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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลท่ีสําคัญ ไดแก แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร แหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศ และแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาอุปสงคและอุปทานของการทองเท่ียว เพ่ือกําหนดนโยบาย
และแผนปฏิบัติการดานการตลาดทองเท่ียวจังหวัดอุตรดิตถ แพร และนาน 

ผลการศึกษา พบวา การศึกษาอุปทานและศักยภาพการทองเท่ียวของจังหวัดอุตรดิตถ พบวา การทองเท่ียวเชิง
เกษตร ไดแก แปลงปลูกทุเรียนหลงและหลินลับแล ลางสาด ลองกอง มังคุด มะไฟ กาแฟ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ การ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศวิทยา ไดแก อุทยานแหงชาติภูสอยดาว อุทยานแหงชาติคลองตรอน อุทยานแหงชาติลํานํ้านาน วนอุทยาน
สักใหญ เข่ือนสิริกิติ์ และนํ้าตกแมพูล การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ไดแก พิธีอัฎฐมีบูชา วัดพระบรมธาตุทุงยั้ง อนุสาวรีย
พระยาพิชัยดาบหัก วัดธรรมาธิปไตย   วัดพระยืนพุทธบาทยุคล วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ วัดทาถนน บอเหล็กนํ้าพ้ี และ
เมืองลับแล 

การศึกษาอุปทานและศักยภาพการทองเท่ียวของจังหวัดแพร พบวา การทองเท่ียวเชิงเกษตร ไดแก ศูนยวิจัยพืชสวน
แพร และกลุมวิสาหกิจชุมชนหมอหอมบานทุงโฮง การทองเท่ียวเชิงนิเวศวิทยา ไดแก      แพะเมืองผี อุทยานแหงชาติแมยม 
อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย บอนํ้าพุรอนแมจอก อุทยานแหงชาติดอยผา กลอง ภูเขาหินปะการัง ถํ้าเอราวัณ และนํ้าตกหวยโรง 
การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ไดแก ประเพณีสงกรานตเมืองแพร โกมลผาโบราณ อุทยานลิลิตพระลอ คุมเจาหลวง บาน
ประทับใจ คุมวงศบุรี วัดศรีดอนคํา วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม วัดพระนอน วัดแสลง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 
วัดหลวง พระธาตุชอแฮ วัดพระธาตุดอยเล็ง และวัดพระธาตุจอมแจง 

การศึกษาอุปทานและศักยภาพการทองเท่ียวของจังหวัดนาน พบวา การทองเท่ียวเชิงเกษตร ไดแก สถานีพัฒนาการ
เกษตรท่ีสูงตามพระราชดํารภิูพยัคฆ ศูนยภูฟาพัฒนา สาหรายไก กลุมแมบานเกษตรหนองบัว ศูนยสงเสริมการเรียนรูชุมชนวัด
โปงคํา และสมสีทอง การทองเท่ียวเชิงนิเวศวิทยา ไดแก อุทยานแหงชาติ    ขุนนาน อุทยานแหงชาติขุนสถาน อุทยาน
แหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติถํ้าสะเกิน อุทยานแหงชาติ   นันทบุรี อุทยานแหงชาติแมจริม อุทยานแหงชาติศรีนาน และ
ดอยผาชู การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ไดแก พิพิธภัณฑชุมชนบานพระเกิด วัดสวนตาล ประเพณีแขงเรือ บอเกลือสินเธาว 
วัดภูมินทร วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร วัดหัวขวง พระธาตุแชแหง วัดพระธาตุเขานอย วัดศรีพันตน วัดมิ่งเมือง วัดบุญยืน วัด
หนองบัว หอศิลปริมนาน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และกระซิบรักเมืองนาน 

การวิเคราะห SWOT โดยผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวและนักวิจัย พบวา จังหวัดอุตรดิตถ  จุดแข็ง 
(Strength) ไดแก วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว แหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน และธรรมชาติท่ีสวยงาม การคมนาคมท่ีสะดวกท้ังทางรถยนต และรถไฟ  จุดออน (Weaknesses) ไดแก สินคาท่ี
ระลึกของจังหวัดอุตรดิตถ ยังไมมีเอกลักษณและช่ือเสียงท่ีโดดเดน/แตกตางจากจังหวัดอ่ืน แหลงทองเท่ียวขาดจุดเดนท่ีชัดเจน 
ขาดการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางเปนระบบ  โอกาส (Opportunities) ไดแก นโยบายการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และ
อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงสนับสนุนการเช่ือมโยงการคา การลงทุนและการทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน  การสงเสริมการ
ทองเท่ียวในระดับนานาชาติมากข้ึน และนักทองเท่ียวมีกระแสนิยมการทองเท่ียวทางธรรมชาติ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ
การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม การพัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดูเพ่ือการติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ภัยคุกคาม (Threats) ไดแก ทรัพยากรทองเท่ียวท่ีหลากหลายของจังหวัดใกลเคียง ไดแก พิษณุโลก สุโขทัย   

จังหวัดแพร  จุดแข็ง (Strength) ไดแก วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ ประชาชนมีความชํานาญใน
การผลติผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินหลายดาน เชน การทอผา การยอมผาหมอหอม การทําเฟอรนิเจอรไม การผลิตสุรา
กลั่นพ้ืนบาน การตีเหล็ก ฯลฯ แหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังศิลปวัฒนธรรมสถาปตยกรรมโบราณสถานและแหลงธรรมชาติ
ท่ีบริสุทธ์ิสวยงาม เปนจุดเช่ือมโยงภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนลาง โดยมีการคมนาคมท่ีสะดวกท้ังทางรถยนต รถไฟ 
และเครื่องบิน จุดออน (Weaknesses) ไดแก สินคาท่ีระลึกของจังหวัดแพรยังไมมีเอกลักษณและช่ือเสียงท่ีโดดเดน/แตกตาง



จากจังหวัดอ่ืน แหลงทองเท่ียวขาดจุดเดนท่ีชัดเจน ขาดการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางเปนระบบ  โอกาส (Opportunities) 
ไดแก นโยบายการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงสนับสนุนการเช่ือมโยงการคา การลงทุนและการ
ทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน การสงเสริมการทองเท่ียวในระดับนานาชาติมากข้ึน และนักทองเท่ียวมีกระแสนิยมการ
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ความตองการผลิตภัณฑจากไมมีจํานวนมาก
และมีอยางตอเน่ือง  ภัยคุกคาม (Threats) ไดแก ทรัพยากรทองเท่ียวท่ีหลากหลายของจังหวัดใกลเคียง ไดแก นาน สุโขทัย   

จังหวัดนาน  จุดแข็ง (Strength) ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติและปาไมท่ีสมบูรณหลากหลายเปนตนกําเนิดแมนํ้านาน 
แหลงทองเท่ียวทางเกษตร ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และวัฒนธรรมจํานวนมาก ภาคประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวของจังหวัดสูง วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมลานนาท่ียังคงรักษา
ไวอยางยั่งยืน  จุดออน (Weaknesses) ไดแก เสนทางคมนาคมไมสะดวก พ้ืนท่ีเปนภูเขาเปนสวนใหญ การอพยพเคลื่อนยาย
ของราษฎรวัยแรงงานเขาเมืองหลวง  โอกาส (Opportunities) ไดแก ชายแดนติดตอกับตางประเทศไดหลายชองทาง ไดแก 
สปป. ลาว, เวียดนาม, และประเทศจีน นโยบายการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงสนับสนุนการ
เช่ือมโยงการคา การลงทุนและการทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน การสงเสริมการทองเท่ียวในระดับนานาชาติมากข้ึน และ
นักทองเท่ียวมีกระแสนิยมการทองเท่ียวทางธรรมชาติ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ภัยคุกคาม 
(Threat) ไดแก ปญหาการตัดไมทําลายปาสูง ความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองใหญขางเคียงทําใหเกิดการเคลื่อนยาย
ประชากรวัยแรงงาน 
 จากการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเท่ียวของจังหวัดอุตรดิตถ แพร และนาน นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาเท่ียว
เปนเพศชาย มีอายุตั้งแต 31-40 ป และสถานะแตงงานแลว อาชีพสวนใหญของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท้ัง 3 จังหวัด คือ 
พนักงานบริษัท รายไดของนักทองเท่ียวเฉลี่ยมากกวา 20,000 บาท นักทองเท่ียวสวนใหญมาจากภาคกลาง เดินทางมาเอง 
เลือกพักโรงแรมและบานญาติ แหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยม ไดแก แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร และแหลงทองเท่ียว
ตามธรรมชาติ เหตุผลท่ีนักทองเท่ียวเลือกท่ีจะมาทองเท่ียว 3 จังหวัด เพ่ือมาพักผอนและทองเท่ียวท่ัว ๆ ไป สวนใหญ
แหลงขอมูลท่ีนักทองเท่ียวไดรับ มาจากญาติพ่ีนองและแผนพับ 
 เสนทางการทองเ ท่ียวจังหวัดอุตรดิตถ  3 เสนทาง ประกอบดวย วันเดียวเ ท่ียวลับแล แอวลับแล  
ผอวัฒนธรรมงามตา ชิมผลไมเลิศรส (ทองเท่ียวอุตรดิตถ 2 วัน 1 คืน) ชมโบราณสถาน เยือนวัดเกา เลาเรื่องเมืองทาเหนือ 
(ทองเท่ียวอุตรดิตถ 3 วัน 2 คืน) เสนทางทองเท่ียวจังหวัดแพร 3 เสนทาง ประกอบดวย วันเดียวเท่ียวแพร ทองเท่ียวเมือง
แพร 2 วัน 1 คืน ทองเท่ียวเมืองแพร 3 วัน 2 คนื เสนทางทองเท่ียวจังหวัดนาน 3 เสนทาง วันเดียวเท่ียวนาน ทองเท่ียวเมือง
นาน 2 วัน 1 คืน ทองเท่ียวเมืองนาน 3 วัน 2 คืน 
 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- การสงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

การบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- สงเสริมการลงทุนดานการทองเท่ียวใหผูประกอบการรายเล็ก 
- การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืน 
- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสงเสริมทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ 
- การพัฒนาสินคา การบริการ และปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียว 
- การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวอยางเปนระบบ เชน การสื่อสาร การบริการ การจัดการ การใช

ภาษาอังกฤษ  
- หนวยงานทะเบียนดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี เชน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว ใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก  
- การสรางความเช่ือมั่นและสงเสริมการทองเท่ียวดวยการประชาสัมพันธตลอดท้ังป 
- การควบคุมคุณภาพการบริการนักทองเท่ียวใหเกิดมาตรฐาน และความปลอดภัย 
- สงเสริมการตลาดเชิงรุก สําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยและตางประเทศ 
- การวิจัยดานทองเท่ียว ไดแก พฤติกรรมนักทองเท่ียว ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว การตลาด การ

ประชาสัมพันธ การบริการ และการรองเรียน 
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Abstract 
 

The aim of this study was to investigate the development of an action plan for tourism marketing 
and supply, and to investigate the tourism characteristics required for creating a policy based on a survey 
of demand.  

The results indicated that in Uttaradit, agricultural tourism destinations include tropical fruit 
orchards such as durian, mangosteen, langsard, longon and coffee. Ecology tourism includes Phusoidao 
National Park, Khlongtron National Park, Nan River National Park, Sakyai Forest Park, Sirikit Dam, and 
Maepool Waterfall. Art and cultural tourism were Wat Phar Borom That Thung Yang Buddha’s Relics 
temple, the Monument of Phrayaphichai, Thammathipatai temple, Phra Phutthabatyukhon temple, 
Phrafangsawangkhaburi Muneenat Temple, Thatanon temple, Bo Leknamphi and Mueang Laplae.  

In Phrae, Agricultural tourism sites included the Horticulture Research Centre Phrae, Mohom 
Community Enterprise, Ban Thunghong and Pheamerpee. Ecology tourism destinations were Maeyom 
National Park, Wiangkosai National park, Mae-jok Hot Springs, Doi Phaklong National Park, Mount 
Coral, Erawan Cave and Hoylong Waterfall. Art and cultural tourism events and locations were Songkran 
Festival, Komon Old Fabric Museum, Lilitphralo Cultural Park, Khum Chao Luang, Ban Patubjai, Khum 
Wongburi, Sridonkham temple, Phrathatsuthon Mongkhonkhirisamakkhitham temple, Pranon Temple, 
Salang temple, Phrabatmingmuang temple, Loung temple, Phrathatchohae, and Doileng temple. 

In Nan, Agricultural tourism locales were Phuphayak Royal Uplands Agricultural Development 
Station, Phufa Development Center, Green algae(Kai), and Wang Phrai Si Thong Orange Orchard. Ecology 
tourism included places such as Khunnan National Park, Khunsathan National Park, Doi Phukha National 
Park, Thumsakern National Park, Nanthaburi National Park, Maecharim National Park, Sinan National Park, 
and Doiphachu. Art and cultural tourism destinations include Ban Phrakeid Museum, Suantan temple, 
traditional Nan boat racing, Phumin temple, ChangKham Worawihan temple, HuaKuang temple, 
Phrathatchahe temple, Phrathatkhaonoi temple, Si Phanton temple, Mingmuang temple, Boonyeun 
temple, Nongbua temple, Nan Riverside Art Gallery, the National Museum, Boklua Salt Well, and 
Kasiblukmuangnan. 

The SWOT analysis by the tourism businessmen and researchers found that in Uttaradit, the 
strengths were a unique culture and life style, a bounty of art, cultural interests, and natural resources, 
and convenient transportation via road and rail. The weaknesses were relatively unknown souvenirs, 
tourism places, and a lack of an appropriate tourism management system. The opportunities were the 
development policy of the Greater Mekong Sub region (GMS) in supporting commerce, investment and 
tourism with neighboring countries, increasing of economic, and cultural tourism via the gateway with 
Laos. The threats were the varieties of existing tourism products in neighboring provinces, such as 
Phitsanulok and Sukhothai.  

In Phrae, the strengths were unique cultural customs and life style, expertise in making products 
from indigenous knowledge such as weaving, Mohom cotton fabric, furniture, local rice whiskey, as well as 
convenient transportation access via road, rail and air.  The weaknesses were the same as for Uttaradit. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%2B%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%26biw%3D1280%26bih%3D708&rurl=translate.google.co.th&sl=th&u=http://www.phrae.go.th/tem/tip/nature_phrae/hagi23.html&usg=ALkJrhhX_uDGRNN5i3LGSaHXyr4Mi3Bymg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wat_Phra_That_Su_Thon_Mongkhon_Khiri_Samakkhi_Tham?uselang=th


Opportunities were through the development policy of the Greater Mekong Sub region (GMS) in 
supporting commerce, investment and tourism with neighboring countries, and increase of economic, 
conservative and cultural tourism. The threats were in the varieties of tourism products available in 
neighboring provinces, such as Nan and Sukhothai.   

In Nan, the strengths were the biodiversity of forest and natural resources, ample agricultural 
tourism sites, as well as historical, art and cultural tourism, strong support from local government, strong 
stakeholder collaboration in tourism planning and development, unique and conservative customs and 
cultural in the Northern part of Thailand. The weaknesses were limited transportation via road due to 
mountainous terrain, and migration to big cities.  The opportunities were the gateway to neighboring 
countries such as Laos, China and Vietnam; the development policy of the Greater Mekong Sub region 
(GMS) for supporting the commerce, investment and tourism with neighboring countries; and increasing 
economic, conservative, and cultural tourism. Threats resulted from forest cutting and young age 
migration, due to economic growth and development in big cities.  

The survey on the attitude of tourists to Uttaradit, Phrae and Nan found that most tourists were 
male, 31-40 years old, married, company employee, salary of them more than 20,000 baht/month, a 
central habitat, driving own vehicle while staying at hotels and relative accommodations, a preference for 
natural and historical tourism along with relaxation and general travel purposes, and receiving tourism 
information through relatives and brochures.  

Policy recommendations were created through stake holder collaboration with tourism 
management, investment support from SME, sustainable tourism development, infrastructure 
development for foreigner and Thai tourists, service and souvenir development for tourism, human 
resource development for tourism, tourist business and guide registration offices in this region, year-round 
tourism promotion, tourism quality and standards, aggressive marketing and branding strategies, and 
tourism research such as tourist behavior, tourist attitude, tourism marketing, tourism promotion, 
hospitality service and tourism management. 

 


