
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยายสรุป 

 

จังหวัดพษิณุโลก  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                              สํานกังานจงัหวดัพษิณโุลก  

กลุม่งานข้อมลูสารสนเทศและการส่ือสาร  

                                                                              โทร/โทรสาร 0 – 5528 - 2107                                                                

                                                          สป.มท. 20429 
 



สารบัญ 

 
                 หนา  
บทนํา                                                                                                           -  
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การปกครอง/ ประชากร         ๔  
สภาพสังคม         ๕  
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สินคาพ้ืนเมืองและของฝากเมืองพิษณุโลก       ๑๙ 
วิสัยทัศน/ยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก                                                       ๒๑                                                   
การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกในอนาคตตามแนวทางผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก                  ๒4                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คําขวัญจังหวัดพิษณุโลก 

 

พระพุทธชินราชงามเลิศ 

ถิ่นกําเนิดพระนเรศวร 

สองฝงนานลวนเรอืนแพ 

หวานฉ่ําแทกลวยตาก 

ถ้ําและนํ้าตกหลากตระการตา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัง้แต่ข้าพเจ้าได้เหน็พระพุทธรูปมานักแล้ว ไม่ได้เคยรู้สึกว่าดูปลืม้ใจจาํเริญ

ตาเท่าพระ พุทธชินราชเลย วิหารก็พอเหมาะกับพระ  มีท่ีดูได้ถนัด องค์พระกต็ัง้ตํ่า

พอดูได้ตลอดองค์ ไม่ต้องเข้าไปดูจนจ่อเกินไป และไม่ต้องแหงนคอตัง้แลดูพระ

นาสิก พระยิ่งพศิไปยิ่งรู้สึกยนิดี ว่าไม่เชิญลงมาเสียจากท่ีน่ัน 

ถ้าพระพุทธชนิราชยังคงอยู่ท่ีพษิณุโลกตราบใด เมืองพษิณุโลกกจ็ะเป็นเมือง

ท่ีควรไปเท่ียวอยู่ตราบนัน้ ถงึในเมืองพษิณุโลกจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ขอให้มีแต่

พระพุทธชนิราชเหลือยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่า มีของควรดูชมอย่างยิ่งอย่างหน่ึงใน

เมืองเหนือ หรือว่าในเมืองไทยทัง้หมดเลยกไ็ด้ 

 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ินกําเนิดกษตัรยิน์กัรบ  
“ดว้ยพระเจา้หงสาวดี มิไดอ้ย ูใ่นครองสจุรติ

มิตรภาพ ขตัติยราชประเพณี เสียสามคัคีรสธรรม 

ประพฤติพาลทจุรติ คิดจะทําอนัตรายแก่เรา ตัง้แต่น้ีไป 

กรงุศรอียธุยาขาดไมตรกีบักรงุหงสาวดีมิไดเ้ป็นมิตร

รว่มสวุรรณปฐพีเดียวกนัดจุดงัแต่ก่อนสืบไป” 



 

ตราประจาํจังหวัดพษิณุโลก 
 

 

                                                                                    

 

                 

 

 

รูปพระพทุธชินราช  หมายถึง  ในราวปีพทุธชินราช ๑๙๐๕ สมยัพระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไท)    

ได้ก่อสร้างพระพทุธชนิราชรูปปางมารวิชยั  มีพทุธลกัษณะงดงามมาก  และถือวา่เป็นพระพทุธรูป

คูบ้่านคูเ่มืองของจงัหวดัพิษณโุลกและสวยงามท่ีสดุในประเทศไทย 

 

ธงประจาํจังหวัด 

 

 

           

 

 

เป็นผ้าพืน้สีมว่งเข้ม 

มีดวงตราสญัลกัษณ์ของจงัหวดัอยูต่รงกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 ต้นไม้ประจาํจังหวัด     ดอกไม้ประจาํจังหวัด                                       

               ต้นปีบ                                                            ดอกนนทรี  

         ช่ืออ่ืน  :  กาซะลอง                                       ช่ืออ่ืน : กระถินป่า  กระถินแดง  
 

 



๑ 

ความเป็นมา                  _____________________________________________________    

  

 

พิษณโุลกเป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีมีความสําคญัทาง

ประวตัศิาสตร์  สร้างเม่ือประมาณพทุธศตวรรษท่ี ๑๕ 

สมยัขอมมีอํานาจปกครองแถบนี ้  โดยมีปรากฏตาม

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ศลิาจารึกสโุขทยั  ซึง่เดมิที 

คนไทยสมยัก่อนแบง่ออกเป็น ไทยเหนือและไทยใต้  ซึง่

กลุม่ชนท่ีตัง้อยูท่างตอนเหนือลุม่นํา้เจ้าพระยา ตัง้แต่

จงัหวดันครสวรรค์ขึน้ไป  เรียนกวา่ ”ชาวเหนือ ” หรือ             

“คนเหนือ” และเรียนกลุม่ชนท่ีอยูท่างกรุงศรีอยธุยาลง

มา เรียกวา่ “ เมืองใต้ ”  พษิณโุลกแตเ่ดมิมีช่ือเรียกวา่ เมืองสองแคว  เน่ืองจากเมืองท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งแมนํ่า้

นา่นและแมนํ่า้แควน้อย ( ท่ีตัง้ของวดัจฬุามณีในปัจจบุนั )  ในสมยัสโุขทยั  ครัง้สมเดจ็พระธรรมราชาลิไท 

ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายเมืองสองแควมาตัง้อยู ่ ณ ท่ีปัจจบุนั เม่ือประมาณปี พ.ศ. ๑๙๐๐  และยงัเรียกวา่          

เมืองสองแควเร่ือยมา  ตอ่มาเปล่ียนช่ือเป็นพษิณโุลก  ในสมยักรุงศรีอยธุยา  รัชกาลของสมเดจ็พระบรม 

ไตรโลกนาถ  เม่ือครัง้ท่ีเสดจ็มาปกครองเมืองสองแควตัง้แต ่พ.ศ. ๒๐๐๖  จนสิน้รัชกาลในปี พ.ศ. ๒๐๓๑  

เมืองพษิณโุลกมีฐานะเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยธุยานานถึง ๒๕ ปี  ในรัชสมยัของสมเดจ็พระบรมไตร

โลกนาถ   และเป็นเมืองลกูหลวง  ซึง่กษัตริย์แหง่กรุงศรีอยธุยาสง่มหาอปุราช  หรือพระราชโอรสมาครอง

เมือง  สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช กษัตริย์ผู้ ย่ิงใหญ่ของไทย ก็ทรงมีพระราชสมภพ  ณ  เมืองนี ้ และเม่ือ

ทรงดํารงตําแหนง่มหาอปุราช พระองค์ครองเมืองพิษณโุลกเชน่กนั 

 

ในสมยัรัตนโกสินทร์  พิษณโุลกยงัคงเป็นเมืองเอกขึน้ตรงตอ่กรุงเทพฯ เร่ือยมา ครัน้ถึงปี พ.ศ. 

๒๔๓๖  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณโุลกขึน้เป็นมณฑล

เรียกวา่  มณฑลพษิณโุลก  ตอ่มาเม่ือยกเลกิการปกครองแบบมณฑลแล้ว พษิณโุลกจงึมีฐานะเป็นจงัหวดั

เร่ือยมาจนปัจจบุนั  เมืองพิษณโุลกจงึเป็นเมืองหลกัท่ีสําคญัของภาคเหนือตอนลา่ง เป็นท่ีตัง้ของหนว่ย

ราชการหลกัท่ีสําคญัทัง้ทางด้านทหาร  ตํารวจ และทางด้านตลุาการ   ในลกัษณะของการเป็นเมืองหลกั 

ของการปกครอง 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

สภาพทั่วไป            _________________________________________________________ 

 

   จงัหวดัพิษณโุลกอยูใ่นเขตพืน้ท่ีภาคเหนือตอนลา่ง  มีพืน้ท่ีประมาณ ๑๐,๘๑๕.๘๕๔  ตาราง

กิโลเมตร หรือ  ๖,๗๘๙,๙๓๗.๕๐ ไร่  คดิเป็นร้อยละ ๒.๑ ของพืน้ท่ีทัง้ประเทศ  หา่งจากกรุงเทพ ฯ โดย

ทางรถยนต์ประมาณ  ๓๗๗ กิโลเมตร  และโดยทางรถไฟประมาณ ๓๘๙  กิโลเมตร   

 

แผนท่ีจังหวัดพษิณุโลก 

 
มีอาณาเขตตดิตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง ดงันี  ้

ทศิเหนือ    ตดิตอ่กบัอําเภอนํา้ปาด  อําเภอพชิยั  และอําเภอทองแสนขนั  

จงัหวดัอตุรดติถ์    

ทศิใต้ ตดิตอ่กบัอําเภอเมืองพจิติร   อําเภอสามงา่ม อําเภอวชริบารมี  

และอําเภอสากเหล็ก  จงัหวดัพิจิตร 

ทศิตะวันออก                    ตดิตอ่กบัอําเภอหลม่สกั  อําเภอเขาค้อ  อําเภอวงัโป่ง   

         จงัหวดัเพชรบรูณ์  และอําเภอดา่นซ้าย  จงัหวดัเลย 

 ทศิตะวันตก       ตดิตอ่กบัอําเภอศรีสําโรง  อําเภอกงไกรลาศ  และ 

     อําเภอคีรีมาศ  จงัหวดัสโุขทยั 

 ทศิตะวันออกเฉียงเหนือ      ตดิตอ่กบัจงัหวดัเลย  และสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

     ประชาชนล าว 
    



๓ 

ลักษณะภูมปิระเทศ – ลักษณะภูมิอากาศ            _______________________________        

 

จงัหวดัพษิณโุลก ตัง้อยูใ่นภาคเหนือตอนลา่ง มี

ยทุธศาสตร์ทางภมูิศาสตร์ในด้านท่ีตัง้ ซึง่มีลกัษณะเดน่

เฉพาะตวั เน่ืองจากมีสว่นท่ีเช่ือมตอ่กบัภาคกลางกบั

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็น

จงัหวดัท่ีมีลกัษณะเช่ือมตอ่ไปยงัประเทศตา่งๆ ในภมูิภาค

อินโดจีน  โดยมีภมูปิระเทศตดิตอ่กบัเทือกเขาท่ีพาดจาก

ภาคเหนือ เป็นท่ีกัน้แบง่เขตกบัแขวงไชยบรีุ ของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ลกัษณะภมูิประเทศของจงัหวดัพิษณโุลก   ตวัเมืองพิษณโุลกตัง้อยูบ่นสองฝ่ัง

แมนํ่า้นา่น ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตท่ีราบสงูและมีขอบเขตภเูขาสงู   ด้านตะวนัออกและ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ   ซึง่อยูใ่นท้องท่ีอําเภอวงัทอง   อําเภอวดัโบสถ์  อําเภอชาตติระการ และอําเภอเนิน

มะปราง  ทัง้นีเ้ขตท่ีราบหบุเขานครไทย  และ ท่ีราบหบุเขาชาตติระการด้วย  โดยท่ีหบุเขานครไทยเป็นท่ีราบ

ดนิตะกอนท่ีอดุมสมบรูณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบคุ้งก ระทะ  สว่นท่ีราบหบุเขาชาตติระการ มีรูปร่างคล้าย

พระจนัทร์เสีย้ว  เป็นท่ีราบดนิตะกอนท่ีอดุมสมบรูณ์เชน่เดียวกนั   พืน้ท่ีตอนกลางทางใต้เป็นท่ีราบ   และ

ตอนใต้เป็นท่ีราบลุม่  โดยเฉพาะบริเวณลุม่แมนํ่า้นา่นและแมนํ่า้ยม เป็นยา่นการเกษตรท่ีสําคญัท่ีสดุของ

จงัหวดั ซึง่อยูใ่นท้องท่ีอําเภอบางระกํา อําเภอเมืองพิษณโุลก อําเภอพรหมพิราม  และบางสว่นของอําเภอ

วงัทอง  และอําเภอเนินมะปราง 

ภเูขาสงูในเขตจงัหวดัพิษณโุลก  สว่นใหญ่อยูท่างตอนกลางของจงัหวดั ได้แก่ เขาชอ่งลม  เขา

อโุมงค์  เขาคนัโซ้ง  เขาสมอแครง  และเขาฟ้า  ด้านตะวนัออกเป็นเทือกเขาตอ่เน่ืองจากตอนใต้ของจงัหวดั

อตุรดติถ์ตอ่เน่ืองมาทางใต้ตดิกบัจงัหวดัเพชรบรูณ์ ในพืน้ท่ีตัง้แตอํ่าเภอชาตติระการ และอําเภอนครไทย  

อําเภอวงัทอง และอําเภอเนินมะปราง ลกัษณะแบง่แนวเขตจงัหวดัพิษณโุลกกบัจงัหวดัเลยและเพชรบรูณ์ 

 

ลกัษณะภมูอิากาศบริเวณจงัหวดัพษิณโุลก มี

บริเวณความกดอากาศสงู หรือมวลอากาศเย็นกําลงั

คอ่นข้างแรง จากประเทศจีนแผป่กคลมุประเทศไทย

ตอนบนและทะเลจีนใต้ ทําให้บริเวณเทือกเขาและยอดดอย 

อากาศหนาว ทศันวิสยั ๘-๑๐ กิโลเมตร ตอนเช้าลดลงเป็น 

๕-๗ กิโลเมตร ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ 

กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 

 



๔ 

การปกครอง / ประชากร          ___________________________________________________ 

 

จงัหวดัพษิณโุลกมี เขตการปกครอง และ จํานวนประชากร และการบริหารราชการ ข้อมลูลา่สดุ  

เม่ือตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ดงันี ้   

จํานวน / คน ชาย / คน หญิง / คน ความหนาแนน่   คน / ตาราง กม. 

๘๕๓,๕๗๕ ๔๑๙,๒๕๔ ๔๓๔,๓๒๑ ๗๘.๙๑ 

แยกเป็นเขตพืน้ท่ีการปกครอง   

อําเภอ 
ประชากร 

(คน) 

ท้องถ่ิน 

ตําบล หมูบ้่าน เทศบาลนคร/ 

เทศบาลเมือง 

เทศบาล

ตาํบล 
อบต. 

เมือง  ๒๘๐,๕๙๕ ๑/๑ ๓ ๑๗ ๑๙ ๑๗๓ 

นครไทย ๘๖,๐๖๒ ๐ ๒ ๙ ๑๑ ๑๔๕ 

เนินมะปราง  ๕๘,๐๕๓ ๐ ๓ ๕ ๖ ๗๗ 

 บางกระทุม่   ๔๘,๓๕๙ ๐ ๒ ๗ ๙ ๘๗ 

ชาตติระการ   ๔๐,๓๗๙ ๐ ๑ ๖ ๖ ๗๒ 

พรหมพิราม  ๘๗,๗๓๓ ๐ ๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒๓ 

 วงัทอง   ๑๒๐,๔๐๕ ๐ ๑ ๑๑ ๑๑ ๑๖๘ 

วดัโบสถ์  ๓๗,๕๔๘ ๐ ๑ ๖ ๖ ๖๑ 

บางระกํา ๙๔,๔๔๑ ๐ ๕ ๘ ๑๑ ๑๔๒ 

รวม ๘๕๓,๕๗๕ ๒ ๒๙ ๘๑ ๙๑ ๑,๐๔๘ 

 เฉพาะเขตเทศบาลนครพิษณโุลก  มีประชากร    ๗๒,๗๑๑ คน 

ท่ีมา .  ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัพิษณโุลก     ตค.   ๒๕๕๕  

การบริหารราชการ 

๑.การบริหารสว่นภมูภิาค   สว่นราชการสงักดัสว่นภมูภิาค          ๓๔      แหง่  

๒. การบริหารราชการสว่นกลาง  สว่นราชการสงักดัสว่นกลาง     ๘๐         แหง่  

 ๓. การบริหารสว่นท้องถ่ิน     มีสว่นราชการสว่นท้องถ่ิน  

-  องค์การบริหารสว่นจงัหวดั   ๑ แหง่       -  เทศบาลนคร         ๑  แหง่   

-  เทศบาลเมือง                    ๑  แหง่       -  เทศบาลตําบล           ๒๙ แหง่ 

            -  องค์การบริหารสว่นตําบล    ๘๑    แหง่   

หนว่ยราชการหลกั อ่ืน  เชน่  กองทพัภาคท่ี  ๓  สํานกังานอธิบดีอยัการเขต ๖  กองบญัชาการ

ตํารวจภธูรภาค ๖   ศาลปกครองพษิณโุลก   สํานกังาน ป.ป.ช.  สํานกัตรวจสอบพเิศษ ภาค ๑๐  



๕ 

สภาพสังคม                    ___________________________________________________

การศึกษา 

    จงัหวดัพษิณโุลก มีสถาบนั / สถานศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชน   ๕๒๖  แหง่  ๑  สาขา  แยกเป็น

แตล่ะระดบั  ดงันี ้

 *  อนบุาล   ประถมศกึษา    มธัยมศกึษา               รวม   ๕๐ ๘ แหง่ 

 *  ศกึษาพเิศษ          ๑ แหง่         

*  สถาบนัอาชีวศกึษา        ๘ แหง่  

*  วิทยาลยัสงฆ์             ๓ แหง่    

*  สถาบนัอดุมศกึษา (รวมสาขา)                    รวม      ๖ แหง่    

ประกอบด้วย   มหาวิทยาลยั นเรศวร,   มหาวิทยาลยั ราชภฎัพิบลูสงคราม,  มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณโุลก,   มหาวิทยาลยั ราชภฎัสวนดสุิต  ,  มหาวิทยาลยั พษิณโุลก   และ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    
 

แสดงจาํนวนนักเรยีนระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
 

เขตพืน้ที่ 

สังกดั สพฐ. สังกดั  สช.  

รวม ก่อนประถม ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ก่อนประถม ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 

พิษณุโลก  เขต 1 4,917 16,033 3,579 3,715 8,371 2,760 39,375 

พิษณุโลก  เขต 2 4,443 13,005 3,980 140 343 218 22,129 

พิษณุโลก  เขต 3 5,040 14,211 4,041 617 1,343 395 25,647 

สพม. เขต 39 - - 31,722 - - - 31,722 

รวม 14,400 43,249 43,322 4,472 10,057 3,373 118,873 

     ที่มา : รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1 

การสาธารณสุข 

               ในปี ๒๕๕๕ จงัหวดัพษิณโุลกมีสถานพยาบาล  ซึง่ประกอบด้วย   

• โรงพยาบาลรัฐบาล                           ๙ แหง่ 

• โรงพยาบาลเอกชน                            ๖    แหง่ 

• โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพชมุชน  ๑๔๔   แหง่  

• สถานีอนามยั                                    ๒    แหง่ 

• คลนิกิ                ๒๘๕   แหง่ 

• จํานวนเตียงสําหรับผู้ ป่วย          ๑,๙๐๓  เตียง 

• บคุลากรทางการแพทย์  มีจํานวน 

 -  แพทย์          ๒๓๓  คน     -  พยาบาลวิชาชีพ         ๑,๗๗๕  คน  

            -  ทนัตแพทย์      ๕๕  คน     -  เจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยั    ๔๘๕  คน    -  เภสชักร     ๘๓  คน 



๖     

 สาธารณูปโภค 

 

  -  ไฟฟ้า    ในปี ๒๕๕๕  จงัหวดัพิษณโุลกมีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า  จํานวน  ๒๔๘,๑๙๙  ราย 

กระแสไฟฟ้าใช้ทัง้สิน้   ๗๗,๑๗๓,๔๐๓  ล้านกิโลวตัต์ / ชั่วโมง 

- ประปา ในปี ๒๕๕๔ จงัหวดัพษิณโุลก มี อตัรากําลงัการผลติ ๑ ,๐๙๐  ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง 

ปริมาณนํา้ท่ีผลิตได้  ๒๖,๑๖๐  ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั   ปริมาณนํา้ท่ีจําหนา่ยแก่ผู้ใช้  ๑ ๒,๘๕๙ ลกูบาศก์

เมตรตอ่วนั   

-  รถไฟ มีขบวนรถโดยสารผา่น ขึน้ - ลอ่ง จากกรุงเทพฯ – เชียงใหม ่ เชียงใหม ่– กรุงเทพ   

- ทางรถยนต์  มีทางหลวงแผน่ดนิ  ทางหลวงจงัหวดัและถนนสายตา่ง ๆ ชว่ยให้ประชาชน

สามารถเดนิทางภายในอําเภอ  และระหวา่งจงัหวดัได้สะดวก   

 - ทางอากาศ  มีทา่อากาศยานพาณิชย์  ๑  แหง่ มีเท่ียวบนิ  ดอนเมือง–พษิณโุลก,  

พษิณโุลก - ดอนเมือง , พษิณโุลก - เชียงใหม ่,  เชียงใหม ่- พษิณโุลก 

 - ทางนํา้  มี  ๓  สาย  คือ แมนํ่า้นา่น , แมนํ่า้ยม และแมนํ่า้แควน้อย  สามารถ ใช้ได้เฉพาะในชว่ง

ฤดนํูา้หลากเทา่นัน้ 

 - ทางด้านการไปรษณีย์   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕ ๕ มีท่ีทําการไปรษณีย์กระจายอยูท่กุอําเภอรวม  ๑๕  

แหง่ และมีเคาน์เตอร์ไปรษณีย์  ๓ แหง่ คือ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์  มหาวิทยาลยันเรศวร   เคาน์เตอร์

บริการไปรษณีย์บรมไตรโลกนาถ  และ  เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ส่ีแยกอินโดจีน   และไปรษณีย์เคล่ือนท่ี  

๑  แหง่ 

 - ทางด้านโทรศัพท์   ในปี  ๒๕๕ ๕  จงัหวดัพษิณโุลกมีชมุสายโทรศพัท์  ๙๖  แหง่  จํานวน

หมายเลขโทรศพัท์ทัง้สิน้  ๕๓,๒๙๔  เลขหมาย   โดยเปิดใช้งาน ๓๑,๓๔๓ เลขหมาย   

 

ศาสนา 

   จงัหวดัพษิณโุลกมีประชากรท่ีนบัถือศาสนาตา่ง  ๆ  โดยมีประชากรท่ีนบัถือ ศาสนาพทุธ ร้อยละ 

๙๘.๙๓  ศาสนาคริสต์   ร้อยละ  ๐.๘๓   ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๐.๑๗ และศาสนาอ่ืนๆ  (สํานกั

พระพทุธศาสนาจงัหวดัพิษณโุลก : พ.ศ. ๒๕๕๕) 

   จงัหวดัพษิณโุลกมีศาสนสถาน  จํานวน   ๖๐๐    แหง่   จําแนกเป็น 

-   วดั                     จํานวน        ๒๗๔    วดั     

-   สํานกัสงฆ์   จํานวน        ๒ ๙๔ แหง่  

-   มสัยิด   จํานวน             ๑     แหง่ 

-   โบสถ์คริสต์   จํานวน       ๓ ๑     แหง่ 
  



๗ 

สภาพทางเศรษฐกจิ               _______________________________________________ 

จงัหวดัพิษณโุลกมีมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัมากท่ีสดุในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 

และจงัหวดัพษิณโุลกยงัเป็นศนูย์กลางการค้า บริการ และเป็น  Logistics Center ของส่ีแยกอินโด จีน 

ประกอบกบัจงัหวดัพษิณโุลกยงัมีศกัยภาพในการพฒันาพืน้ท่ีไปสูก่ารเป็นศนูย์กลางการให้บริการทาง

เศรษฐกิจ และการค้าท่ีจะชว่ยสนบัสนนุให้จงัหวดัมีการขยายตวัมากขึน้ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพษิณุโลก (GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๓   
 

 มูลคาเพ่ิม 
ณ ราคาประจาํป 

(ลานบาท) 

       อัตราขยายตัว 
ณ ราคาคงท่ี 

(รอยละ) 

โครงสรางการผลิต 
ณ ราคาประจาํป 

(รอยละ) 
 ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓p ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓p ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓p 
ภาคเกษตร ๑๗,๐๓๖ ๑๘,๐๗๕ ๑๔,๘๙๒ ๑.๕ ๒๐.๖ -๑๐.๒ ๒๔.๘ ๒๕.๙ ๒๑.๑ 
๑.เกษตรกรรม การลา
สัตว และการปาไม ๑๖,๗๖๓ ๑๗,๗๐๔ ๑๔,๔๕๐ ๐.๑ ๒๑.๓ -๑๐.๗ ๒๔.๔ ๒๕.๔ ๒๐.๔ 
๒.สาขาประมง ๒๗๔ ๓๗๑ ๔๔๒ ๘๔.๘ ๒.๐ ๘.๑ ๐.๔ ๐.๕ ๐.๖ 
ภาคนอกเกษตร ๕๑,๖๗๔ ๕๑,๗๓๗ ๕๕,๗๙๐ ๒.๔ ๔.๖ ๒.๔ ๗๕.๒ ๗๔.๑ ๗๘.๙ 
๓.สาขาเหมืองแรและ
ยอยหิน ๗,๕๖๗ ๔,๔๑๓ ๕,๘๔๒ ๒.๑ ๒.๗ ๕.๔ ๑๑.๐ ๖.๓ ๘.๓ 
๔.สาขาอุตสาหกรรม ๑๐,๘๖๓ ๑๒,๖๙๙ ๑๒,๔๙๖ ๗.๐ ๑๘.๖ -๔.๑ ๑๕.๘ ๑๘.๒ ๑๗.๗ 
๕.สาขาไฟฟา ประปา 
และโรงแยกกาซ ๑,๑๘๒ ๑,๔๘๗ ๑,๖๖๐ ๐.๓ ๖.๒ ๗.๖ ๑.๗ ๒.๑ ๒.๔ 
๖.สาขากอสราง ๓,๐๘๙ ๓,๑๒๕ ๓,๔๐๒ -๑.๓ -๐.๖ ๕.๑ ๔.๕ ๔.๕ ๔.๘ 
๗.สาขาการขายสง การ
ขายปลีก  ๓,๗๔๐ ๔,๐๘๑ ๔,๙๘๐ -๒.๓ ๑.๔ ๑๑.๔ ๕.๔ ๕.๙ ๗.๑ 
๘.สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร ๘๖๑ ๘๙๖ ๘๙๑ -๐.๖ ๒.๑ ๐.๘ ๑.๓ ๑.๓ ๑.๓ 
๙.สาขาการขนสง ๘๘๕ ๑,๐๑๒ ๑,๐๖๐ ๑.๗ ๑๖.๖ ๔.๖ ๑.๓ ๑.๕ ๑.๕ 
๑๐.สาขาตัวกลางทาง
การเงิน ๔,๕๔๖ ๔,๗๘๖ ๕,๔๔๕ ๑๒.๗ ๒.๗ ๖.๑ ๖.๖ ๖.๙ ๗.๗ 
๑๑.สาขาบริการดาน
อสังหาริมทรัพย  ๓,๙๕๘ ๔,๐๐๑ ๓,๙๓๘ -๑.๖ ๐.๑ -๑.๘ ๕.๘ ๕.๗ ๕.๖ 
๑๒.สาขาการบริหาร
ราชการ ๖,๙๘๙ ๗,๑๗๘ ๗,๔๕๕ -๐.๓ ๐.๗ -๐.๒ ๑๐.๒ ๑๐.๓ ๑๐.๖ 
๑๓.สาขาการศึกษา ๕,๖๓๑ ๕,๔๘๖ ๕,๖๗๓ ๑.๔ -๕.๓ ๑.๙ ๘.๒ ๗.๙ ๘.๐ 
๑๔.สาขาการบริการ
ดานสุขภาพและสังคม ๑,๘๙๖ ๒,๐๖๙ ๒,๔๑๐ ๑.๙ ๑๓.๐ ๑๐.๗ ๒.๘ ๓.๐ ๓.๔ 
๑๕.สาขาการใหบริการ
ดานชุมชน  ๓๘๔ ๔๐๘ ๔๖๐ -๑.๑ ๔.๐ ๑๑.๕ ๐.๖ ๐.๖ ๐.๗ 
๑๖.สาขาลูกจางใน
ครวัเรอืนสวนบุคคล ๘๓ ๙๘ ๗๘ ๑๘๐.๕ ๒๖.๖ -๔๐.๘ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ 
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (GPP) ๖๘,๗๑๐ ๖๙,๘๑๒ ๗๐,๖๘๑ ๒.๒ ๘.๐ -๐.๗ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดตอหัว(บาท)  ๘๑,๕๙๙ ๘๒,๕๔๖ ๘๓,๒๓๕ ๒๑.๒ ๑.๒ ๐.๘ - - - 
จํานวนประชากร 
(๑,๐๐๐ คน)  ๘๔๒ ๘๔๖ ๘๔๙ - - - - - - 



  
๘ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ณ ราคาประจําปี มีมลูคา่เทา่กบั ๗๐,๖๘๑ ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

๒๕๕๒ เทา่กบั ๘๖๙ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ๑.๒  โดยผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัตอ่หวั ( GPP per 

capita) ในปี ๒๕๕๓ เทา่กบั ๘๓,๒๓๕ บาท เพิ่มขึน้จาก ๘๒,๕๔๖ บาท ในปี ๒๕๕๒ คดิเป็นร้อยละ ๐.๘ 

 

ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามสาขาการผลิต 
 

 ดัชนีราคา (พ.ศ.๒๕๕๐=๑๐๐) อัตราการขยายตัว (รอยละ) 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ภาคเกษตร ๑๓๗.๓ ๑๒๐.๘ ๑๑๐.๘ ๓๗.๔ -๑๒.๑ -๘.๓ 

๑.เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม ๑๓๙.๖ ๑๒๑.๖ ๑๑๑.๑ ๓๙.๖ -๑๒.๙ -๘.๖ 
๒.สาขาประมง ๖๙.๔ ๙๒.๒ ๑๐๑.๕ -๓๐.๖ ๓๒.๙ ๑๐.๑ 
ภาคนอกเกษตร ๑๑๔.๒ ๑๐๙.๓ ๑๑๕.๒ ๑๔.๒ -๔.๒ ๕.๓ 
๓.สาขาเหมืองแรและยอยหิน ๑๕๕.๗ ๘๘.๔ ๑๑๑.๐ ๕๕.๗ -๔๓.๒ ๒๕.๖ 
๔.สาขาอุตสาหกรรม ๑๓๕.๕ ๑๓๓.๕ ๑๓๗.๐ ๓๕.๕ -๑.๔ ๒.๖ 
๕.สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ ๙๘.๑ ๑๑๖.๒ ๑๒๐.๕ -๑.๙ ๑๘.๕ ๓.๗ 
๖.สาขากอสราง ๑๐๓.๓ ๑๐๕.๑ ๑๐๘.๙ ๓.๓ ๑.๗ ๓.๖ 
๗.สาขาการขายสง การขายปลีก  ๙๘.๔ ๑๐๖.๐ ๑๑๖.๑ -๑.๖ ๗.๖ ๙.๖ 
๘.สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ๙๘.๔ ๑๐๐.๓ ๙๘.๙ -๑.๖ ๑.๙ -๑.๔ 
๙.สาขาการขนสง ๙๗.๑ ๙๕.๒ ๙๕.๓ -๒.๙ -๒.๐ ๐.๒ 
๑๐.สาขาตัวกลางทางการเงิน ๑๐๘.๓ ๑๑๑.๐ ๑๑๙.๐ ๘.๓ ๒.๕ ๗.๒ 
๑๑.สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย  ๙๗.๐ ๙๘.๐ ๙๘.๓ -๓.๐ ๑.๐ ๐.๓ 
๑๒.สาขาการบริหารราชการ ๑๐๔.๓ ๑๐๖.๔ ๑๑๐.๗ ๔.๓ ๒.๐ ๔.๑ 
๑๓.สาขาการศึกษา ๑๐๕.๙ ๑๐๙.๐ ๑๑๐.๖ ๕.๙ ๒.๙ ๑.๕ 
๑๔.สาขาการบริการดานสุขภาพและ
สังคม 

๑๐๒.๔ ๙๘.๙ ๑๐๔.๑ ๒.๔ -๓.๕ ๕.๒ 

๑๕.สาขาการใหบริการดานชุมชน  ๑๐๓.๕ ๑๐๕.๗ ๑๐๖.๙ ๓.๕ ๒.๒ ๑.๑ 
๑๖.สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ๙๒.๑ ๘๕.๔ ๑๑๕.๐ -๗.๙ -๗.๒ ๓๔.๖ 
ดัชนีราคาผลติภณัฑมวลรวมจงัหวัด 
(GPP) ๑๑๙.๑ ๑๑๒.๑ ๑๑๔.๒ ๑๙.๒ -๕.๙ ๑.๙ 
ดัชนีราคาผูผลิต(PPI)  ๑๑๒.๔ ๑๐๘.๒ ๑๑๘.๓ ๑๒.๔ -๓.๘ ๙.๔ 
ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๘.๓ ๑๑๑.๐ ๑๑๙.๐ ๘.๓ ๒.๕ ๗.๒ 

 
 ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ( GPP Implicit Price Deflator ) เทา่กบั ๑๑๙.๐ เพิม่ขึน้              

จาก  ๑๑๑.๐ ในปี ๒๕๕๒ หรือขยายตวัร้อยละ ๗.๒ จากท่ีขยายตวัร้อยละ ๒ .๕  สะท้อนจากดชันีราคา

ภาคนอกเกษตรขยายตวั ร้อยละ ๕.๓ จากท่ีหดตวัร้อยละ ๔.๒ ในปีแล้ว  สว่นดชันีราคาภาคเกษตรหดตวั

ร้อยละ ๘.๓    จากสาขาเกษตรกรรม การลา่สตัว์ และการป่าไม้ ท่ีหดตวัร้อยละ ๘.๖ สาเหตจุากราคา

สนิค้าเกษตรปรับตวัลดลงโดยเฉพาะราคาข้าวนาปี และข้าวนาปรัง  

 



๙ 

ด้านการเกษตร 

จงัหวดัพษิณโุลกมีลกัษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการทําการเกษตร โดยเฉพาะพืชไร่  

ได้แก่  ข้าวโพด  มนัสําปะหลงั  และถัว่เหลือง  สว่นการทํานา มีทัง้นาปีและนาปรัง  โดยจะทําในลกัษณะ

นาดํา นาหวา่น  นาหวา่นตม  ข้าวไร่ 

ด้านพืช    พืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัได้แก่ ข้าว  มนัสําปะหลงั  ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  มะมว่ง  ยางพารา  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓/๕๔  มีเนือ้ท่ีปลกูข้าว ใช้สําหรับปลกูข้าวเจ้า ๒,๘๗๑,๔๐๖ ไร่ ผลผลิตท่ีได้จากการเก็บ

เก่ียว ๑,๐๖๙,๘๒๙  ตนั  ผลผลิตเฉล่ีย  ๗๔๒  กิโลกรัมตอ่ไร่   

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ /๕๔  พืชไร่ท่ีนยิมปลกูกนัมาก  เชน่  ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  มนัสําปะหลงั อ้อย

โรงงาน  ถัง่เหลือง  ถัว่เขียวผวิมนั  ถัว่ลสิง ฯลฯ  สว่นไม้ผลและไม้ยืนต้นท่ีนิยมปลกู เชน่  มะมว่ง  ลําไย  

มะขามหวาน  กล้วยนํา้ว้า  สบัปะรด ฯลฯ  สําหรับพืชผกัท่ีนยิมปลกูกนัมาก  ได้แก่  มนัเทศ  พริกขีห้น ู 

คะน้า  ขงิ  ข้าวโพดรับประทาน  เป็นต้น  จํานวนครัวเรือนท่ีเพาะเลีย้งสตัว์นํา้จืด ๑๑,๘๔๖  ครัวเรือน  

ปริมาณสตัว์นํา้จืดทีจ่บัได้ ๕,๖๒๓,๖๔๗  กิโลกรัม 

 ในปี  ๒๕๕๒  สนิค้าเกษตรข้าวนาปี นาปรัง มีผลผลติ  ๒.๑๕  ล้านตนั มลูคา่ ๘,๗๐๗  ล้านบาท  

รองลงมา คือ  อ้อยโรงงาน  ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  

ด้านปศุสัตว์  การทําปศสุตัว์ ได้แก่การเลีย้งโคเนือ้  กระบือ  สกุร และสตัว์ปีก ปี ๒๕๕๒ มี

ผลผลิตโคเนือ้ มีมลูคา่ ๖๗๒  ล้านบาท  ไขเ่ป็น มลูคา่ ๕๖๕  ล้านบาท  

ด้านประมง  การทําประมงในจงัหวดัพิษณโุลก มี  ๒  ลกัษณะ คือ  การจบัสตัว์นํา้ตามธรรมชาต ิ

ซึง่จงัหวดัพษิณโุลก เป็นท่ีลุม่ แหลง่เก็บนํา้  และการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ โดยปี ๒๕๕๒ มีมลูคา่สตัว์นํา้ทาง

ธรรมชาต ิ๘,๘๗๕  ตนั มลูคา่ ๒๖๕ ล้านบาท  การเพาะเลีย้วสตัว์นํา้  ๕๙๙  ตนั  มลูคา่ ๙๙ ล้านบาท  
 

ด้านอุตสาหกรรม 

 อตุสาหกรรม  เป็นสาขาท่ีมีสดัสว่นรายได้ลําดบั ๒ ของจงัหวดั  มลูคา่ประจําปี ๒๕๕๓ มีมลูคา่ 

๑๒,๔๙๖ ล้านบาท   โดยจงัหวดัพิษณโุลก  มีโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

และ มีโรงสีข้าวมีจํานวนมากท่ีสดุ สถานประกอบการอตุสาหกรรมในปี ๒๕๕๔ มีจํานวนทัง้สิน้  ๖๓๓  

สถานประกอบการ  มีจํานวนเงินทนุทัง้หมด ๑๐,๓๔๗,๑๓๘,๙๕๙บาท  โดยสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมในอําเภอเมือง มีจํานวน ๓๖๔ สถานประกอบการ   จํานวนเงินทนุ ๓,๖๕๔,๕๔๒,๙๙๑  บาท  

สถานประกอบการอตุสาหกรรมในอําเภอพรหมพิราม มีจํานวน ๖๑ แหง่ จํานวนเงินทนุ ๙๕๔,๑๘๙,๐๘๓  

บาท  และสถานประกอบการอตุสาหกรรมในอําเภอบางระกํา  มีจํานวน ๕๗ แหง่   จํานวนเงินทนุ 

๖๔๐,๖๒๖,๒๔๐  บาท   

 

 



 

๑๐ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม                              __________________________ 

 

 ท่ีดนิ   

 จงัหวดัพิษณโุลก มีพืน้ท่ี ๖,๗๕๙,๙๐๙ ไร่  โดยแบง่พืน้ท่ีถือครองท่ีดนิ และป่าไม้  โดยมีการใช้

ประโยชน์ เป็นท่ีอยูอ่าศยั ๘๐,๗๖๒ ไร่    ท่ีนา  ๑, ๔๕๒,๔๓๔  ไร่   พืชไร่ ๖๒๗,๐๐๘  ไร่  ไม้ผลไม้ยืนต้น 

๑๖๗,๓๖๑  ไร่  สวนผกัและไม้ดอก ๑๗,๒๙๐ ไร่  ทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์ ๑๑,๔๔๑  ไร่  ท่ีอ่ืนๆ ๔๒,๔๓๘  ไร่ ท่ี

รกร้างวา่งเปลา่ ๖,๒๐๑  ไร่ ท่ีนอกการเกษตร  ๑,๙๖๖,๙๗๙  ไร่  ป่าไม้  ๒,๔๓๖,๖๐๖.๙๓  ไร่     

ทรัพยากรป่าไม้ 

 ในปี ๒๕๕๕  มีพืน้ท่ีป่าสมบรูณ์ ๒,๔๓๖,๖๐๖.๙๓  ไร่ คดิเป็น ๓๕.๘๙ % ลกัษณะสว่นใหญ่เป็นป่า

เบญจพรรณ  ผสมป่าดบิแล้ง  ไม้ท่ีสําคญัได้แก่  ไม้สกั  ไม้ประดู ่ ไม้แดง  ไม้

เตง็  ไม้รัง ฯลฯ   ป่าสงวนแหง่ชาตทิัง้หมด จํานวน  ๑๓  ป่า  ป่าเตรียมการ

สงวน อีก  ๒   แหง่  

มีอทุยานแหง่ชาตแิละวนอทุยาน จํานวน  ๖  แหง่  คือ อทุยาน

แหง่ชาต ิทุง่แสลงหลวง  ภหูนิร่องกล้า นํา้ตกชาตติระการ  ภสูอยดาว  

แก่งเจ็ดแคว และวนอทุยานเขาพนมทอง มีเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ๒ แหง่ 

คือ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ภเูม่ียง–ภทูอง และ ภขูดั และเขตห้ามลา่สตัว์

ป่า ๓ แหง่  คือ  ถํา้ผาทา่พล เขาน้อย – เขาประดู ่ และ หนองนํา้ขาว      

อ.บางระกํา 

สภาพป่าในปัจจบุนั มีการปลกูไม้สกั–ประดู ่ยาง ยางพารา ไผ ่ยคูาลปิตสั ในท่ีดนิของเอกชน

เป็นจํานวนมาก มีการตดัไปใช้สอย และจําหนา่ยเป็นจํานวนมาก แตก็่ได้มีการสง่เสริมให้มีการปลกู 

แจกจา่ยกล้าไม้จากภาครัฐ สภาพป่าไม้ในท้องท่ี จงึคอ่นข้างจะสมบรูณ์ 

ทรัพยากรนํา้  

 จงัหวดัพษิณโุลกมีแหลง่นํา้ผวิดนิ ประกอบด้วยลุม่นํา้ ๒ ลุม่นํา้ คือ ลุม่นํา้ยม และลุม่นํา้นา่น  โดย

มีแมนํ่า้และลุม่นํา้สาขา ท่ีสําคญั ได้แก่  

 ๑. แม่นํา้ยม   เกิดจากเทือกเขาสงูตอนเหนือในเขตสนัเขาผีปันนํา้ ไหลผา่นจงัหวดัแพร่  สโุขทยั  

ผา่นเข้าพืน้ท่ีทางตะวนัตกของจงัหวดั ก่อนไหลผา่นอําเภอบางระกํา   จงัหวดัพิษณโุลก ไปสูจ่งัหวดัพิจิตร  

 ๒. แม่นํา้น่าน  ต้นกําเนิดมาจากภเูขาสงูทางตอนเหนือของประเทศไทย  บริเวณภเูขาผีปันนํา้  

ทิวเขาหลวงพระบาง  และทิวเขาเพชรบรูณ์ ไหลมาทางตอนใต้ผา่นจงัหวดันา่น  อตุรดติถ์  เข้าเขตจงัหวดั

พิษณโุลกทางอําเภอพรหมพิราม ไหลคดเคีย้วผา่นอําเภอเมืองพิษณโุลก  ในแนวเหนือใต้ไปทางอําเภอบาง

กระทุม่ ไหลผา่นไปจงัหวดัพิจิตร   



๑๑ 

 ๓. แม่นํา้แควน้อย มีต้นกําเนิดบริเวณทิวเขาหลวงพระบาง  และทิวเขาเพชรบรูณ์ ตอ่เขตภเูขาสงู

จงัหวดัอตุรดติถ์ ไหลผา่นท่ีราบหบุเขาชาตติระการ บรรจบกบัลําห้วยตา่งๆในพืน้ท่ีภเูขาสงูในเขตอําเภอ

ชาตติระการ ไหลผา่นท่ีราบลุม่แมนํ่า้นา่น ไหลผา่นอําเภอวดัโบสถ์  อําเภอพรหมพิราม  บรรจบกบัแมนํ่า้

นา่นในเขตอําเภอเมืองพษิณโุลก โดยแมนํ่า้แควน้อยมีลําคลองสาขา เชน่ ลํานํา้ภาค  คลองโป่งนก  คลอง

หางกา  เป็นต้น  

๔. แม่นํา้วังทอง มีต้นกําเนิดจากภเูขาสงูด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดัพิษณโุลก อยูใ่นกลุม่

ทิวเขาเพชรบรูณ์ ทางอําเภอนครไทย  อําเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก  กบัอําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ต้นนํา้บริเวณนีมี้ลําห้วย ๒ สาย  เรียกวา่ คลองเขก็น้อย และคลองเขก็ใหญ่ ไหลมารวมกนัเลียบถนนสาย

พษิณโุลก หลม่สกั ผา่นอําเภอวงัทองเข้าสูอํ่าเภอเมืองพษิณโุลก  

๕. แม่นํา้เหือง มีต้นกําเนดิจากภเูขาสงูในเขตอําเภอชาตติระการ บริเวณชายแดนไทย – ลาว 

ไหลวกวนแนวชายแดน ไปสูแ่มนํ่า้โขงท่ีอําเภอนาแห้ว  จงัหวดัเลย  

นอกจากนี ้ในพืน้ท่ีจงัหวดัพิษณโุลกมีคลองท่ีสําคญั เชน่ คลองบางแก้ว  ในอําเภอบา่งระกํา คลอง

โป่งนก อําเภอพรหมพริาม  คลองห้วยผึง้  คลองไทรน้อย  คลองบ้านมงุ  คลองชมพ ู คลองวงัยาง  คลอง

ห้วยไร่ ในพืน้ท่ีอําเภอเนินมะปราง   

ทรัพยากรแร่ธาต ุ

 แร่ธาตท่ีุสําคญัของจงัหวดัพิษณโุลก ดงันี  ้

 ๑. การขดุทราย ในเขตอําเภอบางระกํา เพ่ือการก่อสร้าง  

 ๒. แร่นํา้มนั  บริษัทไทยเซลล์ประเทศไทยสมัปทานในเขตอําเภอลานกระบือ จงัหวดักําแพงเพชร

ซึง่ครอบคลมุอําเภอบางระกําจงัหวดัพษิณโุลก ด้วย  

 ๓. เหมืองแร่หิน  ท่ีตําบลบ้านมงุ อําเภอเนินมะปรางโดย หจก.ดาวศภุกิจ  ทําเหมืองแร่หิน

อตุสาหกรรมชนิดหินปนูเพ่ืออตุสาหกรรมก่อสร้าง รัฐเก็บเงินคา่ภาคหลวงได้ ๓ ,๔๖๐,๐๐๐ บาท 

๔. แร่ทองคํา   บริษัทรัชภมูิไมน่ิงจํากดั  สํารวจแร่ทองคําเพ่ือประโยชน์ในการศกึษาวิจยัในท้องท่ี

ตําบลบ้านมงุ , ตําบลวงัยาง , อําเภอเนินมะปราง 

 ๕. ปิโตรเลียม   กรมพลงังาน โดยบริษัทวินซา่ออยด์ จํากดั  สํารวจปิโตเลียมเพ่ือประโยชน์ในการ

ศกึษาวิจยัในท้องท่ีอําเภอวดัโบสถ์  วงัยาง  นครไทย และชาตติระการ 
 

 

 

 

 

 

 
 



๑๒ 

การเมือง / การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร /สมาชิกวุฒสิภา             _________ 

 

จงัหวดัพษิณโุลก แบง่เขตเลือกตัง้ออกเป็น  ๕ เขต  มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๕ คน 

สมาชกิสภาวฒุสิภา จํานวน   ๑ คน  โดยมีรายช่ือ  ดงันี ้

๑.  สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร   

เขต ๑  นายวรงค์       เดชกิจวิกรม  

เขต ๒  นายนพพล เหลืองทองนาวา  

เขต ๓  นายจตุ ิ ไกรฤกษ์           

เขต ๔  นายนิยม  ชา่งพินิจ  

เขต ๕  นายนคร  มาฉิม 

๒. สมาชิกสภาวฒุิสภา  จํานวน ๑ ทา่น    คือ   นางพกิลุแก้ว    ไกรฤกษ์  

 

ประเพณี วัฒนธรรม                     ____________________________________________ 

 

 ประเพณีการแข่งเรือยาว  เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึง่ของชาวจงัหวดัพษิณโุลก    ท่ีได้ยดึถือมา

เป็นเวลาช้านานจนกระทัง่ปัจจบุนั โดยจะจดังานประมาณเดือนกนัยายนของทกุปีท่ีบริเวณแมนํ่า้นา่น  

หน้าวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุ วรมหาวิหาร ในงานนีจ้ะมีการ

ประกวดขบวนเรือ  การแขง่ขนัเรือยาวประเพณี  และการ

ประดบัขบวนเรือตา่ง ๆ สวยงาม นา่ชม โดยมีเทศบาลนคร

พษิณโุลก  เป็นผู้จดังาน 

                                                                                                        

 ประเพณีปักธงชัย    เป็นประเพณีดัง้เดมิของชาว

อําเภอนครไทย  จงัหวดัพษิณโุลก  โดยชาวนครไทยมีความเช่ือ

วา่ อําเภอนครไทย คือ เมืองบางยางในอดีต  ซึง่พอ่ขนุบาง

กลางหาวใช้เป็นท่ีรวบรวมไพร่พลเพ่ือขบัไลข่อม ในการตอ่สู้

ครัง้นัน้ พอ่ขนุบางกลางหาวได้รับชยัชนะ  จงึทรงเอาผ้าคาดเอว

ผกูปลายไม้ปักไว้บนยอดเขาช้างล้วง  เพ่ือเป็นอนสุรณ์ในชยั

ชนะ  ชาวนครไทยจงึได้ยดึถือเป็นประเพณีในวนัขึน้ ๑๔  ค่ํา 

เดือน ๑๒ ของทกุปี ชาวนครไทยจะร่วมกนัทอผืนธงผ้าฝ้ายและ

นําไปยงัเขาช้างล้วงเพ่ือปักธงชยั ในงานจะมีกิจกรรมตา่ง ๆ 

เชน่ ประกวดแหธ่ง การแขง่ขนัผู้พิชิตเขาช้างล้วง การประกวดธิดาปักธง โดยอําเภอนครไทย เป็นผู้จดังาน           



๑๓ 

   

 ประเพณีสรงนํา้พระพุทธชนิราช    เป็น

ประเพณี ท่ีชาวพษิณโุลกพากนัมาสรงนํา้พระพทุธชนิ

ราช  ซึ่ งเป็นพระพทุธรูปสําคญัคูบ้่าน คูเ่มือง  ถือเป็น

ท่ีพึง่ทางใจ และเป็น สิริมงคลในวนัสงกรานต์   ซึง่

งานจะจดัตรงกบัวนัสงกรานต์ วนัท่ี ๑๓ – ๑๕ 

เมษายนของทกุปี  วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหาร  เป็นผู้จดังาน 

  

 

 

ประเพณีการเล่นคอน  หรือ  อิน้คอน  เป็นการเลน่ระหวา่ง

หนุม่สาว ท่ีโยนลกูชว่งให้แก่กนั พร้อมกบัร้องรําทําเพลง เทศกาลท่ี

นยิมเลน่  คือ  หลงัจากเก็บเก่ียวข้าวในนาเรียบร้อยแล้ว เร่ิมประมาณ

เดือน ๔ – ๕ ของทกุปี 

 

 

  

   

 

 

การละเล่นพืน้บ้านมังคละ  “มงัคละ”  เป็นดนตรีพืน้บ้าน

เก่าแก่ของจงัหวดัพษิณโุลก  ประกอบด้วยอปุกรณ์ดงันี ้ 

กลองมงัคละ  กลองสองหน้า  ฆ้อง  ป่ี  ฉ่ิง  ฉาบ  วงดนตรี

มงัคละนี ้ ชาวจงัหวดัพษิณโุลกใช้เลน่ไมว่า่จะเป็นงาน

มงคล หรืออปุมงคล  เพลงท่ีใช้เลน่มีหลายจงัหวะและลีลา  

เชน่  เพลงนมยาน กระทกแป้ง  เพลงแพะชนแกะ  เป็นต้น  

ตอ่มาศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัพิษณโุลก  ได้จดัให้มีการแสดง

ระบําประกอบดนตรีมงัคละ 

 

 

 

 



๑๔ 

 การคมนาคม /การขนส่ง               ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางมายงัจงัหวดัพษิณโุลก  สามารถเลือกรูปแบบของการเดนิทางได้หลากหลาย  ดงันี ้

3

2

รถยนต์ 

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) ถึงวงัน้อยน้อยแยกเข้าทางหลวง

หมายเลข ๓๒  ผา่นอยธุยา  อา่งทอง สงิห์บรีุ ชยันาท แล้วเลีย้วขวาไปตามเส้นทางสายตาคลี – ตากฟ้า  

เลีย้วซ้ายเข้าสูท่างหลวงหมายเลข ๑๑ ไปอีก ๑๖๐ กม. เลีย้วซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๒ ไปอีก ๑๗ 

กม. ถึงพษิณโุลกรวมระยะทางประมาณ ๔๕๐กิโลเมตร 2

2

                                                                                          

3

หรือจากชยันาทยงัไมต้่องเลีย้วขวาไปตาคลี–ตากฟ้าแตข่บัตอ่ไปนครสวรรค์   จากนครสวรรค์ใช้

เส้นทางหมายเลข ๑๑๗ ตรงสูพ่ษิณโุลก รวมระยะทาง ๓๓๖ กิโลเมตร หากเดนิทางจากจงัหวดัตาก ใช้ทาง

หลวงหมายเลข ๑๒ ผา่นเข้าสายสโุขทยั - พษิณโุลก  ระยะทาง ๑๓๘ กิโลเมตร   และทางสายเดียวกนัจาก

ขอนแก่น ๓๙๑ กิโลเมตร  จากแยกเพชรบรูณ์หลม่สกัมาพษิณโุลก   ระยะทางราว ๑๐๐ กิโลเมตร   

เส้นทางนีผ้า่นแหลง่ทอ่ง   เท่ียวสองข้างทางหลายแหง่ 

สถานีขนสง่จงัหวดัพษิณโุลก มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศจากสายเหนือ  

สายตะวนัออกเฉียงเหนือ  และกรุงเทพ  มีบริการตลอดวนั    สอบถามราย ละเอียดได้ท่ี บริษัท ขนสง่ 

จํากดั โทร.๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖  

รถโดยสารประจาํทาง 

www.transport.co.th  และ   ท่ีสถานีขนสง่พิษณโุลก โทร.  ๐ ๕๕๒๑ 

๒๐๙๐ 

รถประจําทางปรับอากาศตดิตอ่พษิณโุลกยานยนต์ทวัร์  โทร.๐๕๕-๓๐๒๐๒๑ หรือ ๐ ๕๕๓๐ 

๒๐๒๒  เชดิชยัทวัร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๐๑๙๙ หรือ ๐ ๕๕๒๑ ๑๙๒๒  วินทวัร์ โทร. ๐ ๕๕๓๔ ๗๔๗๗ 

นอกจากนีย้งัมี  รถ บ.ข.ส. บริการระหวา่งจงัหวดัตา่ง ๆ  ได้แก่  อตุรดติถ์  แพร่ ลําปาง  

เชียงใหม ่ สโุขทยั   ตาก (แมส่อด)  พิจิตร  เพชรบรูณ์  และขอนแก่น ทกุวนั  

http://www.transport.co.th/�


3

3

๑๕ 

          

รถไฟ 

     ทางการรถไฟแหง่ประเทศไทย จดับริการรถดว่น

พเิศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็ว และรถธรรมดา  จากกรุงเทพฯ ไป

พษิณโุลก ทกุวนั สอบถาม หนว่ยบริการเดนิทาง โทร.๑๖๙๐  

๐๒-๒๒๓๗๐๑๐ , ๐๒-๒๒๓๗๐๒๐  สถานีรถไฟพษิณโุลก 

โทร. ๐๕๕-๒๕๘๐๐๕ หรือ www.railway.co.th  
 

 

3

                  บริษัท การบนิไทย จํากดั มีเท่ียวบนิระหวา่งกรุงเทพฯ และพษิณโุลกทกุวนั  (สายการบนิไทย  - 

นกแอร์)  ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  ๔๕ นาที สอบถามกําหนดการเดนิทาง โทร. ๑๕๖๖ ตดิตอ่สํารองท่ีนัง่ 

โทร. ๐ ๒๒๐๘ ๐๐๖๐ หรือ ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ หรือท่ีสํานกังานพษิณโุลก  โทร. ๐-๕๕ – ๒๔๒๙๗๑-๒  

หรือ  

เคร่ืองบิน 

www.thaiairways.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางจากอาํเภอเมืองพษิณุโลกไปยังอาํเภอต่าง ๆ 

 อ.บางระกํา  ระยะทาง     ๑๗ กิโลเมตร 

 อ.วงัทอง  ระยะทาง     ๑๙ กิโลเมตร 

 อ.วดัโบสถ์  ระยะทาง     ๒๗ กิโลเมตร 

 อ.บางกระทุม่  ระยะทาง     ๔๑ กิโลเมตร 

 อ.พรหมพิราม  ระยะทาง     ๒๕ กิโลเมตร 

 อ.เนินมะปราง  ระยะทาง     ๗๕ กิโลเมตร 

 อ.นครไทย  ระยะทาง    ๙๙ กิโลเมตร 

 อ.ชาตติระการ  ระยะทาง  ๑๓๖ กิโลเมตร 

 

 

http://www.railway.co.th/�
http://www.thaiairways.com/�


๑๖ 

 การท่องเที่ยว                             ____________________________________________ 
  

จงัหวดัพษิณโุลก เป็นจงัหวดัท่ีมีลกัษณะภมูิประเทศ และภมูอิากาศท่ีหลากหลาย ทําให้เป็นท่ี

สนใจของนกัทอ่งเท่ียวทัง้ไทยและตา่งชาต ิทัง้การทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตแิละการทอ่งเท่ียวทาง

ประวตัศิาสตร์  จงึทําให้การทอ่งเท่ียวจงัหวดัพษิณโุลกทํารายได้   ไมน้่อยในแตล่ะปี   รวมทัง้เกิดจาก          

การท่ีเป็นจงัหวดัศนูย์กลางภาคเหนือตอนลา่งท่ีมีความหลากหลายทัง้ทางด้านวฒันธรรมประเพณี  

โบราณสถาน  การทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงกบัทัง้จงัหวดัสโุขทยั  เพชรบรูณ์ และตาก  โดยแตล่ะปีมีนกัทอ่งเท่ียว

ทัง้ตา่งชาตแิละในประเทศ เข้ามาเย่ียมชมจงัหวดัพษิณโุลกไมต่ํ่ากวา่ ๒,๗๐๐,๐๐๐ คน มีรายได้เข้ามาใน

จงัหวดักวา่ ๕,๐๐๐  ล้านบาท  แหลง่ทอ่งเท่ียวสําคญั ดงันี ้

 

 

 
 

 

 

 

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวหิาร (วัดใหญ่)  วดันีต้ัง้อยูริ่มฝ่ังแมนํ่า้ ด้านตะวนัออกตรงข้าม

กบัศาลากลางจงัหวดัพษิณโุลก สนันิษฐานวา่สร้างในสมยัพระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไท) เป็นท่ีประดษิฐาน 

“พระพทุธชินราช” ซึง่เป็นพระพทุธรูป ปางมารวิชยั และถือวา่เป็นพระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองท่ีสวยงามท่ีสดุ

ในประเทศไทย ในแตล่ะปี จะมีนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศมาเย่ียมชมจํานวนมาก 

 วัดจุฬามณี  อยูห่า่งจากตวัเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร วดันีเ้ป็นโบราณสถานท่ีมีมาก่อนสมยั

สโุขทยั ตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์กลา่ววา่ เป็นวดัท่ีสมเดจ็พระบรมไตรโลกนารถ  ทรงผนวชเป็นเวลา  

๘  เดือน  ๑๕  วนั  สิ่งสําคญัท่ีมีคา่สงูทางศลิปะคือ  ปรางค์แบบขอม 

 วัดนางพญา  วดันีมี้ช่ือเสียงในด้านพระเคร่ือง  มีช่ือเรียกวา่ "พระนางพญา"   ซึง่มีการพบกรุ            

พระนางพญาในปี พ.ศ. ๒๔๔๔  และ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ตัง้อยูใ่นโรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม ซึง่แตเ่ดมิเป็นพระราชวงั

จนัทน์  ท่ีประทบัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชมาก่อนในอดีต ทางจงัหวดัพิษณโุลกร่วมกบัประชาชน  ให้

กรมศลิปากรสร้างศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชขึน้  ตวัศาลเป็นรูปทรงไทยโบราณตรีมขุ เป็นท่ี

ประดษิฐานพระรูปสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  ปัน้เทา่องค์จริง ประทบันั่ง พระหตัถ์ทรงพระสวุรรณภิงคาร

หลัง่นํา้ ในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพท่ีเมืองแครง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  และสมเดจ็พระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสดจ็มาทรงเปิดศาลนี ้เม่ือวนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๐๔ และจงัหวดัได้ถือเอา 



๑๗ 

วนัท่ี ๒๕  มกราคม  ของทกุปี เป็นวนัจดังานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และงานกาชาดพิษณโุลก ในปี 

พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนพษิณโุลกพทิยาคม ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคาร ๔ ชัน้   ใน

ระหวา่งการก่อสร้าง คนงานได้ขดุหลมุเสา จงึได้พบซากอิฐเป็นแนวกําแพง จงัหวดัพิษณโุลก  จงึได้แจ้งให้

หนว่ยศลิปากร  มาตรวจสอบหนว่ยศลิปากรได้สํารวจพบกําแพงพระราช  วงัจนัทน์ชัน้นอก ประตู

พระราชวงัจนัทน์และเนินฐานพระราชวงัจนัทน์ ในบริเวณสนามโรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม กรมศลิปากร

จงึได้ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานและกําหนดเขตพระราชวงัจนัทน์ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีใกล้เคียง 

เม่ือมีการย้ายโรงเรียนพษิณโุลกพทิยาคมออกไปตัง้ ณ สถานท่ีใหมตํ่าบลทา่ทอง อ.เมืองแล้ว  กรมศลิปากร  

มีโครงการจะบรูณปฏิสงัขรณ์พระราชวงัจนัทน์ และบริเวณใกล้เคียงให้เป็นอทุยานประวตัศิาสตร์

พระราชวงัจนัทน์ตอ่ไป 

พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ.๒๕๒๖ โดยจ.ส.อ.ดร.ทวี 

บรูณเขตเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมศลิปะพืน้บ้านท่ีเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ ซึง่เป็นเคร่ืองมือหากินของชาวบ้าน

ตัง้แตช่ิน้เล็กๆ จนถึงชิน้ใหญ่ทัง้อดีตและปัจจบุนั 

สวนรุกขชาตสิกุโณทยาน อยูใ่นเขตอําเภอวงัทอง มีศาลาท่ีพกั ๒ หลงั ซึง่สร้างขึน้เพ่ือรับเสดจ็

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  สมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คราวเสดจ็ประพาส  เม่ือ  ๒๘   

กมุภาพนัธ์  ๒๕๐๑ และยงัมีนํา้ตกวงันกแอน่อยูใ่นสวนนีด้้วย  

นํา้ตกแก่งซอง บริเวณก่อนถึงนํา้ตกจะมีลานกว้างปลกูไม้ดอกไม้ประดบัหลายชนดิ เป็นนํา้ตกท่ี

มีความสงูประมาณ ๑๐ เมตร มีโขดหินตา่งๆ สีเทาแกมแดง ในฤดฝูนนํา้จะไหลแรงปะทะก้อนหิน ทําให้

เกิดฝอยละอองสีขาวนวล   

นํา้ตกแก่งโสภา  เป็นนํา้ตกมีขนาดเล็กใหญ่ไลเ่ล่ียกนั โดยมีนํา้ตกแก่งโสภา ซึง่เป็นนํา้ตกแหง่

สดุท้ายบนถนนพษิณโุลก–หลม่เก่า  เป็นนํา้ตกใหญ่ท่ีสดุ มีบนัไดเพ่ือไตล่งไปเท่ียวชมแก่งหินข้างลา่ง  

อุทยานแห่งชาตทุ่ิงแสลงหลวง  ประกอบด้วยภเูขาใหญ่น้อย  เป็นต้นนํา้ลําธาร  มีสภาพ

ธรรมชาต ิ สวยงาม  เหมาะสําหรับเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  เป็นวนอทุยานท่ีอดุมไปด้วยไม้นานาพนัธุ์ มีสตัว์

ป่าหลายชนิดและยงัมีสะพานแขวนให้ไตข้่ามลําห้วยชวนให้  ต่ืนเต้นและเป็นท่ีสนกุสนาน 

อุทยานแห่งชาตภิูหนิร่องกล้า  อทุยานนีอ้ยูใ่นบริเวณเทือกเขาเพชรบรูณ์ ซึง่เป็นเขตตดิตอ่ ๓ 

จงัหวดั คือ พิษณโุลก เลย และเพชรบรูณ์ มียอดเขาท่ีสงูท่ีสดุเหนือระดบันํา้ทะเล ๑๖๑๗ เมตร เดมิเป็น

ฐานท่ีมัน่ท่ีสําคญั และใหญ่ท่ีสดุของภาคเหนือ ของ ผกค. เม่ือปี ๒๕๒๕ กองทพัภาคท่ี ๓ ได้ปราบปราม 

ผกค.อยา่งราบคาบและปรับปรุง ให้เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจในปัจจบุนั นอกจากนีย้งัมีซากฐานท่ี

มัน่ในอดีตของ ผกค.ให้เห็นเชน่ ลานหินแตก โรงเรียนมวลชน ผาชธูง ลานหินปุ่ ม สสุานฝังศพและสํานกั

อํานาจรัฐ  

อุทยานแห่งชาตนํิา้ตกชาตติระการ  เป็นนํา้ตกท่ีตกจากหน้าผาท่ีเป็นชัน้ถึง ๗ชัน้ และบนหน้า

ผา มีผึง้ทํารังเกาะอยูเ่ป็นนคิมใหญ่  ยงัมีกล้วยไม้ป่าละพนัธุ์ไม้ตา่งๆขึน้อยูใ่นบริเวณนํา้ตกมากมาย  



๑๘ 

ถํา้เขาบ้านมุง อยูใ่นเขตอําเภอเนินมะปราง มีภเูขาสงูชนัหลายลกู มีถํา้ประกอบด้วย หินงอก หิน

ย้อย เป็นหลืบ ลกึลบัซบัซ้อน มีความสวยงามย่ิง เรียกถํา้นีว้า่  “ ถํา้ดาวถํา้เดือน ”   

ถํา้ผาท่าพล  อยูใ่นเขตอําเภอเนินมะปราง ภายในถํา้มีหินงอก หินย้อย มีแสงประกายเป็นเกล็ด

สะดดุตาแก่ผู้ เข้าไปชมมาก  นอกจากนัน้ในเขตอําเภอเนินมะปราง  ยงัมีถํา้ท่ีสวยงามอีกเป็นจํานวนมาก 

เชน่ ถํา้เรือ  ถํา้เตา  ถํา้นางสบิสอง  ถํา้ผาแดง  ถํา้ลอด  ถํา้นํา้  ถํา้มว่ง  ถํา้พญาค้างคาว และถํา้นเรศวร  

บงึราชนก  อยูใ่นเขตอําเภอวงัทอง เป็นบงึนํา้เก่ามีเนือ้ท่ีประมาณ ๔ พนัไร่  องค์การบริหารสว่น

จงัหวดัได้ปรับปรุงให้เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวและพกัผอ่นหยอ่นใจ   ของประชาชน  นอกจากนีย้งัได้จดัสร้าง

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตรัิชกาลท่ี ๙  ด้วย 

เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว  ตัง้อยูใ่นอําเภอวงัทองเป็นปางพเิศษท่ีถกูสร้างขึน้  โดยการอนมุตัจิาก

รัฐบาลจีน ต้นแบบจากเจ้าแมก่วนอิมพนัมือ เมืองหางโจว  สงู ๓ เมตร หนกั ๓ ตนั ยืนในทา่เจริญพระพทุธ

มนต์  แกะสลกัอยา่งประณีต งดงามจากหินทะเลสาบ  หยกขาวถือวา่เป็นประตมิากรรมหินหยกขาวรูปเจ้า

แมก่วนอิมท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสดุในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

สินค้าพืน้เมืองและของฝากเมืองพษิณุโลก                _____________________________  

  

กล้วยตากและกล้วยอบนํา้ผึง้  เป็นของฝากจากเมืองพษิณโุลก  รสชาตอิร่อย  หอมหวาน  เป็น

ท่ีรู้จกักนัทัว่ไป  จนกระทัง่เป็นคําขวญัของจงัหวดัพิษณโุลก  ทอ่นหนึง่ท่ีวา่ “หวานฉ่ําแท้กล้วยตาก” อนั

ได้รับการรับรองได้เป็นอยา่งดี มีแหลง่ผลิต อยูท่ี่อําเภอบางกระทุม่  และแหลง่จําหนา่ยอยูใ่นร้านจําหนา่ย

สินค้าพืน้เมืองในวดัใหญ่ (วดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร) และร้านค้าทัว่ไป  

 มะม่วงกวนและมะม่วงสามรส มะมว่งแผน่หรือส้มลิม้ ปรุงรสตา่งๆหลายรูปแบบพร้อมบรรจุ

ภณัฑ์สวยงาม เป็นของฝากขึน้ช่ืออีกชนิดหนึง่ ของเมืองพิษณโุลก   มีแหลง่ผลิตอยูท่ี่อําเภอวงัทอง อําเภอ

เมือง และอําเภอชาตติระการ แหลง่จําหนา่ยอยูใ่นร้านจําหนา่ยสินค้าพืน้เมืองใน วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหารและร้านค้าทัว่ไป 

ผลไม้รวมและคุกกี ้ ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผลไม้ เชน่ มะมว่ง มะขาม กล้วย  เป็นขนมชนิดหนึง่

จากจงัหวดัพษิณโุลก ซึง่เหมาะท่ีจะใช้เป็นของฝากหรือรับประทานเป็นของวา่งในโอกาสตา่งๆ มีหลายชนิด 

หลายรูปแบบ โดยฝีมือของกลุม่แมบ้่านเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเอกชน มีแหลง่ผลิตอยูท่ี่อําเภอ

เมือง พรหมพิราม วงัทอง  และชาตติระการ แหลง่จําหนา่ยอยูใ่นร้านจําหนา่ยสินค้าพืน้เมืองในวดัใหญ่   

 เต้าเจีย้ว  ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากถัว่เหลือง  ตราย่ีห้อโดยฝีมือแมบ้่านเกษตรกรท่ีได้มาตรฐานทัง้

อาหารประจําครัวเรือน  ซึง่ได้รับความนิยมกนัอยา่งกว้างขวางมีแหลง่ผลิตอยูท่ี่อําเภอพรหมพิราม  และ

อําเภอเมืองพิษณโุลกแหลง่จําหนา่ยอยูใ่นร้านจําหนา่ยสินค้าพืน้เมืองในวดัใหญ่  (วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหาร) และร้านค้าทัว่ไป 

ปลาร้าสับทรงเคร่ืองและปลาร้าผง  เป็นการแปรรูปผลติภณัฑ์อาหารจากปลาของกลุม่แมบ้่าน

เกษตรกรอีกชนดิหนึง่ท่ีกําลงัได้รับความนยิมจากผู้บริโภคอยา่งมาก  เน่ืองจากมีรสชาตอิร่อยถกูปาก และ

กรรมวิธีในการผลติสะอาด  ถกูหลกัอนามยั  ปราศจากวตัถกุนัเสียโดยมีแหลง่ผลติท่ีบ้านโปร่งนก อําเภอ

พรหมพิราม จงัหวดั    พษิณโุลก  แหลง่จําหนา่ยอยูใ่นร้านจําหนา่ยสินค้าพืน้เมืองในวดัใหญ่  (วดัพระศรี

รัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร) และร้านค้าทัว่ไป 

 หม่ีซ่ัว  เป็นสินค้าพืน้เมืองท่ีเป็นของฝากท่ีมีช่ือเสียงอีกชนิดหนึง่ของ จงัหวดัพษิณโุลก  เป็น

ผลติภณัฑ์ท่ีทําจากแป้งสาลี  สามารถนําไปใช้ในการปรุงอาหารได้หลายรูปแบบ  เส้นหม่ีเหนียวนุม่  

รสชาตอิร่อย  มีแหลง่ผลิตท่ีอําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก  แหลง่จําหนา่ยอยูใ่นร้านจําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง

ในวดัใหญ่(วดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร) และร้านค้าทัว่ไป  

 แหนมและหมูยอ  เป็นของฝากท่ีมีช่ือเสียงในด้านความสะอาด  ถกูหลกัอนามยัและรสชาติ

อร่อย  สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายชนดิและยงัใช้เป็นอาหารวา่งรับประทานอาหารได้อยา่งถกู

ปากอีกด้วย  มีแหลง่ผลติในอําเภอเมืองพษิณโุลก แหลง่จําหนา่ยอยูใ่นร้านจําหนา่ยสินค้าพืน้เมืองในวดั

ใหญ่  (วดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร) และร้านค้าทัว่ไป   



๒๐ 

 นํา้ตาลสด  รสชาตหิอมหวาน  สะอาดถกูหลกัอนามยั  บรรจใุนภาชนะท่ีสวยงามกะทดัรัดเหมาะ  

สําหรับเป็นของฝากหรือด่ืมแก้กระหายในยามออ่นเพลียจากการเดนิทาง มีแหลง่ผลิตท่ีอําเภอวดัโบสถ์  

แหลง่จําหนา่ยอยูใ่นร้านจําหนา่ยสินค้าพืน้เมืองในวดัใหญ่ (วดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร) และ

ร้านค้าทัว่ไป 

 ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่  สินค้าหตัถกรรมด้วยมือ  เป็นผลิตภณัฑ์อีกชนิดหนึง่ของจงัหวดั

พิษณโุลกท่ีเดน่อีกรูปแบบ  มีความคงทนในการใช้งาน  มีความหลากหลายในลวดลาย  ขนาดและรูปแบบ

ทัง้ท่ีใช้งานในชีวิตประจําวนัและใช้เป็นเคร่ืองประดบัตกแตง่อนัสวยงาม  มีแหลง่ผลิตอยูท่ี่อําเภอวงัทอง 

และวดัโบสถ์       แหลง่จําหนา่ยอยูใ่นร้านจําหนา่ยสินค้าพืน้เมืองในวดัใหญ่  (วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหาร) และร้านค้าทัว่ไป 

ดอกไม้แห้งปรุงกลิ่น  เป็นงานฝีมือพืน้บ้านอีกชนิดหนึง่ท่ีนา่สนใจ  โดยการนําเอาดอกไม้

หลากหลายชนิดมาตากแห้งและอบหอม  บรรจใุนภาชนะหลายรูปแบบล้วนแตส่วยงามเหมาะแก่ใช้งานใน

โอกาสตา่งๆ  และใช้เป็นประดบัตกแตง่บ้านได้อีกด้วย  แหลง่ผลิตอยูท่ี่อําเภอพรหมพิราม  แหลง่จําหนา่ย

อยูใ่นร้านจําหนา่ยสินค้าพืน้เมืองในวดัใหญ่  (วดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร) และร้านค้าทัว่ไป           

ดอกไม้ประดษิฐ์  เป็นสินค้าหตัถกรรมอีกชนิดหนึง่ท่ีมีความสวยงาม มีรูปแบบท่ีประณีต  มี

ลวดลายเฉพาะตวั  สามารถนําไปใช้ประดบัตกแตง่บ้านให้หรู  และเตม็ไปด้วยศลิปะ  เป็นงานซึง่

ละเอียดออ่นและมีฝีมือ  กําลงัได้รับความนิยมในขณะนี ้ แหลง่ผลิตท่ีอําเภอเมือง  แหลง่จําหนา่ยอยูใ่น

ร้านจําหนา่ยสินค้าพืน้เมืองในวดัใหญ่  (วดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร) และร้านค้าทัว่ไป  

 ชุดพระพมิพ์เมืองพษิณุโลก  เป็นการรวบรวมพระเคร่ืองพิมพ์ตา่งๆ  ของเมืองพิษณโุลก ซึง่มี

ด้วยกนัหลายพิมพ์  เชน่  พิมพ์นางพญา  พิมพ์พระพทุธชินราช  ฯลฯ  มาจดัทําใหม ่ บรรจใุนกรอบสวยงาม  

เหมาะสําหรับไว้สกัการบชูา  เป็นศริิมงคลแก่ตนและครอบครัว หรือเหมาะสําหรับนําไปมอบให้กบัผู้ ท่ี

เคารพและนบัถือ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 วิสัยทศัน์จังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด         _______________________________ 

 

จงัหวดัพิษณโุลก มีตําแหนง่ท่ีตัง้เหมาะแก่การเป็นศนูย์กลางการคมนาคมของภาคเหนือ

ตอนลา่ง โดยมีเครือขา่ยเช่ือมโยงทกุภมูภิาคของประเทศ ในภมูภิาคอินโดจีน  มีศกัยภาพด้าน

ทรัพยากรธรรมชาต ิ ท่ีหลากหลาย มีศกัยภาพท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาด้านการเกษตร  การทอ่งเท่ียว   

อตุสาหกรรม   สาธาณสขุรวมทัง้สถานศกึษา  

จังหวัดพิษณุโลก  ( ป 2553 -2556 )  
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 “ พษิณุโลก  :  เมืองบริการส่ีแยกอินโดจีน ”  (Phitsanulok  : Indochina’s  
Service  City) 
ยุทธศาสตร 
“ พัฒนาเพื่อเปนเมืองบริการท่ีหลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัย (Safety City) ” 
  

เปาประสงค  
 ๑.  เปนศูนยกลางการบริการดานการขนสงสินคา ผูโดยสาร ICT และการบริการดานสุขภาพ  
 ๒.  เปนศูนยกลางดานการทองเท่ียว กีฬา วิชาการ และกิจกรรมการประชุม 
 ๓.  ภาครัฐ และเอกชนมีการบริการท่ีมีคุณภาพและอยูในระดับมาตรฐาน  
 ๔.  เกษตรกรและองคกรเกษตรมีการจัดการผลิตและการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 ๕.  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนมีสวนรวมในการ อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. เปนเมืองท่ีชุมชนมีความเขมแข็ง ทางเศรษฐกิจ สังคม และมีความปลอดภัย 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร    
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

๑. สงเสริมการเปนศูนยกลางการบริการ
ดานการขนสงสินคา ผูโดยสาร ICT และ
การบริการดานสุขภาพ 
 

๑.  สงเสริมการเปนศูนยกลางการบริการดานการขนสงสินคา 
และผูโดยสารทางบก/ทางอากาศ  
๒.  สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการให
ไดมาตรฐานสากล  
๓.  สงเสริมสนับสนุนใหเปนศูนยกลางดานสุขภาพเพ่ือให
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ (Healthy Province)   



๒. สงเสริมการดําเนินงานดานการ
ทองเท่ียว กีฬา วิชาการ และกิจกรรม
การประชุมภายในประเทศ 

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

๓. สงเสริมใหภาครัฐและเอกชนมีการ
ปรับปรุงใหบริการมีคุณภาพและอยูใน
ระดับมาตรฐานใหประชาชนและ
พนักงานมีหัวใจแหงการบริการ (Service 
Mind)         ในฐานะเจาของบานท่ีดี 

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

๔.  พัฒนาการบริหารจัดการการผลิต
สินคาเกษตรท่ีเชื่อมโยงการตลาดและ
การแปรรูป 
 

๑.  สงเสริมการผลิตพืชผล และสินคาทางการเกษตร ใหปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน 
๒.  บริหารจัดการผลผลิตและสินคาการเกษตรท่ีเชื่อมโยงการตลาด
และ 
การแปรรูป 
๓.  สงเสริมการเกษตรโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  สงเสริม OTOP และ SMEs ใหไดมาตรฐานการผลิต/การตลาดสู
สากล 
๕.  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

๕. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑.  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาดสวยงาม เปนเอกลักษณ  
๒.  สงเสริมและบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๖. สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเสริมสรางความ
ม่ันคงปลอดภัยอยางยั่งยืน  

 

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

 

  

 

 

 



๒๓ 

ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑   จงัหวดัพิษณุโลกไดมี้การปรับปรุงวสิัยทศัน์ ประเด็นยทุธศาสตร์ 

และกลยทุธ์ .ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพการพฒันาจงัหวดัพษิณ  โดยมีการปรับปรุงใหม่  ดงัน้ี  

 

วิสัยทัศน ( Vision ) จังหวัดพิษณุโลก  ( 2556 – 2561 )    Z                
222  Z  

“  พิษณุโลก : เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน  ”          
 

พันธกิจ ( Missin )  

พัฒนาเพ่ือเป็นเมืองบริการท่ีหลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัยสูง  (Safety City) 

 

เป้าประสงค์   ( Goal )  
            ๑. เป็นศนูย์กลางการบริการการค้า โลจสิตกิส์  และการขนสง่  

            ๒. มีการบริหารจดัการสนิค้าเกษตรอตุสาหกรรมท่ีมีคณุภาพ / มาตรฐานและปลอดภยั  

            ๓. เป็นศนูย์กลางด้านการทอ่งเท่ียวศลิปวฒันธรรม กีฬา และนนัทนาการ  

            ๔. เป็นศนูย์กลางด้านการศกึษาการบริการทางวิชาการด้านสขุภาพ และ ICT 

            ๕. รักษาความสมบรูณ์ของระบบนเิวศน์และอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูทรัพยากรธรรมชาติ  

            ๖. เป็นเมืองท่ีมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีอยูร่่วมกนั 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์  ( Strategic  lssues )  

           ๑. ศนูย์กลางการบริการการค้า  โลจสิตกิส์  และการขนสง่ 

           ๒. พฒันากระบวนการผลติ การตลาด และการบริหารจดัการสนิค้าเกษตรเชงิคณุภาพ 

          ๓. สง่เสริมการดําเนินงานด้านการทอ่งเท่ียวศลิปวฒันธรรมกีฬาและนนัทนาการ  

          ๔.  ศนูย์กลางด้านการศกึษา  การบริการทางวิชาการ  ด้านสขุภาพ และ ICT 

          ๕.  อนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและแหลง่นํา้อยา่งยัง่ยืน 

          ๖.  สง่เสริมความเข้มแข็งทางสงัคมและความมัน่คงตามหลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 

 

 

 

 



๒๔ 

กลยุทธ์  

 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

 

๑.  

ศนูย์กลางการ

บริการ 

การค้า โลจสิตกิส์ 

และการขนสง่ 

 

๑. พฒันาโครงขา่ยการคมนาคมเพ่ือเป็นศนูย์กลางการบริการ  การค้า การขนสง่

สนิค้า ผู้ โดยสารทางบก / อากาศ 

๒. สง่เสริมการเป็นศนูย์กลางการบริการการค้า การขนสง่สนิค้า ผู้ โดยสารทางบก / 

อากาศ 

๓. สง่เสริมและพฒันาเทคโนโลยีและงานบริการให้ได้มาตรฐาน 

๔. สง่เสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน 

๕. มีศนูย์ข้อมลูและพืน้ท่ีเพ่ือสนบัสนนุการเป็นศนูย์กลางการค้า  โลจสิตกิส์   และ

การขนสง่ 

 

๒. 

พฒันา

กระบวนการผลติ 

การตลาด แล 

การบริหารจดัการ

สนิค้าเกษตร 

เชิงคณุภาพ 

 

๑. บริหารจดัการสนิค้าเกษตรให้มีคณุภาพมาตรฐานปลอดภยั เช่ือมโยงการตลาด

และการแปรรูป 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกร  

๓. บริหารจดัการทรัพยากรทางการเกษตรอยา่งมีประสทิธิภาพ และยัง่ยืน 

๔. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวกเพ่ือการเกษตร 

 

๓. 

สง่เสริมการ

ดําเนินงานด้าน

การทอ่งเท่ียว 

ศลิปวฒันธรรม 

กีฬาและ

นนัทนาการ 

 

๑. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวกเพ่ือการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

๒. ฟืน้ฟแูหลง่ทอ่งเท่ียวเดมิเพิ่มแหลง่ทอ่งเท่ียวใหม่ 

๓. สง่เสริมศลิปวฒันธรรมและปัจจยัสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

๔. พฒันาบคุลากร และสง่เสริมการมีสว่นร่วมเพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

. พฒันาขีดความสามารถด้านการประชาสมัพนัธ์และการตลาด  ทอ่งเท่ียว 

 

 



๒๕ 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

 

๔. 

ศนูย์กลางด้าน 

การศกึษา การ

บริการทางวิชาการ 

ด้านสขุภาพและ 

ICT 

 

๑. สง่เสริมสนบัสนนุการเป็นศนูย์กลางการบริการสขุภาพเพ่ือให้ 

     ประชาชนมีสขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์ (Healthy Province) 

๒. สง่เสริม สนบัสนนุการเป็นศนูย์กลางการประชมุและสมันา 

๓. สง่เสริม สนบัสนนุการเป็นศนูย์กลางด้านการศกึษา การบริการทาง  

     วิชาการ และ ICT 

 

๕. 

อนรัุกษ์ฟืน้ฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และ 

แหลง่นํา้  

อยา่งยัง่ยืน 

 

๑. สร้างการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นในการอนรัุกษ์ ป้องกนั   ฟืน้ฟ ู  

     ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และแหลง่นํา้อยา่งยัง่ยืน  

๒. อนรัุกษ์ และพฒันาแหลง่นํา้ธรรมชาตเิพ่ือการอปุโภค บริโภค  และ  

     นํา้เพ่ือการเกษตรอยา่งเพียงพอและป้องกนัปัญหาภยัแล้ง  และ  

     อทุกภยัในพืน้ท่ี 

๓. พฒันาแหลง่นํา้และบริหารจดัการนํา้อยา่งเป็นระบบ 

๔. ป้องกนัและลดมลพิษ ณ แหลง่กําเนิด 

๕. สง่เสริมการอนรัุกษ์ และฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อมศลิปกรรมเมืองเก่า  และ 

    ศาสนสถานท่ีสําคญัของจงัหวดั 

๖. สง่เสริมและสนบัสนนุด้านการบริหารจดัการพลงังาน 

 

๖. 

สง่เสริมความ

เข้มแข็งทางสงัคม 

และความมัน่คง 

ตามหลกัการ 

บริหารจดัการ 

บ้านเมืองท่ีดี 

 

๑. สง่เสริมสนบัสนนุหมูบ้่าน/ชมุชนให้มีความเข้มแข็งมีการพฒันาท่ีดีขึน้ 

๒. ขบัเคล่ือนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่หมูบ้่าน / ชมุชน  

    อยา่งทัว่ถึง 

๓. พฒันาและสง่เสริมประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากร เพ่ือชว่ย 

     เหลือและแก้ไขปัญหาประชาชนในพืน้ท่ี 

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

๕. เสริมสร้างพลงัทางสงัคมทกุรูปแบบ 

๖. สง่เสริมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่ความสงบ เรียบ 

    ร้อยและความมัน่คง 

 



๒๖ 

การพัฒนาจังหวัดพษิณุโลกในอนาคตตามแนวทางผู้ว่าราชการจังหวัดพษิณุโลก     
 

                 นายปรีชา  เรืองจันทร์    ผู้วา่ราชการจงัหวดัพษิณโุลก  ได้เสนอแนวคดิการพฒันาจงัหวดั

พษิณโุลก  สรุปสาระสําคญัได้ดงันี  ้

๑. ด้านสังคม  

                 -   ประชาชนคนพิษณโุลกอยูก่นัด้วยความสมานฉนัท์ มีความรักเป็นปึกแผน่และเป็นมิตรตอ่

กนั การสนบัสนนุการแขง่กีฬาเพ่ือสร้างความสามคัคี การสง่เสริมการจดักิจกรรมการแขง่ขนักีฬา เพ่ือการ

ทอ่งเท่ียวเพ่ือกระตุ้นและสนบัสนนุให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการออกกําลงักาย การรักษาสขุภาพเป็น

เร่ืองสําคญั ประชาชนต้องมีสขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจท่ีสมบรูณ์แข็งแรง  

                 -  สง่เสริมกิจกรรมลกูเสือชาวบ้าน เพราะกิจกรรมลกูเสือชาวบ้านเป็นสิ่งท่ีสง่เสริมให้ประชาชน

มีความรักและสามคัคีและเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์  

                 -  พิษณโุลกต้องดํารงความเป็นเมืองสงบด้วยร่มธรรมตามวิถีแหง่ชาวพทุธ รณรงค์ลด ละ เลิก

อบายมขุ วดัไมใ่ชบ่าร์ ศาลาไมใ่ชบ่อ่น รณรงค์กิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเดก็ด้วย 

                 -  การจดักิจกรรมถนนเดก็เดนิ เพ่ือสง่เสริมให้เดก็เยาวชนได้มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ในสิ่งท่ีดี  

                 -  ปรับปรุงสถาบนัการศกึษา โดยเฉพาะอยา่งย่ิงมหาวิทยาลยันเรศวร ให้เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี

ช่ือเสียงของโลกด้วยการประสานแลกเปล่ียนการบริการความรู้ทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัตา่งๆทัว่โลก 

และจะต้องเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงตดิอนัดบั ๑ ใน ๑๐๐ ของโลก 

                  -  นอกจากนีแ้ล้วจะต้องพฒันาระบบขนสง่มวลชนให้สามารถเช่ือมตอ่ระหวา่งพืน้ท่ีตอ่พืน้ท่ี 

และการขนสง่มวลชนในเขตจําเป็น จะต้องปรับปรุงระบบการจราจรให้ดีกวา่นี ้

๒. ด้านเศรษฐกจิ 

                  จงัหวดัพิษณโุลกเป็นเมืองเกษตรกรรมด้านเศรษฐกิจจะต้องเป็นเศรษฐกิจการเกษตรเป็น

สําคญัด้วยการยดึการดําเนนิงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร

ปลอดสารพษิ สง่เสริมเกษตรกรและประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภยั ต้องบริหารจดัการนํา้ทัง้ระบบ 

เพ่ือวางแผนการแก้ไขปัญหาอทุกภยัและภยัแล้งในพืน้ท่ี  

                 สําหรับด้านเศรษฐกิจในสว่นของภาคธรุกิจ สิง่ท่ีจะต้องดําเนนิการ คือ ปรับปรุงสนามบนิ

พิษณโุลก ให้เป็นสนามบนินานาชาติ   (Phitsanulok  International  Airport )  เพ่ือเป็นศนูย์กลาง          

การคมนาคมตดิตอ่ส่ือสารทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ  

                 นอกจากนีแ้ล้วจงัหวดัพษิณโุลกจะต้องเป็นศนูย์กลางการสง่ออกทัง้ภาคเกษตรและภาคนอก

การเกษตร สนิค้า OTOP ท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัจําเป็นต้องพฒันาให้เป็นระบบเศรษฐกิจเชิงการค้าให้มากขึน้ 

ต้องประสานจงัหวดัข้างเคียง เพ่ือร่วมกนัจําหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ พฒันาให้เป็นศนูย์กลาง

เศรษฐกิจและบริการแหง่อินโดจีนอยา่งยัง่ยืน  



๒๗ 

๓.  ด้านสิ่งแวดล้อม 

                 จงัหวดัพิษณโุลกมีพืน้ท่ีป่าขนาดใหญ่ท่ีเหลืออยูเ่ป็นจํานวนมาก  มีอทุยานท่ีสําคญัหลายแหง่

ทัง้อทุยานแหง่ชาตทิุง่แสลงหลวง  ภหูินร่องกล้า   ซึง่เป็นผืนป่าผืนใหญ่ท่ีอดุมสมบรูณ์ จําเป็นท่ีจะต้อง

อนรัุกษ์พืน้ท่ีป่าเหลา่นีไ้ว้ อยา่ให้ผืนป่าถกูทําลาย สําหรับพืน้ท่ีวดั โรงเรียน สถานท่ีราชการ ท่ี

สาธารณประโยชน์ จําเป็นต้องรณรงค์ปลกูต้นไม้ เพ่ือสร้างความร่มร่ืนและสวยงามให้กบัพืน้ท่ี  สําหรับเร่ือง

การกําจดัขยะ ต้องรณรงค์ให้จงัหวดัพิษณโุลกเป็นเมืองปลอดขยะ ขยะเป็นทองคําด้วยการแยกขยะแล้ว

นํามาจําหนา่ยสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึง่ 

 

๔. ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

พิษณโุลกได้มีการสง่เสริมและสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ ศลิปวฒันธรรมและเชิง

ประวตัศิาสตร์ร่วมยคุด้วยการเช่ือมโยงการทอ่งเท่ียวเป็นบ้านพ่ีเมืองน้องกบัจงัหวดัข้างเคียง เชน่ จงัหวดั

สโุขทยั อตุรดติถ์ กําแพงเพชร เพชรบรูณ์ พิจิตร ตาก ให้สามารถเช่ือมตอ่การทอ่งเท่ียวได้อยา่งเป็นระบบ 

รวมทัง้สร้างความเช่ือมัน่ในด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของนกัทอ่งเท่ียว นอกจากนีแ้ล้วต้อง

พฒันาสิ่งท่ีมีอยูใ่นจงัหวดั เชน่ ศนูย์เรียนรู้ ศนูย์ศลิปาชีพพืน้ท่ีความมัน่คง ภเูม่ียง ภสูอยดาว ให้เป็นแหลง่

ทอ่งเท่ียวแหง่ใหมข่องจงัหวดัตอ่ไป 
  
 

สิ่งท่ีคาดหวัง ผู้ว่าราชการจังหวัดพษิณุโลกอยากเหน็   :      

 

พษิณุโลกเป็นเมืองหลวงของภาคเหนือตอนล่าง 

เป็นพาราไดซ์ซติีข้องคนอยู่และผู้มาเยือน 

เป็นเมืองแห่งการพัฒนาต่อเน่ืองอย่างย่ังยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         คณะผู้จัดทาํ 

 

ที่ปรึกษา  

นายปรีชา  เรืองจนัทร์                      ผู้วา่ราชการจงัหวดัพษิณโุลก  

นายเจน   รัตนพเิชฎฐชยั                  รองผู้วา่ราชการจงัหวดัพษิณโุลก  

นายวรุิฬห์   อคัคะ                           หวัหน้าสํานกังานจงัหวดัพษิณโุลก  

ผู้จัดทาํ  

นายอธิปไตย   ไกรราช                     หวัหน้ากลุม่งานข้อมลูสารสนเทศและการส่ือสาร    

นางปฎมิา   ทองน้อย                       นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  

นางฐิตมิา   ไพรศรีสวสัดิ์                  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  

นางสาวยพุนิ   เกิดเจริญ                  นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ  
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สํานกังานจงัหวดัพษิณโุลก 

กลุม่งานข้อมลูสารสนเทศและการส่ือสาร 
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