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วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติแวะเยือนเป็นจํานวนมากและกําลังได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยภายใน
ปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคารกลุ่มสถาปัตยกรรม และมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้
ชัดเจนจากเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังคงอยู่ ซึ่งการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความจําเป็นต่อวัดพระมหาธาตุฯ ที่จะสร้าง
สมดุลของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การประเมินศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุฯ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในด้านขีดความสามารถ ด้านพื้นที่และด้านกิจกรรม การจัดการสิ่ง
อํานวยความสะดวกและบริการ การจัดการตลาดท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตัดสินใจ วางแผน บริหารจัดการ บริการท่องเที่ยวรับผลประโยชน์ ประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
คําสําคัญ: การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มรดกโลกทางวัฒนธรรม
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Abstract
Wat Phra Mahathat (Temple of Great Buddhist Stupa) is the most well-known place of all tourist
attractions in Nakhon Si Thammarat, where Thai and foreign tourists visit, and being considered to declare as
the new world cultural heritage of Thailand within 2016 because of the most significance pattern of architect
buildings and direct-and-continuous relationships of exist events or traditions. Therefore, the Sustainable
Tourism Management is the important implement to create the social, economic and environmental
balances. The procedures to sustain the tourism of the temple are evaluation of the tourism potential; area
capacity and activities management; facilities and services management, tourism market management; and
participation of community and involved organizations to make decision, to plan, to manage, to get the
benefits, to evaluate the management, to adjust and to develop the attraction.
Key words: Sustainable Tourism Management; World Cultural Heritage

บทนํา

การพิจารณาวัดพระมหาธาตุฯ ให้เป็นมรดกโลก

ตามที่ วั ดพระมหาธาตุ วรมหาวิ หารได้ รับการขึ้ น
บัญชีเบื้องต้น (Tentative List) จากคณะกรรมการมรดกโลก
แห่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization: UNESCO) เพื่ อ เตรี ย ม
ประกาศเป็ นแหล่ งมรดกโลกทางวั ฒนธรรม เมื่ อวั นที่ 22
มิถุนายนพ.ศ. 2556 (ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์, 2558) หากวัด
พระมหาธาตุ ฯ ได้ รั บการประกาศมรดกโลกแล้ ว จั งหวั ด
นครศรี ธรรมราชก็ จะเป็นเมื องท่ องเที่ยวระดั บโลกเหมื อน
ดังเช่ นที่ เมื องประวั ติ ศาสตร์ สุโขทั ยและเมื องบริ วาร นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้าน
เชียง จังหวัดอุดรธานีได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมมาก่อน
แล้ว และทําให้เกิดประโยชน์ได้หลายประการอย่างไรก็ตาม
ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคมของแหล่ง
ท่องเที่ ยวตลอดจนบริ เวณโดยรอบ ต้องใช้ หลั กการพั ฒนา
และบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่
ด้ านแหล่ งท่ องเที่ ยวและทรั พยากรการท่ องเที่ ยว ด้ านสิ่ ง
อํานวยความสะดวกและการบริการ ด้านตลาดการท่องเที่ยว
(4Ps) และด้านการบริหารจัดการ (ดรรชนี เอมพันธุ์, 2546)
และรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ในด้านการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านการพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุน
การท่องเที่ยว และด้านการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555) และ
ยุ ทธศาสตร์ จั งหวั ดนครศรี ธรรมราชด้ านการพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลให้
สมกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด คือ “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร
ท่องเที่ยวน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”

การพิจารณาวัดพระมหาธาตุฯ เพื่อประกาศเป็น
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอยู่ในเกณฑ์ 3 ข้อ (ฉัตรชัย
ศุกระกาญจน์, 2558) ได้แก่
เกณฑ์ข้อที่ 2 ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
คุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลาหรือในวัฒนธรรมด้านใดด้าน
หนึ่ งของโลกในการพั ฒนาด้ านสถาปั ตยกรรม หรื อทาง
เทคโนโลยี ศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผังเมือง
หรือการออกแบบภูมิทัศน์ซึ่งที่วัดพระมหาธาตุฯ พบมีการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของศิลปะเจดีย์ในยุคสมัยต่างกันโดย
เริ่มตั้งแต่เจดีย์ทรงสาญจิดั้งเดิม จากนั้น ก็ถูกสร้างครอบ
โดยเจดีย์ศิลปะศรีวิชัยดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 23 แห่ง
วัดเสมาเมืองซึ่งได้ระบุนามกษัตริย์ศรีวิชัย คือ “ศรีวิชนะ”
(เทศบาลนครศรีธรรมราช, 2551) และปิดท้ายด้วยศิลปะ
ลังกาหรือทรงระฆังคว่ํา (โอคว่ํา) ของเจดีย์ที่สร้างวางเป็น
แนวเดียวกับวิหารเขียนและวิหารโพธิ์ลังกา นอกจากนี้ ยังมี
ภาพปูนปั้นนูนสูงที่แสดงถึงจุดกําเนิดพระพุทธศาสนาที่ฝา
ผนังขนาบด้านข้างบันไดสูล่ านประทักษิณขององค์พระบรมธาตุ
เจดีย์ซึ่งเรียกว่า วิหารมหาภิเนษกรมณ์ (วิหารทรงม้า หรือวิหาร
พระม้า) (สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช,
2554) และที่ขาดไม่ได้ คือ คติที่ว่า “ก่อนจะตายต้องไปไหว้
พระธาตุเมืองนคร” (สงวน กลิ่นหอม อ้างใน วิมล ดําศรี, 2558)
เพื่อได้ระลึกถึงพระพุทธคุณของพระศาสดา และพระเจ้าศรี
ธรรมโศกผู้อุทิศพระราชกุศลสร้างสถูปเจดีย์เก็บพระทันตธาตุ
อันเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าและยังสอดคล้องกับความเชื่อ
ที่ว่าที่นี่คือ จุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนาในดินแดนด้ามขวาน
ไทย โดยเริ่มในอาณาจักรที่ ชื่อว่า ตามพรลิงค์ พร้อมกั บ
อาณาจักรศรีวิชัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 500 ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราช
แห่งอินเดียได้จัดส่งคณะธรรมทูตสายที่ 8 มายังดินแดน
แถบนี้จากทั้งหมด 9 สาย (สืบพงศ์ ธรรมชาติ, 2555)
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เกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภท
อาคารกลุ่มสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยี ศิลปะสถาปัตยกรรม
โบราณ การออกแบบผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์ซึ่ง
บรมธาตุเจดีย์เมืองนครศรีธรรมราชก็จะถูกนําไปเป็นแบบใน
การสร้างเจดีย์วัดช้างล้อมที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
แม้จะขาดองค์ประกอบเสาหานก็ตาม (วิไลรัตน์ ยังรอด, 2551)
พระเจดีย์ศรีมหาธาตุที่วัดสทิงพระ พระสุวรรณมาลิกเจดีย์
ศรีรัตนมหาธาตุที่วัดพะโคะ จังหวัดสงขลา และพระเจดีย์พ่อ
ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่วัดธาตุน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกณฑ์ข้อที่ 6 ความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้
ชัดเจนจากเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังคงอยู่ หรือความคิด
หรือ ความเชื่อ งานศิล ปกรรมและวรรณกรรมที่มีค วาม
โดดเด่น เป็ นสากล ซึ่งวั ดพระมหาธาตุฯ ยังคงมีการปฏิบั ติ
ประเพณีที่สําคัญ ๆ เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งถือปฏิบัติ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1773 ภายหลังจากพระเจ้าศรีธรรมโศกราช
ได้ พบกั บกลุ่ มชาวหงสาที่ นํ าผ้ าพระบฏ ต่ อจากนั้ นก็ ถู ก
กําหนดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2) ให้จัดมีขึ้นในวันวิสาขบูชา และขยายให้จัดเป็น
ประจํ า ในวั น มาฆบู ช าเมื่ อ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) (ถนอม พูนวงศ์, 2550)
โดยเฉพาะการแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชาจัดได้ว่าเป็นมรดก
ธรรมและมรดกโลก อันแสดงถึงขบวนของศรัทธามหาชนที่
สืบสานยาวไกลดุจดังผ้าพระบฏที่ยาวเป็นริ้วขบวนสวยงาม
(รัตนธาดา แก้วพรหม อ้างใน วิมล ดําศรี, 2558) ประเพณีตัก
บาตรธูปเทียนที่เหล่าพระพุทธศาสนิกชนนําธูปเทียนดอกไม้
ไปนมัสการและจุดไฟเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระ
มหาธาตุฯ โดยทําเป็นพิธีตักบาตรใส่ธูปเทียนและดอกไม้ให้
พระสงฆ์ เพื่ อส่ งต่ อ ไปนมั สการองค์ ส มเด็ จพระสั มมาสั ม
พุทธเจ้า และประเพณีสวดด้านหรือสวดหนังสือซึ่งแสดง
ความเจริญด้านภาษาและวรรณกรรมของชาวนครศรีธรรมราช
(วิเชียร ณ นคร และ คณะ อ้างใน วิมล ดําศรี, 2558)
นอกจากนี้ วัดพระมหาธาตุฯ ยังมีลักษณะของ
ความเป็ นมรดกทางวั ฒนธรรมเป็ น 2 ส่ วน (กระทรวง
วัฒนธรรม, 2556) ได้แก่ (1) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้ (Tangible Cultural Heritage) เช่น พระบรมธาตุเจดีย์ทรง
ลังกา ภาพปูนปั้นพระทรงม้า หมู่เจดีย์รายต่าง ๆ พระพุทธรูป
ทั้งในวิหารและตามระเบียงคด เป็นต้นและ (2) มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage)
เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกั บภู มิ ปั ญญา ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา ระบบ
คุณค่า ความเชื่อ พฤติกรรมและวิถีชีวิตซึ่งวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้นี้มีผู้เสนอว่าน่าจะใช้คําว่า “วิถีชน” จะเห็นภาพได้
ชัดเจนกว่า เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีตักบาตร
ธูปเทียน ประเพณีให้ทานไฟ และประเพณีสวดด้าน เป็นต้น
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ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุฯ
ได้รับประกาศเป็นมรดกโลก
ผู้เขียนได้ประยุกต์แนวคิดด้านประโยชน์ทางการ
ท่องเที่ยวของแหล่งมรดกโลก (กระทรวงการท่องเที่ย ว
และกีฬา กรมการท่องเที่ยว, 2556) ดังนี้
1. แหล่งมรดกโลกจะกลายเป็นพื้นที่คุ้มครอง
ของชาติ ซึ่งจะสามารถระดมเงินทุนและการสนับสนุนจาก
ต่างประเทศ ดังเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น
ในฐานะที่เคยมีความสัมพันธ์กับไทยเมื่อครั้งสมัยอยุธยา
ได้แก่ เจิ้ง เหอ แม่ทัพจีนที่มาในสมัยเจ้านครอินทร์เพื่อ
ช่วยบูรณะซ่อมแซมวัดพนัญเชิงจนได้รับความศรัทธาสร้าง
เป็นพระซําปอกงหรือพระพุทธไตรรัตนายก และยามาดะ
นางามาสะ ที่เคยเป็นทหารอาสาญี่ปุ่นเมือ่ ครั้งสมัยพระเจ้า
ทรงธรรมจนได้รับฉายา “ซามูไ รแห่งอโยธยา” (ธวัชชัย
องค์วุฒิเวทย์ และ วิไลรัตน์ ยังรอด, 2548)
2. แหล่ งมรดกโลกสามารถเป็ นตั วอย่ างในการ
คุ้มครอง อนุรักษ์ และบริหารจัดการให้แก่พื้นที่คุ้มครองอื่น ๆ
ในประเทศ ดังเช่น ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ได้รับความ
คุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติโดยเฉพาะดงพญาเย็น นอกจากนี้
แหล่ ง มรดกโลกก็ ย่ อ มมี โ อกาสได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในด้านการเงิน องค์ความรู้ เทคนิค
และบุคลากรเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
3. แหล่ งมรดกโลกสามารถดึ งดู ดนั กท่ องเที่ ยว
จากทั่ วโลก เช่ น เมื องฮอยอั น ซึ่ งมี จํ านวนนั กท่ องเที่ ยว
เพิ่ มขึ้ นอย่ างมากภายหลังจากขึ้นทะเบี ยนมรดกโลกในปี
พ.ศ. 2552 จากจํานวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่า 200,000 คน
ในปี พ.ศ. 2540 เป็นมากกว่า 1 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ จากสถิตินักท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.
2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 2,026,681 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ จํานวน 36,808 คน และนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จํ านวน 1,989,873 คน โดยมี อั ตราการพั กเฉลี่ ย คื อ
2.54 วัน (นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพักเฉลี่ย 2.96 วัน
และนักท่องเที่ยวไทยพักเฉลี่ย 2.54 วัน) มีอัตราการใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 1,859.20บาท/วัน/คน (นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,874.69 บาท/วัน/คน
และนักท่องเที่ยวไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,858.57 บาท/วัน/คน)
มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 10,397,620,000 บาท
(รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 220,990,000 บาท
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 10,176,630,000 บาท)
โดยนครศรีธรรมราชได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อยู่ใน
แคมเปญจ์ 12 เมืองต้องห้ามพลาด (นครสองธรรม: ธรรมะ+
ธรรมชาติ) ปักหมุดหยุดเวลา ราคาเดียวเที่ยวทั่วไทย และวัน
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ธรรมดาเที่ ยวไม่ธรรมดา (การท่ องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครศรีธรรมราช, 2558)
4. เกิ ดความเชื่ อมโยงไปยั งแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ มี
ความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ร่วมกับวัดพระมหาธาตุฯ
ได้แก่
4.1 วัดแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ซึ่ง
เป็นวัดที่สร้างอยู่ในพื้นที่ภูมิลําเนาเดิมของแม่เจ้าอยู่หัวหรือ
พระนางเลือดขาว พระมเหสีของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช
เจ้าผู้ครองนครศรีธรรมราชแต่โบราณ
4.2 วัดนางพระยาอําเภอเมือง ซึ่งสร้างโดย
พระนางจันทรา (พระมารดาของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช)
4.3 วั ด พั ท ธสี ม า อํ า เภอเชี ย รใหญ่ ซึ่ ง
สร้างโดยแม่เจ้าอยู่หัว (มเหสีของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช)
4.4 วัดจัน ทร์ธาตุธาราม สร้างโดยพระ
นางสนตรา (พระขนิ ษ ฐาของพระเจ้า ศรี ธ รรมโศกราช)
ซึ่งมีเจดีย์ปะการังศิลปะลังกาแบบเดียวกับองค์พระบรม
ธาตุเจดีย์ของวัดพระมหาธาตุฯ
5. เกิดการเชื่อมโยงกั บแหล่ งท่ องเที่ยวประเภท
อื่น ๆ เช่น คีรีวงซึ่งเป็นหมู่บ้ านสวนผลไม้ และกลุ่มอาชี พ
กลางขุนเขาซึ่งมีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ทะเลหมอก
กรุงชิง น้ําตกกรุงชิง ถ้ําน้ําเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราช โบราณ
สถานโมคลานที่ เป็ นชุ มชนผสมผสานระหว่ า งพุ ทธและ
พราหมณ์ ก่ อ นย้ า ยเข้ า มาเขตตั ว เมื องนครศรี ธ รรมราช
โบราณสถานเขาคาที่ตั้งชุมชนพราหมณ์ยุคแรกเริ่มก่อน
ย้ า ยไปอยู่ ที่ ย่ า นท่ า ชี (ชี พ ราหมณ์ ) ในเขตตั ว เมื อ ง
นครศรีธรรมราช เสาชิงช้า หอพระอิศวร หอพระนารายณ์
กําแพงเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชที่จัดแสดง
นิทรรศการภาพรวม เมืองนครศรีธรรมราชวัดเขาขุนพนม
ซึ่งเป็นที่พํานักธิดาอดีตเจ้าเมืองสายสกุล ณ นคร และ
เชื่อกันว่าพระเจ้าตากสินเคยเสด็จออกผนวชอยู่ที่นี่เป็ น
เวลากว่า 15 ปี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน
นครศรีธรรมราช, 2557)
6. มีการลงทุนด้านบริการที่เกี่ยวข้องนักท่องเที่ยว
โดยตรง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนําเที่ยว ร้านขาย
ของที่ ร ะลึ ก เป็ น ต้ น บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางอ้ อ ม อาทิ
บริษัทรถเช่า บริการรถลีมูซีน เป็นต้น

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,
2548) หมายถึง การท่อ งเที ่ย วที ่ม ีล ัก ษณะสํ า คัญ 6
ประการ ได้แก่ (1) เป็นการท่ องเที่ ยวทุกประเภททั้งแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวประเภทธรรมชาติ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภท
ประวั ติ ศ าสตร์ โบราณสถานวั ต ถุ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว

ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (2) เป็น
การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ ล ะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (3) เป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
รับ ผิด ชอบต่อ ทรัพ ยากรท่อ งเที่ย วและสิ ่ง แวดล้อ มใน
แหล่งท่องเที่ยว (4) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้
สั ม ผั ส เรี ย นรู้ และได้ รั บ ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม (5) เป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ห้
ผลตอบแทนแก่ผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยื น ยาว
และ (6) เป็น การท่อ งเที ่ย วที ่ใ ห้ป ระโยชน์ต ่อ ชุม ชน
ท้องถิ่น และคืนประโยชน์กลับสู่ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นด้วย
งานวิ จัยด้ านการท่ องเที่ ยวแบบยั่งยื นของรั ศมี
อ่อนปรีดา (2558) ที่ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า
มีการจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวแวะเยือน
มาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการรณรงค์ให้อนุรักษ์พื้นที่แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มตลอดจนการสร้ า ง
ความรู้ สึ กให้ ผู ก พั น ต่ อ แหล่ งท่ องเที่ ย วเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ภาคภูมิใจและยินดีที่จะบอกผู้อื่นให้แวะเยือน ส่วนการมี
ส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับจัดการแหล่งท่องเที่ยว การตัดสินใจ
และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ผู้ เ ขี ย นได้ นํ า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวที่จะนําไปสู่ความยั่งยืน ทั้งใน
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของแหล่งท่องเที่ยว
ตลอดจนบริเวณโดยรอบซึ่ง ดรรชนี เอมพันธุ์ (2546) ต้อง
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบโดยมีองค์ประกอบหลัก
ที่สําคัญอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากร
ท่องเที่ยว (Tourism Destination and Services) สิ่งอํานวย
ความสะดวกและการบริการ (Tourism Facilities and
Services) ตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Markets) และการ
บริหารจัดการ (Management) ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
1. ด้า นแหล่ง ท่อ งเที ่ย วและทรัพ ยากรการ
ท่องเที่ยว เป้าหมายที่เป็นหัวใจหลักขององค์ประกอบนี้
จะเน้ น คุ ณ ภาพและความยั่ ง ยื น เป็ น สํ า คั ญ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ วัฒนธรรมหรือวิถี
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาและบริหารจัดการต้องพิจารณาถึงกิจกรรม
หลักเพื่อให้ทราบและตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญ และ
ข้อจํากัดของสภาพแวดล้อมทั้งด้านชีวภาพ ด้านกายภาพ
และด้านสังคมจิตวิทยา
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2. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ
สิ่ งอํ านวยความสะดวกและการบริ การขึ้ นอยู่ กั บขี ดความ
สามารถในการรองรั บ ได้ ข องสภาพแวดล้ อมสั งคมและ
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น โดยทั่ ว ไปจะพิ จ ารณาในด้ า นความ
กลมกลืน กับ สภาพภูมิทัศ น์เ ดิม ที่ส อดคล้อ งกับ รูป แบบ
การท่องเที่ยวและขีดความสามารถการรองรับได้ทุกด้าน
ของพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและข้อมูล
หรือการสื่อความหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้
เข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับพื้นที่และทรัพยากร
3. ด้านตลาดการท่องเที่ยวตามหลักการตลาดจัดว่า
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นอุปสงค์ของการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ดีเพื่อทําให้การจัดการด้านตลาดประสบความสําเร็จ
ในระยะเวลาอันสั้น เราควรคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการ
ศึกษาวิเคราะห์และคาดคะเนกลุ่มตลาดเฉพาะที่สนใจหรือมี
แนวโน้มจะเลือกใช้รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งอย่างใด
เป็ นพิเศษ ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กับภู มิ หลั งของนักท่ องเที่ยว ความ
ต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
4. ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการ ถือว่า
เป็นองค์ประกอบ หรือกลไกสําคัญยิ่งที่จะทําให้วัตถุประสงค์
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวประสบความสําเร็จทั้งนี้ ควร
มี ก รอบในการพั ฒ นาและดํ า เนิ น งานด้ า นต่ า ง ๆ ให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงาน คัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรง

กับภาระงาน อีกทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่นควรได้รับโอกาส การมี
ส่วนร่วมทุกขั้นตอนและมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นอกจากนี้ ศั กยภาพของการท่ องเที่ ยวก็ เป็ นสิ่ ง
สําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในวัดพระมหาธาตุฯ โดย
ผู้เขียนได้นําแนวคิดของวิวัฒน์ชัย บุณยภักดิ์ (2538) กล่าวว่า
ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวหมายถึง คุณค่าของแหล่ง
ท่ องเที่ ยวหรื อศั กยภาพของตั วแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ สามารถ
ดึงดูดใจและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึง
ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ ยวในการรองรับกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวในด้านของสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพการเข้าถึง
สภาพแวดล้อม ข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเที่ยวและ
ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ขณะที่เทิดชาย ช่วยบํารุง (2551)
ได้ เสนอว่ า ศั กยภาพแหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวั ติ ศาสตร์
โบราณคดีและโบราณวัตถุประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ด้ า นการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ด้ า นความปลอดภั ย ด้ า นความ
หลากหลายของกิจกรรมท่ องเที่ยว และด้านความต่ อเนื่อง
ของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ ยว และ จิตศัก ดิ์ พุฒจร
(2545 อ้างใน ชลดรงค์ ทองสง และ อํานาจ รักษาพล, 2555)
ได้ จัดทําแผนภู มิ สรุ ปแนวคิดเกี่ ยวกั บปั จจั ย (Factor) บ่ งชี้
ศักยภาพของการท่องเที่ยว (รูปที่ 1)

ปัจจัยด้านพื้นที่
- เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและดึงดูดใจ
- ความอุดมสมบูรณ์ของชีวภาพและพันธุ์พืช
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ความเปราะบางนิเวศและสิ่งแวดล้อม
- ภูมิอากาศที่เหมาะสม
- สภาพพื้นดินและบริเวณโดยรอบ
- พืชคลุมดิน
- สภาพทัศนียภาพ+ความสวยงาม
- พื้นที่เหมาะสมต่อกิจกรรม
- ศักยภาพพัฒนาในอนาคต
- ศักยภาพการเข้าถึง (Accessibility)

ปัจจัยด้านการจัดการ
- ความกลมกลืนต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดการขยะ
- การจัดการคุณภาพเสียง
- การจัดการคุณภาพน้ํา
- ดําเนินตามแผนแม่บท
- ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- จัดการแบ่งเขตพื้นที่เหมาะสม
- ขีดความสามารถรองรับของพื้นที่
- มาตรการเฝ้าระวังผลกระทบ
- คุณภาพการให้การบริการ

ปัจจัย
ปัจจัยด้านกิจกรรมและการสื่อความหมาย
- ประโยชน์และความคุ้มค่าเรื่องการเรียนรู้
- รูปแบบและวิธีการสื่อความหมายที่เหมาะสม
- เนื้อหาความรู้ประกอบการสื่อความหมาย
- ความหลากหลายของกิจกรรม
เอื้อต่อการสร้างจิตสํานึก
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ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
- ประโยชน์ต่อชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
- ประโยชน์ต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจ
- โอกาสการสนับสนุนจากภายนอก
- ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน
- ความตระหนักต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงปัจจัย บ่งชี้ศักยภาพการท่องเที่ยว
ที่มา: จิตศักดิ์ พุฒจร (2545 อ้างใน ชลดรงค์ ทองสง และ อํานาจ รักษาพล, 2555)
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
วั ด พระมหาธาตุ ฯ เมื่ อ ได้ รั บ การประกาศเป็ น
มรดกโลก
แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของวั ด พระ
มหาธาตุฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมีรายละเอียด ดังนี้
1. จั ดทํ าประเมิ นศั ก ยภาพการท่ องเที่ ยวโดย
พิจารณาปัจจัยบ่งชี้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพื้นที่ ด้านการ
จัดการ ด้านกิจกรรมและการสื่อความหมายและด้านการมี
ส่วนร่วมเพื่อประเมินระดับศักยภาพในด้านต่าง ๆ และจัด
ลําดับความสําคัญของสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด โดยได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
ซึ่งการจัดทําประเมินควรมาจากภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นอาจารย์
จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปิดสอนด้านการท่องเที่ยว
1.2 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
ท่ องเที่ ย วแห่ งประเทศไทย สํ า นั กงานนครศรี ธ รรมราช
สํ านั กงานท่ องเที่ ยวและกี ฬาจั งหวั ด สํ านั กงานพระพุ ทธ
ศาสนาประจําจังหวัด และสํานักศิลปากรที่ 14
1.3 องค์กรปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล
นครศรี ธรรมราชและองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
14. ภาคธุรกิ จ ได้แก่ ชมรมผู้ ประกอบการ
ธุร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.5 ภาคประชาชน ได้ แ ก่ ผู้ นํ า ชุ ม ชนรอบ
บริเวณวัดพระมหาธาตุฯ และเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้ง นี้ หลัง จากได้ผ ลการประเมิ นศั ก ยภาพ
แล้ว จะต้องมีการปรับปรุงในส่วนที่ไ ด้รับการประเมินได้
คะแนนในระดับต่ํา และหาแนวทางรักษาศักยภาพในส่วน
ที่ได้คะแนนในระดับสูง
2. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวควรดําเนินการดังนี้
2.1 การจัดการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่
2.1.1) กําหนดการหมุนเวียนของรถที่เข้า
จอดในพื้นที่โดยใช้เวลาในการจํา กัดการจอดเหมือนกั บ
ห้างสรรพสินค้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้พื้นที่จอด
รถได้ทั่วถึง
2.1.2) การกํ า หนดชนิ ด ยานพาหนะที่
เข้าถึงพื้นที่ภายในวัดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้าง
โบราณสถาน และขนาดพื้ น ที่ ใ นการจอดรถขนาดใหญ่
อาจจัดรถรางรับ-ส่งระหว่างที่จอดรถขนาดใหญ่ด้านนอก
(บริเวณสนามหน้าเมือง) มายังวัด

2.1.3) กํ าหนดพื้ นที่ ในการรวมตั ว
นักท่องเที่ยว (Embassy Point) สําหรับการเดินทางเป็น
หมู่คณะเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้าชมส่วนต่าง ๆ ของวัด
และให้มีการหมุนเวียนคณะนักท่องเที่ยวผ่านจุดรวมตัว
ดังกล่าว ซึ่งจุดรวมตัวที่เหมาะสมจะต้องมีพื้นที่กว้าง และ
นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพรวมของวัดได้ (บริเวณ
ลานต้นโพธิ์ติดกําแพงวัดฝั่งตะวันออก)
2.1.4) จัดเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวให้
หมุนเวียนในการขึ้นลงฐานเจดีย์ เพื่อไม่ให้เกิดการแออัด
ของนักท่องเที่ยวหรือเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรผ่านไปมา
2.2 กําหนดพื้นที่การใช้สอยที่ไ ม่กระทบต่อ
โบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น จัดพื้นที่ร้านค้าไว้
นอกเขตโบราณสถาน จัดพื้นที่จุดธูปเทียนภายนอกอาคาร
จํ า กั ด การก่ อ สร้ า งอาคารที่ อ าจกระทบต่ อ ทั ศ นี ย ภาพ
กําหนดพื้นที่จอดรถสําหรับรถโดยสารนักท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่ที่ต้องจอดห่างจากพื้นที่โบราณสถาน เป็นต้น ซึ่งจะ
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพ
เดิม และป้องกันผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยว
2.3 ทําป้ายแจ้งเตือนการกระทําที่ไม่เหมาะสม
หรื ออาจส่ งผลกระทบต่อ โบราณสถานและโบราณวั ต ถุ
โดยจัดทําป้ายแนะนําการแต่งกายที่เหมาะสม การปฏิบัติ
ตนขณะชมโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ถูกต้องก่อนเข้า
แนวกําแพงระเบียงคดพร้อมระบุบทลงโทษ
2.4 กํ า หนดกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี ที่
เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุฯ เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ประเพณีให้ทานไฟ ประเพณี
สวดด้าน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการสืบสาน
ประเพณี
2.5 สร้างความหลากหลายของกิจกรรมใน
พื้นที่วัด เช่น การสวดมนต์และนั่งสมาธิ การทําบุญบริจาค
การให้อาหารนก การแห่ผ้าขึ้นพระบรมธาตุเจดีย์ การขอ
พรพระแอดโดยใช้ไ ม้ถูตามตัวเพื่อแก้ปวดเมื่อยหรือปวด
ตามข้ อต่า ง ๆ การชมพิพิธ ภัณฑ์ ภายในวิ หารเขีย นและ
วิหารโพธิ์ลังกาการ นั่งรถสามล้อชมย่านเมืองเก่า เป็นต้น
3. การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและการ
บริการ
3.1 ห้ อ งประชาสั ม พั น ธ์ ค วรตั้ ง อยู่ ใ กล้ กั บ
ระเบียงคดก่อนเข้าไปในพื้นที่ ส่วนการให้ข้อมูลนั้น ไม่ควร
เปิดเพลงหรือพูดผ่านเสียงตามสายที่เสียงดังอยู่ตลอดเวลา
เนื่ อ งจากกระทบต่ อ การบรรยายให้ ข้ อ มู ล นํ า เที่ ย วของ
มัคคุเทศก์ และสร้างความรําคาญต่อนักท่องเที่ยวที่ต้อง
ใช้สมาธิในการสักการะสิ่งศักดิสิทธิ์ พร้อมจัดวางเอกสาร
แผ่นพับหรือคู่มือเที่ยววัดพระมหาธาตุฯ
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3.2 ในบริเวณซุ้มประตูทางเข้าและทางเชื่อม
ลานจอดรถควรติ ด ตั้ ง ป้ า ยแสดงแผนผั ง ส่ ว นประกอบ
โบราณสถาน และป้ายแนะนําสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เกี่ยวข้อง (ห้องสุขา ร้านค้า ที่จอดรถ ห้องประชาสัมพันธ์
ซุ้มดอกไม้ธูปเทียน พื้นที่จุดธูปเทียน)
3.3 การจั ดการระบบการสื่ อความหมายที่
เกี่ย วข้ องความสํ าคัญ ในองค์ประกอบต่ าง ๆ ภายในวั ด
เช่น พระบรมธาตุเจดีย์ เจดีย์พระปัญญา วิหารพระทรงม้า
วิหารโพธิ์ลังกาและต้นศรีมหาโพธิ์ วิหารธรรมศาลา วิหาร
หลวง วิหารสามจอม วิหารพระแอด เป็นต้น ซึ่งอาจพัฒนา
เป็นการสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี (Audio Guide
and Multimedia Screen)
3.4 แผงขายดอกไม้ ค วรจั ด พื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น
ระเบียบบริเวณด้านข้างประตูเข้าวัด โดยไม่กีดขวางการ
เดินของนักท่องเที่ยว และไม่ควรมีการเร่ขายดอกไม้ ธูป
เทียน และทองคําเปลวตามพื้นที่ต่าง ๆ ในบริเวณซึ่งจะ
สร้างความรําคาญต่อนักท่องเที่ยว
3.5 ส่งเสริมร้ านค้าที่ขายสินค้าที่ระลึกให้นํ า
เสนอสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ผลิต ภั ณฑ์ จ ากกระจูด ย่า นลิเ ภา ผ้า ยก เครื่ องถมสาม
กษัตริย์ หนังตะลุง ฯลฯ) เนื่องจากวัดพระมหาธาตุฯ เป็น
จุ ด ท่ อ งเที่ ย วหลั ก ของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช การนํ า
สิน ค้า ดังกล่า วมาจํา หน่า ยจะทําให้นัก ท่อ งเที่ยวรู้สึก ถึง
คุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากการแวะเยือนวัดพระมหาธาตุฯ
3.6 ห้องสุขาควรได้รับการปรับปรุงโถปัสสาวะ
และโถอุจจาระเนื่ องจากบางชิ้นมีรอยแตก และมีคราบ
สกปรกติด และไม่ควรให้รถจอดปิดทางเชื่อมไปยังอาคาร
ห้องสุขา ซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวสับสนหรือลําบากต่อการ
เข้า ใช้ บริ การ นอกจากนี้ ควรมี การทํ าราวเหล็ก และโถ
อุจจาระแบบนั่งเพื่อรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย
3.7 บุคลากร
1) จัดอาสาสมัครมัคคุเทศก์หรือนักศึกษา
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ
อุดมศึกษาที่ใส่ชุดพื้นถิ่นหมุนเวียนให้ข้อมูลประจํา ส่ว น
ที่สํ าคั ญ ของวัด เช่ น วิ หารทับ เกษตร (ระเบี ย งตี น ธาตุ )
พิพิธภัณฑ์ในวิหารเขียนและวิหารโพธิ์ลังกา เป็นต้น
2) จั ด อาสาจราจรเพื่ อ อํ า นวยความ
สะดวกในการจอดรถและให้สัญญาณจราจรระหว่างรถ
ที่เข้า-ออก และรถที่สัญจรผ่านไปมา
3.8 ทางเดินสัญจรระหว่างโบราณสถานต่าง ๆ
ภายในวัดควรจัด ระบบระบายน้ํา และขจัด คราบตะไคร่
ที่อาจเกิดอุบัติเหตุในการลื่นล้ม
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3.9 ห้องปฐมพยาบาลควรมีอาสาพยาบาล
จากโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือจากมูลนิธิกู้ภัยหมุนเวียนมา
ประจํา ซึ่งพื้นที่วัดส่วนใหญ่เปิดโล่ง นักท่องเที่ยวบางคน
อาจเป็นลมในขณะเที่ยวชมเนื่องจากอากาศร้อนและขาด
อากาศหายใจในบริเวณที่แออัดไปด้วยผู้คน โดยเฉพาะใน
อาคารที่คับแคบหรือในวันงานเทศกาลประเพณีที่มีผู้คน
หนาแน่น
3.10 ห้อ งบริก ารมัค คุเ ทศก์อ าสาเพื ่อ
อํานวยความสะดวก ให้ข้อมูลนําเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยว
ที่มาเป็น หมู่ คณะ โดยมี นัก ศึกษาระดับ อาชี วศึ กษาและ
ระดับ อุด มศึ กษาที่ ผ่า นการอบรมการสื่อ ความหมายมา
ประจําพื้นที่เพื่อหมุนเวียนให้บริการ
4. ด้านการบริหารจัดการ โดยกําหนดองค์กร
ที่ เ ป็ น กลไกบริ ห ารจั ด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอาจจั ด ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วประจํ า วั ด
ทั้งนี้ สามารถแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการที่แบ่งออก
เป็น 4 ฝ่าย ได้แก่
4.1 ฝ่ายประชาสั มพัน ธ์ ทําหน้าที่ ให้ข้ อมู ล
ประกาศกระจายเสีย งเกี่ย วกับ กิจ กรรมหรือ งานต่า ง ๆ
แจ้ง ติด ตามนัก ท่อ งเที่ ยวที่พลั ดหลง จัด ทํา แผ่น พับ หรื อ
คู่มือ และป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ รวมถึงป้ายเตือน
4.2 ฝ่ายจัดการผลประโยชน์ ทําหน้าที่ดูแล
การจัดเก็บเงินบริจาคทําบุญ เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ และจัดจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการ เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวภายในวัด ตลอดจนดูแลสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ภายในวัด
4.3 ฝ่ า ยกิ จ กรรม ทํ า หน้ า ที่ ป ระสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมหรือประเพณี
4.4 ฝ่ า ยติ ด ตามและตรวจสอบ ทํ า หน้ า ที่
ตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ประเมินและสรุปปัญหา
ในการบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวภายในวัดและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้อง
5. การจั ด การด้ า นตลาดการท่ อ งเที่ ย วโดย
ดําเนินการผ่านกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
ท่อ งเที่ย วแห่ งประเทศไทย สํ านั กงานนครศรี ธ รรมราช
ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช สมาคมธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชและเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้งนี้การจัดการด้านตลาดการท่องเที่ยว
จะต้องมุ่ง ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ความสํา คัญของวั ด
พระมหาธาตุในฐานะเป็นแหล่งตัวอย่างด้านสถาปัตยกรรม
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และด้านกิจกรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าทาง
ศาสนาของภาคใต้ (Product) และเป็นสถานที่ง่ายต่อการ
เดิ นทางเข้ าถึ ง โดยสอดแทรกไว้ ในรายการท่ อ งเที่ ย วที่
เชื่ อมโยงกั บ พื้ น ที่อื่ น ๆ (ทะเลอ่า วไทย ทะเลอัน ดามั น )
(Place) ซึ่งอาจนําเสนอเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยว (One Price
Thailand เมื อ งต้ อ งห้ า มพลาด เที่ ย ววั น ธรรมดาที่ ไ ม่
ธรรมดา ฯลฯ) ทั้งนี้ ควรกําหนดอยู่ในราคาที่ไม่แพงและ
มี ความคุ้ มค่ า (Price) และนํ าเสนอในงานท่ องเที่ ยวทั้ ง
ระดับประเทศและระดับชาติเพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้าง
ความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยว (Promotion) ให้ไ ด้แวะชม
โดยอาจจัดทําในการรณรงค์ราคาเดียวเที่ยวทั่วไทย (One
Package One Price) เที่ยววันธรรมดาที่มีราคาไม่แพง
และร่วมทําแพ็คเกจกับสายการบินและโรงแรม
6. ด้านการมี ส่ วนร่ วมโดยให้ หน่ วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมจัดการการท่องเที่ยวใน
พื้นที่วัดตามโครงสร้างการบริหารจัดการทั้ง 4 ฝ่าย ทั้งนี้
ต้องคํ านึงถึ งหลักของการมีส่ วนร่วมในการบริ หารจั ดการ
แหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการจัดการรายได้ทางการ
ท่องเที่ ยว การมีส่ วนร่วมในกิ จกรรมบริการนักท่ องเที่ ยว
และการมีส่วนร่วมในการประเมิ น หาแนวทางแก้ไข และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สรุป
เมื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการประกาศ
เป็ นมรดกโลกทางวั ฒนธรรมแห่ งใหม่ ของไทยแล้ ว ด้ วย
หลักเกณฑ์ด้านการเปลี่ยนแปลงของศิลปะเจดีย์ในยุคสมัย
ต่างกัน ด้านการเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร
กลุ่มสถาปัตยกรรม และด้านความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็น
ได้ชัดเจนจากเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังคงอยู่ การจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนจึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อการท่องเที่ยว
ของวั ด พระมหาธาตุ ฯ เพื่ อ ความสมดุ ล ระหว่ า งความ
ประทับใจของนักท่องเที่ยว ความอยู่ดีกินดีของคนในชุมชน
และสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งการจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความ
ยั่งยืนควรมีดําเนินการอย่างมีขั้นตอน ได้แก่ (1) การประเมิน
ศักยภาพการท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุฯ (2) การจัดการ
แหล่ง ท่อ งเที่ย วในด้า นขีด ความสามารถและด้า นพื้น ที่
และกิจกรรม (3) การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
(4) การบริหารจัดการโดยมีองค์กรเฉพาะพื้นที่เป็นกลไกใน
การดําเนินการ (5) การจัดการตลาดท่องเที่ยว และ (6) การ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบริการท่องเที่ยว การรับ
ผลประโยชน์ ร่ ว มประเมิ น ผลร่ ว มปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
เหล่านี้จะทําให้การท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุฯมีความ
ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนให้สมกับการเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทย
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