พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ตานานพระพุทธชินราช
การสร้างพระพุทธชินราช ตามตานานที่มีไว้แล้ว แย้งกันเป็น ๒ นัยอยู่ นัยหนึ่งว่าสร้างเมื่อ
ราวจุลศักราช ๓๑๙ (พ.ศ. ๑๕๐๐) แต่อีกนัยหนึ่งกล่าวว่าสร้างเมื่อราวจุลศักราช ๗๑๙ (พ.ศ. ๑๙๐๐) ตานาน
ที่อ้างถึงพระพุทธชินราชหล่อขึ้นในจุลศักราช ๓๑๙ (พ.ศ. ๑๕๐๐) นั้น เป็นตานานที่กล่าวไว้ในพงศาวดาร
เหนือ ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ว่าด้วยเรื่องพระ
พุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา และพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) เรื่องพระพุทธชินราช ความว่า เมื่อพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกผู้ครองนครเชียงแสนได้ยก
กองทัพลงมาตีเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งมีพระเจ้าพสุจราชปกครองอยู่ ทหารทั้งสองฝ่ายรบราฆ่าฟันกันตายลงเป็น
อันมากมิได้แพ้ชนะกัน พระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ มีความเศร้าสลดใจในศึกครั้งนี้ จึงเข้า
ทาการไกล่เกลี่ยให้พระราชาทั้งสองนี้เป็น สัมพันธไมตรีกัน พระราชาทั้งสองก็ยอมปฏิบัติตาม พระเจ้าพสุจราช
ได้ทรงยกพระนางปทุมราชเทวีราชธิดา อภิเษกให้เป็นมเหสีแห่งพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎ ก พระเจ้าศรีธรรมไตร
ปิฎกมีพระราชโอรสด้วยพระนางปทุมราชเทวี ๒ พระองค์ ทรงพระนามว่า เจ้าไกรสรราชกับเจ้าชาติสาคร พระ
เจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมีพระประสงค์จะป้องกันการรุกรานของชาติขอม ซึ่งขณะนั้นมีอานาจอยู่ทางละโว้หรืออีก
นัยหนึ่งเป็น การแผ่ราชอาณาจักรให้ไพศาลออกไป จึงได้ สร้างเมืองพิษณุโลก เพื่อให้ราชโอรสขึ้นครองเมือง
ตามพงศาวดารกล่าวว่าได้สร้างเมืองพิษณุโลกเมื่อจุลศักราช ๓๑๕ (พ.ศ. ๑๔๙๖) เมื่อสร้างเสร็จแล้ว

พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก ได้เสด็จลงมาอภิเษกเจ้าไกรสรราชขึ้นครองเมือง พระเจ้าศรีธรรม
ไตรปิฎกนี้ทรงพระปรีชาสามารถรอบรู้แตกฉานพระไตรปิฎกมาก จึงได้รับเฉลิมพระนามาภิไธย ดังนั้น ขณะที่
เสด็ จ ประทั บ อยู่ ณ เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ ก็ มี พ ระประสงค์ จ ะบ าเพ็ ญ บุ ญ กุ ศ ลท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาและให้พระเกียรติศัพท์พระนามปรากฏในภายหน้า จึงตรัสสั่งให้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ขึ้นเป็นคู่กับเมือง สร้างพระมหาธาตุเป็นรูปปรางค์สูงราว ๘ วา ตั้งกลาง แล้วสร้างพระวิหารรอบปรางค์ทั้งสี่ทิศ
มีระเบียง ๒ ชั้น พระองค์ต้องการจะสร้างพระพุทธรูปขึ้น ๓ องค์ เพื่อเป็นพระประธานในพระวิหาร
ในเวลานั้นที่เมืองศรีสัชนาลัย ทั้งสวรรคโลกและสุโขทัย เป็นที่เลื่องลือปรากฏในการฝีมือ
ช่างต่างๆ ทั้งการทาพระพุทธรูปว่าฝีมือดียิ่งขึ้น จึงมีพระราชสาส์นไปยังกรุงศรีสัชนาลัย เพื่อขอช่างมาช่วยปั้น
หุ่นพระพุทธรูป สมเด็จพระเจ้ากรุงศรีสัชนาลัยจึงส่งช่างพราหมณ์ที่ฝีมือดี ๕ นาย ชื่อบาอินทร์ บาพราหมณ์
บาพิษณุ บาราชสิงห์ และบาราชกุศล พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก โปรดให้ช่างสวรรคโลกสมทบกับช่างชาวเชียง
แสนและช่างหริภุญชัย ช่วยกันหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทั้ง ๓ องค์ มีทรวดทรงสัณฐานคล้ายกัน แต่
ประมาณนั้นเป็น ๓ ขนาด คือ
พระองค์ที่ ๑ ตั้งพระนามเริ่มไว้ว่า "พระพุทธชินราช" มีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕นิ้ว สูง ๗ ศอก
พระเกศสูง ๑๕ นิ้ว เป็นปางมารวิชัย
พระองค์ที่ ๒ ตั้งพระนามเริ่มไว้ว่า "พระพุทธชินสีห์" มีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว เป็นปางมารวิชัย
พระองค์ที่ ๓ ตั้งพระนามเริ่มไว้ว่า "พระศรีศาสดา" มีขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว เป็นปางมารวิชัย
พระศรีธรรมไตรปิฎกทรงเลือกลักษณะอาการตามชอบพระทัยให้ช่างทาคือ สัณฐานอาการนั้น
อย่างพระพุทธรูปเชียงแสน ไม่เอาอย่างพระพุทธรูปในเมืองศรีสัชนาลัย สวรรคโลก และเมืองสุโขทัยที่ทานิ้วสั้น
ยาวไม่เ สมอกันอย่างมือ คน ทรงรับสั่ง ให้ทานิ้ว ให้เสมอกันตามที่พระองค์ทราบว่าเป็น พุทธลักษณะ พระ
ลักษณะอื่นๆ ก็เป็นอย่างเชียงแสนบ้าง อย่าง ศรีสัชนาลัย และสวรรคโลก สุโขทัยบ้าง จวบจนวันพฤหัสบดี ขึ้น
๑๕ ค่า เดือน ๔ ปีเถาะ สัปตศก จุลศักราช ๓๑๗ ได้มงคลฤกษ์ กระทาพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์
และเมื่อเททองหล่อเสร็จแล้ว กระทาการแกะพิมพ์ออกมา ปรากฏว่า พระองค์ที่ ๒ คือพระพุทธชินสีห์ และ
พระองค์ที่ ๓ คือพระศรีศาสดา องค์พระบริบูรณ์ดีมีน้าทองแล่นติดตลอดเสมอกันสวยงาม ๒ องค์เท่านั้น ส่วน
รูปพระพุทธชินราชนั้น ทองแล่นติดไม่เต็มองค์ ไม่ บริบูรณ์ นับว่าเป็นอัศจรรย์ของช่างและผู้มาร่วมพิ ธีเป็นอัน
มาก ช่างได้ช่วยกันทาหุ่น และเททองหล่ออีกถึง ๓ ครั้ง ก็ไม่สาเร็จเป็นองค์พระได้ คือทองแล่นไม่ติดเต็มองค์
พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกทรงรู้สึกประหลาดพระทัยยิ่ง นัก พระองค์จึงตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงเอาบุญ บารมีของ
พระองค์เป็นที่ตั้ง อีกทั้งขอให้ทวยเทพเทวดาช่วยดลใจให้สร้างพระพุทธรูปสาเร็จตามพระประสงค์เถิด แล้วให้
ช่างปั้นหุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในครั้งหลังนี้ ปรากฏว่ามีตาปะขาวคนหนึ่ง ไม่มีผู้ใดทราบว่าชื่อไรมาจากไหนเข้ามา
ช่วยปั้นหุ่นและช่วยเททอง ทาการงานอย่างแข็งแรงทั้งกลางวันและกลางคืนจนเสร็จโดยไม่พูดจากับผู้ใด
ครั้นได้มหามงคลฤกษ์ ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่า เดือน ๖ ปีมะเส็ง นพศกจุลศักราช ๓๑๙
(พุทธศาสนากาลล่วงแล้ว ๑๕๐๐ หย่อนอยู่ ๗ วัน) ก็ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช คราวนี้น้าทองที่
เทก็แล่นเต็มบริบูรณ์ตลอดทั่วองค์พระ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกทรงปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง จึงตรัสสั่งให้ ตา
ปะขาวผู้มาช่วยปั้นหุ่นและช่วยเททองนั้น แต่มิได้พบ ปรากฏว่าเมื่อหล่อพระเสร็จแล้ว ก็เดินทางออกประตู
เมืองด้านทิศเหนือ พอถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็หายไปไม่มีใครพบเห็นอีก จึงพากันเข้าใจว่า ตาปะขาวผู้นั้นคือ
เทพยดาแปลงกายมาหล่อพระพุทธชินราช อันเป็นเหตุทาให้ เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธรูปองค์นี้ยิ่งขึ้น ตาบล
บ้านที่ตาปะขาวหายไปนั้นได้ชื่อว่า “บ้านตาปะขาวหาย” ต่อมาจนถึงทุกวันนี้

เมื่อแกะพิมพ์ออกหรือกะเทาะหุ่นออกมาก็เป็นที่ประหลาดใจ และตื่นเต้นของชาวพุทธบริษัท
เป็นอย่างยิ่ง คือ เมื่อกะเทาะหุ่นออกคราวนี้ ทองแล่นติดเต็มองค์พระงดงามสมบูรณ์ดั่งสวรรค์เนรมิต เนื้อทอง
สาริดสุกสกาวสดใส งามจนหาที่ติไม่ได้ จึงพากันเชื่อว่าพระพุทธชินราชองค์นี้น่าจะเป็นเทวดามาสร้างให้เป็น
แน่ แ ท้ ถึ ง ได้มี พุ ท ธลั ก ษณะสวยงามที่ สุ ดในแดนสยาม พระเจ้ า ศรีธ รรมไตรปิ ฎก โปรดฯ ให้ อั ญ เชิ ญ เข้ า
ประดิษฐานไว้ในสถานที่ทั้ง ๓ คือ พระพุทธชินราช อยู่ในพระวิหารใหญ่ผันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก พระ
พุทธชินสี ห์อยู่ ทิศเหนือ และพระศาสดาอยู่ทิ ศใต้ ส าหรั บพระวิห ารใหญ่ทิ ศตะวันออกนั้ น เป็นที่ ฟัง ธรรม
สักการะที่ถวายนมัสการพระมหาธาตุและเป็นที่ชุมนุมสงฆ์
อนึ่ง เมื่อเวลาหล่อพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาเสร็จแล้วนั้น ทองชลาบและชนวนของ
พระพุทธรูปทั้ง ๒ องค์ที่เหลืออยู่ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก รับสั่งให้รวมลงในทองซึ่งจะหล่อพระพุทธชินราช
หล่อองค์พระใหม่เรียกว่า "พระเหลือ" ส่วนชนวนและชลาบของพระที่เรียกว่าพระเหลือนั้นก็หล่อรูปพระสาวก
๒ องค์ สาหรับพระเหลือนั่นเอง ครั้นเมื่อการหล่อพระเสร็จแล้ว จึงรับสั่งให้เก็บอิฐซึ่งก่อเป็นเตาหลอมและเตา
สุ ม หุ้ ม หล่ อ พระทั้ ง ปวงนั้ น มาก่ อ เป็ น ชุ ก ชี สู ง ๓ ศอก และให้ ขุ ด ดิ น ที่ อื่ น มาผสมกั บ ดิ น พิ ม พ์ ที่ ต่ อ ยจาก
พระพุทธรูปถมในชุกชีนั้น แล้วทรงปลูกต้นมหาโพธิ์ ๓ ต้น หันหน้าต่อทิศอุดรแล้วเชิญพระเหลือกับสาวกอีก ๒
องค์เข้าไว้ในที่นั้น ให้เป็นหลักฐานแสดงที่ซึ่งหล่อพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์

แผนที่จังหวัดพิษณุโลก

คาขวัญประจาจังหวัด
พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกาเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่าแท้กล้วยตาก ถาและนาตกหลากตระการตา

สัญลักษณ์ประจาจังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลพืนฐานจังหวัดพิษณุโลก
หลักฐานการสรางเมืองพิษณุโลกมีมาแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๕ สมัยขอมมีอานาจปกครอง แถบนี้
แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองสองแคว”เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้าน่านและแม่น้าแควน้อย หรือบริเวณ
ที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน
พ.ศ. ๑๙๐๐ สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่ งกรุงสุโขทัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมือง มา
ตั้งอยู่ณ ตัวเมืองปัจจุบัน โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง
สมัยอยุธยา เมืองพิษณุโลกทวีความสาคัญ มากขึ้น เพราะเป็นเมืองกึ่ง กลางระหว่ างกรุง ศรี
อยุธยา และอาณาจักรฝ่ายเหนือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรูปการปกครองและได้ เสด็จมา ประทับที่
เมืองนี้ตั้งแต่พ.ศ. ๒๐๐๖ จนสิ้นรัชกาลในปีพ.ศ. ๒๐๓๑ ช่วงนั้นพิษณุโลกเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยาถึง 25
ปีหลังรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เป็น หน้าด่านสาคัญที่จะสกัด
กั้นกองทัพพม่า เมื่อครั้งพระนเรศวรมหาราชดารงฐานะพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก ระยะนั้นไทยตก
เป็นเมืองขึ้นพม่า สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงรวบรวมชายฉกรรจ์ชาวพิษณุโลกกอบกู้อิสรภาพให้ชาติไทยได้
ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกได้ ทรงดาริให้ รื้อกาแพง เมือง
พิษณุโลกเพื่อไม่ให้ข้าศึกใช้เป็นที่มั่น ครั้นถึงปีพ .ศ . ๒๔๗๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า เจ้าอยู่หัว โปรด
เกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑล เรียกว่า มณฑลพิษณุโลก ต่อมาเมื่อ ยกเลิกการปกครองแบบ
มณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกเป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ อ ยู่ ในเขตภาคเหนื อ
ตอนล่างห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๓๗๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๘๑๕.๘๕๔ ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๗ ของพื้นที่ภาคเหนือ และร้ อยละ ๒.๑ ของพื้นที่ทั้ง ประเทศ ลักษณะ ภูมิประเทศมีภูเขา
และที่ราบสลับป่าไม้ในเขตตะวันออก เป็นพื้นที่ทาการเกษตร ๓,๘๐๔ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๗
ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นพื้นที่ปา่ ไม้ ๕,๔๒๔ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๕ พื้นที่อื่นๆ (รกรางว่างเปล่า,ที่
อยู่อาศัย,แหล่น้า) ๑,๖๖๒ ตารางกิโลเมตร นอกนั้นเป็ นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไป และมีแม่น้าสาคัญไหลผ่าน ๒
สายคือ แม่น้าน่าน และแม่ น้ายม เนื่องจากตาแหน่ ง ที่ตั้ง อยู่กึ่ง กลางระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาค
กลาง รัฐบาลจึงกาหนดให้พิษณุโลกเป็นเมืองหลักของ การพัฒนาในเขตภาคเหนือตอนล่ างและเป็นหนึ่งในเก้า
จังหวัด ของกลุ่มส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในทุก ด้านเรียกว่า “แผนสี่แยกอินโดจีน” หมายถึงเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งสี่
ภูมิภาคของประเทศไปสู่อินโดจีน จึงมีการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
ต่าง ๆ ทาให้พิษณุโลก กลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ

ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตั้ง อยู่ระหว่างละติจูดที่ ๑๖องศา ๒๑ลิปดา
๒๓ฟิลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ ๑๗องศา ๔๔ลิปดา ๓๑ฟิลิปดาเหนือและระหว่างลองจิจูดที่ ๙๙องศา ๕๒ลิปดา
๒๗ฟิลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดที่๑๐๑องศา ๔ลิปดา ๓๔ฟิลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ ๑๐,๘๑๕.๘๕๔ ตาราง
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์ และ ประเทศลาว
ทิศใต้
ติดต่อกับ อ.เมือง และ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ด่านซ้าย จ.เลย และ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร
จังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครอง ออกเป็น ๙ อาเภอ ดังนี้ อาเภอเมืองพิษณุโลกอาเภอ
วังทอง อาเภอพรหมพิราม อาเภอบางระกา อาเภอบางกระทุ่ม อาเภอนครไทย อาเภอวัดโบสถ์ อาเภอชาติ
ตระการและอาเภอเนินมะปรางมีตาบล ๙๓ ตาบล ๑,๐๑๘ หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่ง เป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑แห่ง เทศบาลตาบล ๑๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตาบล ๙๐ แห่ง
แสดงการแบ่งเขตการปกครองจังหวัด
อาเภอ

ขนาดพื้นที่ ประชากร
(ตร.กม.)
(คน)

เมืองพิษณุโลก ๗๕๐.๘๑ ๑๑๑,๘๒๗
พรหมพิราม ๘๓๒.๖๗ ๒๗,๔๔๔
วัดโบสถ์
๑,๓๒๖.๒๑ ๑๒,๖๐๙
วังทอง
๑,๖๘๗.๒๑ ๓๗,๔๗๒
บางระกา
๙๓๖.๒๔ ๒๘,๒๖๑
บางกระทุ่ม ๔๔๔๗.๐๓ ๑๔,๒๖๕
เนินมะปราง ๑,๐๒๙.๕๕ ๑๘,๔๐๑
นครไทย
๒,๒๒๐.๓๗ ๒๒๗,๑๙๓
ชาติตระการ ๑,๕๘๖.๑๒ ๑๒,๖๐๒
รวม
๑๐,๘๑๕.๘๕ ๘๔๑,๖๘๓

ความ
การปกครอง
การปกครองส่วนท้องถิ่น
หนาแน่น ส่วนภูมิภาค
(คน/ตร. ตาบล หมู่บ้าน เทศบาล เทศบาล
อบต.
กม.)
นคร
ตาบล
๑๔๘.๙๔ ๒๐
๑๖๘
๑
๑
๑๙
๓๒.๙๖ ๑๒
๑๑๘
๒
๑๒
๙.๕๑
๖
๖๑
๑
๖
๒๒.๒๑ ๑๑
๑๖๓
๑
๑๑
๓๐.๑๙ ๑๑
๑๓๔
๒
๑๑
๓๑.๙๑
๙
๘๗
๒
๗
๑๗.๘๗
๗
๗๕
๑
๗
๑๒.๒๕ ๑๑
๑๔๑
๑
๑๑
๗.๙๕
๖
๗๑
๑
๖
๗๗๘๒
๙๓ ๑,๐๑๘ ๑
๑๒
๙๐

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.๒๕๕๒

แม่นามีแม่น้าสาคัญสี่สายคือ
๑.แม่นาน่าน ไหลผ่าน จังหวัดพิษณุโลกทางตอนเหนือของ อาเภอพรหมพิราม จนสุดเขตจังหวัดที่
อาเภอบางกระทุ่มรวมความยาว ๑๒๗.๕ กิโลเมตร
๒.แม่นายม ไหลผ่าน จังหวัดพิษณุโลกที่ อาเภอบางระกา ก่อนเข้าสู่ จังหวัดพิจิตร
๓.แม่นาแควน้อย ไหลผ่านที่ราบหุบเขาแควน้อยใน อาเภอนครไทย แล้วไหลไปบรรจบกับลาน้าภาค
ผ่าน อาเภอวัดโบสถ์ อาเภอพรหมพิราม และอาเภอเมือง รวมความยาว ๑๘๕ กิโลเมตร
๔.แม่นาวังทองหรือลานาเข็ก ไหลเลียบขนานไปกับทางใต้ของ ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ผ่านทางใต้ของ
บ้านแยง บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ จนถึง อาเภอวังทอง แล้ววกมาทางใต้ ผ่าน อาเภอบางกระทุ่มแล้วเข้าสู่
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรรวมความยาว ๑๓๕ กิโลเมตร

สภาพถูมิอากาศ
โดยทั่วไป มีลักษณะร้ อนชื้น ฤดู ร้อนมีอากาศร้อนมาก ส่วนฤดูห นาวอากาศหนาวมาก
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเดือนตุลาคม

การคมนาคม
ทางรถยนต์จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้า
ทางหลวง หมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาทเข้านครสวรรค์แล้วใช้เส้นทางสาย
๑๑๗ตรงสู่พิษณุโลกรวมระยะทาง ๓๓๗กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดหรือจากสิงห์บุรี ใช้เ ส้นทางอินทร์
บุรี - ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข๑๑) จนถึงทางหลวงหมายเลข๑๒ (พิษณุโลก-หล่มสัก) ที่เขตอาเภอวัง
ทองเลี้ยวซ้ายไปอีก๑๗กิโลเมตรเข้าสู่พิษณุโลกรวมระยะทางประมาณ ๔๕๐กิโลเมตร หากเดินทางจากจังหวัด
ตากใช้เส้นทางหลวงหมายเลข๑๒ผ่านสุโขทัยเข้าพิษณุโลกระยะทาง๑๓๘กิโลเมตรและทางสายเดียวกัน จาก
ขอนแก่น ๓๙๑กิโลเมตร จากแยกเพชรบูรณ์-หล่มสักมาพิษณุโลกระยะทางประมาณ ๑๐๐กิโลเมตรเส้นทางนี้
ผ่านแหล่งท่องเที่ยว สองข้างทางหลายแห่ง

สถานที่น่าสนใจ
๑. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ เป็นวัดที่สาคัญที่สุดของจังหวัด ตั้งอยู่ริมแม่น้าน่าน
ฝั่งตะวันออก ริมถนนพุทธบูชา เชิงสะพานนเรศวรฝั่งเดียวกับตัวเมืองสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่
1 (พระยาลิไท) พ.ศ.๑๙๐๐ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราช หรือที่ชาวพิษณุโลกเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่
ซึ่ง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสาฤทธิ์ อันเป็นพระพุทธรูปที่ง ดงามที่สุดของ
เมืองไทย
๒. วัด จุ ฬามณี ตั้ งอยู่ ริม แม่ น้าน่ าน ฝั่ งตะวัน ออก ใต้เ มื องลงไปตามถนนบรมไตรโลกนารถ ระยะทาง
ประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นโบราณสถานที่มีแต่เดิมตั้งแต่ครั้งขอมมีอานาจ
๓. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่อยู่ใน อาเภอวังทอง อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอาเภอ
เมือง อาเภอชนแดน อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่๘๐บนทางหลวงหมายเลข
๑๒สายพิษณุโลก-หล่มสัก สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน ซึ่งเป็นต้นน้าของลาธารหลาย
สายที่ไหลลงสู่แม่น้าน่าน สถานที่น่าสนใจในอุทยานได้แก่ น้าตกแก่งโสภา สะพานสลิง ทุ่งแสลงหลวง ทุ่ง
นางพญา ทุ่งโนนสน
๔. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อของ ๓ จังหวัดคือ พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ์ เป็น
เทือกเขาที่มีทิวทัศน์งดงาม มีป่าใหญ่เขียวชอุ่มตลอดปี มีลานหินกว้าง ซึ่งเกิดรอยแตกเป็นร่อ งยาวลึก
มากมาย บางตอนเป็นหน้าผาตัดชัน มีสถานที่น่าสนใจหลายจุด เช่น น้าตกหมันแดง,น้าตกศรีพัชรินทร์
น้าตกร่มเกล้าภราดร ลานหินแตก ลานหินปุ่มและน้าตกตาดฟ้า นอกจากนี้ยังเคยเป็นสมรภูมิความขัดแย้ง
ทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต
๕. อุทยานแห่งชาตินาตกชาติตระการ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อาเภอชาติตระการและอาเภอนครไทย
มีเ นื้ อที่ ๓๓๙,๓๗๕ไร่ สภาพพื้ น ที่ทั่ ว ไปเป็ นเทื อกเขาและภู เ ขาสู ง สลั บซั บ ซ้อ น สถานที่ ท่ องเที่ย วใน
อุทยานฯ ได้แก่ น้าตกชาติตระการ หรือน้าตกปากรอง มีทั้ง หมด ๗ ชั้น หน้าผาบริเวณน้าตก มีสีสัน
ต่าง ๆ กัน ตามแต่ชั้นหินที่เกิด ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน จะมีฝูงผึ้งมาทารังเป็นจานวนมาก

นอกจากนี้มีอุโมงค์ผาเลข มีร่องรอยศิลปะยุคแรกของมนุษย์ เป็นรอยแกะสลักบนแผ่นหินเป็นสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ลักษณะคล้ายรูปสัตว์
๖. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอาเภอชาติตระการ จัง หวัดพิษณุโลก และอาเภอ
น้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘,๙๖๒ไร่ เป็นแนวชายแดนไทย-ลาว บริเวณที่สูงที่สุดคือ
ยอดภูสอยดาว สูงถึง ๒,๑๐๒เมตร จากระดับน้าทะเล ดังนั้นบริเวณนี้จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี
สภาพพื้นที่ยังมีป่าไม้สมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเต็ง รัง ป่าสนเขา ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ ส่วนหนึ่ง
ก็เป็น ป่าทุ่ง หญ้า สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ น้าตกภูส อยดาว ลานป่าสน น้าตกสายทิพ ย์
ทุ่งดอกหงอนนาค

ของดีเมืองพิษณุโลก
กล้วยตากบางกระทุ่มเป็นของฝากที่มีชื่อของจังหวัดพิษณุโลก กล้วยตากบางกระทุ่มมีเนื้อนุ่ม รสชาติ
หอมหวาน น่ารับประทาน นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ที่ศาลาขายของที่ระลึกในวัดใหญ่ หรือร้านค้าของที่
ระลึกทั่วไปในตลาด
แหนมและหมูยอสุพัตรา เป็นแหนมสดและหมูยอที่ขึ้นชื่อของพิษณุโลก สะอาดและรสชาติอร่อย เป็น
อุตสาหกรรมภายในครอบครัวของโรงงานสุพัตรา
น้าปลาบางระกาจากอาเภอบางระกา มีชื่อเสียงในการทาน้าปลามานานแล้ว น้าปลาที่นี่ทาจากปลา
สร้อยขาวในลาน้ายมรับรองคุณภาพได้ว่าเป็นน้าปลาแท้
ไม้กวาดบ้านนาจาน อาเภอชาติตระการ ประชากรมีอาชีพเสริมในการทาไม้กวาดจากดอกหญ้าแท้ ๆ
และใช้ด้ามหวายอย่างดี ผีมือละเอียด ราคาไม่แพง
สุนัขพันธุ์บางแก้วเป็นความภูมิใจของชาวพิษณุโลก ราคาซื้อขายค่อนข้างสูง กิตติศัพท์ของสุนัข
บางแก้วคือ ดุ ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อผู้เลี้ยงและค่อนข้างขี้อิจฉา ลักษณะพันธุ์แท้นั้น ปากแหลมคล้ายสุนัขจิ้งจอก
หางเป็นพวง หูชัน ชอบเล่นน้า ทนความร้อนได้ดี

รายการนาเที่ยวยอดนิยม
สามล้อทัวร์
เป็นรายการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อพานักท่องเที่ยว ดูชีวิตยามราตรีของชาวเมืองพิษณุโลก โดยพาหนะ
ราคาถูกคือ รถสามล้อ บนเส้นทางต่าง ๆ ในเขตตัวเมือง เช่น ย่านตลาดอาหาร ผัก ผลไม้ ย่านธุรกิจสาคัญ ๆ
ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอาหารนานาชนิดบริเวณ ริมแม่น้าน่าน ถนนพุทธ
บูชา ซึ่งมีให้เลือกมากมาย

งานประเพณี
ประเพณีการแข่งเรือยาว การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ยึดถือมา
เป็น เวลาช้านานจังหวัดพิษณุโลกจะจัดงานแข่งเรือยาวประเพณี ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีหลังจากนาผ้า
ห่มมาห่มองค์พระพุทธชินราชในงานนี้จะมีการประกวดขบวนเรือการแข่งขันและมีการประดับ ขบวนเรือต่าง ๆ
สวยงามน่าชมงานนี้จัดขึ้นบริเวณแม่น้าน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วิสัยทัศน์จังหวัด
“พิษณุโลก ::เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน”
“Phitsanulok :Induchina ’s Service City”

ยุทธศาสตร์จังหวัด
“พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และปลอดภัย (Safety City)”

เป้าประสงค์
๑. เป็นศูนย์กลางการบริการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล
๓. ภาครัฐและเอกชนมีการบริการ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
๔. เกษตรกรและองค์กรเกษตร มีการจัดการ การผลิต และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามความต้องการของตลาด
๕. เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการเงินของภาคเหนือตอนล่าง
๖. เป็นศูนย์กลางจัดการประชุมภาคเหนือตอนล่างและระดับประเทศ ตลอดจนการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
๗. เป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการ เป็นศูนย์กลางการบริการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพให้เป็นศูนย์บริการแก่ประชาชนในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างโดยพัฒนา
มาตรฐานการบริการให้เป็นสากล
๓. ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนมีการปรับปรุงการให้บริการ ให้มีคุณภาพและอยู่ในระดับมาตรฐาน
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนและพนักงานบริการมีหัวใจแห่งการบริการ (Service mind) ในฐานะเจ้าของ
บ้านที่ดี
๕. พัฒนาการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงการตลาดและการแปรรูป
๖. พัฒนาเครือข่ายการค้าส่งและธุรกรรมด้านการเงินให้ครอบคลุมภาคเหนือตอนล่าง
๗. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการประชุมภายในประเทศและเสริมสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว
๘. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้
สะอาดสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมีความปลอดภัย

พันธุ์ปลาไทยที่สาคัญของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิษณุโลก
ชื่อไทย : ปลาหนวดพราหมณ์
ชื่อสามัญ : Elegant paradise fish, Paradise Threadfin
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Polynemusmultifilis (Fang & Schlegel,1843)

ชื่อไทย : ปลากดแก้ว,กดคัง
ชื่อสามัญ : Asian Redtail Catfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Hemibagruswyckioides(Fang &Chaux, 1949)

ชื่อไทย : ปลาตะโกก,ปลาโจก
ชื่อสามัญ : Soldier river barb
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cyclocheilichtysenoplos

ชื่อไทย : ปลาบึก
ชื่อสามัญ : Mekong Giant Catfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Pangasianodongigas

พันธุ์ปลาไทยที่สาคัญของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิษณุโลก(ต่อ)
ชื่อไทย : ปลาสายยู
ชื่อสามัญ : Scanner sheathfishอวิทยาศาสตร์
:Pangasiusconchophilus

ชื่อไทย : ปลาเค้าขาว
ชื่อสามัญ : Great white sheatfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Wallagoattu(Schneider, 1801)

ชื่อไทย : ปลาเค้าดา
ชื่อสามัญ : Black sheatfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wallagomicropogon Ng, 2004

ชื่อไทย : เนื้ออ่อน,นาง,นางแดง
ชื่อสามัญ : Whisker sheatfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Micronemableekeri (Bocourt, 1866)

