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คําขวัญจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกําเนิดพระนเรศวร

สองฝง นานลวนเรือนแพ
หวานฉ่ําแทกลวยตาก

ถ้ําและน้ําตกหลากตระการตา

ตัง้ แต่ ข้าพเจ้ าได้ เห็นพระพุทธรูปมานักแล้ ว ไม่ ได้ เคยรู้สึกว่ าดูปลืม้ ใจจําเริญ
ตาเท่ าพระ พุทธชินราชเลย วิหารก็พอเหมาะกับพระ มีท่ ดี ูได้ ถนัด องค์ พระก็ตงั ้ ตํ่า
พอดูได้ ตลอดองค์ ไม่ ต้องเข้ าไปดูจนจ่ อเกินไป และไม่ ต้องแหงนคอตัง้ แลดูพระ
นาสิก พระยิ่งพิศไปยิ่งรู้ สึกยินดี ว่ าไม่ เชิญลงมาเสียจากที่น่ ัน
ถ้ าพระพุทธชินราชยังคงอยู่ท่ พ
ี ษิ ณุโลกตราบใด เมืองพิษณุโลกก็จะเป็ นเมือง
ที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนัน้ ถึงในเมืองพิษณุโลกจะไม่ มีอะไรเหลืออยู่เลย ขอให้ มีแต่
พระพุทธชินราชเหลือยังคงจะอวดได้ อยู่เสมอว่ า มีของควรดูชมอย่ างยิ่งอย่ างหนึ่งใน
เมืองเหนือ หรือว่ าในเมืองไทยทัง้ หมดเลยก็ได้
พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั

ถิ่นกําเนิดกษัตริยน์ กั รบ
“ด้วยพระเจ้าหงสาวดี มิได้อยูใ่ นครองส ุจริต
มิตรภาพ ขัตติยราชประเพณี เสียสามัคคีรสธรรม
ประพฤติพาลท ุจริต คิดจะทําอันตรายแก่เรา ตัง้ แต่น้ ีไป
กร ุงศรีอย ุธยาขาดไมตรีกบั กร ุงหงสาวดีมิได้เป็นมิตร
ร่วมส ุวรรณปฐพีเดียวกันด ุจดังแต่ก่อนสืบไป”

ตราประจําจังหวัดพิษณุโลก

รูปพระพุทธชินราช หมายถึง ในราวปี พุทธชินราช ๑๙๐๕ สมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท)
ได้ กอ่ สร้ างพระพุทธชินราชรูปปางมารวิชยั มีพทุ ธลักษณะงดงามมาก และถือว่าเป็ นพระพุทธรูป
คูบ่ ้ านคูเ่ มืองของจังหวัดพิษณุโลกและสวยงามที่สดุ ในประเทศไทย
ธงประจําจังหวัด

เป็ นผ้ าพื ้นสีมว่ งเข้ ม
มีดวงตราสัญลักษณ์ของจังหวัดอยูต่ รงกลาง

ต้ นไม้ ประจําจังหวัด
ต้ นปี บ
ชื่ออื่น : กาซะลอง

ดอกไม้ ประจําจังหวัด
ดอกนนทรี
ชื่ออื่น : กระถินป่ า กระถินแดง

๑

ความเป็ นมา

_____________________________________________________

พิษณุโลกเป็ นจังหวัดหนึง่ ที่มีความสําคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์ สร้ างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕
สมัยขอมมีอํานาจปกครองแถบนี ้ โดยมีปรากฏตาม
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ศลิ าจารึกสุโขทัย ซึง่ เดิมที
คนไทยสมัยก่อนแบ่งออกเป็ น ไทยเหนือและไทยใต้ ซึง่
กลุม่ ชนที่ตงอยู
ั ้ ท่ างตอนเหนือลุม่ นํ ้าเจ้ าพระยา ตังแต่
้
จังหวัดนครสวรรค์ขึ ้นไป เรี ยนกว่า ”ชาวเหนือ ” หรื อ
“คนเหนือ” และเรี ยนกลุม่ ชนที่อยูท่ างกรุงศรี อยุธยาลง
มา เรี ยกว่า “ เมืองใต้ ” พิษณุโลกแต่เดิมมีชื่อเรี ยกว่า เมืองสองแคว เนื่องจากเมืองที่ตงอยู
ั ้ ร่ ะหว่างแม่นํ ้า
น่านและแม่นํ ้าแควน้ อย ( ที่ตงของวั
ั้
ดจุฬามณีในปั จจุบนั ) ในสมัยสุโขทัย ครัง้ สมเด็จพระธรรมราชาลิไท
ได้ โปรดเกล้ า ฯ ให้ ย้ายเมืองสองแควมาตังอยู
้ ่ ณ ที่ปัจจุบนั เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๙๐๐ และยังเรี ยกว่า
เมืองสองแควเรื่ อยมา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นพิษณุโลก ในสมัยกรุงศรี อยุธยา รัชกาลของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ เมื่อครัง้ ที่เสด็จมาปกครองเมืองสองแควตังแต่
้ พ.ศ. ๒๐๐๖ จนสิ ้นรัชกาลในปี พ.ศ. ๒๐๓๑
เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็ นราชธานีแทนกรุงศรี อยุธยานานถึง ๒๕ ปี ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ และเป็ นเมืองลูกหลวง ซึง่ กษัตริย์แห่งกรุงศรี อยุธยาส่งมหาอุปราช หรื อพระราชโอรสมาครอง
เมือง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่ของไทย ก็ทรงมีพระราชสมภพ ณ เมืองนี ้ และเมื่อ
ทรงดํารงตําแหน่งมหาอุปราช พระองค์ครองเมืองพิษณุโลกเช่นกัน
ในสมัยรัตนโกสินทร์ พิษณุโลกยังคงเป็ นเมืองเอกขึ ้นตรงต่อกรุงเทพฯ เรื่ อยมา ครัน้ ถึงปี พ.ศ.
๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั โปรดเกล้ าฯ ให้ ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ ้นเป็ นมณฑล
เรี ยกว่า มณฑลพิษณุโลก ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็ นจังหวัด
เรื่ อยมาจนปั จจุบนั เมืองพิษณุโลกจึงเป็ นเมืองหลักที่สําคัญของภาคเหนือตอนล่าง เป็ นที่ตงของหน่
ั้
วย
ราชการหลักที่สําคัญทังทางด้
้
านทหาร ตํารวจ และทางด้ านตุลาการ ในลักษณะของการเป็ นเมืองหลัก
ของการปกครอง

๒

สภาพทั่วไป

_________________________________________________________

จังหวัดพิษณุโลกอยูใ่ นเขตพื ้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีพื ้นที่ประมาณ
๑๐,๘๑๕.๘๕๔ ตาราง
กิโลเมตร หรื อ ๖,๗๘๙,๙๓๗.๕๐ ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ ๒.๑ ของพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
ห่างจากกรุงเทพ ฯ โดย
ทางรถยนต์ประมาณ ๓๗๗ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ ๓๘๙ กิโลเมตร
แผนที่จังหวัดพิษณุโลก

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียง ดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอําเภอนํ ้าปาด อําเภอพิชยั และอําเภอทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้
ติดต่อกับอําเภอเมืองพิจติ ร อําเภอสามง่าม อําเภอวชิรบารมี
และอําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอําเภอหล่มสัก อําเภอเขาค้ อ อําเภอวังโป่ ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ และอําเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอําเภอศรี สําโรง อําเภอกงไกรลาศ และ
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดเลย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนล
าว

๓

ลักษณะภูมปิ ระเทศ – ลักษณะภูมิอากาศ

_______________________________

จังหวัดพิษณุโลก ตังอยู
้ ใ่ นภาคเหนือตอนล่าง มี
ยุทธศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ในด้ านที่ตงั ้ ซึง่ มีลกั ษณะเด่น
เฉพาะตัว เนื่องจากมีสว่ นที่เชื่อมต่อกับภาคกลางกับ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็ น
จังหวัดที่มีลกั ษณะเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
อินโดจีน โดยมีภมู ปิ ระเทศติดต่อกับเทือกเขาที่พาดจาก
ภาคเหนือ เป็ นที่กนแบ่
ั ้ งเขตกับแขวงไชยบุรี ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลก ตัวเมืองพิษณุโลกตังอยู
้ บ่ นสองฝั่ ง
แม่นํ ้าน่าน ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็ นเขตที่ราบสูงและมีขอบเขตภูเขาสูง
ด้ านตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ อยูใ่ นท้ องที่อําเภอวังทอง อําเภอวัดโบสถ์ อําเภอชาติตระการ และอําเภอเนิน
มะปราง ทังนี
้ ้เขตที่ราบหุบเขานครไทย และ ที่ราบหุบเขาชาติตระการด้ วย โดยที่หบุ เขานครไทยเป็ นที่ราบ
ดินตะกอนที่อดุ มสมบูรณ์ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบคุ้งก ระทะ ส่วนที่ราบหุบเขาชาติตระการ มีรูปร่างคล้ าย
พระจันทร์ เสี ้ยว เป็ นที่ราบดินตะกอนที่อดุ มสมบูรณ์เช่นเดียวกัน พื ้นที่ตอนกลางทางใต้ เป็ นที่ราบ และ
ตอนใต้ เป็ นที่ราบลุม่ โดยเฉพาะบริ เวณลุม่ แม่นํ ้าน่านและแม่นํ ้ายม เป็ นย่านการเกษตรที่สําคัญที่สดุ ของ
จังหวัด ซึง่ อยูใ่ นท้ องที่อําเภอบางระกํา อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอพรหมพิราม และบางส่วนของอําเภอ
วังทอง และอําเภอเนินมะปราง
ภูเขาสูงในเขตจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่อยูท่ างตอนกลางของจังหวัด ได้ แก่ เขาช่องลม เขา
อุโมงค์ เขาคันโซ้ ง เขาสมอแครง และเขาฟ้า ด้ านตะวันออกเป็ นเทือกเขาต่อเนื่องจากตอนใต้ ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ตอ่ เนื่องมาทางใต้ ตดิ กับจังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื ้นที่ตงแต่
ั ้ อําเภอชาติตระการ และอําเภอนครไทย
อําเภอวังทอง และอําเภอเนินมะปราง ลักษณะแบ่งแนวเขตจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์
ลักษณะภูมอิ ากาศบริ เวณจังหวัดพิษณุโลก มี
บริเวณความกดอากาศสูง หรื อมวลอากาศเย็นกําลัง
ค่อนข้ างแรง จากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ทําให้ บริ เวณเทือกเขาและยอดดอย
อากาศหนาว ทัศนวิสยั ๘-๑๐ กิโลเมตร ตอนเช้ าลดลงเป็ น
๕-๗ กิโลเมตร ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐
กิโลเมตร/ชั่วโมง

๔

การปกครอง / ประชากร

___________________________________________________

จังหวัดพิษณุโลกมี เขตการปกครอง และ จํานวนประชากร และการบริหารราชการ ข้ อมูลล่าสุด
เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
ความหนาแน่น คน / ตาราง กม.
จํานวน / คน
ชาย / คน
หญิง / คน
๘๕๓,๕๗๕
๔๑๙,๒๕๔
๔๓๔,๓๒๑
๗๘.๙๑
แยกเป็ นเขตพื ้นที่การปกครอง
ท้ องถิ่น
ประชากร
อําเภอ
ตําบล
หมูบ่ ้ าน
เทศบาลนคร/ เทศบาล
(คน)
อบต.
เทศบาลเมือง

เมือง
นครไทย
เนินมะปราง
บางกระทุม่
ชาติตระการ
พรหมพิราม
วังทอง
วัดโบสถ์
บางระกํา

ตําบล

๒๘๐,๕๙๕
๑/๑
๓
๘๖,๐๖๒
๐
๒
๕๘,๐๕๓
๐
๓
๔๘,๓๕๙
๐
๒
๔๐,๓๗๙
๐
๑
๘๗,๗๓๓
๐
๒
๑๒๐,๔๐๕
๐
๑
๓๗,๕๔๘
๐
๑
๙๔,๔๔๑
๐
๕
๒
๒๙
รวม ๘๕๓,๕๗๕
เฉพาะเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีประชากร ๗๒,๗๑๑ คน

๑๗
๙
๕
๗
๖
๑๒
๑๑
๖
๘
๘๑

๑๙
๑๑
๖
๙
๖
๑๒
๑๑
๖
๑๑
๙๑

๑๗๓
๑๔๕
๗๗
๘๗
๗๒
๑๒๓
๑๖๘
๖๑
๑๔๒
๑,๐๔๘

ที่มา . ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดพิษณุโลก ตค. ๒๕๕๕

การบริหารราชการ
๑.การบริหารส่วนภูมภิ าค ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมภิ าค
๓๔ แห่ง
๒. การบริ หารราชการส่วนกลาง ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ๘๐
แห่ง
๓.
การบริ หารส่วนท้ องถิ่น มีสว่ นราชการส่วนท้ องถิ่น
- องค์การบริ หารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง - เทศบาลนคร
๑
แห่ง
- เทศบาลเมือง
๑ แห่ง - เทศบาลตําบล
๒๙ แห่ง
- องค์การบริ หารส่วนตําบล ๘๑ แห่ง
หน่วยราชการหลัก อื่น เช่น กองทัพภาคที่ ๓ สํานักงานอธิบดีอยั การเขต ๖ กองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๖ ศาลปกครองพิษณุโลก สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๐

๕

สภาพสังคม

___________________________________________________

การศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก มีสถาบัน / สถานศึกษาทังภาครั
้
ฐและเอกชน ๕๒๖ แห่ง ๑ สาขา แยกเป็ น
แต่ละระดับ ดังนี ้
* อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
รวม ๕๐
๘ แห่ง
* ศึกษาพิเศษ
๑
แห่ง
* สถาบันอาชีวศึกษา
๘
แห่ง
* วิทยาลัยสงฆ์
๓
แห่ง
* สถาบันอุดมศึกษา (รวมสาขา)
รวม ๖
แห่ง
ประกอบด้ วย มหาวิทยาลัย นเรศวร, มหาวิทยาลัย ราชภัฎพิบลู สงคราม, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนาพิษณุโลก, มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต , มหาวิทยาลัย พิษณุโลก และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
แสดงจํานวนนักเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

สังกัด สพฐ.
เขตพืน้ ที่
ก่อนประถม ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1
4,917
16,033
3,579
พิษณุโลก เขต 2
4,443
13,005
3,980
พิษณุโลก เขต 3
5,040
14,211
4,041
สพม. เขต 39
31,722
รวม
14,400
43,249
43,322
ที่มา : รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ก่อนประถม
3,715
140
617
4,472

สั งกัด สช.
ประถมศึกษา
8,371
343
1,343
10,057

มัธยมศึกษา
2,760
218
395
3,373

การสาธารณสุข
ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดพิษณุโลกมีสถานพยาบาล ซึง่ ประกอบด้ วย
•
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลรัฐบาล
๙
แห่ง
โรงพยาบาลเอกชน
๖
แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพชุมชน ๑๔๔ แห่ง
สถานีอนามัย
๒
แห่ง
คลินกิ
๒๘๕ แห่ง
จํานวนเตียงสําหรับผู้ป่วย
๑,๙๐๓ เตียง

• บุคลากรทางการแพทย์ มีจํานวน
- แพทย์
๒๓๓ คน - พยาบาลวิชาชีพ
๑,๗๗๕ คน
- ทันตแพทย์ ๕๕ คน - เจ้ าหน้ าที่สถานีอนามัย ๔๘๕ คน - เภสัชกร ๘๓ คน

รวม
39,375
22,129
25,647
31,722
118,873

๖

สาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดพิษณุโลกมีจํานวนผู้ใช้ ไฟฟ้า จํานวน ๒๔๘,๑๙๙ ราย
กระแสไฟฟ้าใช้ ทงสิ
ั ้ ้น ๗๗,๑๗๓,๔๐๓ ล้ านกิโลวัตต์ / ชั่วโมง
- ประปา ในปี ๒๕๕๔ จังหวัดพิษณุโลก มี อัตรากําลังการผลิต ๑,๐๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
ปริ มาณนํ ้าที่ผลิตได้ ๒๖,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณนํ ้าที่จําหน่ายแก่ผ้ ใู ช้ ๑ ๒,๘๕๙ ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน
- รถไฟ มีขบวนรถโดยสารผ่าน ขึ ้น - ล่อง จากกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เชียงใหม่ – กรุงเทพ
- ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดและถนนสายต่าง ๆ ช่วยให้ ประชาชน
สามารถเดินทางภายในอําเภอ และระหว่างจังหวัดได้ สะดวก
- ทางอากาศ มีทา่ อากาศยานพาณิชย์ ๑ แห่ง มีเที่ยวบิน ดอนเมือง–พิษณุโลก,
พิษณุโลก - ดอนเมือง , พิษณุโลก - เชียงใหม่ , เชียงใหม่ - พิษณุโลก
- ทางนํา้ มี ๓ สาย คือ แม่นํ ้าน่า น , แม่นํ ้ายม และแม่นํ ้าแควน้ อย สามารถ ใช้ ได้ เฉพาะในช่วง
ฤดูนํ ้าหลากเท่านัน้
- ทางด้ านการไปรษณีย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕ ๕ มีท่ีทําการไปรษณีย์กระจายอยูท่ กุ อําเภอรวม ๑๕
แห่ง และมีเคาน์เตอร์ ไปรษณีย์ ๓ แห่ง คือ เคาน์เตอร์ บริการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เคาน์เตอร์
บริการไปรษณีย์บรมไตรโลกนาถ และ เคาน์เตอร์ บริการไปรษณีย์สี่แยกอินโดจีน และไปรษณีย์เคลื่อนที่
๑ แห่ง
- ทางด้ านโทรศัพท์ ในปี ๒๕๕ ๕ จังหวัดพิษณุโลกมีชมุ สายโทรศัพท์ ๙๖ แห่ง จํานวน
หมายเลขโทรศัพท์ทงสิ
ั ้ ้น ๕๓,๒๙๔ เลขหมาย โดยเปิ ดใช้ งาน ๓๑,๓๔๓ เลขหมาย
ศาสนา
จังหวัดพิษณุโลกมีประชากรที่นบั ถือศาสนาต่าง ๆ โดยมีประชากรที่นบั ถือ ศาสนาพุทธ ร้ อยละ
๙๘.๙๓ ศาสนาคริ สต์ ร้ อยละ ๐.๘๓ ศาสนาอิสลาม ร้ อยละ ๐.๑๗ และศาสนาอื่นๆ
(สํานัก
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก : พ.ศ. ๒๕๕๕)
จังหวัดพิษณุโลกมีศาสนสถาน จํานวน ๖๐๐
แห่ง จําแนกเป็ น
- วัด
จํานวน
๒๗๔ วัด
- สํานักสงฆ์
จํานวน ๒ ๙๔ แห่ง
- มัสยิด
จํานวน
๑
แห่ง
- โบสถ์คริ สต์
จํานวน ๓ ๑ แห่ง

๗

สภาพทางเศรษฐกิจ

_______________________________________________
จังหวัดพิษณุโลกมีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมากที่สดุ ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
และจังหวัดพิษณุโลกยังเป็ นศูนย์กลางการค้ า บริการ และเป็ น Logistics Center ของสี่แยกอินโด จีน
ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลกยังมีศกั ยภาพในการพัฒนาพื ้นที่ไปสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการให้ บริการทาง
เศรษฐกิจ และการค้ าที่จะช่วยสนับสนุนให้ จงั หวัดมีการขยายตัวมากขึ ้น
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดพิษณุโลก (GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
มูลคาเพิ่ม
ณ ราคาประจําป
(ลานบาท)
ภาคเกษตร
๑.เกษตรกรรม การลา
สัตว และการปาไม
๒.สาขาประมง
ภาคนอกเกษตร
๓.สาขาเหมืองแรและ
ยอยหิน
๔.สาขาอุตสาหกรรม
๕.สาขาไฟฟา ประปา
และโรงแยกกาซ
๖.สาขากอสราง
๗.สาขาการขายสง การ
ขายปลีก
๘.สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร
๙.สาขาการขนสง
๑๐.สาขาตัวกลางทาง
การเงิน
๑๑.สาขาบริการดาน
อสังหาริมทรัพย
๑๒.สาขาการบริหาร
ราชการ
๑๓.สาขาการศึกษา
๑๔.สาขาการบริการ
ดานสุขภาพและสังคม
๑๕.สาขาการใหบริการ
ดานชุมชน
๑๖.สาขาลูกจางใน
ครัวเรือนสวนบุคคล
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (GPP)
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดตอหัว(บาท)
จํานวนประชากร
(๑,๐๐๐ คน)

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๑๗,๐๓๖

๑๘,๐๗๕

๑๖,๗๖๓
๒๗๔
๕๑,๖๗๔

อัตราขยายตัว
ณ ราคาคงที่

โครงสรางการผลิต
ณ ราคาประจําป
(รอยละ)

(รอยละ)

p

p

p

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๑๔,๘๙๒

๑.๕

๒๐.๖

-๑๐.๒

๒๔.๘

๒๕.๙

๒๑.๑

๑๗,๗๐๔
๓๗๑
๕๑,๗๓๗

๑๔,๔๕๐
๔๔๒
๕๕,๗๙๐

๐.๑
๘๔.๘
๒.๔

๒๑.๓
๒.๐
๔.๖

-๑๐.๗
๘.๑
๒.๔

๒๔.๔
๐.๔
๗๕.๒

๒๕.๔
๐.๕
๗๔.๑

๒๐.๔
๐.๖
๗๘.๙

๗,๕๖๗
๑๐,๘๖๓

๔,๔๑๓
๑๒,๖๙๙

๕,๘๔๒
๑๒,๔๙๖

๒.๑
๗.๐

๒.๗
๑๘.๖

๕.๔
-๔.๑

๑๑.๐
๑๕.๘

๖.๓
๑๘.๒

๘.๓
๑๗.๗

๑,๑๘๒
๓,๐๘๙

๑,๔๘๗
๓,๑๒๕

๑,๖๖๐
๓,๔๐๒

๐.๓
-๑.๓

๖.๒
-๐.๖

๗.๖
๕.๑

๑.๗
๔.๕

๒.๑
๔.๕

๒.๔
๔.๘

๓,๗๔๐

๔,๐๘๑

๔,๙๘๐

-๒.๓

๑.๔

๑๑.๔

๕.๔

๕.๙

๗.๑

๘๖๑
๘๘๕

๘๙๖
๑,๐๑๒

๘๙๑
๑,๐๖๐

-๐.๖
๑.๗

๒.๑
๑๖.๖

๐.๘
๔.๖

๑.๓
๑.๓

๑.๓
๑.๕

๑.๓
๑.๕

๔,๕๔๖

๔,๗๘๖

๕,๔๔๕

๑๒.๗

๒.๗

๖.๑

๖.๖

๖.๙

๗.๗

๓,๙๕๘

๔,๐๐๑

๓,๙๓๘

-๑.๖

๐.๑

-๑.๘

๕.๘

๕.๗

๕.๖

๖,๙๘๙
๕,๖๓๑

๗,๑๗๘
๕,๔๘๖

๗,๔๕๕
๕,๖๗๓

-๐.๓
๑.๔

๐.๗
-๕.๓

-๐.๒
๑.๙

๑๐.๒
๘.๒

๑๐.๓
๗.๙

๑๐.๖
๘.๐

๑,๘๙๖

๒,๐๖๙

๒,๔๑๐

๑.๙

๑๓.๐

๑๐.๗

๒.๘

๓.๐

๓.๔

๓๘๔

๔๐๘

๔๖๐

-๑.๑

๔.๐

๑๑.๕

๐.๖

๐.๖

๐.๗

๘๓

๙๘

๗๘

๑๘๐.๕

๒๖.๖

-๔๐.๘

๐.๑

๐.๑

๐.๑

๒๕๕๓

๖๘,๗๑๐

๖๙,๘๑๒

๗๐,๖๘๑

๒.๒

๘.๐

-๐.๗

๑๐๐.๐

๑๐๐.๐

๑๐๐.๐

๘๑,๕๙๙

๘๒,๕๔๖

๘๓,๒๓๕

๒๑.๒

๑.๒

๐.๘

-

-

-

๘๔๒

๘๔๖

๘๔๙

-

-

-

-

-

-

๘
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี มีมลู ค่าเท่ากับ ๗๐,๖๘๑ ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
๒๕๕๒ เท่ากับ ๘๖๙ ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ ๑.๒ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว ( GPP per
capita) ในปี ๒๕๕๓ เท่ากับ ๘๓,๒๓๕ บาท เพิ่มขึ ้นจาก ๘๒,๕๔๖ บาท ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๘

ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามสาขาการผลิต
ภาคเกษตร
๑.เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
๒.สาขาประมง
ภาคนอกเกษตร
๓.สาขาเหมืองแรและยอยหิน
๔.สาขาอุตสาหกรรม
๕.สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ
๖.สาขากอสราง
๗.สาขาการขายสง การขายปลีก
๘.สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
๙.สาขาการขนสง
๑๐.สาขาตัวกลางทางการเงิน
๑๑.สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย
๑๒.สาขาการบริหารราชการ
๑๓.สาขาการศึกษา
๑๔.สาขาการบริการดานสุขภาพและ
สังคม
๑๕.สาขาการใหบริการดานชุมชน
๑๖.สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(GPP)
ดัชนีราคาผูผลิต(PPI)
ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดพิษณุโลก

ดัชนีราคา (พ.ศ.๒๕๕๐=๑๐๐)
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓
๑๓๗.๓ ๑๒๐.๘ ๑๑๐.๘

อัตราการขยายตัว (รอยละ)
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๓๗.๔
-๑๒.๑
-๘.๓

๑๓๙.๖ ๑๒๑.๖
๖๙.๔ ๙๒.๒
๑๑๔.๒ ๑๐๙.๓
๑๕๕.๗ ๘๘.๔
๑๓๕.๕ ๑๓๓.๕
๙๘.๑ ๑๑๖.๒
๑๐๓.๓ ๑๐๕.๑
๙๘.๔ ๑๐๖.๐
๙๘.๔ ๑๐๐.๓
๙๗.๑ ๙๕.๒
๑๐๘.๓ ๑๑๑.๐
๙๗.๐ ๙๘.๐
๑๐๔.๓ ๑๐๖.๔
๑๐๕.๙ ๑๐๙.๐
๑๐๒.๔
๙๘.๙

๑๑๑.๑
๑๐๑.๕
๑๑๕.๒
๑๑๑.๐
๑๓๗.๐
๑๒๐.๕
๑๐๘.๙
๑๑๖.๑
๙๘.๙
๙๕.๓
๑๑๙.๐
๙๘.๓
๑๑๐.๗
๑๑๐.๖
๑๐๔.๑

๓๙.๖
-๓๐.๖
๑๔.๒
๕๕.๗
๓๕.๕
-๑.๙
๓.๓
-๑.๖
-๑.๖
-๒.๙
๘.๓
-๓.๐
๔.๓
๕.๙
๒.๔

-๑๒.๙
๓๒.๙
-๔.๒
-๔๓.๒
-๑.๔
๑๘.๕
๑.๗
๗.๖
๑.๙
-๒.๐
๒.๕
๑.๐
๒.๐
๒.๙
-๓.๕

-๘.๖
๑๐.๑
๕.๓
๒๕.๖
๒.๖
๓.๗
๓.๖
๙.๖
-๑.๔
๐.๒
๗.๒
๐.๓
๔.๑
๑.๕
๕.๒

๑๐๖.๙
๑๑๕.๐

๓.๕
-๗.๙

๒.๒
-๗.๒

๑.๑
๓๔.๖

๑๐๓.๕
๙๒.๑

๑๐๕.๗
๘๕.๔

๑๑๙.๑ ๑๑๒.๑
๑๑๒.๔ ๑๐๘.๒
๑๐๘.๓ ๑๑๑.๐

๑๑๔.๒
๑๑๘.๓
๑๑๙.๐

๑๙.๒
๑๒.๔
๘.๓

-๕.๙
-๓.๘
๒.๕

๑.๙
๙.๔
๗.๒

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด ( GPP Implicit Price Deflator ) เท่ากับ ๑๑๙.๐ เพิม่ ขึ ้น
จาก ๑๑๑.๐ ในปี ๒๕๕๒ หรื อขยายตัวร้ อยละ ๗.๒ จากที่ขยายตัวร้ อยละ ๒ .๕ สะท้ อนจากดัชนีราคา
ภาคนอกเกษตรขยายตัว ร้ อยละ ๕.๓ จากที่หดตัวร้ อยละ ๔.๒ ในปี แล้ ว ส่วนดัชนีราคาภาคเกษตรหดตัว
ร้ อยละ ๘.๓ จากสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่ าไม้ ที่หดตัวร้ อยละ ๘.๖ สาเหตุจากราคา
สินค้ าเกษตรปรับตัวลดลงโดยเฉพาะราคาข้ าวนาปี และข้ าวนาปรัง

๙
ด้ านการเกษตร
จังหวัดพิษณุโลกมีลกั ษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับการทําการเกษตร โดยเฉพาะพืชไร่
ได้ แก่ ข้ าวโพด มันสําปะหลัง และถัว่ เหลือง ส่วนการทํานา มีทงนาปี
ั ้ และนาปรัง โดยจะทําในลักษณะ
นาดํา นาหว่าน นาหว่านตม ข้ าวไร่
ด้ านพืช พืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้ แก่ ข้ าว มันสําปะหลัง ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ มะม่วง ยางพารา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓/๕๔ มีเนื ้อที่ปลูกข้ าว ใช้ สําหรับปลูกข้ าวเจ้ า ๒,๘๗๑,๔๐๖ ไร่ ผลผลิตที่ได้ จากการเก็บ
เกี่ยว ๑,๐๖๙,๘๒๙ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๗๔๒ กิโลกรัมต่อไร่
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓/๕๔ พืชไร่ท่ีนยิ มปลูกกันมาก เช่น ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้ อย
โรงงาน ถัง่ เหลือง ถัว่ เขียวผิวมัน ถัว่ ลิสง ฯลฯ ส่วนไม้ ผลและไม้ ยืนต้ นที่นยิ มปลูก เช่น มะม่วง ลําไย
มะขามหวาน กล้ วยนํ ้าว้ า สับปะรด ฯลฯ สําหรับพืชผักที่นยิ มปลูกกันมาก ได้ แก่ มันเทศ พริกขี ้หนู
คะน้ า ขิง ข้ าวโพดรับประทาน เป็ นต้ น จํานวนครัวเรื อนที่เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจืด
๑๑,๘๔๖ ครัวเรื อน
ปริมาณสัตว์นํ ้าจืดทีจ่ บั ได้ ๕,๖๒๓,๖๔๗ กิโลกรัม
ในปี ๒๕๕๒ สินค้ าเกษตรข้ าวนาปี นาปรัง มีผลผลิต ๒.๑๕ ล้ านตัน มูลค่า ๘,๗๐๗ ล้ านบาท
รองลงมา คือ อ้ อยโรงงาน ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
ด้ านปศุสัตว์ การทําปศุสตั ว์ ได้ แก่การเลี ้ยงโคเนื ้อ กระบือ สุกร และสัตว์ปีก ปี ๒๕๕๒ มี
ผลผลิตโคเนื ้อ มีมลู ค่า ๖๗๒ ล้ านบาท ไข่เป็ น มูลค่า ๕๖๕ ล้ านบาท
ด้ านประมง การทําประมงในจังหวัดพิษณุโลก มี ๒ ลักษณะ คือ การจับสัตว์นํ ้าตามธรรมชาติ
ซึง่ จังหวัดพิษณุโลก เป็ นที่ลมุ่ แหล่งเก็บนํ ้า และการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า โดยปี ๒๕๕๒ มีมลู ค่าสัตว์นํ ้าทาง
ธรรมชาติ ๘,๘๗๕ ตัน มูลค่า ๒๖๕ ล้ านบาท การเพาะเลี ้ยวสัตว์นํ ้า ๕๙๙ ตัน มูลค่า ๙๙ ล้ านบาท
ด้ านอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
เป็ นสาขาที่มีสดั ส่วนรายได้ ลําดับ ๒ ของจังหวัด มูลค่าประจําปี ๒๕๕๓ มีมลู ค่า
๑๒,๔๙๖ ล้ านบาท โดยจังหวัดพิษณุโลก มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
และ มีโรงสีข้าวมีจํานวนมากที่สดุ สถานประกอบการอุตสาหกรรมในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนทังสิ
้ ้น ๖๓๓
สถานประกอบการ มีจํานวนเงินทุนทังหมด
้
๑๐,๓๔๗,๑๓๘,๙๕๙บาท โดยสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมในอําเภอเมือง มีจํานวน ๓๖๔ สถานประกอบการ จํานวนเงินทุน ๓,๖๕๔,๕๔๒,๙๙๑ บาท
สถานประกอบการอุตสาหกรรมในอําเภอพรหมพิราม มีจํานวน ๖๑ แห่ง จํานวนเงินทุน ๙๕๔,๑๘๙,๐๘๓
บาท และสถานประกอบการอุตสาหกรรมในอําเภอบางระกํา มีจํานวน ๕๗ แห่ง จํานวนเงินทุน
๖๔๐,๖๒๖,๒๔๐ บาท

๑๐

ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ที่ดนิ

__________________________

จังหวัดพิษณุโลก มีพื ้นที่ ๖,๗๕๙,๙๐๙ ไร่ โดยแบ่งพื ้นที่ถือครองที่ดนิ และป่ าไม้ โดยมีการใช้
ประโยชน์ เป็ นที่อยูอ่ าศัย ๘๐,๗๖๒ ไร่ ที่นา ๑, ๔๕๒,๔๓๔ ไร่ พืชไร่ ๖๒๗,๐๐๘ ไร่ ไม้ ผลไม้ ยืนต้ น
๑๖๗,๓๖๑ ไร่ สวนผักและไม้ ดอก ๑๗,๒๙๐ ไร่ ทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์ ๑๑,๔๔๑ ไร่ ที่อื่นๆ ๔๒,๔๓๘ ไร่ ที่
รกร้ างว่างเปล่า ๖,๒๐๑ ไร่ ที่นอกการเกษตร ๑,๙๖๖,๙๗๙ ไร่ ป่ าไม้ ๒,๔๓๖,๖๐๖.๙๓ ไร่
ทรัพยากรป่ าไม้
ในปี ๒๕๕๕ มีพื ้นที่ป่าสมบูรณ์ ๒,๔๓๖,๖๐๖.๙๓ ไร่ คิดเป็ น ๓๕.๘๙% ลักษณะส่วนใหญ่เป็ นป่ า
เบญจพรรณ ผสมป่ าดิบแล้ ง ไม้ ท่ีสําคัญได้ แก่ ไม้ สกั ไม้ ประดู่ ไม้ แดง ไม้
เต็ง ไม้ รัง ฯลฯ ป่ าสงวนแห่งชาติทงหมด
ั้
จํานวน ๑๓ ป่ า ป่ าเตรี ยมการ
สงวน อีก ๒ แห่ง
มีอทุ ยานแห่งชาติและวนอุทยาน จํานวน ๖ แห่ง คือ อุทยาน
แห่งชาติ ทุง่ แสลงหลวง ภูหนิ ร่องกล้ า นํ ้าตกชาติตระการ ภูสอยดาว
แก่งเจ็ดแคว และวนอุทยานเขาพนมทอง มีเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ๒ แห่ง
คือ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ภูเมี่ยง–ภูทอง และ ภูขดั และเขตห้ ามล่าสัตว์
ป่ า ๓ แห่ง คือ ถํ ้าผาท่าพล เขาน้ อย – เขาประดู่ และ หนองนํ ้าขาว
อ.บางระกํา
สภาพป่ าในปั จจุบนั มีการปลูกไม้ สกั –ประดู่ ยาง ยางพารา ไผ่ ยูคาลิปตัส ในที่ดนิ ของเอกชน
เป็ นจํานวนมาก มีการตัดไปใช้ สอย และจําหน่ายเป็ นจํานวนมาก แต่ก็ได้ มีการส่งเสริมให้ มีการปลูก
แจกจ่ายกล้ าไม้ จากภาครัฐ สภาพป่ าไม้ ในท้ องที่ จึงค่อนข้ างจะสมบูรณ์
ทรั พยากรนํา้
จังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งนํ ้าผิวดิน ประกอบด้ วยลุม่ นํ ้า ๒ ลุม่ นํ ้า คือ ลุม่ นํ ้ายม และลุม่ นํ ้าน่าน โดย
มีแม่นํ ้าและลุม่ นํ ้าสาขา ที่สําคัญ ได้ แก่
๑. แม่ นาํ ้ ยม เกิดจากเทือกเขาสูงตอนเหนือในเขตสันเขาผีปันนํ ้า ไหลผ่านจังหวัดแพร่ สุโขทัย
ผ่านเข้ าพื ้นที่ทางตะวันตกของจังหวัด ก่อนไหลผ่านอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ไปสูจ่ งั หวัดพิจิตร
๒. แม่ นาํ ้ น่ าน ต้ นกําเนิดมาจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย บริเวณภูเขาผีปันนํ ้า
ทิวเขาหลวงพระบาง และทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลมาทางตอนใต้ ผา่ นจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ เข้ าเขตจังหวัด
พิษณุโลกทางอําเภอพรหมพิราม ไหลคดเคี ้ยวผ่านอําเภอเมืองพิษณุโลก ในแนวเหนือใต้ ไปทางอําเภอบาง
กระทุม่ ไหลผ่านไปจังหวัดพิจิตร

๑๑

๓. แม่ นํา้ แควน้ อย
มีต้นกําเนิดบริเวณทิวเขาหลวงพระบาง และทิวเขาเพชรบูรณ์ ต่อเขตภูเขาสูง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ไหลผ่านที่ราบหุบเขาชาติตระการ บรรจบกับลําห้ วยต่างๆในพื ้นที่ภเู ขาสูงในเขตอําเภอ
ชาติตระการ ไหลผ่านที่ราบลุม่ แม่นํ ้าน่าน ไหลผ่านอําเภอวัดโบสถ์ อําเภอพรหมพิราม บรรจบกับแม่นํ ้า
น่านในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก โดยแม่นํ ้าแควน้ อยมีลําคลองสาขา เช่น ลํานํ ้าภาค คลองโป่ งนก คลอง
หางกา เป็ นต้ น
๔. แม่ นาํ ้ วังทอง มีต้นกําเนิดจากภูเขาสูงด้ านตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดพิษณุโลก อยูใ่ นกลุม่
ทิวเขาเพชรบูรณ์ ทางอําเภอนครไทย อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กับอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ต้ นนํ ้าบริเวณนี ้มีลําห้ วย ๒ สาย เรี ยกว่า คลองเข็กน้ อย และคลองเข็กใหญ่ ไหลมารวมกันเลียบถนนสาย
พิษณุโลก หล่มสัก ผ่านอําเภอวังทองเข้ าสูอ่ ําเภอเมืองพิษณุโลก
๕. แม่ นาํ ้ เหือง มีต้นกําเนิดจากภูเขาสูงในเขตอําเภอชาติตระการ บริเวณชายแดนไทย – ลาว
ไหลวกวนแนวชายแดน ไปสูแ่ ม่นํ ้าโขงที่อําเภอนาแห้ ว จังหวัดเลย
นอกจากนี ้ ในพื ้นที่จงั หวัดพิษณุโลกมีคลองที่สําคัญ เช่น คลองบางแก้ ว ในอําเภอบ่างระกํา คลอง
โป่ งนก อําเภอพรหมพิราม คลองห้ วยผึ ้ง คลองไทรน้ อย คลองบ้ านมุง คลองชมพู คลองวังยาง คลอง
ห้ วยไร่ ในพื ้นที่อําเภอเนินมะปราง
ทรัพยากรแร่ ธาตุ
แร่ธาตุที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลก ดังนี ้
๑. การขุดทราย ในเขตอําเภอบางระกํา เพื่อการก่อสร้ าง
๒. แร่นํ ้ามัน บริ ษัทไทยเซลล์ประเทศไทยสัมปทานในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
ซึง่ ครอบคลุมอําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก ด้ วย
๓. เหมืองแร่หิน ที่ตําบลบ้ านมุง อําเภอเนินมะปรางโดย หจก.ดาวศุภกิจ ทําเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ าง รัฐเก็บเงินค่าภาคหลวงได้ ๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท
๔. แร่ทองคํา บริ ษัทรัชภูมิไมนิ่งจํากัด สํารวจแร่ทองคําเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั ในท้ องที่
ตําบลบ้ านมุง , ตําบลวังยาง , อําเภอเนินมะปราง
๕. ปิ โตรเลียม กรมพลังงาน โดยบริ ษทั วินซ่าออยด์ จํากัด สํารวจปิ โตเลียมเพื่อประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจยั ในท้ องที่อําเภอวัดโบสถ์ วังยาง นครไทย และชาติตระการ

๑๒

การเมือง / การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร /สมาชิกวุฒสิ ภา

_________

จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเขตเลือกตังออกเป็
้
น ๕ เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๕ คน
สมาชิกสภาวุฒสิ ภา จํานวน ๑ คน โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เขต ๑ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
เขต ๒ นายนพพล เหลืองทองนาวา
เขต ๓ นายจุติ
ไกรฤกษ์
เขต ๔ นายนิยม ช่างพินิจ
เขต ๕ นายนคร
มาฉิม
๒. สมาชิกสภาวุฒิสภา จํานวน ๑ ท่าน คือ นางพิกลุ แก้ ว ไกรฤกษ์

ประเพณี วัฒนธรรม

____________________________________________

ประเพณีการแข่ งเรือยาว เป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ ยดึ ถือมา
เป็ นเวลาช้ านานจนกระทัง่ ปั จจุบนั โดยจะจัดงานประมาณเดือนกันยายนของทุกปี ที่บริเวณแม่นํ ้าน่าน
หน้ าวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในงานนี ้จะมีการ
ประกวดขบวนเรื อ การแข่งขันเรื อยาวประเพณี และการ
ประดับขบวนเรื อต่าง ๆ สวยงาม น่าชม โดยมีเทศบาลนคร
พิษณุโลก เป็ นผู้จดั งาน
ประเพณีปักธงชัย
เป็ นประเพณีดงเดิ
ั ้ มของชาว
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยชาวนครไทยมีความเชื่อ
ว่า อําเภอนครไทย คือ เมืองบางยางในอดีต
ซึง่ พ่อขุนบาง
กลางหาวใช้ เป็ นที่รวบรวมไพร่พลเพื่อขับไล่ขอม ในการต่อสู้
ครัง้ นัน้ พ่อขุนบางกลางหาวได้ รับชัยชนะ จึงทรงเอาผ้ าคาดเอว
ผูกปลายไม้ ปักไว้ บนยอดเขาช้ างล้ วง เพื่อเป็ นอนุสรณ์ในชัย
ชนะ ชาวนครไทยจึงได้ ยดึ ถือเป็ นประเพณีในวันขึ ้น ๑๔ คํ่า
เดือน ๑๒ ของทุกปี ชาวนครไทยจะร่วมกันทอผืนธงผ้ าฝ้ายและ
นํา ไปยังเขาช้ างล้ วงเพื่อปั กธงชัย ในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น ประกวดแห่ธง การแข่งขันผู้พิชิตเขาช้ างล้ วง การประกวดธิดาปั กธง โดยอําเภอนครไทย เป็ นผู้จดั งาน

๑๓

ประเพณีสรงนํา้ พระพุทธชินราช เป็ น
ประเพณี ที่ชาวพิษณุโลกพากันมาสรงนํ ้าพระพุทธชิน
ราช ซึ่ งเป็ นพระพุทธรูปสําคัญคูบ่ ้ าน คูเ่ มือง ถือเป็ น
ที่พงึ่ ทางใจ และเป็ น สิริมงคลในวันสงกรานต์ ซึง่
งานจะจัดตรงกับวันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ – ๑๕
เมษายนของทุกปี วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เป็ นผู้จดั งาน

ประเพณีการเล่ นคอน หรื อ อิ ้นคอน เป็ นการเล่นระหว่าง
หนุม่ สาว ที่โยนลูกช่วงให้ แก่กนั พร้ อมกับร้ องรํ าทําเพลง เทศกาลที่
นิยมเล่น คือ หลังจากเก็บเกี่ยวข้ าวในนาเรี ยบร้ อยแล้ ว เริ่ มประมาณ
เดือน ๔ – ๕ ของทุกปี

การละเล่ นพืน้ บ้ านมังคละ “มังคละ” เป็ นดนตรี พื ้นบ้ าน
เก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้ วยอุปกรณ์ดงั นี ้
กลองมังคละ กลองสองหน้ า ฆ้ อง ปี่ ฉิ่ง ฉาบ วงดนตรี
มังคละนี ้ ชาวจังหวัดพิษณุโลกใช้ เล่นไม่วา่ จะเป็ นงาน
มงคล หรื ออุปมงคล เพลงที่ใช้ เล่นมีหลายจังหวะและลีลา
เช่น เพลงนมยาน กระทกแป้ง เพลงแพะชนแกะ เป็ นต้ น
ต่อมาศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ จดั ให้ มีการแสดง
ระบําประกอบดนตรี มงั คละ

การคมนาคม /การขนส่ ง

๑๔
____________________________________________

การเดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก สามารถเลือกรูปแบบของการเดินทางได้ หลากหลาย ดังนี ้
3

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้ เส้ นทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) ถึงวังน้ อยน้ อยแยกเข้ าทางหลวง
หมายเลข ๓๒ ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิง ห์บรุ ี ชัยนาท แล้ วเลี ้ยวขวาไปตามเส้ นทางสายตาคลี – ตากฟ้า
เลี ้ยวซ้ ายเข้ าสูท่ างหลวงหมายเลข ๑๑ ไปอีก ๑๖๐ กม. เลี ้ยวซ้ ายเข้ าทางหลวงหมายเลข ๑๒ ไปอีก ๑๗
กม. ถึงพิษณุโลกรวมระยะทางประมาณ ๔๕๐กิโลเมตร
หรื อจากชัยนาทยังไม่ต้องเลี ้ยวขวาไปตาคลี –ตากฟ้าแต่ขบั ต่อไปนครสวรรค์ จากนครสวรรค์ใช้
เส้ นทางหมายเลข ๑๑๗ ตรงสูพ่ ษิ ณุโลก รวมระยะทาง ๓๓๖ กิโลเมตร หากเดินทางจากจังหวัดตาก ใช้ ทาง
หลวงหมายเลข ๑๒ ผ่านเข้ าสายสุโขทัย - พิษณุโลก ระยะทาง ๑๓๘ กิโลเมตร และทางสายเดียวกันจาก
ขอนแก่น ๓๙๑ กิโลเมตร จากแยกเพชรบูรณ์หล่มสักมาพิษณุโลก ระยะทางราว ๑๐๐ กิโลเมตร
เส้ นทางนี ้ผ่านแหล่งท่อง เที่ยวสองข้ างทางหลายแห่ง
รถโดยสารประจําทาง
สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศจากสายเหนือ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพ มีบริการตลอดวัน สอบถามราย ละเอียดได้ ที่ บริษัท ขนส่ง
จํากัด โทร.๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖ www.transport.co.th และ ที่สถานีขนส่งพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๑
๒๐๙๐
รถประจําทางปรับอากาศติดต่อพิษณุโลกยานยนต์ทวั ร์ โทร.๐๕๕-๓๐๒๐๒๑ หรื อ ๐ ๕๕๓๐
๒๐๒๒ เชิดชัยทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๐๑๙๙ หรื อ ๐ ๕๕๒๑ ๑๙๒๒ วินทัวร์ โทร. ๐ ๕๕๓๔ ๗๔๗๗
นอกจากนี ้ยังมี รถ บ.ข.ส. บริการระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ได้ แก่ อุตรดิตถ์ แพร่ ลําปาง
เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก (แม่สอด) พิจิตร เพชรบูรณ์ และขอนแก่น ทุกวัน
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๑๕

รถไฟ
ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วน
พิเศษ (สปริ นท์เตอร์ ) รถเร็ ว และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไป
พิษณุโลก ทุกวัน สอบถาม หน่วยบริ การเดินทาง โทร.๑๖๙๐
๐๒-๒๒๓๗๐๑๐, ๐๒-๒๒๓๗๐๒๐ สถานีรถไฟพิษณุโลก
โทร. ๐๕๕-๒๕๘๐๐๕ หรื อ www.railway.co.th
3
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เครื่องบิน

บริษทั การบินไทย จํากัด มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และพิษณุโลกทุกวัน (สายการบินไทย นกแอร์ ) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ๔๕ นาที สอบถามกําหนดการเดินทาง โทร. ๑๕๖๖ ติดต่อสํารองที่นง่ั
โทร. ๐ ๒๒๐๘ ๐๐๖๐ หรื อ ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ หรื อที่สํานักงานพิษณุโลก โทร. ๐-๕๕ – ๒๔๒๙๗๑-๒
หรื อ www.thaiairways.com

การเดินทางจากอําเภอเมืองพิษณุโลกไปยังอําเภอต่ าง ๆ
อ.บางระกํา
ระยะทาง
๑๗ กิโลเมตร
อ.วังทอง
ระยะทาง
๑๙ กิโลเมตร
อ.วัดโบสถ์
ระยะทาง
๒๗ กิโลเมตร
อ.บางกระทุม่
ระยะทาง
๔๑ กิโลเมตร
อ.พรหมพิราม
ระยะทาง
๒๕ กิโลเมตร
อ.เนินมะปราง
ระยะทาง
๗๕ กิโลเมตร
อ.นครไทย
ระยะทาง
๙๙ กิโลเมตร
อ.ชาติตระการ
ระยะทาง
๑๓๖ กิโลเมตร

การท่ องเที่ยว

๑๖
____________________________________________

จังหวัดพิษณุโลก เป็ นจังหวัดที่มีลกั ษณะภูมิประเทศ และภูมอิ ากาศที่หลากหลาย ทําให้ เป็ นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวทังไทยและต่
้
างชาติ ทังการท่
้
องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวทาง
ประวัตศิ าสตร์ จึงทําให้ การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกทํารายได้ ไม่น้อยในแต่ละปี รวมทังเกิ
้ ดจาก
การที่เป็ นจังหวัดศูนย์กลางภาคเหนือตอนล่างที่มีความหลากหลายทังทางด้
้
านวัฒนธรรมประเพณี
โบราณสถาน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับทังจั
้ งหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก โดยแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยว
ทังต่
้ างชาติและในประเทศ เข้ ามาเยี่ยมชมจังหวัดพิษณุโลกไม่ตา่ํ กว่า ๒,๗๐๐,๐๐๐ คน มีรายได้ เข้ ามาใน
จังหวัดกว่า ๕,๐๐๐ ล้ านบาท แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ดังนี ้

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่ ) วัดนี ้ตังอยู
้ ร่ ิ มฝั่ งแม่นํ ้า ด้ านตะวันออกตรงข้ าม
กับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้ างในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) เป็ นที่ประดิษฐาน
“พระพุทธชินราช” ซึง่ เป็ นพระพุทธรูป ปางมารวิชยั และถือว่าเป็ นพระพุทธรูปคูบ่ ้ านคูเ่ มืองที่สวยงามที่สดุ
ในประเทศไทย ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศมาเยี่ยมชมจํานวนมาก
วัดจุฬามณี อยูห่ า่ งจากตัวเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร วัดนี ้เป็ นโบราณสถานที่มีมาก่อนสมัย
สุโขทัย ตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ กล่าวว่า เป็ นวัดที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ทรงผนวชเป็ นเวลา
๘ เดือน ๑๕ วัน สิ่งสําคัญที่มีคา่ สูงทางศิลปะคือ ปรางค์แบบขอม
วัดนางพญา วัดนี ้มีชื่อเสียงในด้ านพระเครื่ อง มีชื่อเรี ยกว่า "พระนางพญา" ซึง่ มีการพบกรุ
พระนางพญาในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ และ พ.ศ. ๒๔๙๗
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตังอยู
้ ใ่ นโรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม ซึง่ แต่เดิมเป็ นพระราชวัง
จันทน์ ที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาก่อนในอดีต ทางจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับประชาชน ให้
กรมศิลปากรสร้ างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ ้น ตัวศาลเป็ นรูปทรงไทยโบราณตรี มขุ เป็ นที่
ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปั น้ เท่าองค์จริง ประทับนั่ง พระหัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคาร
หลัง่ นํ ้า ในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนาง
เจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จมาทรงเปิ ดศาลนี ้ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๔ และจังหวัดได้ ถือเอา

๑๗
วันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปี เป็ นวันจัดงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานกาชาดพิษณุโลก ในปี
พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม ได้ รับงบประมาณให้ สร้ างอาคารเรี ยนเป็ นอาคาร ๔ ชัน้ ใน
ระหว่างการก่อสร้ าง คนงานได้ ขดุ หลุมเสา จึงได้ พบซากอิฐเป็ นแนวกําแพง จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ แจ้ งให้
หน่วยศิลปากร มาตรวจสอบหน่วยศิลปากรได้ สํารวจพบกําแพงพระราช วังจันทน์ชนนอก
ั้
ประตู
พระราชวังจันทน์และเนินฐานพระราชวังจันทน์ ในบริเวณสนามโรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม กรมศิลปากร
จึงได้ ประกาศขึ ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานและกําหนดเขตพระราชวังจันทน์ให้ ครอบคลุมพื ้นที่ใกล้ เคียง
เมื่อมีการย้ ายโรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคมออกไปตัง้ ณ สถานที่ใหม่ตาํ บลท่าทอง อ.เมืองแล้ ว กรมศิลปากร
มีโครงการจะบูรณปฏิสงั ขรณ์พระราชวังจันทน์ และบริเวณใกล้ เคียงให้ เป็ นอุทยานประวัตศิ าสตร์
พระราชวังจันทน์ตอ่ ไป
พิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านจ่ าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๖ โดยจ.ส.อ.ดร.ทวี
บูรณเขตเป็ นสถานที่เก็บรวบรวมศิลปะพื ้นบ้ านที่เป็ นข้ าวของเครื่ องใช้ ซึง่ เป็ นเครื่ องมือหากินของชาวบ้ าน
ตังแต่
้ ชิ ้นเล็กๆ จนถึงชิ ้นใหญ่ทงอดี
ั ้ ตและปั จจุบนั
สวนรุกขชาติสกุโณทยาน อยูใ่ นเขตอําเภอวังทอง มีศาลาที่พกั ๒ หลัง ซึง่ สร้ างขึ ้นเพื่อรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถ คราวเสด็จประพาส เมื่อ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ และยังมีนํ ้าตกวังนกแอ่นอยูใ่ นสวนนี ้ด้ วย
นํา้ ตกแก่ งซอง บริ เวณก่อนถึงนํ ้าตกจะมีลานกว้ างปลูกไม้ ดอกไม้ ประดับหลายชนิด เป็ นนํ ้าตกที่
มีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร มีโขดหินต่างๆ สีเทาแกมแดง ในฤดูฝนนํ ้าจะไหลแรงปะทะก้ อนหิน ทําให้
เกิดฝอยละอองสีขาวนวล
นํา้ ตกแก่ งโสภา เป็ นนํ ้าตกมีขนาดเล็กใหญ่ไล่เลี่ยกัน โดยมีนํ ้าตกแก่งโสภา ซึง่ เป็ นนํ ้าตกแห่ง
สุดท้ ายบนถนนพิษณุโลก–หล่มเก่า เป็ นนํ ้าตกใหญ่ที่สดุ มีบนั ไดเพื่อไต่ลงไปเที่ยวชมแก่งหินข้ างล่าง
อุทยานแห่ งชาติท่ งุ แสลงหลวง ประกอบด้ วยภูเขาใหญ่น้อย เป็ นต้ นนํ ้าลําธาร มีสภาพ
ธรรมชาติ สวยงาม เหมาะสําหรับเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เป็ นวนอุทยานที่อดุ มไปด้ วยไม้ นานาพันธุ์ มีสตั ว์
ป่ าหลายชนิดและยังมีสะพานแขวนให้ ไต่ข้ามลําห้ วยชวนให้ ตื่นเต้ นและเป็ นที่สนุกสนาน
อุทยานแห่ งชาติภูหนิ ร่ องกล้ า อุทยานนี ้อยูใ่ นบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึง่ เป็ นเขตติดต่อ ๓
จังหวัด คือ พิษณุโลก เลย และเพชรบูรณ์ มียอดเขาที่สงู ที่สดุ เหนือระดับนํ ้าทะเล ๑๖๑๗ เมตร เดิมเป็ น
ฐานที่มนั่ ที่สําคัญ และใหญ่ที่สดุ ของภาคเหนือ ของ ผกค. เมื่ อปี ๒๕๒๕ กองทัพภาคที่ ๓ ได้ ปราบปราม
ผกค.อย่างราบคาบและปรับปรุง ให้ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นา่ สนใจในปั จจุบนั นอกจากนี ้ยังมีซากฐานที่
มัน่ ในอดีตของ ผกค.ให้ เห็นเช่น ลานหินแตก โรงเรี ยนมวลชน ผาชูธง ลานหินปุ่ ม สุสานฝั งศพและสํานัก
อํานาจรัฐ
อุทยานแห่ งชาตินํา้ ตกชาติตระการ เป็ นนํ ้าตกที่ตกจากหน้ าผาที่เป็ นชันถึ
้ ง ๗ชัน้ และบนหน้ า
ผา มีผึ ้งทํารังเกาะอยูเ่ ป็ นนิคมใหญ่ ยังมีกล้ วยไม้ ป่าละพันธุ์ไม้ ตา่ งๆขึ ้นอยูใ่ นบริเวณนํ ้าตกมากมาย

๑๘
ถํา้ เขาบ้ านมุง อยูใ่ นเขตอําเภอเนินมะปราง มีภเู ขาสูงชันหลายลูก มีถํ ้าประกอบด้ วย หินงอก หิน
ย้ อย เป็ นหลืบ ลึกลับซับซ้ อน มีความสวยงามยิง่ เรี ยกถํ ้านี ้ว่า “ ถํ ้าดาวถํ ้าเดือน ”
ถํา้ ผาท่ าพล อยูใ่ นเขตอําเภอเนินมะปราง ภายในถํ ้ามีหินงอก หินย้ อย มีแสงประกายเป็ นเกล็ด
สะดุดตาแก่ผ้ เู ข้ าไปชมมาก นอกจากนันในเขตอํ
้
าเภอเนินมะปราง ยังมีถํ ้าที่สวยงามอีกเป็ นจํานวนมาก
เช่น ถํ ้าเรื อ ถํ ้าเตา ถํ ้านางสิบสอง ถํ ้าผาแดง ถํ ้าลอด ถํ ้านํ ้า ถํ ้าม่วง ถํ ้าพญาค้ างคาว และถํ ้านเรศวร
บึงราชนก อยูใ่ นเขตอําเภอวังทอง เป็ นบึงนํ ้าเก่ามีเนื ้อที่ประมาณ ๔ พันไร่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ ปรับปรุงให้ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน นอกจากนี ้ยังได้ จดั สร้ าง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ด้ วย
เจ้ าแม่ กวนอิมหยกขาว ตังอยู
้ ใ่ นอําเภอวังทองเป็ นปางพิเศษที่ถกู สร้ างขึ ้น โดยการอนุมตั จิ าก
รัฐบาลจีน ต้ นแบบจากเจ้ าแม่กวนอิมพันมือ เมืองหางโจว สูง ๓ เมตร หนัก ๓ ตัน ยืนในท่าเจริญพระพุทธ
มนต์ แกะสลักอย่างประณีต งดงามจากหินทะเลสาบ หยกขาวถือว่าเป็ นประติมากรรมหินหยกขาวรูปเจ้ า
แม่กวนอิมที่ใหญ่และสวยงามที่สดุ ในโลก

สินค้ าพืน้ เมืองและของฝากเมืองพิษณุโลก

๑๙
_____________________________

กล้ วยตากและกล้ วยอบนํา้ ผึง้ เป็ นของฝากจากเมืองพิษณุโลก รสชาติอร่อย หอมหวาน เป็ น
ที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไป จนกระทัง่ เป็ นคําขวัญของจังหวัดพิษณุโลก ท่อนหนึง่ ที่วา่ “หวานฉํ่าแท้ กล้ วยตาก” อัน
ได้ รับการรับรองได้ เป็ นอย่างดี มีแหล่งผลิต อยูท่ ่ีอําเภอบางกระทุม่ และแหล่งจําหน่ายอยูใ่ นร้ านจําหน่าย
สินค้ าพื ้นเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้ านค้ าทัว่ ไป
มะม่ วงกวนและมะม่ วงสามรส มะม่วงแผ่นหรื อส้ มลิ ้ม ปรุงรสต่างๆหลายรูปแบบพร้ อมบรรจุ
ภัณฑ์สวยงาม เป็ นของฝากขึ ้นชื่ออีกชนิดหนึง่ ของเมืองพิษณุโลก มีแหล่งผลิตอยูท่ ี่อําเภอวังทอง อําเภอ
เมือง และอําเภอชาติตระการ แหล่งจําหน่ายอยูใ่ นร้ านจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองใน วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหารและร้ านค้ าทัว่ ไป
ผลไม้ รวมและคุกกี ้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่น มะม่วง มะขาม กล้ วย เป็ นขนมชนิดหนึง่
จากจังหวัดพิษณุโลก ซึง่ เหมาะที่จะใช้ เป็ นของฝากหรื อรับประทานเป็ นของว่างในโอกาสต่างๆ มีหลายชนิด
หลายรูปแบบ โดยฝี มือของกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเอกชน มีแหล่งผลิตอยูท่ ี่อําเภอ
เมือง พรหมพิราม วังทอง และชาติตระการ แหล่งจําหน่ายอยูใ่ นร้ านจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองในวัดใหญ่
เต้ าเจีย้ ว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถัว่ เหลือง ตรายี่ห้อโดยฝี มือแม่บ้านเกษตรกรที่ได้ มาตรฐานทัง้
อาหารประจําครัวเรื อน ซึง่ ได้ รับความนิยมกันอย่างกว้ างขวางมีแหล่งผลิตอยูท่ ี่อําเภอพรหมพิราม และ
อําเภอเมืองพิษณุโลกแหล่งจําหน่ายอยูใ่ นร้ านจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร) และร้ านค้ าทัว่ ไป
ปลาร้ าสับทรงเครื่ องและปลาร้ าผง เป็ นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของกลุม่ แม่บ้าน
เกษตรกรอีกชนิดหนึง่ ที่กําลังได้ รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากมีรสชาติอร่อยถูกปาก และ
กรรมวิธีในการผลิตสะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากวัตถุกนั เสียโดยมีแหล่งผลิตที่บ้านโปร่งนก อําเภอ
พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แหล่งจําหน่ายอยูใ่ นร้ านจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้ านค้ าทัว่ ไป
หมี่ซ่ ัว เป็ นสินค้ าพื ้นเมืองที่เป็ นของฝากที่มีชื่อเสียงอีกชนิดหนึง่ ของ จังหวัดพิษณุโลก เป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากแป้งสาลี สามารถนําไปใช้ ในการปรุงอาหารได้ หลายรูปแบบ เส้ นหมี่เหนียวนุม่
รสชาติอร่อย มีแหล่งผลิตที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แหล่งจําหน่ายอยูใ่ นร้ านจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมือง
ในวัดใหญ่(วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้ านค้ าทัว่ ไป
แหนมและหมูยอ เป็ นของฝากที่มีช่ือเสียงในด้ านความสะอาด ถูกหลักอนามัยและรสชาติ
อร่อย สามารถนําไปประกอบอาหารได้ หลายชนิดและยังใช้ เป็ นอาหารว่างรับประทานอาหารได้ อย่างถูก
ปากอีกด้ วย มีแหล่งผลิตในอําเภอเมืองพิษณุโลก แหล่งจําหน่ายอยูใ่ นร้ านจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองในวัด
ใหญ่ (วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้ านค้ าทัว่ ไป

๒๐
นํา้ ตาลสด รสชาติหอมหวาน สะอาดถูกหลักอนามัย บรรจุในภาชนะที่สวยงามกะทัดรัดเหมาะ
สําหรับเป็ นของฝากหรื อดื่มแก้ กระหายในยามอ่อนเพลียจากการเดินทาง มีแหล่งผลิตที่อําเภอวัดโบสถ์
แหล่งจําหน่ายอยูใ่ นร้ านจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และ
ร้ านค้ าทัว่ ไป
ผลิตภัณฑ์ จักสานจากไม้ ไผ่ สินค้ าหัตถกรรมด้ วยมือ เป็ นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึง่ ของจังหวัด
พิษณุโลกที่เด่นอีกรูปแบบ มีความคงทนในการใช้ งาน มีความหลากหลายในลวดลาย ขนาดและรูปแบบ
ทังที
้ ่ใช้ งานในชีวิตประจําวันและใช้ เป็ นเครื่ องประดับตกแต่งอันสวยงาม มีแหล่งผลิตอยูท่ ี่อําเภอวังทอง
และวัดโบสถ์ แหล่งจําหน่ายอยูใ่ นร้ านจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร) และร้ านค้ าทัว่ ไป
ดอกไม้ แห้ งปรุงกลิ่น เป็ นงานฝี มือพื ้นบ้ านอีกชนิดหนึง่ ที่นา่ สนใจ โดยการนําเอาดอกไม้
หลากหลายชนิดมาตากแห้ งและอบหอม บรรจุในภาชนะหลายรูปแบบล้ วนแต่สวยงามเหมาะแก่ใช้ งานใน
โอกาสต่างๆ และใช้ เป็ นประดับตกแต่งบ้ านได้ อีกด้ วย แหล่งผลิตอยูท่ ี่อําเภอพรหมพิราม แหล่งจําหน่าย
อยูใ่ นร้ านจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้ านค้ าทัว่ ไป
ดอกไม้ ประดิษฐ์ เป็ นสินค้ าหัตถกรรมอีกชนิดหนึง่ ที่มีความสวยงาม มีรูปแบบที่ประณีต มี
ลวดลายเฉพาะตัว สามารถนําไปใช้ ประดับตกแต่งบ้ านให้ หรู และเต็มไปด้ วยศิลปะ เป็ นงานซึง่
ละเอียดอ่อนและมีฝีมือ กําลังได้ รับความนิยมในขณะนี ้ แหล่งผลิตที่อําเภอเมือง แหล่งจําหน่ายอยูใ่ น
ร้ านจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองในวัดใหญ่ (วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และร้ านค้ าทัว่ ไป
ชุดพระพิมพ์ เมืองพิษณุโลก เป็ นการรวบรวมพระเครื่ องพิมพ์ตา่ งๆ ของเมืองพิษณุโลก ซึง่ มี
ด้ วยกันหลายพิมพ์ เช่น พิมพ์นางพญา พิมพ์พระพุทธชินราช ฯลฯ มาจัดทําใหม่ บรรจุในกรอบสวยงาม
เหมาะสําหรับไว้ สกั การบูชา เป็ นศิริมงคลแก่ตนและครอบครัว หรื อเหมาะสําหรับนําไปมอบให้ กบั ผู้ที่
เคารพและนับถือ

วิสัยทัศน์ จังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด

๒๑
_______________________________

จังหวัดพิษณุโลก มีตําแหน่งที่ตงเหมาะแก่
ั้
การเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยมีเครื อข่ายเชื่อมโยงทุกภูมภิ าคของประเทศ ในภูมภิ าคอินโดจีน มีศกั ยภาพด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย มีศกั ยภาพที่เอื ้อต่อการพัฒนาด้ านการเกษตร การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม สาธาณสุขรวมทังสถานศึ
้
กษา

จังหวัดพิษณุโลก ( ป 2553 -2556 )
วิสัยทัศน (Vision)
“ พิษณุโลก : เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน ” (Phitsanulok : Indochina’s
Service City)
ยุทธศาสตร
“ พัฒนาเพื่อเปนเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัย (Safety City) ”
เปาประสงค

๑.
เปนศูนยกลางการบริการดานการขนสงสินคา ผูโดยสาร ICT และการบริการดานสุขภาพ
๒.
เปนศูนยกลางดานการทองเที่ยว กีฬา วิชาการ และกิจกรรมการประชุม
๓. ภาครัฐ และเอกชนมีการบริการที่มีคุณภาพและอยูในระดับมาตรฐาน
๔.
เกษตรกรและองคกรเกษตรมีการจัดการผลิตและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
๕.
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. เปนเมืองที่ชุมชนมีความเขมแข็ง ทางเศรษฐกิจ สังคม และมีความปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
๑. สงเสริมการเปนศูนยกลางการบริการ ๑. สงเสริมการเปนศูนยกลางการบริการดานการขนสงสินคา
ดานการขนสงสินคา ผูโดยสาร ICT และ และผูโ ดยสารทางบก/ทางอากาศ
๒. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการให
การบริการดานสุขภาพ
ไดมาตรฐานสากล
๓. สงเสริมสนับสนุนใหเปนศูนยกลางดานสุขภาพเพื่อให
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ (Healthy Province)

๒. สงเสริมการดําเนินงานดานการ
ทองเที่ยว กีฬา วิชาการ และกิจกรรม
การประชุมภายในประเทศ

๑. สงเสริมและอนุรักษแหลงทองเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณา
การเชื่อมโยงทุกภาคสวน
๒. สงเสริมดานกีฬา และวิชาการทุกระดับ
๓. สงเสริมเปนศูนยกลางการประชุม

๓. สงเสริมใหภาครัฐและเอกชนมีการ
ปรับปรุงใหบริการมีคุณภาพและอยูใน
ระดับมาตรฐานใหประชาชนและ
พนักงานมีหัวใจแหงการบริการ (Service
Mind)
ในฐานะเจาของบานที่ดี

๑. สงเสริมใหภาครัฐ และเอกชนใหบริการที่ดีมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน (Service Mind)
๒. สงเสริมใหภาครัฐและเอกชนมีจริยธรรม และธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน

๔. พัฒนาการบริหารจัดการการผลิต
สินคาเกษตรที่เชื่อมโยงการตลาดและ
การแปรรูป

๑. สงเสริมการผลิตพืชผล และสินคาทางการเกษตร ใหปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน
๒. บริหารจัดการผลผลิตและสินคาการเกษตรที่เชื่อมโยงการตลาด
และ
การแปรรูป
๓. สงเสริมการเกษตรโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สงเสริม OTOP และ SMEs ใหไดมาตรฐานการผลิต/การตลาดสู
สากล
๕. พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
๕. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนมีสวนรวม
และประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาดสวยงาม เปนเอกลักษณ
๒. สงเสริมและบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม

๖. สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเสริมสรางความ
มั่นคงปลอดภัยอยางยั่งยืน

๑. สรางครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็งโดยใหปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. แกไขปญหายาเสพติด/ผูมีอิทธิพล
๓. เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๔. สงเสริมและสนับสนุนดานการบริหารจัดการพลังงาน

๒๓
ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุ โลกได้มีการปรับปรุ งวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ .ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาจังหวัดพิษณ โดยมีการปรับปรุ งใหม่ ดังนี้

วิสัยทัศน ( Vision ) จังหวัดพิษณุโลก ( 2556 – 2561 ) Z
222 Z
“ พิษณุโลก : เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน ”
พันธกิจ ( Missin )
พัฒนาเพื่อเป็ นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัยสูง (Safety City)

เป้าประสงค์ ( Goal )

๑. เป็ นศูนย์กลางการบริ การการค้ า โลจิสติกส์ และการขนส่ง
๒. มีการบริ หารจัดการสินค้ าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคณ
ุ ภาพ / มาตรฐานและปลอดภัย
๓. เป็ นศูนย์กลางด้ านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
๔. เป็ นศูนย์กลางด้ านการศึกษาการบริการทางวิชาการด้ านสุขภาพ และ ICT
๕. รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์และอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
๖. เป็ นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอยูร่ ่วมกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic lssues )
๑. ศูนย์กลางการบริ การการค้ า โลจิสติกส์ และการขนส่ง
๒. พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินค้ าเกษตรเชิงคุณภาพ
๓. ส่งเสริ มการดําเนินงานด้ านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ
๔. ศูนย์กลางด้ านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้ านสุขภาพ และ ICT
๕. อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมและแหล่งนํ ้าอย่างยัง่ ยืน
๖. ส่งเสริ มความเข้ มแข็งทางสังคมและความมัน่ คงตามหลักการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี

๒๔
กลยุทธ์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

๑.
ศูนย์กลางการ
บริการ
การค้ า โลจิสติกส์
และการขนส่ง

๑. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อเป็ นศูนย์กลางการบริการ การค้ า การขนส่ง
สินค้ า ผู้โดยสารทางบก / อากาศ
๒. ส่งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางการบริการการค้ า การขนส่งสินค้ า ผู้โดยสารทางบก /
อากาศ
๓. ส่งเสริ มและพัฒนาเทคโนโลยีและงานบริการให้ ได้ มาตรฐาน
๔. ส่งเสริ มการเตรี ยมความพร้ อมรองรับประชาคมอาเซียน
๕. มีศนู ย์ข้อมูลและพื ้นที่เพื่อสนับสนุนการเป็ นศูนย์กลางการค้ า โลจิสติกส์ และ
การขนส่ง

๒.
พัฒนา
กระบวนการผลิต
การตลาด แล
การบริหารจัดการ
สินค้ าเกษตร
เชิงคุณภาพ

๑. บริ หารจัดการสินค้ าเกษตรให้ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานปลอดภัย เชื่อมโยงการตลาด
และการแปรรูป
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกร
๓. บริ หารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และยัง่ ยืน
๔. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อการเกษตร

๓.
ส่งเสริ มการ
ดําเนินงานด้ าน
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
กีฬาและ
นันทนาการ

๑. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. ฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่
๓. ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและปั จจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา
๔. พัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
. พัฒนาขีดความสามารถด้ านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ท่องเที่ยว

๒๕

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

๔.
๑. ส่งเสริ มสนับสนุนการเป็ นศูนย์กลางการบริการสุขภาพเพื่อให้
ศูนย์กลางด้ าน
ประชาชนมีสขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์ (Healthy Province)
การศึกษา การ ๒. ส่งเสริ ม สนับสนุนการเป็ นศูนย์กลางการประชุมและสัมนา
บริการทางวิชาการ ๓. ส่งเสริ ม สนับสนุนการเป็ นศูนย์กลางด้ านการศึกษา การบริการทาง
ด้ านสุขภาพและ
วิชาการ และ ICT
ICT
๕.
๑. สร้ างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื น้ ฟู
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม และแหล่งนํ ้าอย่างยัง่ ยืน
ทรัพยากรธรรมชาติ ๒. อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งนํ ้าธรรมชาติเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
สิ่งแวดล้ อม และ
นํ ้าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและป้องกันปั ญหาภัยแล้ ง และ
แหล่งนํ ้า
อุทกภัยในพื ้นที่
อย่างยัง่ ยืน
๓. พัฒนาแหล่งนํ ้าและบริหารจัดการนํ ้าอย่างเป็ นระบบ
๔. ป้องกันและลดมลพิษ ณ แหล่งกําเนิด
๕. ส่งเสริ มการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมศิลปกรรมเมืองเก่า และ
ศาสนสถานที่สําคัญของจังหวัด
๖. ส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการบริหารจัดการพลังงาน
๖.
ส่งเสริ มความ
เข้ มแข็งทางสังคม
และความมัน่ คง
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ้ านเมืองที่ดี

๑. ส่งเสริ มสนับสนุนหมูบ่ ้ าน/ชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งมีการพัฒนาที่ดีขึ ้น
๒. ขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่หมูบ่ ้ าน / ชุมชน
อย่างทัว่ ถึง
๓. พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร เพื่อช่วย
เหลือและแก้ ไขปั ญหาประชาชนในพื ้นที่
๔. เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. เสริมสร้ างพลังทางสังคมทุกรูปแบบ
๖. ส่งเสริ มการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาที่มีผลกระทบต่อความสงบ เรี ยบ
ร้ อยและความมัน่ คง

การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกในอนาคตตามแนวทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

๒๖

นายปรี ชา เรืองจันทร์ ผู้วา่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ เสนอแนวคิดการพัฒนาจังหวัด
พิษณุโลก สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
๑. ด้ านสังคม
- ประชาชนคนพิษณุโลกอยูก่ นั ด้ วยความสมานฉันท์ มีความรักเป็ นปึ กแผ่นและเป็ นมิตรต่อ
กัน การสนับสนุนการแข่งกีฬาเพื่อสร้ างความสามัคคี การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อการ
ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ ประชาชนได้ มีสว่ นร่วมในการออกกําลังกาย การรักษาสุขภาพเป็ น
เรื่ องสําคัญ ประชาชนต้ องมีสขุ ภาพทังร่้ างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
- ส่งเสริ มกิจกรรมลูกเสือชาวบ้ าน เพราะกิจกรรมลูกเสือชาวบ้ านเป็ นสิ่งที่สง่ เสริ มให้ ประชาชน
มีความรักและสามัคคีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- พิษณุโลกต้ องดํารงความเป็ นเมืองสงบด้ วยร่มธรรมตามวิถีแห่งชาวพุทธ รณรงค์ลด ละ เลิก
อบายมุข วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บอ่ น รณรงค์กิจกรรมสร้ างสรรค์สําหรับเด็กด้ วย
- การจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพื่อส่งเสริมให้ เด็กเยาวชนได้ มีกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ในสิ่งที่ดี
- ปรับปรุงสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ เป็ นมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงของโลกด้ วยการประสานแลกเปลี่ยนการบริการความรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆทัว่ โลก
และจะต้ องเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของโลก
- นอกจากนี ้แล้ วจะต้ องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ สามารถเชื่อมต่อระหว่างพื ้นที่ตอ่ พื ้นที่
และการขนส่งมวลชนในเขตจําเป็ น จะต้ องปรับปรุงระบบการจราจรให้ ดีกว่านี ้
๒. ด้ านเศรษฐกิจ
จังหวัดพิษณุโลกเป็ นเมืองเกษตรกรรมด้ านเศรษฐกิจจะต้ องเป็ นเศรษฐกิจการเกษตรเป็ น
สําคัญด้ วยการยึดการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการผลิตสินค้ าเกษตร
ปลอดสารพิษ ส่งเสริ มเกษตรกรและประชาชนได้ บริโภคอาหารปลอดภัย ต้ องบริหารจัดการนํ ้าทังระบบ
้
เพื่อวางแผนการแก้ ไขปั ญหาอุทกภัยและภัยแล้ งในพื ้นที่
สําหรับด้ านเศรษฐกิจในส่วนของภาคธุรกิจ สิง่ ที่จะต้ องดําเนินการ คือ ปรับปรุงสนามบิน
พิษณุโลก ให้ เป็ นสนามบินนานาชาติ (Phitsanulok International Airport ) เพื่อเป็ นศูนย์กลาง
การคมนาคมติดต่อสื่อสารทังในประเทศและระหว่
้
างประเทศ
นอกจากนี ้แล้ วจังหวัดพิษณุโลกจะต้ องเป็ นศูนย์กลางการส่งออกทังภาคเกษตรและภาคนอก
้
การเกษตร สินค้ า OTOP ที่มีอยูใ่ นจังหวัดจําเป็ นต้ องพัฒนาให้ เป็ นระบบเศรษฐกิจเชิงการค้ าให้ มากขึ ้น
ต้ องประสานจังหวัดข้ างเคียง เพื่อร่วมกันจําหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ พัฒนาให้ เป็ นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจและบริ การแห่งอินโดจีนอย่างยัง่ ยืน

๒๗
๓. ด้ านสิ่งแวดล้ อม
จังหวัดพิษณุโลกมีพื ้นที่ป่าขนาดใหญ่ที่เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนมาก มีอทุ ยานที่สําคัญหลายแห่ง
ทังอุ
้ ทยานแห่งชาติทงุ่ แสลงหลวง ภูหินร่องกล้ า ซึง่ เป็ นผืนป่ าผืนใหญ่ที่อดุ มสมบูรณ์ จําเป็ นที่จะต้ อง
อนุรักษ์พื ้นที่ป่าเหล่านี ้ไว้ อย่าให้ ผืนป่ าถูกทําลาย สําหรับพื ้นที่วดั โรงเรี ยน สถานที่ราชการ ที่
สาธารณประโยชน์ จําเป็ นต้ องรณรงค์ปลูกต้ นไม้ เพื่อสร้ างความร่มรื่ นและสวยงามให้ กบั พื ้นที่ สําหรับเรื่ อง
การกําจัดขยะ ต้ องรณรงค์ให้ จงั หวัดพิษณุโลกเป็ นเมืองปลอดขยะ ขยะเป็ นทองคําด้ วยการแยกขยะแล้ ว
นํามาจําหน่ายสามารถสร้ างรายได้ อีกทางหนึง่
๔. ด้ านการส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
พิษณุโลกได้ มีการส่งเสริ มและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและเชิง
ประวัตศิ าสตร์ ร่วมยุคด้ วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเป็ นบ้ านพี่เมืองน้ องกับจังหวัดข้ างเคียง เช่น จังหวัด
สุโขทัย อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก ให้ สามารถเชื่อมต่อการท่องเที่ยวได้ อย่างเป็ นระบบ
รวมทังสร้
้ างความเชื่อมัน่ ในด้ านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว นอกจากนี ้แล้ วต้ อง
พัฒนาสิ่งที่มีอยูใ่ นจังหวัด เช่น ศูนย์เรี ยนรู้ ศูนย์ศลิ ปาชีพพื ้นที่ความมัน่ คง ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดต่อไป
สิ่งที่คาดหวัง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกอยากเห็น :

พิษณุโลกเป็ นเมืองหลวงของภาคเหนือตอนล่ าง
เป็ นพาราไดซ์ ซติ ขี ้ องคนอยู่และผู้มาเยือน
เป็ นเมืองแห่ งการพัฒนาต่ อเนื่องอย่ างยั่งยืน

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
นายปรี ชา เรื องจันทร์
นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย
นายวิรุฬห์ อัคคะ
ผู้จัดทํา
นายอธิปไตย ไกรราช
นางปฎิมา ทองน้ อย
นางฐิ ตมิ า ไพรศรี สวัสดิ์
นางสาวยุพนิ เกิดเจริญ

ผู้วา่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก
หัวหน้ าสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
หัวหน้ ากลุม่ งานข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
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สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
กลุม่ งานข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
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