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คําขวัญจังหวัดพิจิตร 

ถิ่นประสูติพระเจาเสือ     แขงเรือยาวประเพณี    พระเครื่องดีหลวงพอเงิน    เพลิดเพลินบึงสีไฟ 

ศูนยรวมใจหลวงพอเพชร    รสเด็ดสมทาขอย    ขาวเจาอรอยลือเล่ือง    ตํานานเมืองชาละวัน 

 

ขอมูลทั่วไปจังหวดัพิจิตร 

สัญลักษณประจําจังหวัดพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธงประจําจังหวัดพิจิตร 

มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แบงเปน 5 แถบ ใชสีเขียวเขม 3 แถบ 

สลับดวย สีขาว 2 แถบ 
 

ตราประจําจังหวัด 

ประกอบดวยสระและตนโพธิ์ 

      สระ  หมายถึง เมื องสระหลวง ซ่ึ ง เป นชื่ อ เดิ มของจั งหวัด  

ตามพงศาวดารเหนือ กลาววาเมืองนี้เปนเมืองโบราณสมัยขอมและเปน

หัวเมืองเอกตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย มีพญาโคตระบองเปนผูสรางเมือง 

      ตนโพธิ์ หมายถึง วัดโพธิ์ประทับชาง ซ่ึงเม่ือสมเด็จพระนารายณ

มหาราชเสด็จพระราชดําเนินกลับจากสงครามเมืองเชียงใหม ไดนําราช

ธิดาเมืองเชียงใหมมาดวย และไดพระราชทานใหแกพระเพทราชา  

เม่ือกองทัพมาหยุดทัพ ณ ท่ีแหงนี้ พระนางไดประสูติบุตรชายท่ีใตตน

มะเดื่อ บิดาจึงใหนามวา “เจาเดื่อ” ตอมาไดเปนพระเจาแผนดินครอง

กรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามวา “สมเด็จพระศรีสรรเพชญ ท่ี  8”  

หรือพระเจาเสือหรือขุนหลวงสรศักด์ิระหวางครองกรุงศรีอยุธยานั้น

พระองคไดเสด็จมาคลองชางเมืองพิจิตรเลยไปเยี่ยมมาตุภู มิ เดิม 

ท่ีหมูบานโพธิ์ประทับชาง โปรดเกลา ฯ ใหสรางพระอารามข้ึนท่ีตําบล

 
 

http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/11-campaign1
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/11-campaign1
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/12-boat-race
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/12-boat-race
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/13-monk
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/13-monk
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/14-seefai
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/14-seefai
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/15-petch
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/15-petch
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/16-orange
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/16-orange
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/17-rice
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/17-rice
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/18-chalawan
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/18-chalawan


บรรยายสรุปจังหวัดพิจิตร ประจําป 2563 2 

 

ประวัติศาสตรจังหวัดพิจิตร 

  "พิจิตร" แปลวา "งาม" เม่ือกลาวถึงเมืองพิจิตรจึงหมายถึงเมืองงาม เมืองท่ีมีเสนหประทับใจ 

นอกจากนี้ยังเปนเมืองท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร คือ เปนท่ีประสูติของพระเจาเสือ หรือ "พระศรีสรรเพชญ 

ท่ี 8" พระเจาแผนดินแหงกรุงศรีอยุธยาและเปนเมืองท่ีใหกําเนิดนักปราชญราชบัณฑิต คือ พระโหราธิบด ี 

บิดาของศรีปราชญ 

 จังหวัดพิจิตรเปนจังหวัดเกาแกมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย 

เปนราชธานี เชื่อกันวาเจากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เปนผูสรางเมือง  

เหนือฝงแมน้ํานานในป พ.ศ. 1601 เดิมมีหลายชื่อ คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและ 

เมืองปากยม ดินแดนอันเปนเขตจังหวัดพิจิตรอยูในท่ีราบลุมตอนใตของภาคเหนือในดินแดนสุวรรณภูมิ 

บริเวณนี้เปนบริเวณท่ีลําน้ํายมและลําน้ํานานไหลผาน ลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดพิจิตรเดิมเต็มไปดวย

หวย หนอง คลอง บึง พ้ืนดินจังหวัดพิจิตร เปนดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร เพราะเปนดินตะกอน 

ท่ีเกิดจากน้ําทวมทับถมทุกปมีปลาชุกชุม 

 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยา เม่ือเปลี่ยนการปกครองเปนแบบจตุสดมภและ

แบงหัวเมืองออกเปนหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา เมืองพิจิตรมีฐานะเปนเมืองตรี มีความสําคัญทางทหารและ

การปกครองมาก ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดทรงพระราชนิพนธคํากลอนเรื่อง "ไกรทอง" 

โดยใชเมืองพิจิตรเปนแหลงกําเนิดของเรื่องราว เนื่องจากเมืองพิจิตร เปนเมืองท่ีมีแหลงน้ํามากมายและ 

มีจระเขชุกชุมนั่นเอง ในป พ.ศ. 2435 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดนํารูปแบบการปกครองระบบเทศาภิบาลมาใช

และไดจัดต้ังมณฑลพิษณุโลก เปนมณฑลแรกประกอบดวย 5 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เมืองสวรรคโลก 

เมืองสุโขทัย และเมืองพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/history
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/history
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แผนที่จังหวัดพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งอาณาเขต 

 จังหวัด พิจิตรอยูในบริเวณภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 15 องศา  

50 ลิปดา กับ 16 องศา และเสนแวงท่ี 99 องศา กับ 101 ตะวันออก มีเนื้อท่ีประมาณ 4,531.013 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883 ไร มีความกวางประมาณ 72 กิโลเมตร ความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร 

อยูหางจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนตประมาณ 346 กิโลเมตร และรถไฟระยะทางประมาณ 351 กิโลเมตร 
 

อาณาเขต 

 ดานทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดพิษณุโลก 

ดานทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดเพชรบูรณ 

ดานทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดนครสวรรค 

ดานทิศตะวันตก  ติดตอกับ จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะพ้ืนท่ีของจังหวัดพิจิตร เปนพ้ืนท่ีราบลุมแองกระทะทิศตะวันออกเปนท่ีลาดเชิงเขา       

ทิศตะวันตกเปนพ้ืนท่ีลุม ต่ํากวาจังหวัดกําแพงเพชรประมาณ 20 เมตร มีแมน้ํา 3 สาย ท่ีไหลจากทิศเหนือลงสู   

ทิศใต คือ แมน้ํายม แมน้ํานาน และแมน้ําพิจิตร สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมแมน้ํา ดินดีมีความอุดมสมบูรณ 

ปานกลางถึงสูง เนื่องจากตะกอนท่ีน้ําพัดมาทับถมเหมาะแกการทํานา และปลูกพืชหมุนเวียน พ้ืนท่ีสวนใหญ 

ถูกบุกเบิกเพ่ือใชประโยชนทางการเกษตร จึงมีพ้ืนท่ีปาเหลือนอยมากจนแทบไมมีความสําคัญ ทางเศรษฐกิจ

และจากการท่ีตอนกลางของจังหวัดพิจิตรมีแมน้ําไหลผานถึง 3 สาย  ดังกลาว จึงทําเกิดปญหาน้ําทวม 

เปนประจํา ในชวงท่ีน้ําเหนือไหลหลาก และปญหาน้ําปาท่ีไหลมาจากทิวเขาจังหวัดเพชรบูรณทางทิศ

ตะวันออก 

 

สภาพภูมิอากาศ 

 สภาพอากาศโดยท่ัวไป อากาศคอนขางรอนจัดในฤดูรอน และเย็นสบายในฤดูหนาว จากอิทธิพลลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต จังหวัดพิจิตร จึงแบงเปน 3 ฤดูกาล คือ 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ 

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 
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การปกครอง 

 จังหวัดพิจิตร แบงหนวยการปกครองออกเปนอําเภอ 12 อําเภอ 88 ตําบล 897 หมูบาน หนวยงาน

ราชการสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 3 แหง เทศบาล

ตําบล จํานวน 25 แหง และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 72 แหง 

ตารางท่ี 1 แสดงการแบงเขตการปกครองของจังหวัดพิจิตร 

ลําดับ 

ท่ี 
อําเภอ 

พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

ระยะทาง 

จากอําเภอ 

ถึงจังหวัด 

(กม.) 

จํานวน 

เทศบาล 

เมือง 

เทศบาล 

ตําบล หมูบาน ตําบล อบต. 

1 เมืองพิจิตร 915.290 1 134 16 14 1 4 

2 ตะพานหิน 468.930 28 97 13 10 1 1 

3 โพทะเล 482.122 66 97 11 9 - 4 

4 บางมูลนาก 377.738 50 78 10 6 1 4 

5 โพธิ์ประทับชาง 378.561 23 99 7 5 - 2 

6 ทับคลอ 378.287 44 56 4 4 - 2 

7 สามงาม 338.083 18 80 5 4 - 3 

8 วังทรายพูน 259.501 31 57 4 3 - 2 

9 สากเหล็ก 193.000 20 44 5 5 - 1 

10 วชิรบารมี 259.300 26 50 4 4 - - 

11 ดงเจริญ 243.100 78 55 5 4 - 2 

12 บึงนาราง 450.610 86 50 4 4 - - 

รวม 4,744.522 - 897 88 72 3 25 

(ท่ีมา: กรมการปกครอง ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 
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ประชากร 

 ประชากรของจังหวัดพิจิตร ณ เดือนธันวาคม 2561 มีท้ังสิ้น จํานวน 539,374 คน แยกเปนชาย 

จํานวน 263,481 คน คิดเปนรอยละ 48.85 ของประชากรท้ังหมด เปนหญิง 275,893 คน หรือคิดเปน 

รอยละ 51.15 ของประชากรท้ังหมด ความหนาแนนของประชากร 113.684 คน ตอตารางกิโลเมตร  

โดยประชากรชวงอายุ นอยกวา ๑ - ๕๙ ป มีแนวโนมลดลงตอเนื่อง สําหรับประชากรชวงอายุ 60 ป  

ถึงมากกวา 100 ป โดยป พ.ศ. 2559 จํานวน 97,997 คน ป พ.ศ. 2560 จํานวน 101,802 คน เพ่ิมข้ึนจากป 

พ.ศ. 2559 จํานวน 3,805 คน คิดเปนรอยละ 3.88  ป พ.ศ. 2561 จํานวน 105,266 คน เพ่ิมข้ึนจากป  

พ.ศ.2560 จํานวน 3,464 คน คิดเปนรอยละ 3.40 ในภาพรวมประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนประชากรของจังหวัดพิจิตร 

ท่ี อําเภอ 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 
ชาย หญิง รวม 

จํานวน

บาน 

ความ

หนาแนน 

ของประชากร 

(ตอ ตร.กม.) 

1.  เมืองพิจิตร  915.290  52,719 56,404 109,123 42,700 119.222 

2.  วังทรายพูน  259.501  12,205 12,430 24,635 7,998 94.932 

3.  โพธิ์ประทับชาง  378.561  21,739 22,489 44,228 14,626 116.832 

4.  ตะพานหิน  468.930  32,284 34,420 66,704 23,946 142.247 

5.  บางมูลนาก  377.738  22,055 23,529 45,584 18,098 120.676 

6.  โพทะเล  482.122  29,217 30,398 59,615 19,717 123.651 

7.  สามงาม  338.083  20,837 21,448 42,285 14,620 125.073 

8.  ทับคลอ  378.287  21,348 22,284 43,632 15,831 115.341 

9.  สากเหล็ก  193.000  11,645 11,967 23,612 8,246 122.342 

10.  บึงนาราง  450.610  14,190 14,645 28,835 10,412 63.991 

11.  ดงเจริญ  243.100  9,766 10,056 19,822 6,868 81.538 

12.  วชิรบารมี  259.300  15,476 15,823 31,299 10,534 120.706 

รวม 4,744.522  263,481 275,893 539,374 193,596 113.684 

(ท่ีมา: กรมการปกครอง ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 
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โครงสรางพ้ืนฐาน 

  ระบบขนสงทางถนน 

    เสนทางท่ี 1 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเขาทางหลวงหมายเลข 32        

ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค แยกเขาทางหลวงหมายเลข 1118 เสนทางจังหวัด

นครสวรรค – อําเภอชุมแสง – อําเภอบางมูลนาก – อําเภอตะพานหิน – จังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ 

345 กิโลเมตร 

              เสนทางท่ี 2 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเขาทางหลวงหมายเลข 32         

ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี แยกเขาสูเสนทางหลวงหมายเลข 11 เสนทาง

อําเภอตากฟา – เขาทราย อําเภอทับคลอ – อําเภอสากเหล็ก – แยกเขาสูจังหวัดพิจิตร ตามทางหลวง

หมายเลข 111  รวมระยะทางประมาณ 344 กิโลเมตร 

     เสนทางท่ี 3 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเขาทางหลวงหมายเลข 32        

ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี แยกเขาสูทางหลวงหมายเลข 11 เสนทาง

อําเภอตากฟา – เขาทราย อําเภอทับคลอ – แยกเขาอําเภอตะพานหินตามทางหลวงหมายเลข 113  

เขาสูจังหวัดพิจิตร ตามทางหลวงหมายเลข 113 รวมระยะทางประมาณ 338 กิโลเมตร 

     เสนทางท่ี 4 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเขาทางหลวงหมายเลข 32        

ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค แยกเขาสูทางหลวงหมายเลข 117 เสนทางจังหวัด

นครสวรรค – พิษณุโลก ถึงอําเภอวชิรบารมี – แยกเขาอําเภอสามงาม ตามทางหลวงหมายเลข 115  

เขาสูจังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร 

  ระบบขนสงทางราง 

    จังหวัดพิจิตรมีทางรถไฟสายกรุงเทพ – เชียงใหม ตัดผานเชื่อมโยงกับจังหวัดตั้งแตตนทางถึง

ปลายทาง ในสวนของจังหวัดพิจิตร ผานอําเภอบางมูลนาก อําเภอตะพานหิน และอําเภอเมืองพิจิตร ซ่ึงจะทํา

ใหเพ่ิมขีดความสามารถในการขนสงระหวางจังหวัดและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานในอนาคต อีกท้ัง  

ยังอํานวยความสะดวกในดานการคมนาคมของประชาชน 

   ระบบไฟฟา  

  การบริการดานพลังงานไฟฟาของจังหวัดพิจิตร ป พ.ศ. 2559 – 2561  

ตาราง 3 แสดงสถิติผูใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร  ปงบประมาณ 2559 – 2561 

รายการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ผูใชไฟฟา (ครัวเรือน) 175,784 178,584 182,716 

ท่ีมา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ขอมูล ณ  เดือนธันวาคม 2561 
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 ระบบประปา 

  การประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดพิจิตร มี 3 สาขา คือ การประปาสวนภูมิภาค สาขาเมือง

พิจิตร มีกําลังการผลิต 1,340 ลบ.ม./ชม. การประปาสวนภูมิภาคสาขาตะพานหิน มีกําลังการผลิต 400 ลบ.

ม./ชม. และการประปาสวนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก มีกําลังการผลิต 320 ลบ.ม./ชม. มีพ้ืนท่ีการใหบริการ 

102 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 2.25 ของพ้ืนท่ีจังหวัด โดยใหบริการใน 9 อําเภอ คือ อําเภอเมืองพิจิตร 

อําเภอสากเหล็ก อําเภอสามงาม อําเภอวชิรบารมี อําเภอวังทรายพูน อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก 

อําเภอทับคลอ และอําเภอโพทะเล จํานวนผูใชน้ําในป พ.ศ. 2559 – 2561   
 

ตารางท่ี 4 แสดงสถิติผูใชน้ํา ปริมาณการผลิตและการจําหนาย ของการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร   

ป พ.ศ. 2559 – 2561 

รายการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ผูใชน้ํา (ราย) 41,404 43,222 42,337 

ปริมาณน้ําผลิตจริง (ลบ.ม.) 10,733,702 12,190,042 20,133,189 

ปริมาณน้ําขาย (ลบ.ม.)  9,606,697 10,665,256 19,596,919 

ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 

 

ดานเศรษฐกิจ 

 โครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมทุกสาขาจังหวัดพิจิตร ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial 

Product) ณ ราคาประจําป 2560 มีคาเทากับ 45,035 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2559 ท่ี 42ม276 ลานบาท 

เทากับ 2,759 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.53 โดยผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป 

2560 เทากับ 83,504 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2559 ท่ี 78,185 บาท เทากับ 5,319 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.80 

ตารางท่ี 5  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต ป พ.ศ. 2557 – 2560 

สาขาการผลิต  2557 2558r 2559r 2560p 

Agriculture 22,829 18,912 16,612 18,051 

Agriculture, forestry and fishing 22,829 18,912 16,612 18,051 

Non-Agriculture 24,841 24,813 25,664 26,984 

Mining and quarrying 456 223 395 280 

Manufacturing 2,638 3,336 3,576 3,557 

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply 

829 759 767 636 

Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities 

444 581 586 665 
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สาขาการผลิต  2557 2558r 2559r 2560p 

Construction 1,691 1,588 1,647 1,762 

Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles 

6,490 5,851 5,979 6,958 

Transportation and storage 315 370 397 445 

Accommodation and food service activities 87 181 186 199 

Information and communication 296 334 237 257 

Financial and insurance activities 2,671 2,883 3,130 3,188 

Real estate activities 1,687 1,561 1,605 1,572 

Professional, scientific and technical activities 92 124 100 121 

Administrative and support service activities 60 67 60 62 

Public administration and defence; 

compulsory social security 

1,365 1,478 1,497 1,551 

Education 3,743 3,405 3,316 3,387 

Human health activities 1,508 1,578 1,658 1,784 

Arts, entertainment and recreation 104 106 131 154 

Other service activities 366 388 399 405 

Gross provincial product (GPP) 47,670 43,725 42,276 45,035 

GPP Per capita (Baht) 87,721 80,655 78,185 83,504 

Population (1,000 persons) 543 542 541 539 

 

 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

  จากผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2562 พบวา จังหวัดพิจิตร มีครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํากวา

เกณฑ จปฐ. (ตํ่ากวา 38,000 บาท/คน/ป) จํานวน 613 ครัวเรือน อําเภอท่ีมีครัวเรือนตกเกณฑเรื่องรายได

มากท่ีสุด คืออําเภอเมืองพิจิตร รองลงมา คืออําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอวชิรบารมี อําเภอสามงาม อําเภอ

โพทะเล อําเภอทับคลอ อําเภอดงเจริญ อําเภอสากเหล็ก อําเภอตะพานหิน อําเภอบึงนาราง อําเภอ 

วังทรายพูน และอําเภอบางมูลนาก ซ่ึงเปนอําเภอท่ีไมมีครัวเรือนตกเกณฑเรื่องรายได 
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ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบรายไดและรายจายเฉลี่ยตอคนตอป 2562 และจํานวนครัวเรือนท่ีตกเกณฑ 

ดานรายไดแยกรายอําเภอ 
 

อําเภอ 
ครัวเรือนเปาหมาย 

(ครัวเรือน) 

รายไดเฉล่ียตอคน

ตอป 

(บาท/คน/ป) 

รายจายเฉล่ียตอคน

ตอป 

(บาท/คน/ป) 

จํานวนครัวเรือนท่ี

ตกเกณฑรายได 

1. เมือง 24,717 86,778 55,510 149 

2. วังทรายพูน 5,107 88,006 60,465 13 

3. โพธิ์ประทับชาง 9,755 67,822 43,372 89 

4. ตะพานหิน 15,727 80,982 53,171 35 

5. บางมูลนาก 11,366 92,712 59,509 0 

6. โพทะเล 15,956 71,795 46,088 56 

7. สามงาม 9,417 108,599 72,515 56 

8. ทับคลอ 9,451 87,995 54,093 51 

9. สากเหล็ก 5,504 89,563 64,602 36 

10. บึงนาราง 6,877 81,954 53,774 22 

11. ดงเจริญ 5,136 85,694 64,080 47 

12. วชิรบารมี 6,613 63,175 43,719 59 

รวม 125,626 82,857 54,411 613 
 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  

  อุตสาหกรรม  

 สถานการณการลงทุนในจังหวัดพิจิตร ในป 2561 มีจํานวนโรงงานท่ีจดทะเบยีนไวกับกระทรวง

อุตสาหกรรม และไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 552 แหง  

มีเงินลงทุนรวม 22,753,216,221 ลานบาท สงผลใหเกิดการจางแรงงาน จํานวน 9,397 คน ดังตารางท่ี 7 และ 8 

ตาราง 7 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม เงินลงทุน และอัตราการจางงาน ป พ.ศ. 2559 – 2561 

รายการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1. จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรม 720 719 660 

2. เงินลงทุน (บาท) 21,902,482,536 22,706,409,991 22,753,216,221 

3. อัตราการจาง (จํานวนคนงาน) 9,829 9,786 9,397 

ท่ีมา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 
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ตาราง 8 แสดงประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตร ป 2561 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ขอมูล ณ วันท่ี เดือนธันวาคม 2561 
 

 การเกษตร      
  จังหวัดพิจิตร แบงพ้ืนท่ีทางการเกษตรออกเปน 3 ประเภท คือ พ้ืนท่ีปลูกพืชไร พืชสวน 

และพืชผัก โดยมีผลผลิตและมูลคาการผลิต รายละเอียดปรากฏดังตาราง 9 - 10 
 

ตารางท่ี 9 แสดงพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเนื้อท่ีเก็บเก่ียว ป 2559 - 2561 

ประเภท 
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

นาป 1,528,785 1,513,184 1,724,935 1,489,522 1,419,360 1,723,929 

นาปรัง 604,801 636,507 611,137 574,270 635,925 611,137 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 

ตารางท่ี 10 แสดงผลผลิต และมูลคาการผลิตพืชไร ป 2559 – 2561 

ประเภท 
ผลผลิต (ตัน) มูลคาการผลิต (ลานบาท) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

นาป 919,785 876,596 933,123 6,937.94 6,441.23 7,005.89 

นาปรัง 197,004 423,604 475,533 1,486.00 3,112.64 3,570.30 

ท่ีมา : ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 

ประเภทอุตสาหกรรมท่ีขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
จํานวนโรงงาน 

(โรงงาน) 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร 179 

2. อุตสาหกรรมอาหาร 38 

3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 7 

4. อุตสาหกรรมเคมี 16 

5. อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 9 

6. อุตสาหกรรมพลาสติก 12 

7. อุตสาหกรรมอโลหะ 95 

8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 53 

9. อุตสาหกรรมไฟฟา 3 

10. อุตสาหกรรมขนสง 80 

11. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 30 

รวม 522 
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หมายเหตุ :  1. ป 2559 - 2560 ขอมูลสถิติ ป 2561 ขอมูลเบื้องตน ป 2562 ขอมูลพยากรณ ณ เดือนมิถุนายน 2562 

 2. ป 2562 ราคา ณ ไรนา เฉลี่ยเดือนมกราคม - มิถุนายน ป 2562   

               3. ราคา ณ ไรนา เปนขาวเปลือกเจา ความชื้น 15% 
 

ตารางท่ี 11 แสดงผลผลิต และมูลคาการผลิตพืชสวน ป 2559 – 2562 

ประเภท 
ผลผลิต (ตัน) มูลคาการผลิต (ลานบาท) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ยางพารา 113 147 257 5.31 8.83 11.01 

ปาลมน้ํามัน 261 361 393 1.35 1.31 1.06 

มะพราว 50 49 52 0.57 0.66 0.36 

สมเขียวหวาน 9,484 9,626 9,893 442.62 329.59 156.51 

มะนาว 10,743 10,992 11,240    416.18     234.35     309.77  

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางท่ี 12 แสดงผลผลิต และมูลคาการผลิตพืชผัก ป 2559 – 2561 

ประเภท 
ผลผลิต (ตัน) มูลคาการผลิต (ลานบาท) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ขาวโพดหวาน 1,964 1,898 1,734 15.14 15.32 22.58 

ขาวโพดฝกออน 506 551 417 1.80 2.69 2.10 

ท่ีมา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ดานสังคมและความมั่นคง 

 ดานประชากรและกําลังแรงงาน 

 ประชากรผูสูงอายุในจังหวัดพิจิตรมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป โดยป 2561 กลุมอายุระหวาง  

60 – 64 ป มีจํานวนมากท่ีสุด รอยละ 29.79 รองลงมาคือกลุมอายุระหวาง 65 – 69 ป รอยละ 26.34 และ

กลุมอายุระหวาง 70 – 74 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รอยละ 7.68 เม่ือเทียบกับป 2560 ดังตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนประชากรสูงอายุ จําแนกตามเพศ ป พ.ศ. 2559 – 2561 

กลุมอายุ (ป) 
2559 2560 2561 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

60-64 ป 30,131 13,885 16,246 30,795 14,091 16,704 31,360 14,306 17,054 

65-69 ป 25,163 11,348 13,815 26,711 12,079 14,632 27,726 12,584 15,142 

70-74 ป 15,003 6,509 8,494 15,778 6,948 8,830 16,990 7,516 9,474 

75-79 ป 12,978 5,439 7,539 12,955 5,418 7,537 12,914 5,344 7,570 

80 ปข้ึนไป 14,722 5,686 9,036 15,563 5,968 9,595 16,276 6,247 10,029 

รวม 97,997 42,867 55,130 101,802 44,504 57,298 105,266 45,997 59,269 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 ผูมีงานทําจําแนกตามประเภทอาชีพ 

  ป 2561 จังหวัดพิจิตร มีประชากรท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ท่ีมีงานทําจํานวน 284,046 คน 

โดยจําแนกตามอาชีพ และเพศ ดังตารางท่ี 14 และ 15 

ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนประชากรของจังหวัดพิจิตร ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ท่ีมีงานทํา พ.ศ. 2559 - 2561 

จํานวน 
2559 2560 2561 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

ประชากร ท่ีมี

อายุ 15 ปข้ึนไป 
284,606 157,298 127,308 273,536 149,855 123,681 284,046 152,655 131,391 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 

ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป ท่ีมีงานทํา จําแนกตามอาชีพ และเพศ จังหวัดพิจิตร  

พ.ศ. 2559 – 2561 

อาชีพและเพศ  
 2559  2560   2561  

 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  

1. ผูบัญญตัิกฎหมาย 

ขาราชการระดับ

อาวุโส และผูจดัการ  

6,489 4,677 1,812 6,593 4,833 1,759 7,043 4,688 2,355 

2. ผูประกอบวิชาชีพ

ดานตางๆ  

11,952 4,216 7,736 13,305 5,391 7,913 13,063 4,981 8,082 

3. ผูประกอบวิชาชีพ 6,507 3,070 3,437 6,664 3,345 3,319 7,437 2,977 4,460 
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อาชีพและเพศ  
 2559  2560   2561  

 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  

ชางเทคนิคสาขาตางๆ 

และอาชีพท่ีเก่ียวของ  

4. เสมียน  6,336 1,610 4,725 6,987 2,108 4,879 7,944 2,408 5,536 

5. พนักงานบริการ 

และพนักงานใน

รานคา และตลาด  

50,387 18,646 31,742 46,322 17,680 28,643 53,648 19,653 33,995 

6. ผูปฏิบัติงานท่ีมี

ฝมือทางดาน

การเกษตร และการ

ประมง  

110,873 66,883 43,990 115,100 69,844 45,256 114,766 67,752 47,014 

7. ผูปฏิบัติงานดาน

ความสามารถทางฝมือ

และธุรกิจการคาท่ี

เก่ียวของ  

35,113 26,092 9,021 26,488 18,478 8,010 27,087 18,636 8,451 

8.ผูปฏิบัติการโรงงาน

และเครื่องจักร และ

ผูปฏิบัติงานดานการ

ประกอบ  

15,701 11,638 4,063 13,095 9,856 3,239 13,847 9,058 4,789 

9. อาชีพข้ันพ้ืนฐาน

ตางๆ ในดานการขาย 

และการใหบริการ  

41,248 20,466 20,782 38,982 18,320 20,663 39,211 22,502 16,709 

10. คนงานซึ่งมิได

จําแนกไวในหมวดอ่ืน  

- - - - - - - - - 

รวม 284,606 157,298 127,308 273,536 149,855 123,681 284,046 152,655 131,391 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร  

  ผลการสํารวจภาวการณมีงานทําของประชากรจังหวัดพิจิตร ป 2561 พบวามีประชากรอายุ 

15 ป ข้ึนไป เปนผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 287,132 คน และผูไมอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 156,191 คน  

ดังตารางท่ี 16 
 

ตาราง 16 แสดงจํานวนประชากร 15 ปข้ึนไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2559 - 2561 

ป 2559 2560 2561 

ผูอยูในกําลังแรงงาน 287,219 277,346 287,132 

  - ผูมีงานทํา 284,606 273,536 284,046 

  - ผูวางงาน 2,330 3,535 2,543 



บรรยายสรุปจังหวัดพิจิตร ประจําป 2563 15 

 
  - ผูท่ีรอฤดูกาล 284 275 543 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 154,099 165,064 156,191 

  - ทํางานบาน 49,717 50,486 46,291 

  - เรียนหนังสือ 26,247 28,418 30,154 

  - อ่ืนๆ 78,135 86,160 79,746 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร  
 

ดานการทองเที่ยว  

 จังหวัดพิจิตร มีแหลงทองเท่ียวและมีการจัดกิจกรรมทองเท่ียวท่ีเปนแรงดึงดูดนักทองเท่ียว ท้ังใน

เชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร เชิงนิเวศ โดยมีสถิตินักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียว ระหวางป  

พ.ศ.2559 – 2562 รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 17 
 

ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบระหวาง  

ป 2559 – 2562 

รายการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

1. จํานวนผูมาเย่ียมเยือน (คน) 831,313 876,080 893,231 394,420 

    - ชาวไทย 825,894 870,428 887,476 390,883 

    - ชาวตางชาต ิ 5,419 5,652 5,755 3,537 

2. รายไดจากการทองเท่ียว (ลบ.) 1,327.29 1,421.33 1,490.42 693.87 

    - ชาวไทย 1,317.90 1,411.34 1,479.92 687.43 

    - ชาวตางชาต ิ 9.39 9.99 10.50 6.44 

ท่ีมา สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดพิจิตร 

 1. แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ จังหวัดพิจิตรมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญอยางบึงสีไฟ  

ซ่ึงเปนแหลงน้ําขนาดใหญอันดับท่ี 5 ของประเทศ รองมาจากบึงบอระเพ็ด หนองหาร บึงละหาน และกวานพะเยา  

โดยบึงสีไฟเปนสวนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ซ่ึงเปนสวนสมเด็จฯ แหงแรกของประเทศไทย สรางเม่ือป  

พ.ศ. 2526 เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ 80 

พรรษา วนสมเด็จพระศรีนครินทร มีเนื้อท่ี 170 ไร โดยเปนพ้ืนดิน 120 ไร และพ้ืนน้ํา 50 ไร มีลักษณะเปนสวน 

ริมบึงสีไฟท่ีมีสะพานทอดลงน้ําลงสูศาลาใหญ สวนบริเวณริมบึงไดจัดตกแตงใหเปนสวนท่ีมีท้ังไมใหญและสวนไมดอกไม

ประดับ มีเวทีเนินดินสําหรับใชจัดรายการบันเทิง ตาง ๆ  นอกจากนี้ บึงสีไฟยังเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําจืดและแหลง

ท่ีอยูอาศัยของพันธุปลาและนกหายากหลากหลายชนิด จึงเปนสถานท่ีศึกษาหาความรูเก่ียวกับพันธุปลาน้ําจืดชนิดตาง  ๆ

และยังเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ีสําคัญของจังหวัดพิจิตร โดยจังหวัดพิจิตรไดพัฒนาและประกาศเปนเขตอนุรักษ

พันธุสัตวท้ังสัตวน้ําและนก  
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 2. แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดพิจิตรเปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญ ไดแก มะมวงน้ําดอกไม

สีทอง เพชรบานลาด ฟาลั่น โชคอนันต มะปรางหวาน มะยงชิดพันธุไขไก และฯลฯ โดยมีสวนเกษตรวังทับไทร 

อําเภอสากเหล็ก ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเดินทางมาเท่ียวชมและเลือกซ้ือไดผลไมไดตลอดเวลา โดยฤดูกาล

เท่ียวสวนมะมวงอยูระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม และฤดูกาลเท่ียวสวนมะปรางอยูระหวางเดือน

กุมภาพันธ – มีนาคม 

 

 

 

 

 

 

 3. แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตรมีประวัติศาสตร และความเกาแกทางดานศิลปะ

สถาปตยกรรมโบราณ ท้ังโบราณสถานและโบราณวัตถุ ซ่ึงมีวัดวาอารามท่ีสรางข้ึนตั้งแตสมัยสุโขทัยและอยุธยา 

ท้ังยังมีพระเครื่องท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง และไดชื่อวา “พระเครื่องเมืองพิจิตร” โดยเปนท่ีรูจักและนิยมกัน 

อยางแพรหลาย 
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  อุทยานเมืองเกาพิจิตร 

  ตั้งอยูท่ีบานเมืองเกา ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองพิจิตร หางจากเมืองพิจิตรตามทางหลวง

หมายเลข 1068 (พิจิตร–วังจิก) ประมาณ 7 กิโลเมตร เปนเมืองโบราณประกอบดวยกําแพงเมือง 2 ชั้น 

กอดวยอิฐลอมรอบ สถานภาพปจจุบันมีสวนรุกขชาติกาญจนกุมารจัดตั้งโดยกรมปาไมเม่ือป พ.ศ. 2520 ภายใน

พ้ืนท่ีอุทยานเมืองเกาพิจิตร  มีวัดมหาธาตุ ถํ้าชาลวัน ศาลหลักเมืองพิจิตร และมีตนไมขนาดใหญและพรรณไม 

นานาชนิดท้ังไมมีคาทางเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร จึงเปนสถานท่ีรมรื่นเหมาะสมเปนท่ีพักผอนหยอนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัดทาหลวงพระอารามหลวง 

  วัดสําคัญคูบานคูเมืองพิจิตร ตั้งอยูริมฝงตะวันตกของแมน้ํานาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

พิจิตร เปนวัดเกาแกท่ีมีมากอนท่ีจะอพยพยายเมืองพิจิตรเกามาตั้งท่ีเมืองพิจิตรใหม วัดทาหลวงไดสรางข้ึนใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ภายในพระอุโบสถเปนสถานท่ีประดิษฐานหลวงพอ

เพชร พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนรุนแรก  (พ .ศ. 1660–1800) หลอดวยทองสัมฤทธิ์  

มีพุทธลักษณะงดงาม หนาตักกวาง 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร เปนพระพุทธรูปสําคัญคูเมืองพิจิตร 
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  วัดดงปาคํา (รอยเสด็จประพาสตน ร.5) 

 ตั้งอยู ท่ีตําบลดงกลาง อําเภอเมืองพิจิตร เปนเสนทางตามรอยเสด็จประพาสตนของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5) เม่ือครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองฝายเหนือ (พ.ศ. 2444 หรือ  

ร.ศ. 120) พระองคทรงแวะบางปะอินกรุงเกา เมืองอางทอง เมืองสิงหบุรี เมืองชัยนาท เมืองอุทัยธานี  

เมืองนครสวรรค เมืองพิจิตร เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย และเมืองอุตรดิตถ สถานภาพปจจุบันของวัดดงปาคํา

เปนวัดเกาแก มีหลวงพอดําอายุมากกวาหนึ่งรอยปประดิษฐานอยูภายในวัดฯ และเปนท่ีเคารพบูชาและศรัทธา

ของประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองพิจิตร รวมท้ังเปนต้ังของอุทยานธรรมแมหญิงเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมสําหรับ 

ผูท่ีตองการบวชชีพราหมณ และในชวงฤดูฝนยังสามารถเดินทางมาชมความงามของบัวแดงซ่ึงจะบานสะพรั่ง   

รับแสงพระอาทิตย ไดในชวงเชาเวลา 6:00 – 10:00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนยมิตรภาพไทย – เวียดนามบานดง (พิพิธภัณฑโฮจิมินห) 

  เปนศูนยเรียนรูประวัติศาสตรชาติอาเซียนผานประวัติศาสตรทองถ่ิน โดยมีขอมูลทางวิชาการ 

เอกสาร สิ่งพิมพ ภาพถาย วีดิทัศน และอ่ืนๆ เก่ียวกับความสัมพันธของประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม พรอมท้ังขอมูลประวัติศาสตรของบุคคลสําคัญของโลก ไดแก ประธานโฮจิมินหของสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนามท่ีไดเขามาพํานักอยูในแผนดินสยามและไดรวบรวมคนรักชาติชาวเวียดนามในจังหวัดพิจิตรไว  
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 วัดโพธิ์ประทับชาง (รอยเสด็จประพาสตน ร.5) 

  เปนวัดเกาแกในสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณ พ.ศ. 2242 ภายในมีปูชนียวัตถุสําคัญ ไดแก 

พระวิหารสูงใหญ มีโครงสรางกออิฐถือปูน มีกําแพงลอมรอบ 2 ชั้น นับเปนวัดสําคัญในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

ภายในพระอุโบสถมี “หลวงพอโต หรือ หลวงพอยิ้ม” หนาตักกวาง 4 – 5 ศอก เปนพระพุทธรูปปูนปนสมัย

อยุธยามีอายุเกาแกมากกวา 300 ป เปนพระประธานประดิษฐานภายในพระอุโบสถ เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ท่ีชาวเมืองพิจิตรใหความเคารพนับถือ 

 

 

 

 

 

  วัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน 

 เดิมชื่ อวา “วัดวั งตะโก” ตั้ งอยู ริมแมน้ํ าน าน เก า ตํ าบลบางคลาน อําเภอโพทะเล  

เม่ือประมาณ พ.ศ. 2477 เปนวัดท่ีหลวงพอเงินสรางข้ึน ภายในวัดมีพิพิธภัณฑนครไชยบวรเปนพิพิธภัณฑ 

รูปมณฑป 2 ชั้น ไดแก ชั้นบนประดิษฐานรูปหลอเทาองคจริงของหลวงพอเงินพระเกจิอาจารยชื่อเสียงโดงดัง 

ท่ีประชาชนชาวไทยท่ัวประเทศรูจัก และเคารพนับถือ สวนชั้นลางเปนพิพิธภัณฑนครไชยบวรจัดแสดง

โบราณวัตถุอันมีคุณคาสมัยนครไชยบวรไวจํานวนมาก และมีเครื่องถวยชามลายครามเบญจรงคเปนสิ่งท่ีดึงดูด

ความสนใจของผูพบเห็นเปนอยางยิ่ง รวมท้ังเปนสถานท่ีเจริญวิปสสนากรรมฐานของหลวงพอเงินและบุคคล

สําคัญ 2 ทาน ไดแก สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
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  พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพอโต) วัดเทวประสาท 

  ตั้งอยูตําบลหวยเกตุ อําเภอตะพานหิน เปนวัดท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพอโตปาง

ประทานพรขนาดใหญ  ได รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว  (รัชกาล ท่ี  9 )  

วา “พระพุทธเกตุมงคล” ประดิษฐานอยูกลางแจง หนาตักกวาง 20 เมตร เฉพาะองคพระสูง 30 เมตร แทนสูง 

4 เมตร รวมความสูงท้ังสิ้น 34 เมตร สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กเม่ือป พ.ศ. 2513 นับเปนพระพุทธรูปท่ีมี

พุทธลักษณะสวยงามไดสัดสวนและใหญท่ีสุดในจังหวัดพิจิตร หากเดินทางโดยรถไฟจะมองเห็นองคพระเหลือง

อรามแตไกล 

 

 

 

 

 

  วัดทายน้ํา 

  ตั้ งอยูตําบลทายน้ํ า อําเภอโพทะเล เปนวัดเกาแกของหลวงพอเงิน  (วัดบางคลาน)  

เคยจําพรรษาอยู ซ่ึงทานไดสรางบุญบารมีและสรางสิ่งปลูกสรางไวมากมายรวมท้ังเรือแขงไวดวยเพราะจังหวัด

พิจิตรมีการแขงเรือยาวเปนงานบุญงานประเพณี ปจจุบันไดมีพิพิธภัณฑจัดแสดงสิ่งของเก่ียวกับหลวงพอเงิน 

 

 

 

 

 

 วัดสุขุมาราม 

  ตั้งอยูตําบลวังตะกู อําเภอบางมูลนาก เปนสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสนองคใหญเปน

อันดับ 3 ของประเทศ (ยาว 55 เมตร) เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 9) เนื่อง

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช โดยมีการกอสรางอาคารดวยประติมากรรม

งด งาม แ ล ะส อ ด แ ท รก ด ว ย ศิ ล ป ะร ว ม ส มั ย  แ ล ะ ใช เป น ส ถ าน ท่ี ฝ ก ส ม าธิ  ป ฏิ บั ติ ธ ร รม แ ล ะ 

ฝกกรรมฐาน จุดเดนสําคัญภายในวัดคือ วิหารหลวงพอเขียน ธมมฺรักขิโต วัดสํานักขุนเณร ทานเคยจําพรรษา

และเปนเจาอาวาสวัดสุขุมาราม และเปนพระนักพัฒนา จึงมีผูคนเคารพศรัทธามากถือเปนเกจิอาจารยท่ีนับถือ
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ศรัทธาของคนพิจิตรและบุคคลท่ัวไป ภายในวัดยังมีรูปหลอเหมือนองคหลวงพอเขียนประดิษฐานอยูมากมาย

และมีอาคารโบราณเกาตางๆ ท่ีนาสนใจ ไดแก อุโบสถ สรางเม่ือ พ.ศ. 2516 ศาลาการเปรียญสรางเม่ือ  

พ.ศ. 2506 และมีเจดียพระโพธิญาณหลวงปูปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

  วัดเขารูปชาง 

  ตั้งอยูตําบลดงปาคํา อําเภอเมืองพิจิตร ไดสรางข้ึนป พ.ศ. 2244 พรอมกับวัดโพธิ์ประทับชาง

ในสมัยพระศรีสรรเพชร  ท่ี  8 หรือพระเจ าเสือแห งกรุงศรีอยุ ธยา เม่ือสรางวัดแลว เสร็จให ชื่ อวา  

“วัดเขารูปชาง” ตามลักษณะหินสีขาวท่ีซอนกันเปนรูปชางคุกเขาบน ยอดเขาเปนลานกวางมีวิหารใหญและ 

มีเจดียเกาเปนเจดียแบบลังกาทรงเหลี่ยมยอมุมไมสิบสอง สันนิษฐานวาสรางข้ึนในสมัยอยุธยามีตัวระฆังเปน

กลีบมะเฟอง (ปจจุบันไดมีการบูรณปฏิสังขรณใหมโดยประดับกระเบื้องเคลือบสีทองท้ังองคมีรั้วรอบองคเจดีย) 

และยังมีมณฑปแบบจัตุรมุขหลังเกาภายในมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสําริดและฝาผนังมีภาพเขียน

เรื่องไตรภูมิพระรวง ตอมาประมาณ พ.ศ. 2300 ไดบรรจุพระธาตุไวบนสวนหัวของรูปชางในสมัยรัชกาลท่ี 3 
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สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) พิจิตร 

 จังหวัดพิจิตร มีผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ท่ีลงทะเบียน ณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  

656 กลุม/ราย ผลิตภัณฑ 1,733 ผลิตภัณฑ โดยมีผลิตภัณฑเดนท่ีผานการคัดสรรระดับ 5 ดาว ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาขาวมา  

กลุมทอผาไทดํา 

ผาขาวมา  

กลุมทอผาบานหวยแกว 

ไขเค็มศรีพิจิตร  

กลุมอาชีพสตรีบานหนองหญาปลอง 

กระเปาผาแฮนดเมด 

 

ผาไหมมัดหม่ี 

กลุมสตรีทอผาบานใหมสามัคค ี

น้ําพริกเห็ดกรอบสามสหาย 

ศรีแกวฟารมเห็ด 
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สบูกลีเซอรีนผสมน้ําผ้ึง 

กลุมสมุนไพรวดีอร 

สมุนไพรปรับอากาศ 

กลุมอนุรักษสมุนไพรบานทับคลอ 

กระเปาผักตบชวา 

กลุมจักสานผักตบชวา 

ไขเค็มใบเตยเสริมไอโอดีน 

กลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร ไขเค็ม 

และน้ําพริก 

สบูกลีเซอรีนผสมน้ํามันรําขาว 

กลุมสมุนไพรวดีอร 

ชุดเครื่องแตงกายกะลามะพราว 

กลุมผลิตภัณฑจากกะลามะพราว 



บรรยายสรุปจังหวัดพิจิตร ประจําป 2563 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาหมดนมือ 

ผาตอนุชา 

ตะไครหอมไลยุง 

สมุนไพรชุมชนปาตาล 

ขาว กข. 43 

 

ปลาราสับอบแหง 

ผาซ่ินสิบซ่ิวตอตีนจก แผนประคบรอนเอว 
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ผาซ่ินสิบซ่ิวตอตีนจก สมุนไพรปรับอากาศ 

JASMINE RICE SCRUB & CREAM 

(จัสมิน ไรซ สครับ & ครีม) 
กระเปาผักตบชวา 

กลวยตากไฮโซพลังงานแสงอาทิพย

เพ่ือสุขภาพ 
ตนกลวยมงคล 

น้ําปลาราปรุงรส 
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เปาหมายการพัฒนาจังหวัด  

 “เมืองเกษตรดี ส่ิงแวดลอมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี ยกระดับการทองเท่ียวสูสากล” 

 เมืองเกษตรดี หมายถึง ผลผลิตการเกษตรของจังหวัดพิจิตร เปนผลผลิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน 

การสงออก สรางมูลคาทางเศรษฐกิจแกจังหวัดท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง สินคาเกษตรของจังหวัดมีความปลอดภัย 

ท่ีผานมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย แบรนดสินคาเกษตรเขมแข็ง สรางรายไดแกจังหวัด ประชาชน 

และชุมชน 

 ส่ิงแวดลอมดี หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ ดินและน้ําเหมาะกับการเกษตร  

เปนเมืองสิ่งแวดลอมดี อากาศบริสุทธิ์ นาอยู 

 สังคมและคุณภาพชีวิตดี หมายถึง การมีตนแบบของการเปนสังคม 6 คุณภาพท้ังจังหวัด  

คือ สังคมอุดมปญญา สังคมเอ้ืออาทรตอกัน สังคมแหงโอกาสสําหรับทุกคน สังคมเปนธรรมและเทาเทียม  

สังคมคุณธรรมเขมแข็ง และสังคมแหงความเก้ือกูลแบงปน เปนตนแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพ่ึงตนเองได 

 ยกระดับการทองเท่ียวสูสากล หมายถึง มีการพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนเปนท่ีรูจักมากข้ึน  

โดยมีการเชื่อมโยงการพัฒนารวมกับกลุมจังหวัด การมีพันธมิตรการพัฒนาระหวางประเทศในประชาคม

อาเซียน และประชาคมโลก ท่ีมีการคา การพัฒนาทางสังคม และการเสริมสรางการทองเท่ียวระหวางกัน 

พันธกิจ (Mission) 

 1. เสริมสรางความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดใหเติบโตอยางม่ันคงจากฐานของชุมชน  

การพ่ึงตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับระดับภาค และการพัฒนาประเทศ 

 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ มาตรฐานในระดับการ

สงออกและการรองรับความม่ันคงทางอาหาร เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรภาคการเกษตร และ

เกษตรกรใหมีศักยภาพการแขงขันและพ่ึงตนเองได 

 3. บริหารจัดการน้ํา ดิน และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลกับการใชประโยชนในการ

พัฒนาจังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนรองรับ

การพัฒนาเปนเมืองเกษตรคุณภาพ 

 4. เสริมสรางสังคมคุณภาพ สังคมแหงการเรียนรู และการพัฒนาหมูบานใหมีความสันติสุข 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 

 1. แหลงน้ําธรรมชาติไดรับการอนุรักษและฟนฟูเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง/อุทกภัย และน้ําเพ่ือ

การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

 2. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภาคการเกษตรเติบโต ไมนอยกวารอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2565  

 3. รายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ภายในป พ.ศ. 2565 

 4. การจัดการขยะท่ีถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 2 ภายในป พ.ศ. 2565 

 5. เสนทางการคมนาคมภายในจังหวัดพิจิตรไดรับการปรับปรุงเพ่ือความสะดวกของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

จุดยืนการพัฒนา (Strategic Positioning: SP)  

 จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตรจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2561 – 2565 ไดกําหนดข้ึนมาจากการวิเคราะห

สภาพการณท่ีเปนปจจัยนําเขาเชิงนโยบายความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย และสถานการณของภารกิจ 

ท่ีเปนอยูในปจจุบัน และควรจะเปนในอนาคตจนไดความตองการทางยุทธศาสตร จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห

ความสําคัญตอภารกิจ ความเรงดวนตอปญหา ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ความเปนประโยชนตอประชาชน

และความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศ จนทําใหไดความตองการทางยุทธศาสตร

ท่ีเปนหัวใจหลักสําคัญของจังหวัดพิจิตร ประกอบดวย 4 จุดยืนทางยุทธศาสตร ดังนี้ 

 SP1 การอนุรักษ ฟนฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล  

 SP2 การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เพ่ือการสรางเศรษฐกิจจากฐานชุมชนท่ีเขมแข็ง  

 SP3 การยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริสรางสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน  

 SP4 การการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือการสรางรายได 

จากฐานชุมชนท่ีเขมแข็ง  
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประกอบดวย 4 ประเด็น 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ีเขมแข็ง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสรางสังคมคุณภาพ สันติสุขอยางยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการสูสากล 
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