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คําขวัญของจังหวดัสุโขทยั 

มรดกโลกลํ้าเลิศ  กําเนิดลายสือไทย 
   เล8นไฟลอยกระทง  ดํารงพุทธศาสนา 
   งามตาผ>าตีนจก   สังคโลก ทองโบราณ 
   สักการแม8ย8า พ8อขุน  รุ8งอรุณแห8งความสุข 

 
 
 
 

มรดกโลกล้ําเลิศ       กําเนิดลายสือไทย         เล�นไฟลอยกระทง     ดํารงพุทธศาสนา 
 
 
 

งามตาผ�าตีนจก     สังคโลก ทองโบราณ        สักการแม�ย�า  พ�อขุน   รุ�งอรุณแห�งความสุข 
ตราประจําจังหวัดสุโขทัย 

 
ภาพพระบรมรูปพ
อขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริย�แห
งราชวงศ�พระร
วง ประทับบนพระแท
น  

มนังคศิลา ปกครองไพร
ฟ#าข$าแผ
นดินให$ได$รับความร
มเย็นเป*นสุข และทรงบริหารราชอาณาจักรแห
งนี้ให$
เจริญรุ
งเรืองท่ีสุด ในช
วงป3 พ.ศ. ๑๘๒๒ ถึง พ.ศ. ๑๘๔๒ 

 

ธงประจําจังหวัดสุโขทยั 

 
เป*นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ$า มีพ้ืนสี ๓ สี แถบแดงอยู
เบ้ืองบน แถบสีเหลืองอยู
ตรงกลาง และแถบเขียวอยู


เบ้ืองล
างพ้ืนธงมุมบนด$านใกล$คันธง มีภาพพ
อขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริย�แห
งราชวงศ�พระร
วง
ประทับบนพระแท
นมนังคศิลาและมีคําว
าจังหวัดสุโขทัยอยู
เบ้ืองล
างใต$ฐานยอดคันธงชิดกับมุมบนของธงด$าน
เสามีแถบสีแดงสีเหลืองและสีเขียวห$อยชายมายังเบ้ืองล
างในลักษณะพองาม การใช$สีแดง สีเหลือง และสีเขียว
เป*นพ้ืนธง มีความหมายดังนี้ 
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สีแดง หมายถึง  พ
อขุนรามคําแหงมหาราชได$แผ
ขยายอาณาเขตออกไปได$อย
างกว$างขวาง ทิศเหนือได$
เมืองแพร
 เมืองน
าน ทิศตะวันตกถึงเมืองหงสาวดี ทิศตะวันออกแผ
พระราชอาณาเขตออกไปจนถึงแม
น้ําโขง 
ต
อแดนเวียงจันทน� และเวียงคํา ทิศใต$ได$ตลอดถึงแหลมมาลายู นับว
าดินแดนของประเทศไทยสมัยนั้นแผ
ขยาย
กว$างขวางย่ิงกว
าสมัยใด ท้ังสิ้น 

สีเหลือง หมายถึง พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยเป*นราชธานีได$ฟ?@นฟูพระพุทธศาสนา จน
เจริญรุ
งเรืองและนิมนต�พระสังฆราชจากลังกามาปรับปรุงกิจการคณะสงฆ�ให$เป*นระเบียบเรียบร$อยต$องตาม
พุทธบัญญัติและเป*นครั้งแรกท่ีพระมหากษัตริย�เสด็จออกทรงผนวช 

สีเขียว หมายถึง การเกษตร ซ่ึงเป*นอาชีพหลักของคนไทยสมัยสุโขทัยเป*นราชธานี ประชาชน ดํารงชีพ
ด$วยความสบาย ข$าวปลาอาหารบริบูรณ� ใครใคร
ประกอบอาชีพใดก็ตามใจชอบ เจ$าเมืองไม
เก็บจังกอบ จึงอยู

กันด$วยความเป*นสุขสบาย ดังปรากฏตามศิลาจารึก พ
อขุนรามคําแหงมหาราชหลักท่ี ๑ ดังนี้ 

 

“…เม่ือชั่วพ
อขุนรามคําแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีข$าว เจ$าเมืองบ
อเอาจกอบในไพร
ลู
ทาง
เพ่ือนจูงวัวไปค$า ข่ีม$าไปขาย ใครจักใคร
ค$าช$าง ค$า ใครจักใคร
ค$าม$า ค$า ใครจักใคร
ค$าเงือนค$าทอง ค$า ไพร
ฟ#า
หน$าใส…” 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม>ประจําจังหวัด “ดอกบัวหลวง” 
 
 
 
 
 

 

  ต>นไม>ประจําจังหวัด “ตาลโตนด”    พันธุEไม>มงคลท่ีได>รับพระราชทาน “มะค8าโมง” 
 

ข>อมูลท่ัวไปของจังหวัดสุโขทัย 
 
ประวัติเมืองสุโขทัย 
 

สุโขทัย เปIนท่ีตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเม่ือ ๗๐๐ ป�ท่ีแล>ว คําว8า “สุโขทัย” มาจากสองคํา 
คือ “สุขะ” และ “อุทัย” หมายความว8า “รุ8งอรุณแห8งความสุข” รอยอดีตแห8งความรุ8งเรืองเห็นได>จาก
อุทยานประวัติศาสตรEสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซ่ึงเปIนท่ีรู>จักของชาวไทยและต8างประเทศ 

ประวัติสุโขทัยเริ่มในป3 พ.ศ. ๑๘๐๐ เม่ือพระยาศรีนาวนําถม พระบิดาพ
อขุนผาเมืองได$ปกครองเมืองสุโขทัย
เรื่อยมาจนสิ้นพระชนม� ขอมสมาดโขลญลําพงข$าหลวงจากอาณาจักรขอมได$เข$ายึดครองเมือง ขุนบางกลางหาวและ
พ
อขุนผาเมืองเจ$าเมืองราดได$ยึดเมืองคืน และสร$างเมืองสุโขทัยข้ึนเป*นราชธานี มีขุนบางกลางหาวพระนามใหม
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ว
า “พ8อขุนศรีอินทราทิตยE” เป*นปฐมกษัตริย�ปกครองเมืองสุโขทัย อาณาจักรแห
งแรกของประเทศไทยในสมัย
พ
อขุนรามคําแหงมหาราชโอรสของพ
อขุนศรีอินทราทิตย� ได$แผ
อาณาจักรออกไปกว$างขวางคลุมเขตประเทศไทย
เกือบหมด บ$านเมืองเจริญทุกด$าน ไม
ว
าด$านประวัติศาสตร� ยุทธศาสตร� กฎหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ 
ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะอย
างย่ิงทรงประดิษฐ�อักษรไทยข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๑๘๒๖ อักษรไทย     
ท่ีทรงประดิษฐ�นี้ได$จารึกไว$ในแผ
นศิลามากมาย ศิลาจารึกเหล
านี้เป*นหลักฐานสําคัญให$รู$เรื่องเมืองสุโขทัยมากข้ึน  
ในศิลาจารึกบอกถึงความรุ
งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ
อขุนรามคําแหงมหาราช ว
ามีอาณาเขตกว$างมาก   
ทิศเหนือจรดเมืองแพร
 น
าน และหลวงพระบาง ทิศใต$จรดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทร� 
และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสาวดี การปกครองบ$านเมืองเป*นระบบ “พ8อปกครองลูก” ประชาชนมีความ
เป*นอยู
ดีมีสิทธิเสรีภาพด่ังคําจารึกว
า 

 
 

 

ไพร8ฟPาหน>าใสในนํ้ามีปลา ในนามีข>าว 
เพ่ือนจูงวัวไปค>า ข่ีม>าไปขาย 

ใครจักใคร8ค>าช>าง ค>า ใครจักใคร8ค>าม>า ค>า 
 
 

 
สมัยนั้นชาวสุโขทัย ทําเกษตรกรรมเป*นหลัก อาศัยน้ําท่ีมีอยู


บริบูรณ�ทํานา ทําสวน ทําไร
 มีการสร$างเข่ือนเก็บกักน้ําไว$ใช$หน$าแล$ง 
เรียกว
า “ทํานบพระร8วง” ซ่ึงนักโบราณคดีได$ศึกษาพบถึง ๗ แห
ง 

สุโขทัยเป*นศูนย�กลางการค$าและการผลิตเครื่องถ$วยชาม    
ท่ีเรียกว
า “สังคโลก” ส
งขายยังต
างประเทศ เช
น มาเลเซีย อินโดนิเซีย 
และบอร�เนียว นอกจากนั้นยังเป*นศูนย�การค$าสินค$าจากจีน เช
น  

ถ$วยชาม และผ$าไหม เพ่ือขายในประเทศและส
งต
อต
างประเทศด$วย หลักฐานท่ีสะท$อนให$เห็นความเจริญม่ังค่ัง
ทางเศรษฐกิจของสุโขทัย ได$แก
 สมบัติทางวัฒนธรรมท่ีได$รับการบูรณะข้ึนเป*นอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัยและ
มรดกโลกในปMจจุบัน 

ใน ป3 พ.ศ. ๑๘๙๐ กรุงศรีอยุธยา มีอํานาจมากข้ึนและเป*นศูนย�กลางแห
งอํานาจแทนสุโขทัย แต
สุโขทัย
ก็ยังมีพระมหากษัตริย�ปกครองติดต
อมาอีก ๒ พระองค� จึงสิ้นราชวงศ�สุโขทัยและได$รวมเข$ากับราชอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยา เม่ือ พ.ศ. ๒๓๑o กรุงศรีอยุธยาเสียแก
เมืองพม
าครั้งท่ี ๒ และ พ.ศ. ๒๓๒๔ สมเด็จพระพุทธยอดฟ#า
จุฬาโลกมหาราชแห
งกรุงรัตนโกสินทร�โปรดเกล$าให$พระวิเชียรบุรี ดํารงตําแหน
งพญาสุโขทัย  

เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ กระทรวงมหาดไทย
ในยุครัฐบาล จอมพล ป พิบูลสงครามเล็งเห็นว
าเมืองสุโขทัย  
ในอดีตมีความเป*นมาทางประวัติศาสตร�ท่ีชัดเจนกว
าเมือง
สวรรคโลกจึงออกพระราชกฤษฎีกาให$จัดต้ัง จังหวัดสุโขทัย  
ข้ึนใหม
อีกครั้งหนึ่ง และยุบจังหวัดสวรรคโลกให$เหลือเพียง
อําเภอสวรรคโลก โดยให$เป*นเขตการปกครองท่ีข้ึนกับ จังหวัด
สุโขทัย ตราบจนถึงปMจจุบันนี้ 
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สุโขทัยจึงเป*นดินแดนแห
งความทรงจําดินแดนแห
งความภาคภูมิใจของคนไทยท้ังชาติในความสําคัญท่ี 

• เป*นราชธานีแห
งแรกของไทยและมีอาณาเขตกว$างใหญ
ไพศาลท่ีสุด 
• เป*นดินแดนของมหาราช องค�แรกของไทย 
• กษัตริย�ไทยพระองค�แรกทรงผนวชในบวรพุทธศาสนา 
• เป*นจุดกําเนิด ลายสือไทย และวรรณคดีเล
มแรกของไทย “ไตรภูมิพระร8วง” 
• เป*นยุคแรกท่ีไทยได$มีความสัมพันธ�ทางราชไมตรีกับต
างประเทศ 
• เป*นแหล
งกําเนิดอุตสาหกรรมชิ้นแรก “ชามสังคโลก” 
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แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
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สภาพภูมิศาสตรE 
 

ขนาดและท่ีตั้ง 
จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู
ภาคเหนือตอนล
างของประเทศไทย ห
างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทาง

หลวงแผ
นดินประมาณ ๔๔๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๕๙๖.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๔,๑๒๒,๕๕๗ ไร 8 

 

อาณาเขต 
จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดต
อกับจังหวัดใกล$เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ เขตอําเภอศรีสัชนาลัย ติดต
อกับ อําเภอวังชิ้น อําเภอสูงเม
น จังหวัดแพร
 และอําเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ� 
ทิศใต> เขตอําเภอคีรีมาศ และอําเภอกงไกรลาศ ติดต
อกับ อําเภอพรานกระต
าย จังหวัดกําแพงเพชร 

และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก เขตอําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง และอําเภอสวรรคโลก ติดต
อกับอําเภอพรหมพิราม

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ� 
ทิศตะวันตก เขตอําเภอบ$านด
านลานหอย และอําเภอทุ
งเสลี่ยม ติดต
อกับ อําเภอเมืองตาก อําเภอ

บ$านตาก จังหวัดตาก และอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนท่ีส
วนใหญ
เป*นท่ีราบลุ
ม โดยตอนเหนือเป*นท่ีราบสูงมีภูเขาทอดแนวยาวมาทางทิศ

ตะวันตก พ้ืนท่ีตอนกลางเป*นท่ีราบและตอนใต$เป*นท่ีราบสูง มีแม
น้ําไหลผ
านจากเหนือลงใต$ โดยผ
านพ้ืนท่ี
อําเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย และอําเภอกงไกรลาศ เป*นระยะทางประมาณ ๑๗๐ 
กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ เขาหลวง ซ่ึงยอดเขามีความสูง ๑,๒๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล 

 

ลักษณะภูมิอากาศ ประจําป� 2555 
ป3 พ.ศ. 2555 จังหวัดสุโขทัยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายป3และรายเดือนเดือนสูงกว
าค
าเฉลี่ยในรอบ 10 ป3 

(2546-2555) โดยเฉพาะในช
วงฤดูหนาวปลายป3ท่ีมีอุณหภูมิสูงกว
าค
าเฉลี่ยประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส  
สําหรับปริมาณน้ําฝนน$อยกว
าป3ท่ีผ
านมา โดยมีรายละเอียดของสภาพอากาศ ปริมาณฝนและอุณหภูมิดังต
อไปนี้  

ในช
วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ�ซ่ึงเป*นช
วงฤดูหนาว ประเทศไทยได$รับอิทธิพลจากบริเวณ              
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ
ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ       
ท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยและอ
าวไทยเป*นระยะๆ ทําให$ในเดือนมกราคมบริเวณจังหวัดสุโขทัยมีอากาศเย็นกับมี
อากาศหนาวในช
วงกลางเดือน เม่ือเข$าสู
ฤดูร$อนซ่ึงในป3นี้เริ่มในช
วงปลายเดือนกุมภาพันธ�และช$ากว
าปกติ
ประมาณสองสัปดาห� ตลอดท้ังฤดูบริเวณจังหวัดสุโขทัย มีอากาศร$อนอบอ$าวเป*นช
วงๆ โดยเฉพาะในช
วงครึ่งหลัง
ของเดือนมีนาคม ช
วงกลางและปลายเดือนเมษายน และช
วงต$นเดือนพฤษภาคมซ่ึงเป*นช
วงท่ีหย
อมความ    
กดอากาศตํ่า เนื่องจากความร$อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทําให$มีอากาศร$อนเกือบท่ัวไปและอากาศ
ร$อนจัดหลายพ้ืนท่ี  

สําหรับฤดูฝนป3นี้เริ่มต$นเร็วกว
าปกติโดยเริ่มมีฝนตกต
อเนื่องในภาคใต$ก
อนต้ังแต
ปลายเดือนเมษายน
เป*นต$นมา เนื่องจากลมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป*นลมตะวันตกเฉียงใต$ซ่ึงน
าความชื้นจากทะเล  
อันดามันพัดเข$ามาปกคลุมประเทศไทยและอ
าวไทย ประกอบกับมีฝนตกติดต
อกันในทุกภาคของประเทศต้ังแต
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วันท่ี 5 พฤษภาคมเป*นต$นไป ถือได$ว
าเป*นการเริ่มเข$าสู
ฤดูฝนของประเทศไทยซ่ึงเร็วกว
าปกติประมาณ 1 สัปดาห� 
และยาวนานไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม เกือบตลอดท้ังฤดูฝนพ้ืนท่ีส
วนใหญ
มีการกระจายของฝนไม
สมํ่าเสมอ
และมีปริมาณตํ่ากว
าป3ท่ีผ
านมา ฝนส
วนใหญ
เกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต$ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ
าวไทยซ่ึงมีกําลังแรงเป*นระยะๆ ร
องมรสุมท่ีพาดผ
านบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางช
วง 
และพายุหมุนเขตร$อนท่ีเคลื่อนเข$าสู
ประเทศไทยและบริเวณใกล$เคียง ในป3นี้จังหวัดสุโขทัย ได$รับอิทธิพลจาก
พายุหมุนเขตร$อน 2 ลูก ท่ีถึงแม$จะไม
ได$เคลื่อนเข$าสู
ประเทศไทยโดยตรงแต
เคลื่อนเข$ามาสลายตัวบริเวณ
พรมแดนระหว
างประเทศจีนตอนใต$ พม
า และลาว ได$แก
 ไต$ฝุ`น “วีเซนเต” (VICENTE 1208) ในช
วงปลาย
เดือนกรกฎาคม และไต$ฝุ`น “ไคต๊ัก” (KAI-TAK, 1213) ในช
วงกลางเดือนสิงหาคม ซ่ึงส
งผลทางอ$อมให$ปริมาณ
และการกระจายของฝนในประเทศไทยตอนบนในช
วงดังกล
าวเพ่ิมมากข้ึน   

เม่ือถึงฤดูหนาวซ่ึงเริ่มต$นใกล$เคียงปกติ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได$แผ
ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับปริมาณฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยตอนบนได$ลดลงจนมีอากาศเย็น
ชัดเจน อย
างไรก็ดีอุณหภูมิเฉลี่ยในช
วงฤดูหนาวปลายป3นี้สูงกว
าค
าปกติโดยเฉพาะอย
างย่ิงในเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคม เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนส
วนใหญ
จะแผ
ไปทางตะวันออกปกคลุม
บริเวณทะเลจีนใต$ 

สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดสุโขทัย อยู
ภายใต$อิทธิพลของมรสุมสองชนิด คือ มรสุมตะวันตก
เฉียงใต$ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต$ พัดปกคลุมประเทศไทยระหว
างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทําให$จังหวัดสุโขทัยมีเมฆมากและฝนตกชุกท่ัวไป และหลังจากหมดอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต$แล$ว ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย
จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ� ทําให$จังหวัดสุโขทัยท$องฟ#าโปร
ง อากาศหนาวเย็นและแห$งแล$งท่ัวไป 

จังหวัดสุโขทัยโดยท่ัวๆ ไป สามารถแบ
งได$เป*น 3 ฤดู ดังนี้ 
• ฤดูร$อน  ระหว
างกลางเดือนกุมภาพันธ�ถึงกลางเดือนพฤษภาคม (อากาศร$อน อุณหภูมิระหว
าง 

35.0 – 39.9  องศาเซลเซียส และอากาศร$อนจัด ต้ังแต
 40 องศาเซลเซียสข้ึนไป) 
• ฤดูฝน  ระหว
างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม (ฝนเล็กน$อย ปริมาณฝนระหว
าง 0.1 - 

10.0 มิลลิเมตร ฝนปานกลาง ปริมาณฝนระหว
าง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร ฝนหนัก ปริมาณฝนระหว
าง 
35.1 - 90.0 มิลลิเมตร ฝนหนักมาก ปริมาณฝนต้ังแต
 90.1 มิลลิเมตรข้ึนไป) 

• ฤดูหนาว  ระหว
างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ� (อากาศหนาวจัด อุณหภูมิตํ่ากว
า 
80 องศาเซลเซียส อากาศหนาว อุณหภูมิระหว
าง 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส อากาศเย็น อุณหภูมิระหว
าง 
16.0 – 22.9 องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิ ประเทศไทยต้ังอยู
ในเขตร$อน ทําให$จังหวัดสุโขทัยมีสภาวะอากาศโดยท่ัวไปจึงร$อนอบอ$าว
เกือบตลอดป3 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป3ของจังหวัดสุโขทัยมีค
าประมาณ 28.2 องศาเซลเซียส ซ่ึงสูงกว
าค
าเฉลี่ยในรอบ 
10 ป3 (27.7 องศาเซลเซียน) อย
างไรก็ตามอุณหภูมิจะมีความแตกต
างกันไปในแต
ละพ้ืนท่ีและฤดูกาล อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย วัดได$ 33.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได$ 41.8 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2555 
สําหรับอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย วัดได$ 23.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าท่ีสุดวัดได$ 15.0 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 17 
มกราคม 2555 

ปริมาณฝน จังหวัดสุโขทัย มีปริมาณฝนรวมตลอดป3 วัดได$ 1,199.1 มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแต
ละ
พ้ืนท่ีผันแปรไปตามลักษณะภูมิประเทศ นอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล จํานวนวันฝนตกวัดได$ 134 วัน 
ปริมาณฝนหนักท่ีสุดวัดได$ 52.4 มิลลิเมตร เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2555 
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ความช้ืนสัมพัทธE จังหวัดสุโขทัย ความชื้นสัมพัทธ�จะลดลงชัดเจนในช
วงฤดูหนาว และฤดูร$อน  
โดยเฉพาะฤดูร$อนจะเป*นช
วงท่ีความชื้นสัมพัทธ�ลดลงตํ่าสุดในรอบป3 ความชื้นสัมพัทธ�เฉลี่ยตลอดป3 78 เปอร�เซ็นต� 
และเคยมีความชื้นสัมพัทธ�ลดลงตํ่าท่ีสุดเพียง 21 เปอร�เซ็นต� เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2555 

 

(ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย) 
 

ประชากร 
 

ประชากรในจังหวัดสุโขทัย ส
วนใหญ
สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยด้ังเดิม ท่ีอาศัยอยู
ในดินแดนนี้นาน
มาแล$ว โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสําเนียงภาษาพูดเป*นเอกลักษณ�ของตนเอง จะมี
คนอพยพมาจากท$องถ่ินอ่ืนบ$างไม
มากนัก นอกจากนี้ยังมี ชนกลุ
มน$อย เป*นชาวเขาเผ
ากระเหรี่ยง ม$ง เย$า และ
ลีซอ ซ่ึงส
วนหนึ่งอาศัยอยู
ในดินแดนแถบนี้มานานแล$ว และอีกส
วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล$เคียง เช
น 
จังหวัดลําปาง น
าน พะเยา เชียงราย แพร
 ตาก และเพชรบูรณ� ปMจจุบันชาวเขาเหล
านี้อาศัยอยู
ในเขตตําบล
บ$านแก
ง และตําบลแม
สิน แม
สํา ในอําเภอศรีสัชนาลัย  

จํานวนประชากรของจังหวัดสุโขทัย มีดังนี้ (ข$อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕6) 
 

อําเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
๑. เมืองสุโขทัย 
- เขตเทศบาลเมือง 
- นอกเขตเทศบาลเมือง 

50,695 
7,583 

43,112 

55,002 
8,470 

46,532 

105,697 
16,053 
89,644 

37,294 
6,685 

30,609 
๒. สวรรคโลก 
- เขตเทศบาลเมือง 
- นอกเขตเทศบาลเมือง 

41,671 
8,359 

33,312 

44,457 
9,275 

35,182 

86,128 
17,634 
68,494 

30,252 
6,291 

23,961 
๓. ศรีสําโรง 34,599 37,321 71,920 23,498 
๔. บ$านด
านลานหอย 23,798 23,451 47,249 14,014 
๕. ทุ
งเสลี่ยม 24,721 25,406 50,127 15,960 
๖. ศรีนคร 12,942 13,669 26,611 9,193 
๗. ศรีสัชนาลัย 45,925 47,747 93,672 32,894 
๘. กงไกรลาศ 31,662 33,049 64,711 20,522 
๙. คีรีมาศ 27,942 28,626 56,568 16,562 

รวม 293,955 308,728 602,683 200,189 
 

(ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดสโุขทัย) 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

จังหวัดสุโขทัยเป*นจังหวัดหนึ่งท่ีอุดมสมบูรณ�ไปด$วยทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด$วยป̀าไม$มีค
า       
มีพ้ืนท่ีดินท่ีเหมาะสมแก
การเพาะปลูก มีแร
ธาตุท่ีสําคัญ มีแหล
งน้ําธรรมชาติและทรัพยากรการท
องเท่ียว     
ท้ังแหล
งธรรมชาติท่ีงดงามเหมาะแก
การท
องเท่ียว ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันเป*นเอกลักษณ�เฉพาะของ
ชาวสุโขทัย 
 

ทรัพยากรปcาไม> 
จังหวัดสุโขทัยเป*นจังหวัดหนึ่งท่ีอุดมสมบูรณ�ด$วยทรัพยากรป̀าไม$ ในป3 พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงมีเนื้อท่ีป̀าไม$ 

๒,๐๙๑.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๓๓๓,๓๗๕ ไร
 คิดเป*นร$อยละ ๓๑.๗๑ ของพ้ืนท่ีจังหวัด รายละเอียด
ดังตารางแสดงพ้ืนท่ีป`าอนุรักษ�ของจังหวัดสุโขทัย 

 

ปcาอุทยาน เนื้อท่ี (ตร.กม.) เนื้อท่ี (ไร8) พ้ืนท่ีจังหวัด 
๑. อุทยานแห
งชาติรามคําแหง ๓๔๑.๐๐ ๒๑๓,๑๒๕.๐๐ สุโขทัย 
๒. อุทยานแห
งชาติศรีสัชนาลัย ๒๑๓.๒๐ ๑๓๓,๒๕๐.๐๐ สุโขทัย 
๓. วนอุทยานถํ้าลม-ถํ้าวัง ๑๒.๘๐ ๘,๐๐๐.๐๐ สุโขทัย 
๔. เขตรักษาพันธ�สัตว�ป̀าถํ้าเจ$าราม ๓๔๑.๐๗ ๒๑๓,๑๗๑.๐๐ สุโขทัย  ลําปาง 
๕. เขตห$ามล
าสัตว�ป`าถํ้าเจ$าราม ๒๕.๔๐ ๑๕,๘๗๕.๐๐ สุโขทัย 
๖. สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน ๐.๓๐ ๑๙๐.๐๐ สุโขทัย 

รวม ๙๓๓.๗๗ ๕๘๓,๖๑๑.๐๐  
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(ท่ีมา : ข�อมูลสถิติอุทยานแห#งชาติ สัตว%ป&า และพันธุ%พืช ป+ 2551 
         โดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดสโุขทัย ) 

ทรัพยากรน้ํา 
จังหวัดสุโขทัยมีแหล
งน้ําธรรมชาติเป*นน้ําผิวดินและน้ําใต$ดิน (น้ําบาดาล) ท่ีสําคัญดังนี้ 

แม8น้ํายม เกิดจากสันเขาผีปMนน้ํา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลผ
านจังหวัดแพร
 และจังหวัด
สุโขทัย จากทางเหนือสู
ทางใต$ ผ
านพ้ืนท่ีอําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมือง
สุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ เป*นระยะทางประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร ไปบรรจบแม
น้ําน
านท่ีอําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค� แม
น้ํายมเป*นแหล
งน้ําท่ีสําคัญท่ีสุดของจังหวัดสุโขทัย เปรียบเสมือนเส$นเลือดใหญ
ของจังหวัด 
ราษฎรส
วนใหญ
ได$อาศัยน้ําจากแม
น้ํายมในการทําการเกษตรและการอุปโภค บริโภคแม
น้ํายมเป*นแม
น้ําท่ีมี
ความลาดเทสูงโดยเฉพาะช
วงต$นน้ํา ดังนั้นจึงเป*นปMญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในแม
น้ํา คือในฤดู
ฝนจะมีน้ํามากเกินความต$องการ และไหลลงสู
ทางใต$อย
างรวดเร็ว ทําให$เกิดน้ําท
วมบริเวณท่ีราบลุ
ม จนเป*นเหตุ
ให$พ้ืนท่ีการเกษตรได$รับความเสียหาย ส
วนในฤดูแล$งน้ําจะมีปริมาณน$อย ลําน้ําจะแห$งขอดเป*นตอนๆ ราษฎรจึง
ไม
มีน้ําใช$ในการเกษตรเพียงพอ ปMจจุบันได$มีการสร$างแหล
งเก็บน้ําถาวรเป*นช
วงๆ 

ห>วยแม8มอก เกิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดลําปาง ไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออกผ
าน
อําเภอทุ
งเสลี่ยมอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง และเข$าสู
อําเภอเมืองสุโขทัย จะถูกกลืนไปกับลักษณะพ้ืนท่ี
ราบลุ
มขนาดใหญ
เป*นระยะทางประมาณ ๙๐ กิโลเมตร 

ห>วยแม8ลําพัน เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไหลจากทางทิศตะวันตกไป
ตะวันออก ผ
านอําเภอบ$านด
านลานหอย แล$วมาบรรจบกับแม
น้ํายมท่ีอําเภอเมืองสุโขทัย เป*นระยะทาง
ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร 

ห>วยแม8ท8าแพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย ไหลลงมาทางทิศใต$ ผ
านพื้นท่ี
อําเภอสวรรคโลกไปบรรจบกับห$วยแม
มอกท่ีอําเภอศรีสําโรง เป*นระยะทางประมาณ ๗๐ กิโลเมตร 

ทรัพยากรแร8ธาตุ 
แร
ธาตุท่ีสําคัญท่ีพบในจังหวัดสุโขทัยมีอยู
หลายชนิด ได$แก
 หินอ
อน หินปูน พลวง ดินขาว แมงกานิส 

ฟลูออไรด� และแร
รัตนชาติ นอกจากนี้ยังมีแร
ธาตุท่ีมีการขุดพบแต
ยังไม
นํามาใช$ประโยชน� คือ ทองแดงและ
เหล็ก แหล
งแร
ที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัยมีอยู
แถบภูเขาทางด$านตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณอําเภอ
ศรีสัชนาลัยและอําเภอทุ
งเสลี่ยม 

สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน
0%

เขตห!ามล$าสัตว-ป/าถ้ําเจ!าราม
3%เขตรักษาพันธ-สัตว-ป/าถ้ําเจ!าราม

37%

วนอุทยานถํ้าลม-ถํ้าวัง
1%

อุทยานแห$งชาติศรีสัชนาลัย
23%

อุทยานแห$งชาติราคําแหง
36%
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การเมืองการปกครอง 
 

 

การปกครอง 
 

 จังหวัดสุโขทัยแบ
งเขตการปกครองออกเป*น ๙ อําเภอ ๘๔ ตําบล ๘๔๓ หมู
บ$าน มีองค�กรปกครองส
วน
ท$องถ่ินในพ้ืนท่ี จํานวน ๙๑ แห
ง ประกอบด$วย องค�การบริหารส
วนจังหวัด ๑ แห
ง เทศบาลเมือง ๒ แห
ง 
เทศบาลตําบล ๑8 แห
ง และองค�การบริหารส
วนตําบล ๗0 แห
ง 
 

ตารางทําเนียบการปกครองจังหวัดสุโขทัย 
 

 
อําเภอ 

เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

จํานวน 
ตําบล 

จํานวน 
หมู8บ>าน 

จํานวน 
อบจ. 

จํานวน 
เทศบาล 
เมือง 

จํานวน 
เทศบาล 
ตําบล 

จํานวน 
อบต. 

๑ เมืองสุโขทัย ๕๘๑.๔๗๔ ๙ ๘๖ ๑ ๑ ๓ 8 
๒ สวรรคโลก ๕๘๖.๑๙๒ ๑๓ ๑๑๗ - ๑ 3 9 
๓ ศรีสําโรง ๕๖๕.๗๓๑ ๑๓ ๑๑๘ - - ๑ ๑๒ 
๔ ศรีสัชนาลัย ๒,๐๕๐.๕๑ ๑๑ ๑๓๔ - - ๒ ๘ 
๕ กงไกรลาศ ๕๐๒.๓๘๒ ๑๑ ๑๐๙ - - ๑ ๑๐ 
๖ คีรีมาศ ๕๒๑.๘๙๒ ๑๐ ๑๐๐ - - ๒ ๙ 
๗ บ$านด
านลานหอย ๑,๐๘๑.๑๑ ๗ ๗๑ - - ๒ ๖ 
๘ ทุ
งเสลี่ยม ๕๖๙.๙๓๒ 5 ๕๙ - - 3 3 
๙ ศรีนคร ๑๙๙.๘๖๕ ๕ ๔๙ - - ๑ ๕ 

รวม ๙ อําเภอ ๖,๕๙๖.๐๙ ๘๔ ๘๔๓ ๑ ๒ ๑8 ๗0 
(ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดสโุขทัย ,มีนาคม ๒๕๕6) 

 
การบริหารราชการ 
 

จังหวัดสุโขทัย มีหน
วยงานบริหารราชการส
วนภูมิภาค จํานวน ๓5 หน
วยงาน และหน
วยงานบริหาร
ราชการส
วนท$องถ่ิน จํานวน ๙๑ แห
ง ประกอบด$วย องค�การบริหารส
วนจังหวัด ๑ แห
ง เทศบาลเมือง ๒ แห
ง 
เทศบาลตําบล ๑8 แห
ง และองค�การบริหารส
วนตําบล ๗0 แห
ง  
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เศรษฐกิจ 
 
ผลิตภัณฑEมวลรวมจังหวดั (Gross Provincial Product : GPP) 
 

ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัดสุโขทัย ในป3 ๒๕๕3 เท
ากับ 37,526 ล$านบาท เป*นโครงสร$างการผลิตภาค
เกษตร ร$อยละ 39.9 (คิดเป*นมูลค
าการผลิตภาคเกษตร 14,963 ล$านบาท) และภาคนอกเกษตร ร$อยละ 
60.1 (คิดเป*นมูลค
าการผลิตนอกภาคเกษตร 22,563 ล$านบาท) โดยมีสัดส
วนตามลําดับ ดังนี้ 

1. สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว� และการป̀าไม$  มีสัดส
วนร$อยละ 39.0 
2. สาขาเหมืองแร
และเหมืองหิน    มีสัดส
วนร$อยละ 18.0 
3. สาขาบริหารด$านอสังหาริมทรัพย�   มีสัดส
วนร$อยละ 7.6 
4. สาขาการศึกษา    มีสัดส
วนร$อยละ 6.4 
5. สาขาตัวกลางทางการเงิน    มีสัดส
วนร$อยละ 5.7 
6. สาขาอ่ืนๆ     มีสัดส
วนร$อยละ 23.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน
วย : ล$านบาท 
ป� พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 

ภาคเกษตร 7,120 9,830 11,991 14,356 14,963 
ภาคนอกเกษตร 18,230 19,282 23,184 20,571 22,563 
Gross Provincial Product : GPP 25,350 29,112 35,175 34,927 37,526 

(ท่ีมา : สํานักงานคลังจังหวัดสุโขทัย) 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

2549 2550 2551 2552 2553

ภาคเกษตร

นอกภาคเกษตร

GPP

 

เกษตรกรรมฯ ร!อยละ 39

เหมืองแร$ฯ ร!อยละ 18อสังหาริมทรัพย-ฯ ร!อยละ 
7.6

การศึกษา ร!อยละ 6.4
การเงิน ร!อยละ 5.7

 อ่ืนๆ ร!อยละ 23.3

แสดงสัดส#วนร$อยละของแต#ละสาขา 
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รายได>เฉลี่ยต8อคนต8อป� (GPP Per Capital) 
 

รายได$เฉลี่ยต
อหัวของประชากรจังหวัดสุโขทัย ป3 2553 เท
ากับ 47,233 บาท/คน/ป3 เป*นลําดับท่ี 
14 ของกลุ
มภาคเหนือ และลําดับท่ี 56 ของประเทศ  

 

ลําดับที ่
จังหวัด 

รายได>ต8อหัว/คน/ป� 
ภาคเหนือ ประเทศ 2549 2550 2551 2552 2553 

1 20 ลําพูน 116,084 118,746 127,165 112,789 147,213 
2 29 กําแพงเพชร 89,704 95,463 104,506 98,063 106,219 
3 31 เชียงใหม
 72,061 74,082 83,584 81,141 92,110 
4 39 พิษณุโลก 55,846 58,774 67,257 66,370 70,381 
5 40 นครสวรรค� 57,162 57,711 65,165 67,511 70,035 
6 41 ลําปาง 48,308 49,843 51,266 62,468 67,913 
7 47 ตาก 54,805 55,901 56,287 57,580 64,545 
8 49 อุทัยธาน ี 45,786 53,305 57,125 60,172 61,356 
9 50 พิจิตร 42,584 43,007 53,448 53,976 57,167 
10 51 เชียงราย 39,517 43,710 50,355 48,744 55,600 
11 52 เพชรบูรณ� 39,142 42,143 50,576 50,697 53,715 
12 53 อุตรดิตถ� 42,029 42,742 49,793 49,341 52,920 
13 54 พะเยา 37,694 39,834 44,406 43,318 49,950 
14 56 สุโขทัย 35,534 37,622 43,541 42,925 47,233 
15 60 น
าน 32,991 36,252 39,287 38,428 43,406 
16 64 แพร
 32,076 33,921 35,993 35,662 38,375 
17 65 แม
ฮ
องสอน 30,237 32,129 34,310 34,648 38,277 

(ท่ีมา : ข�อมูลการคํานวณ GPP แบบ Top Down ด�วยวิธีปริมาณลกูโซ#  
จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ) 

 

การเงินและการธนาคาร 
 

จํานวนสาขาธนาคารพาณิชย�ของจังหวัดสุโขทัย 25 แห
ง 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$านบาท โดยสัดส
วนสินเชื่อเงินต
อเงินฝาก คิดเป*น
ร$อยละ 59.7 

 

ภาวะการเงินจังหวัดสุโขทัย 
 

ภาพรวมสภาพคล
องทางการเงินของระบบเศรษฐกิจจังหวัด ประจําเดือนมกราคม 2556 ขยายตัว
เล็กน$อย สัดส
วนสินเชื่อต
อเงินฝากของธนาคารพาณิชย� คิดเป*นร$อยละ 59.7 เพ่ิมข้ึนจากร$อยละ 59.5 ของ
เดือนเดียวกันป3ท่ีแล$ว เนื่องจากธนาคารมีการเร
งระดมเงินออมผ
านการออกตราสารทางการเงินท้ังระยะสั้นและ
ระยะปานกลาง เพ่ือรองรับการขยายสินเชื่อให$เพียงพอต
อความต$องการเพ่ือการลงทุนของภาคเอกชน โดยจะ
เห็นได$จาปริมาณเงินรับฝากและเงินให$สินเชื่อ มีอัตราการขยายตัวท่ีร$อยละ 13.2 และ 13.5 ตามลําดับ 
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แรงงานและการประกอบอาชีพ 
 

ประชากรของจังหวัดสุโขทัยท่ีอยู
ในวัยแรงงาน โดยมีอายุต้ังแต
 ๑๕ ป3ข้ึนไป มีจํานวนท้ังสิ้น 522,912 
คน และมีจํานวนผู$มีงานทํา 381,259 คน มีจํานวนผู$ว
างงาน 5,295 คน  

 

(ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดสโุขทัย ณ 31 ธันวาคม 2555) 
 
 
 
 
 
 

การเกษตรกรรม 
 

พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดสุโขทัย ได$แก
 ข$าวเจ$านาป3 ข$าวเจ$า
นาปรัง ข$าวโพดเลี้ยงสัตว�ฤดูฝน ถ่ัวเหลืองฤดูฝน ถ่ัวเขียวฤดูฝน ถ่ัวเขียวผิว
มันฤดูฝน ถ่ัวเขียวผิวมันฤดูฝน ถ่ัวเขียวผิวดําฤดูฝน ยาสูบพันธุ�เบอร�เล
ย�   
มันสําปะหลัง และอ$อยโรงงาน ข$อมูลพืชเศรษฐกิจสําคัญ มีรายละเอียด 
ดังนี้ (ข$อมูลพืชเศรษฐกิจป3เพาะปลูก 2555/2556) 

 

ชนิดพืชเศรษฐกิจ 
มูลค8าพืชเศรษฐกิจ 
ที่สําคัญ (ล>านบาท) 

พ้ืนที่เพาะปลูก 
(ไร8) 

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
(ไร8) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ราคาเฉลี่ย/ฤด ู
(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$าวโพดเลี้ยงสัตว� ฤดูฝน 427.79 76,489 76,343 57,038 7,500.00 
ถ่ัวเหลือง ฤดูฝน 57.25 9,667 9,604 2,703 21,180.00 
ถ่ัวเขียวผิวมัน ฤดูฝน 56.89 14,878 14,550 2,681 21,220.00 
ถ่ัวเขียวผิวดํา ฤดูฝน 54.59 28,523 23,416 3,067 17,800.00 
ยาสูบพันธุ�เบอร�เล
ย� 8.90 24,738 436 183 48,630.00 
มันสําปะหลัง 215.11 88,474 33,668 105,448 2,040.00 
อ$อยโรงงาน 754.39 262,756 68,002 785,823 960.00 
หมายเหตุ : ข$าวเจ$านาปรัง , ยาสบูพันธุ�เบอร�เลย� , มันสําปะหลัง , อ$อยโรงงาน ยังไม
สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเก่ียว 
 

ท่ีมา: สํานักงานเกษตรจังหวัด 
(ช#วงเวลาการอ�างอิงข�อมูล ตั้งแต#เดือน พฤษภาคม 2555 ถึงเดือน กุมภาพันธ% 2556) 

รายงานข�อมูล ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2556 
 

 
 
 

73%

1%

26%

ผู!มีงานทํา (26%)

ผู!ว$างงาน (1%)

ประชากรวัยแรงงาน อายุต้ังแต$ 15 ปDขึ้นไป
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อุตสาหกรรม 
 

จังหวัดสุโขทัยต้ังอยู
ในเขตการส
งเสริมการลงทุนเขต ๓ มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมด ๕88 
แห
ง โดยอุตสาหกรรมท่ีมีมากเป*นอันดับหนึ่ง ได$แก
 อุตสาหกรรมขนส
ง รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการเกษตร 
และอุตสาหกรรมอโลหะ ตามลําดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ที่ รายการ จํานวนโรงงาน เงินลงทุน (บาท) 
1 อุตสาหกรรมการเกษตร 105 2,142,461,937 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 39 5,860,293,108 
3 อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 2 4,500,000 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 
5 อุตสาหกรรมเคร่ืองแต
งกาย 4 8,796,000 
6 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 1 9,997,248 
7 อุตสาหกรรมไม$และผลิตภัณฑ�จากไม$ 20 67,817,000 
8 อุตสาหกรรมเฟอร�นิเจอร�และเคร่ืองเรือน 54 72,773,504 
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ�จากกระดาษ 19 283,785,054 
10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ� 2 16,984,000 
11 อุตสาหกรรมเคมี 5 26,293,550 
12 อุตสาหกรรมป�โตรเคมีและผลิตภัณฑ� 5 26,170,000 
13 อุตสาหกรรมยาง 1 3,800,000 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 2 15,201,000 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 83 378,385,500 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 2 7,550,000 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�โลหะ 55 60,956,000 
18 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 49 96,125,000 
19 อุตสาหกรรมไฟฟ#า 0 0 
20 อุตสาหกรรมขนส
ง 110 396,232,000 
21 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 30 2,467,515,095 

 รวม 588 11,900,726,996 
 

8,957.42

2,201.13
754.39 427.79 215.11

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

นาปD นาปรัง อ!อยฯ ข!าวโพดฯ มันสําปะหลัง

มูลคา(ลานบาท)
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(ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย) 
จากข�อมูล : แสดงสถิติจํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

ตั้งแต# ป+ พ.ศ.2550 ถึง ป+ พ.ศ.2554 
 

การคมนาคม 
 

ทางรถยนตE จังหวัดสุโขทัยมีทางหลวงแผ
นดิน หมายเลข ๑๒ และ ๑๐๑ ทางหลวงจังหวัด และถนน
ต
างๆ รวมระยะทางท้ังหมด ๒,๓๐๓.๒๙๘ กิโลเมตร สามารถติดต
อกับจังหวัดใกล$เคียงได$อย
างสะดวก ได$แก
 
พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ� กําแพงเพชร ลําปาง แพร
 

ทางรถไฟ จังหวัดสุโขทัยมีสถานีรถไฟ ๒ แห
ง คือ สถานีรถไฟสวรรคโลก และสถานีรถไฟศรีนคร เป*น
สถานีย
อย แยกมาจากสถานีรถไฟชุมทางบ$านดารา (จังหวัดอุตรดิตถ�) เดินทางติดต
อระหว
างสุโขทัย-พิษณุโลก 
และมีขบวนรถไฟสป�นเตอร� ระหว
างกรุงเทพ-สวรรคโลก ไป-กลับ วันละ ๒ เท่ียว 

ทางอากาศ จังหวัดสุโขทัยมีสนามบิน ดําเนินการก
อสร$างโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (บางกอก
แอร�เวย�) ท่ีอําเภอสวรรคโลกห
างจากตัวจังหวัด ประมาณ ๒๗ กิโลเมตร เริ่มเป�ดดําเนินการมาต้ังแต
เดือน 
เมษายน ๒๕๓๙ สามารถบริการนักท
องเท่ียวได$เฉลี่ยป3ละ ๑๐๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้  การเดินทางทางอากาศ
สามารถใช$สนามบินท่ีจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงมีระยะห
างจากจังหวัดสุโขทัย ๖๐ กิโลเมตร 

 

สินค>าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑE 
 

การจําหน
ายสินค$าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�ของจังหวัดสุโขทัยประจําป3งบประมาณ ๒๕๕4 รวม 12 
เดือน ต้ังแต
 ตุลาคม ๒๕๕3 ถึง กันยายน ๒๕๕4 จําหน
ายได$รวม 429,868,935 บาท คิดเป*นอัตราร$อยละ 
๑13 ของยอดประมาณการจังหวัด (ยอดประมาณการประจําป3งบประมาณ 2554 = 379,500,000 บาท)  
โดยกระทรวงมหาดไทยได$ดําเนินการพิจารณาผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�ไทย ป3 พ.ศ.
2553 ระดับประเทศ และได$มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2553  สรุปผลการคัด
สรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�ไทยฯ รวมจํานวน 97 ผลิตภัณฑ� ดังนี้  

1) ระดับ 5 ดาว จํานวน 19 ผลติภัณฑ� 
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� 

ขนส$ง 19%

อโลหะ 14%

อุตสากรรม ฯลฯ 49%

การเกษตร 18%

 อุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ไดแก
 อุตสาหกรรมขนส
ง คิดเป*น 19% อันดับรองลงมาได$แก
อุตสาหกรรม
การเกษตร คิดเป*น 18% และอุตสาหกรรมอโลหะ คิดเป*น 14% ส
วนอุตสาหกรรมท่ีเหลือจํานวน 18 รายตาม
ตาราง คิดเป*น 49%  
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 ผลิตภัณฑ�ท่ีได$รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ�ของจังหวัดสุโขทัย ประจําป3 2553
ระดับ 5 ดาว มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภท ช่ือผลิตภัณฑE ช่ือกลุ8มผลิต อําเภอ 
ของใช$ฯ จานสังคโลกลายปลา อุษาสังคโลกสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย 

จานลายปลา 5 ส ี กลุ
มเครื่องปM@นดินเผาและเครื่องสังคโลกสุโขทัย 
พระพิฆเณศร� นายลําพิน ม$วนอํา 

ผ$า เครื่องแต
งกาย สร$อยคอลายไทย ร$านอรอนงค�ช
างทอง อ. ศรีสัชนาลัย 
ผ$ายกดอก ร$านสาธรพิพิธภัณฑ�ผ$าทองคํา 
ชุดเงาะทอง บ$านทองสมสมัย 
ผ$าตีนจก กลุ
มหัตถกรรมพ้ืนบ$านโบราณหาดเสี้ยว 
ผ$ายกมุก กลุ
มทอผ$าและตัดเย็บบ$านหาดเสี้ยว 
ผ$าตีนจก กลุ
มทอผ$าและตัดเย็บผ$าชุมชนเมืองเทศบาล 

ต.หาดเสี้ยว 
ผ$ายกมุก กลุ
มบานเย็นผ$าทอ 
บัวร$อยพลอยสวย ร$านไหมเงิน 
ชุดสร$อยรอยไทย ร$านทองนันทนา 
ผ$าซ่ินเก๊ียะจกไหม 
ย$อมสีธรรมชาติ 

อัญชัญผ$าโบราณ 

สร$อยประทุม บ$านทองสมศักด์ิ (ดิออริจิเนเตอร�โกลล� สุโขทัย) 
อาหาร น้ําปรุงก�วยเต๋ียวไท 

ตราหม$อดิน 
นายกัมปนาท เปรมใจ อ.เมืองสุโขทัย 

ภูวนารถ กระหรี่ 2 
ปM�บ 

นายภูวนาถ มุสิกตานนท� 

กล$วยอบเนย กลุ
มแม
บ$านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา อ.กงไกรลาศ 
ข$าวหอมสุโข บริษัท ข$าวธรรมชาติ จํากัด อ.สวรรคโลก 
เส$นก�วยเต๋ียวไย
อาหารรสผัดไทย 

นายจักราวุธ ภูวประภาชาติ 

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย) 
 

สภาพทางสังคม 
 
การศึกษา 
 

จังหวัดสุโขทัยมีสถานศึกษาท่ีอยู
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 , 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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����สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีจํานวนสถานศึกษา นักเรียน 
ข$าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  

 

จํานวนสถานศึกษา 
 

สถานศึกษา โรงเรียนรัฐบาล(สพฐ)/แห8ง เอกชน (แห8ง) 
- ระดับก
อนประถมศึกษา - 2 
- ระดับประถมศึกษา 105 2 
- ขยายโอกาส(มัธยมศึกษาตอนต$น) 32 - 
- อาชีวศึกษา - 1 

รวม 137 5 
รวมท้ังส้ิน 142 แห8ง 

 

จํานวนนักเรียน 
 

นักเรียน โรงเรียนรัฐบาล(สพฐ)/คน เอกชน (คน) 
- ระดับก
อนประถมศึกษา 4,702 909 
- ระดับประถมศึกษา 14,801 879 
- ขยายโอกาส(มัธยมศึกษาตอนต$น) 2,410 - 
- อาชีวศึกษา - - 

รวม 21,913 1,806 
รวมท้ังส้ิน 23,719 คน 

           

จํานวนข>าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ข>าราชการครู/บุคลากรฯ โรงเรียนรัฐบาล(สพฐ)/คน เอกชน (คน) 
- ผู$อํานวยการโรงเรียน 131 5 
- รองผู$อํานวยการโรงเรียน 20 3 
- ข$าราชการครู 1,272 106 
- พนักงานราชการ 50 - 
- ลูกจ$างประจํา 94 - 

รวม 1,567 114 
รวมท้ังส้ิน 1,681 คน 

            
ข�อมูล ณ วันท่ี 28 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2556 

(ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑) 
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����สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จังหวัดสุโขทัยมีจํานวนครูและ
อาจารย�ท่ีอยู
ในสังกัด 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   

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ก8อนประถมศึกษา (คน) ประถมศึกษา (คน) มัธยมศึกษา (คน) รวม 
4,834 15,829 2,579 23,242 

 
จํานวนนักเรียน 
 

นักเรียน โรงเรียนรัฐบาล(สพฐ)/แห8ง เอกชน (แห8ง) 
- ระดับก
อนประถมศึกษา 5,010 1,246 
- ระดับประถมศึกษา 16,021 1,242 
- มัธยมศึกษา 2,788 138 
- ก
อนประถมศึกษา ถึง ประถมศึกษา - 2 

รวม 178 7 
รวมท้ังส้ิน 185 

ข�อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕5 
(ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒) 

 
����สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (กํากับดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

สุโขทัย และจังหวัดตาก)  
จังหวัดสุโขทัยมีโรงเรียนท่ีเป�ดสอนในระดับมัธยมศึกษา ม.1 – ม.6 จํานวน 27 โรงเรียน มีจํานวนครู

และบุคลากรทางการ จํานวน 1,097 คน แยกเป*นชาย 400 คน หญิง 697 คน และมีนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา (ระดับ ม.1-ม.6) จํานวนท้ังสิ้น 39,029 คน แยกเป*นชาย 17,452 คน หญิง 21,577 คน  

ข�อมูล ณ วันท่ี 28 มีนาคม ๒๕๕6 
(ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38) 

 

ศาสนา 
 

 การนับถือศาสนา 
จังหวัดสุโขทัยมีประชากรส
วนใหญ
นับถือนับถือศาสนาพุทธ คิดเป*นร$อยละ ๙๙.75 นับถือศาสนา

คริสต� ร$อยละ ๐.๑๙  และนับถือศาสนาอิสลาม ร$อยละ 0.05 
(ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย) 

 

ศาสนสถาน 
วัดในจังหวัดสุโขทัย มีจํานวนวัด/สํานักสงฆ� 326 วัด ท่ีพักสงฆ� 106 แห
ง โบสถ�คริสต� 4 แห
ง วัดร$าง

จํานวน 253 แห
ง มีจํานวนพระภิกษุ 2,424 รูป และสามเณร 539 รูป 
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วัดพระอารามหลวงในจังหวัดสุโขทัย มีจํานวน ๓ วัด ดังนี้ 
๑. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค�) อําเภอศรีสัชนาลัย  
2. วัดหนองโว$งพระอารามหลวง อําเภอสวรรคโลก 
3. วัดสว
างอารมณ�วรวิหาร อําเภอสวรรคโลก 

(ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด) 
 

การสาธารณสุข 
 

จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกสารชน จังหวัดสุโขทัยจําแนกเป*นรายอําเภอ ดังนี้ 
 

อําเภอ รพ.ท่ัวไป 
(แห8ง/เตียง) 

รพ.ชุมชน 
(แห8ง/เตียง) 

รพ.ส8งเสริมสุขภาพตําบล 
(แห8ง) 

รพ.เอกชน 
(แห8ง/เตียง) 

เมืองสุโขทัย 1/320 - 14 3/136 
กงไกรลาศ - 1/30 15 - 
คีรีมาศ - 1/30 12 - 
บ$านด
านลานหอย - 1/30   8 - 
ศรีสําโรง 1/307 - 19 - 
สวรรคโลก - 1/120 16 - 
ทุ
งเสลี่ยม - 1/30   9 - 
ศรีสัชนาลัย - 1/60 20 - 
ศรีนคร - 1/30 5 - 

รวม 2/627 7/330 118 3/136 
 

จํานวนบุคลากรสาธารณสุขและจํานวนเตียงผู$ป`วย : ประชากร 
 

บุคลากรสาธารณสุข จํานวน (คน) อัตราส8วน : ประชากร 
แพทย� 114  ๑  : 5,148 
ทันตแพทย� 45  ๑  : 13,372 
เภสัชกร 59  ๑  : 10,199 
พยาบาลวชิาชีพ 1,001  ๑  : 601 
เจ$าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 78  ๑  : 7,715 
เจ$าพนักงานทนัตสาธารณสุข 40  ๑  : 15,043 
เตียงผู$ป`วย 957  ๑  : 628 

 

ข�อมูลจาก  แบบสํารวจจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง ของงานบุคลากร ฝ&ายบริหารท่ัวไป 
และกลุ#มงานพัฒนายุทธศาสตร%สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ณ วันท่ี 19 มกราคม 2554 
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การท8องเที่ยว 
 
ศูนยEบริการนักท8องเท่ียวจังหวัดสุโขทัย 
 

จังหวัดสุโขทัย มีศูนย�บริการนักท
องเท่ียวอยู
ในแหล
งท
องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดสุโขทัย ท้ัง 7 แหล
ง 
ได$แก
 อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร�ศรีสัชนาลัย อุทยานแห
งชาติรามคําแหง อุทยาน
แห
งชาติศรีสัชนาลัย พิพิธภัณฑสถานแห
งชาติรามคําแหง พิพิธภัณฑสถานแห
งชาติสวรรควรนายก และเขต
รักษาพันธุ�สัตว�ป`าถํ้าเจ$าราม นอกจากนี้ สํานักงานการท
องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยได$จัดต้ังศูนย�อํานวยการ
แก$ไขปMญหานักท
องเท่ียวถูกหลอกลวงและช
วยเหลือนักท
องเท่ียว จังหวัดสุโขทัย โดยดําเนินการแล$ว จํานวน 2 
จุด คือ ท่ีสํานักงานการท
องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย และสถานีขนส
งผู$โดยสารจังหวัดสุโขทัย และจะมีการ
เพ่ิมจํานวนศูนย�ให$เพียงพอต
อความต$องการของนักท
องเท่ียวในอนาคต 

 

รายได>จากการท8องเท่ียว 
 

การท
องเท่ียวของจังหวัดสุโขทัยในป3 2555 ยังคงมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย
างต
อเนื่องจากป3ท่ีผ
านมา 
โดยมีอัตราการเติบโตร$อยละ 26.81 หากพิจารณาแยกเป*นคนไทยมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนร$อยละ 29.44 และ
ชาวต
างประเทศเติบโตเพ่ิมข้ึนร$อยละ 21.90 โดยสถานการณ�ท
องเท่ียวของจังหวัดสุโขทัย ในป3 2555 
บรรยากาศตามแหล
งท
องเท่ียวสําคัญๆ ในแต
ละไตรมาส เป*นดังนี้ 
 ไตรมาส 1 บรรยากาศการท
องเท่ียวอยู
ในเกณฑ�คึกคักปานกลาง เนื่องจากอยู
ในช
วงเทศกาลป3ใหม
 
ต
อเนื่องตรุษจีน และอากาศยังเย็นสบายอยู
โดยแหล
งท
องเท่ียวท่ีนิยมไปกันมาก ได$แก
 อุทยานประวัติศาสตร�
สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร�ศรีสัชนาลัย 
 ไตรมาส 2 บรรยากาศการท
องเท่ียวอยู
ในเกณฑ�คึกคักต
อเนื่องจากไตรมาส 1 เนื่องจากมีเทศกาล
วันหยุดยาว คือ วันสงกรานต� และวันหยุดอ่ืนๆ ได$แก
 วันแรงงานแห
งชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา 
และวันพืชมงคล  
 ไตรมาส 3 บรรยากาศการท
องเท่ียวอยู
ในเกณฑ�ค
อนข$างเงียบเหงา เนื่องจากเป*นช
วงฤดูฝน อีกท้ังไม

ค
อยมีกิจกรรมด$านการท
องเท่ียว  
 ไตรมาส 4 บรรยากาศการท
องเท่ียวอยู
ในเกณฑ�คึกคักมากกว
าไตรมาส 3 เนื่องจากเป*นช
วงเข$าสู
ฤดู
หนาว ใกล$สิ้นป3 อีกท้ังมีการจัดกิจกรรมต
างๆ มากข้ึน เช
น งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล
นไฟ เป*นต$น  
 สําหรับนักท
องเท่ียวคนไทยส
วนใหญ
ยังคงเป*นการเดินทางภายในภูมิภาคเดียวกัน ส
วนนักท
องเท่ียว
ชาวต
างประเทศ กลุ
มตลาดหลักเป*นนักท
องเท่ียวท่ีมาจากทวีปยุโรป รองลงมา ได$แก
 อเมริกา เอเชีย แอฟริกา     
โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง  

ท้ังนี้ นักท
องเท่ียวชาวไทย มีค
าใช$จ
ายเฉลี่ย คนละ 1,085.31 บาท/วัน ส
วนนักท
องเท่ียวชาว
ต
างประเทศ มีค
าใช$จ
ายเฉลี่ย คนละ 1,312.08 บาท/วัน ก
อให$เกิดรายได$จากนักท
องเท่ียวเป*นจํานวน 
1,498.74 ล$านบาท  
 

จํานวนโรงแรม / ห>องพัก / อัตราค8าท่ีพัก 
 

ป3 2555 จํานวนโรงแรม รีสอร�ท และเกสเฮาท� ในจังหวัดมีประมาณ 50 แห
ง มีจํานวนห$องพักประมาณ 
1,300 ห$อง อัตราค
าท่ีพักแล$วแต
บรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวก อยู
ในช
วง 350-5,000 บาท 

ข�อมูลการท#องเท่ียว (ท่ีมา : สํานักงานการท#องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย) 
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เทศกาลงานประเพณี 
 

อําเภอเมืองสุโขทัย 
 

งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล8นไฟ 
เป*นงานประเพณีท่ีสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติไทยให$คงอยู
เป*น

สถานท่ีท่ีเป*นต$นตําหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล
นไฟ ผู$มาเท่ียวชมจะได$สัมผัสกับบรรยากาศ
ย$อนยุค ๗๐๐ ป3 ชมวิถีชีวิตของความเป*นคนไทย พิธีเผาเทียน  เล
นไฟ ลอยกระทงพระราชทาน การแสดงแสง
เสียง งานข$าวขวัญวันเล
นไฟ และอ่ืนๆ อีกมากมาย จัดในวันข้ึน ๑๓-๑๕ คํ่าเดือนสิบสองของทุกป3 ณ บริเวณ
อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัยตําบลเมืองเก
า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

งานวันพ8อขุนรามคําแหงมหาราช 
เป*นการจัดงานเพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พ
อขุนรามคําแหงมหาราชท่ีมีต
อประชาชนชาวไทย  

คณะรัฐมนตรีได$มีมติให$วันท่ี ๑๗ มกราคม ของทุกป3เป*นวันรําลึกถึง พ
อขุนรามคําแหงมหาราช จึงกําหนดจัดงาน 
ณ บริเวณอนุสาวรีย�พ
อขุนรามคําแหง อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย 

งานพระแม8ย8าและงานกาชาด 
เป*นการจัดงานเทศกาลประเพณี เพ่ือให$ประชาชนได$ สักการะพระแม
ย
า นมัสการ ๙ พระพุทธสุดแผ
นดิน

และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย� รัชกาลท่ี ๕ เป*นงานรื่นเริงท่ีจัดข้ึนในฤดูหนาวให$ประชาชนได$พักผ
อน        
ชมมหรสพและซ้ือสินค$าจําเป*นในครัวเรือนในราคาถูก  งานสักการะพระแม
ย
าและงานกาชาด จัดประมาณ ๑ 
สัปดาห� ช
วงเดือน  มกราคม -กุมภาพันธ�ของทุกป3 ณ บริเวณหน$าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 

งานแข8งขันเรือพายเทโวโรหณะ 
การแข
งขันเรือพายได$กําหนดจัดในช
วงเทศกาลออกพรรษา หรือเรียกว
าเทศกาลเทโวโรหณะ โดยวัด

ราชธานีจัดเป*นประเพณีมาช$านาน ต
อมา ป3 ๒๕๔๐ วัดราชธานีได$มอบหมายให$เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป*น
ผู$ดําเนินการจัดงานมาจนถึงปMจจุบัน กิจกรรมภายในงานประกอบด$าย การแข
งขันเรือพาย  การประกวดเรือ
สวยงาม เรือความคิดสร$างสรรค� เรือหัวใบ$ท$ายบอด การแข
งขันกีฬาพ้ืนบ$าน การประกวดกองเชียร�ของชุมชน
ต
างๆ และการแสดงของนักเรียนนักศึกษาและชุมชนต
างๆ 

 

อําเภอบ>านด8านลานหอย 
 

งานฉลองสมโภชหลวงพ8อศิลา 
หลวงพ
อศิลาเป*นพระพุทธรูปศิลานาคปรก ปางสมาธิท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก แกะสลักด$วยหินทรายสีเทา มี

อายุกว
า ๘๐๐ ป3 ชาวบ$านพบท่ีถํ้าเจ$าราม อําเภอบ$านด
านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เม่ือป3 พ.ศ. ๒๔๗๒ และได$
อัญเชิญมาประดิษฐานท่ีวัดทุ
งเสลี่ยม อําเภอทุ
งเสลี่ยม ต
อมาเม่ือป3 พ.ศ. ๒๕๒๐ คนร$ายได$ขโมยไป และได$กลับคืน
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในป3 พ.ศ. ๒๕๓๙ และได$นํามาประดิษฐานในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๔๐ หลวงพ
อ
ศิลาเป*นพระพุทธรูปท่ีชาวไทยและชาวอําเภอทุ
งเสลี่ยมเคารพสักการบูชา และหวงแหน จึงได$จัดให$มีงานฉลอง
สมโภชข้ึนในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� เป*นประจําทุกป3 บริเวณวัดทุ
งเสลี่ยม หมู
ท่ี ๓ อําเภอทุ
งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

งานรักปcา รักธรรมชาติ 
"ถํ้าพระราม" ปรากฏอยู
ในหลักศิลาจารึก พ
อขุนรามคําแหงมหาราช ต
อมาชาวบ$านเรียกเพ้ียนเป*น "ถํ้า

เจ>าราม" เป*นถํ้าท่ีอาศัยของค$างคาวกินแมลง ๖ ชนิด ได$แก
 ค$างคาวเล็บกุด ค$างคาวป3กถุง ค$างคาวหน$ายักษ�กระ
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บังหน$า ค$างคาวหน$ายักษ�สามลืบ ค$างคาวปากย
น และค$างคาวป3กพับใหญ
 กําหนดการจัดงานวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
ของทุกป3 ณ ถํ้าเจ$าราม หมู
ท่ี ๙ บ$านภุทอง ตําบลวังน้ําขาว อําเภอบ$านด
าน ลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

 

อําเภอศรีสัชนาลัย 
 

 ประเพณีงานลานวัฒนธรรม กําฟPาบ>านเฮา (เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว) 
 กําฟ#า เป*นประเพณีหนึ่งท่ีชาวไทยพวนบ$านหาดเสี้ยวได$อนุรักษ�สืบทอด มาต้ังแต
บรรพบุรุษ ในป3หนึ่งจะ
กําในเดือน 3 จํานวน 3 ครั้ง คําว
า “กํา” หมายความว
า ชาวบ$านจะหยุดการทํางานทุกอย
าง ช
วงจัดงาน ต้ังแต

ข้ึน 3 , 9 , 14 คํ่า เดือน 3 เป*นต$นไป ณ ลานอเนกประสงค�เข่ือนเรียงหิน หมู
ท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว 
 งานเทศกาลส>มเขียวหวานและอาหารตําบลแม8สิน (องค�การบริหารส
วนตําบลแม
สิน) 
 เป*นการจัดงานของชาวตําบลแม
สิน ซ่ึงเป*นช
วงท่ีมีผลผลิตส$มเขียวหลานออกเป*นจํานวนมาก ซ่ึงการจัด
งานจะมีการประกวดส$มเขียวหวาน ประกวดเทพีส$มเขียวหวาน ประกวดร$องเพลงลูกทุ
ง ประกวดอาหารพ้ืนบ$าน 
และมหรสพอ่ืนๆ ช
วงการจัดงานเดือนมีนาคมของทุกป3 
 ประเพณีแห8ช>างบวชนาคชาวไทยพวนบ>านหาดเส้ียว (เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว) 
 เป*นประเพณีงานบุญอันย่ิงใหญ
 จัดต
อเนื่องกันมานับร$อยป3ของชาวไทยพวนหาดเสี้ยวท่ีจัดงานบวชให$
ลูกหลานด$วยวิธีแห
นาค ด$วยขบวนช$างตามความเชื่อในเรื่องพระเวชสันดรชาดกท่ีก
อนออกผนวชได$ให$ทานช$าง
ปMจจัยนาเคนทร�และหลังจากออกผนวชก็เสด็จกลับเมืองด$วยขบวนช$างศึก ขบวนแห
มีการตกแต
งช$าง แต
งกายนาค
อย
างวิจิตรพิสดาร ผู$ร
วมขบวนแห
จะแต
งกายเครื่องนุ
งห
มผ$าพ้ืนเมือง ไทยพวนท่ีมีสีสันต
างๆ งามตาเป*น
เอกลักษณ�เฉพาะตัว จัดเป*นขบวน มีแตรวง มีป3�แต� (กลองยาว) และตีกลองกุ
ยหลุ
มซุ$ม นําขบวนแห
ไปรอบหมู
บ$าน
แห
ข$ามลําน้ํายม โดยจัดเป*นงานประเพณีในวันท่ี 7 เมษายน ของทุกป3 
 งานประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานตEศรีสัชนาลัย (อําเภอศรีสัชนาลัย) 
 ได$จัดข้ึนตามหลักฐานท่ีปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ท่ีว
า “คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” โดย
กําหนดจัดงานระหว
างวันท่ี 8-12 เมษายน ของทุกป3 ท่ีบริเวณอุทยานประวัติศาสตร�ศรีสัชนาลัย และลาน 
พระบรมราชานุสาวรีย�พระยาลิไท โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญคือ พิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาลิไทและพระบูรพ
มหากษัตริย�ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย พิธีบวงสรวงหลักเมือง มีการถวายสลากภัต การตักบาตรข$าวสารอาหารแห$ง
พระภิกษุท่ีเดินลงมาจากวัดเขาพนมเพลิง การสรงน้ําพระ การรดน้ําดําหัวผู$สูงอายุ ขบวนแห
ช$างพ
อเมือง 
ขบวนแห
ของดีศรีสัชนาลัย การปล
อยนก ปล
อยปลา การแสดงแสง-เสียงตํานานเมืองศรีสัชนาลัย การละเล
น
และการแข
งขันกีฬาไทย ประกวดว
าวพระร
วงพระลือ นิทรรศการพระเครื่อง ประกวดอาหารพ้ืนฐาน เป*นต$น 
 งานประเพณีแห8น้ําข้ึนโฮงสรงน้ําเจ>าหม่ืนด>ง (องค�การบริหารส
วนตําบลบ$านตึก) 
 เป*นประเพณีสําคัญของชาวตําบลบ$านตึก ซ่ึงในอดีตเป*นท่ีต้ังของอําเภอด$ง(ศรีสัชนาลัย) จัดข้ึนเพ่ือ
แสดงถึงวิถีชีวิตความผูกพันคนกับช$าง และเพ่ือสักการะเจ$าหม่ืนด$งทหารเอกพระเจ$าติโลกราช ซ่ึงเป*นผู$ครอง
เมืองเชลียง (เชียงชื่น) โดยกําหนดจัดงานในวันท่ี 19 เมษายนของทุกป3 มีกิจกรรม คือ ในตอนเช$าตรู
 หลัง
สงกรานต� 7 วัน เจ$าของช$างและควาญช$างจะอาบน้ําช$าง เพ่ือทําพิธีบายศรีสู
ขวัญต
อหน$าช$างและกราบตีนช$าง
เพ่ือทดแทนบุญคุณท่ีได$ใช$งานตลอดป3 ในตอนบ
ายเริ่มพิธีแห
น้ําข้ึนโฮง (คําว
า โฮง ภาษาเหนือ แปลว
า ศาล) 
โดยขบวนหมู
บ$านทุกหมู
บ$านพร$อมด$วยขบวนช$างเคลื่อนไปสักการะเจ$าปู̀เขาม$ง และโฮงเจ$าหม่ืนด$ง จากนั้น 
ขบวนช$างทุกเชือกแห
ไปยังอนุสาวรีย�เจ$าหม่ืนด$ง มีการรําถวาย มีการชกมวยไทย ซ่ึงเป*นศิลปะการต
อสู$ท่ีหม่ืน
ด$งโปรดปราน มีการเลี้ยงขันโตกช$าง และรดน้ําดําหัวผู$สูงอายุ 
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 งานของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร (อําเภอศรีสัชนาลัย) 
 นอกจากจะเป*นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ยังเป*นอําเภอท่ีอุดมสมบูรณ�ไปด$วยผลไม$ชั้นดี ได$แก
 
ลางสาด ลองกอง ทุเรียน ส$มเขียวหวาน มะม
วง มะละกอ กล$วยหอม นอกจากนั้น ยังมีหัตถกรรมพ้ืนเมืองท่ีเป*น  
ท่ีนิยมของนักท
องเท่ียวท้ังชาวไทยและต
างประเทศ อันได$แก
 ทองโบราณ เครื่องเงินโบราณ เครื่องปM@นดินเผา 
ผลิตภัณฑ�จากตอไม$ ผ$าทอหาดเสี้ยว ซ่ึงหัตถกรรมพ้ืนเมืองของอําเภอศรีสัชนาลัย ทํารายได$อันดับ 1 ของจังหวัด
สุโขทัย เพ่ือส
งเสริมอาชีพและรายได$ให$แก
คนในท$องถ่ิน อําเภอศรีสัชนาลัยกําหนดจัดงานของดีศรีสัชนาลัย      
ในเดือนกันยายนของทุกป3ซ่ึงเป*นช
วงฤดูท่ีมีผลไม$ออกจําหน
าย โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ การจัดขบวนแห
รถ
บุปผาชาติการประกวดผลไม$ประเภทต
างๆ การประกวดร$องเพลงลูกทุ
ง การประกวดเทพีศรีสัชนาลัย การแข
งขัน
กีฬาพ้ืนฐาน นิทรรศการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�ซ่ึงแสดงหัตถกรรมพ้ืนบ$านของศรีสัชนาลัยทุกประเภท 
 งานประเพณีแห8งองคEกฐินทางน้ําและแข8งเรือ (เฮือซ8วง) ของชาวไทยพวนบ>านหาดเส้ียว (เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว) 

เป*นการทําบุญในเทศกาลทอดกฐิน ซ่ึงถือกันว
า การทอดกฐินได$บุญมาก ผู$มีฐานะดีพอท่ีจะทอดได$ 
ตอบทอดด$วยกันทุกคน โดยผู$มีจิตศรัทธาปรารถนาจะทอดกฐิน ต$องเขียนหนังสือแสดงความจํานงจะทอดกฐิน
ในวัน เดือน ป3 นั้นๆ ไป ติดประกาศไว$ท่ีวัด เรียกว
า จองกฐิน ช
วงการจัดงานต้ังแต
แรม 1 คํ่า เดือน 11 เป*น
ต$นไป จนถึงกลางเดือน 12 จัดงาน ณ ลานเอนกประสงค�เข่ือนเรียงหินหมู
ท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว 

งานย>อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ8งผ>าไทย ใส8เงิน ทองโบราณ (อําเภอศรีสัชนาลัย) 
งานย$อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ
งผ$าไทย ใส
เงิน ทองโบราณ จัดข้ึน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร 

(วัดพระปรางค�) อุทยานประวัติศาสตร�ศรีสัชนาลัยและใกล$เคียงในเดือนธันวาคมของทุกป3 รูปแบบภายในงาน
จะเป*นเมืองย$อนอดีตศรีสัชนาลัย ประกอบไปด$วยชุมชนต
างๆ ของอําเภอท่ีมีหลากหลายชุมชนซ่ึงนักท
องเท่ียว
จะได$ร
วมกิจกรรมวิถีชีวิต วิถีไทย ของศรีสัชนาลัย ในด$านวัฒนธรรม ประเพณีการละเล
นพ้ืนบ$านต
างๆ ของ
หมู
บ$านวิถีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ$านศรีสัชนาลัยในอดีต วิวัฒนาการฟM�นผ$าพ้ืนเมือง
ศรีสัชนาลัย จากอดีตกาลจนถึงปMจจุบัน ร
วมรับประทานอาหารมือพาแลง(โตก) ชิมขนมพ้ืนบ$านอาหารพ้ืนเมือง 
ร
วมเวียนเทียนแบบทักษิณาวรรต ณ วัดพระปรางค� การจัดแสดงและจําหน
ายสินค$า OTOP และสินค$าชุมชน
หลายอย
างอาทิเช
น ผ$าพ้ืนเมืองศรีสัชนาลัย เงิน ทองลายโบราณ 

 (ท่ีมา : ข�อมูลเทศกาลประเพณีอําเภอศรสีัชนาลัย : อําเภอศรสีัชนาลัย)  
   

อําเภอกงไกรลาศ 
 

 งานเทศกาลกินปลา 
 ประกอบด$วยกิจกรรมการประกวดขบวนแห
หุ
นปลา การแข
งกันกินปลา การประกวดธิดาปลา การ
แสดงพ้ืนบ$าน ประกวดร$องเพลงลูกทุ
งและหางเครื่อง ประกวดหนูน$อยคนเก
ง การแข
งขันเรือพาย แข
งขัน
จักรยานเสือภูเขา การออกร$านจําหน
ายอาหาร จํานวนสินค$า OTOP ฯลฯ ระหว
างวันท่ี 29 พฤศจิกายน ถึง 2 
ธันวาคม ของทุกป3 ณ ท่ีว
าการอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

 (ท่ีมา : ข�อมูลเทศกาลประเพณีอําเภอกงไกรลาศ : อําเภอกงไกรลาศ)    
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อําเภอคีรีมาศ 
 

พิธีบวงสรวงพระแม8ย8าและงานของดีคีรีมาศ (เทศบาลตําบลบ>านโตนด) 
ป3 พ.ศ.๒๕๕๓ เทศบาลตําบลบ$านโตนด ได$รับมอบหมายให$ดูแลศาลพระแม
ย
าและได$ดําเนินการก
อสร$าง

ศาลพระแม
ย
าหลังใหม
ข้ึนและได$อัญเชิญองค�พระแม
ย
าจําลองข้ึนประดิษฐานเม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๔ 
และเพ่ือเป*นการเฉลิมฉลองงานบวงสรวงพระแม
ย
า อําเภอคีรีมาศร
วมกับหน
วยงานราชการ องค�กรปกครอง   
ส
วนท$องถ่ินในอําเภอ จัดให$มีงานของดีคีรีมาศซ่ึงถือเป*นงานประจําป3ท่ีสําคัญ เป*นการส
งเสริมให$ส
วนราชการ 
องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ินและประชาชน นําศิลปวัฒนธรรมและสินค$าซ่ึงเป*นของดีแต
ละหมู
บ$าน ตําบลมาจัด
แสดง จําหน
าย สร$างรายได$ให$กับประชาชนและส
งเสริมกิจกรรมการท
องเท่ียวอําเภอคีรีมาศ พิธีบวงสรวง      
พระแม$ย$าและงานของดีคีรีมาศ จะจัดข้ึนในวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ-ของทุกปD ณ ศาลพระแม$ย$าอําเภอคีรีมาศ 
เทศบาลตําบลบ!านโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

ประเพณีการทําขวัญผ้ึง 
ประเพณีทําขวัญผึ้งเป*นประเพณีท่ีสืบเนื่องมาจากการส
งส
วยผึ้งแทนแรงงานราษฎรของชาวตําบลศรีคีรีมาศ 

อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย การส
งส
วยเป*นการปฏิบัติตามพระราชกําหนด มีมาต้ังแต
สมัยอยุธยาเป*นราชธานี 
ซ่ึงต$องส
งส
วยน้ําผึ้งทดแทนการถูกเกณฑ�แรงงานตามพระราชกําหนด ต้ังแต
สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาล
ท่ี ๕ แห
งกรุงรัตนโกสินทร� ด$วยเหตุท่ีต$องการให$มีผึ้งมาทํารังตามต$นไม$มากๆ จะได$มีน้ําผึ้งพอเพียงแก
การส
งส
วย 
ตามจํานวนท่ีเมืองหลวงกําหนด จึงทําให$เกิดประเพณีการทําขวัญผึ้งสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน กิจกรรม
ภายในงานประกอบด$วย การประกอบพิธีทําขวัญผึ้ง และการสาธิตการตีผึ้งกําหนดจัดงานประเพณีทําขวัญผึ้ง
ในวันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ ของทุกป3 

งานเทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง 
เป*นงานพิชิตยอดเขาหลวง ความสูง ๑,๒๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล เดินท
องไพร ๔ ยอดเขาแห
ง

เทือกเขาหลวง ได$แก
ยอดเขาเจดีย� ยอดเขานารายณ� ยอดเขาภูกา และยอดเขาแม
ย
า ทุ
งหญ$าสมุนไพร ชมพระ
อาทิตย�ข้ึนท่ียอดเขานารายณ� ทะเลหมอกท่ีสวยสะดุดตา ในช
วงเดือนธันวาคม ซ่ึงเป*นเดือนท่ีมีความหนาวเย็น 
เหมาะสมกับการท
องเท่ียวในลักษณะการเดินป̀า และการพักแรมเพ่ือชมทัศนียภาพ กําหนดการจัดงานต้ังแต

วันเสาร�ท่ีสองของเดือนธันวาคม ถึงกลางเดือนเมษายน ในอุทยานแห
งชาติรามคําแหง 

 (ท่ีมา : ข�อมูลเทศกาลประเพณีอําเภอคีรีมาศ : อําเภอคีรีมาศ)    
 

สิ่งสําคัญคู8บ>านคู8เมือง 
 
พระแม8ย8า 

องค�เทวรูป สลักด$วยหินชนวน เป*นรูปสตรีวัยสาว มีเครื่องประดับอย
างสตรีโบราณ
ผู$สูงศักด์ิ อิริยาบถทรงยืนตรง แขนท้ังสองข$างแนบพระวรกาย ทรงนุ
งผ$าปล
อยชายไหวเป*น
เชิงชั้นท้ังสองข$างแบบศิลปะการนุ
งผ$าสตรีสมัยสุโขทัย ไม
ทรงเสื้อหรือสไบ ทรงพาหุรัด 
(กําไลต$นแขน) ทองพระกร (กําไล) ท่ีข$อพระหัตถ�และข$อพระบาทเป*นกําไลวงกลม พระ
พักตร�รูปไข
 พระโอษฐ�แย$มย้ิมน$อยๆ มงกุฎเป*นแบบชฎาทรงสูง ฉลองพระบาทปลายงอน 
ยอดศิลาส
วนท่ีเหนือมงกุฎแตกบ่ินหายไปบ$าง เม่ือวัดขนาดของเทวรูปรวมแท
นหินแผ
น
เดียวกันท่ีคงอยู
 สูงท้ังหมด ๕๑ นิ้ว วัดจากพระบาทถึงยอดมงกุฎสูง ๔๙ นิ้ว ศิลาจําหลัก
เป*นศิลาแท
งเดียวกันตลอดไม
มีรอยต
อ ปMจจุบันศาลพระแม
ย
าเป*นปูชนียสถานท่ีสําคัญของ
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สุโขทัย ต้ังอยู
ริมฝM�งซ$ายของแม
น้ํายม บริเวณหน$าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ผู$คนท่ีผ
านไปมาจะแวะเข$าไปเคารพ
สักการะบูชาอยู
ตลอดเวลา ใครมีทุกข�มีร$อนเรื่องอะไรก็จะไปขอความช
วยเหลือจากพระแม
ย
า เล
ากันว
ามักจะ
ได$ดังท่ีขอ เพราะฉะนั้นจึงมีผู$ไปแก$บนท่ีศาลพระแม
ย
าเป*นประจําจังหวัดจะจัดงาน “พระแม
ย
า” เป*นงาน
ประจําป3ของจังหวัดซ่ึงจะจัดข้ึนช
วงเดือนกุมภาพันธ�ของทุกป3 

 
พ8อขุนศรีอินทราทิตยE 
 

พระนามเต็ม กํามรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตยE พระนามเดิม พ8อ
ขุนบางกลางหาว ทรงเป*นปฐมวงศ�ราชวงศ�พระร
วงแห
งอาณาจักรสุโขทัย 
ครองราชสมบัติ ต้ังแต
 พ.ศ. ๑๗๘๒ แต
ไม
ปรากฏหลักฐานการสวรรคตหรือ
สิ้นสุดการครองราชสมบัติป3ใด พ
อขุนศรีอินทราทิตย�เจ$าเมืองสุโขไทได$ต้ัง
ราชวงศ�ของตนข้ึนซ่ึงรู$จักกันต
อมาว
า “ราชวงศ�พระร
วง” ประวัติท่ีมาของพ
อขุน
บางกลางหาวยังไม
มีข$อยุติ หลักฐานบางอย
างท่ีเขียนข้ึนในชั้นหลังนั้น บ$างกล
าว
ว
าพ
อขุนบางกลางหาวมาจากเมืองนครไทยในจังหวัดพิษณุโลก โดยเป*นเชื้อสาย
หนึ่งของปู̀เจ$าลาวจาก ต$นวงศ�ของเจ$าเมืองน$อยใหญ
ในล$านนา ล$านช$าง (ลาว) 
และไทยพวน โดยข$ามแดนมาจากทางฝM�งลาวหรือล$านช$าง บ$างกล
าวว
าเป*นชน
เผ
าไทบ$านโคน จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงมีเชื้อสายสืบมาจากพระเจ$าชัยศิริเชียง
แสนท่ีพาครอบครัวหนีลงมาถึงเขตเมืองเชลียง แล$วลงมาสร$างเมืองไตรตรึงษ�ท่ี
กําแพงเพชร แต
จากการสืบสายญาติวงศ�ท่ีปรากฏเรื่องราวในสมัยต
อมา ท่ีกล
าวว
ากษัตริย�ในราชวงศ�พระร
วง
เป*นญาติกับเจ$าเมืองน
าน เป*นญาติกับเจ$าเมืองนครศรีธรรมราช (ศรีธรรมาโศกราช) และเจ$าเมือง
นครศรีธรรมราชก็สืบสายมาจากเจ$าเมืองดงแม
นางเมืองนครสวรรค�ท่ีอพยพหนีไข$ห
าแล$วล
องเรือไปสร$าง
บ$านเมืองใหม
ท่ีนครศรีธรรมราชนั้นทําให$สันนิษฐานได$ในอีกแนวทางหนึ่งว
าในคราวท่ีเกิดไข$ห
าระบาดการ
อพยพของเชื้อสายของเจ$าเมืองดงแม
นางเมือง แบ
งเป*นสองสาย สายหนึ่งหนีลงใต$อีกสายหนึ่งหนีข้ึนเหนือ สาย
ท่ีข้ึนเหนือน
าจะมาอยู
แถบเมืองกําแพงเพชร และต้ังเมืองข้ึนใหม
ได$เป*นเจ$าปกครองเมืองแถบนี้ และอาจเป*น
เมืองท่ีรวมอยู
ในเขตนครรัฐศรีสัชชนาไลสุโขไทมาต้ังแต
ครั้งนั้น ตํานานเรื่องพระร
วงท่ีมีอภินิหารต
างๆ นานา ท่ี
ทําให$พระร
วงถูกตามล
าโดยทหารเขมรท่ีเรียกเก็บภาษี “ส
วยน้ํา” ในเมืองต
างๆ ให$ภาพของพ
อขุนบางกลาง
หาว รับรองแนวคิดท้ังสองแนวท่ีเข$ากันได$ท่ีทางหนึ่งว
ามาจากทางเหนือ และอีกทางว
ามาจากทางใต$ของเมืองสุ
โขไทกล
าวคือ บางตํานานกล
าวว
าพระร
วงเป*นโอรสของกษัตริย�หริภุญไชย สอดคล$องกับพงศาวดารโยนกว
า
พระเจ$าชัยศิริเชียงแสนมาจากเมืองเหนือ คือ หริภุญไชย แล$วอพยพลงมาทางใต$ บางตํานานว
าพระร
วงหนีการ
ถูกเก็บส
วยน้ํา จากเมืองของตนท่ีอยู
ทางใต$ สอดคลองกับท่ีว
าอยู
นครสวรรค�หรือกําแพงเพชร อันมีเมืองท่ีพระ
เจ$าชัยศิริเชียงแสนมาสร$างไว$ ดังนั้นพระร
วงหรือพ
อขุนศรีอินทราทิตย� ปฐมกษัตริย�แห
งราชวงศ�อาจเป*นเชื้อ
สายของพระเจ$าชัยศิริเชียงแสน ท่ีอพยพครอบครัวจากเหนือลงสู
ใต$ ตามพงศาวดารโยนก ไม
มีหลักฐานบอกเล
า
เรื่องราวในรัชสมัยของพ
อขุนศรีอินทราทิตย� ให$ทราบมากนัก แต
ทราบว
าพระองค�มีพระมเหสีนามว
า “นาง
เสือง” เป*นมารดาของโอรส ๓ พระองค� และธิดา ๒ องค� โอรสองค�โตเสียชีวิตต้ังแต
เยาว�วัยและเม่ือโอรสองค�
เล็กอายุได$ ๑๙ ป3 เกิดเหตุการณ�สําคัญ เรื่องหนึ่ง คือการเข$ามารุกล้ําเขตแดนโดยขุนสามชนเจ$าเมืองฉอดยกทัพ
เข$ามายึดเมืองตาก ซ่ึงเป*นเมืองในอาณัติของนครรัฐสุโขไท ศรีสัชชนาไล พ
อขุนศรีอินทราทิตย�พาโอรสนําทัพ
ช$าง ไพร
พลออกศึกต
อสู$บนหลังช$างกับขุนสามชนและเกือบจะเพลี่ยงพล้ํา โอรสองค�เล็กจึงไสช$างเข$ากันและ
เป*นต
อในการรบทําให$ทัพของขุนสามชนถอยล
าไป เมืองตากกลับมาอยู
ในเขตปกครองของนครรัฐสุโขไทศรีสัช
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ชนาลัยต
อไป และโอรสองค�เล็กได$รับบําเหน็จความชอบ โดยพระบิดาต้ังนามให$เรียกขานว
า “พระรามคําแหง” 
ซ่ึงมีความหมายว
า “เจ$าชายรามผู$กล$าหาญ” เม่ือพ
อขุนศรีอินทราทิตย�สิ้นชีพลง พ
อขุนบางเมืองโอรสองค�รอง
ได$ข้ึนปกครองเป*นเจ$านครรัฐสุโขไทศรีสัชชนาไลสืบต
อมา ซ่ึงนักวิชาการสันนิษฐานว
าน
าจะครองราชย�มาจนถึง
ป3 พ.ศ.๑๘๒๒   

 

พระบรมราชานุสาวรียEพ8อขุนรามคําแหงมหาราช 
 

พ
อขุนรามคําแหงมหาราชเสด็จข้ึนครองราชสมบัติเป*นรัชกาล
ท่ี ๓ แห
งราชวงศ�พระร
วง ในราวป3 พ.ศ.๑๘๒๒ รัชสมัยของพระองค�
บ$านเมืองมีความเจริญรุ
งเรืองย่ิงกว
ารัชกาลใดๆ ในราชวงศ�พระร
วง ราช
อาณาเขต แผ
ขยายไปอย
างกว$างขวาง ประชาชนได$รับความร
มเย็นเป*น
สุขท่ัวหน$า ท่ีเรียกกันว
า ไพร8ฟPาหน>าใส การพาณิชย�เจริญก$าวหน$า ทรง
ทํานุบํารุงศิลปวิทยาการให$เจริญรุ
งเรืองหลายประการ พระราชกรณีย
กิจและพระเกียรติคุณของพระองค�แผ
ไพศาล ได$ทรงทํานุบํารุง
สร$างสรรค�ความรุ
งเรืองแก
อาณาจักรไทย อาทิ ทางการปกครอง
บ$านเมืองร
มเย็นเป*นสุขประดุจบิดาปกครองบุตร ทรงพระกฤดาภินิหาร
ปราบปรามหัวเมืองน$อยใหญ
ราบคาบ ขยายพระราชอาณาเขตอย
าง
กว$างขวาง ท่ีสําคัญอย
างย่ิงคือทรงอัจฉริยะทางด$านอักษรศาสตร� ทรง

ประดิษฐ�อักษรไทยข้ึน ใช$เป*นอักษรประจําชาติ ซ่ึงได$รับการยกย
องว
าทรงเป*นผู$ให$กําเนิดลายสือไทย ชาว
จังหวัดสุโขทัยต
างยกย
องเทิดทูนพระเกียรติคุณแพร
หลายกว$างขวาง 

 

หลวงพ8อศิลา 
 

หลวงพ
อศิลา เป*นพระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหน$าตักกว$าง ๔๓ เซนติเมตร 
สูง ๘๖ เซนติเมตร หนักประมาณ ๓๐๐ ปอนด� ขนาดงดงามสมส
วน แกะสลักจาก
เนื้อศาลาเขียวผิวนวลขาวด$วยฝ3มือประณีต เป*นศิลปะแบบลพบุรีท่ีได$รับอิทธิพลจาก
ขอม เชื่อว
าสร$างในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ ราว พ.ศ. ๑๖๕๐ คาบเก่ียวกับศิลปะ
แบบบายน (พ.ศ.๑๗๒๔-๑๗๘๐) พระพุทธรูปประทับนั่งบนขนดหางพญานาค ๗ 
เศียร เครื่องทรงแกะสลักเป*นลวดลาย เปลือกหอย ฝ`ามือและฝ`าเท$าและสลักเป*นรูป
นูนสูง พระพักตร�มีจุดเด
นตรงท่ีมีริมฝ3ปากหนา ดวงเนตรเรียวงามประดุจรวงข$าว 
พระขนงหนาแกะสลักเป*นวงโค$งต
อเนื่องสวยงาม ส
วน พระเศียรประดับด$วยดอกจัน 
ต่ิงหูท้ังสองข$างประดับด$วยทรงกรวยกลม ห$อยยาวถึงพระอังสา นาคปรกแต
ละเศียร
แสดงสีหน$าขมึงทึง ปากกับตาทา สีแดงชาดพระพุทธรูปหลวงพ
อศิลานี้ แต
เดิมประดิษฐานอยู
ท่ีถํ้าเจ$าราม หรือ
ถํ้าพระราม ซ่ึงเป*นถํ้าอยู
ในเขตอําเภอบ$านด
านลานหอย ปMจจุบันหลวงพ
อศิลาประดิษฐานอยู
 ณ วัดทุ
งเสลี่ยม 
อําเภอทุ
งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
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พระพุทธอุทยานสุโขทัย 
 

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเป*นท่ียอมรับ และได$รับการยกย
องว
าเป*นพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะงดงามท่ีสุด 
เม่ือเทียบกับพระพุทธรูปในสมัยอ่ืนๆ ในอดีตองค�พระมหากษัตริย�
แห
งกรุงสุโขทัย และประชาชนชาวสุโขทัย มีความศรัทธาเลื่อมใส
ในบวรพุทธศาสนาเป*นอย
างย่ิง จึงได$มีการก
อสร$าง พระพุทธรูปท้ัง
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
เป*นจํานวนมากนับพันองค� 
หลังจากอาณาจักรสุโขทัยร
วงโรย พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานอยู
ใน
เมืองสุโขทัย จึงถูกปล
อยท้ิงร$างเป*นจํานวนมาก และได$รับการ
อัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดต
างๆ มากกว
า ๒๐๐ องค� โดยเฉพาะ

อย
างย่ิงในกรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปจําลองจํานวน ๙ องค� ท่ีจังหวัดสุโขทัยสร$างข้ึน ประกอบด$วย  
-พระพุทธรูปปางลีลา ขนาดความสูง ๒.๐๓ เมตร ทําพิธี เททองหล
อองค�พระเม่ือวันท่ี ๑๔ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๘.๑๙ น. องค�เดิมประดิษฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
กรุงเทพมหานคร 

-พระร8วงโรจนฤทธ ิ์ ขนาดความสูง ๗.๗๒ เมตร ทําพิธีเททองหล
อองค�พระ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๗.๓๙ น. องค�เดิมประดิษฐาน ณ วัดพระปฐมเจดีย�ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม 

-พระศาสดา ขนาดหน$าตักกว$าง ๓ ศอก ทําพิธีเททองหล
อองค�พระ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องค�เดิมประดิษฐาน ณ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร 

-พระพุทธชินสีหE หรือ พระนาคปรก ขนาดหน$าตักกว$าง ๓ ศอก ทําพิธีเททองหล
อองค� พระเม่ือวันท่ี 
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องค�เดิมประดิษฐาน ณ วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม 
กรุงเทพมหานคร 

-พระพุทธสิหิงค � ขนาดหน$าตักกว$าง ๓ ศอก ทําพิธีเททองหล
อองค�พระ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องค�เดิมประดิษฐาน ณ พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย� พิพิธภัณฑ�สถานแห
งชาติพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

-หลวงพ8อร8วง ขนาดหน$าตักกว$าง ๓ ศอก องค�เดิมทําพิธีเททองหล
อองค�พระ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องค�เดิมประดิษฐาน ณ วัดมหรรณ พาราม กรุงเทพมหานคร 

-พระสุโขทัยไตรมิตร ขนาดหน$าตักกว$าง ๖ ศอก ๕ นิ้ว สูง ๗ ศอก ๙ นิ้ว ทําพิธีเททองหล
อ องค�พระ
เม่ือวันท่ี  ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องค�เดิมประดิษฐาน ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม 
กรุงเทพมหานคร 

-พระศรีศากยมุนี ขนาดหน$าตักกว$าง ๓ ศอก ทําพิธีเททองหล
อองค�พระ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. องค�เดิมประดิษฐาน ณ วัดสุทัศน�เทพวราราม กรุงเทพมหานคร 

-พระพุทธไสยาสนE ขนาดความยาว ๖ ศอก ทําพิธีเททองหล
อองค�พระ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๑๙.๓๙ น. องค�เดิมประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 

พระพุทธอุทยานสุโขทัย ได$เริ่มก
อสร$าง เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ณ บริเวณหน$าศาลากลางจังหวัดสุโขทัยลักษณะสถาปMตยกรรม
แบบวิหารพระปรางค�ห$ายอด ภายในวิหารปูด$วยหินอ
อน พ้ืนภายนอกปูด$วย
หินแกรนิตค
าใช$จ
ายในการก
อสร$างได$จากประชาชนผู$มีจิตศรัทธาบริจาคและ
รายได$จากการจําหน
าย ๙ พระพุทธสุดแผ
นดิน และ ๙ พระเครื่องเฟ?�องสุดกรุ 
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หลักศิลาจารึก 
 

ศิลาจารึกหลักนี้ เรียกว
า “จารึกพ
อขุนรามคําแหง” หรือ “จารึกหลักท่ี ๑” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล$าเจ$าอยู
หัวรัชกาลท่ี ๓ แห
งกรุงรัตนโกสินทร� เม่ือครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล$าเจ$าอยู
หัวรัชกาลท่ี 
๔ ยังดํารงพระอิสริยยศเป*นสมเด็จพระเจ$าน$องยาเธอเจ$าฟ#ามงกุฎฯ ขณะทรงผนวช ได$เสด็จจาริกธุดงค�ไปทางหัว
เมืองแถบเหนือของประเทศไทย เม่ือป3พุทธศักราช ๒๓๗๖ เสด็จถึงเมืองสุโขทัย ทรงพบศิลาจารึกพ
อขุน
รามคําแหงท่ีเนินปราสาทเมืองเก
าสุโขทัย ทอดพระเนตรเห็นเป*น “โบราณวัตถุท่ีสําคัญ” จึงโปรดให$นําลงมาท่ี
กรุงเทพฯ เม่ือป3พุทธศักราช ๒๓๗๖ พร$อมกับศิลาจารึกวัดป̀ามะม
วง ภาษาเขมร (สท.๓) หลักท่ี ๔ และ         
พระแท
นมนังศิลาบาตร โดยนํามาเก็บรักษาไว$ท่ีวัดราชาธิวาส เป*นแห
งแรก ปMจจุบันอยู
ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห
งชาติ
พระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

สถานที่ท8องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 

อุทยานประวัติศาสตรEสุโขทัย (เมืองเก8าสุโขทัย) 
 

ต้ังอยู
ตําบลเมืองเก
า อําเภอเมืองสุโขทัย อยู
ห
างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางจังหวัดตากบนทางหลวง
หมายเลข ๑๒ (ถนนจรดวิถีถ
อง) ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เป*นแหล
ง ท
องเท่ียวท่ีสําคัญทางด$านการศึกษา
ประวัติศาสตร�โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย และได$รับการข้ึนทะเบียนเป*นมรดกโลกจากองค�การ
ยูเนสโก (UNESCO) เม่ือป3 พ.ศ.๒๕๓๔ มีสถานท่ีท
องเท่ียวท่ีสําคัญหลายแห
ง ดังนี้ 

พระบรมราชานุสาวรียEพ8อขุนรามคําแหงมหาราช 
ต้ังอยู
ริมถนนจรดวิถีถ
องทางทิศเหนือของวัดมหาธาตุลักษณะพระบรมรูปพ
อขุนรามคําแหงมหาราช

ประทับนั่งห$อยพระบาทประทับนั่งบนแท
นมนังคศิลาอาสน� พระหัตถ�ขวาถือคัมภีร� พระหัตถ�ซ$ายอยู
ในท
าทรง
สั่งสอนประชาชน พระแท
นด$านซ$ายมีพานวางพระขรรค�ไว$ข$างๆ ขนาดของพระบรมรูป ๒ เท
าของพระองค�จริง 
ลักษณะพระพักตร�เหมือนอย
างพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนต$น ถ
ายทอดความรู$สึกว
าพ
อขุนรามคําแหง
มหาราชมีน้ําพระทัยเมตตากรุณา ยุติธรรมและเฉียบขาด ท่ีด$านข$างมีภาพแผ
นจําหลักเหตุการณ�เก่ียวกับพระ
ราชกรณีกิจของพระองค�ตามท่ีอ$างถึงในศิลาจารึกท่ีค$นพบในเมืองสุโขทัย 

พิพิธภัณฑEสถานแห8งชาติรามคําแหง 
ต้ังอยู
บริเวณหน$าอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัยเป*นแหล
งรวบรวมและจัดแสดง ศิลปวัตถุท่ีได$จากการ

ขุดค$นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทัยและท่ีประชาชนมอบให$ เช
น พระพุทธรูป เครื่องใช$ ถ$วยชามสังคโลก 
ศิลาจารึก ท
อน้ํา ระบบชลประทานสมัยสุโขทัย 

วัดมหาธาตุ  
 ต้ังอยู
ในใจกลางเมือง ตามแบบแผนความเชื่อใน
เรื่องจักรวาลแบบอินเดียโบราณ เป*นวัดท่ีมีความสําคัญ
ประกอบด$วยเจดีย�ประธาน วิหาร มณฑป โบสถ� และ
เจดีย�รายจํานวนมาก ถึง ๒๐๐ องค� 
 เจดีย�ประธานของวัดซ่ึงต้ังเด
นสง
างามมีลักษณะ
เป*นเจดีย�ทรงดอกบัวตูมถือว
าเป*นสถาปMตยกรรมท่ีแสดง
ถึงเอกลักษณ�ของศิลปะสุโขทัยโดยแท$ แต
คงมิได$เป*นรูปแบบแรกเริ่มเม่ือมีการสร$างวัดมหาธาตุข้ึน 
ของเดิมน
าจะมีลักษณะเช
นเดียวกับเจดีย�ทิศท่ีต้ังอยู
ตรงกลางของด$านท้ังสี่บนฐานเดียวกัน  
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 รายรอบเจดีย�ประธานเป*นเจดีย�ทิศ จํานวน ๘ องค� องค�ท่ีอยู
ตรงมุมท้ังสี่เป*นเจดีย�ท่ีมีอิทธิพลของ
ศิลปะหริภุญไชยล$านนา  ส
วนเจดีย�ท่ีอยู
ก่ึงกลางของด$านท้ังสี่เป*นเจดีย�ทรงปราสาทแบบสุโขทัยซ่ึงมีลวดลาย 
ปูนปM@นแบบอิทธิพลศิลปะลังกา รอบ ๆ เจดีย�ประธานมีปูนปM@นรูปพระสาวกในท
าอัญชุลีเดินประทักษิณโดยรอบ
พระมหาธาตุ 
 ในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ได$บรรยายว
า...กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฎฐารศ มี
พระพุทธอันใหญ
 มีพระพุทธอันราม... พระพุทธรูปทองเข$าใจโดยท่ัวไปว
าหมายถึงหลวงพ
อโตของชาวเมืองเก
า 
เม่ือต$นรัตนโกสินทร� ท่ีประดิษฐานอยู
ท่ีวิหารหลวงในวัดมหาธาตุ  ต
อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ#าจุฬา
โลกโปรดเกล$าฯ ให$อัญเชิญโดยล
องแพไปไว$ท่ี วิหารหลวงวัดสุทัศน�เทพวราราม กรุงเทพมหานคร ต
อมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล$านภาลัยได$พระราชทานนามว
า พระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปนี้น
าจะเป*น
พระพุทธรูปสําริดท่ีพระมหาธรรมราชาลิไททรงโปรดให$หล
อข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๑๙๐๕ เป*นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
อันเป*นแบบท่ีนิยมมากในสมัยสุโขทัย ท่ีวิหารหลวงในวัดมหาธาตุสุโขทัยจึงยังปรากฏแท
นฐานขนาดใหญ
ของ
พระพุทธรูปองค�นี้เหลือให$เห็น 
 ส
วนพระอัฎฐารศ ท่ีกล
าวถึงในจารึกหมายถึงพระพุทธรูปยืน ท่ีมีขนาดใหญ
สูงราว ๑๘ ศอก 
ประดิษฐานภายในมณฑปท่ีขนาบอยู
สองข$างของเจดีย�ประธาน 
 ถัดจากวิหารหลวงไปทางตะวันออกเป*นวิหารสูง ท่ีเรียกชื่อเช
นนี้ เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานก
ออิฐเป*น
ลักษณะฐานบัว มีความสูงประมาณ ๑.๕ เมตร เป*นรูปแบบสถาปMตยกรรมสมัยอยุธยา ซ่ึงสร$างข้ึนในภายหลัง 
ทําให$พ้ืนท่ีว
างระหว
างหน$าวิหารสูงกับกําแพงแก$วด$านหน$าเหลือเพียงพ้ืนท่ีแคบ ๆ ไม
ได$สัดส
วนกับความสูงของ
ตัวอาคาร 
 นอกจากนี้ภายในวัดมหาธาตุยังมีกลุ
มเจดีย� จัดแยกออกเป*นกลุ
มหนึ่งอยู
ทางทิศใต$ของเจดีย�ประธาน มี
ศูนย�กลางอยู
ท่ีเจดีย� ๕ ยอด ซ่ึงมีขนาดใหญ
เป*นท่ี ๒ รองจากเจดีย�ประธาน ได$พบหลักฐานท่ีเป*นจารึกลานทอง
มีข$อความระบุเป*นท่ีน
าเชื่อว
าเจดีย� ๕ ยอดองค�นี้เป*นเจดีย�บรรจุอัฐิของพระมหาธรรมราชาลิไท 

เนินปราสาท 
 ทางทิศตะวันออกติดกันกับวัดมหาธาตุ มีโบราณสถานแห
งหนึ่งซ่ึง
เรียกในปMจจุบันว
าเนินปราสาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล$าเจ$าอยู
หัวทรง
สันนิษฐานว
าบริเวณนี้เคยเป*นฐานปราสาทราชวังของกษัตริย�เมืองสุโขทัย 
 กรมศิลปากรได$ขุดแต
งโบราณสถาน เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๖ พบฐานอาคาร
แบบฐานบัวคว่ําบัวหงาย ลักษณะเป*นฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ$าขนาดใหญ
 ขนาด 
๒๗.๕๐ x ๕๑.๕๐ เมตรมีบันไดท่ีด$านหน$าและด$านหลังอย
างละหนึ่งแห
ง 
 อย
างไรก็ตาม ในการขุดค$นทางโบราณคดีไม
พบหลักฐานท่ีพอจะชี้ได$ว
าสถานท่ีนี้เป*นปราสาทราชวัง 
อีกท้ังแผนท่ีเก
าทําในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ก็บ
งบอกว
า เป*นบริเวณเดียวกันกับวัดมหาธาตุ คือเป*นสิ่งก
อสร$างเนื่อง
ในทางศาสนาในวัด มากกว
าจะเป*นวัง แต
เดิมวังกษัตริย�สุโขทัยควรเป*นตําหนักไม$ ตําแหน
งท่ีต้ังควรอยู
เหนือ
ศาลตาผาแดงติดกับวัดสรศักด์ิทางทิศตะวันตก  ซ่ึงศิลาจารึกวัดสรศักด์ิ กล
าวว
าเป*นตําหนัก ของเจ$านาย
สุโขทัย เม่ือตอนกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ ซ่ึงตําแหน
งท่ีต้ังเช
นนี้จะตรงกันกับตําแหน
งของพระราชวังกษัตริย�
เขมรโบราณท่ีเมืองพระนครหลวง หรือนครธม 

วัดศรีสวาย 
 ต้ังอยู
ทางใต$ของวัดมหาธาตุห
างออกไปประมาณ ๓๕๐ เมตร 
โบราณสถานสําคัญ ต้ังอยู
ในกําแพงแก$วนั้นประกอบไปด$วยปรางค� ๓ องค� 
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ท่ีมีรูปแบบศิลปะลพบุรี แต
ลักษณะของปรางค�ค
อนข$างเพรียวต้ังอยู
บนฐานเต้ีย ๆ มีลวดลายปูนปM@นบางส
วน
เหมือนลายบนเครื่องถ$วยจีนสมัยราชวงศ�หยวน ได$พบทับหลังสลักเป*นรูปนารายณ�บรรทมสินธุ� ชิ้นส
วนของ
เทวรูป และศิวลึงค� อันเป*นเครื่องแสดงให$เห็นว
าวัดศรีสวาย เคยเป*นเทวสถานในศาสนาฮินดูมาก
อนแล$วแปลง
เป*นพุทธสถานโดย ต
อเติมวิหารข้ึนท่ีด$านหน$า เป*นวัดในพุทธศาสนาในภายหลัง 

วัดตระพังเงิน 
 ต้ังอยู
ทางตะวันตกของวัดมหาธาตุ มีระยะห
างประมาณ ๓๐๐ เมตร 
โบราณสถานแห
งนี้ไม
มีกําแพงแก$ว ประกอบด$วยเจดีย�ประธาน วิหาร และ
โบสถ�กลางน้ํา 
 โบราณสถานของวัดนี้มีเจดีย�ทรงดอกบัวตูมเป*นประธาน โดยมีวิหาร
ประกอบอยู
ด$านหน$า ลักษณะท่ีเด
นของเจดีย�ทรงดอกบัวตูมของวัดนี้ คือมี
จระนําท่ีเรือนธาตุท้ังสี่ด$านสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและลีลา ซ่ึง
แตกต
างไปจากเจดีย�ทรงดอกบัวตูมในท่ีอ่ืน ๆ 
 ด$านตะวันออกของเจดีย� เป*นเกาะมีโบสถ�ต้ังอยู
กลางน้ําตามคตินทีสีมาเช
นเดียวกับวัดสระศรี โบสถ�นี้
ต้ังอยู
ในสระน้ําท่ีมีชื่อว
า ตระพังเงิน  

วัดสระศรี 
 เป* นวั ด ท่ี ต้ั งอยู
 ทางทิศตะวั นตกเ ฉียงเหนื อของวั ดมหาธา ตุ 
โบราณสถานนี้มีความงดงามมากอีกแห
งหนึ่ง เนื่องจากต้ังอยู
กลางสระน้ําท่ีมี
ขนาดใหญ
ท่ีสุด ชื่อว
า ตระพังตระกวน สิ่งสําคัญของวัดประกอบด$วย เจดีย�ทรง
ระฆัง วิหารและโบสถ�กลางน้ํา ก
อน พ.ศ. ๒๕๒๑ มีถนนจรดวิถีถ
องตัดผ
าน
กลางวัด ซ่ึงทําลายคุณค
าและเป*นอันตรายต
อโบราณสถาน กรมศิลปากรจึงได$
ปรับปรุงทัศนียภาพเพ่ือรักษาโบราณสถาน โดยขุดรื้อถนนออกไป แล$วสร$าง
ถนนเลียบสระน้ําข้ึนแทน 
 เจดีย�ทรงระฆังกลมของวัดเป*นหลักฐานทางประวัติศาสตร�ท่ีแสดงถึงการรับพุทธศาสนาจากลังกาของ
สุโขทัย บางครั้งจึงเรียกเจดีย�แบบนี้ว
า เจดีย�ทรงลังกา ส
วนโบสถ�ท่ีอยู
กลางน้ําก็เป*นความเชื่อถือแบบพุทธ
ศาสนา ท่ีใช$น้ําในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตท่ีกันไว$เป*นเขตสําหรับให$พระสงฆ�ทําสังฆกรรม 
เรียกว
า นทีสีมา  

วัดชนะสงคราม 
 ต้ังอยู
ทางเหนือของวัดมหาธาตุ และอยู
ใกล$กับ โบราณสถานท่ี
เรียกว
า หลักเมืองด$วย เดิมเรียกกันว
า วัดราชบูรณะ ลักษณะเด
นก็คือ มี
เจดีย�ทรงระฆังกลมขนาดใหญ
เป*นเจดีย�ประธาน ด$านตะวันออกมีวิหาร 
โบสถ� และเจดีย�รายต
าง ๆ แผนผังของวัดนี้มีท่ีพิเศษออกไปคือ มีเจดีย�ทรง
วิมานขนาดเล็ก ๒ องค� ขนาบอยู
ด$านหน$าเจดีย�ประธาน(ด$านตะวันออก) 
คล$ายท่ีวัดเจดีย�เจ็ดแถวเมืองศรีสัชนาลัย น
าจะเป*นเจดีย�ท่ีสร$างเพ่ิมเติมข้ึน

ในระยะเวลาต
อมา เม่ือสุโขทัยรวมอยู
ในราชอาณาจักรอยุธยาแล$ว  
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ศาลตาผาแดง 
 ต้ังอยู
ติดกับตระพังตระกวนทางด$านทิศเหนือ และใกล$กับ
ประตูเมืองด$านเหนือ ปรากฏในแผนท่ีสมัย รัชกาลท่ี ๕ เรียกว
า ศาล
เทพารักษ�ใหญ
และศาลตาผ$าแดง 
 ลักษณะเป*นโบราณสถานหลังเด่ียวแบบปราสาทเขมร ก
อด$วย
ศิลาแลงท้ังหมด ส
วนบนฐานบัวลูกฟMก มีห$องยาวหรือส
วนท่ีย่ืนออกไป
จากตัวปราสาท อยู
ทางด$านตะวันออก และตะวันตก โดยห$องด$าน
ตะวันออกมีความยาวกว
าด$านตรงข$าม 
 เม่ือกรมศิลปากรดําเนินการขุดแต
งและบูรณะศาลตาผาแดง ได$พบชิ้นส
วนเทวรูปและเทวสตรี ประดับ
ด$วยเครื่องตกแต
งอย
างงดงาม เม่ือได$ศึกษาเปรียบเทียบแล$วอาจเทียบได$กับศิลปะเขมรแบบบายน รุ
นแรก ๆ 
ปMจจุบันจัดแสดงอยู
ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห
งชาติรามคําแหง 
 โบราณสถานแห
งนี้เป*นหลักฐานยืนยันถึง การมีชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมเขมรนับถือศาสนาฮินดูปะปนใน
แถบนี้แล$ว เม่ือประมาณต$นพุทธศตวรรษท่ี ๑๘  

����โบราณสถานนอกเขตกําแพงเมือง 
 ในพ้ืนท่ีท้ังสี่ด$านของเมืองสุโขทัยมีโบราณสถานต้ังอยู
เป*นจํานวนมากปรากฏท่ัวไปตามพ้ืนท่ีราบและ
บนภูเขา เป*นจํานวนถึง ๑๑๖ แห
ง นอกจากนั้นเป*นสิ่งก
อสร$างเพ่ือระบบชลประทาน แหล
งวัตถุดิบ และแหล
ง
อุตสาหกรรม 

����โบราณสถานสําคัญนอกเขตกําแพงเมืองด>านทิศเหนือ 
วัดพระพายหลวง 

 ต้ังอยู
ใกล$ประตูเมืองด$านเหนือและอยู
ขนาบกับกําแพงเมือง
ชั้นนอก จัดเป*นโบราณสถานท่ีเก
าแก
 และมีความสําคัญต
อประวัติศาสตร�
สุโขทัยอีกแห
งหนึ่ง เพราะมีสิ่งก
อสร$างในรูปแบบสถาปMตยกรรมและ
ศิลปกรรมต้ังแต
ยุคเริ่มแรกของเมืองสุโขทัย และก
อสร$างเพ่ิมเติมสืบต
อกัน
มาจนถึงสมัยสุโขทัยตอนปลาย 
 กลุ
มโบราณสถานต้ังอยู
ตรงกลางในพ้ืนท่ีท่ีมีคูน้ําล$อมรอบ คูน้ําแต
ละด$านมีความยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร 
โบราณสถานท่ีเก
าแก
ท่ีสุดในวัดเป*นปราสาท ๓ องค� ปMจจุบันพังทลายลงเหลือเพียงฐาน ๒ องค� และท่ีสมบูรณ�เพียง
องค�ด$านทิศเหนือนั้น มีลักษณะของปราสาท และลวดลายปูนปM@นประดับเล
าเรื่องตามพุทธประวัติเหมือนกับปราสาท
ท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี และท่ีปราสาทปาลิไลย�ในเมืองพระนครหลวงของเขมรเป*นเครื่องยืนยันว
า ในราว
กลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ชุมชนสุโขทัยมีวัฒนธรรมร
วมกับเขมรในสมัยพระเจ$าชัยวรมันท่ี ๗ และมีความเก่ียวข$อง
กับเมืองละโว$ (ลพบุรี) เมืองใหญ
ท่ีเป*นตัวแทนของวัฒนธรรมเขมร ในท่ีราบลุ
มแม
น้ําภาคกลาง  
 ถัดจากปราสาทไปทางตะวันออกนอกจากจะมีวิหารแล$ว ยังมีเจดีย�ทรงเหลี่ยมแบบป�รามิด ประดับทุก
ด$านด$วยซุ$มพระพุทธรูปลดหลั่นเป*นชั้น ๆ ข้ึนไป เหมือนกับเจดีย�กู
กุดจังหวัดลําพูน ท่ีเจดีย�นี้มีหลักฐานการ
ก
อสร$างทับซ$อนกันหลายสมัย เช
น มีพระพุทธรูปในซุ$มเป*นแบบหมวดวัดตระกวนอยู
ภายใน  โดยถูกป�ดและ
ซ$อนทับอยู
ด$วยพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ
อันเป*นท่ีรู$จักกันท่ัวไป เป*นต$น 
 ทางด$านตะวันออกสุดของกลุ
มโบราณสถาน  เป*นมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบท เดิน ยืน 
และนอน ซ่ึงเข$าใจว
าน
าจะสร$างในสมัยหลังท่ีสุดในบรรดาโบราณสถานท่ีกล
าวมาแล$ว คือในสมัยสุโขทัยตอนปลาย 
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วัดศรีชุม 
 อยู
นอกกําแพงเมืองตรงมุมตะวันตกเฉียงเหนือพอดี สิ่งสําคัญท่ี
ปรากฏอยู
โดดเด
น ได$แก
 อาคารท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ
เต็ม
พ้ืนท่ีภายในอาคาร มีขนาดหน$าตักกว$างประมาณ ๑๑.๓๐ เมตร เชื่อกันว
าชื่อ
พระพุทธรูปเรียกตามท่ีปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ว
า พระอจนะ มี
ความหมายว
า ผู$ไม
หวั่นไหว สร$างเป*นพระพุทธรูปปางมารวิชัย องค�ท่ีเห็นใน
ปMจจุบันนี้ได$บูรณะปฏิสังขรณ�ใหม
ราว พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๔๙๙  
 คําว
า ศรี มาจากคําเรียกพ้ืนเมืองเดิมของไทยว
า สะหลี ซ่ึงหมายถึงต$นโพธิ์ ดังนั้นชื่อศรีชุม จึงหมายถึง
ดงของต$นโพธิ์ แต
ในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาท่ีเขียนในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไม
เข$าใจ
ความหมายนี้แล$ว จึงเรียกสถานท่ีนี้ว
า ฤๅษีชุม ว
าเป*นสถานท่ีท่ีพระนเรศวรมาประชุมทัพกันอยู
ท่ีนั้นก
อนท่ีจะ
ยกทัพไปปราบเมืองสวรรคโลก อันเป*นต$นตอของตํานานเรื่องพระ (อจนะ) พูดได$ท่ีเล
าขานกันต
อมา  
 วัดศรีชุมยังมีความสําคัญต
อประวัติศาสตร�สุโขทัยอีก ในช
องผนังของมณฑปได$ค$นพบศิลาจารึกหลักท่ี 
๒ เรียกว
า จารึกวัดศรีชุม ท่ีเล
าเรื่องราวของการก
อต้ังราชวงศ�สุโขทัยของคนไทยกลุ
มหนึ่ง และท่ีเพดานของ
ช
องผนังดังกล
าวมีภาพจิตรกรรมลายเส$นเป*นภาพเล
าเรื่องพระพุทธเจ$าในชาติต
าง ๆ ท่ีเรียกว
า ชาดก บางภาพ
มีลักษณะทางศิลปกรรมคล$ายกับศิลปะลังกา โดยมีอักษรสมัยสุโขทัยกํากับบอกเรื่องชาดกไว$ท่ีภาพแต
ละภาพ
ด$วย 

เตาเผาเครื่องสังคโลก 
 สังคโลก เป*นชื่อท่ีมีความหมายถึงเครื่องปM@นดินเผาท่ีผลิตข้ึนในสมัยสุโขทัย ท้ังในเมืองศรีสัชนาลัยและ
เมืองสุโขทัย เป*นการทําเครื่องถ$วยชามท่ีเคลือบสีต
าง ๆ เช
น สีเขียวไข
กา สีน้ําตาล สีใสเคลือบทับลายเขียนรูป

ต
าง ๆ เป*นอาทิ สังคโลกเป*นสินค$าท่ีส
งไปขายยังนอกอาณาเขตสุโขทัยอย
าง
กว$างขวาง ท้ังในดินแดนแถบท่ีเป*นประเทศไทยปMจจุบันเช
นท่ีอยุธยาและแถบ
ภาคใต$แล$วยังได$พบในแถบฟ�ลิปป�นส� อินโดนีเซีย และญ่ีปุ`นด$วย  
 แหล
งเตาเผาเครื่องถ$วยชามสังคโลกท่ีเมืองสุโขทัยพบอยู
ทางด$านเหนือ 
นอกกําแพงเมืองโดยเฉพาะในบริเวณคันดินรอบวัดพระพายหลวง ลักษณะของ
เตามีอยู
 ๒ แบบ แบบแรกเป*นเตากลม มีพ้ืนเจาะรูเพ่ือระบายความร$อนจาก

ช
องใส
ไฟท่ีอยู
ด$านล
างข้ึนมา บางครั้งก็เรียกว
า เตาตระกรับ  แบบท่ี ๒ มีลักษณะเป*นรูปหลังเต
า มีปล
องระบาย
ความร$อนและช
องไฟอยู
คนละแนวกัน เพ่ือระบายความร$อนในแนวนอนเรียก เตาประทุน 
 เตาเผาท่ีสุโขทัยส
วนใหญ
เป*นเตาท่ีก
อข้ึนจากอิฐดิบ ไม
ใช
เตาขุดท่ีขุดเข$าไปในเนินดินธรรมชาติแบบเตา
บางแห
งท่ีศรีสัชนาลัย เพราะในการขุดค$นของกรมศิลปากรพบเตาอิฐดิบนี้ ก
ออยู
บนชั้นดินดานซ่ึงเป*นชั้นดิน
ล
างสุดของสุโขทัย 

����โบราณสถานสําคัญนอกเขตกําแพงเมืองด>านทิศใต> 
ประตูนะโม 

 ประตูเมืองทางด$านใต$ มีลักษณะท่ัวไปเช
นเดียวกับประตูเมืองด$านอ่ืน ๆ คือ ต้ังอยู
เกือบก่ึงกลาง
กําแพงด$านใต$เป*นช
องตัดผ
าน และมีป#อมดินท่ีสร$างย่ืนออกไปจากแนวกําแพงเป*นรูปสี่เหลี่ยม เพ่ือใช$ดูข$าศึก 
หลักฐานกล
าวถึงกําแพงเมืองสุโขทัยปรากฏอยู
ในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ว
า.... เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง... 
และ... รอบเมืองสุโขทัยนี้ตรีบูรได$สามพันสี่ร$อยวา... 
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 ลักษณะกําแพงเมืองสุโขทัยเป*นกําแพงสามชั้น สองชั้นนอกเป*นคันดินสลับกับคูน้ํา กําแพงชั้นในมีแกน
เป*นคันดิน ก
อหุ$มด$วยศิลาแลงและอิฐ ประโยชน�ของกําแพงเมือง คือ ใช$บอกขอบเขตของเมือง ป#องกันข$าศึก 
และคูน้ําใช$เป*นทางระบายน้ําไม
ให$ท
วมเมือง เนื่องจากพ้ืนท่ีลาดเอียงจึงเป*นทําเลท่ีดีและมีการใช$เทคนิค
วิทยาการท่ีเหมาะสม คือ ใช$คันดินบังคับน้ําให$ไหลพ$นตัวเมือง 
 การขุดค$นทางโบราณคดี ระหว
าง พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕  พบว
าการสร$างกําแพงเมืองท้ังสามชั้นนั้น คง
สร$างในระยะเวลาท่ีแตกต
างกัน คือครั้งแรกมีกําแพงเมืองกับคูน้ําชั้นในเพียงชั้นเดียว 

วัดเชตุพน 
 ลักษณะโดดเด
นของโบราณสถานแห
งนี้เป*นพระพุทธรูปสี่
อิริยาบท (นั่ง นอน ยืน เดิน) ขนาดใหญ
 ซ่ึงสามารถมองเห็นได$แต

ไกล โดยสร$างอยู
ภายในมณฑปจตุรมุข องค�พระพุทธรูปปM@นโดยรอบ
ผนังอิฐซ่ึงทําหน$าท่ีเป*นแกนรองรับหลังคาอันเป*นลักษณะท่ีพัฒนา
มาจากสถาปMตยกรรมของพม
าในเมืองพุกาม ถัดไปทางด$าน
ตะวันตกของมณฑปจตุรมุขนี้มีมณฑปย
อมุมไม$ยี่สิบขนาดเล็กมีหลังคาก
อซ$อนกันเป*นเสา และใช$หินชนวนขนาด
ใหญ
ทําเป*นเพดาน ยังปรากฏร
องรอยของพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย แต
ชํารุดมากแล$ว ท่ีผนังด$านนอก
มีลายเขียนสีดํา แสดงลักษณะลายแบบท่ีปรากฏบนเครื่องถ$วยจีนเป*นลายพันธุ�พฤกษา 
 วัดเชตุพนยังมีสิ่งท่ีน
าดูอีกอย
างหนึ่งก็คือ กําแพงแก$วท่ีล$อมมณฑปจตุรมุขนี้สร$างจากหินชนวนท่ีมี
ขนาดใหญ
และหนา โดยมีการสกัดและบากหินเพ่ือทําเป*นกรอบและซ่ีกรงเลียนแบบเครื่องไม$ 
 ถัดจากมณฑปจตุรมุขและมณฑปย
อมุมไปทางตะวันตก มีลานก
ออิฐสูงราว ๑ เมตร ใช$เป*นท่ีปลูกต$น
พระศรีมหาโพธิ์  
 ไม
ปรากฏหลักฐานว
าวัดนี้สร$างในสมัยใด เชื่อว
าในสมัยพ
อขุนรามคําแหงคงยังไม
สร$างข้ึน จารึกวัดสร
ศักด์ิ กล
าวถึงเหตุการณ�เม่ือกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ ว
าเม่ือพระมหาเถรธรรมไตรโลกฯ มีศักด์ิเป*นน$าของพระ
มหาธรรมราชาเจ$าเมืองสุโขทัยพระองค�หนึ่ง มาจําพรรษาอยู
ท่ีวัดสรศักด์ิได$ร
วมชุมนุมกับพระวัดเชตุพน 
พิจารณาการสร$างเจดีย�ช$างรอบและศาสนสถานอ่ืน ๆ ท่ีวัดสรศักด์ิ จากข$อความท่ีระบุชื่อวัดเชตุพนในศิลา
จารึกหลักนี้  ประกอบกับรูปแบบทางศิลปกรรมของท่ีนี่แสดงให$เห็นว
า วัดเชตุพนคงเป*นวัดท่ีมีความสําคัญและ
เจริญรุ
งเรืองในช
วงสุโขทัยตอนปลาย 
 นอกจากนี้ยังได$พบจารึกท่ีวัดเชตุพน กล
าวถึงเจ$าธรรมรังษีซ่ึงบวชได$ ๒๒ พรรษามีจิตศรัทธาสร$าง
พระพุทธรูปข้ึนใน พ.ศ. ๒๐๕๗ 

วัดเจดียEส่ีห>อง 
 ต้ังอยู
ทางตะวันออกของวัดเชตุพน ห
างกันประมาณ ๑๐๐ เมตร 
นอกจากวิหาร เจดีย�ประธาน และเจดีย�รายต
าง ๆ แล$ว สิ่งท่ีสําคัญของวัด
คือ ท่ีฐานเจดีย�ประธานมีภาพปูนปM@นประดับอยู
โดยรอบ ปM@นเป*นรูปบุคคล 
รูปบุรุษและสตรี สวมอาภรณ�และเครื่องประดับต
างๆ กัน ในมือถือภาชนะ
มีพันธุ�พฤกษางอกโผล
พ$นออกมาแสดงถึงความอุดมสมบูรณ� ความเจริญ
งอกงาม ภาชนะนี้เรียกว
า หม$อปูรณฆฏะ นอกนั้นก็มีปูนปM@นรูปช$างและ
สิงห�ประดับ รูปบุคคลท่ีกล
าวนี้อาจหมายถึงมนุษยนาค ซ่ึงถือว
าเป*นเทพอยู
ในโลกบาดาลตามแบบอย
างคติท่ี
นิยมในลังกา 
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 องค�เจดีย�ประธานท่ีได$รับการบูรณะมาแล$วหลายสมัยนั้น เป*นทรงระฆังกลมส
วนยอดของเจดีย�ได$
พังทลายลง คงปรากฏส
วนปล$องไฉนตกอยู
ท่ีฐานเจดีย�  

วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม 
 จากวัดเจดีย�สี่ห$องเดินทางต
อไปทางตะวันออกราว ๒๐๐ เมตร 
เป*นท่ีต้ังของวัดนี้ ซ่ึงมีชื่อเรียกของชาวบ$านแต
เดิมว
า วัดตาเถรขึงหนัง 
ต
อมาได$พบศิลาจารึกท่ีวัดนี้ปรากฏชื่อเรียกว
า วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยา
ราม สร$างข้ึนใน พ.ศ. ๑๙๔๖ โดยพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดามหา
ดิลกรัตนราชนาถกรรโลง ซ่ึงเป*นพระมเหสีของพระมหาธรรมราชาลิไท 
และเป*นพระราชมารดาของพระมหาธรรมราชาเจ$าเมืองสุโขทัยพระองค�
หนึ่งได$โปรดให$นิมนต�พระเถระชั้นผู$ใหญ
จากเมืองกําแพงเพชรมา
อํานวยการสร$างวัดนี้ 
 โบราณสถานยังล$อมรอบด$วยคูน้ําเช
นวัดท่ัวไปในสุโขทัย รูปแบบของเจดีย�ทรงระฆังกลมซ่ึงเป*น
ประธานของวัด ได$เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบท่ัวไปของสุโขทัยท่ีมีฐานเต้ีย แต
เจดีย�วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม 
ต้ังอยู
บนฐานสูง มีฐานเขียงสี่เหลี่ยมเรียบ ๓ ชั้น ต
อด$วยฐานย
อมุมไม$ย่ีสิบ แล$วจึงถึงองค�ระฆังกลม ทางด$าน
ตะวันออกของเจดีย�ได$พบอัฒจรรย� คือลายบนพ้ืนเป*นรูปพระจันทร�ครึ่งซีก (ครึ่งวงกลม) มีลวดลายเป*นรูปสัตว�
ต
าง ๆ  ซ่ึงเป*นอิทธิพลท่ีได$รับมาจากศิลปะลังกา  

����โบราณสถานด>านตะวันออก 
 ทางด$านตะวันออกของสุโขทัยมีถนนโบราณผ
านหน$าวัดมุมลังกา ถนนเส$นนี้เชื่อมการสัญจรระหว
าง
เมืองกําแพงเพชรและสุโขทัย เป*นถนนท่ีมีมาแต
ครั้งกรุงสุโขทัยและเป*นเส$นทางท่ีสมเด็จพระสามีสังฆราช ซ่ึง
พระมหาธรรมราชาลิไท ได$อาราธนามาจากนครพัน เมืองทางตอนใต$ของพม
า เดินทางมาสู
เมืองสุโขทัยและเข$า
ประตูเมืองด$านตะวันออกท่ีเรียกว
าประตูกําแพงหัก 
 ด$านเหนือของประตูกําแพงหักเข$าไปช
วงต
อกับกําแพงเมืองสุโขทัยชั้นกลางและชั้นนอก มีคลองแม
ลํา
พัน นําน้ําจากภูเขาและท่ีลาดแถบนี้ไปสู
แม
น้ํายมท่ีตําบลธานี ฝM�งตรงข$ามกับตัวจังหวัดสุโขทัย และจากคลองแม

ลําพันติดต
อไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนท่ีลุ
มกว$างใหญ
อยู
ผืนหนึ่งสันนิษฐานว
าน
าจะเป*นทะเลหลวง หรือ
ท่ีรับน้ําขนาดใหญ
ซ่ึงกล
าวอยู
ในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ นอกจากนี้ศิลาจารึกยังได$บรรยายให$เห็นสภาพทางด$าน
ตะวันออกของเมืองสุโขทัยนี้ว
า ...มีพิหาร มีปู̀ครู มีทะเลหลวง  มีป̀าหมากป̀าพลู มีไร
มีนา มีถ่ินมีถาน มีบ$าน
ใหญ
บ$านเล็ก... 
 �โบราณสถานในด>านตะวันออกท่ีปรากฏอยู8 และมีความสําคัญ ได>แก8 

วัดช>างล>อม 
 จากประตูกําแพงหักไปตามถนนจรดวิถีถ
อง วัดช$างล$อมต้ังอยู
ทาง
ฝM�งซ$าย ห
างถนนออกไปราว ๑๐๐ เมตร และต้ังอยู
ทางฝM�งเหนือของคลองแม

ลําพัน ได$พบศิลาจารึกท่ีวัดนี้กล
าวถึงเหตุการณ�ในระหว
างก
อน พ.ศ. 
๑๙๐๕-๑๙๓๓ ว
า พ
อนมไสดําผัวแม
นมเทด เป*นขุนนางท่ีจงรักภักดีต
อพระ      
มหาธรรมราชาลิไท มีใจศรัทธา ออกบวชตามพระมหาธรรมราชาลิไท และ
ได$อุทิศท่ีดินของตนสร$างวิหารใน ป3 พ.ศ. ๑๙๓๓ สร$างพระพุทธรูป หอ
พระไตรป�ฎก ปลูกต$นพระศรีมหาโพธิ์ อุทิศบุญกุศลถวายแด
พระมหาธรรม
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ราชาลิไท ซ่ึงทรงเสด็จสวรรคตแล$ว และสร$างพระพุทธรูปหิน อุทิศบุญกุศลถวายแด
พระมเหสีของพระมหา
ธรรมราชาลิไทท่ีทรงสิ้นพระชนม�ไปแล$วด$วยเช
นกัน  
 โบราณสถานวัดนี้มีพ้ืนท่ีกว$างขนาด ๑๐๐ x ๑๕๗ เมตร มีคูน้ําล$อมรอบนอกคูน้ําห
างไปทางตะวันออก
มีอุโบสถแบบ นทีสีมา เป*นวัดท่ีมีขนาดใหญ
มาก เจดีย�ประธานเป*นเจดีย�ทรงระฆังกลม มีฐานเจดีย�ทําเป*นรูป
ช$างล$อม จํานวน ๓๒ เชือก มีลานประทักษิณโดยรอบ มีวิหารหน$าเจดีย�มีพระพุทธรูปปูนปM@นชํารุดมากแล$ว 
โบราณสถานอ่ืนก็มีเจดีย�ราย มีกําแพงแก$วล$อมรอบชั้นหนึ่งก
อนท่ีเป*นชั้นของคูน้ํา 
 
วัดตระพังทองหลาง 
 อยู
ริมถนนจรดวิถีถ
อง หากเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยวัดตระพัง
ทองหลางจะต้ังอยู
ริมซ$ายมือ  จุดสังเกตง
าย ๆ ก็คือ มีซุ$มประตูประดับกระจก
ทางเข$าวัดตระพังทองหลางซ่ึงเป*นวัดสมัยปMจจุบัน 
 วัดนี้ไม
ปรากฏหลักฐานเอกสารว
าสร$างในสมัยใด เป*นวัดขนาดกลาง 
โบราณสถานหลักก็มีมณฑปประกอบวิหารท่ีงดงามแห
งหนึ่งของสุโขทัย เจดีย�
ราย มีคูน้ําล$อมรอบ และโบสถ�อยู
ทางตะวันออก วัดนี้ไม
มีเจดีย�ประธาน แต
ใช$
มณฑปทําหน$าท่ีเหมือนเป*นเจดีย�ประธาน อันเป*นลักษณะเฉพาะแบบหนึ่งของการสร$างวัดท่ีสุโขทัย 
 มณฑปก
อด$วยอิฐ เป*นอาคารในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ

เต็มพ้ืนท่ี แต
ปMจจุบันชํารุดหมดแล$ว มณฑปด$านทิศตะวันออกเป*นซุ$มประตู อีกสามด$านเป*นผนังท่ีประดับด$วย
ปูนปM@น เป*นเรื่องตามพุทธประวัติท่ีชํารุดเกือบหมดแล$ว แต
จากหลักฐานท่ีบันทึกเป*นภาพถ
ายเก
าทําให$ทราบ
เรื่องราวได$ว
า  
 ผนังด>านเหนือ เป*นภาพตอนพระพุทธเจ$าทรงทรมานช$างนาฬาคีรี โดยปM@นรูปพระพุทธองค�ประทับยืน
เคียงข$างด$วยอัครสาวกคือ พระอานนท� ท่ีปลายพระบาทของพระพุทธเจ$ามีร
องรอยให$ทราบว
าเป*นหัวเข
าช$าง 
ซ่ึงคุกเข
ายอมแพ$พระพุทธเจ$า 
 ผนังด>านใต> เป*นภาพตอนพระพุทธเจ$าเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส� ภายหลังเสด็จข้ึนไปโปรดพระ
พุทธมารดา ปM@นรูปพระพุทธเจ$าในท
าลีลา มีพระอินทร�กับพระพรหม และเหล
าทวยเทพตามเสด็จมาส
ง ได$มีการ
ถอดพิมพ�ภาพปูนปM@นนี้ขณะท่ีอยู
ในสภาพสมบูรณ�กว
า จัดแสดงอยู
ในพิพิธภัณฑสถานแห
งชาติรามคําแหง 
 ผนังด>านตะวันตก เป*นภาพตอนพระพุทธเจ$าโปรดเทศนาสั่งสอนพวกศากยวงศ�ท่ีเมืองกบิลพัสดุ� ขณะ
ทรงสั่งสอนทรงแสดงยมกปาฏิหาริย� เป*นรูปรัศมีเปลวไฟล$อมรอบพระพุทธองค� และมีรูปบรรดาพระญาติ
แวดล$อมอยู
ภายนอกรูปรัศมีนั้น 
 บรรดาภาพปูนปM@นเหล
านี้แสดงถึงลักษณะศิลปะสุโขทัยท่ีเจริญสูงสุด หรือท่ีเรียกว
ายุคทองของศิลปะ
สุโขทัย ซ่ึงอายุอยู
ในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ 

����โบราณสถานนอกเขตกําแพงเมืองด>านทิศตะวันตก 
 พ้ืนท่ีนอกเขตกําแพงเมืองสุโขทัยด$านตะวันตกเรียกว
าเขตอรัญญิก ซ่ึงเรียกตามการแบ
งคณะสงฆ�
ออกเป*น ๒ ฝ`าย ฝ`ายแรกเรียกว
าฝ`ายคามวาสีเป*นพระสงฆ�ท่ีอยู
ในเขตเมือง อีกฝ`ายหนึ่งเป*นพระสงฆ�ท่ีอยู
นอก
เขตเมือง มุ
งเน$นการปฏิบัติวิปMสสนาเพ่ือการหลุดพ$น เขตอรัญญิกในระยะแรก ๆ ของสุโขทัยคงเริ่มข้ึนท่ีบริเวณ
ด$านตะวันตกดังปรากฏความในศิลาจารึกของพ
อขุนรามคําแหงว
า “...เบ้ืองตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอรัญญิก 
พ
อขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแก
มหาเถรสังฆราชปราชญ�เรียนจบป�ฎกไตร...” 
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 เส$นทางท่ีจะออกไปสู
เขตอรัญญิกจักต$องผ
านประตูเมืองด$านตะวันตกท่ีชื่อว
า ประตูอ$อ นับว
าเป*น
เส$นทางสําคัญ เพราะนอกจากพ
อขุนรามคําแหงจะทรงเสด็จข้ึนไปไหว$พระบนเขาตะพานหิน ตามเส$นทางนี้
แล$ว พระมหาธรรมราชาลิไท ซ่ึงผนวชแล$วมาจําพรรษาท่ีวัดป̀ามะม
วง ตลอดจนสมเด็จพระสังฆราชจากลังกา
ท่ีมาเผยแพร
ศาสนาท่ีสุโขทัย ก็ทรงใช$เส$นทางและมีกรณียกิจท่ีเก่ียวข$องกับ พ้ืนท่ีเขตอรัญญิกอีกด$วย 
 �โบราณสถานท่ีสําคัญนอกเขตกําแพงเมืองด>านตะวันตก ได>แก8 

วัดสะพานหิน 
 เป*นวัดต้ังอยู
บนเนินเขาท่ีมีความสูง ๒๐๐ เมตร ชื่อวัดเรียกตาม
ลักษณะทางท่ีปูลาดด$วยหินจากตีนเขาข้ึนไปเป*นระยะทาง ๓๐๐ เมตร สิ่ง
สําคัญในวัดมีพระประธานเป*นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ
น
าจะตรงกับท่ีศิลา
จารึกหลักท่ี ๑ กล
าวถึงเมืองสุโขทัยสมัยพ
อขุนรามคําแหงว
า  “...ในกลาง
อรัญญิก มีพิหารอันณ่ึงมนใหญ
สูงงามแก
กม มีพระอัฎฐารศอันณ่ึงลุกยืน...”  
และน
าจะเป*นวัดท่ีพ
อขุนรามคําแหงทรงช$างเผือกชื่อรูจาคีรีเพ่ือไปนบพระ
ในวัดนี้ทุกวันข$างข้ึนและแรม ๑๕ คํ่า  

วัดเขาพระบาทน>อย 
 อยู
นอกกําแพงเมืองด$านทิศตะวันตกห
างจากประตูอ$อประมาณ ๒.๗ กิโลเมตร ต้ังอยู
บนเนินเขาเต้ีย ๆ 
โบราณสถานท่ีสําคัญคือ เจดีย�ทรงจอมแห มีคูหาพระพุทธรูป ๔ ทิศ องค�ระฆังมีรอยเป*นริ้ว ๆ ลักษณะเหมือน
การตากแห ซ่ึงพบเพียงองค�เดียวในเมืองสุโขทัย 
 ด$านหน$าเจดีย�ทรงจอมแหมีวิหาร ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ๔ รอย (ปMจจุบันจัดแสดงท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห
งชาติรามคําแหง) นอกจากนี้ยังมีกุฏิสงฆ�สําหรับวิปMสสนา และฐานเจดีย�ศิลาแลงขนาดใหญ
 

วัดปcามะม8วง 
 จารึกสมัยสุโขทัยหลายหลักกล
าวถึงป̀ามะม
วง ซ่ึงอยู
ทางตะวันตกของเมืองสุโขทัย มีจารึกหลักท่ี ๖ 
ค$นพบในวัดป̀ามะม
วง พูดถึงความสําคัญของวัดนี้ว
าพระมหาธรรมราชาลิไททรงออกผนวช เม่ือ พ.ศ. ๑๙๐๕ 
ในวัดป̀ามะม
วงปMจจุบันประกอบด$วยอุโบสถและเจดีย�ต
าง ๆ และอยู
ไม
ไกลจากเทวาลัย  มหาเกษตร ซ่ึงเป*นท่ีท่ี
พบเทวรูปสําริดศิลปะสุโขทัยอันเป*นรูปเคารพในศาสนาฮินดู อาทิ พระนารายณ� พระศิวะ และพระพรหม 

เทวาลัยมหาเกษตร 
 ชื่อ เทวาลัยมหาเกษตร พบอยู
 ในศิลาจารึกวัดป̀ามะม
วงของ
พระมหาธรรมราชาลิไท ซ่ึงทําเม่ือ พ.ศ. ๑๙๐๕ กล
าวถึง พระมหาธรรม
ราชาลิไททรงประดิษฐานรูปพระอิศวร และรูปพระนารายณ�ไว$ท่ีเทวาลัย
มหาเกษตร ในป̀ามะม
วงนี้เพ่ือเป*นท่ีสักการะ บูชาของพวกดาบสและ
พราหมณ�ท้ังหลาย ต้ังแต
ป3 พ.ศ. ๑๘๙๒ 
 รูปพระอิศวรและพระนารายณ�ตามท่ีกล
าวนี้ เชื่อกันว
าตรงกับ
กลุ
มประติมากรรมลอยตัวเทวรูปสําริด นุ
งผ$าและสวมเครื่องประดับอย
าง
ท่ีเรียกว
าทรงเครื่อง คือมีเครื่องประดับรัดต$นแขนและรัดเกล$า ปMจจุบันจัดแสดงอยู
ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห
งชาติ
พระนครหลายองค� องค�ท่ีมีขนาดใหญ
นั้นคือ พระอิศวร สูง ๓.๐๘ เมตร และพระนารายณ� สูง ๒.๖๗ เมตร  
 ตัวโบราณสถานท่ีประดิษฐานเทวรูปเหล
านี้ มีแผนผังเป*นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผนังก
อด$วยอิฐ ท้ังผนังและ
เสามณฑปมีขนาดใหญ
หันหน$าสู
ทิศตะวันออก 
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วัดมังกร  
 ต้ังอยู
บริเวณสามแยกทางไปเขตอรัญญิกและสรีดภงส� ความโดดเด
น
ของวัดแห
งนี้คือ กําแพงแก$วก
อด$วยอิฐ ประดับซ่ีลูกกรงด$วยเครื่องปM@นดินเผา
เคลือบ และยังพบประติมากรรม มกรดินเผาเคลือบแบบเครื่องสังคโลกด$วย  
ซ่ึงเป*นท่ีมาของชื่อวัดแห
งนี้ ภายในกําแพงวัดประกอบด$วยฐานโบสถ�ท่ีมีมุข
ย่ืนออกมาท้ังด$านหน$าและด$านหลัง มีใบเสมาหินชนวนปMกล$อมรอบเจดีย�
ทรงระฆังขนาดใหญ
ส
วนยอดได$พังทลายอยู
ทางด$านทิศเหนือของอุโบสถ  
มีฐานวิหาร และยังมีเจดีย�รายอีกหลายองค� นอกจากนี้ยังมีเจดีย�รายท่ีต้ังอยู

ภายนอกกําแพงด$วย  

วัดเขาพระบาทใหญ8 
 อยู
นอกกําแพงเมืองด$านทิศตะวันตก ต้ังอยู
บนเขาพระบาทใหญ
ติดกับสรีดภงส� โบราณสถาน
ประกอบด$วย ซากวิหารก
อด$วยอิฐและหิน วัดเขาพระบาทใหญ
เคยเป*นท่ีประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองท่ี
สร$างข้ึนเม่ือป3 พ.ศ. ๑๙๐๒ ปMจจุบันนํามาประดิษฐานท่ีวัดตระพังทอง ข$างพิพิธภัณฑสถานแห
งชาติรามคําแหง 

สรีดภงสE 
 ทิศตะวันตกของเมืองมีเทือกเขาประทักษ�ทอดตัวยาวเป*นฉากหลัง

ให$กับเมืองเป*นอย
างดีนั้น เป*นแหล
งท่ีอุดมด$วยพืชพรรณไม$ต
างๆ รวมท้ังพืช
สมุนไพร และเป*นพ้ืนท่ีเปรียบเสมือนหลังคาท่ีสามารถรองรับน้ําฝนได$อีกด$วย 
จากความชาญฉลาดของคนสุโขทัยในอดีตจึงรู$จักสร$างคันดินก้ันน้ําขนาดใหญ

ในระหว
างหุบเขาก่ิวอ$ายมาถึงเขาพระบาทใหญ
อันเป*นท่ีรวมของน้ําจากโซก
ต
าง ๆ ตามบริเวณเขาถึง ๑๗ โซกเป*นคันดินสําหรับผันแปรทิศทางของน้ํา ท่ี
เชื่อกันมาแต
เดิมว
าคือสรีดภงส�ท่ีกล
าวไว$ในศิลาจารึกท่ี ๑ น้ําจาก สรีดภงส�ถูกระบายไปตามคลองเสาหอ เพ่ือ
เข$าไปใช$อุปโภคบริโภคในเมือง โดยระบายเข$าสู
เมืองตรงมุมตะวันตกเฉียงใต$ สรีดภงส�ในปMจจุบันได$รับการ
ปรับปรุงข้ึนใหม
 โดยกรมชลประทานร
วมกับกรมศิลปากร ให$มีความสูงและแข็งแรงกว
าเดิมสําหรับใช$กักเก็บน้ํา 
มีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร สามารถกักเก็บน้ําได$ถึง ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก�เมตร  

 นอกจากนี้ยังมี พระบรมราชานุสาวรีย�พ
อขุนรามคําแหงและหอพระพุทธสิริมารวิชัย  ซ่ึงแม$จะเป*นสิ่งท่ี  
����การเปxดอุทยานประวัติศาสตรEสุโขทัย  
พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู
หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล$าฯให$สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค�มาทรงประกอบพิธีเป�ดอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย เม่ือวัน
อาทิตย� ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๑ ซ่ึงรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร
วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ท้ังเพ่ือธํารงรักษามรดกวัฒนธรรมแห
งบรรพชน
ไทยให$คงอยู
ยั่งยืนเป*นหลักฐานของอารยธรรมของประเทศไทยสืบไป 

����การประกาศให>สุโขทัยเปIนมรดกโลก  
คณะกรรมการมรดกโลกแห
งอนุสัญญาว
าด$วยการคุ$มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  

ได$ประกาศในการประชุม ณ กรุงคาร�เธจ ประเทศตูนีเซีย ให$อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และ
กําแพงเพชร เป*นมรดกโลก เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ นับเป*นมรดกโลกตามบัญชีในลําดับท่ี ๕๗๔ 
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 จากหลักฐานท่ีปรากฏ ณ เมืองโบราณสุโขทัย และเมืองบริวาร  แสดงให$เห็นถึงผลงานอันล้ําเลิศทาง
สถาปMตยกรรมไทยยุคแรก  ความงดงามอลังการของศิลปกรรม และสถาปMตยกรรมแห
งอาณาจักรสุโขทัยเป*น
ประจักษ�พยานของความรุ
งเรืองในอดีต  แสดงให$เห็นถึงภูมิปMญญา และประวัติศาสตร�ของการก
อต้ังประเทศ 

����วันเวลาการให>เข>าชม 
  - อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัยเป�ดให$เข$าชมทุกวัน  

 จันทร� – ศุกร�,อาทิตย� ต้ังแต
เวลา ๐๖.๓๐-๑๙.๓๐ น. 
     เสาร�  ต้ังแต
เวลา ๐๖.๓๐-๒๑.๐๐ น. 

- เวลาจําหน
ายบัตร  ๐๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ทุกวัน (นอกเวลาจําหน
ายบัตรไม
อนุญาตให$เข$าชม 
 ยกเว$นประชาชนท$องถ่ินเข$ามาออกกําลังกาย) 

 - สํานักงานอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย  เป�ดทําการทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
����อัตราการเข>าชม 

� อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัยเก็บธรรมเนียมค
าเข$าชมใน ๓ เขตพ้ืนท่ี คือ 
 ๑. เขตโบราณสถานชั้นใน 
 ๒. เขตโบราณสถานชั้นนอกด$านทิศเหนือ (วัดศรีชุมและวัดพระพายหลวง) 
 ๓. เขตโบราณสถานชั้นนอกด$านทิศตะวันตก (เขตอรัญญิก) 

� ในแต
ละเขตพ้ืนท่ีเก็บธรรมเนียมค
าเข$าชมแยกกัน  ในอัตราเดียวกัน คือ 
 - ชาวไทย  ๒๐ บาท 
 - ชาวต
างชาติ  ๑๐๐ บาท (หากเข$าชมท้ัง ๓ เขต ก็ ๓๐๐ บ. ปMจจุบันไม
มีบัตรรวมจําหน
าย) 

� อัตราธรรมเนียมการนําพาหนะเข$าในพ้ืนท่ี  คิดแยกตามเขตพ้ืนท่ี 
 - รถจักรยาน  ๑๐ บาท 
 - รถจักรยานยนต�  ๒๐ บาท 
 - รถสามล$อ  ๓๐ บาท 
 - รถสี่ล$อ  ๕๐ บาท 

� เข$าชมฟรี  
    - นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตร   
    - หน
วยงานราชการและสถานศึกษาท่ีส
งหนังสือขอเข$าชมมาล
วงหน$า 
     - นักบวชทุกศาสนา 
     - ผู$สูงอายุ ต้ังแต
 ๖๐ ป3ข้ึนไป 

� เป�ดให$เข$าชมฟรีสําหรับชาวไทยทุกคนเฉพาะใน ๓ วันนี้ ของทุกป3คือ 
     - วันเด็กแห
งชาติ (เสาร�ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม) 
    - วันอนุรักษ�มรดกไทย (๒ เมษายน) 
   - วันเข$าพรรษา  
����การเข>าชม 

  ในการเข$าชมอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัยสามารถทําได$หลายช
องทาง คือ 
      - เดินชมโบราณสถาน 
      - เช
าจักรยานหรือจักรยานยนต�  ท่ีมีให$บริการอยู
โดยรอบอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย 
      - ใช$บริการรถราง หรือรถสามล$อในการเข$าชม โดยฟMงบรรยายจากพนักงานขับรถ 
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      - ขับรถยนต�ส
วนตัว (สี่ล$อ) เข$าชมอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย 
 *** รถรางท่ีให$บริการภายในอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย ดําเนินงานโดยบริษัท โตโยต$า สุโขทัย มิได$

เป*นของทางอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัยแต
อย
างใด***   
����การให>บริการด>านต8าง ๆ 

� ด$านวิชาการ   
- ให$บริการข$อมูลทางด$านประวัติศาสตร�  โบราณคดี แก
นักเรียน  นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไป 
- ให$บริการวิทยากรนําชม  และให$บริการข$อมูลการท
องเท่ียว  โดยมีวิทยากรประจําอยู


ท่ีศูนย� บริการข$อมูลนักท
องเท่ียว  ให$บริการนําชมแก
คณะท่ีส
งหนังสือขอความ
อนุเคราะห�มายังอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย 

- พิจารณาการขออนุญาตปลูกสร$างอาคารภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย 
� สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
-  บริการห$องน้ําฟรี เฉพาะหน$าทางเข$าสํานักงานอุทยานฯ และท่ีศูนย�บริการข$อมูล

นักท
องเท่ียว 
-  บริการให$เช
ารถจักรยาน/จักรยานยนต�  ดําเนินการโดยเอกชน 
-  บริการรถรางนําชมโบราณสถานในเขตชั้นใน อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย ดําเนินการ

โดยเอกชน ค
าบริการ  ชาวไทย ๒๐ บาท ต
างชาติ ๔๐ บาท สนใจติดต
อ ๐๘ ๖๔๔๐ 
๙๒๑๐  

-  ลานกีฬาพระร
วงเจ$า ให$บริการเครื่องออกกําลังกายฟรี สบับสนุนโดย ท
องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสุโขทัย 

�การติดต
อ 
สังกัด อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย สํานักศิลปากรท่ี ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
ท่ีต้ังสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย เลขท่ี ๔๙๘/๑๒ หมู
ท่ี ๓ ถนนจรดวิถีถ
อง 

  ตําบลเมืองเก
า  อําเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย ๖๔๒๑๐ 
เบอร�โทรศัพท� สํานักงาน ๐ ๕๕๖๙ ๗๕๒๗  โทรสาร    ๐ ๕๕๖๙ ๗๓๑๐ 

  ศูนย�บริการนักท
องเท่ียว  ๐ ๕๕๖๙ ๗๒๔๑ 
E-Mail  sukhothai_his@hotmail.com 
Facebook ค$นหาคําว
า “อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย” หรือ “Sukhothai Historical Park” 
  http://www.facebook.com/sukhothai.historicalpark 
 

(สนับสนุนข�อมลู : อุทยานประวัตศิาสตร%สโุขทัย) 
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อุทยานประวัติศาสตรEศรีสัชนาลัย 
 

อยู
ห
างจากรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 550 กิโลเมตร และห
างจากตัวจังหวัด ๕๒ กิโลเมตร 
ต้ังอยู
ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย บริเวณท่ีเรียกว
า “แก
งหลวง” ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตตําบลศรีสัชนาลัย 
ตําบลสารจิตร ตําบลหนองอ$อ ตําบลท
าชัย เมืองศรีสัชนาลัยเป*นเมืองลูกหลวงท่ีสําคัญท่ีสุดของอาณาจักร
สุโขทัย ซ่ึงเป*นประเพณีปฏิบัติท่ีว
า  รัชทายาทผู$ท่ีจะไปปกครองกรุงสุโขทัย จะต$องมาปกครองเมืองศรีสัชนาลัย
ก
อน ตัวเมืองเก
าศรีสัชนาลัยจะอยู
ฝM�งซ$ายของแม
น้ํายมห
างจากตัวอําเภอศรีสัชนาลัยลงมาทางอําเภอสวรรคโลก
ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร ได$รับการข้ึนทะเบียนเป*นมรดกโลกจากองค�การยูเนสโก (UNESSCO) เช
นเดียวกับ
อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย  

อุทยานประวัติศาสตร�ศรีสัชนาลัยเป�ดให$บริการทุกวัน ไม
เว$นวันหยุดนักขัตฤกษ� อัตราค
าเข$าชมชาว
ไทย ท
านละ 20 บาท (บัตรรวม 40 บาท) ชาวต
างชาติท
านละ 100 บาท (บัตรรวม 220 บาท) รถยนต�คัน
ละ 50 บาท  นอกจากนี้ยังมีรถรางและจักรยานท่ีดําเนินการโดยภาคเอกชนสําหรับให$บริการนักท
องเท่ียว รวม
พ้ืนท่ีอุทยานท้ังหมดประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตร มีโบราณสถานท่ีสํารวจแล$วในขณะนี้ 282 แห
ง  
โบราณสถานท่ีสําคัญอาทิ วัดช$างล$อม วัดเจดีย�เจ็ดแถว วัดนางพญา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง กลุ
มเตาเผา
สังคโลก เตาทุเรียงบ$านป̀ายางและบ$านเกาะน$อย และแหล
งโบราณคดีวัดชมชื่น เป*นต$น  นักท
องเท่ียวสามารถ
ติดต
อเพ่ือสอบถามข$อมูลเพ่ิมเติมได$ท่ีหมายเลขโทรศัพท� 055-950714 สถานท่ีท
องเท่ียวท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

วัดช>างล>อม 
 ต้ังอยู
ภายในกําแพงเมืองเกือบก่ึงกลางตัวเมืองศรีสัชนาลัย  
บนท่ีราบเชิงเขาด$านทิศใต$ของเขาพนมเพลิง โบราณสถานท่ีสําคัญ
คือเจดีย�ประธานทรงลังกา มีกําแพงแก$วสี่เหลี่ยมจัตุรัสล$อมรอบ  
ต้ังอยู
บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช$างปูนปM@นเต็มตัว
ประดับโดยรอบฐานท้ัง 4 ด$าน รวม 39 เชือก ช$างท่ีประดับตรง
มุมจะมีขนาดใหญ
 และมีลวดลายปูนปM@นประดับท่ีคอ ต$นขา และ
ข$อเท$า ระหว
างรูปช$างจะมีเสาประทีปสลับอยู
ด$านหน$าช$างแต
ละ
เชือกจะมีพุ
มดอกบัวตูมปูนปM@นวางอยู
 
 ด$านหน$าเจดีย�ประธานมีบันไดข้ึนสู
ลานประทักษิณ เหนือฐานประทักษิณมีซุ$มพระพุทธรูปประทับนั่ง
ปางมารวิชัย 20 ซุ$ม ผนังซุ$มมีรูปประติมากรรมรูปต$นโพธิ์อยู
เบ้ืองหลังพระพุทธรูป บริเวณองค�ระฆังข้ึนไปเป*น
บัลลังก� ก$านฉัตรซ่ึงประดับด$วยรูปพระสาวกปูนปM@นลีลานูนตํ่าจํานวน 17 องค� 
 นักวิชาการบางท
านสันนิษฐานว
าวัดช$างล$อมนี้น
าจะเป*นวัดเดียวกันกับท่ีปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี 1 
ท่ีกล
าวไว$ว
าในป3 พ.ศ.1829 พ
อขุนรามคําแหงให$ขุดเอาพระธาตุข้ึนมาทําบูชา และเฉลิมฉลอง หลังจากนั้นจึง
ฝMงลงในกลางเมืองศรีสัชนาลัย และก
อพระเจดีย�ทับลงไป 
 โบราณสถานภายในวัดท่ียังมีหลักฐาน คือ วิหารอยู
ด$านหน$าเจดีย�ประธาน นอกจากนั้นเป*นวิหารขนาด
เล็กๆ  2 หลัง และเจดีย�รายอีก 2 องค� 

วัดเจดียEเจ็ดแถว 
 ต้ังอยู
ด$านหน$าวัดช$างล$อม โบราณสถานท่ีสําคัญ คือ เจดีย�ประธานรูปดอกบัวตูมอยู
ด$านหลังพระวิหาร 
และมีเจดีย�รายรวมท้ังอาคารขนาดเล็กแบบต
างๆ กัน 33 องค� มีกําแพงแก$วล$อมรอบอีกชั้นหนึ่ง นอกกําแพงมี
โบสถ�และบ
อน้ํา เดิมมีคูน้ําล$อมรอบ เจดีย�รายท่ีวัดเจดีย�เจ็ดแถวมีรูปแบบท่ีได$รับอิทธิพลศิลปะจากท่ีต
างๆ  
หลายแห
ง เช
น ลังกาและพุกาม 
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 ด$านหลังเจดีย�ประธานมีเจดีย�รายท่ีมีลักษณะเด
น คือ ฐานเป*น
เจดีย�สี่ เหลี่ยมจัตุรัส ยอดเป*นทรงกลม ภายในเจดีย�มี ซุ$มโถง เป*นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปM@น และมีภาพจิตรกรรมใช$สีแบบเอกรงค�เป*น
ภาพอดีตพระพุทธเจ$า และเหล
าเทวดากษัตริย�ท่ีมาแวดล$อมถวายดอกไม$  
ส
วนซุ$มจรนัมด$านหลังของเรือนธาตุจะทําเป*นพระพุทธรูปนาคปรกอย
าง
สวยงาม 

 วัดเจดีย�เจ็ดแถวเป*นชื่อท่ีต้ังข้ึนภายหลังโดยราษฎรในท$องถ่ิน  เนื่องจากพบเจดีย�จํานวนมากมายหลาย
แถวภายในวัด  และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงสันนิษฐานว
าวัดเจดีย�เจ็ดแถวเป*นท่ีประดิษฐาน
พระอัฐิของพระราชวงศ�สุโขทัย 

วัดนางพญา 
 ต้ังอยู
ใกล$กับกําแพงเมืองด$านทิศใต$ วัดหันหน$าไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ โบราณสถานท่ีสําคัญประกอบด$วยเจดีย�
ประธานเป*นเจดีย�ทรงกลมต้ังอยู
บนฐานประทักษิณ ท่ีชั้นมาลัยเถาก
อ
ซุ$มย่ืนออกมาท้ังสี่ทิศ  ซุ$มด$านหน$ามีบันไดทางข้ึนจนถึงภายในโถง
เจดีย� ตรงกลางโถงมีแกนเจดีย�ประดับด$วยลวดลายปูนปM@น 
 วิหารก
อด$วยศิลาแลงมีมุขหน$าและมุขหลัง ผนังวิหารเจาะ
ช
องแสง ผนังด$านทิศใต$ยังมีลวดลายปูนปM@นท่ีสวยงาม ลวดลายปูนปM@น
ท่ีวัดนางพญามีลักษณะเด
นคือ ลวดลายปูนปM@นทําเป*นก่ึงมนุษย�ก่ึง
วานรกําลังวิ่ง แต
ถูกทําลายไปบางส
วน นอกจากนี้ยังทําเป*นรูปลวดลายพรรณพฤกษาและรูปเทพพนม ซ่ึงเป*น
ฝ3มือชั้นครู รูปแบบศิลปะอยู
ในสมัยอยุธยาตอนต$น 

วัดเขาพนมเพลิง 
 อยู
บนยอดเขาพนมเพลิงภายในกําแพงเมือง โบราณสถานท่ีสําคัญคือเจดีย�ประธานทรงกลม ก
อด$วย
ศิลาแลง ต้ังแต
ก$านฉัตรข้ึนไปพังทลายหมด มณฑปก
อด$วยศิลาแลงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกพ้ืนสูง หลังคาโค$ง
แหลม มีบันไดทางข้ึนสู
มณฑป ชาวบ$านเรียกว
าศาลเจ$าแม
ละอองสําลี 
 เขาพนมเพลิงปรากฏในพงศาวดารเหนือตอนท่ีเก่ียวกับการสร$างเมืองสวรรคโลก (ศรีสัชนาลัย) โดย
เลือกทําเลให$เขาพนมเพลิงอยู
กลางเมืองและสร$างวัดไว$บนเขาพนมเพลิงด$วย 
 สําหรับทางข้ึนวัดข้ึนได$ 2 ทาง คือจากด$านหน$าวัดทางแก
งหลวง และด$านข$างวัดซ่ึงทางข้ึนทําเป*น
บันไดศิลาแลง  ระหว
างทางข้ึนท้ังสองด$านมีศาลาท่ีพักด$วย 

วัดเขาสุวรรณคีรี 
 ต้ังอยู
ถัดจากเขาพนมเพลิงไปทางด$านหลัง (ทิศตะวันตก) โดยต้ังอยู
บนเขาอีกยอดหนึ่งในเทือกเขา
เดียวกัน กลุ
มโบราณสถานท่ีสําคัญคือเจดีย�ประธานทรงกลมองค�ระฆังขนาดใหญ
ก
อด$วยศิลาแลงฐานเขียงใหญ
 5 
ชั้น ใช$สําหรับเป*นลานประทักษิณ มีซุ$มพระท้ัง 4 ด$าน ตรงก$านฉัตรมีพระพุทธรูปปูนปM@นปางลีลาเดินจงกรมรอบ
ก$านฉัตรเช
นเดียวกับวัดช$างล$อม ด$านหลังเจดีย�ประธานมีเจดีย�ทรงทรงกลมล$อมรอบด$วยแนวกําแพงศิลาแลง 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
 ต้ังอยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต$นอกกําแพงเมืองศรีสัชนาลัยโดยหันหน$าไปทางทิศตะวันออกเชื่อว
าวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุเป*นศูนย�กลางของเมืองเชลียง  ต้ังแต
สมัยพ
อขุนศรีนาวนําถม (ประมาณพ.ศ.1780)  
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มาแล$ว โดยมีหลักฐานยอดซุ$มปูนปM@นประตูทางเข$าวัด ซ่ึงมีลักษณะรูปแบบศิลปะสมัยบายน และหลักฐานจาก
การขุดค$นทางโบราณคดีท่ียืนยันได$ว
าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีอายุมาแล$วต้ังแต
พุทธศตวรรษท่ี 18 
 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป*นกลุ
มโบราณสถานขนาดใหญ
 ปMจจุบันมีฐานะเป*นพระอารามหลวงชั้นราช
วรวิหาร มีโบราณสถานท่ีสําคัญ อาทิ 
 ปรางค�ประธาน ก
อด$วยศิลาแลงฉาบปูน ลักษณะรูปแบบสถาปMตยกรรมจัดอยู
ในสมัยอยุธยา บริเวณ
เรือนธาตุด$านหน$ามีบันไดข้ึนองค�ปรางค�สู
ซุ$มโถง ผนังภายในองค�ปรางค�พบว
ามีร
องรอยจิตรกรรมฝาผนังแต
ลบ
เลือนไปมาก ด$านหน$าองค�ปรางค�มีวิหารภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ
ปางมารวิชัย ถัดจาก
พระพุทธรูปปางมารวิชัยทางด$านขวามีพระพุทธรูปปูนปM@นปางลีลาท่ีมีลักษณะงดงาม 
 กําแพงวัด เป*นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ$ากว$าง 60.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร เหนือซุ$มประตูทําเป*นรูป
คล$ายหลังคายอด เหนือซุ$มข้ึนไปเป*นปูนปM@นรูปพระพักตร�พระโพธิสัตว�อวโลกิเตศวร 
 พระธาตุมุเตา อยู
ด$านหลังปรางค�ประธานนอกกําแพงแก$ว ลักษณะพระธาตุมุเตาเป*นเจดีย�ทรงมอญ  
ในการขุดแต
งป3 พ.ศ.2535 ได$พบทองจังโกประดับส
วนยอดของเจดีย� 
 มณฑปพระอัฏฐารศ อยู
ด$านหลังของพระธาตุมุเตา เดิมน
าจะเป*นมณฑปพระสี่อิริยาบถ ต
อมาได$
ซ
อมแซมดัดแปลง ภายในซุ$มคูหายังมีพระพุทธรูปปูนปM@นยืนอยู
 เดิมมณฑปมุงหลังคาด$วยกระเบ้ืองดินเผา 
 วิหารพระสองพ่ีน$อง อยู
ทางซ$ายมณฑปพระอัฏฐารศจากการขุดค$นทางโบราณคดีพบว
า ฐานวิหาร 
พระสองพ่ีน$องก
อทับอาคารเดิมท่ีก
อด$วยอิฐ 
 โบสถ� ต้ังอยู
ด$านหน$าพระวิหาร ปMจจุบันทางวัดได$บูรณะปฏิสังขรณ�ใหม
ท้ังหลังโดยสร$างทับโบสถ�เดิม 
 กุฏิพระร
วงพระลือ ชาวบ$านเรียกว
า ศาลพระร
วงพระลือ ลักษณะเป*นมณฑปฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว$าง  
หลังคาคล$ายรูปชามคว่ําซ$อนกัน 4 ชั้น ภายในประดิษฐานรูปพระร
วงพระลือ (จําลอง) 
 ศูนยEศึกษาและอนุรักษEเตาสังคโลก 

ต้ังอยู
ท่ีบ$านเกาะน$อย ห
างจากอุทยานศรีสัชนาลัย เลียบแม
น้ํายมประมาณ ๕ กิโลเมตร ซ่ึงเป*นบริเวณ
ท่ีมีการค$นพบเตาเผาเครื่องถ$วยชามสังคโลกกว
า ๕๐๐ เตา ถือได$ว
าเป*นเขตนิคมอุตสาหกรรมของเมืองสุโขทัย
ในยุคนั้น และผลิตส
งเป*นสินค$าออกไปขายยังต
างประเทศ เช
น ชวา ฟ�ลิปป�นส� ญ่ีปุ̀น เปอร�เชีย เป*นต$น ภายใน
ศูนย�จะมีโบราณวัตถุ และแสดงถึงวิวัฒนาการเครื่องถ$วยสมัยโบราณหลากหลายชนิด 

พิพิธภัณฑสถานแห8งชาติ สวรรควรนายก 
พิพิธภัณฑสถานแห
งชาติสวรรควรนายก ต้ังอยู
ท่ีตําบลวังไม$ขอน หลังวัดสวรรคารามหรือวัดกลาง

อําเภอสวรรคโลก เป*นสถานท่ีจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ซ่ึงส
วนใหญ
เป*นมรดกของพระสวรรควรนายก 
(ทองคํา จิตรธร) เจ$าคณะจังหวัดและเจ$าอาวาสวัดสวรรคารามได$มอบสมบัติท่ีเป*นศิลปโบราณท้ังหมดท่ีท
านได$
รวบรวมข้ึนไว$ให$เป*นสมบัติของชาติในพิพิธภัณฑสถานแห
งชาติสวรรควรนายกได$รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได$เสด็จพระราชดําเนินทรงเป*นประธานในพิธีเป�ดเม่ือวันท่ี 
๑๕ มีนาคม ๒๕๒๗ การจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ�สถานแห
งชาติ ได$จัดแสดงออกเป*นสองส
วน อาคารชั้นบน
จัดแสดง ประติมากรรมสมัยต
างๆ ซ่ึงเดิมเป*นสมบัติของพระสวรรควรนายกมี บางส
วนท่ีย$ายมาจากพิพิธภัณฑ�
สถานแห
งชาติรามคําแหงจัดแสดงสมทบอยู
บ$าง ส
วนชั้นล
างจัดแสดงเครื่องถ$วยสังคโลกศิลปะสุโขทัย เพ่ือ
ประโยชน�ในการศึกษาหาความรู$ในเรื่องเครื่องถ$วยสุโขทัย  

- อัตราการเข$าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต
างชาติ 50 บาท ยกเว$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� 

- ติดต
อสอบถมข$อมูลเพ่ิมเติมได$ท่ี 69 ถนนประชาราษฏร� ซอย 4 ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โทร/โทรสาร 0-5564-1571 , 0-5564-3166 

- E-mail : sawanvoranayok@hotmail.com 
(สนับสนุนข�อมลู : พิพิธภัณฑสถานแห#งชาติส วรรควรนายก) 

พิพิธภัณฑEสังคโลก 
ต้ังอยู
บริเวณเมืองเอกพลาซ
า ถนนบายพาส นับเป*นพิพิธภัณฑ�สังคโลกของเอกชนท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุด

ในเอเชียภายในจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทเครื่องสังคโลกท่ีมีคุณค
ากว
า ๒,๐๐๐ ชิ้น ซ่ึงรวบรวมมาจากท้ัง
ภายในประเทศและต
างประเทศ 

 

แหล8งท8องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 

อุทยานแห8งชาติรามคําแหง 
 

อุทยานแห
งชาติรามคําแหง ต้ังอยู
ท$องท่ี
อําเภอคีรีมาศ อําเภอบ$านด
านลานหอย อําเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เป*นอุทยานแห
งชาติทาง
ธรรมชาติท่ีมีสภาพป̀าสมบูรณ� เป*นแหล
งต$นน้ําลํา
ธาร และธรรมชาติท่ีสวยงาม เช
น น้ําตกสายรุ$ง สวน
สมุนไพร ทุ
งหญ$าธรรมชาติ มี เนื้อท่ีประมาณ ๓๔๑ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๑๓,๑๒๕ ไร
 อุทยาน
แห
งชาติรามคําแหงหรือคนส
วนใหญ
รู$จักกันในนาม 
ปcาเขาหลวง ในอดีตสมัยกรุงสุโขทัยเป*นราชธานี ได$มีการสร$างวัดวาอารามต
างๆ ไว$บริเวณรอบๆ ป̀าเขาหลวง
แห
งนี้มีความเก่ียวข$องกับกรุงสุโขทัยตามความในศิลาจารึกพ
อขุนรามคําแหงฯ ตอนหนึ่งว
า 

“เบ้ืองหัวนอน (ทิศใต$) เมืองสุโขทัยมีกุฏิพิหาร ปู̀ครูอยู
 มีสรีดภงส� (เขาหลวง) อันนี้ ป̀าพร$าว ป̀าลาง 
(ขนุน) มีป`าม
วง ป̀าขาม มีน้ําโคก มีพระขะพุง ผี เทพดาในเขา (เขาหลวง) อันนี้เป*นใหญ
กว
าทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู$ใด
ถือเมืองสุโขทัยนี้แล$ ไหว$ดีพลีถูกเมืองนี้เท่ียง เมืองนี้ดี ผิไหว$บ
ดี พลีบ
ถูก ผีในเขาหลวงบ
คุ$มบ
เกรง เมืองนี้หาย” 

จากหลักศิลาจารึกดังกล
าวทําให$ทราบว
าบริเวณป̀าเขาหลวงแห
งนี้มีอิทธิพลต
อการ ดํารงชีพและเป*น
สิ่งท่ียึดถือของบรรพบุรุษชาวเมืองสุโขทัยอย
างย่ิง สิ่งก
อสร$างต
าง ๆ ยังคงมี ร
องรอยปรากฏอยู
จนถึงทุกวันนี้ 
อุทยานแห
งชาติรามคําแหงได$รับการพิจารณาเป*นอุทยานแห
งชาติกรมป̀าไม$เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
โดยให$ชื่อว
า อุทยานแห
งชาติรามคําแหงเพ่ือเป*นการเทิดพระเกียรติพ
อขุนรามคําแหงมหาราช นับเป*นอุทยาน
แห
งชาติลําดับท่ี ๑๘ ของประเทศไทย 
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อุทยานแห8งชาติศรีสัชนาลัย 
 

อุทยานแห
งชาติศรีสัชนาลัยได$มีการสํารวจจัดต้ังเป*นอุทยาน
แห
งชาติเม่ือป3 พ.ศ. ๒๕๑๙ และมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเป*น
อุทยานแห
งชาติ ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล
มท่ี ๙๘
ตอนท่ี ๗๐ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๔ เป*นอุทยานแห
งชาติ
ลําดับท่ี ๒๖ ของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานรับผิดชอบท้ังสิ้น 
๓๑๑.๕๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐๒,๕๒๐.๕๐ ไร
 ท่ีทําการ
อุทยานแห
งชาติศรีสัชนาลัย ต้ังอยู
บ$านป̀าคา หมู
ท่ี ๖ ตําบลบ$านแก
ง 
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอศรีสัชนาลัย 
อําเภอทุ
งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จุดเด
นท่ีน
าสนใจคือ มีพ้ืนท่ีเพ่ือการศึกษา พ้ืนท่ี
ให$บริการพักผ
อน และอํานวยความสะดวก เป*นเขตท่ีจัดไว$ใช$ประโยชน� ต้ังอยู
โดยรอบท่ีทําการอุทยาน  

�พ้ืนท่ีเขตเพ่ือการศึกษาและพักผ
อน จัดเป*นแหล
งท
องเท่ียวท่ีสําคัญได$แก
 
น้ําตกตาดาว เป*นน้ําตกขนาดใหญ
ท่ีมีความสวยงามมาก สูงประมาณ 50 เมตร ชั้นล
างสุดเป*นแก
งน้ําลึก 

อยู
ห
างจากท่ีทําการอุทยานฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร ลักษณะของน้ําตกตาดดาว จะแยกเป*น 2 สาย ไหลลงสู
แอ
ง
เบ้ืองล
าง ในช
วงฤดูน้ํามากละอองของน้ําจะฟุ#งกระจายไปท่ัวและสะท$อนแสดงเกิดเป*นสายรุ$ง สามารถเดินทางไป
ถึงด$วยเท$าเท
านั้น ช
วงเวลาเข$าชม ต้ังแต
เวลา 08.00 น. - 12.00 น. หลังจากช
วงเวลานี้ไม
แนะนําให$
นักท
องเท่ียวเข$าไปเท่ียวชมน้ําตกตาดดาว เพราะการเดินทางต$องเดินทางด$วยเท$า  

น้ําตกตาดเดือน เป*นลานหินกว$าง และแอ
งน้ําเหมาะสําหรับการพักผ
อนสะดวกสบาย อยู
ห
างจากท่ีทํา
การอุทยานฯ ประมาณ 300 เมตร ลักษณะของน้ําตกตาดเดือน มีความสูงประมาณ 10 เมตร มีลําน้ําท่ีไหลคด
เค้ียวตกลงแอ
งน้ําลึก สามารถลงเล
นน้ําได$ สามารถเดินทางด$วยการเดินเท$า และรถยนต� ช
วงเวลาเข$าชม ต้ังแต

เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 

น้ําตกห>วยทรายขาว เกิดจากลําห$วยทรายขาว มีความสูงท้ังสิ้น 7 ชั้น ลดหลั่นกันไป อยู
ห
างจากท่ีทํา
การอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร ช
วงเวลาท่ีเข$าชม ต้ังแต
เวลา 08.00 น. – 12.00 น. หลังจากช
วงเวลานี้ไม

แนะนําให$นักท
องเท่ียวเข$าไปเท่ียวชมน้ําตกห$วยทรายขาว เพราะการเดินทางต$องเดินทางด$วยเท$า 

น้ําตกแม8สาน หรือน้ําตกห>วยผาจ8อ ต$นกําเนิดจาห$วยผาจ
อ ภายในมีหินงอกหินย$อยงดงาม ภายในถํ้า
เป*นท่ีอยู
อาศัยของค$างคาว อยู
ห
างจากท่ีทําการอุทยานฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

ถํ้าธาราวสันตE เป*นถํ้าขนาดกลาง ลักษณะเป*นถํ้าหินปูน ภายในมีหินงอกหินย$อยงดงาม ภายในถํ้าเป*นท่ี
อยู
อาศัยของค$างคาว อยู
ห
างจากท่ีทําการอุทยานฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

�การบริการท่ีพัก สามารถเข$ามาติดต
อเข$าพักได$ตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท� 0 5591 0002-3 
อัตราค
าท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวกของอุทยานแห
งชาติศรีสัชนาลัย ได$จัดเจ$าหน$าท่ีให$บริการข$อมูลข
าวสาร 
ข$อมูลแหล
งท
องเท่ียวให$กับนักท
องเท่ียว ให$บริการด$านสื่อความหมาย เช
น จัดฉายวีดีโอ ฉายสไลน� แนะนําอุทยาน
แห
งชาติ น้ําเดินศึกษาธรรมชาติ ตามเส$นทางเดินเท$าศึกษาธรรมชาติ จัดทําเอกสารเผยแพร
 จัดทําสื่อความหมาย 
จําหน
ายของท่ีระลึก บริเวณศูนย�บริการนักท
องเท่ียว และมีบ$านพักบริการนักท
องเท่ียว จํานวน 9 หลัง สถานท่ี
กางเต็นท� ห$องน้ําห$องสุขา ร$านอาหาร และศูนย�บริการนักท
องเท่ียว มีการจัดทําป#ายสื่อความหมายบริเวณทางลง 
น้ําตกตาดเดือน หน$าศูนย�บริการนักท
องเท่ียว ระหว
างทางเดินเท$าไปน้ําตกตาดดาย ห$วยทรายขาว และถํ้าธารา
วสันต� และภายในศูนย�บริการนักท
องเท่ียว 
 �อัตราค
าธรรมเนียม สําหรับบุคคล และยานพาหนะ 
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  อัตราค
าธรรมเนียมบุคคลชาวไทยและชาวต
างประเทศ 
- เด็ก (คนไทย)  คนละ  20 บาท 
- ผู$ใหญ
  คนละ  40 บาท 
- ชาวต
างชาติ (เด็ก) คนละ         100 บาท 
- ชาวต
างชาติ   คนละ         200 บาท 

อัตราค
าธรรมเนียมยานพาหนะ 
- รถจักรยาน  คันละ  10 บาท 
- รถจักรยานยนต� คันละ  20 บาท 
- รถยนต� 4 ล$อ คันละ  30 บาท 
- รถยนต� 6 ล$อ คันละ         100 บาท 
- รถยนต�ไม
เกิน 10 ล$อ  คันละ         200 บาท 

 

เขตห>ามล8าสัตวEปcาถ้ําเจ>าราม 
 

เขตห$ามล
าสัตว�ป`าถํ้าเจ$ารามต้ังอยู
ในท$องท่ีอําเภอตําบลกลางดง อําเภอทุ
งเสลี่ยม และตําบล นาขุนไกร 
อําเภอศรีสําโรง มีเนื้อท่ี ๑๕,๘๗๕ ไร
 หรือประมาณ ๒๔.๕ ตารางกิโลเมตร โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
เล
มท่ี ๑๐๗ ตอนท่ี ๑๕ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๓๓ กรมป̀าไม$ได$
ส
งเจ$าหน$าท่ีไปดําเนินการจดต้ังสํานักงานในป3 พ.ศ. ๒๕๓๓ แต

เนื่องจากยังมีพ้ืนท่ีป̀าข$างเคียงท่ีมีสภาพท่ีสมบูรณ�อีกมาก และยัง
เป*นแหล
งต$นน้ําลําธารสําคัญหลายสายของลุ
มน้ํายม เหมาะสมจะ
กําหนดเป*นเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป̀า กรมป̀าไม$จึงได$มีคําสั่งท่ี ๓๓๑/
๒๕๓๘ ลงวันท่ี ๒๐กุมภาพันธ� ๒๕๓๘ ให$เจ$าหน$าท่ีไปดําเนินการ
ผนวกพ้ืนท่ีป̀าสงวนแห
งชาติป̀าแม
ลําพัน -แม
มอก ป̀าแม
ท
าแพใน
ท$องท่ีตําบลทุ
งเสลี่ยม ตําบลกลางดง อําเภอทุ
งเสลี่ยม อําเภอนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง ตําบลตลิ่งชัน อําเภอ
บ$านด
านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และป̀าสงวนแห
งชาติแม
มอก ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เพ่ือ
นําเสนอเป*นเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป̀าถํ้าเจ$าราม จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดลําปาง เนื้อท่ีประมาณ ๒๑๑,๒๕๐ ไร
 
หรือ ๓๓๘ ตารางกิโลเมตรประกอบด$วยพ้ืนท่ีป̀าท่ีมีสภาพสมบูรณ�ถึง ๔ ชนิด คือ ป̀าดิบแล$ง ป̀าเบญจพรรณ 
ป̀าเต็งรัง และทุ
งหญ$า มีสัตว�ป̀าอาศัยอยู
มากมายหลายชนิด ได$แก
 เลียงผา หมีควาย เก$ง กระจง สุนัขจิ้งจอก 
หมาป̀า เสือไฟ หมูป̀า อีเห็น เสือปลา เม
น ลิงลม กระต
ายป̀า บ
าง กระรอก กระแต ค$างคาว ฯลฯ และนกอีก
ประมาณ ๑๖๑ ชนิด ภูมิประเทศ เป*นเทือกเขาทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต$ มีสันเขาสูงสลับซับซ$อน เริ่มจาก
ความสูงต้ังแต
 ๒๐๐ - ๗๕๐ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีภูเขาหินปูนอยู
ท่ัวไป มีถํ้าอยู
หลายถํ้า ท่ี
สําคัญ ได$แก
 ถํ้าเจ$าราม ถํ้าสีดา เป*นต$น 

�จุดเด
นสําคัญในพ้ืนท่ี มีดังนี้ 
ถํ้าพระราม อยู
ในท$องท่ีตําบลวังน้ําขาว อําเภอบ$านด
านลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย เป*นจุดสําคัญท่ีสุดของพ้ืนท่ีเนื่องจากเป*นท่ีอยู
อาศัยของ
ค$างคาวกินแมลง ประมาณ 1.8 - 2 ล$านตัว จะออกหากินยามเย็น โดยบิน
ต
อกันเป*นทิวสาย สวยงามประทับใจแก
ผู$พบเห็นย่ิงนัก นอกจากนี้ทางด$าน
ประวัติศาสตร� ยังเป*นท่ีประดิษฐานหลักศิลาจารึกสมัยพ
อขุนรามคําแหง
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มหาราช และเคยเป*นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปพระศิลา ซ่ึงปMจจุบันได$ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานท่ีวัดทุ
งเสลี่ยม 
อําเภอทุ
งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 ถํ้าสีดา เป*นถํ้าอยู
คู
กับถํ้าพระราม อยู
ในท$องท่ีตําบลวังน้ําขาว 
อําเภอบ$านด
านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีค$างคาวกินแมลงและค$างคาว
กินผลไม$อาศัยอยู
เช
นกัน และมีคุณค
าทางด$านประวัติศาสตร� ถํ้าสีดามี
สภาพเรียบร$อยน
าเป*นท่ีอาศัยอยู
ดีกว
าถํ้าพระราม เพราะต้ังอยู
ไม
สูงจาก
พ้ืนท่ีราบเชิงเขามากนัก สามารถข้ึนลงได$ สภาพจากการพบเศษอิฐแผ
น  
และเศษกระเบ้ืองมุงหลังคา  ตกหล
นกองฝMงอยู
ท่ีผิวดินแสดงว
าบริเวณท่ี
ราบหน$าถํ้าสีดา และถํ้าพระรามนี้เป*นท่ีอาศัยของหมู
ชนในสมัยโบราณ 
นอกจากจะเป*นท่ีต้ังของสํานักของนักบวชผู$มีชื่อเสียงแล$ว น
าจะมีชาวบ$านต้ังบ$านเรือนอยู
ในละแวกนี้ด$วย และ
มีข$อสันนิษฐานอีกว
าน
าจะเป*นท่ีต้ังของสํานักของหมอยาสมัยโบราณ จากการค$นพบแป#นหินบดยา เครื่องชั่ง
น้ําหนักผาโบราณ และต$นว
าน ชนิดต
างๆ ข้ึนอยู
ดาษด่ืนมาจนถึงปMจจุบัน 
 เป*นท่ีน
าสังเกตว
า ในสมัยพ
อขุนรามคําแหงให$ความสําคัญกับถํ้าพระรามและถํ้าสีดามาก จึงเป*นเรื่องท่ี
น
าสนใจและน
าศึกษาค$นคว$าเพ่ือหาหลักฐานมาอธิบายข$อสันนิษฐานต
างๆ ให$ได$ 

ต>นสักใหญ8 อยู
ห
างจากถํ้าพระรามไปทางด$านทิศเหนือประมาณ 3.5 
กิโลเมตร อยู
ในท$องท่ีตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ$านด
านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ปMจจุบัน
ยังยืนต$นมีชีวิตอยู
 จากถํ้าพระรามมุ
งหน$าตามเส$นทางเดินป̀าเล็กๆ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 3.5 กิโลเมตร มีต$นสักใหญ
ยืนต$นอยู
ริมห$วยเชิงเขา
หินปูน อยู
 1 ต$น รอบบริเวณเป*นเนินเขาเต้ียๆ มีป̀าไม$ยืนอยู
ประปราบ สักใหญ
ยืน
ต$นดํารงชีวิตอวดความมหึมาของลําต$นด$วยขนาดเส$นรอบวงถึง 630 เซนติเมตร 
(ข$อมูลเดิมวัดความสูงเม่ือป3 พ.ศ.2539 ได$ 628 เซนติเมตร) และความสูง ท้ังหมด 
ถึง 20 เมตร ความสูงจากพ้ืนถึงก่ิงแรก 14 เมตร ประมาณอายุอยู
ระหว
าง 700 - 
900 ป3 เม่ือเข$าไปดูใกล$ถึงลําต$น จะพบร
องรอยการถูกเลื่อยยนต�ของพวกลักลอบตัดไม$ ใช$เลื่อยยนต�ขวั้นจน
รอบต$นสักใหญ
นี้ มีรอยบาก รอยเจาะเพ่ือการตอกลิ่ม รอยเลื่อยยังปรากฏอยู
อย
างเด
นชัด จะเป*นด$วยเหตุใดไม

มีใครทราบแน
ชัดว
าต$นสักใหญ
ต$นนี้รอดจากเง้ือมมือของพวกลักลอบตัดต$นไม$ไปได$อย
างไร แต
สิ่งท่ียืนยันว
าสัก
ใหญ
ต$นนี้ยังมีชีวิตอยู
 คือ ใบท่ีผลิออกเขียวชอุ
มอยู
บนเรือนยอด และขนาดความโตท่ีสามารถวัดได$ว
ามีความโตข้ึน
ถึง 2 เซนติเมตร ในระยะเวลา 2 ป3 
 น้ําตกเชิงผา อยู
ท่ีหน
วยพิทักษ�ป`าเชิงผา บ$านเชิงผา ตําบลกลางดง อําเภอทุ
งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 น้ําตกแม8ลุเทา อยู
ท่ีบ$านแม
ทุเลา ตําบลกลางดง อําเภอทุ
งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 ดงจันทรEผา อยู
ท่ีหน$าหน
วยพิทักษ�ป`าเชิงผา บ$านเชิงผา ตําบลกลางดง อําเภอทุ
งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 อ8างเก็บน้ําต8างๆ เช
น อ
างเก็บน้ําแม
ทุเลาใน อ
างเก็บน้ําหนองเคาะ อ
างเก็บน้ําแม
มอก (กําลังดําเนินการ
ก
อสร$าง) 
 ลําน้ําแม8ลําพัน เป*นน้ําประวัติศาสตร�เพราะมีต$นน้ําอยู
ท่ีป̀าสงวนแห
งชาติแม
ลําพันและป̀าแม
มอก ไหล
เข$าสู
เมืองเก
าในสมัยสุโขทัย เช
น เส$นทางติดต
อการค$าโดยเชื่อมติดต
อกับแม
น้ํายมท่ีอําเภอเมืองสุโขทัยในปMจจุบัน 
 ลําน้ําแม8ลําพันคู8กันกับถํ้าพระราม ลําน้ําแม
ลําพัน คือ ห$วยแม
ลําพัน มีต$นน้ําอยู
ในป̀าสงวนแห
งชาติ
ป̀าแม
ลําพันและป̀าแม
หมอก ไหลผ
านหน$าถํ้าพระรามมุ
งสู
เมืองเก
า แล$วไหลลงแม
น้ํายมท่ีอําเภอเมืองสุโขทัยใน
ปMจจุบัน ลําน้ําแม
ลําพันอยู
คู
เมืองเก
ามาต้ังแต
สมัยสุโขทัย เป*นทางน้ําท่ีเชื่อมกับแม
น้ํายม ซ่ึงในสมัยโบราณเป*น
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เส$นทางการติดต
อค$าขายกับเมืองต
างๆ จากหนังสือพลิกประวัติศาสตร�
สุโขทัย โดย มนต�ชัย เทวัญวโรปกรณ� กล
าวถึง ในศิลาจารึกของพ
อขุน
รามคําแหง หลักท่ี 1 เขียนว
า    อ
านว
า “สําพาย” 
 สภาพปMจจุบัน บริเวณท่ีต้ังหน
วยพิทักษ�ป̀าชั่วคราวถํ้าพระราม ของ
เขตห$ามล
าสัตว�ป`าถํ้าเจ$าราม มีน้ําซับผุดอยู
ตลอดเวลา เป*นทางน้ําใต$ดินท่ีชะ
เอาหินปูนจากโครงสร$างธรณีวิทยาข้ึนมาด$วย ยังคงมีให$เห็นอยู
ทุกวันนี้ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตรEการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ประจําป� 2556 
 

วิสัยทัศนE : 
 

“สุโขทัยเมืองแห8งมรดกโลก ท8องเท่ียวประทับใจ” 
 

พันธกิจ : 

  
พัฒนาสุโขทัยให>เปIนเมืองน8าอยู8 เปIนแหล8งผลิตสินค>าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และเกษตรอุตสาหกรรม 

เพ่ือรองรับการเปIนศูนยEกลางการท8องเท่ียวของภาคเหนือตอนล8างท่ีย่ังยืน 
 

เปPาประสงคE : 
 

1.  พัฒนาและส
งเสริมการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ�ชุมชนให$ได$
มาตรฐาน ปลอดภัย เพ่ือสร$างมูลค
าเพ่ิมทางการตลาด 

2. พัฒนา อนุรักษ� และเชื่อมโยงการท
องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร� และวัฒนธรร 
3.  เสริมสร$างความเข$มแข็งของคน ชุมชน และเครือข
าย ฟ?@นฟูอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

ค8านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย : 
 

“มุ8งเน>นผลงาน บริการด>วยใจ โปร8งใสให>ตรวจสอบ ตอบสนองยุทธศาสตรEจังหวัด” 
  

ประเด็นยุทธศาสตรE : 
 

 1. ส
งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร$างสรรค�และแก$ไขปMญหาความยากจน 
 2. ส
งเสริมการท
องเท่ียว 
 3. ส
งเสริมความม่ันคงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล$อมให$สมดุล 
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กลยุทธE/แนวทางการพัฒนา : 
 

 1. ส8งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร>างสรรคEและแก>ไขปzญหาความยากจน 
1.1 เสริมสร$างความรู$ความเข$าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป*นแนวทาง ใน

การดํารงชีวิตของประชาชนจังหวัดสุโขทัย 
1.2 ส
งเสริมการประกอบอาชีพ โดยมุ
งเน$นผู$ประสบภัยธรรมชาติ คนยากจน ผู$ด$อยโอกาส คนชราและ

ผู$ว
างงาน ที่ได$รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจให$มีอาชีพ และรายได$ สามารถพ่ึงตนเองได$ภายใต$แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 จัดหาแหล
งน้ําเพ่ิมเติม ปรับปรุงคลอง อาคารบังคับน้ํา ควบคุมการส
งน้ํา การระบายน้ํา 
และการขุดลอกเป�ดทางน้ําสองฟากฝM�งของลําน้ํายม เพ่ือผันน้ําเข$าคลองซอยส
งน้ําเข$าสู
พ้ืนท่ีการเกษตรและ
พ้ืนท่ีกักเก็บน้ําในลักษณะ “แก$มลิง” ท่ีสร$างข้ึน หรือ “แก$มลิง” ตามธรรมชาติ เพ่ือมุ
งเน$นแก$ไขปMญหาอุทกภัย 
และภัยแล$งให$เป*นระบบและเป*นรูปธรรม 

1.4 พัฒนาแหล
งน้ําขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
 ตามนโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตรี เช
น อ
างเก็บน้ําแม
กองค
าย อ
างเก็บน้ําแม
รําพัน การปรับปรุงและพัฒนาคลองแม
รําพันตลอดสาย 

1.5 สนับสนุนการทําการเกษตรย่ังยืนอย
างครบวงจร เน$นเกษตรปลอดภัย ลดใช$สารเคมี โดย
ให$มีการขยายพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนระบบการผลิตท่ีใช$สารอินทรีย�ทดแทนสารเคมี การพัฒนาให$ความรู$กับเกษตรกร 
ในการใช$สารอินทรีย�แทนสารเคมี การตรวจสอบ/รับรองคุณภาพ และเสริมสร$างขีดความ สามารถ ทางการตลาด ให$
ความสําคัญกับการเฝ#าระวังผลกระทบจากการใช$สารเคมีท่ีมีต
อดินและน้ํา 

1.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือสร$างมูลค
าเพ่ิม
ให$กับสินค$าเกษตรท่ีมีศักยภาพ และโอกาสทางการตลาด โดยส
งเสริมการใช$ปMจจัยการผลิตและเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม ศึกษาวิจัยตลาด รวมท้ัง ส
งเสริมการวิจัย การถ
ายทอดความรู$เทคโนโลยีแก
เกษตรกร และพัฒนา
ต
อยอดในผลิตภัณฑ� อาทิ ข$าว พืชผัก สมุนไพร โคเนื้อ สุกร และไก
 เป*นต$น 

1.7  สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ท่ีเป*นมิตรกับสิ่งแวดล$อม 
1.8 สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการใหม
ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะหัตถอุตสาหกรรม และธุรกิจ

บริการสุขภาพ โดยสนับสนุนการวิจัยต
อยอดและออกแบบผลิตภัณฑ� ส
งเสริมการพัฒนาเครือข
ายกลุ
มธุรกิจ 
(Cluster) รวมท้ัง สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพ่ือสร$างนวัตกรรม 

1.9 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสร$างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนทางการค$า
และบริการตามแนว East-West Economic Corridor รวมท้ัง พัฒนาและสร$างความเข$มแข็งให$ผู$ประกอบการ
ท$องถ่ิน 

1.10 เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานให$สูงขึ้น โดยเร
งพัฒนาทักษะฝ3มือของบุคลากรให$ตรงกับความ
ต$องการของตลาดแรงงาน 

1.11 จัดระบบแรงงานต
างด$าวให$เอ้ือต
อการทดแทนแรงงานในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือรองรับให$
ผู$ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได$ 

1.12 ส
งเสริมการรวมกลุ
มและเชื่อมโยงเครือข
ายเกษตรกร ผู$ประกอบการ ท้ังในระดับชุมชนและ
เชิงพาณิชย� ให$เกิดความเข$มแข็งและพ่ึงพาตนเองได$อย
างย่ังยืน 

1.13 ส
งเสริมและพัฒนาสินค$าผลิตภัณฑ�ชุมชน (OTOP) โดยสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค$า
ผลิตภัณฑ�ชุมชนของจังหวัดสุโขทัย ท้ังในส
วนของรูปแบบ เนื้อหา และภาพลักษณ� (Packaging and Branding) เพ่ือ
จําหน
ายเป*นสินค$า และของท่ีระลึกให$นักท
องเท่ียว (ย$ายมาจากประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ข$อ 2.7 ) 
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 2. ส8งเสริมการท8องเท่ียว 
2.1 พัฒนาแหล
งท
องเท่ียวให$เป*นท่ีประทับใจ เพ่ือเตรียมแหล
งท
องเท่ียวให$มีความพร$อมท่ีจะ

รองรับนักท
องเท่ียวท่ีมาเยือนให$เกิดความประทับใจ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1.1 การจัดการสภาพภูมิทัศน� การดูแลสิ่งแวดล$อมของแหล
งท
องเท่ียวและสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีเก่ียวข$อง โดยให$ชุมชนและองค�กรปกครองส
วนท$องถ่ินเข$ามามีส
วนร
วมในการบริหารจัดการ การดูแล
และรักษาสภาพแวดล$อมของแหล
งท
องเท่ียวท่ีเป*นทรัพยากรของชุมชน วางมาตรการในการควบคุมการ ท้ิงขยะ และน้ํา
เสียอย
างจริงจัง และสนับสนุนพัฒนาระบบกําจัดขยะ และน้ําเสียแก
องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน 

 2.1.2 ดูแลและรักษาแหล
งท
องเท่ียวให$สวยงาม โดยกําหนดการใช$ประโยชน�ท่ีดิน การกําหนด
โครงข
าย โครงสร$างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชุมชนต
างๆ และการรณรงค�ให$ชุมชนมีส
วนร
วมดูแลแหล
งท
องเท่ียว ด$วย
การร
วมกันทําความสะอาดแหล
งท
องเท่ียว 

 2.1.3 ส
งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาการท
องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงกับการท
องเท่ียว 
เชิงนิเวศในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ได$แก
 เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป̀าทุ
งใหญ
-ห$วยขาแข$ง  อุทยานแห
งชาติรามคําแหง อุทยาน
แห
งชาติศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย และอุทยานประวัติศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร โดยเน$นการดูแล
รักษาอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมของแหล
งท
องเท่ียวท่ีเป*นมรดกโลก พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ส
งเสริมการ
ท
องเท่ียวในลักษณะท่ีมีเรื่องราว และรูปแบบการนําเสนอท่ีสอดคล$องกับความต$องการของนักท
องเท่ียว 

 2.1.4 ส
งเสริมการพัฒนาการท
องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ในแหล
งท
องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เช
น อุทยานแห
งชาติรามคําแหง อุทยานแห
งชาติศรีสัชนาลัย เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป̀าถํ้าเจ$าราม โดยเน$น
กิจกรรมท่ีมีความท$าทายและผจญภัย เช
น การป3นหน$าผา จักรยานเสือภูเขา และการท
องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ทั้งนี้ ให$มีการพัฒนามาตรฐานการให$บริการอุปกรณ� และการรักษาความปลอดภัย รวมท้ัง การอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางเข$าสู
แหล
งท
องเท่ียว 

 2.1.5 พัฒนาเส$นทางการท
องเท่ียวเชื่อมโยงภายในกลุ
มจังหวัดภาคเหนือตอนล
าง กลุ
ม
ท่ี 1 (จังหวัดพิษณุโลก,สุโขทัย,ตาก,เพชรบูรณ� และอุตรดิตถ�) ซ่ึงสามารถเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ$านได$ 

 2.1.6 ฟ?@นฟูเมืองโบราณให$เป*นแหล
งท
องเท่ียว และแหล
งศึกษาทางประวัติศาสตร�และ
ศิลปวัฒนธรรมแห
งใหม
ของจังหวัดสุโขทัย 

 2.1.7 ส
งเสริมหมู
บ$านการท
องเท่ียวชุมชน 
2.2 ปรับปรุงเส$นทางคมนาคม ให$มีความปลอดภัย สะดวก สะอาด และร
มรื่นสวยงาม รวมท้ัง 

พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเชื่อมโยงกับเส$นทางคมนาคม โดยการปรับปรุงภูมิทัศน� ลานจอดรถป#ายชี้ทาง
แหล
งท
องเท่ียว และห$องน้ํา เพ่ือรองรับการท
องเท่ียว และผู$ใช$เส$นทางสัญจรไป-มา โดยท่ัวไป 

2.3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน�ของบ$านเมือง โดยเน$นในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง เขตเทศบาล เส$นทางสาย
หลักของจังหวัด และเส$นทางเข$าสู
แหล
งท
องเท่ียว ริมตลิ่งสองฟากฝM�งของลําน้ํายม และลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ ริม
ทางรถไฟ และเส$นทางเข$าสู
สนามบินสุโขทัย ตลอดจนบริเวณท่ีพักโรงแรม ร$านอาหาร สถานีขนส
ง รวมท้ัง การ
พัฒนา และปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐาน (มาตรฐานห$องน้ําสาธารณะ และมาตรฐานบริการอาหาร) และ
สุขภาพอนามัย (ความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวก) ของนักท
องเท่ียวให$ได$มาตรฐานในระดับสากล 

2.4 ประชาสัมพันธ�ส
งเสริมการขายและการตลาด การท
องเที่ยวเมืองมรดกโลก (อุทยาน
ประวัติศาสตร�สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร�ศรีสัชนาลัย เชื่อมโยงกับอุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร) การ
ท
องเท่ียวทางธรรมชาติ (อุทยานแห
งชาติรามคําแหง อุทยานแห
งชาติศรีสัชนาลัย เขตรักษาพันธุ�สัตว�ป̀าถํ้าเจ$าราม) 
ตลอดจนวัดและสถานท่ีปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี และงานแสดงศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญของ
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จังหวัดสุโขทัย เช
น งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล
นไฟ งานสักการะพระแม
ย
า งานบวชช$างหาดเสี้ยว งาน
ประเพณีสงกรานต� การแสดงแสง-เสียง (Light and Sound) เป*นต$น 

2.5 รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สินให$นักท
องเที่ยวและประชาชนท่ัวไป เพ่ือให$ 
“สุโขทัยเป*นเมืองแห
งความสุข น
าอยู
น
าเท่ียว” รวมท้ัง ส
งเสริม และสนับสนุนให$มีการจัดระบบเตือนภัยใน
แหล
งท
องเท่ียว พร$อมท้ังมีแผนรองรับในการป#องกัน ช
วยเหลือฟ?@นฟู และบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภัย
พิบัติต
างๆ ให$สามารถสร$างความม่ันใจในด$านความปลอดภัยแก
นักท
องเท่ียว 

2.6 การต$อนรับและบริการ โดยดําเนินการดังนี้ 
 2.6.1 พัฒนาบุคลากรด$านการท
องเท่ียวให$มีขีดความสามารถในการต$อนรับและการบริการ

นักท
องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน และยกระดับสู
มาตรฐานสากล เช
น ทักษะด$านภาษา ความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับประวัติ
ความเป*นมาของสถานที่ท
องเที่ยว จิตสํานึกของการเป*นผู$ให$บริการ (Service Mind) ตลอดจนการกระตุ$น 
และสนับสนุนให$สถานประกอบการด$านธุรกิจการท
องเท่ียว ยกระดับการบริการ และศักยภาพของบุคลากรให$ได$
มาตรฐานสากล รวมท้ัง สอดคล$องกับความต$องการของตลาดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

 2.6.2 พัฒนาเครือข
ายด$านการท
องเท่ียวและรณรงค�สร$างจิตสํานึกในการเป*น “เจ$าบ$าน” 
ท่ีดีมีไมตรีจิต และเอ้ืออาทร พร$อมท่ีจะต$อนรับนักท
องเท่ียวดุจญาติมิตร โดยเป�ดโอกาสให$ประชาชนเข$ามามีส
วน
ร
วมในกิจกรรมการท
องเท่ียวทุกรูปแบบ ส
งเสริมให$ประชาชนมีส
วนร
วมในการวางแผน และดําเนินการส
งเสริมการ
ท
องเท่ียว ตลอดจนส
งเสริมให$องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ินขับเคลื่อนการท
องเท่ียว โดยให$ชุมชนมีส
วนร
วม 

 2.6.3 ส
งเสริมให$ภาคเอกชนเข$ามีส
วนร
วมในการวางแผนงาน/โครงการและการบริหาร
จัดการการท
องเท่ียวอย
างมีบูรณาการและต
อเนื่อง โดยเน$นการเสริมสร$างความเข$มแข็งของภาคธุรกิจเอกชน 

2.7 ส
งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการท
องเท่ียว พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให$มีความ
หลากหลายเพ่ือขยายฐานนักท
องเท่ียวของจังหวัดสุโขทัยให$มากข้ึน    
 3. ส8งเสริมความม่ันคงพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล>อมให>สมดุล 

3.1 ส
งเสริมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตศีลธรรมจริยธรรมและสังคม ให$พร$อมรับการเปลี่ยนแปลง 
มีความม่ันคงและอยู
เย็นเป*นสุขร
วมกัน โดยดําเนินการ  ดังนี้ 

 3.1.1  ส
งเสริม ปกป#อง และคุ$มครองสิทธิเด็ก เยาวชน ผู$พิการ ผู$ด$อยโอกาส และผู$สูงอายุ 
 3.1.2 สร$างความสามัคคีของคนในจังหวัดสุโขทัย โดยสร$างจิตสํานึกร
วมของประชาชน

จังหวัดสโุขทัย ให$เป*นอันหนึ่งอันเดียวกัน ลดเหตุการณ�เผชิญหน$าของกลุ
มคนต
างๆ โดยคํานึงถึงหลักเหตุผล เคารพ
ความคิดเห็นท่ีแตกต
าง ยึดหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือสร$างความเป*นธรรมแก
ทุกฝ`าย เสริมสร$าง
ความเข$มแข็งการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู
บ$าน ส
งเสริมวิถีชวีิตแบบประชาธปิไตยของประชาชน 
และส
งเสริมการมีส
วนร
วมทางการเมืองของประชาชนทุกรูปแบบ 

 3.1.3 เร
งรัดแก$ไขปMญหายาเสพติด โดยเน$นกลุ
มเสี่ยงท่ีจะเข$าไปเก่ียวข$องยาเสพติดและผู$
ผ
านการบําบัดฟ?@นฟูท่ีกลับสู
สังคม ไม
ให$มีพฤติกรรมกลับไปเก่ียวข$องกับยาเสพติด ปราบปราม ผู$มีอิทธิพล โดยใช$
มาตรการทางกฎหมายอย
างเคร
งครัด รวมท้ัง การนํามาตรการทางสังคม และมาตรการพิเศษเข$ามาสนับสนุนการ
ตัดวงจรของผู$มีอิทธิพล และการค$ายาเสพติด ตลอดจนการนํามาตรการจัดระเบียบสังคมมากํากับดูแลสถาน
บริการ โรงแรม และกิจการอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต
อสังคม เพ่ือให$มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย
างเคร
งครัด 

 3.1.4 ดูแล ป#องกัน แก$ไขปMญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพอนามัยของแม

และเด็ก เพ่ือให$ประชากรมีคุณภาพ โดยรณรงค�ให$ความรู$ประชาชนในการสร$างเสริมสุขภาพ  โภชนาการและการ
ออกกําลังกาย เสริมสร$างสุขอนามัยในชุมชนท้ังในบ$าน โรงเรียน ตลาด และพ้ืนท่ีสาธารณะต
างๆ 
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 3.1.5 พัฒนาบุคลากร สื่อ และวิธีการ การเรียน การสอนทางด$านการศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในทุกสถาบันการศึกษา โดยสนับสนุนการพัฒนาครู และสื่อการเรียน การสอนในพ้ืนท่ีขาด
แคลน และเน$นส
งเสริมให$ชุมชนมีส
วนร
วมในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนส
งเสริมให$สถาบันการศึกษา
ในจังหวัดสุโขทัยจัดหลักสูตรการเรียน การสอน วิชาประวัติศาสตร�ไทย โดยเน$นการนํานักเรียน และนักศึกษาเข$า
ไปศึกษาประวัติศาสตร� และศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร�
ศรีสัชนาลัย พิพิธภัณฑสถานแห
งชาติ รวมท้ัง โบราณสถานต
างๆ ในจังหวัดสุโขทัย 

 3.1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให$สูงข้ึน โดยเพ่ิมอัตราการเรียนต
อท่ีสูงข้ึน สร$างการเรียนรู$
ให$เด็กพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กกลุ 
มเป#าหมาย สนับสนุนให$องค�กรปกครองส
วนท$องถ่ินเข$าร
วม
สนับสนุนในกระบวนการจัดการศึกษา และสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของ
สภาเด็กและเยาวชน ให$เข$ามีส
วนร
วมในการพัฒนา และแก$ไขปMญหาสังคม รวมท้ัง การรณรงค�ให$มี 
การให$มีการเมืองท่ีโปร
งใส และมีธรรมาภิบาล 

 3.1.7 เสริมสร$างความพร$อมให$ความรู$และบริการแก
ประชาชนทุกช
วงวัย เพ่ือเตรียมปรับ
เข$าสู
สังคมผู$สูงอายุ โดยสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร$างพื้นฐาน และบริการให$เอื้อต
อสังคมผู$สูงอายุ  
ประชาสัมพันธ�ให$ตระหนักถึงการเปลี่ยนเข$าสู
สังคมผู$สูงอายุ พัฒนาบุคลากรสําหรับผู$ดูแลให$คําปรึกษาผู$สูงอายุ 
ขยายสวัสดิการ/หลักประกันชราภาพอย
างท่ัวถึง และส
งเสริมระบบการมีงานทําของผู$สูงอายุ 

3.2 พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชน ให$มีความเข$มแข็งในการพัฒนาท่ีนําไปสู
การ
พ่ึงตนเอง มีภูมิคุ$มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดําเนินการดังนี้ 

 3.2.1 ส
งเสริมบทบาท และความสัมพันธ�ท่ีดีของสถาบันครอบครัว และชุมชนในการดูแล
สมาชิกให$มีคุณภาพ โดยประชาสัมพันธ�รณรงค�โครงการส
งเสริมความสัมพันธ�ที่ดีของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชนอย
างต
อเนื่อง 

 3.2.2 เสริมสร$างความม่ันคงของชุมชนในด$านรายได$ ความรู$ สุขอนามัย ท่ีอยู
อาศัยและ
สภาพแวดล$อม โดยเน$นบทบาทและเสริมศักยภาพขององค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน ให$พร$อมดูแลชุมชนในทุก
ด$าน สนับสนุนการกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน เช
น โรงสีชุมชน โรงปุ¢ย
อินทรีย�ชุมชน ส
งเสริมการสร$างงาน สร$างอาชีพเสริมตามศักยภาพของชุมชน และแก$ไขปMญหาท่ีดินทํากิน หนี้สิน 
ส
งเสริมความรู$ และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ขยายโอกาสเข$าถึงความรู$อย
างหลากหลาย พัฒนา
สื่อความรู$สําหรับชุมชน พัฒนาชุมชนให$น
าอยู
 ตลอดจนปลูกฝMงค
านิยมที่ดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปMญญาท$องถ่ิน และคุณธรรมจริยธรรม 

 3.2.3 ลดจํานวนผู$ป̀วยเอดส�รายใหม
 และลดผลกระทบจากปMญหาโรคเอดส� โดยสนับสนุน
การรณรงค�ให$ความรู$อย
างต
อเนื่องในการป#องกันผู$ป̀วยเอดส�รายใหม
 ฝ£กอบรม และเผยแพร
ให$ความรู$แก
ผู$ดูแล
ผู$ป̀วยเอดส�ท่ีบ$าน ฟ?@นฟูเครือข
ายผู$ป̀วยเอดส� และองค�กรท่ีทํางานด$านเอดส� และกําหนดมาตรการรองรับ
ผลกระทบจากปMญหาโรคเอดส�อย
างครบวงจร 

3.3 ส
งเสริมการอนุรักษ�ปรับปรุงฟ?@นฟูทรัพยากรดิน ป̀าไม$ แหล
งน้ํา และสิ่งแวดล$อมอ่ืนๆ ตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู
หัว และสมเด็จพระนางเจ$าฯ พระบรมราชินีนาถ   

3.4 บริหารจัดการระบบการใช$ที่ดิน และแหล
งน้ําให$เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดย
พัฒนาระบบส
งน้ําในลําน้ําธรรมชาติ และลําน้ําสาขา เผยแพร
ข$อมูล ความรู $ และรณรงค�ให$มีการใช$
ประโยชน�อย
างเหมาะสม กําหนดแผนการใช$ที่ดิน และมาตรการทางผังเมืองให$สอดคล$องกับสภาพพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
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3.5 ลดปMญหาสิ่งแวดล$อมของเมืองและชุมชน โดยเน$นการสร$างความรู$ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ� 
ฟ?@นฟูดูแล และใช$ประโยชน�ทรัพยากรอย
างมีประสิทธิภาพ จัดให$มีระบบการจัดการขยะ/น้ําเสียของชุมชนเมือง 
สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับใช$ในครัวเรือน สร$างจิตสํานึกในการลด และแยกขยะ  
การบังคับใช$กฎหมาย และสร$างมาตรการจูงใจให$เกิดความร
วมมือ สนับสนุนนโยบายการผลิตท่ีสะอาด รวมท้ัง 
ให$ความสําคัญกับการแก$ไขปMญหาการเผาในท่ีโล
ง เพ่ือลดมลพิษจากฝุ`นละอองขนาดเล็ก 

3.6 สร$างความพร$อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ โดยจัดทําแผนป#องกันและระบบเตือนภัย
รณรงค�ให$ความรู$ในการป#องกัน และแนวทางปฏิบัติให$กับประชาชน และองค�กรปกครองส
วนท$องถิ่นในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย พ้ืนที่มลพิษจากหมอกควัน ฝุ`นละอองขนาดเล็ก รวมท้ัง อุทกภัยดินโคลนถล
มในชุมชนท่ีต้ังอยู
บน
พ้ืนท่ีลาดชัน และใกล$ลําน้ํา โดยสนับสนุนการติดต้ังเครื่องมือเตือนภัยให$ครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจัดทําระบบ
ฐานข$อมูลพื้นที่เสี ่ยงภัย รณรงค�ปลูกจิตสํานักให$ตระหนักถึงผลกระทบ และเตรียมการรับมือภัยธรรมชาติ 
จัดการ Zoning ชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย รวมท้ัง หากมีความจําเป*นเพ่ือความปลอดภัย  

3.7 สนับสนุนบทบาทขององค�กรปกครองส
วนท$องถ่ิน และเครือข
ายชุมชนในการจัดการและ
แก$ไขปMญหาท่ีทันต
อสถานการณ�ในระยะเร
งด
วน รวมทั้งการบริหารจัดการเฝ#าระวังและป#องกันเพ่ือลด
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติในระยะยาว 

3.8 พัฒนาคุณค
าความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน$นการจัดการความรู$ผสมผสานต
อยอดภูมิ
ปMญญาท$องถ่ิน เช
น ส
งเสริมการต
อยอดองค�ความรู$สมุนไพรสู
การผลิตเป*นผลิตภัณฑ�สุขภาพ อนุรักษ�/ฟ?@นฟู และ
สนับสนุนการใช$ประโยชน�จากความหลากหลายทางชีวภาพของท$องถ่ินให$เป*นฐานการพัฒนาได$อย
างย่ังยืน 

3.9 พัฒนาระบบการให$บริการภาครัฐให$มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการ
บ$านเมืองท่ีดี เผยแพร
ข$อมูลข
าวสารของทางราชการให$ประชาชนสามารถเข$าถึงได$ง
าย สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดในทุกท่ีทุกเวลาและทันที ปรับปรุงบทบาทภาครัฐจากผู$ควบคุมมาเน$นบทบาทเป*นผู$สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกให$ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการจัดต้ังศูนย�บริการร
วมในระดับอําเภอ และระดับ
จังหวัด รวมท้ังการจัดหน
วยบริการนอกสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนจังหวัดสุโขทัยให$ท่ัวถึงทุก
พ้ืนท่ี 

3.10 ป#องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ
งเน$นสร$างจิตสํานึกค
านิยม  
จรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการด$วยความซ่ือสัตย�สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม โดยให$ผู$บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป*น
แบบอย
างท่ีดี พัฒนาระบบการยกย
องชมเชย ส
งเสริมผู$ประพฤติดี และลงโทษผู$ทุจริตประพฤติมิชอบอย
างเฉียบ
ขาด รวดเร็ว ตลอดจนพัฒนาช
องทางการรับแจ$งข$อมูล โดยการจัดให$มีศูนย�รับเรื่องราวร$องทุกข�ของประชาชน 
และส
งเสริมบทบาทของเครือข
ายภาคประชาชนในการเข$ามามีส
วนร
วม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของภาครัฐ   

3.11 พัฒนาศักยภาพศาสนสถานทุกแห
งให$เป*นแหล
งเรียนรู$ชุมชนและเสริมสร$างประเพณีให$
ย่ังยืน 
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