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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ความรู้ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม   
ของจงัหวดัพิษณุโลก ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอ้ม แหล่งท่องเท่ียว 
ศิลปวฒันธรรม และเสนอแนวทางในการพฒันายทุธศาสตร์เชิงนโยบาย ดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก   
              ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีกําหนดประชากร เป็น   3  กลุ่ม  จํานวน   16 คน  ประกอบด้วย กลุ่ม
นกัวิชาการ  6 คน  กลุ่มนกัธุรกิจ 4 คน  กลุ่มนกับริหาร  6 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้เป็นแบบสอบถาม  สัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อนาํแนวคิดมาสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ซ่ึงใช้กบัการพฒันาจงัหวดั
พิษณุโลกสู่การพฒันาเป็นเมืองศิลปวฒันธรรมในประเทศไทย  ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1. แบบสัมภาษณ์
เจาะลึกเก่ียวกับลกัษณะทั่วไปของจังหวดัพิษณุโลก  ส่วนท่ี 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมเก่ียวกับ
ศิลปวฒันธรรมในจงัหวดัพิษณุโลก การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองใชแ้บบสอบถาม ถามถึงภูมิหลงั ทศัน์
คติแนวความคิดความเช่ือ ประสบการณ์ และความรู้สึกของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกให้ขอ้มูลหลกั 
(Key informant) โดยใช้วิธีการเลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) (Strauss and Corbin, 1991.pp.176-
193) โดยการเลือกจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ในชุมชน การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาใชบ้รรยายและรูปแบบของ
ตาราง พบวา่    
     องคค์วามรู้ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม  พบว่า  เทศบาลนครพิษณุโลก  
มีภารกิจและบทบาทในการให้บริการสาธารณะ และพัฒนาท้องถ่ินให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  การดาํเนินการบริหารเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน  มากาํหนดโครงการแนวทางร่วมกนัใน
การพฒันาพิษณุโลก โดยสร้างภาคีการพฒันาระหว่างองคก์รทอ้งถ่ิน ประชาคมเมือง และภาคเอกชน  อีกทั้ง
เนน้หลกัการบริหารจดัการท่ีดี   จากผลการพฒันาเทศบาลนคพิษณุโลก   ในระยะเวลาท่ีผ่านมาเทศบาล ฯ 
ได้มีการนําแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
สามารถสรุปภาพรวมแบ่งเป็นตามยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในมิติทางวฒันธรรม ปรากฏ
เป็นยุทธศาสตร์  6 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขยายระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ภูมิศาสตร์และ
การจราจร ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดบัการให้บริการสาธารณะหลกัประกนัสุขภาพและการบริการยทุธศาสตร์
ท่ี 3 ขยายแหล่งการเรียนรู้ยกระดบัคุณภาพการศึกษานวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญายุทธศาสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และประเพณี  สร้างจิตสํานึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ขยายการพฒันาทุนทางสังคมการสร้างอาชีพและสวสัดิการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาระบบการบริกหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล การพฒันาบุคลากรและระบบเพ่ือ
การบริหารท่ีดี  

 



  ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์    เชิงเศรษฐกิจและสังคม    สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียวและ
ศิลปวฒันธรรม   พบว่า  พิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน  นับตั้ งแต่ยุคก่อน
ประวติัศาสตร์มาจนถึงทุกวนัน้ี   ปัจจุบนัน้ีเมืองพิษณุโลกนับว่าเป็นศูนยก์ลางทั้ งในทางการเมือง  การ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  ศิลปวฒันธรรม  การคมนาคม  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  
การทหารและการท่องเท่ียวของภาคเหนือตอนล่าง  สาํหรับการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกให้สวยงามดว้ยการ
ใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของเมืองศิลปวฒันธรรมในประเทศไทย 
ประกอบดว้ย 5 มิติคือขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์   เชิงเศรษฐกิจและสังคม   เชิงสภาพแวดลอ้ม   เชิงแหล่ง
ท่องเท่ียว   และเชิงศิลปวฒันธรรม   ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่นในจงัหวดัพิษณุโลกในมิติทางวฒันธรรมและ
เอกสารวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาและเปล่ียนแปลงจงัหวดัพิษณุโลกรวมทั้งภูมิภาคเหนือตอนล่าง 
ไดแ้ก่  ความสาํคญัเชิงประวติัศาสตร์    ความสาํคญัเชิงสงัคมและเศรษฐกิจ  ความสาํคญัเชิงสภาพแวดลอ้ม 
 ความสาํคญัเชิงแหล่งท่องเท่ียว   ความสาํคญัเชิงศิลปวฒันธรรม      
 แนวทางในการพฒันายุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก  พบว่า การวาง
บทบาทของภารกิจดา้นศิลปะและวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลกให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพและบทบาท
ของวิถีชีวิต  ประกอบดว้ยภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นศิลปกรรมร่วมสมยั การมีส่วนร่วมในการวางรากฐานการ
พฒันา  การมีระบบบริหารจดัการท่ีดีในทุกระดบั มีการใชศ้กัยภาพดา้นเอกลกัษณ์ของศิลปะและวฒันธรรม
ท่ีมีอยู่เป็นฐานในการผลิต  และบริการเพื่อเตรียมพฒันาจงัหวดั   นําขอ้ได้เปรียบของพื้นท่ีและความเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นต่าง ๆ รวมทั้งโครงข่ายบริการพ้ืนฐานท่ีพฒันามากข้ึนแลว้  
เป็นสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัให้ก้าวตามโลกอย่างรู้เท่าทัน  นโยบายเชิงบริหาร   
ผูบ้ริหารจงัหวดัพิษณุโลกร่วมกบัตวัแทนภาคีท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนักาํหนดวิสัยทศัน์  นโยบายของจงัหวดั
พิษณุโลกในการพฒันาศิลปกรรรม   แผนปฏิบติัการ  จงัหวดัพิษณุโลกร่วมกับภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนด
แผนปฏิบติัการของภารกิจของจงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต   ดา้นพฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเท่ียว  ดา้นพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริการวิชาการ    ดา้นรักษา สืบสานศิลปะและวฒันธรรมประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                           
ดา้นการบริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ี การปฏิบติัการ จงัหวดัพิษณุโลก
ร่วมกับภาคีท่ีเก่ียวข้องกําหนดกลยุทธ์และปฏิบัติการตามแผนและโครงการท่ีจะนําไปสู่การพัฒนา
ศิลปกรรมร่วมสมยั การประเมินผล งานและโครงการโดยยึดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายรวมทั้งการช้ีแนะ
และพฒันาเกณฑช้ี์วดั 
 
 
 



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. 



กติตกิรรมประกาศ 
 
งานวิจยั เร่ืองการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมในเขตเมือง กรณีศึกษา จงัหวดัพิษณุโลกในคร้ังน้ี

สําเร็จลงด้วยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  

 คณะผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และ รอง
ศาสตราจารย ์ดร.จิรวฒัน์ พิระสันต ์ผูอ้าํนวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลยันเรศวร 
รวมทั้งกลัยาณมิตรทางปัญญาหลายท่านท่ีไม่สามารถเอ่ยนามไดห้มด ไดช่้วยช้ีแนวทางในการศึกษาขอ้มูล 
และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ทําให้การวิจัยเล่มน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน   คณะผูว้ิจัย
ขอขอบพระคุณและระลึกในความกรุณาเป็นอยา่งสูง 
 กราบขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. จิราภรณ์  สถาปนะวรรธนะ  ดร.นิวฒัน์ พฒันะ คุณยงยศ เมฆ
อรุณ คุณอมร กิตติกวางทอง คุณสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ คุณสุมณฑา ดีบา้นคลอง คุณจนัทร์ศรี ภกัดีวงศ ์ คุณ
บุญราศี  ตั้งศรีวงศ ์รวมทั้งนกัวิชาการ  ผูเ้ช่ียวชาญ กลุ่มนกัธุรกิจ กลุ่มนกับริหาร ท่ีปรากฏนามในภาคผนวก
ท่ีกรุณาช่วยเหลือผูว้ิจยัเป็นอยา่งดีตลอดเวลาท่ีศึกษาขอ้มูลภาคสนาม  ในการช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูล  ทั้งการ
ออกแบบ  สมัภาษณ์  และบนัทึกภาพต่าง ๆ  อยา่งอดทนท่ีตอ้งใชค้วามตั้งใจสูง 
 คณะผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า  การวิจยัการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมในเขตเมือง กรณีศึกษา 
จังหวดัพิษณุโลก จะนํามาใช้ประโยชน์แก่การการพัฒนาจังหวดัพิษณุโลก สู่การเป็นเมืองงดงามทาง
วฒันธรรมต่อไป 
 
 
 

กาญจนา  อาสนะคงอยู ่
หวัหนา้โครงการวิจยัฯ 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
ความสําคญัและทีม่าของปัญหา 
 จงัหวดัพิษณุโลกเป็นถือเป็นเมืองใหญ่แห่งหน่ึงท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างเป็นศูนยก์ลาง
ของศูนยร์าชการ สถาบนัการศึกษา และองคก์รต่าง ๆ ซ่ึงมีประชากรรวมตวัอยูใ่นเขตเมืองอยา่งหลากหลาย 
ทั้งศิลปวฒันธรรม  เช้ือชาติ อาชีพ และประชากรมาจากต่างภูมิลาํเนา  ในมิติทางสังคมวฒันธรรม ดว้ยความ
เป็นสงัคมในเขตเมืองท่ีมีความแข่งขนัและความเร่งรีบสูง จึงมีสภาวะท่ีประชากรกลุ่มผูสู้งอายขุาดความดูแล
เอาใจใส่ วยัรุ่นติดเกมส์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ คนวยัทาํงานต่างใช้ชีวิตเร่งรีบไม่ใส่ใจวฒันธรรมไทย 
สถาบนัครอบครัวละเลยบทบาท ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานในการรักษาวฒันธรรม อนัดีงาม ทั้งยงัมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมรวมกนัอยูใ่นสังคมเมือง และกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศในยคุ “โลกาภิ
วตัน์” ไหลบ่ามาสู่สังคมเมือง จึงอาจเกิดปัญหาความอ่อนแอทางสังคมวฒันธรรม ในปัจจุบันได้มีการ
ร่วมมือกนัจากหลายองคก์รทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มประชาชน สนบัสนุนและพฒันาความเจริญทางดา้น
วฒันธรรม ให้ดาํรงอยู่คู่เมืองพิษณุโลก มิให้เส่ือมสลายไปตามกระแสสังคมในปัจจุบัน   จึงควรจะมี
การศึกษา ว่าในเขตเมืองพิษณุโลกมีองค์ความรู้และปัจจัยท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพัฒนายุทธศาสตร์เชิง
วฒันธรรม 

หากพิจารณาถึงยุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมท่ีเก่ียวพนักบัทิศทางกระแสของสังคมโลกจะพบว่าเป็น
ปัจจยัและกระแสการเปล่ียนแปลงหลกัของทิศทางการพฒันาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซ่ึง
ส่งผลต่อการกาํหนดทิศทางของการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 1.  สังคมโลก ความรุดหนา้ทางวิทยาศาสตร์ของยุคปัจจุบนัท่ีกา้วสู่ยคุขอ้มูล ข่าวสาร (information  
Age) และกาํลงัพฒันาไปสู่ความเป็นยุคดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (Digital  Computer  Age) นั้น  นับว่ากระแส
โลกาภิวฒัน์  ท่ีทาํให้มนุษยส์ามารถเดินทางไปมาส่ือสารกนัอย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน  ก่อให้เกิดการพฒันาทาง
เทคโนโลยียุคใหม่อยา่งไม่หยดุย ั้ง  แรงจากกะแสโลกาภิวตัน์น้ีส่งผลกระทบต่อระบบสังคมของโลกหลาย
ประการเขา้ดว้ยกนั  นับตั้งแต่ทาํให้เกิดระบบ  การเปิดตลาดเสรีทางการเงินและการคา้  ท่ีทุกประเทศมี
โอกาสไดเ้รียนรู้และติดต่อส่ือสารกนัอยา่งรวดเร็วมากข้ึนตลอดจนทาํใหเ้กิดการแข่งขนัทางการคา้และธุรกิจ
หลายประเภทท่ีตอ้งการ  การเนน้ความสาํคญัของคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ท่ีเป็นผลผลิตจากประเทศ
ต่าง ๆ เหล่านั้นจะตอ้งคาํนึงถึงมาตรฐานสากล  ซ่ึงผูท่ี้ทาํให้เกิดขอ้กาํหนดต่าง ๆ มาใชอ้งคค์า้โลก (WTO) 
ดงันั้น  นานาประเทศจึงตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อบทบาท  และขอ้กาํหนดมาตรฐานการคา้ระหว่างประเทศของ  
WTO อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
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 นอกจากน้ี  กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีก่อให้เกิดความเสรีทางดา้นการส่ือสาร  คมนาคมและ การแข่งขนั
ทางการคา้และความสะดวกสบายในการดาํรงชีวิต และการประสานสมัพนัธ์ในหมู่มวลมนุษยชาติ  ไดส่้งผล
กระทบต่อการพฒันาระบบเงินทุน  ระบบการแลกเปล่ียนเพื่อความอยูร่อดของกลุ่มชาติต่าง ๆ ทาํให้มีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียน  และระบบ การลงทุนในการคา้อย่างต่อเน่ืองและ
รวดเร็ว  ซ่ึงผลก็คือความไม่คงท่ีของเงินทุนจากภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อความไม่หยุดน่ิงของระบบ
เงินทุนในประเทศท่ีตอ้งมีการไหลเขา้ไหลออกอยู่ตลอดเวลา  ทาํให้มนุษยไ์ม่สามารถหยุดน่ิงและรอคอย
จะตอ้งติดตามและปรับตวัอยูเ่สมอ 
 จากความไม่สมดุลไม่หยุดย ั้งของความกา้วหน้าของเทคโนโลยีดงักล่าวนั้น  ยงัส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอีกประการหน่ึง  ไม่วา่จะเป็นการประยกุตใ์ชท้รัพยากรธรรมชาติ  เพื่อสร้างมวลรวมของผลผลิต
สําหรับการคา้หรือการเคล่ือนยา้ย  การเดินทางของมนุษยท่ี์ดาํเนินไปอย่างกวา้งขวางในปัจจุบัน  เพื่อ
ผลประโยชน์ในดา้นการส่ือสาร  เพื่อเป็นการคา้ระหว่างประเทศ  ทาํให้เกิดผลรวมในดา้นการแลกเปล่ียน
องคค์วามรู้ในดา้นการทาํความเขา้ใจในวฒันธรรมของกนัและกนั  เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
ได ้ หรือเกิดข้ึน  ในดา้นการทาํความเขา้ใจในวฒันธรรมของกนัและกนั  เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึน  หรือท่ีจะเกิดข้ึน  ซ่ึงผลกระทบท่ีติดตามมาก็คือ ความแห้งแลง้ท่ีเกิดข้ึนกบัโลก  ปัญหาทางดา้น
สุขอนามยั  และความแยง่ชิงพื้นท่ีและทรัพยากรเพื่อการดาํรงชีวิตอยูข่องประชากรโลก 
 ผลกระทบอีกประการหน่ึงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของกระแสโลกาภิวตัน์น้ี ก็คือ การก่อให้เกิด
ระบบการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศ  ซ่ึงต่างก็มุ่งเนน้ของการกา้วไปสู่ความมีประสิทธิภาพสูง
ในการส่ือสาร  และแลกเปล่ียนขอ้มูลความกา้วหนา้ในดา้นเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและวฒันธรรมของ
กนัและกนัทาํใหเ้กิดการประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองมือและเทคโนโลยต่ีาง ๆ เพื่อการดาํรงชีพของมนุษยท่ี์มุ่งเนน้
คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่ารุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว  และเกิดการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  จนทาํใหก้ลุ่มประชากร
โลกท่ีดาํรงความเป็นผูใ้ชแ้ละผูบ้ริโภคกลายเป็นกลุ่มลา้หลงัหากไม่เร่งพฒันาตนให้เป็นผูรู้้เท่าทนัในระดบั
นานาชาติได ้

ความรวดเร็วและการเคล่ือนไหวของกระแสโลกาภิวฒัน์ ตลอดเวลา  ทาํให้เกิดความตอ้งการใน
เร่ืองมาตรฐานสากลและความมีประสิทธิภาพในด้านการสร้างองค์ความรู้ข้ึน  นับว่าเป็นผลกระทบอีก
ประการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนแก่สังคมโลกจนเห็นไดว้่า  การเคล่ือนไหวของการพฒันาองคค์วามรู้ข้ึน  นับว่าเป็น
ผลกระทบอีกประการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนแก่งสังคมโลกจนเห็นว่า  การเคล่ือนไหวของการพฒันาองค์ความรู้
พื้นฐานของโลก  จะตอ้งไปใน 3 ทิศทางดว้ยกนัคือ  การนาํความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์มาประยุกตใ์ชใ้น
อุตสาหกรรมมากข้ึน  การพฒันาเทคโนโลยีใน การติดต่อส่ือสาร  การคมนาคม  การขนส่ง และการถ่ายทอด
ความรู้ในดา้นการศึกษาต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง  และการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมุ่งถึง
ความกา้วหน้าไปสู้ยุคดิจิตอลท่ีสมบูรณ์แบบ  เหล่าน้ีไดเ้ป็นแรงกระตุน้ท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
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ใหญ่หลวง  ในระบบการปฏิรูปการศึกษาทุกระดบัและระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสังคมโลกท่ีทาํให้
มวลมนุษย ์ไม่สามารถหยดุน่ิงและจาํเป็นตอ้งนาํเอาศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวันาํออกมาใชอ้ยา่งชาญฉลาดใหม้าก
ท่ีสุด 
 2. สังคมไทย   ประเทศไทยก็ เป็นสังคมโลกอีกแห่งหน่ึงท่ีรองรับผลกระทบจากกระแส     
โลกาภิวฒัน์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ จากการท่ีถูกผลกัให้เขา้ไปอยู่ในวงโคจรร่วมของการเปล่ียนแปลงและ
ความรวดเร็วของการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากการ
แข่งขนัในดา้นเศรษฐกิจ  ไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคมไทยอยูห่ลายประการดว้ยกนั  นบัตั้งแต่ผลกระทบ
ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาในการฟ้ืนตวัเศรษฐกิจท่ีจะเกิดผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินตราปัญหาเร่ืองหน้ีเสียท่ี
เกิดจากความผิดพลาดในการกาํหนดมาตรการของแผนพฒันาประเทศจนทาํให้บางประเทศตอ้งอยูใ่นภาวะ
หน้ีสินท่ีจะตอ้งเร่งรีบในการปรับปรุงระบบการใชห้น้ีคืนระบบการกูย้ืมเงินจากต่างประเทศ  ซ่ึงปัญหาต่าง 
ๆ เหล่าน้ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและสถานะภาพของประเทศในสายตาของนานาชาติ
ซ่ึงต่างกจ็บัตามองซ่ึงกนัและกนัอยูต่ลอดเวลา    
 หากมองถึงศกัยภาพของพิษณุโลกจะพบว่าเป็นศูนยก์ลางของภาคเหนือตอนล่างคือความอุดม
สมบูรณ์ของผืนดินแหล่งนํ้ าทางธรรมชาติขนาดใหญ่และสําคญัของประเทศ ลุ่มนํ้ าทางการเกษตร  และ
แหล่งนํ้ าเก็บกกันํ้ าขนาดใหญ่ทั้งบึงและเข่ือนระบบชลประทานเหมาะสมในการทาํการเกษตร  เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารของประเทศและของโลกและแหล่งปลานํ้ าจืดแหล่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย  เป็นแหล่งกาํเนิด
ประวติัศาสตร์นานาชาติและอกัษรไทย  มีโบราณสถานท่ีสําคญัเช่ือมโยงศิลปกรรมโบราณท่ีงดงาม  เป็น
แหล่งศิลปกรรมและมีมรดกโลกท่ีมีช่ือเสียง แหล่งแพทยแ์ผนไทย  และสมุนไพรพ้ืนบา้น มีการคมนาคม
เช่ือมโยงค่อนขา้งสมบูรณ์ทุกดา้น  ทั้งทางบก  ทางนํ้ า  ทางอากาศ  สะดวกในการติดต่อกบัภาคอ่ืน ๆ และ 
ประเทศเพ่ือนบา้น  มีฐานการเงินระดบัทอ้งถ่ิน  และชุมชนมาก  มีการรวมตวัของกลุ่มอาชีพและเครือข่าย
การเรียนรู้  ซ่ึงเป็นทุนทางสังคมการพฒันาเศรษฐกิจของภาคท่ีเขม้แข็งพอสมควรประชากรในภาคไม่
หนาแน่น  ค่าครองชีพตํ่ามีชีวิตท่ีเรียบง่าย  คนมีนํ้ าใจงาม ง่ายต่อการพัฒนา   นอกจากน้ีเป็นภาคท่ีมี
ภูมิอากาศเหมาะสมมีพืชหลากหลายชนิด  เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุ กรรมพันธ์ุพืชดั้ งเดิมนานาชนิดมี
ศูนยว์ิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของเอเชียอาคเนย  ์นอกจากน้ี ภาคเหนือตอนล่างมีเศรษฐกิจ
พึ่งตนเอง โดยเฉพาะดา้นการเกษตร ประมงนํ้ าจืด และการแปรรูปผลผลิตการเกษตรท่ีมีทรัพยากรในภาค         
อุดมสมบูรณ์ ทาํให้มีโอกาสพฒันาไปสู่การเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้น และประเทศท่ีผลิตอาหารไม่
เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศดว้ยเครือข่ายการคมนาคมท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ ทาํใหโ้อกาสพฒันาไปสู่
ศูนย์กลางพัฒนาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเทคโนโลยีการเกษตรท่ี เหมาะสม  และศูนย์การเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองการเกษตร รวมทั้งศูนยว์ิจยัพนัธ์พืชหลากหลายนานาชาติ 
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รวมทั้งโอกาสพฒันาการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณสถาน  การท่องเท่ียวเชิงพุทธ การท่องเท่ียวเชิง
ชุมชน และมรดกโลก ท่ีเช่ือมโยงกบัเพื่อนและยกระดบัมาตรฐานสากล 
           จงัหวดัพิษณุโลกไดก้าํหนดวิสัยทศัน์การพฒันาจงัหวดัไวว้่า " พิษณุโลก : เมืองบริการส่ีแยกอินโด
จีน" และไดมี้มติคณะรัฐมนตรีกาํหนดให้จงัหวดัพิษณุโลกเป็นเมืองศูนยก์ลางพื้นท่ีพฒันา ส่ีแยกอินโดจีน 
โดยใชจุ้ดตดับริเวณส่ีแยกร้องโพธ์ิเดิมท่ีปัจจุบนัเรียกว่า "ส่ีแยกอินโดจีน" เป็นศูนยก์ลาง หากวิเคราะห์จะ
พบวา่มียทุธศาสตร์ท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 
           1. ท่ีตั้งของกลุ่มจงัหวดัเป็นศูนยก์ลางโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง ท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีสําคัญ คือ กลุ่มประเทศแม่นํ้ าโขง เช่น จีน ลาว เขมร และเวียดนาม รวมทั้ งกลุ่ม 
ลุ่มแม่นํ้าสาละวิน ไดแ้ก่  ประเทศเนปาล  พม่า เป็นตน้ 
           2. มีพื้นท่ีราบลุ่ม กวา้งใหญ่เหมาะแก่การเกษตร ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสําคญัของ
ประเทศ ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย ฯลฯ   
          3. มีความโดดเด่นในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และเป็น
ท่ีตั้งมรดกโลก ไดแ้ก่ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ซ่ึงครอบคลุมจงัหวดัสุโขทยัและจงัหวดักาํแพงเพชร 
          4. มีสถาบนัการศึกษาท่ีมีขีดความสามารถในการผลิตและพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความ
พร้อม ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์ มหาวิทยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลยั
ราชภฎันครสวรรค ์มหาวิทยาลยัภาคกลาง มหาวิทยาลยัเจา้พระยา ฯลฯ 
           5. มีพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ท่ีมีพรมแดนติดกบั
ประเทศเพ่ือนบา้น  ไดแ้ก่  ประเทศลาว และประเทศพม่า 
           6. มติ ครม.2540 ให้พฒันาจงัหวดัในกลุ่มเป็นพื้นท่ีพฒันา “ส่ีแยกอินโดจีน” รวมถึงกรอบ
ขอ้ตกลงความร่วมมือการพฒันาอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขงตอนล่าง (GMS-Greater Mekong Sub region) และ
การพฒันาเส้นทางเศรษฐกิจเช่ือมโยง ตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor) รวมทั้งมีนิคม
อุตสาหกรรมพิจิตรท่ีมีโอกาสเช่ือมโยงภาคการผลิตอุตสาหกรรมกบักลุ่มจงัหวดัใกลเ้คียง 
           7. เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของอนุภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง สามารถขยายฐานการผลิตด้าน
เกษตร การส่งออก และการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศจีน ลาว เขมร 
เวียดนาม เนปาล  อินเดีย  และพม่า  เป็นตน้ 
           8.  เป็นศูนยก์ลางของแหล่งการเรียนรู้ทางดา้นวฒันธรรม  เช่น หอศิลป์และพิพิธภณัฑ์  ไดแ้ก่ 
หอศิลป์มหาวิทยาลยันเรศวร หอศิลป์มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์ หอศิลป์มหาวิทยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร 
หอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี  
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติรามคาํแหง พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติพทุธชินราช  พิพิธภณัฑส์งัคโลก พิพิธภณัฑผ์า้ เป็นตน้ 
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 ดงันั้นการผสมผสานกลมกลืนทางวฒันธรรม และการปรับตวัเพื่อความอยู่รอดของคนในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน และเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ผ่านการคดัสรรและการนาํเขา้องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน ในขณะท่ีชุมชนทางดา้นวฒันธรรมท่ีดาํเนินอนัเป็นส่วน
หน่ึงของวิถีชีวิตไดผ้ลิตซํ้ าองคค์วามรู้เดิมและพฒันาวิธีคิดใหม่ ส่วนชุมชนทางดา้นวฒันธรรมใหม่ก็การนาํ
องคค์วามรู้ดั้งเดิมของตนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดผา่นบรรพบุรุษมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัและตอบสนองกบั
ความตอ้งการของตน รวมทั้งมีการนาํเขา้องคค์วามรู้ใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงการนาํเขา้องคค์วามรู้ใหม่ ๆ น้ี 
มีระดบัวิธีการ และกระบวนการท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน ทั้งท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากคนในชุมชนเอง 
การนําเข้าจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรจากภายนอกชุมชน  และจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ส่ือสารมวลชนตลอดจนเทคโนโลยต่ีาง ๆ  
 ดังนั้ น  จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและเป็นพื้นท่ี
ยทุธศาสตร์ส่ีแยกอินโดจีน ซ่ึงมีความพร้อมและน่าจะมีปัจจยัพื้นฐานท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันา
เป็นเมืองงดงามทางวฒันธรรมในประเทศไทยและอาจขยายไปสู่กลุ่มอ่ืน ๆ ไดจึ้งน่าจะมีการศึกษาวา่ จงัหวดั
พิษณุโลกมีปัจจยัพื้นฐานอย่างไรบา้งท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมในเขตเมืองของ
จงัหวดัพิษณุโลกเป็นเมืองงดงามทางวฒันธรรมในประเทศไทย  อีกทั้งจงัหวดัพิษณุโลกควรมีการเตรียมการ
และแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะพฒันารูปแบบการเป็นเมืองงดงามทางวฒันธรรมของประเทศไทยไดใ้นลกัษณะ
อยา่งไร 
 
จุดมุ่งหมายของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรม  ของจงัหวดัพิษณุโลก  
 2.  เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอ้ม แหล่งท่องเท่ียว 
ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่นในจงัหวดัพิษณุโลก  
 3.  เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันายทุธศาสตร์เชิงนโยบาย ดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก   
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
              การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบชุมชนมีส่วนร่วม  ทาํใหท้ราบถึงองคค์วามรู้ท่ี
เอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลก ท่ีมีความเจริญดา้นวฒันธรรม มีความเป็นไทยซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
ของเมือง และสร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจและสงัคม สภาพแวดลอ้ม 
แหล่งท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่นในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีมีศกัยภาพเสนอยทุธศาสตร์และ
ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการพฒันาดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 
  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดประชากร เป็น  3  กลุ่ม  จาํนวน  16 คน ประกอบดว้ย  
  1.1   กลุ่มนกัวิชาการ จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ย 
   1.1.1   นกัวิชาการ  จาํนวน 2 คน  
   1.1.2   ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 2 คน 
   1.1.3   นกัปฏิบติังานดา้นศิลปวฒันธรรม จาํนวน 2 คน 
  1.2   กลุ่มนกัธุรกิจ จาํนวน 4 คน  ประกอบดว้ย 
   1.2.1   ผูป้ระกอบการธุรกิจ  จาํนวน 2 คน 
   1.2.2   สมาชิกสมาคมการคา้  จาํนวน 2 คน 
  1.3   กลุ่มนกับริหาร จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ย 
   1.3.1   นกับริหารแบบเป็นทางการ จาํนวน 4 คน  
   1.3.2   นกับริหารแบบไม่เป็นทางการ จาํนวน 2 คน 
 2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี   กําหนดพื้นท่ีในการวิจัย  ได้แก่  พื้นทีในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก   
ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ   18.26   ตารางกิโลเมตร  
 3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

    ประกอบดว้ยเน้ือหาดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  3.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเมือง    ไดแ้ก่  นโยบายการพฒันาเมือง 
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเมือง  กลไก  เทคนิค  และวิธีการในการจดัทาํแผนพฒันาแบบมีส่วนร่วม
และแผนยทุธศาสตร์ 
  3.2  ขอ้มูลพื้นฐานดา้นกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม  วฒันธรรม  สภาพแวดลอ้ม  แหล่ง
ท่องเท่ียว  และศิลปวฒันธรรมของพื้นท่ีศึกษา  และพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง ทั้งในระดบัภาค  ระดบัเมือง  และระดบั
เทศบาล  ไดแ้ก่ บทบาทและทิศทางการพฒันาเมืองพิษณุโลก  ประวติัความเป็นมาและวิวฒันาการของเมือง
พิษณุโลกและชุมชนในพ้ืนท่ี   ลกัษณะและรายละเอียดของการตั้งถ่ินฐานโดยสงัเขป 
  4.  ขอบเขตด้านเวลา  

      ในการวิจยัคร้ังน้ี  ดาํเนินการวิจยัช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์  2554 –  สิงหาคม 2554  
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ขั้นตอนและการดําเนินการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะอาศยัวิธีการวิจยัในแนวทางผสมผสาน (mixed method approach)  ซ่ึงมีพื้นท่ี
ในการศึกษาคือ จงัหวดัพิษณุโลกโดยมีรายละเอียดในการดาํเนินงาน สามารถแบ่งไดด้งัน้ีคือ 
 
             ระยะที ่1 
 1.  การวิเคราะห์จากเอกสาร  (Documentary Analysis)  ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่   นโยบายและแผนแม่บท
ยทุธศาสตร์และแนวโนม้การพฒันา รายงานสภาพการเปล่ียนแปลงและแนวโนม้  รายงานผลการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประวติัศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจและสังคม 
สภาพแวดลอ้ม แหล่งท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่นในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีมีศกัยภาพ
เพียงพอ และเอกสารวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาและเปล่ียนแปลงจงัหวดัพิษณุโลกรวมทั้งภูมิภาค
เหนือตอนล่าง 
 2.  การสํารวจ  และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth  Interview)  จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัดา้น
ปัจจยัพื้นฐานท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก  3 กลุ่ม  คือ กลุ่มท่ี 1  
กลุ่มนกัวิชาการ  ผูเ้ช่ียวชาญ  และนกัปฏิบติังานดา้นศิลปวฒันธรรม  กลุ่มท่ี 2   กลุ่มนกัธุรกิจ ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ  และสมาคมการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  กลุ่มท่ี 3  กลุ่มนักบริหาร และผูมี้ส่วนในการกาํหนดนโยบายของ
ภาครัฐ 
 3.  นําข้อมูลท่ีได้จากนักวิเคราะห์เอกสาร  การสํารวจและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาวิเคราะห์
ศกัยภาพเบ้ืองตน้ 
 4.  การจัดทาํฐานขอ้มูลอย่างง่าย  (Database)  โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดการ
ฐานขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานลงในฐานขอ้มูล 
 5 .  การวิ เค ราะ ห์ จาก เอกส าร   (Documentary Analysis)  ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับ วิ เค ราะ ห์ ข้อ มู ล 
เชิ งประวัติศาสตร์  เชิ ง เศรษฐกิจและสั งคม  สภาพแวดล้อม  แห ล่งท่องเท่ี ยว  ศิลปวัฒนธรรม  
ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่นในจงัหวดัพิษณุโลก 
 6.  สร้างตวัช้ีวดัการประเมินท่ีเหมาะสม  สอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี และประเมินความสามารถ
ของจงัหวดัพิษณุโลก  ในการรองรับ  (Caring Capacity)  ยทุธศาสตร์ไปพฒันาเมือง ในมิติทางวฒันธรรม 
 7.  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่าง ๆ มาสงัเคราะห์ และจดัทาํร่างแนวทางสาํหรับการ
พัฒนายุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก ด้วยเทคนิคการจัดทํายุทธศาสตร์ (Strategic 
Formulation) 
 8.  นาํเสนอร่างแนวทางสําหรับการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก  ให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและมีส่วนไดส่้วนเสียดว้ยเทคนิคการทบทวนและปรับปรุงยทุธศาสตร์ 
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 9.  ปรับปรุงและพฒันาแนวทางสาํหรับการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก 
ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคนิคการทบทวนและ
ปรับปรุงยทุธศาสตร์ 

ระยะที ่2 
 1.  การศึกษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก กรณีตวัอย่างทั้งภายในพื้นท่ีและต่าง
พื้ น ท่ี  ท่ี มี ลักษณ ะใกล้ เคี ยงกับ จังห วัดพิ ษ ณุ โลก   ด้วยการ ศึกษ าจาก เอกส ารและสั มภ าษ ณ์ 
ผูมี้ความสามารถในการใหข้อ้มูลของเมืองวฒันธรรมท่ีเป็นกรณีตวัอยา่ง 
 2.  นําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ขั้นต้น   และแนวทางท่ีได้ในระยะท่ี  1  ประกอบกับวิเคราะห์
ความสามารถในการรองรับ   การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน  และการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
มาจัดทําแนวทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม  ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและปัจจัยพื้ นฐาน 
ของจังหวัดพิษณุโลก   ด้วยเทคนิคการสังเคราะห์ รูปแบบ  และรูปแบบท่ีได้มาทดสอบเบ้ืองต้น 
ดว้ยการประชุมกลุ่มยอ่ยกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 3.  นํารูปแบบท่ีผ่านการทดสอบเบ้ืองตน้  และขอ้มูลประกอบท่ีศึกษาได้ในขั้นตน้มาจดัทาํร่าง
ยุทธศาสตร์  และขอ้เสนอเชิงนโยบายในการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลกดว้ย
เทคนิคการพฒันานโยบายสาธารณะและยทุธศาสตร์ (Policy Making) 
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 

การพฒันายุทธศาสตร์  หมายถึง  การมองไปสู่อนาคต ภายใตก้ารพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการ 
ใชค้วามสามารถขององคก์ารเพื่อระดมทรัพยากรมาใช ้และการพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการพิจารณา
ทางเลือกต่าง ๆ อยา่งรอบคอบ และชดัเจนวา่จะสามารถนาํองคก์ารไปสูภ้ารกิจ และเป้าหมายท่ีวางไว ้

ยุทธศาสตร์เชิงวัฒนธรรม หมายถึง  วิถีนําในการดําเนินงานใด ๆ ท่ีจะทาํให้การดําเนินงาน
วฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลกไปถึงจุดมุ่งหมาย   เป็นแนวคิด หรือวิธีการเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทศัน์  
พนัธกิจ  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหป้ระสบความสาํเร็จภายใตปั้จจยัพื้นฐาน 

การพัฒนาวัฒนธรรม  หมายถึง   การทําให้ ว ัฒนธรรมได้รับการป รับปรุงและปรับตัว 
ให้มีคุณค่าสมสมยั บงัเกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิต และสังคมอนัเป็นจริง ท่ีกาํลงัเป็นอยูปั่จจุบนั และกาํลงักา้ว
เดินต่อไปในอนาคต 

เขตเมือง จังหวดัพษิณุโลก หมายถึง พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  
องค์ความ รู้   หมายถึง  ข้อ มูล เชิ งประวัติศาสต ร์  ข้อ มูล เชิ ง เศรษฐกิจและสั งคม  ข้อ มูล 

เชิงสภาพแวดลอ้ม ขอ้มูลเชิงการท่องเท่ียว ขอ้มูลเชิงศิลปวฒันธรรม  



บทที ่ 2      
 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเอกสารในส่วนน้ี  เพื่อกาํหนดกรอบแนวคิดสําหรับการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา
และวิเคราะห์เอกสาร ตาํรา บทความทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลจงัหวดัพิษณุโลก ประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ 
เศรษฐกิจและสงัคม สภาพแวดลอ้ม แหล่งท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรมของจงัหวดั  พิษณุโลก 

2. แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาเมือง  
3. แนวคิดและทฤษฎีการพฒันายทุธศาสตร์เชิงนโยบาย 
4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
ข้อมูลของจังหวดัพษิณุโลก 
 1. ข้อมูลพืน้ฐานของจังหวดัพษิณุโลก 

      ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวดัพษิณุโลก 
      จงัหวดัพิษณุโลกน้ีมีเน้ือท่ีทั้งหมด 10815.854 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,759,909 
ไร่ท่ีตั้งของจงัหวดัพิษณุโลกอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง   ลกัษณะภูมิอากาศอยูใ่นประเภทฝน
เมืองร้อนเฉพาะฤดู  (tropical wet and dry climate Aw-climate) มีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียตลอดปี
ประมาณ 1358.5 มิลลิเมตร   อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพทัธ์
เฉล่ียตลอดปีประมาณ 74 เปอร์เซ็นต ์  แหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  แม่นํ้าน่าน  แม่นํ้ายม แม่นํ้า
แควน้อย และแม่นํ้ าเข็ก สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปจะมีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม ริมฝ่ังแม่นํ้ าน่านและ
แม่นํ้ ายม   ซ่ึงเป็นท่ีราบท่ีใชใ้นการเกษตรท่ีสําคญัของจงัหวดัพิษณุโลก มีระดบัความสูงของพื้นท่ี
ประมาณ 40-60 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล   เวน้แต่บริเวณเชิงเขาท่ีต่อกบัเขตท่ีสูงทางตะวนัออกจะมี
ระดบัสูงประมาณ 60-80 เมตร ภูมิประเทศจะค่อย ๆ ลาดจากเขตท่ีสูงตอนกลางและภูเขาสูงทาง
ตะวนัออกของจงัหวดัพิษณุโลกลงสู่แม่นํ้ าน่านและแม่นํ้ ายม   บริเวณเขตท่ีสูงตอนกลางน้ีจะเป็น
แนวเขาเต้ีย ๆ เรียงตวัสลบัซับซ้อนขนานกันมาหลายแนว   อยู่ในทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-
ตะวนัออกเฉียงใต  ้  ลกัษณะของแนวท่ีสูงจะขาดเป็นช่วง   และมีความสูงชันทางด้านตะวนัตก    
ค่อย ๆ ลาดลงมาทางตะวนัออกระหว่างแนวท่ีทอดขนานกนัจะเป็นท่ีราบหุบเขาสูงประมาณ 100-
200 เมตรจากระดับนํ้ าทะเลปานกลาง   เขตภูเขาสูงทางตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือ    
ซ่ึงประกอบด้วยแนวเขาต่าง ๆ ต่อเน่ืองกันและเป็นแนวกั้นเขตแดนกับจังหวดัเพชรบูรณ์  เลย  
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 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ทิวเขาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เขาคอ้  เขาบอ้โบ  ภูหินร่องกลา้  
ภูขดั และจะมีพื้นท่ีราบอยูต่รงกลางซ่ึงไดแ้ก่   ท่ีราบหุบเขานครไทย   และท่ีราบหุบเขาชาติตระการ 
 

ทีต่ั้งและอาณาเขต 
 จงัหวดัพิษณุโลกตั้งอยูบ่ริเวณภาคเหนือตอนล่าง   อยูร่ะหว่างละติจูดท่ี 16031’23” เหนือ ถึง
17044’32” เหนือ ลองติจูด 99052’27” ตะวนัออกถึง 101004’34” ตะวนัออก   มีอาณาเขตติดต่อกบั
จงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี คือ 
 ทิศเหนือ ติดกบัอาํเภอพิชยั   ทองแสนขนั   บา้นโคก   จงัหวดัอุตรดิตถ ์  และ 
    ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบัอาํเภอเมืองพิจิตร   และสามง่าม   วงัทรายพนู   จงัหวดัพิจิตร 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอหล่มเก่า   เขาคอ้   จงัหวดัเพชรบูรณ์   และอาํเภอด่านซา้ย   
    จงัหวดัเลย 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอศรีสาํโรง   กงไกรลาศ   จงัหวดัสุโขทยั   และอาํเภอพราน
    กระต่าย   ลานกระบือ   จงัหวดักาํแพงเพชร 
 

 เขตการปกครอง 
  จงัหวดัพิษณุโลก   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อาํเภอ 93 ตาํบล 882 หมู่บา้น 185,103 
ครัวเรือน รายช่ืออาํเภอต่าง ๆ มีดงัน้ีคือ   อาํเภอเมืองพษิณุโลก   อาํเภอวงัทอง   อาํเภอพรหมพิราม   
อาํเภอบางระกาํ   อาํเภอบางกระทุ่ม   อาํเภอวดัโบสถ ์  อาํเภอนครไทย   อาํเภอชาติตระการ   อาํเภอ
เนินมะปราง 
 มีการบริหาร 3 ระดบั คือ 

1. การบริหารส่วนราชการกลาง 
2. การบริหารส่วนภูมิภาค 
3. การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

 การบริหารส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัพิษณุโลกแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 
  1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง 
  2) เทศบาลนครพิษณุโลก 1 แห่ง 
  3) เทศบาลตาํบล   มีจาํนวน 15 แห่ง  
  4) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีจาํนวน 86 แห่ง 
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          ลกัษณะภูมิประเทศ 
  เขตทีร่าบลุ่มแม่นํา้ ได้แ ก่พื้ น ท่ี ในบริเวณด้าน ทิศเหนือ    และด้าน ทิศ
ตะวนัตกของเมืองพิษณุโลก ลกัษณะเป็นท่ีราบเกิดจากการทบัถมตวัของตะกอนริมฝ่ัง แม่นํ้ าน่าน 
และแม่นํ้าแควนอ้ย เร่ิมจากบริหารดา้นทิศเหนือ แลว้ค่อย ๆ ลดความสูงลงมาสู่ทางดา้นทิศใต ้  ยอ้น
วกไปทางดา้นทิศตะวนัตกทอดตวัยาวต่อเน่ืองกบัท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ายมเขตท่ีราบลุ่มเหล่าน้ี ไดแ้ก่พื้นท่ี
ในเขตอาํเภอพรหมพิราม อาํเภอเมืองพิษณุโลก อาํเภอวดัโบสถ ์อาํเภอบางกระทุ่ม และอาํเภอบาง
ระกาํ   บริเวณดงักล่าวในฤดูนํ้ าหลาก   นํ้ าจะท่วมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้งมาก  เม่ือนํ้ าลดจะปรากฏ 
หว้ย   หนอง   คลอง   บึง   ซ่ึงมีนํ้ าขงัตลอดปี   จึงเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกและประมงของจงัหวดั 
   เขตทีร่าบเชิงเขา พื้นท่ีบริเวณตอนกลางของจงัหวดัพิษณุโลก   มีลกัษณะของท่ีราบ
ลาดเชิงเขาเกิดจากแนวเขาท่ีมีขนาดไม่สูงนักเช่น  เขาช่องลม เขาอุโมงค์   เขาสมอแครง   เขาฟ้า   
และเขาผาท่าพล   แนวเขา เหล่าน้ีไดท้อดตวัยาวต่อเน่ือง   มาจากแนวเขาทางตอนใตข้องจงัหวดั
อุตรดิตถเ์ขา้สู่พื้นท่ีตอนกลาง   แลว้แยกไปทางทิศเหนือ  และทิศใตข้องพื้นท่ีจงัหวดัพิษณุโลก เป็น
ลกัษณะพื้นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ากบัพื้นท่ีเขตภูเขาสูงทางดา้นตะวนัออก ไดแ้ก่พื้นท่ีในเขตอาํเภอวงัทอง 
และอาํเภอเนินมะปรางค ์
   เขตทีภู่เขาสูง  ไดแ้ก่ พื้นท่ีบริเวณดา้นตะวนัออกเป็นพื้นท่ีภูเขาสูงมาก ประกอบ                
ดว้ยภูเขาสูง เช่นเขาคอ้ (772 เมตร) เขาป่าพลูหิน (700 เมตร)  เขาหนองกกไฮ (1,005 เมตร) เขาภูไก่
ห้อย (1,277 เมตร) เขาภูขดั (1,367 เมตร) เขาภูลมโล (1,668 เมตร) เขาภูหินร่องกลา้ (1,617 เมตร) 
เขาแมว้ขอ้โป (1,662 เมตร) และยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเทือกเขาเหล่าน้ีสูง 1,764 เมตร (ขอ้มูลจาก
วารสารทหารพรานกองทพัภาคท่ี 3 ฉบบัแนะนาํสมรภูมิภูหินร่องกลา้) ลกัษณะภูมิประเทศในเขตท่ี
สูงภูเขาน้ีเป็นแนวบริเวณรอยต่อของ 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัเพชรบูรณ์   จงัหวดัพิษณุโลก   จงัหวดัเลย  
และยงัเป็นแนวเขากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศ สาธารณประชาธิปไตยประชาชน
ลาวดว้ยเกิดจากเทือกเขาสันปันนํ้ า   ในเขตอาํเภอนครไทยไหลผ่านอาํเภอชาติตระการ    อาํเภอวดั
โบสถ ์  อาํเภอวงัทอง และไหลมารวมกบัแม่นํ้าน่านท่ีจงัหวดัพิษณุโลก 
  แหล่งนํา้ 
  1) แม่นํ้ าน่าน   แม่นํ้ าน่านหรือแต่เดิมเรียกว่า  แม่นํ้ าแควใหญ่  ดงัปรกกฎในแผนท่ี
เมืองพิษณุโลก  ลายพระหัตถ์ของ สมเด็จฯเจา้ฟ้าพระยานริศรานุวตัติวงศ์ ในหนังสือ จดหมาย
ระยะทางไปพิษณุโลก  พ.ศ. 2444 แม่นํ้ าสายน้ีมีตน้นํ้ าบริเวณดอยภูแว   เทือกเขาผีปันนํ้ า ซ่ึงอยูใ่น
เขตอาํเภอปัว จงัหวดัน่าน ไหลผ่านจงัหวดัอุตรดิตถ ์และไหลผ่านอาํเภอพรหมพิราม   อาํเภอเมือง   
และอาํเภอบางกระทุ่ม   ของจงัหวดัพิษณุโลก วดัความยาวของแม่นํ้ าน่านช่วงท่ีไหลผา่นตวัจงัหวดั
พิษณุโลกจากเหนือลงมาใตไ้ดด้งัน้ี จากเหนือ   บา้นโคกเทียม   อาํเภอพรหมพิราม   ลงใตจ้นกระทัง่
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สุดเขตจงัหวดัพิษณุโลก บริเวณบา้นสนามคลี-บา้นวดัหงส์ อาํเภอบางกระทุ่ม มีความยาวประมาณ 
127.5 กิโลเมตร 
  2) แม่นํ้ ายม  แหล่งกาํเนิดแม่นํ้ าสายน้ีเป็นท่ีราบสูงตอนบนภาคเหนือของประเทศ
ไทยมีตน้นํ้ าอยูท่ี่ดอยขุนยวม เทือกเขาผีปันนํ้ าเขตอาํเภอปง จงัหวดัเชียงราย  ไหลลงมาทางใตผ้า่น
จงัหวดัแพร่   จงัหวดัสุโขทยั    ไหลผา่นเขา้เขตท่ีราบดว้ยทิศตะวนัตกของจงัหวดัพิษณุโลก ทางตอน
เหนือของอาํเภอบางระกาํบริเวณบา้นท่าชา้ง แม่นํ้ าน่านไหลออกจากเขตจงัหวดัพิษณุโลก ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตข้องอาํเภอบางระกาํบริเวณบา้นบุ่งสะพงั เขา้สู่จงัหวดัพิจิตร และส้ินสุดท่ีอาํเภอ
ปากนํ้าโพ จงัหวดันครสวรรค ์รวมความยาวระยะทางประมาณ 550 กิโลเมตร ตลอดสาย 
  3) แม่นํ้าแควนอ้ย ตน้นํ้ าอยู่บนภูเขาสูงทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
จงัหวดัพิษณุโลก เป็นกลุ่มภูเขาในทิวเขาเพชรบูรณ์ และทิวเขาหลวงพระบาง ภูเขาท่ีเป็นตน้นํ้ า 
ไดแ้ก่ ภูไก่ห้อย ภูขดั ไหลลงมาในแนวทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ผา่นท่ีราบหุบเขาแควนอ้ย ซ่ึงเป็นหุบ
เขาแคบๆ ของอาํเภอนครไทย บริเวณช่วงน้ีจะประกอบไปดว้ยลาํห้วยต่าง ๆ ท่ีเกิดจากภูเขาสูงท่ี
ลอ้มรอบอาํเภอนครไทยไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้ าแควนอ้ยหลายสาย เช่น นํ้ าเฟ้ือ   ห้วยออกสิงห์  ลาํ
นํ้ าคาน   ห้วยนํ้ าคบ   ลาํนํ้ าถาก เป็นตน้   จุดสุดทางของแม่นํ้ าแควน้อยท่ีบรรจบกบัแม่นํ้ าน่าน ณ 
บา้นสองแคว   อาํเภอเมืองพิษณุโลก รวมความยาวทั้งส้ิน 185 กิโลเมตร 
  4) แม่นํ้ าวงัทองตน้นํ้ าเกิดบนภูเขาสูงทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัพิษณุโลก 
อยูใ่นกลุ่มเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไดแ้ก่ เขาพลูป่าหิน  เขาสามหม่ืน แหล่งตน้นํ้าบริเวณน้ีมีลาํหว้ยสาํคญั 
2 สาย คือ คลองเขก็นอ้ยกบัคลองเขก็ใหญ่  แนวลาํหว้ยทั้งสองสายน้ีใชเ้ป็นแนวแบ่งเขตแดนจงัหวดั
พิษณุโลก ทางดา้นอาํเภอนครไทยและอาํเภอวงัทองกบัเขตอาํเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์   เม่ือ
คลองเข็กน้อยกบัคลองเข็กใหญ่มาบรรจบกนัรวมกนัไหลผ่านทางใตข้องบา้นแยง บา้นทรัพยไ์พร
วลัย ์  ค่ายสฤษด์ิเสนาในช่วงน้ีเรียกว่า   แม่นํ้ าเข็ก (คนละสายกบัแม่นํ้ าเข็กท่ีไหลผ่านอาํเภอเมือง
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีตน้กาํเนิดบริเวณเดียวกัน) แม่นํ้ าสายน้ียงัคงไหลเลียบมาตามแนวถนน
พิษณุโลก-หล่มสัก (ทล.12) โดยตลอดจนถึงท่ีตั้ งอาํเภอวงัทองวกไปทางทิศใตซ่ึ้งช่วงน้ีเรียกว่า 
แม่นํ้าวังทอง ไหลผ่านทางตะวนัออกของท่ีตั้ งอาํเภอบางกระทุ่มเขา้ผ่านเขตอาํเภอเมืองพิจิตร   
บรรจบกบัแม่นํ้ าน่านฝ่ังตะวนัออก  บริเวณบา้นท่าฬ่อ จงัหวดัพิจิตร  ระยะทางทั้งหมดมีความยาว
ประมาณ 135  กิโลเมตร 
  5) แม่นํ้ าเหือง ตน้นํ้ าเกิดจากกลุ่มภูเขาสูงบริเวณปากนกแกว้ ภูไก่ห้อย และภูกวาง 
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัพิษณุโลกไหลไป ทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตรจึงไหลวก
ไปทางทิศตะวนัออก จนถึงเส้นเขตแดนติดต่อกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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แลว้วกไปลงแม่นํ้ าโขงรวมความยาวตลอดสายนํ้ า ประมาณ 130 กิโลเมตร แต่ช่วงไหลผ่านพื้นท่ี
จงัหวดัพิษณุโลก มีเพียง 20 กิโลเมตรเท่านั้น 
  6) แม่นํ้ าขะมึน ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาภูหินร่องกลา้ไหลไปรวมกบัแม่นํ้ าแควนอ้ย
ท่ีอาํเภอนครไทย  ซ่ึง แม่นํ้าลําห้วยแม่คาน  ก็มีตน้นํ้ าแหล่งเดียวกนัไหลไปรวมกบัแม่นํ้ าแควนอ้ยท่ี
อาํเภอนครไทยเช่นเดียวกนั  
  7) แม่นํ้ าหมนั เกิดจากตอนเหนือของเทือกเขาภูหินร่องกลา้ไหลไปรวมกบัแม่นํ้ า
เหืองท่ีบา้นปากหมนั อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 

       ลกัษณะภูมิอากาศ 
         จงัหวดัพิษณุโลกตั้ งอยู่ระหว่างเส้นศูนยสู์ตรกับเส้นทรอปิค ออฟ แคนเซอร์  เป็น
บริเวณรับพลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยม์ากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ ของโลกจึงจดัอยู่ในเขตร้อน   
นอกจากนั้นยงัอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมท่ีพดัผา่นจากมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย  
แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลคือ 
         ฤดูฝนเร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียปีละ  1,375   
มิลลิเมตร 
           ฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 19 
องศาเซลเซียส   หนาวจดัในเดือนมกราคมวดัอุณหภูมิได ้1.6 องศาเซลเซียส 
            ฤดูร้อน เร่ิมประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน ร้อนจดัในเดือนเมษายน 
อุณหภูมิสูงสุด 38.3 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 
22.38 องศาเซลเซียส   ความช้ืนสมัพทัธ์เฉล่ีย 73.66 ลกัษณะภูมิอากาศร้อนช้ืน 

       ทรัพยากรธรรมชาติ 
        ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไมมี้ร้อยละ 22.28  ของพื้นท่ีเป็นป่าดงดิบ  ป่าไมผ้ลดัใบ
และป่าสนเขา  ไมท่ี้นาํออกจากป่าส่วนใหญ่เป็นไมย้าง ไมเ้ตง็ ไมส้กั ไมรั้ง ผลผลิตจากป่ามี กลว้ยไม ้ 
นํ้ าผึ้ง ป่าสงวนแห่งชาติประกอบไปดว้ย ป่าลุ่มนํ้ าวงัทองฝังขวาและฝ่ังซ้าย   ป่าสองฝ่ังแม่นํ้ าแคว
น้อย  ป่าเขากระยาง  ป่านํ้ าเข็ก   ป่าสวนเม่ียง  ป่าเนินเพิ่ม  ป่าดงตีนตก  ป่านํ้ าภาค  ป่าแดงป่าชาติ
ตระการ  ป่าโป่งแค และป่านํ้ าภาคนอ้ย   เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  อุทยานแห่งชาติภูหิน
ร่องกลา้และอุทยานแห่งชาติชาติตระการมีพื้นท่ีรวมกนัราว 1,320,250 ไร่ เป็นพื้นท่ีร้อยละ 27.52 
เขตรักษาพนัธ์สตัวป่์าภูเม่ียงภูทอง มีพื้นท่ี 405,208 ไร่ 
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        ระบบชลประทาน   
        โครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาพิษณุโลก   จดัตั้งข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2521 ได้เปล่ียนเป็นโครงการชลประทานพิษณุโลก   มีหน้าท่ีในการดาํเนินการ 2 ส่วน คือ 
โครงการจดัส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาเข่ือนนเรศวร  และโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาพลายชุมพล  
นอกจากน้ียงัมีโครงการ ทรน.วดัตายม โครงการ ทรน.วงันํ้ าใส   และโครงการชลประทานขนาดเลก็
ควบคุมพื้นท่ีทั้งจงัหวดัอีก 128 โครงการ ให้บริการนํ้ าทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
ควบคุมพื้นท่ี 156,450 ไร่ 
 
ตาราง 1 แสดงข้อมูลชลประทานในเขตจังหวดัพษิณุโลกปี  2552 

โครงการ พืน้ทีร่องรับระบบชลประทาน พืน้ทีใ่ห้บริการ (ไร่) 
1. โครงการเข่ือนแควนอ้ย   
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
 

วดัโบสถ ์
พรหมพิราม 
วงัทอง 

 
430,000 

 
2.  เข่ือนนเรศวร 
 

เมือง 
พรหมพิราม 

236,450 

3.  เข่ือนพลายชุมพล 
 

เมือง 
พรหมพิราม 

95,500 
7,000 

4.  ทรน.วงันํ้ าใส บางกระทุ่ม 21,800 

5.  ทรน.วงัตายม บางระกาํ 
วงัทอง 

20,000 
53,000 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
โครงการ พืน้ทีร่องรับระบบชลประทาน พืน้ทีใ่ห้บริการ (ไร่) 

อ่างเกบ็นํ้าซาํตะเคียน วงัทอง 570    ไร่ 
 พรหมพิราม 700    ไร่ 
อ่างเกบ็นํ้าบา้นหินลาด วดัโบสถ ์ 1,000  ไร่ 
ฝายหว้ยหมอ้ ชาติตระการ 500    ไร่ 
อ่างเกบ็นํ้าบา้นร่มเกลา้ ชาติตระการ 1,000  ไร่ 
ฝายชาํนาญจุย้ ชาติตระการ 300    ไร่ 
อ่างเกบ็นํ้าบา้นหมัน่แสวง ชาติตระการ 125    ไร่ 
อ่างเกบ็นํ้าบา้นหว้ยจวง (กปร.) ชาติตระการ 160    ไร่ 
อ่างเกบ็นํ้าขนุนํ้าคบั ชาติตระการ 250    ไร่ 
ฝายบา้นร่มเกลา้  2  พร้อมระบบ ชาติตระการ 200    ไร่ 
ฝายบา้นนุชเทียน ชาติตระการ 100    ไร่ 
อ่างเกบ็นํ้าบา้นร่มเกลา้   3 ชาติตระการ 100    ไร่ 
อ่างเกบ็บา้นชาํนาญจุย้ ชาติตระการ 500    ไร่ 
 
  นอกจาก น้ี ย ัง มี ส ถ านี สู บนํ้ าด้ ว ยไฟ ฟ้ าของสํ านั ก งาน ก ารพ ลังงาน แ ห่ งช า ติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ทั้งหมด 52 สถานี ทั้งน้ีสภาพนํ้ าใตดิ้นในจงัหวดั
พิษณุโลก แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
 1.   สภาพนํ้ าใตดิ้นท่ีมีปริมาณปานกลาง (100-200 แกลลอนต่อนาที) ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอ
พรหมพิราม   บางกระทุ่ม   และเมือง 
 2.   สภาพนํ้าใตดิ้นท่ีมีปริมาณปานกลางแต่คุณภาพตํ่า ในเขตอาํเภอวงัทอง และเนินมะปราง 
 3.   สภาพนํ้ าใตดิ้นท่ีมีปริมาณน้อย (10-100 แกลลอนต่อนาที) ในเขตอาํเภอเนินมะปราง   
บางระกาํ   และพรหมพิราม 
 4.   สภาพนํ้ าใตดิ้นท่ีมีปริมาณนอ้ย  คุณภาพตํ่าในเขตอาํเภอชาติตระการ  นครไทย   วงัทอง   
และวดัโบสถ ์
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      สภาพภูมิอากาศ 
       ลักษณะภูมิอากาศของจังหวดัพิษณุโลก จัดอยู่ในประเภทฝนชุกสลับกับแห้งแล้ง 
(Tropical wet and dry climate Aw-climate) โดย Koppen’s classification of climate แบ่งออกเป็น 3 
ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยฤดูฝนจะไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละ
ฤดูหนาวไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ   ซ่ึงพดัเอาอากาศแห้งและหนาวเยน็มา 
และในช่วงฤดูร้อนช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูงหรืออากาศร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือน
มิถุนายน 
 จากสถิติปริมาณจํานวนนํ้ าฝน  จะเห็นได้ว่าในรอบปีหน่ึง ๆ  ฝนตกชุกในราวเดือน
พฤษภาคมไปถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงมีปริมาณนํ้ าฝนท่ีตกประมาณ 140-256 มิลลิเมตร และการกระจาย
ของฝนท่ีตกประมาณ  12-20 วันต่อเดือนหน่ึง ๆ  และฝนก็จะเร่ิมแล้ง หรือตกน้อยในเดือน
พฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายน ในรอบปีหน่ึง ๆ ปริมาณนํ้ าฝนท่ีตกเฉล่ียตลอดปี ประมาณ 
1358.5 มิลิเมตร และการกระจายของฝนท่ีตกตลอดปี ประมาณ 120 วนั และการแพร่กระจายของฝน
ท่ีมีโอกาสตกเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละปีโดย Hazen equation [USDA,ACS 1978] คํานวณหา
ตาํแหน่งกาํหนด (potting position,Fa) ของความถ่ีของฝนท่ีจะมีโอกาสตกเป็นเปอร์เซ็นต ์
 

ตาราง 2  แสดงปริมาณนํา้ฝนในรอบ 25 ปี (พ.ศ. 2518-2550) 

เดือน 
ปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่ ความช้ืนสัมพทัธ์เฉลีย่

(%) 
อุณหภูมิเฉลีย่        

(OC) มิลลเิมตร จํานวนวนัฝนตก 
มกราคม 
กมุภาพนัธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กนัยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธนัวาคม 

9.3 
13 

39.2 
56.6 
202.4 
170.9 
193 

246.3 
256.4 
140 
26.6 
4.8 

1.9 
1.9 
4 

5.3 
15.8 
16.9 
18.3 
20.9 
19.8 
12.3 

4 
1 

69 
67 
65 
65 
73 
80 
81 
83 
83 
80 
75 
71 

23.8 
26.1 
28.5 
30.3 
29.3 
28.3 
27.8 
27.5 
27.6 
21.4 
26 

23.8 
เฉลีย่ปี 1,358.50 120.4 74 27.2
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เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัประมาณนํ้ าฝนตลอดปีเป็นมิลลิเมตร จากกราฟน้ีพอจะคาดคะได้

ว่า บริเวณพื้นท่ีจงัหวดัพิษณุโลกน้ี โอกาสท่ีจะมีฝนตกตลอดปีเกิดข้ึนได้ 100 เปอร์เซ็นต์นั้ น มี
ปริมาณนํ้ าฝนประมาณ 830 มิลลิเมตรเท่านั้น หรืออีกนยัหน่ึง บริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดัพิษณุโลกจะมีฝน
ตกตลอดปีเป็นประจาํโดยปกติแลว้จะไม่ตํ่ากว่า 830 มิลิเมตรทุกปี   สาํหรับปริมาณนํ้าฝนท่ีตกตลอด
ปีมากกว่า 830 มิลลิเมตรข้ึนไป   จะมีโอกาสเป็นไปไดก่ี้เปอร์เซ็นต์ก็สามารถดูจากกราฟได ้เช่น 
จาํนวนนํ้ าฝนเฉล่ียตลอดปีมีประมาณ 1358.5 มิลลิเมตรนั้นจะมีโอกาสเป็นไปไดปี้หน่ึง ๆ ประมาณ 
42 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น หรือจาํนวนนํ้ าฝนท่ีตกมากท่ีสุดในรอบ 25 ปี ประมาณ 1719.8 มิลลิเมตรนั้น
จะมีโอกาสเป็นไปไดอี้กในปีหน่ึง ๆ ประมาณ 6 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น 
 ส่วนอุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส   เดือนท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือ เดือนมกราคมประมาณ 23.8 องศาเซลเซียส   และเดือนท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดคือ เดือน
เมษายน  ประมาณ  30.3 องศาเซลเซียส   สําหรับความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปีประมาณ  74 
เปอร์เซ็นต์   เดือนท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์ตํ่า คือ เดือนมีนาคม-เมษายน คือ ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต ์  
และเดือนท่ีมีความช้ืนสมัพทัธ์สูง คือเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ประมาณ 80-83 เปอร์เซ็นต ์
                     ทรัพยากรธรรมชาติ 
       ศักยภาพการพัฒนาพื้ น ท่ีอย่างห น่ึ งคือท รัพยากรธรรมชาติ ซ่ึ งประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติภาคพื้นดิน   และทรัพยากรธรรมชาติภาคพื้นนํ้ า อนัไดแ้ก่  ป่าไม ้  สัตวป่์า   แร่
ธาตุ   แหล่งประมง   และทรัพยากรนํ้า 
        ทรัพยากรป่าไม้   พื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดัพิษณุโลก   อยู่ในเขตท่ีสูงทางตะวนัตกเป็น
ส่วนใหญ่โดยมีพื้นท่ีป่าไมร้วม 5,424 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 50.15 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั ส่วน
ใหญ่เป็นป่าผลดัใบ (decidous forest) สลบักบัป่าดงดิบในเขตท่ีสูง   และป่าสนในพื้นท่ีระดบัความ
สูงระหว่าง 700-1,200 เมตร ไมท่ี้พบและถือเป็นไมเ้ศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ไมย้าง   ไมเ้ต็งไมรั้ง   ไมส้ัก 
เป็นตน้ เม่ือพิจารณาสภาพป่าไมแ้ลว้แบ่งออกเป็น 3 เขต ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอนุรักษป่์าไม ้คือ ป่าสงวน
แห่งชาติครอบคลุมพื้นท่ี 3,177,301 ไร่    อุทยานแห่งชาติรวม 3 แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ี 1,320,250 ไร่   
เขตรักษาพนัธ์สัตวป่์า 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ี 330,267 ไร่ นอกจากน้ียงัมีสวนรุกขชาติท่ีเป็นเขต
อนุรักษพ์นัธ์ไมน้านาชนิด   ซ่ึงอยูภ่ายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คือ สวนรุกขชาติสกโุณทยาน 
        ทรัพยากรสัตว์ป่า   การมีพื้นท่ีป่าไมค้รอบคลุมพื้นท่ีถึงร้อยละ 50.15 ประกอบกบัเขต
ป่าไมเ้ป็นพื้นท่ีติดต่อกนัเป็นแนวกวา้ง   ครอบคลุมไปถึงจงัหวดัเพชรบูรณ์   เลย   อุตรดิตถ ์  และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   และมีเขตรักษาพนัธ์สัตวห์น่ึงแห่งท่ีอาํเภอเนิน
มะปราง   ทาํให้สัตวป่์าทั้งขนาดเล็กและใหญ่กระจายอยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่า   ซ่ึงประกอบดว้ย ชา้งป่า 
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เสือ กวาง กระทิง หมี และนกนานาชนิด   นอกจากน้ียงัมีสัตวพ์ื้นเมืองท่ีประชาชนเล้ียงไวใ้ชง้าน 
ไดแ้ก่ ชา้ง โค กระบือ แกะ แพะ เป็นตน้ 
  ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน    แร่ธาตุท่ีสําคญัสามารถพฒันาใช้ในเชิงเศรษฐกิจ 
ประกอบดว้ย แร่ควอตซ์ ท่ีอาํเภอวงัทอง   หินอ่อน ท่ีอาํเภอเนินมะปราง   และถ่านหิน ท่ีเขตรอยต่อ
ระหว่างอาํเภอเมืองกับอาํเภอวงัทอง   นอกจากน้ียงัมีการคน้พบแคลไซต์และไปโรไทต์   แต่มี
ปริมาณไม่มากพอในเชิงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามทรัพยากรแร่ธาตุเหล่าน้ี ยงัไม่มีการสัมปทานแต่
อย่างใด   จะมีก็เพียงการสัมปทานขุดหินปูนในเขตอาํเภอเนินมะปรางข้ึนมาใช้เพื่อการก่อสร้าง
เท่านั้น 
        มีการคน้พบแหล่งนํ้ ามนัดิบ   และก๊าซธรรมชาติท่ีตาํบลปรือกระเทียม   อาํเภอบาง
ระกาํ   ซ่ึงอยู่ติดกบัอาํเภอลานกระบือ จงัหวดักาํแพงเพชรซ่ึงผลการสํารวจเจาะพบนํ้ ามนัดิบและ
ก๊าซธรรมชาติท่ีมีปริมาณนํ้ ามนัออกประมาณ 500 บาเรลต่อวนั   และก๊าซธรรมชาติออกมาประมาณ 
40,000 ลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั 
        แหล่งประมงและทรัพยากรนํ้า    แหล่งนํ้ าท่ีสาํคญัของจงัหวดัพิษณุโลก   ไดแ้ก่ แม่นํ้ า
สายสําคญั 5 สาย คือ แม่นํ้ าน่าน แม่นํ้ ายม แม่นํ้ าแควน้อย แม่นํ้ าเข็ก และแม่นํ้ าเหือง   ซ่ึงถือเป็น
แหล่งประมงท่ีสาํคญั อีกทั้งยงัมีความสาํคญัต่อการเกษตร   อุตสาหกรรม   และการใชชี้วิตประจาํวนั
ของประชาชนในเขตชุมชนโครงการชลประทานเข่ือนนเรศวรถือเป็นโครงการพฒันาทรัพยากรนํ้ า   
เพื่อการเกษตรท่ีสาํคญัของพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง   และยงัมีโครงการชลประทานขนาดเล็กหลาย
แห่ง   รวมแล้วสามารถให้บริการนํ้ าเพื่อการเกษตรได้ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 15 ของจังหวดั
พิษณุโลก 
       อ่างเก็บนํ้ าขนาดเลก็   หนอง   และบึงท่ีมีกระจายอยูใ่นเขตพื้นท่ีทัว่จงัหวดั  นอกจากจะ
เป็นแหล่งนํ้ าเพื่อการอุปโภคแลว้  ยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตว์นํ้ าท่ีสําคญัของจงัหวดัพิษณุโลก  
เฉพาะอยา่งยิ่งบึงราชนกทางตะวนัออกของเมืองพิษณุโลก  ซ่ึงไดรั้บการพฒันาจากองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจของเมือง  และยงัถือเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าท่ีสาํคญั
ท่ีสุดอีกดว้ย 
                      ด้านการเกษตร 
          จงัหวดัพิษณุโลกมีลกัษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการทาํการเกษตร การ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ขา้วนาปี มีมูลค่าสูงถึง 6,702 ลา้นบาท ขา้วนาปรับ คิดเป็น
มูลค่า 5,531 ลา้นบาท รองลงมาไดแ้ก่ ขา้วโพด ถัว่เขียว เล้ียงสตัว ์มนัสาํปะหลงั และออ้ย 
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                      ประชากร 
         ปีพ.ศ.2553   จงัหวดัพิษณุโลก มีประชากรรวมทั้ งส้ิน 841,941 คน   แบ่งเป็นชาย 
414,436 คน  หญิง 427,478 คน   ประชากรอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 78,177 คน   นอก
เขตเทศบาล 763,764 คน   ประชากรในเขตเทศบาลคิดเป็นร้อยละ 6.58 ความหนาแน่นคิดเป็นร้อย
ละ 12.85 คน/ตารางกิโลเมตร 
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ตาราง  3  แสดงระยะทางเป็นรายอาํเภอ พ.ศ. 2552 

อาํเภอ/กิง่อาํเภอ เนือ้ที ่ตร.กม 
ระยะทางจากอาํเภอ
ถึงจังหวดั (ก.ม.) 

จํานวนเทศบาล 
จํานวนเทศบาล

ตําบล 
จํานวนตําบล จํานวนหมู่บ้าน จํานวนบ้าน 

รวมยอด 
    ในเขตเทศบาล 
    นอกเขตเทศบาล 
เมืองพิษณุโลก 
    ในเขตเทศบาล 
    นอกเขตเทศบาล 
ชาติตระการ 
นครไทย 
เนินมะปราง 
บางกระทุ่ม 
บางระกาํ 
พรหมพิราม 
วงัทอง 
วดัโบสถ ์

 
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 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

137 
97 
62 
40 
17 
25 
17 
27 

1 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

12 
- 

12 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
 

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 

ทีมา : ที่ทาํการปกครองจงัหวดัพิษณุโลก 
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ตาราง  4  แสดงจํานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เป็นรายอาํเภอ ปี 2552 

อาํเภอ/กิง่อาํเภอ 
จํานวนประชากร จํานวนประชากร อตัราการเปลีย่น 

เทยีบกบัปีทีแ่ล้ว 
ความหนาแน่นคน

ต่อ ตร.กม. รวม ชาย หญงิ เกดิ ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก 
รวมยอด 
     ในเขตเทศบาล 
     นอกเขต
เทศบาล 
เมืองพิษณุโลก 
     ในเขตเทศบาล 
     นอกเขต
เทศบาล 
ชาติตระการ 
นครไทย 
เนินมะปราง 
บางกระทุ่ม 
บางระกาํ 
พรหมพิราม 
วงัทอง 
วดัโบสถ ์

828,750 
78,548 

750,202 
262,248 
78,548 

183,700 
32,101 
70,762 
61,930 
56,944 
93,854 
98,648 

117,560 
94,703 

409,917 
36,100 

373,817 
135,574 
36,100 
99,474 
16,425 
30,190 
32,079 
28,068 
46,356 
49,069 
54,847 
17,309

418,833 
42,448 

376,385 
126,674 
42,448 
84,226 
15,676 
40,572 
29,851 
28,876 
47,498 
49,579 
62,713 
17,394

10,751 
6,355 
4,396 
6,673 
6,355 

318 
454 
949 
505 
277 
53 

607 
832 
401

5,040 
2,251 
2,789 
2,738 
2,251 

487 
116 
278 
421 
201 
46 

364 
682 
194

31,891 
4,096 

27,795 
11,133 
4,096 
7,037 

584 
3,873 
2,208 

17 
4,419 
3,948 
4,074 
1,635 

 

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

1.01 
1 

1.01 
1.02 

1 
1.03 

-0.94 
1.01 

-0.99 
1.03 
1.03 
1.01 
1.01 

1

77.09 
4301.64 

69.9 
345.6 

4301.64 
248.06 
20.23 
31.52 
60.15 

127.38 
100.26 
118.47 
74.65 
25.89

ทีมา : ที่ทาํการปกครองจงัหวดัพิษณุโลก 



 22

                    การศึกษา 
       จังห วัดพิ ษ ณุ โลก มีสถาน ศึกษ าระดับ ตํ่ ากว่ า อุ ดม ศึกษ า  จําน วน  493  แห่ ง 
ระดบัอุดมศึกษาจาํนวน 10 แห่ง จาํนวนหอ้งเรียน 1,096 หอ้ง ในระดบัก่อนประถมศึกษา 3,687 หอ้ง
ในระดบัประถมศึกษา 972 หอ้งในระดบัมธัยมศึกษา โดยมีนกัเรียนในแต่ระดบั ดงัน้ี 
 
ตาราง  5  แสดงจํานวนนักเรียนในแต่ละระดับปี 2552 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน 
อตัราส่วน 

นักเรียน/ครู นักเรียน/ห้องเรียน 
ก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา 

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

19 
22 
35 
15 
10 

23 
18 
18 
- 
- 

 
ตาราง  6  แสดงจํานวนสถานศึกษาอาจารย์และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา 
                ปีการศึกษา2552 

สังกดั 
จํานวน

สถานศึกษา 
จํานวนอาจารย์ จํานวน

นักศึกษา ทาํการสอน ไม่ได้ทาํการสอน 
รวมยอด 

กรมฝึกหดัครู 
กรมอาชีวศึกษา 
สาํนกังานคณะกรรมการ         
    การศึกษาเอกชน (สช) 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล
กระทรวงสาธารณะสุข 
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
    สงักดัทบวงมหาวิทยาลยั 

10 
1 
3 
2 
 

1 
 

2 
1

1,178 
200 
262 
206 

 
86 

 
152 
272

12 
- 
9 
2 
 
1 
 
- 
- 
 

16,181 
1,123 
5,579 
5,935 

 
566 

 
732 

2,246

ทีม่า: สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพษิณุโลก 
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ตาราง 7 แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป จําแนกตาม ระดับการศึกษา เพศ  พ.ศ. 2552 

ระดับการศึกษา 
รวม  

รวม ชาย หญงิ

พษิณุโลก 682,124 331,480 350,644
ไม่มีการศึกษา 29,650 8,671 20,979
ตํ่ากวา่ประถมศึกษา 236,501 100,710 135,791
ประถมศึกษา 120,217 67,011 53,206
มธัยมศึกษาตอนตน้ 132,469 72,622 59,847
มธัยมศึกษาตอนปลาย 84,943 46,957 37,986
อุดมศึกษา 78,284 35,448 42,836
อ่ืนๆ 61 61 -

ในเขตเทศบาล 146,567 69,180 77,387
ไม่มีการศึกษา 2,710 638 2,072
ตํ่ากวา่ประถมศึกษา 41,791 17,409 24,382
ประถมศึกษา 14,912 8,168 6,744
มธัยมศึกษาตอนตน้ 25,596 13,289 12,306
มธัยมศึกษาตอนปลาย 25,386 14,277 11,109
อุดมศึกษา 36,113 15,339 20,774
อ่ืนๆ 61 61 -

นอกเขตเทศบาล 535,557 262,300 273,257
ไม่มีการศึกษา 26,941 8,033 18,907
ตํ่ากวา่ประถมศึกษา 194,710 83,301 111,409
ประถมศึกษา 105,305 58,843 46,462
มธัยมศึกษาตอนตน้ 106,873 59,333 47,540
มธัยมศึกษาตอนปลาย 59,557 32,680 26,876
อุดมศึกษา 42,171 20,110 22,061

ทีม่า: สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
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                      ศาสนาและความเช่ือ 
        ประชากรในจงัหวดัพิษณุโลก มีการนบัถือศาสนาและความเช่ือเช่นเดียวกบัพื้นท่ีต่าง ๆ 
ของประเทศไทย กล่าวคือ ร้อยละ 99.3 นบัถือศาสนาพทุธ ศาสนาคริสต ์ร้อยละ 0.21 ศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ 0.13 และศาสนาฮินดู ร้อยละ 0.03 สาํหรับ ศาสนสถานเป็นวดั 456 วดั สาํนกัสงฆ ์136 แห่ง   
โบสถศ์าสนาคริสต ์13 แห่ง  มสัยิดในศาสนาอิสลาม 1 แห่ง   จาํนวนพระภิกษุและสามเณร 3,674 
รูป (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 2533,กองวิจยัสาํนกัผงัเมือง 2552) 
 
ตาราง  8  แสดงจํานวนประชากร จําแนกตามศาสนา เพศ และเขตเทศบาล พ.ศ. 2552 

เขตและเพศ รวม 
ศาสนา (Religion) 

พุทธ1 อสิลาม คริสต์ ฮินดู อืน่ ๆ2 ไม่ทราบ 
รวมยอด 
ชาย 
หญิง 
ในเขตเทศบาล 
นอกเขตเทศบาล 

757,955 
378,304 
379,651 
84,831 

673,124

752,578 
375,779 
376,799 
83,773 

668,805

1,028 
432 
596 
360 
668

1,602 
747 
855 
524 

1,078

288 
128 
160 
18 

270 

1,559 
808 
751 
75 

1,484 

990 
410 
490 
81 

819
ทีม่า : สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2552 สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ
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ตาราง 9  แสดงจํานวนวดั   สํานักสงฆ์   มัสยดิ   พระภิกษุและสามเณรเป็นรายอาํเภอ พ.ศ. 2552 

อาํเภอ/กิง่ 
จํานวน
วดั 

จํานวน
สํานักสงฆ์ 

จํานวน
โบสถ์คริสต์ 

จํานวน
มัสยดิ 

จํานวน
พระภิกษุ 

จํานวน
สามเณร 

รวมยอด 
เมืองพิษณุโลก 
ชาติตระการ 
นครไทย 
เนินมะปราง 
บางกระทุ่ม 
บางระกาํ 
พรหมพิราม 
วงัทอง 
วดัโบสถ ์

456 
93 
2 
56 
40 
39 
65 
60 
77 
24 

136 
6 
13 
15 
15 
6 
28 
14 
30 
9 

13 
4 
1 
3 
2 
- 
1 
- 
2 
- 

1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3,087 
1,025 

82 
258 

- 
348 
234 
412 
608 
120 

587 
242 
37 
64 
- 

132 
17 
31 
57 
7 

ท่ีมา : สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัพิษณุโลก 
                     ด้านการท่องเทีย่ว 
       แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และศาสนสถานท่ีสําคญั ไดแ้ก่ วดัพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร วดัจุฬามณี วดันางพญา ศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นจ่าทวี 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ สวนรุกชาติสกุโณทยาน 
นํ้าตกชาติตระการ ล่องแก่งลาํนํ้ าเขก็ ฯลฯ โดยมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
จาํนวน กวา่ 2,070,000 คน มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 4,951 ลา้นบาทต่อปี 
                     ความสําคญัทางเศรษฐกจิ 
        จงัหวดัพิษณุโลกมีมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัท่ีมากท่ีสุดในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ 
และยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ การบริการ และเป็น Logistics Center ของส่ีแยกอินโดจีน โดยมีมูลค่า
ของภาคบริการถึง 29,710 ลา้นบาท ประกอบกับยงัมีศกัยภาพในการพฒันาพื้นท่ีไปสู่การเป็น
ศูนยก์ลางการใหบ้ริการทางเศรษฐกิจและการคา้ท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหจ้งัหวดัมีการขยายตวัมากข้ึน 
        ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) 49,189 ลา้นบาท รายไดเ้ฉล่ียของประชากรต่อหัว 
62,510 บาทต่อปี จดัอยูใ่นลาํดบั 7 ของภาคเหนือ และลาํดบัท่ี 45 ของประเทศ รายไดส่้วนใหญ่ของ
ประชากรมากจากภาคเกษตรกรรม มูลค่า 13.2 พนัลา้นบาท คิดเป็น 26.74% 
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ตาราง  10  แสดงมูลค่ารวมผลติภัณฑ์ตามราคาคงที ่ปี พ.ศ.2552  จําแนกตามสาขาการผลติ  
 (หน่วย หน้า พนับาท) 

สาขาการผลติ 2548 2549 2550 2551 2552 
เกษตรกรรม 
     กสิกรรม 
     ปศุสัตว ์
     ประมง 
     ป่าไม ้
     บริการทางการเกษตร 
     การแปรรูปสินคา้-
เกษตรอยา่งง่าย 
เหมืองแร่และการยอ่ยหิน 
อุตสาหกรรม 
การก่อสร้าง 
การไฟฟ้าและการประปา 
การคมนาคมและการ
ขนส่ง 
การคา้ส่งและการคา้ปลีก 
การธนาคาร ประกนัภยั
และ-ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์
ท่ีอยูอ่าศยั 
การบริหารราชการและ-
ป้องกนัประเทศ 
การบริการ 

3,359,153 
2,557,737 

277,844 
24,614 
58,388 

257,381 
183,189 

 
4,938 

538,543 
952,727 
162,277 
447,788 

1,798,816 
309,329 

 
928,113 
928,113 

 
1,326,039 

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

 
4,795 

617,123 
1,007,165 

176,944 
482,855 

2,073,498 
379,504 

 
720,827 

1,005,366 
 

1,352,354 

5,111,241 
4,238,118 

321,902 
34,124 
25,859 

290,683 
200,555 

 
5,610 

720,953 
916,494 
206,190 
602,736 

2,211,979 
491,426 

 
767,654 

1,038,408 
 

1,457,707 

3,750,483 
2,928,736 

304,400 
42,478 

- 
272,404 
202,665 

 
6,317 

780,709 
1,231,377 

220,501 
805,963 

2,399,213 
503,594 

 
767,736 

1,116,875 
 

1,587,107 

3,799,249 
2,972,165 

313,359 
51,656 

- 
207,729 
191,340 

 
5,970 

844,417 
1,385,015 

220,698 
781,171 

2,531,916 
902,942 

 
784,216 

1,239,573 
 

1,718,636 

มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวม 14,114,989 15,859,421 18,641,639 16,920,555 17,950,052 

 
สาขาการเกษตรในจงัหวดัพิษณุโลก มีพื้นท่ีทาํการเกษตรกว่า 2.6 ลา้นไร่   หรือร้อยละ 43 

ของพื้นท่ีทัว่จงัหวดั   ในจาํนวนน้ีแบ่งเป็นท่ีนาร้อยละ 56.1   พืชไร่ร้อยละ 37.4   และไมผ้ลร้อยละ 
5.8 สาํหรับพืชหลกั ไดแ้ก่ ขา้ว   มนัสาํปะหลงั   ขา้วโพด   ออ้ยโรงงาน   และถัว่เหลือง ส่วนปศุสตัว์
มูลค่าการผลิตท่ีมีความสําคญั ไดแ้ก่ โค   กระบือและสุกร   รวมถึงสัตวปี์กอนัไดแ้ก่ ไก่   และเป็ด   
นอกจากน้ียงัมีการประมงนํ้ าจืดในเขตอาํเภอต่าง ๆ ซ่ึงปี พ.ศ. 2535 ให้ผลผลิตรวม 545 ตนั คิดเป็น
มูลค่า 13.27 ลา้นบาท ดา้นอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2552 จงัหวดัพิษณุโลก   มีสถานประกอบการดา้น
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อุตสาหกรรมรวม 1,568 แห่ง เงินลงทุน 7,167 ลา้นบาท สามารถจา้งแรงงานได ้11,815 คน   อยา่งไร
ก็ตามสัดส่วนผลิตภณัฑ์จากอุตสาหกรรมมีเพียงร้อยละ 11 แมว้่าศกัยภาพการพฒันาจะมีสูงก็ตาม   
ทั้งน้ีเน่ืองจากมีวตัถุดิบทางดา้นการเกษตร   อีกทั้งยงัสามารถนาํวตัถุดิบมาจากแหล่งอ่ืนท่ีใกลเ้คียง
เพราะจงัหวดัพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมในเขตภาคเหนือตอนล่าง   อุตสาหกรรมท่ีสาํคญั 
คือ โรงสีขา้ว อุตสาหกรรม ส่ิงทอ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร การแปรรูปผกัและผลไม ้อาหารสัตว ์
วสัดุก่อสร้างไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้และการพิมพ ์

 ภาคการบริการมีการคา้ปลีก และคา้ส่งเป็นธุรกิจหลกั ตวัเลข ปี พ.ศ. 2552 พบว่ามี
ธุรกิจ การคา้และบริการจาํนวน 6,400 แห่ง แบ่งเป็นร้านคา้พาณิชย ์5,886 แห่ง ห้างหุ้นส่วนสามญั
นิติบุคคล 36 แห่ง   หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 376 แห่ง และบริษทัจาํกดั 102 แห่ง 

 การผลิตสินค้าของจังหวดัพิษณุโลก มีทั้ งส่งออกขายในจังหวดัอ่ืน ๆ และใช้
อุปโภคบริโภคภายในจงัหวดั   อยา่งไรกต็ามมีสินคา้นาํเขา้และส่งออกท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

 1.   สินค้านําเข้า   แบ่งออกเป็น  3 ประเภท  คือ  สินค้าอุปโภคบริโภคจาก
กรุงเทพมหานคร  นครสวรรค ์ สุโขทยั  เพชรบูรณ์  และเชียงใหม่  ไดแ้ก่ อาหาร   และเคร่ืองด่ืม  
พืชผกัและผลไม ้  สัตว ์  เคร่ืองนุ่งห่ม   ยารักษาโรค   เคร่ืองใช้ไฟฟ้า   เคร่ืองประดบั   ยานยนต ์  
สินคา้ประเภททุนจากกรุงเทพมหานคร  นครสวรรค์  และสมุทรปราการได้แก่ เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืชและสินคา้วสัดุก่อสร้าง ไดแ้ก่ ปูนซีเมนต์   เหล็กเส้น   อิฐ   
และทราย   โดยนาํเขา้จากกรุงเทพมหานคร   สระบุรี   ปทุมธานี   กาํแพงเพชร   และพิจิตร 

 2.   สินค้าส่งออก  ประกอบด้วย ผลิตผลทางการเกษตรท่ีกล่าวมาแล้ว และ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  โดยมีตลาดสําคญั คือ กรุงเทพมหานคร   สุโขทยั   อุตรดิตถ ์  เพชรบูรณ์   
กาํแพงเพชร   พิจิตร   และเลย  การสํามะโนประชากร ปี พ.ศ. 2552 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
สามารถจาํแนกอาชีพของประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 13 ปีข้ึนไปไดอ้ยา่งชดัเจน กล่าวคือ ประชากรใน
จงัหวดัพิษณุโลก  ท่ีมีงานทาํจาํนวน 450,724 คน ในจาํนวนน้ีร้อยละ 75.4 มีอาชีพเก่ียวขอ้งกับ
การเกษตร (รวมถึงเล้ียงสัตว์ ป่าไม้ ประมง)  รองลงมาเป็นอาชีพช่าง   หรือผูป้ฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิต และกรรมกรร้อยละ 6.6 และอาชีพเก่ียวกบัการคา้ร้อยละ 6.2 ในเขตเทศบาลเมือง
นั้น   พบว่า ผูมี้อาชีพเก่ียวกบัการคา้ร้อยละ 28.1 อาชีพผูป้ฏิบติังานใชว้ิชาชีพ วิชาการ และเก่ียวขอ้ง
ร้อยละ 19 อาชีพช่างหรือผูป้ฏิบติังานในกระบวนการผลิตและกรรมการร้อยละ 18 ตารางท่ีนาํเสนอ
ต่อไปน้ี  เป็นการแยกแยะอาชีพและการใช้แรงงานตามประเภทการผลิต ซ่ึงจะพบว่า อาชีพ
การเกษตรมีความสาํคญัลาํดบัหน่ึง รองลงมาไดแ้ก่  

      พาณิชยกรรม  และการบริการ  ตามลาํดบั สาํหรับรายไดข้องประชากรในจงัหวดั
พิษณุโลก ตวัเลขระหว่าง ปี พ.ศ. 2528-2532 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนคือ 12,764  12,275  13,598  16,428  
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และ18,445 บาท ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวของประชากรในจงัหวดั
พิษณุโลก จะนอ้ยกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของประชากรทัว่ประเทศร้อยละ 40 

 ในการพิจารณาถึงคุณภาพชีวิตของประชากรแลว้จะตอ้งคาํนึงถึงความยากจนการ
ขาดแคลนนํ้ ากิน นํ้ าใช้ ภยัแลง้ และการไม่มีไฟฟ้าใช้เก่ียวกับความยากจนนั้นในปี พ.ศ.2552 มี
ครัวเรือนจาก 54,539 ครัวเรือน จาํนวนร้อยละ 81.19 เป็นครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
3,576 บาทต่อครัวเรือน ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในอาํเภอวงัทอง ครัวเรือนท่ีขาดแคลนนํ้ ากินนํ้ าใช ้ปี พ.ศ.
2536 ประมาณ 61,616 ครัวเรือน เฉพาะอย่างยิ่งในอาํเภอบางระกาํ สําหรับการมีไฟฟ้าใช้นั้ นมี
แนวโนม้เพิ่มมากข้ึน อยา่งไรก็ตามขอ้มูลปี พ.ศ.2552 มีประชากร 17,545 ครัวเรือน ท่ียงัไม่มีไฟฟ้า
ใชส่้วนใหญ่อยูใ่นอาํเภอวดัโบสถ ์และ ชาติตระการ 
 
ตาราง  11  แสดงการจําแนกอาชีพ และจํานวนประชากรในจังหวดัพษิณุโลก 

หมวดอาชีพ จํานวน ร้อยละ 
เกษตรกรรม  
การประมง 
การขดุแร่ 
อุตสาหกรรมและหตัถกรรม 
สาธารณูปโภค 
การก่อสร้าง 
พาณิชยกรรม 
โรงแรมและภตัตาคาร 
การขนส่ง 
การธนาคาร 
การบริหารราชการ 
การบริการ 
ไม่สามารถแยกได ้

339,153 
544 
149 

12,359 
1,218 
8,689 

26,466 
4,870 
5,132 
1,430 

22,689 
26,097 
1,928

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

รวม 450,724 100
 

 ปัจจุบนัจงัหวดัพิษณุโลก ได้รับการกาํหนดบทบาทและส่งเสริมการพฒันาให้เป็นเมือง
ศูนยก์ลางการบริการของภาคเหนือตอนล่าง อนัเป็นผลใหเ้กิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง
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เป็นอย่างมาก   โดยมีแนวโน้มของการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง   ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรเป็นอนัมาก 
 

2. ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
ศิลปวฒันธรรมของจังหวดัพษิณุโลก  

     พิษณุโลกเป็น เมืองท่ี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน   นับตั้ งแต่ยุคก่อน
ประวติัศาสตร์มาจนถึงสมยัปัจจุบัน  ซ่ึงมีระยะเวลานานนับพนัปีมาแลว้ ความสําคญัของเมือง
พิษณุโลก  ดงัจะเห็นไดจ้ากเคยมีฐานะเป็นเมืองหลวง  เมืองราชธานีฝ่ายเหนือ  เมืองลูกหลวง  เมือง
เอก  และเมืองหน้าด่าน  ปัจจุบันน้ีเมืองพิษณุโลกนับว่าเป็นศูนยก์ลางทั้ งในทางการเมือง  การ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สงัคม  การศึกษา  ศิลปวฒันธรรม  การคมนาคม  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  
การทหารและ  การท่องเท่ียวของภาคเหนือตอนล่าง 

       ความสําคญัเชิงประวตัิศาสตร์ 
        การศึกษาเร่ืองราวประวติัศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพิษณุโลก   นับว่าเป็นเร่ืองท่ี
สาํคญัและมีประโยชน์  เพราะทาํให้เราทราบถึงประวติัความเป็นมาของเมืองพิษณุโลกในอดีต  อนั
จะเป็นพื้นฐานในการเช่ือมโยงกบัปัจจุบนั  โดยศึกษาถึงเร่ืองราวในอดีต  ศึกษาความเก่ียวเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบนั  อนัจะมีส่วนสาํคญัในการศึกษาวฒันธรรมทอ้งถ่ินเมืองพิษณุโลก 
       ในการศึกษาประวติัศาสตร์เมืองพิษณุโลก  เพื่อให้เห็นภาพความเคล่ือนไหวของเมือง
พิษณุโลกได้อย่างชัดเจน  โดยจะแบ่งประวติัศาสตร์เมืองพิษณุโลกออกเป็นสมยั คือ สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์  สมยัทวาราวดี  สมยัลพบุรี  สมยักรุงสุโขทยั  สมยักรุงศรีอยุธยา   สมยัธนบุรี  และ
สมยัรัตนโกสินทร์  ทั้งน้ีไดอ้าศยัหลกัฐานท่ีปรากฏทั้งในศิลาจารึก  พงศาวดาร  ตาํนานและนิทาน
พื้นบา้นมาประกอบการศึกษา 
        พษิณุโลกสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ จากหลักฐานท่ีค้นพบในเขตอําเภอนครไทย  
อาํเภอชาติตระการ  อาํเภอวงัทอง  และอาํเภอพรหมพิราม  ทาํให้ทราบว่า  ดินแดนแห่งน้ีเคยเป็นท่ี
อยู่อาศยัของมนุษยใ์นสมยัก่อนประวติัศาสตร์  หลกัฐานท่ีพบคือขวานหินในสมยัหินใหม่หรือท่ี
เรียกกนัว่า “ขวานฟ้า” เกิดจากมนุษยใ์นสมยัหินใหม่ ซ่ึงไดน้าํหินมาทาํเป็นรูปขวานแลว้ลบัให้คม
เพื่อใช้เป็นอาวุธและเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ ทั้งน้ีหินท่ีพบเหล่านั้น มีอายุประมาณ 4,000 ปี ถึง 
2,000 ปี ล่วงมาแลว้ (หวน พินธุพนัธ์, 2514: 1) 
        นอกจากน้ี  ยงัมีโบราณสถานท่ีแสดงให้เห็นถึงเร่ืองราวในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ี
สาํคญัๆ คือ ภาพสลกัหินท่ีถํ้ากา  บนเขาชา้งลว้ง อาํเภอนครไทย  ซ่ึงภาพสลกัหินน้ีมีลกัษณะคลา้ย
กบัรูปสลกัหินท่ีภูเขาภูพาน  อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี (ปราณี แจ่มขนุเทียน,2535 : 52) รวมไป
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ถึงการสลกัหินเป็นภาพลายเส้น   และรูปกากบาทพาดกนัไปมาท่ีปรากฏอยูด่า้นบนของถํ้าผาขีด   ท่ี
ภูขดั  อาํเภอนครไทย  ในส่วนแกะสลกัเป็นภาพวงกลมเรียงกนัเป็นแถว ประมาณ 14 วง   บางภาพก
แกะสลกัลวดลายคลา้ย ๆ กบัภาพคนในท่าต่าง ๆ และบางภาพคลา้ยสัตวจ์าํพวกนก   กวางและปลา
เรียงกนั   มีรอยขดูขีดเป็นแผนท่ีหรือลายเรขาคณิต  ชาวบา้นจึงเรียกผาน้ีว่า “ผากระดานเลข” ซึงพบ
ในถํ้าผาแดง บนภูเขาอ่างนํ้ า บา้นปากรอง ตาํบลชาติตระการ อาํเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก   
ทั้งหมดน้ีเป็นร่องรอยการกระทาํของมนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์ในยุคโลหะ (ประทุม ชุ่มเพ็ง
พนัธ์,2522:14) 
       พษิณุโลกสมัยทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 1-9-16 (ประมาณปี พ.ศ. 800-
1600)มีการสันนิษฐานว่าจะมีการตั้งถ่ินฐาน จนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในบริเวณเมืองนครไทยและ
เขาสมอแครง  อาํเภอวงัทอง  จงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงไดพ้บหลกัฐานคือ  พระพทุธรูปศิลาหิน 2 องค ์ ท่ี
วดัตระพงันาด บนเขาสมอแครง  โดยสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะสมยัทวารวดีตอนปลาย  ฝีมือช่างชาว
อีสานหรือช่างพื้นเมืองพิษณุโลกโดยมีการสร้างข้ึนท่ีน่ีหรืออาจจะมีการขนยา้ยมาจากอีสานโดยผา่น
อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย  มาสู่อาํเภอนครไทย  และเช่ือมโยงถึงเขาสมอแครงในเขตอาํเภอวงัทอง
ในระยะต่อมา 
       พษิณุโลกในสมัยลพบุรี ในช่วงน้ีอาณาจกัรขอมมีความเจริญรุ่งเรืองและได้แผ่
อาํนาจ  การเมืองการปกครอง  และศิลปวฒันธรรมมายงัลุ่มแม่นํ้ าปิง วงั ยมและน่าน ท่ีพิษณุโลกได้
พบหลกัฐานซ่ึงเป็นโบราณสถานอิทธิพลวฒันธรรมของขอม คือ พระปรางคว์ดัจุฬามณี  ซ่ึงเดิมเป็น
เทวสถานของพราหมณ์ (ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์,2522: 42) ต่อมามีการขดุคน้ทางโบราณคดีระหว่างปี 
พ.ศ. 2498-2499 และไดร้ายละเอียดเก่ียวกบัวดัจุฬามณีเพิม่เติม ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปวา่พระปรางคว์ดัจุฬา
มณีเป็นปรางคศิ์ลาแลงแบบสุโขทยั  สร้างข้ึนในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ศิลปะสุโขทยัได้
เกิดข้ึนร่วมสมยัระหว่างศิลปะลพบุรีและศิลปะสมยัอยุธยาตอนตน้  ถา้กาํหนดเป็นกาลเวลาจะราว
พทุธศตวรรษท่ี 17-27 ศิลปะสมยัสุโขทยั  จงัเป็นตวักลางหรือตวัต่อของศิลปะสมยัลพบุรีและอยธุยา 
จากหลกัฐานในศิลาจารึกหลกัท่ี 2 จารึกวดัศรีชุมไดก้ล่าววา่ 
 
  “....ก....ในนครสระหลวงสองแคว   ปู่ช่ือพระยาศรีนาํถม.... 
  เป็นพ่อ....(เสว) ราชในนครสองอัน  อันหน่ึงช่ือนครสุโขทัย 
  อันหน่ึงช่ือนครศรีสัชนาลยั...” (กรมศิลปากร.2521: 36) 
 
 จากจารึกน้ีแสดงให้เห็นว่า  เมืองสองแคว (พิษณุโลก) มีมาก่อนสมยัสุโขทยัเป็นราชธานี
และเมืองอิสระ   พ่อขุนศรีนาวนาํถมมีพระราชโอรสสอง พระองค ์คือ พ่อขุนผาเมือง  และพระยา
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คาํแหงพระราม  ซ่ึงพ่อขุนผาเมืองเป็นพระราชบุตรเขยของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 แห่งอาณาจกัรศรี
ยโสธรปุระ (อาณาจกัรกมัพชูา) ซ่ึงพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 แห่งอาณาจกัรศรียโสธรปุระไดพ้ระราชทาน
ธิดานาม “พระนางสิขรเทวี” และพระราชทาน “พระแสงขรรคไ์ชยศรี” แด่พ่อขุนผาเมือง เจา้เมือง
ราช   ซ่ึงเมืองราดน้ีนกัประวติัศาสตร์ส่วนใหญ่เช่ือกนัวา่   คือเมืองหล่มสกั   อาํเภอหล่มสกั   จงัหวดั
เพชรบูรณ์ 
        พ่อขุนผาเมืองมีพระราชโอรสช่ือ พระยาคาํแหงพระราม สันนิษฐานว่าไดค้รองเมือง
สองแคว (พิษณุโลก) พระยาคาํแหงพระรามมีพระราชโอรสพระองคห์น่ึงช่ือ พระมหาเถรศรีศรัทธา
ราชจุฬามณี ซ่ึงประสูติในเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ตามหลกัจารึกหลกัท่ี 2 จารึกวดัศรีชุม  กล่าววา่ 
 
  “...ศรีศรัทธาราชจุฬามณี   ศรีรัตนลงักาทีปมหาสามีเป็นเจ้า..... 
  มาสถิตย์  คือ  เจ้าเมืองจา...เมืองลาํพงเถิง....สมเดจ็สุ...ท่ีน้ัน 
  ก่อพระทันตธาตสุุคนเจดีย์มีสาม....น้ัน....ในนครสระหลวง 
  สองแคว  ปู่ช่ือพระยาศรีนาวนาํถม....เป็นพ่อ....สร้างในนคร 
  สองอัน  อันหน่ึงคือนครสุโขทัย  อันหน่ึงช่ือนครศรีสัชนาลยั...” 
  (กรมศิลปากร,2515: 27) 
        สมยัพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 แห่งอาณาจกัรศรียโสธรปุระ  ซ่ึงตามประวติัศาสตร์ศิลปะ
ของประเทศไทยไดจ้ดัไวใ้นสมยัลพบุรี  โดยไดพ้บว่าเมืองสองแคว (พิษณุโลก) กบัอาณาจกัรศรียโสธรปุ
ระ  มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกันทั้ งในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม โดยมีประจกัษพ์ยานบุคคลคือ  พ่อขุนผาเมือง  เจา้เมืองราดและพระนางสิงขรเทวี  
พระมเหสีของพ่อขนุผาเมือง และมีโบราณวตัถุคือพระพุทธรูปศิลา  ศิลปะสมยัลพบุรี ท่ีนครไทย  2 
องค ์
 เม่ือพ่อขุนศรีราวนําถมได้เสด็จจากเมืองศรีสัชนาลัยไปครองสมบัติ   ท่ีกรุงสุโขทัย
จนกระทัง่สวรรคต  ขอมสมาดโขลญลาํพงไดน้าํกาํลงัขอมยึดกรุงสุโขทยัไวไ้ด ้  ต่อมาพ่อขุนผา
เมืองเจา้เมืองราดกบัพ่อขนุบางกลางหาวเจา้เมืองบางยาง   ไดร่้วมมือกนัยกกองทพัมายดึกรุงสุโขทยั
คือ จากขอมสมาดโขลญลาํพงได ้  พ่อขุนผาเมืองไดพ้ิจารณาเห็นว่าพระองคไ์ม่เหมาะสมท่ีจะเป็น
พระมหากษตัริยค์รองกรุงสุโขทยั   ถึงแมพ้ระองคจ์ะเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนาํถมก็
ตาม  เน่ืองจากพระองคมี์ศกัด์ิเป็นพระราชบุตรเขยของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 แห่งอาณาจกัรศรียโสธร
ปุระ (อาณาจกัรกมัพูชา) จึงทาํให้ประชาชนเมืองสุโขทยัอาจไม่ยอมนับถือจึงได้มอบอาณาจกัร
สุโขทัยพ่อขุนบางกลางหาว  (ศรีอินทราทิตย์) ซ่ึ งเป็นพระสหายครองเมืองบางยาง  (นัก
ประวติัศาสตร์ส่วนใหญ่เช่ือวา่ คือ อาํเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก) ไดค้รองกรุงสุโขทยัแทน 
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 ส่วนพ่อขุนบางกลางหาว  เจา้เมืองบางยางนั้น สันนิษฐานว่าทรงเป็นราชบุตรเขยของ พ่อ
ขุนศรีนาวนําถม   เป็นผูท่ี้มีความสามารถและมีความเข้มแข็งทั้ งทางการเมือง  การปกครอง  
เศรษฐกิจ  สังคมและการทหารเพระมีกาํลงัทหารมากซ่ึงเป็นท่ีเคารพรักใคร่ของชาวเมืองสุโขทยั
มากกว่าพระองค ์ พ่อขุนผาเมือง  จึงไดส้ถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวให้เป็นพระมหากษตัริยค์รอง
กรุงสุโขทยั  และถวายพระแสงขรรคไ์ชยศรีและพระนาม “ศรีอินทราบดินทราทิตย”์ ให้พ่อขนุบาง
กลางหาวและพระองคไ์ดส้ถาปนาราชวงศพ์ระร่วงข้ึนในเวลาต่อมา 

เมืองพิษณุโลกในสมยัสุโขทยัน้ี  น่าจะอยูใ่นการปกครองของพระมหากษตัริยใ์นราชวงศศ์รี
นาวนําถม  และเป็นอิสระจนกระทัง่พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชไดเ้สด็จครองราชยส์มบติัในกรุง
สุโขทยั  จึงไดย้กทพัมาตีเมืองสองแคว (พิษณุโลก) และไดผ้นวกเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของอาณาจกัรสุโขทยั 
 พิษณุโลกในสมัยกรุงสุโขทัย  หลงัจากท่ีพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชไดท้รงผนวกเมืองสอง
แคว (พิษณุโลก) เขา้เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรสุโขทยัและปกครอง  เมืองสองแคว (พิษณุโลก) สืบ
ต่อเน่ืองกนัมาจนถึงรัชสมยัของพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไท  เม่ือพระองคใ์ชก้าํลงัทหารซ่ึง
ยกมาจากเมืองศรีสัชนาลยั เขา้ยึดครองกรุงสุโขทยัจากเจา้นายเช้ือพระวงศร์าชวงศพ์ระร่วง ไดแ้ลว้
เสด็จข้ึนครองราชยส์มบติั ณ กรุงสุโขทยั  จากนั้นพระองคไ์ดเ้สด็จยกกองทพัไปตีเมืองต่าง ๆ ท่ีเคย
อยูใ่ตก้ารปกครองของอาณาจกัรสุโขทยัก่อน  เม่ือรวมอาณาจกัรสุโขทยัให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
อีกคร้ังหน่ึง  แลว้เสดจ็ไปเสวยราชสมบติัอยูท่ี่เมืองสองแคว (พิษณุโลก) แทนกรุงสุโขทยั  ดงัปรากฏ
หลกัฐานในศิลาจารึกหลกัท่ี 8 จารึกเขาสุมนกฏูวา่ 
   
  “...พระยาศรีสุริยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช    เอาพลไปทราบ 
  ยงันํา้...บรีุส้ินได้ท้ังตะวันออกเขต...ยงัพระสักรอดส้ิน   จึงไป 
  อยู่เมืองสองแคว   ปุมหาธาติ   ปลกูพระศรีมหาโพธิ.....” 
  (กรมศิลปากร,2521: 116) 
 
          การท่ีพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไท) เสด็จมาเสวยราชสมบติั ณ เมืองสองแคว 
(พิษณุโลก) นั้น  คงจะมีสาเหตุสําคญัมาจากการท่ีพระองค์ได้ทรงขยายอาณาเขตของอาณาจกัร
สุโขทยัมายงัเมืองลุ่มแม่นํ้ าป่าสักนั้น  ทาํให้เกิดการกระทบกระทัง่บาดหมางกบัอาณาจกัรศรีอยธุยา  
ดงัปรากฏหลกัฐานในหนงัสือชินกาลมาลีปกรณ์วา่ 
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  “.....สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยธุยา 
  ได้ยึดเมืองสองแควไว้ได้   แล้วโปรดให้ขนุหลวงพระง่ัว 
  ซ่ึงขณะน้ันเป็นเจ้าเมืองสุพรรณบรีุ  มาครองอยู่ 
  เมืองสองแคว...”(รัตนาปัญญาเถร,2517: 102-103) 
 
         พระธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไท) ทรงเกรงว่าหากใหข้นุหลวงพระงัว่มาครองเมืองสอง
แคว (พิษณุโลก) อยูเ่ช่นน้ี  อาณาจกัรสุโขทยักจ็ะไม่มีความปลอดภยัพระองคไ์ดท้รงขอเป็นไมตรีกบั
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) แห่งพระราชอาณาจกัรศรีอยธุยาขอพระราชทานเมืองสอง
แควคืนดงัปรากฏหลกัฐานในหนงัสือชินกาลมาลีปกรณ์วา่ 
 
  “....พระราชธรรมราชาท่ี 1 ต้องถวายบรรณาการ 
  เป็นอันมาก   ต่อสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 เพ่ือขอเมือง 
  สองแควคืน   และเม่ือได้คืนแล้วพระองค์ไปประทับท่ีเมือง 
  สองแควเพ่ือเป็นการปกป้อง   มิให้กรุงศรีอยธุยาคุกคาม 
  อาณาจักรสุโขทัยอีกต่อไป   ส่วนทางกรุงสุโขทัยน้ัน  ทรงโปรด 
  ให้พระขนิษฐาปกครองแทน.....”(รัตนาปัญญาเถร,2517: 103) 
 
        ในสมยัน้ีเมืองสองแควนั้นมีฐานะเป็นราชธานีของอาณาจกัรสุโขทยันานถึง 7 ปี  และ
ได้เสด็จกลับไปครองราชย์สมบัติท่ีกรุงสุโขทัยตามเดิม  และได้ทรงนําเจ้าเมืองซ่ึงอยู่ภายใต้
อาณาจกัรสุโขทยัไปไหวพ้ระพุทธบาทเขาสุมนกูฏ   ดงัปรากฏหลกัฐานในศิลาจารึกหลกัท่ี 8 จารึก
เขาสุมสกฏูวา่ 
 
  “.....เมืองสองแควได้เจด็ข้าวจึงนาํพลมามีท้ังชาว 
  สระหลวง   สองแคว   ปากยม   พระบาง   ชากังราว 
  สุพรรณภาว.....เป็นบริวารจึงขึน้มานบพระบาท 
  ลกัษณะอันตนมาประดิษฐานแต่ก่อนเหนือจอมเขา   สุมนภูฏนี.้...” 
 
        จากหลกัฐานน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่กรุงสุโขทยัไดก้ลบัมาเป็นอิสระอีกคร้ัง   และเมืองต่าง ๆ 
รวมทั้งเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ก็กลบัมาอยูใ่นราชอาณาจกัรกรุงสุโขทยัดว้ย   เม่ือพระมหาธรรม
ราชาท่ี 1 (พระยาลิไท) เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1912  พระราชโอรสคือพระมหาธรรมราชาท่ี 2 
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พระองคไ์ดท้รงยกทพัมาตีเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ได ้   ดงัปรากฏหลกัฐานในพงศาวดารกรุง      
ศรีอยธุยา   ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติวา่ 
 
  “.....ศักราช   737 (พ.ศ.1918)   เสดจ็ไปเอาเมืองพิษณุโลก 
  และได้ตัวขนุสามแก้ว   เจ้าเมืองและครัว (อพ) ยพมาคร้ังน้ัน 
  มาก.....ศักราช 740 มะเมียศก (พ.ศ.1921) เสดจ็ไปเอาเมือง 
  ชากังราวเล่าคร้ังน้ันพระมหาธรรมราชา (ท่ี 2) ออกรบทัพ 
  หลวงเป็นสามารถ  และเห็นว่าเอาชัยด้วยทัพหลวงมิได้  จึง 
  พระมหาธรรมราชา (ท่ี 2) ออกถวายบังคม.....” 
  (คุรุสภา,2540: 2-3) 
 
        สงครามคร้ังน้ีทาํให้อาณาจกัรสุโขทยัตกเป็นประเทศราชของราชอาณาจกัรศรีอยุธยา   
พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขุนหลวงพระงัว่) ไดท้รงโปรดฯเกลา้   ไดแ้บ่งอาณาจกัร
สุโขทยัออกเป็นสองภาค คือ ภาคตะวนัออก   ไดแ้ก่  กรุงสุโขทยั  สองแคว  สวรรคโลกและพิจิตร  
ทรงพระราชทานใหพ้ระมหาธรรมราชาท่ี 2 ส่วนภาคตะวนัตก  ไดแ้ก่  เมืองชากงัราว (กาํแพงเพชร)  
ระแหง (ตาก)   และพระบาง (นครสวรรค)์   ทรงพระราชทานใหพ้ระญาณดิส   ซ่ึงเป็นพระราชบุตร
บุญธรรมของพระบาทสมเดจ็  พระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขนุหลวงพระงัว่) (อนัเกิดแต่เจา้หญิงสุโขทยั 
มาปกครองอยูท่ี่เมืองชากงัราวโดยข้ึนตรงต่อกรุงศรีอยธุยา (พวงทองสุดประเสริฐ,2526: 29) 
       พิษณุโลกในสมยักรุงสุโขทยัในช่วงแรกเป็นอิสระอยู่ก่อน   ต่อมาในรัชสมยัพ่อขุน
รามคาํแหงมหาราชไดท้รงยกกองทพัมาตีเมืองสองแคว (พิษณุโลก) เขา้ไปส่วนหน่ึงของอาณาจกัร
สุโขทยั ทาํใหเ้มืองสองแคว (พิษณุโลก)  มีฐานะเป็นเมืองชั้นนอกของกรุงสุโขทยั   มาจนถึงรัชสมยั
ของ พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไท) ไดเ้สด็จมาเสวยราชสมบติักรุงสุโขทยั ท่ีเมืองสองแคว 
(พิษณุโลก) ต่อเน่ืองจากจนสมยัพระมหาธรรมราชาท่ี 2 พระมหาธรรมราชาท่ี 3 (พระยาไสลือไท) 
และพระมหาธรรมราชาท่ี 4 (พระยาบาลเมือง) จึงทาํให้เมืองสองแคว (พิษณุโลก) มีฐานะเป็นราช
ธานีของกรุงสุโขทยั 
        พษิณุโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เม่ือพระมหาธรรมราชาท่ี 2 พระมหากษตัริยผ์ู ้
ครองกรุงสุโขทยัไดเ้สด็จสวรรคตในปี 1931 พระยาไสลือไทไดเ้สด็จข้ึนครองราชยส์มบติัทรงพระ
นามว่าพระมหาธรรมราชาท่ี 3 (พระยาไสลือไท) เสด็จประทบั ณ เมืองพิษณุโลกจนถึงปี พ.ศ. 1962 
จึงไดเ้สดจ็สวรรคต  ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระราเมศวรแห่งราชวงศอู่์ทอง เป็นพระมหากษตัริย์
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ผูค้รองกรุงศรีอยุธยาได้เสด็จยกกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปตีเมืองเชียงใหม่  เม่ือเสด็จกลบัมา
นมสัการและสมโภชพระพทุธชินราช และพระพทุธชินสีห์ ท่ีเมืองพิษณุโลก 
        ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนครอินทราชาธิราช (อินทราธิราช) ราชวงศสุ์พรรณบุรี   
พระมหากษตัริยผ์ูค้รองกรุงศรีอยุธยานั้น  ทางกรุงสุโขทยัไดเ้กิดจลาจลทั้งน้ีเพราะพระมหาธรรม
ราชาท่ี 3 (พระยาไสลือไท) เสด็จสวรรคตในปี 1962 แลว้เกิดการแย่งชิงราชสมบติัระหว่างเจา้นาย
เช้ือพระวงศ์พระร่วง ระหว่างพระยาบาลเมืองกับพระยาราม   เหตุการณ์คร้ังน้ียุติเม่ือพระนคร
อินทราราช (อินทราราชาธิราช) ไดเ้สด็จยกทพัจากกรุงศรีอยธุยาข้ึนมาระงบัศึก  โดยทรงให้พระยา
บาลเมืองผูพ้ี่เป็นพระมหาธรรมราชาท่ี 4 (พระยาบาลเมือง) ครองเมืองสองแคว (พิษณุโลก) และให้
พระรามผูน้อ้งครองเมืองสุโขทยั   โดยให้ทั้งสองพระองคมี์ฐานะเป็นเจา้เมืองประเทศราช   ข้ึนตรง
ต่อกรุงศรีอยธุยาตามเดิม (พวงทอง สุดประเสริฐ,2526: 30)  
       ต่อมาสมเด็จพระนครอินทราธิราช (อินทราชาธิราช)  ทรงมีพระราโชบายท่ีจะรวม
อาณาจกัรสุโขทยัเขา้เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรศรีอยุธยา  โดยอาศยัความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ   
ทั้งน้ีไดท้รงขอพระราชทานพระราชธิดาจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาท่ี 3 (ไสลือไท) แห่งราชวงศ์
พระร่วง   มาอภิเษกสมรสกบัสมเด็จพระเจา้สามพระยาพระราชโอรสของพระองค ์  จนกระทัง่ได้
กาํเนิดราชโอรสองค์หน่ึง คือ พระราเมศวร เม่ือพระมหาธรรมราชาท่ี 4 (พระยาบาลเมือง) เสด็จ
สวรรคตในปี พ.ศ. 1981 สมเด็จพระนครอินทราธิราช (อินทราชาธิราช) จึงทรงโปรดเกลา้ฯให้
สมเดจ็พระราเมศวรพระราชโอรสซ่ึงมีเช้ือสายพระมหากษตัริยท่ี์ราชวงศพ์ระร่วง (กรุงสุโขทยั) และ
ราชวงศสุ์พรรณบุรี (กรุงศรีอยธุยา) เสด็จข้ึนครองเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ในฐานะเมืองพระมหา
อุปราช ในระหวา่งปี 1981-1991 
        เม่ือสมเด็จพระราเมศวรได้เสด็จมาถึงเมืองสองแคว (ในปี พ.ศ. 1981 นั้ นพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา   ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ   กล่าวว่า   “.....คร้ังนั้นเห็นนํ้ าพระเนตร   
พระพุทธชินราช ตกออกเป็นโลหิต....”  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าอาํนาจการปกครองของกรุงสุโขทยัได้
สูญส้ินไปจากเมืองพิษณุโลกแลว้   และแสดงให้เห็นว่า   พระพุทธชินราชซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แทน
พระพุทธศาสนาของอาณาจกัรสุโขทยั   ก็ทรงเศร้าหมองพระทยัในการแตกสลายของอาณาจกัร
สุโขทัย เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ในสมัยน้ี จึงมีฐานะเป็นทั้ งราชธานีของหัวเมืองฝ่ายเหนือ 
(อาณาจกัรสุโขทยัเดิม) และเป็นเมืองอุปราชหรือเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยธุยา 
       สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (พระเจา้สามพระยา) เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1991 
พระบาทสมเด็จพระราเมศวร พระมหาอุปราชไดเ้สด็จจากเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ไปเสวยราช
สมบติั ณ กรุงศรีอยุธยาและไดเ้ฉลิมพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเม
ศวร) ราชวงศสุ์พรรณบุรี ซ่ึงในสมยัน้ีเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ไดล้ดฐานะจาก ราชธานีของหัว
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เมืองฝ่ายเหนือ (อาณาจกัรสุโขทยัเดิม) และเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยธุยามาเป็นเพียงเมืองหน่ึงใน
หัวเมืองฝ่ายเหนือเท่านั้น   ทั้งน้ีเพราะพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งเจา้นายพระองค์หน่ึงพระองค์ใดไป
ปกครองเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ทรงโปรดฯเกลา้ ให้พระยายุทธิษเฐียร   ซ่ึงเป็นพระราชโอรส
ของพระยาราม   ผูค้รองกรุงสุโขทยัเป็นเจา้เมืองสองแคว (พิษณุโลก) โดยข้ึนตรงต่อกรุงศรีอยธุยา 
       สมยัพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นพระมหากษตัริย ์ ทรงมีพระราโชบายท่ี
จะขยายอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาให้กวา้งขวางข้ึน   ทั้งน้ีทรงไดป้ฏิรูปการปาครองโดยยกเลิก
ระบบเมืองลูกหลวง เพื่อดึงอาํนาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง ทรงโปรดฯ เกลา้   ให้มีการจดัระบบสังคมในรูป
ศกัดินา โดยแบ่งการปกครองออกเป็นฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนท่ีเรียกว่าจตุสดมภ์ และทรงตรา
กฎหมายกาํหนดศกัดินาข้ึนประกาศใชแ้ทนการปกครองระบอบเวียง วงั คลงั และนา  การจดัรูป
ดงักล่าว   ทาํให้อาํนาจการปกครองของผูค้รองนครต่าง ๆ ลดลง   เป็นเหตุให้พระยายทุธิษเฐียรเจา้
เมืองสองแคว  และพระยาเชลียง  เจา้เมืองสวรรคโลกไม่พอใจจึงไดคิ้ดเอาใจออกห่างไปฝักใฝ่พระ
เจา้ติโลกราช   พระมหากษตัริยผ์ูค้รองเมืองเชียงใหม่แห่งอาณาจกัรลา้นนา  จนทาํให้เกิดสงคราม
การปะกนัระหวา่งกรุงศรีอยธุยากบัลา้นนา 
        เม่ือพระยายทุธิษเฐียร   เขา้ขอสวามิภกัด์ิต่อพระเจา้ติโลกราช   พระองคท์รงโปรดเกลา้
รับเป็นบุตรบุญธรรม   จากนั้นพระยายทุธิษเฐียร   จึงไดน้ดัหมายใหพ้ระเจา้ติโลกราชยกกองทพัมาตี
เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ซ่ึงศึกคร้ังน้ีกองทพัเชียงใหม่ไดล้อ้มเมืองสองแคว (พิษณุโลก) นานถึง 21 
วนั แต่ไม่สามารถเขา้ตีเมืองสองแควได ้  พระเจา้ติโลกราชจึงทรงใหก้องทพัไปตีเมืองปากยม   และ
เมืองชากงัราวแทนก่อนท่ีจะเสด็จกลบัทรงให้กวาดตอ้นชาวเมืองสองแควและเมืองอ่ืน ๆ ไปกว่า
หม่ืนคนโดยส่งไปอยูเ่มืองพะเยา   และใหพ้ระยายทุธิษเฐียร  ครองเมืองพะเยา 
       ในปี พ.ศ. 2000 พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) และพระอินทรา
ชา       พระราชโอรสไดย้กกองทพักรุงศรีอยุธยาข้ึนมาตีเมืองแพร่และเมืองลาํปาง   ส่วนพระเจา้ติ
โลกราชทรงโปรดฯ เกลา้ ให้หม่ืนดง้นคร  ยกกองทพัเมืองเชียงใหม่มาพร้อมกบักองทพัยทุธิษเฐียร 
(เจียง) กองทพัเมืองเชียงใหม่ไดป้ะทะกบักองทพัของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ซ่ึงมีแม่ทพั
สาํคญั 3 นาย คือ พระอินทราชาขนุเพชรรัตน์  และขนุราชอาสาแม่ทพัทั้ง 3 ไดช้นชา้งกบัพระยายทุธิ
ษเฐียร (เจียง) แต่แพท้ั้งหมด   พระเจา้ติโลกราชจึงระดมกองทพัจากเมืองเชียงใหม่มาตีกรุงศรีอยธุยา
จนกองทพัอยธุยาจนแตกพ่ายไป   สงครามคร้ังน้ีพระอินทราชาทรงตอ้งพระแสงปืนท่ีพระพกัตร์จน
ส้ินพระส้ินพระชนม ์
       หลงัจากเกิดสงครามคราวน้ีทาํใหพ้ระเจา้ติโลกราชแห่งอาณาจกัรลา้นนา   ไดท้รงโปรด
ฯ เกลา้ให้พระยายทุธิษเฐียร (เจียง) ครองเมืองเพิ่มอีก 3 เมือง คือ เมืองแพร่ เมืองงาวและเมืองพร้าว  
และทรงทาํสงครามรุกรานหัวเมืองฝ่ายเหนือ คือ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) สุโขทยัและชากงัราว 
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(กาํแพงเพชร) ซ่ึงเป็นเมืองในอาณาจกัรสุโขทยัเดิม สงครามระยะหลงัน้ีเป็นสงครามใหญ่มาก  ทาํ
ให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) ทรงตดัสินใจเสด็จมาประทบั ณ เมืองสองแคว 
(พิษณุโลก) ในปี พ.ศ. 2006     เพื่อรักษาพระราชอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยาไวแ้ละทรงโปรดเกลา้ฯ ให้
เปล่ียนช่ือเมืองสองแคว   เป็นเมืองพิษณุโลกและยกฐานะเมืองพิษณุโลกเป็นราชธานีและเป็น
ศูนยก์ลางแทนกรุงศรีอยธุยา 
        เม่ือประทบั ณ เมืองพิษณุโลก   ทรงมีพระราชกรณียกิจท่ีสําคญัทั้งดา้นการเมืองการ
ปกครองและสังคม   ดงัจะเห็นไดจ้ากทรงโปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏิรูปการเมืองการปกครองจากแบบเวียง 
วงั คลงั และนา   มาเป็นจตุสดมภแ์ยกฝ่ายทหารและพลเรือนออกจากกนั นอกจากน้ีทรงโปรดเกลา้ฯ 
ให้รวมอาณาจกัรสุโขทยัเขา้กับอาณาจกัรอยุธยา   โดยทรงใช้ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติและท่ี
สาํคญั  คือทรงยติุสงครามระหว่างกรุงศรีอยธุยากบัอาณาจกัรลา้นนาไดส้าํเร็จ  ซ่ึงสงครามใหญ่คร้ัง
น้ีใชเ้วลาในการทาํสงครามนานถึง 24 ปี 
        ส่วนทางดา้นพระพุทธศาสนา   ทรงดาํเนินพระราโชบายตามแบบอย่างของพระมหา
ธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไท) เช่น โปรดเกลา้ ฯ ให้สร้างวดัจุฬามณี   เม่ือปี พ.ศ. 2006 และเสด็จออก
ผนวชเม่ือปี พ.ศ. 2007 เป็นเวลานานถึง 8 เดือน 15 วนั   ในคร้ังน้ีมีขา้ราชการบริพารติดตามออก
บวชถึง 2,348 คน   ในปี พ.ศ.2025 ทรงโปรดฯ เกลา้ ให้บูรณะวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ   และให้มี
การสมโภชถึง 15 วนั   พร้อมกนันั้นไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้นกัปราชญร์าชบณัฑิตแต่งหนงัสือมหาชาติ 
คาํหลวงจบ 13 กณัฑบ์ริบูรณ์ดว้ย 
       หลงัจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) เสด็จสวรรคตแลว้ พระบรมราชา
พระราชโอรสไดเ้สด็จข้ึนครองราชยส์มบติั ณ กรุงศรีอยธุยาทรงพระนามว่า   พระบาทสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชท่ี 2 ทาํให้กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอีกคร้ังและไดท้รงโปรดฯ เกลา้ให้พระเชษฐา   
ซ่ึงเป็นพระราชอนุชาเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก   ในสมยัน้ีเมืองพิษณุโลกจึงมีฐานะ
เป็นเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยธุยาอีกคร้ัง 
       เม่ือพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (พระเชษฐา) เสด็จสวรรคต พระเจา้อาทิตยว์งศ์
เสด็จข้ึนครองราชย ์  ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธังกูร   ในสมยัน้ีทรง
โปรดฯ เกลา้ ให้พระราชโอรสซ่ึงยงัทรงพระเยาวม์าเป็นพระมหาอุปราชมาครองเมืองพิษณุโลก   
ต่อมาเม่ือสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธงักรูเสด็จสวรรคต   พระชยัราชาพระมหาอุปราชไดท้รงยึด
อาํนาจจากพระเจา้หลานเธอ  พระบาทสมเด็จพระรัษฎาธิราช   แลว้เสด็จข้ึนครองราชยท์รงพระนาม
ว่าสมเด็จพระชยัราชาธิราช   ซ่ึงในรัชสมยัน้ีไม่ทรงโปรดฯ เกลา้  ให้พระราชโอรสหรือขนุนางเป็น
พระมหาอุปราชมาครองเมืองพิษณุโลก   แต่โปรดฯ เกลา้ ให้เจา้เมืองพิษณุโลกปกครองกนัเองโดย
ข้ึนตรงต่ออยธุยา   สมยัน้ีนบัวา่เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองเอกของกรุงศรีอยธุยา 
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        ในรัชสมยัสมเด็จพระชยัราชาธิราช   พระเจา้โพธิสารราชเจา้กรุงลา้นชา้ง (นครหลวง
พระบาง) เสด็จยกทพัมาตีเมืองพิษณุโลกซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกท่ีพิษณุโลกถูกคุกคามจากขา้ศึกดา้น
ตะวนัออก   แต่เจา้เมืองพิษณุโลกสามารถป้องกนัเมืองไวไ้ด ้  เม่ือสมเด็จพระชยัราชาธิราชเสด็จยก
ทัพจากกรุงศรีอยุธยามาสมทบกับกองทัพเมืองพิษณุโลกเพื่อไปตีเมืองเชียงใหม่ถึง 2 คร้ังใน
ระยะเวลาปีเดียวกนั 
       เม่ือสมเด็จพระชยัราชาธิราชเสด็จสวรรคต   พระยอดฟ้าเสด็จข้ึนครองราชยท์รงพระ
นามว่า  สมเด็จพระยอดฟ้า   โดยมีพระราชมารดาคือ พระนางศรีสุดาจนัทร์   เป็นผูส้ําเร็จราชการ
แทน ในช่วงน้ีกรุงศรีอยธุยามีการแยง่ชิงราชสมบติั   ทั้งน้ีเพราะพระนางศรีสุดาจนัทร์ไดส้มคบกบั  
ขุนวรวงศาธิราชปลงพระชนมพ์ระยอดฟ้า   และสถาปนาตนเองเป็นพระมหากษตัริยค์รองกรุงศรี
อยธุยา 
      ในการกระทาํคร้ังน้ีมีขุนนางท่ีไม่พอใจ  คือ ขุนพิเรนทรเทพ   และขุนอินทรเทพได้
ร่วมกนัขจดัขุนวรวงศาธิราช   พร้อมทั้งแต่งตั้งพระเฑียรราชา   ซ่ึงเป็นโอรสองคห์น่ึงของสมเด็จ
พระเชษฐาข้ึนครองราชยส์มบติั  ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ หลงัจากนั้นทรงแต่งตั้ง
ขุนพิเรนทรเทพผูมี้เช้ือสายราชวงศ์พระร่วง   ซ่ึงช่วยเหลือให้พระองคไ์ดข้ึ้นครองราชยใ์ห้ครองหัว
เมืองเหนือโดยข้ึนตรงต่อกรุงศรีอยธุยา   พร้องทั้งพระราชทานพระวิสุทธิกษตัริยพ์ระราชธิดาใหเ้ป็น
พระมเหสี   เพื่อเพิ่มความผกูพนัระหวา่งกรุงศรีอยธุยา กบัพิษณุโลก   ในฐานะของเมืองพิษณุโลกใน
ตอนนั้นมีฐานะเป็นเมืองประเทศราช   ซ่ึงมิใช่เมืองมหาอุปราชราชธานีฝ่ายเหนือ   แต่ก็มีความแน่น
แฟ้นกบั กรุงศรีอยธุยาอยา่งแน่นแฟ้นในระยะตน้ 
       ในรัชสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิน้ี  พม่าไดย้กทพัมารุกรานไทยหลายคร้ัง ทาํให้
เมืองพิษณุโลกมีความสาํคญัทางดา้นยทุธศาสตร์   เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เม่ือพม่า
จะมาตีกรุงศรีอยุธยาจะตอ้งยึดเมืองพิษณุโลกให้ไดก่้อน   เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเสบียง  ดงันั้น สมเด็จ
พระมหาจกัรพรรดิจึงทรงใหบู้รณะสร้างกาํแพงเมืองให้แขง็แรง   ดงัจะปรากฏว่ามีการสร้างกาํแพง
เมืองพิษณุโลก  ดงัความวา่ 
 
    “...ป้อมปราการท่ีสร้างไว้แต่ก่อนยงัไม่มัน่คง   สมเดจ็ 
   พระมหาจักรพรรดิ  จึงโปรดฯ เกล้าให้แก้ไขซ่อมแซม 
   แปลงป้อมปราการพระนครศรีอยธุยา  ท้ังป้อมปราการ 
   เมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือท้ังปวงให้มัน่คง 
   ขึน้กว่าแต่ก่อน......(สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
   2514 : 18)” 
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        ในปี พ.ศ. 2106 พระเจา้ตะเบ็งชะเวต้ี ไดย้กกองทพัมาลอ้มเมืองพิษณุโลกไว ้ แต่พระ
มหาธรรมราชาสามารถต่อสู้ป้องกนัศึกจนสุดความสามารถ   ในท่ีสุดตอ้งยอมอ่อนน้อมต่อพม่า   
เพราะขาดแคลนเสบียงอาหารและเกิดไขท้รพิษระบาด   ซ่ึงพระเจา้บุเรงนองไดโ้ปรดฯ เกลา้   ให้
ทรงปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือต่อไปตามเดิมและเสด็จยกกองทพัของหัวเมืองเหนือมาลอ้มกรุงศรี
อยธุยา   ทางฝ่ายอยธุยานั้นสมเด็จพระมหาจกัรพรรด์ิทรงยกกองทพัออกมาต่อสู้ จนถึงกระทาํ ยทุธ
หัตถีพระเจา้แปร แต่ทรงชา้งสู้ขา้ศึกไม่ได ้ ทาํให้พระเจา้แปรไสชา้งไล่ตามซ่ึงพระองคก์าํลงัตกอยู่
ในอนัตราย  สมเด็จพระศรีสุริโยทยัไสชา้งเขา้ขวางกนัพระสวามี   จึงถูกพระเจา้แปรฟันดว้ยของา้ว
ส้ินพระชนม์  พระมหินทร์และพระราเมศวร  ทรงไสชา้งเขา้ขวางกนัพระศพพระราชมารดาแลว้
นาํกลบักรุงศรีอยุธยา โดยนาํพระศพไปถวายพระเพลิงท่ีวดัสบสวรรค ์  นอกจากน้ียงัไดท้รงสร้าง
เจดียเ์ฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีสุริโยทยัไว ้
        สงครามคร้ังน้ีสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิตอ้งยอมเป็นไมตรีต่อพม่า  และฝ่ายไทยตอ้ง
ยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขของพม่าโดยไดจ้ดัส่งพระราเมศวร (พระราชโอรสองคใ์หญ่ของสมเด็จพระ
มหาจกัรพรรด์ิ) พระยาจกัรี  และชา้งเผือก 4 เชือก  ไปถวายพระเจา้กรุงหงสาวดีและทรงโปรดฯ 
เกลา้ให้พระมหาธรรมราชา (ขนุพิเรนทรเทพ) กลบัไปครองหัวเมืองฝ่ายเหนือตามเดิม   เม่ือพระเจา้
หงสาวดียกกองทพัไปตีเมืองเชียงใหม่   พระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ)  ไดถู้กเกณฑ์ให้ยก
กองทพัเมืองพิษณุโลกและหวัเมืองฝ่ายเหนือไปตีเชียงใหม่ดว้ย  สงครามคร้ังนั้นพระเจา้กรุงหงสาว
ดีจบัตวัพระเจา้เมกฏิุ พระมหากษตัริยเ์ชียงใหม่ได ้
        พระเจา้บุเรงนองมีพระราชประสงคท่ี์จะตีกรุงศรีอยธุยา   จึงทรงวิเทโศบายท่ีจะทาํให้
คนไทยแตกแยกกนัเอง โดยทรงยกย่องสมเด็จพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) ให้มีอาํนาจ
ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมด   ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างพระมหาธรราราชากบัสมเด็จพระ
มหาจกัรพรรดิยิง่เหินห่างกนั   ดงัจะปรากฏวา่ 
 

  “.....ทางอยธุยาจะบังคับบัญชาว่ากล่าวอย่างแต่ก่อน 
  พระเจ้าบเุรงนองกเ็ข้ากีดกัน  อุดหนุนพระมหาธรรมราชา 
  ต่างๆ พระมหาธรรมราชาจึงมีความสนิทสนมกับพระเจ้า 
  บเุรงนองย่ิงขึน้   ขณะเดียวกันกห่็างเหินจากอยธุยาไป 
  ทุกที....” (กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ,2514 : 44) 
 คร้ังหน่ึงสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิไดโ้ปรดฯ เกลา้  ถวายพระเทพกษตัรียใ์ห้แก่สมเด็จพระ
ไชยเชษฐาธิราช   ผูค้รองกรุงศรีรัตนาคหุต (เวียงจนัทร์) เพื่อสร้างสัมพนัธไมตรีกบัอาณาจกัร ลา้น
ชา้ง (ลาว) โดยหวงัจะให้ลาวเป็นกาํลงัในการช่วยต่อตา้นการรุกรานจากพม่า   แต่พระมหาธรรม
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ราชาไม่ทรงพอใจในเร่ืองน้ีจึงไดส่้งข่าวบอกพระเจา้หงสาวดีทราบ   ทาํให้พระเจา้กรุงหงสาวดีส่ง
กองทพัมาดงัชิงพระเทพกษตัรียไ์ปกรุงหงสาวดี   เหตุการณ์คร้ังน้ีทาํให้พระมหาจกัรพรรด์ิไดรั้บ
ความอัปยศอดสูมากถึงกับสละราชสมบัติให้กับพระราชโอรส   ทรงเฉ ลิมพระนามว่า
พระบาทสมเดจ็พระมหินทราธิราช  และพระมหาจกัรพรรดิเองกท็รงออกผนวช 
        ดว้ยเหตุน้ี จึงทาํให้พระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) ทรงหมดความยาํเกรงพระ
มหินทราธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาอย่างส้ินเชิง   และพระมหินทราธิราชทรงได้สมทบกบัพระไชย
เชษฐาธิราช เพื่อวางกลอุบายกาํจดัพระมหาธรรมราชา (ขนุพิเรนทรเทพ) โดยให้พระไชยเชษฐาธิราช 
ยกกองทพัมาเมืองพิษณุโลก   ส่วนพระมหินทราธิราชจะยกกองทพักรุงศรีอยธุยาไปทางเรือท่ีว่าไป
ช่วยป้องกนัเมืองพิษณุโลก   หากสบโอกาสเม่ือใดจะจู่โจม  เขา้จบัตวัพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเร
นทรเทพ) ทนัทีเพื่อสาํเร็จโทษ  แต่การดาํเนินการคร้ังน้ีไม่สาํเร็จ  เน่ืองจากพระมหาธรรมราชาทรง
ล่วงรู้กลอุบายก่อน และทรงวางแผนยอ้นรอยดว้ยการปล่อยแพไฟเผากองทพัเรือของกรุงศรีอยธุยา
เสียหายจนตอ้ยถอยกลบัไป 
 ส่วนกองทพัของพระไชยเชษฐาธิราชทรงยกกองทพัลอ้มเมืองพิษณุโลก   ดงัความวา่ 
   
  “....ฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคหุต   ยกมาเมืองพิษณุโลก 
  เดือนย่ี   แรมสิบสามคํา่  ปีฉล ู เบญจสก  กต้ั็งทัพพลบัพลาไชย 
  ในตาํบลโพธ์ิเรียง  ตรงประตูสวรรค์  ไกลออกไปประมาณ 
  50 เส้น   ทัพพระยาสุรินทร์คว่างฟ้าต้ังตาํบลเตาไห  พระยา 
  มือไฟต้ังตาํบลเขาพราหมณ์  ทัพพระนครตั้งตาํบลสระแก้ว 
  ทัพพระยามือเหลก็ต้ังตาํบลบางสะแก.....” พระบาทสมเดจ็ 
  พระจอมเกล้าอยู่หัวอ้างในสุชน  ชามพูนท,2513 : 93) 
 
 พร้อมทั้งนาํกองกาํลงัเขา้ตีเมืองพิษณุโลกหลายคร้ัง   แต่ถูกกองทพัของพระมหาธรรมราชา 
(ขนุพิเรนทรเทพ) โจมตีโตต้อบจนถอยกลบัไปทุกคร้ัง   เม่ือพระไชยเชษฐาธิราชไดท้ราบข่าววา่พระ
เจา้หงสาวดีไดส่้งกองทพัพม่ามาช่วยป้องกนัเมืองพิษณุโลกแลว้   จึงยกกองทพักลบัศรีสัตนาคหุต 
(เวียงจนัทร์) เหตุการณ์สงครามเมืองพิษณุโลกคร้ังน้ียิง่ทาํให้ความบาดหมางระหว่างพระมหาธรรม
ราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) กบัพระบาทสมเด็จพระมหินทราธิราชยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน  ในปี พ.ศ. 
2110 ทางกรุงศรีอยุธยาไดย้กกองทพัมาสมทบกบัพระไชยเชษฐาธิราชซ่ึงไดย้กกองทพักรุงศรีรัต
นาคหุต (เวียงจนัทร์) มาตีเมืองพิษณุโลกอีกเป็นคร้ังท่ี 2 แต่พระมหาธรรมราชาก็สามารถตีแตกไป
ทั้งสองกองทพั 
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 คร้ันพระบาทสมเด็จพระมหินทราธิราช  ทรงเตรียมกาํลงักองทพักรุงศรีอยุธยาให้มีความ
เขม้แขง็  เพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะต่อสู้กบัพม่า  ซ่ึงพระมหาธรรมราชาไม่ทรงเห็นดว้ย   และไดท้รง
เสด็จไปกราบทูลเร่ืองใหพ้ระเจา้หงสาวดีทรงทราบ   พระเจา้หงสาวดีทรงทราบจึงทรงโปรดฯ เกลา้
ให้พระมหาธรรมราชาเป็นเจา้ฟ้าสองแคว  ปกครองหัวเมืองในฐานะเป็นเมืองประเทศราชของพม่า   
ซ่ึงในระหว่างนั้นสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิได้ทรงผนวช  และเสด็จข้ึนครองราชกรุงศรีอยุธยา
ร่วมกบัพระมหินทราธิราช  ไดเ้สด็จมายงัเมืองพิษณุโลกทรงมารับพระวิสุทธิกษตัรีย ์พระราชโอรส
และพระธิดาของพระมหาธรรมราชา (ขนุพิเรนทรเทพ)  
 เม่ือพระมหาธรรมราชาทรงทราบ   ก็แจง้เหตุการณ์ไปกรุงหงสาวดี  พระเจา้บุเรงนองทรง
ดาํริว่า   สถานการณ์ตอนน้ีเหมาะท่ีจะยดึกรุงศรีอยธุยาใหไ้ด ้ จึงส่งกองทพัพม่ามาสมทบกบักองทพั
ของพระมหาธรราราชา  และกองทพัหัวเมืองฝ่ายเหนือเพื่อยกไปลอ้มกรุงศรีอยุธยา  ฝ่ายอยุธยา
สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิทรงประชวรและสวรรคต  สมเด็จพระมหินทราธิราชทรงข้ึนครองราชย์
ต่อโดยพระองคท์รงบญัชาการป้องกนักรุงศรีอยุธยาอย่างเขม้แข็ง  ทาํให้พม่าไม่สามารถเขา้ตีได ้  
พระเจา้บุเรงนองจึงกล่อมให้พระยาจกัรีเป็นไส้ศึกแลว้ปล่อยให้หนีเขา้กรุงศรีอยธุยา ซ่ึงพระยาจกัรี
ไดด้าํเนินตามแผน   จนในท่ีสุดกรุงศรีอยธุยา  กเ็สียแก่พม่าคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2112 
 เม่ือยึดกรุงศรีอยุธยาไดแ้ลว้พระเจา้บุเรงนองทรงโปรดฯ เกลา้   พระมหาธรรมราชาเป็น
พระมหากษตัริยท์รงพระนามว่า  สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ครองกรุงศรีอยธุยาในฐานะเมือง
ประเทศราชของพม่า  ในระยะน้ีเมืองพิษณุโลก  จึงมีฐานะเป็นเมืองมหาอุปราช  และราชธานีฝ่าย
เหนืออีกคร้ังหน่ึง  ทรงโปรดฯ เกลา้ให้พระนเรศวรพระราชโอรสองคใ์หญ่ไปครองหัวเมืองฝ่าย
เหนือโดยประทบัอยูท่ี่เมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2112 
 พระนเรศวรทรงปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ  โดยประทบัอยูท่ี่เมืองพิษณุโลกเป็นระยะเวลา  
15  ปี  ซ่ึงทาํให้เมืองพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางการปกครอง  การทหาร  มีการฝึกกาํลงัพลเพื่อกอบกู้
เอกราชของไทย  และสามารถสร้างความสามคัคีให้บรรดาหัวเมืองฝ่ายเหนือจนมีความเขม้แข็ง    
ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหส้มเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพไม่ข้ึนต่อพม่า  และเม่ือทรงทราบข่าวว่า
พระเจา้กรุงหงสาวดีจะยกกองทพัมาปราบ  พระองคไ์ดอ้พยพชาวเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่าย
เหนือมารวมกนัท่ีกรุงศรีอยุธยาเพียงแห่งเดียว  ในปี พ.ศ. 2127 เพราะกรุงศรีอยุธยาเป็นชัยภูมิท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  ทาํใหเ้มืองพิษณุโลกและหวัเมืองฝ่ายเหนือถูกละท้ิงใหเ้ป็นเมืองร้างถึง 8 ปี 
 หลงัจากท่ีสมเด็จพระนเรศวรไดรั้บชยัชนะจากการทาํยทุธหัตถีกบัพระหมาอุปราชแลว้จึง
ทรงโปรดฯ เกลา้ ใหย้กเลิกหวัเมืองฝ่ายเหนือและรวมอาณาจกัรใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและเมือง
พิษณุโลกนั้นทรงโปรดให้แต่งตั้งเป็นเมืองเอก  คู่กบันครศรีธรรมราชทางใต ้ โดยผูส้ําเร็จราชการ
เมืองพิษณุโลกมียศเป็นพระยา  แมว้่าพิษณุโลกจะมีฐานะเป็นเมืองเอกกต็ามแต่พระมหากษตัริยแ์ห่ง
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กรุงศรีอยุธยาก็ได้เสด็จไปนมัสการ  และสมโภชพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์อันเป็น
พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองเสมอ 
 ในระยะต่อมาน้ีเมืองพิษณุโลกยงัคมมีความสําคญัยิ่งทางด้านยุทธศาสตร์โดยเป็นศูนย์
บญัชาการรบกบัอาณาจกัรลา้นนา  เช่น  ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไดเ้สด็จไปประทบั
บญัชาการรบ ณ เมืองพิษณุโลก 2 คร้ัง ไดท้าํสงครามกบัเชียงใหม่ และในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้เสือ  
เม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนไปตีเมืองลา้นชา้งก็ไดเ้สดจ็มาประทบั ณ เมืองพิษณุโลกดว้ย (ปิยนาถ บุญนาค, 
2523 : 171) นอกจากน้ีเมืองพิษณุโลกยงัมีบทบาทสาํคญัเม่ือพม่ามาตีกรุงศรีอยธุยาในคราวเสียกรุง
คร้ังท่ี 2 กองทพัพิษณุโลกถูกเกณฑม์าช่วยป้องกนัพระนครดว้ย 
 เมืองพษิณุโลกสมัยธนบุรี  ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าคร้ังท่ี  2  ในปี พ.ศ. 
2310 ทาํให้บรรดาหัวเมืองท่ีมิไดถู้กพม่ารุกรานต่างตั้งตวัเป็นอิสระ  ส่วนเมืองเล็กเมืองน้อยต่างก็
ยอมอ่อนน้อมอยู่ใตอ้าํนาจเมืองใหญ่  ผูท่ี้เป็นเมืองต่างก็ตั้ งตนเป็นเจา้โดยหวงัท่ีจะครอบครอง
ประเทศต่อไป  ช่วงเวลาน้ีได้เกิดการก่อตั้ งชุมนุมข้ึน   5  ชุมนุมด้วยกันท่ีสําคัญๆ คือ ชุมนุม
เจา้พระยาพิษณุโลก (เรือง) ไดต้ั้งคนเป็นใหญ่อยูท่ี่เมืองพิษณุโลก  มีอาํนาจปกครองเมืองต่าง ๆ ใน
เขตหัวเมืองฝ่ายเหนือ  ตั้งแต่เขตเมืองพิชยั (จงัหวดัอุตรดิตถ)์ ไปจนถึงเมืองนครสวรรค ์(พวงทอง 
สุดประเสริฐ, 2526 : 37)  
 ทั้ งน้ีเจา้พระยาพิษณุโลก (เรือง) มีความกาํเริบมากโดยการสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย ์  
ประกาศแต่งตั้งขุนนางอย่างกรุงศรีอยุธยาทุกตาํแหน่งโดยไม่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
เม่ือดาํรงตาํแหน่งได ้7 วนั  ก็เป็นโรคฝีในลาํคอถึงแก่พิราลยั   พระอินทร์อากรน้องชายเจา้พระยา
พิษณุโลก (เรือง) ไดส้ถาปนาตนเองเป็นเจา้เมืองพิษณุโลกแทน   แต่ประชาชนไม่เคารพเล่ือมใส
ศรัทธา (พวงทอง    สุดประเสริฐ,2536 : 37) 
 ส่วนชุมนุมเจา้พระฝาง (มหาเรือน) หรือพระสงัฆราช ซ่ึงเป็นพระสงัฆราชครองวดัศรีอโยธ
ยาอยู ่ ณ  กรุงศรีอยธุยา  เม่ือเสียกรุงคร้ังท่ี 2 แลว้  เจา้พระฝางไดไ้ปตั้งตนเป็นใหญ่อยูท่ี่เมืองสวางค
บุรี (เมืองฝาง) ใชช่ื้อวา่  พระพากลุเถร  มีประชาชนเคารพเล่ือมใสมาก จึงไดต้ั้งกองทพัไปตีเมือง
ต่างๆ และในปี พ.ศ. 2310  ไดย้กมาตีเมืองพิษณุโลกโดยลอ้มเมืองอยู ่7 วนั แต่ไม่สามารถตีเมือง
พิษณุโลกได ้  จึงยกทพักลบัเมืองสวางคบุรี 
 ในท่ีสุดชุมนุมพระเจา้ตากสินสามารถตีเมืองพิษณุโลกได ้  และเสด็จยกทพัไปตีเมืองสวาง
บุรี (เมืองฝาง) และเมืองอาณาเขตไดท้ั้งหมด   ซ่ึงเจา้พระฝางไดห้นีออกจากเมืองและสูญหายไป   
หลงัจากนั้นพระองคไ์ดท้รงโปรดฯ เกลา้ใหพ้ระยายมราช (บุญมา) เป็น “สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรีจึง
เสด็จพระราชดาํเนินกลบัมายงัเมืองพิษณุโลกกระทาํการสมโภชพระมหาธาตุ  พระพุทธชินราช  
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และพระพุทธชินสีห์...” (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวอา้งในพวงทอง สุดประเสริฐ, 2526 
: 349) 
 ในปี พ.ศ. 2311 สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี (พระเจา้ตากสิน) ไดท้รงปราบดาภิเษกเป็นกษตัริย์
ครองกรุงธนบุรี  ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 7” หรือสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี   
ในรัชสมยัของพระองค ์   พม่าไดรั้บคาํสั่งจากพระเจา้มงัระกษตัริยพ์ม่าให้ยกทพัเขา้มาตีกรุงธนบุรี 
โดยยกทพัมาทางดา้นแม่ละเมาเมืองตาก   เพื่อจะตดักาํลงัหัวเมืองเหนือไม่ให้ยกทพัลงไปช่วยเหลือ
กรุงธนบุรีได ้ระหว่างนั้นเจา้พระยาจกัรี (ทองดว้ง) และเจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) ไดย้กกองทพัไป
ตั้งรับท่ีเมืองพิชยัและตั้งมัน่รับกองทพัพม่าท่ีเมืองพิษณุโลก   เน่ืองจากพิษณุโลกมีชยัภูมิเหมาะคือมี
แม่นํ้าไหลผา่น   สามารถใชเ้รือข้ึนล่องติดต่อกบัหวัเมืองฝ่ายใตไ้ดส้ะดวก 
 อะแซหวุ่นก้ีแม่ทพัของพม่าไดต้ั้งค่ายรายลอ้มสองฟากฝ่ังแม่นํ้ า   ในการปะทะกนัทั้ง 2 ฝ่าย
ต่างผลดักนัรุกผลดักนัถอย   อะแซหวุ่นก้ีเห็นว่าแม่ทพัไทยมีความสามารถยิ่ง  เน่ืองจากมีกาํลงัพล
น้อยกว่าพม่ามาก   แต่ยงัรักษาเมืองไดเ้ป็นเวลานานจึงไดน้ัดหยุดรบและขอดูตวัพระยาจกัรี (ทอง
ดว้ง) แม่ทพัฝ่ายไทย  พระเจา้กรุงธนบุรี (พระเจา้ตากสิน) ไดเ้สด็จยกทพัข้ึนมาตามลาํนํ้ าน่าน เพื่อ
ช่วยเหลือพระยาจกัรี (ทองดว้ง) และเจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) ทรงบญัชาการรบดว้ยพระองคเ์อง แต่
ในระหว่างน้ีพม่าไดย้กกองทพัมาทางด่านสิงขรตีเมืองกุยบุรีและเมืองปราณแตก  ซ่ึงกาํลงั มุ่งหน้า
เข้าเมืองเพชรบุ รี  เมืองราชบุ รีและเมืองนครชัยศรีเพื่ อ เข้าก รุงธนบุ รี อีกทางห น่ึ ง  ทําให้
พระบาทสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี (พระเจา้ตากสิน) จาํตอ้งยกกองทพักลบักรุงธนบุรี 
 สงครามระหว่างไทยกบัพม่าคร้ังน้ี   เป็นศึกยิง่ใหญ่ในสมยักรุงธนบุรี เพราะอะแซหวุ่นก้ียก
พลเขา้มาเป็นจาํนวนมาก  ประกอบกบัพิษณุโลกถูกลอ้มเป็นเวลานานถึง 4 เดือน ทาํให้เกิดการขาด
แคลนเสบียงอาหารข้ึน   ในท่ีสุดเจา้พระยาจกัรีและพระยาสุรสีห์ก็ตดัสินใจท้ิงเมืองพิษณุโลก  อะ
แซหวุ่นก้ี  จึงเขา้เมืองพิษณุโลกไดแ้ละไดเ้ผาทาํลายบา้นเมืองพินาศส้ิน  มีเพียงวดัพระศรีรัตนมหา
วิหารเพียงแห่งเดียวท่ีไม่เสียหาย เน่ืองจากอะแซหวุน่ก้ีไดรั้บคาํสัง่ใหย้กกองทพักลบั ทั้งน้ีเพราะพระ
เจา้มงัระ พระมหากษตัริยพ์ม่าไดเ้สด็จสวรรคต ในสมยักรุงธนบุรีนั้นมีฐานะเป็นเมืองเอกปกครอง
หวัเมืองฝ่ายเหนือ 
 พษิณุโลกในสมัยรัตนโกสินทร์ หลังสงครามอะแซหวุ่นก้ีแล้วสมเด็จเจ้าพระยามหา
กษตัริยศึ์ก (ทองดว้ง) ซ่ึงเคยดาํรงตาํแหน่งเจา้พระยาจกัรี  ไดท้าํพิธีปราบดาภิเษกข้ึนเป็นกษตัริย ์  
ทรงพระนามวา่ “พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก” แห่งราชวงศจ์กัรี ทรงโปรดฯ เกลา้ใหย้า้ยเมืองหลวงจาก
กรุงธนบุ รีมาตั้ ง  “กรุงเทพมหานคร” หรือก รุงรัตนโกสินท ร์ ข้ึน  ใน ช่วงน้ีพระเจ้าป ดุง  
พระมหากษตัริยแ์ห่งพม่าไดย้กทพัมาตีกรุงเทพมหานคร  หรือท่ีเรียกกนัวา่สงครามเกา้ทพั แต่สมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ทองด้วง) และกรมพระราชวงบวรสถานมงคล (บุญมา) ซ่ึงเดิมดาํรง
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ตาํแหน่งเจา้พระยาสุรสีห์ไดย้กกองทพัเขา้ตีพม่าแตกพ่ายไป  ประกอบกบัระยะหลงัพม่ามีปัญหา
ภายในประเทศจึงไม่ยกกองทพัมารุกรานไทยอีก 
 หลงัสงครามเกา้ทพัแลว้ เมืองพิษณุโลกก็ยงัเป็นเมืองเอกเป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองหวั
เมืองฝ่ายเหนืออยูแ่ต่ไดล้ดบทบาททางดา้นการทหารลง  เน่ืองจากสงครามระหว่างไทยกบัพม่ายติุลง 
ทั้งน้ีเพราะองักฤษไดพ้ม่าเป็นเมืองข้ึนแลว้แต่เมืองพิษณุโลกก็ยงัมีความสําคญัทางดา้นการเมือง  
การปกครอง  เศรษฐกิจ  การศาสนา  และการคมนาคมแทน ดงัปรากฏว่ามีพระมหากษตัริยร์าชวงศ์
จกัรีไดเ้สดจ็ไปนมสัการพระพทุธชินราชและพระพทุธชินสีห์โดยมีงานสมโภชอยูเ่สมอ 
 ในรัชสมัยรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ เกล้าให้กรม
พระราชวงับวรมหาศกัด์ิพลเสพอนัเชิญพระพุทธชินสีห์   มาประดิษฐานไว ้ ณ  พระอุโบสถ วดับวร
นิเวศ  กรุงเทพมหานคร   ส่วนพระศรีศาสดานั้น  เจา้อาวาสวดับางออ้ยชา้งไดอ้ญัเชิญไปไวท่ี้วดับาง
ออ้ยชา้งก่อน   คร้ันในรัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดฯ เกลา้อญัเชิญไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวดับวร
นิเวศ   กรุงเทพมหานคร 
 ในรัชสมัยรัชกาลท่ี  4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี  4 เสด็จเมือง
พิษณุโลกโดยเรือยนตพ์ระท่ีนั่งอคัรราชบวรเดช   เสด็จมานมสัการพระพุทธชินราช   ทรงเปล้ือง
กาํไลหยกจากพระกรสวมน้ิวพระหัตถ์พระพุทธชินราช  และบูชาด้วยบายศรีป้ันด้วยรักปิดทอง
สําหรับ 1 ปิดเงินสําหรับ 1 ตน้ไมเ้งินตน้ไมท้องและเคร่ืองสักการะตามสมควร   ทั้งน้ีพระองคไ์ด้
เสร็จประพาสหัวเมืองเหนืออาทิเช่น   เมืองสวรรคโลก   สุโขทยั   เมืองฝาง   และเมืองกาํแพงเพชร   
ทรงศึกษาและรวบรวมโบราณวตัถุสาํคญัๆ ท่ีมีอยูใ่นเมืองพิษณุโลก  สวรรคโลก  สุโขทยั  เมืองฝาง   
และเมืองกาํแพงเพชรลงไปศึกษาท่ีวดับวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร (พวงทอง  สุดประเสริฐ, 2526 : 
41) 
 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว   ไดเ้สด็จประพาสเลียบ
มณฑลฝ่ายเหนือ   เสด็จมานัสการพระพุทธชินราชทรงปิดทองพระพุทธชินราช  ถวายเคร่ือง
สกัการะตามพระราชประเพณี   นอกจากพระองคไ์ดเ้สด็จประทบัท่ีเมืองพิษณุโลก  ทรงประกอบพิธี
เททองหล่อพระพุทธชินราชจาํลองไปเป็นประธาน  ณ  วดัเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร  เม่ือ
วนัท่ี  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2444 
 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือคร้ังทรงดาํรงพระยศเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   ทรงพระราชนิพนธ์หนงัสือลิลิตพายพั โดยใชพ้ระนามแฝงว่าหนาน
แก้วเมืองบูรพ์  ซ่ึงถือเป็นพระราชนิพนธ์ท่ีกล่าวถึง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว
รัชกาลท่ี 5 และขา้ราชบริพารเสด็จนมสัการพระพุทธชินราช  ในปี พ.ศ. 2454 ทรงเสด็จประพาส
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เมืองพิษณุโลกนมสัการองค์พระพุทธชินราช เวียนเทียน สวดมนต์สมโภชพระพุทธชินราช  มี
มหรสพสมโภชแลว้เสดจ็ไปบวงสรวงสงัเวยเทพารักษท่ี์ศาลวงัจนัทน์ตามพระราชประเพณี 
 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 7 สมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางรําไพพรรณี พระบรม
ราชินี ไดเ้สดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2469 โดยขบวนรถไฟพระท่ีนัง่เสดจ็
มานมสัการพระพทุธชินราช   ถวายเคร่ืองสกัการะตามพระราชประเพณี ทรงเสดจ็ทอดพระเนตร
บริเวณวดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร แลว้ใหมี้มหรสพสมโภช ในวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2469  
เสดจ็ทาํพิธีเปิดโรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม (วิทยาลยัพบูิลสงครามพิษณุโลก) บริเวณวงัจนัทน์  ทั้ง
ยงัเสดจ็ทอดพระเนตรสหกรณ์วดัจนัทร์  พษิณุโลกอีกดว้ย 
 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 8สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช พระองคไ์ดเ้สด็จพระราชดาํเนิน
พร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถมาท่ีพิษณุโลก  เม่ือวนัท่ี  27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501  ทรง
นมสัการพระพุทธชินราชและทรงทาํพิธีเปิดศาลากลางจงัหวดัพิษณุโลก  และทรงเสด็จมานมสัการ
พระพุทธชินราชและทรงทาํพระราชพิธีสักการะพระพุทธชินราชตามพระราชประเพณี (สุภาภรณ์  
สงวนให,้ 2535: 88) 
 อาจกล่าวได้ว่าเมืองพิษณุโลกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   มีฐานะเป็นหัวเมืองเอก
ปกครองหวัเมืองเหนือ   เป็นเมืองยทุธศาสตร์ในการทาํสงครามเกา้ทพั  หลงัจากนั้นเมืองพิษณุโลกก็
ลดบทบาทในการทาํสงครามลงตามลาํดบั  แต่ทั้งน้ีเมืองพิษณุโลกก็ยงัมีความสาํคญัในปัจจุบนั  ซ่ึง
นับว่าพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการเมือง การคมนาคม  การส่ือสารโทรคมนาคม  การศึกษา   
ศิลปวฒันธรรม   และการท่องเท่ียว 
 พิษณุโลกตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบบัท่ี 1 เป็นตน้มา  จงัหวดัพิษณุโลกได้
ถูกกาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลกัของภาคเหนือตอนล่าง  ทาํใหเ้มืองพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางการเมือง การ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  การทหาร  การศึกษา  ศาสนาและศิลปวฒันธรรม   การคมนาคม การ
ส่ือสาร   การพาณิชยกรรม  การอุตสาหกรรม   และการท่องเท่ียว   ฉะนั้นจงัหวดัพิษณุโลกจึงไดรั้บ
การพฒันาการดา้นสาธารณูปโภค  คือ  การไฟฟ้า   การประปา   การโทรศพัท ์  การโทรคมนาคม 
 นอกจากน้ีพิษณุโลกยงัมีถนนสายเอเชีย 2 สาย   ซ่ึงจะเช่ือมกับประเทศ 4 ประเทศ คือ   
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ประเทศมาเลเซีย   และประเทศสิงคโปร์   โดยมีถนนสายเอเชียสายท่ี 1 จากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีนท่ีคุนหมิง    ผ่านประเทศไทยท่ีอาํเภอแม่สาย   จงัหวดัเชียงราย   ผ่าน
จงัหวดัพิษณุโลก  ผา่นกรุงเทพมหานคร   ผา่นจงัหวดัสงขลา  ท่ีอาํเภอสะเดา  ผา่นประเทศมาเลเซีย
และส้ินสุดท่ีสิงคโปร์ 



 46

 ส่วนอีกสายหน่ึง คือ   ถนนสายเอเชียสายท่ี  2  จากประเทศสังคมนิยมสหภาพเมียนม่า 
(พม่า) ผ่านประเทศไทยท่ีอาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก  ผ่านจงัหวดัสุโขทยั  ผ่านจงัหวดัพิษณุโลก  
ผ่านจงัหวดัเพชรบูรณ์  ผ่านจงัหวดัขอนแก่น  ผ่านจงัหวดักาฬสินธ์ุ  ผ่านจงัหวดัมุกดาหาร  เขา้สู่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีแขวงสุวรรณเขตเขา้สู่ประเทศเวียดนามและส้ินสุดท่ีเมือง
ดานงั (เสน้ทางสองน้ีจะเช่ือมทะเลจีนใตก้บัมหาสมุทรอินเดียใต)้ 
 ความสาํคญัของเส้นทางสองสายน้ีกบัพิษณุโลก  คือ  พิษณุโลกจะกลายเป็นส่ีแยกอินโดจีน  
หรือเป็นประตูสู่อินโดจีน   ในท่ีสุดพิษณุโลกในอนาคตนอกจากจะมีความสําคญัจงัหวดัหน่ึงแลว้   
ทั้ งน้ีพิษณุโลกจะต้องมีศักยภาพท่ีดีในทุกๆ ด้าน   เพื่อพร้อมท่ีจะเป็นศูนยก์ลางในการพัฒนา
ภาคเหนือตอนล่าง   ตลอดจนศูนยก์ลางในการพฒันาประเทศต่างๆ ท่ีอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน
ตอนบนได ้
 อาจกล่าวไดว้า่ ในปัจจุบนัพิษณุโลกถือว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีความสาํคญัมากเป็นเมืองหลกัและ
เป็นศูนยก์ลางของความเจริญในหลายๆ ดา้น   โดยเฉพาะดา้นการศึกษา  ทั้งน้ีเพราะพิษณุโลกมี
สถานศึกษาซ่ึงมีเป็นจํานวนมากและมีความหลากหลายในการเลือกศึกษาเล่าเรียน อาทิเช่น  
มหาวิทยาลยันเรศวร  สถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม   เทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตพิษณุโลก) 
วิทยาลยัอาชีวศึกษา  วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก  เป็นตน้  ซ่ึงจะเป็นแหล่งรวบรวมและสร้างสรรค์
และการพฒันาวิชาการความรู้ต่างๆ ไปพร้อมกบัการดาํรงรักษาวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัพิษณุโลกเป็นจงัหวดัท่ีมีความสําคญัทางดา้นประวติัศาสตร์มานานหลายชัว่อายุคน 
เมืองเดิมพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมยัขอม   อยู่ห่างจากท่ีตั้งตวัเมืองปัจจุบนัลงไปทางใตป้ระมาณ 5 
กม. เรียกว่า  “เมืองสองแคว”  เพราะเมืองน้ีตั้งอยู่ระหว่างแม่นํ้ าน่านและแม่นํ้ าแควน้อย   แต่ปัจจุบนั 
แม่นํ้ าแควน้อยเปล่ียนเส้นทางเดินออกห่างไปประมาณ 10 กม.   ท่ีตั้งเมืองสองแควเก่าในปัจจุบนัคือ  
บริเวณวดัจุฬามณี   ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ของพิษณุโลกในสมยัสุโขทยัคร้ังสมเดจ็พระมหาธรรมราชาลิไท    
ไดโ้ปรดฯ   ให้ยา้ยเมืองสองแควมาตั้งอยู ่ ณ   ตวัเมืองในปัจจุบนั   เม่ือประมาณปี พ.ศ.1900  แต่ยงัคง
เรียกวา่เมืองสองแควเร่ือยมา   โดยให ้พระไสลือไทราชโอรสมาครองเมืองในฐานะเมืองลูกหลวง    
ต่อมาในสมัยอยุธยา   เมืองสองแควเปล่ียนช่ือเป็นเมืองพิษณุโลก    และทวีความสําคัญมาก 
         เพราะโดยลกัษณะท่ีตั้งเมืองนั้นพิษณุโลก  อยูก่ึ่งกลางระหว่ากรุงศรีอยุธยาและอาณาจกัรฝ่าย
เหนือ  ต่อมาในสมยัอยุธยา   เมืองสองแควเปล่ียนช่ือเป็นเมืองพิษณุโลก   และทวีความสําคญัมาก 
เพราะโดยลกัษณะท่ีตั้งเมืองนั้นพิษณุโลก  อยูก่ึ่งกลางระหวา่กรุงศรีอยธุยาและอาณาจกัรฝ่ายเหนือ   
ในสมัยรัตนโกสินทร์   พิษณุโลกยงัคงเป็นเมืองเอก  ข้ึนตรงต่อกรุงเทพฯ  ในปี  พ .ศ. 2437   
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว  โปรดฯ  ให้ ยกฐานะเมืองพิษ ณุ โลก ข้ึน เป็น
มณฑล   เรียกว่ามณฑลพิษณุโลก   ต่อมาเม่ือยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแลว้  พิษณุโลกจึงมี
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ฐานะ เป็นจงัหวดัมาจนถึงปัจจุบนั   พิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีความงามในดา้นทิวทศัน์ธรรมชาติอยู่
มากมายบนทางหลวงพิษณุโลก – หล่มสัก จึงเป็นเมืองน่าเท่ียวทั้งด้านการชมโบราณสถานและ
ความงามของธรรมชาติ 

      ความสําคญัเชิงสังคมและเศรษฐกจิ 
       คณะนกัวิจยัเพื่อการจดัทาํแผนการจดัการอนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเมืองเก่า
พิษณุโลก   ไดแ้บ่งประเด็นวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเมืองไว ้ 9  ประเด็น  คือ ประปา  
ไฟฟ้า  การคมนาคม  ไปรษณียโ์ทรเลข  ความปลอดภัยในทรัพยสิ์น  สาธารณสุข  การเงิน การ
ธนาคาร  ระบบบาํบดันํ้าเสีย  และระบบกาํจดัขยะ 
        1. ประปา     จงัหวดัเมืองพิษณุโลก  ประกอบกิจการประปา โดยมีหน่วยสูบนํ้ าและ
กรองนํ้ าจาํนวน 2 แห่ง คือ หน่วยสูบนํ้ าประปาวดัใหม่  และหน่วยสูบนํ้ าประปาวดัโพธิญาณ  โดยมี
ความสามารถใสการผลิตนํ้ าประปา 1,570 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ าประปา
ของประชาชนมีประมาณ 1,500 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง   การท่ีกาํลงัการผลิต  และปริมาณการใชน้ํ้ า
ใกลเ้คียงกนั  ทาํใหน้ํ้ ามีเวลาพกัตวัในถงันํ้ าใสนอ้ย  ปัจจุบนัจึงเกิดปัญหานํ้าตกตะกอนไม่ทนัการให้
การบริการนํ้ าประปาในเขตจงัหวดัเมืองพิษณุโลก  ปัจจุบนัมีผูใ้ชบ้ริการ 18,563 ราย  โดยแบ่งเป็น
ผูใ้ชน้ํ้ าในเขต 16,495 ราย  ผูใ้ชน้ํ้ านอกเขต 2,068 ราย  อย่างไรก็ตาม  จากการตรวจสอบพบว่า มี
นํ้ าประปาท่ีจ่ายเพื่อการสาธารณะและร่ัวไหลในเขตจงัหวดัเมืองปีละ 0.39 ลา้น ลูกบาศกเ์มตร 
       2. ไฟฟ้า     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก   มีกระแสไฟฟ้าสําหรับ
ใหบ้ริการในเขตจงัหวดัพิษณุโลกจาํนวน 1 ลา้นยนิูต/ชัว่โมง  ในปี พ.ศ. 2536 ท่ีผา่นมาใหบ้ริการแก่
ประชาชนและธุรกิจ รวม 225.3 ลา้นยนิูต  สถานท่ีราชการ 35.5 ลา้นยนิูต  และอ่ืนๆ 6.5 ลา้นยนิูต  
โดยมีจาํนวนผูใ้ช้ไฟฟ้า 85,114 รายในเขตเมืองสามารถให้บริการไดค้รบ 100% (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 2536) 
       3. การคมนาคม   ตลอดระยะทางท่ีเส้นทางรถไฟสายเหนือผ่านจงัหวดัพิษณุโลก 3 
อาํเภอ  มีสถานีรถไฟรองรับผูโ้ดยสาร  และสินคา้ทั้งส้ิน 11 สถานี  สถานีพิษณุโลกท่ีตั้งอยู่ในเขต
เมืองพิษณุโลกนั้น ในปี พ.ศ. 2536 มีผูโ้ดยสารเดินทางทั้งไปและกลบัจาํนวน 1,168,773 คน  สินคา้
บรรทุก 2,649,140 เมตริกตนั   ทั้งน้ีสถานีบึงพระมีปริมาณสินคา้บรรทุกมากท่ีสุด คือ 1,356,488,880 
เมตริกตนั (กองจดัการเดินรถเขต 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย) ทั้งน้ีเพราะสถานี บึงพระเป็นสถานี
ส่งนํ้ ามนัดิบท่ีขนส่งมาจากอาํเภอลานกระบือ จงัหวดักาํแพงเพชร  ทางดา้นจาํนวนยานยนต์ท่ีจด
ทะเบียนตาม พระราชบญัญติัขนส่งทางบกจาํนวน 11,293 คน แบ่งเป็น  รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 2,961 
คนั   รถจกัรยานยนต ์7,993 คนั  และรถอ่ืนๆ อีก 329 คนั (สาํนกังานขนส่งจงัหวดัพิษณุโลก) 
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       การคมนาคมทางอากาศนั้นบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ทาํการบินประจาํจาก
จงัหวดัพิษณุโลกไปยงัจงัหวดัต่างๆ ดังน้ี  กรุงเทพฯ-พิษณุโลก  และกลบั  สัปดาห์ละ 18 เท่ียว  
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-ลาํปางและกลบั  สัปดาห์ละ 4 วนั ๆ ละ 1 เท่ียว  พิษณุโลก-น่าน-เชียงใหม่ และ
กลบั  สัปดาห์ละ 3 วนั ๆ ละ 1 เท่ียว  พิษณุโลก-ตาก-แม่สอด-เชียงใหม่ และกลบั สัปดาห์ละ 4 วนั ๆ 
ละ  1 เท่ียว  พิษณุโลก-เลย  และกลบั สัปดาห์ละ 3 วนั ๆ ละ 1 เท่ียว  พิษณุโลก-ลาํปาง และกลบั  ทาํ
การบินทุกวนั ๆ ละ 1 เท่ียว   จาํนวนเท่ียวบินประจาํของปี พ.ศ. 2536 ข้ึนลง  รวม 3,246 เท่ียว  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2553 พบว่าการคมนาคมทางอากาศของจงัหวดัพิษณุโลกมีการขยายตวันอ้ย
มาก  คือบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ทาํการบินประจาํร่วมกบับริษทันกแอร์ จาํกดั ทาํการบิน 
เพียง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก       ไปและกลบั  สปัดาห์ละ 14 เท่ียว  เท่านั้น 
        4. ไปรษณียโ์ทรเลขและโทรศพัท ์ ไปรษณียโ์ทรเลขฯ เป็นบริการสาธารณะท่ีสาํคญัต่อ
การพฒันาประเทศอย่างยิ่ง   จงัหวดัพิษณุโลกมีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขจาํนวน 15 แห่ง  ในเขต
จงัหวดัเมืองพิษณุโลก  มีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข 2 แห่ง  คือ ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขพิษณุโลก  
และท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขอรัญญิก (การส่ือสารแห่งประเทศไทย) ดา้นโทรศพัทน์ั้น  ระหว่างปี 
พ.ศ. 2531-2536 ชุมสายโทรศพัท์ในจงัหวดัพิษณุโลกไดข้ยายตวัเพิ่มเกือบเท่าตวั  โดยเพิ่มจาก 7 
ชุมสายเป็น 12 ชุมสาย สามารถให้บริการไดถึ้ง 15,328 เลขหมาย  สําหรับหมายเลขผูเ้ช่าโทรศพัท์
แบ่งเป็นเพื่อธุรกิจ 2,992 เลขหมาย  บา้น 7,982 เลขหมาย  สาธารณะ 231 เลขหมาย  ส่วนราชการ 
985 เลขหมายและทศท. 196 เลขหมายและปี พ.ศ. 2551 ไดข้ยายเพิ่มอีกกว่า 7,000 เลขหมาย (กอง
เศรษฐกิจและสถิติ  องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย) 
      5. ความปลอดภยัในทรัพยสิ์น    จงัหวดัเมืองพิษณุโลกมีท่ีทาํการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัตั้งอยูถ่นนบรมไตรโลกนารถ  โดยมีอตัรากาํลงังานป้องกนั  และบรรเทาสาธารณภยั รวม 
98 คน  และอุปกรณ์ในการดบัเพลิงท่ีสาํคญัประกอบดว้ยท่อธารดบัเพลิง 163 ท่อ รถยนตด์บัเพลิง
จาํนวน 12 คนั  รถยนตบ์รรทุกนํ้ า 4 คนั เรือยนตด์บัเพลิง 3 เคร่ืองและรถดบัเพลิงชนิดบนัไดเล่ือน
อตัโนมติั 1 คนั ซ่ึงสามารถยดืตวัไดถึ้งตึก 7 ชั้น  แต่สามารถฉีดนํ้าไดถึ้งชั้น 10 หรืออาจมากกวา่ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัความดนัของนํ้ า  สถิติการเกิดเพลิงไหมใ้นเขตจงัหวดั พ.ศ. 2536 จาํนวน 42 คร้ัง มูลค่า
เสียหาย 2,962,000 บาท 
      ในเร่ืองของความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์น  จงัหวดัพิษณุโลก  มีอตัรากาํลงัตาํรวจ
รวมทั้งจงัหวดั 1,443 นาย  สถานีตาํรวจ 14 แห่ง  โดยท่ีสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองพิษณุโลกมี
อตัรากาํลงั 346 นาย  จาํนวนป้อมในเขตจงัหวดัมี 5 แห่ง  ในเขตจงัหวดัมีสายตรวจเดินเทา้ออกตรวจ
วนัละ 4 สาย ๆ ละ 2 นาย  สายตรวจรถจกัรยานยนตอ์อกตรวจ 3 ผลดัต่อ 1 วนั  ผลดัละ 17 คน  สาย
ตรวจตาํบลจดัออกตรวจ 4 ตาํบล  ใชก้าํลงัตาํรวจ 3-5 นาย 
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        6. สาธารณสุข    ดา้นสาธารณสุขภายในจงัหวดัพิษณุโลก  มีสถานบริการสาธารณสุข 
17 แห่ง  จาํนวน 1,566 เตียง  จาํนวนแพทย  ์ ทันตแพทย์  และพยาบาล 150 , 25 และ 784 คน
ตามลาํดบั  ซ่ึง ปี พ.ศ. 2536 มีจาํนวนผูป่้วย 925,458 ราย (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก) 
        7. การเงินการธนาคาร   ภายในเมืองพิษณุโลกมีสถิติเงินฝาก 10,728.4 ล้านบาท  
สินเช่ือ 8,783 ล้านบาท  โดยมีธนาคารพาณิชย  ์25 สาขา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรให้สินเช่ือแก่เกสรกร 709.16 ลา้นบาท  มีธนาคารออมสิน 8 สาขารวมถึงสถาบนัการเงิน
ต่างๆ อาทิ สหกรณ์จาํนวน 78 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร 59 แห่ง  สหกรณ์ร้านคา้ 3 แห่ง 
สหกรณ์ออมทรัพย ์13 แห่ง  และสหกรณ์อ่ืนๆ 3 แห่ง  ซ่ึงเพียงพอแก่การใหบ้ริการประชาชน 
        8. ระบบระบายนํ้า  การท่ีเมืองพิษณุโลกถูกกาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลกั  ศูนยก์ลางความ
เจริญในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ทาํใหเ้มืองพิษณุโลกมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มเฉพาะอยา่งยิง่  ปัญหานํ้าท้ิงและขยะมูลฝอยจากชุมชน  และอุตสาหกรรม  จึงทวีความ
รุนแรงเพ่ิมข้ึน  ในประเดน็ของนํ้าเสียนั้น  ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเมืองอยา่งมาก  ทั้งน้ีการท้ิง
ระบบนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าน่านเหนือจุดสูบนํ้าดิบของโรงกรองนํ้าประปาเก่าทาํใหคุ้ณภาพนํ้าท่ีใชใ้น
การบริโภคลดลง 
       แหล่งนํ้ าเสียของเมืองพิษณุโลก  ส่วนมากเกิดจากชุมชนเมืองท่ีตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่นํ้ า
น่าน กล่าวคือ  พื้นท่ีเมืองฝ่ังตะวนัออก 13.05 ตารางกิโลเมตร  และฝ่ังตะวนัตก 5.21 ตารางกิโลเมตร  
แต่ไดมี้การขยายเขตเมืองออกไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2530) เพิ่มจาก 18.26 ตาราง
กิโลเมตรเป็น 67.51 ตารางกิโลเมตร  และตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7 
(พ.ศ. 2535-2539) ประกาศเพ่ิมเป็น 107 ตารางกิโลเมตร  ทาํให้แหล่งท่ีมาของนํ้ าเสียมีขอบข่าย
กวา้งขวางข้ึนพอสรุปไดคื้อ  
  1) ท่ีพกัอาศยั   การสํารวจของกองวิจยั  สํานักผงัเมือง ปี พ.ศ. 2551 ในเขตชุมชน
หนาแน่นตามเส้นทางหมายเลข 12 พบว่า  มีอาคารท่ีพกัอาศยัร้อยละ 87.16 ของจาํนวนอาคาร
ทั้งหมด  มีจาํนวนร้อยละ 43.00  ท่ีระบายนํ้ าท้ิงลงสู่ท่อระบายนํ้ าสาธารณะ  ขณะท่ีร้อยละ 46 และ 
04.7 สาดท้ิงในบริเวณบา้น  และระบายลงแม่นํ้าน่านโดยตรงตามลาํดบั 
  2) เขตพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม นํ้ าท้ิงจากอาคารพาณิชยอ์นัประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม  
ภตัตาคาร  โรงภาพยนตร์  และอ่ืน ๆ นั้นพบวา่  อาคารพาณิชยร้์อยละ 86.00 ระบายนํ้าลงสู่ท่อระบาย
นํ้าสาธารณะ  มีเพียงร้อยละ 0.9 ท่ีระบายสู่แม่นํ้าน่านโดยตรง  นอกจากน้ียงัมีโรงพยาบาลและคลินิก  
รวมถึงตลาดจงัหวดั  จาํนวน 5 แห่งในเขตจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าลาํคลอง 
  3) โรงงานอุตสาหกรรม    ในเขตจังหวัดหรือเขตเมืองพิษณุโลก   มีโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งส้ิน 278 โรงงาน  ส่วนมากเป็นโรงงานขนาดเล็กประเภทซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกล
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และเคร่ืองยนตโ์รงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อยนํ้ าท้ิงประกอบดว้ยโรงงานผลิตอาหาร  และแปรรูปผกั
ผลไม ้
  4) สถานท่ีราชการ    ศูนยร์าชการส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าน่าน  
ไดแ้ก่ ศาลากลางจงัหวดั  ท่ีวา่การอาํเภอ  ศาล   พาณิชยจ์งัหวดั  ปศุสตัวจ์งัหวดั  กองทพัภาคท่ี 3 เป็น
ตน้  จาํนวนน้ีเกือบทั้งหมดตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าน่าน  สถานท่ีราชการนบัเป็นแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสียท่ีไม่มี
ผลต่อปริมาณนํ้ าเสียรวม  เน่ืองจากนํ้ าท้ิงท่ีเป็นนํ้ าโสโครกจะถูกระบายลงบ่อเกรอะ  บ่อซึม  ซ่ึงเป็น
ระบบระบายนํ้าบาํบดันํ้าเสียท่ีหน่วยราชการเหล่านั้นสร้างไว ้
  5) สถาบันการศึกษา   กระจายอยู่ทั่วไปแต่มีอยู่มากทางฝ่ังตะวนัออก  ได้แก่  
โรงเรียนอนุบาลเมืองพิษณุโลก   โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี   วิทยาลยัเทคนิค  และมหาวิทยาลัย
นเรศวร  ส่วนทางฝ่ังตะวนัตก  ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
โรงเรียนจ่านกร้อง  และวิทยาลยัสารพดัช่าง  เช่นเดียวกบัสถานท่ีราชการ  สถาบนัการศึกษาเหล่าน้ีมี
การระบายนํ้ าท้ิงลงบ่อเกรอะ  บ่อซึม  อีกทั้ งมีสถาบันการศึกษาเพียง 2 แห่ง  คือ  มหาวิทยาลยั
นเรศวร  และมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามเท่านั้นท่ีมีนิสิตนกัศึกษาพกัอาศยัภายในสถาบนัจึง
ไม่ทาํใหส้ถาบนัการศึกษาสร้างมลภาวะทางนํ้ามากเท่ากบัส่วนอ่ืน 
  6) ชุมชนเรือนแพแม่นํ้ าน่าน   เรือนแพมีจาํนวน 259 แพ  เป็นแพท่ีอยู่อาศยั  255 
แพ และแพประกอบอาหารร้านค้า 4 แพ  แพเหล่าน้ีได้ท้ิงนํ้ าเสียและส่ิงปฏิกูลลงสู่แม่นํ้ าน่าน
โดยตรง (กองอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  จงัหวดัพิษณุโลก , 2551) 
  การระบายนํ้ าเสียของจงัหวดัพิษณุโลกปัจจุบนัใชโ้ครงข่ายเดียวกบัระบบระบาย
นํ้ าฝน  ซ่ึงเป็นท่อระบายนํ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  คูระบายนํ้ าขา้งถนน  คูคลอง  และท่ีลุ่มธรรมชาติ  
โดยมีแหล่งรับนํ้าเสียท่ีสาํคญั  คือ  
  1. แม่นํ้ าน่าน   จะรองรับนํ้ าเสียจากท่อระบายนํ้ าของจังหวดั  ท่ีอยู่ระหว่างฝ่ัง
ตะวนัตกของทางรถไฟสายเหนือแม่นํ้าน่านและชุมชนฝ่ังตะวนัตกบางส่วน 
  2. คูนํ้ าริมทางรถไฟ   รับนํ้าเสียจากชุมชนบนพ้ืนท่ียอ่ยสองขา้งทางรถไฟ 
  3. คลองโคกชา้ง  รับนํ้ าเสียจากชุมชนท่ีอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของทางรถไฟ  โดยนํ้ า
เสียจะระบายลงสู่ขา้งทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 แลว้ระบายต่อไปคลองโคกชา้ง 
  4. ทุ่งทะเลแกว้    รับนํ้ าเสียจากพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าน่าน  ซ่ึงมีประชากร
หนาแน่น  และไม่มีระบบระบายนํ้าขา้งถนน นํ้าเสียจะไหลลงสู่ท่ีตํ่าและมีทิศทางไปยงัทุ่งทะเลแกว้ 
 ท่อระบายนํ้ า ท่ี มีอยู่ใน เขตจังหวัดทั้ งโครงข่ายยาว  42,552 เมตร  แบ่งเป็นขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 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 และเป็น
รางรูปตวัยแูละตวัวี  ยาว 5,228 เมตร 
 สําหรับการทําแผนบําบัดนํ้ าเสียของเมืองพิษณุโลกนั้ น  มติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 14 
มกราคม 2535 เห็นชอบใหใ้ชท่ี้ดินราชพสัดุเป็นท่ีก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสีย  โดยจงัหวดัไดส้าํรวจ
ขอ้มูลเพื่อเลือกตาํแหน่งท่ีตั้งเพื่อคดัเลือกท่ีดินฝ่ังตะวนัออก 2 แห่ง และฝ่ังตะวนัตก 1 แห่ง  ไดแ้ก่  
ท่ีดินค่ายสมเด็จพระเอกาทศรฐ  ท่ีดินบริเวณสามแยกเรือนแพ  ท่ีดินบริเวณทุ่งทะเลแก้ว  ท่ีดิน
บริเวณบึงราชนก   ท่ีดินบริเวณทุ่งโสกา  คลองโคกชา้ง  และท่ีดินบริเวณบา้นดอน  ตาํบลวดัจนัทร์   
ผลการสาํรวจพื้นท่ีเหมาะสมได ้3 แห่ง  คือ พื้นท่ีรองรับนํ้ าเสียฝ่ังตะวนัตก 1 แห่ง คือ ทุ่งทะเลแกว้  
พื้นท่ี 200 ไร่  พื้นท่ีรองรับนํ้ าเสียฝ่ังตะวนัออก 2 แห่ง คือ บึงราชนก พื้นท่ี 300 ไร่ และค่ายเอกา
ทศรฐ พื้นท่ี 300 ไร่ 
 อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้  และความเหมาะสมของโยธาธิการ
จงัหวดัพิษณุโลกไดมี้การวิเคราะห์ถึงความไม่เหมาะสมของพื้นท่ีบึงราชนกเพื่อรองรับแผนการ
บาํบดันํ้ าเสียของเมืองพิษณุโลก   เน่ืองจากแผนดงักล่าวมีความขดัแยง้กบัแผนการพฒันาบึงราชนก   
ในการจดัทาํเป็นพื้นท่ีสีเขียวของเมืองเพื่อประโยชน์ในการนนัทนาการ  และเม่ือพิจารณาศกัยภาพ
ดา้นอ่ืนประกอบดว้ยแลว้   จงัหวดัเมืองพิษณุโลกจึงไดย้กเลิกการขอใชป้ระโยชน์พื้นท่ีบึงราชนก
เพื่อจดัทาํโครงการบาํบดันํ้าเสียของเมือง 
 การจดัทาํโครงการระบบบาํบดันํ้ าเสียเมืองพิษณุโลก   ใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 107.66 ลา้นบาท  
อตัราการลงทุนเป็นของรัฐบาลร้อยละ 70.49 และจงัหวดัร้อยละ 37.17 ดาํเนินโครงการตั้งแต่ปี 
2538-2541 โดยไดท้าํการศึกษาและไดพ้ื้นท่ีแห่งใหม่ คือ บึงอีเฒ่า   ต.วงัพิกลุ  จ.พิษณุโลก 
 สาํหรับชุมชนเรือนแพจาํนวน 219 แพนั้น  จงัหวดัพิษณุโลกไดมี้คาํสัง่ท่ี 2857/2534 ลงวนัท่ี 
19 กนัยายน พ.ศ. 2534 ไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเคล่ือนยา้ยเรือนแพ  และ
ค ณ ะ 
ทาํงานฯ ไดเ้สนอ 2 แนวทาง คือ 
 1. การแก้ปัญหาระยะยาว   คณะทาํงานฯ ไดท้าํการศึกษาหาพื้นท่ีรองรับการเคล่ือนยา้ยเป็น
ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ริมคลองโคกช้าง   ซ่ึงอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขนาดคลองกวา้ง 200 เมตร  โดยมีขอ้เสนอให้ขดุลอกคลองแลว้นาํดินไปถมพื้นท่ีให้คลองกวา้ง 90 
เมตร ยาว 400 เมตร จะทาํให้มีพื้นท่ีรองรับการเคล่ือนยา้ยประมาณ 27.5 ไร่ ทั้งน้ีมีขั้นตอนการ
ดาํเนินการเคล่ือนยา้ยดงัน้ี 
  1) แต่งตั้งคณะทาํงาน  สาํรวจ  ปักแนว  และวางผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินริมคลอง
โคกชา้ง  โดยจงัหวดัพิษณุโลก 
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  2) จดัทาํแผนโครงการขุดลอกคลองโคกชา้ง  เพื่อนาํดินมาปรับปรุงคนัคลองให้
เป็นพื้นท่ีรองรับการเคล่ือนยา้ย   โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  3) จดัทาํโครงการขออนุมติักระทรวงมหาดไทย  เปล่ียนแปลงลกัษณะการใชท่ี้ดิน
สาธารณประโยชน์  ตามมติคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. 2532 มาเป็นท่ีราษฎรเช่า 
  4) ขอความร่วมมือจากการเคหะแห่งชาติ   เพื่อออกแบบชุมชนพร้อมสนับสนุน
งบประมาณ  ปรับปรุงพื้นท่ีรองรับการเคล่ือนยา้ย  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
  5) ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ  เช่น  กองทพัภาคท่ี 3 กรมประชาสงเคราะห์ 
หน่วยงานเอกชนในการดาํเนินการเคล่ือนยา้ย 
 2. การแก้ไขปัญหาระยะส้ัน    การแกปั้ญหาระยะยาว  จะตอ้งใชเ้วลาท่ียาวนานจึงไดเ้สนอ
แผนการแกไ้ขปัญหาระยะสั้น ควบคู่ไปดว้ย ดงัน้ี 
  1) การควบคุมจาํนวนแพรวมถึงการต่อเติมแพ 
  2) การรักษาความสะอาด 
  3) การแกไ้ขปัญหาการขบัถ่ายของเสีย  โดยจดัทาํสว้มเหลก็เรือนแพ  ขนาด 200 
ลิตร  
                            จดัทาํแพกลาง  รองรับส่ิงปฏิกลู  จาํนวน 3 แพ และจดัหาเรือดูดสว้มพร้อม
อุปกรณ์ยอ่ย 
                            สลายจาํนวน 1 ลาํ 
  4) การแกไ้ขปัญหานํ้าเสียจากแพประกอบกิจการคา้อาหาร 
  

9. ระบบกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
 เมืองพิษณุโลกมีประชากรอยู่หนาแน่นถึง 4,317 คนต่อตารางกิโลเมตร ประกอบกบัการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภครองรับการเจริญเติบโตในฐานะเมืองหลกัของภูมิภาค  ทาํให้มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเป็นจาํนวนมากทั้ งน้ีจากการสํารวจของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา Sinclair Knight & 
Partners and Pal Consultance  มีการท้ิงขยะตลอดปีถึงปีละ 17,900 ตนั  โดยตวัเลขน้ีเป็นการสาํรวจ
เม่ือปี 2532 ปริมาณขยะในแต่ละปีจะแปรผนัตามฤดูกาลซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูท่ีผลไมม้าก 
(มิถุนายน-ตุลาคม) และฤดูผลไมน้้อย (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) มีปริมาณขยะท่ีประชาชนในเขต
เมืองท้ิงเฉล่ีย 1.22 และ 1.02 กิโลกรัมต่อวนั ตามลาํดบั 
 รายงานของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) เพื่อจัดทํา
โครงการเก็บขอ้มูลสนบัสนุนการจดัตั้งโครงการกาํจดัขยะนาํร่อง  มีความสอดคลอ้งกบัรายงานของ
บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา Sinclair Knight & Partners and Pal Consultance (1990) คือ ขยะในเขตเมือง
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พิษณุโลกส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร  ผลไม้และใบไม้   โดยความหนาแน่นของขยะเท่ากับ 295 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ความช้ืนร้อยละ 68 ความร้อนของขยะแห้ง 3,744 แคลลอร่ีต่อกรัม  
ปริมาณเถา้ร้อยละ 32 และปริมาณสารท่ีไหมไ้ฟไดร้้อยละ 93.85 
 สาํหรับแหล่งกาํเนิดขยะท่ีสาํคญัของเมืองพิษณุโลกบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา Sinclair Knight 
& Partners and Pal Consultance (1990) ระบุว่า    ประกอบดว้ย โรงแรมทั้งโรงแรมชั้นหน่ึงและชั้น
สอง   ตลาดจงัหวดัซ่ึงมีอยูจ่าํนวน 5 แห่ง    โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน จาํนวน 5 แห่ง   และ
สถานศึกษา   และการสํารวจของคณะนักวิจยั พบว่า แหล่งกาํเนิดขยะท่ีสําคญันอกจากท่ีกล่าว
มาแลว้   ยงัพบว่ามีห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้อาหาร โรงงานอุตสาหกรรม และหมู่บา้นจดัสรร เป็น
แหล่งกาํเนิดขยะท่ีสําคญั ทั้งน้ีรวมถึงบริเวณท่ีมีการก่อสร้างในเขตเมืองดว้ย    สถาบนัวิจยัสภาวะ
แวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2536) ไดท้าํการคาดการณ์ว่าเมืองพิษณุโลกจะมีปริมาณขยะ
เพิ่มข้ึนจาก 49.04 ตนัต่อปี เป็น 57.88 , 65.80 , 74.55 และ 82.58 ตนัต่อปี ในปี พ.ศ. 2539,2544,2549 
และ 2554 ตามลาํดบั (ซ่ึงตวัเลขน้ีนอ้ยกว่าการสาํรวจของบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา Sinclair Knight & 
Partners and Pal Consultance เลก็นอ้ย) 
 จังหวดัเมืองพิษณุโลกได้วางแผนระบบการเก็บขนขยะไว  ้13 ย่าน  โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการเขา้ถึงของรถเก็บขยะและจาํนวนรถเก็บขนขยะเป็นปัจจยัสาํคญั   ซ่ึงในแต่ละ
ย่านมีแหล่งกาํเนิดขยะแตกต่างกนั ดงัตาราง  ซ่ึงจะพบว่า แหล่งกาํเนิดขยะท่ีสําคญั ประกอบดว้ย 
ร้านอาหาร   อุตสาหกรรม   ตลาดจงัหวดั   โรงพยาบาล   โรงแรม    สถานศึกษา   บา้นจดัสรร    
และสถานีขนส่ง   
 กองอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  สาํนกังานจงัหวดัเมืองพิษณุโลก  ไดจ้ดัทาํแผนการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  จงัหวดัเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2538 เพื่ออาํนวยความสะดวก
และปลอดภัยในด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในเขตเมืองพิษณุโลก 78,825 คน (ขอ้มูล 30 
ธนัวาคม 2553) โดยมีรถเก็บขนขยะจาํนวน 14 คนั สามารถใชก้ารไดจ้าํนวน 11 คนั ดงัตารางท่ี 3.10 
และ 3.11 ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้ว รถเก็บขนขยะจะวิ่งเพื่อเก็บขนขยะ 2 เท่ียว คือ เท่ียวเช้า  ออกเวลา
ประมาณ 04.00-05.00 น. เท่ียวบ่ายออกเวลาประมาณ 15.00-16.00 น. และในเขตชุมชนหนาแน่นจะ
มีรถขนเก็บขยะวิ่งเพิ่มเป็นเท่ียวท่ีสามเวลาประมาณ 18.00-19.00 น. จาํนวน 4 คนั ดงัตารางท่ี 3.11 
ซ่ึงทั้ งหมดสามารถเก็บขนขยะได้เฉล่ียคนัละ 5,963.8 กิโลกรัม  ในสองเท่ียวกลางวนั 6,542.3 
กิโลกรัมในเท่ียวกลางคืน 
 ราวปี พ.ศ. 2514 จงัหวดัเมืองพิษณุโลกไดน้ําขยะไปกาํจดัในบริเวณบา้นดอน ตาํบลวดั
จนัทน์ อาํเภอเมือง  ซ่ึงเป็นท่ีดินของจงัหวดัมีพื้นท่ี 12 ไร่  ห่างจากเมืองไปทางตะวนัตกระยะทาง
ประมาณ 7 กิโลเมตร ดาํเนินการเก็บกาํจดัขยะดว้ยวิธีกองแลว้เผากลางแจง้ ส่วนท่ีเผาไม่หมดก็ทาํ
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การฝังกองไว ้ซ่ึงเป็นผลทาํให้ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากมีกล่ินรบกวน จนกระทัง่ปี 
พ.ศ. 2533 จงัหวดัไดจ้ดัหาพื้นท่ีบริเวณดา้นเหนือของเขาสมอแคลง ตาํบลเขาสมอแคลง อาํเภอวงั
ทอง พื้นท่ี 58 ไร่ อยูห่่างจากเมืองพิษณุโลกไปทางตะวนัออก 16 กิโลเมตร กาํจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ 
ซ่ึงต่อมาเกิดปัญหามลภาวะรบกวนประชาชน  จึงไดปิ้ดการดาํเนินการในบริเวณน้ี 
 เดือนตุลาคม 2534 จงัหวดัเมืองพิษณุโลกไดน้าํขยะไปกาํจดัท่ีบา้นดอน  ตาํบลวดัจนัทน์ 
อาํเภอเมืองอีกคร้ัง โดยดาํเนินการดว้ยวธีิกอง และฝังในท่ีลุ่ม บางส่วนเผา แต่สภาพพื้นท่ีจาํกดัซ่ึงก่อ
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น กล่ิน แมลงวนั และนํ้ าเสีย จงัหวดัจึงนาํขยะไปฝังกลบชัว่คราวบริเวณ
หน้ากองช่างพื้นท่ี 4 ไร่ ซ่ึงตั้งอยู่เหนือเขตจงัหวดัขา้งวดัโพธิญาณ จากนั้นไดรั้บความร่วมมือจาก
เอกชนรับเหมาจา้งในการขดุบ่อพกัขยะซ่ึงมีทั้งฝังกลบและกองเผา  โดยกลบัมาจดัการ ณ บา้นดอน 
ตาํบลวดัจนัทน์ อาํเภอเมืองอีกคร้ัง   แต่อย่างไรก็ตามมาตรการน้ีจะไดใ้ชเ้ป็นการชัว่คราวเท่านั้น 
เพราะจงัหวดัโดยการควบคุมของโครงการเมืองหลกั และกรมโยธาธิการไดด้าํเนินการโครงการ
ระบบกาํจดัขยะท่ีตาํบลบึงกอก อาํเภอบางระกาํ 
 เมืองพิษณุโลกประสบปัญหาการกาํจดัขยะ เน่ืองจากหาสถานท่ีกาํจดัขยะท่ีถาวรยงัไม่ได ้
โครงการเมืองหลกัและสาํนกังานจงัหวดัเมืองพิษณุโลก จึงไดด้าํเนินงานเพื่อจดัทาํแผนการหาท่ี ดิน
ท่ีเหมาะสมจดัสร้างระบบกาํจดัขยะถาวรโดยใชว้ิธีกลบฝังแทนการเทกองแลว้เผาดว้ยงบ ประมาณ 
38 ลา้นบาท จดัซ้ือท่ีดินท่ีตาํบลบึงกอก อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก โดยมีระยะทางห่างจาก
เมืองพิษณุโลกออกไปทางใต  ้30.00 กิโลเมตร ซ่ึงขณะน้ีทางจงัหวดัฯ ได้ดาํเนินการจดัซ้ือท่ีดิน
จาํนวน 180-3-88 ไร่ และกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างโดยใชง้บประมาณปี พ.ศ. 2538 
 สาํหรับการกาํจดัส่ิงปฏิกูลนั้นจงัหวดัเมืองพิษณุโลกจดัการในเชิงเศรษฐกิจทาํให้มีรายได้
จากการจาํหน่ายผลพลอยไดถึ้งปีละ 48,000 บาทส่ิงปฏิกูลจากบา้นเรือนทางจงัหวดัไดใ้ห้สัมปทาน
แก่บริษทัเอกชนในการเหมาดูดแลว้นาํไปใส่บ่อหมกัแบบไม่ใชอ้ากาศเป็นเวลา 28 วนั หลงัจากนั้น 
เปิดลงสู่บ่อตาก ประมาณ 15 วนัแลว้ขดุข้ึนมาตากบนลานตากประมาณ 2-3 วนัจึงทุบยอ่ยแลว้บรรจุ
ชัง่ออกจาํหน่าย ทั้งน้ีมีสถานท่ีกาํจดัส่ิงปฏิกลูท่ีมีผลพลอยไดท้างเศรษฐกิจ จาํนวน 1 แห่ง ตั้งอยูบ่น
ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ห่างจากตวัเมือง 2 กิโลเมตร ดาํเนินการก่อสร้างตั้ งแต่ พ.ศ. 2526 ด้วย
งบประมาณ 975,000 บาทประกอบดว้ย บ่อหมกัขนาด 6x6x0.7 เมตร จาํนวน 28 บ่อ และบ่อตาม
ขนาด 4x12x0.5 เมตร จาํนวน 14 บ่อ  

     ความสําคญัเชิงแหล่งท่องเทีย่ว 
     จงัหวดัพิษณุโลกมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั  โดยการท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีน่าสนใจภายใตก้ารส่งเสริมของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ตลอดจน
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ๆไดแ้ก่ 
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  - แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา นํ้ าตก แม่นํ้ า/แก่ง ภูมิประเทศเฉพาะ 
รูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา นํ้ าพุร้อน บ่อนํ้ าร้อนธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าไม ้
และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า อ่าง/เข่ือนเก็บกกันํ้ าขนาดใหญ่ และอ่ืนๆ ขณะเดียวกนัแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติบางแห่งก็เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และแหล่งท่องเท่ียวศิลปะและ
วฒันธรรม เช่น อุทยานแห่งขาติบางแห่งเป็นแหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ แหล่งโบราณคดีสมัย
ประวติัศาสตร์ ตาํนานทอ้งถ่ิน 
  - แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยาน
ประวติัศาสตร์ รวมไปถึงโบราณสถานท่ีสาํคญัต่างๆ 

- แหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ประกอบดว้ย
ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน ชนเผ่าต่างๆ งานประเพณี วฒันธรรมบางอย่างท่ียงัคงมีอยู ่
เช่น การแต่งการ การบริโภค วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ การปลูกสร้างบา้นเรือน งานผลิตภณัฑ์
พื้นเมืองและอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีงานประเพณี ตลาดนดัในชนบท ศูนยว์ิจยัทดลอง สถานท่ีพกัผอ่น 
รีสอร์ท ไร่นา เหมืองแร่ ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีบางประเภทจดัตามฤดูกาล บางประเพณีของ
ทอ้งถ่ิน 
 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน   ได้แก่   วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 
วรมหาวิหาร   วดัจุฬามณี    วดันางพญา   ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เนินอะแซหวุ่นก้ี   
พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น จ.ส.อ. ดร.ทวี   บูรณะเขตต ์   
 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ   ไดแ้ก่   สวนรุกขชาติสกุโณทยาน   หรือนํ้ าตกวงันกแอ่น   
นํ้าตกแก่งซอง   นํ้าตกปอย   นํ้าตกแก่งโสภา   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว   อุทยานแห่งชาติสองแคว   
ถํ้าผาท่าพล   ถํ้าลอด   ถํ้าเรือ   บึงราชนก   เข่ือนนเรศวร 
 นอกจากน้ีจงัหวดัพิษณุโลก ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการท่องเท่ียวของจงัหวดัพิษณุโลก   
เป็นประจาํทุกปีเพื่อใหมี้การกระจายรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน   ไดแ้ก่ 
 1.   งานแข่งขนัเรือยาวประเพณีชิงถว้ยพระราชทาน 
 2.   งานประเพณีลอยกระทง 
 3.   งานมหกรรมอาหารและของท่ีระลึกจงัหวดัพิษณุโลก 

4.   ประเพณีสงกรานต ์ มหกรรมอาหารและของท่ีระลึก 
ปัจจัยพืน้ฐานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 การคมนาคมและขนส่ง 
 จงัหวดัพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางดา้นคมนาคมภาคเหนือตอนล่าง  โดยมีเส้นทางติดต่อกบั
จงัหวดัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก 4 เสน้ทาง คือ 
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 1.   ทางรถไฟ   มีขบวนรถโดยสารผ่าน ข้ึน-ล่อง จากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่  และเชียงใหม่-
กรุงเทพฯ 
 2.   ทางรถยนต์   มีทางหลวงแผ่นดิน  ทางหลวงจังหวัด และถนนสายต่าง ๆ ช่วยให้
ประชาชนสามารถเดินทางภายในอาํเภอ และระหวา่งจงัหวดัไดส้ะดวก 
 3.   ทางอากาศ   มีท่าอากาศยานพาณิชย ์1 แห่ง มีเสน้ทางติดต่อกบั กรุงเทพมหานคร    
 4.   ทางนํ้า   ใชไ้ด ้2 สาย คือ แม่นํ้าน่าน และแม่นํ้ายม   แต่ใชไ้ดเ้ฉพาะหนา้นํ้า เท่านั้น 
 

 ปัจจัยพืน้ฐานด้านการท่องเทีย่ว 
 1. จาํนวนนกัท่องเท่ียว 
  จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัท่ีทาํการศึกษาปีพ.ศ. 2550-
2553 มีความผนัผวน  อนัเป็นผลสืบเน่ืองมากจากปัญหาโรคซาร์  ไขห้วดันก และหวดั2009  ส่งผล
ใหจ้าํนวนผูม้าเยีย่มเยอืนจากเดิมในจงัหวดัในจงัหวดัสาํคญัเช่น สุโขทยัโยรวมลดลง  ขณะท่ีจงัหวดั
พิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางการคมนามคมและการขนสงมีปริมาณผูม้าเยีย่มเยอืนในระดบัเดิม ในขณะท่ี
จงัหวดักาํแพงเพชรซ่ึงในอดีตมีผูม้าเยี่ยมเยือนจาํนวนไม่มากนักได้มีผูม้าเยี่ยมเยือนเพิ่มข้ึน อนั
เน่ืองมาจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ตลอดจนการสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  ตลอดจนการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้จงัหวดักาํแพงเพชรมี
จาํนวนผูม้าเยีย่มเยอืนมากข้ึน 
 

2. สถานการณ์การท่องเท่ียว 
 สถานการณ์การท่องเท่ียวของพื้นท่ีกรณีศึกษา ในระหว่างปี พ.ศ. 2445-2552 

อาจจะสรุปรวมโดยแบ่งออกเป็นผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทยและผูเ้ยีย่มเยอืนชาวต่างประเทศ ดงัน้ี 
 2.1 ผูม้าเยีย่มเยอืนท่ีเป็นชาวไทย 
  - ภูมิลาํเนาของผูม้าเยี่ยมเยือน จากสถิติการท่องเท่ียวพื้นท่ีศึกษา พบว่า 

ภูมิลาํเนาของผูม้าเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เดินทางมาจากภาคเหนือ รองลงมาไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 
และภาคกลาง  
   - คุณลกัษณะของผูเ้ยี่ยมเยือน (เพศ อาย ุอาชีพและรายได)้  ผูม้าเยีย่มเยือน
ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 15-24 ปี จากสถิติพบว่า กลุ่มอายุระหว่าง 25-34 ปี เป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด ส่วน
อาชีพของผูม้าเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่พบว่าเป็นพนักงานหรือลูกจา้และมีรายไดน้้อยกว่า 10,000 บาท 
รองลงมาคือผูท่ี้เป็นนกัเรียน นกัศึกษา ขา้ราชการหรือผูท้าํรัฐวิสาหกิจ ส่วนรายไดข้องผูม้าเยีย่มเยอืน 
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โดยสรุปคือ ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง นอ้ยกวา่10,000 – 17,499 บาท ซ่ึงไดว้า่เป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด 
ประมาณ 70 % ของผูม้าท่องเท่ียวทั้งหมด 
   - วตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียว  ผูม้าเยีย่มเยอืนส่วนใหญ่เดินทาง
มาเพ่ือท่องเท่ียวหรือพกัผอ่น รองลงมาคือมาทาํธุระอ่ืนๆและทาํธุรกิจตามลาํดบั 
   - พาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง  ส่วนใหญ่ เดินทางมาโดยรถส่วนตัว 
รองลงมาคือเดินทางโดยรถโดยสาร   และลาํดบัสุดทา้ยคือเดินทางโดยรถไฟ 
   - คุณลกัษณะของการเดินทางท่องเท่ียว (จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาในรอบ 1 
ปี, จาํนวนผูร่้วมเดินทาง, จาํนวนจงัหวดัในรอบการเดินทาง)  ผูม้าเยีย่มเยอืนส่วนใหญ่เพิ่งเดินทางมา
ท่องเท่ียวคร้ังแรก รองลงมาคือมาคร้ังท่ีสอง และสามตามลาํดบั ส่วนอนัดบัท่ีส่ี คือมาเท่ียวคร้ังท่ี
มากกว่าคร้ังท่ี 5  ส่วนใหญ่ผูม้าเยี่ยมเยอืนจะนิยมเดินทางมาพร้อมกนั 2 คน รองลงมาคือเดินทางมา
พร้อมกนัมากกว่า 5 คน และในอนัดบัท่ีสามและส่ีท่ีคอนขา้งใกลเ้คียงกนัคือ นิยมเดินทางมาเพียง
ลาํพงัและเดินทางมาพร้อมกนั 3 คน และท่ีเหมือนกนัทุกจงัหวดัคือ ผูม้าเยีย่มเยอืนนิยมท่องเท่ียวใน
จงัหวดันั้นๆ เพียงจงัหวดัเดียวมากท่ีสุด รองลงมาคือเท่ียว2 และ 3 จงัหวดัตามลาํดบั 
   - ท่ีพกั  จงัหวดัพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2545 นักท่องเท่ียวนิยามพกัคา้งคืนท่ี
โรงแรมมากท่ีสุด รองมาคือพกับา้นญาติ ส่วนปี พ.ศ. 2551- 2553 นกัท่องเท่ียวนิยมพกัท่ีอุทยานมาก
ท่ีสุด รองมาคือพกัท่ีโรงแรม 
   - แหล่งท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียว ผูม้าเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่ท่องเท่ียวสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเป็นอนัดบัตน้ๆ ในจงัหวดัพิษณุโลก นิยมเท่ียวท่ี วดัพระ
ศรีมหาธาตุและพิพิธภณัฑม์ากท่ีสุด รองมาคือ นํ้าตกต่างๆ 
 
  2.2 ผูม้าเยีย่มเยอืนท่ีเป็นชาวต่างประเทศ 
   - ภูมิลาํเนาของผูม้าเยี่ยมเยือน  จากสถิติการท่องเท่ียวพื้นท่ีศึกษา พบว่า 
ภูมิลาํเนาของผูม้าเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เดินทางมาจากยุโรป รองลงมาคือเอเชีย และอเมริกา 
ตามลาํดบั  
   - คุณลกัษณะของผูม้าเยี่ยมเยือน(เพศ อายุ อาชีพและรายได้)  ผูม้าเยี่ยม
เยือนเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยผูม้าเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 25-354 ปี รองลงมาคือ 
กลุ่มอายุระหว่าง 35-44 ปี ส่วนอาชีพของผูม้าเยี่ยมเยือน  ส่วนใหญ่พบว่าเป็นพนักงานหรือลูกจา้ง 
รองลงมาคือผูท่ี้ประกอบธุรกิจส่วนตวั ส่วนรายไดข้องผูม้าเยีย่มเยอืนโดยสรุปคือ ส่วนใหญ่มีรายได้
มากกวา่ 80,000 บาท รองลงมาคือ มีรายได ้50,000-64,999 บาท 
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   - วตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียว ผูม้าเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่เดินทาง
มาเพ่ือท่องเท่ียวหรือพกัผอ่น กวา่ร้อยละ 90 รองลงมาคือมาทาํธุระอ่ืนๆ และทาํธุรกิจตามลาํดบั 
   - พาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถส่วนตวั ซ่ึงมี
ประมาณ 60%  รองลงมาคือเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงมีประมาณ 17 %  และเดินทางโดยเคร่ืองบินเป็น
อนัดบัสาม 
   - คุณลกัษณะของการเดินทางท่องเท่ียว (จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาในรอบ 1 
ปี, จาํนวนผูร่้วมเดินทาง, จาํนวนจงัหวดัในรอบการเดินทาง)  ผูม้าเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่เพิ่งเดินทาง
คร้ังแรก รองลงมาคือเดินทางมาเพียงลาํพงั และอนัดบัสามเดินทางมาพร้อมกนัมากกวา่ 5 คน  
   - ท่ีพกั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมพกัโรงแรม รองลงมานิยมพกับา้นเพื่อน
หรือบา้นญาติ 
   - แหล่งท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียว ผูม้าเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่นิยมท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเป็นอนัดบัตน้ๆ คือ วดัพระศรีมหาธาตุ และนํ้าตก 
   2.4 ส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียว  
   ส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียวในพื้นท่ีศึกษาปริมาณไม่มาก 
ความพร้อมหรือความสามารถในการรองรับส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูใ่นจงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มเยอืนมากท่ีสุดและเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว กรณีเช่น 

- สถานท่ีพักแรม ในพื้นท่ีศึกษามีสถานท่ีพักค้างหลากหลายประเภท 
ไดแ้ก่ โรงแรมเกสท์เฮา้ส์ บงักะโล รีสอร์ท โมเต็ลและอ่ืนๆ พื้นท่ีศึกษามีท่ีพกัแรมประเภทต่างๆ 
รวม 63 แห่ง และมีท่ีพกัจาํนวน 3,930 หอ้ง  

- ร้านคา้ / ร้านอาหาร  ในพื้นท่ีศึกษาเป็นภาคท่ีมีอาหารทอ้งถ่ินเป็นท่ี 
รู้จกัในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประเทศพื้นบา้นใกลเ้คียง เล่น ผกับุง้ลอยฟ้า  
    - สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก พื้นท่ีศึกษามีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม การทาํสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีศึกษามีความหลากหลายโดยเฉพาะงาน
หัตถกรรมพื้นบา้นท่ีหลายทอ้งถ่ินและสืบสานกนัมานาน ไดแ้ก่ กลว้ยตากบางกระทุ่ม แหนมและ
หมูยอสุพตัราหม่ีซัว่ 
 ความสําคญัเชิงศิลปวฒันธรรม      

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ในเร่ืองสิทธิชุมชน มาตรา 66 
บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่มมีสิทธ์ิอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
จารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมีสวนร่วมในการ
จดัการการบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จาการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความ
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หลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั และในเร่ืองหนา้ท่ีของชน
ชาวไทย ในมาตรา 73 บุคคลมีหนา้ท่ีรับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษา
อบรม พิทกัษ ์ปกป้อง และสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั  กอรปกบัมาตราท่ี 80 รัฐตอ้ง
ดาํเนินการตามแนวนโยบายสงัคม การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม (6) ส่งเสริมและ
สนบัสนุนความรู้รักสามคัคี และการเยนรู้ ปลูกจิตสาํนึก และเผยแร่ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

จากรัฐธรรมนูญน้ีเองท่ีเป็นคาํตอบให้เราทุกคนท่ีเป็นคนไทย มีสิทธิในเร่ืองการอนุรักษ์
หรือฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและ
ในขณะเดียวกนัคนไทยทุกคนยงัมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัในเร่ืองของการสืบสานศิลปวฒันธรรมของ
ชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การท่ีเราจะอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูหรือสืบสานนั้น เราจะตอ้งมาทาํความรู้จกั
กบัคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวฒันธรรมก่อนเช่นคาํว่า จารีตประเพณี คาํว่า “จารีต” หมายถึง อย่างเคย 
ตามเคย อยา่งท่ีเคยถือมา เคยทาํมา ธรรมเนียมประเพณี พจนานุกรม ( 2541: 77 ) ประเพณี หมายถึง 
แบบความเช่ือความคิด การกระทาํ ค่านิยม ทศันติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบแบบแผน และวิธีการ
กระทาํส่ิงต่างๆ ตลอดถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆท่ีกระทาํกนัมาแต่อดีตลกัษณะสาํคญั
ของประเพณีคือ เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัเช่ือถือมานานจนกลายเป็นแบบอยา่งความคิดหรือการกระทาํท่ีได้
สืบต่อกันมาและยงัมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบนั สุพตัรา สุภาพ ( 2525 : 136 ) หรือประเพณีคือความ
ประพฤติของคนส่วนรวมท่ีนบัถือกนัเป็นธรรมเนียมหรือเป็นระเบียบแบบแผนและสืบต่อกนัมาจน
เป็นพิมพเ์ดียวกนั เสฐียรโกเศศ ( 2500 ) ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง ความเช่ือถือในเร่ือง
ธรรมเนียมประเพณี นิทานปรําปรา สุภาษิตต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลใหบุ้คคลปฏิบติัอยูใ่นสงัคม ปทานุกรม 
ฉบบัหลวง. (2524 : 365) เม่ือนาํคาํสองคาํมารวมกนัไดค้าํว่า จารีตประเพณี หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นองค์
ความรู้ทั้ งหลายของมนุษยท่ี์ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแนวทางในการปฎิบัติของคนในสังคม
ปัจจุบนั สาํหรับจงัหวดัพิษณุโลกมีแหล่งศิลปวฒันธรรม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มพื้นท่ี ดงัน้ี 

พืน้ทีห่ลกั  ท่ีมีระดบัมาตรฐานของแหล่งศิลปวฒันธรรมตั้งแต่ดีเยีย่มและดีมาก  คือ วดัพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วดัใหญ่) 

พืน้ทีร่อง  มีระดบัมาตราของแหล่งศิลปวฒันธรรมระดบัดีจาํนวน 9 แห่ง คือ 
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ตาราง 12  แสดงแหล่งศิลปวฒันธรรมระดับด ี

ลาํดับ ช่ือสถานที ่/ งานเทศกาล อาํเภอ 
1 แหล่งโบราณคดี(เขตหา้มล่าสตัวป่์าถํ้าผาท่าพล) เนินมะปราง 
2 พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นจ่าทวี เมือง 
3 วดัราชบูรณะ เมือง 
4 ศาลสมเดจ็พระนเรศวร เมือง 
5 ศูนยว์ฒันธรรมไทยสายใยชุมชนตาํบลท่าทอง เมือง 
6 ศูนยว์ฒันธรรมไทยสายใยชุมชนตาํบลจอมทอง เมือง 
7 ศูน ย์ว ัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ชุมชนวัดจันท ร์

ตะวนัออก 
เมือง 

8 วดัราษฎร์ศรัทธาธรรม(วดัราษฎร์ศรัทธาราม) บางกระทุ่ม 
9 วดัราชคีรีหิรัญยาราม(วดัเจา้แม่กวนอิมหยกขาว) วงัทอง 
10 วดัวงัทองวนาราม วงัทอง 
11 วดัเสนาสน์ วดัโบสถ ์

 พืน้ทีเ่สริม  มีระดบัมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวตั้งแต่ระดบัปานกลางและตํ่า 
 
ตาราง 13  แสดงระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเทีย่วตั้งแต่ระดับปานกลางและตํ่า 

ลาํดับ ช่ือสถานที ่ อาํเภอ 
1 พิพิธภณัฑผ์า้มหาวิทยาลยันเรศวร เมือง 
2 วดัจุฬามณี เมือง 
3 วดันางพญา เมือง 
4 พระบรมราชานุสาวรียเ์จา้พระยาจกัรี เมือง 
5 เสาหลกัเมืองพิษณุโลก เมือง 
6 วดัตาปะขาวหาย เมือง 
7 วดัอรัญญิก เมือง 
8 วดัโพธิญาณ เมือง 
9 แหล่งโบราณคดีอุทยานแห่งชาตินํ้าตกชาติตระการ ชาติตระการ 
10 วดัป่าแดง ชาติตระการ 
11 วดัโคกผกัหวาน ชาติตระการ 
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ตาราง 13  (ต่อ) 

ลาํดับ ช่ือสถานที ่ อาํเภอ 
12 วดักลาง นครไทย 
13 เขาชา้งลว้ง(งานประเพณีปักธงชยั) นครไทย 
14 วดัหวัร้อง นครไทย 
15 บ่อเกลือพนัปี นครไทย 
16 วดัหนา้พระธาตุ นครไทย 
17 วดัโคกสลุด บางกระทุ่ม 
18 วดัสามเรือน บางกระทุ่ม 
19 วดับางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 
20 วดัหว้ยแกว้ บางกระทุ่ม 
21 วดัไผข่อนํ้า พรหมพิราม 
22 วดัเขาสมอแครง วงัทอง 
23 พิพิธภณัฑช์าวเขา(มง้)หมู่บา้นหว้ยนํ้าไทร นครไทย 
24 วดัเจดียย์อดทอง เมือง 

 
แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาเมือง 
 ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมากระแสโลกได้หันเหจากแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจมาสู่การพัฒนาอย่างย ั้ งยืน  (Sustainable Development) ซ่ึงค ํานึงถึงความสําคัญของ
ส่ิงแวดลอ้มและความสมดุลของระบบนิเวศ   ขณะเดียวกันก็มีการเรียกร้องให้สนใจความเป็น
ท้องถ่ิน (Localization) ท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์และการให้อาํนาจแก่ประชาชน  (People 
Empowerment) หรือการสร้างประชาสังคม (Civil Society) และได้ปรากฏแนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาเมือง ดังเช่น  แนวทาง  “Livable Cities” ของธนาคารโลก  “Sustainable Cities” ภายใต้
แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ของสหประชาชาติ   รวมทั้งเมืองสวยงาม “Healthy Cities” ของ
องคก์ารอนามยัโลก แนวคิดเร่ืองเมืองสวยงามนั้น สาํนักงานองคก์ารอนามยัโลกภาคพื้นยุโรป ได้
เร่ิมประกาศใชใ้นลกัษณะโครงการพฒันาเมือง 11 เมืองในทวีปยโุรปเม่ือปี พ.ศ. 2529   (ค.ศ. 1986) 
แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัสุขภาพดีถว้นหน้า (Health For All) และยุทธวิธีการส่งเสริมสุขภาพ   
ตามการประกาศกฎบตัรออตตาวา (Ottawa Charter) ไดถู้กนาํมาเป็นกรอบแนวคิดในโครงการเมือง
สวยงามขององคก์ารอนามยัโลก   นอกจากน้ีแนวคิดเร่ืองเมืองสวยงามยงัอยูใ่นครรลองเดียวกบัการ
เคล่ือนตวัคร้ังสาํคญัของนานาชาติในเร่ืองการดูแลอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพส่ิงแวดลอ้มโลกอีกดว้ย 
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 สําหรับประเทศไทย   แนวคิดการพฒันาเมืองสวยงาม   ไดรั้บการเร่ิมตน้โดยกรมอนามยั
กระทรวงสาธารณะสุข ในปี พ.ศ. 2537 จากการรับแนวคิด Healthy Cities ขององคก์ารอนามยัโลก
และแนวคิดการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนมาปรับใช้กับพื้นท่ีนําร่องของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  จนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และขยายการดาํเนินงานเมืองสวยงามในหลายพ้ืนท่ี และก่อให้เกิดกระแสความ
ตอ้งการแนวทางการพฒันาเมืองและชุมชนใหน่้าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืในสงัคม กระทัง่ไดรั้บการผลกัดนัให้
เป็นนโยบายสําคญัท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-
2549) โดยมีเป้าหมายท่ีมุ่งส่งเสริมความเขม้แข่งของชุมชน และพฒันาเมืองสวยงาม ชุมชนน่าอยู่
ตามศกัยภาพความพร้อมดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม 
 สาํหรับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีวสิยัทศัน์
การพฒันาประเทศไปสู่ “สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรมนาํความรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข่ง สงัคมสนัติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ 
เสถียรภาพ และคุณธรรม ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยนื อยูภ่ายใตร้ะบบ
บริหารจดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดาํรงไวซ่ึ้งระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข  และอยูใ่นประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี” 
              1.  เมืองสวยงาม เมืองน่าอยู่ การพฒันาทีย่ัง่ยนืและเมืองยัง่ยนื 
 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดใ้หค้วามหมายของเมืองสวยงาม   ว่าเป็นกระบวนการ ไม่ใช่
ผลลพัธ์   เมืองสวยงามไม่ไดมุ่้งความสาํเร็จไปท่ีสถานะทางสุขภาพเท่านั้น   แต่เป็นเมืองท่ีมีสาํนึก
และมีความพยายามในการปรับปรุงสุขภาพให้ดีข้ึน   ดงันั้นเมืองทุกเมืองสามารถเป็นเมืองสวยงาม
ไดโ้ดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงสถานะทางสุขภาพ   เพียงแต่ให้มีการกาํหนดพนัธะสัญญาในเร่ืองสุขภาพ  มี
กระบวนการและมีโครงสร้างการดําเนินการไปสู่ความสําเร็จ   เมืองสวยงามเป็นเมืองท่ีมีการ
สร้างสรรคแ์ละปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและทางสังคมอยา่งต่อเน่ือง   มีการขยายการใช้
ทรัพยากรในชุมชน โดยคนในชุมชนสามารถให้การช่วยเหล่ือซ่ึงกนัและกนัในการดาํเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชีวิต   และมีการพฒันาศกัยภาพของคนอยา่งสูดสุด 
 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามกรอบแนวคิด
และนโยบายการพฒันาเมืองสวยงาม   ชุมชนน่าอยู่   ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี9 (พ.ศ. 2545-2549) “เมืองสวยงาม  ชุมชนน่าอยู่ เป็นกระบวนการพฒันาท่ีเป็นองคร์วม ยึด
คนเป็นศูนยก์ลาง อาศยัความเขม้แข่งของชุมชนเป็นรากฐานการพฒันา มุ่งให้เกิดความสงบ สะดวก 
สะอาด  ปลอดภัย มีระเบียบวินัย   มีเศรษฐกิจรากฐานท่ีเข้มแข่ง   มีระบบบริหารจัดการท่ีดี  
ประชาชนมีคุณภาพ  ชีวิตดี  วิถีชีวิตดี  มีความสุขและท่ีสําคญัการทาํเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ตอ้ง
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อาศยัพลงัการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแทจ้ริง ต่อเน่ือง   ซ่ึงจะนําไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  
และความอยูดี่มีสุขของคนไทย 
 ในปี ค.ศ. 1987 มีการประชุม The World Commission on Environment and Development 
(WCED) และมีรายงานช่ือว่า Our Common Future ใหค้าํนิยามของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืว่า“การพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) คือ การพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนในปัจจุบนัโดย
ไม่ลดทอนความสามารถของอนุชนรุ่นหลงัในการท่ีจะสนองความตอ้งการของพวกเขา”  ในระหวา่ง
ประชุมเพื่อเตรียมการจดัประชุมใหญ่เร่ือง URBAN 21 ในกรุงเบอร์ลินสหพนัธรัฐเยอรมนั ในเดือน
กรกฎาคม 2000 ได้มีการให้ค ําจํากัดความของการพัฒนาเมืองอย่างย ัง่ยืน  (Sustainable Uban 
Development) ว่า “การทาํให้คุณภาพชีวิตในเมืองดีข้ึน ซ่ึงรวมทั้งระบบนิเวศวฒันธรรมการเมือง   
สถาบนัสงัคมและเศรษฐกิจ   โดยไม่ก่อใหเ้กิดอุปสรรคต่ออนุชนในอนาคต อุปสรรคเป็นผลเกิดจาก
การทาํใหต้น้ทุนทางธรรมชาติร่อยหรอ หรือเกินหน้ีทอ้งถ่ิน จุดประสงคข์องเราคือ หลกัการของการ
เล่ือนไหล (The Flow Principle) ซ่ึงตั้งอยูบ่นความสมดุลระหวา่งวสัดุ และพลงังาน  ตลอดจนรายรับ
รายจ่ายของงบประมาณจะมีบทบาทสาํคญัในการตดัสินใจในอนาคตต่อการพฒันาในพื้นท่ีเมือง 
 แนวคิดเมืองย ัง่ยืนมีความหมายกวา้งกว่าเมืองสวยงาม   เพราะเมืองๆ หน่ึงจะยัง่ยืนไม่ไดมี้
ความน่าอยู่   มีระบบสาธารณะสุขขั้นมูลฐานไม่ดี   รกรุงรังหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได ้  
ขณะเดียวกนั หากเมืองสวยงามอยา่งเดียวแต่ประชาชนทุกกลุ่มไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตวัเอง
หรือมีทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต   ก็จะไม่มีใครอยากอยู่อาศยัในเมืองนั้น   หากเมืองนั้น
เศรษฐกิจไม่ดี   บา้นเรือนสวยงาม   แต่เตม็ไปดว้ยโจรผูร้้ายและใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่ มเฟือย
เมืองกไ็ม่มีความยัง่ยนื 
                 1.1  คุณลกัษณะของเมืองสวยงาม 
           โครงการเมืองสวยงามของสาํนกังานองคก์ารอนามยัโลกภาคพื้นยโุรปไดก้าํหนด
คุณลกัษณะของการเป็นเมืองสวยงาม ไว ้  11  ประการดงัน้ี 
          1.   การมีส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ   รวมถึงท่ีอยูอ่าศยั   สะอาดและปลอดภยั 
           2.   ระบบนิเวศ (ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม) มีความสมดุล  และมี
การพฒันาทีย ัง่ยนื 
           3.  ชุมชนเขม้แข่ง   มีการเก้ือหนุนกนั   ไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั 
           4.   ประชาชนมีส่วนร่วมในระดบัสูงในการกาํหนด   ควบคุม   และตดัสินใจในเร่ือง
ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต   สุขภาพ   และความผาสุกของประชาชน 
           5.   ประชาชนทุกคนในชุมชนเมืองไดรั้บการตอบสนองปัจจยัพื้นฐานของชีวติ   
ไดแ้ก่  อาหาร   นํ้า   ท่ีอยูอ่าศยั   ความปลอดภยั   การมีรายได ้  และมีงานทาํ 
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           6.   ประชาชนสามารถเขา้ถึงประสบการณ์และทรัพยากรท่ีหลากหลาย   ดว้ยการมี
ปฏิสมัพนัธ์   ประสานงาน   การติดต่อส่ือสารกนัอยา่งกวา้งขวาง 
          7.   เป็นเมืองท่ีมีระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย   มีชีวิตชีวา   และมีนวตักรรมอยูเ่สมอ 
          8.   ส่งเสริมใหมี้การเช่ือมโยงคุณค่าของมรดกทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม   วถีิการ
ดาํรงชีวิตของบุคคลและกลุ่มคน 
          9.   มีการกาํหนดรูปแบบการพฒันาท่ีกลมกลืนกบัวิถีชีวิตของชุมชน   และมีการ
กาํหนด คุณลกัษณะของเมืองไวล่้วงหนา้ 
         10.  ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุข   และการรักษาพยาบาลท่ี
เหมาะสมและไดผ้ลสูงสุด 
         11.  ประชาชนมีสภาวะสุขภาพในระดบัดี   มีอตัราการเจบ็ป่วยในระดบัตํ่า 
                1.2  ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จของโครงการเมืองสวยงาม 
          การดาํเนินงานเมืองสวยงามให้สาํเร็จนั้น ข้ึนอยูก่บัอิทธิพลต่าง ๆ มากมายแต่เมืองใด
จะดาํเนินโครงการดงักล่าวใหป้ระสบผลสาํเร็จนั้นจะตอ้งมีปัจจยัสนบัสนุนดงัต่อไปน้ี 
          1) ความมุ่งมั่นและสัญญาทางสุขภาพ  (Commitment to Health) ผู ้บริหารและผู ้
กาํหนดนโยบายจะตอ้งมีความมุ่งมัน่และสัญญาใหก้บัประชาชนท่ีจะดาํเนินการพฒันาและกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้มกบัสุขภาพ 
           2) การตัดสินใจทางการเมืองร่วมกัน  (Political Decision Making) การตัดสินใจ
ร่วมกนัทางการเมืองเป็นหลกัประกนัท่ีจะทาํใหก้ารวางแผนและการดาํเนินงานมีความสอดคลอ้งกนั   
ในการดาํเนินงานระดบัจงัหวดัผูว้่าราชการจงัหวดั   นายกเทศมนตรี   จะตอ้งมีการตดัสินใจทาง
การเมืองร่วมกนัในการดาํเนินงานโครงการเมืองสวยงาม 
           3) การสร้างกลไกการประสานงานและการทาํงานร่วมกัน (Intersectional Action) 
ผลสําเร็จของโครงการท่ีสําคญัอยู่กับการทาํงานร่วมกันของภาครัฐ   เอกชน   ตลอดจนองค์กร
วิชาชีพต่าง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ เขา้มาร่วมดาํเนินงานตั้งแต่การระบุปัญหา   กาํหนดแนวทางในการ
แกปั้ญหา   และการดาํเนินงาน 
           4) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) การมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นอิทธิพลท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินงานและต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
           5) นวตักรรม (Innovation) การดาํเนินงานควรเปิดโอกาสให้มีการทดลองแนวคิด
ใหม่ๆ ในการปฏิบติังานท่ีจะทาํใหเ้กิดการพฒันาไปในแนวทางท่ีดีกวา่ 
            6)  การมีนโยบายของรัฐในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพท่ีชัดเจนในทุกหน่วยงานทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน (Healthy Public Policy) คาํว่า Healthy Public Policy มิได้หมายถึงนโยบายท่ี
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เก่ียวกบักระทรวงสาธารณสุขหรือองคก์รท่ีเก่ียวกบัสุขภาพเท่านั้น   แต่หมายถึงนโยบายท่ีชดัเจน
ของหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ และนโยบายเหล่านั้นส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพดีทั้งตวับุคคล
และสงัคม 
                     1.3  ตัวช้ีวดัเมืองสวยงาม 
                จากรายงานสถานการณ์เมืองสวยงาม ประจาํปี 2547 ของมูลนิธิพฒันาไทร่วมกบั
สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันาไดป้ระมวล-วิเคราะห์ผลเพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์
เมืองสวยงาม  โดยอาศยัตวัช้ีวดัความน่าอยู ่5 มิติ ไดแ้ก่ 
                1) มิติเมืองปลอดภัย   หมายถึงเมืองท่ีประชากรผูอ้าศัยมีความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมและภยัพิบติัต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและนํ้ ามือมนุษย ์  แบ่งเป็นประเดน็ยอ่ยไดแ้ก่  
ภยัอาชญากรรม   ยาเสพติด   ภยัจากอุบติัเหตุจราจร   สาธารณภยั 
                 2) มิติเมืองสะอาด   หมายถึงเมืองท่ีมีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
เอ้ือต่อการอยูอ่าศยั การดาํรงชีวิตท่ีดีต่อประชาชน แบ่งเป็น 5 ประเด็นไดแ้ก่ ขยะ ส่ิงปฏิกลู   อากาศ   
นํ้า   และมลทศัน์  
                 3) มิติเมืองคุณภาพชีวิต   หมายถึงเมืองท่ีมีภาวะแวดลอ้มซ่ึงเอ้ือให้ประชากรผูอ้ยู่
อาศยัมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา   กล่าวคืออยูใ่นสภาพแวดลอ้ม และสงัคม
ท่ีดีมีส่ิงจาํเป็นและอาํนวยความสะดวกแก่การดาํรงชีวิตอย่างเพียงพอแบ่งเป็น 3 ประเด็นได้แก่   
สุขภาพ   การศึกษา   และเศรษฐกิจพอเพียง 
                 4) มิติเมืองธรรมาภิบาล   หมายถึงเมืองท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี   โดยทุกภาค
ส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ   ภาคธุรกิจเอกชน   ภาคปัจเจกชนและครอบครัว   และภาคประชาสังคม   
เขา้มาเป็นส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม   ร่วมกันขบัเคล่ือน
นโยบายสาธารณะแบ่งเป็น 5 ประเด็น ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม   หลกัคุณธรรม   หลกัความโปร่งใส   
หลกัการมีส่วนร่วมและความเขม้แขง็ของภาคสงัคมหลกัสาํนึกรับผดิชอบต่อสงัคม 
                5) มิติเมืองศิลปวฒันธรรม   หมายถึงเมืองท่ีมีขนบธรรมเนียม   ประเพณี   วิถีชีวิต   
ศิลปกรรม   และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ได้แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 
ประวติัศาสตร์ของเมือง   ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปกรรม   และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
                จะเห็นไดว้่าปัจจยัต่าง ๆ ท่ีสามารถช้ีวดัความยัง่ยืนของเมืองนั้นมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนัไม่สามารถพิจารณาแยกส่วนได ้ประเด็นทางเศรษฐกิจสัมพนัธ์กบัความน่าอยูข่องเมือง
และความน่าอยูข่องเมืองสัมพนัธ์กบัสภาวะแวดลอ้ม   ศิลปวฒันธรรม   สภาวะแวดลอ้มสมัพนัธ์กบั
ความสามารถในการรองรับไดข้องธรรมชาติและเมืองท่ีจะมีการบริหารจดัการท่ีดีตอ้งมีธรรมาภิบาล 
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เม่ือเมืองมีธรรมาภิบาลจึงจะนาํไปสู่ความน่าอยู ่น่าลงทุนและเศรษฐกิจท่ีดี   ซ่ึงในท่ีสุดทาํให้เมือง
นั้นเป็นเมืองท่ีย ัง่ยนื 
                    2.  เมืองน่าอยู่ 

           ปัจจุบนั สภาพปัญหาความอ่อนแอของระบบนิเวศของเมืองต่างๆ ในประเทศไทยซ่ึง
เป็นผลพวงด้านหน่ึงจากการเติบโตของเมืองท่ีไร้ระเบียบ และอีกด้านหน่ึงเกิดจากการพฒันา
เศรษฐกิจในอดีต ท่ีนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดหาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ใน
กระบวนการผลิตและรูปแบบของการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม ทาํให้ทรัพยากรอนัจาํกดัของประเทศ
และส่ิงแวดลอ้ม ถูกใชส้อยและทาํลายเส่ือมสภาพทั้งปริมาณและคุณภาพจนเกือบหมดศกัยภาพและ
ยากท่ีจะฟ้ืนฟข้ึูนมาใหม่ 

         ในศตวรรษท่ี 21 ประเทศไทย (เช่นเดียวกบัหลายๆประเทศ) เร่ิมให้ความสําคญักบั
แนวทางการพฒันาเมืองแนวใหม่ คือการพฒันาเมืองใหม่ให้น่าอยูอ่ยา่งยงัยืน อนัเป็นแนวนโยบาย
เชิงยทุธศาสตร์ท่ีมีความสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาพื้นท่ีเมืองเพราะการพฒันาในแนวทางน้ีจะตอ้งมีการ
ดาํเนินงานท่ีประสานและสนบัสนุนสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนัในหลาย ๆดา้นและหลายสาขาพร้อม ๆ 
กันอย่างมีระบบเป็นเชิงองค์รวม (Holistic Approach) คือกระบวนการพัฒนาท่ีมีการวางกรอบ
วิสัยทศัน์ และแนวทางพฒันาท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนัทั้งในดา้นประชากรทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆทางกายภาพท่ีสร้างข้ึน(Built Environment) ทรัพยากรด้าน
ศิลปวฒันธรรม ความรู้ และวิทยาการสมยัใหม่ 

       โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนกระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรท่ีสร้างทดแทนใหม่ได้   และมีการอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เสริมสร้างจิตวิญญาณและคุณค่าของเมืองดว้ยการให้ความสาํคญัต่อการ
ดาํรงรักษาฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน เปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ินเขา้
ร่วมในกระบวน การพฒันาเพื่อยกระดบัศกัยภาพของตนเอง เพื่อเป็นภูมิคุม้กนัแรงกดดนัของการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเป็นผลของการจดัระเบียบใหม่ของโลกการคา้และเทคโนโลยี โดยมีกรอบกล
ยทุธ์เพื่อไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื  

สาํหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณะสุขเป็นหน่วยงานราชการแรกท่ีมีบทบาทในเร่ือง
เมืองน่าอยู ่เน่ืองจากกระทรวงสาธารณะสุข ไดน้าํแนวความคิดเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพประชากร
รวมเขา้กบัเมืองแห่งสุขภาพตามขอ้เสนอแนะขององคก์ารอนามยัโลกภาคพื้นยโุรป ซ่ึงไดจ้ดัการ
ประชุมข้ึนท่ีเมืองอิสตนับลู ประเทศตุรกีมากาํหนดเป็นแผนปฏิบติังาน โดยเช่ือมโยงสุขภาพคนเขา้
กบัเมืองแห่งสุขภาพ  
                            ในระยะเวลาต่อมารัฐบาลมอบหมายใหส้าํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
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สงัคมแห่งชาติ เป็นผูป้ระสานงานหน่วยงานทั้งหลายท่ีทาํเร่ืองเมืองน่าอยูแ่ละชุมชนน่าอยู ่โดยมีจุด
มุ่ง หมายเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ไม่วา่จะเป็นชุมชนในเมืองหรือชุมชน
ในชนบท ใหส้ามารถอาศยัอยูไ่ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั มีความสะดวกสบาย สะอาดถูกสุขลกัษณะ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและอยา่งเก้ือกลูกนักบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
มีศิลปะและวฒันธรรมท่ีดีงาม 
                     2.1  ลกัษณะสําคญัของเมืองน่าอยู่ 
                           ลกัษณะสาํคญัของเมืองน่าอยูแ่ละชุมชนน่าอยูน่ั้น จะถูกผสมผสานอยูใ่นเร่ืองราว
ต่างๆ 5 ดา้น ดว้ยกนักล่าวคือ (ปรีด์ิ บุรณศิริ 2550 หนา้ 15) 

                 1.ดา้นสงัคม เมืองน่าอยูแ่ละชุมชนน่าอยูค่วรมีสงัคมท่ี 
   - ประชาชนไดรั้บการศึกษา รู้เท่าทนัข่าวสาร 
   - มีบริการดา้นสุขภาพและบริการท่ีจาํเป็นอยา่งพอเพยีงและสะดวก 
   - มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
   - มีคดีอาชญากรรม ยาเสพติดจาํนวนนอ้ย 
   - ทุกคน ทุกฝ่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเมือง 
   - สิทธิของประชาชนไดรั้บการคุม้ครอง 

                2.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มของเมืองน่าอยูแ่ละชุมชนน่าอยูค่วรมีลกัษณะ 
                            - สามารถควบคุมของเสียในดิน ในนํ้า และในอากาศได ้และตอ้งไม่มีเสียงดงั 

                    เกินไป 
                            - เป็นเมืองท่ีประชาชนมีจิตสาํนึกและความภูมิใจในประวติัศาสตร์ ประเพณี      
                               วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
                             - ประชาชนมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีไดม้าตรฐานและราคาไม่แพง 

                3.ดา้นเศรษฐกิจ ภายในเมืองน่าอยูแ่ละชุมชนน่าอยูค่วรมี  
    - บรรยากาศท่ีดีสาํหรับการทาํมาคา้ขายและการลงทุน 
    - ค่าครองชีพไม่แพงและประชาชนมีงานทาํ 

               4.ดา้นกายภาพ เมืองน่าอยูแ่ละชุมชนน่าอยูค่วรมีสภาพ 
- เป็นเมืองท่ีมีระเบียบ มีการจดัสรรการใชท่ี้ดินท่ีเหมาะสม 
- มีบริการของภาครัฐ เช่น นํ้า ไฟ ถนน โทรศพัท ์อยา่งเพยีงพอต่อความตอ้งการ 
- มีการเดินทางขนส่งท่ีสะดวก ปลอดภยั และไม่ส้ินเปลือง 
- มีสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
- มีระบบบาํบดันํ้าเสียและการกาํจดัขยะอยา่งเหมาะสม 
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                5.ดา้นการบริการจดัการ เมืองน่าอยูแ่ละชุมชนน่าอยูค่วร 
                   - มีความโปร่งใสและยติุธรรม 
                   - มีประสิทธิภาพและยดึผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 
                    2.2  การพฒันาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่อย่างยัง่ยนื 
                          ภายหลังเม่ือรัฐบาลได้มอบหมายให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รวบรวมหน่วยงานท่ีดาํเนินการนโยบายเก่ียวขอ้งกบัเมืองน่าอยูด่งัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ไดมี้การแต่งตั้ง
คณะทาํงานข้ึนมาชุดหน่ึงเพื่อท่ีจะกาํหนดกรอบและแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการพฒันาให้เกิด
เมืองน่าอยูข้ึ่นในประเทศ โดยกรอบดงักล่าวกาํหนดแนวทางไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 

ประการท่ี 1 ประชาชนตอ้งอยูใ่นเมืองนั้นดว้ยความผาสุข  
ประการท่ี 2 เมืองจะตอ้งมีบริการพื้นฐานท่ีสะดวกสบายพอเพยีงและทนัต่อเวลา  
ประการท่ี 3 ประชาชนตอ้งมีสุขภาพท่ีดีทั้งกายและใจ  
ประการท่ี 4 มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  

                   จากแนวความคิดและองคป์ระกอบในการสร้างเมืองให้น่าอยู่ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น
หลายฝ่ายก็มกัเกิดคาํถามตามมาว่า ในเม่ือมีแนวทางแลว้ ทาํอยา่งไรถึงจะสามารถสร้างความน่าอยู่
ใหเ้กิดข้ึน กบัเมืองได ้ดงันั้นคณะทาํงานฯจึงนาํเสนอแนวคิดของการจดัโครงสร้างเพื่อนาํไปสู่เมือง
น่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืไวด้งัน้ี- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทุก ๆขั้นตอน 

องค์ประกอบที่ 1 ว่าดว้ยนโยบายและวิสัยทศัน์ของเมือง ตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็กจนถึงเมือง
ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารของเมืองจะตอ้งกาํหนดวิสัยทศัน์นโยบายว่า อยากท่ีจะใหเ้มือง
ของท่านเป็นเมืองท่ีน่าอยูอ่ยา่งไร โดยในการกาํหนดนโยบายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงวิสัยทศัน์ท่ีดีของเมือง
นั้ น ในขั้นต้นผูบ้ริหารพึงกําหนดให้มีแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวดั แผนพัฒนาชุมชน 
แผนพฒันาท่ีอยูอ่าศยั แผนพฒันาส่ิงแวดลอ้ม เหล่าน้ีเป็นตน้ และเม่ือมีแผนพฒันาต่างๆเหล่าน้ีแลว้ 
ทอ้งถ่ินจาํเป็นจะตอ้งมีเคร่ืองมือท่ี 

จะช่วยให้แผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมให้ได้ ฉะนั้ นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งเป็นกฎหมายท่ีสอดรับกบันโยบายของทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยกฎหมายหลกัท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัผงัเมืองและพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ในขณะท่ีกฎหมายฉบบัท่ี
สนบัสนุนให้ทอ้งถ่ินสามารถระดมความคิด ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีดีได ้เช่น พระราชบญัญติัการจดัรูป
ท่ีดินเพื่อการพฒันา เป็นตน้ 

องค์ประกอบที่ 2 เม่ือมีนโยบายมีวิสัยทัศน์แล้ว การท่ีจะให้เป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทศัน์นั้นได ้จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีองคก์รบริหารจดัการ ซ่ึงก็คือ องคก์รบริหารส่วนตาํบล เทศบาล
หรือเทศบาลนครนัน่เอง องคก์รเหล่าน้ีไม่ว่าจะเป็นส่วนบริหารอบต.หรือว่าองคก์รในระดบัรัฐบาล
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จะมีการรายงานมาเป็นลาํดบัขั้น ซ่ึงในท่ีน้ีถือว่าการดาํเนินการต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามกรอบท่ีรัฐบาล
กาํหนด  

ขณะเดียวกนัก็ยงัมีองคก์รอีกชนิดหน่ึงเรียกว่า "องคก์รมหาชน" หรืออาจจะเป็นในรูปของ
บรรษทัพฒันาเมือง หรือบรรษทัพฒันาพื้นท่ี มาเป็นเคร่ืองมือ โดยท่ีการวิเคราะห์ใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ี
ตอ้งมองเร่ืองผลตอบแทนในเชิงพาณิชยด์ว้ยเสมือนหน่ึงเป็นบริษทัเอกชน แต่วา่เป็นของรัฐ ตวัอยา่ง
ขององค์กรพฒันาเหล่าน้ี ตวัอย่างเช่น การเคหะแห่งชาติ การประปานครหลวง การประปาส่วน
ภูมิภาค การไฟฟ้า ฯลฯ ในท่ีสุดแลว้ ทอ้งถ่ินจะสามารถมีองคก์รพฒันาไดเ้หมือนกนั บทบาทในการ
พฒันาพื้นท่ีของตน อาจจะไดรั้บความร่วมมือจากคนในทอ้งถ่ินหรือว่าร่วมระดมทุนกบัภาคเอกชน 
กไ็ด ้

องค์ประกอบที่ 3 ท่ีสําคญัท่ีสุดเม่ือมีนโยบายและมีรูปแบบการเป็นเมืองท่ีน่าอยู่แลว้ ส่ิงท่ี
ขาดไม่ไดคื้อ เร่ืองของเมืองนั้น จะเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมาก โดยเฉพาะการระดมทุนของทอ้งถ่ินใน
รูปแบบของการจดัเก็บภาษี เพราะในแนวความคิดเร่ืองเมืองน่าอยู่นั้น ชุมชนใดตอ้งการส่ิงอาํนวย
ความสะดวก หรือสาธารณูปโภค-สาธารณูปการใด ทอ้งถ่ินนั้นก็จะตอ้งจ่ายเพื่อความสะดวกสบาย
เหล่านั้น เช่น ชุมชนแต่ละแห่งก็มีความตอ้งการถนนเพื่อเขา้สู่ชุมชนแตกต่างกนั ในพื้นท่ีเมืองอาจ
ตอ้งการถนนขนาดใหญ่ท่ีแข็งแรง ในขณะท่ีชุมชนชนบท ตอ้งการเพียงถนนทางเขา้หมู่บา้นเล็กๆ 
ฉะนั้นโครงสร้างการจดัเก็บภาษีของคนเมืองย่อมมองของเงิน เราพบว่าการระดมทุนเพื่อพฒันา
โครงสร้างสาธารณูปโภค 

ดังนั้ นพื้นฐานต้องสูงกว่าในชนบทเพราะผลตอบแทนท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ใน
สาธารณูปโภคต่างกนั แต่จากการศึกษาพบว่า การลงทุนเพื่อการพฒันาพื้นท่ีในแต่ละจงัหวดัของ
ภูมิภาคทอ้งถ่ินเองสามารถระดมทุนไดเ้พียงร้อยละ 7 ของงบท่ีจะตอ้งใชพ้ฒันาทั้งหมด ในขณะท่ี
องคก์รบริหารส่วนกลางจากรัฐบาล เช่น กรมชลประทานหรือว่ากรมทางหลวงนาํเงินจากส่วนกลาง
ไปลงทุนในทอ้งถ่ิน ประมาณร้อยละ 20 นอกจากนั้น ประมาณร้อยละ 66 เป็นการลงทุนท่ีรัฐบาล
ส่วนกลาง ให้รัฐวิสาหกิจนาํเงินจากภาครัฐไปลงทุนในทอ้งถ่ิน ตวัเลขน้ีแสดงให้เห็นว่า ทรัพยากร
ทางการเงินของทอ้งถ่ินอ่อนแอมาก ทอ้งถ่ินจะเขม้แขง็ไดด้ว้ยการมีวิสัยทศัน์ มีองคก์รท่ีดี แต่วา่ขาด
เงินจึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้ 

     2.3 ลกัษณะของการพฒันาแบบยัง่ยนื 
          ตามรายงานการประชุม   เร่ือง The World Conservation Strategy ไดก้ล่าวไวว้่า   การ
พฒันาแบบยัง่ยืนจะตอ้งมีกลยุทธ์หรือเคร่ืองมือ   เพื่อทาํให้เกิดลกัษณะท่ีแสดงถึงการพฒันาแบบ
ยัง่ยนืดงัต่อไปน้ี 
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             1.   มีการผสมผสานระหวา่งการอนุรักษแ์ละการพฒันาควบคู่กนัไป 
            2.   สนองความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย  ์โดยไม่ควรให้เกิดความเกินเลยจน
นาํไปสู่การทาํลายสมดุลทางธรรมชาติ 
  3.   ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม โดยใหค้วามเสมอภาคและความยติุธรรมกบัทุกคนใน
สงัคม 
  4.   ผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ โดยทาํใหส้ังคมเกิดการพิจารณาตวัเอง (มองตนเอง) 
เกิดความผกูพนักนัแบละมีความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสงัคมนั้น 
  5.   มีการรักษาส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศวิทยาใหส้มบูรณ์ 
  6.   การนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาร่วมกระบวนการ   โดยให้สอดคลอ้งกบัสังคม
ปัจจุบนัและอยูใ่นขีดจาํกดัความสามารถของชุมชนนั้น ๆ  

  แนวความคิดและองคป์ระกอบดงักล่าว จึงเป็นการสร้างภาพในอนาคตอีกวิธีการ
หน่ึงท่ีจะทาํให้นโยบายเร่ืองเมืองน่าอยู่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนได้ หากทุกคนและทุกฝ่ายมีแนว
ทางการปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ความสาํคญัในการสร้างเมืองน่าอยูน่ั้นใช่ว่าตอ้งการเพียง
สร้างเมืองให้มีรูปแบบท่ีสวยงาม หรือเห็นและสัมผสัไดเ้พียงภายนอกเท่านั้น แต่โดยหลกัการแลว้
เมืองน่าอยูจ่ะตอ้งสามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนทั้งในเมืองและชนบท ให้
สามารถใชชี้วิตความเป็นอยู่ท่ีพอเหมาะแก่การดาํรงชีวิต ตลอดจนยกระดบัความรู้สึกท่ีจะร่วมแรง
ร่วมใจกนัพฒันาทอ้งถ่ินและชุมชนท่ีอยูใ่หดี้ข้ึน เพราะทา้ยสุดแลว้เมืองน่าอยูก่คื็อเมืองท่ีประชาชนมี
ชีวิตอยูด่ว้ยความผาสุก"นัน่เอง 

        2.4 การออกแบบชุมชนเมืองสู่เมืองน่าอยู่ 
   คณะกรรมการพฒันาเมืองแห่งชาติ ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนเม่ือปี 2543 โดยมีนายกรัฐมนตรี 

(นายชวนหลีกภัย) เป็นประธานนั้ น เป็นกลไกดั้ งเดิมระดับประเทศ เพื่อกําหนดนโยบายและ
ประสานการดาํเนินงานในเร่ืองเมืองน่าอยู-่ชุมชนน่าอยู ่ภายใตก้ารดาํเนินงานของกลไกดงักล่าว ได้
มีการจดัทาํกรอบแนวทางการพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน "เมืองน่าอยู่-ชุมชนน่าอยู่" ซ่ึงไดผ้่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2543 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้
ประกอบการจดัทาํแผนปฏิบติัการไดต่้อไป อยา่งไรก็ตามต่อมากลไกน้ีไดถู้กเปล่ียนแปลงไป จึงเป็น
ท่ีน่าเสียดายอยา่งยิง่ท่ีทาํให้ประเทศไทยไม่มีการขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู-่ชุมชนน่าอยู ่ให้เป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ผลลพัธ์เป็นอย่างไรนั้น เราอยู่ในแต่ละเมืองและชุมชน สามารถ
ประเมินใหค้ะแนนความน่าอยูข่องเมือง-ชุมชนตนเองได ้(ณพงศ ์นพเกตุ 2550 หนา้ 14 )  



 71

  ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฯ ฉบบัท่ี 9 ไดส้ร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอยา่งกวา้งขวาง จนไดม้าซ่ึงกรอบคิดพื้นฐาน 8 ประเดน็ท่ีเป็น "เป้าหมาย" ของ เมืองน่าอยู-่
ชุมชนน่าอยู ่ไดแ้ก่  

 1. ครอบครัวและชุมชนท่ีเขม้แขง็ 
 2.  กระบวนการมีส่วนร่วม ในการพฒันาเมือง ชุมชนและชนบทใหน่้าอยู ่
 3.   แผนพฒันาพ้ืนท่ีและการจดัระบบผงัเมืองท่ีเหมาะสม  
 4.   สภาพแวดลอ้มเมืองและชุมชนท่ีดี  
 5.   จิตสาํนึกความรักและเป็นเจา้ของทอ้งถ่ิน  
 6.   ระบบบริหารจดัการท่ีดี 
 7.   คุณภาพชีวิตท่ีดี (ความปลอดภยั และ โครงสร้างพื้นฐาน) 
 8.   เคร่ืองมือช้ีวดั 

 ภายใตก้รอบแนวคิดและหลกัการพื้นฐานดงักล่าว สามารถสรุปให้เห็นถึงภาพรวม
องคป์ระกอบของเมืองน่าอยู่-ชุมชนน่าอยู่ ท่ีเช่ือมโยงกนัในทุกมิติอย่างเป็นองคร์วม และมีชุมชน
เขม้แขง็เป็นรากฐานในการพฒันา ท่ีจะตอ้งประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบสาํคญั อนัไดแ้ก่ 

 1. ความน่าอยู ่มีความหมายครอบคลุมทั้งดา้นการมีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพดี 
สงัคมเขม้แขง็ มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภยั มีระเบียบวนิยั คนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตความ
เป็นอยูดี่ มีความสุข 

 2. การมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีเก้ือกลูใหชุ้มชนเขม้แขง็ มีการสืบทอดรักษาและปรับ
ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนพฒันาต่อยอดใหเ้กิดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม นาํมาใชป้ระโยชน์กบัการ
ผลิตและวิถีชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. การมีเศรษฐกิจฐานรากท่ีเขม้แขง็ สมดุล มีภูมิคุม้กนั สามารถเพิ่มรายไดแ้ละการ
มีงานทาํ ดว้ยการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์สามารถเช่ือมโยงสู่ตลาดภายในและนอกประเทศ รวมทั้ง
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และพฒันาใหเ้กิดความเช่ือมโยงชนบทและเมือง 

 4. การมีระบบบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
ประชาชนและภาคประชาสงัคมมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 

 จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเมืองน่าอยู ่ สามารถสรุปเป็นแนวทาง "เมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่ มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีต่อยอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีเศรษฐกิจฐานรากท่ีเขม้แขง็
เช่ือมโยงชนบทและเมือง มีการบริหารจดัการท่ีดี โดยประชาชนและประชาคมมีส่วนร่วม"ดงัน้ี 

 โดยท่ีเมืองน่าอยู-่ชุมชนน่าอยูน่ั้นหมายถึง เมืองหรือชุมชนท่ี 1.ครอบครัวและ
ชุมชนมีความเขม้แขง็  2. มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 3. มีแผนพฒันาและ
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ผงัเมืองท่ีเหมาะสม 4. มีการปรับปรุงพฒันาสภาพแวดลอ้มสมํ่าเสมอ 5. สร้างจิตสาํนึกรักเป็น
เจา้ของทอ้งถ่ินเมือง-ทอ้งถ่ินชุมชน 6. มีการบริหารจดัการท่ีดี 7. มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบดว้ย
สาธารณสุขดี ปลอดภยัดี โครงสร้างพื้นฐานดี และ 8. มีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเคร่ืองมือช้ี
วดัทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

 สําหรับความเป็นรูปธรรมท่ีเป็นมาตรช้ีวดัได ้ขอยกตวัอย่างดา้นคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ไดแ้ก่  

 1. ระบบสาธารณสุขท่ีดี คือ การมีจาํนวนและประสิทธิภาพของโรงพยาบาลหรือ
สถานอนามยั ตลอดจนแพทยพ์ยาบาล ในทุกตาํบลหรือกลุ่มตาํบล (ควรมีโรงพยาบาลชุมชนอย่าง
น้อย 3 ตาํบลต่อ 1 โรงพยาบาล และเพ่ิมประสิทธิภาพโรงพยาบาลอาํเภอทุกแห่งให้ไดม้าตรฐาน) 
การมีระบบสุขภาพท่ีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง มีทางเลือกท่ีหลากหลายและเหมาะสม เน้นท่ีการ
ป้องกนัมากกวา่การรักษา เนน้สุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตวิญญาณ สติปัญญาสงัคม  

 2. ความปลอดภยั คือ ปลอดภยัทั้งทางร่างกาย ทรัพยสิ์นและจิตใจ จึงเป็นชุมชน
หรือเมืองน่าอยู ่

 3. โครงสร้างพื้นฐานท่ีดี คือ มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเมืองและ
ชนบทท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะขอระบุส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสุดไดแ้ก่ 1. นํ้ าสะอาด-
ไฟสว่าง-ทางสะดวก 2. ขนส่งสาธารณะและทางเดินทางจกัรยาน 3. โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาด
และสวนสุขภาพ เพียง 3 ส่ิงน้ีท่ีดีในทุกตาํบล จะทาํใหเ้มืองและชนบทของไทยน่าอยูย่ิง่ข้ึนมาก 

 หากกล่าวถึงศาสตร์และ "เคร่ืองมือ" ท่ีจะสร้างสรรคเ์มืองน่าอยู่-ชุมชนน่าอยู่ให้
เป็นจริงได ้นั่นคือ การออกแบบชุมชนเมือง หรือ Urban Design การออกแบบเมืองให้น่าอยู่นั้น มี
หลกัการครอบคลุมเพียง 5 ประการ คือ  

 1. ส่งเสริมและรักษาคุณค่าของสภาพแวดลอ้มเดิม 
 2. สร้างสรรคโ์ครงสร้างและรูปร่างเมืองท่ีดี 
 3. สร้างระบบการเดินทางติดต่อท่ีดี 
 4. สร้างสรรคร์ายละเอียดพื้นท่ีสาธารณะ-พื้นท่ีชุมชนท่ีน่าอยู ่
 5. การนาํแผนผงัไปใชแ้ละการติดตามประเมินผล  
กล่าวโดยย่อ การออกแบบชุมชนเมืองนั้นเป็นทั้ง "กระบวนการ" คือการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและประชาคมเพ่ือเมืองน่าอยู่ โดยมีสถาปนิกผงัเมือง (Urban Architects) เป็นเสมือน
เลขานุการผูส้รุปและสังเคราะห์ผล และเป็น "ผลผลิต" ได้แก่ 1. แผนและผงั 2. ขอ้กาํหนดการ
ออกแบบอาคาร ภูมิทศัน์ พื้นท่ีสาธารณะ และผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น ป้ายและอุปกรณ์ถนน (Street 
furniture) โดยสรุป เป็นผลจากการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมในการใช้พื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ี
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สาธารณะภายนอกของคน ประกอบกบัการใชคุ้ณค่าเฉพาะตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนนั้นๆ เพื่อ
ออกแบบใหเ้ป็น พื้นท่ีเมืองน่าอยู ่พื้นท่ีชุมชนน่าอยู ่สาํหรับทุก ๆ คนนัน่เอง 
   

3. การพฒันาเมืองให้น่าอยู่ 
      มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการชุมชนเขม้แข็งจากฐานรากทั้ งในชนบทและเมืองผ่าน

เครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาจากทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกบัการสร้างสภาวะแวดลอ้มให้
เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่ตามศกัยภาพความพร้อม มีการบริหารจดัการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
สามารถขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของเมืองและชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งตนเองได ้ช่วยให้
เกิดการจา้งงาน เพิ่มรายได ้ตลอดจนลดปัญหาความยากจนในชนบทและเมือง ช่วยยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตและวิถีชีวิตท่ีดีมีความสุข โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

   1)  พฒันากระบวนการชุมชนเขม้แขง็ใหเ้กิดพลงัของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วม
รับผดิชอบในการพฒันา แกไ้ขปัญหา สามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงเป็น
รากฐานท่ีมัน่คงของสงัคม  

   2) พฒันาเมืองน่าอยูแ่ละชุมชนน่าอยูต่ามศกัยภาพ ความพร้อมอยา่งสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรม ค่านิยม และความตอ้งการของคนในสงัคม 

หากมองในภาพรวมของกระบวนการขั้นตอนท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการขบัเคล่ือน การนาํ
นโยบายแนวทางการพฒันาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ไปปฏิบติัให้บงัเกิดผลไดน้ั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งสร้างองคค์วามรู้ความเขา้ใจ สร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบ พร้อมกบัการสร้างระบบการ
ทาํงานท่ีเป็นเครือข่าย สามารถระดมพลงัร่วมจากทุกภาคีท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมคิด ร่วมทาํ 
ร่วมรับผดิชอบอยา่งแทจ้ริง โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการใน 3 ขั้นตอนหลกั ดงัต่อไปน้ี 

  ขั้นตอนการขบัเคลือ่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 
1.1 ขั้นเตรียมความพร้อมสร้างความเขา้ใจร่วมกนั  
1.2 ขั้นการสร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมและดาํเนินการพฒันา ใหเ้กิดการร่วมคิด 

ตดัสินใจ รับผดิชอบและร่วมดาํเนินการพฒันาเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยูใ่นลกัษณะพหุภาคี 
1.2 ขั้นท่ีสาม สนบัสนุนใหมี้การร่วมกนัติดตามประเมินผล 

  บทบาทภาคกีารพฒันา 
 หากมองถึงบทบาทภาคีการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่คงตอ้ง
มองใหค้รบทุกภาคีหลกั โดยแต่ละภาคีจะมีบทบาทท่ีต่างกนัออกไปตามศกัยภาพและประสบการณ์
ท่ีสั่งสมมา กลุ่มท่ีเป็นรากฐานสาํคญัและเป็นหัวใจของความสาํเร็จในการทาํเมืองและชุมชนให้น่า
อยู่ได้อย่างย ัง่ยืน คือ กลุ่มชุมชนและประชาสังคม ท่ีก่อตวัข้ึนมา มีความเขม้แข็ง มุ่งมัน่ตอ้งการ
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ร่วมกนั คิดเองทาํเองกนัมากข้ึน หากมองถึงบทบาทของภาคการเมือง กค็วรตอ้งมีวิสยัทศัน์กวา้งไกล 
มีความต่อเน่ืองในการดาํเนินนโยบาย เป็นธรรม ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคญั ส่วนภาค
ราชการ จาํเป็นตอ้งปรับบทบาทเป็นผูส้นบัสนุน ใหค้าํปรึกษาช้ีแนะเทคนิควิชาการ ปรับแนวคิดการ
ทาํงานเป็นแนวราบ/ทีมงาน  โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในทุกระดบั ท่ีทาํงานใกลชิ้ดกบั
ประชาชน ตอ้งปรับระบบการทาํงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงวางแผน
บริหารจดัการพฒันาทอ้งถ่ินของตนอย่างสอดคลอ้งกบัทิศทางการกระจายอาํนาจและรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบนั ในส่วนขององค์กรพฒันาเอกชน จะทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษาและเป็นพี่เล้ียงให้กับชุมชน 
แนะนาํให้ชุมชนเรียนรู้ คิดเอง ทาํเองเป็น และเช่ือมประสานการทาํงานระหว่างชุมชนกบัองคก์ร
และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งช่วยสนบัสนุนทรัพยากร ในส่วนของผูท้รงคุณวุฒิ นกัวิชาการ เป็นอีก
กลุ่มหน่ึงท่ีจะสามารถมีส่วนช่วยสนบัสนุนจุดประกายความคิดสร้างความรู้ความเขา้ใจทางเทคนิค
วิชาการ และส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจเม่ือมีขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ในสังคม  ในส่วนของภาคธุรกิจ
เอกชน ก็สามารถร่วมคิดร่วมทาํช่วยสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้ งส่ือมวลชน ก็จะเป็นส่ือกลาง
สะทอ้นขอ้เท็จจริงในสังคมชุมชนอยา่งมีคุณภาพ สร้างสรรค ์สะทอ้นความตอ้งการ ปัญหา รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และช่วยรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกสาธารณะไดเ้ป็นอยา่งดี 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.2546 หนา้ 2 ) 
 เพื่อให้การดาํเนินงานพฒันาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่เกิดการขยายผลไปสู่ทอ้งถ่ินอย่าง
กวา้งขวาง จึงไดน้าํผลการศึกษาจดัทาํโครงการแปลงแนวทางการพฒันาเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่ซ่ึง
เป็นบทเรียนจากการปฏิบติัจริงในระดบัทอ้งถ่ินชุมชนมาประกอบการพิจารณาเป็นขอ้เสนอแนะ
แนวทางดาํเนินการท่ีควรสนบัสนุนเพื่อการขยายผลต่อไป 
 
แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันายุทธศาสตร์เชิงนโยบาย 
          ความหมายของนโยบายและแผนและคาํทีเ่กีย่วข้อง  (วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์ และคณะ, 
2548 : น. 79) 

นโยบาย (Policy) คือหลกั และวิธีการปฏิบติัซ่ึงถือเป็นแนวทางดาํเนินการ 
แผน (Plan) คือ การกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจนของประเทศ (รัฐบาล องคก์ร หน่วยงาน) เพื่อ

ช้ีนาํการปฏิบติังานในอนาคต 
วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ความคิดเห็นท่ีมีขอบเขต ระเบียบ ระบบหรือการมองภายในอนาคต

ของหน่วยงานอยากเห็น อยากใหเ้ป็นภาพท่ีหน่วยงานคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู่
บนความจริงปัจจุบนั 
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พันธกิจ (Mission) คือ ขอบเขต ภารกิจ บทบาท หน้าท่ีของหน่วยงานทั้ งท่ีเป็นไปตาม
กฎหมายและท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือ การมองทิศทางและวิเคราะห์ไปสู่อนาคต โดยพิจารณาถึง
ทรัพยากร ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ทางเลือกต่าง ๆ ความเป็นไปได้ขององค์การเพื่อระดมมาใช้ และ
พิจารณาว่าสามารถนาํองคก์ารไปสู่ภารกิจและเป้าหมายท่ีวางไวก้ลยุทธ์ คือ เคร่ืองมือท่ีกาํหนดทิศ
ทางการทาํงานของหน่วยงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการใหบ้ริการ 
 ความหมายของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้ง และจะใชใ้นความหมายท่ี
แตกต่างกนัไป ตามวตัถุประสงค ์และบทบาทหนา้ท่ีองคก์ร โดยมีความหมายทัว่ ๆ ไป ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ หมายถึง การมองไปสู่อนาคต ภายใตก้ารพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการใช ้
ความสามารถขององค์การเพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ และการพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการ
พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และชัดเจนว่าจะสามารถนําองค์การไปสู้ภารกิจ และ
เป้าหมายท่ีวางไว ้

ยทุธศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อวางกลยทุธ์ท่ีวิเคราะห์ทุกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคาดวา่จะ 
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่อองคก์รทั้งในแง่โอกาสและอุปสรรค 

ยทุธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางท่ีชดัเจนขององคก์รกาํหนดข้ึนเพื่อช้ีนาํการปฏิบติัในอนาคต 
สาํหรับความหมายในเชิงแผน ท่ีเรียกว่า การวางแผนกลยุทธ์ หรือแผนยทุธศาสตร์ (Strategies 

Plans) มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นแผนงานระยะยาว (Long-range plan) ท่ีครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ หรือแผนทั้งหมด

ขององคก์รเอาไวด้ว้ยกนั และเป็นไปในทิศทางเก่ียวกนั อนัหมายถึงแผนงานระยะยาวท่ีกาํหนด
ทิศทาง และแนวทางสําหรับแผนงานและโครงการในระยะส้ันอย่างครบถว้นทั้งหมด ซ่ึงในบาง
สถานการณ์งานดา้นหน่ึงอาจจะมีความสําคญัมากกว่าอีกดา้นหน่ึง และยุทธศาสตร์จะเขา้มาเป็น
กลไกกาํหนด และจดัลาํดบัความหมายสาํคญั รวมทั้งการชัง่นํ้ าหนกั ความเส่ียงหรือลดความเส่ียงท่ี
จะเกิดข้ึนต่อองคก์รใหน้อ้ยลง 

2. เป็นกระบวนการท่ีประสานระหวา่งผลการตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ร กบัผล
การตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มภายในตวัองคก์รเอง เพื่อใหอ้งคก์รนั้นสามารถใชจุ้ดเด่นหรือขอ้ไดเ้ปรียบ
ขององคก์ร ลดส่ิงท่ีเป็นจุดดอ้ย ใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาํนวยให้ และกาํจดั
ส่ิงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค  

3. เป็นกระบวนการท่ีกลุ่มผูน้าํในองคก์รร่วมกนักาํหนดวิสัยทศัน์ขององค์กรในอนาคต 
พฒันาแนวทางในการดาํเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุตามวิสยัทศัน์ท่ีกาํหนด  
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 ความจําเป็นของการวางแผนกลยุทธ์ 
 การวางแผนกลยุทธ์มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในยุคท่ีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศทาํให้สังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะมีกระบวนการคิดหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด 
โดยให้ความสาํคญัต่อผลกระทบจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน ภายนอกในทุกมิติขององคก์ร 
ตลอดทั้งการยอมรับร่วมกนัของคนในองคก์ร การวางแผนเชิงกลยทุธ์จึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการ
วางแผนระยะยาวแบบท่ีเคยทาํกนัมาในอดีตท่ีใชว้ิธีการคาดคะเนตั้งเป้า ยึดถือผลงานในอดีต แต่ไม่
อาจเสนอทางเลือกใหม่ท่ีดีกว่าสําหรับอนาคตในยุคท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีผลให้
การวางแผนแบบเดิมไม่สามารถใชก้บัสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้จกกดัใหม่ ๆ แต่การวางแผนเชิงกลยทุธ์
นั้นมีลกัษณะท่ีมุ่งปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้ม มีลกัษณะท่ี
ยดืหยุน่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการวางแผนเพื่อพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานตลอดเวลา
ท่ีกา้วไปในอนาคต 
  

 

 
 

ภาพ 1  ความเช่ือมโยง : วิสยัทศัน์ พนัธกิจ  และกลยทุธ์ 
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 ความสําคญัของแผนยุทธศาสตร์ 
 1. แผนยทุธศาสตร์เป็นการกาํหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีช่วยให้องคก์ารสามารถพฒันา

ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์เปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ีเพราะการกาํหนดแผนยทุธศาสตร์นั้น
ให้ความสาํคญักบัการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร 

2. แผนยทุธศาสตร์เป็นการกาํหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีช่วยให้หน่วยงานในภาครัฐกิจ 
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีส่วนเอ้ืออาํนวยความสําเร็จและความลม้เหลวลม้เหลวต่อ
เป้าประสงคข์ององคก์าร 

3. แผนยทุธศาสตร์เป็นการกาํหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีช่วยส่งเสริมการจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management, NPM)  ท่ีให้ความสําคัญการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐกิจทั้งระบบ เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกว่า การ
ปฏิรูประบบราชการ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐกิจยงัตอ้งดาํเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการ
บา้นเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance)  ซ่ึงเป็นกระแสหลกัในการบริหารรัฐกิจ
ปัจจุบนั 

4. แผนยุทธศาสตร์เป็นการกาํหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีมีส่วนช่วยยกระดบัระบบการ
จดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance-based Budgeting)  

5. แผนยุทธศาสตร์เป็นการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติท่ีมีส่วนช่วยในการสร้าง
นวตักรรมการบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นการพินิจพิเคราะห์ วางแผน และนาํเสนอทางเลือกในการบริหาร
จดัการแบบใหม่ ๆ ท่ีหลุดพน้จากกรอบพนัธนาการทางความคิด อนัเก่ียวขอ้งกบัระเบียบปฏิบติั
ราชการท่ีลา้สมยัและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

6. แผนยุทธศาสตร์เป็นการกาํหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนหลกัการ
ประชาธิปไตย ในแง่ของการมีส่วนร่วม (Participation)  และ การกระจายอาํนาจ (Decentralization) 

  
กระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 
แผนยทุธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบติัตามพนัธกิจและภารกิจ (Mission) ให้

สมัฤทธิผลตามวิสัยทศัน์ (Vision) และเป้าประสงคข์ององคก์าร (Corporate Goal)   แผนยทุธศาสตร์
ท่ีดีนั้น จะตอ้งถูกกาํหนดข้ึนตามวิสัยทศัน์ขององค์การ อนัเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกนัของ
สมาชิกในองค์การท่ีได้ทาํงานร่วมกันหรือจะทาํงานร่วมกัน โดยวิสัยทศัน์น้ีเป็นความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัว่าเป็นจุดหมายปลายทางท่ีองคก์ารประสงคจ์ะไปให้ถึง และวิสัยทศัน์น้ีมีการแปลงออกมา
เป็นวตัถุประสงค์ (Objective) ท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถวดัได้  ทั้ งน้ีองค์การสามารถใช้แผน
ยทุธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจาํปีงบประมาณ   ยิง่ไปกว่านั้นองคก์ารยงัสามารถ
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ใชแ้ผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action Plan) เพื่อการจดัทาํงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีไดอี้กดว้ย 

สาํหรับกระบวนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์นั้น มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางยทุธศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย 

(1)       การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) และ 

(2)       การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) 
2. การจดัวางทิศทางขององคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย 

(1)       การกาํหนดวิสยัทศัน์ (Vision) 

(2)       การกาํหนดภารกิจ (Mission) 

(3)       การกาํหนดเป้าประสงคข์ององคก์าร (Corporate Goal) 

(4)       การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objectives) 

(5)      การกาํหนดดชันีช้ีวดัผลงานระดบัองคก์าร (Organization’s Key Performance 
 Indicators, KPIs)  และ 

(6)       การกาํหนดยทุธศาสตร์ (Strategy) 
3. การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ เป็นการดาํเนินการเพื่อทาํให้ยทุธศาสตร์ท่ีไดถู้กกาํหนดข้ึน มี

ความเป็นรูปธรรม ปฏิบติัไดจ้ริง อนัจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ของ
องคก์าร โดยการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์นั้น ประกอบดว้ย 

(1)       การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามขององคก์าร หรือท่ีมกั 
นิยมเรียกกนัว่า การทาํศว็อท-อณาไลษิส (SWOT Analysis)  อนัประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์จุด
แข็ง (Strengths)  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)  และการ
วิเคราะห์ภยัคุกคาม (Threats)  ขององคก์าร 

(2)       การกาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ 

(3)       การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective)  ในแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ พร้อม 
ทั้งหน่วยงานท่ีรับผดิชอบและหน่วยงานสนบัสนุน 

(4)       การกาํหนดดชันีช้ีวดัผลงานระดบัองคก์ารและระดบัหน่วยงาน (Strategic 
 Plan’s KPIs)   

(5)       กาํหนดยทุธวิธี (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบติั  และ 

(6)       การกาํหนดเป้าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม (Activities)  พร้อมกบั 
ดชันีช้ีวดัผลงานระดบัแผนปฏิบติัการ (Action Plan’s KPIs) 
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  การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์จังหวดั 
                 การท่ีจงัหวดัใดๆจะสามารถดาํเนินงานใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิไดน้ั้น(แนวทางการจดัทาํ
แผนยทุธศาสตร์,2555  ) www.m-

ture.go.th/policy/ckfinder/userfiles/files/policy2550.../08.doc ตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั
สนบัสนุนในหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั   เช่น    ความสามารถในการวางแผนยทุธศาสตร์ท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของพื้นท่ี  ความสามารถในการแปลงแผนยทุธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบติัการ   การกาํกบั
ติดตามความคืบหนา้ในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรและระดมสรรพกาํลงัเพื่อความร่วมมือในการทาํงานอยา่งมีเป้าหมาย หรือการทาํงาน
ภายใตร้ะบบการบูรณาการเพือ่ระดมความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ และเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนเป็นตน้ 
  แนวทางการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเชิงบูรณาการดา้นวฒันธรรม
ของจงัหวดัก็เช่นเดียวกนั  จะตอ้งยดึแนวทางการจดัทาํท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการระดมความคิดเห็นและขอ้มูลใหเ้กิดฉนัทามติร่วมกนั  
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในการดาํเนินงาน  และวิธีการท่ีจะทาํให้บรรลุ
เป้าหมายนั้น ๆ  
  นอกจากน้ี   การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงบูรณาการด้าน
วฒันธรรมของจงัหวดัจะประสบความสําเร็จได ้   ยงัจะตอ้งให้ความสําคญักบัแนวความคิดการ
ดําเนินงานแบบองค์รวม (Holistic)    และแบบบูรณาการ(Integration)   ทั้ งในมิติของ  Agenda    
Function  และ  Area    
  ดงันั้นแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเชิงบูรณาการดา้นวฒันธรรมของจงัหวดั  
จึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการนาํนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงวฒันธรรม(Function)ไปสู่
การปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์ดา้นวฒันธรรมของจงัหวดั(Area)   ตลอดจน
ปัญหา  ความจาํเป็นเร่งด่วน และความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี(Agenda)   หรือการนาํวาระ
แห่งชาติ  (National  Agenda) ไปสู่การปฏิบัติในพื้น ท่ีให้ เป็นวาระแห่งพื้น ท่ี  (Area  Agenda)    
สําหรับแนวทางในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการด้านวฒันธรรมของจงัหวดั   จะ
ประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ   ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 



 80

ขั้นตอนที ่๑    ขั้นการรวบรวมข้อมูลเพือ่เตรียมการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 
 ๑)   ข้อมูลทัว่ไปทีเ่กีย่วข้องกบัจังหวดั     ในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเชิง
บูรณาการด้านวฒันธรรมของจงัหวดั   จะตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลและจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลให้
ครบถ้วน  ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลเบ้ืองต้นด้านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา 
โดยเฉพาะข้อมูลท่ีเก่ียวกับวฒันธรรม  ได้แก่ องค์กร  กลุ่มเครือข่าย   ลักษณะทางวฒันธรรม  
ตลอดจนลกัษณะของประชาชนหรือวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี  เป็นตน้ 
 ๒)  ข้อมูลสภาพปัญหาในเชิงวัฒนธรรม / ความต้องการของจังหวัด    ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชน์ในการกาํหนดวิสยัทศัน์  และยทุธศาสตร์ในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํมากข้ึน    
อีกทั้งจะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในส่วนของมิติทางดา้น Agenda ท่ีจะตอ้งกาํหนดเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ
การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ๓ มิติ ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ คือ Agenda  Function และ
Area 

ขั้นตอนที่  ๒     แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการด้านวฒันธรรมจังหวดั   

ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ว่า  แนวทางการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเชิงบูรณาการ
ดา้นวฒันธรรมของจงัหวดั   จะตอ้งยึดแนวทางการจดัทาํท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการระดมความคิดเห็นและขอ้มูลให้เกิดฉันทามติ
ร่วมกนั  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในการดาํเนินงาน  และวิธีการท่ีจะทาํให้
บรรลุเป้าหมาย   ดงันั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทาํงานจะตอ้งพิจารณาบุคคลทั้งในมิติ
ของความรู้ ความสามารถ  และในมิติของความครอบคลุมในทุกภาคส่วนของจงัหวดัทั้งภาครัฐ  
เอกชน และประชาชนในทุก ๆ ภาคี  เพื่อร่วมกนัเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน จึงจะทาํใหก้าร
จัดทาํแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงบูรณาการด้านวฒันธรรมเกิดประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลสูงสุด      
 
ขั้นตอนที ่ ๓    การวเิคราะห์ศักยภาพในการดําเนินงานวฒันธรรมของจังหวดั 
 การใช้เทคนิควิ เคราะห์ตามแนวทาง   SWOT  Analysis  หรือการวิ เคราะห์ จุดแข็ง 
(Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค/ขอ้จาํกดั (Threats)  เพื่อนาํมา
ประยกุตใ์ชก้บัการวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมของจงัหวดั   เป็นเทคนิคการระดม
ความคิดเห็นร่วมกนัในการคน้หาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีจะแกไ้ขหรือพฒันาจงัหวดั  โดยคณะทาํงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งดาํเนินการอยา่งเปิดเผย  มีเหตุผล  ใชข้อ้เทจ็จริงเป็นหลกั และยอมรับมติส่วนใหญ่
ของกลุ่ม 
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 การวิ เคราะห์ จังห วัด   โดยใช้ เทค นิ ค   SWOT  Analysis  ซ่ึ งจะครอบค ลุม ปั จจัย
สภาพแวดลอ้มในสองลกัษณะ  คือ 
   ๑)ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  (Internal  Environment)  หมายถึงปัจจัยท่ีอยู่ภายใน
จงัหวดัโดยตรง  แบ่งออกเป็น  
  จุดแข็ง (S  หรือ  Strengths)  หมายถึงศกัยภาพของจงัหวดั  เป็นขอ้ดีท่ีจงัหวดัมีอยู ่ 
เป็นส่ิงท่ีเอ้ือหรือสนบัสนุนต่อการทาํงานของจงัหวดั  เช่นความสามารถของบุคลากร   งบประมาณ
เพียงพอ  มีแหล่งประวติัศาสตร์  แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมาก  เป็นตน้ 
  จุดอ่อน (W  หรือ  Weaknesses)  หมายถึงขอ้ดอ้ยหรือขอ้เสียท่ีมีอยูภ่ายในจงัหวดั   
เป็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีไม่เอ้ือต่อการทาํงานของจงัหวดั  เช่นจงัหวดัมีเทคโนโลยไีม่เหมาะสม   มี
จาํนวนบุคลากรไม่เพียงพอ  กลุ่มเครือข่ายวฒันธรรมในพื้นท่ีไม่เขม้แขง็ เป็นตน้ 
 ๒) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External  Environment) หมายถึงปัจจยั  สถานการณ์  
หรือสภาพแวดลอ้มภายนอกของจงัหวดัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของจงัหวดั  แบ่งออกเป็น 
  โอก าส  (O  ห รือ   Opportunities)   หม าย ถึ ง   ปั จ จัย   สถ าน ก ารณ์   ห รือ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยให้การทาํงานของจงัหวดัประสบความสาํเร็จ  เป็นปัจจยัดา้นบวกท่ีมีต่อ
จงัหวดั  เช่น  นโยบายของรัฐบาลท่ีเอ้ือต่อการทาํงานของจงัหวดั   ภาวะเศรษฐกิจท่ีดี  กระแสความ
ตอ้งการของประชาคมโลกในการต่ืนตวัต่อการอนุรักษว์ฒันธรรม      ตลอดจนการให้ความสาํคญั
กบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมากข้ึน  เป็นตน้ 
  อุปสรรค /ข้อจํากัด  (T  หรือ   Threats)  หมายถึงปัจจัย   สถานการณ์    หรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอุปสรรคขดัขวาง  หรือไม่เอ้ือต่อการทาํงานของจงัหวดัให้บรรลุวตัถุประสงค์
ได้โดยง่าย   เป็นปัจจยัด้านลบต่อจงัหวดั  เช่น  นโยบายของรัฐบาลท่ีไม่เอ้ือต่อการทาํงานของ
จงัหวดั   ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า   กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีผลต่อการทาํลายวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตอนัดี
งาม  เป็นตน้ 
 เน่ืองจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นภายในและภายนอกจงัหวดั  อาจจะมีมากจากการระดม
ความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ท่ีประชุมระดมความคิดจึงตอ้งลงมติว่า  ปัจจยัใดบ้างท่ีจะนํามา
พิจารณาท่ีคิดว่ามีความสาํคญัมากหรือนอ้ย  มีความเป็นไปไดสู้งหรือไม่  ท่ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลในการดาํเนินงานของจงัหวดั   แลว้สรุปปัจจยัท่ีจะนาํมาสร้างยทุธศาสตร์   กลยทุธ์ หรือ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาจงัหวดัในมิติทางวฒันธรรมต่อไป 
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ขั้นตอนที่  ๔     การจัดทําวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายในการดําเนินงาน
วฒันธรรม 
 การจดัทาํวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายในการดาํเนินงานวฒันธรรมของ
จังหวัดในภาพรวม   นอกจากจะต้องนําเอานโยบายรัฐบาลด้านวัฒนธรรม      นโยบายและ
ยทุธศาสตร์ของกระทรวงวฒันธรรม    นโยบายและยทุธศาสตร์ของจงัหวดั      รวมทั้งสภาพปัญหา
ความจาํเป็นเร่งด่วนของพื้นท่ีมาพิจารณาร่วมกนัแลว้   ยงัจะตอ้งนําเอาขอ้มูลจากการทาํ  SWOT  
Analysis  ข้างต้น   เข้ามาเป็นข้อมูลหลักเพื่อประกอบการพิจารณา  โดยคณะกรรมการหรือ
คณะทาํงานจะตอ้งร่วมกนัระดมสมอง  ระดมความคิด  เป็นเทคนิคของการทาํงานแบบมีส่วนร่วม
เพื่อหาฉนัทามติ  ความเตม็ใจ  และความชอบธรรมในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
 ๑)  การจัดทําวิสัยทัศน์    (Vision)        คือ   การกาํหนดสภาพการณ์ดา้นวฒันธรรมของ
จงัหวดัท่ีตอ้งการจะเป็น หรือตอ้งการให้เกิดในอนาคต  โดยระบุเป็นขอ้ความท่ีสะทอ้นถึงทิศทาง
และจุดยืนท่ีตอ้งการ  เป็นขอ้ความท่ีผูกมดัความรู้สึกของคนในจงัหวดัร่วมกันท่ีจะตระหนักถึง
เป้าหมายสุดทา้ยดงักล่าว   หรืออีกนยัหน่ึง  วิสัยทศัน์คือ คาํตอบล่วงหนา้ของคาํถามท่ีว่า  “จงัหวดั
ตอ้งการเห็นวฒันธรรมของจงัหวดัเป็นอยา่งไรในอนาคต” การจัดทําวิสัยทัศน์   จะต้องมีการนํา
นโยบายรัฐบาลดา้นวฒันธรรม     นโยบายและยทุธศาสตร์ของกระทรวงวฒันธรรม    นโยบายและ
ยทุธศาสตร์ของจงัหวดั      รวมทั้งสภาพปัญหาความจาํเป็นเร่งด่วนของชาติ หรือพื้นท่ีมาพิจารณา
ร่วมกนั      ดงันั้นวิสัยทศัน์การดาํเนินงานวฒันธรรมของจงัหวดัจึงเป็นจุดตวัเช่ือมแรกท่ีสาํคญัใน
การตอบสนองต่อทั้ง  ๓  มิติท่ีวา่น้ี   คือ   Agenda      Function    และ  Area  
 ๒)  การกําหนดพันธกิจ  (Missions)    คือ  การกําหนดส่ิงท่ีจังหวดัจะต้องกระทาํเพื่อ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ท่ีได้กาํหนดไว  ้ โดยการกาํหนดพนัธกิจนอกจากจะต้องตอบสนองต่อ
วิสยัทศัน์แลว้  ยงัจะตอ้งครอบคลุมภารกิจของจงัหวดัในทุกภาคส่วน  เป็นการทบทวนภารกิจเดิมอีก
คร้ังเพื่อให้บรรลุต่อวิสัยทศัน์ในเชิงบูรณาการใน ๓ มิติดงักล่าว     การกาํหนดพนัธกิจจึงเป็นการ
ตอบคาํถามวา่ “ในทุกภาคส่วนของจงัหวดัจะตอ้งร่วมกนัทาํอะไรบา้งในการดาํเนินงานวฒันธรรม ”     
 ๓)  การกําหนดวัตถุประสงค์  (Objectives)     เป็นการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานใน
ลาํดบัรองลงมาจากวิสัยทศัน์  เป็นการขยายวิสัยทศัน์ให้ชดัเจนมากข้ึน  การกาํหนดวตัถุประสงคจึ์ง
ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ   เป็นการกาํหนดจุดหมายหรือผลสําเร็จท่ีตอ้งการ  ซ่ึง
การกาํหนดวตัถุประสงคอ์าจจาํแนกไดเ้ป็นสองส่วน  คือ  วตัถุประสงคโ์ดยรวม  และวตัถุประสงค์
เฉพาะเร่ือง 
 ๔)  การกาํหนดเป้าหมาย  (Targets)   เป็นการกาํหนดใหว้ตัถุประสงคข์า้งตน้แคบลงมาอีก  
เพื่อกาํหนดเป็นตวัช้ีวดัความสําเร็จของการดาํเนินงานได้   เป้าหมายท่ีดีควรระบุเง่ือนเวลา  คือ
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ตอ้งการให้เสร็จเม่ือไร  ระบุปริมาณ  คือตอ้งการจะให้เกิดข้ึนเป็นจาํนวนเท่าใด   ระบุคุณภาพ  คือ
สภาพท่ีพึงปรารถนา   ระบุสถานท่ี  คือเขตพื้นท่ีครอบคลุมท่ีตอ้งการ   นอกจากน้ี  เป้าหมายยงัตอ้ง
คาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่ริง   และกรณีท่ีเป้าหมายมากกว่าหน่ึงเป้าหมาย  
ถา้เป็นไปไดค้วรจดัลาํดบัความสาํคญัหรือความจาํเป็นเร่งด่วน 
 
ขั้นตอนที ่ ๕    การกาํหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานวฒันธรรม 
 ยุทธศาสตร์คือวิถีนําในการดําเนินงานใด ๆ  เป็นการตอบคาํถามว่า  “การดําเนินงาน
วฒันธรรมของจงัหวดัจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างไร”    เป็นแนวคิด หรือวิธีการท่ีแยบยลเพื่อ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์   พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จภายใต้
ปัจจยัพื้นฐานจากการวิเคราะห์  SWOT    ทั้งหมดจะมีความสมัพนัธ์ในเชิงตรรกะท่ีเป็นกระบวนการ
และขั้นตอนในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ    ซ่ึงการกาํหนดยุทธศาสตร์จากการ
วิเคราะห์  SWOT  ทาํไดด้งัน้ี 

เม่ือไดท้าํการวิเคราะห์และระบุถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จังหวัดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว    ขั้ นตอนต่อไปคือการสร้างยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์จากปัจจัย
สภาพแวดลอ้มดงักล่าว   ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลายวิธี     โดยในท่ีน้ีจะใชว้ิธีแบบจบัคู่  คือ 

การวเิคราะห์  SWOT  เพือ่กาํหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์แบบจับคู่ 
 การวิเคราะห์  SWOT  เพื่อกาํหนดแนวทางหรือกลยทุธ์แบบจบัคู่  เป็นการวิเคราะห์เพื่อหา
ยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์โดยการจบัคู่หรือผสมผสานระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายนอก   การจบัคู่ของปัจจยัสภาพแวดลอ้มเพื่อหายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์   แบ่ง
ออกเป็น  ๔  ประเภท คือ 

๑) จุดแขง็ (S)  -  โอกาส (O)                   ๓)  จุดอ่อน (W) – โอกาส (O) 
๒) จุดแขง็ (S)  -  อุปสรรค (T)                ๔)  จุดอ่อน (W) – อุปสรรค (T) 
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกดงักล่าว  

สามารถจดัให้เป็นระเบียบแสดงไดด้งัตวัอยา่งในตาราง  SWOT  ขา้งล่างน้ี  โดยในท่ีน้ีจะสมมติว่า
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มแต่ละประเภทสรุปไดเ้ป็น  ๔  ประเด็นจากท่ีเราไดท้าํการระบุไวแ้ลว้  และจะ
ขอเสนอแนะกลยทุธ์จาการจบัคู่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มเพียงคู่ละ ๑ กลยทุธ์เท่านั้น  เพื่อเป็นตวัอยา่ง 
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ตาราง  14  แสดงตาราง SWOT 
 

 จุดแข็ง (S) 
S๑   มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
S๒  มีภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหลากหลาย     
S๓  มีวฒันธรรมหลากหลาย 
S๔  มีกลุ่มเครือข่ายทางวฒันธรรมท่ี       
        เขม้แขง็ 

จุดอ่อน (W) 
W๑   ขาดการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์    
W๒   เส้นทางคมนาคมของชุมชนไม่ดี  
W๓  ขาดฐานขอ้มูลทางวฒันธรรม 
W๔   การมีส่วนร่วมของประชาชนยงั    
          มีจาํกดั 

โอกาส (O) 
O๑  เส้นทางคมนคมสู่จงัหวดัสะดวก 
O๒ รัฐบาลสนบัสนุนสินคา้พ้ืนบา้น 
O๓  รัฐบาลมีนโยบายเปิดพรมแดน 
O๔  กระแสอนุรักษว์ฒันธรรม   

 
S๑ + O๑  =  พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างเป็น
ระบบ 

 
W๔  +  O๔  = ส นั บ ส นุ น ให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

อุปสรรค (T) 
T๑  ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
T๒  การเมืองไม่ต่อเน่ือง 
T๓  งบประมาณของรัฐมีจาํกดั 
T๔  กระแสวฒันธรรมตะวนัตก 

 
S๒ + T๑  =  ส่งเสริมต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพื่อสร้างรายได้
ใหก้บัชุมชน 

 
W๑  +  T๔  = ร ณ ร ง ค์ ส ร้ า ง
จิตสาํนึกความเป็นไทย 
 

 

จากตารางขา้งตน้น้ี  จะเห็นว่าหากเราพยามจบัคู่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
เพื่อเสนอยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ให้มากท่ีสุดแลว้  โดยในท่ีน้ีมีปัจจยัอยู่  ๔  ประการในแต่ละ
ประเภทปัจจยั   ก็จะสามารถเสนอกลยทุธ์ไดม้ากท่ีสุดรวม  ๓๖  กลยทุธ์(จาก ๔ x ๔ x ๔  คู่กลยทุธ์)  
หรือ  ๖๔  ยทุธศาสตร์   แต่อยา่งไรก็ตามจาํนวนยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์เหล่าน้ีจะลดลงไดห้ากการ
จบัคู่เกิดจากการรวมมากกว่า   ๒    ปัจจยัเขา้ดว้ยกนั    เช่นการนาํ      S๑ + S๒ + T๒ + T๓    ก็จะ
เกิดเป็นกลยุทธ์ท่ีมีรายละเอียดซับซ้อนมากข้ึน   ดังนั้ นการสร้างยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์จึงไม่
จาํเป็นตอ้งเสนอให้ครบ  ๖๔  กลยุทธ์ หรือ ๖๔  ยุทธศาสตร์ตามความเป็นไปได ้ ทั้งน้ีแลว้แต่การ
ระดมความคิดเห็นหรือมติจากกลุ่ม   ตลอดจนการให้ลาํดบัความสําคญัในแต่ยุทธศาสตร์หรือแต่
ละกลยทุธ์ท่ีจะเลือกดว้ย 
 หลงัจากท่ีไดย้ทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ทั้งหมดแลว้  ก็จะนาํยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์เหล่านั้น  
ไปสู่การแปลงเป็นแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมต่อไป 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
พชัรินทร์ สิรสุนทรและคณะ (2551 หน้า จ ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง โครงการพฒันาเทศบาล

ตัวอย่างแบบบูรณาการหน้า กรณีศึกษาเทศบาลเพชรบูรณ์  (The Best Practice of an Integrated 
Development of Municipalityห น้ า  A Case of Nakornban Phetchaboon 2004-2008) เป็ น ค ว าม
พยายามท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ิน ซ่ึงในท่ีน้ีไดแ้ก่ มหาวิทยาลยันเรศวร กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ในท่ีน้ีไดแ้ก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยการออกแบบกระบวนการความร่วมมือให้อยู่ในรูปของ
การศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีสําคญัคือ เพื่อการสร้าง
กระบวนการและกลไกการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ (Participatory Action Learning Research) ข้ึนใน
ระดบัชุมชนทอ้งถ่ินในลกัษณะของสหภาคี (Multi-Cooperation Approach) โดยมีผูแ้สดงทางสังคม 
(Social Actors) สาํคญัไดแ้ก่ ชาวเมืองเพชรบูรณ์  เป็นผูข้บัเคล่ือนกระบวนการ มีคณะนกัวิจยั เป็นผู ้
อาํนวยความสะดวก (Facilitator) และมีคณะผูบ้ริหารตลอดจนสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นผูใ้ห้
ความคิดเห็น ช้ีแนะ กาํหนดแนวนโยบาย และทิศทางการพฒันาเมืองท่ีพึงประสงค ์(Mentor)  

ผลของการดาํเนินงานโครงการฯ 4 ปีท่ีผา่นมา จึงเป็นส่ิงท่ียืนยนัไดว้่า ระบบของเมืองท่ีอยู่
สบาย (Happy Urban System) เป็นส่ิงท่ีสร้างและพฒันาข้ึนมาได้ โดยมีปัจจยัสําคญัได้แก่ ระบบ
เศรษฐกิจท่ีมั่นคงแข็งแรง การพึ่ งตนเองได้ และการมีรายได้เพียงพอขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบในการพฒันาเมือง ท่ีจะใช้พฒันามาตรฐานดา้นการจดัการ และใช้เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพฒันาท่ีคาํนึงถึงความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยั การพฒันา
เมืองจึงเหมือนกบัการเติบโตของมนุษย ์จากทารกตวัเล็กๆ ท่ีตอ้งการเพียงนํ้ าและอาหาร กลายเป็น
เด็กนอ้ย ท่ีตอ้งการความรัก ความมัน่คง และความปลอดภยั สู่วยัรุ่นท่ีตอ้งการความเขา้ใจความรัก 
และโอกาสในการก่อร่างบุคลิกภาพของตนเอง สู่วยัฉกรรจท่ี์กลา้หาญ มัน่ใจ ท่ีจะเผชิญโลกกวา้ง 
และสู่วยัชราท่ีมีความสุข สงบและสบาย จึงกล่าวไดว้่าเมืองเพชรบูรณ์ในวนัน้ี ไดเ้คล่ือนมาสู่ การ
เป็นวยัรุ่นท่ีมีคุณภาพแลว้ กา้วเดินต่อไปของการพฒันาเมืองเพชรบูรณ์จึงมีความสาํคญัและตอ้งถูก
จบัตามองวา่ เมืองเพชรบูรณ์จะเป็นตน้แบบของ “เมืองอยูส่บาย” ไดต่้อไป 
 ดังนั้ นปัจจัยสําคัญท่ีสร้างให้เมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองท่ีอยู่แล้วสบายจึงมีหลายประการ 
ประกอบดว้ย การมีกระบวนทศัน์การพฒันา (Development Paradigm) ท่ีเอ้ือต่อการเป็นเมืองอยูส่บาย
ของผูบ้ริหารเมือง ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยมิติทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง การปกครอง 
พฒันาการดา้นเทคโนโลยี นอกจากน้ี แนวคิดพื้นฐานในการพฒันา วิสัยทศัน์ผูน้าํ และความเขม้แข็ง
ของชาวเมือง กเ็ป็นปัจจยัสาํคญัของการสร้างเมืองใหอ้ยูแ่ลว้สบาย 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ภาพ  2  แสดงกรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
  

 
 

ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัพษิณุโลก 
ดา้นกายภาพ   
เศรษฐกิจและสงัคม   
วฒันธรรม   
สภาพแวดลอ้ม  แหล่งท่องเท่ียว  
ศิลปวฒันธรรม   
บุคคล 

สร้างตวัช้ีวดัและการประเมิน 

แนวทางการพฒันายทุธศาสตร์เชิง
วฒันธรรมจงัหวดัพิษณุโลก 

กระบวนการจดัทาํยทุธศาสตร์ 



บทที ่3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

     การศึกษาวิจยัใน เร่ือง การพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมในเขตเมือง กรณีศึกษา จงัหวดั
พิษณุโลก ผูว้ิจยัดาํเนินการเป็นลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
          1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
          2. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
         3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
         4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร     
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดประชากร เป็น  3  กลุ่ม  จาํนวน  16 คน ประกอบดว้ย  
  1.   กลุ่มนกัวิชาการ จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ย 
   1.1   นกัวิชาการ  จาํนวน 2 คน  
   1.2   ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 2 คน 
   1.3   นกัปฏิบติังานดา้นศิลปวฒันธรรม จาํนวน 2 คน 
  2.   กลุ่มนกัธุรกิจ จาํนวน 4 คน  ประกอบดว้ย 
   2.1   ผูป้ระกอบการธุรกิจ  จาํนวน 2 คน 
   2.2   สมาชิกสมาคมการคา้  จาํนวน 2 คน 
  3.   กลุ่มนกับริหาร จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ย 
   3.1   นกับริหารแบบเป็นทางการ จาํนวน 4 คน  
   3.2   นกับริหารแบบไม่เป็นทางการ จาํนวน 2 คน 
 
เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
   เคร่ืองมือท่ีใช ้เป็นแบบสอบถาม  สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อนาํแนวคิดมาสร้างเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ซ่ึงใช้กับการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกสู่การพฒันาเป็นเมืองศิลปวฒันธรรมใน
ประเทศไทย  ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดัพิษณุโลก  
ส่วนท่ี 2. แบบสมัภาษณ์แบบมีส่วนร่วมเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมในจงัหวดัพิษณุโลก 
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  การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลองคร์วมของจงัหวดัพิษณุโลก โดยรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบั
การพัฒนาจังหวัดพิษณุ โลก  รวมทั้ งวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์  เชิงเศรษฐกิจและสังคม 
สภาพแวดลอ้ม แหล่งท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่นในจงัหวดัพิษณุโลก อนัจะนาํไปสู่การ
เสนอยทุธศาสตร์และขอ้เสนอเชิงนโยบายในการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลก  ในการสร้างกรอบแนวคิดดงักล่าว
ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นการศึกษาจากเอกสารท่ีนําเสนอแนวคิดและ
ประสบการณ์ของผูว้ิจยัโดยตรง ได้แก่ บทความทางวิชาการ ตาํรา งานวิจยั วิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎี
บัณฑิต  - มหาบัณฑิต  ส่ืออิ เล็กทรอนิคส์  CD-Rom และ  Internet จากฐานข้อมูลสถาบันต่างๆ  เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัศิลปากร  และกระทรวง
วฒันธรรม เป็นตน้ 

2.   ศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) ผลงานวิจยัดา้นวฒันธรรม ศึกษาจากรายงานการ
ประชุมดา้นวฒันธรรม-การศึกษา บนัทึกการประชุม แนวนโยบายและยทุธศาสตร์กรมส่งเสริมวฒันธรรม 
คู่มือการปฏิบติังาน รายงานประจาํปี ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเอกสารได้ให้ความสําคญักับผูเ้ขียนท่ีมีประสบการณ์และมี
บทบาทวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงตามเน้ือหา อีกทั้ งให้ความสําคัญ ด้านแหล่งผลิตท่ีเป็น
หน่วยงานเปิดเผยท่ีมีบทบาทในการจดัพิมพเ์อกสารทางวิชาการ และให้ความสาํคญักบัจาํนวนคร้ังท่ีพิมพ์
เอกสาร เพื่อใหข้อ้มูลมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับในสังคม นอกจากน้ี ขอ้มูลดา้นงานวิจยัและวิทยานิพนธ์
ไดต้รวจสอบจากสถาบนัการศึกษาท่ีน่าเช่ือถือ และกาํหนดระยะเวลาของงานวิจยั ในช่วงเวลา 3-5 ปี เพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด นอกจากน้ียงัไดผู้ท้รงคุณวุฒิไดก้รุณาแนะนาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัให้
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพิ่มเติมเพื่อกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัอีกดว้ย 

3. ศึกษาจากการมีส่วนร่วมในการสัมมนา  ผูว้ิจยัมีโอกาสเขา้ร่วมสัมมนาหลายคร้ัง ได้แก่ การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํมาตรฐานการดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ในระดบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  การประชุมจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลนครพิษณุโลก รวมทั้ งการประชาคมจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของเทศบาลนครพิษณุโลก  การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมภายในทอ้งถ่ินของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
สาํนักงานพิษณุโลก  การประชุมจดัตั้งสภาวฒันธรรมชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก การประชุมประชาคม
แผนของสภาวฒันธรรมชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก  ทั้งน้ีเป็นการสร้างประสบการณ์ดา้นการศึกษาขอ้มูล
ดา้นต่างๆ รวมทั้งวิธีเกบ็ขอ้มูลภาคสนามแก่ผูว้ิจยัดว้ย 
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 4. ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ  ผู ้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและ
ประสบการณ์ดงักล่าว สร้างกรอบคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นวิจยั แลว้นาํไปสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อ
เก็บข้อมูลให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย โดยเลือกผูท้รงคุณวุฒิแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากผูคุ้ณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปกรรมร่วมสมยั 
     ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิตามกรอบแนวคิดในการวิจยัทีละประเด็น เม่ือครบประเด็นแลว้ 
ผูท้รงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ใช้เวลา ประมาณ 1 - 2 
ชัว่โมง บางท่านสัมภาษณ์เพิ่มเติมหลายคร้ัง เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลใหเ้ป็นภาพรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
กรอบคาํถามในการเกบ็ขอ้มูลภาคสนามต่อไปประกอบดว้ย 

1.  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์อยา่งเป็นทางการ
เพื่อเป็นขอ้มูลดา้นวฒันธรรม จากเอกสาร งานวิจยั และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิแลว้สร้างแนวคาํถาม
เก่ียวกบัขอ้มูล 
  2.  แบบสัมภาษณ์แบบมีส่วนรวม (Participant Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบกบัการจดบนัทึกภาคสนาม และ
คดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัในแต่ละชุมชน 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัเร่ิมเขา้ชุมชนในเดือน กุมภาพนัธ์  2554 จนถึงเดือน สิงหาคม 2554 
ผูว้ิจยัไดใ้ชค้าํถาม (Guideline) ท่ีถามถึงภูมิหลงั ทศัน์คติแนวความคิดความเช่ือ ประสบการณ์ และความรู้สึก
ของผู ้ให้ข้อมูลหลัก  ซ่ึงผู ้วิจัยได้เลือกให้ข้อมูลหลัก  (Key informant) โดยใช้วิ ธีการเลือกเชิงทฤษฎี 
(Theoretical sampling) (Strauss and Corbin, 1991.pp.176-193) โดยการเลือกจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
เช่น ชาวบ้านในชุมชน ผูน้ําในชุมชนทั้ งท่ีเป็นทางการ ประธานสภาวฒันธรรม  คณะกรรมการสภา
วฒันธรรม ประธานชุมชน และผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ ปราชญชุ์มชน นกัเรียน ครู อาจารย ์พระสงฆ ์ฯลฯ ซ่ึง
ไดเ้ห็นถึงความหลากหลายของการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั วิธีการก็คือ เม่ือเก็บขอ้มูลในรายแรกๆ ไดแ้ลว้ 
ผูว้ิจัยได้ทําการวิเคราะห์เบ้ืองต้นเพื่อให้ได้มโนทัศน์ในเร่ืองต่างๆ ท่ี ต้องการ แล้วทําการเลือกผูท่ี้มี
คุณลกัษณะต่างไปจากขอ้มูลใดอีกและเก็บไดจ้ากใคร ท่ีไหนเพื่อจะนาํไปสู่การสร้างทฤษฎีท่ีสมบูรณ์ ดงันั้น
กระบวนการเก็บขอ้มูลจึงถูกกาํหนดและควบคุม โดยทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนมาจากขอ้มูล (Glaser and Strauss 
,1967. pp . 45-77 : Strauss and Cobin , 1990. pp. 176-193 ; นราภรณ์ หะวานนท์ , 2538. หน้า 27) วิธีน้ีจึง
ไม่มีการกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไวล่้วงหน้ากล่าวคือ ในช่วงแรกท่ีผูว้ิจยัสัมภาษณ์
แนวลึก ผูใ้หข้อ้มูลหลกัรายแรกๆ และแต่ละรายต่อไปล่วงหนา้กล่าวคือ ในช่วงแรกท่ีผูว้ิจยัสมัภาษณ์แนวลึก 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัรายแรกๆ และแต่ละรายต่อไปท่ียนิดีร่วมมือในการใหส้มัภาษณ์แต่ละรายเพื่อจะสามารถเจาะ
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ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง เพราะโดยปกติแลว้ผูใ้หข้อ้มูลจะไม่บอกอะไรแก่คนแปลกหนา้ การวิจยัคุณภาพเป็นวิธีท่ีจะ
สามารถเจาะขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียดสมบูรณ์ เท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้จง้เป็นเง่ือนไขกบัชาวบา้น
ทุกคร้ัง หลงัจากท่ีผูว้ิจยัแนะนําตวัโดยได้อธิบายถึงวตัถุประสงค์และขอความร่วมมือในการดาํเนินการ
สัมภาษณ์ การพูดคุยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเต็มใจตอบคาํถามของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้ขอ
อนุญาตบนัทึกเสียงและจดบนัทึกในประเด็นสําคญัๆ (Field-Note) เพื่อป้องการตกหล่นของสาระสําคญั
ต่างๆ และเพ่ือไม่ให้เกิดการระแวงโดยผูว้ิจยัจาํไดอ้ธิบายให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทราบก่อนล่วงหน้าว่าขอ้มูลท่ี
ไดม้าทั้งหมดถือเป็นความลบัไม่ถูกเปิดเผยท่ีใดอนัจะทาํใหผู้ใ้หข้อ้มูลหลกัเดือนร้อน เพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มูลหลกั
ไดมี้ความรู้สึกปลอดภยัและยนิดีใหข้อ้มูลอยา่งละเอียด และเพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดเ้กิดผลกระทบต่อ
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไม่ว่าจะกรณีใดๆ อนัเป็นจรรยาบรรณของผูว้ิจยั เพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูง ผูว้ิจยัสามารถ
ซกัถามและหารายละเอียดของประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งลุ่มลึก ลกัษณะบรรยากาศของการสัมภาษณ์
เป็นไปอยา่งไม่เป็นทางการทาํให้สามารถตรวจสอบความเขา้ใจตรงกนัระหว่างผูว้ิจยัและผูถู้กสัมภาษณ์ได้
ในขณะนั้น 
 แมว้่าผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล การสัมภาษณ์ระดบัลึกทุกราย จะนําขอ้มูลมาสรุป
คร่าวๆ ก่อนสัมภาษณ์รายต่อไป เพื่อเป็นการจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์แบบหยาบๆ ทําให้สามารถ
ตรวจสอบความเขา้ใจใหต้รงกนัระหวา่งผูช่้วยวิจยัและผูว้ิจยัในการสมัภาษณ์รายต่อๆ ไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารวิชาการ งานวิจัยด้านวัฒนธรรม  
จดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามประเด็นท่ีศึกษาไดแ้ก่ กระบวนการเรียนรู้วฒันธรรมในสังคม ประกอบดว้ยเน้ือหา 
ความหมายของวัฒนธรรม  ลักษณะของวัฒนธรรม หน้าท่ีของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสงัคมและวฒันธรรม รูปแบบการเรียนรู้ และกระบวนการถ่ายทอด  ศึกษาเอกสารดา้น
สังคมวิทยา เพื่อศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ เคร่ืองช้ีวดัการพฒันา เพื่อคน้หาการเรียนรู้การอนุรักษ ์และการสืบ
ทอดทางวฒันธรรมของจังหวดั ประกอบด้วยกระบวนการอะไรบ้าง และการพัฒนาสังคมในมิติทาง
วฒันธรรม มีตวัช้ีวดัอะไรบา้ง ศึกษาคุณค่าศิลปวฒันธรรม จากเอกสารดา้นปรัชญา สุนทรียศาสตร์ คุณวิทยา 
จริยศาสตร์ เพื่อสืบคน้ว่า คุณค่าศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินประกอบดว้ยดา้นใด และส่งผลต่อพฤติกรรมทาง
วฒันธรรม พฤติกรรมทางสังคมอย่างไร อีกทั้งพฤติกรรมดงักล่าวประกอบดว้ยกลุ่มคน แบบแผน วิถีชีวิต 
วิธีการผลิต ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ค่านิยม และการสร้างความมัน่คงทางสังคมอย่างไร ศึกษาเอกสารดา้น
จิตวิทยา เพื่อหาความสําคญัของทัศนคติ ความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ การให้ความหมายท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางศิลปกรรมทอ้งถ่ินอย่างไร แลว้นาํขอ้มูลท่ีศึกษาจากเอกสาร และงานวิจยั สรุปแบบอุปมยั 
(Inductive) เน้นความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับบริบทของชุมชนศิลปกรรมท้องถ่ินโดยวิธีวิจัย
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ภาคสนามทางมานุษยวิทยาของพชัรินทร์ สิรสุนทร (2552.หน้า139) และศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์ (2546 .
หนา้ 52) เป็นประเดน็ในการวิจยัภาคสนาม 
 2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการสัมภาษณ์ทนัทีขณะเก็บ
ขอ้มูลในพื้นท่ีท่ีศึกษา โดยผูว้ิจยัได้ทาํการจดบนัทึกประเด็นสําคญัๆ ขณะสัมภาษณ์ไว  ้บนัทึกภาพเพื่อ
นาํไปใชป้ระกอบกบัขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ สอบถามรวมทั้งฟังจากเทปบนัทึกเสียงซํ้าจากการ
สัมภาษณ์ เพื่อเป็นการตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง ซ่ึงไดก้ระทาํภายหลงัจาก
การสัมภาษณ์ทุกๆ คร้ังแล้วนําไปถอดเทปบันทึกคาํสัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํแต่ละรายภายหลงัจากการ
สัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํแต่ละรายภายหลงักลบัจากพื้นท่ีอีกคร้ังหน่ึงผูว้ิจยัได้จดัหมวดหมู่สาระจากการ
สมัภาษณ์เพื่อหาความสัมพนัธ์เช่ือมโยงเชิงเหตุผลโดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดรหสัหมาย (Code) แยกเป็นหมวดหมู่ 
(Coed mapping) และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
คนต่อไป  
 การวิเคราะห์ข้อมูลขณะเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผูว้ิจัยตรวจสอบความแม่นตรงข้อมูล 
(Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) ของขอ้มูลภาคสนามทุกคร้ังท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยการดูขอ้มูลดว้ยการ
ดูขอ้คาํถาม ส่ือความหมายตรงตามท่ีตอ้งการหรือไม่ขณะท่ีสัมภาษณ์คาํตอบท่ีไดส้อดคลอ้งกบับริบทของ
ชุมชน ขอ้มูลเดิม และขอ้สังเกตของนักวิจยัหรือไม่ทดสอบกบัสภาพแวดลอ้มและขอ้มูลอ่ืนท่ีมีอยู่เดิมจาก
แหล่งอ่ืนๆ ในลกัษณะทดสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ตามระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อให้ขอ้มูลมี
ความหมายแม่นยาํและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีสองเป็นการตรวจขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเป็น
ดชันีแลว้ จากการสังเกตพฤติกรรมการสนทนากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั กรรมการชุมชน และบุคคลทัว่ไป 
โดยมีการตรวจสอบสามเสา้ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี (สุภางค ์จนัทวานิช , 2536.หนา้ 103)  

 1.  ตรวจสอบดา้นปริมาณ ตรวจสอบขอ้มูลท่ีสังเกตและบนัทึกว่าไดป้ริมาณเพียงพอครอบทุกขอ้
กระทงในแนวคาํถาม และเพียงพอตามวตัถุประสงค์หรือไม่ หากขอ้มูลไม่เพียงพอไดท้าํการเก็บขอ้มูล
เพิ่มเติมหลายคร้ัง จนสามารถสรุปขอ้มูลท่ีตอบวตัถุประสงคข์องภารกิจของการวิจยัได ้

 2.  ตรวจสอบแหล่งขอ้มูล (Data triangulation) ตรวจสอบเร่ืองเวลา สถานท่ีและบุคคลว่า เม่ือต่าง
เวลา ต่างสถานท่ี ต่างบุคคล แลว้ขอ้มูลยงัเหมือนเดิมหรือไม่ โดยการจดัตารางกาํหนดเวลาในการสังเกต
พฤติกรรมใหค้รอบคลุมทุกช่วงเวลา เพื่อใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 3.  ตรวจสอบขอ้มูลกบัเจา้ของขอ้มูลและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน (Cross check) ผูว้ิจยัซกัถามผูใ้ห้ขอ้มูลและ
ตรวจสอบจากผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ว่าขอ้มูลถูกต้องหรือไม่ด้วยการสอบถามซํ้ าในประเด็นเดียวกัน แล้วให้
ความเห็นกบัผูว้ิจยัในเร่ืองการตีความ การวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อเป็นการยืนยนัความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและ
รายงาน 
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 4. ตรวจสอบดา้นทฤษฎี ตรวจสอบขอ้มูลขณะอยู่ในภาคสนาม การตีความหมายพฤติกรรมว่าตรง
หรือแตกต่างไปจากทฤษฎีหรือจากแนวคิดผูเ้ช่ียวชาญมากนอ้ยเพียงใด และตรวจสอบความเขา้ใจของผูว้ิจยั 
(Investigator triangulation) โดยเอกสารเพิ่มเติม สอบถามความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิ เม่ือพบขอ้มูลท่ีขดัแยง้
กนัหรือขอ้มูลไม่เพียงพอ ผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลซํ้าเพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง 

 5. ตรวจสอบวิธีการเก็บข้อมูล (Methodology triangulation) ตรวจสอบข้อมูลด้วยการรวบรวม
ขอ้มูลหลายวิธี ประกอบดว้ยเอกสารการสร้างแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมการสัมภาษณ์เจาะลึก และ
การสมัภาษณ์กลุ่ม 

 6. ตรวจสอบดว้ยการวิเคราะห์ – สังเคราะห์ เม่ือผูว้ิจยัไดร่้วมกนัร่างยทุธศาสตร์กบันกัวิชาการดา้น
วฒันธรรมแลว้ไดต้รวจสอบการแปลความหมายเก่ียวกบัขอ้มูลโดยมีการเนน้ส่วนร่วมให้มากท่ีสุด รวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นจากแนวทางการวางแผนพฒันาทางดา้นวฒันธรรม จากผูท้รงคุณวุฒิดา้นต่างๆ นาํขอ้
คน้พบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 7. การตรวจสอบร่างยทุธศาสตร์แลว้ ไดน้าํเสนอแก่ผูท้รงคุณวุฒิในรูปของสัมมนาโดยวิธีวิเคราะห์
โตะ๊กลม เพื่อวิจารณ์ความถูกตอ้ง และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงใหมี้ความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน  
(รายละเอียดของขอ้มูลแสดงในภาคผนวก) 

 8.  ตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานวิจยั หลงัจากร่างยุทธศาสตร์แลว้ ผูว้ิจยัได้นําวิเคราะห์
ผลงานร่วมกบันกัวิชาการดา้นวฒันธรรมอีกคร้ัง ทั้งน้ีเพื่อใหมี้ความถูกตอ้งชดัเจนมากท่ีสุด (รายละเอียดของ
ขอ้มูลแสดงในภาคผนวก)  

 
 
 
    
    
 
 
   
    

      

 
 



บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง การพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมในเขตเมืองกรณีศึกษาจงัหวดั
พิษณุโลก ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
   1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรม  
จงัหวดัพิษณุโลก  
   2.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอ้ม แหล่ง
ท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม  
   3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมุล ยุทธศาสตร์และข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาด้าน
วฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก 
 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ทีเ่อือ้อาํนวยต่อการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม   
             จังหวดัพษิณุโลก  

จากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีปรับเปล่ียนเร็วและสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน จาํเป็นตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์
การพัฒนาประเทศท่ี เหมาะสม  โดยเสริม  สร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่างๆ 
ภายในประเทศให้มีศกัยภาพ แข่งขนัไดใ้นกระแสโลกาภิวตัน์ และสร้างฐานความรู้ใหเ้ป็นภูมิคุม้กนัต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั  ควบคู่ไปกบัการกระจายการพฒันาท่ีเป็นธรรม และเสริมสร้างความเท่า
เทียมกันของกลุ่มคนในสังคม  และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน  พร้อมทั้ งฟ้ืนฟูและอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหค้งความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพฒันาท่ีมัน่คง และเป็นฐาน
การดาํรงวิถีชีวิตของชุมชนและสงัคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ
ทุกระดบั อนัจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศท่ีมัน่คงและยัง่ยืน สามารถดาํรงอยู่ในประชาคมโลก ไดอ้ย่างมี
เกียรติภูมิและมีศกัด์ิศรีดงันั้น จงัหวดัพิษณุโลกจึงกาํหนดวิสยัทศัน์  นโยบาย  ยทุธศาสตร์ไวด้งัน้ี 
วสัิยทศัน์จังหวดัพษิณุโลก 

" พิษณุโลก : เมืองบริการส่ีแยกอินโดจีน" ,  "Phitsanulok : Indocchina's Service City " 
ยุทธศาสตร์จังหวดัพษิณุโลก 

"พฒันาเพื่อเป็นเมืองบริการท่ีหลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภยั (Safe City)" 
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นโยบายของจังหวดัพษิณุโลก 

 1.  เป็นศูนยก์ลางบริการดา้นการส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร 
              2.  เป็นศูนยก์ลางการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ของภาคเหนือตอนล่าง 
              3.  เป็นศูนยบ์ริการดา้นสุขภาพท่ีไดม้าตรฐานสากล และเป็นจงัหวดัท่ีประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง (Healthy Province) เพื่อเสริมสร้างไปสู่ความเป็นประเทศไทยแขง็แรง (Healthy Thailand) 
              4.  ภาครัฐและเอกชนมีการบริการท่ีไดม้าตรฐาน  และมีคุณภาพ 

5.  เกษตรกรและองคก์รเกษตรกรมีการจดัการผลิตการเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตรท่ีมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามความตอ้งการของตลาด 
             6.  เป็นศูนยก์ลางจดัการประชุมภาคเหนือตอนล่าง และระดบัประเทศ ตลอดจนใหก้ารบริการดา้น
การท่องเท่ียวของจงัหวดั 
             7.  เป็นเมืองท่ีมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

8.  เป็นเมืองท่ีชุมชนมีความเขม้แขง็ย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจและสงัคม   ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงท่ี
ประเทศไทยตอ้งเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของประเทศในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการ ประเทศ แสดงวา่ประเทศไทยมีโอกาสการปรับตวัและ
ไดรั้บประโยชน์จากกระแสโลกาภิวตัน ์   สาํหรับยทุธศาสตร์จงัหวดัพิษณุโลกสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี  
ตาราง 15  แสดงยุทธศาสตร์จังหวดั " พฒันาเพือ่ให้เป็นเมืองบริการทีห่ลากหลายและมีความปลอดภัย " 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1 ส่งเสริมการเป็นศนูยก์ลางการ
บริการดา้นการขนส่งสินคา้และ
ผูโ้ดยสาร  

เป็นศนูยก์ลางการบริการดา้นการ
ขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร 

1. ส่งเสริมการเป็นศนูยก์ลางการบริการดา้น
การขนส่งสินคา้ทางบก / ทางอากาศ 
2. ส่งเสริมการเป็นศนูยก์ลางการบริการดา้น
การขนส่งผูโ้ดยสารทางบก / ทางอากาศ 

2 ส่งเสริมการเป็นศนูยก์ลางการ
พฒันาเทคโนโลย ีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT )ของภาคเหนือ
ตอนล่าง 

เป็นศนูยก์ลางการพฒันาเทคโนโลยี
และการส่ือสาร(ICT )ของภาคเหนือ 
ตอนล่าง 

1. ส่งเสริมการเป็นศนูยก์ลางการพฒันาและ
การบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ภาคเหนือตอนล่าง 
2. ส่งเสริมการเป็นศนูยก์ลางพฒันาและ
บริการการส่ือสารของภาคเหนือตอนล่าง 

3. ส่งเสริมการบริการดา้นสุขภาพให้
เป็นศนูยบ์ริการ 
แก่ประชาชนในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่างโดยพฒันามาตรฐานการ
บริการใหเ้ป็นสากลและใหเ้ป็น 

เป็นศนูยบ์ริการดา้นสุขภาพท่ีได้
มาตรฐานสากลและเป็นจงัหวดัท่ี
ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง
(Healthy Province) เพ่ือเสริมสร้าง
ไปสู่ความเป็นประเทศ 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ป็นศนูยก์ลางบริการ
ดา้นสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 
2. ส่งเสริมและพฒันาบริการให ้
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ตาราง  15    (ต่อ) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

จงัหวดัท่ีประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์
แขง็แรง (Healthy Province) 

ไทยแขง็แรง(Healthy Thailand) ไดม้าตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมใหเ้ป็นจงัหวดัท่ีประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์ 
แขง็แรง (Healthy Province) 

4. ส่งเสริมใหภ้าครัฐและเอกชนมีการ
ปรับปรุงใหบ้ริการใหมี้คุณภาพและ
อยูใ่นระดบัมาตรฐานใหป้ระชาชน 
และพนกังานมีหวัใจแห่งการบริการ 
(Service Mind) ในฐานะเจา้ของบา้น
ท่ีดี  
 
 

ภาครัฐ และเอกชนมีการบริการท่ีได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

1.ส่งเสริมใหภ้าครัฐบริการดีมีคุณภาพมาตรฐาน 
2.ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนบริการดีมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
3. สาํนกังานน่าอยู ่น่าทาํงาน 
4. บริหารจดัการสะอาด ปราศจากคอรัปชัน่ 
5. สร้าง Service Mind ใหทุ้กคน 
6. ส่งเสริมการศึกษาบูรณาการ / สร้างความ
พร้อมประชาชน 

5.พฒันาการบริหารจดัการการผลิต
สินคา้เกษตรท่ีเช่ือมโยงการตลาดและ
การแปรรูป 
 
 
 

เกษตรกรและองคก์รเกษตรกรมีการ
จดัการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินคา้
เกษตรท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ตามความตอ้งการของตลาด 

1. พฒันาบริหารจดัการผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภยั 
2. พฒันาบริหารจดัการผลิตสินคา้เกษตรท่ี
เช่ือมโยงการตลาด 
3. พฒันาบริหารจดัการผลิตสินคา้เกษตรท่ี
เช่ือมโยงการแปรรูป 
4. ส่งเสริม OTOP สองแควใหไ้ดม้าตรฐานการ
ผลิต / การตลาด 
สู่สากล 
5. สร้างอาหารปลอดภยั 

6. ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมการ
ประชุมภายในประเทศ และ
เสริมสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวกีฬา
และวิชาการ 

เป็นศนูยก์ลางจดัการประชุม
ภาคเหนือตอนล่างและ
ระดบัประเทศตลอดจนใหก้าร
บริการดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดั 

1. ส่งเสริมเป็นศนูยก์ลางการประชุม 
2. ส่งเสริมเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวส่ีแยกอิน
โดจีน 
3. อนุรักษแ์ละพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเดิม เพ่ิม
แหล่งท่องเท่ียวใหม่และเช่ือมโยงการท่องเท่ียว
แบบบูรณาการทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมเป็นศนูยก์ลางดา้นกีฬา 
5. ส่งเสริมการเป็นศนูยก์ลางดา้นวชิาการทุก
ระดบั 
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        จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ 
สาํหรับองคก์ร หรือโครงการ ซ่ึงจะช่วยกาํหนดจุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาส และ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปัจจัยเหล่าน้ีต่อการทาํงาน  
สาํหรับจงัหวดัพิษณุโลกสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ (SWOT Analysis)สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 
  ตาราง  16   แสดงการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT  Analysis)สําหรับจังหวดัพษิณุโลก 

จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness)  
1. ท่ีตั้งเหมาะสมเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของภาคเหนือ
ตอนล่าง มีโครงข่ายเช่ือมโยงกบัทุกภูมิภาคของประเทศ “อิน
โดจีน”  
2. มีศกัยภาพดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ทั้ง
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  
3. มีสถานประกอบธุรกิจการคา้ขนาดใหญ่ทั้งคา้ส่งและคา้ปลีก
ท่ีทนัสมยัครบวงจร  
4. มีสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาหลายแห่งเพื่อรองรับ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
5. เป็นท่ีตั้งของส่วนราชการระดบัศูนย ์เขต ภาค  
6. เป็นท่ีตั้งของสถาบนัฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ของ
ภาคเหนือ  
7. มีระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรท่ีสมบูรณ์ 
8. มีแหล่งวิชาการดา้นการเกษตรท่ีเอ้ือต่อการเกษตรกรรม  
9. เป็นศูนยก์ลางสินคา้การเกษตร พืชผกั ผลไม ้ 
10. เป็นจงัหวดัท่ีมีการใหบ้ริการและมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น (ไดรั้บรางวลัดีเด่นยอดเยีย่ม เป็นอนัดบั 1 
(ตาํรวจภูธรจงัหวดั) ของประเทศไทย ในปี 2545)  
11. มีศาสนสถานและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีรวมจิตใจของประชาชน
ชาวพิษณุโลก คือ พระพทุธชินราชและสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช  
12. เป็นศูนยก์ลางความมัน่คงของประเทศไทยในเชิง
ยทุธศาสตร์การปกครองและการทหาร 

1. พื้นท่ีเกษตรบางพ้ืนท่ี เช่น อาํเภอบาง
ระกาํ อาํเภอบางกระทุ่ม มีปัญหาอุทกภยั
ซํ้าซากเป็นประจาํทุกปี  
2. ไม่มีศูนยก์ลางการขนส่งท่ีครบวงจร  
3. ไม่มีตลาดกลางสินคา้การเกษตรท่ีเป็น
ระบบครบวงจร  
4. สถานท่ีท่องเท่ียวเส่ือมโทรมเน่ืองจาก
ขาดการบาํรุงรักษาและขาดความสามารถ
ในการบริหารจดัการ  
5. ขาดขอ้มูลดา้นความตอ้งการจดัหา
กาํลงัคนของตลาดแรงงาน  
6. กระจายรายไดข้องประชาชนยงัมีนอ้ย  
7. มีปัญหาการจราจรติดขดัในช่วงชัว่โมง
เร่งด่วน  
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 ตาราง  16 (ต่อ)   
โอกาส (Opportunity)    ข้อจํากดั (Threat)  

1. คณะรัฐมนตรีมีมติใหเ้ป็นพื้นท่ีพฒันา “ส่ีแยกอินโด
จีน”  
2. มีขอ้ตกลงการประชุมระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มนํ้า
โขง (Greater Mekong Subregion-GMS) เห็นชอบใหมี้
การพฒันาพื้นท่ีแนวเศรษฐกิจเช่ือมโยงตะวนัออก-
ตะวนัตก (East-West Economic Corridor)  
3. เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวั ปัจจุบนัเศรษฐกิจขยายตวั 6-8%  
4. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
5. มีความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งสถาบนัการศึกษา
ในจงัหวดักบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ  
6. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการขายสินคา้ระบบ 
Account trade จะช่วยดา้นการตลาดของไทย  
7. กรอบนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศ
เพื่อนบา้น ประกอบกบัการพฒันาดา้นการคมนาคมจะ
ส่งผลใหส้ามารถเพ่ิมตลาดการคา้ไดม้ากข้ึน  
8. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ กาํหนดใหจ้งัหวดัพิษณุโลกเป็น
ศูนยก์ลางการขนส่งและเป็นฐานการผลิตทางการเกษตร
และ อุตสาหกรรมแปรรูปครบวงจร  
9. เป็นเมืองคู่หรือเมืองพี่เมืองนอ้ง กบัเมืองเจ๋อเจียงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

1. ตน้ทุนท่ีเป็นปัจจยัการผลิตเพิ่มข้ึน เช่น นํ้ามนั
ราคาแพง ค่าขนส่งสินคา้เพิ่มข้ึน  
2. ธุรกิจทอ้งถ่ินถูกคุกคามโดยทุนต่างชาติ  
3. กรอบนโยบายความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดน
ระหวา่งไทยกบักมัพชูา ลาว และพม่า ท่ี
สนบัสนุนใหป้ระเทศเพ่ือนบา้นผลิตสินคา้บาง
ชนิดอาจส่งผลกระทบกบัราคาผลผลิตใน
ประเทศ  
4. ขอ้กาํหนดและมาตรการกีดกนัทางการคา้ใน
เร่ืองคุณภาพและความปลอดภยัจากสารตกคา้ง  
 

 
นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2540  เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตวั เน่ืองจากพิษเศรษฐกิจในช่วง

ฟองสบู่แตกการท่ีประเทศตอ้งเป็นหน้ีกบักองทุนต่างชาติ (IMF) ทาํให้เกิดการชะงกัของเศรษฐกิจในช่วง
ฟองสบู่แตกการท่ีประเทศไทยพยายามฟ้ืนฟรูะบบเศรษฐกิจของตนเองอยา่งหนกั 

การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัประชาชน ปี พ.ศ.2540 มีผลให้เกิดการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน
มากยิง่ข้ึนกว่าในอดีต เทศบาลเมืองพิษณุโลกซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทอยา่ง
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มากในการกาํหนดแนวทางการพฒันาเมืองเน่ืองจากมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสูงข้ึนกว่าเดิม 
โดยเฉพาะการกาํหนดแนวทางการพฒันาเมืองเน่ืองจากมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสูงข้ึนกว่าเดิม 
โดยเฉพาะหลงัจากท่ี “เทศบาลเมืองพิษณุโลก” ไดรั้บการยกระดบัใหเ้ป็น เมืองลกัษณะพิเศษ ในปี พ.ศ.2540 
และเป็น “เทศบาลนครพิษณุโลก” ต่อมา ในขณะท่ีผงัเมืองรวมเมืองพิษณุโลกมีบทบาทนอ้ยลงในการช้ีนาํ
ทิศทางการพฒันาเมือง เน่ืองจากไม่มีผงัเมืองรวมฉบบัใหม่ประกาศออกมาใช ้มีเพียงการต่ออายุใชข้องผงั
เมืองรวมฉบบั พ.ศ.2535 เท่านั้น เป็นท่ีคาดการณ์ไวว้่าผงัเมืองรวมฉบบัใหม่จะถูกประกาศใชภ้ายในปี พ.ศ.
2555 

จากการท่ีผูว้ิจัยได้คัดเลือกเทศบาลนครพิษณุโลก   เป็นหน่วยงานท่ีจะพัฒนายุทธศาสตร์เชิง
วฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน โดยกาํหนดพื้นท่ีใน
การวิจยั  จึงจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์พื้นทีในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกรวมทั้งนโยบาย แนวทางการพฒันาเมือง
ของเทศบาลนครพิษณุโลก ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 18.26  ตารางกิโลเมตรดงัน้ี  
 
แผนแม่บทการพฒันาเมืองของเทศบาลนครพษิณุโลก 
 เทศบาลนครพิษณุโลกไดย้ดึเอาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ผงัพฒันาภาคเหนือ และ
ผงัพฒันาจงัหวดัเป็นแนวทางสาํคญัในการพฒันาลกัษณะทางกายภาพของเมืองพิษณุโลก นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.
2540 เทศบาลพิษณุโลกไดมุ่้งเนน้ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) โดยมีวตัถุประสงคใ์หพ้ิษณุโลก “เป็นจุดศูนยก์ลางของจงัหวดัใกลเ้คียง 
และหรือระดบัอนุภาค และหรือระดบัภาค และหรือระดบัภูมิภาค” (แผนพฒันาเทศบาลประจาํปี 2540 : 1-2) 
แนวความคิดการพฒันาพษิณุโลกใหเ้ป็นศูนยก์ลางระดบัภูมิภาคถูกตอกย ํ้าอีกในแผนพฒันาภาคเหนือท่ีมีมติ
ในปี พ.ศ.2540 ระบุความตอ้งการให ้ “เมืองพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางตามยทุธศาสตร์การพฒันาส่ีเหล่ียม
เศรษฐกิจ” โดยกาํหนดใหเ้ป็น “ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมของภาคเหนือตอนล่าง เน่ืองจากมีทาํเลท่ีตั้งอยูบ่น
ถนนหลกัหมายเลข 9 บทบาทสาํคญัคือ ศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศและธุรกิจการคา้ของชุมชนชนบท”
(แผนพฒันาเทศบาลประจาํปี 2551 : 8-9)  
 ในแผนพฒันาระดบัจงัหวดัจึงมีแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนทั้งสองขา้งตน้ โดยมีการ
กาํหนดในรายละเอียดมากยิง่ข้ึน  เพื่อใหพ้ิษณุโลกสามารถเป็นศูนยก์ลางในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ศูนย์กลางด้านการพาณชิยกรรม โดยการสนบัสนุนและเร่งรัดใหมี้ 
              -         การประกอบการคา้ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ คลงัสินคา้ ศูนยสิ์นคา้  
                                     ส่งและสถาบนัการเงินต่าง ๆ  

             -         ตลาดกลางสินคา้เกษตรต่าง ๆ  
             -         ศูนยป์ระชุมแสดงสินคา้นานาชาติ 



 99

 
2. ศูนย์กลางด้านธุรกจิการบริการ โดยการสนบัสนุนและเร่งรัดใหมี้ 

              -   โรงแรมและภตัตาคารขนาดใหญ่ 
              -   สถานบนัเทิงเริงรมย ์
              -   โรงพยาบาลเอกชน 

3. ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการสนบัสนุนการลงทุนเก่ียวกบัอุตสาหกรรม
การเกษตรภาคต่าง ๆ  

4. ศูนย์กลางด้านการท่องเทีย่ว โดยการเร่งรัดพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและ
โบราณสถานและใหพ้ิษณุโลกเป็นส่วนหน่ึงของโครงข่ายการท่องเท่ียวในระดบัภาคและภูมิภาค 

5. ศูนย์กลางด้านการศึกษา โดยมีการผลกัดนัใหมี้ 
              -   สถานศึกษาทุกระดบั 
              -   สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 
              -   ศูนยก์ลางการกีฬา  และกรีฑาทุกประเภทของภาคเหนือตอนล่าง 

6. ศูนย์กลางด้านการบริหารราชการ  โดยผลกัดนัใหมี้การจดัตั้งศูนยร์าชการอยูใ่นพื้นท่ีอาณา
บริเวณเดียวกนั 

7. ศูนย์กลางด้านการคมนาคม โดยผลกัดนัใหมี้ 
              -  การสร้างถนนท่ีเช่ือมโยงกบัภาคต่าง ๆ  
              -  สถานีขนส่งสถานีขนถ่ายสินคา้ท่ีครบวงจร 
 นอกจากการกาํหนดให้เมืองพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางตามยทุธศาสตร์การพฒันาส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ 
พิษณุโลกและกลุ่มจังหวดัใกล้เคียง ได้แก่ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และกาํแพงเพชรยงัถูก
กาํหนดให้เป็นพื้นท่ีพฒันาส่ีแยกอินโดจีน ตามมติคณะรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2540 เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถ
เช่ือมต่อไปยงัประเทศเพื่อนบา้นทั้งพม่า ลาว เวียดนาม และจีนได ้การท่ีจุดตดัการคมนาคมอยู่ท่ีจงัหวดั
พิษณุโลกทาํให้พิษณุโลกมีบทบาทสาํคญัในการเป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การคา้ 
การบริการและการเช่ือมโยงทางวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบา้นยทุธศาสตร์การพฒันาส่ีแยกอินโดจีนจึงทาํ
ให้มีการศึกษาในดา้นต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพฒันาเมืองพิษณุโลกในการเป็นศูนยก์ลางใน
อนาคตโดยแนวทางการพฒันามีความคลา้ยคลึงกับท่ีระบุไวใ้นแผนพฒันาภาคเหนือท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
หากแต่มีการครอบคลุมไปถึงการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังานดว้ย (พลเดช ป่ิน
ประทีป 2541) 
 ในส่วนของแผนพฒันาของเทศบาลเองไดมี้นโยบายให้พิษณุโลกเป็น “เมืองน่าอยู”่ ซ่ึงอาจจะมีขอ้
แตกต่างบา้งเล็กน้อยในแต่ละปี เช่น เป็น “เมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน” (พ.ศ.2546) และเป็น “เมืองน่าอยู่เชิดชู
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คุณธรรม” (พ.ศ.2547) แต่การพฒันาลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมีแนวทางท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ  การมุ่งเนน้
ไปท่ีการแกปั้ญหาการจราจรและเส้นทางคมนาคม เร่งรัดให้มีไฟฟ้า-ประปาทัว่ถึง ปรับปรุงตลาดสด และ
การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของจังหวดัพษิณุโลกทีเ่อือ้ต่อการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม 
 จากแนวทางการพฒันาเมืองในระดบัชาติ ระดบัภาค และระดบัจงัหวดั เทศบาลนครพิษณุโลกได้
มุ่งเนน้ไปท่ีการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานก่อนในระยะแรก  โดยจะเห็นไดจ้ากงบประมาณส่วน
ใหญ่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาลกัษณะทางกายภาพของเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถูกใชไ้ปเพื่อก่อสร้าง
และปรับปรุงถนนหนทาง ท่อระบายนํ้ า ระบบไฟฟ้า-ประปา ระบบกาํจดัขยะ และระบบบาํบดันํ้ าเสียของ
เมืองพิษณุโลก นอกจากการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายย่อยตามชุมชนต่าง ๆ แล้ว เทศบาลนคร
พิษณุโลกไดก่้อสร้างถนนสายหลกัตามแนวทางของผงัเมืองรวมฯ ในส่วนของถนนเล่ียงเมือง  และสะพาน
ขา้มแม่นํ้ าน่านจนครบตามท่ีผงัเมืองรวมไดเ้สนอแนะเอาไว ้ทาํใหใ้นปี พ.ศ.2548 พิษณุโลกมีถนนเล่ียงเมือง
โดยรอบทั้ง 4 ทิศและมีสะพานขา้มแม่นํ้าน่าน 5 จุด คือ สะพานนเรศวร สะพานเอกาทศรฐ สะพานวดัจนัทน์  
สะพานบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 11 และสะพานบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1065 
 จากนโยบายท่ีตอ้งการให้พิษณุโลกเป็น “เมืองน่าอยู”่ ทาํให้เทศบาลนครพิษณุโลกเร่ิมมีการพฒันา
ดา้นทรัพยากรธรรมชิตและส่ิงแวดลอ้มมาอย่างหนักตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียว และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในเมืองใหม้ากข้ึนจากท่ีแต่เดิมเมืองพิษณุโลกไม่มีพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่
ท่ีเปรียบเสมือนเป็นปอดของเมืองเลย โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์เมืองทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจึงเร่ิม
ทยอยออกมาในช่วงเวลาไล่เล่ียกนั ไดแ้ก่ 
 1. โครงการสวนชมน่าน 
 วตัถุประสงค ์: เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ทั้งสองฝ่ังริมนํ้าน่านกลางเมืองพิษณุโลกใหเ้ป็นพื้นท่ี
สวนสาธารณะและรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดงัน้ี 

- สวนชมน่าน 1 (บริเวณตั้งแต่วดัราชบูรณะ-สะพานเอกาทศรฐ) ประกอบ  
                    ไปดว้ยสวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเมือง และพิพิธภณัฑช์าวแพ 

- สวนชมน่าน 2 (สะพานเอกาทศรฐ-ตลาดใต)้ ประกอบไปดว้ยพื้นท่ี สีเขียว                                
                     ตลาดกลางคืนและศูนยอ์าหารพื้นเมือง 

- สวนชมน่าน 3 (บริเวณตั้งแต่ศาล-สะพานเอกาทศรฐ) ประกอบไปดว้ย 
             สวนสาธารณะ และพื้นท่ีคา้ขายสินคา้พื้นถ่ิน 
- สวนชมน่าน 4 (บริเวณตั้งแต่สะพานนเรศวร-หนา้ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช)  

                    ประกอบไปดว้ยสวนสาธารณะและอฒัจรรยน์ัง่ชมการแข่งเรือ 
       -            สวนชมน่าน 5 (บริเวณหนา้วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) 
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2.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูเมือง 
วตัถุประสงค ์: เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ทั้งสองฝ่ังของคูเมืองท่ียงัหลงเหลืออยู ่ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเป็น

สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่ยใจ  รวมทั้งเป็นการอนุรักษบ์ริเวณท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และส่งเสริม
เอกลกัษณ์ของเมืองพิษณุโลก 

3. โครงการพฒันาลานเศรษฐกจิชุมชน 
วตัถุประสงค ์: เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนในการมีพื้นท่ีคา้ขายสาํหรับสนบัสนุน 

ระบบเศรษฐกิจในชุมชน และมีพื้นท่ีวา่งสาํหรับประกอบกิจกรรมในสงัคมภายในและระหวา่งชุมชน 
โครงการมีส่วนประกอบดงัน้ี 

- หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก 
- ร้านคา้สินคา้ในชุมชน เช่น ร้านอาหาร ร้านคา้ผลิตภณัฑใ์นชุมชน เป็นตน้ 
- ลานกิจกรรม 
- ลานกีฬา 
- พื้นท่ีจอดรถ 

4. โครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (สวนเรือนแพ) 
 วตัถุประสงค ์: เพื่อสร้างสวนสาธารณะบนพื้นท่ีวา่งเปล่าจาํนวนประมาณ 150 ไร่ เดิมเป็นทณัฑ
สถานเปิดอรัญญิก  แต่ตอ้งการปรับปรุงพื้นท่ีสาํหรับเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของชุมชนเมืองพิษณุโลก 
และพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตเมือง  โครงการมีส่วนประกอบดงัน้ี 

              -           อาคารต่าง ๆ เช่น อาคารขายสินคา้ เป็นตน้ 
- พื้นท่ีพกัผอ่น 
- ส่วนพฤกษศาสตร์ 
- สวนปฏิบติัธรรม 
- พื้นท่ีอนุรักษส์ตัวป่์าจาํพวกนกนํ้า 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณเนินดูตัวพระยาจักรี 
วตัถุประสงค ์: เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์เมืองใหส้วยงาม  และเป็นการพฒันาเสริมสร้าง 

เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
6. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์หน้ามัสยดิปากสีถาน (พ.ศ. 2547) 
วตัถุประสงค ์: เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทศันข์องสวนหยอ่มหนา้มสัยดิปากีสถาน ใหเ้ป็น 

สถานท่ีท่ีมีความเรียบร้อยสวยงาม เหมาะสาํหรับใชเ้ป็นท่ีนัง่เล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ 
7. โครงการส่งเสริมการพฒันาและอนุรักษ์โบราณสถาน (พ.ศ. 2547) 
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วตัถุประสงค ์: เพื่อพฒันาสภาพภูมิทศันใ์หก้บัโบราณสถานใหมี้ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย โดยทาํการบูรณะบริเวณกาํแพงเมืองและบริเวณโดยรอบพระราชวงัจนัทน ์

8. โครงการเปิดมุมมองของวดัและพฒันาพืน้ทีว่ดั (พ.ศ. 2547) 
วตัถุประสงค ์: เพื่อพฒันาภูมิทศันเ์มืองใหก้บัโบราณสถานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

โดยทาํการปรับปรุงภูมิทศันว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิารและวดัโพธิญาณ 
9. โครงการก่อสร้างทีจ่อดรถประจําทาง (พ.ศ.2545) 
วตัถุประสงค ์: เพื่อสร้างท่ีจอดรถโดยสารประจาํทางซ่ึงสามารถอาํนวยความสะดวกและ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนผูส้ญัจรไปมา  และเป็นสถานีประชาสมัพนัธ์ข่าวสารขอ้มูลแก่ประชาชน
และนกัท่องเท่ียว  อีกทั้งรูปแบบท่ีเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินยงัเป็นการส่งเสริมเอกลกัษณ์ของเมืองใหเ้ป็น
เมืองน่าอยูแ่ละน่ามาเยอืน 

10. โครงการตลาดน่าซ้ือ (พ.ศ.2546) 
วตัถุประสงค ์: เพื่อปรับปรุงตลาดสดของเทศบาลใหไ้ดม้าตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามยั  

โดยมีแนวทางการดาํเนินงานโดยสรุปดงัน้ี 
- ก่อสร้างอาคารตลาดใหม่ หรือปรับปรุงและต่อเติมอาคารตลาดเดิมให ้  

                    สะอาดและถูกสุขอนามยั 
- ยา้ยตลาดอาหารกลางคืนแบบหาบเร่-แผงลอยท่ีกีดขวงการจราจรใหไ้ปอยู ่ 

                    สถานท่ีใหม่ เช่น ตลาดบริเวณถนนเอกาทศรฐใหไ้ปอยูท่ี่ชั้น 2 ของศูนย ์ 
                    อาหารในบริเวณตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดหาบเร่แผงลอยบริเวณ  
                    ตลาดสดเทศบาล 1 ไปอยูพ่ื้นท่ีวา่งบริเวณตลาดรถไฟ 

เน่ืองจากโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อชาวเมืองพิษณุโลกเป็น
จาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดขอ้วิพากษว์ิจารณ์ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ โดยโครงการท่ีไดรั้บการแสดงความคิดเห็น
มากท่ีสุด คือ  โครงการสวนชมน่านท่ีไดรั้บความสนใจจนถึงในระดบัประเทศ  มีการออกข่าวแถลงความ
คิดเห็นทั้งจากฝ่ายเทศบาลนครพิษณุโลก  และผูค้ดัคา้นท่ีเป็นกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  และกลุ่มอนุรักษ์
เอกลกัษณ์เมืองพิษณุโลก โดยขอ้ท่ีไม่เห็นดว้ยส่วนใหญ่เก่ียวกบัการก่อสร้างท่ีไม่คาํนึงถึงสภาพทางนํ้ าไหล  
และปริมาณนํ้ าข้ึนลงของแม่นํ้ าน่าน  อนัจะก่อใหเ้กิดปัญหานํ้ าเปล่ียนทิศทาง  ปัญหานํ้าท่วม และปัญหาการ
ทาํลายระบบนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิตในแม่นํ้ าน่าน  นอกจากน้ียงัมีการแสดงความคิดท่ีไม่เห็นดว้ยจากกลุ่ม
อนุรักษเ์อกลกัษณ์เมืองพิษณุโลกซ่ึงเก่ียวเน่ืองไปกบักรณีการยา้ยชุมชนชาวแพซ่ึงถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของ
เมืองพิษณุโลกข้ึนบก  ดว้ยขอ้อา้งท่ีว่ากลุ่มเรือนแพทาํลายส่ิงแวดลอ้มของแม่นํ้ าโดยการปล่อยนํ้ าเสียลง
แม่นํ้ าน่าน  และภูมิทศัน์ท่ีไม่น่าดูของเรือนแพท่ีทรุดโทรม  อย่างไรก็ตามนโยบายการยา้ยเรือนแพเป็น
นโยบายในระดบัจงัหวดัท่ีเกิดจากความเห็นชอบของหลายหน่วยงานรัฐ  และในท่ีสุดไดมี้การยา้ยเรือนแพ
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อยู่อาศยัข้ึนบกประมาณคร่ึงหน่ึงจากเดิมท่ีมีเรือนแพอยู่ทั้งหมด 255 แพ ในปีพ.ศ.2537 (กองอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลเมืองพิษณุโลก) โดยให้ไปอยูท่ี่ชุมชนโคกชา้งซ่ึงเป็นพื้นท่ีชานเมืองทางฝ่ังตะวนัออก
และเรือนแพส่วนสุดทา้ยอนัประกอบไปดว้ยเรือนแพท่ีอยู่อาศยั 38 แพและแพร้านอาหาร 5 แพจะยงัคง
สภาพเป็นเรือนแพ  แต่จะถูกยา้ยไปอยู่ทางริมนํ้ าดา้นทิศใตม้ากข้ึน  โดยอยูร่ะหว่างสะพานเอกาทศรฐและ
สะพานท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่ คือ สะพานพระสุพรรณกลัยาภายในปลายปี พ.ศ. 2548 (เน้ือหาการประชุมกบั
เทศบาลนครพิษณุโลกวนัท่ี 18 ตุลาคม 2548) 

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณพระราชวงัสนามจนัทน์ก่อให้เกิดปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนั  คือ การ
โยกยา้ยชุมชนท่ีมีการตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณนั้นเป็นเวลากว่า 30-40 ปีออกไปจากพื้นท่ีประวติัศาสตร์ คือ 
ชุมชนเทพารักษแ์ละชุมชนสระสองห้องภายในปี พ.ศ.2548 โดยทางเทศบาลนครพิษณุโลกไดจ้ดัเตรียมพื้น
ท่ีตั้งชุมชนแห่งใหม่ไวใ้ห้ชุมชนสีหราชเดโชชยั  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชานเมืองทางฝ่ังตะวนัตก (เน้ือหาการประชุม
ยอ่ยกบัคณะท่ีปรึกษา) 

 
โครงการขนาดใหญ่อืน่ ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 
การส่งเสริมให้พิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางดา้นต่าง ๆ ตามแผนพฒันาภาค  โดยการสนบัสนุนใหมี้การ

ก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ ไม่ค่อยบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวม้ากนกั  นอกจากโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ของเทศบาลนครพิษณุโลกท่ีเน้นไปท่ีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นท่ีสีเขียวดงัท่ีกล่าวมาแลว้  โครงการ
ขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ถูกดาํเนินการโดยเอกชนนอกพื้นท่ี เช่น การก่อสร้างหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 3 หา้ง คือ 
Macro Big C และ Lotus บนถนนทางหลวงสายหลกั และโครงการท่ีดาํเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั คือ โครงการพฒันาบึงราชนก บนพื้นท่ีกว่า 400 ไร่ เพื่อปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
และเป็นศูนยศึ์กษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

จากพฒันาการของเมืองพิษณุโลกทั้ง 3 ช่วงเวลาทาํให้เห็นพฒันาการลกัษณะทางกายภาพของเมือง
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 40 ปีท่ีผา่นมาอยา่งเป็นลาํดบั  เร่ิมตั้งแต่ยคุสร้างเมือง (พ.ศ.2500-2520) ท่ีมีความ
พยายามอยา่งหนกัในการฟ้ืนฟบูริเวณท่ีประสบความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหมแ้ละเป็นศูนยก์ลางเมือง
ในขณะนั้ น  ผนวกเขา้กับนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจของชาติด้วยการสร้างถนนเช่ือม
ระหว่างภูมิภาค ทาํให้เกิดการอพยพยา้ยถ่ินฐานเพื่อหาแหล่งงานของประชากรเป็นจาํนวนมากจากภาค
อีสานมายงัจงัหวดัพิษณุโลก  และส่งผลต่อการขยายตวัของเมืองทั้งในส่วนของย่านการคา้  และย่านพกั
อาศยัไปอยู่บริเวณชานเมืองมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะชานเมืองทางทิศตะวนัออกและทิศใต  ้ ต่อมาจนถึงยุค
เจริญเติบโตของเมือง (พ.ศ.2521-2540) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจในเมืองพิษณุโลกเติบโตอยา่งสูงเช่นเดียวกบั
เศรษฐกิจทัว่ประเทศ  ทาํใหเ้มืองมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองไปยงัพื้นท่ีชานเมืองหากแต่เร่ิมขยายออกไปทุก
ทิศทุกทาง  เน่ืองจากเส้นทางคมนาคมท่ีถูกวางไวอ้ย่างเป็นโครงข่ายโดยรอบเมืองเป็นตวัแสดงถึงการ
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กระจายการพฒันาเมืองอยา่งทัว่ถึงทุกพื้นท่ี  ในขณะท่ีพื้นท่ีในเมืองก็มีความหนาแน่นมากยิง่ข้ึนเห็นไดจ้าก
จาํนวนธุรกิจการคา้ท่ีมีปริมาณและความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  และการผุดข้ึนของอาคารสูงสําหรับธุรกิจ
โรงแรมและโรงพยาบาลเอกชน  จนถึงในยคุสุดทา้ย คือ ยคุพฒันาเมือง (พ.ศ.2541-2548) เป็นยคุท่ีเทศบาล
นครพิษณุโลกเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการพฒันาเมืองอย่างจริงจงั ทาํให้เกิดโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างเมือง
พิษณุโลกให้เป็น “เมืองน่าอยู่” ซ่ึงโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและก่อสร้างพื้นท่ีว่างในเมืองให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจใหก้บัชาวเมืองพิษณุโลกได ้
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ตอนที ่2  ผลการการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงประวตัิศาสตร์ เชิงเศรษฐกจิและสังคม สภาพแวดล้อม 
             แหล่งท่องเทีย่ว ศิลปวฒันธรรม  
 

พิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน  นบัตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์มาจนถึง
สมยัปัจจุบนั  ซ่ึงมีระยะเวลานานนับพนัปีมาแลว้ ความสําคญัของเมืองพิษณุโลก  ดงัจะเห็นไดจ้ากเคยมี
ฐานะเป็นเมืองหลวง  เมืองราชธานีฝ่ายเหนือ  เมืองลูกหลวง  เมืองเอก  และเมืองหนา้ด่าน  ปัจจุบนัน้ีเมือง
พิษณุ โลกนับว่าเป็น ศูนย์กลางทั้ งในทางการเมือง   การปกครอง   เศรษฐกิจ   สังคม   การศึกษา  
ศิลปวฒันธรรม  การคมนาคม  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  การทหารและการท่องเท่ียวของภาคเหนือ
ตอนล่าง ประกอบดว้ย หวัขอ้ดงัน้ี 

1. ความสาํคญัเชิงประวติัศาสตร์ 
2. ความสาํคญัเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 
3. ความสาํคญัเชิงสภาพแวดลอ้ม   
4. ความสาํคญัเชิงแหล่งท่องเท่ียว   
5. ความสาํคญัเชิงศิลปวฒันธรรม 
 

1. ความสําคญัเชิงประวตัิศาสตร์ 
 การศึกษาเร่ืองราวประวติัศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพิษณุโลก นับว่าเป็นเร่ืองท่ีสําคญัและมี
ประโยชน์  เพราะทาํใหเ้ราทราบถึงประวติัความเป็นมาของเมืองพิษณุโลกในอดีต  อนัจะเป็นพื้นฐานในการ
เช่ือมโยงกบัปัจจุบนั  โดยศึกษาถึงเร่ืองราวในอดีต  ศึกษาความเก่ียวเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  อนัจะมีส่วน
สาํคญัในการศึกษาวฒันธรรมทอ้งถ่ินเมืองพิษณุโลก 
 ในการศึกษาประวติัศาสตร์เมืองพิษณุโลก  เพื่อให้เห็นภาพความเคล่ือนไหวของเมืองพิษณุโลกได้
อย่างชดัเจน  โดยจะแบ่งประวติัศาสตร์เมืองพิษณุโลกออกเป็นสมยั คือ สมยัก่อนประวติัศาสตร์  สมยัทวา
ราวดี  สมยัลพบุรี  สมยักรุงสุโขทยั  สมยักรุงศรีอยธุยา   สมยัธนบุรี  และสมยัรัตนโกสินทร์  ทั้งน้ีไดอ้าศยั
หลกัฐานท่ีปรากฏทั้งในศิลาจารึก  พงศาวดาร  ตาํนานและนิทานพ้ืนบา้นมาประกอบการศึกษา 
 พษิณุโลกสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ จากหลกัฐานท่ีคน้พบในเขตอาํเภอนครไทย  อาํเภอชาติตระการ  
อาํเภอวงัทอง  และอาํเภอพรหมพิราม  ทาํให้ทราบว่า  ดินแดนแห่งน้ีเคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษยใ์น
สมยัก่อนประวติัศาสตร์  หลกัฐานท่ีพบคือขวานหินในสมยัหินใหม่หรือท่ีเรียกกนัว่า “ขวานฟ้า” เกิดจาก
มนุษยใ์นสมยัหินใหม่ ซ่ึงไดน้าํหินมาทาํเป็นรูปขวานแลว้ลบัให้คมเพื่อใชเ้ป็นอาวุธและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ต่าง ๆ ทั้งน้ีหินท่ีพบเหล่านั้น มีอายปุระมาณ 4,000 ปี ถึง 2,000 ปี ล่วงมาแลว้ (หวน พินธุพนัธ์, 2514: 1) 
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 นอกจากน้ี  ยงัมีโบราณสถานท่ีแสดงให้เห็นถึงเร่ืองราวในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีสําคญัๆ คือ 
ภาพสลกัหินท่ีถํ้ากา  บนเขาชา้งลว้ง อาํเภอนครไทย  ซ่ึงภาพสลกัหินน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปสลกัหินท่ีภูเขาภู
พาน  อาํเภอบ้านผือ จังหวดัอุดรธานี (ปราณี แจ่มขุนเทียน,2535 : 52) รวมไปถึงการสลกัหินเป็นภาพ
ลายเส้น   และรูปกากบาทพาดกนัไปมาท่ีปรากฏอยูด่า้นบนของถํ้าผาขีด   ท่ีภูขดั  อาํเภอนครไทย  ในส่วน
แกะสลกัเป็นภาพวงกลมเรียงกนัเป็นแถว ประมาณ 14 วง   บางภาพกแกะสลกัลวดลายคลา้ย ๆ กบัภาพคน
ในท่าต่าง ๆ และบางภาพคลา้ยสัตวจ์าํพวกนก   กวางและปลาเรียงกนั   มีรอยขูดขีดเป็นแผนท่ีหรือลาย
เรขาคณิต  ชาวบา้นจึงเรียกผาน้ีว่า “ผากระดานเลข” ซึงพบในถํ้าผาแดง บนภูเขาอ่างนํ้ า บา้นปากรอง ตาํบล
ชาติตระการ อาํเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก   ทั้งหมดน้ีเป็นร่องรอยการกระทาํของมนุษยส์มยัก่อน
ประวติัศาสตร์ในยคุโลหะ (ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์,2522:14) 
 พษิณุโลกสมัยทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 1-9-16 (ประมาณปี พ.ศ. 800-1600) มีการ
สนันิษฐานว่าจะมีการตั้งถ่ินฐาน จนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ในบริเวณเมืองนครไทยและเขาสมอแครง  อาํเภอ
วงัทอง  จงัหวดัพิษณุโลก   ซ่ึงไดพ้บหลกัฐานคือ  พระพุทธรูปศิลาหิน 2 องค ์ท่ีวดัตระพงันาด  บนเขาสมอ
แครง  โดยสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะสมยัทวารวดีตอนปลาย  ฝีมือช่างชาวอีสานหรือช่างพื้นเมืองพิษณุโลก
โดยมีการสร้างข้ึนท่ีน่ี  หรืออาจจะมีการ  ขนยา้ยมาจากอีสานโดยผ่านอาํเภอด่านซ้าย  จงัหวดัเลย  มาสู่
อาํเภอนครไทย  และเช่ือมโยงถึงเขาสมอแครงในเขตอาํเภอวงัทองในระยะต่อมา 
 พษิณุโลกในสมัยลพบุรี ในช่วงน้ีอาณาจกัรขอมมีความเจริญรุ่งเรืองและไดแ้ผ่อาํนาจ  การเมือง
การปกครอง  และศิลปวฒันธรรมมายงัลุ่มแม่นํ้ าปิง วงั ยมและน่าน ท่ีพิษณุโลกได้พบหลกัฐานซ่ึงเป็น
โบราณสถานอิทธิพลวฒันธรรมของขอม คือ พระปรางคว์ดัจุฬามณี  ซ่ึงเดิมเป็นเทวสถานของพราหมณ์ 
(ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์,2522: 42) ต่อมามีการขุดค้นทางโบราณคดีระหว่างปี พ.ศ. 2498-2499 และได้
รายละเอียดเก่ียวกบัวดัจุฬามณีเพิ่มเติม  ทาํให้ไดข้อ้สรุปว่าพระปรางคว์ดัจุฬามณีเป็นปรางคศิ์ลาแลงแบบ
สุโขทยั  สร้างข้ึนในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ศิลปะสุโขทยัไดเ้กิดข้ึนร่วมสมยัระหว่างศิลปะลพบุรี
และศิลปะสมยัอยธุยาตอนตน้  ถา้กาํหนดเป็นกาลเวลาจะราวพุทธศตวรรษท่ี 17-27 ศิลปะสมยัสุโขทยั  จงั
เป็นตวักลางหรือตวัต่อของศิลปะสมยัลพบุรีและอยธุยา  จากหลกัฐานในศิลาจารึกหลกัท่ี 2 จารึกวดัศรีชุมได้
กล่าววา่ 
  “....ก....ในนครสระหลวงสองแคว   ปู่ช่ือพระยาศรีนาํถม.... 
  เป็นพอ่....(เสว) ราชในนครสองอนั  อนัหน่ึงช่ือนครสุโขทยั 
  อนัหน่ึงช่ือนครศรีสชันาลยั...” (กรมศิลปากร.2521: 36) 
 จากจารึกน้ีแสดงให้เห็นว่า  เมืองสองแคว (พิษณุโลก) มีมาก่อนสมยัสุโขทยัเป็นราชธานีและเมือง
อิสระ   พ่อขนุศรีนาวนาํถมมีพระราชโอรสสอง พระองค ์คือ พอ่ขนุผาเมือง  และพระยาคาํแหงพระราม  ซ่ึง
พ่อขุนผาเมืองเป็นพระราชบุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 แห่งอาณาจักรศรียโสธรปุระ (อาณาจักร
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กมัพูชา) ซ่ึงพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 แห่งอาณาจกัรศรียโสธรปุระไดพ้ระราชทานธิดานาม “พระนางสิขรเทวี” 
และพระราชทาน “พระแสงขรรคไ์ชยศรี” แด่พ่อขุนผาเมือง เจา้เมืองราช ซ่ึงเมืองราดน้ีนักประวติัศาสตร์
ส่วนใหญ่เช่ือกนัวา่   คือเมืองหล่มสกั   อาํเภอหล่มสกั   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 พ่อขุนผาเมืองมีพระราชโอรสช่ือ พระยาคาํแหงพระราม สันนิษฐานว่าได้ครองเมืองสองแคว 
(พิษณุโลก) พระยาคาํแหงพระรามมีพระราชโอรสพระองคห์น่ึงช่ือ พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณี   ซ่ึง
ประสูติในเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ตามหลกัจารึกหลกัท่ี 2 จารึกวดัศรีชุม  กล่าววา่ 
  “...ศรีศรัทธาราชจุฬามณี   ศรีรัตนลงักาทีปมหาสามีเป็นเจา้..... 
  มาสถิตย ์ คือ  เจา้เมืองจา...เมืองลาํพงเถิง....สมเดจ็สุ...ท่ีนั้น 
  ก่อพระทนัตธาตุสุคนเจดียมี์สาม....นั้น....ในนครสระหลวง 
  สองแคว  ปู่ช่ือพระยาศรีนาวนาํถม....เป็นพอ่....สร้างในนคร 
  สองอนั  อนัหน่ึงคือนครสุโขทยั  อนัหน่ึงช่ือนครศรีสชันาลยั...” 
  (กรมศิลปากร,2515: 27) 
 สมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 แห่งอาณาจกัรศรียโสธรปุระ ซ่ึงตามประวติัศาสตร์ศิลปะของประเทศไทย
ไดจ้ดัไวใ้นสมยัลพบุรี  โดยไดพ้บว่าเมืองสองแคว (พิษณุโลก) กบัอาณาจกัรศรียโสธรปุระ  มีความสัมพนัธ์
อนัดีต่อกนัทั้งในดา้นการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนาและศิลปวฒันธรรม โดยมีประจกัษ์
พยานบุคคลคือ  พ่อขุนผาเมือง  เจ้าเมืองราดและพระนางสิงขรเทวี  พระมเหสีพ่อขุนผาเมืองและมี
โบราณวตัถุคือพระพทุธรูปศิลา  ศิลปะสมยัลพบุรี  ท่ีนครไทย 2 องค ์
 เม่ือพ่อขุนศรีราวนําถมได้เสด็จจากเมืองศรีสัชนาลัยไปครองสมบัติ  ท่ีกรุงสุโขทัยจนกระทั่ง
สวรรคต  ขอมสมาดโขลญลาํพงไดน้าํกาํลงัขอมยึดกรุงสุโขทยัไวไ้ด ้  ต่อมาพ่อขุนผาเมืองเจา้เมืองราดกบั
พ่อขนุบางกลางหาวเจา้เมืองบางยาง   ไดร่้วมมือกนัยกกองทพัมายึดกรุงสุโขทยัคือ จากขอมสมาดโขลญลาํ
พงได ้  พ่อขุนผาเมืองไดพ้ิจารณาเห็นว่าพระองคไ์ม่เหมาะสมท่ีจะเป็นพระมหากษตัริยค์รองกรุงสุโขทยั   
ถึงแมพ้ระองคจ์ะเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนาํถมก็ตาม   เน่ืองจากพระองคมี์ศกัด์ิเป็นพระราช
บุตรเขยของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 แห่งอาณาจกัรศรียโสธรปุระ (อาณาจกัรกมัพูชา) จึงทาํให้ประชาชนเมือง
สุโขทยัอาจไม่ยอมนับถือ  จงัไดม้อบอาณาจกัรสุโขทยัพ่อขุนบางกลางหาว (ศรีอินทราทิตย)์ ซ่ึงเป็นพระ
สหายครองเมืองบางยาง (นกัประวติัศาสตร์ส่วนใหญ่เช่ือว่า คือ อาํเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก) ไดค้รอง
กรุงสุโขทยัแทน 
 ส่วนพ่อขนุบางกลางหาว  เจา้เมืองบางยางนั้น สันนิษฐานว่าทรงเป็นราชบุตรเขยของพ่อขนุศรีนาว
นําถม  เป็นผูท่ี้มีความสามารถและมีความเขม้แข็งทั้งทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและ
การทหารเพระมีกาํลงัทหารมากซ่ึงเป็นท่ีเคารพรักใคร่ของชาวเมืองสุโขทยัมากกว่าพระองค ์ พ่อขนุผาเมือง  
จึงไดส้ถาปนาพ่อขนุบางกลางหาวใหเ้ป็นพระมหากษตัริยค์รองกรุงสุโขทยั  และถวายพระแสงขรรคไ์ชยศรี
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และพระนาม “ศรีอินทราบดินทราทิตย”์ ให้พ่อขุนบางกลางหาวและพระองคไ์ดส้ถาปนาราชวงศพ์ระร่วง
ข้ึนในเวลาต่อมา 
 

 
 ภาพ  3  แสดง รายพระนามแห่งราชวงศ์เดิม (ราชวงศ์ผาเมือง)และกษัตริย์แห่งราชวงศ์ใหม่  
                              (ราชวงศ์พระร่วง) 
 

เมืองพิษณุโลกในสมยัลพบุรีน้ี  น่าจะอยูใ่นการปกครองของพระมหากษตัริยใ์นราชวงศศ์รีนาวนาํ
ถม  และเป็นอิสระจนกระทัง่พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชไดเ้สดจ็ครองราชยส์มบติัในกรุงสุโขทยั  จึงไดย้กทพั
มาตีเมืองสองแคว (พิษณุโลก) และได้ผนวกเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร
สุโขทยั 
 พิษณุโลกในสมัยกรุงสุโขทัย  หลงัจากท่ีพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชได้ทรงผนวกเมืองสองแคว 
(พิษณุโลก) เขา้เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรสุโขทัยและปกครอง  เมืองสระสองแคว (พิษณุโลก) สืบ
ต่อเน่ืองกนัมาจนถึงรัชสมยัของพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไท  เม่ือพระองคใ์ชก้าํลงัทหารซ่ึงยกมาจาก

ราชวงศเ์ดิม (ราชวงศผ์าเมือง) 

พระมหาเถรศรัทธาราชจุฬามุนี 

ราชวงศเ์ดิม (ราชวงศพ์ระร่วง) 

พอ่ขนุศรีนาวนาํถม 

พระยาคาํแหงพระราม 

พอ่ขนุผาเมือง 
(ศรีอินทราบดินทราทิตย)์ 

พอ่ขนุบางกลางหาว 
(ศรีอินทราทิตย)์ 

พระยาลิไท 
(พระมหาธรรมราชาท่ี 1) 

พระเจา้เลอไท 

พระยาบาลเมือง พอ่ขนุรามคาํแหง 
มหาราช 
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เมืองศรีสชันาลยั เขา้ยดึครองกรุงสุโขทยัจากเจา้นายเช้ือพระวงศร์าชวงศพ์ระร่วง ไดแ้ลว้เสดจ็ข้ึนครองราชย์
สมบติั ณ กรุงสุโขทยั  จากนั้นพระองค์ไดเ้สด็จยกกองทพัไปตีเมืองต่าง ๆ ท่ีเคยอยู่ใตก้ารปกครองของ
อาณาจกัรสุโขทยัก่อน  เม่ือรวมอาณาจกัรสุโขทยัใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอีกคร้ังหน่ึง  แลว้เสด็จไปเสวย
ราชสมบติัอยู่ท่ีเมืองสองแคว (พิษณุโลก) แทนกรุงสุโขทยั  ดงัปรากฏหลกัฐานในศิลาจารึกหลกัท่ี 8 จารึก
เขาสุมนกฏูวา่ 
   
  “...พระยาศรีสุริยพงศม์หาธรรมราชาธิราช    เอาพลไปทราบ 
  ยงันํ้ า...บุรีส้ินไดท้ั้งตะวนัออกเขต...ยงัพระสกัรอดส้ิน   จึงไป 
  อยูเ่มืองสองแคว   ปุมหาธาติ   ปลูกพระศรีมหาโพธิ.....” 
  (กรมศิลปากร,2521: 116) 
 
 การท่ีพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไท) เสด็จมาเสวยราชสมบติั ณ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) 
นั้น  คงจะมีสาเหตุสาํคญัมาจากการท่ีพระองคไ์ดท้รงขยายอาณาเขตของอาณาจกัรสุโขทยัมายงัเมืองลุ่มแม่
นํ้ าป่าสักนั้น  ทาํให้เกิดการกระทบกระทัง่บาดหมางกบัอาณาจกัรศรีอยธุยา  ดงัปรากฏหลกัฐานในหนงัสือ
ชินกาลมาลีปกรณ์วา่ 
 
  “.....สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยธุยา 
  ไดย้ดึเมืองสองแควไวไ้ด ้  แลว้โปรดใหข้นุหลวงพระงัว่ 
  ซ่ึงขณะนั้นเป็นเจา้เมืองสุพรรณบุรี  มาครองอยู ่
  เมืองสองแคว...” (รัตนาปัญญาเถร,2517: 102-103) 
 
 พระธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไท) ทรงเกรงว่าหากให้ขุนหลวงพระงั่วมาครองเมืองสองแคว 
(พิษณุโลก) อยูเ่ช่นน้ี  อาณาจกัรสุโขทยัก็จะไม่มีความปลอดภยัพระองคไ์ดท้รงขอเป็นไมตรีกบัสมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) แห่งพระราชอาณาจกัรศรีอยธุยาขอพระราชทานเมืองสองแควคืนดงัปรากฏ
หลกัฐานในหนงัสือชินกาลมาลีปกรณ์วา่ 
 
 
  “....พระราชธรรมราชาท่ี 1 ตอ้งถวายบรรณาการ 
  เป็นอนัมาก   ต่อสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 เพื่อขอเมือง 
  สองแควคืน   และเม่ือไดคื้นแลว้พระองคไ์ปประทบัท่ีเมือง 
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  สองแควเพ่ือเป็นการปกป้อง   มิใหก้รุงศรีอยธุยาคุกคาม 
  อาณาจกัรสุโขทยัอีกต่อไป   ส่วนทางกรุงสุโขทยันั้น  ทรงโปรด 
  ใหพ้ระขนิษฐาปกครองแทน.....”(รัตนาปัญญาเถร,2517: 103) 
 
 ในสมยัน้ีเมืองสองแควนั้นมีฐานะเป็นราชธานีของอาณาจกัรสุโขทยันานถึง 7 ปี  และได้เสด็จ
กลบัไปครองราชยส์มบติัท่ีกรุงสุโขทยัตามเดิม  และไดท้รงนาํเจา้เมืองซ่ึงอยูภ่ายใตอ้าณาจกัรสุโขทยัไปไหว้
พระพทุธบาทเขาสุมนกฏู   ดงัปรากฏหลกัฐานในศิลาจารึกหลกัท่ี 8 จารึกเขาสุมสกฏูวา่ 
 
  “.....เมืองสองแควไดเ้จด็ขา้วจึงนาํพลมามีทั้งชาว 
  สระหลวง   สองแคว   ปากยม   พระบาง   ชากงัราว 
  สุพรรณภาว.....เป็นบริวารจึงข้ึนมานบพระบาท 
  ลกัษณะอนัตนมาประดิษฐานแต่ก่อนเหนือจอมเขา   สุมนภูฏน้ี....” 
 
 จากหลกัฐานน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่กรุงสุโขทยัไดก้ลบัมาเป็นอิสระอีกคร้ัง   และเมืองต่าง ๆ รวมทั้งเมือง
สองแคว (พิษณุโลก) ก็กลบัมาอยู่ในราชอาณาจกัรกรุงสุโขทยัดว้ย   เม่ือพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิ
ไท) เสดจ็สวรรคตในปี พ.ศ. 1912  พระราชโอรสคือพระมหาธรรมราชาท่ี 2 พระองคไ์ดท้รงยกทพัมาตีเมือง
สองแคว (พิษณุโลก) ได ้   ดงัปรากฏหลกัฐานในพงศาวดารกรุง      ศรีอยธุยา   ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษร
นิติวา่ 
 

  “.....ศกัราช   737 (พ.ศ.1918)   เสดจ็ไปเอาเมืองพิษณุโลก 
  และไดต้วัขนุสามแกว้   เจา้เมืองและครัว (อพ) ยพมาคร้ังนั้น 
  มาก.....ศกัราช 740 มะเมียศก (พ.ศ.1921) เสดจ็ไปเอาเมือง 
  ชากงัราวเล่าคร้ังนั้นพระมหาธรรมราชา (ท่ี 2) ออกรบทพั 
  หลวงเป็นสามารถ  และเห็นวา่เอาชยัดว้ยทพัหลวงมิได ้ จึง 
  พระมหาธรรมราชา (ท่ี 2) ออกถวายบงัคม.....” 
  (คุรุสภา,2540: 2-3) 
 

 สงครามคร้ังน้ีทําให้อาณาจักรสุโขทัยตกเป็นประเทศราชของราชอาณาจักรศรีอยุธยา   
พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขุนหลวงพระงัว่) ไดท้รงโปรดฯเกลา้   ไดแ้บ่งอาณาจกัรสุโขทยั
ออกเป็นสองภาค  คือ  ภาคตะวันออก    ได้แก่   กรุงสุโขทัย  สองแคว  สวรรคโลกและพิ จิตร  ทรง
พระราชทานให้พระมหาธรรมราชาท่ี 2 ส่วนภาคตะวนัตก  ไดแ้ก่  เมืองชากงัราว (กาํแพงเพชร)  ระแหง 
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(ตาก)   และพระบาง (นครสวรรค)์   ทรงพระราชทานให้พระญาณดิส   ซ่ึงเป็นพระราชบุตรบุญธรรมของ
พระบาทสมเดจ็  พระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขนุหลวงพระงัว่) (อนัเกิดแต่เจา้หญิงสุโขทยั มาปกครองอยูท่ี่เมือง
ชากงัราว   โดยข้ึนตรงต่อกรุงศรีอยธุยา   (พวงทองสุดประเสริฐ,2526: 29) 
 พิษณุโลกในสมยักรุงสุโขทยัในช่วงแรกเป็นอิสระอยู่ก่อน   ต่อมาในรัชสมยัพ่อขุนรามคาํแหง
มหาราชไดท้รงยกกองทพัมาตีเมืองสองแคว (พิษณุโลก) เขา้ไปส่วนหน่ึงของอาณาจกัรสุโขทยั ทาํให้เมือง
สองแคว (พิษณุโลก)  มีฐานะเป็นเมืองชั้นนอกของกรุงสุโขทยั   มาจนถึงรัชสมยัของ พระมหาธรรมราชาท่ี 
1 (พระยาลิไท) ไดเ้สด็จมาเสวยราชสมบติักรุงสุโขทยั ท่ีเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ต่อเน่ืองจากจนสมยัพระ
มหาธรรมราชาท่ี 2 พระมหาธรรมราชาท่ี 3 (พระยาไสลือไท) และพระมหาธรรมราชาท่ี 4 (พระยาบาลเมือง) 
จึงทาํใหเ้มืองสองแคว (พิษณุโลก) มีฐานะเป็นราชธานีของกรุงสุโขทยั 
 พษิณุโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เม่ือพระมหาธรรมราชาท่ี 2 พระมหากษตัริยผ์ูค้รองกรุงสุโขทยั
ไดเ้สด็จสวรรคตในปี 1931 พระยาไสลือไทไดเ้สด็จข้ึนครองราชยส์มบติัทรงพระนามว่า   พระมหาธรรม
ราชาท่ี 3 (พระยาไสลือไท) เสด็จประทบั ณ เมืองพิษณุโลกจนถึงปี พ.ศ. 1962 จึงไดเ้สด็จสวรรคต  ในรัช
สมยัพระบาทสมเด็จพระราเมศวรแห่งราชวงศอู่์ทอง เป็นพระมหากษตัริยผ์ูค้รองกรุงศรีอยธุยา   ไดเ้สด็จยก
กองทพัจากกรุงศรีอยธุยาไปตีเมืองเชียงใหม่  เม่ือเสด็จกลบัมานมสัการและสมโภชพระพุทธชินราช   และ
พระพทุธ-ชินสีห์ ท่ีเมืองพิษณุโลก 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนครอินทราชาธิราช  (อินทราธิราช) ราชวงศ์สุพรรณบุรี   
พระมหากษตัริยผ์ูค้รองกรุงศรีอยุธยานั้น  ทางกรุงสุโขทยัไดเ้กิดจลาจลทั้งน้ีเพราะพระมหาธรรมราชาท่ี 3 
(พระยาไสลือไท) เสด็จสวรรคตในปี 1962 แลว้เกิดการแย่งชิงราชสมบติัระหว่างเจา้นายเช้ือพระวงศพ์ระ
ร่วง ระหวา่งพระยาบาลเมืองกบัพระยาราม   เหตุการณ์คร้ังน้ียติุเม่ือพระนครอินทราราช (อินทราราชาธิราช) 
ไดเ้สด็จยกทพัจากกรุงศรีอยธุยาข้ึนมาระงบัศึก  โดยทรงให้พระยาบาลเมืองผูพ้ี่เป็นพระมหาธรรมราชาท่ี 4 
(พระยาบาลเมือง) ครองเมืองสองแคว (พิษณุโลก) และใหพ้ระรามผูน้อ้งครองเมืองสุโขทยั   โดยใหท้ั้งสอง
พระองคมี์ฐานะเป็นเจา้เมืองประเทศราช   ข้ึนตรงต่อกรุงศรีอยุธยาตามเดิม (พวงทอง สุดประเสริฐ,2526: 
30)  
 ต่อมาสมเดจ็พระนครอินทราธิราช (อินทราชาธิราช)  ทรงมีพระราโชบายท่ีจะรวมอาณาจกัรสุโขทยั
เข้าเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรศรีอยุธยา  โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญาติ    ทั้ งน้ีได้ทรงขอ
พระราชทานพระราชธิดาจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาท่ี 3 (ไสลือไท) แห่งราชวงศพ์ระร่วง   มาอภิเษก
สมรสกบัสมเด็จพระเจา้สามพระยาพระราชโอรสของพระองค ์  จนกระทัง่ไดก้าํเนิดราชโอรสองคห์น่ึง คือ 
พระราเมศวร เม่ือพระมหาธรรมราชาท่ี 4 (พระยาบาลเมือง) เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1981 สมเด็จพระนคร
อินทราธิราช (อินทราชาธิราช) จึงทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระราเมศวรพระราชโอรสซ่ึงมีเช้ือสาย
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พระมหากษตัริยท่ี์ราชวงศพ์ระร่วง (กรุงสุโขทยั) และราชวงศสุ์พรรณบุรี (กรุงศรีอยธุยา) เสดจ็ข้ึนครองเมือง
สองแคว (พิษณุโลก) ในฐานะเมืองพระมหาอุปราช ในระหวา่งปี 1981-1991 
 

 
                              ภาพ  4   แสดงแผนภูมิราชวงศ์สุพรรณภูมิกบัราชวงศ์พระร่วง 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างราชวงศ์สุพรรณภูมิกบัราชวงศ์พระร่วง 
 เม่ือสมเด็จพระราเมศวรไดเ้สด็จมาถึงเมืองสองแคว (ในปี พ.ศ. 1981 นั้นพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา   ฉบับหลวงประเสริฐอกัษรนิติ   กล่าวว่า   “.....คร้ังนั้ นเห็นนํ้ าพระเนตร   พระพุทธชินราช ตก
ออกเป็นโลหิต....”  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าอาํนาจการปกครองของกรุงสุโขทยัไดสู้ญส้ินไปจากเมืองพิษณุโลก
แลว้   และแสดงใหเ้ห็นว่าพระพุทธชินราชซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แทนพระพุทธศาสนาของอาณาจกัรสุโขทยั   ก็
ทรงเศร้าหมองพระทยัในการแตกสลายของอาณาจกัรสุโขทยั เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ในสมยัน้ี จึงมีฐานะ
เป็นทั้งราชธานีของหัวเมืองฝ่ายเหนือ (อาณาจกัรสุโขทยัเดิม) และเป็นเมืองอุปราชหรือเมืองลูกหลวงของ
กรุงศรีอยธุยา 
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (พระเจา้สามพระยา) เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1991 พระบาทสมเด็จ
พระราเมศวร พระมหาอุปราชไดเ้สด็จจากเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ไปเสวยราชสมบติั ณ กรุงศรีอยุธยา

พระยายทุธิษเฐียร (เจียง) 

ราชวงศพ์ระร่วง (สุโขทยั) 

เจา้สามพระยา เจา้ยีพ่ระยา เจา้อา้ยพระยา 

ราชวงศสุ์พรรณภูมิ (อยธุยา) 

สมเดจ็พระอินทราชาธิราช 
พระอินทราชาธิราช 

พระยาบาลเมือง 
(พระมหาธรรมราชาท่ี 4) 

พระยาธรรมราชาท่ี 3 
พระยาไสลือไท 

พระธิดา 

พระราเมศวร 
(สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ) 

พระยาราม 
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และไดเ้ฉลิมพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) ราชวงศสุ์พรรณบุรี    ซ่ึงใน
สมยัน้ีเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ไดล้ดฐานะจากราชธานีของหวัเมืองฝ่ายเหนือ (อาณาจกัรสุโขทยัเดิม) และ
เมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยธุยามาเป็นเพียงเมืองหน่ึงในหวัเมืองฝ่ายเหนือเท่านั้น   ทั้งน้ีเพราะพระองคไ์ม่ได้
แต่งตั้งเจา้นายพระองคห์น่ึงพระองคใ์ดไปปกครองเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ทรงโปรดฯเกลา้ ให้พระยายุ
ทธิษเฐียร   ซ่ึงเป็นพระราชโอรสของพระยาราม   ผูค้รองกรุงสุโขทยัเป็นเจา้เมืองสองแคว (พิษณุโลก) โดย
ข้ึนตรงต่อกรุงศรีอยธุยา 
 สมยัพระบาทสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเป็นพระมหากษตัริย ์ ทรงมีพระราโชบายท่ีจะขยายอาณา
เขตของกรุงศรีอยธุยาให้กวา้งขวางข้ึน   ทั้งน้ีทรงไดป้ฏิรูปการปาครองโดยยกเลิกระบบเมืองลูกหลวง   เพื่อ
ดึงอาํนาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง ทรงโปรดฯ เกลา้   ให้มีการจดัระบบสังคมในรูปศกัดินา   โดยแบ่งการปกครอง
ออกเป็นฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนท่ีเรียกว่าจตุสดมภ ์  และทรงตรากฎหมายกาํหนดศกัดินาข้ึนประกาศใช้
แทนการปกครองระบอบเวียง วงั คลงั และนา   การจดัรูปดงักล่าว   ทาํให้อาํนาจการปกครองของผูค้รอง
นครต่าง ๆ ลดลง   เป็นเหตุใหพ้ระยายทุธิษเฐียร เจา้เมืองสองแคว  และพระยาเชลียง  เจา้เมืองสวรรคโลกไม่
พอใจจึงได้คิดเอาใจออกห่างไปฝักใฝ่พระเจ้าติโลกราช   พระมหากษัตริย์ผูค้รองเมืองเชียงใหม่แห่ง
อาณาจกัรลา้นนา   จนทาํใหเ้กิดสงครามการปะกนัระหวา่งกรุงศรีอยธุยากบัลา้นนา 
 เม่ือพระยายทุธิษเฐียร   เขา้ขอสวามิภกัด์ิต่อพระเจา้ติโลกราช   พระองคท์รงโปรดเกลา้รับเป็นบุตร
บุญธรรม   จากนั้นพระยายุทธิษเฐียร   จึงไดน้ัดหมายให้พระเจา้ติโลกราชยกกองทพัมาตีเมืองสองแคว 
(พิษณุโลก) ซ่ึงศึกคร้ังน้ีกองทพัเชียงใหม่ไดล้อ้มเมืองสองแคว (พิษณุโลก) นานถึง 21 วนั แต่ไม่สามารถเขา้
ตีเมืองสองแควได ้  พระเจา้ติโลกราชจึงทรงให้กองทพัไปตีเมืองปากยม   และเมืองชากงัราวแทนก่อนท่ีจะ
เสดจ็กลบัทรงใหก้วาดตอ้นชาวเมืองสองแควและเมืองอ่ืน ๆ ไปกวา่หม่ืนคนโดยส่งไปอยูเ่มืองพระเยา   และ
ใหพ้ระยายทุธิษเฐียร  ครองเมืองพระเยา 
 ในปี พ.ศ. 2000 พระบาทสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) และพระอินทราชา   พระราช
โอรสไดย้กกองทพักรุงศรีอยธุยาข้ึนมาตีเมืองแพร่และเมืองลาํปาง   ส่วนพระเจา้ติโลกราชทรงโปรดฯ เกลา้ 
ให้หม่ืนดง้นคร  ยกกองทพัเมืองเชียงใหม่มาพร้อมกบักองทพัยุทธิษเฐียร (เจียง) กองทพัเมืองเชียงใหม่ได้
ปะทะกบักองทพัของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ซ่ึงมีแม่ทพัสําคญั 3 นาย คือ พระอินทราชาขุนเพชร
รัตน์  และขนุราชอาสาแม่ทพัทั้ง 3 ไดช้นชา้งกบัพระยายทุธิษเฐียร (เจียง) แต่แพท้ั้งหมด   พระเจา้ติโลกราช
จึงระดมกองทพัจากเมืองเชียงใหม่มาตีกรุงศรีอยุธยาจนกองทพัอยธุยาจนแตกพ่ายไป   สงครามคร้ังน้ีพระ
อินทราชาทรงตอ้งพระแสงปืนท่ีพระพกัตร์จนส้ินพระส้ินพระชนม ์
 หลงัจากเกิดสงครามคราวน้ีทาํให้พระเจา้ติโลกราชแห่งอาณาจกัรลา้นนา   ไดท้รงโปรดฯ เกล่าให้
พระยายุทธิษเฐียร (เจียง) ครองเมืองเพิ่มอีก 3 เมือง คือ เมืองแพร่ เมืองงาวและเมืองพร้าว  และทรงทาํ
สงครามรุกรานหวัเมืองฝ่ายเหนือ คือ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) สุโขทยัและชากงัราว (กาํแพงเพชร) ซ่ึงเป็น
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เมืองในอาณาจกัรสุโขทยัเดิม สงครามระยะหลงัน้ีเป็นสงครามใหญ่มาก  ทาํใหพ้ระบาทสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ (พระราเมศวร) ทรงตดัสินใจเสด็จมาประทบั ณ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ในปี พ.ศ. 2006 เพื่อ
รักษาพระราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาไวแ้ละทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนช่ือเมืองสองแคว   เป็นเมือง
พิษณุโลกและยกฐานะเมืองพิษณุโลกเป็นราชธานีและเป็นศูนยก์ลางแทนกรุงศรีอยธุยา 
 เม่ือประทบั ณ เมืองพิษณุโลก   ทรงมีพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัทั้งดา้นการเมือง   การปกครองและ
สังคม   ดงัจะเห็นไดจ้ากทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ปฏิรูปการเมืองการปกครองจากแบบเวียง วงั คลงั และนา   มา
เป็นจตุสดมภแ์ยกฝ่ายทหารและพลเรือนออกจากกนั   นอกจากน้ีทรงโปรดเกลา้ฯ ให้รวมอาณาจกัรสุโขทยั
เขา้กบัอาณาจกัรอยธุยา   โดยทรงใชค้วามสมัพนัธ์ทางเครือญาติและท่ีสาํคญั  คือทรงยติุสงครามระหวา่งกรุง
ศรีอยธุยากบัอาณาจกัรลา้นนาไดส้าํเร็จ   ซ่ึงสงครามใหญ่คร้ังน้ีใชเ้วลาในการทาํสงครามนานถึง 24 ปี 
 ส่วนทางดา้นพระพุทธศาสนา   ทรงดาํเนินพระราโชบายตามแบบอยา่งของพระมหาธรรมราชาท่ี 1 
(พระยาลิไท) เช่น โปรดเกลา้ ฯ ให้สร้างวดัจุฬามณี   เม่ือปี พ.ศ. 2006 และเสด็จออกผนวชเม่ือปี พ.ศ. 2007 
เป็นเวลานานถึง 8 เดือน 15 วนั   ในคร้ังน้ีมีขา้ราชการบริพารติดตามออกบวชถึง 2,348 คน   ในปี พ.ศ.2025 
ทรงโปรดฯ เกลา้ ให้บูรณะวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ   และให้มีการสมโภชถึง 15 วนั   พร้อมกนันั้นไดโ้ปรด
เกลา้ฯ ใหน้กัปราชญร์าชบณัฑิตแต่งหนงัสือมหาชาติ คาํหลวงจบ 13 กณัฑบ์ริบูรณ์ดว้ย 
 หลงัจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) เสด็จสวรรคตแลว้ พระบรมราชาพระราช
โอรสไดเ้สด็จข้ึนครองราชยส์มบติั ณ กรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่า   พระบาทสมเด็จพระบรมราชาทาํให้
กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีอีกคร้ังและไดท้รงโปรดฯ เกลา้ใหพ้ระเชษฐา   ซ่ึงเป็นพระราชอนุชาเป็นพระมหา
อุปราชครองเมืองพิษณุโลก   ในสมยัน้ีเมืองพิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยธุยาอีกคร้ัง 
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (พระเชษฐา) เสด็จสวรรคต พระเจา้อาทิตยว์งศ์เสด็จข้ึน
ครองราชย ์  ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธังกูร   ในสมยัน้ีทรงโปรดฯ เกลา้ ให้
พระราชโอรสซ่ึงยงัทรงพระเยาวม์าเป็นพระมหาอุปราชมาครองเมืองพิษณุโลก   ต่อมาเม่ือสมเด็จพระบรม
ราชาหน่อพุทธังกูรเสด็จสวรรคต   พระชัยราชาพระมหาอุปราชไดท้รงยึดอาํนาจจากพระเจา้หลานเธอ  
พระบาทสมเดจ็พระรัษฎาธิราช   แลว้เสดจ็ข้ึนครองราชยท์รงพระนามวา่สมเดจ็พระชยัราชาธิราช   ซ่ึงในรัช
สมยัน้ีไม่ทรงโปรดฯ เกลา้  ให้พระราชโอรสหรือขุนนางเป็นพระมหาอุปราชมาครองเมืองพิษณุโลก   แต่
โปรดฯ เกลา้ ใหเ้จา้เมืองพิษณุโลกปกครองกนัเองโดยข้ึนตรงต่ออยธุยา   สมยัน้ีนบัวา่เมืองพิษณุโลกมีฐานะ
เป็นเมืองเอกของกรุงศรีอยธุยา 
 ในรัชสมยัสมเด็จพระชัยราชาธิราช   พระเจา้โพธิสารราชเจา้กรุงลา้นช้าง (นครหลวงพระบาง) 
เสด็จยกทพัมาตีเมืองพิษณุโลกซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกท่ีพิษณุโลกถูกคุกคามจากขา้ศึกดา้นตะวนัออก   แต่เจา้
เมืองพิษณุโลกสามารถป้องกนัเมืองไวไ้ด ้  เม่ือสมเด็จพระชยัราชาธิราชเสด็จยกทพัจากกรุงศรีอยุธยามา
สมทบกบักองทพัเมืองพิษณุโลกเพื่อไปตีเมืองเชียงใหม่ถึง 2 คร้ังในระยะเวลาปีเดียวกนั 
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 เม่ือพระบาทสมเด็จพระชยัราชาธิราชเสด็จสวรรคต   พระยอดฟ้าเสด็จข้ึนครองราชยท์รงพระนาม
ว่า  พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้า   โดยมีพระราชมารดาคือ พระนางศรีสุดาจนัทร์   เป็นผูส้าํเร็จราชการแทน   
ในช่วงน้ีกรุงศรีอยุธยามีการแย่งชิงราชสมบติั   ทั้งน้ีเพราะพระนางศรีสุดาจนัทร์ไดส้มคบกบัขุนวรวงศาธิ
ราชปลงพระชนมพ์ระยอดฟ้า   และสถาปนาตนเองเป็นพระมหากษตัริยค์รองกรุงศรีอยธุยา 
 ในการกระทาํคร้ังน้ีมีขนุนางท่ีไม่พอใจ  คือ ขนุพิเรนทรเทพ   และขนุอินทรเทพไดร่้วมกนัขจดัขนุว
รวงศาธิราช   พร้อมทั้งแต่งตั้งพระเฑียรราชา   ซ่ึงเป็นโอรสองคห์น่ึงของสมเด็จพระเชษฐาขึ้นครองราชย์
สมบติั  ทรงพระนามวา่สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ หลงัจากนั้นทรงแต่งตั้งขนุพิเรนทรเทพผูมี้เช้ือสายราชวงศ์
พระร่วง   ซ่ึงช่วยเหลือให้พระองค์ได้ข้ึนครองราชยใ์ห้ครองหัวเมืองเหนือโดยข้ึนตรงต่อกรุงศรีอยุธยา   
พร้องทั้งพระราชทานพระวิสุทธิกษตัริยพ์ระราชธิดาให้เป็นพระมเหสี   เพื่อเพิ่มความผกูพนัระหว่างกรุงศรี
อยธุยา กบัพิษณุโลก   ในฐานะของเมืองพิษณุโลกในตอนนั้นมีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ซ่ึงมิใช่เมืองมหา
อุปราชราชธานีฝ่ายเหนือ   แต่กมี็ความแน่นแฟ้นกบักรุงศรีอยธุยาอยา่งแน่นแฟ้นในระยะตน้ 
 ในรัชสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิน้ี  พม่าไดย้กทพัมารุกรานไทยหลายคร้ัง   ทาํใหเ้มืองพิษณุโลก
มีความสาํคญัทางดา้นยทุธศาสตร์   เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีความอุดมสมบูรณ์   เม่ือพม่าจะมาตีกรุงศรีอยธุยา
จะตอ้งยึดเมืองพิษณุโลกให้ไดก่้อน   เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเสบียง  ดงันั้น  สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิจึงทรงให้
บูรณะสร้างกาํแพงเมืองใหแ้ขง็แรง   ดงัจะปรากฏวา่มีการสร้างกาํแพงเมืองพิษณุโลก  ดงัความวา่ 
  
   “...ป้อมปราการท่ีสร้างไวแ้ต่ก่อนยงัไม่มัน่คง   สมเดจ็ 
   พระมหาจกัรพรรดิ  จึงโปรดฯ เกลา้ใหแ้กไ้ขซ่อมแซม 
   แปลงป้อมปราการพระนครศรีอยธุยา  ทั้งป้อมปราการ 
   เมืองพิษณุโลกและหวัเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวงใหม้ัน่คง 
   ข้ึนกวา่แต่ก่อน......(สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
   2514 : 18)” 
 
 ในปี พ.ศ. 2106 พระเจา้บุเรงนองไดย้กกองทพัมาลอ้มเมืองพิษณุโลกไว ้ แต่พระมหาธรรมราชา
สามารถต่อสู้ป้องกนัศึกจนสุดความสามารถ   ในท่ีสุดตอ้งยอมอ่อนนอ้มต่อพม่า   เพราะขาดแคลนเสบียง
อาหารและเกิดไขท้รพิษระบาด   ซ่ึงพระเจา้บุเรงนองไดโ้ปรดฯ เกลา้   ให้ทรงปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ
ต่อไปตามเดิมและเสด็จยกกองทพัของหัวเมืองเหนือมาลอ้มกรุงศรีอยุธยา   ทางฝ่ายอยุธยานั้นสมเด็จพระ
มหาจกัรพรรด์ิทรงยกกองทพัออกมาต่อสู ้  จนถึงกระทาํยทุธหตัถีพระเจา้แปร   แต่ทรงชา้งสูข้า้ศึกไม่ได ้ ทาํ
ให้พระเจา้แปรไสชา้งไล่ตามซ่ึงพระองคก์าํลงัตกอยูใ่นอนัตราย   สมเด็จพระศรีสุริโยทยัไสชา้งเขา้ขวางกนั
พระสวามี   จึงถูกพระเจา้แปรฟันดว้ยของา้วส้ินพระชนม ์  พระมหินทร์และพระราเมศวร   ทรงไสชา้งเขา้
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ขวางกนัพระศพพระราชมารดาแลว้นาํกลบักรุงศรีอยธุยา   โดยนาํพระศพไปถวายพระเพลิงท่ีวดัสบสวรรค ์  
นอกจากน้ียงัไดท้รงสร้างเจดียเ์ฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีสุริโยทยัไว ้
 สงครามคร้ังน้ีสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิตอ้งยอมเป็นไมตรีต่อพม่า   และฝ่ายไทยตอ้งยอมปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของพม่าโดยไดจ้ดัส่งพระราเมศวร (พระราชโอรสองคใ์หญ่ของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ) พระ
ยาจกัรี  และช้างเผือก 4 เชือก  ไปถวายพระเจา้กรุงหงสาวดีและทรงโปรดฯ เกลา้ให้พระมหาธรรมราชา 
(ขุนพิเรนทรเทพ) กลับไปครองหัวเมืองฝ่ายเหนือตามเดิม   เม่ือพระเจ้าหงสาวดียกกองทัพไปตีเมือง
เชียงใหม่   พระมหาธรรมราชา (ขนุพิเรนทรเทพ)  ไดถู้กเกณฑใ์หย้กกองทพัเมืองพิษณุโลกและหวัเมืองฝ่าย
เหนือไปตีเชียงใหม่ดว้ย   สงครามคร้ังนั้นพระเจา้กรุงหงสาวดีจบัตวัพระเจา้เมกฏิุ  พระมหากษตัริยเ์ชียงใหม่
ได ้
 พระเจา้บุเรงนองมีพระราชประสงค์ท่ีจะตีกรุงศรีอยุธยา   จึงทรงวิเทโศบายท่ีจะทาํให้คนไทย
แตกแยกกนัเอง   โดยทรงยกยอ่งสมเด็จพระมหาธรรมราชา (ขนุพิเรนทรเทพ) ให้มีอาํนาจปกครองหัวเมือง
ฝ่ายเหนือทั้งหมด   ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างพระมหาธรราราชากบัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิยิง่เหินห่าง
กนั   ดงัจะปรากฏวา่ 
 
  “.....ทางอยธุยาจะบงัคบับญัชาวา่กล่าวอยา่งแต่ก่อน 
  พระเจา้บุเรงนองกเ็ขา้กีดกนั  อุดหนุนพระมหาธรรมราชา 
  ต่างๆ พระมหาธรรมราชาจึงมีความสนิทสนมกบัพระเจา้ 
  บุเรงนองยิง่ข้ึน   ขณะเดียวกนักห่็างเหินจากอยธุยาไป 
  ทุกที....” (กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ,2514 : 44) 
 
 คร้ังหน่ึงสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิไดโ้ปรดฯ เกลา้  ถวายพระเทพกษตัรียใ์ห้แก่สมเด็จพระไชย
เชษฐาธิราช   ผูค้รองกรุงศรีรัตนาคหุต (เวียงจนัทร์) เพื่อสร้างสัมพนัธไมตรีกบัอาณาจกัรลา้นชา้ง (ลาว) โดย
หวงัจะให้ลาวเป็นกาํลงัในการช่วยต่อตา้นการรุกรานจากพม่า   แต่พระมหาธรรมราชาไม่ทรงพอใจในเร่ือง
น้ีจึงไดส่้งข่าวบอกพระเจา้หงสาวดีทราบ   ทาํใหพ้ระเจา้กรุงหงสาวดีส่งกองทพัมาดงัชิงพระเทพกษตัรียไ์ป
กรุงหงสาวดี   เหตุการณ์คร้ังน้ีทาํให้พระมหาจกัรพรรด์ิไดรั้บความอปัยศอดสูมากถึงกบัสละราชสมบติั
ใหก้บัพระราชโอรส  ทรงเฉลิมพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระมหินทราธิราช  และพระมหาจกัรพรรดิเองก็
ทรงออกผนวช 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหพ้ระมหาธรรมราชา (ขนุพิเรนทรเทพ) ทรงหมดความยาํเกรงพระมหิน ทราธิราช
แห่งกรุงศรีอยธุยาอย่างส้ินเชิง   และพระมหินทราธิราชทรงไดส้มทบกบัพระไชยเชษฐาธิราช   เพื่อวางกล
อุบายกาํจดัพระมหาธรรมราชา (ขนุพิเรนทรเทพ) โดยใหพ้ระไชยเชษฐาธิราช   ยกกองทพัมาเมืองพิษณุโลก   
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ส่วนพระมหินทราธิราชจะยกกองทพักรุงศรีอยุธยาไปทางเรือท่ีว่าไปช่วยป้องกนัเมืองพิษณุโลก   หากสบ
โอกาสเม่ือใดจะจู่โจม   เขา้จบัตัวพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) ทันทีเพื่อสําเร็จโทษ   แต่การ
ดาํเนินการคร้ังน้ีไม่สาํเร็จ   เน่ืองจากพระมหาธรรมราชาทรงล่วงรู้กลอุบายก่อน  และทรงวางแผนยอ้นรอย
ดว้ยการปล่อยแพไฟเผากองทพัเรือของกรุงศรีอยธุยาเสียหายจนตอ้ยถอยกลบัไป ส่วนกองทพัของพระไชย
เชษฐาธิราชทรงยกกองทพัลอ้มเมืองพิษณุโลก   ดงัความวา่ 
   
  “....ฝ่ายพระเจา้กรุงศรีสตันาคหุต   ยกมาเมืองพิษณุโลก 
  เดือนยี ่  แรมสิบสามคํ่า  ปีฉลู  เบญจสก  กต็ั้งทพัพลบัพลาไชย 
  ในตาํบลโพธ์ิเรียง  ตรงประตูสวรรค ์ ไกลออกไปประมาณ 
  50 เสน้   ทพัพระยาสุรินทร์ควา่งฟ้าตั้งตาํบลเตาไห  พระยา 
  มือไฟตั้งตาํบลเขาพราหมณ์  ทพัพระนครตั้งตาํบลสระแกว้ 
  ทพัพระยามือเหลก็ตั้งตาํบลบางสะแก.....” พระบาทสมเดจ็ 
  พระจอมเกลา้อยูห่วัอา้งใน (สุชน  ชามพนูท,2513 : 93) 
 
 พร้อมทั้งนาํกองกาํลงัเขา้ตีเมืองพิษณุโลกหลายคร้ัง   แต่ถูกกองทพัของพระมหาธรรมราชา (ขนุพิเร
นทรเทพ) โจมตีโตต้อบจนถอยกลบัไปทุกคร้ัง   เม่ือพระไชยเชษฐาธิราชไดท้ราบข่าวว่าพระเจา้หงสาวดีได้
ส่งกองทพัพม่ามาช่วยป้องกนัเมืองพิษณุโลกแลว้   จึงยกกองทพักลบัศรีสัตนาคหุต (เวียงจนัทร์) เหตุการณ์
สงครามเมืองพิษณุโลกคร้ังน้ียิ่งทาํให้ความบาดหมางระหว่างพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) กบั
พระบาทสมเดจ็พระมหินทราธิราชยิง่ทวีความรุนแรงยิง่ข้ึน   ในปี พ.ศ. 2110 ทางกรุงศรีอยธุยาไดย้กกองทพั
มาสมทบกบัพระไชยเชษฐาธิราชซ่ึงไดย้กกองทพักรุงศรีรัตนาคหุต (เวียงจนัทร์) มาตีเมืองพิษณุโลกอีกเป็น
คร้ังท่ี 2 แต่พระมหาธรรมราชากส็ามารถตีแตกไปทั้งสองกองทพั 
 คร้ันพระบาทสมเด็จพระมหินทราธิราช  ทรงเตรียมกาํลงักองทพักรุงศรีอยุธยาให้มีความเขม้แข็ง   
เพื่อใหมี้ความพร้อมท่ีจะต่อสู้กบัพม่า  ซ่ึงพระมหาธรรมราชาไม่ทรงเห็นดว้ย   และไดท้รงเสดจ็ไปกราบทูล
เร่ืองให้พระเจา้หงสาวดีทรงทราบ   พระเจา้หงสาวดีทรงทราบจึงทรงโปรดฯ เกลา้ให้พระมหาธรรมราชา
เป็นเจ้าฟ้าสองแคว   ปกครองหัวเมืองในฐานะเป็นเมืองประเทศราชของพม่า   ซ่ึงในระหว่างนั้ น
พระบาทสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิไดท้รงผนวช  และเสดจ็ข้ึนครองราชกรุงศรีอยธุยาร่วมกบัพระมหินทราธิ
ราช   ไดเ้สดจ็มายงัเมืองพิษณุโลกทรงมารับพระวิสุทธิกษตัรีย ์        พระราชโอรสและพระธิดาของพระมหา
ธรรมราชา (ขนุพิเรนทรเทพ)  
 เม่ือพระมหาธรรมราชาทรงทราบ   ก็แจง้เหตุการณ์ไปกรุงหงสาวดี  พระเจา้บุเรงนองทรงดาํริว่า   
สถานการณ์ตอนน้ีเหมาะท่ีจะยดึกรุงศรีอยธุยาใหไ้ด ้ จึงส่งกองทพัพม่ามาสมทบกบักองทพัของพระมหาธร
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ราราชา  และกองทพัหัวเมืองฝ่ายเหนือเพื่อยกไปลอ้มกรุงศรีอยุธยา  ฝ่ายอยุธยาสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ
ทรงประชวรและสวรรคต  สมเด็จพระมหินทราธิราชทรงข้ึนครองราชยต่์อ  โดยพระองคท์รงบญัชาการ
ป้องกนักรุงศรีอยธุยาอยา่งเขม้แขง็  ทาํให้พม่าไม่สามารถเขา้ตีได ้  พระเจา้บุเรงนองจึงกล่อมให้พระยาจกัรี
เป็นไส้ศึกแลว้ปล่อยใหห้นีเขา้กรุงศรีอยธุยา   ซ่ึงพระยาจกัรีไดด้าํเนินตามแผน   จนในท่ีสุดกรุงศรีอยธุยา  ก็
เสียแก่พม่าคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2112 
 เม่ือยึดกรุงศรีอยุธยาได้แล้วพระเจ้าบุ เรงนองทรงโปรดฯ  เกล้า   พระมหาธรรมราชาเป็น
พระมหากษตัริยท์รงพระนามว่า  สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ครองกรุงศรีอยธุยาในฐานะเมืองประเทศ
ราชของพม่า  ในระยะน้ีเมืองพิษณุโลก  จึงมีฐานะเป็นเมืองมหาอุปราช  และราชธานีฝ่ายเหนืออีกคร้ังหน่ึง  
ทรงโปรดฯ เกลา้ให้พระนเรศวรพระราชโอรสองคใ์หญ่ไปครองหัวเมืองฝ่ายเหนือโดยประทบัอยู่ท่ีเมือง
พิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2112 
 พระนเรศวรทรงปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ  โดยประทบัอยู่ท่ีเมืองพิษณุโลกเป็นระยะเวลา  15  ปี  
ซ่ึงทาํให้เมืองพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางการปกครอง  การทหาร  มีการฝึกกาํลงัพลเพื่อกอบกูเ้อกราชของไทย  
และสามารถสร้างความสามคัคีให้บรรดาหัวเมืองฝ่ายเหนือจนมีความเขม้แขง็    ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้สมเด็จ
พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพไม่ข้ึนต่อพม่า  และเม่ือทรงทราบข่าวว่าพระเจา้กรุงหงสาวดีจะยกกองทพั
มาปราบ  พระองคไ์ดอ้พยพชาวเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือมารวมกนัท่ีกรุงศรีอยุธยาเพียงแห่ง
เดียว  ในปี พ.ศ. 2127 เพราะกรุงศรีอยธุยาเป็นชยัภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ทาํให้เมืองพิษณุโลกและหวัเมืองฝ่าย
เหนือถูกละท้ิงใหเ้ป็นเมืองร้างถึง 8 ปี 
 หลงัจากท่ีสมเด็จพระนเรศวรไดรั้บชยัชนะจากการทาํยทุธหัตถีกบัพระหมาอุปราชแลว้      จึงทรง
โปรดฯ เกลา้ ให้ยกเลิกหัวเมืองฝ่ายเหนือและรวมอาณาจกัรให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและเมืองพิษณุโลก
นั้นทรงโปรดให้แต่งตั้งเป็นเมืองเอก  คู่กบันครศรีธรรมราชทางใต ้ โดยผูส้าํเร็จราชการเมืองพิษณุโลกมียศ
เป็นพระยา  แมว้่าพิษณุโลกจะมีฐานะเป็นเมืองเอกก็ตามแต่พระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยธุยาก็ไดเ้สด็จไป
นมสัการ  และสมโภชพระพทุธชินราชพระพทุธชินสีห์อนัเป็นพระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองเสมอ 
 ในระยะต่อมาน้ีเมืองพิษณุโลกยงัคมมีความสาํคญัยิง่ทางดา้นยทุธศาสตร์โดยเป็นศูนยบ์ญัชาการรบ
กบัอาณาจกัรลา้นนา  เช่น  ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไดเ้สด็จไปประทบับญัชาการรบ ณ เมือง
พิษณุโลก 2 คร้ัง  คือ  ในปี พ.ศ. 2002  และปี พ.ศ. 2004  เม่ือกรุงศรีอยุธยา      ไดท้าํสงครามกบัเชียงใหม่  
และในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้เสือ  เม่ือพระองค์เสด็จข้ึนไปตีเมืองลา้นช้างก็ได้เสด็จมาประทบั ณ เมือง
พิษณุโลกดว้ย (ปิยนาถ   บุญนาค, 2523 : 171) นอกจากน้ีเมืองพิษณุโลกยงัมีบทบาทสาํคญัเม่ือพม่ามาตีกรุง
ศรีอยธุยาในคราวเสียกรุงคร้ังท่ี 2 กองทพัพิษณุโลกถูกเกณฑม์าช่วยป้องกนัพระนครดว้ย 
 เมืองพษิณุโลกสมัยธนบุรี  ภายหลงัการเสียกรุงศรีอยธุยาให้กบัพม่าคร้ังท่ี  2  ในปี พ.ศ. 2310 ทาํให้
บรรดาหัวเมืองท่ีมิไดถู้กพม่ารุกรานต่างตั้งตวัเป็นอิสระ  ส่วนเมืองเล็กเมืองน้อยต่างก็ยอมอ่อนน้อมอยู่ใต้
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อาํนาจเมืองใหญ่  ผูท่ี้เป็นเมืองต่างก็ตั้งตนเป็นเจา้โดยหวงัท่ีจะครอบครองประเทศต่อไป  ช่วงเวลาน้ีไดเ้กิด
การก่อตั้งชุมนุมข้ึน  5  ชุมนุมดว้ยกนัท่ีสาํคญัๆ คือ ชุมนุมเจา้พระยาพิษณุโลก (เรือน) ไดต้ั้งคนเป็นใหญ่อยู่
ท่ีเมืองพิษณุโลก  มีอาํนาจปกครองเมืองต่าง ๆ ในเขตหัวเมืองฝ่ายเหนือ  ตั้ งแต่เขตเมืองพิชัย (จงัหวดั
อุตรดิตถ)์ ไปจนถึงเมืองนครสวรรค ์(พวงทอง สุดประเสริฐ, 2526 : 37)  
 ทั้งน้ีเจา้พระยาพิษณุโลก (เรือน) มีความกาํเริบมากโดยการสถาปนาตนเองเป็นกษตัริย ์  ประกาศ
แต่งตั้งขนุนางอยา่งกรุงศรีอยธุยาทุกตาํแหน่งโดยไม่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เม่ือดาํรงตาํแหน่ง
ได้ 7 วนั  ก็เป็นโรคฝีในลาํคอถึงแก่พิราลัย   พระอินทร์อากรน้องชายเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือน) ได้
สถาปนาตนเองเป็นเจา้เมืองพิษณุโลกแทน   แต่ประชาชนไม่เคารพเล่ือมใสศรัทธา (พวงทอง    สุดประเสริฐ
,2536 : 37) 
 ส่วนชุมนุมเจา้พระฝาง (เรือน) หรือพระสังฆราช   ซ่ึงเป็นพระสังฆราชครองวดัศรีอโยธยาอยู่  ณ  
กรุงศรีอยธุยา  เม่ือเสียกรุงคร้ังท่ี 2 แลว้  เจา้พระฝางไดไ้ปตั้งตนเป็นใหญ่อยูท่ี่เมืองสวางคบุรี (เมืองฝาง) ใช้
ช่ือว่า  พระพากุลเถร  มีประชาชนเคารพเล่ือมใสมาก   จึงไดต้ั้งกองทพัไปตีเมืองต่างๆ และในปี พ.ศ. 2310  
ไดย้กมาตีเมืองพิษณุโลกโดยลอ้มเมืองอยู่ 7 วนั   แต่ไม่สามารถตีเมืองพิษณุโลกได ้  จึงยกทพักลบัเมือง
สวางบุรี 
 ในท่ีสุดชุมนุมพระเจา้ตากสินสามารถตีเมืองพิษณุโลกได ้  และเสดจ็ยกทพัไปตีเมืองสวางบุรี (เมือง
ฝาง) และเมืองอาณาเขตได้ทั้ งหมด   ซ่ึงเจา้พระฝางได้หนีออกจากเมืองและสูญหายไป   หลังจากนั้ น
พระองค์ได้ทรงโปรดฯ เกลา้ให้พระยายมราช (บุญมา) เป็น “สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีจึงเสด็จพระราช
ดาํเนินกลบัมายงัเมืองพิษณุโลกกระทาํการสมโภชพระมหาธาตุ  พระพุทธชินราช  และพระพุทธชินสีห์.....” 
(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัอา้งในพวงทอง  สุดประเสริฐ,2526 : 349) 
 ในปี พ.ศ. 2311 สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี (พระเจา้ตากสิน) ไดท้รงปราบดาภิเษกเป็นกษตัริยค์รอง
กรุงธนบุรี  ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 7” หรือสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี   ในรัชสมยัของ
พระองค ์   พม่าไดรั้บคาํสั่งจากพระเจา้มงัระกษตัริยพ์ม่าให้ยกทพัเขา้มาตีกรุงธนบุรี โดยยกทพัมาทางดา้น
แม่ละเมาเมืองตาก   เพื่อจะตดักาํลงัหัวเมืองเหนือไม่ให้ยกทพัลงไปช่วยเหลือกรุงธนบุรีได ้ระหว่างนั้น
เจา้พระยาจกัรี (ทองดว้ง) และเจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) ไดย้กกองทพัไปตั้งรับท่ีเมืองพิชัยและตั้งมัน่รับ
กองทพัพม่าท่ีเมืองพิษณุโลก   เน่ืองจากพิษณุโลกมีชยัภูมิเหมาะคือมีแม่นํ้ าไหลผา่น   สามารถใชเ้รือข้ึนล่อง
ติดต่อกบัหวัเมืองฝ่ายใตไ้ดส้ะดวก 
 อะแซหวุน่ก้ีแม่ทพัของพม่าไดต้ั้งค่ายรายลอ้มสองฟากฝ่ังแม่นํ้ า   ในการปะทะกนัทั้ง 2 ฝ่ายต่างผลดั
กนัรุกผลดักนัถอย   อะแซหวุ่นก้ีเห็นว่าแม่ทพัไทยมีความสามารถยิ่ง  เน่ืองจากมีกาํลงัพลนอ้ยกว่าพม่ามาก   
แต่ยงัรักษาเมืองไดเ้ป็นเวลานานจึงไดน้ดัหยดุรบและขอดูตวัพระยาจกัรี (ทองดว้ง) แม่ทพัฝ่ายไทย  พระเจา้
กรุงธนบุรี (พระเจา้ตากสิน) ไดเ้สด็จยกทพัข้ึนมาตามลาํนํ้ าน่าน เพื่อช่วยเหลือพระยาจกัรี (ทองดว้ง) และ
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เจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) ทรงบญัชาการรบดว้ยพระองคเ์อง   แต่ในระหว่างน้ีพม่าไดย้กกองทพัมาทางด่าน
สิงขรตีเมืองกุยบุรีและเมืองปราณแตก   ซ่ึงกาํลงัมุ่งหนา้เขา้เมืองเพชรบุรี   เมืองราชบุรีและเมืองนครชยัศรี
เพื่อเขา้กรุงธนบุรีอีกทางหน่ึง   ทาํให้พระบาทสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี (พระเจา้ตากสิน) จาํตอ้งยกกองทพั
กลบักรุงธนบุรี 
 สงครามระหว่างไทยกบัพม่าคร้ังน้ี   เป็นศึกยิ่งใหญ่ในสมยักรุงธนบุรี  เพราะอะแซหวุ่นก้ียกพลเขา้
มาเป็นจาํนวนมาก  ประกอบกบัพิษณุโลกถูกลอ้มเป็นเวลานานถึง 4 เดือน   ทาํให้เกิดการขาดแคลนเสบียง
อาหารข้ึน   ในท่ีสุดเจา้พระยาจกัรีและพระยาสุรสีห์ก็ตดัสินใจท้ิงเมืองพิษณุโลก  อะแซหวุ่นก้ี  จึงเขา้เมือง
พิษณุโลกได้และได้เผาทาํลายบ้านเมืองพินาศส้ิน  มีเพียงวดัพระศรีรัตนมหาวิหารเพียงแห่งเดียวท่ีไม่
เสียหาย   เน่ืองจากอะแซหวุน่ก้ีไดรั้บคาํสัง่ใหย้กกองทพักลบั   ทั้งน้ีเพราะพระเจา้มงัระพระมหากษตัริยพ์ม่า
ไดเ้สดจ็สวรรคต   ในสมยักรุงธนบุรีนั้นมีฐานะเป็นเมืองเอกปกครองหวัเมืองฝ่ายเหนือ 
 พษิณุโลกในสมัยรัตนโกสินทร์ หลงัสงครามอะแซหวุ่นก้ีแลว้สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก 
(ทองดว้ง) ซ่ึงเคยดาํรงตาํแหน่งเจา้พระยาจกัรี   ไดท้าํพิธีปราบดาภิเษกข้ึนเป็นกษตัริย ์  ทรงพระนามว่า 
“พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” แห่งราชวงศ์จกัรี   ทรงโปรดฯ เกลา้ให้ยา้ยเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาตั้ ง 
“กรุงเทพมหานคร”    หรือกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึน    ในช่วงน้ีพระเจา้ปดุง    พระมหากษตัริยแ์ห่งพม่าไดย้ก
ทพัมาตีกรุงเทพมหานคร   หรือท่ีเรียกกนัว่าสงครามเกา้ทพั   แต่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ทองดว้ง) 
และกรมพระราชวงบวรสถานมงคล (บุญมา) ซ่ึงเดิมดาํรงตาํแหน่งเจา้พระยาสุรสีห์ไดย้กกองทพัเขา้ตีพม่า
แตกพา่ยไป    ประกอบกบัระยะหลงัพม่ามีปัญหาภายในประเทศจึงไม่ยกกองทพัมารุกรานไทยอีก 
 หลงัสงครามเกา้ทพัแลว้    เมืองพิษณุโลกก็ยงัเป็นเมืองเอกเป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองหัวเมือง
ฝ่ายเหนืออยู่แต่ได้ลดบทบาททางด้านการทหารลง   เน่ืองจากสงครามระหว่างไทยกบัพม่ายุติลง   ทั้งน้ี
เพราะองักฤษไดพ้ม่าเป็นเมืองข้ึนแลว้แต่เมืองพิษณุโลกก็ยงัมีความสาํคญัทางดา้นการเมือง   การปกครอง   
เศรษฐกิจ   การศาสนา   และการคมนาคมแทน   ดงัปรากฏว่ามีพระมหากษตัริยร์าชวงศ์จกัรีไดเ้สด็จไป
นมสัการพระพทุธชินราชและพระพทุธชินสีห์โดยมีงานสมโภชอยูเ่สมอ 
 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดฯ เกลา้ใหก้รมพระราชวงับวร
มหาศกัด์ิพลเสพอนัเชิญพระพุทธชินสีห์   มาประดิษฐานไว ้  ณ  พระอุโบสถวดับวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร   
ส่วนพระศรีศาสดานั้น  เจา้อาวาสวดับางออ้ยชา้งไดอ้ญัเชิญไปไวท่ี้วดับางออ้ยชา้งก่อน   คร้ันในรัชกาลท่ี 4 
ทรงโปรดฯ เกลา้อญัเชิญไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวดับวรนิเวศ   กรุงเทพมหานคร 
 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 4 เสดจ็เมืองพิษณุโลกโดยเรือ
ยนตพ์ระท่ีนัง่อคัรบวรเดช   เสดจ็มานมสัการพระพทุธชินราช   ทรงเปล้ืองกาํไลหยกจากพระกรสวมน้ิวพระ
หัตถพ์ระพุทธชินราช  และบูชาดว้ยบายศรีป้ันดว้ยรักปิดทองสําหรับ 1 ปิดเงินสําหรับ 1 ตน้ไมเ้งินตน้ไม้
ทองและเคร่ืองสกัการะตามสมควร   ทั้งน้ีพระองคไ์ดเ้สร็จประพาสหวัเมืองเหนืออาทิเช่น   เมืองสวรรคโลก   
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สุโขทยั   เมืองฝาง   และเมืองกาํแพงเพชร   ทรงศึกษาและรวบรวมโบราณวตัถุสําคญัๆ ท่ีมีอยู่ในเมือง
พิษณุโลก    สวรรคโลก    สุโขทัย    เมืองฝาง    และเมืองกําแพงเพชรลงไปศึกษาท่ีวัดบวรนิ เวศ   
กรุงเทพมหานคร (พวงทอง   สุดประเสริฐ,2526 : 41) 
 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว   ไดเ้สด็จประพาสเลียบมณฑลฝ่าย
เหนือ   เสด็จมานัสการพระพุทธชินราชทรงปิดทองพระพุทธชินราช   ถวายเคร่ืองสักการะตามพระราช
ประเพณี   นอกจากพระองคไ์ดเ้สดจ็ประทบัท่ีเมืองพิษณุโลก   ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช
จาํลองไปเป็นประธาน  ณ  วดัเบญจมบพิตร   กรุงเทพมหานคร  เม่ือวนัท่ี  20  ตุลาคม   พ.ศ. 2444 
 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  เม่ือคร้ังทรงดาํรงพระยศเป็นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช   ทรงพระราชนิพนธ์หนงัสือลิลิตพายพั   โดยใชพ้ระนามว่าหนานแกว้เมืองเพชร   ซ่ึง
ถือเป็นพระราชนิพนธ์ท่ีกล่าวถึง   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 5 และขา้ราชบริพาร
เสด็จนมสัการพระพทุธชินราช  ในปี พ.ศ. 2454 ทรงเสดจ็ประพาสเมืองพิษณุโลกนมสัการองคพ์ระพุทธชิน
ราช   เวียนเทียน   สวดมนต์สมโภชพระพุทธชินราช  มีมหรสพสมโภชแล้วเสด็จไปบวงสรวงสังเวย
เทพารักษท่ี์ศาลวงัจนัทร์ตามพระราชประเพณี 
 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 7 สมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางรําไพพรรณีพระบรมราชินี   
ไดเ้สด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2469 โดยขบวนรถไฟพระท่ีนั่งเสด็จมานมสัการ
พระพุทธชินราช   ถวายเคร่ืองสักการะตามพระราชประเพณี   ทรงเสด็จทอดพระเนตรบริเวณวดัพระศรีรัต
นมหาธาตุวรมหาวิหาร แลว้ให้มีมหรสพสมโภช   ในวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2469  เสด็จทาํพิธีเปิดโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม (วิทยาลยัพิบูลสงครามพิษณุโลก) บริเวณวงัจนัทร์   ทั้งยงัเสดจ็ทอดพระเนตรสหกรณ์วดั
จนัทร์   พิษณุโลกอีกดว้ย 
 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 8  สมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช   พระองคไ์ดเ้สดจ็พระราชดาํเนินพร้อม
กบัสมเด็จพระบรมราชินีนาถมาท่ีพิษณุโลก  เม่ือวนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2501 ทรงนมสัการพระพุทธชิน
ราชและทรงทาํพิธีเปิดศาลากลางจงัหวดัพิษณุโลก   และทรงเสด็จมานมสัการพระพุทธชินราชและทรงทาํ
พระราชพิธีสกัการะพระพทุธชินราชตามพระราชประเพณี (สุภาภรณ์  สงวนให,้ 2535: 88) 
 อาจกล่าวไดว้่าเมืองพิษณุโลกในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้   มีฐานะเป็นหัวเมืองเอกปกครองหัว
เมืองเหนือ   เป็นเมืองยทุธศาสตร์ในการทาํสงครามเกา้ทพั  หลงัจากนั้นเมืองพิษณุโลกก็ลดบทบาทในการ
ทาํสงครามลงตามลาํดับ  แต่ทั้ งน้ีเมืองพิษณุโลกก็ยงัมีความสําคญัในปัจจุบัน  ซ่ึงนับว่าพิษณุโลกเป็น
ศูนยก์ลางการเมือง   การคมนาคม   การส่ือสารโทรคมนาคม   การศึกษา   ศิลปวฒันธรรม   และการ
ท่องเท่ียว 
 พิษณุโลกตั้ งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับท่ี 1 เป็นต้นมา  จังหวดัพิษณุโลกได้ถูก
กาํหนดให้เป็นเมืองหลกัของภาคเหนือตอนล่าง  ทาํให้เมืองพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางการเมืองการปกครอง  
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เศรษฐกิจ  สังคม  การทหาร  การศึกษา  ศาสนาและศิลปวฒันธรรม   การคมนาคม   การส่ือสาร   การพาณิช
ยกรรม  การอุตสาหกรรม   และการท่องเท่ียว   ฉะนั้ นจังหวดัพิษณุโลกจึงได้รับการพัฒนาการด้าน
สาธารณูปโภค  คือ  การไฟฟ้า   การประปา   การโทรศพัท ์  การโทรคมนาคม 
 นอกจากน้ีพิษณุโลกยงัมีถนนสายเอเชีย 2 สาย   ซ่ึงจะเช่ือมกบัประเทศ 4 ประเทศ คือ   ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ประเทศ
มาเลเซีย   และประเทศสิงคโปร์   โดยมีถนนสายเอเชียสายท่ี 1 จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีนท่ีคุนหมิง    ผ่านประเทศไทยท่ีอาํเภอแม่สาย   จงัหวดัเชียงราย   ผ่านจงัหวดัพิษณุโลก  ผ่าน
กรุงเทพมหานคร   ผา่นจงัหวดัสงขลา  ท่ีอาํเภอสะเดา  ผา่นประเทศมาเลเซียและส้ินสุดท่ีสิงคโปร์ 
 ส่วนอีกสายหน่ึง คือ   ถนนสายเอเชียสายท่ี  2  จากประเทศสังคมนิยมสหภาพเมียนม่า (พม่า) ผา่น
ประเทศไทยท่ีอาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก  ผา่นจงัหวดัสุโขทยั  ผา่นจงัหวดัพิษณุโลก  ผา่นจงัหวดัเพชรบูรณ์  
ผ่านจังหวดัขอนแก่น  ผ่านจังหวดักาฬสินธ์ุ  ผ่านจังหวดัมุกดาหาร  เข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวท่ีแขวงสุวรรณเขตเขา้สู่ประเทศเวียดนามและส้ินสุดท่ีเมืองดานงั (เสน้ทางสองน้ีจะเช่ือมทะเล
จีนใตก้บัมหาสมุทรอินเดียใต)้ 
 ความสาํคญัของเส้นทางสองสายน้ีกบัพิษณุโลก  คือ  พิษณุโลกจะกลายเป็นส่ีแยกอินโดจีน  หรือ
เป็นประตูสู่อินโดจีน   ในท่ีสุดพิษณุโลกในอนาคตนอกจากจะมีความสําคัญจังหวดัหน่ึงแล้ว   ทั้ งน้ี
พิษณุโลกจะตอ้งมีศกัยภาพท่ีดีในทุกๆ ดา้น   เพื่อพร้อมท่ีจะเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาภาคเหนือตอนล่าง   
ตลอดจนศูนยก์ลางในการพฒันาประเทศต่างๆ ท่ีอยูใ่นคาบสมุทรอินโดจีนตอนบนได ้
 อาจกล่าวไดว้่า   ในปัจจุบนัพิษณุโลกถือว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีความสําคญัมากเป็นเมืองหลกัและเป็น
ศูนยก์ลางของความเจริญในหลายๆ ดา้น   โดยเฉพาะดา้นการศึกษา   ทั้งน้ีเพราะพิษณุโลกมีสถานศึกษาซ่ึงมี
เป็นจาํนวนมากและมีความหลากหลายในการเลือกศึกษาเล่าเรียน   อาทิเช่น  มหาวิทยาลยันเรศวร   สถาบนั
ราชภฏัพิบูลสงคราม   เทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตพิษณุโลก) วิทยาลยัอาชีวศึกษา   วิทยาลยัเทคนิค
พิษณุโลก  เป็นตน้  ซ่ึงจะเป็นแหล่งรวบรวมและสร้างสรรคแ์ละการพฒันาวิชาการความรู้ต่างๆ ไปพร้อมกบั
การดาํรงรักษาวฒันธรรมของทอ้งถ่ินสืบไป 
 
2. ความสําคญัเชิงเศรษฐกจิและสังคม 

คณะนักวิจยัเพื่อการจดัทาํแผนการจดัการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเมืองเก่าพิษณุโลก   
ไดแ้บ่งประเดน็วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเมืองไว ้ 9  ประเดน็  คือ ประปา  ไฟฟ้า  การคมนาคม  
ไปรษณียโ์ทรเลข  ความปลอดภยัในทรัพยสิ์น  สาธารณสุข  การเงินการธนาคาร  ระบบบาํบดันํ้ าเสีย  และ
ระบบกาํจดัขยะ 
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 1. ประปา     เทศบาลเมืองพิษณุโลก  ประกอบกิจการประปา โดยมีหน่วยสูบนํ้าและกรองนํ้าจาํนวน 
2 แห่ง คือ หน่วยสูบนํ้าประปาวดัใหม่  และหน่วยสูบนํ้ าประปาวดัโพธิญาณ  โดยมีความสามารถใสการผลิต
นํ้ าประปา 1,570 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ าประปาของประชาชนมีประมาณ 1,500 
ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง   การท่ีกาํลงัการผลิต  และปริมาณการใชน้ํ้ าใกลเ้คียงกนั  ทาํให้นํ้ ามีเวลาพกัตวัในถงั
นํ้ าใสน้อย  ปัจจุบนัจึงเกิดปัญหานํ้ าตกตะกอนไม่ทนั   การให้การบริการนํ้ าประปาในเขตเทศบาลเมือง
พิษณุโลก  ปัจจุบนัมีผูใ้ชบ้ริการ 18,563 ราย  โดยแบ่งเป็นผูใ้ชน้ํ้ าในเขต 16,495 ราย  ผูใ้ชน้ํ้ านอกเขต 2,068 
ราย  อยา่งไรก็ตาม  จากการตรวจสอบพบว่า มีนํ้ าประปาท่ีจ่ายเพื่อการสาธารณะและร่ัวไหลในเขตเทศบาล
เมืองปีละ 0.39 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
 2. ไฟฟ้า     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัพิษณุโลก  มีกระแสไฟฟ้าสาํหรับใหบ้ริการในเขตจงัหวดั
พิษณุโลกจาํนวน 1 ลา้นยนิูต/ชัว่โมง  ในปี พ.ศ. 2536 ท่ีผา่นมาใหบ้ริการแก่ประชาชนและธุรกิจ รวม 225.3 
ลา้นยนิูต  สถานท่ีราชการ 35.5 ลา้นยนิูต  และอ่ืนๆ 6.5 ลา้นยนิูต  โดยมีจาํนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า 85,114 รายในเขต
เมืองสามารถใหบ้ริการไดค้รบ 100% (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2536) 
 3. การคมนาคม     ตลอดระยะทางท่ีเสน้ทางรถไฟสายเหนือผา่นจงัหวดัพษิณุโลก 3 อาํเภอ  มีสถานี
รถไฟรองรับผูโ้ดยสาร  และสินคา้ทั้งส้ิน 11 สถานี  สถานีพิษณุโลกท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองพิษณุโลกนั้น ในปี 
พ.ศ. 2536 มีผูโ้ดยสารเดินทางทั้งไปและกลบัจาํนวน 1,168,773 คน  สินคา้บรรทุก 2,649,140 เมตริกตนั   
ทั้งน้ีสถานีบึงพระมีปริมาณสินคา้บรรทุกมากท่ีสุด คือ 1,356,488,880 เมตริกตนั (กองจดัการเดินรถเขต 3 
การรถไฟแห่งประเทศไทย)                                                                                                                                                          

ทั้งน้ีเพราะสถานีบึงพระเป็นสถานีส่งนํ้ามนัดิบท่ีขนส่งมาจากอาํเภอลานกระบือ จงัหวดั
กาํแพงเพชร  ทางดา้นจาํนวนยานยนตท่ี์จดทะเบียนตาม พระราชบญัญติัขนส่งทางบกจาํนวน 11,293 คน 
แบ่งเป็น  รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 2,961 คนั   รถจกัรยานยนต ์7,993 คนั  และรถอ่ืนๆ อีก 329 คนั (สาํนกังาน
ขนส่งจงัหวดัพิษณุโลก) 
 การคมนาคมทางอากาศนั้ นบริษัทการบินไทย จาํกัด (มหาชน) ทําการบินประจาํจากจังหวดั
พิษณุโลกไปยงัจังหวดัต่างๆ ดังน้ี  กรุงเทพฯ-พิษณุโลก  และกลับ  สัปดาห์ละ 18 เท่ียว  กรุงเทพฯ-
พิษณุโลก-ลาํปางและกลบั  สปัดาห์ละ 4 วนั ๆ ละ 1 เท่ียว  พิษณุโลก-น่าน-เชียงใหม่ และกลบั  สปัดาห์ละ 3 
วนั ๆ ละ 1 เท่ียว  พิษณุโลก-ตาก-แม่สอด-เชียงใหม่ และกลบั สัปดาห์ละ 4 วนั ๆ ละ 1 เท่ียว  พิษณุโลก-เลย  
และกลับ สัปดาห์ละ 3 วนั ๆ ละ 1 เท่ียว  พิษณุโลก-ลาํปาง และกลับ  ทาํการบินทุกวนั ๆ ละ 1 เท่ียว   
จาํนวนเท่ียวบินประจาํของปี พ.ศ. 2536 ข้ึนลง  รวม 3,246 เท่ียว   เม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2534 พบวา่การ
คมนาคมทางอากาศของจงัหวดัพิษณุโลกมีการขยายตวัอยา่งมาก 
 4. ไปรษณียโ์ทรเลขและโทรศพัท์      ไปรษณียโ์ทรเลขฯ เป็นบริการสาธารณะท่ีสําคญัต่อการ
พฒันาประเทศอยา่งยิ่ง   จงัหวดัพิษณุโลกมีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขจาํนวน 15 แห่ง  ในเขตเทศบาลเมือง
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พิษณุโลก  มีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข 2 แห่ง  คือ ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขพิษณุโลก  และท่ีทาํการ
ไปรษณียโ์ทรเลขอรัญญิก (การส่ือสารแห่งประเทศไทย) ดา้นโทรศพัท์นั้น  ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2536 
ชุมสายโทรศพัท์ในจงัหวดัพิษณุโลกได้ขยายตวัเพิ่มเกือบเท่าตวั  โดยเพ่ิมจาก 7 ชุมสายเป็น 12 ชุมสาย 
สามารถให้บริการไดถึ้ง 15,328 เลขหมาย  สําหรับหมายเลขผูเ้ช่าโทรศพัท์แบ่งเป็นเพื่อธุรกิจ 2,992 เลข
หมาย  บา้น 7,982 เลขหมาย  สาธารณะ 231 เลขหมาย  ส่วนราชการ 985 เลขหมายและทศท. 196 เลขหมาย
และปี พ.ศ. 2537 ได้ขยายเพิ่มอีกกว่า 7,000 เลขหมาย (กองเศรษฐกิจและสถิติ  องค์การโทรศพัท์แห่ง
ประเทศไทย) 
 5. ความปลอดภยัในทรัพยสิ์น    เทศบาลเมืองพิษณุโลกมีท่ีทาํการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ตั้งอยู่ถนนบรมไตรโลกนารถ  โดยมีอตัรากาํลงังานป้องกนั  และบรรเทาสาธารณภยั  รวม 98 คน  และ
อุปกรณ์ในการดับเพลิงท่ีสําคญัประกอบด้วยท่อธารดับเพลิง 163 ท่อ รถยนต์ดับเพลิงจาํนวน 12 คัน  
รถยนต์บรรทุกนํ้ า 4 คนั เรือยนต์ดับเพลิง 3 เคร่ืองและรถดับเพลิงชนิดบันไดเล่ือนอตัโนมัติ 1 คนั ซ่ึง
สามารถยืดตวัไดถึ้งตึก 7 ชั้น  แต่สามารถฉีดนํ้ าไดถึ้งชั้น 10 หรืออาจมากกว่าทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความดนัของนํ้ า  
สถิติการเกิดเพลิงไหมใ้นเขตเทศบาล พ.ศ. 2536 จาํนวน 42 คร้ัง มูลค่าเสียหาย 2,962,000 บาท 
 ในเร่ืองของความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์น  จงัหวดัพิษณุโลก  มีอตัรากาํลงัตาํรวจรวมทั้ง
จงัหวดั 1,443 นาย  สถานีตาํรวจ 14 แห่ง  โดยท่ีสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองพิษณุโลกมีอตัรากาํลงั 346 นาย  
จาํนวนป้อมในเขตเทศบาลมี 5 แห่ง  ในเขตเทศบาลมีสายตรวจเดินเทา้ออกตรวจวนัละ 4 สาย ๆ ละ 2 นาย  
สายตรวจรถจกัรยานยนตอ์อกตรวจ 3 ผลดัต่อ 1 วนั  ผลดัละ 17 คน  สายตรวจตาํบลจดัออกตรวจ 4 ตาํบล  
ใชก้าํลงัตาํรวจ 3-5 นาย 
 6. สาธารณสุข       ดา้นสาธารณสุขภายในจงัหวดัพิษณุโลก  มีสถานบริการสาธารณสุข 17 แห่ง  
จาํนวน 1,566 เตียง  จาํนวนแพทย ์ ทนัตแพทย ์ และพยาบาล 150 , 25 และ 784 คนตามลาํดบั  ซ่ึง ปี พ.ศ. 
2536 มีจาํนวนผูป่้วย 925,458 ราย (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก)  
 7. การเงินการธนาคาร    ภายในเมืองพิษณุโลกมีสถิติเงินฝาก 10,728.4 ลา้นบาท  สินเช่ือ 8,783 ลา้น
บาท  โดยมีธนาคารพาณิชย ์25 สาขา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้สินเช่ือแก่เกสรกร 
709.16 ลา้นบาท  มีธนาคารออมสิน 8 สาขารวมถึงสถาบนัการเงินต่างๆ อาทิ สหกรณ์จาํนวน 78 แห่ง 
แบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร 59 แห่ง  สหกรณ์ร้านคา้ 3 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย ์13 แห่ง  และสหกรณ์อ่ืนๆ 3 
แห่ง  ซ่ึงเพียงพอแก่การใหบ้ริการประชาชน 
 8. ระบบระบายนํ้ า    การท่ีเมืองพิษณุโลกถูกกาํหนดให้เป็นเมืองหลกั  ศูนยก์ลางความเจริญในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง  ทาํใหเ้มืองพิษณุโลกมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเฉพาะอยา่ง
ยิง่  ปัญหานํ้าท้ิงและขยะมูลฝอยจากชุมชน  และอุตสาหกรรม  จึงทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน  ในประเดน็ของนํ้า
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เสียนั้น  ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเมืองอยา่งมาก  ทั้งน้ีการท้ิงระบบนํ้ าเสียลงสู่แม่นํ้ าน่านเหนือจุดสูบนํ้ า
ดิบของโรงกรองนํ้าประปาเก่าทาํใหคุ้ณภาพนํ้าท่ีใชใ้นการบริโภคลดลง 
 แหล่งนํ้ าเสียของเมืองพิษณุโลก  ส่วนมากเกิดจากชุมชนเมืองท่ีตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่นํ้ าน่าน กล่าวคือ  
พื้นท่ีเมืองฝ่ังตะวนัออก 13.05 ตารางกิโลเมตร  และฝ่ังตะวนัตก 5.21 ตารางกิโลเมตร  แต่ไดมี้การขยายเขต
เมืองออกไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2530) เพิ่มจาก 18.26 ตารางกิโลเมตรเป็น 67.51 ตาราง
กิโลเมตร  และตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ประกาศเพ่ิมเป็น 107 
ตารางกิโลเมตร  ทาํใหแ้หล่งท่ีมาของนํ้าเสียมีขอบข่ายกวา้งขวางข้ึนพอสรุปไดคื้อ  
  1. ท่ีพกัอาศยั   การสาํรวจของกองวิจยั  สาํนกัผงัเมือง ปี พ.ศ. 2534 ในเขตชุมชนหนาแน่น
ตามเส้นทางหมายเลข 12 พบว่า  มีอาคารท่ีพกัอาศยัร้อยละ 87.16 ของจาํนวนอาคารทั้งหมด  มีจาํนวนร้อย
ละ 43.00  ท่ีระบายนํ้ าท้ิงลงสู่ท่อระบายนํ้ าสาธารณะ  ขณะท่ีร้อยละ 46 และ 04.7 สาดท้ิงในบริเวณบา้น  
และระบายลงแม่นํ้าน่านโดยตรงตามลาํดบั 
  2. เขตพื้นท่ีพาณิชยกรรม     นํ้ าท้ิงจากอาคารพาณิชย์อันประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม  
ภตัตาคาร  โรงภาพยนตร์  และอ่ืน ๆ นั้นพบว่า  อาคารพาณิชยร้์อยละ 86.00 ระบายนํ้ าลงสู่ท่อระบายนํ้ า
สาธารณะ  มีเพียงร้อยละ 0.9 ท่ีระบายสู่แม่นํ้ าน่านโดยตรง  นอกจากน้ียงัมีโรงพยาบาลและคลินิก  รวมถึง
ตลาดเทศบาล  จาํนวน 5 แห่งในเขตเทศบาลท่ีเป็นแหล่งผลิตนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าลาํคลอง 
  3. โรงงานอุตสาหกรรม   ในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพิษณุโลก  มีโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งส้ิน 278 โรงงาน  ส่วนมากเป็นโรงงานขนาดเลก็ประเภทซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองยนตโ์รงงาน
อุตสาหกรรมท่ีปล่อยนํ้าท้ิงประกอบดว้ยโรงงานผลิตอาหาร  และแปรรูปผกัผลไม ้
  4. สถานท่ีราชการ    ศูนยร์าชการส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าน่าน  ไดแ้ก่ 
ศาลากลางจงัหวดั  ท่ีวา่การอาํเภอ  ศาล   พาณิชยจ์งัหวดั  ปศุสัตวจ์งัหวดั  กองทพัภาคท่ี 3 เป็นตน้  จาํนวนน้ี
เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าน่าน  สถานท่ีราชการนับเป็นแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสียท่ีไม่มีผลต่อปริมาณนํ้ าเสีย
รวม  เน่ืองจากนํ้ าท้ิงท่ีเป็นนํ้ าโสโครกจะถูกระบายลงบ่อเกรอะ  บ่อซึม  ซ่ึงเป็นระบบระบายนํ้ าบาํบดันํ้ าเสีย
ท่ีหน่วยราชการเหล่านั้นสร้างไว ้
  5. สถาบันการศึกษา   กระจายอยู่ทัว่ไปแต่มีอยู่มากทางฝ่ังตะวนัออก  ได้แก่  โรงเรียน
อนุบาลเมืองพิษณุโลก   โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี   วิทยาลยัเทคนิค  และมหาวิทยาลยันเรศวร  ส่วนทางฝ่ัง
ตะวนัตก  ได้แก่  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  วิทยาลยัอาชีวศึกษา  โรงเรียนจ่านกร้อง  และโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม  เช่นเดียวกบัสถานท่ีราชการ  สถาบนัการศึกษาเหล่าน้ีมีการระบายนํ้ าท้ิงลงบ่อเกรอะ  
บ่อซึม  อีกทั้งมีสถาบนัการศึกษาเพียง 2 แห่ง  คือ  มหาวิทยาลยันเรศวร  และสถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม
เท่านั้นท่ีมีนิสิตนักศึกษาพกัอาศยัภายในสถาบนัจึงไม่ทาํให้สถาบนัการศึกษาสร้างมลภาวะทางนํ้ ามาก
เท่ากบัส่วนอ่ืน 
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  6. ชุมชนเรือนแพแม่นํ้ าน่าน   เรือนแพมีจาํนวน 259 แพ  เป็นแพท่ีอยู่อาศยั  255 แพ และ
แพประกอบอาหารร้านคา้ 4 แพ  แพเหล่าน้ีไดท้ิ้งนํ้ าเสียและส่ิงปฏิกูลลงสู่แม่นํ้ าน่านโดยตรง (กองอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม  เทศบาลเมืองพิษณุโลก , 2537) 
  การระบายนํ้ าเสียของจงัหวดัพิษณุโลกปัจจุบนัใชโ้ครงข่ายเดียวกบัระบบระบายนํ้ าฝน  ซ่ึง
เป็นท่อระบายนํ้ าคอนกรีตเสริมเหลก็  คูระบายนํ้ าขา้งถนน  คูคลอง  และท่ีลุ่มธรรมชาติ  โดยมีแหล่งรับนํ้ า
เสียท่ีสาํคญั  คือ  
  1. แม่นํ้ าน่าน   จะรองรับนํ้าเสียจากท่อระบายนํ้าของเทศบาล  ท่ีอยูร่ะหว่างฝ่ังตะวนัตกของ
ทางรถไฟสายเหนือแม่นํ้าน่านและชุมชนฝ่ังตะวนัตกบางส่วน 
  2. คูนํ้ าริมทางรถไฟ   รับนํ้าเสียจากชุมชนบนพ้ืนท่ียอ่ยสองขา้งทางรถไฟ 
  3. คลองโคกชา้ง  รับนํ้ าเสียจากชุมชนท่ีอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของทางรถไฟ  โดยนํ้ าเสียจะ
ระบายลงสู่ขา้งทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 แลว้ระบายต่อไปคลองโคกชา้ง 
  4. ทุ่งทะเลแกว้    รับนํ้ าเสียจากพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าน่าน  ซ่ึงมีประชากรหนาแน่น  
และไม่มีระบบระบายนํ้าขา้งถนน นํ้าเสียจะไหลลงสู่ท่ีตํ่าและมีทิศทางไปยงัทุ่งทะเลแกว้ 
 ท่อระบายนํ้ าท่ีมีอยู่ในเขตเทศบาลทั้งโครงข่ายยาว 42,552 เมตร แบ่งเป็นขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
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 และเป็นรางรูปตวัยแูละตวัวี  ยาว 5,228 เมตร 
 สาํหรับการทาํแผนบาํบดันํ้ าเสียของเมืองพิษณุโลกนั้น  มติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 14 มกราคม 2535 
เห็นชอบให้ใช้ท่ีดินราชพสัดุเป็นท่ีก่อสร้างระบบบาํบัดนํ้ าเสีย  โดยเทศบาลได้สํารวจขอ้มูลเพื่อเลือก
ตาํแหน่งท่ีตั้งเพื่อคดัเลือกท่ีดินฝ่ังตะวนัออก 2 แห่ง และฝ่ังตะวนัตก 1 แห่ง  ไดแ้ก่  ท่ีดินค่ายสมเดจ็พระเอกา
ทศรฐ  ท่ีดินบริเวณสามแยกเรือนแพ  ท่ีดินบริเวณทุ่งทะเลแกว้  ท่ีดินบริเวณบึงราชนก   ท่ีดินบริเวณทุ่ง
โสกา  คลองโคกชา้ง  และท่ีดินบริเวณบา้นดอน  ตาํบลวดัจนัทร์   ผลการสํารวจพื้นท่ีเหมาะสมได ้3 แห่ง  
คือ พื้นท่ีรองรับนํ้ าเสียฝ่ังตะวนัตก 1 แห่ง คือ ทุ่งทะเลแกว้  พื้นท่ี 200 ไร่  พื้นท่ีรองรับนํ้าเสียฝ่ังตะวนัออก 2 
แห่ง คือ บึงราชนก พื้นท่ี 300 ไร่ และค่ายเอกาทศรฐ พื้นท่ี 300 ไร่ 
 อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้  และความเหมาะสมของโยธาธิการจงัหวดั
พิษณุโลกไดมี้การวิเคราะห์ถึงความไม่เหมาะสมของพ้ืนท่ีบึงราชนกเพ่ือรองรับแผนการบาํบดันํ้ าเสียของ
เมืองพิษณุโลก   เน่ืองจากแผนดงักล่าวมีความขดัแยง้กบัแผนการพฒันาบึงราชนก   ในการจดัทาํเป็นพื้นท่ีสี
เขียวของเมืองเพื่อประโยชน์ในการนันทนาการ  และเม่ือพิจารณาศักยภาพด้านอ่ืนประกอบด้วยแล้ว   
เทศบาลเมืองพิษณุโลกจึงไดย้กเลิกการขอใชป้ระโยชน์พื้นท่ีบึงราชนกเพ่ือจดัทาํโครงการบาํบดันํ้ าเสียของ
เมือง 
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 การจดัทาํโครงการระบบบาํบดันํ้ าเสียเมืองพิษณุโลก   ใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 107.66 ลา้นบาท  อตัรา
การลงทุนเป็นของรัฐบาลร้อยละ 70.49 และเทศบาลร้อยละ 37.17 ดาํเนินโครงการตั้งแต่ปี 2538-2541 โดย
ไดท้าํการศึกษาและไดพ้ื้นท่ีแห่งใหม่ คือ บึงอีเฒ่า   ต.วงัพิกลุ  จ.พิษณุโลก 
 สําหรับชุมชนเรือนแพจาํนวน 219 แพนั้น  จงัหวดัพิษณุโลกไดมี้คาํสั่งท่ี 2857/2534 ลงวนัท่ี 19 
กนัยายน พ.ศ. 2534 ไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเคล่ือนยา้ยเรือนแพ  และคณะทาํงาน
ฯ ไดเ้สนอ 2 แนวทาง คือ 
 1. การแก้ปัญหาระยะยาว      คณะทาํงานฯ ไดท้าํการศึกษาหาพื้นท่ีรองรับการเคล่ือนยา้ยเป็นท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์ริมคลองโคกชา้ง   ซ่ึงอยูใ่นความดูแลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขนาดคลองกวา้ง 
200 เมตร  โดยมีขอ้เสนอใหข้ดุลอกคลองแลว้นาํดินไปถมพื้นท่ีใหค้ลองกวา้ง 90 เมตร ยาว 400 เมตร จะทาํ
ใหมี้พื้นท่ีรองรับการเคล่ือนยา้ยประมาณ 27.5 ไร่  ทั้งน้ีมีขั้นตอนการดาํเนินการเคล่ือนยา้ยดงัน้ี 
  1. แต่งตั้งคณะทาํงาน  สาํรวจ  ปักแนว  และวางผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินริมคลองโคกชา้ง  
โดยจงัหวดัพิษณุโลก 
  2. จดัทาํแผนโครงการขุดลอกคลองโคกชา้ง  เพื่อนาํดินมาปรับปรุงคนัคลองให้เป็นพื้นท่ี
รองรับการเคล่ือนยา้ย   โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  3. จัดทําโครงการขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย  เปล่ียนแปลงลักษณะการใช้ท่ีดิน
สาธารณประโยชน์  ตามมติคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. 2532 มาเป็นท่ีราษฎรเช่า 
  4. ขอความร่วมมือจากการเคหะแห่งชาติ   เพื่อออกแบบชุมชนพร้อมสนบัสนุนงบประมาณ  
ปรับปรุงพื้นท่ีรองรับการเคล่ือนยา้ย  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
  5. ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ  เช่น   กองทัพภาคท่ี  3 กรมประชาสงเคราะห์ 
หน่วยงานเอกชนในการดาํเนินการเคล่ือนยา้ย 
 

 
    ตาราง 17  แสดงพืน้ทีจั่ดสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพนํา้ 

สถานที ่ พืน้ทีท่ีมี่ (ไร่) พืน้ทีท่ีต้่องการ (ไร่) 
บ่อคงตัว บ่อเติมอากาศ Activatied sludge 

ทุ่งทะเลแกว้ 
บึงราชนก 
ค่ายเอกาทศรฐ 

200 
300 
300 

200 
300 
300 

40 
60 
60 

6 
12 
12 
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 2. การแก้ไขปัญหาระยะส้ัน      การแก้ปัญหาระยะยาว   จะต้องใช้เวลาท่ียาวนานจึงได้เสนอ
แผนการแกไ้ขปัญหาระยะสั้น ควบคู่ไปดว้ย ดงัน้ี 
  1. การควบคุมจาํนวนแพรวมถึงการต่อเติมแพ 
  2. การรักษาความสะอาด 
  3. การแกไ้ขปัญหาการขบัถ่ายของเสีย  โดยจดัทาํส้วมเหลก็เรือนแพ  ขนาด 200 ลิตร จดัทาํ
แพกลาง  รองรับส่ิงปฏิกลู  จาํนวน 3 แพ และจดัหาเรือดูดสว้มพร้อมอุปกรณ์ยอ่ยสลายจาํนวน 1 ลาํ 
  4. การแกไ้ขปัญหานํ้าเสียจากแพประกอบกิจการคา้อาหาร 
 9. ระบบกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
     เมืองพิษณุโลกมีประชากรอยูห่นาแน่นถึง 4,317 คนต่อตารางกิโลเมตร  ประกอบกบัการพฒันา
ระบบสาธารณูปโภครองรับการเจริญเติบโตในฐานะเมืองหลกัของภูมิภาค  ทาํให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเป็น
จาํนวนมากทั้งน้ีจากการสาํรวจของบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา Sinclair Knight & Partners and Pal Consultance  
มีการท้ิงขยะตลอดปีถึงปีละ 17,900 ตนั การสาํรวจเม่ือปี 2532 ปริมาณขยะในแต่ละปีจะแปรผนัตามฤดูกาล
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูท่ีผลไมม้าก (มิถุนายน-ตุลาคม) และฤดูผลไมน้อ้ย (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) มี
ปริมาณขยะท่ีประชาชนในเขตเมืองท้ิงเฉล่ีย 1.22 และ 1.02 กิโลกรัมต่อวนั ตามลาํดบั 
 
ตาราง  18  แสดงปริมาณการทิง้ขยะต่อคนในเขตเมืองพษิณุโลก 
จาํนวนประชากร (เดือนธนัวาคม 2537 
ปริมาณพ้ืนท่ีบริการเกบ็ขยะในเขตเทศบาล 
ความสามารถในการเกบ็ขยะของรถเกบ็ขยะ 
ปริมาณขยะในฤดูท่ีมีผลไมม้าก (153 วนั) 
ปริมาณขยะในฤดูท่ีมีผลไมน้อ้ย (212 วนั) 
ปริมาณขยะเฉล่ียตลอดปี (365 วนั) 
ปริมาณขยะเฉล่ียต่อคน 

78,825 คน 
65.8 % 
90.0 % 

54.9  ตนัต่อวนั 
45.8  ตนัต่อวนั 
49.6  ตนัต่อวนั 
1.1  กิโลกรัม 
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 ตาราง  19  แสดงคุณภาพขยะในเขตเมืองพษิณุโลก 
1. องคป์ระกอบ (% ของนํ้าหนกั) 
     เศษอาหาร 
     กระดาษ 
     พลาสติก 
     ยาง/หนงั 
     เศษผา้ 
     ใบไม ้ ก่ิงไม ้
      แกว้/หิน/กระป๋อง 
     โลหะ 
      อ่ืน ๆ  
2. ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม) 
3. ความช้ืน (%) 
4. ความร้อนของขยะแหง้ (cal./g) 
5. ปริมาณเถา้ (%) 
6. ปริมาณสารท่ีไหมไ้ฟได ้(%) 

 
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 

 
 รายงานของสถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2535) เพื่อจดัทาํโครงการเก็บ
ขอ้มูลสนับสนุนการจดัตั้งโครงการกาํจดัขยะนําร่อง  มีความสอดคลอ้งกับรายงานของบริษทัวิศวกรท่ี
ปรึกษา Sinclair Knight & Partners and Pal Consultance (1990) คือ   ขยะในเขตเมืองพิษณุโลกส่วนใหญ่
เป็นเศษอาหาร  ผลไม้และใบไม้   โดยความหนาแน่นของขยะเท่ากับ 295 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ความช้ืนร้อยละ 68 ความร้อนของขยะแหง้ 3,744 แคลลอร่ีต่อกรัม  ปริมาณเถา้ร้อยละ 32 และปริมาณสารท่ี
ไหมไ้ฟไดร้้อยละ 93.85 
 สําหรับแหล่งกําเนิดขยะท่ีสําคญัของเมืองพิษณุโลกบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา Sinclair Knight & 
Partners and Pal Consultance (1990) ระบุวา่    ประกอบดว้ย โรงแรมทั้งโรงแรมชั้นหน่ึงและชั้นสอง   ตลาด
เทศบาลซ่ึงมีอยู่จาํนวน 5 แห่ง    โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน จาํนวน 5 แห่ง   และสถานศึกษา   และ
การสํารวจของคณะนักวิจัย  พบว่า แหล่งกําเนิดขยะท่ีสําคัญนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว    ยังพบว่ามี
หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อาหาร โรงงานอุตสาหกรรม และหมู่บา้นจดัสรร เป็นแหล่งกาํเนิดขยะท่ีสาํคญั ทั้งน้ี
รวมถึงบริเวณท่ีมีการก่อสร้างในเขตเมืองด้วย    สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(2536) ไดท้าํการคาดการณ์วา่เมืองพิษณุโลกจะมีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนจาก 49.04 ตนัต่อปี เป็น 57.88 , 65.80 , 
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74.55 และ 82.58 ตนัต่อปี ในปี พ.ศ. 2539,2544,2549 และ 2554 ตามลาํดบั (ซ่ึงตวัเลขน้ีนอ้ยกว่าการสาํรวจ
ของบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา Sinclair Knight & Partners and Pal Consultance เลก็นอ้ย) 
 

ตาราง  20  แสดงแหล่งกาํเนิดขยะสําคญั 
จาํนวนประชากรในเมืองพษิณุโลก 
อตัราการเพ่ิมของประชากร 
จาํนวนตลาดเทศบาล 
จาํนวนร้านคา้อาหารท่ีจดทะเบียน 
จาํนวนสถานศึกษา 
จาํนวนหา้งสรรพสินคา้ 
จาํนวนโรงพยาบาล 
จาํนวนโรงแรม 
จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรม 
จาํนวนบา้นจดัสรร 

ปี พ.ศ. 2537 
ร้อยละ 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

แห่ง/เตียง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

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

 

ตาราง 21  แสดงย่านการให้บริการเกบ็ขยะ 
ย่าน แหล่งกาํเนิดขยะสําคญั 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

ร้านอาหาร                อุตสาหกรรม             ตลาดเทศบาล       โรงพยาบาล      สถานีขนส่ง 
ร้านอาหาร                อุตสาหกรรม             บา้นจดัสรร           สถานศึกษา 
ร้านอาหาร                อุตสาหกรรม             โรงแรม                 บา้นจดัสรร 
ร้านอาหาร                อุตสาหกรรม              สถานศึกษา 
ร้านอาหาร                หา้งสรรพสินคา้          สถานศึกษา          ตลาดผกัสด 
บา้นจดัสรร 
ร้านอาหาร                สถานท่ีท่องเท่ียว        โรงแรม                สถานศึกษา    หา้งสรรพสินคา้ 
ร้านอาหาร                ตลาดเทศบาล              สถานศึกษา          สถานท่ีราชการ 
หมู่บา้นจดัสรร         โรงฆ่าสตัว ์                 สถานศึกษา 
หา้งสรรพสินคา้        ร้านอาหาร                  สถานีรถไฟ          ตลาดเทศบาล 
ร้านอาหาร                โรงแรม                      โรงพยาบาล          สถานีขนส่ง      อุตสาหกรรม 
บา้นจดัสรร               อุตสาหกรรม               ร้านอาหาร 
บา้นจดัสรร               อุตสาหกรรม               ร้านอาหาร 
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 เทศบาลเมืองพิษณุโลกไดว้างแผนระบบการเก็บขนขยะไว ้13 ยา่น  โดยพิจารณาจากความสามารถ
ในการเขา้ถึงของรถเก็บขยะและจาํนวนรถเก็บขนขยะเป็นปัจจยัสาํคญั   ซ่ึงในแต่ละยา่นมีแหล่งกาํเนิดขยะ
แตกต่างกนั ดงัตาราง  ซ่ึงจะพบวา่ แหล่งกาํเนิดขยะท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย ร้านอาหาร   อุตสาหกรรม   ตลาด
เทศบาล   โรงพยาบาล   โรงแรม    สถานศึกษา   บา้นจดัสรร    และสถานีขนส่ง   
 กองอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  สาํนกังานเทศบาลเมืองพิษณุโลก  ไดจ้ดัทาํแผนการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เทศบาลเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2538 เพื่ออาํนวยความสะดวกและปลอดภยัใน
ดา้นสุขภาพอนามยัแก่ประชาชนในเขตเมืองพิษณุโลก 78,825 คน (ขอ้มูล 30 ธนัวาคม 2537) โดยมีรถเก็บ
ขนขยะจาํนวน 14 คนั สามารถใชก้ารไดจ้าํนวน 11 คนั ดงัตารางท่ี 3.10 และ 3.11 ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้ รถเก็บ
ขนขยะจะวิ่งเพื่อเก็บขนขยะ 2 เท่ียว คือ เท่ียวเช้า  ออกเวลาประมาณ 04.00-05.00 น. เท่ียวบ่ายออกเวลา
ประมาณ 15.00-16.00 น. และในเขตชุมชนหนาแน่นจะมีรถขนเก็บขยะวิ่งเพิ่มเป็นเท่ียวท่ีสามเวลาประมาณ 
18.00-19.00 น. จาํนวน 4 คัน ดังตารางท่ี 3.11 ซ่ึงทั้ งหมดสามารถเก็บขนขยะได้เฉล่ียคันละ 5,963.8 
กิโลกรัม  ในสองเท่ียวกลางวนั 6,542.3 กิโลกรัมในเท่ียวกลางคืน 
 
ตาราง 22  แสดงรายละเอยีดของรถเกบ็ขนขยะ 

หมายเลขรถ ประเภทรถ ความจุ ปีทีจั่ดซ้ือ อตัราการใช้งาน 
(เทีย่วต่อวนั) 

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

เททา้ยธรรมดา 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

ปิกอพั 
เททา้ยธรรมดา 
อเนกประสงค ์

“ 
เททา้ยธรรมดา 

“ 
” 

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 

2 
2 
2 
2 
2 

2-3 
2 
5 

2-3 
2 
2 
2 
2 

2-3 



 

 

132

 ราวปีพ.ศ. 2514 เทศบาลเมืองพิษณุโลกไดน้าํขยะไปกาํจดัในบริเวณบา้นดอน   ตาํบลวดัจนัทน์ 
อาํเภอเมือง  ซ่ึงเป็นท่ีดินของเทศบาลมีพื้นท่ี 12 ไร่  ห่างจากเมืองไปทางตะวนัตกระยะทางประมาณ 7 
กิโลเมตร ดาํเนินการเก็บกาํจดัขยะดว้ยวิธีกองแลว้เผากลางแจง้ ส่วนท่ีเผาไม่หมดก็ทาํการฝังกองไว ้ซ่ึงเป็น
ผลทาํให้ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากมีกล่ินรบกวน จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2533 เทศบาลไดจ้ดัหา
พื้นท่ีบริเวณดา้นเหนือของเขาสมอแคลง ตาํบลเขาสมอแคลง อาํเภอวงัทอง พื้นท่ี 58 ไร่ อยู่ห่างจากเมือง
พิษณุโลกไปทางตะวนัออก 16 กิโลเมตร กาํจดัขยะด้วยวิธีฝังกลบ ซ่ึงต่อมาเกิดปัญหามลภาวะรบกวน
ประชาชน  จึงไดปิ้ดการดาํเนินการในบริเวณน้ี 
 เดือนตุลาคม 2534 เทศบาลเมืองพิษณุโลกไดน้าํขยะไปกาํจดัท่ีบา้นดอน  ตาํบลวดัจนัทน์ อาํเภอ
เมืองอีกคร้ัง โดยดาํเนินการดว้ยวิธีกอง และฝังในท่ีลุ่ม บางส่วนเผา แต่สภาพพื้นท่ีจาํกดัซ่ึงก่อผลกระทบต่อ
ประชาชน เช่น กล่ิน แมลงวนั และนํ้ าเสีย เทศบาลจึงนาํขยะไปฝังกลบชัว่คราวบริเวณหนา้กองอู่ช่างพื้นท่ี 4 
ไร่ ซ่ึงตั้งอยู่เหนือเขตเทศบาลขา้งวดัโพธิญาณ จากนั้นไดรั้บความร่วมมือจากเอกชนรับเหมาจา้งในการขุด
บ่อพกัขยะซ่ึงมีทั้งฝังกลบและกองเผา  โดยกลบัมาจดัการ ณ บา้นดอน ตาํบลวดัจนัทน์ อาํเภอเมืองอีกคร้ัง   
แต่อย่างไรก็ตามมาตรการน้ีจะไดใ้ชเ้ป็นการชัว่คราวเท่านั้น เพราะเทศบาลโดยการควบคุมของโครงการ
เมืองหลกั และกรมโยธาธิการไดด้าํเนินการโครงการระบบกาํจดัขยะท่ีตาํบลบึงกอก อาํเภอบางระกาํ 
 
ตาราง 23  แสดงปริมาณเกบ็ขยะเฉลีย่ต่อวนั (ตุลาคม 2552) 
หมายเลขรถ เทีย่วที ่1  เทีย่วที ่2 เทีย่วที ่3 เทีย่วที ่4 

1 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
18 
19 

2,191 
2,986 
3,077 
2,300 
2,497 
1,023 
3,367 
3,619 
3,081 
4,420 
3,543 

3,107 
2,549 
3,300 
3,100 
3,207 
2,000 
3,082 
3,515 
3,873 
2,515 
3,260 

- 
- 
6,377 

- 
5,704 

- 
- 

7,134 
6,954 

- 
- 

5,290 
5,533 
12,754 
5,400 
11,408 
3,023 
6,449 
14,268 
13,908 
6,935 
6,803 

รวม                                                                                                 26,169                     91,771 
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 เมืองพิษณุโลกประสบปัญหาการกาํจดัขยะ เน่ืองจากหาสถานท่ีกาํจดัขยะท่ีถาวรยงัไม่ได ้โครงการ
เมืองหลกัและสํานักงานเทศบาลเมืองพิษณุโลก จึงไดด้าํเนินงานเพื่อจดัทาํแผนการหาท่ี ดินท่ีเหมาะสม
จดัสร้างระบบกาํจดัขยะถาวรโดยใชว้ิธีกลบฝังแทนการเทกองแลว้เผาดว้ยงบ ประมาณ 38 ลา้นบาท จดัซ้ือ
ท่ีดินท่ีตาํบลบึงกอก อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก โดยมีระยะทางห่างจากเมืองพิษณุโลกออกไปทางใต ้
30.00 กิโลเมตร ซ่ึงขณะน้ีทางเทศบาลฯ ไดด้าํเนินการจดัซ้ือท่ีดินจาํนวน 180-3-88 ไร่ และกาํลงัดาํเนินการ
ก่อสร้างโดยใชง้บประมาณปี พ.ศ. 2538 
 สาํหรับการกาํจดัส่ิงปฏิกูลนั้นเทศบาลเมืองพิษณุโลกจดัการในเชิงเศรษฐกิจทาํให้มีรายไดจ้ากการ
จาํหน่ายผลพลอยไดถึ้งปีละ 48,000 บาทส่ิงปฏิกลูจากบา้นเรือนทางเทศบาลไดใ้หส้ัมปทานแก่บริษทัเอกชน
ในการเหมาดูดแลว้นาํไปใส่บ่อหมกัแบบไม่ใชอ้ากาศเป็นเวลา 28 วนั หลงัจากนั้น เปิดลงสู่บ่อตาก ประมาณ 
15 วนัแลว้ขุดข้ึนมาตากบนลานตากประมาณ 2-3 วนัจึงทุบย่อยแลว้บรรจุชัง่ออกจาํหน่าย ทั้งน้ีมีสถานท่ี
กาํจดัส่ิงปฏิกลูท่ีมีผลพลอยไดท้างเศรษฐกิจ จาํนวน 1 แห่ง ตั้งอยูบ่นถนนพิษณุโลก-บึงพระ ห่างจากตวัเมือง 
2 กิโลเมตร ดาํเนินการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ดว้ยงบประมาณ 975,000 บาทประกอบดว้ย บ่อหมกัขนาด 
6x6x0.7 เมตร จาํนวน 28 บ่อ และบ่อตามขนาด 4x12x0.5 เมตร จาํนวน 14 บ่อ 
 
3. ความสําคญัเชิงสภาพแวดล้อม 

ศกัยภาพทางกายภาพของเมืองพิษณุโลกประเด็นสําคญัสําหรับการจดัทาํโครงการจดัทาํแผนการ
อนุรักษ ์และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเมืองเก่าพิษณุโลกท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ีเป็นประเดน็เก่ียวกบัความสาํคญั
และศักยภาพทางกายภาพของเมืองพิษณุโลกโดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเมืองเก่าพิษณุโลกและ
โบราณสถานในเขตพ้ืนท่ีโครงการทั้ งโดยตรงและโดยออ้ม ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
แนวโนม้การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การคมนาคมขนส่ง พื้นท่ีโล่งว่างในเมือง กรรมสิทธ์ิ ท่ีดิน และแผนพฒันา
เมืองพิษณุโลก 
 1. การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและแนวโนม้การใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 
 จากนโยบายของรัฐท่ีกาํหนดให้พิษณุโลก เป็นเมืองหลกัของเขตภาคเหนือตอนล่างความเป็นเมือง
หลกัของภาคในปัจจุบนั จึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการเสริมสร้างเมืองพิษณุโลกใหเ้จริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ทั้งทางดา้นการปกครอง การคมนาคมขนส่ง วฒันธรรม และการศึกษา ตลอดจนการขยายตวัของเมืองทั้ง
ทางด้านพาณิชกรรม อุตสาหกรรม และโครงการท่ีอยู่อาศยั อนัเป็นผลเช่ือมโยงไปถึงการใช้ท่ีดินท่ีเร่ิม
ขยายตัวออกไปจากเขตเทศบาลโดยเฉพาะบริเวณถนนสายพิษณุโลก-วงัทอง และพิษณุโลก-สุโขทัย 
เทศบาลเมืองพิษณุโลก จึงมีโครงการขยายเขตเทศบาลออกไปครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณชุมชนหนาแน่นท่ีอยู่
ติดกบัเขตเทศบาล ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งและทนัต่อการควบคุมการขยายตวัของเมืองให้เป็นไปตามผงัเมือง
รวมท่ีสาํนกัผงัเมืองไดก้าํหนดเอาไว ้
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 จากการพิจารณาเปรียบเทียบแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2552 พบว่าชุมชน
เมืองพิษณุโลกมีทิศทางการขยายตวัโดยรอบ โดยเฉพาะตามเสน้ทางคมนาคมสายหลกั ๆ ของชุมชนท่ีสาํคญั
ไดแ้ก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เป็นแกนการพฒันาหลกัของเมืองในแนวทิศตะวนัตก (ไปอาํเภอกง
ไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั) เช่ือต่อกบัทิศตะวนัออก (ไปอาํเภอวงัทอง) และเช่ือมต่อไปตามแนวทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 11 ส่วนใหญ่ขยายตวัไปในรูปของหมู่บา้นจดัสรรทางดา้นเหนือขยายตวัไปตามแนวถนน
ธรรมบูชา  ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟฝ่ังตะวนัออก และคู่ขนานไปกบัถนนเอกาทศรฐ และทางหลวงแอผน่
ดินหมายเลข 1086 (ไปอาํเภอวดัโบสถ)์ ทางดา้นใตข้ยายตวัไปตามแนวถนน และพ้ืนท่ีระหว่างถนนบรม
ไตรโลกนารถ และทางหลวงแผน่ดินจงัหวดัหมายเลข 1064 (ไปสถานีรถไฟบึงพระ)  
 สภาพการใชท่ี้ดินของเมืองพษิณุโลกมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจากอดีตจนถึงปัจจุบนัจากการศึกษา
พบวา่การใชท่ี้ดินของเมืองพษิณุโลกมีความซบัซอ้นและปะปนกนั แต่กส็ามารถจาํแนกไดเ้ป็นยา่นดงัน้ี 
 1.  ย่านสถานทีร่าชการ   
                การรวมกลุ่มเป็นย่านสถานท่ีราชการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสถานท่ีราชการบริเวณริม
แม่นํ้ าน่านฝ่ังตะวนัตก 2) กลุ่มสถานท่ีราชการบริเวณตาํบลหัวรอ 3) กลุ่มสถานท่ีราชการบริเวณริมแม่นํ้ า
น่านฝ่ังตะวนัออก 4) กลุ่มสถานท่ีราชการบริเวณต่อเน่ืองโรงพยาบาลพุทธชินราช-โคกมะตูม สองกลุ่มแรก
นับเป็นศูนยร์วมของสถานท่ีราชการท่ีสําคญัของจงัหวดัพิษณุโลก โดยในกลุ่มแรก เป็นสถานท่ีตั้งของ
หน่วยงานหลกัในการบริหารแผน่ดิน ประกอบดว้ย ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการอาํเภอเมือง สาํนกังานท่ีดิน
จงัหวดั สาํนกังานป่าไมเ้ขต สาํนกังานป่าไมจ้งัหวดั สาํนกังานสรรพากรเขต สาํนกังานอธิบดีผูพ้ิพากษา ศาล
จงัหวดั เป็นตน้ 
 กลุ่มท่ีสอง  มีความสําคญัในฐานะท่ีเป็นย่านสถานท่ีราชการแห่งใหม่ของเมืองท่ีมีแนวโน้มการ
ขยายตวัต่อไปในอนาคต ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีการวางแผนเพื่อรองรับหน่วยงานราชการ ตามกาํหนด
ในแผนการใช้ท่ีดินสําหรับสถานท่ีราชการ หน่วยงานท่ีตั้ งอยู่ในบริเวณน้ี ได้แก่ ศูนย์โทรคมนาคม 
สาํนกังานประถมศึกษา สาํนกังานการศึกษานอกโรงเรียน สาํนกังานมาลาเรีย สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต 8 
 กลุ่มท่ีสาม  เป็นกลุ่มท่ีมีขอ้งจาํกดัในการขยายตวั เน่ืองจากตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในการ
พฒันาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการพาณิชย ์ประกอบดว้ยการปิดกั้นแนวการขยายทางตะวนัตกโดยแม่นํ้ า
น่าน จึงจะเห็นไดว้่าหน่วยราชการท่ีตั้งอยูใ่นเขตน้ีมีการใชพ้ื้นท่ีแบบเขม้ขน้ หน่วยงานเหล่าน้ีประกอบดว้ย  
สํานักงานไปรษณียโ์ทรเลข ชุมสายโทรศพัท์ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั ศูนยว์ณัโรค กองกาํกับการ
ตาํรวจภูธร สาํนกังานเทศบาลเมืองพิษณุโลก 
 กลุ่มสุดทา้ย เป็นกลุ่มหน่วยงานราชการท่ีใชพ้ื้นท่ีกวา้งประกอบดว้ย โรงพยาบาลพุทธชินราช และ
แขวงการทาง ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีตั้งอยูใ่นกลุ่มน้ีมีลกัษณะต่อเน่ืองกนัออกไปจากยา่นชุมชนหนาแน่นและยา่น
พาณิชยกรรม 
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 แนวโน้มการใช้ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีตั้ งสถานท่ีราชการนั้น นอกจากจะมีการขยายตวัในเขพ้ืนท่ีศูนย์
ราชการตาํบลหัวรอแลว้ ยงัมีหน่วยงานราชการหลายแห่งท่ีออกไปตั้งอยู่นอกเขตเมือง เฉพาะอย่างยิ่งตาม
เส้นทางคมนาคม 3 สายหลกัของเมือง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ไปวงัทอง) ทางตะวนัออกของ
เมือง และทางตอนใตข้องเมือง คือ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 117 และทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1013 
 2.  ย่านสถาบันการศึกษา  
     สถาบนัการศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองพิษณุโลก ในสภาพปัจจุบนัตั้งอยูอ่ยา่งกระจดักระจาย แต่จาก
การวิเคราะห์แลว้ พบวา่สถาบนัการศึกษามีทาํเลท่ีตั้งสัมพนัธ์กบัการตั้งอยู ่ของสถานท่ีราชการในบริเวณต่าง 
ๆ พิจารณาถึงสถาบนัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไป (เน่ืองจากโรงเรียนประถมศึกษามีลกัษณะการ
กระจายอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สามารถบริการ นักเรียนได้อย่างสะดวก) พบว่าสถาบนัการศึกษาของรัฐ
กระจายอยู่บน พื้นท่ี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มริมแม่นํ้ าน่านทั้งสองฝ่ังนับไดว้่าเป็นบริเวณท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด 
ประกอบด้วย โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วิทยาลัย
อาชีวศึกษา และกลุ่มบริเวณ   ถนนสนามบิน-โคกมะตูมซ่ึงมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงคราม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร รวมทั้งวิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลกตั้งอยู ่
 แนวโนม้การขยายตวัของสถาบนัการศึกษามีทิศทางออกไปทางตะวนัตก และทางใตข้องเมือง ทั้งน้ี
เน่ืองจากความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีสาํหรับสถานศึกษามีมาก จึงตอ้งหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ประกอบกบัการมีพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์บริเวณทุ่งทะเลแกว้ และหนองออ้ ปากคลองจิก ซ่ึงหน่วยงานสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์
ได ้ดงัจะเห็นไดว้่าจากการสร้างมหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม และโรงเรียนมธัยม
อุดมศึกษาพิษณุโลกพิทยาคม 
 3.  ย่านการค้าพาณชิกรรม  
               บริเวณท่ีเป็นยา่นการคา้พาณิชยกรรมของเมืองพิษณุโลกไดข้ยายตวัทั้งสองฝ่ังแม่นํ้ าน่าน โดยทาง
ฝ่ังตะวนัตกมีการขยายตวัมากในพื้นท่ีสองขา้งทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 117 (ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค)์ 
ส่วนท่ีเช่ือต่อกบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 บริเวณยา่นการคา้พาณิชย กรรมส่วนแรกนั้น ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อพื้นท่ี โครงการจดัทาํแผนการอนุรักษ ์และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเมืองเก่าพิษณุโลก เพราะอยู่
ภายในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าพิษณุโลก ทางดา้นฝ่ังตะวนัออกอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งทางใตเ้มืองพิษณุโลกก็ยงัมีการ
ขยายตวัต่อเน่ืองออกไปตามถนนบรมไตรโลกนารถ ส่วนทางเหนือนั้นมีอตัราการขยายตวัไปตามถนนเอกา
ทศรฐจนถึงบา้นเตง็หนาม ตาํบลหวัรอ 
 การขยายตัวของบริเวณย่านการค้าพาณิชยใ์นบริเวณฝ่ังตะวนัออกนั้ น เม่ือเปรียบเทียบกับฝ่ัง
ตะวนัตกจะเห็นไดว้่ามีอตัราสูงกว่ามาก ทาํใหเ้กิดความต่อเน่ืองไปตามเส้นทางคมนาคมขนส่ง ซ่ึงหมายถึง
ความสะดวกในการเขา้ถึงพื้นท่ีเพื่อการคา้พาณิชย ์สาํหรับการขยายตวัภายในเขตเมืองนั้น มีขอ้จาํกดัทางดา้น
ขนาด พื้นท่ี จึงจะเห็นภาพการขยายตวัทางด่ิงมากกว่าการขยายตวัทางราบ ประเด็นน้ีเอง มีผลกระทบต่อ
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โบราณสถาน โบราณวตัถุ และแหล่งศิลปกรรม ดงัตวัอยา่งของการก่อสร้างห้างสรรพสินคา้แห่งใหม่และ
โรงแรมบริเวณโคง้ตวัย ูทาํให้บดบงัมุมมองของพระปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นอกจากน้ี 
อาคารพาณิชยใ์นเขตเมืองบางแห่งยงัมีสภาพทรุดโทรม ทาํใหห้นา้ตาของเมืองไม่สวยงามเท่าท่ีควร จึงควรมี
แผนปรับปรุงทศันียภาพของเมือง จดัการตกแต่งอาคารพาณิชย ์ระบบคมนาคมขนส่งในเมืองท่ีเก่ียวกบั
บริเวณท่ีเป็นจุดขนถ่านสินคา้ จุดจอดรถประจาํทาง และทางเทา้ 
 4. ย่านทีพ่กัอาศัย  
               การขยายตวัของบริเวณท่ีพกัอาศยั ตามผงัเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ตามประกาศทา้ยกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 34 (พ.ศ. 2530) กาํหนดให้แบ่งบริเวณย่านท่ีพกัอาศยัออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) บริเวณย่านท่ีพกั
อาศัยหนาแน่นมากซ่ึงเป็นท่ีอยู่ร่วมกับบริเวณ  ย่านการค้าพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นท่ีฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่นํ้าน่าน โดยอยูใ่น กรอบถนนพระองคข์าวทางตอนเหนือ ถนนศรีวิสุธารามทางตะวนัออก 
ถนนพิษณุโลก-วงัทอง และถนนราษฎร์อุทิศทางตอนใต ้ส่วนทางตะวนัตกกาํหนดเขตพื้นท่ีจนถึงแม่นํ้ าน่าน 
2) บริเวณยา่นท่ีพกัอาศยัหนาแน่นปานกลางกาํหนดให้อยูโ่ดยรอบของบริเวณยา่นท่ีพกัอาศยัหนาแน่นมาก 
ย่านการคา้พาณิชย ์โดยมีรัศมีห่างออกไป 2 กิโลเมตร และ 3) บริเวณย่านท่ีพกัอาศยัหนาแน่นน้อย ท่ีอยู่
โดยรอบพื้นท่ีท่ีเป็นบริเวณยา่นท่ีพกัอาศยัหนาแน่นปานกลาง ภายในขอบเขตพ้ืนท่ีผงัเมืองรวม 
 อยา่งไรกดี็ การขยายตวัของบริเวณยา่นการคา้ท่ีกล่าวมาแลว้นั้นไดส่้งผลผลกัดนัใหบ้ริเวณยา่นท่ีพกั
อาศยัหนาแน่นปานกลางขยายตวัออกไปสู่พื้นท่ีการเกษตร และบริเวณยา่นท่ีพกัอาศยัหนาแน่นนอ้ย เฉพาะ
อยา่งยิง่เห็นไดจ้ากการเติบโตของธุรกิจหมู่บา้นจดัสรรท่ีมีอยูโ่ดยรอบทุกทิศทางของเมืองพิษณุโลก 
 5.  ย่านอุตสาหกรรม  
                อุตสาหกรรมท่ีปรากฏอยู่ในเขตเมืองพิษณุโลกส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เลก็ และส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ ทั้งน้ีในเขตผงัเมือง รวมมีกิจการอุตสาหกรรม
บริการร้อยละ 55.87 อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 36.15 ส่วนท่ีเหลือเป็นอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ ทั้งน้ี
ตามผงัเมืองรวม พ.ศ. 2530 และร่างประกาศกฎกระทรวงท่ีเตรียมประกาศใช้ได้ประกาศยกเลิกบริเวณ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจการ ส่วนท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าน่าน เพื่อรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มแลว้กาํหนดเขตพฒันา
อุตสาหกรรมข้ึนใหม่เป็นบริเวณริมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 อีกทั้งยงักาํหนดว่าในอนาคต พื้นท่ีเพื่อ
การอุตสาหกรรมควรมี 1,215 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของพื้นท่ีผงัเมืองรวม โดยกาํหนดให้เป็นคลงัสินคา้ 
แหล่งอุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมขนาดยอ่มทม่ีไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 อยา่งไรก็ดี  แหล่งอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในเขตเมืองพิษณุโลกนั้น พบว่าบริเวณทางหลวงหมายเลข 
117 มีการพฒันาอุตสาหกรรมมากกวา่บริเวณอ่ืน ๆ   และมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันายิง่ข้ึนไป ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีเพราะ
อยูห่่างไกลจากชุมชนเมือง ไม่ก่อใหเ้กิดความรําคาญและปัญหามลภาวะต่อเมืองพิษณุโลกมากนกั 
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 6. ย่านศาสนา  
               ประชากรในเขตเมืองพิษณุโลกนบัถือศาสนาพุทธถึงร้อยละ 99.51 ท่ีเหลือนบัถือศาสนาคริสตแ์ละ
อิสลาม ดงันั้นจึง จะเห็นวดักระจายอยู่ทัว่ไปในเขตเมืองพิษณุโลก ประกอบกบัชุมชนเมืองพิษณุโลกเป็น
ชุมชนเมืองเก่าแก่แห่งหน่ึงของประเทศไทยและเคยเป็นศูนยก์ลางการเมืองการปกครองของรัฐไทยมาก่อน
เหล่าน้ี จึงทาํให้มีวดัทั้งท่ีเป็นวดัร้างและวดัท่ีมีพระจาํพรรษาอยูจ่าํนวนมาก โดยวดัเหล่าน้ีกระจายอยูท่ ัว่ไป 
เฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ สองฝ่ังแม่นํ้ าน่านการพฒันาของชุมชนเมืองพิษณุโลก มีผลกระทบอยา่งมากต่อยา่น
ศาสนา ดงักล่าว ทั้งท่ีเป็นวดัร้าง และวดัท่ีมีพระจาํพรรษา โดยเฉพาะกรณีการบุกรุกเขตวดัของทั้งเอกชน 
และหน่วยงานราชการ 
 7. ย่านพืน้ทีโ่ล่งว่าง 
               เพื่อการนันทนาการ บริเวณท่ีเป็นท่ีโล่งว่างการนันทนาการของเมืองพิษณุโลก แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนท่ีอยูใ่นเขตเมือง และส่วนท่ีอยูภ่ายนอกเขตเมือง โดยภายนอกเขตเมืองนั้นมีแผนพฒันาพื้นท่ี
บึงราชนกให้เป็นสวนสาธารณะโดยองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพิษณุโลก สําหรับภายในเขตเมืองนั้ น 
เทศบาลเมืองพิษณุโลกไดท้าํการปรับสภาพพ้ืนท่ีสองฝ่ังแม่นํ้ าน่านให้เป็นสวนยอ่มเพื่อการนนัทนาการ ซ่ึง
ดาํเนินการแลว้เสร็จไปแลว้เกินกว่าคร่ึงหน่ึง นอกจากน้ีตามแผนการใชท่ี้ดินของเทศบาลเมืองพิษณุโลก ได้
กาํหนดใหมี้แผนปรับปรุงขอบเขตการใชท่ี้ดินของรัฐ สถานศึกษา สถาบนัศาสนา เพื่อกาํหนดท่ีดินประเภท
ท่ีโล่งวา่งเพื่อการนนัทนาการ และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 พื้นท่ีโล่งว่างเพื่อการนันทนาการนอกเหนือการดูแลของเทศบาลอีกหลายแห่ง ไดแ้ก่ สนามกีฬา
จงัหวดั และสนามกีฬาภายในสถาบนัการศึกษา และสถานท่ีราชการต่าง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปใชไ้ด ้
สาํหรับพื้นท่ีบริเวณคูเมืองทางฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าน่านนั้น นบัไดว้่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปรับปรุง
ให้เป็นพื้นท่ีโล่งว่างเพื่อการนนัทนาการ จึงควรไดรั้บการศึกษาออกแบบให้มีความเหมาะสมเพ่ือกิจกรรม
ดงักล่าวต่อไป 
 8. ย่านพืน้ทีอ่นุรักษ์เพือ่ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  
               ภายในเขตเมืองพิษณุโลกท่ีตั้งอยู่ทั้งสองฝ่ังแม่นํ้ าน่านโดยมีขอบเขตดา้นทิศตะวนัตกและทิศใต้
เป็นคูเมือง ส่วนทางดา้นเหนือยงัคงปรากฏซากกาํแพงเมืองใหเ้ห็นอยู ่ขณะท่ีทางทิศตะวนัออกนั้นไม่ปรากฏ
ร่องรอย เพราะมีการก่อสร้างถนนปิดทบัซากกาํแพงเมืองและประตูเมือง เมืองเก่าพิษณุโลกมีความสําคญั 
ทางประวติัศาสตร์ชาติไทย รวมถึงสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ไดแ้ก่ พระราชวงัจนัทน์ วดัวิหารทอง ทาง
ฝ่ังตะวนัตก วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วดัราชบูรณะ วดันางพญา วดัโพธิญาณทางฝ่ังตะวนัออก 
ซ่ึงเหล่าน้ีสมควรไดรั้บการอนุรักษแ์ละบูรณะปรับปรุง 
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4. ความสําคญัเชิงแหล่งท่องเทีย่ว 

จงัหวดัพิษณุโลกมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั  โดยการท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
ภายใต้การส่งเสริมของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ตลอดจนกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ๆไดแ้ก่ 
  - แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภูเขา นํ้ าตก แม่นํ้ า/แก่ง ภูมิประเทศเฉพาะ รูปแบบท่ีมี
การเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา นํ้ าพุร้อน บ่อนํ้ าร้อนธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าไม ้และเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์า อ่าง/เข่ือนเก็บกกันํ้ าขนาดใหญ่ และอ่ืนๆ ขณะเดียวกนัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติบางแห่งก็เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และแหล่งท่องเท่ียวศิลปะและวฒันธรรม เช่น อุทยานแห่งขาติบางแห่งเป็น
แหล่งรอยเทา้ไดโนเสาร์ แหล่งโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ ตาํนานทอ้งถ่ิน 
  - แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวติัศาสตร์ 
รวมไปถึงโบราณสถานท่ีสาํคญัต่างๆ 

- แหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ประกอบดว้ยความ
เป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน ชนเผ่าต่างๆ งานประเพณี วฒันธรรมบางอย่างท่ียงัคงมีอยู่ เช่น การแต่ง
การ การบริโภค วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ การปลูกสร้างบา้นเรือน งานผลิตภณัฑ์พื้นเมืองและอ่ืนๆ 
นอกจากน้ียงัมีงานประเพณี ตลาดนดัในชนบท ศูนยว์ิจยัทดลอง สถานท่ีพกัผอ่น รีสอร์ท ไร่นา เหมืองแร่ ซ่ึง
แหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีบางประเภทจดัตามฤดูกาล บางประเพณีของทอ้งถ่ิน 
 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน  ไดแ้ก่   วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร   
วดัจุฬามณี   วดันางพญา   ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เนินอะแซหวุ่นก้ี   พิพิธภณัฑ์พื้นบา้น จ.ส.อ. 
ดร.ทวี   บูรณะเขตต ์  วดักลางศรีพทุธาราม 
 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ   ไดแ้ก่   สวนรุกขชาติสกุโณทยาน   หรือนํ้ าตกวงันกแอ่น   นํ้ าตก
แก่งซอง   นํ้ าตกปอย   นํ้ าตกแก่งโสภา   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว   อุทยานแห่งชาติสองแคว   ถํ้าผาท่าพล   
ถํ้าลอด   ถํ้าเรือ   บึงราชนก   เข่ือนนเรศวร 
 นอกจากน้ีจงัหวดัพิษณุโลก ไดส่้งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวของจงัหวดัพิษณุโลก   เป็น
ประจาํทุกปีเพื่อใหมี้การกระจายรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน   ไดแ้ก่ 
 1.   งานแข่งขนัเรือยาวประเพณีชิงถว้ยพระราชทาน 
 2.   งานประเพณีลอยกระทง 
 3.   งานมหกรรมอาหารและของท่ีระลึก 

4.   ประเพณีสงกรานต ์ และมหกรรมอาหารและของท่ีระลึก 
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1.ปัจจัยพืน้ฐานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 การคมนาคมและขนส่ง 
 จงัหวดัพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางดา้นคมนาคมภาคเหนือตอนล่าง  โดยมีเสน้ทางติดต่อกบัจงัหวดัต่าง 
ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก 4 เสน้ทาง คือ 
 1.   ทางรถไฟ   มีขบวนรถโดยสารผา่น ข้ึน-ล่อง จากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่  และเชียงใหม่-กรุงเทพฯ 
 2.   ทางรถยนต์   มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจงัหวดั และถนนสายต่าง ๆ ช่วยให้ประชาชน
สามารถเดินทางภายในอาํเภอ และระหวา่งจงัหวดัไดส้ะดวก 

 

ตาราง  24  แสดงระยะทาง(รถยนต์)จากจังหวดัพษิณุโลกถึงจังหวดัต่าง ๆ 
ระยะทางจากจังหวดัพษิณุโลกถึง ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 

กรุงเทพฯ 377 ผา่นนครสวรรค ์
เชียงใหม่ 334 ผา่น อุตรดิตถ ์แพร่ ลาํปาง 

เชียงใหม่ (สายเก่า) 427 ผา่น สุโขทยั ตาก ลาํปาง 
ขอนแก่น 319 ผา่นเพชรบูรณ์ 
เชียงราย 420 ผา่น อุตรดิตถ ์แพร่ พะเยา 

นครราชสีมา 457 ผา่น นครสวรรค ์ลพบุรี สระบุรี 
ทีม่า : สาํนกังานจงัหวดัพษิณุโลก 

 
 3.   ทางอากาศ   มีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง มีเส้นทางติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ  ดังน้ี  คือ 
กรุงเทพมหานคร   เชียงใหม่   ลาํปาง   เลย   แม่สอด   ตาก   และน่าน 
 4.   ทางนํ้า   ใชไ้ด ้2 สาย คือ แม่นํ้าน่าน และแม่นํ้ายม   แต่ใชไ้ดเ้ฉพาะหนา้นํ้า เท่านั้น 
 
2.ปัจจัยพืน้ฐานด้านการท่องเทีย่ว 
 1. จาํนวนนกัท่องเท่ียว 
 จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัท่ีทาํการศึกษาปี พ.ศ. 2550-2551 มีความผนั
ผวน  อนัเป็นผลสืบเน่ืองมากจากปัญหาโรคไขห้วดั 2009  ส่งผลให้จาํนวนผูม้าเยีย่มเยือนจากเดิมในจงัหวดั
สาํคญั ๆ เช่น สุโขทยัโดยรวมลดลง ขณะท่ีจงัหวดัพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางการคมนามคมและการขนสงมี
ปริมาณผูม้าเยี่ยมเยือนในระดบัเดิม ในขณะท่ีจงัหวดักาํแพงเพชรซ่ึงในอดีตมีผูม้าเยี่ยมเยือนจาํนวนไม่มาก
นกัไดมี้ผูม้าเยี่ยมเยือนเพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมาจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ตลอดจนการสร้าง
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กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ตลอดจนการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้จงัหวดั
กาํแพงเพชรมีจาํนวนผูม้าเยีย่มเยอืนมากข้ึน 
 
ตาราง 25  แสดงจํานวนผู้มาเยีย่มเยอืนชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

จังหวดั สัญชาต ิ จํานวนผู้มาเยีย่มเยอืน(คน) 
พิษณุโลก ไทย 

ต่างประเทศ 
รวม 

1,565,891 
380,348 
1,946,239 

ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551. 
 

2. สถานการณ์การท่องเท่ียว 
 สถานการณ์การท่องเท่ียวของพื้นท่ีกรณีศึกษา ในระหว่างปี พ.ศ. 2445-2551 อาจจะสรุป

รวมโดยแบ่งออกเป็นผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทยและผูเ้ยีย่มเยอืนชาวต่างประเทศ ดงัน้ี 
 2.1 ผูม้าเยีย่มเยอืนท่ีเป็นชาวไทย 
  - ภูมิลาํเนาของผูม้าเยี่ยมเยือนจากสถิติการท่องเท่ียวพื้นท่ีศึกษา พบว่า ภูมิลาํเนา

ของผูม้าเยีย่มเยอืนส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เดินทางมาจากภาคเหนือ รองลงมาไดแ้ก่ กรุงเทพฯ และภาคกลาง  
   - คุณลกัษณะของผูเ้ยี่ยมเยือน (เพศ อายุ อาชีพและรายได)้  ผูม้าเยี่ยมเยือนส่วน
ใหญ่อายรุะหว่าง 15-24 ปี จากสถิติพบว่า กลุ่มอายรุะหว่าง 25-34 ปี เป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด ส่วนอาชีพของผูม้า
เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่พบว่าเป็นพนักงานหรือลูกจา้และมีรายไดน้้อยกว่า 10,000 บาท รองลงมาคือผูท่ี้เป็น
นกัเรียน นักศึกษา ขา้ราชการหรือผูท้าํรัฐวิสาหกิจ ส่วนรายไดข้องผูม้าเยี่ยมเยือน โดยสรุปคือ ส่วนใหญ่มี
รายได้อยู่ระหว่าง น้อยกว่า10,000 – 17,499 บาท ซ่ึงได้ว่าเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด ประมาณ 70 % ของผูม้า
ท่องเท่ียวทั้งหมด 
   - วตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียว  ผูม้าเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่เดินทางมาเพ่ือ
ท่องเท่ียวหรือพกัผอ่น รองลงมาคือมาทาํธุระอ่ืนๆและทาํธุรกิจตามลาํดบั 
   - พาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง  ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถส่วนตวั รองลงมาคือ
เดินทางโดยรถโดยสาร   และลาํดบัสุดทา้ยคือเดินทางโดยรถไฟ 
   - คุณลกัษณะของการเดินทางท่องเท่ียว (จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาในรอบ 1 ปี, 
จาํนวนผูร่้วมเดินทาง, จาํนวนจงัหวดัในรอบการเดินทาง)  ผูม้าเยีย่มเยือนส่วนใหญ่เพิ่งเดินทางมาท่องเท่ียว
คร้ังแรก รองลงมาคือมาคร้ังท่ีสอง และสามตามลาํดบั ส่วนอนัดบัท่ีส่ี คือมาเท่ียวคร้ังท่ีมากกว่าคร้ังท่ี 5  
ส่วนใหญ่ผูม้าเยีย่มเยือนจะนิยมเดินทางมาพร้อมกนั 2 คน   รองลงมาคือเดินทางมาพร้อมกนัมากกว่า 5 คน 
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และในอนัดบัท่ีสามและส่ีท่ีคอนขา้งใกลเ้คียงกนัคือ นิยมเดินทางมาเพียงลาํพงัและเดินทางมาพร้อมกนั 3 
คน และท่ีเหมือนกนัทุกจงัหวดัคือ ผูม้าเยี่ยมเยือนนิยมท่องเท่ียวในจงัหวดันั้นๆ เพียงจงัหวดัเดียวมากท่ีสุด 
รองลงมาคือเท่ียว 2 และ 3 จงัหวดัตามลาํดบั 
   - ท่ีพกั  จงัหวดัพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2551 นกัท่องเท่ียวนิยามพกัคา้งคืนท่ีโรงแรมมาก
ท่ีสุด รองมาคือพกับา้นญาติ ส่วนปี พ.ศ. 2552 นักท่องเท่ียวนิยมพกัท่ีอุทยานมากท่ีสุด รองมาคือพกัท่ี
โรงแรม 
   - แหล่งท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียว ผูม้าเยีย่มเยอืนส่วนใหญ่ท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเป็นอนัดบัตน้ๆ ในจงัหวดัพิษณุโลก นิยมเท่ียวท่ี วดัพระศรีมหาธาตุและ
พิพิธภณัฑม์ากท่ีสุด รองมาคือ นํ้าตกต่างๆ 
  2.2 ผูม้าเยีย่มเยอืนท่ีเป็นชาวต่างประเทศ 
   - ภูมิลาํเนาของผูม้าเยี่ยมเยือน  จากสถิติการท่องเท่ียวพื้นท่ีศึกษา พบว่า ภูมิลาํเนา
ของผูม้าเยีย่มเยอืนส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เดินทางมาจากยโุรป รองลงมาคือเอเชีย และอเมริกา ตามลาํดบั  
   - คุณลกัษณะของผูม้าเยี่ยมเยือน (เพศ อาย ุอาชีพและรายได)้  ผูม้าเยี่ยมเยือนเป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยผูม้าเยี่ยมเยอืนส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 25-354 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายรุะหว่าง 
35-44 ปี ส่วนอาชีพของผูม้าเยี่ยมเยือน  ส่วนใหญ่พบว่าเป็นพนกังานหรือลูกจา้ง รองลงมาคือผูท่ี้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั ส่วนรายไดข้องผูม้าเยี่ยมเยือนโดยสรุปคือ ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกว่า 80,000 บาท รองลงมา
คือ มีรายได ้50,000-64,999 บาท 
   - วตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียว ผูม้าเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อ
ท่องเท่ียวหรือพกัผอ่น กวา่ร้อยละ 90 รองลงมาคือมาทาํธุระอ่ืนๆ และทาํธุรกิจตามลาํดบั 
   - พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถส่วนตวั ซ่ึงมีประมาณ 
60%  รองลงมาคือเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงมีประมาณ ๑๗ %  และเดินทางโดยเคร่ืองบินเป็นอนัดบัสาม 
   - คุณลกัษณะของการเดินทางท่องเท่ียว (จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาในรอบ 1 ปี, 
จาํนวนผูร่้วมเดินทาง, จาํนวนจงัหวดัในรอบการเดินทาง)  ผูม้าเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่เพิ่งเดินทางคร้ังแรก 
รองลงมาคือเดินทางมาเพียงลาํพงั และอนัดบัสามเดินทางมาพร้อมกนัมากกวา่ 5 คน  
   - ท่ีพกั นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมพกัโรงแรม รองลงมานิยมพกับา้นเพื่อนหรือ
บา้นญาติ 
   - แหล่งท่องเท่ียวท่ี เข้ามาเท่ียว  ผู ้มาเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่นิยมท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเป็นอนัดบัตน้ๆ คือ วดัพระศรีมหาธาตุ และนํ้าตก 
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   2.4 ส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียว  
   ส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียวในพื้นท่ีศึกษาปริมาณไม่มาก ความพร้อม
หรือความสามารถในการรองรับส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูใ่นจงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้
มาเยีย่มเยอืนมากท่ีสุดและเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว กรณีเช่น 

- สถานท่ีพกัแรม ในพื้นท่ีศึกษามีสถานท่ีพกัคา้งหลากหลายประเภท  
ไดแ้ก่ โรงแรมเกสท์เฮา้ส์ บงักะโล รีสอร์ท โฮเต็ลและอ่ืนๆ พื้นท่ีศึกษามีท่ีพกัแรมประเภทต่างๆ รวม 63 
แห่ง และมีท่ีพกัจาํนวน 3,930 หอ้ง  

- ร้านคา้ / ร้านอาหาร  ในพื้นท่ีศึกษาเป็นภาคท่ีมีอาหารทอ้งถ่ินเป็นท่ี 
รู้จกัในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประเทศพื้นบา้นใกลเ้คียง เล่น ผกับุง้ลอยฟ้า  
    - สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก พื้นท่ีศึกษามีความหลากหลายทางวฒันธรรม การ
ทาํสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีศึกษามีความหลากหลายโดยเฉพาะงานหตัถกรรมพื้นบา้นท่ีหลาย
ทอ้งถ่ินและสืบสานกนัมานาน ไดแ้ก่ กลว้ยตากบางกระทุ่ม หม่ีซัว่  แหนมและหมูยอสุพตัรา  
   
4. ความสําคญัเชิงศิลปวฒันธรรม      

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
มาตรา 46 บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟจูารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษา 
และการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั และในเร่ืองหนา้ท่ีของชนชาวไทย ในมาตรา 69 บุคคลมีหนา้ท่ีป้องกนัประเทศ รับราชการทหาร 
เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทกัษป์กป้อง และสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั  

จากมาตรา 46 น้ีเองท่ีเป็นคาํตอบใหเ้ราทุกคนท่ีเป็นคนไทย มีสิทธิในเร่ืองการอนุรักษห์รือฟ้ืนฟู 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและในขณะเดียวกนัคน
ไทยทุกคนยงัมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัในเร่ืองของการสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
การท่ีเราจะอนุรักษห์รือฟ้ืนฟหูรือสืบสานนั้น เราจะตอ้งมาทาํความรู้จกักบัคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวฒันธรรม
ก่อนเช่นคาํวา่ จารีตประเพณี คาํวา่ “จารีต” หมายถึง อยา่งเคย ตามเคย อยา่งท่ีเคยถือมา เคยทาํมา ธรรมเนียม
ประเพณี พจนานุกรม ( 2541: 77 ) ประเพณี หมายถึง แบบความเช่ือความคิด การกระทาํ ค่านิยม ทศันคติ 
ศีลธรรม จารีต ระเบียบแบบแผน และวิธีการกระทาํส่ิงต่างๆ ตลอดถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ
ท่ีกระทาํกนัมาแต่อดีตลกัษณะสาํคญัของประเพณีคือเป็นส่ิงท่ีปฏิบติัเช่ือถือมานานจนกลายเป็นแบบอยา่ง
ความคิดหรือการกระทาํท่ีไดสื้บต่อกนัมาและยงัมีอิทธิพลอยูใ่นปัจจุบนั สุพตัรา สุภาพ ( 2525 หนา้ 136 ) 
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หรือประเพณีคือความประพฤติของคนส่วนรวมท่ีนบัถือกนัเป็นธรรมเนียมหรือเป็นระเบียบแบบแผนและ
สืบต่อกนัมาจนเป็นพิมพเ์ดียวกนั เสถียร  โกเศศ (2500 หนา้ 14 ) ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง 
ความเช่ือถือในเร่ืองธรรมเนียมประเพณี นิทานปรําปรา สุภาษิตต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลใหบุ้คคลปฏิบติัอยูใ่น
สงัคม ปทานุกรม ฉบบัหลวง. (2524 หนา้ 365) เม่ือนาํคาํสองคาํมารวมกนัไดค้าํวา่ จารีตประเพณี หมายถึง 
ส่ิงท่ีเป็นองคค์วามรู้ทั้งหลายของมนุษยท่ี์ปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนเป็นแนวทางในการปฎิบติัของคนในสงัคม
ปัจจุบนั สาํหรับจงัหวดัพิษณุโลกมีแหล่งศิลปวฒันธรรม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มพื้นท่ี ดงัน้ี 

 
พืน้ที่หลัก  ท่ีมีระดบัมาตรฐานของแหล่งศิลปวฒันธรรมตั้งแต่ดีเยี่ยมและดีมาก  คือ วดัพระศรีรัต

นมหาธาตุวรมหาวิหาร (วดัใหญ่) 
พืน้ทีร่อง  มีระดบัมาตราของแหล่งศิลปวฒันธรรมระดบัดีจาํนวน 9 แห่ง คือ 
 

ตาราง 26   แสดง แหล่งศิลปวฒันธรรม 
ลาํดับ ช่ือสถานที ่/ งานเทศกาล อาํเภอ 
1 แหล่งโบราณคดี(เขตหา้มล่าสตัวป่์าถํ้าผาท่าพล) เนินมะปราง 
2 พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นจ่าทวี เมือง 
3 วดัราชบูรณะ เมือง 
4 ศาลสมเดจ็พระนเรศวร เมือง 
5 งานแข่งขนัเรือยาวประเพณี ชิงถว้ยพระราชทาน เมือง 
6 วดัราษฎร์ศรัทธาธรรม(วดัราษฎร์ศรัทธาราม) บางกระทุ่ม 
7 วดัราชคีรีหิรัญยาราม(วดัเจา้แม่กวนอิมหยกขาว) วงัทอง 
8 วดัวงัทองวนาราม วงัทอง 
9 วดัเสนาสน์ วดัโบสถ ์
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         พืน้ทีเ่สริม  มีระดบัมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวตั้งแต่ระดบัปานกลางและตํ่า 
ตาราง 27   แสดงระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเทีย่วตั้งแต่ระดับปานกลางและตํ่า 
ลาํดับ ช่ือสถานที ่ อาํเภอ 
1 พิพิธภณัฑผ์า้มหาวิทยาลยันเรศวร เมือง 
2 วดัจุฬามณี เมือง 
3 วดันางพญา เมือง 
4 พระบรมราชานุสาวรียเ์จา้พระยาจกัรี เมือง 
5 เสาหลกัเมืองพิษณุโลก เมือง 
6 วดัตาปะขาวหาย เมือง 
7 วดัอรัญญิก เมือง 
8 วดัโพธิญาณ เมือง 
9 แหล่งโบราณคดีอุทยานแห่งชาตินํ้าตกชาติตระการ ชาติตระการ 
10 วดัป่าแดง ชาติตระการ 
11 วดัโคกผกัหวาน ชาติตระการ 
12 วดักลาง นครไทย 
13 เขาชา้งลว้ง(งานประเพณีปักธงชยั) นครไทย 
14 วดัหวัร้อง นครไทย 
15 บ่อเกลือพนัปี นครไทย 
16 วดัหนา้พระธาตุ นครไทย 
17 วดัโคกสลุด บางกระทุ่ม 
18 วดัสามเรือน บางกระทุ่ม 
19 วดับางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 
20 วดัหว้ยแกว้ บางกระทุ่ม 
21 วดัไผข่อนํ้า พรหมพิราม 
22 วดัเขาสมอแครง วงัทอง 
23 พิพิธภณัฑช์าวเขา(มง้)หมู่บา้นหว้ยนํ้าไทร นครไทย 
24 วดัเจดียย์อดทอง เมือง 
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สรุปการพฒันาและสถานะของจังหวดัพษิณุโลกในกระแสโลกาภิวตัน์ 
จังหวดัพิษณุโลกยงัต้องเผชิญกับบริบทการเปล่ียนแปลงของโลกในหลายด้านท่ีสําคัญซ่ึงมี

ผลกระทบทั้ งท่ีเป็นโอกาสและขอ้จาํกัดต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างมากซ่ึงแนวโน้มของบริบทการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัมี 5 บริบท ดงัน้ี  

              1. การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงในตลาดการเงินของโลก  
               ทาํให้การเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้ และบริการ รวมทั้งคนในระหว่างประเทศมีความคล่องตวัมาก
ข้ึนประกอบกับการก่อตวัของศตวรรษแห่งเอเชียท่ีมีจีนและอินเดียเป็นตวัจกัรสําคญัในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้จงัหวดัพิษณุโลกตอ้งดาํเนินนโยบายการคา้ในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการ
ผลกัดนัให้ผูผ้ลิตในประเทศปรับตวัใหส้ามารถแข่งขนัไดบ้นฐานความรู้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ
เป็นไทย นอกจากนั้น ปัญหาความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจของโลกท่ีสะสมมานาน และการขยายตวัของ
กองทุนประกนัความเส่ียงจะสร้างความผนัผวนต่อระบบการเงินของโลกจึงมีความจาํเป็นตอ้งยกระดบัการ
กาํกบัดูแลการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมต่อการผนัผวนของค่าเงินและ
อตัราดอกเบ้ียในตลาดโลก  

               2. การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด  
               ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสัดุ และนา
โนเทคโนโลยี สร้างความเปล่ียนแปลงทั้ งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้ งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึง
จาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะตอ้งมีการ
บริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้ งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท่ี  เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ  สร้างความเช่ือมโยง
เทคโนโลยีกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และบริการ มีการบริหาร
จดัการลิขสิทธิและสิทธิบตัรและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมกบัชุมชน 

               3. การเปลีย่นแปลงด้านสังคม  
                ปัจจุบนัประเทศท่ีพฒันาแลว้หลายประเทศกาํลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นทั้ งโอกาสและภยั
คุกคามต่อประเทศไทย จงัหวดัพิษณุโลกจะมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาดสินคา้เพื่อสุขภาพ และการ
ให้บริการดา้นอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแพทยพ์ื้นบา้น สถานท่ีท่องเท่ียวและการพกัผอ่นระยะ
ยาวของผูสู้งอาย ุจึงนับเป็นโอกาสในการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยและนาํมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะ
เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเร่ืองการ
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เคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีฝีมือและทกัษะไปสู่ประเทศท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกนั การแพร่ขยายของ
ขอ้มูล ข่าวสารท่ีไร้พรมแดนทาํให้การดูแลและป้องกนัเด็กและวยัรุ่นจากค่านิยมท่ีไม่พึงประสงคเ์ป็นไป
อยา่งลาํบากมากข้ึน ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพนัธุกรรมใหม่ๆ และการคา้ยาเสพ
ติดในหลากหลายรูปแบบ  
               4. การเปลีย่นแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
                 จาํนวนประชากรในโลกท่ีมากข้ึน ไดส้ร้างแรงกดดนัต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
โลกให้เส่ือมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติ
บ่อยคร้ังข้ึน รวมทั้งการเกิดและแพร่เช้ือโรคท่ีมีรหัสพนัธุกรรมใหม่ๆ นอกจากนั้น การกีดกนัทางการคา้ท่ี
เช่ือมโยงกบัประเด็นดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก็มีมากข้ึน จงัหวดัพิษณุโลกจึงตอ้งยกระดบั
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึนกว่าเดิม โดยปกป้องฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยัง่ยืนของ
ระบบนิเวศน์ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม และปรับรูปแบบการผลิตสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 
ขณะเดียวกนัตอ้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และพฒันาพลงังานทางเลือก เพื่อรองรับความตอ้งการใช้
พลงังานในประเทศ  
                5. การเคลือ่นย้ายของคนอย่างเสรี  
                  ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารขนส่งและกระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลใหมี้การเดินทางทั้งเพื่อการ
ท่องเท่ียวและการทาํธุรกิจในท่ีต่างๆทัว่โลกมากข้ึน รวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจฐาน ความรู้ ทาํให้ประเทศ
ต่างๆตระหนกัถึงความสาํคญัของบุคลากรท่ีมีองคค์วามรู้สูงต่อขีดความ สามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
ในขณะท่ีกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกบัการรวมตวัของกลุ่มเศรษฐกิจมุ่งสู่การส่งเสริมให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
และผูป้ระกอบการเพ่ือไปทาํงานในต่างประเทศไดส้ะดวกข้ึน ดงันั้น ประเทศไทยจึงตอ้งคาํนึงถึงมาตรการ
ทั้งดา้นการส่งเสริมคนไปทาํงานต่างประเทศ การดึงดูดคนต่างชาติเขา้มาทาํงานในประเทศ และมาตรการ
รองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อความมัน่คงของคนในเชิงสุขภาพและ
ความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์น 



147 
 

 

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลแนวทาง สําหรับการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจังหวดัพษิณุโลก 
 
 จากการวิเคราะห์ถึงวิสัยทศัน์  นโยบาย  กลยุทธ์ รวมทั้งโครงการ ต่าง ๆ ของจงัหวดัพิษณุโลก  
ผูว้ิจยัเห็นว่า วฒันธรรมของชุมชนท่ีมีตามแต่โบราณ มีวิวฒันาการ และพฒันา  ปรับตวัและเปล่ียนแปลงตาม
สภาพแวดลอ้ม  ไม่ใช่เป็นเพียงส่ิงท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาเท่านั้น แต่ยงัผสมผสานกบักระแสโลกาภิวตัน์ อนัเกิด
จากเทคโนโลยโีลกไร้พรมแดน  ซ่ึงควรตระหนกัและให้ความสาํคญั ในการอนุรักษไ์วใ้ห้กบัอนุชนรุ่นต่อไป 
ไดค้งความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
 ผูว้ิจยัเห็นวา่  วฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นแบบแผนและเป็นเคร่ืองกาํหนดวิถีการดาํเนินชีวิตของมนุษย์
ในแต่ละสังคมท่ีบ่งออกถึงความเจริญและความเส่ือม ตลอดจนวิวฒันาการความเป็นมา และการดาํรงอยูข่อง
สงัคม สงัคมและวฒันธรรมจึงเป็นของคู่กนั วฒันธรรมไทยมีการผสมผสานกบัวฒันธรรมต่างชาติ โดยเรารับ
เอาวฒันธรรมท่ีดีของชาติอ่ืนมาดดัแปลงให้เขา้กบัความเช่ือแบบไทยๆ จนเป็นวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะแบบ
ของเราเอง ท่ีแตกต่างกบัชาติอ่ืนๆ โดยในแต่ละยคุแต่ละสมยัไดพ้ยายามส่งเสริมและรักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม
เหล่าน้ีตลอดมา และควรส่งเสริมการพฒันาในการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งยิง่ 
 ผูว้ิจยันําขอ้เสนอแนะโดยวิธีเสวนาโต๊ะกลม และจากการศึกษาภาคสนาม สร้างเป็นรูปแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมของระดมความคิดเห็นการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ศิลปวฒันธรรม อนัจะนําไปสู่การ
พฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมจงัหวดัพิษณุโลก ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั  ดงัต่อไปน้ี 
 
วสัิยทศัน์ 
    “ พิษณุโลก : เมืองบริการส่ีแยกอินโดจีน ” 
พนัธกจิหลกัของจังหวดัพษิณุโลก 
  พฒันาพิษณุโลกเป็นเมืองน่าอยู ่ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีความปลอดภยั ประชาชนมี
ความสุข มีจิตวิญญาณวฒันธรรมไทยและค่านิยมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชีวติอยูท่่างกลาง
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ปราศจากมลภาวะ สาธารณูปโภคและสาธารณปการครับครัน เป็น
เมืองแห่งการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เมืองแห่งทรัพยสิ์นทางปัญญาและสงัคมแห่งความรู้ และเป็นศูนยก์ลาง
ดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
        จากวิสัยทัศน์ “ พิษณุโลก : เมืองบริการส่ีแยกอินโดจีน ” และ พันธกิจหลักของจังหวัด
พิษณุโลกจะเห็นได้ว่าการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลก ท่ีมีพื้นท่ีท่ีมีความโดดเด่นในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น
ธรรมชาติ  ประวติัศาสตร์  วฒันธรรม ไดแ้ก่  วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระราชวงัจนัทน์  ชุมชน
ชาวแพ โบราณสถาน โบราณวตัถุต่าง ๆ ดงันั้นวิสัยทศัน์และพนัธกิจ จึงมุ่งไปท่ีการสร้างคนให้เป็นผูมี้ชีวิต
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ท่ีดีงาม  โดยการสร้างกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะให้คนมีความรู้  ความชาํนาญในวิชาชีพต่าง ๆ จนสามารถ
ดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม  สามารถนาํไปใชใ้นทางสร้างสรรคแ์ละเก้ือกูลแก่สังคม  ดงันั้นการพฒันา
ยุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก จึงมีความสําคญัในการนําไปใช้ในการดาํเนินชีวิตและ
บาํเพญ็กิจกรรมแก่สังคมและชุมชน  เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งการ
พฒันาศกัยภาพของตนให้บรรลุตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประเทศ คือ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบและ
สนัติสุข 
 วฒันธรรมเป็นรากฐานท่ีสําคญัของการดาํรงอยู่และการพฒันาประเทศชาติจะก้าวหน้าและมี
เสถียรภาพเพียงใด   ก็จะต้องพัฒนาในบนรากฐานของการคํานึงถึงศักยภาพและการดํารงอยู่ของ
ศิลปวฒันธรรม  ทั้งน้ีดว้ยสาเหตุ 
 1.  การพฒันาท่ีปราศจากความเขา้ใจวฒันธรรมของตนเอง จะทาํให้เราขาดความภูมิใจ  ขาด
กาํลงัใจ  ขาดความเช่ือมัน่  ในกระบวนการพฒันาเร่ืองต่าง ๆ เหมือนกัน  ดังท่ี  พชัรินทร์ สิรสุนทร (17 
ธนัวาคม 2551)  กล่าวว่า  “...เป็นวิสัยของมนุษยท่ี์ใคร่จะรู้ตนคือใคร  มาจากไหนเสียก่อน  จึงจะตั้งหลกัมัน่
เพื่อกา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัน่ใจ  เราตอ้งเขา้ใจอดีตเสียก่อน  แลว้จึงจะสามารถรับมือกบัปัจจุบนั และวางหลกั
สร้างอนาคตอยา่งมัน่คง...” 
 2.  การพฒันามิใช่เพียงสนใจถึงความเติบโตของเศรษฐกิจเท่านั้น  แต่ตอ้งคาํนึงถึง    การเกาะ
เก่ียวกนัอย่างแน่นแฟ้นของสังคม   คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน   ความสมดุลของ   ส่ิงแวดลอ้ม  การ
พฒันาจะไม่บงัเกิดผลเลย  ถา้ไม่พฒันาไปบนความเขา้ใจถึงวฒันธรรมของตนเอง  ดงัจะเห็นว่า  เราจะพบ
ปัญหาท่ีประเทศท่ีมีความเติบโตทางเศรษฐกิจ  แต่กลบัมีปัญหาความล่มสลายของชุมชน  ความแตกต่างของ
คนในสงัคมมีมากข้ึน  ปัญหาสงัคมทวีความรุนแรงมากข้ึน  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทบัถมมากข้ึน  เป็นตน้ 
 เม่ือพิจารณาแผนพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 -2555)  จะเห็นว่า
เป็นแผนปฏิรูปสังคม  โดยเอาคนและสังคมเป็นตวัตั้ง  ใชค้วามมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมเป็นเคร่ืองมือ
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายขั้นสุดทา้ย  คือพฒันาให้คนไทยทุกคน เป็นคนเก่ง คนดี คนมีความสุข  สามารถกา้วทนั
โลกท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงเห็นไดว้่า  การพฒันาท่ีทา้ทายต่อการอยู่รอดของเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในอนาคต  คือการพฒันาคน  เพราะคนเป็นปัจจยัช้ีวดัความสาํเร็จของการพฒันาทุกเร่ือง  จึงเน้น
ความเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  และเป็นการพฒันาแบบองคร์วม  คือหน่วยงานทุกองคก์รจะตอ้งร่วมมือ
กันและอย่างต่อเน่ือง  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 10  (พ.ศ. 2550 – 2555)  ยงัคงให้
ความสําคญัเป็นอนัดบัสูงต่อการพฒันาคุณภาพคน  และกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเขม้แข็งทางปัญญา 
วฒันธรรมและสังคมตลอดจนมุ่งส่งเสริมความมีส่วนร่วมทุกฝ่ายให้เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงของชุมชน เพื่อ
นาํไปสู่การพฒันาประเทศชาติต่อไป 
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 ตาราง  28  แสดงวสัิยทศัน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาของจังหวดัพษิณุโลก 
วสัิยทศัน์  จังหวดัพษิณุโลก   “ พษิณุโลก : เมืองบริการส่ีแยกอนิโดจีน ” 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 

1.ขยายระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ภมิูศาสตร์
และการจราจร 
 
 
 

1.1 ขยายระบบการจดัการและนํ้าเสีย 
1.2  การพฒันาท่ีดินสาธารณะใหเ้ป็นพ้ืนท่ีสีเขียวและมีภมิูทศัน์
สวยงาม 
1.3 งานพฒันาตลาดสดพร้อมทั้งเร่งรัดการพฒันาการจดัการขยะ 
1.4  พฒันาส่ิงแวดลอ้มและผงัเมือง 
1.5 แกไ้ขปัญหาระบบจราจร  

2. ยกระดบัการใหบ้ริการสาธารณะหลกัประกนั
สุขภาพและการบริการ 
 

2.1  การใหบ้ริการดา้นสาธารณูปการ และระบบหลกัประกนั
สุขภาพ 
2.2  พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
2.3  เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นสาธารณสุข 
2.4  การพฒันาดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

3. ขยายแหล่งการเรียนรู้ยกระดบัคุณภาพ
การศึกษานวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.1 ขยายแหล่งการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
3.2 สร้างจิตสํานึกการดาํเนินชีวิตควบคู่กบัการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 
3.3 การพฒันาองคค์วามรู้และต่อยอดภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
3.4 ยกระดบัฝีมือแรงงานสู่การมีรายไดท่ี้เพียงพอ 

4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และ
ประเพ ณี  ส ร้างจิตสํ านึ กตามแนวป รัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.1 ส่งเสริมและสืบสานการอนุรักษส์ถาบนัศาสนา
ศิลปวฒันธรรมและจารีตประเพณี 
4.2 สร้างสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ตามเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทยและทอ้งถ่ิน 
4.3 ปลกูฝังค่านิยมและสร้างจิตสาํนึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. ขยายการพฒันาทุนทางสังคมการสร้างอาชีพ
และสวสัดิการใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ 

 

5.1 แผนงานขยายการพฒันาทุนทางสังคม 
5.2  ขยายสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใตก้ารมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
5.3 แผนงานจดัสวสัดิการและพฒันาอาชีพในชุมชนท่ีพ่ึงพา
ตนเองไดและมีรายไดเ้พียงพอแก่การครองชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 
 5.4 เสริมสร้างความเขม้แขง็และอบอุ่นในครอบครัวและชุมชน 

6. พฒันาระบบการบริกหารจดัการท่ีดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล การพฒันาบุคลากรและระบบเพ่ือ
การบริหารท่ีดี 

 

6.1 พฒันาการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
6.2 พฒันารูปแบบการดาํเนินงานท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมดว้ย
ความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน 
6.3 พฒันาระบบการปฏิบติังาน 
 

 
 จากการวิเคราะห์วิสัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาของจงัหวดัพิษณุโลก ผูว้ิจยัจึงได้
สงัเคราะห์วิสัยทศัน์ นโยบาย กลยทุธ์ งานและโครงการ เพื่อกาํหนดยทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมในการพฒันา
จงัหวดัพิษณุโลก โดยมีขั้นตอนในการสร้างรูปแบบ ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม ของจังหวดัพษิณุโลก  
 คณะผูว้ิจยัจึงไดน้าํเอาผลของการวิเคราะห์วิสัยทศัน์และนโยบายของการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลก
เป็นเมืองศิลปวฒันธรรมในประเทศไทย ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิในจงัหวดัพิษณุโลก ดงันั้น
คณะผูว้ิจยัจึงไดน้ําเอาผลของการวิเคราะห์วิสัยทศัน์และนโยบายของเทศบาลนครพิษณุโลก ในดา้นการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ และ
ปฏิบติังานวิชาการดา้นวฒันธรรมในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งนาํผูท้รงคุณวุฒิเขา้ไปประชุมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมภายในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประกอบดว้ย รองศาสตร์ ดร.จิรวฒัน์ พิระสนัต ์มหาวิทยาลยั
นเรศวร นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางสาวจนัทร์ศรีภกัดีวงศ ์ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ
ดา้นการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก นางสุวิมล เกตุศรีสุรินท์ นักบริหารงานวฒันธรรมจงัหวดัพิษณุโลก  
นางสุมณฑา ดีบ้านคลอง วฒันธรรมอาํเภอเมืองพิษณุโลก นางบุญราศรี ตั้ งศรีวงศ์ ผูอ้าํนวยการสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก นายจรูญ ทองสนิท ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง นายสุนิพล  ดีบา้น
คลอง ประธานสภาวฒันธรรมชุมชนวดัจนัทร์ตะวนัออก และ ด.ต.ธนิต ชาญเดช ประธานสภาวฒันธรรม
ชุมชนร่วมใจไมตรี ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2554 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สาํนกังานเทศบาลนครพิษณุโลก
พร้อมทั้งนาํผูท้รงคุณวฒิุเขา้ไปประชุมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานดา้นวฒันธรรม โดยวิธีเสวนากลุ่ม
เพื่อยนืยนัวิสยัทศัน์และนโยบายดา้นการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกในมิติทางวฒันธรรม โดยเนน้การมีส่วนร่วม 
ทั้งน้ี   ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบแสดงในรูปของตารางต่อไปน้ี  
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    ภาพ   5  แสดงการเสวนากลุ่มเพือ่วสัิยทศัน์และนโยบายด้านการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจังหวดัพษิณุโลก 
 

หลกัการ 
 การกาํหนดวิสัยทศัน์และนโยบายตอ้งเกิดจากคณะกรรมการกาํหนดนโยบายการพฒันาจงัหวดั
พิษณุโลกในมิติทางวฒันธรรม รวมทั้ งขอ้มูลภายในบริบทต่าง ๆ ของชุมชน  ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัเรียกว่า 
นโยบายเชิงบริหาร  ซ่ึงสามารถกาํหนดในรูปของตารางไดด้งัน้ี 
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ตาราง 25  แสดงนโยบายเชิงบริหารของจงัหวดัพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6   แสดงนโยบายเชิงบริหารของจงัหวดัพษิณุโลก 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารทางดา้นวฒันธรรมจงัหวดัพิษณุโลก ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรม 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หวัหนา้ส่วนราชการ 

ผูส้ร้างสรรค ์

ผูน้าํชุมชน 

นกัวิชาการ 

ผูน้าํทางศาสนา 

ตวัแทนชุมชน 

การมีส่วนร่วม

วสิัยทศัน์และนโยบาย
ของจงัหวดัพิษณุโลก 

ขอ้มูลของจงัหวดั 
/ชุมชน 

การพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกในมิติ
ทางวฒันธรรม

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

นายกเทศมนตรีตาํบล 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
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 ผลจากการวิจยัพบวา่ วิสยัทศัน์และนโยบายของการพฒันาจงัหวดัพษิณุโลกในมิติทางวฒันธรรม 
มีดงัน้ี 
 วสัิยทศัน์ 
 พฒันาจงัหวดัพิษณุโลก : เป็นเมืองท่ีงดงามดว้ยศิลปวฒันธรรม แหล่งภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมี
ความสุข 
 
                   ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัพษิณุโลก 

  ยุทธศาสตร์ที ่1 ขยายระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ภูมิศาสตร์และการจราจร 
 เร่งขยายระบบการจดัการขยะและนํ้าเสียใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก เร่งการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินสาธารณะใหเ้ป็นพื้นท่ีสีเขียว มีภูมิทศัน์สวยงาม พร้อมทั้งเร่งการ
พฒันาการจดัการขยะและการรักษาความสะอาดของตลาด จดัระเบียบผูป้ระกอบการใหค้รอบคลุมทุกแห่ง 
รณรงคใ์หต้ระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเร่งรัดหามาตรการแกไ้ขปัญหาอนั
เน่ืองมาจากทางรถไฟท่ีส่งผลกระทบถึงระบบการจราจร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับการให้บริการสาธารณะหลกัประกนัสุขภาพและการบริการ 
 เร่งยกระดบัการให้บริการสาธารณะดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบหลกัประกนั

สุภาพ โดนเน้นการบริการเชิงรุก การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจให้
สมบูรณ์แขง็แรง  ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ยกระดับการให้บริการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของการบูรณาการความร่วมมือ จากหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อเสริมศกัยภาพการบริกาใหค้รอบคลุมทัว่ถึง 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายแหล่งการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษานวัตกรรมและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
 เร่งขยายเหล่าการเยนรู้ให้เป็นศูนยก์ลางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพาการศึกษาให้ได้

มาตรฐาน และปลูกจิตสํานึกด้ายคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้ งพฒันาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพื่อนาํไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาด 
รวมทั้งการยกระดบัฝีมือแรงงานสู่การมีรายไดท่ี้เพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี สร้างจิตสํานึกตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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 เร่งสืบสาน ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาบนัศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ตามเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและทอ้งถ่ิน เร่ง
ปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสํานึกตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาระบบและบุคลากรเพื่อบริหารจดัการ
สถานท่ีสําคัญประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเร่งรัดการศึกษาและวิจัยประวัติศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม พร้อมทั้งเร่งรัดการพฒันาการนาํเสนิคุณค่าทางประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมไทยให้มี
คุณค่าเพียงพอต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว รวมทั้งเร่งประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทีเก่ียวขอ้งในการ
ดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ขยายการพัฒนาทุนทางสังคมการสร้างอาชีพและสวัสดิการให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

 เร่งขยายการพฒันาทุนทางสังคม การเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชน
อย่างมีประสาทธิภาพ ขยายสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพฒันาความรู้ จริยธรรม สร้างจิตสํานึก
สาธารณะและลดความขดัแยง้ภายใตก้ารมีส่วนร่วมในชุมชน สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ครอบครัว
อบอุ่น รวมทั้งการจดัสวสัดิการและพฒันาอาชีพในชุมชนให้พึ่งพาตนเองได ้มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดาํรงคุณค่าท่ีของของวฒันธรรมไทย โดยการพฒันาองคค์วามรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริกหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร
และระบบเพือ่การบริหารทีด่ี 

 เร่งรัดพฒันาระบบการริหารจดัการท่ีมีคุณภาพตามหลกัธรรมมาภิบาล มีการดาํเนินงาน
ภายใตโ้ยบายท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการมีส่วนร่วม ความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสาธารณะ การกระจายอาํนาจ
การตดัสินใจให้เกิดความสะดวกคล่องตวั มีการใชจ่้ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่าใน
ภารกิจ ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัการ
ดาํเนินงาน พฒันาระบบการให้บริการท่ีถูกตอ้งและมีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดอยา่งแทจ้ริง 

 
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดน้าํเอาผูท้รงคุณวฒิุในจงัหวดัพิษณุโลก กบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการส่งเสริม
วฒันธรรม ในการเสวนาโต๊ะกลม  โดยการสงัเคราะห์ทั้งทางดา้นวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์  และโครงการต่าง ๆ 
ในอนัท่ีจะพฒันาความเป็นเมืองวฒันธรรมท่ีงดงามภายใตก้ารมีส่วนร่วมสรุปเป็นนโยบายไดด้งัน้ี 
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               นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
  1.  ด้านการศึกษาการศึกษาให้มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
        1.1  ส่งเสริมเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  และผู ้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อ
สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

             1.2  การพฒันาระบบการประเมินคุณภาพและระบบประกันคุณภาพการศึกษาทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

1.3  เพิ่มศกัยภาพและพฒันาบุคลากรทางด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน   
    1.4  ควรให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ของจังหวดัพิษณุโลกในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ท่ีมีชีวิต และเป็นแหล่งเผยแพร่รากฐานท่ีเป็น
ศิลปวฒันธรรม 
    1.5  สถาบนัการศึกษาและจงัหวดัพิษณุโลกควรมีการร่วมมือกนัในการพฒันาองคค์วามรู้
ทางดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   
        1.7  จงัหวดัพิษณุโลกควรเป็นแหล่งกระบวนการวิจยัทางดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  รวมทั้งสถาบนัการศึกษาควรเป็นแหล่งองคค์วามรู้ เพื่อปฏิสัมพนัธ์การเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนั 
                   2. ด้านพฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

2.1  พฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์ใหส้วยงามดว้ยศิลปกรรมร่วมสมยั 
2.2  พฒันาเสริมสร้างเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินดว้ยศิลปกรรมร่วมสมยั 
2.3  เร่งพฒันา บูรณะ ฟ้ืนฟมูรดกและสินทรัพยท์างศิลปวฒันธรรมในจงัหวดัพิษณุโลก 

      2.4  ส่งเสริมกระบวนการสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ใหชุ้มชนในทอ้งถ่ิน 
  2.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนัเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม ประเพณี และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2.6  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ทางผลงานเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 
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3.  ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการบริการวชิาการ   
  3.1  จังหวัดพิษณุ โลกควรเปิดให้ ชุมชนเข้ามาเรียน รู้  องค์ความ รู้ให ม่ๆ  ทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของจงัหวดัพิษณุโลกในรูปแบบของนิทรรศการ สาธิต  และ
สมัมนาวิชาการ 
  3.2  จงัหวดัพิษณุโลกควรเปิดให้ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เขา้มาร่วมกิจกรรมภายในจงัหวดั  เช่น  นิทรรศการเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  การแสดงดนตรี  การแสดงนาฏศิลป์ และตลาดนดัวฒันธรรมยอ้นยคุ เป็นตน้ 
                    4.  ด้านรักษาและสืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณ ีและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 4.1  จังหวัดพิษณุโลกควรยกย่องครูแผ่นดิน   ศิลปิน   และปราชญ์พื้นบ้าน   เพื่อให้เป็น
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นศิลปวฒันธรรม  และพฒันาครูแผน่ดิน  ศิลปิน  และปราชญพ์ื้นบา้นพื้นบา้นใหพ้ฒันาสืบไป 
 4.2  จงัหวดัพิษณุโลกควรนําศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มาเผยแพร่ในรูปของ
นิทรรศการท่ีหอศิลป์  และเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน 

          4.3  จงัหวดัพิษณุโลกควรส่งเสริมงานดา้นศาสนา และวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
           4.4  จงัหวดัพิษณุโลกควรส่งเสริมและพฒันางานดา้นศิลปะและวฒันธรรม และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
 5. ด้านการบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจัดการทีด่ี   
      5.1  พฒันาการบริหารโดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง        

          5.2   ผลิตส่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารศิลปวฒันธรรมแก่ประชาชนใหมี้ความ
หลากหลายและครอบคลุมงานของจงัหวดั 
          5.3 ใหค้วามรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          5.4 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 จงัหวดัพิษณุโลกตอ้งพฒันาไปสู่การเป็นจงัหวดัท่ีมีคุณภาพ  และมาตรฐานระดบัสากล  ดว้ยการ
ให้ไดรั้บการยกย่องในระดบันานาชาติ  การปฏิบติัภารกิจดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  ตอ้งเป็นการ
ผสมผสานกบัภารกิจดา้นอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาการศึกษาใหมี้คุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดา้น
พฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเท่ียว ดา้นพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริการวิชาการ ดา้นรักษาและสืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และดา้นการ
บริหารราชการทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อสร้างการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวฒันธรรมในประเทศไทยใหมี้ความเขม็แขง็และพึ่งตนเอง
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ได ้ ทั้งน้ีเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน
และสงัคม ทั้งทางดา้นองคค์วามรู้ สติปัญญา จริยธรรมรวมทั้งการปฏิบติัตนอยูใ่นสงัคมอยา่งสนัติสุข 
 
 การจัดองค์กรของจังหวดัพษิณุโลกในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม 
 การจดัองคก์รของจงัหวดัพิษณุโลกในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม  ในงานวิจยัน้ี  
หมายถึงจงัหวดัพิษณุโลกในเชิงรุก  ผูว้ิจยัพิจารณาจาก  SWOT  Analysis  เพื่อใหเ้ห็นจุดแขง็  (Strong Point) 
จุดอ่อน  (Weak Point)  โอกาส  (Opportunity) และขอ้จาํกดั  (Threats)  ของการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกใน
มิติทางวฒันธรรม จากการศึกษา SWOT และข้อมูลจากการศึกษาวิสัยทัศน์  และนโยบายของจังหวดั
พิษณุโลก โดยเนน้การมีส่วนร่วมระหว่างจงัหวดัพิษณุโลกกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ในงานวิจยัคร้ังน้ี  พบวา่การจดั
องคก์รของจงัหวดัพษิณุโลก สามารถเสนอในรูปตารางโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

 

       การปฏิบัติการเชิงบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ภาพ 7   แสดงกลุ่มบริหารและกาํหนดนโยบาย 
 

 บทบาทและหน้าที ่
 -  การกาํหนดวิสยัทศันแ์ละนโยบายทางดา้นวฒันธรรม 
 -  การกาํหนดกลยทุธ์ทางดา้นวฒันธรรม 
 -  การกาํหนดแผนปฏิบติังานทางดา้นวฒันธรรม 
 -  การกาํหนดคณะกรรมการดาํเนินงานทางดา้นวฒันธรรม 
 -  การกาํกบั  ติดตาม  และประเมินผล 

รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หวัหนา้ส่วน
ราชการ 

นายกเทศมนตรี
นครพิษณุโลก 

นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 

นายกเทศมนตรี
ตาํบล 

นายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  
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    การปฏิบัติการเชิงกาํกบั และดูแล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8  แสดงกลุ่มทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาการทางด้านวฒันธรรม 
 บทบาทและหน้าที ่
 1.  กาํหนดคณะกรรมการดาํเนินงานทางดา้นวฒันธรรม 
 2.  กาํหนดแผนปฏิบติังานและภารกิจทางดา้นวฒันธรรม 
 3.  กาํหนดงานและโครงการทางดา้นวฒันธรรม 
 4.  การกาํกบั  ติดตาม  และประเมินผล 
    การปฏิบัติการเชิงการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ   9   แสดงหัวหน้าโครงการทางด้านวฒันธรรม 
 

 

หวัหนา้ส่วนราชการ 

หวัหนา้ศูนยฯ์ หวัหนา้สาํนกัฯ หวัหนา้สถาบนัฯ 

รองหวัหนา้ส่วนราชการ 

หวัหนา้ส่วนราชการ 

ผูก้าํกบัดูแล 

หวัหนา้โครงการ
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 บทบาทและหน้าที ่
 1.  กาํหนดแผนปฏิบติัการตามวิสยัทศันแ์ละนโยบายของจงัหวดัพิษณุโลก 
 2.  กาํหนดคณะกรรมการดาํเนินงานร่วมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรม 
 3.  กาํหนดแผนงานและโครงการทางดา้นวฒันธรรม 
 4.  กาํหนดการปฏิบติังานและภารกิจทางดา้นวฒันธรรม 
 5.  กาํหนดการประชาสมัพนัธ์ทางดา้นวฒันธรรม 
 6.  ปฏิบติัตามงานและโครงการทางดา้นวฒันธรรม 
 7.  การกาํกบั  ติดตามผล  และประเมินผล 
 

 กระบวนการดําเนินการทางด้านภารกจิด้านวฒันธรรมของจังหวดัพษิณุโลก 
 

 จากการวิจยัเร่ืองการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรม ของจงัหวดัพิษณุโลกในคร้ังน้ี  มี
กระบวนการดาํเนินงานในภารกิจดงัต่อไปน้ี 
 1.  นโยบายเชิงบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพ 10  แสดงนโยบายเชิงบริหาร 

คณะกรรมการกาํหนดนโยบาย 
การพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรม ของจงัหวดัพิษณุโลก 

วสิัยทศัน์และนโยบาย 
ของจงัหวดัพิษณุโลก

ขอ้มูลทางดา้น
สภาพแวดลอ้ม 

วสิัยทศัน์และนโยบายการพฒันายทุธศาสตร์
เชิงวฒันธรรม จงัหวดัพิษณุโลก

ขอ้มูลทางดา้น
แหล่งท่องเท่ียว 

ขอ้มูลทางดา้น
ประวติัศาสตร์   

ขอ้มูลทางดา้น
เศรษฐกิจและ

สังคม  

ขอ้มูลทางดา้น
ศิลปะและ 
วฒันธรรม
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 กระบวนการดาํเนินการการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม ของจงัหวดัพิษณุโลก โดยเร่ิมจาก
นโยบายเชิงบริหารซ่ึงประกอบดว้ย  คณะกรรมการกาํหนดนโยบายภารกิจของจงัหวดัพิษณุโลก  ในการ
พัฒนางานด้านวัฒนธรรม  โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัด รองผู ้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  นายกองคก์ารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรีตาํบล และนายกองคก์ารส่วน
ตาํบล กาํหนดนโยบายเชิงบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างจงัหวดัพิษณุโลกกับภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางดา้นวฒันธรรม  นาํวิสยัทศัน์และนโยบายของจงัหวดัพิษณุโลก รวมทั้ง  ขอ้มูลของชุมชนในการกาํหนด
วิสยัทศัน์และนโยบายของจงัหวดัพิษณุโลกในมิติทางวฒันธรรมเสนอต่อสภาจงัหวดัพิษณุโลก 
 
 2.  แผนปฏิบติัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11   แสดงแผนปฏบัิติการ 
 
 แผนปฏิบติัการ  เป็นขั้นตอนท่ีคณะกรรมการกาํหนดนโยบายการพฒันายทุธศาสตร์เขิงวฒันธรรม 
ของจังหวัดพิษณุโลก  ประกอบด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์และนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกให้กับ
คณะกรรมการพฒันารูปแบบภารกิจของจงัหวดัพิษณุโลกในมิติทางวฒันธรรม ประกอบดว้ย   ผูว้่าราชการ
จงัหวดั รองผูว้่าราชการจงัหวดั หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  นายกองคก์ารส่วน
จงัหวดั นายกเทศมนตรีตาํบล และนายกองค์การส่วนตาํบล ร่วมกับ  ผูแ้ทนชุมชนทางด้านวฒันธรรม 
กาํหนดแผนปฏิบติัการในภารกิจของจงัหวดัพิษณุโลกในการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจงัหวดั

คณะกรรมการพฒันายทุธศาสตร์เชิง
วฒันธรรม ของจงัหวดัพิษณุโลก

วิสยัทศันแ์ละนโยบายการพฒันาจงัหวดั
พิษณุโลกในมิติทางวฒันธรรม 

รูปแบบของการพฒันาจงัหวดัพษิณุโลก
ในมิติทางวฒันธรรม 



161 
 

 

พิษณุโลกในดา้นการศึกษาการศึกษาใหมี้คุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดา้นพฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์
ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดา้นพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการวิชาการ 
ดา้นรักษาและสืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และดา้นการบริหารราชการ
ทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี กาํหนดเป็นรูปแบบการพฒันาในมิติทางวฒันธรรม โดย
เนน้การมีส่วนร่วมจงัหวดัพิษณุโลกกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรม 
 
 3.  การปฏิบติัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  12   แสดงการปฏิบัตกิาร 
 
 การปฏิบัติการ  เป็นขั้นตอนท่ีจังหวดัพิษณุโลกร่วมกับภาคีท่ีเก่ียวข้องทางด้านวฒันธรรม
กาํหนดการมีส่วนร่วม  ซ่ึงประกอบดว้ย  การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมและร่วมมือแสดงความคิดเห็น  การมี
ส่วนร่วมในขั้นวางแผน    การมีส่วนร่วมในขั้นดาํเนินโครงการ  และการมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล
โครงการ  โดยศึกษาจากกลยทุธ์ของจงัหวดัพิษณุโลก และกลยทุธ์ของชุมชน กาํหนดเป็นงานและโครงการ   
 
 

การปฏิบติัการระหวา่งจงัหวดั
กบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง

 

งานและโครงการทางดา้นวฒันธรรม 

กลยทุธ์ของจงัหวดั
พิษณุโลก 

กลยทุธ์ของภาคีทางดา้น
วฒันธรรม 

การมีส่วนร่วมระหวา่ง
จงัหวดัพิษณุโลกกบัภาคีท่ี

เก่ียวขอ้งทางดา้น
วฒันธรรม 
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 4.  การประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 13   แสดงการประเมินผล 
 
 ขั้นประเมินผล  เป็นขั้นท่ีจังหวดัพิษณุโลกและชุมชนตั้ งคณะกรรมการประเมินผลงานและ
โครงการการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกในมิติทางวฒันธรรม จะประกอบไปดว้ย  คณะกรรมการประเมินผล 
คณะกรรมการของจงัหวดั หัวหน้าโครงการ คณะกรรมการของภาคี และตวัแทนชุมชนร่วมกับภาคีท่ี
เก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรม ประเมินผลงานและโครงการ  ในการช้ีแนะและพฒันาเกณฑช้ี์วดั  ทั้งน้ีโดยยดึ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นสาํคญั 
 
 
การพฒันาแนวทางการดําเนินงานของจังหวดัพษิณุโลกในมิติทางวฒันธรรม 

การพฒันาแนวทางการดาํเนินงานของหวดัพษิณุโลกในมิติทางวฒันธรรม ในผลงานวิจยัคร้ังน้ี  เกิด
จากการมีส่วนร่วมระหว่างจังหวดัพิษณุโลกกับภาคีท่ีเก่ียวข้องด้านวฒันธรรม  โดยวิธีสนทนากลุ่ม  

คณะกรรมการประเมินผล

คณะกรรมการของจงัหวดั

หวัหนา้โครงการ

คณะกรรมการของภาคี 

ตวัแทนชุมชน 

งานและโครงการ

ช้ีแนะและพฒันาเกณฑช้ี์วดั

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
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วิเคราะห์โต๊ะกลม  และวิพากษ์วิจารณ์ผลงานวิจยั  กาํหนดเป็นนโยบาย  กลยุทธ์  งานและโครงการของ
จงัหวดัพิษณุโลกในมิติทางวฒันธรรม เสนอในรูปของตารางดงัต่อไปน้ี 
ตาราง 29  แสดงรูปแบบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวดัพษิณุโลก 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
  1.  ขยายระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ภมิูศาสตร์และ
การจราจร 

1. ขยายระบบการจดัการและนํ้าเสีย 1. ฟ้ืนฟอูนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทาง
วฒันธรรมคลองกระเปา 
 

2.  การพฒันาท่ีดินสาธารณะใหเ้ป็น
พ้ืนท่ีสีเขียวและมีภมิูทศัน์สวยงาม 

1. ก่อสร้างสถาปัตยกรรมทาง
ศิลปวฒันธรรมภายในบริเวณสวยเฉลิม
พระเกียรติฯ 
2. ปรับปรุงสภาพภมิูทศัน์วฒันธรรมหนา้  
พระราชวงัจนัทน์ 
3. ปรับปรุงภมิูทศัน์วฒันธรรม ถนน 
   สนามบิน 
4.ปรับปรุงภมิูทศัน์วฒันธรรมแนว
เส้นทางการจราจร 
5. ปรับปรุงภมิูทศัน์วฒันธรรมคูเมือง
พิษณุโลก 

3.  งานพฒันาตลาดสดพร้อมทั้ง
เร่งรัดการพฒันาการจดัการขยะ 

1. ปรับปรุงภมิูทศัน์ทางงวฒันธรรมของ
ตลาดสดในเขตเมือง 

4.  พฒันาส่ิงแวดลอ้มและผงัเมือง 1. ก่อสร้างเข่ือนสีเขียวริมตล่ิงเพ่ืออนุรักษ์
และส่งเสริมการท่องเท่ียวและรักษา
เอกลกัษณ์วถีิชีวิตชุมชนชาวแพริมแม่นํ้า
น่าน 

5. แกไ้ขปัญหาระบบจราจร 
 

1. ฝึกอบรมการมีวนิยัจราจร สร้าง
วฒันธรรมการสัญจรท่ีดี 

2. ยกระดบัการใหบ้ริการสาธารณะ
หลกัประกนัสุขภาพและการบริการ 
 

1. การใหบ้ริการดา้นสาธารณูปการ 
และระบบหลกัประกนัสุขภาพ 

1. ครอบครัวอบอุ่นปลอดภยัดว้ยอนามยั
แม่และเดก็ 
2. ครอบครัวสามวยัสายใยแห่งรัก 
3. พฒันาการแพทยแ์ผนไทยสู่ชุมชน 
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ตาราง 29   (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ วตัถุประสงค์ งานและโครงการ 

 2. พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์
และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมจงัหวดั 

 3. เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางดา้น
สาธารณสุข 

1. รณรงคเ์มาไม่ขบั 
2. รณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา 
3. รณรงคว์ดัไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน 
4. ส่งเสริมปัญญาพฒันาอารมณ์ 

 4. การพฒันาดา้นการกีฬาและ
นนัทนาการ 

1. แข่งขนักีฬารุ่นจ๋ิว 
2. แข่งขนักีฬาเยาวชนและประชาชน 
3. นนัทนาการเพ่ือประชาชน 
4. ค่ายกีฬาเยาวชน 
5. กีฬาชุมชนสัมพนัธ์ 
6. ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

3.  ขยายแหล่งการเรียนรู้ยกระดบั
คุณภาพการศึกษานวตักรรมและ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

1. ขยายแหล่งการเรียนรู้และ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐาน 

1. ปรับปรุงและพฒันาพิพิธภณัฑ์
ประกอบพระบรมราชานุสาวรีย ์
2. สนบัสนุนกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนเมือง 
3. จดัระบบองคค์วามรู้และการศึกษา  
วจิยัร่วมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งฯ 
4. ศึกษาดูงานและแลก เปล่ียนองคค์วามรู้
ทางดา้นวฒันธรรม 

2. สร้างจิตสาํนึกการดาํเนินชีวิต
ควบคู่กบัการปลกูฝังคุณธรรม
จริยธรรม 

1. ค่ายฝึกอบรมลกูเสือชาวบา้นจงัหวดั
พิษณุโลก 
2. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
3.ส่งเสริมงานประเพณีหล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา 
 

3. การพฒันาองคค์วามรู้และต่อยอด
ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

1. ศึกษาและพฒันาความรู้ ถมิูปัญญา
ทอ้งถ่ิน จากปราชญท์อ้งถ่ิน 
2. อบรมสัมมนาศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินสู่
สากล 
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ตาราง 29   (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ วตัถุประสงค์ งานและโครงการ 

 4.ยกระดบัฝีมือแรงงานสู่การมีรายได้
ท่ีเพียงพอ 

1. ส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพจากภมิู
ปัญญาทอ้งถ่ินสู่ตลาดการคา้
ระดบัประเทศและสู่สากล 
 

  4.  ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม และประเพณี สร้าง
จิตสาํนึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. ส่งเสริมและสืบสานการอนุรักษ์
สถาบนัศาสนาศิลปวฒันธรรมและ
จารีตประเพณี 

1. สนบัสนุนกิจกรรมวฒันธรรมไทย
สายใยชุมชน 
2. วนัข้ึนปีใหม่ 
3. วนัอนุรักษม์รดกและภมิูปัญญาไทย 
4. ฟ้ืนฟกูารแต่งงานตามแบบวฒันธรรม
ไทย 
5. ประเพณีสงกรานต ์
6.ส่งเสริมและฟ้ืนฟดูนตรีไทย นาฏศิลป์
และศิลปวฒันธรรมไทย 
7. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
8. ถนนสายวฒันธรรม 
9. แสงธรรมส่องทาง 
10.. ฟ้ืนฟดูนตรีพ้ืนบา้นมงัคละ 
11. เยาวชนรักษว์ฒันธรรม 
12. ส่งเสริมการดาํเนินงานสภาวฒันธรรม

 2. สร้างสังคมภูมิปัญญาแห่งการ
เรียนรู้ตามเอกลกัษณ์ความเป็นไทย
และทอ้งถ่ิน 

1. เปิดฤดูกาลท่องเท่ียวเมืองสองแคว 
2. พฒันามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
3. ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของ 
จงัหวดัพิษณุโลก 
4. ส่งเสริมการพฒันาสังคมแห่งภมิูปัญญา
ไทย 
5. ชุมชนตน้แบบภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
6. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการดา้นวฒันธรรม 
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ตาราง 29   (ต่อ) 

 
 

ยุทธศาสตร์ วตัถุประสงค์ งานและโครงการ 
 3. ปลกูฝังค่านิยมและสร้างจิตสาํนึก

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. พฒันาการบริหารจดัการกลุ่มผูผ้ลิต
สินคา้ชุมชน/ผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP 

5. ขยายการพฒันาทุนทางสังคมการ
สร้างอาชีพและสวสัดิการใหชุ้มชน 
มีความเขม้แขง็ 

 
 

1.แผนงานขยายการพฒันาทุนทาง
สังคม 

1. เวบ็ไซตว์ยัรุ่นดอทคอม 
2. สร้างและพฒันาระบบ เครือข่ายดา้น
วฒันธรรม 

2. ขยายสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผูมี้ความตอ้งการ
พิเศษและผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา 
2. ฝึกอบรมอาชีพหตัถกรรมและงานฝีมือ 
3. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนั
ครอบครัว 
4.เสริมสร้างความรู้ดา้นวฒันธรรมแก่
ภาคประชาชน 
5. จดัตั้งและสนบัสนุนศนูย์
ศิลปวฒันธรรม ประจาํจงัหวดัพิษณุโลก  

3.แผนงานจดัสวสัดิการและพฒันา
อาชีพในชุมชนท่ีพ่ึงพาตนเองได
และมีรายไดเ้พียงพอแก่การครอง
ชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก 

4. เสริมสร้างความเขม้แขง็และ
อบอุ่นในครอบครัวและชุมชน 

1.กิจกรรมวนัครอบครัว 

1. พฒันาการบริหารจดัการท่ีมี
คุณภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

1. พฒันาประสิทธิภาพและการบริหาร
จดัการท่ีดีของบุคลากรทางดา้น
วฒันธรรม 

6. พฒันาระบบการบริกหารจดัการท่ี
ดีตามหลกัธรรมาภิบาล การพฒันา
บุคลากรและระบบเพ่ือการบริหารท่ี
ดี 

2. พฒันารูปแบบการดาํเนินงานท่ี
มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมดว้ยความ
โปร่งใสและสอดคลอ้งกบัการ
ดาํเนินงาน 

1.  สนบัสนุนการจดัเวทีประชาคม 
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ตาราง 29   (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ วตัถุประสงค์ งานและโครงการ 
 3. พฒันาระบบการปฏิบติังาน 1. One Stop Service - Font Office 

 (ศนูยบ์ริการสวนหนา้) 
2. พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ใน
ชุมชน 
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ตาราง  30  แสดงงาน/โครงการ  วตัถุประสงค์ การดาํเนินงานและดชันีชี้วดั 
งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 

1.ฟื้นฟอูนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มทางวฒันธรรม
คลองกระเปา 

1. ฟื้นฟอูนุรักษส์ภาพแวดลอ้มพื้นที่
สาธารณะของชุมชนเมือง 
2. เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตเมือง 
3. เพื่อสนบัสนุนนโยบายเมืองน่าอยู ่
เพื่อสร้างจิตสาํนึกใหต้ระหนกัถึงคุณค่า
ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในการดูแล 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

1. จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณคลองปกระเปา 
2. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทุก ๆ 3 เดือน 

1. จดัทาํโครงการ 
2. จาํนวนงบประมาณ 
3.  จากการประเมินผล 

2.ก่อสร้างสถาปัตยกรรมทาง
ศิลปวฒันธรรมภายในบริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

1. เพื่อเป็นการแสดงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม ภายในจงัหวดั 
2. เพื่อจดัเป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
3. เป็นสถานที่จดักิจกรรมนนัทนาการ 
4. เพื่อฟื้นฟอูนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ 

1. ออกแบบศูนยจ์ดัแสดงสินคา้ที่จะสร้าง
ขึ้นในสวนเฉลิมพระเกียรติดว้ย
สถาปัตยกรรมทอ้งถิ่น 
2. จดัใหม้ีศนูยบ์ริการขอ้มูลการท่องเที่ยว 
3. จดัใหม้ีส่วนการแสดงนิทรรศการเมือง
พิษณุโลกและของดีจงัหวดัพิษณุโลก 

1. จดัทาํโครงการ 
2. จาํนวนงบประมาณ 
3.  จากการประเมินผล 

3.ปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์วฒันธรรมหนา้       
พระราชวงัจนัทน์ 

1. เพื่อเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 
 

1. จดัใหม้ีทางเทา้และทางจกัรยาน 
รอบโครงการ 
2. ปรับปรุงถนนวงัจนัทน์ใหเ้ป็นถนน ค.
ส.ล.พร้อมระบบระบายนํ้าไฟฟ้าแสงสวา่ง 
3. จดัใหม้ีเขื่อนป้องกนัตลิ่งโดยการเรียงหิน
และเขื่อน ค.ส.ล.เพื่อป้องกนัดินพงัทลาย 
 

1.  จดัทาํโครงการปรับปรุงสภาพ  
      ภมูิทศัน์หนา้พระราชวงัจนัทน์  
      ริมแม่นํ้าน่าน 
2.  จาํนวนงบประมาณ 
3.  จากการประเมินผล 
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งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 
  ระยะตามแนวแม่นํ้า 1,000 ม. 

4. จดัใหม้ีป้ายแนะนาํสถานที่ที่แสดง
รูปลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

 

4.ปรับปรุงภมูิทศัน์วฒันธรรม ถนน 
สนามบิน 

1. เพื่อปรับปรุงและจดัภมูิทศัน์ตลิ่งแม่นํ้า
น่านใหส้วยงามโดยมุ่งเนน้การจดัการที่ได้
มาตรฐาน 
 

1. งานปรับปรุงถนน คนัหิน 
2. งานก่อสร้างปรับปรุงทางเทา้   
    พร้อมตกแต่งกระบะตน้ไมแ้ละ    
     ตกแต่งไมป้ระดบั 

1. จดัทาํโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์  
    ถนนสนามบินและถนนพิชยั  
    สงคราม 
2.  จาํนวนงบประมาณ 
3.  จากการประเมินผล 

5.ปรับปรุงภมูิทศัน์วฒันธรรมแนวเส้นทาง
การจราจร 

1. เพื่อปรับปรุงสภาพถนนและทางเทา้
ภายในเขตชุมชนหนาแน่น พื้นที่เศรษฐกิจ
ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยมี 
ภมูิทศัน์สวยงาม 
2. เพื่อใหเ้ป็นถนนที่มีลกัษณะเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

- ปรับปรุงผวิจราจร ทางเทา้ระบบระบาย
นํ้าไฟฟ้าสาธารณะ ตน้ไมแ้ละสิ่งอาํนวย
ความสะดวกปลอด ภยัถนนนเรศวร ตั้งแต่
ถนนนเรศวร ตั้งแต่สถานีรถไฟถึงสะพาน
เอกาทศรถ ระยะทางประมาณ 300 เมตร  

1. จดัทาํโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์  
    แนวเส้นทางการจราจร 
2.  จาํนวนงบประมาณ 
3.  จากการประเมินผล 

6.ปรับปรุงภมูิทศัน์วฒันธรรมคูเมือง
พิษณุโลก 
 

1. เพื่อพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและที่พกัผอ่น
หยอ่นใจ 
    ถึงการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม 
2. เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ของเมืองและ 
   อนุรักษพ์ื้นที่โบราณสถาน 

- ก่อสร้างปรับปรุงรอบคูเมืองถนนพระ
ร่วงพระลือ ระยะที่ 2 (ฝั่งทิศใต)้ ตั้งแต่หนา้
โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยป์้อมเพชร ถึง
ถนนประชาอุทิศ ยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ 490 
เมตร  

1. จดัทาํโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์คู 
    เมืองถนนพระร่วงดา้นทิศใต ้
2.  จาํนวนงบประมาณ 
3.  จากการประเมินผล 

 
 



170 
 

 

งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 
7ปรับปรุงภมูิทศัน์ทางวฒันธรรมของตลาด
สดในเขตเมือง 

1. เพื่อปรับปรุงสภาพทางเทา้ตลาด ให้
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมี 
ภมูิทศัน์สวยงาม 
2. เพื่อใหเ้ป็นถนนที่มีลกัษณะเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

- ปรับปรุงทางเทา้ ทางระบางนํ้า และ
ความสะอาดสถานที่จดัเกบ็ขยะ 
- จดัใหป้้ายชื่อร้าน ที่มีเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 
 

1. จดัทาํโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์  
    ทางวฒันธรรมของตลาดสดในเขตเมือง  
2. จาํนวนงบประมาณ 
3.  จากการประเมินผล 

8.ก่อสร้างเขื่อนสีเขียวริมตลิ่งเพื่ออนุรักษ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษา
เอกลกัษณ์วถิีชีวิตชุมชนชาวแพริมแม่นํ้า
น่าน 

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรองรับวถิีชีวติ
ชุมชนชาวแพ 
2. เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว พกัผอ่น 
ออกกาํลยักาย 
3. เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส่งเสริมอาชีพเพิ่ม
รายไดแ้ก่ชุมชนชาวแพ 
4. เพื่อป้องกนัปัญหาอุทกภยั นํ้าท่วมและ
นํ้ากดัเซาะตลิ่งพงัทลายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยนื 
5.เพื่อป้องกนัมิใหม้ีการบุกรุกพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 

- ก่อสร้างเขื่อน และจดัสวนที่แสดงถึง
วฒันธรรมทอ้งถิ่น ตามแนวตลิ่ง 
- ใหม้ีป้ายแสดงประวตัิและวถิีชีวติชุมชน
ชาวแพโบราณ 

1. จดัทาํโครงการก่อสร้างเขื่อนสีเขียวริม
ตลิ่งเพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเที่ยว
และรักษาเอกลกัษณ์วถิีชีวิตชุมชนชาวแพริม
แม่นํ้าน่าน 
 2. จาํนวนงบประมาณ 
3.  จากการประเมินผล 

9.ฝึกอบรมการมีวนิยัจราจร สร้าง
วฒันธรรมการสัญจรที่ดี 

1. สร้างระเบียบวนิยัแก่สังคม 
2. ปลูกฝังจิตสาํนึกที่ดีในการอยูร่่วมกนั 

1. อบรมเยาวชนและประชาชน โดยการมี
ส่วนร่วมของงานสาํนกังานตาํรวจภธู
พิษณุโลก(งานจราจร) 

1. จดัทาํโครงการฝึกอบรมการมีวนิยัจราจร 
สร้างวฒันธรรมการสัญจรที่ดี 
2. จาํนวนงบประมาณ 
3.  จากการประเมินผล 
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12.พฒันาการแพทยแ์ผนไทยสู่ชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มงานบริการ
แพทยแ์ผนไทย 

3. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 

1. จดัใหม้ีบริการแพทยแ์ผนไทยที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

1. จดัทาํโครงการพฒันาการแพทยแ์ผนไทย
สู่ชุมชน 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

13.ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมจงัหวดั 

1. เพื่อเผยแพร่แนะนาํแหล่งท่องเที่ยวผา่น
สื่อเคลื่อนไหวซึ่งสร้างความน่าสนใจ 

  

- หนงัสารคดีแนะนาํแหล่งท่องเที่ยวทาง
วฒันธรรมทอ้งถิ่นเพื่อเป็นการท่องเที่ยว
จงัหวดัพิษณุโลกความยาวไม่เกิน 15 นาที 

- จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ วารสาร แผน่
พบัสิ่งพิมพแ์ละสื่อประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ 

1. จาํนวนจดัทาํเอกสารเผยแพร่ 

    ผลงาน กิจกรรม ผลการ  

    ดาํเนินงานของ การโฆษณาและ  

    เผยแพร่ทางวิทย ุโทรทศัน์ 

2. จาํนวน ป้ายประชาสัมพนัธ์  

งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 
10.ครอบครัวอบอุ่นปลอดภยัดว้ยอนามยั
แม่และเดก็ 

1. เพื่อเพิ่มความรู้แก่มารดาและครอบครัว
ในการเลี้ยงดูบุตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหม้าดาหลงัคลอดและทารกแรก
เกิดไดร้ับการดูแลอยา่งต่อเนื่อง 

3. เพื่อการบริการการวางแผนครอบครัวที่
เหมาะสม 

4. เพื่อลดการเกิดภาวะโภชนาการผดิปกติ
ของเดก็ในพื้นที่ 

1. กิจกรรงโรงเยนพอ่แม่ 

2. อบรมมาดา และผูดู้แลเดก็ในครอบครัว 

3. จดัตั้งศนูยท์ี่ปรึกษาการวางแผน
ครอบครัว 

1. จดัทาํโครงการครอบครัวอบอุ่นปลอดภยั
ดว้ยอนามยัแม่และเดก็ 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

11.ครอบครัวสามวยัสายใยแห่งรัก 1. เพื่อส่งเสริมใหม้าดามีความรู้และ
ตระหนกัในการเลี้ยงดูดว้ยนมแม่ 

2. เพื่อเฝ้าระวงั ติดตาม โภชนาการตามวยั 

3. ส่งเสริมสายใยรักในครอบครัวอบอุ่น 

1. ใหป้ระชุมอบรม ใหค้วามรู้ มารดาและ
ครอบครัว 

2. ติดตาม และประเมินผล 

 

1. จดัทาํโครงการครอบครัวสามวยัสายใย
แห่งรัก 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 
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งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 
   วารสาร แผน่พบัสิ่งพิมพแ์ละสื่อ  

    ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ 

14.รณรงคเ์มาไม่ขบั 1. ปลูกจิตสาํนึกการรักษส์ังคม 1. จดัทาํสื่อรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ 1. จดัทาํโครงการรณรงคเ์มาไม่ขบั 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

15.รณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา 1. ปลูกจิตสาํนึกการรักษส์ังคม 1. จดัทาํสื่อรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ 1. จดัทาํโครงการรณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา 
2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

16.รณรงคว์ดัไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน 1. ปลูกจิตสาํนึกการรักษส์ังคม 1. จดัทาํสื่อรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ 1. จดัทาํโครงการรณรงคว์ดัไม่ใช่บาร์ ศาลา
ไม่ใช่บ่อน 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

17.ส่งเสริมปัญญาพฒันาอารมณ์ 1. เพื่อพฒันากระบวนการทาํงานใหม้ี
ประสิทธิภาพดว้ยการเสริมสร้างสุขภาพจิต
ที่ดี 

1. อบรมใหค้วามรู้การพฒันาจิตใจใหเ้ป็น
สุขจากภายในสู่ภายนอก ดว้ยสื่อธรรมะ 

1. ความพึงพอใจของจาํนวนผูเ้ขา้อบรม 

2. ความต่อเนื่องการโครงการ 

3.  จากการประเมินผล 

18.แข่งขนักีฬารุ่นจิ๋ว 1. เพื่อปลกูฝังการรักการออกกาํลงักายและ
การเล่นกีฬาใหเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
2. สร้างนิสัยใหรู้้จกัระเบียบ วนิยั เคารพกฎ
กติกา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 

 

1. จดัการแข่งขนักีฬาเดก็และเยาวชน 1. จดัทาํโครงการ 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 
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งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 
19.แข่งขนักีฬาเยาวชนและประชาชน 1. เพื่อปลกูฝังการรักการออกกาํลงักายและ

การเล่นกีฬาใหเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
อยา่งสมํ่าเสมอ 

2. สร้างนิสัยใหรู้้จกัระเบียบ วนิยั เคารพกฎ
กติกา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 

3.สร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการพฒันาเพื่อ
นาํไปสู่การแข่งขนั 

1. จดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนและ
ประชาชนจงัหวดัพิษณุโลก 

1. จดัทาํโครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนและ
ประชาชนจงัหวดัพิษณุโลก 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

20.นนัทนาการเพื่อประชาชน 1. เสริมสร้างสุขภาพและอนามยัใหแ้ก่
ประชาชน 

1. จดัใหม้ีพื้นที่วิ่งออกกาํลงักายกลางแจง้ 

2. จดัใหม้ีสนามเปตอง 

3. จดัใหม้ีสนามตะกร้อ 

4. จดัใหม้ีลานแอโรบิกกลางแจง้ 

1. จดัทาํโครงการนนัทนาการเพื่อประชาชน
2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

21.ค่ายกีฬาเยาวชน 1. เพื่อฝึกสอนทกัษะกีฬาขั้นพื้นฐาน 

2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาชนเล่นกีฬามากขึ้น 

3.เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

1. จดัฝึกอบรมค่ายกีฬาเยาวชน ในช่วงปิด
ภาคเรียน 

1. จดัทาํโครงการค่ายกีฬาเยาวชน 

2. จาํนวนเดก็ที่เขา้ร่วม 

3. จาํนวนงบประมาณ 

4.  จากการประเมินผล 

22.กีฬาชุมชนสัมพนัธ์ 1. เสริมสร้างสุขภาพและอนามยัใหแ้ก่
ประชาชน 

2. สร้างนิสัยใหรู้้จกัระเบียบ วนิยั เคารพกฎ
กติกา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั  

3. รู้รักความสามคัคี 

1. จดัการแข่งขนักีฬาประชาชนและ
ขา้ราชการภาคส่วนต่าง ๆ  

1. จดัทาํโครงการกีฬาชุมชนสัมพนัธ์ 

2. การมีส่วนร่าวมของทุกภาคส่วน 

3. จาํนวนงบประมาณ 

4.  จากการประเมินผล 
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งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 
23.ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1. อนุรักษ ์สืบทอดศิลปวฒันธรรมไทยอนั

ดีงาม 

1. จดัการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดบัจงัหวดั 

 

1. จดัทาํโครงการประกวดร้องเพลงไทย
ลกูทุ่ง 

2. จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประกวด 

3.  จากการประเมินผล 

24.ปรับปรุงและพฒันาพิพิธภณัฑป์ระกอบ
พระบรมราชานุสาวรีย ์

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกและราชวงศจ์กัรี 

2. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจฯ 

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ใหแ้ก่
เดก็ เยาวชน ประชาชน และนกัท่องเที่ยว 

  

1. จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

และประชาสัมพนัธ์พิพิธภณัฑฯ์ 

2. ปรับปรุงพื้นที่ภายในและเพิ่มส่วนของ
การจดันิทรรศการฯ 

3. เพิ่มเติมนิทรรศการพระราชประวตัิฯ 

 

1. จาํนวนโครงการพฒันาและ 

    ปรับปรุงพิพิธภณัฑป์ระกอบพระ   

    บรมราชานุสาวรีพระบาทสมเดจ็  

    พระพทุธยอด ฟ้าจุฬาโลก 

2.  จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

25.สนบัสนุนกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนเมือง 

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ใหแ้ก่
เดก็ เยาวชน ประชาชน และนกัท่องเที่ยว 

1. จดัใหม้ีแหล่งการเรียนรู้วฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นในชุมชน 

1. จดัทาํโครงการสนบัสนุนกิจกรรมแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนเมือง 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

26.จดัระบบองคค์วามรู้และการศึกษา  
วจิยัร่วมกบัภาคีที่เกี่ยวขอ้งฯ 

 

1. เพื่อจดัระบบฐานขอ้มูลอนัจะ นาํไปสู่การ
พฒันาองคค์วามรู้ 

เผยแพร่ผลงานวิจยัออกสู่สาธารณชน 

ทางดา้นศิลปกรรมร่วมสมยั โดยดาํเนินการ
ร่วมกนัระหวา่งจงัหวดักบัภาคีที่เกี่ยวขอ้ง 

1.  จาํนวนงบประมาณที่สนบัสนุน 

2.  จาํนวนงบประมาณที่สนบัสนุน 

3.  การจดัพิมพแ์ละเผยแพร 

     ผลงานวจิยั 

4.  ระบบฐานขอ้มูล 

5.  จากการประเมินผล 
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งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 
27.ศึกษาดูงานและแลก เปลี่ยนองคค์วามรู้
ทางดา้นวฒันธรรม 

1.เผยแพร่และส่งเสริมใหแ้ลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่ประโยชน์ต่อประชาชนทางดา้น
วฒันธรรม 

 

- นาํประชาชนและภาคีที่เกี่ยวขอ้งศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ทางดา้น
วฒันธรรมได ้ปีละ 100  คน 

1.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

2.  จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

29.ค่ายฝึกอบรมลกูเสือชาวบา้นจงัหวดั
พิษณุโลก 

  1. จดัทาํโครงการ 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

30.บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1. ใหค้วามรู้ดา้นหลกัธรรมแก่เดก็และ
เยาวชน 

2. ปลูกจิตสาํนึกความรักในสถาบนัศาสนา 

1. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  แก่เดก็เละ
เยาวชน 

1. จดัทาํโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน แก่เดก็เละเยาวชน 

2.จาํนวนเดก็และเยาวชนที่เขา้ร่วมโครงการ
2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

31.ส่งเสริมงานประเพณีหล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา 

1. อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไทย 

2. สืบสานศิลปะงานฝืภมือจากภูมิปัญญา
ไทย 

3.ปลกูฝังสาํนึกความรักในสถาบนัศาสนา 
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

1. ส่งเสริมการหล่อเทียนพรรษาทุกวดัใน
เขตเมือง 

2. จดัประกวดการตกแต่งเทียนพรรษา 
3. จดัประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา 

1.  จาํนวนโครงการ 

2.  จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

3.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

4.   จาํนวนงบประมาณ 

5.  จากการประเมินผล 
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งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 

32.ส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพจากภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ่นสู่ตลาดการคา้ระดบัประเทศ
และสู่สากล 

1.ส่งเสริมและพฒันางานฝีมือจากภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 

2. เพิ่มรายไดแ้ก่ประชาชน 

1. ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 

2. ศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

3. ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมเพื่อการตลาด 

1. จดัทาํโครงการ 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

33.สนบัสนุนกิจกรรมวฒันธรรมไทย
สายใยชุมชน 

1. เพื่อวางแผนการอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น 

1. จดัประชุมสัมมนาวางแผนงานดา้น
วฒันธรรมร่วมกบัภาคีเครือข่ายดา้น
วฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก 

1. จดัทาํโครงการประชุมสภาวฒันธรรม
จงัหวดัพิษณุโลกและเครือข่ายวฒันธรรม 

2.จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

3.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

4. จาํนวนงบประมาณ 

5.  จากการประเมินผล 

34.วนัขึ้นปีใหม่ 1. เพื่อรักษาไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ประจาํชาติ
และประเพณีอนัดีงามใหค้งอยู ่เผยแพร่
ปลกูฝังขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

2.เพื่อใหป้ระชาชนร่วมทาํบุญตกับาตรเพื่อ
เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว 

1. จดังานวนัขึ้นปีใหม่  1.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผลการประเมินผล 

35.วนัอนุรักษม์รดกและภมูิปัญญาไทย 1.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 

2.เพื่อใหต้ระหนกัเห็นคุณค่าศิลปะฯ 

3.เพื่อทาํนุบาํรุงสนบัสนุนอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

1. จดักิจกรรมประกวดอาหารไทย 

2. จดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติปราชญ์
ทอ้งถิ่น 

3. จดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติคนดีศรี
พิษณุโลก 

4. จดัเวทีเสวนาการอนุรักษม์รดกไทย 

1. จดัทาํโครงการวนัอนุรักษม์รดกและภมูิ
ปัญญาไทย 

2.จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

3.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

4. จาํนวนงบประมาณ 

5.  จากการประเมินผล 
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36.ฟื้นฟกูารแต่งงานตามแบบวฒันธรรม
ไทย 

1.เพื่อรักษาไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ประจาํชาติ 

2.เพื่อปลกูฝังขนบธรรมเนียมประเพณี 

3.เพื่อส่งเสริมสถาบนัครอบครัวที่ถกูตอ้ง 

5. เพื่อเสริมสร้างความรู้การใชช้ีวติคู่ 

1.จดังานแต่งงานตามแบบวฒันธรรมไทย  

 

1.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

37.ประเพณีสงกรานต ์ 1.เพื่อรักษาไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียมอนัดีงาม 

2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมของ
ทอ้งถิ่นใหเ้ป็นที่รู้จกัแพร่หลาย 

3.เพื่อใหท้อ้งถิ่นไดร้่วมกนัรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และปลกูฝังให้
เยาวชนรุ่นหลงัสืบทอดต่อไป 

4.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจงัหวดั 

1. จดักิจกรรมรดนํ้าดาํหวัผูว้า่ราชการ
จงัหวดั หวัหนา้หน่วยราชการระดบัจงัหวดั 

ผูท้ี่เป็นที่เคารพนบัถือของจงัหวดั 

2. จดักิจกรรมส่งนํ้าพระสมณศกัดิ์ของ
จงัหวดัพิษณุโลก 

3. ประกวดการก่อพระเจดียท์ราย 

4. ประกวดดนตรีพื้นบา้น กลองยาว/

มงัคละ 

1. จดัทาํโครงการประเพณีสงกรานต ์

2.จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

3.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

4. จาํนวนงบประมาณ 

5.  จากการประเมินผล 

38.ส่งเสริมและฟื้นฟดูนตรีไทย นาฏศิลป์
และศิลปวฒันธรรมไทย 

1.เพื่อฟื้นฟศูิลปวฒันธรรมไทย 

2.เพื่อใหเ้ดก็นกัเรียนและครูเกิดความรัก
ความเขา้ใจในการเล่นดนตรีไทยนาฎศิลป์ 

 

1.เพื่อจดัอบรมและสอนดนตรีไทยและ
นาฎศิลป์ไทย 

1. จดัทาํโครงการส่งเสริมและฟื้นฟดูนตรี
ไทย นาฏศิลป์และศิลปวฒันธรรมไทย 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

39.ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1. เพื่อฟื้นฟ ูอนุรักษว์ฒันธรรมศึกษา
รวบรวมขอ้มูลเรื่องราวต่างๆ ของทอ้งถิ่น 

2.เพื่อใหชุ้มชนมีแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
ดา้นประวตัิศาสตร์ทอ้งถิ่น 

3.เพื่อใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิ่นและ 

1.สนบัสนุนงบประมาณฟื้นฟอูนุรักษ์
วฒันธรรม ประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.จดัทาํหนงัสือ8ความรู้ดา้นวฒันธรรม
ประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถิ่นเผยแพร่
ใหก้บัเยาวชน ประชาชน  

1.จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

2.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

3. จาํนวนงบประมาณ 

4.  จากการประเมินผล 
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 ชุมชนมีการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 3.ทอ้งถิ่นสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเกี่ยวกบั

โบราณสถาน โบราณวตัถุในชุมชน 

4. จดัอบรมการแต่งเพลงพื้นบา้น 

5. จดักิจกรรมเยาวชนรักษว์ฒันธรรม 

6. จดัตั้งและสนบัสนุนกิจการสภา
วฒันธรรม 

7. สนบัสนุนการจดัประกวดนาฏศิลป์ไทย 

 

40.ถนนสายวฒันธรรม 1.เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนวฒันธรรมของ
จงัหวดัพิษณุโลก 

2.เผยแพร่วฒันธรรมของจงัหวดั 

1.จดักิจกรรมสืบสานวฒันธรรมให้
ประชาชนไปร่วมกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

1. จดัทาํโครงการถนนสายวฒันธรรม 

2. การมีส่วนร่วมของสภาวฒันธรรมและ
เครือข่าย 

3. จาํนวนงบประมาณ 

4.  จากการประเมินผล 

41.แสงธรรมส่องทาง 1. เพื่อสร้างและส่งเสริมสนบัสนุนการจดั
กิจกรรม และพฒันาองคค์วามรู้และการใช้
องคค์วามรู้ตามหลกัพทุธศาสนาใหก้บัเดก็ 

เยาวชน และประชาชน สืบทอด
พระพทุธศาสนาใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

1.สนบัสนุนกิจกรรมชมรมแสงธรรม 

2. จดัอบรมใหค้วามรู้คุณธรรมจริยธรรม
แกเยาวชน ระชาชน และพนกังานภาครัฐ 

3. เป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคี 

4. จดักิจกรรมวนัสาํคญัทางพทุธศาสนา 
5. สนบัสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ
จดักิจกรรมศาสนกิจต่าง ๆ 

6. เปิดศนูยอ์าํนวยการ บา้นธรรมเมตตา 

1.จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

2.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

3. จาํนวนงบประมาณ 

4.  จากการประเมินผล 
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42.ฟื้นฟดูนตรีพื้นบา้นมงัคละ 1.เพื่อรักษาไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ประจาํทอ้งถิ่น 

 

1. จดัอบรมใหค้วามรู้ 

2. จดัประกวด 

3. จดัแสดงในเทศกาลต่าง ๆ  

1. จดัทาํโครงการฟื้นฟดูนตรีพื้นบา้นมงัคละ 

2.จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

3.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

4. จาํนวนงบประมาณ 

5.  จากการประเมินผล 

43.เยาวชนรักษว์ฒันธรรม 1. เพื่อใหเ้ยาวชนในมีความรู้ความเขา้ใจใน
ศิลปวฒันธรรมสถานที่สาํคญัของจงัหวดั
พิษณุโลกและต่างจงัหวดั 

1. อบรมและศึกษาดูงานดา้น
ศิลปวฒันธรรมใหก้บัเยาวชน 

2.จดัอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย 

3.รณรงคว์ฒันธรรมการไหว ้

1. จดัทาํโครงการเยาวชนรักษว์ฒันธรรม 

2.จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

3.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

4. จาํนวนงบประมาณ 

5.  จากการประเมินผล 

44.ส่งเสริมการดาํเนินงานสภาวฒันธรรม 1.เพื่อจดัเผยแพร่ความรู้ดา้นวฒันธรรมของ
ทุกชุมชนในเขตเมือง 

1. สร้างเครือข่ายวฒันธรรม 

2. ส่เงสริมการจดักิจกรรมดา้นวฒันธรรม
ชุงชุมชน 

1.จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

2.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

3. จาํนวนงบประมาณ 

4.  จากการประเมินผล 

45.เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองสองแคว 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงัหวดั
พิษณุโลกใหเ้ป็นที่รู้จกัมากยิง่ขึ้น 

1. นิทรรศการท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลกและ
การออกบูธโรงแรม ที่พกั แหล่งท่องเที่ยว 

ฯลฯ 

2. ออกร้านสินคา้ของดีเมืองสองแควและ
สินคา้ OTOP  

3. จดัแสดงศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

1. จดัทาํโครงการ 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 
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46.พฒันามคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 1. เพื่อใหชุ้มชนสามารถที่จะอาํนวยความ
สะดวกและใหค้วามรู้แก่นกัท่องเที่ยวใน
ฐานะมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นได ้

1.อบรมมคัคุเทศกน์อ้ยทอ้งถิ่นปีละ 100 

คน อยา่งต่อเนื่อง 

1. จดัทาํโครงการพฒันามคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

4. จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

47.ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวของ 

จงัหวดัพิษณุโลก 

1. เพื่อเผยแพร่แนะนาํขอ้ทูลแก้
นกัท่องเที่ยวในฐานะมคัคุเทศกไ์ด ้

1. อบรมมคัคุเทศก ์ไดป้ี 100 คน 1. จดัทาํโครงการ 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

48.ส่งเสริมการพฒันาสังคมแห่งภมูิปัญญา
ไทย 

1.เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความสาํคญั
ของภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

2. เพื่อใหเ้ยาวชน และประชาชน ไดเ้รียนรู้
ถึงวฒันธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

3. เพื่อใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละสืบทอดภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 

4.  เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาองค์
ความรู้จากภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

1.จดัแสดงนิทรรศการภมูิปัญญาไทยและ
ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.จดักิจกรรมเรียนรู้ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น
ใหแ้ก่เยาวชน และประชาชน 

3. จดัหาเครื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ส่งเสริมการฝึกหดัใหเ้ยาวชน และ
ประชาชน 

3.จดัประกวดการผลงานจากภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

4.ส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 

1.จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

2.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

3. จาํนวนงบประมาณ 

4.  จากการประเมินผล 
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49.ชุมชนตน้แบบภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 1. เพื่อสืบคน้ อนุรักษ ์พฒันาองคค์วามรู้
ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

2. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน  กิจกรรมต่าง ๆ
3. เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้จากภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

1. ประชุม เสวนา เรื่องภมูิปัญญาทอ้งถิ่น
และเอกลกัษณ์ไทย/ทอ้งถิ่น 

2. จดันิทรรศการ เผยแพร่ องคค์วามรู้ภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ่น เอกลกัษณ์ไทย/ทอ้งถิ่นและ
ผลิตภณัฑท์อ้งถิ่น 

3. สนบัสนุนส่งเสริม กิจกรรม/กิจการอนั
ส่งเสริม อนุรักษ ์สืบทอด ภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

1.จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

2.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจดักิจกรรม 

3. จาํนวนงบประมาณ 

4.  จากการประเมินผล 

53.พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการดา้นวฒันธรรม 

1. เพื่อเปิดวสิัยทศัน์ในการใหบ้ริการแก่
บุคลากรและผูป้ฎิบตัิงานกบัภาคีที่
เกี่ยวขอ้งทางดา้นวฒันธรรม 

1.การบริหาร จดัการเป็นไปอยา่งมี 

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

2.จงัหวดัมีความเป็นเอกภาพในดา้นขอ้มูล
และการปฏิบตัิภารกิจทางดา้นวฒันธรรม 

3.มีระบบสารสนเทศที่สามารถ 

ใชง้านร่วมกนัไดทุ้กหน่วยงาน 

4.มีระบบสาํนกังานอตัโนมตัิ 

5.มีระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร 

6.ลดชั้นตอนในการปฏิบตัิงาน อนัจะเป็น
หนทางไปสู่การทาํงานแบบไร้กระดาษ 
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56.เวบ็ไซตว์ยัรุ่นดอทคอม 

 

1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเดก็และ
เยาวชนและใหก้ารปรึกษาแก่เดก็และ
เยาวชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ในการใชช้ีวิต 

1. สร้างพื้นที่แสดงความคิดเห็นผา่นทาง
เวบ็ไซตว์นัรุ่นดอทคอม และปรับปรุง
เนื้อหาขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน
ชีวิต ภายใตศ้ิลธรรมที่ดีงาม 

1.จาํนวนครั้งของการปรับปรุงขอ้มูล 

2.  จาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์

3. จาํนวนงบประมาณ 

4.  จากการประเมินผล 

57.สร้างและพฒันาระบบ เครือข่ายดา้น
วฒันธรรม 

1.  เพื่อสร้างเครือข่ายวฒันธรรมในการ
พฒันา งานดา้นวฒันธรรมของจงัหวดั และ
ภมูิภาคอื่นๆ 

จดัตั้งและสนบัสนุนสภาวฒันธรรมของ
จงัหวดั จาํนวนอยา่งนอ้ย  2  ชุมชน 

 

1. จาํนวนการจดัตั้งสภาวฒันธรรมของ
จงัหวดั 

2.  จาํนวนชุมชนที่เขา้ร่วมโครงการ 

3.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

4.  จาํนวนงบประมาณที่สนบัสนุน 

5.  จากการประเมินผล 

58.ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผูม้ีความตอ้งการ
พิเศษและผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา 

  1. จดัทาํโครงการ 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

59.ฝึกอบรมอาชีพหตัถกรรมและงานฝีมือ   1. จดัทาํโครงการ 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

61.เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนั
ครอบครัว 

1. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัว 

2.เพื่อส่งเสริมสถาบนัครอบครัวใหม้ีความ
เขม้แขง็ 

3.เพื่อลดปัญหาความรุนแรงของครบครัว 

1. จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการสร้างทกัษะและ
พฒันาบทบาทในการสร้างสัมพนัธภาพที่ดี
ในครอบครัว 

2. จดักิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์ 

1. จดัทาํโครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของสถาบนัครอบครัว 

2.  จาํนวนชุมชนที่เขา้ร่วมโครงการ 

3.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

4.  จาํนวนงบประมาณที่สนบัสนุน 
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งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 

62.เสริมสร้างความรู้ดา้นวฒันธรรมแก่ภาค
ประชาชน 

1.  เพื่อขยายผลใหก้บัภาคีพฒันาความรู้
ทางดา้นวฒันธรรม ร่วมกบัชุมชน 

- ส่วนแสดงนิทรรศการหมุนเวยีนเดือนละ 

1 หวัขอ้ ตั้งแสดงตลอดทั้งเดือน 

 

1.  จาํนวนโครงการ 

2.  จาํนวนครั้งของการจดัแสดง 

     นิทรรศการ 

3.  จาํนวนผูร้ับร่วมกิจกรรม 

4.  จาํนวนครั้งของโครงการ         

5.  จาํนวนงบประมาณ 

6. จากการประเมินผล 

63.จดัตั้งและสนบัสนุนศนูย์
ศิลปวฒันธรรม ประจาํจงัหวดัพิษณุโลก 

1.  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ทางดา้นศิลปวฒันธรรม ใหแ้ก่เดก็ เยาวชน 

และประชาชน   รวมทั้งนกัท่องเที่ยว 

-จดัตั้งศูนยศ์ิลปวฒันธรรมประจาํจงัหวดั
พิษณุโลก  

 

1. ตั้งศนูยศ์ิลปวฒันธรรมประจาํจงัหวดั  

    พิษณุโลก  

2.  จาํนวนงบประมาณ 

3.  จาํนวนชุมชนที่เขา้ร่วมโครงการ 

4.  จากการประเมินผล 

 

64.ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก 1. เพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจงัหวดั
พิษณุโลก 

2.เพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่วถิีชีวิต 

ศิลปะ วฒันธรรมพื้นบา้น สิ้นคา้พื้นเมือง 

และผลิตภณัฑจ์ากภมูิปัญญาทอ้งถิ่นของ
จงัหวดัพิษณุโลก 

3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ  

1. หน่วยงานราชการ ศิลปิน  และภาคีที่
เกี่ยวขอ้งกบัเครือข่ายวฒันธรรม  เอกชน
ฯลฯ ร่วมจดัซุม้และเตน็ท ์ประมาณ 500 

ร้าน 

2. ประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัและ 

    นกัท่องเที่ยวชมงานวนัละ  

     ประมาณ 10,000 คน 

 

1.  จาํนวนโครงการถนนคนเดิน 

2.  จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

3.  จาํนวนผูร้ับการการจดักิจกรรม 

4.  จาํนวนงบประมาณ 

5.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

6.  จากการประเมินผล 
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งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 

 สร้างงาน และสร้างรายไดใ้หป้ระชาชนใน
ทอ้งถิ่น 

4.เพื่อใหม้ีสถานที่จาํหน่ายสินคา้ ประเภท
ศิลปะ หตัถกรรม ของที่ระลึก สินคา้
พื้นเมือง สินคา้โอทอ็ป และผลิตภณัฑ์
ชุมชนของจงัหวดัพิษณุโลก 

  

65.พฒันาประสิทธิภาพและการบริหาร
จดัการที่ดีของบุคลากรทางดา้นวฒันธรรม 

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางดา้นวฒันธรรม
ของจงัหวดั 

2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และทศันคติที่ดี
ร่วมกนัระหวา่งภาคีที่เกี่ยวขอ้งทางดา้น
วฒันธรรมและหน่วยงานจงัหวดัพิษณุโลก 

 

1.การบริการเป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

2.มีความเป็นเอกภาพในดา้นขอ้มูล 

และการปฏิบตัิภารกิจทางดา้นศิลปกรรม
ร่วมสมยั 

3.มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชง้าน
ร่วมกนัไดทุ้กหน่วยงานใหบ้ริการ 

4.ลดขั้นตอนในการขอบริการ  

 

 

69.สานสัมพนัธ์สายใยชุมชน 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมชอง
ประชาชนและส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
ในการดาํเนินงานของเทศบาลนคร
พิษณุโลกซึ่งเป็นหน่วยงานพฒันาในเขต
เมือง 

1.จดัอบรมใหค้วามรู้การบริหารงานของ
เทศบาลใหก้บัคณะกรรมการชุมชนทุกชุม
ขนในเขตเมือง นาํไปเผยแพร่กบัประชาชน
ในพื้นที่ทราบ 

1. จดัทาํโครงการสานสัมพนัธ์สายใยชุมชน
2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 
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งาน/โครงการ วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน ดชันีชี้วดั 
70. สนบัสนุนการจดัเวทีประชาคม 1.เพื่อใหอ้งคก์รต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน 

และภาครัฐมีส่วนร่วมในการวางแผน
พฒันาเมือง 

1.ประชุมประชาคมเมืองเพื่อวางแผนการ
จดัทาํโครงการกิจการสาธารณะและภารกิจ
ในอาํนาจหนา้ที่ของจงัหวดัพิษณุโลก 

1.  จาํนวนโครงการถนนคนเดิน 

2.  จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรม 

3.  จาํนวนผูร้ับการการจดักิจกรรม 

4.  จาํนวนงบประมาณ 

5.  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

6.  จากการ 

71.One Stop Service - Font Office 

 (ศนูยบ์ริการสวนหนา้) 
1. เพื่อบริการประชาชนไดร้ับความสะดวก
ในการบริการ 

 

1.ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจการบริการ
ของเทศบาล 

1. จดัทาํโครงการ One Stop Service - Font 

Office (ศนูยบ์ริการสวนหนา้) 
2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 

72.พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ใน
ชุมชน 

1. เพื่อใหก้ารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าว
สานของจงัหวดัพิษณุโลกใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. ติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สายภายในชุมชน 

1. จดัทาํโครงการ 

2. จาํนวนงบประมาณ 

3.  จากการประเมินผล 
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การพฒันารูปแบบจงัหวดัพษิณุโลกในมิติทางวฒันธรรม  จะเห็นไดว้า่ การสร้างคนใหเ้ป็นผูมี้ชีวิต
ท่ีดีงามโดยการสร้างกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะใหค้นมีความรู้  ความชาํนาญในวิชาชีพต่าง ๆ จนสามารถ
ดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถนาํไปใชใ้นทางสร้างสรรคแ์ละเก้ือกลูแก่สงัคม  ดงันั้นการพฒันา
รูปแบบจงัหวดัพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวฒันธรรมในประเทศไทยจึงมีความสาํคญัในการนาํไปใชใ้นการ
ดาํเนินชีวิตและบาํเพญ็กิจกรรมแก่สงัคมและชุมชน  เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้น
ต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพของตนใหบ้รรลุตามคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องประเทศ  คือ  การอยู่
ร่วมกนัอยา่งสงบและสันติสุข 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การเสนอผลงานการวิจยัเร่ืองการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมในเขตเมือง กรณีศึกษา 
จงัหวดัพิษณุโลก  ประกอบดว้ย สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลการวิจยั  และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 
จุดมุ่งหมายของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม  ของจงัหวดั
พิษณุโลก  
 2.  เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประวติัศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อม แหล่ง
ท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่นในจงัหวดัพิษณุโลก  
 3.  เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันายทุธศาสตร์เชิงนโยบาย ดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก   
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
  ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีกําหนดประชากร  เป็น   3  กลุ่ม   จํานวน   16 คน 
ประกอบดว้ย กลุ่มนกัวิชาการ  6 คน  กลุ่มนกัธุรกิจ 4 คน  กลุ่มนกับริหาร  6 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้เป็น
แบบสอบถาม  สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อนําแนวคิดมาสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ซ่ึงใชก้บัการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกสู่การพฒันาเป็นเมืองศิลปวฒันธรรมในประเทศไทย  
ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดัพิษณุโลก  ส่วนท่ี 2. 
แบบสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมในจงัหวดัพิษณุโลกการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยตนเองใชแ้บบสอบถาม ถามถึงภูมิหลงั ทศัน์คติแนวความคิดความเช่ือ 
ประสบการณ์ และความรู้สึกของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกให้ขอ้มูลหลกั (Key informant) 
โดยใช้วิธีการเลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) (Strauss and Corbin, 1991.pp.176-193) โดย
การเลือกจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ในชุมชน การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาใชบ้รรยายและรูปแบบของ
ตาราง  
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สรุปผลการวจัิย 
ตอนที ่ 1  ผลการวเิคราะห์องค์ความรู้เกีย่วกบัยทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก  
   พบว่า  จงัหวดัพิษณุโลก เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ในการวิจยัคร้ังน้ี 
หมายถึง เทศบาลนครพิษณุโลก  มีภารกิจและบทบาทในการใหบ้ริการสาธารณะ และพฒันาทอ้งถ่ิน
ให้ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  การดาํเนินการบริหารเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน  
มากาํหนดโครงการแนวทางร่วมกนัในการพฒันาพิษณุโลก โดยสร้างภาคีการพฒันาระหว่างองคก์ร
ทอ้งถ่ิน ประชาคมเมือง และภาคเอกชน  อีกทั้งเน้นหลกัการบริหารจดัการท่ีดี   จากผลการพฒันา
เทศบาลนคพิษณุโลก   ในระยะเวลาท่ีผา่นมาพบวา่เทศบาล ฯ ไดมี้การนาํแผนงานโครงการไปสู่การ
ปฏิบติัในภาพรวมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสามารถสรุปภาพรวมแบ่งเป็นตาม
ยทุธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในมิติทางวฒันธรรม ดงัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 ขยายระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ภูมิศาสตร์และการจราจร 

1.1 ขยายระบบการจดัการและนํ้าเสีย 
1.2  การพฒันาท่ีดินสาธารณะใหเ้ป็นพื้นท่ีสีเขียวและมีภูมิทศัน์สวยงาม 
1.3 งานพฒันาตลาดสดพร้อมทั้งเร่งรัดการพฒันาการจดัการขยะ 
1.4  พฒันาส่ิงแวดลอ้มและผงัเมือง 
1.5 แกไ้ขปัญหาระบบจราจร 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดบัการใหบ้ริการสาธารณะหลกัประกนัสุขภาพและการบริการ 
2.1  การใหบ้ริการดา้นสาธารณูปการ และระบบหลกัประกนัสุขภาพ 
2.2  พฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.3  เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นสาธารณสุข 
2.4  การพฒันาดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายแหล่งการเรียนรู้ยกระดบัคุณภาพการศึกษานวตักรรมและทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

3.1 ขยายแหล่งการเรียนรู้และยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
3.2 สร้างจิตสาํนึกการดาํเนินชีวิตควบคู่กบัการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
3.3 การพฒันาองคค์วามรู้และต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3.4 ยกระดบัฝีมือแรงงานสู่การมีรายไดท่ี้เพียงพอ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และประเพณี สร้างจิตสาํนึกตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 ส่งเสริมและสืบสานการอนุรักษส์ถาบนัศาสนาศิลปวฒันธรรมและจารีตประเพณี 
4.2 สร้างสงัคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ตามเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและทอ้งถ่ิน 
4.3 ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสาํนึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 ขยายการพฒันาทุนทางสงัคมการสร้างอาชีพและสวสัดิการใหชุ้มชนมีความ
เขม้แขง็ 

5.1 แผนงานขยายการพฒันาทุนทางสงัคม 
5.2  ขยายสงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน 
5.3 แผนงานจดัสวสัดิการและพฒันาอาชีพในชุมชนท่ีพึ่งพาตนเองไดและมีรายไดเ้พยีงพอ
แก่การครองชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.4 เสริมสร้างความเขม้แขง็และอบอุ่นในครอบครัวและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริกหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนา
บุคลากรและระบบเพื่อการบริหารท่ีดี 

6.1 พฒันาการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
6.2 พฒันารูปแบบการดาํเนินงานท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมดว้ยความโปร่งใสและสอดคลอ้ง 

กบัการดาํเนินงาน 
6.3 พฒันาระบบการปฏิบติังาน 
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์   เชิงเศรษฐกิจและสังคม   สภาพแวดล้อมแหล่ง
ท่องเทีย่วและศิลปวฒันธรรม   ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่นในจังหวดัพษิณุโลกในมิติทางวฒันธรรม 

พบว่า  พิษณุโลกเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน  นับตั้ งแต่ยุคก่อน
ประวติัศาสตร์มาจนถึงทุกวนัน้ี   ปัจจุบนัน้ีเมืองพิษณุโลกนับว่าเป็นศูนยก์ลางทั้งในทางการเมือง  
การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  การคมนาคม  การส่ือสาร  การ
โทรคมนาคม  การทหารและการท่องเท่ียวของภาคเหนือตอนล่าง  สําหรับการพัฒนาจังหวดั
พิษณุโลกให้สวยงามดว้ยการใชศิ้ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพื่อสร้างคุณค่าและเอกลกัษณ์ของเมือง
ศิลปวฒันธรรมในประเทศไทย ประกอบดว้ย 5 มิติคือขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์   เชิงเศรษฐกิจและ
สังคม   เชิงสภาพแวดลอ้ม   เชิงแหล่งท่องเท่ียว   และเชิงศิลปวฒันธรรม   ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่นใน
จังหวัดพิษณุโลกในมิติทางวัฒนธรรมและเอกสารวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงจงัหวดัพิษณุโลกรวมทั้งภูมิภาคเหนือตอนล่างดงัน้ี 
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         1.  ความสําคญัเชิงประวตัิศาสตร์   
การศึกษาเร่ืองราวของประวติัศาสตร์เมืองพิษณุโลก  เป็นเร่ืองท่ีดีมีความสาํคญัและมี 

ประโยชน์  เพราะจะทาํให้เราไดท้ราบถึงประวติัความเป็นมาของเมืองพิษณุโลกของเราในอดีต  อนั
จะเป็นพื้นฐานในการเช่ืองโยงปัจจุบนั  และสร้างสรรคอ์นาคตของเมืองพิษณุโลกไดอ้ยา่งสมบูรณ์
แบบ  การศึกษาประวติัศาสตร์พิษณุโลกแบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี คือ 
               ประวตัิความเป็นมาของเมืองพษิณุโลก 

เมืองพิษณุโลกเป็นชุมชนโบราณท่ีมีความสืบเน่ืองเป็นเวลายาวนาน  จากเหตุผล 
ดงักล่าวจึงทาํใหเ้มืองพษิณุโลกมีความแตกต่างจากเมืองอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะช่ือของเมืองท่ีมีช่ือเรียก
แตกต่างกนัออกไปตามยคุและสมยัเมืองพษิณุโลกมีลกัษณะเป็นเมืองคู่  ดงัปรากฏใน พงศาวดาร
เหนือไดก้ล่าวถึงพระเจา้ศรีธรรมไตรปิฎกไดใ้หจ่้านกร้อง และจ่าการบุญไปสร้างเมืองอยูส่องฝ่ังของ
แม่นํ้า    โดยใหช่ื้อวา่ “โอฆบุรีและชยับูรณ์ ”  ( ประชุมพงศาวดารเล่ม 1,2506 )  และนอกจากนั้นยงั
พบหลกัฐานเก่ียวกบัเมืองพษิณุโลกท่ีใหภ้าพสนบัสนุนความเป็นเมืองคู่  โดยเฉพาะจากหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ในสมยัสุโขทยั อาทิ หลกัศิลาจารึกหลกัท่ี 1,4,10 และ 38 เรียกเมืองพษิณุโลกวา่เมือง 
“สองแคว” ในขณะท่ีหลกัศิลาจารึกหลกัท่ี 3 และ 11 เรียกวา่ “สระหลวง” และความเป็นเมืองคู่ของ
เมืองสระหลวง สองแคว  ไดพ้บหลกัฐานในจารึกหลกัท่ี 2 วา่พอ่ขนุศรีนาวนาํถมก่อพระธาตุในนคร
สระหลวงสองแคว (ธิดา  สาระยา, 2552) 
 นอกจากความเป็นเมืองคู่เมืองพิษณุโลกยงัถูกเรียกว่า “เมืองอกแตก” เพราะมีแม่นํ้ าผ่าน
กลางเมือง  นอกจากนั้น  เมืองพิษณุโลกยงัมีช่ือเรียกต่าง ๆ อีก เช่น ตาํนานพระพุทธสิหิงค ์ เรียกว่า 
เมือง “ทวิสาขะ” ในขณะท่ีชาวเมืองใตห้รือชาวอยธุยา  เรียกเมืองพิษณุโลกว่าเมือง “ชยันาท” (รัตน
ปัญญเถร แสง มนวิทูร (แปล),2501) 
 คาํว่า เมืองพิษณุโลก น่าจะไดช่ื้อภายหลงัท่ีราชอาณาจกัรอยธุยาทาํสงครามแยง่ชิงอาณาจกัร
สุโขทยักบัอาณาจกัรลา้นนา  โดยเฉพาะในสมยัของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งอยุธยากับ
สมเด็จพระเจา้ติโลกราชแห่งเชียงใหม่ (พ.ศ.2006) เพราะปรากฏว่าในวรรณกรรมลิลิตยวนพ่าย  ให้
เหตุผลของการเปล่ียนช่ือจากเมืองชัยนาทเป็นเมืองพิษณุโลก  เพราะสามารถยืดเมืองชัยนาทได ้ 
พร้อมกบัสร้างกาํแพงเมือง “ปางถกลกาํแพง  พระพิษณุโลกแลว้แฮ” (ลิลิตยวนพ่าย,2515) และช่ือ
ของเมืองพระพิษณุโลก  น่าจะถูกใชห้ลงัสงครามระหวา่งอยธุยากบัเชียงใหม่นบัตั้งแต่นั้นมา  และใน
เวลาต่อมาคาํว่า “พระพิษณุโลก” น่าจะกร่อนหดหายไปเหลือแต่คาํว่า “พิษณุโลก” ท่ีใชเ้รียกช่ือกนั
ในปัจจุบนั 
  ต่อมาการปฏิรูปการปกครองมณฑลเทศาภิบาล  ในรัชกาลสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวทาํให้เมืองพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางการปกครองในท้องถ่ินฝ่ายเหนือและ
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ควบคุมหัวเมือง  ดงัต่อไปน้ีคือ พิษณุโลก พิชยั สวรรคโลก สุโขทยั พิจิตร หล่มสัก และเพชรบูรณ์ 
(ต่อมาแยกออกจากมณฑลพิษณุโลก) ส่วนเมืองกาํแพงเพชร และตาก ได้โอนมารวมกับมณฑล
พิษณุโลก  เม่ือมณฑลนครสวรรค์ถูกยุบรวมเขา้กับมณฑลกรุงเก่าบทบาทของมณฑลพิษณุโลก
ทางดา้นการเมืองการปกครองในสมยัดงักล่าว คือ การเขา้ร่วมรบในการป้องกนัราชอาณาจกัร เช่น 
การปราบกบฏเง้ียวเมืองแพร่ เป็นตน้ 
        ภายหลงัท่ีมีการยกเลิกการปกครองมณฑลเทศาภิบาล  พิษณุโลกมีฐานะเป็นจงัหวดั
หน่ึงของราชอาณาจกัรไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ถึงแมว้่าพิษณุโลกมีฐานะเป็นจงัหวดัของ
ประเทศ  แต่ก็มิไดห้มายความว่าพิษณุโลกจะถูกลดบทบาทความสาํคญัลงในปัจจุบนั  แต่เน่ืองจาก
จงัหวดัพิษณุโลกมีสภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม ประกอบกบันโยบายแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2555) เนน้ให้จงัหวดัพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางหลกัของการ
พฒันาอุตสาหกรรม  จึงทาํให้จงัหวดัพิษณุโลก ยงัคงเป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง การทหาร  
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและการศึกษา 
 นอกจากน้ีพิษณุโลกยงัมีถนนสายเอเชีย 2 สาย   ซ่ึงจะเช่ือมกับประเทศ 4 ประเทศ คือ   
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ประเทศมาเลเซีย   และประเทศสิงคโปร์   โดยมีถนนสายเอเชียสายท่ี 1 จากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีนท่ีคุนหมิง    ผ่านประเทศไทยท่ีอาํเภอแม่สาย   จงัหวดัเชียงราย   ผ่าน
จงัหวดัพิษณุโลก  ผา่นกรุงเทพมหานคร   ผา่นจงัหวดัสงขลา  ท่ีอาํเภอสะเดา  ผา่นประเทศมาเลเซีย
และส้ินสุดท่ีสิงคโปร์ 
 ส่วนอีกสายหน่ึง คือ   ถนนสายเอเชียสายท่ี  2  จากประเทศสังคมนิยมสหภาพเมียนม่า 
(พม่า) ผ่านประเทศไทยท่ีอาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก  ผ่านจงัหวดัสุโขทยั  ผ่านจงัหวดัพิษณุโลก  
ผ่านจงัหวดัเพชรบูรณ์  ผ่านจงัหวดัขอนแก่น  ผ่านจงัหวดักาฬสินธ์ุ  ผ่านจงัหวดัมุกดาหาร  เขา้สู่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีแขวงสุวรรณเขตเขา้สู่ประเทศเวียดนามและส้ินสุดท่ีเมือง
ดานงั (เสน้ทางสองน้ีจะเช่ือมทะเลจีนใตก้บัมหาสมุทรอินเดียใต)้ 
 ความสาํคญัของเส้นทางสองสายน้ีกบัพิษณุโลก  คือ  พิษณุโลกจะกลายเป็นส่ีแยกอินโดจีน  
หรือเป็นประตูสู่อินโดจีน   ในท่ีสุดพิษณุโลกในอนาคตนอกจากจะมีความสําคญัจงัหวดัหน่ึงแลว้   
ทั้ งน้ีพิษณุโลกจะต้องมีศักยภาพท่ีดีในทุกๆ ด้าน   เพื่อพร้อมท่ีจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ภาคเหนือตอนล่าง   ตลอดจนศูนยก์ลางในการพฒันาประเทศต่างๆ ท่ีอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน
ตอนบนได ้
    ในปัจจุบนัพิษณุโลกถือว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีความสาํคญัมากเป็นเมืองหลกัและเป็นศูนยก์ลาง
ของความเจริญในหลายๆ ดา้น   โดยเฉพาะดา้นการศึกษา   ทั้งน้ีเพราะพิษณุโลกมีสถานศึกษาซ่ึงมี
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เป็นจาํนวนมากและมีความหลากหลายในการเลือกศึกษาเล่าเรียน   อาทิเช่น  มหาวิทยาลยันเรศวร   
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม   เทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตพิษณุโลก) วิทยาลัยอาชีวศึกษา   
วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก  เป็นตน้  ซ่ึงจะเป็นแหล่งรวบรวมและสร้างสรรคแ์ละการพฒันาวิชาการ
ความรู้ต่างๆ ไปพร้อมกบัการดาํรงรักษาวฒันธรรมของทอ้งถ่ินสืบไป 

         2. ความสําคญัเชิงสังคมและเศรษฐกจิ 
คณะนกัวิจยัเพื่อการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก  ไดแ้บ่งประเด็น

วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเมืองไว  ้ 9  ประเด็น  คือ ประปา  ไฟฟ้า  การคมนาคม  
ไปรษณียโ์ทรเลข  ความปลอดภยัในทรัพยสิ์น  สาธารณสุข  การเงินการธนาคาร  ระบบบาํบดันํ้ าเสีย  
และระบบกาํจดัขยะ 
    1)  ประปา     เทศบาลนครพิษณุโลก  ประกอบกิจการประปา โดยมีหน่วยสูบนํ้าและกรอง
นํ้ าจาํนวน 2 แห่ง คือ หน่วยสูบนํ้ าประปาวดัใหม่  และหน่วยสูบนํ้ าประปาวดัโพธิญาณ  โดยมี
ความสามารถใสการผลิตนํ้ าประปา 1,570 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ าประปา
ของประชาชนมีประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง   การท่ีกาํลงัการผลิต  และปริมาณการใชน้ํ้ า
ใกลเ้คียงกนั  ทาํให้นํ้ ามีเวลาพกัตวัในถงันํ้ าใสนอ้ย  ปัจจุบนัจึงเกิดปัญหานํ้ าตกตะกอนไม่ทนั   การ
ให้การบริการนํ้ าประปาในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  ปัจจุบันมีผูใ้ช้บริการ 18,563 ราย  โดย
แบ่งเป็นผูใ้ชน้ํ้ าในเขต 16,495 ราย  ผูใ้ชน้ํ้ านอกเขต 2,068 ราย  อย่างไรก็ตาม  จากการตรวจสอบ
พบว่า มีนํ้ าประปาท่ีจ่ายเพื่อการสาธารณะและร่ัวไหลในเขตเทศบาลเมืองปีละ 0.39 ลา้นลูกบาศก์
เมตร 
  2) ไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัพิษณุโลก  มีกระแสไฟฟ้าสาํหรับให้บริการในเขต
จงัหวดัพิษณุโลกจาํนวน 1 ลา้นยนิูต/ชัว่โมง  ในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผ่านมาให้บริการแก่ประชาชนและ
ธุรกิจ รวม 225.3 ลา้นยูนิต  สถานท่ีราชการ 35.5 ลา้นยูนิต  และอ่ืนๆ 6.5 ลา้นยูนิต  โดยมีจาํนวน
ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 85,114 รายในเขตเมืองสามารถใหบ้ริการไดค้รบ 100% (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2552 หนา้ 
54 ) 
 3) การคมนาคม     ตลอดระยะทางท่ีเส้นทางรถไฟสายเหนือผา่นจงัหวดัพิษณุโลก 3 อาํเภอ  
มีสถานีรถไฟรองรับผูโ้ดยสาร  และสินคา้ทั้ งส้ิน 11 สถานี  สถานีพิษณุโลกท่ีตั้ งอยู่ในเขตเมือง
พิษณุโลกนั้น ในปี พ.ศ. 2552 มีผูโ้ดยสารเดินทางทั้ งไปและกลบัจาํนวน 1,168,773 คน  สินคา้
บรรทุก 2,649,140 เมตริกตนั   ทั้งน้ีสถานีบึงพระมีปริมาณสินคา้บรรทุกมากท่ีสุด คือ 1,356,488,880 
เ ม ต ริ ก ตั น  ( ก อ ง จั ด ก า ร เ ดิ น ร ถ เ ข ต  3  ก า ร ร ถ ไ ฟ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย )                           
ทั้งน้ีเพราะสถานีบึงพระเป็นสถานีส่งนํ้ ามนัดิบท่ีขนส่งมาจากอาํเภอลานกระบือ จงัหวดักาํแพงเพชร  
ทางดา้นจาํนวนยานยนตท่ี์จดทะเบียนตาม พระราชบญัญติัขนส่งทางบกจาํนวน 11,293 คน แบ่งเป็น  
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รถยนตน์ั่งส่วนบุคคล 2,961 คนั   รถจกัรยานยนต์ 7,993 คนั  และรถอ่ืนๆ อีก 329 คนั (สํานักงาน
ขนส่งจงัหวดัพิษณุโลก 2552 หนา้ 16 ) 
 การคมนาคมทางอากาศนั้นบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ทาํการบินประจาํจากจงัหวดั
พิษณุโลกไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิ สัปดาห์ละ 14 เท่ียว  และการคมนาคมทางอากาศของจงัหวดั
พิษณุโลกมีการขยายตวัอยา่งมาก 
 4) ไปรษณียโ์ทรเลขและโทรศพัท ์ ไปรษณียโ์ทรเลขฯ เป็นบริการสาธารณะท่ีสาํคญัต่อการ
พฒันาประเทศอย่างยิ่ง   จังหวดัพิษณุโลกมีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขจาํนวน 15 แห่ง  ในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก  มีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข 2 แห่ง  คือ ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขพิษณุโลก  
และท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลขอรัญญิก (การส่ือสารแห่งประเทศไทย) ดา้นโทรศพัทน์ั้น  ระหว่างปี 
พ.ศ. 2550-2552  ชุมสายโทรศพัท์ในจงัหวดัพิษณุโลกไดข้ยายตวัเพิ่มเกือบเท่าตวั  โดยเพิ่มจาก 7 
ชุมสายเป็น  12 ชุมสาย  สามารถให้บ ริการได้ ถึ ง  15,328  เลข  (กองเศรษฐกิจและส ถิ ติ  
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 2552 หนา้ 20) 
 5) ความปลอดภยัในทรัพยสิ์น เทศบาลนครพิษณุโลกมีท่ีทาํการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยัตั้งอยูถ่นนบรมไตรโลกนารถ  โดยมีอตัรากาํลงังานป้องกนั  และบรรเทาสาธารณภยั  รวม 
98 คน  และอุปกรณ์ในการดบัเพลิงท่ีสําคญัประกอบดว้ยท่อธารดบัเพลิง 163 ท่อ รถยนตด์บัเพลิง
จาํนวน 12 คนั  รถยนตบ์รรทุกนํ้ า 4 คนั เรือยนตด์บัเพลิง 3 เคร่ืองและรถดบัเพลิงชนิดบนัไดเล่ือน
อตัโนมติั 1 คนั ซ่ึงสามารถยดืตวัไดถึ้งตึก 7 ชั้น  แต่สามารถฉีดนํ้ าไดถึ้งชั้น 10 หรืออาจมากกว่าทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัความดนัของนํ้ า  สถิติการเกิดเพลิงไหมใ้นเขตเทศบาล พ.ศ. 2552 จาํนวน 42 คร้ัง มูลค่า
เสียหาย 2,962,000 บาท 
 6) สาธารณสุข ดา้นสาธารณสุขภายในจงัหวดัพิษณุโลก มีสถานบริการสาธารณสุข 17 แห่ง  
จาํนวน 1,566 เตียงจาํนวนแพทย ์ทนัตแพทย ์และพยาบาล 150 , 25 และ 784 คนตามลาํดบั  ซ่ึง ปี 
พ.ศ. 2552 มีจาํนวนผูป่้วย 925,458 ราย (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก 2552 หนา้11)  
 7) การเงินการธนาคาร ภายในเมืองพิษณุโลกมีสถิติเงินฝาก 10,728.4 ลา้นบาท  สินเช่ือ 
8,783 ลา้นบาท  โดยมีธนาคารพาณิชย ์25 สาขา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้
สินเช่ือแก่เกสรกร 709.16 ลา้นบาท  มีธนาคารออมสิน 8 สาขารวมถึงสถาบนัการเงินต่างๆ อาทิ 
สหกรณ์จาํนวน 78 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร 59 แห่ง  สหกรณ์ร้านคา้ 3 แห่ง สหกรณ์ออม
ทรัพย ์13 แห่ง  และสหกรณ์อ่ืนๆ 3 แห่ง  ซ่ึงเพียงพอแก่การใหบ้ริการประชาชน 
 8) ระบบระบายนํ้ า    การท่ีเมืองพิษณุโลกถูกกาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลกั  ศูนยก์ลางความเจริญ
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ทําให้เมืองพิษณุโลกมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มเฉพาะอย่างยิ่ง  ปัญหานํ้ าท้ิงและขยะมูลฝอยจากชุมชน  และอุตสาหกรรม จึงทวีความ
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รุนแรงเพิ่มข้ึน  ในประเด็นของนํ้ าเสียนั้น  ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเมืองอยา่งมาก  ทั้งน้ีการท้ิง
ระบบนํ้ าเสียลงสู่แม่นํ้ าน่านเหนือจุดสูบนํ้ าดิบของโรงกรองนํ้ าประปาเก่าทาํให้คุณภาพนํ้ าท่ีใชใ้น
การบริโภคลดลง 
 9) ระบบกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
 เมืองพิษณุโลกมีประชากรอยู่หนาแน่นถึง 4,317 คนต่อตารางกิโลเมตร ประกอบกบัการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภครองรับการเจริญเติบโตในฐานะเมืองหลกัของภูมิภาค ทาํให้มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเป็นจํานวนมากทั้ งน้ีจากการสํารวจของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา Sinclair Knight & 
Partners and Pal Consultance  มีการท้ิงขยะตลอดปีถึงปีละ 17,900 ตนั  โดยตวัเลขน้ีเป็นการสาํรวจ
เม่ือปี 2552 ปริมาณขยะในแต่ละปีจะแปรผนัตามฤดูกาลซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูท่ีผลไมม้าก 
(มิถุนายน-ตุลาคม) และฤดูผลไมน้้อย (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) มีปริมาณขยะท่ีประชาชนในเขต
เมืองท้ิงเฉล่ีย 1.22 และ 1.02 กิโลกรัมต่อวนั ตามลาํดบั 
 สาํหรับแหล่งกาํเนิดขยะท่ีสาํคญัของเมืองพิษณุโลกบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา Sinclair Knight 
& Partners and Pal Consultance (1990) ระบุว่า ประกอบดว้ย โรงแรมทั้งโรงแรมชั้นหน่ึงและชั้น
สอง   ตลาดเทศบาลซ่ึงมีอยูจ่าํนวน 5 แห่ง    โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน จาํนวน 5 แห่ง   และ
สถานศึกษา   และการสาํรวจของคณะนกัวิจยั พบว่า แหล่งกาํเนิดขยะท่ีสาํคญันอกจากท่ีกล่าวมาแลว้   
ยงัพบว่ามีหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อาหาร โรงงานอุตสาหกรรม และหมู่บา้นจดัสรร เป็นแหล่งกาํเนิด
ขยะท่ีสําคัญ  ทั้ งน้ีรวมถึงบริเวณท่ีมีการก่อสร้างในเขตเมืองด้วย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2552) ไดท้าํการคาดการณ์ว่าเมืองพิษณุโลกจะมีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนจาก 
49.04 ตนัต่อปี เป็น 57.88 , 65.80 , 74.55 และ 82.58 ตนัต่อปี ในปี พ.ศ. 2539,2544,2549 และ 2554 
ตามลาํดบั (ซ่ึงตวัเลขน้ีน้อยกว่าการสํารวจของบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา Sinclair Knight & Partners 
and Pal Consultance เลก็นอ้ย) 

โดยภาพรวมแลว้ในการพิจารณาคุณภาพชีวิตของประชากรแลว้  จะตอ้งคาํนึงถึงความ
ยากจน การขาดแคลนนํ้ าด่ืม นํ้ าใช้  ภยัแลง้ และการไม่มีไฟฟ้า  จากการสํารวจพบว่าครัวเรือนท่ี
ยากจนส่วนใหญ่อยู่ในอาํเภอวงัทอง ครัวเรือนท่ีขาดแคลนนํ้ าด่ืม นํ้ าใชส่้วนใหญ่อยู่ในอาํเภอบาง
ระกาํ  ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใชส่้วนใหญ่อยูใ่นอาํเภอวดัโบสถ ์ และชาติตระการ สาํหรับการมีไฟฟ้า
ใชน้ั้นมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน 

         3. ความสําคญัเชิงสภาพแวดล้อม 
   ประเด็นสําคัญสําห รับการจัดทําโครงการจัดทําแผนการอนุ รักษ์และป รับปรุง
สภาพแวดลอ้มเมืองเก่าพิษณุโลกท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี เป็นประเดน็เก่ียวกบัความสาํคญัและศกัยภาพ
ทางกายภาพของเมืองพิษณุโลก โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองเก่าพิษณุโลกและโบราณสถาน



 196

ในเขตพ้ืนท่ีโครงการทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ประกอบดว้ย การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและแนวโนม้การ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การคมนาคมขนส่ง พื้นท่ีโล่งว่างในเมือง กรรมสิทธ์ิ ท่ีดิน และแผนพฒันาเมือง
พิษณุโลก 
 1) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและแนวโนม้การใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 
     จากนโยบายของรัฐท่ีกาํหนดให้พิษณุโลก เป็นเมืองหลกัของเขตภาคเหนือตอนล่างความ
เป็นเมืองหลกัของภาคในปัจจุบัน จึงเป็นปัจจัยสําคญัในการเสริมสร้างเมืองพิษณุโลกให้เจริญ 
เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้ งทางด้านการปกครอง การคมนาคมขนส่ง วฒันธรรม และการศึกษา 
ตลอดจนการขยายตวัของเมืองทั้งทางดา้นพาณิชกรรม อุตสาหกรรม และโครงการท่ีอยูอ่าศยั อนัเป็น
ผลเช่ือมโยงไปถึงการใช้ท่ีดินท่ีเร่ิมขยายตวัออกไปจากเขตเทศบาลโดยเฉพาะบริเวณถนนสาย
พิษณุโลก-วงัทอง และพิษณุโลก-สุโขทยั เทศบาลนครพิษณุโลก จึงมีโครงการขยายเขตเทศบาล
ออกไปครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณชุมชนหนาแน่นท่ีอยูติ่ดกบัเขตเทศบาล ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งและทนั
ต่อการควบคุมการขยายตวัของเมืองใหเ้ป็นไปตามผงัเมืองรวมท่ีสาํนกัผงัเมืองไดก้าํหนดเอาไว ้
 จากการพิจารณาเปรียบเทียบแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ.ศ.2552 พบว่าชุมชนเมือง
พิษณุโลก มีทิศทางการขยายตวัโดยรอบ โดยเฉพาะตามเส้นทางคมนาคมสายหลกั ๆ ของชุมชนท่ี
สาํคญัไดแ้ก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เป็นแกนการพฒันาหลกัของเมืองในแนวทิศตะวนัตก 
(ไปอาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั) เช่ือต่อกบัทิศตะวนัออก (ไปอาํเภอวงัทอง) และเช่ือมต่อไป
ตามแนวทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 11 ส่วนใหญ่ขยายตวัไปในรูปของหมู่บา้นจดัสรรทางดา้นเหนือ
ขยายตวัไปตามแนวถนนธรรมบูชา  ซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟฝ่ังตะวนัออก และคู่ขนานไปกบั
ถนนเอกาทศรฐ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1086 (ไปอาํเภอวดัโบสถ)์ ทางดา้นใตข้ยายตวัไป
ตามแนวถนน และพ้ืนท่ีระหว่างถนนบรมไตรโลกนารถ และทางหลวงแผ่นดินจงัหวดัหมายเลข 
1064 (ไปสถานีรถไฟบึงพระ)  
 2) ยา่นการศึกษา  แนวโนม้การขยายตวัของสถาบนัการศึกษามีทิศทางออกไปทางตะวนัตก 
และทางใตข้องเมือง ทั้งน้ีเน่ืองจากความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีสาํหรับสถานศึกษามีมาก จึงตอ้งหาพื้นท่ีท่ี
เหมาะสม ประกอบกบัการมีพื้นท่ีสาธารณประโยชน์บริเวณทุ่งทะเลแกว้ และหนองออ้ ปากคลองจิก 
ซ่ึงหน่วยงานสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังจะเห็นได้ว่าจากการสร้างมหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 3)  ย่านการคา้พาณิชกรรม บริเวณท่ีเป็นย่านการคา้พาณิชยกรรมของเมืองพิษณุโลกได้
ขยายตวัทั้ งสองฝ่ังแม่นํ้ าน่าน โดยทางฝ่ังตะวนัตกมีการขยายตวัมากในพ้ืนท่ีสองขา้งทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 117 (ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค)์ ส่วนท่ีเช่ือต่อกบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 
บริเวณยา่นการคา้พาณิชยกรรมส่วนแรกนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นท่ี โครงการจดัทาํแผนการ
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อนุรักษ ์และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเมืองเก่าพิษณุโลก เพราะอยูภ่ายในเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าพิษณุโลก 
ทางดา้นฝ่ังตะวนัออกอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งทางใตเ้มืองพิษณุโลกก็ยงัมีการขยายตวัต่อเน่ืองออกไป
ตามถนนบรมไตรโลกนารถ ส่วนทางเหนือนั้นมีอตัราการขยายตวัไปตามถนนเอกาทศรฐจนถึงบา้น
เตง็หนาม ตาํบลหวัรอ 
 4) ย่านท่ีพกัอาศยั การขยายตวัของบริเวณท่ีพกัอาศยั ตามผงัเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ตาม
ประกาศทา้ยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 34 (พ.ศ. 2530) กาํหนดให้แบ่งบริเวณย่านท่ีพกัอาศยัออกเป็น 3 
ประเภท คือ 1) บริเวณย่านท่ีพกัอาศยัหนาแน่นมากซ่ึงเป็นท่ีอยู่ร่วมกบับริเวณ ย่านการคา้พาณิชย ์
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณพื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้ าน่าน โดยอยูใ่น กรอบถนนพระองคข์าวทาง
ตอนเหนือ ถนนศรีวิสุธารามทางตะวนัออก ถนนพิษณุโลก-วงัทอง และถนนราษฎร์อุทิศทางตอนใต ้
ส่วนทางตะวนัตกกาํหนดเขตพื้นท่ีจนถึงแม่นํ้ าน่าน 2) บริเวณย่านท่ีพกัอาศยัหนาแน่นปานกลาง
กาํหนดให้อยู่โดยรอบของบริเวณย่านท่ีพกัอาศยัหนาแน่นมาก ย่านการคา้พาณิชย ์โดยมีรัศมีห่าง
ออกไป 2 กิโลเมตร และ 3) บริเวณยา่นท่ีพกัอาศยัหนาแน่นนอ้ย ท่ีอยูโ่ดยรอบพื้นท่ีท่ีเป็นบริเวณยา่น
ท่ีพกัอาศยัหนาแน่นปานกลาง ภายในขอบเขตพ้ืนท่ีผงัเมืองรวม 
 5)  ย่านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมท่ีปรากฏอยู่ในเขตเมืองพิษณุโลกส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ 
ทั้งน้ีในเขตผงัเมือง รวมมีกิจการอุตสาหกรรมบริการร้อยละ 55.87 อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 
36.15 ส่วนท่ีเหลือเป็นอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ ทั้งน้ีตามผงัเมืองรวม พ.ศ. 2530 และร่างประกาศ
กฎกระทรวงท่ีเตรียมประกาศใชไ้ดป้ระกาศยกเลิกบริเวณอุตสาหกรรมเฉพาะกิจการ ส่วนท่ีอยูริ่มฝ่ัง
แม่นํ้าน่าน เพื่อรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มแลว้กาํหนดเขตพฒันาอุตสาหกรรมข้ึนใหม่เป็นบริเวณริมทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 12 อีกทั้งยงักาํหนดว่าในอนาคต พื้นท่ีเพื่อการอุตสาหกรรมควรมี 1,215 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.13 ของพื้นท่ีผงัเมืองรวม โดยกาํหนดให้เป็นคลงัสินคา้ แหล่งอุตสาหกรรมบริการ 
และอุตสาหกรรมขนาดยอ่มทม่ีไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 6) ย่านศาสนา ประชากรในเขตเมืองพิษณุโลกนับถือศาสนาพุทธถึงร้อยละ 99.51 ท่ีเหลือ
นบัถือศาสนาคริสตแ์ละอิสลาม ดงันั้นจึง จะเห็นวดักระจายอยูท่ ัว่ไปในเขตเมืองพิษณุโลก ประกอบ
กบัชุมชนเมืองพิษณุโลกเป็นชุมชนเมืองเก่าแก่แห่งหน่ึงของประเทศไทยและเคยเป็นศูนยก์ลาง
การเมืองการปกครองของรัฐไทยมาก่อนเหล่าน้ี จึงทาํให้มีวดัทั้ งท่ีเป็นวดัร้างและวดัท่ีมีพระจาํ
พรรษาอยู่จาํนวนมาก โดยวดัเหล่าน้ีกระจายอยู่ทัว่ไป เฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ สองฝ่ังแม่นํ้ าน่านการ
พฒันาของชุมชนเมืองพิษณุโลก มีผลกระทบอยา่งมากต่อยา่นศาสนา ดงักล่าว ทั้งท่ีเป็นวดัร้าง และ
วดัท่ีมีพระจาํพรรษา โดยเฉพาะกรณีการบุกรุกเขตวดัของทั้งเอกชน และหน่วยงานราชการ 
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 7) ย่านพื้นท่ีโล่งว่างเพื่อการนันทนาการ บริเวณท่ีเป็นท่ีโล่งว่างการนันทนาการของเมือง
พิษณุโลก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีอยู่ในเขตเมือง และส่วนท่ีอยู่ภายนอกเขตเมือง โดย
ภายนอกเขตเมืองนั้นมีแผนพฒันาพื้นท่ีบึงราชนกให้เป็นสวนสาธารณะโดยองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัพิษณุโลก สาํหรับภายในเขตเมืองนั้น เทศบาลนครพิษณุโลกไดท้าํการปรับสภาพพ้ืนท่ีสอง
ฝ่ังแม่นํ้ าน่านให้เป็นสวนย่อมเพื่อการนันทนาการ ซ่ึงดาํเนินการแลว้เสร็จไปแลว้เกินกว่าคร่ึงหน่ึง 
นอกจากน้ีตามแผนการใชท่ี้ดินของเทศบาลนครพิษณุโลก ไดก้าํหนดใหมี้แผนปรับปรุงขอบเขตการ
ใชท่ี้ดินของรัฐ สถานศึกษา สถาบนัศาสนา เพื่อกาํหนดท่ีดินประเภทท่ีโล่งว่างเพื่อการนนัทนาการ 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 8) ยา่นพื้นท่ีอนุรักษเ์พื่อส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ภายในเขตเมืองพิษณุโลกท่ีตั้งอยูท่ ั้งสองฝ่ัง
แม่นํ้ าน่านโดยมีขอบเขตดา้นทิศตะวนัตกและทิศใตเ้ป็นคูเมือง ส่วนทางดา้นเหนือยงัคงปรากฏซาก
กาํแพงเมืองให้เห็นอยู ่ขณะท่ีทางทิศตะวนัออกนั้นไม่ปรากฏร่องรอย เพราะมีการก่อสร้างถนนปิด
ทบัซากกาํแพงเมืองและประตูเมือง เมืองเก่าพิษณุโลกมีความสําคญั ทางประวติัศาสตร์ชาติไทย 
รวมถึงสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ไดแ้ก่ พระราชวงัจนัทน์ วดัวิหารทอง ทางฝ่ังตะวนัตก วดัพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วดัราชบูรณะ วดันางพญา วดัโพธิญาณทางฝ่ังตะวนัออก ซ่ึงเหล่าน้ี
สมควรไดรั้บการอนุรักษแ์ละบูรณะปรับปรุง 
             4. ความสําคญัเชิงแหล่งท่องเทีย่ว 
                พิษณุโลกเป็นจงัหวดัใหญ่จงัหวดัหน่ึง  เป็นจงัหวดัท่ีมีความสําคญัในประวติัศาสตร์ใน
ฐานะราชธานี  เมืองพระมหาอุปราชหรือเมืองลูกหลวง  และเมืองเอกมาตั้งแต่โบราณกาลทาํให้
พิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองการปกครอง การทหาร การพาณิชย ์การคมนาคม การส่ือสาร 
การศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม พิษณุโลกจึงเป็นศูนยก์ลางความเจริญก้าวหน้า  ทั้ งทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมและทางศิลปวฒันธรรม  พิษณุโลกเป็นจงัหวดัท่ีมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวหลายแห่ง  ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
มนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ  สถานท่ีท่องเท่ียวของ
จงัหวดัพิษณุโลก สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ในจงัหวดัพิษณุโลกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 พิษณุโลกจึงเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวท่ีสําคญัในภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง
ตอนบน  เพราะนักท่องเท่ียวนอกจากจะท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัพิษณุโลกแลว้  ยงั
สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวในจงัหวดัใกลเ้คียงไดส้ะดวก เช่น สุโขทยั ตาก กาํแพงเพชร อุตรดิตถ ์
พิจิตร และเพชรบูรณ์  เป็นตน้ ชาวจงัหวดัพิษณุโลกควรจะใหค้วามสาํคญัและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
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ให้มีปัจจยัพื้นฐานท่ีดี  และเพียงพอท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนไดเ้ป็นอย่างดี และเกิดความ
ประทบัใจ  อยากท่ีจะกลบัมาเยอืนจงัหวดัพิษณุโลกอีกคร้ังและอีกคร้ัง โดยมิรู้สึกเบ่ือหน่ายลงไดเ้ลย 
               5. ความสําคญัเชิงศิลปวฒันธรรม 
     ถา้แบ่งตามเขตการปกครองจงัหวดัพิษณุโลกถือว่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแต่ถา้
พิจารณาในแง่ศิลปวัฒนธรรมแล้ว  พิษณุโลกน่าจะเป็นส่วนของขอบเขตภาคกลางตอนบน  
เน่ืองจากลกัษณะทางดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินคลา้ยคลึงกบักลุ่มชนลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยาตอนล่างมาก
ท่ีสุดทั้งในดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนภาษา ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า กลุ่มชนทั้งสองมีความ
ใกล้ชิดกัน และมีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า  
ลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุน  ทาํใหเ้กิดการปะทะสังสรรคซ่ึ์งกนัและกนัอยา่งต่อเน่ืองทั้ง
ในทางสนัติวิธี อนัไดแ้ก่ การติดต่อ การแลกเปล่ียนทางการคา้  วฒันธรรม และการสร้างสายสมัพนัธ์
ในระบบเครือญาติ  ตลอดจนการใชก้าํลงัทหารเขา้รุกราน 
 ลกัษณะทางภูมิประเทศในบริเวณจงัหวดัของภาคเหนือตอนล่าง อาจกล่าวไดว้่าลกัษณะภูมิ
ประเทศและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อรูปทางวฒันธรรมของท้องถ่ินท่ี
แตกต่างกนัในภูมิภาคน้ี  ซ่ึงไม่น้อยไปกว่าความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ และกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมี
ความแตกต่างเป็นประเด็นปลีกย่อยของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มชนท่ีตั้งหลกั
แหล่งอยู่บนพื้นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ากบัพื้นท่ีสูง  จะเห็นไดว้่าภาคเหนือตอนล่างประกอบไปดว้ย พื้นท่ี
ราบลุ่มแม่นํ้ าสลบัท่ีราบลูกฟูก ท่ีราบระหว่างหุบเขาและภูเขาสูง  เป็นตน้ ลกัษณะภูมิประเทศส่งผล
โดยภาพรวมให้บริเวณดงักล่าวมีลกัษณะท่ีแตกต่างเฉพาะถ่ิน  โดยเฉพาะการกระจายตวัของชุมชน 
เช่น พื้นท่ีราบลุ่มแม่นํ้าลกัษณะการกระจายตวัของประชากรจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัเป็นแนวยาวขนานไป
กบัลาํนํ้ า (riverline settlement) วิถีชีวิตคนในลุ่มแม่นํ้ า จึงมีความสัมพนัธ์กบัแม่นํ้ าอย่างแนบแน่น
และนํ้ าก็ยงัเป็นบ่อเกิดและหลอมรวมประเพณีและพิธีกรรม เป็นตน้ และจะเห็นไดว้่ากลุ่มคนในลุ่ม
แม่นํ้ าในเขตภาคเหนือตอนล่างจะมีประเพณีหลายอย่างท่ีเก่ียวกบันํ้ าและแม่นํ้ า เช่น ประเพณีลอย
กระทง การละเล่น เพลงเรือและแข่งเรือ เป็นตน้ ในขณะท่ีกลุ่มประชากรท่ีกระจายตวัอยู่บนท่ีสูง  
ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนจะเป็นกลุ่ม ๆ โดยยืดแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติเป็นหลกั ประชากร
กลุ่มน้ีมีลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมแตกต่างจากกลุ่มวฒันธรรมลุ่มนํ้ า  ซ่ึงจะพบเห็นประชากร
กลุ่มดงักล่าวไดใ้นส่วนของพื้นท่ีสูงบางพ้ืนท่ีของจงัหวดัพิษณุโลก 
 มีลักษณะทางสังคมและวฒันธรรมแตกต่างจากกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มนํ้ า ซ่ึงจะพบเห็น
ประชากรกลุ่มดังกล่าวไดใ้นส่วนของพื้นท่ีสูง  บางพื้นท่ีของจงัหวดัพิษณุโลกท่ีเป็นรอยต่อของ
พรมแดนระหว่างประเทศหรือจงัหวดัท่ีตั้งอยู่บนตะเข็บรอยต่อทางวฒันธรรม  ซ่ึงประชากรกลุ่ม
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ดงักล่าวจะมีความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกบักลุ่มวฒันธรรมอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มวฒันธรรม
ลุ่มนํ้า 
 ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีนั้ น มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวดัในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างและจังหวดัในเขตภาคกลางโดยทั่วไป ซ่ึงประเพณีท่ีพบเห็นโดยทั่วไปในเขตจังหวดั
พิษณุโลกไม่แตกต่างมากนกักบัประเพณีในเขตภาคกลาง อาทิ ประเพณีวนัสงกรานต ์ประเพณีตรุษ 
และวนัสารทไทย  ประเพณีเทศน์มหาชาติ ประเพณีลอยกระทง และประเพณีแข่งเรือ เป็นตน้ 
 แต่อยา่งไรก็ตามจงัหวดัพิษณุโลก  ก็ยงัมีประเพณีท่ีแตกต่างจากประเพณีอ่ืนโดยทัว่ไป และ
ถือว่าเป็นประเพณีท่ีดีงามของจงัหวดั และถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาโดยเฉพาะประเพณีสมโภชพระ
พุทธชินราชของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประเพณีย ํ้ากลองบอกเวลา ประเพณีปักธงชยั
ของชาวอาํเภอนครไทย  ตลอดจนประเพณีของไทยโซ่ง เช่น ประเพณีเสนเรือ ประเพณีกินดอง และ
ประเพณีเล่นดอน เป็นตน้ 
 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ด้านวฒันธรรมของจังหวดั
พิษณุโลก   

คณะผูว้ิจยัจึงไดน้าํเอาผลของการวิเคราะห์วิสัยทศัน์และนโยบายของการพฒันาจงัหวดั
พิษณุโลกเป็นเมืองศิลปะและวฒันธรรม วิสัยทศัน์และนโยบายของจงัหวดัพิษณุโลกทางดา้นภารกิจ
การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิในจังหวดัพิษณุโลก ทั้ งนํา
ผู ้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดพิษณุโลกเข้าไปประชุมกับภาคีท่ี เก่ียวข้องกับศิลปกรรมร่วมสมัย 
ประกอบดว้ย รองศาสตราจารย ์ดร. จิราภรณ์  สถาปนะวรรธนะ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํนวยพร   
สุนทรสมัย  รองศาสตราจารย  ์ดร.จิรวฒัน์  พิระสันต์ นางสาวจันทร์ศรี  ภักดีวงศ์ เทศบาลนคร
พิษณุโลก นางสุมณฑา  ดีบา้นคลอง  สาํนกังานวฒันธรรม อ.เมืองพิษณุโลก นางบุญราศี  ตั้งศรีวงศ ์
ผูอ้าํนวยการสํานักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก นายมนิตย ์ สีฆสัมบนัน์  เจา้ของกิจการแพ
อาหารภูฟ้าไทย  นายสุนทร  วชิราศรีศิริกุล ห้างหุ้นส่วนจาํกัดปีนังคา้วสัดุก่อสร้าง นายศุภกุล   
รัตนาคม รองประธานหอการคา้จงัหวดัพิษณุโลก นายพีรพล   อศัวศิริโรจน์  นายกสมาคมธุรกิจการ
ท่องเท่ียวจังหวดัพิษณุโลก นายยงยศ  เมฆอรุณ  รองผูว้่าราชการจังหวดัพิษณุโลก นางเปรม
ฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  นายอมร  กิตติกวางทอง วฒันธรรมจงัหวดัพิษณุโลก 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.นิวฒัน์  พฒันะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม นางสุวิมล  
เกตุศรีบุรินท ์นกัวิชาการวฒันธรรม ชาํนาญการพิเศษ นายจรูญ   ทองสนิท  ประธานสภาวฒันธรรม
อาํเภอเมืองพิษณุโลก กับภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกับศิลปกรรมร่วมสมัย  โดยวิธีเสวนากลุ่มเพื่อยืนยนั
วิสยัทศัน์และนโยบายดา้นการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปะและวฒันธรรมในประเทศไทย
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โดยเน้นการมีส่วนร่วม ทั้ งน้ีผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบแสดงสามารถอภิปรายผลการ
ศึกษาวิจยัไดด้งัต่อไปน้ีในรูปของตารางต่อไปน้ี  

 
                      

ภาพ   14   แสดงการแนวทางพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจังหวดัพษิณุโลก 

วสิัยทศัน์และนโยบายของ
จงัหวดัพิษณุโลก 

วสิัยทศัน์ของภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัศิลปวฒันธรรม 

ขอ้มูลของจงัหวดั 
1.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2. ดา้นแหล่งท่องเท่ียว 
3. ดา้นประวติัศาสตร์ 
4. ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
5. ดา้นศิลปะและ
ั

คณะกรรมการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรม
ของจงัหวดัพิษณุโลก 

การพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรม
ของจงัหวดัพิษณุโลกร่วมกบัภาคีท่ี

กลยทุธ์ของจงัหวดั 
พิษณุโลกดา้นการ

พฒันายทุธศาสตร์เชิง
วฒันธรรม 

การมีส่วนร่วมระหวา่ง 
จงัหวดัพิษณุโลกกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งใน
การพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรม 

 
กลยทุธ์ของภาคีท่ี

เก่ียวขอ้ง 

งานและโครงการ 

คณะกรรมการ
ของจงัหวดั 

คณะกรรมการประเมินผล 
คณะกรรมการและ
ภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการกาํหนดนโยบาย
ยทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรม

นโยบายเชิงบริหาร 
แผนปฏิบตัิการ 

การปฏิบตัิการ
การประเมินผล
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อภิปรายผล 

 จากภาพ     แสดงแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมจงัหวดัพิษณุโลก  สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.  คณะกรรมการกําหนดนโยบายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นขั้นตอน
ของการกาํหนดนโยบายเชิงบริหาร มีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูบ้ริหารสูงสุด  ดาํเนินการบริหาร
จงัหวดัพิษณุโลกภายใตน้โยบายท่ีสภาจงัหวดักาํหนด มีหนา้ท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดนโยบาย
ยทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรม คณะกรรมการฯประกอบดว้ย  
  1.1 คณะกรรมการบริหารทางดา้นศิลปกรรมร่วมสมยัจงัหวดัพิษณุโลก 

-  ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
-  รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
-  หวัหนา้ส่วนราชการ 
-  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 
-  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
-  นายกเทศมนตรีตาํบล 
-  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

  1.2  ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นศิลปกรรมร่วมสมยั 
-  ผูส้ร้างสรรค ์
-  ผูน้าํภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 
- นกัวิชาการ 
- ผูน้าํทางศาสนา 
- ตวัแทนภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ทั้งน้ีการกาํหนดวิสัยทศัน์และนโยบายภารกิจของการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของ
จงัหวดัพิษณุโลก  ตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างจงัหวดัพิษณุโลกกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้น
วฒันธรรมท่ีตอ้งไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนร่วมมือ  ร่วมใจให้ความช่วยเหลือจากบุคลากรทุกฝ่าย  
ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํงานอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถท่ีช่วยกนันาํพา
กิจการให้เจริญรุ่งเรืองและเติบโตไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบไดเ้ฉพาะอย่างยิ่งนโยบายภารกิจหลกัของ
จงัหวดัพิษณุโลก 
 
       2. วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  และนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก  ผลจากการวิจยัพบว่า  
วิสยัทศัน์ของจงัหวดัพิษณุโลกมีดงัน้ี 
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      2.1  วิสัยทัศน์   พฒันาจังหวัดพษิณุโลก : เป็นเมืองที่งดงามด้วยศิลปวัฒนธรรม แหล่ง
ภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความสุข    
    จากวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่การพัฒนาเป็นเมืองศิลปะและ
วฒันธรรมในประเทศไทย  นับว่าเป็นภารกิจท่ีตอ้งทาํการพฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กระดับอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะเป็นปัจจยัสาํคญัในการชกันาํให้เกิดความเจริญอยา่งย ัง่ยืน  จากแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ไดว้างพื้นฐานให้เกิดการปฏิรูปท่ีสาํคญัหลายประการ  โดยเฉพาะการ
วางพื้นฐานการปฏิรูปทางการเมืองและการปฏิรูปทางสังคมไทยให้ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ ทั้ งในเร่ืองการพัฒนาท้องถ่ินและการกระจายอํานาจ  การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
(สํานักนายกรัฐมนตรี, 2552หน้า 2)  วิสัยทศัน์ของจงัหวดัพิษณุโลกและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางด้าน
วฒันธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการ  ส่งเสริมและพฒันาดา้นวฒันธรรมนั้น ไดส้อดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์การพฒันาประเทศในอนาคต  20 ปี ของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ พ.ศ.2550-2555  ในการพฒันาประเทศจะยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เป็น
ปรัชญานําทางให้การพฒันายึดทางสายกลาง  ตั้ งอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความ
พอประมาณอยา่งมีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัและรู้เท่าทนัโลก  ดงันั้นคนไทยส่วนใหญ่ตอ้งไดรั้บการศึกษา
และรู้จกัการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  เป็นคนดี  มีคุณธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต  อยูใ่นสังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ สร้างภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัการสืบสานวฒันธรรมประเพณีที่ดีงาม  
ดาํรงไวซ่ึ้งคุณธรรมและคุณค่าทางสังคมไทยท่ีมีความสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั  อนัจะเป็น
รากฐานของการพฒันาประเทศอยา่งสมดุลมี   คุณธรรมและยัง่ยนื (สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2552หนา้ 
4) 
 ดงันั้นเพื่อกา้วสู่วิสัยทศัน์ของการพฒันายทุธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก  
จึงจาํเป็นตอ้งให้ความสําคญักบัการวางบทบาทของภารกิจดา้นศิลปะและวฒันธรรมของจงัหวดั
พิษณุโลกให้สอดคลอ้งกับศกัยภาพและบทบาทของวิถีชีวิตภาคีท่ีเก่ียวขอ้งท้องถ่ิน  โดยภาคีท่ี
เก่ียวขอ้งทางดา้นศิลปกรรมร่วมสมยัตอ้งมีส่วนร่วมในการวางรากฐานการพฒันาเป็นสังคมและภาคี
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเขม้แข็งมีระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ  ขณะเดียวกันมีการใช้ศกัยภาพด้าน
เอกลกัษณ์ของศิลปะและวฒันธรรมไทยท่ีมีอยู่เป็นฐานในการผลิตและบริการเพื่อเตรียมพฒันา
ประเทศสู่ความเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นต่าง ๆ  ท่ีเป็นประตูทางเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงกลุ่มประเทศต่าง ๆ โดยอาศยัศกัยภาพท่ีไดเ้ปรียบของพื้นท่ีและโครงข่ายบริการพื้นฐานท่ี
พฒันามากข้ึนแลว้  เป็นสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศให้กา้วตามโลก
อยา่งรู้เท่าทนั 
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                  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ขยายระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ภูมิศาสตร์และการจราจร   ขยาย 

ระบบการจดัการขยะและนํ้าเสียใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เร่งการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินสาธารณะใหเ้ป็นพื้นท่ีสีเขียว มีภูมิทศัน์สวยงาม พร้อมทั้งเร่งการพฒันาการ
จดัการขยะและการรักษาความสะอาดของตลาด จดัระเบียบผูป้ระกอบการใหค้รอบคลุมทุกแห่ง 
รณรงคใ์หต้ระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเร่งรัดหามาตรการแกไ้ขปัญหา
อนัเน่ืองมาจากทางรถไฟท่ีส่งผลกระทบถึงระบบการจราจร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับการให้บริการสาธารณะหลกัประกนัสุขภาพและการบริการ  
เร่งยกระดบัการให้บริการสาธารณะดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบหลกัประกนัสุภาพ 
โดนเน้นการบริการเชิงรุก การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจให้
สมบูรณ์แขง็แรง  ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือทุกช่องทางเพ่ือให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วม
ในการยกระดบัการใหบ้ริการเสริมสร้างความเขม้แขง็ ของการบูรณาการความร่วมมือ จากหน่วยงาน
ดา้นสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อเสริมศกัยภาพการบริกาใหค้รอบคลุมทัว่ถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายแหล่งการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษานวตักรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญา เร่งขยายเหล่าการเยนรู้ให้เป็นศูนยก์ลางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพาการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน และปลูกจิตสํานึกด้ายคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้ งพฒันาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อนําไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด รวมทั้งการยกระดบัฝีมือแรงงานสู่การมีรายไดท่ี้เพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี สร้างจิตสํานึกตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เร่งสืบสาน ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาบนัศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ตามเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทยและทอ้งถ่ิน เร่งปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสํานึกตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาระบบและ
บุคลากรเพื่อบริหารจดัการสถานท่ีสาํคญัประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมไทย โดยเร่งรัดการศึกษา
และวิจัยประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  พร้อมทั้ งเร่งรัดการพัฒนาการนําเสนิ คุณ ค่าทาง
ประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมไทยให้มีคุณค่าเพียงพอต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว รวมทั้งเร่ง
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ขยายการพัฒนาทุนทางสังคมการสร้างอาชีพและสวัสดิการให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง เร่งขยายการพฒันาทุนทางสังคม การเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
ชุมชนอยา่งมีประสาทธิภาพ ขยายสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพฒันาความรู้ จริยธรรม สร้าง
จิตสํานึกสาธารณะและลดความขัดแยง้ภายใต้การมีส่วนร่วมในชุมชน สร้างสภาพแวดล้อมท่ี
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เหมาะสม ครอบครัวอบอุ่น รวมทั้งการจดัสวสัดิการและพฒันาอาชีพในชุมชนให้พึ่งพาตนเองได ้มี
ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดาํรงคุณค่าท่ีของของวฒันธรรมไทย 
โดยการพฒันาองคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริกหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนา
บุคลากรและระบบเพือ่การบริหารที่ดี  เร่งรัดพฒันาระบบการริหารจดัการท่ีมีคุณภาพตามหลกัธรรม
มาภิบาล มีการดาํเนินงานภายใตโ้ยบายท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการมีส่วนร่วม ความโปร่งใสและรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ การกระจายอาํนาจการตดัสินใจใหเ้กิดความสะดวกคล่องตวั มีการใชจ่้ายงบประมาณท่ี
มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่าในภารกิจ ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน พฒันาระบบการให้บริการท่ีถูกตอ้ง
และมีมาตรฐานสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

     ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะจงัหวดัพษิณุโลกเป็นจงัหวดัท่ีมีความสาํคญัมากเป็นเมืองหลกั
และเป็นศูนยก์ลางของความเจริญในหลายๆ ดา้น   โดยเฉพาะดา้นการศึกษา   ทั้งน้ีเพราะพิษณุโลกมี
สถานศึกษาซ่ึงมีเป็นจาํนวนมากและมีความหลากหลายในการเลือกศึกษาเล่าเรียน   อาทิเช่น  
มหาวิทยาลยันเรศวร   สถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม   เทคโนโลยรีาชมงคล (วิทยาเขตพิษณุโลก) 
วิทยาลยัอาชีวศึกษา   วิทยาลยัเทคนิคพษิณุโลก  เป็นตน้  นอกจากน้ี จงัหวดัยงัเป็นศูนยก์ลางบริการ
ดา้นการส่งสินคา้และผูโ้ดยสารท่ีสามารถเช่ือต่อการเดินทางไปยงัภูมิภาคต่างในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีจุดตดัท่ีส่ีแยกอินโดจีน มีสถานพยาบาลและโรงพยาบาลจาํนวนมากและได้
มาตรฐาน เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีประวติัความเป็นมายาวนาน  

 
 นโยบายด้านศิลปกรรมร่วมสมัย 
  1.  ด้านการศึกษาการศึกษาให้มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
        1.1  ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูด้อ้ยโอกาสให้ไดรั้บการศึกษาทางดา้น
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอก
ระบบ เพื่อสร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

             1.2  การพฒันาระบบการประเมินคุณภาพและระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทางดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

1.3  เพิ่มศกัยภาพและพฒันาบุคลากรทางด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน   
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                           1.4  ควรให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ของจงัหวดัพิษณุโลกในรูปแบบของพิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ท่ีมีชีวิต และเป็นแหล่งเผยแพร่
รากฐานท่ีเป็นศิลปวฒันธรรม 
   1.5  สถาบนัการศึกษาและจงัหวดัพิษณุโลกควรมีการร่วมมือกนัในการพฒันาองค์
ความรู้ทางดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   
        1.7  จังหวดัพิษณุโลกควรเป็นแหล่งกระบวนการวิจัยทางด้านศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  รวมทั้งสถาบนัการศึกษาควรเป็นแหล่งองคค์วามรู้ เพื่อปฏิสัมพนัธ์
การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
                   2. ด้านพฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

2.1  พฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์ใหส้วยงามดว้ยศิลปกรรมร่วมสมยั 
2.2  พฒันาเสริมสร้างเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินดว้ยศิลปกรรมร่วมสมยั 
2.3  เร่งพัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดกและสินทรัพยท์างศิลปวฒันธรรมในจังหวดั

พิษณุโลก 
      2.4  ส่งเสริมกระบวนการสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ให้ชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน 

  2.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเก่ียวกับศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.6  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ทางผลงานเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.  ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการบริการวชิาการ   
  3.1  จงัหวดัพิษณุโลกควรเปิดให้ชุมชนเขา้มาเรียนรู้ องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของจงัหวดัพิษณุโลกในรูปแบบของนิทรรศการ 
สาธิต  และสมัมนาวิชาการ 
  3.2  จงัหวดัพิษณุโลกควรเปิดให้ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเก่ียวกับศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในจังหวัด  เช่น   นิทรรศการเก่ียวกับ
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การแสดงดนตรี  การแสดงนาฏศิลป์ และตลาดนดัวฒันธรรม
ยอ้นยคุ เป็นตน้ 
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                    4.  ด้านรักษาและสืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณ ีและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 4.1  จงัหวดัพิษณุโลกควรยกยอ่งครูแผน่ดิน  ศิลปิน  และปราชญพ์ื้นบา้น  เพื่อให้เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นศิลปวฒันธรรม  และพฒันาครูแผ่นดิน  ศิลปิน  และปราชญ์พื้นบา้นพื้นบา้นให้
พฒันาสืบไป 
 4.2  จงัหวดัพิษณุโลกควรนาํศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มาเผยแพร่ในรูป
ของนิทรรศการท่ีหอศิลป์  และเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน 

          4.3  จงัหวดัพิษณุโลกควรส่งเสริมงานดา้นศาสนา และวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
           4.4  จงัหวดัพิษณุโลกควรส่งเสริมและพฒันางานดา้นศิลปะและวฒันธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 5. ด้านการบริหารราชการท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจัดการทีด่ี   
      5.1  พฒันาการบริหารโดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง        

          5.2   ผลิตส่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารศิลปวฒันธรรมแก่ประชาชนใหมี้
ความหลากหลายและครอบคลุมงานของจงัหวดั 
          5.3 ใหค้วามรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          5.4 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
                  จากการวิจยัพบว่าจงัหวดัพิษณุโลกตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกบัภาคีท่ี
เก่ียวขอ้งในการพฒันาฐานะขอ้มูลเพื่อเป็นการสร้างองคค์วามรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมเพื่อเป็น
ฐานขอ้มูลสาํคญับนรากฐานของบริบทของสงัคมท่ีมีความหลากหลายมิติ  เพื่อการดาํเนินงาน ศิลปะ
และวฒันธรรมในลกัษณะอ่ืน ๆ  ทั้งน้ีการจดัทาํฐานขอ้มูลระดบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งและทอ้งถ่ิน  นบัเป็น
ตวับ่งช้ีศกัยภาพบุคคล  องคก์รภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง  และประชาสงัคม  อยา่งมีระบบภายใตก้ระบวนการท่ี
มีส่วนร่วมจากภาคีท่ีเก่ียวขอ้งและจงัหวดัพิษณุโลก  เพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายขอ้มูลใหเ้ป็นเป็นระบบท่ี
เขา้ถึงไดง่้ายและใชป้ระโยชน์ไดส้ะดวก  ทั้งน้ีทาํให้ทุกฝ่ายมีขอ้มูลให้เป็นระบบท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและ
ใชป้ระโยชน์ไดส้ะดวก ทั้งน้ี ทาํให้ทุกฝ่ายมีขอ้มูลท่ีทนัสมยัถูกตอ้ง แม่นยาํ เป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนในระดบัต่าง ๆ ใหมี้ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัมากข้ึน 
 3.2 แผนปฏิบัติการ   
 เป็นคณะกรรมการในการนําวิสัยทัศน์และนโยบายระดับนโยบายเชิงบริหารการ
พัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก  ซ่ึง
ประกอบดว้ยคณะกรรมการดงัน้ี 
  3.2.1 คณะกรรมการบริหารทางดา้นศิลปวฒันธรรมจงัหวดัพิษณุโลก 
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  3.2.2 ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นศิลปวฒันธรรม 
 ผลจากการวิจยัพบว่าวิสัยทศัน์  ยุทธศาสตร์และนโยบายของการพฒันายุทธศาสตร์
ทางวฒันธรรมของจังหวดัพิษณุโลก ต้องประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่ 1.  ขยายระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ภูมิศาสตร์และการจราจร 2. ยกระดบัการให้บริการสาธารณะหลกัประกนัสุขภาพและ
การบริการ 3.ขยายแหล่งการเรียนรู้ยกระดบัคุณภาพการศึกษานวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญา  
4. ส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และประเพณี สร้างจิตสาํนึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ขยายการพฒันาทุนทางสังคมการสร้างอาชีพและสวสัดิการให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ และ6.พฒันา
ระบบการบริกหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล การพฒันาบุคลากรและระบบเพื่อการบริหารท่ีดี   
 จากการวิจยัการพฒันารูปแบบภารกิจของจงัหวดัพิษณุโลกในการพฒันายุทธศาสตร์
เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก สามารถกาํหนดเป็นกลยุทธ์ มาตรการและงานและโครงการ 
โดยวิเคราะห์สงัเคราะห์จากจงัหวดัพิษณุโลกและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นศิลงฬันธรรมไดด้งัน้ี 
 

 กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วม 
 จากการวิจยัพบว่า กลยทุธ์ทางดา้นการมีส่วนร่วมระหว่างจงัหวดัพิษณุโลกกบัเครือข่าย
วฒันธรรมของภารกิจของการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมในการพฒันางานดา้นวฒันธรรมให้
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นประกอบดว้ย 
    1.  ร่วมกบัภาคีเครือข่ายวฒันธรรม เพื่อจดัการเรียนการสอนดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีเป็น
ระบบบนพื้นฐานของการสร้างและใชเ้ครือข่ายทางสงัคม 
     1.1  การศึกษาในระบบ และนอกระบบสนบัสนุนให้มีการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ิน เพื่อ
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ในอนาคต เด็ก เยาวชน และประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในกนัดูแล พิทกัษ ์
และปกป้องวฒันธรรมของตนเอง  
   1.2  การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวดัพิษณุโลกสนับสนุนการจัดทําศูนย์ข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกับวฒันธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ ท่ีมีขอ้มูลเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของจงัหวดั
พิษณุโลกและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรม ให้เป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ และทศันศึกษาทางวิชาการ 
 2.  ร่วมกับภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในการจัดโครงการ ประชุม สัมมนา และแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม เพื่อจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัและเป็นประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรม 
    ดงันั้น การมีส่วนร่วมทางดา้นศิลปวฒันธรรมระหว่างจงัหวดัพิษณุโลกกบัภาคีเครือข่าย 
ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรม จึงเร่ิมจากการจดัตั้งคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ในขั้นการริเร่ิม ในขั้น
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วางแผน นั้นดาํเนินการและในขั้นประเมินผล ซ่ึงตอ้งเร่ิมจากทุกภารกิจหลกัและทุกระดบัของจงัหวดั
พิษณุโลก 
            งานและโครงการ 
 จากการวิจยัพบว่า   การมีส่วนร่วมของจงัหวดัพิษณุโลก และภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา
ยุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจังหวดัพิษณุโลก   ผูว้ิจยัได้นําโครงการท่ีดาํเนินงานจากจงัหวดั
พิษณุโลกและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรม  มาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผูท้รงคุณวุฒิทั้งใน
จงัหวดัพิษณุโลกและนอกจงัหวดัพิษณุโลกพบว่า   โครงการท่ีจะพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม
จงัหวดัพิษณุโลก ประกอบดว้ย 65 โครงการ ดงัน้ี 
 1. โครงการเก่ียวกบัการปรับปรุงภูมิทศัน์และส่งเสริมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่  
              1)  โครงการฟ้ืนฟอูนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางวฒันธรรมคลองกระเปา 
         2)  โครงการก่อสร้างสถาปัตยกรรมทางศิลปวฒันธรรมภายในบริเวณสวยเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

3) โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทศันว์ฒันธรรมหนา้       พระราชวงัจนัทน ์
4) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์วฒันธรรม ถนน   สนามบิน 
5) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์วฒันธรรมแนวเสน้ทางการจราจร 
6) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์วฒันธรรมคูเมืองพิษณุโลก 
7) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ทางงวฒันธรรมของตลาดสดในเขตเมือง 
8)  โครงการก่อสร้างเข่ือนสีเขียวริมตล่ิงเพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียวและ 

รักษาเอกลกัษณ์วิถีชีวิตชุมชนชาวแพริมแม่นํ้าน่าน 
9)  โครงการปรับปรุงและพฒันาพิพิธภณัฑป์ระกอบพระบรมราชานุสาวรีย ์

 2. โครงการเก่ียวกบัส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีในชุมชนและสงัคม 
1) โครงการ ฝึกอบรมการมีวินยัจราจร สร้างวฒันธรรมการสญัจรท่ีดี 

  2) โครงการครอบครัวอบอุ่นปลอดภยัดว้ยอนามยัแม่และเดก็ 
3)  โครงการครอบครัวสามวยัสายใยแห่งรัก 
4)  โครงการส่งเสริมปัญญาพฒันาอารมณ์ 
5)  โครงการพฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์ในชุมชน 
6)   โครงการเวบ็ไซตว์ยัรุ่นดอทคอม 

              3.  โครงการเก่ียวกบัการรักษาและสืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
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1). โครงการศึกษาและพฒันาความรู้ ถูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จากปราชญท์อ้งถ่ิน 
2)  โครงการอบรมสมัมนาศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินสู่สากล 
3)  โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ตลาดการคา้ 

ระดบัประเทศและสู่สากล 
4) โครงการสนบัสนุนกิจกรรมวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน 

                             5)  โครงการพฒันาการแพทยแ์ผนไทยสู่ชุมชน 
  6)  โครงการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมจงัหวดั 

7)  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
8)  โครงการส่งเสริมงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 
9)  โครงการวนัข้ึนปีใหม่ 
10) โครงการวนัอนุรักษม์รดกและภูมิปัญญาไทย 
11) โครงการฟ้ืนฟกูารแต่งงานตามแบบวฒันธรรมไทย 
12) โครงการประเพณีสงกรานต ์
13) โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟดูนตรีไทย นาฏศิลป์และศิลปวฒันธรรมไทย 
14) โครงการถนนสายวฒันธรรม 
15) โครงการ แสงธรรมส่องทาง 
16)  โครงการฟ้ืนฟดูนตรีพื้นบา้นมงัคละ 
17)  โครงการเยาวชนรักษว์ฒันธรรม 
18) โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานสภาวฒันธรรม 
19)  โครงการชุมชนตน้แบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
20)  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการดา้นวฒันธรรม 

21)   โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นวฒันธรรมแก่ภาคประชาชน 

22)  โครงการจดัตั้งและสนบัสนุนศูนยศิ์ลปวฒันธรรม ประจาํจงัหวดัพิษณุโลก 
23) โครงการส่งเสริมการพฒันาสงัคมแห่งภูมิปัญญาไทย 
24)  โครงการกิจกรรมวนัครอบครัว 
25)  โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
26)   โครงการศึกษาดูงานและแลก เปล่ียนองคค์วามรู้ทางดา้นวฒันธรรม 

             4. โครงการเกีย่วกบัส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดศึกษาให้มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
1) จดัระบบองคค์วามรู้และการศึกษา วจิยัร่วมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งฯ 
2)  ศึกษาดูงานและแลก เปล่ียนองคค์วามรู้ทางดา้นวฒันธรรม 
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3) ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผูมี้ความตอ้งการพิเศษและผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา 
4) สนบัสนุนกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเมือง 
5)  โครงการพฒันาประสิทธิภาพและการบริหารจดัการท่ีดีของบุคลากรทางดา้น 

วฒันธรรม 
            5. โครงการเกีย่วกบัการส่งเสริมความความเข้มแข็ง ความสามัคคใีนชุมชนและสังคม 

1) โครงการแข่งขนักีฬารุ่นจ๋ิว 
2)  โครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนและประชาชน 
3) โครงการนนัทนาการเพื่อประชาชน 
4)  โครงการค่ายกีฬาเยาวชน 
5)  โครงการกีฬาชุมชนสมัพนัธ์ 
6)  โครงการค่ายฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นจงัหวดัพิษณุโลก 

         6. โครงการส่งเสริมการมีรายได ้ส่งเสริมอาชีพ และการท่องเท่ียว 
1)  ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก 
2)  พฒันาการบริหารจดัการกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน/ผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP 

3) โครงการเปิดฤดูกาลท่องเท่ียวเมืองสองแคว 
4) โครงการพฒันามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
5) โครงการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัพษิณุโลก 
 

6) ฝึกอบรมอาชีพหตัถกรรมและงานฝีมือ 
 7. โครงการเก่ียวกบัการใหบ้ริการ การป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
  1). รณรงคเ์มาไม่ขบั 

2) รณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา 
3) รณรงคว์ดัไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน 
4)  สนบัสนุนการจดัเวทีประชาคม 
5) One Stop Service - Font Office  (ศูนยบ์ริการสวนหนา้) 
 

 

 จากการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกสู่การพฒันาเป็นเมืองศิลปะและวฒันธรรมในประเทศ
ไทย อาจสรุปไดคื้อ  ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นศิลปกรรมร่วมสมยัเขม้แขง็  มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง ซ่ึง
กระบวนการเรียนรู้ของภาคีท่ีเก่ียวขอ้งประสบผลสําเร็จ  และภาคีท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ําความรู้  ประสบการณ์  
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ตลอดจนรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลงั  กระบวนการเรียนรู้ของภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง
จึงไดเ้ขา้ไปเช่ือมประสานกบัจงัหวดัพิษณุโลก 
 การประเมินผล 
 การประเมินผลนบัวา่เป็นส่วนสาํคญั การประเมินผลน้ีเป็นการสร้างกลไกการติดตามและ
การประเมินผลการดาํเนินงานตามงานและโครงการ เพื่อแก้ไขปรับปรุง ซ่ึงการประเมินผลในจงัหวดั
พิษณุโลกจะประกอบดว้ย หน่วยประเมินผล  ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมหรือหัวหน้าโครงการต่าง ๆ 
ร่วมกบัตวัแทนของภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นศิลปกรรมร่วมสมยั โดยมีหนา้ท่ีช้ีแนะการดาํเนินการใน
แต่ละงาน และแต่ละโครงการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ วิสัยทศัน์  และนโยบายเพื่อดาํเนินการ โดย
การพฒันาเกณฑช้ี์วดัการดาํเนินงานท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานและโครงการในแต่ละช่วงเวลาอยา่งชดัเจน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดาํเนินงานของจงัหวดัพิษณุโลกและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่เร่ิมสร้าง
เกณฑ์ช้ีวดั การติดตามตรวจสอบ เพื่อทบทวนงานและโครงการเป็นระยะ ๆ และประเมินผลการ
ดาํเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งปรับปรุงแกไ้ขหรือการกาํหนดงานและโครงการใหม่เป็นตน้ 
 ดงันั้น การพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกสู่การพฒันาเป็นเมืองศิลปะและวฒันธรรมในประเทศ
ไทย  ควรเขา้ไปเสริมการจดัการศึกษาของภาคีท่ีเก่ียวขอ้งให้ดาํรงศกัยภาพในการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง  อาจเป็นการส่งเสริมอยูบ่นฐานของจงัหวดัพิษณุโลก  หรือฐานของภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง  ข้ึนอยู่
กับศกัยภาพของจงัหวดัพิษณุโลกและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ว่ามีศกัยภาพในการทาํหรือไม่  ซ่ึงอาจมี
รูปแบบท่ีหลากหลาย แต่ท่ี  สําคญั คือการเน้นท่ีกระบวนการเรียนรู้มากกว่าความรู้ทั้ งน้ีอยู่บน
พื้นฐานของปัจจยัสําคญั  ไดแ้ก่จงัหวดัพิษณุโลกและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นองค์กรท่ีเขม้แข็งและมี
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 
ข้อแสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1.1  การจดันโยบายของจงัหวดัพิษณุโลก  ท่ีมีภารกิจดา้นคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต   ด้านพฒันาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเท่ียว  ด้านพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและการบริการวิชาการ  ดา้นรักษาและสืบสานศิลปะและวฒันธรรมประเพณี และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ ดา้นการบริหารราชการทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ี 
ควรใชทุ้กมิติท่ีหลากหลายเช่ือมโยงกนัในทุกดา้น  โดยมีเน้ือหาท่ีเป็นการบูรณาการนาํความรู้จาก
หลายสาขาเช่ือมโยงความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนั  ส่งเสริมความคิดริเร่ิมและการทาํงาน
อยา่งมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กนัอยา่งจริงจงั  โดยคาํนึงถึงทรัพยากรในทอ้งถ่ิน  ท่ีสามารถ
ดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยความสนัติสุข 
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 1.2  เน่ืองจากศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น  เพื่อให้
เกิดความเจริญ งอกงามทางจิตใจ  ความเจริญงอกงามทางสังคม  และความเจริญงอกงามทางวตัถุ ซ่ึงการ
ดาํเนินงานด้านศิลปะและวฒันธรรมจะทาํให้คนในสังคมมีความสุข  ครอบครัวอบอุ่น  ภาคีท่ี
เก่ียวขอ้งเขม้แขง็  สังคมสันติสุข  และส่ิงแวดลอ้มยัง่ยืน  ซ่ึงจะก่อให้เกิดอารยธรรมแห่งมนุษยช์าติ
ทั้งมวลร่วมกันดังนั้ นวฒันธรรมจึงเป็นพลงัของสังคมทางภูมิปัญญาเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ  จิตใจ  
การเมือง  สังคม  และส่ิงแวดลอ้มไปพร้อม ๆ กนั  ดงันั้นรัฐจึงควรกาํหนดนโยบายการพฒันาประเทศ
ดว้ยกลยทุธ์วฒันธรรมเชิงรุก  โดยใชว้ฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคี
ท่ีเก่ียวขอ้งและสังคม  ส่งเสริมคุณค่าของ  ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินอนัหลากหลาย  ส่งเสริม
การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน  กระจาย  รายไดแ้ละสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมศกัด์ิศรีภาคี
ท่ีเก่ียวข้องท้องถ่ิน  สิทธิและเสรีภาพแห่งความเป็นมนุษย์ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย 
 
 2. ข้อเสนอแนะหน่วยงานภาคปฏิบัติ 
      2.1  การศึกษาในจงัหวดัพิษณุโลกตอ้งใหจ้ริงจงักบัการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  
และตามอธัยาศยั  ใหส้ามารถทาํหนา้ท่ีในการอนุรักษ ์สืบสาน และสร้างสรรคศิ์ลปะและวฒันธรรม
ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ  เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้  อนุรักษ ์ 
สืบสาน และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  ทั้งน้ีให้มีทางเลือกท่ีหลากหลาย  โดยตอ้งจดัการศึกษา
ให้มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัพื้นฐานทางศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ซ่ึง
เป็นวิถีชีวิตของภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้กบัความรู้สมยัใหม่มากกวา่มุ่งเนน้เน้ือหาความรู้สาํเร็จรูปเป็นหลกั 
    2.2  การพฒันาโดยใชมิ้ติทางวฒันธรรมในการพฒันาควรคาํนึงถึงว่าภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นเจา้ของวฒันธรรม  ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ได ้ เพราะภาคีท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีมีพื้นฐาน   ความเอ้ืออาทร  การช่วยเหลือ  และความสามคัคีท่ีเป็นมรดกตกทอดกนัมา
นาน  การรวมตวัของภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการรวมตวัตามแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งทาํใหส้มาชิกในภาคีท่ี
เก่ียวขอ้งมีฐานะเท่าเทียมกนั ดงันั้นหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรเป็นผูส้นับสนุนมากกว่าเป็นผู ้
ควบคุมภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 3. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป   
     3.1  การพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณุโลก เป็นการศึกษาเฉพาะ
ภารกิจดา้นศิลผวฒันธรรมทอ้งถ่ินของจงัหวดัพิษณุโลก  โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างจงัหวดั
พิษณุโลกและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรม  ควรนาํรูปแบบไปปฏิบติัจริงเพื่อเป็นการพฒันา
เป็นเมืองศิลปะและวฒันธรรมในประเทศไทยในจงัหวดัอ่ืน ๆ ต่อไป 
   3.2  วิสยัทศัน์และนโยบายของแต่ละจงัหวดัพิษณุโลกมีความแตกต่างกนั  ดงันั้นการนาํ   
รูปแบบไปใช้ควรคาํนึงถึงความเหมาะสมกับภาพเชิงซ้อน  และความหลากหลายของมิติทาง    
วฒันธรรมในแต่ละพื้นท่ี 
   3.3 จังหวัดพิษณุโลกท่ีได้นําแนวคิดจากผลการวิจัยคร้ังน้ีไปใช้ในการจัดและ
ดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒัรธรรมทอ้งถ่ินในรูปของแผนงาน  งาน/โครงการ  หรือกิจกรรมต่าง 
ๆ  แลว้  ควรมีการวิจยัเพื่อติดตามผลและประเมินผลการจดัและดาํเนินงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 215

  บรรณานุกรม 
 

กรมศิลปากร.  (2515).  ประชุมจารึกภาคท่ี 1.  พระนคร : โรงพิมพคุ์รุสภา. 
กรมศิลปากร  พระราชพงศาวดาร 
กองอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  พิษณุโลก. (2537) รายงานประจาํปี 2537. พิษณุโลก : กองอนามยัและ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
ขนุทอง ลอเสรีวานิช.(2535) (แปล). อาํนาจใหม่. กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ ์
คุรุสภา.  (2540).  ประชุมพงศาวดาร เล่ม 4.  พระนคร : โอเดียนสโตร์. 
ชยัอนนัต ์ สมุทวาณิช. (2537). โลกานุวตัรกบัอนาคตของประเทศไทย กรุงเทพฯ : อกัษรการพิมพ.์   
ณพงศ ์นพเกตุ. 2546.วิถีชุมชน. สถาบนัวิจยัสงัคมและสุขภาพ. สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์และ 

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข. 
ดาํรงค ์ บุญยนื. 2548. ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจยัวฒันธรรม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 
นราภรณ์ หะวานนท.์ “ทฤษฎีฐานราก : ทางเลือกในการสร้างองคค์วามรู้,” ในพฒันาศึกษาศาสตร์: 

ศาสตร์แห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดการพฒันา. บรรณาธิการโดย นภาภรณ์  หะวานนท.์ 

หนา้ 97-108 กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2539. 

ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์. “เมืองนครไทย”, อนุสาร อ.ส.ท. ปีท่ี 19 ฉบบัวนัท่ี 9 เมษายน  2522 :14. 
ปราณี  แจ่มขนุเทียน. แนวทางอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมเมืองพิษณุโลก. พิมพเ์น่ืองในงานฉลอง 

สมณศกัด์ิ ในโอกาสท่ีพระรัตนมุนี  เจา้คณะจงัหวดัพิษณุโลก  ไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิ 
เป็นชั้น “ราช” ท่ี “พระราชรัตนมุนี” วนัท่ี 14-15 พฤษภาคม 2535, เชียงใหม่ : ทรัพยก์ารพิมพ,์ 2535 

ปิยนาถ   บุญนาค. “ความสมัพนัธ์ระหวา่งพิษณุโลก-อยธุยา”,  รายงานผลการสมัมนาประวติัเมือง 
พิษณุโลก คร้ังท่ี 1 ณ วิทยาลยัครูพิบูลสงครามพิษณุโลก วนัท่ี 25-27 มกราคม 2522. ( 2523 : 171) 

พวงทอง   สุดประเสริฐ. ประวติัศาสตร์เมืองพิษณุโลก. พิษณุโลก : วทิยาลยัครูพิบูลสงคราม 
พิษณุโลก, 2526 

พชัรินทร์  สิรสุนทร.  (2550).  ระเบียบวิธีวจิยัทางสงัคมศาสตร์.  ใน เอกสารประกอบการสอนระเบียบ 
 วิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์.  พิษณุโลก :  มหาวิทยาลยันเรศวร. 
พชัรินทร์  สิรสุนทร.  (2551).  รายงานการวจิยัการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภูมิปัญญาไทยกบัการ 
 พฒันาชนบท : กรณีศึกษาจงัหวดัพษิณุโลก.  พิษณุโลก : มหาวิทยาลยันเรศวร. 
พชัรินทร์  สิรสุนทร และคณะ. (2552). รูปแบบการจดัทาํชุมชนนาํร่องเพ่ือการเรียนรู้.  พิษณุโลก : มหาวิทยาลยั

นเรศวร. 



 216

พิทยา วอ่งกลุ  พิษณุโลกของเรา กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์รุงสยามการพิมพ,์ 2514. การศึกษา 7 :  
สาํนกังาน, 2518  

รัตนาปัญญาเถร  พระภิกษุ ชินกาลบาลีปกรณ์ 
ศาสตราจารย ์ร.ต.ท. แสง  มนวิทูร  แปลเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  
ศาสตราจารย ์แสง มนวิทูร วนัท่ี 20 เมษายน 2517 

ราชบณัฑิตยสถาน.  (2535).  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (พิมพค์ร้ังท่ี 3).   
 กรุงเทพ ฯ :  อกัษรเจริญทศัน์. 
วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์ และคณะ(2548:79 ). การวางแผนกลยทุธ์ : ศิลปะการกาํหนดแผนองคก์ารสู่ความ 
                 เป็นเลิศ.  กรุงเทพ : ม.ป.ท. 
วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน. (2540) พจนานุกรมศพัทเ์ศรษฐศาสตร์ กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศกัด์ิชยั  เกียรตินาคินทร์.  (2546).  ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณค่าศิลปกรรมกบัการสร้างทศันคติต่อ 
 ตนเองและความผกูพนักบัชุมชน.  ค.ด.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สมเดจ็กรมพระยา.ดาํรงราชานุภาพ (2514 : 18).ไทยรบพม่า. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุ่์งวฒันา. 
สนัติ  ตั้งรพีพร (2531). (แปล) อภิมหาแนวโนม้. กรุงเทพฯ : โกลบอล เบรน  
สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ.  (2539).  แผนวฒันธรรมแห่งชาติในช่วงแผนพฒันา 
 เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  8.  ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 
สุชน  ชามพนูท,2513 : 93). พิษณุโลก โอฆบุรี เมืองพระพทุธชินราช. พิมพเ์ป็นบรรณาคารเน่ืองใน 

งานพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนมุนี (จนฺทาโภ) เจา้คณะจงัหวดัพิษณุโลก ณ วดัพระศรีรัตนม
หาธาตุ จงัหวดัพิษณุโลก วนัท่ี 19 เมษายน 2513. พิษณุโลก : สาํนกัพิมพ ์ช.วิวฒัน์, 2513. 

สุพตัรา   สุภาพ.2529. จิตรกรรมไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
สุภางค ์  จนัทวานิช.  (2536).  วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ.  กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สุภาภรณ์   สงวนให,้ 2535: 88). สงัคม 071 ทอ้งถ่ินของเรา 1 จงัหวดพิษณุโลก. พิษณุโลก:  

โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก. 
สุภาภรณ์   สงวนให,้ เอกสารประกอบการสอนการเรียนสงัคมศึกษา  ในทอ้งถ่ินของเรา หมวดวิชา 

สงัคมศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี พิษณุโลก. 2536 
เสถียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน). การศึกษาเร่ืองประเพณีไทย  และชีวิตชาวไทยสมยัก่อน. 
 พระนคร : คลงัวิทยา, 2515. 
หวน พินธุพนัธ์, (2514 : 1). พิษณุโลกของเรา. พิษณุโลก: วิทยาลยัวิชาการศึกษา. 
 



 217

อาํนาจ   เยน็สบาย.2541: 66-75) ศิลปะ : อนาคต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ กรุงเทพฯ : สนัติศิริการพิมพ ์

Glaser, Barney G. and Anselm L. Strauss.  (1967). The  Discovery  of  Grounded  Theory :  
 Strategies for Qualitative  Research.  Chicago  :  Aldine  Publishing  Company. 
Strauss and Corbin, (1991) Strauss, Anselm L. and Juliet Cobin.(1990). Basics of Qualitative  

Research : Grounded Theory and Procedures and Technique. Newbury Park : Sage Publication. 

วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์ และคณะ(2548:79 ). การวางแผนกลยทุธ์ : ศิลปะการกาํหนดแผนองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ . 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

219

ภาคผนวก  ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

โครงการวจัิยเร่ือง การพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรมในเขตเมือง กรณศึีกษา จังหวดัพษิณุโลก 
CULTURAL DEVELOPMENT  STRATEGIES IN URBAN AREA : A CASE STUDY OF PHITSANULOK. 

 
คาํช้ีแจ้ง 
 แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนเพื่อทาํการวิจยั เร่ือง การพฒันายุทธศาสตร์เชิงวฒันธรรม กรณีศึกษา
จงัหวดัพิษณุโลก ภายใตว้ิสัยทศัน์การพฒันาจงัหวดัไวว้า่ " พิษณุโลก : เมืองบริการส่ีแยกอินโดจีน" และได้
มีมติคณะรัฐมนตรีกาํหนดให้จงัหวดัพิษณุโลกเป็นเมืองศูนยก์ลางพื้นท่ีพฒันาส่ีแยกอินโดจีน ซ่ึงมีความ
พร้อมและน่าจะมีปัจจยัพื้นฐานท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาเป็นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม และ
อาจขยายไปสู่กลุ่มอ่ืน ๆ ได ้จึงควรมีการศึกษา จงัหวดัพิษณุโลกมีปัจจยัพื้นฐานท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเป็น
เมืองศิลปกรรมในประเทศไทย 
  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  
ให้สวยงามดว้ยการใชศิ้ลปวฒันธรรมร่วมสมยัเพื่อสร้างคุณค่าและเอกลกัษณ์ของเมืองศิลปวฒันธรรมใน
ประเทศไทย  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอ้ม แหล่ง
ท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่นในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีมีศกัยภาพเพียงพออนันาํไปสู่การ
ส่งเสริมการพฒันาสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองท่ีสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรม และเพ่ือเสนอยุทธศาสตร์และ
ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลกท่ีเป็นพื้นท่ีศึกษาให้สวยงามดว้ยการสร้างสรรค์งาน
ศิลปวฒันธรรม 
 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1     แบบสมัภาษณ์เจาะลึกเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดัพิษณุโลก 
ส่วนท่ี 2     แบบสมัภาษณ์แบบมีส่วนร่วมเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมในจงัหวดัพิษณุโลก 
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ส่วนที ่1  แบบสัมภาษณ์เจาะลกึเกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไปของจังหวดัพษิณุโลก 
 
ช่ือ – สกลุ ....................................................................................................... อาย.ุ......................ปี    
การศึกษา................................................................. หมายเลขรหสั....................คร้ังท่ี………….... 
วนัท่ี........เดือน.........................พ.ศ. ....................  สถานท่ี............................................................. 
 
แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไปของผู้บริโภค 
คาํช้ีแจ้ง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย   / ลงใน  � ตามความเป็นจริงของท่าน 
1.  เพศ 
 �ชาย    �หญิง 
2. อาย ุ
 � อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี  � 20-30 ปี 
 �  30-40 ปี   � อายมุากกวา่ 40 ปี 
3. อาชีพ 
 � เกษตรกร   � ธุรกิจส่วนตวั 
 � รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ � นกัเรียน / นกัศึกษา 
 � อ่ืนๆโปรดระบุ............................................................. 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 � ตํ่ากวา่ 5,000 บาท  �5,000 - 10,000 บาท 
 �10,000 - 20,000 บาท  � 20,000 - 30,000 บาท 
 � มากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป 
 
แบบสํารวจพืน้ที ่
1.  ท่ีตั้ง 
หมู่บา้น......................ตาํบล..............................อาํเภอ.......................จงัหวดั............................ 
สาํรวจวนัท่ี.................เดือน.....................พ.ศ. ...................... 
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  แผนท่ีชุมชน (participant  mapping / transects) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวตัิชุมชน (time  line) 
สภาพชุมชน 
 1.ลกัษณะภูมิประเทศ…………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 2. ทรัพยากรธรรมชาติ………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 3.  การคมนาคม………………………………………………….…………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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 4.  สถานท่ีสาํคญั……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
สภาพชุมชนโดยทัว่ไป 
 ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 เศรษฐกิจและสงัคม…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 แหล่งท่องเท่ียว……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 ศิลปวฒันธรรม……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 สภาพทางวฒันธรรม………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที ่2 แบบสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมเกีย่วกบัศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินจังหวดัพษิณุโลก 
1.  เคร่ืองมือในการวจัิยแบบสังเกตภาคสนาม 
วิธีสาํรวจ    แบบสมัภาษณ์                                                                    หมายเลขรหสั............... 
ช่ือ – สกลุ............................อาย.ุ........ปี     การศึกษา.........                   คร้ังท่ี........ 
วนัท่ี.....เดือน........................พ.ศ. ..............สถานท่ี................................เวลา.......................... 
เหตุการณ์...................................................บุคคลท่ีร่วมในเหตุการณ์......................................... 
สภาพแวดลอ้ม............................................ปฏิกิริยาของผูใ้หส้มัภาษณ์..................................... 
 
2.  เคร่ืองมือในการวจัิยแบบสัมภาษณ์ลกัษณะทัว่ไปของศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินจังหวดัพษิณุโลก 
 

 
 

รูปผลงานศิลปวฒัธรรมทอ้งถ่ินจงัหวดัพษิณุโลก 
 
     2.1 ความรู้เร่ืองศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน 
 2.1.1  ความรู้พื้นฐานของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.1.2  ความรู้ความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน……………………………………..……... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 2.1.3  การประเมินคุณค่าศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน………………………………………...…….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 2.1.4  สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

2.2  ลกัษณะของผลงานศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน 

 2.2.1 คุณค่าผลงาน………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 2.2.2 การนาํไปใช…้……………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 2.2.3  การประเมินคุณค่า………………………………………………………..………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.2.4  การตดัสินคุณภาพผลงาน………………………………………………...………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 2.3. ผลทีไ่ด้รับจากงานศิลปวฒันธรรม 

       2.3.1  ดา้นจิตใจ…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
   2.3.2  ความภาคภูมิใจ………………………………………………………..…………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
       2.3.3  ดา้นสงัคม……………………………………..…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 2.4  แนวโน้มศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินในจังหวดัพษิณุโลก………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
  

ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน  กรุณาตอบแบบสอบถามใหต้รงตาม
ความเป็นจริงของท่าน โดยขอ้มูลท่ีท่านตอบผูศึ้กษาจะนาํเสนอผลการศึกษาในภาพรวม ซ่ึงจะไม่มีผลใดๆ 
ต่อตวัท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 



  

ที่  พล ๕๒๐๐๔/(พิเศษ)                                           เทศบาลนครพิษณุโลก 
    ๑๒๙๙ ต.ในเมอืง อําเภอเมือง  

            จังหวัดพิษณุโลก 
 
                ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์

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 น้ัน 

  ข้าพเจ้า  นางสาวกาญจนา  อาสนะคงอยู่  ข้าราชการสังกัดสํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก   
ตําแหน่ง หัวหน้างานกิจการศาสนา ได้รับการพิจารณาอุดหนุนการวิจัย เรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์เชิง
วัฒนธรรมในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทํารายงานการวิจัย และปรับแก้ไขตามคําแนะนําของ
กรรมการตรวจรับผลการวิจัยทั้ง ๓ ท่านเรียบร้อยแล้ว โดยได้นําส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จํานวน ๓ ชุด 
มาด้วยน้ี   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (นางสาวกาญจนา  อาสนะคงอยู่) 
                                     ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
งานกิจการศาสนา สํานักการศึกษา 
โทร. ๐๘๑-๙๗๑ ๗๓๖๐  
โทรสาร ๐๕๕ – ๙๘๓ ๓๓๒ 



E-mail:KCN02@HOTMAIL.COM 
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