวัดสระบุรี ในปี 2562 มีประชำกรจ ำนวน 645,911 คน 
(เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวน 887 คน) เป็นประชำกรวัยเรียน 
(0-14 ปี) 106,732 คน (ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 2,097 
คน) วัยท ำงำน (15-59 ปี) 419,257 คน (ลดลงจำกปี 2561 
จ ำนวน 1,514 คน)  วัยสูงอำยุ 107,244 ปี (เพิ ่มขึ ้นจำกปี 
2561 จ ำนวน 4,662 คน) จ ำแนกอำย ุไม ่ได ้ 12,678 คน 
(ลดลงจำกปี2561 จ ำนวน 164 คน) พบว่ำ ประชำกรวัย
ส ูงอ ำย ุเมื ่อ เป ร ีย บ เท ีย บ ก ับ ป ี 2561 เพิ ่ม ขึ ้น  ซึ ่ง เมื ่อ
เปรียบเทียบกับประชำกรวัยเรียน และวัยท ำงำน ที่มีจ ำนวน
ประชำกรลดลง  

ประชากรแฝง หมำยถึง ประชำกรที่เข้ำมำอยู่อำศัย มำเรียน
หนังสือ มำท ำงำนในจังหวัดนั้น ๆ โดยไม่ได้ย้ำยทะเบียนบ้ำน  
มี 2 ลักษณะคือ ประชากรแฝงกลางคืน คือ ผู้ที่อำศัยอยู่
ประจ ำในจังหวัดหนึ่ง โดยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัด
ที่อยู่ประจ ำ ประชากรแฝงกลางวัน คือ ประชำกรที่เข้ำมำ
ท ำงำน เข้ำมำเรียนหนังสือ มำเช้ำเย็นกลับไปพักอำศัยอีก
จังหวัดหนึ่ง 

 

 

 

จ านวนประชากรวัยเรียน วัยท างาน วัยสูงอายุ จังหวัดสระบุรี 
พ.ศ. 2561 – 2562 

 
 ที่มา: กรมการปกครอง      

เปรียบเทียบจ านวนประชากรแฝง จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2561-2562 

หน่วย:คน 

ลักษณะประชากรแฝง 
พ.ศ. 

2561 2562 

ประชากรแฝง 89,489 100,609 

    ประชากรแฝงกลางคืน     68,474 85,599 

    ประชากรแฝงกลางวัน 21,015 15,010 

        ประชากรแฝงกลางวันที่เขา้มาท างาน 12,773 12,054 

        ประชากรแฝงกลางวันที่เขา้มาเรียนหนังสือ 8,242 2,956 

ท่ีมา: การส ารวจการยา้ยถิน่ของประชากร พ.ศ.2562 ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ภาวะการท างานและการว่างงานของประชากร ในปี 2562 
จังหวัดสระบุรีมีจ ำนวนผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 
596,559 ค น  เป็ น ผู้ อ ยู่ ใน ก ำ ลั ง แ ร ง ง ำน  394,727 ค น 
(ประกอบด้วยผู้มีงำนท ำ 387,688 คน ผู้ว่ำงงำน 6,693 คน   
ผู้รอฤดูกำล 345 คน) และผู้อยู่นอกก ำลังแรงงำน 201,832 คน 
(ประกอบด้วยผู้ท ำงำนบ้ำน 63,443 คน ผู้ เรียนหนั งสือ 
39,679 คน และอ่ืน ๆ เช่น ยังเด็กชรำ พิกำรจนท ำงำนไม่ได้ 
เป็นต้น 98,711 คน) 
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คน 



 

อัตราการว่างงาน จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558 – 2562 

 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวดัสระบุร ี

จ านวนอุบัติ เหตุการจราจรทางบก ในปี  2562 จ ำนวน
อุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบกของจังหวัดสระบุรี จ ำนวนอุบัติเหตุ 
(แห่ง) จ ำนวน 621 แห่ง มีจ ำนวนคนตำยและบำดเจ็บ (รำย) 
คนตำย 277 รำย บำดเจ็บ 195 รำย 

เปรียบเทียบจ านวนอุบัติเหตุการจราจรทางบกและความเสียหาย
จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2561-2562 

อุบัคิเหตุการจราจรทางบก 
พ.ศ. 

2561 2562 

จ านวนอุบัติเหต ุ(แห่ง) 616 621 

จ านวนคนตายและบาดเจ็บ(ราย) 418 386 

   -ตาย 201 277 

   -บาดเจบ็ 302 195 

ทรัพย์สินเสียหาย (บาท) 10,170,320 9,878,591 

ที่มา: ต ารวจภูธรจังหวดัสระบุร ี

ด้านเศรษฐกิจ    

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของจังหวัดสระบุรี ในปี 2562  มี
พื้นที่ปลูกข้ำว 363,146 ไร่ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำจังหวัด
สระบุรีมีพื้นที่ปลูกข้ำวเพิ่มมำกข้ึนอำจเนื่องมำจำกรำคำผลผลติ
ข้ำวมีรำคำสูง และในด้ำนผลผลิตข้ำว ปี 2562 จังหวัดสระบุรี 
มีผลผลิตข้ำว 248,398 ตัน ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำผลผลิตข้ำว
ของจังหวัดสระบุรีมีปริมำณลดลงอำจจะเนื่องมำจำกปริมำณ
น้ ำที่น้อย ภัยแล้ง 

 

จ านวนพื้นที่ปลูกข้าวและผลผลิตข้าว จังหวัดสระบุรี 
พ.ศ. 2560 – 2562 

 

 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ รำคำประจ ำปี ในปี 
2561 ของจังหวัดสระบุรีมี มีมูลค่ำ 246,063 ล้ำนบำท และ   
มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per capita) 
324,820 บำทต่อคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ต่อคน
อยู่ล ำดับที่ 10 ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหำนคร) และเป็น
ล ำดับที่ 2 ของภำคกลำง และสำขำกำรผลิตที่มีมูลค่ำสูงสุด    
5 ล ำดับแรกได้แก่ 
ตารางแสดงสาขาการผลิตที่มมีูลค่าสูงสุด 5 ล าดับแรกของจังหวดัสระบุร ี

หน่วย:ล้านบาท 

สาขาการผลิต        มูลค่า 

1. การผลิตอุตสาหกรรม 121,481 

2. ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรบัอากาศ 29,074 

3. การขายส่ง การขายปลีก และการซอ่มแซมยานยนต์ 24,668 

4. การท าเหมืองแรแ่ละเหมืองหิน 13,698 

5. เกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง 13,484 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี ในระยะ 3 ปีมีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและรำยได้จำกกำรท่องเที่ ยวเพิ่ มขึ้น  ในปี  2562          
มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวไทย 4,255,657 คน ชำวต่ำงประเทศ 
106,005 คน รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 6,863.35 ล้ำนบำท    
ปี 2561 มีรำยได้ 6,758.74 ล้ำนบำท และปี 2560 มีรำยได้ 
6,470.82 ล้ำนบำท 
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จ านวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 

ที่มา: กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

ในปี 2562 จังหวัดสระบุรี มีจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม 1,861 
แห่ง จ ำนวนเหมืองแร่และโรงโม่หินย่อย 164 แห่ง จึงท ำให้
จังหวัดสระบุรีมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในสำขำกำร
ผลิตอุตสำหกรรม และสำขำกำรผลิตกำรท ำเหมืองแร่และ
เหมืองหิน มีอัตรำกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง   

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558 – 2561 

 

 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   จำกกำรที่ จั งหวัดสระบุรี         
มีจ ำนวนโรงงำน เหมืองแร่และโรงโม่หิน ที่ท ำให้สำขำกำรผลิต
มีมูลค่ำสูงจังหวัดสระบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในล ำดับ   
10 ของประเทศ จังหวัดที่ เป็นเมืองอุตสำหกรรมย่อมส่งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น กำรปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ ำ       
ล ำคลอง ในแหล่งที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งอยู่ และมลพิษทำง
อำกำศด้วยเช่นกัน จังหวัดสรบุรีจึงจ ำเป็นต้องสร้ำงควำม
ตระหนัก ควำมรับรู้ของภำคประชำชน และผู้ประกอบกำร   

ให้เห็นควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ภำยในจังหวัดและสุขภำพของประชำชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 

 เกณฑ์คุณภำพแหล่งน้ ำจำกผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ 
(WQI) ในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 ค่ำเฉลี่ยฝุ่นละอองจำกผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ    
ฝุ่ น ละอองขนำดไม่ เกิ น  10 ไมครอน  (PM10) พื้ น ที่         
ต.หน้ำพระลำน อ.เฉลิมพระเกียรติ ในปี 2562 ค่ำเฉลี่ยฝุ่น
ละอองจำกผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ  (AQI) 122   
เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภำพเมื่อหำยใจเข้ำไป 

คุณภาพน้ า/คุณภาพอากาศ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558 – 2562 

คุณภาพน้ า/อากาศ 2558 2559 2560 2561 2562 

เกณฑ์คุณภาพแหล่งน้ า
จากผลการตรวจวดั
คุณภาพน้ า (WQI) 

เสื่อม
โทรม 

เสื่อม
โทรม 

พอใช้ ดี พอใช้ 

ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง 
(AQI) 

96 96 101 120 122 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ให้หน่วยงำนที่ดูแลงำนด้ำนผู้สูงอำยุ ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั 
วำงแผนเตรียมงำนกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอำยุให้มำกขึ้น เช่น 
โรงเรียนผู้สูงอำยุ สวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล ผู้ป่วยเรื้อรัง    
ผู้พิกำร จัดโชนที่พักอำศัยของผู้สูงอำยุเป็นสวัสดิกำรของรัฐ 
เพื่อก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอยู่อย่ำงมีควำมสุข 
2. หน่วยงำนด้ำนกระทรวงแรงงำน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดูแลด้ำนที่พักอำศัยในพื้นที่อุตสำหกรรม ที่ประชำกร
เข้ำมำท ำงำน พักอำศัย บ้ำนเช่ำ โรงเรียน และกำรคมนำคม
ขนส่ง กำรจรำจร รวมไปถึงต ำรวจดูแลควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
3. หน่วยงำนอุตสำหกรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
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