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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศพระบรมธาตุนาดูนวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ข้อมูลด้านกายภาพบริเวณพระบรมธาตุนาดูน สู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนท้องถิ่นกับการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่พระบรมธาตุนาดูน ท่ีส่งผลกระทบในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีแนวคิดและทฤษฎี  องค์ประกอบเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภาพลักษณ์ หรือจิต
ภาพของเมือง หลักการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การศึกษา
ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาวิเคราะห์  

ผลการศึกษา พบว่า จํานวนประชากร นักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสิ่งก่อสร้าง 
รวมถึงสถานที่บริการร้านค้าต่างๆ ส่งผลให้ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ขยายตัว มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องคือ การพัฒนา
เพื่อรองรับกับการเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิมน้อยที่สุด ส่งผลให้พื้นที่มี
เศรษฐกิจภายในพื้นที่มีการขยายตัว มีกิจกรรมภายในพื้นที่  ประชาชนท้องถิ่นมีรายได้ สังคมมีความช่วยเหลือกลาย 
เป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสัมพันธ์กัน เป็นแนวทางที่นํามาสู่การพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ท่ีมีความสมดุลในพื้นที่และยั่งยืนต่อไป 
คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว, เมืองนิเวศ 
 
Abstract 
 Guidelines for the development of ecotourism in Na Dun Phra Boromathat aimed to 
study the physical side data for analysis of relationship between local people and the ecology of 
the area's and affect that impact on the growth Ecotourism’s town. For Guidelines of the 
development ecotourism, Elements of Ecotourism, Image or mental image of the city, The principle 
development of the urban landscape for tourism, Conservation and Ecotourism 
development ,tourism town development concepts and attitude theories. This study is quantitative 
from interviews with executives and other relevant agencies were analyzed. 
  Findings showed that community and local people or tourists have more, the basic 
structural characteristics of building and shop severs have been changed; Result in physical  
characteristics of the area grew. The factorships relict’s developed to support the growth of 
Ecotourism by providing a minimal impact on the ecosystem, and economic growth within the 
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community, activities within the area, Local’s people have income, society with assistance. 
Becoming a culture that has a unique relationship the guidelines that brought to the development 
of Ecotourism is a balance in the area and sustainable. 
Keywords : Development Guidelines, Tourist Town, Ecological of Town 
 
บทนํา 

จังหวัดมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งทางโบราณคดีท่ีสําคัญและยาวนานมานับหลายร้อยปีมีศักยภาพความ
พร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโบราณคดีท่ีสําคัญสอดคล้องกับประกาศกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ได้ให้ความสําคัญกับอุตสหกรรมท่องเที่ยวท่ีมี
การขยายตัวสูงและมีบทบาทความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมากซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามลําดับ การให้ความสนใจกับชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยให้ความสําคัญกับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวต้อง
ปลอดภัยสะอาดมีการรักษาสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมอนัดีงาม  

ซ่ึงจังหวัดมหาสารคาม มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญคือพระบรมธาตุนาดูน นับเป็นแหล่งถิ่นฐานอารยธรรมอัน
เก่าแก่ และศูนย์รวมวัฒนธรรมของชาวอีสาน เป็นแหล่งโบราณสถาน ท่ีสําคัญทางศาสนาทรงคุณค่าเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของศาสนิกชน  อีกท้ังเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดมหาสารคาม  เป็นแหล่งเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวท่ีสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเป็นจํานวนมากและมีโครงการ ท้ังภาครัฐบาล และเอกชน ทําการพัฒนา
พื้นที่เพื่อการรองรับศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิด การบุกรุกพื้นที่ระบบนิเวศเดิมท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ การเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ ทําให้ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เปลี่ยนไป ซ่ึงปัญหา
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ และในพ้ืนที่ธรรมชาติ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของระบบนิเวศ และทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ซ่ึงปัญหาต่างๆได้เชื่อมโยงไปถึง
ผู้นําของท้องถิ่น และผู้บริหารจัดการพื้นที่พระบรมธาตุนาดูน ในแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ในแง่นโยบาย และ
ทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวให้มีความสมดุลทางระบบนิเวศและประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในด้านความคิดในการบริหารจัดการพื้นที่  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพโดยรวมของบริเวณพื้นที่พระบรมธาตุนาดูน 
2. เพื่อวิเคราะห์ ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพระบบ

นิเวศของพื้นที่ พระธาตุนาดูน 
3. ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพระบบนิเวศของพื้นที่ส่งผลต่อประชาชนในท้องถิ่นในการ

เป็นเมืองท่องเที่ยว  
4. เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมและเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่

ทรงคุณค่าสืบไป 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษา “แนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศพระบรมธาตุนาดูน” ผู้ทําการศึกษาได้ทําการ
รวมรวมทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซ่ึงจะได้นําเอามาใช้เป็นเครื่องมือและเป็นหลักในการศึกษา
พัฒนาพื้นที่  



230 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 
 

แนวคิดเมืองนิเวศ (Richard Register)  ท่ีมุ่งหวังให้ประชาชนในเมืองอยู่อาศัยแบบพ่ึงพาอาศัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้มนุษย์ตระหนักว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรและลดการผลิตของเสียต่างๆ ท้ังการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนําทรัพยากรที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่ 
  จึงมีการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยให้มีความหมายตรงกับคําว่า Ecotourism เป็นคําท่ีเกิดใหม่ใน
วงการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยนําคํา 2 คํามา รวมกัน ได้แก่ eco และ tourism คําว่า eco แปลตามรูปศัพท์ว่า 
บ้านหรือที่อยู่อาศัย ส่วน tourism แปลว่า การท่องเที่ยว ecotourism จึงแปลว่า การท่องเที่ยวเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
หมายความถึง การท่องเที่ยวท่ีเน้นในด้าน สิ่งแวดล้อมอันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ท้ังพืช สัตว์ และมนุษย์   
 การส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของการอนุรักษ์ และต้องมีแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป มีการร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อคุ้มครอง ดูแล รักษา
พื้นที่ท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ์หรือมีคุณค่าทางธรรมชาติ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือในการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์ โดยเป็นการการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi 

structured interview) การสัมภาษณ์ท่ีประกอบด้วยคําถามต่างๆ ในแบบสอบถามแต่สามารถที่จะ
ปรับเปล่ียน  เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในคําตอบได้ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง หรือแบบชี้นําจึงเป็น
ประโยชน์อย่างมาก เปรียบเทียบข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาหลายๆคน พร้อมๆกับต้องการความเข้าใจลึกซ้ึงใน
โลกและประสบการณ์ของแต่ละคน โดยการศึกษานี้ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 17 ตัวอย่าง เพื่อที่จะได้เห็นมุมมองของ
ผู้มีส่วนในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ อย่างแท้จริง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
คือการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนท่ีถูกศึกษา มีการทํากิจกรรมร่วมกัน จนผู้ถูกศึกษายอมรับว่าผู้
สังเกตมีสถานภาพบทบาทเช่นเดียวกับตน ผู้สังเกตจะต้องปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนที่ศึกษา โดยอาจเข้าไปฝังตัวอยู่ใน
เหตุการณ์ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการสํารวจข้อมูลทางด้านกายภาพข้อมูลเบื้องต้นด้านกายภาพในปัจจุบันของพื้นทื่

ในอําเภอนาดูนและพระบรมธาตุนาดูนซ่ึงทําการเก็บรวบรวมจากภาคสนาม ข้อมูลด้านจํานวนคนในท้องถิ่นที่อาศัย 
และมีผลต่อพื้นที่ศึกษา ข้อมูลด้านผู้มีอํานาจในการจัดการพื้นที่ ข้อมูลวรรณกรรม บทความ และผลงานศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ได้จากข้อมูลทางด้านกายภาพจากการศึกษาตามแผนภาพถ่ายทางอากาศและจากแบบสัมภาษณ์ และการ
สังเกตุแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง
ได้เลือกใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือสถิติท่ีบรรยายถึงลักษณะของข้อมูลเป็นกลุ่มๆ เช่นร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําหลักการและแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อเสนอ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศพระบรมธาตุนาดูนซ่ึงเป็นพื้นที่ศึกษาต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองที่ได้เกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม ส่งผลพื้นที่ได้รับผลกระทบที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียตามมา โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านกายภาพของเมือง
ท่ีเกิดขึ้น   

ข้อดี จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวส่งผลให้พ้ืนที่บริเวณพระบรมธาตุนาดูนเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว สิ่งที่ตามมาคือ เศรษฐกิจในพ้ืนที่ดี สังคมและวัฒนธรรมเป็นที่รู้จัก เป็นสถานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
สําคัญของอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม    

ข้อเสีย ขาดการวางแผนงานในการพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบเกิดการขยายตัวของอาคาร ร้านค้า สิ่งก่อสร้าง 
เกิดการตัดไม้พื้นที่ภายในพระบรมธาตุนาดูนเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เกิดปัญหาขยะ น้ําเน่าเสีย
ตามมา เนื่องจากไม่มีการวางแผนพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวหรือการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์รอบๆพระบรมธาตุนาดูนเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ซ่ึงประเด็นผลกระทบด้านระบบนิเวศน์ภายในพระบรมธาตุนาดูนที่เห็นชัดเจน คือ การตัดไม้ สร้างถนน
หนทาง สร้างอาคาร ร้านค้า ปัญหาขยะจากจํานวนนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยว และปัญหาน้ําเสียท่ียังไม่มีระบบการ
จัดการท่ีดีพอ 

แนวทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ด้านสังคม การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและชุมชนโดยรอบ ในการช่วยกันคิด ช่วยกัน

ดูแล และช่วยกันมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ จึงมีความสําคัญในการทําให้การพัฒนาด้านสังคมที่เป็นเครือข่ายมีความ
เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจึงจะสามารถนําไปสู่การพัฒนา    
 ด้านเศรษฐกิจ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม สังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิม คือ จุดเด่นที่นํามาสู่การดึงดูดหรือ
ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการสัญจร อาคารที่พัก ร้านค้า จะนํามาซ่ึงการให้บริการ 
การค้าขาย ส่งผลให้พื้นที่เป็นที่รู้จักมีจํานวนประชากรนักท่องเที่ยวมาเย่ียมชมนมัสการพระบรมธาตุนาดูนเพิ่มขึ้นทุกๆ
ปี  ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในพื้นที่มีการขยายตัว มีกิจกรรม มีรายได้ภายในพื้นที่และชุมชนโดยรอบมากขึ้น ซ่ึงนี่คือข้อดี
ท่ีนํามาสู่การพัฒนา  ผู้คมมีรายได้ สังคมมีความช่วยเหลือ กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสัมพันธ์
กันเป็นวิถท่ีีนํามาสู่การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืนต่อไป 

ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงแม้สภาพแวดล้อม ป่าไม้ พื้นที่เกิดการบุกรุกเพื่อสร้างสถานที่ อาคารเพื่อรองรับการ
ขยายตัวและปริมาณนักท่องเที่ยวและผู้ท่ีเข้ามาเย่ียมชม เป็นการพัฒนากายภาพที่อาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศน์ ร่วมถึง
ปัญหาขยะ น้ําเน่าเสีย ชุมชน พื้นที่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมไม่เกิดผลกระทบ แต่สําคัญคือต้องมีการแลก 
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์เก่าและใหม่เพื่อความสมดุลและเพื่อการพัฒนาที่เพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการส่งเสริมและสร้างอาชีพและรายได้ในกับคนในพื้นที่ต่อไป 

 
อธิบายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล  

การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพพื้นที่ระบบนิเวศ บริเวณโดยรอบพระบรมธาตุนาดูนเป็นสิ่งที่ดี ป่าไม้ แหล่ง
น้ํา ท่ีทํากิน มีความสัมพันธ์กันในความเป็นระบบนิเวศท่ีเกิดขึ้น คือทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญ และการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็มีความสําคัญเพื่อนําไปสู่การพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หมายความว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพพื้นที่บริเวณพระบรมธาตุนาดูนมีส่วนช่วยเสริมให้พื้นที่โดยรอบชุมชนดีขึ้น เศรษฐกิจภายใน
พื้นที่เกิดการขยายตัว สังคม และวัฒนธรรมที่ดีตามมา 
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ด้านแนวทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรมีรูปแบบการสัญจรที่
หลากหลาย ทางเท้า ทางรถยนต์ ทางจักรยานซ่ึงในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว 

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยให้เหตุผลว่า รูปแบบของคณะกรรมการ ให้ตัวแทนทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะและการนําไปพัฒนาพื้นที่ 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะต้องคํานึงถึงศักยภาพความสามารถในการรองรับของ พ้ืนที่ และกฎระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง 
1. จํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงสมรรถนะและระบบนิเวศของแหล่ง ท่องเที่ยวท่ีจะ 

รองรับได้ กําหนดระยะเวลา และการจัดให้มีทางเลือกต่างๆ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟู 
2. แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี มีการบริหาร 

การจัดการน้ําเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ รวมควบคุมภาพอากาศและเสียง 
3. ให้มีการจัดทําแผนและผังการใช้ท่ีดิน รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบังคับใน 

การจัดระเบียบของธุรกิจและกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน และผังที่กําหนด โดยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดทํา 

4. ให้มีการกําหนดสัดส่วนรายได้ท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ในการดูแลรักษา ฟื้นฟู  
บูรณะจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

  5. หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวจะต้องดูแลรักษาเอกลักษณ์และ คุณค่าด้ังเดิมของ
แหล่งท่องเที่ยวไว้ โดยกําหนดมาตรการควบคุมไม่ให้มีการดัดแปลงสภาพแวดล้อม ท้ังควบคุมการก่อสร้างบริการ
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กลมกลืน ไม่ลดคุณค่าความสําคัญและเอกลักษณ์ของพื้นที่การท่องเที่ยว 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวประสานกบัหน่วยงานที่มีอํานาจบังคับใช้กฎหมาย ให้ 
มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามผู้กระทําผิดท่ีกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและโบราณสถาน 

การสร้างศักยภาพการบริหารและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นและประชาคม มีการจัดการที่มี
มาตรฐาน 

1. ให้การสนับสนนุสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะประชาชนใน 

2. จัดต้ังเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และท้องถิ่นใน 
ระดับชุมชน ให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

  3. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยให้
ความสําคัญกับประชาชนในท้องถิ่นประกอบอาชีพที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 

4. ให้มีกองทุนท้องถิ่น โดยระดมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อใช้ ในการดูแล รักษา  
และฟื้นฟูบูรณะแหล่งศิลปกรรมและโบราณคดี 

5. ให้มีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารทุกชนิด มาใช้ในการเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวกับ แหล่ง 
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ศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดี 
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าแนวทางในการพัฒนา จําเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆด้านและอาศัยความ

ร่วมมือจากหลายภาคส่วนจึงจะนําไปสู่ความสําเร็จได้ แนวทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พระบรมธาตุนาดูน 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลในพื้นที่ พบว่า การพัฒนาด้านสังคม ในการพัฒนาพระบรม
ธาตุนาดูนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและชุมชนโดยรอบ ในการ
ช่วยกันคิด ช่วยกันดูแล และช่วยกันมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ จึงมีความสําคัญในการทําให้การพัฒนาด้านสังคมท่ี
เป็นเครือข่ายมีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจึงจะสามารถนําไปสู่การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ท่ีมีความเชื่อกันมาหลายปี สังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิม คือเอกลักษณ์ จุดเด่น
ท่ีนํามาสู่การดึงดูดหรือศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ เมื่อเกิดการพัฒนาพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการสัญจร 
อาคารที่พัก ร้านค้า จะนํามาซ่ึงการให้บริการ การค้าขาย ส่งผลให้พื้นที่เป็นที่รู้จักมีจํานวนประชากรนักท่องเที่ยวมา
เย่ียมชมนมัสการพระบรมธาตุนาดูนเพิ่มขึ้นทุกๆปี  
 ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงแม้สภาพแวดล้อม ป่าไม้ พื้นที่เกิดการบุกรุกเพื่อสร้างสถานที่ อาคารเพื่อรองรับการ
ขยายตัวและปริมาณนักท่องเที่ยวและผู้ท่ีเข้ามาเย่ียมชุม เป็นการพัฒนากายภาพที่อาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศ ร่วมถึง
ปัญหาขยะ น้ําเน่าเสีย ชุมชน พื้นที่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อมไม่เกิดผลกระทบ แต่สําคัญคือต้องมีการแลก 
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศเก่าและใหม่เพื่อความสมดุลและเพื่อการพัฒนาท่ีเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการส่งเสริมและสร้างอาชีพและรายได้ในกับคนในพื้นที่ต่อไป 

แนวทางเสนอแนะในการพัฒนาพ้ืนที่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศพระบรมธาตุนาดูน นั้นต่างมีความสําคัญ ท้ังใน
ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะต้องคํานึงถึงศักยภาพความสามารถในการรองรับของพื้นที่ การสร้างศักยภาพการ
บริหารและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นและประชาคม มีการจัดการที่มีมาตรฐาน และการปกป้อง คุ้มครอง 
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมตามหลักการอนุรักษ์ สร้างองค์ความรู้ โอกาส และกระบวนการสืบทอดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณคดี อย่างถูกต้องเป็นระบบ ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปถึงหัวใจในการพัฒนา คือ 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวท่ีมีความย่ังยืนสืบต่อไป 
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