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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ด้านการ
ขนส่ง ที่พัก อาหาร และธุรกิจนาเที่ยว ซึ่งผลผลิตหลักที่นักท่องเที่ยวซื้อโดยตรงคือบริการ กับที่เกี่ยวข้องทางอ้อม
ได้แก่ การผลิตสินค้า เป็นต้น การท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช่น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว ที่มีส่วนสาคัญที่จะเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เป็นจุดขายจึงได้จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด สุโขทัย โดยดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังภาพ
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ได้นาข้อมูลทาการวิเคราะห์หาปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง - S(Strengths) จุดอ่อน W(Weaknesses) และ
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส - O(Opportunities) และอุปสรรค - T(Threats) มีดังนี้
จุดแข็ง ได้แก่
1. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็น “มรดกความทรงจาแห่งโลก” และเป็นห้องเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ขนาดใหญ่ของประเทศไทย และได้ขึ้นทะเบียนและประกาศจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) คือ อุทยานแห่งชาติรามคาแหง อุทยาน
แห่งชาติศรีสัชนาลัย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้าเจ้าราม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ชีวภาพ และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรมการท่องเที่ยว
3. มี แ ห ล่ งท่ อ งเที่ ยว ท างศิ ล ป ะวิ ท ยาก าร (Arts and Sciences Educational Attraction
Standard) คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก สถานที่รวบรวม
และจัดแสดงศิลปวัตถุแห่งยุคสมัยที่โดดเด่นและสวยงาม แสดงถึงประวัติความเป็นมาเมื่อครั้งอดีตของสุโขทัย เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยว
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attration) คือ ท่องเที่ยวชุมชนอาเภอกงไกรลาศและ
ท่องเที่ยวชุมชนตาบลทุ่งหลวง ซึ่งแสดงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านของชาวสุโขทัย ที่กาลังได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
5. มีแหล่งท่องเที่ยว/ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) คือ โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่นและบ้าน
คุกพัฒนาโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับการเรียนรู้วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยพวน
อาเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
6. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกระดับและตลอดทั้งปี คือ
6.1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เช่น งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
และงานประเพณีมหาสงกรานต์ย้อนยุคในเมืองมรดกโลก เป็นต้น
6.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค เช่น งานเทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง และงาน
บวชช้างหาดเสี้ยว เป็นต้น
6.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น เช่น งานเทศกาลกินปลา งานเทศกาล ย้อนอดีต
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ศรีสัชนาลัย เป็นต้น
7. มีความพร้อ มทางโครงสร้างพื้น ฐาน สิ่ งอานวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภั ย
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
8. มี เส้ น ทางการคมนาคมสะดวกทั้ ง ทางบกและทางอากาศ และเชื่ อ มโยงได้ ทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ
9. มีรูปแบบการบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และได้มาตรฐาน
10. สินค้าพื้นเมืองประเภทเครื่องประดับ ผ้าทอมือ และขนม มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และ
สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสุโขทัย
จุดอ่อน ได้แก่
1. บุคลากรด้านการบริการ ยังมีข้อจากัดด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและขาดความต่อเนื่อง
4. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ยังมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยัง
ไม่ชัดเจน และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
5. สิ่ งอ านวยความสะดวกให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วยังไม่ ได้ ม าตรฐาน เช่ น การบริก ารที่ พั ก ร้ านอาหาร
มัคคุเทศก์ การบริการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์จาหน่ายของฝาก ของที่ระลึก
6. ข้อจากัดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ทาให้ขาดแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อนันทนาการ (Recreation Attraction) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว
7. การบริการขนส่ งยั งไม่สะดวกและครบวงจร เช่น แหล่ งท่องเที่ยวบางแหล่งยังไม่มีรถโดยสาร
สาธารณะเข้าถึงแหล่ง
8. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และทันสมัย สาหรับการ
เตรียมความพร้อมและเป็นทางเลือกในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
โอกาส ได้แก่
1. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
2. ประเด็นการท่องเที่ยวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารท่ องเที่ ยวในระดับ ชาติ ให้ ความส าคัญ ในการส่ งเสริมและสนับ สนุ น การ
ท่องเที่ยวในทุกมิติ
4. กลุ่มจังหวัดได้จัดทายุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง
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5. การดาเนิ นการตามข้อตกลงเปิดการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ในเรื่องการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยว การให้บริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
อุปสรรค ได้แก่
1. การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที่เป็นผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งราคาน้ามันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
2. การด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วรูป แบบต่ า งๆ ของประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อ ช่ ว งชิ ง
นักท่องเที่ยวจากไทย
3. ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศ
4. จั ง หวัด ใกล้ เคี ย งมี ศัก ยภาพด้ านการบริก าร เช่ น การคมนาคม สถานที่ พั ก อาหาร และการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานมากกว่าจังหวัดสุโขทัย
5. ปัจจัยเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจังหวัดเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย และภัย
แล้งเป็นประจาทุกปี
นาข้อมูลดังกล่าวมากาหนดสิ่งสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ”
พันธกิจ
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยให้พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว
อย่างมีทิศทาง
2. พัฒนาและเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย
และกลุ่มจังหวัด
4. ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยว วิเคราะห์และประเมินผล รวมทั้งกาหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหา/อุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยว และรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย และกลุ่ม
จังหวัด ให้จังหวัดและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และนิเวศ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ส่ งเสริม และพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยวแห่ งใหม่ เชื่อ มโยงกิจกรรมท่ องเที่ ยวต่อ เนื่ องในจังหวัด /
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กลุ่มจังหวัด/ระหว่างกลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวให้เดินทาง
สะดวกและปลอดภัย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
2. พัฒนา และจัดทาป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
3. ส่งเสริม และพัฒ นาสิ่งอานวยความสะดวก และระบบความปลอดภัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัดสุโขทัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรการบริการการท่องเที่ยวให้พร้อมบริการมากขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางด้านการบริการการจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่
3. พัฒ นาศักยภาพขั้น พื้น ฐานเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ในอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : MRA)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
สุขภาพ เชิงพุทธศาสนา และวิถีสุโขทัย ให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
2. พัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
3. ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีสุโขทัย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสินค้าพื้นเมืองให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยผลิ ตภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า OTOP เชื่ อ มโยง
การท่องเที่ยว
3. ส่งเสริม และสนั บ สนุ นการถ่ายทอด และเรียนรู้กระบวนการผลิ ตภัณ ฑ์สินค้า OTOP และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย
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ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 6 ส่ งเสริมการประชาสั มพันธ์ การตลาด และพัฒ นาสื่ อประชาสัมพั นธ์ ข้อมูล
สารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางการท่องเที่ยวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. พั ฒ นาช่อ งทางการจั ด จ าหน่ ายสิ น ค้ าทางการท่ อ งเที่ ยว และรูป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ก าร
ท่องเที่ยว
3. ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล และสื่อการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
4. ทาการตลาดเชิงรุกเพื่ อเป็นศูน ย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภ าคและกลุ่ มประเทศเพื่ อนบ้านใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Great Maekong Subregion: GMS และ East-West Economic Corridor : EWEC)
จากการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด สุโขทัยอย่างมีเหตุผลและบูรณาการเชื่อได้ว่าจะทาให้
จั งหวัดประสบผลส าเร็ จ ในการบริ ห ารจั ดการท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยืน และจะเป็ น กลไกชิ้น หนึ่ งที่ จ ะช่ว ยในการ
ขับเคลื่อนกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาให้ประสบผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) กาหนดไว้ว่า
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มา หลักการและเหตุผล
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ด้านการ
ขนส่ง ที่พัก อาหาร และธุรกิจนาเที่ยว ซึ่งผลผลิตหลักที่นักท่องเที่ยวซื้อโดยตรงคือบริการ กับที่เกี่ยวข้องทางอ้อม
ได้แก่ การผลิตสิ นค้ า เป็ น ต้น รวมเป็ น การซื้อสิ นค้าและการบริการ และสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ถือเป็นการส่งสินค้าออก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สาคัญ ทั้งการลงทุนใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากผลประโยชน์จะตกอยู่ภายในประเทศ ยังช่ วยสร้างงานอาชีพ เกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจ ขณะที่ด้านสังคม การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนที่ช่วยลดความตึงเครียด พร้อมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้มาเยือนและเจ้าของท้องถิ่น
การท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช่นอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
ก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ
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นายพงษ์ภาณุ เศวตรุน ทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่ าวในการแถลงข่าว สถานการณ์
ท่องเที่ยวเดือนมกราคม ปี 2560 สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2559 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว
สถานการณ์ท่องเที่ยวปัจจุบัน และนโยบายด้านการท่องเที่ยว ที่สาคัญ โดยมีสาระสาคัญดังนี้

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ปี 2559 ภาคการท่องเที่ยวโดยภาพรวมสร้างรายได้ 2,510,779 ล้านบาท
เป็ นรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือต่างชาติเที่ยวไทย 1,641,268 ล้านบาท และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือไทยเที่ยวไทย 869,510 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมา พบว่า รายได้รวมจากการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 11.09 โดยขยายตัวทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 12.64 และร้อยละ 8.27 ตามลาดับการ
ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ว ยการท่อ งเที่ ย ว จากรายได้รวมของภาคการท่อ งเที่ ยวในปี 2559 กว่า 2.51 ล้ านล้ า น
บาทภาคการท่องเที่ย วได้ส ร้างมูล ค่าเพิ่มแก่ เศรษฐกิจไทยหรือมีความส าคัญคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 17.7 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระจายไปสู่ประชากรอย่างกว้างขวาง จากการวิจัยการสร้างงานใน
อุตสาหกรรมท่ องเที่ย ว พบว่า นั กท่ องเที่ ยวต่างประเทศ 1 คน มีส่ ว นสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเฉลี่ ย
ประมาณ 1 คน เช่นกัน
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การจั ด ท าคู่ มื อการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วจังหวั ด สุ โขทั ย นี้ เป็ น การดาเนิ น การภายใต้ก รอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
มรดกโลกทางวัฒนธรรม แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภายใต้ดัชนีระดับการแข่งขัน
การเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด สุโขทัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนื อ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วจั งหวั ด สุ โ ขทั ย จะต้ อ งด าเนิ น การอย่ างสอดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ
แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว
เหตุผลของการจัดทาแผนที่สาคัญ ก็คือ ต้องการให้ข้าราชการระดับจังหวัดสามารถใช้แผนเพื่อสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณซึ่งสะท้อนถึงการใช้ ศักยภาพเชิงพื้นที่ในด้านภูมิศาสตร์ คน
และวัฒนธรรมในการสร้างรายได้และลดระดับความเหลื่อมล้าเชิงพื้นที่ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการสร้างรายได้ของประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตามแนวคิดที่ว่าด้วย “ประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณ ภาพชั้น น าของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้น ฐานความเป็น ไทย เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”
1.2 แผนภาพกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัย มีกระบวนการจัดทาประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
1. การรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
4. การกาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัวชี้วัด
5. การจัดทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
6. การกาหนดกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ดังภาพ
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1.3 วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 – 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูล (Database) ในการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด จะต้องมี
การรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้ทันสมัย ครบถ้วนและถูกต้อง ประกอบด้วย
ข้อมูลเชิงนโยบาย
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
 คาแถลงของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560–2564)(ถ้ามี)
 แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
 แนวทางการจัดทาแผนพัฒ นาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภายใต้ดัชนีระดับการแข่งขันการ
เดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
- ทรัพยากรการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รูปแบบ/กิจกรรมการท่องเที่ยว
เทศกาลการทองเที่ยวที่สาคัญ ปฏิทินกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และของฝาก
เป็นต้น
- บริการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การบริการขนส่งและอานวยความสะดวกในการเข้าเมือง
ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ บริการที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก บริการนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ และบริการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว จุดบริการ Free Wi-Fi เป็นต้น
- อัตลักษณ์วิถีไทยของจังหวัดสุโขทัย
- การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว
- เครือข่ายความร่วมมือและภาคีการท่องเที่ยวของจังหวัด
- ผลการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมา และแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวที่
ทั้งนี้ การนาแผนการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติอยู่ภายใต้กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร และการควบคุมภายในองค์กรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
- ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของจังหวัด ประกอบด้วย ที่ตั้งและขนาดอาณาเขต ลั กษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา ศาสนา การสาธรณสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การใช้พื้นที่และการถือครองที่ดิน
ไฟฟ้ า ประปา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม รายได้ ห ลั ก สิ น ค้ า หลั ก การเงิ น การธนาคาร และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วของจั งหวั ด ควรประกอบด้ ว ย ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ข้ อ มู ล
สนับสนุนบริการด้านการท่องเที่ยว (8 ด้านตามห่วงโซ่คุณค่าด้านการท่องเที่ยว) เครือข่ายด้าน
ความร่วมมือและภาคีการท่องเที่ยวของจังหวัด ผลการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมา และ
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วและสถานประกอบการด้ านการท่ อ งเที่ ย วที่ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทย สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัด มาตรฐานการท่องเที่ยวและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาบุ ค ลกรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว
- ผลการพั ฒ นาจั ง หวั ด ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในระยะที่ ผ่ า นมาและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสถาน
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-

ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัด
จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ระยะเวลาท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่ไป
จุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยว
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อครั้ง
รายได้จากการท่องเที่ยว
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

3) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของจังหวัด สุโขทัย ได้วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบ
ของ PEST Analysis ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
- ด้านนโยบายรัฐและการเมือง (Political Component: P) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นโอกาสให้การ
ปฏิ บั ติ ร าชการของจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี น โยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่องเที่ยวทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
- ด้านสังคมและวัฒ นธรรม (Sociocultural Component: S) เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในโลก
ปั จ จุ บั น สั งคมไทยจึ งจะต้อ งมี การปรับ เปลี่ ยนเพื่ อรองรับ การพั ฒ นาภายใต้ภ าวะที่ ส มดุล กั บ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge base
society) อี ก ทั้ ง กระแสโลกาภิ วั ต น์ ยั งส่ ง ผลกระทบต่ อ สั งคมไทยในประเด็ น ต่ า งๆ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางประชากร ความเลื่อมล้าของความรู้ (Knowledge Divide) ภาวะโลก
ร้อน (Global Warming) เป็นต้น
- ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component: E) ในสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศทั้งด้าน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ล้วนมี ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดสุโขทัย และทิศทางการพัฒนาในหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยเศรษฐกิจระดับมหาภาคและจุลภาค
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technological Component: T) การเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเพาะในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication Technology)
ทาให้การติดต่อสื่อสาร และการแพร่กระจายข้อมูล ข่าวสาร และความรู้เป็นไปอย่างไร้พรมแดน
ในการขยายตัวของอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและการบริการได้ใช้องค์ความรู้เป็นฐานการ
พั ฒ นา (Knowledge-based Economy) ในขณะเดี ย วกั น ภาคการท่ อ งเที่ ย วได้ น าระบบ
E-marketing มาใช้ ในภาคธุ รกิ จเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพทางการแข่ งขั น พร้ อมทั้ งการส่ งเสริม และ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การตลาดทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้นาระบบ Social Network
ต่าง ๆ มาใช้เพื่อนขยายตลาดการท่องเที่ยวและรักษาตลาดเดิมไว้ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวตามที่ได้กาหนดไว้
จุดแข็ง S หรือ Strengths หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในจังหวัดที่ทาให้เกิดความเข้มแข็งหรือเป็นจุดแข็ง
ขององค์กรที่จะนาไปสู่การได้เปรียบคู่แข่งขัน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ด้านการเงิน ด้านการ
ผลิต ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านคุณภาพของสินค้า
จุดอ่อน W หรือ Weaknesses หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายในจังหวัดที่ทาให้เกิดความอ่อนแอ หรือเป็น
จุดอ่อน นาไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพภายใน
โอกาส O หรือ Opportunities หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอกจังหวัดที่เอื้อประโยชน์ให้ซึ่งเป็นโอกาสที่
ช่วยส่งเสริมการดาเนินงาน เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว
อุปสรรค T หรือ Threats หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอกจังหวัดที่เป็นอุ ปสรรคต่อการดาเนินงานเป็น
ข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน

4) การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัวชี้วัด
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) ในหลากหลายมิติ โดยใช้เครื่องมือการ
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วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อประเมินศักยภาพความพร้อมในการรองรับการท่ องเที่ยว และการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนเพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน
ในการนาไปจัดทาเป็นแผนงาน/โครงการต่อไป โดยเนื้อหาประกอบด้วย
1. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่สาคัญในการวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยว
1.1 นิยามศัพท์
o วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สิ่งที่อยากจะให้หน่วยงานเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์บอกให้รู้ถึงสิ่งที่
หน่วยงานอยากจะหรือต้องการจะเป็นในอนาคต บอกให้รู้ถึงเส้นทางเดินของหน่วยงานใน
อนาคต
o พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบ ขอบเขต การดาเนินงานของหน่วยงานพันธกิจ บอกให้รู้ถึง
ขอบเขตการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน บอกให้ รู้ถึ งสาเหตุ ข องการด ารงอยู่ และมุ่ งเน้ น ที่
บทบาท หน้าที่ ที่จะต้องทา
o วัตถุประสงค์ (Objectives) หมายถึง สิ่งที่องค์กรมุ่งหวังหรือต้องการที่จะบรรลุในแต่ละด้าน
o เป้าหมาย (Target) หมายถึง ระดับของเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลว่าประสบความสาเร็จ
o ตั ว ชี้ วั ด (Key Performance Indicators) หมายถึ ง ตั ว แปรที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ใช้ วั ด การ
เปลี่ ย นแปลง หรื อบ่ งบอกสภาพหรือสะท้ อนลั กษณะการด าเนิ น งาน สามารถนามาใช้วัด
ความสาเร็จหรือผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
o ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่จั งหวัดจะต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัด
o เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง เป้าประสงค์ด้านการท่องเที่ยวที่จังหวัดปรารถนาที่จะ
บรรลุในอนาคต
o กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการที่จะทาให้จังหวัดสามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
o แผนงาน/โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่จังหวัดจะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
o ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
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2. การวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒ นาการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยใช้ SWOT Analysis
เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบสถานภาพขององค์กรว่ามี
จุดแข็งและจุดอ่อนเป็นอย่างไร รวมทั้งได้ประเมินปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ จากภายนอกว่าจะก่อให้เกิดโอกาสและ
ข้อจากัดอย่างไรต่อองค์กร ทาให้ผู้บริห ารทราบสถานะในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดทิศทาง
และยุ ท ธศาสตร์ ขององค์ ก รต่อ ไป ทั้ งนี้ แ นวคิ ด การวิเคราะห์ นี้ Albert Humphrey ได้ น าเสนอแนวคิ ด ในการ
วางแผนกลยุทธ์ที่เรียกว่า SWOT Analysis โดยให้ประเมินถึงปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรอย่างรอบคอบ
ซึ่งปัจจัยภายในประกอบด้วย การพิจารณาถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Treat) การวิเคราะห์ SWOT นี้ จะทาให้ เกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับองค์กร โดยผลของการวิเคราะห์จะทาให้สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรได้แม่นยามากยิ่งขึ้น
การวางแผนกลยุ ทธ์ที่รั ดกุมจะน าเอาผลการวิเคราะห์ มาพิ จารณาต่อด้ว ยเทคนิ ค TOWS ที่ จะช่ว ยให้ สามารถ
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้
Strength + Opportunity
ควรดาเนินการเชิงรุก/ขยายผล
Weakness + Opportunity
ควรเร่งพัฒนาและปรับปรุง
Strength + Treat
ควรจะดาเนินการอย่างรัดกุม
Weakness + Treat
ควรจะต้องระมัดระวัง/ตั้งรับ
5) การจัดทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวการวิเคราะห์ SWOT นี้ จะทาให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับองค์กร
โดยผลของการวิเคราะห์จะทาให้สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรได้ แม่นยามากยิ่งขึ้น การวางแผนกล
ยุทธ์ที่ รัดกุมจะน าเอาผลการวิเคราะห์ มาพิจารณาต่อด้วยเทคนิค TOWS ที่จะช่ว ยให้ สามารถกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้
Strength + Opportunity
ควรดาเนินการเชิงรุก/ขยายผล
Weakness + Opportunity
ควรเร่งพัฒนาและปรับปรุง
Strength + Treat
ควรจะดาเนินการอย่างรัดกุม
Weakness + Treat
ควรจะต้องระมัดระวัง/ตั้งรับ
จากผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Factors) มาวิเคราะห์
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ร่วมกับโอกาสและอุปสรรคจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
ของจังหวัด มาวิเคราะห์หาศักยภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยอาศัยกลยุทธ์ 4 รูปแบบ ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ SWOT Matrix ของจังหวัดสุโขทัย
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)
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โอกาส
กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส (S-O Strategies)
(Opportunity) - ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม
- อนุรักษ์ และฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยว
ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
ยกระดับงานลอยกระทงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น
- จัดทาศูนย์ให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัด และศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
- ส่งเสริมและพัฒนาการคมนาคมทางบก
และทางอากาศให้ดีและทันสมัยมากขึ้น
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับจังหวัด
กลุ่มจังหวัด และระดับนานาชาติ
- สร้างศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสุโขทัย เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
อุปสรรค
กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค (S-T Strategies)
(Threat)
- พัฒนาศักยภาพด้านการบริการ เช่น
การคมนาคม สถานที่พัก อาหาร และการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
- ฝึกอบรมบุคคลในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการท่องเที่ยว
- ฝึกอบรมสร้างจิตสานึกให้คนในท้องถิ่น
รู้เรื่องท่องเที่ยวเมืองสุโขทัย
- จัดทาโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติตาม
โรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักรักษา
ธรรมชาติ

กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส (W-O Strategies)
- ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตความเป็น
สุโขทัย
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น
- เพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
- จัดสร้างสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริการขนส่งสาธารณะ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค (W-T Strategies)
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
- พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
เข้าถึงทุกพื้นที่
- ทาการศึกษา วิจัยแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
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การวิ เคราะห์ SWOT นั้ น จะท าให้ เกิ ด ความชั ด เจนว่ าองค์ ก รควรจะมี ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ อ ะไรบ้ า ง
ซึ่งจะต้องนามาวางเป็นกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป โดยนาเอาแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์ให้ได้เป้าประสงค์
จากนั้ น น าเป้ าประสงค์แต่ล ะด้านมาวิเคราะห์ SWOT ต่อจนทาให้ รู้ว่าจะต้องใช้กลยุทธ์อะไรบ้างสาหรับแต่ล ะ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
การวางยุทธศาสตร์ (Strategy Development) เป็นสิ่งที่องค์กรจะมุ่งเน้นให้ความสาคัญ วางแผนที่จะทา
เพื่อให้สามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน
ทั้งในเรื่องทิศทางและสิ่งที่จะมุ่งเน้น อี กทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร
ในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์นั้น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจะต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วน
และจะต้องเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบอย่างชัดเจน เพราะว่าแต่ละองค์ประกอบมีความหมา ย
เฉพาะและมีความสาคัญต่อการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ดีคือการกาหนดและวาง
องค์ประกอบต่าง ๆ ให้สอดรับกันอย่างสมดุล แสดงได้ดังภาพ
แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (Strategy Map) ของจังหวัดสุโขทัย
แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (Strategy Map) ของจังหวัดสุโขทัย
วิสัยทัศน์ :
พันธกิจ :

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ :
ประสิทธิผล

“สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ”
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสุโขทัยให้พัฒนา
และแก้ ขปั หาด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างมีทิศทาง
1. อนุรักษ์ น ู
และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ประวัตศิ าสตร์
วัฒนธรรมและนิเวศ

2. พัฒนาและ
เสริมสร้างปัจจัย
พืน านด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเปน
ระบบและต่อเนื่อง

2. ส่งเสริม และพัฒนา
โครงสร้างพืน าน
ปายบอกทาง ปแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เดินทาง
สะดวก และปลอดภัย

3. ประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในจังหวัด
สุโขทัยและกลุ่มจังหวัด

3. การพัฒนา
บุคลากร
การบริการการ
ท่องเที่ยวให้พร้อม
บริการมากขน

4. ติดตามความเคลื่อน หวด้านการท่องเที่ยว วิเคราะห์
และประเมินผล รวมทังกาหนดแนวทางการแก้ ขปั หา/
อุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยว และรายงานสถานการณ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย และกลุ่มจังหวัด
ให้จังหวัดและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4. ส่งเสริม สนับสนุน และ น ู
กิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ
เ ิงพุทธศาสนา และวิถีสุโขทัย
ให้ ด้รับความสนใจมากยิ่งขน

5. พัฒนา
สินค้าพืนเมือง
ให้เปนที่สนใจ
ของ
นักท่องเที่ยว

6. ส่งเสริมการ
ประ าสัมพันธ์ การตลาด
และพัฒนาสื่อประ าสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเปนระบบ

ราย ด้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขน
จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขน

ค่าใ ้จ่ายจากการท่องเที่ยวต่อหัวเพิ่มขน
ความพงพอใจของนักท่องเที่ยว

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

แหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตร าน

การบริการที่ดี

มาตรการด้านความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่มีความหลากหลาย

การสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพด้านการท่องเที่ยว

การพัฒนาสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยว

การพัฒนาและสร้างมาตร าน
แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมการท่องเที่ยว
และเ ื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

การดาเนินการทางการตลาด
และประ าสัมพันธ์เ งิ รุก
ภายในประเทศและต่างประเทศ

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

การพัฒนาองค์กร

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

พัฒนา านข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
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6) การกาหนดกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล มีการติดตามและการประเมินผล โดยผ่ าน
กระบวนการของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย
1. กาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
2. ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ ซึ่งให้ ความสาคัญในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
- การใช้ทรัพยากร (INPUTS) เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง ที่กาหนดไว้
- การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการ (PROCESSS) ที่กาหนดไว้
- การพิจารณาผลงาน (OUTPUTS) ว่ามีปริมาณ/คุณภาพ และเงื่อนเวลาตามที่กาหนดไว้
- การติดตามผลลัพธ์
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บทที่ 2 สภาพทั่ว ปและข้อมูลพืน านสาคั ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพโดยทั่ว ปของจังหวัดสุโขทัย
2.1.1 ความเปนมา
จังหวัดสุโขทัย เป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยประมาณ 700 กว่าปีมาแล้ว ร่องรอยอดีต
แห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รู้จักของ
ชาวไทยและต่างประเทศในนามของมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุโขทัยเริ่มเมื่อประมาณ พ.ศ. 1800
เมื่อขุนศรีนาวนาถม พระบิดาพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองสุ โขทัยสิ้นพระชนม์ ขอมสมาดโขลญลาพง ข้าหลวงจากเมือง
พระนคร (นครธม) ได้เข้ายึดครองเมือง พ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยม และพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด ได้
รวมพลกันที่เมืองบางขลังและนากองทัพเข้ายึดเมืองคืน สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาว เป็น “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”
ปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย อาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทย
ในหลักศิลาจารึกกล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
ไว้ว่ามีอาณาเขตกว้างขวางมาก
ทิศเหนือ
จรดเมืองแพร่ น่าน และหลวงพระบาง
ทิศใต้
จรดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก จรดเมืองเวียงจันทน์
ทิศตะวันตก จรดเมืองหงสาวดี
การปกครองบ้านเมืองเป็นระบบปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี กินดี
มีสิทธิเสรีภาพ ดังคาในหลักศิลาจารึก “ไพร่ฟ้าหน้าใส ในน้ามีปลา ในนามีข้าว เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจัก
ใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า”
สมัยนั้นชาวสุโขทัยประกอบอาชีพการเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยน้าที่มีอยู่บริบูรณ์ทานา ทาสวน
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ทาไร่ มีการสร้างเขื่อนสาหรับ กักน้ าไว้ใช้เมื่อหน้าแล้ ง เรียกว่า “ทานบพระร่วง” หรือ “สรีดภงส์” สุโขทัยเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการผลิตเครื่องถ้วยชามที่เรียกว่า “สังคโลก” ส่งขายยังต่างประเทศ หลักฐาน ที่สะท้อนให้เห็น
ความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของสุโขทัย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนา
ลัย สมบัติทางวัฒนธรรมที่ได้รับการบูรณะขึ้นเป็นมรดกโลกปัจจุบัน
พ.ศ. 1890 กรุงศรีอยุธยามีอานาจมากขึ้น จึงกลายเป็นศูนย์กลางแห่งอานาจการปกครองแทน
เมืองสุโขทัย แต่สุโขทัยก็ยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันมาอีก 2 พระองค์ จึงสิ้นวงศ์พระร่วงและได้เข้าไป
รวมอยู่กับราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่า ครั้งที่ 2 แล้ว พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระราชดาริว่า เมืองสุโขทัยนั้นผู้คนไม่พอที่ต่อสู้รักษาให้
พ้นจากการรุกรานของข้าศึกได้ จึงโปรดฯ ให้ย้ายผู้คนมาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านธานี (ท่าหนี) ทางฝั่งตะวันออกของวังน้า
ยม เรียกว่า เมืองธานี เมื่อ พ.ศ. 2336 ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน เมืองธานีเคยเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัด
สวรรคโลก ต่อมาจังหวัดสวรรคโลกได้ย้ายที่ตั้งจังหวัดมาอยู่ที่บ้านธานี และเปลี่ยนชื่อจังหวัดสวรรคโลกใหม่เป็น
สุโขทัยธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2475 จนถึง พ.ศ. 2482 จึงได้ยกฐานะเป็นจังหวัดสุโขทัยมาจนถึงทุกวันนี้
สั ลักษณ์ประจาจังหวัดสุโขทัย
เป็ น พระบรมรู ป พ่ อ ขุ น รามค าแหงมหาราช พระมหากษั ต ริ ย์ แ ห่ ง
ราชวงศ์พระร่วงประทับนั่งบนพระแท่นมนังคศิลาปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้
ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข และทรงบริหารราชอาณาจักรแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรือง
ที่สุด
ตราสั ลักษณ์ด้านท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
“SUKHOTHAI DAWN OF HAPPINESS” หมายถึง สุโขทัย รุ่งอรุณ
แห่งความสุข มาจากความหมายของชื่อจังหวัดสุโขทัย คือ สุข และอุทัย
ลาเทียน และแสงเทียน สื่อความหมายถึง ประเพณีเผาเทียน เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย อันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนาน และมีชื่อเสียงทั่ว
โลกเปรียบดั่งเปลวเทียนที่ลุกโชนสว่างไสวไปตลอดกาล
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สื่อความหมายถึงศิลปะของสถาปัตยกรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยสุโขทัยอย่างแท้จริง
ตัว อั กษร ดัด แปลงจากตัว ลายสื อ ไทย อัน เป็ น เอกลั ก ษณ์ ต้ น กาเนิ ด
อักษรไทย ในปัจจุบัน
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สีเหลืองและส้ม เป็นสี แห่ งรุ่งอรุณ แห่ งความสุ ข รวมถึงเป็นแสงแห่ ง
เปลวเทียนอันสว่างไสว
ในการใช้ตราสัญลักษณ์สามารถใช้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการนาไปใช้ โดยสามารถปรับเปลี่ ยนให้ เหมาะสม เพื่อการสื่อสารที่
ถูกต้องและชัดเจน

ดอก ม้ ประจาจังหวัดสุโขทัย ด้แก่ ดอกบัวหลวง
ื่อ : ดอกบัวหลวง
ื่อสามั : Nelumbo nucifera
ื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea lotus Linn.
ต้น ม้ ประจาจังหวัดสุโขทัย ด้แก่ ต้นตาลโตนด
ื่อ : ต้นตาลโตนด
ื่อสามั : Pamyra Plam, Lontar Palm
ื่อวิทยาศาสตร์ : Borussus flabellifer Linn.

ธงประจาจังหวัดสุโขทัย
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นสี 3 สี แถบแดงอยู่เบื้องบน แถบสีเหลืองอยู่
ตรงกลาง และแถบเขียวอยู่เบื้องล่าง พื้นธงมุมบนด้านใกล้คันธง มีภาพพ่อขุน
รามคาแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่ งราชวงศ์พระร่วงประทับบนพระแท่
นมนังคศิลา และมีคาว่าจังหวัดสุโขทัยอยู่เบื้องล่างใต้ฐานยอดคันธงชิดกับมุมบน
ของธงด้ า นเสามี แ ถบสี แ ดง สี เหลื อ งและสี เขี ย วห้ อ ยชายมายั ง เบื้ อ งล่ า งใน
ลักษณะพองาม การใช้สีแดง สีเหลือง และสีเขียวเป็นพื้นธงมีความหมายดังนี้
สีแดง หมายถึง พ่อขุนรามคาแหงมหาราชได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างขวาง ทิศเหนือได้เมือง
แพร่ เมืองน่าน ทิศตะวันตกถึงเมืองหงสาวดี ทิศตะวันออกแผ่พระราชอาณาเขตออกไปจนถึงแม่น้าโขงต่อแดน
เวียงจันทน์และเวียงคา ทิศใต้ได้ตลอดถึงแหลมมาลายู นับว่าดินแดนของประเทศไทยสมัยนั้นแผ่ขยายกว้างขวางยิ่ง
กว่าสมัยใดทั้งสิ้น
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สีเหลือง หมายถึง พระพุทธศาสนา ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรือง
และนิมนต์พระสังฆราชจากลังกามาปรับปรุงกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต้องตามพุทธบัญญัติ และเป็น
ครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกทรงผนวช
สีเขียว หมายถึง การเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ประชาชนดารงชีพด้วย
ความสบาย ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ ใครใคร่ประกอบอาชีพใดก็ตามใจชอบ เจ้าเมืองไม่เก็บจังกอบ จึงอยู่กันด้วย
ความเป็นสุขสบาย ดังปรากฏตามศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราชหลักที่ 1 ดัง นี้ "…เมื่อชั่วพ่อขุนรามคาแหง
เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอา จกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้า ไปขาย ใครจักใคร่
ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทอง ค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส…"
คาขวั ประจาจังหวัดสุโขทัย
"มรดกโลกล้าเลิศ
เล่นไฟลอยกระทง
งามตาผ้าตีนจก
สักการแม่ย่าพ่อขุน

กาเนิดลายสือไทย
ดารงพุทธศาสนา
สังคโลกทองโบราณ
รุ่งอรุณแห่งความสุข"

2.1.2 ที่ตังและขนาด
จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทาง
หลวงแผ่นดินประมาณ 427 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,596.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,122,557 ไร่

2.1.3 อาณาเขต
ทิศเหนือ เขตอาเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับ อาเภอวังชิ้น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอาเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิ ศ ใต้ เขตอ าเภอคี รี ม าศ และอ าเภอกงไกรลาศ ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอพรานกระต่ า ย จั ง หวั ด
กาแพงเพ ร และอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก เขตอาเภอกงไกรลาศ อาเภอศรีสาโรง และอาเภอสวรรคโลก ติดต่อกับ อาเภอ
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พรหมพิราม อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศ ตะวัน ตก เขตอาเภอบ้านด่านลานหอย และอาเภอทุ่งเสลี่ ยม ติดต่อกับ อาเภอเมืองตาก
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
2.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยตอนเหนือเป็นที่ราบสูง มีภูเขายาวติดต่อกันมา
ทางทิศตะวันตก พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบ ส่วนพื้นที่ตอนใต้เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ายมซึ่งมีต้นน้าอยู่ที่สันเขผีปันน้า
อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไหลผ่านจากทางเหนือลงใต้ โดยผ่านพื้นที่อาเภอศรีสัชนาลัย อาเภอสวรรคโลก
อาเภอศรีสาโรง อาเภอเมืองสุโขทัย และอาเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ไปบรรจบกับ
แม่น้าน่านที่อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาที่สูงที่สุด คือ เขาหลวง ซึ่งยอดเขามีความสูง
1,200 เมตร จากระดับน้าทะเล
2.1.5 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุโขทัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดู ร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไป
เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน
ฤดู ฝ น เริ่ ม ตั้ งแต่ กลางเดื อนพฤษภาคมถึงเดื อ นตุ ล าคม เป็ น ช่ ว งที่ ล มมรสุ ม ตะวัน ตกเฉี ยงใต้
ซึ่งร้ อนและชื้น พัดจากมหาสมุท รอิน เดียปกคลุ มประเทศไทยท าให้ มีฝ นตกทั่ วไป เดือนที่มีฝ นตกมากที่สุ ด คื อ
เดือนกันยายน
ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทาให้อากาศหนาวเย็นทั่วไป เดือนที่มีอากาศหนาวจัด คือ เดือนธันวาคมและเดือน
มกราคม
อุณหภูมิ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ทาให้จังหวัดสุโขทัยมีสภาวะอากาศโดยทั่วไปร้อน อบอ้าว
เกือบตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.7 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิจะมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละพื้นที่และฤดูกาล อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย วัดได้ 33.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 42.8 องศา
เซลเซียส เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 สาหรับอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย วัดได้ 22.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าที่สุด
วัดได้ 11.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552
ปริ ม าณฝน จั ง หวั ด สุ โขทั ย ปริ ม าณฝนรวมตลอดปี เฉลี่ ย มี ค่ าประมาณ 1,311.6 มิ ล ลิ เมตร

26

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564

ปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่ผันแปรไปตามลักษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล จานวนวัน ฝน
ตกปีละประมาณ 120 วัน ปริมาณฝนหนักที่สุด วัดได้ 124.8 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553
ความ ืนสัมพัทธ์ จังหวัดสุโขทัย ความชื้นสัมพัทธ์จะลดลงชัดเจนในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน
โดยเฉพาะฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงต่าสุดในรอบปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 77 เปอร์เซ็นต์
และเคยมีความชื้นสัมพัทธ์ลดลงต่าสุดเพียง 28 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
ทีม่ า : ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา ในรายงานประจาปี 2553 จังหวัดสุโขทัย, 2554
2.1.6 เขตการปกครอง
การปกครองและการบริหารรา การ
2.1.6.1 การปกครอง
จังหวัดสุโขทัยแบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ 84 ตาบล 843 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพื้นที่ จานวน 91 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาล
ตาบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 70 แห่ง
ตารางที่ 2-1 ตารางทาเนียบการปกครองจังหวัดสุโขทัย

อาเภอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เมืองสุโขทัย
สวรรคโลก
ศรีสาโรง
ศรีสัชนาลัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
บ้านด่านลานหอย
ทุ่งเสลี่ยม
ศรีนคร
รวม 9 อาเภอ

เนือที่
(ตร.กม.)
581.474
586.192
565.731
2,050.51
502.382
521.892
1,081.11
569.932
199.865
6,596.09

จานวน
ตาบล

จานวน
หมู่บ้าน

9
13
13
11
11
10
7
5
5
84

86
117
118
134
109
100
71
59
49
843

จานวน จานวน
จานวน
จานวน
เทศบาล เทศบาล
อบจ.
อบต.
เมือง
ตาบล
1
1
3
8
1
3
9
1
12
1
2
8
1
10
2
9
2
6
3
3
1
5
1
3
18
70
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ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสุโขทัย, 2559

2.1.6.2 การบริหารรา การ
จังหวัดสุโขทัย มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทั ยรวม 193 หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงาน
บริห ารราชการส่วนกลาง จานวน 47 หน่วยงาน หน่วยงานบริห ารราชการส่วนภูมิภาค จานวน 37 หน่วยงาน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 9 หน่วยงาน (รวมไปรษณีย์ และโทรศัพท์) หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม
จานวน 9 หน่วยงาน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จานวน 91 แห่ง
ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานจังหวัดสุโขทัย ในรายงานประจาปี 2557 จังหวัดสุโขทัย, 2558

ภาพที่ 2-1 แผนที่การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดสุโขทัย
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสุโขทัย, 2558

2.1.7 ประ ากร
ประชากรในจังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้นาน
มาแล้ว โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสาเนียงภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมีคนอพยพ
มาจากท้องถิ่นอื่นไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังมีชนกลุ่มน้อย เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง เย้า และลี ซอซึ่งส่วนหนึ่ง
อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มานานแล้ว และอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง
จ านวนประชากรของจั งหวั ด สุ โขทั ย ณ เดื อ นธั น วาคม 2555 มี จ านวนทั้ งสิ้ น 602,601 คน
เป็นชาย 293,990 คน หญิง 308,611 คน สาหรับอาเภอที่มีประชากรมากที่สุด คื อ อาเภอเมืองสุโขทัย รองลงมา
คือ อาเภอศรีสัชนาลัย และอาเภอสวรรคโลก อาเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อาเภอศรีนคร
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ตารางที่ 2-2 จานวนประชากรของจังหวัดสุโขทัย มีดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558)
อาเภอ
าย
ห ิง
รวม
๑. เมืองสุโขทัย
29,678
31,280
60,958
ท้องถิ่น ทต.บ้านกล้วย
7,962
8,937
16,899
ท้องถิ่น ทต.เมืองเก่า
3,538
3,897
7,435
ท้องถิ่น ทต.บ้านสวน
2,124
2,401
4,525
ท้องถิ่น ทม.สุโขทัยธานี
7,353
8,265
15,618
๒. สวรรคโลก
25,477
27,024
52,501
ท้องถิ่น ทต.ในเมือง
3,886
4,039
7,925
ท้องถิ่น ทต.ป่ากุมเกาะ
3,850
4,096
7,946
ท้องถิ่น ทม.สวรรคโลก
8,132
9,061
17,148
๓. ศรีสาโรง
30,811
33,101
63,912
ท้องถิ่น ทต.ศรีสาโรง
3,704
4,139
7,843
๔. บ้านด่านลานหอย
22,144
21,793
43,937
ท้องถิ่น ทต.ลานหอย
1,851
1,985
3,836
๕. ทุง่ เสลี่ยม
20,968
21,289
42,257
ท้องถิ่น ทต.ทุ่งเสลี่ยม
3,671
4,089
7,760
๖. ศรีนคร
11,343
11,935
23,278
ท้องถิ่น ทต.ศรีนคร
1,560
1,713
3,273

รวมทังหมด
105,435

85,520

71,755
47,773
50,017
26,551
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๗. ศรีสั นาลัย
ท้องถิ่น ทต.หาดเสี้ยว
ท้องถิ่น ทม.ศรีสัชนาลัย
๘. กง กรลาศ
ท้องถิ่น ทต.กงไกรลาศ
๙. คีรีมาศ
ท้องถิ่น ทต.คีรีมาศ
ท้องถิ่น ทต.ทุ่งหลวง
รวม

35,128
3,269
7,529
29,727
2,033
22,948
1,519
3,581
293,786

35,986
3,644
8,162
30,888
2,243
23,210
1,678
3,864
308,674

ปี
าย
2557 (ณ สิงหาคม 2557)
293,586
2558 (ณ มกราคม 2558)
293,786
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสุโขทัย, 2559

71,114
6,913
15,691
60,615
4,276
46,158
3,197
7,445

93,718

64,826
56,722

ห ิง
308,658
308,674

รวม
602,244
602,460

250,000

37321

41,671
54,780
50,655

34,599

44,175

37,240

41,345

34,515

45,925 33049
23451
23,798
23,778
23,995

24,72113669
25,378 12,942
24,639

31,662

47,792
45,926

33,131
31,760

13,648

28626
27,942

2557
2557
2558
2558

28,758
28,048

คีร
ีมำ
ศ

ทุ่ง
เสล
ี่ยม

อย

บำ้
นด
่ำน
ลำ
นห

ศร
ีสำ
โรง

12,903

สว
รรค
โลก

เมือ

งสุโ
ขท
ัย

0

25406

ลำ
ศ

50,000

44457

กง
ไกร

100,000

50,695

47,747

ศร
ีสัช
นำ
ลัย

150,000

55002

ศร
ีนค
ร

200,000

2.1.8 การศกษา
ตารางที่ 2-3 จานวนโรงเรียน จาแนกตามสังกัด เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2558
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อาเภอ

จานวน
โรงเรียน
เมืองสุโขทัย
5
กงไกรลาศ
3
คีรีมาศ
2
บ้านด่านลานหอย
2
สวรรคโลก
4
ศรีนคร
1
ศรีสัชนาลัย
4
ทุ่งเสลี่ยม
2
ศรีสาโรง
4
รวม
27

นักเรียน

ครู

ห้องเรียน

นักเรียน : ครู

นักเรียน : ห้อง

5,885
1,685
1,794
1,306
3,063
908
2,989
2,040
2,519
22,189

275
93
80
53
155
43
156
104
130
1,089

154
57
56
38
80
26
92
55
86
644

21 : 1
18 : 1
22 : 1
25 : 1
20 : 1
21 : 1
19 : 1
20 : 1
19 : 1
20

38 : 1
30 : 1
32 : 1
34 : 1
38 : 1
35 : 1
32 : 1
37 : 1
29 : 1
34

ที่มา : ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และเขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (จังหวัดสุโขทัย) ในรายงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2558

2.1.9 ศาสนา
การนับถือศาสนา ประชากรในจังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.75
นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.19 และนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.05
ที่มา : ข้อมูลของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ในรายงานประจาปี 2555 จังหวัดสุโขทัย, 2556
ศาสนสถาน จังหวัดสุโขทัย มีจานวนวัด 346 แห่ง จานวนที่พักสงฆ์ 151 แห่ง จานวนโบสต์คริสต์
3 แห่ง จานวนมัสยิด 1 แห่ง โดยมีจานวนพระภิกษุ 2,784 รูป และสามเณร 378 รูป พระอารามหลวงในจังหวัด
สุโขทัย มีจานวน 3 วัด ได้แก่ 1) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิ หาร)
อาเภอศรีสัชนาลัย 2) วัดหนองโว้ง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) อาเภอสวรรคโลก และ 3) วัดสว่างอารมณ์
วรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) อาเภอสวรรคโลก
ตารางที่ 2-4 จานวนวัด สานัก/ที่พัก โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร จาแนกเป็นรายอาเภอ ปี พ.ศ.
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2555
ลาดับที่

อาเภอ

จานวน จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
วัด
ที่พักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด
พระภิกษุ สามเณร
1
เมืองสุโขทัย
45
13
1
460
142
2
บ้านด่านลานหอย
22
35
218
44
3
คีรีมาศ
31
6
286
23
4
กงไกรลาศ
43
5
1
323
10
5
ศรีสัชนาลัย
59
46
421
7
6
ศรีสาโรง
45
7
1
365
20
7
สวรรคโลก
53
3
402
39
8
ศรีนคร
13
1
1
125
11
9
ทุ่งเสลี่ยม
35
35
184
82
รวม
346
151
3
1
2,784
378
ที่มา : ข้อมูลของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ในรายงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2556, 2557
2.1.10 การสาธารณสุข
จั งหวัด สุ โขทั ย มี ส ถานพยาบาลและการบริ การทางสาธารณสุ ข ของรัฐ กระจายอยู่ ทุ ก อ าเภอ
ซึ่ ง สามารถให้ ก ารบริ ก ารกั บ ประชาชนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยจั ง หวั ด สุ โขทั ย มี โ รงพยาบาลรั ฐ บาล 9 แห่ ง และ
โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ 110 คน ทันตแพทย์ 39 คน เภสัชกร
61 คน พยาบาล 1,039 คน คิด เป็ น อัตราส่ วนแพทย์ : ประชากร คือ 1: 5,478 คน และอัตราส่ วนพยาบาล :
ประชากร คือ 1 : 580
ตารางที่ 2-5 จานวนสถานพยาบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2559
อาเภอ
เมืองสุโขทัย
กงไกรลาศ

รพ.รั บาล
(แห่ง)
1
1

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบล
(แห่ง)
14
15

คลินิกทุกประเภท
(แห่ง)
56
20
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คีรีมาศ
1
12
5
บ้านด่านลานหอย
1
8
9
ศรีสาโรง
1
19
28
สวรรคโลก
1
16
35
ทุ่งเสลี่ยม
1
9
18
ศรีสัชนาลัย
1
20
25
ศรีนคร
1
5
10
รวม
9
118
206
ที่มา : ข้อมูลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในรายงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2556, 2557
2.1.11 ความปลอดภัยใน ีวิตและทรัพย์สิน
สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจของตารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ที่เกิดขึ้นในปี 2553-2555 ประกอบด้วย
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีที่น่าสนใจ และ
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
ตารางที่ 2-6 จานวนคดีอาญาที่น่าสนใจ จาแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2553-2555
ลาดับ
ประเภทความผิด
2553 (2010)
2554 (2011)
2555 (2012)
ที่
รับแจ้ง จับ ด้ รับแจ้ง จับ ด้ รับแจ้ง จับ ด้
(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย)
1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
32
28
27
25
21
29
2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ
177
132
168
148
127
159
3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
230
158
196
146
135
223
4 คดีที่น่าสนใจ
120
58
116
90
78
150
5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
1,690(1) 1,690(2) 2,006(1) 2,536(2) 2,352(1) 2,911(2)
หมายเหตุ (1) จับได้ (ราย)
(2) ผู้ต้องหา (คน)
ที่มา : ข้อมูลของตารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ในรายงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2556, 2557
2.1.12 เศรษ กิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุโขทัย
1) มูลค่ าผลิ ต ภัณ ฑ์ มวลรวมจังหวัดสุโขทั ย (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคา
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ประจาปี 2555 แบบ Top Down มีค่าเท่ากับ 44,435 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก จากปี 2554 เท่ากับ 9,935 ล้านบาท
2) มู ลค่า ผลิต ภัณ ฑ์ เฉลี่ยต่ อคน (บาท) (GPP Per capita) จังหวัดสุ โขทัย ปี 2555 เท่ากั บ
70,946 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ 16,000 บาท/คน/ปี
ตารางที่ 2-7 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2549-2555
2549 2550 2551 2552
ภาคเกษตร
6,288 6,457 9,379 8,345
สาขาเกษตรกรรมฯ
6,120 6,192 8,984 8,018
สาขาประมง
169 2,265
395
327
ภาคนอกเกษตร
15,930 17,264 18,064 19,059
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน
179
196
210
202
สาขาอุตสาหกรรม
1,397 1,600 1,808 2,218
สาขาไฟฟ้า ประปาฯ
379
374
369
462
สาขาก่อสร้าง
1,129 2,000 1,788 1617
สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ
2,274 2,350 2,802 3,043
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
124
143
170
174
สาขาการขนส่งฯ
731
735
778
756
สาขาตัวกลางทางการเงิน
1,419 1,406 1,627 1,477
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ
1,949 1,803 2,019 2,164
สาขาการบริหารราชการฯ
2,271 2,224 1,769 1,814
สาขาการศึกษา
2,813 3,122 3,309 3,495
สาขาการบริการด้านสุขภาพฯ
881
918
964 1,138
สาขาการให้บริการด้านชุมชนฯ
329
342
370
401
สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
55
50
81
100
Gross Provincial Product (GPP) 22,218 23,721 27,444 27,404
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน
35,642 37,934 43,771 43,613
(บาท)
ประ าการ (1,000 คน)
623
625
627
628

2553
10,754
10,470
284
20,715
382
2,673
578
1,769
3,351
206
751
1,802
1,988
2,056
3,640
1,079
372
69
31,470

2554
13,058
12,754
304
21,438
253
2,628
563
1,395
3,684
198
787
1,893
1,994
2,235
4,044
1,125
422
216
34,496

2555
19,844
19,537
307
24,590
298
2,776
624
1,619
5,178
229
847
2,200
2,278
2,098
4,714
1,158
451
119
44,435

49,998 54,946 70,946
629

628

626
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ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555
ข้อมูลจากสานักงานคลังจังหวัดสุโขทัย, 2557
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุโขทัย
1) มู ลค่า ผลิต ภั ณ ฑ์ จั งหวัดสุ โขทัย (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคาประจาปี
2554 แบบ Top Bottom up มีค่า เท่ากับ 41,286 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เท่ากับ 2,323 ล้านบาท
2. มูลค่าผลิต ภัณ ฑ์เฉลี่ยต่อหัว (บาท) (GPP Per capita) จังหวัดสุโขทัย ปี 2554 เท่ากับ
65,506 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เท่ากับ 3,597 บาท/คน/ปี
จากการประมาณการในปี 2555 พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product :
GPP) เท่ากับ 39,021 ล้านบาท/ปี และรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GPP Per capita) ของประชากรจังหวัดสุโขทัย
ประมาณการในปี 2555 เท่ากับ 61,784 บาท/คน/ปี
ตารางที่ 2-8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2549-2555
Top Bottom up
2549
2550
2551
2552
2553
ภาคเกษตร
7,116
9,843 12,001 14,309 15,404
สาขาเกษตรกรรมฯ
6,859
9,574 11,766 13,978 15,071
สาขาประมง
257
269
235
331
333
ภาคนอกเกษตร
18,097 19,180 22,905 20,926 23,559
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน
4,111
5,319 8,501
4,949 6,467
สาขาอุตสาหกรรม
986
1,042 1,186
1,413 1,699
สาขาไฟฟ้า ประปา
480
466
442
534
604
สาขาก่อสร้าง
1,098
1,076 1,180
1,319 1,268
สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ
2,613
2,121 1,860
1,431 1,978
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
175
135
179
218
208
สาขาการขนส่งฯ
274
292
255
234
247
สาขาตัวกลางทางการเงิน
1,399
1,510 1,261
1,897 2,045
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ
2,565
2,277 2,698
3,123 2,947
สาขาการบริหารราชการฯ
1,652
1,754 1,871
2,013 2,038
สาขาการศึกษา
1,931
2,248 2,400
2,570 2,729

แบบ
2554
14,678
14,239
438
26,608
8,125
1,390
566
1,241
2,363
230
230
2,213
3,324
2,173
2,975
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สาขาการบริการด้านสุขภาพฯ
661
738
780
924 1,048 1,271
สาขาการให้บริการด้านชุมชนฯ
183
166
215
246
240
286
สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
30
37
77
54
41
220
Gross Provincial Product (GPP)
25,214 29,023 34,906 35,235 32,963 41,286
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 40,609 46,564 55,802 56,145 61,909 65,506
ประ าการ (1,000 คน)
621
623
626
628
629
630
ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานคลังจังหวัดสุโขทัย, 2557
2.1.13 การประกอบอา ีพ
ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทางด้ า นเกษตรกรรม รองลงมา คื อ การพาณิ ช ยกรรม
และการบริการการท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม
2.1.13.1 การเกษตรกรรม จาแนกเป็นการกสิกรรม การปศุสัตว์ และการประมง
การกสิกรรม พืชเศรษฐกิจที่สาคัญได้แก่ อ้อย ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถั่ ว เหลื อ ง ถั่ ว เขี ย วผิ ว ด า ถั่ ว เขี ย วผิ ว มั น ยาสู บ ฝ้ า ย งา และถั่ ว ลิ ส ง ส่ ว นสิ น ค้ า เกษตรที่ ส าคั ญ อื่ น ๆ ได้ แ ก่
ส้มเขียวหวาน กล้วยน้าว้า มะม่วง พุทรา ลางสาด ทุเรียน ละมุด มะปราง
การปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ไก่ เป็ด สุกร กระบือ แพะ แกะ
การประมง เป็นการประมงน้าจืดตามแหล่งน้าธรรมชาติ การเลี้ยงปลาในบ่อเริ่มมีมากขึ้น แต่ยัง
เป็นกิจการขนาดเล็ก
2.1.13.2 การพาณิ ยกรรม
การค้ า ส่ ง และค้ าปลี ก เป็ น สาขาเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ อั น ดั บ สองของจั งหวั ด สุ โ ขทั ย เนื่ อ งจาก
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร การประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรจึงมีพ่อค้าเข้ามาประกอบ
กิจการเป็นจานวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าในพื้นที่กระจายอยู่ในทุกอาเภอ โดยมีศูนย์กลางธุรกิจการค้าที่สาคัญ
2 แหล่ง คือ อาเภอเมืองสุโขทัย และอาเภอสวรรคโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งซื้อขายปศุสัตว์ ที่เรียกว่า ตลาดนัดโค
กระบือ กระจายตามท้องถิ่นต่างๆ ด้วย
2.1.13.3 การบริการและการท่องเที่ยว
จังหวัดสุโขทัยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญๆ มากมาย ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยกย่องให้
เป็ น มรดกโลก คือ อุท ยานประวัติศาสตร์ สุ โขทั ย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสั ช นาลั ย นอกจากนี้ยังมีแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทาให้การบริการและ
การท่องเที่ยวเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญเป็นอันดับสามของจังหวัดสุโขทัย
2.1.13.4 การอุตสาหกรรม
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เป็ น สาขาเศรษฐกิ จ ส าคั ญ ล าดั บ ที่ สี่ อุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ เช่น โรงงานซ่อมและผลิตเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์การเกษตร โรงงาน
หี บ อัดฝ้ ายและนุ่ น โรงสี ข้าวและโรงงานสกัดน้ามัน พืช โรงงานอุตสาหกรรมหิ น อ่อน อุตสาหกรรมผลิ ตภั ณ ฑ์
จากคอนกรีต อุตสาหกรรมทาเยื่อกระดาษสา เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้าตีนจกที่
บ้านหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย การทาเครื่องปั้นดินเผา ที่บ้านทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ การทาเซรามิคประเภท
สังคโลกโบราณ ที่ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย และอาเภอศรีสัชนาลัย การทาน้าตาลงบอ้อย ที่ตาบลเกาะตา
เลี้ยง อาเภอศรีสาโรง และตาบลวังไม้ขอน ตาบลย่านยาว
2.1.13.5 แรงงานและการประกอบอา ีพ
จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ในไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2557) ประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ พบว่า ประชากรของจังหวัดสุโขทัยที่มีงานทา
มีจานวนทั้งสิ้น 395,119 คน เป็นชาย 207,949 คน และหญิง 187,170 คน
ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ในรายงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2557, 2558
2.1.14 การใ ้พืนที่และการถือครองที่ดิน
2.1.14.1 การใ ้ประโย น์ที่ดิน
ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดสุโขทัยมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรมาก
ที่สุด ร้อยละ 52.30 และเป็นเนื้อที่ป่าไม้ ร้อยละ 34.23
ตารางที่ 2-9 การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2550-2554

ปี

เนือที่
ทังหมด
( ร่)

ที่อยู่
อาศัย

ที่นา

2550
2551
2552
2553
2554

4,122,557
4,122,557
4,122,557
4,122,557
4,122,557

48,313
48,587
48,463
48,689
48,912

1,333,687
1,331,884
1,340,960
1,357,265
1,358,386

เนือที่ใ ้ประโย น์ที่ดิน ( ร่)
เนือที่ถือครองทางการเกษตร
ที่พื ร่
ที่ ม้ผล
ที่สวน ที่ทุ่ง ที่อื่นๆ
และ
ผักและ ห า้
ม้ยืนต้น
ม้ดอก เลียง
สัตว์
509,945 178,694 8,811 1,828 28,121
513,749 181,093 8,893 1,831 28,120
515,712 181,869 8,794 1,840 28,079
518,349 183,512 8,835 1,849 28,038
518,611 183,736 8,831 1,830 28,360

ที่รก
ร้าง

7,860
7,852
7,844
7,831
7,753

เนือที่นอก
การเกษตร

เนือที่
ป่า ม้

698,235
589,387
577,835
557,030
554,976

1,307,063
1,411,161
1,411,161
1,411,161
1,411,161

ที่มา : ข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรายงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2556, 2557

37

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564

2.1.14.2 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร
ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2550-2554 ของจังหวัดสุโขทัย จากเนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตร พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 เกษตรกรทาการเกษตรในเนื้อที่เป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 43.43 และ
ทาการเกษตรในเนื้อที่ของผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 56.67
ตารางที่ 2-10 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2550-2554
เนือที่ของตนเอง

เนือที่ของผู้อื่น

ปี

เนือที่ถือครองทาง
การเกษตร

รวม

ของตนเอง

จานองผู้อื่น

ขายฝาก

รวม

เ ่าผู้อื่น

รับจานอง

รับ
ขายฝาก

ด้ทา รี

2550
2551
2552
2553
2554

2,243,769
2,173,754
2,164,399
2,164,399
2,156,420

925,109
949,281
938,327
938,327
936,371

647,342
379,544
372,107
372,107
371,759

277,767
569,737
566,220
566,220
564,578

34

1,318,660
1,224,473
1,226,072
1,226,072
1,220,049

774,822
658,943
652,209
652,209
651,382

9,941
8,416
8,288
8,288
8,159

9

533,897
557,114
565,575
565,575
560,498

ที่มา : ข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรายงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2556, 2557
2.1.15

า
ในปีงบประมาณ 2555 มีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตจังหวัดสุโขทัย จานวน 179,625 ราย โดยมีการจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 491.60 ล้ านกิโลวัตต์/ชั่วโมง ทั้งนี้ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยมีการใช้
พลังงานมากที่สุดอยู่ที่ 261.30 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 53.15% ของการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด
และรองลงมาคือ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 171.30 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือ
คิดเป็น 34.84%
ที่มา : ข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ในรายงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2556, 2557
2.1.16 ประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย มีเขตจาหน่ายน้า จานวน 6 แห่ง และหน่วยบริการ จานวน
7 แห่ ง มีพื้ น ที่ให้ บ ริ การการประปาส่ วนภู มิภ าคสาขาสุ โขทัย รวม 35.39 ตารางกิโลเมตร โดยใช้แหล่ งน้าจาก
ลุ่มน้ายม
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย, 2556
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2.1.17 การเงินการธนาคาร
ในปี พ.ศ. 2555 จั งหวัด สุ โขทั ย มี ธ นาคารพาณิ ช ย์ แ ละธนาคารของรัฐ จ านวน 12 ธนาคาร
รวม 41 สาขา มีปริมาณเงินรับฝากรวม 16,443 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อรวม 10,141 ล้านบาท สัดส่วนเงินให้
สินเชื่อต่อเงินฝาก คิดเป็นร้อยละ 61.67
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556
2.1.18 ทรัพยากรธรรม าติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด สุ โขทัย เป็ น จั งหวัดหนึ่งที่ อุดมสมบู รณ์ ไปด้วยทรัพ ยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยป่ าไม้
มีค่า มีที่ดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีแร่ธาตุที่สาคัญ แหล่งน้าธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยว
2.1.18.1 ทรัพยากรป่า ม้
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีเนื้อที่ป่า
ไม้ 933.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 583,611.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.71 ของพื้นทีจ่ ังหวัด

ตารางที่ 2-11 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดสุโขทัย
ป่าอุทยาน
1. อุทยานแห่งชาติรามคาแหง
2. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
3. วนอุทยานถ้าลม-ถ้าวัง
4. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าถ้าเจ้าราม
5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าเจ้าราม
6. สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน
รวม

เนือที่ (ตร.กม.)
341.00
213.20
12.80
341.07
25.40
0.30
933.77

เนือที่ ( ร่)
213,125.00
133,250.00
8,000.00
213,171.00
15,875.00
190.00
583,611.00

พืนที่จังหวัด
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย ลาปาง
สุโขทัย
สุโขทัย
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ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย, 2555
2.1.18.2 ทรัพยากรนา
จังหวัดสุโขทัยมีแหล่งน้าธรรมชาติเป็นน้าผิวดินและน้าใต้ดิน (น้าบาดาล) ที่สาคัญ ดังนี้
แม่นายม เกิดจากสั นเขาผี ปันน้า อาเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลผ่านจังหวัดแพร่ และจังหวัด
สุโขทัย จากทางเหนือสู่ทางใต้ ผ่านพื้นที่อาเภอศรีสัชนาลัย อาเภอสวรรคโลก อาเภอศรีสาโรง อาเภอเมืองสุโขทัย
อาเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ไปบรรจบแม่น้าน่านที่อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
แม่น้ายมเป็นแหล่งน้าที่สาคัญที่สุดของจังหวัดสุโขทัย เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของจังหวั ด
ราษฎรส่วนใหญ่ได้อาศัยน้าจากแม่น้ายมในการทาการเกษตรและการอุปโภค บริโภค แม่น้ายมเป็นแม่น้าที่มีความ
ลาดเทสูง โดยเฉพาะช่วงต้นน้า ดังนั้นจึงเป็นปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าในแม่น้า คือในฤดูฝน จะมี
น้ามากเกินความต้องการ และไหลลงสู่ทางใต้อย่างรวดเร็วทาให้เกิดน้าท่วมบริเวณที่ราบลุ่มจนเป็นเหตุให้พื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย ส่วนในฤดูแล้งน้าจะมีปริมาณน้อยลาน้าจะแห้งขอดเป็นตอนๆ ราษฎรจึงไม่มีน้าใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ ปัจจุบันได้มีการสร้างแหล่งเก็บน้าถาวรเป็นช่วงๆ
ห้วยแม่มอก เกิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดลาปางไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออก ผ่านอาเภอ
ทุ่งเสลี่ยม อาเภอสวรรคโลก อาเภอศรีสาโรง และเข้าสู่อาเภอเมืองสุโขทัย จะถูกกลืนไปกับลักษณะพื้นที่ราบลุ่ม
ขนาดใหญ่ เป็นระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร
ห้วยแม่ลาพัน เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอเถิน จั งหวัดลาปาง ไหลจากทางทิศตะวั นตกไป
ตะวันออกผ่านอาเภอบ้านด่านลานหอยแล้วมาบรรจบกับแม่น้ายมที่อาเภอเมืองสุโขทัย เป็นระยะทางประมาณ
100 กิโลเมตร
ห้วยแม่ท่าแพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอศรีสัชนาลัย ไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านพื้นที่
2.1.18.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ
แร่ ธ าตุ ที่ ส าคั ญ ที่ พ บในจั งหวั ด สุ โขทั ย มี อ ยู่ ห ลายชนิ ด ได้ แ ก่ หิ น อ่ อ น หิ น ปู น พลวง ดิ น ขาว
แมงกานีส ฟลูออไรด์ และแร่รัตนชาติ นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุที่มีการขุดพบแต่ยังไม่นามาใช้ประโยชน์ คือ ทองแดง
และเหล็ก แหล่งแร่ที่สาคัญของจังหวัดสุโขทัยมีอยู่แถบภูเขาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาเภอศรีสัชนาลัย
และอาเภอทุ่งเสลี่ยม
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
2.2.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ค วามสงบ และมี ท รั พ ยากรทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
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หลากหลายและสมบูรณ์ ทั้งทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เป็น ของตนเองซึ่งเป็นที่รู้จัก
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรม อุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย และอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลั ย ซึ่ ง ได้ รั บ การยกย่ อ งจากองค์ ก ารการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2534 นอกจากนี้ จังหวัดสุโขทัยยังคงมีวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนาน สะท้อนออกมาในงานศิลปะ เครื่องประดับ
เครื่ อ งใช้ ไ ม้ ส อยในอดี ต และประเพณี ต่ า งๆ ที่ ยั ง คงสร้ า งความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องพื้ น ที่ เช่ น สั ง คโลก
เครื่องปัน้ ดินเผา ผ้าทอ เครื่องประดับทองคา เงินลายโบราณ และงานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

ภาพที่ 2-2 แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานสุโขทัย, 2558
2.2.1.1 แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
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แหล่งท่องเที่ยวสาคั ของจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย 7 แหล่ง ดังนี้
1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
คือ ร่องรอยทางอารยธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งมีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่ า 700 ปี และเป็ น ราชธานี แรกของประเทศไทย จนได้ รั บ การประกาศให้ เป็ น มรดกโลก อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่ 70 ตารางกิโลเมตร มีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว 193 วัด
และมีวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น
1.1 วัดมหาธาตุ
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโบราณสุโขทัย ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน วิหาร มณฑป โบสถ์
และเจดีย์รายจานวนมากถึง 200 องค์ เจดีย์ประธาน ซึ่งตั้งเด่นสง่างามมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม(ทรงพุ่ม
ข้าวบิณฑ์) ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยโดยแท้ ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ได้บรรยาย
ว่า “…กลางเมืองสุ โขทั ย นี้ มีพิ ห าร มีพ ระพุท ธรูปทอง มีพระอัฏ ฐารส มีพ ระพุท ธอัน ใหญ่ มีพ ระพุ ทธอัน รา...”
พระพุทธรูปทอง เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าหมายถึงพระไตรโลกหรือที่ชาวเมืองเก่าเรียกว่าหลวงพ่อโต ที่ประดิษฐาน
อยู่ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุ สุโขทัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญโดยล่องแพไป
ไว้ ที่ วิ ห ารหลวงวั ด สุ ทั ศ น์ เทพวราราม กรุ งเทพมหานคร ต่ อ มาพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ านภาลั ย ได้
พระราชทานนามว่า พระศรีศากยมุนี

ภาพที่ 2-3 วัดมหาธาตุ
1.2 พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
สร้ างขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2518 ตั้ งอยู่ ริ ม ถนนจรดวิ ถี ถ่ อ ง ทางทิ ศ เหนื อ ของวั ด มหาธาตุ
ลักษณะพระบรมรูปพ่อขุนรามคาแหงมหาราชเป็นพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดา ขนาด
2 เท่าขององค์จริง สูง 3 เมตร ประทับนั่งห้อยพระบาทบนพระแท่นมนังคศิลา พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้าย
อยู่ ในท่ าทรงสั่ งสอนประชาชน แท่ น ด้ า นซ้ ายมี พ านวางพระขรรค์ ไว้ ข้ าง ๆ ลั ก ษณะพระพั ก ตร์ เหมื อ นอย่ า ง
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พระพุ ทธรูป สมัย สุ โขทัย ตอนต้น ที่ ถ่ายทอดความรู้สึ กว่า พ่อขุน รามคาแหงมหาราชมี น้าพระทั ยเมตตากรุณ า
ยุติธรรม มีความเด็ดขาดในการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ที่ด้านข้างมีภาพแผ่นจาหลักจารึกเหตุการณ์เกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจของพระองค์ตามที่อ้างถึงในจารึกสุโขทัย

ภาพที่ 2-4 พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
1.3 วัดศรีสวาย
ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ใต้ ข องวั ด มหาธาตุ ป ระมาณ 350 เมตร โบราณสถานในก าแพงแก้ ว
ประกอบไปด้วยปรางค์ 3 องค์ที่มีรูปแบบศิลปะลพบุรี แต่ลักษณะของปรางค์ค่อนข้างเพรียว ตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆ มี
ลวดลายปูนปั้น บางส่วนเหมือนลายบนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน ได้พบทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทม
สินธุ์ ชิ้นส่วนของเทวรูป และศิวลึงค์ อันเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าวัดศรีสวายเคยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูมา
ก่อน แล้วแปลงเป็นพุทธสถานโดยต่อเติมวิหารขึ้นที่ด้านหน้าเป็นวัดในพุทธศาสนาภายหลัง

ภาพที่ 2-5 วัดศรีสวาย
1.4 วัดสระศรี
เป็นวัดอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุ ตั้งอยู่กลางสระน้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ชื่อว่า ตระพังตระกวน สิ่งสาคัญของวัดประกอบด้วย เจดีย์ทรงระฆัง วิหารและพระอุโบสถกลางน้า ในบริเวณเจดีย์องค์
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ระฆังเคยมีผู้ร้ายลักลอบขุดเจดีย์ พบเจดีย์จาลองบรรจุอัฐิธาตุและแผ่นทองจารึกข้อความกล่าวถึง พระเถระผู้ใหญ่
มาดาเนินการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุของพระมหาธรรมราชาลิไท จารึกหลักนี้จึงเรียกว่า จารึกวัดสระศรี จารึก
ลานทองและสถูปเจดีย์จาลองดังกล่าว ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง ส่วนพระอุโบสถ
ที่อยู่กลางน้าก็เป็นความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ที่ใช้น้าในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขต เรียกว่า อุทก
สีมา หรือ นทีสีมา ที่กันไว้เป็นเขตสาหรับให้พระสงฆ์ทาสังฆกรรม

ภาพที่ 2-6 วัดสระศรี
1.5 วัดศรีชุม
อยู่ น อกเมื องโบราณสุ โขทั ย ตรงมุ มตะวั น ตกเฉี ยงเหนื อพอดี สิ่ งส าคั ญ คื อ มณฑปที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ภายในอาคาร มีขนาดหน้าตักกว้าง 11.30 เมตร สันนิษฐานว่าเป็น
พระพุทธรูปที่ปรากฏเรียกตามที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่าพระอจนะ (ซึ่ งอาจมาจากคาว่า อจละ แปลว่า ไม่
หวั่นไหว) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย องค์ที่เห็นในปัจจุบันนี้ได้บูรณปฏิสังขรณ์จากเค้าโครงแกนอิฐเดิมขึ้นใหม่ราว
ปีพุทธศักราช 2496-2499 หนังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่เขียนในสมัยอยุธยาตอนปลาย เรียกสถานที่นี้
ว่า “ฤาษีชุม” ว่าเป็นสถานที่ที่พระนเรศวรมาประชุมทัพกันอยู่ที่นั้นก่อนที่จะยกทัพไปปราบปรามเมืองสวรรคโลก
วัดศรีชุมยังมีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์สุโขทัย คือ ได้ค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 2 ที่เรียกกันว่า ศิลาจารึกวัดศรีชุม
เล่าเรื่องราวของการก่อตั้งราชวงศ์สุโขทัยของคนไทยกลุ่มหนึ่ง และที่เพดานของช่องผนังดังกล่าวมีภาพลายเส้นเป็น
ภาพเล่าเรื่องราวพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆ ที่เรียกว่า ชาดก บางภาพมีลักษณะทางศิลปกรรมคล้ายกับศิลปะลังกา
โดยมีอักษรสมัยสุโขทัยกากับบอกเรื่องชาดกไว้ที่ภาพแต่ละภาพด้วย
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ภาพที่ 2-7 วัดศรีชุม

1.6 วัดพระพายหลวง
ตั้ งอยู่ น อกเมื อ งโบราณด้ า นเหนื อ เป็ น โบราณสถานที่ เก่ า แก่ แ ละมี ค วามส าคั ญ ต่ อ
ประวัติศาสตร์สุโขทัยอีกแห่งหนึ่ง เพราะมีสิ่งก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของ
เมืองสุโขทัย และก่อสร้างเพิ่มเติมสืบต่อกันมาจนถึงสมัยสุ โขทัยตอนปลาย กลุ่มโบราณสถานวัดพระพายหลวง
ตั้งอยู่ตรงกลางในพื้นที่ที่มีคูน้าล้อมรอบ คูน้าแต่ละด้านมีความยาวประมาณ 600 เมตร สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุด
ในวัดเป็นปรางค์ 3 องค์ สมบูรณ์เพียงองค์ด้านทิ ศเหนือนั้นมีลักษณะของปราสาท ถัดจากปรางค์ไปทางตะวันออก
มีวิหาร มีเจดีย์ทรงเหลี่ยม ประดับทุกด้านด้วยซุ้มพระพุทธรูปลดหลั่นเป็นชั้นๆ ขึ้นไปคล้ายกับเจดีย์ กู่กุดจังหวัด
ลาพูน ที่เจดีย์นี้มีหลักฐานการก่อสร้างทับซ้อนกันหลายสมัย เช่น มีส่วนเศียรและองค์ตอนบนของพระพุทธรูปปูน
ปั้นแบบหมวดวัดตระกวนที่ชารุดแล้วนามาบรรจุไว้ในส่วนพระอุระของพระพุทธรูปปูนปั้นแบบสุโขทัย เป็นต้น

ภาพที่ 2-8 วัดพระพายหลวง
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1.7 วัดเชตุพน
วัด โบราณแห่ งนี้ มี สิ่ งส าคั ญ คื อ มณฑปจตุ รมุ ข ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรูป สี่ อิ ริยาบถ
(นั่ง นอน ยืน เดิน) ขนาดใหญ่ องค์พระพุทธรูปปั้นด้วยปูนแกนอิฐโดยรอบ ผนังอิฐซึ่ง ทาหน้าที่เป็นแกนรองรับ
หลังคา อันเป็นลักษณะที่พัฒนามาจากสถาปัตยกรรมของพม่าในเมืองพุกาม ทางด้านตะวันตกของมณฑปจตุรมุขนี้
มีมณฑปย่อมุมไม้ยี่สิบขนาดเล็ก มีหลังคาก่อซ้อนกันเป็นเสาและใช้หินชนวนขนาดใหญ่ทาเป็นเพดาน ยังปรากฏ
ร่องรอยของพระพุทธรูป นั่งปางมารวิชัยแต่ชารุด มากแล้ว ที่ผนังด้านนอกมีลายเขียนสีดา แสดงลักษณะแบบที่
ปรากฏบนเครื่องถ้วยจีน เป็นลายพรรณพฤกษาวัดเชตุพนยังมีสิ่งที่น่าดูอีกอย่างหนึ่งก็คือ กาแพงแก้ว ที่ล้อมมณฑป
จตุรมุขนี้สร้างจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่และหนา โดยมีการสกัดและบากหินเพื่อทาเป็นกรอบและซี่กรงเลียนแบบ
เครื่องไม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าวัดนี้สร้างในสมัยใด

ภาพที่ 2-9 วัดเชตุพน
2. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสั นาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ในเขตตาบลศรีสัชนาลัย ตาบลสารจิตร ตาบลหนองอ้อ
และตาบลท่าชัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัย อยู่ในเขตหมู่บ้าน พระปรางค์ ตาบล
ศรีสั ช นาลั ย เมื องโบราณศรีสั ช นาลั ย มีส ภาพภู มิ ประเทศที่ ตั้งของเมื องเป็ น ที่ ราบเชิงเขาพระศรี และเขาใหญ่
ทางด้านทิศตะวันตก และมีลาน้ายมอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
เมืองศรีสัชนาลัยหรือเมืองสวรรคโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เป็นเมืองสาคัญที่ผลิตภาชนะ
เครื่ อ งเคลื อ บสั ง คโลกให้ แ ก่ ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ในสมั ย ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารจั ด ระบบการปกครองปรั บ ปรุ ง เรื่ อ ง
เชื้อสายราชวงศ์ให้เข้าอยู่ในระบบราชการเรียบร้อยแล้ว กรุงศรีอยุธยา ได้เป็นผู้แต่งตั้งเจ้าเมืองเข้ามาปกครองเมือง
สวรรคโลกมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นนอกระดับเมืองโท
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ร่วมกับ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรใน พ.ศ. 2534 เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดง
ให้เห็นถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นับเป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทยยุคแรกและเป็นต้นกาเนิดของการ
สร้างประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
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อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 มีโบราณสถานที่สาคัญ
มากมาย เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา เป็นต้น
2.1 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
เป็นโบราณสถานที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุ โขทั ย เป็ น พระอารามหลวงชั้น เอก ชนิด ราชวรวิห าร เป็ นวัดที่ มีความส าคัญ มาแต่ โบราณกาล สร้างขึ้น เมื่ อ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17-18 โดยวัดนี้เป็นวัดสาคัญในเขตเมืองเชลียงมาแต่เดิม ปรากฏหลักฐานใน ศิลาจารึก
หลักที่ 1 และในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปปราบชุมชนพระฝางเมืองสวางคบุรี แล้ว
ได้เสด็จสมโภชพระบรมธาตุเมืองเชลียงนี้ด้วย และวัดนี้ยังเป็นที่สรงน้ามูรธาภิเษก สาหรับ พระเจ้าแผ่นดินใหม่ที่
จะขึ้นเสวยราชสมบัติมาแต่ครั้งโบราณกาล วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.
2478 ได้โอนมาขึ้นในปกครองคณะสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. 2479 ได้รับสถาปนาเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2501

ภาพที่ 2-10 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
2.2 วัดช้างล้อม
เป็นโบราณสถานสาคัญ ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย มี
เจดีย์ประธานทรงลังกาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซ้อนกันหลายชั้น มีทางเดินเป็นบันได
ขึ้นไปยังชั้นบน โดยรอบเจดีย์มีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 9 เชือก (ยกเว้นด้านหนึ่งซึ่ง
เป็นบันไดทางขึ้นมีเพียง 8 เชือก) และที่มุมมีช้างขนาดใหญ่ประดับอีก 4 เชือก รวมเป็น 39 เชือก ช้างเชือกใหญ่ที่อยู่
มุมเจดีย์เป็นช้างทรงเครื่องมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอ และข้อเท้าสวยงามกว่าช้างที่ฐานสี่เหลี่ยม ระหว่างช้างปูน
ปั้นที่ฐานนั้นจะมีเสาประทีปศิลาแลงสลับเป็นระยะ ด้านหน้าช้างแต่ละเชือกจะมีพุ่มดอกบัวตูมปูนปั้นวางตั้งอยู่
นักวิชาการสันนิษฐานว่า วัดช้างล้อมนี้น่าจะเป็นวัดเดียวกันกับที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่กล่าวไว้ว่าในปี พ.ศ.
1829 พ่อขุนรามคาแหงทรงให้ขุดเอาพระธาตุขึ้นมาทาบูชา และฝังลงในกลางเมืองศรีสัชนาลัยก่อนก่อพระเจดีย์ทับ
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ลงไป

ภาพที่ 2-11 วัดช้างล้อม
2.3 วัดเจดีย์เจ็ดแถว
เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สาคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยตัววัดตั้งอยู่
ด้านหน้าวัดช้างล้อม หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดนี้ มีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ในเมืองศรีสัชนา
ลัย เพราะมีเจดีย์แบบต่างๆ กันมากมาย เช่น เจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมด้านหลังพระวิห ารซึ่งเป็นศิลปะแบบ
สุโขทัยแท้ เจดีย์ราย 26 องค์
วัดเจดีย์เจ็ดแถวนี้น่าจะเป็นวัดที่มีความสาคัญมากแห่งหนึ่งในเมืองศรีสัชนาลัย เนื่องจาก
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของเมือง โดยดูได้จากแผนที่เมือง อีกทั้งยังมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ราษฎรธรรมดาจะ
เป็นผู้สร้างขึ้น ดังปรากฏในพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหนังสือเที่ยวเมืองพระ
ร่วง ว่า "วัดเจดีย์เจ็ดแถวนี้เป็นวัดใหญ่ เพราะฉะนั้นจาจะต้องลองสันนิษฐานดูว่าเป็น ของใคร นายเทียนกล่าวว่า
วัดนี้เดิมเขาเรียกว่า วัดกัลยานิมิต เพราะว่านางพญาธิดาแห่งพระมหาธรรมราชา (บาธรรมราช) เป็นผู้สร้างขึ้น นาย
เทียนอ้างหนังสือที่ไฟไหม้นั้นเป็นพยานอีก" ส่วนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงมีพระ
วินิจฉัยว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีความสวยงามกว่าวัดอื่นๆ อาจเป็นวัดของกษัตริย์ที่ครองเมืองนี้ และเจดีย์รายอื่นๆ คงเป็น
ที่บรรจุพระอัฐิของเจ้านายในราชวงศ์สุโขทัย
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ภาพที่ 2-12 วัดเจดีย์เจ็ดแถว
2.4 วัดนางพญา
วัดนางพญา เป็นโบราณสถานที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ใกล้กับ
กาแพงเมืองด้านทิศใต้ วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โบราณสถานที่สาคัญประกอบด้วยเจดีย์ประธาน
เป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ ที่ชั้นมาลัยเถาก่อซุ้มยื่นออกมาทั้งสี่ทิศ ซุ้มด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นจนถึง
ภายในโถงเจดีย์ ตรงกลางโถงมีแกนเจดีย์ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น
วิห ารก่ อ ด้ ว ยศิ ล าแลงมี มุ ข หน้ าและมุ ข หลั ง ผนั งวิห ารเจาะช่ อ งแสง ผนั งด้ านทิ ศ ใต้
ยังมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ลวดลายปูนปั้นที่วัดนางพญามีลักษณะเด่น คือ ลวดลายปูนปั้นทาเป็นกึ่งมนุษย์กึ่ง
วานรกาลังวิ่ง แต่ถูกทาลายไปบางส่วน นอกจากนี้ยังทาเป็นรูปลวดลายพรรณพฤกษาและรูปเทพพนม
ซึ่งเป็น
ฝีมือชั้นครู รูปแบบศิลปะอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น ลวดลายปูนปั้นนี้ได้เป็นแบบการทาทองลายสุโขทัย ที่เป็นของ
ฝากที่มีราคาสูงและมีชื่อเสียงมาก เรียกว่า “ทองโบราณสุโขทัย”

ภาพที่ 2-13 วัดนางพญา (ลวดลายปูนปั้นบนผนังวิหาร) และ ทองโบราณสุโขทัย

3. พิพิธภัณฑสถานแห่ง าติรามคาแหง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคาแหง ตั้งอยู่ที่ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
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สุโขทัย กรมศิลปากร ได้ดาเนินการจัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยนางสาวจันทร์ลดา บุญยมานพ สถาปนิก กอง
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ลักษณะอาคารเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น พื้นที่ 812 ตาราง
เมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2506 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,290,522.99 บาท (หนึ่ง
ล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) จากงบประมาณแผ่นดินสมทบกับเงินบริจาคของ
ประชาชนชาวสุโขทัย จากนั้น ได้มอบหมายให้หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ภัณฑารั กษ์เอก กองโบราณคดี และนาย
ทิพา สังขะวัฒ นะ นายช่างศิลปโท กองสถาปัตยกรรม ดาเนินการจัดแสดงนิทรรศการถาวรให้เหมาะสมกับตัว
อาคาร ถูกต้องตามหลักวิช าการด้านศิล ปะโบราณคดีและตามหลักวิช าพิพิ ธภัณ ฑสถาน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถาน
แห่ งชาติ รามค าแหง จั งหวัดสุ โขทั ย เมื่ อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2507 ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2526 รัฐ บาลได้ จัด สรร
งบประมาณจ านวน 3 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคาร เป็ นการร่ว มฉลองครบ 700 ปี และตั้งชื่ออาคารนี้ว่า "อาคาร
อนุสรณ์ 700 ปี สายสือไท" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2526 ปัจจุบัน อาคารหลังนี้ใช้เป็นห้องประชุมและห้องจัดนิทรรศการชั่วคราว
การจัดแสดง
ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง ส่วนใหญ่เป็นศิลปะ
สุโขทัย ซึ่งเก็บรวบรวมจากการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496
เป็นต้นมา บางส่วนได้จากบริเวณเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองศรีสัชนาลัย กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ และพิจิตร อีกส่วน
หนึ่งเป็นของพระราชประสิทธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี เจ้า คณะจังหวัดสุโขทัยและประชาชนมอบให้ ศิลป
โบราณวัตถุที่จัดแสดงได้แก่ ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย เครื่องถ้วยสังคโลก พระพุทธรูปแบบต่างๆ พระพิมพ์ที่ได้จากการ
ขุดแต่งโบราณสถาน เทวรูป และอาวุธโบราณ ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคาแหง มีอาคารจัดแสดง
นิทรรศการถาวร 2 หลัง ประกอบด้วย อาคารลายสือไท เป็นอาคารชั้นเดียว จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสุโขทัย
ในด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงการพัฒ นาเมืองสุ โขทัยให้เป็นอุทยาน
ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ภายในอาคารยังมีห้องประชุมสาหรับการสัมมนา ส่วนบริการนักท่องเที่ยว ที่จาหน่าย
หนั งสื อและของที่ร ะลึ ก อาคารพิ พิ ธภั ณ ฑสถานแห่ งชาติรามคาแหง เป็น อาคารทรงไทย 2 ชั้น จัดแสดงศิ ล ป
โบราณวัตถุที่ได้จากการสารวจ ขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะแหล่งโบราณคดีสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และจังหวัดใกล้เคียง

50

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564

ภาพที่ 2-14 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง
4. พิพิธภัณฑสถานแห่ง าติสวรรควรนายก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนภูมิภาคที่
กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก แห่งนี้ สืบ
เนื่องมาจากการที่พระสวรรควรนายก (ทองคา จิตรธร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม (วัดกลาง) ซึ่งเป็นเจ้าคณะ
จังหวัดสุโขทัยขณะนั้ น ได้รวบรวมและสะสมศิลปโบราณวัตถุไว้เป็นจานวนมาก และแสดงเจตนารมณ์ ว่า เมื่อ
มรณภาพแล้ว จะมอบศิลปโบราณวัตถุเหล่านั้นให้เป็นสมบัติของชาติ โดยขอให้กรมศิลปากรจัดตั้งพิพิธ ภัณฑสถาน
แห่งชาติขึ้นภายในวัดสวรรคาราม
ต่อมาเมื่อ พระสวรรควรนายกมรณภาพลงในปี พ.ศ. 2508 จอมพลถนอม กิตติขจร
นายกรัฐ มนตรีในขณะนั้ น ได้มอบหมายให้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมศิล ปากร จัดสรรงบประมาณจานวน
1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ดาเนินการก่อสร้างอาคารพิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นในที่ดิน 7 ไร่
1 งาน 11 ตารางวา ที่คณะกรรมการวัดและบรรดาศิษยานุศิษย์ของพระสวรรควรนายกจัดหาให้ ซึ่งกรมศิลปากรได้
เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2514 มาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 และในปีเดียวกันนั้นเอง กรมศิลปากรได้จัดซื้อที่ดิน
เพิ่มขึ้นอีก 14 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่พระสวรรควรนายก ผู้อุทิศศิลปะโบราณวัตถุให้เป็น
สมบัติวัฒนธรรมของชาติ
เมื่ อ ก่ อ สร้ างอาคารจั ด แสดงเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว กรมศิ ล ปากรยั งไม่ ส ามารถน าศิ ล ป
โบราณวั ตถุ ที่ พ ระสวรรควรนายกแสดงเจตนารมณ์ จะมอบให้ เป็ นสมบั ติ ของชาติ มาจั ดแสดงในพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ได้
เนื่องจากมิได้มีการทาพินัยกรรมไว้ พระครูสุนันท์คุณาภรณ์ (ยิ้ม) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสวรรคารามในขณะนั้นไม่
ยินยอมมอบให้ เพราะเห็นว่าศิล ปโบราณวัตถุเหล่านั้นควรตกเป็นของสงฆ์ จนกระทั่งเมื่อพระครูสุนันท์คุณาภรณ์
มรณภาพลงในปี พ.ศ. 2524 และพระสุนทรธรรมาภรณ์ (บาเหน็จ) เมื่อครั้งยังเป็นพระครูธรรมนิเทศ รองเจ้าคณะ
อาเภอสวรรคโลก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม จึงได้มอบศิลปโบราณวัตถุให้กรม
ศิลปากรนามาจัดแสดงเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2524 โดยมี ฯพณฯ นายขุนทอง ภูผิวเดือน รัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบ หลังจากได้รับมอบศิลปโบราณวัตถุจากทางวัดแล้ว กรมศิลปากร ก็ได้
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ดาเนินการจัดแสดงจนแล้วเสร็จ และกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดาเนินทรงประกอบพิธีเปิดในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2527 อาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สวรรควรนายก เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์สองชั้น ออกแบบโดยนายเมธี คันธาโร สถาปนิกกองสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร

ภาพที่ 2-15 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก และภาพถายพระสวรรควรนายก (ทองคา จิตรธร)
5. อุทยานแห่ง าติรามคาแหง
อุท ยานแห่ งชาติรามคาแหง หรือ เขาหลวง ครอบคลุ มพื้น ที่ของอาเภอเมืองสุ โขทั ย
อ าเภอบ้ า นด่ านลานหอย และอ าเภอคี รีม าศ มี พื้ น ที่ ทั้ งสิ้ น ประมาณ 213,215 ไร่ เป็ น อุ ท ยานแห่ งชาติ ท าง
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ห่ ง แรกของเมื อ งไทยที่ น่ า สนใจ และน่ า ศึ ก ษา เพราะเป็ น การอนุ รั ก ษ์ ป่ า ที่ มี ห ลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัยไว้พร้อมกับธรรมชาติ ในสมัยก่อนเรียกป่านี้ว่า “ป่าเขาหลวง” แต่เมื่อทางการเข้ามา
ดาเนินการสงวนพื้นที่แห่งนี้ไว้เพื่ อประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้นได้ตั้งชื่อเสียใหม่ว่า “รามคาแหง” ซึ่งเป็น
มงคลนาม เพราะมาจากพระนามของกษัตริย์อัจฉริยะของชาติไทย คือ “พ่อขุนรามคาแหงมหาราช” ผู้ครองกรุง
สุ โ ขทั ย เพราะชื่ อ เดิ ม นั้ น (เขาหลวง) ซ้ ากั บ “ป่ า เขาหลวง” ซึ่ ง เป็ น ชื่ อ อุ ท ยานแห่ งชาติ เขาหลวงที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติรามคาแหงมีขุนเขาที่สูงเด่นเป็นสง่า คือ ยอดเขาหลวง ภายในอุทยานสามารถที่
จะเห็นสัตว์ป่าได้ เช่น วัวแดง เก้ง หมี หมู่ป่า นกกระเต็น นกนางแอ่ง พรรณไม้ที่สาคัญ ได้แก่ สัก ตะเคียน เต็ง รัง
พืชสมุนไพร ว่าน น้าตกที่สวยงาม และถ้าต่ างๆ ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ เหมาะสาหรับ การไปพักผ่อน และ
ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติรามคาแหง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2523
ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เป็นภูเขาที่สลับซับซ้อน ทอดตัวอยู่ในแนว เหนือ -ใต้
ตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นราบคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางทุ่งนา มีเมฆหมอกปกคลุมมากในช่วง
ฤดูหนาว และฤดูฝน ช่วงที่เหมาะสมสาหรับการเดินทางไปอุทยานฯ เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์
สถานที่น่าสนใจ ในเขตอุทยานแห่งชาติรามคาแหง ได้แก่
5.1 เขาหลวง อยู่สูงจากระดับน้าทะเลถึง 1,200 เมตร มียอดเขาสูงที่สุดอยู่ทางด้านทิศใต้ของ
เมืองสุโขทัย บนยอดเขามีทิวทัศน์ที่สวยงาม ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าธรรมชาติ ประกอบด้วยยอดเขา 4 ยอดด้วยกัน
คือ ยอดเขานารายณ์ สู งจากระดั บ น้ าทะเล 1,160 เมตร เป็ น ที่ ตั้งของสถานี โทรคมนาคมเขานารายณ์ ของ
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กองทัพอากาศมีเนื้อที่ 25 ไร่ บริเวณเขานารายณ์มีหน้าผาที่สวยงาม และสูงชันเหมาะสาหรับเป็นสถานที่พักผ่อน
ยอดเขาพระแม่ย่าสูงจากระดับน้าทะเล 1,200 เมตร เดิมเคยเป็นที่ประทับจาศีลภาวนาของพระแม่ย่า ยอดเขาภูกา
สูงจากระดับน้าทะเล 1,200 เมตร และ ยอดเขาพระเจดีย์ สูงจากระดับน้าทะเล 1,185 เมตร เมื่อมองจากยอด
เขาเหล่านี้ ล งไปสามารถมองเห็ น ทิวทัศน์ที่ส วยงาม และจะเห็ นทานบกั้นน้าที่สร้างขึ้นในสมัยสุ โขทัยที่เรียกว่า
“สรีดภงค์” และตัวจังหวัดสุโขทัยได้อย่างชัดเจน
5.2 น้าตกสายรุ้ง อยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง เป็นน้าตกที่มีชื่อเสียง และสวยงาม เกิดจาก
ต้นน้าบริเวณเขาเจดีย์ มาเป็นลาธารคลองไผ่นาไหลลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิ้งตัวลงมาจากผาหินที่สูง เมื่อถูก
แสงแดดส่ องลงมากระทบเข้ากับ น้ าเป็ นสายท าให้ เกิดปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติเป็ นสายรุ้งที่มีสี สั น สวยงาม
มีน้าตกเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น

ภาพที่ 2-16 อุทยานแห่งชาติรามคาแหง (เขาหลวง และน้าตกสายรุ้ง)
6. อุทยานแห่ง าติศรีสั นาลัย
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เดิมชื่อ ป่าคา หมายถึงป่าคาหลวง หรือสันกลางแม่วังช้าง
ตั้งอยู่ที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแก่ง ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ เพื่อรักษาสภาพป่าที่เป็นต้นน้าลาธาร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ ครอบคลุมพื้นที่ของอาเภอ
ศรีสัชนาลัย และอาเภอทุ่งเสลี่ยม มีพื้นที่ประมาณ 213 ตารางกิโลเมตร และต่อมากรมป่าไม้ได้ดาเนินการผนวก
พื้นที่เพิ่มเติมในท้องที่อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง มีพื้นที่ประมาณ 106 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 319 ตาราง
กิโลเมตร อุทยานฯ มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าคาขนาดใหญ่ เป็นต้นน้าของแม่น้าท่าแพ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะ
สัณฐานเป็นเทือกเขา ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบเขา สัตว์ป่าที่ พบได้แก่ กระแต เสือไฟ อีเห็น
ข้างลาย เลียงผา เต่าปูลู เป็นต้น และได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2524 และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้าตกตาดดาว น้าตกตาดเดือน ถ้าค้างคาว ถ้าธาราวสันต์ เป็นต้น
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ภาพที่ 2-17 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (น้าตกตาดดาว น้าตกตาดเดือน และถ้าธาราวสันต์)
7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถาเจ้าราม
ถ้าเจ้าราม อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าวังตะเคียน เขตป่าสงวนแห่งชาติ แม่มอก-แม่ลาพัน หมู่ที่ 15 ตาบลวังน้าขาว อยู่ห่างจากอาเภอบ้านด่านลาน
หอยไปทางทิศเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร มีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่
7.1 ถ้าพระราม เป็ น ที่อยู่อาศัยของค้างคาวกิน แมลงหลายชนิ ด ที่ ส าคัญ คือ ค้างคาวปากย่น
จะออกมาหากินในตอนเย็นโดยบินต่อกันเป็นทิวสาย สวยงามประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง
7.2 ดงจันทน์ผา เป็นสังคมพืชเขาหินปูน โดยมีต้นจันทน์ผาขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่อยู่หลังหน่วยพิทักษ์
ป่าเชิงผาน้าตกเชิงผา เป็นน้าตกที่เกิดจากแหล่งน้าซับ ที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน มี 3 ชั้น ชั้นบนสูงสุดประมาณ 20 เมตร

ภาพที่ 2-18 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้าเจ้าราม (ถ้าพระราม)
แหล่งท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรม นบท (Homestay)
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากที่
ต่างๆ เป็นศูนย์รวมของผู้คนในอดีต ทั้งเดินทางมาค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างรัฐต่างๆ เช่ น อาณาจักร
สุโขทัย อาณาจักรเขมร พุกาม (พม่า) เป็นต้น ปัจจุบันยังมีเหลือในเราได้เรียนรู้อีกมากมาย เช่น ชาวไทยพวน
อาเภอศรี สั ช นาลั ย คาว่า พวน เป็ น คาเรีย กกลุ่ ม ชนที่ ตั้ งถิ่น ฐานอยู่ ในแคว้น เชีย งขวางในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวไทยพวน มีอุปนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรักสงบ ยึดมั่น
ในขนบธรรมเนียมประเพณี มีวัฒนธรรม มีภาษา มีความผูกพันในระบบเครือญาติ เผ่าพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองมาช้านาน ชาวไทยพวนจะพูดได้ทั้งภาษาไทยกลาง และภาษาไทยพวน โดยจะใช้ภาษาไทยกลางพูดกับคน
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ต่างถิ่น แต่จะพูดภาษาไทยพวนกับกลุ่มชนเดียวกัน ภาษาพูดของไทยพวนมีสาเนียงไพเราะซึ่งจะแตกต่างจากภาษา
พูดของลาวเวียง ที่มีสาเนียงสั้นๆ ห้วนๆ มีวิถีการดาเนินชีวิตที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่
ประเพณี วัฒ นธรรม พิ ธีกรรม วิถี ก ารด าเนิน ชี วิต เช่น การแต่ งกาย อาหารที่ บ ริโภค ฝี มื อในการทอผ้ า และ
การละเล่นที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่การละเล่นบางอย่างจัดให้ขึ้นในงานเทศกาลต่างๆ เช่น
ประเพณีกาฟ้า ประเพณีใส่กระจาด ทาให้นักท่องเที่ยวเกิด ความสนใจที่จะเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชาวไทยพวน
จึงทาให้บ้านนาต้นจั่น อาเภอศรีสัชนาลัย จัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่นขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์บ้านคุก
พัฒนาอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจในจังหวัดสุโขทัย
1. โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น
โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น เป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ในอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นโฮมส
เตย์ที่ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากการรวมกลุ่มของแม่บ้านรวมตัวกันแล้วคิดค้นว่าจะหารายได้จากวิธี
ไหนจึงคิดว่าจะทอผ้า เพราะการทอผ้าเป็นภูมิปัญญามาแต่โบราณสามารถทอกันได้ทั่วไป อีกทั้งบ้านนาต้นจั่น ยังมี
เชื้อสายที่เป็นไทยพวน มีพิธีกรรม วิถีชี วิต โดยการเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มแค่ 21 คน ต่อมาได้ขยายสมาชิกเป็น
164 คน ในปัจจุบันนี้ ที่พักมีทั้งหมด 11 หลัง มีกิจกรรมระหว่างการพักผ่อนที่น่าสนใจคือ การทาก๋วยเตี๋ยวพระร่วง
(ข้าวเปิ๊บ) การทอผ้าหมักโคลน การรับขวัญ การใส่บาตรตอนเช้า เป็นต้น

ภาพที่ 2-19 กิจกรรมระหว่างที่นักท่องเที่ยวเข้าพักที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น
2. โฮมสเตย์บ้านคุกพัฒนา
ในปี พ.ศ. 2548 บ้านคุกพั ฒ นา เป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายพึ่งพาตนเอง ทาให้มีผู้สนใจเข้ามาศึ กษาดูงานในชุมชน
เป็นจานวนมากและเนื่องจากชุมชนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย เงียบสงบ ทาให้เกิดความคิดจัดบ้านโฮมสเตย์เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมนาเที่ยวชมภายในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง และสัมผัสวิถีชีวิต
วัฒ นธรรม และการเกษตร โฮมสเตย์ บ้ านคุ ก พั ฒ นาสามารถรองรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ป ระมาณ 150 คน และ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาพักผ่อน และศึกษาดูงานได้ตลอดทั้งปี
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ภาพที่ 2-20 กิจกรรมระหว่างที่นักท่องเที่ยวเข้าพักที่โฮมสเตย์บ้านคุกพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว ุม นของอาเภอกง กรลาศ และตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ
1. อาเภอกงไกรลาศ
นอกจากสุโขทัยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวได้
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จังหวัดสุโขทัยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชีวิตของ ชาวสุโขทัย เช่น
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ชิมขนม กินปลาน้ายม ชมวิถีชีวิต คนกงไกรลาศ” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่จังหวัดกาลังผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอาเภอกงไกร
ลาศ ซึ่งจะใช้รถสองแถว ชาวบ้านเรียกว่ารถคอกหมู เป็นพาหนะพร้อมกับมัคคุเทศก์บรรยายตลอดทาง

ภาพที่ 2-21 การท่องเที่ยวชุมชนของอาเภอกงไกรลาศ
ในการท่องเที่ยวจะมีการแบ่งออกเป็นจุดๆ ดังนี้
จุดที่ 1 เป็นจุดกลุ่มหมู่บ้านคนทาขนม ซึ่งประกอบด้วย ขนมทองพับ ทองม้วน ขนมผิง
ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชิมและชมการทาขนม ซึ่งมีประวัติความเป็นมาช้านานและมีรสชาติ อร่อย เป็นสินค้าส่ง
ขายทั่วประเทศและต่างประเทศ
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ภาพที่ 2-22 ร้านทองม้วนลูกแม่สงวน และร้านขนมผิงแม่ติ๋ม “แง้มประตูขาย”
จุดที่ 2 พานักท่องเที่ยวเดินทางต่อไป นมัสการศาลเจ้าพ่อดาบทอง และตลาดเก่าชาวจีน
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากค้าขายจนถึงปัจจุบัน
จุดที่ 3 นักท่องเที่ยวเดินข้ามสะพานและนมัสการหลวงพ่อโตวิหารลอย ซึ่งมีอภินิหาร
ต่างๆ อย่างมากมาย ซึ่งเล่ากันว่าวิหารนี้น้าไม่เคยท่วม ในขณะที่ละแวกเดียวกันน้าท่วมอย่างเห็นได้ชัด

ภาพที่ 2-23 หลวงพ่อโต และวัดกงไกรลาศ (วัดหลวงพ่อโตวิหารลอย)
จุดที่ 4 จากจุดนี้จะพานักท่องเที่ยวมาชม ชิม ซื้อตลาดสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นการแสดง
สินค้าชุมชนของกลุ่มอาชีพทั้ง 12 กลุ่ม ของเทศบาลตาบลกงไกรลาศ ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมและซื้อติดไม้ติดมือ
จุดที่ 5 จะพานักท่องเที่ยวแวะชมชุมชนตลาดปลาน้าจืดที่อร่อยที่สุ ดในประเทศไทย
ซึ่ง ณ จุดนี้จะพบกับวิธีทาปลาย่าง ปลาเกลือ ปลาร้า น้าปลา ตลาดซื้อขายปลาสด ที่ขึ้นจากท่าแม่น้ายมกันสดๆ
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ภาพที่ 2-24 ตลาดปลากงไกรลาศ
จุดที่ 6 พานักท่องเที่ยวลงสู่ภาคพื้นน้าและล่องแพไปชมที่ว่าการอาเภอเก่าตั้งอยู่บนเกาะ
ในแม่น้ายมตลอดจนชมวิถีชีวิตของคนริมฝั่ง ชมร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองท่าขนส่งสินค้าที่ยิ่งใหญ่ในอดีต ชมวิถี
ชีวิตคนริมฝั่ง การประกอบอาชีพประมงน้าจืด โดยมีมัคคุเ ทศก์บรรยาย ล่องแพไปกลับประมาณ 3-4 ชั่วโมง โดย
กลุ่มอาชีพล่องแพของชุมชนหมู่ 9 ณ จุดนี้จะมีการพายเรือออกมาขายอาหาร สินค้า ของที่ระลึก โดยประชาชน
ของชุมชนบ้านเหนือกง ซึ่งเป็นประชาชนที่ติดกับแม่น้ายมเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 2-25 แพเพชรน้ายม (แพสาหรับนาชมวิถีชีวิตชาวประมง)
เมื่อกลับถึงฝั่ง ส่งนักท่องเที่ยวโดยขึ้นรถสองแถวด้วยความสวัสดิภาพ เสร็จสิ้นภารกิจ
ของโครงการ ในอนาคตต่อไปเทศบาลตาบลกงไกรลาศ กาลังเตรียมจัดทาเป็นจุดโฮมสเตย์ จุดแวะชมวิถีชีวิตชาวนา
การปลูกข้าว เกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม มาเพิ่มในโปรแกรมของโครงการนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้กาลังเปิดให้ประชาชน
ผู้ส นใจได้เข้าร่วมโครงการ และจากการดาเนินงานตาม “โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชิมขนม ชมธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์พระยากงไกรลาศ” ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ผลที่ตามมาทาให้
ประชาชนในท้องถิ่น เกิดความรักและหวงแหน ในธรรมชาติ แม่น้าลาคลอง รักความเป็นท้องถิ่ นของเรา ทุกคนเกิด
ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ เศรษฐกิจดีขึ้น ความเป็นอยู่ดีขึ้น เริ่มคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมาจาหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ของตนเอง
ตลาดริมยม 2437
นอกจากนี้ อาเภอกงไกรลาศยังมีตลาดริมยม 2437 ตลาดโบราณที่นักท่องเที่ยวจะได้ชม
ความงดงามของทิวทัศน์แม่น้ายม รวมถึงการชิมอาหารอร่อยๆ จากร้านค้ากว่า 60 ร้าน ทั้งก๋วยเตี๋ยวกะลา ผัดไท
ใบตอง ก๋วยจั๊บดินเผา รวมไปถึงอาหารพื้นบ้านอื่นๆ ตลาดริมยม 2437 ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อดาบทอง หรือ
บริเวณทางเข้าวัดกงไกรลาศ (ตลาดเก่า) โดยเปิดตลาดทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 16.00-21.00 น.
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ภาพที่ 2-26 ตลาดริมยม 2437
2. ตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ
อาเภอคีรีมาศเป็นเป็นเมืองร่วมสมัยกรุงสุโขทัย เดิมขึ้นกับเมืองศรีคีรีมาศหรือเมืองเพชร
ตั้งอยู่ ในแนวถนนพระร่วงสู่ เมืองกาแพงเพชร ซึ่งเป็น ลูกหลวงของเมื องสุ โขทั ยในสมัยนั้น ซึ่งมีชื่อเสี ยงในด้ าน
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา เช่ น บ้ า นทุ่ งหลวง ยึ ด การท าเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาเป็ น อาชี พ หลั ก โดยมี ก ารผลิ ต มากกว่า 200
ครัวเรือน แทบทุกครัวเรือนจะผลิตเครื่องปั้นดินเผากันใต้ถุนบ้าน โดยใช้กรรมวิธีการผลิต ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษ โดยการนาดินที่ขุดจากท้องนารอบหมู่บ้าน โดยใช้กรรมวิธีการผลิต ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษโดยการนาดินที่ขุดจากท้องนารอบหมู่บ้าน มาหมักแช่น้าไว้ 1 วัน 1 คืน ส่วนใหญ่ จะปั้นเป็นของใช้ เช่น หม้อ
กัน กระถาง ตุ๊กตา เครื่องประดับสวน โคมไฟประทีป เป็นต้น

ภาพที่ 2-27 การผลิตเครื่องปั้นดินเผา
แหล่งท่องเที่ยวเ ิงเกษตร
1. โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
โครงการนี้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของนายแพทย์ปราเสริฐ และคุณวัลลีย์ ปราสาททอง
โอสถ เจ้าของโครงการ ภายใต้ ปรัชญาแนวคิดว่า เราปลูกพืชทุกต้นโดยพึ่งพาธรรมชาติ บารุงดินอย่างอ่อนน้อม
คานึงถึงคุณภาพของผลผลิตเช่นเดียวกับอาหารที่เราบริโภคเอง และใส่ใจพื้นที่สีเขียวทั้งหมดอย่างทั่วถึง เราปล่อย
ให้โครงการฯ เติบโตอย่างช้าๆ โดยไม่คิดจะปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตรเชิงอุตสาหกรรมเพราะการเพิ่มพื้นที่เกษตร
อินทรีย์จนกว้างใหญ่เกินกาลัง อาจทาให้เราไม่สามารถดูแลพื้นที่สีเขียวได้ถ้วนถี่เช่นเดิม เราจึงเลือกเดินบนเส้นทาง
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เกษตรกรรมที่ยั่งยืนในวิถีพอเพียง ด้วยรู้ดีว่าสิ่งที่ลงมือทาสามารถสร้างรอยยิ้มมหาศาลแก่ทุกชีวิตที่เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นทางการผลิต ไปจนสิ้นสุดปลายทางที่การบริโภค นี่จึงเป็นมากกว่าความศรัทธาและคงไม่เกินเลย
นัก หากจะกล่าวว่า...“เกษตรอินทรีย์คือชีวิตของเรา”
หากมองลงมาจากมุ ม สู ง โครงการเกษตรอิ น ทรีย์ ส นามบิ น สุ โขทั ย ซึ่ งตั้ งอยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกของสนามบินสุโขทัย จะปรากฏเป็นภาพผืนดินที่ปกคลุมไปด้วย สีเขียวๆ ของท้องนา แปลงผัก และสวน
ผลไม้ โดยมีถนนลาดยางสายเล็กๆ จากสนามบินลากตัดผ่านโครงการฯ ในแนวตะวันออก-ตะวันตกเพื่อเชื่อมต่อไป
ยังทางหลวงหมายเลข 1195
โครงการเกษตรอิ น ทรี ย์ ส นามบิ น สุ โ ขทั ย ได้ รั บ รางวั ล อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วไทย
(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 8 ประจาปี 2553 ประเภทแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตร ของการท่อ งเที่ย ว
แห่งประเทศไทย และรางวัลผลิตภัณฑ์ "ข้าวหอมสุโข" ได้รับคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2553
ครั้งที่ 1 ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสุโขทัย

ภาพที่ 2-28 โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเทิดไท ฟาร์ม
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเทิดไท ฟาร์ม ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2552 โดยคุณ ประเสริฐ
เทพสุทิน (หรือ โกเหนา) ซื้อที่ราบลุ่มของตาบลวังใหญ่ อาเภอศรีสาโรง ไว้ให้ญาติพี่น้องทาการเกษตร หลังจากนั้น
คุณอนงค์วรรณ เทพสุทิน อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นาแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยพัฒนาพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เทิดไท ฟาร์ม มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ไร่ ได้แบ่งพื้นที่
เป็ น แหล่ งกักเก็บ น้ า 30% เพื่ อใช้รองรั บแปลงนา พืช สวนและใช้ส อย เป็ นพื้ นที่ ทานา 30% มีไว้ส าหรับ ปลู ก
ข้าวหอมมะลิ พันธุ์จากจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้มีการทดลองปลูก ปรากฏว่าได้ผลผลิตดีมาก เป็นพื้นที่ปลูกพืชสวน
30% เป็ น ลั กษณะของสวนผลไม้ที่ ป ลู ก เกือบทุกชนิ ด เพราะต้องการให้ เป็น แหล่ งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิ เวศน์
และเป็นปอดของคนสุโขทัยต่อไป และอีก 10% เป็นโรงเรือนและคอกปศุสัตว์
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงการเกษตรอื่นอีกมากมาย เช่น การทาน้าส้มควันไม้ เพื่อนามา
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ไล่แมลง ทาปุ๋ยธรรมชาติ โรงเรียนฝึกควาย การเพาะพันธุ์ไก่ชนพื้นเมือง การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงปลา เป็นต้น
เทิดไท ฟาร์ม บูติค โฮเต็ล
เทิดไท ฟาร์ม บูติค โฮเต็ล ให้บริการห้องพักภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรเทิดไท ฟาร์ม
ได้รับ การออกแบบและตกแต่งสไตล์ Thai Modern ใช้วัสดุประเภทไม้เป็นส่ วนใหญ่ ให้ กลมกลืนกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตร ผู้เข้าพักจะรู้สึกผ่อนคลายและยังเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

ภาพที่ 2-29 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเทิดไท ฟาร์ม
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจ
2. แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ ทะเลหลวงสุโขทัย
“แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ” หรือเรียกโดยทั่วไปว่า “เกาะรูปหัวใจ” พื้นที่แห่งนี้ ตั้งอยู่
บริเวณใจกลางทุ่งทะเลหลวง ในเขตตาบลปากแคว อาเภอเมืองสุโขทัย แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจแห่งนี้เกิดจาก
แนวคิดโครงการแก้มลิง ซึ่งเป็ นโครงการตามแนวพระราชดาริเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมและน้าแล้งในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย ได้เริ่มทาโครงการสร้างแหล่งเก็บน้าขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 ใช้บริเวณทะเลหลวงซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้าในอดีต
โดยมีการขุดลอกพื้น ที่และขุดคลองเผื่อผันน้าเข้ากักเก็บไว้ในพื้นที่เพื่ อให้ ประชาชนใช้ประโยชน์ เเละได้มีการ
ออกแบบให้เป็นรูปหัวใจ
คาว่า “รูปหัวใจ”นั้น ได้เกิดจากแนวความคิดของคุณสมศักดิ์ เทพสุทิน เมื่อครั้งดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้พื้นที่แห่งนี้ สื่อให้เห็นถึงความรักใคร่สามัคคี
ของพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งยังได้สร้างเกาะกลางน้ารูปหัวใจขึ้นมาอีก เเละได้ตั้งชื่อว่า “แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
รูปหัวใจ” ซึ่งหากผู้ใดมีโอกาสเดินทางโดยใช้เครื่องบินเเละผ่านบริเวณพื้นที่เเห่งนี้ ก็สามารถที่จะมองเห็นเกาะรูป
หัวใจ ที่ถูกรายล้อมด้วยผืนน้ารูปหัวใจ เป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพบนท้องฟ้าที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจ
เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นรู ปหัวใจนั้น เกิดขึ้นจาก “บุญพิธีกลั่นแผ่นดิน ” คือพิธี
ที่ได้นาดินจากทุกหมู่บ้านในจังหวัดสุโขทัย มาทาพิธีบุญกลั่นแผ่นดิน ด้วยการปลุกเสกความศักดิ์สิทธิ์ลงไปในดิน
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และใช้ดินที่ได้มาจากพิธีมาไว้ใต้ฐานของมณฑปที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเกาะ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรัตนสิริ
สุโขทัย” อันเป็นพิธีที่นาพาความศักดิ์สิทธิ์มาสู่เกาะรูปหัวใจแห่งนี้
ในปัจจุบันโครงการนี้ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
สุโขทัย โดยบริเวณพื้นที่บนเกาะนั้น ได้มีการปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น เเละยังได้ถูกใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงานในวัน
สาคัญต่างๆ อีกด้วย ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดสุโขทัยในอนาคตข้างหน้า

ภาพที่ 2-30 แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ ทะเลหลวงสุโขทัย

2.2.1.2 เทศกาลการท่องเที่ยวที่สาคั ของจังหวัดสุโขทัย
1. งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
เป็น การอนุ รักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันงดงาม งาน
ประเพณีล อยกระทง เผาเทียน เล่น ไฟ จะจัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนสิบสองของทุกปี (ประมาณเดือนพฤศจิกายน)
ณ บริเวณภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยจัดขึ้นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2520 งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ถือเป็นงานลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งของประเทศ
เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยเป็นจานวน
มาก งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟนี้ ได้เค้ามาจากศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคาแหงที่กล่าวไว้
ว่า “เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เที้ย นย่อมคนเสียดกัน เข้ามาดูท่านเผาเทียน ท่านเล่นไฟ” ข้อความนี้อาจ
กล่าวถึงงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
กิจกรรมภายในงานการจัดงานจะมีทั้งกลางวันและกลางคืน ในตอนกลางวันจะมีขบวน
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แห่นางนพมาศ การออกร้านจาหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสุโขทัย ส่วนกลางคืนจะมีการละเล่นดอกไม้ไฟ การ
แสดงแสง สี เสียง บริเวณวัดมหาธาตุ การประกวดโคมชักโคมแขวน การละเล่นพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุค และการ
แสดงมหรสพต่างๆ

ภาพที่ 2-31 งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

2. งานวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
เป็ นการจัดงานเพื่อราลึกถึงพระมหากรุณ าธิคุณ ของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชที่มีต่อ
ประชาชนชาวไทย และเพื่ อเป็ น การเผยแพร่พ ระเกียรติคุณ ของพระองค์ท่ าน จึงได้มีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชน ได้มีการกาหนดจัดงานวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราชในวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี ณ
บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กิจกรรมภายในงานประกอบไป
ด้วยพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ขบวนแห่สักการะพ่อขุนรามคาแหงมหาราช การแสดงศิลปะพื้นบ้าน
การราบวงสรวง เป็นต้น
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ภาพที่ 2-32 งานวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
3. งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย
เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อให้ชาวสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมสักการะ
พระแม่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ านคู่เมืองสุโขทัย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนเพื่อเป็นการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว และสื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามของจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย กิ จ กรรมภายในงาน
ประกอบด้ วย การสั กการะพระแม่ย่ า การออกรางวัล สลากกาชาด การแสดงศิล ปวัฒ นธรรมพื้ นบ้ าน การจั ด
นิทรรศการ การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า OTOP การจาหน่ายสินค้าราคาถูก การออกร้าน
มัจฉากาชาด การเดินแบบแฟชั่นกาชาดการกุศลของผู้แสดงกิตติมศักดิ์ นิทรรศการของส่วนราชการ และการแสดง
คอนเสิร์ตวงดนตรี

ภาพที่ 2-33 งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย
4. งานประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว
ประเพณีบวชช้างหรือที่เรียกว่า “แห่ช้าง” ซึ่งอยู่เคียงคู่ผู้คนที่มีสายเลือดไทยพวนมาช้า
นานแล้ว ประเพณีอุปสมบทหมู่ของชาวบ้านหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลั ย เกี่ยวข้องกับตานานหนึ่ง คือ วันที่พระ
เวสสันดรประสูติ เป็นวันที่ได้ช้างเผือกสาคัญชื่อ “ช้างปัจจัยนาเคนทร์” ซึ่งสามารถบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
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และตอนที่พระเจ้ากรุงสัญชัยพระราชบิดาของพระเวสสันดรขอให้พระเวสสันดรมาเป็นกษัตริย์ตามเดิมนั้น พระองค์
ได้จัดขบวนช้างม้าและรถประดับประดาเหมือนออกศึกสงครามให้เกียรติ เพื่อไปรับพระเวสสันดรและแม่นางมัทรี
ขบวนแห่แหนขับด้วยมโหรีและการละเล่นต่างๆ กาหนดจัดงานในวันที่ 7-8 เมษายนของทุกปี กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย ขบวนแห่นาคด้วยช้าง 20-30 เชือก ประดับประดาด้วยผ้าสี อย่างสวยงาม

ภาพที่ 2-34 ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว
5. งานประเพณีสรงน้าโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย
เป็ น งานที่ จั ด ขื้ น เพื่ อ สื บ สานขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมอั น ทรงคุ ณ ค่ า
แต่ครั้งอดีตตามหลักฐาน ในศิลาจารึกคนสุโขทัยมักทรงศีล มักโปรยทาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวน
แห่ช้างพ่อเมือง การรดน้าขอพรผู้สูงอายุ การละเล่นสาดน้าสงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่
นางสงกรานต์ และชมบรรยากาศสงกรานต์ปีใหม่ไทยโบราณ เป็นต้น

ภาพที่ 2-35 งานประเพณีสรงน้าโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

6. งานแข่งเรือพายเทโวโรหณะ
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การแข่งขัน เรือพายได้กาหนดจัดงานในช่วงของเทศกาลออกพรรษา (ประมาณเดือน
ตุลาคม) ของทุกปี หรือเรียกว่า เทศกาลเทโวโรหณะ เป็นการละเล่นที่นิยมมากโดยใช้แม่น้ายมซึ่งไหลผ่านกลาง
เมื อ งสุ โ ขทั ย บริ เวณหน้ าศาลากลางจั งหวั ด แต่ ล ะปี จ ะมี เรือ จากต่ างถิ่ น เข้ า ร่ ว มด้ ว ย เช่ น พิ จิ ต ร พิ ษ ณุ โลก
นครสวรรค์ และกาแพงเพชร กิจกรรมภายในงานไปกอบด้วย การแข่งขันเรื อพาย ตั้งแต่ 10 ฝีพาย ไปจนถึง 40
ฝีพาย และการแข่งขันเรือขนาดเล็ก เช่น เรือหมู เรือพายม้า เป็นต้น บางปีจะมีการเล่นเพลงเรือด้วย

ภาพที่ 2-36 งานแข่งเรือพายเทโวโรหณะ
7. งานพิชิตยอดเขาหลวง
เป็นงานพิชิตยอดเขาหลวง ความสูงประมาณ 1,200 เมตร จากระดับน้าทะเล พาเดิน
ท่องไพร่ 4 ยอดเขา แห่งเทือกเขาหลวง ซึ่งจัดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เดินขึ้นยอดเขา งานนี้จะจัดขึ้น
เป็นประจาทุกปี เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนธันวาคมในอุทยานแห่งชาติรามคาแหง กิจกรรมเริ่มเดิน
ตั้งแต่เช้าวันเสาร์ โดยมีไกด์เดินนาและให้ความรู้ตลอดเส้นทาง เมื่อถึงยอดเขาหลวงจะได้ชมทุ่งหญ้าธรรมชาติ
จากนั้นขึ้นอีก 3 ยอดเขา ได้แก่ เขานารายณ์ เขาเจดีย์ และเขาพระแม่ย่า จะเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดรอบด้าน

ภาพที่ 2-37 งานพิชิตยอดเขาหลวง
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2.2.1.3 ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
ตารางที่ 2-9 ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดสุโขทัย
เดือน
มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

กิจกรรมการท่องเที่ยว
งานวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
งานกล้วยไม้ช้างชนช้าง อาเภอเมืองสุโขทัย
งานบวงสรวงและสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
งานประเพณีทาขวัญผึ้ง
งานฉลองสมโภชหลวงพ่อศิลา
งานเทศกาล 200 ปี ศาลเจ้าไชน่าทาวน์สุโขทัย
งานประเพณีไหว้นบทาบูชารอยพระพุทธบาท
งานฉลองสมโภชน์หลวงพ่อสองพี่น้อง
งานประเพณีกาฟ้า
งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัด
งานประเพณีแห่หลวงพ่อสามพี่น้อง
งานวันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก
งานประเพณีมหาสงกรานต์ย้อนยุค
งานประเพณีศรีสัชนาลัย มรดกโลก/ งานบวชช้างหาดเสี้ยว
งานประเพณีสรงน้าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย
และงานสักการะพญาลิไท
งานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก
งานประเพณีแห่น้าขึ้นโฮงสรงน้าเจ้าหมื่นด้ง
งานประเพณีสงกรานต์/ รดน้าผู้สูงอายุ
งานแสดงแสง สี เสียง เมืองบางขลัง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
งานของดีเมืองสุโขทัย (สินค้า OTOP)
งานประเพณีแห่นางแมว ปั้นเมฆ
งานศาลเจ้าพ่อปึงเถ้ากง
งานประเพณีหล่อเทียนพรรษา
งานประเพณีทาเสนเฮือน (ทาบุญบ้าน)

สถานที่
อุทยานประวัติศาสตร์สโุ ขทัย
สถาบันการพลศึกษา อาเภอเมืองสุโขทัย
วัดคุ้งวารี อาเภอสวรรคโลก
วัดศรีคีรสี ุวรรณาราม อาเภอคีรมี าศ
วัดทุ่งเสลี่ยม อาเภอทุ่งเสลี่ยม
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาเภอเมืองสุโขทัย
วัดตระพังทอง อุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย
วัดหนองโว้ง ตาบลเมืองบางยม อาเภอสวรรคโลก
ตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาเภอเมืองสุโขทัย
วัดบ้านซ่าน อาเภอศรีสาโรง
อาเภอสวรรคโลก
อุทยานประวัติศาสตร์สโุ ขทัย อาเภอเมืองสุโขทัย
วัดหาดเสี้ยว ตาบลหาดเสีย้ ว อาเภอศรีสัชนาลัย
อาเภอศรีสัชนาลัย
อาเภอสวรรคโลก
อาเภอศรีสัชนาลัย
ทุกตาบล อาเภอ จังหวัดสุโขทัย
โบราณสถานวัดโบสถ์ อาเภอสวรรคโลก
ตาบลวังตะคร้อ อาเภอบ้านด่านลานหอย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาเภอเมืองสุโขทัย
อาเภอศรีสาโรง
อาเภอสวรรคโลก
ทุกตาบล อาเภอ จังหวัดสุโขทัย
ตาบลกงและท่าฉนวน อาเภอกงไกรลาศ
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เดือน
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

กิจกรรมการท่องเที่ยว
งานวันของดีศรีสัชนาลัย
งานประเพณีตานก๋วยสลาก
งานประเพณีแข่งขันเรือพายเทโวโรหณะ
และเทศกาลอาหารเมืองสุโขทัย
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
งานมหกรรมของดีกงไกรลาศและเทศกาลกินปลา
งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน-ทองโบราณ
งานเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง

สถานที่
ที่ว่าการอาเภอศรีสัชนาลัย
อาเภอทุ่งเสลีย่ ม
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาเภอเมืองสุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สโุ ขทัย อาเภอเมืองสุโขทัย
ที่ว่าการอาเภอกงไกรลาศ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย
อุทยานแห่งชาติรามคาแหง อาเภอคีรีมาศ

2.2.2 บริการด้านการท่องเที่ยว
2.2.2.1 บริการขนส่งและอานวยความสะดวก
การเดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย
ทางรถยนต์ ใช้ ท างหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 1 ผ่ านนครสวรรค์ - ก าแพงเพชรเข้ า สู่
เส้ น ทางหมายเลข 101 ผ่ านอ าเภอพรานกระต่าย อาเภอคี รีมาศ ระยะทาง 440 กิโลเมตร หรือเข้าสู่ เส้ น ทาง
หมายเลข 12 จังหวัดพิษณุโลก - สุโขทัย ระยะทาง 427 กิโลเมตร
ทางรถโดยสารประจาทาง มีทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศขึ้นจากสถานีขนส่งหมอชิต
ใหม่ถึงอาเภอเมืองสุโขทัย ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง
ทางรถ สถานีรถไฟของจังหวัดสุโขทัยอยู่ที่อาเภอสวรรคโลก โดยมีรถไฟบริการเพียง
วันละ 1 เที่ยวเท่านั้น
ทางเครื่ อ งบิ น ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 50 นาที โดยสายการบิ น บางกอกแอร์ เวย์
บริการวันละ 2 เที่ยว
การเดินทางภายในอาเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
รถสองแถว คิ ว รถอยู่ บ ริ เวณหน้ า วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเป็ น รถกระบะต่ อ หลั งคาสู ง
สีชมพู ม่วง วิ่งรอบเมืองแล้วแต่จะจ้าง และสามารถเหมาไปส่งยังสถานที่ต่างๆ ได้อีกด้วย
รถประจ าทาง (คอกหมู ) คิ ว รถอยู่ ห่ า งจากสะพานพระร่ ว ง ประมาณ 100 เมตร
รถคอกหมูจะมุ่งหน้าไปเมืองเก่า
สามล้อเครื่อง (ซาเล้ง) สามารถนั่งได้ประมาณ 4 คน
สามล้ อ ถี บ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ แ ถวหน้ าตลาด หรื อ บริเวณคิ ว รถไปยั งอ าเภอต่ างๆ รั บ ส่ ง
ผู้โดยสารเฉพาะในเขตเทศบาล
รถเ ่า ภายในตัวเมืองจะไม่มีรถยนต์ให้ เช่ามีเพี ยงจักรยานและมอเตอร์ไซค์ ส าหรับ
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จักรยานเข้าชมสถานที่ต่างๆ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย หรืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จะมีร้าน
ให้บริการยู่บริเวณหน้าปากทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์
การเดินทาง ปยังต่างอาเภอ
รถประจ าทาง ผู้ ที่ต้องการเดินทางไปแถบอาเภอ กงไกรลาศ คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย
สามารถนั่งรถสองแถวขนาดใหญ่ไปลงที่สามอาเภอนี้ได้ ส่วนแถบอาเภอศรีสาโรง สวรรคโลก และศรีสัชนาลัย สามารถ
นั่ งรถบั ส สายสุ โขทั ย – สวรรคโลก – ศรี สั ช นาลั ย - อุ ต รดิ ต ถ์ เที่ ย วแรก 06.00 น. เที่ ย วสุ ด ท้ าย 17.00 น.
หากต้องการเดินทางไปทุ่งเสลี่ยมหรือศรีนคร ต้องนั่งรถไปลงที่สวรรคโลกก่อน แล้วจึงต่อรถไปยังอาเภอดังกล่าว
รถเหมา การเหมารถจะทาให้ประหยัดเวลามากขึ้น คิวรถจะมีหลายแห่ง ราคาแล้วแต่
ตกลง

การเดินทาง ปยังสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุโขทัย
1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เมืองเก่า)
รถยนต์ จากตลาดในเมืองข้ามสะพานพระร่วงเข้าถนนจรดวิถีถ่องขับไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 14 กิโลเมตร เมื่อเข้าเมืองจะสังเกตเห็นเจดีย์ต่างๆ เรียงราย ขับผ่านตลาดเมืองเก่าจนถึงลานจอดรถและ
ประตูทางเข้าเขตเมืองชั้นใน
รถประจาทาง จากตัวเมืองสุโขทัย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถโดยสารประจาทางสาย
ธานี - เมืองเก่า (รถสองแถว) มีรถออกทุก 20 นาที จอดรอบริเวณท่ารถใกล้ป้อมยามตารวจ มาลงหน้าอุทยานฯ
หรือ เหมารถสองแถวรอบเมือง สีชมพู – ม่วง
2. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสั นาลัย
รถยนต์ จากตัวเมืองสุโขทัย ใช้ท างหลวงหมายเลข 101 เส้ นสุโขทั ย - สวรรคโลก ศรีสัชนาลัย ไปจนถึงระหว่างกิโลเมตรที่ 17 - 19 เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแม่น้ายม จะมีทางแยกขวาเข้าอุทยานฯ ไป
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นระยะทาง 68 กิโลเมตร นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางจากอาเภอสวรรค
โลกไปตามทางหลวงหมายเลข 1201 ไปจนถึงตาบลเมืองเก่า บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ายมแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า
อุทยานฯ อีก 2 กิโลเมตร รวมระยะทาง 22 กิโลเมตร
รถโดยสารประจาทาง มีรถสายสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย ออกจากท่ารถที่ตลาดเทศบาลไป
อุทยานฯ ทุกวัน
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3. พิพิธภัณฑสถานแห่ง าติ สวรรควรนายก
รถยนต์ จากอาเภอศรีสาโรง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 101 ก่อนเข้าตัวอาเภอสวรรค
โลก จะเจอสามแยกสังเกตโรงแรมเมืองอินน์ซ้ายมือ เลี้ยวไปทางซ้ายข้ามสะพานแม่น้ายมไปจนถึงสี่แยก แล้วเลี้ยว
ขวาเลียบแม่น้าอีก 2 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์ฯ จะอยู่ซ้ายมือ
รถประจาทาง จากอาเภอเมือง ขึ้นรถสายสุโขทัย -สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ไปลงตลาด
สวรรคโลก แล้วเหมารถชาเล้งไปพิพิธภัณฑ์ฯ
4. พิพิธภัณฑ์สังคโลก
รถยนต์ เริ่ ม จากเทศบาลเมื อ งสุ โ ขทั ย ธานี ใช้ ถ นนจรดวิ ถี ถ่ อ งขั บ ไปเรื่อ ยๆ จนถึ ง
สี่แยกใหญ่เลี้ยวซ้ายไปถนนสิงหวัฒน์ผ่านหน้าที่ว่ าการอาเภอ เจอสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้าย ตรงไปเรื่อยระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร เจอสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมือง ตรงไปประมาณ 100 เมตร พิพิธภัณฑ์ฯ จะอยู่
ด้านซ้ายมือ
รถประจาทาง ใช้รถสองแถวสายรอบเมือง สีชมพู-ม่วง
5. ศูนย์ศกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)
รถยนต์ จากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วิ่งเลียบแม่น้ายมขึ้นไปทางเหนือราว 5
กิโลเมตร จะถึงเตาที่ 61 และวิ่งไปอีก 800 เมตร จะถึงเตาที่ 42
รถโดยสารประจาทาง ใช้รถประจาทางสายสุโขทัย - อุตรดิตถ์ ลงที่แยกสะพานปูน จุดนี้
จะมีจักรยานให้เช้าขี่ไปได้
6. พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคา
รถยนต์ จากที่ทาการไปรษณีย์ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 101 จนถึงตลาดกลาง ซึ่ง
อยู่ทางซ้ายมือพิพิธภัณฑ์ฯ จะตั้งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามหลังร้านผ้าสาธร
รถประจาทาง ใช้รถประจาทางสายสุโขทัย - สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย - อุตรดิตถ์ มาลง
ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ได้
7. อุทยานแห่ง าติศรีสั นาลัย
1) การเดินทางโดยรถยนต์ จากจังหวัดสุโขทัยสามารถใ ้เส้นทาง ด้ 3 ทาง
เส้นทางแรก จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นสุโขทัย - ตาก เลี่ยงเมืองไปประมาณ
15 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 1113 มาถึงสี่แยกสารจิตรแล้วเลี้ยวซ้ าย ไปตามถนนหมายเลข 1294
เข้าสู่อุทยานฯ รวมระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
เส้นทางที่สอง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 101 เส้นสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย ถึงอาเภอ
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ศรีสัชนาลัย ให้เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ทางหลวงหมายเลข 1035 ระยะทาง ประมาณ 11 กิโลเมตร
แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวง หมายเลข 1249 เข้าสู่อุทยานฯ รวมเส้นทางประมาณ 122 กิโลเมตร
เส้นทางที่สาม จากตัวเมือง เดินทางไปเส้นทาง อาเภอสวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระยะทาง
ประมาณ 68 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปตามทางถนนสายอาเภอศรีสัชนาลัย - บ้านแก่ง - ห้วยหยวกระยะทางประมาณ
41 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติ และอีก 2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทาการอุทยานฯ
2) การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง มีรถออกจากอาเภอศรีสัชนาลัย เป็นรถสอง
แถวจอดตรงข้ามสถานีตารวจภูธรอาเภอศรีสัชนาลัย มีรถออกก่อนเที่ยงวันละ 1 เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที
8. อุทยานแห่ง าติรามคาแหง
การเดินทางจากกรุงเทพฯ
1) การเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ถึงสุโขทัยสามารถใช้เส้นทางได้ 2 เส้นทาง
เส้นทางแรก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านทางนครสวรรค์ให้เลี้ยวซ้าย ใช้ทางหลวง
หมายเลข 1 ไปจนถึงกาแพงเพชร จากนั้นให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางหมายเลข 101 ไปจนถึงอาเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย ก่อนถึงจังหวัดสุโขทัย 20 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 414 จะเห็นยอดเขาสูงอยู่ทางซ้ายมือแล้วเลี้ยว
ซ้ายเข้าไป 16 กิโลเมตร ถึงที่ทาการอุทยานแห่งชาติรามคาแหง
เส้ น ทางที่ ส อง ใช้เส้ นทางหลวงหมายเลข 32 ไปจนถึงนครสวรรค์ แล้ ว ให้ ใช้เส้ น ทาง
หมายเลข 117 ไปจนถึงพิษณุโลก และเปลี่ยนไปใช้เส้นทางหมายเลข 12 ไปจนถึงสุโขทัย แล้วเดินทางต่อถึงอาเภอ
คีรีมาศ ให้แยกซ้ายเข้าไป 16 กิโลเมตร จนเข้าสู่อุทยานแห่งชาติรามคาแหง
2) การเดินทางโดยรถประจาทาง จากอาเภอคีรีมาศ นักท่องเที่ยวสามารถเหมารถสอง
ได้ทบี่ ริเวณแยกคีรีมาศ
การเดินทางจากตัวจังหวัด
เดินทางโดยรถยนต์ จากตัวจังหวัดสุโขทัยใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 101 เส้นสุโขทัย คีรีมาศ พอถึงอาเภอคีรีมาศ ให้ตรงไปอีกประมาณ 18 กิโลเมตร แล้วมีทางแยกขวาอีกครั้ง ให้ ตรงเข้าไปประมาณ 4
กิโลเมตร ถึงที่ทาการอุทยานฯ ช่วงระยะเวลาที่สามารถมองเห็นสายรุ้ง ตั้งแต่ 11.00 - 16.00 น.
9. โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
เครื่องบิน เป็นการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุด โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจาก
สนามบินสุวรรณภูมิทั้งยังได้ชิมของว่างที่ปรุงด้วยผลผลิตอินทรีย์สดใหม่จากโครงการฯ ในระหว่างการเดินทางอีก
ด้ ว ย ทั้ ง นี้ สายการบิ น บางกอกแอร์ เวย์ ให้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ระหว่ า งกรุ ง เทพฯ และสุ โขทั ย ทุ ก วั น สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-270-6699
รถยนต์ จากสุ โ ขทั ย ใช้ ท างหลวงหมายเลข 101 และมุ่ ง หน้ า สู่ อ าเภอสวรรคโลก
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โดยทางหลวงหมายเลข 1195 เมื่อถึงทางหลวงหมายเลข 1195 โปรดสังเกตป้ายบอกทางไปสนามบินสุโขทัย แล่น
ตามเส้ น ทางที่มุ่งหน้ าสู่ สนามบิ น สุ โขทัย ถึงสุ โขทัย เฮอริเทจ รีส อร์ท แล้ วให้ ขับ ต่อไปอีกเล็กน้อย จะเห็ นลาน
ต้อนรับของโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยอยู่ทางขวามือ
10. โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น
รถยนต์ จากที่ว่าการอาเภอศรีสัชนาลัย ตามทางหลวงแผ่นดินสายอุตรดิตถ์ - ศรีสัชนา
ลัย (102) ไปทางตะวันออก (ไปอุตรดิตถ์) ระยะทาง 9 กิโลเมตร แยกเข้าตัวตาบลบ้านตึกถนนสายแม่ตะเพียนทอง
- ห้วยตม ระยะทาง 11 กิโลเมตร ก็จะถึงที่หมาย โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร
11. บ้านหนองตูม
รถยนต์ จากที่ว่าการอาเภอกงไกรลาศ วิ่งไปทางอาเภอเมือง เข้าทางแยกซ้ายผ่านบ้าน
กร่าง จนพบแยกซ้ายไปตาบลหนองตูม เลี้ยวไปตามทางหลวงหมายเลข 1293 ประมาณ 15 กิโลเมตร
รถประจาทาง ใช้รถประจาทางสายกงไกรลาศ – บางระกา
12. อาณาจักรพ่อกูสังคโลก
รถยนต์ จากถนนจรดวิถีถ่ อง วิ่งไปทางอุ ท ยานประวัติศ าสตร์สุ โขทั ย ประมาณ 10
กิโลเมตร ร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
รถประจาทาง ใช้รถประจาทางสายธานี – เมืองเก่า
13. บ้านทุ่งหลวง
รถยนต์ จากที่ว่าการอาเภอคีรีมาศ ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 สายสุโขทัย -กาแพงเพชร
ไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร ทางขวามือจะมีป้ายบอกทางไปวัดลาย เข้าไป ประมาณ 1 กิโลเมตร วัดจะอยู่ทางขวา
มือ มีร้านขายเครื่องปั้นดินเผาเรียงรายโดยรอบ
รถประจาทาง ใช้รถประจาทางสายอาเภอเมือง-อาเภอคีรีมาศ ลงที่แยกวัดลายแล้วเดิน
เข้าไป
14. ย่านทาทองศรีสั นาลัย
รถยนต์ จากบ้านท่าชัยขึ้นไปทางเหนือตามทางหลวงหมายเลข 101 จะพบร้านทองอยู่ 2
ฟากถนนจนถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
รถประจ าทาง ใช้รถประจาทางสายสุ โขทัย -สวรรคโลก-ศรีสัช นาลัย ลงมาบ้านท่าชัย
ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น.

15. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเทิด ท าร์ม
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สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติสุโขทัย ใช้ถนนสาย 1195 แล้วเลี้ยวซ้ายสามแยก
ถนน 1308 แล้วตรงไปประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร
สนามบินสุโขทัย ใช้ถนนสาย 1195 ผ่านสี่แยกไฟแดง แล้วเลี้ยวขวา เข้าถนนเส้น 1308
ตรงไปอีกประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ใช้ถนนสาย 1113 แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนเส้น 1308 บ้าน
หนองยาว ตรงไปอีกประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสั นาลัย ใช้ถนนสาย 1201 ผ่านอาเภอเมืองสวรรคโลก ตรง
ผ่านสี่แยกไฟแดง เข้าถนนสาย 1195 ผ่านสนามบินสุโขทัย แล้วเลี้ยวขวา เข้าถนนเส้น 1308 ตรงไปอีกประมาณ 4
- 5 กิโลเมตร
อุท ยานแห่ ง าติ ร ามค าแห่ ง ใช้ ถ นนสาย 1272 ผ่ านต าบลเมื อ งเก่ า มุ่ งหน้ าสู่ ถนน
หมายเลข 1113 แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนเส้น 1308 บ้านหนองยาว ตรงไปอีกประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร
2.2.2.2 บริการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว จุดบริการ Free Wi-Fi
1. แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดสุโขทัย
2. ร้านอาหารและร้านกาแฟ
2.2.2.3 บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
อาสาสมัครนาเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และพิพิธภัณฑสถานแห่ง าติรามคาแหง
1. นายรัฐชานนท์ ทองนาค
เบอร์โทรศัพท์ 087-609-8451
2. นางสาวอรพินพ์ หนูสอน
เบอร์โทรศัพท์ 084-989-0246
3. นางธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ เบอร์โทรศัพท์ 084-048-8412
4. นางพัชรี สุรีย์กมลชัย
เบอร์โทรศัพท์ 089-269-4638
5. นางฐานิดา แว่นระเว
เบอร์โทรศัพท์ 080-338-3108

73

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564

2.2.2.4 บริการที่พัก และสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ 2-10 ข้อมูลที่พักในจังหวัดสุโขทัย
อาเภอเมืองสุโขทัย
โรงแรมไพลินสุโขทัย
โรงแรมอนันดามิวเซียม แกลรี่
โรงแรมพอดี
โรงแรมสุโขทัย ออร์คดิ
โรงแรมสวัสดิพงษ์
โรงแรมริเวอร์วิว สุโขทัย
โรงแรมชินวัฒน์
โรงแรมเรือนไทย
โรงแรมเลเจนด้า
โรงแรมอมร สุโขทัย
โรงแรมทองโฮเตล
โรงแรมเฟิร์ส
โรงแรมพงษ์เพชร
โรงแรมเดอะเบสท์เฮ้าส์
โรงแรมวีไอพี
โรงแรมพอดี
โรงแรมทิวสนรีสอร์ท
โรงแรมเลอชาร์มสุโขทัย รีสอร์ท

055-613-310-11
081-594-0722
055-622-428-30
089-436-6322
055-651-043-4
055-611-193-4
055-611-567
055-611-656
055-611-385
055-611-689
055-612-444
055-697-214-6
055-633-135
082-450-0177
055-610-444
055-611-628
055-611-768
055-611-208
055-614-346
055-645-855
081-605-4059
055-651-043-4
055-651-030
055-633-333

TR เกสท์เฮ้าส์
ภู่อรุณเกสท์เฮ้าส์

สุโขทัย เกสท์เฮ้าส์
No.4 เกสท์เฮ้าส์
บ้านไทย เกสท์เฮ้าส์
โลตัส วิลเลจ
J & J เกสท์เฮ้าส์
โคคูณ เกสท์เฮ้าส์
M G เกสท์เฮ้าส์ แอนด์ รีสอร์ท
ไนน์ตี้ไนน์ เกสท์เฮ้าส์
สบายดี เกสท์เฮ้าส์
แอท โฮม เกสท์เฮ้าส์
ปาย สุโขทัย รีสอร์ท
ดีดี รีสอร์ท

ศิลา รีสอร์ท

055-611-663
084-049-9445
055-620-911
055-614-700
081-755-7031
055-610-453
055-610-165
055-610-163
055-621-484
081-533-6288
055-620-095
081-206-8372
055-612-081
055-620-707
055-611-315
055-616-303
089-988-3589
055-610-172
055-610-346
085-323-0711
055-651-041-2
081-669-9228
055-620-344
086-206-8372
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โรงแรม สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมสิรติ ้า สุโขทัย
โรงแรม บ้านจอร์จ
การ์เด้นเฮ้าส์

บ้านภูผาหลวง
สุรีรตั น์ รีสอร์ท
เมืองเก่าเกสท์เฮ้าส์

082-450-0176
055-697-432-35
055-611-555
055-621-741-2

Foresto เกสท์เฮ้าส์
ฮั่งเจ็ง เกสท์เฮ้าส์

086-100-7651
086-939-2085
055-611-395
081-596-8624
082-948-5544

สะเดาหวาน รีสอร์ท

055-616-067
055-622-311
055-610-895
088-291-0100
055-697-515
081-886-4886

แฮปปี้ เกสท์เฮ้าส์

087-734-9865

เลอ สุโขทัย รีสอร์ท
ชวนชม รีสอร์ท
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย
เวค อัพ แอท เมืองเก่า บูทีค โฮเทล

081-888-6378
081-280-3195

4T เกสท์เฮ้าส์

เมาเท่นวิว เกสท์เฮ้าส์
สกายเฮ้าส์ เกสท์เฮ้าส์
สิริต้าเพลส
เคียงดิน รีสอร์ท
T.K. รีสอร์ท
ห้องพักป้าทองสุข
อีซี่เฮ้าส์

เรืองศรีศิริ สถานีขนส่งจังหวัด
สุโขทัย

086-925-4258

ไทย ไทย สุโขทัย เกสท์เฮ้าส์

Old city เกสท์เฮ้าส์

055-697-153
083-489-4047
055-697-119
088-273-5012
084-179-7977
055-697-515

ออร์คิด ไฮบิคัส เกสท์เฮ้าส์
พิณ เปา เกสท์เฮ้าส์
ฟ้าเรือนไทย

081-727-8660
081-727-8660
089-131-9951

บ้านริมคลอง รีสอร์ท

เรือนนริศรา รีสอร์ท

083-213-4112
055-611-080
081-972-4345
055-614-679
089-858-9459
086-936-1661
055-611-140
055-601-111
055-612-237-8
055-621-741
055-622-079
055-611-563
087-738-7783
055-612-449
084-326-1828
055-611-711
081-596-5457
082-504-0007
087-314-6113

บ้านหมอ รีสอร์ท

เจเซฟ เกสท์เฮาส์

สุโขทัย โฮสเทล

081-674-0505
084-932-1006
055-633-131
081-888-9657
085-054-8654
055-633-153
086-939-4185
080-514-9966
086-931-5362
081-532-1353
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โรงแรม ธาราบุรี รีสอร์ท
แฮปปี้เนส รีสอร์ท
ลีลาวดีรีสอร์ท
เช ตง ตง เกสท์เฮาส์
สุรีรตั น์ รีสอร์ท
อาเภอกง กรลาศ
รับลม เพลส รีสอร์ท
ข้าวสีทอง รีสอร์ท
ไทยสมบูรณ์ บิ๊กโฮมรีสอร์ท
อาเภอคีรีมาศ
คีรีมาศ รีสอร์ท
ปั้นดิน รีสอร์ท
บุษราคัม การ์เด้นวิว รีสอร์ท
อาเภอสวรรคโลก
โรงแรมแสงสินธ์โฮเต็ล
โรงแรมเมืองอินทร์
โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ
ตาบลในเมือง อาเภอสวรรคโลก
โรงแรมป่าทอง รีสอร์ท
โรงแรมบางรัก รีสอร์ท
อาเภอทุ่งเสลี่ยม
โรงแรมธารา
ต้นฝน รีสอร์ท
บ้านเคียงดาว

055-697-132
086-448-3177
081-324-8440
086-926-5242
088-604-0171
055-610-895
088-291-0100

วัฒนาวรรณ รีสอร์ท

086-214-2181

สุวรรณ เกสท์เฮ้าส์ แอนด์ รีสอร์ท
แสงอรุณ รีสอร์ท

081-886-4909
055-633-230

อารีดา รีสอร์ท

089-461-5733
080-517-8992

055-625-357
055-691-416
055-691-330
081-707-9029

รับลมรีสอร์ท
ข้าวสีทองรีสอร์ท
ไทยสมบูรณ์ บิ๊กโฮม
รีสอร์ท

055-625-357
055-691-416
055-691-330

080-511-2852
081-998-0722
055-943-193

อาคารชุมพล แมนชั่น

087-312-5717
088-162-8205

055-614-142-4

โรงแรมสวรรคบุรีบตู ิก

055-641-753
055-641-772
055-647-564

ปางอุบล รีสอร์ท

055-644-197
087-312-6767
055-950-143
080-841-2550
055-647-021
089-238-5189

089-856-3122
080-116-1233
081-604-6460

โรงแรมศุภาลัยเพลส

055-641-772
083-954-5661
080-683-5526

055-629-523
055-659-045
081-639-8781
083-292-9840

ตั้งหลัก

055-629-462
084-380-7967

บ้านนาข้าว เกสท์เฮ้าส์

อาเภอศรีสั นาลัย
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โรงแรมศรีสัชนาลัย รีสอร์ท
โฮมสเตย์บ้านคุกพัฒนา
โฮมสเตย์บ้านป้าปอง
มุกดา รีสอร์ท
สักทอง รีสอร์ท
ถนอมจิตร์การ์เด้นโฮม รีสอร์ท
อาเภอศรีสาโรง
ซันสไมล์ รีสอร์ท
เทิดไทฟาร์ม
อติกานต์ รีสอร์ท
อาเภอบ้านด่านลานหอย
อารมณ์ดี รีสอร์ท
อาเภอศรีนคร
93 เฮงรีสอร์ท
ดี แอนด์ เอ็น รีสอร์ท

055-672-666
086-963-8115
089-562-6230
095-634-4982
055-631-557
087-313-4782
055-671-024
081-532-4636
085-402-9741
081-403-4530
089-484-9657

โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น
บ้านสวน รีสอร์ท

089-885-1639
088-495-7738
081-604-1333

เสาวนีย์ รีสอร์ท

089-643-7690

ดาวฮิลล์ รีสอร์ท

081-532-9289

อัมพร รีสอร์ท

087-318-4203

055-682-010
081-596-5042
055-645-322

สุโขทัย รีสอร์ท
เดอะ รูมเมท

055-681-696
055-682-313

พัชราวดีบ้านเช่า

055-652732
081-596-3131

โรงแรมจุฑามาศ

055-626-091

ไม้กลางกรุง
สเต็กลุงหนวด
สินวนารีสอร์ท

055-621-882
055-612-444
055-697-521-2
081-324-8440
055-611-461
055-621-367
055-613-310-5

086-448-2574
093-283-0494
055-652-343
081-740-5728
055-652-673

2.2.2.5 บริการภัตตาคาร และร้านอาหาร
ตารางที่ 2-11 ผู้ประกอบการร้านอาหาร
อาเภอเมืองสุโขทัย
กนกภัณฑ์
ก๋วยเตี๋ยวสมุนไพร บ้านลูกตาล
ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตาปุย้
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊แฮ
ก๋วยเตี๋ยวต้นกระจี้
ค๊อฟฟี่เฮาส์
ดรีมคาเฟ่

081-605-6449
084-619-1539
055-620-435
055-611-901
055-611-087
055-633-096
055-612-081

สมพลโภชนา
ห้องอาหารตระพังทอง รร.ไพลิน
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แวนดาคอฟฟี่ชอป (รร.สุโขทัยออร์คิด)
พิมมี่เฮ้าส์ เบเกอรี่ แอนด์ เรสเตอรอง
ร้านเฟลิเซ่
ร้าน S&N
ร้าน Mrs. Ann
ร้านก๋วยเตีย๋ วบัวน้อย
ร้านบ้านคุณย่า คาเฟ่
ร้านอาหารลุงจ้อย
ร้านอาหารเทอเรส แอนด์ ทรีส์

055-611-193-4
083-330-4949
089-960-9660
086-605-3201
082-513-1863
055-621-681
081-882-5507
055-620-308
055-611-567
055-622-113
055-616-301
055-633-274
084-688-4782

ร้านอาหารครัวท้ายซอย

ร้านแซ่บอีหลี 101
ร้านกับข้าวกับปลา

055-612-265
080-029-9878
081-688-2828

082-168-5486
055-629-462
084-380-7967

ร้านสามแสน
ร้านพรรณราย

055-629-532
089-906-5463

ร้านอาหารแก่งหลวง
ร้านอาหารป้าทรง

055-631-272
055-672-514
084-951-7774

ร้านครัวต้นอ้อย

087-208-5526

ร้านบ้านไม้

082-405-3729

ร้าน Pigrock

080-518-4265
055-671-151
055-630-555
055-672-222
081-962-6380
081-887-9230
081-962-6380
081-887-9230
096-406-4009

อาเภอศรีสาโรง
ห้องอาหารสุโขทัยรีสอร์ท
ร้านก๋วยเตีย๋ วตาพุธ

055-681-698-9
055-682-068

ร้านอาหารชวนชิม

055-681-019

ร้านอาหารบ้านบุษยาภา
ร้านขนมจีนบ้านนา (ข้าง รร.ไพลิน)
ร้านส้มตาในสวน
อาเภอทุ่งเสลี่ยม
ร้านอ๊อสก้า
ร้านตั้งหลัก
อาเภอศรีสั นาลัย
ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ป้าเนียน
ร้านอาหารกุหลาบ

ร้านข้าวหอม
ร้านอาหารแก่งสัก

ร้านอาหารบ้านครูอิ๋ว
ร้านจุฬารสเด็ด ต.ธานี
ร้านโค้ว เจ๊ง เฮง (เป็ดพะโล้)
ร้านอาทิตยา

055-621-100
089-640-1062
088-273-9915
055-612-710
089-859-2084
055-610-994
055-612-538
087-842-5419
085-441-1126

อาเภอสวรรคโลก
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แมสลีย์ คอฟฟี่ชอป
วิว่าคาเฟ (โรงแรมเมืองอินน์)
ร้านอาหารประเดิม
ร้านอาหารสมมาส
อาเภอกง กรลาศ
ร้านอาหารริมกง
อาเภอคีรีมาศ
สวนอาหารบ้านเรา
สวนอาหารน้องพีร์

ร้านบุษราคัม
ครัวสมาน
ครัวดาบรงค์
อาเภอศรีนคร
อเนกอาหารป่า
ก๋วยเตี๋ยว-ผัดไททรงเครื่อง
สเต๊กป้าน้อย

055-641-259
055-641-722
055-010-223
084-906-3841
081-046-7180

สวนสน ริเวอร์ไซด์
ร้านโกเฮง
ร้านอาหารแสงสินธุ์

084-820-5640
055-641-616
055-641-259
085-267-4167

055-625-266
082-770-8568

ครัวแสงเพชร

086-973-2309

085-047-4488
055-693-536
081-039-7593
087-943-1928
055-943-193
081-922-2622
055-627-101

ร้านอาหารลูกไก่
ร้านอาหาร ไทยพื้นบ้าน

087-8443-122
086-9308-281

ร้านไก่ตุ๋นเจ้มะลิ

081-9729-064

ครัวริมทาง

087-3135-456
087-520-0439
089-842-8409
086-734-7336
099-136-5581

055-652-486
083-8787930
083-8787930

ร้านมะพลับ
บ้านหมูกระทะ
แซบอีหลี

089-9572916
087-3174314
055-652-027

ร้านแซ่บอิหลี 101

2.2.2.6 บริการด้านบันเทิงเริงรมย์
จั งหวัดสุ โขทั ย เป็ น เมื อ งมรดกโลกทางด้านวัฒ นธรรม ดั งนั้ น จึงมี บ ริการด้ านบั น เทิ งเริงรมย์
ค่อนข้างจากัด
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2.2.2.7 บริการด้านสินค้าและของที่ระลก
ตารางที่ 2-12 ผู้ประกอบการร้านค้าของฝากและของที่ระลึก
อาเภอเมืองสุโขทัย
ร้านคุณตา
สินค้า : ขนม
ร้านครูแอ๊ว
สินค้า : ขนม
ร้านตานานสังคโลก
สินค้า : เครื่องสังคโลก
ร้านสุเทพสังคโลก
สินค้า : เครื่องสังคโลก
ร้านอุษาสังคโลก
สินค้า : เครื่องสังคโลก
ร้านลายคราม
สินค้า : ผ้าทอ
ร้านจันทร์สว่างโชว์รูม
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ร้านดวงสุรัตน์เฟอร์นเิ จอร์
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ร้านปราณีต
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
อาเภอกง กรลาศ
ร้านแม่เกษร
สินค้า : ขนม
ร้านแม่ตมิ๋
สินค้า : ขนม
อาเภอคีรีมาศ
ร้านแอ๋วซุปเปอร์มาร์เก็ต
สินค้า : เบ็ตเตล็ด
อาเภอศรีสาโรง
ร้านถั่วทอดลอนศิลป์
สินค้า : ขนม

055-612-112
055-610-237
055-633-225
055-697-036
055-633-058
055-697-031
055-612-127
055-612-903
055-620-563

055-625-037
055-691-118

ร้านเพชรัตน์เฟอร์นิเจอร์
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ร้านเฟอร์นิเจอร์ไทย (ป้าอวบ)
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ร้านอุเทนเฟอร์นิเจอร์
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ศูนย์วัฒนธรรมสุโขทัย (น้าค้าง)
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ร้านธีระพงษ์เฟอร์นิเจอร์
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ร้านบังเอิญเฟอร์นเิ จอร์
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ร้านบังเอิญ 3 สินค้า
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ร้านเบญจวรรณ
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้
ร้านเพชรไพเฟอร์นิเจอร์
สินค้า : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

055-633-339

ร้านวิภา
สินค้า : ขนม
ร้านหนิว
สินค้า : ขนม

055-691-170

055-612-665
055-620-069
055-611-049,
055-697-022
081-674-1102
055-613124
055-620-445
055-610-356
055-620-561

055-625-077

055-693-504

055-681-443
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อาเภอศรีสั นาลัย
ร้านนพมาศ
สินค้า : เครื่องทอง
ร้านสมศักดิ์
สินค้า : เครื่องทอง
ร้านสมสมัย
สินค้า : เครื่องทอง
ร้านสุภาพร
สินค้า : เครื่องทอง
ร้านอรอนงค์ ช่างทอง
สินค้า : เครื่องทอง
ร้านขวัญ พลเหิม
สินค้า : เครื่องเงิน
ร้านลาตัดเงินโบราณ
สินค้า : เครื่องเงิน
ร้านลูกเจิม
สินค้า : เครื่องเงิน
ร้านชนาลัย แอนทิค
สินค้า : เครื่องสังคโลก
ร้านรีไทยแอนทิค
สินค้า : เครื่องสังคโลก

055-631-549
055-679-186-7
055-679-095
055-679-122-3
055-679-229-30
055-631-402
055-631-589,
055-679-068
055-679-214
055-679-217

ร้านผ้าทอง
สินค้า : ผ้าทอ
ร้านผ้าไทย
สินค้า : ผ้าทอ
ร้านผ้าไทยพวน
สินค้า : ผ้าทอ
ร้านผ้าประดิษฐ์
สินค้า : ผ้าทอ
ร้านเริง
สินค้า : ผ้าทอ
ร้านสมบุญผ้าพื้นเมือง
สินค้า : ผ้าทอ
ร้านสาธร
สินค้า : ผ้าทอ
ร้านสุนทรีผ้าไทย
สินค้า : ผ้าทอ
ร้านโสภาผ้าพื้นเมือง
สินค้า : ผ้าทอ

055-630-203
055-671-188
055-630-158
055-672-356
055-671-129
055-671-128
055-671-143,
055-630-058
055-671-321
055-630-060

055-679-217

ตารางที่ 2-13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย
ลาดับ
1
2
3

่อื ผลิตภัณฑ์เดิม
ผลิตภัณฑ์สังคโลก
จานปลาลายไทย

ื่อผลิตภัณฑ์ที่ ด้รับการพัฒนา

ื่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

กระดุมสังคโลก

081-9537604

พระพิฆเนศวรทรง
ช้างไทย
พระพิฆเนศลีลา

ชุดที่เสียบปากกาตั้งโต๊ะ
“ตอไม้” แบบแตกลายงา
ชุดเครื่องใช้หรือภาชนะที่ใช้
รับประทานอาหาร (Tableware)
ที่มีความเป็นแนวเอเชี่ยน

อุษาสังคโลกสุโขทัย
(นางอุษา ทัฬหสิริเวทย์)
บัวสังคโลก
(นายบัว เขียวบาง)
กะเณชา
(นายสันติ พรมเพ็ชร)

089-2722775
055-633109
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4

จานลายปลาสุโขทัย

ชุดวางนามบัตรตั้งโต๊ะ
ปลาว่ายน้า

5

จานสังคโลก

ชุดแจกันเมล็ดพันธุ์พืช

1

ผลิตภัณฑ์ผ้า ทย
ผ้าซิ่นตีนจก

2

ผ้าขิด

3

1

ชุดเครื่องเงิน
ข้าวตอกพระร่วง
ผ้าปูโต๊ะ
เสื้อถักระบายคอผูก
เอวลายดอกไม้
ผ้าคลุมไหล่ลายดอก
พริกไทย
ผลิตภัณฑ์กล้วย
กล้วยอบม้วน

2

กล้วยม้วนรสหวาน

คุ้กกี้ธัญญพืช

3

กล้วยอบเนย

ข้าวเกรียบแผ่นกล้วย

4

กล้วยอบเนย

มันกรอบแท่ง

4
5
6

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
และเครื่องสังคโลก
(นางสนอง พรมเพ็ชร)
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
สังคโลกบ้านเกาะน้อย
(นางสุพรรษา มโหธร)

055-697036
087-1980203

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน
โบราณหาดเสี้ยว
(นางสุนทรี วิชิตนาค)
กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น
(นางเสงี่ยม แสวงลาภ)
บ้านข้าวตอกพระร่วง
(นางชลอ จันทร์ฉาย)
น.ส.รวีวรรณ ขนาดนิด
นางเย็นตา สอนทุ่ง

087-7770084

โคมไฟร่วมสมัย

ร้านสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคา
(นายสาธร โสรัจประสพสันติ)

055-671143

กล้วยฉาบครองแครงรสต่างๆ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองหวันโลก
(นางพเยาว์ ยิ่งสกุล)
ร้านป้าเย็นสุขเกษม
(นางวลัยพร วงศ์สิงห์งาม)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองตูมพัฒนา
(นางปราย กลิ่นหอม)
นางสมกมล แสงประยงค์

089-6437630

เครื่องใช้ในห้องรับแขกและ
ห้องนอนแนวผ้าทอและชาวเขา
กระเป๋าผ้าทอใส่เอกสารสีทูโทน
(ขาวและดาเป็นหลัก)
เครื่องประดับข้าวตอกพระร่วง
แนววิทยาศาสตร์ร่วมสมัย
โคมไฟผ้าทอผสมจานสังคโลก
ม่านกั้นห้องเส้นถักทอสังคโลก

081-9729112

089-8851639
055-633350
055-671321
085-1345766

089-2725712
055-655110
089-566331

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย, 2558
2.2.2.8 บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและ ่วยเหลือนักท่องเที่ยว
จังหวัดสุโขทัย มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 7
แหล่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติรามคาแหง อุทยาน
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แห่งชาติศรีสัชนาลัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก และเขตรักษา
พัน ธุ์สัตว์ป่ าถ้าเจ้ าราม นอกจากนี้ ส านั กงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุ โขทัยยังมีการบริห ารจัดการศูนย์
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย จานวน 3 จุด คือ 1) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 2) สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย และ 3) อาคารชั้นเดียวบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระร่วง ซึ่ง
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาใช้บริหารเป็นจานวนมาก
2.2.3 เครือข่ายด้านความร่วมมือและภาคีการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมาคม/ มรม เครือข่ายการท่องเที่ยว
สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์
ชมรมโรงแรมจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์
ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์
ชมรม OTOP จังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์
ชมรมร้านอาหารจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์
หอการค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์
สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์
สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดสุโขทัย เบอร์โทรศัพท์
2.2.4 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัด
2.2.4.1 สถิติจานวนนักท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
ตารางที่ 2-16 ตารางแสดงสถิติจานวนนักท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ปี พ.ศ.

ประเภทนักท่องเที่ยว

1
2555
ผู้เยี่ยมเยือน
2
2556
ผู้เยี่ยมเยือน
3
2557
ผู้เยี่ยมเยือน
4
2558
ผู้เยี่ยมเยือน
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว, 2559

าว ทย
733,108
807,413
856,673
907,556

055-611-321
081-886-6494
055-621952
087-717-0084
055-697521-2
055-641-675
055-611-662
055-611-314-7

จานวนนักท่องเที่ยว (คน)
าวต่าง าติ
รวม
265,169
998,277
309,172
1,116,585
320,434
1,177,107
339,411
1,246,967

2.2.4.2 ราย ด้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
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ตารางที่ 2-17 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ปี พ.ศ.

ประเภทนักท่องเที่ยว

1
2555
ผู้เยี่ยมเยือน
2
2556
ผู้เยี่ยมเยือน
3
2557
ผู้เยี่ยมเยือน
4
2558
ผู้เยี่ยมเยือน
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว, 2559

ราย ด้จากนักท่องเที่ยว (ล้านบาท)
าว ทย
าวต่าง าติ
รวม
1,508.04
639.77
2,147.81
1,731.49
781.25
2,512.74
1,907.78
843.10
2,750.88
21.2.01
930.29
3,032.30

2.2.4.3 ค่าใ ้จ่ายเฉลี่ยต่ อคนต่ อวัน ของนักท่องเที่ยว าว ทยและ าวต่างประเทศในจังหวัด
สุโขทัย
ตารางที่ 2-18 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดสุโขทัย
ลาดับที่

ปี พ.ศ.

ประเภทนักท่องเที่ยว

ค่าใ ้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน (บาท)
าว ทย
าวต่าง าติ
รวม
1,172.14
1,381.61
1,227.60
1,209.74
1,430.76
1,270.77
1,267.64
1,509.33
1,333.05
1,316.98
1,572.00
1,385.96

1
2555
ผู้เยี่ยมเยือน
2
2556
ผู้เยี่ยมเยือน
3
2557
ผู้เยี่ยมเยือน
4
2558
ผู้เยี่ยมเยือน
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว, 2559
2.2.4.4 จานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว าว ทยและ าวต่างประเทศในจังหวัดสุโขทัย
ตารางที่ 2-19 จานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดสุโขทัย
จานวนวันพักเฉลี่ย (วัน)
ลาดับที่ ปี พ.ศ. ประเภทนักท่องเที่ยว
าว ทย
าวต่าง าติ
รวม
1
2555
ผู้เยี่ยมเยือน
2.09
2.47
2.17
2
2556
ผู้เยี่ยมเยือน
2.11
2.44
2.18
3
2557
ผู้เยี่ยมเยือน
2.10
2.42
2.17
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4
2558
ผู้เยี่ยมเยือน
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว, 2559

2.10

2.43

2.17

2.2.5 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.2.5.1 มาตร านแหล่งท่องเที่ยว
จั งหวั ด สุ โขทั ย มี แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพและผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นการ
ท่องเที่ยว โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. มาตร านคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ (Historical Attraction
Standard) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ศักยภาพในการดึงดูดใจ
ด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในแต่ละองค์ประกอบ จะ
มีหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดในการพิจารณาความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการ
ประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นั้นด้วย
โดยจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ส าคั ญ คื อ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้ขึ้นทะเบียนและประกาศจากองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2534 และได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. มาตร านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรม าติ (Natural Attraction Standard)
หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีองค์ป ระกอบ 3 ประการ คือ คุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยง
ต่อการถูกทาลาย ศักยภาพในการพัฒ นาการท่องเที่ยว และการบริห ารจัดการ ทั้งนี้ในแต่ละองค์ประกอบจะมี
หลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดในการพิจารณาความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้ประเมิน
มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั้นด้วย
โดยจังหวัดสุโขทัย มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 2 แหล่ง คือ อุทยาน
แห่งชาติรามคาแหง และอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
3. มาตร านที่ พั ก เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ประเภทโฮมสเตย์ (Homestay Thailand
Standard) จังหวัดสุโขทัยมีโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมเสตย์ไทย จานวน 3 แห่ง คือ โฮมสเตย์บ้าน
นาต้นจั่น บ้านคุกพัฒนาโฮมสเตย์ และโฮมสเตย์เมืองเก่าสุโขทัย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับการเรียนรู้วัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยพวน อาเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
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4. มาตร านแหล่งท่ องเที่ยว จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว ทย หรือ รางวัลกิน รี
ปี พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2551 คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ได้รับรางวัลกินรี ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2539 และจังหวัดสุโขทัยได้รับรางวัลกินรี ประเภทองค์กร
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2551 คือ บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด โดยสนามบินสุโขทัย เป็น
อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ และรักษาเอกลักษณ์ของอาคารในแบบท้องถิ่น และโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบิน
สุโขทัย ได้รับรางวัลกินรี ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ. 2553
2.2.5.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว
1. GMS และ East-West Economic Corridor (EWEC)
จั งหวัด สุ โขทั ย ตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ ที่ เข้ า ร่ว มกั บ ความร่ว มมื อ ระหว่ างประเทศของกลุ่ ม อนุ
ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Greater Mekong Subregion) ประกอบด้ ว ย 6 ประเทศคื อ ไทย จีน (มณฑลยู น นาน)
เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า ที่ประชุมของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB (Asian Development
Bank) กลุ่มประเทศเหล่านี้มีประชากรรวมกัน 250 ล้านคน มีพื้นที่รวมกัน 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร (เทียบได้กับ
ยุโรปตะวันตก) มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และเป็นภูมิภาคสาคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) ของเอเชีย
โดยความร่ ว มมื อ ของกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Great Maekong Subregion :
GMS) เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ กลุ่ม
ประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ซึ่งได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูช า และมณฑลยูนนานของประเทศจีน
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
โครงการ GMS Economic Corridors หรือ“ระเบียงเศรษ กิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า
โขง” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุน ในภูมิภาคนี้ โครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งเอเชีย ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน แต่ก็รวมถึง
ระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และกฎหมายด้วย โครงการเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1998 ในที่ประชุม
รัฐมนตรีของประเทศลุ่มน้าโขงที่มะนิลา และประเทศไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมือตั้งแต่ปี 2535
เส้นทางคมนาคมใน GMS Economic Corridors
ADB ได้แบ่ งส่วนของเส้นทางการคมนาคมใน GMS Economic Corridors ออกเป็น 3
ส่วนใหญ่ๆ ตามภูมิภาค ได้แก่

North-South Economic Corridor

East-West Economic Corridor

Southern Economic Corridor
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North-South Economic Corridor (NSEC)
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักของ GMS Economic Corridors โดยจะเน้นการเชื่อมต่อจีน
ตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) เข้ากับภูมิภาคแหลมทองผ่านถนนในแนวเหนือ-ใต้
จุดเริ่มต้นของถนนในแนวเหนือ-ใต้ คือ เมืองคุนหมิง ส่วนจุดปลายจะแยกเป็นสองสาย
คือประเทศไทย และประเทศเวียดนาม
East-West Economic Corridor (EWEC)
ในการนี้ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ตั้ ง อยู่ บ นเส้ น ทางที่ ส องแนวตะวั น ออก-ตะวั น ตก เป็ น การ
“ตัดขวาง” เชื่อมระหว่างสองมหาสมุทรคือ มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก และมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก
เส้นทางกลุ่ม EWEC มีเส้นเดียว ไม่มีเส้นย่อย จุดเริ่มต้นคือเมืองดานังในเวียดนาม (ซึ่ง
เป็นเมืองท่าสาคัญของเวียดนาม) ตัดผ่านลาวและไทย มายังเมืองเมาะละแหม่ง หรือเมาะลาไย (Mawlamyine) ใน
พม่า

ภาพที่ 2-39 เส้นทาง R2 : East-West Economic Corridor (EWEC)
จุ ด ข้ า มแดนส าคั ญ ในเส้ น ทาง R2 คื อ สะพานมิ ต รภาพไทย-ลาวแห่ ง ที่ ส องที่
จังหวัดมุกดาหาร (สร้างเสร็จแล้ว) กับสะหวันนะเขต และด่านที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมืองเมียวะดีของ
พม่ า โดยจั งหวั ด ที่ มี เส้ น ทาง R2 ผ่ านคื อ ตาก สุ โขทั ย พิ ษ ณุ โลก อ.หล่ ม สั ก อ.ชุ ม แพ จ.ขอนแก่ น กาฬสิ น ธุ์
มุกดาหาร
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เส้นทาง R2 เป็นเส้นทางที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจมาก โดยจะส่งผลให้หลายจังหวัด
ของเวี ย ดนามมี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ มากกว่ า 100% ส่ ว นในประเทศไทยจะอยู่ ในระดั บ 0-50% ส่ ว น
ผลกระทบทางการค้า จะช่วยให้ การค้าระหว่างภูมิภ าคตามเส้ น R2 ขยายตัว ขึ้น โดยเฉพาะการค้าจาก ไทยเวียดนามที่ยังไม่เยอะมาก เมื่อเทียบกับการค้าระหว่างประเทศที่อยู่ติดกัน
Southern Economic Corridor (SEC)
เส้นทางสายสุดท้าย เชื่อมต่อระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม แบ่งเป็น 4 เส้นทางย่อย
เรียงตามแนวบน-ล่าง
1. เส้ น ทางสายกลาง (Central Subcorridor) เริ่ มจากกรุงเทพ ผ่ านพนมเปญ ไปยัง โฮจิ
มินห์ซิตี้ และสุดที่เมืองหวุงเต่าหรือวังเทา (Vang Tau) ริมชายทะเลเวียดนาม
2. เส้นทางสายเหนือ (Northern Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพ ไปยังอรัญประเทศ (ส่วนนี้
จะเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางสายกลาง) แต่เมื่อเข้าเขตกัมพูชาแล้วจะแยกขึ้นเหนือ ผ่านเสียมเรียบ และไปสุดที่
เมือง Quy Nhon ทางตอนกลางของเวียดนาม
3. เส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้ (Southern Coastal Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพฯ ผ่าน
ทางภาคตะวันออกของไทยเลียบอ่าวไทย มาออกที่ จังหวัดตราด ข้ามมายังเกาะกงของกัมพูชา และไปสุดที่ปลาย
แหลมของเวียดนามที่เมือง Nam Can
4. เส้นทางเชื่อมภายในทวีป (Intercorridor Link) เป็นเส้นทางแนวตั้งผ่านกัมพูชาและลาว
โดยจะเชื่อมเส้นทาง 3 เส้นก่อนหน้า (และเส้นทางหลักสาย East-West) ในแนวดิ่ง
2. ความตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น ในคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรวิ า ี พ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง อาเซี ย น
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : MRA)
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น (Association of South East Asian Nations : ASEAN)
ในขณะนั้ น อัน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อิน โดนีเซีย สิ งคโปร์ ฟิลิ ปปิ นส์ และบรูไน ได้ร่วมกันจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซี ย น (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยมี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ส่ งเสริม การขยายตั ว ทางการค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิก กระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน สร้างความสามารถใน
การแข่งขันของสมาชิกอาเซียน รวมถึงการสร้างบรรยากาศต่อการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้
อาเซียนเป็นฐานในการผลิต ในขณะเดียวกัน อาเซียนต้องปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานภายในของอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ในปี พ.ศ. 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้นาอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ AEC ภายในปีพ.ศ. 2563 โดยมุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกอาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน
(single market and single production base) มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมี
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ฝีมืออย่างเสรี
โดยข้อตกลงยอมรับ ร่ว มกัน ในคุณ สมบั ติของบุ คลากรวิช าชีพ ท่ องเที่ย วแห่ งอาเซีย น
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) เป็ น หนึ่ งในข้ อตกลงร่ว มที่ ส าคั ญ
โดย MRA ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ MRA วิชาชีพอื่นๆ คือ อานวย
ความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพในสาขาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (Foreign Tourism
Professional) และช่วยให้การศึกษา/ฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนสอดคล้องกันรวมถึงมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ และได้รับใบรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทางาน
สาหรั บ สาระส าคัญ ของ MRA ของบุคลากรวิช าชีพ ท่องเที่ ยวแห่ งอาเซียน กาหนดให้
ประเทศสมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในตาแหน่งต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา การฝึกอบรม และ/
หรือประสบการณ์ ในการท างาน เป็ น เกณฑ์ พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากรวิช าชีพ ท่องเที่ยวแห่ ง
อาเซียน
โดยจั งหวั ด สุ โขทั ย ได้ เตรี ย มพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วในทุ ก มิ ติ
การบริการ เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับข้อตกลงร่วมดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสุโขทัยและสอดรับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทางหนึ่งด้วย
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บทที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
3.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ข้อมูลดังปรากฏในบทที่ 2 ในหัวข้อที่ 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัด แต่ในส่วนนี้
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาการท่ องเที่ ย วจะค านึ งถึงองค์ป ระกอบของทรัพ ยากรท่ องเที่ ยวซึ่งองค์ ประกอบของ
ทรัพยากรท่องเที่ยวควรมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อย 5 ประการ หรือ 5As ดังต่อไปนี้
Accessibility หมายถง การเข้าถง คือ มีความสามารถในการเข้าถึงความสามารถใน
การคมนาคม ไปยังสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดี เช่ น มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง อยู่ ในสภาพที่ดี
เข้าถึงง่าย สะดวกสบาย รวมไปถึงการเดินทางโดยวิธีอื่นๆ
Activity หมายถง กิจกรรม คือ ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีสถานที่ ท่องเที่ ยวหลายแห่งที่
มีกิจ กรรมที่ ท าให้ นั กท่ องเที่ย วได้ เข้ามามีส่ ว นร่ว มในการท่อ งเที่ ยวอย่ างสมบู รณ์ แบบ เช่น การเดิน ป่ าการปั่ น
จักรยาน การศึกษาธรรมชาติ การพายเรือ การถ่ายรูป เป็นต้น
Amenity หมายถง สิ่งอานวยความสะดวก คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอานวยความ
สะดวกเตรียมไว้สาหรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครันและเพียงพอ เช่น ด้านสาธารณูปโภค น้าประปา ไฟฟ้า ถนน
โทรศัพท์ สถานีตารวจ โรงพยาบาล รวมถึงที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และจุดบริการนักท่องเที่ยว
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Attraction หมายถง สิ่งดงดูดใจ คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ
Accommodation หมายถ ง ที่ พั ก คื อ ภายในบริ เวณแหล่ งท่ อ งเที่ ย วหรื อ บริ เวณ
ใกล้เคียงต้องมีที่พักไว้เพื่อบริการนักท่องเที่ยว
3.2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัด
3.2.1 ด้านนโยบายรัฐและการเมือง (Political Component: P) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นโอกาสให้ การ
ปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกั บ
การพัฒนาท่องเที่ยวทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
3.2.2 ด้ า นสั งคมและวั ฒ นธรรม (Sociocultural Component: S)เนื่ อ งด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงในโลก
ปัจจุบัน สังคมไทยจึงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการพัฒนาภายใต้ภาวะที่สมดุลกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของคนไทย ซึ่งสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge base society) อีกทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ยัง
ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประชากร ความเลื่อมล้าของความรู้
(KnowledgeDivide)ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นต้น
3.2.3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component: E)ในสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ทั้งด้าน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ล้วนมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย และทิศ
ทางการพัฒนาในหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะประกอบไปด้วยเศรษฐกิจระดับมหาภาค
และจุลภาค
3.2.4 ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Technological Component: T)การเปลี่ ยนแปลงของโลกที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเพาะในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communication Technology)ทาให้การติดต่อสื่อสาร และการแพร่กระจายข้อมูล ข่าวสาร
และความรู้เป็นไปอย่างไร้พรมแดนในการขยายตัวของอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและการบริการได้ใช้องค์ความรู้
เป็นฐานการพัฒนา (Knowledge-based Economy)ในขณะเดียวกัน ภาคการท่องเที่ยวได้นาระบบ E-marketing
มาใช้ในภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การตลาด
ทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้นาระบบ Social Network ต่าง ๆ มาใช้เพื่อนขยายตลาดการท่องเที่ยวและรั กษา
ตลาดเดิมไว้ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวตามที่ได้กาหนดไว้
3.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

91

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564

จากข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย และคาแถลงของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบั ญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 รวม 11
เรื่ อง โดยมีน โยบายที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา ข้อ 6 การเพิ่ มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้ และสร้างสิ่งจูงใจและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกัน หรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่ มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสุ ขภาพ เช่ น น้ าพุ ร้ อนธรรมชาติ ที่ จะเชื่อ มโยงกั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ พั ฒ นาจากวิถีชี วิต ชุ มชน รวมทั้ งพั ฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
จากแนวทางในบริบทดังกล่าว จังหวัดสุโขทัยได้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งกาหนดเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดโดยมีภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย โดย
มีประเด็นที่สาคัญดังนี้คือ
1. การอนุ รักษ์และฟื้น ฟู แหล่งท่ องเที่ยวโบราณสถานและประวัติศาสตร์ ที่มีความสาคัญ มาก
เพราะ UNESCO ยกย่องให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัช นาลัยเป็นมรดกโลก
นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก รวมทั้งได้เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วยพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก ที่มีทรัพยากร
การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ และมีป ระวัติศาสตร์ในยุคสมัยเดียวกัน และจังหวัดกาแพงเพชรซึ่งมีมรดกโลกในคราว
เดียวกันกับจังหวัดสุโขทัย ให้ร่วมกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มา
ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดในกลุ่มมากยิ่งขึ้น
2. การสร้ างระบบโครงสร้างพื้ น ฐานให้ เดิ น ทางไปแหล่ งท่ อ งเที่ ย วโบราณสถานและอุ ท ยาน
แห่งชาติ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และสวยงาม เช่น การปรับปรุงถนน การจัดทาป้ายบอกทาง การปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมือง และการจัดทาห้องน้าในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
3. การพัฒนาการบริการการท่องเที่ยวทั้งภาครั ฐ และภาคเอกชนในส่วนการเดินรถ ร้านอาหาร
ที่พั ก โรงแรม อาสาสมัครน าเที่ย ว และการดูแลความปลอดภัยนั กท่องเที่ยว ให้ ร่ว มกันสร้างความประทับ ใจ
ให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
4. การฟื้ น ฟู กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ยวประเพณี ศิ ล ปวัฒ นธรรม เช่ น งานประเพณี ล อยกระทง
เผาเทียน เล่น ไฟ งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน -ทองโบราณ งานบวชช้างหาดเสี้ยว งานประเพณี
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เทโวโรหณะ งานประเพณีการทาขวัญผึ้ง ให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่สนใจมากขึ้น
5. การทาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้ งรูปแบบเอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวีดีทัศน์
ให้แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวถึงนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด
6. การพัฒ นาสิน ค้าพื้นเมือง เช่น เครื่องประดับที่ทาจากทองคา เครื่องเงิน ผ้ าทอลายโบราณ
และขนมต่างๆ ให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
3.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย เพื่อนา ปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์
ที่ ัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของจังหวัดสุโขทัย
จากการศึกษาข้อมูลพื้ นฐานจังหวัดสุ โขทัยพบว่า จังหวัดสุ โขทัยมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็น “มรดกความทรงจาแห่งโลก” และเป็นห้องเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ขนาดใหญ่ของประเทศไทย และได้ขึ้นทะเบียนและประกาศจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) คือ อุทยานแห่งชาติรามคาแหง อุทยาน
แห่งชาติศรีสัชนาลัย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้าเจ้าราม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ชีว ภาพ และผ่ านเกณฑ์ การประเมิน คุ ณ ภาพแหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ กรมการท่อ งเที่ ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
3. มี แ ห ล่ งท่ อ งเที่ ยว ท างศิ ล ป ะวิ ท ยาก าร (Arts and Sciences Educational Attraction
Standard) คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก สถานที่รวบรวม
และจัดแสดงศิลปวัตถุแห่งยุคสมัยที่โดดเด่นและสวยงาม แสดงถึงประวัติความเป็นมาเมื่อครั้งอดีตของสุโขทัย เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยว
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attration) คือ ท่องเที่ยวชุมชนอาเภอกงไกรลาศ และ
ท่องเที่ยวชุมชนตาบลทุ่งหลวง ซึ่งแสดงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านของชาวสุโขทัย ที่กาลังได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
5. มีแหล่งท่องเที่ยว/ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) คือ โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น และ
บ้านคุกพัฒนาโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับการเรียนรู้วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทย
พวน อาเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
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6. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกระดับและตลอดทั้งปี คือ
6.1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เช่น งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่น
ไฟ และงานประเพณีมหาสงกรานต์ย้อนยุคในเมืองมรดกโลก เป็นต้น
6.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิ ภาค เช่น งานเทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง และ
งานบวชช้างหาดเสี้ยว เป็นต้น
6.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น เช่น งานเทศกาลกินปลา งานเทศกาล ย้อน
อดีตศรีสัชนาลัย เป็นต้น
7. มีความพร้อ มทางโครงสร้างพื้น ฐาน สิ่ งอานวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภั ย
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
8. มี เส้ น ทางการคมนาคมสะดวกทั้ ง ทางบกและทางอากาศ และเชื่ อ มโยงได้ ทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ
9. มีรูปแบบการบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และได้มาตรฐาน
10. สินค้าพื้นเมืองประเภทเครื่องประดับ ผ้าทอมือ และขนม มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และ
สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสุโขทัย
จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรด้านการบริการ ยังมีข้อจากัดด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและขาดความต่อเนื่อง
4. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ยังมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยัง
ไม่ชัดเจน และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
5. สิ่ งอ านวยความสะดวกให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วยังไม่ ได้ ม าตรฐาน เช่ น การบริ ก ารที่ พั ก ร้ านอาหาร
มัคคุเทศก์ การบริการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์จาหน่ายของฝาก ของที่ระลึก
6. ข้อจากัดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ทาให้ขาดแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อนันทนาการ (Recreation Attraction) เพือ่ เพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว
7. การบริการขนส่ งยั งไม่สะดวกและครบวงจร เช่น แหล่ งท่องเที่ยวบางแหล่งยังไม่มีรถโดยสาร
สาธารณะเข้าถึงแหล่ง
8. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และทันสมัย สาหรับการ
เตรียมความพร้อมและเป็นทางเลือกในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
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โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
2. ประเด็นการท่องเที่ยวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
3. แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารท่ องเที่ ยวในระดับ ชาติ ให้ ความส าคัญ ในการส่ งเสริมและสนับ สนุ น การ
ท่องเที่ยวในทุกมิติ
4. กลุ่มจังหวัดได้จัดทายุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง
5. การดาเนิ นการตามข้อตกลงเปิดการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ในเรื่องการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยว การให้บริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
อุปสรรค
1. การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที่เป็นผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งราคาน้ามันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
3. การด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วรูป แบบต่ า งๆ ของประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อ ช่ ว งชิ ง
นักท่องเที่ยวจากไทย
4. ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศ
5. จั งหวัด ใกล้ เคี ย งมี ศัก ยภาพด้ านการบริก าร เช่ น การคมนาคม สถานที่ พั ก อาหาร และการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานมากกว่าจังหวัดสุโขทัย
6. ปัจจัยเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจังหวัดเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย และภัย
แล้งเป็นประจาทุกปี
3.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย เพื่อนา ปสู่การกาหนดทิศทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยเพื่อรองรับการเปิดประ าคมอาเซียน
3.3.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
3.3.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดสุโขทัยในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยนาข้อมูล
วิเคราะห์ swot มาทาการประเมิน และกาหนดค่าคะแนนเพื่ อทา space matrix พบว่าได้ผ ลการวิเคราะห์ เชิง
ปริมาณโดยค่าที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ค่าคะแนนของจุดแข็งและโอกาส (x+4.5, y+4.4) สรุปว่าจังหวัดสุโขทัยมี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นจุดแข็ง ดังนี้
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1) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ คื อ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย และอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็น “มรดกโลกทางวัฒนธรรม”
2) งานเทศกาลประเพณี ที่ มีอยู่ในจังหวัดสุ โขทั ย มีความน่าสนใจและจัดตลอดทั้งปี อาทิเช่น
งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ งานมหาสงกรานต์ย้อนยุคในเมืองมรดกโลก งานเทศกาลพิชิตยอดเขา
หลวง งานบวชช้างหาดเสี้ยว งานเทศกาลย้อนอดีตศรีสัชนาลัย ฯลฯ
3) มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่น่าสนใจ อาทิเช่น ชุมชนอาเภอไกรลาศ
ชุมชนตาบลทุ่งหลวง ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ชุมชนบ้านคุกพัฒนา ฯลฯ รวมทั้งวิถีชีวิตของคนสุโขทัยส่วนใหญ่ยังมี
การดารงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม
4) มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางศิ ล ปะวิ ท ย าการ คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ร ามค าแหง
พิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติสวรรคโลก สถานที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปวัตถุแห่ งยุคสมัยที่โดดเด่นและสวยงาม
แสดงถึงประวัติความเป็นมา เมื่อครั้งอดีตของสุโขทัย
5) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติรามคาแหง อุทยานแห่งชาติศรี สัชนาลัย
และเขตรักษาพัน ธุ์สัตว์ป่ าถ้าเจ้ าราม ซึ่งมีความงดงามทางธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์และผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จากกรมการท่องเที่ยว
6) ผลิ ตภั ณ ฑ์ ของที่ ระลึ กเป็น เอกลั กษณ์ ที่ โดดเด่ น สะท้อ นภู มิปั ญ ญาท้องถิ่นของชาวสุ โขทั ย
โดยเฉพาะการทาทองสุโขทัยซึ่งมีฝีมือประณีต ละเอียด มีคุณภาพ รวมทั้งผ้าทอ และอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
สามารถยกระดับ เพิ่มมูลค่าสู่ระดับสากล
7) จั งหวัด สุ โขทั ย มี ท รัพ ยากรท่ อ งเที่ ยวเชิ งเกษตร ที่ น่ าสนใจจ านวนมากกระจายทั่ ว จั งหวั ด
อาทิ เช่น สวนผลไม้ กล้ วยหอมทอง กล้ ว ยไข่ ละมุ ด ลองกอง มะม่ วงโชคอนัน ต์ ไร่แตงโม มะปราง มะยงชิ ด
ต้นทุเรียนยักษ์ ใบตองตานี จิ้งหรีดกงไกรลาศ ผักหวาน เห็ดหอมฯลฯ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์และ
แหล่งท่องเที่ยวได้
ส่วนสภาพแวดล้ อมภายนอกพบว่า จังหวัดสุ โขทัยมีโอกาสในการพัฒ นาการท่องเที่ยวสูงมาก
โดยมีค่าคะแนนถ่วงน้าหนักโดยเฉลี่ย 4.4 โอกาสจากกระแสความต้องการการท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Market)
ขยายตัว เช่น กระแสการท่องเที่ยวแบบย้อนยุค การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ้น และนโยบายภาครัฐที่ส นับสนุน การพัฒ นาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยจังหวัดสุ โขทัยมี
นโยบายเปิดปีท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข ประจาปี 2556-2557 รวมทั้งกลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมิน
และกาหนดค่าคะแนนเพื่อทา space matrix แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3-1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

จุดแข็ง (Strength)
1. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คื อ อุทยานประวัติศาสตร์สุ โขทัย และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็น “มรดกโลกทางวัฒนธรรม”
2. งานเทศกาลประเพณี ที่มี อยู่ ในสุ โขทัย มี ค วามน่าสนใจและจัด ตลอดทั้งปี อาทิเช่ น
งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ งานมหาสงกรานต์ย้อนยุคในเมืองมรดกโลก
งานเทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง งานบวชช้างหาดเสี้ยว เทศกาลย้อนอดีตศรีสัชนาลัย
ฯลฯ
3. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่น่าสนใจ อาทิเช่น ชุมชนอาเภอ
ไกรลาศ ชุมชนตาบลทุ่งหลวง ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ชุมชนบ้านคุกพัฒนา ฯลฯ รวมทั้ง
วิถีชีวิตของคนสุโขทัยส่วนใหญ่ยังมีการดารงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม
4. มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางศิ ล ปะวิ ท ยาการ คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ร ามค าแหง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก สถานที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปวัตถุแห่ง
ยุคสมัยที่โดดเด่นและสวยงาม แสดงถึงประวัติความเป็นมา เมื่อครั้งอดีตของสุโขทัย
5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติรามคาแหง อุทยานแห่งชาติศรีสัช
นาลั ย และเขตรักษาพั น ธุ์สั ตว์ป่ าถ้ าเจ้ าราม ซึ่ งมี ค วามงดงามทางธรรมชาติ อุ ด ม
สมบู รณ์ และผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ จาก
กรมการท่องเที่ยว
6. ผลิตภัณ ฑ์ ของที่ ระลึกเป็นเอกลักษณ์ ที่โดดเด่น สะท้อนภู มิปัญ ญาท้องถิ่นของชาว
สุโขทัย โดยเฉพาะการทาทองสุโขทัยซึ่งมีฝีมือประณีต ละเอียด มีคุณภาพ รวมทั้งผ้า
ทอ และอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ สามารถยกระดับ เพิ่มมูลค่าสู่ระดับสากล
7. จั งหวัด สุ โขทัย มี ท รั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร ที่ น่ า สนใจจ านวนมากกระจายทั่ ว
จังหวัด อาทิ สวนผลไม้ กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ ละมุด ลองกอง มะม่วงโชคอนันต์ ไร่
แตงโม มะปราง มะยงชิด ต้นทุเรียนยักษ์ ใบตองตานี จิ้งหรีดกงไกรลาศ ผักหวาน
เห็ดหอมฯลฯ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนถ่วงน้าหนัก
จุดอ่อน (Weakness)
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวอันเป็นสิ่งดึงดูดใจยังไม่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ “สุโขทัย
รุ่งอรุณแห่งความสุข” ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

คะแนน
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ค่าถ่วง
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

การสร้างอรรถประโยชน์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่เต็มศักยภาพ เช่น การทาทอง
สุโขทัย สามารถนามาเชื่อมโยงและนาเสนอ อัตลักษณ์สุโขทัย “ความเป็นรุ่งอรุณแห่ง
ความสุข” จากกระบวนการผลิต หรือ เสริมสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ เชื่อมโยงบูรณา
การไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อจากัดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ
แหล่งท่ องเที่ ย วทั้งทางประวัติ ศาสตร์และธรรมชาติ บ างแห่งมี ความเสื่ อมโทรมไม่
สมบูรณ์ ทาให้ความน่าสนใจลดน้อยลง
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีระยะทางอยู่ห่างไกลกันและยังขาดการเชื่อมโยง ให้เป็น
โครงข่าย เส้นทางท่ องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันทั้ งในระดับท้ องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด
และระดับนานาชาติ
จังหวัดสุโขทัยยังถือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต ดังคา
กล่าวที่ว่า “ในน้ามีปลา ในนามีข้าว” แต่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ ยังไม่ปรากฎเป็น
รูปธรรม

โอกาส (Opportunity)
1. กระแสความต้องการการท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Market) ขยายตัว เช่น กระแสการ
ท่ อ งเที่ ย วแบบย้ อ นยุ ค (retro tourism) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
2. นโยบายภาครัฐที่สนั บสนุ นการพั ฒ นาคุณ ภาพแหล่งท่ องเที่ยวโดย จังหวัดสุโขทั ย
มีนโยบายเปิดปีท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข ประจาปี 2556-2557
3. กลุ่มจังหวัดได้จัดทายุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยกับ
จังหวัดใกล้เคียง
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ค่าถ่วง
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4.4
อุปสรรค (Threat)
1. ปัจจัยด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับจานวนมากก ถือเป็นข้อจากัดบางประการในการ
พัฒ นาแหล่งท่ องเที่ ยวและกิ จกรรมการท่องเที่ ยวใหม่ๆในการเพิ่ม ทางเลือกให้แ ก่
นักท่องเที่ยว
2. การเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวจากภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วมแหล่งโบราณสถาน
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คะแนน
เฉลี่ย

ค่าถ่วง
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คะแนน
ถ่วง
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3.6

3.3.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้า นการบริการการท่ องเที่ยวและสิ่งอานวย
ความสะดวกภาครั
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดสุโขทัยในด้านการบริการการท่องเที่ยวและสิ่งอานวย
ความสะดวกภาครัฐ โดยนาข้อมูลวิเคราะห์ swot มาทาการประเมินและกาหนดค่าคะแนนเพื่อทา space matrix
พบว่าได้ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยค่าที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ค่าคะแนนของจุดอ่อนและอุปสรรค (x+4.0,
y+4.1)ข้อด้อยด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยควรมีการปรับปรุงพัฒนา ดังนี้
1) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติรามคาแหง อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
และเขตรักษาพัน ธุ์สั ตว์ป่ าถ้าเจ้ าราม ซึ่งมีความงดงามทางธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์และผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จากกรมการท่องเที่ยว
2) การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ างภาครั ฐ และภาคเอกชน ยั งมี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวยังไม่ชัดเจน และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
3) บุคลากรด้านบริการยังมีข้อจากัดด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4) ความรู้ ความเข้าใจ ต่อ การให้ บริการทางการท่ องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ยังมีไม่ม ากนั ก เช่ น
สินค้าของที่ระลึกขาดการเชื่อมโยงและนาเสนออัตลักษณ์สู่กระบวนการผลิต หรือ เสริมสร้างประสบกา รณ์ แก่
นักท่องเที่ยว ยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรม
5) ขาดการต่อยอดภูมิปั ญ ญาท้องถิ่นเพื่อให้ สามารถน าไปสู่ การพั ฒ นาเชิงพาณิ ชย์ หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
6) ขาดการบริการด้านการจัดนาเที่ยว หรือนาเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
7) การบริการด้านคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวกและครบวงจร เช่น แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งยังไม่มี
รถโดยสารสาธารณะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
8) มาตรฐานการรองรับด้านที่พักแรม โดยเฉพาะโรงแรม เกสเฮ้าส์หลายแห่งมีความเสื่อมโทรม
สภาพเก่า ไม่ได้พัฒนาปรับปรุง
9) แหล่งท่องเที่ยวสาคัญหลายแห่งของสุโขทัย ยังไม่มีระบบสัญญาณ Wi-Fi สาธารณะ รวมทั้ง
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ระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่ควรนามาใช้ประโยชน์ให้บริการฯ
10) ภาคธุรกิจในท้องถิ่น และชุมชนมีงบประมาณลงทุนซึ่งมีขีดจากัด และไม่มั่นใจในสถานการณ์
การท่องเที่ยวฯ จึงไม่มีการเพิ่มการลงทุน
ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ด้านการพัฒนาการบริการการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความ
สะดวกภาครัฐ มีอุปสรรคในการพัฒนาหลายประการ ซึ่งมีค่าคะแนนถ่วงน้าหนักโดยเฉลี่ยคือ 4.1 ประเด็นที่จังหวัด
สุโขทัยต้องนามาพิจารณาและป้องกันอุปสรรคสาคัญ ได้แก่ การที่จัง หวัดใกล้เคียงมีศักยภาพด้านการบริการ เช่น
การคมนาคม สถานที่พักแรม ร้านอาหาร และบริษัทนาเที่ยว ที่ได้มาตรฐานมากว่าจังหวัดสุ โขทัย ผลกระทบ
ทางการเมืองไทย ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศ รวมทั้งการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก ที่เป็นผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปและอเมริกา รวมทั้งราคาน้ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจัยเสี่ยง
ด้านภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเป็นประจาทุกปี
แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริการการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกภาครัฐ
สภาพแวดล้อมด้านการบริการการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกภาครั

จุดแข็ง (Strength)
1. ความมีอัธยาศัยไมตรีของบุคลากรด้านบริการและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น มีความเป็น
มิตร และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
2. มี เส้น ทางการคมนาคมสะดวกทั้ งทางบกและทางอากาศ สามารถเชื่ อ มโยงได้ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
3. การมีองค์กร ชมรมผู้ประกอบการร้านค้าที่มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. การจับจ่ายซื้อของ (shopping) ของที่ระลึก OTOP ของท้องถิ่นต่างๆ มีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ หลากหลาย น่าสนใจ
5. ในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ มีศูนย์รักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และ
ศูนย์ร้านค้าจาหน่ายสินค้าของที่ระลึก
6. มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
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1. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ยังมีทิศทางการพัฒนา
การท่องเที่ยวยังไม่ชดั เจน และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
2. บุคลากรด้านบริการยังมีข้อจากัดด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความรู้ ความเข้าใจ ต่อการให้บริการทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยังมีไม่มากนัก
เช่น สินค้าของที่ระลึกขาดการเชื่ อมโยงและนาเสนอ อัตลักษณ์สู่กระบวนการผลิต
หรือ เสริมสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว ยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรม
4. ขาดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้สามารถนาไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
5. ขาดการบริการด้านการจัดนาเที่ยว หรือนาเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
6. การบริการด้านคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวกและครบวงจร เช่น แหล่งท่องเที่ยวบาง
แห่ง ยังไม่มีรถโดยสารสาธารณะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
7. มาตรฐานการรองรับด้านที่พักแรม โดยเฉพาะ โรงแรม เกสเฮ้าส์หลายแห่งมีความ
เสื่อมโทรม สภาพเก่า ไม่ได้พัฒนาปรับปรุง
8. แหล่งท่องเที่ยวสาคัญหลายแห่งของสุโขทัย ยังไม่มีระบบสัญญาณ Wi-Fi สาธารณะ
รวมทั้งระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่ควรนามาใช้ประโยชน์ให้บริการฯ
9. ภาคธุรกิจในท้ องถิ่น และชุม ชนมี งบประมาณลงทุ นซึ่ งมีขี ดจากัด และไม่ มั่นใจใน
สถานการณ์การท่องเที่ยวฯ จึงไม่มีการเพิ่มการลงทุน
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โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย จังหวัดสุโขทัย
2. กระแสความต้องการการท่องเที่ ยวเฉพาะ (Niche Market) ขยายตัว เช่น กระแส
การท่ องเที่ ยวแบบย้อนยุค (retro tourism) การท่ องเที่ ยวเชิงประวัติศ าสตร์ การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
3. สถาบันการศึกษามีการเปิดหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและ กาหนดหลักสูตรในการ
พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
4. การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. การดาเนินการตามข้อตกลงเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ในเรื่องการเดินทางเข้าออก
ของนักท่องเที่ยว การให้บริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
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คะแนน
เฉลี่ย

ค่าถ่วง
นาหนัก

คะแนน
ถ่วง
นาหนัก
3.9

อุปสรรค (Threat)
1. จั งหวั ด ใกล้ เคี ย งมี ศั ก ยภาพด้ า นการบริ ก าร เช่ น การคมนาคม สถานที่ พั ก แรม
ร้านอาหาร และบริษัทนาเที่ยว ที่ได้มาตรฐานมากว่าจังหวัดสุโขทัย
2. การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที่เป็นผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจ
ยุโรปและอเมริกา รวมทั้งราคาน้ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น
3. ปัจจั ยเสี่ย งด้ านภั ยธรรมชาติ ในรูป แบบต่างๆ ซึ่ งจังหวัดเป็ นพื้ น ที่ ที่ป ระสบปั ญ หา
อุทกภัยและภัยแล้วเป็นประจาทุกปี
4. ผลกระทบทางการเมืองไทย ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศ
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3.2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการสื่อสารการตลาดทางการท่องเที่ยว
ผลการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมของจังหวัด สุ โขทั ยในด้ านด้านการสื่ อสารการตลาดทางการ
ท่องเที่ยว โดยนาข้อมูล วิเคราะห์ swot มาทาการประเมินและกาหนดค่าคะแนนเพื่อทา space matrix พบว่า
ได้ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยค่าที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ค่าคะแนนของจุดแข็งและโอกาส (x+4.2, y+4.0) โดย
สรุปว่าจังหวัดสุโขทัยมีการสื่อสารทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็ง ดังนี้
1) “จังหวัดสุโขทัย” เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงและคนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะที่เคยเป็นราช
ธานีสาคัญของประเทศไทย และเป็นมรดกโลก
2) สุ โ ขทั ย มี ศั ก ยภาพในการท าการตลาดเชิ งรุ ก เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วในภู มิ ภ าค
และกลุ่ ม ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง (Great Maekong Subregion : GMS และ East-West
Economic Corridor : EWEC)
3) หน่ วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ ความสาคัญและมีการประชาสั มพันธ์
จังหวัดสุโขทัยให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และนานาชาติ
ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า จังหวัดสุโขทัยมีโอกาสในการพัฒ นาการท่องเที่ยวสูงมาก
โดยมีค่าคะแนนถ่วงน้าหนักโดยเฉลี่ย 4 โอกาสจากกระแสความต้องการการท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Market)
ขยายตัว เช่น กระแสการท่องเที่ยวแบบย้อนยุค การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น การน าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ ๆ มาใช้ ในการพั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น
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การดาเนิน การตามข้อตกลงเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ในเรื่องการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยว การให้
บริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน และนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว แสดงดัง
ตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3-3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการสื่อสารการตลาดทางการท่องเที่ยว
สภาพแวดล้อมด้านการสื่อสารการตลาดทางการท่องเที่ยว

จุดแข็ง (Strength)
1. “จังหวัดสุโขทัย” เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงและคนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะที่เคย
เป็นราชธานีสาคัญของประเทศไทย และเป็นมรดกโลก
2. สุโขทัยมีศักยภาพในการทาการตลาดเชิงรุกเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค
และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Great Maekong Subregion :
GMS และ East-West Economic Corridor : EWEC)
3. หน่ ว ยงานและองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามส าคั ญ และมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัยให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และนานาชาติ

คะแนน
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ค่าถ่วง
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จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดการสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว หรือ ระบบการสื่อความหมายและการ
ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางยังไม่เพี ยงพอ ครอบคลุม เช่น การทา
เส้นทางเชื่อมโยง แผนที่บอกทาง ป้ายยังมีจานวนไม่เพียงพอโดยเฉพาะในจุดแยก
สาคัญ หรือระบบการช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวหลง
ทางบ่อย
2. ภาพลั ก ษณ์ ( Brand Image)หรื อ อั ต ลั ก ษณ์ ข องพื้ น ที่ “ความเป็ น รุ่ ง อรุ ณ แห่ ง
ความสุข” ยังเป็นนามธรรมและยังไม่ชัดเจน
3. การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมายและขาดความ
ต่อเนื่อง
4. การประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วไม่ ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย
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สภาพแวดล้อมด้านการสื่อสารการตลาดทางการท่องเที่ยว

5. ขาดฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ เช่น การจัดเก็บข้อมูล
การนาเสนอ
6. การส่งเสริมการตลาดไม่สามารถกระทาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากงบประมาณจากัด
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โอกาส (Opportunity)
1. กระแสความต้องการการท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Market) ขยายตัว เช่น กระแสการ
ท่ อ งเที่ ย วแบบย้ อ นยุ ค (retro tourism) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
2. การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. การดาเนินการตามข้อตกลงเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ในเรื่องการเดินทางเข้าออก
ของนักท่องเที่ยว การให้บริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
4. นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว
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อุปสรรค (Threat)
1. การดาเนินกลยุทธ์การท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อ
ช่วงชิงนักท่องเที่ยวจากไทย
2. ผลกระทบทางการเมืองไทย ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศ
3. การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที่เป็นผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจ
ยุโรปและอเมริกา รวมทั้งราคาน้ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น
4. ปัจจั ยเสี่ย งด้ านภั ยธรรมชาติ ในรูป แบบต่างๆ ซึ่ งจังหวัดเป็ นพื้ น ที่ ที่ ป ระสบปั ญ หา
อุทกภัยและภัยแล้วเป็นประจาทุกปี
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3.2.2 การกาหนดต าแหน่งและแนวทางการพั ฒ นาการท่ องเที่ยวจังหวัด สุโขทั ยเพื่ อรองรั บการเปิ ด
ประ าคมอาเซียน
จากการประเมินสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ และกาหนดค่าคะแนนในการทา space
matrix พบว่า จังหวัดสุโขทัยอยู่ในตาแหน่งที่มีจุดแข็งโดดเด่นในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว และด้านการตลาด
ทางการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส โดยเฉพาะกระแสการเดินทางท่องเที่ยวและการ
เปิ ด ประชาคมอาเซี ย น แต่ ส าหรั บ ด้ านธุ รกิจ การบริการ การท่ อ งเที่ ย วและสิ่ งอ านวยความสะดวกภาครัฐ ยั ง

104

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564

จาเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งการป้องกันอุป สรรคต่างๆ โดยมีการบริห ารงานแบบบูรณาการร่วมกัน
นอกจากนี้ ผลจากการประชุมสัมมนาเพื่อกาหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ต่างเห็นพ้อง
ร่วมกันในการเสริมสร้างพันธมิตร พัฒ นาจุดแข็ง ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและการตลาด โดยจะต้องป้องกัน
ข้อจากัด และเร่งแก้ปัญหาด้านบริการและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน และการ
ยอมรับในระดับสากล โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริ มและพัฒ นาในทุกองค์ป ระกอบของการท่องเที่ยว ได้แก่ ทรัพ ยากรการท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการการ
ท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยว และการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่คุณภาพทางด้าน
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต สังคมที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดความต่อเนื่องและ
สมดุล อันนาไปสู่ความเชื่อมั่นและศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางมรดกโลกแห่งอาเซียน โดยเฉพาะการเป็นมรดก
โลกอันดับ 1 ที่นักท่องเที่ยวจะคิดถึงบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตก (East-West Economic Corridor
: EWEC)

3.4 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่บนพืน านของเกณฑ์มาตร านแหล่งท่องเที่ยวและ
บริการด้านการท่องเที่ยว
ตารางที่ 3-4 การวิเคราะห์ SWOT Matrix ของจังหวัดสุโขทัย
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
ปัจจัยภายนอก
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โอกาส
กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส (S-O Strategies)
(Opportunity) - ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม
- อนุรักษ์ และฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยว
ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
ยกระดับงานลอยกระทงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น
- จัดทาศูนย์ให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัด และศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
- ส่งเสริมและพัฒนาการคมนาคมทางบก
และทางอากาศให้ดีและทันสมัยมากขึ้น
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับจังหวัด
กลุ่มจังหวัด และระดับนานาชาติ
- สร้างศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสุโขทัย เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
อุปสรรค
กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค (S-T Strategies)
(Threat)
- พัฒนาศักยภาพด้านการบริการ เช่น
การคมนาคม สถานที่พัก อาหาร และการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
- ฝึกอบรมบุคคลในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการท่องเที่ยว
- ฝึกอบรมสร้างจิตสานึกให้คนในท้องถิ่น
รู้เรื่องท่องเที่ยวเมืองสุโขทัย
- จัดทาโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติตาม
โรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักรักษา
ธรรมชาติ

กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส (W-O Strategies)
- ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตความเป็น
สุโขทัย
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
- จัดสร้างสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริการขนส่งสาธารณะ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค (W-T Strategies)
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
- พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
เข้าถึงทุกพื้นที่
- ทาการศึกษา วิจัยแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
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จังหวัดสุ โขทัย มีแหล่ งท่องเที่ ยวที่ผ่ านการประเมิน คุณ ภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด คื อ
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่ องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาด้านมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานที่พักเพื่อ
การท่องเที่ยว ประกอบกับปัจจุบันแนวโน้มของนักท่องเที่ยวกลุ่มสนใจพิเศษ หรือ Special Interest Tourism มี
ความหลากหลายมากขึ้น ตามกระแสความสนใจและไลฟ์ ส ไตล์ (Life style) ที่ แตกต่างกัน ซึ่งเป็น รูปแบบการ
ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่กาลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
จังหวัดสุโขทัย จึงให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเน้นการพัฒนามาตรฐาน
การท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพการดึ ง ดู ด ใจแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ ป้องกั นปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเมือง
และชุมชนที่จ ะส่งผลกระทบต่อพื้น ที่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพั ฒ นาในการอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์สร้างจิตสานึกและเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยว
2. พัฒ นาศักยภาพการบริห ารจัดการแหล่ งท่องเที่ยว โดยการฟื้นฟูและบริห ารจัดการแหล่ ง
ท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการระดับนานาชาติรวมถึงเร่งรัดพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ถนน น้าประปา การกาจัดขยะ
มูลฝอย โดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
3. พัฒ นาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยแหล่ งท่องเที่ยว โดยการจัดการการรักษาความ
ปลอดภั ย อย่ า งมี ร ะบบ ค านึ งถึ งหลั ก การเป็ น เจ้ าของบ้ า นที่ ดี ดู แ ลความปลอดภั ย ในชี วิต และทรัพ ย์ สิ น ของ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ เป็นบริการ
ของรั ฐ ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว และอ านวยความสะดวกส า หรั บ
นักท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาระบบประปา โครงการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าและอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอของการบริการ และรองรับความต้องการที่จะมีสูงขึ้น
ในอนาคตสาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มความสะดวกสบายสาหรับนักท่องเที่ยว
4. พัฒนาศักยภาพการให้บริการ โดยการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่ เช่น การตลาดด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการด้านการท่องเที่ยว
และการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒ นา โดยเฉพาะการต่อยอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนาไปสู่การ
พัฒนาเชิงพาณิชย์และสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากร
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5. พัฒ นาการรองรั บ ของแหล่ งท่ องเที่ ยว โดยการสร้าง Value Chain และพั ฒ นาธุรกิจการ
ท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ โดยขยายบริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น เช่ น การบริก ารด้ านการศึ ก ษา สุ ข ภาพ
(โรงพยาบาล/Spa)
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บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเปาหมาย
การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
4.1 วิสัยทัศน์
“สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ”
4.2 พันธกิจ
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยให้พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวอย่างมี
ทิศทาง
2. พัฒนาและเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยและกลุ่ม
จังหวัด
4. ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยว วิเคราะห์และประเมินผล รวมทั้งกาหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยว และรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย และกลุ่มจังหวัด
ให้จังหวัดและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมกับเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
นิเวศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อร่วมกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และพัฒ นาสินค้าพื้นเมืองให้ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยและรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
3. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ภูมิทัศน์ และป้ายบอกทางให้ปลอดภัย สะดวก สบายและสวยงาม
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรและบริการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
5. เพื่อส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ การตลาดท่องเที่ยว โดยเน้นการรักษาฐานตลาดนักท่องเที่ยวเดิม และ
ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งในพื้นที่ใหม่และในตลาดเฉพาะกลุ่ม
6. พัฒ นาสื่อการประชาสั มพัน ธ์ด้านการท่องเที่ยว และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการท่องเที่ยว
(e-Tourism) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยว
4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ
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2. ส่งเสริม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวให้เดินทางสะดวก และปลอดภัย
3. การพัฒนาบุคลากรการบริการการท่องเที่ยวให้พร้อมบริการมากขึ้น
4. ส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ เชิงพุทธศาสนา
และวิถีสุโขทัย ให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
5. พัฒนาสินค้าพื้นเมืองให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาด และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ
4.5 เปาหมายการพัฒนา
1. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
2. การบริการในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ผ่านการประเมินมาตรฐาน และ/หรืออยู่ในระดับเกณฑ์
มาตรฐานขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กาหนดไว้
3. รูปแบบ/กิจกรรม สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยมีความหลากหลาย สามารถคง
ความเป็นเอกลักษณ์ตามวิถีสุโขทัย และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยการ
ผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์ และการตลาดที่มีศักยภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
4. จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วและ/หรือ รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น พร้ อ มทั้ งขยายกลุ่ ม เป้ า หมายให้
ครอบคลุมในทุกบริบทการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในเชิงสร้างสรรค์
5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยว และ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน และประชาชนในพื้นที่
ตารางที่ 4-1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเปาหมาย
2561 2562 2563
3
3
3

ตัว ีวัด

หน่วยนับ

1. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง
พัฒนา และฟื้นฟู เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
2. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จานวนกิจกรรมที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

แหล่ง

2560
3

มาตรฐาน/ปี

1

1

1

1

1

กิจกรรม

5

5

5

5

5

2564
3
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4. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว (การบริการ
และการบริหารจัดการ)
5. จานวนครั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัด
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การท่องเที่ยว
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว

เปาประสงค์

คน

100

100

100

100

100

ครั้ง

10

10

10

10

10

ร้อยละ 5/ปี

5

5

5

5

5

ร้อยละ 5/ปี

5

5

5

5

5

1. เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้
2. พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และนิเวศ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ระหว่างกลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวให้เดินทาง
สะดวกและปลอดภัย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
2. พัฒนา และจัดทาป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
3. ส่งเสริม และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก และระบบความปลอดภัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัด
สุโขทัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรการบริการการท่องเที่ยวให้พร้อมบริการมากขึ้น
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางด้านการบริการการจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่
3. พัฒนาศักยภาพขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ในอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : MRA)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
สุขภาพ เชิงพุทธศาสนา และวิถีสุโขทัย ให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
2. พัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
3. ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีสุโขทัย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาสินค้าพื้นเมืองให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการถ่ายทอด และเรียนรู้กระบวนการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาด และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางการท่องเที่ยวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว และรูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
3. ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล และสื่อการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
4. ทาการตลาดเชิงรุกเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Great Maekong Subregion : GMS และ East-West Economic Corridor :
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EWEC)
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บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
5.1 แนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด
โดยมีแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากมิติต่างๆ ดังนี้
1) มิติ จ ากปัจ จั ยสาคั ๆ ที่จะทาให้สถานที่ใดหรือประเทศใดอยู่ในกระแสความนิยมของ
นักท่องเที่ยว อาจจาแนกได้ 5 ประการ ประการแรกคือ
- ความน่าสนใจของสถานที่ นัน ทั้งในด้านของความยิ่งใหญ่ ความสวยงาม ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม หรือธรรมชาติ เช่น กาแพงเมืองจีน พีระมิดแห่งอียิปต์ ทัชมาฮาลในอินเดีย น้าตกไนแอการาของ
สหรัฐ เป็นต้น สถานที่เหล่านี้จะอยู่ในอันดับแรกๆ ในบัญชีที่จะต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิตนี้
- ความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญ เพราะยังมีสถานที่น่าเที่ยวอีกหลายแห่ง
ในแอฟริกา และอเมริกาใต้ ที่ นั กท่ องเที่ยวไม่สามารถไปถึงได้ง่าย เช่น ไม่มีส ายการบินที่บินตรง หรืออยู่นอก
เส้นทางบิน ความยุ่งยากในการขอวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมือง หรือเป็นเส้นทางที่ทุรกันดาร ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย และเป็นอุปสรรคต่อแหล่ง (น่า) ท่องเที่ยวเหล่านั้น โดยตรง
- ค่าใ ้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง
อาจจะเป็นที่น่าสนใจ แต่เมื่อคานึงถึงค่าใช้จ่ายก็อาจทาให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนใจได้ง่าย
- กิจกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมเฉพาะด้าน เนื่องจากการท่องเที่ยวในเวลานี้ได้แตกแขนง
ออกไปมากมายเพื่อรองรับความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น การดาน้า การปีนเขา การล่องแก่ง การเดินป่า การ
เรียนทาอาหาร หรือการใช้ชีวิตในชนบท ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากแหล่งท่องเที่ ยวปกติ ซึ่งทาให้หลายๆ ประเทศต้องปรับ
โปรแกรมการท่องเที่ยวของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- ประการสุ ดท้ายที่ มีความส าคัญ อย่างมาก ก็คือ ประชาชนในประเทศนั้ น หรื อในแหล่ ง
ท่องเที่ยวนันๆ เอง เช่น ความเป็นมิตร ความซื่อสัตย์ อัธยาศัยไมตรี โดยเฉพาะความปลอดภัย บางประเทศถูกตรา
หน้าว่า ไม่เป็นมิตรกับคนต่างชาติ พ่อค้าแม่ค้าหรือคนขับแท็กซี่มีนิสัยขี้โกง โก่งราคา ย้อมแมวขาย ผู้คนแล้งน้าใจ
และขาดความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการฉกชิงวิ่งราว การจี้ปล้น การลวนลามทางเพศ จนถึงการข่มขืน ทาร้าย
ร่างกาย และฆาตกรรม
การส่งเสริมให้คนเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศนั้น จะต้องคานึงถึงมาตรการในการดูแลคุ้มครอง
นักท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย เพราะต่อให้ประชาสัมพันธ์ดีเพียงใด แต่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว พบกับความ
ล่าช้า ยุ่งยากของระบบตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่ก้าวแรกที่สนามบิน รถแท็กซี่ที่โก่งราคา บริการโรงแรมที่ขาดกะจิต
กะใจ ร้านขายของที่หลอกขายสินค้าหรือตั้งราคาสูงกว่าความเป็นจริง และมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของ
อาชญากรรูปแบบต่างๆ การประชาสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นแค่การหลอกลวง และในยุคนี้เรื่องราวของความเป็นจริง
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จากปากคาของนักท่องเที่ยวที่เผชิญกับเรื่องเลวร้ายด้วยตนเองที่บอกเล่าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อๆ กันไป ย่อม
สามารถที่จะทาลายการท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆ ให้ย่อยยับลงได้ เช่นกัน

2) มิติแนวทางกกการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวที่ดีและจะทาให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควรมีปัจจัยสาคัญ 5 ประการได้แก่
- ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่กาเนิดขึ้นมา
เองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสืบทอดต่อกันมา เช่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถี
ชีวิต ประวัติศาสตร์
- นักท่องเที่ยว เป็นกลุ่มคนที่มีความสาคัญต่อการท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว มีความต้องการ (Demand) ที่ทาให้คนในแหล่งท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจท่องเที่ยวต้องตอบสนอง ซึ่ง
ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว และก่ อ ผลกระทบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ด้ ว ยเหตุ นี้
นักท่องเที่ยวทีม่ ีคุณภาพจึงจาเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
- กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจให้ ความสาคัญกับธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและ
พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว จนอาจละเลย
ผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้ น ถ้าจะให้เกิดการพัฒ นาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กลุ่มธุรกิจนี้จะต้องคานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นตัวกลางที่จะช่วยกลั่นกรองคุณภาพของนักท่องเที่ยว
- ุม นที่มีแหล่งท่องเที่ยว มีบทบาทเป็นทั้งผู้ผ ลิตทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น วิถีชีวิต
วัฒ นธรรมประเพณีของคนในชุมชน ขณะเดียวกันในชุมชนเองมีบทบาทเป็นผู้ดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วย
เช่นกัน ที่ผ่านมาคนในแหล่งท่องเที่ยวมักเป็นฝ่ายตั้งรับการท่องเที่ยวที่เข้ามา โดยคนในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
มองเห็นผลประโยชน์ในเชิงรายได้ แต่อาจไม่ตระหนักและคาดการณ์ถึ งผลกระทบที่เกิดตามมา นอกจากการตั้งรับ
กับทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว คนในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวกลับไม่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่าง
ยุติธรรม หรืออาจกล่าวได้ว่าคนในชุมชนได้ประโยชน์เพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ แนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจึงให้ความสาคัญกับเรื่องการกระจายผลประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างเท่า
เทียมกัน ความรักท้องถิ่นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งอยู่ในหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระบวนการเรียนรูในชุมชนจึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากรของ
ชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ทาให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับทรัพยากรของตนเอง
ซึ่งเป็นความสาคัญอย่างยิ่งที่คนในชุมชนจะต้องมีสิทธิเลือกได้ว่าต้องการให้ทรัพยากรของตนเป็นทรัพยากรการ
ท่องเทีย่ วหรือไม่และควรมีรูปแบบเช่นไร
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- นัก วิ าการและสถาบั น การศ กษา ได้เข้ ามามีบ ทบาทในการเป็ น หน่ว ยงานสนั บ สนุ น
(Facilitator) ที่ ช่ ว ยน าความรู้ ในทางวิช าการหรือภู มิ ปั ญ ญาสากลมาใช้ ในการศึ กษาค้ น คว้าเพื่ อยกระดั บ และ
คาอธิบายองค์ความรู้ท้องถิ่น ที่เรียกว่า ภูมิปัญญาให้เป็นองค์ ความรู้ที่เป็นสากลได้ และยิ่งทรัพยากรการท่องเที่ยว
ได้รับ การศึกษาค้น คว้ามากเท่ าใด คนในชุมชน นักท่ องเที่ ยว และกลุ่มธุรกิจการท่ องเที่ยวก็จะเห็ นคุณ ค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมากเท่านั้น นอกจากบทบาทการเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าแล้วนักวิชาการอาจเข้าไปมีบทบาทใน
การเป็นวิทยากรช่วยประสานงานและอานวยให้เกิดการพูดคุยกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
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5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
จากการพิจารณาทบทวนแผนดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
สุโขทัย ทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันประเมินความสาคัญของโครงการในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
สุโขทัย ซึ่งโครงการที่จังหวัดควรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ โครงการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน
และฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ เชิงพุทธศาสนา และวิถีสุโขทัย ให้ได้รับความ
สนใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จังหวัดสุโขทัยยังคงต้องให้ความสาคัญกับโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ทุกด้าน
เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ น ู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติ
ตารางที่ 5-1 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และธรรมชาติ
ลาดับ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

โครงการ
2560
-

โครงการศึกษาแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่
พิเศษ อป.สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยกาแพงเพชร เชื่อมโยงเมืองเก่า
บางขลัง-บางพาน-ไตรตรึงษ์
โครงการจัดกิจกรรม
14,000,000
อานวยการและบารุงรักษา
พื้นที่ อป.สุโขทัย
โครงการปรับปรุงจุดชมพระ
2,400,000
อาทิตย์อัสดง (Sunset)
ณ วัดสระศรี บริเวณท่าน้า
พระเทพฯ อป.สุโขทัย
โครงการก่อสร้างห้องสุขา
4,500,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
3,000,000
อช.รามคาแหง
โครงการปรับปรุงเส้นทางเดิน
600,000
ศึกษาธรรมชาติ

งบประมาณ
2561
2562
3,000,000
-

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
Function

-

-

-

-

กรมศิลปากร

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สนง.พื้นที่พิเศษ
อป.สุโขทัยศรีสัชนาลัยกาแพงเพชร
(สพพ.4)
อป.สุโขทัย

-

-

-

-

กรมศิลปากร

อป.สุโขทัย

-

-

-

-

กรมศิลปากร
กลุ่มจังหวัดฯ

อป.สุโขทัย
อช.รามคาแหง

-

-

-

-

กลุ่มจังหวัดฯ

อช.รามคาแหง
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ลาดับ
7.

โครงการ
โครงการออกแบบและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน
วัดพระศรีรัตน มหาธาตุเชลียงสะพานแขวน-บ้านป่ากล้วย

2560
-

งบประมาณ
2561
2562
8,000,000
-

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
Function

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สพพ.4

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ระหว่างกลุ่มจังหวัด
ตารางที่ 5-2 แผนงาน/โครงการ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ที่ 1.2 ส่ งเสริม และพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วแห่ งใหม่
เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ระหว่างกลุ่มจังหวัด
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

โครงการ
โครงการออกแบบ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และจัดระเบียบเพื่อ
การท่องเที่ยววัฒนธรรม
เชื่อมโยงด้านหน้า อป.สุโขทัยชุมชนเมืองเก่า-วัดตระพังทอง
โครงการศึกษาและออกแบบ
ศูนย์เรียนรู้เครื่องสังคโลกเพื่อ
พัฒนา และอนุรักษ์คุณค่าการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ
เมืองมรดกโลก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ท่องเที่ยวในเขต
ต.นาเชิงคีรี
โครงการปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุง
ทัศนียภาพและส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

2560
-

งบประมาณ
2561
2562
12,000,000 12,000,000

2563
-

2564
-

-

5,000,000

45,000,000

-

-

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

-

-

-

-

แหล่งงบ
ประมาณ
Function

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สพพ.4

Function

สพพ.4

อบจ./
อบต.นาเชิงคีรี

อบต.นาเชิงคีรี

อบต.หนองกระดิ่ง

อบต.หนอง
กระดิ่ง
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ลาดับ

โครงการ
2560
-

งบประมาณ
2561
2562
2,000,000
-

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สมาคมการ
ท่องเที่ยวจ.
สุโขทัย
อป.สุโขทัย

5.

โครงการปรับปรุงหมู่บ้านวิถี
ไทยในจารึก

6.

โครงการระบบนาชมพื้นที่
มรดกโลก อป.สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกาแพงเพชร
โครงการปรับปรุง แก้ไข
อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวและปรับปรุง
ทัศนียภาพ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ท่องเที่ยว น้าตกผาช่อ
ถ้าค้างคาว หมู่ ๖ บ้านแม่สาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ท่องเที่ยวสู่มะค่าเสมา
หมู่ ๑๐ บ้านสะพานยาว

2,000,000

-

-

-

-

กรมศิลปากร

100,000

-

-

-

-

อบต.หนองกระดิ่ง

อบต.หนอง
กระดิ่ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

อบต.แม่สา

อบต.แม่สา

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

อบต.แม่สา

อบต.แม่สา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ท่องเที่ยวทัศนียภาพสัก
ใหญ่ หมู่ ๑๒ บ้านบานชื่อ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณ
เมืองบางขลัง ต.เมืองบางขลัง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

อบต.แม่สา

อบต.แม่สา

300,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.สวรรคโลก

7.

8.

9.

10.

11.

2. ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ส่งเสริม และพั ฒ นาโครงสร้างพืน าน ปายบอกทาง ปแหล่งท่องเที่ยวให้ เดิน ทาง
สะดวกและปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
ตารางที่ 5-3 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัดสุโขทัย
ลาดับ

โครงการ
2560

งบประมาณ
2561
2562

2563

2564

แหล่งงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
รับผิด อบ
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ลาดับ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

โครงการ
2560
16,000,000

โครงการปรับปรุง ถนนเข้าชม
โบราณ สถานเพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ชั้นใน อป.
สุโขทัย จ.สุโขทัย
โครงการปรับปรุงทางหลวง
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
(สวรรคโลก – สุโขทัย)
โครงการปรับปรุงทางหลวง
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
(คีรีมาศ – สามแยกแจกัน)
โครงการพัฒนาเส้นทางสู่มรดก
โลก อป.สุโขทัย
โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อม
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
อป.ศรีสัชนาลัย
ปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยว 9,500,000
สาย สท 4026 แยก ทล.
1327 – ถ้าเจ้าราม ต.วังน้า
ขาว
อ.บ้านด่านลาน
หอย จ.สุโขทัย
โครงการปรับปรุงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวศาลหลักเมืองสวรรค
โลก (ถนนจรดวิถีถ่องตั้งแต่
ศาลหลักเมืองสวรรคโลกถึง
หน้าโรงแรมเมืองอินทร์) ใน
เขต ทม.สวรรคโลก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สอง
ฟากทางต้อนรับนักท่องเที่ยว
จากทางเข้าถึงเขาหลวง
โครงการพัฒนาเส้นทาง
40,000,000
เชื่อมโยงมรดกโลก อป.
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
โครงการปรับปรุงทางเข้า
อช.รามคาแหง อ.คีรีมาศ

งบประมาณ
2561
2562
-

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
กรมศิลปากร

หน่วยงาน
รับผิด อบ
อป.สุโขทัย

15,000,000

-

-

-

กรมทางหลวง

แขวงการทาง
สุโขทัย

15,000,000

-

-

-

กรมทางหลวง

แขวงการทาง
สุโขทัย

50,000,000

-

-

-

กลุ่มจังหวัดฯ

50,000,000

-

-

-

กลุ่มจังหวัดฯ

แขวงการทาง
สุโขทัย
แขวงการทาง
สุโขทัย

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

สนง.ทางหลวง
ชนบทจังหวัด
สุโขทัย

4,000,000

-

-

-

กลุ่มจังหวัดฯ

ทม.สวรรคโลก

100,000

100,000

100,000

100,000

อบต.ศรีคีรีมาศ

อบต.ศรีคีรีมาศ

-

-

-

-

กลุ่มจังหวัด

แขวงการทาง
สุโขทัย

8,000,000

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จ.สุโขทัย
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ลาดับ
11.

12.

13.

14.

โครงการ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวเรียบแบบเคฟซีล สาย
บ้านพักเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
ข้อมูลนักท่องเที่ยว – ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1201
อป.ศรีสัชนาลัย
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวเรียบแบบเคฟซีล สาย
อรัญญิก – ทางหลวงหมายเลข
1201 อป.ศรีสัชนาลัย
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสา
ไฟฟ้า พร้อมงานประดับ
ประติมากรรม กินรีฯ
โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางริมคลองแม่ท่าแพ
(ถนนทางหลวงชนบทสายสาร
จิตรบ้านแก่ง)

2560
2,400,000

งบประมาณ
2561
2562
-

2563
-

2564
-

2,800,000

แหล่งงบ
ประมาณ
กรมศิลปากร

หน่วยงาน
รับผิด อบ
อป.ศรีสัชนาลัย

กรมศิลปากร

อป.ศรีสัชนาลัย

ทต.ทุ่งเสลี่ยม

600,000

-

-

-

-

ทต.ทุ่งเสลี่ยม

-

15,000,000

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อบต.สารจิตร

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา และจัดทาป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ตารางที่ 5-4 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา และจัดทาป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่
ลาดับ
1.
2.

3.

4.

โครงการ
โครงการก่อสร้างป้าย Over
Head ในเขตเทศบาล
โครงการจัดทาป้ายบอกทางไป
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการจัดทาป้ายแผนที่
ท่องเที่ยวรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นักท่องเที่ยว

2560
-

2561
-

-

1,500,000

-

-

งบประมาณ
2562
900,000

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิด อบ
ทม.สุโขทัยธานี

2563
-

2564
-

-

-

-

แขวงการทาง
สุโขทัย

600,000

600,000

600,000

600,000

ทต.เมืองเก่า

สมาคมการ
ท่องเที่ยว
จ.สุโขทัย
ทต.เมืองเก่า

100,000

100,000

100,000

100,000

อบต.ศรีคีรีมาศ

อบต.ศรีคีรีมาศ

ทม.สุโขทัยธานี
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กลยุ ท ธ์ ที่ 2.3 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวก และระบบความปลอดภั ย ที่ ส นั บ สนุ น
การท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย
ตารางที่ 5-5 แผนงาน/โครงการ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ที่ 2.3 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาสิ่ งอ านวยความสะดวก
และระบบความปลอดภัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย
ลาดับ
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

โครงการ
2560
37,000,000

2561
-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการนักท่องเที่ยวและ
ก่อสร้างศูนย์จาหน่ายสินค้า
บริการและผลิตภัณฑ์ชุมชน
อป.สุโขทัย (Outlet)
โครงการปรับปรุงอาคาร
11,000,000
อนุรักษ์ลายลือไท
พิพิธฑภัณฑสถานแห่งชาติ
รามคาแหง อป.สุโขทัย
โครงการปรับปรุงที่พักแรม
7,000,000
สาหรับนักท่องเที่ยวอป.สุโขทัย
โครงการขยายศูนย์บริการ
22,000,000
นักท่องเที่ยวและศูนย์บริหาร
จัดการ อป.ศรีสัชนาลัย
โครงการก่อสร้างห้องน้า-ห้อง
850,000
1,000,000
สุขา ขนาด 10 ห้อง จานวน 1
หลัง เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
โครงการปรับปรุงเส้นทางขึ้น
4,000,000 2,000,000
ยอดเขาหลวงสุโขทัย
โครงการปรับปรุงเพิ่ม
2,000,000 2,000,000
ประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ยอด
เขาหลวง
โครงการศึกษาวิจยั การทา
20,000,000
กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาหลวง
สุโขทัย
โครงการจัดสร้างลานกางเต็นท์ 3,500,000
ที่พักแรม

งบประมาณ
2562
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
กรมศิลปากร

หน่วยงาน
รับผิด อบ
อป.สุโขทัย

2563
-

-

-

-

กรมศิลปากร

อป.สุโขทัย

-

-

-

กรมศิลปากร

อป.สุโขทัย

-

-

-

กรมศิลปากร

อป.ศรีสัชนาลัย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กรมการ
ท่องเที่ยว

อช.รามคาแหง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

กลุ่มจังหวัดฯ

อช.รามคาแหง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

กลุ่มจังหวัดฯ

อช.รามคาแหง

-

กลุ่มจังหวัดฯ

อช.รามคาแหง

-

กลุ่มจังหวัดฯ

อช.รามคาแหง

20,000,000

-

-
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ลาดับ
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

โครงการ
โครงการจัดสร้างค่ายเยาวชน
อช.รามคาแหง
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
อช.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ถ้าเจ้าราม
โครงการทบทวนและรักษา
ความความสงบเรียบร้อยตาม
จุดสาคัญ และตามเส้นทางที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
โครงการสายตรวจรถจักรยาน
ในแหล่งท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้กับข้าราชการตารวจ
โครงการรักษาความปลอดภัย
และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ชั้นใน
โครงการสายตรวจจักรยาน
อานวยความสะดวกและรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ของ สภ.เมืองสุโขทัย
โครงการสายตรวจรถจักรยาน
ในแหล่งท่องเที่ยว
โครงการอบรมตารวจอินเทรน
รับอาเซียนในการแนะนาทาง
และต้อนรับชาวต่างประเทศที่
ติดต่อราชการ

2560
9,000,000

2561
-

งบประมาณ
2562
-

1,500,000

-

-

-

-

2,890,000

-

-

-

-

112,400

-

-

-

-

กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย

-

200,000

200,000

200,000

200,000

สภ.ศรีสัชนาลัย

-

100,000

100,000

100,000

100,000

ทต.ศรีสัชนา
ลัย
สภ.ศรีสัชนา
ลัย

166,800

166,800

166,800

166,800

166,800

กลุ่มจังหวัดฯ

สภ.คีรีมาศ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

สภ.บ้านสวน

สภ.บ้านสวน

6,000,000

-

-

-

-

กรมศิลปากร

อป.สุโขทัย

-

200,000

200,000

200,000

200,000

ทม.สุโขทัย
ธานี/สภ.เมือง
สุโขทัย

สภ.เมืองสุโขทัย

-

100,000

100,000

100,000

100,000

สภ.เมืองบางขลัง

-

25,000

25,000

25,000

25,000

สภ.เมืองบาง
ขลัง
สภ.บ้านไร่

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
กลุ่มจังหวัดฯ

หน่วยงาน
รับผิด อบ
อช.รามคาแหง

กรมการ
ท่องเที่ยว
กรมการ
ท่องเที่ยว

อช.ศรีสัชนาลัย
เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าถ้าเจ้า
ราม
สภ.สวรรคโลก

สภ.ศรีสัชนาลัย

สภ.บ้านไร่
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ลาดับ

โครงการ

22.

โครงการรักษาความปลอดภัย
และอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว

23.
24.

โครงการท่องเที่ยวปลอดภัย
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกสารจิตร (ไฟแดง)

2560
-

2561
150,000

งบประมาณ
2562
150,000

-

72,000
200,000

72,000
-

2563
150,000

2564
150,000

72,000
-

72,000
-

แหล่งงบ
ประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/
สภ.ทุ่งเสลี่ยม
สภ.บ้านแก่ง
จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สภ.ทุ่งเสลี่ยม

สภ.บ้านแก่ง
อบต.สารจิตร

3. การพัฒนาบุคลากรการบริการการท่องเที่ยวให้พร้อมบริการมากขน
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางด้านการบริการการจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ตารางที่ 5-6 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒ นาและเสริมสร้างทักษะทางด้านการบริการ
การจัดการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
ลาดับ
1.

2.

โครงการ
โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างขีดความสามารถ
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
โครงการศูนย์แก้ไขปัญหา
การหลอกลวงและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว จ.สุโขทัย

3.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการด้าน
ท่องเที่ยวและกีฬา

4.

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว

2560
333,000

งบประมาณ
2561
2562
333,000
333,000

2563
333,000

2,124,000

2,300,000

2,299,262

2,500,000

200,000

200,000

200,000

200,000

-

2,000,000

-

-

แหล่งงบ
ประมาณ
2564
333,000 สนง.
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา
2,500,000 สนง.
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา
200,000 สนง.
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา
กลุ่มจังหวัด/
ทต.เมืองเก่า

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จ.สุโขทัย
สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จ.สุโขทัย
สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จ.สุโขทัย
ทต.เมืองเก่า
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ลาดับ
5.

6.

7.

8.

9.

10.

โครงการ
โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แก่อาสาสมัครประชาชน
เครือข่ายภาครัฐและเอกชน
โครงการจัดอบรมสามล้อและ
รถรับจ้างเรื่องการใช้ภาษาต่าง
ประเทศและการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถ
โดยสารจังหวัดสุโขทัย
โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานขับรถโดยสาร
สาธาณะ จ.สุโขทัย
โครงการแผนงานการตรวจตรา
ควบคุม กากับดูแลการ
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ในการให้บริการและความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร
สาธารณะ
โครงการอบรมเพิ่มทักษะ
การบริการการท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลกมาตรฐานสากล

2560
152,800

2561
-

งบประมาณ
2562
-

50,000

50,000

50,000

-

-

ทม.สุโขทัย
ธานี

50,000

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

อบจ./
สนง.ขนส่ง
กรมการขนส่ง จ.สุโขทัย
ทางบก
อบจ.
สนง.ขนส่ง
จ.สุโขทัย

50,000

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
Function/
อบจ.

หน่วยงาน
รับผิด อบ
ตารวจภูธร
จ.สุโขทัย

ทม.สุโขทัย
ธานี

อบจ./
สนง.ขนส่ง
กรมการขนส่ง จ.สุโขทัย
ทางบก

Function

สพพ.4

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่
ตารางที่ 5-7 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่
ลาดับ
1.

โครงการ
โครงการส่งเสริมและจัดตั้งภาคี
เครือข่ายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่
พิเศษ อป.สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยกาแพงเพชร

2560
-

2561
2,000,000

งบประมาณ
2562
2,000,000

2563
2,000,000

2564
2,000,000

แหล่งงบ
ประมาณ
Function

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สพพ.4
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ลาดับ
2.

โครงการ
โครงการการท่องเที่ยวสร้าง
ความผูกพันภายในครอบครัว

2560
175,000

2561
175,000

งบประมาณ
2562
175,000

2563
175,000

2564
175,000

แหล่งงบ
ประมาณ
สนง.
ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จ.สุโขทัย

กลยุท ธ์ที่ 3.3 พั ฒ นาศักยภาพขั้นพื้น ฐานเพื่ อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ ข้อตกลงในการเคลื่ อนย้าย
แรงงาน ในอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : MRA)
ตารางที่ 5-8 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาศักยภาพขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมการ
เข้าสู่ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ในอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism
Professionals : MRA)
ลาดับ
1.

2.

3.

โครงการ
โครงการจัดอบรมบุคลากรใน
สังกัดเรื่องการใช้ภาษาต่าง
ประเทศ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
โครงการโรงเรียนสามภาษา
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน)
โครงการอบรมนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น

2560
30,000

งบประมาณ
2561
2562
80,000
80,000

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
ทม.สุโขทัยธานี

หน่วยงาน
รับผิด อบ
ทม.สุโขทัยธานี

300,000

-

-

-

-

ทม.สวรรคโลก

ทม.สวรรคโลก

-

30,000

30,000

30,000

30,000

ทต.เมืองเก่า

ทต.เมืองเก่า

4. ส่งเสริม สนับสนุน และ น ูกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ เ ิงพุทธศาสนา
และวิถีสุโขทัย ให้ ด้รับความสนใจมากยิ่งขน
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
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ตารางที่ 5-9 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุโขทัย
ลาดับ
1.

2.

โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดสุโขทัย
โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมสาคัญของจังหวัด
สุโขทัย

งบประมาณ
2560
2561
2562
2563
33,863,100 29,983,000 34,000,000 34,000,000

-

2564
34,000,000

แหล่งงบ
ประมาณ
จ.สุโขทัย

-

-

กลุ่มจังหวัดฯ

3,784,800

3,000,000

3,000,000

2,132,000

-

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สนง. จ.สุโขทัย

สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จ.สุโขทัย
จ.สุโขทัย
สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จ.สุโขทัย
ทม.สุโขทัยธานี ทม.สุโขทัย
ธานี
ทม.สุโขทัยธานี ทม.สุโขทัย
ธานี

3.

โครงการจัดกิจกรรมสาคัญ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุโขทัย

4.

โครงการเทศกาลอาหารสุโขทัย

600,000

900,000

900,000

-

-

5.

โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน
เล่นไฟ ของ จ.สุโขทัย
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และเทศกาลอาหาร
เมืองสวรรคโลก
โครงการจัดงานประเพณีแห่
ช้างบวชนาคชาวไทยพวน
บ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย
โครงการจัดงานสรงน้าโอยทาน
สงกรานต์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัช
นาลัย จ.สุโขทัย
โครงการจัดงานประเพณีแห่น้า
ขึ้นโฮงสรงน้าเจ้าหมื่นด้ง อ.
ศรีสัชนาลัย
โครงการวันช้างศรีสัชนาลัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2,800,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

อบจ./
ทม.สวรรคโลก

ทม.สวรรคโลก

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

อบจ./จังหวัด/
ทต.หาดเสี้ยว

อ.ศรีสัชนาลัย

3,380,000

3,380,000

3,380,000

3,380,000

3,380,000

อ.ศรีสัชนาลัย

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

อบจ./จังหวัด/
ทม.ศรีสัชนา
ลัย
อบจ./จังหวัด
อบต.บ้านตึก

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

อบจ./
อบต.บ้านตึก

อ.ศรีสัชนาลัย

6.

7.

8.

9.

10.

อ.ศรีสัชนาลัย
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ลาดับ

โครงการ

11.

โครงการจัดงานของดีศรีสัชนา
ลัยและเทศกาลอาหาร
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

12.

โครงการจัดงานย้อนอดีต
ศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน
ทองโบราณ อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย
โครงการจัดงานเทศกาลส้ม
เขียวหวานและอาหาร ต.แม่
สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้
ตาบลบ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย
โครงการจัดงานวันหมากม่วง
หมากปราง ของดีศรีสวรรค
โลก ประจาปี 2558
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และเทศกาลอาหาร
เมืองสวรรคโลก ประจาปี2558
โครงการพิเศษในเทศกาลลอย
กระทงเผาเทียน เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย เรื่องนิทรรศการ
เมืองวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวสุโขทัย ศรีสัชนาลัย
กาแพงเพชร
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมปั่น
จักรยานเทีย่ วเมืองพระร่วง
โครงการจัดแสดงทาง
ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
โครงการจัดงานเดินตลาด 700
ปีเมืองพระร่วง

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

2560
300,000

2561
400,000

งบประมาณ
2562
400,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

อบจ./อปท.ทุก
แห่ง

อ.ศรีสัชนาลัย

750,000

750,000

750,000

750,000

750,000

อบจ./
อบต.แม่สิน

อ.ศรีสัชนาลัย

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

อบต.บ้านตึก

อ.ศรีสัชนาลัย

-

555,000

-

-

-

อ.สวรรคโลก

อ.สวรรคโลก

-

1,000,000

-

-

-

อ.สวรรคโลก

อ.สวรรคโลก

100,000

-

-

-

-

กรมศิลปากร

อป.สุโขทัย

40,000

-

-

-

-

กรมศิลปากร

อป.สุโขทัย

100,000

-

-

-

-

กรมศิลปากร

อป.สุโขทัย

600.000

-

-

-

-

กรมศิลปากร

อป.สุโขทัย

100,000

-

-

-

-

กรมศิลปากร

อป.สุโขทัย

2563
400,000

2564
400,000

แหล่งงบ
ประมาณ
อบจ./
อปท.ทุกแห่ง

หน่วยงาน
รับผิด อบ
อ.ศรีสัชนาลัย
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ลาดับ
22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.

โครงการ
โครงการงานประเพณีลอย
กระทง เผาเทียนเล่นไฟ
จ.สุโขทัย
โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และเทศกาลอาหาร
ศรีนคร
โครงการงานพระแม่ยา่
และกาชาด จ.สุโขทัย
โครงการจัดงานประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหนะ
โครงการจัดงานวันมะม่วงและ
เทศกาลอาหารต.น้าขุม
โครงการจัดงานสักการะพระ
แม่ย่า และงานของดีเมืองคีรี
มาศ
โครงการเทศกาลวันพิชิตยอด
เขาหลวงสุโขทัย
โครงการสืบสานประเพณี
บุญบั้งไฟ
โครงการร่วมกิจกรรมงาน
ประจาปีของดีคีรีมาศและงาน
สักการะพระแม่ยา่ อ.คีรีมาศ
โครงการเทศกาลหมากลาง
พระร่วงและอาหารผู้ดีเก่า
สวรรคโลก
โครงการย้อนอดีต
มหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย
โครงการเทศกาลอาหาร
และของดีเมืองพ่อขุนรามฯ
โครงการจัดงานสมโภช
ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

2560
60,000

2561
70,000

งบประมาณ
2562
70,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

อบต.ศรีนคร

อบต.ศรีนคร

15,000

20,000

20,000

20,000

20,000

อบต.ศรีนคร

อบต.ศรีนคร

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

อบต.น้าขุม

อบต.น้าขุม

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

อบต.น้าขุม

อบต.น้าขุม

15,000

-

-

-

-

อบต.บ้านน้าพุ

อ.คีรีมาศ

15,000

-

-

-

-

อบต.บ้านน้าพุ

อ.คีรีมาศ

120,000

-

-

-

-

อ.คีรีมาศ

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

อบจ./
อบต.บ้านน้าพุ
อบต.ทุง่ ยาง
เมือง

-

500,000

500,000

500,000

500,000

อบจ.

ทต.ในเมือง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ทต.เมืองเก่า

ทต.เมืองเก่า

-

200,000

200,000

200,000

200,000

ทต.เมืองเก่า

ทต.เมืองเก่า

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กลุ่มจังหวัดฯ

ทม.สวรรคโลก

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กลุ่มจังหวัดฯ

ทม.สวรรคโลก

2563
70,000

2564
70,000

แหล่งงบ
ประมาณ
อบต.ศรีนคร

หน่วยงาน
รับผิด อบ
อบต.ศรีนคร

อบต.ทุ่งยาง
เมือง
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ลาดับ
36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.
50.
51.

โครงการ
โครงการประเพณีการทาขวัญ
ผึ้ง
โครงการประเพณีสังขานต์
ผู้เฒ่า (สงกรานต์ผู้สูงอายุ)
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีการแห่กฐินทางน้า
แข่งเรือ (เฮือช่วง)
โครงการการจัดงานลาน
วัฒนธรรม กาฟ้าบ้านเฮา
โครงการจัดร้านของดีตาบลทุ่ง
หลวง ร่วมกับอาเภอคีรีมาศใน
งานสักการะพระแม่ยา่ และงาน
ของดีคีรีมาศ
โครงการจัดงานนมัสการหลวง
พ่อศิลา
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์
โครงการประเพณีลอยกระทง
โบราณสถาน
โครงการจัดงานเทศกาลอาหาร
ดีศรีสาโรง
โครงการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
เนื่องในวันผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่
หลวงพ่อสามพี่นอ้ ง
โครงการสนับสนุนประเพณี
ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย
โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์
โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์
โครงการจัดงานเทศกาลอาหาร
และประกวดว่าวพระร่วง

2560
200,000

2561
200,000

งบประมาณ
2562
200,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

แหล่งงบ
หน่วยงาน
ประมาณ
รับผิด อบ
อบต.ศรีคีรีมาศ อบต.ศรีคีรี
มาศ
ทต.หาดเสี้ยว ทต.หาดเสี้ยว

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

ทต.หาดเสี้ยว

ทต.หาดเสี้ยว

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ทต.หาดเสี้ยว

ทต.หาดเสี้ยว

60,000

-

-

-

-

ทต.ทุ่งหลวง

ทต.ทุ่งหลวง

200,000

-

-

-

-

จังหวัดฯ

อ.ทุ่งเสลี่ยม

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

อบต.สามพวง

อบต.สามพวง

140,000

-

-

-

-

700,000

700,000

700,000

-

-

อบต.บ้านใหม่
ชัยมงคล
ทต.ศรีสาโรง

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

อบต.บ้านใหม่
ชัยมงคล
อบจ. /
ทต.ศรีสาโรง
อบต.ทับผึ้ง

200,000

200,000

200,000

-

-

อบต.วังทอง

อบต.วังทอง

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

อบต.บ้านซ่าน
/อบจ.สุโขทัย
อ.ศรีสาโรง

อบต.บ้านซ่าน
/อบจ.สุโขทัย
อบต.บ้านไร่

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

400,000

-

-

-

-

อบต.ราว
ต้นจันทร์
ทต.บ้านสวน

อบต.ราว
ต้นจันทร์
ทต.บ้านสวน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

อบต.ตาลเตี้ย/
อบจ.สุโขทัย

อบต.ตาลเตี้ย/
อบจ.สุโขทัย

2563
200,000

2564
200,000

อบต.ทับผึ้ง
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564
ลาดับ
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.

61.
62.

63.
64.
65.
66.

67.

โครงการ
โครงการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ
โครงการสืบสานงานประเพณี
รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงเผาเทียนเล่นไฟ
โครงการจัดงานนมัสการหลวง
พ่อศิลา อาเภอทุ่งเสลี่ยม
โครงการสงกรานต์
อ.ทุ่งเสลี่ยม
โครงการสืบสานงานประเพณี
สงกรานต์
โครงการประเพณีลอยกระทง
โบราณสถาน
โครงการสืบสานประเพณี
บุญบั้งไฟ
โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง
โครงการเทศกาลกินปลา
อ.กงไกรลาศ
โครงการจัดงานประเพณีจัด
งานสักการะพระแม่ยา่
และงานกาชาด จ.สุโขทัย
โครงการงานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
โครงการอนุรักษ์ประเพณี
ทางน้า (ออกพรรษา)
โครงการจัดงานวันพ่อขุน
รามคาแหงมหาราช
โครงการจัดงานประเพณี
มหาสงกรานต์ย้อนยุคจังหวัด
สุโขทัย ณ บริเวณ อป.สุโขทัย
โครงการจัดงานนมัสการรอย
พระบาทวัดตระพังทอง

2560
50,000

2561
-

งบประมาณ
2562
-

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
อบต.ทุ่งเสลี่ยม

50,000

-

-

-

-

อบต.ทุง่ เสลี่ยม

160,000

-

-

-

-

อบต.ทุ่งเสลี่ยม

50,000

-

-

-

-

อบต.ทุ่งเสลี่ยม

50,000

-

-

-

-

อบต.ทุ่งเสลี่ยม

400,000

-

-

-

-

ทต.บ้านสวน

หน่วยงาน
รับผิด อบ
อบต.ทุ่งเสลี่
ยม
อบต.ทุ่งเสลี่
ยม
อบต.ทุ่งเสลี่
ยม
อบต.ทุ่งเสลี่
ยม
อบต.ทุ่งเสลี่
ยม
ทต.บ้านสวน

140,000

-

-

-

-

120,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

อบต.บ้านใหม่
ไชยมงคล
อบต.บ้าน
น้าพุ/
อบจ.สุโขทัย
อบต.บ้านน้าพุ

อบต.บ้านใหม่
ไชยมงคล
อบต.บ้าน
น้าพุ/
อบจ.สุโขทัย
อบต.บ้านน้าพุ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

อบต.หนองตูม

อบต.หนองตูม

40,000

-

-

-

-

อบต.ทุ่งเสลี่ยม

อบต.ทุ่งเสลี่
ยม

132,000

-

-

-

-

อบต.วังลึก

อบต.วังลึก

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

ท้องถิ่น

1,000,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

ทม.ศรีสัชนา
ลัย
จังหวัดสุโขทัย

200,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.เมืองสุโขทัย

414,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.เมืองสุโขทัย

131

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564
ลาดับ
68.
69.
70.

71.

72.
73.
74.
75.

76.

77.
78.
79.
80.

โครงการ
โครงการจัดงานประเพณีมหา
สงกรานต์ อ.บ้านด่านลานหอย
โครงการจัดงานประเพณีบั้งไฟ
พญานาค อ.บ้านด่านลานหอย
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และเทศกาลอาหาร
เมืองสวรรคโลก
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงเผาเทียน เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
โครงการจัดงานประเพณีเจ้า
พ่อเมืองดังอาเภอศรีสัชนาลัย
โครงการจัดการแสดง Mini
Light & Sound
โครงการจัดงานบวชนาค
สามัคคี (วัดไชยอุดม วัดท่าต้น
ธง วัดกลางดง)
โครงการจัดงานบั้งไฟชาว
เหนือ-ชาวอิสาน (วัดเทพพนม
วัดโซกม่วง)
โครงการจัดงานประเพณีของ
ตาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
โครงการจัดงานประเพณีวัด
ใหญ่ไชยมงคล
การจัดงานไหว้สาครูบาอินต๊ะ
สุนันโท
โครงการจัดงานประเพณี
พื้นบ้านของชาวเขา

2560
300,000

2561
-

งบประมาณ
2562
-

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงาน
รับผิด อบ
อ.บ้านด่าน
ลานหอย
อ.บ้านด่าน
ลานหอย
อ.สวรรคโลก

300,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

500,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

25,564,400

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

สานักงาน
จังหวัดสุโขทัย

300,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.ทุ่งเสลี่ยม

100,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.ศรีสัชนาลัย

720,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

200,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

ว.นาฎศิลป์
สุโขทัย
อ.ทุ่งเสลี่ยม

100,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.ทุ่งเสลี่ยม

200,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.ทุ่งเสลี่ยม

100,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.ทุ่งเสลี่ยม

100,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.ทุ่งเสลี่ยม

1,200,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.ศรีสัชนาลัย

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
ตารางที่ 5-10 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลาย
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564
ลาดับ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

โครงการ
โครงการท่องเที่ยวรอบรั้วเมือง
พระร่วง
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบถนน
วัฒนธรรม
โครงการจ่ายตลาดสุโขทัยกาไร
2 ต่อ
โครงการถนนคนเดิน
โครงการล่องแม่น้ายมชมเมือง
สวรรคโลกเก่า (ม.9 ต.ในเมือง
ต.ป่ากุมเกาะ – ต.ศรีสัชนาลัย
(เมืองสวรรคโลกเก่า)
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ
อป.สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยกาแพงเพชร
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
มรดกวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ
อป.สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยกาแพงเพชร
โครงการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ชิมขนม กินปลาน้า
ยม ชมวิถีชีวิต คนกงไกรลาศ
โครงการตลาดโบราณ ใคร ใคร่
ค้า ค้า
โครงการแข่งขันจักรยานชิง
แชมป์ประเทศไทยถ้วย
พระราชทาน สนามที่ 4

2560
-

2561
5,000,000

งบประมาณ
2562
5,000,000

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

3,000,000

-

-

-

Function

สพพ.4

50,000

50,000

50,000

-

-

600,000

300,000

300,000

-

-

-

700,000

700,000

700,000

700,000

ทม.สุโขทัย
ธานี
ทม.สุโขทัย
ธานี
อบจ./สพพ. 4

ทม.สุโขทัย
ธานี
ทม.สุโขทัย
ธานี
ทต.ในเมือง

-

10,000,000

-

-

-

Function

สพพ.4

-

5,500,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

Function

สพพ.4

10,000

-

-

-

-

ทต.กงไกรลาศ

ทต.กงไกรลาศ

100,000

-

-

-

-

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

ทม.ศรีสัชนา
ลัย
ทม.ศรีสัชนา
ลัย

ทม.ศรีสัชนา
ลัย
ทม.ศรีสัชนา
ลัย

2563
5,000,000

2564
5,000,000

แหล่งงบ
ประมาณ
กลุ่มจังหวัด/
ทต.เมืองเก่า
Function

หน่วยงาน
รับผิด อบ
ทต.เมืองเก่า
สพพ.4
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564

กลยุทธ์ที่ 4.3 ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีสุโขทัย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ตารางที่ 5-11 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 4.3 ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน
ตามวิถีสุโขทัย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ลาดับ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

โครงการ
โครงการส่งเสริมงานประเพณี
และวัฒนธรรม
โครงการจัดตั้งเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน
โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยว
สืบสานนาฏศิลปะและ
ดุริยางคศิลปะ
โครงการปฏิทินท่องเที่ยว
12 เดือน
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
โครงการสนับสนุนศิลปะ
งานวัฒนธรรม ประเพณี
พื้นบ้านใน ต.ดงคู่
โครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

2560
1,592,500

2561
2,000,000

งบประมาณ
2562
2,000,000

-

1,500,000

-

-

-

แหล่งงบ
ประมาณ
ทม.สุโขทัย
ธานี
Function

-

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Function

สพพ.4

-

500,000

500,000

500,000

500,000

ทต.เมืองเก่า

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

กลุ่มจังหวัด/
ทต.เมืองเก่า
อบต.เมืองเก่า

-

200,000

200,000

200,000

200,000

อบจ.สุโขทัย

อบจ.สุโขทัย

500,000

-

-

-

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.ทุ่งเสลี่ยม

2563
-

2564
-

หน่วยงาน
รับผิด อบ
ทม.สุโขทัย
ธานี
สพพ.4

อบต.เมืองเก่า

5. พัฒนาสินค้าพืนเมืองให้เปนที่สนใจของนักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ตารางที่ 5-12 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ลาดับ

โครงการ

2560

2561

งบประมาณ
2562

2563

2564

แหล่งงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
รับผิด อบ
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ลาดับ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

โครงการ

2560

งบประมาณ
2562
-

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
กรมการ
พัฒนาชุมชน

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สนง.พัฒนา
ชุมชน จ.
สุโขทัย

กลุ่มจังหวัด/
ทต.เมืองเก่า

ทต.เมืองเก่า

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP ที่โดดเด่นเน้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้มี
ศักยภาพสู่ตลาดในภูมภิ าค
อาเซียน
โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ผลิตสินค้าพื้นเมืองเพื่อการ
ท่องเที่ยว
โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหาร

12,500,000

2561
-

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

299,700

-

-

-

-

สนง.
สนง.
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข จ.
สาธารณสุข
สุโขทัย

โครงการควบคุมกากับสถานที่
ผลิตและสถานที่จาหน่ายให้
เป็นไปตามกฎหมาย
กิจกรรมอานวยการและ
บารุงรักษาพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรัสัชนาลัย
โครงการบูรณะ และปรับปรุง
ภูมิทัศน์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
เชลียง อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย
โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน

214,250

-

-

-

-

5,000,000

-

-

-

-

สนง.
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรมศิลปากร

สนง.
สาธารณสุข
จ.สุโขทัย
อป.ศรีสัชนา
ลัย

7,000,000

-

-

-

-

กรมศิลปากร

อป.ศรีสัชนา
ลัย

259,400

-

-

-

-

Function

สนง.
อุตสาหกรรม
จ.สุโขทัย

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว
ตารางที่ 5-13 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ลาดับ

โครงการ
2560

2561

งบประมาณ
2562

2563

2564

แหล่งงบ
ประมาณ

หน่วยงาน
รับผิด อบ
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ลาดับ
1.

2.

โครงการ
โครงการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เด่น และพัฒนา
แบรนด์เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
โครงการส่งเสริมการจาหน่าย
สินค้าชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์
พื้นบ้านในแหล่งท่องเที่ยว
อ.สวรรคโลก

2560
2,000,000

2561
2,000,000

งบประมาณ
2562
-

664,700

-

-

2563
-

-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
Function

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สพพ.4

-

จังหวัดสุโขทัย

อ.สวรรคโลก

กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการถ่ายทอด และเรียนรู้กระบวนการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย

ตารางที่ 5-14 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการถ่ายทอด และเรียนรู้
กระบวนการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย
ลาดับ
1.

2.

โครงการ
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนอุทยานตานานศิลป์เพื่อ
เชิดชูคุณค่างานศิลปะใน
ท้องถิ่น
อุดหนุนโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองและ
การท่องเที่ยวของ อ.คีรีมาศ

2560
-

2561
2,000,000

งบประมาณ
2562
2,000,000

50,000

-

-

2563
2,000,000

-

2564
2,000,000

แหล่งงบ
ประมาณ
Function

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สพพ.4

-

อบต.บ้านน้าพุ

อ.คีรีมาศ

6. ส่งเสริมการประ าสัมพันธ์ การตลาด และพัฒนาสื่อประ าสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยว
อย่างเปนระบบ
กลยุ ท ธ์ ที่ 6.1 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การประชาสั ม พั น ธ์ การตลาดทางการท่ อ งเที่ ย วให้ เข้ า ถึ ง
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กลุ่มเป้าหมาย
ตารางที่ 5-15 แผนงาน/โครงการ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ที่ 6.1 ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การประชาสั ม พั น ธ์
การตลาดทางการท่องเที่ยวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ลาดับ
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

โครงการ
โครงการจัดทาเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ภายในเขตเทศบาล
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของ อ.คีรีมาศ
โครงการอบรมนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น
โครงการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของอาเภอคีรีมาศ
โครงการป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว ชนิด
Overhanging ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๐๔๘

2560
-

งบประมาณ
2561
2562
50,000
50,000

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
ทม.สุโขทัยธานี

หน่วยงาน
รับผิด อบ
ทม.สุโขทัย
ธานี

5,000

-

-

-

-

อบต.บ้านน้าพุ

อ.คีรีมาศ

-

30,000

30,000

30,000

30,000

ทต.เมืองเก่า

ทต.เมืองเก่า

-

100,000

100,000

100,000

100,000

อบต.ศรีคีรีมาศ

10,000

-

-

-

-

ทต.ทุ่งเสลี่ยม

อบต.ศรีคีรี
มาศ
ทต.ทุ่งเสลี่ยม

5,000

-

-

-

-

อบต.บ้านน้าพุ

อบต.บ้านน้าพุ

480,000

-

-

-

-

อบจ.สุโขทัย

ทต.เขาแก้วศรี
สมบูรณ์

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว และรูปแบบการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว
ตารางที่ 5-16 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่ อนกลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒ นาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว และรูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ลาดับ
1.

โครงการ
โครงการอบรมนักข่าวจิตอาสา

2560
-

2561
30,000

งบประมาณ
2562
30,000

2563
30,000

2564
30,000

แหล่งงบ
ประมาณ
ทต.เมืองเก่า

หน่วยงาน
รับผิด อบ
ทต.เมืองเก่า

กลยุทธ์ที่ 6.3 ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล และสื่อการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
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ตารางที่ 5-17 แผนงาน/โครงการ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ที่ 6.3 ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และสื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
ลาดับ
1.

โครงการ
โครงการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านการ
ประชาสัมพันธ์ประชาคม
อาเซียน

2560
30,000

งบประมาณ
2561
2562
-

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
กรม
ประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สนง.ประชา
สัมพันธ์
จ.สุโขทัย

กลยุทธ์ที่ 6.4 ทาการตลาดเชิงรุกเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Great Maekong Subregion : GMS และ East-West Economic Corridor : EWEC)
ตารางที่ 5-18 แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 6.4 ทาการตลาดเชิงรุกเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Great Maekong Subregion : GMS และ EastWest Economic Corridor : EWEC)
ลาดับ
1.

โครงการ
โครงการเชื่อมโยงการค้า
และเจรจาธุรกิจระหว่าง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

2560
2,500,000

2561
-

งบประมาณ
2562
-

2563
-

2564
-

แหล่งงบ
ประมาณ
กระทรวง
พาณิชย์

หน่วยงาน
รับผิด อบ
สนง.พาณิชย์
จ.สุโขทัย
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บทที่ 6 กล กในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
และการติดตามประเมินผล
6.1 กล กในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
6.1.1 การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)สามารถเชื่อมโยงให้เห็นได้ดังภาพ
การจัดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 – 2564 ได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก าหนดกรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นา และบรรจุ แ ผนงาน/โครงการ ที่ จ ะผลั ก ดั น แผน
ยุทธศาสตร์ให้ บ รรลุตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดกลไกที่จะมาขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยให้เป็นรูปธรรม สัมฤทธิ์ผล และก่ อเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการ
ท่องเที่ย ว สร้ างมูล ค่าทางการท่องเที่ ยว และสร้างรายได้ให้ กับ ประชาชนในพื้น ที่ โดยกระบวนการขับ เคลื่ อน
แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วจั งหวัด สุ โขทั ย พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Strategic Implementation)
ประกอบด้วย
การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอด
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ของจั งหวั ดสุ โขทั ย ไปสู่ ห น่ ว ยงาน และเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานได้ ดี ขึ้น ท าให้
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานทราบว่าจังหวัดสุโขทัยต้องการจะบรรลุความสาเร็จอะไร และมีการกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ๆ ที่ต้องทาอะไร จะมีการประเมินผลในสิ่งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จของจังหวัดอย่างไร มี
เป้าหมายการดาเนินงานเพียงใด ทาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาท และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ และเพื่อให้การประเมินผลมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ดังนี้
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แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (Strategy Map) ของจังหวัดสุโขทัย
วิสัยทัศน์ :
พันธกิจ :

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ :
ประสิทธิผล

“สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ”
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสุโขทัยให้พัฒนา
และแก้ ขปั หาด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างมีทิศทาง
1. อนุรักษ์ น ู
และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ประวัตศิ าสตร์
วัฒนธรรมและนิเวศ

2. พัฒนาและ
เสริมสร้างปัจจัย
พืน านด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเปน
ระบบและต่อเนื่อง

2. ส่งเสริม และพัฒนา
โครงสร้างพืน าน
ปายบอกทาง ปแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เดินทาง
สะดวก และปลอดภัย

3. ประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในจังหวัด
สุโขทัยและกลุ่มจังหวัด

3. การพัฒนา
บุคลากร
การบริการการ
ท่องเที่ยวให้พร้อม
บริการมากขน

4. ติดตามความเคลื่อน หวด้านการท่องเที่ยว วิเคราะห์
และประเมินผล รวมทังกาหนดแนวทางการแก้ ขปั หา/
อุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยว และรายงานสถานการณ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย และกลุ่มจังหวัด
ให้จังหวัดและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4. ส่งเสริม สนับสนุน และ น ู
กิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ
เ ิงพุทธศาสนา และวิถีสุโขทัย
ให้ ด้รับความสนใจมากยิ่งขน

5. พัฒนา
สินค้าพืนเมือง
ให้เปนที่สนใจ
ของ
นักท่องเที่ยว

6. ส่งเสริมการ
ประ าสัมพันธ์ การตลาด
และพัฒนาสื่อประ าสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเปนระบบ

ราย ด้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขน
จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขน

ค่าใ ้จ่ายจากการท่องเที่ยวต่อหัวเพิ่มขน
ความพงพอใจของนักท่องเที่ยว

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

แหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตร าน

การบริการที่ดี

มาตรการด้านความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่มีความหลากหลาย

การสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพด้านการท่องเที่ยว

การพัฒนาสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยว

การพัฒนาและสร้างมาตร าน
แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมการท่องเที่ยว
และเ ื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

การดาเนินการทางการตลาด
และประ าสัมพันธ์เ งิ รุก
ภายในประเทศและต่างประเทศ

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

การพัฒนาองค์กร

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

พัฒนา านข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

ภาพที่ 6-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (Strategy Map) ของจังหวัดสุโขทัย
6.1.2 การสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอก น และประ า น ในการนาแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวจังหวัด ปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการรับรู้ และกาหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและ ัดเจน ดังนี
กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนั้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจาจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้วางแผนไว้ และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม โดยคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจาจังหวัด มีโครงสร้างและอานาจหน้าที่
ดังนี้
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ภาพที่ 6-2 คณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจาจังหวัด
คณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจาจังหวัดสุโขทัย มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติและแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
2. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ให้เกิดการทางานร่วมกันอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่ อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาการการท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ด้ านการท่องเที่ยวและกีฬ าภายในจังหวัดโดยใช้ท รัพ ยากรร่วมกัน
รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. รับ ทราบข้อมูลและนโยบายจากส่วนกลางและถ่ายทอดข้อมูล และนโยบายไปยังหน่วยงาน
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ภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6. ประชาสั มพั น ธ์น โยบายต่างๆ ของกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬ าให้ กับ ภาคเอกชนและ
ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
7. รวบรวมปั ญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ คาแนะนาแก่ห น่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
8. ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมาย
6.1.3 กระบวนการในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
จัดท ากระบวนการในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบั ติงาน เพื่อให้ บ รรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ของ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยดาเนินการ ดังนี้
1. จั ด ท ากรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ก าหนดให้ มี ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ที่ชั ดเจน โดยคานึ งถึงผลส าเร็ จ และผลสั ม ฤทธิ์ของงานเป็ น หลั ก โดยจัด ท าข้อ ตกลงในการปฏิบั ติ งานร่ว มกั น
ซึ่ งถ่ ายทอดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ องค์ ก รสู่ ร ะดั บ บุ ค คล (Individual Scorecard) และจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
กลั่นกรองผลการประเมินเพื่อให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินและ
ผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับการหลักเกณฑ์ประเมิน โดยยึดหลัก
คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. การยกย่องชมเชยหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ผู้บริหารกล่าวยกย่อง ชมเชยบุคลากรในวาระต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในองค์ก รจัดให้มีการมอบ
รางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เช่น รางวัลหน่วยงานดีเด่น ให้โอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ มอบหมายให้รับผิดชอบงานที่สาคัญ มอบเป็นใบประกาศเกียรติคุณ และประกาศ
ชื่อติดบอร์ด
6.1.4 แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
ในการแปลงแผนพั ฒ นาการท่องเที่ยวจังหวัดสุ โขทั ย ไปสู่ การปฏิบั ตินั้ น จะต้องมีการกาหนด
ภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน ให้สอดคล้องกับแผนงาน และขจัดความซ้าซ้อนของภารกิจ
งาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และลดขึ้นตอนในการปฏิบัติงานตามแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
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และนิเวศ
ตารางที่ 6-1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และนิเวศ

1. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดสุโขทัย ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ธรรมชาติ นิเวศ และวิถี
ชีวิตชุมชน
2. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ที่จะรองรับนักท่องเที่ยว โดย
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ต่างๆของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
สุโขทัย
3. อุทยานแห่งชาติรามคาแหง
4. เทศบาลตาบลบ้านโตนด
5. เทศบาลตาบลเมืองเก่า
6. เทศบาลตาบลบ้านทุ่งหลวง
7. องค์การบริหารส่วนตาบลวัดเกาะ
8. เทศบาลตาบลศรีสัชนาลัย
9. เทศบาลตาบลท่าชัย
10. เทศบาลตาบลกลางดง
11. สถานีตารวจภูธรเมืองสวรรคโลก
12. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อ
13. องค์การบริหารส่วนตาบลนาทุ่ง
14. องค์การบริหารส่วนตาบลทับผึ้ง
15. องค์การบริหารส่วนตาบลดงเดือย
16. เทศบาลตาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
17. เทศบาลตาบลบ้านโตนด
18. เทศบาลตาบลลานหอย

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ป้ายบอกทางไปแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เดินทางสะดวกและปลอดภัย
ตารางที่ 6-2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
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2. ส่งเสริม และพัฒนา
1.ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้าง
1. สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
โครงสร้างพื้นฐาน ป้ายบอก พื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
สุโขทัย
ทางไปแหล่งท่องเที่ยวให้
ของจังหวัดสุโขทัย เช่น ปรับปรุง
2. อุทยานแห่งชาติรามคาแหง
เดินทางสะดวกและ
ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว
3. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ปลอดภัย
ระบบสื่อสาร เป็นต้น
4. เทศบาลตาบลเมืองเก่า
ตารางที่ 6-2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
2. จัดทาป้ายบอกทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญต่างๆของจังหวัด
สุโขทัย พร้อมทั้งจัดทาป้าย Over
head Sign และ Overhang Sign
3. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยว เช่น
ห้องน้าสาธารณะ ศาลาพักริมทาง
ที่จอดรถริมทาง เป็นต็น
4. พัฒนาระบบความปลอดภัยเพื่อ
สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เช่น การติดกล้อง CCTV การตั้งจุด
ตรวจในเพื่อที่เสี่ยง เป็นต้น

5. สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
สุโขทัย
6. อุทยานแห่งชาติรามคาแหง
7. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
8. เทศบาลตาบลเมืองเก่า
9. เทศบาลตาบลบ้านสวน
10. สถานีตารวจภูธรกงไกรลาศ
11. สถานีตารวจภูธรศรีสัชนาลัย
12. สถานีตารวจภูธรคีรีมาศ
13. เทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม
14. สถานีตารวจภูธรสวรรคโลก
15. สถานีตารวจภูธรบ้านด่านลานหอย
19. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อ

3.3 ประเด็นยุทธศาสต์ที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรการบริการการท่องเที่ยวให้พร้อมบริการมากขึ้น
ตารางที่ 6-3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
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3. การพัฒนาบุคลากรการ
บริการการท่องเที่ยวให้
พร้อมบริการมากขึ้น

1. พัฒนาบุคลการการท่องเที่ยวใน 1. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
การเพิ่มทักษะการบริการ การเป็น จังหวัดสุโขทัย
เจ้าบ้านที่ดี เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการ 2. เทศบาลเมืองสุโขทัย-ธานี
บริการของกรมการท่องเที่ยว
3. สานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
2. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 4. เทศบาลตาบลลานหอย
ชุมชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 5. องค์การบริหารส่วนตาบลวัดเกาะ
ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพใน 6. สถานีตารวจภูธรทุ่งเสลี่ยม
การแข่งขันกับพื้นที่อื่นๆและพื้นที่ 7. อาเภอทุ่งเสลี่ยม
ใกล้เคียง
8. เทศบาลเมืองสวรรคโลก
3. พัฒนาและเตรียมความพร้อม
9. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
บุคลากรการท่องเที่ยวของจังหวัด สุโขทัย
สุโขทัยเพื่อเข้าสู่ข้อตกลงในการ
เคลื่อนยายแรงงานในอาเซียน
3.4 ประเด็ น ยุ ท ธศาสต์ ที่ 4 : ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และฟื้ น ฟู กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ เชิงพุทธศาสนา และวิถีสุโขทัย ให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 6-4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
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4. ส่งเสริม สนับสนุน และ
ฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
สุขภาพ เชิงพุทธศาสนา และ
วิถีสุโขทัย ให้ได้รับความ
สนใจมากยิ่งขึ้น

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสุโขทัย ให้มีความ
น่าสนใจและมีความต่อเนื่องของการ
ดาเนินกิจกรรม
2. พัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้มี
ความหลากหลาย และสามารถขยาย
ฐานนักท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
ได้มากยิ่งขึ้น
3. การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของ
จังหวัดสุโขทัย
4.ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวิถีชุมชนตามวิถีชีวิตสุโขทัย
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

1. สานักงานจังหวัดสุโขทัย
2. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุโขทัย
3. เทศบาลตาบลเมืองเก่า
4. เทศบาลตาบลลานหอย
5. องค์การบริหารส่วนตาบลวังลึก
6. เทศบาลตาบลศรีสาโรง
7. องค์การบริหารส่วนตาบลไกรใน
8. องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่ชัยมงคล
9. เทศบาลตาบลศรีนคร
10. เทศบาลตาบลศรีสัชนาลัย
11. อาเภอศรีสัชนาลัย
12. เทศบาลเมืองสวรรคโลก
13. อาเภอสวรรคโลก
14. อาเภอบ้านด่านลานหอย
15. เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
16. เทศบาลตาบลลานหอย
17. เทศบาลตาบลในเมือง
18. องค์การบริหารส่วนตาบลไทยชนะศึก
19. เทศบาลตาบลศรีนคร
20. องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเสลี่ยม
21. อาเภอคีรีมาศ
22. อุทยานแห่งชาติรามคาแหง
23. เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
24. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตึก
25. อาเภอกงไกรลาศ
26. สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
27. องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองบางขลัง
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ตารางที่ 6-4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
28. อาเภอทุ่งเสลี่ยม
29. เทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม
30. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านซ่าน
31. องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
32. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตึก
33. องค์การบริหารส่วนตาบลบางยม
34. องค์การบริหารส่วนตาบลทับผึ้ง
35. องค์การบริหารส่วนตาบลศรีคีรีมาศ
36. เทศบาลตาบลบ้านทุ่งหลวง
37. เทศบาลตาบลตลิ่งชัน
38. องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจง
39. เทศบาลตาบลกงไกรลาศ
40. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อ
41. องค์การบริหารส่วนตาบลวัดเกาะ
3.5 ประเด็นยุทธศาสต์ที่ 5 : พัฒนาสินค้าพื้นเมืองให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
ตารางที่ 6-5 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
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5. พัฒนาสินค้าพื้นเมืองให้
เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยว

1. ส่งเสริม และสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของ
จังหวัดสุโขทัย เช่น การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
Packageing เป็นต้น
2. ส่งเสริม พัฒนาช่องทางการจัด
จาหน่ายสินค้า OTOP เช่น การจัด
Roadshow การส่งเสริมการขาย
ผ่านระบบ E-marketing การจัด
แสดงสินค้า (Merchandising
display) และการจัดนิทรรศการ
(Exhibition) เป็นต้น

1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
2. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
3. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
5. เทศบาลตาบลเมืองเก่า
6. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อ
7. เทศบาลตาบลบ้านทุ่งหลวง

ตารางที่ 6-5 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
5. พัฒนาสินค้าพื้นเมืองให้ 3. การส่งเสริม และสนับสนุนการ
เป็นที่สนใจของ
ถ่ายทอด และการส่งเสริมการ
นักท่องเที่ยว
เรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้า
OTOP ผ่านกระบวนการถ่ายทอด
โดยชุมชน พร้อมทั้งรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งอัต
ลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย
3.6 ประเด็นยุทธศาสต์ที่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาด และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
ตารางที่ 6-6 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ

148

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564

6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การตลาด และพัฒนา สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของบ
จังหวัด พร้อมทั้งการทาการตลาด
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และขยาย
ฐานนักท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่ม
มากขึ้น
2. พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย
สินค้าทางการท่องเที่ยว และ
รูปแบบการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว เช่น การทา Roadshow
การจัด Table TOP sale, Event
และ Exhibition เป็นต้น
3. การปรับปรุง และพัฒนา
ฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางการ
ท่องเที่ยว เช่น การจัดทาแผ่นพับ,
คู่มือการท่องเที่ยว, เว็บไซด์ และ
ป้าย LCD เป็นต้น

1. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุโขทัย
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานสุโขทัย
3. สานักงานจังหวัดสุโขทัย
4. เทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลทับผึ้ง
6. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
7. องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอ้อ

6.1.5 การนาระบบสารสนเทศ (Management Information Systems) มาใ ้เปนเครื่องมือสาคั
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยในทุกมิติ
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็นเครื่องมือทางการบริห ารที่ส นับสนุนข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และทันสมัยในการตัดสินใจของบริหารในทุกระดับ พร้อมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังใช้สาหรับการ
วางแผน การติดตามและประเมิน ในการนาแผนพั ฒ นาการท่ องเที่ ยวจังหวัด สุ โขทั ย ไปสู่ การปฏิ บั ติได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1) ข้อมูลจากสานั กงานพาณิชย์จังหวัด สุโขทัย สานักงานสถิติจังหวัด สุโขทัย สานักงานพัฒ นา
ชุมชนจังหวัดสุโขทัย สานักงานจังหวัด ที่ทาการปกครองจังหวัด สุโขทัย สานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย การกีฬา
แห่งประเทศไทย สานักงานสุโขทัย สถานีตารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด
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สุโขทัย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา หอการค้าจังหวัดสุโขทัย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
สมาคมธุรกิจจังหวัดสุโขทัย ฯลฯ
2) Website : http://www.mots.go.th/sukhothai
3) Facebook : Mots-sukhothai Tourismsport
4) ID Line : mots.sukhothai
6.1.6 การติดตามประเมินผล
ระยะที่ 1 การติดตามผลและการประเมินผลระหว่างการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการโดย
- การรายงาน
- การตรวจเยี่ยม
- การให้ข้อสังเกต
- การเปรียบเทียบ
- การสอบยัน
- การสังเกต
- การประชุม
ระยะที่ 2 การติดตามผลและการประเมินผลหลังจากการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดย
- การายงานสรุป
- การประชุม
- การออกไปสารวจ
- การสังเกต

6.2 การติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
6.2.1 ขอบเขตของการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
1. การประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินงาน ตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์
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อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนี้
จังหวัดสุโขทัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
สุโขทัย ทาหน้าที่กาหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติ ประสาน
การติดตามประเมิน ผลกั บ คณะกรรมการฯ ชุด ต่างๆ ด าเนิ น การการติด ตามประเมิ นผลกระทบการพั ฒ นาใน
ภาพรวม ซึ่งการติดตามและประเมินผล แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การติดตามและประเมินผลระหว่างการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ระยะที่ 2 การติดตามและประเมินผลหลังจากดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
2. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดทาข้อมูลที่
นามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน
3. สรุ ป ผลการด าเนิ น งานแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พ.ศ. 2560–2564 ต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกสิ้นปี
ขอบเขตของการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลภายใต้ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อประมวลผลการดาเนินงานนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยขอบเขต
การประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังนี้
1. มิติด้านเวลา
ตารางที่ 6.7 ขอบเขตการประเมินผลมิติด้านเวลา
มิติ
เนือหา
ระยะเวลา
การใ ้ประโย น์
1. การติดตามผลระหว่างการ แผนงาน/โครงการตาม
รายไตรมาส ประเมินความก้าวหน้าของ
ดาเนินงาน (On–going
ประเด็นยุทธศาสตร์การ
การดาเนินงานและปัญหา
evaluation) หรือเรียกว่าการ พัฒนาการท่องเที่ยว
อุปสรรคที่ เกิดขึ้นในกระบวนการ
ประเมินผลเพื่อปรับรูปแบบ
ดาเนินงาน
(Formative evaluation)
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2. การประเมินผล ภายหลัง
จากการดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
(Ex-post evaluation) หรือ
เรียกว่าการประเมินผลสรุปรวม
(Summative evaluation)

ประเมินผลสาเร็จ
ตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของการดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ
และแผนยุทธศาสตร์

สิ้นปี
ข้อสรุปของการบรรลุวัตถุประสงค์
งบประมาณ และเป้าหมายตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ป้อนกลับเข้าสู่กระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับ
การวางแผนในปีต่อไป

2. มิติด้านเนือหา
ตารางที่ 6.8 ขอบเขตการประเมินผลมิติด้านเนื้อหา
ระดับความสาเร็จ
เนือหา
ความเ ื่อมโยง
1. ระดับผลผลิต
ประเมินผลสาเร็จของ เป้าหมายการ ความสาเร็จที่เกิดจากโครงการย่อย/
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดในระดับ
กิจกรรมสาคัญ ภายใต้การบูรณาการของ
โครงการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ผลผลิตของการดาเนินงาน ในภาพรวม
จากแผนยุทธศาสตร์
2. ระดับผลลัพธ์
ประเมินผลสาเร็จของ เป้าหมายการ ความสาเร็จที่เกิดจากโครงการย่อย/
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดในระดับ
กิจกรรมสาคัญ ภายใต้การบูรณาการของ
โครงการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ผลผลิตของการดาเนินงาน ในภาพรวม
จากแผนยุทธศาสตร์
3. ระดับผลกระทบ
ประเมินผลสาเร็จของเป้าประสงค์ ความสาเร็จที่เกิดจากการดาเนินงานตาม
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ภายใต้การบูรณาการ
ของตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับโครงการ
ยุทธศาสตร์
6.2.2 กระบวนการและแนวทางการประเมินผล กระบวนการประเมินผลดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
จังหวัดสุโขทัยได้จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และนามาจั ดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy
Map) เพื่อใช้เป็นกรอบในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย จึงมีความสาคัญที่จะต้องกาหนด
ระบบการติดตามประเมินผล เพื่อตรวจสอบกระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การบรรลุเป้าหมายของผลงาน
รวมทั้ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและปัญหาอุปสรรค เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผลนาเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ ในกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการงบประมาณและการ
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ตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป
แนวทางการประเมินผลจะใช้ตัวแบบ CIPP เป็นหลัก ประกอบด้วย Context Input Process
และ Product

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

153

