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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจสถานที่ท่องเที่ยวและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
อุตรดิตถ์ 3) เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 9 อาเภอของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย พบว่า 1. จากการลงส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จากพระภิก ษุส งฆ์
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยความเข้มแข็ง
ของชุมชน วัฒนธรรม อัตลักษณ์ที่โดดเด่น อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว คือ ในเขตพื้นที่อาเภอลับแล และมี
การประสานเครื อ ข่ า ยด้ านการท่ อ งเที่ ยวของจั ง หวัด อุ ต รดิต ถ์ 2 สมาคม คื อ สมาคมส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาคมสหพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือ 2. สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและภูมิศาสตร์ มี 3 ลักษณะ คือ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าน่าน ที่ราบและที่ชุมชนเมือง และพื้นที่
ราบสูงมีเทือกเขาป่าไม้ธรรมชาติสวยงาม อยู่ในเขตพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขื่อนสิริกิติ์ วนอุทยาน
แห่งชาติสักใหญ่ (คลองตรอน) วนอุทยานแห่งชาติแหล่เหล็ กน้าพี้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว และ
ด่านภูดู่ ประตูสู่หลวงพระบาง-เวียงจันทร์ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว 3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
ผู้นาทางศาสนาและประชาชนในท้องถิ่นต้องร่วมกันอนุรักษ์เก็บรักษา และนาเสนอหน่วยงานภาครัฐเข้า
มาจัดสรรงบประมาณในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่ออนุรักษ์และรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ป้าย และห้องน้าสาหรับนักท่องเที่ยว
ที่สะอาด ถังใส่ขยะ สินค้าที่ได้มาตรฐานในการซื้อขาย
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Abstract
The objectives of this research are 1) to survey and gather information on the
tourist attractions in Uttaradit province; 2) to study the physical and geographic
environment of the tourist attractions in Uttarid province and 3) to develop sustainable
and cultural tourist attractions in areas of 9 districts in Uttaradit province. The research
result revealed that 1) according to the survey and data collection from monks,
government officials, tour operators and people in tourist areas by the strength of the
community, culture, distinctive identity, food, tourist attractions namely in Laplae district
and has coordinated the tourism network of 2 Uttaradit Province tourism associations as
the Tourism Promotion Association of Uttaradit and the Association of Northern Tourism
Promotion Associations; 2) The physical and geographic environment has 3
characteristics which are the Nan river basin, plains and urban areas and the plateau
area that has mountains, beautiful natural forests in the area of Sirikit Dam National Park,
Sak Yai National Park (Khlong Tron), Rae Lek Nam Phi National Park, Phu Soi Dao National
Park and Phu Du Dan Gate, the gateway to Luang Prabang-Wiang Chan Thai-Laos
Connection and 3) Sustainable tourism attraction development must be proceeded by
religious leaders and local people that must jointly preserve and propose government
agencies to allocate budgets for making local museums correctly according to academic
principles in order to preserve and maintain local culture for future generations to study
including to increase the number of public relations, signs and clean toilets for tourists,
trash cans and standardized trading products.
Keywords: survey study, tourist attractions, survey tourist attractions

บทนา
กาหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 โดยเป็นรูปแบบและแนวทางใน
การแก้ไขวิกฤตสถานการณ์การท่องเที่ยว เนื่องจาก 4-5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับปัญหา
วิ ก ฤตและความเสี่ ย งด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง วิ ก ฤติ โ รคซาร์ ส (SARS) เหตุ ก ารณ์ สึ น ามิ (Tsunami)
การรัฐประหาร การเกิดวิกฤตราคาน้ามัน โรคระบาดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นเงื่อนไขข้อจากัดใน
การรั ก ษาตลาดเดิ ม และขยายตลาดใหม่ โดยผลกระทบจากวิ ก ฤติ ใ นแต่ ล ะครั้ ง ได้ ส่ ง ผลต่ อ การ
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เปลี่ยนแปลงจานวนนักท่องเที่ยวอย่างเด่นชัด เช่น ภายหลักจากการเกิดวิกฤตการณ์โรคซาร์ส ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวลดลงถึง 50% ภายใน 3 เดือน เหตุการณ์ สึนามิ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงถึง 30%
ภายใน 2 เดือน อย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังจากเกิดวิกฤตในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะ
กลับเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งในระยะเวลาไม่นานนัก
ความเป็นมาของจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเป็นเมืองที่แหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างหลากหลายอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และมีตานานมายาวนาน
มีประเพณีที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด อาทิ เทศกาลพระยาพิชัยดาบหัก วัดพระยืนพุทธ
บาทยุคล งานวันลางสาด และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลากหลายเช่น อุทยานแห่งชาติภู
สอยดาว เขื่อนสิริกิติ์ วนอุทยานสักใหญ่ ซึ่งถือได้ว่าประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์นี้และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
ของจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ สามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ย วให้ ม าเที่ ย วยัง จั ง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ เ พื่ อ เรีย นรู้ ถึ งอดีต
โดยจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ เดิ น ทางมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (นุ ส รา
สุขคาภา, 2558 : 2-3) จากสถิติของนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2553-2554 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดเจนจาก พ.ศ. 2553 มีจานวนนักท่องเที่ยว 417,712 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 423,493 คนในปี
พ.ศ. 2554 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)
จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่โดดเด่น นั่นคือ การมีแหล่งท่องเที่ยวจานวนมาก ทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ เช่น ภูสอยดาว สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดในภูมิภาคนี้ และประเทศ
เพื่อนบ้านได้ โดยเป็นประตูเชื่อม 4 เมืองมรดกโลก ที่ใกล้ที่สุด คือ กาแพงเพชร สุโขทั ย ศรีสัชนาลัย
หลวงพระบาง และเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในกลุ่มอินโดจีน และอาเซียน ได้โดยสะดวกอีกเส้นทางหนึ่ง
ของประเทศ นอกจากนี้เป็นประตูเชื่อมภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบน เชื่อมโยงด้วยระบบ
คมนาคมที่ทันสมัย ทั้ง ทางรถไฟ ทางรถยนต์ และมีพื้นที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางรถไฟ
(Container Yard : CY) ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์คือ การเพิ่มขีดความสามารถให้ กับ
แหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และทาให้แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพมีความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจสถานที่ท่องเที่ยวและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและภู มิ ศ าสตร์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของ
จังหวัดอุตรดิตถ์
3. เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 9 อาเภอของ
จังหวัดอุตรดิตถ์
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ ภายใต้หลักการจัดการเชิงพุทธบูรณาการ โดยทาการศึกษาในพื้นที่ วัดสาคัญ 9 แห่ง
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดที่สาคัญ และสามารถพัฒนา
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ขอบเขตด้านพื้นที่กาหนดให้มีพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่
1) อาเภอเมือง 2) อาเภอพิชัย 3) อาเภอลับแล 4) อาเภอฟากท่า 5) อาเภอบ้านโคก 6) อาเภอทองแสน
ขัน 7) อาเภอน้าปาด 8) อาเภอตรอน และ 9) อาเภอท่าปลา
1.3 ขอบเขตด้ า นประชากร ประชากร และกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ จ ะ
ทาการศึกษา รวมกลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินการศึกษา มีทั้งหมด 47 รูป/คน มีดังนี้
1) พระสงฆ์ 9 วัด วัดละ 1 รูป
จานวน 9 รูป
2) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง แห่งละ 1 คน
จานวน 9 คน
3) เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์
จานวน 3 คน
4) นักท่องเที่ยว 9 แห่ง แห่งละ 1 คน
จานวน 9 คน
5) ประชาชนในพื้นที่ 9 แห่ง แห่งละ 1 คน
จานวน 9 คน
6) ผู้ประกอบการในพื้นที่ 6 แห่ง แห่งละ 1 คน
จานวน 6 คน
2. รูปแบบการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งการวิจัย
ออกเป็ น 2 ขั้ น ตอนดั ง นี้ ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาในเชิ ง เอกสาร (Documentary Study) โดยได้
ทาการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ และรายงานการวิจัยในท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้ องกับสถานที่ที่ผู้วิจัยจะ
ทาการศึกษา จากนั้นได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งหมด มาศึกษาวิเคราะห์แยกองค์ประกอบของ
ประเด็นที่ควรดาเนินการวิจัย โดยคานึงถึงผลกระทบ และประโยชน์ที่ชุมชน และท้องถิ่นจะได้รับมาก
ที่สุด จากนั้นสรุปผลการดาเนินการศึกษาภายใต้การนาหลักการจัดการเชิงพุทธบูรณาการที่สร้างความ
ยั่งยืนสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาในภาคสนาม (Field
Study) ศึกษาปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้วยการสนทนา กับ กลุ่มเป้าหมาย เป็นการ
วิจั ย แบบส ารวจ (Survey Research) ด้ว ยการเก็บข้ อ มูล เชิ ง ปริ มาณและเชิ ง คุ ณภาพในการศึ ก ษา
เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง และความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ที่ตรงจุด มีประสิทธิผลสูงสุดกับประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
3.1 แบบสารวจ (Survey Form) เพื่อทราบถึงข้อเท็จจริง และความต้องการของชุมชน
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ต รงจุ ด มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด กั บ ประชาชนใน
กลุ่มเป้าหมาย
3.2 แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) ส าหรั บ สั ม ภาษณ์ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 47 รูป/คน
3.3 แบบบั น ทึ ก การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group Discussion) และการสั ม มนา
เชิงวิชาการเพื่อวิเคราะห์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัย โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจในการลงพื้นที่ ชุมชน และผู้ให้ข้อมูล
สาคัญด้วย การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews)
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ มุ่ ง เน้ น การวิ เ คราะห์ โ ดยการสรุ ป ตามสาระส าคั ญ
ด้านเนื้ อหาที่กาหนดไว้ เป็ น การวิเคราะห์ เชิงเนื้อหาประกอบบริบท (Context content Analysis
Technique) โดยการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) ประกอบภาพถ่ า ย และการ
พรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ส่วนการสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน แล้วสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์

ผลการวิจัย
ผลการวิจั ย จาการวิเคราะห์ ข้อมูล การศึกษาส ารวจแหล่ งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์
มีรายละเอียดสาคัญคือ
1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า จากการลงสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เจาะจง จานวน 47 ชุด โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ จากพระภิกษุสงฆ์
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สานักงานสุโขทัย ได้รับการโอนงานมาจากสานักงานแพร่ ให้มาดูแลและบูรณาการ
งานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้การลงพื้นที่สารวจสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อ
การท่องเที่ยวยังพบว่าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ยังไม่เยอะ แต่ที่มองเห็นความชัดเจนมากที่สุดคือ ในเขต
พื้นที่อาเภอลับแล มีความพร้อมในทุกด้าน คือความเข้มแข็งของชุมชน วัฒนธรรม อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
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อาหาร สถานที่ท่องเที่ย ว ที่ผ่ านมามีการประสานเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์
2 สมาคม คือ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาคมสหพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภาคเหนื อ และยั ง มี ห น่ ว ยงานในจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว คื อ
การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานวัฒนธรรม เทศบาลทุกแห่ง สานักงานพัฒนาชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุตรดิตถ์
2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิศาสตร์
มี 3 ลักษณะ คือ 1) เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าน่า น 2) ที่ราบและที่ชุมชนเมือง ซึ่งมีพื้นที่ด้านอาเภอเมือ ง
อุตรดิตถ์ อาเภอลับแล และอาเภอพิชัย มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธ จานวน 8 แห่ง
เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ มีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนาและเป็นบ้านเกิดของ
พระยาพิชัยดาบหัก แต่ละวัดแต่ละสถานที่ได้เก็บรวบรวมปูชนียวัตถุไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้คน
รุ่นหลังได้ศึกษาวิถีชีวิตดั่งเดิมของบรรพบุรุษของตน และ3) พื้นที่ที่ราบสูงมีเทือกเขาป่าไม้ธรรมชาติ
สวยงาม ซึ่ ง พื้ น ที่ อี ก 6 อ าเภอ คื อ อ าเภอตรอน อ าเภอท่ า ปลา อ าเภอน้ าปาด อ าเภอฟากท่ า
อาเภอบ้านโคก และอาเภอทองแสนขัน มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธ จานวน 6 แห่ง
อยู่ในเขตพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขื่อนสิริกิติ์ วนอุทยานแห่งชาติสักใหญ่ (คลองตรอน) วนอุทยาน
แห่ งชาติแล่ เหล็ กน้ าพี้ อุ ทยานแห่ งชาติภูส อยดาว และด่านภูดู่ ประตูสู่ ห ลวงพระบาง-เวียงจั น ทร์
เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว
3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน มีความ
ต้องการพัฒนาดังนี้
1) ต้องการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ให้ดาเนินงานสร้างเครือข่ายหรือภาคีในแต่ละท้องถิ่น
เพื่อร่วมดาเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็น
แกนนาในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2) ต้องการให้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของแต่ละสถานที่ให้สะอาดร่มรื่น สวยงามอยู่เสมอ
ให้มีการดาเนินการเพิ่มสื่อ/ ป้าย บอกเล่าประวัติข้อมูลของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว
3) ต้องให้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาบ้านน่าอยู่น่ามอง ให้นักท่องเที่ยวประทับใจ
และพัฒนาสินค้าโอทอป ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและนักท่องเที่ยว และร่วมจัดกิจกรรมให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดแสดงสินค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของ
ชุมชน มีสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
4) ต้ อ งการให้ ป รั บ ปรุ ง พั ฒ นาด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งแพร่ ห ลาย
และโฆษณาเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบ้านเราให้มากขึ้น และอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยเอาใจใส่ดูแล สนับสนุนให้มากกว่านี้ ช่วยประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้ยั่งยืน

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562)
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5) ต้องการให้พัฒนา อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม แนวพุทธให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต
ของคนไทยท้องถิ่นในอดีต เช่น วัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมสังคมของท้องถิ่น
และวัฒนธรรมพุทธศิลป์ เป็นต้น
และผู้นาทางศาสนาและประชาชนในท้องถิ่นต้องร่วมกันอนุรักษ์เก็บรั กษา และนาเสนอ
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดสรรงบประมาณในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละรั ก ษาวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ให้ ค นรุ่ น หลั ง ได้ ศึ ก ษา รวมทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ์ ป้ า ย
และห้องน้าสาหรับนักท่องเที่ยวที่สะอาด ถังใส่ขยะ สินค้าที่ได้มาตรฐานในการซื้อขายต่อไป

อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย การศึ ก ษาส ารวจแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ น าผลที่ ไ ด้ ม า
วิ เ คราะห์ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ แนวคิ ด และทฤษฎี โดยมี เ ป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ที่ น ามาอภิ ป ราย
ผลการวิจัยดังนี้
การลงพื้ น ที่ ส ารวจแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วยั ง พบว่ า ในพื้ น ที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีปริมาณน้อย แต่ทมี่ ีความชัดเจนมากที่สุดคือ ในเขตพื้นที่อาเภอลับแล มีความพร้อม
ในทุกด้าน คือความเข้มแข็ง ของชุมชน วัฒ นธรรม อัตลั กษณ์ที่โ ดดเด่น อาหาร สถานที่ท่องเที่ ย ว
ที่ผ่านมามีการประสานเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 สมาคม คือ สมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาคมสหพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือ และยังมีหน่วยงานใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย
ส านั ก งานวั ฒ นธรรม เทศบาลทุ ก แห่ ง ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ในวัตถุประสงค์ที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพยอม ธรรมบุตร ว่าองค์ประกอบ
ของการท่องเที่ยวมี 5 ประเภท คือ 1. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่การมีระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานที่เหมาะสม 2. การมีที่พกั แรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ที่ตอ้ งการ
ค้างคืน 3. แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญสูงสุดของการ เดินทาง
เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว 4. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และ
กิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities และ Recreational Activities) นับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ในยุคปัจจุบัน และ 5. บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นั กท่องเที่ยว (Ancillary) อาทิเช่น บริการด้ าน
ร้านอาหาร และในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิศาสตร์ มี 3 ลักษณะ
คือ 1) เป็ น ที่ ร าบลุ่ มแม่น้ าน่ า น 2) ที่ราบและที่ชุมชนเมือง และ3) พื้นที่ที่ราบสู งมีเทือ กเขาป่ า ไม้
ธรรมชาติสวยงาม สอดคล้องกับ นุสรา สุขคาภา อธิบายว่า สาหรับจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น เป็นหนึ่งใน
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเป็นเมืองที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลายอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มี ความสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ และมีตานานมายาวนานมีประเพณีที่แสดงถึ งความเป็นเอกลั กษณ์ข องจั ง หวั ด
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อาทิ เทศกาลพระยาพิชัยดาบหัก วัดพระยืนพุทธบาทยุคล งานวันลางสาด และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติอีกหลากหลายเช่น อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เขื่อ นสิริกิติ์ วนอุทยานสักใหญ่ ซึ่งถือได้ว่า
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์นี้และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีพื้นที่ด้านอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอลับแล และ
อาเภอพิชัย มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธ จานวน 8 แห่ง เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์
มีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนาและพื้นที่อีก 6 อาเภอ คือ อาเภอตรอน อาเภอท่าปลา
อาเภอน้าปาด อาเภอฟากท่า อาเภอบ้านโคก และอาเภอทองแสนขัน มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวพุทธ จานวน 6 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขื่อนสิริกิติ์ วนอุทยานแห่งชาติสักใหญ่
(คลองตรอน) วนอุทยานแห่งชาติแหล่เหล็กน้าพี้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว และด่านภูดู่ ประตูสู่หลวง
พระบาง-เวียงจันทร์ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า 1) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ให้ดาเนินงานสร้างเครือข่ายหรือ
ภาคีในแต่ละท้องถิ่นเพื่อร่วมดาเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นแกนนาในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) ต้องการให้พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแต่ละสถานที่ให้สะอาดร่มรื่น สวยงามอยู่เสมอ ให้มีการดาเนิ นการเพิ่มสื่อ/ป้าย
บอกเล่าประวัติข้อมูลของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว 3) ต้องให้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาบ้านน่าอยู่
น่ามอง ให้นักท่องเที่ยวประทับใจ และพัฒนาสินค้าโอทอป ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและนักท่องเที่ยว
และร่วมจัดกิจกรรมให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจั ดแสดงสินค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชน มีสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 4) ต้องการให้ปรับปรุงพัฒนา
ด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และโฆษณาเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบ้าน
เราให้ มากขึ้น และอยากให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ช่ว ยเอาใจใส่ ดูแล สนับสนุนให้ มากกว่า นี้
ช่วยประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 5) ต้องการให้พัฒนา อนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม แนวพุทธให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทยท้องถิ่นในอดีต การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้ยั่งยืน และสอดคล้องกับนิคม จารุมณี ว่าการท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดิน ทางใด ๆ ที่เป็น
การเดินทางที่อยู่ในเงื่อนไข 3 ประการ คือการเดินทางจากสถานที่อยู่ อาศัยประจา ไปยังสถานที่อื่น ๆ
เป็นการชั่วคราวการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ มิได้ถูกบังคับ และเป็นการเดินทาง
ด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม แต่มิใช่เดินทางเพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได้

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562)
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แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปองค์ความรู้
การศึกษาสารวจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์

1) แหล่งข้อมูลท่องเที่ยว

2) สภาพแวดล้อมท่องเที่ยว

3) พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

จากการสัมภาษณ์
1. พระภิกษุสงฆ์
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ผู้ประกอบการ
4. นักท่องเที่ยว
5. ประชาชนในพืน้ ที่

1) เป็นที่ราบลุ่มแม่นาน่
้ าน
2) ที่ราบและที่ชุมชนเมือง
3) พื้นที่ที่ราบสูงมีเทือกเขา
ป่าไม้ธรรมชาติสวยงาม

1) การสร้างเครือข่ายหรือภาคี
2) การปรับปรุงภูมิทัศน์
3) สินค้าพืน้ ถิ่น โอท็อบ
4) การอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม เชิงพุทธ

การพัฒนา อนุรักษ์ และส่งเสริม การท่องเที่ยว
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1) ภาครัฐควรกาหนดมาตรการในการพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย
การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต การพัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดน และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์
ที่ดตี ่อกัน
2. ข้อเสนอแนะในระดับวัดและชุมชน
2.1) ผู้นาวัด ผู้นาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่
ร่วมมือกัน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มชมรมที่มาจากประชาชนในท้องถิ่น เช่น เหล่าปราชญ์ชาวบ้านหรือกลุ่ม
อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และประเพณี วั ฒ นธรรม เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
ของจังหวัดอุตรดิตถ์
2.2) ผู้ประกอบการ ผู้นาชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมื อกันพัฒนา
กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ โ ดยเน้ น เป็ น กิ จ กรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ ห รื อ กิ จ กรรมเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ที่ ไ ด้ ทั้ ง
ความสนุกสนาน ประสบการณ์และได้รับความรู้จากการมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1) ควรมีการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความมั่นคง และยั่งยืน
3.2) ควรมี ก ารศึ ก ษาการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการเกษตรกรรม
อุ ต สาหกรรม การแปรรู ป สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นาทุ น ทางวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
และการท่องเที่ยวชุมชน
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