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งามตาผาตีนจก

สังคโลก ทองโบราณ

สักการแมยา พอขุน

รุงอรุณแหงความสุข

ตราประจําจังหวัดสุโขทัย

ภาพพระบรมรูปพอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง ประทับบนพระแทน
มนังคศิลา ปกครองไพรฟ#าข$าแผนดินให$ได$รับความรมเย็นเป*นสุข และทรงบริหารราชอาณาจักรแหงนี้ให$
เจริญรุงเรืองที่สุด ในชวงป3 พ.ศ. ๑๘๒๒ ถึง พ.ศ. ๑๘๔๒

ธงประจําจังหวัดสุโขทัย

เป*นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ$า มีพื้นสี ๓ สี แถบแดงอยูเบื้องบน แถบสีเหลืองอยูตรงกลาง และแถบเขียวอยู
เบื้องลางพื้นธงมุมบนด$านใกล$คันธง มีภาพพอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
ประทับบนพระแทนมนังคศิลาและมีคําวาจังหวัดสุโขทัยอยูเบื้องลางใต$ฐานยอดคันธงชิดกับมุมบนของธงด$าน
เสามีแถบสีแดงสีเหลืองและสีเขียวห$อยชายมายังเบื้องลางในลักษณะพองาม การใช$สีแดง สีเหลือง และสีเขียว
เป*นพื้นธง มีความหมายดังนี้
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สีแดง หมายถึง พอขุนรามคําแหงมหาราชได$แผขยายอาณาเขตออกไปได$อยางกว$างขวาง ทิศเหนือได$
เมืองแพร เมืองนาน ทิศตะวันตกถึงเมืองหงสาวดี ทิศตะวันออกแผพระราชอาณาเขตออกไปจนถึงแมน้ําโขง
ตอแดนเวียงจันทน และเวียงคํา ทิศใต$ได$ตลอดถึงแหลมมาลายู นับวาดินแดนของประเทศไทยสมัยนั้นแผขยาย
กว$างขวางยิ่งกวาสมัยใด ทั้งสิ้น
สีเหลือง หมายถึง พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยเป*นราชธานีได$ฟ?@นฟูพระพุทธศาสนา จน
เจริญรุงเรืองและนิมนตพระสังฆราชจากลังกามาปรับปรุงกิจการคณะสงฆให$เป*นระเบียบเรียบร$อยต$องตาม
พุทธบัญญัติและเป*นครั้งแรกที่พระมหากษัตริยเสด็จออกทรงผนวช
สีเขียว หมายถึง การเกษตร ซึ่งเป*นอาชีพหลักของคนไทยสมัยสุโขทัยเป*นราชธานี ประชาชน ดํารงชีพ
ด$วยความสบาย ข$าวปลาอาหารบริบูรณ ใครใครประกอบอาชีพใดก็ตามใจชอบ เจ$าเมืองไมเก็บจังกอบ จึงอยู
กันด$วยความเป*นสุขสบาย ดังปรากฏตามศิลาจารึก พอขุนรามคําแหงมหาราชหลักที่ ๑ ดังนี้
“…เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีข$าว เจ$าเมืองบอเอาจกอบในไพรลูทาง
เพื่อนจูงวัวไปค$า ขี่ม$าไปขาย ใครจักใครค$าช$าง ค$า ใครจักใครค$าม$า ค$า ใครจักใครค$าเงือนค$าทอง ค$า ไพรฟ#า
หน$าใส…”

ดอกไม>ประจําจังหวัด “ดอกบัวหลวง”

ต>นไม>ประจําจังหวัด “ตาลโตนด”

พันธุEไม>มงคลที่ได>รับพระราชทาน “มะค8าโมง”

ข>อมูลทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย
ประวัติเมืองสุโขทัย
สุโขทัย เปIนที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ ๗๐๐ ปที่แล>ว คําว8า “สุโขทัย” มาจากสองคํา
คือ “สุขะ” และ “อุทัย” หมายความว8า “รุ8งอรุณแห8งความสุข” รอยอดีตแห8งความรุ8งเรืองเห็นได>จาก
อุทยานประวัติศาสตรEสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งเปIนที่รู>จักของชาวไทยและต8างประเทศ
ประวัติสุโขทัยเริ่มในป3 พ.ศ. ๑๘๐๐ เมื่อพระยาศรีนาวนําถม พระบิดาพอขุนผาเมืองได$ปกครองเมืองสุโขทัย
เรื่อยมาจนสิ้นพระชนม ขอมสมาดโขลญลําพงข$าหลวงจากอาณาจักรขอมได$เข$ายึดครองเมือง ขุนบางกลางหาวและ
พอขุนผาเมืองเจ$าเมืองราดได$ยึดเมืองคืน และสร$างเมืองสุโขทัยขึ้นเป*นราชธานี มีขุนบางกลางหาวพระนามใหม
๒
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วา “พ8อขุนศรีอินทราทิตยE” เป*นปฐมกษัตริยปกครองเมืองสุโขทัย อาณาจักรแหงแรกของประเทศไทยในสมัย
พอขุนรามคําแหงมหาราชโอรสของพอขุนศรีอินทราทิตย ได$แผอาณาจักรออกไปกว$างขวางคลุมเขตประเทศไทย
เกือบหมด บ$านเมืองเจริญทุกด$าน ไมวาด$านประวัติศาสตร ยุทธศาสตร กฎหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ
ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะอยางยิ่งทรงประดิษฐอักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ อักษรไทย
ที่ทรงประดิษฐนี้ได$จารึกไว$ในแผนศิลามากมาย ศิลาจารึกเหลานี้เป*นหลักฐานสําคัญให$รู$เรื่องเมืองสุโขทัยมากขึ้น
ในศิลาจารึกบอกถึงความรุงเรืองของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช วามีอาณาเขตกว$างมาก
ทิศเหนือจรดเมืองแพร นาน และหลวงพระบาง ทิศใต$จรดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทร
และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสาวดี การปกครองบ$านเมืองเป*นระบบ “พ8อปกครองลูก” ประชาชนมีความ
เป*นอยูดีมีสิทธิเสรีภาพดั่งคําจารึกวา

ไพร8ฟPาหน>าใสในน้ํามีปลา ในนามีข>าว
เพื่อนจูงวัวไปค>า ขี่ม>าไปขาย
ใครจักใคร8ค>าช>าง ค>า ใครจักใคร8ค>าม>า ค>า

สมัยนั้นชาวสุโขทัย ทําเกษตรกรรมเป*นหลัก อาศัยน้ําที่มีอยู
บริบูรณทํานา ทําสวน ทําไร มีการสร$างเขื่อนเก็บกักน้ําไว$ใช$หน$าแล$ง
เรียกวา “ทํานบพระร8วง” ซึ่งนักโบราณคดีได$ศึกษาพบถึง ๗ แหง
สุโ ขทั ย เป* นศู น ยกลางการค$ าและการผลิ ต เครื่องถ$ ว ยชาม
ที่เรียกวา “สังคโลก” สงขายยังตางประเทศ เชน มาเลเซีย อินโดนิเซีย
และบอรเนียว นอกจากนั้นยังเป*นศูนยการค$าสินค$าจากจีน เชน
ถ$วยชาม และผ$าไหม เพื่อขายในประเทศและสงตอตางประเทศด$วย หลักฐานที่สะท$อนให$เห็นความเจริญมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจของสุโขทัย ได$แก สมบัติทางวัฒนธรรมที่ได$รับการบูรณะขึ้นเป*นอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและ
มรดกโลกในปMจจุบัน
ใน ป3 พ.ศ. ๑๘๙๐ กรุงศรีอยุธยา มีอํานาจมากขึ้นและเป*นศูนยกลางแหงอํานาจแทนสุโขทัย แตสุโขทัย
ก็ยังมีพระมหากษัตริยปกครองติดตอมาอีก ๒ พระองค จึงสิ้นราชวงศสุโขทัยและได$รวมเข$ากับราชอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑o กรุงศรีอยุธยาเสียแกเมืองพมาครั้งที่ ๒ และ พ.ศ. ๒๓๒๔ สมเด็จพระพุทธยอดฟ#า
จุฬาโลกมหาราชแหงกรุงรัตนโกสินทรโปรดเกล$าให$พระวิเชียรบุรี ดํารงตําแหนงพญาสุโขทัย
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ กระทรวงมหาดไทย
ในยุครัฐบาล จอมพล ป พิบูลสงครามเล็งเห็นวาเมืองสุโขทัย
ในอดี ต มี ค วามเป* น มาทางประวั ติ ศ าสตรที่ ชั ด เจนกวาเมื อ ง
สวรรคโลกจึงออกพระราชกฤษฎีกาให$จั ดตั้ ง จังหวั ดสุ โขทั ย
ขึ้ น ใหมอี ก ครั้ งหนึ่ ง และยุ บ จั ง หวั ด สวรรคโลกให$ เ หลื อเพี ย ง
อําเภอสวรรคโลก โดยให$เป*นเขตการปกครองที่ขึ้นกับ จังหวัด
สุโขทัย ตราบจนถึงปMจจุบันนี้
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สุโขทัยจึงเป*นดินแดนแหงความทรงจําดินแดนแหงความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติในความสําคัญที่
• เป*นราชธานีแหงแรกของไทยและมีอาณาเขตกว$างใหญไพศาลที่สุด
• เป*นดินแดนของมหาราช องคแรกของไทย
• กษัตริยไทยพระองคแรกทรงผนวชในบวรพุทธศาสนา
• เป*นจุดกําเนิด ลายสือไทย และวรรณคดีเลมแรกของไทย “ไตรภูมิพระร8วง”
• เป*นยุคแรกที่ไทยได$มีความสัมพันธทางราชไมตรีกับตางประเทศ
• เป*นแหลงกําเนิดอุตสาหกรรมชิ้นแรก “ชามสังคโลก”

๔
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แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต
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สภาพภูมิศาสตรE
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดสุโขทัยตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย หางจากกรุงเทพมหานครตามระยะทาง
หลวงแผนดินประมาณ ๔๔๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๕๙๖.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๔,๑๒๒,๕๕๗ ไร8
อาณาเขต
จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกล$เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอําเภอศรีสัชนาลัย ติดตอกับ อําเภอวังชิ้น อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร และอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ
ทิศใต> เขตอําเภอคีรีมาศ และอําเภอกงไกรลาศ ติดตอกับ อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร
และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก เขตอําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง และอําเภอสวรรคโลก ติดตอกับอําเภอพรหมพิราม
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
ทิศตะวันตก เขตอําเภอบ$านดานลานหอย และอําเภอทุงเสลี่ยม ติดตอกับ อําเภอเมืองตาก อําเภอ
บ$านตาก จังหวัดตาก และอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่สวนใหญเป*นที่ราบลุม โดยตอนเหนือเป*นที่ราบสูงมีภูเขาทอดแนวยาวมาทางทิศ
ตะวันตก พื้นที่ตอนกลางเป*นที่ราบและตอนใต$เป*นที่ราบสูง มีแมน้ําไหลผานจากเหนือลงใต$ โดยผานพื้นที่
อําเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย และอําเภอกงไกรลาศ เป*นระยะทางประมาณ ๑๗๐
กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาที่สูงที่สุด คือ เขาหลวง ซึ่งยอดเขามีความสูง ๑,๒๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล
ลักษณะภูมิอากาศ ประจําป 2555
ป3 พ.ศ. 2555 จังหวัดสุโขทัยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายป3และรายเดือนเดือนสูงกวาคาเฉลี่ยในรอบ 10 ป3
(2546-2555) โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวปลายป3ที่มีอุณหภูมิสูงกวาคาเฉลี่ยประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส
สําหรับปริมาณน้ําฝนน$อยกวาป3ที่ผานมา โดยมีรายละเอียดของสภาพอากาศ ปริมาณฝนและอุณหภูมิดังตอไปนี้
ในชวงเดือนมกราคมและกุ มภาพัน ธซึ่ งเป* นชวงฤดูหนาว ประเทศไทยได$รับ อิทธิพลจากบริ เวณ
ความกดอากาศสู งจากประเทศจีน ที่ แผลงมาปกคลุ มประเทศไทยตอนบนและมรสุ มตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ
ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยเป*นระยะๆ ทําให$ในเดือนมกราคมบริเวณจังหวัดสุโขทัยมีอากาศเย็นกับมี
อากาศหนาวในชวงกลางเดือน เมื่ อเข$าสูฤดู ร$อนซึ่ งในป3นี้เริ่ มในชวงปลายเดือนกุมภาพันธและช$ากวาปกติ
ประมาณสองสัปดาห ตลอดทั้งฤดูบริเวณจังหวัดสุโขทัย มีอากาศร$อนอบอ$าวเป*นชวงๆ โดยเฉพาะในชวงครึ่งหลัง
ของเดือนมีนาคม ชวงกลางและปลายเดือนเมษายน และชวงต$นเดือนพฤษภาคมซึ่งเป*นชวงที่หยอมความ
กดอากาศต่ํา เนื่องจากความร$อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทําให$มีอากาศร$อนเกือบทั่วไปและอากาศ
ร$อนจัดหลายพื้นที่
สําหรับฤดูฝนป3นี้เริ่มต$นเร็วกวาปกติโดยเริ่มมีฝนตกตอเนื่องในภาคใต$กอนตั้งแตปลายเดือนเมษายน
เป*นต$นมา เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป*นลมตะวันตกเฉียงใต$ซึ่งนาความชื้นจากทะเล
อันดามันพัดเข$ามาปกคลุมประเทศไทยและอาวไทย ประกอบกับมีฝนตกติดตอกันในทุกภาคของประเทศตั้งแต
๖
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วันที่ 5 พฤษภาคมเป*นต$นไป ถือได$วาเป*นการเริ่มเข$าสูฤดูฝนของประเทศไทยซึ่งเร็วกวาปกติประมาณ 1 สัปดาห
และยาวนานไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม เกือบตลอดทั้งฤดูฝนพื้นที่สวนใหญมีการกระจายของฝนไมสม่ําเสมอ
และมีปริมาณต่ํากวาป3ที่ผานมา ฝนสวนใหญเกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต$ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทย และอาวไทยซึ่งมีกําลังแรงเป*นระยะๆ รองมรสุมที่พาดผานบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางชวง
และพายุหมุนเขตร$อนที่เคลื่อนเข$าสูประเทศไทยและบริเวณใกล$เคียง ในป3นี้จังหวัดสุโขทัย ได$รับอิทธิพลจาก
พายุหมุนเขตร$อน 2 ลูก ที่ถึงแม$จะไมได$เคลื่อนเข$าสูประเทศไทยโดยตรงแตเคลื่อนเข$ามาสลายตัวบริเวณ
พรมแดนระหวางประเทศจีนตอนใต$ พมา และลาว ได$แก ไต$ฝุ`น “วีเซนเต” (VICENTE 1208) ในชวงปลาย
เดือนกรกฎาคม และไต$ฝุ`น “ไคตั๊ก” (KAI-TAK, 1213) ในชวงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งสงผลทางอ$อมให$ปริมาณ
และการกระจายของฝนในประเทศไทยตอนบนในชวงดังกลาวเพิ่มมากขึ้น
เมื่อถึงฤดูหนาวซึ่งเริ่มต$นใกล$เคียงปกติ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได$แผลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับปริมาณฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยตอนบนได$ลดลงจนมีอากาศเย็น
ชัดเจน อยางไรก็ดีอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงฤดูหนาวปลายป3นี้สูงกวาคาปกติโดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคม เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนสวนใหญจะแผไปทางตะวันออกปกคลุม
บริเวณทะเลจีนใต$
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย อยูภายใต$อิทธิพลของมรสุมสองชนิด คือ มรสุมตะวันตก
เฉียงใต$ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต$ พัดปกคลุมประเทศไทยระหวางกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทําให$จังหวัดสุโขทัยมีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป และหลังจากหมดอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต$แล$ว ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย
จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ทําให$จังหวัดสุโขทัยท$องฟ#าโปรง อากาศหนาวเย็นและแห$งแล$งทั่วไป
จังหวัดสุโขทัยโดยทั่วๆ ไป สามารถแบงได$เป*น 3 ฤดู ดังนี้
• ฤดูร$อน ระหวางกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม (อากาศร$อน อุณหภูมิระหวาง
35.0 – 39.9 องศาเซลเซียส และอากาศร$อนจัด ตั้งแต 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป)
• ฤดูฝน ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม (ฝนเล็กน$อย ปริมาณฝนระหวาง 0.1 10.0 มิลลิเมตร ฝนปานกลาง ปริมาณฝนระหวาง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร ฝนหนัก ปริมาณฝนระหวาง
35.1 - 90.0 มิลลิเมตร ฝนหนักมาก ปริมาณฝนตั้งแต 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป)
• ฤดูหนาว ระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ (อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ํากวา
80 องศาเซลเซียส อากาศหนาว อุณหภูมิระหวาง 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส อากาศเย็น อุณหภูมิระหวาง
16.0 – 22.9 องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิ ประเทศไทยตั้งอยูในเขตร$อน ทําให$จังหวัดสุโขทัยมีสภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงร$อนอบอ$าว
เกือบตลอดป3 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป3ของจังหวัดสุโขทัยมีคาประมาณ 28.2 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยในรอบ
10 ป3 (27.7 องศาเซลเซียน) อยางไรก็ตามอุณหภูมิจะมีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่และฤดูกาล อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย วัดได$ 33.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได$ 41.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
สําหรับอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย วัดได$ 23.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําที่สุดวัดได$ 15.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2555
ปริมาณฝน จังหวัดสุโขทัย มีปริมาณฝนรวมตลอดป3 วัดได$ 1,199.1 มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแตละ
พื้นที่ผันแปรไปตามลักษณะภูมิประเทศ นอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล จํานวนวันฝนตกวัดได$ 134 วัน
ปริมาณฝนหนักที่สุดวัดได$ 52.4 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555
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ความชื้ นสั มพัทธE จั งหวัดสุ โขทัย ความชื้นสัมพัทธจะลดลงชัดเจนในชวงฤดู หนาว และฤดู ร$อน
โดยเฉพาะฤดูร$อนจะเป*นชวงที่ความชื้นสัมพัทธลดลงต่ําสุดในรอบป3 ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป3 78 เปอรเซ็นต
และเคยมีความชื้นสัมพัทธลดลงต่ําที่สุดเพียง 21 เปอรเซ็นต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555
(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย)

ประชากร
ประชากรในจังหวัดสุโขทัย สวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยดั้งเดิม ที่อาศัยอยูในดินแดนนี้นาน
มาแล$ว โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสําเนียงภาษาพูดเป*นเอกลักษณของตนเอง จะมี
คนอพยพมาจากท$องถิ่นอื่นบ$างไมมากนัก นอกจากนี้ยังมี ชนกลุมน$อย เป*นชาวเขาเผากระเหรี่ยง ม$ง เย$า และ
ลีซอ ซึ่งสวนหนึ่งอาศัยอยูในดินแดนแถบนี้มานานแล$ว และอีกสวนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล$เคียง เชน
จังหวัดลําปาง นาน พะเยา เชียงราย แพร ตาก และเพชรบูรณ ปMจจุบันชาวเขาเหลานี้อาศัยอยูในเขตตําบล
บ$านแกง และตําบลแมสิน แมสํา ในอําเภอศรีสัชนาลัย
จํานวนประชากรของจังหวัดสุโขทัย มีดังนี้ (ข$อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕6)
อําเภอ
๑. เมืองสุโขทัย
- เขตเทศบาลเมือง
- นอกเขตเทศบาลเมือง
๒. สวรรคโลก
- เขตเทศบาลเมือง
- นอกเขตเทศบาลเมือง
๓. ศรีสําโรง
๔. บ$านดานลานหอย
๕. ทุงเสลี่ยม
๖. ศรีนคร
๗. ศรีสัชนาลัย
๘. กงไกรลาศ
๙. คีรีมาศ
รวม

ชาย
50,695
7,583
43,112
41,671
8,359
33,312
34,599
23,798
24,721
12,942
45,925
31,662
27,942
293,955

หญิง
55,002
8,470
46,532
44,457
9,275
35,182
37,321
23,451
25,406
13,669
47,747
33,049
28,626
308,728

รวม
105,697
16,053
89,644
86,128
17,634
68,494
71,920
47,249
50,127
26,611
93,672
64,711
56,568
602,683

ครัวเรือน
37,294
6,685
30,609
30,252
6,291
23,961
23,498
14,014
15,960
9,193
32,894
20,522
16,562
200,189

(ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสุโขทัย)
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนประชากรในแต8ละอําเภอ

27,942 28,626
คีรีมาศ

33,049
31,662
กงไกรลาศ

45,925
ศรีสัชนาลัย

12,942
13,669
ศรีนคร

24,721

25,406

47,747

หญิง

ทุ$งเสลี่ยม

23,798
23,451
บ!านด$านลานหอย

37,321
34,599
ศรีสําโรง

44,457
41,671
สวรรคโลก

55,002
50,695

110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

เมืองสุโขทัย

จํานวนประชากร (คน)

ชาย

ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดสุโขทัยเป*นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณไปด$วยทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด$วยป`าไม$มีคา
มีพื้นที่ดินที่เหมาะสมแกการเพาะปลูก มีแรธาตุที่สําคัญ มีแหลงน้ําธรรมชาติและทรัพยากรการทองเที่ยว
ทั้งแหลงธรรมชาติที่งดงามเหมาะแกการทองเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันเป*นเอกลักษณเฉพาะของ
ชาวสุโขทัย
ทรัพยากรปcาไม>
จังหวัดสุโขทัยเป*นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณด$วยทรัพยากรป`าไม$ ในป3 พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีเนื้อที่ป`าไม$
๒,๐๙๑.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๓๓๓,๓๗๕ ไร คิดเป*นร$อยละ ๓๑.๗๑ ของพื้นที่จังหวัด รายละเอียด
ดังตารางแสดงพื้นที่ป`าอนุรักษของจังหวัดสุโขทัย
ปcาอุทยาน
๑. อุทยานแหงชาติรามคําแหง
๒. อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย
๓. วนอุทยานถ้ําลม-ถ้ําวัง
๔. เขตรักษาพันธสัตวป`าถ้ําเจ$าราม
๕. เขตห$ามลาสัตวป`าถ้ําเจ$าราม
๖. สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน
รวม

เนื้อที่ (ตร.กม.)
๓๔๑.๐๐
๒๑๓.๒๐
๑๒.๘๐
๓๔๑.๐๗
๒๕.๔๐
๐.๓๐
๙๓๓.๗๗

เนื้อที่ (ไร8)
๒๑๓,๑๒๕.๐๐
๑๓๓,๒๕๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๒๑๓,๑๗๑.๐๐
๑๕,๘๗๕.๐๐
๑๙๐.๐๐
๕๘๓,๖๑๑.๐๐

พื้นที่จังหวัด
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย ลําปาง
สุโขทัย
สุโขทัย
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เขตรักษาพันธ-สัตว-ป/าถ้ําเจ!าราม
37%

วนอุทยานถ้ําลม-ถ้ําวัง
1%

เขตห!ามล$าสัตว-ป/าถ้ําเจ!าราม
3%
อุทยานแห$งชาติราคําแหง
36%

อุทยานแห$งชาติศรีสัชนาลัย
23%

สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน
0%

(ที่มา : ขอมูลสถิติอุทยานแห#งชาติ สัตว%ป&า และพันธุ%พืช ป+ 2551
โดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย )

ทรัพยากรน้ํา
จังหวัดสุโขทัยมีแหลงน้ําธรรมชาติเป*นน้ําผิวดินและน้ําใต$ดิน (น้ําบาดาล) ที่สําคัญดังนี้
แม8น้ํายม เกิดจากสันเขาผีปMนน้ํา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลผานจังหวัดแพร และจังหวัด
สุโขทัย จากทางเหนือสูทางใต$ ผานพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมือง
สุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ เป*นระยะทางประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร ไปบรรจบแมน้ํานานที่อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค แมน้ํายมเป*นแหลงน้ําที่สําคัญที่สุดของจังหวัดสุโขทัย เปรียบเสมือนเส$นเลือดใหญของจังหวัด
ราษฎรสวนใหญได$อาศัยน้ําจากแมน้ํายมในการทําการเกษตรและการอุปโภค บริโภคแมน้ํายมเป*นแมน้ําที่มี
ความลาดเทสูงโดยเฉพาะชวงต$นน้ํา ดังนั้นจึงเป*นปMญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในแมน้ํา คือในฤดู
ฝนจะมีน้ํามากเกินความต$องการ และไหลลงสูทางใต$อยางรวดเร็ว ทําให$เกิดน้ําทวมบริเวณที่ราบลุม จนเป*นเหตุ
ให$พื้นที่การเกษตรได$รับความเสียหาย สวนในฤดูแล$งน้ําจะมีปริมาณน$อย ลําน้ําจะแห$งขอดเป*นตอนๆ ราษฎรจึง
ไมมีน้ําใช$ในการเกษตรเพียงพอ ปMจจุบันได$มีการสร$างแหลงเก็บน้ําถาวรเป*นชวงๆ
ห>วยแม8มอก เกิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดลําปาง ไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออกผาน
อําเภอทุงเสลี่ยมอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง และเข$าสูอําเภอเมืองสุโขทัย จะถูกกลืนไปกับลักษณะพื้นที่
ราบลุมขนาดใหญเป*นระยะทางประมาณ ๙๐ กิโลเมตร
ห>วยแม8ลําพัน เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไหลจากทางทิศตะวันตกไป
ตะวันออก ผานอําเภอบ$านดานลานหอย แล$วมาบรรจบกับแมน้ํายมที่อําเภอเมืองสุโขทัย เป*นระยะทาง
ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร
ห>วยแม8ท8าแพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย ไหลลงมาทางทิศใต$ ผานพื้นที่
อําเภอสวรรคโลกไปบรรจบกับห$วยแมมอกที่อําเภอศรีสําโรง เป*นระยะทางประมาณ ๗๐ กิโลเมตร
ทรัพยากรแร8ธาตุ
แรธาตุที่สําคัญที่พบในจังหวัดสุโขทัยมีอยูหลายชนิด ได$แก หินออน หินปูน พลวง ดินขาว แมงกานิส
ฟลูออไรด และแรรัตนชาติ นอกจากนี้ยังมีแรธาตุที่มีการขุดพบแตยังไมนํามาใช$ประโยชน คือ ทองแดงและ
เหล็ก แหลงแรที่สําคัญ ของจังหวัด สุโ ขทัย มีอยู แถบภูเ ขาทางด$า นตะวัน ออกเฉีย งเหนือ บริเ วณอํา เภอ
ศรีสัชนาลัยและอําเภอทุงเสลี่ยม
๑๐

Download : http://www.sukhothai.go.th

บรรยายสรุปจังหวัดสุโขทัยประจําป 2556

การเมืองการปกครอง
การปกครอง
จังหวัดสุโขทัยแบงเขตการปกครองออกเป*น ๙ อําเภอ ๘๔ ตําบล ๘๔๓ หมูบ$าน มีองคกรปกครองสวน
ท$องถิ่นในพื้นที่ จํานวน ๙๑ แหง ประกอบด$วย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง
เทศบาลตําบล ๑8 แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๗0 แหง
ตารางทําเนียบการปกครองจังหวัดสุโขทัย
อําเภอ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เมืองสุโขทัย
สวรรคโลก
ศรีสําโรง
ศรีสัชนาลัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ$านดานลานหอย
ทุงเสลี่ยม
ศรีนคร
รวม ๙ อําเภอ

เนื้อที่
(ตร.กม.)

จํานวน
ตําบล

จํานวน
หมู8บ>าน

๕๘๑.๔๗๔
๕๘๖.๑๙๒
๕๖๕.๗๓๑
๒,๐๕๐.๕๑
๕๐๒.๓๘๒
๕๒๑.๘๙๒
๑,๐๘๑.๑๑
๕๖๙.๙๓๒
๑๙๙.๘๖๕
๖,๕๙๖.๐๙

๙
๑๓
๑๓
๑๑
๑๑
๑๐
๗
5
๕
๘๔

๘๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๓๔
๑๐๙
๑๐๐
๗๑
๕๙
๔๙
๘๔๓

จํานวน จํานวน
จํานวน
จํานวน
เทศบาล เทศบาล
อบจ.
อบต.
เมือง
ตําบล
๑
๑
๓
8
๑
3
9
๑
๑๒
๒
๘
๑
๑๐
๒
๙
๒
๖
3
3
๑
๕
๑
๒
๑8
๗0

(ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสุโขทัย ,มีนาคม ๒๕๕6)

การบริหารราชการ
จังหวัดสุโขทัย มีหนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค จํานวน ๓5 หนวยงาน และหนวยงานบริหาร
ราชการสวนท$องถิ่น จํานวน ๙๑ แหง ประกอบด$วย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง
เทศบาลตําบล ๑8 แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๗0 แหง
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เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑEมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุโขทัย ในป3 ๒๕๕3 เทากับ 37,526 ล$านบาท เป*นโครงสร$างการผลิตภาค
เกษตร ร$อยละ 39.9 (คิดเป*นมูลคาการผลิตภาคเกษตร 14,963 ล$านบาท) และภาคนอกเกษตร ร$อยละ
60.1 (คิดเป*นมูลคาการผลิตนอกภาคเกษตร 22,563 ล$านบาท) โดยมีสัดสวนตามลําดับ ดังนี้
1. สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว และการป`าไม$
มีสัดสวนร$อยละ 39.0
2. สาขาเหมืองแรและเหมืองหิน
มีสัดสวนร$อยละ 18.0
3. สาขาบริหารด$านอสังหาริมทรัพย
มีสัดสวนร$อยละ 7.6
4. สาขาการศึกษา
มีสัดสวนร$อยละ 6.4
5. สาขาตัวกลางทางการเงิน
มีสัดสวนร$อยละ 5.7
6. สาขาอื่นๆ
มีสัดสวนร$อยละ 23.3
แสดงสัดส#วนร$อยละของแต#ละสาขา
อื่นๆ ร!อยละ 23.3
เกษตรกรรมฯ ร!อยละ 39
การเงิน ร!อยละ 5.7
การศึกษา ร!อยละ 6.4
อสังหาริมทรัพย-ฯ ร!อยละ
7.6

เหมืองแร$ฯ ร!อยละ 18

หนวย : ล$านบาท

ป พ.ศ.
ภาคเกษตร
ภาคนอกเกษตร
Gross Provincial Product : GPP

2549
7,120
18,230
25,350

2550
9,830
19,282
29,112

2551
11,991
23,184
35,175

2552
14,356
20,571
34,927

2553
14,963
22,563
37,526

(ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดสุโขทัย)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

ภาคเกษตร
นอกภาคเกษตร
GPP

2549

๑๒

2550

2551

2552
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รายได>เฉลี่ยต8อคนต8อป (GPP Per Capital)
รายได$เฉลี่ยตอหัวของประชากรจังหวัดสุโขทัย ป3 2553 เทากับ 47,233 บาท/คน/ป3 เป*นลําดับที่
14 ของกลุมภาคเหนือ และลําดับที่ 56 ของประเทศ
ลําดับที่
ภาคเหนือ ประเทศ
1
20
2
29
3
31
4
39
5
40
6
41
7
47
8
49
9
50
10
51
11
52
12
53
13
54
14
56
15
60
16
64
17
65

จังหวัด
ลําพูน
กําแพงเพชร
เชียงใหม
พิษณุโลก
นครสวรรค
ลําปาง
ตาก
อุทัยธานี
พิจิตร
เชียงราย
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
พะเยา
สุโขทัย
นาน
แพร
แมฮองสอน

2549
116,084
89,704
72,061
55,846
57,162
48,308
54,805
45,786
42,584
39,517
39,142
42,029
37,694
35,534
32,991
32,076
30,237

รายได>ต8อหัว/คน/ป
2550
2551
2552
118,746 127,165 112,789
95,463 104,506 98,063
74,082 83,584 81,141
58,774 67,257 66,370
57,711 65,165 67,511
49,843 51,266 62,468
55,901 56,287 57,580
53,305 57,125 60,172
43,007 53,448 53,976
43,710 50,355 48,744
42,143 50,576 50,697
42,742 49,793 49,341
39,834 44,406 43,318
37,622 43,541 42,925
36,252 39,287 38,428
33,921 35,993 35,662
32,129 34,310 34,648

2553
147,213
106,219
92,110
70,381
70,035
67,913
64,545
61,356
57,167
55,600
53,715
52,920
49,950
47,233
43,406
38,375
38,277

(ที่มา : ขอมูลการคํานวณ GPP แบบ Top Down ดวยวิธีปริมาณลูกโซ#
จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ)

การเงินและการธนาคาร
จํานวนสาขาธนาคารพาณิชยของจังหวัดสุโขทัย 25 แหง จํานวนเงินรับฝาก (คงเหลือ) ของธนาคาร
พาณิชย ณ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕6 จํานวน 19,215 ล$านบาท และเงินให$สินเชื่อ (คงเหลือ) ของธนาคาร
พาณิชย ณ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕6 จํานวน 11,462 ล$านบาท โดยสัดสวนสินเชื่อเงินตอเงินฝาก คิดเป*น
ร$อยละ 59.7

ภาวะการเงินจังหวัดสุโขทัย
ภาพรวมสภาพคลองทางการเงินของระบบเศรษฐกิจจังหวัด ประจําเดือนมกราคม 2556 ขยายตัว
เล็กน$อย สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากของธนาคารพาณิชย คิดเป*นร$อยละ 59.7 เพิ่มขึ้นจากร$อยละ 59.5 ของ
เดือนเดียวกันป3ที่แล$ว เนื่องจากธนาคารมีการเรงระดมเงินออมผานการออกตราสารทางการเงินทั้งระยะสั้นและ
ระยะปานกลาง เพื่อรองรับการขยายสินเชื่อให$เพียงพอตอความต$องการเพื่อการลงทุนของภาคเอกชน โดยจะ
เห็นได$จาปริมาณเงินรับฝากและเงินให$สินเชื่อ มีอัตราการขยายตัวที่ร$อยละ 13.2 และ 13.5 ตามลําดับ
Download : http://www.sukhothai.go.th
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แรงงานและการประกอบอาชีพ
ประชากรของจังหวัดสุโขทัยที่อยูในวัยแรงงาน โดยมีอายุตั้งแต ๑๕ ป3ขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 522,912
คน และมีจํานวนผู$มีงานทํา 381,259 คน มีจํานวนผู$วางงาน 5,295 คน
26%

(ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ณ 31 ธันวาคม 2555)
ผู!มีงานทํา (26%)
ผู!ว$างงาน (1%)
ประชากรวัยแรงงาน อายุตั้งแต$ 15 ปDขึ้นไป

1%
73%

การเกษตรกรรม
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัย ได$แก ข$าวเจ$านาป3 ข$าวเจ$า
นาปรัง ข$าวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน ถั่วเหลืองฤดูฝน ถั่วเขียวฤดูฝน ถั่วเขียวผิว
มันฤดูฝน ถั่ วเขี ยวผิ วมั นฤดู ฝน ถั่ว เขีย วผิ วดําฤดูฝ น ยาสู บพัน ธุเบอรเลย
มัน สําปะหลั ง และอ$ อยโรงงาน ข$ อมู ลพื ชเศรษฐกิจ สําคัญ มี รายละเอีย ด
ดังนี้ (ข$อมูลพืชเศรษฐกิจป3เพาะปลูก 2555/2556)
มูลค8าพืชเศรษฐกิจ พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม ราคาเฉลี่ย/ฤดู
ที่สําคัญ (ล>านบาท)
(ไร8)
(ไร8)
(ตัน)
(บาท/ตัน)
ข$าวเจ$านาป3
8,957.42 1,258,844 1,225,193 918,710
9,750.00
ข$าวเจ$านาปรัง
2,201.13
636,828
310,520 246,487
8,930.00
ข$าวโพดเลี้ยงสัตว ฤดูฝน
427.79
76,489
76,343
57,038
7,500.00
ถั่วเหลือง ฤดูฝน
57.25
9,667
9,604
2,703 21,180.00
ถั่วเขียวผิวมัน ฤดูฝน
56.89
14,878
14,550
2,681 21,220.00
ถั่วเขียวผิวดํา ฤดูฝน
54.59
28,523
23,416
3,067 17,800.00
ยาสูบพันธุเบอรเลย
8.90
24,738
436
183 48,630.00
มันสําปะหลัง
215.11
88,474
33,668 105,448
2,040.00
อ$อยโรงงาน
754.39
262,756
68,002 785,823
960.00
ชนิดพืชเศรษฐกิจ

หมายเหตุ : ข$าวเจ$านาปรัง , ยาสูบพันธุเบอรเลย , มันสําปะหลัง , อ$อยโรงงาน ยังไมสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัด
(ช#วงเวลาการอางอิงขอมูล ตั้งแต#เดือน พฤษภาคม 2555 ถึงเดือน กุมภาพันธ% 2556)
รายงานขอมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556
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10,000.00

8,957.42

8,000.00
6,000.00
4,000.00

มูลคา(ลานบาท)

2,201.13
754.39

2,000.00

427.79

215.11

0.00

นาปD

นาปรัง

อ!อยฯ

ข!าวโพดฯ

มันสําปะหลัง

อุตสาหกรรม
จังหวัดสุโขทัยตั้งอยูในเขตการสงเสริมการลงทุนเขต ๓ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ๕88
แหง โดยอุตสาหกรรมที่มีมากเป*นอันดับหนึ่ง ได$แก อุตสาหกรรมขนสง รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรมอโลหะ ตามลําดับ มีรายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รายการ
อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไม$และผลิตภัณฑจากไม$
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมป•โตรเคมีและผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมไฟฟ#า
อุตสาหกรรมขนสง
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

จํานวนโรงงาน
105
39
2
0
4
1
20
54
19
2
5
5
1
2
83
2
55
49
0
110
30
588

เงินลงทุน (บาท)
2,142,461,937
5,860,293,108
4,500,000
0
8,796,000
9,997,248
67,817,000
72,773,504
283,785,054
16,984,000
26,293,550
26,170,000
3,800,000
15,201,000
378,385,500
7,550,000
60,956,000
96,125,000
0
396,232,000
2,467,515,095
11,900,726,996
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ขนส$ง 19%
อุตสากรรม ฯลฯ 49%
การเกษตร 18%
อโลหะ 14%

อุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมขนสง คิดเป*น 19% อันดับรองลงมาได$แกอุตสาหกรรม
การเกษตร คิดเป*น 18% และอุตสาหกรรมอโลหะ คิดเป*น 14% สวนอุตสาหกรรมที่เหลือจํานวน 18 รายตาม
ตาราง คิดเป*น 49%
(ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย)
จากขอมูล : แสดงสถิติจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
ตั้งแต# ป+ พ.ศ.2550 ถึง ป+ พ.ศ.2554

การคมนาคม
ทางรถยนตE จังหวัดสุโขทัยมีทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๒ และ ๑๐๑ ทางหลวงจังหวัด และถนน
ตางๆ รวมระยะทางทั้งหมด ๒,๓๐๓.๒๙๘ กิโลเมตร สามารถติดตอกับจังหวัดใกล$เคียงได$อยางสะดวก ได$แก
พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ กําแพงเพชร ลําปาง แพร
ทางรถไฟ จังหวัดสุโขทัยมีสถานีรถไฟ ๒ แหง คือ สถานีรถไฟสวรรคโลก และสถานีรถไฟศรีนคร เป*น
สถานียอย แยกมาจากสถานีรถไฟชุมทางบ$านดารา (จังหวัดอุตรดิตถ) เดินทางติดตอระหวางสุโขทัย-พิษณุโลก
และมีขบวนรถไฟสป•นเตอร ระหวางกรุงเทพ-สวรรคโลก ไป-กลับ วันละ ๒ เที่ยว
ทางอากาศ จังหวัดสุโขทัยมีสนามบิน ดําเนินการกอสร$างโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (บางกอก
แอรเวย) ที่อําเภอสวรรคโลกหางจากตัวจังหวัด ประมาณ ๒๗ กิโลเมตร เริ่มเป•ดดําเนินการมาตั้งแตเดือน
เมษายน ๒๕๓๙ สามารถบริการนักทองเที่ยวได$เฉลี่ยป3ละ ๑๐๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้ การเดินทางทางอากาศ
สามารถใช$สนามบินที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีระยะหางจากจังหวัดสุโขทัย ๖๐ กิโลเมตร

สินค>าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑE
การจําหนายสินค$าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดสุโขทัยประจําป3งบประมาณ ๒๕๕4 รวม 12
เดือน ตั้งแต ตุลาคม ๒๕๕3 ถึง กันยายน ๒๕๕4 จําหนายได$รวม 429,868,935 บาท คิดเป*นอัตราร$อยละ
๑13 ของยอดประมาณการจังหวัด (ยอดประมาณการประจําป3งบประมาณ 2554 = 379,500,000 บาท)
โดยกระทรวงมหาดไทยได$ดําเนินการพิจารณาผลการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย ป3 พ.ศ.
2553 ระดับประเทศ และได$มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553 สรุปผลการคัด
สรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยฯ รวมจํานวน 97 ผลิตภัณฑ ดังนี้
1) ระดับ 5 ดาว จํานวน 19 ผลิตภัณฑ
2) ระดับ 4 ดาว จํานวน 37 ผลิตภัณฑ
3) ระดับ 3 ดาว จํานวน 22 ผลิตภัณฑ
4) ระดับ 2 ดาว จํานวน 18 ผลิตภัณฑ
5) ระดับ 1 ดาว จํานวน 1 ผลิตภัณฑ
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ผลิตภัณฑที่ได$รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดสุโขทัย ประจําป3 2553
ระดับ 5 ดาว มีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
ของใช$ฯ

ชื่อผลิตภัณฑE
จานสังคโลกลายปลา
จานลายปลา 5 สี
พระพิฆเณศร
ผ$า เครื่องแตงกาย สร$อยคอลายไทย
ผ$ายกดอก
ชุดเงาะทอง
ผ$าตีนจก
ผ$ายกมุก
ผ$าตีนจก

อาหาร

ผ$ายกมุก
บัวร$อยพลอยสวย
ชุดสร$อยรอยไทย
ผ$าซิ่นเกี๊ยะจกไหม
ย$อมสีธรรมชาติ
สร$อยประทุม
น้ําปรุงก„วยเตี๋ยวไท
ตราหม$อดิน
ภูวนารถ กระหรี่ 2
ปM†บ
กล$วยอบเนย
ข$าวหอมสุโข
เส$นก„วยเตี๋ยวไย
อาหารรสผัดไทย

ชื่อกลุ8มผลิต
อําเภอ
อุษาสังคโลกสุโขทัย
อ.เมืองสุโขทัย
กลุมเครื่องปM@นดินเผาและเครื่องสังคโลกสุโขทัย
นายลําพิน ม$วนอํา
ร$านอรอนงคชางทอง
อ. ศรีสัชนาลัย
ร$านสาธรพิพิธภัณฑผ$าทองคํา
บ$านทองสมสมัย
กลุมหัตถกรรมพื้นบ$านโบราณหาดเสี้ยว
กลุมทอผ$าและตัดเย็บบ$านหาดเสี้ยว
กลุมทอผ$าและตัดเย็บผ$าชุมชนเมืองเทศบาล
ต.หาดเสี้ยว
กลุมบานเย็นผ$าทอ
ร$านไหมเงิน
ร$านทองนันทนา
อัญชัญผ$าโบราณ
บ$านทองสมศักดิ์ (ดิออริจิเนเตอรโกลล สุโขทัย)
นายกัมปนาท เปรมใจ
อ.เมืองสุโขทัย
นายภูวนาถ มุสิกตานนท
กลุมแมบ$านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา
บริษัท ข$าวธรรมชาติ จํากัด
นายจักราวุธ ภูวประภาชาติ

อ.กงไกรลาศ
อ.สวรรคโลก

(ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย)

สภาพทางสังคม
การศึกษา
จังหวัดสุโขทัยมีสถานศึกษาที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ,
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 2 และสั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีจํานวนสถานศึกษา นักเรียน
ข$าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
จํานวนสถานศึกษา
สถานศึกษา
- ระดับกอนประถมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ขยายโอกาส(มัธยมศึกษาตอนต$น)
- อาชีวศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

โรงเรียนรัฐบาล(สพฐ)/แห8ง เอกชน (แห8ง)
2
105
2
32
1
137
5
142 แห8ง

จํานวนนักเรียน
นักเรียน
- ระดับกอนประถมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ขยายโอกาส(มัธยมศึกษาตอนต$น)
- อาชีวศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

โรงเรียนรัฐบาล(สพฐ)/คน เอกชน (คน)
4,702
909
14,801
879
2,410
21,913
1,806
23,719 คน

จํานวนข>าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข>าราชการครู/บุคลากรฯ
- ผู$อํานวยการโรงเรียน
- รองผู$อํานวยการโรงเรียน
- ข$าราชการครู
- พนักงานราชการ
- ลูกจ$างประจํา
รวม
รวมทั้งสิ้น

โรงเรียนรัฐบาล(สพฐ)/คน
131
20
1,272
50
94
1,567
1,681 คน

เอกชน (คน)
5
3
106
114

ขอมูล ณ วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556
(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑)
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จังหวัดสุโขทัยมีจํานวนครูและ
อาจารยที่อยูในสังกัด แยกเป*นโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 1,732 คน เป*นชาย 713 คน หญิง 1,079 คน และ
โรงเรียนเอกชน จํานวน 127 คน เป*นชาย 24 หญิง 103 คน จํานวนนักเรียนมีดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก8อนประถมศึกษา (คน)
4,834

ประถมศึกษา (คน)
15,829

มัธยมศึกษา (คน)
2,579

รวม
23,242

จํานวนนักเรียน
นักเรียน
- ระดับกอนประถมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- กอนประถมศึกษา ถึง ประถมศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

โรงเรียนรัฐบาล(สพฐ)/แห8ง เอกชน (แห8ง)
5,010
1,246
16,021
1,242
2,788
138
2
178
7
185
ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕5
(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (กํากับดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดตาก)
จังหวัดสุโขทัยมีโรงเรียนที่เป•ดสอนในระดับมัธยมศึกษา ม.1 – ม.6 จํานวน 27 โรงเรียน มีจํานวนครู
และบุคลากรทางการ จํ านวน 1,097 คน แยกเป* นชาย 400 คน หญิ ง 697 คน และมี นักเรี ยนในระดั บ
มัธยมศึกษา (ระดับ ม.1-ม.6) จํานวนทั้งสิ้น 39,029 คน แยกเป*นชาย 17,452 คน หญิง 21,577 คน
ขอมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕6
(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38)

ศาสนา
การนับถือศาสนา
จังหวัดสุโขทัยมีประชากรสวนใหญนับถือนับถือศาสนาพุทธ คิดเป*นร$อยละ ๙๙.75 นับถือศาสนา
คริสต ร$อยละ ๐.๑๙ และนับถือศาสนาอิสลาม ร$อยละ 0.05
(ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย)

ศาสนสถาน
วัดในจังหวัดสุโขทัย มีจํานวนวัด/สํานักสงฆ 326 วัด ที่พักสงฆ 106 แหง โบสถคริสต 4 แหง วัดร$าง
จํานวน 253 แหง มีจํานวนพระภิกษุ 2,424 รูป และสามเณร 539 รูป

Download : http://www.sukhothai.go.th

๑๙

บรรยายสรุปจังหวัดสุโขทัยประจําป 2556
วัดพระอารามหลวงในจังหวัดสุโขทัย มีจํานวน ๓ วัด ดังนี้
๑. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค) อําเภอศรีสัชนาลัย
2. วัดหนองโว$งพระอารามหลวง อําเภอสวรรคโลก
3. วัดสวางอารมณวรวิหาร อําเภอสวรรคโลก
(ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)

การสาธารณสุข
จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกสารชน จังหวัดสุโขทัยจําแนกเป*นรายอําเภอ ดังนี้
อําเภอ
เมืองสุโขทัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ$านดานลานหอย
ศรีสําโรง
สวรรคโลก
ทุงเสลี่ยม
ศรีสัชนาลัย
ศรีนคร
รวม

รพ.ทั่วไป
(แห8ง/เตียง)
1/320
1/307
2/627

รพ.ชุมชน
(แห8ง/เตียง)
1/30
1/30
1/30
1/120
1/30
1/60
1/30
7/330

รพ.ส8งเสริมสุขภาพตําบล
(แห8ง)
14
15
12
8
19
16
9
20
5
118

รพ.เอกชน
(แห8ง/เตียง)
3/136
3/136

จํานวนบุคลากรสาธารณสุขและจํานวนเตียงผู$ป`วย : ประชากร
บุคลากรสาธารณสุข
แพทย
ทันตแพทย
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
เจ$าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
เจ$าพนักงานทันตสาธารณสุข
เตียงผู$ป`วย

จํานวน (คน)
114
45
59
1,001
78
40
957

อัตราส8วน : ประชากร
๑ : 5,148
๑ : 13,372
๑ : 10,199
๑ : 601
๑ : 7,715
๑ : 15,043
๑ : 628

ขอมูลจาก แบบสํารวจจํานวนบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานจริง ของงานบุคลากร ฝ&ายบริหารทั่วไป
และกลุม# งานพัฒนายุทธศาสตร%สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 19 มกราคม 2554
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การท8องเที่ยว
ศูนยEบริการนักท8องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย มีศูนยบริการนักทองเที่ยวอยูในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 7 แหลง
ได$แก อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย อุทยานแหงชาติรามคําแหง อุทยาน
แหงชาติศรีสัชนาลัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวรรควรนายก และเขต
รักษาพันธุสัตวป`าถ้ําเจ$าราม นอกจากนี้ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยได$จัดตั้งศูนยอํานวยการ
แก$ไขปMญหานักทองเที่ยวถูกหลอกลวงและชวยเหลือนักทองเที่ยว จังหวัดสุโขทัย โดยดําเนินการแล$ว จํานวน 2
จุด คือ ที่สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย และสถานีขนสงผู$โดยสารจังหวัดสุโขทัย และจะมีการ
เพิ่มจํานวนศูนยให$เพียงพอตอความต$องการของนักทองเที่ยวในอนาคต
รายได>จากการท8องเที่ยว
การทองเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในป3 2555 ยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากป3ที่ผานมา
โดยมีอัตราการเติบโตร$อยละ 26.81 หากพิจารณาแยกเป*นคนไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร$อยละ 29.44 และ
ชาวตางประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นร$อยละ 21.90 โดยสถานการณทองเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ในป3 2555
บรรยากาศตามแหลงทองเที่ยวสําคัญๆ ในแตละไตรมาส เป*นดังนี้
ไตรมาส 1 บรรยากาศการทองเที่ยวอยูในเกณฑคึกคักปานกลาง เนื่องจากอยูในชวงเทศกาลป3ใหม
ตอเนื่องตรุษจีน และอากาศยังเย็นสบายอยูโดยแหลงทองเที่ยวที่นิยมไปกันมาก ได$แก อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
ไตรมาส 2 บรรยากาศการทองเที่ยวอยูในเกณฑคึกคักตอเนื่องจากไตรมาส 1 เนื่องจากมีเทศกาล
วันหยุดยาว คือ วันสงกรานต และวันหยุดอื่นๆ ได$แก วันแรงงานแหงชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา
และวันพืชมงคล
ไตรมาส 3 บรรยากาศการทองเที่ยวอยูในเกณฑคอนข$างเงียบเหงา เนื่องจากเป*นชวงฤดูฝน อีกทั้งไม
คอยมีกิจกรรมด$านการทองเที่ยว
ไตรมาส 4 บรรยากาศการทองเที่ยวอยูในเกณฑคึกคักมากกวาไตรมาส 3 เนื่องจากเป*นชวงเข$าสูฤดู
หนาว ใกล$สิ้นป3 อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมตางๆ มากขึ้น เชน งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ เป*นต$น
สําหรับนักทองเที่ยวคนไทยสวนใหญยังคงเป*นการเดินทางภายในภูมิภาคเดียวกัน สวนนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ กลุมตลาดหลักเป*นนักทองเที่ยวที่มาจากทวีปยุโรป รองลงมา ได$แก อเมริกา เอเชีย แอฟริกา
โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ นักทองเที่ยวชาวไทย มีคาใช$จายเฉลี่ย คนละ 1,085.31 บาท/วัน สวนนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ มีคาใช$จายเฉลี่ย คนละ 1,312.08 บาท/วัน กอให$เกิดรายได$จากนักทองเที่ยวเป*นจํานวน
1,498.74 ล$านบาท
จํานวนโรงแรม / ห>องพัก / อัตราค8าที่พัก
ป3 2555 จํานวนโรงแรม รีสอรท และเกสเฮาท ในจังหวัดมีประมาณ 50 แหง มีจํานวนห$องพักประมาณ
1,300 ห$อง อัตราคาที่พักแล$วแตบรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในชวง 350-5,000 บาท
ขอมูลการท#องเที่ยว (ที่มา : สํานักงานการท#องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
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เทศกาลงานประเพณี
อําเภอเมืองสุโขทัย
งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล8นไฟ
เป*นงานประเพณีที่สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติไทยให$คงอยูเป*น
สถานที่ที่เป*นต$นตําหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ ผู$มาเที่ยวชมจะได$สัมผัสกับบรรยากาศ
ย$อนยุค ๗๐๐ ป3 ชมวิถีชีวิตของความเป*นคนไทย พิธีเผาเทียน เลนไฟ ลอยกระทงพระราชทาน การแสดงแสง
เสียง งานข$าวขวัญวันเลนไฟ และอื่นๆ อีกมากมาย จัดในวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ําเดือนสิบสองของทุกป3 ณ บริเวณ
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
งานวันพ8อขุนรามคําแหงมหาราช
เป*นการจัดงานเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พอขุนรามคําแหงมหาราชที่มีตอประชาชนชาวไทย
คณะรัฐมนตรีได$มีมติให$วันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกป3เป*นวันรําลึกถึง พอขุนรามคําแหงมหาราช จึงกําหนดจัดงาน
ณ บริเวณอนุสาวรียพอขุนรามคําแหง อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
งานพระแม8ย8าและงานกาชาด
เป*นการจัดงานเทศกาลประเพณี เพื่อให$ประชาชนได$ สักการะพระแมยา นมัสการ ๙ พระพุทธสุดแผนดิน
และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๕ เป*นงานรื่นเริงที่จัดขึ้นในฤดูหนาวให$ประชาชนได$พักผอน
ชมมหรสพและซื้อสินค$าจําเป*นในครัวเรือนในราคาถูก งานสักการะพระแมยาและงานกาชาด จัดประมาณ ๑
สัปดาห ชวงเดือน มกราคม -กุมภาพันธของทุกป3 ณ บริเวณหน$าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
งานแข8งขันเรือพายเทโวโรหณะ
การแขงขันเรือพายได$กําหนดจัดในชวงเทศกาลออกพรรษา หรือเรียกวาเทศกาลเทโวโรหณะ โดยวัด
ราชธานีจัดเป*นประเพณีมาช$านาน ตอมา ป3 ๒๕๔๐ วัดราชธานีได$มอบหมายให$เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป*น
ผู$ดําเนินการจัดงานมาจนถึงปMจจุบัน กิจกรรมภายในงานประกอบด$าย การแขงขันเรือพาย การประกวดเรือ
สวยงาม เรือความคิดสร$างสรรค เรือหัวใบ$ท$ายบอด การแขงขันกีฬาพื้นบ$าน การประกวดกองเชียรของชุมชน
ตางๆ และการแสดงของนักเรียนนักศึกษาและชุมชนตางๆ

อําเภอบ>านด8านลานหอย
งานฉลองสมโภชหลวงพ8อศิลา
หลวงพอศิลาเป*นพระพุทธรูปศิลานาคปรก ปางสมาธิที่สวยงามที่สุดในโลก แกะสลักด$วยหินทรายสีเทา มี
อายุกวา ๘๐๐ ป3 ชาวบ$านพบที่ถ้ําเจ$าราม อําเภอบ$านดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อป3 พ.ศ. ๒๔๗๒ และได$
อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดทุงเสลี่ยม อําเภอทุงเสลี่ยม ตอมาเมื่อป3 พ.ศ. ๒๕๒๐ คนร$ายได$ขโมยไป และได$กลับคืน
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในป3 พ.ศ. ๒๕๓๙ และได$นํามาประดิษฐานในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ หลวงพอ
ศิลาเป*นพระพุทธรูปที่ชาวไทยและชาวอําเภอทุงเสลี่ยมเคารพสักการบูชา และหวงแหน จึงได$จัดให$มีงานฉลอง
สมโภชขึ้นในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ เป*นประจําทุกป3 บริเวณวัดทุงเสลี่ยม หมูที่ ๓ อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
งานรักปcา รักธรรมชาติ
"ถ้ําพระราม" ปรากฏอยูในหลักศิลาจารึก พอขุนรามคําแหงมหาราช ตอมาชาวบ$านเรียกเพี้ยนเป*น "ถ้ํา
เจ>าราม" เป*นถ้ําที่อาศัยของค$างคาวกินแมลง ๖ ชนิด ได$แก ค$างคาวเล็บกุด ค$างคาวป3กถุง ค$างคาวหน$ายักษกระ
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บังหน$า ค$างคาวหน$ายักษสามลืบ ค$างคาวปากยน และค$างคาวป3กพับใหญ กําหนดการจัดงานวันที่ ๒๖ ธันวาคม
ของทุกป3 ณ ถ้ําเจ$าราม หมูที่ ๙ บ$านภุทอง ตําบลวังน้ําขาว อําเภอบ$านดาน ลานหอย จังหวัดสุโขทัย

อําเภอศรีสัชนาลัย
ประเพณีงานลานวัฒนธรรม กําฟPาบ>านเฮา (เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว)
กําฟ#า เป*นประเพณีหนึ่งที่ชาวไทยพวนบ$านหาดเสี้ยวได$อนุรักษสืบทอด มาตั้งแตบรรพบุรุษ ในป3หนึ่งจะ
กําในเดือน 3 จํานวน 3 ครั้ง คําวา “กํา” หมายความวา ชาวบ$านจะหยุดการทํางานทุกอยาง ชวงจัดงาน ตั้งแต
ขึ้น 3 , 9 , 14 ค่ํา เดือน 3 เป*นต$นไป ณ ลานอเนกประสงคเขื่อนเรียงหิน หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว
งานเทศกาลส>มเขียวหวานและอาหารตําบลแม8สิน (องคการบริหารสวนตําบลแมสิน)
เป*นการจัดงานของชาวตําบลแมสิน ซึ่งเป*นชวงที่มีผลผลิตส$มเขียวหลานออกเป*นจํานวนมาก ซึ่งการจัด
งานจะมีการประกวดส$มเขียวหวาน ประกวดเทพีส$มเขียวหวาน ประกวดร$องเพลงลูกทุง ประกวดอาหารพื้นบ$าน
และมหรสพอื่นๆ ชวงการจัดงานเดือนมีนาคมของทุกป3
ประเพณีแห8ช>างบวชนาคชาวไทยพวนบ>านหาดเสี้ยว (เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว)
เป*นประเพณีงานบุญอันยิ่งใหญ จัดตอเนื่องกันมานับร$อยป3ของชาวไทยพวนหาดเสี้ยวที่จัดงานบวชให$
ลูกหลานด$วยวิธีแหนาค ด$วยขบวนช$างตามความเชื่อในเรื่องพระเวชสันดรชาดกที่กอนออกผนวชได$ให$ทานช$าง
ปMจจัยนาเคนทรและหลังจากออกผนวชก็เสด็จกลับเมืองด$วยขบวนช$างศึก ขบวนแหมีการตกแตงช$าง แตงกายนาค
อยางวิ จิ ตรพิ ส ดาร ผู$ ร วมขบวนแหจะแตงกายเครื่ องนุ งหมผ$ าพื้ นเมื อง ไทยพวนที่ มี สี สั นตางๆ งามตาเป* น
เอกลักษณเฉพาะตัว จัดเป*นขบวน มีแตรวง มีป3ˆแต‰ (กลองยาว) และตีกลองกุยหลุมซุ$ม นําขบวนแหไปรอบหมูบ$าน
แหข$ามลําน้ํายม โดยจัดเป*นงานประเพณีในวันที่ 7 เมษายน ของทุกป3
งานประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานตEศรีสัชนาลัย (อําเภอศรีสัชนาลัย)
ได$จัดขึ้นตามหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่วา “คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” โดย
กําหนดจัดงานระหวางวันที่ 8-12 เมษายน ของทุกป3 ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย และลาน
พระบรมราชานุสาวรียพระยาลิไท โดยมีกิจกรรมที่สําคัญคือ พิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาลิไทและพระบูรพ
มหากษัตริยศรีสัชนาลัย-สุโขทัย พิธีบวงสรวงหลักเมือง มีการถวายสลากภัต การตักบาตรข$าวสารอาหารแห$ง
พระภิกษุ ที่เดิ นลงมาจากวั ดเขาพนมเพลิง การสรงน้ําพระ การรดน้ํ าดําหัวผู$ สูงอายุ ขบวนแหช$างพอเมือง
ขบวนแหของดีศรีสัชนาลัย การปลอยนก ปลอยปลา การแสดงแสง-เสียงตํานานเมืองศรีสัชนาลัย การละเลน
และการแขงขันกีฬาไทย ประกวดวาวพระรวงพระลือ นิทรรศการพระเครื่อง ประกวดอาหารพื้นฐาน เป*นต$น
งานประเพณีแห8น้ําขึ้นโฮงสรงน้ําเจ>าหมื่นด>ง (องคการบริหารสวนตําบลบ$านตึก)
เป*นประเพณีสําคัญของชาวตําบลบ$านตึก ซึ่งในอดีตเป*นที่ตั้งของอําเภอด$ง(ศรีสัชนาลัย) จัดขึ้นเพื่อ
แสดงถึงวิถีชีวิตความผูกพันคนกับช$าง และเพื่อสักการะเจ$าหมื่นด$งทหารเอกพระเจ$าติโลกราช ซึ่งเป*นผู$ครอง
เมืองเชลียง (เชียงชื่น) โดยกําหนดจัดงานในวันที่ 19 เมษายนของทุกป3 มีกิจกรรม คือ ในตอนเช$าตรู หลัง
สงกรานต 7 วัน เจ$าของช$างและควาญช$างจะอาบน้ําช$าง เพื่อทําพิธีบายศรีสูขวัญตอหน$าช$างและกราบตีนช$าง
เพื่อทดแทนบุญคุณที่ได$ใช$งานตลอดป3 ในตอนบายเริ่มพิธีแหน้ําขึ้นโฮง (คําวา โฮง ภาษาเหนือ แปลวา ศาล)
โดยขบวนหมูบ$านทุกหมูบ$านพร$อมด$วยขบวนช$างเคลื่อนไปสักการะเจ$าปู`เขาม$ง และโฮงเจ$าหมื่นด$ง จากนั้น
ขบวนช$างทุกเชือกแหไปยังอนุสาวรียเจ$าหมื่นด$ง มีการรําถวาย มีการชกมวยไทย ซึ่งเป*นศิลปะการตอสู$ที่หมื่น
ด$งโปรดปราน มีการเลี้ยงขันโตกช$าง และรดน้ําดําหัวผู$สูงอายุ
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งานของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร (อําเภอศรีสัชนาลัย)
นอกจากจะเป* นเมื องมรดกโลกทางวั ฒนธรรม ยั งเป* นอํ าเภอที่ อุดมสมบู รณไปด$ วยผลไม$ ชั้ นดี ได$ แก
ลางสาด ลองกอง ทุเรียน ส$มเขียวหวาน มะมวง มะละกอ กล$วยหอม นอกจากนั้น ยังมีหัตถกรรมพื้นเมืองที่เป*น
ที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้ งชาวไทยและตางประเทศ อันได$แก ทองโบราณ เครื่ องเงินโบราณ เครื่องปM@ นดินเผา
ผลิตภัณฑจากตอไม$ ผ$าทอหาดเสี้ยว ซึ่งหัตถกรรมพื้นเมืองของอําเภอศรีสัชนาลัย ทํารายได$อันดับ 1 ของจังหวัด
สุโขทั ย เพื่ อสงเสริ มอาชีพและรายได$ ให$แกคนในท$ องถิ่ น อํ าเภอศรี สั ชนาลั ยกําหนดจั ดงานของดี ศรีสั ชนาลั ย
ในเดือนกันยายนของทุกป3ซึ่งเป*นชวงฤดูที่มีผลไม$ออกจําหนาย โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ คือ การจัดขบวนแหรถ
บุปผาชาติการประกวดผลไม$ประเภทตางๆ การประกวดร$องเพลงลูกทุง การประกวดเทพีศรีสัชนาลัย การแขงขัน
กีฬาพื้นฐาน นิทรรศการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑซึ่งแสดงหัตถกรรมพื้นบ$านของศรีสัชนาลัยทุกประเภท
งานประเพณีแห8งองคEกฐินทางน้ําและแข8งเรือ (เฮือซ8วง) ของชาวไทยพวนบ>านหาดเสี้ยว (เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว)
เป*นการทําบุญในเทศกาลทอดกฐิน ซึ่งถือกันวา การทอดกฐินได$บุญมาก ผู$มีฐานะดีพอที่จะทอดได$
ตอบทอดด$วยกันทุกคน โดยผู$มีจิตศรัทธาปรารถนาจะทอดกฐิน ต$องเขียนหนังสือแสดงความจํานงจะทอดกฐิน
ในวัน เดือน ป3 นั้นๆ ไป ติดประกาศไว$ที่วัด เรียกวา จองกฐิน ชวงการจัดงานตั้งแตแรม 1 ค่ํา เดือน 11 เป*น
ต$นไป จนถึงกลางเดือน 12 จัดงาน ณ ลานเอนกประสงคเขื่อนเรียงหินหมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว
งานย>อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ8งผ>าไทย ใส8เงิน ทองโบราณ (อําเภอศรีสัชนาลัย)
งานย$อนอดีตศรีสัชนาลัย นุงผ$าไทย ใสเงิน ทองโบราณ จัดขึ้น ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
(วัดพระปรางค) อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัยและใกล$เคียงในเดือนธันวาคมของทุกป3 รูปแบบภายในงาน
จะเป*นเมืองย$อนอดีตศรีสัชนาลัย ประกอบไปด$วยชุมชนตางๆ ของอําเภอที่มีหลากหลายชุมชนซึ่งนักทองเที่ยว
จะได$รวมกิจกรรมวิถีชีวิต วิถีไทย ของศรีสัชนาลัย ในด$านวัฒนธรรม ประเพณีการละเลนพื้นบ$านตางๆ ของ
หมูบ$านวิถีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ$านศรีสัชนาลัยในอดีต วิวัฒนาการฟMˆนผ$าพื้นเมือง
ศรีสัชนาลัย จากอดีตกาลจนถึงปMจจุบัน รวมรับประทานอาหารมือพาแลง(โตก) ชิมขนมพื้นบ$านอาหารพื้นเมือง
รวมเวียนเทียนแบบทักษิณาวรรต ณ วัดพระปรางค การจัดแสดงและจําหนายสินค$า OTOP และสินค$าชุมชน
หลายอยางอาทิเชน ผ$าพื้นเมืองศรีสัชนาลัย เงิน ทองลายโบราณ
(ที่มา : ขอมูลเทศกาลประเพณีอําเภอศรีสัชนาลัย : อําเภอศรีสัชนาลัย)

อําเภอกงไกรลาศ
งานเทศกาลกินปลา
ประกอบด$วยกิจกรรมการประกวดขบวนแหหุนปลา การแขงกันกินปลา การประกวดธิดาปลา การ
แสดงพื้นบ$าน ประกวดร$องเพลงลูกทุงและหางเครื่อง ประกวดหนูน$อยคนเกง การแขงขันเรือพาย แขงขัน
จักรยานเสือภูเขา การออกร$านจําหนายอาหาร จํานวนสินค$า OTOP ฯลฯ ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 2
ธันวาคม ของทุกป3 ณ ที่วาการอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
(ที่มา : ขอมูลเทศกาลประเพณีอําเภอกงไกรลาศ : อําเภอกงไกรลาศ)
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อําเภอคีรีมาศ
พิธีบวงสรวงพระแม8ย8าและงานของดีคีรีมาศ (เทศบาลตําบลบ>านโตนด)
ป3 พ.ศ.๒๕๕๓ เทศบาลตําบลบ$านโตนด ได$รับมอบหมายให$ดูแลศาลพระแมยาและได$ดําเนินการกอสร$าง
ศาลพระแมยาหลังใหมขึ้นและได$อัญเชิญองคพระแมยาจําลองขึ้นประดิษฐานเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
และเพื่อเป*นการเฉลิมฉลองงานบวงสรวงพระแมยา อําเภอคี รีมาศรวมกับหนวยงานราชการ องคกรปกครอง
สวนท$องถิ่นในอําเภอ จัดให$มีงานของดีคีรีมาศซึ่งถือเป*นงานประจําป3ที่สําคัญ เป*นการสงเสริมให$สวนราชการ
องคกรปกครองสวนท$องถิ่นและประชาชน นําศิลปวัฒนธรรมและสินค$าซึ่งเป*นของดีแตละหมูบ$าน ตําบลมาจัด
แสดง จํ าหนาย สร$ างรายได$ ให$ กับประชาชนและสงเสริ มกิ จกรรมการทองเที่ ยวอํ าเภอคี รี มาศ พิ ธี บวงสรวง
พระแม$ ย$ าและงานของดี คีรี มาศ จะจั ดขึ้ นในวั นที่ ๑๓ กุ มภาพั นธ- ของทุ กปD ณ ศาลพระแม$ ย$ าอํ าเภอคี รี มาศ
เทศบาลตําบลบ!านโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเพณีการทําขวัญผึ้ง
ประเพณีทําขวัญผึ้งเป*นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากการสงสวยผึ้งแทนแรงงานราษฎรของชาวตําบลศรีคีรีมาศ
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย การสงสวยเป*นการปฏิบัติตามพระราชกําหนด มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาเป*นราชธานี
ซึ่งต$องสงสวยน้ําผึ้งทดแทนการถูกเกณฑแรงงานตามพระราชกําหนด ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาล
ที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร ด$วยเหตุที่ต$องการให$มีผึ้งมาทํารังตามต$นไม$มากๆ จะได$มีน้ําผึ้งพอเพียงแกการสงสวย
ตามจํานวนที่เมืองหลวงกําหนด จึงทําให$เกิดประเพณีการทําขวัญผึ้งสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน กิจกรรม
ภายในงานประกอบด$วย การประกอบพิธีทําขวัญผึ้ง และการสาธิตการตีผึ้งกําหนดจัดงานประเพณีทําขวัญผึ้ง
ในวันขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓ ของทุกป3
งานเทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง
เป*นงานพิชิตยอดเขาหลวง ความสูง ๑,๒๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล เดินทองไพร ๔ ยอดเขาแหง
เทือกเขาหลวง ได$แกยอดเขาเจดีย ยอดเขานารายณ ยอดเขาภูกา และยอดเขาแมยา ทุงหญ$าสมุนไพร ชมพระ
อาทิตยขึ้นที่ยอดเขานารายณ ทะเลหมอกที่สวยสะดุดตา ในชวงเดือนธันวาคม ซึ่งเป*นเดือนที่มีความหนาวเย็น
เหมาะสมกับการทองเที่ยวในลักษณะการเดินป`า และการพักแรมเพื่อชมทัศนียภาพ กําหนดการจัดงานตั้งแต
วันเสารที่สองของเดือนธันวาคม ถึงกลางเดือนเมษายน ในอุทยานแหงชาติรามคําแหง
(ที่มา : ขอมูลเทศกาลประเพณีอําเภอคีรีมาศ : อําเภอคีรีมาศ)

สิ่งสําคัญคู8บ>านคู8เมือง
พระแม8ย8า
องคเทวรูป สลักด$วยหินชนวน เป*นรูปสตรีวัยสาว มีเครื่องประดับอยางสตรีโบราณ
ผู$สูงศักดิ์ อิริยาบถทรงยืนตรง แขนทั้งสองข$างแนบพระวรกาย ทรงนุงผ$าปลอยชายไหวเป*น
เชิงชั้นทั้งสองข$างแบบศิลปะการนุงผ$าสตรีสมัยสุโขทัย ไมทรงเสื้อหรือสไบ ทรงพาหุรัด
(กําไลต$นแขน) ทองพระกร (กําไล) ที่ข$อพระหัตถและข$อพระบาทเป*นกําไลวงกลม พระ
พักตรรูปไข พระโอษฐแย$มยิ้มน$อยๆ มงกุฎเป*นแบบชฎาทรงสูง ฉลองพระบาทปลายงอน
ยอดศิลาสวนที่เหนือมงกุฎแตกบิ่นหายไปบ$าง เมื่อวัดขนาดของเทวรูปรวมแทนหินแผน
เดียวกันที่คงอยู สูงทั้งหมด ๕๑ นิ้ว วัดจากพระบาทถึงยอดมงกุฎสูง ๔๙ นิ้ว ศิลาจําหลัก
เป*นศิลาแทงเดียวกันตลอดไมมีรอยตอ ปMจจุบันศาลพระแมยาเป*นปูชนียสถานที่สําคัญของ
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สุโขทัย ตั้งอยูริมฝMˆงซ$ายของแมน้ํายม บริเวณหน$าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ผู$คนที่ผานไปมาจะแวะเข$าไปเคารพ
สักการะบูชาอยูตลอดเวลา ใครมีทุกขมีร$อนเรื่องอะไรก็จะไปขอความชวยเหลือจากพระแมยา เลากันวามักจะ
ได$ดังที่ขอ เพราะฉะนั้นจึงมีผู$ไปแก$บนที่ศาลพระแมยาเป*นประจําจังหวัดจะจัดงาน “พระแมยา” เป*นงาน
ประจําป3ของจังหวัดซึ่งจะจัดขึ้นชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป3
พ8อขุนศรีอินทราทิตยE
พระนามเต็ม กํามรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตยE พระนามเดิม พ8อ
ขุ น บางกลางหาว ทรงเป* น ปฐมวงศราชวงศพระรวงแหงอาณาจั ก รสุ โ ขทั ย
ครองราชสมบั ติ ตั้งแต พ.ศ. ๑๗๘๒ แตไมปรากฏหลักฐานการสวรรคตหรื อ
สิ้ น สุ ด การครองราชสมบั ติ ป3 ใ ด พอขุ น ศรี อิ น ทราทิ ต ยเจ$ า เมื อ งสุ โ ขไทได$ ตั้ ง
ราชวงศของตนขึ้นซึ่งรู$จักกันตอมาวา “ราชวงศพระรวง” ประวัติที่มาของพอขุน
บางกลางหาวยังไมมีข$อยุติ หลักฐานบางอยางที่เขียนขึ้นในชั้นหลังนั้น บ$างกลาว
วาพอขุนบางกลางหาวมาจากเมืองนครไทยในจังหวัดพิษณุโลก โดยเป*นเชื้อสาย
หนึ่งของปู`เจ$าลาวจาก ต$นวงศของเจ$าเมืองน$อยใหญในล$านนา ล$านช$าง (ลาว)
และไทยพวน โดยข$ามแดนมาจากทางฝMˆงลาวหรือล$านช$าง บ$างกลาววาเป*นชน
เผาไทบ$านโคน จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งมีเชื้อสายสืบมาจากพระเจ$าชัยศิริเชียง
แสนที่พาครอบครัวหนีลงมาถึงเขตเมืองเชลียง แล$วลงมาสร$างเมืองไตรตรึงษที่
กําแพงเพชร แตจากการสืบสายญาติวงศที่ปรากฏเรื่องราวในสมัยตอมา ที่กลาววากษัตริยในราชวงศพระรวง
เป* น ญาติ กั บ เจ$ า เมื อ งนาน เป* น ญาติ กั บ เจ$ า เมื อ งนครศรี ธ รรมราช (ศรี ธ รรมาโศกราช) และเจ$ า เมื อ ง
นครศรีธ รรมราชก็สื บสายมาจากเจ$าเมื องดงแมนางเมืองนครสวรรคที่ อพยพหนี ไข$ หาแล$ วลองเรื อไปสร$าง
บ$านเมืองใหมที่นครศรีธรรมราชนั้นทําให$สันนิษฐานได$ในอีกแนวทางหนึ่งวาในคราวที่เกิดไข$หาระบาดการ
อพยพของเชื้อสายของเจ$าเมืองดงแมนางเมือง แบงเป*นสองสาย สายหนึ่งหนีลงใต$อีกสายหนึ่งหนีขึ้นเหนือ สาย
ที่ขึ้นเหนือนาจะมาอยูแถบเมืองกําแพงเพชร และตั้งเมืองขึ้นใหมได$เป*นเจ$าปกครองเมืองแถบนี้ และอาจเป*น
เมืองที่รวมอยูในเขตนครรัฐศรีสัชชนาไลสุโขไทมาตั้งแตครั้งนั้น ตํานานเรื่องพระรวงที่มีอภินิหารตางๆ นานา ที่
ทําให$พระรวงถูกตามลาโดยทหารเขมรที่เรียกเก็บภาษี “สวยน้ํา” ในเมืองตางๆ ให$ภาพของพอขุนบางกลาง
หาว รับรองแนวคิดทั้งสองแนวที่เข$ากันได$ที่ทางหนึ่งวามาจากทางเหนือ และอีกทางวามาจากทางใต$ของเมืองสุ
โขไทกลาวคือ บางตํานานกลาววาพระรวงเป*นโอรสของกษัตริยหริภุญไชย สอดคล$องกับพงศาวดารโยนกวา
พระเจ$าชัยศิริเชียงแสนมาจากเมืองเหนือ คือ หริภุญไชย แล$วอพยพลงมาทางใต$ บางตํานานวาพระรวงหนีการ
ถูกเก็บสวยน้ํา จากเมืองของตนที่อยูทางใต$ สอดคลองกับที่วาอยูนครสวรรคหรือกําแพงเพชร อันมีเมืองที่พระ
เจ$าชัยศิริเชียงแสนมาสร$างไว$ ดังนั้นพระรวงหรือพอขุนศรีอินทราทิตย ปฐมกษัตริยแหงราชวงศอาจเป*นเชื้อ
สายของพระเจ$าชัยศิริเชียงแสน ที่อพยพครอบครัวจากเหนือลงสูใต$ ตามพงศาวดารโยนก ไมมีหลักฐานบอกเลา
เรื่องราวในรัชสมัยของพอขุนศรีอินทราทิตย ให$ทราบมากนัก แตทราบวาพระองคมีพระมเหสีนามวา “นาง
เสือง” เป*นมารดาของโอรส ๓ พระองค และธิดา ๒ องค โอรสองคโตเสียชีวิตตั้งแตเยาววัยและเมื่อโอรสองค
เล็กอายุได$ ๑๙ ป3 เกิดเหตุการณสําคัญ เรื่องหนึ่ง คือการเข$ามารุกล้ําเขตแดนโดยขุนสามชนเจ$าเมืองฉอดยกทัพ
เข$ามายึดเมืองตาก ซึ่งเป*นเมืองในอาณัติของนครรัฐสุโขไท ศรีสัชชนาไล พอขุนศรีอินทราทิตยพาโอรสนําทัพ
ช$าง ไพรพลออกศึกตอสู$บนหลังช$างกับขุนสามชนและเกือบจะเพลี่ยงพล้ํา โอรสองคเล็กจึงไสช$างเข$ากันและ
เป*นตอในการรบทําให$ทัพของขุนสามชนถอยลาไป เมืองตากกลับมาอยูในเขตปกครองของนครรัฐสุโขไทศรีสัช
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ชนาลัยตอไป และโอรสองคเล็กได$รับบําเหน็จความชอบ โดยพระบิดาตั้งนามให$เรียกขานวา “พระรามคําแหง”
ซึ่งมีความหมายวา “เจ$าชายรามผู$กล$าหาญ” เมื่อพอขุนศรีอินทราทิตยสิ้นชีพลง พอขุนบางเมืองโอรสองครอง
ได$ขึ้นปกครองเป*นเจ$านครรัฐสุโขไทศรีสัชชนาไลสืบตอมา ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานวานาจะครองราชยมาจนถึง
ป3 พ.ศ.๑๘๒๒
พระบรมราชานุสาวรียEพ8อขุนรามคําแหงมหาราช
พอขุนรามคําแหงมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป*นรัชกาล
ที่ ๓ แหงราชวงศพระรวง ในราวป3 พ.ศ.๑๘๒๒ รัชสมัยของพระองค
บ$านเมืองมีความเจริญรุงเรืองยิ่งกวารัชกาลใดๆ ในราชวงศพระรวง ราช
อาณาเขต แผขยายไปอยางกว$างขวาง ประชาชนได$รับความรมเย็นเป*น
สุขทั่วหน$า ที่เรียกกันวา ไพร8ฟPาหน>าใส การพาณิชยเจริญก$าวหน$า ทรง
ทํานุบํารุงศิลปวิทยาการให$เจริญรุงเรืองหลายประการ พระราชกรณีย
กิ จ และพระเกี ย รติ คุ ณ ของพระองคแผไพศาล ได$ ท รงทํ า นุ บํ า รุ ง
สร$างสรรคความรุงเรืองแกอาณาจักรไทย อาทิ ทางการปกครอง
บ$านเมืองรมเย็นเป*นสุขประดุจบิดาปกครองบุตร ทรงพระกฤดาภินิหาร
ปราบปรามหัวเมืองน$อยใหญราบคาบ ขยายพระราชอาณาเขตอยาง
กว$างขวาง ที่สําคัญอยางยิ่งคือทรงอัจฉริยะทางด$านอักษรศาสตร ทรง
ประดิษฐอักษรไทยขึ้น ใช$เป*นอักษรประจําชาติ ซึ่งได$รับการยกยองวาทรงเป*นผู$ให$กําเนิดลายสือไทย ชาว
จังหวัดสุโขทัยตางยกยองเทิดทูนพระเกียรติคุณแพรหลายกว$างขวาง
หลวงพ8อศิลา
หลวงพอศิลา เป*นพระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหน$าตักกว$าง ๔๓ เซนติเมตร
สูง ๘๖ เซนติเมตร หนักประมาณ ๓๐๐ ปอนด ขนาดงดงามสมสวน แกะสลักจาก
เนื้อศาลาเขียวผิวนวลขาวด$วยฝ3มือประณีต เป*นศิลปะแบบลพบุรีที่ได$รับอิทธิพลจาก
ขอม เชื่อวาสร$างในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ราว พ.ศ. ๑๖๕๐ คาบเกี่ยวกับศิลปะ
แบบบายน (พ.ศ.๑๗๒๔-๑๗๘๐) พระพุทธรูปประทับนั่งบนขนดหางพญานาค ๗
เศียร เครื่องทรงแกะสลักเป*นลวดลาย เปลือกหอย ฝ`ามือและฝ`าเท$าและสลักเป*นรูป
นูนสูง พระพักตรมีจุดเดนตรงที่มีริมฝ3ปากหนา ดวงเนตรเรียวงามประดุจรวงข$าว
พระขนงหนาแกะสลักเป*นวงโค$งตอเนื่องสวยงาม สวน พระเศียรประดับด$วยดอกจัน
ติ่งหูทั้งสองข$างประดับด$วยทรงกรวยกลม ห$อยยาวถึงพระอังสา นาคปรกแตละเศียร
แสดงสีหน$าขมึงทึง ปากกับตาทา สีแดงชาดพระพุทธรูปหลวงพอศิลานี้ แตเดิมประดิษฐานอยูที่ถ้ําเจ$าราม หรือ
ถ้ําพระราม ซึ่งเป*นถ้ําอยูในเขตอําเภอบ$านดานลานหอย ปMจจุบันหลวงพอศิลาประดิษฐานอยู ณ วัดทุงเสลี่ยม
อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
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พระพุทธอุทยานสุโขทัย
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเป*นที่ยอมรับ และได$รับการยกยองวาเป*นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุด
เมื่ อเที ยบกับพระพุ ทธรู ปในสมั ยอื่นๆ ในอดีตองคพระมหากษั ตริ ย
แหงกรุงสุโขทัย และประชาชนชาวสุโขทัย มีความศรัทธาเลื่อมใส
ในบวรพุทธศาสนาเป*นอยางยิ่ง จึงได$มีการกอสร$าง พระพุทธรูปทั้ง
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญเป*นจํานวนมากนับพันองค
หลังจากอาณาจักรสุโขทัยรวงโรย พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูใน
เมื อ งสุ โ ขทั ย จึ งถู กปลอยทิ้ ง ร$ า งเป* น จํ านวนมาก และได$ รั บ การ
อัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดตางๆ มากกวา ๒๐๐ องค โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปจําลองจํานวน ๙ องค ที่จังหวัดสุโขทัยสร$างขึ้น ประกอบด$วย
-พระพุ ท ธรู ป ปางลี ล า ขนาดความสู ง ๒.๐๓ เมตร ทํ า พิ ธี เ ททองหลอองคพระเมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๘.๑๙ น. องคเดิ มประดิ ษฐาน ณ วั ด เบญจมบพิ ต รดุ สิ ต วนาราม
กรุงเทพมหานคร
-พระร8วงโรจนฤทธิ์ ขนาดความสูง ๗.๗๒ เมตร ทําพิธีเททองหลอองคพระ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๗.๓๙ น. องคเดิมประดิษฐาน ณ วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
-พระศาสดา ขนาดหน$าตักกว$าง ๓ ศอก ทําพิธีเททองหลอองคพระ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องคเดิมประดิษฐาน ณ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
-พระพุทธชินสีหE หรือ พระนาคปรก ขนาดหน$าตักกว$าง ๓ ศอก ทําพิธีเททองหลอองค พระเมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องคเดิมประดิษฐาน ณ วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม
กรุงเทพมหานคร
-พระพุทธสิหิงค ขนาดหน$าตักกว$าง ๓ ศอก ทําพิธีเททองหลอองคพระ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องคเดิมประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
กรุงเทพมหานคร
-หลวงพ8 อร8 วง ขนาดหน$ าตั กกว$ าง ๓ ศอก องคเดิ ม ทํ า พิ ธี เ ททองหลอองคพระ เมื่ อวั น ที่ ๑๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องคเดิมประดิษฐาน ณ วัดมหรรณ พาราม กรุงเทพมหานคร
-พระสุโขทัยไตรมิตร ขนาดหน$าตักกว$าง ๖ ศอก ๕ นิ้ว สูง ๗ ศอก ๙ นิ้ว ทําพิธีเททองหลอ องคพระ
เมื่อวั นที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องคเดิมประดิษฐาน ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
กรุงเทพมหานคร
-พระศรีศากยมุนี ขนาดหน$าตักกว$าง ๓ ศอก ทําพิธีเททองหลอองคพระ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องคเดิมประดิษฐาน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
-พระพุทธไสยาสนE ขนาดความยาว ๖ ศอก ทําพิธีเททองหลอองคพระ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๓๙ น. องคเดิมประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระพุทธอุทยานสุโขทัย ได$เริ่มกอสร$าง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ณ บริเวณหน$าศาลากลางจังหวัดสุโขทัยลักษณะสถาปMตยกรรม
แบบวิหารพระปรางคห$ายอด ภายในวิหารปูด$วยหินออน พื้นภายนอกปูด$วย
หินแกรนิตคาใช$จายในการกอสร$างได$จากประชาชนผู$มีจิตศรัทธาบริจาคและ
รายได$จากการจําหนาย ๙ พระพุทธสุดแผนดิน และ ๙ พระเครื่องเฟ?ˆองสุดกรุ
๒๘

Download : http://www.sukhothai.go.th

บรรยายสรุปจังหวัดสุโขทัยประจําป 2556

หลักศิลาจารึก
ศิลาจารึกหลักนี้ เรียกวา “จารึกพอขุนรามคําแหง” หรือ “จารึกหลักที่ ๑” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล$าเจ$าอยูหัวรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล$าเจ$าอยูหัวรัชกาลที่
๔ ยังดํารงพระอิสริยยศเป*นสมเด็จพระเจ$าน$องยาเธอเจ$าฟ#ามงกุฎฯ ขณะทรงผนวช ได$เสด็จจาริกธุดงคไปทางหัว
เมืองแถบเหนือของประเทศไทย เมื่อป3พุทธศักราช ๒๓๗๖ เสด็จถึงเมืองสุโขทัย ทรงพบศิลาจารึกพอขุน
รามคําแหงที่เนินปราสาทเมืองเกาสุโขทัย ทอดพระเนตรเห็นเป*น “โบราณวัตถุที่สําคัญ” จึงโปรดให$นําลงมาที่
กรุงเทพฯ เมื่อป3พุทธศักราช ๒๓๗๖ พร$อมกับศิลาจารึกวัดป`ามะมวง ภาษาเขมร (สท.๓) หลักที่ ๔ และ
พระแทนมนังศิลาบาตร โดยนํามาเก็บรักษาไว$ที่วัดราชาธิวาส เป*นแหงแรก ปMจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานที่ท8องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อุทยานประวัติศาสตรEสุโขทัย (เมืองเก8าสุโขทัย)
ตั้งอยูตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย อยูหางจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางจังหวัดตากบนทางหลวง
หมายเลข ๑๒ (ถนนจรดวิถีถอง) ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เป*นแหลง ทองเที่ยวที่สําคัญทางด$านการศึกษา
ประวัติศาสตรโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย และได$รับการขึ้นทะเบียนเป*นมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโก (UNESCO) เมื่อป3 พ.ศ.๒๕๓๔ มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง ดังนี้
พระบรมราชานุสาวรียEพ8อขุนรามคําแหงมหาราช
ตั้งอยูริมถนนจรดวิถีถองทางทิศเหนือของวัดมหาธาตุลักษณะพระบรมรูปพอขุนรามคําแหงมหาราช
ประทับนั่งห$อยพระบาทประทับนั่งบนแทนมนังคศิลาอาสน พระหัตถขวาถือคัมภีร พระหัตถซ$ายอยูในทาทรง
สั่งสอนประชาชน พระแทนด$านซ$ายมีพานวางพระขรรคไว$ข$างๆ ขนาดของพระบรมรูป ๒ เทาของพระองคจริง
ลักษณะพระพักตรเหมือนอยางพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนต$น ถายทอดความรู$สึกวาพอขุนรามคําแหง
มหาราชมีน้ําพระทัยเมตตากรุณา ยุติธรรมและเฉียบขาด ที่ด$านข$างมีภาพแผนจําหลักเหตุการณเกี่ยวกับพระ
ราชกรณีกิจของพระองคตามที่อ$างถึงในศิลาจารึกที่ค$นพบในเมืองสุโขทัย
พิพิธภัณฑEสถานแห8งชาติรามคําแหง
ตั้งอยูบริเวณหน$าอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยเป*นแหลงรวบรวมและจัดแสดง ศิลปวัตถุที่ได$จากการ
ขุดค$นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทัยและที่ประชาชนมอบให$ เชน พระพุทธรูป เครื่องใช$ ถ$วยชามสังคโลก
ศิลาจารึก ทอน้ํา ระบบชลประทานสมัยสุโขทัย
วัดมหาธาตุ
ตั้งอยูในใจกลางเมือง ตามแบบแผนความเชื่อใน
เรื่องจักรวาลแบบอินเดียโบราณ เป*นวัดที่มีความสําคัญ
ประกอบด$ วยเจดี ย ประธาน วิ หาร มณฑป โบสถ และ
เจดียรายจํานวนมาก ถึง ๒๐๐ องค
เจดียประธานของวัดซึ่งตั้งเดนสงางามมีลักษณะ
เป*นเจดียทรงดอกบัวตูมถือวาเป*นสถาปMตยกรรมที่แสดง
ถึงเอกลักษณของศิลปะสุโขทัยโดยแท$ แตคงมิได$เป*นรูปแบบแรกเริ่มเมื่อมีการสร$างวัดมหาธาตุขึ้น
ของเดิมนาจะมีลักษณะเชนเดียวกับเจดียทิศที่ตั้งอยูตรงกลางของด$านทั้งสี่บนฐานเดียวกัน
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รายรอบเจดียประธานเป*น เจดียทิศ จํานวน ๘ องค องคที่อยู ตรงมุมทั้ งสี่เป*นเจดียที่มีอิทธิพลของ
ศิลปะหริภุญไชยล$านนา สวนเจดียที่อยูกึ่งกลางของด$านทั้งสี่เป*นเจดียทรงปราสาทแบบสุโขทัยซึ่งมีลวดลาย
ปูนปM@นแบบอิทธิพลศิลปะลังกา รอบ ๆ เจดียประธานมีปูนปM@นรูปพระสาวกในทาอัญชุลีเดินประทักษิณโดยรอบ
พระมหาธาตุ
ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ได$บรรยายวา...กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฎฐารศ มี
พระพุทธอันใหญ มีพระพุทธอันราม... พระพุทธรูปทองเข$าใจโดยทั่วไปวาหมายถึงหลวงพอโตของชาวเมืองเกา
เมื่อต$นรัตนโกสินทร ที่ประดิษฐานอยูที่วิหารหลวงในวัดมหาธาตุ ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ#าจุฬา
โลกโปรดเกล$าฯ ให$ อัญเชิญโดยลองแพไปไว$ ที่ วิ ห ารหลวงวั ด สุ ทัศนเทพวราราม กรุ งเทพมหานคร ตอมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล$านภาลัย ได$พระราชทานนามวา พระศรี ศากยมุนี พระพุ ทธรูปนี้น าจะเป* น
พระพุทธรูปสําริดที่พระมหาธรรมราชาลิไททรงโปรดให$หลอขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๕ เป*นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
อันเป*นแบบที่นิยมมากในสมัยสุโขทัย ที่วิหารหลวงในวัดมหาธาตุสุโขทัยจึงยังปรากฏแทนฐานขนาดใหญของ
พระพุทธรูปองคนี้เหลือให$เห็น
สวนพระอั ฎ ฐารศ ที่ ก ลาวถึ ง ในจารึ ก หมายถึ ง พระพุ ท ธรู ป ยื น ที่ มี ข นาดใหญสู ง ราว ๑๘ ศอก
ประดิษฐานภายในมณฑปที่ขนาบอยูสองข$างของเจดียประธาน
ถัดจากวิหารหลวงไปทางตะวันออกเป*นวิหารสูง ที่เรียกชื่อเชนนี้ เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานกออิฐเป*น
ลักษณะฐานบัว มีความสูงประมาณ ๑.๕ เมตร เป*นรูปแบบสถาปMตยกรรมสมัยอยุธยา ซึ่งสร$างขึ้นในภายหลัง
ทําให$พื้นที่วางระหวางหน$าวิหารสูงกับกําแพงแก$วด$านหน$าเหลือเพียงพื้นที่แคบ ๆ ไมได$สัดสวนกับความสูงของ
ตัวอาคาร
นอกจากนี้ภายในวัดมหาธาตุยังมีกลุมเจดีย จัดแยกออกเป*นกลุมหนึ่งอยูทางทิศใต$ของเจดียประธาน มี
ศูนยกลางอยูที่เจดีย ๕ ยอด ซึ่งมีขนาดใหญเป*นที่ ๒ รองจากเจดียประธาน ได$พบหลักฐานที่เป*นจารึกลานทอง
มีข$อความระบุเป*นที่นาเชื่อวาเจดีย ๕ ยอดองคนี้เป*นเจดียบรรจุอัฐิของพระมหาธรรมราชาลิไท
เนินปราสาท
ทางทิศตะวันออกติดกันกับวัดมหาธาตุ มีโบราณสถานแหงหนึ่งซึ่ง
เรียกในปMจจุบันวาเนินปราสาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล$าเจ$าอยูหัวทรง
สันนิษฐานวาบริเวณนี้เคยเป*นฐานปราสาทราชวังของกษัตริยเมืองสุโขทัย
กรมศิลปากรได$ขุดแตงโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ พบฐานอาคาร
แบบฐานบัวคว่ําบัวหงาย ลักษณะเป*นฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ$าขนาดใหญ ขนาด
๒๗.๕๐ x ๕๑.๕๐ เมตรมีบันไดที่ด$านหน$าและด$านหลังอยางละหนึ่งแหง
อยางไรก็ตาม ในการขุดค$นทางโบราณคดีไมพบหลักฐานที่พอจะชี้ได$วาสถานที่นี้เป*นปราสาทราชวัง
อีกทั้งแผนที่เกาทําในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็บงบอกวา เป*นบริเวณเดียวกันกับวัดมหาธาตุ คือเป*นสิ่งกอสร$างเนื่อง
ในทางศาสนาในวัด มากกวาจะเป*นวัง แตเดิมวังกษัตริยสุโขทัยควรเป*นตําหนักไม$ ตําแหนงที่ตั้งควรอยูเหนือ
ศาลตาผาแดงติดกับวั ดสรศักดิ์ทางทิ ศตะวัน ตก ซึ่ งศิลาจารึกวัด สรศักดิ์ กลาววาเป*น ตําหนัก ของเจ$านาย
สุโขทัย เมื่อตอนกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งตําแหนงที่ตั้งเชนนี้จะตรงกันกับตําแหนงของพระราชวังกษัตริย
เขมรโบราณที่เมืองพระนครหลวง หรือนครธม
วัดศรีสวาย
ตั้ ง อยู ทางใต$ ข องวั ด มหาธาตุ ห างออกไปประมาณ ๓๕๐ เมตร
โบราณสถานสําคัญ ตั้งอยูในกําแพงแก$วนั้นประกอบไปด$วยปรางค ๓ องค
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ที่มีรูปแบบศิลปะลพบุรี แตลักษณะของปรางคคอนข$างเพรียวตั้งอยูบนฐานเตี้ย ๆ มีลวดลายปูนปM@นบางสวน
เหมือนลายบนเครื่องถ$วยจีนสมัยราชวงศหยวน ได$พบทับหลังสลักเป*นรูปนารายณบรรทมสินธุ ชิ้นสวนของ
เทวรูป และศิวลึงค อันเป*นเครื่องแสดงให$เห็นวาวัดศรีสวาย เคยเป*นเทวสถานในศาสนาฮินดูมากอนแล$วแปลง
เป*นพุทธสถานโดย ตอเติมวิหารขึ้นที่ด$านหน$า เป*นวัดในพุทธศาสนาในภายหลัง
วัดตระพังเงิน
ตั้งอยูทางตะวันตกของวัดมหาธาตุ มีระยะหางประมาณ ๓๐๐ เมตร
โบราณสถานแหงนี้ไมมีกําแพงแก$ว ประกอบด$วยเจดียประธาน วิหาร และ
โบสถกลางน้ํา
โบราณสถานของวัดนี้มีเจดียทรงดอกบัวตูมเป*นประธาน โดยมีวิหาร
ประกอบอยูด$านหน$า ลักษณะที่เดนของเจดียทรงดอกบัวตูมของวัดนี้ คือมี
จระนําที่เรือนธาตุทั้งสี่ด$านสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและลีลา ซึ่ง
แตกตางไปจากเจดียทรงดอกบัวตูมในที่อื่น ๆ
ด$านตะวันออกของเจดีย เป*นเกาะมีโบสถตั้งอยูกลางน้ําตามคตินทีสีมาเชนเดียวกับวัดสระศรี โบสถนี้
ตั้งอยูในสระน้ําที่มีชื่อวา ตระพังเงิน
วัดสระศรี
เป* น วั ด ที่ ตั้ ง อยู ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของวั ด มหาธาตุ
โบราณสถานนี้มีความงดงามมากอีกแหงหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยูกลางสระน้ําที่มี
ขนาดใหญที่สุด ชื่อวา ตระพังตระกวน สิ่งสําคัญของวัดประกอบด$วย เจดียทรง
ระฆัง วิหารและโบสถกลางน้ํา กอน พ.ศ. ๒๕๒๑ มีถนนจรดวิถีถองตัดผาน
กลางวัด ซึ่งทําลายคุณคาและเป*นอันตรายตอโบราณสถาน กรมศิลปากรจึงได$
ปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อรักษาโบราณสถาน โดยขุดรื้อถนนออกไป แล$วสร$าง
ถนนเลียบสระน้ําขึ้นแทน
เจดียทรงระฆังกลมของวัดเป*นหลักฐานทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการรับพุทธศาสนาจากลังกาของ
สุโขทัย บางครั้งจึงเรียกเจดียแบบนี้วา เจดียทรงลังกา สวนโบสถที่อยูกลางน้ําก็เป*นความเชื่อถือแบบพุทธ
ศาสนา ที่ใช$น้ําในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กันไว$เป*นเขตสําหรับให$พระสงฆทําสังฆกรรม
เรียกวา นทีสีมา
วัดชนะสงคราม
ตั้งอยูทางเหนือของวัดมหาธาตุ และอยูใกล$กับ โบราณสถานที่
เรียกวา หลักเมืองด$วย เดิมเรียกกันวา วัดราชบูรณะ ลักษณะเดนก็คือ มี
เจดียทรงระฆังกลมขนาดใหญเป*นเจดียประธาน ด$านตะวันออกมีวิหาร
โบสถ และเจดียรายตาง ๆ แผนผังของวัดนี้มีที่พิเศษออกไปคือ มีเจดียทรง
วิมานขนาดเล็ก ๒ องค ขนาบอยูด$านหน$าเจดียประธาน(ด$านตะวันออก)
คล$ายที่วัดเจดียเจ็ดแถวเมืองศรีสัชนาลัย นาจะเป*นเจดียที่สร$างเพิ่มเติมขึ้น
ในระยะเวลาตอมา เมื่อสุโขทัยรวมอยูในราชอาณาจักรอยุธยาแล$ว
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ศาลตาผาแดง
ตั้ งอยู ติ ด กั บ ตระพั ง ตระกวนทางด$ านทิ ศเหนื อ และใกล$ กั บ
ประตูเมืองด$านเหนือ ปรากฏในแผนที่สมัย รัชกาลที่ ๕ เรียกวา ศาล
เทพารักษใหญและศาลตาผ$าแดง
ลักษณะเป*นโบราณสถานหลังเดี่ยวแบบปราสาทเขมร กอด$วย
ศิลาแลงทั้งหมด สวนบนฐานบัวลูกฟMก มีห$องยาวหรือสวนที่ยื่นออกไป
จากตั วปราสาท อยู ทางด$ านตะวั นออก และตะวัน ตก โดยห$องด$ าน
ตะวันออกมีความยาวกวาด$านตรงข$าม
เมื่อกรมศิลปากรดําเนินการขุดแตงและบูรณะศาลตาผาแดง ได$พบชิ้นสวนเทวรูปและเทวสตรี ประดับ
ด$วยเครื่องตกแตงอยางงดงาม เมื่อได$ศึกษาเปรียบเทียบแล$วอาจเทียบได$กับศิลปะเขมรแบบบายน รุนแรก ๆ
ปMจจุบันจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง
โบราณสถานแหงนี้เป*นหลักฐานยืนยันถึง การมีชุมชนที่มีวัฒนธรรมเขมรนับถือศาสนาฮินดูปะปนใน
แถบนี้แล$ว เมื่อประมาณต$นพุทธศตวรรษที่ ๑๘
โบราณสถานนอกเขตกําแพงเมือง
ในพื้นที่ทั้งสี่ด$านของเมืองสุโขทัยมีโบราณสถานตั้งอยูเป*นจํานวนมากปรากฏทั่วไปตามพื้นที่ราบและ
บนภูเขา เป*นจํานวนถึง ๑๑๖ แหง นอกจากนั้นเป*นสิ่งกอสร$างเพื่อระบบชลประทาน แหลงวัตถุดิบ และแหลง
อุตสาหกรรม
โบราณสถานสําคัญนอกเขตกําแพงเมืองด>านทิศเหนือ
วัดพระพายหลวง
ตั้ ง อยู ใกล$ ป ระตู เ มื อ งด$ า นเหนื อ และอยู ขนาบกั บ กํ า แพงเมื อ ง
ชั้นนอก จัดเป*นโบราณสถานที่เกาแก และมีความสําคัญตอประวัติศาสตร
สุ โ ขทั ย อี ก แหงหนึ่ ง เพราะมี สิ่ ง กอสร$ า งในรู ป แบบสถาปM ต ยกรรมและ
ศิลปกรรมตั้งแตยุคเริ่มแรกของเมืองสุโขทัย และกอสร$างเพิ่มเติมสืบตอกัน
มาจนถึงสมัยสุโขทัยตอนปลาย
กลุมโบราณสถานตั้งอยูตรงกลางในพื้นที่ที่มีคูน้ําล$อมรอบ คูน้ําแตละด$านมีความยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร
โบราณสถานที่เกาแกที่สุดในวัดเป*นปราสาท ๓ องค ปMจจุบันพังทลายลงเหลือเพียงฐาน ๒ องค และที่สมบูรณเพียง
องคด$านทิศเหนือนั้น มีลักษณะของปราสาท และลวดลายปูนปM@นประดับเลาเรื่องตามพุทธประวัติเหมือนกับปราสาท
ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี และที่ปราสาทปาลิไลยในเมืองพระนครหลวงของเขมรเป*นเครื่องยืนยันวา ในราว
กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ชุมชนสุโขทัยมีวัฒนธรรมรวมกับเขมรในสมัยพระเจ$าชัยวรมันที่ ๗ และมีความเกี่ยวข$อง
กับเมืองละโว$ (ลพบุรี) เมืองใหญที่เป*นตัวแทนของวัฒนธรรมเขมร ในที่ราบลุมแมน้ําภาคกลาง
ถัดจากปราสาทไปทางตะวันออกนอกจากจะมีวิหารแล$ว ยังมีเจดียทรงเหลี่ยมแบบป•รามิด ประดับทุก
ด$านด$วยซุ$มพระพุทธรูปลดหลั่นเป*นชั้น ๆ ขึ้นไป เหมือนกับเจดียกูกุดจังหวัดลําพูน ที่เจดียนี้มีหลักฐานการ
กอสร$างทับซ$อนกันหลายสมัย เชน มีพระพุทธรูปในซุ$มเป*นแบบหมวดวัดตระกวนอยูภายใน โดยถูกป•ดและ
ซ$อนทับอยูด$วยพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญอันเป*นที่รู$จักกันทั่วไป เป*นต$น
ทางด$านตะวันออกสุดของกลุมโบราณสถาน เป*นมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบท เดิน ยืน
และนอน ซึ่งเข$าใจวานาจะสร$างในสมัยหลังที่สุดในบรรดาโบราณสถานที่กลาวมาแล$ว คือในสมัยสุโขทัยตอนปลาย
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วัดศรีชุม
อยู นอกกํ าแพงเมื องตรงมุ มตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ พอดี สิ่ ง สํ า คั ญ ที่
ปรากฏอยูโดดเดน ได$แก อาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญเต็ม
พื้นที่ภายในอาคาร มีขนาดหน$าตักกว$างประมาณ ๑๑.๓๐ เมตร เชื่อกันวาชื่อ
พระพุ ท ธรู ป เรี ย กตามที่ ป รากฏในศิ ล าจารึ ก หลั ก ที่ ๑ วา พระอจนะ มี
ความหมายวา ผู$ไมหวั่นไหว สร$างเป*นพระพุทธรูปปางมารวิชัย องคที่เห็นใน
ปMจจุบันนี้ได$บูรณะปฏิสังขรณใหมราว พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๔๙๙
คําวา ศรี มาจากคําเรียกพื้นเมืองเดิมของไทยวา สะหลี ซึ่งหมายถึงต$นโพธิ์ ดังนั้นชื่อศรีชุม จึงหมายถึง
ดงของต$ น โพธิ์ แตในหนั งสื อ พระราชพงศาวดารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาที่ เ ขี ย นในสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย ไมเข$ าใจ
ความหมายนี้แล$ว จึงเรียกสถานที่นี้วา ฤๅษีชุม วาเป*นสถานที่ที่พระนเรศวรมาประชุมทัพกันอยูที่นั้นกอนที่จะ
ยกทัพไปปราบเมืองสวรรคโลก อันเป*นต$นตอของตํานานเรื่องพระ (อจนะ) พูดได$ที่เลาขานกันตอมา
วัดศรีชุมยังมีความสําคัญตอประวัติศาสตรสุโขทัยอีก ในชองผนังของมณฑปได$ค$นพบศิลาจารึกหลักที่
๒ เรียกวา จารึกวัดศรีชุม ที่เลาเรื่องราวของการกอตั้งราชวงศสุโขทัยของคนไทยกลุมหนึ่ง และที่เพดานของ
ชองผนังดังกลาวมีภาพจิตรกรรมลายเส$นเป*นภาพเลาเรื่องพระพุทธเจ$าในชาติตาง ๆ ที่เรียกวา ชาดก บางภาพ
มีลักษณะทางศิลปกรรมคล$ายกับศิลปะลังกา โดยมีอักษรสมัยสุโขทัยกํากับบอกเรื่องชาดกไว$ที่ภาพแตละภาพ
ด$วย
เตาเผาเครื่องสังคโลก
สังคโลก เป*นชื่อที่มีความหมายถึงเครื่องปM@นดินเผาที่ผลิตขึ้นในสมัยสุโขทัย ทั้งในเมืองศรีสัชนาลัยและ
เมืองสุโขทัย เป*นการทําเครื่องถ$วยชามที่เคลือบสีตาง ๆ เชน สีเขียวไขกา สีน้ําตาล สีใสเคลือบทับลายเขียนรูป
ตาง ๆ เป*นอาทิ สังคโลกเป*นสินค$าที่สงไปขายยังนอกอาณาเขตสุโขทัยอยาง
กว$างขวาง ทั้งในดินแดนแถบที่เป*นประเทศไทยปMจจุบันเชนที่อยุธยาและแถบ
ภาคใต$แล$วยังได$พบในแถบฟ•ลิปป•นส อินโดนีเซีย และญี่ปุ`นด$วย
แหลงเตาเผาเครื่องถ$วยชามสังคโลกที่เมืองสุโขทัยพบอยูทางด$านเหนือ
นอกกําแพงเมืองโดยเฉพาะในบริเวณคันดินรอบวัดพระพายหลวง ลักษณะของ
เตามีอยู ๒ แบบ แบบแรกเป*นเตากลม มีพื้นเจาะรูเพื่อระบายความร$อนจาก
ชองใสไฟที่อยูด$านลางขึ้นมา บางครั้งก็เรียกวา เตาตระกรับ แบบที่ ๒ มีลักษณะเป*นรูปหลังเตา มีปลองระบาย
ความร$อนและชองไฟอยูคนละแนวกัน เพื่อระบายความร$อนในแนวนอนเรียก เตาประทุน
เตาเผาที่สุโขทัยสวนใหญเป*นเตาที่กอขึ้นจากอิฐดิบ ไมใชเตาขุดที่ขุดเข$าไปในเนินดินธรรมชาติแบบเตา
บางแหงที่ศรีสัชนาลัย เพราะในการขุดค$นของกรมศิลปากรพบเตาอิฐดิบนี้ กออยูบนชั้นดินดานซึ่งเป*นชั้นดิน
ลางสุดของสุโขทัย
โบราณสถานสําคัญนอกเขตกําแพงเมืองด>านทิศใต>
ประตูนะโม
ประตูเ มื องทางด$ านใต$ มี ลั กษณะทั่ ว ไปเชนเดี ยวกั บประตู เ มื องด$ านอื่ น ๆ คื อ ตั้งอยูเกื อบกึ่ งกลาง
กําแพงด$านใต$เป*นชองตัดผาน และมีป#อมดินที่สร$างยื่นออกไปจากแนวกําแพงเป*นรูปสี่เหลี่ยม เพื่อใช$ดูข$าศึก
หลักฐานกลาวถึงกําแพงเมืองสุโขทัยปรากฏอยูในศิลาจารึกหลักที่ ๑ วา.... เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง...
และ... รอบเมืองสุโขทัยนี้ตรีบูรได$สามพันสี่ร$อยวา...
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ลักษณะกําแพงเมืองสุโขทัยเป*นกําแพงสามชั้น สองชั้นนอกเป*นคันดินสลับกับคูน้ํา กําแพงชั้นในมีแกน
เป*นคันดิน กอหุ$มด$วยศิลาแลงและอิฐ ประโยชนของกําแพงเมือง คือ ใช$บอกขอบเขตของเมือง ป#องกันข$าศึก
และคู น้ําใช$ เป* น ทางระบายน้ํ าไมให$ ทวมเมื อง เนื่องจากพื้ น ที่ ลาดเอีย งจึ งเป* น ทํ าเลที่ ดีและมี การใช$เ ทคนิ ค
วิทยาการที่เหมาะสม คือ ใช$คันดินบังคับน้ําให$ไหลพ$นตัวเมือง
การขุดค$นทางโบราณคดี ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ พบวาการสร$างกําแพงเมืองทั้งสามชั้นนั้น คง
สร$างในระยะเวลาที่แตกตางกัน คือครั้งแรกมีกําแพงเมืองกับคูน้ําชั้นในเพียงชั้นเดียว
วัดเชตุพน
ลักษณะโดดเดนของโบราณสถานแหงนี้เป*นพระพุทธรูปสี่
อิริยาบท (นั่ง นอน ยืน เดิน) ขนาดใหญ ซึ่งสามารถมองเห็นได$แต
ไกล โดยสร$างอยูภายในมณฑปจตุรมุข องคพระพุทธรูปปM@นโดยรอบ
ผนังอิฐซึ่งทําหน$าที่เป*นแกนรองรับหลังคาอันเป*นลักษณะที่พัฒนา
มาจากสถาปM ต ยกรรมของพมาในเมื อ งพุ ก าม ถั ด ไปทางด$ า น
ตะวันตกของมณฑปจตุรมุขนี้มีมณฑปยอมุมไม$ยี่สิบขนาดเล็กมีหลังคากอซ$อนกันเป*นเสา และใช$หินชนวนขนาด
ใหญทําเป*นเพดาน ยังปรากฏรองรอยของพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย แตชํารุดมากแล$ว ที่ผนังด$านนอก
มีลายเขียนสีดํา แสดงลักษณะลายแบบที่ปรากฏบนเครื่องถ$วยจีนเป*นลายพันธุพฤกษา
วัดเชตุพนยังมีสิ่งที่นาดูอีกอยางหนึ่งก็คือ กําแพงแก$วที่ล$อมมณฑปจตุรมุขนี้สร$างจากหินชนวนที่มี
ขนาดใหญและหนา โดยมีการสกัดและบากหินเพื่อทําเป*นกรอบและซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม$
ถัดจากมณฑปจตุรมุขและมณฑปยอมุมไปทางตะวันตก มีลานกออิฐสูงราว ๑ เมตร ใช$เป*นที่ปลูกต$น
พระศรีมหาโพธิ์
ไมปรากฏหลักฐานวาวัดนี้สร$างในสมัยใด เชื่อวาในสมัยพอขุนรามคําแหงคงยังไมสร$างขึ้น จารึกวัดสร
ศักดิ์ กลาวถึงเหตุการณเมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๐ วาเมื่อพระมหาเถรธรรมไตรโลกฯ มีศักดิ์เป*นน$าของพระ
มหาธรรมราชาเจ$ าเมื องสุ โ ขทั ย พระองคหนึ่ ง มาจํ าพรรษาอยู ที่ วั ด สรศั กดิ์ ได$ ร วมชุ มนุ มกั บ พระวั ด เชตุ พ น
พิจารณาการสร$างเจดียช$างรอบและศาสนสถานอื่น ๆ ที่วัดสรศักดิ์ จากข$อความที่ระบุชื่อวัดเชตุพนในศิลา
จารึกหลักนี้ ประกอบกับรูปแบบทางศิลปกรรมของที่นี่แสดงให$เห็นวา วัดเชตุพนคงเป*นวัดที่มีความสําคัญและ
เจริญรุงเรืองในชวงสุโขทัยตอนปลาย
นอกจากนี้ยังได$พบจารึกที่วัดเชตุพน กลาวถึงเจ$าธรรมรังษีซึ่งบวชได$ ๒๒ พรรษามีจิตศรัทธาสร$าง
พระพุทธรูปขึ้นใน พ.ศ. ๒๐๕๗
วัดเจดียEสี่ห>อง
ตั้งอยูทางตะวันออกของวัดเชตุพน หางกันประมาณ ๑๐๐ เมตร
นอกจากวิหาร เจดียประธาน และเจดียรายตาง ๆ แล$ว สิ่งที่สําคัญของวัด
คือ ที่ฐานเจดียประธานมีภาพปูนปM@นประดับอยูโดยรอบ ปM@นเป*นรูปบุคคล
รูปบุรุษและสตรี สวมอาภรณและเครื่องประดับตางๆ กัน ในมือถือภาชนะ
มีพันธุพฤกษางอกโผลพ$นออกมาแสดงถึงความอุดมสมบูรณ ความเจริญ
งอกงาม ภาชนะนี้เรียกวา หม$อปูรณฆฏะ นอกนั้นก็มีปูนปM@นรูปช$างและ
สิงหประดับ รูปบุคคลที่กลาวนี้อาจหมายถึงมนุษยนาค ซึ่งถือวาเป*นเทพอยูในโลกบาดาลตามแบบอยางคติที่
นิยมในลังกา
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องคเจดี ยประธานที่ได$ รับการบูรณะมาแล$วหลายสมัย นั้น เป* นทรงระฆังกลมสวนยอดของเจดียได$
พังทลายลง คงปรากฏสวนปล$องไฉนตกอยูที่ฐานเจดีย
วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม
จากวัดเจดียสี่ห$องเดินทางตอไปทางตะวันออกราว ๒๐๐ เมตร
เป*นที่ตั้งของวัดนี้ ซึ่งมีชื่อเรียกของชาวบ$านแตเดิมวา วัดตาเถรขึงหนัง
ตอมาได$พบศิลาจารึกที่วัดนี้ปรากฏชื่อเรียกวา วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยา
ราม สร$างขึ้นใน พ.ศ. ๑๙๔๖ โดยพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดามหา
ดิลกรัตนราชนาถกรรโลง ซึ่งเป*นพระมเหสีของพระมหาธรรมราชาลิไท
และเป*นพระราชมารดาของพระมหาธรรมราชาเจ$าเมืองสุโขทัยพระองค
หนึ่ ง ได$ โ ปรดให$ นิ ม นตพระเถระชั้ น ผู$ ใ หญจากเมื อ งกํ า แพงเพชรมา
อํานวยการสร$างวัดนี้
โบราณสถานยั งล$ อมรอบด$ ว ยคู น้ํ าเชนวั ด ทั่ ว ไปในสุ โ ขทั ย รู ป แบบของเจดี ย ทรงระฆั งกลมซึ่ งเป* น
ประธานของวัด ได$เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบทั่วไปของสุโขทัยที่มีฐานเตี้ย แตเจดียวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม
ตั้งอยูบนฐานสูง มีฐานเขียงสี่เหลี่ยมเรียบ ๓ ชั้น ตอด$วยฐานยอมุมไม$ยี่สิบ แล$วจึงถึงองคระฆังกลม ทางด$าน
ตะวันออกของเจดียได$พบอัฒจรรย คือลายบนพื้นเป*นรูปพระจันทรครึ่งซีก (ครึ่งวงกลม) มีลวดลายเป*นรูปสัตว
ตาง ๆ ซึ่งเป*นอิทธิพลที่ได$รับมาจากศิลปะลังกา
โบราณสถานด>านตะวันออก
ทางด$านตะวันออกของสุโขทัยมีถนนโบราณผานหน$าวัดมุมลังกา ถนนเส$นนี้เชื่อมการสัญจรระหวาง
เมืองกําแพงเพชรและสุโขทัย เป*นถนนที่มีมาแตครั้งกรุงสุโขทัยและเป*นเส$นทางที่สมเด็จพระสามีสังฆราช ซึ่ง
พระมหาธรรมราชาลิไท ได$อาราธนามาจากนครพัน เมืองทางตอนใต$ของพมา เดินทางมาสูเมืองสุโขทัยและเข$า
ประตูเมืองด$านตะวันออกที่เรียกวาประตูกําแพงหัก
ด$านเหนือของประตูกําแพงหักเข$าไปชวงตอกับกําแพงเมืองสุโขทัยชั้นกลางและชั้นนอก มีคลองแมลํา
พัน นําน้ําจากภูเขาและที่ลาดแถบนี้ไปสูแมน้ํายมที่ตําบลธานี ฝMˆงตรงข$ามกับตัวจังหวัดสุโขทัย และจากคลองแม
ลําพันติดตอไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ลุมกว$างใหญอยูผืนหนึ่งสันนิษฐานวานาจะเป*นทะเลหลวง หรือ
ที่รับน้ําขนาดใหญซึ่งกลาวอยูในศิลาจารึกหลักที่ ๑ นอกจากนี้ศิลาจารึกยังได$บรรยายให$เห็นสภาพทางด$าน
ตะวันออกของเมืองสุโขทัยนี้วา ...มีพิหาร มีปู`ครู มีทะเลหลวง มีป`าหมากป`าพลู มีไรมีนา มีถิ่นมีถาน มีบ$าน
ใหญบ$านเล็ก...
โบราณสถานในด>านตะวันออกที่ปรากฏอยู8 และมีความสําคัญ ได>แก8
วัดช>างล>อม
จากประตูกําแพงหักไปตามถนนจรดวิถีถอง วัดช$างล$อมตั้งอยูทาง
ฝMˆงซ$าย หางถนนออกไปราว ๑๐๐ เมตร และตั้งอยูทางฝMˆงเหนือของคลองแม
ลํ า พั น ได$ พ บศิ ล าจารึ ก ที่ วั ด นี้ ก ลาวถึ ง เหตุ ก ารณในระหวางกอน พ.ศ.
๑๙๐๕-๑๙๓๓ วา พอนมไสดําผัวแมนมเทด เป*นขุนนางที่จงรักภักดีตอพระ
มหาธรรมราชาลิไท มีใจศรัทธา ออกบวชตามพระมหาธรรมราชาลิไท และ
ได$อุทิศที่ดินของตนสร$างวิหารใน ป3 พ.ศ. ๑๙๓๓ สร$างพระพุทธรูป หอ
พระไตรป•ฎก ปลูกต$นพระศรีมหาโพธิ์ อุทิศบุญกุศลถวายแดพระมหาธรรม
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ราชาลิไท ซึ่งทรงเสด็จสวรรคตแล$ว และสร$างพระพุทธรูปหิน อุทิศบุญกุศลถวายแดพระมเหสีของพระมหา
ธรรมราชาลิไทที่ทรงสิ้นพระชนมไปแล$วด$วยเชนกัน
โบราณสถานวัดนี้มีพื้นที่กว$างขนาด ๑๐๐ x ๑๕๗ เมตร มีคูน้ําล$อมรอบนอกคูน้ําหางไปทางตะวันออก
มีอุโบสถแบบ นทีสีมา เป*นวัดที่มีขนาดใหญมาก เจดียประธานเป*นเจดียทรงระฆังกลม มีฐานเจดียทําเป*นรูป
ช$างล$อม จํานวน ๓๒ เชือก มีลานประทักษิณโดยรอบ มีวิหารหน$าเจดียมีพระพุทธรูปปูนปM@นชํารุดมากแล$ว
โบราณสถานอื่นก็มีเจดียราย มีกําแพงแก$วล$อมรอบชั้นหนึ่งกอนที่เป*นชั้นของคูน้ํา
วัดตระพังทองหลาง
อยูริมถนนจรดวิถีถอง หากเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยวัดตระพัง
ทองหลางจะตั้งอยูริมซ$ายมือ จุดสังเกตงาย ๆ ก็คือ มีซุ$มประตูประดับกระจก
ทางเข$าวัดตระพังทองหลางซึ่งเป*นวัดสมัยปMจจุบัน
วัดนี้ไมปรากฏหลักฐานเอกสารวาสร$างในสมัยใด เป*นวัดขนาดกลาง
โบราณสถานหลักก็มีมณฑปประกอบวิหารที่งดงามแหงหนึ่งของสุโขทัย เจดีย
ราย มีคูน้ําล$อมรอบ และโบสถอยูทางตะวันออก วัดนี้ไมมีเจดียประธาน แตใช$
มณฑปทําหน$าที่เหมือนเป*นเจดียประธาน อันเป*นลักษณะเฉพาะแบบหนึ่งของการสร$างวัดที่สุโขทัย
มณฑปกอด$วยอิฐ เป*นอาคารในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ
เต็มพื้นที่ แตปMจจุบันชํารุดหมดแล$ว มณฑปด$านทิศตะวันออกเป*นซุ$มประตู อีกสามด$านเป*นผนังที่ประดับด$วย
ปูนปM@น เป*นเรื่องตามพุทธประวัติที่ชํารุดเกือบหมดแล$ว แตจากหลักฐานที่บันทึกเป*นภาพถายเกาทําให$ทราบ
เรื่องราวได$วา
ผนังด>านเหนือ เป*นภาพตอนพระพุทธเจ$าทรงทรมานช$างนาฬาคีรี โดยปM@นรูปพระพุทธองคประทับยืน
เคียงข$างด$วยอัครสาวกคือ พระอานนท ที่ปลายพระบาทของพระพุทธเจ$ามีรองรอยให$ทราบวาเป*นหัวเขาช$าง
ซึ่งคุกเขายอมแพ$พระพุทธเจ$า
ผนังด>านใต> เป*นภาพตอนพระพุทธเจ$าเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส ภายหลังเสด็จขึ้นไปโปรดพระ
พุทธมารดา ปM@นรูปพระพุทธเจ$าในทาลีลา มีพระอินทรกับพระพรหม และเหลาทวยเทพตามเสด็จมาสง ได$มีการ
ถอดพิมพภาพปูนปM@นนี้ขณะที่อยูในสภาพสมบูรณกวา จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง
ผนังด>านตะวันตก เป*นภาพตอนพระพุทธเจ$าโปรดเทศนาสั่งสอนพวกศากยวงศที่เมืองกบิลพัสดุ ขณะ
ทรงสั่ งสอนทรงแสดงยมกปาฏิหาริย เป*นรูป รัศมีเ ปลวไฟล$อมรอบพระพุ ทธองค และมีรู ปบรรดาพระญาติ
แวดล$อมอยูภายนอกรูปรัศมีนั้น
บรรดาภาพปูนปM@นเหลานี้แสดงถึงลักษณะศิลปะสุโขทัยที่เจริญสูงสุด หรือที่เรียกวายุคทองของศิลปะ
สุโขทัย ซึ่งอายุอยูในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๐
โบราณสถานนอกเขตกําแพงเมืองด>านทิศตะวันตก
พื้นที่นอกเขตกําแพงเมืองสุโขทัย ด$านตะวันตกเรี ยกวาเขตอรัญญิ ก ซึ่งเรี ยกตามการแบงคณะสงฆ
ออกเป*น ๒ ฝ`าย ฝ`ายแรกเรียกวาฝ`ายคามวาสีเป*นพระสงฆที่อยูในเขตเมือง อีกฝ`ายหนึ่งเป*นพระสงฆที่อยูนอก
เขตเมือง มุงเน$นการปฏิบัติวิปMสสนาเพื่อการหลุดพ$น เขตอรัญญิกในระยะแรก ๆ ของสุโขทัยคงเริ่มขึ้นที่บริเวณ
ด$านตะวันตกดังปรากฏความในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงวา “...เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอรัญญิก
พอขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแกมหาเถรสังฆราชปราชญเรียนจบป•ฎกไตร...”
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เส$นทางที่จะออกไปสูเขตอรัญญิกจักต$องผานประตูเมืองด$านตะวันตกที่ชื่อวา ประตูอ$อ นับวาเป*น
เส$นทางสําคัญ เพราะนอกจากพอขุนรามคําแหงจะทรงเสด็จขึ้นไปไหว$พระบนเขาตะพานหิน ตามเส$นทางนี้
แล$ว พระมหาธรรมราชาลิไท ซึ่งผนวชแล$วมาจําพรรษาที่วัดป`ามะมวง ตลอดจนสมเด็จพระสังฆราชจากลังกา
ที่มาเผยแพรศาสนาที่สุโขทัย ก็ทรงใช$เส$นทางและมีกรณียกิจที่เกี่ยวข$องกับ พื้นที่เขตอรัญญิกอีกด$วย
โบราณสถานที่สําคัญนอกเขตกําแพงเมืองด>านตะวันตก ได>แก8
วัดสะพานหิน
เป*นวัดตั้งอยูบนเนินเขาที่มีความสูง ๒๐๐ เมตร ชื่อวัดเรียกตาม
ลักษณะทางที่ปูลาดด$วยหินจากตีนเขาขึ้นไปเป*นระยะทาง ๓๐๐ เมตร สิ่ง
สําคัญในวัดมีพระประธานเป*นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญนาจะตรงกับที่ศิลา
จารึกหลักที่ ๑ กลาวถึงเมืองสุโขทัยสมัยพอขุนรามคําแหงวา “...ในกลาง
อรัญญิก มีพิหารอันณึ่งมนใหญสูงงามแกกม มีพระอัฎฐารศอันณึ่งลุกยืน...”
และนาจะเป*นวัดที่พอขุนรามคําแหงทรงช$างเผือกชื่อรูจาคีรีเพื่อไปนบพระ
ในวัดนี้ทุกวันข$างขึ้นและแรม ๑๕ ค่ํา
วัดเขาพระบาทน>อย
อยูนอกกําแพงเมืองด$านทิศตะวันตกหางจากประตูอ$อประมาณ ๒.๗ กิโลเมตร ตั้งอยูบนเนินเขาเตี้ย ๆ
โบราณสถานที่สําคัญคือ เจดียทรงจอมแห มีคูหาพระพุทธรูป ๔ ทิศ องคระฆังมีรอยเป*นริ้ว ๆ ลักษณะเหมือน
การตากแห ซึ่งพบเพียงองคเดียวในเมืองสุโขทัย
ด$ านหน$ าเจดี ย ทรงจอมแหมี วิ ห าร ประดิ ษ ฐานรอยพระพุ ท ธบาท ๔ รอย (ปM จ จุ บั น จั ด แสดงที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง) นอกจากนี้ยังมีกุฏิสงฆสําหรับวิปMสสนา และฐานเจดียศิลาแลงขนาดใหญ
วัดปcามะม8วง
จารึกสมัยสุโขทัยหลายหลักกลาวถึงป`ามะมวง ซึ่งอยูทางตะวันตกของเมืองสุโขทัย มีจารึกหลักที่ ๖
ค$นพบในวัดป`ามะมวง พูดถึงความสําคัญของวัดนี้วาพระมหาธรรมราชาลิไททรงออกผนวช เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๕
ในวัดป`ามะมวงปMจจุบันประกอบด$วยอุโบสถและเจดียตาง ๆ และอยูไมไกลจากเทวาลัย มหาเกษตร ซึ่งเป*นที่ที่
พบเทวรูปสําริดศิลปะสุโขทัยอันเป*นรูปเคารพในศาสนาฮินดู อาทิ พระนารายณ พระศิวะ และพระพรหม
เทวาลัยมหาเกษตร
ชื่อ เทวาลัย มหาเกษตร พบอยู ในศิล าจารึกวั ดป` ามะมวงของ
พระมหาธรรมราชาลิไท ซึ่งทําเมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๕ กลาวถึง พระมหาธรรม
ราชาลิไททรงประดิษฐานรูปพระอิศวร และรูปพระนารายณไว$ที่เทวาลัย
มหาเกษตร ในป`ามะมวงนี้ เพื่อเป* นที่สั กการะ บูช าของพวกดาบสและ
พราหมณทั้งหลาย ตั้งแตป3 พ.ศ. ๑๘๙๒
รูปพระอิศวรและพระนารายณตามที่กลาวนี้ เชื่อกันวาตรงกับ
กลุมประติมากรรมลอยตัวเทวรูปสําริด นุงผ$าและสวมเครื่องประดับอยาง
ที่เรียกวาทรงเครื่อง คือมีเครื่องประดับรัดต$นแขนและรัดเกล$า ปMจจุบันจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครหลายองค องคที่มีขนาดใหญนั้นคือ พระอิศวร สูง ๓.๐๘ เมตร และพระนารายณ สูง ๒.๖๗ เมตร
ตัวโบราณสถานที่ประดิษฐานเทวรูปเหลานี้ มีแผนผังเป*นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผนังกอด$วยอิฐ ทั้งผนังและ
เสามณฑปมีขนาดใหญหันหน$าสูทิศตะวันออก
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วัดมังกร
ตั้งอยูบริเวณสามแยกทางไปเขตอรัญญิกและสรีดภงส ความโดดเดน
ของวัดแหงนี้คือ กําแพงแก$วกอด$วยอิฐ ประดับซี่ลูกกรงด$วยเครื่องปM@นดินเผา
เคลือบ และยังพบประติมากรรม มกรดินเผาเคลือบแบบเครื่องสังคโลกด$วย
ซึ่งเป*นที่มาของชื่อวัดแหงนี้ ภายในกําแพงวัดประกอบด$วยฐานโบสถที่มีมุข
ยื่นออกมาทั้งด$านหน$าและด$านหลัง มีใบเสมาหินชนวนปMกล$อมรอบเจดีย
ทรงระฆังขนาดใหญสวนยอดได$พังทลายอยูทางด$านทิศเหนือของอุโบสถ
มีฐานวิหาร และยังมีเจดียรายอีกหลายองค นอกจากนี้ยังมีเจดียรายที่ตั้งอยู
ภายนอกกําแพงด$วย
วัดเขาพระบาทใหญ8
อยู นอกกํ า แพงเมื อ งด$ า นทิ ศ ตะวั น ตก ตั้ ง อยู บนเขาพระบาทใหญติ ด กั บ สรี ด ภงส โบราณสถาน
ประกอบด$วย ซากวิหารกอด$วยอิฐและหิน วัดเขาพระบาทใหญเคยเป*นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองที่
สร$างขึ้นเมื่อป3 พ.ศ. ๑๙๐๒ ปMจจุบันนํามาประดิษฐานที่วัดตระพังทอง ข$างพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง
สรีดภงสE
ทิศตะวันตกของเมืองมีเทือกเขาประทักษทอดตัวยาวเป*นฉากหลัง
ให$กับเมืองเป*นอยางดีนั้น เป*นแหลงที่อุดมด$วยพืชพรรณไม$ตางๆ รวมทั้งพืช
สมุนไพร และเป*นพื้นที่เปรียบเสมือนหลังคาที่สามารถรองรับน้ําฝนได$อีกด$วย
จากความชาญฉลาดของคนสุโขทัยในอดีตจึงรู$จักสร$างคันดินกั้นน้ําขนาดใหญ
ในระหวางหุบเขากิ่วอ$ายมาถึงเขาพระบาทใหญอันเป*นที่รวมของน้ําจากโซก
ตาง ๆ ตามบริเวณเขาถึง ๑๗ โซกเป*นคันดินสําหรับผันแปรทิศทางของน้ํา ที่
เชื่อกันมาแตเดิมวาคือสรีดภงสที่กลาวไว$ในศิลาจารึกที่ ๑ น้ําจาก สรีดภงสถูกระบายไปตามคลองเสาหอ เพื่อ
เข$าไปใช$อุปโภคบริโภคในเมือง โดยระบายเข$าสูเมืองตรงมุมตะวันตกเฉียงใต$ สรีดภงสในปMจจุบันได$รับการ
ปรับปรุงขึ้นใหม โดยกรมชลประทานรวมกับกรมศิลปากร ให$มีความสูงและแข็งแรงกวาเดิมสําหรับใช$กักเก็บน้ํา
มีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร สามารถกักเก็บน้ําได$ถึง ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
นอกจากนี้ยังมี พระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงและหอพระพุทธสิริมารวิชัย ซึ่งแม$จะเป*นสิ่งที่
การเปxดอุทยานประวัติศาสตรEสุโขทัย
พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล$าฯให$สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เสด็ จพระราชดํ าเนิน แทนพระองคมาทรงประกอบพิ ธีเ ป•ด อุทยานประวั ติศาสตรสุโ ขทั ย เมื่ อวั น
อาทิตย ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๑ ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยรวมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ทั้งเพื่อธํารงรักษามรดกวัฒนธรรมแหงบรรพชน
ไทยให$คงอยูยั่งยืนเป*นหลักฐานของอารยธรรมของประเทศไทยสืบไป
การประกาศให>สุโขทัยเปIนมรดกโลก
คณะกรรมการมรดกโลกแหงอนุสัญญาวาด$วยการคุ$มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ได$ประกาศในการประชุม ณ กรุงคารเธจ ประเทศตูนีเซีย ให$อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และ
กําแพงเพชร เป*นมรดกโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ นับเป*นมรดกโลกตามบัญชีในลําดับที่ ๕๗๔
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จากหลักฐานที่ปรากฏ ณ เมืองโบราณสุโขทัย และเมืองบริวาร แสดงให$เห็นถึงผลงานอันล้ําเลิศทาง
สถาปMตยกรรมไทยยุคแรก ความงดงามอลังการของศิลปกรรม และสถาปMตยกรรมแหงอาณาจักรสุโขทัยเป*น
ประจักษพยานของความรุงเรืองในอดีต แสดงให$เห็นถึงภูมิปMญญา และประวัติศาสตรของการกอตั้งประเทศ
วันเวลาการให>เข>าชม
- อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยเป•ดให$เข$าชมทุกวัน
จันทร – ศุกร,อาทิตย ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐-๑๙.๓๐ น.
เสาร ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐-๒๑.๐๐ น.
- เวลาจําหนายบัตร ๐๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ทุกวัน (นอกเวลาจําหนายบัตรไมอนุญาตให$เข$าชม
ยกเว$นประชาชนท$องถิ่นเข$ามาออกกําลังกาย)
- สํานักงานอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย เป•ดทําการทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
อัตราการเข>าชม
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยเก็บธรรมเนียมคาเข$าชมใน ๓ เขตพื้นที่ คือ
๑. เขตโบราณสถานชั้นใน
๒. เขตโบราณสถานชั้นนอกด$านทิศเหนือ (วัดศรีชุมและวัดพระพายหลวง)
๓. เขตโบราณสถานชั้นนอกด$านทิศตะวันตก (เขตอรัญญิก)
ในแตละเขตพื้นที่เก็บธรรมเนียมคาเข$าชมแยกกัน ในอัตราเดียวกัน คือ
- ชาวไทย ๒๐ บาท
- ชาวตางชาติ ๑๐๐ บาท (หากเข$าชมทั้ง ๓ เขต ก็ ๓๐๐ บ. ปMจจุบันไมมีบัตรรวมจําหนาย)
อัตราธรรมเนียมการนําพาหนะเข$าในพื้นที่ คิดแยกตามเขตพื้นที่
- รถจักรยาน ๑๐ บาท
- รถจักรยานยนต ๒๐ บาท
- รถสามล$อ ๓๐ บาท
- รถสี่ล$อ ๕๐ บาท
เข$าชมฟรี
- นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตร
- หนวยงานราชการและสถานศึกษาที่สงหนังสือขอเข$าชมมาลวงหน$า
- นักบวชทุกศาสนา
- ผู$สูงอายุ ตั้งแต ๖๐ ป3ขึ้นไป
เป•ดให$เข$าชมฟรีสําหรับชาวไทยทุกคนเฉพาะใน ๓ วันนี้ ของทุกป3คือ
- วันเด็กแหงชาติ (เสารที่ ๒ ของเดือนมกราคม)
- วันอนุรักษมรดกไทย (๒ เมษายน)
- วันเข$าพรรษา
การเข>าชม
ในการเข$าชมอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยสามารถทําได$หลายชองทาง คือ
- เดินชมโบราณสถาน
- เชาจักรยานหรือจักรยานยนต ที่มีให$บริการอยูโดยรอบอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
- ใช$บริการรถราง หรือรถสามล$อในการเข$าชม โดยฟMงบรรยายจากพนักงานขับรถ
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- ขับรถยนตสวนตัว (สี่ล$อ) เข$าชมอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
*** รถรางที่ให$บริการภายในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ดําเนินงานโดยบริษัท โตโยต$า สุโขทัย มิได$
เป*นของทางอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยแตอยางใด***
การให>บริการด>านต8าง ๆ
ด$านวิชาการ
- ให$ บ ริ การข$ อมู ล ทางด$ านประวั ติ ศาสตร โบราณคดี แกนั กเรี ย น นั กศึ กษา และ
ประชาชนทั่วไป
- ให$บริการวิทยากรนําชม และให$บริการข$อมูลการทองเที่ยว โดยมีวิทยากรประจําอยู
ที่ ศูน ย บริ การข$ อ มู ล นั กทองเที่ ย ว ให$ บ ริ ก ารนํ าชมแกคณะที่ ส งหนั งสื อขอความ
อนุเคราะหมายังอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
- พิจารณาการขออนุญาตปลูกสร$างอาคารภายในเขตอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
- บริการห$องน้ําฟรี เฉพาะหน$าทางเข$าสํานักงานอุทยานฯ และที่ศูนยบริการข$อมูล
นักทองเที่ยว
- บริการให$เชารถจักรยาน/จักรยานยนต ดําเนินการโดยเอกชน
- บริการรถรางนําชมโบราณสถานในเขตชั้นใน อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ดําเนินการ
โดยเอกชน คาบริการ ชาวไทย ๒๐ บาท ตางชาติ ๔๐ บาท สนใจติดตอ ๐๘ ๖๔๔๐
๙๒๑๐
- ลานกีฬาพระรวงเจ$า ให$บริการเครื่องออกกําลังกายฟรี สบับสนุนโดย ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย
การติดตอ
สังกัด อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย สํานักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ที่ตั้งสํานักงานอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย เลขที่ ๔๙๘/๑๒ หมูที่ ๓ ถนนจรดวิถีถอง
ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๒๑๐
เบอรโทรศัพท สํานักงาน ๐ ๕๕๖๙ ๗๕๒๗
โทรสาร ๐ ๕๕๖๙ ๗๓๑๐
ศูนยบริการนักทองเที่ยว ๐ ๕๕๖๙ ๗๒๔๑
E-Mail
sukhothai_his@hotmail.com
Facebook
ค$นหาคําวา “อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย” หรือ “Sukhothai Historical Park”
http://www.facebook.com/sukhothai.historicalpark
(สนับสนุนขอมูล : อุทยานประวัตศิ าสตร%สโุ ขทัย)
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อุทยานประวัติศาสตรEศรีสัชนาลัย
อยูหางจากรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 550 กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัด ๕๒ กิโลเมตร
ตั้งอยูตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย บริเวณที่เรียกวา “แกงหลวง” ครอบคลุมพื้นที่เขตตําบลศรีสัชนาลัย
ตําบลสารจิตร ตําบลหนองอ$อ ตําบลทาชัย เมืองศรีสัชนาลัยเป*นเมืองลูกหลวงที่สําคัญที่สุดของอาณาจักร
สุโขทัย ซึ่งเป*นประเพณีปฏิบัติที่วา รัชทายาทผู$ที่จะไปปกครองกรุงสุโขทัย จะต$องมาปกครองเมืองศรีสัชนาลัย
กอน ตัวเมืองเกาศรีสัชนาลัยจะอยูฝMˆงซ$ายของแมน้ํายมหางจากตัวอําเภอศรีสัชนาลัยลงมาทางอําเภอสวรรคโลก
ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร ได$รับการขึ้นทะเบียนเป*นมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESSCO) เชนเดียวกับ
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัยเป•ดให$บริการทุกวัน ไมเว$นวันหยุดนักขัตฤกษ อัตราคาเข$าชมชาว
ไทย ทานละ 20 บาท (บัตรรวม 40 บาท) ชาวตางชาติทานละ 100 บาท (บัตรรวม 220 บาท) รถยนตคัน
ละ 50 บาท นอกจากนี้ยังมีรถรางและจักรยานที่ดําเนินการโดยภาคเอกชนสําหรับให$บริการนักทองเที่ยว รวม
พื้น ที่ อุทยานทั้งหมดประมาณ 45.14 ตารางกิ โ ลเมตร มี โ บราณสถานที่ สํ ารวจแล$ ว ในขณะนี้ 282 แหง
โบราณสถานที่สําคัญอาทิ วัดช$างล$อม วัดเจดียเจ็ดแถว วัดนางพญา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง กลุมเตาเผา
สังคโลก เตาทุเรียงบ$านป`ายางและบ$านเกาะน$อย และแหลงโบราณคดีวัดชมชื่น เป*นต$น นักทองเที่ยวสามารถ
ติดตอเพื่อสอบถามข$อมูลเพิ่มเติมได$ที่หมายเลขโทรศัพท 055-950714 สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ มีดังนี้
วัดช>างล>อม
ตั้งอยูภายในกําแพงเมืองเกือบกึ่งกลางตัวเมืองศรีสัชนาลัย
บนที่ราบเชิงเขาด$านทิศใต$ของเขาพนมเพลิง โบราณสถานที่สําคัญ
คือเจดียประธานทรงลังกา มีกําแพงแก$วสี่เหลี่ยมจัตุรัสล$อมรอบ
ตั้ ง อยู บนฐานประทั ก ษิ ณ รู ป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส มี ช$ างปู น ปM@ น เต็ ม ตั ว
ประดับโดยรอบฐานทั้ง 4 ด$าน รวม 39 เชือก ช$างที่ประดับตรง
มุมจะมีขนาดใหญ และมีลวดลายปูนปM@นประดับที่คอ ต$นขา และ
ข$อเท$า ระหวางรูปช$างจะมีเสาประทีปสลับอยูด$านหน$าช$างแตละ
เชือกจะมีพุมดอกบัวตูมปูนปM@นวางอยู
ด$านหน$าเจดียประธานมีบันไดขึ้นสูลานประทักษิณ เหนือฐานประทักษิณมีซุ$มพระพุทธรูปประทับนั่ง
ปางมารวิชัย 20 ซุ$ม ผนังซุ$มมีรูปประติมากรรมรูปต$นโพธิ์อยูเบื้องหลังพระพุทธรูป บริเวณองคระฆังขึ้นไปเป*น
บัลลังก ก$านฉัตรซึ่งประดับด$วยรูปพระสาวกปูนปM@นลีลานูนต่ําจํานวน 17 องค
นักวิชาการบางทานสันนิษฐานวาวัดช$างล$อมนี้นาจะเป*นวัดเดียวกันกับที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1
ที่กลาวไว$วาในป3 พ.ศ.1829 พอขุนรามคําแหงให$ขุดเอาพระธาตุขึ้นมาทําบูชา และเฉลิมฉลอง หลังจากนั้นจึง
ฝMงลงในกลางเมืองศรีสัชนาลัย และกอพระเจดียทับลงไป
โบราณสถานภายในวัดที่ยังมีหลักฐาน คือ วิหารอยูด$านหน$าเจดียประธาน นอกจากนั้นเป*นวิหารขนาด
เล็กๆ 2 หลัง และเจดียรายอีก 2 องค
วัดเจดียEเจ็ดแถว
ตั้งอยูด$านหน$าวัดช$างล$อม โบราณสถานที่สําคัญ คือ เจดียประธานรูปดอกบัวตูมอยูด$านหลังพระวิหาร
และมีเจดียรายรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบตางๆ กัน 33 องค มีกําแพงแก$วล$อมรอบอีกชั้นหนึ่ง นอกกําแพงมี
โบสถและบอน้ํา เดิมมีคูน้ําล$อมรอบ เจดียรายที่วัดเจดียเจ็ดแถวมีรูปแบบที่ได$รับอิทธิพลศิลปะจากที่ตางๆ
หลายแหง เชน ลังกาและพุกาม
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ด$ านหลั งเจดี ย ประธานมี เ จดี ย รายที่ มีลั กษณะเดน คื อ ฐานเป* น
เจดี ย สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ยอดเป* น ทรงกลม ภายในเจดี ย มี ซุ$ ม โถง เป* น ที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปM@น และมีภาพจิตรกรรมใช$สีแบบเอกรงคเป*น
ภาพอดีตพระพุทธเจ$า และเหลาเทวดากษัตริยที่มาแวดล$อมถวายดอกไม$
สวนซุ$มจรนัมด$านหลังของเรือนธาตุจะทําเป*นพระพุทธรูปนาคปรกอยาง
สวยงาม
วัดเจดียเจ็ดแถวเป*นชื่อที่ตั้งขึ้นภายหลังโดยราษฎรในท$องถิ่น เนื่องจากพบเจดียจํานวนมากมายหลาย
แถวภายในวัด และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวาวัดเจดียเจ็ดแถวเป*นที่ประดิษฐาน
พระอัฐิของพระราชวงศสุโขทัย
วัดนางพญา
ตั้งอยู ใกล$ กับ กํ าแพงเมื องด$ านทิ ศใต$ วัด หั น หน$ าไปทางทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โบราณสถานที่ สํ า คั ญประกอบด$ ว ยเจดี ย
ประธานเป*นเจดียทรงกลมตั้งอยูบนฐานประทักษิณ ที่ชั้นมาลัยเถากอ
ซุ$มยื่นออกมาทั้ งสี่ทิศ ซุ$มด$านหน$ามี บันไดทางขึ้นจนถึงภายในโถง
เจดีย ตรงกลางโถงมีแกนเจดียประดับด$วยลวดลายปูนปM@น
วิหารกอด$วยศิลาแลงมีมุขหน$าและมุขหลัง ผนังวิหารเจาะ
ชองแสง ผนังด$านทิศใต$ยังมีลวดลายปูนปM@นที่สวยงาม ลวดลายปูนปM@น
ที่วั ด นางพญามีลั กษณะเดนคือ ลวดลายปูน ปM@ นทํ าเป* น กึ่งมนุษยกึ่ ง
วานรกําลังวิ่ง แตถูกทําลายไปบางสวน นอกจากนี้ยังทําเป*นรูปลวดลายพรรณพฤกษาและรูปเทพพนม ซึ่งเป*น
ฝ3มือชั้นครู รูปแบบศิลปะอยูในสมัยอยุธยาตอนต$น
วัดเขาพนมเพลิง
อยูบนยอดเขาพนมเพลิงภายในกําแพงเมือง โบราณสถานที่สําคัญคือเจดียประธานทรงกลม กอด$วย
ศิลาแลง ตั้งแตก$านฉัตรขึ้นไปพังทลายหมด มณฑปกอด$วยศิลาแลงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกพื้นสูง หลังคาโค$ง
แหลม มีบันไดทางขึ้นสูมณฑป ชาวบ$านเรียกวาศาลเจ$าแมละอองสําลี
เขาพนมเพลิงปรากฏในพงศาวดารเหนือตอนที่เกี่ยวกับการสร$างเมืองสวรรคโลก (ศรีสัชนาลัย) โดย
เลือกทําเลให$เขาพนมเพลิงอยูกลางเมืองและสร$างวัดไว$บนเขาพนมเพลิงด$วย
สําหรับทางขึ้นวัดขึ้นได$ 2 ทาง คือจากด$านหน$าวัดทางแกงหลวง และด$านข$างวัดซึ่งทางขึ้นทําเป*น
บันไดศิลาแลง ระหวางทางขึ้นทั้งสองด$านมีศาลาที่พักด$วย
วัดเขาสุวรรณคีรี
ตั้ งอยู ถั ดจากเขาพนมเพลิ งไปทางด$ านหลั ง (ทิ ศตะวั นตก) โดยตั้ งอยู บนเขาอี กยอดหนึ่ งในเทื อกเขา
เดียวกัน กลุมโบราณสถานที่สําคัญคือเจดียประธานทรงกลมองคระฆังขนาดใหญกอด$วยศิลาแลงฐานเขียงใหญ 5
ชั้น ใช$สําหรับเป*นลานประทักษิณ มีซุ$มพระทั้ง 4 ด$าน ตรงก$านฉัตรมีพระพุทธรูปปูนปM@นปางลีลาเดินจงกรมรอบ
ก$านฉัตรเชนเดียวกับวัดช$างล$อม ด$านหลังเจดียประธานมีเจดียทรงทรงกลมล$อมรอบด$วยแนวกําแพงศิลาแลง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต$นอกกําแพงเมืองศรีสัชนาลัยโดยหันหน$าไปทางทิศตะวันออกเชื่อวาวัด
พระศรี รัตนมหาธาตุเ ป*นศูนยกลางของเมืองเชลีย ง ตั้งแตสมัย พอขุนศรีนาวนํ าถม (ประมาณพ.ศ.1780)
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มาแล$ว โดยมีหลักฐานยอดซุ$มปูนปM@นประตูทางเข$าวัด ซึ่งมีลักษณะรูปแบบศิลปะสมัยบายน และหลักฐานจาก
การขุดค$นทางโบราณคดีที่ยืนยันได$วาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีอายุมาแล$วตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 18
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป*นกลุมโบราณสถานขนาดใหญ ปMจจุบันมีฐานะเป*นพระอารามหลวงชั้นราช
วรวิหาร มีโบราณสถานที่สําคัญ อาทิ
ปรางคประธาน กอด$วยศิลาแลงฉาบปูน ลักษณะรูปแบบสถาปMตยกรรมจัดอยูในสมัยอยุธยา บริเวณ
เรือนธาตุด$านหน$ามีบันไดขึ้นองคปรางคสูซุ$มโถง ผนังภายในองคปรางคพบวามีรองรอยจิตรกรรมฝาผนังแตลบ
เลื อ นไปมาก ด$ านหน$ าองคปรางคมี วิ ห ารภายในประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ขนาดใหญปางมารวิ ชั ย ถั ด จาก
พระพุทธรูปปางมารวิชัยทางด$านขวามีพระพุทธรูปปูนปM@นปางลีลาที่มีลักษณะงดงาม
กําแพงวัด เป*นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ$ากว$าง 60.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร เหนือซุ$มประตูทําเป*นรูป
คล$ายหลังคายอด เหนือซุ$มขึ้นไปเป*นปูนปM@นรูปพระพักตรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
พระธาตุมุเตา อยูด$านหลังปรางคประธานนอกกําแพงแก$ว ลักษณะพระธาตุมุเตาเป*นเจดียทรงมอญ
ในการขุดแตงป3 พ.ศ.2535 ได$พบทองจังโกประดับสวนยอดของเจดีย
มณฑปพระอั ฏฐารศ อยูด$ านหลังของพระธาตุ มุเ ตา เดิ มนาจะเป* นมณฑปพระสี่อิริย าบถ ตอมาได$
ซอมแซมดัดแปลง ภายในซุ$มคูหายังมีพระพุทธรูปปูนปM@นยืนอยู เดิมมณฑปมุงหลังคาด$วยกระเบื้องดินเผา
วิหารพระสองพี่น$อง อยูทางซ$ายมณฑปพระอัฏฐารศจากการขุดค$นทางโบราณคดีพบวา ฐานวิหาร
พระสองพี่น$องกอทับอาคารเดิมที่กอด$วยอิฐ
โบสถ ตั้งอยูด$านหน$าพระวิหาร ปMจจุบันทางวัดได$บูรณะปฏิสังขรณใหมทั้งหลังโดยสร$างทับโบสถเดิม
กุฏิพระรวงพระลือ ชาวบ$านเรียกวา ศาลพระรวงพระลือ ลักษณะเป*นมณฑปฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว$าง
หลังคาคล$ายรูปชามคว่ําซ$อนกัน 4 ชั้น ภายในประดิษฐานรูปพระรวงพระลือ (จําลอง)
ศูนยEศึกษาและอนุรักษEเตาสังคโลก
ตั้งอยูที่บ$านเกาะน$อย หางจากอุทยานศรีสัชนาลัย เลียบแมน้ํายมประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งเป*นบริเวณ
ที่มีการค$นพบเตาเผาเครื่องถ$วยชามสังคโลกกวา ๕๐๐ เตา ถือได$วาเป*นเขตนิคมอุตสาหกรรมของเมืองสุโขทัย
ในยุคนั้น และผลิตสงเป*นสินค$าออกไปขายยังตางประเทศ เชน ชวา ฟ•ลิปป•นส ญี่ปุ`น เปอรเชีย เป*นต$น ภายใน
ศูนยจะมีโบราณวัตถุ และแสดงถึงวิวัฒนาการเครื่องถ$วยสมัยโบราณหลากหลายชนิด
พิพิธภัณฑสถานแห8งชาติ สวรรควรนายก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวรรควรนายก ตั้งอยูที่ตําบลวังไม$ขอน หลังวัดสวรรคารามหรือวัดกลาง
อําเภอสวรรคโลก เป*นสถานที่จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ซึ่งสวนใหญเป*นมรดกของพระสวรรควรนายก
(ทองคํา จิตรธร) เจ$าคณะจังหวัดและเจ$าอาวาสวัดสวรรคารามได$มอบสมบัติที่เป*นศิลปโบราณทั้งหมดที่ทานได$
รวบรวมขึ้นไว$ให$เป*นสมบัติของชาติในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวรรควรนายกได$รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได$เสด็จพระราชดําเนินทรงเป*นประธานในพิธีเป•ดเมื่อวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗ การจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ได$จัดแสดงออกเป*นสองสวน อาคารชั้นบน
จัดแสดง ประติมากรรมสมัยตางๆ ซึ่งเดิมเป*นสมบัติของพระสวรรควรนายกมี บางสวนที่ย$ายมาจากพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติรามคําแหงจัดแสดงสมทบอยูบ$าง สวนชั้นลางจัดแสดงเครื่องถ$วยสังคโลกศิลปะสุโขทัย เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาหาความรู$ในเรื่องเครื่องถ$วยสุโขทัย
- อัตราการเข$าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวตางชาติ 50 บาท ยกเว$น พระภิกษุ สามเณร นักบวช
และนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ
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- เป•ดให$เข$าชมวันพุธถึงวันอาทิตย เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ป•ดทําการวันจันทร วันอังคาร
และวันหยุดนักขัตฤกษ
- ติดตอสอบถมข$อมูลเพิ่มเติมได$ที่ 69 ถนนประชาราษฏร ซอย 4 ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โทร/โทรสาร 0-5564-1571 , 0-5564-3166
- E-mail : sawanvoranayok@hotmail.com
(สนับสนุนขอมูล : พิพิธภัณฑสถานแห#งชาติส วรรควรนายก)

พิพิธภัณฑEสังคโลก
ตั้งอยูบริเวณเมืองเอกพลาซา ถนนบายพาส นับเป*นพิพิธภัณฑสังคโลกของเอกชนที่มีขนาดใหญที่สุด
ในเอเชียภายในจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทเครื่องสังคโลกที่มีคุณคากวา ๒,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งรวบรวมมาจากทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ

แหล8งท8องเที่ยวทางธรรมชาติ
อุทยานแห8งชาติรามคําแหง
อุทยานแหงชาติรามคําแหง ตั้งอยูท$องที่
อําเภอคีรีมาศ อําเภอบ$านดานลานหอย อําเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เป*นอุทยานแหงชาติทาง
ธรรมชาติที่มีสภาพป`าสมบูรณ เป*นแหลงต$นน้ําลํา
ธาร และธรรมชาติที่สวยงาม เชน น้ําตกสายรุ$ง สวน
สมุนไพร ทุงหญ$าธรรมชาติ มี เนื้อที่ประมาณ ๓๔๑
ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๑๓,๑๒๕ ไร อุทยาน
แหงชาติรามคําแหงหรือคนสวนใหญรู$จักกันในนาม
ปcาเขาหลวง ในอดีตสมัยกรุงสุโขทัยเป*นราชธานี ได$มีการสร$างวัดวาอารามตางๆ ไว$บริเวณรอบๆ ป`าเขาหลวง
แหงนี้มีความเกี่ยวข$องกับกรุงสุโขทัยตามความในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงฯ ตอนหนึ่งวา
“เบื้องหัวนอน (ทิศใต$) เมืองสุโขทัยมีกุฏิพิหาร ปู`ครูอยู มีสรีดภงส (เขาหลวง) อันนี้ ป`าพร$าว ป`าลาง
(ขนุน) มีป`ามวง ป`าขาม มีน้ําโคก มีพระขะพุง ผี เทพดาในเขา (เขาหลวง) อันนี้เป*นใหญกวาทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู$ใด
ถือเมืองสุโขทัยนี้แล$ ไหว$ดีพลีถูกเมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผิไหว$บดี พลีบถูก ผีในเขาหลวงบคุ$มบเกรง เมืองนี้หาย”
จากหลักศิลาจารึกดังกลาวทําให$ทราบวาบริเวณป`าเขาหลวงแหงนี้มีอิทธิพลตอการ ดํารงชีพและเป*น
สิ่งที่ยึดถือของบรรพบุรุษชาวเมืองสุโขทัยอยางยิ่ง สิ่งกอสร$างตาง ๆ ยังคงมี รองรอยปรากฏอยูจนถึงทุกวันนี้
อุทยานแหงชาติรามคําแหงได$รับการพิจารณาเป*นอุทยานแหงชาติกรมป`าไม$เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
โดยให$ชื่อวา อุทยานแหงชาติรามคําแหงเพื่อเป*นการเทิดพระเกียรติพอขุนรามคําแหงมหาราช นับเป*นอุทยาน
แหงชาติลําดับที่ ๑๘ ของประเทศไทย
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อุทยานแห8งชาติศรีสัชนาลัย
อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัยได$มีการสํารวจจัดตั้งเป*นอุทยาน
แหงชาติเมื่อป3 พ.ศ. ๒๕๑๙ และมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเป*น
อุทยานแหงชาติ ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๙๘
ตอนที่ ๗๐ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๔ เป*นอุทยานแหงชาติ
ลําดับที่ ๒๖ ของประเทศไทยมีพื้นที่ปฏิบัติ งานรั บผิดชอบทั้งสิ้ น
๓๑๑.๕๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐๒,๕๒๐.๕๐ ไร ที่ทําการ
อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย ตั้งอยูบ$านป`าคา หมูที่ ๖ ตําบลบ$านแกง
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัย
อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จุดเดนที่นาสนใจคือ มีพื้นที่เพื่อการศึกษา พื้นที่
ให$บริการพักผอน และอํานวยความสะดวก เป*นเขตที่จัดไว$ใช$ประโยชน ตั้งอยูโดยรอบที่ทําการอุทยาน
พื้นที่เขตเพื่อการศึกษาและพักผอน จัดเป*นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญได$แก
น้ําตกตาดาว เป*นน้ําตกขนาดใหญที่มีความสวยงามมาก สูงประมาณ 50 เมตร ชั้นลางสุดเป*นแกงน้ําลึก
อยูหางจากที่ทําการอุทยานฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร ลักษณะของน้ําตกตาดดาว จะแยกเป*น 2 สาย ไหลลงสูแอง
เบื้องลาง ในชวงฤดูน้ํามากละอองของน้ําจะฟุ#งกระจายไปทั่วและสะท$อนแสดงเกิดเป*นสายรุ$ง สามารถเดินทางไป
ถึ งด$ วยเท$ าเทานั้ น ชวงเวลาเข$ าชม ตั้ งแตเวลา 08.00 น. - 12.00 น. หลั งจากชวงเวลานี้ ไมแนะนํ าให$
นักทองเที่ยวเข$าไปเที่ยวชมน้ําตกตาดดาว เพราะการเดินทางต$องเดินทางด$วยเท$า
น้ําตกตาดเดือน เป*นลานหินกว$าง และแองน้ําเหมาะสําหรับการพักผอนสะดวกสบาย อยูหางจากที่ทํา
การอุทยานฯ ประมาณ 300 เมตร ลักษณะของน้ําตกตาดเดือน มีความสูงประมาณ 10 เมตร มีลําน้ําที่ไหลคด
เคี้ยวตกลงแองน้ําลึก สามารถลงเลนน้ําได$ สามารถเดินทางด$วยการเดินเท$า และรถยนต ชวงเวลาเข$าชม ตั้งแต
เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
น้ําตกห>วยทรายขาว เกิดจากลําห$วยทรายขาว มีความสูงทั้งสิ้น 7 ชั้น ลดหลั่นกันไป อยูหางจากที่ทํา
การอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร ชวงเวลาที่เข$าชม ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 12.00 น. หลังจากชวงเวลานี้ไม
แนะนําให$นักทองเที่ยวเข$าไปเที่ยวชมน้ําตกห$วยทรายขาว เพราะการเดินทางต$องเดินทางด$วยเท$า
น้ําตกแม8สาน หรือน้ําตกห>วยผาจ8อ ต$นกําเนิดจาห$วยผาจอ ภายในมีหินงอกหินย$อยงดงาม ภายในถ้ํา
เป*นที่อยูอาศัยของค$างคาว อยูหางจากที่ทําการอุทยานฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ถ้ําธาราวสันตE เป*นถ้ําขนาดกลาง ลักษณะเป*นถ้ําหินปูน ภายในมีหินงอกหินย$อยงดงาม ภายในถ้ําเป*นที่
อยูอาศัยของค$างคาว อยูหางจากที่ทําการอุทยานฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
การบริการที่พัก สามารถเข$ามาติดตอเข$าพักได$ตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท 0 5591 0002-3
อัตราคาที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกของอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย ได$จัดเจ$าหน$าที่ให$บริการข$อมูลขาวสาร
ข$อมูลแหลงทองเที่ยวให$กับนักทองเที่ยว ให$บริการด$านสื่อความหมาย เชน จัดฉายวีดีโอ ฉายสไลน แนะนําอุทยาน
แหงชาติ น้ําเดินศึกษาธรรมชาติ ตามเส$นทางเดินเท$าศึกษาธรรมชาติ จัดทําเอกสารเผยแพร จัดทําสื่อความหมาย
จําหนายของที่ระลึก บริเวณศูนยบริการนักทองเที่ยว และมีบ$านพักบริการนักทองเที่ยว จํานวน 9 หลัง สถานที่
กางเต็นท ห$องน้ําห$องสุขา ร$านอาหาร และศูนยบริการนักทองเที่ยว มีการจัดทําป#ายสื่อความหมายบริเวณทางลง
น้ําตกตาดเดือน หน$าศูนยบริการนักทองเที่ยว ระหวางทางเดินเท$าไปน้ําตกตาดดาย ห$วยทรายขาว และถ้ําธารา
วสันต และภายในศูนยบริการนักทองเที่ยว
อัตราคาธรรมเนียม สําหรับบุคคล และยานพาหนะ
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อัตราคาธรรมเนียมบุคคลชาวไทยและชาวตางประเทศ
- เด็ก (คนไทย)
คนละ
20 บาท
- ผู$ใหญ
คนละ
40 บาท
- ชาวตางชาติ (เด็ก) คนละ
100 บาท
- ชาวตางชาติ
คนละ
200 บาท
อัตราคาธรรมเนียมยานพาหนะ
- รถจักรยาน
คันละ
10 บาท
- รถจักรยานยนต
คันละ
20 บาท
- รถยนต 4 ล$อ
คันละ
30 บาท
- รถยนต 6 ล$อ
คันละ
100 บาท
- รถยนตไมเกิน 10 ล$อ คันละ
200 บาท

เขตห>ามล8าสัตวEปcาถ้ําเจ>าราม
เขตห$ามลาสัตวป`าถ้ําเจ$ารามตั้งอยูในท$องที่อําเภอตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม และตําบล นาขุนไกร
อําเภอศรีสําโรง มีเนื้อที่ ๑๕,๘๗๕ ไร หรือประมาณ ๒๔.๕ ตารางกิโลเมตร โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ ๑๐๗ ตอนที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๓ กรมป`าไม$ได$
สงเจ$าหน$าที่ไปดําเนินการจดตั้งสํานักงานในป3 พ.ศ. ๒๕๓๓ แต
เนื่องจากยังมีพื้นที่ป`าข$างเคียงที่มีสภาพที่สมบูรณอีกมาก และยัง
เป*นแหลงต$นน้ําลําธารสําคัญหลายสายของลุมน้ํายม เหมาะสมจะ
กําหนดเป*นเขตรักษาพันธุสัตวป`า กรมป`าไม$จึงได$มีคําสั่งที่ ๓๓๑/
๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๐กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ให$เจ$าหน$าที่ไปดําเนินการ
ผนวกพื้นที่ป`าสงวนแหงชาติป`าแมลําพัน -แมมอก ป`าแมทาแพใน
ท$องที่ตําบลทุงเสลี่ยม ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม อําเภอนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง ตําบลตลิ่งชัน อําเภอ
บ$านดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย และป`าสงวนแหงชาติแมมอก ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เพื่อ
นําเสนอเป*นเขตรักษาพันธุสัตวป`าถ้ําเจ$าราม จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดลําปาง เนื้อที่ประมาณ ๒๑๑,๒๕๐ ไร
หรือ ๓๓๘ ตารางกิโลเมตรประกอบด$วยพื้นที่ป`าที่มีสภาพสมบูรณถึง ๔ ชนิด คือ ป`าดิบแล$ง ป`าเบญจพรรณ
ป`าเต็งรัง และทุงหญ$า มีสัตวป`าอาศัยอยูมากมายหลายชนิด ได$แก เลียงผา หมีควาย เก$ง กระจง สุนัขจิ้งจอก
หมาป`า เสือไฟ หมูป`า อีเห็น เสือปลา เมน ลิงลม กระตายป`า บาง กระรอก กระแต ค$างคาว ฯลฯ และนกอีก
ประมาณ ๑๖๑ ชนิด ภูมิประเทศ เป*นเทือกเขาทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต$ มีสันเขาสูงสลับซับซ$อน เริ่มจาก
ความสูงตั้งแต ๒๐๐ - ๗๕๐ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีภูเขาหินปูนอยูทั่วไป มีถ้ําอยูหลายถ้ํา ที่
สําคัญ ได$แก ถ้ําเจ$าราม ถ้ําสีดา เป*นต$น
จุดเดนสําคัญในพื้นที่ มีดังนี้
ถ้ําพระราม อยูในท$องที่ตําบลวังน้ําขาว อําเภอบ$านดานลานหอย
จังหวัด สุโ ขทั ย เป*น จุด สําคัญที่สุ ดของพื้น ที่เ นื่องจากเป* นที่ อยู อาศัย ของ
ค$างคาวกินแมลง ประมาณ 1.8 - 2 ล$านตัว จะออกหากินยามเย็น โดยบิน
ตอกันเป*นทิวสาย สวยงามประทับใจแกผู$พบเห็นยิ่งนัก นอกจากนี้ทางด$าน
ประวัติศาสตร ยังเป*นที่ประดิษฐานหลักศิลาจารึกสมัยพอขุนรามคําแหง
๔๖
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มหาราช และเคยเป*นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระศิลา ซึ่งปMจจุบันได$ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดทุงเสลี่ยม
อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ถ้ําสีดา เป*นถ้ําอยูคูกับถ้ําพระราม อยูในท$องที่ตําบลวังน้ําขาว
อําเภอบ$านดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีค$างคาวกินแมลงและค$างคาว
กินผลไม$อาศัยอยูเชนกัน และมีคุณคาทางด$านประวัติศาสตร ถ้ําสีดามี
สภาพเรียบร$อยนาเป*นที่อาศัยอยูดีกวาถ้ําพระราม เพราะตั้งอยูไมสูงจาก
พื้นที่ราบเชิงเขามากนัก สามารถขึ้นลงได$ สภาพจากการพบเศษอิฐแผน
และเศษกระเบื้องมุงหลังคา ตกหลนกองฝMงอยูที่ผิวดินแสดงวาบริเวณที่
ราบหน$าถ้ําสีดา และถ้ําพระรามนี้เป*นที่อาศัยของหมูชนในสมัยโบราณ
นอกจากจะเป*นที่ตั้งของสํานักของนักบวชผู$มีชื่อเสียงแล$ว นาจะมีชาวบ$านตั้งบ$านเรือนอยูในละแวกนี้ด$วย และ
มีข$อสันนิษฐานอีกวานาจะเป*นที่ตั้งของสํานักของหมอยาสมัยโบราณ จากการค$นพบแป#นหินบดยา เครื่องชั่ง
น้ําหนักผาโบราณ และต$นวาน ชนิดตางๆ ขึ้นอยูดาษดื่นมาจนถึงปMจจุบัน
เป*นที่นาสังเกตวา ในสมัยพอขุนรามคําแหงให$ความสําคัญกับถ้ําพระรามและถ้ําสีดามาก จึงเป*นเรื่องที่
นาสนใจและนาศึกษาค$นคว$าเพื่อหาหลักฐานมาอธิบายข$อสันนิษฐานตางๆ ให$ได$
ต>นสักใหญ8 อยูหางจากถ้ําพระรามไปทางด$านทิศเหนือประมาณ 3.5
กิโลเมตร อยูในท$องที่ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ$านดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย ปMจจุบัน
ยังยืนต$นมีชีวิตอยู จากถ้ําพระรามมุงหน$าตามเส$นทางเดินป`าเล็กๆ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 3.5 กิโลเมตร มีต$นสักใหญยืนต$นอยูริมห$วยเชิงเขา
หินปูน อยู 1 ต$น รอบบริเวณเป*นเนินเขาเตี้ยๆ มีป`าไม$ยืนอยูประปราบ สักใหญยืน
ต$นดํารงชีวิตอวดความมหึมาของลําต$นด$วยขนาดเส$นรอบวงถึง 630 เซนติเมตร
(ข$อมูลเดิมวัดความสูงเมื่อป3 พ.ศ.2539 ได$ 628 เซนติเมตร) และความสูง ทั้งหมด
ถึง 20 เมตร ความสูงจากพื้นถึงกิ่งแรก 14 เมตร ประมาณอายุอยูระหวาง 700 900 ป3 เมื่อเข$าไปดูใกล$ถึงลําต$น จะพบรองรอยการถูกเลื่อยยนตของพวกลักลอบตัดไม$ ใช$เลื่อยยนตขวั้นจน
รอบต$นสักใหญนี้ มีรอยบาก รอยเจาะเพื่อการตอกลิ่ม รอยเลื่อยยังปรากฏอยูอยางเดนชัด จะเป*นด$วยเหตุใดไม
มีใครทราบแนชัดวาต$นสักใหญต$นนี้รอดจากเงื้อมมือของพวกลักลอบตัดต$นไม$ไปได$อยางไร แตสิ่งที่ยืนยันวาสัก
ใหญต$นนี้ยังมีชีวิตอยู คือ ใบที่ผลิออกเขียวชอุมอยูบนเรือนยอด และขนาดความโตที่สามารถวัดได$วามีความโตขึ้น
ถึง 2 เซนติเมตร ในระยะเวลา 2 ป3
น้ําตกเชิงผา อยูที่หนวยพิทักษป`าเชิงผา บ$านเชิงผา ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
น้ําตกแม8ลุเทา อยูที่บ$านแมทุเลา ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ดงจันทรEผา อยูที่หน$าหนวยพิทักษป`าเชิงผา บ$านเชิงผา ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
อ8างเก็บน้ําต8างๆ เชน อางเก็บน้ําแมทุเลาใน อางเก็บน้ําหนองเคาะ อางเก็บน้ําแมมอก (กําลังดําเนินการ
กอสร$าง)
ลําน้ําแม8ลําพัน เป*นน้ําประวัติศาสตรเพราะมีต$นน้ําอยูที่ป`าสงวนแหงชาติแมลําพันและป`าแมมอก ไหล
เข$าสูเมืองเกาในสมัยสุโขทัย เชน เส$นทางติดตอการค$าโดยเชื่อมติดตอกับแมน้ํายมที่อําเภอเมืองสุโขทัยในปMจจุบัน
ลําน้ําแม8ลําพันคู8กันกับถ้ําพระราม ลําน้ําแมลําพัน คือ ห$วยแมลําพัน มีต$นน้ําอยูในป`าสงวนแหงชาติ
ป`าแมลําพันและป`าแมหมอก ไหลผานหน$าถ้ําพระรามมุงสูเมืองเกา แล$วไหลลงแมน้ํายมที่อําเภอเมืองสุโขทัยใน
ปMจจุบัน ลําน้ําแมลําพันอยูคูเมืองเกามาตั้งแตสมัยสุโขทัย เป*นทางน้ําที่เชื่อมกับแมน้ํายม ซึ่งในสมัยโบราณเป*น
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เส$นทางการติดตอค$าขายกับเมืองตางๆ จากหนังสือพลิกประวัติศาสตร
สุโขทัย โดย มนตชัย เทวัญวโรปกรณ กลาวถึง ในศิลาจารึกของพอขุน
รามคําแหง หลักที่ 1 เขียนวา
อานวา “สําพาย”
สภาพปMจจุบัน บริเวณที่ตั้งหนวยพิทักษป`าชั่วคราวถ้ําพระราม ของ
เขตห$ามลาสัตวป`าถ้ําเจ$าราม มีน้ําซับผุดอยูตลอดเวลา เป*นทางน้ําใต$ดินที่ชะ
เอาหินปูนจากโครงสร$างธรณีวิทยาขึ้นมาด$วย ยังคงมีให$เห็นอยูทุกวันนี้
-------------------------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตรEการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ประจําป 2556
วิสัยทัศนE :
“สุโขทัยเมืองแห8งมรดกโลก ท8องเที่ยวประทับใจ”
พันธกิจ :
พัฒนาสุโขทัยให>เปIนเมืองน8าอยู8 เปIนแหล8งผลิตสินค>าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการเปIนศูนยEกลางการท8องเที่ยวของภาคเหนือตอนล8างที่ยั่งยืน
เปPาประสงคE :
1. พัฒนาและสงเสริมการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑชุมชนให$ได$
มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อสร$างมูลคาเพิ่มทางการตลาด
2. พัฒนา อนุรักษ และเชื่อมโยงการทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรร
3. เสริมสร$างความเข$มแข็งของคน ชุมชน และเครือขาย ฟ?@นฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ค8านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย :
“มุ8งเน>นผลงาน บริการด>วยใจ โปร8งใสให>ตรวจสอบ ตอบสนองยุทธศาสตรEจังหวัด”
ประเด็นยุทธศาสตรE :
1. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร$างสรรคและแก$ไขปMญหาความยากจน
2. สงเสริมการทองเที่ยว
3. สงเสริมความมั่นคงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล$อมให$สมดุล
๔๘
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กลยุทธE/แนวทางการพัฒนา :
1. ส8งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร>างสรรคEและแก>ไขปzญหาความยากจน
1.1 เสริมสร$างความรู$ความเข$าใจตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป*นแนวทาง ใน
การดํารงชีวิตของประชาชนจังหวัดสุโขทัย
1.2 สงเสริมการประกอบอาชีพ โดยมุงเน$นผู$ประสบภัยธรรมชาติ คนยากจน ผู$ด$อยโอกาส คนชราและ
ผู$วางงาน ที่ได$รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจให$มีอาชีพ และรายได$ สามารถพึ่งตนเองได$ภายใต$แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 จัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติม ปรับปรุงคลอง อาคารบังคับน้ํา ควบคุมการสงน้ํา การระบายน้ํา
และการขุดลอกเป•ดทางน้ําสองฟากฝMˆงของลําน้ํายม เพื่อผันน้ําเข$าคลองซอยสงน้ําเข$าสูพื้นที่การเกษตรและ
พื้นที่กักเก็บน้ําในลักษณะ “แก$มลิง” ที่สร$างขึ้น หรือ “แก$มลิง” ตามธรรมชาติ เพื่อมุงเน$นแก$ไขปMญหาอุทกภัย
และภัยแล$งให$เป*นระบบและเป*นรูปธรรม
1.4 พัฒ นาแหลงน้ํ าขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตามนโยบายของรั ฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตรี เชน อางเก็บน้ําแมกองคาย อางเก็บน้ําแมรําพัน การปรับปรุงและพัฒนาคลองแมรําพันตลอดสาย
1.5 สนับสนุนการทําการเกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร เน$นเกษตรปลอดภัย ลดใช$สารเคมี โดย
ให$มีการขยายพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ใช$สารอินทรียทดแทนสารเคมี การพัฒนาให$ความรู$กับเกษตรกร
ในการใช$สารอินทรียแทนสารเคมี การตรวจสอบ/รับรองคุณภาพ และเสริมสร$างขีดความ สามารถ ทางการตลาด ให$
ความสําคัญกับการเฝ#าระวังผลกระทบจากการใช$สารเคมีที่มีตอดินและน้ํา
1.6 เพิ่มประสิทธิภ าพการผลิต และการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร เพื่อสร$างมูลคาเพิ่ม
ให$ กั บสิ นค$ าเกษตรที่ มีศั กยภาพ และโอกาสทางการตลาด โดยสงเสริ มการใช$ ปM จจั ยการผลิ ตและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ศึกษาวิจัยตลาด รวมทั้ง สงเสริมการวิจัย การถายทอดความรู$เทคโนโลยีแกเกษตรกร และพัฒนา
ตอยอดในผลิตภัณฑ อาทิ ข$าว พืชผัก สมุนไพร โคเนื้อ สุกร และไก เป*นต$น
1.7 สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ที่เป*นมิตรกับสิ่งแวดล$อม
1.8 สนับสนุนอุต สาหกรรมบริการใหมที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะหัต ถอุต สาหกรรม และธุรกิจ
บริ การสุ ขภาพ โดยสนั บสนุ นการวิ จั ยตอยอดและออกแบบผลิ ตภั ณฑ สงเสริ มการพั ฒนาเครื อขายกลุ มธุ รกิ จ
(Cluster) รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพื่อสร$างนวัตกรรม
1.9 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสร$างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนทางการค$า
และบริการตามแนว East-West Economic Corridor รวมทั้ง พัฒนาและสร$างความเข$มแข็งให$ผู$ประกอบการ
ท$องถิ่น
1.10 เพิ่มประสิทธิภ าพแรงงานให$สูงขึ้น โดยเรงพัฒนาทักษะฝ3มือของบุคลากรให$ตรงกับความ
ต$องการของตลาดแรงงาน
1.11 จัดระบบแรงงานตางด$าวให$เอื้อตอการทดแทนแรงงานในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับให$
ผู$ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได$
1.12 สงเสริมการรวมกลุมและเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกร ผู$ประกอบการ ทั้งในระดับชุมชนและ
เชิงพาณิชย ให$เกิดความเข$มแข็งและพึ่งพาตนเองได$อยางยั่งยืน
1.13 สงเสริมและพัฒนาสินค$าผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) โดยสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค$า
ผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัดสุโขทัย ทั้งในสวนของรูปแบบ เนื้อหา และภาพลักษณ (Packaging and Branding) เพื่อ
จําหนายเป*นสินค$า และของที่ระลึกให$นักทองเที่ยว (ย$ายมาจากประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ข$อ 2.7 )
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2. ส8งเสริมการท8องเที่ยว
2.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวให$เป*นที่ประทับใจ เพื่อเตรียมแหลงทองเที่ยวให$มีความพร$อมที่จะ
รองรับนักทองเที่ยวที่มาเยือนให$เกิดความประทับใจ โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 การจัดการสภาพภูมิทัศน การดูแลสิ่งแวดล$อมของแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เกี่ยวข$อง โดยให$ชุมชนและองคกรปกครองสวนท$องถิ่นเข$ามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ การดูแล
และรักษาสภาพแวดล$อมของแหลงทองเที่ยวที่เป*นทรัพยากรของชุมชน วางมาตรการในการควบคุมการ ทิ้งขยะ และน้ํา
เสียอยางจริงจัง และสนับสนุนพัฒนาระบบกําจัดขยะ และน้ําเสียแกองคกรปกครองสวนท$องถิ่น
2.1.2 ดูแลและรักษาแหลงทองเที่ยวให$สวยงาม โดยกําหนดการใช$ประโยชนที่ดิน การกําหนด
โครงขาย โครงสร$างพื้นฐานเชื่อมโยงชุมชนตางๆ และการรณรงคให$ชุมชนมีสวนรวมดูแลแหลงทองเที่ยว ด$วย
การรวมกันทําความสะอาดแหลงทองเที่ยว
2.1.3 สงเสริมการพัฒ นาเขตพัฒ นาการทองเที่ย วมรดกโลกเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว
เชิงนิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ได$แก เขตรักษาพันธุสัตวป`าทุงใหญ-ห$วยขาแข$ง อุทยานแหงชาติรามคําแหง อุทยาน
แหงชาติศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย และอุทยานประวัติศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร โดยเน$นการดูแล
รักษาอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวที่เป*นมรดกโลก พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สงเสริม การ
ทองเที่ยวในลักษณะที่มีเรื่องราว และรูปแบบการนําเสนอที่สอดคล$องกับความต$องการของนักทองเที่ยว
2.1.4 สงเสริม การพัฒ นาการทองเที่ย วเชิง นิเ วศและผจญภัย ในแหลงทองเที่ย วทาง
ธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติรามคําแหง อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย เขตรักษาพันธุสัตวป`าถ้ําเจ$าราม โดยเน$น
กิจกรรมที่มีความท$าทายและผจญภัย เชน การป3นหน$าผา จักรยานเสือภูเขา และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ทั้งนี้ ให$มีการพัฒนามาตรฐานการให$บริการอุปกรณ และการรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง การอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางเข$าสูแหลงทองเที่ยว
2.1.5 พัฒนาเส$นทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุม
ที่ 1 (จังหวัดพิษณุโลก,สุโขทัย,ตาก,เพชรบูรณ และอุตรดิตถ) ซึ่งสามารถเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ$านได$
2.1.6 ฟ?@นฟูเมืองโบราณให$เป*นแหลงทองเที่ยว และแหลงศึกษาทางประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมแหงใหมของจังหวัดสุโขทัย
2.1.7 สงเสริมหมูบ$านการทองเที่ยวชุมชน
2.2 ปรับปรุงเส$นทางคมนาคม ให$มีความปลอดภัย สะดวก สะอาด และรมรื่นสวยงาม รวมทั้ง
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เชื่อมโยงกับเส$นทางคมนาคม โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ลานจอดรถป#ายชี้ทาง
แหลงทองเที่ยว และห$องน้ํา เพื่อรองรับการทองเที่ยว และผู$ใช$เส$นทางสัญจรไป-มา โดยทั่วไป
2.3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของบ$านเมือง โดยเน$นในพื้นที่ชุมชนเมือง เขตเทศบาล เส$นทางสาย
หลักของจังหวัด และเส$นทางเข$าสูแหลงทองเที่ยว ริมตลิ่งสองฟากฝMˆงของลําน้ํายม และลําน้ําสาขาที่สําคัญ ริม
ทางรถไฟ และเส$นทางเข$าสูสนามบินสุโขทัย ตลอดจนบริเวณที่พักโรงแรม ร$านอาหาร สถานีขนสง รวมทั้ง การ
พัฒนา และปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐาน (มาตรฐานห$องน้ําสาธารณะ และมาตรฐานบริการอาหาร) และ
สุขภาพอนามัย (ความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวก) ของนักทองเที่ยวให$ได$มาตรฐานในระดับสากล
2.4 ประชาสัมพั น ธสงเสริม การขายและการตลาด การทองเที่ย วเมือ งมรดกโลก (อุ ทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย เชื่อมโยงกับอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร) การ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ (อุทยานแหงชาติรามคําแหง อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย เขตรักษาพันธุสัตวป`าถ้ําเจ$าราม)
ตลอดจนวัดและสถานที่ ปฏิ บัติ กิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี และงานแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สํ าคั ญของ
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จังหวัดสุโขทัย เชน งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ งานสักการะพระแมยา งานบวชช$างหาดเสี้ยว งาน
ประเพณีสงกรานต การแสดงแสง-เสียง (Light and Sound) เป*นต$น
2.5 รักษาความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพยสิน ให$นัก ทองเที่ย วและประชาชนทั่วไป เพื่อให$
“สุโขทัยเป*นเมืองแหงความสุข นาอยูนาเที่ยว” รวมทั้ง สงเสริม และสนับสนุนให$มีการจัดระบบเตือนภัยใน
แหลงทองเที่ยว พร$อมทั้งมีแผนรองรับในการป#องกัน ชวยเหลือฟ?@นฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัย
พิบัติตางๆ ให$สามารถสร$างความมั่นใจในด$านความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
2.6 การต$อนรับและบริการ โดยดําเนินการดังนี้
2.6.1 พัฒนาบุคลากรด$านการทองเที่ยวให$มีขีดความสามารถในการต$อนรับและการบริการ
นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และยกระดับสูมาตรฐานสากล เชน ทักษะด$านภาษา ความรู$ความเข$าใจเกี่ยวกับประวัติ
ความเป*นมาของสถานที่ทองเที่ยว จิตสํานึกของการเป*นผู$ให$บริการ (Service Mind) ตลอดจนการกระตุ$น
และสนับสนุนให$สถานประกอบการด$านธุรกิจการทองเที่ยว ยกระดับการบริการ และศักยภาพของบุคลากรให$ได$
มาตรฐานสากล รวมทั้ง สอดคล$องกับความต$องการของตลาดในพื้นที่ภาคเหนือ
2.6.2 พัฒนาเครือขายด$านการทองเที่ยวและรณรงคสร$างจิตสํานึกในการเป*น “เจ$าบ$าน”
ที่ดีมีไมตรีจิต และเอื้ออาทร พร$อมที่จะต$อนรับนักทองเที่ยวดุจญาติมิตร โดยเป•ดโอกาสให$ประชาชนเข$ามามีสวน
รวมในกิจกรรมการทองเที่ยวทุกรูปแบบ สงเสริมให$ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน และดําเนินการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมให$องคกรปกครองสวนท$องถิ่นขับเคลื่อนการทองเที่ยว โดยให$ชุมชนมีสวนรวม
2.6.3 สงเสริมให$ภาคเอกชนเข$ามีสวนรวมในการวางแผนงาน/โครงการและการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวอยางมีบูรณาการและตอเนื่อง โดยเน$นการเสริมสร$างความเข$มแข็งของภาคธุรกิจเอกชน
2.7 สงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให$มีความ
หลากหลายเพื่อขยายฐานนักทองเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยให$มากขึ้น
3. ส8งเสริมความมั่นคงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล>อมให>สมดุล
3.1 สงเสริมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตศีลธรรมจริยธรรมและสังคม ให$พร$อมรับการเปลี่ยนแปลง
มีความมั่นคงและอยูเย็นเป*นสุขรวมกัน โดยดําเนินการ ดังนี้
3.1.1 สงเสริม ปกป#อง และคุ$มครองสิทธิเด็ก เยาวชน ผู$พิการ ผู$ด$อยโอกาส และผู$สูงอายุ
3.1.2 สร$างความสามัคคีของคนในจังหวัดสุโขทัย โดยสร$างจิตสํานึกรวมของประชาชน
จังหวัดสุโขทัย ให$เป*นอันหนึ่งอันเดียวกัน ลดเหตุการณเผชิญหน$าของกลุมคนตางๆ โดยคํานึงถึงหลักเหตุผล เคารพ
ความคิดเห็นที่แตกตาง ยึดหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร$างความเป*นธรรมแกทุกฝ`าย เสริมสร$าง
ความเข$มแข็งการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับหมูบ$าน สงเสริมวิถีชวี ิตแบบประชาธิปไตยของประชาชน
และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทุกรูปแบบ
3.1.3 เรงรัดแก$ไขปMญหายาเสพติด โดยเน$นกลุมเสี่ยงที่จะเข$าไปเกี่ยวข$องยาเสพติดและผู$
ผานการบําบัดฟ?@นฟูที่กลับสูสังคม ไมให$มีพฤติกรรมกลับไปเกี่ยวข$องกับยาเสพติด ปราบปราม ผู$มีอิทธิพล โดยใช$
มาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้ง การนํามาตรการทางสังคม และมาตรการพิเศษเข$ามาสนับสนุนการ
ตัดวงจรของผู$มีอิทธิพล และการค$ายาเสพติด ตลอดจนการนํามาตรการจัดระเบียบสังคมมากํากับดูแลสถาน
บริการ โรงแรม และกิจการอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอสังคม เพื่อให$มีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
3.1.4 ดูแล ป#องกัน แก$ไขปMญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพอนามัยของแม
และเด็ก เพื่อให$ประชากรมีคุณภาพ โดยรณรงคให$ความรู$ประชาชนในการสร$างเสริมสุขภาพ โภชนาการและการ
ออกกําลังกาย เสริมสร$างสุขอนามัยในชุมชนทั้งในบ$าน โรงเรียน ตลาด และพื้นที่สาธารณะตางๆ
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3.1.5 พัฒนาบุคลากร สื่อ และวิธีการ การเรียน การสอนทางด$านการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในทุกสถาบันการศึกษา โดยสนับสนุนการพัฒนาครู และสื่อการเรียน การสอนในพื้นที่ขาด
แคลน และเน$นสงเสริมให$ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสงเสริมให$สถาบันการศึกษา
ในจังหวัดสุโขทัยจัดหลักสูตรการเรียน การสอน วิชาประวัติศาสตรไทย โดยเน$นการนํานักเรียน และนักศึกษาเข$า
ไปศึกษาประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร
ศรีสัชนาลัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รวมทั้ง โบราณสถานตางๆ ในจังหวัดสุโขทัย
3.1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให$สูงขึ้น โดยเพิ่มอัตราการเรียนตอที่สูงขึ้น สร$างการเรียนรู$
ให$ เ ด็ กพั ฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรมในเด็ก กลุ มเป#า หมาย สนับ สนุน ให$ องคกรปกครองสวนท$ องถิ่ นเข$ ารวม
สนับสนุนในกระบวนการจัดการศึกษา และสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของ
สภาเด็ ก และเยาวชน ให$ เ ข$ า มี ส วนรวมในการพั ฒ นา และแก$ ไ ขปM ญ หาสั ง คม รวมทั้ ง การรณรงคให$ มี
การให$มีการเมืองที่โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
3.1.7 เสริมสร$างความพร$อมให$ความรู$และบริการแกประชาชนทุกชวงวัย เพื่อเตรียมปรับ
เข$าสูสังคมผู$สูง อายุ โดยสนับ สนุน การปรับ ปรุง โครงสร$า งพื ้น ฐาน และบริก ารให$เ อื้อ ตอสัง คมผู$สูงอายุ
ประชาสัมพันธให$ตระหนักถึงการเปลี่ยนเข$าสูสังคมผู$สูงอายุ พัฒนาบุคลากรสําหรับผู$ดูแลให$คําปรึกษาผู$สูงอายุ
ขยายสวัสดิการ/หลักประกันชราภาพอยางทั่วถึง และสงเสริมระบบการมีงานทําของผู$สูงอายุ
3.2 พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชน ให$มีความเข$มแข็งในการพัฒนาที่นําไปสูการ
พึ่งตนเอง มีภูมิคุ$มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดําเนินการดังนี้
3.2.1 สงเสริมบทบาท และความสัมพันธที่ดีของสถาบันครอบครัว และชุมชนในการดูแล
สมาชิกให$มีคุณภาพ โดยประชาสัมพันธรณรงคโครงการสงเสริมความสัมพันธที่ดีของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชนอยางตอเนื่อง
3.2.2 เสริมสร$างความมั่นคงของชุมชนในด$านรายได$ ความรู$ สุขอนามัย ที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดล$อม โดยเน$นบทบาทและเสริมศักยภาพขององคกรปกครองสวนท$องถิ่น ให$พร$อมดูแลชุมชนในทุก
ด$า น สนับ สนุน การกระจายทรัพ ยากรการผลิต ทางการเกษตรในระดับ ชุม ชน เชน โรงสีชุม ชน โรงปุ¢ ย
อินทรียชุมชน สงเสริมการสร$างงาน สร$างอาชีพเสริมตามศักยภาพของชุมชน และแก$ไขปMญหาที่ดินทํากิน หนี้สิน
สงเสริมความรู$ และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ขยายโอกาสเข$าถึงความรู$อยางหลากหลาย พัฒนา
สื่อความรู$สําหรับชุมชน พัฒนาชุมชนให$นาอยู ตลอดจนปลูกฝMงคานิยมที่ดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปMญญาท$องถิ่น และคุณธรรมจริยธรรม
3.2.3 ลดจํานวนผู$ป`วยเอดสรายใหม และลดผลกระทบจากปMญหาโรคเอดส โดยสนับสนุน
การรณรงคให$ความรู$อยางตอเนื่องในการป#องกันผู$ป`วยเอดสรายใหม ฝ£กอบรม และเผยแพรให$ความรู$แกผู$ดูแล
ผู$ป`ว ยเอดสที่บ$ าน ฟ?@ นฟู เครื อขายผู$ป`ว ยเอดส และองคกรที่ทํางานด$านเอดส และกํ าหนดมาตรการรองรั บ
ผลกระทบจากปMญหาโรคเอดสอยางครบวงจร
3.3 สงเสริมการอนุรักษปรับปรุงฟ?@นฟูทรัพยากรดิน ป`าไม$ แหลงน้ํา และสิ่งแวดล$อมอื่นๆ ตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ$าอยูหัว และสมเด็จพระนางเจ$าฯ พระบรมราชินีนาถ
3.4 บริห ารจัด การระบบการใช$ที่ดิน และแหลงน้ํ า ให$เ หมาะสมกับ ศัก ยภาพของพื ้น ที ่ โดย
พัฒ นาระบบสงน้ํ า ในลํ า น้ํ า ธรรมชาติ และลํ า น้ํ า สาขา เผยแพรข$อ มูล ความรู $ และรณรงคให$มีก ารใช$
ประโยชนอยางเหมาะสม กําหนดแผนการใช$ที่ดิน และมาตรการทางผังเมืองให$ส อดคล$องกับ สภาพพื้นที่
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย
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3.5 ลดปMญหาสิ่งแวดล$อมของเมืองและชุมชน โดยเน$นการสร$างความรู$ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ฟ?@นฟูดูแล และใช$ประโยชนทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ จัดให$มีระบบการจัดการขยะ/น้ําเสียของชุมชนเมือง
สนับ สนุน การวิจัย และพัฒ นาเทคโนโลยีสํา หรับ ใช$ในครัว เรือ น สร$า งจิต สํา นึก ในการลด และแยกขยะ
การบังคับใช$กฎหมาย และสร$างมาตรการจูงใจให$เกิดความรวมมือ สนับสนุนนโยบายการผลิตที่สะอาด รวมทั้ง
ให$ความสําคัญกับการแก$ไขปMญหาการเผาในที่โลง เพื่อลดมลพิษจากฝุ`นละอองขนาดเล็ก
3.6 สร$างความพร$อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ โดยจัดทําแผนป#องกันและระบบเตือนภัย
รณรงคให$ความรู$ในการป#องกัน และแนวทางปฏิบัติให$กับประชาชน และองคกรปกครองสวนท$องถิ่นในพื้นที่
เสี่ยงภัย พื้นที่มลพิษจากหมอกควัน ฝุ`นละอองขนาดเล็ก รวมทั้ง อุทกภัยดินโคลนถลมในชุมชนที่ตั้งอยูบน
พื้นที่ลาดชัน และใกล$ลําน้ํา โดยสนับสนุนการติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยให$ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยจัดทําระบบ
ฐานข$อมูล พื้น ที่เ สี่ย งภัย รณรงคปลูกจิตสํานักให$ตระหนักถึงผลกระทบ และเตรียมการรับมือภัยธรรมชาติ
จัดการ Zoning ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้ง หากมีความจําเป*นเพื่อความปลอดภัย
3.7 สนับสนุนบทบาทขององคกรปกครองสวนท$องถิ่น และเครือขายชุมชนในการจัดการและ
แก$ ไขปM ญหาที่ ทั น ตอสถานการณในระยะเรงดวน รวมทั ้ง การบริห ารจั ด การเฝ# า ระวั ง และป# องกั น เพื่ อลด
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติในระยะยาว
3.8 พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน$นการจัดการความรู$ผสมผสานตอยอดภูมิ
ปMญญาท$องถิ่น เชน สงเสริมการตอยอดองคความรู$สมุนไพรสูการผลิตเป*นผลิตภัณฑสุขภาพ อนุรักษ/ฟ?@นฟู และ
สนับสนุนการใช$ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของท$องถิ่นให$เป*นฐานการพัฒนาได$อยางยั่งยืน
3.9 พัฒนาระบบการให$บริการภาครัฐให$มีมาตรฐานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ$านเมืองที่ดี เผยแพรข$อมูลขาวสารของทางราชการให$ประชาชนสามารถเข$าถึงได$งาย สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดในทุกที่ทุกเวลาและทันที ปรับปรุงบทบาทภาครัฐจากผู$ควบคุมมาเน$นบทบาทเป*นผู$สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกให$ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการจัดตั้งศูนยบริการรวมในระดับอําเภอ และระดับ
จังหวัด รวมทั้งการจัดหนวยบริการนอกสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนจังหวัดสุโขทัยให$ทั่วถึงทุก
พื้นที่
3.10 ป# องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ โดยมุ งเน$ นสร$ างจิ ตสํ านึ กคานิ ย ม
จรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการด$วยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม โดยให$ผู$บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป*น
แบบอยางที่ดี พัฒนาระบบการยกยองชมเชย สงเสริมผู$ประพฤติดี และลงโทษผู$ทุจริตประพฤติมิชอบอยางเฉียบ
ขาด รวดเร็ว ตลอดจนพัฒนาชองทางการรับแจ$งข$อมูล โดยการจัดให$มีศูนยรับเรื่องราวร$องทุกขของประชาชน
และสงเสริมบทบาทของเครือขายภาคประชาชนในการเข$ามามีสวนรวม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของภาครัฐ
3.11 พัฒนาศั กยภาพศาสนสถานทุ กแหงให$เป*น แหลงเรียนรู$ ชุมชนและเสริมสร$ างประเพณีให$
ยั่งยืน
---------------------------------------(ที่มา : กลุ#มงานยุทธศาสตร%การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสุโขทัย)
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