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บทคัดย่ อ
การวิจยั มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อศึกษาองค์ความรู ้ ที่เอื้ออํานวยต่ อการพัฒ นายุทธศาสตร์ เชิ งวัฒ นธรรม
ของจังหวัดพิ ษณุ โลก ข้อมูลเชิ งประวัติศาสตร์ เชิ งเศรษฐกิ จและสังคม สภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ ยว
ศิลปวัฒนธรรม และเสนอแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ กํา หนดประชากร เป็ น 3 กลุ่ ม จํา นวน 16 คน ประกอบด้ว ย กลุ่ ม
นักวิชาการ 6 คน กลุ่มนักธุ รกิจ 4 คน กลุ่มนักบริ หาร 6 คน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม สัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อนําแนวคิดมาสร้างเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่ งใช้กบั การพัฒนาจังหวัด
พิษณุ โลกสู่ การพัฒ นาเป็ นเมื องศิ ลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1. แบบสัมภาษณ์
เจาะลึ ก เกี่ ยวกับ ลัก ษณะทัว่ ไปของจังหวัด พิ ษ ณุ โลก ส่ ว นที่ 2. แบบสั ม ภาษณ์ แบบมี ส่ วนร่ วมเกี่ ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองใช้แบบสอบถาม ถามถึงภูมิหลัง ทัศน์
คติแนวความคิดความเชื่อ ประสบการณ์ และความรู ้สึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เลือกให้ขอ้ มูลหลัก
(Key informant) โดยใช้วิธีก ารเลื อ กเชิ งทฤษฎี (Theoretical sampling) (Strauss and Corbin, 1991.pp.176193) โดยการเลือกจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ในชุมชน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้ อหาใช้บรรยายและรู ปแบบของ
ตาราง พบว่า
องค์ความรู ้ที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม พบว่า เทศบาลนครพิษณุ โลก
มี ภ ารกิ จ และบทบาทในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ และพัฒ นาท้อ งถิ่ น ให้ ต อบสนองความต้อ งการของ
ประชาชน การดําเนินการบริ หารเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน มากําหนดโครงการแนวทางร่ วมกันใน
การพัฒนาพิษณุโลก โดยสร้างภาคีการพัฒนาระหว่างองค์กรท้องถิ่น ประชาคมเมือง และภาคเอกชน อีกทั้ง
เน้นหลักการบริ หารจัดการที่ดี จากผลการพัฒนาเทศบาลนคพิษณุ โลก ในระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาล ฯ
ได้มี ก ารนําแผนงานโครงการไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติในภาพรวมได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลโดย
สามารถสรุ ปภาพรวมแบ่งเป็ นตามยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในมิติทางวัฒนธรรม ปรากฏ
เป็ นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ขยายระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ และ
การจราจร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริ การสาธารณะหลักประกันสุ ขภาพและการบริ การยุทธศาสตร์
ที่ 3 ขยายแหล่งการเรี ยนรู ้ยกระดับคุ ณ ภาพการศึ กษานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปั ญญายุทธศาสตร์ ที่ 4
ส่ งเสริ ม และอนุ รั ก ษ์ศิ ล ปวัฒ นธรรม และประเพณี สร้ างจิ ต สํานึ ก ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 ขยายการพัฒ นาทุ น ทางสั งคมการสร้ างอาชี พ และสวัส ดิ ก ารให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ม แข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริ กหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากรและระบบเพื่อ
การบริ หารที่ดี

ข้อ มู ล เชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ เชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม สภาพแวดล้ อ มแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ
ศิ ล ปวัฒ นธรรม พบว่า พิ ษ ณุ โลกเป็ นเมื อ งที่ มีป ระวัติศ าสตร์ ค วามเป็ นมายาวนาน นับ ตั้งแต่ ยุคก่ อ น
ประวัติศาสตร์ มาจนถึ งทุกวัน นี้ ปั จจุบนั นี้ เมื องพิษณุ โลกนับว่าเป็ นศูน ย์กลางทั้งในทางการเมื อง การ
ปกครอง เศรษฐกิ จ สังคม การศึ ก ษา ศิ ล ปวัฒ นธรรม การคมนาคม การสื่ อสาร การโทรคมนาคม
การทหารและการท่องเที่ยวของภาคเหนื อตอนล่าง สําหรับการพัฒนาจังหวัดพิษณุ โลกให้สวยงามด้วยการ
ใช้ศิ ล ปวัฒ นธรรมร่ ว มสมัย เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ าและเอกลัก ษณ์ ข องเมื อ งศิ ล ปวัฒ นธรรมในประเทศไทย
ประกอบด้วย 5 มิติคือข้อมูลเชิ งประวัติศาสตร์ เชิ งเศรษฐกิ จและสังคม เชิ งสภาพแวดล้อม เชิ งแหล่ง
ท่องเที่ ยว และเชิ งศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งมี ลกั ษณะโดดเด่ นในจังหวัดพิษณุ โลกในมิ ติทางวัฒนธรรมและ
เอกสารวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจังหวัดพิษณุ โลกรวมทั้งภูมิภาคเหนื อตอนล่าง
ได้แก่ ความสําคัญเชิงประวัติศาสตร์ ความสําคัญเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ความสําคัญเชิงสภาพแวดล้อม
ความสําคัญเชิงแหล่งท่องเที่ยว ความสําคัญเชิงศิลปวัฒนธรรม
แนวทางในการพัฒ นายุทธศาสตร์ เชิ งนโยบาย ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ โลก พบว่า การวาง
บทบาทของภารกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ โลกให้สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาท
ของวิถีชีวิต ประกอบด้วยภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรมร่ วมสมัย การมีส่วนร่ วมในการวางรากฐานการ
พัฒนา การมีระบบบริ หารจัดการที่ดีในทุกระดับ มีการใช้ศกั ยภาพด้านเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ มีอยู่เป็ นฐานในการผลิ ต และบริ การเพื่อเตรี ยมพัฒนาจังหวัด นําข้อได้เปรี ยบของพื้น ที่ และความเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งโครงข่ายบริ การพื้นฐานที่พฒั นามากขึ้นแล้ว
เป็ นสมรรถนะและขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน ให้ก้าวตามโลกอย่างรู ้ เท่ าทัน นโยบายเชิ งบริ ห าร
ผูบ้ ริ หารจังหวัดพิ ษณุ โลกร่ วมกับตัวแทนภาคีที่เกี่ ยวข้องร่ วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายของจังหวัด
พิษณุ โลกในการพัฒ นาศิ ลปกรรรม แผนปฏิ บตั ิ การ จังหวัดพิษ ณุ โลกร่ วมกับภาคีที่เกี่ ยวข้อง กําหนด
แผนปฏิบตั ิการของภารกิจของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิต ด้านพัฒนาและปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้สวยงามและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริ การวิชาการ ด้านรักษา สื บสานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี และส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการบริ หารราชการท้องถิ่นให้เป็ นไปตามหลักการบริ หารจัดการที่ การปฏิ บตั ิการ จังหวัดพิษณุ โลก
ร่ ว มกับ ภาคี ที่ เกี่ ย วข้อ งกําหนดกลยุท ธ์ แ ละปฏิ บ ัติ ก ารตามแผนและโครงการที่ จ ะนําไปสู่ ก ารพัฒ นา
ศิลปกรรมร่ วมสมัย การประเมินผล งานและโครงการโดยยึดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายรวมทั้งการชี้แนะ
และพัฒนาเกณฑ์ช้ ีวดั

Abstract.
In this research. Purposes. The growth of the cultural identity of the city's magnificent
cultural heritage. And historical information. Economic and social environment, cultural tourism,
which is unique in the province of Phitsanulok. To offer guidance in developing strategic policy.
Culture of the province of Phitsanulok. This research is action research and community
involvement. And procedures for qualitative research is the primary mixed method approach and
Documentary Analysis and In-depth Interview I target. three groups: academic Business groups.
And administrators.
Research.
1 . The operation of the local culture. Consistent with the potential and the role of
lifestyle. Necessary to enable and encourage people to take part in cultural activities. Allow
people to act and protect cultural heritage. The location and the existing base of manufacturing
and services. Take advantage of the area and a learning center in conjunction with the
development of various infrastructure and basic services have been developed. The performance
and capabilities to keep pace with global competition trick.
2. Phitsanulok Phitsanulok is a historic city with a long history. Since prehistoric times
until today. This can be seen from ever having the status of the capital. Luk Luang capital city
capital city of northern outpost town and so on. Economic and social center for services such as
education, transportation, trade, etc., are the artistic and cultural well-being and livelihood of the
people of various ethnic and cultural traditions, some of which still exist. Life of the occupation.
The building houses. And other native products. The tourist attraction is nature. Historic. Travel
and Culture category. People have more income from tourism.
3. To develop a mission of Phitsanulok province in the development of contemporary art.
Found to contain. Policy management. Development strategies, Phitsanulok. Policies to promote
arts and culture. The organization of the province of Phitsanulok in driving the cultural strategy.
The development of the cultural dimension in cold Edinburgh. Action plan. And evaluation.
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งานวิจยั เรื่ องการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง กรณี ศึกษา จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้
สํ า เร็ จ ลงด้ว ยได้รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ัย จากกรมส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
คณะผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรี นครพิษณุ โลก และ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ผูอ้ าํ นวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
รวมทั้งกัลยาณมิตรทางปั ญญาหลายท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด ได้ช่วยชี้แนวทางในการศึกษาข้อมูล
และข้อ คิ ด เห็ น ที่ เป็ นประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ทํา ให้ ก ารวิ จ ัย เล่ ม นี้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น คณะผูว้ ิ จ ัย
ขอขอบพระคุณและระลึกในความกรุ ณาเป็ นอย่างสูง
กราบขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ ดร.นิ วฒั น์ พัฒนะ คุณยงยศ เมฆ
อรุ ณ คุณอมร กิตติกวางทอง คุณสุ วิมล เกตุศรี บุรินทร์ คุณสุ มณฑา ดีบา้ นคลอง คุณจันทร์ ศรี ภักดีวงศ์ คุณ
บุญราศี ตั้งศรี วงศ์ รวมทั้งนักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มนักบริ หาร ที่ปรากฏนามในภาคผนวก
ที่กรุ ณาช่วยเหลือผูว้ ิจยั เป็ นอย่างดีตลอดเวลาที่ศึกษาข้อมูลภาคสนาม ในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งการ
ออกแบบ สัมภาษณ์ และบันทึกภาพต่าง ๆ อย่างอดทนที่ตอ้ งใช้ความตั้งใจสูง
คณะผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การวิจยั การพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง กรณี ศึกษา
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บทที่ 1
บทนํา
ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหา
จังหวัดพิษณุ โลกเป็ นถือเป็ นเมืองใหญ่แห่ งหนึ่ งที่ต้ งั อยู่ในพื้นที่ภาคเหนื อตอนล่างเป็ นศูนย์กลาง
ของศูนย์ราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ซึ่ งมีประชากรรวมตัวอยูใ่ นเขตเมืองอย่างหลากหลาย
ทั้งศิลปวัฒนธรรม เชื้อชาติ อาชีพ และประชากรมาจากต่างภูมิลาํ เนา ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม ด้วยความ
เป็ นสังคมในเขตเมืองที่มีความแข่งขันและความเร่ งรี บสูง จึงมีสภาวะที่ประชากรกลุ่มผูส้ ูงอายุขาดความดูแล
เอาใจใส่ วัยรุ่ นติดเกมส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ คนวัยทํางานต่างใช้ชีวิตเร่ งรี บไม่ ใส่ ใจวัฒนธรรมไทย
สถาบันครอบครัวละเลยบทบาท ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานในการรักษาวัฒนธรรม อันดีงาม ทั้งยังมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมกันอยูใ่ นสังคมเมือง และกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค “โลกาภิ
วัตน์ ” ไหลบ่ ามาสู่ สั งคมเมื อง จึ งอาจเกิ ด ปั ญ หาความอ่ อนแอทางสังคมวัฒ นธรรม ในปั จจุ บ ัน ได้มีก าร
ร่ วมมือกันจากหลายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มประชาชน สนับสนุ นและพัฒนาความเจริ ญทางด้าน
วัฒ นธรรม ให้ ด าํ รงอยู่คู่ เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก มิ ให้ เสื่ อ มสลายไปตามกระแสสั งคมในปั จ จุ บ ัน จึ ง ควรจะมี
การศึ ก ษา ว่ า ในเขตเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกมี อ งค์ค วามรู ้ แ ละปั จ จัย ที่ เอื้ อ อํานวยต่ อ การพัฒ นายุท ธศาสตร์ เชิ ง
วัฒนธรรม
หากพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับทิศทางกระแสของสังคมโลกจะพบว่าเป็ น
ปั จจัยและกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของทิศทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ซึ่ ง
ส่ งผลต่อการกําหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
1. สังคมโลก ความรุ ดหน้าทางวิทยาศาสตร์ ของยุคปั จจุบนั ที่กา้ วสู่ ยคุ ข้อมูล ข่าวสาร (information
Age) และกําลังพัฒนาไปสู่ ความเป็ นยุคดิ จิตอลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer Age) นั้น นับว่ากระแส
โลกาภิวฒั น์ ที่ทาํ ให้มนุ ษย์สามารถเดิ นทางไปมาสื่ อสารกันอย่างรวดเร็ วยิ่งขึ้น ก่อให้เกิ ดการพัฒนาทาง
เทคโนโลยียุคใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง แรงจากกะแสโลกาภิวตั น์น้ ี ส่งผลกระทบต่อระบบสังคมของโลกหลาย
ประการเข้าด้วยกัน นับตั้งแต่ทาํ ให้เกิ ดระบบ การเปิ ดตลาดเสรี ทางการเงินและการค้า ที่ ทุกประเทศมี
โอกาสได้เรี ยนรู ้และติดต่อสื่ อสารกันอย่างรวดเร็ วมากขึ้นตลอดจนทําให้เกิดการแข่งขันทางการค้าและธุรกิจ
หลายประเภทที่ตอ้ งการ การเน้นความสําคัญของคุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้าที่เป็ นผลผลิตจากประเทศ
ต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องคํานึ งถึงมาตรฐานสากล ซึ่ งผูท้ ี่ทาํ ให้เกิดข้อกําหนดต่าง ๆ มาใช้องค์คา้ โลก (WTO)
ดังนั้น นานาประเทศจึงต้องให้ความสําคัญต่อบทบาท และข้อกําหนดมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศของ
WTO อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

2
นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวตั น์ที่ก่อให้เกิดความเสรี ทางด้านการสื่ อสาร คมนาคมและ การแข่งขัน
ทางการค้าและความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต และการประสานสัมพันธ์ในหมู่มวลมนุษยชาติ ได้ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาระบบเงินทุน ระบบการแลกเปลี่ยนเพื่อความอยูร่ อดของกลุ่มชาติต่าง ๆ ทําให้มีการ
เปลี่ ยนแปลงเกิ ด ขึ้ น ในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ ยน และระบบ การลงทุ น ในการค้าอย่างต่ อเนื่ องและ
รวดเร็ ว ซึ่ งผลก็คือความไม่ คงที่ ของเงิ น ทุ นจากภายนอกที่ ส่งผลกระทบต่ อความไม่ ห ยุด นิ่ งของระบบ
เงินทุนในประเทศที่ตอ้ งมีการไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลา ทําให้มนุ ษย์ไม่สามารถหยุดนิ่ งและรอคอย
จะต้องติดตามและปรับตัวอยูเ่ สมอ
จากความไม่สมดุ ลไม่หยุดยั้งของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดงั กล่าวนั้น ยังส่ งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมอีกประการหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างมวลรวมของผลผลิต
สําหรั บ การค้าหรื อ การเคลื่ อนย้าย การเดิ น ทางของมนุ ษ ย์ที่ ด าํ เนิ น ไปอย่างกว้างขวางในปั จ จุ บ ัน เพื่ อ
ผลประโยชน์ในด้านการสื่ อสาร เพื่อเป็ นการค้าระหว่างประเทศ ทําให้เกิดผลรวมในด้านการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู ้ในด้านการทําความเข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ได้ หรื อเกิดขึ้น ในด้านการทําความเข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาความขัดแย้งที่
เกิ ดขึ้น หรื อที่ จะเกิ ดขึ้น ซึ่ งผลกระทบที่ติดตามมาก็คือ ความแห้งแล้งที่ เกิ ดขึ้นกับโลก ปั ญหาทางด้าน
สุ ขอนามัย และความแย่งชิงพื้นที่และทรัพยากรเพื่อการดํารงชีวิตอยูข่ องประชากรโลก
ผลกระทบอีกประการหนึ่ งที่เกิ ดจากการเคลื่อนไหวของกระแสโลกาภิวตั น์น้ ี ก็คือ การก่อให้เกิด
ระบบการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งต่างก็มุ่งเน้นของการก้าวไปสู่ ความมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ในการสื่ อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของ
กันและกันทําให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นเครื่ องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการดํารงชีพของมนุษย์ที่มุ่งเน้น
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่ารุ ดหน้าไปอย่างรวดเร็ ว และเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา จนทําให้กลุ่มประชากร
โลกที่ดาํ รงความเป็ นผูใ้ ช้และผูบ้ ริ โภคกลายเป็ นกลุ่มล้าหลังหากไม่เร่ งพัฒนาตนให้เป็ นผูร้ ู ้เท่าทันในระดับ
นานาชาติได้
ความรวดเร็ วและการเคลื่อนไหวของกระแสโลกาภิวฒั น์ ตลอดเวลา ทําให้เกิ ดความต้องการใน
เรื่ องมาตรฐานสากลและความมี ประสิ ทธิ ภาพในด้านการสร้ างองค์ความรู ้ ข้ ึน นับว่าเป็ นผลกระทบอี ก
ประการหนึ่ งที่เกิดขึ้นแก่สังคมโลกจนเห็นได้ว่า การเคลื่อนไหวของการพัฒนาองค์ความรู ้ข้ ึน นับว่าเป็ น
ผลกระทบอีกประการหนึ่ งที่ เกิ ดขึ้นแก่ งสังคมโลกจนเห็ นว่า การเคลื่ อนไหวของการพัฒนาองค์ความรู ้
พื้นฐานของโลก จะต้องไปใน 3 ทิศทางด้วยกันคือ การนําความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมมากขึ้ น การพัฒนาเทคโนโลยีใน การติ ดต่อสื่ อสาร การคมนาคม การขนส่ ง และการถ่ายทอด
ความรู ้ในด้านการศึกษาต่าง ๆ เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง และการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มุ่งถึง
ความก้าวหน้าไปสู ้ยุคดิ จิตอลที่สมบูรณ์ แบบ เหล่านี้ ได้เป็ นแรงกระตุน้ ที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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ใหญ่หลวง ในระบบการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับและระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสังคมโลกที่ทาํ ให้
มวลมนุษย์ ไม่สามารถหยุดนิ่งและจําเป็ นต้องนําเอาศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวนําออกมาใช้อย่างชาญฉลาดให้มาก
ที่สุด
2. สั ง คมไทย ประเทศไทยก็ เป็ นสั ง คมโลกอี ก แห่ งหนึ่ งที่ ร องรั บ ผลกระทบจากกระแส
โลกาภิ วฒั น์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการที่ถูกผลักให้เข้าไปอยู่ในวงโคจรร่ วมของการเปลี่ยนแปลงและ
ความรวดเร็ วของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกิ ดขึ้นอันเนื่ องจากการ
แข่งขันในด้านเศรษฐกิจ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยอยูห่ ลายประการด้วยกัน นับตั้งแต่ผลกระทบ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการฟื้ นตัวเศรษฐกิจที่จะเกิดผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราปั ญหาเรื่ องหนี้ เสี ยที่
เกิดจากความผิดพลาดในการกําหนดมาตรการของแผนพัฒนาประเทศจนทําให้บางประเทศต้องอยูใ่ นภาวะ
หนี้ สินที่จะต้องเร่ งรี บในการปรับปรุ งระบบการใช้หนี้ คืนระบบการกูย้ ืมเงินจากต่างประเทศ ซึ่ งปั ญหาต่าง
ๆ เหล่านี้ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและสถานะภาพของประเทศในสายตาของนานาชาติ
ซึ่งต่างก็จบั ตามองซึ่งกันและกันอยูต่ ลอดเวลา
หากมองถึ งศักยภาพของพิ ษ ณุ โลกจะพบว่าเป็ นศูน ย์กลางของภาคเหนื อตอนล่ างคื อความอุ ด ม
สมบูรณ์ ของผืนดิ นแหล่งนํ้าทางธรรมชาติขนาดใหญ่และสําคัญของประเทศ ลุ่มนํ้าทางการเกษตร และ
แหล่งนํ้าเก็บกักนํ้าขนาดใหญ่ท้ งั บึงและเขื่อนระบบชลประทานเหมาะสมในการทําการเกษตร เป็ นแหล่ง
ผลิตอาหารของประเทศและของโลกและแหล่งปลานํ้าจืดแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เป็ นแหล่งกําเนิด
ประวัติศาสตร์ นานาชาติและอักษรไทย มีโบราณสถานที่สําคัญเชื่ อมโยงศิลปกรรมโบราณที่งดงาม เป็ น
แหล่งศิลปกรรมและมีมรดกโลกที่มีชื่อเสี ยง แหล่งแพทย์แผนไทย และสมุนไพรพื้นบ้าน มีการคมนาคม
เชื่ อมโยงค่อนข้างสมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ สะดวกในการติดต่อกับภาคอื่น ๆ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน มีฐานการเงินระดับท้องถิ่น และชุมชนมาก มีการรวมตัวของกลุ่มอาชีพและเครื อข่าย
การเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นทุ น ทางสั งคมการพัฒ นาเศรษฐกิ จของภาคที่ เข้มแข็งพอสมควรประชากรในภาคไม่
หนาแน่ น ค่ าครองชี พ ตํ่ามี ชี วิ ต ที่ เรี ย บง่ าย คนมี น้ ําใจงาม ง่ า ยต่ อ การพัฒ นา นอกจากนี้ เป็ นภาคที่ มี
ภู มิ อ ากาศเหมาะสมมี พื ช หลากหลายชนิ ด เป็ นแหล่ งรวบรวมพัน ธุ์ กรรมพัน ธุ์ พื ช ดั้งเดิ ม นานาชนิ ด มี
ศู น ย์วิจ ัย และพัฒ นาด้านพลังงานทดแทนของเอเชี ยอาคเนย์ นอกจากนี้ ภาคเหนื อ ตอนล่ างมี เศรษฐกิ จ
พึ่งตนเอง โดยเฉพาะด้านการเกษตร ประมงนํ้าจืด และการแปรรู ปผลผลิตการเกษตรที่มีทรัพยากรในภาค
อุดมสมบูรณ์ ทําให้มีโอกาสพัฒนาไปสู่ การเชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศที่ผลิตอาหารไม่
เพียงพอต่อการบริ โภคภายในประเทศด้วยเครื อข่ายการคมนาคมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทําให้โอกาสพัฒนาไปสู่
ศู น ย์ก ลางพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพเทคโนโลยี ก ารเกษตรที่ เหมาะสม และศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ ด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่ องการเกษตร รวมทั้งศูนย์วิจยั พันธ์พืชหลากหลายนานาชาติ
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รวมทั้งโอกาสพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน การท่องเที่ยวเชิงพุทธ การท่องเที่ยวเชิง
ชุมชน และมรดกโลก ที่เชื่อมโยงกับเพื่อนและยกระดับมาตรฐานสากล
จังหวัดพิษณุ โลกได้กาํ หนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดไว้ว่า " พิษณุ โลก : เมืองบริ การสี่ แยกอินโด
จีน" และได้มีมติคณะรัฐมนตรี กาํ หนดให้จงั หวัดพิษณุ โลกเป็ นเมืองศูนย์กลางพื้นที่พฒั นา สี่ แยกอินโดจีน
โดยใช้จุดตัดบริ เวณสี่ แยกร้องโพธิ์ เดิมที่ปัจจุบนั เรี ยกว่า "สี่ แยกอินโดจีน" เป็ นศูนย์กลาง หากวิเคราะห์จะ
พบว่ามียทุ ธศาสตร์ที่สาํ คัญ ดังนี้
1. ที่ต้ งั ของกลุ่มจังหวัดเป็ นศูนย์กลางโครงสร้างการคมนาคมขนส่ ง ที่เชื่อมโยงภูมิภาคและ
ประเทศเพื่ อ นบ้านที่ สําคัญ คื อ กลุ่ ม ประเทศแม่ น้ ําโขง เช่ น จี น ลาว เขมร และเวี ย ดนาม รวมทั้งกลุ่ ม
ลุ่มแม่น้ าํ สาละวิน ได้แก่ ประเทศเนปาล พม่า เป็ นต้น
2. มี พ้ื น ที่ ราบลุ่ ม กว้างใหญ่ เหมาะแก่ ก ารเกษตร ซึ่ งเป็ นแหล่ งผลิ ตอาหารที่ สําคัญ ของ
ประเทศ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ฯลฯ
3. มีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเป็ น
ที่ต้ งั มรดกโลก ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งครอบคลุมจังหวัดสุ โขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร
4. มีสถาบันการศึกษาที่มีขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
พร้ อ ม ได้แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ พิ บู ล สงคราม มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุ สิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ฯลฯ
5. มี พ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษชายแดน ที่มีพรมแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาว และประเทศพม่า
6. มติ ครม.2540 ให้พฒั นาจังหวัดในกลุ่มเป็ นพื้นที่พฒั นา “สี่ แยกอินโดจีน” รวมถึงกรอบ
ข้อตกลงความร่ วมมือการพัฒนาอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขงตอนล่าง (GMS-Greater Mekong Sub region) และ
การพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเชื่ อมโยง ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) รวมทั้งมีนิคม
อุตสาหกรรมพิจิตรที่มีโอกาสเชื่อมโยงภาคการผลิตอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง
7. เป็ นศูน ย์กลางการคมนาคมของอนุ ภาคลุ่มแม่น้ ําโขง สามารถขยายฐานการผลิ ตด้าน
เกษตร การส่ งออก และการส่ งเสริ มด้านการท่ องเที่ ยวกับประเทศเพื่ อนบ้านเช่ นประเทศจี น ลาว เขมร
เวียดนาม เนปาล อินเดีย และพม่า เป็ นต้น
8. เป็ นศูนย์กลางของแหล่งการเรี ยนรู ้ทางด้านวัฒนธรรม เช่ น หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ ได้แก่
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
หอศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ เพชรบู ร ณ์ หอวัฒ นธรรมนครบาลเพชรบู ร ณ์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ พ้ื น บ้า นจ่ าทวี
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคําแหง พิพิธภัณฑ์แห่ งชาติพทุ ธชินราช พิพิธภัณฑ์สงั คโลก พิพิธภัณฑ์ผา้ เป็ นต้น

5
ดังนั้นการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของคนในแต่ละ
ท้องถิ่น และเป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผ่านการคัดสรรและการนําเข้าองค์ความรู ้ ใหม่ ๆ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น ในขณะที่ชุมชนทางด้านวัฒนธรรมที่ดาํ เนินอันเป็ นส่ วน
หนึ่ งของวิถีชีวิตได้ผลิตซํ้าองค์ความรู ้เดิมและพัฒนาวิธีคิดใหม่ ส่ วนชุมชนทางด้านวัฒนธรรมใหม่ก็การนํา
องค์ความรู ้ด้ งั เดิมของตนที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านบรรพบุรุษมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและตอบสนองกับ
ความต้องการของตน รวมทั้งมีการนําเข้าองค์ความรู ้ใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งการนําเข้าองค์ความรู ้ใหม่ ๆ นี้
มีระดับวิธีการ และกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรงจากคนในชุมชนเอง
การนํา เข้า จากบุ ค คล หน่ ว ยงานและองค์ก รจากภายนอกชุ ม ชน และจากการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ าวสารผ่า น
สื่ อสารมวลชนตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ
ดัง นั้ น จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกเป็ นจัง หวัด หนึ่ งที่ ต้ ัง อยู่ใ นพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งและเป็ นพื้ น ที่
ยุทธศาสตร์ สี่แยกอินโดจีน ซึ่ งมีความพร้อมและน่าจะมีปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนา
เป็ นเมืองงดงามทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและอาจขยายไปสู่ กลุ่มอื่น ๆ ได้จึงน่าจะมีการศึกษาว่า จังหวัด
พิษณุ โลกมีปัจจัยพื้นฐานอย่างไรบ้างที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิ งวัฒนธรรมในเขตเมืองของ
จังหวัดพิษณุโลกเป็ นเมืองงดงามทางวัฒนธรรมในประเทศไทย อีกทั้งจังหวัดพิษณุ โลกควรมีการเตรี ยมการ
และแผนยุทธศาสตร์ ที่จะพัฒนารู ปแบบการเป็ นเมืองงดงามทางวัฒนธรรมของประเทศไทยได้ในลักษณะ
อย่างไร
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู ้ที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่ อศึ ก ษาข้อมูลเชิ งประวัติศ าสตร์ เชิ งเศรษฐกิ จและสังคม สภาพแวดล้อม แหล่ งท่ องเที่ ยว
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีลกั ษณะโดดเด่นในจังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบชุมชนมีส่วนร่ วม ทําให้ทราบถึงองค์ความรู ้ที่
เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความเจริ ญด้านวัฒนธรรม มีความเป็ นไทยซึ่งเป็ นเอกลักษณ์
ของเมือง และสร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีลกั ษณะโดดเด่นในจังหวัดพิษณุโลกที่มีศกั ยภาพเสนอยุทธศาสตร์และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดประชากร เป็ น 3 กลุ่ม จํานวน 16 คน ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มนักวิชาการ จํานวน 6 คน ประกอบด้วย
1.1.1 นักวิชาการ จํานวน 2 คน
1.1.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน
1.1.3 นักปฏิบตั ิงานด้านศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 คน
1.2 กลุ่มนักธุรกิจ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย
1.2.1 ผูป้ ระกอบการธุรกิจ จํานวน 2 คน
1.2.2 สมาชิกสมาคมการค้า จํานวน 2 คน
1.3 กลุ่มนักบริ หาร จํานวน 6 คน ประกอบด้วย
1.3.1 นักบริ หารแบบเป็ นทางการ จํานวน 4 คน
1.3.2 นักบริ หารแบบไม่เป็ นทางการ จํานวน 2 คน
2. ขอบเขตด้า นพื้ น ที่ กํา หนดพื้ น ที่ ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ พื้ น ที ใ นเขตเทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 18.26 ตารางกิโลเมตร
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ได้แก่ นโยบายการพัฒนาเมือง
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง กลไก เทคนิ ค และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม
และแผนยุทธศาสตร์
3.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในระดับภาค ระดับเมือง และระดับ
เทศบาล ได้แก่ บทบาทและทิศทางการพัฒนาเมืองพิษณุโลก ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของเมือง
พิษณุโลกและชุมชนในพื้นที่ ลักษณะและรายละเอียดของการตั้งถิ่นฐานโดยสังเขป
4. ขอบเขตด้ านเวลา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ดําเนินการวิจยั ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 – สิ งหาคม 2554
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ขั้นตอนและการดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ จะอาศัยวิธีการวิจยั ในแนวทางผสมผสาน (mixed method approach) ซึ่ งมีพ้ืนที่
ในการศึกษาคือ จังหวัดพิษณุโลกโดยมีรายละเอียดในการดําเนินงาน สามารถแบ่งได้ดงั นี้คือ
ระยะที่ 1
1. การวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Analysis) ที่เกี่ยวข้องได้แก่ นโยบายและแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์และแนวโน้มการพัฒนา รายงานสภาพการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม รายงานผลการดําเนินงาน
ของหน่ ว ยงานและองค์ก รที่ เกี่ ย วข้อ งด้านวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ เชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
สภาพแวดล้อม แหล่ งท่ องเที่ ยว ศิ ลปวัฒ นธรรม ซึ่ งมี ลกั ษณะโดดเด่ น ในจังหวัด พิษ ณุ โลกที่ มีศกั ยภาพ
เพียงพอ และเอกสารวิชาการที่ศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจังหวัดพิษณุ โลกรวมทั้งภูมิภาค
เหนือตอนล่าง
2. การสํารวจ และการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญด้าน
ปั จจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1
กลุ่มนักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และนักปฏิบตั ิงานด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักธุรกิจ ผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จ และสมาคมการค้าที่ เกี่ ยวข้อง กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักบริ หาร และผูม้ ี ส่วนในการกําหนดนโยบายของ
ภาครัฐ
3. นําข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากนัก วิ เคราะห์ เอกสาร การสํารวจและสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก มาวิ เคราะห์
ศักยภาพเบื้องต้น
4. การจัด ทําฐานข้อมู ล อย่างง่ าย (Database) โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็ จรู ป สําหรั บ การจัด การ
ฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลปัจจัยพื้นฐานลงในฐานข้อมูล
5. การวิ เ คราะห์ จากเอกส าร (Documentary Analysis) ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เชิ งประวั ติ ศ าสตร์ เชิ งเศรษฐกิ จ และสั ง คม สภาพแวดล้ อ ม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ยว ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ซึ่งมีลกั ษณะโดดเด่นในจังหวัดพิษณุโลก
6. สร้างตัวชี้วดั การประเมินที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่ และประเมินความสามารถ
ของจังหวัดพิษณุโลก ในการรองรับ (Caring Capacity) ยุทธศาสตร์ไปพัฒนาเมือง ในมิติทางวัฒนธรรม
7. นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่าง ๆ มาสังเคราะห์ และจัดทําร่ างแนวทางสําหรับการ
พัฒ นายุท ธศาสตร์ เชิ ง วัฒ นธรรมของจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก ด้ว ยเทคนิ ค การจัด ทํา ยุท ธศาสตร์ (Strategic
Formulation)
8. นําเสนอร่ างแนวทางสําหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ โลก ให้ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสี ยด้วยเทคนิคการทบทวนและปรับปรุ งยุทธศาสตร์

8
9. ปรับปรุ งและพัฒนาแนวทางสําหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิ งวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ โลก
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องและมี ส่วนได้ส่วนเสี ยด้วยเทคนิ คการทบทวนและ
ปรับปรุ งยุทธศาสตร์
ระยะที่ 2
1. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ โลก กรณี ตวั อย่างทั้งภายในพื้นที่และต่าง
พื้ น ที่ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะใกล้ เ คี ย งกั บ จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โลก ด้ ว ยการศึ ก ษ าจากเอกส ารและสั ม ภาษ ณ์
ผูม้ ีความสามารถในการให้ขอ้ มูลของเมืองวัฒนธรรมที่เป็ นกรณี ตวั อย่าง
2. นําข้อ มู ล ที่ เก็ บ รวบรวมได้ข้ ัน ต้น และแนวทางที่ ไ ด้ใ นระยะที่ 1 ประกอบกับ วิ เคราะห์
ความสามารถในการรองรั บ การวิ เคราะห์ ปั จ จัย พื้ น ฐาน และการศึ ก ษาอัต ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรม
มาจั ด ทํ า แนวทางการพั ฒ นาด้ า นวัฒ นธรรม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและปั จจั ย พื้ นฐาน
ของจั ง หวัด พิ ษ ณุ โลก ด้ ว ยเทคนิ คการสั ง เคราะห์ รู ปแบบ และรู ปแบบที่ ไ ด้ ม าทดสอบเบื้ อ งต้ น
ด้วยการประชุมกลุ่มย่อยกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. นํารู ปแบบที่ ผ่านการทดสอบเบื้ องต้น และข้อมูลประกอบที่ ศึกษาได้ในขั้น ต้นมาจัดทําร่ าง
ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอเชิ งนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิ งวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ โลกด้วย
เทคนิคการพัฒนานโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ (Policy Making)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การพัฒนายุทธศาสตร์ หมายถึง การมองไปสู่ อนาคต ภายใต้การพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในการ
ใช้ความสามารถขององค์การเพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ และการพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในการพิจารณา
ทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และชัดเจนว่าจะสามารถนําองค์การไปสู ภ้ ารกิจ และเป้ าหมายที่วางไว้
ยุ ท ธศาสตร์ เชิ ง วั ฒ นธรรม หมายถึ ง วิ ถี นําในการดําเนิ น งานใด ๆ ที่ จ ะทําให้ ก ารดําเนิ น งาน
วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ โลกไปถึงจุดมุ่งหมาย เป็ นแนวคิด หรื อวิธีการเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายให้ประสบความสําเร็ จภายใต้ปัจจัยพื้นฐาน
การพั ฒ นาวั ฒ นธรรม หมายถึ ง การทํ า ให้ ว ัฒ นธรรมได้ รั บ การปรั บ ปรุ งและปรั บ ตั ว
ให้มีคุณค่าสมสมัย บังเกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิต และสังคมอันเป็ นจริ ง ที่กาํ ลังเป็ นอยูป่ ั จจุบนั และกําลังก้าว
เดินต่อไปในอนาคต
เขตเมือง จังหวัดพิษณุโลก หมายถึง พื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
องค์ ความรู้ หมายถึ ง ข้ อ มู ล เชิ งประวั ติ ศ าสตร์ ข้ อ มู ล เชิ งเศรษฐกิ จ และสั ง คม ข้ อ มู ล
เชิงสภาพแวดล้อม ข้อมูลเชิงการท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงศิลปวัฒนธรรม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเอกสารในส่ วนนี้ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
และวิเคราะห์เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด พิษณุโลก
2. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเมือง
3. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงนโยบาย
4. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อมูลของจังหวัดพิษณุโลก
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดพิษณุโลก
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุ โลกนี้ มีเนื้ อที่ท้ งั หมด 10815.854 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 6,759,909
ไร่ ที่ต้ งั ของจังหวัดพิษณุ โลกอยู่ในบริ เวณภาคเหนื อตอนล่าง ลักษณะภูมิอากาศอยูใ่ นประเภทฝน
เมื อ งร้ อ นเฉพาะฤดู (tropical wet and dry climate Aw-climate) มี ป ริ มาณนํ้ าฝนเฉลี่ ย ตลอดปี
ประมาณ 1358.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.2 องศาเซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 74 เปอร์เซ็นต์ แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สาํ คัญ ได้แก่ แม่น้ าํ น่าน แม่น้ าํ ยม แม่น้ าํ
แควน้อย และแม่น้ าํ เข็ก สภาพพื้นที่โดยทัว่ ไปจะมีสภาพพื้นที่ เป็ นที่ราบลุ่ม ริ มฝั่ งแม่น้ าํ น่ านและ
แม่น้ าํ ยม ซึ่ งเป็ นที่ราบที่ใช้ในการเกษตรที่สําคัญของจังหวัดพิษณุ โลก มีระดับความสู งของพื้นที่
ประมาณ 40-60 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เว้นแต่บริ เวณเชิงเขาที่ต่อกับเขตที่สูงทางตะวันออกจะมี
ระดับสู งประมาณ 60-80 เมตร ภูมิประเทศจะค่อย ๆ ลาดจากเขตที่สูงตอนกลางและภูเขาสู งทาง
ตะวันออกของจังหวัดพิษณุ โลกลงสู่ แม่น้ าํ น่ านและแม่น้ าํ ยม บริ เวณเขตที่สูงตอนกลางนี้ จะเป็ น
แนวเขาเตี้ ย ๆ เรี ยงตัวสลับซับซ้อนขนานกันมาหลายแนว อยู่ในทางทิ ศตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ลักษณะของแนวที่ สูงจะขาดเป็ นช่ วง และมี ความสู งชัน ทางด้านตะวัน ตก
ค่อย ๆ ลาดลงมาทางตะวันออกระหว่างแนวที่ทอดขนานกันจะเป็ นที่ราบหุ บเขาสู งประมาณ 100200 เมตรจากระดับ นํ้าทะเลปานกลาง เขตภู เขาสู ง ทางตะวัน ออกและตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ซึ่ งประกอบด้ว ยแนวเขาต่ าง ๆ ต่ อเนื่ องกัน และเป็ นแนวกั้น เขตแดนกับ จังหวัด เพชรบู รณ์ เลย
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และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิวเขาที่สาํ คัญ ได้แก่ เขาค้อ เขาบ้อโบ ภูหินร่ องกล้า
ภูขดั และจะมีพ้นื ที่ราบอยูต่ รงกลางซึ่งได้แก่ ที่ราบหุบเขานครไทย และที่ราบหุบเขาชาติตระการ
ทีต่ ้งั และอาณาเขต
จังหวัดพิษณุ โลกตั้งอยูบ่ ริ เวณภาคเหนือตอนล่าง อยูร่ ะหว่างละติจูดที่ 16031’23” เหนือ ถึง
17044’32” เหนื อ ลองติจูด 99052’27” ตะวันออกถึง 101004’34” ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียงดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดกับอําเภอพิชยั ทองแสนขัน บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้
ติดต่อกับอําเภอเมืองพิจิตร และสามง่าม วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอหล่มเก่า เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอําเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอศรี สาํ โรง กงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย และอําเภอพราน
กระต่าย ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
เขตการปกครอง
จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 9 อําเภอ 93 ตําบล 882 หมู่บา้ น 185,103
ครัวเรื อน รายชื่ออําเภอต่าง ๆ มีดงั นี้คือ อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอวังทอง อําเภอพรหมพิราม
อําเภอบางระกํา อําเภอบางกระทุ่ม อําเภอวัดโบสถ์ อําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ อําเภอ
เนินมะปราง
มีการบริ หาร 3 ระดับ คือ
1. การบริ หารส่ วนราชการกลาง
2. การบริ หารส่ วนภูมิภาค
3. การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
การบริ หารส่ วนท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกแบ่งเป็ น 4 ประเภทคือ
1) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ง
2) เทศบาลนครพิษณุโลก 1 แห่ ง
3) เทศบาลตําบล มีจาํ นวน 15 แห่ง
4) องค์การบริ หารส่ วนตําบล มีจาํ นวน 86 แห่ง
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ลักษณะภูมิประเทศ
เขตทีร่ าบลุ่มแม่ นํา้
ได้ แ ก่ พ้ื นที่ ใ นบริ เวณด้ า นทิ ศ เหนื อ และด้ า นทิ ศ
ตะวันตกของเมืองพิษณุ โลก ลักษณะเป็ นที่ราบเกิดจากการทับถมตัวของตะกอนริ มฝั่ ง แม่น้ าํ น่ าน
และแม่น้ าํ แควน้อย เริ่ มจากบริ หารด้านทิศเหนือ แล้วค่อย ๆ ลดความสู งลงมาสู่ ทางด้านทิศใต้ ย้อน
วกไปทางด้านทิศตะวันตกทอดตัวยาวต่อเนื่ องกับที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ยมเขตที่ราบลุ่มเหล่านี้ ได้แก่พ้ืนที่
ในเขตอําเภอพรหมพิราม อําเภอเมืองพิษณุ โลก อําเภอวัดโบสถ์ อําเภอบางกระทุ่ม และอําเภอบาง
ระกํา บริ เวณดังกล่าวในฤดูน้ าํ หลาก นํ้าจะท่วมพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้างมาก เมื่อนํ้าลดจะปรากฏ
ห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งมีน้ าํ ขังตลอดปี จึงเป็ นพื้นที่เพาะปลูกและประมงของจังหวัด
เขตทีร่ าบเชิงเขาพื้นที่บริ เวณตอนกลางของจังหวัดพิษณุโลก มีลกั ษณะของที่ราบ
ลาดเชิ งเขาเกิ ดจากแนวเขาที่ มีขนาดไม่สูงนักเช่ น เขาช่ องลม เขาอุโมงค์ เขาสมอแครง เขาฟ้ า
และเขาผาท่าพล แนวเขา เหล่านี้ ได้ทอดตัวยาวต่อเนื่ อง มาจากแนวเขาทางตอนใต้ของจังหวัด
อุตรดิตถ์เข้าสู่ พ้ืนที่ตอนกลาง แล้วแยกไปทางทิศเหนื อ และทิศใต้ของพื้นที่จงั หวัดพิษณุ โลก เป็ น
ลักษณะพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ กับพื้นที่เขตภูเขาสู งทางด้านตะวันออก ได้แก่พ้ืนที่ในเขตอําเภอวังทอง
และอําเภอเนินมะปรางค์
เขตทีภ่ ูเขาสู ง ได้แก่ พื้นที่บริ เวณด้านตะวันออกเป็ นพื้นที่ภูเขาสู งมาก ประกอบ
ด้วยภูเขาสู ง เช่นเขาค้อ (772 เมตร) เขาป่ าพลูหิน (700 เมตร) เขาหนองกกไฮ (1,005 เมตร) เขาภูไก่
ห้อย (1,277 เมตร) เขาภูขดั (1,367 เมตร) เขาภูลมโล (1,668 เมตร) เขาภูหินร่ องกล้า (1,617 เมตร)
เขาแม้วข้อโป (1,662 เมตร) และยอดเขาที่ สูงที่ สุดในเทื อกเขาเหล่ านี้ สูง 1,764 เมตร (ข้อมูลจาก
วารสารทหารพรานกองทัพภาคที่ 3 ฉบับแนะนําสมรภูมิภูหินร่ องกล้า) ลักษณะภูมิประเทศในเขตที่
สู งภูเขานี้เป็ นแนวบริ เวณรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย
และยังเป็ นแนวเขากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศ สาธารณประชาธิปไตยประชาชน
ลาวด้วยเกิดจากเทือกเขาสันปั นนํ้า ในเขตอําเภอนครไทยไหลผ่านอําเภอชาติตระการ อําเภอวัด
โบสถ์ อําเภอวังทอง และไหลมารวมกับแม่น้ าํ น่านที่จงั หวัดพิษณุโลก
แหล่ งนํา้
1) แม่น้ าํ น่าน แม่น้ าํ น่านหรื อแต่เดิมเรี ยกว่า แม่น้ าํ แควใหญ่ ดังปรกกฎในแผนที่
เมื องพิ ษ ณุ โลก ลายพระหัตถ์ของ สมเด็จฯเจ้าฟ้ าพระยานริ ศรานุ วตั ติ วงศ์ ในหนังสื อ จดหมาย
ระยะทางไปพิษณุ โลก พ.ศ. 2444 แม่น้ าํ สายนี้ มีตน้ นํ้าบริ เวณดอยภูแว เทือกเขาผีปันนํ้า ซึ่ งอยูใ่ น
เขตอําเภอปั ว จังหวัดน่ าน ไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และไหลผ่านอําเภอพรหมพิราม อําเภอเมือง
และอําเภอบางกระทุ่ม ของจังหวัดพิษณุ โลก วัดความยาวของแม่น้ าํ น่ านช่วงที่ไหลผ่านตัวจังหวัด
พิษณุ โลกจากเหนือลงมาใต้ได้ดงั นี้ จากเหนือ บ้านโคกเทียม อําเภอพรหมพิราม ลงใต้จนกระทัง่
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สุ ดเขตจังหวัดพิษณุ โลก บริ เวณบ้านสนามคลี-บ้านวัดหงส์ อําเภอบางกระทุ่ม มีความยาวประมาณ
127.5 กิโลเมตร
2) แม่น้ าํ ยม แหล่งกําเนิ ดแม่น้ าํ สายนี้ เป็ นที่ราบสู งตอนบนภาคเหนื อของประเทศ
ไทยมีตน้ นํ้าอยูท่ ี่ดอยขุนยวม เทือกเขาผีปันนํ้าเขตอําเภอปง จังหวัดเชี ยงราย ไหลลงมาทางใต้ผา่ น
จังหวัดแพร่ จังหวัดสุ โขทัย ไหลผ่านเข้าเขตที่ราบด้วยทิศตะวันตกของจังหวัดพิษณุโลก ทางตอน
เหนื อของอําเภอบางระกําบริ เวณบ้านท่าช้าง แม่น้ าํ น่ านไหลออกจากเขตจังหวัดพิษณุ โลก ทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของอําเภอบางระกําบริ เวณบ้านบุ่งสะพัง เข้าสู่ จงั หวัดพิจิตร และสิ้ นสุ ดที่อาํ เภอ
ปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ รวมความยาวระยะทางประมาณ 550 กิโลเมตร ตลอดสาย
3) แม่น้ าํ แควน้อย
ต้น นํ้าอยู่บ นภู เขาสู งทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ของ
จังหวัดพิษ ณุ โลก เป็ นกลุ่มภู เขาในทิ วเขาเพชรบูรณ์ และทิ วเขาหลวงพระบาง ภู เขาที่ เป็ นต้น นํ้า
ได้แก่ ภูไก่ห้อย ภูขดั ไหลลงมาในแนวทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ผ่านที่ราบหุ บเขาแควน้อย ซึ่ งเป็ นหุ บ
เขาแคบๆ ของอําเภอนครไทย บริ เวณช่ วงนี้ จะประกอบไปด้วยลําห้วยต่าง ๆ ที่เกิ ดจากภูเขาสู งที่
ล้อมรอบอําเภอนครไทยไหลมาบรรจบกับแม่น้ าํ แควน้อยหลายสาย เช่น นํ้าเฟื้ อ ห้วยออกสิ งห์ ลํา
นํ้าคาน ห้วยนํ้าคบ ลํานํ้าถาก เป็ นต้น จุดสุ ดทางของแม่น้ าํ แควน้อยที่บรรจบกับแม่น้ าํ น่ าน ณ
บ้านสองแคว อําเภอเมืองพิษณุโลก รวมความยาวทั้งสิ้ น 185 กิโลเมตร
4) แม่น้ าํ วังทองต้นนํ้าเกิดบนภูเขาสู งทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของจังหวัดพิษณุ โลก
อยูใ่ นกลุ่มเทือกเขาเพชรบูรณ์ ได้แก่ เขาพลูป่าหิ น เขาสามหมื่น แหล่งต้นนํ้าบริ เวณนี้มีลาํ ห้วยสําคัญ
2 สาย คือ คลองเข็กน้อยกับคลองเข็กใหญ่ แนวลําห้วยทั้งสองสายนี้ใช้เป็ นแนวแบ่งเขตแดนจังหวัด
พิษณุ โลก ทางด้านอําเภอนครไทยและอําเภอวังทองกับเขตอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ
คลองเข็กน้อยกับคลองเข็กใหญ่มาบรรจบกันรวมกันไหลผ่านทางใต้ของบ้านแยง บ้านทรัพย์ไพร
วัลย์ ค่ายสฤษดิ์ เสนาในช่ วงนี้ เรี ยกว่า แม่น้ าํ เข็ก (คนละสายกับแม่น้ าํ เข็กที่ไหลผ่านอําเภอเมือง
จังหวัด เพชรบู รณ์ ซึ่ งมี ตน้ กําเนิ ด บริ เวณเดี ยวกัน ) แม่ น้ ําสายนี้ ยังคงไหลเลี ยบมาตามแนวถนน
พิ ษ ณุ โลก-หล่มสัก (ทล.12) โดยตลอดจนถึ งที่ ต้ งั อําเภอวังทองวกไปทางทิ ศใต้ซ่ ึ งช่ วงนี้ เรี ยกว่า
แม่ นํ้ าวัง ทอง ไหลผ่านทางตะวัน ออกของที่ ต้ งั อําเภอบางกระทุ่ ม เข้าผ่านเขตอําเภอเมื อ งพิ จิ ต ร
บรรจบกับแม่น้ าํ น่ านฝั่งตะวันออก บริ เวณบ้านท่าฬ่อ จังหวัดพิจิตร ระยะทางทั้งหมดมีความยาว
ประมาณ 135 กิโลเมตร
5) แม่น้ าํ เหื อง ต้นนํ้าเกิดจากกลุ่มภูเขาสู งบริ เวณปากนกแก้ว ภูไก่ห้อย และภูกวาง
ทางตะวันออกเฉี ยงเหนือของจังหวัดพิษณุโลกไหลไป ทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตรจึงไหลวก
ไปทางทิศตะวันออก จนถึงเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
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แล้ววกไปลงแม่น้ าํ โขงรวมความยาวตลอดสายนํ้า ประมาณ 130 กิ โลเมตร แต่ช่วงไหลผ่านพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก มีเพียง 20 กิโลเมตรเท่านั้น
6) แม่น้ าํ ขะมึน ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาภูหินร่ องกล้าไหลไปรวมกับแม่น้ าํ แควน้อย
ที่อาํ เภอนครไทย ซึ่ ง แม่ นํ้าลําห้ วยแม่ คาน ก็มีตน้ นํ้าแหล่งเดียวกันไหลไปรวมกับแม่น้ าํ แควน้อยที่
อําเภอนครไทยเช่นเดียวกัน
7) แม่น้ าํ หมัน เกิ ดจากตอนเหนื อของเทือกเขาภูหินร่ องกล้าไหลไปรวมกับแม่น้ าํ
เหื องที่บา้ นปากหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัด พิ ษ ณุ โลกตั้งอยู่ระหว่างเส้ น ศู น ย์สู ตรกับ เส้น ทรอปิ ค ออฟ แคนเซอร์ เป็ น
บริ เวณรั บ พลังงานความร้ อนจากดวงอาทิ ตย์มากกว่าบริ เวณอื่ น ๆ ของโลกจึ งจัดอยู่ในเขตร้ อน
นอกจากนั้นยังอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของลมมรสุ มที่พดั ผ่านจากมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย
แบ่งออกเป็ น 3 ฤดูกาลคือ
ฤดูฝนเริ่ มประมาณเดื อนพฤษภาคมถึงเดื อนตุลาคม ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยปี ละ 1,375
มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่ มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19
องศาเซลเซียส หนาวจัดในเดือนมกราคมวัดอุณหภูมิได้ 1.6 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน เริ่ มประมาณเดื อนกุมภาพัน ธ์ถึงเดื อนเมษายน ร้อนจัดในเดื อนเมษายน
อุณหภูมิสูงสุ ด 38.3 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.9 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิต่าํ สุ ดเฉลี่ย
22.38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 73.66 ลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่ าไม้มีร้อยละ 22.28 ของพื้นที่เป็ นป่ าดงดิบ ป่ าไม้ผลัดใบ
และป่ าสนเขา ไม้ที่นาํ ออกจากป่ าส่ วนใหญ่เป็ นไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้สกั ไม้รัง ผลผลิตจากป่ ามี กล้วยไม้
นํ้าผึ้ง ป่ าสงวนแห่ งชาติประกอบไปด้วย ป่ าลุ่มนํ้าวังทองฝังขวาและฝั่งซ้าย ป่ าสองฝั่งแม่น้ าํ แคว
น้อย ป่ าเขากระยาง ป่ านํ้าเข็ก ป่ าสวนเมี่ยง ป่ าเนิ นเพิ่ม ป่ าดงตีนตก ป่ านํ้าภาค ป่ าแดงป่ าชาติ
ตระการ ป่ าโป่ งแค และป่ านํ้าภาคน้อย เขตอุทยานแห่ งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่ งชาติภูหิน
ร่ องกล้าและอุทยานแห่ งชาติชาติตระการมีพ้ืนที่รวมกันราว 1,320,250 ไร่ เป็ นพื้นที่ร้อยละ 27.52
เขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง มีพ้นื ที่ 405,208 ไร่
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ระบบชลประทาน
โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรั กษาพิษณุ โลก จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนเป็ นโครงการชลประทานพิษณุ โลก มี ห น้าที่ ในการดําเนิ น การ 2 ส่ วน คือ
โครงการจัดส่ งนํ้าและบํารุ งรั กษาเขื่อนนเรศวร และโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาพลายชุ มพล
นอกจากนี้ ยงั มีโครงการ ทรน.วัดตายม โครงการ ทรน.วังนํ้าใส และโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ควบคุมพื้นที่ท้ งั จังหวัดอีก 128 โครงการ ให้บริ การนํ้าทั้งเพื่อการอุปโภคบริ โภค และการเกษตร
ควบคุมพื้นที่ 156,450 ไร่
ตาราง 1 แสดงข้ อมูลชลประทานในเขตจังหวัดพิษณุโลกปี 2552
โครงการ
พืน้ ทีร่ องรับระบบชลประทาน
1. โครงการเขื่อนแควน้อย
วัดโบสถ์
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พรหมพิราม
วังทอง
2. เขื่อนนเรศวร
เมือง
พรหมพิราม
3. เขื่อนพลายชุมพล
เมือง
พรหมพิราม
4. ทรน.วังนํ้าใส
บางกระทุ่ม
5. ทรน.วังตายม

บางระกํา
วังทอง

พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ (ไร่ )
430,000
236,450
95,500
7,000
21,800
20,000
53,000
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ตาราง 1 (ต่ อ)
โครงการ
อ่างเก็บนํ้าซําตะเคียน
อ่างเก็บนํ้าบ้านหิ นลาด
ฝายห้วยหม้อ
อ่างเก็บนํ้าบ้านร่ มเกล้า
ฝายชํานาญจุย้
อ่างเก็บนํ้าบ้านหมัน่ แสวง
อ่างเก็บนํ้าบ้านห้วยจวง (กปร.)
อ่างเก็บนํ้าขุนนํ้าคับ
ฝายบ้านร่ มเกล้า 2 พร้อมระบบ
ฝายบ้านนุชเทียน
อ่างเก็บนํ้าบ้านร่ มเกล้า 3
อ่างเก็บบ้านชํานาญจุย้

พืน้ ทีร่ องรับระบบชลประทาน
วังทอง
พรหมพิราม
วัดโบสถ์
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ
ชาติตระการ

พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ (ไร่ )
570 ไร่
700 ไร่
1,000 ไร่
500 ไร่
1,000 ไร่
300 ไร่
125 ไร่
160 ไร่
250 ไร่
200 ไร่
100 ไร่
100 ไร่
500 ไร่

น อ ก จาก นี้ ยั ง มี ส ถ านี สู บ นํ้ าด้ ว ยไฟ ฟ้ าข อ งสํ านั ก งาน ก ารพ ลั ง งาน แ ห่ งช าติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ทั้งหมด 52 สถานี ทั้งนี้ สภาพนํ้าใต้ดินในจังหวัด
พิษณุโลก แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1. สภาพนํ้าใต้ดินที่มีปริ มาณปานกลาง (100-200 แกลลอนต่อนาที) ครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอ
พรหมพิราม บางกระทุ่ม และเมือง
2. สภาพนํ้าใต้ดินที่มีปริ มาณปานกลางแต่คุณภาพตํ่า ในเขตอําเภอวังทอง และเนินมะปราง
3. สภาพนํ้าใต้ดินที่มีปริ มาณน้อย (10-100 แกลลอนต่อนาที) ในเขตอําเภอเนิ นมะปราง
บางระกํา และพรหมพิราม
4. สภาพนํ้าใต้ดินที่มีปริ มาณน้อย คุณภาพตํ่าในเขตอําเภอชาติตระการ นครไทย วังทอง
และวัดโบสถ์
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สภาพภูมิอากาศ
ลัก ษณะภู มิ อ ากาศของจังหวัด พิ ษ ณุ โลก จัด อยู่ในประเภทฝนชุ ก สลับ กับ แห้ งแล้ง
(Tropical wet and dry climate Aw-climate) โดย Koppen’s classification of climate แบ่งออกเป็ น 3
ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยฤดูฝนจะได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้และ
ฤดูหนาวได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งพัดเอาอากาศแห้งและหนาวเย็นมา
และในช่ วงฤดู ร้อนช่ วงที่ มีอุณ หภู มิสูงหรื ออากาศร้ อนจะอยู่ในช่ วงเดื อนมี น าคมไปจนถึ งเดื อน
มิถุนายน
จากสถิ ติ ป ริ ม าณจํา นวนนํ้าฝน จะเห็ น ได้ว่ า ในรอบปี หนึ่ ง ๆ ฝนตกชุ ก ในราวเดื อ น
พฤษภาคมไปถึงเดือนตุลาคม ซึ่ งมีปริ มาณนํ้าฝนที่ตกประมาณ 140-256 มิลลิเมตร และการกระจาย
ของฝนที่ ต กประมาณ 12-20 วัน ต่ อ เดื อ นหนึ่ ง ๆ และฝนก็ จ ะเริ่ ม แล้ง หรื อ ตกน้ อ ยในเดื อ น
พฤศจิ กายนไปจนถึ งเดื อนเมษายน ในรอบปี หนึ่ ง ๆ ปริ ม าณนํ้าฝนที่ ต กเฉลี่ ยตลอดปี ประมาณ
1358.5 มิลิเมตร และการกระจายของฝนที่ตกตลอดปี ประมาณ 120 วัน และการแพร่ กระจายของฝน
ที่ มี โ อกาสตกเป็ นเปอร์ เซ็ น ต์ ข องแต่ ล ะปี โดย Hazen equation [USDA,ACS 1978] คํา นวณหา
ตําแหน่งกําหนด (potting position,Fa) ของความถี่ของฝนที่จะมีโอกาสตกเป็ นเปอร์เซ็นต์
ตาราง 2 แสดงปริมาณนํา้ ฝนในรอบ 25 ปี (พ.ศ. 2518-2550)
ปริมาณนํา้ ฝนเฉลีย่
ความชื้นสั มพัทธ์ เฉลีย่
เดือน
(%)
มิลลิเมตร
จํานวนวันฝนตก
มกราคม
9.3
1.9
69
กุมภาพันธ์
13
1.9
67
มีนาคม
39.2
4
65
เมษายน
56.6
5.3
65
พฤษภาคม
202.4
15.8
73
มิถุนายน
170.9
16.9
80
กรกฎาคม
193
18.3
81
สิ งหาคม
246.3
20.9
83
กันยายน
256.4
19.8
83
ตุลาคม
140
12.3
80
พฤศจิกายน
26.6
4
75
ธันวาคม
4.8
1
71
เฉลีย่ ปี
1,358.50
120.4
74

อุณหภูมิเฉลีย่
(OC)
23.8
26.1
28.5
30.3
29.3
28.3
27.8
27.5
27.6
21.4
26
23.8
27.2
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เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับประมาณนํ้าฝนตลอดปี เป็ นมิลลิเมตร จากกราฟนี้ พอจะคาดคะได้
ว่า บริ เวณพื้ น ที่ จงั หวัดพิ ษ ณุ โลกนี้ โอกาสที่ จะมี ฝนตกตลอดปี เกิ ดขึ้น ได้ 100 เปอร์ เซ็ น ต์น้ ัน มี
ปริ มาณนํ้าฝนประมาณ 830 มิลลิเมตรเท่านั้น หรื ออีกนัยหนึ่ ง บริ เวณพื้นที่จงั หวัดพิษณุ โลกจะมีฝน
ตกตลอดปี เป็ นประจําโดยปกติแล้วจะไม่ต่าํ กว่า 830 มิลิเมตรทุกปี สําหรับปริ มาณนํ้าฝนที่ตกตลอด
ปี มากกว่า 830 มิลลิเมตรขึ้นไป จะมีโอกาสเป็ นไปได้กี่เปอร์ เซ็นต์ก็สามารถดูจากกราฟได้ เช่ น
จํานวนนํ้าฝนเฉลี่ยตลอดปี มีประมาณ 1358.5 มิลลิเมตรนั้นจะมีโอกาสเป็ นไปได้ปีหนึ่ ง ๆ ประมาณ
42 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น หรื อจํานวนนํ้าฝนที่ตกมากที่สุดในรอบ 25 ปี ประมาณ 1719.8 มิลลิเมตรนั้น
จะมีโอกาสเป็ นไปได้อีกในปี หนึ่ง ๆ ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ส่ วนอุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ตํ่าสุ ด คือ เดือนมกราคมประมาณ 23.8 องศาเซลเซี ยส และเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสู งสุ ดคือ เดือน
เมษายน ประมาณ 30.3 องศาเซลเซี ย ส สํ า หรั บ ความชื้ น สั ม พัท ธ์ เฉลี่ ย ตลอดปี ประมาณ 74
เปอร์ เซ็นต์ เดื อนที่ มีความชื้ นสัมพัทธ์ต่าํ คือ เดื อนมีนาคม-เมษายน คือ ประมาณ 65 เปอร์ เซ็ นต์
และเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง คือเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ประมาณ 80-83 เปอร์เซ็นต์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศั ก ยภาพการพั ฒ นาพื้ นที่ อ ย่ า งหนึ่ งคื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ซ่ ึ งประกอบด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติภาคพื้นดิน และทรัพยากรธรรมชาติภาคพื้นนํ้า อันได้แก่ ป่ าไม้ สัตว์ป่า แร่
ธาตุ แหล่งประมง และทรัพยากรนํ้า
ทรั พยากรป่ าไม้ พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดพิษณุ โลก อยู่ในเขตที่ สูงทางตะวันตกเป็ น
ส่ วนใหญ่โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้รวม 5,424 ตารางกิโลเมตร หรื อร้อยละ 50.15 ของพื้นที่ท้ งั จังหวัด ส่ วน
ใหญ่เป็ นป่ าผลัดใบ (decidous forest) สลับกับป่ าดงดิบในเขตที่สูง และป่ าสนในพื้นที่ระดับความ
สู งระหว่าง 700-1,200 เมตร ไม้ที่พบและถือเป็ นไม้เศรษฐกิ จ ได้แก่ ไม้ยาง ไม้เต็งไม้รัง ไม้สัก
เป็ นต้น เมื่อพิจารณาสภาพป่ าไม้แล้วแบ่งออกเป็ น 3 เขต ซึ่ งเกี่ยวข้องกับอนุรักษ์ป่าไม้ คือ ป่ าสงวน
แห่ งชาติครอบคลุมพื้นที่ 3,177,301 ไร่ อุทยานแห่ งชาติรวม 3 แห่ ง ครอบคลุมพื้นที่ 1,320,250 ไร่
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 1 แห่ ง ครอบคลุมพื้นที่ 330,267 ไร่ นอกจากนี้ ยงั มีสวนรุ กขชาติ ที่เป็ นเขต
อนุรักษ์พนั ธ์ไม้นานาชนิด ซึ่งอยูภ่ ายในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ คือ สวนรุ กขชาติสกุโณทยาน
ทรั พยากรสั ตว์ ป่า การมีพ้ืนที่ป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่ถึงร้อยละ 50.15 ประกอบกับเขต
ป่ าไม้เป็ นพื้นที่ติดต่อกันเป็ นแนวกว้าง ครอบคลุมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย อุตรดิตถ์ และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และมีเขตรักษาพันธ์สัตว์หนึ่ งแห่ งที่อาํ เภอเนิ น
มะปราง ทําให้สัตว์ป่าทั้งขนาดเล็กและใหญ่กระจายอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ซึ่ งประกอบด้วย ช้างป่ า
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เสื อ กวาง กระทิง หมี และนกนานาชนิ ด นอกจากนี้ ยงั มีสัตว์พ้ืนเมืองที่ประชาชนเลี้ยงไว้ใช้งาน
ได้แก่ ช้าง โค กระบือ แกะ แพะ เป็ นต้น
ทรั พ ยากรแร่ ธาตุ และพลังงาน แร่ ธาตุที่สําคัญสามารถพัฒ นาใช้ในเชิ งเศรษฐกิ จ
ประกอบด้วย แร่ ควอตซ์ ที่อาํ เภอวังทอง หิ นอ่อน ที่อาํ เภอเนินมะปราง และถ่านหิ น ที่เขตรอยต่อ
ระหว่างอําเภอเมื องกับ อําเภอวังทอง นอกจากนี้ ยังมี ก ารค้น พบแคลไซต์และไปโรไทต์ แต่ มี
ปริ มาณไม่มากพอในเชิ งเศรษฐกิ จ อย่างไรก็ตามทรัพยากรแร่ ธาตุเหล่านี้ ยังไม่มีการสัมปทานแต่
อย่างใด จะมี ก็เพียงการสัมปทานขุดหิ น ปูนในเขตอําเภอเนิ น มะปรางขึ้น มาใช้เพื่อการก่ อสร้าง
เท่านั้น
มี การค้นพบแหล่ งนํ้ามันดิ บ และก๊าซธรรมชาติ ที่ตาํ บลปรื อกระเที ยม อําเภอบาง
ระกํา ซึ่ งอยู่ติดกับอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชรซึ่ งผลการสํารวจเจาะพบนํ้ามันดิบและ
ก๊าซธรรมชาติที่มีปริ มาณนํ้ามันออกประมาณ 500 บาเรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติออกมาประมาณ
40,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
แหล่ งประมงและทรั พยากรนํ้า แหล่งนํ้าที่สาํ คัญของจังหวัดพิษณุ โลก ได้แก่ แม่น้ าํ
สายสําคัญ 5 สาย คือ แม่น้ าํ น่ าน แม่น้ าํ ยม แม่น้ าํ แควน้อย แม่น้ าํ เข็ก และแม่น้ าํ เหื อง ซึ่ งถือเป็ น
แหล่งประมงที่สาํ คัญ อีกทั้งยังมีความสําคัญต่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการใช้ชีวิตประจําวัน
ของประชาชนในเขตชุมชนโครงการชลประทานเขื่อนนเรศวรถือเป็ นโครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้า
เพื่อการเกษตรที่สาํ คัญของพื้นที่ภาคเหนื อตอนล่าง และยังมีโครงการชลประทานขนาดเล็กหลาย
แห่ ง รวมแล้ว สามารถให้ บ ริ ก ารนํ้าเพื่ อ การเกษตรได้ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ร้ อ ยละ 15 ของจังหวัด
พิษณุโลก
อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก หนอง และบึงที่มีกระจายอยูใ่ นเขตพื้นที่ทวั่ จังหวัด นอกจากจะ
เป็ นแหล่ งนํ้าเพื่ อ การอุ ปโภคแล้ว ยังเป็ นแหล่ งเพาะพัน ธุ์สั ตว์น้ ําที่ สําคัญ ของจังหวัด พิ ษ ณุ โลก
เฉพาะอย่างยิ่งบึงราชนกทางตะวันออกของเมืองพิษณุ โลก ซึ่ งได้รับการพัฒนาจากองค์การบริ หาร
ส่ วนท้องถิ่นให้เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของเมือง และยังถือเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าํ ที่สาํ คัญ
ที่สุดอีกด้วย
ด้ านการเกษตร
จังหวัด พิ ษ ณุ โลกมี ลกั ษณะทางกายภาพที่ เหมาะสมสําหรั บ การทําการเกษตร การ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิ จที่ สําคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี มีมูลค่าสู งถึง 6,702 ล้านบาท ข้าวนาปรับ คิดเป็ น
มูลค่า 5,531 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ข้าวโพด ถัว่ เขียว เลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง และอ้อย
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ประชากร
ปี พ.ศ.2553 จังหวัด พิ ษ ณุ โลก มี ป ระชากรรวมทั้งสิ้ น 841,941 คน แบ่ งเป็ นชาย
414,436 คน หญิง 427,478 คน ประชากรอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครพิษณุ โลก 78,177 คน นอก
เขตเทศบาล 763,764 คน ประชากรในเขตเทศบาลคิดเป็ นร้อยละ 6.58 ความหนาแน่ นคิดเป็ นร้อย
ละ 12.85 คน/ตารางกิโลเมตร
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ตาราง 3 แสดงระยะทางเป็ นรายอําเภอ พ.ศ. 2552
อําเภอ/กิง่ อําเภอ
รวมยอด
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
เมืองพิษณุโลก
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
ชาติตระการ
นครไทย
เนินมะปราง
บางกระทุ่ม
บางระกํา
พรหมพิราม
วังทอง
วัดโบสถ์

เนือ้ ที่ ตร.กม
18.26
10,797.59
750.81
18.26
732.55
1,586.12
2,220.37
1,029.55
447.03
936.04
832.67
1,678.05
1,362.21

ทีมา : ที่ทาํ การปกครองจังหวัดพิษณุโลก

ระยะทางจากอําเภอ
จํานวนเทศบาล
ถึงจังหวัด (ก.ม.)
1
1
1
1
137
97
62
40
17
25
17
27

จํานวนเทศบาล
ตําบล
12
12
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1

จํานวนตําบล

จํานวนหมู่บ้าน

จํานวนบ้ าน

93
1
92
20
1
19
6
11
7
9
11
12
11
6

882
882
148
148
64
126
61
8,686
112
106
122
57

185,103
21,151
163,952
60,628
21,151
39,477
7,783
18,856
11,147
10,669
29,654
21,113
18,458
6,795
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ตาราง 4 แสดงจํานวนประชากรและความหนาแน่ นของประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เป็ นรายอําเภอ ปี 2552

อําเภอ/กิง่ อําเภอ
รวมยอด
ในเขตเทศบาล
นอกเขต
เทศบาล
เมืองพิษณุโลก
ในเขตเทศบาล
นอกเขต
เทศบาล
ชาติตระการ
นครไทย
เนินมะปราง
บางกระทุ่ม
บางระกํา
พรหมพิราม
วังทอง
วัดโบสถ์

จํานวนประชากร
รวม
ชาย
หญิง
828,750 409,917 418,833
78,548 36,100 42,448
750,202 373,817 376,385
262,248 135,574 126,674
78,548 36,100 42,448
183,700 99,474 84,226
32,101 16,425 15,676
70,762 30,190 40,572
61,930 32,079 29,851
56,944 28,068 28,876
93,854 46,356 47,498
98,648 49,069 49,579
117,560 54,847 62,713
94,703 17,309 17,394

ทีมา : ที่ทาํ การปกครองจังหวัดพิษณุโลก

เกิด
10,751
6,355
4,396
6,673
6,355
318
454
949
505
277
53
607
832
401

จํานวนประชากร
ตาย
ย้ ายเข้ า
31,891
5,040
4,096
2,251
27,795
2,789
11,133
2,738
4,096
2,251
7,037
487
584
116
3,873
278
421
2,208
201
17
46
4,419
364
3,948
682
4,074
194
1,635

ย้ ายออก
32,724
9,536
23,188
13,729
9,536
4,193
457
3,608
1,765
853
3,698
3,866
3,058
1,690

อัตราการเปลีย่ น
ความหนาแน่ นคน
เทียบกับปี ทีแ่ ล้ว
ต่ อ ตร.กม.
77.09
1.01
4301.64
1
69.9
1.01
345.6
1.02
4301.64
1
248.06
1.03
20.23
-0.94
31.52
1.01
60.15
-0.99
127.38
1.03
100.26
1.03
118.47
1.01
74.65
1.01
25.89
1
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การศึกษา
จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โลกมี ส ถาน ศึ ก ษ าระดั บ ตํ่ ากว่ า อุ ด ม ศึ ก ษ า จํ า น วน 493 แห่ ง
ระดับอุดมศึกษาจํานวน 10 แห่ ง จํานวนห้องเรี ยน 1,096 ห้อง ในระดับก่อนประถมศึกษา 3,687 ห้อง
ในระดับประถมศึกษา 972 ห้องในระดับมัธยมศึกษา โดยมีนกั เรี ยนในแต่ระดับ ดังนี้
ตาราง 5 แสดงจํานวนนักเรียนในแต่ ละระดับปี 2552
ระดับการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา

จํานวนนักเรียน
21,802
82,431
34,470
6,245
4,369

อัตราส่ วน
นักเรียน/ครู
นักเรียน/ห้ องเรียน
19
23
22
18
35
18
15
10
-

ตาราง 6 แสดงจํานวนสถานศึกษาอาจารย์ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ปี การศึกษา2552
จํานวนอาจารย์
จํานวน
จํานวน
สั งกัด
สถานศึกษา ทําการสอน ไม่ ได้ ทาํ การสอน นักศึกษา
รวมยอด
10
1,178
12
16,181
กรมฝึ กหัดครู
1
200
1,123
กรมอาชีวศึกษา
3
262
9
5,579
สํานักงานคณะกรรมการ
2
206
2
5,935
การศึกษาเอกชน (สช)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
1
86
1
566
กระทรวงสาธารณะสุ ข
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2
152
732
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
1
272
2,246
ทีม่ า: สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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ตาราง 7 แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปี ขึน้ ไป จําแนกตาม ระดับการศึกษา เพศ พ.ศ. 2552
รวม
ระดับการศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
พิษณุโลก
682,124
331,480
350,644
ไม่มีการศึกษา
29,650
8,671
20,979
ตํ่ากว่าประถมศึกษา
236,501
100,710
135,791
ประถมศึกษา
120,217
67,011
53,206
มัธยมศึกษาตอนต้น
132,469
72,622
59,847
มัธยมศึกษาตอนปลาย
84,943
46,957
37,986
อุดมศึกษา
78,284
35,448
42,836
อื่นๆ
61
61
ในเขตเทศบาล
146,567
69,180
77,387
ไม่มีการศึกษา
2,710
638
2,072
ตํ่ากว่าประถมศึกษา
41,791
17,409
24,382
ประถมศึกษา
14,912
8,168
6,744
มัธยมศึกษาตอนต้น
25,596
13,289
12,306
มัธยมศึกษาตอนปลาย
25,386
14,277
11,109
อุดมศึกษา
36,113
15,339
20,774
อื่นๆ
61
61
นอกเขตเทศบาล
535,557
262,300
273,257
ไม่มีการศึกษา
26,941
8,033
18,907
ตํ่ากว่าประถมศึกษา
194,710
83,301
111,409
ประถมศึกษา
105,305
58,843
46,462
มัธยมศึกษาตอนต้น
106,873
59,333
47,540
มัธยมศึกษาตอนปลาย
59,557
32,680
26,876
อุดมศึกษา
42,171
20,110
22,061
ทีม่ า: สํ านักงานสถิติแห่ งชาติ
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ศาสนาและความเชื่อ
ประชากรในจังหวัดพิษณุโลก มีการนับถือศาสนาและความเชื่อเช่นเดียวกับพื้นที่ต่าง ๆ
ของประเทศไทย กล่าวคือ ร้อยละ 99.3 นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริ สต์ ร้อยละ 0.21 ศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 0.13 และศาสนาฮินดู ร้อยละ 0.03 สําหรับ ศาสนสถานเป็ นวัด 456 วัด สํานักสงฆ์ 136 แห่ ง
โบสถ์ศาสนาคริ สต์ 13 แห่ ง มัสยิดในศาสนาอิสลาม 1 แห่ ง จํานวนพระภิกษุและสามเณร 3,674
รู ป (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ 2533,กองวิจยั สํานักผังเมือง 2552)
ตาราง 8 แสดงจํานวนประชากร จําแนกตามศาสนา เพศ และเขตเทศบาล พ.ศ. 2552
ศาสนา (Religion)
เขตและเพศ
รวม
พุทธ1 อิสลาม คริสต์ ฮินดู อืน่ ๆ2 ไม่ ทราบ
รวมยอด
757,955 752,578 1,028 1,602
288 1,559
990
ชาย
378,304 375,779
432
747
128
808
410
หญิง
379,651 376,799
596
855
160
751
490
ในเขตเทศบาล
84,831 83,773
360
524
18
75
81
นอกเขตเทศบาล
673,124 668,805
668 1,078
270 1,484
819
ทีม่ า : สํ ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2552 สํ านักงานสถิติแห่ งชาติ
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ตาราง 9 แสดงจํานวนวัด สํ านักสงฆ์ มัสยิด พระภิกษุและสามเณรเป็ นรายอําเภอ พ.ศ. 2552
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน จํานวน
อําเภอ/กิง่
พระภิกษุ สามเณร
วัด
สํ านักสงฆ์ โบสถ์ คริสต์ มัสยิด
587
3,087
1
13
136
456
รวมยอด
242
1,025
1
4
6
93
เมืองพิษณุโลก
37
82
1
13
2
ชาติตระการ
64
258
3
15
56
นครไทย
2
15
40
เนินมะปราง
132
348
6
39
บางกระทุ่ม
17
234
1
28
65
บางระกํา
31
412
14
60
พรหมพิราม
57
608
2
30
77
วังทอง
7
120
9
24
วัดโบสถ์
ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ด้ านการท่ องเทีย่ ว
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถานที่สําคัญ ได้แก่ วัดพระศรี รัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร วัดจุฬามณี วัดนางพญา ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านจ่าทวี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่ อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้า สวนรุ กชาติสกุโณทยาน
นํ้าตกชาติตระการ ล่องแก่งลํานํ้าเข็ก ฯลฯ โดยมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
จํานวน กว่า 2,070,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,951 ล้านบาทต่อปี
ความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ
จังหวัดพิษณุ โลกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่มากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
และยังเป็ นศูนย์กลางการค้า การบริ การ และเป็ น Logistics Center ของสี่ แยกอินโดจีน โดยมีมูลค่า
ของภาคบริ การถึ ง 29,710 ล้านบาท ประกอบกับ ยังมี ศกั ยภาพในการพัฒ นาพื้ น ที่ ไปสู่ ก ารเป็ น
ศูนย์กลางการให้บริ การทางเศรษฐกิจและการค้าที่จะช่วยสนับสนุนให้จงั หวัดมีการขยายตัวมากขึ้น
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 49,189 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อหัว
62,510 บาทต่อปี จัดอยูใ่ นลําดับ 7 ของภาคเหนื อ และลําดับที่ 45 ของประเทศ รายได้ส่วนใหญ่ของ
ประชากรมากจากภาคเกษตรกรรม มูลค่า 13.2 พันล้านบาท คิดเป็ น 26.74%
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ตาราง 10 แสดงมูลค่ ารวมผลิตภัณฑ์ ตามราคาคงที่ ปี พ.ศ.2552 จําแนกตามสาขาการผลิต
(หน่ วย หน้ า พันบาท)
สาขาการผลิต
2548
2549
2550
2551
2552
เกษตรกรรม
กสิ กรรม
ปศุสัตว์
ประมง
ป่ าไม้
บริ การทางการเกษตร
การแปรรู ปสิ นค้าเกษตรอย่างง่าย
เหมืองแร่ และการย่อยหิ น
อุตสาหกรรม
การก่อสร้าง
การไฟฟ้ าและการประปา
การคมนาคมและการ
ขนส่ ง
การค้าส่ งและการค้าปลีก
การธนาคาร ประกันภัย
และ-ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
ที่อยูอ่ าศัย
การบริ หารราชการและป้ องกันประเทศ
การบริ การ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

3,359,153
2,557,737
277,844
24,614
58,388
257,381
183,189

4,019,495
3,155,934
262,987
29,688
111,873
269,399
189,614

5,111,241
4,238,118
321,902
34,124
25,859
290,683
200,555

3,750,483
2,928,736
304,400
42,478
272,404
202,665

3,799,249
2,972,165
313,359
51,656
207,729
191,340

4,938
538,543
952,727
162,277
447,788
1,798,816
309,329

4,795
617,123
1,007,165
176,944
482,855
2,073,498
379,504

5,610
720,953
916,494
206,190
602,736
2,211,979
491,426

6,317
780,709
1,231,377
220,501
805,963
2,399,213
503,594

5,970
844,417
1,385,015
220,698
781,171
2,531,916
902,942

928,113
928,113

720,827
1,005,366

767,654
1,038,408

767,736
1,116,875

784,216
1,239,573

1,326,039

1,352,354

1,457,707

1,587,107

1,718,636

14,114,989

15,859,421

18,641,639

16,920,555

17,950,052

สาขาการเกษตรในจังหวัดพิษณุ โลก มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรกว่า 2.6 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 43
ของพื้นที่ทวั่ จังหวัด ในจํานวนนี้ แบ่งเป็ นที่นาร้อยละ 56.1 พืชไร่ ร้อยละ 37.4 และไม้ผลร้อยละ
5.8 สําหรับพืชหลัก ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อยโรงงาน และถัว่ เหลือง ส่ วนปศุสตั ว์
มูลค่าการผลิตที่มีความสําคัญ ได้แก่ โค กระบือและสุ กร รวมถึงสัตว์ปีกอันได้แก่ ไก่ และเป็ ด
นอกจากนี้ ยงั มีการประมงนํ้าจืดในเขตอําเภอต่าง ๆ ซึ่ งปี พ.ศ. 2535 ให้ผลผลิตรวม 545 ตัน คิดเป็ น
มูลค่า 13.27 ล้านบาท ด้านอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2552 จังหวัดพิษณุ โลก มีสถานประกอบการด้าน
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อุตสาหกรรมรวม 1,568 แห่ ง เงินลงทุน 7,167 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ 11,815 คน อย่างไร
ก็ตามสัดส่ วนผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมมีเพียงร้อยละ 11 แม้ว่าศักยภาพการพัฒนาจะมีสูงก็ตาม
ทั้งนี้ เนื่ องจากมีวตั ถุดิบทางด้านการเกษตร อีกทั้งยังสามารถนําวัตถุดิบมาจากแหล่งอื่นที่ใกล้เคียง
เพราะจังหวัดพิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมในเขตภาคเหนื อตอนล่าง อุตสาหกรรมที่สาํ คัญ
คือ โรงสี ขา้ ว อุตสาหกรรม สิ่ งทอ เครื่ องจักรกลการเกษตร การแปรรู ปผักและผลไม้ อาหารสัตว์
วัสดุก่อสร้างไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และการพิมพ์
ภาคการบริ การมีการค้าปลีก และค้าส่ งเป็ นธุรกิจหลัก ตัวเลข ปี พ.ศ. 2552 พบว่ามี
ธุรกิจ การค้าและบริ การจํานวน 6,400 แห่ ง แบ่งเป็ นร้านค้าพาณิ ชย์ 5,886 แห่ ง ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ
นิติบุคคล 36 แห่ง ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด 376 แห่ ง และบริ ษทั จํากัด 102 แห่ง
การผลิ ต สิ น ค้าของจังหวัด พิ ษ ณุ โลก มี ท้ ังส่ งออกขายในจังหวัด อื่ น ๆ และใช้
อุปโภคบริ โภคภายในจังหวัด อย่างไรก็ตามมีสินค้านําเข้าและส่ งออกที่สาํ คัญ ดังนี้
1. สิ นค้ า นํ า เข้า แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท คื อ สิ นค้า อุ ป โภคบริ โภคจาก
กรุ งเทพมหานคร นครสวรรค์ สุ โขทัย เพชรบูรณ์ และเชี ยงใหม่ ได้แก่ อาหาร และเครื่ องดื่ ม
พืชผักและผลไม้ สัตว์ เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารักษาโรค เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องประดับ ยานยนต์
สิ น ค้าประเภททุ นจากกรุ งเทพมหานคร นครสวรรค์ และสมุ ทรปราการได้แ ก่ เครื่ องจัก รและ
อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืชและสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซี เมนต์ เหล็กเส้น อิฐ
และทราย โดยนําเข้าจากกรุ งเทพมหานคร สระบุรี ปทุมธานี กําแพงเพชร และพิจิตร
2. สิ น ค้า ส่ ง ออก ประกอบด้ว ย ผลิ ต ผลทางการเกษตรที่ ก ล่ า วมาแล้ว และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีตลาดสําคัญ คือ กรุ งเทพมหานคร สุ โขทัย อุตรดิ ตถ์ เพชรบูรณ์
กําแพงเพชร พิจิตร และเลย การสํามะโนประชากร ปี พ.ศ. 2552 ของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ
สามารถจําแนกอาชีพของประชากรที่มีอายุต้ งั แต่ 13 ปี ขึ้นไปได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ประชากรใน
จังหวัดพิษ ณุ โลก ที่ มีงานทําจํานวน 450,724 คน ในจํานวนนี้ ร้ อยละ 75.4 มี อาชี พ เกี่ ยวข้องกับ
การเกษตร (รวมถึ ง เลี้ ยงสั ต ว์ ป่ าไม้ ประมง) รองลงมาเป็ นอาชี พ ช่ า ง หรื อ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านใน
กระบวนการผลิต และกรรมกรร้อยละ 6.6 และอาชีพเกี่ยวกับการค้าร้อยละ 6.2 ในเขตเทศบาลเมือง
นั้น พบว่า ผูม้ ีอาชีพเกี่ยวกับการค้าร้อยละ 28.1 อาชีพผูป้ ฏิบตั ิงานใช้วิชาชีพ วิชาการ และเกี่ยวข้อง
ร้อยละ 19 อาชีพช่างหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในกระบวนการผลิตและกรรมการร้อยละ 18 ตารางที่นาํ เสนอ
ต่ อ ไปนี้ เป็ นการแยกแยะอาชี พ และการใช้แ รงงานตามประเภทการผลิ ต ซึ่ งจะพบว่ า อาชี พ
การเกษตรมีความสําคัญลําดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่
พาณิ ชยกรรม และการบริ การ ตามลําดับ
สําหรับรายได้ของประชากรในจังหวัด
พิษณุ โลก ตัวเลขระหว่าง ปี พ.ศ. 2528-2532 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือ 12,764 12,275 13,598 16,428
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และ18,445 บาท ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัด
พิษณุโลก จะน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรทัว่ ประเทศร้อยละ 40
ในการพิจารณาถึงคุณภาพชีวิตของประชากรแล้วจะต้องคํานึ งถึงความยากจนการ
ขาดแคลนนํ้ากิ น นํ้าใช้ ภัยแล้ง และการไม่ มีไฟฟ้ าใช้เกี่ ยวกับความยากจนนั้น ในปี พ.ศ.2552 มี
ครัวเรื อนจาก 54,539 ครัวเรื อน จํานวนร้อยละ 81.19 เป็ นครัวเรื อนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
3,576 บาทต่อครัวเรื อน ซึ่ งส่ วนใหญ่อยู่ในอําเภอวังทอง ครัวเรื อนที่ขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใช้ ปี พ.ศ.
2536 ประมาณ 61,616 ครั วเรื อน เฉพาะอย่างยิ่งในอําเภอบางระกํา สําหรั บ การมี ไฟฟ้ าใช้น้ ัน มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลปี พ.ศ.2552 มีประชากร 17,545 ครัวเรื อน ที่ยงั ไม่มีไฟฟ้ า
ใช้ส่วนใหญ่อยูใ่ นอําเภอวัดโบสถ์ และ ชาติตระการ
ตาราง 11 แสดงการจําแนกอาชีพ และจํานวนประชากรในจังหวัดพิษณุโลก
หมวดอาชีพ
จํานวน
เกษตรกรรม
339,153
การประมง
544
การขุดแร่
149
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
12,359
สาธารณูปโภค
1,218
การก่อสร้าง
8,689
พาณิ ชยกรรม
26,466
โรงแรมและภัตตาคาร
4,870
การขนส่ ง
5,132
การธนาคาร
1,430
การบริ หารราชการ
22,689
การบริ การ
26,097
ไม่สามารถแยกได้
1,928
รวม
450,724

ร้ อยละ
73.9
0.12
0.03
2.70
0.27
1.89
5.76
1.06
1.12
0.31
4.49
5.69
0.42
100

ปั จจุบนั จังหวัดพิ ษณุ โลก ได้รับการกําหนดบทบาทและส่ งเสริ มการพัฒ นาให้เป็ นเมื อง
ศูนย์กลางการบริ การของภาคเหนือตอนล่าง อันเป็ นผลให้เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง
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เป็ นอย่างมาก โดยมี แ นวโน้ ม ของการเจริ ญ เติ บ โตอย่างต่ อ เนื่ อ ง ส่ งผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างประชากรเป็ นอันมาก
2. ข้ อ มู ล เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม สภาพแวดล้ อ ม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
พิ ษ ณุ โลกเป็ นเมื อ งที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมายาวนาน นั บ ตั้ งแต่ ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศ าสตร์ ม าจนถึ งสมัยปั จจุ บ ัน ซึ่ งมี ระยะเวลานานนับ พัน ปี มาแล้ว ความสําคัญ ของเมื อง
พิษณุ โลก ดังจะเห็นได้จากเคยมีฐานะเป็ นเมืองหลวง เมืองราชธานี ฝ่ายเหนื อ เมืองลูกหลวง เมือง
เอก และเมื องหน้าด่ าน ปั จ จุ บ ัน นี้ เมื องพิ ษ ณุ โลกนับ ว่าเป็ นศูน ย์กลางทั้งในทางการเมื อง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม การสื่ อสาร การโทรคมนาคม
การทหารและ การท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง
ความสํ าคัญเชิงประวัติศาสตร์
การศึ กษาเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของเมื องพิษณุ โลก นับว่าเป็ นเรื่ องที่
สําคัญและมีประโยชน์ เพราะทําให้เราทราบถึงประวัติความเป็ นมาของเมืองพิษณุ โลกในอดีต อัน
จะเป็ นพื้นฐานในการเชื่ อมโยงกับปั จจุบนั โดยศึกษาถึงเรื่ องราวในอดีต ศึกษาความเกี่ยวเนื่ องมา
จนถึงปั จจุบนั อันจะมีส่วนสําคัญในการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองพิษณุโลก
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ เมืองพิษณุ โลก เพื่อให้เห็ นภาพความเคลื่อนไหวของเมือง
พิษ ณุ โลกได้อย่างชัดเจน โดยจะแบ่ งประวัติศาสตร์ เมื องพิ ษ ณุ โลกออกเป็ นสมัย คื อ สมัยก่ อน
ประวัติศาสตร์ สมัยทวาราวดี สมัยลพบุรี สมัยกรุ งสุ โขทัย สมัยกรุ งศรี อยุธยา สมัยธนบุรี และ
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ทั้งนี้ ได้อาศัยหลักฐานที่ปรากฏทั้งในศิลาจารึ ก พงศาวดาร ตํานานและนิ ทาน
พื้นบ้านมาประกอบการศึกษา
พิษณุโลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากหลัก ฐานที่ ค ้น พบในเขตอํา เภอนครไทย
อําเภอชาติตระการ อําเภอวังทอง และอําเภอพรหมพิราม ทําให้ทราบว่า ดินแดนแห่ งนี้ เคยเป็ นที่
อยู่อาศัยของมนุ ษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานที่ พบคือขวานหิ นในสมัยหิ นใหม่หรื อที่
เรี ยกกันว่า “ขวานฟ้ า” เกิดจากมนุ ษย์ในสมัยหิ นใหม่ ซึ่ งได้นาํ หิ นมาทําเป็ นรู ปขวานแล้วลับให้คม
เพื่อใช้เป็ นอาวุธและเครื่ องมื อเครื่ องใช้ต่าง ๆ ทั้งนี้ หินที่ พบเหล่านั้น มี อายุประมาณ 4,000 ปี ถึง
2,000 ปี ล่วงมาแล้ว (หวน พินธุพนั ธ์, 2514: 1)
นอกจากนี้ ยังมีโบราณสถานที่แสดงให้เห็ นถึงเรื่ องราวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่
สําคัญๆ คือ ภาพสลักหิ นที่ถ้ าํ กา บนเขาช้างล้วง อําเภอนครไทย ซึ่ งภาพสลักหิ นนี้ มีลกั ษณะคล้าย
กับรู ปสลักหิ นที่ภูเขาภูพาน อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (ปราณี แจ่มขุนเทียน,2535 : 52) รวมไป
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ถึงการสลักหิ นเป็ นภาพลายเส้น และรู ปกากบาทพาดกันไปมาที่ปรากฏอยูด่ า้ นบนของถํ้าผาขีด ที่
ภูขดั อําเภอนครไทย ในส่ วนแกะสลักเป็ นภาพวงกลมเรี ยงกันเป็ นแถว ประมาณ 14 วง บางภาพก
แกะสลักลวดลายคล้าย ๆ กับภาพคนในท่าต่าง ๆ และบางภาพคล้ายสัตว์จาํ พวกนก กวางและปลา
เรี ยงกัน มีรอยขูดขีดเป็ นแผนที่หรื อลายเรขาคณิ ต ชาวบ้านจึงเรี ยกผานี้ ว่า “ผากระดานเลข” ซึ งพบ
ในถํ้าผาแดง บนภูเขาอ่างนํ้า บ้านปากรอง ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุ โลก
ทั้งหมดนี้ เป็ นร่ องรอยการกระทําของมนุ ษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคโลหะ (ประทุม ชุ่ มเพ็ง
พันธ์,2522:14)
พิษณุโลกสมัยทวารวดี
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 1-9-16 (ประมาณปี พ.ศ. 8001600)มีการสันนิ ษฐานว่าจะมีการตั้งถิ่นฐาน จนเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ในบริ เวณเมืองนครไทยและ
เขาสมอแครง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้พบหลักฐานคือ พระพุทธรู ปศิลาหิ น 2 องค์ ที่
วัดตระพังนาด บนเขาสมอแครง โดยสันนิ ษฐานว่าเป็ นศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลาย ฝี มือช่างชาว
อีสานหรื อช่างพื้นเมืองพิษณุโลกโดยมีการสร้างขึ้นที่นี่หรื ออาจจะมีการขนย้ายมาจากอีสานโดยผ่าน
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มาสู่ อาํ เภอนครไทย และเชื่อมโยงถึงเขาสมอแครงในเขตอําเภอวังทอง
ในระยะต่อมา
พิษณุโลกในสมัยลพบุรี
ในช่ วงนี้ อาณาจัก รขอมมี ความเจริ ญ รุ่ งเรื องและได้แ ผ่
อํานาจ การเมืองการปกครอง และศิลปวัฒนธรรมมายังลุ่มแม่น้ าํ ปิ ง วัง ยมและน่ าน ที่พิษณุ โลกได้
พบหลักฐานซึ่งเป็ นโบราณสถานอิทธิพลวัฒนธรรมของขอม คือ พระปรางค์วดั จุฬามณี ซึ่งเดิมเป็ น
เทวสถานของพราหมณ์ (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์,2522: 42) ต่อมามีการขุดค้นทางโบราณคดีระหว่างปี
พ.ศ. 2498-2499 และได้รายละเอียดเกี่ยวกับวัดจุฬามณี เพิม่ เติม ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปว่าพระปรางค์วดั จุฬา
มณี เป็ นปรางค์ศิลาแลงแบบสุ โขทัย สร้ างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-20 ศิลปะสุ โขทัยได้
เกิดขึ้นร่ วมสมัยระหว่างศิลปะลพบุรีและศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น ถ้ากําหนดเป็ นกาลเวลาจะราว
พุทธศตวรรษที่ 17-27 ศิลปะสมัยสุ โขทัย จังเป็ นตัวกลางหรื อตัวต่อของศิลปะสมัยลพบุรีและอยุธยา
จากหลักฐานในศิลาจารึ กหลักที่ 2 จารึ กวัดศรี ชุมได้กล่าวว่า
“....ก....ในนครสระหลวงสองแคว ปู่ ชื่ อพระยาศรี นาํ ถม....
เป็ นพ่ อ....(เสว) ราชในนครสองอัน อันหนึ่งชื่ อนครสุโขทัย
อันหนึ่งชื่ อนครศรี สัชนาลัย...” (กรมศิลปากร.2521: 36)
จากจารึ กนี้ แสดงให้เห็ นว่า เมืองสองแคว (พิษณุ โลก) มีมาก่อนสมัยสุ โขทัยเป็ นราชธานี
และเมืองอิสระ พ่อขุนศรี นาวนําถมมีพระราชโอรสสอง พระองค์ คือ พ่อขุนผาเมือง และพระยา
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คําแหงพระราม ซึ่ งพ่อขุนผาเมืองเป็ นพระราชบุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่ งอาณาจักรศรี
ยโสธรปุระ (อาณาจักรกัมพูชา) ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรศรี ยโสธรปุระได้พระราชทาน
ธิ ดานาม “พระนางสิ ขรเทวี” และพระราชทาน “พระแสงขรรค์ไชยศรี ” แด่พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมือง
ราช ซึ่ งเมืองราดนี้นกั ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อกันว่า คือเมืองหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์
พ่อขุนผาเมืองมีพระราชโอรสชื่ อ พระยาคําแหงพระราม สันนิ ษฐานว่าได้ครองเมือง
สองแคว (พิษณุ โลก) พระยาคําแหงพระรามมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งชื่อ พระมหาเถรศรี ศรัทธา
ราชจุฬามณี ซึ่งประสู ติในเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ตามหลักจารึ กหลักที่ 2 จารึ กวัดศรี ชุม กล่าวว่า
“...ศรี ศรั ทธาราชจุฬามณี ศรี รัตนลังกาทีปมหาสามีเป็ นเจ้ า.....
มาสถิตย์ คือ เจ้ าเมืองจา...เมืองลําพงเถิง....สมเด็จสุ...ที่นั้น
ก่ อพระทันตธาตุสุคนเจดีย์มีสาม....นั้น....ในนครสระหลวง
สองแคว ปู่ ชื่ อพระยาศรี นาวนําถม....เป็ นพ่ อ....สร้ างในนคร
สองอัน อันหนึ่งคือนครสุโขทัย อันหนึ่งชื่ อนครศรี สัชนาลัย...”
(กรมศิลปากร,2515: 27)
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่ งอาณาจักรศรี ยโสธรปุระ ซึ่ งตามประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ของประเทศไทยได้จดั ไว้ในสมัยลพบุรี โดยได้พบว่าเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) กับอาณาจักรศรี ยโสธรปุ
ระ มี ค วามสั ม พัน ธ์ อนั ดี ต่ อกัน ทั้งในด้านการเมื องการปกครอง เศรษฐกิ จ สั งคม ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีประจักษ์พยานบุคคลคือ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราดและพระนางสิ งขรเทวี
พระมเหสี ของพ่อขุนผาเมือง และมีโบราณวัตถุคือพระพุทธรู ปศิลา ศิลปะสมัยลพบุรี ที่นครไทย 2
องค์
เมื่ อ พ่ อ ขุ น ศรี ร าวนํ า ถมได้เสด็ จ จากเมื อ งศรี สั ช นาลัย ไปครองสมบัติ ที่ ก รุ ง สุ โ ขทัย
จนกระทัง่ สวรรคต ขอมสมาดโขลญลําพงได้นาํ กําลังขอมยึดกรุ งสุ โขทัยไว้ได้ ต่อมาพ่อขุนผา
เมืองเจ้าเมืองราดกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง ได้ร่วมมือกันยกกองทัพมายึดกรุ งสุ โขทัย
คือ จากขอมสมาดโขลญลําพงได้ พ่อขุนผาเมืองได้พิจารณาเห็นว่าพระองค์ไม่เหมาะสมที่จะเป็ น
พระมหากษัตริ ยค์ รองกรุ งสุ โขทัย ถึงแม้พระองค์จะเป็ นพระราชโอรสของพ่อขุนศรี นาวนําถมก็
ตาม เนื่ องจากพระองค์มีศกั ดิ์เป็ นพระราชบุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่ งอาณาจักรศรี ยโสธร
ปุระ (อาณาจักรกัมพูชา) จึ งทําให้ป ระชาชนเมื องสุ โขทัยอาจไม่ยอมนับถื อจึ งได้มอบอาณาจักร
สุ โขทั ย พ่ อ ขุ น บางกลางหาว (ศรี อิ น ทราทิ ต ย์) ซึ่ งเป็ นพระสหายครองเมื อ งบางยาง (นั ก
ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า คือ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) ได้ครองกรุ งสุ โขทัยแทน
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ส่ วนพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยางนั้น สันนิ ษฐานว่าทรงเป็ นราชบุตรเขยของ พ่อ
ขุ น ศรี น าวนํา ถม เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามสามารถและมี ค วามเข้ม แข็ ง ทั้ง ทางการเมื อ ง การปกครอง
เศรษฐกิ จ สังคมและการทหารเพระมีกาํ ลังทหารมากซึ่ งเป็ นที่เคารพรักใคร่ ของชาวเมืองสุ โขทัย
มากกว่าพระองค์ พ่อขุนผาเมือง จึงได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวให้เป็ นพระมหากษัตริ ยค์ รอง
กรุ งสุ โขทัย และถวายพระแสงขรรค์ไชยศรี และพระนาม “ศรี อินทราบดินทราทิตย์” ให้พ่อขุนบาง
กลางหาวและพระองค์ได้สถาปนาราชวงศ์พระร่ วงขึ้นในเวลาต่อมา
เมืองพิษณุโลกในสมัยสุ โขทัยนี้ น่าจะอยูใ่ นการปกครองของพระมหากษัตริ ยใ์ นราชวงศ์ศรี
นาวนําถม และเป็ นอิ สระจนกระทัง่ พ่อขุน รามคําแหงมหาราชได้เสด็จครองราชย์สมบัติในกรุ ง
สุ โขทัย จึงได้ยกทัพมาตีเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) และได้ผนวกเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ไว้เป็ น
ส่ วนหนึ่งของอาณาจักรสุ โขทัย
พิษณุโลกในสมัยกรุ งสุ โขทัย หลังจากที่พ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้ทรงผนวกเมืองสอง
แคว (พิษณุโลก) เข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของอาณาจักรสุ โขทัยและปกครอง เมืองสองแคว (พิษณุโลก) สื บ
ต่อเนื่ องกันมาจนถึงรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท เมื่อพระองค์ใช้กาํ ลังทหารซึ่ ง
ยกมาจากเมืองศรี สัชนาลัย เข้ายึดครองกรุ งสุ โขทัยจากเจ้านายเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์พระร่ วง ได้แล้ว
เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ณ กรุ งสุ โขทัย จากนั้นพระองค์ได้เสด็จยกกองทัพไปตีเมืองต่าง ๆ ที่เคย
อยูใ่ ต้การปกครองของอาณาจักรสุ โขทัยก่อน เมื่อรวมอาณาจักรสุ โขทัยให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
อีกครั้งหนึ่ง แล้วเสด็จไปเสวยราชสมบัติอยูท่ ี่เมืองสองแคว (พิษณุโลก) แทนกรุ งสุ โขทัย ดังปรากฏ
หลักฐานในศิลาจารึ กหลักที่ 8 จารึ กเขาสุ มนกูฏว่า
“...พระยาศรี สุริยพงศ์ มหาธรรมราชาธิ ราช เอาพลไปทราบ
ยังนํา้ ...บุรีสิ้นได้ ทั้งตะวันออกเขต...ยังพระสักรอดสิ ้น จึงไป
อยู่เมืองสองแคว ปุมหาธาติ ปลูกพระศรี มหาโพธิ .....”
(กรมศิลปากร,2521: 116)
การที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) เสด็จมาเสวยราชสมบัติ ณ เมืองสองแคว
(พิ ษ ณุ โลก) นั้น คงจะมี สาเหตุสําคัญมาจากการที่ พระองค์ได้ทรงขยายอาณาเขตของอาณาจักร
สุ โขทัยมายังเมืองลุ่มแม่น้ าํ ป่ าสักนั้น ทําให้เกิดการกระทบกระทัง่ บาดหมางกับอาณาจักรศรี อยุธยา
ดังปรากฏหลักฐานในหนังสื อชินกาลมาลีปกรณ์วา่
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“.....สมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1 (พระเจ้ าอู่ทอง) แห่ งกรุ งศรี อยุธยา
ได้ ยึดเมืองสองแควไว้ ได้ แล้ วโปรดให้ ขนุ หลวงพระงั่ว
ซึ่ งขณะนั้นเป็ นเจ้ าเมืองสุพรรณบุรี มาครองอยู่
เมืองสองแคว...”(รั ตนาปั ญญาเถร,2517: 102-103)
พระธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ทรงเกรงว่าหากให้ขนุ หลวงพระงัว่ มาครองเมืองสอง
แคว (พิษณุโลก) อยูเ่ ช่นนี้ อาณาจักรสุ โขทัยก็จะไม่มีความปลอดภัยพระองค์ได้ทรงขอเป็ นไมตรี กบั
สมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) แห่ งพระราชอาณาจักรศรี อยุธยาขอพระราชทานเมืองสอง
แควคืนดังปรากฏหลักฐานในหนังสื อชินกาลมาลีปกรณ์วา่
“....พระราชธรรมราชาที่ 1 ต้ องถวายบรรณาการ
เป็ นอันมาก ต่ อสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1 เพื่อขอเมือง
สองแควคืน และเมื่อได้ คืนแล้ วพระองค์ ไปประทับที่เมือง
สองแควเพื่อเป็ นการปกป้ อง มิให้ กรุ งศรี อยุธยาคุกคาม
อาณาจักรสุโขทัยอีกต่ อไป ส่ วนทางกรุ งสุโขทัยนั้น ทรงโปรด
ให้ พระขนิษฐาปกครองแทน.....”(รั ตนาปั ญญาเถร,2517: 103)
ในสมัยนี้ เมืองสองแควนั้นมีฐานะเป็ นราชธานี ของอาณาจักรสุ โขทัยนานถึง 7 ปี และ
ได้เสด็ จ กลับ ไปครองราชย์ส มบัติ ที่ ก รุ ง สุ โ ขทัย ตามเดิ ม และได้ท รงนําเจ้าเมื อ งซึ่ งอยู่ภ ายใต้
อาณาจักรสุ โขทัยไปไหว้พระพุทธบาทเขาสุ มนกูฏ ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึ กหลักที่ 8 จารึ ก
เขาสุ มสกูฏว่า
“.....เมืองสองแควได้ เจ็ดข้ าวจึงนําพลมามีทั้งชาว
สระหลวง สองแคว ปากยม พระบาง ชากังราว
สุพรรณภาว.....เป็ นบริ วารจึ งขึน้ มานบพระบาท
ลักษณะอันตนมาประดิษฐานแต่ ก่อนเหนือจอมเขา สุมนภูฏนี.้ ...”
จากหลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่ากรุ งสุ โขทัยได้กลับมาเป็ นอิสระอีกครั้ง และเมืองต่าง ๆ
รวมทั้งเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ก็กลับมาอยูใ่ นราชอาณาจักรกรุ งสุ โขทัยด้วย เมื่อพระมหาธรรม
ราชาที่ 1 (พระยาลิไท) เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1912 พระราชโอรสคือพระมหาธรรมราชาที่ 2
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พระองค์ได้ทรงยกทัพมาตีเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ได้ ดังปรากฏหลักฐานในพงศาวดารกรุ ง
ศรี อยุธยา ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิติวา่
“.....ศักราช 737 (พ.ศ.1918) เสด็จไปเอาเมืองพิษณุโลก
และได้ ตัวขุนสามแก้ ว เจ้ าเมืองและครั ว (อพ) ยพมาครั้ งนั้น
มาก.....ศักราช 740 มะเมียศก (พ.ศ.1921) เสด็จไปเอาเมือง
ชากังราวเล่ าครั้ งนั้นพระมหาธรรมราชา (ที่ 2) ออกรบทัพ
หลวงเป็ นสามารถ และเห็นว่ าเอาชัยด้ วยทัพหลวงมิได้ จึ ง
พระมหาธรรมราชา (ที่ 2) ออกถวายบังคม.....”
(คุรุสภา,2540: 2-3)
สงครามครั้งนี้ ทาํ ให้อาณาจักรสุ โขทัยตกเป็ นประเทศราชของราชอาณาจักรศรี อยุธยา
พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงัว่ ) ได้ทรงโปรดฯเกล้า ได้แบ่งอาณาจักร
สุ โขทัยออกเป็ นสองภาค คือ ภาคตะวันออก ได้แก่ กรุ งสุ โขทัย สองแคว สวรรคโลกและพิจิตร
ทรงพระราชทานให้พระมหาธรรมราชาที่ 2 ส่ วนภาคตะวันตก ได้แก่ เมืองชากังราว (กําแพงเพชร)
ระแหง (ตาก) และพระบาง (นครสวรรค์) ทรงพระราชทานให้พระญาณดิส ซึ่ งเป็ นพระราชบุตร
บุญธรรมของพระบาทสมเด็จ พระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงัว่ ) (อันเกิดแต่เจ้าหญิงสุ โขทัย
มาปกครองอยูท่ ี่เมืองชากังราวโดยขึ้นตรงต่อกรุ งศรี อยุธยา (พวงทองสุ ดประเสริ ฐ,2526: 29)
พิษ ณุ โลกในสมัยกรุ งสุ โขทัยในช่ วงแรกเป็ นอิสระอยู่ก่อน ต่อมาในรั ชสมัยพ่อขุน
รามคําแหงมหาราชได้ทรงยกกองทัพมาตีเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) เข้าไปส่ วนหนึ่ งของอาณาจักร
สุ โขทัย ทําให้เมืองสองแคว (พิษณุโลก) มีฐานะเป็ นเมืองชั้นนอกของกรุ งสุ โขทัย มาจนถึงรัชสมัย
ของ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ได้เสด็จมาเสวยราชสมบัติกรุ งสุ โขทัย ที่เมืองสองแคว
(พิษณุ โลก) ต่อเนื่ องจากจนสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระยาไสลือไท)
และพระมหาธรรมราชาที่ 4 (พระยาบาลเมือง) จึงทําให้เมืองสองแคว (พิษณุ โลก) มีฐานะเป็ นราช
ธานีของกรุ งสุ โขทัย
พิษณุโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เมื่ อพระมหาธรรมราชาที่ 2 พระมหากษัตริ ยผ์ ู ้
ครองกรุ งสุ โขทัยได้เสด็จสวรรคตในปี 1931 พระยาไสลือไทได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติทรงพระ
นามว่าพระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระยาไสลือไท) เสด็จประทับ ณ เมืองพิษณุ โลกจนถึงปี พ.ศ. 1962
จึงได้เสด็จสวรรคต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระราเมศวรแห่งราชวงศ์อ่ทู อง เป็ นพระมหากษัตริ ย ์
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ผูค้ รองกรุ งศรี อยุธยาได้เสด็จยกกองทัพ จากกรุ งศรี อยุธยาไปตี เมื องเชี ยงใหม่ เมื่ อเสด็จกลับ มา
นมัสการและสมโภชพระพุทธชินราช และพระพุทธชินสี ห์ ที่เมืองพิษณุโลก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนครอินทราชาธิ ราช (อินทราธิ ราช) ราชวงศ์สุพรรณบุรี
พระมหากษัตริ ยผ์ ูค้ รองกรุ งศรี อยุธยานั้น ทางกรุ งสุ โขทัยได้เกิ ดจลาจลทั้งนี้ เพราะพระมหาธรรม
ราชาที่ 3 (พระยาไสลือไท) เสด็จสวรรคตในปี 1962 แล้วเกิดการแย่งชิ งราชสมบัติระหว่างเจ้านาย
เชื้ อพระวงศ์พ ระร่ ว ง ระหว่างพระยาบาลเมื องกับ พระยาราม เหตุ ก ารณ์ ครั้ งนี้ ยุติ เมื่ อ พระนคร
อินทราราช (อินทราราชาธิ ราช) ได้เสด็จยกทัพจากกรุ งศรี อยุธยาขึ้นมาระงับศึก โดยทรงให้พระยา
บาลเมืองผูพ้ ี่เป็ นพระมหาธรรมราชาที่ 4 (พระยาบาลเมือง) ครองเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) และให้
พระรามผูน้ อ้ งครองเมืองสุ โขทัย โดยให้ท้ งั สองพระองค์มีฐานะเป็ นเจ้าเมืองประเทศราช ขึ้นตรง
ต่อกรุ งศรี อยุธยาตามเดิม (พวงทอง สุ ดประเสริ ฐ,2526: 30)
ต่อมาสมเด็จพระนครอิ น ทราธิ ราช (อิ น ทราชาธิ ราช) ทรงมี พ ระราโชบายที่ จะรวม
อาณาจักรสุ โขทัยเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของอาณาจักรศรี อยุธยา โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ
ทั้งนี้ได้ทรงขอพระราชทานพระราชธิ ดาจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท) แห่ งราชวงศ์
พระร่ วง มาอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าสามพระยาพระราชโอรสของพระองค์ จนกระทัง่ ได้
กําเนิ ดราชโอรสองค์หนึ่ ง คือ พระราเมศวร เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 4 (พระยาบาลเมือง) เสด็จ
สวรรคตในปี พ.ศ. 1981 สมเด็จพระนครอิ น ทราธิ ราช (อิ นทราชาธิ ราช) จึ งทรงโปรดเกล้าฯให้
สมเด็จพระราเมศวรพระราชโอรสซึ่งมีเชื้อสายพระมหากษัตริ ยท์ ี่ราชวงศ์พระร่ วง (กรุ งสุ โขทัย) และ
ราชวงศ์สุพรรณบุรี (กรุ งศรี อยุธยา) เสด็จขึ้นครองเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ในฐานะเมืองพระมหา
อุปราช ในระหว่างปี 1981-1991
เมื่ อ สมเด็จ พระราเมศวรได้เสด็จ มาถึ งเมื อ งสองแคว (ในปี พ.ศ. 1981 นั้น พระราช
พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิ ติ กล่าวว่า “.....ครั้งนั้นเห็ นนํ้าพระเนตร
พระพุทธชิ นราช ตกออกเป็ นโลหิ ต....” ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าอํานาจการปกครองของกรุ งสุ โขทัยได้
สู ญสิ้ นไปจากเมืองพิษณุ โลกแล้ว และแสดงให้เห็ นว่า พระพุทธชิ นราชซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ แทน
พระพุทธศาสนาของอาณาจักรสุ โขทัย ก็ทรงเศร้าหมองพระทัยในการแตกสลายของอาณาจักร
สุ โขทัย เมื อ งสองแคว (พิ ษ ณุ โลก) ในสมัย นี้ จึ งมี ฐ านะเป็ นทั้งราชธานี ข องหั ว เมื อ งฝ่ ายเหนื อ
(อาณาจักรสุ โขทัยเดิม) และเป็ นเมืองอุปราชหรื อเมืองลูกหลวงของกรุ งศรี อยุธยา
สมเด็ จ พระบรมราชาธิ ราชที่ 2 (พระเจ้าสามพระยา) เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1991
พระบาทสมเด็จพระราเมศวร พระมหาอุปราชได้เสด็จจากเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ไปเสวยราช
สมบัติ ณ กรุ งศรี อยุธยาและได้เฉลิมพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเม
ศวร) ราชวงศ์สุพรรณบุรี ซึ่ งในสมัยนี้ เมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ได้ลดฐานะจาก ราชธานี ของหัว
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เมืองฝ่ ายเหนื อ (อาณาจักรสุ โขทัยเดิม) และเมืองลูกหลวงของกรุ งศรี อยุธยามาเป็ นเพียงเมืองหนึ่งใน
หัวเมื องฝ่ ายเหนื อเท่ านั้น ทั้งนี้ เพราะพระองค์ไม่ ได้แต่งตั้งเจ้านายพระองค์ห นึ่ งพระองค์ใดไป
ปกครองเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ทรงโปรดฯเกล้า ให้พระยายุทธิ ษเฐี ยร ซึ่ งเป็ นพระราชโอรส
ของพระยาราม ผูค้ รองกรุ งสุ โขทัยเป็ นเจ้าเมืองสองแคว (พิษณุโลก) โดยขึ้นตรงต่อกรุ งศรี อยุธยา
สมัยพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ ทรงมีพระราโชบายที่
จะขยายอาณาเขตของกรุ งศรี อยุธยาให้กว้างขวางขึ้น ทั้งนี้ ทรงได้ปฏิ รูปการปาครองโดยยกเลิก
ระบบเมืองลูกหลวง เพื่อดึงอํานาจเข้าสู่ ศูนย์กลาง ทรงโปรดฯ เกล้า ให้มีการจัดระบบสังคมในรู ป
ศักดิ นา โดยแบ่งการปกครองออกเป็ นฝ่ ายทหารและฝ่ ายพลเรื อนที่เรี ยกว่าจตุสดมภ์ และทรงตรา
กฎหมายกําหนดศักดิ นาขึ้นประกาศใช้แทนการปกครองระบอบเวียง วัง คลัง และนา การจัดรู ป
ดังกล่าว ทําให้อาํ นาจการปกครองของผูค้ รองนครต่าง ๆ ลดลง เป็ นเหตุให้พระยายุทธิ ษเฐียรเจ้า
เมืองสองแคว และพระยาเชลียง เจ้าเมืองสวรรคโลกไม่พอใจจึงได้คิดเอาใจออกห่ างไปฝักใฝ่ พระ
เจ้าติโลกราช พระมหากษัตริ ยผ์ คู ้ รองเมืองเชี ยงใหม่แห่ งอาณาจักรล้านนา จนทําให้เกิดสงคราม
การปะกันระหว่างกรุ งศรี อยุธยากับล้านนา
เมื่อพระยายุทธิ ษเฐียร เข้าขอสวามิภกั ดิ์ต่อพระเจ้าติโลกราช พระองค์ทรงโปรดเกล้า
รับเป็ นบุตรบุญธรรม จากนั้นพระยายุทธิษเฐียร จึงได้นดั หมายให้พระเจ้าติโลกราชยกกองทัพมาตี
เมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ซึ่งศึกครั้งนี้กองทัพเชียงใหม่ได้ลอ้ มเมืองสองแคว (พิษณุโลก) นานถึง 21
วัน แต่ไม่สามารถเข้าตีเมืองสองแควได้ พระเจ้าติโลกราชจึงทรงให้กองทัพไปตีเมืองปากยม และ
เมืองชากังราวแทนก่อนที่จะเสด็จกลับทรงให้กวาดต้อนชาวเมืองสองแควและเมืองอื่น ๆ ไปกว่า
หมื่นคนโดยส่ งไปอยูเ่ มืองพะเยา และให้พระยายุทธิษเฐียร ครองเมืองพะเยา
ในปี พ.ศ. 2000 พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) และพระอินทรา
ชา พระราชโอรสได้ยกกองทัพกรุ งศรี อยุธยาขึ้นมาตีเมืองแพร่ และเมืองลําปาง ส่ วนพระเจ้าติ
โลกราชทรงโปรดฯ เกล้า ให้หมื่นด้งนคร ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่มาพร้อมกับกองทัพยุทธิษเฐียร
(เจียง) กองทัพเมื องเชี ยงใหม่ได้ปะทะกับกองทัพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่ งมี แม่ทพั
สําคัญ 3 นาย คือ พระอินทราชาขุนเพชรรัตน์ และขุนราชอาสาแม่ทพั ทั้ง 3 ได้ชนช้างกับพระยายุทธิ
ษเฐียร (เจียง) แต่แพ้ท้ งั หมด พระเจ้าติโลกราชจึงระดมกองทัพจากเมืองเชียงใหม่มาตีกรุ งศรี อยุธยา
จนกองทัพอยุธยาจนแตกพ่ายไป สงครามครั้งนี้พระอินทราชาทรงต้องพระแสงปื นที่พระพักตร์จน
สิ้ นพระสิ้ นพระชนม์
หลังจากเกิดสงครามคราวนี้ทาํ ให้พระเจ้าติโลกราชแห่ งอาณาจักรล้านนา ได้ทรงโปรด
ฯ เกล้าให้พระยายุทธิ ษเฐียร (เจียง) ครองเมืองเพิ่มอีก 3 เมือง คือ เมืองแพร่ เมืองงาวและเมืองพร้าว
และทรงทําสงครามรุ กรานหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ คือ เมืองสองแคว (พิษณุ โลก) สุ โขทัยและชากังราว
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(กําแพงเพชร) ซึ่ งเป็ นเมืองในอาณาจักรสุ โขทัยเดิม สงครามระยะหลังนี้ เป็ นสงครามใหญ่มาก ทํา
ให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) ทรงตัดสิ นใจเสด็จมาประทับ ณ เมื องสองแคว
(พิษณุโลก) ในปี พ.ศ. 2006 เพื่อรักษาพระราชอาณาจักรกรุ งศรี อยุธยาไว้และทรงโปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ ยนชื่ อเมื องสองแคว เป็ นเมื องพิ ษ ณุ โลกและยกฐานะเมื องพิ ษ ณุ โลกเป็ นราชธานี และเป็ น
ศูนย์กลางแทนกรุ งศรี อยุธยา
เมื่อประทับ ณ เมืองพิษณุ โลก ทรงมีพระราชกรณี ยกิ จที่สําคัญทั้งด้านการเมืองการ
ปกครองและสังคม ดังจะเห็นได้จากทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิรูปการเมืองการปกครองจากแบบเวียง
วัง คลัง และนา มาเป็ นจตุสดมภ์แยกฝ่ ายทหารและพลเรื อนออกจากกัน นอกจากนี้ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้รวมอาณาจักรสุ โขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยา โดยทรงใช้ความสัมพัน ธ์ทางเครื อญาติและที่
สําคัญ คือทรงยุติสงครามระหว่างกรุ งศรี อยุธยากับอาณาจักรล้านนาได้สาํ เร็ จ ซึ่งสงครามใหญ่ครั้ง
นี้ใช้เวลาในการทําสงครามนานถึง 24 ปี
ส่ วนทางด้านพระพุทธศาสนา ทรงดําเนิ นพระราโชบายตามแบบอย่างของพระมหา
ธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) เช่น โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างวัดจุฬามณี เมื่อปี พ.ศ. 2006 และเสด็จออก
ผนวชเมื่อปี พ.ศ. 2007 เป็ นเวลานานถึง 8 เดื อน 15 วัน ในครั้งนี้ มีขา้ ราชการบริ พารติดตามออก
บวชถึง 2,348 คน ในปี พ.ศ.2025 ทรงโปรดฯ เกล้า ให้บูรณะวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ และให้มี
การสมโภชถึง 15 วัน พร้อมกันนั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้นกั ปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งหนังสื อมหาชาติ
คําหลวงจบ 13 กัณฑ์บริ บูรณ์ดว้ ย
หลังจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) เสด็จสวรรคตแล้ว พระบรมราชา
พระราชโอรสได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ณ กรุ งศรี อยุธยาทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระ
บรมราชาธิ ราชที่ 2 ทําให้กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี อีกครั้งและได้ทรงโปรดฯ เกล้าให้พระเชษฐา
ซึ่ งเป็ นพระราชอนุชาเป็ นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุ โลก ในสมัยนี้ เมืองพิษณุ โลกจึงมีฐานะ
เป็ นเมืองลูกหลวงของกรุ งศรี อยุธยาอีกครั้ง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 2 (พระเชษฐา) เสด็จสวรรคต พระเจ้าอาทิตย์วงศ์
เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาหน่ อพุทธังกูร ในสมัยนี้ ทรง
โปรดฯ เกล้า ให้พระราชโอรสซึ่ งยังทรงพระเยาว์มาเป็ นพระมหาอุปราชมาครองเมื องพิษณุ โลก
ต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธังกูรเสด็จสวรรคต พระชัยราชาพระมหาอุปราชได้ทรงยึด
อํานาจจากพระเจ้าหลานเธอ พระบาทสมเด็จพระรัษฎาธิราช แล้วเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระนาม
ว่าสมเด็จพระชัยราชาธิ ราช ซึ่ งในรัชสมัยนี้ ไม่ทรงโปรดฯ เกล้า ให้พระราชโอรสหรื อขุนนางเป็ น
พระมหาอุปราชมาครองเมืองพิษณุ โลก แต่โปรดฯ เกล้า ให้เจ้าเมืองพิษณุ โลกปกครองกันเองโดย
ขึ้นตรงต่ออยุธยา สมัยนี้นบั ว่าเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็ นเมืองเอกของกรุ งศรี อยุธยา
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ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิ ราช พระเจ้าโพธิ สารราชเจ้ากรุ งล้านช้าง (นครหลวง
พระบาง) เสด็จยกทัพมาตีเมืองพิษณุ โลกซึ่ งนับเป็ นครั้ งแรกที่พิษณุ โลกถูกคุกคามจากข้าศึกด้าน
ตะวันออก แต่เจ้าเมืองพิษณุ โลกสามารถป้ องกันเมืองไว้ได้ เมื่อสมเด็จพระชัยราชาธิ ราชเสด็จยก
ทัพ จากกรุ งศรี อ ยุธ ยามาสมทบกับ กองทัพ เมื อ งพิ ษ ณุ โลกเพื่ อ ไปตี เมื อ งเชี ย งใหม่ ถึ ง 2 ครั้ งใน
ระยะเวลาปี เดียวกัน
เมื่อสมเด็จพระชัยราชาธิ ราชเสด็จสวรรคต พระยอดฟ้ าเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระ
นามว่า สมเด็จพระยอดฟ้ า โดยมีพระราชมารดาคือ พระนางศรี สุดาจันทร์ เป็ นผูส้ ําเร็ จราชการ
แทน ในช่วงนี้ กรุ งศรี อยุธยามีการแย่งชิงราชสมบัติ ทั้งนี้ เพราะพระนางศรี สุดาจันทร์ ได้สมคบกับ
ขุนวรวงศาธิ ราชปลงพระชนม์พระยอดฟ้ า และสถาปนาตนเองเป็ นพระมหากษัตริ ยค์ รองกรุ งศรี
อยุธยา
ในการกระทําครั้ งนี้ มี ขุน นางที่ ไม่พ อใจ คื อ ขุน พิเรนทรเทพ และขุน อิ นทรเทพได้
ร่ วมกันขจัดขุนวรวงศาธิ ราช พร้อมทั้งแต่งตั้งพระเฑี ยรราชา ซึ่ งเป็ นโอรสองค์หนึ่ งของสมเด็จ
พระเชษฐาขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ หลังจากนั้นทรงแต่งตั้ง
ขุนพิเรนทรเทพผูม้ ีเชื้ อสายราชวงศ์พระร่ วง ซึ่ งช่ วยเหลือให้พระองค์ได้ข้ ึนครองราชย์ให้ครองหัว
เมืองเหนือโดยขึ้นตรงต่อกรุ งศรี อยุธยา พร้องทั้งพระราชทานพระวิสุทธิกษัตริ ยพ์ ระราชธิดาให้เป็ น
พระมเหสี เพื่อเพิ่มความผูกพันระหว่างกรุ งศรี อยุธยา กับพิษณุโลก ในฐานะของเมืองพิษณุโลกใน
ตอนนั้นมีฐานะเป็ นเมืองประเทศราช ซึ่ งมิใช่เมืองมหาอุปราชราชธานี ฝ่ายเหนือ แต่ก็มีความแน่น
แฟ้ นกับ กรุ งศรี อยุธยาอย่างแน่นแฟ้ นในระยะต้น
ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ น้ ี พม่าได้ยกทัพมารุ กรานไทยหลายครั้ ง ทําให้
เมืองพิษณุ โลกมีความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์ เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อพม่า
จะมาตีกรุ งศรี อยุธยาจะต้องยึดเมืองพิษณุ โลกให้ได้ก่อน เพื่อใช้เป็ นแหล่งเสบียง ดังนั้น สมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิจึงทรงให้บูรณะสร้างกําแพงเมืองให้แข็งแรง ดังจะปรากฏว่ามีการสร้างกําแพง
เมืองพิษณุโลก ดังความว่า
“...ป้ อมปราการที่สร้ างไว้ แต่ ก่อนยังไม่ มนั่ คง สมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ จึงโปรดฯ เกล้ าให้ แก้ ไขซ่ อมแซม
แปลงป้ อมปราการพระนครศรี อยุธยา ทั้งป้ อมปราการ
เมืองพิษณุโลกและหั วเมืองฝ่ ายเหนือทั้งปวงให้ มนั่ คง
ขึน้ กว่ าแต่ ก่อน......(สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
2514 : 18)”
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ในปี พ.ศ. 2106 พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ได้ยกกองทัพมาล้อมเมืองพิษณุ โลกไว้ แต่พระ
มหาธรรมราชาสามารถต่อสู ้ป้องกันศึ กจนสุ ดความสามารถ ในที่ สุดต้องยอมอ่อนน้อมต่อพม่า
เพราะขาดแคลนเสบียงอาหารและเกิดไข้ทรพิษระบาด ซึ่ งพระเจ้าบุเรงนองได้โปรดฯ เกล้า ให้
ทรงปกครองหัวเมืองฝ่ ายเหนื อต่อไปตามเดิมและเสด็จยกกองทัพของหัวเมืองเหนื อมาล้อมกรุ งศรี
อยุธยา ทางฝ่ ายอยุธยานั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ทรงยกกองทัพออกมาต่อสู ้ จนถึงกระทํา ยุทธ
หัตถีพระเจ้าแปร แต่ทรงช้างสู ้ขา้ ศึกไม่ได้ ทําให้พระเจ้าแปรไสช้างไล่ตามซึ่ งพระองค์กาํ ลังตกอยู่
ในอันตราย สมเด็จพระศรี สุริโยทัยไสช้างเข้าขวางกันพระสวามี จึงถูกพระเจ้าแปรฟั นด้วยของ้าว
สิ้ นพระชนม์ พระมหิ นทร์ และพระราเมศวร ทรงไสช้างเข้าขวางกันพระศพพระราชมารดาแล้ว
นํากลับกรุ งศรี อยุธยา โดยนําพระศพไปถวายพระเพลิงที่วดั สบสวรรค์ นอกจากนี้ ยงั ได้ทรงสร้าง
เจดียเ์ ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี สุริโยทัยไว้
สงครามครั้งนี้ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิตอ้ งยอมเป็ นไมตรี ต่อพม่า และฝ่ ายไทยต้อง
ยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของพม่าโดยได้จดั ส่ งพระราเมศวร (พระราชโอรสองค์ใหญ่ของสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ์ ) พระยาจักรี และช้างเผือก 4 เชื อก ไปถวายพระเจ้ากรุ งหงสาวดี และทรงโปรดฯ
เกล้าให้พระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) กลับไปครองหัวเมืองฝ่ ายเหนื อตามเดิม เมื่อพระเจ้า
หงสาวดี ยกกองทัพไปตีเมืองเชี ยงใหม่ พระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) ได้ถูกเกณฑ์ให้ยก
กองทัพเมืองพิษณุ โลกและหัวเมืองฝ่ ายเหนื อไปตีเชียงใหม่ดว้ ย สงครามครั้งนั้นพระเจ้ากรุ งหงสาว
ดีจบั ตัวพระเจ้าเมกุฏิ พระมหากษัตริ ยเ์ ชียงใหม่ได้
พระเจ้าบุเรงนองมีพระราชประสงค์ที่จะตีกรุ งศรี อยุธยา จึงทรงวิเทโศบายที่จะทําให้
คนไทยแตกแยกกันเอง โดยทรงยกย่องสมเด็จพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) ให้มีอาํ นาจ
ปกครองหัวเมืองฝ่ ายเหนื อทั้งหมด ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหาธรราราชากับสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิยงิ่ เหิ นห่ างกัน ดังจะปรากฏว่า
“.....ทางอยุธยาจะบังคับบัญชาว่ ากล่ าวอย่ างแต่ ก่อน
พระเจ้ าบุเรงนองก็เข้ ากีดกัน อุดหนุนพระมหาธรรมราชา
ต่ างๆ พระมหาธรรมราชาจึงมีความสนิทสนมกับพระเจ้ า
บุเรงนองยิ่งขึน้ ขณะเดียวกันก็ห่างเหิ นจากอยุธยาไป
ทุกที....” (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,2514 : 44)
ครั้งหนึ่ งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้โปรดฯ เกล้า ถวายพระเทพกษัตรี ยใ์ ห้แก่สมเด็จพระ
ไชยเชษฐาธิ ราช ผูค้ รองกรุ งศรี รัตนาคหุ ต (เวียงจันทร์ ) เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี กบั อาณาจักร ล้าน
ช้าง (ลาว) โดยหวังจะให้ลาวเป็ นกําลังในการช่ วยต่อต้านการรุ กรานจากพม่า แต่พระมหาธรรม
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ราชาไม่ทรงพอใจในเรื่ องนี้ จึงได้ส่งข่าวบอกพระเจ้าหงสาวดีทราบ ทําให้พระเจ้ากรุ งหงสาวดีส่ง
กองทัพมาดังชิ งพระเทพกษัตรี ยไ์ ปกรุ งหงสาวดี เหตุการณ์ ครั้งนี้ ทาํ ให้พระมหาจักรพรรดิ์ได้รับ
ความอั ป ยศอดสู มากถึ ง กั บ สละราชสมบั ติ ใ ห้ กั บ พระราชโอรส ทรงเฉลิ ม พระนามว่ า
พระบาทสมเด็จพระมหิ นทราธิราช และพระมหาจักรพรรดิเองก็ทรงออกผนวช
ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้พระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) ทรงหมดความยําเกรงพระ
มหิ นทราธิ ราชแห่ งกรุ งศรี อยุธยาอย่างสิ้ น เชิ ง และพระมหิ นทราธิ ราชทรงได้สมทบกับพระไชย
เชษฐาธิ ราช เพื่อวางกลอุบายกําจัดพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) โดยให้พระไชยเชษฐาธิ ราช
ยกกองทัพมาเมืองพิษณุ โลก ส่ วนพระมหิ นทราธิ ราชจะยกกองทัพกรุ งศรี อยุธยาไปทางเรื อที่ว่าไป
ช่วยป้ องกันเมืองพิษณุ โลก หากสบโอกาสเมื่อใดจะจู่โจม เข้าจับตัวพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเร
นทรเทพ) ทันทีเพื่อสําเร็ จโทษ แต่การดําเนิ นการครั้งนี้ ไม่สาํ เร็ จ เนื่ องจากพระมหาธรรมราชาทรง
ล่วงรู ้กลอุบายก่อน และทรงวางแผนย้อนรอยด้วยการปล่อยแพไฟเผากองทัพเรื อของกรุ งศรี อยุธยา
เสี ยหายจนต้อยถอยกลับไป
ส่ วนกองทัพของพระไชยเชษฐาธิราชทรงยกกองทัพล้อมเมืองพิษณุโลก ดังความว่า
“....ฝ่ ายพระเจ้ ากรุ งศรี สัตนาคหุต ยกมาเมืองพิษณุโลก
เดือนยี่ แรมสิ บสามคํา่ ปี ฉลู เบญจสก ก็ตั้งทัพพลับพลาไชย
ในตําบลโพธิ์ เรี ยง ตรงประตูสวรรค์ ไกลออกไปประมาณ
50 เส้ น ทัพพระยาสุรินทร์ คว่ างฟ้ าตั้งตําบลเตาไห พระยา
มือไฟตั้งตําบลเขาพราหมณ์ ทัพพระนครตั้งตําบลสระแก้ ว
ทัพพระยามือเหล็กตั้งตําบลบางสะแก.....” พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าอยู่หัวอ้ างในสุชน ชามพูนท,2513 : 93)
พร้อมทั้งนํากองกําลังเข้าตีเมืองพิษณุ โลกหลายครั้ง แต่ถูกกองทัพของพระมหาธรรมราชา
(ขุนพิเรนทรเทพ) โจมตีโต้ตอบจนถอยกลับไปทุกครั้ง เมื่อพระไชยเชษฐาธิราชได้ทราบข่าวว่าพระ
เจ้าหงสาวดีได้ส่งกองทัพพม่ามาช่วยป้ องกันเมืองพิษณุ โลกแล้ว จึงยกกองทัพกลับศรี สัตนาคหุ ต
(เวียงจันทร์ ) เหตุการณ์สงครามเมืองพิษณุ โลกครั้งนี้ยงิ่ ทําให้ความบาดหมางระหว่างพระมหาธรรม
ราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) กับพระบาทสมเด็จพระมหิ นทราธิ ราชยิ่งทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.
2110 ทางกรุ งศรี อยุธยาได้ยกกองทัพมาสมทบกับพระไชยเชษฐาธิ ราชซึ่ งได้ยกกองทัพกรุ งศรี รัต
นาคหุ ต (เวียงจันทร์ ) มาตีเมืองพิษณุ โลกอีกเป็ นครั้งที่ 2 แต่พระมหาธรรมราชาก็สามารถตีแตกไป
ทั้งสองกองทัพ
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ครั้นพระบาทสมเด็จพระมหิ นทราธิ ราช ทรงเตรี ยมกําลังกองทัพกรุ งศรี อยุธยาให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะต่อสู ้กบั พม่า ซึ่งพระมหาธรรมราชาไม่ทรงเห็นด้วย และได้ทรง
เสด็จไปกราบทูลเรื่ องให้พระเจ้าหงสาวดีทรงทราบ พระเจ้าหงสาวดีทรงทราบจึงทรงโปรดฯ เกล้า
ให้พระมหาธรรมราชาเป็ นเจ้าฟ้ าสองแคว ปกครองหัวเมืองในฐานะเป็ นเมืองประเทศราชของพม่า
ซึ่ งในระหว่างนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ทรงผนวช และเสด็จขึ้ นครองราชกรุ งศรี อยุธยา
ร่ วมกับพระมหิ นทราธิราช ได้เสด็จมายังเมืองพิษณุ โลกทรงมารับพระวิสุทธิกษัตรี ย ์ พระราชโอรส
และพระธิดาของพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ)
เมื่อพระมหาธรรมราชาทรงทราบ ก็แจ้งเหตุการณ์ไปกรุ งหงสาวดี พระเจ้าบุเรงนองทรง
ดําริ ว่า สถานการณ์ตอนนี้เหมาะที่จะยึดกรุ งศรี อยุธยาให้ได้ จึงส่ งกองทัพพม่ามาสมทบกับกองทัพ
ของพระมหาธรราราชา และกองทัพ หัวเมื องฝ่ ายเหนื อเพื่อยกไปล้อมกรุ งศรี อยุธยา ฝ่ ายอยุธยา
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงประชวรและสวรรคต สมเด็จพระมหิ นทราธิ ราชทรงขึ้นครองราชย์
ต่อโดยพระองค์ทรงบัญชาการป้ องกันกรุ งศรี อยุธยาอย่างเข้มแข็ง ทําให้พม่าไม่สามารถเข้าตีได้
พระเจ้าบุเรงนองจึงกล่อมให้พระยาจักรี เป็ นไส้ศึกแล้วปล่อยให้หนี เข้ากรุ งศรี อยุธยา ซึ่ งพระยาจักรี
ได้ดาํ เนินตามแผน จนในที่สุดกรุ งศรี อยุธยา ก็เสี ยแก่พม่าครั้งแรกในปี พ.ศ. 2112
เมื่ อยึดกรุ งศรี อยุธยาได้แล้วพระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดฯ เกล้า พระมหาธรรมราชาเป็ น
พระมหากษัตริ ยท์ รงพระนามว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิ ราช ครองกรุ งศรี อยุธยาในฐานะเมือง
ประเทศราชของพม่า ในระยะนี้ เมืองพิษณุ โลก จึงมีฐานะเป็ นเมืองมหาอุปราช และราชธานี ฝ่าย
เหนื ออีกครั้งหนึ่ ง ทรงโปรดฯ เกล้าให้พระนเรศวรพระราชโอรสองค์ใหญ่ ไปครองหัวเมืองฝ่ าย
เหนือโดยประทับอยูท่ ี่เมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2112
พระนเรศวรทรงปกครองหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ โดยประทับอยูท่ ี่เมืองพิษณุ โลกเป็ นระยะเวลา
15 ปี ซึ่ งทําให้เมืองพิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางการปกครอง การทหาร มีการฝึ กกําลังพลเพื่อกอบกู้
เอกราชของไทย และสามารถสร้ างความสามัคคีให้บรรดาหัวเมืองฝ่ ายเหนื อจนมี ความเข้มแข็ง
ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพไม่ข้ ึนต่อพม่า และเมื่อทรงทราบข่าวว่า
พระเจ้ากรุ งหงสาวดีจะยกกองทัพมาปราบ พระองค์ได้อพยพชาวเมืองพิษณุ โลกและหัวเมืองฝ่ าย
เหนื อมารวมกันที่ กรุ งศรี อยุธยาเพี ยงแห่ งเดี ยว ในปี พ.ศ. 2127 เพราะกรุ งศรี อยุธยาเป็ นชัยภูมิที่
เหมาะสมที่สุด ทําให้เมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ ายเหนือถูกละทิ้งให้เป็ นเมืองร้างถึง 8 ปี
หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรได้รับชัยชนะจากการทํายุทธหัตถีกบั พระหมาอุปราชแล้วจึง
ทรงโปรดฯ เกล้า ให้ยกเลิกหัวเมืองฝ่ ายเหนือและรวมอาณาจักรให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันและเมือง
พิษณุ โลกนั้นทรงโปรดให้แต่งตั้งเป็ นเมืองเอก คู่กบั นครศรี ธรรมราชทางใต้ โดยผูส้ ําเร็ จราชการ
เมืองพิษณุ โลกมียศเป็ นพระยา แม้ว่าพิษณุโลกจะมีฐานะเป็ นเมืองเอกก็ตามแต่พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ ง
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กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาก็ ไ ด้เสด็ จ ไปนมัส การ และสมโภชพระพุ ท ธชิ น ราชพระพุ ท ธชิ น สี ห์ อ ัน เป็ น
พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองเสมอ
ในระยะต่ อมานี้ เมื องพิ ษ ณุ โลกยังคมมี ความสําคัญ ยิ่งทางด้านยุท ธศาสตร์ โดยเป็ นศูน ย์
บัญชาการรบกับอาณาจักรล้านนา เช่ น ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชได้เสด็จไปประทับ
บัญชาการรบ ณ เมืองพิษณุ โลก 2 ครั้ง ได้ทาํ สงครามกับเชียงใหม่ และในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสื อ
เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปตีเมืองล้านช้างก็ได้เสด็จมาประทับ ณ เมืองพิษณุโลกด้วย (ปิ ยนาถ บุญนาค,
2523 : 171) นอกจากนี้ เมืองพิษณุ โลกยังมีบทบาทสําคัญเมื่อพม่ามาตีกรุ งศรี อยุธยาในคราวเสี ยกรุ ง
ครั้งที่ 2 กองทัพพิษณุโลกถูกเกณฑ์มาช่วยป้ องกันพระนครด้วย
เมืองพิษณุโลกสมัยธนบุรี ภายหลังการเสี ย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาให้ กับ พม่ าครั้ งที่ 2 ในปี พ.ศ.
2310 ทําให้บรรดาหัวเมืองที่มิได้ถูกพม่ารุ กรานต่างตั้งตัวเป็ นอิสระ ส่ วนเมืองเล็กเมืองน้อยต่างก็
ยอมอ่ อนน้อมอยู่ใต้อาํ นาจเมื องใหญ่ ผูท้ ี่ เป็ นเมื องต่ างก็ต้ งั ตนเป็ นเจ้าโดยหวังที่ จะครอบครอง
ประเทศต่ อ ไป ช่ ว งเวลานี้ ได้เกิ ด การก่ อ ตั้ง ชุ ม นุ ม ขึ้ น 5 ชุ ม นุ ม ด้ว ยกัน ที่ สํ าคัญ ๆ คื อ ชุ ม นุ ม
เจ้าพระยาพิษณุ โลก (เรื อง) ได้ต้ งั คนเป็ นใหญ่อยูท่ ี่เมืองพิษณุ โลก มีอาํ นาจปกครองเมืองต่าง ๆ ใน
เขตหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ ตั้งแต่เขตเมืองพิชยั (จังหวัดอุตรดิตถ์) ไปจนถึงเมืองนครสวรรค์ (พวงทอง
สุ ดประเสริ ฐ, 2526 : 37)
ทั้งนี้ เจ้าพระยาพิ ษ ณุ โลก (เรื อง) มี ความกําเริ บ มากโดยการสถาปนาตนเองเป็ นกษัตริ ย ์
ประกาศแต่งตั้งขุนนางอย่างกรุ งศรี อยุธยาทุกตําแหน่ งโดยไม่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อดํารงตําแหน่ งได้ 7 วัน ก็เป็ นโรคฝี ในลําคอถึงแก่พิราลัย พระอินทร์ อากรน้องชายเจ้าพระยา
พิษณุ โลก (เรื อง) ได้สถาปนาตนเองเป็ นเจ้าเมื องพิษณุ โลกแทน แต่ประชาชนไม่เคารพเลื่อมใส
ศรัทธา (พวงทอง สุ ดประเสริ ฐ,2536 : 37)
ส่ วนชุมนุมเจ้าพระฝาง (มหาเรื อน) หรื อพระสังฆราช ซึ่งเป็ นพระสังฆราชครองวัดศรี อโยธ
ยาอยู่ ณ กรุ งศรี อยุธยา เมื่อเสี ยกรุ งครั้งที่ 2 แล้ว เจ้าพระฝางได้ไปตั้งตนเป็ นใหญ่อยูท่ ี่เมืองสวางค
บุรี (เมืองฝาง) ใช้ชื่อว่า พระพากุลเถร มีประชาชนเคารพเลื่อมใสมาก จึงได้ต้ งั กองทัพไปตีเมือง
ต่างๆ และในปี พ.ศ. 2310 ได้ยกมาตีเมืองพิษณุโลกโดยล้อมเมืองอยู่ 7 วัน แต่ไม่สามารถตีเมือง
พิษณุโลกได้ จึงยกทัพกลับเมืองสวางคบุรี
ในที่สุดชุมนุมพระเจ้าตากสิ นสามารถตีเมืองพิษณุ โลกได้ และเสด็จยกทัพไปตีเมืองสวาง
บุรี (เมืองฝาง) และเมืองอาณาเขตได้ท้ งั หมด ซึ่ งเจ้าพระฝางได้หนี ออกจากเมืองและสู ญหายไป
หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงโปรดฯ เกล้าให้พระยายมราช (บุญมา) เป็ น “สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรีจึง
เสด็จพระราชดําเนิ นกลับมายังเมืองพิษณุ โลกกระทําการสมโภชพระมหาธาตุ พระพุทธชิ นราช
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และพระพุทธชินสี ห์...” (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวอ้างในพวงทอง สุ ดประเสริ ฐ, 2526
: 349)
ในปี พ.ศ. 2311 สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี (พระเจ้าตากสิ น) ได้ทรงปราบดาภิเษกเป็ นกษัตริ ย ์
ครองกรุ งธนบุรี ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 7” หรื อสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี
ในรัชสมัยของพระองค์ พม่าได้รับคําสั่งจากพระเจ้ามังระกษัตริ ยพ์ ม่าให้ยกทัพเข้ามาตีกรุ งธนบุรี
โดยยกทัพมาทางด้านแม่ละเมาเมืองตาก เพื่อจะตัดกําลังหัวเมืองเหนื อไม่ให้ยกทัพลงไปช่วยเหลือ
กรุ งธนบุรีได้ ระหว่างนั้นเจ้าพระยาจักรี (ทองด้วง) และเจ้าพระยาสุ รสี ห์ (บุญมา) ได้ยกกองทัพไป
ตั้งรับที่เมืองพิชยั และตั้งมัน่ รับกองทัพพม่าที่เมืองพิษณุ โลก เนื่ องจากพิษณุโลกมีชยั ภูมิเหมาะคือมี
แม่น้ าํ ไหลผ่าน สามารถใช้เรื อขึ้นล่องติดต่อกับหัวเมืองฝ่ ายใต้ได้สะดวก
อะแซหวุ่นกี้แม่ทพั ของพม่าได้ต้ งั ค่ายรายล้อมสองฟากฝั่งแม่น้ าํ ในการปะทะกันทั้ง 2 ฝ่ าย
ต่างผลัดกันรุ กผลัดกันถอย อะแซหวุ่นกี้เห็นว่าแม่ทพั ไทยมีความสามารถยิ่ง เนื่ องจากมีกาํ ลังพล
น้อยกว่าพม่ามาก แต่ยงั รักษาเมืองได้เป็ นเวลานานจึงได้นัดหยุดรบและขอดูตวั พระยาจักรี (ทอง
ด้วง) แม่ทพั ฝ่ ายไทย พระเจ้ากรุ งธนบุรี (พระเจ้าตากสิ น) ได้เสด็จยกทัพขึ้นมาตามลํานํ้าน่ าน เพื่อ
ช่วยเหลือพระยาจักรี (ทองด้วง) และเจ้าพระยาสุ รสี ห์ (บุญมา) ทรงบัญชาการรบด้วยพระองค์เอง แต่
ในระหว่างนี้ พม่าได้ยกกองทัพมาทางด่านสิ งขรตีเมืองกุยบุรีและเมืองปราณแตก ซึ่ งกําลัง มุ่งหน้า
เข้ า เมื อ งเพชรบุ รี เมื อ งราชบุ รี และเมื อ งนครชั ย ศรี เพื่ อ เข้ า กรุ งธนบุ รี อี ก ทางหนึ่ ง ทํ า ให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี (พระเจ้าตากสิ น) จําต้องยกกองทัพกลับกรุ งธนบุรี
สงครามระหว่างไทยกับพม่าครั้งนี้ เป็ นศึกยิง่ ใหญ่ในสมัยกรุ งธนบุรี เพราะอะแซหวุ่นกี้ยก
พลเข้ามาเป็ นจํานวนมาก ประกอบกับพิษณุ โลกถูกล้อมเป็ นเวลานานถึง 4 เดือน ทําให้เกิดการขาด
แคลนเสบียงอาหารขึ้น ในที่สุดเจ้าพระยาจักรี และพระยาสุ รสี ห์ก็ตดั สิ นใจทิ้งเมืองพิษณุ โลก อะ
แซหวุ่นกี้ จึงเข้าเมืองพิษณุ โลกได้และได้เผาทําลายบ้านเมืองพินาศสิ้ น มีเพียงวัดพระศรี รัตนมหา
วิหารเพียงแห่งเดียวที่ไม่เสี ยหาย เนื่องจากอะแซหวุน่ กี้ได้รับคําสัง่ ให้ยกกองทัพกลับ ทั้งนี้เพราะพระ
เจ้ามังระ พระมหากษัตริ ยพ์ ม่าได้เสด็จสวรรคต ในสมัยกรุ งธนบุรีน้ นั มีฐานะเป็ นเมืองเอกปกครอง
หัวเมืองฝ่ ายเหนือ
พิษณุโลกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ หลัง สงครามอะแซหวุ่ น กี้ แล้ว สมเด็ จ เจ้า พระยามหา
กษัตริ ยศ์ ึ ก (ทองด้วง) ซึ่ งเคยดํารงตําแหน่ งเจ้าพระยาจักรี ได้ทาํ พิธีปราบดาภิ เษกขึ้นเป็ นกษัตริ ย ์
ทรงพระนามว่า “พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก” แห่งราชวงศ์จกั รี ทรงโปรดฯ เกล้าให้ยา้ ยเมืองหลวงจาก
กรุ งธนบุ รี มาตั้ ง “กรุ งเทพมหานคร” หรื อกรุ งรั ต นโกสิ นทร์ ข้ ึ น ในช่ ว งนี้ พระเจ้ า ปดุ ง
พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งพม่าได้ยกทัพมาตีกรุ งเทพมหานคร หรื อที่เรี ยกกันว่าสงครามเก้าทัพ แต่สมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลก (ทองด้วง) และกรมพระราชวงบวรสถานมงคล (บุ ญ มา) ซึ่ งเดิ มดํารง
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ตําแหน่ งเจ้าพระยาสุ รสี ห์ได้ยกกองทัพเข้าตีพม่าแตกพ่ายไป ประกอบกับระยะหลังพม่ามีปัญหา
ภายในประเทศจึงไม่ยกกองทัพมารุ กรานไทยอีก
หลังสงครามเก้าทัพแล้ว เมืองพิษณุ โลกก็ยงั เป็ นเมืองเอกเป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองหัว
เมืองฝ่ ายเหนืออยูแ่ ต่ได้ลดบทบาททางด้านการทหารลง เนื่องจากสงครามระหว่างไทยกับพม่ายุติลง
ทั้งนี้ เพราะอังกฤษได้พม่าเป็ นเมื องขึ้นแล้วแต่เมืองพิษณุ โลกก็ยงั มีความสําคัญทางด้านการเมื อง
การปกครอง เศรษฐกิจ การศาสนา และการคมนาคมแทน ดังปรากฏว่ามีพระมหากษัตริ ยร์ าชวงศ์
จักรี ได้เสด็จไปนมัสการพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสี ห์โดยมีงานสมโภชอยูเ่ สมอ
ในรั ช สมัย รั ช กาลที่ 3 พระบาทสมเด็ จ พระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หั ว ทรงโปรดฯ เกล้า ให้ ก รม
พระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพอันเชิญพระพุทธชินสี ห์ มาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถ วัดบวร
นิเวศ กรุ งเทพมหานคร ส่ วนพระศรี ศาสดานั้น เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างได้อญั เชิญไปไว้ที่วดั บาง
อ้อยช้างก่อน ครั้นในรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ เกล้าอัญเชิ ญไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดบวร
นิเวศ กรุ งเทพมหานคร
ในรั ช สมัย รั ช กาลที่ 4 พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หั ว รั ช กาลที่ 4 เสด็ จ เมื อ ง
พิษณุ โลกโดยเรื อยนต์พระที่นั่งอัครราชบวรเดช เสด็จมานมัสการพระพุทธชิ นราช ทรงเปลื้อง
กําไลหยกจากพระกรสวมนิ้ วพระหัตถ์พ ระพุทธชิ นราช และบูชาด้วยบายศรี ป้ ั นด้วยรักปิ ดทอง
สําหรับ 1 ปิ ดเงินสําหรับ 1 ต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่ องสักการะตามสมควร ทั้งนี้ พระองค์ได้
เสร็ จประพาสหัวเมืองเหนื ออาทิเช่น เมืองสวรรคโลก สุ โขทัย เมืองฝาง และเมืองกําแพงเพชร
ทรงศึกษาและรวบรวมโบราณวัตถุสาํ คัญๆ ที่มีอยูใ่ นเมืองพิษณุโลก สวรรคโลก สุ โขทัย เมืองฝาง
และเมืองกําแพงเพชรลงไปศึกษาที่วดั บวรนิ เวศ กรุ งเทพมหานคร (พวงทอง สุ ดประเสริ ฐ, 2526 :
41)
ในรั ชสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสเลียบ
มณฑลฝ่ ายเหนื อ เสด็ จ มานัส การพระพุ ท ธชิ น ราชทรงปิ ดทองพระพุ ท ธชิ น ราช ถวายเครื่ อ ง
สักการะตามพระราชประเพณี นอกจากพระองค์ได้เสด็จประทับที่เมืองพิษณุ โลก ทรงประกอบพิธี
เททองหล่อพระพุทธชิ นราชจําลองไปเป็ นประธาน ณ วัดเบญจมบพิตร กรุ งเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2444
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อครั้งทรงดํารงพระยศเป็ น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช ทรงพระราชนิ พนธ์หนังสื อลิลิตพายัพ โดยใช้พระนามแฝงว่าหนาน
แก้วเมื องบู รพ์ ซึ่ งถื อเป็ นพระราชนิ พ นธ์ที่ ก ล่ าวถึ ง พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 และข้าราชบริ พารเสด็จนมัสการพระพุทธชิ นราช ในปี พ.ศ. 2454 ทรงเสด็จประพาส
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เมื องพิ ษ ณุ โลกนมัส การองค์พ ระพุท ธชิ น ราช เวียนเที ยน สวดมนต์ส มโภชพระพุท ธชิ น ราช มี
มหรสพสมโภชแล้วเสด็จไปบวงสรวงสังเวยเทพารักษ์ที่ศาลวังจันทน์ตามพระราชประเพณี
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางรําไพพรรณี พระบรม
ราชินี ได้เสด็จเลียบมณฑลฝ่ ายเหนือเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2469 โดยขบวนรถไฟพระที่นงั่ เสด็จ
มานมัสการพระพุทธชินราช ถวายเครื่ องสักการะตามพระราชประเพณี ทรงเสด็จทอดพระเนตร
บริ เวณวัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร แล้วให้มีมหรสพสมโภช ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2469
เสด็จทําพิธีเปิ ดโรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม (วิทยาลัยพิบูลสงครามพิษณุโลก) บริ เวณวังจันทน์ ทั้ง
ยังเสด็จทอดพระเนตรสหกรณ์วดั จันทร์ พิษณุโลกอีกด้วย
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนิ น
พร้ อ มกับ สมเด็จ พระบรมราชิ นี น าถมาที่ พิ ษ ณุ โ ลก เมื่ อ วัน ที่ 27 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2501 ทรง
นมัสการพระพุทธชินราชและทรงทําพิธีเปิ ดศาลากลางจังหวัดพิษณุ โลก และทรงเสด็จมานมัสการ
พระพุทธชิ นราชและทรงทําพระราชพิธีสักการะพระพุทธชินราชตามพระราชประเพณี (สุ ภาภรณ์
สงวนให้, 2535: 88)
อาจกล่ าวได้ว่ าเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้น มี ฐ านะเป็ นหั ว เมื อ งเอก
ปกครองหัวเมืองเหนือ เป็ นเมืองยุทธศาสตร์ในการทําสงครามเก้าทัพ หลังจากนั้นเมืองพิษณุโลกก็
ลดบทบาทในการทําสงครามลงตามลําดับ แต่ท้ งั นี้ เมืองพิษณุ โลกก็ยงั มีความสําคัญในปั จจุบนั ซึ่ ง
นั บ ว่ า พิ ษ ณุ โลกเป็ นศู น ย์ก ลางการเมื อ ง การคมนาคม การสื่ อ สารโทรคมนาคม การศึ ก ษา
ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
พิษณุ โลกตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม ฉบับที่ 1 เป็ นต้นมา จังหวัดพิษณุ โลกได้
ถูกกําหนดให้เป็ นเมืองหลักของภาคเหนือตอนล่าง ทําให้เมืองพิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม การ
สื่ อสาร การพาณิ ชยกรรม การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ฉะนั้นจังหวัดพิษณุ โลกจึงได้รับ
การพัฒนาการด้านสาธารณูปโภค คือ การไฟฟ้ า การประปา การโทรศัพท์ การโทรคมนาคม
นอกจากนี้ พิ ษ ณุ โลกยังมี ถ นนสายเอเชี ย 2 สาย ซึ่ งจะเชื่ อ มกับ ประเทศ 4 ประเทศ คื อ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนจีนประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ประเทศมาเลเซี ย และประเทศสิ งคโปร์ โดยมีถนนสายเอเชี ยสายที่ 1 จากประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนจีนที่คุนหมิง ผ่านประเทศไทยที่อาํ เภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย ผ่าน
จังหวัดพิษณุ โลก ผ่านกรุ งเทพมหานคร ผ่านจังหวัดสงขลา ที่อาํ เภอสะเดา ผ่านประเทศมาเลเซี ย
และสิ้ นสุ ดที่สิงคโปร์
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ส่ วนอี กสายหนึ่ ง คื อ ถนนสายเอเชี ยสายที่ 2 จากประเทศสังคมนิ ยมสหภาพเมี ยนม่ า
(พม่า) ผ่านประเทศไทยที่ อาํ เภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านจังหวัดสุ โขทัย ผ่านจังหวัดพิษณุ โลก
ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านจังหวัดขอนแก่น ผ่านจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผ่านจังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวที่แขวงสุ วรรณเขตเข้าสู่ ประเทศเวียดนามและสิ้ นสุ ดที่เมือง
ดานัง (เส้นทางสองนี้จะเชื่อมทะเลจีนใต้กบั มหาสมุทรอินเดียใต้)
ความสําคัญของเส้นทางสองสายนี้ กบั พิษณุ โลก คือ พิษณุโลกจะกลายเป็ นสี่ แยกอินโดจีน
หรื อเป็ นประตูสู่ อินโดจีน ในที่สุดพิษณุ โลกในอนาคตนอกจากจะมีความสําคัญจังหวัดหนึ่ งแล้ว
ทั้งนี้ พิ ษ ณุ โ ลกจะต้อ งมี ศ ัก ยภาพที่ ดี ในทุ ก ๆ ด้าน เพื่ อ พร้ อ มที่ จ ะเป็ นศู น ย์ก ลางในการพัฒ นา
ภาคเหนื อตอนล่าง ตลอดจนศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศต่างๆ ที่ อยู่ในคาบสมุทรอินโดจี น
ตอนบนได้
อาจกล่าวได้วา่ ในปั จจุบนั พิษณุ โลกถือว่าเป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญมากเป็ นเมืองหลักและ
เป็ นศูนย์กลางของความเจริ ญในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งนี้ เพราะพิษณุ โลกมี
สถานศึ ก ษาซึ่ งมี เป็ นจํานวนมากและมี ค วามหลากหลายในการเลื อ กศึ ก ษาเล่ า เรี ย น อาทิ เช่ น
มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตพิษณุ โลก)
วิทยาลัยอาชี วศึกษา วิทยาลัยเทคนิ คพิษณุ โลก เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นแหล่งรวบรวมและสร้างสรรค์
และการพัฒนาวิชาการความรู ้ต่างๆ ไปพร้อมกับการดํารงรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุ โลกเป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ มานานหลายชัว่ อายุคน
เมื องเดิ มพิษณุ โลกเป็ นเมืองเก่ าสมัยขอม อยู่ห่างจากที่ ต้ งั ตัวเมื องปั จจุ บนั ลงไปทางใต้ประมาณ 5
กม. เรี ยกว่า “เมืองสองแคว” เพราะเมืองนี้ ต้ งั อยู่ระหว่างแม่น้ าํ น่ านและแม่น้ าํ แควน้อย แต่ปัจจุบนั
แม่น้ าํ แควน้อยเปลี่ยนเส้นทางเดินออกห่ างไปประมาณ 10 กม. ที่ต้ งั เมืองสองแควเก่าในปั จจุบนั คือ
บริ เวณวัดจุฬามณี ซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่ของพิษณุโลกในสมัยสุ โขทัยครั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท
ได้โปรดฯ ให้ยา้ ยเมืองสองแควมาตั้งอยู่ ณ ตัวเมืองในปั จจุบนั เมื่อประมาณปี พ.ศ.1900 แต่ยงั คง
เรี ยกว่าเมืองสองแควเรื่ อยมา โดยให้ พระไสลือไทราชโอรสมาครองเมืองในฐานะเมืองลูกหลวง
ต่ อ มาในสมัย อยุธ ยา เมื อ งสองแควเปลี่ ย นชื่ อ เป็ นเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก และทวี ค วามสํ า คัญ มาก
เพราะโดยลักษณะที่ต้ งั เมืองนั้นพิษณุ โลก อยูก่ ่ ึงกลางระหว่ากรุ งศรี อยุธยาและอาณาจักรฝ่ าย
เหนื อ ต่อมาในสมัยอยุธยา เมืองสองแควเปลี่ยนชื่อเป็ นเมืองพิษณุ โลก และทวีความสําคัญมาก
เพราะโดยลักษณะที่ต้ งั เมืองนั้นพิษณุโลก อยูก่ ่ ึงกลางระหว่ากรุ งศรี อยุธยาและอาณาจักรฝ่ ายเหนือ
ในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ พิ ษ ณุ โ ลกยัง คงเป็ นเมื อ งเอก ขึ้ นตรงต่ อ กรุ ง เทพฯ ในปี พ.ศ. 2437
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โปรดฯ ให้ ย กฐานะเมื อ งพิ ษ ณุ โลกขึ้ นเป็ น
มณฑล เรี ยกว่ามณฑลพิษณุ โลก ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว พิษณุ โลกจึงมี

47

ฐานะ เป็ นจังหวัดมาจนถึงปั จจุบนั พิษณุ โลกเป็ นเมืองที่ มีความงามในด้านทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่
มากมายบนทางหลวงพิษณุ โลก – หล่มสัก จึงเป็ นเมืองน่ าเที่ ยวทั้งด้านการชมโบราณสถานและ
ความงามของธรรมชาติ
ความสํ าคัญเชิงสั งคมและเศรษฐกิจ
คณะนักวิจยั เพื่อการจัดทําแผนการจัดการอนุ รักษ์และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมเมืองเก่า
พิษณุ โลก ได้แบ่งประเด็นวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเมืองไว้ 9 ประเด็น คือ ประปา
ไฟฟ้ า การคมนาคม ไปรษณี ยโ์ ทรเลข ความปลอดภัยในทรั พ ย์สิน สาธารณสุ ข การเงิ น การ
ธนาคาร ระบบบําบัดนํ้าเสี ย และระบบกําจัดขยะ
1. ประปา จังหวัดเมื องพิษณุ โลก ประกอบกิ จการประปา โดยมีหน่ วยสู บนํ้าและ
กรองนํ้าจํานวน 2 แห่ ง คือ หน่วยสู บนํ้าประปาวัดใหม่ และหน่วยสู บนํ้าประปาวัดโพธิญาณ โดยมี
ความสามารถใสการผลิตนํ้าประปา 1,570 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง ขณะที่ความต้องการใช้น้ าํ ประปา
ของประชาชนมีประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง การที่กาํ ลังการผลิต และปริ มาณการใช้น้ าํ
ใกล้เคียงกัน ทําให้น้ าํ มีเวลาพักตัวในถังนํ้าใสน้อย ปัจจุบนั จึงเกิดปั ญหานํ้าตกตะกอนไม่ทนั การให้
การบริ การนํ้าประปาในเขตจังหวัดเมืองพิษณุ โลก ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้บริ การ 18,563 ราย โดยแบ่งเป็ น
ผูใ้ ช้น้ าํ ในเขต 16,495 ราย ผูใ้ ช้น้ าํ นอกเขต 2,068 ราย อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า มี
นํ้าประปาที่จ่ายเพื่อการสาธารณะและรั่วไหลในเขตจังหวัดเมืองปี ละ 0.39 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
2. ไฟฟ้ า
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคจัง หวัด พิ ษ ณุ โลก มี ก ระแสไฟฟ้ าสํ า หรั บ
ให้บริ การในเขตจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 1 ล้านยูนิต/ชัว่ โมง ในปี พ.ศ. 2536 ที่ผา่ นมาให้บริ การแก่
ประชาชนและธุ รกิจ รวม 225.3 ล้านยูนิต สถานที่ราชการ 35.5 ล้านยูนิต และอื่นๆ 6.5 ล้านยูนิต
โดยมี จาํ นวนผูใ้ ช้ไฟฟ้ า 85,114 รายในเขตเมื องสามารถให้บริ การได้ครบ 100% (การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค 2536)
3. การคมนาคม ตลอดระยะทางที่ เส้น ทางรถไฟสายเหนื อผ่านจังหวัดพิ ษ ณุ โลก 3
อําเภอ มีสถานี รถไฟรองรับผูโ้ ดยสาร และสิ นค้าทั้งสิ้ น 11 สถานี สถานี พิษณุ โลกที่ต้ งั อยู่ในเขต
เมืองพิษณุ โลกนั้น ในปี พ.ศ. 2536 มีผโู ้ ดยสารเดินทางทั้งไปและกลับจํานวน 1,168,773 คน สิ นค้า
บรรทุก 2,649,140 เมตริ กตัน ทั้งนี้สถานีบึงพระมีปริ มาณสิ นค้าบรรทุกมากที่สุด คือ 1,356,488,880
เมตริ กตัน (กองจัดการเดินรถเขต 3 การรถไฟแห่ งประเทศไทย) ทั้งนี้ เพราะสถานี บึงพระเป็ นสถานี
ส่ งนํ้ามันดิ บที่ขนส่ งมาจากอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ทางด้านจํานวนยานยนต์ที่จด
ทะเบียนตาม พระราชบัญญัติขนส่ งทางบกจํานวน 11,293 คน แบ่งเป็ น รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล 2,961
คัน รถจักรยานยนต์ 7,993 คัน และรถอื่นๆ อีก 329 คัน (สํานักงานขนส่ งจังหวัดพิษณุโลก)

48

การคมนาคมทางอากาศนั้นบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทําการบินประจําจาก
จังหวัด พิ ษ ณุ โลกไปยังจังหวัด ต่ างๆ ดังนี้ กรุ งเทพฯ-พิ ษ ณุ โลก และกลับ สัป ดาห์ ละ 18 เที่ ยว
กรุ งเทพฯ-พิษณุ โลก-ลําปางและกลับ สัปดาห์ละ 4 วัน ๆ ละ 1 เที่ยว พิษณุ โลก-น่าน-เชียงใหม่ และ
กลับ สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 1 เที่ยว พิษณุ โลก-ตาก-แม่สอด-เชียงใหม่ และกลับ สัปดาห์ละ 4 วัน ๆ
ละ 1 เที่ยว พิษณุโลก-เลย และกลับ สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 1 เที่ยว พิษณุโลก-ลําปาง และกลับ ทํา
การบินทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว จํานวนเที่ยวบินประจําของปี พ.ศ. 2536 ขึ้นลง รวม 3,246 เที่ยว เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2553 พบว่าการคมนาคมทางอากาศของจังหวัดพิษณุ โลกมีการขยายตัวน้อย
มาก คือบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทําการบินประจําร่ วมกับบริ ษทั นกแอร์ จํากัด ทําการบิน
เพียง กรุ งเทพฯ-พิษณุโลก ไปและกลับ สัปดาห์ละ 14 เที่ยว เท่านั้น
4. ไปรษณี ยโ์ ทรเลขและโทรศัพท์ ไปรษณี ยโ์ ทรเลขฯ เป็ นบริ การสาธารณะที่สาํ คัญต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง จังหวัดพิษณุ โลกมีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขจํานวน 15 แห่ ง ในเขต
จังหวัดเมืองพิษณุ โลก มีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข 2 แห่ ง คือ ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขพิษณุ โลก
และที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขอรัญญิก (การสื่ อสารแห่ งประเทศไทย) ด้านโทรศัพท์น้ นั ระหว่างปี
พ.ศ. 2531-2536 ชุ มสายโทรศัพท์ในจังหวัดพิษณุ โลกได้ขยายตัวเพิ่มเกื อบเท่าตัว โดยเพิ่มจาก 7
ชุมสายเป็ น 12 ชุมสาย สามารถให้บริ การได้ถึง 15,328 เลขหมาย สําหรับหมายเลขผูเ้ ช่าโทรศัพท์
แบ่งเป็ นเพื่อธุ รกิจ 2,992 เลขหมาย บ้าน 7,982 เลขหมาย สาธารณะ 231 เลขหมาย ส่ วนราชการ
985 เลขหมายและทศท. 196 เลขหมายและปี พ.ศ. 2551 ได้ขยายเพิ่มอีกกว่า 7,000 เลขหมาย (กอง
เศรษฐกิจและสถิติ องค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย)
5. ความปลอดภัยในทรัพย์สิน จังหวัดเมืองพิษณุ โลกมีที่ทาํ การป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตั้งอยูถ่ นนบรมไตรโลกนารถ โดยมีอตั รากําลังงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวม
98 คน และอุปกรณ์ในการดับเพลิงที่สาํ คัญประกอบด้วยท่อธารดับเพลิง 163 ท่อ รถยนต์ดบั เพลิง
จํานวน 12 คัน รถยนต์บรรทุกนํ้า 4 คัน เรื อยนต์ดบั เพลิง 3 เครื่ องและรถดับเพลิงชนิ ดบันไดเลื่อน
อัตโนมัติ 1 คัน ซึ่งสามารถยืดตัวได้ถึงตึก 7 ชั้น แต่สามารถฉีดนํ้าได้ถึงชั้น 10 หรื ออาจมากกว่าทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ความดันของนํ้า สถิติการเกิ ดเพลิงไหม้ในเขตจังหวัด พ.ศ. 2536 จํานวน 42 ครั้ง มูลค่า
เสี ยหาย 2,962,000 บาท
ในเรื่ องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดพิษณุ โลก มีอตั รากําลังตํารวจ
รวมทั้งจังหวัด 1,443 นาย สถานี ตาํ รวจ 14 แห่ ง โดยที่ สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอเมื องพิษณุ โลกมี
อัตรากําลัง 346 นาย จํานวนป้ อมในเขตจังหวัดมี 5 แห่ง ในเขตจังหวัดมีสายตรวจเดินเท้าออกตรวจ
วันละ 4 สาย ๆ ละ 2 นาย สายตรวจรถจักรยานยนต์ออกตรวจ 3 ผลัดต่อ 1 วัน ผลัดละ 17 คน สาย
ตรวจตําบลจัดออกตรวจ 4 ตําบล ใช้กาํ ลังตํารวจ 3-5 นาย
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6. สาธารณสุ ข ด้านสาธารณสุ ขภายในจังหวัดพิษณุ โลก มีสถานบริ การสาธารณสุ ข
17 แห่ ง จํานวน 1,566 เตี ย ง จํานวนแพทย์ ทัน ตแพทย์ และพยาบาล 150 , 25 และ 784 คน
ตามลําดับ ซึ่ง ปี พ.ศ. 2536 มีจาํ นวนผูป้ ่ วย 925,458 ราย (สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิษณุโลก)
7. การเงิ น การธนาคาร ภายในเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกมี ส ถิ ติ เงิ น ฝาก 10,728.4 ล้านบาท
สิ น เชื่ อ 8,783 ล้านบาท โดยมี ธ นาคารพาณิ ช ย์ 25 สาขา ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรให้สินเชื่อแก่เกสรกร 709.16 ล้านบาท มีธนาคารออมสิ น 8 สาขารวมถึงสถาบันการเงิน
ต่างๆ อาทิ สหกรณ์ จาํ นวน 78 แห่ ง แบ่งเป็ นสหกรณ์ การเกษตร 59 แห่ ง สหกรณ์ ร้านค้า 3 แห่ ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ 13 แห่ง และสหกรณ์อื่นๆ 3 แห่ ง ซึ่งเพียงพอแก่การให้บริ การประชาชน
8. ระบบระบายนํ้า การที่เมืองพิษณุโลกถูกกําหนดให้เป็ นเมืองหลัก ศูนย์กลางความ
เจริ ญในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทําให้เมืองพิษณุโลกมีอตั ราการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ปัญหา
สิ่ งแวดล้อมเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหานํ้าทิ้งและขยะมูลฝอยจากชุมชน และอุตสาหกรรม จึงทวีความ
รุ นแรงเพิ่มขึ้น ในประเด็นของนํ้าเสี ยนั้น ส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมของเมืองอย่างมาก ทั้งนี้การทิ้ง
ระบบนํ้าเสี ยลงสู่แม่น้ าํ น่านเหนือจุดสูบนํ้าดิบของโรงกรองนํ้าประปาเก่าทําให้คุณภาพนํ้าที่ใช้ใน
การบริ โภคลดลง
แหล่งนํ้าเสี ยของเมืองพิษณุ โลก ส่ วนมากเกิดจากชุมชนเมืองที่ต้ งั อยู่บนสองฝั่งแม่น้ าํ
น่าน กล่าวคือ พื้นที่เมืองฝั่งตะวันออก 13.05 ตารางกิโลเมตร และฝั่งตะวันตก 5.21 ตารางกิโลเมตร
แต่ได้มีการขยายเขตเมื องออกไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2530) เพิ่มจาก 18.26 ตาราง
กิ โลเมตรเป็ น 67.51 ตารางกิ โลเมตร และตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535-2539) ประกาศเพิ่ มเป็ น 107 ตารางกิ โลเมตร ทําให้แหล่ งที่ มาของนํ้าเสี ยมี ขอบข่าย
กว้างขวางขึ้นพอสรุ ปได้คือ
1) ที่พกั อาศัย การสํารวจของกองวิจยั สํานักผังเมือง ปี พ.ศ. 2551 ในเขตชุมชน
หนาแน่ น ตามเส้น ทางหมายเลข 12 พบว่า มี อาคารที่ พ กั อาศัยร้ อยละ 87.16 ของจํานวนอาคาร
ทั้งหมด มีจาํ นวนร้อยละ 43.00 ที่ระบายนํ้าทิ้งลงสู่ ท่อระบายนํ้าสาธารณะ ขณะที่ร้อยละ 46 และ
04.7 สาดทิ้งในบริ เวณบ้าน และระบายลงแม่น้ าํ น่านโดยตรงตามลําดับ
2) เขตพื้นที่พาณิ ชยกรรม นํ้าทิ้งจากอาคารพาณิ ชย์อนั ประกอบด้วยธุ รกิจโรงแรม
ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ และอื่น ๆ นั้นพบว่า อาคารพาณิ ชย์ร้อยละ 86.00 ระบายนํ้าลงสู่ท่อระบาย
นํ้าสาธารณะ มีเพียงร้อยละ 0.9 ที่ระบายสู่แม่น้ าํ น่านโดยตรง นอกจากนี้ยงั มีโรงพยาบาลและคลินิก
รวมถึงตลาดจังหวัด จํานวน 5 แห่งในเขตจังหวัดที่เป็ นแหล่งผลิตนํ้าเสี ยลงสู่แม่น้ าํ ลําคลอง
3) โรงงานอุ ต สาหกรรม ในเขตจัง หวัด หรื อ เขตเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก มี โ รงงาน
อุตสาหกรรมทั้งสิ้ น 278 โรงงาน ส่ วนมากเป็ นโรงงานขนาดเล็กประเภทซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรกล
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และเครื่ องยนต์โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยนํ้าทิ้งประกอบด้วยโรงงานผลิตอาหาร และแปรรู ปผัก
ผลไม้
4) สถานที่ ราชการ ศูนย์ราชการส่ วนใหญ่ ต้ งั อยู่บนฝั่ งตะวันตกของแม่น้ าํ น่ าน
ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่วา่ การอําเภอ ศาล พาณิ ชย์จงั หวัด ปศุสตั ว์จงั หวัด กองทัพภาคที่ 3 เป็ น
ต้น จํานวนนี้ เกือบทั้งหมดตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ น่าน สถานที่ราชการนับเป็ นแหล่งกําเนิ ดนํ้าเสี ยที่ไม่มี
ผลต่อปริ มาณนํ้าเสี ยรวม เนื่องจากนํ้าทิ้งที่เป็ นนํ้าโสโครกจะถูกระบายลงบ่อเกรอะ บ่อซึม ซึ่งเป็ น
ระบบระบายนํ้าบําบัดนํ้าเสี ยที่หน่วยราชการเหล่านั้นสร้างไว้
5) สถาบัน การศึ ก ษา กระจายอยู่ท ั่ว ไปแต่ มี อ ยู่ม ากทางฝั่ ง ตะวัน ออก ได้แ ก่
โรงเรี ยนอนุ บ าลเมื องพิ ษ ณุ โลก โรงเรี ยนเฉลิ ม ขวัญ สตรี วิท ยาลัย เทคนิ ค และมหาวิท ยาลัย
นเรศวร ส่ ว นทางฝั่ งตะวัน ตก ได้แ ก่ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิ บู ล สงคราม วิท ยาลัยอาชี ว ศึ ก ษา
โรงเรี ยนจ่านกร้อง และวิทยาลัยสารพัดช่าง เช่นเดียวกับสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาเหล่านี้มี
การระบายนํ้าทิ้ งลงบ่ อเกรอะ บ่ อซึ ม อี กทั้งมี สถาบัน การศึ ก ษาเพี ยง 2 แห่ ง คื อ มหาวิท ยาลัย
นเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเท่านั้นที่มีนิสิตนักศึกษาพักอาศัยภายในสถาบันจึง
ไม่ทาํ ให้สถาบันการศึกษาสร้างมลภาวะทางนํ้ามากเท่ากับส่ วนอื่น
6) ชุ มชนเรื อนแพแม่น้ าํ น่ าน เรื อนแพมีจาํ นวน 259 แพ เป็ นแพที่อยู่อาศัย 255
แพ และแพประกอบอาหารร้ านค้า 4 แพ แพเหล่ านี้ ได้ทิ้ งนํ้าเสี ย และสิ่ งปฏิ กูล ลงสู่ แ ม่ น้ ําน่ าน
โดยตรง (กองอนามัยและสิ่ งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก , 2551)
การระบายนํ้าเสี ยของจังหวัดพิษณุ โลกปั จจุบนั ใช้โครงข่ายเดี ยวกับระบบระบาย
นํ้าฝน ซึ่ งเป็ นท่อระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คูระบายนํ้าข้างถนน คูคลอง และที่ลุ่มธรรมชาติ
โดยมีแหล่งรับนํ้าเสี ยที่สาํ คัญ คือ
1. แม่ น้ ําน่ าน จะรองรั บ นํ้าเสี ย จากท่ อ ระบายนํ้าของจังหวัด ที่ อ ยู่ร ะหว่ างฝั่ ง
ตะวันตกของทางรถไฟสายเหนือแม่น้ าํ น่านและชุมชนฝั่งตะวันตกบางส่ วน
2. คูน้ าํ ริ มทางรถไฟ รับนํ้าเสี ยจากชุมชนบนพื้นที่ยอ่ ยสองข้างทางรถไฟ
3. คลองโคกช้าง รับนํ้าเสี ยจากชุมชนที่อยูท่ างฝั่งตะวันออกของทางรถไฟ โดยนํ้า
เสี ยจะระบายลงสู่ ขา้ งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 แล้วระบายต่อไปคลองโคกช้าง
4. ทุ่ งทะเลแก้ว รับนํ้าเสี ยจากพื้นที่ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ น่ าน ซึ่ งมี ประชากร
หนาแน่น และไม่มีระบบระบายนํ้าข้างถนน นํ้าเสี ยจะไหลลงสู่ที่ต่าํ และมีทิศทางไปยังทุ่งทะเลแก้ว
ท่ อ ระบายนํ้ าที่ มี อ ยู่ ใ นเขตจั ง หวัด ทั้ งโครงข่ า ยยาว 42,552 เมตร แบ่ ง เป็ นขนาด
เส้น ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 2,858 เมตร , 0.50 เมตร ยาว 180 เมตร, 0.60 เมตร ยาว 26,918
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เมตร, 0.80 เมตร ยาว 1,350 เมตร , 1.00 เมตร ยาว 4,768 เมตร, 1.20 เมตร ยาว 4,250 เมตร และเป็ น
รางรู ปตัวยูและตัววี ยาว 5,228 เมตร
สําหรั บ การทําแผนบําบัด นํ้าเสี ย ของเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกนั้น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ล งวัน ที่ 14
มกราคม 2535 เห็นชอบให้ใช้ที่ดินราชพัสดุเป็ นที่ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสี ย โดยจังหวัดได้สาํ รวจ
ข้อมูลเพื่อเลือกตําแหน่ งที่ต้ งั เพื่อคัดเลือกที่ดินฝั่งตะวันออก 2 แห่ ง และฝั่งตะวันตก 1 แห่ ง ได้แก่
ที่ ดิน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรฐ ที่ ดิน บริ เวณสามแยกเรื อนแพ ที่ ดิน บริ เวณทุ่ งทะเลแก้ว ที่ ดิ น
บริ เวณบึงราชนก ที่ดินบริ เวณทุ่งโสกา คลองโคกช้าง และที่ดินบริ เวณบ้านดอน ตําบลวัดจันทร์
ผลการสํารวจพื้นที่เหมาะสมได้ 3 แห่ ง คือ พื้นที่รองรับนํ้าเสี ยฝั่งตะวันตก 1 แห่ ง คือ ทุ่งทะเลแก้ว
พื้นที่ 200 ไร่ พื้นที่ รองรับนํ้าเสี ยฝั่ งตะวันออก 2 แห่ ง คือ บึงราชนก พื้นที่ 300 ไร่ และค่ายเอกา
ทศรฐ พื้นที่ 300 ไร่
อย่างไรก็ตามในขั้น ตอนการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมของโยธาธิ การ
จังหวัดพิษณุ โลกได้มีการวิเคราะห์ ถึงความไม่เหมาะสมของพื้นที่ บึงราชนกเพื่อรองรับแผนการ
บําบัดนํ้าเสี ยของเมืองพิษณุ โลก เนื่ องจากแผนดังกล่าวมีความขัดแย้งกับแผนการพัฒนาบึงราชนก
ในการจัดทําเป็ นพื้นที่สีเขียวของเมืองเพื่อประโยชน์ในการนันทนาการ และเมื่อพิจารณาศักยภาพ
ด้านอื่นประกอบด้วยแล้ว จังหวัดเมืองพิษณุ โลกจึงได้ยกเลิกการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่บึงราชนก
เพื่อจัดทําโครงการบําบัดนํ้าเสี ยของเมือง
การจัดทําโครงการระบบบําบัดนํ้าเสี ยเมืองพิษณุ โลก ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ น 107.66 ล้านบาท
อัตราการลงทุ น เป็ นของรั ฐบาลร้ อยละ 70.49 และจังหวัดร้ อยละ 37.17 ดําเนิ น โครงการตั้งแต่ปี
2538-2541 โดยได้ทาํ การศึกษาและได้พ้นื ที่แห่งใหม่ คือ บึงอีเฒ่า ต.วังพิกลุ จ.พิษณุโลก
สําหรับชุมชนเรื อนแพจํานวน 219 แพนั้น จังหวัดพิษณุโลกได้มีคาํ สัง่ ที่ 2857/2534 ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ. 2534 ได้แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาความเป็ นไปได้ในการเคลื่อนย้ายเรื อนแพ และ
ค
ณ
ะ
ทํางานฯ ได้เสนอ 2 แนวทาง คือ
1. การแก้ ปัญหาระยะยาว คณะทํางานฯ ได้ทาํ การศึกษาหาพื้นที่รองรับการเคลื่อนย้ายเป็ น
ที่ ดินสาธารณะประโยชน์ริมคลองโคกช้าง ซึ่ งอยู่ในความดู แลขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ขนาดคลองกว้าง 200 เมตร โดยมีขอ้ เสนอให้ขดุ ลอกคลองแล้วนําดินไปถมพื้นที่ให้คลองกว้าง 90
เมตร ยาว 400 เมตร จะทําให้มีพ้ื น ที่ รองรั บ การเคลื่ อ นย้ายประมาณ 27.5 ไร่ ทั้งนี้ มี ข้ นั ตอนการ
ดําเนินการเคลื่อนย้ายดังนี้
1) แต่งตั้งคณะทํางาน สํารวจ ปั กแนว และวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินริ มคลอง
โคกช้าง โดยจังหวัดพิษณุโลก
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2) จัดทําแผนโครงการขุดลอกคลองโคกช้าง เพื่อนําดิ นมาปรับปรุ งคันคลองให้
เป็ นพื้นที่รองรับการเคลื่อนย้าย โดยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
3) จัดทําโครงการขออนุ มตั ิกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่ งชาติ พ.ศ. 2532 มาเป็ นที่ราษฎรเช่า
4) ขอความร่ วมมื อจากการเคหะแห่ งชาติ เพื่อออกแบบชุ มชนพร้อมสนับสนุ น
งบประมาณ ปรับปรุ งพื้นที่รองรับการเคลื่อนย้าย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5) ขอความร่ วมมือจากส่ วนราชการ เช่น กองทัพภาคที่ 3 กรมประชาสงเคราะห์
หน่วยงานเอกชนในการดําเนินการเคลื่อนย้าย
2. การแก้ ไขปัญหาระยะสั้ น การแก้ปัญหาระยะยาว จะต้องใช้เวลาที่ยาวนานจึงได้เสนอ
แผนการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ควบคู่ไปด้วย ดังนี้
1) การควบคุมจํานวนแพรวมถึงการต่อเติมแพ
2) การรักษาความสะอาด
3) การแก้ไขปัญหาการขับถ่ายของเสี ย โดยจัดทําส้วมเหล็กเรื อนแพ ขนาด 200
ลิตร
จัดทําแพกลาง รองรับสิ่ งปฏิกลู จํานวน 3 แพ และจัดหาเรื อดูดส้วมพร้อม
อุปกรณ์ยอ่ ย
สลายจํานวน 1 ลํา
4) การแก้ไขปั ญหานํ้าเสี ยจากแพประกอบกิจการค้าอาหาร
9. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
เมืองพิษณุ โลกมีประชากรอยู่หนาแน่ นถึง 4,317 คนต่อตารางกิ โลเมตร ประกอบกับการ
พัฒนาระบบสาธารณู ปโภครองรับการเจริ ญเติบโตในฐานะเมืองหลักของภูมิภาค ทําให้มีปริ มาณ
ขยะมู ล ฝอยเป็ นจํานวนมากทั้ง นี้ จากการสํา รวจของบริ ษ ัท วิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษา Sinclair Knight &
Partners and Pal Consultance มีการทิ้งขยะตลอดปี ถึงปี ละ 17,900 ตัน โดยตัวเลขนี้ เป็ นการสํารวจ
เมื่อปี 2532 ปริ มาณขยะในแต่ละปี จะแปรผันตามฤดูกาลซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ฤดู คือ ฤดูที่ผลไม้มาก
(มิถุนายน-ตุลาคม) และฤดูผลไม้น้อย (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) มีปริ มาณขยะที่ประชาชนในเขต
เมืองทิ้งเฉลี่ย 1.22 และ 1.02 กิโลกรัมต่อวัน ตามลําดับ
รายงานของสถาบัน วิ จ ัย สภาวะแวดล้อ ม จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย (2535) เพื่ อ จัด ทํา
โครงการเก็บข้อมูลสนับสนุนการจัดตั้งโครงการกําจัดขยะนําร่ อง มีความสอดคล้องกับรายงานของ
บริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษา Sinclair Knight & Partners and Pal Consultance (1990) คือ ขยะในเขตเมือง
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พิ ษ ณุ โลกส่ ว นใหญ่ เป็ นเศษอาหาร ผลไม้และใบไม้ โดยความหนาแน่ น ของขยะเท่ ากับ 295
กิ โลกรั มต่ อลู ก บาศก์เมตร ความชื้ น ร้ อยละ 68 ความร้ อนของขยะแห้ ง 3,744 แคลลอรี่ ต่อกรั ม
ปริ มาณเถ้าร้อยละ 32 และปริ มาณสารที่ไหม้ไฟได้ร้อยละ 93.85
สําหรับแหล่งกําเนิ ดขยะที่สาํ คัญของเมืองพิษณุ โลกบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษา Sinclair Knight
& Partners and Pal Consultance (1990) ระบุว่า ประกอบด้วย โรงแรมทั้งโรงแรมชั้นหนึ่ งและชั้น
สอง ตลาดจังหวัดซึ่ งมีอยูจ่ าํ นวน 5 แห่ ง โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 5 แห่ ง และ
สถานศึ ก ษา และการสํารวจของคณะนัก วิจยั พบว่า แหล่ งกําเนิ ดขยะที่ สําคัญ นอกจากที่ ก ล่ าว
มาแล้ว ยังพบว่ามีห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม และหมู่บา้ นจัดสรร เป็ น
แหล่งกําเนิ ดขยะที่สําคัญ ทั้งนี้ รวมถึงบริ เวณที่มีการก่อสร้างในเขตเมืองด้วย สถาบันวิจยั สภาวะ
แวดล้อม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2536) ได้ทาํ การคาดการณ์ ว่าเมืองพิษณุ โลกจะมีปริ มาณขยะ
เพิ่มขึ้นจาก 49.04 ตันต่อปี เป็ น 57.88 , 65.80 , 74.55 และ 82.58 ตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2539,2544,2549
และ 2554 ตามลําดับ (ซึ่ งตัวเลขนี้ นอ้ ยกว่าการสํารวจของบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษา Sinclair Knight &
Partners and Pal Consultance เล็กน้อย)
จังหวัด เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกได้ว างแผนระบบการเก็ บ ขนขยะไว้ 13 ย่าน โดยพิ จ ารณาจาก
ความสามารถในการเข้าถึงของรถเก็บขยะและจํานวนรถเก็บขนขยะเป็ นปั จจัยสําคัญ ซึ่ งในแต่ละ
ย่านมีแหล่งกําเนิ ดขยะแตกต่างกัน ดังตาราง ซึ่ งจะพบว่า แหล่งกําเนิ ดขยะที่สําคัญ ประกอบด้วย
ร้ านอาหาร อุ ตสาหกรรม ตลาดจังหวัด โรงพยาบาล โรงแรม สถานศึ ก ษา บ้านจัดสรร
และสถานีขนส่ ง
กองอนามัยและสิ่ งแวดล้อม สํานักงานจังหวัดเมืองพิษณุโลก ได้จดั ทําแผนการรักษาความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย จังหวัดเมืองพิษณุ โลก พ.ศ. 2538 เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในด้านสุ ข ภาพอนามัยแก่ ป ระชาชนในเขตเมื องพิ ษ ณุ โลก 78,825 คน (ข้อมู ล 30
ธันวาคม 2553) โดยมีรถเก็บขนขยะจํานวน 14 คัน สามารถใช้การได้จาํ นวน 11 คัน ดังตารางที่ 3.10
และ 3.11 ซึ่ งโดยเฉลี่ ย แล้ว รถเก็บ ขนขยะจะวิ่งเพื่ อเก็บ ขนขยะ 2 เที่ ย ว คื อ เที่ ยวเช้า ออกเวลา
ประมาณ 04.00-05.00 น. เที่ยวบ่ายออกเวลาประมาณ 15.00-16.00 น. และในเขตชุมชนหนาแน่นจะ
มีรถขนเก็บขยะวิ่งเพิ่มเป็ นเที่ยวที่สามเวลาประมาณ 18.00-19.00 น. จํานวน 4 คัน ดังตารางที่ 3.11
ซึ่ งทั้งหมดสามารถเก็บ ขนขยะได้เฉลี่ ย คัน ละ 5,963.8 กิ โลกรั ม ในสองเที่ ยวกลางวัน 6,542.3
กิโลกรัมในเที่ยวกลางคืน
ราวปี พ.ศ. 2514 จังหวัดเมืองพิษณุ โลกได้นําขยะไปกําจัดในบริ เวณบ้านดอน ตําบลวัด
จันทน์ อําเภอเมือง ซึ่ งเป็ นที่ดินของจังหวัดมีพ้ืนที่ 12 ไร่ ห่ างจากเมืองไปทางตะวันตกระยะทาง
ประมาณ 7 กิโลเมตร ดําเนิ นการเก็บกําจัดขยะด้วยวิธีกองแล้วเผากลางแจ้ง ส่ วนที่เผาไม่หมดก็ทาํ
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การฝังกองไว้ ซึ่ งเป็ นผลทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่ องจากมีกลิ่นรบกวน จนกระทัง่ ปี
พ.ศ. 2533 จังหวัดได้จดั หาพื้นที่บริ เวณด้านเหนื อของเขาสมอแคลง ตําบลเขาสมอแคลง อําเภอวัง
ทอง พื้นที่ 58 ไร่ อยูห่ ่ างจากเมืองพิษณุ โลกไปทางตะวันออก 16 กิโลเมตร กําจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ
ซึ่งต่อมาเกิดปัญหามลภาวะรบกวนประชาชน จึงได้ปิดการดําเนินการในบริ เวณนี้
เดื อนตุลาคม 2534 จังหวัดเมืองพิษณุ โลกได้นาํ ขยะไปกําจัดที่บา้ นดอน ตําบลวัดจันทน์
อําเภอเมืองอีกครั้ง โดยดําเนินการด้วยวิธีกอง และฝังในที่ลุ่ม บางส่ วนเผา แต่สภาพพื้นที่จาํ กัดซึ่งก่อ
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น กลิ่น แมลงวัน และนํ้าเสี ย จังหวัดจึงนําขยะไปฝังกลบชัว่ คราวบริ เวณ
หน้ากองช่ างพื้นที่ 4 ไร่ ซึ่ งตั้งอยู่เหนื อเขตจังหวัดข้างวัดโพธิ ญาณ จากนั้นได้รับความร่ วมมือจาก
เอกชนรับเหมาจ้างในการขุดบ่อพักขยะซึ่ งมีท้ งั ฝังกลบและกองเผา โดยกลับมาจัดการ ณ บ้านดอน
ตําบลวัดจันทน์ อําเภอเมืองอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามมาตรการนี้ จะได้ใช้เป็ นการชัว่ คราวเท่านั้น
เพราะจังหวัดโดยการควบคุมของโครงการเมืองหลัก และกรมโยธาธิ การได้ดาํ เนิ นการโครงการ
ระบบกําจัดขยะที่ตาํ บลบึงกอก อําเภอบางระกํา
เมืองพิษณุ โลกประสบปั ญหาการกําจัดขยะ เนื่ องจากหาสถานที่กาํ จัดขยะที่ถาวรยังไม่ได้
โครงการเมืองหลักและสํานักงานจังหวัดเมืองพิษณุโลก จึงได้ดาํ เนินงานเพื่อจัดทําแผนการหาที่ ดิน
ที่เหมาะสมจัดสร้างระบบกําจัดขยะถาวรโดยใช้วิธีกลบฝังแทนการเทกองแล้วเผาด้วยงบ ประมาณ
38 ล้านบาท จัดซื้ อที่ดินที่ตาํ บลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก โดยมีระยะทางห่ างจาก
เมื องพิษ ณุ โลกออกไปทางใต้ 30.00 กิ โลเมตร ซึ่ งขณะนี้ ทางจังหวัดฯ ได้ด าํ เนิ นการจัดซื้ อที่ ดิ น
จํานวน 180-3-88 ไร่ และกําลังดําเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2538
สําหรับการกําจัดสิ่ งปฏิกูลนั้นจังหวัดเมืองพิษณุ โลกจัดการในเชิ งเศรษฐกิจทําให้มีรายได้
จากการจําหน่ ายผลพลอยได้ถึงปี ละ 48,000 บาทสิ่ งปฏิกูลจากบ้านเรื อนทางจังหวัดได้ให้สัมปทาน
แก่บริ ษทั เอกชนในการเหมาดูดแล้วนําไปใส่ บ่อหมักแบบไม่ใช้อากาศเป็ นเวลา 28 วัน หลังจากนั้น
เปิ ดลงสู่ บ่อตาก ประมาณ 15 วันแล้วขุดขึ้นมาตากบนลานตากประมาณ 2-3 วันจึงทุบย่อยแล้วบรรจุ
ชัง่ ออกจําหน่าย ทั้งนี้ มีสถานที่กาํ จัดสิ่ งปฏิกลู ที่มีผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจ จํานวน 1 แห่ ง ตั้งอยูบ่ น
ถนนพิ ษ ณุ โลก-บึ งพระ ห่ างจากตัว เมื อ ง 2 กิ โลเมตร ดําเนิ น การก่ อ สร้ างตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ด้ว ย
งบประมาณ 975,000 บาทประกอบด้วย บ่อหมักขนาด 6x6x0.7 เมตร จํานวน 28 บ่อ และบ่อตาม
ขนาด 4x12x0.5 เมตร จํานวน 14 บ่อ
ความสํ าคัญเชิงแหล่ งท่ องเทีย่ ว
จังหวัดพิษณุ โลกมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ โดยการท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจภายใต้การส่ งเสริ มของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ ตลอดจน
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่ๆได้แก่
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- แหล่ งท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ได้แ ก่ ภู เขา นํ้าตก แม่ น้ ํา/แก่ ง ภู มิ ป ระเทศเฉพาะ
รู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณี วิทยา นํ้าพุร้อน บ่อนํ้าร้อนธรรมชาติ อุทยานแห่ งชาติ ป่ าไม้
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อ่าง/เขื่อนเก็บกักนํ้าขนาดใหญ่ และอื่นๆ ขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ บ างแห่ งก็ เป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งประวัติ ศ าสตร์ แ ละแหล่ งท่ อ งเที่ ย วศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรม เช่ น อุ ท ยานแห่ ง ขาติ บ างแห่ ง เป็ นแหล่ ง รอยเท้าไดโนเสาร์ แหล่ งโบราณคดี ส มัย
ประวัติศาสตร์ ตํานานท้องถิ่น
- แหล่ งท่ อ งเที่ ย วประวัติ ศ าสตร์ ได้แ ก่ พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ แ ละอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงโบราณสถานที่สาํ คัญต่างๆ
- แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
ความเป็ นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน ชนเผ่าต่างๆ งานประเพณี วัฒนธรรมบางอย่างที่ยงั คงมีอยู่
เช่น การแต่งการ การบริ โภค วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ การปลูกสร้างบ้านเรื อน งานผลิตภัณฑ์
พื้นเมืองและอื่นๆ นอกจากนี้ ยงั มีงานประเพณี ตลาดนัดในชนบท ศูนย์วิจยั ทดลอง สถานที่พกั ผ่อน
รี สอร์ ท ไร่ นา เหมืองแร่ ซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ บางประเภทจัดตามฤดูกาล บางประเพณี ของ
ท้องถิ่น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละศาสนสถาน ได้แ ก่ วัด พระศรี รั ต นมหาธาตุ
วรมหาวิ ห าร วัด จุ ฬ ามณี วัด นางพญา ศาลสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช เนิ น อะแซหวุ่น กี้
พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้าน จ.ส.อ. ดร.ทวี บูรณะเขตต์
แหล่ งท่ องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ สวนรุ กขชาติสกุโณทยาน หรื อนํ้าตกวังนกแอ่น
นํ้าตกแก่งซอง นํ้าตกปอย นํ้าตกแก่งโสภา อุทยานแห่ งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่ งชาติสองแคว
ถํ้าผาท่าพล ถํ้าลอด ถํ้าเรื อ บึงราชนก เขื่อนนเรศวร
นอกจากนี้ จงั หวัดพิษณุ โลก ได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุ โลก
เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้มีการกระจายรายได้ให้แก่ทอ้ งถิ่นเพิ่มขึ้น ได้แก่
1. งานแข่งขันเรื อยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน
2. งานประเพณี ลอยกระทง
3. งานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก
4. ประเพณี สงกรานต์ มหกรรมอาหารและของที่ระลึก
ปัจจัยพืน้ ฐานด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การคมนาคมและขนส่ ง
จังหวัดพิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางด้านคมนาคมภาคเหนื อตอนล่าง โดยมีเส้นทางติดต่อกับ
จังหวัดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก 4 เส้นทาง คือ
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1. ทางรถไฟ มีขบวนรถโดยสารผ่าน ขึ้น-ล่อง จากกรุ งเทพฯ-เชี ยงใหม่ และเชี ยงใหม่กรุ งเทพฯ
2. ทางรถยนต์ มี ท างหลวงแผ่ น ดิ น ทางหลวงจัง หวัด และถนนสายต่ าง ๆ ช่ ว ยให้
ประชาชนสามารถเดินทางภายในอําเภอ และระหว่างจังหวัดได้สะดวก
3. ทางอากาศ มีท่าอากาศยานพาณิ ชย์ 1 แห่ง มีเส้นทางติดต่อกับ กรุ งเทพมหานคร
4. ทางนํ้า ใช้ได้ 2 สาย คือ แม่น้ าํ น่าน และแม่น้ าํ ยม แต่ใช้ได้เฉพาะหน้านํ้า เท่านั้น
ปัจจัยพืน้ ฐานด้ านการท่ องเทีย่ ว
1. จํานวนนักท่องเที่ยว
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดที่ทาํ การศึกษาปี พ.ศ. 25502553 มีความผันผวน อันเป็ นผลสื บเนื่ องมากจากปั ญหาโรคซาร์ ไข้หวัดนก และหวัด2009 ส่ งผล
ให้จาํ นวนผูม้ าเยีย่ มเยือนจากเดิมในจังหวัดในจังหวัดสําคัญเช่น สุ โขทัยโยรวมลดลง ขณะที่จงั หวัด
พิษณุโลกเป็ นศูนย์กลางการคมนามคมและการขนสงมีปริ มาณผูม้ าเยีย่ มเยือนในระดับเดิม ในขณะที่
จังหวัดกําแพงเพชรซึ่ งในอดี ตมี ผูม้ าเยี่ยมเยือนจํานวนไม่มากนักได้มีผูม้ าเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น อัน
เนื่ องมาจากการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒ นธรรม ตลอดจนการปรั บปรุ งแหล่ งท่ องเที่ ยวอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้จงั หวัด กําแพงเพชรมี
จํานวนผูม้ าเยีย่ มเยือนมากขึ้น
2. สถานการณ์การท่องเที่ยว
สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษา ในระหว่างปี พ.ศ. 2445-2552
อาจจะสรุ ปรวมโดยแบ่งออกเป็ นผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวไทยและผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวต่างประเทศ ดังนี้
2.1 ผูม้ าเยีย่ มเยือนที่เป็ นชาวไทย
- ภู มิลาํ เนาของผูม้ าเยี่ยมเยือน จากสถิ ติการท่ องเที่ ยวพื้น ที่ ศึกษา พบว่า
ภูมิลาํ เนาของผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่เดิ นทางมาจากภาคเหนื อ รองลงมาได้แก่ กรุ งเทพฯ
และภาคกลาง
- คุณลักษณะของผูเ้ ยี่ยมเยือน (เพศ อายุ อาชีพและรายได้) ผูม้ าเยีย่ มเยือน
ส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 15-24 ปี จากสถิติพบว่า กลุ่มอายุระหว่าง 25-34 ปี เป็ นกลุ่มใหญ่ที่สุด ส่ วน
อาชี พของผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่พบว่าเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้าและมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท
รองลงมาคือผูท้ ี่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ข้าราชการหรื อผูท้ าํ รัฐวิสาหกิจ ส่ วนรายได้ของผูม้ าเยีย่ มเยือน
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โดยสรุ ปคือ ส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง น้อยกว่า10,000 – 17,499 บาท ซึ่งได้วา่ เป็ นกลุ่มใหญ่ที่สุด
ประมาณ 70 % ของผูม้ าท่องเที่ยวทั้งหมด
- วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว ผูม้ าเยีย่ มเยือนส่ วนใหญ่เดินทาง
มาเพื่อท่องเที่ยวหรื อพักผ่อน รองลงมาคือมาทําธุระอื่นๆและทําธุรกิจตามลําดับ
- พาหนะที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทาง ส่ ว นใหญ่ เดิ น ทางมาโดยรถส่ วนตัว
รองลงมาคือเดินทางโดยรถโดยสาร และลําดับสุ ดท้ายคือเดินทางโดยรถไฟ
- คุณลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว (จํานวนครั้งที่เดินทางมาในรอบ 1
ปี , จํานวนผูร้ ่ วมเดินทาง, จํานวนจังหวัดในรอบการเดินทาง) ผูม้ าเยีย่ มเยือนส่ วนใหญ่เพิ่งเดินทางมา
ท่องเที่ยวครั้งแรก รองลงมาคือมาครั้งที่สอง และสามตามลําดับ ส่ วนอันดับที่ สี่ คือมาเที่ยวครั้ งที่
มากกว่าครั้งที่ 5 ส่ วนใหญ่ผมู ้ าเยี่ยมเยือนจะนิ ยมเดินทางมาพร้อมกัน 2 คน รองลงมาคือเดินทางมา
พร้อมกันมากกว่า 5 คน และในอันดับที่สามและสี่ ที่คอนข้างใกล้เคียงกันคือ นิ ยมเดินทางมาเพียง
ลําพังและเดินทางมาพร้อมกัน 3 คน และที่เหมือนกันทุกจังหวัดคือ ผูม้ าเยีย่ มเยือนนิ ยมท่องเที่ยวใน
จังหวัดนั้นๆ เพียงจังหวัดเดียวมากที่สุด รองลงมาคือเที่ยว2 และ 3 จังหวัดตามลําดับ
- ที่ พ กั จังหวัด พิ ษ ณุ โลก ปี พ.ศ. 2545 นัก ท่ องเที่ ยวนิ ยามพักค้างคื น ที่
โรงแรมมากที่สุด รองมาคือพักบ้านญาติ ส่ วนปี พ.ศ. 2551- 2553 นักท่องเที่ยวนิยมพักที่อุทยานมาก
ที่สุด รองมาคือพักที่โรงแรม
- แหล่งท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่ท่องเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็ นอันดับต้นๆ ในจังหวัดพิษณุ โลก นิ ยมเที่ยวที่ วัดพระ
ศรี มหาธาตุและพิพิธภัณฑ์มากที่สุด รองมาคือ นํ้าตกต่างๆ
2.2 ผูม้ าเยีย่ มเยือนที่เป็ นชาวต่างประเทศ
- ภูมิลาํ เนาของผูม้ าเยี่ยมเยือน จากสถิ ติการท่องเที่ ยวพื้นที่ ศึกษา พบว่า
ภูมิลาํ เนาของผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่เดิ นทางมาจากยุโรป รองลงมาคือเอเชี ย และอเมริ กา
ตามลําดับ
- คุ ณ ลักษณะของผูม้ าเยี่ยมเยือน(เพศ อายุ อาชี พและรายได้) ผูม้ าเยี่ยม
เยือนเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 25-354 ปี รองลงมาคือ
กลุ่มอายุระหว่าง 35-44 ปี ส่ วนอาชี พของผูม้ าเยี่ยมเยือน ส่ วนใหญ่พบว่าเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้าง
รองลงมาคือผูท้ ี่ประกอบธุรกิจส่ วนตัว ส่ วนรายได้ของผูม้ าเยีย่ มเยือนโดยสรุ ปคือ ส่ วนใหญ่มีรายได้
มากกว่า 80,000 บาท รองลงมาคือ มีรายได้ 50,000-64,999 บาท
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- วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว ผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่เดินทาง
มาเพื่อท่องเที่ยวหรื อพักผ่อน กว่าร้อยละ 90 รองลงมาคือมาทําธุระอื่นๆ และทําธุรกิจตามลําดับ
- พาหนะที่ ใช้ในการเดิ น ทาง ส่ วนใหญ่ เดิ น ทางมาโดยรถส่ วนตัว ซึ่ งมี
ประมาณ 60% รองลงมาคือเดินทางโดยรถไฟ ซึ่ งมีประมาณ 17 % และเดินทางโดยเครื่ องบินเป็ น
อันดับสาม
- คุณลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว (จํานวนครั้งที่เดินทางมาในรอบ 1
ปี , จํานวนผูร้ ่ วมเดินทาง, จํานวนจังหวัดในรอบการเดินทาง) ผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่เพิ่งเดินทาง
ครั้งแรก รองลงมาคือเดินทางมาเพียงลําพัง และอันดับสามเดินทางมาพร้อมกันมากกว่า 5 คน
- ที่พกั นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่นิยมพักโรงแรม รองลงมานิยมพักบ้านเพื่อน
หรื อบ้านญาติ
- แหล่งท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็ นอันดับต้นๆ คือ วัดพระศรี มหาธาตุ และนํ้าตก
2.4 สิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
สิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่ อการท่ องเที่ ยวในพื้ น ที่ ศึก ษาปริ มาณไม่ มาก
ความพร้อมหรื อความสามารถในการรองรับส่ วนใหญ่กระจุกตัวอยูใ่ นจังหวัดพิษณุโลก ซึ่ งเป็ นพื้นที่
ที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเยีย่ มเยือนมากที่สุดและเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว กรณี เช่น
- สถานที่ พ ัก แรม ในพื้ น ที่ ศึ ก ษามี ส ถานที่ พ ัก ค้างหลากหลายประเภท
ได้แก่ โรงแรมเกสท์เฮ้าส์ บังกะโล รี สอร์ ท โมเต็ลและอื่นๆ พื้นที่ศึกษามีที่พกั แรมประเภทต่างๆ
รวม 63 แห่ ง และมีที่พกั จํานวน 3,930 ห้อง
- ร้านค้า / ร้านอาหาร ในพื้นที่ศึกษาเป็ นภาคที่มีอาหารท้องถิ่นเป็ นที่
รู ้จกั ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประเทศพื้นบ้านใกล้เคียง เล่น ผักบุง้ ลอยฟ้ า
- สิ น ค้า พื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก พื้ น ที่ ศึ ก ษามี ค วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การทําสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในพื้นที่ศึกษามีความหลากหลายโดยเฉพาะงาน
หัตถกรรมพื้นบ้านที่หลายท้องถิ่นและสื บสานกันมานาน ได้แก่ กล้วยตากบางกระทุ่ม แหนมและ
หมูยอสุ พตั ราหมี่ซวั่
ความสํ าคัญเชิงศิลปวัฒนธรรม
จากรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในเรื่ องสิ ทธิชุมชน มาตรา 66
บุคคลซึ่งรวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรื อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ์อนุรักษ์และฟื้ นฟู
จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีสวนร่ วมในการ
จัดการการบํารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความ
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หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และในเรื่ องหน้าที่ของชน
ชาวไทย ในมาตรา 73 บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร เสี ยภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษา
อบรม พิทกั ษ์ ปกป้ อง และสื บสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ กอรปกับมาตราที่ 80 รัฐต้อง
ดําเนินการตามแนวนโยบายสังคม การสาธารณสุ ข การศึกษา และวัฒนธรรม (6) ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนความรู ้รักสามัคคี และการเยนรู ้ ปลูกจิตสํานึก และเผยแร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของชาติ ตลอดจนค่านิยอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากรัฐธรรมนู ญนี้ เองที่ เป็ นคําตอบให้เราทุกคนที่ เป็ นคนไทย มีสิทธิ ในเรื่ องการอนุ รักษ์
หรื อฟื้ นฟู จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรื อวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและ
ในขณะเดียวกันคนไทยทุกคนยังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิในเรื่ องของการสื บสานศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น การที่เราจะอนุ รักษ์หรื อฟื้ นฟูหรื อสื บสานนั้น เราจะต้องมาทําความรู ้จกั
กับคําที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องวัฒนธรรมก่อนเช่ นคําว่า จารี ตประเพณี คําว่า “จารี ต” หมายถึง อย่างเคย
ตามเคย อย่างที่เคยถือมา เคยทํามา ธรรมเนี ยมประเพณี พจนานุกรม ( 2541: 77 ) ประเพณี หมายถึง
แบบความเชื่ อความคิด การกระทํา ค่านิ ยม ทัศนติ ศีลธรรม จารี ต ระเบี ยบแบบแผน และวิธีการ
กระทําสิ่ งต่างๆ ตลอดถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆที่กระทํากันมาแต่อดีตลักษณะสําคัญ
ของประเพณี คือ เป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิเชื่อถือมานานจนกลายเป็ นแบบอย่างความคิดหรื อการกระทําที่ได้
สื บต่อกันมาและยังมี อิทธิ พลอยู่ในปั จจุบนั สุ พ ตั รา สุ ภาพ ( 2525 : 136 ) หรื อประเพณี คือความ
ประพฤติของคนส่ วนรวมที่นบั ถือกันเป็ นธรรมเนี ยมหรื อเป็ นระเบียบแบบแผนและสื บต่อกันมาจน
เป็ นพิมพ์เดียวกัน เสฐียรโกเศศ ( 2500 ) ส่ วนขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง ความเชื่อถือในเรื่ อง
ธรรมเนียมประเพณี นิทานปรําปรา สุ ภาษิตต่างๆ ที่มีอิทธิ พลให้บุคคลปฏิบตั ิอยูใ่ นสังคม ปทานุกรม
ฉบับหลวง. (2524 : 365) เมื่อนําคําสองคํามารวมกันได้คาํ ว่า จารี ตประเพณี หมายถึง สิ่ งที่เป็ นองค์
ความรู ้ ท้ ังหลายของมนุ ษ ย์ที่ ป ฏิ บ ัติ สื บ ต่ อ กัน มาจนเป็ นแนวทางในการปฎิ บ ัติข องคนในสังคม
ปัจจุบนั สําหรับจังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มพื้นที่ ดังนี้
พืน้ ทีห่ ลัก ที่มีระดับมาตรฐานของแหล่งศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ดีเยีย่ มและดีมาก คือ วัดพระ
ศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่)
พืน้ ทีร่ อง มีระดับมาตราของแหล่งศิลปวัฒนธรรมระดับดีจาํ นวน 9 แห่ง คือ
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ตาราง 12 แสดงแหล่ งศิลปวัฒนธรรมระดับดี
ลําดับ
ชื่อสถานที่ / งานเทศกาล
อําเภอ
1 แหล่งโบราณคดี(เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถํ้าผาท่าพล)
เนินมะปราง
2 พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านจ่าทวี
เมือง
3 วัดราชบูรณะ
เมือง
4 ศาลสมเด็จพระนเรศวร
เมือง
5 ศูนย์วฒั นธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลท่าทอง
เมือง
6 ศูนย์วฒั นธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลจอมทอง
เมือง
7 ศู น ย์ ว ั ฒ น ธรรมไทยสายใยชุ มชน ชุ มชนวั ด จั น ท ร์ เมือง
ตะวันออก
8 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดราษฎร์ศรัทธาราม)
บางกระทุ่ม
9 วัดราชคีรีหิรัญยาราม(วัดเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว)
วังทอง
10 วัดวังทองวนาราม
วังทอง
11 วัดเสนาสน์
วัดโบสถ์
พืน้ ทีเ่ สริม มีระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับปานกลางและตํ่า
ตาราง 13 แสดงระดับมาตรฐานของแหล่ งท่ องเทีย่ วตั้งแต่ ระดับปานกลางและตํ่า
ลําดับ
ชื่อสถานที่
อําเภอ
1
พิพิธภัณฑ์ผา้ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมือง
2
วัดจุฬามณี
เมือง
3
วัดนางพญา
เมือง
4
พระบรมราชานุสาวรี ยเ์ จ้าพระยาจักรี
เมือง
5
เสาหลักเมืองพิษณุโลก
เมือง
6
วัดตาปะขาวหาย
เมือง
7
วัดอรัญญิก
เมือง
8
วัดโพธิญาณ
เมือง
9
แหล่งโบราณคดีอุทยานแห่งชาติน้ าํ ตกชาติตระการ
ชาติตระการ
10 วัดป่ าแดง
ชาติตระการ
11 วัดโคกผักหวาน
ชาติตระการ
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ตาราง 13 (ต่ อ)
ลําดับ
ชื่อสถานที่
12 วัดกลาง
13 เขาช้างล้วง(งานประเพณี ปักธงชัย)
14 วัดหัวร้อง
15 บ่อเกลือพันปี
16 วัดหน้าพระธาตุ
17 วัดโคกสลุด
18 วัดสามเรื อน
19 วัดบางกระทุ่ม
20 วัดห้วยแก้ว
21 วัดไผ่ขอนํ้า
22 วัดเขาสมอแครง
23 พิพิธภัณฑ์ชาวเขา(ม้ง)หมู่บา้ นห้วยนํ้าไทร
24 วัดเจดียย์ อดทอง

อําเภอ
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย
บางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม
พรหมพิราม
วังทอง
นครไทย
เมือง

แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาเมือง
ในช่ ว งสองทศวรรษที่ ผ่านมากระแสโลกได้หัน เหจากแนวคิ ด ที่ มุ่ งเน้น การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จ มาสู่ ก ารพัฒ นาอย่ า งยั้ง ยื น (Sustainable Development) ซึ่ งคํา นึ ง ถึ ง ความสํ า คัญ ของ
สิ่ งแวดล้อมและความสมดุ ล ของระบบนิ เวศ ขณะเดี ยวกัน ก็มีก ารเรี ยกร้ องให้ส นใจความเป็ น
ท้อ งถิ่ น (Localization) ท่ า มกลางกระแสโลกาภิ ว ฒ
ั น์ แ ละการให้ อ าํ นาจแก่ ป ระชาชน (People
Empowerment) หรื อ การสร้ างประชาสั งคม (Civil Society) และได้ป รากฏแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การ
พั ฒ นาเมื อ ง ดั ง เช่ น แนวทาง “Livable Cities” ของธนาคารโลก “Sustainable Cities” ภายใต้
แผนปฏิ บตั ิ การ 21 (Agenda 21) ของสหประชาชาติ รวมทั้งเมื องสวยงาม “Healthy Cities” ของ
องค์การอนามัยโลก แนวคิดเรื่ องเมืองสวยงามนั้น สํานักงานองค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรป ได้
เริ่ มประกาศใช้ในลักษณะโครงการพัฒนาเมือง 11 เมืองในทวีปยุโรปเมื่อปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)
แนวคิดและหลักการเกี่ ยวกับสุ ขภาพดี ถว้ นหน้า (Health For All) และยุทธวิธีการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตามการประกาศกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ได้ถูกนํามาเป็ นกรอบแนวคิดในโครงการเมือง
สวยงามขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ แนวคิดเรื่ องเมืองสวยงามยังอยูใ่ นครรลองเดียวกับการ
เคลื่อนตัวครั้งสําคัญของนานาชาติในเรื่ องการดูแลอนุรักษ์และฟื้ นฟูสภาพสิ่ งแวดล้อมโลกอีกด้วย
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สําหรับประเทศไทย แนวคิดการพัฒนาเมืองสวยงาม ได้รับการเริ่ มต้นโดยกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณะสุ ข ในปี พ.ศ. 2537 จากการรับแนวคิด Healthy Cities ขององค์การอนามัยโลก
และแนวคิ ด การพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น มาปรั บ ใช้กับ พื้ น ที่ นํ า ร่ อ งของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง จนเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้และขยายการดําเนิ นงานเมืองสวยงามในหลายพื้นที่ และก่อให้เกิดกระแสความ
ต้องการแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนในสังคม กระทัง่ ได้รับการผลักดันให้
เป็ นนโยบายสําคัญที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 25452549) โดยมีเป้ าหมายที่มุ่งส่ งเสริ มความเข้มแข่งของชุ มชน และพัฒนาเมืองสวยงาม ชุ มชนน่ าอยู่
ตามศักยภาพความพร้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในสังคม
สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีวสิ ยั ทัศน์
การพัฒนาประเทศไปสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรมนําความรู ้ รู ้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข่ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ
เสถียรภาพ และคุณธรรม สิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติยงั่ ยืน อยูภ่ ายใต้ระบบ
บริ หารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซ่ ึงระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
ประมุข และอยูใ่ นประชาคมโลกได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ”
1. เมืองสวยงาม เมืองน่ าอยู่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและเมืองยัง่ ยืน
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความหมายของเมืองสวยงาม ว่าเป็ นกระบวนการ ไม่ใช่
ผลลัพธ์ เมืองสวยงามไม่ได้มุ่งความสําเร็ จไปที่สถานะทางสุ ขภาพเท่านั้น แต่เป็ นเมืองที่มีสาํ นึ ก
และมีความพยายามในการปรับปรุ งสุ ขภาพให้ดีข้ ึน ดังนั้นเมืองทุกเมืองสามารถเป็ นเมืองสวยงาม
ได้โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงสถานะทางสุ ขภาพ เพียงแต่ให้มีการกําหนดพันธะสัญญาในเรื่ องสุ ขภาพ มี
กระบวนการและมี โ ครงสร้ างการดําเนิ น การไปสู่ ค วามสําเร็ จ เมื อ งสวยงามเป็ นเมื อ งที่ มี ก าร
สร้างสรรค์และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมอย่างต่อเนื่ อง มีการขยายการใช้
ทรัพยากรในชุมชน โดยคนในชุมชนสามารถให้การช่วยเหลื่อซึ่ งกันและกันในการดําเนิ นกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชีวิต และมีการพัฒนาศักยภาพของคนอย่างสู ดสุ ด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ตามกรอบแนวคิด
และนโยบายการพัฒนาเมื องสวยงาม ชุ มชนน่ าอยู่ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่9 (พ.ศ. 2545-2549) “เมืองสวยงาม ชุมชนน่ าอยู่ เป็ นกระบวนการพัฒนาที่เป็ นองค์รวม ยึด
คนเป็ นศูนย์กลาง อาศัยความเข้มแข่งของชุมชนเป็ นรากฐานการพัฒนา มุ่งให้เกิดความสงบ สะดวก
สะอาด ปลอดภัย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี เศรษฐกิ จ รากฐานที่ เข้ม แข่ ง มี ร ะบบบริ ห ารจัด การที่ ดี
ประชาชนมีคุณภาพ ชี วิตดี วิถีชีวิตดี มีความสุ ขและที่สําคัญการทําเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ตอ้ ง
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อาศัยพลังการมี ส่วนร่ วมจากทุ กภาคส่ วนอย่างแท้จริ ง ต่อเนื่ อง ซึ่ งจะนําไปสู่ การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน
และความอยูด่ ีมีสุขของคนไทย
ในปี ค.ศ. 1987 มี การประชุ ม The World Commission on Environment and Development
(WCED) และมีรายงานชื่อว่า Our Common Future ให้คาํ นิ ยามของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนว่า“การพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development) คือ การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในปั จจุบนั โดย
ไม่ลดทอนความสามารถของอนุชนรุ่ นหลังในการที่จะสนองความต้องการของพวกเขา” ในระหว่าง
ประชุมเพื่อเตรี ยมการจัดประชุมใหญ่เรื่ อง URBAN 21 ในกรุ งเบอร์ลินสหพันธรัฐเยอรมัน ในเดือน
กรกฎาคม 2000 ได้มี ก ารให้ ค ํา จํา กัด ความของการพัฒ นาเมื อ งอย่ า งยัง่ ยื น (Sustainable Uban
Development) ว่า “การทําให้คุณภาพชี วิตในเมื องดี ข้ ึน ซึ่ งรวมทั้งระบบนิ เวศวัฒนธรรมการเมือง
สถาบันสังคมและเศรษฐกิจ โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่ออนุชนในอนาคต อุปสรรคเป็ นผลเกิดจาก
การทําให้ตน้ ทุนทางธรรมชาติร่อยหรอ หรื อเกินหนี้ทอ้ งถิ่น จุดประสงค์ของเราคือ หลักการของการ
เลื่อนไหล (The Flow Principle) ซึ่งตั้งอยูบ่ นความสมดุลระหว่างวัสดุ และพลังงาน ตลอดจนรายรับ
รายจ่ายของงบประมาณจะมีบทบาทสําคัญในการตัดสิ นใจในอนาคตต่อการพัฒนาในพื้นที่เมือง
แนวคิดเมืองยัง่ ยืนมีความหมายกว้างกว่าเมืองสวยงาม เพราะเมืองๆ หนึ่ งจะยัง่ ยืนไม่ได้มี
ความน่ าอยู่ มี ระบบสาธารณะสุ ขขั้นมูลฐานไม่ดี รกรุ งรั งหาความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยไม่ได้
ขณะเดียวกัน หากเมืองสวยงามอย่างเดียวแต่ประชาชนทุกกลุ่มไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง
หรื อมีทรัพยากรที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชี วิต ก็จะไม่มีใครอยากอยู่อาศัยในเมืองนั้น หากเมืองนั้น
เศรษฐกิจไม่ดี บ้านเรื อนสวยงาม แต่เต็มไปด้วยโจรผูร้ ้ายและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟื อย
เมืองก็ไม่มีความยัง่ ยืน
1.1 คุณลักษณะของเมืองสวยงาม
โครงการเมืองสวยงามของสํานักงานองค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรปได้กาํ หนด
คุณลักษณะของการเป็ นเมืองสวยงาม ไว้ 11 ประการดังนี้
1. การมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงที่อยูอ่ าศัย สะอาดและปลอดภัย
2. ระบบนิเวศ (ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม) มีความสมดุล และมี
การพัฒนาทียงั่ ยืน
3. ชุมชนเข้มแข่ง มีการเกื้อหนุนกัน ไม่เอาเปรี ยบซึ่งกันและกัน
4. ประชาชนมีส่วนร่ วมในระดับสูงในการกําหนด ควบคุม และตัดสิ นใจในเรื่ อง
ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต สุ ขภาพ และความผาสุ กของประชาชน
5. ประชาชนทุกคนในชุมชนเมืองได้รับการตอบสนองปัจจัยพื้นฐานของชีวติ
ได้แก่ อาหาร นํ้า ที่อยูอ่ าศัย ความปลอดภัย การมีรายได้ และมีงานทํา

64

6. ประชาชนสามารถเข้าถึงประสบการณ์และทรัพยากรที่หลากหลาย ด้วยการมี
ปฏิสมั พันธ์ ประสานงาน การติดต่อสื่ อสารกันอย่างกว้างขวาง
7. เป็ นเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา และมีนวัตกรรมอยูเ่ สมอ
8. ส่ งเสริ มให้มีการเชื่อมโยงคุณค่าของมรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีการ
ดํารงชีวิตของบุคคลและกลุ่มคน
9. มีการกําหนดรู ปแบบการพัฒนาที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชน และมีการ
กําหนด คุณลักษณะของเมืองไว้ล่วงหน้า
10. ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข และการรักษาพยาบาลที่
เหมาะสมและได้ผลสู งสุ ด
11. ประชาชนมีสภาวะสุ ขภาพในระดับดี มีอตั ราการเจ็บป่ วยในระดับตํ่า
1.2 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความสําเร็จของโครงการเมืองสวยงาม
การดําเนิ นงานเมืองสวยงามให้สาํ เร็ จนั้น ขึ้นอยูก่ บั อิทธิ พลต่าง ๆ มากมายแต่เมืองใด
จะดําเนินโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสําเร็ จนั้นจะต้องมีปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้
1) ความมุ่ ง มั่น และสั ญ ญาทางสุ ข ภาพ (Commitment to Health) ผู ้บ ริ หารและผู ้
กําหนดนโยบายจะต้องมีความมุ่งมัน่ และสัญญาให้กบั ประชาชนที่จะดําเนินการพัฒนาและกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับสุ ขภาพ
2) การตัด สิ น ใจทางการเมื อ งร่ ว มกัน (Political Decision Making) การตัด สิ น ใจ
ร่ วมกันทางการเมืองเป็ นหลักประกันที่จะทําให้การวางแผนและการดําเนินงานมีความสอดคล้องกัน
ในการดําเนิ นงานระดับจังหวัดผูว้ ่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี จะต้องมีการตัดสิ นใจทาง
การเมืองร่ วมกันในการดําเนินงานโครงการเมืองสวยงาม
3) การสร้ างกลไกการประสานงานและการทํางานร่ วมกัน (Intersectional Action)
ผลสําเร็ จของโครงการที่ สําคัญ อยู่กับ การทํางานร่ วมกัน ของภาครั ฐ เอกชน ตลอดจนองค์ก ร
วิชาชี พต่าง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ เข้ามาร่ วมดําเนิ นงานตั้งแต่การระบุปัญหา กําหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหา และการดําเนินงาน
4) การมี ส่วนร่ วมของชุ มชน (Community Participation) การมี ส่วนร่ วมของชุ มชน
เป็ นอิทธิพลที่สาํ คัญต่อการดําเนินงานและต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
5) นวัตกรรม (Innovation) การดําเนิ น งานควรเปิ ดโอกาสให้มีการทดลองแนวคิ ด
ใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิงานที่จะทําให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีกว่า
6) การมี นโยบายของรั ฐในเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ ชัดเจนในทุ กหน่ วยงานทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน (Healthy Public Policy) คําว่ า Healthy Public Policy มิ ไ ด้ห มายถึ ง นโยบายที่
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เกี่ ยวกับกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อองค์กรที่เกี่ยวกับสุ ขภาพเท่านั้น แต่หมายถึงนโยบายที่ชดั เจน
ของหน่ วยงานหรื อองค์กรต่าง ๆ และนโยบายเหล่านั้นส่ งเสริ มให้เกิ ดการมีสุขภาพดี ท้ งั ตัวบุคคล
และสังคม
1.3 ตัวชี้วดั เมืองสวยงาม
จากรายงานสถานการณ์เมืองสวยงาม ประจําปี 2547 ของมูลนิ ธิพฒั นาไทร่ วมกับ
สถาบันชุ มชนท้องถิ่นพัฒนาได้ประมวล-วิเคราะห์ ผลเพื่อแสดงให้เห็ นภาพรวมของสถานการณ์
เมืองสวยงาม โดยอาศัยตัวชี้วดั ความน่าอยู่ 5 มิติ ได้แก่
1) มิ ติ เมื อ งปลอดภัย หมายถึ ง เมื อ งที่ ป ระชากรผูอ้ าศัย มี ค วามปลอดภัย จาก
อาชญากรรมและภัยพิบตั ิต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและนํ้ามือมนุษย์ แบ่งเป็ นประเด็นย่อยได้แก่
ภัยอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยจากอุบตั ิเหตุจราจร สาธารณภัย
2) มิติเมืองสะอาด หมายถึงเมืองที่มีการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่
เอื้อต่อการอยูอ่ าศัย การดํารงชีวิตที่ดีต่อประชาชน แบ่งเป็ น 5 ประเด็นได้แก่ ขยะ สิ่ งปฏิกลู อากาศ
นํ้า และมลทัศน์
3) มิติเมืองคุณภาพชีวิต หมายถึงเมืองที่มีภาวะแวดล้อมซึ่ งเอื้อให้ประชากรผูอ้ ยู่
อาศัยมีความสมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา กล่าวคืออยูใ่ นสภาพแวดล้อม และสังคม
ที่ ดีมีสิ่งจําเป็ นและอํานวยความสะดวกแก่ การดํารงชี วิตอย่างเพียงพอแบ่ งเป็ น 3 ประเด็นได้แก่
สุ ขภาพ การศึกษา และเศรษฐกิจพอเพียง
4) มิ ติเมื องธรรมาภิ บาล หมายถึ งเมืองที่ มีการบริ ห ารจัดการที่ ดี โดยทุกภาค
ส่ วนของสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคปั จเจกชนและครอบครัว และภาคประชาสังคม
เข้ามาเป็ นส่ วนร่ วมในการบริ ห ารจัดการทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จและสังคม ร่ วมกัน ขับเคลื่ อน
นโยบายสาธารณะแบ่งเป็ น 5 ประเด็น ได้แก่ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส
หลักการมีส่วนร่ วมและความเข้มแข็งของภาคสังคมหลักสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
5) มิติเมืองศิลปวัฒนธรรม หมายถึงเมืองที่มีขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วิถีชีวิต
ศิลปกรรม และภูมิปัญ ญาท้องถิ่ น ที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่ น ได้แบ่ งเป็ น 4 ประเด็น ได้แก่
ประวัติศาสตร์ของเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จะเห็นได้ว่าปั จจัยต่าง ๆ ที่สามารถชี้วดั ความยัง่ ยืนของเมืองนั้นมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ ง
กันและกันไม่สามารถพิจารณาแยกส่ วนได้ ประเด็นทางเศรษฐกิจสัมพันธ์กบั ความน่ าอยูข่ องเมือง
และความน่าอยูข่ องเมืองสัมพันธ์กบั สภาวะแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สภาวะแวดล้อมสัมพันธ์กบั
ความสามารถในการรองรับได้ของธรรมชาติและเมืองที่จะมีการบริ หารจัดการที่ดีตอ้ งมีธรรมาภิบาล
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เมื่อเมืองมีธรรมาภิบาลจึงจะนําไปสู่ ความน่ าอยู่ น่ าลงทุนและเศรษฐกิจที่ดี ซึ่ งในที่สุดทําให้เมือง
นั้นเป็ นเมืองที่ยงั่ ยืน
2. เมืองน่ าอยู่
ปั จจุบนั สภาพปั ญหาความอ่อนแอของระบบนิเวศของเมืองต่างๆ ในประเทศไทยซึ่ง
เป็ นผลพวงด้านหนึ่ งจากการเติ บ โตของเมื อ งที่ ไร้ ร ะเบี ยบ และอี ก ด้านหนึ่ งเกิ ด จากการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ในอดี ต ที่ นําเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ม าใช้ใ นการจัด หาและใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใน
กระบวนการผลิตและรู ปแบบของการบริ โภคที่ไม่เหมาะสม ทําให้ทรัพยากรอันจํากัดของประเทศ
และสิ่ งแวดล้อม ถูกใช้สอยและทําลายเสื่ อมสภาพทั้งปริ มาณและคุณภาพจนเกือบหมดศักยภาพและ
ยากที่จะฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย (เช่ นเดี ยวกับหลายๆประเทศ) เริ่ มให้ความสําคัญกับ
แนวทางการพัฒนาเมืองแนวใหม่ คือการพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยูอ่ ย่างยังยืน อันเป็ นแนวนโยบาย
เชิงยุทธศาสตร์ ที่มีความสําคัญยิง่ ต่อการพัฒนาพื้นที่เมืองเพราะการพัฒนาในแนวทางนี้จะต้องมีการ
ดําเนินงานที่ประสานและสนับสนุนสอดคล้องซึ่งกันและกันในหลาย ๆด้านและหลายสาขาพร้อม ๆ
กัน อย่างมี ร ะบบเป็ นเชิ งองค์ร วม (Holistic Approach) คื อ กระบวนการพัฒ นาที่ มี ก ารวางกรอบ
วิสัยทัศน์ และแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องต้องกันทั้งในด้านประชากรทรัพยากร สิ่ งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อ มอื่ น ๆทางกายภาพที่ ส ร้ างขึ้ น (Built Environment) ทรั พ ยากรด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ความรู ้ และวิทยาการสมัยใหม่
โดยเฉพาะการให้ ค วามสําคัญ กับ การใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สนับ สนุ น กระบวนการฟื้ นฟู แ ละพัฒ นาทรั พ ยากรที่ ส ร้ างทดแทนใหม่ ไ ด้ และมี ก ารอนุ รัก ษ์
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เสริ มสร้างจิตวิญญาณและคุณค่าของเมืองด้วยการให้ความสําคัญต่อการ
ดํารงรักษาฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิ่นเข้า
ร่ วมในกระบวน การพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็ นภูมิคุม้ กันแรงกดดันของการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เป็ นผลของการจัดระเบียบใหม่ของโลกการค้าและเทคโนโลยี โดยมีกรอบกล
ยุทธ์เพื่อไปสู่ ความเป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณะสุขเป็ นหน่วยงานราชการแรกที่มีบทบาทในเรื่ อง
เมืองน่าอยู่ เนื่องจากกระทรวงสาธารณะสุข ได้นาํ แนวความคิดเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพประชากร
รวมเข้ากับเมืองแห่งสุ ขภาพตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรป ซึ่ งได้จดั การ
ประชุมขึ้นที่เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกีมากําหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิงาน โดยเชื่อมโยงสุ ขภาพคนเข้า
กับเมืองแห่งสุ ขภาพ
ในระยะเวลาต่อมารัฐบาลมอบหมายให้สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่ งชาติ เป็ นผูป้ ระสานงานหน่วยงานทั้งหลายที่ทาํ เรื่ องเมืองน่าอยูแ่ ละชุมชนน่าอยู่ โดยมีจุด
มุ่ง หมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน ไม่วา่ จะเป็ นชุมชนในเมืองหรื อชุมชน
ในชนบท ให้สามารถอาศัยอยูไ่ ด้อย่างเท่าเทียมกัน มีความสะดวกสบาย สะอาดถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอย่างเกื้อกูลกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจน
มีศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม
2.1 ลักษณะสํ าคัญของเมืองน่ าอยู่
ลักษณะสําคัญของเมืองน่าอยูแ่ ละชุมชนน่าอยูน่ ้ นั จะถูกผสมผสานอยูใ่ นเรื่ องราว
ต่างๆ 5 ด้าน ด้วยกันกล่าวคือ (ปรี ด์ ิ บุรณศิริ 2550 หน้า 15)
1.ด้านสังคม เมืองน่าอยูแ่ ละชุมชนน่าอยูค่ วรมีสงั คมที่
- ประชาชนได้รับการศึกษา รู ้เท่าทันข่าวสาร
- มีบริ การด้านสุ ขภาพและบริ การที่จาํ เป็ นอย่างพอเพียงและสะดวก
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีคดีอาชญากรรม ยาเสพติดจํานวนน้อย
- ทุกคน ทุกฝ่ ายในชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเมือง
- สิ ทธิของประชาชนได้รับการคุม้ ครอง
2.ด้านสิ่ งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมของเมืองน่าอยูแ่ ละชุมชนน่าอยูค่ วรมีลกั ษณะ
- สามารถควบคุมของเสี ยในดิน ในนํ้า และในอากาศได้ และต้องไม่มีเสี ยงดัง
เกินไป
- เป็ นเมืองที่ประชาชนมีจิตสํานึกและความภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
- ประชาชนมีที่อยูอ่ าศัยที่ได้มาตรฐานและราคาไม่แพง
3.ด้านเศรษฐกิจ ภายในเมืองน่าอยูแ่ ละชุมชนน่าอยูค่ วรมี
- บรรยากาศที่ดีสาํ หรับการทํามาค้าขายและการลงทุน
- ค่าครองชีพไม่แพงและประชาชนมีงานทํา
4.ด้านกายภาพ เมืองน่าอยูแ่ ละชุมชนน่าอยูค่ วรมีสภาพ
- เป็ นเมืองที่มีระเบียบ มีการจัดสรรการใช้ที่ดินที่เหมาะสม
- มีบริ การของภาครัฐ เช่น นํ้า ไฟ ถนน โทรศัพท์ อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
- มีการเดินทางขนส่ งที่สะดวก ปลอดภัย และไม่สิ้นเปลือง
- มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
- มีระบบบําบัดนํ้าเสี ยและการกําจัดขยะอย่างเหมาะสม
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5.ด้านการบริ การจัดการ เมืองน่าอยูแ่ ละชุมชนน่าอยูค่ วร
- มีความโปร่ งใสและยุติธรรม
- มีประสิ ทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
2.2 การพัฒนาเมืองน่ าอยู่และชุ มชนน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
ภายหลังเมื่ อ รั ฐ บาลได้ม อบหมายให้ ส ภาพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ
รวบรวมหน่วยงานที่ดาํ เนิ นการนโยบายเกี่ยวข้องกับเมืองน่าอยูด่ งั ที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทํางานขึ้นมาชุ ดหนึ่ งเพื่อที่จะกําหนดกรอบและแนวทางที่เป็ นรู ปธรรมในการพัฒนาให้เกิ ด
เมืองน่าอยูข่ ้ ึนในประเทศ โดยกรอบดังกล่าวกําหนดแนวทางไว้ 4 ประการ ได้แก่
ประการที่ 1 ประชาชนต้องอยูใ่ นเมืองนั้นด้วยความผาสุ ข
ประการที่ 2 เมืองจะต้องมีบริ การพื้นฐานที่สะดวกสบายพอเพียงและทันต่อเวลา
ประการที่ 3 ประชาชนต้องมีสุขภาพที่ดีท้ งั กายและใจ
ประการที่ 4 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากแนวความคิดและองค์ประกอบในการสร้างเมืองให้น่าอยู่ดงั ที่กล่าวมาแล้วนั้น
หลายฝ่ ายก็มกั เกิดคําถามตามมาว่า ในเมื่อมีแนวทางแล้ว ทําอย่างไรถึงจะสามารถสร้างความน่ าอยู่
ให้เกิดขึ้น กับเมืองได้ ดังนั้นคณะทํางานฯจึงนําเสนอแนวคิดของการจัดโครงสร้างเพื่อนําไปสู่ เมือง
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนไว้ดงั นี้- ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาทุก ๆขั้นตอน
องค์ ประกอบที่ 1 ว่าด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ของเมือง ตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็กจนถึงเมือง
ใหญ่ของกรุ งเทพมหานคร ผูบ้ ริ หารของเมืองจะต้องกําหนดวิสัยทัศน์นโยบายว่า อยากที่จะให้เมือง
ของท่านเป็ นเมืองที่น่าอยูอ่ ย่างไร โดยในการกําหนดนโยบายเพื่อให้ได้มาซึ่ งวิสัยทัศน์ที่ดีของเมือง
นั้น ในขั้น ต้น ผูบ้ ริ ห ารพึ งกําหนดให้ มี แ ผนพัฒ นาภาค แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นาชุ ม ชน
แผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัย แผนพัฒนาสิ่ งแวดล้อม เหล่านี้ เป็ นต้น และเมื่อมีแผนพัฒนาต่างๆเหล่านี้ แล้ว
ท้องถิ่นจําเป็ นจะต้องมีเครื่ องมือที่
จะช่ วยให้แผนดังกล่าวไปสู่ การปฏิ บตั ิ ที่เป็ นรู ป ธรรมให้ได้ ฉะนั้นกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
จะต้องเป็ นกฎหมายที่ สอดรั บกับนโยบายของท้องถิ่น และผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ น โดยกฎหมายหลักที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติผงั เมืองและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในขณะที่กฎหมายฉบับที่
สนับสนุ นให้ทอ้ งถิ่นสามารถระดมความคิด ถือเป็ นเครื่ องมือที่ดีได้ เช่น พระราชบัญญัติการจัดรู ป
ที่ดินเพื่อการพัฒนา เป็ นต้น
องค์ ป ระกอบที่ 2 เมื่ อ มี น โยบายมี วิ สั ย ทัศ น์ แ ล้ว การที่ จ ะให้ เป็ นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์น้ นั ได้ จําเป็ นที่จะต้องมีองค์กรบริ หารจัดการ ซึ่ งก็คือ องค์กรบริ หารส่ วนตําบล เทศบาล
หรื อเทศบาลนครนัน่ เอง องค์กรเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็ นส่ วนบริ หารอบต.หรื อว่าองค์กรในระดับรัฐบาล
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จะมีการรายงานมาเป็ นลําดับขั้น ซึ่ งในที่น้ ีถือว่าการดําเนินการต่าง ๆ ต้องเป็ นไปตามกรอบที่รัฐบาล
กําหนด
ขณะเดียวกันก็ยงั มีองค์กรอีกชนิ ดหนึ่ งเรี ยกว่า "องค์กรมหาชน" หรื ออาจจะเป็ นในรู ปของ
บรรษัทพัฒนาเมือง หรื อบรรษัทพัฒนาพื้นที่ มาเป็ นเครื่ องมือ โดยที่การวิเคราะห์ใช้เครื่ องมือเหล่านี้
ต้องมองเรื่ องผลตอบแทนในเชิงพาณิ ชย์ดว้ ยเสมือนหนึ่งเป็ นบริ ษทั เอกชน แต่วา่ เป็ นของรัฐ ตัวอย่าง
ขององค์กรพัฒนาเหล่านี้ ตัวอย่างเช่ น การเคหะแห่ งชาติ การประปานครหลวง การประปาส่ วน
ภูมิภาค การไฟฟ้ า ฯลฯ ในที่สุดแล้ว ท้องถิ่นจะสามารถมีองค์กรพัฒนาได้เหมือนกัน บทบาทในการ
พัฒนาพื้นที่ของตน อาจจะได้รับความร่ วมมือจากคนในท้องถิ่นหรื อว่าร่ วมระดมทุนกับภาคเอกชน
ก็ได้
องค์ ประกอบที่ 3 ที่สําคัญที่สุดเมื่อมีนโยบายและมีรูปแบบการเป็ นเมืองที่น่าอยู่แล้ว สิ่ งที่
ขาดไม่ได้คือ เรื่ องของเมืองนั้น จะเป็ นเรื่ องที่ สําคัญมาก โดยเฉพาะการระดมทุนของท้องถิ่ นใน
รู ปแบบของการจัดเก็บภาษี เพราะในแนวความคิดเรื่ องเมืองน่ าอยู่น้ นั ชุมชนใดต้องการสิ่ งอํานวย
ความสะดวก หรื อสาธารณู ปโภค-สาธารณู ปการใด ท้องถิ่นนั้นก็จะต้องจ่ายเพื่อความสะดวกสบาย
เหล่านั้น เช่น ชุมชนแต่ละแห่ งก็มีความต้องการถนนเพื่อเข้าสู่ ชุมชนแตกต่างกัน ในพื้นที่เมืองอาจ
ต้องการถนนขนาดใหญ่ที่แข็งแรง ในขณะที่ชุมชนชนบท ต้องการเพียงถนนทางเข้าหมู่บา้ นเล็กๆ
ฉะนั้นโครงสร้างการจัดเก็บภาษี ของคนเมืองย่อมมองของเงิน เราพบว่าการระดมทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างสาธารณูปโภค
ดัง นั้น พื้ น ฐานต้อ งสู งกว่ าในชนบทเพราะผลตอบแทนที่ เกิ ด จากการใช้ป ระโยชน์ ใ น
สาธารณู ปโภคต่างกัน แต่จากการศึกษาพบว่า การลงทุนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละจังหวัดของ
ภูมิภาคท้องถิ่นเองสามารถระดมทุนได้เพียงร้อยละ 7 ของงบที่จะต้องใช้พฒั นาทั้งหมด ในขณะที่
องค์กรบริ หารส่ วนกลางจากรัฐบาล เช่น กรมชลประทานหรื อว่ากรมทางหลวงนําเงินจากส่ วนกลาง
ไปลงทุนในท้องถิ่น ประมาณร้อยละ 20 นอกจากนั้น ประมาณร้อยละ 66 เป็ นการลงทุนที่รัฐบาล
ส่ วนกลาง ให้รัฐวิสาหกิจนําเงินจากภาครัฐไปลงทุนในท้องถิ่น ตัวเลขนี้ แสดงให้เห็นว่า ทรัพยากร
ทางการเงินของท้องถิ่นอ่อนแอมาก ท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้ดว้ ยการมีวิสัยทัศน์ มีองค์กรที่ดี แต่วา่ ขาด
เงินจึงเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้
2.3 ลักษณะของการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
ตามรายงานการประชุม เรื่ อง The World Conservation Strategy ได้กล่าวไว้ว่า การ
พัฒนาแบบยัง่ ยืนจะต้องมีกลยุทธ์หรื อเครื่ องมือ เพื่อทําให้เกิดลักษณะที่แสดงถึงการพัฒนาแบบ
ยัง่ ยืนดังต่อไปนี้
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1. มีการผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาควบคู่กนั ไป
2. สนองความต้องการพื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ โดยไม่ ค วรให้เกิ ด ความเกิ น เลยจน
นําไปสู่ การทําลายสมดุลทางธรรมชาติ
3. ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม โดยให้ความเสมอภาคและความยุติธรรมกับทุกคนใน
สังคม
4. ผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ โดยทําให้สังคมเกิดการพิจารณาตัวเอง (มองตนเอง)
เกิดความผูกพันกันแบละมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสังคมนั้น
5. มีการรักษาสิ่ งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาให้สมบูรณ์
6. การนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาร่ วมกระบวนการ โดยให้สอดคล้องกับสังคม
ปัจจุบนั และอยูใ่ นขีดจํากัดความสามารถของชุมชนนั้น ๆ
แนวความคิดและองค์ประกอบดังกล่าว จึงเป็ นการสร้างภาพในอนาคตอีกวิธีการ
หนึ่ งที่ จ ะทําให้น โยบายเรื่ อ งเมื อ งน่ าอยู่เป็ นรู ป ธรรมที่ ชัด เจนได้ หากทุ ก คนและทุ ก ฝ่ ายมี แ นว
ทางการปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ความสําคัญในการสร้างเมืองน่าอยูน่ ้ นั ใช่ว่าต้องการเพียง
สร้างเมืองให้มีรูปแบบที่สวยงาม หรื อเห็นและสัมผัสได้เพียงภายนอกเท่านั้น แต่โดยหลักการแล้ว
เมืองน่าอยูจ่ ะต้องสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนทั้งในเมืองและชนบท ให้
สามารถใช้ชีวิตความเป็ นอยู่ที่พอเหมาะแก่การดํารงชีวิต ตลอดจนยกระดับความรู ้สึกที่จะร่ วมแรง
ร่ วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่อยูใ่ ห้ดีข้ ึน เพราะท้ายสุ ดแล้วเมืองน่าอยูก่ ค็ ือเมืองที่ประชาชนมี
ชีวิตอยูด่ ว้ ยความผาสุ ก"นัน่ เอง
2.4 การออกแบบชุ มชนเมืองสู่ เมืองน่ าอยู่
คณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่ งชาติ ซึ่ งได้เกิดขึ้นเมื่อปี 2543 โดยมีนายกรัฐมนตรี
(นายชวนหลี ก ภัย ) เป็ นประธานนั้ น เป็ นกลไกดั้งเดิ ม ระดับ ประเทศ เพื่ อ กําหนดนโยบายและ
ประสานการดําเนิ นงานในเรื่ องเมืองน่าอยู-่ ชุมชนน่าอยู่ ภายใต้การดําเนินงานของกลไกดังกล่าว ได้
มี การจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาเมื องอย่างยัง่ ยืน "เมื องน่ าอยู่-ชุ มชนน่ าอยู่" ซึ่ งได้ผ่านความ
เห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2543 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งนํา ไปใช้
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบตั ิการได้ต่อไป อย่างไรก็ตามต่อมากลไกนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็ น
ที่น่าเสี ยดายอย่างยิง่ ที่ทาํ ให้ประเทศไทยไม่มีการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู-่ ชุมชนน่ าอยู่ ให้เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่ องในระยะ 10 ปี ที่ ผ่านมา ผลลัพธ์เป็ นอย่างไรนั้น เราอยู่ในแต่ละเมื องและชุ มชน สามารถ
ประเมินให้คะแนนความน่าอยูข่ องเมือง-ชุมชนตนเองได้ (ณพงศ์ นพเกตุ 2550 หน้า 14 )
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ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 9 ได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนอย่างกว้างขวาง จนได้มาซึ่งกรอบคิดพื้นฐาน 8 ประเด็นที่เป็ น "เป้ าหมาย" ของ เมืองน่าอยู-่
ชุมชนน่าอยู่ ได้แก่
1. ครอบครัวและชุมชนที่เข้มแข็ง
2. กระบวนการมีส่วนร่ วม ในการพัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทให้น่าอยู่
3. แผนพัฒนาพื้นที่และการจัดระบบผังเมืองที่เหมาะสม
4. สภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ดี
5. จิตสํานึกความรักและเป็ นเจ้าของท้องถิ่น
6. ระบบบริ หารจัดการที่ดี
7. คุณภาพชีวิตที่ดี (ความปลอดภัย และ โครงสร้างพื้นฐาน)
8. เครื่ องมือชี้วดั
ภายใต้กรอบแนวคิดและหลักการพื้นฐานดังกล่าว สามารถสรุ ปให้เห็นถึงภาพรวม
องค์ประกอบของเมืองน่ าอยู่-ชุ มชนน่ าอยู่ ที่เชื่ อมโยงกันในทุกมิติอย่างเป็ นองค์รวม และมีชุมชน
เข้มแข็งเป็ นรากฐานในการพัฒนา ที่จะต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสําคัญ อันได้แก่
1. ความน่าอยู่ มีความหมายครอบคลุมทั้งด้านการมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพดี
สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินยั คนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตความ
เป็ นอยูด่ ี มีความสุ ข
2. การมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการสื บทอดรักษาและปรับ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม นํามาใช้ประโยชน์กบั การ
ผลิตและวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. การมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง สมดุล มีภูมิคุม้ กัน สามารถเพิ่มรายได้และการ
มีงานทํา ด้วยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สามารถเชื่อมโยงสู่ ตลาดภายในและนอกประเทศ รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงชนบทและเมือง
4. การมีระบบบริ หารจัดการที่ดี มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้
ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ สามารถสรุ ปเป็ นแนวทาง "เมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต่อยอดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง
เชื่อมโยงชนบทและเมือง มีการบริ หารจัดการที่ดี โดยประชาชนและประชาคมมีส่วนร่ วม"ดังนี้
โดยที่เมืองน่าอยู-่ ชุมชนน่าอยูน่ ้ นั หมายถึง เมืองหรื อชุมชนที่ 1.ครอบครัวและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 2. มีกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. มีแผนพัฒนาและ
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ผังเมืองที่เหมาะสม 4. มีการปรับปรุ งพัฒนาสภาพแวดล้อมสมํ่าเสมอ 5. สร้างจิตสํานึกรักเป็ น
เจ้าของท้องถิ่นเมือง-ท้องถิ่นชุมชน 6. มีการบริ หารจัดการที่ดี 7. มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย
สาธารณสุ ขดี ปลอดภัยดี โครงสร้างพื้นฐานดี และ 8. มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่ องมือชี้
วัดทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม
สําหรับความเป็ นรู ปธรรมที่เป็ นมาตรชี้ วดั ได้ ขอยกตัวอย่างด้านคุณภาพชี วิตที่ ดี
ได้แก่
1. ระบบสาธารณสุ ขที่ดี คือ การมีจาํ นวนและประสิ ทธิ ภาพของโรงพยาบาลหรื อ
สถานอนามัย ตลอดจนแพทย์พยาบาล ในทุกตําบลหรื อกลุ่มตําบล (ควรมีโรงพยาบาลชุมชนอย่าง
น้อย 3 ตําบลต่อ 1 โรงพยาบาล และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโรงพยาบาลอําเภอทุกแห่ งให้ได้มาตรฐาน)
การมีระบบสุ ขภาพที่ ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง มี ทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสม เน้นที่การ
ป้ องกันมากกว่าการรักษา เน้นสุ ขภาวะทั้งทางร่ างกาย จิตวิญญาณ สติปัญญาสังคม
2. ความปลอดภัย คือ ปลอดภัยทั้งทางร่ างกาย ทรัพย์สินและจิตใจ จึ งเป็ นชุ มชน
หรื อเมืองน่าอยู่
3. โครงสร้างพื้นฐานที่ดี คือ มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเมืองและ
ชนบทที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ จะขอระบุสิ่งที่เป็ นพื้นฐานที่สุดได้แก่ 1. นํ้าสะอาดไฟสว่าง-ทางสะดวก 2. ขนส่ งสาธารณะและทางเดิ นทางจักรยาน 3. โรงพยาบาล โรงเรี ยน ตลาด
และสวนสุ ขภาพ เพียง 3 สิ่ งนี้ที่ดีในทุกตําบล จะทําให้เมืองและชนบทของไทยน่าอยูย่ งิ่ ขึ้นมาก
หากกล่าวถึงศาสตร์ และ "เครื่ องมือ" ที่ จะสร้างสรรค์เมืองน่ าอยู่-ชุ มชนน่ าอยู่ให้
เป็ นจริ งได้ นั่นคือ การออกแบบชุ มชนเมือง หรื อ Urban Design การออกแบบเมืองให้น่าอยู่น้ นั มี
หลักการครอบคลุมเพียง 5 ประการ คือ
1. ส่ งเสริ มและรักษาคุณค่าของสภาพแวดล้อมเดิม
2. สร้างสรรค์โครงสร้างและรู ปร่ างเมืองที่ดี
3. สร้างระบบการเดินทางติดต่อที่ดี
4. สร้างสรรค์รายละเอียดพื้นที่สาธารณะ-พื้นที่ชุมชนที่น่าอยู่
5. การนําแผนผังไปใช้และการติดตามประเมินผล
กล่าวโดยย่อ การออกแบบชุ มชนเมื องนั้นเป็ นทั้ง "กระบวนการ" คือการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนและประชาคมเพื่ อเมื องน่ าอยู่ โดยมี ส ถาปนิ ก ผังเมื อง (Urban Architects) เป็ นเสมื อน
เลขานุ ก ารผูส้ รุ ป และสั งเคราะห์ ผล และเป็ น "ผลผลิ ต " ได้แ ก่ 1. แผนและผัง 2. ข้อกําหนดการ
ออกแบบอาคาร ภูมิทศั น์ พื้นที่สาธารณะ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่ น ป้ ายและอุปกรณ์ ถนน (Street
furniture) โดยสรุ ป เป็ นผลจากการศึ ก ษาวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมในการใช้พ้ื น ที่ โดยเฉพาะพื้ น ที่
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สาธารณะภายนอกของคน ประกอบกับการใช้คุณค่าเฉพาะตัวที่เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ เพื่อ
ออกแบบให้เป็ น พื้นที่เมืองน่าอยู่ พื้นที่ชุมชนน่าอยู่ สําหรับทุก ๆ คนนัน่ เอง
3. การพัฒนาเมืองให้ น่าอยู่
มุ่งเน้นการสร้ างกระบวนการชุ ม ชนเข้มแข็งจากฐานรากทั้งในชนบทและเมื องผ่าน
เครื อข่ายการมีส่วนร่ วมของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่ วน ควบคู่ไปกับการสร้างสภาวะแวดล้อมให้
เมื องและชุ ม ชนมี ความน่ าอยู่ตามศักยภาพความพร้ อม มี การบริ ห ารจัดการอย่างมี ส่วนร่ วม เพื่ อ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเมืองและชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ช่วยให้
เกิดการจ้างงาน เพิ่มรายได้ ตลอดจนลดปั ญหาความยากจนในชนบทและเมือง ช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและวิถีชีวิตที่ดีมีความสุ ข โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาํ คัญ ดังนี้
1) พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วม
รับผิดชอบในการพัฒนา แก้ไขปัญหา สามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็ น
รากฐานที่มนั่ คงของสังคม
2) พัฒนาเมืองน่าอยูแ่ ละชุมชนน่าอยูต่ ามศักยภาพ ความพร้อมอย่างสอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ค่านิยม และความต้องการของคนในสังคม
หากมองในภาพรวมของกระบวนการขั้นตอนที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน การนํา
นโยบายแนวทางการพัฒนาเมืองน่ าอยู่ ชุมชนน่ าอยู่ไปปฏิบตั ิให้บงั เกิดผลได้น้ นั จําเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องสร้ างองค์ความรู ้ความเข้าใจ สร้ างจิตสํานึ กความรับผิดชอบ พร้อมกับการสร้างระบบการ
ทํางานที่เป็ นเครื อข่าย สามารถระดมพลังร่ วมจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมคิด ร่ วมทํา
ร่ วมรับผิดชอบอย่างแท้จริ ง โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินการใน 3 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการขับเคลือ่ นเมืองน่ าอยู่ ชุ มชนน่ าอยู่
1.1 ขั้นเตรี ยมความพร้อมสร้างความเข้าใจร่ วมกัน
1.2 ขั้นการสร้างเครื อข่ายกระบวนการมีส่วนร่ วมและดําเนินการพัฒนา ให้เกิดการร่ วมคิด
ตัดสิ นใจ รับผิดชอบและร่ วมดําเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยูใ่ นลักษณะพหุภาคี
1.2 ขั้นที่สาม สนับสนุนให้มีการร่ วมกันติดตามประเมินผล
บทบาทภาคีการพัฒนา
หากมองถึงบทบาทภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ คงต้อง
มองให้ครบทุกภาคีหลัก โดยแต่ละภาคีจะมีบทบาทที่ต่างกันออกไปตามศักยภาพและประสบการณ์
ที่สั่งสมมา กลุ่มที่เป็ นรากฐานสําคัญและเป็ นหัวใจของความสําเร็ จในการทําเมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ได้อย่างยัง่ ยืน คื อ กลุ่มชุ มชนและประชาสังคม ที่ ก่อตัวขึ้นมา มี ความเข้มแข็ง มุ่งมัน่ ต้องการ
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ร่ วมกัน คิดเองทําเองกันมากขึ้น หากมองถึงบทบาทของภาคการเมือง ก็ควรต้องมีวิสยั ทัศน์กว้างไกล
มีความต่อเนื่ องในการดําเนิ นนโยบาย เป็ นธรรม ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็ นสําคัญ ส่ วนภาค
ราชการ จําเป็ นต้องปรับบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุน ให้คาํ ปรึ กษาชี้แนะเทคนิควิชาการ ปรับแนวคิดการ
ทํางานเป็ นแนวราบ/ทีมงาน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในทุกระดับ ที่ทาํ งานใกล้ชิดกับ
ประชาชน ต้องปรับระบบการทํางานและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งวางแผน
บริ หารจัดการพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอํานาจและรัฐธรรมนู ญ
ปั จจุบนั ในส่ วนขององค์กรพัฒ นาเอกชน จะทําหน้าที่ ให้คาํ ปรึ กษาและเป็ นพี่เลี้ยงให้กับชุ มชน
แนะนําให้ชุมชนเรี ยนรู ้ คิดเอง ทําเองเป็ น และเชื่ อมประสานการทํางานระหว่างชุ มชนกับองค์กร
และหน่ วยงานต่าง ๆ รวมทั้งช่วยสนับสนุ นทรัพยากร ในส่ วนของผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ เป็ นอีก
กลุ่มหนึ่ งที่จะสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุ นจุดประกายความคิดสร้างความรู ้ความเข้าใจทางเทคนิ ค
วิช าการ และส่ งเสริ มให้เกิ ด ความเข้าใจเมื่ อมี ขอ้ ขัดแย้งต่ าง ๆ ในสังคม ในส่ วนของภาคธุ รกิ จ
เอกชน ก็ส ามารถร่ ว มคิ ด ร่ ว มทําช่ ว ยสนับ สนุ น ทรั พ ยากร รวมทั้งสื่ อ มวลชน ก็จะเป็ นสื่ อ กลาง
สะท้อนข้อเท็จจริ งในสังคมชุมชนอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ สะท้อนความต้องการ ปั ญหา รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร และช่วยรณรงค์สร้างจิตสํานึกสาธารณะได้เป็ นอย่างดี
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ.2546 หน้า 2 )
เพื่ อให้ก ารดําเนิ น งานพัฒ นาเมื องน่ าอยู่ ชุ ม ชนน่ าอยู่เกิ ดการขยายผลไปสู่ ทอ้ งถิ่ น อย่าง
กว้างขวาง จึงได้นาํ ผลการศึกษาจัดทําโครงการแปลงแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ าอยู่ ซึ่ ง
เป็ นบทเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ งในระดับท้องถิ่นชุ มชนมาประกอบการพิจารณาเป็ นข้อเสนอแนะ
แนวทางดําเนินการที่ควรสนับสนุนเพื่อการขยายผลต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงนโยบาย
ความหมายของนโยบายและแผนและคําทีเ่ กีย่ วข้ อง (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ,
2548 : น. 79)
นโยบาย (Policy) คือหลัก และวิธีการปฏิบตั ิซ่ ึงถือเป็ นแนวทางดําเนินการ
แผน (Plan) คือ การกําหนดทิศทางที่ชดั เจนของประเทศ (รัฐบาล องค์กร หน่ วยงาน) เพื่อ
ชี้นาํ การปฏิบตั ิงานในอนาคต
วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ความคิดเห็นที่มีขอบเขต ระเบียบ ระบบหรื อการมองภายในอนาคต
ของหน่วยงานอยากเห็น อยากให้เป็ นภาพที่หน่วยงานคาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพ้ืนฐานอยู่
บนความจริ งปั จจุบนั
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พั น ธกิจ (Mission) คื อ ขอบเขต ภารกิ จ บทบาท หน้าที่ ข องหน่ วยงานทั้งที่ เป็ นไปตาม
กฎหมายและที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์
ยุ ท ธศาสตร์ (Strategy) คื อ การมองทิ ศ ทางและวิเคราะห์ ไ ปสู่ อ นาคต โดยพิ จารณาถึ ง
ทรั พ ยากร ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง ทางเลื อ กต่ าง ๆ ความเป็ นไปได้ข ององค์ก ารเพื่ อ ระดมมาใช้ และ
พิจารณาว่าสามารถนําองค์การไปสู่ ภารกิจและเป้ าหมายที่วางไว้กลยุทธ์ คือ เครื่ องมือที่กาํ หนดทิศ
ทางการทํางานของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการให้บริ การ
ความหมายของกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ หรื อยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็ นคําที่มีความหมายกว้าง และจะใช้ในความหมายที่
แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่องค์กร โดยมีความหมายทัว่ ๆ ไป ดังนี้
ยุทธศาสตร์ หมายถึง การมองไปสู่อนาคต ภายใต้การพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในการใช้
ความสามารถขององค์การเพื่ อระดมทรัพ ยากรมาใช้ และการพิจารณาถึ งความเป็ นไปได้ในการ
พิ จารณาทางเลื อ กต่ าง ๆ อย่างรอบคอบ และชัด เจนว่าจะสามารถนําองค์ก ารไปสู ้ ภ ารกิ จ และ
เป้ าหมายที่วางไว้
ยุทธศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ที่วิเคราะห์ทุกปั จจัยที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งในแง่โอกาสและอุปสรรค
ยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางที่ชดั เจนขององค์กรกําหนดขึ้นเพื่อชี้นาํ การปฏิบตั ิในอนาคต
สําหรับความหมายในเชิงแผน ที่เรี ยกว่า การวางแผนกลยุทธ์ หรื อแผนยุทธศาสตร์ (Strategies
Plans) มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. เป็ นแผนงานระยะยาว (Long-range plan) ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ หรื อแผนทั้งหมด
ขององค์กรเอาไว้ดว้ ยกัน และเป็ นไปในทิ ศทางเกี่ ยวกัน อันหมายถึงแผนงานระยะยาวที่กาํ หนด
ทิศทาง และแนวทางสําหรั บแผนงานและโครงการในระยะสั้นอย่างครบถ้วนทั้งหมด ซึ่ งในบาง
สถานการณ์ งานด้านหนึ่ งอาจจะมี ความสําคัญมากกว่าอี กด้านหนึ่ ง และยุทธศาสตร์ จะเข้ามาเป็ น
กลไกกําหนด และจัดลําดับความหมายสําคัญ รวมทั้งการชัง่ นํ้าหนัก ความเสี่ ยงหรื อลดความเสี่ ยงที่
จะเกิดขึ้นต่อองค์กรให้นอ้ ยลง
2. เป็ นกระบวนการที่ประสานระหว่างผลการตรวจสอบสิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์กร กับผล
การตรวจสอบสิ่ งแวดล้อมภายในตัวองค์กรเอง เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถใช้จุดเด่นหรื อข้อได้เปรี ยบ
ขององค์กร ลดสิ่ งที่เป็ นจุดด้อย ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่สิ่งแวดล้อมภายนอกอํานวยให้ และกําจัด
สิ่ งที่เป็ นปัญหาอุปสรรค
3. เป็ นกระบวนการที่ กลุ่มผูน้ าํ ในองค์กรร่ วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรในอนาคต
พัฒนาแนวทางในการดําเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ที่กาํ หนด
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ความจําเป็ นของการวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุ ท ธ์ มี ค วามเหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ในยุค ที่ ค วามก้า วหน้ า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศทําให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เพราะมีกระบวนการคิดหาวิธีการที่ดีที่สุด
โดยให้ความสําคัญต่อผลกระทบจากปั จจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกในทุกมิติขององค์กร
ตลอดทั้งการยอมรับร่ วมกันของคนในองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์จึงมีลกั ษณะที่แตกต่างจากการ
วางแผนระยะยาวแบบที่เคยทํากันมาในอดีตที่ใช้วิธีการคาดคะเนตั้งเป้ า ยึดถือผลงานในอดีต แต่ไม่
อาจเสนอทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าสําหรับอนาคตในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จึงมีผลให้
การวางแผนแบบเดิมไม่สามารถใช้กบั สภาพแวดล้อมที่มีขอ้ จกกัดใหม่ ๆ แต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์
นั้นมีลกั ษณะที่มุ่งปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม มีลกั ษณะที่
ยืดหยุน่ เหมาะสมสอดคล้องกับการวางแผนเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางานตลอดเวลา
ที่กา้ วไปในอนาคต

ภาพ 1 ความเชื่อมโยง : วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
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ความสํ าคัญของแผนยุทธศาสตร์
1. แผนยุทธศาสตร์ เป็ นการกําหนดรู ปแบบของการปฏิบตั ิที่ช่วยให้องค์การสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพราะการกําหนดแผนยุทธศาสตร์น้ นั
ให้ความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ
2. แผนยุทธศาสตร์ เป็ นการกําหนดรู ปแบบของการปฏิบตั ิที่ช่วยให้หน่ วยงานในภาครัฐกิจ
ตระหนักถึ งบทบาทหน้าที่ ของตนที่ มีส่วนเอื้ ออํานวยความสําเร็ จและความล้มเหลวล้มเหลวต่อ
เป้ าประสงค์ขององค์การ
3. แผนยุทธศาสตร์ เป็ นการกําหนดรู ปแบบของการปฏิบตั ิที่ช่วยส่ งเสริ มการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management, NPM) ที่ ใ ห้ ค วามสํ าคัญ การปรั บ ปรุ ง การดําเนิ น งานของ
หน่ วยงานภาครัฐกิ จทั้งระบบ เพื่อ ให้เกิด ประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด โดยในประเทศไทยเรี ย กว่า การ
ปฏิรูประบบราชการ อีกทั้งหน่ วยงานภาครัฐกิจยังต้องดําเนิ นงานตามแนวทางการบริ หารจัดการ
บ้า นเมือ งที ่ดีห รื อ ธรรมาภิบ าล (Good Governance) ซึ่ ง เป็ นกระแสหลัก ในการบริ ห ารรัฐ กิจ
ปั จจุบนั
4. แผนยุทธศาสตร์ เป็ นการกําหนดรู ปแบบของการปฏิบตั ิที่มีส่วนช่วยยกระดับระบบการ
จัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based Budgeting)
5. แผนยุ ท ธศาสตร์ เป็ นการกํา หนดรู ป แบบของการปฏิ บ ัติ ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยในการสร้ า ง
นวัตกรรมการบริ หารจัดการ ซึ่งเป็ นการพินิจพิเคราะห์ วางแผน และนําเสนอทางเลือกในการบริ หาร
จัดการแบบใหม่ ๆ ที่ หลุดพ้นจากกรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ ยวข้องกับระเบี ยบปฏิ บตั ิ
ราชการที่ลา้ สมัยและไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของประชาชน
6. แผนยุทธศาสตร์ เป็ นการกําหนดรู ปแบบของการปฏิบตั ิที่มีส่วนช่วยสนับสนุ นหลักการ
ประชาธิปไตย ในแง่ของการมีส่วนร่ วม (Participation) และ การกระจายอํานาจ (Decentralization)
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรื อแนวทางปฏิบตั ิตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้
สัมฤทธิ ผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้ าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์
ที่ ดีน้ ัน จะต้องถูกกําหนดขึ้ นตามวิสัยทัศน์ ขององค์การ อัน เป็ นผลผลิ ตทางความคิดร่ วมกัน ของ
สมาชิ กในองค์ก ารที่ ได้ทาํ งานร่ วมกัน หรื อจะทํางานร่ วมกัน โดยวิสัยทัศน์ น้ ี เป็ นความเห็ น พ้อง
ต้องกันว่าเป็ นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์น้ ี มีการแปลงออกมา
เป็ นวัตถุ ป ระสงค์ (Objective) ที่ เป็ นรู ป ธรรม และสามารถวัด ได้ ทั้งนี้ องค์การสามารถใช้แ ผน
ยุทธศาสตร์เป็ นกรอบในการประเมินผลงานประจําปี งบประมาณ ยิง่ ไปกว่านั้นองค์การยังสามารถ
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ใช้แผนยุทธศาสตร์ เป็ นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) เพื่อการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ได้อีกด้วย
สําหรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์น้ นั มีข้นั ตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) และ
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
2. การจัดวางทิศทางขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย
(1) การกําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision)
(2) การกําหนดภารกิจ (Mission)
(3) การกําหนดเป้ าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal)
(4) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)
(5) การกําหนดดัชนีช้ ีวดั ผลงานระดับองค์การ (Organization’s Key Performance
Indicators, KPIs) และ
(6) การกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy)
3. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เป็ นการดําเนิ นการเพื่อทําให้ยทุ ธศาสตร์ที่ได้ถูกกําหนดขึ้น มี
ความเป็ นรู ปธรรม ปฏิ บตั ิ ได้จริ ง อัน จะนําไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิ จ และเป้ าประสงค์ของ
องค์การ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์น้ นั ประกอบด้วย
(1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขององค์การ หรื อที่มกั
นิ ยมเรี ยกกันว่า การทําศว็อท-อณาไลษิ ส (SWOT Analysis) อันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ จุด
แข็ง (Strengths) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และการ
วิเคราะห์ภยั คุกคาม (Threats) ขององค์การ
(2) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์
(3) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อม
ทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน
(4) การกําหนดดัชนีช้ ีวดั ผลงานระดับองค์การและระดับหน่วยงาน (Strategic
Plan’s KPIs)
(5) กําหนดยุทธวิธี (Tactics) หรื อแผนงานในการปฏิบตั ิ และ
(6) การกําหนดเป้ าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม (Activities) พร้อมกับ
ดัชนีช้ ีวดั ผลงานระดับแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan’s KPIs)
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การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ จังหวัด
การที่จงั หวัดใดๆจะสามารถดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้น้ นั (แนวทางการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์,2555 ) www.mture.go.th/policy/ckfinder/userfiles/files/policy2550.../08.doc ต้องประกอบด้วยปั จจัย
สนับสนุนในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน เช่น ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตรงกับความ
ต้องการของพื้นที่ ความสามารถในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ แผนปฏิบตั ิการ การกํากับ
ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และความสามารถในการบริ หาร
ทรัพยากรและระดมสรรพกําลังเพื่อความร่ วมมือในการทํางานอย่างมีเป้ าหมาย หรื อการทํางาน
ภายใต้ระบบการบูรณาการเพือ่ ระดมความร่ วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ และเครื อข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนเป็ นต้น
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการเชิงบูรณาการด้านวัฒนธรรม
ของจังหวัดก็เช่นเดียวกัน จะต้องยึดแนวทางการจัดทําที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาค
ส่ วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดมความคิดเห็นและข้อมูลให้เกิดฉันทามติร่วมกัน
ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ องของจุ ด มุ่ งหมายหรื อ เป้ าหมายในการดําเนิ น งาน และวิธีก ารที่ จะทําให้บ รรลุ
เป้ าหมายนั้น ๆ
นอกจากนี้ การจัด ทํา แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจัด การเชิ ง บู ร ณาการด้า น
วัฒนธรรมของจังหวัดจะประสบความสําเร็ จได้ ยังจะต้องให้ความสําคัญกับแนวความคิดการ
ดําเนิ น งานแบบองค์ร วม (Holistic) และแบบบู ร ณาการ(Integration) ทั้งในมิ ติ ข อง Agenda
Function และ Area
ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการเชิ งบูรณาการด้านวัฒนธรรมของจังหวัด
จึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการนํานโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงวัฒนธรรม(Function)ไปสู่
การปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ดา้ นวัฒนธรรมของจังหวัด(Area) ตลอดจน
ปั ญหา ความจําเป็ นเร่ งด่วน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่(Agenda) หรื อการนําวาระ
แห่ ง ชาติ (National Agenda) ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ นพื้ น ที่ ใ ห้ เป็ นวาระแห่ ง พื้ น ที่ (Area Agenda)
สําหรั บแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการด้านวัฒ นธรรมของจังหวัด จะ
ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นการรวบรวมข้ อมูลเพือ่ เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
๑) ข้ อมูลทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้ องกับจังหวัด ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการเชิง
บู รณาการด้านวัฒ นธรรมของจังหวัด จะต้องมี การรวบรวมข้อมูลและจัดทําเป็ นฐานข้อมูลให้
ครบถ้วน ไม่ ว่าจะเป็ นข้อมู ลเบื้ องต้น ด้านการเมื อง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั งคม การศึ ก ษา
โดยเฉพาะข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม ได้แ ก่ องค์ก ร กลุ่ ม เครื อ ข่ าย ลัก ษณะทางวัฒ นธรรม
ตลอดจนลักษณะของประชาชนหรื อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เป็ นต้น
๒) ข้ อมูลสภาพปัญหาในเชิงวัฒนธรรม / ความต้ องการของจังหวัด ข้อมูลเหล่านี้จะเป็ น
ประโยชน์ในการกําหนดวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยํามากขึ้น
อีกทั้งจะเป็ นองค์ประกอบสําคัญในส่ วนของมิติทางด้าน Agenda ที่จะต้องกําหนดเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ในเชิงบูรณาการ ๓ มิติ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น คือ Agenda Function และ
Area
ขั้ น ตอนที่ ๒ แต่ งตั้ งคณะกรรมการ / คณะทํ างานในการจั ด ทํ าแผนยุ ท ธศาสตร์ การ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการด้ านวัฒนธรรมจังหวัด
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการเชิงบูรณาการ
ด้านวัฒนธรรมของจังหวัด จะต้องยึดแนวทางการจัดทําที่เกิ ดจากกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุก
ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการระดมความคิดเห็ นและข้อมูลให้เกิ ดฉันทามติ
ร่ วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายในการดําเนิ นงาน และวิธีการที่จะทําให้
บรรลุเป้ าหมาย ดังนั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรื อคณะทํางานจะต้องพิจารณาบุคคลทั้งในมิติ
ของความรู ้ ความสามารถ และในมิ ติของความครอบคลุมในทุกภาคส่ วนของจังหวัดทั้งภาครั ฐ
เอกชน และประชาชนในทุก ๆ ภาคี เพื่อร่ วมกันเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน จึงจะทําให้การ
จัด ทําแผนยุท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจัด การเชิ งบู รณาการด้านวัฒ นธรรมเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิผลสูงสุ ด
ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ ศักยภาพในการดําเนินงานวัฒนธรรมของจังหวัด
การใช้ เ ทคนิ ควิ เ คราะห์ ต ามแนวทาง SWOT Analysis หรื อการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค/ข้อจํากัด (Threats) เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้กบั การวิเคราะห์สภาพการดําเนิ นงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัด เป็ นเทคนิ คการระดม
ความคิดเห็นร่ วมกันในการค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่จะแก้ไขหรื อพัฒนาจังหวัด โดยคณะทํางาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการอย่างเปิ ดเผย มีเหตุผล ใช้ขอ้ เท็จจริ งเป็ นหลัก และยอมรับมติส่วนใหญ่
ของกลุ่ม
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การวิ เ คราะห์ จั ง ห วั ด โดยใช้ เ ท คนิ ค SWOT Analysis ซึ่ งจะครอบ คลุ ม ปั จจั ย
สภาพแวดล้อมในสองลักษณะ คือ
๑)ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายใน (Internal Environment) หมายถึ งปั จ จัย ที่ อ ยู่ภ ายใน
จังหวัดโดยตรง แบ่งออกเป็ น
จุดแข็ง (S หรือ Strengths) หมายถึงศักยภาพของจังหวัด เป็ นข้อดีที่จงั หวัดมีอยู่
เป็ นสิ่ งที่เอื้อหรื อสนับสนุ นต่อการทํางานของจังหวัด เช่นความสามารถของบุคลากร งบประมาณ
เพียงพอ มีแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก เป็ นต้น
จุดอ่ อน (W หรือ Weaknesses) หมายถึงข้อด้อยหรื อข้อเสี ยที่มีอยูภ่ ายในจังหวัด
เป็ นปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ไม่เอื้อต่อการทํางานของจังหวัด เช่นจังหวัดมีเทคโนโลยีไม่เหมาะสม มี
จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ กลุ่มเครื อข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่ไม่เข้มแข็ง เป็ นต้น
๒) ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก (External Environment) หมายถึงปั จจัย สถานการณ์
หรื อสภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัดที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของจังหวัด แบ่งออกเป็ น
โอ ก าส (O ห รื อ Opportunities) ห ม ายถึ ง ปั จจั ย ส ถ าน ก ารณ์ ห รื อ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้การทํางานของจังหวัดประสบความสําเร็ จ เป็ นปั จจัยด้านบวกที่มีต่อ
จังหวัด เช่น นโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการทํางานของจังหวัด ภาวะเศรษฐกิจที่ดี กระแสความ
ต้องการของประชาคมโลกในการตื่นตัวต่อการอนุ รักษ์วฒั นธรรม ตลอดจนการให้ความสําคัญ
กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น เป็ นต้น
อุ ป สรรค/ข้ อจํ า กั ด (T หรื อ Threats) หมายถึ ง ปั จ จัย สถานการณ์ หรื อ
สภาพแวดล้อมที่เป็ นอุปสรรคขัดขวาง หรื อไม่เอื้อต่อการทํางานของจังหวัดให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ได้โดยง่ าย เป็ นปั จ จัยด้านลบต่ อจังหวัด เช่ น นโยบายของรั ฐ บาลที่ ไม่ เอื้ อต่ อ การทํางานของ
จังหวัด ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า กระแสโลกาภิวตั น์ที่มีผลต่อการทําลายวัฒนธรรมหรื อวิถีชีวิตอันดี
งาม เป็ นต้น
เนื่ องจากปั จจัยสภาพแวดล้อมด้านภายในและภายนอกจังหวัด อาจจะมีมากจากการระดม
ความคิ ด เห็ น ของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ที่ ป ระชุ มระดมความคิ ด จึ งต้องลงมติ ว่า ปั จจัยใดบ้างที่ จะนํามา
พิจารณาที่คิดว่ามีความสําคัญมากหรื อน้อย มีความเป็ นไปได้สูงหรื อไม่ ที่จะมีผลต่อประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลในการดําเนินงานของจังหวัด แล้วสรุ ปปั จจัยที่จะนํามาสร้างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรื อ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดในมิติทางวัฒนธรรมต่อไป
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ขั้ น ตอนที่ ๔ การจั ด ทํ าวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายในการดํ าเนิ น งาน
วัฒนธรรม
การจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายในการดําเนินงานวัฒนธรรมของ
จัง หวัด ในภาพรวม นอกจากจะต้อ งนํา เอานโยบายรั ฐ บาลด้า นวัฒ นธรรม นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม นโยบายและยุทธศาสตร์ ของจังหวัด รวมทั้งสภาพปั ญหา
ความจําเป็ นเร่ งด่ วนของพื้นที่ มาพิจารณาร่ วมกันแล้ว ยังจะต้องนําเอาข้อมูลจากการทํา SWOT
Analysis ข้า งต้น เข้า มาเป็ นข้อ มู ล หลัก เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา โดยคณะกรรมการหรื อ
คณะทํางานจะต้องร่ วมกันระดมสมอง ระดมความคิด เป็ นเทคนิ คของการทํางานแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อหาฉันทามติ ความเต็มใจ และความชอบธรรมในรู ปแบบของการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
๑) การจัดทําวิสัยทัศน์ (Vision) คือ การกําหนดสภาพการณ์ ดา้ นวัฒนธรรมของ
จังหวัดที่ตอ้ งการจะเป็ น หรื อต้องการให้เกิดในอนาคต โดยระบุเป็ นข้อความที่สะท้อนถึงทิศทาง
และจุดยืน ที่ ตอ้ งการ เป็ นข้อความที่ ผูกมัดความรู ้ สึกของคนในจังหวัดร่ วมกัน ที่ จะตระหนักถึ ง
เป้ าหมายสุ ดท้ายดังกล่าว หรื ออีกนัยหนึ่ ง วิสัยทัศน์คือ คําตอบล่วงหน้าของคําถามที่ว่า “จังหวัด
ต้องการเห็นวัฒนธรรมของจังหวัดเป็ นอย่างไรในอนาคต” การจัด ทํา วิ สั ย ทัศ น์ จะต้อ งมี ก ารนํ า
นโยบายรัฐบาลด้านวัฒนธรรม นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงวัฒนธรรม นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ของจังหวัด รวมทั้งสภาพปั ญหาความจําเป็ นเร่ งด่วนของชาติ หรื อพื้นที่มาพิจารณา
ร่ วมกัน ดังนั้นวิสัยทัศน์การดําเนิ นงานวัฒนธรรมของจังหวัดจึงเป็ นจุดตัวเชื่ อมแรกที่สาํ คัญใน
การตอบสนองต่อทั้ง ๓ มิติที่วา่ นี้ คือ Agenda Function และ Area
๒) การกําหนดพั น ธกิ จ (Missions) คื อ การกําหนดสิ่ งที่ จ ัง หวัด จะต้อ งกระทําเพื่ อ
ตอบสนองต่ อวิสั ยทัศน์ ที่ ไ ด้ก าํ หนดไว้ โดยการกําหนดพัน ธกิ จนอกจากจะต้อ งตอบสนองต่ อ
วิสยั ทัศน์แล้ว ยังจะต้องครอบคลุมภารกิจของจังหวัดในทุกภาคส่ วน เป็ นการทบทวนภารกิจเดิมอีก
ครั้งเพื่อให้บรรลุต่อวิสัยทัศน์ในเชิ งบูรณาการใน ๓ มิติดงั กล่าว การกําหนดพันธกิจจึงเป็ นการ
ตอบคําถามว่า “ในทุกภาคส่ วนของจังหวัดจะต้องร่ วมกันทําอะไรบ้างในการดําเนินงานวัฒนธรรม ”
๓) การกําหนดวัตถุ ประสงค์ (Objectives) เป็ นการกําหนดทิ ศทางการดําเนิ นงานใน
ลําดับรองลงมาจากวิสัยทัศน์ เป็ นการขยายวิสัยทัศน์ให้ชดั เจนมากขึ้น การกําหนดวัตถุประสงค์จึง
ต้องให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิ จ เป็ นการกําหนดจุดหมายหรื อผลสําเร็ จที่ตอ้ งการ ซึ่ ง
การกําหนดวัตถุประสงค์อาจจําแนกได้เป็ นสองส่ วน คือ วัตถุประสงค์โดยรวม และวัตถุประสงค์
เฉพาะเรื่ อง
๔) การกําหนดเป้ าหมาย (Targets) เป็ นการกําหนดให้วตั ถุประสงค์ขา้ งต้นแคบลงมาอีก
เพื่ อกําหนดเป็ นตัวชี้ วดั ความสําเร็ จของการดําเนิ น งานได้ เป้ าหมายที่ ดีควรระบุ เงื่ อนเวลา คื อ
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ต้องการให้เสร็ จเมื่อไร ระบุปริ มาณ คือต้องการจะให้เกิดขึ้นเป็ นจํานวนเท่าใด ระบุคุณภาพ คือ
สภาพที่พึงปรารถนา ระบุสถานที่ คือเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ เป้ าหมายยังต้อง
คํานึ งถึงความเป็ นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ริ ง และกรณี ที่เป้ าหมายมากกว่าหนึ่ งเป้ าหมาย
ถ้าเป็ นไปได้ควรจัดลําดับความสําคัญหรื อความจําเป็ นเร่ งด่วน
ขั้นตอนที่ ๕ การกําหนดยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงานวัฒนธรรม
ยุท ธศาสตร์ คื อ วิ ถี นําในการดําเนิ น งานใด ๆ เป็ นการตอบคําถามว่า “การดําเนิ น งาน
วัฒ นธรรมของจังหวัดจะไปถึ งจุ ด มุ่ งหมายได้อย่างไร” เป็ นแนวคิ ด หรื อวิธีก ารที่ แ ยบยลเพื่ อ
ตอบสนองต่ อ วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ภายใต้
ปัจจัยพื้นฐานจากการวิเคราะห์ SWOT ทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์ในเชิงตรรกะที่เป็ นกระบวนการ
และขั้น ตอนในการจัด ทําแผนยุท ธศาสตร์ แ บบบู รณาการ ซึ่ งการกําหนดยุท ธศาสตร์ จ ากการ
วิเคราะห์ SWOT ทําได้ดงั นี้
เมื่อได้ทาํ การวิเคราะห์และระบุถึงปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
จัง หวัด เป็ นที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ขั้น ตอนต่ อ ไปคื อ การสร้ า งยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ กลยุ ท ธ์ จ ากปั จ จัย
สภาพแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี โดยในที่น้ ีจะใช้วิธีแบบจับคู่ คือ
การวิเคราะห์ SWOT เพือ่ กําหนดยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ แบบจับคู่
การวิเคราะห์ SWOT เพื่อกําหนดแนวทางหรื อกลยุทธ์แบบจับคู่ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหา
ยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์โดยการจับคู่หรื อผสมผสานระหว่างปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในและปั จจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก การจับคู่ของปั จจัยสภาพแวดล้อมเพื่อหายุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ แบ่ง
ออกเป็ น ๔ ประเภท คือ
๑) จุดแข็ง (S) - โอกาส (O)
๓) จุดอ่อน (W) – โอกาส (O)
๒) จุดแข็ง (S) - อุปสรรค (T)
๔) จุดอ่อน (W) – อุปสรรค (T)
ความสัมพันธ์ของปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในและปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกดังกล่าว
สามารถจัดให้เป็ นระเบียบแสดงได้ดงั ตัวอย่างในตาราง SWOT ข้างล่างนี้ โดยในที่น้ ี จะสมมติว่า
ปั จจัยสภาพแวดล้อมแต่ละประเภทสรุ ปได้เป็ น ๔ ประเด็นจากที่เราได้ทาํ การระบุไว้แล้ว และจะ
ขอเสนอแนะกลยุทธ์จาการจับคู่ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพียงคู่ละ ๑ กลยุทธ์เท่านั้น เพื่อเป็ นตัวอย่าง

84

ตาราง 14 แสดงตาราง SWOT
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

S๑ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
S๒ มีภมู ิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย
S๓ มีวฒั นธรรมหลากหลาย
S๔ มีกลุ่มเครื อข่ายทางวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง

W๑ ขาดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
W๒ เส้นทางคมนาคมของชุมชนไม่ดี
W๓ ขาดฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
W๔ การมีส่วนร่ วมของประชาชนยัง
มีจาํ กัด

โอกาส (O)
O๑ เส้นทางคมนคมสู่ จงั หวัดสะดวก
O๒ รัฐบาลสนับสนุนสิ นค้าพื้นบ้าน
O๓ รัฐบาลมีนโยบายเปิ ดพรมแดน
O๔ กระแสอนุรักษ์วฒั นธรรม

S๑ + O๑ = พัฒ นาเส้ น ทางการ W๔ + O๔ = ส นั บ ส นุ น ให้
ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมอย่างเป็ น ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ระบบ
อนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่น

อุปสรรค (T)
T๑ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
T๒ การเมืองไม่ต่อเนื่อง
T๓ งบประมาณของรัฐมีจาํ กัด
T๔ กระแสวัฒนธรรมตะวันตก

S๒ + T๑ = ส่ งเสริ มต่ อยอดภู มิ W๑ + T๔ = ร ณ ร ง ค์ ส ร้ า ง
ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งรายได้ จิตสํานึกความเป็ นไทย
ให้กบั ชุมชน

จากตารางข้างต้นนี้ จะเห็ นว่าหากเราพยามจับคู่ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
เพื่ อเสนอยุทธศาสตร์ ห รื อกลยุท ธ์ให้มากที่ สุดแล้ว โดยในที่ น้ ี มี ปั จจัยอยู่ ๔ ประการในแต่ ละ
ประเภทปั จจัย ก็จะสามารถเสนอกลยุทธ์ได้มากที่สุดรวม ๓๖ กลยุทธ์(จาก ๔ x ๔ x ๔ คู่กลยุทธ์)
หรื อ ๖๔ ยุทธศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามจํานวนยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์เหล่านี้ จะลดลงได้หากการ
จับคู่เกิดจากการรวมมากกว่า ๒ ปั จจัยเข้าด้วยกัน เช่นการนํา S๑ + S๒ + T๒ + T๓ ก็จะ
เกิ ด เป็ นกลยุท ธ์ที่ มี รายละเอี ยดซับ ซ้อ นมากขึ้ น ดังนั้น การสร้ างยุท ธศาสตร์ ห รื อกลยุท ธ์จึงไม่
จําเป็ นต้องเสนอให้ครบ ๖๔ กลยุทธ์ หรื อ ๖๔ ยุทธศาสตร์ ตามความเป็ นไปได้ ทั้งนี้ แล้วแต่การ
ระดมความคิดเห็ นหรื อมติจากกลุ่ม ตลอดจนการให้ลาํ ดับความสําคัญในแต่ยุทธศาสตร์ หรื อแต่
ละกลยุทธ์ที่จะเลือกด้วย
หลังจากที่ได้ยทุ ธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ท้ งั หมดแล้ว ก็จะนํายุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์เหล่านั้น
ไปสู่การแปลงเป็ นแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมต่อไป
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พัชริ นทร์ สิ รสุ นทรและคณะ (2551 หน้า จ ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง โครงการพัฒนาเทศบาล
ตัว อย่างแบบบู ร ณาการหน้ า กรณี ศึ ก ษาเทศบาลเพชรบู ร ณ์ (The Best Practice of an Integrated
Development of Municipalityห น้ า A Case of Nakornban Phetchaboon 2004-2008) เป็ น ค ว าม
พยายามที่ เกิ ดขึ้นจากการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมืออย่างเป็ นรู ปธรรมระหว่างสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งในที่น้ ีได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ง
ในที่น้ ี ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยการออกแบบกระบวนการความร่ วมมือให้อยู่ในรู ปของ
การศึกษาวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการเพื่อการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งมีเป้ าหมายที่สําคัญคือ เพื่อการสร้าง
กระบวนการและกลไกการเรี ยนรู ้ เชิ งปฏิ บตั ิการ (Participatory Action Learning Research) ขึ้น ใน
ระดับชุมชนท้องถิ่นในลักษณะของสหภาคี (Multi-Cooperation Approach) โดยมีผแู ้ สดงทางสังคม
(Social Actors) สําคัญได้แก่ ชาวเมืองเพชรบูรณ์ เป็ นผูข้ บั เคลื่อนกระบวนการ มีคณะนักวิจยั เป็ นผู ้
อํานวยความสะดวก (Facilitator) และมีคณะผูบ้ ริ หารตลอดจนสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็ นผูใ้ ห้
ความคิดเห็น ชี้แนะ กําหนดแนวนโยบาย และทิศทางการพัฒนาเมืองที่พึงประสงค์ (Mentor)
ผลของการดําเนิ นงานโครงการฯ 4 ปี ที่ผา่ นมา จึงเป็ นสิ่ งที่ยืนยันได้ว่า ระบบของเมืองที่อยู่
สบาย (Happy Urban System) เป็ นสิ่ งที่ สร้ างและพัฒ นาขึ้นมาได้ โดยมี ปัจจัยสําคัญ ได้แก่ ระบบ
เศรษฐกิ จ ที่ ม ั่น คงแข็งแรง การพึ่ งตนเองได้ และการมี รายได้เพี ยงพอขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการพัฒนาเมือง ที่ จะใช้พฒ
ั นามาตรฐานด้านการจัดการ และใช้เพื่อสร้าง
เสริ มคุณภาพชี วิตของประชาชนและการพัฒนาที่คาํ นึ งถึงความต้องการของผูอ้ ยู่อาศัย การพัฒนา
เมืองจึงเหมือนกับการเติบโตของมนุ ษย์ จากทารกตัวเล็กๆ ที่ตอ้ งการเพียงนํ้าและอาหาร กลายเป็ น
เด็กน้อย ที่ตอ้ งการความรัก ความมัน่ คง และความปลอดภัย สู่ วยั รุ่ นที่ตอ้ งการความเข้าใจความรัก
และโอกาสในการก่อร่ างบุคลิกภาพของตนเอง สู่ วยั ฉกรรจ์ที่กล้าหาญ มัน่ ใจ ที่จะเผชิ ญโลกกว้าง
และสู่ วยั ชราที่มีความสุ ข สงบและสบาย จึงกล่าวได้ว่าเมืองเพชรบูรณ์ ในวันนี้ ได้เคลื่อนมาสู่ การ
เป็ นวัยรุ่ นที่มีคุณภาพแล้ว ก้าวเดินต่อไปของการพัฒนาเมืองเพชรบูรณ์จึงมีความสําคัญและต้องถูก
จับตามองว่า เมืองเพชรบูรณ์จะเป็ นต้นแบบของ “เมืองอยูส่ บาย” ได้ต่อไป
ดังนั้น ปั จจัยสําคัญ ที่ สร้ างให้ เมื องเพชรบู รณ์ เป็ นเมื องที่ อยู่แล้วสบายจึ งมี ห ลายประการ
ประกอบด้วย การมีกระบวนทัศน์การพัฒนา (Development Paradigm) ที่เอื้อต่อการเป็ นเมืองอยูส่ บาย
ของผูบ้ ริ หารเมือง ซึ่ งต้องประกอบด้วยมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง
พัฒนาการด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา วิสัยทัศน์ผนู ้ าํ และความเข้มแข็ง
ของชาวเมือง ก็เป็ นปัจจัยสําคัญของการสร้างเมืองให้อยูแ่ ล้วสบาย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพิษณุโลก
ด้านกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
บุคคล

สร้างตัวชี้วดั และการประเมิน

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เชิง
วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ภาพ 2 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ใน เรื่ อง การพัฒ นายุทธศาสตร์ เชิ งวัฒนธรรมในเขตเมื อง กรณี ศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก ผูว้ ิจยั ดําเนินการเป็ นลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือและการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดประชากร เป็ น 3 กลุ่ม จํานวน 16 คน ประกอบด้วย
1. กลุ่มนักวิชาการ จํานวน 6 คน ประกอบด้วย
1.1 นักวิชาการ จํานวน 2 คน
1.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน
1.3 นักปฏิบตั ิงานด้านศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 คน
2. กลุ่มนักธุรกิจ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย
2.1 ผูป้ ระกอบการธุรกิจ จํานวน 2 คน
2.2 สมาชิกสมาคมการค้า จํานวน 2 คน
3. กลุ่มนักบริ หาร จํานวน 6 คน ประกอบด้วย
3.1 นักบริ หารแบบเป็ นทางการ จํานวน 4 คน
3.2 นักบริ หารแบบไม่เป็ นทางการ จํานวน 2 คน
เครื่องมือและการสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิเพื่อนําแนวคิดมาสร้างเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมู ลภาคสนาม ซึ่ งใช้กับ การพัฒ นาจังหวัดพิ ษ ณุ โลกสู่ การพัฒ นาเป็ นเมื องศิ ลปวัฒ นธรรมใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1. แบบสัมภาษณ์ เจาะลึกเกี่ ยวกับลักษณะทัว่ ไปของจังหวัดพิษณุ โลก
ส่ วนที่ 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก
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การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาข้อมูลองค์รวมของจังหวัดพิษณุโลก โดยรวบรวมองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
การพั ฒ นาจั ง หวัด พิ ษ ณุ โลก รวมทั้ งวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ เชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
สภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งมีลกั ษณะโดดเด่นในจังหวัดพิษณุ โลก อันจะนําไปสู่ การ
เสนอยุทธศาสตร์และข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ในการสร้างกรอบแนวคิดดังกล่าว
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารปฐมภู มิ (Primary Source) เป็ นการศึ ก ษาจากเอกสารที่ นํา เสนอแนวคิ ด และ
ประสบการณ์ ของผูว้ ิจยั โดยตรง ได้แก่ บทความทางวิชาการ ตํารา งานวิจยั วิท ยานิ พ นธ์ในระดับดุ ษ ฎี
บั ณ ฑิ ต - มหาบั ณ ฑิ ต สื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์ CD-Rom และ Internet จากฐานข้อ มู ล สถาบั น ต่ า งๆ เช่ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวง
วัฒนธรรม เป็ นต้น
2. ศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) ผลงานวิจยั ด้านวัฒนธรรม ศึกษาจากรายงานการ
ประชุมด้านวัฒนธรรม-การศึกษา บันทึกการประชุม แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม
คู่มือการปฏิบตั ิงาน รายงานประจําปี ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อ ของเอกสารได้ให้ ค วามสําคัญ กับ ผูเ้ ขี ยนที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละมี
บทบาทวิ ช าการเพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ งตรงตามเนื้ อ หา อี ก ทั้ง ให้ ค วามสําคัญ ด้านแหล่ งผลิ ต ที่ เป็ น
หน่ วยงานเปิ ดเผยที่มีบทบาทในการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ และให้ความสําคัญกับจํานวนครั้งที่พิมพ์
เอกสาร เพื่อให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในสังคม นอกจากนี้ ข้อมูลด้านงานวิจยั และวิทยานิพนธ์
ได้ตรวจสอบจากสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือ และกําหนดระยะเวลาของงานวิจยั ในช่วงเวลา 3-5 ปี เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ที่สุด นอกจากนี้ ยงั ได้ผทู ้ รงคุณวุฒิได้กรุ ณาแนะนําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ให้
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั อีกด้วย
3. ศึ กษาจากการมี ส่วนร่ วมในการสัมมนา ผูว้ ิจยั มี โอกาสเข้าร่ วมสัมมนาหลายครั้ ง ได้แก่ การ
ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการจัดทํามาตรฐานการดําเนิ นงานด้านการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในระดับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่ น การประชุ ม จัด ทําแผนยุท ธศาสตร์ ข อง
เทศบาลนครพิษ ณุ โลก รวมทั้งการประชาคมจัดทําแผนพัฒ นาท้องถิ่ น ของเทศบาลนครพิ ษณุ โลก การ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในท้องถิ่นของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
สํานักงานพิษณุ โลก การประชุมจัดตั้งสภาวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลนครพิษณุ โลก การประชุ มประชาคม
แผนของสภาวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลนครพิษณุ โลก ทั้งนี้ เป็ นการสร้างประสบการณ์ดา้ นการศึกษาข้อมูล
ด้านต่างๆ รวมทั้งวิธีเก็บข้อมูลภาคสนามแก่ผวู ้ ิจยั ด้วย
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4. ศึ ก ษาจากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู ้วิ จ ัย รวบรวมข้อ มู ล จากการศึ ก ษาเอกสารและ
ประสบการณ์ดงั กล่าว สร้างกรอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจยั แล้วนําไปสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ เพื่อ
เก็ บ ข้อ มู ล ให้ ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย โดยเลื อ กผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ แ บบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) จากผูค้ ุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมร่ วมสมัย
ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ที ละประเด็น เมื่ อครบประเด็น แล้ว
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ให้ความคิ ดเห็ น เพิ่ มเติ มในประเด็น สําคัญ ที่ เกี่ ยวข้อง การสัมภาษณ์ ใช้เวลา ประมาณ 1 - 2
ชัว่ โมง บางท่านสัมภาษณ์เพิ่มเติมหลายครั้ง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็ นภาพรวมที่เป็ นประโยชน์ต่อการสร้าง
กรอบคําถามในการเก็บข้อมูลภาคสนามต่อไปประกอบด้วย
1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์อย่างเป็ นทางการ
เพื่อเป็ นข้อมูลด้านวัฒนธรรม จากเอกสาร งานวิจยั และการสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุณ วุฒิแล้วสร้างแนวคําถาม
เกี่ยวกับข้อมูล
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีส่วนรวม (Participant Interview) เป็ นแบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ น
ทางการที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบกับการจดบันทึกภาคสนาม และ
คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในแต่ละชุมชน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผูว้ ิจยั เริ่ มเข้าชุมชนในเดือน กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงเดือน สิ งหาคม 2554
ผูว้ ิจยั ได้ใช้คาํ ถาม (Guideline) ที่ถามถึงภูมิหลัง ทัศน์คติแนวความคิดความเชื่อ ประสบการณ์ และความรู ้สึก
ของผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล หลัก ซึ่ งผู ้วิ จ ัย ได้เลื อ กให้ ข ้อ มู ล หลัก (Key informant) โดยใช้วิ ธี ก ารเลื อ กเชิ ง ทฤษฎี
(Theoretical sampling) (Strauss and Corbin, 1991.pp.176-193) โดยการเลือกจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
เช่ น ชาวบ้านในชุ ม ชน ผูน้ ําในชุ ม ชนทั้งที่ เป็ นทางการ ประธานสภาวัฒ นธรรม คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรม ประธานชุมชน และผูน้ าํ ที่ไม่เป็ นทางการ ปราชญ์ชุมชน นักเรี ยน ครู อาจารย์ พระสงฆ์ ฯลฯ ซึ่ ง
ได้เห็ นถึ งความหลากหลายของการเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก วิธีการก็คือ เมื่อเก็บข้อมูลในรายแรกๆ ได้แล้ว
ผูว้ ิ จ ัย ได้ท ํา การวิ เคราะห์ เบื้ อ งต้น เพื่ อ ให้ ไ ด้ม โนทัศ น์ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ต้อ งการ แล้ว ทําการเลื อ กผูท้ ี่ มี
คุณลักษณะต่างไปจากข้อมูลใดอีกและเก็บได้จากใคร ที่ไหนเพื่อจะนําไปสู่การสร้างทฤษฎีที่สมบูรณ์ ดังนั้น
กระบวนการเก็บ ข้อมู ลจึ งถู ก กําหนดและควบคุ ม โดยทฤษฎี ที่ เกิ ด ขึ้ น มาจากข้อมู ล (Glaser and Strauss
,1967. pp . 45-77 : Strauss and Cobin , 1990. pp. 176-193 ; นราภรณ์ หะวานนท์ , 2538. หน้า 27) วิธีน้ ี จึง
ไม่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักไว้ล่วงหน้ากล่าวคือ ในช่ วงแรกที่ผวู ้ ิจยั สัมภาษณ์
แนวลึก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักรายแรกๆ และแต่ละรายต่อไปล่วงหน้ากล่าวคือ ในช่วงแรกที่ผวู ้ ิจยั สัมภาษณ์แนวลึก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักรายแรกๆ และแต่ละรายต่อไปที่ยนิ ดีร่วมมือในการให้สมั ภาษณ์แต่ละรายเพื่อจะสามารถเจาะ
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ข้อมูลได้ถูกต้อง เพราะโดยปกติแล้วผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะไม่บอกอะไรแก่คนแปลกหน้า การวิจยั คุณภาพเป็ นวิธีที่จะ
สามารถเจาะข้อมูลได้อย่างละเอียดสมบูรณ์ เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้แจ้งเป็ นเงื่อนไขกับชาวบ้าน
ทุกครั้ ง หลังจากที่ ผูว้ ิจยั แนะนําตัวโดยได้อธิ บายถึ งวัตถุประสงค์และขอความร่ วมมื อในการดําเนิ น การ
สัมภาษณ์ การพูดคุ ยตั้งอยู่บ นพื้น ฐานของความเต็มใจตอบคําถามของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ขอ
อนุ ญาตบันทึ กเสี ยงและจดบันทึ กในประเด็นสําคัญๆ (Field-Note) เพื่อป้ องการตกหล่นของสาระสําคัญ
ต่างๆ และเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงโดยผูว้ ิจยั จําได้อธิ บายให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักทราบก่อนล่วงหน้าว่าข้อมูลที่
ได้มาทั้งหมดถือเป็ นความลับไม่ถูกเปิ ดเผยที่ใดอันจะทําให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักเดือนร้อน เพื่อให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ได้มีความรู ้สึกปลอดภัยและยินดีให้ขอ้ มูลอย่างละเอียด และเพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่วิเคราะห์ได้เกิดผลกระทบต่อ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักไม่ว่าจะกรณี ใดๆ อันเป็ นจรรยาบรรณของผูว้ ิจยั เพื่อให้มีความยืดหยุ่นสู ง ผูว้ ิจยั สามารถ
ซักถามและหารายละเอียดของประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการได้อย่างลุ่มลึก ลักษณะบรรยากาศของการสัมภาษณ์
เป็ นไปอย่างไม่เป็ นทางการทําให้สามารถตรวจสอบความเข้าใจตรงกันระหว่างผูว้ ิจยั และผูถ้ ูกสัมภาษณ์ได้
ในขณะนั้น
แม้ว่าผูว้ ิจยั และผูช้ ่ วยวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ ระดับลึ กทุ กราย จะนําข้อมูลมาสรุ ป
คร่ าวๆ ก่ อ นสั ม ภาษณ์ ร ายต่ อ ไป เพื่ อ เป็ นการจัด หมวดหมู่ และวิ เคราะห์ แ บบหยาบๆ ทํา ให้ ส ามารถ
ตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผูช้ ่วยวิจยั และผูว้ ิจยั ในการสัมภาษณ์รายต่อๆ ไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จากเอกสาร ผู ้วิ จ ัย ได้ศึ ก ษาเอกสารวิ ช าการ งานวิ จ ัย ด้า นวัฒ นธรรม
จัดหมวดหมู่ขอ้ มูลตามประเด็นที่ศึกษาได้แก่ กระบวนการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมในสังคม ประกอบด้วยเนื้ อหา
ความหมายของวัฒ นธรรม ลัก ษณะของวัฒ นธรรม หน้ าที่ ข องวัฒ นธรรม ประเภทของวัฒ นธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรม รู ปแบบการเรี ยนรู ้ และกระบวนการถ่ายทอด ศึกษาเอกสารด้าน
สังคมวิทยา เพื่อศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ เครื่ องชี้วดั การพัฒนา เพื่อค้นหาการเรี ยนรู ้การอนุรักษ์ และการสื บ
ทอดทางวัฒ นธรรมของจังหวัด ประกอบด้ว ยกระบวนการอะไรบ้าง และการพัฒ นาสั ง คมในมิ ติ ท าง
วัฒนธรรม มีตวั ชี้วดั อะไรบ้าง ศึกษาคุณค่าศิลปวัฒนธรรม จากเอกสารด้านปรัชญา สุ นทรี ยศาสตร์ คุณวิทยา
จริ ยศาสตร์ เพื่อสื บค้นว่า คุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบด้วยด้านใด และส่ งผลต่อพฤติกรรมทาง
วัฒนธรรม พฤติกรรมทางสังคมอย่างไร อีกทั้งพฤติกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มคน แบบแผน วิถีชีวิต
วิธีการผลิต ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิ ยม และการสร้างความมัน่ คงทางสังคมอย่างไร ศึกษาเอกสารด้าน
จิ ต วิ ท ยา เพื่ อ หาความสําคัญ ของทัศ นคติ ความรู ้ สึ ก ความคิ ด ความเชื่ อ การให้ค วามหมายที่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมทางศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างไร แล้วนําข้อมูลที่ ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจยั สรุ ปแบบอุปมัย
(Inductive) เน้น ความสั ม พัน ธ์ข องข้อ มู ลที่ เกี่ ยวข้องกับ บริ บ ทของชุ ม ชนศิ ล ปกรรมท้อ งถิ่ น โดยวิ ธีวิจ ัย
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ภาคสนามทางมานุ ษยวิทยาของพัชริ นทร์ สิ รสุ นทร (2552.หน้า139) และศักดิ์ชัย เกี ยรตินาคินทร์ (2546 .
หน้า 52) เป็ นประเด็นในการวิจยั ภาคสนาม
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนาม ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ทนั ทีขณะเก็บ
ข้อมู ลในพื้น ที่ ที่ศึกษา โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การจดบัน ทึ กประเด็น สําคัญ ๆ ขณะสัมภาษณ์ ไว้ บัน ทึ กภาพเพื่ อ
นําไปใช้ประกอบกับข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ สอบถามรวมทั้งฟังจากเทปบันทึกเสี ยงซํ้าจากการ
สัมภาษณ์ เพื่อเป็ นการตรวจสอบข้อมูลเรื่ องเดียวกันจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ซึ่ งได้กระทําภายหลังจาก
การสั ม ภาษณ์ ทุ ก ๆ ครั้ งแล้วนําไปถอดเทปบัน ทึ ก คําสัม ภาษณ์ แ บบคําต่ อคําแต่ ล ะรายภายหลังจากการ
สัม ภาษณ์ แบบคําต่ อคําแต่ ละรายภายหลังกลับจากพื้น ที่ อีกครั้ งหนึ่ งผูว้ ิจยั ได้จดั หมวดหมู่สาระจากการ
สัมภาษณ์เพื่อหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงเหตุผลโดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดรหัสหมาย (Code) แยกเป็ นหมวดหมู่
(Coed mapping) และเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง หลังจากนั้น ผูว้ ิจยั จึงเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
คนต่อไป
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ขณะเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ภาคสนาม ผูว้ ิ จ ัย ตรวจสอบความแม่ น ตรงข้อ มู ล
(Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้อมูลภาคสนามทุกครั้งที่เก็บข้อมูลด้วยการดูขอ้ มูลด้วยการ
ดูขอ้ คําถาม สื่ อความหมายตรงตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ขณะที่สัมภาษณ์คาํ ตอบที่ได้สอดคล้องกับบริ บทของ
ชุมชน ข้อมูลเดิม และข้อสังเกตของนักวิจยั หรื อไม่ทดสอบกับสภาพแวดล้อมและข้อมูลอื่นที่มีอยู่เดิมจาก
แหล่งอื่น ๆ ในลักษณะทดสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ตามระเบี ยบวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพเพื่อให้ขอ้ มูลมี
ความหมายแม่นยําและเชื่อถือได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สองเป็ นการตรวจข้อมูลที่ได้จดั เป็ น
ดัชนี แล้ว จากการสังเกตพฤติกรรมการสนทนากับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก กรรมการชุมชน และบุคคลทัว่ ไป
โดยมีการตรวจสอบสามเส้าในด้านต่างๆ ดังนี้ (สุ ภางค์ จันทวานิช , 2536.หน้า 103)
1. ตรวจสอบด้านปริ มาณ ตรวจสอบข้อมูลที่สังเกตและบันทึกว่าได้ปริ มาณเพียงพอครอบทุกข้อ
กระทงในแนวคําถาม และเพี ยงพอตามวัตถุประสงค์ห รื อไม่ หากข้อมูลไม่เพียงพอได้ทาํ การเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมหลายครั้ง จนสามารถสรุ ปข้อมูลที่ตอบวัตถุประสงค์ของภารกิจของการวิจยั ได้
2. ตรวจสอบแหล่งข้อมูล (Data triangulation) ตรวจสอบเรื่ องเวลา สถานที่และบุคคลว่า เมื่อต่าง
เวลา ต่างสถานที่ ต่างบุคคล แล้วข้อมูลยังเหมือนเดิ มหรื อไม่ โดยการจัดตารางกําหนดเวลาในการสังเกต
พฤติกรรมให้ครอบคลุมทุกช่วงเวลา เพื่อให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
3. ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูลและผูเ้ กี่ยวข้องอื่น (Cross check) ผูว้ ิจยั ซักถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ
ตรวจสอบจากผูเ้ กี่ ย วข้อ งอื่ น ว่าข้อ มู ล ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ ด้ว ยการสอบถามซํ้าในประเด็น เดี ยวกัน แล้วให้
ความเห็นกับผูว้ ิจยั ในเรื่ องการตีความ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อเป็ นการยืนยันความเชื่ อถือได้ของข้อมูลและ
รายงาน

92
4. ตรวจสอบด้านทฤษฎี ตรวจสอบข้อมูลขณะอยู่ในภาคสนาม การตีความหมายพฤติกรรมว่าตรง
หรื อแตกต่างไปจากทฤษฎีหรื อจากแนวคิดผูเ้ ชี่ยวชาญมากน้อยเพียงใด และตรวจสอบความเข้าใจของผูว้ ิจยั
(Investigator triangulation) โดยเอกสารเพิ่มเติม สอบถามความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ เมื่อพบข้อมูลที่ขดั แย้ง
กันหรื อข้อมูลไม่เพียงพอ ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลซํ้าเพื่อยืนยันความถูกต้อง
5. ตรวจสอบวิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล (Methodology triangulation) ตรวจสอบข้อ มู ล ด้ว ยการรวบรวม
ข้อมูลหลายวิธี ประกอบด้วยเอกสารการสร้างแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วมการสัมภาษณ์เจาะลึก และ
การสัมภาษณ์กลุ่ม
6. ตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ – สังเคราะห์ เมื่อผูว้ ิจยั ได้ร่วมกันร่ างยุทธศาสตร์ กบั นักวิชาการด้าน
วัฒนธรรมแล้วได้ตรวจสอบการแปลความหมายเกี่ยวกับข้อมูลโดยมีการเน้นส่ วนร่ วมให้มากที่สุด รวมทั้ง
รับฟั งความคิดเห็ นจากแนวทางการวางแผนพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม จากผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นต่างๆ นําข้อ
ค้นพบที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
7. การตรวจสอบร่ างยุทธศาสตร์แล้ว ได้นาํ เสนอแก่ผทู ้ รงคุณวุฒิในรู ปของสัมมนาโดยวิธีวิเคราะห์
โต๊ะกลม เพื่อวิจารณ์ความถูกต้อง และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งให้มีความถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
(รายละเอียดของข้อมูลแสดงในภาคผนวก)
8. ตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์ ผลงานวิจยั หลังจากร่ างยุทธศาสตร์ แล้ว ผูว้ ิจยั ได้นําวิเคราะห์
ผลงานร่ วมกับนักวิชาการด้านวัฒนธรรมอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้มีความถูกต้องชัดเจนมากที่สุด (รายละเอียดของ
ข้อมูลแสดงในภาคผนวก)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เรื่ อง การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองกรณี ศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลองค์ความรู ้ที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก
2.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประวัติศาสตร์ เชิ งเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
3. ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มุ ล ยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้อ เสนอเชิ ง นโยบายในการพัฒ นาด้า น
วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลองค์ ความรู้ทเี่ อือ้ อํานวยต่ อการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก
จากกระแสโลกาภิวตั น์ที่ปรับเปลี่ยนเร็ วและสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น จําเป็ นต้องกําหนดยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาประเทศที่ เ หมาะสม โดยเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ งของโครงสร้ า งของระบบต่ า งๆ
ภายในประเทศให้มีศกั ยภาพ แข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวตั น์ และสร้างฐานความรู ้ให้เป็ นภูมิคุม้ กันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู ้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็ นธรรม และเสริ มสร้างความเท่า
เที ย มกั น ของกลุ่ ม คนในสั ง คม และความเข้ม แข็ ง ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ งฟื้ นฟู แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็ นรากฐานการพัฒนาที่มนั่ คง และเป็ นฐาน
การดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศ
ทุกระดับ อันจะนําไปสู่ การพัฒนาประเทศที่มนั่ คงและยัง่ ยืน สามารถดํารงอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมี
เกียรติภูมิและมีศกั ดิ์ศรี ดงั นั้น จังหวัดพิษณุโลกจึงกําหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ไว้ดงั นี้
วิสัยทัศน์ จังหวัดพิษณุโลก
" พิษณุโลก : เมืองบริ การสี่ แยกอินโดจีน" , "Phitsanulok : Indocchina's Service City "
ยุทธศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก
"พัฒนาเพื่อเป็ นเมืองบริ การที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัย (Safe City)"
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นโยบายของจังหวัดพิษณุโลก
1. เป็ นศูนย์กลางบริ การด้านการส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสาร
2. เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของภาคเหนือตอนล่าง
3. เป็ นศูนย์บริ การด้านสุ ขภาพที่ได้มาตรฐานสากล และเป็ นจังหวัดที่ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรง (Healthy Province) เพื่อเสริ มสร้างไปสู่ความเป็ นประเทศไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
4. ภาครัฐและเอกชนมีการบริ การที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ
5. เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีการจัดการผลิตการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรที่มีประสิ ทธิภาพและ
คุณภาพตามความต้องการของตลาด
6. เป็ นศูนย์กลางจัดการประชุมภาคเหนือตอนล่าง และระดับประเทศ ตลอดจนให้การบริ การด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัด
7. เป็ นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. เป็ นเมืองที่ชุมชนมีความเข้มแข็งยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้บริ บทการเปลี่ยนแปลงที่
ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และการบริ หารจัดการ ประเทศ แสดงว่าประเทศไทยมีโอกาสการปรับตัวและ
ได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวตั น์ สําหรับยุทธศาสตร์จงั หวัดพิษณุโลกสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ตาราง 15 แสดงยุทธศาสตร์ จังหวัด " พัฒนาเพือ่ ให้ เป็ นเมืองบริการทีห่ ลากหลายและมีความปลอดภัย "
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 ส่ งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางการ
บริ การด้านการขนส่ งสิ นค้าและ
ผูโ้ ดยสาร

เป้ าประสงค์
เป็ นศูนย์กลางการบริ การด้านการ
ขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสาร

2 ส่ งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางการ
พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่ อสาร (ICT )ของภาคเหนือ
ตอนล่าง

เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี
และการสื่ อสาร(ICT )ของภาคเหนือ
ตอนล่าง

3. ส่ งเสริ มการบริ การด้านสุ ขภาพให้
เป็ นศูนย์บริ การ
แก่ประชาชนในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่างโดยพัฒนามาตรฐานการ
บริ การให้เป็ นสากลและให้เป็ น

เป็ นศูนย์บริ การด้านสุ ขภาพที่ได้
มาตรฐานสากลและเป็ นจังหวัดที่
ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(Healthy Province) เพื่อเสริ มสร้าง
ไปสู่ความเป็ นประเทศ

กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางการบริ การด้าน
การขนส่ งสิ นค้าทางบก / ทางอากาศ
2. ส่ งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางการบริ การด้าน
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางบก / ทางอากาศ
1. ส่ งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาและ
การบริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ภาคเหนือตอนล่าง
2. ส่ งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางพัฒนาและ
บริ การการสื่ อสารของภาคเหนือตอนล่าง
1. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้เป็ นศูนย์กลางบริ การ
ด้านสุ ขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาบริ การให้
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ตาราง 15 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง (Healthy Province)

เป้ าประสงค์
ไทยแข็งแรง(Healthy Thailand)

4. ส่ งเสริ มให้ภาครัฐและเอกชนมีการ ภาครัฐ และเอกชนมีการบริ การที่ได้
ปรับปรุ งให้บริ การให้มีคุณภาพและ มาตรฐานและมีคุณภาพ
อยูใ่ นระดับมาตรฐานให้ประชาชน
และพนักงานมีหวั ใจแห่งการบริ การ
(Service Mind) ในฐานะเจ้าของบ้าน
ที่ดี

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีการ
5.พัฒนาการบริ หารจัดการการผลิต
สิ นค้าเกษตรที่เชื่อมโยงการตลาดและ จัดการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสิ นค้า
เกษตรที่มีประสิ ทธิภาพและคุณภาพ
การแปรรู ป
ตามความต้องการของตลาด

6. ส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมการ
ประชุมภายในประเทศ และ
เสริ มสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวกีฬา
และวิชาการ

เป็ นศูนย์กลางจัดการประชุม
ภาคเหนือตอนล่างและ
ระดับประเทศตลอดจนให้การ
บริ การด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

กลยุทธ์
ได้มาตรฐานสากล
3. ส่ งเสริ มให้เป็ นจังหวัดที่ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง (Healthy Province)
1.ส่ งเสริ มให้ภาครัฐบริ การดีมีคุณภาพมาตรฐาน
2.ส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนบริ การดีมีคุณภาพ
มาตรฐาน
3. สํานักงานน่าอยู่ น่าทํางาน
4. บริ หารจัดการสะอาด ปราศจากคอรัปชัน่
5. สร้าง Service Mind ให้ทุกคน
6. ส่ งเสริ มการศึกษาบูรณาการ / สร้างความ
พร้อมประชาชน
1. พัฒนาบริ หารจัดการผลิตสิ นค้าเกษตร
ปลอดภัย
2. พัฒนาบริ หารจัดการผลิตสิ นค้าเกษตรที่
เชื่อมโยงการตลาด
3. พัฒนาบริ หารจัดการผลิตสิ นค้าเกษตรที่
เชื่อมโยงการแปรรู ป
4. ส่ งเสริ ม OTOP สองแควให้ได้มาตรฐานการ
ผลิต / การตลาด
สู่สากล
5. สร้างอาหารปลอดภัย
1. ส่ งเสริ มเป็ นศูนย์กลางการประชุม
2. ส่ งเสริ มเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสี่ แยกอิน
โดจีน
3. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม เพิ่ม
แหล่งท่องเที่ยวใหม่และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการทุกภาคส่ วน
4. ส่ งเสริ มเป็ นศูนย์กลางด้านกีฬา
5. ส่ งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางด้านวิชาการทุก
ระดับ
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จากการวิ เคราะห์ ส ภาวะแวดล้อ ม (SWOT Analysis)ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น สถานการณ์
สําหรับองค์กร หรื อโครงการ ซึ่ งจะช่วยกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส และ
อุ ป สรรคจากสภาพแวดล้อ มภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่ มี ศ ัก ยภาพจากปั จ จัยเหล่ านี้ ต่ อการทํางาน
สําหรับจังหวัดพิษณุโลกสามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ (SWOT Analysis)สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตาราง 16 แสดงการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม(SWOT Analysis)สํ าหรับจังหวัดพิษณุโลก
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. พื้นที่เกษตรบางพื้นที่ เช่น อําเภอบาง
1. ที่ต้ งั เหมาะสมเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคเหนือ
ตอนล่าง มีโครงข่ายเชื่อมโยงกับทุกภูมิภาคของประเทศ “อิน ระกํา อําเภอบางกระทุ่ม มีปัญหาอุทกภัย
ซํ้าซากเป็ นประจําทุกปี
โดจีน”
2. ไม่มีศูนย์กลางการขนส่ งที่ครบวงจร
2. มีศกั ยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 3. ไม่มีตลาดกลางสิ นค้าการเกษตรที่เป็ น
3. มีสถานประกอบธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ท้ งั ค้าส่ งและค้าปลีก ระบบครบวงจร
4. สถานที่ท่องเที่ยวเสื่ อมโทรมเนื่องจาก
ที่ทนั สมัยครบวงจร
4. มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่ งเพื่อรองรับ ขาดการบํารุ งรักษาและขาดความสามารถ
ในการบริ หารจัดการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. ขาดข้อมูลด้านความต้องการจัดหา
5. เป็ นที่ต้ งั ของส่ วนราชการระดับศูนย์ เขต ภาค
กําลังคนของตลาดแรงงาน
6. เป็ นที่ต้ งั ของสถาบันฝี มือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ของ
6. กระจายรายได้ของประชาชนยังมีนอ้ ย
ภาคเหนือ
7. มีระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์
7. มีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงชัว่ โมง
เร่ งด่วน
8. มีแหล่งวิชาการด้านการเกษตรที่เอื้อต่อการเกษตรกรรม
9. เป็ นศูนย์กลางสิ นค้าการเกษตร พืชผัก ผลไม้
10. เป็ นจังหวัดที่มีการให้บริ การและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน (ได้รับรางวัลดีเด่นยอดเยีย่ ม เป็ นอันดับ 1
(ตํารวจภูธรจังหวัด) ของประเทศไทย ในปี 2545)
11. มีศาสนสถานและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่รวมจิตใจของประชาชน
ชาวพิษณุโลก คือ พระพุทธชินราชและสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
12. เป็ นศูนย์กลางความมัน่ คงของประเทศไทยในเชิง
ยุทธศาสตร์การปกครองและการทหาร
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ตาราง 16 (ต่ อ)
โอกาส (Opportunity)
1. คณะรัฐมนตรี มีมติให้เป็ นพื้นที่พฒั นา “สี่ แยกอินโด
จีน”
2. มีขอ้ ตกลงการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มนํ้า
โขง (Greater Mekong Subregion-GMS) เห็นชอบให้มี
การพัฒนาพื้นที่แนวเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออกตะวันตก (East-West Economic Corridor)
3. เศรษฐกิจไทยฟื้ นตัว ปั จจุบนั เศรษฐกิจขยายตัว 6-8%
4. รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ
5. มีความร่ วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา
ในจังหวัดกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
6. รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มการขายสิ นค้าระบบ
Account trade จะช่วยด้านการตลาดของไทย
7. กรอบนโยบายความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ประกอบกับการพัฒนาด้านการคมนาคมจะ
ส่ งผลให้สามารถเพิม่ ตลาดการค้าได้มากขึ้น
8. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กําหนดให้จงั หวัดพิษณุโลกเป็ น
ศูนย์กลางการขนส่ งและเป็ นฐานการผลิตทางการเกษตร
และ อุตสาหกรรมแปรรู ปครบวงจร
9. เป็ นเมืองคูห่ รื อเมืองพี่เมืองน้อง กับเมืองเจ๋ อเจียงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้ อจํากัด (Threat)
1. ต้นทุนที่เป็ นปั จจัยการผลิตเพิ่มขึ้น เช่น นํ้ามัน
ราคาแพง ค่าขนส่ งสิ นค้าเพิ่มขึ้น
2. ธุรกิจท้องถิ่นถูกคุกคามโดยทุนต่างชาติ
3. กรอบนโยบายความร่ วมมือเศรษฐกิจชายแดน
ระหว่างไทยกับกัมพูชา ลาว และพม่า ที่
สนับสนุนให้ประเทศเพื่อนบ้านผลิตสิ นค้าบาง
ชนิดอาจส่ งผลกระทบกับราคาผลผลิตใน
ประเทศ
4. ข้อกําหนดและมาตรการกีดกันทางการค้าใน
เรื่ องคุณภาพและความปลอดภัยจากสารตกค้าง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็ นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว เนื่ องจากพิษเศรษฐกิจในช่วง
ฟองสบู่แตกการที่ประเทศต้องเป็ นหนี้ กบั กองทุนต่างชาติ (IMF) ทําให้เกิดการชะงักของเศรษฐกิจในช่วง
ฟองสบู่แตกการที่ประเทศไทยพยายามฟื้ นฟูระบบเศรษฐกิจของตนเองอย่างหนัก
การประกาศใช้รัฐธรรมนู ญฉบับประชาชน ปี พ.ศ.2540 มีผลให้เกิ ดการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่น
มากยิง่ ขึ้นกว่าในอดีต เทศบาลเมืองพิษณุ โลกซึ่งเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงเริ่ มเข้ามามีบทบาทอย่าง
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มากในการกําหนดแนวทางการพัฒ นาเมื องเนื่ องจากมี งบประมาณสนับสนุ นจากรั ฐบาลสู งขึ้ น กว่าเดิ ม
โดยเฉพาะการกําหนดแนวทางการพัฒนาเมืองเนื่ องจากมีงบประมาณสนับสนุ นจากรัฐบาลสู งขึ้นกว่าเดิม
โดยเฉพาะหลังจากที่ “เทศบาลเมืองพิษณุโลก” ได้รับการยกระดับให้เป็ น เมืองลักษณะพิเศษ ในปี พ.ศ.2540
และเป็ น “เทศบาลนครพิษณุ โลก” ต่อมา ในขณะที่ผงั เมืองรวมเมืองพิษณุ โลกมีบทบาทน้อยลงในการชี้นาํ
ทิศทางการพัฒนาเมือง เนื่ องจากไม่มีผงั เมืองรวมฉบับใหม่ประกาศออกมาใช้ มีเพียงการต่ออายุใช้ของผัง
เมืองรวมฉบับ พ.ศ.2535 เท่านั้น เป็ นที่คาดการณ์ไว้ว่าผังเมืองรวมฉบับใหม่จะถูกประกาศใช้ภายในปี พ.ศ.
2555
จากการที่ ผูว้ ิจ ัย ได้ค ัด เลื อ กเทศบาลนครพิ ษ ณุ โลก เป็ นหน่ ว ยงานที่ จ ะพัฒ นายุท ธศาสตร์ เชิ ง
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายทุกภาคส่ วน โดยกําหนดพื้นที่ใน
การวิจยั จึงจําเป็ นต้องวิเคราะห์พ้ืนทีในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกรวมทั้งนโยบาย แนวทางการพัฒนาเมือง
ของเทศบาลนครพิษณุโลก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 18.26 ตารางกิโลเมตรดังนี้
แผนแม่ บทการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลกได้ยดึ เอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผังพัฒนาภาคเหนือ และ
ผังพัฒนาจังหวัดเป็ นแนวทางสําคัญในการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของเมืองพิษณุโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2540 เทศบาลพิษณุโลกได้มุ่งเน้น “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) โดยมีวตั ถุประสงค์ให้พิษณุโลก “เป็ นจุดศูนย์กลางของจังหวัดใกล้เคียง
และหรื อระดับอนุภาค และหรื อระดับภาค และหรื อระดับภูมิภาค” (แผนพัฒนาเทศบาลประจําปี 2540 : 1-2)
แนวความคิดการพัฒนาพิษณุโลกให้เป็ นศูนย์กลางระดับภูมิภาคถูกตอกยํ้าอีกในแผนพัฒนาภาคเหนือที่มีมติ
ในปี พ.ศ.2540 ระบุความต้องการให้ “เมืองพิษณุโลกเป็ นศูนย์กลางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสี่ เหลี่ยม
เศรษฐกิจ” โดยกําหนดให้เป็ น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากมีทาํ เลที่ต้ งั อยูบ่ น
ถนนหลักหมายเลข 9 บทบาทสําคัญคือ ศูนย์กลางการขนส่ งทางอากาศและธุรกิจการค้าของชุมชนชนบท”
(แผนพัฒนาเทศบาลประจําปี 2551 : 8-9)
ในแผนพัฒนาระดับจังหวัดจึงมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนทั้งสองข้างต้น โดยมีการ
กําหนดในรายละเอียดมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้พิษณุโลกสามารถเป็ นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ศูนย์ กลางด้ านการพาณิชยกรรม โดยการสนับสนุนและเร่ งรัดให้มี
- การประกอบการค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า คลังสิ นค้า ศูนย์สินค้า
ส่ งและสถาบันการเงินต่าง ๆ
- ตลาดกลางสิ นค้าเกษตรต่าง ๆ
- ศูนย์ประชุมแสดงสิ นค้านานาชาติ
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2. ศูนย์ กลางด้ านธุรกิจการบริการ โดยการสนับสนุนและเร่ งรัดให้มี
- โรงแรมและภัตตาคารขนาดใหญ่
- สถานบันเทิงเริ งรมย์
- โรงพยาบาลเอกชน
3. ศูนย์ กลางด้ านอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การเกษตรภาคต่าง ๆ
4. ศูนย์ กลางด้ านการท่ องเทีย่ ว โดยการเร่ งรัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็ นธรรมชาติและ
โบราณสถานและให้พิษณุโลกเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงข่ายการท่องเที่ยวในระดับภาคและภูมิภาค
5. ศูนย์ กลางด้ านการศึกษา โดยมีการผลักดันให้มี
- สถานศึกษาทุกระดับ
- สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน
- ศูนย์กลางการกีฬา และกรี ฑาทุกประเภทของภาคเหนือตอนล่าง
6. ศูนย์ กลางด้ านการบริหารราชการ โดยผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ราชการอยูใ่ นพื้นที่อาณา
บริ เวณเดียวกัน
7. ศูนย์ กลางด้ านการคมนาคม โดยผลักดันให้มี
- การสร้างถนนที่เชื่อมโยงกับภาคต่าง ๆ
- สถานีขนส่ งสถานีขนถ่ายสิ นค้าที่ครบวงจร
นอกจากการกําหนดให้เมืองพิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาสี่ เหลี่ยมเศรษฐกิ จ
พิ ษ ณุ โลกและกลุ่ ม จังหวัด ใกล้เคี ย ง ได้แ ก่ พิ จิ ต ร เพชรบู รณ์ อุ ต รดิ ต ถ์ สุ โ ขทัย และกําแพงเพชรยังถู ก
กําหนดให้เป็ นพื้นที่พฒั นาสี่ แยกอินโดจีน ตามมติคณะรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 2540 เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่สามารถ
เชื่ อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่า ลาว เวียดนาม และจีนได้ การที่ จุดตัดการคมนาคมอยู่ที่จงั หวัด
พิษณุ โลกทําให้พิษณุ โลกมีบทบาทสําคัญในการเป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า
การบริ การและการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสี่ แยกอินโดจีนจึงทํา
ให้มีการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการพัฒนาเมืองพิษณุ โลกในการเป็ นศูนย์กลางใน
อนาคตโดยแนวทางการพัฒ นามี ความคล้ายคลึ งกับ ที่ ระบุ ไว้ในแผนพัฒ นาภาคเหนื อที่ ก ล่าวมาข้างต้น
หากแต่มีการครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และพลังงานด้วย (พลเดช ปิ่ น
ประทีป 2541)
ในส่ วนของแผนพัฒนาของเทศบาลเองได้มีนโยบายให้พิษณุ โลกเป็ น “เมืองน่ าอยู”่ ซึ่ งอาจจะมีขอ้
แตกต่างบ้างเล็กน้อยในแต่ละปี เช่ น เป็ น “เมืองน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน” (พ.ศ.2546) และเป็ น “เมืองน่ าอยู่เชิ ดชู
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คุณธรรม” (พ.ศ.2547) แต่การพัฒนาลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีแนวทางที่คล้ายคลึงกันคือ การมุ่งเน้น
ไปที่การแก้ปัญหาการจราจรและเส้นทางคมนาคม เร่ งรัดให้มีไฟฟ้ า-ประปาทัว่ ถึง ปรับปรุ งตลาดสด และ
การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ข้ อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดพิษณุโลกทีเ่ อือ้ ต่ อการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม
จากแนวทางการพัฒนาเมืองในระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด เทศบาลนครพิษณุ โลกได้
มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุ งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อนในระยะแรก โดยจะเห็นได้จากงบประมาณส่ วน
ใหญ่ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถูกใช้ไปเพื่อก่อสร้าง
และปรับปรุ งถนนหนทาง ท่อระบายนํ้า ระบบไฟฟ้ า-ประปา ระบบกําจัดขยะ และระบบบําบัดนํ้าเสี ยของ
เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก นอกจากการก่ อ สร้ างและปรั บ ปรุ ง ถนนสายย่อ ยตามชุ ม ชนต่ าง ๆ แล้ว เทศบาลนคร
พิษณุ โลกได้ก่อสร้างถนนสายหลักตามแนวทางของผังเมืองรวมฯ ในส่ วนของถนนเลี่ยงเมือง และสะพาน
ข้ามแม่น้ าํ น่านจนครบตามที่ผงั เมืองรวมได้เสนอแนะเอาไว้ ทําให้ในปี พ.ศ.2548 พิษณุโลกมีถนนเลี่ยงเมือง
โดยรอบทั้ง 4 ทิศและมีสะพานข้ามแม่น้ าํ น่าน 5 จุด คือ สะพานนเรศวร สะพานเอกาทศรฐ สะพานวัดจันทน์
สะพานบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และสะพานบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065
จากนโยบายที่ตอ้ งการให้พิษณุ โลกเป็ น “เมืองน่ าอยู”่ ทําให้เทศบาลนครพิษณุ โลกเริ่ มมีการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชิ ตและสิ่ งแวดล้อมมาอย่างหนักตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 โดยมีเป้ าหมายในการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว และสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจในเมืองให้มากขึ้นจากที่แต่เดิมเมืองพิษณุ โลกไม่มีพ้นื ที่สีเขียวขนาดใหญ่
ที่เปรี ยบเสมื อนเป็ นปอดของเมืองเลย โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์เมืองทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กจึ งเริ่ ม
ทยอยออกมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ได้แก่
1. โครงการสวนชมน่ าน
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ท้ งั สองฝั่งริ มนํ้าน่านกลางเมืองพิษณุโลกให้เป็ นพื้นที่
สวนสาธารณะและรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็ น 5 ช่วง ดังนี้
สวนชมน่าน 1 (บริ เวณตั้งแต่วดั ราชบูรณะ-สะพานเอกาทศรฐ) ประกอบ
ไปด้วยสวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเมือง และพิพิธภัณฑ์ชาวแพ
สวนชมน่าน 2 (สะพานเอกาทศรฐ-ตลาดใต้) ประกอบไปด้วยพื้นที่ สี เขียว
ตลาดกลางคืนและศูนย์อาหารพื้นเมือง
สวนชมน่าน 3 (บริ เวณตั้งแต่ศาล-สะพานเอกาทศรฐ) ประกอบไปด้วย
สวนสาธารณะ และพื้นที่คา้ ขายสิ นค้าพื้นถิ่น
สวนชมน่าน 4 (บริ เวณตั้งแต่สะพานนเรศวร-หน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
ประกอบไปด้วยสวนสาธารณะและอัฒจรรย์นงั่ ชมการแข่งเรื อ
สวนชมน่าน 5 (บริ เวณหน้าวัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร)
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2. โครงการก่อสร้ างปรับปรุงคูเมือง
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ท้ งั สองฝั่งของคูเมืองที่ยงั หลงเหลืออยู่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็ น
สถานที่พกั ผ่อนหย่อยใจ รวมทั้งเป็ นการอนุรักษ์บริ เวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และส่ งเสริ ม
เอกลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก
3. โครงการพัฒนาลานเศรษฐกิจชุ มชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนในการมีพ้นื ที่คา้ ขายสําหรับสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจในชุมชน และมีพ้นื ที่วา่ งสําหรับประกอบกิจกรรมในสังคมภายในและระหว่างชุมชน
โครงการมีส่วนประกอบดังนี้
หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
ร้านค้าสิ นค้าในชุมชน เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน เป็ นต้น
ลานกิจกรรม
ลานกีฬา
พื้นที่จอดรถ
4. โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ (สวนเรือนแพ)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างสวนสาธารณะบนพื้นที่วา่ งเปล่าจํานวนประมาณ 150 ไร่ เดิมเป็ นทัณฑ
สถานเปิ ดอรัญญิก แต่ตอ้ งการปรับปรุ งพื้นที่สาํ หรับเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชุมชนเมืองพิษณุโลก
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในเขตเมือง โครงการมีส่วนประกอบดังนี้
อาคารต่าง ๆ เช่น อาคารขายสิ นค้า เป็ นต้น
พื้นที่พกั ผ่อน
ส่ วนพฤกษศาสตร์
สวนปฏิบตั ิธรรม
พื้นที่อนุรักษ์สตั ว์ป่าจําพวกนกนํ้า
5. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ บริเวณเนินดูตัวพระยาจักรี
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์เมืองให้สวยงาม และเป็ นการพัฒนาเสริ มสร้าง
เอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
6. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ หน้ ามัสยิดปากีสถาน (พ.ศ. 2547)
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ของสวนหย่อมหน้ามัสยิดปากีสถาน ให้เป็ น
สถานที่ที่มีความเรี ยบร้อยสวยงาม เหมาะสําหรับใช้เป็ นที่นงั่ เล่น พักผ่อนหย่อนใจ
7. โครงการส่ งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์ โบราณสถาน (พ.ศ. 2547)
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วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสภาพภูมิทศั น์ให้กบั โบราณสถานให้มีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย โดยทําการบูรณะบริ เวณกําแพงเมืองและบริ เวณโดยรอบพระราชวังจันทน์
8. โครงการเปิ ดมุมมองของวัดและพัฒนาพืน้ ทีว่ ดั (พ.ศ. 2547)
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาภูมิทศั น์เมืองให้กบั โบราณสถานมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
โดยทําการปรับปรุ งภูมิทศั น์วดั พระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดโพธิญาณ
9. โครงการก่ อสร้ างทีจ่ อดรถประจําทาง (พ.ศ.2545)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างที่จอดรถโดยสารประจําทางซึ่งสามารถอํานวยความสะดวกและ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชาชนผูส้ ญ
ั จรไปมา และเป็ นสถานีประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว อีกทั้งรู ปแบบที่เป็ นสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นยังเป็ นการส่ งเสริ มเอกลักษณ์ของเมืองให้เป็ น
เมืองน่าอยูแ่ ละน่ามาเยือน
10. โครงการตลาดน่ าซื้อ (พ.ศ.2546)
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุ งตลาดสดของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุ ขอนามัย
โดยมีแนวทางการดําเนินงานโดยสรุ ปดังนี้
ก่อสร้างอาคารตลาดใหม่ หรื อปรับปรุ งและต่อเติมอาคารตลาดเดิมให้
สะอาดและถูกสุ ขอนามัย
ย้ายตลาดอาหารกลางคืนแบบหาบเร่ -แผงลอยที่กีดขวงการจราจรให้ไปอยู่
สถานที่ใหม่ เช่น ตลาดบริ เวณถนนเอกาทศรฐให้ไปอยูท่ ี่ช้ นั 2 ของศูนย์
อาหารในบริ เวณตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดหาบเร่ แผงลอยบริ เวณ
ตลาดสดเทศบาล 1 ไปอยูพ่ ้นื ที่วา่ งบริ เวณตลาดรถไฟ
เนื่ องจากโครงการส่ วนใหญ่ เป็ นโครงการขนาดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อชาวเมื องพิษ ณุ โลกเป็ น
จํานวนมาก ทําให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ท้ งั ด้านบวกและด้านลบ โดยโครงการที่ได้รับการแสดงความคิดเห็น
มากที่สุด คือ โครงการสวนชมน่ านที่ได้รับความสนใจจนถึงในระดับประเทศ มีการออกข่าวแถลงความ
คิดเห็ นทั้งจากฝ่ ายเทศบาลนครพิษณุ โลก และผูค้ ดั ค้านที่เป็ นกลุ่มอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มอนุ รักษ์
เอกลักษณ์เมืองพิษณุ โลก โดยข้อที่ไม่เห็นด้วยส่ วนใหญ่เกี่ยวกับการก่อสร้างที่ไม่คาํ นึงถึงสภาพทางนํ้าไหล
และปริ มาณนํ้าขึ้นลงของแม่น้ าํ น่าน อันจะก่อให้เกิดปั ญหานํ้าเปลี่ยนทิศทาง ปัญหานํ้าท่วม และปั ญหาการ
ทําลายระบบนิเวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิตในแม่น้ าํ น่าน นอกจากนี้ ยงั มีการแสดงความคิดที่ไม่เห็นด้วยจากกลุ่ม
อนุ รักษ์เอกลักษณ์เมืองพิษณุ โลกซึ่ งเกี่ยวเนื่ องไปกับกรณี การย้ายชุมชนชาวแพซึ่ งถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของ
เมืองพิษณุ โลกขึ้นบก ด้วยข้ออ้างที่ ว่ากลุ่มเรื อนแพทําลายสิ่ งแวดล้อมของแม่น้ าํ โดยการปล่อยนํ้าเสี ยลง
แม่ น้ าํ น่ าน และภู มิทศั น์ที่ไม่น่าดู ของเรื อนแพที่ ทรุ ดโทรม อย่างไรก็ตามนโยบายการย้ายเรื อนแพเป็ น
นโยบายในระดับจังหวัดที่เกิดจากความเห็นชอบของหลายหน่ วยงานรัฐ และในที่สุดได้มีการย้ายเรื อนแพ
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อยู่อาศัยขึ้นบกประมาณครึ่ งหนึ่ งจากเดิ มที่มีเรื อนแพอยู่ท้ งั หมด 255 แพ ในปี พ.ศ.2537 (กองอนามัยและ
สิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิษณุ โลก) โดยให้ไปอยูท่ ี่ชุมชนโคกช้างซึ่ งเป็ นพื้นที่ชานเมืองทางฝั่งตะวันออก
และเรื อนแพส่ วนสุ ดท้ายอันประกอบไปด้วยเรื อนแพที่ อยู่อาศัย 38 แพและแพร้ านอาหาร 5 แพจะยังคง
สภาพเป็ นเรื อนแพ แต่จะถูกย้ายไปอยู่ทางริ มนํ้าด้านทิศใต้มากขึ้น โดยอยูร่ ะหว่างสะพานเอกาทศรฐและ
สะพานที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ คือ สะพานพระสุ พรรณกัลยาภายในปลายปี พ.ศ. 2548 (เนื้ อหาการประชุ มกับ
เทศบาลนครพิษณุโลกวันที่ 18 ตุลาคม 2548)
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณพระราชวังสนามจันทน์ก่อให้เกิดปั ญหาที่คล้ายคลึงกัน คือ การ
โยกย้ายชุ มชนที่ มีการตั้งถิ่ นฐานอยู่บริ เวณนั้นเป็ นเวลากว่า 30-40 ปี ออกไปจากพื้นที่ ประวัติศาสตร์ คือ
ชุมชนเทพารักษ์และชุมชนสระสองห้องภายในปี พ.ศ.2548 โดยทางเทศบาลนครพิษณุ โลกได้จดั เตรี ยมพื้น
ที่ต้ งั ชุมชนแห่ งใหม่ไว้ให้ชุมชนสี หราชเดโชชัย ซึ่ งเป็ นพื้นที่ชานเมืองทางฝั่งตะวันตก (เนื้ อหาการประชุม
ย่อยกับคณะที่ปรึ กษา)
โครงการขนาดใหญ่ อนื่ ๆ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540
การส่ งเสริ มให้พิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาภาค โดยการสนับสนุนให้มีการ
ก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ ไม่ค่อยบรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้มากนัก นอกจากโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ของเทศบาลนครพิษณุ โลกที่เน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สีเขียวดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการ
ขนาดใหญ่อื่น ๆ ถูกดําเนิ นการโดยเอกชนนอกพื้นที่ เช่น การก่อสร้างห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ 3 ห้าง คือ
Macro Big C และ Lotus บนถนนทางหลวงสายหลัก และโครงการที่ดาํ เนิ นการโดยองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด คือ โครงการพัฒนาบึงราชนก บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ เพื่อปรับปรุ งให้เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
และเป็ นศูนย์ศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อม
จากพัฒนาการของเมืองพิษณุ โลกทั้ง 3 ช่วงเวลาทําให้เห็นพัฒนาการลักษณะทางกายภาพของเมือง
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 40 ปี ที่ผา่ นมาอย่างเป็ นลําดับ เริ่ มตั้งแต่ยคุ สร้างเมือง (พ.ศ.2500-2520) ที่มีความ
พยายามอย่างหนักในการฟื้ นฟูบริ เวณที่ประสบความเสี ยหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้และเป็ นศูนย์กลางเมือง
ในขณะนั้น ผนวกเข้ากับ นโยบายของรั ฐ บาลในการพัฒ นาเศรษฐกิ จของชาติ ด้วยการสร้ างถนนเชื่ อ ม
ระหว่างภูมิภาค ทําให้เกิ ดการอพยพย้ายถิ่ นฐานเพื่อหาแหล่งงานของประชากรเป็ นจํานวนมากจากภาค
อีสานมายังจังหวัดพิษณุ โลก และส่ งผลต่อการขยายตัวของเมืองทั้งในส่ วนของย่านการค้า และย่านพัก
อาศัยไปอยู่บริ เวณชานเมื องมากยิ่งขึ้ นโดยเฉพาะชานเมื องทางทิ ศตะวัน ออกและทิ ศใต้ ต่อมาจนถึ งยุค
เจริ ญเติบโตของเมือง (พ.ศ.2521-2540) ซึ่ งเป็ นช่วงที่เศรษฐกิจในเมืองพิษณุ โลกเติบโตอย่างสู งเช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจทัว่ ประเทศ ทําให้เมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องไปยังพื้นที่ชานเมืองหากแต่เริ่ มขยายออกไปทุก
ทิ ศทุ กทาง เนื่ องจากเส้น ทางคมนาคมที่ ถูกวางไว้อย่างเป็ นโครงข่ายโดยรอบเมื องเป็ นตัวแสดงถึ งการ
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กระจายการพัฒนาเมืองอย่างทัว่ ถึงทุกพื้นที่ ในขณะที่พ้ืนที่ในเมืองก็มีความหนาแน่นมากยิง่ ขึ้นเห็นได้จาก
จํานวนธุ รกิจการค้าที่มีปริ มาณและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และการผุดขึ้นของอาคารสู งสําหรับธุ รกิจ
โรงแรมและโรงพยาบาลเอกชน จนถึงในยุคสุ ดท้าย คือ ยุคพัฒนาเมือง (พ.ศ.2541-2548) เป็ นยุคที่เทศบาล
นครพิษณุ โลกเริ่ มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองอย่างจริ งจัง ทําให้เกิ ดโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างเมือง
พิษณุ โลกให้เป็ น “เมืองน่ าอยู่” ซึ่ งโครงการส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและก่อสร้างพื้นที่ว่างในเมืองให้มี
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจให้กบั ชาวเมืองพิษณุโลกได้
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ตอนที่ 2 ผลการการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจและสั งคม สภาพแวดล้ อม
แหล่งท่ องเทีย่ ว ศิลปวัฒนธรรม
พิษณุ โลกเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็ นมายาวนาน นับตั้งแต่ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึง
สมัยปั จจุบนั ซึ่ งมีระยะเวลานานนับพันปี มาแล้ว ความสําคัญของเมืองพิษณุ โลก ดังจะเห็ นได้จากเคยมี
ฐานะเป็ นเมืองหลวง เมืองราชธานี ฝ่ายเหนื อ เมืองลูกหลวง เมืองเอก และเมืองหน้าด่าน ปั จจุบนั นี้ เมือง
พิ ษ ณุ โลกนั บ ว่ า เป็ นศู น ย์ก ลางทั้ งในทางการเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม การศึ ก ษา
ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม การสื่ อสาร การโทรคมนาคม การทหารและการท่องเที่ยวของภาคเหนื อ
ตอนล่าง ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
1. ความสําคัญเชิงประวัติศาสตร์
2. ความสําคัญเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. ความสําคัญเชิงสภาพแวดล้อม
4. ความสําคัญเชิงแหล่งท่องเที่ยว
5. ความสําคัญเชิงศิลปวัฒนธรรม
1. ความสํ าคัญเชิงประวัติศาสตร์
การศึ กษาเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของเมื องพิ ษ ณุ โลก นับว่าเป็ นเรื่ องที่ สําคัญ และมี
ประโยชน์ เพราะทําให้เราทราบถึงประวัติความเป็ นมาของเมืองพิษณุโลกในอดีต อันจะเป็ นพื้นฐานในการ
เชื่ อมโยงกับปั จจุบนั โดยศึกษาถึงเรื่ องราวในอดี ต ศึกษาความเกี่ ยวเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั อันจะมีส่วน
สําคัญในการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองพิษณุโลก
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ เมืองพิษณุ โลก เพื่อให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวของเมืองพิษณุ โลกได้
อย่างชัดเจน โดยจะแบ่งประวัติศาสตร์ เมืองพิษณุ โลกออกเป็ นสมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวา
ราวดี สมัยลพบุรี สมัยกรุ งสุ โขทัย สมัยกรุ งศรี อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสิ นทร์ ทั้งนี้ ได้อาศัย
หลักฐานที่ปรากฏทั้งในศิลาจารึ ก พงศาวดาร ตํานานและนิทานพื้นบ้านมาประกอบการศึกษา
พิษณุโลกสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานที่คน้ พบในเขตอําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ
อําเภอวังทอง และอําเภอพรหมพิ ราม ทําให้ ท ราบว่า ดิ น แดนแห่ งนี้ เคยเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของมนุ ษ ย์ใ น
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานที่พบคือขวานหิ นในสมัยหิ นใหม่หรื อที่เรี ยกกันว่า “ขวานฟ้ า” เกิดจาก
มนุ ษย์ในสมัยหิ นใหม่ ซึ่ งได้นาํ หิ นมาทําเป็ นรู ปขวานแล้วลับให้คมเพื่อใช้เป็ นอาวุธและเครื่ องมือเครื่ องใช้
ต่าง ๆ ทั้งนี้หินที่พบเหล่านั้น มีอายุประมาณ 4,000 ปี ถึง 2,000 ปี ล่วงมาแล้ว (หวน พินธุพนั ธ์, 2514: 1)

106
นอกจากนี้ ยังมีโบราณสถานที่แสดงให้เห็ นถึงเรื่ องราวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่สําคัญๆ คือ
ภาพสลักหิ นที่ถ้ าํ กา บนเขาช้างล้วง อําเภอนครไทย ซึ่งภาพสลักหิ นนี้มีลกั ษณะคล้ายกับรู ปสลักหิ นที่ภูเขาภู
พาน อําเภอบ้านผือ จังหวัด อุ ด รธานี (ปราณี แจ่ ม ขุน เที ยน,2535 : 52) รวมไปถึ งการสลัก หิ น เป็ นภาพ
ลายเส้น และรู ปกากบาทพาดกันไปมาที่ปรากฏอยูด่ า้ นบนของถํ้าผาขีด ที่ภูขดั อําเภอนครไทย ในส่ วน
แกะสลักเป็ นภาพวงกลมเรี ยงกันเป็ นแถว ประมาณ 14 วง บางภาพกแกะสลักลวดลายคล้าย ๆ กับภาพคน
ในท่ าต่าง ๆ และบางภาพคล้ายสัตว์จาํ พวกนก กวางและปลาเรี ยงกัน มี รอยขูดขีดเป็ นแผนที่ หรื อลาย
เรขาคณิ ต ชาวบ้านจึงเรี ยกผานี้ ว่า “ผากระดานเลข” ซึ งพบในถํ้าผาแดง บนภูเขาอ่างนํ้า บ้านปากรอง ตําบล
ชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุ โลก ทั้งหมดนี้ เป็ นร่ องรอยการกระทําของมนุ ษย์สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในยุคโลหะ (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์,2522:14)
พิษณุโลกสมัยทวารวดี ประมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 1-9-16 (ประมาณปี พ.ศ. 800-1600) มี ก าร
สันนิษฐานว่าจะมีการตั้งถิ่นฐาน จนเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ ในบริ เวณเมืองนครไทยและเขาสมอแครง อําเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุ โลก ซึ่ งได้พบหลักฐานคือ พระพุทธรู ปศิลาหิ น 2 องค์ ที่วดั ตระพังนาด บนเขาสมอ
แครง โดยสันนิ ษฐานว่าเป็ นศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลาย ฝี มือช่างชาวอีสานหรื อช่างพื้นเมืองพิษณุ โลก
โดยมี การสร้ างขึ้ น ที่ นี่ หรื ออาจจะมี การ ขนย้ายมาจากอีสานโดยผ่านอําเภอด่ านซ้าย จังหวัดเลย มาสู่
อําเภอนครไทย และเชื่อมโยงถึงเขาสมอแครงในเขตอําเภอวังทองในระยะต่อมา
พิษณุโลกในสมัยลพบุรี ในช่ วงนี้ อาณาจักรขอมมีความเจริ ญรุ่ งเรื องและได้แผ่อาํ นาจ การเมือง
การปกครอง และศิ ลปวัฒ นธรรมมายังลุ่ มแม่ น้ ําปิ ง วัง ยมและน่ าน ที่ พิษ ณุ โลกได้พ บหลักฐานซึ่ งเป็ น
โบราณสถานอิทธิ พลวัฒนธรรมของขอม คือ พระปรางค์วดั จุฬามณี ซึ่ งเดิ มเป็ นเทวสถานของพราหมณ์
(ประทุ ม ชุ่ ม เพ็ง พัน ธ์ ,2522: 42) ต่ อ มามี ก ารขุด ค้น ทางโบราณคดี ร ะหว่างปี พ.ศ. 2498-2499 และได้
รายละเอียดเกี่ยวกับวัดจุฬามณี เพิ่มเติม ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปว่าพระปรางค์วดั จุฬามณี เป็ นปรางค์ศิลาแลงแบบ
สุ โขทัย สร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-20 ศิลปะสุ โขทัยได้เกิ ดขึ้นร่ วมสมัยระหว่างศิลปะลพบุรี
และศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น ถ้ากําหนดเป็ นกาลเวลาจะราวพุทธศตวรรษที่ 17-27 ศิลปะสมัยสุ โขทัย จัง
เป็ นตัวกลางหรื อตัวต่อของศิลปะสมัยลพบุรีและอยุธยา จากหลักฐานในศิลาจารึ กหลักที่ 2 จารึ กวัดศรี ชุมได้
กล่าวว่า
“....ก....ในนครสระหลวงสองแคว ปู่ ชื่อพระยาศรี นาํ ถม....
เป็ นพ่อ....(เสว) ราชในนครสองอัน อันหนึ่งชื่อนครสุ โขทัย
อันหนึ่งชื่อนครศรี สชั นาลัย...” (กรมศิลปากร.2521: 36)
จากจารึ กนี้ แสดงให้เห็นว่า เมืองสองแคว (พิษณุ โลก) มีมาก่อนสมัยสุ โขทัยเป็ นราชธานี และเมือง
อิสระ พ่อขุนศรี นาวนําถมมีพระราชโอรสสอง พระองค์ คือ พ่อขุนผาเมือง และพระยาคําแหงพระราม ซึ่ง
พ่ อ ขุน ผาเมื อ งเป็ นพระราชบุ ต รเขยของพระเจ้าชัย วรมัน ที่ 7 แห่ งอาณาจัก รศรี ย โสธรปุ ระ (อาณาจัก ร
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กัมพูชา) ซึ่ งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่ งอาณาจักรศรี ยโสธรปุระได้พระราชทานธิ ดานาม “พระนางสิ ขรเทวี”
และพระราชทาน “พระแสงขรรค์ไชยศรี ” แด่ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราช ซึ่ งเมืองราดนี้ นักประวัติศาสตร์
ส่ วนใหญ่เชื่อกันว่า คือเมืองหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พ่ อขุน ผาเมื องมี พ ระราชโอรสชื่ อ พระยาคําแหงพระราม สัน นิ ษ ฐานว่าได้ครองเมื องสองแคว
(พิษณุ โลก) พระยาคําแหงพระรามมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่ งชื่อ พระมหาเถรศรี ศรัทธาราชจุฬามณี ซึ่ ง
ประสู ติในเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ตามหลักจารึ กหลักที่ 2 จารึ กวัดศรี ชุม กล่าวว่า
“...ศรี ศรัทธาราชจุฬามณี ศรี รัตนลังกาทีปมหาสามีเป็ นเจ้า.....
มาสถิตย์ คือ เจ้าเมืองจา...เมืองลําพงเถิง....สมเด็จสุ ...ที่น้ นั
ก่อพระทันตธาตุสุคนเจดียม์ ีสาม....นั้น....ในนครสระหลวง
สองแคว ปู่ ชื่อพระยาศรี นาวนําถม....เป็ นพ่อ....สร้างในนคร
สองอัน อันหนึ่งคือนครสุ โขทัย อันหนึ่งชื่อนครศรี สชั นาลัย...”
(กรมศิลปากร,2515: 27)
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรศรี ยโสธรปุระ ซึ่งตามประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทย
ได้จดั ไว้ในสมัยลพบุรี โดยได้พบว่าเมืองสองแคว (พิษณุโลก) กับอาณาจักรศรี ยโสธรปุระ มีความสัมพันธ์
อันดีต่อกันทั้งในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีประจักษ์
พยานบุ ค คลคื อ พ่ อ ขุ น ผาเมื อ ง เจ้าเมื อ งราดและพระนางสิ ง ขรเทวี พระมเหสี พ่ อ ขุน ผาเมื อ งและมี
โบราณวัตถุคือพระพุทธรู ปศิลา ศิลปะสมัยลพบุรี ที่นครไทย 2 องค์
เมื่ อ พ่ อ ขุน ศรี ราวนําถมได้เสด็ จ จากเมื อ งศรี สั ช นาลัย ไปครองสมบัติ ที่ ก รุ งสุ โ ขทัย จนกระทั่ง
สวรรคต ขอมสมาดโขลญลําพงได้นาํ กําลังขอมยึดกรุ งสุ โขทัยไว้ได้ ต่อมาพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดกับ
พ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง ได้ร่วมมือกันยกกองทัพมายึดกรุ งสุ โขทัยคือ จากขอมสมาดโขลญลํา
พงได้ พ่อขุนผาเมืองได้พิจารณาเห็ นว่าพระองค์ไม่เหมาะสมที่จะเป็ นพระมหากษัตริ ยค์ รองกรุ งสุ โขทัย
ถึงแม้พระองค์จะเป็ นพระราชโอรสของพ่อขุนศรี นาวนําถมก็ตาม เนื่ องจากพระองค์มีศกั ดิ์ เป็ นพระราช
บุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่ งอาณาจักรศรี ยโสธรปุระ (อาณาจักรกัมพูชา) จึงทําให้ประชาชนเมือง
สุ โขทัยอาจไม่ยอมนับถือ จังได้มอบอาณาจักรสุ โขทัยพ่อขุนบางกลางหาว (ศรี อินทราทิตย์) ซึ่ งเป็ นพระ
สหายครองเมืองบางยาง (นักประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่เชื่อว่า คือ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุ โลก) ได้ครอง
กรุ งสุ โขทัยแทน
ส่ วนพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยางนั้น สันนิ ษฐานว่าทรงเป็ นราชบุตรเขยของพ่อขุนศรี นาว
นําถม เป็ นผูท้ ี่ มีความสามารถและมี ความเข้มแข็งทั้งทางการเมื อง การปกครอง เศรษฐกิ จ สังคมและ
การทหารเพระมีกาํ ลังทหารมากซึ่งเป็ นที่เคารพรักใคร่ ของชาวเมืองสุ โขทัยมากกว่าพระองค์ พ่อขุนผาเมือง
จึงได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวให้เป็ นพระมหากษัตริ ยค์ รองกรุ งสุ โขทัย และถวายพระแสงขรรค์ไชยศรี
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และพระนาม “ศรี อินทราบดินทราทิตย์” ให้พ่อขุนบางกลางหาวและพระองค์ได้สถาปนาราชวงศ์พระร่ วง
ขึ้นในเวลาต่อมา

ราชวงศ์เดิม (ราชวงศ์ผาเมือง)

ราชวงศ์เดิม (ราชวงศ์พระร่ วง)

พ่อขุนศรี นาวนําถม

พ่อขุนบางกลางหาว
(ศรี อินทราทิตย์)

พ่อขุนผาเมือง
(ศรี อินทราบดินทราทิตย์)

พระยาคําแหงพระราม
พระมหาเถรศรัทธาราชจุฬามุนี

พระยาบาลเมือง

พ่อขุนรามคําแหง
มหาราช
พระเจ้าเลอไท

พระยาลิไท
(พระมหาธรรมราชาที่ 1)

ภาพ 3 แสดง รายพระนามแห่ งราชวงศ์ เดิม (ราชวงศ์ ผาเมือง)และกษัตริย์แห่ งราชวงศ์ ใหม่
(ราชวงศ์ พระร่ วง)
เมืองพิษณุ โลกในสมัยลพบุรีน้ ี น่ าจะอยูใ่ นการปกครองของพระมหากษัตริ ยใ์ นราชวงศ์ศรี นาวนํา
ถม และเป็ นอิสระจนกระทัง่ พ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้เสด็จครองราชย์สมบัติในกรุ งสุ โขทัย จึงได้ยกทัพ
มาตี เมื องสองแคว (พิ ษ ณุ โลก) และได้ผนวกเมื องสองแคว (พิ ษ ณุ โลก) ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของอาณาจัก ร
สุ โขทัย
พิษ ณุ โลกในสมั ยกรุ งสุ โขทัย หลังจากที่ พ่อขุน รามคําแหงมหาราชได้ท รงผนวกเมื องสองแคว
(พิ ษ ณุ โ ลก) เข้าเป็ นส่ ว นหนึ่ งของอาณาจัก รสุ โ ขทัย และปกครอง เมื อ งสระสองแคว (พิ ษ ณุ โ ลก) สื บ
ต่อเนื่องกันมาจนถึงรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท เมื่อพระองค์ใช้กาํ ลังทหารซึ่งยกมาจาก
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เมืองศรี สชั นาลัย เข้ายึดครองกรุ งสุ โขทัยจากเจ้านายเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์พระร่ วง ได้แล้วเสด็จขึ้นครองราชย์
สมบัติ ณ กรุ งสุ โขทัย จากนั้น พระองค์ได้เสด็จยกกองทัพไปตี เมื องต่ าง ๆ ที่ เคยอยู่ใต้การปกครองของ
อาณาจักรสุ โขทัยก่อน เมื่อรวมอาณาจักรสุ โขทัยให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันอีกครั้งหนึ่ ง แล้วเสด็จไปเสวย
ราชสมบัติอยู่ที่เมืองสองแคว (พิษณุ โลก) แทนกรุ งสุ โขทัย ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึ กหลักที่ 8 จารึ ก
เขาสุ มนกูฏว่า
“...พระยาศรี สุริยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช เอาพลไปทราบ
ยังนํ้า...บุรีสิ้นได้ท้ งั ตะวันออกเขต...ยังพระสักรอดสิ้ น จึงไป
อยูเ่ มืองสองแคว ปุมหาธาติ ปลูกพระศรี มหาโพธิ.....”
(กรมศิลปากร,2521: 116)
การที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) เสด็จมาเสวยราชสมบัติ ณ เมืองสองแคว (พิษณุ โลก)
นั้น คงจะมีสาเหตุสาํ คัญมาจากการที่พระองค์ได้ทรงขยายอาณาเขตของอาณาจักรสุ โขทัยมายังเมืองลุ่มแม่
นํ้าป่ าสักนั้น ทําให้เกิดการกระทบกระทัง่ บาดหมางกับอาณาจักรศรี อยุธยา ดังปรากฏหลักฐานในหนังสื อ
ชินกาลมาลีปกรณ์วา่
“.....สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) แห่งกรุ งศรี อยุธยา
ได้ยดึ เมืองสองแควไว้ได้ แล้วโปรดให้ขนุ หลวงพระงัว่
ซึ่งขณะนั้นเป็ นเจ้าเมืองสุ พรรณบุรี มาครองอยู่
เมืองสองแคว...” (รัตนาปัญญาเถร,2517: 102-103)
พระธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิ ไ ท) ทรงเกรงว่า หากให้ ขุ น หลวงพระงั่ว มาครองเมื อ งสองแคว
(พิษณุ โลก) อยูเ่ ช่นนี้ อาณาจักรสุ โขทัยก็จะไม่มีความปลอดภัยพระองค์ได้ทรงขอเป็ นไมตรี กบั สมเด็จพระ
รามาธิ บดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) แห่ งพระราชอาณาจักรศรี อยุธยาขอพระราชทานเมืองสองแควคืนดังปรากฏ
หลักฐานในหนังสื อชินกาลมาลีปกรณ์วา่

“....พระราชธรรมราชาที่ 1 ต้องถวายบรรณาการ
เป็ นอันมาก ต่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เพื่อขอเมือง
สองแควคืน และเมื่อได้คืนแล้วพระองค์ไปประทับที่เมือง
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สองแควเพื่อเป็ นการปกป้ อง มิให้กรุ งศรี อยุธยาคุกคาม
อาณาจักรสุ โขทัยอีกต่อไป ส่ วนทางกรุ งสุ โขทัยนั้น ทรงโปรด
ให้พระขนิษฐาปกครองแทน.....”(รัตนาปัญญาเถร,2517: 103)
ในสมัยนี้ เมื องสองแควนั้น มี ฐานะเป็ นราชธานี ของอาณาจักรสุ โขทัยนานถึ ง 7 ปี และได้เสด็จ
กลับไปครองราชย์สมบัติที่กรุ งสุ โขทัยตามเดิม และได้ทรงนําเจ้าเมืองซึ่งอยูภ่ ายใต้อาณาจักรสุ โขทัยไปไหว้
พระพุทธบาทเขาสุ มนกูฏ ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึ กหลักที่ 8 จารึ กเขาสุ มสกูฏว่า
“.....เมืองสองแควได้เจ็ดข้าวจึงนําพลมามีท้ งั ชาว
สระหลวง สองแคว ปากยม พระบาง ชากังราว
สุ พรรณภาว.....เป็ นบริ วารจึงขึ้นมานบพระบาท
ลักษณะอันตนมาประดิษฐานแต่ก่อนเหนือจอมเขา สุ มนภูฏนี้....”
จากหลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่ากรุ งสุ โขทัยได้กลับมาเป็ นอิสระอีกครั้ง และเมืองต่าง ๆ รวมทั้งเมือง
สองแคว (พิษณุ โลก) ก็กลับมาอยู่ในราชอาณาจักรกรุ งสุ โขทัยด้วย เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิ
ไท) เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1912 พระราชโอรสคือพระมหาธรรมราชาที่ 2 พระองค์ได้ทรงยกทัพมาตีเมือง
สองแคว (พิษณุ โลก) ได้ ดังปรากฏหลักฐานในพงศาวดารกรุ ง ศรี อยุธยา ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษร
นิติวา่
“.....ศักราช 737 (พ.ศ.1918) เสด็จไปเอาเมืองพิษณุโลก
และได้ตวั ขุนสามแก้ว เจ้าเมืองและครัว (อพ) ยพมาครั้งนั้น
มาก.....ศักราช 740 มะเมียศก (พ.ศ.1921) เสด็จไปเอาเมือง
ชากังราวเล่าครั้งนั้นพระมหาธรรมราชา (ที่ 2) ออกรบทัพ
หลวงเป็ นสามารถ และเห็นว่าเอาชัยด้วยทัพหลวงมิได้ จึง
พระมหาธรรมราชา (ที่ 2) ออกถวายบังคม.....”
(คุรุสภา,2540: 2-3)
สงครามครั้ งนี้ ทํ า ให้ อ าณาจั ก รสุ โขทั ย ตกเป็ นประเทศราชของราชอาณาจั ก รศรี อยุ ธ ยา
พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงัว่ ) ได้ทรงโปรดฯเกล้า ได้แบ่งอาณาจักรสุ โขทัย
ออกเป็ นสองภาค คื อ ภาคตะวัน ออก ได้แ ก่ กรุ ง สุ โ ขทัย สองแคว สวรรคโลกและพิ จิ ต ร ทรง
พระราชทานให้พระมหาธรรมราชาที่ 2 ส่ วนภาคตะวันตก ได้แก่ เมืองชากังราว (กําแพงเพชร) ระแหง
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(ตาก) และพระบาง (นครสวรรค์) ทรงพระราชทานให้พระญาณดิส ซึ่ งเป็ นพระราชบุตรบุญธรรมของ
พระบาทสมเด็จ พระบรมราชาธิ ราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงัว่ ) (อันเกิดแต่เจ้าหญิงสุ โขทัย มาปกครองอยูท่ ี่เมือง
ชากังราว โดยขึ้นตรงต่อกรุ งศรี อยุธยา (พวงทองสุ ดประเสริ ฐ,2526: 29)
พิษณุ โลกในสมัยกรุ งสุ โขทัยในช่ วงแรกเป็ นอิสระอยู่ก่อน ต่อมาในรัชสมัยพ่อขุน รามคําแหง
มหาราชได้ทรงยกกองทัพมาตีเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) เข้าไปส่ วนหนึ่ งของอาณาจักรสุ โขทัย ทําให้เมือง
สองแคว (พิษณุ โลก) มีฐานะเป็ นเมืองชั้นนอกของกรุ งสุ โขทัย มาจนถึงรัชสมัยของ พระมหาธรรมราชาที่
1 (พระยาลิไท) ได้เสด็จมาเสวยราชสมบัติกรุ งสุ โขทัย ที่เมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ต่อเนื่องจากจนสมัยพระ
มหาธรรมราชาที่ 2 พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระยาไสลือไท) และพระมหาธรรมราชาที่ 4 (พระยาบาลเมือง)
จึงทําให้เมืองสองแคว (พิษณุโลก) มีฐานะเป็ นราชธานีของกรุ งสุ โขทัย
พิษณุโลกในสมัยกรุ งศรีอยุธยา เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 2 พระมหากษัตริ ยผ์ คู ้ รองกรุ งสุ โขทัย
ได้เสด็จสวรรคตในปี 1931 พระยาไสลือไทได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติทรงพระนามว่า พระมหาธรรม
ราชาที่ 3 (พระยาไสลือไท) เสด็จประทับ ณ เมืองพิษณุ โลกจนถึงปี พ.ศ. 1962 จึงได้เสด็จสวรรคต ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระราเมศวรแห่ งราชวงศ์อู่ทอง เป็ นพระมหากษัตริ ยผ์ คู ้ รองกรุ งศรี อยุธยา ได้เสด็จยก
กองทัพจากกรุ งศรี อยุธยาไปตีเมืองเชี ยงใหม่ เมื่อเสด็จกลับมานมัสการและสมโภชพระพุทธชินราช และ
พระพุทธ-ชินสี ห์ ที่เมืองพิษณุโลก
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนครอิ น ทราชาธิ ร าช (อิ น ทราธิ ร าช) ราชวงศ์ สุ พรรณบุ รี
พระมหากษัตริ ยผ์ คู ้ รองกรุ งศรี อยุธยานั้น ทางกรุ งสุ โขทัยได้เกิดจลาจลทั้งนี้ เพราะพระมหาธรรมราชาที่ 3
(พระยาไสลือไท) เสด็จสวรรคตในปี 1962 แล้วเกิดการแย่งชิ งราชสมบัติระหว่างเจ้านายเชื้อพระวงศ์พระ
ร่ วง ระหว่างพระยาบาลเมืองกับพระยาราม เหตุการณ์ครั้งนี้ยตุ ิเมื่อพระนครอินทราราช (อินทราราชาธิราช)
ได้เสด็จยกทัพจากกรุ งศรี อยุธยาขึ้นมาระงับศึก โดยทรงให้พระยาบาลเมืองผูพ้ ี่เป็ นพระมหาธรรมราชาที่ 4
(พระยาบาลเมือง) ครองเมืองสองแคว (พิษณุโลก) และให้พระรามผูน้ อ้ งครองเมืองสุ โขทัย โดยให้ท้ งั สอง
พระองค์มีฐานะเป็ นเจ้าเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุ งศรี อยุธยาตามเดิม (พวงทอง สุ ดประเสริ ฐ,2526:
30)
ต่อมาสมเด็จพระนครอินทราธิราช (อินทราชาธิราช) ทรงมีพระราโชบายที่จะรวมอาณาจักรสุ โขทัย
เข้า เป็ นส่ ว นหนึ่ งของอาณาจัก รศรี อ ยุ ธ ยา โดยอาศัย ความสั ม พัน ธ์ ท างเครื อ ญาติ ทั้ง นี้ ได้ท รงขอ
พระราชทานพระราชธิ ดาจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท) แห่ งราชวงศ์พระร่ วง มาอภิเษก
สมรสกับสมเด็จพระเจ้าสามพระยาพระราชโอรสของพระองค์ จนกระทัง่ ได้กาํ เนิ ดราชโอรสองค์หนึ่ ง คือ
พระราเมศวร เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 4 (พระยาบาลเมือง) เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1981 สมเด็จพระนคร
อิ น ทราธิ ราช (อิ น ทราชาธิ ราช) จึ งทรงโปรดเกล้าฯให้ส มเด็จพระราเมศวรพระราชโอรสซึ่ งมี เชื้ อสาย
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พระมหากษัตริ ยท์ ี่ราชวงศ์พระร่ วง (กรุ งสุ โขทัย) และราชวงศ์สุพรรณบุรี (กรุ งศรี อยุธยา) เสด็จขึ้นครองเมือง
สองแคว (พิษณุโลก) ในฐานะเมืองพระมหาอุปราช ในระหว่างปี 1981-1991
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (อยุธยา)

ราชวงศ์พระร่ วง (สุ โขทัย)

สมเด็จพระอินทราชาธิราช
พระอินทราชาธิราช

พระยาธรรมราชาที่ 3
พระยาไสลือไท
พระธิดา

เจ้าอ้ายพระยา

เจ้ายีพ่ ระยา

พระยาบาลเมือง
(พระมหาธรรมราชาที่ 4)

พระยาราม

เจ้าสามพระยา

พระราเมศวร
(สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)

พระยายุทธิษเฐียร (เจียง)

ภาพ 4 แสดงแผนภูมริ าชวงศ์ สุพรรณภูมิกบั ราชวงศ์ พระร่ วง
ความสั มพันธ์ ระหว่ างราชวงศ์ สุพรรณภูมกิ บั ราชวงศ์ พระร่ วง
เมื่อสมเด็จพระราเมศวรได้เสด็จมาถึงเมืองสองแคว (ในปี พ.ศ. 1981 นั้นพระราชพงศาวดารกรุ งศรี
อยุธยา ฉบับหลวงประเสริ ฐ อัก ษรนิ ติ กล่ าวว่า “.....ครั้ งนั้น เห็ น นํ้าพระเนตร พระพุทธชิ น ราช ตก
ออกเป็ นโลหิ ต....” ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าอํานาจการปกครองของกรุ งสุ โขทัยได้สูญสิ้ นไปจากเมืองพิษณุ โลก
แล้ว และแสดงให้เห็นว่าพระพุทธชินราชซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนาของอาณาจักรสุ โขทัย ก็
ทรงเศร้าหมองพระทัยในการแตกสลายของอาณาจักรสุ โขทัย เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ในสมัยนี้ จึงมีฐานะ
เป็ นทั้งราชธานี ของหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ (อาณาจักรสุ โขทัยเดิม) และเป็ นเมืองอุปราชหรื อเมืองลูกหลวงของ
กรุ งศรี อยุธยา
สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 2 (พระเจ้าสามพระยา) เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1991 พระบาทสมเด็จ
พระราเมศวร พระมหาอุปราชได้เสด็จจากเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ไปเสวยราชสมบัติ ณ กรุ งศรี อยุธยา
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และได้เฉลิมพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) ราชวงศ์สุพรรณบุรี ซึ่ งใน
สมัยนี้เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ได้ลดฐานะจากราชธานีของหัวเมืองฝ่ ายเหนือ (อาณาจักรสุ โขทัยเดิม) และ
เมืองลูกหลวงของกรุ งศรี อยุธยามาเป็ นเพียงเมืองหนึ่งในหัวเมืองฝ่ ายเหนือเท่านั้น ทั้งนี้เพราะพระองค์ไม่ได้
แต่งตั้งเจ้านายพระองค์หนึ่ งพระองค์ใดไปปกครองเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ทรงโปรดฯเกล้า ให้พระยายุ
ทธิ ษเฐียร ซึ่ งเป็ นพระราชโอรสของพระยาราม ผูค้ รองกรุ งสุ โขทัยเป็ นเจ้าเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) โดย
ขึ้นตรงต่อกรุ งศรี อยุธยา
สมัยพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ ทรงมีพระราโชบายที่จะขยายอาณา
เขตของกรุ งศรี อยุธยาให้กว้างขวางขึ้น ทั้งนี้ ทรงได้ปฏิรูปการปาครองโดยยกเลิกระบบเมืองลูกหลวง เพื่อ
ดึ งอํานาจเข้าสู่ ศูนย์กลาง ทรงโปรดฯ เกล้า ให้มีการจัดระบบสังคมในรู ปศักดินา โดยแบ่งการปกครอง
ออกเป็ นฝ่ ายทหารและฝ่ ายพลเรื อนที่เรี ยกว่าจตุสดมภ์ และทรงตรากฎหมายกําหนดศักดินาขึ้นประกาศใช้
แทนการปกครองระบอบเวียง วัง คลัง และนา การจัดรู ปดังกล่าว ทําให้อาํ นาจการปกครองของผูค้ รอง
นครต่าง ๆ ลดลง เป็ นเหตุให้พระยายุทธิษเฐียร เจ้าเมืองสองแคว และพระยาเชลียง เจ้าเมืองสวรรคโลกไม่
พอใจจึ งได้คิ ด เอาใจออกห่ างไปฝั ก ใฝ่ พระเจ้าติ โลกราช พระมหากษัต ริ ย ์ผูค้ รองเมื อ งเชี ย งใหม่ แ ห่ ง
อาณาจักรล้านนา จนทําให้เกิดสงครามการปะกันระหว่างกรุ งศรี อยุธยากับล้านนา
เมื่อพระยายุทธิ ษเฐียร เข้าขอสวามิภกั ดิ์ต่อพระเจ้าติโลกราช พระองค์ทรงโปรดเกล้ารับเป็ นบุตร
บุ ญธรรม จากนั้นพระยายุทธิ ษเฐี ยร จึ งได้นัดหมายให้พ ระเจ้าติ โลกราชยกกองทัพมาตี เมื องสองแคว
(พิษณุโลก) ซึ่ งศึกครั้งนี้ กองทัพเชียงใหม่ได้ลอ้ มเมืองสองแคว (พิษณุโลก) นานถึง 21 วัน แต่ไม่สามารถเข้า
ตีเมืองสองแควได้ พระเจ้าติโลกราชจึงทรงให้กองทัพไปตีเมืองปากยม และเมืองชากังราวแทนก่อนที่จะ
เสด็จกลับทรงให้กวาดต้อนชาวเมืองสองแควและเมืองอื่น ๆ ไปกว่าหมื่นคนโดยส่ งไปอยูเ่ มืองพระเยา และ
ให้พระยายุทธิษเฐียร ครองเมืองพระเยา
ในปี พ.ศ. 2000 พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) และพระอินทราชา พระราช
โอรสได้ยกกองทัพกรุ งศรี อยุธยาขึ้นมาตีเมืองแพร่ และเมืองลําปาง ส่ วนพระเจ้าติโลกราชทรงโปรดฯ เกล้า
ให้หมื่นด้งนคร ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่มาพร้อมกับกองทัพยุทธิ ษเฐี ยร (เจียง) กองทัพเมืองเชียงใหม่ได้
ปะทะกับกองทัพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่ งมีแม่ทพั สําคัญ 3 นาย คือ พระอินทราชาขุนเพชร
รัตน์ และขุนราชอาสาแม่ทพั ทั้ง 3 ได้ชนช้างกับพระยายุทธิ ษเฐียร (เจียง) แต่แพ้ท้ งั หมด พระเจ้าติโลกราช
จึงระดมกองทัพจากเมืองเชี ยงใหม่มาตีกรุ งศรี อยุธยาจนกองทัพอยุธยาจนแตกพ่ายไป สงครามครั้งนี้ พระ
อินทราชาทรงต้องพระแสงปื นที่พระพักตร์จนสิ้ นพระสิ้ นพระชนม์
หลังจากเกิดสงครามคราวนี้ ทาํ ให้พระเจ้าติโลกราชแห่ งอาณาจักรล้านนา ได้ทรงโปรดฯ เกล่าให้
พระยายุท ธิ ษ เฐี ยร (เจี ยง) ครองเมื องเพิ่ มอี ก 3 เมื อง คื อ เมื อ งแพร่ เมื องงาวและเมื อ งพร้ าว และทรงทํา
สงครามรุ กรานหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ คือ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) สุ โขทัยและชากังราว (กําแพงเพชร) ซึ่ งเป็ น
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เมืองในอาณาจักรสุ โขทัยเดิม สงครามระยะหลังนี้เป็ นสงครามใหญ่มาก ทําให้พระบาทสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ (พระราเมศวร) ทรงตัดสิ นใจเสด็จมาประทับ ณ เมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ในปี พ.ศ. 2006 เพื่อ
รั ก ษาพระราชอาณาจัก รกรุ ง ศรี อ ยุธ ยาไว้แ ละทรงโปรดเกล้าฯ ให้ เปลี่ ย นชื่ อ เมื อ งสองแคว เป็ นเมื อ ง
พิษณุโลกและยกฐานะเมืองพิษณุโลกเป็ นราชธานีและเป็ นศูนย์กลางแทนกรุ งศรี อยุธยา
เมื่อประทับ ณ เมืองพิษณุ โลก ทรงมีพระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญทั้งด้านการเมือง การปกครองและ
สังคม ดังจะเห็นได้จากทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิรูปการเมืองการปกครองจากแบบเวียง วัง คลัง และนา มา
เป็ นจตุสดมภ์แยกฝ่ ายทหารและพลเรื อนออกจากกัน นอกจากนี้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมอาณาจักรสุ โขทัย
เข้ากับอาณาจักรอยุธยา โดยทรงใช้ความสัมพันธ์ทางเครื อญาติและที่สาํ คัญ คือทรงยุติสงครามระหว่างกรุ ง
ศรี อยุธยากับอาณาจักรล้านนาได้สาํ เร็ จ ซึ่งสงครามใหญ่ครั้งนี้ใช้เวลาในการทําสงครามนานถึง 24 ปี
ส่ วนทางด้านพระพุทธศาสนา ทรงดําเนินพระราโชบายตามแบบอย่างของพระมหาธรรมราชาที่ 1
(พระยาลิไท) เช่น โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างวัดจุฬามณี เมื่อปี พ.ศ. 2006 และเสด็จออกผนวชเมื่อปี พ.ศ. 2007
เป็ นเวลานานถึง 8 เดือน 15 วัน ในครั้งนี้ มีขา้ ราชการบริ พารติดตามออกบวชถึง 2,348 คน ในปี พ.ศ.2025
ทรงโปรดฯ เกล้า ให้บูรณะวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ และให้มีการสมโภชถึง 15 วัน พร้อมกันนั้นได้โปรด
เกล้าฯ ให้นกั ปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งหนังสื อมหาชาติ คําหลวงจบ 13 กัณฑ์บริ บูรณ์ดว้ ย
หลังจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) เสด็จสวรรคตแล้ว พระบรมราชาพระราช
โอรสได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ณ กรุ งศรี อยุธยาทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมราชาทําให้
กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานีอีกครั้งและได้ทรงโปรดฯ เกล้าให้พระเชษฐา ซึ่งเป็ นพระราชอนุชาเป็ นพระมหา
อุปราชครองเมืองพิษณุโลก ในสมัยนี้เมืองพิษณุโลกจึงมีฐานะเป็ นเมืองลูกหลวงของกรุ งศรี อยุธยาอีกครั้ง
เมื่ อพระบาทสมเด็จพระรามาธิ บดี ที่ 2 (พระเชษฐา) เสด็จสวรรคต พระเจ้าอาทิ ตย์วงศ์เสด็จขึ้ น
ครองราชย์ ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาหน่ อพุทธังกูร ในสมัยนี้ ทรงโปรดฯ เกล้า ให้
พระราชโอรสซึ่ งยังทรงพระเยาว์มาเป็ นพระมหาอุปราชมาครองเมืองพิษณุ โลก ต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรม
ราชาหน่ อพุทธังกูรเสด็จสวรรคต พระชัยราชาพระมหาอุปราชได้ทรงยึดอํานาจจากพระเจ้าหลานเธอ
พระบาทสมเด็จพระรัษฎาธิราช แล้วเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราช ซึ่งในรัช
สมัยนี้ ไม่ทรงโปรดฯ เกล้า ให้พระราชโอรสหรื อขุนนางเป็ นพระมหาอุปราชมาครองเมืองพิษณุ โลก แต่
โปรดฯ เกล้า ให้เจ้าเมืองพิษณุ โลกปกครองกันเองโดยขึ้นตรงต่ออยุธยา สมัยนี้ นบั ว่าเมืองพิษณุ โลกมีฐานะ
เป็ นเมืองเอกของกรุ งศรี อยุธยา
ในรั ชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิ ราช พระเจ้าโพธิ สารราชเจ้ากรุ งล้านช้าง (นครหลวงพระบาง)
เสด็จยกทัพมาตีเมืองพิษณุ โลกซึ่ งนับเป็ นครั้งแรกที่พิษณุ โลกถูกคุกคามจากข้าศึกด้านตะวันออก แต่เจ้า
เมืองพิษณุ โลกสามารถป้ องกันเมืองไว้ได้ เมื่อสมเด็จพระชัยราชาธิ ราชเสด็จยกทัพจากกรุ งศรี อยุธยามา
สมทบกับกองทัพเมืองพิษณุโลกเพื่อไปตีเมืองเชียงใหม่ถึง 2 ครั้งในระยะเวลาปี เดียวกัน
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระชัยราชาธิ ราชเสด็จสวรรคต พระยอดฟ้ าเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระนาม
ว่า พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้ า โดยมีพระราชมารดาคือ พระนางศรี สุดาจันทร์ เป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการแทน
ในช่วงนี้ กรุ งศรี อยุธยามีการแย่งชิงราชสมบัติ ทั้งนี้ เพราะพระนางศรี สุดาจันทร์ ได้สมคบกับขุนวรวงศาธิ
ราชปลงพระชนม์พระยอดฟ้ า และสถาปนาตนเองเป็ นพระมหากษัตริ ยค์ รองกรุ งศรี อยุธยา
ในการกระทําครั้งนี้มีขนุ นางที่ไม่พอใจ คือ ขุนพิเรนทรเทพ และขุนอินทรเทพได้ร่วมกันขจัดขุนว
รวงศาธิ ราช พร้อมทั้งแต่งตั้งพระเฑียรราชา ซึ่ งเป็ นโอรสองค์หนึ่ งของสมเด็จพระเชษฐาขึ้นครองราชย์
สมบัติ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ หลังจากนั้นทรงแต่งตั้งขุนพิเรนทรเทพผูม้ ีเชื้อสายราชวงศ์
พระร่ วง ซึ่ งช่ วยเหลื อให้พระองค์ได้ข้ ึน ครองราชย์ให้ครองหัวเมืองเหนื อโดยขึ้น ตรงต่อกรุ งศรี อยุธยา
พร้องทั้งพระราชทานพระวิสุทธิ กษัตริ ยพ์ ระราชธิ ดาให้เป็ นพระมเหสี เพื่อเพิ่มความผูกพันระหว่างกรุ งศรี
อยุธยา กับพิษณุโลก ในฐานะของเมืองพิษณุโลกในตอนนั้นมีฐานะเป็ นเมืองประเทศราช ซึ่ งมิใช่เมืองมหา
อุปราชราชธานีฝ่ายเหนือ แต่กม็ ีความแน่นแฟ้ นกับกรุ งศรี อยุธยาอย่างแน่นแฟ้ นในระยะต้น
ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิน้ ี พม่าได้ยกทัพมารุ กรานไทยหลายครั้ง ทําให้เมืองพิษณุโลก
มีความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์ เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อพม่าจะมาตีกรุ งศรี อยุธยา
จะต้องยึดเมืองพิษณุ โลกให้ได้ก่อน เพื่อใช้เป็ นแหล่งเสบียง ดังนั้น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงให้
บูรณะสร้างกําแพงเมืองให้แข็งแรง ดังจะปรากฏว่ามีการสร้างกําแพงเมืองพิษณุโลก ดังความว่า
“...ป้ อมปราการที่สร้างไว้แต่ก่อนยังไม่มนั่ คง สมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ จึงโปรดฯ เกล้าให้แก้ไขซ่อมแซม
แปลงป้ อมปราการพระนครศรี อยุธยา ทั้งป้ อมปราการ
เมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ ายเหนือทั้งปวงให้มนั่ คง
ขึ้นกว่าแต่ก่อน......(สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
2514 : 18)”
ในปี พ.ศ. 2106 พระเจ้าบุเรงนองได้ยกกองทัพมาล้อมเมืองพิษณุ โลกไว้ แต่พระมหาธรรมราชา
สามารถต่อสู ้ป้องกันศึกจนสุ ดความสามารถ ในที่สุดต้องยอมอ่อนน้อมต่อพม่า เพราะขาดแคลนเสบียง
อาหารและเกิ ดไข้ทรพิษระบาด ซึ่ งพระเจ้าบุเรงนองได้โปรดฯ เกล้า ให้ทรงปกครองหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ
ต่อไปตามเดิมและเสด็จยกกองทัพของหัวเมืองเหนื อมาล้อมกรุ งศรี อยุธยา ทางฝ่ ายอยุธยานั้นสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ์ทรงยกกองทัพออกมาต่อสู ้ จนถึงกระทํายุทธหัตถีพระเจ้าแปร แต่ทรงช้างสู ข้ า้ ศึกไม่ได้ ทํา
ให้พระเจ้าแปรไสช้างไล่ตามซึ่งพระองค์กาํ ลังตกอยูใ่ นอันตราย สมเด็จพระศรี สุริโยทัยไสช้างเข้าขวางกัน
พระสวามี จึงถูกพระเจ้าแปรฟั นด้วยของ้าวสิ้ นพระชนม์ พระมหิ นทร์ และพระราเมศวร ทรงไสช้างเข้า
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ขวางกันพระศพพระราชมารดาแล้วนํากลับกรุ งศรี อยุธยา โดยนําพระศพไปถวายพระเพลิงที่วดั สบสวรรค์
นอกจากนี้ยงั ได้ทรงสร้างเจดียเ์ ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี สุริโยทัยไว้
สงครามครั้งนี้ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิตอ้ งยอมเป็ นไมตรี ต่อพม่า และฝ่ ายไทยต้องยอมปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของพม่าโดยได้จดั ส่ งพระราเมศวร (พระราชโอรสองค์ใหญ่ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) พระ
ยาจักรี และช้างเผือก 4 เชื อก ไปถวายพระเจ้ากรุ งหงสาวดี และทรงโปรดฯ เกล้าให้พระมหาธรรมราชา
(ขุน พิ เรนทรเทพ) กลับ ไปครองหั ว เมื อ งฝ่ ายเหนื อ ตามเดิ ม เมื่ อ พระเจ้าหงสาวดี ย กกองทัพ ไปตี เมื อ ง
เชียงใหม่ พระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) ได้ถูกเกณฑ์ให้ยกกองทัพเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ าย
เหนือไปตีเชียงใหม่ดว้ ย สงครามครั้งนั้นพระเจ้ากรุ งหงสาวดีจบั ตัวพระเจ้าเมกุฏิ พระมหากษัตริ ยเ์ ชียงใหม่
ได้
พระเจ้าบุ เรงนองมี พ ระราชประสงค์ที่ จะตี ก รุ งศรี อยุธยา จึ งทรงวิเทโศบายที่ จะทําให้ คนไทย
แตกแยกกันเอง โดยทรงยกย่องสมเด็จพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) ให้มีอาํ นาจปกครองหัวเมือง
ฝ่ ายเหนื อทั้งหมด ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหาธรราราชากับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิยงิ่ เหิ นห่ าง
กัน ดังจะปรากฏว่า
“.....ทางอยุธยาจะบังคับบัญชาว่ากล่าวอย่างแต่ก่อน
พระเจ้าบุเรงนองก็เข้ากีดกัน อุดหนุนพระมหาธรรมราชา
ต่างๆ พระมหาธรรมราชาจึงมีความสนิทสนมกับพระเจ้า
บุเรงนองยิง่ ขึ้น ขณะเดียวกันก็ห่างเหิ นจากอยุธยาไป
ทุกที....” (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,2514 : 44)
ครั้ งหนึ่ งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้โปรดฯ เกล้า ถวายพระเทพกษัตรี ยใ์ ห้แก่ สมเด็จพระไชย
เชษฐาธิราช ผูค้ รองกรุ งศรี รัตนาคหุต (เวียงจันทร์) เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี กบั อาณาจักรล้านช้าง (ลาว) โดย
หวังจะให้ลาวเป็ นกําลังในการช่วยต่อต้านการรุ กรานจากพม่า แต่พระมหาธรรมราชาไม่ทรงพอใจในเรื่ อง
นี้ จึงได้ส่งข่าวบอกพระเจ้าหงสาวดีทราบ ทําให้พระเจ้ากรุ งหงสาวดีส่งกองทัพมาดังชิงพระเทพกษัตรี ยไ์ ป
กรุ งหงสาวดี เหตุการณ์ ครั้งนี้ ทาํ ให้พระมหาจักรพรรดิ์ ได้รับความอัปยศอดสู มากถึงกับสละราชสมบัติ
ให้กบั พระราชโอรส ทรงเฉลิมพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระมหิ นทราธิราช และพระมหาจักรพรรดิเองก็
ทรงออกผนวช
ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้พระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) ทรงหมดความยําเกรงพระมหิ น ทราธิ ราช
แห่ งกรุ งศรี อยุธยาอย่างสิ้ นเชิง และพระมหิ นทราธิ ราชทรงได้สมทบกับพระไชยเชษฐาธิ ราช เพื่อวางกล
อุบายกําจัดพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) โดยให้พระไชยเชษฐาธิราช ยกกองทัพมาเมืองพิษณุโลก
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ส่ วนพระมหิ นทราธิ ราชจะยกกองทัพกรุ งศรี อยุธยาไปทางเรื อที่ว่าไปช่วยป้ องกันเมืองพิษณุ โลก หากสบ
โอกาสเมื่ อใดจะจู่ โจม เข้าจับ ตัวพระมหาธรรมราชา (ขุน พิ เรนทรเทพ) ทัน ที เพื่ อสําเร็ จโทษ แต่ ก าร
ดําเนิ นการครั้งนี้ ไม่สาํ เร็ จ เนื่ องจากพระมหาธรรมราชาทรงล่วงรู ้กลอุบายก่อน และทรงวางแผนย้อนรอย
ด้วยการปล่อยแพไฟเผากองทัพเรื อของกรุ งศรี อยุธยาเสี ยหายจนต้อยถอยกลับไป ส่ วนกองทัพของพระไชย
เชษฐาธิราชทรงยกกองทัพล้อมเมืองพิษณุโลก ดังความว่า
“....ฝ่ ายพระเจ้ากรุ งศรี สตั นาคหุต ยกมาเมืองพิษณุโลก
เดือนยี่ แรมสิ บสามคํ่า ปี ฉลู เบญจสก ก็ต้ งั ทัพพลับพลาไชย
ในตําบลโพธิ์เรี ยง ตรงประตูสวรรค์ ไกลออกไปประมาณ
50 เส้น ทัพพระยาสุ รินทร์คว่างฟ้ าตั้งตําบลเตาไห พระยา
มือไฟตั้งตําบลเขาพราหมณ์ ทัพพระนครตั้งตําบลสระแก้ว
ทัพพระยามือเหล็กตั้งตําบลบางสะแก.....” พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าอยูห่ วั อ้างใน (สุ ชน ชามพูนท,2513 : 93)
พร้อมทั้งนํากองกําลังเข้าตีเมืองพิษณุ โลกหลายครั้ง แต่ถูกกองทัพของพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเร
นทรเทพ) โจมตีโต้ตอบจนถอยกลับไปทุกครั้ง เมื่อพระไชยเชษฐาธิ ราชได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีได้
ส่ งกองทัพพม่ามาช่วยป้ องกันเมืองพิษณุ โลกแล้ว จึงยกกองทัพกลับศรี สัตนาคหุ ต (เวียงจันทร์) เหตุการณ์
สงครามเมืองพิษณุ โลกครั้ งนี้ ยิ่งทําให้ความบาดหมางระหว่างพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) กับ
พระบาทสมเด็จพระมหิ นทราธิราชยิง่ ทวีความรุ นแรงยิง่ ขึ้น ในปี พ.ศ. 2110 ทางกรุ งศรี อยุธยาได้ยกกองทัพ
มาสมทบกับพระไชยเชษฐาธิราชซึ่งได้ยกกองทัพกรุ งศรี รัตนาคหุ ต (เวียงจันทร์) มาตีเมืองพิษณุ โลกอีกเป็ น
ครั้งที่ 2 แต่พระมหาธรรมราชาก็สามารถตีแตกไปทั้งสองกองทัพ
ครั้นพระบาทสมเด็จพระมหิ นทราธิ ราช ทรงเตรี ยมกําลังกองทัพกรุ งศรี อยุธยาให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้มีความพร้อมที่จะต่อสู ้กบั พม่า ซึ่ งพระมหาธรรมราชาไม่ทรงเห็นด้วย และได้ทรงเสด็จไปกราบทูล
เรื่ องให้พระเจ้าหงสาวดี ทรงทราบ พระเจ้าหงสาวดี ทรงทราบจึงทรงโปรดฯ เกล้าให้พระมหาธรรมราชา
เป็ นเจ้า ฟ้ าสองแคว ปกครองหั ว เมื อ งในฐานะเป็ นเมื อ งประเทศราชของพม่ า ซึ่ งในระหว่ า งนั้ น
พระบาทสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงผนวช และเสด็จขึ้นครองราชกรุ งศรี อยุธยาร่ วมกับพระมหิ นทราธิ
ราช ได้เสด็จมายังเมืองพิษณุโลกทรงมารับพระวิสุทธิกษัตรี ย ์ พระราชโอรสและพระธิดาของพระมหา
ธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ)
เมื่อพระมหาธรรมราชาทรงทราบ ก็แจ้งเหตุการณ์ ไปกรุ งหงสาวดี พระเจ้าบุเรงนองทรงดําริ ว่า
สถานการณ์ตอนนี้ เหมาะที่จะยึดกรุ งศรี อยุธยาให้ได้ จึงส่ งกองทัพพม่ามาสมทบกับกองทัพของพระมหาธร
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ราราชา และกองทัพหัวเมืองฝ่ ายเหนื อเพื่อยกไปล้อมกรุ งศรี อยุธยา ฝ่ ายอยุธยาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ทรงประชวรและสวรรคต สมเด็จพระมหิ นทราธิ ราชทรงขึ้นครองราชย์ต่อ โดยพระองค์ทรงบัญชาการ
ป้ องกันกรุ งศรี อยุธยาอย่างเข้มแข็ง ทําให้พม่าไม่สามารถเข้าตีได้ พระเจ้าบุเรงนองจึงกล่อมให้พระยาจักรี
เป็ นไส้ศึกแล้วปล่อยให้หนี เข้ากรุ งศรี อยุธยา ซึ่งพระยาจักรี ได้ดาํ เนิ นตามแผน จนในที่สุดกรุ งศรี อยุธยา ก็
เสี ยแก่พม่าครั้งแรกในปี พ.ศ. 2112
เมื่ อ ยึ ด กรุ ง ศรี อยุ ธ ยาได้ แ ล้ว พระเจ้า บุ เรงนองทรงโปรดฯ เกล้า พระมหาธรรมราชาเป็ น
พระมหากษัตริ ยท์ รงพระนามว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิ ราช ครองกรุ งศรี อยุธยาในฐานะเมืองประเทศ
ราชของพม่า ในระยะนี้ เมืองพิษณุ โลก จึงมีฐานะเป็ นเมืองมหาอุปราช และราชธานี ฝ่ายเหนื ออีกครั้งหนึ่ ง
ทรงโปรดฯ เกล้าให้พระนเรศวรพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปครองหัวเมืองฝ่ ายเหนื อโดยประทับอยู่ที่เมือง
พิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2112
พระนเรศวรทรงปกครองหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ โดยประทับอยู่ที่เมืองพิษณุ โลกเป็ นระยะเวลา 15 ปี
ซึ่ งทําให้เมืองพิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางการปกครอง การทหาร มีการฝึ กกําลังพลเพื่อกอบกูเ้ อกราชของไทย
และสามารถสร้างความสามัคคีให้บรรดาหัวเมืองฝ่ ายเหนื อจนมีความเข้มแข็ง ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้สมเด็จ
พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพไม่ข้ ึนต่อพม่า และเมื่อทรงทราบข่าวว่าพระเจ้ากรุ งหงสาวดีจะยกกองทัพ
มาปราบ พระองค์ได้อพยพชาวเมืองพิษณุ โลกและหัวเมืองฝ่ ายเหนื อมารวมกันที่กรุ งศรี อยุธยาเพียงแห่ ง
เดียว ในปี พ.ศ. 2127 เพราะกรุ งศรี อยุธยาเป็ นชัยภูมิที่เหมาะสมที่สุด ทําให้เมืองพิษณุ โลกและหัวเมืองฝ่ าย
เหนือถูกละทิ้งให้เป็ นเมืองร้างถึง 8 ปี
หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรได้รับชัยชนะจากการทํายุทธหัตถีกบั พระหมาอุปราชแล้ว จึงทรง
โปรดฯ เกล้า ให้ยกเลิกหัวเมืองฝ่ ายเหนื อและรวมอาณาจักรให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันและเมืองพิษณุ โลก
นั้นทรงโปรดให้แต่งตั้งเป็ นเมืองเอก คู่กบั นครศรี ธรรมราชทางใต้ โดยผูส้ าํ เร็ จราชการเมืองพิษณุ โลกมียศ
เป็ นพระยา แม้ว่าพิษณุ โลกจะมีฐานะเป็ นเมืองเอกก็ตามแต่พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งศรี อยุธยาก็ได้เสด็จไป
นมัสการ และสมโภชพระพุทธชินราชพระพุทธชินสี ห์อนั เป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองเสมอ
ในระยะต่อมานี้ เมืองพิษณุ โลกยังคมมีความสําคัญยิง่ ทางด้านยุทธศาสตร์ โดยเป็ นศูนย์บญั ชาการรบ
กับอาณาจักรล้านนา เช่น ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชได้เสด็จไปประทับบัญชาการรบ ณ เมือง
พิษณุ โลก 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2002 และปี พ.ศ. 2004 เมื่อกรุ งศรี อยุธยา ได้ทาํ สงครามกับเชียงใหม่
และในรั ชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสื อ เมื่ อพระองค์เสด็จขึ้น ไปตี เมื องล้านช้างก็ได้เสด็จมาประทับ ณ เมื อง
พิษณุ โลกด้วย (ปิ ยนาถ บุญนาค, 2523 : 171) นอกจากนี้เมืองพิษณุโลกยังมีบทบาทสําคัญเมื่อพม่ามาตีกรุ ง
ศรี อยุธยาในคราวเสี ยกรุ งครั้งที่ 2 กองทัพพิษณุโลกถูกเกณฑ์มาช่วยป้ องกันพระนครด้วย
เมืองพิษณุโลกสมัยธนบุรี ภายหลังการเสี ยกรุ งศรี อยุธยาให้กบั พม่าครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 ทําให้
บรรดาหัวเมืองที่มิได้ถูกพม่ารุ กรานต่างตั้งตัวเป็ นอิสระ ส่ วนเมืองเล็กเมืองน้อยต่างก็ยอมอ่อนน้อมอยู่ใต้
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อํานาจเมืองใหญ่ ผูท้ ี่เป็ นเมืองต่างก็ต้ งั ตนเป็ นเจ้าโดยหวังที่จะครอบครองประเทศต่อไป ช่วงเวลานี้ ได้เกิด
การก่อตั้งชุมนุมขึ้น 5 ชุมนุมด้วยกันที่สาํ คัญๆ คือ ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุ โลก (เรื อน) ได้ต้ งั คนเป็ นใหญ่อยู่
ที่ เมื อ งพิ ษ ณุ โลก มี อาํ นาจปกครองเมื องต่ าง ๆ ในเขตหัว เมื อ งฝ่ ายเหนื อ ตั้งแต่ เขตเมื องพิ ชัย (จังหวัด
อุตรดิตถ์) ไปจนถึงเมืองนครสวรรค์ (พวงทอง สุ ดประเสริ ฐ, 2526 : 37)
ทั้งนี้ เจ้าพระยาพิษณุ โลก (เรื อน) มีความกําเริ บมากโดยการสถาปนาตนเองเป็ นกษัตริ ย ์ ประกาศ
แต่งตั้งขุนนางอย่างกรุ งศรี อยุธยาทุกตําแหน่งโดยไม่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อดํารงตําแหน่ง
ได้ 7 วัน ก็ เป็ นโรคฝี ในลําคอถึ งแก่ พิ ราลัย พระอิ น ทร์ อ ากรน้องชายเจ้าพระยาพิ ษ ณุ โ ลก (เรื อ น) ได้
สถาปนาตนเองเป็ นเจ้าเมืองพิษณุโลกแทน แต่ประชาชนไม่เคารพเลื่อมใสศรัทธา (พวงทอง สุ ดประเสริ ฐ
,2536 : 37)
ส่ วนชุ มนุ มเจ้าพระฝาง (เรื อน) หรื อพระสังฆราช ซึ่ งเป็ นพระสังฆราชครองวัดศรี อโยธยาอยู่ ณ
กรุ งศรี อยุธยา เมื่อเสี ยกรุ งครั้งที่ 2 แล้ว เจ้าพระฝางได้ไปตั้งตนเป็ นใหญ่อยูท่ ี่เมืองสวางคบุรี (เมืองฝาง) ใช้
ชื่อว่า พระพากุลเถร มีประชาชนเคารพเลื่อมใสมาก จึงได้ต้ งั กองทัพไปตีเมืองต่างๆ และในปี พ.ศ. 2310
ได้ยกมาตีเมืองพิษณุ โลกโดยล้อมเมื องอยู่ 7 วัน แต่ไม่สามารถตีเมืองพิษณุ โลกได้ จึ งยกทัพกลับเมือง
สวางบุรี
ในที่สุดชุมนุมพระเจ้าตากสิ นสามารถตีเมืองพิษณุโลกได้ และเสด็จยกทัพไปตีเมืองสวางบุรี (เมือง
ฝาง) และเมื อ งอาณาเขตได้ท้ ังหมด ซึ่ งเจ้าพระฝางได้ห นี อ อกจากเมื อ งและสู ญ หายไป หลังจากนั้น
พระองค์ได้ทรงโปรดฯ เกล้าให้พ ระยายมราช (บุญ มา) เป็ น “สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุ รีจึงเสด็จพระราช
ดําเนิ นกลับมายังเมืองพิษณุโลกกระทําการสมโภชพระมหาธาตุ พระพุทธชินราช และพระพุทธชินสี ห์.....”
(พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อ้างในพวงทอง สุ ดประเสริ ฐ,2526 : 349)
ในปี พ.ศ. 2311 สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี (พระเจ้าตากสิ น) ได้ทรงปราบดาภิเษกเป็ นกษัตริ ยค์ รอง
กรุ งธนบุรี ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 7” หรื อสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี ในรัชสมัยของ
พระองค์ พม่าได้รับคําสั่งจากพระเจ้ามังระกษัตริ ยพ์ ม่าให้ยกทัพเข้ามาตีกรุ งธนบุรี โดยยกทัพมาทางด้าน
แม่ละเมาเมื องตาก เพื่อจะตัดกําลังหัวเมื องเหนื อไม่ให้ยกทัพลงไปช่ วยเหลื อกรุ งธนบุรีได้ ระหว่างนั้น
เจ้าพระยาจักรี (ทองด้วง) และเจ้าพระยาสุ รสี ห์ (บุญมา) ได้ยกกองทัพไปตั้งรับที่เมืองพิชัยและตั้งมัน่ รับ
กองทัพพม่าที่เมืองพิษณุ โลก เนื่ องจากพิษณุโลกมีชยั ภูมิเหมาะคือมีแม่น้ าํ ไหลผ่าน สามารถใช้เรื อขึ้นล่อง
ติดต่อกับหัวเมืองฝ่ ายใต้ได้สะดวก
อะแซหวุน่ กี้แม่ทพั ของพม่าได้ต้ งั ค่ายรายล้อมสองฟากฝั่งแม่น้ าํ ในการปะทะกันทั้ง 2 ฝ่ ายต่างผลัด
กันรุ กผลัดกันถอย อะแซหวุ่นกี้เห็นว่าแม่ทพั ไทยมีความสามารถยิ่ง เนื่ องจากมีกาํ ลังพลน้อยกว่าพม่ามาก
แต่ยงั รักษาเมืองได้เป็ นเวลานานจึงได้นดั หยุดรบและขอดูตวั พระยาจักรี (ทองด้วง) แม่ทพั ฝ่ ายไทย พระเจ้า
กรุ งธนบุรี (พระเจ้าตากสิ น) ได้เสด็จยกทัพขึ้นมาตามลํานํ้าน่ าน เพื่อช่ วยเหลือพระยาจักรี (ทองด้วง) และ

120
เจ้าพระยาสุ รสี ห์ (บุญมา) ทรงบัญชาการรบด้วยพระองค์เอง แต่ในระหว่างนี้ พม่าได้ยกกองทัพมาทางด่าน
สิ งขรตีเมืองกุยบุรีและเมืองปราณแตก ซึ่ งกําลังมุ่งหน้าเข้าเมืองเพชรบุรี เมืองราชบุรีและเมืองนครชัยศรี
เพื่อเข้ากรุ งธนบุรีอีกทางหนึ่ ง ทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี (พระเจ้าตากสิ น) จําต้องยกกองทัพ
กลับกรุ งธนบุรี
สงครามระหว่างไทยกับพม่าครั้งนี้ เป็ นศึกยิ่งใหญ่ในสมัยกรุ งธนบุรี เพราะอะแซหวุ่นกี้ยกพลเข้า
มาเป็ นจํานวนมาก ประกอบกับพิษณุ โลกถูกล้อมเป็ นเวลานานถึง 4 เดือน ทําให้เกิดการขาดแคลนเสบียง
อาหารขึ้น ในที่สุดเจ้าพระยาจักรี และพระยาสุ รสี ห์ก็ตดั สิ นใจทิ้งเมืองพิษณุ โลก อะแซหวุ่นกี้ จึงเข้าเมือง
พิ ษ ณุ โลกได้แ ละได้เผาทําลายบ้านเมื องพิ น าศสิ้ น มี เพี ยงวัด พระศรี รัต นมหาวิห ารเพี ยงแห่ งเดี ยวที่ ไม่
เสี ยหาย เนื่องจากอะแซหวุน่ กี้ได้รับคําสัง่ ให้ยกกองทัพกลับ ทั้งนี้เพราะพระเจ้ามังระพระมหากษัตริ ยพ์ ม่า
ได้เสด็จสวรรคต ในสมัยกรุ งธนบุรีน้ นั มีฐานะเป็ นเมืองเอกปกครองหัวเมืองฝ่ ายเหนือ
พิษณุโลกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ หลังสงครามอะแซหวุ่นกี้ แล้วสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริ ยศ์ ึ ก
(ทองด้วง) ซึ่ งเคยดํารงตําแหน่ งเจ้าพระยาจักรี ได้ทาํ พิธีปราบดาภิ เษกขึ้นเป็ นกษัตริ ย ์ ทรงพระนามว่า
“พระพุท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลก” แห่ งราชวงศ์จกั รี ทรงโปรดฯ เกล้าให้ยา้ ยเมื องหลวงจากกรุ งธนบุ รีมาตั้ง
“กรุ งเทพมหานคร” หรื อกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ข้ ึน ในช่ วงนี้ พระเจ้าปดุง พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งพม่าได้ยก
ทัพมาตีกรุ งเทพมหานคร หรื อที่เรี ยกกันว่าสงครามเก้าทัพ แต่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก (ทองด้วง)
และกรมพระราชวงบวรสถานมงคล (บุญมา) ซึ่ งเดิมดํารงตําแหน่ งเจ้าพระยาสุ รสี ห์ได้ยกกองทัพเข้าตีพม่า
แตกพ่ายไป ประกอบกับระยะหลังพม่ามีปัญหาภายในประเทศจึงไม่ยกกองทัพมารุ กรานไทยอีก
หลังสงครามเก้าทัพแล้ว เมืองพิษณุ โลกก็ยงั เป็ นเมืองเอกเป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองหัวเมือง
ฝ่ ายเหนื ออยู่แต่ได้ลดบทบาททางด้านการทหารลง เนื่ องจากสงครามระหว่างไทยกับพม่ายุติลง ทั้งนี้
เพราะอังกฤษได้พม่าเป็ นเมืองขึ้นแล้วแต่เมืองพิษณุ โลกก็ยงั มีความสําคัญทางด้านการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิ จ การศาสนา และการคมนาคมแทน ดังปรากฏว่ามี พระมหากษัตริ ยร์ าชวงศ์จกั รี ได้เสด็จไป
นมัสการพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสี ห์โดยมีงานสมโภชอยูเ่ สมอ
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดฯ เกล้าให้กรมพระราชวังบวร
มหาศักดิ์พลเสพอันเชิญพระพุทธชินสี ห์ มาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนพระศรี ศาสดานั้น เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างได้อญั เชิญไปไว้ที่วดั บางอ้อยช้างก่อน ครั้นในรัชกาลที่ 4
ทรงโปรดฯ เกล้าอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ กรุ งเทพมหานคร
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 เสด็จเมืองพิษณุโลกโดยเรื อ
ยนต์พระที่นงั่ อัครบวรเดช เสด็จมานมัสการพระพุทธชินราช ทรงเปลื้องกําไลหยกจากพระกรสวมนิ้วพระ
หัตถ์พระพุทธชิ นราช และบูชาด้วยบายศรี ป้ ั นด้วยรักปิ ดทองสําหรับ 1 ปิ ดเงินสําหรับ 1 ต้นไม้เงินต้นไม้
ทองและเครื่ องสักการะตามสมควร ทั้งนี้พระองค์ได้เสร็ จประพาสหัวเมืองเหนืออาทิเช่น เมืองสวรรคโลก
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สุ โขทัย เมื องฝาง และเมื องกําแพงเพชร ทรงศึ กษาและรวบรวมโบราณวัตถุสําคัญ ๆ ที่ มีอยู่ในเมื อง
พิ ษ ณุ โลก สวรรคโลก สุ โขทั ย เมื อ งฝาง และเมื อ งกํา แพงเพชรลงไปศึ ก ษาที่ ว ัด บวรนิ เวศ
กรุ งเทพมหานคร (พวงทอง สุ ดประเสริ ฐ,2526 : 41)
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ได้เสด็จประพาสเลียบมณฑลฝ่ าย
เหนื อ เสด็จมานัสการพระพุทธชิ นราชทรงปิ ดทองพระพุทธชิ นราช ถวายเครื่ องสักการะตามพระราช
ประเพณี นอกจากพระองค์ได้เสด็จประทับที่เมืองพิษณุโลก ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช
จําลองไปเป็ นประธาน ณ วัดเบญจมบพิตร กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2444
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อครั้งทรงดํารงพระยศเป็ นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ทรงพระราชนิ พนธ์หนังสื อลิลิตพายัพ โดยใช้พระนามว่าหนานแก้วเมืองเพชร ซึ่ง
ถือเป็ นพระราชนิ พนธ์ที่กล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 5 และข้าราชบริ พาร
เสด็จนมัสการพระพุทธชินราช ในปี พ.ศ. 2454 ทรงเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกนมัสการองค์พระพุทธชิน
ราช เวีย นเที ย น สวดมนต์ส มโภชพระพุ ท ธชิ น ราช มี ม หรสพสมโภชแล้ว เสด็จไปบวงสรวงสังเวย
เทพารักษ์ที่ศาลวังจันทร์ตามพระราชประเพณี
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางรําไพพรรณี พระบรมราชิ นี
ได้เสด็จเลียบมณฑลฝ่ ายเหนื อเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2469 โดยขบวนรถไฟพระที่นั่งเสด็จมานมัสการ
พระพุทธชินราช ถวายเครื่ องสักการะตามพระราชประเพณี ทรงเสด็จทอดพระเนตรบริ เวณวัดพระศรี รัต
นมหาธาตุวรมหาวิหาร แล้วให้มีมหรสพสมโภช ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2469 เสด็จทําพิธีเปิ ดโรงเรี ยน
พิษณุ โลกพิทยาคม (วิทยาลัยพิบูลสงครามพิษณุโลก) บริ เวณวังจันทร์ ทั้งยังเสด็จทอดพระเนตรสหกรณ์วดั
จันทร์ พิษณุโลกอีกด้วย
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนิ นพร้อม
กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถมาที่พิษณุ โลก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 ทรงนมัสการพระพุทธชิน
ราชและทรงทําพิธีเปิ ดศาลากลางจังหวัดพิษณุ โลก และทรงเสด็จมานมัสการพระพุทธชินราชและทรงทํา
พระราชพิธีสกั การะพระพุทธชินราชตามพระราชประเพณี (สุ ภาภรณ์ สงวนให้, 2535: 88)
อาจกล่าวได้ว่าเมืองพิษณุ โลกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น มีฐานะเป็ นหัวเมืองเอกปกครองหัว
เมืองเหนื อ เป็ นเมืองยุทธศาสตร์ ในการทําสงครามเก้าทัพ หลังจากนั้นเมืองพิษณุ โลกก็ลดบทบาทในการ
ทําสงครามลงตามลําดับ แต่ ท้ งั นี้ เมื องพิ ษ ณุ โลกก็ยงั มี ความสําคัญ ในปั จจุ บ ัน ซึ่ งนับ ว่าพิ ษ ณุ โลกเป็ น
ศู น ย์ก ลางการเมื อ ง การคมนาคม การสื่ อสารโทรคมนาคม การศึ ก ษา ศิ ล ปวัฒ นธรรม และการ
ท่องเที่ยว
พิ ษ ณุ โลกตั้ง แต่ แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม ฉบับ ที่ 1 เป็ นต้น มา จังหวัด พิ ษ ณุ โ ลกได้ถู ก
กําหนดให้เป็ นเมืองหลักของภาคเหนื อตอนล่าง ทําให้เมืองพิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง
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เศรษฐกิจ สังคม การทหาร การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม การสื่ อสาร การพาณิ ช
ยกรรม การอุ ต สาหกรรม และการท่ อ งเที่ ย ว ฉะนั้ นจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกจึ ง ได้รั บ การพัฒ นาการด้าน
สาธารณูปโภค คือ การไฟฟ้ า การประปา การโทรศัพท์ การโทรคมนาคม
นอกจากนี้ พิษณุ โลกยังมีถนนสายเอเชี ย 2 สาย ซึ่ งจะเชื่ อมกับประเทศ 4 ประเทศ คือ ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนจี น ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ประเทศ
มาเลเซี ย และประเทศสิ งคโปร์ โดยมี ถนนสายเอเชี ยสายที่ 1 จากประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนจีนที่คุนหมิง ผ่านประเทศไทยที่อาํ เภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย ผ่านจังหวัดพิษณุ โลก ผ่าน
กรุ งเทพมหานคร ผ่านจังหวัดสงขลา ที่อาํ เภอสะเดา ผ่านประเทศมาเลเซียและสิ้ นสุ ดที่สิงคโปร์
ส่ วนอีกสายหนึ่ ง คือ ถนนสายเอเชียสายที่ 2 จากประเทศสังคมนิ ยมสหภาพเมียนม่า (พม่า) ผ่าน
ประเทศไทยที่อาํ เภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านจังหวัดสุ โขทัย ผ่านจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ่านจัง หวัด ขอนแก่ น ผ่านจังหวัด กาฬสิ น ธุ์ ผ่านจังหวัด มุ ก ดาหาร เข้าสู่ ส าธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวที่แขวงสุ วรรณเขตเข้าสู่ประเทศเวียดนามและสิ้ นสุ ดที่เมืองดานัง (เส้นทางสองนี้จะเชื่อมทะเล
จีนใต้กบั มหาสมุทรอินเดียใต้)
ความสําคัญของเส้นทางสองสายนี้ กบั พิษณุ โลก คือ พิษณุ โลกจะกลายเป็ นสี่ แยกอินโดจีน หรื อ
เป็ นประตู สู่ อิ น โดจี น ในที่ สุ ด พิ ษ ณุ โลกในอนาคตนอกจากจะมี ค วามสําคัญ จังหวัด หนึ่ งแล้ว ทั้งนี้
พิษณุ โลกจะต้องมีศกั ยภาพที่ดีในทุกๆ ด้าน เพื่อพร้อมที่จะเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคเหนื อตอนล่าง
ตลอดจนศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศต่างๆ ที่อยูใ่ นคาบสมุทรอินโดจีนตอนบนได้
อาจกล่าวได้ว่า ในปั จจุบนั พิษณุ โลกถือว่าเป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญมากเป็ นเมืองหลักและเป็ น
ศูนย์กลางของความเจริ ญในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งนี้เพราะพิษณุโลกมีสถานศึกษาซึ่งมี
เป็ นจํานวนมากและมีความหลากหลายในการเลือกศึกษาเล่าเรี ยน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบัน
ราชภัฏพิบูลสงคราม เทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตพิษณุ โลก) วิทยาลัยอาชี วศึกษา วิทยาลัยเทคนิ ค
พิษณุโลก เป็ นต้น ซึ่งจะเป็ นแหล่งรวบรวมและสร้างสรรค์และการพัฒนาวิชาการความรู ้ต่างๆ ไปพร้อมกับ
การดํารงรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่นสื บไป
2. ความสํ าคัญเชิงเศรษฐกิจและสั งคม
คณะนักวิจยั เพื่อการจัดทําแผนการจัดการอนุ รักษ์และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมเมืองเก่าพิษณุ โลก
ได้แบ่งประเด็นวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเมืองไว้ 9 ประเด็น คือ ประปา ไฟฟ้ า การคมนาคม
ไปรษณี ยโ์ ทรเลข ความปลอดภัยในทรัพย์สิน สาธารณสุ ข การเงินการธนาคาร ระบบบําบัดนํ้าเสี ย และ
ระบบกําจัดขยะ
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1. ประปา เทศบาลเมืองพิษณุโลก ประกอบกิจการประปา โดยมีหน่วยสู บนํ้าและกรองนํ้าจํานวน
2 แห่ง คือ หน่วยสูบนํ้าประปาวัดใหม่ และหน่วยสูบนํ้าประปาวัดโพธิญาณ โดยมีความสามารถใสการผลิต
นํ้าประปา 1,570 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง ขณะที่ความต้องการใช้น้ าํ ประปาของประชาชนมีประมาณ 1,500
ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง การที่กาํ ลังการผลิต และปริ มาณการใช้น้ าํ ใกล้เคียงกัน ทําให้น้ าํ มีเวลาพักตัวในถัง
นํ้าใสน้อย ปั จจุบนั จึ งเกิ ดปั ญหานํ้าตกตะกอนไม่ทนั การให้การบริ การนํ้าประปาในเขตเทศบาลเมือง
พิษณุ โลก ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้บริ การ 18,563 ราย โดยแบ่งเป็ นผูใ้ ช้น้ าํ ในเขต 16,495 ราย ผูใ้ ช้น้ าํ นอกเขต 2,068
ราย อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า มีน้ าํ ประปาที่จ่ายเพื่อการสาธารณะและรั่วไหลในเขตเทศบาล
เมืองปี ละ 0.39 ล้านลูกบาศก์เมตร
2. ไฟฟ้ า การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก มีกระแสไฟฟ้ าสําหรับให้บริ การในเขตจังหวัด
พิษณุโลกจํานวน 1 ล้านยูนิต/ชัว่ โมง ในปี พ.ศ. 2536 ที่ผา่ นมาให้บริ การแก่ประชาชนและธุรกิจ รวม 225.3
ล้านยูนิต สถานที่ราชการ 35.5 ล้านยูนิต และอื่นๆ 6.5 ล้านยูนิต โดยมีจาํ นวนผูใ้ ช้ไฟฟ้ า 85,114 รายในเขต
เมืองสามารถให้บริ การได้ครบ 100% (การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค 2536)
3. การคมนาคม ตลอดระยะทางที่เส้นทางรถไฟสายเหนือผ่านจังหวัดพิษณุโลก 3 อําเภอ มีสถานี
รถไฟรองรับผูโ้ ดยสาร และสิ นค้าทั้งสิ้ น 11 สถานี สถานีพิษณุโลกที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเมืองพิษณุโลกนั้น ในปี
พ.ศ. 2536 มีผโู ้ ดยสารเดินทางทั้งไปและกลับจํานวน 1,168,773 คน สิ นค้าบรรทุก 2,649,140 เมตริ กตัน
ทั้งนี้สถานีบึงพระมีปริ มาณสิ นค้าบรรทุกมากที่สุด คือ 1,356,488,880 เมตริ กตัน (กองจัดการเดินรถเขต 3
การรถไฟแห่งประเทศไทย)
ทั้งนี้เพราะสถานีบึงพระเป็ นสถานีส่งนํ้ามันดิบที่ขนส่ งมาจากอําเภอลานกระบือ
จังหวัด
กําแพงเพชร ทางด้านจํานวนยานยนต์ที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติขนส่ งทางบกจํานวน 11,293 คน
แบ่งเป็ น รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล 2,961 คัน รถจักรยานยนต์ 7,993 คัน และรถอื่นๆ อีก 329 คัน (สํานักงาน
ขนส่ งจังหวัดพิษณุโลก)
การคมนาคมทางอากาศนั้น บริ ษ ัท การบิ น ไทย จํากัด (มหาชน) ทําการบิ น ประจําจากจังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลกไปยัง จัง หวัด ต่ า งๆ ดัง นี้ กรุ ง เทพฯ-พิ ษ ณุ โ ลก และกลับ สั ป ดาห์ ล ะ 18 เที่ ย ว กรุ งเทพฯพิษณุโลก-ลําปางและกลับ สัปดาห์ละ 4 วัน ๆ ละ 1 เที่ยว พิษณุโลก-น่าน-เชียงใหม่ และกลับ สัปดาห์ละ 3
วัน ๆ ละ 1 เที่ยว พิษณุ โลก-ตาก-แม่สอด-เชียงใหม่ และกลับ สัปดาห์ละ 4 วัน ๆ ละ 1 เที่ยว พิษณุ โลก-เลย
และกลับ สั ป ดาห์ ล ะ 3 วัน ๆ ละ 1 เที่ ย ว พิ ษ ณุ โ ลก-ลําปาง และกลับ ทําการบิ น ทุ ก วัน ๆ ละ 1 เที่ ย ว
จํานวนเที่ยวบินประจําของปี พ.ศ. 2536 ขึ้นลง รวม 3,246 เที่ยว เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2534 พบว่าการ
คมนาคมทางอากาศของจังหวัดพิษณุโลกมีการขยายตัวอย่างมาก
4. ไปรษณี ยโ์ ทรเลขและโทรศัพ ท์ ไปรษณี ยโ์ ทรเลขฯ เป็ นบริ การสาธารณะที่ สําคัญ ต่ อการ
พัฒนาประเทศอย่างยิ่ง จังหวัดพิษณุ โลกมีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขจํานวน 15 แห่ ง ในเขตเทศบาลเมือง
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พิ ษ ณุ โลก มี ที่ ท าํ การไปรษณี ย โ์ ทรเลข 2 แห่ ง คื อ ที่ ท าํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขพิ ษ ณุ โลก และที่ ท าํ การ
ไปรษณี ยโ์ ทรเลขอรั ญญิ ก (การสื่ อสารแห่ งประเทศไทย) ด้านโทรศัพ ท์น้ ัน ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2536
ชุ มสายโทรศัพ ท์ในจังหวัดพิษณุ โลกได้ขยายตัวเพิ่มเกื อบเท่ าตัว โดยเพิ่มจาก 7 ชุ มสายเป็ น 12 ชุ มสาย
สามารถให้บริ การได้ถึง 15,328 เลขหมาย สําหรับหมายเลขผูเ้ ช่ าโทรศัพท์แบ่งเป็ นเพื่อธุ รกิ จ 2,992 เลข
หมาย บ้าน 7,982 เลขหมาย สาธารณะ 231 เลขหมาย ส่ วนราชการ 985 เลขหมายและทศท. 196 เลขหมาย
และปี พ.ศ. 2537 ได้ขยายเพิ่ ม อี ก กว่า 7,000 เลขหมาย (กองเศรษฐกิ จและสถิ ติ องค์ก ารโทรศัพ ท์แห่ ง
ประเทศไทย)
5. ความปลอดภัยในทรัพย์สิน เทศบาลเมืองพิษณุ โลกมีที่ทาํ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งอยู่ถนนบรมไตรโลกนารถ โดยมี อตั รากําลังงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวม 98 คน และ
อุ ป กรณ์ ในการดับ เพลิ งที่ สําคัญ ประกอบด้ว ยท่ อ ธารดับ เพลิ ง 163 ท่ อ รถยนต์ดับ เพลิ งจํานวน 12 คัน
รถยนต์บ รรทุ ก นํ้า 4 คัน เรื อยนต์ดับ เพลิ ง 3 เครื่ องและรถดับ เพลิ งชนิ ด บัน ไดเลื่ อนอัต โนมัติ 1 คัน ซึ่ ง
สามารถยืดตัวได้ถึงตึก 7 ชั้น แต่สามารถฉี ดนํ้าได้ถึงชั้น 10 หรื ออาจมากกว่าทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความดันของนํ้า
สถิติการเกิดเพลิงไหม้ในเขตเทศบาล พ.ศ. 2536 จํานวน 42 ครั้ง มูลค่าเสี ยหาย 2,962,000 บาท
ในเรื่ องของความปลอดภัยของชี วิตและทรัพย์สิน จังหวัดพิษณุ โลก มีอตั รากําลังตํารวจรวมทั้ง
จังหวัด 1,443 นาย สถานีตาํ รวจ 14 แห่ ง โดยที่สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเมืองพิษณุ โลกมีอตั รากําลัง 346 นาย
จํานวนป้ อมในเขตเทศบาลมี 5 แห่ ง ในเขตเทศบาลมีสายตรวจเดินเท้าออกตรวจวันละ 4 สาย ๆ ละ 2 นาย
สายตรวจรถจักรยานยนต์ออกตรวจ 3 ผลัดต่อ 1 วัน ผลัดละ 17 คน สายตรวจตําบลจัดออกตรวจ 4 ตําบล
ใช้กาํ ลังตํารวจ 3-5 นาย
6. สาธารณสุ ข ด้านสาธารณสุ ขภายในจังหวัดพิษณุ โลก มีสถานบริ การสาธารณสุ ข 17 แห่ ง
จํานวน 1,566 เตียง จํานวนแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล 150 , 25 และ 784 คนตามลําดับ ซึ่ ง ปี พ.ศ.
2536 มีจาํ นวนผูป้ ่ วย 925,458 ราย (สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิษณุโลก)
7. การเงินการธนาคาร ภายในเมืองพิษณุโลกมีสถิติเงินฝาก 10,728.4 ล้านบาท สิ นเชื่อ 8,783 ล้าน
บาท โดยมีธนาคารพาณิ ชย์ 25 สาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้สินเชื่อแก่เกสรกร
709.16 ล้านบาท มี ธนาคารออมสิ น 8 สาขารวมถึ งสถาบัน การเงิ น ต่างๆ อาทิ สหกรณ์ จาํ นวน 78 แห่ ง
แบ่งเป็ นสหกรณ์การเกษตร 59 แห่ ง สหกรณ์ร้านค้า 3 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ 13 แห่ง และสหกรณ์อื่นๆ 3
แห่ง ซึ่งเพียงพอแก่การให้บริ การประชาชน
8. ระบบระบายนํ้า การที่เมืองพิษณุ โลกถูกกําหนดให้เป็ นเมืองหลัก ศูนย์กลางความเจริ ญในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ทําให้เมืองพิษณุ โลกมีอตั ราการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ปัญหาสิ่ งแวดล้อมเฉพาะอย่าง
ยิง่ ปัญหานํ้าทิ้งและขยะมูลฝอยจากชุมชน และอุตสาหกรรม จึงทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้น ในประเด็นของนํ้า
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เสี ยนั้น ส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมของเมืองอย่างมาก ทั้งนี้การทิ้งระบบนํ้าเสี ยลงสู่ แม่น้ าํ น่านเหนือจุดสู บนํ้า
ดิบของโรงกรองนํ้าประปาเก่าทําให้คุณภาพนํ้าที่ใช้ในการบริ โภคลดลง
แหล่งนํ้าเสี ยของเมืองพิษณุ โลก ส่ วนมากเกิดจากชุมชนเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ าํ น่าน กล่าวคือ
พื้นที่เมืองฝั่งตะวันออก 13.05 ตารางกิโลเมตร และฝั่งตะวันตก 5.21 ตารางกิโลเมตร แต่ได้มีการขยายเขต
เมื องออกไปตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 37 (พ.ศ. 2530) เพิ่ มจาก 18.26 ตารางกิ โลเมตรเป็ น 67.51 ตาราง
กิโลเมตร และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ประกาศเพิ่มเป็ น 107
ตารางกิโลเมตร ทําให้แหล่งที่มาของนํ้าเสี ยมีขอบข่ายกว้างขวางขึ้นพอสรุ ปได้คือ
1. ที่พกั อาศัย การสํารวจของกองวิจยั สํานักผังเมือง ปี พ.ศ. 2534 ในเขตชุมชนหนาแน่น
ตามเส้นทางหมายเลข 12 พบว่า มีอาคารที่พกั อาศัยร้อยละ 87.16 ของจํานวนอาคารทั้งหมด มีจาํ นวนร้อย
ละ 43.00 ที่ระบายนํ้าทิ้งลงสู่ ท่อระบายนํ้าสาธารณะ ขณะที่ร้อยละ 46 และ 04.7 สาดทิ้งในบริ เวณบ้าน
และระบายลงแม่น้ าํ น่านโดยตรงตามลําดับ
2. เขตพื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรม นํ้าทิ้ งจากอาคารพาณิ ช ย์อ ัน ประกอบด้ว ยธุ ร กิ จ โรงแรม
ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ และอื่น ๆ นั้นพบว่า อาคารพาณิ ชย์ร้อยละ 86.00 ระบายนํ้าลงสู่ ท่อระบายนํ้า
สาธารณะ มีเพียงร้อยละ 0.9 ที่ระบายสู่ แม่น้ าํ น่ านโดยตรง นอกจากนี้ ยงั มีโรงพยาบาลและคลินิก รวมถึง
ตลาดเทศบาล จํานวน 5 แห่ งในเขตเทศบาลที่เป็ นแหล่งผลิตนํ้าเสี ยลงสู่ แม่น้ าํ ลําคลอง
3. โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลหรื อเขตเมืองพิษณุ โลก มีโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งสิ้ น 278 โรงงาน ส่ วนมากเป็ นโรงงานขนาดเล็กประเภทซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรกลและเครื่ องยนต์โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ปล่อยนํ้าทิ้งประกอบด้วยโรงงานผลิตอาหาร และแปรรู ปผักผลไม้
4. สถานที่ ราชการ ศูนย์ราชการส่ วนใหญ่ ต้ งั อยู่บนฝั่ งตะวันตกของแม่ น้ ําน่ าน ได้แก่
ศาลากลางจังหวัด ที่วา่ การอําเภอ ศาล พาณิ ชย์จงั หวัด ปศุสัตว์จงั หวัด กองทัพภาคที่ 3 เป็ นต้น จํานวนนี้
เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าํ น่ าน สถานที่ราชการนับเป็ นแหล่งกําเนิ ดนํ้าเสี ยที่ไม่มีผลต่อปริ มาณนํ้าเสี ย
รวม เนื่องจากนํ้าทิ้งที่เป็ นนํ้าโสโครกจะถูกระบายลงบ่อเกรอะ บ่อซึม ซึ่งเป็ นระบบระบายนํ้าบําบัดนํ้าเสี ย
ที่หน่วยราชการเหล่านั้นสร้างไว้
5. สถาบันการศึ กษา กระจายอยู่ทวั่ ไปแต่ มีอยู่มากทางฝั่ งตะวัน ออก ได้แก่ โรงเรี ยน
อนุ บาลเมืองพิษณุ โลก โรงเรี ยนเฉลิมขวัญสตรี วิทยาลัยเทคนิ ค และมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่ วนทางฝั่ง
ตะวัน ตก ได้แก่ สถาบัน ราชภัฏพิ บูลสงคราม วิท ยาลัยอาชี วศึ กษา โรงเรี ยนจ่ านกร้ อง และโรงเรี ยน
พิษณุ โลกพิทยาคม เช่นเดี ยวกับสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาเหล่านี้ มีการระบายนํ้าทิ้งลงบ่อเกรอะ
บ่อซึ ม อีกทั้งมีสถาบันการศึกษาเพียง 2 แห่ ง คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เท่ านั้น ที่ มีนิ สิตนักศึ กษาพักอาศัยภายในสถาบัน จึ งไม่ทาํ ให้สถาบันการศึ กษาสร้างมลภาวะทางนํ้ามาก
เท่ากับส่ วนอื่น
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6. ชุมชนเรื อนแพแม่น้ าํ น่ าน เรื อนแพมีจาํ นวน 259 แพ เป็ นแพที่อยูอ่ าศัย 255 แพ และ
แพประกอบอาหารร้านค้า 4 แพ แพเหล่านี้ ได้ทิ้งนํ้าเสี ยและสิ่ งปฏิกูลลงสู่ แม่น้ าํ น่ านโดยตรง (กองอนามัย
และสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิษณุโลก , 2537)
การระบายนํ้าเสี ยของจังหวัดพิษณุ โลกปั จจุบนั ใช้โครงข่ายเดียวกับระบบระบายนํ้าฝน ซึ่ ง
เป็ นท่อระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คูระบายนํ้าข้างถนน คูคลอง และที่ลุ่มธรรมชาติ โดยมีแหล่งรับนํ้า
เสี ยที่สาํ คัญ คือ
1. แม่น้ าํ น่าน จะรองรับนํ้าเสี ยจากท่อระบายนํ้าของเทศบาล ที่อยูร่ ะหว่างฝั่งตะวันตกของ
ทางรถไฟสายเหนือแม่น้ าํ น่านและชุมชนฝั่งตะวันตกบางส่ วน
2. คูน้ าํ ริ มทางรถไฟ รับนํ้าเสี ยจากชุมชนบนพื้นที่ยอ่ ยสองข้างทางรถไฟ
3. คลองโคกช้าง รับนํ้าเสี ยจากชุมชนที่อยูท่ างฝั่งตะวันออกของทางรถไฟ โดยนํ้าเสี ยจะ
ระบายลงสู่ขา้ งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 แล้วระบายต่อไปคลองโคกช้าง
4. ทุ่งทะเลแก้ว รับนํ้าเสี ยจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ น่ าน ซึ่ งมีประชากรหนาแน่ น
และไม่มีระบบระบายนํ้าข้างถนน นํ้าเสี ยจะไหลลงสู่ที่ต่าํ และมีทิศทางไปยังทุ่งทะเลแก้ว
ท่อระบายนํ้าที่มีอยู่ในเขตเทศบาลทั้งโครงข่ายยาว 42,552 เมตร แบ่งเป็ นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร ยาว 2,858 เมตร , 0.50 เมตร ยาว 180 เมตร, 0.60 เมตร ยาว 26,918 เมตร, 0.80 เมตร ยาว 1,350
เมตร , 1.00 เมตร ยาว 4,768 เมตร, 1.20 เมตร ยาว 4,250 เมตร และเป็ นรางรู ปตัวยูและตัววี ยาว 5,228 เมตร
สําหรับการทําแผนบําบัดนํ้าเสี ยของเมืองพิษณุ โลกนั้น มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 มกราคม 2535
เห็ น ชอบให้ใช้ที่ ดิ น ราชพัส ดุ เป็ นที่ ก่ อ สร้ างระบบบําบัด นํ้าเสี ย โดยเทศบาลได้สํารวจข้อ มู ลเพื่ อเลื อ ก
ตําแหน่งที่ต้ งั เพื่อคัดเลือกที่ดินฝั่งตะวันออก 2 แห่ ง และฝั่งตะวันตก 1 แห่ง ได้แก่ ที่ดินค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรฐ ที่ ดินบริ เวณสามแยกเรื อนแพ ที่ดินบริ เวณทุ่งทะเลแก้ว ที่ ดินบริ เวณบึงราชนก ที่ ดินบริ เวณทุ่ ง
โสกา คลองโคกช้าง และที่ดินบริ เวณบ้านดอน ตําบลวัดจันทร์ ผลการสํารวจพื้นที่เหมาะสมได้ 3 แห่ ง
คือ พื้นที่รองรับนํ้าเสี ยฝั่งตะวันตก 1 แห่ง คือ ทุ่งทะเลแก้ว พื้นที่ 200 ไร่ พื้นที่รองรับนํ้าเสี ยฝั่งตะวันออก 2
แห่ง คือ บึงราชนก พื้นที่ 300 ไร่ และค่ายเอกาทศรฐ พื้นที่ 300 ไร่
อย่างไรก็ต ามในขั้น ตอนการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมของโยธาธิ การจังหวัด
พิษณุ โลกได้มีการวิเคราะห์ถึงความไม่เหมาะสมของพื้นที่บึงราชนกเพื่อรองรับแผนการบําบัดนํ้าเสี ยของ
เมืองพิษณุ โลก เนื่องจากแผนดังกล่าวมีความขัดแย้งกับแผนการพัฒนาบึงราชนก ในการจัดทําเป็ นพื้นที่สี
เขี ย วของเมื อ งเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการนัน ทนาการ และเมื่ อ พิ จารณาศัก ยภาพด้านอื่ น ประกอบด้ว ยแล้ว
เทศบาลเมืองพิษณุ โลกจึงได้ยกเลิกการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่บึงราชนกเพื่อจัดทําโครงการบําบัดนํ้าเสี ยของ
เมือง
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การจัดทําโครงการระบบบําบัดนํ้าเสี ยเมืองพิษณุ โลก ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ น 107.66 ล้านบาท อัตรา
การลงทุนเป็ นของรัฐบาลร้อยละ 70.49 และเทศบาลร้อยละ 37.17 ดําเนิ นโครงการตั้งแต่ปี 2538-2541 โดย
ได้ทาํ การศึกษาและได้พ้นื ที่แห่ งใหม่ คือ บึงอีเฒ่า ต.วังพิกลุ จ.พิษณุโลก
สําหรับชุ มชนเรื อนแพจํานวน 219 แพนั้น จังหวัดพิษณุ โลกได้มีคาํ สั่งที่ 2857/2534 ลงวันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2534 ได้แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาความเป็ นไปได้ในการเคลื่อนย้ายเรื อนแพ และคณะทํางาน
ฯ ได้เสนอ 2 แนวทาง คือ
1. การแก้ ปัญหาระยะยาว คณะทํางานฯ ได้ทาํ การศึกษาหาพื้นที่รองรับการเคลื่อนย้ายเป็ นที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ริมคลองโคกช้าง ซึ่ งอยูใ่ นความดูแลขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขนาดคลองกว้าง
200 เมตร โดยมีขอ้ เสนอให้ขดุ ลอกคลองแล้วนําดินไปถมพื้นที่ให้คลองกว้าง 90 เมตร ยาว 400 เมตร จะทํา
ให้มีพ้นื ที่รองรับการเคลื่อนย้ายประมาณ 27.5 ไร่ ทั้งนี้มีข้นั ตอนการดําเนินการเคลื่อนย้ายดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทํางาน สํารวจ ปั กแนว และวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินริ มคลองโคกช้าง
โดยจังหวัดพิษณุโลก
2. จัดทําแผนโครงการขุดลอกคลองโคกช้าง เพื่อนําดินมาปรับปรุ งคันคลองให้เป็ นพื้นที่
รองรับการเคลื่อนย้าย โดยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
3. จัด ทํา โครงการขออนุ ม ัติ ก ระทรวงมหาดไทย เปลี่ ย นแปลงลัก ษณะการใช้ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2532 มาเป็ นที่ราษฎรเช่า
4. ขอความร่ วมมือจากการเคหะแห่งชาติ เพื่อออกแบบชุมชนพร้อมสนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุ งพื้นที่รองรับการเคลื่อนย้าย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5. ขอความร่ ว มมื อ จากส่ ว นราชการ เช่ น กองทัพ ภาคที่ 3 กรมประชาสงเคราะห์
หน่วยงานเอกชนในการดําเนินการเคลื่อนย้าย

ตาราง 17 แสดงพืน้ ทีจ่ ัดสร้ างระบบปรับปรุงคุณภาพนํา้
สถานที่
ทุ่งทะเลแก้ว
บึงราชนก
ค่ายเอกาทศรฐ

พืน้ ทีท่ มี่ ี (ไร่ )
200
300
300

บ่ อคงตัว
200
300
300

พืน้ ทีท่ ตี่ ้ องการ (ไร่ )
บ่ อเติมอากาศ Activatied sludge
40
6
60
12
60
12
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2. การแก้ ไขปั ญ หาระยะสั้ น การแก้ปั ญ หาระยะยาว จะต้อ งใช้เวลาที่ ย าวนานจึ ง ได้เสนอ
แผนการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ควบคู่ไปด้วย ดังนี้
1. การควบคุมจํานวนแพรวมถึงการต่อเติมแพ
2. การรักษาความสะอาด
3. การแก้ไขปั ญหาการขับถ่ายของเสี ย โดยจัดทําส้วมเหล็กเรื อนแพ ขนาด 200 ลิตร จัดทํา
แพกลาง รองรับสิ่ งปฏิกลู จํานวน 3 แพ และจัดหาเรื อดูดส้วมพร้อมอุปกรณ์ยอ่ ยสลายจํานวน 1 ลํา
4. การแก้ไขปั ญหานํ้าเสี ยจากแพประกอบกิจการค้าอาหาร
9. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
เมืองพิษณุ โลกมีประชากรอยูห่ นาแน่ นถึง 4,317 คนต่อตารางกิโลเมตร ประกอบกับการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภครองรับการเจริ ญเติบโตในฐานะเมืองหลักของภูมิภาค ทําให้มีปริ มาณขยะมูลฝอยเป็ น
จํานวนมากทั้งนี้ จากการสํารวจของบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษา Sinclair Knight & Partners and Pal Consultance
มีการทิ้งขยะตลอดปี ถึงปี ละ 17,900 ตัน การสํารวจเมื่อปี 2532 ปริ มาณขยะในแต่ละปี จะแปรผันตามฤดูกาล
ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ฤดู คือ ฤดูที่ผลไม้มาก (มิถุนายน-ตุลาคม) และฤดูผลไม้นอ้ ย (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) มี
ปริ มาณขยะที่ประชาชนในเขตเมืองทิ้งเฉลี่ย 1.22 และ 1.02 กิโลกรัมต่อวัน ตามลําดับ
ตาราง 18 แสดงปริมาณการทิง้ ขยะต่ อคนในเขตเมืองพิษณุโลก
จํานวนประชากร (เดือนธันวาคม 2537
ปริ มาณพื้นที่บริ การเก็บขยะในเขตเทศบาล
ความสามารถในการเก็บขยะของรถเก็บขยะ
ปริ มาณขยะในฤดูที่มีผลไม้มาก (153 วัน)
ปริ มาณขยะในฤดูที่มีผลไม้นอ้ ย (212 วัน)
ปริ มาณขยะเฉลี่ยตลอดปี (365 วัน)
ปริ มาณขยะเฉลี่ยต่อคน

78,825 คน
65.8 %
90.0 %
54.9 ตันต่อวัน
45.8 ตันต่อวัน
49.6 ตันต่อวัน
1.1 กิโลกรัม
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ตาราง 19 แสดงคุณภาพขยะในเขตเมืองพิษณุโลก
1. องค์ประกอบ (% ของนํ้าหนัก)
เศษอาหาร
กระดาษ
พลาสติก
ยาง/หนัง
เศษผ้า
ใบไม้ กิ่งไม้
แก้ว/หิ น/กระป๋ อง
โลหะ
อื่น ๆ
2. ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม)
3. ความชื้น (%)
4. ความร้อนของขยะแห้ง (cal./g)
5. ปริ มาณเถ้า (%)
6. ปริ มาณสารที่ไหม้ไฟได้ (%)

49.60
8.94
17.60
2.30/0.92
3.09
11.4
0.92/0.92
1.38
2.93
295
68
3,744
32.00
93.85

รายงานของสถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) เพื่อจัดทําโครงการเก็บ
ข้อมูลสนับสนุ นการจัดตั้งโครงการกําจัดขยะนําร่ อง มี ความสอดคล้องกับรายงานของบริ ษ ทั วิศวกรที่
ปรึ กษา Sinclair Knight & Partners and Pal Consultance (1990) คือ ขยะในเขตเมื องพิษณุ โลกส่ วนใหญ่
เป็ นเศษอาหาร ผลไม้แ ละใบไม้ โดยความหนาแน่ น ของขยะเท่ ากับ 295 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์เมตร
ความชื้นร้อยละ 68 ความร้อนของขยะแห้ง 3,744 แคลลอรี่ ต่อกรัม ปริ มาณเถ้าร้อยละ 32 และปริ มาณสารที่
ไหม้ไฟได้ร้อยละ 93.85
สําหรั บ แหล่ งกําเนิ ด ขยะที่ สําคัญ ของเมื อ งพิ ษ ณุ โลกบริ ษ ัท วิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษา Sinclair Knight &
Partners and Pal Consultance (1990) ระบุวา่ ประกอบด้วย โรงแรมทั้งโรงแรมชั้นหนึ่งและชั้นสอง ตลาด
เทศบาลซึ่ งมีอยู่จาํ นวน 5 แห่ ง โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 5 แห่ ง และสถานศึกษา และ
การสํ า รวจของคณะนั ก วิ จ ัย พบว่ า แหล่ ง กํา เนิ ด ขยะที่ สํ า คัญ นอกจากที่ ก ล่ า วมาแล้ว ยัง พบว่ า มี
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม และหมู่บา้ นจัดสรร เป็ นแหล่งกําเนิ ดขยะที่สาํ คัญ ทั้งนี้
รวมถึ งบริ เวณที่ มีการก่ อสร้ างในเขตเมื องด้วย สถาบัน วิจยั สภาวะแวดล้อม จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(2536) ได้ทาํ การคาดการณ์วา่ เมืองพิษณุโลกจะมีปริ มาณขยะเพิ่มขึ้นจาก 49.04 ตันต่อปี เป็ น 57.88 , 65.80 ,
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74.55 และ 82.58 ตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2539,2544,2549 และ 2554 ตามลําดับ (ซึ่ งตัวเลขนี้ นอ้ ยกว่าการสํารวจ
ของบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษา Sinclair Knight & Partners and Pal Consultance เล็กน้อย)
ตาราง 20 แสดงแหล่งกําเนิดขยะสํ าคัญ
จํานวนประชากรในเมืองพิษณุโลก
อัตราการเพิ่มของประชากร
จํานวนตลาดเทศบาล
จํานวนร้านค้าอาหารที่จดทะเบียน
จํานวนสถานศึกษา
จํานวนห้างสรรพสิ นค้า
จํานวนโรงพยาบาล
จํานวนโรงแรม
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวนบ้านจัดสรร

76,825 คน
0.6
5
5
54
12
6/1476
29/1546
189
18

ปี พ.ศ. 2537
ร้อยละ
แห่ง
แห่ ง
แห่ ง
แห่ง
แห่ ง/เตียง
แห่ง
แห่ง
แห่ ง

ตาราง 21 แสดงย่ านการให้ บริการเก็บขยะ
ย่ าน
แหล่งกําเนิดขยะสํ าคัญ
อุตสาหกรรม
ตลาดเทศบาล
1 ร้านอาหาร
อุตสาหกรรม
บ้านจัดสรร
2 ร้านอาหาร
อุตสาหกรรม
โรงแรม
3 ร้านอาหาร
อุตสาหกรรม
สถานศึกษา
4 ร้านอาหาร
ห้างสรรพสิ นค้า
สถานศึกษา
5 ร้านอาหาร
6 บ้านจัดสรร
7 ร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม
8 ร้านอาหาร
ตลาดเทศบาล
สถานศึกษา
9 หมู่บา้ นจัดสรร โรงฆ่าสัตว์
สถานศึกษา
10 ห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหาร
สถานีรถไฟ
11 ร้านอาหาร
โรงแรม
โรงพยาบาล
12 บ้านจัดสรร
อุตสาหกรรม
ร้านอาหาร
13 บ้านจัดสรร
อุตสาหกรรม
ร้านอาหาร

โรงพยาบาล สถานีขนส่ ง
สถานศึกษา
บ้านจัดสรร
ตลาดผักสด
สถานศึกษา ห้างสรรพสิ นค้า
สถานที่ราชการ
ตลาดเทศบาล
สถานีขนส่ ง อุตสาหกรรม
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เทศบาลเมืองพิษณุ โลกได้วางแผนระบบการเก็บขนขยะไว้ 13 ย่าน โดยพิจารณาจากความสามารถ
ในการเข้าถึงของรถเก็บขยะและจํานวนรถเก็บขนขยะเป็ นปั จจัยสําคัญ ซึ่ งในแต่ละย่านมีแหล่งกําเนิ ดขยะ
แตกต่างกัน ดังตาราง ซึ่งจะพบว่า แหล่งกําเนิดขยะที่สาํ คัญ ประกอบด้วย ร้านอาหาร อุตสาหกรรม ตลาด
เทศบาล โรงพยาบาล โรงแรม สถานศึกษา บ้านจัดสรร และสถานีขนส่ ง
กองอนามัยและสิ่ งแวดล้อม สํานักงานเทศบาลเมืองพิษณุโลก ได้จดั ทําแผนการรักษาความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เทศบาลเมืองพิษณุ โลก พ.ศ. 2538 เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยใน
ด้านสุ ขภาพอนามัยแก่ประชาชนในเขตเมืองพิษณุ โลก 78,825 คน (ข้อมูล 30 ธันวาคม 2537) โดยมีรถเก็บ
ขนขยะจํานวน 14 คัน สามารถใช้การได้จาํ นวน 11 คัน ดังตารางที่ 3.10 และ 3.11 ซึ่ งโดยเฉลี่ยแล้ว รถเก็บ
ขนขยะจะวิ่งเพื่อเก็บขนขยะ 2 เที่ ยว คือ เที่ ยวเช้า ออกเวลาประมาณ 04.00-05.00 น. เที่ยวบ่ายออกเวลา
ประมาณ 15.00-16.00 น. และในเขตชุมชนหนาแน่นจะมีรถขนเก็บขยะวิ่งเพิ่มเป็ นเที่ยวที่สามเวลาประมาณ
18.00-19.00 น. จํานวน 4 คัน ดังตารางที่ 3.11 ซึ่ งทั้งหมดสามารถเก็ บ ขนขยะได้เฉลี่ ย คัน ละ 5,963.8
กิโลกรัม ในสองเที่ยวกลางวัน 6,542.3 กิโลกรัมในเที่ยวกลางคืน
ตาราง 22 แสดงรายละเอียดของรถเก็บขนขยะ
หมายเลขรถ

ประเภทรถ

ความจุ

ปี ทีจ่ ัดซื้อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
18
19

เทท้ายธรรมดา
“
“
“
“
“
“
ปิ กอัพ
เทท้ายธรรมดา
อเนกประสงค์
“
เทท้ายธรรมดา
“
”

10.95
10.95
10.22
10.22
10.95
10.95
10.95
2.92
10.95
10.95
10.95
10.22
10.95
10.95

2529
2529
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2536
2537
2537
2526
2527
2527

อัตราการใช้ งาน
(เทีย่ วต่ อวัน)
2
2
2
2
2
2-3
2
5
2-3
2
2
2
2
2-3
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ราวปี พ.ศ. 2514 เทศบาลเมื องพิษณุ โลกได้นาํ ขยะไปกําจัดในบริ เวณบ้านดอน ตําบลวัดจันทน์
อําเภอเมื อง ซึ่ งเป็ นที่ ดิ นของเทศบาลมี พ้ืน ที่ 12 ไร่ ห่ างจากเมื องไปทางตะวัน ตกระยะทางประมาณ 7
กิโลเมตร ดําเนิ นการเก็บกําจัดขยะด้วยวิธีกองแล้วเผากลางแจ้ง ส่ วนที่เผาไม่หมดก็ทาํ การฝังกองไว้ ซึ่ งเป็ น
ผลทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่ องจากมีกลิ่นรบกวน จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2533 เทศบาลได้จดั หา
พื้นที่บริ เวณด้านเหนื อของเขาสมอแคลง ตําบลเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง พื้นที่ 58 ไร่ อยู่ห่างจากเมือง
พิ ษ ณุ โลกไปทางตะวัน ออก 16 กิ โลเมตร กําจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ ซึ่ งต่อมาเกิ ดปั ญ หามลภาวะรบกวน
ประชาชน จึงได้ปิดการดําเนินการในบริ เวณนี้
เดื อนตุลาคม 2534 เทศบาลเมืองพิษณุ โลกได้นาํ ขยะไปกําจัดที่บา้ นดอน ตําบลวัดจันทน์ อําเภอ
เมืองอีกครั้ง โดยดําเนิ นการด้วยวิธีกอง และฝังในที่ลุ่ม บางส่ วนเผา แต่สภาพพื้นที่จาํ กัดซึ่งก่อผลกระทบต่อ
ประชาชน เช่น กลิ่น แมลงวัน และนํ้าเสี ย เทศบาลจึงนําขยะไปฝังกลบชัว่ คราวบริ เวณหน้ากองอู่ช่างพื้นที่ 4
ไร่ ซึ่ งตั้งอยู่เหนื อเขตเทศบาลข้างวัดโพธิ ญาณ จากนั้นได้รับความร่ วมมือจากเอกชนรับเหมาจ้างในการขุด
บ่อพักขยะซึ่ งมีท้ งั ฝังกลบและกองเผา โดยกลับมาจัดการ ณ บ้านดอน ตําบลวัดจันทน์ อําเภอเมืองอีกครั้ง
แต่อย่างไรก็ตามมาตรการนี้ จะได้ใช้เป็ นการชัว่ คราวเท่านั้น เพราะเทศบาลโดยการควบคุมของโครงการ
เมืองหลัก และกรมโยธาธิการได้ดาํ เนินการโครงการระบบกําจัดขยะที่ตาํ บลบึงกอก อําเภอบางระกํา
ตาราง 23 แสดงปริมาณเก็บขยะเฉลีย่ ต่ อวัน (ตุลาคม 2552)
หมายเลขรถ
เทีย่ วที่ 1
เทีย่ วที่ 2
1
2,191
3,107
3
2,986
2,549
5
3,077
3,300
6
2,300
3,100
7
2,497
3,207
8
1,023
2,000
9
3,367
3,082
10
3,619
3,515
11
3,081
3,873
18
4,420
2,515
19
3,543
3,260
รวม

เทีย่ วที่ 3
6,377
5,704
7,134
6,954
26,169

เทีย่ วที่ 4
5,290
5,533
12,754
5,400
11,408
3,023
6,449
14,268
13,908
6,935
6,803
91,771
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เมืองพิษณุ โลกประสบปั ญหาการกําจัดขยะ เนื่ องจากหาสถานที่กาํ จัดขยะที่ถาวรยังไม่ได้ โครงการ
เมื องหลักและสํานักงานเทศบาลเมืองพิษณุ โลก จึงได้ดาํ เนิ นงานเพื่อจัดทําแผนการหาที่ ดิ นที่ เหมาะสม
จัดสร้างระบบกําจัดขยะถาวรโดยใช้วิธีกลบฝังแทนการเทกองแล้วเผาด้วยงบ ประมาณ 38 ล้านบาท จัดซื้ อ
ที่ดินที่ตาํ บลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีระยะทางห่ างจากเมืองพิษณุโลกออกไปทางใต้
30.00 กิโลเมตร ซึ่ งขณะนี้ ทางเทศบาลฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดซื้ อที่ดินจํานวน 180-3-88 ไร่ และกําลังดําเนิ นการ
ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2538
สําหรับการกําจัดสิ่ งปฏิกูลนั้นเทศบาลเมืองพิษณุ โลกจัดการในเชิงเศรษฐกิจทําให้มีรายได้จากการ
จําหน่ายผลพลอยได้ถึงปี ละ 48,000 บาทสิ่ งปฏิกลู จากบ้านเรื อนทางเทศบาลได้ให้สัมปทานแก่บริ ษทั เอกชน
ในการเหมาดูดแล้วนําไปใส่ บ่อหมักแบบไม่ใช้อากาศเป็ นเวลา 28 วัน หลังจากนั้น เปิ ดลงสู่บ่อตาก ประมาณ
15 วันแล้วขุดขึ้นมาตากบนลานตากประมาณ 2-3 วันจึงทุบย่อยแล้วบรรจุชงั่ ออกจําหน่ าย ทั้งนี้ มีสถานที่
กําจัดสิ่ งปฏิกลู ที่มีผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจ จํานวน 1 แห่ ง ตั้งอยูบ่ นถนนพิษณุโลก-บึงพระ ห่างจากตัวเมือง
2 กิโลเมตร ดําเนิ นการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ด้วยงบประมาณ 975,000 บาทประกอบด้วย บ่อหมักขนาด
6x6x0.7 เมตร จํานวน 28 บ่อ และบ่อตามขนาด 4x12x0.5 เมตร จํานวน 14 บ่อ
3. ความสํ าคัญเชิงสภาพแวดล้ อม
ศักยภาพทางกายภาพของเมืองพิษณุ โลกประเด็นสําคัญสําหรับการจัดทําโครงการจัดทําแผนการ
อนุรักษ์ และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมเมืองเก่าพิษณุโลกที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็ นประเด็นเกี่ยวกับความสําคัญ
และศัก ยภาพทางกายภาพของเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกโดยเฉพาะส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เมื อ งเก่ า พิ ษ ณุ โ ลกและ
โบราณสถานในเขตพื้ น ที่ โครงการทั้งโดยตรงและโดยอ้อ ม ประกอบด้ว ย การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และ
แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ ง พื้นที่โล่งว่างในเมือง กรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน และแผนพัฒนา
เมืองพิษณุโลก
1. การใช้ประโยชน์ที่ดินและแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากนโยบายของรัฐที่กาํ หนดให้พิษณุ โลก เป็ นเมืองหลักของเขตภาคเหนื อตอนล่างความเป็ นเมือง
หลักของภาคในปั จจุบนั จึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการเสริ มสร้างเมืองพิษณุ โลกให้เจริ ญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ทั้งทางด้านการปกครอง การคมนาคมขนส่ ง วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการขยายตัวของเมืองทั้ง
ทางด้านพาณิ ชกรรม อุตสาหกรรม และโครงการที่ อยู่อาศัย อัน เป็ นผลเชื่ อมโยงไปถึ งการใช้ที่ดินที่ เริ่ ม
ขยายตัว ออกไปจากเขตเทศบาลโดยเฉพาะบริ เวณถนนสายพิ ษ ณุ โ ลก-วังทอง และพิ ษ ณุ โลก-สุ โ ขทัย
เทศบาลเมืองพิษณุ โลก จึงมีโครงการขยายเขตเทศบาลออกไปครอบคลุมพื้นที่บริ เวณชุมชนหนาแน่ นที่อยู่
ติดกับเขตเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการควบคุมการขยายตัวของเมืองให้เป็ นไปตามผังเมือง
รวมที่สาํ นักผังเมืองได้กาํ หนดเอาไว้
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จากการพิจารณาเปรี ยบเทียบแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2552 พบว่าชุ มชน
เมืองพิษณุโลกมีทิศทางการขยายตัวโดยรอบ โดยเฉพาะตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก ๆ ของชุมชนที่สาํ คัญ
ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เป็ นแกนการพัฒนาหลักของเมืองในแนวทิศตะวันตก (ไปอําเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย) เชื่ อต่อกับทิศตะวันออก (ไปอําเภอวังทอง) และเชื่ อมต่อไปตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 11 ส่ วนใหญ่ขยายตัวไปในรู ปของหมู่บา้ นจัดสรรทางด้านเหนื อขยายตัวไปตามแนวถนน
ธรรมบูชา ซึ่งเป็ นถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก และคู่ขนานไปกับถนนเอกาทศรฐ และทางหลวงแอผ่น
ดินหมายเลข 1086 (ไปอําเภอวัดโบสถ์) ทางด้านใต้ขยายตัวไปตามแนวถนน และพื้นที่ระหว่างถนนบรม
ไตรโลกนารถ และทางหลวงแผ่นดินจังหวัดหมายเลข 1064 (ไปสถานีรถไฟบึงพระ)
สภาพการใช้ที่ดินของเมืองพิษณุโลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบนั จากการศึกษา
พบว่าการใช้ที่ดินของเมืองพิษณุโลกมีความซับซ้อนและปะปนกัน แต่กส็ ามารถจําแนกได้เป็ นย่านดังนี้
1. ย่ านสถานทีร่ าชการ
การรวมกลุ่มเป็ นย่านสถานที่ราชการแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสถานที่ราชการบริ เวณริ ม
แม่น้ าํ น่ านฝั่งตะวันตก 2) กลุ่มสถานที่ราชการบริ เวณตําบลหัวรอ 3) กลุ่มสถานที่ราชการบริ เวณริ มแม่น้ าํ
น่านฝั่งตะวันออก 4) กลุ่มสถานที่ราชการบริ เวณต่อเนื่ องโรงพยาบาลพุทธชินราช-โคกมะตูม สองกลุ่มแรก
นับเป็ นศูนย์รวมของสถานที่ ราชการที่ สําคัญ ของจังหวัดพิษณุ โลก โดยในกลุ่มแรก เป็ นสถานที่ ต้ งั ของ
หน่ วยงานหลักในการบริ หารแผ่นดิน ประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอเมือง สํานักงานที่ดิน
จังหวัด สํานักงานป่ าไม้เขต สํานักงานป่ าไม้จงั หวัด สํานักงานสรรพากรเขต สํานักงานอธิบดีผพู ้ ิพากษา ศาล
จังหวัด เป็ นต้น
กลุ่มที่ สอง มีความสําคัญในฐานะที่ เป็ นย่านสถานที่ราชการแห่ งใหม่ของเมืองที่ มีแนวโน้มการ
ขยายตัวต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่มีการวางแผนเพื่อรองรับหน่วยงานราชการ ตามกําหนด
ในแผนการใช้ที่ ดิ น สํ าหรั บ สถานที่ ร าชการ หน่ ว ยงานที่ ต้ ัง อยู่ใ นบริ เวณนี้ ได้แ ก่ ศู น ย์โ ทรคมนาคม
สํานักงานประถมศึกษา สํานักงานการศึกษานอกโรงเรี ยน สํานักงานมาลาเรี ย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
กลุ่มที่ สาม เป็ นกลุ่มที่มีขอ้ งจํากัดในการขยายตัว เนื่ องจากตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิ ชย์ ประกอบด้วยการปิ ดกั้นแนวการขยายทางตะวันตกโดยแม่น้ าํ
น่าน จึงจะเห็นได้ว่าหน่ วยราชการที่ต้ งั อยูใ่ นเขตนี้ มีการใช้พ้ืนที่แบบเข้มข้น หน่วยงานเหล่านี้ ประกอบด้วย
สํานักงานไปรษณี ยโ์ ทรเลข ชุ มสายโทรศัพท์ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ศูนย์วณ
ั โรค กองกํากับการ
ตํารวจภูธร สํานักงานเทศบาลเมืองพิษณุโลก
กลุ่มสุ ดท้าย เป็ นกลุ่มหน่วยงานราชการที่ใช้พ้ืนที่กว้างประกอบด้วย โรงพยาบาลพุทธชินราช และ
แขวงการทาง ทั้งนี้ หน่วยงานที่ต้ งั อยูใ่ นกลุ่มนี้มีลกั ษณะต่อเนื่องกันออกไปจากย่านชุมชนหนาแน่นและย่าน
พาณิ ชยกรรม
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แนวโน้มการใช้ที่ดิน เพื่อเป็ นที่ ต้ งั สถานที่ ราชการนั้น นอกจากจะมี การขยายตัวในเขพื้น ที่ ศูน ย์
ราชการตําบลหัวรอแล้ว ยังมีหน่ วยงานราชการหลายแห่ งที่ออกไปตั้งอยู่นอกเขตเมือง เฉพาะอย่างยิ่งตาม
เส้นทางคมนาคม 3 สายหลักของเมือง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ไปวังทอง) ทางตะวันออกของ
เมือง และทางตอนใต้ของเมือง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1013
2. ย่ านสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเมืองพิษณุโลก ในสภาพปั จจุบนั ตั้งอยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย แต่จาก
การวิเคราะห์แล้ว พบว่าสถาบันการศึกษามีทาํ เลที่ต้ งั สัมพันธ์กบั การตั้งอยู่ ของสถานที่ราชการในบริ เวณต่าง
ๆ พิจารณาถึงสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (เนื่ องจากโรงเรี ยนประถมศึกษามีลกั ษณะการ
กระจายอย่างสมํ่าเสมอ เพื่ อให้สามารถบริ การ นักเรี ยนได้อย่างสะดวก) พบว่าสถาบัน การศึกษาของรั ฐ
กระจายอยู่บน พื้นที่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มริ มแม่น้ าํ น่ านทั้งสองฝั่งนับได้ว่าเป็ นบริ เวณที่มีความสําคัญมากที่สุด
ประกอบด้วย โรงเรี ย นจ่ านกร้ อ ง โรงเรี ย นเฉลิ ม ขวัญ สตรี มหาวิท ยาลัยราชภัฎ พิ บู ล สงคราม วิท ยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษา และกลุ่ ม บริ เวณ ถนนสนามบิ น -โคกมะตู ม ซึ่ งมี โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิ บู ล
สงคราม และโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกตั้งอยู่
แนวโน้มการขยายตัวของสถาบันการศึกษามีทิศทางออกไปทางตะวันตก และทางใต้ของเมือง ทั้งนี้
เนื่องจากความต้องการใช้พ้ืนที่สาํ หรับสถานศึกษามีมาก จึงต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสม ประกอบกับการมีพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์บริ เวณทุ่งทะเลแก้ว และหนองอ้อ ปากคลองจิก ซึ่งหน่วยงานสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์
ได้ ดังจะเห็นได้ว่าจากการสร้างมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และโรงเรี ยนมัธยม
อุดมศึกษาพิษณุโลกพิทยาคม
3. ย่ านการค้ าพาณิชกรรม
บริ เวณที่เป็ นย่านการค้าพาณิ ชยกรรมของเมืองพิษณุ โลกได้ขยายตัวทั้งสองฝั่งแม่น้ าํ น่าน โดยทาง
ฝั่งตะวันตกมีการขยายตัวมากในพื้นที่สองข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์)
ส่ วนที่เชื่อต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 บริ เวณย่านการค้าพาณิ ชย กรรมส่ วนแรกนั้น ส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อพื้นที่ โครงการจัดทําแผนการอนุ รักษ์ และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมเมืองเก่าพิษณุ โลก เพราะอยู่
ภายในเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุ โลก ทางด้านฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทางใต้เมืองพิษณุ โลกก็ยงั มีการ
ขยายตัวต่อเนื่ องออกไปตามถนนบรมไตรโลกนารถ ส่ วนทางเหนื อนั้นมีอตั ราการขยายตัวไปตามถนนเอกา
ทศรฐจนถึงบ้านเต็งหนาม ตําบลหัวรอ
การขยายตัว ของบริ เวณย่านการค้าพาณิ ช ย์ในบริ เวณฝั่ งตะวัน ออกนั้น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ฝั่ ง
ตะวันตกจะเห็นได้ว่ามีอตั ราสู งกว่ามาก ทําให้เกิดความต่อเนื่ องไปตามเส้นทางคมนาคมขนส่ ง ซึ่ งหมายถึง
ความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่เพื่อการค้าพาณิ ชย์ สําหรับการขยายตัวภายในเขตเมืองนั้น มีขอ้ จํากัดทางด้าน
ขนาด พื้นที่ จึงจะเห็ นภาพการขยายตัวทางดิ่ งมากกว่าการขยายตัวทางราบ ประเด็นนี้ เอง มีผลกระทบต่อ
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โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งศิลปกรรม ดังตัวอย่างของการก่อสร้างห้างสรรพสิ นค้าแห่ งใหม่และ
โรงแรมบริ เวณโค้งตัวยู ทําให้บดบังมุมมองของพระปรางค์วดั พระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นอกจากนี้
อาคารพาณิ ชย์ในเขตเมืองบางแห่ งยังมีสภาพทรุ ดโทรม ทําให้หน้าตาของเมืองไม่สวยงามเท่าที่ควร จึงควรมี
แผนปรั บปรุ งทัศนี ยภาพของเมื อง จัดการตกแต่งอาคารพาณิ ชย์ ระบบคมนาคมขนส่ งในเมืองที่เกี่ ยวกับ
บริ เวณที่เป็ นจุดขนถ่านสิ นค้า จุดจอดรถประจําทาง และทางเท้า
4. ย่ านทีพ่ กั อาศัย
การขยายตัวของบริ เวณที่พกั อาศัย ตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุ โลก ตามประกาศท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2530) กําหนดให้แบ่งบริ เวณย่านที่ พกั อาศัยออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) บริ เวณย่านที่พกั
อาศัย หนาแน่ น มากซึ่ งเป็ นที่ อ ยู่ร่ ว มกับ บริ เวณ ย่านการค้าพาณิ ช ย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณพื้ น ที่ ฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น้ าํ น่าน โดยอยูใ่ น กรอบถนนพระองค์ขาวทางตอนเหนือ ถนนศรี วิสุธารามทางตะวันออก
ถนนพิษณุโลก-วังทอง และถนนราษฎร์อุทิศทางตอนใต้ ส่ วนทางตะวันตกกําหนดเขตพื้นที่จนถึงแม่น้ าํ น่าน
2) บริ เวณย่านที่พกั อาศัยหนาแน่นปานกลางกําหนดให้อยูโ่ ดยรอบของบริ เวณย่านที่พกั อาศัยหนาแน่ นมาก
ย่านการค้าพาณิ ชย์ โดยมีรัศมี ห่างออกไป 2 กิ โลเมตร และ 3) บริ เวณย่านที่ พกั อาศัยหนาแน่ นน้อย ที่ อยู่
โดยรอบพื้นที่ที่เป็ นบริ เวณย่านที่พกั อาศัยหนาแน่นปานกลาง ภายในขอบเขตพื้นที่ผงั เมืองรวม
อย่างไรก็ดี การขยายตัวของบริ เวณย่านการค้าที่กล่าวมาแล้วนั้นได้ส่งผลผลักดันให้บริ เวณย่านที่พกั
อาศัยหนาแน่นปานกลางขยายตัวออกไปสู่ พ้ืนที่การเกษตร และบริ เวณย่านที่พกั อาศัยหนาแน่นน้อย เฉพาะ
อย่างยิง่ เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจหมู่บา้ นจัดสรรที่มีอยูโ่ ดยรอบทุกทิศทางของเมืองพิษณุโลก
5. ย่ านอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ปรากฏอยู่ในเขตเมืองพิษณุ โลกส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก และส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ ทั้งนี้ในเขตผังเมือง รวมมีกิจการอุตสาหกรรม
บริ การร้อยละ 55.87 อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 36.15 ส่ วนที่เหลือเป็ นอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้
ตามผังเมื องรวม พ.ศ. 2530 และร่ างประกาศกฎกระทรวงที่ เตรี ยมประกาศใช้ได้ประกาศยกเลิ กบริ เวณ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิ จการ ส่ วนที่อยู่ริมฝั่ งแม่น้ าํ น่ าน เพื่อรักษาสภาพสิ่ งแวดล้อมแล้วกําหนดเขตพัฒนา
อุตสาหกรรมขึ้นใหม่เป็ นบริ เวณริ มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อีกทั้งยังกําหนดว่าในอนาคต พื้นที่เพื่อ
การอุตสาหกรรมควรมี 1,215 ไร่ หรื อร้ อยละ 1.13 ของพื้นที่ ผงั เมื องรวม โดยกําหนดให้เป็ นคลังสิ นค้า
แหล่งอุตสาหกรรมบริ การ และอุตสาหกรรมขนาดย่อมทมี่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้อม
อย่างไรก็ดี แหล่งอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในเขตเมืองพิษณุ โลกนั้น พบว่าบริ เวณทางหลวงหมายเลข
117 มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าบริ เวณอื่น ๆ และมีแนวโน้มที่จะพัฒนายิง่ ขึ้นไป ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ดีเพราะ
อยูห่ ่างไกลจากชุมชนเมือง ไม่ก่อให้เกิดความรําคาญและปั ญหามลภาวะต่อเมืองพิษณุโลกมากนัก
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6. ย่ านศาสนา
ประชากรในเขตเมืองพิษณุ โลกนับถือศาสนาพุทธถึงร้อยละ 99.51 ที่เหลือนับถือศาสนาคริ สต์และ
อิสลาม ดังนั้นจึง จะเห็ นวัดกระจายอยู่ทวั่ ไปในเขตเมืองพิษณุ โลก ประกอบกับชุ มชนเมืองพิษณุ โลกเป็ น
ชุมชนเมืองเก่าแก่แห่ งหนึ่ งของประเทศไทยและเคยเป็ นศูนย์กลางการเมืองการปกครองของรัฐไทยมาก่อน
เหล่านี้ จึงทําให้มีวดั ทั้งที่เป็ นวัดร้างและวัดที่มีพระจําพรรษาอยูจ่ าํ นวนมาก โดยวัดเหล่านี้ กระจายอยูท่ วั่ ไป
เฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณ สองฝั่งแม่น้ าํ น่ านการพัฒนาของชุมชนเมืองพิษณุ โลก มีผลกระทบอย่างมากต่อย่าน
ศาสนา ดังกล่าว ทั้งที่เป็ นวัดร้าง และวัดที่มีพระจําพรรษา โดยเฉพาะกรณี การบุกรุ กเขตวัดของทั้งเอกชน
และหน่วยงานราชการ
7. ย่ านพืน้ ทีโ่ ล่ งว่ าง
เพื่อการนันทนาการ บริ เวณที่เป็ นที่ โล่งว่างการนันทนาการของเมืองพิษณุ โลก แบ่งออกเป็ น 2
ส่ วน คือ ส่ วนที่อยูใ่ นเขตเมือง และส่ วนที่อยูภ่ ายนอกเขตเมือง โดยภายนอกเขตเมืองนั้นมีแผนพัฒนาพื้นที่
บึ งราชนกให้เป็ นสวนสาธารณะโดยองค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัด พิ ษ ณุ โลก สําหรั บภายในเขตเมื องนั้น
เทศบาลเมืองพิษณุ โลกได้ทาํ การปรับสภาพพื้นที่สองฝั่งแม่น้ าํ น่ านให้เป็ นสวนย่อมเพื่อการนันทนาการ ซึ่ ง
ดําเนิ นการแล้วเสร็ จไปแล้วเกินกว่าครึ่ งหนึ่ ง นอกจากนี้ ตามแผนการใช้ที่ดินของเทศบาลเมืองพิษณุ โลก ได้
กําหนดให้มีแผนปรับปรุ งขอบเขตการใช้ที่ดินของรัฐ สถานศึกษา สถาบันศาสนา เพื่อกําหนดที่ดินประเภท
ที่โล่งว่างเพื่อการนันทนาการ และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
พื้นที่ โล่งว่างเพื่อการนันทนาการนอกเหนื อการดูแลของเทศบาลอีกหลายแห่ ง ได้แก่ สนามกี ฬา
จังหวัด และสนามกีฬาภายในสถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ได้
สําหรับพื้นที่บริ เวณคูเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ น่านนั้น นับได้ว่าเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการปรับปรุ ง
ให้เป็ นพื้นที่โล่งว่างเพื่อการนันทนาการ จึงควรได้รับการศึกษาออกแบบให้มีความเหมาะสมเพื่อกิจกรรม
ดังกล่าวต่อไป
8. ย่ านพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ เพือ่ ส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภายในเขตเมืองพิษณุ โลกที่ ต้ งั อยู่ท้ งั สองฝั่งแม่น้ าํ น่ านโดยมีขอบเขตด้านทิศตะวันตกและทิศใต้
เป็ นคูเมือง ส่ วนทางด้านเหนือยังคงปรากฏซากกําแพงเมืองให้เห็นอยู่ ขณะที่ทางทิศตะวันออกนั้นไม่ปรากฏ
ร่ องรอย เพราะมีการก่อสร้างถนนปิ ดทับซากกําแพงเมืองและประตูเมือง เมืองเก่าพิษณุ โลกมีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ชาติไทย รวมถึงสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรม ได้แก่ พระราชวังจันทน์ วัดวิหารทอง ทาง
ฝั่งตะวันตก วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดราชบูรณะ วัดนางพญา วัดโพธิ ญาณทางฝั่งตะวันออก
ซึ่งเหล่านี้สมควรได้รับการอนุรักษ์และบูรณะปรับปรุ ง
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4. ความสํ าคัญเชิงแหล่งท่ องเทีย่ ว
จังหวัดพิษณุ โลกมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ โดยการท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ภายใต้ก ารส่ งเสริ ม ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทยแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ ตลอดจนกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่ๆได้แก่
- แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา นํ้าตก แม่น้ าํ /แก่ง ภูมิประเทศเฉพาะ รู ปแบบที่ มี
การเปลี่ยนแปลงทางธรณี วิทยา นํ้าพุร้อน บ่อนํ้าร้อนธรรมชาติ อุทยานแห่ งชาติ ป่ าไม้ และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า อ่าง/เขื่อนเก็บกักนํ้าขนาดใหญ่ และอื่นๆ ขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางแห่ งก็เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรม เช่น อุทยานแห่งขาติบางแห่งเป็ น
แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ตํานานท้องถิ่น
- แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์
รวมไปถึงโบราณสถานที่สาํ คัญต่างๆ
- แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยความ
เป็ นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน ชนเผ่าต่างๆ งานประเพณี วัฒนธรรมบางอย่างที่ยงั คงมีอยู่ เช่น การแต่ง
การ การบริ โภค วิถีชีวิตในการประกอบอาชี พ การปลูกสร้างบ้านเรื อน งานผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองและอื่นๆ
นอกจากนี้ยงั มีงานประเพณี ตลาดนัดในชนบท ศูนย์วิจยั ทดลอง สถานที่พกั ผ่อน รี สอร์ท ไร่ นา เหมืองแร่ ซึ่ง
แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มนี้บางประเภทจัดตามฤดูกาล บางประเพณี ของท้องถิ่น
แหล่ งท่ องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน ได้แก่ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดจุฬามณี วัดนางพญา ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนิ นอะแซหวุ่นกี้ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน จ.ส.อ.
ดร.ทวี บูรณะเขตต์ วัดกลางศรี พทุ ธาราม
แหล่ งท่ องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ สวนรุ กขชาติสกุโณทยาน หรื อนํ้าตกวังนกแอ่น นํ้าตก
แก่งซอง นํ้าตกปอย นํ้าตกแก่งโสภา อุทยานแห่ งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่ งชาติสองแคว ถํ้าผาท่าพล
ถํ้าลอด ถํ้าเรื อ บึงราชนก เขื่อนนเรศวร
นอกจากนี้ จงั หวัดพิษณุ โลก ได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุ โลก เป็ น
ประจําทุกปี เพื่อให้มีการกระจายรายได้ให้แก่ทอ้ งถิ่นเพิ่มขึ้น ได้แก่
1. งานแข่งขันเรื อยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน
2. งานประเพณี ลอยกระทง
3. งานมหกรรมอาหารและของที่ระลึก
4. ประเพณี สงกรานต์ และมหกรรมอาหารและของที่ระลึก
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1.ปัจจัยพืน้ ฐานด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การคมนาคมและขนส่ ง
จังหวัดพิษณุโลกเป็ นศูนย์กลางด้านคมนาคมภาคเหนื อตอนล่าง โดยมีเส้นทางติดต่อกับจังหวัดต่าง
ๆ ได้อย่างสะดวก 4 เส้นทาง คือ
1. ทางรถไฟ มีขบวนรถโดยสารผ่าน ขึ้น-ล่อง จากกรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ และเชียงใหม่-กรุ งเทพฯ
2. ทางรถยนต์ มี ท างหลวงแผ่น ดิ น ทางหลวงจังหวัด และถนนสายต่าง ๆ ช่ วยให้ป ระชาชน
สามารถเดินทางภายในอําเภอ และระหว่างจังหวัดได้สะดวก
ตาราง 24 แสดงระยะทาง(รถยนต์ )จากจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดต่ าง ๆ
ระยะทางจากจังหวัดพิษณุโลกถึง
กรุ งเทพฯ
เชียงใหม่
เชียงใหม่ (สายเก่า)
ขอนแก่น
เชียงราย
นครราชสี มา

ระยะทาง (กม.)

หมายเหตุ

377
ผ่านนครสวรรค์
334
ผ่าน อุตรดิตถ์ แพร่ ลําปาง
427
ผ่าน สุ โขทัย ตาก ลําปาง
319
ผ่านเพชรบูรณ์
420
ผ่าน อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา
457
ผ่าน นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี
ทีม่ า : สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก

3. ทางอากาศ มี ท่ า อากาศยานพาณิ ชย์ 1 แห่ ง มี เส้ น ทางติ ด ต่ อ กับ จัง หวัด ต่ า ง ๆ ดัง นี้ คื อ
กรุ งเทพมหานคร เชียงใหม่ ลําปาง เลย แม่สอด ตาก และน่าน
4. ทางนํ้า ใช้ได้ 2 สาย คือ แม่น้ าํ น่าน และแม่น้ าํ ยม แต่ใช้ได้เฉพาะหน้านํ้า เท่านั้น
2.ปัจจัยพืน้ ฐานด้ านการท่ องเทีย่ ว
1. จํานวนนักท่องเที่ยว
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดที่ทาํ การศึกษาปี พ.ศ. 2550-2551 มีความผัน
ผวน อันเป็ นผลสื บเนื่ องมากจากปั ญหาโรคไข้หวัด 2009 ส่ งผลให้จาํ นวนผูม้ าเยีย่ มเยือนจากเดิมในจังหวัด
สําคัญ ๆ เช่น สุ โขทัยโดยรวมลดลง ขณะที่จงั หวัดพิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางการคมนามคมและการขนสงมี
ปริ มาณผูม้ าเยี่ยมเยือนในระดับเดิม ในขณะที่จงั หวัดกําแพงเพชรซึ่ งในอดีตมีผมู ้ าเยี่ยมเยือนจํานวนไม่มาก
นักได้มีผมู ้ าเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น อันเนื่ องมาจากการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนการสร้าง
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กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ตลอดจนการปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้จงั หวัด
กําแพงเพชรมีจาํ นวนผูม้ าเยีย่ มเยือนมากขึ้น
ตาราง 25 แสดงจํานวนผู้มาเยีย่ มเยือนชาวไทยและชาวต่ างประเทศ
จังหวัด
สั ญชาติ
จํานวนผู้มาเยีย่ มเยือน(คน)
พิษณุโลก
ไทย
1,565,891
ต่างประเทศ
380,348
รวม
1,946,239
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551.
2. สถานการณ์การท่องเที่ยว
สถานการณ์ การท่องเที่ยวของพื้นที่กรณี ศึกษา ในระหว่างปี พ.ศ. 2445-2551 อาจจะสรุ ป
รวมโดยแบ่งออกเป็ นผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวไทยและผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวต่างประเทศ ดังนี้
2.1 ผูม้ าเยีย่ มเยือนที่เป็ นชาวไทย
- ภูมิลาํ เนาของผูม้ าเยี่ยมเยือนจากสถิติการท่องเที่ยวพื้นที่ศึกษา พบว่า ภูมิลาํ เนา
ของผูม้ าเยีย่ มเยือนส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่เดินทางมาจากภาคเหนือ รองลงมาได้แก่ กรุ งเทพฯ และภาคกลาง
- คุ ณ ลักษณะของผูเ้ ยี่ยมเยือน (เพศ อายุ อาชี พและรายได้) ผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วน
ใหญ่อายุระหว่าง 15-24 ปี จากสถิติพบว่า กลุ่มอายุระหว่าง 25-34 ปี เป็ นกลุ่มใหญ่ที่สุด ส่ วนอาชีพของผูม้ า
เยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่ พบว่าเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้าและมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท รองลงมาคือผูท้ ี่เป็ น
นักเรี ยน นักศึกษา ข้าราชการหรื อผูท้ าํ รัฐวิสาหกิจ ส่ วนรายได้ของผูม้ าเยี่ยมเยือน โดยสรุ ปคือ ส่ วนใหญ่มี
รายได้อยู่ระหว่าง น้อยกว่า10,000 – 17,499 บาท ซึ่ งได้ว่าเป็ นกลุ่ ม ใหญ่ ที่ สุ ด ประมาณ 70 % ของผูม้ า
ท่องเที่ยวทั้งหมด
- วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว ผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่เดินทางมาเพื่อ
ท่องเที่ยวหรื อพักผ่อน รองลงมาคือมาทําธุระอื่นๆและทําธุรกิจตามลําดับ
- พาหนะที่ ใช้ในการเดิ นทาง ส่ วนใหญ่เดิ นทางมาโดยรถส่ วนตัว รองลงมาคือ
เดินทางโดยรถโดยสาร และลําดับสุ ดท้ายคือเดินทางโดยรถไฟ
- คุ ณ ลัก ษณะของการเดิ น ทางท่ องเที่ ยว (จํานวนครั้ งที่ เดิ น ทางมาในรอบ 1 ปี ,
จํานวนผูร้ ่ วมเดินทาง, จํานวนจังหวัดในรอบการเดินทาง) ผูม้ าเยีย่ มเยือนส่ วนใหญ่เพิ่งเดินทางมาท่องเที่ยว
ครั้ งแรก รองลงมาคือมาครั้งที่ สอง และสามตามลําดับ ส่ วนอันดับที่ สี่ คือมาเที่ ยวครั้งที่ มากกว่าครั้ งที่ 5
ส่ วนใหญ่ผมู ้ าเยีย่ มเยือนจะนิ ยมเดินทางมาพร้อมกัน 2 คน รองลงมาคือเดินทางมาพร้อมกันมากกว่า 5 คน
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และในอันดับที่สามและสี่ ที่คอนข้างใกล้เคียงกันคือ นิ ยมเดินทางมาเพียงลําพังและเดินทางมาพร้อมกัน 3
คน และที่เหมือนกันทุกจังหวัดคือ ผูม้ าเยี่ยมเยือนนิ ยมท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ เพียงจังหวัดเดียวมากที่สุด
รองลงมาคือเที่ยว 2 และ 3 จังหวัดตามลําดับ
- ที่พกั จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2551 นักท่องเที่ยวนิ ยามพักค้างคืนที่โรงแรมมาก
ที่ สุ ด รองมาคื อพัก บ้านญาติ ส่ วนปี พ.ศ. 2552 นัก ท่ องเที่ ยวนิ ยมพักที่ อุท ยานมากที่ สุด รองมาคือพัก ที่
โรงแรม
- แหล่งท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ผูม้ าเยีย่ มเยือนส่ วนใหญ่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว
เชิ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเป็ นอันดับต้นๆ ในจังหวัดพิษณุ โลก นิ ยมเที่ยวที่ วัดพระศรี มหาธาตุและ
พิพิธภัณฑ์มากที่สุด รองมาคือ นํ้าตกต่างๆ
2.2 ผูม้ าเยีย่ มเยือนที่เป็ นชาวต่างประเทศ
- ภูมิลาํ เนาของผูม้ าเยี่ยมเยือน จากสถิติการท่องเที่ยวพื้นที่ศึกษา พบว่า ภูมิลาํ เนา
ของผูม้ าเยีย่ มเยือนส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่เดินทางมาจากยุโรป รองลงมาคือเอเชีย และอเมริ กา ตามลําดับ
- คุณลักษณะของผูม้ าเยี่ยมเยือน (เพศ อายุ อาชี พและรายได้) ผูม้ าเยี่ยมเยือนเป็ น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 25-354 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง
35-44 ปี ส่ วนอาชีพของผูม้ าเยี่ยมเยือน ส่ วนใหญ่พบว่าเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้าง รองลงมาคือผูท้ ี่ประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว ส่ วนรายได้ของผูม้ าเยี่ยมเยือนโดยสรุ ปคือ ส่ วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 80,000 บาท รองลงมา
คือ มีรายได้ 50,000-64,999 บาท
- วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว ผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่เดินทางมาเพื่อ
ท่องเที่ยวหรื อพักผ่อน กว่าร้อยละ 90 รองลงมาคือมาทําธุระอื่นๆ และทําธุรกิจตามลําดับ
- พาหนะที่ ใช้ในการเดิ นทาง ส่ วนใหญ่เดิ นทางมาโดยรถส่ วนตัว ซึ่ งมีประมาณ
60% รองลงมาคือเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งมีประมาณ ๑๗ % และเดินทางโดยเครื่ องบินเป็ นอันดับสาม
- คุ ณ ลัก ษณะของการเดิ น ทางท่ องเที่ ยว (จํานวนครั้ งที่ เดิ น ทางมาในรอบ 1 ปี ,
จํานวนผูร้ ่ วมเดิ นทาง, จํานวนจังหวัดในรอบการเดิ นทาง) ผูม้ าเยี่ยมเยือนส่ วนใหญ่เพิ่งเดิ นทางครั้ งแรก
รองลงมาคือเดินทางมาเพียงลําพัง และอันดับสามเดินทางมาพร้อมกันมากกว่า 5 คน
- ที่พกั นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่นิยมพักโรงแรม รองลงมานิ ยมพักบ้านเพื่อนหรื อ
บ้านญาติ
- แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้า มาเที่ ย ว ผู ้ม าเยี่ ย มเยื อ นส่ ว นใหญ่ นิ ย มท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็ นอันดับต้นๆ คือ วัดพระศรี มหาธาตุ และนํ้าตก
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2.4 สิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
สิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาปริ มาณไม่มาก ความพร้อม
หรื อความสามารถในการรองรับส่ วนใหญ่กระจุกตัวอยูใ่ นจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้า
มาเยีย่ มเยือนมากที่สุดและเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว กรณี เช่น
- สถานที่พกั แรม ในพื้นที่ศึกษามีสถานที่พกั ค้างหลากหลายประเภท
ได้แก่ โรงแรมเกสท์เฮ้าส์ บังกะโล รี สอร์ ท โฮเต็ลและอื่นๆ พื้นที่ศึกษามีที่พกั แรมประเภทต่างๆ รวม 63
แห่ ง และมีที่พกั จํานวน 3,930 ห้อง
- ร้านค้า / ร้านอาหาร ในพื้นที่ศึกษาเป็ นภาคที่มีอาหารท้องถิ่นเป็ นที่
รู ้จกั ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประเทศพื้นบ้านใกล้เคียง เล่น ผักบุง้ ลอยฟ้ า
- สิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก พื้นที่ศึกษามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
ทําสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในพื้นที่ศึกษามีความหลากหลายโดยเฉพาะงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่หลาย
ท้องถิ่นและสื บสานกันมานาน ได้แก่ กล้วยตากบางกระทุ่ม หมี่ซวั่ แหนมและหมูยอสุ พตั รา
4. ความสํ าคัญเชิงศิลปวัฒนธรรม
จากรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในเรื่ องสิ ทธิและเสรี ภาพของชนชาวไทย
มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็ นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะหรื อวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่ วมในการจัดการ การบํารุ งรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และในเรื่ องหน้าที่ของชนชาวไทย ในมาตรา 69 บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร
เสี ยภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทกั ษ์ปกป้ อง และสื บสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
จากมาตรา 46 นี้เองที่เป็ นคําตอบให้เราทุกคนที่เป็ นคนไทย มีสิทธิในเรื่ องการอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟู
จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรื อวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและในขณะเดียวกันคน
ไทยทุกคนยังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิในเรื่ องของการสื บสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การที่เราจะอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูหรื อสื บสานนั้น เราจะต้องมาทําความรู ้จกั กับคําที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องวัฒนธรรม
ก่อนเช่นคําว่า จารี ตประเพณี คําว่า “จารี ต” หมายถึง อย่างเคย ตามเคย อย่างที่เคยถือมา เคยทํามา ธรรมเนียม
ประเพณี พจนานุกรม ( 2541: 77 ) ประเพณี หมายถึง แบบความเชื่อความคิด การกระทํา ค่านิยม ทัศนคติ
ศีลธรรม จารี ต ระเบียบแบบแผน และวิธีการกระทําสิ่ งต่างๆ ตลอดถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ
ที่กระทํากันมาแต่อดีตลักษณะสําคัญของประเพณี คือเป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิเชื่อถือมานานจนกลายเป็ นแบบอย่าง
ความคิดหรื อการกระทําที่ได้สืบต่อกันมาและยังมีอิทธิพลอยูใ่ นปัจจุบนั สุ พตั รา สุ ภาพ ( 2525 หน้า 136 )
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หรื อประเพณี คือความประพฤติของคนส่ วนรวมที่นบั ถือกันเป็ นธรรมเนียมหรื อเป็ นระเบียบแบบแผนและ
สื บต่อกันมาจนเป็ นพิมพ์เดียวกัน เสถียร โกเศศ (2500 หน้า 14 ) ส่ วนขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง
ความเชื่อถือในเรื่ องธรรมเนียมประเพณี นิทานปรําปรา สุ ภาษิตต่างๆ ที่มีอิทธิพลให้บุคคลปฏิบตั ิอยูใ่ น
สังคม ปทานุกรม ฉบับหลวง. (2524 หน้า 365) เมื่อนําคําสองคํามารวมกันได้คาํ ว่า จารี ตประเพณี หมายถึง
สิ่ งที่เป็ นองค์ความรู ้ท้ งั หลายของมนุษย์ที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจนเป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิของคนในสังคม
ปั จจุบนั สําหรับจังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มพื้นที่ ดังนี้
พืน้ ที่หลัก ที่มีระดับมาตรฐานของแหล่งศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ดีเยี่ยมและดีมาก คือ วัดพระศรี รัต
นมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)
พืน้ ทีร่ อง มีระดับมาตราของแหล่งศิลปวัฒนธรรมระดับดีจาํ นวน 9 แห่ ง คือ
ตาราง 26 แสดง แหล่ งศิลปวัฒนธรรม
ลําดับ
ชื่อสถานที่ / งานเทศกาล
1 แหล่งโบราณคดี(เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถํ้าผาท่าพล)
2 พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านจ่าทวี
3 วัดราชบูรณะ
4 ศาลสมเด็จพระนเรศวร
5 งานแข่งขันเรื อยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน
6 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดราษฎร์ศรัทธาราม)
7 วัดราชคีรีหิรัญยาราม(วัดเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว)
8 วัดวังทองวนาราม
9 วัดเสนาสน์

อําเภอ
เนินมะปราง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
บางกระทุ่ม
วังทอง
วังทอง
วัดโบสถ์
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พืน้ ทีเ่ สริม มีระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับปานกลางและตํ่า
ตาราง 27 แสดงระดับมาตรฐานของแหล่งท่ องเทีย่ วตั้งแต่ ระดับปานกลางและตํ่า
ลําดับ
ชื่อสถานที่
อําเภอ
1
พิพิธภัณฑ์ผา้ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมือง
2
วัดจุฬามณี
เมือง
3
วัดนางพญา
เมือง
4
พระบรมราชานุสาวรี ยเ์ จ้าพระยาจักรี
เมือง
5
เสาหลักเมืองพิษณุโลก
เมือง
6
วัดตาปะขาวหาย
เมือง
7
วัดอรัญญิก
เมือง
8
วัดโพธิญาณ
เมือง
9
แหล่งโบราณคดีอุทยานแห่งชาติน้ าํ ตกชาติตระการ
ชาติตระการ
10 วัดป่ าแดง
ชาติตระการ
11 วัดโคกผักหวาน
ชาติตระการ
12 วัดกลาง
นครไทย
13 เขาช้างล้วง(งานประเพณี ปักธงชัย)
นครไทย
14 วัดหัวร้อง
นครไทย
15 บ่อเกลือพันปี
นครไทย
16 วัดหน้าพระธาตุ
นครไทย
17 วัดโคกสลุด
บางกระทุ่ม
18 วัดสามเรื อน
บางกระทุ่ม
19 วัดบางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม
20 วัดห้วยแก้ว
บางกระทุ่ม
21 วัดไผ่ขอนํ้า
พรหมพิราม
22 วัดเขาสมอแครง
วังทอง
23 พิพิธภัณฑ์ชาวเขา(ม้ง)หมู่บา้ นห้วยนํ้าไทร
นครไทย
24 วัดเจดียย์ อดทอง
เมือง
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สรุปการพัฒนาและสถานะของจังหวัดพิษณุโลกในกระแสโลกาภิวตั น์
จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกยังต้อ งเผชิ ญ กับ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงของโลกในหลายด้านที่ สํ าคัญ ซึ่ งมี
ผลกระทบทั้งที่ เป็ นโอกาสและข้อจํากัดต่อการพัฒ นาประเทศเป็ นอย่างมากซึ่ งแนวโน้มของบริ บทการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญมี 5 บริ บท ดังนี้
1. การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลงในตลาดการเงินของโลก
ทําให้การเคลื่อนย้ายเงินทุน สิ นค้า และบริ การ รวมทั้งคนในระหว่างประเทศมีความคล่องตัวมาก
ขึ้น ประกอบกับ การก่ อตัวของศตวรรษแห่ งเอเชี ยที่ มีจีน และอิ น เดี ยเป็ นตัวจัก รสําคัญ ในการขับ เคลื่ อน
เศรษฐกิ จโลก ส่ งผลให้จงั หวัดพิษณุ โลกต้องดําเนิ นนโยบายการค้าในเชิ งรุ ก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการ
ผลักดันให้ผผู ้ ลิตในประเทศปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้บนฐานความรู ้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ
เป็ นไทย นอกจากนั้น ปั ญหาความไม่สมดุ ลทางเศรษฐกิ จของโลกที่ สะสมมานาน และการขยายตัวของ
กองทุนประกันความเสี่ ยงจะสร้างความผันผวนต่อระบบการเงินของโลกจึงมีความจําเป็ นต้องยกระดับการ
กํากับดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และการเตรี ยมความพร้อมต่อการผันผวนของค่าเงินและ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก
2. การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่ างก้ าวกระโดด
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ และนา
โนเทคโนโลยี สร้ างความเปลี่ ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิ จและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุ กคาม จึ ง
จําเป็ นต้องเตรี ยมพร้ อมให้ท ัน ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมี การ
บริ ห ารจัด การองค์ค วามรู ้ อ ย่างเป็ นระบบ ทั้งการพัฒ นาหรื อ สร้ างองค์ค วามรู ้ รวมถึ งการประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมมาผสมผสานร่ ว มกับ จุ ด แข็ง ในจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก อาทิ สร้ างความเชื่ อ มโยง
เทคโนโลยีกบั วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าและบริ การ มีการบริ หาร
จัดการลิขสิ ทธิ และสิ ทธิ บตั รและการคุม้ ครองทรั พย์สินทางปั ญญาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งแบ่งปั น
ผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมกับชุมชน
3. การเปลีย่ นแปลงด้ านสังคม
ปั จจุ บนั ประเทศที่ พฒ
ั นาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ นทั้งโอกาสและภัย
คุกคามต่อประเทศไทย จังหวัดพิษณุ โลกจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ และการ
ให้บริ การด้านอาหารสุ ขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะ
ยาวของผูส้ ู งอายุ จึงนับเป็ นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนํามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ งจะ
เป็ นสิ น ทรั พ ย์ท างปั ญ ญาที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ได้ แต่ ใ นอี ก ด้านก็ จ ะเป็ นภัย คุ ก คามในเรื่ อ งการ
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เคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ ประเทศที่มีผลตอบแทนสู งกว่า ขณะเดียวกัน การแพร่ ขยายของ
ข้อมูล ข่าวสารที่ไร้พรมแดนทําให้การดูแลและป้ องกันเด็กและวัยรุ่ นจากค่านิ ยมที่ไม่พึงประสงค์เป็ นไป
อย่างลําบากมากขึ้น ตลอดจนปั ญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุ กรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพ
ติดในหลากหลายรู ปแบบ
4. การเปลีย่ นแปลงด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จํานวนประชากรในโลกที่มากขึ้น ได้สร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ
โลกให้เสื่ อมโทรมลง ส่ งผลกระทบต่ อ ความแปรปรวนของสภาพภู มิอ ากาศ และการเกิ ด ภัยธรรมชาติ
บ่อยครั้งขึ้น รวมทั้งการเกิดและแพร่ เชื้อโรคที่มีรหัสพันธุ กรรมใหม่ๆ นอกจากนั้น การกีดกันทางการค้าที่
เชื่ อมโยงกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมก็มีมากขึ้น จังหวัดพิษณุ โลกจึงต้องยกระดับ
มาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนกว่าเดิม โดยปกป้ องฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยัง่ ยืนของ
ระบบนิ เวศน์ ด้ว ยการพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด ภายใต้
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม และปรั บ รู ป แบบการผลิ ต สิ น ค้าและบริ ก ารที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ งแวดล้อ มมากขึ้ น
ขณะเดียวกันต้องเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับความต้องการใช้
พลังงานในประเทศ
5. การเคลือ่ นย้ ายของคนอย่ างเสรี
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่ งและกระแสโลกาภิวตั น์ส่งผลให้มีการเดินทางทั้งเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการทําธุรกิจในที่ต่างๆทัว่ โลกมากขึ้น รวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจฐาน ความรู ้ ทําให้ประเทศ
ต่างๆตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่มีองค์ความรู ้สูงต่อขีดความ สามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในขณะที่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจมุ่งสู่ การส่ งเสริ มให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
และผูป้ ระกอบการเพื่อไปทํางานในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องคํานึ งถึงมาตรการ
ทั้งด้านการส่ งเสริ มคนไปทํางานต่างประเทศ การดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศ และมาตรการ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะปั ญหาที่จะมีผลกระทบต่อความมัน่ คงของคนในเชิ งสุ ขภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแนวทาง สํ าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
จากการวิเคราะห์ ถึงวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ รวมทั้งโครงการ ต่าง ๆ ของจังหวัดพิ ษณุ โลก
ผูว้ ิจยั เห็นว่า วัฒนธรรมของชุมชนที่มีตามแต่โบราณ มีวิวฒั นาการ และพัฒนา ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดล้อม ไม่ใช่เป็ นเพียงสิ่ งที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาเท่านั้น แต่ยงั ผสมผสานกับกระแสโลกาภิวตั น์ อันเกิด
จากเทคโนโลยีโลกไร้พรมแดน ซึ่ งควรตระหนักและให้ความสําคัญ ในการอนุรักษ์ไว้ให้กบั อนุ ชนรุ่ นต่อไป
ได้คงความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ผูว้ ิจยั เห็นว่า วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็ นแบบแผนและเป็ นเครื่ องกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์
ในแต่ละสังคมที่บ่งออกถึงความเจริ ญและความเสื่ อม ตลอดจนวิวฒั นาการความเป็ นมา และการดํารงอยูข่ อง
สังคม สังคมและวัฒนธรรมจึงเป็ นของคู่กนั วัฒนธรรมไทยมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างชาติ โดยเรารับ
เอาวัฒนธรรมที่ดีของชาติอื่นมาดัดแปลงให้เข้ากับความเชื่ อแบบไทยๆ จนเป็ นวัฒนธรรมที่มีลกั ษณะแบบ
ของเราเอง ที่แตกต่างกับชาติอื่นๆ โดยในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้พยายามส่ งเสริ มและรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม
เหล่านี้ตลอดมา และควรส่ งเสริ มการพัฒนาในการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างยิง่
ผูว้ ิจยั นําข้อเสนอแนะโดยวิธีเสวนาโต๊ะกลม และจากการศึ ก ษาภาคสนาม สร้ างเป็ นรู ป แบบ
กระบวนการมี ส่วนร่ วมของระดมความคิดเห็ น การอนุ รักษ์ และฟื้ นฟู ศิลปวัฒ นธรรม อันจะนําไปสู่ การ
พัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
“ พิษณุโลก : เมืองบริ การสี่ แยกอินโดจีน ”
พันธกิจหลักของจังหวัดพิษณุโลก
พัฒนาพิษณุโลกเป็ นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความปลอดภัย ประชาชนมี
ความสุ ข มีจิตวิญญาณวัฒนธรรมไทยและค่านิยมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชีวติ อยูท่ ่างกลาง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม ปราศจากมลภาวะ สาธารณูปโภคและสาธารณปการครับครัน เป็ น
เมืองแห่ งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองแห่งทรัพย์สินทางปัญญาและสังคมแห่งความรู ้ และเป็ นศูนย์กลาง
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
จากวิ สั ย ทัศ น์ “ พิ ษ ณุ โ ลก : เมื อ งบริ ก ารสี่ แ ยกอิ น โดจี น ” และ พัน ธกิ จ หลัก ของจัง หวัด
พิ ษ ณุ โลกจะเห็ น ได้ว่าการพัฒ นาจังหวัด พิ ษ ณุ โลก ที่ มี พ้ื น ที่ ที่ มี ความโดดเด่ น ในแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ เป็ น
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ได้แก่ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระราชวังจันทน์ ชุมชน
ชาวแพ โบราณสถาน โบราณวัตถุต่าง ๆ ดังนั้นวิสัยทัศน์และพันธกิจ จึงมุ่งไปที่การสร้างคนให้เป็ นผูม้ ีชีวิต
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ที่ดีงาม โดยการสร้างกระบวนการต่าง ๆ ที่จะให้คนมีความรู ้ ความชํานาญในวิชาชี พต่าง ๆ จนสามารถ
ดําเนิ นชี วิตได้อย่างเหมาะสม สามารถนําไปใช้ในทางสร้างสรรค์และเกื้ อกูลแก่สังคม ดังนั้นการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ เชิ งวัฒ นธรรมของจังหวัดพิ ษณุ โลก จึ งมี ความสําคัญในการนําไปใช้ในการดําเนิ น ชี วิตและ
บําเพ็ญกิจกรรมแก่สังคมและชุมชน เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พฒั นาตนเองในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพของตนให้บรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของประเทศ คือ การอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบและ
สันติสุข
วัฒ นธรรมเป็ นรากฐานที่ สําคัญ ของการดํารงอยู่และการพัฒนาประเทศชาติ จะก้าวหน้าและมี
เสถี ย รภาพเพี ย งใด ก็ จ ะต้ อ งพั ฒ นาในบนรากฐานของการคํา นึ งถึ ง ศัก ยภาพและการดํา รงอยู่ ข อง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ดว้ ยสาเหตุ
1. การพัฒ นาที่ ป ราศจากความเข้าใจวัฒ นธรรมของตนเอง จะทําให้เราขาดความภู มิใจ ขาด
กําลังใจ ขาดความเชื่ อมัน่ ในกระบวนการพัฒ นาเรื่ องต่าง ๆ เหมื อนกัน ดังที่ พัชริ น ทร์ สิ รสุ น ทร (17
ธันวาคม 2551) กล่าวว่า “...เป็ นวิสัยของมนุ ษย์ที่ใคร่ จะรู ้ตนคือใคร มาจากไหนเสี ยก่อน จึงจะตั้งหลักมัน่
เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ ใจ เราต้องเข้าใจอดีตเสี ยก่อน แล้วจึงจะสามารถรับมือกับปั จจุบนั และวางหลัก
สร้างอนาคตอย่างมัน่ คง...”
2. การพัฒนามิ ใช่ เพียงสนใจถึงความเติบโตของเศรษฐกิ จเท่ านั้น แต่ตอ้ งคํานึ งถึง การเกาะ
เกี่ ยวกัน อย่างแน่ นแฟ้ นของสังคม คุ ณ ภาพชี วิตที่ ดีของประชาชน ความสมดุ ลของ สิ่ งแวดล้อม การ
พัฒนาจะไม่บงั เกิดผลเลย ถ้าไม่พฒั นาไปบนความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของตนเอง ดังจะเห็ นว่า เราจะพบ
ปั ญหาที่ประเทศที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่กลับมีปัญหาความล่มสลายของชุมชน ความแตกต่างของ
คนในสังคมมีมากขึ้น ปั ญหาสังคมทวีความรุ นแรงมากขึ้น ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมทับถมมากขึ้น เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2555) จะเห็นว่า
เป็ นแผนปฏิรูปสังคม โดยเอาคนและสังคมเป็ นตัวตั้ง ใช้ความมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายในสังคมเป็ นเครื่ องมือ
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายขั้นสุ ดท้าย คือพัฒนาให้คนไทยทุกคน เป็ นคนเก่ง คนดี คนมีความสุ ข สามารถก้าวทัน
โลกที่ กาํ ลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จึ งเห็ นได้ว่า การพัฒ นาที่ ทา้ ทายต่อการอยู่รอดของเศรษฐกิ จและ
สังคมไทยในอนาคต คือการพัฒนาคน เพราะคนเป็ นปั จจัยชี้วดั ความสําเร็ จของการพัฒนาทุกเรื่ อง จึงเน้น
ความเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา และเป็ นการพัฒนาแบบองค์รวม คือหน่ วยงานทุกองค์กรจะต้องร่ วมมือ
กัน และอย่างต่ อเนื่ อง แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2555) ยังคงให้
ความสําคัญเป็ นอันดับสู งต่อการพัฒนาคุณ ภาพคน และกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อความเข้มแข็งทางปั ญญา
วัฒนธรรมและสังคมตลอดจนมุ่งส่ งเสริ มความมีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายให้เกิ ดเครื อข่ายเชื่ อมโยงของชุมชน เพื่อ
นําไปสู่ การพัฒนาประเทศชาติต่อไป
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ตาราง 28 แสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดพิษณุโลก
วิสัยทัศน์ จังหวัดพิษณุโลก “ พิษณุโลก : เมืองบริการสี่ แยกอินโดจีน ”
ยุทธศาสตร์
1.ขยายระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ภูมิศาสตร์
และการจราจร

แนวทางการพัฒนา
1.1 ขยายระบบการจัดการและนํ้าเสี ย
1.2 การพัฒนาที่ดินสาธารณะให้เป็ นพื้นที่สีเขียวและมีภมู ิทศั น์
สวยงาม
1.3 งานพัฒนาตลาดสดพร้อมทั้งเร่ งรัดการพัฒนาการจัดการขยะ
1.4 พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและผังเมือง
1.5 แก้ไขปัญหาระบบจราจร
2. ยกระดับการให้บริ การสาธารณะหลักประกัน 2.1 การให้บริ การด้านสาธารณูปการ และระบบหลักประกัน
สุ ขภาพ
สุ ขภาพและการบริ การ
2.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
2.3 เสริ มสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุ ข
2.4 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
3. ขยายแหล่งการเรี ยนรู ้ยกระดับคุณภาพ
3.1 ขยายแหล่งการเรี ยนรู้ และยกระดับ คุ ณภาพการศึ กษาให้ได้
การศึกษานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มาตรฐาน
3.2 สร้างจิ ตสํานึ กการดําเนิ นชี วิตควบคู่กบั การปลูกฝั งคุณธรรม
จริ ยธรรม
3.3 การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 ยกระดับฝี มือแรงงานสู่การมีรายได้ที่เพียงพอ
4. ส่ ง เสริ มและอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม และ 4.1 ส่ งเสริ มและสื บสานการอนุรักษ์สถาบันศาสนา
ป ระเพ ณี ส ร้ า งจิ ต สํ า นึ กตามแน วปรั ช ญ า ศิลปวัฒนธรรมและจารี ตประเพณี
4.2 สร้างสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรี ยนรู้ตามเอกลักษณ์ความเป็ น
เศรษฐกิจพอเพียง
ไทยและท้องถิ่น
4.3 ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสํานึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. ขยายการพัฒนาทุนทางสังคมการสร้างอาชี พ 5.1 แผนงานขยายการพัฒนาทุนทางสังคม
และสวัสดิการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
5.2 ขยายสังคมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตภายใต้การมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
5.3 แผนงานจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพในชุมชนที่พ่ ึงพา
ตนเองไดและมีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์
6. พัฒนาระบบการบริ กหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากรและระบบเพื่อ
การบริ หารที่ดี

แนวทางการพัฒนา
5.4 เสริ มสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นในครอบครัวและชุมชน
6.1 พัฒนาการบริ หารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 พัฒนารู ปแบบการดําเนินงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมด้วย
ความโปร่ งใสและสอดคล้องกับการดําเนินงาน
6.3 พัฒนาระบบการปฏิบตั ิงาน

จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดพิษณุ โลก ผูว้ ิจยั จึงได้
สังเคราะห์วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ งานและโครงการ เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมในการพัฒนา
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างรู ปแบบ ดังนี้
ขั้นตอนการสร้ างยุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดพิษณุโลก
คณะผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เอาผลของการวิเคราะห์วิสัยทัศน์และนโยบายของการพัฒนาจังหวัดพิษณุ โลก
เป็ นเมื องศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิในจังหวัดพิษณุ โลก ดังนั้น
คณะผูว้ ิจยั จึ งได้นําเอาผลของการวิเคราะห์ วิสัยทัศน์และนโยบายของเทศบาลนครพิษณุ โลก ในด้านการ
ส่ งเสริ มศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุณ วุฒิ และ
ปฏิบตั ิงานวิชาการด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งนําผูท้ รงคุณวุฒิเข้าไปประชุมกับภาคีที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนิ นงานด้านวัฒนธรรมภายในพื้นที่เป้ าหมาย ประกอบด้วย รองศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรี นครพิษณุ โลก นางสาวจันทร์ ศรี ภกั ดีวงศ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิเศษ
ด้านการศึกษาเทศบาลนครพิษณุ โลก นางสุ วิมล เกตุศรี สุรินท์ นักบริ หารงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุ โลก
นางสุ ม ณฑา ดี บ ้านคลอง วัฒ นธรรมอําเภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก นางบุ ญ ราศรี ตั้งศรี ว งศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครพิษณุ โลก นายจรู ญ ทองสนิ ท ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเมือง นายสุ นิพล ดีบา้ น
คลอง ประธานสภาวัฒนธรรมชุ มชนวัดจันทร์ ตะวันออก และ ด.ต.ธนิ ต ชาญเดช ประธานสภาวัฒนธรรม
ชุมชนร่ วมใจไมตรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สํานักงานเทศบาลนครพิษณุ โลก
พร้อมทั้งนําผูท้ รงคุณวุฒิเข้าไปประชุมกับภาคีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านวัฒนธรรม โดยวิธีเสวนากลุ่ม
เพื่อยืนยันวิสยั ทัศน์และนโยบายด้านการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกในมิติทางวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่ วม
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแสดงในรู ปของตารางต่อไปนี้
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ภาพ 5 แสดงการเสวนากลุ่มเพือ่ วิสัยทัศน์ และนโยบายด้ านการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก

หลักการ
การกําหนดวิสัยทัศน์และนโยบายต้องเกิดจากคณะกรรมการกําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัด
พิษณุ โลกในมิ ติทางวัฒ นธรรม รวมทั้งข้อมูลภายในบริ บทต่าง ๆ ของชุ มชน ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั เรี ยกว่า
นโยบายเชิงบริ หาร ซึ่งสามารถกําหนดในรู ปของตารางได้ดงั นี้
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ตาราง 25 แสดงนโยบายเชิงบริ หารของจังหวัดพิษณุโลก
คณะกรรมการบริ หารทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด

ผูส้ ร้างสรรค์

รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด

ผูน้ าํ ชุมชน

หัวหน้าส่ วนราชการ

นักวิชาการ

นายกเทศมนตรี นครพิษณุโลก

ผูน้ าํ ทางศาสนา
ตัวแทนชุมชน

นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นายกเทศมนตรี ตาํ บล
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
การมีส่วนร่ วม

ข้อมูลของจังหวัด
/ชุมชน

วิสัยทัศน์และนโยบาย
ของจังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกในมิติ
ทางวัฒนธรรม

ภาพ 6 แสดงนโยบายเชิงบริ หารของจังหวัดพิษณุโลก
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ผลจากการวิจยั พบว่า วิสยั ทัศน์และนโยบายของการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกในมิติทางวัฒนธรรม
มีดงั นี้
วิสัยทัศน์
พัฒนาจังหวัดพิษณุโลก : เป็ นเมืองที่งดงามด้วยศิลปวัฒนธรรม แหล่งภูมิปัญญาแห่ งการเรี ยนรู ้ ประชาชนมี
ความสุ ข
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ขยายระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ภูมศิ าสตร์ และการจราจร
เร่ งขยายระบบการจัดการขยะและนํ้าเสี ยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก เร่ งการใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะให้เป็ นพื้นที่สีเขียว มีภูมิทศั น์สวยงาม พร้อมทั้งเร่ งการ
พัฒนาการจัดการขยะและการรักษาความสะอาดของตลาด จัดระเบียบผูป้ ระกอบการให้ครอบคลุมทุกแห่ง
รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนเร่ งรัดหามาตรการแก้ไขปัญหาอัน
เนื่องมาจากทางรถไฟที่ส่งผลกระทบถึงระบบการจราจร
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับการให้ บริการสาธารณะหลักประกันสุ ขภาพและการบริการ
เร่ งยกระดับการให้บริ การสาธารณะด้านสาธารณู ปโภค สาธารณูปการ ระบบหลักประกัน
สุ ภาพ โดนเน้น การบริ การเชิ งรุ ก การเสริ มสร้ างสุ ขภาพของประชาชนทั้งทางด้านร่ างกายและจิ ตใจให้
สมบูรณ์แข็งแรง ดําเนิ นการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับรู ้และมีส่วนร่ วมในการ
ยกระดับ การให้ บ ริ ก ารเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ ง ของการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานด้า น
สาธารณสุ ขในพื้นที่เพื่อเสริ มศักยภาพการบริ กาให้ครอบคลุมทัว่ ถึง

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ขยายแหล่ งการเรี ยนรู้ ยกระดับคุณภาพการศึ กษานวัตกรรมและทรั พย์ สินทาง
ปัญญา
เร่ งขยายเหล่าการเยนรู ้ให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพาการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน และปลู ก จิ ตสํานึ ก ด้ายคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม พร้ อมทั้งพัฒ นาองค์ความรู ้ และต่ อยอดภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่ การสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
รวมทั้งการยกระดับฝี มือแรงงานสู่การมีรายได้ที่เพียงพอ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ ม และอนุ รัก ษ์ ศิ ลปวัฒ นธรรม และประเพณี สร้ างจิ ต สํ านึ ก ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เร่ งสื บสาน ส่ งเสริ มและอนุ รักษ์สถาบันศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญ ญาท้องถิ่ น เพื่ อให้เกิ ดสังคมภู มิปัญ ญาแห่ งการเรี ยนรู ้ ตามเอกลัก ษณ์ ความเป็ นไทยและท้องถิ่ น เร่ ง
ปลูกฝั งค่านิ ยม สร้างจิตสํานึ กตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง พัฒนาระบบและบุคลากรเพื่อบริ หารจัดการ
สถานที่ สํ า คัญ ประวัติ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย โดยเร่ ง รั ด การศึ ก ษาและวิ จ ัย ประวัติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเร่ งรัดการพัฒนาการนําเสนิ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมไทยให้มี
คุณค่าเพียงพอต่อการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว รวมทั้งเร่ งประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ขยายการพัฒ นาทุ นทางสั งคมการสร้ างอาชี พ และสวัสดิการให้ ชุมชนมีความ
เข้ มแข็ง
เร่ งขยายการพัฒนาทุนทางสังคม การเฝ้ าระวังและป้ องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
อย่างมี ประสาทธิ ภาพ ขยายสังคมการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต โดยการพัฒนาความรู ้ จริ ยธรรม สร้ างจิ ตสํานึ ก
สาธารณะและลดความขัดแย้งภายใต้การมีส่วนร่ วมในชุมชน สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัว
อบอุ่น รวมทั้งการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้พ่ ึงพาตนเองได้ มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดํารงคุณค่าที่ของของวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาองค์ความรู ้และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบการบริ กหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร
และระบบเพือ่ การบริหารทีด่ ี
เร่ งรัดพัฒนาระบบการริ หารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมมาภิ บาล มีการดําเนิ นงาน
ภายใต้โยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่ วม ความโปร่ งใสและรับผิดชอบต่อสาธารณะ การกระจายอํานาจ
การตัดสิ นใจให้เกิดความสะดวกคล่องตัว มีการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความคุม้ ค่าใน
ภารกิจ ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการ
ดําเนิ น งาน พัฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารที่ ถูก ต้อ งและมี มาตรฐานสามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชนไดอย่างแท้จริ ง
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้นาํ เอาผูท้ รงคุณวุฒิในจังหวัดพิษณุโลก กับภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านการส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม ในการเสวนาโต๊ะกลม โดยการสังเคราะห์ท้ งั ทางด้านวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการต่าง ๆ
ในอันที่จะพัฒนาความเป็ นเมืองวัฒนธรรมที่งดงามภายใต้การมีส่วนร่ วมสรุ ปเป็ นนโยบายได้ดงั นี้
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นโยบายด้ านการส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. ด้ านการศึกษาการศึกษาให้ มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
1.1 ส่ ง เสริ มเด็ ก เยาวชน ประชาชน และผู ้ด้อ ยโอกาสให้ ไ ด้รั บ การศึ ก ษาทางด้า น
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อ
สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
1.2 การพัฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพและระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ มาตรฐานสากล
1.3 เพิ่ มศักยภาพและพัฒ นาบุ คลากรทางด้านศิ ลปวัฒ นธรรม ประเพณี และภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น
1.4 ควรให้ชุมชนเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านศิ ลปวัฒ นธรรม ประเพณี และภูมิปัญ ญาท้องถิ่ น
ของจังหวัด พิ ษ ณุ โ ลกในรู ป แบบของพิ พิ ธภัณ ฑ์ หอศิ ล ป์ ที่ มี ชี วิ ต และเป็ นแหล่ ง เผยแพร่ รากฐานที่ เป็ น
ศิลปวัฒนธรรม
1.5 สถาบันการศึกษาและจังหวัดพิษณุ โลกควรมีการร่ วมมือกันในการพัฒนาองค์ความรู ้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.7 จังหวัดพิษณุโลกควรเป็ นแหล่งกระบวนการวิจยั ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสถาบันการศึกษาควรเป็ นแหล่งองค์ความรู ้ เพื่อปฏิสัมพันธ์การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและ
กัน
2. ด้ านพัฒนาและปรับปรุ งภูมทิ ศั น์ ให้ สวยงามและส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว
2.1 พัฒนาและปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้สวยงามด้วยศิลปกรรมร่ วมสมัย
2.2 พัฒนาเสริ มสร้างเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นด้วยศิลปกรรมร่ วมสมัย
2.3 เร่ งพัฒนา บูรณะ ฟื้ นฟูมรดกและสิ นทรัพย์ทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก
2.4 ส่ งเสริ มกระบวนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้ชุมชนในท้องถิ่น
2.5 ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอันเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.6 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางผลงานเกี่ ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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3. ด้ านพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและการบริการวิชาการ
3.1 จั ง หวัด พิ ษ ณุ โลกควรเปิ ดให้ ชุ ม ชนเข้ า มาเรี ยนรู ้ องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดพิษณุ โลกในรู ปแบบของนิ ทรรศการ สาธิ ต และ
สัมมนาวิชาการ
3.2 จังหวัดพิษณุ โลกควรเปิ ดให้ภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาร่ วมกิจกรรมภายในจังหวัด เช่น นิ ทรรศการเกี่ ยวกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การแสดงดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ และตลาดนัดวัฒนธรรมย้อนยุค เป็ นต้น
4. ด้ านรักษาและสื บสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่ งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
4.1 จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกควรยกย่อ งครู แ ผ่น ดิ น ศิ ล ปิ น และปราชญ์ พ้ื น บ้า น เพื่ อ ให้ เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาครู แผ่นดิน ศิลปิ น และปราชญ์พ้นื บ้านพื้นบ้านให้พฒั นาสื บไป
4.2 จังหวัดพิษณุ โลกควรนําศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเผยแพร่ ในรู ปของ
นิทรรศการที่หอศิลป์ และเพื่อเผยแพร่ ออกสู่ สาธารณชน
4.3 จังหวัดพิษณุโลกควรส่ งเสริ มงานด้านศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
4.4 จังหวัดพิษณุ โลกควรส่ งเสริ มและพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5. ด้ านการบริหารราชการท้ องถิ่นให้ เป็ นไปตามหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
5.1 พัฒนาการบริ หารโดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
5.2 ผลิตสื่ อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนให้มีความ
หลากหลายและครอบคลุมงานของจังหวัด
5.3 ให้ความรู ้และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จังหวัดพิษณุ โลกต้องพัฒนาไปสู่ การเป็ นจังหวัดที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล ด้วยการ
ให้ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ การปฏิบตั ิภารกิ จด้านการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ต้องเป็ นการ
ผสมผสานกับภารกิจด้านอื่น ๆ อันได้แก่ ด้านการศึกษาการศึกษาให้มีคุณภาพและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ด้าน
พัฒนาและปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้สวยงามและส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริ การวิชาการ ด้านรักษาและสื บสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการ
บริ หารราชการท้องถิ่นให้เป็ นไปตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี รวมทั้งการสร้างเครื อข่ายในรู ปแบบต่าง ๆ
เพื่อสร้างการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็ นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยให้มีความเข็มแข็งและพึ่งตนเอง
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ได้ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน
และสังคม ทั้งทางด้านองค์ความรู ้ สติปัญญา จริ ยธรรมรวมทั้งการปฏิบตั ิตนอยูใ่ นสังคมอย่างสันติสุข
การจัดองค์ กรของจังหวัดพิษณุโลกในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม
การจัดองค์กรของจังหวัดพิษณุ โลกในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ เชิ งวัฒนธรรม ในงานวิจยั นี้
หมายถึงจังหวัดพิษณุ โลกในเชิงรุ ก ผูว้ ิจยั พิจารณาจาก SWOT Analysis เพื่อให้เห็นจุดแข็ง (Strong Point)
จุดอ่อน (Weak Point) โอกาส (Opportunity) และข้อจํากัด (Threats) ของการพัฒนาจังหวัดพิษณุ โลกใน
มิ ติ ท างวัฒ นธรรม จากการศึ ก ษา SWOT และข้อ มู ล จากการศึ ก ษาวิ สั ย ทัศ น์ และนโยบายของจังหวัด
พิษณุ โลก โดยเน้นการมีส่วนร่ วมระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจยั ครั้งนี้ พบว่าการจัด
องค์กรของจังหวัดพิษณุโลก สามารถเสนอในรู ปตารางโดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
การปฏิบตั ิการเชิงบริหาร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด

หัวหน้าส่ วน
ราชการ

นายกเทศมนตรี
นครพิษณุโลก

นายกองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด

นายกเทศมนตรี
ตําบล

ภาพ 7 แสดงกลุ่มบริ หารและกําหนดนโยบาย
บทบาทและหน้ าที่
- การกําหนดวิสยั ทัศน์และนโยบายทางด้านวัฒนธรรม
- การกําหนดกลยุทธ์ทางด้านวัฒนธรรม
- การกําหนดแผนปฏิบตั ิงานทางด้านวัฒนธรรม
- การกําหนดคณะกรรมการดําเนินงานทางด้านวัฒนธรรม
- การกํากับ ติดตาม และประเมินผล

นายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล
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การปฏิบตั ิการเชิงกํากับ และดูแล
หัวหน้าส่ วนราชการ
รองหัวหน้าส่ วนราชการ

หัวหน้าสถาบันฯ

หัวหน้าศูนย์ฯ

หัวหน้าสํานักฯ

ภาพ 8 แสดงกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิชาการทางด้ านวัฒนธรรม
บทบาทและหน้ าที่
1. กําหนดคณะกรรมการดําเนินงานทางด้านวัฒนธรรม
2. กําหนดแผนปฏิบตั ิงานและภารกิจทางด้านวัฒนธรรม
3. กําหนดงานและโครงการทางด้านวัฒนธรรม
4. การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบตั ิการเชิงการดําเนินงาน
หัวหน้าส่ วนราชการ
ผูก้ าํ กับดูแล
หัวหน้าโครงการ
ภาพ 9 แสดงหัวหน้ าโครงการทางด้ านวัฒนธรรม
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บทบาทและหน้ าที่
1. กําหนดแผนปฏิบตั ิการตามวิสยั ทัศน์และนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก
2. กําหนดคณะกรรมการดําเนินงานร่ วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม
3. กําหนดแผนงานและโครงการทางด้านวัฒนธรรม
4. กําหนดการปฏิบตั ิงานและภารกิจทางด้านวัฒนธรรม
5. กําหนดการประชาสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม
6. ปฏิบตั ิตามงานและโครงการทางด้านวัฒนธรรม
7. การกํากับ ติดตามผล และประเมินผล
กระบวนการดําเนินการทางด้ านภารกิจด้ านวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
จากการวิจยั เรื่ องการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ มี
กระบวนการดําเนินงานในภารกิจดังต่อไปนี้
1. นโยบายเชิงบริ หาร
คณะกรรมการกําหนดนโยบาย
การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดพิษณุโลก
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ของจังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลทางด้าน
สภาพแวดล้อม

ข้อมูลทางด้าน
แหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลทางด้าน
ประวัติศาสตร์

ข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคม

วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ 10 แสดงนโยบายเชิงบริ หาร

ข้อมูลทางด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
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กระบวนการดําเนิ นการการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิ งวัฒนธรรม ของจังหวัดพิษณุ โลก โดยเริ่ มจาก
นโยบายเชิ งบริ หารซึ่ งประกอบด้วย คณะกรรมการกําหนดนโยบายภารกิจของจังหวัดพิษณุ โลก ในการ
พัฒ นางานด้า นวัฒ นธรรม โดยมี ผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด รองผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
นายกเทศมนตรี นครพิษณุ โลก นายกองค์การส่ วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ตาํ บล และนายกองค์การส่ วน
ตําบล กําหนดนโยบายเชิ งบริ ห ารโดยเน้น การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่างจังหวัด พิ ษ ณุ โ ลกกับ ภาคี ที่ เกี่ ยวข้อ ง
ทางด้านวัฒนธรรม นําวิสยั ทัศน์และนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้ง ข้อมูลของชุมชนในการกําหนด
วิสยั ทัศน์และนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกในมิติทางวัฒนธรรมเสนอต่อสภาจังหวัดพิษณุโลก
2. แผนปฏิบตั ิการ
คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เชิง
วัฒนธรรม ของจังหวัดพิษณุโลก
วิสยั ทัศน์และนโยบายการพัฒนาจังหวัด
พิษณุโลกในมิติทางวัฒนธรรม

รู ปแบบของการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
ในมิติทางวัฒนธรรม
ภาพ 11 แสดงแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบตั ิการ เป็ นขั้นตอนที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ เขิงวัฒนธรรม
ของจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก ประกอบด้ว ยการกํา หนดวิ สั ย ทัศ น์ แ ละนโยบายของจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกให้ กับ
คณะกรรมการพัฒนารู ปแบบภารกิจของจังหวัดพิษณุ โลกในมิติทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผูว้ ่าราชการ
จังหวัด รองผูว้ ่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่ วนราชการ นายกเทศมนตรี นครพิษณุ โลก นายกองค์การส่ วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี ตาํ บล และนายกองค์ก ารส่ ว นตําบล ร่ วมกับ ผูแ้ ทนชุ ม ชนทางด้านวัฒ นธรรม
กําหนดแผนปฏิบตั ิการในภารกิจของจังหวัดพิษณุ โลกในการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
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พิษณุ โลกในด้านการศึกษาการศึกษาให้มีคุณภาพและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ด้านพัฒนาและปรับปรุ งภูมิทศั น์
ให้สวยงามและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริ การวิชาการ
ด้านรักษาและสื บสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการบริ หารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็ นไปตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี กําหนดเป็ นรู ปแบบการพัฒนาในมิติทางวัฒนธรรม โดย
เน้นการมีส่วนร่ วมจังหวัดพิษณุโลกกับภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม
3. การปฏิบตั ิการ
การปฏิบตั ิการระหว่างจังหวัด
กับภาคีที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ของภาคีทางด้าน
วัฒนธรรม

การมีส่วนร่ วมระหว่าง
จังหวัดพิษณุโลกกับภาคีที่
เกี่ยวข้องทางด้าน
วัฒนธรรม

กลยุทธ์ของจังหวัด
พิษณุโลก

งานและโครงการทางด้านวัฒนธรรม

ภาพ 12 แสดงการปฏิบตั กิ าร
การปฏิ บ ัติ ก าร เป็ นขั้น ตอนที่ จ ัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกร่ ว มกับ ภาคี ที่ เกี่ ย วข้อ งทางด้านวัฒ นธรรม
กําหนดการมีส่วนร่ วม ซึ่ งประกอบด้วย การมีส่วนร่ วมในการริ เริ่ มและร่ วมมือแสดงความคิดเห็ น การมี
ส่ ว นร่ วมในขั้น วางแผน การมี ส่ ว นร่ ว มในขั้น ดําเนิ น โครงการ และการมี ส่ ว นร่ วมในขั้น ประเมิ น ผล
โครงการ โดยศึกษาจากกลยุทธ์ของจังหวัดพิษณุโลก และกลยุทธ์ของชุมชน กําหนดเป็ นงานและโครงการ
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4. การประเมินผล
คณะกรรมการประเมินผล

คณะกรรมการของจังหวัด

คณะกรรมการของภาคี

หัวหน้าโครงการ

ตัวแทนชุมชน

งานและโครงการ
ชี้แนะและพัฒนาเกณฑ์ช้ ีวดั
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ภาพ 13 แสดงการประเมินผล
ขั้น ประเมิ น ผล เป็ นขั้น ที่ จ ัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกและชุ ม ชนตั้ง คณะกรรมการประเมิ น ผลงานและ
โครงการการพัฒนาจังหวัดพิษณุ โลกในมิติทางวัฒนธรรม จะประกอบไปด้วย คณะกรรมการประเมินผล
คณะกรรมการของจังหวัด หัวหน้าโครงการ คณะกรรมการของภาคี และตัว แทนชุ ม ชนร่ ว มกับ ภาคี ที่
เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม ประเมินผลงานและโครงการ ในการชี้แนะและพัฒนาเกณฑ์ช้ ีวดั ทั้งนี้ โดยยึด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายเป็ นสําคัญ

การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดพิษณุโลกในมิติทางวัฒนธรรม
การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของหวัดพิษณุโลกในมิติทางวัฒนธรรม ในผลงานวิจยั ครั้งนี้ เกิด
จากการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ างจังหวัด พิ ษ ณุ โ ลกกับ ภาคี ที่ เกี่ ย วข้อ งด้านวัฒ นธรรม โดยวิ ธี ส นทนากลุ่ ม
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วิเคราะห์ โต๊ะกลม และวิพากษ์วิจารณ์ ผลงานวิจยั กําหนดเป็ นนโยบาย กลยุทธ์ งานและโครงการของ
จังหวัดพิษณุโลกในมิติทางวัฒนธรรม เสนอในรู ปของตารางดังต่อไปนี้
ตาราง 29 แสดงรูปแบบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัดพิษณุโลก
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
โครงการ
1. ขยายระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม ภูมิศาสตร์และ
การจราจร

1. ขยายระบบการจัดการและนํ้าเสี ย 1. ฟื้ นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมคลองกระเปา

2. การพัฒนาที่ดินสาธารณะให้เป็ น 1. ก่อสร้างสถาปัตยกรรมทาง
พื้นที่สีเขียวและมีภมู ิทศั น์สวยงาม ศิลปวัฒนธรรมภายในบริ เวณสวยเฉลิม
พระเกียรติฯ
2. ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์วฒั นธรรมหน้า
พระราชวังจันทน์
3. ปรับปรุ งภูมิทศั น์วฒั นธรรม ถนน
สนามบิน
4.ปรับปรุ งภูมิทศั น์วฒั นธรรมแนว
เส้นทางการจราจร
5. ปรับปรุ งภูมิทศั น์วฒั นธรรมคูเมือง
พิษณุโลก
3. งานพัฒนาตลาดสดพร้อมทั้ง
1. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ทางงวัฒนธรรมของ
เร่ งรัดการพัฒนาการจัดการขยะ
ตลาดสดในเขตเมือง
4. พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและผังเมือง 1. ก่อสร้างเขื่อนสี เขียวริ มตลิ่งเพื่ออนุรักษ์
และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและรักษา
เอกลักษณ์วถิ ีชีวิตชุมชนชาวแพริ มแม่น้ าํ
น่าน
5. แก้ไขปัญหาระบบจราจร
1. ฝึ กอบรมการมีวนิ ยั จราจร สร้าง
วัฒนธรรมการสัญจรที่ดี
2. ยกระดับการให้บริ การสาธารณะ 1. การให้บริ การด้านสาธารณูปการ 1. ครอบครัวอบอุ่นปลอดภัยด้วยอนามัย
แม่และเด็ก
หลักประกันสุ ขภาพและการบริ การ และระบบหลักประกันสุ ขภาพ
2. ครอบครัวสามวัยสายใยแห่งรัก
3. พัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่ ชุมชน
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2. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่ วมของชุมชน
3. เสริ มสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
สาธารณสุ ข

4. การพัฒนาด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

3. ขยายแหล่งการเรี ยนรู ้ยกระดับ
คุณภาพการศึกษานวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปั ญญา

1. ขยายแหล่งการเรี ยนรู้และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน

2. สร้างจิตสํานึกการดําเนินชีวิต
ควบคู่กบั การปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม

งานและโครงการ
1. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
1. รณรงค์เมาไม่ขบั
2. รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
3. รณรงค์วดั ไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน
4. ส่ งเสริ มปัญญาพัฒนาอารมณ์
1. แข่งขันกีฬารุ่ นจิ๋ว
2. แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
3. นันทนาการเพื่อประชาชน
4. ค่ายกีฬาเยาวชน
5. กีฬาชุมชนสัมพันธ์
6. ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
1. ปรับปรุ งและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ประกอบพระบรมราชานุสาวรี ย ์
2. สนับสนุนกิจกรรมแหล่งการเรี ยนรู ้ใน
ชุมชนเมือง
3. จัดระบบองค์ความรู้และการศึกษา
วิจยั ร่ วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องฯ
4. ศึกษาดูงานและแลก เปลี่ยนองค์ความรู้
ทางด้านวัฒนธรรม
1. ค่ายฝึ กอบรมลูกเสื อชาวบ้านจังหวัด
พิษณุโลก
2. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
3.ส่ งเสริ มงานประเพณี หล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา

3. การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอด 1. ศึกษาและพัฒนาความรู้ ถูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น จากปราชญ์ทอ้ งถิ่น
2. อบรมสัมมนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
สากล
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งานและโครงการ

4.ยกระดับฝี มือแรงงานสู่การมีรายได้ 1. ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มอาชีพจากภูมิ
ที่เพียงพอ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ ตลาดการค้า
ระดับประเทศและสู่ สากล
4. ส่ งเสริ มและอนุรักษ์
1. ส่ งเสริ มและสื บสานการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี สร้าง สถาบันศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
จิตสํานึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ จารี ตประเพณี
พอเพียง

2. สร้างสังคมภูมิปัญญาแห่งการ
เรี ยนรู ้ตามเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
และท้องถิ่น

1. สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน
2. วันขึ้นปี ใหม่
3. วันอนุรักษ์มรดกและภูมิปัญญาไทย
4. ฟื้ นฟูการแต่งงานตามแบบวัฒนธรรม
ไทย
5. ประเพณี สงกรานต์
6.ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูดนตรี ไทย นาฏศิลป์
และศิลปวัฒนธรรมไทย
7. ส่ งเสริ มศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ถนนสายวัฒนธรรม
9. แสงธรรมส่ องทาง
10.. ฟื้ นฟูดนตรี พ้นื บ้านมังคละ
11. เยาวชนรักษ์วฒั นธรรม
12. ส่ งเสริ มการดําเนินงานสภาวัฒนธรรม
1. เปิ ดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองสองแคว
2. พัฒนามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
3. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดพิษณุโลก
4. ส่ งเสริ มการพัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญา
ไทย
5. ชุมชนต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
จัดการด้านวัฒนธรรม
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3. ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสํานึก
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ขยายการพัฒนาทุนทางสังคมการ 1.แผนงานขยายการพัฒนาทุนทาง
สร้างอาชีพและสวัสดิการให้ชุมชน สังคม
มีความเข้มแข็ง
2. ขยายสังคมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ภายใต้การมีส่วนร่ วมของชุมชน

3.แผนงานจัดสวัสดิการและพัฒนา
อาชีพในชุมชนที่พ่ งึ พาตนเองได
และมีรายได้เพียงพอแก่การครอง
ชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เสริ มสร้างความเข้มแข็งและ
อบอุ่นในครอบครัวและชุมชน
1. พัฒนาการบริ หารจัดการที่มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาระบบการบริ กหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนา
บุคลากรและระบบเพื่อการบริ หารที่
ดี

2. พัฒนารู ปแบบการดําเนินงานที่
มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมด้วยความ
โปร่ งใสและสอดคล้องกับการ
ดําเนินงาน

งานและโครงการ
1. พัฒนาการบริ หารจัดการกลุ่มผูผ้ ลิต
สิ นค้าชุมชน/ผูป้ ระกอบการสิ นค้า OTOP
1. เว็บไซต์วยั รุ่ นดอทคอม
2. สร้างและพัฒนาระบบ เครื อข่ายด้าน
วัฒนธรรม
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้แก่ผมู้ ีความต้องการ
พิเศษและผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
2. ฝึ กอบรมอาชีพหัตถกรรมและงานฝี มือ
3. เสริ มสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว
4.เสริ มสร้างความรู้ดา้ นวัฒนธรรมแก่
ภาคประชาชน
5. จัดตั้งและสนับสนุนศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม ประจําจังหวัดพิษณุโลก
1. ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

1.กิจกรรมวันครอบครัว
1. พัฒนาประสิ ทธิภาพและการบริ หาร
จัดการที่ดีของบุคลากรทางด้าน
วัฒนธรรม
1. สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม
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ตาราง 29 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
3. พัฒนาระบบการปฏิบตั ิงาน

งานและโครงการ
1. One Stop Service - Font Office
(ศูนย์บริ การสวนหน้า)
2. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน
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ตาราง 30 แสดงงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ การดําเนินงานและดัชนีชี้วดั
งาน/โครงการ
1.ฟื้ นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
คลองกระเปา

วัตถุประสงค์
1. ฟื้ นฟูอนุรักษ์สภาพแวดล้อมพื้นที่
สาธารณะของชุมชนเมือง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตเมือง
3. เพื่อสนับสนุนนโยบายเมืองน่าอยู่
เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงคุณค่า
ความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการดูแล
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. เพื่อเป็ นการแสดงอัตลักษณ์ทาง
2.ก่อสร้างสถาปั ตยกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมภายในบริ เวณสวนเฉลิมพระ วัฒนธรรม ภายในจังหวัด
2. เพื่อจัดเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
เกียรติฯ
3. เป็ นสถานที่จดั กิจกรรมนันทนาการ
4. เพื่อฟื้ นฟูอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ
3.ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์วฒั นธรรมหน้า 1. เพื่อเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์
พระราชวังจันทน์
ศิลปวัฒนธรรม

การดําเนินงาน
1. จัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติบริ เวณคลองปกระเปา
2. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทุก ๆ 3 เดือน

ดัชนีชี้วดั
1. จัดทําโครงการ
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล

1. ออกแบบศูนย์จดั แสดงสิ นค้าที่จะสร้าง
ขึ้นในสวนเฉลิมพระเกียรติดว้ ย
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
2. จัดให้มีศนู ย์บริ การข้อมูลการท่องเที่ยว
3. จัดให้มีส่วนการแสดงนิทรรศการเมือง
พิษณุโลกและของดีจงั หวัดพิษณุโลก
1. จัดให้มีทางเท้าและทางจักรยาน
รอบโครงการ
2. ปรับปรุ งถนนวังจันทน์ให้เป็ นถนน ค.
ส.ล.พร้อมระบบระบายนํ้าไฟฟ้ าแสงสว่าง
3. จัดให้มีเขื่อนป้ องกันตลิ่งโดยการเรี ยงหิ น
และเขื่อน ค.ส.ล.เพื่อป้ องกันดินพังทลาย

1. จัดทําโครงการ
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล

1. จัดทําโครงการปรับปรุ งสภาพ
ภูมิทศั น์หน้าพระราชวังจันทน์
ริ มแม่น้ าํ น่าน
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
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งาน/โครงการ

4.ปรับปรุ งภูมิทศั น์วฒั นธรรม ถนน
สนามบิน

วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน
ระยะตามแนวแม่น้ าํ 1,000 ม.
4. จัดให้มีป้ายแนะนําสถานที่ที่แสดง
รู ปลักษณ์ทางวัฒนธรรม
1. งานปรับปรุ งถนน คันหิ น
1. เพื่อปรับปรุ งและจัดภูมิทศั น์ตลิ่งแม่น้ าํ
น่านให้สวยงามโดยมุ่งเน้นการจัดการที่ได้ 2. งานก่อสร้างปรับปรุ งทางเท้า
พร้อมตกแต่งกระบะต้นไม้และ
มาตรฐาน
ตกแต่งไม้ประดับ

5.ปรับปรุ งภูมิทศั น์วฒั นธรรมแนวเส้นทาง 1. เพื่อปรับปรุ งสภาพถนนและทางเท้า
การจราจร
ภายในเขตชุมชนหนาแน่น พื้นที่เศรษฐกิจ
ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมี
ภูมิทศั น์สวยงาม
2. เพื่อให้เป็ นถนนที่มีลกั ษณะเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและที่พกั ผ่อน
6.ปรับปรุ งภูมิทศั น์วฒั นธรรมคูเมือง
หย่อนใจ
พิษณุโลก
ถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
2. เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ของเมืองและ
อนุรักษ์พ้นื ที่โบราณสถาน

- ปรับปรุ งผิวจราจร ทางเท้าระบบระบาย
นํ้าไฟฟ้ าสาธารณะ ต้นไม้และสิ่ งอํานวย
ความสะดวกปลอด ภัยถนนนเรศวร ตั้งแต่
ถนนนเรศวร ตั้งแต่สถานีรถไฟถึงสะพาน
เอกาทศรถ ระยะทางประมาณ 300 เมตร

ดัชนีชี้วดั

1. จัดทําโครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
ถนนสนามบินและถนนพิชยั
สงคราม
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. จัดทําโครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
แนวเส้นทางการจราจร
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล

- ก่อสร้างปรับปรุ งรอบคูเมืองถนนพระ
1. จัดทําโครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์คู
ร่ วงพระลือ ระยะที่ 2 (ฝั่งทิศใต้) ตั้งแต่หน้า เมืองถนนพระร่ วงด้านทิศใต้
2. จํานวนงบประมาณ
โรงเรี ยนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ถึง
ถนนประชาอุทิศ ยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 490 3. จากการประเมินผล
เมตร
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งาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
7ปรับปรุ งภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของตลาด 1. เพื่อปรับปรุ งสภาพทางเท้าตลาด ให้
สดในเขตเมือง
สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมี
ภูมิทศั น์สวยงาม
2. เพื่อให้เป็ นถนนที่มีลกั ษณะเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
8.ก่อสร้างเขื่อนสี เขียวริ มตลิ่งเพื่ออนุรักษ์ 1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรองรับวิถีชีวติ
และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและรักษา
ชุมชนชาวแพ
เอกลักษณ์วถิ ีชีวิตชุมชนชาวแพริ มแม่น้ าํ
น่าน
2. เพื่อใช้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน
ออกกําลัยกาย
3. เพื่อใช้เป็ นสถานที่ส่งเสริ มอาชีพเพิ่ม
รายได้แก่ชุมชนชาวแพ
4. เพื่อป้ องกันปั ญหาอุทกภัย นํ้าท่วมและ
นํ้ากัดเซาะตลิ่งพังทลายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
5.เพื่อป้ องกันมิให้มีการบุกรุ กพื้นที่
สาธารณประโยชน์
9.ฝึ กอบรมการมีวนิ ยั จราจร สร้าง
1. สร้างระเบียบวินยั แก่สังคม
วัฒนธรรมการสัญจรที่ดี
2. ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีในการอยูร่ ่ วมกัน

การดําเนินงาน
- ปรับปรุ งทางเท้า ทางระบางนํ้า และ
ความสะอาดสถานที่จดั เก็บขยะ
- จัดให้ป้ายชื่อร้าน ที่มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม

ดัชนีชี้วดั
1. จัดทําโครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
ทางวัฒนธรรมของตลาดสดในเขตเมือง
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล

- ก่อสร้างเขื่อน และจัดสวนที่แสดงถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวตลิ่ง
- ให้มีป้ายแสดงประวัติและวิถีชีวติ ชุมชน
ชาวแพโบราณ

1. จัดทําโครงการก่อสร้างเขื่อนสี เขียวริ ม
ตลิ่งเพื่ออนุรักษ์และส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
และรักษาเอกลักษณ์วถิ ีชีวิตชุมชนชาวแพริ ม
แม่น้ าํ น่าน
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล

1. อบรมเยาวชนและประชาชน โดยการมี
ส่ วนร่ วมของงานสํานักงานตํารวจภูธ
พิษณุโลก(งานจราจร)

1. จัดทําโครงการฝึ กอบรมการมีวนิ ยั จราจร
สร้างวัฒนธรรมการสัญจรที่ดี
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
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งาน/โครงการ
10.ครอบครัวอบอุ่นปลอดภัยด้วยอนามัย
แม่และเด็ก

11.ครอบครัวสามวัยสายใยแห่งรัก

12.พัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่ ชุมชน

13.ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้แก่มารดาและครอบครัว
ในการเลี้ยงดูบุตรได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้มาดาหลังคลอดและทารกแรก
เกิดได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อการบริ การการวางแผนครอบครัวที่
เหมาะสม
4. เพื่อลดการเกิดภาวะโภชนาการผิดปกติ
ของเด็กในพื้นที่
1. เพื่อส่ งเสริ มให้มาดามีความรู ้และ
ตระหนักในการเลี้ยงดูดว้ ยนมแม่
2. เพื่อเฝ้ าระวัง ติดตาม โภชนาการตามวัย
3. ส่ งเสริ มสายใยรักในครอบครัวอบอุ่น
2. เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มงานบริ การ
แพทย์แผนไทย
3. เพื่อส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทย

การดําเนินงาน
1. กิจกรรงโรงเยนพ่อแม่
2. อบรมมาดา และผูด้ ูแลเด็กในครอบครัว
3. จัดตั้งศูนย์ที่ปรึ กษาการวางแผน
ครอบครัว

ดัชนีชี้วดั
1. จัดทําโครงการครอบครัวอบอุ่นปลอดภัย
ด้วยอนามัยแม่และเด็ก
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล

1. ให้ประชุมอบรม ให้ความรู้ มารดาและ
ครอบครัว
2. ติดตาม และประเมินผล

1. เพื่อเผยแพร่ แนะนําแหล่งท่องเที่ยวผ่าน
สื่ อเคลื่อนไหวซึ่ งสร้างความน่าสนใจ

- หนังสารคดีแนะนําแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็ นการท่องเที่ยว
จังหวัดพิษณุโลกความยาวไม่เกิน 15 นาที
- จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ วารสาร แผ่น
พับสิ่ งพิมพ์และสื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

1. จัดทําโครงการครอบครัวสามวัยสายใย
แห่งรัก
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. จัดทําโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
สู่ชุมชน
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. จํานวนจัดทําเอกสารเผยแพร่
ผลงาน กิจกรรม ผลการ
ดําเนินงานของ การโฆษณาและ
เผยแพร่ ทางวิทยุ โทรทัศน์
2. จํานวน ป้ ายประชาสัมพันธ์

1. จัดให้มีบริ การแพทย์แผนไทยที่มี
คุณภาพมาตรฐาน
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งาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

14.รณรงค์เมาไม่ขบั

1. ปลูกจิตสํานึกการรักษ์สังคม

1. จัดทําสื่ อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

15.รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

1. ปลูกจิตสํานึกการรักษ์สังคม

1. จัดทําสื่ อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

16.รณรงค์วดั ไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน

1. ปลูกจิตสํานึกการรักษ์สังคม

1. จัดทําสื่ อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

17.ส่ งเสริ มปัญญาพัฒนาอารมณ์

1. อบรมให้ความรู้การพัฒนาจิตใจให้เป็ น
1. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให้มี
ประสิ ทธิภาพด้วยการเสริ มสร้างสุ ขภาพจิต สุ ขจากภายในสู่ ภายนอก ด้วยสื่ อธรรมะ
ที่ดี
1. เพื่อปลูกฝังการรักการออกกําลังกายและ 1. จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
การเล่นกีฬาให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. สร้างนิสัยให้รู้จกั ระเบียบ วินยั เคารพกฎ
กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู ้อภัย

18.แข่งขันกีฬารุ่ นจิ๋ว

ดัชนีชี้วดั
วารสาร แผ่นพับสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
1. จัดทําโครงการรณรงค์เมาไม่ขบั
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. จัดทําโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. จัดทําโครงการรณรงค์วดั ไม่ใช่บาร์ ศาลา
ไม่ใช่บ่อน
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. ความพึงพอใจของจํานวนผูเ้ ข้าอบรม
2. ความต่อเนื่องการโครงการ
3. จากการประเมินผล
1. จัดทําโครงการ
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
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19.แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

20.นันทนาการเพื่อประชาชน

21.ค่ายกีฬาเยาวชน

22.กีฬาชุมชนสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังการรักการออกกําลังกายและ
การเล่นกีฬาให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
อย่างสมํ่าเสมอ
2. สร้างนิสัยให้รู้จกั ระเบียบ วินยั เคารพกฎ
กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3.สร้างทักษะพื้นฐานด้านการพัฒนาเพื่อ
นําไปสู่การแข่งขัน
1. เสริ มสร้างสุ ขภาพและอนามัยให้แก่
ประชาชน

การดําเนินงาน
1. จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

ดัชนีชี้วดั
1. จัดทําโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล

1. จัดให้มีพ้นื ที่วิ่งออกกําลังกายกลางแจ้ง
2. จัดให้มีสนามเปตอง
3. จัดให้มีสนามตะกร้อ
4. จัดให้มีลานแอโรบิกกลางแจ้ง
1. จัดฝึ กอบรมค่ายกีฬาเยาวชน ในช่วงปิ ด
ภาคเรี ยน

1. จัดทําโครงการนันทนาการเพื่อประชาชน
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล

1. เพื่อฝึ กสอนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อส่ งเสริ มให้เยาชนเล่นกีฬามากขึ้น
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่ างไกลยาเสพติด
1. จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและ
1. เสริ มสร้างสุ ขภาพและอนามัยให้แก่
ข้าราชการภาคส่ วนต่าง ๆ
ประชาชน
2. สร้างนิสัยให้รู้จกั ระเบียบ วินยั เคารพกฎ
กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู ้อภัย
3. รู้รักความสามัคคี

1. จัดทําโครงการค่ายกีฬาเยาวชน
2. จํานวนเด็กที่เข้าร่ วม
3. จํานวนงบประมาณ
4. จากการประเมินผล
1. จัดทําโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์
2. การมีส่วนร่ าวมของทุกภาคส่ วน
3. จํานวนงบประมาณ
4. จากการประเมินผล
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23.ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

วัตถุประสงค์
การดําเนินงาน
1. อนุรักษ์ สื บทอดศิลปวัฒนธรรมไทยอัน 1. จัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ดีงาม
ระดับจังหวัด

ดัชนีชี้วดั
1. จัดทําโครงการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง
2. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประกวด
3. จากการประเมินผล
1. จํานวนโครงการพัฒนาและ
24.ปรับปรุ งและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ประกอบ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 1. จัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้
ปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์ประกอบพระ
พระบรมราชานุสาวรี ย ์
พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกและราชวงศ์จกั รี
และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ
บรมราชานุสาวรี พระบาทสมเด็จ
2. เพื่อเผยแพร่ พระราชกรณี ยกิจฯ
2. ปรับปรุ งพื้นที่ภายในและเพิ่มส่ วนของ
พระพุทธยอด ฟ้ าจุฬาโลก
3. เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่
การจัดนิทรรศการฯ
2. จํานวนงบประมาณ
เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว 3. เพิ่มเติมนิทรรศการพระราชประวัติฯ
3. จากการประเมินผล
25.สนับสนุนกิจกรรมแหล่งการเรี ยนรู้ใน 1. เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่
1. จัดให้มีแหล่งการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมและ 1. จัดทําโครงการสนับสนุนกิจกรรมแหล่ง
ชุมชนเมือง
เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
การเรี ยนรู้ในชุมชนเมือง
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลอันจะ นําไปสู่ การ เผยแพร่ ผลงานวิจยั ออกสู่สาธารณชน
1. จํานวนงบประมาณที่สนับสนุน
26.จัดระบบองค์ความรู ้และการศึกษา
พัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านศิลปกรรมร่ วมสมัย โดยดําเนินการ 2. จํานวนงบประมาณที่สนับสนุน
วิจยั ร่ วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องฯ
ร่ วมกันระหว่างจังหวัดกับภาคีที่เกี่ยวข้อง 3. การจัดพิมพ์และเผยแพร
ผลงานวิจยั
4. ระบบฐานข้อมูล
5. จากการประเมินผล
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27.ศึกษาดูงานและแลก เปลี่ยนองค์ความรู้
ทางด้านวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
1.เผยแพร่ และส่ งเสริ มให้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ที่ประโยชน์ต่อประชาชนทางด้าน
วัฒนธรรม

29.ค่ายฝึ กอบรมลูกเสื อชาวบ้านจังหวัด
พิษณุโลก

1. จัดทําโครงการ
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน แก่เด็กเละ 1. จัดทําโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
1. ให้ความรู้ดา้ นหลักธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน
ร้อน แก่เด็กเละเยาวชน
เยาวชน
2.จํานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่ วมโครงการ
2. ปลูกจิตสํานึกความรักในสถาบันศาสนา
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. ส่ งเสริ มการหล่อเทียนพรรษาทุกวัดใน 1. จํานวนโครงการ
1. อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ไทย
2. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
2. สื บสานศิลปะงานฝื ภมือจากภูมิปัญญา เขตเมือง
3. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
ไทย
2. จัดประกวดการตกแต่งเทียนพรรษา
4. จํานวนงบประมาณ
3.ปลูกฝังสํานึกความรักในสถาบันศาสนา 3. จัดประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา
5. จากการประเมินผล
4. เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

30.บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

31.ส่ งเสริ มงานประเพณี หล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา

การดําเนินงาน
- นําประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้องศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมได้ ปี ละ 100 คน

ดัชนีชี้วดั
1. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
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วัตถุประสงค์
1.ส่ งเสริ มและพัฒนางานฝี มือจากภูมิ
32.ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มอาชีพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ ตลาดการค้าระดับประเทศ ปัญญาท้องถิ่น
2. เพิม่ รายได้แก่ประชาชน
และสู่สากล
33.สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน

1. เพื่อวางแผนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น

34.วันขึ้นปี ใหม่

1. เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ประจําชาติ
และประเพณี อนั ดีงามให้คงอยู่ เผยแพร่
ปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย
2.เพื่อให้ประชาชนร่ วมทําบุญตักบาตรเพื่อ
เป็ นสิ ริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
1.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี
2.เพื่อให้ตระหนักเห็นคุณค่าศิลปะฯ
3.เพื่อทํานุบาํ รุ งสนับสนุนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

35.วันอนุรักษ์มรดกและภูมิปัญญาไทย

การดําเนินงาน
1. ฝึ กอบรมกลุ่มอาชีพ
2. ศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อการตลาด
1. จัดประชุมสัมมนาวางแผนงานด้าน
วัฒนธรรมร่ วมกับภาคีเครื อข่ายด้าน
วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก

1. จัดงานวันขึ้นปี ใหม่

1. จัดกิจกรรมประกวดอาหารไทย
2. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์
ท้องถิ่น
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรี
พิษณุโลก
4. จัดเวทีเสวนาการอนุรักษ์มรดกไทย

ดัชนีชี้วดั
1. จัดทําโครงการ
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. จัดทําโครงการประชุมสภาวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลกและเครื อข่ายวัฒนธรรม
2.จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
3. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
4. จํานวนงบประมาณ
5. จากการประเมินผล
1. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผลการประเมินผล

1. จัดทําโครงการวันอนุรักษ์มรดกและภูมิ
ปัญญาไทย
2.จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
3. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
4. จํานวนงบประมาณ
5. จากการประเมินผล
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36.ฟื้ นฟูการแต่งงานตามแบบวัฒนธรรม
ไทย

37.ประเพณี สงกรานต์

38.ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูดนตรี ไทย นาฏศิลป์
และศิลปวัฒนธรรมไทย

39.ส่ งเสริ มศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ประจําชาติ
2.เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี
3.เพื่อส่ งเสริ มสถาบันครอบครัวที่ถกู ต้อง
5. เพื่อเสริ มสร้างความรู ้การใช้ชีวติ คู่
1.เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนียมอันดีงาม
2.เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมของ
ท้องถิ่นให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
3.เพื่อให้ทอ้ งถิ่นได้ร่วมกันรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และปลูกฝังให้
เยาวชนรุ่ นหลังสื บทอดต่อไป
4.เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

การดําเนินงาน
1.จัดงานแต่งงานตามแบบวัฒนธรรมไทย

ดัชนีชี้วดั
1. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล

1. จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด หัวหน้าหน่วยราชการระดับจังหวัด
ผูท้ ี่เป็ นที่เคารพนับถือของจังหวัด
2. จัดกิจกรรมส่ งนํ้าพระสมณศักดิ์ของ
จังหวัดพิษณุโลก
3. ประกวดการก่อพระเจดียท์ ราย
4. ประกวดดนตรี พ้นื บ้าน กลองยาว/
มังคละ
1.เพื่อจัดอบรมและสอนดนตรี ไทยและ
นาฎศิลป์ ไทย

1. จัดทําโครงการประเพณี สงกรานต์
2.จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
3. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
4. จํานวนงบประมาณ
5. จากการประเมินผล

1. จัดทําโครงการส่ งเสริ มและฟื้ นฟูดนตรี
ไทย นาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมไทย
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. เพื่อฟื้ นฟู อนุรักษ์วฒั นธรรมศึกษา
1.สนับสนุนงบประมาณฟื้ นฟูอนุรักษ์
1.จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
รวบรวมข้อมูลเรื่ องราวต่างๆ ของท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
2.เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งเรี ยนรู ้ทางการศึกษา 2.จัดทําหนังสื อ8ความรู้ดา้ นวัฒนธรรม
3. จํานวนงบประมาณ
ด้านประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่
4. จากการประเมินผล
3.เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและ
ให้กบั เยาวชน ประชาชน
1.เพื่อฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย
2.เพื่อให้เด็กนักเรี ยนและครู เกิดความรัก
ความเข้าใจในการเล่นดนตรี ไทยนาฎศิลป์
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วัตถุประสงค์
ชุมชนมีการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

40.ถนนสายวัฒนธรรม

1.เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนวัฒนธรรมของ
จังหวัดพิษณุโลก
2.เผยแพร่ วฒั นธรรมของจังหวัด

41.แสงธรรมส่ องทาง

1. เพื่อสร้างและส่ งเสริ มสนับสนุนการจัด
กิจกรรม และพัฒนาองค์ความรู้และการใช้
องค์ความรู้ตามหลักพุทธศาสนาให้กบั เด็ก
เยาวชน และประชาชน สื บทอด
พระพุทธศาสนาให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

การดําเนินงาน
3.ท้องถิ่นสามารถใช้เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับ
โบราณสถาน โบราณวัตถุในชุมชน
4. จัดอบรมการแต่งเพลงพื้นบ้าน
5. จัดกิจกรรมเยาวชนรักษ์วฒั นธรรม
6. จัดตั้งและสนับสนุนกิจการสภา
วัฒนธรรม
7. สนับสนุนการจัดประกวดนาฏศิลป์ ไทย
1.จัดกิจกรรมสื บสานวัฒนธรรมให้
ประชาชนไปร่ วมกิจกรรม ปี ละ 1 ครั้ง

1.สนับสนุนกิจกรรมชมรมแสงธรรม
2. จัดอบรมให้ความรู ้คุณธรรมจริ ยธรรม
แกเยาวชน ระชาชน และพนักงานภาครัฐ
3. เป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
4. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา
5. สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดกิจกรรมศาสนกิจต่าง ๆ
6. เปิ ดศูนย์อาํ นวยการ บ้านธรรมเมตตา

ดัชนีชี้วดั

1. จัดทําโครงการถนนสายวัฒนธรรม
2. การมีส่วนร่ วมของสภาวัฒนธรรมและ
เครื อข่าย
3. จํานวนงบประมาณ
4. จากการประเมินผล
1.จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
2. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
3. จํานวนงบประมาณ
4. จากการประเมินผล
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42.ฟื้ นฟูดนตรี พ้ืนบ้านมังคละ

43.เยาวชนรักษ์วฒั นธรรม

44.ส่ งเสริ มการดําเนินงานสภาวัฒนธรรม

45.เปิ ดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองสองแคว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่น

การดําเนินงาน
1. จัดอบรมให้ความรู้
2. จัดประกวด
3. จัดแสดงในเทศกาลต่าง ๆ

ดัชนีชี้วดั
1. จัดทําโครงการฟื้ นฟูดนตรี พ้นื บ้านมังคละ
2.จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
3. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
4. จํานวนงบประมาณ
5. จากการประเมินผล
1. จัดทําโครงการเยาวชนรักษ์วฒั นธรรม
1. เพื่อให้เยาวชนในมีความรู ้ความเข้าใจใน 1. อบรมและศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสถานที่สาํ คัญของจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมให้กบั เยาวชน
2.จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
2.จัดอบรมมัคคุเทศก์นอ้ ย
พิษณุโลกและต่างจังหวัด
3. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
3.รณรงค์วฒั นธรรมการไหว้
4. จํานวนงบประมาณ
5. จากการประเมินผล
1.จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
1.เพื่อจัดเผยแพร่ ความรู้ดา้ นวัฒนธรรมของ 1. สร้างเครื อข่ายวัฒนธรรม
ทุกชุมชนในเขตเมือง
2. ส่ เงสริ มการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 2. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
3. จํานวนงบประมาณ
ชุงชุมชน
4. จากการประเมินผล
1. ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของจังหวัด
1. นิทรรศการท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลกและ 1. จัดทําโครงการ
พิษณุโลกให้เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
การออกบูธโรงแรม ที่พกั แหล่งท่องเที่ยว 2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
ฯลฯ
2. ออกร้านสิ นค้าของดีเมืองสองแควและ
สิ นค้า OTOP
3. จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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46.พัฒนามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะอํานวยความ
สะดวกและให้ความรู้แก่นกั ท่องเที่ยวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นได้

การดําเนินงาน
1.อบรมมัคคุเทศก์นอ้ ยท้องถิ่นปี ละ 100
คน อย่างต่อเนื่อง

47.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดพิษณุโลก

1. เพื่อเผยแพร่ แนะนําข้อทูลแก้
นักท่องเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ได้

1. อบรมมัคคุเทศก์ ได้ปี 100 คน

48.ส่ งเสริ มการพัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญา 1.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ไทย
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชน ได้เรี ยนรู ้
ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และสื บทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.จัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.จัดกิจกรรมเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
ให้แก่เยาวชน และประชาชน
3. จัดหาเครื่ องเครื่ องมือ อุปกรณ์ และ
ส่ งเสริ มการฝึ กหัดให้เยาวชน และ
ประชาชน
3.จัดประกวดการผลงานจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4.ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเผยแพร่ ภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่น

ดัชนีชี้วดั
1. จัดทําโครงการพัฒนามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
4. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
1. จัดทําโครงการ
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1.จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
2. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
3. จํานวนงบประมาณ
4. จากการประเมินผล
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49.ชุมชนต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสื บค้น อนุรักษ์ พัฒนาองค์ความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

53.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร 1. เพื่อเปิ ดวิสัยทัศน์ในการให้บริ การแก่
จัดการด้านวัฒนธรรม
บุคลากรและผูป้ ฎิบตั ิงานกับภาคีที่
เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม

การดําเนินงาน
1. ประชุม เสวนา เรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเอกลักษณ์ไทย/ท้องถิ่น
2. จัดนิทรรศการ เผยแพร่ องค์ความรู้ภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ไทย/ท้องถิ่นและ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
3. สนับสนุนส่ งเสริ ม กิจกรรม/กิจการอัน
ส่ งเสริ ม อนุรักษ์ สื บทอด ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1.การบริ หาร จัดการเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส
2.จังหวัดมีความเป็ นเอกภาพในด้านข้อมูล
และการปฏิบตั ิภารกิจทางด้านวัฒนธรรม
3.มีระบบสารสนเทศที่สามารถ
ใช้งานร่ วมกันได้ทุกหน่วยงาน
4.มีระบบสํานักงานอัตโนมัติ
5.มีระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ หาร
6.ลดชั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน อันจะเป็ น
หนทางไปสู่ การทํางานแบบไร้กระดาษ

ดัชนีชี้วดั
1.จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
2. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมจัดกิจกรรม
3. จํานวนงบประมาณ
4. จากการประเมินผล
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56.เว็บไซต์วยั รุ่ นดอทคอม

57.สร้างและพัฒนาระบบ เครื อข่ายด้าน
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มการรวมกลุ่มเด็กและ
เยาวชนและให้การปรึ กษาแก่เด็กและ
เยาวชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ในการใช้ชีวิต
1. เพื่อสร้างเครื อข่ายวัฒนธรรมในการ
พัฒนา งานด้านวัฒนธรรมของจังหวัด และ
ภูมิภาคอื่นๆ

58.ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้แก่ผมู้ ีความต้องการ
พิเศษและผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
59.ฝึ กอบรมอาชีพหัตถกรรมและงานฝี มือ

61.เสริ มสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว
2.เพื่อส่ งเสริ มสถาบันครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง
3.เพื่อลดปัญหาความรุ นแรงของครบครัว

การดําเนินงาน
1. สร้างพื้นที่แสดงความคิดเห็นผ่านทาง
เว็บไซต์วนั รุ่ นดอทคอม และปรับปรุ ง
เนื้อหาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ชีวิต ภายใต้ศิลธรรมที่ดีงาม
จัดตั้งและสนับสนุนสภาวัฒนธรรมของ
จังหวัด จํานวนอย่างน้อย 2 ชุมชน

ดัชนีชี้วดั
1.จํานวนครั้งของการปรับปรุ งข้อมูล
2. จํานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์
3. จํานวนงบประมาณ
4. จากการประเมินผล
1. จํานวนการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมของ
จังหวัด
2. จํานวนชุมชนที่เข้าร่ วมโครงการ
3. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
4. จํานวนงบประมาณที่สนับสนุน
5. จากการประเมินผล
1. จัดทําโครงการ
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. จัดทําโครงการ
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการสร้างทักษะและ 1. จัดทําโครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
พัฒนาบทบาทในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ของสถาบันครอบครัว
ในครอบครัว
2. จํานวนชุมชนที่เข้าร่ วมโครงการ
3. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
4. จํานวนงบประมาณที่สนับสนุน
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งาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
62.เสริ มสร้างความรู้ดา้ นวัฒนธรรมแก่ภาค 1. เพื่อขยายผลให้กบั ภาคีพฒั นาความรู้
ประชาชน
ทางด้านวัฒนธรรม ร่ วมกับชุมชน

63.จัดตั้งและสนับสนุนศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม ประจําจังหวัดพิษณุโลก

64.ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

การดําเนินงาน
ดัชนีชี้วดั
- ส่ วนแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเดือนละ 1. จํานวนโครงการ
2. จํานวนครั้งของการจัดแสดง
1 หัวข้อ ตั้งแสดงตลอดทั้งเดือน
นิทรรศการ
3. จํานวนผูร้ ับร่ วมกิจกรรม
4. จํานวนครั้งของโครงการ
5. จํานวนงบประมาณ
6. จากการประเมินผล
-จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมประจําจังหวัด 1. ตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมประจําจังหวัด
1. เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
พิษณุโลก
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน พิษณุโลก
2. จํานวนงบประมาณ
และประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว
3. จํานวนชุมชนที่เข้าร่ วมโครงการ
4. จากการประเมินผล
1. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด
พิษณุโลก
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ วถิ ีชีวิต
ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน สิ้ นค้าพื้นเมือง
และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ

1. หน่วยงานราชการ ศิลปิ น และภาคีที่
เกี่ยวข้องกับเครื อข่ายวัฒนธรรม เอกชน
ฯลฯ ร่ วมจัดซุม้ และเต็นท์ ประมาณ 500
ร้าน
2. ประชาชนทัว่ ไปในจังหวัดและ
นักท่องเที่ยวชมงานวันละ
ประมาณ 10,000 คน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จํานวนโครงการถนนคนเดิน
จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
จํานวนผูร้ ับการการจัดกิจกรรม
จํานวนงบประมาณ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
จากการประเมินผล
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งาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
สร้างงาน และสร้างรายได้ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น
4.เพื่อให้มีสถานที่จาํ หน่ายสิ นค้า ประเภท
ศิลปะ หัตถกรรม ของที่ระลึก สิ นค้า
พื้นเมือง สิ นค้าโอท็อป และผลิตภัณฑ์
ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก
65.พัฒนาประสิ ทธิ ภาพและการบริ หาร
1. เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารทางด้านวัฒนธรรม
จัดการที่ดีของบุคลากรทางด้านวัฒนธรรม ของจังหวัด
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
ร่ วมกันระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้าน
วัฒนธรรมและหน่วยงานจังหวัดพิษณุโลก

69.สานสัมพันธ์สายใยชุมชน

1. เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมชอง
ประชาชนและส่ งเสริ มความรู้ความเข้าใจ
ในการดําเนินงานของเทศบาลนคร
พิษณุโลกซึ่ งเป็ นหน่วยงานพัฒนาในเขต
เมือง

การดําเนินงาน

ดัชนีชี้วดั

1.การบริ การเป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ วมี
ประสิ ทธิภาพ และโปร่ งใส
2.มีความเป็ นเอกภาพในด้านข้อมูล
และการปฏิบตั ิภารกิจทางด้านศิลปกรรม
ร่ วมสมัย
3.มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งาน
ร่ วมกันได้ทุกหน่วยงานให้บริ การ
4.ลดขั้นตอนในการขอบริ การ
1. จัดทําโครงการสานสัมพันธ์สายใยชุมชน
1.จัดอบรมให้ความรู้การบริ หารงานของ
เทศบาลให้กบั คณะกรรมการชุมชนทุกชุม 2. จํานวนงบประมาณ
ขนในเขตเมือง นําไปเผยแพร่ กบั ประชาชน 3. จากการประเมินผล
ในพื้นที่ทราบ
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งาน/โครงการ
70. สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม

71.One Stop Service - Font Office
(ศูนย์บริ การสวนหน้า)

72.พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน
และภาครัฐมีส่วนร่ วมในการวางแผน
พัฒนาเมือง

การดําเนินงาน
ดัชนีชี้วดั
1.ประชุมประชาคมเมืองเพื่อวางแผนการ 1. จํานวนโครงการถนนคนเดิน
จัดทําโครงการกิจการสาธารณะและภารกิจ 2. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
3. จํานวนผูร้ ับการการจัดกิจกรรม
ในอํานาจหน้าที่ของจังหวัดพิษณุโลก
4. จํานวนงบประมาณ
5. จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
6. จากการ
1. เพื่อบริ การประชาชนได้รับความสะดวก 1.ประชาชนได้รับความพึงพอใจการบริ การ 1. จัดทําโครงการ One Stop Service - Font
ของเทศบาล
Office (ศูนย์บริ การสวนหน้า)
ในการบริ การ
2. จํานวนงบประมาณ
3. จากการประเมินผล
1. เพื่อให้การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าว 1. ติดตั้ง ปรับปรุ งซ่อมแซมระบบเสี ยงตาม 1. จัดทําโครงการ
2. จํานวนงบประมาณ
สานของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็ นไปอย่างมี สายภายในชุมชน
3. จากการประเมินผล
ประสิ ทธิภาพ
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การพัฒนารู ปแบบจังหวัดพิษณุโลกในมิติทางวัฒนธรรม จะเห็นได้วา่ การสร้างคนให้เป็ นผูม้ ีชีวิต
ที่ดีงามโดยการสร้างกระบวนการต่าง ๆ ที่จะให้คนมีความรู ้ ความชํานาญในวิชาชีพต่าง ๆ จนสามารถ
ดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม สามารถนําไปใช้ในทางสร้างสรรค์และเกื้อกูลแก่สงั คม ดังนั้นการพัฒนา
รู ปแบบจังหวัดพิษณุโลกเป็ นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยจึงมีความสําคัญในการนําไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตและบําเพ็ญกิจกรรมแก่สงั คมและชุมชน เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พฒั นาตนเองในด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของตนให้บรรลุตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของประเทศ คือ การอยู่
ร่ วมกันอย่างสงบและสันติสุข
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การเสนอผลงานการวิจยั เรื่ องการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิ งวัฒนธรรมในเขตเมือง กรณี ศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู ้ที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิ งวัฒนธรรม ของจังหวัด
พิษณุโลก
2. เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ เชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม สภาพแวดล้อ ม แหล่ ง
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีลกั ษณะโดดเด่นในจังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ กํา หนดประชากร เป็ น 3 กลุ่ ม จํา นวน 16 คน
ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการ 6 คน กลุ่มนักธุรกิจ 4 คน กลุ่มนักบริ หาร 6 คน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ น
แบบสอบถาม สั ม ภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ นํา แนวคิ ด มาสร้ า งเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล
ภาคสนาม ซึ่งใช้กบั การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่ การพัฒนาเป็ นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย
ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของจังหวัดพิษณุโลก ส่ วนที่ 2.
แบบสัมภาษณ์ แบบมีส่วนร่ วมเกี่ ยวกับศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุ โลกการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองใช้แบบสอบถาม ถามถึงภูมิหลัง ทัศน์คติแนวความคิดความเชื่ อ
ประสบการณ์ และความรู ้สึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เลือกให้ขอ้ มูลหลัก (Key informant)
โดยใช้วิธีก ารเลื อ กเชิ งทฤษฎี (Theoretical sampling) (Strauss and Corbin, 1991.pp.176-193) โดย
การเลือกจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ในชุ มชน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหาใช้บรรยายและรู ปแบบของ
ตาราง
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สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ องค์ ความรู้เกีย่ วกับยุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
พบว่า จังหวัดพิษ ณุ โลก เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ขนาดใหญ่ ในการวิจยั ครั้ งนี้
หมายถึง เทศบาลนครพิษณุ โลก มีภารกิจและบทบาทในการให้บริ การสาธารณะ และพัฒนาท้องถิ่น
ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน การดําเนิ นการบริ หารเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน
มากําหนดโครงการแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาพิษณุโลก โดยสร้างภาคีการพัฒนาระหว่างองค์กร
ท้องถิ่น ประชาคมเมือง และภาคเอกชน อีกทั้งเน้นหลักการบริ หารจัดการที่ดี จากผลการพัฒนา
เทศบาลนคพิษณุโลก ในระยะเวลาที่ผา่ นมาพบว่าเทศบาล ฯ ได้มีการนําแผนงานโครงการไปสู่การ
ปฏิบตั ิในภาพรวมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลโดยสามารถสรุ ปภาพรวมแบ่งเป็ นตาม
ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในมิติทางวัฒนธรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ขยายระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ภูมิศาสตร์และการจราจร
1.1 ขยายระบบการจัดการและนํ้าเสี ย
1.2 การพัฒนาที่ดินสาธารณะให้เป็ นพื้นที่สีเขียวและมีภูมิทศั น์สวยงาม
1.3 งานพัฒนาตลาดสดพร้อมทั้งเร่ งรัดการพัฒนาการจัดการขยะ
1.4 พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและผังเมือง
1.5 แก้ไขปั ญหาระบบจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริ การสาธารณะหลักประกันสุ ขภาพและการบริ การ
2.1 การให้บริ การด้านสาธารณูปการ และระบบหลักประกันสุ ขภาพ
2.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของชุมชน
2.3 เสริ มสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุ ข
2.4 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ขยายแหล่งการเรี ยนรู ้ยกระดับคุณภาพการศึกษานวัตกรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญา
3.1 ขยายแหล่งการเรี ยนรู ้และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3.2 สร้างจิตสํานึกการดําเนินชีวิตควบคู่กบั การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม
3.3 การพัฒนาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 ยกระดับฝี มือแรงงานสู่การมีรายได้ที่เพียงพอ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ มและอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี สร้างจิตสํานึ กตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 ส่ งเสริ มและสื บสานการอนุรักษ์สถาบันศาสนาศิลปวัฒนธรรมและจารี ตประเพณี
4.2 สร้างสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรี ยนรู ้ตามเอกลักษณ์ความเป็ นไทยและท้องถิ่น
4.3 ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสํานึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ขยายการพัฒนาทุนทางสังคมการสร้างอาชีพและสวัสดิการให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
5.1 แผนงานขยายการพัฒนาทุนทางสังคม
5.2 ขยายสังคมการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตภายใต้การมีส่วนร่ วมของชุมชน
5.3 แผนงานจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพในชุมชนที่พ่ งึ พาตนเองไดและมีรายได้เพียงพอ
แก่การครองชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.4 เสริ มสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นในครอบครัวและชุมชน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 พัฒ นาระบบการบริ ก หารจัด การที่ ดี ต ามหลัก ธรรมาภิ บ าล การพัฒ นา
บุคลากรและระบบเพื่อการบริ หารที่ดี
6.1 พัฒนาการบริ หารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 พัฒนารู ปแบบการดําเนินงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมด้วยความโปร่ งใสและสอดคล้อง
กับการดําเนินงาน
6.3 พัฒนาระบบการปฏิบตั ิงาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งประวัติศาสตร์ เชิ งเศรษฐกิจและสั งคม สภาพแวดล้ อมแหล่ ง
ท่ องเทีย่ วและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีลกั ษณะโดดเด่ นในจังหวัดพิษณุโลกในมิติทางวัฒนธรรม
พบว่ า พิ ษ ณุ โ ลกเป็ นเมื อ งที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมายาวนาน นั บ ตั้ง แต่ ยุค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ มาจนถึงทุกวันนี้ ปั จจุบนั นี้ เมืองพิษณุ โลกนับว่าเป็ นศูนย์กลางทั้งในทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม การศึ ก ษา ศิ ล ปวัฒ นธรรม การคมนาคม การสื่ อ สาร การ
โทรคมนาคม การทหารและการท่ อ งเที่ ย วของภาคเหนื อ ตอนล่ าง สําหรั บ การพัฒ นาจังหวัด
พิษณุ โลกให้สวยงามด้วยการใช้ศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ ของเมือง
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ประกอบด้วย 5 มิติคือข้อมูลเชิ งประวัติศาสตร์ เชิ งเศรษฐกิจและ
สังคม เชิงสภาพแวดล้อม เชิงแหล่งท่องเที่ยว และเชิงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งมีลกั ษณะโดดเด่นใน
จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกในมิ ติ ท างวัฒ นธรรมและเอกสารวิ ช าการที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งภูมิภาคเหนือตอนล่างดังนี้
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1. ความสํ าคัญเชิงประวัติศาสตร์
การศึกษาเรื่ องราวของประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก เป็ นเรื่ องที่ดีมีความสําคัญและมี
ประโยชน์ เพราะจะทําให้เราได้ทราบถึงประวัติความเป็ นมาของเมืองพิษณุ โลกของเราในอดีต อัน
จะเป็ นพื้นฐานในการเชื่องโยงปั จจุบนั และสร้างสรรค์อนาคตของเมืองพิษณุ โลกได้อย่างสมบูรณ์
แบบ การศึกษาประวัติศาสตร์พิษณุโลกแบ่งออกได้เป็ นดังนี้ คือ
ประวัติความเป็ นมาของเมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลกเป็ นชุมชนโบราณที่มีความสื บเนื่องเป็ นเวลายาวนาน จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงทําให้เมืองพิษณุโลกมีความแตกต่างจากเมืองอื่น ๆ โดยเฉพาะชื่อของเมืองที่มีชื่อเรี ยก
แตกต่างกันออกไปตามยุคและสมัยเมืองพิษณุโลกมีลกั ษณะเป็ นเมืองคู่ ดังปรากฏใน พงศาวดาร
เหนือได้กล่าวถึงพระเจ้าศรี ธรรมไตรปิ ฎกได้ให้จ่านกร้อง และจ่าการบุญไปสร้างเมืองอยูส่ องฝั่งของ
แม่น้ าํ โดยให้ชื่อว่า “โอฆบุรีและชัยบูรณ์ ” ( ประชุมพงศาวดารเล่ม 1,2506 ) และนอกจากนั้นยัง
พบหลักฐานเกี่ยวกับเมืองพิษณุโลกที่ให้ภาพสนับสนุนความเป็ นเมืองคู่ โดยเฉพาะจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในสมัยสุ โขทัย อาทิ หลักศิลาจารึ กหลักที่ 1,4,10 และ 38 เรี ยกเมืองพิษณุโลกว่าเมือง
“สองแคว” ในขณะที่หลักศิลาจารึ กหลักที่ 3 และ 11 เรี ยกว่า “สระหลวง” และความเป็ นเมืองคู่ของ
เมืองสระหลวง สองแคว ได้พบหลักฐานในจารึ กหลักที่ 2 ว่าพ่อขุนศรี นาวนําถมก่อพระธาตุในนคร
สระหลวงสองแคว (ธิดา สาระยา, 2552)
นอกจากความเป็ นเมื องคู่เมื องพิษณุ โลกยังถูกเรี ยกว่า “เมืองอกแตก” เพราะมี แม่น้ ําผ่าน
กลางเมือง นอกจากนั้น เมืองพิษณุ โลกยังมีชื่อเรี ยกต่าง ๆ อีก เช่น ตํานานพระพุทธสิ หิงค์ เรี ยกว่า
เมือง “ทวิสาขะ” ในขณะที่ชาวเมืองใต้หรื อชาวอยุธยา เรี ยกเมืองพิษณุ โลกว่าเมือง “ชัยนาท” (รัตน
ปัญญเถร แสง มนวิทูร (แปล),2501)
คําว่า เมืองพิษณุโลก น่าจะได้ชื่อภายหลังที่ราชอาณาจักรอยุธยาทําสงครามแย่งชิงอาณาจักร
สุ โขทัยกับอาณาจักรล้านนา โดยเฉพาะในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่ งอยุธยากับ
สมเด็จพระเจ้าติโลกราชแห่ งเชียงใหม่ (พ.ศ.2006) เพราะปรากฏว่าในวรรณกรรมลิลิตยวนพ่าย ให้
เหตุผลของการเปลี่ ยนชื่ อจากเมื องชัยนาทเป็ นเมื องพิ ษ ณุ โลก เพราะสามารถยืดเมื องชัยนาทได้
พร้อมกับสร้างกําแพงเมือง “ปางถกลกําแพง พระพิษณุ โลกแล้วแฮ” (ลิลิตยวนพ่าย,2515) และชื่ อ
ของเมืองพระพิษณุโลก น่าจะถูกใช้หลังสงครามระหว่างอยุธยากับเชียงใหม่นบั ตั้งแต่น้ นั มา และใน
เวลาต่อมาคําว่า “พระพิษณุ โลก” น่ าจะกร่ อนหดหายไปเหลือแต่คาํ ว่า “พิษณุ โลก” ที่ใช้เรี ยกชื่อกัน
ในปัจจุบนั
ต่ อ มาการปฏิ รู ป การปกครองมณฑลเทศาภิ บ าล ในรั ช กาลสมัย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วทําให้เมื อ งพิ ษ ณุ โลกเป็ นศูน ย์กลางการปกครองในท้องถิ่ น ฝ่ ายเหนื อ และ
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ควบคุมหัวเมือง ดังต่อไปนี้ คือ พิษณุ โลก พิชยั สวรรคโลก สุ โขทัย พิจิตร หล่มสัก และเพชรบูรณ์
(ต่ อมาแยกออกจากมณฑลพิ ษณุ โลก) ส่ วนเมื องกําแพงเพชร และตาก ได้โอนมารวมกับมณฑล
พิษ ณุ โลก เมื่ อมณฑลนครสวรรค์ถูกยุบรวมเข้ากับมณฑลกรุ งเก่ าบทบาทของมณฑลพิ ษ ณุ โลก
ทางด้านการเมืองการปกครองในสมัยดังกล่าว คือ การเข้าร่ วมรบในการป้ องกันราชอาณาจักร เช่ น
การปราบกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ เป็ นต้น
ภายหลังที่ มีการยกเลิกการปกครองมณฑลเทศาภิ บาล พิษณุ โลกมี ฐานะเป็ นจังหวัด
หนึ่ งของราชอาณาจักรไทยในเขตภาคเหนื อตอนล่าง ถึ งแม้ว่าพิษณุ โลกมี ฐานะเป็ นจังหวัดของ
ประเทศ แต่ก็มิได้หมายความว่าพิษณุ โลกจะถูกลดบทบาทความสําคัญลงในปั จจุบนั แต่เนื่ องจาก
จังหวัดพิษณุ โลกมีสภาพที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม ประกอบกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2555) เน้นให้จงั หวัดพิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางหลักของการ
พัฒ นาอุ ตสาหกรรม จึ งทําให้จงั หวัด พิ ษ ณุ โลก ยังคงเป็ นศูน ย์ก ลางทางการปกครอง การทหาร
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา
นอกจากนี้ พิ ษ ณุ โลกยังมี ถ นนสายเอเชี ย 2 สาย ซึ่ งจะเชื่ อ มกับ ประเทศ 4 ประเทศ คื อ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ประเทศมาเลเซี ย และประเทศสิ งคโปร์ โดยมี ถนนสายเอเชี ยสายที่ 1 จากประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนจีนที่คุนหมิ ง ผ่านประเทศไทยที่อาํ เภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย ผ่าน
จังหวัดพิษณุ โลก ผ่านกรุ งเทพมหานคร ผ่านจังหวัดสงขลา ที่อาํ เภอสะเดา ผ่านประเทศมาเลเซี ย
และสิ้ นสุ ดที่สิงคโปร์
ส่ วนอี กสายหนึ่ ง คื อ ถนนสายเอเชี ยสายที่ 2 จากประเทศสั งคมนิ ยมสหภาพเมี ยนม่ า
(พม่า) ผ่านประเทศไทยที่ อาํ เภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านจังหวัดสุ โขทัย ผ่านจังหวัดพิษณุ โลก
ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านจังหวัดขอนแก่น ผ่านจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผ่านจังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่แขวงสุ วรรณเขตเข้าสู่ ประเทศเวียดนามและสิ้ นสุ ดที่เมือง
ดานัง (เส้นทางสองนี้จะเชื่อมทะเลจีนใต้กบั มหาสมุทรอินเดียใต้)
ความสําคัญของเส้นทางสองสายนี้ กบั พิษณุ โลก คือ พิษณุ โลกจะกลายเป็ นสี่ แยกอินโดจีน
หรื อเป็ นประตูสู่ อินโดจีน ในที่สุดพิษณุ โลกในอนาคตนอกจากจะมีความสําคัญจังหวัดหนึ่ งแล้ว
ทั้งนี้ พิ ษ ณุ โ ลกจะต้อ งมี ศ ัก ยภาพที่ ดี ใ นทุ ก ๆ ด้าน เพื่ อ พร้ อ มที่ จ ะเป็ นศู น ย์ก ลางในการพัฒ นา
ภาคเหนื อตอนล่าง ตลอดจนศูนย์กลางในการพัฒ นาประเทศต่างๆ ที่ อยู่ในคาบสมุทรอิ นโดจี น
ตอนบนได้
ในปั จจุบนั พิษณุโลกถือว่าเป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญมากเป็ นเมืองหลักและเป็ นศูนย์กลาง
ของความเจริ ญในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งนี้ เพราะพิษณุ โลกมีสถานศึกษาซึ่ งมี
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เป็ นจํานวนมากและมีความหลากหลายในการเลือกศึกษาเล่าเรี ยน อาทิเช่ น มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบัน ราชภัฏ พิ บู ลสงคราม เทคโนโลยีราชมงคล (วิ ท ยาเขตพิ ษ ณุ โลก) วิ ท ยาลัย อาชี วศึ ก ษา
วิทยาลัยเทคนิ คพิษณุ โลก เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นแหล่งรวบรวมและสร้างสรรค์และการพัฒนาวิชาการ
ความรู ้ต่างๆ ไปพร้อมกับการดํารงรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่นสื บไป
2. ความสํ าคัญเชิงสั งคมและเศรษฐกิจ
คณะนักวิจยั เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ โลก ได้แบ่งประเด็น
วิ เคราะห์ โ ครงสร้ างพื้ น ฐานของชุ ม ชนเมื อ งไว้ 9 ประเด็ น คื อ ประปา ไฟฟ้ า การคมนาคม
ไปรษณี ยโ์ ทรเลข ความปลอดภัยในทรัพย์สิน สาธารณสุ ข การเงินการธนาคาร ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
และระบบกําจัดขยะ
1) ประปา เทศบาลนครพิษณุโลก ประกอบกิจการประปา โดยมีหน่วยสู บนํ้าและกรอง
นํ้าจํานวน 2 แห่ ง คื อ หน่ วยสู บ นํ้าประปาวัด ใหม่ และหน่ วยสู บ นํ้าประปาวัด โพธิ ญ าณ โดยมี
ความสามารถใสการผลิตนํ้าประปา 1,570 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง ขณะที่ความต้องการใช้น้ าํ ประปา
ของประชาชนมีประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง การที่กาํ ลังการผลิต และปริ มาณการใช้น้ าํ
ใกล้เคียงกัน ทําให้น้ าํ มีเวลาพักตัวในถังนํ้าใสน้อย ปั จจุบนั จึงเกิดปั ญหานํ้าตกตะกอนไม่ทนั การ
ให้ก ารบริ ก ารนํ้าประปาในเขตเทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก ปั จ จุ บ ัน มี ผูใ้ ช้บ ริ ก าร 18,563 ราย โดย
แบ่งเป็ นผูใ้ ช้น้ าํ ในเขต 16,495 ราย ผูใ้ ช้น้ าํ นอกเขต 2,068 ราย อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ
พบว่า มีน้ าํ ประปาที่จ่ายเพื่อการสาธารณะและรั่วไหลในเขตเทศบาลเมืองปี ละ 0.39 ล้านลูกบาศก์
เมตร
2) ไฟฟ้ า การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุ โลก มีกระแสไฟฟ้ าสําหรับให้บริ การในเขต
จังหวัดพิษณุ โลกจํานวน 1 ล้านยูนิต/ชัว่ โมง ในปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมาให้บริ การแก่ประชาชนและ
ธุ รกิจ รวม 225.3 ล้านยูนิต สถานที่ราชการ 35.5 ล้านยูนิต และอื่นๆ 6.5 ล้านยูนิต โดยมีจาํ นวน
ผูใ้ ช้ไฟฟ้ า 85,114 รายในเขตเมืองสามารถให้บริ การได้ครบ 100% (การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค 2552 หน้า
54 )
3) การคมนาคม ตลอดระยะทางที่เส้นทางรถไฟสายเหนื อผ่านจังหวัดพิษณุ โลก 3 อําเภอ
มี สถานี รถไฟรองรั บผูโ้ ดยสาร และสิ น ค้าทั้งสิ้ น 11 สถานี สถานี พิ ษ ณุ โลกที่ ต้ งั อยู่ในเขตเมื อง
พิษ ณุ โลกนั้น ในปี พ.ศ. 2552 มี ผูโ้ ดยสารเดิ น ทางทั้งไปและกลับ จํานวน 1,168,773 คน สิ น ค้า
บรรทุก 2,649,140 เมตริ กตัน ทั้งนี้สถานีบึงพระมีปริ มาณสิ นค้าบรรทุกมากที่สุด คือ 1,356,488,880
เม ต ริ ก ตั น ( ก อ ง จั ด ก า ร เดิ น ร ถ เ ข ต 3 ก า ร ร ถ ไ ฟ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )
ทั้งนี้เพราะสถานีบึงพระเป็ นสถานีส่งนํ้ามันดิบที่ขนส่ งมาจากอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
ทางด้านจํานวนยานยนต์ที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติขนส่ งทางบกจํานวน 11,293 คน แบ่งเป็ น
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รถยนต์นั่งส่ วนบุคคล 2,961 คัน รถจักรยานยนต์ 7,993 คัน และรถอื่นๆ อีก 329 คัน (สํานักงาน
ขนส่ งจังหวัดพิษณุโลก 2552 หน้า 16 )
การคมนาคมทางอากาศนั้นบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทําการบินประจําจากจังหวัด
พิษณุ โลกไปยังสนามบินสุ วรรณภูมิ สัปดาห์ละ 14 เที่ยว และการคมนาคมทางอากาศของจังหวัด
พิษณุโลกมีการขยายตัวอย่างมาก
4) ไปรษณี ยโ์ ทรเลขและโทรศัพท์ ไปรษณี ยโ์ ทรเลขฯ เป็ นบริ การสาธารณะที่สาํ คัญต่อการ
พัฒ นาประเทศอย่างยิ่ง จังหวัด พิ ษ ณุ โ ลกมี ที่ ท าํ การไปรษณี ย โ์ ทรเลขจํานวน 15 แห่ ง ในเขต
เทศบาลนครพิษณุ โลก มีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข 2 แห่ ง คือ ที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขพิษณุ โลก
และที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขอรัญญิก (การสื่ อสารแห่ งประเทศไทย) ด้านโทรศัพท์น้ นั ระหว่างปี
พ.ศ. 2550-2552 ชุ มสายโทรศัพท์ในจังหวัดพิษณุ โลกได้ขยายตัวเพิ่มเกื อบเท่าตัว โดยเพิ่มจาก 7
ชุ มสายเป็ น 12 ชุ มสาย สามารถให้ บ ริ การได้ ถึ ง 15,328 เลข (กองเศรษฐกิ จและสถิ ติ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 2552 หน้า 20)
5) ความปลอดภัยในทรั พ ย์สิน เทศบาลนครพิ ษ ณุ โลกมี ที่ทาํ การป้ องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยตั้งอยูถ่ นนบรมไตรโลกนารถ โดยมีอตั รากําลังงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวม
98 คน และอุปกรณ์ ในการดับเพลิงที่สําคัญประกอบด้วยท่อธารดับเพลิง 163 ท่อ รถยนต์ดบั เพลิง
จํานวน 12 คัน รถยนต์บรรทุกนํ้า 4 คัน เรื อยนต์ดบั เพลิง 3 เครื่ องและรถดับเพลิงชนิ ดบันไดเลื่อน
อัตโนมัติ 1 คัน ซึ่ งสามารถยืดตัวได้ถึงตึก 7 ชั้น แต่สามารถฉี ดนํ้าได้ถึงชั้น 10 หรื ออาจมากกว่าทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ความดันของนํ้า สถิติการเกิดเพลิงไหม้ในเขตเทศบาล พ.ศ. 2552 จํานวน 42 ครั้ง มูลค่า
เสี ยหาย 2,962,000 บาท
6) สาธารณสุ ข ด้านสาธารณสุ ขภายในจังหวัดพิษณุ โลก มีสถานบริ การสาธารณสุ ข 17 แห่ ง
จํานวน 1,566 เตียงจํานวนแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล 150 , 25 และ 784 คนตามลําดับ ซึ่ ง ปี
พ.ศ. 2552 มีจาํ นวนผูป้ ่ วย 925,458 ราย (สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิษณุโลก 2552 หน้า11)
7) การเงิ น การธนาคาร ภายในเมื องพิษ ณุ โลกมี สถิ ติเงิน ฝาก 10,728.4 ล้านบาท สิ น เชื่ อ
8,783 ล้านบาท โดยมีธนาคารพาณิ ชย์ 25 สาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้
สิ นเชื่ อแก่ เกสรกร 709.16 ล้านบาท มี ธนาคารออมสิ น 8 สาขารวมถึงสถาบันการเงิน ต่างๆ อาทิ
สหกรณ์จาํ นวน 78 แห่ ง แบ่งเป็ นสหกรณ์ การเกษตร 59 แห่ ง สหกรณ์ร้านค้า 3 แห่ ง สหกรณ์ออม
ทรัพย์ 13 แห่ ง และสหกรณ์อื่นๆ 3 แห่ง ซึ่งเพียงพอแก่การให้บริ การประชาชน
8) ระบบระบายนํ้า การที่เมืองพิษณุโลกถูกกําหนดให้เป็ นเมืองหลัก ศูนย์กลางความเจริ ญ
ในเขตภาคเหนื อ ตอนล่ าง ทําให้ เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกมี อ ัต ราการเจริ ญ เติ บ โตอย่า งรวดเร็ ว ปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อมเฉพาะอย่างยิ่ง ปั ญหานํ้าทิ้งและขยะมูลฝอยจากชุมชน และอุตสาหกรรม จึงทวีความ
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รุ นแรงเพิ่มขึ้น ในประเด็นของนํ้าเสี ยนั้น ส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมของเมืองอย่างมาก ทั้งนี้ การทิ้ง
ระบบนํ้าเสี ยลงสู่ แม่น้ าํ น่ านเหนื อจุดสู บนํ้าดิบของโรงกรองนํ้าประปาเก่าทําให้คุณภาพนํ้าที่ใช้ใน
การบริ โภคลดลง
9) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
เมืองพิษณุ โลกมีประชากรอยู่หนาแน่ นถึง 4,317 คนต่อตารางกิ โลเมตร ประกอบกับการ
พัฒนาระบบสาธารณู ปโภครองรับการเจริ ญเติบโตในฐานะเมืองหลักของภูมิภาค ทําให้มีปริ มาณ
ขยะมู ล ฝอยเป็ นจํานวนมากทั้ง นี้ จากการสํา รวจของบริ ษ ัท วิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษา Sinclair Knight &
Partners and Pal Consultance มีการทิ้งขยะตลอดปี ถึงปี ละ 17,900 ตัน โดยตัวเลขนี้ เป็ นการสํารวจ
เมื่อปี 2552 ปริ มาณขยะในแต่ละปี จะแปรผันตามฤดูกาลซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ฤดู คือ ฤดูที่ผลไม้มาก
(มิถุนายน-ตุลาคม) และฤดูผลไม้น้อย (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) มีปริ มาณขยะที่ประชาชนในเขต
เมืองทิ้งเฉลี่ย 1.22 และ 1.02 กิโลกรัมต่อวัน ตามลําดับ
สําหรับแหล่งกําเนิ ดขยะที่สาํ คัญของเมืองพิษณุ โลกบริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษา Sinclair Knight
& Partners and Pal Consultance (1990) ระบุว่า ประกอบด้วย โรงแรมทั้งโรงแรมชั้นหนึ่ งและชั้น
สอง ตลาดเทศบาลซึ่ งมีอยูจ่ าํ นวน 5 แห่ ง โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 5 แห่ ง และ
สถานศึกษา และการสํารวจของคณะนักวิจยั พบว่า แหล่งกําเนิดขยะที่สาํ คัญนอกจากที่กล่าวมาแล้ว
ยังพบว่ามีหา้ งสรรพสิ นค้า ร้านค้าอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม และหมู่บา้ นจัดสรร เป็ นแหล่งกําเนิด
ขยะที่ สําคัญ ทั้งนี้ รวมถึ งบริ เวณที่ มี ก ารก่ อ สร้ างในเขตเมื อ งด้ว ย สถาบัน วิ จ ัย สภาวะแวดล้อ ม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) ได้ทาํ การคาดการณ์ว่าเมืองพิษณุ โลกจะมีปริ มาณขยะเพิ่มขึ้นจาก
49.04 ตันต่อปี เป็ น 57.88 , 65.80 , 74.55 และ 82.58 ตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2539,2544,2549 และ 2554
ตามลําดับ (ซึ่ งตัวเลขนี้ น้อยกว่าการสํารวจของบริ ษทั วิศวกรที่ ปรึ กษา Sinclair Knight & Partners
and Pal Consultance เล็กน้อย)
โดยภาพรวมแล้วในการพิจารณาคุ ณ ภาพชี วิตของประชากรแล้ว จะต้องคํานึ งถึ งความ
ยากจน การขาดแคลนนํ้าดื่ ม นํ้าใช้ ภัยแล้ง และการไม่ มีไฟฟ้ า จากการสํารวจพบว่าครัวเรื อนที่
ยากจนส่ วนใหญ่อยู่ในอําเภอวังทอง ครัวเรื อนที่ ขาดแคลนนํ้าดื่ม นํ้าใช้ส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอบาง
ระกํา ครัวเรื อนที่ไม่มีไฟฟ้ าใช้ส่วนใหญ่อยูใ่ นอําเภอวัดโบสถ์ และชาติตระการ สําหรับการมีไฟฟ้ า
ใช้น้ นั มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
3. ความสํ าคัญเชิงสภาพแวดล้อม
ประเด็ น สํ า คั ญ สํ า หรั บ การจั ด ทํ า โครงการจั ด ทํ า แผนการอนุ รั ก ษ์ แ ละปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมเมืองเก่าพิษณุโลกที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็ นประเด็นเกี่ยวกับความสําคัญและศักยภาพ
ทางกายภาพของเมืองพิษณุ โลก โดยเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเมืองเก่าพิษณุ โลกและโบราณสถาน
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ในเขตพื้นที่โครงการทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดินและแนวโน้มการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ ง พื้นที่โล่งว่างในเมือง กรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน และแผนพัฒนาเมือง
พิษณุโลก
1) การใช้ประโยชน์ที่ดินและแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากนโยบายของรัฐที่กาํ หนดให้พิษณุโลก เป็ นเมืองหลักของเขตภาคเหนือตอนล่างความ
เป็ นเมื องหลัก ของภาคในปั จ จุ บ ัน จึ งเป็ นปั จ จัยสําคัญ ในการเสริ ม สร้ างเมื อ งพิ ษ ณุ โลกให้เจริ ญ
เติ บ โตขึ้ น อย่างรวดเร็ ว ทั้งทางด้านการปกครอง การคมนาคมขนส่ ง วัฒ นธรรม และการศึ ก ษา
ตลอดจนการขยายตัวของเมืองทั้งทางด้านพาณิ ชกรรม อุตสาหกรรม และโครงการที่อยูอ่ าศัย อันเป็ น
ผลเชื่ อ มโยงไปถึ งการใช้ที่ ดิ น ที่ เริ่ มขยายตัว ออกไปจากเขตเทศบาลโดยเฉพาะบริ เวณถนนสาย
พิษณุ โลก-วังทอง และพิษณุ โลก-สุ โขทัย เทศบาลนครพิษณุ โลก จึ งมีโครงการขยายเขตเทศบาล
ออกไปครอบคลุมพื้นที่บริ เวณชุมชนหนาแน่นที่อยูต่ ิดกับเขตเทศบาล ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและทัน
ต่อการควบคุมการขยายตัวของเมืองให้เป็ นไปตามผังเมืองรวมที่สาํ นักผังเมืองได้กาํ หนดเอาไว้
จากการพิ จารณาเปรี ย บเที ยบแผนที่ ก ารใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น พ.ศ.2552 พบว่าชุ ม ชนเมื อ ง
พิษณุ โลก มีทิศทางการขยายตัวโดยรอบ โดยเฉพาะตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก ๆ ของชุ มชนที่
สําคัญได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เป็ นแกนการพัฒนาหลักของเมืองในแนวทิศตะวันตก
(ไปอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย) เชื่ อต่อกับทิศตะวันออก (ไปอําเภอวังทอง) และเชื่ อมต่อไป
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ส่ วนใหญ่ขยายตัวไปในรู ปของหมู่บา้ นจัดสรรทางด้านเหนือ
ขยายตัวไปตามแนวถนนธรรมบูชา ซึ่ งเป็ นถนนเลียบทางรถไฟฝั่ งตะวันออก และคู่ขนานไปกับ
ถนนเอกาทศรฐ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1086 (ไปอําเภอวัดโบสถ์) ทางด้านใต้ขยายตัวไป
ตามแนวถนน และพื้นที่ระหว่างถนนบรมไตรโลกนารถ และทางหลวงแผ่นดิ นจังหวัดหมายเลข
1064 (ไปสถานีรถไฟบึงพระ)
2) ย่านการศึกษา แนวโน้มการขยายตัวของสถาบันการศึกษามีทิศทางออกไปทางตะวันตก
และทางใต้ของเมือง ทั้งนี้ เนื่ องจากความต้องการใช้พ้ืนที่สาํ หรับสถานศึกษามีมาก จึงต้องหาพื้นที่ที่
เหมาะสม ประกอบกับการมีพ้นื ที่สาธารณประโยชน์บริ เวณทุ่งทะเลแก้ว และหนองอ้อ ปากคลองจิก
ซึ่ งหน่ ว ยงานสามารถเข้าไปใช้ป ระโยชน์ ได้ ดังจะเห็ น ได้ว่าจากการสร้ างมหาวิท ยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และโรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม
3) ย่านการค้าพาณิ ชกรรม บริ เวณที่ เป็ นย่านการค้าพาณิ ชยกรรมของเมื องพิษ ณุ โลกได้
ขยายตัวทั้งสองฝั่ งแม่ น้ ําน่ าน โดยทางฝั่ งตะวัน ตกมี การขยายตัวมากในพื้ น ที่ ส องข้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 117 (ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์) ส่ วนที่เชื่อต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
บริ เวณย่านการค้าพาณิ ชยกรรมส่ วนแรกนั้น ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ โครงการจัดทําแผนการ
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อนุ รักษ์ และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมเมืองเก่าพิษณุ โลก เพราะอยูภ่ ายในเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุ โลก
ทางด้านฝั่ งตะวันออกอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งทางใต้เมืองพิษณุ โลกก็ยงั มีการขยายตัวต่อเนื่ องออกไป
ตามถนนบรมไตรโลกนารถ ส่ วนทางเหนือนั้นมีอตั ราการขยายตัวไปตามถนนเอกาทศรฐจนถึงบ้าน
เต็งหนาม ตําบลหัวรอ
4) ย่านที่พกั อาศัย การขยายตัวของบริ เวณที่พกั อาศัย ตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุ โลก ตาม
ประกาศท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2530) กําหนดให้แบ่งบริ เวณย่านที่พกั อาศัยออกเป็ น 3
ประเภท คือ 1) บริ เวณย่านที่พกั อาศัยหนาแน่ นมากซึ่ งเป็ นที่อยู่ร่วมกับบริ เวณ ย่านการค้าพาณิ ชย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าํ น่ าน โดยอยูใ่ น กรอบถนนพระองค์ขาวทาง
ตอนเหนื อ ถนนศรี วิสุธารามทางตะวันออก ถนนพิษณุโลก-วังทอง และถนนราษฎร์อุทิศทางตอนใต้
ส่ วนทางตะวันตกกําหนดเขตพื้นที่ จนถึงแม่น้ าํ น่ าน 2) บริ เวณย่านที่พกั อาศัยหนาแน่ นปานกลาง
กําหนดให้อยู่โดยรอบของบริ เวณย่านที่พกั อาศัยหนาแน่ นมาก ย่านการค้าพาณิ ชย์ โดยมีรัศมีห่าง
ออกไป 2 กิโลเมตร และ 3) บริ เวณย่านที่พกั อาศัยหนาแน่นน้อย ที่อยูโ่ ดยรอบพื้นที่ที่เป็ นบริ เวณย่าน
ที่พกั อาศัยหนาแน่นปานกลาง ภายในขอบเขตพื้นที่ผงั เมืองรวม
5) ย่ า นอุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมที่ ป รากฏอยู่ใ นเขตเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกส่ ว นใหญ่ เป็ น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และส่ วนใหญ่ เป็ นอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ การ
ทั้งนี้ ในเขตผังเมือง รวมมีกิจการอุตสาหกรรมบริ การร้อยละ 55.87 อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ
36.15 ส่ วนที่เหลือเป็ นอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้ ตามผังเมืองรวม พ.ศ. 2530 และร่ างประกาศ
กฎกระทรวงที่เตรี ยมประกาศใช้ได้ประกาศยกเลิกบริ เวณอุตสาหกรรมเฉพาะกิจการ ส่ วนที่อยูร่ ิ มฝั่ง
แม่น้ าํ น่าน เพื่อรักษาสภาพสิ่ งแวดล้อมแล้วกําหนดเขตพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นใหม่เป็ นบริ เวณริ มทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อีกทั้งยังกําหนดว่าในอนาคต พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมควรมี 1,215 ไร่
หรื อร้ อยละ 1.13 ของพื้นที่ ผงั เมืองรวม โดยกําหนดให้เป็ นคลังสิ นค้า แหล่งอุตสาหกรรมบริ การ
และอุตสาหกรรมขนาดย่อมทมี่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้อม
6) ย่านศาสนา ประชากรในเขตเมืองพิษณุ โลกนับถือศาสนาพุทธถึงร้อยละ 99.51 ที่เหลือ
นับถือศาสนาคริ สต์และอิสลาม ดังนั้นจึง จะเห็นวัดกระจายอยูท่ วั่ ไปในเขตเมืองพิษณุโลก ประกอบ
กับชุ มชนเมื องพิ ษ ณุ โลกเป็ นชุ มชนเมื องเก่ าแก่ แห่ งหนึ่ งของประเทศไทยและเคยเป็ นศูน ย์กลาง
การเมื อ งการปกครองของรั ฐไทยมาก่ อนเหล่ านี้ จึ งทําให้มี วดั ทั้งที่ เป็ นวัด ร้ างและวัด ที่ มีพ ระจํา
พรรษาอยู่จาํ นวนมาก โดยวัดเหล่านี้ กระจายอยู่ทวั่ ไป เฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณ สองฝั่งแม่น้ าํ น่ านการ
พัฒนาของชุมชนเมืองพิษณุ โลก มีผลกระทบอย่างมากต่อย่านศาสนา ดังกล่าว ทั้งที่เป็ นวัดร้าง และ
วัดที่มีพระจําพรรษา โดยเฉพาะกรณี การบุกรุ กเขตวัดของทั้งเอกชน และหน่วยงานราชการ
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7) ย่านพื้นที่โล่งว่างเพื่อการนันทนาการ บริ เวณที่ เป็ นที่โล่งว่างการนันทนาการของเมือง
พิ ษ ณุ โลก แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ อ ยู่ในเขตเมื อ ง และส่ ว นที่ อ ยู่ภ ายนอกเขตเมื อ ง โดย
ภายนอกเขตเมื องนั้นมีแผนพัฒนาพื้นที่บึงราชนกให้เป็ นสวนสาธารณะโดยองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดพิษณุ โลก สําหรับภายในเขตเมืองนั้น เทศบาลนครพิษณุ โลกได้ทาํ การปรับสภาพพื้นที่สอง
ฝั่งแม่น้ าํ น่ านให้เป็ นสวนย่อมเพื่อการนันทนาการ ซึ่ งดําเนิ นการแล้วเสร็ จไปแล้วเกินกว่าครึ่ งหนึ่ ง
นอกจากนี้ตามแผนการใช้ที่ดินของเทศบาลนครพิษณุโลก ได้กาํ หนดให้มีแผนปรับปรุ งขอบเขตการ
ใช้ที่ดินของรัฐ สถานศึกษา สถาบันศาสนา เพื่อกําหนดที่ดินประเภทที่โล่งว่างเพื่อการนันทนาการ
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
8) ย่านพื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ภายในเขตเมืองพิษณุโลกที่ต้ งั อยูท่ ้ งั สองฝั่ง
แม่น้ าํ น่ านโดยมีขอบเขตด้านทิศตะวันตกและทิศใต้เป็ นคูเมือง ส่ วนทางด้านเหนื อยังคงปรากฏซาก
กําแพงเมืองให้เห็นอยู่ ขณะที่ทางทิศตะวันออกนั้นไม่ปรากฏร่ องรอย เพราะมีการก่อสร้างถนนปิ ด
ทับซากกําแพงเมื องและประตูเมื อง เมื องเก่ าพิษณุ โลกมี ความสําคัญ ทางประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย
รวมถึงสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรม ได้แก่ พระราชวังจันทน์ วัดวิหารทอง ทางฝั่งตะวันตก วัดพระ
ศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดราชบูรณะ วัดนางพญา วัดโพธิ ญาณทางฝั่ งตะวันออก ซึ่ งเหล่านี้
สมควรได้รับการอนุรักษ์และบูรณะปรับปรุ ง
4. ความสํ าคัญเชิงแหล่งท่ องเทีย่ ว
พิษณุ โลกเป็ นจังหวัดใหญ่จงั หวัดหนึ่ ง เป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ ใน
ฐานะราชธานี เมื องพระมหาอุปราชหรื อเมื องลูกหลวง และเมื องเอกมาตั้งแต่ โบราณกาลทําให้
พิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครอง การทหาร การพาณิ ชย์ การคมนาคม การสื่ อสาร
การศึ ก ษา ศาสนา และศิ ล ปวัฒ นธรรม พิ ษ ณุ โลกจึ งเป็ นศู น ย์ก ลางความเจริ ญ ก้าวหน้า ทั้งทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและทางศิลปวัฒนธรรม พิษณุ โลกเป็ นจังหวัดที่มีสถานที่
ท่องเที่ ยวหลายแห่ ง ทั้งสถานที่ ท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี สถานที่ ท่องเที่ ยวที่
มนุ ษย์สร้ างสรรค์ข้ ึน และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดพิษณุ โลก สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในจังหวัดพิษณุโลกได้เป็ นอย่างดี
พิษณุ โลกจึงเป็ นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่สําคัญในภาคเหนื อตอนล่าง และภาคกลาง
ตอนบน เพราะนักท่องเที่ยวนอกจากจะท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุ โลกแล้ว ยัง
สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก เช่น สุ โขทัย ตาก กําแพงเพชร อุตรดิตถ์
พิจิตร และเพชรบูรณ์ เป็ นต้น ชาวจังหวัดพิษณุ โลกควรจะให้ความสําคัญและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
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ให้มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เป็ นอย่างดี และเกิดความ
ประทับใจ อยากที่จะกลับมาเยือนจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งและอีกครั้ง โดยมิรู้สึกเบื่อหน่ายลงได้เลย
5. ความสํ าคัญเชิงศิลปวัฒนธรรม
ถ้าแบ่ งตามเขตการปกครองจังหวัดพิษ ณุ โลกถื อว่าอยู่ในเขตภาคเหนื อตอนล่างแต่ถา้
พิ จ ารณาในแง่ ศิ ล ปวัฒ นธรรมแล้ว พิ ษ ณุ โ ลกน่ าจะเป็ นส่ ว นของขอบเขตภาคกลางตอนบน
เนื่ องจากลักษณะทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นคล้ายคลึงกับกลุ่มชนลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยาตอนล่างมาก
ที่สุดทั้งในด้านขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ตลอดจนภาษา ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มชนทั้งสองมีความ
ใกล้ชิด กัน และมี ส ภาพภู มิ ศ าสตร์ ที่ คล้ายคลึ งกัน โดยเฉพาะพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ นที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ ํา
ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นปั จจัยที่เกื้อหนุน ทําให้เกิดการปะทะสังสรรค์ซ่ ึ งกันและกันอย่างต่อเนื่ องทั้ง
ในทางสันติวิธี อันได้แก่ การติดต่อ การแลกเปลี่ยนทางการค้า วัฒนธรรม และการสร้างสายสัมพันธ์
ในระบบเครื อญาติ ตลอดจนการใช้กาํ ลังทหารเข้ารุ กราน
ลักษณะทางภูมิประเทศในบริ เวณจังหวัดของภาคเหนือตอนล่าง อาจกล่าวได้ว่าลักษณะภูมิ
ประเทศและสภาพแวดล้อ มที่ เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก่ อ รู ป ทางวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่ น ที่
แตกต่างกันในภูมิภาคนี้ ซึ่ งไม่น้อยไปกว่าความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มี
ความแตกต่างเป็ นประเด็นปลีกย่อยของท้องถิ่นนั้น ๆ ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มชนที่ต้ งั หลัก
แหล่งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ กับพื้นที่สูง จะเห็ นได้ว่าภาคเหนื อตอนล่างประกอบไปด้วย พื้นที่
ราบลุ่มแม่น้ าํ สลับที่ราบลูกฟูก ที่ราบระหว่างหุ บเขาและภูเขาสู ง เป็ นต้น ลักษณะภูมิประเทศส่ งผล
โดยภาพรวมให้บริ เวณดังกล่าวมีลกั ษณะที่แตกต่างเฉพาะถิ่น โดยเฉพาะการกระจายตัวของชุมชน
เช่น พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ลักษณะการกระจายตัวของประชากรจะสร้างที่อยูอ่ าศัยเป็ นแนวยาวขนานไป
กับลํานํ้า (riverline settlement) วิถีชีวิตคนในลุ่มแม่น้ าํ จึงมี ความสัมพันธ์กบั แม่น้ าํ อย่างแนบแน่ น
และนํ้าก็ยงั เป็ นบ่อเกิดและหลอมรวมประเพณี และพิธีกรรม เป็ นต้น และจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนในลุ่ม
แม่น้ าํ ในเขตภาคเหนื อตอนล่างจะมีประเพณี หลายอย่างที่เกี่ยวกับนํ้าและแม่น้ าํ เช่น ประเพณี ลอย
กระทง การละเล่น เพลงเรื อและแข่งเรื อ เป็ นต้น ในขณะที่กลุ่มประชากรที่กระจายตัวอยู่บนที่สูง
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะเป็ นกลุ่ม ๆ โดยยืดแหล่งนํ้าตามธรรมชาติเป็ นหลัก ประชากร
กลุ่มนี้ มีลกั ษณะทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างจากกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มนํ้า ซึ่ งจะพบเห็นประชากร
กลุ่มดังกล่าวได้ในส่ วนของพื้นที่สูงบางพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก
มี ล ัก ษณะทางสั ง คมและวัฒ นธรรมแตกต่ า งจากกลุ่ ม วัฒ นธรรมลุ่ ม นํ้า ซึ่ งจะพบเห็ น
ประชากรกลุ่มดังกล่าวได้ในส่ วนของพื้นที่ สูง บางพื้นที่ ของจังหวัดพิษณุ โลกที่ เป็ นรอยต่อของ
พรมแดนระหว่างประเทศหรื อจังหวัดที่ต้ งั อยู่บนตะเข็บรอยต่อทางวัฒนธรรม ซึ่ งประชากรกลุ่ม
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ดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่ กลุ่มวัฒนธรรม
ลุ่มนํ้า
ทางด้านขนบธรรมเนี ย มประเพณี น้ ัน มี ล ัก ษณะคล้ายคลึ งกับ จังหวัด ในเขตภาคเหนื อ
ตอนล่ างและจังหวัด ในเขตภาคกลางโดยทั่วไป ซึ่ งประเพณี ที่ พ บเห็ น โดยทั่ว ไปในเขตจังหวัด
พิษณุ โลกไม่แตกต่างมากนักกับประเพณี ในเขตภาคกลาง อาทิ ประเพณี วนั สงกรานต์ ประเพณี ตรุ ษ
และวันสารทไทย ประเพณี เทศน์มหาชาติ ประเพณี ลอยกระทง และประเพณี แข่งเรื อ เป็ นต้น
แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดพิษณุโลก ก็ยงั มีประเพณี ที่แตกต่างจากประเพณี อื่นโดยทัว่ ไป และ
ถือว่าเป็ นประเพณี ที่ดีงามของจังหวัด และถือปฏิบตั ิสืบทอดกันมาโดยเฉพาะประเพณี สมโภชพระ
พุทธชินราชของวัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประเพณี ย้าํ กลองบอกเวลา ประเพณี ปักธงชัย
ของชาวอําเภอนครไทย ตลอดจนประเพณี ของไทยโซ่ง เช่น ประเพณี เสนเรื อ ประเพณี กินดอง และ
ประเพณี เล่นดอน เป็ นต้น
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ แ นวทางในการพัฒ นายุทธศาสตร์ เชิ งนโยบาย ด้านวัฒนธรรมของจังหวัด
พิษณุโลก
คณะผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เอาผลของการวิเคราะห์วิสัยทัศน์และนโยบายของการพัฒนาจังหวัด
พิษณุโลกเป็ นเมืองศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกทางด้านภารกิจ
การทํานุ บ าํ รุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม จากการสั ม ภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ในจังหวัด พิ ษ ณุ โ ลก ทั้งนํา
ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นจัง หวัด พิ ษ ณุ โลกเข้า ไปประชุ ม กั บ ภาคี ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ศิ ล ปกรรมร่ วมสมั ย
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวยพร
สุ น ทรสมัย รองศาสตราจารย์ ดร.จิ รวัฒ น์ พิ ระสัน ต์ นางสาวจัน ทร์ ศรี ภัก ดี วงศ์ เทศบาลนคร
พิษณุโลก นางสุ มณฑา ดีบา้ นคลอง สํานักงานวัฒนธรรม อ.เมืองพิษณุโลก นางบุญราศี ตั้งศรี วงศ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุ โลก นายมนิ ตย์ สี ฆ สัมบัน น์ เจ้าของกิ จการแพ
อาหารภู ฟ้ าไทย นายสุ น ทร วชิ ราศรี ศิ ริกุล ห้างหุ ้น ส่ ว นจํากัด ปี นังค้าวัส ดุ ก่ อ สร้ าง นายศุ ภ กุล
รัตนาคม รองประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก นายพีรพล อัศวศิริโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจการ
ท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก นายยงยศ เมฆอรุ ณ รองผูว้ ่ า ราชการจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก นางเปรม
ฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรี นครพิษณุ โลก นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุ โลก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ วฒั น์ พัฒนะ รองอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสุ วิมล
เกตุศรี บุรินท์ นักวิชาการวัฒนธรรม ชํานาญการพิเศษ นายจรู ญ ทองสนิท ประธานสภาวัฒนธรรม
อําเภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก กับ ภาคี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ศิ ล ปกรรมร่ ว มสมัย โดยวิธีเสวนากลุ่ ม เพื่ อ ยืน ยัน
วิสยั ทัศน์และนโยบายด้านการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็ นเมืองศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทย
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โดยเน้น การมี ส่ วนร่ วม ทั้งนี้ ผูว้ ิ จยั สามารถวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบแสดงสามารถอภิ ป รายผลการ
ศึกษาวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้ในรู ปของตารางต่อไปนี้
คณะกรรมการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
ข้อมูลของจังหวัด
1.ด้านสิ่ งแวดล้อม
2. ด้านแหล่งท่องเที่ยว
3. ด้านประวัติศาสตร์
4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
5. ด้านศิลปะและ
ั

วิสัยทัศน์ของภาคีที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบตั ิการ

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดพิษณุโลกร่ วมกับภาคีที่
การมีส่วนร่ วมระหว่าง
จังหวัดพิษณุโลกกับภาคีที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรม

กลยุทธ์ของภาคีที่
เกี่ยวข้อง

การปฏิบตั ิการ

กลยุทธ์ของจังหวัด
พิษณุโลกด้านการ
พัฒนายุทธศาสตร์เชิง
วัฒนธรรม

นโยบายเชิงบริ หาร

วิสัยทัศน์และนโยบายของ
จังหวัดพิษณุโลก

งานและโครงการ

คณะกรรมการประเมินผล

คณะกรรมการและ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง

ภาพ 14 แสดงการแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก

การประเมินผล

คณะกรรมการ
ของจังหวัด
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อภิปรายผล
จากภาพ แสดงแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. คณะกรรมการกําหนดนโยบายทางด้ านศิ ลปะและวัฒนธรรมร่ วมสมัย เป็ นขั้นตอน
ของการกําหนดนโยบายเชิ งบริ ห าร มี ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริ ห ารสู งสุ ด ดําเนิ นการบริ ห าร
จังหวัดพิษณุโลกภายใต้นโยบายที่สภาจังหวัดกําหนด มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรม คณะกรรมการฯประกอบด้วย
1.1 คณะกรรมการบริ หารทางด้านศิลปกรรมร่ วมสมัยจังหวัดพิษณุโลก
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
- รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
- หัวหน้าส่ วนราชการ
- นายกเทศมนตรี นครพิษณุโลก
- นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
- นายกเทศมนตรี ตาํ บล
- นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
1.2 ภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรมร่ วมสมัย
- ผูส้ ร้างสรรค์
- ผูน้ าํ ภาคีที่เกี่ยวข้อง
- นักวิชาการ
- ผูน้ าํ ทางศาสนา
- ตัวแทนภาคีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การกําหนดวิสัยทัศน์และนโยบายภารกิจของการพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดพิษณุ โลก ต้องเกิ ดจากการมีส่วนร่ วมระหว่างจังหวัดพิษณุ โลกกับภาคีที่เกี่ ยวข้องทางด้าน
วัฒนธรรมที่ตอ้ งได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุ นร่ วมมือ ร่ วมใจให้ความช่วยเหลือจากบุคลากรทุกฝ่ าย
ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถที่ช่วยกันนําพา
กิจการให้เจริ ญรุ่ งเรื องและเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ แบบได้เฉพาะอย่างยิ่งนโยบายภารกิ จหลักของ
จังหวัดพิษณุโลก
2. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของจังหวัด พิษ ณุ โลก ผลจากการวิจยั พบว่า
วิสยั ทัศน์ของจังหวัดพิษณุโลกมีดงั นี้
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2.1 วิสัยทัศน์ พัฒนาจังหวัดพิษณุโลก : เป็ นเมืองที่งดงามด้ วยศิลปวัฒนธรรม แหล่ ง
ภูมิปัญญาแห่ งการเรียนรู้ ประชาชนมีความสุ ข
จากวิ สั ย ทัศ น์ ด้า นการพัฒ นาจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกสู่ ก ารพัฒ นาเป็ นเมื อ งศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมในประเทศไทย นับว่าเป็ นภารกิ จที่ ตอ้ งทําการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่ อง เพราะเป็ นปั จจัยสําคัญในการชักนําให้เกิดความเจริ ญอย่างยัง่ ยืน จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 ได้วางพื้นฐานให้เกิดการปฏิรูปที่สาํ คัญหลายประการ โดยเฉพาะการ
วางพื้ น ฐานการปฏิ รูป ทางการเมื อ งและการปฏิ รูป ทางสั งคมไทยให้ ป ระชาชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒ นาประเทศ ทั้ง ในเรื่ อ งการพัฒ นาท้อ งถิ่ น และการกระจายอํา นาจ การดู แ ล
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์ภูมิปัญ ญาและศิ ลปะและวัฒ นธรรมท้องถิ่ น
(สํานักนายกรั ฐมนตรี , 2552หน้า 2) วิสัยทัศน์ของจังหวัดพิษ ณุ โลกและภาคีที่เกี่ ยวข้องทางด้าน
วัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่ วมในการ ส่ งเสริ มและพัฒนาด้านวัฒนธรรมนั้น ได้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในอนาคต 20 ปี ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ งชาติ พ.ศ.2550-2555 ในการพัฒนาประเทศจะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็ น
ปรั ช ญานําทางให้ก ารพัฒ นายึด ทางสายกลาง ตั้งอยู่บ นพื้ น ฐานของความสมดุ ลพอดี และความ
พอประมาณอย่างมีเหตุผล มีภูมิคุม้ กันและรู ้เท่าทันโลก ดังนั้นคนไทยส่ วนใหญ่ตอ้ งได้รับการศึกษา
และรู ้จกั การเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องตลอดชีวิต เป็ นคนดี มีคุณธรรมและซื่ อสัตย์สุจริ ต อยูใ่ นสังคมแห่ งภูมิ
ปั ญญาและการเรี ยนรู ้ สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสื บ สานวัฒ นธรรมประเพณี ที่ดี งาม
ดํารงไว้ซ่ึ งคุณธรรมและคุณค่าทางสังคมไทยที่มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน อันจะเป็ น
รากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลมี คุณธรรมและยัง่ ยืน (สํานักนายกรัฐมนตรี , 2552หน้า
4)
ดังนั้นเพื่อก้าวสู่ วิสัยทัศน์ของการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ โลก
จึงจําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการวางบทบาทของภารกิ จด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัด
พิ ษ ณุ โลกให้ ส อดคล้องกับ ศัก ยภาพและบทบาทของวิถีชี วิตภาคี ที่ เกี่ ยวข้องท้อ งถิ่ น โดยภาคี ที่
เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรมร่ วมสมัยต้องมีส่วนร่ วมในการวางรากฐานการพัฒนาเป็ นสังคมและภาคี
ที่ เกี่ ยวข้องที่ เข้ม แข็งมี ระบบบริ ห ารจัด การที่ ดี ในทุ กระดับ ขณะเดี ยวกัน มี ก ารใช้ศกั ยภาพด้าน
เอกลัก ษณ์ ของศิ ล ปะและวัฒ นธรรมไทยที่ มี อยู่เป็ นฐานในการผลิ ตและบริ การเพื่ อเตรี ยมพัฒนา
ประเทศสู่ ความเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เป็ นประตูทางเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกลุ่มประเทศต่าง ๆ โดยอาศัยศักยภาพที่ได้เปรี ยบของพื้นที่และโครงข่ายบริ การพื้นฐานที่
พัฒนามากขึ้นแล้ว เป็ นสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้กา้ วตามโลก
อย่างรู ้เท่าทัน
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ขยายระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม ภูมิศาสตร์ และการจราจร ขยาย
ระบบการจัดการขยะและนํ้าเสี ยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เร่ งการใช้
ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะให้เป็ นพื้นที่สีเขียว มีภูมิทศั น์สวยงาม พร้อมทั้งเร่ งการพัฒนาการ
จัดการขยะและการรักษาความสะอาดของตลาด จัดระเบียบผูป้ ระกอบการให้ครอบคลุมทุกแห่ ง
รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนเร่ งรัดหามาตรการแก้ไขปั ญหา
อันเนื่องมาจากทางรถไฟที่ส่งผลกระทบถึงระบบการจราจร
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับการให้ บริการสาธารณะหลักประกันสุ ขภาพและการบริการ
เร่ งยกระดับการให้บริ การสาธารณะด้านสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ ระบบหลักประกันสุ ภาพ
โดนเน้นการบริ การเชิ งรุ ก การเสริ มสร้างสุ ขภาพของประชาชนทั้งทางด้านร่ างกายและจิ ตใจให้
สมบูรณ์แข็งแรง ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับรู ้และมีส่วนร่ วม
ในการยกระดับการให้บริ การเสริ มสร้างความเข้มแข็ง ของการบูรณาการความร่ วมมือ จากหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่เพื่อเสริ มศักยภาพการบริ กาให้ครอบคลุมทัว่ ถึง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ขยายแหล่งการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการศึกษานวัตกรรมและทรัพย์ สิน
ทางปัญญา เร่ งขยายเหล่าการเยนรู ้ให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพาการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน และปลู กจิ ตสํานึ กด้ายคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม พร้ อมทั้งพัฒ นาองค์ความรู ้ และต่ อยอดภู มิ
ปั ญ ญาท้องถิ่ น เพื่อนําไปสู่ การสร้ างนวัตกรรมใหม่ เป็ นทรั พ ย์สิน ทางปั ญ ญาที่ ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด รวมทั้งการยกระดับฝี มือแรงงานสู่การมีรายได้ที่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4ส่ งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี สร้ างจิตสํ านึกตามแนว
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่ งสื บสาน ส่ งเสริ มและอนุ รักษ์สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่ งการเรี ยนรู ้ตามเอกลักษณ์ความเป็ น
ไทยและท้องถิ่น เร่ งปลูกฝังค่านิ ยม สร้างจิตสํานึ กตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบและ
บุคลากรเพื่อบริ หารจัดการสถานที่สาํ คัญประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเร่ งรัดการศึกษา
และวิ จ ั ย ประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม พร้ อ มทั้ งเร่ งรั ด การพั ฒ นาการนํ า เสนิ คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมไทยให้มีคุณค่าเพียงพอต่อการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว รวมทั้งเร่ ง
ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในการดําเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ขยายการพัฒนาทุนทางสั งคมการสร้ างอาชี พและสวัสดิการให้ ชุมชนมี
ความเข้ มแข็ง เร่ งขยายการพัฒนาทุนทางสังคม การเฝ้ าระวังและป้ องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
ชุมชนอย่างมีประสาทธิ ภาพ ขยายสังคมการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาความรู ้ จริ ยธรรม สร้าง
จิ ต สํานึ ก สาธารณะและลดความขัด แย้งภายใต้ก ารมี ส่ ว นร่ วมในชุ ม ชน สร้ างสภาพแวดล้อ มที่
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เหมาะสม ครอบครัวอบอุ่น รวมทั้งการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้พ่ ึงพาตนเองได้ มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดํารงคุณค่าที่ของของวัฒนธรรมไทย
โดยการพัฒนาองค์ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒ นาระบบการบริ กหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนา
บุคลากรและระบบเพือ่ การบริหารที่ดี เร่ งรัดพัฒนาระบบการริ หารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรม
มาภิบาล มีการดําเนิ นงานภายใต้โยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่ วม ความโปร่ งใสและรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ การกระจายอํานาจการตัดสิ นใจให้เกิดความสะดวกคล่องตัว มีการใช้จ่ายงบประมาณที่
มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดความคุม้ ค่าในภารกิ จ ส่ งเสริ มการพัฒ นาบุคลากรและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการดําเนิ นงาน พัฒนาระบบการให้บริ การที่ถูกต้อง
และมีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะจังหวัดพิษณุโลกเป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญมากเป็ นเมืองหลัก
และเป็ นศูนย์กลางของความเจริ ญในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งนี้เพราะพิษณุโลกมี
สถานศึกษาซึ่งมีเป็ นจํานวนมากและมีความหลากหลายในการเลือกศึกษาเล่าเรี ยน อาทิเช่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตพิษณุโลก)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็ นต้น นอกจากนี้ จังหวัดยังเป็ นศูนย์กลางบริ การ
ด้านการส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสารที่สามารถเชื่อต่อการเดินทางไปยังภูมิภาคต่างในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีจุดตัดที่สี่แยกอินโดจีน มีสถานพยาบาลและโรงพยาบาลจํานวนมากและได้
มาตรฐาน เป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีประวัติความเป็ นมายาวนาน
นโยบายด้ านศิลปกรรมร่ วมสมัย
1. ด้ านการศึกษาการศึกษาให้ มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
1.1 ส่ งเสริ มเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูด้ อ้ ยโอกาสให้ได้รับการศึกษาทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตทั้งในระบบและนอก
ระบบ เพื่อสร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
1.2 การพัฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพและระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
1.3 เพิ่มศักยภาพและพัฒ นาบุ คลากรทางด้านศิ ลปวัฒ นธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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1.4 ควรให้ชุม ชนเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี และภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่น ของจังหวัดพิษ ณุ โลกในรู ปแบบของพิพิธภัณ ฑ์ หอศิ ลป์ ที่ มีชีวิต และเป็ นแหล่งเผยแพร่
รากฐานที่เป็ นศิลปวัฒนธรรม
1.5 สถาบันการศึกษาและจังหวัดพิษณุ โลกควรมีการร่ วมมือกันในการพัฒนาองค์
ความรู ้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.7 จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกควรเป็ นแหล่ ง กระบวนการวิ จ ัย ทางด้านศิ ล ปวัฒ นธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสถาบันการศึกษาควรเป็ นแหล่งองค์ความรู ้ เพื่อปฏิสัมพันธ์
การเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
2. ด้ านพัฒนาและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ให้ สวยงามและส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว
2.1 พัฒนาและปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้สวยงามด้วยศิลปกรรมร่ วมสมัย
2.2 พัฒนาเสริ มสร้างเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นด้วยศิลปกรรมร่ วมสมัย
2.3 เร่ งพัฒ นา บู รณะ ฟื้ นฟู ม รดกและสิ น ทรั พ ย์ท างศิ ล ปวัฒ นธรรมในจังหวัด
พิษณุโลก
2.4 ส่ งเสริ มกระบวนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้ชุมชนใน
ท้องถิ่น
2.5 ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมอัน เกี่ ย วกับ ศิ ล ปวัฒ นธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.6 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางผลงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
3. ด้ านพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและการบริการวิชาการ
3.1 จังหวัด พิ ษ ณุ โลกควรเปิ ดให้ ชุ ม ชนเข้ามาเรี ยนรู ้ องค์ค วามรู ้ ใหม่ ๆ ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดพิษณุ โลกในรู ปแบบของนิ ทรรศการ
สาธิต และสัมมนาวิชาการ
3.2 จังหวัดพิ ษณุ โลกควรเปิ ดให้ภาคีที่เกี่ ยวข้องทางด้านเกี่ ยวกับศิลปวัฒ นธรรม
ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เข้า มาร่ ว มกิ จ กรรมภายในจัง หวัด เช่ น นิ ท รรศการเกี่ ย วกับ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ และตลาดนัดวัฒนธรรม
ย้อนยุค เป็ นต้น
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4. ด้ านรักษาและสื บสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่ งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
4.1 จังหวัดพิษณุ โลกควรยกย่องครู แผ่นดิน ศิลปิ น และปราชญ์พ้ืนบ้าน เพื่อให้เป็ น
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิดา้ นศิลปวัฒ นธรรม และพัฒ นาครู แผ่นดิ น ศิ ลปิ น และปราชญ์พ้ืนบ้านพื้น บ้านให้
พัฒนาสื บไป
4.2 จังหวัดพิษณุ โลกควรนําศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเผยแพร่ ในรู ป
ของนิทรรศการที่หอศิลป์ และเพื่อเผยแพร่ ออกสู่สาธารณชน
4.3 จังหวัดพิษณุโลกควรส่ งเสริ มงานด้านศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
4.4 จังหวัดพิษณุ โลกควรส่ งเสริ มและพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
5. ด้ านการบริหารราชการท้องถิ่นให้ เป็ นไปตามหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
5.1 พัฒนาการบริ หารโดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
5.2 ผลิตสื่ อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนให้มี
ความหลากหลายและครอบคลุมงานของจังหวัด
5.3 ให้ความรู ้และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการวิจยั พบว่าจังหวัดพิษณุ โลกต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมกับภาคีที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาฐานะข้อมูลเพื่อเป็ นการสร้างองค์ความรู ้ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็ น
ฐานข้อมูลสําคัญบนรากฐานของบริ บทของสังคมที่มีความหลากหลายมิติ เพื่อการดําเนิ นงาน ศิลปะ
และวัฒนธรรมในลักษณะอื่น ๆ ทั้งนี้การจัดทําฐานข้อมูลระดับภาคีที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่น นับเป็ น
ตัวบ่งชี้ศกั ยภาพบุคคล องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาสังคม อย่างมีระบบภายใต้กระบวนการที่
มีส่วนร่ วมจากภาคีที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลให้เป็ นเป็ นระบบที่
เข้าถึงได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก ทั้งนี้ ทาํ ให้ทุกฝ่ ายมีขอ้ มูลให้เป็ นระบบที่เข้าถึงได้ง่ายและ
ใช้ประโยชน์ได้สะดวก ทั้งนี้ ทําให้ทุกฝ่ ายมีขอ้ มูลที่ทนั สมัยถูกต้อง แม่นยํา เป็ นประโยชน์ต่อการ
วางแผนในระดับต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
3.2 แผนปฏิบัติการ
เป็ นคณะกรรมการในการนําวิสัยทัศน์ และนโยบายระดับ นโยบายเชิ งบริ ห ารการ
พัฒ นาจัง หวัด พิ ษ ณุ โลกสู่ การพัฒ นายุ ท ธศาสตร์ ท างวัฒ นธรรมของจัง หวัด พิ ษ ณุ โลก ซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้
3.2.1 คณะกรรมการบริ หารทางด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
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3.2.2 ภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ผลจากการวิจยั พบว่าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของการพัฒนายุทธศาสตร์
ทางวัฒ นธรรมของจังหวัด พิ ษ ณุ โ ลก ต้อ งประกอบด้ว ย 6 ด้านได้แ ก่ 1. ขยายระบบการจัด การ
สิ่ งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ และการจราจร 2. ยกระดับการให้บริ การสาธารณะหลักประกันสุ ขภาพและ
การบริ การ 3.ขยายแหล่งการเรี ยนรู ้ยกระดับคุณ ภาพการศึกษานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปั ญญา
4. ส่ งเสริ มและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี สร้างจิตสํานึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ขยายการพัฒนาทุนทางสังคมการสร้างอาชีพและสวัสดิการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ6.พัฒนา
ระบบการบริ กหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากรและระบบเพื่อการบริ หารที่ดี
จากการวิจยั การพัฒนารู ปแบบภารกิจของจังหวัดพิษณุ โลกในการพัฒนายุทธศาสตร์
เชิ งวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ โลก สามารถกําหนดเป็ นกลยุทธ์ มาตรการและงานและโครงการ
โดยวิเคราะห์สงั เคราะห์จากจังหวัดพิษณุโลกและภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลงัฬนธรรมได้ดงั นี้
กลยุทธ์ ด้านการมีส่วนร่ วม
จากการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ทางด้านการมีส่วนร่ วมระหว่างจังหวัดพิษณุ โลกกับเครื อข่าย
วัฒนธรรมของภารกิจของการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนางานด้านวัฒนธรรมให้
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพนั้นประกอบด้วย
1. ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายวัฒนธรรม เพื่อจัดการเรี ยนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็ น
ระบบบนพื้นฐานของการสร้างและใช้เครื อข่ายทางสังคม
1.1 การศึกษาในระบบ และนอกระบบสนับสนุ นให้มีการใช้หลักสู ตรท้องถิ่น เพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในอนาคต เด็ก เยาวชน และประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่ วมในกันดูแล พิทกั ษ์
และปกป้ องวัฒนธรรมของตนเอง
1.2 การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย จังหวัด พิ ษ ณุ โ ลกสนั บ สนุ น การจัด ทําศู น ย์ข ้อ มู ล ที่
เกี่ ยวข้องกับวัฒ นธรรมหรื อพิพิธภัณ ฑ์ ที่ มีขอ้ มูลเชื่ อมโยงระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด
พิษณุ โลกและภาคีที่เกี่ ยวข้อง เพื่อสร้ างภาคีที่เกี่ ยวข้องทางด้านวัฒ นธรรม ให้เป็ นศูนย์กลางการ
เรี ยนรู ้ และทัศนศึกษาทางวิชาการ
2. ร่ ว มกับ ภาคี ที่ เกี่ ยวข้อ งในการจัด โครงการ ประชุ ม สั ม มนา และแลกเปลี่ ย นองค์
ความรู ้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดทําฐานข้อมูลที่ทนั สมัยและเป็ นประโยชน์ท้ งั ทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
ดังนั้น การมี ส่วนร่ วมทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดพิษณุ โลกกับภาคีเครื อข่าย
ที่ เกี่ ยวข้องทางด้านวัฒ นธรรม จึ งเริ่ มจากการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ในขั้น การริ เริ่ ม ในขั้น
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วางแผน นั้นดําเนินการและในขั้นประเมินผล ซึ่งต้องเริ่ มจากทุกภารกิจหลักและทุกระดับของจังหวัด
พิษณุโลก
งานและโครงการ
จากการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมของจังหวัดพิษณุ โลก และภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ยุท ธศาสตร์ เชิ งวัฒ นธรรมของจังหวัด พิ ษ ณุ โลก ผูว้ ิจยั ได้นําโครงการที่ ด าํ เนิ น งานจากจังหวัด
พิษณุโลกและภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม มาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ใน
จังหวัดพิษณุ โลกและนอกจังหวัดพิษณุ โลกพบว่า โครงการที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 65 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุ งภูมิทศั น์และส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ได้แก่
1) โครงการฟื้ นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมคลองกระเปา
2) โครงการก่อสร้างสถาปั ตยกรรมทางศิลปวัฒนธรรมภายในบริ เวณสวยเฉลิมพระ
เกียรติฯ
3) โครงการปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์วฒั นธรรมหน้า พระราชวังจันทน์
4) โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์วฒั นธรรม ถนน สนามบิน
5) โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์วฒั นธรรมแนวเส้นทางการจราจร
6) โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์วฒั นธรรมคูเมืองพิษณุโลก
7) โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ทางงวัฒนธรรมของตลาดสดในเขตเมือง
8) โครงการก่อสร้างเขื่อนสี เขียวริ มตลิ่งเพื่ออนุรักษ์และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและ
รักษาเอกลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนชาวแพริ มแม่น้ าํ น่าน
9) โครงการปรับปรุ งและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ประกอบพระบรมราชานุสาวรี ย ์
2. โครงการเกี่ยวกับส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีในชุมชนและสังคม
1) โครงการ ฝึ กอบรมการมีวินยั จราจร สร้างวัฒนธรรมการสัญจรที่ดี
2) โครงการครอบครัวอบอุ่นปลอดภัยด้วยอนามัยแม่และเด็ก
3) โครงการครอบครัวสามวัยสายใยแห่ งรัก
4) โครงการส่ งเสริ มปั ญญาพัฒนาอารมณ์
5) โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ในชุมชน
6) โครงการเว็บไซต์วยั รุ่ นดอทคอม
3. โครงการเกี่ยวกับการรักษาและสื บสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่ งเสริ มภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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1). โครงการศึกษาและพัฒนาความรู ้ ถูมิปัญญาท้องถิ่น จากปราชญ์ทอ้ งถิ่น
2) โครงการอบรมสัมมนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
3) โครงการส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดการค้า
ระดับประเทศและสู่สากล
4) โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
5) โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน
6) โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
7) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
8) โครงการส่ งเสริ มงานประเพณี หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
9) โครงการวันขึ้นปี ใหม่
10) โครงการวันอนุรักษ์มรดกและภูมิปัญญาไทย
11) โครงการฟื้ นฟูการแต่งงานตามแบบวัฒนธรรมไทย
12) โครงการประเพณี สงกรานต์
13) โครงการส่ งเสริ มและฟื้ นฟูดนตรี ไทย นาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมไทย
14) โครงการถนนสายวัฒนธรรม
15) โครงการ แสงธรรมส่ องทาง
16) โครงการฟื้ นฟูดนตรี พ้นื บ้านมังคละ
17) โครงการเยาวชนรักษ์วฒั นธรรม
18) โครงการส่ งเสริ มการดําเนินงานสภาวัฒนธรรม
19) โครงการชุมชนต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
20) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการด้านวัฒนธรรม
21) โครงการเสริ มสร้างความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมแก่ภาคประชาชน
22) โครงการจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประจําจังหวัดพิษณุโลก
23) โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญาไทย
24) โครงการกิจกรรมวันครอบครัว
25) โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
26) โครงการศึกษาดูงานและแลก เปลี่ยนองค์ความรู ้ทางด้านวัฒนธรรม
4. โครงการเกีย่ วกับส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมการจัดศึกษาให้ มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
1) จัดระบบองค์ความรู ้และการศึกษา วิจยั ร่ วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องฯ
2) ศึกษาดูงานและแลก เปลี่ยนองค์ความรู ้ทางด้านวัฒนธรรม
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3) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แก่ผมู ้ ีความต้องการพิเศษและผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
4) สนับสนุนกิจกรรมแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชนเมือง
5) โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพและการบริ หารจัดการที่ดีของบุคลากรทางด้าน
วัฒนธรรม
5. โครงการเกีย่ วกับการส่ งเสริมความความเข้ มแข็ง ความสามัคคีในชุ มชนและสั งคม
1) โครงการแข่งขันกีฬารุ่ นจิ๋ว
2) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
3) โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน
4) โครงการค่ายกีฬาเยาวชน
5) โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์
6) โครงการค่ายฝึ กอบรมลูกเสื อชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก
6. โครงการส่ งเสริ มการมีรายได้ ส่ งเสริ มอาชีพ และการท่องเที่ยว
1) ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก
2) พัฒนาการบริ หารจัดการกลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน/ผูป้ ระกอบการสิ นค้า OTOP

3) โครงการเปิ ดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองสองแคว
4) โครงการพัฒนามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
5) โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก
6) ฝึ กอบรมอาชีพหัตถกรรมและงานฝี มือ
7. โครงการเกี่ยวกับการให้บริ การ การป้ องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1). รณรงค์เมาไม่ขบั
2) รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
3) รณรงค์วดั ไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน
4) สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม
5) One Stop Service - Font Office (ศูนย์บริ การสวนหน้า)

จากการพัฒนาจังหวัดพิษณุ โลกสู่ การพัฒนาเป็ นเมืองศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศ
ไทย อาจสรุ ปได้คือ ภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรมร่ วมสมัยเข้มแข็ง มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของภาคีที่เกี่ ยวข้องประสบผลสําเร็ จ และภาคีที่เกี่ ยวข้องได้นําความรู ้ ประสบการณ์
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ตลอดจนรู ปแบบและวิธีการเรี ยนรู ้ถ่ายทอดไปสู่ คนรุ่ นหลัง กระบวนการเรี ยนรู ้ของภาคีที่เกี่ยวข้อง
จึงได้เข้าไปเชื่อมประสานกับจังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผล
การประเมินผลนับว่าเป็ นส่ วนสําคัญ การประเมินผลนี้เป็ นการสร้างกลไกการติดตามและ
การประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามงานและโครงการ เพื่อแก้ไขปรั บปรุ ง ซึ่ งการประเมิ นผลในจังหวัด
พิษณุ โลกจะประกอบด้วย หน่ วยประเมินผล ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมหรื อหัวหน้าโครงการต่าง ๆ
ร่ วมกับตัวแทนของภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรมร่ วมสมัย โดยมีหน้าที่ช้ ีแนะการดําเนิ นการใน
แต่ละงาน และแต่ละโครงการให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ วิสัยทัศน์ และนโยบายเพื่อดําเนิ นการ โดย
การพัฒนาเกณฑ์ช้ ีวดั การดําเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและโครงการในแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน
และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมการดําเนิ นงานของจังหวัดพิษณุ โลกและภาคีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่ มสร้าง
เกณฑ์ช้ ี วดั การติดตามตรวจสอบ เพื่อทบทวนงานและโครงการเป็ นระยะ ๆ และประเมิ นผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งปรับปรุ งแก้ไขหรื อการกําหนดงานและโครงการใหม่เป็ นต้น
ดังนั้น การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่ การพัฒนาเป็ นเมืองศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศ
ไทย ควรเข้าไปเสริ มการจัดการศึกษาของภาคีที่เกี่ยวข้องให้ดาํ รงศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่ อง อาจเป็ นการส่ งเสริ มอยูบ่ นฐานของจังหวัดพิษณุ โลก หรื อฐานของภาคีที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่
กับ ศัก ยภาพของจังหวัด พิ ษ ณุ โลกและภาคี ที่ เกี่ ยวข้อ ง ว่ามี ศกั ยภาพในการทําหรื อไม่ ซึ่ งอาจมี
รู ป แบบที่ ห ลากหลาย แต่ ที่ สําคัญ คื อการเน้น ที่ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ม ากกว่าความรู ้ ท้ ังนี้ อยู่บ น
พื้น ฐานของปั จจัยสําคัญ ได้แก่ จงั หวัดพิษณุ โลกและภาคีที่เกี่ ยวข้องเป็ นองค์กรที่ เข้มแข็งและมี
กิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ข้ อแสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 การจัดนโยบายของจังหวัดพิษณุ โลก ที่มีภารกิจด้านคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิต ด้านพัฒ นาและปรั บ ปรุ งภู มิท ัศน์ ให้สวยงามและส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ยว ด้านพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและการบริ การวิชาการ ด้านรักษาและสื บสานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี และ
ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ด้านการบริ หารราชการท้องถิ่นให้เป็ นไปตามหลักการบริ หารจัดการที่
ควรใช้ทุกมิติที่หลากหลายเชื่ อมโยงกันในทุกด้าน โดยมีเนื้ อหาที่ เป็ นการบูรณาการนําความรู ้ จาก
หลายสาขาเชื่ อมโยงความรู ้และทักษะที่เกี่ ยวข้องเข้าด้วยกัน ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มและการทํางาน
อย่างมีส่วนร่ วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กนั อย่างจริ งจัง โดยคํานึ งถึงทรัพยากรในท้องถิ่น ที่สามารถ
ดํารงอยูไ่ ด้ดว้ ยความสันติสุข
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1.2 เนื่ องจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างสรรค์ข้ ึน เพื่อให้
เกิดความเจริ ญ งอกงามทางจิตใจ ความเจริ ญงอกงามทางสังคม และความเจริ ญงอกงามทางวัตถุ ซึ่งการ
ดําเนิ น งานด้านศิ ล ปะและวัฒ นธรรมจะทําให้ค นในสังคมมี ค วามสุ ข ครอบครั ว อบอุ่ น ภาคี ที่
เกี่ยวข้องเข้มแข็ง สังคมสันติสุข และสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน ซึ่ งจะก่อให้เกิดอารยธรรมแห่ งมนุ ษย์ชาติ
ทั้งมวลร่ วมกัน ดังนั้น วัฒ นธรรมจึ งเป็ นพลังของสังคมทางภู มิปัญ ญาเพื่อพัฒ นาเศรษฐกิ จ จิ ตใจ
การเมือง สังคม และสิ่ งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นรัฐจึงควรกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ
ด้วยกลยุทธ์วฒั นธรรมเชิงรุ ก โดยใช้วฒั นธรรมเป็ นเครื่ องมือในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคี
ที่เกี่ยวข้องและสังคม ส่ งเสริ มคุณค่าของ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันหลากหลาย ส่ งเสริ ม
การกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่น กระจาย รายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ส่ งเสริ มศักดิ์ศรี ภาคี
ที่ เกี่ ยวข้องท้องถิ่ น สิ ทธิ และเสรี ภ าพแห่ ง ความเป็ นมนุ ษ ย์ซ่ ึ งเป็ นการเสริ ม สร้ า งวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตย
2. ข้ อเสนอแนะหน่ วยงานภาคปฏิบัติ
2.1 การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกต้องให้จริ งจังกับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย ให้สามารถทําหน้าที่ในการอนุรักษ์ สื บสาน และสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม
ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเสริ มสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ให้ทุกคนมีโอกาสเรี ยนรู ้ อนุ รักษ์
สื บสาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต ทั้งนี้ ให้มีทางเลือกที่หลากหลาย โดยต้องจัดการศึกษา
ให้มุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงกับพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ ง
เป็ นวิถีชีวิตของภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ากับความรู ้สมัยใหม่มากกว่ามุ่งเน้นเนื้อหาความรู ้สาํ เร็ จรู ปเป็ นหลัก
2.2 การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการพัฒนาควรคํานึ งถึงว่าภาคีเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้องเป็ นเจ้าของวัฒนธรรม ภาคีที่เกี่ยวข้องสามารถก่อเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ เพราะภาคีที่
เกี่ ยวข้องที่มีพ้ืนฐาน ความเอื้ออาทร การช่ วยเหลือ และความสามัคคีที่เป็ นมรดกตกทอดกันมา
นาน การรวมตัวของภาคีที่เกี่ยวข้องเป็ นการรวมตัวตามแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งทําให้สมาชิกในภาคีที่
เกี่ยวข้องมีฐานะเท่าเทียมกัน ดังนั้นหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรเป็ นผูส้ นับสนุ นมากกว่าเป็ นผู ้
ควบคุมภาคีที่เกี่ยวข้อง
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3. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยต่ อไป
3.1 การพัฒนายุทธศาสตร์ เชิ งวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุ โลก เป็ นการศึกษาเฉพาะ
ภารกิ จด้านศิลผวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุ โลก โดยเน้นการมีส่วนร่ วมระหว่างจังหวัด
พิษณุ โลกและภาคีที่เกี่ ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม ควรนํารู ปแบบไปปฏิบตั ิจริ งเพื่อเป็ นการพัฒนา
เป็ นเมืองศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทยในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
3.2 วิสยั ทัศน์และนโยบายของแต่ละจังหวัดพิษณุโลกมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการนํา
รู ป แบบไปใช้ค วรคํานึ งถึ งความเหมาะสมกับ ภาพเชิ งซ้อ น และความหลากหลายของมิ ติ ท าง
วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่
3.3 จัง หวัด พิ ษ ณุ โลกที่ ไ ด้นํ า แนวคิ ด จากผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ไปใช้ ใ นการจัด และ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒรธรรมท้องถิ่นในรู ปของแผนงาน งาน/โครงการ หรื อกิจกรรมต่าง
ๆ แล้ว ควรมีการวิจยั เพื่อติดตามผลและประเมินผลการจัดและดําเนินงานต่อไป
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. กลุ่มนักวิชาการ
1.1. นักวิชาการ
- รองศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวยพร สุ นทรสมัย (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก)
1.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญ
- รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
- นางสาวจันทร์ศรี ภักดีวงศ์ (เทศบาลนครพิษณุโลก)
1.3 นักปฏิบตั ิงานด้านวัฒนธรรม
- นางสุ มณฑา ดีบา้ นคลอง (สํานักงานวัฒนธรรม อ.เมืองพิษณุโลก)
- นางบุญราศี ตั้งศรี วงศ์ (เทศบาลนครพิษณุโลก)
2. กลุ่มนักธุรกิจ
2.1 ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
- นายมนิตย์ สี ฆสัมบันน์ (แพอาหารภูฟ้าไทย)
- นายสุ นทร วชิราศรี ศิริกลุ (ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดปี นังค้าวัสดุก่อสร้าง)
2.2 สมาชิกสมาคมการค้า
- นายศุภกุล รัตนาคม (รองประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก)
- นายพีรพล อัศวศิริโรจน์ (นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก)
3. กลุ่มนักบริ หาร
3.1 นักบริ หารแบบเป็ นทางการ
- นายยงยศ เมฆอรุ ณ (รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุโลก)
- นางเปรมฤดี ชามพูนท (นายกเทศมนตรี นครพิษณุโลก)
- นายอมร กิตติกวางทอง (วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก)
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวฒั น์ พัฒนะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
3.2 นักบริ หารแบบไม่เป็ นทางการ
- นางสุ วิมล เกตุศรี บุรินท์ (นักวิชาการวัฒนธรรม ชํานาญการพิเศษ)
- นายจรู ญ ทองสนิท (ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองพิษณุโลก)
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง กรณีศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
CULTURAL DEVELOPMENT STRATEGIES IN URBAN AREA : A CASE STUDY OF PHITSANULOK.

คําชี้แจ้ ง
แบบสอบถามนี้ สร้างขึ้นเพื่อทําการวิจยั เรื่ อง การพัฒนายุทธศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม กรณี ศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดไว้วา่ " พิษณุโลก : เมืองบริ การสี่ แยกอินโดจีน" และได้
มีมติคณะรัฐมนตรี กาํ หนดให้จงั หวัดพิษณุ โลกเป็ นเมืองศูนย์กลางพื้นที่ พฒั นาสี่ แยกอินโดจีน ซึ่ งมีความ
พร้อมและน่าจะมีปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาเป็ นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และ
อาจขยายไปสู่ กลุ่มอื่น ๆ ได้ จึงควรมีการศึกษา จังหวัดพิษณุ โลกมีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยต่อการเป็ น
เมืองศิลปกรรมในประเทศไทย
โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จ ัย เพื่ อ รวบรวมองค์ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การพัฒ นาจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก
ให้สวยงามด้วยการใช้ศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของเมืองศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งประวัติศาสตร์ เชิ งเศรษฐกิ จและสังคม สภาพแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งมีลกั ษณะโดดเด่ นในจังหวัดพิษณุ โลกที่ มีศกั ยภาพเพียงพออันนําไปสู่ การ
ส่ งเสริ มการพัฒนาสร้ างสรรค์ให้เป็ นเมืองที่ สวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ และ
ข้อเสนอเชิ งนโยบายในการพัฒนาจังหวัดพิษณุ โลกที่ เป็ นพื้นที่ศึกษาให้สวยงามด้วยการสร้ างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรม
แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของจังหวัดพิษณุโลก
ส่ วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก
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ส่ วนที่ 1 แบบสั มภาษณ์ เจาะลึกเกีย่ วกับลักษณะทัว่ ไปของจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ – สกุล ....................................................................................................... อายุ.......................ปี
การศึกษา................................................................. หมายเลขรหัส....................ครั้งที่…………....
วันที่........เดือน.........................พ.ศ. .................... สถานที่.............................................................
แบบสอบถามเกีย่ วกับลักษณะทัว่ ไปของผู้บริโภค
คําชี้แจ้ ง
โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงใน ตามความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
อายุต่าํ กว่า 20 ปี
20-30 ปี
30-40 ปี
อายุมากกว่า 40 ปี
3. อาชีพ
เกษตรกร
ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆโปรดระบุ.............................................................
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5,000 - 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,000 - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป
แบบสํ ารวจพืน้ ที่
1. ที่ต้ งั
หมู่บา้ น......................ตําบล..............................อําเภอ.......................จังหวัด............................
สํารวจวันที่.................เดือน.....................พ.ศ. ......................
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แผนที่ชุมชน (participant mapping / transects)

ประวัติชุมชน (time line)
สภาพชุ มชน
1.ลักษณะภูมิประเทศ…………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. ทรัพยากรธรรมชาติ………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. การคมนาคม………………………………………………….…………….……………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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4. สถานที่สาํ คัญ…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
สภาพชุ มชนโดยทัว่ ไป
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
เศรษฐกิจและสังคม………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
แหล่งท่องเที่ยว………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ศิลปวัฒนธรรม………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
สภาพทางวัฒนธรรม………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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ส่ วนที่ 2 แบบสั มภาษณ์ แบบมีส่วนร่ วมเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
1. เครื่องมือในการวิจัยแบบสั งเกตภาคสนาม
วิธีสาํ รวจ แบบสัมภาษณ์
หมายเลขรหัส...............
ชื่อ – สกุล............................อายุ.........ปี การศึกษา.........
ครั้งที่........
วันที่.....เดือน........................พ.ศ. ..............สถานที่................................เวลา..........................
เหตุการณ์...................................................บุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์.........................................
สภาพแวดล้อม............................................ปฏิกิริยาของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์.....................................
2. เครื่องมือในการวิจัยแบบสั มภาษณ์ ลกั ษณะทัว่ ไปของศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

รู ปผลงานศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
2.1 ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
2.1.1 ความรู ้พ้นื ฐานของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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2.1.2 ความรู ้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น……………………………………..……...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.1.3 การประเมินคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.1.4 สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.2 ลักษณะของผลงานศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
2.2.1 คุณค่าผลงาน………………………………………………………………...………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.2.2 การนําไปใช้………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.2.3 การประเมินคุณค่า………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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2.2.4 การตัดสิ นคุณภาพผลงาน………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.3. ผลทีไ่ ด้ รับจากงานศิลปวัฒนธรรม
2.3.1 ด้านจิตใจ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.3.2 ความภาคภูมิใจ………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.3.3 ด้านสังคม……………………………………..……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.4 แนวโน้ มศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จึงขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน กรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ตรงตาม
ความเป็ นจริ งของท่าน โดยข้อมูลที่ท่านตอบผูศ้ ึกษาจะนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวม ซึ่ งจะไม่มีผลใดๆ
ต่อตัวท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ที่ พล ๕๒๐๐๔/(พิเศษ)

เทศบาลนครพิษณุโลก
๑๒๙๙ ต.ในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สิ่งที่แนบมาด้วย

๑. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๓ ชุด
๒. แผ่น CD ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๒ แผ่น

ตามที่ สวธ. ได้ส่ง หนังสือที่ วธ ๐๕๐๖/ว๔๔๙๗ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอให้ท่านส่ง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามรายละเอียดในสัญญารับทุนข้อที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๖ นั้น
ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา อาสนะคงอยู่ ข้าราชการสังกัดสํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
ตํ าแหน่ ง หั วหน้ างานกิ จ การศาสนา ได้ รับ การพิ จ ารณาอุ ด หนุ น การวิจั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ เชิ ง
วัฒนธรรมในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทํารายงานการวิจัย และปรับแก้ไขตามคําแนะนําของ
กรรมการตรวจรับผลการวิจัยทั้ง ๓ ท่านเรียบร้อยแล้ว โดยได้นําส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จํานวน ๓ ชุด
มาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกาญจนา อาสนะคงอยู่)
ผู้เสนอโครงการ

งานกิจการศาสนา สํานักการศึกษา
โทร. ๐๘๑-๙๗๑ ๗๓๖๐
โทรสาร ๐๕๕ – ๙๘๓ ๓๓๒

E-mail:KCN02@HOTMAIL.COM

