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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมส ำคัญและปัญหำ 

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ได้รับการกล่าวถึงและมีความส าคัญราวสาม
ทศวรรษที่ผ่านมา ในอดีตจะเห็นได้ว่าการเดินทางจะเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบ "มวลชน"  (Mass 
Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวตามกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวโดยการให้ความส าคัญกับแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยม จึงก่อให้เกิดการไหลเข้าของนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ในขณะที่ทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวหรือตัวแหล่งท่องเที่ยวมีความสามารถในการรองรับอยู่อย่างจ ากัดจนท าให้เป็นที่กล่าวกันมากว่าการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการท าลายสภาวะแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก จนท าให้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งตกอยู่ในสภาพผู้ป่วยที่ต้องใช้เวลาในการเยียวยา 
(ฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล, มปป, หน้า ๑) ระยะหลังจึงมีการกล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (การท่องเที่ยวอัตลักษณ์ชาติพันธ์และการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์) ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวคือมีการอนุรักษ์ทรัพยากรปลายทางมากที่สุดและ
ท าลายแหล่งท่องเที่ยวน้อยที่สุดนั่นเอง 

 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้ทางเศรษฐกิจโดยการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ ๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๕) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศจากท่ีประเทศได้ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนั้น ด้วยการน ามิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนา 
ดังเนื้อหาในส่วนที่ ๓ บทที่ ๔  ของแผนว่า “ส่งเสริมวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและการพัฒนาประเทศด้าน
เศรษฐกิจและสังคม” และ “สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและท้องถิ่นในการท านุบ ารุงสร้างสรรค์
และพัฒนาโบราณสถาน พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด ฯลฯ” อีกทั้งข้อความว่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
สัญจรทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกความรู้ ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็น
รากเหง้าของวิถีชีวิตภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งดูแลป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกิจกรรมดังกล่าว (ส านักงานคณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๔๐, หน้า ๕๕-
๕๖) สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นฐานแม่บทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนพัฒนาด้านต่างๆใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อมา  ข้อความใน
รัฐธรรมนูญบางตอนว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ ความว่า “บุคคล
ซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๔๐) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙  ได้วางวิสัยทัศน์การ
ท่องเที่ยวของไทยคือ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยค านึงถึงความเป็นธรรม สมดุล  และยั่งยืน” 
และได้ก าหนด ๕ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของงานวิจัยนี้คือคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๔, หน้า ๒๖) 
 ในด้านปรากฏการณ์ของปริมาณการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีปริมาณ
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากและน้อยลงตามสถานการณ์การเมืองและภัยวิบัติของโลกและประเทศไทย  อย่างไรก็ดี 
ปริมาณจ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศ
ไทยเฉลี่ยปีละประมาณ ๙ ล้านคน มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม ๕% ต่อปี อัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
เป็นอันดับ ๗ ของเอเชีย โดยมาเลเซียและเวียดนามมีการเติบโตเฉลี่ยอันดับที่ ๑ และ ๒ ตามล าดับ โดย พ.ศ. 
๒๕๕๓  เป็นปีที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูงที่สุดจ านวน ๑๕.๘  ล้านคน (ทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 
๒๕๕๔, หน้า ๑๐) ในภาพรวมของอาเซียน องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
World Tourism Organization, UNWTO) ได้ประเมินไว้ว่า จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จะเพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.๑ ล้านคนในปี ค.ศ.๑๙๙๐ เป็น ๑๓๓.๓  ล้านคนในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ นั้น ในจ านวน
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ดังกล่าว มีแนวโน้มจะแสวงหารูปแบบของการท่องเที่ยวใหม่ด้วย l Tourism) 
(UNWTO อ้างใน สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ ๒๕๕๖ หน้า ข) 
 ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะรวมเป็นหนึ่งของประเทศอาเซียนที่มีการร่วมมือทั้งการด้าน
เศรษฐกิจ ความม่ันคงและทางวัฒนธรรม การเคลื่อนที่ประชากรจะเป็นไปได้อย่างสะดวก ซึ่งจะเป็นผลต่อการ
ท่องเที่ยวโดยตรง การท่องเป็นอุตสาหกรรมด้านบริการที่ได้ประโยชน์มากแต่ลงทุนน้อย  ประเทศไทยให้
ความส าคัญแก่การท่องเที่ยวหลังเกิดวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา นโยบายรัฐบาลในแต่ละ
สมัยจะให้ความส าคัญแก่การท่องเที่ยวทั้งในภายในและความเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน  ใน
กลุ่มประเทศในอาเซียนมีลักษณะพิเศษที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น แสดงออกทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะแขนง
ต่างๆ ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคและต่างภูมิภาคได้อย่างดี  การได้เรียนรู้แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นสิ่งจ าเป็นในการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และอนุ
ลักษณ์วัฒนธรรมและการส่งเสริมอัตลักษณ์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การด ารงอยู่ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของงแหล่งท่องเที่ยวประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือ
น ามาใช้เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไป 
 เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเมืองมรดกโลก  ที่มีความ
โดดเด่น โดยมีการสถาปนาเมืองหลวงพระบางตั้งแต่การก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง  มีฐานะเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักร โดยสถาปนาเมื่อปี พ.ศ.๑๓๐๐ โดยขุนลอ เดิมมีชื่อว่าเมืองซวา แต่เดิมนั้นอาณาจักรล้านช้างมี
ความสัมพันธ์และมีปฎิสัมพันธ์กับนครรัฐที่อยู่ในละแวกเดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้ง หงสาวดี กรุงศรีอยุธยา 
เมืองเชียงใหม่ เมืองพระนคร และในปี พ.ศ.๒๕๓๘ เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดก
โลก ด้วยมีลักษณะของเมืองที่สอดคล้องกับเกณฑ์มรดกโลกขององค์การการศึกษา  วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมืองหลวงพระบางเต็มไปด้วยโบราณสถาน ประเภทศาสนสถาน 
รวมทั้งสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส  เมือง
หลวงพระบางจึงถือเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตอบรับกระแสโลกาภิวัตน์อย่างเต็มตัว  การปรับตัวของ
เมืองหลวงพระบาง ที่ปฏิสังสรรค์กับอัตลักษณ์ทั้งภายในเมืองแบบดั้งเดิมเอง และภายนอกหลายด้านท่ามกลาง
ยุคโลกาภิวัฒน์ ขณะที่เมืองหลวงพระบางเองพยายามด ารงความเป็นเมืองมรดกโลกเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะ
มีการปรับตัวเองอย่างไรเพ่ือดึงดูดการท่องเที่ยว ที่จะมีการรวมกลุ่มเป็น สมาชิกประชาคมของอาเซียนใน
ปลายปีนี้ 
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๑.๒ วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสาน/อนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการ
ด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก 
 
๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย  
 ในแหล่งมรดกโลกหลวงพระบาง มีอัตลักษณ์ที่ส าคัญๆอะไรบ้าง อัตลักษณ์เหล่านั้นมีการสืบสาน/
อนุรักษ์อย่างไร เพ่ือน ามาใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบางอย่างไร  
 
๑.๔ ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 
  ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสาน/อนุรักษ์ อัตลักษณ์ ของเมือง
มรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือน ามาใช้ในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึง การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองมรดกโลกหลวง
พระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่ามีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างไร และการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการสืบสาน/การอนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมืองอันได้แก่ 
สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างไร  
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่ เขตเมืองเก่า ในพ้ืนที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นผู้รู้ (Key informant) ที่สามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง จ านวน ๑๕-๒๐ คน คน แบ่งเป็นสามระดับคือ 
ระดับนโยบาย จ านวน   ๓-๕ คน ระดับปฏิบัติ จ านวน ๓-๕ คน ระดับผู้ประกอบการ จ านวน ๓-๕ คน และ
ระดับประชาชน ๓-๕ คน 
 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์ 
 
 ๑.๕.๑ อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวอันเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน 
กลุ่มอ่ืน คุณสมบัติเป็นผลผลิตของกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการบุคคลซึมซับ ตระหนักรู้รับมาเป็น
ตัวตนของตนเอง ซึ่งอัตลักษณ์มีความเปลี่ยนแปลงได้ 
 ๑.๕.๒ กำรด ำรงอยู่ หมายถึง การคงอยู่ของอัตลักษณ์ส าคัญของแหล่งมรดกโลก ที่ถูกน ามาใช้เพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีศึกษา  
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     ๑.๕.๓ กำรสืบสำน หมายถึง การที่อัตลักษณ์ ส าคัญของแหล่งมรดกโลก ที่ยังคงมีการปฏิบัติต่อ
กันมา หรือมีการการถ่ายทอดติดต่อกันมา/การอนุรักษ์ จนถึงปัจจุบัน และถูกน ามาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

 ๑.๕.๔ เมืองมรดกโลก หมายถึง เมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของยูเนสโก 
 ๑.๕.๕ กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยว การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
ประกอบการเรียนรู้ การสัมผัส การชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอ่ืน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชนต่างสังคมไม่ว่าจะเป็นในด้านของ 
ศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราวและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา 
การแต่งกาย การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี เป็นต้น 
 ๑.๕.๖ กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว หมายถึงการจัดการท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการในการ
จัดการการท่องเที่ยวที่มี รูปแบบการด าเนินการที่เหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นั้น ด้วยแผนงาน ที่
มีการอ านวยการและการควบคุมอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลและรายงานผลเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว 
 ๑.๕.๗ อำเซียน หมายถึง ในงานวิจัยนี้เจาะจงเฉพาะประเทศไทย ลาว เขมร พม่าและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑.๖.๑ เพ่ือทราบการด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ๑.๖.๒ เพ่ือทราบบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิด
การด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก 
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บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
๒.๑ แนวคิดอัตลักษณ์และชำติพันธุ์ 
 

๒.๑.๑  แนวคิดของอัตลักษณ์ (Identity) อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกบุคคลหรือกลุ่มเฉพาะของแต่
ละบุคคลหรือของกลุ่มบุคคลที่ยึดถืออธิบายตนเอง และใช้คุณสมบัตินี้ติดต่อกับบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มี
รากศัพท์มาจากภาษาลาตินคือ Identitas เดิมใช้ค าว่า “Idem” มีความหมายว่าเหมือนกัน (The Same) 
ความเหมือนและความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปมีนัยของการตีความหมายความเหมือนกันบน
พ้ืนฐานของความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบกันคือ ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง (ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร, ๒๕๔๗, หน้า ๓๒-๓๔) อัตลักษณ์อธิบายด้วย  
 การอธิบายอัตลักษณ์มักแยกกันไม่ออกกับความเป็นชาติพันธุ์ความส านึกร่วมค่านิยมบางประการ
ที่ตนสังกัดในด้านสภาพภาพ ชนชั้น เพศ สายเลือด เชื้อชาติ ภาษา เป็นต้น ซึ่งอัตลักษณ์สามารถเปลี่ยนแปลง
เลื่อนไหลได้ขึ้นอยู่การให้เลือกนิยามตนเองของบุคคล กลุ่มให้สังกัดกับหน่วยสังคมหรือสิ่ งที่ตนเองใช้อิงเพ่ือ
อธิบายให้ปฏิสัมพันธ์ต่องานศึกษาชาติพันธุ์อย่างจริงจังเป็นงานศึกษาทางมานุษยวิทยาสาขาชาติพันธุ์วรรณา 
ของชาวตะวันตก เริ่มต้นจากศึกษาชนชาวพ้ืนเมืองชาวแอฟริกาถึงความจ าเพาะที่สะท้อนออกทางบุคลิกภาพ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ การเมือง เศรษฐกิจ พิธีกรรม อัตลักษณ์จะมีความหมายลักษณะเฉพาะมักจะ
หมายถึงชาติพันธุ์ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ส าหรับประเทศไทยงานศึกษาชาติพันธุ์เริ่มต้นราวครึ่ง
ศตวรรษที่ผ่านมา งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาชาติพันธุ์เป็นฐาน การจัดการท่องเที่ยว ชาติพันธุ์มีความส าคัญในแง่เป็น
ตัวก าหนดวิธีคิด วิถีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรมและมิติอ่ืน ๆ มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะในการจัดการ
ท่องเที่ยวเป็นจุดขายและดึงดูดนักท่องเที่ยว จัดล าดับการอธิบาย ดังนี้ 
   แนวคิดทางชาติพันธุ์ (Ethnicity) นักวิชาการทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ให้
ความหมาย ค าว่า ชาติพันธุ์คล้ายคลึงกันดังที่1 ให้ไว้ว่า ในทางวรรณกรรมทางสังคมวิทยา ชาติพันธุ์ เป็น
ค าคุณศัพท์ที่มีการอ้างถึงเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา หรือการมีภาษาร่วมกัน ดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นกลุ่มที่
มีอัตลักษณ์ร่วมกันจาก  มีประวัติศาสตร์ ร่วมกัน สมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ผู้มีวัฒนธรรม ประเพณี บรรทัด
ฐานและความเชื่อเดียวกัน ส่วนใหญ่พูดภาษาเดียวกัน องค์ประกอบส าคัญของ การเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติ
พันธุ์คือ การมีค่านิยมและส านึกทางวัฒนธรรมร่วมกัน  ชาติพันธุ์มาจากค าว่า Ethinkos เป็นค าคุณศัพท์ใน
ภาษากรีก มีความหมายเกี่ยวกับคนนอกศาสนา ความหมายชัดเกี่ยวกับความเป็นชาติหรือประชาชาติ 
(National) เมื่อค าชาติพันธุ์เข้ามาอยู่ในค าภาษาอังกฤษหมายถึงคนต่างชาติและคนนอกศาสนา อีกความหมาย
หนึ่งเป็นความหมายทั่วไปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา ความหมายเกี่ยวกับคนนอกศาสนาค่อย ๆ 
หายไป2 (สุเทพ สุนทรเภสัช, ๒๕๔๘, หน้า ๑๕) 

                                                           
1 สุเทพ สุนทรเภสัช, ๒๕๔๘ ชำติพันธุ์สัมพันธ์: แนวคิดพ้ืนฐำนทำงมำนุษยวิทยำในกำรศึกษำอัตลักษณ์

กลุ่มชำติพันธุ์ประชำชำติ และกำรจัดองค์กรควำมสัมพันธ์ทำงชำติพันธุ์, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ) หน้า ๑๕ 
2 สุเทพ สุนทรเภสัช, ๒๕๔๘ หน้า ๑๕ 
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         ชาติพันธุ์ มีพ้ืนฐานความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับเชื้อสาย ชั้นหรือประเภท รวมทั้งเกี่ยวกับกลุ่มชนที่
อยู่ในอาณาเขตบริเวณ อาณาจักร หรืออาจอยู่ในรูปของรัฐนอกจากนี้ยังเป็นความคิดที่เกี่ยวกับลักษณะ
แตกต่างทางวัฒนธรรมภาษาและความเป็นต่างชาติ แนวคิดทางชาติพันธุ์เป็นแนวคิดในการจ าแนกมนุษย์
ออกเป็นกลุ่มตามลักษณ์เฉพาะหรืออัตลักษณ์เพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจและประโยชน์เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
 

๒.๑.๒ ควำมหมำยและพัฒนำกำรของแนวคิดอัตลักษณ์ การบุกเบิกศึกษาชาติพันธุ์มาจากนัก
มานุษยวิทยาอเมริกันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพ่ือท าความเข้าใจบุคลิกภาพ วัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศต่าง ๆ และน ามาสู่การวางนโยบายที่เหมาะสมต่อประเทศนั้น งานศึกษาชาติพันธุ์ในระยะแรกเป็นงาน
ศึกษาภาคสนามกับชนชาวพ้ืนเมืองในประเทศแอฟริกา อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก็ได้รับการศึกษาจากนัก
มานุษยวิทยาสายชิคาโกหลายท่าน เช่น เอ็มบรี (Embree, ๑๙๕๒) ศาสตราจารย์แทมบาย (Tambiah, 
๑๙๗๖) เป็นต้น งานศึกษาชาติพันธุ์วรรณาก็คือ การจ าแนกประเภทของมนุษย์ที่แตกต่างกันด้วยกรอบคือ 
“วัฒนธรรม” ซึ่งมีความหมายถึงผลผลิตของมนุษย์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมทุกประเภท ในระยะแรก
ศึกษาด้วยกรอบแนวคิดบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยา ต่อมายกขึ้นสู่แนวคิดโครงสร้างหน้าที่ในการศึกษา อย่างไรก็ดี 
ปัจจุบันยุคหลังสมัยใหม่ งานชาติพันธุ์ได้ถูกอธิบายด้วยแนวคิดการรื้อสร้างหรือวาทกรรม (Discourse)  
 นักวิชาการให้ค านิยมกลุ่มชาติพันธุ์มีหลากหลาย อย่างไรก็ดี สาระส าคัญของ ค านิยามคล้ายกัน
ที่ว่า กลุ่มชาติพันธุ์มักหมายถึงกลุ่มสมาชิกที่มีสายเลือดเดียวกัน  มีวัฒนธรรมร่วมกันบนพ้ืนฐานสายเลือด 
ภาษา ระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อมีขอบเขตอาศัยที่แน่นอน แอบเนอร์ โคเฮน (Abner Cohen)3 ให้ความหมาย 
ชาติพันธุ์ว่าเป็น   กลุ่มคนที่มีแบบแผนพฤติกรรมบางอย่างร่วมกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้คุณค่า ค่านิยม โดย
มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในกลุ่ม จนมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมสังคมกันหรืออยู่ใกล้เคียงกัน 
 นักวิชาการของประเทศไทยอธิบายเป้าหมายลักษณะการจ าแนกของชาติพันธุ์ ดังนี้ 
                     ๑. การให้ส าคัญกับรากเหง้าเดิม (Primordialist) บนพื้นฐานความเข้าใจวามหมายของชาติ
พันธุ์ในลักษณะที่เรียกว่า แก่นสารนิยมหรือสารัตถนิยม (Essentialism) 
                     ๒. ชาติพันธุ์เป็นเสมือนเครื่องมือในการก าหนดความสัมพันธ์ทางสังคม (Instrurmentalist) 
                   ๓. ชาติพันธุ์ในลักษณะที่ถือเป็นการสร้างความหมายด้วยการปฏิเสธความคิดที่ยึดมั่นอยู่กับ
แก่นแท้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง เพราะไม่เชื่อว่าชาติพันธุ์เป็นหน่วยทางสังคมที่มีมาอยู่แล้วแต่เดิม แต่
กลับเห็นเป็นเพียงความส านึกความเข้าใจและรูปแบบขององค์กรทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งก าหนดด้วยภูมิหลัง
บางอย่างตามบริบท ทางประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นชาติพันธุ์เป็นการสร้างความหมาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนต่างๆ 
 แนวคิดชาติพันธุ์ เป็นการศึกษาการสืบเชื้อสายตระกูลของกลุ่มที่มีการสืบทอดวัฒนธรรม ภาษา 
ความเชื่อ วิถีชีวิต มีผู้ศึกษาแบ่งการศึกษาชาติพันธุ์ไว้ ๓ ยุค หลัก ได้แก่  
 กลุ่มชาติพันธุ์สมัยมโนทัศน์ก่อนชาติพันธุ์ด ารง เป็นการศึกษาชาติพันธุ์ด ารงทางสังคมศาสตร์ ให้
ความหมายชาติพันธุ์ Ethnicity เหมือนกับความหมาย Ethnic group การให้ความหมายการด าอยู่ของชาติ
พันธุ์และท าความเข้าใจในการแยกแยะความแตกต่างของชาติพันธุ์เป็นหลัก 

                                                           
3 Cohen, Abner. . “The Lesson of Ethnicity”. In Urban Ethnicity. Abner Cohen, ed. Pp. ix-xxiii. 

(London: Tavistock,1974) p. 39 
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 กลุ่มชาติพันธุ์สมัยชาติพันธุ์ด ารง เป็นช่วงการศึกษาระหว่างทศวรรษที่ ๑๙๖๐-๑๙๘๐ ศึกษาโดย
นักมานุษยวิทยาแยกศึกษาชาติพันธุ์กับวัฒนธรรมออกจากัน งานศึกษาระยะนี้จะเห็น ๑) กระบวนการและ
หน้าที่การด ารงความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกในเรื่องอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
และการปฏิสัมพันธ์ ข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ และ ๓) การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  
 กลุ่มชาติพันธุ์สมัยหลังชาติพันธุ์ งานศึกษาช่วงนี้เริ่มสนใจสังคมสมัยใหม่และความสลับซับซ้อน
ทางชาติพันธุ์ในสังคมสมัยใหม่ เช่น สังคมอเมริกา สนใจศึกษาชนกลุ่มน้อยในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ระบบ
โลก เป็นต้น4  
 ๒.๑.๓ อัตลักษณ์ชำติพันธุ์ (Ethnic Identity)แนวคิดอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เป็นการอธิบายตนเอง
ของมนุษย์อันเกิดจากการปฏิสังสรรค์ในกลุ่มและนอกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มเล็ก ๆ จนถึงระดับโลก “อัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์” เป็นความรู้สึกร่วมอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มเดียวกันแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน กระบวนการอัต
ลักษณ์จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลที่สลับซับซ้อนในเชิ งจิตวิทยาการส านึกตนว่าเป็น
บุคคลใดเป็นของการกระท าระหว่างตนกับบุคคลอ่ืนและการพยายามเข้าใจคนอ่ืนว่ามองตนอย่างไร  
 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมพร้อม ๆ กัน
ไป นับเป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ของบุคคลและของชาติพันธุ์ ในขณะเดียวกันก็สามารถ
เร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนกลุ่ม
นั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ถือศาสนาร่วมกัน ความรู้สึกผูกพันธ์นี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็น ความส านึกทางชาติ
พันธุ์หรือ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ 
        กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Groups) มีความหมายต่างจาก เชื้อชาติ (Race) ตรงที่กลุ่มชาติพันธุ์
ถือเอาองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม เช่นพิจารณาจากภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
บรรพบุรุษ ถิ่นที่มา และลักษณะการแต่งกาย ส่วนเชื้อชาตินั้นถือเอาลักษณะทางชีววิทยาเป็นเกณฑ์ เช่น สีผิว 
สีตา รูปร่างลักษณะทางกาย ขนาดและลักษณะของผม ที่มาของค า“กลุ่มชาติพันธุ์” (Ethnic Groups)5 
(ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ๒๕๔๙, หน้า ๕๓-๕๔) องค์ประกอบและลักษณะของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ฮาโร ไอ
แซค (Harold Isaacs) มี ๒ มิติคือ “ร่างกาย” และ “นาม” คือ “ร่างกาย” มีรากฐานทางชีวภาพแม้
เปลี่ยนแปลงได้แต่ยังสามารถบ่งบอกชาติพันธุ์ของคน เช่น สีผิวและลักษณะรูปร่างหน้าตา ส่วน “นาม” จะ
ด ารงนานกว่าและซ่อนความหมายในเชิงประวัติศาสตร์ไว้ด้วย อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่า บางคนอาจ
ปฏิเสธอัตลักษณ์ตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่แข็งแกร่งกว่าท าให้เกิดความรู้สึกกลุ่มชาติพันธุ์
ตนเองต่ าต้อยและน่าอับอาย 
          ส าหรับการเรียนรู้อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ6 ได้ยกตัวอย่างงานศึกษาของ 
แฮนิต้า (F.B. Hanita) ที่ศึกษายิวในอเมริกาที่ถูกกดดันจากสังคมใหญ่จนต้องเกาะกันเป็นกลุ่มแล้วแยกตัว
ออกมาพบว่า ยิวรวมตัวกันเมื่อต่างตก อยู่ในชะตากรรมเดียวกันมีมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันและอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์จะถูกเรียนรู้ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มมากกว่ากับภายนอกกลุ่ม ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นเหมือนกับการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทยที่รวมตัวกันเป็น
กลุ่ม และประเด็นที่น่าสนใจคือ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนยิวกลุ่มนี้ถูกก าหนดด้วยศาสนาเป็นหลักและถูก
                                                           

4 ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ว่ำด้วยแนวทำงกำรศึกษำชำติพันธุ์ . (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 
๒๕๔๗) หน้า ๔๕ 

5 ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ๒๕๔๗ หน้า ๕๓-๕๔ 
6 อ้างแล้ว หน้า ๕๕ 
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ผลิตซ้ าด้วยพิธีกรรมที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นยิวที่ผูกความเป็นยิวหรือ “คนใน” เข้าไว้ด้วยกันให้
แตกต่างจากคนอ่ืนหรือ“คนนอก” ส่วนการทับซ้อนของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กับอัตลักษณ์ทางสังคม เป็นการ
จ าแนก การบ่งชี้ถึงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ในขณะที่อัตลักษณ์ทางสังคมเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพหรือ
ตัวตนของคนหรือกลุ่มคนนั้น ในทางสังคมเพราะอาจมีโครงสร้างอ่ืน ๆ เช่น ชนชั้น ที่มีความส าคัญในการ
แสดงอัตลักษณ์บางสถานการณ์ บางครั้งคนหรือกลุ่มคนหนึ่ง ๆ อาจแสดงอัตลักษณ์ที่แตกต่างภายใต้บริบท
หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้เสมอขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์หรือบริบทแบบไหน จะมีความส าคัญมากกว่าใน
การก าหนดหรือแสดง อัตลักษณ์  
       ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่แพร่หลายโดยทั่วไป ทั้งในอดีตและปัจจุบันจะพบว่าหมู่บ้าน 
คณะชน เผ่าพันธุ์ ตลอดจนชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยโดดเดี่ยวและมีความเป็นอยู่อย่างอิสระ  ได้กลายมาเป็นส่วน
หนึ่งของรัฐชาติที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Groups) ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างในขอบขีดที่
ต่างกันออกไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม7 พบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนหนึ่งพยายามที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใหม่ ได้มีการยอมรับจารีต ประเพณี ของชนกลุ่มอ่ืน ปรับตัวเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐซึ่งต่างก็สูญเสียความแตกต่าง  ทางสังคม วัฒนธรรม    ของตนไปอย่างรวดเร็ว ใน
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนหนึ่ง ที่พยายามด ารงความเป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัดจากสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ 
ในระบบสังคมเดียวกัน โดยที่สมาชิกของกลุ่มดังกล่าวมีสิ่งที่อาจเรียกรวม ๆ ได้ว่า สถาบันพ้ืนฐาน (Basic 
Institutions) จ านวนหนึ่ง เป็นต้นว่า ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ลัทธิความเชื่อ หรือพิธีกรรมทางศาสนา
ร่วมกัน มีแบบแผนพฤติกรรมที่ยอมรับเป็นบรรทัดฐานร่วมกัน และรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของประชากรส่วนใหญ่ 
มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในระบบสังคมเดียวกัน ... ชาติพันธุ์สัมพันธ์ (Ethnicity) เป็นผลผลิตใกล้ชิด
ระยะยาวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวพันกับลักษณะพลวัตของการจัดระเบียบความสัมพันธ์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีการรวมกลุ่มทางสังคมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่มีบทบาทและหน้าที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและถูกน าไปใช้ในความหมายที่มีลักษณะเฉพาะในฐานะที่เป็นกลไกของการจัด องค์กร
ที่ไม่เป็นทางการ การใช้กลไกต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์บนพื้นที่   
     ๒.๑.๔ แนวคิดหลังสมัยใหม่กับอัตลักษณ์ชำติพันธุ์ ก่อนแนวคิดของยุคหลังสมัยใหม่คือ อัต
ลักษณ์ยุคสมัยใหม่ (Modernism) มีวิธีคิดหลักคือ ปรัชญาในยุดแสงสว่างแห่งภูมิปัญญา (Enlightenment) 
ในราวศตวรรษที่ ๑๘ ลัทธิปัจเจกนิยม (Individualism) เชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์การเข้าถึงความรู้ “ความ
จริง” (Truth) ที่เป็นสากล การมองโลกในแง่ดีเป็นทัศนคติของยุคพฤติกรรมที่สอดคล้องกับระเบียบและความ
เป็นเหตุเป็นผลของความจริงสูงสุด วิทยาศาสตร์จะเป็นโคมทองส่องทางไปสู่ความก้าวหน้าของอารยธรรมใน
ทุก ๆ ด้าน ส่วนการสร้างทฤษฎีทางสังคมในยุดนี้จึงมีลักษณะเป็น Grand Theory มุ่งแสวงหากฎสากล 
(Universal Law) ท าความเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ได้ มีลักษณะครอบคลุมมีพลังอธิบายสูงวิธีคิด
กระแสหลักของยุดเชื่อในแนวคิดที่เรียกว่า “สารัตถะนิยม” (Essentialism) คือ เชื่อว่า ธรรมชาติของสังคม
หรือมนุษย์ก็ตามมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างเป็นแก่นแกนหรือสารัตถะ จารีตของแนวคิดดังกล่าวส่งผลต่อการ
ท าความเข้าใจมโนทัศน์เรื่อง อัตลักษณ์สาขาวิชา  ต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ที่สถาปนาหรืองอกงามขึ้นในยุคนี้ 
ส่วนใหญ่เสนอภาพปัจเจกในจารีตสารัตถะนิยมหรือไม่ก็เพ่ือตอบโต้ไม่เห็นด้วยกับจารีตดังกล่าว 8 (อภิญญา 
เฟ่ืองฟูสกุล, ๒๕๔๖, หน้า ๘-๙) 

                                                           
7 สุเทพ สุนทรเภสัช, ๒๕๔๘ หน้า ๘๑-๙๗ 
8 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, ๒๕๔๖ หนา้ ๘-๙ 
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      การนิยามความหมายของอัตลักษณ์ในวิธีคิดของยุคสมัยใหม่ มักจะเน้นให้ภาพลักษณ์ของปัจเจกมี
แก่นแกน เน้นมิติด้านที่เป็นนามธรรมมีความเป็นเอกภาพมีความต่อเนื่องเป็นศูนย์รวมของบุคลิกภาพหรืออัต
ลักษณ์อย่างหนึ่งที่แน่นอนแจ่มชัด    ปัจเจกภาพมีความสมบูรณ์ในตัวเองและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกข้าง
นอกมาพิจารณาภายนอกเงื่อนไขรอบตัว ความหมายของอัตลักษณ์ในยุคสมัยใหม่นี้แนวคิดส่วนใหญ่จะเสนอ
ภาพปัจเจกในแบบจารีตสารัตถะนิยมและบางแนวคิดก็มุ่งที่จะตอบโต้และไม่เห็นด้วยกับจารีตดังกล่าว ซึ่ง
นับเป็นคุณูปการของแนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่มีความเป็นพลวัตในตัวเอง ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม
และมุ่งที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆ ทางความคิดสืบเนื่องต่อมา 
 การอธิบายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในปัจจุบันได้รับแนวคิดหลังโลกสมัยใหม่ (Postmodern) ที่มีฐาน
คิดว่าความจริงของสรรพสิ่งเป็นเพียงวาทกรรม (Discourse) ไม่ได้ด ารงอยู่อย่างเป็นภาวะวิสัยตามหลักการ
วิทยาศาสตร์ในยุครู้แจ้ง (Enlightenment) หรือยุคทันสมัย (Modern) ยึดถือ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างหรือผลิตขึ้น
และผลิตซ้ าจนยอมรับว่าเป็นจริง ทัศนะเช่นนี้เป็นการรื้อสร้าง (Deconstruct) ทัศนะต่อการอธิบายความจริง
ในยุคความทันสมัย ในส่วนแนวคิดจากนักคิดสายหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ท าให้เกิดการตั้งค าถามอย่าง
มากกับวิธีการเข้าใจและมองปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม การเข้าถึง “ความจริง” ของสิ่งต่าง ๆ แนวคิดนี้ได้
รื้อถอนแนวคิดแบบเก่าเป็นการรื้อถอนความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติแก่นแกนของปัจเจกภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษา
นิยามความหมายของอัตลักษณ์ของนักคิดสกุลหลังสมัยใหม่ ดังนี้ 
       ริชาร์ด เจนกิน (Richard Jenkins)9 อธิบายอัตลักษณ์มิใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมันเอง หรือ
ก าเนิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมีลักษณะของความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา 
สอดคล้องกับเบอร์เจอร์และลัคแมนที่ให้ไว้ว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการทางสังคมครั้นเมื่อ
ตกผลึกแล้วอาจมีความคงที่และปรับเปลี่ยนหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทาง
สังคมเป็นหลัก คือการรับรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไร และคนอ่ืนรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมใน
การสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อคนหรือกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย 
     อย่างไรก็ตาม สจ๊วต ฮอล (Stuart Hall)10 อธิบายว่าความเป็นตัวตนคือ ชิ้นส่วนหลาย ๆ ส่วนที่
ประกอบรวมกันขึ้นมาในบริบทของสถานการณ์อย่างหนึ่ง มีการเชื่อมต่อ  ร้อยรัด “ชิ้นส่วน” ต่าง ๆ และการ
แสดงออกของปัจเจกอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ จึงสามารถสร้างอัตลักษณ์ที่หลากหลายได้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กัน การผสมผสานองค์ประกอบของ  วาทกรรมเหล่านั้นไปในทิศทางที่แตกต่างกัน อัตลักษณ์ของชุมชนเป็น
ความพยายามของชุมชนที่จะบอกให้คนอ่ืนรับรู้ว่าชุมชน ของตนเองเป็นใคร อย่างไรและเป็นความพยายาม
ก าหนดความสัมพันธ์ของชุมชนกับกลุ่มชนอ่ืน ๆ ในสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าอัตลักษณ์คือ “พลังในการ
จัดการความสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเอง”) อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ให้การรับรู้สึกว่าเป็นเราหรือพวกเราที่แตกต่างไป
จากเขาหรือพวกเขา หรือคนอ่ืน อัตลักษณ์ไม่จ าเป็นต้องมีหนึ่งเดียวอาจมีหลากหลายอัตลักษณ์ที่ประกอบกัน
ขึ้นเป็นตัวเรา พวกเรา และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ หมายถึง สิ่งที่ท าให้สมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์รับรู้ใน“ความ
เหมือน” และ “ความแตกต่าง” จากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน 
 อัตลักษณ์เชิงโครงสร้างมีชุดนิยามและการก าหนดคุณค่าของวัฒนธรรม ระบบโครงสร้างใด ๆ ก็
ตามจะไม่ใช่สิ่งตายตัว หากเคลื่อนไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบโครงสร้างนั้น ๆ จึงมักเกิดการ
นิยามความหมายของอัตลักษณ์ในระบบสังคมไม่สอดคล้องกับทิศทางของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่

                                                           
9 Jenkins, R.  Social Identity. (London: Routledge. 1996) p. 112 
10 Stuart Hall, Representation of Cultural Representations and Signifying Practice. (Sage 

Publication: London), p. 45  



10 
 

เกิดขึ้น ในท านองเดียวกัน การอ้างอัตลักษณ์ของระบบโครงสร้างในอดีตมาพยายามกดครอบบังคับควบคุม
สังคมให้ด าเนินไปตามชุดของนิยามอัตลักษณ์นั้นๆ ไม่เพียงแต่จะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสังคม หากยังกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอ านาจรัฐที่จะใช้ในการรักษาโครงสร้างการครอบง าและเอา
รัดเอาเปรียบของกลุ่มผู้คุมอ านาจอีกด้วย 
 อัตลักษณ์อีกมุมมองหนึ่งว่า เป็นกระบวนการที่ปัจเจกต่อรองตั้งค าถามหรือปฏิเสธต าแหน่งที่ทาง
สังคมที่ถูกยัดเยียดให้ การปฏิเสธอาจไม่จ าเป็นต้องหมายถึงการต่อต้านตรง ๆ หรือสร้างอัตลักษณ์ตรงข้าม
ขึ้นมา โดยพลิกสร้างนัยของความหมายใหม่ขึ้นมาแทน และอัตลักษณ์ยังหมายถึงการให้ความหมายของคน
หรืออะไรบางอย่างว่าไม่มีลักษณะเฉพาะ คงอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถท่ีจะสรุปคนหรือสิ่ง ๆ นั้นแบบขาว-
ด า หรือถูก-ผิดได้ แต่ให้ความหมายตัวตนของคนหรือสิ่งนั้น ๆ ในลักษณะที่มองว่ามีการสร้าง (Construct)  
การผลิตซ้ า (Reconstruct) มีการรื้อสร้าง (Deconstruct) เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอัตลักษณ์มีความ
หลากหลาย11          
 

๒.๑.๕ ควำมหมำยและพัฒนำกำรของแนวคิดหลังสมัยใหม่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) 
อาจจะไม่ถือว่าเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบหรือเกณฑ์จะน าไปอธิบายและท านาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นเดียวกับแนวคิด ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ทางสังคมได้
กระท า แต่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงท่าทีหรือกลุ่มทัศนะหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน ของนักคิดกลุ่มหนึ่ง 
โดยเฉพาะนักคิดชาวฝรั่งเศส เช่น ฟูโก (Foucault) แดริดา (Derrida) ลีโอตาร์ต (Lyotard) และโบดริยาร์ด 
(Baudrillard) ตั้งค าถามเกี่ยวกับญาณวิทยาและวิธีวิทยาของแนวคิด ทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์เหล่านั้น
ในฐานะเป็นกฎและเครื่องมือที่สามารถแสวงหาความรู้ ความจริงที่ด ารงอยู่อย่างเป็นภาวะวิสัยนอกเหนือตัว
มนุษย์ได ้
 ทัศนะหลังสมัยใหม่ก่อตัวขึ้นทางด้านศิลปะในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ ที่ศิลปะในยุคนี้ไม่มีแบบแผน 
กฎเกณฑ์ตายตัวเหมือนยุคทันสมัยแต่ไร้แบบแผนขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ดู ทัศนะเช่นนี้แผ่ขยายสู่ปรัชญา 
สังคมศาสตร์แขนงต่าง ๆ เป็นต้น ความเป็น แนวคิดหลังสมัยใหม่ จึงไม่มีค าจ ากัดความที่ตายตัว แต่เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างแนวคิดความทันสมัย กับแนวคิดหลังความสมัยใหม่จากความรู้ ความคิด ประสบการณ์
และทัศนะต่อยุคทันสมัยผ่านศิลปะแนวคิดทางสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า แนวคิดหลัง
สมัยใหม่ทฤษฎีไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูปอีกต่อไปแล้วและก็ที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ เขาไม่พยายามบอกว่าทฤษฎีเป็น
สากล ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมากเพราะเมื่อก่อนเราคิดถึงทฤษฎี   เราก็นึกว่าเราพยายามหา
ค าตอบจากทฤษฎีว่าเขาตอบเอาไว้อย่างไร เราจะได้เอามาตรวจสอบดูว่าใช้ได้หรือไมอย่างไร 
 ฐานคิดความทันสมัยเชื่อในปัจเจกภาพสามารถเข้าถึงความจริงได้ ความจริงเป็นภาววิสัย ฐานคิด
ยุคนี้จึงอธิบายอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อยู่ที่ตัวมนุษย์ผู้กระท า ความเป็นตัวตนมาจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืนจนหล่อหลอมให้บุคคลมีลักษณะเฉพาะตน และโครงสร้างของสังคมอัตลักษณ์ของบุคคลมาจากวัฒนธรรม
อันเป็นเงื่อนไขที่สังคมร่วมกันสร้างขึ้นเป็นตัวก าหนดบทบาท หน้าที่ของบุคคลในสังคมให้รู้สึกคิด บุคลิกภาพ
และกระท า ในแง่นี้อัตลักษณ์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลสามารถจะคาดการณ์และอธิบายได้ 
         ส่วนฐานคิดส าคัญของยุคหลังความทันสมัยปฏิเสธฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าความจริงอยู่
นอกเหนือตัวมนุษย์ด ารงอยู่อย่างภาวะวิสัยสามารถค้นพบได้ แต่เป็น  วาทกรรมหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสถาบันสืบทอดกันมา แสดงออกผ่านการพูดและการเขียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

                                                           
11 ส่วนอภิญญา เฟื่องฟูสกุล  หน้า ๔๓-๔๘ 
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คงไว้ซึ่งวาทกรรมนั้น วาทกรรมก็คือ ระบบและกระบวนการผลิตเอกลักษณ์และความหมายให้แก่สิ่งต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ ความเป็นจริง ตัวตนของมนุษย์ กล่าวตามภาษาของ Khun เรียกว่า กระบวนทัศน์ว่ารากฐานความจริง
ทางวิทยาศาสตร์ได้วางอยู่บน “กระบวนทัศน์หนึ่ง” (Paradigm) เช่นเดียวกับศาสตร์และองค์ความรู้อ่ืน 
กระบวนทัศน์ ทางวิทยาศาสตร์(หรือศาสตร์อื่น) จึงหมายถึง “กลุ่มมโนทัศน์ คุณค่า เทคนิคอย่างหนึ่ง ที่ก าหนด
ร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์เพื่อให้ค าจ ากัดความของปัญหาตลอดจนการแก้ปัญหานั้น12  
    ทัศนะยุคหลังความทันสมัย ความรู้ความจริงไม่มีจะมีก็แต่สิ่งที่เหมือนกันมาจากการผสมผสาน
ความแตกต่างมาถักทอขึ้นที่มนุษย์ร่วมกันสร้างขึ้น และให้ความหมายหรือสัญญะ (sign) ขึ้น การสร้างขึ้นเพ่ือ
แยกแยะ จ าแนกและควบคุมผ่านสัญลักษณ์ (symbol) บางอย่าง อาจจะเป็นกฎเกณฑ์ แบบแผน จารีต เป็น
ต้น บางประการ ในส่วนทัศนะของยุคหลังความทันสมัย อัตลักษณ์ชาติพันธุ์จึงไม่มี เพราะไม่มีอะไรที่ร่วมกัน 
ขณะเดียวกันอัตลักษณ์มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การก าหนดร่วมให้เป็นอัตลักษณ์สิ่งที่เป็นปัจเจกของความ
แตกต่างหายไป เพราะความเป็นปัจเจกแต่ละบุคคลก็มีความแตก ต่างกัน เลื่อนไหลตลอดเวลา การยึดร่วมกัน
ผ่านสัญลักษณ์บางอย่าง และผ่านการให้ความหมายเชิงประวัติศาสตร์ (ซึ่งไม่มีอยู่จริง) มีแต่ปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ 
เป็นเพียงการระลึกของจินตนาการในปัจจุบันเชื่อมโยงและอธิบายปัจจุบันเพ่ือประโยชน์บางอย่าง 
 ถึงแม้มีการถกเถียงกันในประเด็นต่าง ๆ แต่แนวคิดดังกล่าวได้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรื้อถอน
มโนทัศน์เกี่ยวกับปัจเจกภาพและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการศึกษาวิจัยในเรื่อง อัตลักษณ์
โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางเพศ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ลักษณะเด่นของแนวคิดหลังสมัยใหม่ประกอบด้วย 
 ประการแรก การตั้งข้อสงสัยกับเหตุผลในฐานะเป็นเครื่องมือให้เข้าถึง ความเป็นจริงเดิมตัว
เหตุผลไม่เคยถูกตั้งค าถามไม่เคยถูกท าให้เห็นว่าเหตุผลมีส่วนสร้างสิ่งที่ถูกศึกษาอย่างไร เหตุผลดูเป็นสิ่งที่
โปร่งใสและเป็นกลางนักคิดคนส าคัญของอย่าง มิเชล ฟูโก (Michael Foucault)13 ชี้ให้เห็นการผูกโยงของ
เหตุผลกับอ านาจ องค์ความรู้ใหม่แต่ละ  ยุคสมัยจึงตกอยู่ภายใต้กรอบและมุมมองแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า “วาท
กรรม” (Discourse)   เป็นกรอบของการนิยามความเป็นจริง วางอยู่บนมุมมองหนึ่ง ๆ และประกอบไปด้วย
กระบวนการและปฏิบัติการทางสังคมที่มารองรับชุดของความจริงนั้น ๆ “ความรู้” สามารถเปลี่ยนมาเป็น
อ านาจได้ทั้งนั้น 
 ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ศึกษากับผู้ถูกศึกษาคือ ปัญหา
ญาณวิทยา (Epistemology) ที่ว่าด้วยการเข้าถึงความจริงนั้นเอง แนวคิดหลังสมัยใหม่ปฏิเสธ “ความจริง” ที่
มักผูกติดอยู่กับอ านาจและตั้งข้อสังเกตว่าแนวคิดของยุคสมัยใหม่นั้นสารัตถะของความจริงจะถูกซ่อนอยู่ใน
ระดับลึกเสมอ เราจึงมักพบคู่   ตรงข้ามของภาพปรากฏ (Appearance) และความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ (The 
Hidden)  
        ประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงฐานะของทฤษฎีโดยทฤษฎีไม่ควรมีประโยคที่อ้างอิงถึงความ
เจริญที่เป็นจุดเริ่มพ้ืนฐาน ถ้ามีจุดเริ่มก็เป็นเพียงประโยคที่เป็น “ภาพแทนความจริง” เท่านั้นต้องไม่พยายาม
เสนอทฤษฎีครอบจักรวาล การศึกษาที่เน้นบริบทช่วยให้ค าตอบว่าทางเลือกแบบไหนเหมาะสมกับบริบทแบบ
ไหน 

                                                           
12 Khun, Thomas, สิริเพ็ญ พิริยจติรกรกิจ แปล, โครงสร้ำงกำรปฏิวัติวิทยำศำสตร์ (กรุงเทพฯ: rbพิมพ์

ลักษณ์, ๒๕๔๔,) หน้า ๕๖ 
 13 Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other              Writings, 1972–
1977. Edited by Colin Gordon. (New York: Pantheon Books, 1980) 
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 นักคิดสายหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) อาทิ ฌ้าค เดอร์ริดา (Jacques Derrida) และมิเชล 
ฟูโก (Michael Foucault) ได้วิพากษ์การศึกษาสังคมรุ่นเก่าก่อนว่ายังเชื่อในความเป็นเก่นแกนของปัจเจก
บุคคล แต่แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่นั้นได้ตั้งค าถามกับวิธี  การมองโลกการเข้าถึงความจริงของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้ง
สิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นความจริงที่เป็นแก่นแกนของปัจเจกบุคคลและได้รื้อถอนความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติแก่น
แกนของปัจเจกภาพความเป็นปัจเจกภาพกลายเป็นเรื่องของการนิยามความหมายซึ่งสามารถเลื่อนไหล 
แปรเปลี่ยนไปตามบริบท มันมิได้หมายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวอีกต่อไป 
         ขณะเดียวกันนั้นแนวคิดของ ฌ้าค เดอร์ริดา มีอิทธพลอย่างมากในการรื้อถอนภาพเก่า ๆ ของ
ปัจเจกภาพหรือดึงความเป็นศูนย์กลางออกจากปัจเจกคือ ๑) ไม่ให้อภิสิทธิ์แก่ปัจเจกในฐานะเป็นผู้กระท าการ 
(Agent) หรือที่ว่าคนเรานั้นไม่สามารถจะเป็นเจ้าของหรือควบคุมพฤติกรรมของตนได้ ๒) เน้นการไร้ซึ่ง
สารัตถะอันเป็นสากลของปัจเจกภาพแต่จะเน้นถึงลักษณะปัจเจกภาพที่เป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเป็นผลของกระบวนการต่อรองเชิงอ านาจในความสัมพันธ์ทางสังคมหลายระดับที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยและปัจเจกภาพเป็นเรื่องกระบวนการสร้างความหมายทางสังคมให้แก่   อัต
ลักษณ์อย่างหนึ่งอาจเป็นอัตลักษณ์ของปัจเจกหรืออัตลักษณ์ของกลุ่ม ดังนั้นความเป็นปัจเจกจึงถูกเน้นในฐานะ
ที่เป็น “กระบวนการทางสังคมของการสร้างอัตลักษณ์” มากกว่าแก่นแกนของคุณสมบัติบางอย่างที่มีลักษณะ
ตายตัว จุดเด่นของแนวคิดนี้ท าให้เกิดการปฏิวัติความหมายของภาษาและส่งผลต่อการท าความเข้าใจเรื่องอัต
ลักษณ์ และยังเปลี่ยนแปลงวิธีการมองโลกใหม่14  
       จากทฤษฎีความทันสมัยและหลังความทันสมัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าแนวคิดมาการสร้าง การด ารง
อยู่ของอัตลักษณ์เมืองฮอยอันในมิติของการท่องเที่ยวว่ามีการหลักคิด การอธิบายและสร้างอัตลักษณ์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวในสังคมสมัยใหม่อย่างไร 
 การสร้างอัตลักษณ์ ประกอบด้วย ๑) ด้านการตั้งถ่ินฐานและลักษณะที่อยู่อาศัย ๒) ด้านโครงสร้าง
ทางสังคม คือ ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ด้านการประกอบอาชีพและการท ามาหากิน ด้านครอบครัวและ
สังคม ๓) ด้านวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ๔) ด้านคุณธรรม ๕) ด้านวัฒนธรรม และค่านิยม 
อาทิ ภาษา การแต่งกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรมและระเบียบประเพณี การจัดการท่องเที่ยว 15 
(สมเกียรติ สัจจารักษ์, ๒๕๕๔, หน้า ค-ง) นอกจากนี้อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวเมืองพุกาม คือ มีโบราณสถาน
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ จัดวางต าแหน่งตัวเองกับในการอธิบายอัตลักษณ์ตอนเองอย่างไร 
 ดังนั้น สาระส าคัญขององค์ประกอบอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ อย่างน้อยประกอบด้วย ๕ ด้าน ประการ
แรก อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมีการรักษา และสืบทอด ประการที่สอง อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
เป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ระหว่างบุคคลกับกลุ่มตนและกลุ่มอ่ืน ระหว่างกลุ่มภายในและ
ภายนอก ประการที่สาม อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยกระบวนการทางสังคม คือ การปฏิสัมพันธ์ที่
ให้ความหมายของบุคคลเหมือนและแตกต่างจากบุคคลอ่ืน เป็นการท าความเข้าใจตนและโลก ประการที่สี่ อัต
ลักษณ์ชาติพันธุ์มีความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยการข้ามผ่านหรือเลื่อนชั้นจากอัตลักษณ์หนึ่งไปสู่อัตลักษณ์
หนึ่ง เช่น การแต่งงาน การศึกษา การรับเอาวัฒนธรรมอ่ืนมาเป็นวัฒนธรรมของตน ประการที่ห้า อัตลักษณ์
ชาติพันธุ์เป็นทั้งปัจเจกและสังคม ความเป็นปัจเจกเป็นผลผลิตทางสังคมแม้ปฏิเสธก็ตาม ยังถูกสร้างมาจา
กระบวนการทางสังคม ความเป็นสังคมคือการรู้ร่วมและความเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมคล้ายกัน นอกจากนี้อัต

                                                           
14 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, หน้า ๔๖-๕๒ 
15 สมเกียรติ สัจจารักษ์, แนวทำงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือรักษำอัตลักษณ์ชำวเลมอแกน, วิทยานิพนธ์

ปริญญาเอก สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวทิยาลัยศลิปากร, ๒๕๕๔ หน้า ค-ง 
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ลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนพม่า แบ่งแยกย่อยตามสายเลือด ภาษา ความเชื่อ โลกทัศน์ วัฒนธรรม การแต่งกาย 
การรับประทานอาหาร เป็นต้น เช่น อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของชาวพุกาม มีความแตกต่างจากอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์คนพม่ากลุ่มอื่นอย่างไร 
 
 
 
๒.๒ กำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
 ๒.๒.๑ นิยำมของกำรท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมส าหรับการสันทนาการและการ
พักผ่อน การท่องเที่ยวของมนุษย์เริ่มมีมาตั้งแต่มนุษย์ได้พัฒนาสร้างสังคมชุมชนเมือง เพราะในการสร้างชุมชน
เมืองตั้งแต่ยุคบรรพกาลท าให้มนุษย์ต้องมีการติดต่อระหว่างกันทั้งในจุดประสงค์ของการค้าขายแลกเปลี่ยน
สินค้า การทูต การสงคราม การจาริกแสวงบุญ  โดยการท่องเที่ยวจะมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่าการ
เดินทาง (Travel) แต่นัยยะของค าว่าการเดินทางจะมีความหมายที่กว้างขวางว่า คือ การที่มนุษย์เคลื่อนที่ออก
จากแหล่งของถิ่นที่ตัวเองพักอาศัยเพ่ือวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่งเช่นการเดินทางเพ่ือไปท าการค้าขาย 
การเดินทางเพ่ือไปติดต่อธุระ การเดินทางเพ่ือไปแข่งขันกีฬา ฯลฯ  โดยการเดินทางที่ถือว่าเป็นการท่องเที่ยว
นั้น ต้องมีลักษณะที่เฉพาะและได้มีการนิยามความหมายของการท่องเที่ยวไว้โดยนักวิชาการ องค์กรต่างๆ  โดย
นิยามเหล่านี้ได้แก่ นิยามของ โกลด์เนอร์และริชเช่ 
 “Tourism may be defined as the processes, activities and outcomes arising from 
the relationships and the interactions among tourists, tourism suppliers, host governments, 
host communities and surrounding environments that are involved in the attracting and 
hosting of visitors.”16 
 โดยโกล์เนอร์และริชเช่ เป็นผู้แต่งหนังสือการท่องเที่ยว หลักการ การปฏิบัติ และปรัชญา 
(Tourism: Principles, Practices and Philosophies.) ซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นต าราส าหรับผู้ที่ศึกษาด้านการ
ท่องเที่ยว โดยสิ่งที่โกล์เนอร์และริชเช่ได้นิยามความหมายของการท่องเที่ยว โกล์เนอร์และริชเช่ ให้ความส าคัญ
กับกระบวนการของความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยว ผู้
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว รัฐบาล ชุมชน อันเป็นนิยามที่แตกต่างไปจาก องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United Nation World Tourism Organization, UNWTO)   

“A visitor is a traveller taking a trip to a main destination outside his/her usual 
environment, for less than a year, for any main purpose (business, leisure or other personal 
purpose) other than to be employed by a resident entity in the country or place visited. 
These trips taken by visitors qualify as tourism trips. Tourism refers to the activity of visitors.”17 

 

                                                           
16 Goeldner & Ritchie. Tourism: Principles, Practices and Philosophies. (New Jersey: John Wiley 

& Son, Inc.,2009) Page 6 
17 Department of Economic and Social Affairs, United Nation. International Recommendation 

For Tourism Statistics. (New York: UN, 2010) Page 10 
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 โดยนิยามขององค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติให้ความส าคัญกับลักษณะของการเดินทาง
ของบุคคลที่ต้องออกเดินทางไปจากแหล่งที่พ านักที่ตนอาศัยอยู่ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ธุรกิจ พักผ่อน หรือ
เป้าหมายอื่นๆ แต่ต้องไปพ านักในปลายทางนั้นมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยนิยามดังกล่าวที่สหประชาชาติได้
นิยามขึ้นก็เพ่ือให้สามารถน ามาจัดเก็บสถิติและบริหารข้อมูลต่างๆได้ จึงมีความแต่งต่างจากนิยามของโกล์เนอร์
และริชเช่ โดย ชาลส์ อาร์ โกล์เนอร์ (Charles R. Goeldner) เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านการตลาดและ
การท่องเที่ยวของคณะธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด (University of Colorado) ส่วน เจ อาร์ เบรนท์ ริช
เช่ (J. R. Brent Ritchie J. R. Brent Ritchie) เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านการตลาดและการท่องเที่ยว 
ของคณะธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยคาลแกรี (University of Calgary) 
 “Tourism is a collection of activities, services and industries that delivers a travel 
experience, including transportation, accommodations, eating and drinking establishments, 
retail shops, entertainment businesses, activity facilities and other hospitality services 
provided for individuals or groups traveling away from home.”18  
 อีกนิยามของการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับองค์รวมของกิจกรรม บริการ และอุตสาหกรรมที่
น าส่งไปยังนักเดินทางเพ่ือสร้างประสบการณ์ และนักเดินทางเหล่านั้นอาจจะมีจ านวนเพียงคนเดียวหรือเป็น
หมู่คณะก็ได้  โดยนิยามดังกล่าวปรากฏอยู่ ในบทเรียนออนไลน์ของรายวิชาการท่องเที่ยวเ ชิงนิ เวศ 
(Ecotourism) ของหลักสูตรการจัดการสวนสาธารณะและสันทนาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอริโซนา 
(Northern Arizona University)  
 การท่องเที่ยวถ้าพิจารณาในมุมมองของ โกล์เนอร์และริชเช่ ที่กล่าวถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของภาค
ส่วนต่างๆ ภาคส่วนเหล่านั้นได้แก่ 

๑. นักท่องเทีย่ว (The Tourist)  ผู้ที่เป็นนักเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
๒. ผู้ให้บริการสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยว (The business providing tourist goods and 

services) ผู้ด าเนินธุรกิจ หรือสร้างรายได้จากการน าเสนอสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยว 
๓. หน่วยงานของรัฐของแหล่งท่องเที่ยว (The government of the host community or area) 

อาจเป็นหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ผู้ที่มีบทบาทด้านก าหนดนโยบาย 
สนับสนุนส่งเสริม หรือควบคุมในการด าเนินกิจการด้านการท่องเที่ยว 

๔. ชุมชนของแหล่งท่องเที่ยว (The host community) ผู้คนที่เป็นผู้พักอาศัยในท้องถิ่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

 จากการทบทวนในประเด็นของ นิยามค าว่า “การท่องเที่ยว” (Tourism) พบว่า มีความแตกต่าง
กันในเรื่องนิยามระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และภาคส่วนด้านวิชาการ คือในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะให้นิยามเน้นไปที่ระยะเวลา ในการเดินทางของนักเดินทาง แต่ในขณะที่ภาคส่วน
ด้านวิชาการจะให้นิยาม ที่กว้างกว่าโดยเป็นนิยามที่ หมายถึง ความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ ของภาคส่วนต่างๆ 
ได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ด าเนินกิจกรรมการให้บริการด้านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานของรัฐใน
แหล่งท่องเที่ยว และ ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวนั้นยังต้องเป็นการเดินทางของมนุษย์ที่ออกมา
จากแหล่งพ านักของตนเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่ใช้ระยะเวลานาน โดยสามารถมีวัตถุประสงค์ใดก็ได้ เช่น การ

                                                           
18 College of social and behavioral science. Northern Arizona University.  “Ecotourism” 

<http://www.prm.nau.edu/prm300/what-is-tourism-lesson.htm> 

http://www.prm.nau.edu/prm300/what-is-tourism-lesson.htm
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มาติดต่อธุรกิจ การพักผ่อน การจาริกแสวงบุญ ฯ เพราะการเดินทางดังกล่าวจะท าให้เกิดกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 
 ๒.๒.๒ พัฒนำกำรของกำรท่องเที่ยว ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมของ
มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางออกมาจากแหล่งพ านักอาศัยของตนเพ่ือวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่งแต่
ต้องมีระยะเวลาไม่นาน โดยนิยามของ UNWTO ได้ก าหนดไว้ว่าไม่เกินหนึ่งปี แต่อย่างไรก็ตามในอดีตในยุคที่
การเดินทางของมนุษย์ยังไม่สามารถท าได้สะดวก การเดินทางยังต้ องพึงพาธรรมชาติ หรือพาหนะที่มี
เทคโนโลยีไม่มาก การเดินทางของมนุษย์ที่ออกจากแหล่งพ านักเพ่ือไปพ้ืนที่ต่างๆ ของโลกอาจต้องใช้เวลา
มากกว่าหนึ่งปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ในหลายแหล่ง พบว่ามนุษย์มีการเดินทางไปมา
ทั้งในลักษณะภายในเขตแดนปกครองของตน หรือการข้ามเขตแดนไปยังดินแดนอ่ืนๆมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล 
ในแถบโลกตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมใหญ่ของโลก เช่น แถบแม่น้ าไทกรีส -ยูเฟรติส ในอารยธรรมของ
ชาวสุเมเรียน ซึ่งเป็นชนชาติที่เริ่มมีการประดิษฐ์อักษรเพ่ือใช้ในการบันทึกที่เรียกว่าอักษรคูนิฟอร์ม และมี
หลักฐานว่าเป็นชนชาติที่มีการประดิษฐ์ล้อ อันเป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญในการสร้างพาหนะ จึงเชื่อได้ว่าในอารย
ธรรมของชาวสุเมเรียน มนุษย์ได้เริ่มมีการเดินทางติดต่อระหว่างกันด้วยยานพาหนะ ในอารยธรรมอียิปต์ บน
ลุ่มแม่น้ าไนล์ได้มีบันทึกถึงการเดินทางของราชินีอัตเซปซุต (Queen Hatshepsut) ซึ่งเป็นฟาโรห์หญิงองค์แรก
แห่งอียิปต์ ที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยว ณ ดินแดนแห่งปัน (The land of Punt)19 โดยทางเรือ อันเป็นดินแดนที่
เชื่อว่าอยู่ทางชายฝั่งด้านตะวันออกของแอฟริกา โดยบันทึกดังกล่าวมีอายุราว ๑,๔๘๐ ปีก่อนคริสตกาล 
 ในยุคโบราณนอกจากการเดินทางด้วยทางน้ าที่มีความสะดวก แต่อย่างไรก็ตามการเดินทาง
ดังกล่าวต้องอาศัยความช านาญของนักเดินเรือและพ่ึงพาลมในการขับเคลื่อนเรือ การเดินทางโดยทางบกก็ยังมี
บทบาทส าคัญจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างถนนเพ่ือเชื่อมต่อเมืองส าคัญๆ เพราะถึงแม้ว่าการเดินทางด้วยทางบก
จะสามารถใช้สัตว์เป็นพาหนะไม่ต้องใช้ถนนที่มีสภาพดีก็ได้ แต่เมื่อต้องมีการขนส่งสินค้าหรือผู้คนจ านวนมาก
ขึ้น จ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะ ดังนั้นการมีถนนจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญในการก่อให้เกิดการเดินทางในทางบก ใน
อารยธรรมแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรติส ถนนเส้นแรกๆ ถูกสร้างขึ้นน่าจะสร้างขึ้นเพ่ือเชื่อมเมืองส าคัญๆ เช่นเมือง
เออร์ (Ur) กับเมืองนิปเปอร์ (Nippur)20 เทคโนโลยีการสร้างถนนที่ดีท าให้เกิดการเดินทางที่สะดวก พบว่ามี
การเดินทางของผู้คนชาวโรมันที่เดินทางในอาณาจักรและเชื่อมต่อไปยังดินแดนใกล้เคียง จึงท าให้เกิดที่พักไว้
บริการนักเดินทาง ในสมัยอารยธรรมกรีกรุ่งเรืองนั้น  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพ่ือบูชาเทพเจ้า เป็นแรงจูงใจ
ส าคัญที่ดึงให้ผู้คนเดินทางมาเพ่ือชมการแข่งขันกีฬา กีฬาโอลิมปิกซึ่งได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๗๗๖ ก่อน
คริสต์กาล21 โดยที่พักส าหรับนักเดินทางในกรีกเป็นเพียงแค่ที่นอนเท่านั้น ไม่ได้มีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไร
ให้ นักเดินทางต้องไปใช้ที่อาบน้ าสาธารณะ นอกจากการมาชมกีฬานักเดินทางจะเดินทางไปยังวิหารแห่งเทพ
เจ้าในนครเอเธนส์ อันเป็นกิจกรรมที่นักเดินทางมักจะท าเมื่อมาเยี่ยมเยือนนครเอเธนส์ 

                                                           
19 Goeldner & Ritchie. Tourism: Principles, Practices and Philosophies. (New Jersey: John Wiley 

& Son, Inc.,2009) Page 37 
20 Goeldner & Ritchie. Tourism: Principles, Practices and Philosophies. (New Jersey: John Wiley 

& Son, Inc.,2009) Page 39 
21 กุลวะดี ละม้ายจีน,  เอกสำรประกอบกำรสอนวชิำวัฒนธรรมกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หน่วยที ่1 

องค์ประกอบของกำรท่องเท่ียว. (อุบลราชธาน:ี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน,ี๒๕๕๕) หน้า ๔ 
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 เส้นทางสายส าคัญยุคโบราณที่เป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการเดินทางระหว่างทวีปยุโรปและเอเซียคือ
เส้นทางสายไหม (Silk Road) มาร์โคโปโล (Marco Polo) นักเดินทางชาวอิตาลี เป็นนักเดินทางคนแรกที่ใช้
เส้นทางสายไหมในการเดินทางจากอิตาลีไปสู่ประเทศจีน และบันทึกการเดินทางของเขาเป็นแรงผลักดันส าคัญ
ให้นักเดินทางคนอ่ืน ใช้เส้นทางสายไหมในการเชื่อมต่อระหว่างยุโรปกับเอเชีย เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทาง
สายส าคัญทางการค้าที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างยุโรปและเอเชีย  โดยเส้นทางสายไหมนี้ได้เริ่ม
ปรากฏขึ้นในช่วง ๕๐๐-๓๓๐ ปีก่อนคริสตกาล โดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมคือ การที่จักรวรรดิอะคีเม
นิด (Achaemenid Empire) ได้บุกเบิกเส้นทางสายเปอร์เซีย (The Persian Royal Road)22 และได้พัฒนาจน
เชื่อมต่อกลายเป็นเครือข่ายทางการค้าที่ส าคัญของโลก 
 ในช่วงคริสศตวรรษที่ ๔-๕ ที่จักรวรรดิโรมันได้ล่มสลายจากการโจมตีของพวกอนารยชน และท า
ให้จักรวรรดิโรมันตะวันตกอยู่ภายใต้การปกครองของอนารยชน ส่วนอาณาจักรโรมันตะวันออกยังมีความ
รุ่งเรืองโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนแสตนติโนเปิล (Constantinople) ท าให้การเดินทางบนเส้นทางสายไหม
ไม่สามารถท าได้อย่างสะดวกตลอดจนช่วงเวลายุคกลางของยุโรป (Middle Age)  ในช่วงหลังจากยุคมืดของ
ยุโรปคือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ได้มีความนิยมในการเดินทางเพ่ือไปแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนใน
ประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก ในช่วงต้นของ ค.ศ.๑๓๘๘ พระเจ้าริชาร์ดที่ ๒ ได้ทรงด าริในการท าหนังสือ
อนุญาตในการเดินทางส าหรับผู้แสวงบุญเพ่ือท าให้สามารถตรวจสอบผู้เดินทางได้ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
หนังสือเดินทางยุคใหม่23 

                                                           
22 Mark Joshua. “Silk Road”.< http://www.ancient.eu/Silk_Road/>  (26, April 2012) 
23  Goeldner & Ritchie. Tourism: Principles, Practices and Philosophies. (New Jersey: John 

Wiley & Son, Inc.,2009) Page 47 

http://www.ancient.eu/Silk_Road/
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ภำพที่ ๑ เส้นทางสายไหม อันเป็นเส้นทางการค้าท่ีส าคัญระหว่างเอเชียและยุโรป24 

 ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๗ – ๑๘ ได้มีการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “แกรนด์ทัวร์” (Grand Tour) ซึ่ง
เป็นที่นิยมในหมู่นักการทูต นักธุรกิจ นักศึกษา ที่อยู่ใน ปารีส โรม ฟลอเรนซ์ หรือพ้ืนที่ศูนย์กลางวัฒนธรรม
ต่างๆ โดยจุดเริ่มต้นของ“แกรนด์ทัวร์” (Grand Tour) ก็เพ่ือเรียนรู้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ โดย“แกรนด์
ทัวร์” (Grand Tour) เป็นการเดินทางที่ใช้เวลาเดินทางถึงสามปี โดยไปพ านักในปารีสเกือบหนึ่งปี แล้วเดินทาง
ต่อไปยังอิตาลี พ านักในเมือง เจนัว, มิลาน, ฟลอเรนซ์, โรมและเวนิส แล้วกลับมาทางเยอรมนีและทาง
สวิตเซอร์แลนด์25 
 ในส่วนของที่พักของนักเดินทางที่เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้นักเดินทางที่เริ่ม
พัฒนามาตั้งแต่ในยุคอารยธรรมกรีก โรมันที่มีที่พักให้นักเดินทางได้เช่าพักอาศัยเป็นการชั่วคราว ในราว
ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ในประเทศฝรั่งเศส ได้เริ่มมีการใช้กฎหมายในการจดทะเบียนผู้ประกอบการที่
พักขึ้น และตามมาในอังกฤษที่มีการจดทะเบียนผู้ประกอบการที่พัก พบว่ามีผู้จดทะเบียนที่พักส าหรับนัก
เดินทางถึง ๖๐๐ ราย26 

                                                           
24  Shizhao. “The Silk Road”. <http://www.ancient.eu/image/146/.> (26, April 2012) 
25 Goeldner & Ritchie. Tourism: Principles, Practices and Philosophies. (New Jersey: John Wiley 

& Son, Inc.,2009) Page 48 
26 Levy-Bonvin Jacques, “Hotel”, (15 December 2003) < 

http://www.hospitalitynet.org/news/4017990.html>  

http://www.ancient.eu/image/146/
http://www.hospitalitynet.org/news/4017990.html
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 การเดินทางท่องเที่ยวแบบยุคใหม่ที่เริ่มมีผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ได้เริ่มข้ึนในปี ค.ศ.๑๘๒๒ 
โดยโรเบิร์ต สมาร์ท (Robert Smart) ในเมืองบริสตอล (Bristol) ประเทศอังกฤษ ที่ได้เป็นผู้ให้บริการในการ
จองตั๋วเรือกลไฟจากท่าเรือในเมืองบริสตอล ไปยังท่าเรือในเมืองดับบลิน ประเทศไอร์แลนด์ และในวันที่ ๕ 
กรกฏาคม ค.ศ.๑๘๔๑ โทมัส คุก (Thomas Cook) ที่มีการจัดรถไฟขบวนพิเศษวิ่งจากเมืองแลงเชสเตอร์ 
(Leicester) ไปยังเมืองลองบอลัช (Loughborough) ซึ่งมีระยะทาง ๑๒ ไมล์ ด้วยราคา ๑ ชิลลิ่ง โดยมี
ผู้โดยสารจ านวน ๕๗๐ คน ซึ่งนับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การเดินทางเป็นสาธารณะเป็นครั้ งแรก และในปี 
ค.ศ.๑๘๕๐ โทมัส เบ็นเน็ต (Thomas Bennet) ได้เปิดธุรกิจเพ่ือจัดการการเดินทาง ที่ให้บริการในการจัด
เตรียมการเดินทาง จัดเตรียมม้า เส้นทางการเดินทาง อุปกรณ์ในการเดินทางให้กับลูกค้า ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทที่
ให้การบริการด้านการเดินทางยุคใหม่ครั้งแรกในประเทศอังกฤษ27 
 การเดินทางเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหลังจากมีการพัฒนาเครื่องบินพาณิชย์ในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ที่เทคโนโลยีทางการบินได้รับการพัฒนาจนสามารถสร้างเครื่องบินที่สามารถให้บริการใน
เชิงพาณิชย์ โดยสายการบินที่ให้บริการในเชิงพาณิชย์แห่งแรกจะอยู่ในประเทศยุโรป ได้แก่สายการบินอิมพี
เรียลแอร์เวย์ (Imperial Airway) ที่เปิดให้บริการในปี ค.ศ.๑๙๒๔ สายการบินลุฟฮันซ่า (Lufthansa) ในปี 
ค.ศ.๑๙๒๖ สายการบินแอร์ฟรานซ์ (Air France) ในปี ค.ศ.๑๙๓๓28 โดยในยุคแรกของการบินพาณิชย์เหล่านี้
จะเป็นการให้บริการขนส่งพัสดุและไปรษณีย์ และในปี ค.ศ๑๙๒๗ สายการบินแพนอเมริกาแอร์เวย์ (Pan 
America Airway) ได้ท าการบินข้ามประเทศเพ่ือส่งพัสดุไปรษณีย์เชิงพาณิชย์จากเมืองคีย์เวสท์ (Key West) 
รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยังเมืองฮาวานา(Havana) ประเทศคิวบา และถัดมาอีกหนึ่งปีให้หลังคือ
ใน ปี ค.ศ.๑๙๒๘ จึงได้เริ่มมีการบินเพ่ือขนส่งผู้โดยสาร โดยมีเส้นทางเดียวกัน29  การเดินทางทางอากาศมี
ผลกระทบต่อรูปแบบการเดินทางของมนุษย์ และท าให้การท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้น ประกอบกับการมี
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆของการเดินทางเช่น โรงแรม การขนส่งมวลชน ผู้ให้บ ริการด้านการ
ท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยวรวมทั้งการเดินทางที่ท าให้นักเดินทางสามารถประเมินและเลือก
รูปแบบการเดินทางได้อิสระมากขึ้น จนน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง และได้
เริ่มมีการตั้งหน่วยงานระดับสากลที่ค่อยก ากับดูแล และให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ 
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation World Tourism Organization, UNWTO) ที่
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.๑๙๗๕ โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน นอกจากหน่วยงานที่จัดตั้งโดย
สหประชาชาติแล้วนั้นยังมีองค์กรระหว่างประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวรวมตัวจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็น

                                                           
27 Goeldner & Ritchie. Tourism: Principles, Practices and Philosophies. (New Jersey: John Wiley 

& Son, Inc.,2009) Page 52 
28 Brooks Peter, “The Development of Air” Transport, Journal of Transport Economic and 

Policy, Vol.1 No.2 (May 1967):  164-183 
29 Goeldner & Ritchie. Tourism: Principles, Practices and Philosophies. (New Jersey: John Wiley 

& Son, Inc.,2009) Page 61 
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เวทีในการแสดงบทบาทและความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้แก่ สภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลก 
(The World Travel and Tourism Council, WTTC) ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี ค.ศ.๑๙๙๑30 
 

 
ภำพที่ ๒ ส านักงานใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ  (United Nation World Tourism 
Organization, UNWTO) ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน31 
 จะเห็นได้พัฒนาการท่องเที่ยวของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีของ
การเดินทาง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวพัฒนามาจากการเดินทางของมนุษย์ที่ต้องการ
เดินทางออกจากแหล่งพ านักของตนเพ่ือยังถิ่นอ่ืนๆ ด้วยจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งทั้ง ติดต่อธุระ การ
แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ การจาริกแสวงบุญ การเดินทางดังกล่าวเกิดผลกระทบในการน าไปสู่
การต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งถนนหนทาง ยานพาหนะ ที่พัก อาหาร เมื่อการเดินทางเหล่านั้นมี
จ านวนมากขึ้น ท าให้เกิดระบบกลไกในการจัดการและการก ากับดูแลเพ่ือให้การท่องเที่ยวเหล่านั้นมีคุณภาพที่
ดี จะเห็นได้ว่าการเดินทางที่มีมานานนับพันปีแต่องค์กรหรือหน่วยงานที่มีบทบาทในการอ านวยประโยชน์เรื่อง
การท่องเที่ยวในระดับโลกอย่างเช่น UNWTO และ WTTC ได้มีการก่อตั้งในช่วงไม่เกิน ๓๕ ปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากการท่องเที่ยวเริ่มมีจ านวนมากข้ึนและถ้าไม่มีการก ากับดูแลที่เหมาะสม อาจจะน าไปสู่ปัญหาต่างๆได้ 
อาทิเช่น การสูญเสียทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสมเป็นต้น 

                                                           
30 World Travel and Tourism Council, <wttcii@gmail.com> “About WTTC”, < 

https://www.wttc.org/about/> 
31 United Nation, “United Nations World Tourism Organization Headquarters”, 27 April 2006. 

<http://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/116/0116349.html> 
 

mailto:wttcii@gmail.com


20 
 

 ๒.๒.๓ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน  จากการทบทวนพัฒนาการของการ
ท่องเที่ยวท าให้พบว่าการท่องเที่ยวของมนุษย์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับพันๆปี และน ามาสู่การเกิด
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเกี่ยวกับ นิยามของค าว่าการ
ท่องเที่ยวว่ามีความหมายถึง ปฏิสัมพันธ์ของภาคส่วนต่างๆ 4 ส่วนได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ให้บริการด้านสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานของรัฐในแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้น ามาซึ่งรายได้และเป็นรายได้ที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและท่องเที่ยว ด้วยเหตุเพราะใน
การเดินทางของท่องเที่ยวต้องมีการใช้จ่ายตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก อาหาร การจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและ
บริการ จึงท าให้การท่องเที่ยวได้ถูกพิจารณาให้เป็นภาคส่วนที่ส าคัญในการสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
และได้นิยามระบบการท่องเที่ยวดังกล่าวว่าคือ “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” (Tourism Industry)  
 จากข้อมูลของ WTTC (ภาพที่ ๓)  ได้แสดงให้เห็นว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในระดับโลกได้มีการเจริญเติบโตจากของรายได้ประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ.
๒๐๐๖ มาเป็น เกือบ สองล้านสามแสนล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ.๒๐๑๕ และมีส่วนแบ่งในผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GDP) อยู่ในระหว่างร้อยละ ๒.๘๙ – ๓.๑๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด โดยอัตราการเจริญเติบโตในด้าน
รายได้มีลักษณะที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอัตราส่วนแบ่งในผลิตภัณฑ์มวลรวมจะมีลักษณะผันแปร
ไม่คงที่ แต่อย่างไรก็ตาม WTTC ได้คาดการณ์ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า คือปี ค.ศ.๒๐๒๖ รายได้จากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจะมีมูลค่าถึงเกือบสามล้านห้าแสนล้านเหรียญสหรัฐ และมีส่วนแบ่งในผลิตภัณฑ์มวลรวมถึงเกือบ
ร้อยละ ๓.๔  
 นอกจากในมิติของเรื่องรายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังสร้างต าแหน่งงานให้กับผู้คนเป็น
จ านวนมากจากข้อมูลของ WTTC (ภาพที่ ๔) ได้รายงานให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ท าให้เกิดการ
จ้างงานทั่วโลกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรงถึง ๑๐๗,๘๓๓,๐๐๐ อัตรา  
 

 
ภำพที่ ๓ กราฟมูลค่าของการเติบโตของรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและส่วนแบ่งของ GDP ในระดับโลก
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ในอนาคต32 
 
                                                           

32 World Travel and Tourism Council, Travel & Tourism Economic Impact 2016 World, 

(London: The Authority of World Travel and Tourism, 2016)  page 3 
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ภำพที่ ๔ กราฟอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา และคาดการณ์
ในอนาคต33 
 ส าหรับสถานการณ์ของการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศนั้นจากรายงาน
ของ UNWTO ได้รายงานสถิติของจ านวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนดัง
แสดงในตารางที่ ๑ – ๒  
 
 
 
ตำรำงท่ี ๑ จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้ง
ปี ค.ศ.๒๐๑๐ – ๒๐๑๕34 

ประเทศ ๒๐๑๐ 
(จ านวน X ๑,๐๐๐) 

๒๐๑๓ 
(จ านวน X ๑,๐๐๐) 

๒๐๑๔ 
(จ านวน X ๑,๐๐๐) 

๒๐๑๕ 
(จ านวน X ๑,๐๐๐) 

อัตรำส่วนแบง่
นักท่องเที่ยว 

บรูไน ๒๑๔ ๒๒๕ ๒๐๑ ๒๑๘ ๐.๑ 
กัมพูชำ ๒,๕๐๘ ๔,๒๑๐ ๔,๕๐๓ ๔,๗๗๕ ๑.๗ 
อินโดนีเซีย ๗,๐๐๓ ๘,๘๐๒ ๙,๔๓๕ ๑๐,๔๐๘ ๓.๗ 
ลำว ๑,๖๗๐ ๒,๗๐๐ ๓,๑๖๔ ๓,๕๔๓ ๑.๓ 
มำเลเซีย ๒๔,๕๗๗ ๒๕,๗๑๕ ๒๗,๔๓๗ ๒๕,๗๒๑ ๙.๒ 
พม่ำ ๗๙๒ ๒,๐๔๔ ๓,๐๘๑ ๔,๖๘๑ ๑.๗ 
ฟิลิปปินส์ ๓,๕๒๐ ๔,๖๘๑ ๔,๘๓๓ ๕,๓๖๑ ๑.๙ 
สิงค์โปร์ ๙,๑๖๑ ๑๑,๘๙๘ ๑๑,๘๖๔ ๑๒,๐๕๒ ๔.๓ 
ไทย ๑๕,๙๓๖ ๒๖,๕๔๗ ๒๔,๘๑๐ ๒๙,๘๘๑ ๑๐.๗ 
ติมอร์เลสเต ๔๐ ๗๙ ๖๐ - - 
เวียดนำม ๕,๐๕๐ ๗,๕๗๒ ๗,๘๗๔ ๗,๙๔๔ ๒.๘ 

หมายเหตุ: อัตราส่วนแบ่งนักท่องเที่ยวเป็นอัตราส่วนแบ่งนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอซียและแปซิฟิค 

                                                           
33 World Travel and Tourism Council, Travel & Tourism Economic Impact 2016 World, 

(London: The Authority of World Travel and Tourism, 2016)  page 4 
34 World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlight 2016 Edition, (Madird: UNWTO, 

2016), page 9  
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 จากข้อมูลของ UNWTO จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนจะพบว่าในช่วง
ระยะเวลา ๖ ปี ที่ผ่านมาทุกประเทศมีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจ านวนที่มีอัตรา
สูงขึ้น โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากท่ีสุดใน
กลุ่มประเทศอาเซียนคือ มีจ านวนถึง ๒๙,๘๘๑,๐๐๐ คนในปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) รองลงมาคือ ประเทศ
มาเลเซีย และสิงค์โปร์ตามล าดับ ถ้าพิจารณาอัตราส่วนเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียและแป
ซิฟิค จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๗ ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซียคือ ร้อยละ ๙.๒ และ 
สิงค์โปร์ คือร้อยละ ๔.๓ ส่วนประเทศที่มีพรมแดนใกล้ชิดกับประเทศไทย คือ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม
นั้น ในปี ค.ศ.๒๐๑๕ ที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ
จ านวน ๗,๙๔๔,๐๐๐ คน รองมาคือประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า และ ลาวตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงที่ ๒ จ านวนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศแต่ละประเทศในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ตั้งปี ค.ศ.๒๐๑๐ – ๒๐๑๕35 

ประเทศ ๒๐๑๐ 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

๒๐๑๓ 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

๒๐๑๔ 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

๒๐๑๕ 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

อัตรำส่วนแบง่
กำรใช้จ่ำยของ
นักท่องเที่ยว 

บรูไน - ๙๖ ๗๙ - - 
กัมพูชำ ๑,๕๑๙ ๒,๖๕๙ ๒,๙๕๓ ๓,๑๓๐ ๐.๗ 
อินโดนีเซีย ๖,๙๕๘ ๙,๑๑๙ ๑๐,๒๖๑ ๑๐,๗๖๑ ๒.๖ 
ลำว ๓๘๒ ๕๙๖ ๖๔๒ ๖๗๙ ๐.๒ 
มำเลเซีย ๑๘,๑๑๕ ๒๑,๔๙๖ ๒๒,๕๙๕ ๑๗,๕๙๗ ๔.๒ 
พม่ำ ๗๒ ๙๕๙ ๑,๖๑๒ ๒,๐๙๒ ๐.๕ 
ฟิลิปปินส์ ๒,๖๔๕ ๔,๖๙๐ ๕,๐๓๐ ๕,๒๗๖ ๑.๓ 
สิงค์โปร์ ๑๔,๑๗๗ ๑๙,๒๐๙ ๑๙,๑๓๔ ๑๖,๗๔๓ ๔.๐ 
ไทย ๒๐,๑๐๔ ๔๑,๗๘๐ ๓๘,๔๒๓ ๔๔,๕๕๓ ๑๐.๗ 
ติมอร์เลสเต ๓๑ ๒๙ ๓๕ ๕๑ ๐.๐ 
เวียดนำม ๔,๔๕๐ ๗,๒๕๐ ๗,๓๓๐ ๗,๓๐๑ ๑.๗ 

 
 ส าหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มอาเซียน
นั้น ในระยะเวลาตลอด ๖ ปีที่ผ่านมา ก็มีแนวโน้มยอดใช้จ่ายที่สูงขึ้นดังกรณีประเทศไทยที่ในปี ค.ศ.๒๐๑๐ 
                                                           

35 World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlight 2016 Edition, (Madird: UNWTO, 
2016), page 9  
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(พ.ศ.๒๕๕๓) ที่มีมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ สองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 
ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ได้มีมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นเป็น ประมาณสี่หมื่นสี่
พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเป็นสองเท่าภายในเวลาห้าปี ข้อมูลที่น่าสนใจคือกรณีศึกษาของประเทศพม่าที่ในปี 
ปี ค.ศ.๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓) มีมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพียง เจ็ดสิบเก้าล้านเหรียญสหรัฐ 
แต่เมื่อประเทศพม่าเริ่มมีนโยบายการเปิดประเทศในช่วงปี ค.ศ.๒๐๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๔) เป็นต้นมาทั้งจ านวนยอด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เพ่ิมปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย
มียอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในพม่ามีมูลค่าถึง สองพันล้านเหรียญปี ค.ศ.
๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) หรือเกือบ ๓๐ เท่าภายในเวลาเพียง ๖ ปี ซึ่งเป็นอัตราการเพ่ิมที่สูงมาก ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มและทิศทางไปในทางที่จะขยายตัวทั้งในเรื่อง
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่จะมาจับจ่ายใช้สอยอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายได้ของประเทศท่ีส าคัญในอนาคต 
 ส าหรับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็
มีทิศทางในลักษณะเดียวกันคือมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
ภำพที่ ๕ กราฟจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๙๕ – ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๕๘)36 
 
 โดยจากข้อมูลของธนาคารโลกได้แสดงให้เห็นว่าในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมาจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่าในปี ค.ศ.๑๙๙๕ (พ.ศ.๒๕๓๘) มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพียง ๖๐,๐๐๐ คน เท่านั้นแต่

                                                           
36 World Bank, “International Tourism, Number of Arrival- Loa”, < 

http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=LA> 
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ในปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ที่ผ่านมามีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึง ๓,๕๔๓,๐๐๐ คน หรือมีอัตราการเพ่ิมถึงเกือบ ๖๐ เท่าภายใน
เวลาสามสิบปี 
 จากภาพที่ ๖ ได้แสดงอัตราส่วนรายจ่ายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วง ปี ค.ศ.๑๙๙๕ – ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๕๘) เมื่อเทียบ 

 
ภำพที่ ๖ กราฟอัตราส่วนของรายจ่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของการน าเข้า
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๙๕ – ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๕๘)37 
 
กับมูลค่าการน าเข้า โดยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาอัตราของวัดส่วนรายจ่ายดังกล่าวเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น จากเพียง
ร้อยละ ๑-๕ กลายเป็น ร้อยละ ๙ ในปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) จะเห็นได้ว่ารายจ่ายดังกล่าวมีแนวโน้มที่
สูงขึ้น และถ้าพิจารณาประกอบกับรายได้ ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาจับจ่ายใช้สอยในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank) 
พบว่าในบ้างช่วงเวลาอัตราส่วนของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เป็นรายได้เข้าประเทศของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเคยสูงสุดถึงอัตราส่วนร้อยละ ๒๓ ของมูลค่าการส่งออก คือในปี ค.ศ.
๒๐๐๒ (พ.ศ.๒๕๔๕) และในช่วงปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) อัตราส่วนของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เป็น
รายได้เข้าประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเคยสูงสุดถึงอัตราส่วนร้อยละ ๑๙.๐๕ 
ของมูลค่าการส่งออก หรือจะเรียกว่ามีสัดส่วน ๑ ใน ๕ ของรายได้ที่เกิดจากการส่งออกของประเทศสาธารรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 

                                                           
37 World Bank, “International Tourism, Expenditures (% of Total import)”, < 

http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=LA> 
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ภำพที่ ๗ กราฟอัตราส่วนของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลค่าของการส่งออกของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี ค.ศ.
๑๙๙๕ – ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๕๘)38 
 
 จากการทบทวนปรากฏการณ์ในประเด็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับภูมิภาคอาเซียนนั้น พบว่า
ถึงแม้มนุษย์จะมีกิจกรรมการเดินทางมานับพันปีแต่การเดินทางเหล่านั้นได้ถูกพัฒนามาสู่การเป็นอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวได้ไม่นานนักและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งรายไ ด้ที่ส าคัญแหล่งหนึ่งใน
ภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ  แนวโน้มของอุสาหกรรมการท่องเที่ยวมีทิศทางในลักษณะที่ขยายตัวมาก
ขึ้นเรื่อยๆตลอดสามสิบปีที่ผ่านมาทั้งในด้านปริมาณของนักท่องเที่ยวและมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจึง
เป็นแรงผลักดันให้รัฐได้พยายามลงทุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวย่อมมีผล
ต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
 
๒.๓ แนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  
 ก่อนอธิบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยอธิบายความหมายวัฒนธรรมพอสังเขปเพ่ือน าไปสู่
การเข้าใจความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชัดขึ้น วัฒนธรรม มีสองความหมาย คือ ความหมาย
กว้างที่ใช้ในเชิงวิชาการและความหมายแคบท่ีเข้าใจกันโดยทั่วไป 

                                                           
38 World Bank, “International Tourism, Receipts (% of Total Export)”, < 

http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.XP.ZS?locations=LA> 
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 วัฒนธรรม ในความหมายกว้างจะใช้กันในสาขามานุษยวิทยา หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ วัฒนธรรม (culture) มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า ธรรมชาติ (nature) ความแตกต่าง
ระหว่างธรรมชาติ (nature) กับวัฒนธรรม (culture) เช่น ต้นไม้ ถือว่าเป็นธรรมชาติ (nature) ๑) ในกรณีแรก 
มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับต้นไม้โดยคิดว่าต้นไม้มีรุกขเทวดา ก่อให้เกิดกิจกรรมบวงสรวง การน าผ้าไปผูกกับ
ต้นไม้ การให้ความเคารพย าเกรงต้นไม้  ความเคารพย าเกรงต้นไม้ การน าผ้าไปผูกต้นไม้และการบวงสรวง
ต้นไม้ถือว่าเป็น “วัฒนธรรม” (culture) ๒) ในกรณีที่สอง ต้นไม้ถือว่าเป็นธรรมชาติ  มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง
โดยการตัด เลื่อย แปรสภาพต้นไม้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นเฟอร์นิเจอร์ บ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ เป็น
ต้น ผลผลิตที่มนุษย์แปรสภาพจากต้นไม้นั้นถือว่าเป็นธรรมชาติ เป็นวัฒนธรรม (culture)  
 วัฒนธรรมในความหมายแคบ หมายถึง กิจกรรมของมนุษย์ในด้านดีงาม (ที่เป็นนามธรรม) และ
ผลผลิตของกิจกรรมมนุษย์ที่เป็นรูปธรรม เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม เป็นต้น (ความหมาย
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จะอยู่ในขอบข่ายการท่องเที่ยวในความหมายแคบนี้) 
  
 ๒.๓.๑ ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการที่การท่องเที่ยวซึ่งแต่เดิมเป็นเพียง
กิจกรรมการเดินทางของมนุษย์ที่สัญจรเชื่อมต่อไปยังดินแดนต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ แต่ในช่วง ๕๐ ปีที่
ผ่านมาการเดินทางเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรม ด้วยเหตุเพราะปริมาณของการเดินทางเริ่มมีมากขึ้น
การเตรียมสินค้าและบริการเพ่ือตอบรับนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเริ่มมีปริมาณที่มากขึ้นท าให้เกิด 
“อุสาหกรรมการท่องเที่ยว” ขึ้น โดยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหล่านั้นประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ อย่างน้อย 
๔ ภาคส่วนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ในการเดินทางของมนุษย์เพ่ือไปท่องเที่ยวยังแหล่งต่างๆนั้น สามารถที่จะมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แตกต่างกัน  เมื่อการท่องเที่ยวถูกพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ได้ถูกจัดประเภทเพ่ือให้สามารถจัดการหรือบริหารให้สามารถตอบรับกับรสนิยมหรือความต้องการของ
นักท่องเที่ยว โดย UNWTO ได้ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวไว้ ๓ รูปแบบคือ 
 ๑. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Base Tourism) คือการท่องเที่ยวใน
สถานที่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ โดยประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร (Argo-Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) 
 ๒. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Base Tourism) คือการท่องเที่ยวในแหล่ง
ที่อุดมไปด้วยความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
(Historical Tourism) การท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) และ 
การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) 
 ๓. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่มีลักษณะขึ้นตามความสนใจหรือมีลักษณะพิเศษ โดยประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ศาสนา (Edu-meditation Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย (Ethnic Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และฟาร์มสเตย (home stay 
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& farm stay) การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว (Long Stay) การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล ( Incentive Travel) 
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE) และการท่องเที่ยวแบบผสมผสาน39 

สาระส าคัญของที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะเกี่ยวข้องกับ ค าว่า ชุมชน วิถีชีวิตของ
ผู้คน โบราณสถาน โบราณวัตถุ การแสดง ศิลปะ เป็นต้น ค าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งเป็นที่มาของ
วัฒนธรรมนั่นเอง อย่างไรก็ดี มีผู้ให้ค านิยามการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้  
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องให้ความส าคัญในการให้ชุมชนเป็นแกนกลางในการพัฒนาหรือ
ส่งเสริมในสิ่งที่เป็นของท้องถิ่นนั้นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตและสิ่งที่เป็นรูปธรรมโดยดึงผู้ที่เป็นปราชญ์
ชาวบ้านร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยเพ่ือช่วยในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐช่วยสนับสนุน  การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ผู้อ่ืนและย้อนกลับมามองตนเองอย่างเข้าใจความเกี่ยวพัน
ของสรรพสิ่งในโลกท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ได้สรุปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้านว่า การ
สืบทอดวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและพัฒนาไว้เพ่ือการท่องเที่ยวนั้นหากเมื่อสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตาม
สมัยนิยมแล้วงานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมบางอย่างก็ถูกปล่อยปละละเลยให้สูญหาย ด้วยสาเหตุของประโยชน์ใช้
สอยน้อยความจ าเป็นหรือความไม่สะดวกต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่ ตลอดจนอิทธิพลของความเจริญหรือความเป็น
เมือง แต่เมื่อมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาสู่ชุมชนท้องถิ่น นั้นกระตุ้นให้เกิดการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบ้านขึ้นมา
เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวจึงก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้น ๒ ทาง คือการอนุรักษ์หรือสืบทอดวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านและการพัฒนาวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว40  
 การเดินทางเป็นผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากกิจกรรมต่างๆ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศทาง
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์มีการประกอบกิจกรรมที่สนุกสนาน ทั้งการกีฬา การพักผ่อน ทัศนศึกษา และการ
สร้างสรรค์  อย่างไรก็ดี ความหมายของการท่องเที่ยวสามารถสรุปได้ ๓ ประการ คือ การเดินทางจากถิ่นไปอยู่
อาศัยยังที่อ่ืนชั่วคราว, เดินทางด้วยความสมัครใจ และเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใดๆ ก็ได้  ที่มิใช่เพ่ือการ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้41 
 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ42 ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว่า เป็นวิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ ยวที่เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา 
สร้างสรรค์ เคารพต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผู้คน หรือสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ผู้อ่ืนและย้อนกลับมามองตนเอง อย่างเข้าใจความ
เกี่ยวพันของสิ่งต่างๆ ในโลกที่มีความเกี่ยวโยงพ่ึงพา ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) มีความหมายใกล้เคียงกับรูปแบบการท่องเที่ยว
ในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Base Tourism) โดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมายถึง “การท่องเที่ยวเพ่ือ

                                                           

 39 UNWTO อ้างใน ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, .รปูแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทยและ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว”, http://secretary.mots.go.th/strategy/ewt_dl_link.php?nid=1661&filename=index  
  40 วิวัฒน์ชัย  บุณยภักดิ์, สรุปปัญหาและการป้องกันแก้ไขผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม. จุลสาร

การท่องเที่ยว, ๑๒(๔), ๔๓-๕๕., ๒๕๓๖.  
  41 มุทิตา ปิ่นสุนทร, การวางแผนเส้นทางจักรยานท่ีเหมาะสมเพื่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒,) หน้า ๑๖. 
  42 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, วิถีไทย : การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม. (กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 

๒๕๔๐,) หน้า ๑-๑๐ 

http://secretary.mots.go.th/strategy/ewt_dl_link.php?nid=1661&filename=index
http://www.riclib.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
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ชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุประเพณี วิถีการ
ด าเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง 
ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัยผู้ท่องเที่ยวจะได้
รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมอง ความคิด ความศรัทธาความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถ่ายทอด
มาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้”43 
 จากแนวความคิดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทาง
ของผู้คนหรือกลุ่มคนออกจากสถานที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประจ าไปยังท้องถิ่นอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ท่องเที่ยว การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ประกอบการเรียนรู้ การสัมผัส การชื่นชมกับเอกลักษณ์ความ
งดงามทางวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอ่ืน ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของชนต่างสังคมไม่ว่าจะเป็นในด้านของ ศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราว
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี 
ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดึงดูดใจที่ส าคัญกระตุ้นให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขึ้น 
 วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญ สามารถดึงดูดให้กลุ่มคนต่างถิ่นเดินทางมา
เยือนเพื่อสัมผัสและชื่นชมกับสิ่งที่ไม่มีในท้องถิ่นของตน จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
มีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน การท่องเที่ยวได้ใช้วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นทรัพยากร ในการ
ด าเนินกิจการ ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้าน
การสร้างรายได้ การจ้างงาน น ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
 ๒.๓.๒ องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากนิยามหรือความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กล่าวมาในข้างต้น พบว่ามีความหมายถึงการเดินทาง ท่องเที่ยว ไปยังแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ประกอบการเรียนรู้ การสัมผัส การ
ชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอ่ืน 
จากแนวคิดดังกล่าวได้มีผู้ที่เสนอองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้เป็นรูปธรรมและสามารถ
น าไปต่อยอดในการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในด้านนโยบาย การประเมิน หรือการบริหารจัดการต่างๆ โดย
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีผู้อธิบายไว้ ๖ ด้านดังต่อไปนี้ 
 ๑. องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ประกอบไปด้วยสิ่งดึงดูดใจ  ๑๐ ประการ คือ                      
 ๑)  ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น 
            ๒)  โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ 
            ๓)  งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมืองรวมทั้งซากปรักหักพัง     
           ๔)  ศิลปะ หัตกรรม ประติมากรรม  ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก 

 ๕)  ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา                           ๖ )  ด น ต รี  
การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ                          ๗)  ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบ
การศึกษา 
 ๘) วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การท าอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร 
                                                           

43 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานคณุภาพแหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๗) หน้า ๒ 
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 ๙) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลต่างๆ 
 ๑๐) ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการน ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 

 ๒.  องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการศึกษา
สิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพ่ือปลูก
จิตส านึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 ๓. องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้บริการทางการท่องเที่ยวโดยผู้
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและได้รับผลตอบแทนในก าไรสู่ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา อีกทั้งช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึงการตลาดท่องเที่ยว
คุณภาพ โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพได้รับรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างพึง
พอใจ อีกท้ังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบและรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น 
 ๖. องค์ประกอบด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่
ค านึงถึงการปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องทางการท่องเที่ยวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการให้ความรู้และสื่อ
ความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดความรัก
ความหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม44  
 จะเห็นว่าองค์ประกอบข้อแรก ถือว่าเป็นว่าองค์ประกอบของประเภททางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม องค์ประกอบย่อยคือ  ๑.  ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น  ๒.  
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ  ๓.  งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง
รวมทั้งซากปรักหักพัง เป็นขอบเขตของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
 
 ๒.๓.๓ กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับสังคม จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางได้สัมผัสและพบเห็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมทั้งใน
ลักษณะวัฒนธรรมที่มีรูป (Tangible Culture) และวัฒนธรรมที่ไม่มีรูป ( Intangible Culture) โดยการ
ท่องเที่ยวเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับ “แหล่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง เมือง ย่าน 
แหล่งโบราณคดี สถาปัตยกรรม หรือ งานเทศกาล ประเพณี ต่างๆ  
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจัดได้ว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จาก
ข้อมูลของ เวปไซต์เทรเวิลแอนด์เลเชอร์ (Treval and Leisure) แหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่มีนักท่องเที่ยวไป
เยี่ยมเยือนเป็นจ านวนมากของโลกจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ อันดับ ๑ คือ แกรนด์บาร์ซาร์ 
ในกรุงอิชตันบูล ประเทศตรุกี ซึ่งเป็นตลาดที่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี ๑๕  ที่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน

                                                           
44 เพียงกานต์ นามวงศ์ เพียงกานต์ นามวงศ์,การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรม ชุมชนไหล่หิน อ าเภา เกาะ

คา จังหวัดล าปาง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการและ ท่องเที่ยว คณะพัฒนาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๒, หน้า ๑๐-๒๐ 
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ถึงปีละ ๙๑ ล้านคน หรือ อันดับ ๗ ได้แก่ ศาลเจ้าเมจิ จินจู ที่กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ 
ปี  ที่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมถึงปีละ ๓๐ ล้านคน ส่วนพระราชวังต้องห้าม ในกรุงปักกิ่ง มีนักท่องเที่ยวไป
เยี่ยมชม ปีละ ๑๕ ล้านคน ส าหรับในกลุ่มประเทศอาเซียน พระบรมมหาราชวัง ของประเทศไทย จัดว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีจ านวนนักท่องมากท่ีสุดในแหล่งท่องเที่ยวของอาเซียน และเป็นอันดับที่ ๔๐ ของโลก โดยมี
นักท่องเที่ยวถึงปีละ ๘ ล้านคน45 
 ดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับ “แหล่งที่มี
คุณค่าทางวัฒนธรรม”ประกอบกับที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้มีการ
จัดท าการข้ึนทะเบียนมรดกโลก (World Heritage) ขึ้น โดยมรดกโลกนี้จะมีด้วยกัน ๒ ลักษณะคือ แหล่งมรดก
โลกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ซึ่งโดย
เป้าหมายที่แท้จริงของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นก็เพ่ือท าให้แหล่งมรดกโลกเหล่านั้นเป็นที่ตระหนักในคุณค่า
และความส าคัญ รวมทั้งยังได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนมรดกโลกในการบ ารุงรักษาและดูแล แต่อย่างไรก็
ตามเมื่อสถานที่เหล่านั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก็จะน าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญไปด้วยและน ามาซึ่งนักท่องเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลกที่จะมาสัมผัสแหล่งมรดกโลกเหล่านั้น แต่
อย่างไรก็ตามยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกเป็นจ านวนมากที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนมรดกโลก แต่ก็ยัง
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการไปเยี่ยมเยือน อย่างเช่นกรณีตัวอย่างของพระบรมมหาราชวังของ
ประเทศไทย เป็นต้น 
 ส าหรับการท่องเที่ยวนั้นดังที่ได้กล่าวมาในประเด็นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่าเป็นแหล่ง
รายได้ที่ส าคัญของประเทศแต่ในด้านหนึ่งการท่องเที่ยวก็น ามาซึ่งปรากฏการณ์ที่มีความน่าสนใจในหลายมิติ 
เพราะว่าการจะพัฒนาให้เกิดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้นั้นจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานที่เป็น
กระบวนการ ดังในตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ ดังที่เรารับรู้ว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่แยกตัวออกมา
จากประเทศมาเลเซียเมื่อปี ค.ศ.๑๙๖๕ หรือเพียง ๕๒ ปีจากปัจจุบัน (ค.ศ.๒๐๑๗) และมีพ้ืนที่ของประเทศ
เพียง ๗๑๘ ตารางกิโลเมตร ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์จะนับเนื่องมาแต่อดีต แต่ในอดีตพ้ืนที่ของ
สิงคโปร์ก็เป็นเพียงเกาะเล็กๆ ไม่ได้เป็นอาณาจักรหรือนครรัฐขนาดใหญ่ที่จะมีสถาปัตยกรรมหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ส าคัญ  แต่เมื่อสิงคโปร์พยายามจะพัฒนาเศรษฐกิจของตน การท่องเที่ยวก็เป็นหนทางหนึ่งในการที่จะน า
รายได้เข้าประเทศ รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ในช่วงปี ค.ศ.๑๙๗๐ จึงได้พยายามแนวทางในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจัดตั้ง คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์(The Singapore Tourism 
Board, STB) และคณะกรรมการชุดนี้ได้เป็นผู้เสนอนโยบายในการพัฒนาและตีความ ทรัพยากรที่ตนมีอยู่ใน
แนวคิดท่ีเรียกว่า “เอเชียจานด่วน” (Instant Asia) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะที่ให้เห็นว่าถ้านักท่องเที่ยว
อยากเห็นความเป็นเอเชียในระยะเวลาอันสั้นให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ เพราะสิงค์โปร์เป็นที่อยู่อาศัย
ของผู้คนหลากชาติพันธุ์ของเอเชีย46 จากนโยบายดังกล่าวได้ไปสู่การพยายามฟ้ืนฟูและอนุรักษ์อาคาร ชุมชน ที่
มีลักษณะเฉพาะในสิงคโปร์ โดยรัฐพยายามใช้มาตรการทางกฎหมายและการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือให้ชุมชน
สามารถด ารงเอกลักษณ์ที่รัฐได้พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมตามที่ได้
ก าหนดแนวทางไว้ 

                                                           
45 Travel and Leisure, “The World’s Most-visited Attraction” < 
http://www.travelandleisure.com> 

46 Chang. T.C and Yeoh. Brenda S.A. “New Asia-Singapore; communicating  local culture 
through global tourism”, Geoforum, Vol.30 (1999): 101-115 
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 ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในสิงคโปร์เป็นเพียงหนึ่งตัวแบบในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยเหตุที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้าง แต่
ต้องมีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นมาเกี่ยวข้อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงไม่ใช่เพียงแค่การ
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ แต่รวมไปถึงการฟ้ืนฟูและรักษาผู้คนในชุมชน หรือในอีกกรณีศึกษาของประเทศเคน
ย่า ที่ได้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติเอมโบซิลี (Amboseli National park) เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวมาไซ 
(Masai) จะเห็นได้ว่าทั้งตัวแบบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ปรากฏในประเทศสิงคโปร์และ
เคนย่าต่างก็มีส่วนที่คล้ายกันคือ รัฐต้องมาเป็นผู้ด าเนินกระบวนการ ในการอนุรักษ์ พัฒนา หรือฟ้ืนฟู ทั้ง
สภาพแวดล้อมกายภาพและชีวิตผู้คนเพ่ือน าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  แต่ไม่ใช่การปล่อยไป
ตามยถากรรมเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแล้วให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสเอาเอง จะเห็นได้ว่าเมื่อแหล่งหรือสถานที่
ใดได้รับการประทับตราว่า มีความส าคัญหรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  รัฐบาลทั้งใน
ระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นก็จะมีบทบาทส าคัญในการน าไปสู่กระบวนการเชิงนโยบายและน าไปสู่การ
ปฏิบัติ อันจะน าไปสู่ปรากฏการณ์ทางสังคมแบบใดแบบหนึ่ง 

 
๒.๔ มรดกโลกและกำรจัดกำรมรดกโลก 
 ๒.๔.๑  มรดกโลกแนวคิดและพัฒนำกำร มรดกโลก(World Heritage) เป็นสิ่งที่ปรากฏได้ไม่
นานนัก อาจจะกล่าวได้ว่า มรดกโลกเป็นผลผลิตของปรากฏการณ์การท าให้เป็นโลก (Globalization) ก็ได้
เพราะในอดีตถ้าเราศึกษาอารยธรรมต่างๆของโลก จะพบว่า ในอดีตถึงแม้มนุษย์จะมีการติดต่อ ไปมาหาสู่ข้าม
พรมแดนกันอยู่มาโดยตลอด แต่สถานที่ที่มีความส าคัญ ทั้งที่เป็นสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ หรือวัฒนธรรมต่างๆ 
ก็มักจะเป็นเป็นของชนชาติหรือ รัฐใดรัฐหนึ่ง และสถานที่เหล่านี้มักจะเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความมี
อารยธรรมในขั้นสูง หรือสะท้อนความเป็นชาติพันธุ์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เมื่อหลังยุคสมัยใหม่เป็นต้นมา
เมื่อการเดินทางและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างดินแดนต่างๆท าได้ง่ายขึ้น 
ประกอบกับการเกิดสงครามโลกถึง ๒ ครั้ง ท าให้ทุกประชาชาติโลกเริ่มมีแนวคิดในการประสานโลกให้มีความ
ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือและการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน จนน าไปสู่การจัดตั้งองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations,UN) ในปี ค.ศ.๑๙๔๕ (พ.ศ.๒๔๘๘) โดยองค์การสหประชาชาติเป็นองค์การ
ที่จัดตั้งเพ่ือสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติในมิติต่างๆ ทั้งในเรื่องการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การให้ความช่วยเหลือประเทศในภาคีสมาชิก และรวมถึงการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
จนน าไปสู่การจัดตั้งองค์กรย่อยที่เรียกว่า องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ในปี พ.ศ.๒๔๘๙47 โดย
ยูเนสโกนั้นเป็นหน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมาย ให้ความช่วยเหลือบรรดาประเทศสมาชิกในรูปของแนวความคิดที่
ก้าวหน้าจากการวิจัย หรือจากการประชุมปรึกษาหารือ ที่ยูเนสโกเป็นผู้จุดประกายทางการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม โดยยูเนสโกนั้นมีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และมีส านักงานเพ่ือการศึกษา
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education) ตั้งอยู่ที่
ประเทศไทย โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๔  
 ส าหรับแนวคิดเรื่อง มรดกโลก นั้นเกิดจากขึ้นในประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ณ กรุงปารีส ใน
ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ (ค.ศ.๑๙๗๒) ที่ต้องการผลักดันให้เกิดการให้เห็น
คุณค่าและน าไปสู่การปกปักรักษาของสิ่งปลูกสร้างหรือสภาพแวดล้อมที่สะท้อนความมีอารยธรรมของมนุษย์ 
                                                           

47 UNESCO, “เกี่ยวกับยูเนสโก”, <http://www.unescobkk.org/th/about-us/> 



32 
 

รวมทั้งสภาพแวดล้อมมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์ไม่สามารถพบได้ทั่วไป การประชุมครั้งนั้นได้น าไปสู่การ
ประกาศ อนุสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันของวัฒนธรรมโลกและมรดกทางธรรมชาติ ขึ้นรวมทั้งการจัดตั้งกองทุน
มรดกโลกขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งของเงินทุนในการปกป้องมรดกโลก โดยมรดกโลก ตามอนุสัญญาเกี่ยวกับการ
ป้องกันของวัฒนธรรมโลกและมรดกทางธรรมชาติ มีอยู่ด้วยกัน ๓ ลักษณะคือ 

๑. มรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้ง อนุสรณ์สถาน สถาปัตยกรรม จารึก ถ้ าท่ีอยู่
อาศัย กลุ่มอาคาร ย่าน แหล่ง 

๒. มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นได้ท้ัง สภาพธรรมชาติ สภาพองค์ประกอบทางธรณีวิทยา 
สภาพธรรมชาติหรือบริเวณท่ีพิสูจน์ทราบอย่างชัดแจ้งว่ามีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล 

๓. มรดกโลกแบบผสม คือ เป็นสถานที่ท่ีมีคุณค่าท้ังทางวัฒนธรรมและมีคุณค่าในทางธรรมชาติ 
ในปัจจุบันมรดกโลกที่ยูเนสโกได้มีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ๑,๐๕๒ แหล่ง แบ่งเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมจ านวน ๘๑๔ แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติเป็นจ านวน ๒๐๓ แห่ง และมรดกโลกแบบผสมเป็น
จ านวน ๓๕ แห่ง จากข้อมูลของยูเนสโกแหล่งมรดกโลกส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ และ
รองลงมาคือภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค  
 
ตำรำงท่ี ๓ แสดงจ านวนและประเภทของแหล่งมรดกโลกตามภูมิภาคต่างๆของโลก48 

ภูมิภำค จ ำนวนแหล่ง
มรดกโลกทำง
วัฒนธรรม 

จ ำนวนแหล่ง
มรดกโลกทำง

ธรรมชำติ 

จ ำนวนแหล่ง
มรดกโลกแบบ

ผสม 

จ ำนวนรวม ร้อยละ 

อำฟริกำ ๔๘ ๓๗ ๕ ๙๐ ๙% 
อำหรับ ๗๓ ๕ ๓ ๘๑ ๘% 
เอเชียและแปซิฟิค ๑๗๒ ๖๒ ๑๒ ๒๔๖ ๒๓% 
ยุโรปและอเมริกำเหนือ ๔๒๖ ๖๒ ๑๐ ๔๙๘ ๔๗% 
ลำตินอเมริกำและแคริเบียน ๙๕ ๓๗ ๕ ๑๓๗ ๑๓% 
จ ำนวนรวม ๘๑๔ ๒๐๓ ๓๕ ๑,๐๕๒ ๑๐๐% 

 
 ส าหรับในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเรียบร้อยแล้วจ านวน ๓๗ 
แหล่งดังนี้ 
 
           ๑.กัมพูชำ มีมรดกโลกทางวัฒนธรรม จ านวน ๒  แห่ง คือ 
        ๑.๑. แองกอร์ หรือ เมืองพระนคร  (Angkor) 
          ๑.๒. ปราสาทพระวิหาร (Temple of Preah Vihear) 

๒. อินโดนีเซีย  มีมรดกโลกจ านวน ๘ แห่ง 
มรดกโลกทำงวัฒนธรรม ๔ แหง่ 
     ๒.๑. บูโรบูดูร์ (Borobudur) หรือ กลุ่มวัดบุโรพุทโธ (Borobudur Temple Compounds) 
   ๒.๒. ปรัมบานัน (Prambanan )หรือ กลุ่มวัดพรัมบานัน (Prambanan Temple 
Compounds) 
   ๒.๓. แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน (Sangiran Early Man Site) 

                                                           
48UNESCO, “World Heritage List Statistics”, <http://whc.unesco.org/en/list/stat> 
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   ๒.๔. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลี : ระบบสุบักหลักการตามปรัชญาไตรหิตครณะ 
(Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri 
Hita  Karana Philosophy) 
มรดกโลกทำงธรรมชำติ ๔ แห่ง 
   ๒.๕. อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน (Ujung Kulon National Park) 
   ๒.๖. อุทยานแห่งชาติโคโมโด (Komodo National Park) 
   ๒.๗. อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ (Lorentz National Park) 
   ๒.๘. มรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา (Tropical Rainforest Heritage of 
Sumatra) 
๓. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  มีมรดกโลกทางวัฒนธรรม จ านวน ๒ แห่ง 

   ๓.๑. เมืองหลวงพระบาง (Town of Luang Prabang) 
   ๓.๒ ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจ าปาสัก (Vat Phou and 
Associated Ancient Settlements within the Champasak Cultural Landscape) 

๔. มำเลเซีย  มีมรดกโลก จ านวน ๔ แห่ง คือ 
มรดกโลกทำงวัฒนธรรม ๒ แห่ง 

    ๔.๑ มะละกา และจอร์จทาวน์ นครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกา (Melaka and 
George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca) 
   ๔.๒ แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง (Archaeological Heritage of the Lenggong 
Valley) 
มรดกโลกทางธรรมชาติ ๒ แห่ง 
   ๔.๔ อุทยานคินาบาลู (Kinabalu Park) 
   ๔.๕ อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู (Gunung Mulu National Park 
 ๕.เมียนมำร์  มีมรดกโลกทำงวัฒนธรรม จ ำนวน ๑ แห่ง คือ 
  ๕.๑ กลุ่มเมืองโบรำณอำณำจักรพยู (Pyu Ancient Cities) 
 ๖. ฟิลิปปินส์  มีมรดกโลก จ ำนวน ๖ แห่ง คือ 
 มรดกโลกทางวัฒนธรรม จ านวน ๓ แห่ง 
   ๖.๑ นครประวัติศำสตร์วีกัน (Historic Town of Vigan) 
  ๖.๒ โบสถ์บำโรคแห่งฟิลิปปินส์ (Baroque Churches of the Philippines) 
   ๖.๓ นำขั้นบันไดแห่งเทือกเขำฟิลิปปินส์ (Rice Terraces of the Philippine 
Cordilleras) 
 มรดกโลกทางธรรมชาติ จ านวน ๓ แห่ง 
    ๖.๔ อุทยำนแห่งชำติแม่น้ ำใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซำ (Puerto-Princesa 
Subterranean River National Park) 
   ๖.๕ อุทยำนปะกำรังทำงทะเลทุบบำตำฮะ (Tubbataha Reefs Natural Park) 
  ๖.๖ เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่ำภูเขำฮำมิกีตัน (Mount Hamiguitan Range Wildlife 
Sanctuary) 
 ๗. ไทย  มีมรดกโลก จ ำนวน ๕ แห่ง คือ 
 มรดกโลกทางวัฒนธรรม จ านวน ๓ แห่ง 
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  ๗.๑ แหล่งโบรำณคดีบ้ำนเชยีง (Ban Chiang Archaeological Site) 
  ๗.๒ นครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำและเมืองบริวำร (Historic City of 
Ayutthaya) 
   ๗.๓ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai 
and  Associated Historic Towns) 
 
 มรดกโลกทำงธรรมชำติ  จ ำนวน ๒ แห่ง 
  ๗.๔ ผืนป่ำดงพญำเย็น-เขำใหญ่ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) 
  ๗.๕ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่-ห้วยขำแข้ง (Thungyai-Huai Kha Khaeng 
Wildlife Sanctuaries) 
 ๘.เวียดนาม มีมรดกโลก จ ำนวน ๘ แห่ง คือ 
 มรดกโลกทางวัฒนธรรม จ านวน ๕ แห่ง 
  ๘.๑ หมู่โบรำณสถำนเมืองเว้ (Complex of Hue Monuments) 
  ๘.๒ เมืองโบรำณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) 
  ๘.๓ สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน (My Son Sanctuary) 
  ๘.๔ พระรำชวังจักรพรรดิแห่งทังลอง-ฮำนอย (Central Sector of the Imperial 
Citadel of Thang Long-Hanoi) 
  ๘.๕ พระรำชวังแห่งรำชวงศ์โฮ (Citadel of the Ho Dynasty) 
 มรดกโลกทางธรรมชาติ  จ านวน ๓ แห่ง 
  ๘.๖ อ่ำวฮำลอง (Ha Long Bay) 
  ๘.๗ อุทยำนแห่งชำติฟง งำ-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National Park) 
 มรดกโลกแบบผสม (วัฒนธรรมและธรรมชาติ) จ านวน ๑ แห่ง 
  ๘.๘ แหล่งภูมิทัศน์จ่ำงอำน (Trang An Landscape Complex) 
 ๙ สิงคโปร์  มีมรดกโลกทำงวัฒนธรรม จ ำนวน ๑ แห่ง คือ 
  ๙.๑ สวนพฤกษศำสตร์แห่งชำติสิงคโปร์  (Singapore Botanic Garden)49 
 จะพบว่าแหล่งมรดกโลกส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นส่วนมากและในหลาย
แหล่งมรดกโลกเหล่านั้นได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ จึงท าให้ต้องมีการบริหารจัดการทั้งในเชิงพัฒนา
และอนุรักษ์ควบคู่กันไป 
 
 ๒.๔.๒ กำรจัดกำรมรดกโลก แหล่งมรดกโลกเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วนั้นสิ่งที่
ตามมาและเป็นสิ่งส าคัญคือการสงวนรักษาแหล่งมรดกโลกเหล่านั้นให้ด ารงอยู่ โดยคณะกรรมการมรดกโลก
แห่งสหประชาชาติได้ออกหลักการปฏิบัติในการจัดการแหล่งมรดกโลกขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้ประเทศที่เป็น
เจ้าของแหล่งมรดกโกลกเหล่านั้นใช้เป็นแนวทางในการจัดการ บริหารและดูแลแหล่งมรดกโลก โดยเอกสารนั้น
คือ แนวทางในการจัดการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติของการสงวนรักษามรดกโลก (Operation Guidelines For 
The Implementation of The World Heritage Convention, WHC.13/01 July 2013) โ ด ยแนวทา ง
ดังกล่าวได้ให้หลักการอย่างกว้าง ๑๔ ข้อคือ 
                                                           

49 กระทรวงวัฒนธรรม . “แหล่งมรดกโลก”,< http://www.thaiwhic.go.th/heritage.aspx>   

http://www.thaiwhic.go.th/heritage.aspx
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 ๑)  ให้ความส าคัญกับการระบุ การแต่งตั้ง การคุ้มครอง การอนุรักษ์ การน าเสนอและการ
ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่พบในอาณาเขตของตน และให้ความช่วยเหลือใน
งานเหล่านี้แก่รัฐภาคีอ่ืน ๆ ที่ร้องขอ 

 ๒)  มีนโยบายที่ให้มรดกเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของชุมชน 
 ๓)  บูรณาการการคุ้มครองป้องกันมรดกเข้ากับแผนงาน 
 ๔)  จัดตั้งการบริการในการป้องกัน การสงวนรักษา และการน าเสนอมรดก 
 ๕)  พัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคเพ่ือระบุการกระท าท่ีจะต่อต้านอันตรายที่

เป็นอันตรายต่อมรดก 
 ๖)  ใช้มาตรการทางกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์การบริหารและการเงินที่เหมาะสมเพ่ือปกป้อง

มรดก 
 ๗)  ส่งเสริมการจัดตั้งหรือพัฒนาศูนย์ระดับชาติหรือระดับภูมิภาคเพ่ือการฝึกอบรมในการ

คุ้มครองการอนุรักษ์และการน าเสนอมรดกและส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขา
เหล่านี้ 

 ๘)  ไม่ใช้มาตรการโดยเจตนาใด ๆ ที่ท าให้เกิดความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อมรดกหรือ
ของประเทศภาคีอ่ืนในอนุสัญญานี้ 

 ๙)  เสนอคณะกรรมาธิการมรดกโลก (World Heritage Committee) เกี่ยวกับรายการทรัพย์สิน
ที่เหมาะสมส าหรับการขึ้นทะเบียนไว้ในรายชื่อมรดกโลก (เรียกว่ารายชื่อเบื้องต้น,Tentative 
List) 

 ๑๐) บริจาคเงินสมทบกองทุนมรดกโลกเป็นประจ าซึ่งจ านวนที่ก าหนดโดยสมัชชาแห่งรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญานี้ 

 ๑๑) พิจารณาและสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิทั้งของรัฐและเอกชน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
บริจาคเพ่ือการคุ้มครองมรดกโลก 

 ๑๒) ให้ความช่วยเหลือแก่โครงการรณรงค์ระดมทุนระหว่างประเทศที่จัดขึ้นส าหรับกองทุนมรดก
โลก 

 ๑๓) ใช้การศึกษาและข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างความชื่นชมและความเคารพจากประชาชนในมรดก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 และ 2 ของอนุสัญญาและเพ่ือให้ประชาชน
ทราบถึงอันตรายที่คุกคามมรดกนี้ 

 ๑๔) ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการมรดกโลก และรัฐภาคี เกี่ยวกับการด าเนินการตามอนุสัญญา
มรดกโลกและสถานการณ์ของอนุรักษ์ ในการการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกและ
หน่วยงานย่อย50 

  โดยจะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติทั้ง ๑๔ ข้อนี้เป็นลักษณะของข้อปฏิบัติในเชิงนโยบายของประเทศ
รัฐภาคีในสิ่งที่ควรด าเนินการในการป้องกัน คุ้มครอง และสงวนรักษามรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน แต่
ส าหรับการปฏิบัติในรายละเอียดนั้นก็ให้เป็นไปตามระบบกลไกของประเทศนั้นๆ   

                                                           
50 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,  Operational Guidelines for 

the Implementation of the World Heritage Convention, (Paris: UNESCO World Heritage Center, 2013) p.13-
15 
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แนวความคิดท่ีส าคัญในระบบการจัดการในด้านมิติกายภาพของมรดกโลก คือ การแบ่งพ้ืนที่ การ
ดูแลและจัดการแหล่งมรดกโลก และการใช้กฎหมายก าหนดพ้ืนที่ โดยประกอบด้วยพื้นที่สองส่วน ได้แก่ เขต
พ้ืนที่คุ้มครองโบราณสถาน (core zone) และเขตพ้ืนที่กันชน (buffer zone) การก าหนดพื้นที่การจัดการ
ภายในบริเวณของแหล่งมรดกโลก นั้นๆเป็น โดยรวมถึงเขตพ้ืนที่กันชน (buffer zone)  โดยทั่วไปแล้ว ในพ้ืนที่
คุ้มครองโบราณสถานจ าเป็นต้องมีการคุ้มครอง อย่างเข้มงวด โดยห้ามไม่ให้มีที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และควบคุม
การก่อสร้างเพ่ิมเติมอย่างเข้มงวด ห้ามมิให้มีการ เปลี่ยนแปลงใดๆนอกเหนือไปจากงานด้านการอนุรักษ์เท่านั้น
และมีการจัดการการเข้าเยี่ยมชมที่เหมาะสม  

แผนแม่บทเพ่ือการจัดการแหล่งมรดก ควรประกอบการดูแลเรื่องต่างๆ ๔ เรื่อง ดังนี้ 
๑) การจัดการทรัพยากรและการปกป้องรักษา  
๒) การใช้ของมนุษย์ ซึ่งรวมไปถึงการท่องเที่ยว  
๓) การวิจัยและการเฝ้าระวัง  
๔) การบริหารจัดการ  

  ความน่าสนใจของกระบวนการในการจัดการมรดกโลกเพ่ือให้สามารถด ารงเอกลักษณ์และคุณค่า 
จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการจัดการ
มรดกดังกล่าว 
 
๒.๕ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จาการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยใน ๒ กรอบแนวคิดคือ 

๑) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๒) เมืองหลวงพระบางในมิติการท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรม 

 
 ๒.๕.๑ กำรท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรมพบว่ามีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม โดยงานที่ผู้วิจัยได้
ท าการทบทวนได้แก่งานวิจัยของสถาบันแห่งยุโรปเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบเมือง (European Institute for 
Comparative Urban Research ,EURICUR) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “Planning considerations for cultural 
tourism: a case study of four European cities” โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเมืองในยุโรปจ านวน ๔ เมือง
ได้แก่ เมืองลิสบอน (Lisbon) เมืองรอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองตูริน (Turin) และเมืองลียง (Lyon) 
การศึกษาได้ใช้แนวคิด ความเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว (visitor-friendliness) และใช้การวิเคราะห์ที่เรียกว่า 
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (tourism product) ที่ประกอบไปด้วย การมียุทธศาสตร์ของการจัดการการ
ท่องเที่ยว คุณภาพของข้อมูลของสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว สภาพปัจจุบันและคุณภาพของการ
บริการด้านการท่องเที่ยว การเข้าถึงจากภายนอกและภายในของแหล่งท่องเที่ยว และ สถานที่ท่องเที่ยวและ
กิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยว โดยคณะนักวิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยโดยไปเยี่ยมเยือนเมืองต่างๆที่เป็นกรณีศึกษา 
เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ และกลับไปอีกครั้งในเวลา ๒ ปี เพ่ือเก็บข้อมูลซ้ า โดยผลสรุปของงานวิจัยพบว่า ได้เสนอ
ให้มีการทบทวนนิยามของความมีประโยชน์ของสิ่งอ านวยความสะดวก (hospitality Function) ใหม่เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน เพราะว่าทรัพยากรทางวัฒนธรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ได้
ถูกใช้ไปเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไม่สามารถมีหลักประกันได้ว่าจะมีความยั่งยืนต่อไปอย่างไร เมืองใน
แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเหล่านี้ควรมีการบูรณาการระบบอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวและ
แผนการท่องเทีย่วอย่างเป็นระบบ 
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 งานวิจัยของราม นิวา  ปันเด (Ram Niwas Pandey)และคณะ ที่ท าการศึกษาผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในประเทศเนปาล โดยเขาได้ใช้การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ
ประกอบกับการการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมใน
ประเทศเนปาล โดยเขาเลือกกรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเนปาล ๒ แหล่ง คือ ชิตวัน-เซารฮา 
(Chitwan-Sauraha) และ โปคารา-กรานดรุก (Pokhara-Grandruk) โดย ชิตวัน คือชื่อของวนอุทยานแห่งชาติ
แห่งหนึ่งของเนปาล และในบริเวณใกล้เคียงกับวนอุทยานแห่งชาตินี้นั้นมีหมู่บ้านที่ชื่อว่าเซารฮา (Sauraha) ซึ่ง
การประกาศให้ชิตวันเป็นวนอุทยานแห่งชาติส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยว  ส่วนกรานดรุก 
(Grandruk) เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรับไปเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวกุรุง (Gurung) หรืออีกชื่อหนึ่งคือชาวตามุ 
(Tamu) โดยตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของโปคารา(Pokhara) จากผลกรศึกษาของรามและคณะ 
พบว่า จากกรณีศึกษาทั้งสอง การท่องเที่ยวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านและชุมชน ที่อาศัย
อยู่ใกล้ๆและในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวได้น ามาซึ่งความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร จึงท าให้มีการจัดสร้างและลงทุนในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นโดยบุคคลภายนอก 
และได้ว่าจ้างชาวบ้านในชุมชนให้เป็นแรงงานในภาคธุรกิจดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของชุมชน
แต่ก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนด้วยเช่นกัน  
 นอกจากงานศึกษาวิจัยในต่างประเทศ ส าหรับประเทศไทยการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมก็เป็นประเด็นที่นักวิจัยของไทยได้ให้ความสนใจ อย่างเช่นงานวิจัยของ โสวัตรี ณ ถลาง และ สุดา
รัตน์ รอดบุญส่ง ที่ศึกษาเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือเสริมความเข้มแข็งในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของ จังหวัดสระบุรี” โดยงานวิจัยได้ ศึกษากรณีศึกษาของชุมชนไทยวน อ าเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี และมีวัตถุประสงค์หลักคือ ศึกษาข้อมูลอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนไทยวน อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี การวิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม งานวิจัยได้สะท้อนภาพของชุมชนชาวไทยวนที่มีอัตลักษณ์ที่
ชัดเจน แต่เมื่อรัฐมีนโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงน าไปสู่การฟ้ินฟูวัฒนธรรมโดยชุมชนขึ้น และได้น ามาซึ่ง
รายได้ของชาวบ้านที่มากขึ้น แต่ก็ส่งผงต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนเริ่มไม่มี
เวลาในการเข้าร่วมพิธีกรรมของเพ่ือบ้านและชุมชน การผลิตที่แต่เดิมจะเป็นรูปแบบการผลิตเพ่ือใช้สอยหรือ
แค่ยังชีพ ถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองการบริโภคของนักท่องเที่ยว ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีความท้าทายเป็น
อย่างมากในการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป 
 นอกจากการวิจัยที่ให้ความสนใจในด้านมิติของการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ผู้คน วิถีชีวิตเมื่อมีการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้าไปในชุมชน การวิจัยในรูปแบบการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นการ
วิจัยอีกแนวทางหนึ่งที่มีการท าวิจัย อย่างเช่นงานวิจัยของ เกศิรินทร์ สุวรรณศรี และ ธนิตย์  อินทรัตน์ ที่ศึกษา 
“การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการประเมินแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม :กรณีศึกษา ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
และตลาดน้ าตลิ่งชัน” โดยเป็นการวิจัยที่ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ใช้แบบประเมินมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จากส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยมิติที่ท าการ
ประเมินประกอบด้วย ๑) ศักยภาพในการ 
ดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ๒) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และ ๓) การบริหารจัดการ ซึ่งงานวิจัย
ได้สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดน้ าทั้งสองแห่งที่เป็นกรณีศึกษา มีความแตกต่างกันในเรื่องของศักยภาพ โดยตลาด
น้ าบางน้ าผึ้งมีศักยภาพในด้านการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่ดีกว่า แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดน้ าตลิ่งชัน มี
ศักยภาพในด้านการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวและด้านการบริหารจัดการที่ดีกว่า 
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 โดยจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศพบว่า การศึกษาวิจัยในมิติการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นเท่าที่พบประเด็นส าคัญที่งานวิจัยทั้ง ๓ ชิ้นใน ๔ ชิ้นให้ความสนใจคือการที่ชุมชนมี
ผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร ที่มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้ามาซึ่งทั้งในกรณีศึกษาของต่างประเทศ
และประเทศไทยก็มีความสอดคล้องกันในเรื่องของผลกระทบดังกล่าว ในประเด็นที่ผู้คนในชุมชนจะมีการ
ปรับตัวทั้งในเรื่องวิถีชีวิต วิถีการผลิต เพ่ือตอบสนองการบริโภคของนักท่องเที่ยว การรักษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมถึงแม้จะมีการสิบสานอยู่แต่ก็ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ ส่วนงานวิจัยอีก ๑ ชิ้นนั้นให้ความสนใจใน
เรื่องศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีส่วนช่วยสะท้อนถึงระดับศักยภาพที่เป็นเชิงปริมาณ ท า
ให้สามารถฉายภาพของความสามารถของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 
 
 ๒.๕.๒ เมืองหลวงพระบำงในมิติกำรท่องเที่ยวและมรดกทำงวัฒนธรรม  จากการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นเมืองหลวงพระบางในมิติการท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมนั้น  งานวิจัยที่
พบส่วนมาเป็นงานวิจัยที่ท าการศึกษาโดยนักวิจัยจากประเทศไทยที่เข้าไปศึกษา เมืองหลวงพระบางในด้าน
ต่างๆ อย่างเช่น งานค้นคว้าอิสระของ กฤศ เล้ารัตนานุรักษ์ ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการท่องเที่ยวในแขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย
งานค้นคว้าของ กฤศ เล้ารัตนานุรักษ์ ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
การสังเกตการณ์ งานค้นคว้าดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลของ สปป.ลาว ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ให้แขวงหลวงพระบางเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นหลัก และใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สปป.ลาว ได้ก าหนดให้เป็นปีท่องเที่ยวลาว จึงท าให้ เกิดการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ
และ 
สังคมของ สปป.ลาว เป็นการสร้างงานมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ อัตรา ก่อให้เกิดรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่น 
และลดความยากจนในรูป ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งช่วยรักษาฟ้ืนฟู วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 
เพ่ิมอาชีพในชนบท เช่น การจ าหน่ายอาหาร ของที่ระลึก กิจการ โฮมสเตย์ หรือการน าเที่ยว และเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรในด้านการท่องเที่ยว โดยก าหนดให้สถาบันการศึกษาในลาวได้เพ่ิมหลักสูตรเรื่องการเรียน
การสอนด้านท่องเที่ยวให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโรงเรียนวิชาชีพไปจนถึงมหาวิทยาลัย51 โดยหน่วยงานภาครัฐที่
มีบทบาทในการด าเนินงานในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๓ หน่วยงานหลักคือ แผนกแผนการและการ
ลงทุนแขวงหลวงพระบาง ห้องการมรดกโลก และ ห้องการท่องเที่ยงแขวงหลวงพระบาง การก าหนดนโยบาย
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ของ สปป.ลาว ได้เปิดโอกาสให้นักธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนท าธุรกิจในแขวง 
หลวงพระมากขึ้น  รวมทั้งความเป็นเมืองมรดกโลกยังเป็นแรงดึงดูดส าคัญท่ีท าให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนเพ่ิมมาก
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้มีมาตรการในการรักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของเมืองที่มีเอกลักษณ์ไว้
อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามการส่งเสริมแผนการท่อเที่ยวดังกล่าวก็มีข้อที่เป็นปัญหาได้แก่ สภาพตัวเมือง  
บ้านเรือนมีการเปลี่ยนแปลง มีความแตกต่างจากเดิมเนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
เพราะเกิดจากการท าลายของชาวต่างชาติ การลงทุนและกระแสทุนนิยมท าให้ประชาชนไม่มีอาชีพจากการเข้า
มาท าธุรกิจของชาวต่างชาติ เป็นเหตุให้ประชาชนขาดช่องทางการทามาหากิน ท าให้ประชาชนหลงลืมอาชีพ
                                                           

51 กฤศ เล้ารัตนานรุักษ์, “ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเท่ียวในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว พ.ศ.

๒๕๕๕-๒๕๕๗” , การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑติ, (บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๘  



39 
 

ดั้งเดิมของตนเองแล้วหันไปท างานกับชาวต่างชาติมากขึ้น กล่าวโดยสรุปงานของ กฤศ เล้ารัตนานุรักษ์ ได้
แสดงให้เห็นมิติของการจัดการท่องเที่ยวของภาครัฐในการด าเนินนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแขวงหลวงพระบาง 
 ส าหรับมิติในเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่สนใจความเปลี่ยนแปลงของหลวงพระบางในเชิง
สังคมและการให้ความหมาย พบว่ามีงานวิจัยของ ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น ที่ศึกษา “การท่องเที่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ กรณีศึกษาวัดเชียงทองและปริมณฑล หลวงพระบาง สปป.ลาว” โดย ธีระพงศ์ได้ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่กายภาพ พ้ืนที่ทางความคิด และพ้ืนที่ทางสังคม ของพ้ืนที่วัดเชียงทองที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและเลื่อนไหลมาอย่างต่อเนื่อง การวิจัยใช้การศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key- Informant) โดยในช่วงเวลาก่อนมีการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พ้ืนที่ทั้ ง ๒ ลักษณะ ถูก
อธิบาย ความหมาย ด้วยต านาน ประวัติ ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดของพุทธศาสนา และต านานพื้นเมือง ที่อธิบาย
ด้วยแนวคิดจักรวาลแบบพุทธ จนกลายเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ภายหลังที่เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก พ้ืนที่ทั้ง ๓ ลักษณะ ถูกก าหนดด้วยกฎระเบียบ มาตรการทางกฎหมายจากหน่วยงาน
ของภาครัฐ จนมีสถานะเป็น “สินค้า” เชิงสัญลักษณ์ 
 นอกจากงานของ ธีระพงศ์  โพธิ์มั่น งานวิจัยที่มีประเด็นที่คล้ายคลึงกันในการที่จะพยายาม
อธิบายการเปลี่ยนผ่านของเมืองหลวงพระบางจากเมืองที่เป็นสถานที่อันเป็นศูนย์ของอาณาจักรลาวล้านช้าง
เข้ามาสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว งานวิจัยของ ภัทรพงศ์  คงวิจิตร ที่ศึกษาเรื่อง “พ้ืนที่และความหมายของการ
ท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง” ก็เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ได้ศึกษาถึงบทบาทของกลุ่มคนต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ
การสร้างความหมายแก่พ้ืนที่ในเมืองหลวงพระบาง รวมทั้งกระบวนการสร้างความหมายของแหล่งท่องเที่ยวใน
เมืองหลวงพระบาง โดยภัทรพงศ์  คงวิจิตร ได้ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ผ่านเครื่องมือในลักษณะที่หลากวิธีการ 
ได้แก่ การศึกษาจากเอกสารวิชาการ บทความ และสิ่งพิมพ์ ประกอบกับการลงศึกษาภาคสนามและ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ใช้
แบบสอบถามด้วยภาพ (Visual Questionnaire) งานวิจัยของ ภัทรพงศ์  คงวิจิตร ได้แสดงให้เห็นว่าบุคคล
กลุ่มต่างๆที่มีบทบาทที่แตกต่างกัน ต่างอธิบายความหมายของพ้ืนที่ “เมืองหลวงพระบาง” ตามผลประโยชน์
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อุดมการณ์ความคิด หรือวัฒนธรรม โดยสรุปได้ว่า “การ
ท่องเที่ยว” คือปัจจัยผลักดันที่ส าคัญอันก่อให้เกิดชุดความหมายลักษณะต่างๆ ขึ้นอย่างหลากหลาย52 
 ส าหรับในเรื่องประเด็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหลวงพระบางที่มีผลมาจากการท่องเที่ยวนั้น 
งานวิจัยของ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ได้ท าการศึกษาอัตลักษณ์ของคนหลวงพระบางผ่านความสัมพันธ์ด้านการใช้
พ้ืนที่ของเมืองและปริมณฑลในบริบทของพื้นที่สาธารณะและพ้ืนที่พิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้ง
ศึกษาเงื่อนไขและบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของคนหลวงพระบางในปัจจุบัน วิธีการ
วิจัยที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามในบริเวณเมืองหลวงพระบางและปริมณฑล ใช้การ
สัมภาษณ์และการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  และไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ประกอบกัน โดยงานวิจัยของ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ได้อธิบายอัตลักษณ์
ของเมืองหลวงพระบาง ผ่านพ้ืนที่พิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีกรรมบุญปีใหม่ โดยสรุปงานวิจัยของ ศุภชัย ศุภชัย 
สิงห์ยะบุศย์ ได้แสดงให้เห็นว่า รัฐชาติลาวก าหนดและสร้างให้เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ควบคู่กับเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับโลก หลวงพระบางจึงตกอยู่ใน‘จินตนาการ’ และ 

                                                           
52 ภัทรพงศ์  คงวิจิตร, “พ้ืนที่และความหมายของการท่องเท่ียวในเมืองหลวงพระบาง”, วิทยานิพนธ์สังคม

วิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑติ, (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์), ๒๕๔๓ 
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‘ปฏิบัติการ’ ของ ๓ อ านาจหลัก คือ รัฐชาติลาว ส านักงานมรดกโลก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือ
บริโภคอดีต เงื่อนไขจากไตรภาคีแห่งอ านาจข้างต้น ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สังคม และ
พิธีกรรม น าไปสู่การรื้อฟ้ืนและประดิษฐ์สร้างประเพณีพิธีกรรมการท าให้พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นพื้นที่สามานย์ 
การต่อรองเชิงอัตลักษณ์ และการสร้างพ้ืนที่เพ่ือคืนดีกันทางสังคมในรูปแบบต่างๆ จนกลายเป็นบรรทัดฐาน
ใหม ่และประดิษฐ์สร้างความทรงจ าใหม่ทางสังคมให้กับคนหลวงพระบางในปัจจุบัน53 
 จาการทบทวนงานวิจัยในประเด็น เมืองหลวงพระบางในมิติการท่องเที่ยวและมรดกทาง
วัฒนธรรม ซึ่งงานวิจัยทั้ง ๔ ชิ้นใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยวิธีการเก็บข้อมูล และเครื่องมือที่มีลักษณะ
ที่คล้ายกันคือ การศึกษาจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ บทความ ประกอบกับการลงพ้ืนที่ภาคสนาม และใช้การ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้งในลักษณะแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และงานวิจัยทั้ง 
๔ ชิ้นได้สะท้อนภาพที่สอดคล้องกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พ้ืนที่กายภาพ พิธีกรรม หลังจากที่
เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก จากอดีตที่เมืองหลวงพระบางเป็นพ้ืนที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์ถูกอธิบายด้วยคติแบบจักรวาลและเรื่องราวจากต านาน แต่เมื่อโลกแบบสมัยใหม่ที่ได้ปรับให้เมือง
หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ท าให้เกิดการสร้างความหมายใหม่ของสิ่งเหล่านั้นที่ถูกผลิตซ้ าเพ่ือเป็น 
“สินค้า” ทางวัฒนธรรม ที่มีกลไกของภาครัฐให้การสนับสนุน มีการหลั่งไหลจากระบบทุนนอกถิ่น ที่เข้ามา
ลงทุนและเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของหลวงพระบางอออกไปจากแนวชีวิตแบบดั่งเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบควำมหมำยของอัตลักษณ์และกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับกำรด ำรงอยู่และสืบทอดเพื่อ
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยุคโลกำภิวัฒน์ 

                                                           
53 ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์, “หลวงพระบางเมืองมรดกโลก : พ้ืนที่พิธีกรรมและการต่อรองเชิงอัตลักษณ์ในกระแสโลกาภิวัตน์”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิชาไทศึกษา, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม), ๒๕๕๑ 
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ภำพที่ ๘ กรอบแนวคิดเรื่องกรอบความหมายของอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับการ
ด ารงอยู่และสืบทอดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรท่องเที่ยวในยุคโลกำภิวัตน์ 

อัตลักษณ์ชำติพันธุ ์
 (๑) มรดกทางวัฒนธรรม 
 (๒) การปฏิสมัพันธ์ระหวา่งกลุ่ม
ตนและกลุ่มอื่น ทั้งภายในและ
ภายนอก 
 (๓) การให้ความหมายของบุคคล
เหมือนและแตกต่างจากบคุคลอื่น 
เป็นการท าความเข้าใจตนและโลก  
(๔) มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการ
ข้ามผ่านหรือเลื่อนช้ันจากอัต
ลักษณ์หนึ่งไปสู่อัตลักษณห์นึ่ง 

กำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
(๑) ประวัติศาสตร์และร่องรอย
ประวัติศาสตร ์
 (๒) โบราณคดีและพิพิธภณัฑ์
สถานต่างๆ   
(๓) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่
ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูก
สร้าง ผังเมืองรวมทั้งซาก 

การด ารงอยู่และการ
สืบสานอัตลักษณ์
ของเมืองมรดกโลก
หลวงพระบาง 
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๒.๖ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภำพที่ ๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

การเปลีย่นผ่านวัฒนธรรม
ของแหล่งวัฒนธรรมส าคัญ
ในเมืองมรดกโลกหลวงพระ
บาง 

วัฒนธรรมในปัจจุบันใน
เมืองมรดกโลกหลวงพระ
บาง 

วัฒนธรรมที่สืบทอดและ
คงอยู่ในแหล่งวัฒนธรรม
ส าคัญในเมืองมรดกโลก
หลวงพระบาง 

การศึกษาวัฒนธรรมในอดีต
ของแหล่งวัฒนธรรมส าคัญ
ในเมืองมรดกโลกหลวงพระ
บาง 

อัตลักษณ์ชาติพันธ์ุ
ของแหล่งวัฒนธรรม
ส าคัญในเมืองมรดก
โลกหลวงพระบาง 

การสืบสานอัตลักษณ์
ของแหล่งวัฒนธรรม
ส าคัญในเมืองมรดก
โลกหลวงพระบาง 

รูปแบบการน าอตั
ลักษณ์ตา่ง ๆ สู่สินค้า
และการจัดการที่การ
ตอบสนองการ
ท่องเที่ยวของในเมือง
มรดกโลกหลวงพระ
บาง การสนับสนุน/ส่งเสริม
ของนักท่องเที่ยวเพื่อการ
ด ารงอยู่ของอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของแหล่ง
ในเมืองมรดกโลกหลวง
พระบาง 
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บทท่ี ๓ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 โครงการวิจัย อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการน าอัตลักษณ์มาใช้เพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้
เห็นถึง การด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงการให้ความหมายต่อการ
น าอัตลักษณ์มาเป็นสินค้าของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ในการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้ 
 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย  
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยน าวิธีการเชิงคุณภาพมา
ใช้ในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
๓.๒ พื้นที่วิจัย 
 
 พ้ืนที่ศึกษา เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  เนื่องจากเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.๑๓๐๐ นอกจากนี้ยังเป็นเมือง
หลวงของราชอาณาจักรล้านช้าง มาอย่างยาวนาน แต่ยังรักษาความเป็นเมืองโบราณท่ีมีชีวิตจนถึงปัจจุบัน จน
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang) ในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๙ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจนถึงปัจจุบัน  
 
๓.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล มาจากสองแหล่งคือ 
 ๑) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากการค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงพระบาง 
 ๒) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ในพ้ืนที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน ๑๕ คน ดังนี้ 
 พนักงานและเจ้าหน้ารัฐของเมืองหลวงพระบาง ๔ คน ที่ท าหน้าที่ในด้านปฏิบัติการในด้านการ
สงวนรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ศึกษา 

ระดับปฏิบัติตามแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองโบราณ จ านวน ๖ คน ประกอบ ด้วย
เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นที่ดูแลจัดเก็บตั๋ว และให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แก่นักท่องเที่ยว จ านวน ๓ คน 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโรงละคร จ านวน ๑ คน ครูผู้และผู้สืบทอดนาฏศิลป์ของหลวงพระบาง จ านวน ๒ คน  



44 
 

 ระดับผู้ประกอบการ จ านวน ๕ คน ได้แก่ ตัวแทนผู้ประกอบการค้าขายในเมืองหลวงพระบาง ๕ 
คน ได้แก่ ร้านขายของที่ระลึก สินค้าพ้ืนเมือง ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างพ้ืนถิ่นจ านวน ๑ คน 
รายละเอียดและล าดับของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
KI (Key Informant) คนที ่ เพศ/อำยุ ประเด็นกำรสัมภำษณ์ 
พนักงานและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 

๑ เพศชาย อายุ ๕๕ ปี การอนุรักษ์และการบ ารุงรักษาสถาปัตยกรรมในเขต
มรดกโลก 

๒ เพศชาย อายุ ๓๔ ปี การเรยีนการสอนด้านสถาปัตยกรรม และ
สถาปตัยกรรมประเพณีของหลวงพระบาง 

๓ เพศชาย อายุ ๔๓ ปี การเรยีนการสอนด้านสถาปัตยกรรม และ
สถาปัตยกรรมประเพณีของหลวงพระบาง 

๔ เพศชาย อายุ ๓๐ ปี การเรยีนการสอนด้านวิจิตรศลิป์แบบประเพณีใน
เมืองหลวงพระบาง 

เจ้าหน้าท่ีระดับท้องถิ่น
ที่ดูแลจัดเก็บตั๋ว  

๕ เพศหญิง อายุ ๖๓ ปี จัดเก็บตั๋ว และให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แก่
นักท่องเที่ยว บริเวณวัดวิซลุ 

๖ เพศหญิง อายุ ๖๐ ปี จัดเก็บตั๋ว และให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แก่
นักท่องเที่ยว บริเวณวัดใหมสุ่วรรณภูมาราม 

 
 
KI (Key Informant) คนที ่ เพศ/อำยุ ประเด็นกำรสัมภำษณ์ 
 ๗ เพศชาย อายุ ๔๖ ปี จัดเก็บตั๋ว และให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แก่

นักท่องเที่ยว บริเวณวัดป่าหาดเสีย้ว 
คณะละครและผู้
ท างานดา้นนาฏศิลป ์

๘ เพศชาย อายุ ๖๒ ป ี การความเป็นมาและสืบทอดนาฏศิลป์แบบหลวง
พระบาง 

๙ เพศชาย อายุ ๖๓ ป ี การบริหารและการด าเนนิงานคณะละครและโรง
ละครพระลักพระราม 

๑๐ เพศชาย อายุ ๒๐ ป ี การเรียนนาฏศิลป์แบบประเพณีในหลวงพระบาง 
ระดับผู้ประกอบการ 
 

๑๑ เพศหญิง อายุ ๖๕ ปี การผลิตวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดมิ 
๑๒ เพศหญิง อายุ ๕๘ ปี การทอผ้าและอนุรักษ์งานหัตถกรรมในหลวงพระ

บาง 
๑๓ เพศหญิง อายุ ๒๘ ปี ตลาดมืดและสนิค้าหัตถกรรมของหลวงพระบาง 
๑๔ เพศหญิง อายุ ๓๗ ปี  ตลาดมืดและสนิค้าหัตถกรรมของหลวงพระบาง 
๑๕ เพศชาย อายุ ๕๐ ป ี การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว

ในเมืองหลวงพระบาง 
 
 
 
 
 
๓.๔ เครื่องมือกำรวิจัย 
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 เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่  
๑) แบบสังเกต ในเมืองหลวงพระบาง เกี่ยวกับ การด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ของ 
เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ที่ท าให้หลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยวมีชีวิต รวมถึงการจัดการและ

การเตรียมรับการแทรกแซงกระแสโลกาภิวัตน์จากการท่องเที่ยว ที่มีต่อศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และ
แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ มาประยุกต์ใช้เป็นสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบาง 

๒) แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่วมกับการจัดการท่องเที่ยว
ในแหล่งมรดกโลก  ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 
๓.๕ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 วิธีกำรเก็บข้อมูล  แบ่งตามประเภทข้อมูลที่เก็บดังนี้ 

 การศึกษาข้อมูลเอกสาร เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองหลวงพระบาง และ
ความส าคัญของเมืองหลวงพระบางในอดีต 

 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม ต่อการท่องเที่ยวเชิงอัตตลักษณ์ในเมืองหลวง
พระบางตลอดจนสภาพความเป็นเมืองมรดกโลกของเมืองที่ด ารงอยู่ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนใน
เมืองหลวงพระบาง 

  การสัมภาษณ์ผู้รู้ ด้วยวิธี การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal Interview) ในระดับ
นโยบาย ระดับปฏิบัติการ ระดับผู้ประกอบการ และระดับประชาชน จ านวน ๑๕-๒๐ คน  

 
๓.๖ แผนกิจกรรมหลัก 
 
 กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งผลลัพธ์ (Output) ที่คาดว่าจะได้รับ  

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง ช่วง
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

ทบทวนโครงการ
และเตรียมความ
พร้อมนักวิจัย 

เตรียมทีมวิจัยโดย
การทบทวนและ
วางแผนงานวิจัยใน
รายละเอียดทั้ง
โครงการ 

๑.ทบทวนกรอบแนวคิดและประเด็น
ส าคัญของการศึกษาพร้อมท าความ
เข้าใจเครื่องมือแบบสังเกต  
๒.วางแผนการเก็บข้อมลูร่วมกัน 

เดือนที่ ๑-๓ หัวหน้า
โครงการวิจัย
และนักวิจัยใน
โครงการ 

 
 
 
 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง ช่วงระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
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เพื่อศึกษาบทบาท
ของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ใน
การสนับสนุนและ
ส่งเสริม ให้เกิด
การด ารงอยู่
ของอัตตลักษณ์
และวัฒนธรรมใน
แหล่ง มรดกโลก
หลวงพระบาง 

-ข้อมูลจุดเด่นที่
ส าคัญในแหล่ง
ท่องเที่ยวมรดก
โลกรวมถึงสินค้า
และบริการที่
เชื่อมโยงกับอัต
ลักษณ์ของเมือง
มรดกโลกหลวง
พระบาง 

-การสังเกตแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
-การสัมภาษณผ์ู้รูด้้านการท่องเที่ยวเมือง
หลวงพระบาง และผู้มสีวนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมเมืองหลวงพระบางในระดับต่างๆ 
ได้แก่  
๑) ระดับนโยบายจังหวัดและระดบัเมือง
หลวงพระบาง ๒ คน 
๒)ระดับปฏิบตัิเมืองหลวงพระบาง ๑๐ คน 
๓)ระดับผู้ประกอบการ ๖ คน 

เดือนที่ ๖-๑๐ หัวหน้า
โครงการวิจัย
และนักวิจัยใน
โครงการ 

เพื่อเตรียมจัดท า
รายงานวิจัย
เบื้องต้น/ฉบับรา่ง 

วิเคราะห์และ
สรุปผลการวิจัย
เบื้องต้น 

-วิเคราะห์และอภปิรายข้อมลู 
-สรุปลการวิจัย 

เดือนที่ ๑๑ หัวหน้า
โครงการวิจัย
และนักวิจัยใน
โครงการ 

เขียนรายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ 
และน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

ตรวจสอบและ
ทบทวนรายงาน
วิจัย 

เขียนรายงานวิจัย เดือนที่ ๑๒ หัวหน้า
โครงการวิจัย
และนักวิจัยใน
โครงการ 

 
๓.๗ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 วิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้วยการจัดกลุ่มประเด็นและการให้ความหมายต่อประเด็น การด ารงอยู่
และการสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์  และ
การให้ความหมายต่อการน าอัตลักษณ์มาเป็นสินค้าของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ในการท่องเที่ยวในยุค
โลกาภิวัตน์ โดยอัตลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางท่ีงานวิจัยชิ้นนี้น ามาศึกษามีด้วยกัน ๓ สิ่งคือ 

๑. สถาปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวงพระบาง 
๒. ตลาดมืด ตลาดกลางคืนของเมืองหลวงพระบาง 
๓. นาฏศิลป์แห่งราชส านักหลวงพระบาง 

 โดยการพิจารณาคัดเลือกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ๓ สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมือง
หลวงพระบาง  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์พิจารณา ๒ เกณฑด์ังนี้ 
 ๑ เป็นสิ่งที่แสดงถึงขนบธรรมเนียม วิธีชีวิต หรือประเพณี ของหลวงพระบางที่ยังหลงเหลืออยู่ 
และ น ามาใช้เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นส่วนหนึ่งของการให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้สัมผัสความเป็นหลวงพระ
บาง 
 ๒. เป็นสิ่งที่แสดงถึงขนบธรรมเนียม วิธีชีวิต หรือประเพณี ของหลวงพระบางที่ยังหลงเหลืออยู่ 
และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในวงกว้าง สามารถพบได้ในสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวของเมืองหลวง
พระบาง 
 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์ในลักษณะการวิเคราะห์เนื้อหา ที่มาจากข้อมูลแหล่ง
ต่างๆ ในลักษณะของการถอดบทเรียนและเนื้อหา โดยกรอบในการวิเคราะห์จะใช้กรอบในการวิเคราะห์ ใน ๔ 
ประเด็นคือ 
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๑. พัฒนาการและสภาพปัจจุบันของอัตลักษณ์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องการแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นมาของอัตลักษณ์วัฒนธรรมนั้นๆ ในบริบทของหลวงพระบางและสภาพปัจุบันที่
เป็นอยู่ 

๒. อัตลักษณ์วัฒนธรรม กับการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบาง โดยเป็นประเด็นที่ต้องการ
สะท้อนว่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมนั้นๆ ได้มีบทบาทอย่างไรกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
เมืองหลวงพระบาง 

๓. ภาคส่วนในการรักษา สืบสานและอนุรักษ์ อัตลักษณ์วัฒนธรรม อันเป็นประเด็นที่ต้องการ
น าเสนอภาคส่วนที่มีบทและหน้าที่ในการ รักษา สืบสาน และอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรม
นั้นๆ ภายใต้บริบททางสังคมในปัจจุบันของเมืองหลวงพระบาง 
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บทท่ี ๔  

 
ผลกำรวิจัย 

 
๔.๑ พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของเมืองหลวงพระบำง   
 
 เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเมืองมรดกโลก ที่มีความ
โดดเด่น โดยมีการสถาปนาเมืองหลวงพระบางตั้งแต่การก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง  มีฐานะเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักร  และสถาปนาเมื่อปี พ.ศ.๑๓๐๐ โดยขุนลอ เดิมมีชื่อว่าเมืองซวา อาณาจักรล้านช้างมีความสัมพันธ์
กับนครรัฐที่อยู่ในละแวกเดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง หงสาวดี กรุงศรีอยุธยา เมืองเชียงใหม่ เมืองพระนคร 
และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ด้วยมีลักษณะของเมืองที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มรดกโลกขององค์การการศึกษา  วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) เมืองหลวงพระบางเต็มไปด้วยโบราณสถาน ประเภทศาสนสถาน รวมทั้งสถาปัตยกรรมแบบโค
โลเนียล ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส  เมืองหลวงพระบางจึงถือเป็นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตอบรับกระแสโลกาภิวัตน์อย่างเต็มตัว  
 การกล่าวถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงพระบางนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กล่าวถึง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในระดับมหภาคของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จากหลักฐานทางโบราณคดีและ
เอกสารโบราณต่างๆที่นักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาพบว่า แต่เดิมดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าโขงซึ่งเป็นที่ตั้งของเมือง
หลวงพระบางในปัจจุบันนั้น  มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยเราสามารถพบแหล่งโบราณคดี
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์กระจัดกระจายไปทั่วทั้งในแหล่งที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและใน
เขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่นที่ ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
หรือบริเวณผาแต้ม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ส าหรับในเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้แก่ บริเวณทุ่งไหหิน แขวงเชียงขวาง  โดยการพบแหล่งโบราณคดีในแถบบริเวณดังกล่าวเป็น
หลักฐานที่ยืนยันได้ดีกว่า ในพื้นที่ราบสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ข้ามแม่น้ าโขงไปในเขตประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นชุมชนมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล จนเวลาล่วงเลย
ผ่านมาชุมชนเหล่านั้นได้มีการพัฒนาจนเกิดการรวมตัวขึ้นเป็นนครรัฐ โดยนครรัฐแห่งแรกที่ปรากฏขึ้นในแถบ
ลุ่มแม่น้ าโขงบริเวณเมืองหลวงพระบางนั้น   
 ตามพงศาวดารคือเมืองซวาหรือเมืองเซาที่สถาปนาโดยขุนลอ ในราวปี ค.ศ.๗๕๗           (พ.ศ.
๑๓๐๐) โดยขุนลอนั้นเป็นหนึ่งในโอรสของขุนบรม มีต านานกล่าวว่าพระโอรสของขุนบรมทั้ง ๗ คนได้แยกย้าย
ไปสร้างบ้านแปลงเมือง ๗ แห่งคือ ๑,ขุนลอปกครองเมืองซวา (หลวงพระบาง) ๒.ท้าวผาล้าน ปกครองเมือง
หอแต (ต้าหอ) ๓.ท้าวจุลง ปกครองเมืองโกดแท้แผนบม ๔.ท้าวค าผง ปกครองเมืองเชียงใหม่ ๕.ท้าวอิน 
ปกครองเมืองศรีอยุธยา (ละโว้) ๖.ท้าวกม ปกครองเมืองมอน (อินทรปัต) ๗.ท้าวเจือง ปกครองเมืองพวน (เชียง
ขวาง) (ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์,๒๕๕๕ :๑๖๘) มีความเชื่อว่าช่วงเวลาที่ขุนลอมาสถาปนาเมืองซวานั้น 
ดินแดนบริเวณท่ีตั้งเมืองนั้นมีกลุ่มผู้คนอาศัยอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะไม่ใช่กลุ่มคนที่พูดภาษาไท-ลาวเหมือนกลุ่ม
ของขุนลอ แต่น่าจะเป็นชาวข่า เมืองซวาที่สถาปนาโดยขุนลอ เริ่มมีผู้คนลาวย้ายถิ่นมาอยู่อาศัยปะปนกับชาว
ข่า จึงเกิดเป็นเมืองสองแห่งคือ เมืองเชียงดง ตั้งอยู่ริมแม่น้ าดง และเมืองเชียงทอง ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ าคานที่
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ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าโขง โดยมีเมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง ขุนลอพระราชทานนามเมือง
หลวงแห่งนี้ใหม่ว่า เมืองเชียงดง-เชียงทอง54 เมืองเชียงทองมีสถานะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านช้างและ
มีผู้น าปกครองมาอย่างต่อเนื่อง ค าว่า “ล้านช้าง” เป็นชื่อที่ใช้เรียกแคว้นหรือพ้ืนที่ในแถบลุ่มแม่น้ าโขงซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่ประเทศลาวปัจจุบัน  มีผู้สันนิฐานว่า ค าว่า “ล้านช้าง” หมายถึงดินแดนทีอุดมไปด้วยช้าง และช้างมีสัตว์
ส าคัญในการท าสงครามจึงมีนัยยะที่อาจสื่อถึงดินแดนที่มีความเข้มแข้ง  ซึ่งสัมพันธ์กับชื่อแคว้น “ล้านนา”ซึ่ง
ตั้งอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 ช่วงเวลาที่เมืองเชียงทองหรืออาณาจักรล้านช้าง เริ่มมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงคือช่วงรัชสมัยของ
พระเจ้าฟ้างุ้ม (บางเล่มเขียนว่า ฟ้างุ่ม) โดยอยู่ในช่วงราว พ.ศ.๑๘๙๖-๑๙๑๖ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ทางลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาเริ่มมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา  และอ านาจของขอมในแถบเมืองพระนครเริ่มลดบทบาทลง พระ
เจ้าฟ้างุ้มได้รับการสนับสนุนจากขอมในการขึ้นครองราชย์ในเมืองเชียงทองและทรงรวบรวมคนลาวให้เป็น
ปึกแผ่น  และพระองค์ยังเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองนครหลวงของขอมเพ่ือน ามาประดิษฐานไว้ที่เมือง
เชียงทอง แต่เมื่อเดินทางมาถึงเมืองเชียงค า (อยู่ใกล้บริเวณเมืองเวียงจันทน์ ในปัจจุบัน) ก็ไม่สามารถอัญเชิญ
พระบางมายังเมืองเชียงทองต่อไปได้ จึงทรงให้อัญเชิญพระบางประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงค า  พระเจ้าฟ้างุ้มใน
ท้ายที่สุดพระองค์ก็ถูกปลดออกจากราชสมบัติและเสด็จมาประทับ ณ เมืองน่าน ในปี พ.ศ. ๑๘๙๙ จน
สิ้นพระชนม์  หลังจากรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มเมืองเชียงทองก็อยู่ในสภาวะของการแย่งชิงอ านาจของผู้น าและ
การป้องกันการการรุกรานของญวนมาตลอดเวลา จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าวิซุล พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระ
บางมาจากเมืองเวียงค ามาประดิษฐานยังเมืองเชียงทอง ในปี พ.ศ.๒๐๕๕ และสร้างวัดวิซุลขึ้นเพ่ือประดิษฐาน
พระบาง  จึงท าให้เมืองเชียงทองถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองหลวงพระบาง ตามชื่อของพระบาง  เมืองหลวงพระบาง
มีบทบาทเป็นศูนย์กลางอ านาจของคนลาวมาจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  
 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าโพธิสาร กษัตริย์แห่งเมืองหลวงพระบาง
และนางยอดค าทิพย์  ธิดาของพญาเกสเชษฐราชและมหาเทวีจิรประภาแห่งล้านนา (สรัสวดี อ๋องสกุล
,๒๕๕๗,น.๒๓๙) ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.๒๐๘๙ ทางล้านนามีปัญหาในการสืบราชสมบัติจึงได้บังคมทูลเชิญพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชจากเมืองหลวงพระบาง มาครองแคว้นล้านนา แต่ต่อมาในปี พ.ศ.๒๐๙๑ พระเจ้าโพธิสารทรง
สวรรคตท าให้ทางเมืองเชียงทองขาดผู้น า  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงเสด็จกลับลงมาเพ่ือปกครองเมืองหลวง
พระบางพร้อมกับอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเมืองเชียงใหม่มาประดิษฐานยังเมืองหลวงพระบาง โดย
สถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นแคว้นล้านช้างต้องป้องกันการรุกรานจากพม่าและอยุธยา พระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราชพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงทรงย้ายราชธานีมาตั้งอยู่ยังเมืองเวียงจันทน์ในปี พ.ศ.๒๑๐๓ และพระราชทาน
นามพระราชธานีใหม่นี้ว่า “พระนครจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตอุตตมราชธานี”55 โดยการมาสถาปนาราชธานีแห่ง
ใหม่นั้น ทรงได้สร้างพระราชวังใหม่รวมทั้งการสร้างวัดพระแก้วที่เวียงจันทน์เพ่ือเป็นสถานที่ประดิษฐานพระ
แก้วมรกต รวมทั้งสร้างวัดเชียงทองขึ้นท่ีเมืองหลวงพระบาง  
 ราชอาณาจักรล้านช้างหลังสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมีการปกครองด้วยกษัตริย์มาอย่าต่อเนื่อง 
จนถึงหลังสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช เนื่องจากพระองค์ไม่มีรัชทายาทท าให้พระยาเมืองจันผู้เป็น
เสนาบดี ได้ช่วงชิงราชบัลลังค์และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ และคิดจะเอาพระนางสุมังคละพระราชนัดดาใน
พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชเป็นมเหสี พระนางจึงทรงลี้ภัยออกจากเมืองเวียงจันทน์ โดยขณะนั้นทรงเป็น

                                                           
54 วิทย์ บัณฑิตกุล, สำธำรณประชำธิปไตยประชำชนลำว, (กรุงเทพฯ: สถาพรบุคส์, ๒๕๕๕) หน้า ๑๔ 
55 อาณัติ  อนันตภาค, ประวัติศำสตร์ลำว, (กรุงเทพฯ: ยิปซีกรุ๊ป,๒๕๕๘) หน้า ๕๙ 
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หม้ายและทรงพระครรภ์ ไปขอความช่วยเหลือเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก ที่บ้านงิ้วพันล าโสมสนุก 56 และ
ต่อมาชาวเมืองจ าปาศักดิ์ได้อาราธนาเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองนครจ าปาศักดิ์ ซึ่ง
ต่อมาพระโอรสในพระนางสุมังคละ คือพระหน่อกุมาร เจริญพระชันษาพอที่จะปกครองบ้านเมืองได้ จึงทรง
ราชาภิเษกข้ึนเป็นกษัตริย์ ปกครองราชอาณาจักรล้านช้างจ าปาศักดิ์ในปี พ.ศ.๒๒๕๗  ส่วนทางเวียงจันทน์และ
หลวงพระบางนั้นมีความขัดแย้งในชนชั้นผู้น าโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ ๒ ได้ทรงน าก าลังที่ได้รับการ
สนับสนุนจากญวนเข้าตีนครเวียงจันทน์และจับเจ้านันทราชส าเร็จโทษ และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ในปี 
พ.ศ.๒๒๔๑ และมอบให้ท้าวลองไปดูแลเมืองหลวงพระบาง เจ้ากิ่งกิสราชซึ่งเป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าสุริ
ยวงศาธรรมิกราชได้ยกทัพเข้ามาชิงเมืองหลวงพระบางจากจากท้าวลอง และจะยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ ท า
ให้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ ๒ ไปขอความช่วยเหลือจากอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเพทราชาแห่ง
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง และฝ่ายอยุธยาได้เข้ามาไกล่เกลี่ยและท าข้อตกลงแบ่งอาณาจักรเป็ น ๒ ฝ่ายคือ 
ราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง และราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ โดยทั้งสองอาณาจักรปกครอง
ตนเองไม่ขึ้นแก่กัน ท าให้ลาวถูกแบ่งการปกครองเป็น ๓ อาณาจักรคือ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง 
อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์และอาณาจักรล้านช้างจ าปาศักดิ์ 
 อาณาจักรล้านช้างทั้ง ๓ อาณาจักรนั้นมีความขัดแย้งกันมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงในราว พ.ศ.
๒๓๑๓ ฝ่ายเวียงจันทน์ได้ปราบปรามพระวอพระตา ณ เมืองหนองบัวลุ่มภู ท าให้พระเจ้าตากสินไม่พอพระทัย
ที่ฝ่ายเวียงจันทน์ส่งกองทัพมาฆ่าคนในอารักขา  พระเจ้าตากสินจึงยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์  ส่วนเมืองหลวง
พระบางก็ถูกบังคับให้อ่อนน้อมต่อราชอาณาจักรสยาม จึงท าให้ราชอาณาจักรล้านช้างทั้ง ๓ แห่งกลายเป็น
ประเทศราชภายใต้การดูแลของราชอาณาจักรสยาม ซึ่งฝ่ายสยามได้เชิญพระราชวงศ์ของล้านช้างมาพ านักใน
กรุงเทพ   
 ในช่วงรัชสมัยรัชสมัยพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ.๒๓๓๗ พระองค์ได้ทรงตั้งเจ้าอินทวงศ์ไปปกครอง
เมืองเวียงจันทน์และตั้งเจ้าอนุวงศ์ไปเป็นอุปราช เจ้าอนุวงศ์เป็นเชื้อพระวงศ์ของอาณาจักรล้านช้างที่ถูก
อัญเชิญมาประทับในกรุงเทพเป็นเวลาถึง ๑๕ ปี เจ้าอนุวงศ์เมื่อเป็นอุปราชของเมืองเวียงจันทน์ได้ท าความดี
ความชอบในการสงครามครั้งไปปราบกฏบพวกข่าที่เข้าตีเมืองจ าปาศักดิ์ ใน พ.ศ.๒๓๖๒  ท าให้ทางกรุงเทพได้
แต่งตั้งเจ้าอนุวงศ์เป็นผู้ปกครองเมืองเวียงจันทน์ แต่เหตุการณ์ส าคัญต่อมาคือเจ้าอนุวงศ์ได้รวบรวมไพร่พลและ
มีความตั้งใจที่จะปลดปล่อยเวียงจันทน์ออกจากการปกครองของสยาม และยกทัพเข้ามากวาดต้อนผู้ คนจนถึง
เมืองนครราชสีมา ท าให้สยามยกกองทัพไปปราบปรามและเข้ายึดเมืองเวียงจันทน์อีกครั้งในปี พ.ศ.๒๓๗๑57  
 ภายหลังรัชสมัยของเจ้าอนุวงศ์ลาวยังอยู่ใต้การปกครองของไทยอยู่อีกหลายปี จนมาถึงช่วงเวลาที่
ชาติตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษ และฝรั่งเศส ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเข้ายึด
ครองดินแดนต่างๆไว้ในลักษณะดินแดนในก ากับ หรือท่ีประวัติศาสตร์ของโลกเรียกว่ายุคล่าอาณานิคม  สาเหตุ
ส าคัญที่ชาติตะวันตกแสวงหาอาณานิคม มีสาเหตุหลักๆอยู่ ๓ ประการคือ ๑.การแสวงหาสินค้าที่มีราคาเพ่ือ
น าไปขายยังในดินแดนของตน ๒.การเปิดเส้นทางการเดินเรือหรือจัดตั้งสถานีการค้าใหม่ๆ ๓.การเผยแพร่
ศาสนาคริสต์ โดยฝรั่งเศสได้เริ่มเข้ามาท าความสัมพันธ์ทางการทูตการสยามและในขณะเดียวกันก็เริ่มเข้ามามี
บทบาทในแถบอินโดจีนในต้นคริสศตวรรษท่ี ๑๙ เริ่มที่ดินแดนแถบญวน ที่ฝรั่งเศสเข้ามาก ากับดูแลอย่างเต็มที่
ในราวปี พ.ศ.๒๔๒๗  ส าหรับความสัมพันธ์กับไทยนั้นใน พ.ศ.๒๔๑๐ ได้ส่งพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) 

                                                           
56 อาณัติ  อนันตภาค หน้า ๗๖ 

 57 อ้างแล้ว หน้า.๙๕-๑๑๐ 
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ไปฝรั่งเศสเพ่ือท าสัญญากับฝรั่งเศสในเรื่องที่ไทยยอมรับว่าเขมรอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของฝรั่งเศส ยกเว้น
เมืองพะตะบอง และ เสียมราฐ ซึ่งเป็นจุดที่ฝรั่งเศสเริ่มพยายามที่จะยึดครองพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของ
สยามซึ่งรวมถึงดินแดนของหลวงพระบางและเวียงจันทน์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสยามในขณะนั้น 
 ท้ายที่สุดในรัชสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สยามหรือประเทศ
ไทยในปัจจุบันได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ.๒๔๓๖ สยามก็ได้สูญเสีย
ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง ให้กับฝรั่งเศสจึงหมายถึงเมืองหลวงพระบางด้วย และลาวทั้งหมดก็อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของประเทศฝรั่งเศส  
 ลาวได้อยู่ใต้การดูแลของประเทศฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๖ และถูกผนวกรวมเข้า
กับประเทศเวียดนามและเขมรในลักษณะที่เรียกว่าพ้ืนที่โคชินไชน่า ลาวจึงถูกพิจารณาเสมือนจังหวัดหนึ่งใน
ดินแดนอินโดจีน ประเทศลาวภายใต้การก ากับดูแลของฝรั่งเศสเป็นช่วงระยะเวลาที่ลาวได้เพาะบ่มเพ่ือการ
สร้างประเทศ  ถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะส่งข้าหลวงของฝรั่งเศสเข้ามาก ากับดูแลการบริหารกิจการต่างๆภายในลาว 
ยกเว้นในแถบหลวงพระบางที่มีพระมหากษัตริย์คือ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ที่สืบต่อราชสมบัติจากพระราช
บิดาทรงเป็นประธานฝ่ายการบริหารและมีพระราชวงศ์คนอ่ืนๆท าหน้าที่บริหารกิจการของพ้ืนที่ในแถบหลวง
พระบางและแขวงใกล้เคียง จึงท าให้พระราชวงศ์ของลาวยังมีบทบาทในการปกครอง ถึงแม้จะต้องอยู่ภายใต้
การก ากับของฝรั่งเศส 
 ในช่วงเวลาที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นสงครามส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่น
ได้เข้ามามีบทบาทในลาวแทนที่ฝรั่งเศสอยู่ช่วงสั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ ๒ 
และถอนก าลังออกจากลาว ฝรั่งเศสก็กลับเข้ามามีบทบาทในลาวอีกครั้ง โดยการกลับเข้ามาครั้งนี้ของฝรั่งเศส
ได้มีความแตกแยกทางความคิดของชนชั้นผู้น าของลาวในเรื่องอธิปไตยของประเทศลาว โดยเจ้าเพ็ดชะราชซึ่ง
เป็นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรหลวงพระบางต้องการยกเลิกสนธิสัญญาที่มีกับฝรั่งเศส แต่ฝ่ายเจ้ามหาชีวิต
ยังต้องการให้ลาวเป็นรัฐอาณานิคมของฝรั่งเศสต่อไป และเจ้าเพ็ดชะราชก็พยายามที่จะประกาศเอกราชให้ลาว  
ท าให้ฝรั่งเศสต้องส่งกองก าลังทหารเข้ามาปราบปรามกลุ่มขบวนการกู้ชาติ  ตาท้ายที่สุดรัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้
ประกาศรับรองเอกราชของราชอาณาจักรลาวเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ (ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์
,๒๕๕๕ :๑๐) แต่ถึงแม้รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศรับรองเอกราชของลาวแล้ว  แต่ความขัดแย้งของกลุ่มผู้น าใน
ลาวยังไม่ยุติ โดยเวียดนามเหนือได้สนับสนุนเจ้าสุภานุวงศ์ ให้จัดตั้งรัฐบาลของตนเองขึ้น เรียกว่า ขบวนการ
ประเทศลาว ซึ่งมีเขตอิทธิพลอยู่แถบแขวงซ าเหนือและพงสาลี อันมีแนวคิดการปกครองแบบสังคมนิยม  และ
ฝ่ายรัฐบาลราชอาณาจักรลาวที่เวียงจันทน์ที่ปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
โดยทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบมาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดฝ่ายขบวนการประเทศลาวได้มีชัยชนะเหนือฝ่ายรัฐบาล
ราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๘ (ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์,๒๕๕๕ :๑๑) และเจ้ามหาชีวิตศรี
สว่างวัฒนาได้ทรงสละราชสมบัตินับว่าเป็นเจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายของลาว และลาวก็ได้สถาปนาระบอบการ
ปกครองใหม่และเรียกประเทศของตนว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายไกสอน พมวิหาร
เป็นนายกรัฐมนตรี  และเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานประเทศคนแรก จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘ จนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๐)เป็นเวลาเพียง ๔๐ กว่าปีเท่านั้นที่ลาวได้มีเสถียรภาพทางการเมืองและได้เริ่มพัฒนา
ประเทศอย่างจริงจัง 
 แต่อย่างไรก็ตามเมืองหลวงพระบางที่เป็นเมืองมรดกโลกก็เป็นเมืองส าคัญและมีสถานะเป็นนคร
หลวงมาอย่างยาวนั้นถึงมีจะมีการสร้างเมืองเวียงจันทน์ขึ้นมาเป็นนครหลวงแทนแต่เมืองหลวงพระบางก็ยังมี
ความส าคัญมาอย่างต่อเนื่องและถูกท าลายน้อยกว่าเมืองเวียงจันทน์ 
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๔.๒ เมืองหลวงพระบำงในฐำนะเมืองมรดกโลก  
 เมืองหลวงพระบาง เมืองราชธานีของราชอาณาจักรล้านช้าง ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ( United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization,UNESCO) เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครั้งที่ ๑๙ ณ กรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมนี  
 หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย 
มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบโคโลเนียล (Colonial) ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างในช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสเข้ามา
ปกครองลาว เมืองหลวงพระบาง ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขงและแม่คาน ซึ่งไหลบรรจบกันตรงเมืองหลวงพระบาง และ
ชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามซึ่งตรงกับเกณฑ์
พิจารณาของยูเนสโกดังนี้ 

 (ii) - เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลกัดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการ
พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซ่ึงทรง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรม 

 (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้าน
วัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 

 (v) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม 
วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมตาม กาลเวลา 

ส าหรับพ้ืนที่มรดกโลกนั้นเป็นพ้ืนที่ที่จ ากัดอยู่เขตเมืองหลวงพระบาง โดยตามแผนที่ของแผนกมรดกโลกเมือง
หลวงพระบาง บริเวณที่อยู่ในขอบเขตของพ้ืนที่การอนุรักษ์จะมีพ้ืนที่อยู่ในแถบตัวเมืองหลวงพระบาง และข้าม
ฟากแม่น้ าโขงไปครอบคลุม ภูเขาภูท้าว ภูนาง ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองหลวงพระบาง  โดยมีพ้ืนที่ประมาณ ๑๐ 
ตารางกิโลเมตร 
 โดยพ้ืนที่ในการอนุรักษ์ส าหรับพ้ืนที่มรดกโลก แผนกองมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง แบ่ง
ออกเป็น ๔ ระดับคือ  

๑. ภาคส่วนปกปักรักษา (Zpp-Ua) 
๒. ภาคส่วนอยู่ในการป้องกัน (Zpp-Ub) 
๓. ภาคส่วนธรรมชาติและทิวทัศน์ (Zpp-N) 
๔. ภาคส่วนวัด (Zpp-M) 

 การอนุรักษ์เมืองมรดกโลกตามข้อก าหนดขอแผนกมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง  จะมุ่งไปที่การ
รักษาสภาพกายภาพของเมืองได้แก่ สภาพอาคารบ้านเรือน วัด ทิวทัศน์ของเมือง ภายในเมืองมีสถานที่ส าคัญ
บางแห่งมีอายุตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เช่น วิหารวัดเชียงทอง วัดวิซุล วัดปากคาน วัดภูสี เป็นต้น 
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ภำพที่ ๑๐ พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

 
๔.๓ อัตลักษณ์วัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก “หลวงพระบำง” และกำรท่องเที่ยวในเมืองหลวง
พระบำง 
 ผู้วิจัยได้พิจารณาคัดเลือก อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ๓ สิ่ง ที่น ามาใช้ใน
การท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบาง อันประกอบด้วย 

๔. สถาปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวงพระบาง 
๕. ตลาดมืด และสินค้าหัตถกรรมเมืองหลวงพระบาง 
๖. นาฏศิลป์แห่งราชส านักหลวงพระบาง 

 โดยในหัวข้อนี้จากเป็นบทที่แสดงการวิเคราะห์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดังกล่าวที่มีการด ารงอยู่
และมีการสืบสาน/อนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่องและถูกน ามาใช้เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมือง
หลวงพระบาง โดยในการวิเคราะห์จะใช้กรอบการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย 

ก. พัฒนาการและสภาพปัจจุบันของอัตลักษณ์วัฒนธรรม  
ข. อัตลักษณ์วัฒนธรรม กับการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบาง 
ค. ภาคส่วนในการรักษา สืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 
 ๔.๓.๑ สถำปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวงพระบำง  
  เมืองมรดกโลกหลวงพระบางนั้น เป็นเมืองที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานจากอดีตตั้งแต่ราว พ.ศ.
๑๓๐๐ ที่มีพงศวดารกล่าวถึงการสร้างเมืองชวา ของขุนลอ ในพ้ืนที่แถบเมืองหลวงพระบางในปัจจุบัน และ
เมืองชวานี้ได้พัฒนาเป็นเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ ๔ ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้
เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ก็คือการที่เมืองหลวงพระบางมีสถาปัตยกรรม 
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และภูมิทัศน์ของเมืองที่เป็นเอกลักษณ์มีความงดงาม โดยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระ
บาง นั้นถ้าจะกล่าวอย่างกว้างจะประกอบด้วยสถาปัตยกรรม ๓ ประเภท ประเภทแรกคือ สถาปัตยกรรม
ทางศาสนสถาน ประเภทที่สองคือ สถาปัตยกรรมประเภทอาคารพาณิชย์ และประเภทที่สามคืออาคารบ้านพัก
อาศัย  โดยอาคารประเภทแรกจะเป็นอาคารทางศาสนาที่สร้างเพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและที่พัก
อาศัยของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ ส าหรับอาคารประเภทที่สองและประเภทที่สาม เป็นอาคารที่ได้รับปลูกสร้าง
ในช่วงสมัยที่ประเทศฝรั่งเศสได้เข้ามาปกครองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   ๔.๓.๑.๑ พัฒนำกำรและสภำพปัจจุบันของสถำปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวงพระบำง 
เมืองหลวงพระบางนั้นมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะร่วมกับกลุ่มชาติ
พันธ์ในกลุ่มภาษาไท-กะได ที่กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ าโขง ได้แก่บริเวณบริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริเวณตอนใต้ของประเทศจีนได้แก่ บริเวณสิบสองปันนาในมลฑลยูนาน
ของจีน  และชาวไทใหญ่ในประเทศพม่า เพราะในอดีตกลุ่มชาติพันธ์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และ
การเมืองการปกครองร่วมกัน ท าให้รูปแบบของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  
 ส าหรับสถาปัตยกรรมประเภทแรก คือสถาปัตยกรรมทางศาสนาสถานนั้น ด้วยที่หลวงพระบาง
ได้รับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ ารัฐอย่างน้อยน่าจะในราวสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เพราะหลักฐานทาง
เอกสารหรือพงศาวดารไม่ได้มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน แต่ถ้าเทียบเคียงกับบันทึกทางประวัติศาสตร์ของการ
เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในสุวรรณภูมิ ที่มีการกล่าวถึงการเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ในครั้งรัชสมัย
ของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ได้ทรงส่งสมณทูตเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ ในราว พ.ศ.๒๓๖58 ท าให้ศาสนา
พุทธเริ่มมีการตั้งมั่นในดินแดนแถบสุวรรณภูมิแห่งนี้ แต่ถ้าใช้หลักฐานทางสถาปัตยกรรมอันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่
สร้างเนื่องด้วยศาสนาพุทธ  เพ่ือใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเพ่ือใช้ในการสักการบูชาของผู้คนที่นับถือ
ศาสนาพุทธ สถาปัตยกรรมทางศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเท่าท่ีมีหลักฐานหลงเหลืออยู่นั้นเป็นสถาปัตยกรรม
ที่มีการปลูกสร้างมาตั้งแต่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ อย่างเช่น สถูปรูปแบบของศิลปะแบบศรีเกษตร  ซึ่งนัก
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพิจารณาว่ามีรูปแบบที่เชื่อมโยงกับศิลปะแบบอมราวดีในประเทศอินเดีย (ศิลปะ
แบบอมราวดีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๗-๑๐) ซึ่งจากหลักฐานทางสถาปัตยกรรมดังกล่าวท าให้เชื่อได้ว่า
ศาสนาพุทธได้เข้ามาประดิษฐานตั้งมั่นอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิน่าจะตั้งแต่ราวๆ พุทธศตวรรษที่ ๑๒ เป็นต้นมา  
 ส าหรับดินแดนที่เป็นพ้ืนที่ของเมืองหลวงพระบางจากหลักฐานทางพงศาวดารก็มีการกล่าวถึงพระ
เจ้าฟ้างุ้ม ที่ได้มีความพยายามอัญเชิญพระบางมาจากเมืองพระนครในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของนครรัฐในอดีตระหว่างเมืองเชียงดง-เชียงทอง และเมืองพระ
นคร  แต่การอัญเชิญพระบางของพระเจ้าฟ้างุ้มก็ท าไม่ส าเร็จ ท าให้ต้องประดิษฐานพระบางไว้ที่เมืองเชียงค า 
(เมืองใกล้กับบริเวณเมืองเวียงจันทน์ในปัจจุบัน) ซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุที่ไม่สามารถอัญเชิญ
พระบางจากเมืองพระนครได้นั้นก็ด้วย บริเวณเมืองเชียงดง-เชียงทอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านช้าง
ในช่วงเวลานั้นลัทธิที่ประชาชนนับถืออยู่ก็คือลัทธินับถือผีแบบสังคมบุพกาลท าให้การอัญเชิญพระบางมา
ประดิษฐานจึงเป็นสัญลักษณ์ในการยอมรับนับถือศาสนาพุทธ ท าให้ยังไม่ได้รับการยอมรับนับถือในศาสนาพุทธ 

                                                           
                  58ศูนย์อาเซยีนศึกษา มจร. “พุทธศำสนำในประเทศลำว”.    
<http://www.asc.mcu.ac.th/?bwl_kb=buddhism-loas>, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 

 

http://www.asc.mcu.ac.th/?bwl_kb=buddhism-loas
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จนมาถึงรัชสมัยพระเจ้าวิซุลราชจึงสามารถอัญเชิญพระบางมาประดิษฐานยังเมืองเชียงดง-เชียงทองได้ส าเร็จ59 
และเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อเมืองเชียงดง-เชียงทอง มาเป็นเมืองหลวงพระบาง ซึ่งก็อยู่ในราว พ.ศ.๒๐๔๔-
๒๐๖๓ จากประวัติศาสตร์ของการเข้ามาประดิษฐานของศาสนาพุทธในประเทศลาวดังกล่าว จึงท าให้เชื่อได้ว่า
พัฒนาการของสถาปัตยกรรมทางศาสนสถานในประเทศลาวน่าจะมีการปลูกสร้างและพัฒนารูปแบบมาในช่วง
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นต้นมา รูปแบบของสถาปัตยกรรมทางศาสนสถานในประเทศลาวได้รับอิทธิพล
รูปแบบมาจากสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ซึ่งเป็นนครรัฐที่รับเอาพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ ารัฐตั้งแต่ราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ตามพงศาวดารชินกาลมาลีปกรณ์ที่กล่าวถึงการไปครองราชย์ของพระนางจามเทวีที่เมือง
หริภุญไชย และได้มีการสร้างวัดในเขตเมืองหริภุญไชย (จังหวัดล าพูน ในปัจจุบัน) เช่นวัดกู่กุด เป็นต้น 
ประกอบกับในราว พ.ศ.๒๐๙๑-๒๑๑๔ อาณาจักรล้านช้างได้ปกครองโดยกษัตริย์ที่มีเชื้อสายทางพระมารดา
ที่มาจากเจ้าหญิงของอาณาจักรล้านนา คือพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  จึงท าให้สกุลช่างล้านนาเข้ามามีอิทธิพลต่อ
รูปแบบสถาปัตยกรรมของหลวงพระบางแต่อย่างไรก็ตามช่างท้องถิ่นก็ได้ปรับปรุงให้สถาปัตยกรรมของหลวง
พระบางมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบสกุลช่างล้านนา          
   โดยรูปแบบของสถาปัตยกรรมทางศาสนสถานที่ส าคัญของหลวงพระบางที่ส าคัญคือ สิม หรือ 
พระอุโบสถ นั้นนักประวัติศาสตร์ทางศิลปะได้แบ่งรูปแบบออกเป็น ๕ ลักษณะ60 คือ 
  ๑ สิมแบบหลวงพระบาง 
  ๒ สิมแบบเชียงขวาง 
  ๓ สิมแบบไทยลื้อ 
  ๔ สิมแบบเวียงจันทน์ 
  ๕ สิมแบบผสมผสาน       
   จากข้อมูลของห้องการมรดกโลกเมืองหลวงพระบางมีวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนอาคารทางศาสนสถาน
ภายในวัดให้เป็นมรดกท่ีต้องปกปักรักษาอยู่จ านวน ๓๗ วัด แต่อย่างไรก็ตามวัดทั้งหมด ๓๗ วัดนั้นไม่ได้มีอายุที่
เท่ากัน  เพราะในแต่ละวัดก็จะสร้างกันคนละช่วงเวลา  แต่วัดที่เป็นจุดเด่นของเมืองหลวงพระบางและมี
หลักฐานในการสร้างที่ชัดเจนก็คือวัดเชียงทอง ที่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึ่งท าให้วัด
เชียงทองน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ปี แต่ด้วยการที่เมืองหลวงพระบางไม่เคยร้างผู้คนจึงท าให้วัดมีการ
บูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด ส่วนในวัดอ่ืนๆ เหล่านั้นที่สร้างในสมัยหลังก็มีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของช่างสกุลลาว จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญที่ควรแก่การปกปัก
รักษา 
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ภำพที่ ๑๑ สิมวัดเชียงทอง สถาปัตยกรรมทางศาสนสถานที่ส าคัญของเมืองหลวงพระบาง 

(ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 

 
ภำพที่ ๑๒ สิมวัดปากคาน สถาปัตยกรรมทางศาสนสถานที่ส าคัญของเมืองหลวงพระบาง 

(ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
 
      ส าหรับสถาปัตยกรรมประเภทที่ ๒ คือ สถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะและเรือนพัก
อาศัย ส าหรับสถาปัตยกรรมในกลุ่มนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่เกือบทั้งหมดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่
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ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศส คือตั้งแต่ราว 
พ.ศ.๒๔๓๖ เป็นต้นมา จึงท าให้อาคารกลุ่มนี้มีอายุในราว ๑๐๐ กว่าปี  โดยอาคารในกลุ่มนี้มีทั้งอาคารพาณิชย์ 
อาคารที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาล และเรือนพักอาศัยส่วนบุคคลทั้งท่ีเป็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ คหบดี  
    สถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะ ประเภทที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลเป็นอาคารที่ถู ก
ปลูกสร้างเพ่ือใช้เป็นสถานที่ท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ โดยปัจจุบันอาคารเหล่านี้ก็ยังมีการ
ใช้งานเพ่ือเป็นอาคารที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาล อาคารประเภทนี้รูปแบบโดยรวมจะปลูกสร้างด้วยเทคนิค
แบบผนังรับน้ าหนัก และใช้โครงสร้างคาเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาที่มีลักษณะแบบที่เรียกว่าดินขอ  รูปร่าง
หน้าตาของอาคารจะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบผสมวัฒนธรรมทางตะวันตก เช่น การตกแต่งซุ้มประตู
หน้าต่างแบบยุโรป มีการใช้ลวดบัวตกแต่งหัวเสา การใช้ช่องโค้งที่เรียกว่าอาร์ค (Arch) หรือมีการใช้ลายปูนปั้น
แบบตะวันตก อาคารมีท้ังอาคารแบบชั้นเดียว และแบบสองชั้น    
 

 
ภำพที่ ๑๓ อาคารที่ท าการห้องการมรดกโลก เมืองหลวงพระบาง อาคารประเภทที่ท าการของหน่วยงาน

รัฐบาล ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนในการปกปักรักษา (ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
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ภำพที่ ๑๔ อาคารโรงเรียนประถมสมบูรณ์ เมืองหลวงพระบาง อาคารประเภทที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาล 

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในการปกปักรักษา (ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
   นอกจากอาคารสาธารณะที่เป็นที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลอาคารสาธารณะที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนในการปกปักรักษาที่ส าคัญ คืออาคารพาณิชย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าขายซึ่งมีลักษณะเป็นเรือน
แถว ทั้งแบบสองชั้นและชั้นเดียว ซึ่งอาคารส่วนมากจะมีโครงสร้างของอาคารเป็นระบบผนังรับน้ าหนัก และใช้
โครงสร้างคาเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเหมือนกับอาคารที่เป็นที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลเพียงแต่ ว่า
ลักษณะของผังอาคารจะถูกปลูกสร้างให้เป็นลักษณะเรือนแถวที่แต่ละห้องจะมีการใช้ผนังร่วมกัน และใน
ปัจจุบันอาคารเหล่านี้ก็ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของชาวหลวงพระบางทั้งที่เป็นร้านค้าของที่ระลึก 
ร้านอาหาร ส านักงานให้บริการด้านการท่องเที่ยว ที่พัก หรือเป็นร้านสปา เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มา
เยี่ยมเมืองหลวงพระบาง  
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ภำพที่ ๑๕ อาคารพาณิชย์ในบริเวณเมืองหลวงพระบาง อาคารที่ได้รับการปกปักรักษา (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
   และอาคารประเภทที่สุดท้ายที่ได้รับการปกปักรักษาคืออาคารประเภทบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล 
โดยอาคารประเภทนี้โดยส่วนมากจะเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุประเภทไม้ผสมกับการการก่ออิฐฉาบปูน ซึ่ง
มีอายุของอาคารประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไป แต่ก็ไม่เกิน ๑๐๐ ปี ด้วยเหตุผลมาจากตัววัสดุหลักส่วนหนึ่งของของ
อาคารที่เป็นไม้จึงท าให้มีอายุการใช้งานได้ไม่นาน นอกจากบางอาคารที่เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั้งหลัง ก็จะมี
อายุรวมคราวเดียวกันกับอาคารประเภทที่ท าการของรัฐบาลและอาคารพาณิชย์ คือก่อสร้างในช่วงเวลาที่
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศฝรั่งเศส ส าหรับอาคาร
บ้านพักอาศัยที่เป็นอาคารไม้โดยภาพรวมจะเป็นบ้านสองชั้น  ชั้นล่างจะเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน โดยมีชั้นสอง
เป็นโครงสร้างไม้ทั้งในส่วนที่เป็นผนังและโครงหลังคา นิยมท าหลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินขอ  ซึ่งใน
ปัจจุบันบ้านเหล่านี้ถึงแม้จะถูกขึ้นทะเบียนเป็นอาคารที่ต้องปกปักรักษา แต่ก็ยังมีการใช้งาน ทั้ งในลักษณะที่
เป็นบ้านพักอาศัยส่วนบุคคลเหมือนเดิม หรือมีการปรับปรุงให้เป็นที่พักประเภทเกสต์เฮาส์ รวมทั้งเป็นร้านค้า
เพ่ือขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว 
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ภำพที่ ๑๖ อาคารประเภทอาคารบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล ในเมืองหลวงพระบางที่ได้รับการปกปักรักษา (ถ่าย
โดยผู้วิจัย ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
   โดยจากข้อมูลของเอกสารห้องการมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง ส าหรับอาคารประเภทอาคาร
สาธารณะและเรือนพักอาศัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพ่ือการปกปักรักษามีจ านวนทั้งสิ้น ๔๔๓ หลัง โดยอาคาร
เหล่านี้จะตั้งกระจัดกระจายอยู่ในเขตเมืองเก่าหลวงพระบาง แต่จะหนาแน่นมากอยู่ในบริเวณถนนสายหลัก
ของเมือง คือถนนศรีสว่างวงศ์ ถนนแคมโขง  ถนนกิงกิสราช และถนนกฤษรัช 
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ภำพที่ ๑๗ ผังของเมืองหลวงพระบางและต าแหน่งของอาคารที่ได้รับการข้ึนทะเบียนปกปักรักษา61 

 
   ๔.๓.๑.๒ อัตลักษณ์สถำปัตยกรรม กับกำรท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบำง  จากการลง
ภาคสนามโดยการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย การที่เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น
ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากสถาปัตยกรรมและสภาพภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง  
ที่มีสถาปัตยกรรมทั้งที่เป็นรูปแบบ แบบล้านนา-ล้านช้าง และรูปแบบที่เรียกว่าโคโลเนียล (Colonial) ซึ่งทั้ง
สองรูปแบบนั้นเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นต่างกาลต่างเวลา และต่างมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานและการ
ก่อสร้างที่แตกต่างกัน  แต่เมื่อทั้งสองรูปแบบได้มาอยู่ร่วมกันในเมืองหลวงพระบางประกอบกับภูมิทัศน์ของที่
ราบอันเกิดจากแม่น้ าสองสายมาบรรจบกัน จึงท าให้เกิดสภาพภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ 
 จากที่กล่าวมาในข้างต้นถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมในเขตเมืองมรดกโลกหลวงพระบางว่าประกอบไป
ด้วย สถาปัตยกรรมในลักษณะศาสนสถาน อาคารที่ท าการของรัฐบาล อาคารพาณิชย์ และบ้านเรือนของผู้คน 
ถ้าพิจารณาว่าสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรกับการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางก็จะสามารถแยกกล่าวเป็นประเด็นต่างๆได้
ดังนี้ 
   
  ๑) เป็นสถานที่ส าหรับผู้มาเยือนได้มาเยี่ยมชมและสัมผัสศิลปะสถาปัตยกรรมของชาวหลวงพระ
บาง ในประเด็นนี้ เป็นบทบาทในทางตรงของอัตลักษณ์สถาปัตยกรรม ด้วยเหตุเพราะสถาปัตยกรรมรูปแบบที่
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ปรากฏในเขตเมืองหลวงพระบางมีลักษณะเฉพาะตัวมีความแตกต่างจากศิลปะสถาปัตยกรรมของพ้ืนที่อ่ืนที่
ใกล้เคียง เช่นในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย หรือในประเทศโดยรอบเช่น กัมพูชาและเวียดนาม  ประกอบ
กับสถาปัตยกรรมเหล่านี้มีกลไกในการอนุรักษ์จึงท าให้สถาปัตยกรรมที่ปกปักรักษาไว้ยังด ารงไว้ซึ่งคุณค่าและ
เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวในการที่จะมาสัมผัสและเยี่ยมเยือน 
 

 
ภำพที่ ๑๘ แผนที่แสดงต าแหน่งของวัด อาคาร บ้านเรือนในเขตเมืองหลวงพระบาง ที่จัด พิมพ์อยู่ในแผ่นพับ
แผนที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบาง 
  
  ๒) เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรมของชาวหลวงพระบาง สถาปัตยกรรม
ของเมืองหลวงพระบางที่ได้รับการปกปักรักษาไว้เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีอายุของอาคารเกิน ๑๐๐ ปีแต่สภาพของ
อาคารก็ยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีและยังใช้เป็นพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรมของ
ชาวหลวงพระบางโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถาน  ที่ยังคงสถานะเป็นวัดในศาสนาพุทธมี
พระภิกษุสงฆ์พ านักและประกอบสังฆกรรมมาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งชาวหลวงพระบางที่โดยส่วนมากนับถือ
ศาสนาพุทธและมีประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเหมือนชาวพุทธในแหล่งอ่ืนๆ วัดในเมืองหลวงพระ
บางเกือบทั้งหมดจึงยังเป็นสถานที่ให้ชาวหลวงพระบางใช้เป็นพื้นที่ในการด าเนินกิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรมของ
ตนมาโดยตลอด ซึ่งวิถีวัฒนธรรมเหล่านี้ก็เป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นใคร่มาสัมผัส  ยกเว้น
อาคารบางประเภทที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนบทบาทไป ได้แก่ พระราชวังของเจ้ามหาชีวิต ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนจาก
พระราชวังของเจ้ามหาชีวิตเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของมีค่าทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางและ
เปิดให้นักท่องเที่ยงเข้าชม ถึงแม้อาคารพระราชวังไม่ได้คงสถานะเป็นพระราชวังอันเป็นที่พ านักของเจ้ามหา
ชีวิตเช่นดังแต่ก่อน เนื่องด้วยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
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ระบบกษัตริย์มาเป็นระบบสังคมนิยม  แต่อาคารพระราชวังก็ยังคงแสดงบทบาทในการเป็นสถานที่ที่เก็บรักษา
วัตถุทางวัฒนธรรมในอดีตของชาวหลวงพระบางไว้ 
 

 
ภำพที่ ๑๙ ภายในสิมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม เมืองหลวงพระบาง ที่ยังเป็นศาสนสถานและเปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าชม  (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  ๓) เป็นสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง  ถึงแม้ว่าสถาปัตยกรรม
บางแห่งจะไม่ได้ถูกใช้ตามสภาพของประโยชน์ใช้สอยของอาคารเดิม แต่ก็ยังมีการปรับใช้ในการเป็นสถานที่ใน
การจัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของเมืองหลวงพระบาง โดยสถาปัตยกรรมที่มีบทบาทดังกล่าวนี้ ที่ส าคัญ
คือสถาปัตยกรรมของกลุ่มพระราชวังของเจ้ามหาชีวิต ที่ปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญในการจัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของเมืองหลวง
พระบาง อาทิเช่น เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของเจ้ามหาชีวิต รวมทั้งตัวสถาปัตยกรรมเองก็เป็นอาคารที่มีคุณค่า
ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนรูปแบบของการออกแบบที่สอดประสานรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 
(Colonial style) กับรูปแบบสถาปัตยกรรมประเพณีแบบราชส านักของหลวงพระบาง และเปิดให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าชม โดยบทบาทของสถาปัตยกรรมที่เป็นสถานที่และแหล่งเก็บวัตถุทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่านี้เป็น
บทบาทมี่ส าคัญประการหนึ่งในการน าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาใช้ในการท่องเที่ยว เหตุเพราะวัตถุทาง
วัฒนธรรมในอดีตเมื่อเวลาล่วงเลยนานไปก็จะสูญหายการเก็บรวบรวมไว้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เหมาะสม
ย่อมเป็นการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมในอดีตให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับใช้การวิถีชีวิตใน
ปัจจุบัน 
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ภำพที่ ๒๐ พระราชวังเจ้ามหาชีวิตแห่งเมืองหลวงพระบาง ที่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถาน และ
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  ๔) เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมเพ่ือธุรกิจท่องเที่ยวส าหรับให้บริการนักท่องเที่ยว
สถาปัตยกรรมของเมืองหลวงพระบางที่ได้รับการปกปักรักษาประเภทอาคารเรือนแถวที่ยังมีสภาพดี นักลงทุน
และผู้ประกอบการได้ปรับปรุงอาคารเหล่านี้เพ่ือเป็นสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว เช่นเป็นร้านอาหาร เกสต์
เฮ้าส์ สปา ร้านของที่ระลึก เป็นต้น จึงท าให้ผู้มาเยี่ยมเมืองหลวงพระบางได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองหลวง
พระบาง แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับความสะดวกสบาย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากอาคารเหล่านี้มีอายุของ
อาคารรวมร้อยกว่าปี รวมทั้งในยุคสมัยที่สร้างอาคารเหล่านี้วิถีชีวิตและกิจกรรมของผู้ที่ใช้อาคารก็มีลักษณะ
ตามช่วงเวลาของสังคมยุคนั้น  เมื่ออาคารเหล่านี้ได้ถูกปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและกิจกรรมของ
การท่องเที่ยวในปัจจุบัน  อาคารเหล่านี้จะมีการปรับปรุงสภาพภายในอาคารให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในอาคาร  โดยจากการสังเกตของผู้วิจัยนักลงทุนและผู้ประกอบการได้พยายามตกแต่งภายในอาคารเหล่านี้
ตามรูปแบบโคโลเนียล (Colonial Style) หรือให้สอดคล้องกับรูปแบบโคโลเนียล (Colonial Style) มากที่สุด 
แต่ก็ยังสามารถให้บริการและอ านวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างดี  
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ภำพที่ ๒๑ อาคารที่ได้รับการปกปักรักษาและปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารและเกสต์เฮาส์ในเมืองหลวงพระบาง
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐) 
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ภำพที่ ๒๒ อาคารที่ได้รับการปกปักรักษาและปรับเปลี่ยนเป็นสปาและที่ท าการบริษัทบริการการท่องเที่ยวใน
เมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  ๔.๓.๑.๓ ภำคส่วนในกำรรักษำสืบสำนอัตลักษณ์ทำงสถำปัตยกรรม จากการลงภาคสนามใน
เมืองหลวงพระบางจ านวน ๒ ครั้ง ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนรวมในประเด็น
ของอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม โดยจากการลงภาคสนามผู้วิจัยได้เห็นปรากฏการณ์ของภาคส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการรักษาสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของเมืองหลวงพระบาง โดยผู้วิจัยของจ าแนกเป็นภาคส่วนต่างๆ
ดังนี้ 
  ๑) ภาคส่วนของรัฐด้านบริหารจัดการ ส าหรับภาคส่วนของรัฐที่มีบทบาทในการรักษา
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางนั้นประกอบไปด้วยหน่วยงาน ๒ หน่วยงานด้วยกันคือ 
แผนกมรดกโลกหลวงพระบาง (Department of Luangprabang World Heritage, DPL)  ซึ่งขึ้นตรงต่อ 
กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว (Ministry of Information, Culture and Tourism) และ 
แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง (Department of Information, 
Culture and Tourism)  ซึ่งขึ้นตรงต่อแขวงหลวงพระบาง อันเป็นหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น โดยทั้ง
สองภาคส่วนนี้ได้แบ่งบทบาทกันอย่างชัดเจนในการรักษาสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง 
โดยเฉพาะกลุ่มของสถาปัตยกรรมที่ได้รับขึ้นทะเบียน ซึ่งสถาปัตยกรรมที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเหล่านี้ได้ถูก
ประกาศไว้ในเอกสารที่เรียกว่า บัญชีเรือนมรดกที่ปกปักรักษา (Inventory of protected heritage) 
 

 
ภำพที่ ๒๓ บัญชีเรือนมรดกที่ปกปักรักษา (Inventory of protected heritage) 

 
  จากการสัมภาษณ์อาจารย์นอแสง สายวงเดือน รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง (Department of Information, Culture and Tourism)  อาจารย์ได้
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ให้ข้อมูลในเรื่องบทบาทของหน่วยงานทั้งสองคือ แผนกมรดกโลกหลวงพระบาง และ แผนกแถลงข่าว 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง ว่ามีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดยแผนกมรดก
โลกหลวงพระบาง จะเป็นผู้ด าเนินการในการแสวงหาทุนในการน ามาซ่อมบ ารุงอาคารอนุรักษ์ รวมทั้งก ากับ
ดูแลโครงการในการซ่อมบ ารุงให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย  แต่ผู้ที่ด าเนินการซ่อมจะเป็นแผนกแถลงข่าว 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่น 
 
  “ถ้าทุนมาจากทางเรา เราขอได้ ขอจากสถานทูตอะไรก็ได้  เราท าอะไร ให้การมรดกโลกมาร่วม... 
เพราะว่า เราท าทางวัฒนธรรม ศิลปะ และวัตถุโบราณ ........มรดกโลก คือคนที่จบจากสถาปัตย์  จะไม่รู้ทาง
ศิลปะ” 62 
 
  แต่อย่างก็ตามในเรื่องการแสวงหาทุนหน่วยงานระดับท้องถิ่น หรือชุมชมก็สามารถไปแสวงหา
ความช่วยเหลือด้วยตนเองได้ แต่เมื่อมีการซ่อมจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการจากทางแผนกการมรดกโลก และ
แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง ร่วมกันในการด าเนินการซ่อมโดยทาง
แผนกการมรดกโลกจะก ากับดูแลในเชิงสถาปัตยกรรม ส่วนแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ประจ าแขวงหลวงพระบาง จะดูแลในเรื่องศิลปกรรม 
  โดยความหมายของการซ่อมของอาจารย์นอแสง ที่ผู้วิจัยจับประเด็นได้สามารถแยกได้เป็น ๒ 
ลักษณะ ลักษณะแรก คือการซ่อมเสริมอาคารให้มีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ตามประโยชน์ใช้สอยที่
ควรจะเป็น ดังเช่นในวันที่ไปท าการสัมภาษณ์อาจารย์นอแสง  อาจารย์ได้เล่าถึงข้อร้องเรียนของผู้ดูแลวัดวิซุล 
ที่สิมวัดวิซุลได้มีการซ่อมหลังคาเพราะหลังคามีรอยรั่วท าให้น้ าฝนไหลเข้ามาในสิม 
 
  “ พ่อบ้านวัดวิซุล ได้ทุนจากสถานทูตอเมริกามา มาซ่อม  ซ่อมเสร็จแล้วแต่หลังคามันรั่ว  แต่รั่ว
อย่างไรก็ไม่รู้ .....รอคนไปถ่ายรูป”63 
 
    และในอีกด้านหนึ่งคือการซ่อมบูรณะเพ่ือให้เกิดความงามตามรูปแบบดั่งเดิมซึ่งประเด็นนี้ต้อง
อาศัยความรู้ในเชิงศิลปะประเพณี โดยอาจารย์นอแสงนั้นถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซ่อม โดยในวั นที่ไป
สัมภาษณ์อาจารย์นอแสงก าลังร่างภาพหัวบันไดนาคเพ่ือจะไปซ่อมที่วัดป่าอู (วัดใกล้ถ้ าติ่ง)  
 

                                                           

                  62 สัมภาษณ์  นอแสง สายวงเดือน, รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง, ๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 

                  63  สัมภาษณ์  นอแสง สายวงเดือน, รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง, 

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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ภำพที่ ๒๔ ภาพร่างหัวบันไดพญานาคเพ่ือน าไปซ่อมวัดป่าอู โดย อ.นอแสง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๙ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๖๐) 
 
  ส าหรับแผนกการมรดกโลกหรือที่คนทั่วไปในหลวงพระบางมักจะเรียกว่า “ห้องการมรดก” จะ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและ
หน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแลการก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่เขตปกปักรักษาของ
เมืองหลวงพระบางให้เป็นไปตามข้อก าหนด เพ่ือรักษาสภาพภูมิทัศน์และสภาพของสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ
ในเขตปกปักรักษาให้ยังคงมีสภาพที่เหมาะสม 
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ภำพที่ ๒๕ อาคารที่ท าการแผนกการมรดกโลก (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 

 
  โดยการด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ๆ ในเขตปกปักรักษาของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งก าหนดไว้
ในเอกสาร “การควบคุม” (Regulation) ที่เรียกว่า “Preservation Zone, ZPP-Ua) จะต้องได้รับการอนุญาต
จากแผนการมรดกโลกเสียก่อน จากการสัมภาษณ์ อ.สายสุรีย์ ยาง ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ในเมืองหลวงพระบาง อาจารย์ได้เล่าถึงกรณีท่ีมีนักลงทุนต้องการสร้างโรงแรม
ในพ้ืนที่ใกล้จุดบรรจบของแม่น้ าคานและแม่น้ าแม่โขง ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกพ้ืนที่เขตปกปักรักษา  แต่เนื่องจาก
เมื่อมองไปจากบริเวณวัดเชียงทองจะมองเห็นได้ชัดเจนทางแผนกการมรดกโลกจึงยังไม่มีการอนุมัติและขอให้มี
การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของสถาปัตยกรรมเสียก่อน 
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ภำพที่ ๒๖ เอกสาร“การควบคุม” (Regulation) ที่แผนกการมรดกโลกใช้เป็นข้อก าหนดพ้ืนที่ในการต้องขอ

อนุญาตในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารในเขตปกปักรักษาเมืองหลวงพระบาง 
 

 
ภำพที่ ๒๗ แผนผังแสดงเขตปกปักรักษาของเมืองหลวงพระบาง64 

                                                           
               64 UNESCO. (2001).  Luang Prabang: Regulation. Luang Prabang : La Maison du Patrimoine 
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ภำพที่ ๒๘ เอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างในเขตปกปักรักษาของเมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
 
  นอกจากการควบคุม การก ากับดูแลในการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารที่ปกปักรักษา ที่
ด าเนินการร่วมกันระหว่างแผนกการมรดกโลก และแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระ
บาง การจัดหารายได้เพ่ือน ามาใช้ในการอนุรักษ์และดูแลอาคาร สถานที่ ที่มีคุณค่าแก่การปกปักรักษานอกจาก
การแสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก  การจ าหน่ายบัตรในการเข้าชมให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เป็นอีก
หนทางหนึ่งในการแสวงหารายได้เพ่ือน ามาใช้ในการดูแลอาคารสถานที่  โดยผู้ที่มีบทบาทในการก ากับดูแลใน
ด้านนี้คือ แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบาง โดยการจ าหน่ายบัตรเข้าชมนั้น จะเป็น
การจ าหน่ายบัตรแยกตามสถานที่ต่างๆ ๑ บัตรเข้าชม ต่อ ๑ สถานที่ และมีราคาที่ไม่เท่ากันในแต่ละสถานที่ 
โดยในการจ าหน่ายบัตรทางแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบาง จะใช้คนในชุมชน
ท้องถิ่นบริเวณสถานที่นั้นๆ มารับผิดชอบในการจ าหน่ายบัตร โดยผู้ที่มาจ าหน่ายบัตรจะได้ค่าตอบแทนเป็น
อัตราร้อยละของยอดการจ าหน่ายบัตรที่ได้ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนให้ผู้มาเก็บค่าบัตรเข้าชมในแต่ละสถานที่ก็จะ
ไม่เท่ากัน อย่างเช่นในกรณีวัดวิซุลจะได้อัตราค่าตอบแทน ร้อยละ ๗ จากรายได้ แต่ในส่วนวัดใหม่สุวรรณภูมา
รามจะได้ร้อยละ ๑๐  และรายได้ที่ได้จะถูกน าส่งไปยังแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวง
พระบาง ซึ่งรายได้เหล่านี้จะถูกแบ่งมาให้กับชุมชนท้องถิ่นบริเวณโบราณสถานเหล่านั้นเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น และอีกส่วนหนึ่งจะน าไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคของโบราณสถานเหล่านั้น 
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ภำพที่ ๒๙ บัตรเข้าชมวัดวิซุล และวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ในเมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๙ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๖๐) 
  “ เป็นพนักงานเข้าบ านาญแล้ว มาเก็บค่าเข้าชมจะได้ ๗ เปอร์เซ็นต์ สิบล้าน(กีบ) ได้ เจ็ดแสน 
(กีบ) อีกส่วนไปเข้าวัฒนธรรม (หมายถึงแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบาง : ผู้วิจัย) 
แล้วทุกอย่างเป็นน้ าเป็นไฟ ค่าทุกอย่าง วัฒนธรรมเป็นคนรับ .....แล้วเขาจะเอาเงินมาให้เราไปจ่ายค่าน้ าค่า
ไฟ”65 
  แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆของวัด จะมาจากการท าบุญของญาติโยมที่มาท าบุญในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  
  “เชียงทอง บุคคลจะมาเก็บเงิน สิ้นเดือนก็จะมาปันกัน วัดเชียงทองจะได้ ๘ เปอร์เซ็นต”์66 

                                                           
65 สัมภาษณ์  บัวศรี, คนเก็บคา่เข้าชมวัดวิซุล, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
66 สัมภาษณ์ คนเก็บค่าเข้าชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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  แต่ส าหรับในกรณีวัดเชียงทองซึ่งเป็นวัดส าคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญจะเป็นไปใน
ลักษณะให้สัมปทานกับเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าเข้าชมแล้ว ผู้ที่ได้รับสัมปทานจะน ารายได้ที่ได้มาแบ่งให้ชุมชน 
แต่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงวัดจะมาจากแผนกการมรดกโลกไม่ได้มาจากรายได้ที่มาจากการจัดเก็บค่าเข้าชม 
  กล่าวโดยสรุปภาคส่วนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมของหลวงพระบาง
นั้น ประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆ สองหน่วยงานคือ แผนกมรดกโลกหลวงพระบาง (Department of 
Luangprabang World Heritage, DPL) และ แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวง
พระบาง โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดย แผนกมรดกโลกหลวงพระบาง (Department of 
Luangprabang World Heritage, DPL) จะท าหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแลการก่อสร้าง การซ่อมบ ารุง 
รวมทั้งจัดหาทุนในการซ่อม  แต่และ แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง 
จะท าหน้าที่ในการบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้ที่เกิดจากค่าเข้าชมและน ารายได้เหล่านั้นน ามาจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคให้กับสถานทีท่องเที่ยวเหล่านั้น  โดยว่าจ้างผู้คนในท้องถิ่นหรือการให้สัมปทานกับบุคคลในการ
จัดเก็บค่าเข้าชม 
   ๒) ภาคส่วนการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรในการดูแลรักษา  ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถาปัตยกรรมที่เป็นอัต
ลักษณท์างวัฒนธรรมของหลวงพระบางเหล่านี้ นอกจากการจัดหารายได้ในการซ่อมบ ารุงแล้วนั้น  ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในลักษณะ สถาปนิก และช่างฝีมือ ที่จะเป็นผู้ลงมือในการซ่อมก็มีส่วนส าคัญ เพราะว่าถึงแม้จะมีเงินทุนใน
การซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา แต่ถ้าขาดสถาปนิก และช่างฝีมือที่จะท าการซ่อมก็เป็นส่วนที่ท าให้คุณค่าของ
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้ลดคุณค่าลงไป  เพราะสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าเหล่านี้ล้วนเป็นผลผลิตทาง
วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เทคนิคในการก่อสร้าง ลวดลายทางศิลปะล้วนแต่เกิดจากภูมิปัญญาของคนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่ใช้เทคนิคการก่อสร้างที่เป็นสากลซึ่งอาจจะหา 
สถาปนิกหรือช่างจากแหล่งอื่นๆได้  
  ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ภาคส่วนการศึกษาที่ผลิตบุคคลากรด้านสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมในเมืองหลวงพระบาง ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  วิทยาลัยวิจิตร
ศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง  วิทยาลัยเทคนิค -วิชาชีพหลวงพระบาง (Luang Prabang Technical and 
Vocational Collage)  
  จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ ส าหรับในด้านสถาปัตยกรรม 
ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยในภาครัฐ ได้มีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
สองลักษณะ คือวิทยาลัยสร้างครู และมหาวิทยาลัย  โดยมีวิทยาลัยสร้างครูจ านวน ๘ แห่ง  ที่มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตไปเป็นครูผู้สอนในระดับประถมและมัธยม และมหาวิทยาลัยจ านวน ๕ แห่ง เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขา
อ่ืนๆ เช่น แพทย์ เภสัช วิศวกรรม บริหารธุรกิจ รวมถึงสถาปัตยกรรมด้วย ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอยู่  ๓ แห่งด้วยกันคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  ที่เมือง
หลวงพระบาง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาศักดิ์  โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีการเปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙  ส่วนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยจ าปาศักดิ์ ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 
 



74 
 

 
ภำพที่ ๓๐ อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙) 
  จาการการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์อาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
สุภานุวงศ์พบว่า การเรียนการสอนในด้านสถาปัตยกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุภานุ
วงศ์ มีด้วยกัน ๓ สาขาวิชาคือ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และสาขาการจัดการงาน
ก่อสร้าง โดยในการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ไม่ได้มีรายวิชาหรือ
การสอนด้านสถาปัตยกรรมประเพณีของลาว แต่จะมีกิจกรรมในการเรียนการสอนในบางวิชาที่ได้ใช้ประโยชน์
จากการที่มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งในพ้ืนที่ที่มีมรดกโลก เข้าไปเรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมประเพณีของลาว เช่น 
วิชาการวาดเส้น (Drawing) ซึ่งเป็นวิชาที่เตรียมพ้ืนฐานในการเขียนภาพ ๒ มิติ โดยใช้เทคนิคการเขียนเส้นและ
ลงแสงเงา โดยในช่วงที่ผู้วิจัยลงไปเก็บข้อมูลภาคสนามได้พบคณะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีอาจารย์ผู้สอนได้พา
นักศึกษาไปวาดรูปที่บริเวณวัดเชียงทอง เป็นต้น และในการไปเยี่ยมชมแผนกการมรดกโลกก็พบผู้ที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมได้มีโอกาสไปท างานในหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านสถาปัตยกรรมที่ปกปัก
รักษาของเมืองหลวงพระบางในแผนกการมรดกโลก 
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ภำพที่ ๓๑ หนังสือและเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 

  
ภำพที่ ๓๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ส าหรับจบการศึกษาของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภา
นุวงศ์ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
 นอกจากการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม การเรียนการสอนด้านศิลปะ เช่นด้านงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม ก็มีส่วนส าคัญในการผลิตบุคลากร เพ่ือมาเป็นผู้ เชียวชาญในการดูแลสถาปัตยกรรมที่ปกปัก
รักษา ผู้วิจัยได้ไปสังเกตการณ์ที่วิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับที่ต่ า
กว่าปริญญาตรี  และมีการเรียนการสอนใน ๓ สาขาวิชา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ซึ่ง
ผลงานที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ โดยส่วนมากจะเป็นงานที่มีแนวทางในด้านศิลปะประเพณีของลาว แต่ใช้วัสดุ
และเทคนิคแบบสมัยใหม่ อย่างเช่น ผลงานด้านจิตรกรรมผลงานที่นักศึกษาวาดจะเป็นเนื้อหาที่สะท้อนวิถีชีวิต 
และสภาพแวดล้อมของเมืองหลวงพระบาง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม แต่เทคนิคที่ใช้ในการน าเสนอจะเป็น
เทคนิคสีน้ ามัน และสีอะคิริค  ส าหรับผลงานด้านประติมากรรมก็จะเป็นการสร้างสรรค์รูปทรงทางประเพณี 
เช่นพระพุทธรูป ช้าง นาค แต่ใช้เทคนิคการปั้นปูนแบบสมัยใหม่ หรือการแกะไม้ ส าหรับผลงานภาพพิมพ์ก็จะ
มีลักษณะเช่นเดียวกันกับผลงานด้านจิตรกรรมคือใช้เนื้อหาที่สะท้อนวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมของเมืองหลวง
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พระบาง ใช้เทคนิคของการพิมพ์ภาพแบบสมัยใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบเทคนิคแบบตะวันตก เช่น เทคนิคภาพพิมพ์
ไม้ (Woodcut) เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching) เป็นต้น 
 
 

 
ภำพที่ ๓๓ อาคารเรียนของวิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้ วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐) 

 
ภำพที่ ๓๔ ผลงานด้านจิตรกรรมของนักศึกษาสาขาจิตรกรรมวิทยาลัยวิจิตรศิลป์พื้นเมืองหลวงพระบาง  (ถ่าย
โดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 



77 
 

  
ภำพที่ ๓๕ ผลงานด้านประติมากรรม ของนักศึกษาสาขาประติมากรรมวิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระ
บาง  (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

 
 
ภำพที่ ๓๖ ผลงานด้านภาพพิมพ์ ของนักศึกษาสาขาภาพพิมพ์ วิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง  
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง  นักศึกษาที่จบ
การศึกษาจากวิทยาลัยส่วนหนึ่งจะจบไปท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างานในด้านซ่อมและอนุรักษ์งาน
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ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมประเพณีในเมืองหลวงพระบาง และในหลายคนจะไปประกอบอาชีพในด้านท าสินค้า
หัตถกรรมเพื่อจ าหน่ายให้แก่นักแก่นักท่องเที่ยว 
  นอกจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง วิทยาลัยที่ให้การเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษาเพ่ือผลิตบุคคลากรในเชิงช่างอีกวิทยาลัยหนึ่งในพ้ืนที่เมืองหลวงพระบางคือ วิทยาลัยเทคนิค -
วิชาชีพหลวงพระบาง (Luang Prabang Technical and Vocational Collage) โดยวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิค-
วิชาชีพหลวงพระบางจะเปิดการสอนในหลักสูตรที่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีสาขาทั้งในเชิงช่างและบริหารธุรกิจ 
โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมคือสาขางานก่อสร้าง และมีสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มี
การเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคคลากรให้กับธุรกิจท่องเที่ยวอีกด้วย 
 

 
ภำพที่ ๓๗ วิทยาลัยเทคนิค-วชิาชีพหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
  นอกจากการเรียนการสอนในระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญาในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมประเพณีแบบหลวงพระบางแล้วนั้นผู้วิจัยได้พยายามสืบค้นหนังสือหรือต าราที่
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมแบบประเพณีในหลวงพระบางซึ่งจากการลงภาคสนามนั้นผู้วิจัยพบหนังสือ ๑ เล่มที่
เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลทางสถาปัตยกรรมของเมืองหลวงพระบางคือหนังสือ “Luang Phabang: an 
architectural journey” ซึ่งเป็นการเขียนร่วมกันโดยผุ้เขียนหลายคนได้แก่ Somsanouk Mixay, Pierre-
Bernard Lafont เป็นต้น โดยผลงานการเขียนภาพทางสถาปัตยกรรมเป็นของ Francois Greck, Jean-
Baptiste Lagier และคณะ โดยจัดพิมพ์เมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๗)  เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนังสือที่
รวบรวมลวดลาย และการตกแต่งอาคารในเมืองหลวงพระบาง 
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ภำพที่ ๓๘ หนังสือ Luang Phabang: an architectural journey (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
ภำพที่ ๓๙ ภายในหนังสือ Luang Phabang: an architectural journey (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐) 
 
  นอกจากหนังสือ“Luang Phabang: an architectural journey” แล้วหนังสือที่มีลักษณะเป็น
ต าราเพ่ือสอนการเขียนลวดลายแบบศิลปะลาว ก็พบจ านวน ๑ เล่มคือ หนังสือ “ศิลปะลายลาว ภาค ๑” ซึ่ง
เป็นหนังสือที่สอนการเขียนลายต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า เป็นการน าหนังสือต าราลายไทยที่เผยแพร่อยู่ใน
ประเทศไทย ไปจัดพิมพ์  
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ภำพที่ ๔๐ หนังสือศิลปะลายลาว ภาค ๑ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
  โดยจากการศึกษาภาคสนามผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า ในภาคส่วนการศึกษาที่เป็นผู้ผลิตบุคลากรเพ่ือ
ไปเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การปกปักรักษาในเมืองหลวงพระบาง ถึงแม้จะมีการ
เรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมประเพณี การก่อสร้าง แต่ก็ไม่ได้มีรายวิชาหรือสาขาโดยตรงที่
มุ่งเน้นไปทางด้านสถาปัตยกรรมลาวแบบประเพณีทั้งในรูปแบบและเทคนิค แต่เป็นการให้ผู้ เรียนใช้
สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ของเมืองหลวงพระบางในการเป็น “แบบ” ในการเขียน ซึ่งเป็น
ข้อดีที่ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสซึมซับความมีคุณค่าของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเหล่านั้น  แต่ภาคส่วน
การศึกษายังขาดการสร้างองค์ความรู้ทั้งในลักษณะงานวิจัย การเขียนต าราเพ่ือรวบรวมความรู้ทั้งในด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของลาวแบบสกุลช่างหลวงพระบางที่เป็นของตนเองเพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิด
การต่อยอดและสร้างความรู้ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าเหล่านี้ในอนาคต 
  จากการสัมภาษณ์ อ.นอแสง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะลาวประเพณี ท่านก็เคยมาฝึกงานและ
อบรมที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมื่ออาจารย์กลับมาท างานที่หลวงพระบาง อาจารย์ก็มี
ส่วนส าคัญในการซ่อมบ ารุงอาคารประเพณีของหลวงพระบาง รวมทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่
ในโอกาสต่างๆ 
   ๓) ภาคส่วนด้านวัสดุในการก่อสร้าง ในการดูแลรักษาสถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง
หลวงพระบาง นอกจากการมีทุนทรัพย์ในการซ่อมบ ารุง มีสถาปนิก และช่างฝีมือแล้วนั้น ส่วนส าคัญอีกด้าน
หนึ่งก็คือวัสดุส าหรับการซ่อมบ ารุงเนื่องจาก สถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การปกรักษาทั้งที่เป็นอาคารทาง ศาสน
สถานและอาคารบ้านเรือน ของเมืองหลวงพระบางส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยเทคนิคการก่ออิฐฉาบปูน และมุง
หลังคาด้วยกระเบื้องดินขอ  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ท าให้เกิดเอกลักษณ์  ผู้วิจัยได้สืบค้นแหล่งวัสดุเหล่านั้น 
พบว่ามีแหล่งที่เป็นเตาเผาอิฐ (ดินจี่ ในภาษาลาว) กระเบื้องปูพ้ืน (กะโล่ ในภาษาลาว) และท ากระเบื้องดินขอ 
อยู่นอกบริเวณเขตเมืองหลวงพระบางโดยบริเวณฝั่งตรงข้ามของเมืองหลวงพระบางย่านบ้านจ่าน เมืองจอม
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เพชร ซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ าโขง การเดินทางจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปเพราะยังไม่มีการสร้างสะพานเชื่อม
ระหว่างสองฝั่ง 
 

 
ภำพที่ ๔๑ ท่าเรือข้ามแม่น้ าโขงเชื่อมระหว่างเมืองหลวงพระบาง และเมืองจอมเพชร (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องมุงหลังคา และกระเบื้องปูพ้ืน จากการสัมภาษณ์เจ้าของโรงงาน คือป้า
ไหม ป้าไหมได้ให้ข้อมูลว่า โรงงานของป้าไหมประกอบกิจการโรงานโรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องมุงหลังคา และ
กระเบื้องปูพ้ืน มาร่วม ๓๐ ปี โดยดินที่เป็นวัตถุดิบนั้นเป็นดินที่ขุดจากที่ดินในบริเวณที่เป็นโรงงานเองไม่ได้
น ามาจากแหล่งอ่ืน 
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ภำพที่ ๔๒ แหล่งดินดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐและกระเบื้อง ของโรงงานป้าไหม  (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  ซึ่งอิฐ กระเบื้องดินขอ (กระเบื้องส าหรับมุงหลังคา) และ กะโล่ (กระเบื้องปูพื้น) เป็นวัสดุพื้นฐานที่
ใช้ในสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การปกปักรักษาของเมืองหลวงพระบาง จากกการสัมภาษณ์ป้าไหม ป้าไหมได้
ให้ข้อมูลว่า วัสดุก่อสร้างเหล่านี้มักถูกน าไปใช้ในการซ่อมอาคารเก่าๆในเมืองหลวงพระบางรวมทั้งที่นครหลวง
เวียงจันทน์ 
 
  “กระเบื้องปลายมนนี่ เขาเอาไปซ่อมวัดธาตุหลวง”67 
 
  ป้าไหมเล่าให้ฟังว่าทางแผนกการมรดกโลกของเมืองหลวงพระบางเคยมีความต้องการเซ็นต์
สัญญากับโรงงานป้าไหมให้เป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการซ่อมบ ารุงสถาปัตยกรรมและอาคารต่างๆใน
เมืองหลวงพระบาง  แต่ป้าไหมไม่สามารถเซ็นต์ได้เนื่องจากอัตราก าลังในการผลิตของโรงงานป้าไหมไม่มากพอ 
รวมทั้งป้าไหมมีอายุมากแล้วและลูกๆของป้าไหมก็ไม่ได้ประกอบอาชีพโรงงานเผาอิฐแต่ไปประกอบอาชีพอย่าง
อ่ืน  ป้าไหมจึงไม่ได้เซ็นต์สัญญากับแผนกการมรดกโลก 
 
 “ อยู่ศูนย์เก็บกู้ระเบิด บ่มีผู้โช๊ย (ผู้ช่วย) ลูกชายไปท างาน มีแต่ผู้เฒ่า พ่อกับแม่เฒ่า เฮ็ดแต่อันนี้ ดินขอ 
ดินจี่ ”68 

                                                           

                67 สัมภาษณ์ ป้าไหม, เจา้ของโรงงานผลิตอิฐ.  ๑๑ มิถุนายน ๒๔๖๐ 

                68 สัมภาษณ์ ป้าไหม, เจา้ของโรงงานผลิตอิฐ.  ๑๑ มิถุนายน ๒๔๖๐ 
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ภำพที่ ๔๓ โรงงานเผาอิฐ กระเบื้องดินขอ และกระเบื้องปูพ้ืนของป้าไหม (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐) 
  
  จากการสัมภาษณ์ป้าไหม ผู้ผลิตอิฐ กระเบื้องดินขอ และกระเบื้องปูพ้ืนดินเผาแบบดั้งเดิมนี้ มี
เหลือไม่มาก เพราะปัจจุบันคนในหลวงพระบางนิยมปลูกบ้านแบบสมัยใหม่ละใช้วัสดุแบบสมัยใหม่จึงท าให้ผู้
ประกอบโรงเผาอิฐเหลือน้อยลง 
  นอกจากการไปสัมภาษณ์ป้าไหมเจ้าของโรงงานเผาอิฐ ผู้วิจัยได้มีโอกาสไปเดินส ารวจการซ่อม
เรือนจันทร์ซึ่งเป็นอาคารบ้านพักอาศัยแบบดั้งเดิมที่อยู่ในบัญชีของอาคารที่ควรค่าแก่การปกปักรักษา อาคาร
เรือนจันทร์นั้นเป็นอาคารเรือนไม้ใต้ถุนสูง ซึ่งอายุของไม้ธรรมชาติมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาการใช้งาน และในการ
ซ่อมอนุรักษ์ผู้ซ่อมได้ประยุกต์ใช้ไม้สังเคราะห์ที่ผลิตจากยิปซั่มในบางจุดเนื่องจากไม้ธรรมชาติหายากและมี
ราคาแพง 
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ภำพที่ ๔๔ เรือนจันทร์ เรือนแบบดั้งเดิมที่เป็นอาคารที่ควรค่าแก่การปกปักรักษา  (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

 
ภำพที่ ๔๕ วัสดุไม้สังเคราะห์ที่ใช้ในการซ่อมอนุรักษ์เรือนจันทร์ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  โดยสรุปภาคส่วนในการผลิตวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมถือเป็นภาคส่วนที่ส าคัญ  ในการสนับสนุนให้
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การปกปักรักษานั้นยังคงอยู่ แต่เนื่องจากสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคน
ในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมเหลือน้อยลงและอาจจะมีการเลิกผลิตใน
อนาคตซึ่งจะส่งผลต่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบางในอนาคต 
   ๔) ภาคส่วนต่างประเทศ ส าหรับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญทาง
วัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาคส่วนต่างประเทศก็เป็นภาคส่วนส าคัญในการช่วยเหลือทั้ง
ในด้านทุนและการสนับสนุนทางวิชาการให้กับเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยจากการที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บ
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ข้อมูลภาคสนามนั้นภายในบริเวณเมืองมรดกโลกหลวงพระบางจะมีป้ายแสดงข้อมูลของเงินทุนอุดหนุน
ช่วยเหลือในการซ่อมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรม โดยในป้ายแสดงข้อมูลจะระบุถึงแหล่งที่มาของทุนและจ านวน
เงินที่ได้รับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ อ.นอแสง  สายวงเดือน รองหัวหน้า
แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง ที่ให้ข้อมูลว่าการซ่อมอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมในเมืองหลวงพระบางมักจะได้รับทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศ  โดยความช่วยเหลือเหล่านั้น
อาจจะมาจากการแสวงหาของแผนกการมรดกโลก หรือชุมชนท้องถิ่นเอง อย่างเช่นในกรณีของซ่อมสิมวัดวิซุล 
ที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา โดยชุมชนเป็นผู้แสวงหา 
 

  
ภำพที่ ๔๖ ป้ายแสดงข้อมูลทุนสนับสนุนจากภาคส่วนต่างประเทศ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  นอกจากการสนับสนุนเงินทุนแล้วนั้น องค์กรระหว่างประเทศยังได้จัดตั้ง ศูนย์ที่ได้จัดการเรียน
การสอน การฝึกอบรม ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นขององค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, UNESCO) โดยมีชื่อว่า ศูนย์ฝึกอบรมยูเนสโกวิชาศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบาง  (UNESCO 
Training Center for Laotian Traditional Arts and Building Crafts Luang Prabang) มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
วัดเชียงม่วน (Xieng Muan Temple) โดยศูนย์อบรมดังกล่าวตั้งขึ้นภายใต้โครงการฟ้ืนฟูศิลปะสกุลช่างลาว
หลวงพระบาง (The Cultural Survival Project Luangprabang) ซึ่ ง ได้ รั บ เงินทุนสนับสนุนจ านวน 
๑๕๐,๐๐๐ เหรียญ จาก ยูเนสโกในปี ค.ศ.๒๐๐๐ – ๒๐๐๗ และในช่วงปี ค.ศ.๒๐๑๖-๒๐๑๗ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน ๔๕,๐๐๐ เหรียญ จากองค์กรการศึกษาโลกในลาว (World Education Lao) ในการให้
ความรู้และฟ้ืนฟูทักษะทางช่างทั้งในด้านงานจิตรกรรม งานแกะสลัก งานหล่อโลหะ เป็นต้น 
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ภำพที่ ๔๗ ป้ายศูนย์ฝึกอบรมยูเนสโกวิชาศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐) 
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ภำพที่ ๔๘ ห้องเรียนของศูนย์ฝึกอบรมยูเนสโกวิชาศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
ภำพที่ ๔๙ ตารางสอนของศูนย์ฝึกอบรมยูเนสโกวิชาศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
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  โดยสรุปภาคส่วนต่างประเทศมีส่วนส าคัญในการให้ทุนสนับสนุนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มี
คุณค่าแก่การปกปักรักษา รวมทั้งด าเนินการโครงการในทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในเชิงช่างเพ่ือน าไปสู่
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเหล่านั้นอย่างยั่งยืน 
 
  ๔.๓.๒. ตลำดมืดและสินค้ำหัตถกรรมเมืองหลวงพระบำง 
  ตลาดมืดคือตลาดที่ท าการขายในช่วงตอนเย็นถึงราวประมาณสี่ทุ่ม โดยใช้พ้ืนที่บริเวณถนนศรี
สว่างวงศ์ ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ใกล้ตลาดเช้าและทอดยาวผ่านหน้าพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตซึ่งปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหลวงพระบาง โดยสินค้าที่มาขายโดยส่วนมากเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตขึ้นใน
ประเทศลาว 
  ๕.๓.๒.๑ พัฒนำกำรและสภำพปัจจุบันของตลำดมืดและสินค้ำหัตถกรรมเมืองหลวงพระบำง 
ตลาดคือสถานที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนที่อาศัยในเมืองต่างๆ เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองที่มีบทบาท
ศูนย์กลางของอาณาจักรในช่วงที่ยังมีกษัตริย์ปกครองอาณาจักร และเป็นเมืองหลักของลาวตอนเหนือหลังจาก
เป็นประเทศในอาณานิคมของฝรั่งเศส จึงเป็นเมืองที่ผู้คนอาศัยมาอย่างต่อเนื่อง ตลาดจึงเป็นสถานที่ส าคัญใน
การกระจายสินค้าอุปโภคและบริโภคให้กับชาวเมือง อันเป็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง โดยในช่วงที่จะมี
การขึ้นทะเบียนมรดกโลก ตลาดสดหรือตลาดที่ขายสินค้าอุปโภคและบริโภคจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ระหว่างถนนศรี
สว่างวงศ์และถนนกิงกิสราช ซึ่งมีลักษณะของสภาพแวดล้อมเป็นตลาดนัดที่พ่อค้า แม่ค้า จะน าสินค้ามาวาง
จ าหน่ายในแผงชั่วคราวโดยใช้ผ้าใบหรือเสื่อปูพ้ืนแล้ววางสินค้าจ าหน่าย พอช่วงบ่ายๆตลาดก็จะวาย พ่อค้ า 
แม่ค้า ก็จะเก็บแผงไป โดยอาจจะมีคนที่อยู่ในบ้านบริเวณตลาดอาจจะท าแผงถาวรแต่ก็เป็นไปในลักษณะที่ไม่
แข็งแรงนักหรือใช้พ้ืนที่ในบ้านเป็นที่จ าหน่ายสินค้า ไม่ได้มีการจัดสร้างอาคารแบบถาวรเพื่อเป็นตลาด ซึ่งสินค้า
จะมีทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ และเมื่อเมืองหลวงพระบางมีการ
ขยายตัวมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นท าพ้ืนที่ตลาดดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะรอบรับการขยายตัวดังกล่าว
จึงมีการจัดสร้างตลาดที่เป็นตลาดแบบสมัยใหม่ข้ึนอย่างเช่นตลาดโพสี ที่รัฐให้สัมปทานกับเอกชนเป็นเวลา ๔๐ 
ปี  หรือตลาดนาเวียงค าที่เป็นตลาดของเอกชน แต่อย่างก็ตาม ตลาดเช้าที่เป็นตลาดแบบดั่งเดิมก็ยังด าเนินการ
ขายอยู่ 
  ส าหรับตลาดมืดหรือตลาดกลางคืน เป็นตลาดที่มีลักษณะคล้ายถนนคนเดินที่เปิดให้พ่อค้า แม่ค้า 
น าสินค้าหัตถกรรม และของที่ระลึกมาวางจ าหน่าย โดยเริ่มมีการท าตลาดดังกล่าวในช่วงที่ เมืองหลวงพระบาง
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในยามค่ าคืนให้กับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอย
และซื้อของที่ระลึกต่างๆ รวมทั้งยังมีพ้ืนที่บริเวณท่ีขายอาหารที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการ 
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ภำพที่ ๕๐ ตลาดเช้าของเมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 

 

 
ภำพที่ ๕๑ ตลาดโพสี ตลาดใหม่ของเมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
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๔.๔  องค์ควำมรู้อัตลักษณ์กำรท่องเที่ยวหลวงพระบำง 
  
 หลวงพระบางมีอัตลักษณ์เด่นที่ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ สถาปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวง
พระบาง รองลงมาคือ ตลาดมืด และสินค้าหัตถกรรมเมืองหลวงพระบาง นอกจากนี้ยังมีนาฎศิลป์หลวงพระ
บาง สถาปัตยกรรมแยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ โบสถ์ พระวิหาร 
เนื่องจากหลวงพระบางเป็นจังหวัดเคยเป็นเมืองหลวงของลาวมาก่อน สิ่งก่อสร้างที่คู่กั บสถาบันกษัตริย์
นอกจากวังแล้วคือวัด สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบลานล้างซึ่งมีรูปลักษณ์เฉพาะตัวบ่งบอก
ความเป็นชาวหลวงพระบางได้อย่างดี และอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่ ร้านค้า สถานที่ประกอบกิจการ 
ลักษณะเด่นของอาคารที่เหมือนกันทั้งหมดคือเป็นรูปแบบการก่อสร้างตามแบบอย่างฝรั่งเศสที่เป็นประเทศเจ้า
อาณานิคม อาคารเหล่านี้ยังถูกใช้ประโยชน์มิใช่ในเชิงศิลปเท่านั้น แต่ในฐานะเป็นที่อยู่อาศัยและการประกอบ
กิจการ สถาปัตยกรรมทางสองประเภทยังคงถูกสืบทอดและรักษาจนถึงวันที่ได้ถูกยกเป็นเมืองมรดกโลก    
 การสืบทอดสถาปัตยกรรมในระยะแรกเป็นการสืบทอดกันเอง หมายถึง  อาคารบ้านเรือนเป็นที่
อยู่อาศัย เจ้าของบ้านเป็นผู้รักษากันเอง ต่อมาเมื่อได้รับการยกเป็นเมืองมรดกโลก หน่วยงานที่เข้ามาดูแลใน
การรักษา ด ารงสถาปัตยกรรมคือ แผนงานดูแลมรดกโลกหลวงพระบาง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีหน้า
ออกระเบียบ ดูแลและบริหารจัดการ ยูเนสโกและหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะให้ทุนและวิชาการในการ
ดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
 สถาปัตยกรรม บ้านเรือนและวัดในหลวงพระบางมีลักษณะพิเศษคือ สถาปัตยกรรมเหล่านี้ไม่แยก
ออกอกจากตัวคน ไม่แยกออกจากการด าเนินชีวิตประจ าวันและไม่แยกออกจากวิถีคิด ความเชื่อของคนพ้ืนที่ 
การด าเนินชีวิตมีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรม อัตลักษณ์นี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดี การน าอัตลักษณ์
ของหลวงพระบางมาสู่การท่องเที่ยวจึงไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ เพียงการประชาสัมพันธ์และจัดทรัพยากรท่องเที่ยว
อ่ืนๆ เช่น น้ าตก ตลาด ประเพณีสงกรานต์ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นการน าอัตลักษณ์มาใช้ใน
การท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์    
 
 ๔.๓.๑ สถำปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวงพระบำง  
  เมืองมรดกโลกหลวงพระบางนั้น เป็นเมืองที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานจากอดีตตั้งแต่ราว พ.ศ.
๑๓๐๐ ที่มีพงศวดารกล่าวถึงการสร้างเมืองชวา ของขุนลอ ในพ้ืนที่แถบเมืองหลวงพระบางในปัจจุบัน และ
เมืองชวานี้ได้พัฒนาเป็นเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ ๔ ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้
เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ก็คือการที่เมืองหลวงพระบางมีสถาปัตยกรรม 
และภูมิทัศน์ของเมืองที่เป็นเอกลักษณ์มีความงดงาม โดยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระ
บาง นั้นถ้าจะกล่าวอย่างกว้างจะประกอบด้วยสถาปัตยกรรม ๓ ประเภท ประเภทแรกคือ สถาปัตยกรรม
ทางศาสนสถาน ประเภทที่สองคือ สถาปัตยกรรมประเภทอาคารพาณิชย์ และประเภทที่สามคืออาคารบ้านพัก
อาศัย  โดยอาคารประเภทแรกจะเป็นอาคารทางศาสนาที่สร้างเพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและที่พัก
อาศัยของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ ส าหรับอาคารประเภทที่สองและประเภทที่สาม เป็นอาคารที่ได้รับปลูกสร้าง
ในช่วงสมัยที่ประเทศฝรั่งเศสได้เข้ามาปกครองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   ๔.๓.๑.๑ พัฒนำกำรและสภำพปัจจุบันของสถำปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวงพระบำง 
เมืองหลวงพระบางนั้นมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะร่วมกับกลุ่มชาติ
พันธ์ในกลุ่มภาษาไท-กะได ที่กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ าโขง ได้แก่บริเวณบริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริเวณตอนใต้ของประเทศจีนได้แก่ บริเวณสิบสองปันนาในมลฑลยูนาน
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ของจีน  และชาวไทใหญ่ในประเทศพม่า เพราะในอดีตกลุ่มชาติพันธ์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และ
การเมืองการปกครองร่วมกัน ท าให้รูปแบบของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  
 ส าหรับสถาปัตยกรรมประเภทแรก คือสถาปัตยกรรมทางศาสนาสถานนั้น ด้วยที่หลวงพระบาง
ได้รับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ ารัฐอย่างน้อยน่าจะในราวสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เพราะหลักฐานทาง
เอกสารหรือพงศาวดารไม่ได้มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน แต่ถ้าเทียบเคียงกับบันทึกทางประวัติศาสตร์ของการ
เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในสุวรรณภูมิ ที่มีการกล่าวถึงการเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ในครั้งรัชสมัย
ของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ได้ทรงส่งสมณทูตเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ ในราว พ.ศ.๒๓๖69 ท าให้ศาสนา
พุทธเริ่มมีการตั้งมั่นในดินแดนแถบสุวรรณภูมิแห่งนี้ แต่ถ้าใช้หลักฐานทางสถาปัตยกรรมอันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่
สร้างเนื่องด้วยศาสนาพุทธ  เพ่ือใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเพ่ือใช้ในการสักการบูชาของผู้คนที่นับถือ
ศาสนาพุทธ สถาปัตยกรรมทางศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเท่าท่ีมีหลักฐานหลงเหลืออยู่นั้นเป็นสถาปัตยกรรม
ที่มีการปลูกสร้างมาตั้งแต่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ อย่างเช่น สถูปรูปแบบของศิลปะแบบศรีเกษตร  ซึ่งนัก
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพิจารณาว่ามีรูปแบบที่เชื่อมโยงกับศิลปะแบบอมราวดีในประเทศอินเดีย (ศิลปะ
แบบอมราวดีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๗-๑๐) ซึ่งจากหลักฐานทางสถาปัตยกรรมดังกล่าวท าให้เชื่อได้ว่า
ศาสนาพุทธได้เข้ามาประดิษฐานตั้งมั่นอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิน่าจะตั้งแต่ราวๆ พุทธศตวรรษที่ ๑๒ เป็นต้นมา  
 ส าหรับดินแดนที่เป็นพ้ืนที่ของเมืองหลวงพระบางจากหลักฐานทางพงศาวดารก็มีการกล่าวถึงพระ
เจ้าฟ้างุ้ม ที่ได้มีความพยายามอัญเชิญพระบางมาจากเมืองพระนครในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของนครรัฐในอดีตระหว่างเมืองเชียงดง-เชียงทอง และเมืองพระ
นคร  แต่การอัญเชิญพระบางของพระเจ้าฟ้างุ้มก็ท าไม่ส าเร็จ ท าให้ต้องประดิษฐานพระบางไว้ที่เมืองเชียงค า 
(เมืองใกล้กับบริเวณเมืองเวียงจันทน์ในปัจจุบัน) ซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุที่ไม่สามารถอัญเชิญ
พระบางจากเมืองพระนครได้นั้นก็ด้วย บริเวณเมืองเชียงดง-เชียงทอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านช้าง
ในช่วงเวลานั้นลัทธิที่ประชาชนนับถืออยู่ก็คือลัทธินับถือผีแบบสังคมบุพกาลท าให้การอัญเชิญพระบางมา
ประดิษฐานจึงเป็นสัญลักษณ์ในการยอมรับนับถือศาสนาพุทธ ท าให้ยังไม่ได้รับการยอมรับนับถือในศาสนาพุทธ 
จนมาถึงรัชสมัยพระเจ้าวิซุลราชจึงสามารถอัญเชิญพระบางมาประดิษฐานยังเมืองเชียงดง-เชียงทองได้ส าเร็จ70 
และเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อเมืองเชียงดง-เชียงทอง มาเป็นเมืองหลวงพระบาง ซึ่งก็อยู่ในราว พ.ศ.๒๐๔๔-
๒๐๖๓ จากประวัติศาสตร์ของการเข้ามาประดิษฐานของศาสนาพุทธในประเทศลาวดังกล่าว จึงท าให้เชื่อได้ว่า
พัฒนาการของสถาปัตยกรรมทางศาสนสถานในประเทศลาวน่าจะมีการปลูกสร้างและพัฒนารูปแบบมาในช่วง
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นต้นมา รูปแบบของสถาปัตยกรรมทางศาสนสถานในประเทศลาวได้รับอิทธิพล
รูปแบบมาจากสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ซึ่งเป็นนครรัฐที่รับเอาพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ ารัฐตั้งแต่ราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ตามพงศาวดารชินกาลมาลีปกรณ์ที่กล่าวถึงการไปครองราชย์ของพระนางจามเทวีที่เมือง
หริภุญไชย และได้มีการสร้างวัดในเขตเมืองหริภุญไชย (จังหวัดล าพูน ในปัจจุบัน) เช่นวัดกู่กุด เป็นต้น 
ประกอบกับในราว พ.ศ.๒๐๙๑-๒๑๑๔ อาณาจักรล้านช้างได้ปกครองโดยกษัตริย์ที่มีเชื้อสายทางพระมารดา

                                                           
                  69ศูนย์อาเซยีนศึกษา มจร. “พุทธศำสนำในประเทศลำว”.    
<http://www.asc.mcu.ac.th/?bwl_kb=buddhism-loas>, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 
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ที่มาจากเจ้าหญิงของอาณาจักรล้านนา คือพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  จึงท าให้สกุลช่างล้านนาเข้ามามีอิทธิพลต่อ
รูปแบบสถาปัตยกรรมของหลวงพระบางแต่อย่างไรก็ตามช่างท้องถิ่นก็ได้ปรับปรุงให้สถาปัตยกรรมของหลวง
พระบางมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบสกุลช่างล้านนา          
   โดยรูปแบบของสถาปัตยกรรมทางศาสนสถานที่ส าคัญของหลวงพระบางที่ส าคัญคือ สิม หรือ 
พระอุโบสถ นั้นนักประวัติศาสตร์ทางศิลปะได้แบ่งรูปแบบออกเป็น ๕ ลักษณะ71 คือ 
  ๑ สิมแบบหลวงพระบาง 
  ๒ สิมแบบเชียงขวาง 
  ๓ สิมแบบไทยลื้อ 
  ๔ สิมแบบเวียงจันทน์ 
  ๕ สิมแบบผสมผสาน       
   จากข้อมูลของห้องการมรดกโลกเมืองหลวงพระบางมีวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนอาคารทางศาสนสถาน
ภายในวัดให้เป็นมรดกท่ีต้องปกปักรักษาอยู่จ านวน ๓๗ วัด แต่อย่างไรก็ตามวัดทั้งหมด ๓๗ วัดนั้นไม่ได้มีอายุที่
เท่ากัน  เพราะในแต่ละวัดก็จะสร้างกันคนละช่วงเวลา  แต่วัดที่เป็นจุดเด่นของเมืองหลวงพระบางและมี
หลักฐานในการสร้างที่ชัดเจนก็คือวัดเชียงทอง ที่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึ่งท าให้วัด
เชียงทองน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ปี แต่ด้วยการที่เมืองหลวงพระบางไม่เคยร้างผู้คนจึงท าให้วัดมีการ
บูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด ส่วนในวัดอ่ืนๆ เหล่านั้นที่สร้างในสมัยหลังก็มีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของช่างสกุลลาว จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญที่ควรแก่การปกปัก
รักษา 
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 ประภัสสร์  ชวูิเชียร. ศิลปะลำว, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๗), หน้า ๕๓-๖๒ 
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ภำพที่ ๑๑ สิมวัดเชียงทอง สถาปัตยกรรมทางศาสนสถานที่ส าคัญของเมืองหลวงพระบาง 

(ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 

 
ภำพที่ ๑๒ สิมวัดปากคาน สถาปัตยกรรมทางศาสนสถานที่ส าคัญของเมืองหลวงพระบาง 

(ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
 
      ส าหรับสถาปัตยกรรมประเภทที่ ๒ คือ สถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะและเรือนพัก
อาศัย ส าหรับสถาปัตยกรรมในกลุ่มนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่เกือบทั้งหมดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่
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ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศส คือตั้งแต่ราว 
พ.ศ.๒๔๓๖ เป็นต้นมา จึงท าให้อาคารกลุ่มนี้มีอายุในราว ๑๐๐ กว่าปี  โดยอาคารในกลุ่มนี้มีทั้งอาคารพาณิชย์ 
อาคารที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาล และเรือนพักอาศัยส่วนบุคคลทั้งท่ีเป็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ คหบดี  
    สถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะ ประเภทที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลเป็นอาคารที่ถูก
ปลูกสร้างเพ่ือใช้เป็นสถานที่ท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ โดยปัจจุบันอาคารเหล่านี้ก็ยังมีการ
ใช้งานเพ่ือเป็นอาคารที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาล อาคารประเภทนี้รูปแบบโดยรวมจะปลูกสร้างด้วยเทคนิค
แบบผนังรับน้ าหนัก และใช้โครงสร้างคาเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาที่มีลักษณะแบบที่เรียกว่าดินขอ  รูปร่าง
หน้าตาของอาคารจะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบผสมวัฒนธรรมทางตะวันตก เช่น การตกแต่งซุ้มประตู
หน้าต่างแบบยุโรป มีการใช้ลวดบัวตกแต่งหัวเสา การใช้ช่องโค้งที่เรียกว่าอาร์ค (Arch) หรือมีการใช้ลายปูนปั้น
แบบตะวันตก อาคารมีท้ังอาคารแบบชั้นเดียว และแบบสองชั้น    
 

 
ภำพที่ ๑๓ อาคารที่ท าการห้องการมรดกโลก เมืองหลวงพระบาง อาคารประเภทที่ท าการของหน่วยงาน

รัฐบาล ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนในการปกปักรักษา (ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
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ภำพที่ ๑๔ อาคารโรงเรียนประถมสมบูรณ์ เมืองหลวงพระบาง อาคารประเภทที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาล 

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในการปกปักรักษา (ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
   นอกจากอาคารสาธารณะที่เป็นที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลอาคารสาธารณะที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนในการปกปักรักษาที่ส าคัญ คืออาคารพาณิชย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าขายซึ่งมีลักษณะเป็นเรือน
แถว ทั้งแบบสองชั้นและชั้นเดียว ซึ่งอาคารส่วนมากจะมีโครงสร้างของอาคารเป็นระบบผนังรับน้ าหนัก และใช้
โครงสร้างคาเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเหมือนกับอาคารที่เป็นที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลเพียงแต่ว่า
ลักษณะของผังอาคารจะถูกปลูกสร้างให้เป็นลักษณะเรือนแถวที่แต่ละห้องจะมีการใช้ผนังร่วมกัน และใน
ปัจจุบันอาคารเหล่านี้ก็ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของชาวหลวงพระบางทั้งที่เป็นร้านค้าของที่ระลึก 
ร้านอาหาร ส านักงานให้บริการด้านการท่องเที่ยว ที่พัก หรือเป็นร้านสปา เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มา
เยี่ยมเมืองหลวงพระบาง  
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ภำพที่ ๑๕ อาคารพาณิชย์ในบริเวณเมืองหลวงพระบาง อาคารที่ได้รับการปกปักรักษา (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
   และอาคารประเภทที่สุดท้ายที่ได้รับการปกปักรักษาคืออาคารประเภทบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล 
โดยอาคารประเภทนี้โดยส่วนมากจะเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุประเภทไม้ผสมกับการการก่ออิฐฉาบปูน ซึ่ง
มีอายุของอาคารประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไป แต่ก็ไม่เกิน ๑๐๐ ปี ด้วยเหตุผลมาจากตัววัสดุหลักส่วนหนึ่งของของ
อาคารที่เป็นไม้จึงท าให้มีอายุการใช้งานได้ไม่นาน นอกจากบางอาคารที่เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั้งหลัง ก็จะมี
อายุรวมคราวเดียวกันกับอาคารประเภทที่ท าการของรัฐบาลและอาคารพาณิชย์ คือก่อสร้างในช่วงเวลาที่
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศฝรั่งเศส ส าหรับอาคาร
บ้านพักอาศัยที่เป็นอาคารไม้โดยภาพรวมจะเป็นบ้านสองชั้น  ชั้นล่างจะเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน โดยมีชั้นสอง
เป็นโครงสร้างไม้ทั้งในส่วนที่เป็นผนังและโครงหลังคา นิยมท าหลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินขอ  ซึ่งใน
ปัจจุบันบ้านเหล่านี้ถึงแม้จะถูกขึ้นทะเบียนเป็นอาคารที่ต้องปกปักรักษา แต่ก็ยังมีการใช้งาน ทั้งในลักษณะที่
เป็นบ้านพักอาศัยส่วนบุคคลเหมือนเดิม หรือมีการปรับปรุงให้เป็นที่พักประเภทเกสต์เฮาส์ รวมทั้งเป็นร้ านค้า
เพ่ือขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว 
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ภำพที่ ๑๖ อาคารประเภทอาคารบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล ในเมืองหลวงพระบางที่ได้รับการปกปักรักษา (ถ่าย
โดยผู้วิจัย ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
   โดยจากข้อมูลของเอกสารห้องการมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง ส าหรับอาคารประเภทอาคาร
สาธารณะและเรือนพักอาศัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพ่ือการปกปักรักษามีจ านวนทั้งสิ้น ๔๔๓ หลัง โดยอาคาร
เหล่านี้จะตั้งกระจัดกระจายอยู่ในเขตเมืองเก่าหลวงพระบาง แต่จะหนาแน่นมากอยู่ในบริเวณถนนสายหลัก
ของเมือง คือถนนศรีสว่างวงศ์ ถนนแคมโขง  ถนนกิงกิสราช และถนนกฤษรัช 
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ภำพที่ ๑๗ ผังของเมืองหลวงพระบางและต าแหน่งของอาคารที่ได้รับการข้ึนทะเบียนปกปักรักษา72 

 
   ๔.๓.๑.๒ อัตลักษณ์สถำปัตยกรรม กับกำรท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบำง  จากการลง
ภาคสนามโดยการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย การที่เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น
ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากสถาปัตยกรรมและสภาพภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง  
ที่มีสถาปัตยกรรมทั้งที่เป็นรูปแบบ แบบล้านนา-ล้านช้าง และรูปแบบที่เรียกว่าโคโลเนียล (Colonial) ซึ่งทั้ง
สองรูปแบบนั้นเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นต่างกาลต่างเวลา และต่างมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานและการ
ก่อสร้างที่แตกต่างกัน  แต่เมื่อทั้งสองรูปแบบได้มาอยู่ร่วมกันในเมืองหลวงพระบางประกอบกับภูมิทัศน์ของที่
ราบอันเกิดจากแม่น้ าสองสายมาบรรจบกัน จึงท าให้เกิดสภาพภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ 
 จากที่กล่าวมาในข้างต้นถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมในเขตเมืองมรดกโลกหลวงพระบางว่าประกอบไป
ด้วย สถาปัตยกรรมในลักษณะศาสนสถาน อาคารที่ท าการของรัฐบาล อาคารพาณิชย์ และบ้านเรือนของผู้คน 
ถ้าพิจารณาว่าสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรกับการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางก็จะสามารถแยกกล่าวเป็นประเด็นต่างๆได้
ดังนี้ 
   
  ๑) เป็นสถานที่ส าหรับผู้มาเยือนได้มาเยี่ยมชมและสัมผัสศิลปะสถาปัตยกรรมของชาวหลวงพระ
บาง ในประเด็นนี้ เป็นบทบาทในทางตรงของอัตลักษณ์สถาปัตยกรรม ด้วยเหตุเพราะสถาปัตยกรรมรูปแบบที่
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 UNESCO, Luang Prabang: Plan de Reperage, (Luang Prabang : La Maison du Patrimoine, 2001), p.3 
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ปรากฏในเขตเมืองหลวงพระบางมีลักษณะเฉพาะตัวมีความแตกต่างจากศิลปะสถาปัตยกรรมของพ้ืนที่อ่ืนที่
ใกล้เคียง เช่นในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย หรือในประเทศโดยรอบเช่น กัมพูชาและเวียดนาม  ประกอบ
กับสถาปัตยกรรมเหล่านี้มีกลไกในการอนุรักษ์จึงท าให้สถาปัตยกรรมที่ปกปักรักษาไว้ยังด ารงไว้ซึ่งคุณค่าและ
เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวในการที่จะมาสัมผัสและเยี่ยมเยือน 
 

 
ภำพที่ ๑๘ แผนที่แสดงต าแหน่งของวัด อาคาร บ้านเรือนในเขตเมืองหลวงพระบาง ที่จัดพิมพ์อยู่ในแผ่นพับ
แผนที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบาง 
  
  ๒) เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรมของชาวหลวงพระบาง สถาปัตยกรรม
ของเมืองหลวงพระบางที่ได้รับการปกปักรักษาไว้เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีอายุของอาคารเกิน ๑๐๐ ปีแต่สภาพของ
อาคารก็ยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีและยังใช้เป็นพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรมของ
ชาวหลวงพระบางโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถาน  ที่ยังคงสถานะเป็นวัดในศาสนาพุทธมี
พระภิกษุสงฆ์พ านักและประกอบสังฆกรรมมาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งชาวหลวงพระบางที่โดยส่วนมากนับถือ
ศาสนาพุทธและมีประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเหมือนชาวพุทธในแหล่งอ่ืนๆ วัดในเมืองหลวงพระ
บางเกือบทั้งหมดจึงยังเป็นสถานที่ให้ชาวหลวงพระบางใช้เป็นพื้นที่ในการด าเนินกิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรมของ
ตนมาโดยตลอด ซึ่งวิถีวัฒนธรรมเหล่านี้ก็เป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นใคร่มาสัมผัส  ยกเว้น
อาคารบางประเภทที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนบทบาทไป ได้แก่ พระราชวังของเจ้ามหาชีวิต ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนจาก
พระราชวังของเจ้ามหาชีวิตเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของมีค่าทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางและ
เปิดให้นักท่องเที่ยงเข้าชม ถึงแม้อาคารพระราชวังไม่ได้คงสถานะเป็นพระราชวังอันเป็นที่พ านักของเจ้ามหา
ชีวิตเช่นดังแต่ก่อน เนื่องด้วยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
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ระบบกษัตริย์มาเป็นระบบสังคมนิยม  แต่อาคารพระราชวังก็ยังคงแสดงบทบาทในการเป็นสถานที่ที่เก็บรักษา
วัตถุทางวัฒนธรรมในอดีตของชาวหลวงพระบางไว้ 
 

 
ภำพที่ ๑๙ ภายในสิมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม เมืองหลวงพระบาง ที่ยังเป็นศาสนสถานและเปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าชม  (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  ๓) เป็นสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง  ถึงแม้ว่าสถาปัตยกรรม
บางแห่งจะไม่ได้ถูกใช้ตามสภาพของประโยชน์ใช้สอยของอาคารเดิม แต่ก็ยังมีการปรับใช้ในการเป็นสถานที่ใน
การจัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของเมืองหลวงพระบาง โดยสถาปัตยกรรมที่มีบทบาทดังกล่าวนี้ ที่ส าคัญ
คือสถาปัตยกรรมของกลุ่มพระราชวังของเจ้ามหาชีวิต ที่ปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญในการจัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของเมืองหลวง
พระบาง อาทิเช่น เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของเจ้ามหาชีวิต รวมทั้งตัวสถาปัตยกรรมเองก็เป็นอาคารที่มีคุณค่า
ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนรูปแบบของการออกแบบที่สอดประสานรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 
(Colonial style) กับรูปแบบสถาปัตยกรรมประเพณีแบบราชส านักของหลวงพระบาง และเปิดให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าชม โดยบทบาทของสถาปัตยกรรมที่เป็นสถานที่และแหล่งเก็บวัตถุทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่านี้เป็น
บทบาทมี่ส าคัญประการหนึ่งในการน าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาใช้ในการท่องเที่ยว เหตุเพราะวัตถุทาง
วัฒนธรรมในอดีตเมื่อเวลาล่วงเลยนานไปก็จะสูญหายการเก็บรวบรวมไว้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เหมาะสม
ย่อมเป็นการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมในอดีตให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับใช้การวิถีชีวิตใน
ปัจจุบัน 
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ภำพที่ ๒๐ พระราชวังเจ้ามหาชีวิตแห่งเมืองหลวงพระบาง ที่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถาน และ
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  ๔) เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมเพ่ือธุรกิจท่องเที่ยวส าหรับให้บริการนักท่องเที่ยว
สถาปัตยกรรมของเมืองหลวงพระบางที่ได้รับการปกปักรักษาประเภทอาคารเรือนแถวที่ยังมีสภาพดี นักลงทุน
และผู้ประกอบการได้ปรับปรุงอาคารเหล่านี้เพ่ือเป็นสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว เช่นเป็นร้านอาหาร เกสต์
เฮ้าส์ สปา ร้านของที่ระลึก เป็นต้น จึงท าให้ผู้มาเยี่ยมเมืองหลวงพระบางได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองหลวง
พระบาง แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับความสะดวกสบาย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากอาคารเหล่านี้มีอายุของ
อาคารรวมร้อยกว่าปี รวมทั้งในยุคสมัยที่สร้างอาคารเหล่านี้วิถีชีวิตและกิจกรรมของผู้ที่ใช้อาคารก็มีลักษณะ
ตามช่วงเวลาของสังคมยุคนั้น  เมื่ออาคารเหล่านี้ได้ถูกปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและกิจกรรมของ
การท่องเที่ยวในปัจจุบัน  อาคารเหล่านี้จะมีการปรับปรุงสภาพภายในอาคารให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในอาคาร  โดยจากการสังเกตของผู้วิจัยนักลงทุนและผู้ประกอบการได้พยายามตกแต่งภายในอาคารเหล่านี้
ตามรูปแบบโคโลเนียล (Colonial Style) หรือให้สอดคล้องกับรูปแบบโคโลเนียล (Colonial Style) มากที่สุด 
แต่ก็ยังสามารถให้บริการและอ านวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างดี  
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ภำพที่ ๒๑ อาคารที่ได้รับการปกปักรักษาและปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารและเกสต์เฮาส์ในเมืองหลวงพระบาง
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐) 
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ภำพที่ ๒๒ อาคารที่ได้รับการปกปักรักษาและปรับเปลี่ยนเป็นสปาและที่ท าการบริษัทบริการการท่องเที่ยวใน
เมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  ๔.๓.๑.๓ ภำคส่วนในกำรรักษำสืบสำนอัตลักษณ์ทำงสถำปัตยกรรม จากการลงภาคสนามใน
เมืองหลวงพระบางจ านวน ๒ ครั้ง ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนรวมในประเด็น
ของอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม โดยจากการลงภาคสนามผู้วิจัยได้เห็นปรากฏการณ์ของภาคส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการรักษาสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของเมืองหลวงพระบาง โดยผู้วิจัยของจ าแนกเป็นภาคส่วนต่างๆ
ดังนี้ 
  ๑) ภาคส่วนของรัฐด้านบริหารจัดการ ส าหรับภาคส่วนของรัฐที่มีบทบาทในการรักษา
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางนั้นประกอบไปด้วยหน่วยงาน ๒ หน่วยงานด้วยกันคือ 
แผนกมรดกโลกหลวงพระบาง (Department of Luangprabang World Heritage, DPL)  ซึ่งขึ้นตรงต่อ 
กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว (Ministry of Information, Culture and Tourism) และ 
แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง (Department of Information, 
Culture and Tourism)  ซึ่งขึ้นตรงต่อแขวงหลวงพระบาง อันเป็นหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น โดยทั้ง
สองภาคส่วนนี้ได้แบ่งบทบาทกันอย่างชัดเจนในการรักษาสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง 
โดยเฉพาะกลุ่มของสถาปัตยกรรมที่ได้รับขึ้นทะเบียน ซึ่งสถาปัตยกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเหล่านี้ได้ถูก
ประกาศไว้ในเอกสารที่เรียกว่า บัญชีเรือนมรดกที่ปกปักรักษา (Inventory of protected heritage) 
 

 
ภำพที่ ๒๓ บัญชีเรือนมรดกที่ปกปักรักษา (Inventory of protected heritage) 

 
  จากการสัมภาษณ์อาจารย์นอแสง สายวงเดือน รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง (Department of Information, Culture and Tourism)  อาจารย์ได้
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ให้ข้อมูลในเรื่องบทบาทของหน่วยงานทั้งสองคือ แผนกมรดกโลกหลวงพระบาง และ แผนกแถลงข่าว 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง ว่ามีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดยแผนกมรดก
โลกหลวงพระบาง จะเป็นผู้ด าเนินการในการแสวงหาทุนในการน ามาซ่อมบ ารุงอาคารอนุรักษ์ รวมทั้งก ากับ
ดูแลโครงการในการซ่อมบ ารุงให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย  แต่ผู้ที่ด าเนินการซ่อมจะเป็นแผนกแถลงข่าว 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่น 
 
  “ถ้าทุนมาจากทางเรา เราขอได้ ขอจากสถานทูตอะไรก็ได้  เราท าอะไร ให้การมรดกโลกมาร่วม... 
เพราะว่า เราท าทางวัฒนธรรม ศิลปะ และวัตถุโบราณ ........มรดกโลก คือคนที่จบจากสถาปัตย์  จะไม่รู้ทาง
ศิลปะ” 73 
 
  แต่อย่างก็ตามในเรื่องการแสวงหาทุนหน่วยงานระดับท้องถิ่น หรือชุมชมก็สามารถไปแสวงหา
ความช่วยเหลือด้วยตนเองได้ แต่เมื่อมีการซ่อมจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการจากทางแผนกการมรดกโลก และ
แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง ร่วมกันในการด าเนินการซ่อมโดยทาง
แผนกการมรดกโลกจะก ากับดูแลในเชิงสถาปัตยกรรม ส่วนแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ประจ าแขวงหลวงพระบาง จะดูแลในเรื่องศิลปกรรม 
  โดยความหมายของการซ่อมของอาจารย์นอแสง ที่ผู้วิจัยจับประเด็นได้สามารถแยกได้เป็น ๒ 
ลักษณะ ลักษณะแรก คือการซ่อมเสริมอาคารให้มีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ตามประโยชน์ใช้สอยที่
ควรจะเป็น ดังเช่นในวันที่ไปท าการสัมภาษณ์อาจารย์นอแสง  อาจารย์ได้เล่าถึงข้อร้องเรียนของผู้ดูแลวัดวิซุล 
ที่สิมวัดวิซุลได้มีการซ่อมหลังคาเพราะหลังคามีรอยรั่วท าให้น้ าฝนไหลเข้ามาในสิม 
 
  “ พ่อบ้านวัดวิซุล ได้ทุนจากสถานทูตอเมริกามา มาซ่อม  ซ่อมเสร็จแล้วแต่หลังคามันรั่ว  แต่รั่ว
อย่างไรก็ไม่รู้ .....รอคนไปถ่ายรูป”74 
 
    และในอีกด้านหนึ่งคือการซ่อมบูรณะเพ่ือให้เกิดความงามตามรูปแบบดั่งเดิมซึ่งประเด็นนี้ต้อง
อาศัยความรู้ในเชิงศิลปะประเพณี โดยอาจารย์นอแสงนั้นถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซ่อม โดยในวันที่ไป
สัมภาษณ์อาจารย์นอแสงก าลังร่างภาพหัวบันไดนาคเพ่ือจะไปซ่อมที่วัดป่าอู (วัดใกล้ถ้ าติ่ง)  
 

                                                           

                  73 สัมภาษณ์  นอแสง สายวงเดือน, รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง, ๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 

                  74  สัมภาษณ์  นอแสง สายวงเดือน, รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง, 

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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ภำพที่ ๒๔ ภาพร่างหัวบันไดพญานาคเพ่ือน าไปซ่อมวัดป่าอู โดย อ.นอแสง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๙ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๖๐) 
 
  ส าหรับแผนกการมรดกโลกหรือที่คนทั่วไปในหลวงพระบางมักจะเรียกว่า “ห้องการมรดก” จะ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มี บทบาทและ
หน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแลการก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่เขตปกปักรักษาของ
เมืองหลวงพระบางให้เป็นไปตามข้อก าหนด เพ่ือรักษาสภาพภูมิทัศน์และสภาพของสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ
ในเขตปกปักรักษาให้ยังคงมีสภาพที่เหมาะสม 
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ภำพที่ ๒๕ อาคารที่ท าการแผนกการมรดกโลก (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 

 
  โดยการด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ๆ ในเขตปกปักรักษาของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งก าหนดไว้
ในเอกสาร “การควบคุม” (Regulation) ที่เรียกว่า “Preservation Zone, ZPP-Ua) จะต้องได้รับการอนุญาต
จากแผนการมรดกโลกเสียก่อน จากการสัมภาษณ์ อ.สายสุรีย์ ยาง ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ในเมืองหลวงพระบาง อาจารย์ได้เล่าถึงกรณีท่ีมีนักลงทุนต้องการสร้างโรงแรม
ในพ้ืนที่ใกล้จุดบรรจบของแม่น้ าคานและแม่น้ าแม่โขง ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกพ้ืนที่เขตปกปักรักษา  แต่ เนื่องจาก
เมื่อมองไปจากบริเวณวัดเชียงทองจะมองเห็นได้ชัดเจนทางแผนกการมรดกโลกจึงยังไม่มีการอนุมัติและขอให้มี
การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของสถาปัตยกรรมเสียก่อน 
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ภำพที่ ๒๖ เอกสาร“การควบคุม” (Regulation) ที่แผนกการมรดกโลกใช้เป็นข้อก าหนดพ้ืนที่ในการต้องขอ

อนุญาตในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารในเขตปกปักรักษาเมืองหลวงพระบาง 
 

 
ภำพที่ ๒๗ แผนผังแสดงเขตปกปักรักษาของเมืองหลวงพระบาง75 

                                                           
               75 UNESCO. (2001).  Luang Prabang: Regulation. Luang Prabang : La Maison du Patrimoine 
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ภำพที่ ๒๘ เอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างในเขตปกปักรักษาของเมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
 
  นอกจากการควบคุม การก ากับดูแลในการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารที่ปกปักรักษา ที่
ด าเนินการร่วมกันระหว่างแผนกการมรดกโลก และแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระ
บาง การจัดหารายได้เพ่ือน ามาใช้ในการอนุรักษ์และดูแลอาคาร สถานที่ ที่มีคุณค่าแก่การปกปักรักษานอกจาก
การแสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก  การจ าหน่ายบัตรในการเข้าชมให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เป็นอีก
หนทางหนึ่งในการแสวงหารายได้เพ่ือน ามาใช้ในการดูแลอาคารสถานที่  โดยผู้ที่มีบทบาทในการก ากับดูแลใน
ด้านนี้คือ แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบาง โดยการจ าหน่ายบัตรเข้าชมนั้น จะเป็น
การจ าหน่ายบัตรแยกตามสถานที่ต่างๆ ๑ บัตรเข้าชม ต่อ ๑ สถานที่ และมีราคาที่ไม่เท่ากันในแต่ละสถานที่ 
โดยในการจ าหน่ายบัตรทางแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบาง จะใช้คนในชุมชน
ท้องถิ่นบริเวณสถานที่นั้นๆ มารับผิดชอบในการจ าหน่ายบัตร โดยผู้ที่มาจ าหน่ายบัตรจะได้ค่าตอบแทนเป็น
อัตราร้อยละของยอดการจ าหน่ายบัตรที่ได้ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนให้ผู้มาเก็บค่าบัตรเข้าชมในแต่ละสถานที่ก็จะ
ไม่เท่ากัน อย่างเช่นในกรณีวัดวิซุลจะได้อัตราค่าตอบแทน ร้อยละ ๗ จากรายได้ แต่ในส่วนวัดใหม่สุวรรณภูมา
รามจะได้ร้อยละ ๑๐  และรายได้ที่ได้จะถูกน าส่งไปยังแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวง
พระบาง ซึ่งรายได้เหล่านี้จะถูกแบ่งมาให้กับชุมชนท้องถิ่นบริเวณโบราณสถานเหล่านั้นเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น และอีกส่วนหนึ่งจะน าไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคของโบราณสถานเหล่านั้น 
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ภำพที่ ๒๙ บัตรเขา้ชมวัดวิซุล และวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ในเมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๙ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๖๐) 
  “ เป็นพนักงานเข้าบ านาญแล้ว มาเก็บค่าเข้าชมจะได้ ๗ เปอร์เซ็นต์ สิบล้าน(กีบ) ได้ เจ็ดแสน 
(กีบ) อีกส่วนไปเข้าวัฒนธรรม (หมายถึงแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบาง : ผู้วิจัย) 
แล้วทุกอย่างเป็นน้ าเป็นไฟ ค่าทุกอย่าง วัฒนธรรมเป็นคนรับ .....แล้วเขาจะเอาเงินมาให้เราไปจ่ายค่าน้ าค่า
ไฟ”76 
  แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆของวัด จะมาจากการท าบุญของญาติโยมที่มาท าบุญในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  
  “เชียงทอง บุคคลจะมาเก็บเงิน สิ้นเดือนก็จะมาปันกัน วัดเชียงทองจะได้ ๘ เปอร์เซ็นต”์77 

                                                           
76 สัมภาษณ์  บัวศรี, คนเก็บคา่เข้าชมวัดวิซุล, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
77 สัมภาษณ์ คนเก็บค่าเข้าชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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  แต่ส าหรับในกรณีวัดเชียงทองซึ่งเป็นวัดส าคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญจะเป็นไปใน
ลักษณะให้สัมปทานกับเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าเข้าชมแล้ว ผู้ที่ได้รับสัมปทานจะน ารายได้ที่ได้มาแบ่งให้ชุมชน 
แต่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงวัดจะมาจากแผนกการมรดกโลกไม่ได้มาจากรายได้ที่มาจากการจัดเก็บค่าเข้าชม 
  กล่าวโดยสรุปภาคส่วนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมของหลวงพระบาง
นั้น ประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆ สองหน่วยงานคือ แผนกมรดกโลกหลวงพระบาง (Department of 
Luangprabang World Heritage, DPL) และ แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวง
พระบาง โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดย แผนกมรดกโลกหลวงพระบาง (Department of 
Luangprabang World Heritage, DPL) จะท าหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแลการก่อสร้าง การซ่อมบ ารุง 
รวมทั้งจัดหาทุนในการซ่อม  แต่และ แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง 
จะท าหน้าที่ในการบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้ที่เกิดจากค่าเข้าชมและน ารายได้เหล่านั้นน ามาจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคให้กับสถานทีท่องเที่ยวเหล่านั้น  โดยว่าจ้างผู้คนในท้องถิ่นหรือการให้สัมปทานกับบุคคลในการ
จัดเก็บค่าเข้าชม 
   ๒) ภาคส่วนการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรในการดูแลรักษา  ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถาปัตยกรรมที่เป็นอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหลวงพระบางเหล่านี้ นอกจากการจัดหารายได้ในการซ่อมบ ารุงแล้วนั้น  ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในลักษณะ สถาปนิก และช่างฝีมือ ที่จะเป็นผู้ลงมือในการซ่อมก็มีส่วนส าคัญ เพราะว่าถึงแม้จะมีเงินทุนใน
การซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา แต่ถ้าขาดสถาปนิก และช่างฝีมือที่จะท าการซ่อมก็เป็นส่วนที่ท าให้คุณค่าของ
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้ลดคุณค่าลงไป  เพราะสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าเหล่านี้ล้วนเป็นผลผลิตทาง
วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เทคนิคในการก่อสร้าง ลวดลายทางศิลปะล้วนแต่เกิดจากภูมิปัญญาของคนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่ใช้เทคนิคการก่อสร้างที่เป็นสากลซึ่งอาจจะหา 
สถาปนิกหรือช่างจากแหล่งอื่นๆได้  
  ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ภาคส่วนการศึกษาที่ผลิตบุคคลากรด้านสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมในเมืองหลวงพระบาง ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  วิทยาลัยวิจิตร
ศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง  วิทยาลัยเทคนิค -วิชาชีพหลวงพระบาง (Luang Prabang Technical and 
Vocational Collage)  
  จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ ส าหรับในด้านสถาปัตยกรรม 
ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยในภาครัฐ ได้มีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
สองลักษณะ คือวิทยาลัยสร้างครู และมหาวิทยาลัย  โดยมีวิทยาลัยสร้างครูจ านวน ๘ แห่ง  ที่มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตไปเป็นครูผู้สอนในระดับประถมและมัธยม และมหาวิทยาลัยจ านวน ๕ แห่ง เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขา
อ่ืนๆ เช่น แพทย์ เภสัช วิศวกรรม บริหารธุรกิจ รวมถึงสถาปัตยกรรมด้วย ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอยู่  ๓ แห่งด้วยกันคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  ที่เมือง
หลวงพระบาง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจ าปาศักดิ์  โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีการเปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙  ส่วนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยจ าปาศักดิ์ ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 
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ภำพที่ ๓๐ อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙) 
  จาการการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์อาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
สุภานุวงศ์พบว่า การเรียนการสอนในด้านสถาปัตยกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุภานุ
วงศ์ มีด้วยกัน ๓ สาขาวิชาคือ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และสาขาการจัดการงาน
ก่อสร้าง โดยในการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ไม่ได้มีรายวิชาหรือ
การสอนด้านสถาปัตยกรรมประเพณีของลาว แต่จะมีกิจกรรมในการเรียนการสอนในบางวิชาที่ได้ใช้ประโยชน์
จากการที่มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งในพ้ืนที่ที่มีมรดกโลก เข้าไปเรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมประเพณีของลาว เช่น 
วิชาการวาดเส้น (Drawing) ซึ่งเป็นวิชาที่เตรียมพ้ืนฐานในการเขียนภาพ ๒ มิติ โดยใช้เทคนิคการเขียนเส้นและ
ลงแสงเงา โดยในช่วงที่ผู้วิจัยลงไปเก็บข้อมูลภาคสนามได้พบคณะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีอาจารย์ผู้สอนได้พา
นักศึกษาไปวาดรูปที่บริเวณวัดเชียงทอง เป็นต้น และในการไปเยี่ยมชมแผนกการมรดกโลกก็พบผู้ที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมได้มีโอกาสไปท างานในหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านสถาปัตยกรรมที่ปกปัก
รักษาของเมืองหลวงพระบางในแผนกการมรดกโลก 
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ภำพที่ ๓๑ หนังสือและเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 

  
ภำพที่ ๓๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ส าหรับจบการศึกษาของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภา
นุวงศ์ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
 นอกจากการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม การเรียนการสอนด้านศิลปะ เช่นด้านงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม ก็มีส่วนส าคัญในการผลิตบุคลากร เพ่ือมาเป็นผู้เชียวชาญในการดูแลสถาปัตยกรรมที่ปกปัก
รักษา ผู้วิจัยได้ไปสังเกตการณ์ที่วิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับที่ต่ า
กว่าปริญญาตรี  และมีการเรียนการสอนใน ๓ สาขาวิชา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ซึ่ง
ผลงานที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ โดยส่วนมากจะเป็นงานที่มีแนวทางในด้านศิลปะประเพณีของลาว แต่ใช้วัสดุ
และเทคนิคแบบสมัยใหม่ อย่างเช่น ผลงานด้านจิตรกรรมผลงานที่นักศึกษาวาดจะเป็นเนื้อหาที่สะท้อนวิถีชีวิต 
และสภาพแวดล้อมของเมืองหลวงพระบาง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม แต่เทคนิคที่ใช้ในการน าเสนอจะเป็น
เทคนิคสีน้ ามัน และสีอะคิริค  ส าหรับผลงานด้านประติมากรรมก็จะเป็นการสร้างสรรค์รูปทรงทางประเพณี 
เช่นพระพุทธรูป ช้าง นาค แต่ใช้เทคนิคการปั้นปูนแบบสมัยใหม่ หรือการแกะไม้ ส าหรับผลงานภาพพิมพ์ก็จะ
มีลักษณะเช่นเดียวกันกับผลงานด้านจิตรกรรมคือใช้เนื้อหาที่สะท้อนวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมของเมืองหลวง
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พระบาง ใช้เทคนิคของการพิมพ์ภาพแบบสมัยใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบเทคนิคแบบตะวันตก เช่น เทคนิคภาพพิมพ์
ไม้ (Woodcut) เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Etching) เป็นต้น 
 
 

 
ภำพที่ ๓๓ อาคารเรียนของวิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐) 
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ภำพที่ ๓๔ ผลงานด้านจิตรกรรมของนักศึกษาสาขาจิตรกรรมวิทยาลัยวิจิตรศิลป์พื้นเมืองหลวงพระบาง  (ถ่าย
โดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

  
ภำพที่ ๓๕ ผลงานด้านประติมากรรม ของนักศึกษาสาขาประติมากรรมวิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระ
บาง  (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

 
 
ภำพที่ ๓๖ ผลงานด้านภาพพิมพ์ ของนักศึกษาสาขาภาพพิมพ์ วิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง  
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
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  จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง  นักศึกษาที่จบ
การศึกษาจากวิทยาลัยส่วนหนึ่งจะจบไปท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างานในด้านซ่อมและอนุรักษ์งาน
ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมประเพณีในเมืองหลวงพระบาง และในหลายคนจะไปประกอบอาชีพในด้านท าสินค้า
หัตถกรรมเพื่อจ าหน่ายให้แก่นักแก่นักท่องเที่ยว 
  นอกจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระบาง วิทยาลัยที่ให้การเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษาเพ่ือผลิตบุคคลากรในเชิงช่างอีกวิทยาลัยหนึ่งในพ้ืนที่เมืองหลวงพระบางคือ วิทยาลัยเทคนิค-
วิชาชีพหลวงพระบาง (Luang Prabang Technical and Vocational Collage) โดยวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิค-
วิชาชีพหลวงพระบางจะเปิดการสอนในหลักสูตรที่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีสาขาทั้งในเชิงช่างและบริหารธุรกิจ 
โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมคือสาขางานก่อสร้าง และมีสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มี
การเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคคลากรให้กับธุรกิจท่องเที่ยวอีกด้วย 
 

 
ภำพที่ ๓๗ วิทยาลัยเทคนิค-วชิาชีพหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
  นอกจากการเรียนการสอนในระดับปริญญาและต่ า กว่าปริญญาในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมประเพณีแบบหลวงพระบางแล้วนั้นผู้วิจัยได้พยายามสืบค้นหนังสือหรือต าราที่
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมแบบประเพณีในหลวงพระบางซึ่งจากการลงภาคสนามนั้นผู้วิจัยพบหนังสือ ๑ เล่มที่
เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลทางสถาปัตยกรรมของเมืองหลวงพระบางคือหนังสือ “Luang Phabang: an 
architectural journey” ซึ่งเป็นการเขียนร่วมกันโดยผุ้เขียนหลายคนได้แก่ Somsanouk Mixay, Pierre-
Bernard Lafont เป็นต้น โดยผลงานการเขียนภาพทางสถาปัตยกรรมเป็นของ Francois Greck, Jean-
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Baptiste Lagier และคณะ โดยจัดพิมพ์เมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๗)  เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนังสือที่
รวบรวมลวดลาย และการตกแต่งอาคารในเมืองหลวงพระบาง 
 

 
ภำพที่ ๓๘ หนังสือ Luang Phabang: an architectural journey (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
ภำพที่ ๓๙ ภายในหนังสือ Luang Phabang: an architectural journey (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐) 
 
  นอกจากหนังสือ“Luang Phabang: an architectural journey” แล้วหนังสือที่มีลักษณะเป็น
ต าราเพ่ือสอนการเขียนลวดลายแบบศิลปะลาว ก็พบจ านวน ๑ เล่มคือ หนังสือ “ศิลปะลายลาว ภาค ๑” ซึ่ง
เป็นหนังสือที่สอนการเขียนลายต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า เป็นการน าหนังสือต าราลายไทยที่เผยแพร่อยู่ใน
ประเทศไทย ไปจัดพิมพ์  
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ภำพที่ ๔๐ หนังสือศิลปะลายลาว ภาค ๑ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
  โดยจากการศึกษาภาคสนามผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า ในภาคส่วนการศึกษาที่ เป็นผู้ผลิตบุคลากรเพ่ือ
ไปเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การปกปักรักษาในเมืองหลวงพระบาง ถึงแม้จะมีการ
เรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมประเพณี การก่อสร้าง แต่ก็ไม่ได้มีรายวิชาหรือสาขาโดยตรงที่
มุ่งเน้นไปทางด้านสถาปัตยกรรมลาวแบบประเพณีทั้งในรู ปแบบและเทคนิค แต่เป็นการให้ผู้ เรียนใช้
สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ของเมืองหลวงพระบางในการเป็น “แบบ” ในการเขียน ซึ่งเป็น
ข้อดีที่ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสซึมซับความมีคุณค่าของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเหล่านั้น  แต่ภาคส่วน
การศึกษายังขาดการสร้างองค์ความรู้ทั้งในลักษณะงานวิจัย การเขียนต าราเพ่ือรวบรวมความรู้ทั้งในด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของลาวแบบสกุลช่างหลวงพระบางที่เป็นของตนเองเพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิด
การต่อยอดและสร้างความรู้ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าเหล่านี้ในอนาคต 
  จากการสัมภาษณ์ อ.นอแสง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะลาวประเพณี ท่านก็เคยมาฝึกงานและ
อบรมที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมื่ออาจารย์กลับมาท างานที่หลวงพระบาง อาจารย์ก็มี
ส่วนส าคัญในการซ่อมบ ารุงอาคารประเพณีของหลวงพระบาง รวมทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่
ในโอกาสต่างๆ 
   ๓) ภาคส่วนด้านวัสดุในการก่อสร้าง ในการดูแลรักษาสถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง
หลวงพระบาง นอกจากการมีทุนทรัพย์ในการซ่อมบ ารุง มีสถาปนิก และช่างฝีมือแล้วนั้น ส่วนส าคัญอีกด้าน
หนึ่งก็คือวัสดุส าหรับการซ่อมบ ารุงเนื่องจาก สถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การปกรักษาทั้งที่เป็นอาคารทาง ศาสน
สถานและอาคารบ้านเรือน ของเมืองหลวงพระบางส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยเทคนิคการก่ออิฐฉาบปูน และมุง
หลังคาด้วยกระเบื้องดินขอ  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ท าให้เกิดเอกลักษณ์  ผู้วิจัยได้สืบค้นแหล่งวัสดุเหล่านั้น 
พบว่ามีแหล่งที่เป็นเตาเผาอิฐ (ดินจี่ ในภาษาลาว) กระเบื้องปูพ้ืน (กะโล่ ในภาษาลาว) และท ากระเบื้องดินขอ 
อยู่นอกบริเวณเขตเมืองหลวงพระบางโดยบริเวณฝั่งตรงข้ามของเมืองหลวงพระบางย่านบ้านจ่าน เมืองจอม
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เพชร ซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ าโขง การเดินทางจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปเพราะยังไม่มีการสร้างสะพานเชื่อม
ระหว่างสองฝั่ง 
 

 
ภำพที่ ๔๑ ท่าเรือข้ามแม่น้ าโขงเชื่อมระหว่างเมืองหลวงพระบาง และเมืองจอมเพชร (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องมุงหลังคา และกระเบื้องปูพ้ืน จากการสัมภาษณ์เจ้าของโรงงาน คือป้า
ไหม ป้าไหมได้ให้ข้อมูลว่า โรงงานของป้าไหมประกอบกิจการโรงานโรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องมุงหลังคา และ
กระเบื้องปูพ้ืน มาร่วม ๓๐ ปี โดยดินที่เป็นวัตถุดิบนั้นเป็นดินที่ขุดจากที่ดินในบริเวณที่เป็นโรงงานเองไม่ได้
น ามาจากแหล่งอ่ืน 
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ภำพที่ ๔๒ แหล่งดินดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐและกระเบื้อง ของโรงงานป้าไหม  (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  ซึ่งอิฐ กระเบื้องดินขอ (กระเบื้องส าหรับมุงหลังคา) และ กะโล่ (กระเบื้องปูพื้น) เป็นวัสดุพื้นฐานที่
ใช้ในสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การปกปักรักษาของเมืองหลวงพระบาง จากกการสัมภาษณ์ป้าไหม ป้าไหมได้
ให้ข้อมูลว่า วัสดุก่อสร้างเหล่านี้มักถูกน าไปใช้ในการซ่อมอาคารเก่าๆในเมืองหลวงพระบางรวมทั้งที่นครหลวง
เวียงจันทน์ 
 
  “กระเบื้องปลายมนนี่ เขาเอาไปซ่อมวัดธาตุหลวง”78 
 
  ป้าไหมเล่าให้ฟังว่าทางแผนกการมรดกโลกของเมืองหลวงพระบางเคยมีความต้องการเซ็นต์
สัญญากับโรงงานป้าไหมให้เป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการซ่อมบ ารุงสถาปัตยกรรมและอาคารต่างๆใน
เมืองหลวงพระบาง  แต่ป้าไหมไม่สามารถเซ็นต์ได้เนื่องจากอัตราก าลังในการผลิตของโรงงานป้าไหมไม่มากพอ 
รวมทั้งป้าไหมมีอายุมากแล้วและลูกๆของป้าไหมก็ไม่ได้ประกอบอาชีพโรงงานเผาอิฐแต่ไปประกอบอาชีพอย่าง
อ่ืน  ป้าไหมจึงไม่ได้เซ็นต์สัญญากับแผนกการมรดกโลก 
 
 “ อยู่ศูนย์เก็บกู้ระเบิด บ่มีผู้โช๊ย (ผู้ช่วย) ลูกชายไปท างาน มีแต่ผู้เฒ่า พ่อกับแม่เฒ่า เฮ็ดแต่อันนี้ ดินขอ 
ดินจี่ ”79 

                                                           

                78 สัมภาษณ์ ป้าไหม, เจา้ของโรงงานผลิตอิฐ.  ๑๑ มิถุนายน ๒๔๖๐ 

                79 สัมภาษณ์ ป้าไหม, เจา้ของโรงงานผลิตอิฐ.  ๑๑ มิถุนายน ๒๔๖๐ 
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ภำพที่ ๔๓ โรงงานเผาอิฐ กระเบื้องดินขอ และกระเบื้องปูพ้ืนของป้าไหม (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐) 
  
  จากการสัมภาษณ์ป้าไหม ผู้ผลิตอิฐ กระเบื้องดินขอ และกระเบื้องปูพ้ืนดินเผาแบบดั้งเดิมนี้ มี
เหลือไม่มาก เพราะปัจจุบันคนในหลวงพระบางนิยมปลูกบ้านแบบสมัยใหม่ละใช้วัสดุแบบสมัยใหม่จึงท าให้ผู้
ประกอบโรงเผาอิฐเหลือน้อยลง 
  นอกจากการไปสัมภาษณ์ป้าไหมเจ้าของโรงงานเผาอิฐ ผู้วิจัยได้มีโอกาสไปเดินส ารวจการซ่อม
เรือนจันทร์ซึ่งเป็นอาคารบ้านพักอาศัยแบบดั้งเดิมที่อยู่ในบัญชีของอาคารที่ควรค่าแก่การปกปักรักษา อาคาร
เรือนจันทร์นั้นเป็นอาคารเรือนไม้ใต้ถุนสูง ซึ่งอายุของไม้ธรรมชาติมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาการใช้งาน และในการ
ซ่อมอนุรักษ์ผู้ซ่อมได้ประยุกต์ใช้ไม้สังเคราะห์ที่ผลิตจากยิปซั่มในบางจุดเนื่องจากไม้ธรรมชาติหายากและมี
ราคาแพง 
 



121 
 

 
ภำพที่ ๔๔ เรือนจันทร์ เรือนแบบดั้งเดิมที่เป็นอาคารที่ควรค่าแก่การปกปักรักษา  (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

 
ภำพที่ ๔๕ วัสดุไม้สังเคราะห์ที่ใช้ในการซ่อมอนุรักษ์เรือนจันทร์ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  โดยสรุปภาคส่วนในการผลิตวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมถือเป็นภาคส่วนที่ส าคัญ  ในการสนับสนุนให้
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การปกปักรักษานั้นยังคงอยู่ แต่เนื่องจากสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคน
ในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมเหลือน้อยลงและอาจจะมีการเลิกผลิตใน
อนาคตซึ่งจะส่งผลต่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบางในอนาคต 
   ๔) ภาคส่วนต่างประเทศ ส าหรับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญทาง
วัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาคส่วนต่างประเทศก็เป็นภาคส่วนส าคัญในการช่วยเหลือทั้ง
ในด้านทุนและการสนับสนุนทางวิชาการให้กับเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยจากการที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บ
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ข้อมูลภาคสนามนั้นภายในบริเวณเมืองมรดกโลกหลวงพระบางจะมีป้ายแสดงข้อมูลของเงินทุนอุดหนุน
ช่วยเหลือในการซ่อมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรม โดยในป้ายแสดงข้อมูลจะระบุถึงแหล่งที่มาของทุนและจ านวน
เงินที่ได้รับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ อ.นอแสง  สายวงเดือน รองหัวหน้า
แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจ าแขวงหลวงพระบาง ที่ให้ข้อมูลว่าการซ่อมอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมในเมืองหลวงพระบางมักจะได้รับทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศ  โดยความช่วยเหลือเหล่านั้น
อาจจะมาจากการแสวงหาของแผนกการมรดกโลก หรือชุมชนท้องถิ่นเอง อย่างเช่นในกรณีของซ่อมสิมวัดวิซุล 
ที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา โดยชุมชนเป็นผู้แสวงหา 
 

  
ภำพที่ ๔๖ ป้ายแสดงข้อมูลทุนสนับสนุนจากภาคส่วนต่างประเทศ (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
  นอกจากการสนับสนุนเงินทุนแล้วนั้น องค์กรระหว่างประเทศยังได้จัดตั้ง ศูนย์ที่ได้จัดการเรียน
การสอน การฝึกอบรม ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นขององค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, UNESCO) โดยมีชื่อว่า ศูนย์ฝึกอบรมยูเนสโกวิชาศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบาง (UNESCO 
Training Center for Laotian Traditional Arts and Building Crafts Luang Prabang) มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
วัดเชียงม่วน (Xieng Muan Temple) โดยศูนย์อบรมดังกล่าวตั้งขึ้นภายใต้โครงการฟ้ืนฟูศิลปะสกุลช่างลาว
หลวงพระบาง (The Cultural Survival Project Luangprabang) ซึ่ ง ได้ รั บ เงินทุนสนับสนุนจ านวน 
๑๕๐,๐๐๐ เหรียญ จาก ยูเนสโกในปี ค.ศ.๒๐๐๐ – ๒๐๐๗ และในช่วงปี ค.ศ.๒๐๑๖-๒๐๑๗ ได้รับเงิน
สนับสนุนจ านวน ๔๕,๐๐๐ เหรียญ จากองค์กรการศึกษาโลกในลาว (World Education Lao) ในการให้
ความรู้และฟ้ืนฟูทักษะทางช่างทั้งในด้านงานจิตรกรรม งานแกะสลัก งานหล่อโลหะ เป็นต้น 
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ภำพที่ ๔๗ ป้ายศูนย์ฝึกอบรมยูเนสโกวิชาศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐) 
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ภำพที่ ๔๘ ห้องเรียนของศูนย์ฝึกอบรมยูเนสโกวิชาศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
ภำพที่ ๔๙ ตารางสอนของศูนย์ฝึกอบรมยูเนสโกวิชาศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
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  โดยสรุปภาคส่วนต่างประเทศมีส่วนส าคัญในการให้ทุนสนับสนุนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มี
คุณค่าแก่การปกปักรักษา รวมทั้งด าเนินการโครงการในทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในเชิงช่างเพ่ือน าไปสู่
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเหล่านั้นอย่างยั่งยืน 
 
  ๔.๓.๒. ตลำดมืดและสินค้ำหัตถกรรมเมืองหลวงพระบำง 
  ตลาดมืดคือตลาดที่ท าการขายในช่วงตอนเย็นถึงราวประมาณสี่ทุ่ม โดยใช้พ้ืนที่บริเวณถนนศรี
สว่างวงศ์ ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ใกล้ตลาดเช้าและทอดยาวผ่านหน้าพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตซึ่งปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหลวงพระบาง โดยสินค้าที่มาขายโดยส่วนมากเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตขึ้นใน
ประเทศลาว 
    ๔.๓.๒.๑ พัฒนำกำรและสภำพปัจจุบันของตลำดมืดและสินค้ำหัตถกรรมเมืองหลวง
พระบำง ตลาดคือสถานที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนที่อาศัยในเมืองต่างๆ เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองที่
มีบทบาทศูนย์กลางของอาณาจักรในช่วงที่ยังมีกษัตริย์ปกครองอาณาจักร และเป็นเมืองหลักของลาวตอน
เหนือหลังจากเป็นประเทศในอาณานิคมของฝรั่งเศส จึงเป็นเมืองที่ผู้คนอาศัยมาอย่างต่อเนื่อง ตลาดจึงเ ป็น
สถานที่ส าคัญในการกระจายสินค้าอุปโภคและบริโภคให้กับชาวเมือง อันเป็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง 
โดยในช่วงที่จะมีการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ตลาดสดหรือตลาดที่ขายสินค้าอุปโภคและบริโภคจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ระหว่างถนนศรีสว่างวงศ์และถนนกิงกิสราช ซึ่งมีลักษณะของสภาพแวดล้อมเป็นตลาดนัดที่พ่อค้า แม่ค้า จะน า
สินค้ามาวางจ าหน่ายในแผงชั่วคราวโดยใช้ผ้าใบหรือเสื่อปูพ้ืนแล้ววางสินค้าจ าหน่าย พอช่วงบ่ายๆตลาดก็จะ
วาย พ่อค้า แม่ค้า ก็จะเก็บแผงไป โดยอาจจะมีคนที่อยู่ในบ้านบริเวณตลาดอาจจะท าแผงถาวรแต่ก็เป็นไปใน
ลักษณะที่ไม่แข็งแรงนักหรือใช้พ้ืนที่ในบ้านเป็นที่จ าหน่ายสินค้า ไม่ได้มีการจัดสร้างอาคารแบบถาวรเพ่ือเป็น
ตลาด ซึ่งสินค้าจะมีทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ และเมื่อเมืองหลวงพระ
บางมีการขยายตัวมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นท าพ้ืนที่ตลาดดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะรอบรับการขยายตัว
ดังกล่าวจึงมีการจัดสร้างตลาดที่เป็นตลาดแบบสมัยใหม่ข้ึนอย่างเช่นตลาดโพสี ที่รัฐให้สัมปทานกับเอกชนเป็น
เวลา ๔๐ ปี  หรือตลาดนาเวียงค าที่เป็นตลาดของเอกชน แต่อย่างก็ตาม ตลาดเช้าที่เป็นตลาดแบบดั่งเดิมก็ยัง
ด าเนินการขายอยู่ 
  ส าหรับตลาดมืดหรือตลาดกลางคืน เป็นตลาดที่มีลักษณะคล้ายถนนคนเดินที่เปิดให้พ่อค้า แม่ค้า 
น าสินค้าหัตถกรรม และของที่ระลึกมาวางจ าหน่าย โดยเริ่มมีการท าตลาดดังกล่าวในช่วงที่เมืองหลวงพระบาง
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในยามค่ าคืนให้กับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอย
และซื้อของที่ระลึกต่างๆ รวมทั้งยังมีพ้ืนที่บริเวณท่ีขายอาหารที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการ 
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ภำพที่ ๕๐ ตลาดเช้าของเมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 

 

 
ภำพที่ ๕๑ ตลาดโพสี ตลาดใหม่ของเมืองหลวงพระบาง (ถ่ายโดยผู้วิจัย ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
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๔.๔  องค์ควำมรู้อัตลักษณ์กำรท่องเที่ยวหลวงพระบำง 
  
 หลวงพระบางมีอัตลักษณ์เด่นที่ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ สถาปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวง
พระบาง รองลงมาคือ ตลาดมืด และสินค้าหัตถกรรมเมืองหลวงพระบาง นอกจากนี้ยังมีนาฎศิลป์หลวงพระ
บาง สถาปัตยกรรมแยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ โบสถ์ พระวิหาร 
เนื่องจากหลวงพระบางเป็นจังหวัดเคยเป็นเมืองหลวงของลาวมาก่อน สิ่งก่อสร้างที่คู่กับสถาบันกษัตริย์
นอกจากวังแล้วคือวัด สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบลานล้างซึ่งมีรูปลักษณ์เฉพาะตัวบ่งบอก
ความเป็นชาวหลวงพระบางได้อย่างดี และอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่ ร้านค้า สถานที่ประกอบกิจการ 
ลักษณะเด่นของอาคารที่เหมือนกันทั้งหมดคือเป็นรูปแบบการก่อสร้างตามแบบอย่างฝรั่งเศสที่เป็นประเทศเจ้า
อาณานิคม อาคารเหล่านี้ยังถูกใช้ประโยชน์มิใช่ในเชิงศิลปเท่านั้น แต่ในฐานะเป็นที่อยู่อาศัยและการประกอบ
กิจการ สถาปัตยกรรมทางสองประเภทยังคงถูกสืบทอดและรักษาจนถึงวันที่ได้ถูกยกเป็นเมืองมรดกโลก    
 การสืบทอดสถาปัตยกรรมในระยะแรกเป็นการสืบทอดกันเอง หมายถึง  อาคารบ้านเรือนเป็นที่
อยู่อาศัย เจ้าของบ้านเป็นผู้รักษากันเอง ต่อมาเมื่อได้รับการยกเป็นเมืองมรดกโลก หน่วยงานที่เข้ามาดูแลใน
การรักษา ด ารงสถาปัตยกรรมคือ แผนงานดูแลมรดกโลกหลวงพระบาง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีหน้า
ออกระเบียบ ดูแลและบริหารจัดการ ยูเนสโกและหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะให้ทุนและวิชาการในการ
ดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
 สถาปัตยกรรม บ้านเรือนและวัดในหลวงพระบางมีลักษณะพิเศษคือ สถาปัตยกรรมเหล่านี้ไม่แยก
ออกอกจากตัวคน ไม่แยกออกจากการด าเนินชีวิตประจ าวันและไม่แยกออกจากวิถีคิด ความเชื่อของคนพ้ืนที่ 
การด าเนินชีวิตมีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรม อัตลักษณ์นี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดี การน าอัตลักษณ์
ของหลวงพระบางมาสู่การท่องเที่ยวจึงไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ เพียงการประชาสัมพันธ์และจัดทรัพยากรท่องเที่ยว
อ่ืนๆ เช่น น้ าตก ตลาด ประเพณีสงกรานต์ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นการน าอัตลักษณ์มาใช้ใน
การท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์    
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บทท่ี ๕  

 
สรุปและอภิปรำยผล 

 
๕.๑ สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ ๔ ท าให้ผู้วิจัยได้มองเห็นภาพของการด ารงอยู่และการสืบสาน
และอนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่
ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์โดยมองผ่าน อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ๓ ประเภท คือ ๑) 
สถาปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวงพระบาง  ๒) ตลาดมืด และสินค้าหัตถกรรมเมืองหลวงพระบาง และ ๓) 
นาฏศิลป์แห่งราชส านักหลวงพระบาง ท าให้ได้ข้อสรุปของการวิจัยดังนี้ 
 ๕.๑.๑ กำรด ำรงอยู่ กำรสืบสำนและอนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบำง 
ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ที่ตอบสนองกำรท่องเที่ยวในยุคโลกำภิวัตน์   ส าหรับการ
ด ารงอยู่ การสืบสานและอนุรักษ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางที่พิจารณาผ่าน     อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมทั้ง ๓ ประเภท จะเห็นได้ว่า  อัตลักษณ์ในด้านสถาปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวงพระบาง จะ
เป็นอัตลักษณ์ที่มีความชัดเจน และเป็นจุดสนใจที่ส าคัญของเมืองหลวงพระบาง  เนื่องด้วยการที่เมืองหลวง
พระบางได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็เพราะ การที่เมืองหลวงพระบาง มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มี
บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบโคโลเนียล (Colonial) รวมทั้งมีที่ตั้งที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าโขงและแม่
คานมาบรรจบกัน ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของมรดกโลกในด้านเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของ
สิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม  ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  และ เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์  
ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ จึงท าให้ อัตลักษณ์
ในด้านสถาปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวงพระบาง ที่มีทั้ งศาสนสถานในพุทธศาสนาที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง และอาคารพาณิชย์หรืออาคารที่พักอาศัยที่มีทั้งรูปแบบโคโลเนียล (Colonial) 
และแบบประเพณีของลาว กลายเป็น “สิ่งส าคัญ” ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางถึงแม้กว่า 
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาแบบล้านช้าง และอาคารพาณิชย์หรืออาคารที่พักอาศัยที่มีทั้งรูปแบบโคโลเนียล 
(Colonial) จะมี “ราก” ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาแบบล้านช้าง เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจากวิถีทางวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ในราวปี ค.ศ.๗๕๗ (พ.ศ.
๑๓๐๐) โดยการสถาปนาเมืองซวา ของขุนลอ และมีความสัมพันธ์สังสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มผู้คนใน
แถบล้านนา และสิบสองปันนา จนท าให้เกิดรูปแบบของศิลปะสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์และสอดรับกับ
บริบททางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม จารีต และวิถีชีวิตของคนหลวงพระบาง แต่ในขณะที่ อาคารพาณิชย์
หรืออาคารที่พักอาศัยที่มีทั้งรูปแบบโคโลเนียล (Colonial) เป็นสิ่ง “น าเข้า” ที่เกิดจาการที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศฝรั่งเศสในสถานะประเทศอาณานิคม และ
ชาวฝรั่งเศสได้น ารูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ตนเองคุ้นเคยมาปลูกสร้างในเมืองหลวงพระบาง เพียงแต่ว่า วัสดุ 
เทคโนโลยีและช่างที่ก่อสร้าง เป็นช่างภายในถิ่นหรือมาจากประเทศเวียดนามจึงท าให้อาคารพาณิชย์หรือ
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อาคารที่พักอาศัยไม่ได้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เหมือนกับสถาปัตยกรรมในประเทศฝรั่งเศสเสียทีเดียว  
แต่เป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเหมือนลูกผสมทางศิลปะ ถ้าจะเปรียบเทียบให้ เห็นภาพก็อาจจะ
เรียกได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมแบบ “ลูกครึ่ง” คือ พ่อเป็นฝรั่งเศส แม่เป็นหลวงพระบาง และเมื่อสถาปัตยกรรม
ทั้งสองลักษณะคือ แบบล้านช้างและแบบโคโลเนียล (Colonial) มาตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองหลวงพระ
บาง จึงท าให้เกิดเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง 
 ส าหรับอัตลักษณ์ตลาดมืด และสินค้าหัตถกรรมเมืองหลวงพระบาง และ อัตลักษณ์นาฏศิลป์แห่ง
ราชส านักหลวงพระบาง เป็นส่วนเสริมทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจในระดับที่รองลงมา แต่ก็
เป็นส่วนเสริมที่ส าคัญเพราะท าให้ เมืองหลวงพระบาง มีภาพจ าทางการท่องเที่ยวว่ า เป็นเมืองที่ยังคงรักษา
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้ คนหลวงพระบางยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เนิบช้าเหมือนสมัยอดีต ทั้งที่ในความเป็น
จริงวิถีชีวิตของคนเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันนั้นไม่ได้เหมือนวิถีชีวิตของคนในอดีต วิถีชีวิตของคนหลวงพระ
บางมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก มีการย้ายถิ่นของคนต่างถิ่นที่เข้ามาหาโอกาสในชีวิตด้วยเหตุที่เมือง
หลวงพระบางเป็นเมืองศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวและมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูง ดังจะเห็นได้จาก
ขนาดของตลาดโพสี ที่เป็นตลาดที่กระจายสินค้าอุปโภคและบริโภค ของเมืองหลวงพระบาง รวมทั้งธุรกิจที่
ให้บริการนักท่องเที่ยวที่แต่เดิมไม่เคยมีในวิถีชีวิตของคนหลวงพระบาง เช่น สปา ร้านกาแฟ ร้านอาหารแบบ
ตะวันตก ฯ  แต่อย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบกับเมืองท่องเที่ยวในประเทศอ่ืนๆ เมืองหลวงพระบาง ก็นับได้ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าเมืองท่องเที่ยวอ่ืน  อันเนื่องด้วยกฎหมายและการควบคุมดูแลของภาครัฐที่มีความ
พยายามในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกของเมืองหลวงพระบางให้สามารถยังคงรักษาสภาพแบบดั้งเดิมไว้ให้มาก
ที่สุด ถ้าพิจารณาในด้านบทบาทของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้ง ๓ ประเภท เมื่อเปรียบเทียบกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ ๔ 
 
ตำรำงท่ี ๔ ตารางเปรียบเทียบ บทบาทของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง 
 บทบำทของอัตลักษณ์วัฒนธรรมกับกำรท่องเท่ียว 
สถำปัตยกรรมในอดีตของเมือง
หลวงพระบำง 

๑) เป็นสถานที่ส าหรับผู้มาเยือนได้มาเยี่ยมชมและสัมผัส 

๒) เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรม 

๓) เป็นสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรม 

๔) เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมเพื่อธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

ตลำดมืดและสินค้ำหัตถกรรมเมือง
หลวงพระบำง 

๑) เป็นสถานที่ส าหรับผู้มาเยือนได้มาเยี่ยมชมและสัมผัสวถิีชีวิต
ของชาวหลวงพระบาง 

๒) เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจในการจ าหน่ายสินค้าให้กับ
นักท่องเที่ยว 

๓) เป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาของชาวหลวงพระบางให้กับ
นักท่องเที่ยว 

นำฏศิลป์แห่งรำชส ำนักหลวงพระ
บำง 

๑) เ ป็นสิ่ ง ให้ ความบันเทิ งตามรูปแบบวิ ถี วัฒนธรรมแก่
นักท่องเที่ยว 

๒) เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงศิลปะทางนาฏศิลป์ ดนตรี ของชาวหลวง
พระบางให้กับนักท่องเที่ยว   
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  ถ้าน าบทบาทของอัตลักษณ์วัฒนธรรมทั้ง ๓ ประเภท มาศึกษาเปรียบเทียบกันจะพบว่า อัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางทั้ง ๓ ประเภท มีบทบาทบางส่วนที่ไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน 
แต่ในขณะเดียวกันในแต่ละอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมก็มีบทบาทในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน โดยบทบาทที่ไป
ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเป็นการ
สร้างประสบการณ์อันแตกต่างไปจากวิถีชีวิตปกติของตน  และบทบาทในการเป็น “สิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรม” 
ตามวิถีทางของชาวเมืองหลวงพระบางให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งบทบาททั้งสองลักษณะนับได้ว่าเป็นบทบาทร่วม
ของอัตลักษณ์วัฒนธรรมทั้ง ๓ ประเภท  
  ส าหรับบทบาทที่แตกต่างกันไปได้แก่ บทบาทของการเป็นสถานที่ประกอบการในการท่องเที่ยว 
หรือการเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจในระบบการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดเด่นร่วมกัน ของของอัตลักษณ์สถาปัตยกรรม
ในอดีตของเมืองหลวงพระบาง  และอัตลักษณ์ตลาดมืดและสินค้าหัตถกรรมเมืองหลวงพระบาง   
  ส่วนบทบทบาทของเป็นสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรม นับได้ว่าเป็นจุดเด่นของอัต
ลักษณ์สถาปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวงพระบาง  และบทบาทเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงศิลปะทางนาฏศิลป์ 
ดนตรีถือได้ว่าเป็นบทบาทที่ส าคัญของอัตลักษณ์นาฏศิลป์แห่งราชส านักหลวงพระบาง 
  กล่าวโดยสรุปอัตลักษณ์วัฒนธรรมทั้ง ๓ ประเภทมีบทบาทในบางประเด็นที่ละม้ายคล้ายกันใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง แต่ในขณะเดียวกันในแต่ละอัตลักษณ์วัฒนธรรมต่างก็มี
บทบาทเฉพาะของตนเองที่เป็นเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง 
   
 ๕.๑.๒ บทบำทของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในกำรสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดกำรด ำรงอยู่
ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก ส าหรับในส่วนนี้ต้องการสรุปและอภิปรายผลในส่วนของ
กระบวนการจัดการและภาคส่วนที่ส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง โดยในประเด็นแรกคือภาคส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการด ารง
อยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางทั้ง ๓ ประเภท  

 
ตำรำงที่ ๕ ตารางเปรียบเทียบ ภาคส่วนที่มีส่วนในการให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเมือง
หลวงพระบาง 
 ภำคส่วนที่มสี่วนเกี่ยวข้องให้เกิดกำรด ำรงอยู่ของอัตลักษณ์วัฒนธรรม 

เมืองหลวงพระบำง 
สถำปัตยกรรมในอดีตของเมือง
หลวงพระบำง 

๑) ภาคส่วนของรัฐด้านบริหารจัดการ 

๒) ภาคส่วนการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรในการดูแลรักษา   
๓) ภาคส่วนด้านวัสดุในการก่อสร้าง ในการดูแลรักษา

สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง 

๔) ภาคส่วนต่างประเทศ 
ตลำดมืดและสินค้ำหัตถกรรมเมือง
หลวงพระบำง 

๑) ภาคส่วนของรัฐด้านบริหารจัดการ 

๒) ภาคส่วนความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และองค์กร
ต่างประเทศ 

๓) ภาคส่วนชุมชมและผู้ประกอบการด้านหัตถกรรม   
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นำฏศิลป์แห่งรำชส ำนักหลวงพระ
บำง 

๑) ภาคส่วนผู้ประกอบการคณะละคร 

๒) ภาคส่วนของคณะละครอิสระ 

๓) ภาคส่วนของรัฐ 
 
 จากตารางที่ ๕ แสดงให้เห็นการศึกษาเปรียบเทียบภาคส่วนที่มีส่วนในการให้เกิดการด ารงอยู่ของอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง จะพบว่าในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ภาคส่วนของรัฐมี
บทบาทในการในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระ
บางในทุกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ศึกษา เพียงแต่ว่ารายละเอียดในบทบาทจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
อย่างเช่น ในอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมในอดีตของเมืองหลวงพระบาง ภาครัฐจะมีบทบาทไปในลักษณะก ากับ
และควบคุม  รวมทั้งแสวงหาทุนหรือสร้างระบบจัดการในการจัดหารายได้เพ่ือให้สามารถที่จะมีทุนทรัพย์ใน
การมาบ ารุงรักษาสถาปัตยกรรม  แต่ในการสนับสนุนส่งเสริมอัตลักษณ์ตลาดมืดและสินค้าหัตถกรรมเมือง
หลวงพระบางภาครัฐจะมีบทบาทในการจัดระเบียบและมอบอ านาจในการจัดเก็บรายได้ให้กับชุมชน  รวมทั้ง
สร้างระบบในการรับรองมาตรฐานสินค้าหัตถกรรมเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการจับจ่ายสินค้า
หัตถกรรม   
 ภาคส่วนต่างประเทศค่อนข้างมีความส าคัญในการเป็นส่วนสนับสนุนให้กระบวนการรักษา อนุรักษ์ 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางทั้งในรูปแบบของการให้ทุนทั้งในรูปตัวเงิน หรือผ่านโครงการ
ต่างๆเพ่ือให้มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ยังสามารถด ารงอยู่ได้ ยกเว้นอัตลักษณ์นาฏศิลป์แห่งราชส านักหลวง
พระบาง ที่ภาคส่วนต่างประเทศยังไม่มีส่วนในการสนับสนุนช่วยเหลือ 
 ภาคส่วนชุมชนหรือชาวบ้านในเมืองหลวงพระบาง ถือได้ว่าเป็นภาคส่วนส าคัญที่ท าให้กระบวนการ
รักษา อนุรักษ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางยังสามารถด าเนินไปได้ โดยชุมชนจะเป็นผู้ที่
ใกล้ชิดกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมเหล่านี้ จึงท าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บรายได้ ท าหน้าที่รักษาดูแลกับอัตลักษณ์
วัฒนธรรม แต่การด าเนินกิจกรมดังกล่าวภาครัฐยังมีการก ากับดูแลอยู่ อันมีสาเหตุมาจากรูปแบบการปกครอง
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ภาคส่วนการศึกษาเป็นภาคส่วนที่ส าคัญในการที่จะสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีทักษะหรือความรู้
ตามแบบจารีตประเพณี เราะว่ามรดกทางวัฒนธรรมมิได้มีแต่มรดกทางวัฒนธรรมที่มีรูป (Tangible cultural 
heritage) แต่ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ไร้รูป (Intangible cultural heritage)  ซึ่งความรู้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของมรดกทางวัฒนธรรมที่ไร้รูป (Intangible cultural heritage) ดังนั้นมีหลักสูตร การเรียนการสอนทางด้าน
ศิลปะ เทคนิคการก่อสร้าง แบบประเพณีจึงถือได้ว่าเป็นการรักษาไว้ของมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่ง  ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าในเมืองหลวงพระบางภาคส่วนการศึกษายังไม่มีหลักสูตรการศึกษาในระบบที่สอนเกี่ยวกับศิลปะ
แบบประเพณี (Traditional) ให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตจะไม่มีคนรุ่นใหม่ที่ความรู้และเข้าใจใน
ศิลปะแบบประเพณี (Traditional) ส าหรับอัตลักษณ์นาฏศิลป์แห่งราชส านักหลวงพระบาง ถึงจะมีการสอน
นาฏศิลป์ให้กับคนรุ่นใหม่แต่ก็เป็นไปในลักษณะของการศึกษานอกระบบจึงยังไม่มีความยั่งยืนในระยะยาว 
  นอกจากพิจารณาในด้ายภาคส่วนที่มีบทบาทในการรักษา อนุรักษ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
เมืองหลวงพระบาง ระบบการจัดการในการรักษา อนุรักษ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ก็
เป็นส่วนหนึ่งที่น ามาศึกษาจากข้อมูลในบทที่ ๔ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ของเมืองหลวงพระบางเพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลก จะเป็นไปในลักษณะที่ภาครัฐมีบทบาทใน
การก ากับดูแลและแสวงหาทุน โดยมีภาคส่วนชุมชนเป็นหน่วยปฏิบัติ และมีภาคส่วนต่างประเทศให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน โดยมีกลไกของกฎหมาย และระบบการปกครองแบบสังคมนิยมของประเทศสาธารณรัฐ



132 
 

ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญ  และพยายามกระจายอ านาจและกิจกรรมในการปกครองลง
ไปสู่ชุมชนแต่ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ผ่านหน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่น ซึ่งในประเด็นดังกล่าวมี
ความละม้ายคล้ายคลึงกับในกรณีของประเทศไทย โดยในกรณีของประเทศไทยได้มีการก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญว่าให้ชุมชนมีสิทธิในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของตน แต่ในกรณีที่มรดกทางวัฒนธรรม
นั้น โดยเฉพาะโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีการขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมผ่านกฎหมายต่างๆ 
การจะซ่อมแซม บูรณะ จะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมศิลปากร หรืออาจจะต้องรองบประมาณจากภาครัฐที่
จะจัดสรรให้มาซ่อมแซมและบูรณะ โดยช่างที่ทางกรมศิลปากรจัดหามา  
 อย่างไรก็ตามกระบวนการในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ก็มีลักษณะรูปแบบที่น่าสนใจและน าไปสู่ปรากฏการณ์ที่ส าคัญ คือเมือง
หลวงพระบางยังคงสามารถรักษาของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางที่ส าคัญไว้ได้ ก็คือ ภูมิ
ทัศน์และสถาปัตยกรรมอันมีคุณค่าในอดีตของเมืองหลวงพระบาง จนท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่
นักท่องเที่ยวอยากไปเยี่ยมเยือนสักครั้งหนึ่ง 
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะต่อกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบทบาทของการเป็นส่วน
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยน าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ๓ ประเภทของเมืองหลวงพระบางมา
เป็นกรณีศึกษา ซึ่งจากข้อค้นพบในข้อมูลภาคสนามพบว่า การอนุรักษ์ในส่วนที่เป็นสภาพกายภาพได้แก่การ
ซ่อมบ ารุง การซ่อมแซม และการควบคุมการก่อสร้างภายในพ้ืนที่มรดกโลก ท าให้เมืองหลวงพระบางยัง
สามารถรักษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีเอกลักษณ์ขิงตนเองไว้ได้  โดยมีหน่วยงานของภาครัฐจ านวน ๒ 
หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ โดยหน่วยงานระดับรัฐบาลกลางที่มาตั้งในท้องถิ่นท าหน้าที่ใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมการก่อสร้างในเมืองหลวงพระบาง รวมทั้งเป็นผู้แสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกใน
การซ่อมแซม และหน่วยงานระดับท้องถิ่นท าหน้าที่ในการซ่อมแซมภายใต้การก ากับโครงการซ่อมบ ารุงจาก
หน่วยงานระดับรัฐ แต่ในขณะเดียวกันหน่วยงานระดับท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจในการบริหารและ
จัดเก็บรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว   โดยรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ส่วนหนึ่งถูกน าไปใช้จ่ายในการเป็นค่า
สาธารณูปโภคของแหล่งท่องเที่ยวและใช้ในการดูแลเรื่องทั่วๆไป เช่าการตัดหญ้า การซ่อมแซมในระดับที่
เล็กน้อย  ซึ่งการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างสองหน่วยงานให้ชัดเจนและท างานในลักษณะที่ประสานงาน เป็น
รูปแบบที่น่าสนใจและอาจจะน าไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในลักษณะอ่ืน 
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ภำพที่ ๖๗ รูปแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการสงวนรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 
 นอกจากการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่พิจารณาในเรื่องของการซ่อมแซม การอนุรักษ์และ
การจัดเก็บรายได้แล้วนั้น ถ้าพิจารณาในมิติของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะท าให้เห็นระบบของวงจรในการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การรักษาวิถีวัฒนธรรมแบบดั่งเดิมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตาม
วิถีแบบประเพณีในรูปแบบร่วมสมัย 
 

 

 
 

ภำพที่ ๖๘ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสงวนรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

หน่วยงาน
ระดับรัฐ

หน่วยงาน
ระดับ
ท้องถิ่น

การจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม

การสงวน
รักษาอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรม

หน่วยงาน
ระดับรัฐ

ผู้ผลิตวัสดุเชิง
วัฒนธรรม

หน่วยงาน
ตา่งประเทศ

หน่วยงาน
ด้านการศึกษา

หน่วยงาน
ระดับท้องถิ่น
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 โดยการส่งเสริมให้ภาคส่วนเหล่านี้ได้มีบทบาทในการท าหน้าที่ของตนจะท าให้การสืบทอดและการ
วงวนรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจะสามารถยังด าเนินเดินต่อไปและยังสามารถน าไปสู่การ”รักษาของเก่า” 
และการ”สร้างสิ่งใหม่” ที่อยู่บนพื้นฐานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั่งเดิมของตน 
 นอกจากประเด็นของการการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือการสงวนรักษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมแล้วนั้น  ในการวิจัยพบว่า “บทบาท” ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในอดีตนั้นมีการเคลื่อนตัวและ
ปรับเปลี่ยนบทบาทไปจากเดิม ดังเช่น สถาปัตยกรรม ที่แต่เดิมมีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทตามแบบวิถีชีวิต
ดั่งเดิม เช่น เป็นบ้านพักอาศัย เป็นศาสนสถาน แต่เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามา “บทบาท” ของสถาปัตยกรรม
เหล่านี้ก็มีการเคลื่อนตัวไปจากเดิม เช่น กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นพ้ืนที่ในการอ านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันบทบาทแบบดั่งเดิมก็ยังคงอยู่ ซึ่งการสอดประสานของบทบาทเหล่านี้ท าให้เกิด
ประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างไปจากเดิม 
 หรือถ้าพิจารณาในอัตลักษณ์ด้าน “นาฏศิลป์”ที่ได้เปลี่ยนบทบาทไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เพราะใน
ปัจจุบันไม่มีราชส านักในเมืองหลวงพระบาง ดังนั้น “นาฏศิลป์แบบราชส านักหลวงพระบาง” จึงมีบทบาทแบบ
ใหม่ที่ต่างไปจากเดิม คือ “เป็นสิ่งให้ความบันเทิงตามรูปแบบวิถีวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว” และ “เป็นสิ่งที่
สะท้อนถึงศิลปะทางนาฏศิลป์ ดนตรี ของชาวหลวงพระบางให้กับนักท่องเที่ยว” เท่านั้น จึงเป็นการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง   
 
 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อเมืองมรดกโลกหลวงพระบำง 
 จากการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการด ารงอยู่
ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางพบว่าเมืองหลวงพระบางมีข้อดีในหลายด้านในการจัดการ
เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้ เช่น การก ากับดูแลที่เข้มแข็งของภาครัฐ การกระจายอ านาจให้
ชุมชนในการมีส่วนในการดูแลรักษารักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการดังกล่าวก็
ยังมีข้ออ่อนที่ควรพัฒนาต่อไป ซึ่งก็คือการพัฒนาในด้านการสร้างความรู้ การพัฒนากระบวนหรือระบบในการ
ถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปะประเพณี (Traditional Arts) ของเมืองหลวงพระบาง  
 โดยจากการลงภาคสนามจะพบว่า เมืองหลวงพระบางถึงแม้ว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของ
ภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ที่มี
หลักสูตรการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา แต่หลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านศิลปะประเพณี 
(Traditional Arts) ในปัจจุบันยังถือได้ว่ายังไม่มี ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดวิทยาลัยวิจิตรศิลป์พ้ืนเมืองหลวงพระ
บาง แต่เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาและรูปแบบของงานศิลปะที่ท าการเรียนการสอนอยู่ เนื้อหาและรูปแบบของ
ศิลปะจะเป็นรูปแบบของศิลปะที่เป็นเทคนิคแบบสมัยใหม่ที่ใช้เนื้อหา (Content) ของเมืองหลวงพระบางใน
การน าเสนอ ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างชัดเจน เช่น การเขียนสีน้ าเป็นภาพของวิหารวัดเชียงทอง แต่ไม่ได้
เรียนเทคนิคศิลปะแบบดั้งเดิม  ซึ่งลักษณะของปัญหาดังกล่าวเคยเกิดขึ้นกับประเทศไทย ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์มีอายุครบ ๒๐๐ ปี และต้องมีการซ่อมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ปรากฏ
ว่า ไม่มีช่างที่ช านาญในการซ่อมตามแบบอย่างโบราณ จึงน ามาซึ่งการระดมช่างฝีมือแบบอย่างโบราณที่อย่าง
หลงเหลืออยู่เข้ามาเพ่ือระดมความรู้และถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ จนน าไปสู่การเกิดวิทยาลัยในวังชาย ซึ่งเริ่มเปิด
การเรียนการสอนในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ที่มีการเปิดการสอนในวิชาช่างในสาขาต่างๆ อาทิเช่น ช่างเขียน ช่างปั้น 
ช่างลายรดน้ า ช่างหัวโขน เป็นต้น หรือการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีในสาขาสถาปัตยกรรมไทยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่มีการ
เรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมไทย โดยในชั้นแรกใช้ชื่อหลักสูตรว่า ศิลปะบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมไทย 
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ซึ่งเริ่มเปิดเรียนครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๗ หรือ การเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับ
ปริญญาตรี ที่เริ่มมีการเรียนการสอนครั้งแรกใน ปี พ.ศ.๒๕๓๑ โดยเปิดที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ก่อนหน้านั้นจะเป็นการเรียนการสอนในลักษณะหลักสูตร ครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ วิชาเอก
นาฏศิลป์ไทย) จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการศึกษาในระบบเพ่ือพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในศิลปะ
ประเพณี (Traditional Arts) เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้การรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีการรักษา และ
พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  โดยในขั้นแรกควรจะต้องมีการระดมช่างฝีมือตามรูปแบบโบราณของเมืองหลวงพระบางที่ยัง
หลงเหลืออยู่ มาพัฒนาต าราหรือหนังสือ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ แล้วค่อยยกระดับความรู้
เหล่านั้นให้เป็นระบบหลักสูตรตามแบบการศึกษาสมัยใหม่จนสามารถมีช่างและผู้ช านาญในทางศิลปะประเพณี 
ทั้งสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ที่เพียงพอจะส่งต่อความรู้เหล่านี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่ และพัฒนา
งานใหม่ๆเพ่ือต่อยอดให้มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้สามารถจะยืนหยัดในโลกสมัยใหม่ได้ 
  นอกจากประเด็นของการพัฒนากระบวนหรือระบบในการถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปะประเพณี 
(Traditional Arts) แล้วนั้น การสร้างผู้ประกอบการที่ผลิตวัสดุ อุปกรณ์ ในทางศิลปะประเพณี (Traditional 
Arts) ก็มีความส าคัญ เพราะถึงแม้จะมีช่างทางศิลปะประเพณี (Traditional Arts)แล้ว แต่ขาดวัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือน ามาใช้ในงานสร้างสรรค์ ก็จะท าให้ศิลปะประเพณี (Traditional Arts) ขาดอัตลักษณ์ที่แท้จริงทาง
วัฒนธรรมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ในทางดนตรีไทย การสร้างเครื่องดนตรีไทยบางชนิดต้องใช้วัสดุเฉพาะ เช่น 
จะเข้ ต้องท าจากไม้ขนุน  ซอสามสายต้องท าจากกะลามะพร้าวที่ต้องมีรูปร่างของกะลาที่มีสามกระพุ้งซึ่งต้อง
มาจากต้นมะพร้าวพันธุ์พิเศษ เป็นต้น ถ้าไม่มีการสงวนรักษาพันธุ์พืชเหล่านี้ไว้ก็จะไม่สามารถผลิตเครื่องดนตรี
เหล่านี้ได้ในอนาคต ดังนั้น ในกรณีเมืองหลวงพระบางถ้าขาดวัสดุในการก่อสร้างที่เป็นไปตามแบบประเพณีใน
อนาคตการซ่อมสถาปัตยกรรมต่างๆ ก็จะไม่สามารถท าได้ 
 
 ๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะต่อแหล่งมรดกโลกอ่ืนๆ 
 
  ส าหรับข้อเสนแนะต่อแหล่งมรดกโลกอ่ืนๆในการจัดการอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยว  เราปฏิเสธไม่ได้ว่าแหล่งมรดกโลกเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกย่อมจะน ามาซึ่งความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมเยือนแหล่งมรดกโลกเหล่านั้น และนั้นก็จะตามมาด้วยการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท่องเที่ยวเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นมีความสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกัน
ก็ยังรักษาลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีของแหล่งมรดกโลกเหล่านั้นไว้ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอดังนี้ 

๑) การให้ความส าคัญกับภาคชุมชนในการจัดการและดูแลมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้น เพราะจาก
ตัวแบบของเมืองหลวงพระบางจะพบว่า  การที่ภาครัฐกระจายอ านาจบางส่วนและการกระจาย
รายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวให้ไปสู่การบ ารุงรักษาแหล่งมรดก รวมทั้งท้องถิ่นที่แหล่งมรดกโลก
นั้นตั้งอยู่ จะน าไปสู่การตระหนักในคุณค่าและความส าคัญและท าให้เกิดความต่อเนื่องในการสืบ
สานและอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมเหล่านั้น 

๒)  การออกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งในเรื่องการควบคุมพ้ืนที่ที่เป็นพื้นที่ส าคัญใน
การปกปักรักษา ซึ่งน ามาการควบคุมการปลูกสร้าง การต่อเติม และการใช้อาคารที่ไม่เหมาะสม
ต่อภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกโลก และเมื่อมีการควบคุมดังกล่าวจะน าไปสู่การควบคุมภาคธุรกิจ
ไม่ให้ใช้อาคารในวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกโลก  
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แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการวางแผนพัฒนาเมืองรอบนอกของเขตปกปักรักษาให้มีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่งสิ่งอ านวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม 

๓)  การสร้างความรู้และส่งต่อความรู้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไร้รูปให้กับอนุชนรุ่นหลัง ซึ่งจะ
น าไปสู่การสืบสานและรักษาอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมเหล่านั้นอย่างยั่งยืน  โดยการสร้าง
ความรู้ในขั้นต้นส าหรับแหล่งมรดกที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น  อาจจะเริ่มต้นด้วยการน าบุคคลที่เป็นคน
เก่าคนแก่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะแบบประเพณีต่างๆ น ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับ
คนรุ่นใหม่ จากนั้นจึงค่อยๆเก็บความรู้เหล่านั้นที่เป็นความรู้เฉพาะตน ให้เป็นความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าถึงได้  จนสามารถยกระดับเป็นหลักสูตรหรือการศึกษาในระบบการศึกษาซึ่งจะท าให้เกิด
ความยั่งยืนมากข้ึน 

๔) การพัฒนาอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ต้องมีแนวคิด”รักษาของเก่า และพัฒนาสิ่งใหม่” โดยสิ่ง
ใหม่ยังต้องรักษาคุณค่าและความงดงามของอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมเดิมไว้เพราะ ถ้าไม่
รักษาไว้คุณค่าของอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมที่เป็นผลผลิตของภูมิปัญญาและวิถีดั้งเดิมอัน
แสดงความเป็นตัวตนของผู้คนในท้องถิ่นนั้นก็ย่อมหายสาบสูญไป และจะเหลือแต่ “วัฒนธรรม
น าเข้า” ที่น าเข้ามาจากแหล่งอ่ืนซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณีของคนในถิ่น แต่
อย่างไรก็ตามการไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็เป็นไปไม่ได้ เพราะนั้นจะท าให้สังคมขาดการการ
พัฒนาและยืนหยัดอยู่ไม่ได้ในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง 
 
๕.๒.๔ ข้อเสนอแนะต่อกำรวิจัยในครั้งต่อไป 

 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็น
ต่างๆดังต่อไปนี้ 

๑) การวิจัยในเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม/อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ในแหล่งมรดกโลกระหว่างประเทศในแต่ละภูมิภาค เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจถึงรูปแบบของ
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม/อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ในบริบทที่แตกต่างกัน 

๒) การวิจัยด้านการรวบรวม และสังเคราะห์ ศิลปะรูปแบบประเพณี ของเมืองหลวงพระบาง 
เพ่ือที่จะท าให้การอนุรักษ์และสืบสานในอนาคต สามารถที่จะมีข้อมูลพ้ืนฐานในการอนุรักษ์
ได ้

๓) การวิจัยในเชิงการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาช่างศิลปะรูปแบบประเพณีของเมืองหลวง
พระบาง โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นส่วนส าคัญในการสืบสานและอนุรักษ์อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมในเมืองมรดกโลกหลวงพระบางต่อไป 
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Abstract 
 
 When Luang Prabang was announced by UNESCO in 1955 as a world heritage, the 
role of cultural architecture of Luang Prabang was change from the past. The preservation of 
cultural architecture of Luang Prabang, it has many sectors. The objective of research is to 
explore 1) the role of the cultural architecture of Luang Prabang in tourism and 2) the 
preservation sectors and their role in cultural architecture preservation. The research was 
study by non-participation observation, notice the trace and interview key informants.  
 The results of research, the role of the cultural architeture of Luang Prabang in 
tourism have 4 roles that are 1) the place for visitor to visit for experience with cultural in 
Luang Prabang 2) The place for daily life of people in Luang Prabang 3) the place to collect 
cultural objects and 4) the place for business to serve tourists. The preservation sectors and 
their role, they have 4 sectors. 1) Sector is government sector that have roles to control, to 
supervise about building renovation and to manage income from entrance fee that they get 
from tourists. 2) Education sectors, they have role to educate new generation of Laos for 
preservation system. 3) Traditional material industry sector they have a role to produce 
traditional material. The traditional material industry sector is local industry.  And 4) foreigner 
sector such as: international organization or embassy of other country. They have role to 
support preservation cultural heritage architecture by funding and development program. 
 
Keywords: Cultural management, Luang Prabang, Cultural tourism, Cultural Architecture 
 
Introduction 
 Luang Prabang is the world heritage city which announced by UNESCO on 1955. 
Luang Prabang is the former capital of Laos which on the period of the kingdom of Lan Xang. 
Luang Prabang was established by the king name “Kun Lor” on around 757 C.E. When Laos 
became a French colony, Luang Prabang is also important as main city of northern part. From 
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historical context, Luang Prabang is city which full of unique architecture. The architecture of 
Luang Prabang consists of traditional Laos and colonial style, which creates a beautiful city 
landscape. Nowadays, Luang Prabang is one of the most popular tourist destinations in 
Southeast Asia. Luang Prabang's architecture in the past was originally a place for living of 
Laos’s people which create upon Lao traditional culture. When the city was announced to 
world heritage city, the contexts of city are change that influences the role of architecture 
change from the past. The conservation of architecture in Luang Prabang is importantly 
considered to preserve the identity of tourism. This study draws attention to these issues in 
order to understand the phenomenon. 
 The area of world heritage site of Luang Prabang are limited in old town area, 
according to the map of the World Heritage Site of Luang Prabang that around 10 km2. The 
protected area, the department of world heritage Luang Prabang are divided in 4 zones that 
are a) ZPP-Ua (Preservation Zone) b) ZPP-Ub (Protection Zone) c) ZPP-N (Natural and Scenery 
Zone) and d) ZPP-M (Monasteries Zone)  

 
 

Figure 1: Zoning of protected area in Luang Prabang.  
 
 The architecture in the protected zone has been registered by the department of 
World Heritage Luang Prabang, there are 37 monasteries. However, all 37 monasteries are not 
the same age, because each temple was built at different times. The highlight temple of Luang 
Prabang and there is evidence about build time is Xing-Thong Temple. The Xing-Thong Temple 
was built in 1558 on the Chai Chetthathirat King period, so the temple is not less than 450 
years old. There are 443 public buildings and dwellings registered for preservation. The public 
buildings and dwellings are scatter located in Luang Prabang old town. The conservation 
building is located densely on the main road of the city, namely Sisavangvong road, Khem 
Khong road and Kingkitsarath road.   
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Figure 2: Xing Thong temple the highlight destination in Luang Prabang.  
 
Research Objective 
 The objective of research is to explore 1) the role of the cultural architecture of 
Luang Prabang in tourism and 2) The stakeholder and their role in cultural architecture 
preservation. 
 
Research scope 
 This research was collected data by field study at Luang Prabang on twice time in 
the period of December 2016 and June 2017. For Each time in field study, the researcher 
was stayed in Luang Prabang about 5 days. 
 
Research methodology 
 The study was used qualitative method by field study at world heritage city, Luang 
Prabang, Lao People's Democratic Republic. The data collections were used many tool to 
collect data such as: 

1) Non-participant observations will be conducted during December 2016 and 
June 2017. The data will be collected for a period of 10 days. 
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2) Observation from the appearance in the field, between December 2016 and 
June 2017. The observation was used digital cameras to collect traces. 

3) Interview 10 key informant person that is government officer who are 
conservator, people who involved in conservation.   

 The data analysis process, the study was organized information from all tools. The 
study was analyzed and interpreted the data to summarize. 
 
The role of the cultural architecture of Luang Prabang in tourism 
 
 In the past, Luang Prabang's architecture played a role in the traditional way of Luang 
Prabang. When Luang Prabang was declared as a world heritage city, it resulted in changes in 
the way of life of people in Luang Prabang. The tourists from around the world pay more 
attention to Luang Prabang. And from that phenomenon, the cultural architecture of Luang 
Prabang, that has a new role from tourism such as;  

1) The role as a place for visitors to visit and experience with the art of Luang 
Prabang. This issue is the direct role of cultural architecture, because of the architectural style 
that appears in Luang Prabang is unique and it is different character from the architecture 
nearby such as Bangkok or Chiang Mai. These architectures are preserved by good system so 
it leads to architectural value and uniqueness that attract to the attention of tourists. 
 

 
Figure 3: Guide map for tourist show all destination in Luang Prabang.  

 
2) The role as the place for activities according of people’s culture or daily life in 

Luang Prabang. The cultural architecture of Luang Prabang, even though it is over 100 years 
old, but due to good care so it is still in use. The cultural architecture of Luang Prabang  are 
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still to use for daily life and according cultural way such as: the monasteries, they still use for 
religious activities. The daily life and cultural activities, there are good experience for tourist 
which to touch the authentic culture of Luang Prabang. 
 

 
Figure 4: Tourist and their visiting at Mai Suvanpumara temple in Luang Prabang. 

 
3) The role as the place for keep tangible cultural objects of Luang Prabang. Although 

some architecture is not being used according to the utility of the original function of building, 
but it is also used as a place to store important cultural objects of Luang Prabang. The 
architecture that plays this role, the palace of the king, nowadays it has been transformed 
into National Museum of Luang Prabang. It is the important roles in the use of cultural 
architecture in tourism. Because of cultural objects in the past, when time goes on, it will be 
lost. To Collecting in one place is a good way to preserve the heritage of the past to new 
generations to learn and to apply for the current lifestyle. 
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Figure 5: Tourist and their visiting at Mai Suvanpumara temple in Luang Prabang. 
 

4) The role as the place to service in tourism business activities for tourist. The 
cultural architecture of the Luang Phrabang has been preserved so they still have good 
condition. Investors and entrepreneurs have renovated these buildings to serve tourists such 
as: restaurant, hostel, and spa. Visitors who visit to Luang Prabang have the cultural 
atmosphere of Luang Prabang, but at the same time it gets comfortable. At the time of building 
all architecture, the lifestyle and activities of those who use the building have characteristic 
as the traditional way of life. Nodaway, these buildings have been renovated to match the 
current lifestyle and tourism activities. As observed by the researchers, investors and 
entrepreneurs have tried to decorate these buildings in a colonial style; however, it can also 
provide services and comfort to tourists. 
 

 
Figure 6: The cultural architecture in Luang Prabang was renovated for modern restaurant. 

 
 The current state of cultural architecture has found that the role of these buildings 
is still use, but when tourism arrives in Luang Prabang, the role of these buildings has changed 
from the past. The original roles of these buildings were the residential, shops or religious 
places. But nowadays, for tourism, these buildings have been adapted, although traditional 
roles are still present, but they play an increasingly important role. 
 
The stakeholder and their role in cultural architecture preservation 
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 In preserving valuable architecture in Luang Prabang, there are many parties. Each 
sector has a different role, but also to support each of those architectures still remains and 
valuable. Based on the field data collected, the researchers found that there are sectors 
involved in preserving the architecture. 

1) Government sector. The government sectors that plays a role in preserving the 
unique architecture of Luang Prabang is composed of two divisions. First, that is Department 
of Luang Prabang World Heritage, DPL, which department is under Ministry of Information, 
Culture and Tourism. And the second, the local government sector, that is Department of 
Information, Culture and Tourism which department is under Luang Prabang city. These two 
departments have clearly divided the role of maintaining the cultural architecture of Luang 
Prabang. These cultural architecture or registered architectures were published in a document 
called Inventory of protected heritage.  
 

 
Figure 7: The Inventory of protected heritage 

 
 Department of Luang Prabang World Heritage and Department of Information, 
Culture and Tourism have different roles and functions. The Department of Luang Prabang 
World Heritage will be responsible for seeking funds for the repair and conservation. In other 
role of The DPL that supervise and approve the repair and construction of the building in 
accordance with the law to preserve the landscape and architectural condition, especially in 
preservation areas, to remain in good condition. The Department of Information, Culture and 
Tourism have a role in construction to repair and supervise in craft and art of building.  
 In addition to the conservation, repair and construction, the management of cultural 
sites in Luang Prabang is a role of the Department of Information, Culture and Tourism. 
Management of ticket sales to earn money for cultural site is duty of the Department of 
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Information, Culture and Tourism. The tickets system is one ticket for one attraction and the 
admission fee to each place is not equal. Ticket sales are handled by people in the local 
community at the venue and deliver revenue to the department. Revenue from the sale of 
tickets will be used to pay for the maintenance of the building and to be the income of the 
local government. 

2) Education sector. The education sector plays a role in preparing personnel for 
repairs and maintenance the unique architecture of Luang Prabang. Architects and craftsmen 
who will be involved in the repair are also important. Although there is a funding to repair if 
the lack of architects and craftsmen to repair it has an impact on the unique architectural 
value. Cultural architecture is a technique derived from the wisdom of the local people. 
Therefore, it cannot be taken from outside society. This differs from modern architecture by 
using universal construction techniques, which may be requested by architects or technicians 
from other sources. The researcher has been observing and interviewing the educational sector 
that produces architectural and artistic personnel in Luang Prabang that are Faculty of 
Architecture at Supanuwong University, Luang Prabang Folk Art Collage and Luang Prabang 
Technical and Vocational Collage. 
 By observations and interviews with faculty members in the Faculty of Architecture 
Supanuwong University found that the Faculty of Architecture, Supanuwong University has 3 
programs: 1) Architecture 2) Interior Architecture and 3) Construction management. The 
teaching of the Faculty of Architecture are focus on the modern architecture, do not have the 
courses or teachings of the Lao traditional architecture. However, there are activities in 
teaching in some subjects that have benefited from the university's location in the world 
heritage site by learning about traditional Lao architecture such as drawing,  
 

  
Figure 8: Thesis for graduates of Faculty of Architecture, Supanuwong University 

(Photo by Researcher 26 December 2016) 
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 Art education, such as painting, sculpture, is also important in the conversation, 
because graduated will be become experts in preservation of conservation architecture. The 
researcher observed at the Luang Prabang Folk Art Collage. It is taught at the undergraduate 
level and is taught in 3 fields: painting, sculpture and print. Most of the work done by the 
students is a work of art in Laos, but using modern materials and techniques. For example, 
the paintings that students draw will reflect the way of life and the environment of Luang 
Prabang, especially the architecture, but the techniques used in the presentation will be oil 
or crylic techniques. Sculpture works will create a traditional shape, such as the Buddha image, 
Naga, but using modern sculpting techniques.From interviews instructor in the Luang Prabang 
Folk Art Collage, students graduate from college work in part that involved in the repair and 
conservation of architectural and art tradition in Luang Prabang. Many graduates go to work in 
the field of handicrafts for sale to tourists.  
 Another college that offers vocational education to new generation in Luang Prabang 
is the Luang Prabang Technical and Vocational Collage. is the Luang Prabang Technical and 
Vocational Collage offer undergraduate programs which programs are concern with 
architecture and tourism are construction technique and tourism and hospitality.  
 From the field study, researchers have searched books and texts related traditional 
architecture in Luang Prabang. Researcher found a book collecting architectural information 
of Luang Prabang, namely "Luang Phabang: an architectural journey”.  It is written jointly by 
several writers including Somsanouk Mixay, Pierre-Bernard Lafont and illustrate drawings by 
Francois Greck, Jean-Baptiste Lagier and his team, published in 2004. The other book is a 
textbook to teach the pattern of art in Laos, it is a book called "Laos art of the first sector", 
which is a book that teaches Lao’s ornament.  
 From fielded study, researcher found in education sector of architectural and 
traditional arts preservation in Luang Prabang does not have a course that teaches traditional 
architecture and arts. However, the learners used the architectural and environment of the 
city to practice in drawing and painting. 

3) Traditional construction material industry sector. Maintaining the unique 
architecture of Luang Prabang, maintenance funds, architects and artisans are important, but 
one important aspect is traditional materials for repair. Most of the buildings and houses of 
Luang Prabang are constructed with the techniques of bricklaying and roofing with clay tiles. 
This is a unique feature that makes physical environment of Luang Prabang is unique. The 
researchers found that the source of these materials was produced outside of the Luang 
Prabang city area where locate on the other side of river bank. This brick factory has been 
producing brick, roofing and floor tiles for 30 years. Raw soil is the soil that is excavated from 
land in the factory itself, not from other area. This brick factory was contacted by the 
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Department of Luang Prabang World Heritage, DPL as a manufacturer of repair materials. But 
the factory owners have declined because of the inadequate production capacity.  
In addition to interviewing the owner of the brick factory, researcher has the opportunity to 
observe the traditional house repair project, its name Ruenchan resident. Ruenchan resident 
is a wooden house that is Laos’s traditional style building. The age of natural wood is 
limited by the time of use and maintenance. The repairers use synthetic wood made from 
gypsum at some point of the house because of the rare natural wood and the cost of them. 
 

 
Figure 9: The owner of brick factory there was produced traditional material for traditional 

style building. (Photo by Researcher 11 June 2017) 
 
 In summary, the traditional construction materials industry sector is an important 
sector of supporting the preservation of preserved architecture. However, by social change 
and the change of way of people’s life in modern times, the traditional construction materials 
manufacturers are less and may be discontinued in the future. It will affect the conservation 
of the unique architecture of Luang Prabang in the future. 

4) The international organization sector. The architectural preservation of the Luang 
Prabang could not be denied that was support by the foreign sector. This sector is an important 
part in supporting both funding and technical support to the World Heritage Sites of Luang 
Prabang. The researchers found that within the Luang Prabang World Heritage Site, there was 
a display of funding information from foreign agencies. The information in the display indicates 
the source of funds and the amount received. In addition to funding, international 
organizations have also established the training center for people who interested in enhancing 
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knowledge and skills. Such as, UNESCO Training Center for Laotian Traditional Arts and Building 
Crafts Luang Prabang at Xieng Muan Temple that was established by UNESCO under The 
Cultural Survival Project Luangprabang. The project received a grant of $ 150,000 from UNESCO 
in 2000-2007 and during 2016-2017, it received a grant of 45,000 USD from the World Education 
Lao to educate and rehabilitate artisanal skills in painting, carving, and casting. 
 

  
 

Figure 10: Information board that display about sponsored by the foreign sector. 
 

 
 
Figure 11: UNESCO Training Center for Laotian Traditional Arts and Building Crafts Luang 
Prabang.  
 
Conclusion 

The existence, preservation and preservation of the identity of the World Heritage Site 
of Luang Prabang, Lao People's Democratic Republic, responds to tourism in globalization. 
Identity in the architecture of the past of Luang Prabang is clear and a major focus of Luang 
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Prabang. Luang Prabang has been registered as a World Heritage Site because of the city has 
many ancient temples and houses, which are unique in colonial style. These valuable 
architectures have changed their roles from the role of the local religious or residential. The 
new roles of the valuable architectures are the place for tourism, the place to store cultural 
objects and the place of business to support tourism.  
 The sectors contributes to the existence of the cultural architecture identity of Luang 
Prabang are the government sector and the international organization sector. The government 
sectors play a role in regulating and controlling, as well as seeking fund and revenue 
management to be able to have money to maintain the cultural site. The foreign sector is 
quite important in supporting the process of preserving and preserving the cultural identity of 
Luang Prabang either in form of funding either in monetary form or through various projects. 
Education is an important part of contributes a new generation who have skilled or 
knowledgeable people for conservation. Knowledge is considered part of the intangible 
cultural heritage. Traditional artistic and traditional construction techniques instruction can be 
regarded as the preservation of cultural heritage. In the city, there is no formal education 
programs taught in traditional arts to the new generation which will result in future they not 
have new generation to know and to understand of traditional arts. However, the process of 
supporting and promoting the existence of the cultural identity of Luang Prabang, it has 
interesting styles and leads to important phenomena. The Luang Phrabang is still able to 
maintain the cultural identity of them 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำผลจำกโครงกำรวิจัยน ำไปใช้ประโยชน์ 

 
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกได้ ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

๑. กิจกรรมด้ำนกำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำ 
 เนื้อหาของงานวิจัยทั้งทฤษฎีและผลที่ค้นพบจากการศึกษาเป็นเนื้อที่โยงกับเนื้อหาการสอน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ อัตลักษณ์และวัฒนธรรม ที่มีคุณค่าในอดีตเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) ที่น ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนการสอนการอนุรักษ์และการ
สืบสาน อัตลักษณ์และวัฒนธรรม  ให้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมส าคัญในอดีต ที่นอกเหนือจะสามารถสืบสานต่อเนื่องให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นแล้วยังมองเห็นคุณค่า
และคุณประโยชน์ในการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนได้ชัดเจน   ท าให้เนื้อหาการเรียนการสอนมีความชัดเจน 
เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ในแง่ของตัวอย่างในการอนุรักษ์มายิ่งขึ้น  
 
๒. กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำ 
 งานวิจัยได้ถูกเสนอเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม 
จากผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการอนุรักษ์และการสืบสานเพ่ือคงความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่แท้จริงของอัตลักษณ์ 
และวัฒนธรรมในอดีต โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้อง
กับสามารถน า แนวทางการการอนุรักษ์ และการจัดการเพ่ือการอนุรักษ์จากผลการวิจัยครั้งนี้ไปสู่การก าหนด
นโยบายในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ 
 
๓. กิจกรรมทำงวิชำกำร 
 ผลการค้นพบจากงานวิจัยเป็นความรู้ใหม่ ในการอนุรักษ์ หรือการสืบสานอัตลักษณ์เชิงวัฒนธณรมเพ่ือ
การท่องเที่ยว โดยมีจุดเริ่มจากการเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ และน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุกรักษ์ เพ่ือให้
เกิดการยอมรับในระดับสากล และท าให้พอัตลักษณ์ท่ีได้รับการอนุรักษ์ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ได้จัดท าเป็นบทความทางวิชาการเพ่ือ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการชื่อบทความ “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลก
หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” และบทความเพ่ือน าเสนอในเวทีวิชาการ 
พร้อมน าส่งบทความเพ่ือลง Proceeding ของการประชุมเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยด้วย 
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ภำคผนวก ค 

 
ตำรำงเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วำงแผนไว้และกิจกรรม 

ที่ได้ด ำเนินกำรมำและผลที่ได้รับของโครงกำร 
  

กิจกรรม ผลที่ได้รับ วัตถุประสงค์
ที่บรรลุ 

สิ่งที่ได้ทรำบ 

๑.ส ารวจ ความ
เป็นไปได้ของ
ประเด็น หัวข้อ
งานวิจัย 

สามารถก าหนดประเด็นหัวข้อ
งานงานวิจัยท่ีมีช่องว่างของ
องค์ความรู้ ท่ียังไม่มีใครท ามา
ก่อนและตั้งโจทก์การวิจัยได้    

ข้อที่ ๑,๒ ท าให้เห็นโจทก์การวิจยั ข้อมูล
ภาคทฤษฎีสามารถน ามาใช้ศึกษา
ภาคสนามได้และข้อมูลภาคสนามจะ
สะท้อนกรอบแนวคิด 

๒. ศึกษาเอกสารชั้น
ปฐมภูมิ แนวคิด 
ทฤษฎี ส ารวจ
แหล่งข้อมูล
ภาคสนามเบื้องต้น 

ได้เข้าใจแนวคดิ อัตลักษณ์ 
และแนวคิดอตัลักษณ์กับการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การสืบสานหรือ
การอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็น
กรอบในการวิเคราะห์ข้อมลู
ภาคสนามได้ชัดเจนและเป็น
ระบบมากขึ้น และได้เห็น
แนวทางในการเลือกข้อมูล
ภาคสนามหลากหลายนั้นสู่
เฉพาะช้ีชัดแหล่งข้อมูล
ภาคสนามที่อยู่ในกรอบ
แนวคิดทฤษที่จะวิเคราะห์ได ้
 

ข้อที่ ๑,๒ ท าให้เห็นแนวคิด อัตลักษณ์ การ
อนุรักษ์การสืบสาน และการคงอยู ่
และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ท่ีสามารถตคีวาม เพื่อสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยที่มีคาม
ชัดเจนมากขึ้นก่อนน าไปสรา้ง
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมลูในภาคสนาม 

๓. ตรวจสอบข้อมูล
โดยผู้ทรงวุฒิ 

ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยจดัให้มีการ
ประชุมผู้ทรงวุฒิตรวจ ตรวจ
ความคืบหน้างานวิจัย ๓ บท
แรก 

ข้อที่ ๑,๒ ท าให้เข้าใจแนวทางการวิจัย ประเด็น 
แนวทางการวิจัยชัดเจน มีความ
สอดคล้องของวิธีวิทยากับโจทย์วิจยั 

 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ วัตถุประสงค์ท่ี
บรรลุ 

สิ่งที่ได้ทรำบ 
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๔. ศึกษาข้อมูล 
ทุติยภูมิของแหล่ง
มรดกโลกหลวงพระ
บาง ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
๑).การจดัการการ
ท่องเที่ยว 
๒)อัตลักษณ์เด่นของ
การท่องเที่ยวในแหล่ง
มรดกโลกหลวงพระ
บาง ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สังเกตแบบไม่มสี่วนร่วมใน
พื้นที่เมืองมรดกโลกหลวงพระ
บาง  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และท าการสัมภาษณผ์ู้ให้
ข้อมูลส าคญัในพ้ืนท่ีจ านวน   
๑๕ คน  

ข้อที่ ๑,๒ ได้ข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์
และการสังเกตุ ในประเด็น อัต
ลักษณ์ของเมืองฮอยอัน การ
อนุรักษ์ การคงอยู่และการสืบ
สานอัตลักษณ์ ท่ีถูกน ามาใช้เพื่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ท่ามารถคงสภาพของ
เมืองโบราณได้มากท่ีสุดและสร้าง
รายได้ให้กับเมืองอย่างต่อเนื่อง 

๕. ตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม 

ข้อมูลภาคทีผู่้วิจัยได้เป็น
รวบรวมเป็นข้อมูลดบิ ซึ่งมา
เรียบเรียง โดยใช้กรอบแนวคิด
เป็นฐาน อิงกับวัตถุประสงค์
การวิจัย 

ข้อที่ ๑,๒ ได้ข้อมลูทั้งสองส่วน คือข้อมูลภาค
เอกสารและข้อมลูภาคสนาม ส่วน
ของข้อมูลภาคสนามได้ถูก
ตรวจสอบโดยกรอบแนวคิด 
ทฤษฎี อิงกับวัตถุประสงค์การวิจยั 
เลือกสรรเฉพาะข้อมูลที่อยู่ใน
กรอบแนวคิดและอิงกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อมลูที่ไม่
เกี่ยวข้องก็จะถูกตัดออก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ วัตถุประสงค์
ที่บรรลุ 

สิ่งที่ได้ทรำบ 

๖. วิเคราะห์ข้อมลู ข้อมูลภาคเอกสาร คือ 
แนวคิดอัตลักษณ์  อัตลักษณ์

ข้อที่ ๑,๒ ได้ข้อมลูภาคสนามที่เป็นข้อมูลจรงิ
และได้เข้าใจบริบท สภาพแวดล้อม
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กับการท่องเที่ยว กรจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวในเมืองมรดก
โลก และการจดัการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ข้อมูล
ภาคสนาม อัตลักษณ์และการ
จัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเมืองมรดกโลก
หลวงพระบาง ที่ไดจ้าก ผู้ให้
ข้อมูลส าคญั 

ทายกายภาพ (ภูมิศาสตร์) 
สภาพแวดล้อมชุมชน ซึ่งเป็นส่วนของ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ เลือกขอ้มูล
ที่ใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่ไมต่อบ
วัตถุประสงค์ก็จะถูกคัดออก ข้อมลู
ส่วนใดยังบกพร่อง ข้อมูลภาคเอกสาร
ยังบกพร่อมจะได้รับการวิเคราะห์
เพิ่มเตมิ ส่วนข้อมูลภาคสนามที่ยัง
บกพร่องจะไดร้ับการเก็บเพิ่มเติมอีก
รอบ กับกลุ่มตัวอยา่งบางรูป เมื่อ
ข้อมูลทั้งสองส่วนเช่ือมโยง สมนัยแล้ว 
รวบรวมฉบับสมบรูณ์ใหผู้้ทรงวุฒิ
ตรวจสอบ 

๗. ตรวจสอบผล
การศึกษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประชุมผู้ทรงวุฒิ
ตรวจสอบงานวิจยัฉบับ
สมบูรณ ์

ข้อที่ ๑,๒ ได้ทราบความสมัพันธ์ข้อมูลทั้งเลม่
อย่างเป็นระบบ และทราบรูปแบบการ
วิจัยตามแบบของมหาวิทยาลัย 

๘. จัดท ารายงาน
รูปเลม่ฉบับสมบูรณ ์

ได้รายงานงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์

ข้อที่ ๑,๒ ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจยั 
น ามาใช้บูรณาการกับการเรียนการ
สอน และข้อเสนอแนะเชิงนโญบาย
เพื่อใหเ้กิดการสืบสาน การอนุรักษ์ อัต
ลักษณ์ดา้นวัฒนธรรมที่ส าคญั และ
สามารถน ามาสร้ารายได้ให้ชุมชน
ท้องถิ่นในรูปของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
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ภำคผนวก ง 
 

เครื่องมือเก็บข้อมูล 
โครงกำรวิจัย อัตลักษณ์กับกำรท่องเที่ยว : ศึกษำกำรน ำอัตลักษณ์มำใช้กับกำรท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลกหลวงพระบำง ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

 
ตอนที๑่ แบบสังเกต  อัตลักษณ์ในพ้ืนที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

๑. ด้านสถาปตัยกรรม ประเภทและชนิดของสถาปัตยกรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ส าคัญ ต่อการดึงดูดหรือ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่  

๒. ด้านศิลปกรรม ประเภทของศิลปกรรม และการน ามาใช้เพ่ือบริการ/ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๓. ด้านวิถีชีวิต  การน าวิถีชีวติ และวัฒนธรรมของชุมชน/ของพ้ืนที่/ของคนในแหล่งมรดกโลกมา

ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
๔. พิพิธภัณฑ์ ถือเป็นแหล่งสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองในมิติต่างๆ ว่ามีการจัดวาง การด าเนินการ 

และการจัดประเภทของพิพิธภัณฑ์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและเยี่ยมชม
อย่างไร 

๕. การจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่  การจัดแบ่งพ้ืนที่การท่องเที่ยว การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  การบริการการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่  

 
ตอนที๒่ แบบสัมภำษณ์  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมภายใต้แนวทางการจัดการท่องเที่ยว
ของแหล่งมรดกโลก โดยรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถ่ิน และกลุ่มคน/บุคคลในท้องถิ่น 

๑ งบประมาณทีใ่ช้ในการดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเมืองมาจากไหนบ้าง อย่างไร 
-การจัดการพ้ืนที่สาธารณะในเขตปกปักรักษา 
-การจัดการด้านสาธารณูปโภคในเขตปกปักรักษา 
-การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ า จุดนั่ง
พักพ้ืนที่สาธารณะ และ Rest Stop ที่เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล  

๒ มีองค์กรต่างประเทศ หรือองค์กรจากภายนอกเมืองหลวงพระบาง เข้ามาช่วยเหลือและหรือ
สนับสนุน การท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางหรือไม่ หากมีเข้ามาด าเนินการอะไรบ้าง อย่างไร 

-ด้านการเงิน 
-ด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตปกปัก
รักษา เช่น เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้สามารถเป็นไกด์ น าเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
รวมทั้งความหลากหลายทางด้านภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจาก
หลากหลายประเทศ 
-การส่งเสริมเทคนิคและนวัตกรรมในการดูแลบูรณะสถาปัตยกรรม แต่คนในท้องถิ่น/พ้ืนที่ 
ให้สามารถดูแลซ่อมแซมสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ได้ 
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-การส่งเสริมแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงคู่มือความรู้ ที่ส าคัญจ าเป็นต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๓ กิจกรรมหลักๆที่น ามาส่งเสริมและการจัดการ แหล่งท่องเที่ยวหลวงพระบางคืออะไร อย่างไร 
๑) ชุมชน ชาวบ้านดั้งเดิม และชาวเมืองหลวงพระบาง มีส่วนร่วมในช่วยเหลือ สนับสนุน  

และการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบาง อย่างไร 
๒) ค่าตั๋วการเข้าชมบ้านโบราณสถาน วัด พิพิธภัณฑ์ มีการแบ่งปันส่วนเข้ามาช่วยเหลือเจ้าของบ้าน

อย่างไร 
๓) ศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเมืองหลวงพระบาง ที่ถูกน ามาใช้/ สนับสนุน/ 

ส่งเสริม การท่องเที่ยว อย่างไร เช่น การแสดงพ้ืนเมืองตอนเย็น   การจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ 
พ้ืนเมือง ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ของหลวงพระบาง การละเล่น และอ่ืนๆ กิจกรรมเหล่านี้ใคร
เป็นเจ้าของในการด าเนินการ การจัดการแสดง ค่าตอบแทนที่ได้เป็นของใคร ต้องแบ่งให้รัฐ/เมือง
หลวงพระบางด้วยหรือไม่อย่างๆไร 

๔) แหล่งท่องเที่ยวรองที่อยู่รอบๆเมืองหลวงพระบางที่เป็นจุดขายส าคัญมีอะไรบ้าง มีความส าคัญ
อย่างไร 

๕) ส านักงาน UNESCO มีบทบาทต่อการจัดการ และหรือ มีการด าเนินการจัดการด้านการท่องเที่ยว
ในเมืองร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างไร  

๖) หน่วยงานรัฐที่ดูเรื่องการท่องเที่ยวในหลวงพระบางคือหน่วยงานอะไร มีบทบาทอย่างไร 
๗) การดูแลรักษา ซ่อมแซมสถาปัตยกรรม ตลอดจนพ้ืนที่บริเวณเมืองมรดกโลก มีการด าเนินการ

อย่างไร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซมมาจากแห่งใด หากต้องใช้เทคนิคเฉพาะจะมีการ
ด าเนินการอย่างไร 
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ภำคผนวก จ  
 

รูปแบบกำรจัดท ำรำยงำนวิจัย 
 

“อัตลักษณ์กับกำรท่องเที่ยว : ศึกษำกำรน ำอัตลักษณ์มำใช้เพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของแหล่งมรดกโลกเมืองหลวงพระบำง ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

” 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๑ เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสาน/อนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ๒ เพ่ือศึกษาบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการ
ด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลกนั้น 
 
ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 
  ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสาน/อนุรักษ์ อัตลักษณ์ ของเมือง
มรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือน ามาใช้ในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึง การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองมรดกโลกหลวง
พระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่ามีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างไร และการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการสืบสาน/การอนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมื องอันได้แก่ สถาปัต
กรรม ศิลปะวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองมรดกโลกหลวงพระบางอย่างไร  
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่ เขตเมืองเก่า ในพ้ืนที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นผู้รู้ (Key informant) ที่สามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง จ านวน ๑๕-๒๐ คน คน แบ่งเป็นสามระดับคือ 
ระดับนโยบาย จ านวน ๓-๕ คน ระดับปฏิบัติ จ านวน ๓-๕ คน ระดับผู้ประกอบการ จ านวน ๓-๕ คน และ
ระดับประชาชน ๓-๕ คน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ เช่น กำรเผยแพร่ในวำรสำร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงำนที่น ำ 
ผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร (Outcomes) 
 ๑.๖.๑ เพ่ือทราบการด ารงอยู่และการสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ๑.๖.๒ เพ่ือทราบบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิด
การด ารงอยู่ของอัตตลักษณ์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก 
แนวทำงกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 ในระดับนโยบำย 
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 รัฐและหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการ
จัดการการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษณ์วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ให้ด ารงอยู่เพ่ือการ
ท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
อย่างหลากหลาย ในประเทศไทย  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับชาติ และในระดับท้องถิ่น   
 ในระดับปฏิบัติกำร 
 ในระดับท้องถิ่นสามารถน าแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไปปฏบัติ เพ่ือการ
อนุรักษ์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แนวทาง การจัดการการท่องเที่ยวเขิงวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละภาค ของประเทศไทย เพ่ือให้มีการ
ด ารงอยู่ควบคู่กันระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยว กับการอนุรักษณ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่ส าคัญของ
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และน ามาซึ่งรายได้ให้กับท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ี อย่างยั่งยืน  
 
ผลส ำเร็จและควำมคุ้มค่ำของกำรวิจัยที่คำดว่ำจะได้รับ 
   หรือผลกำรวิจัยท่ีคำดว่ำจะได้รับ (Outputs) 
   ๖ เดือนที่ ๑  
 ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ในเมืองหลวงพระบาง ที่เป็นอัตลักษณ์ส าคัญท าให้นักท่องเที่ยว
สนใจ และได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงอยู่และการสืบสาน/อนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลก
หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ได้ข้อมูลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของ
เมืองหลวงพระบาง ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองหลวงพระบาง และได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อโยงระหว่างการจัดการและการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางที่ช่วยสนับสนุน
และส่งเสริม ให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก 
 การวิเคราะห์แนวคิดกับข้อมูลภาคสนามน ามาสู่การวิเคราะห์รายงานวิจัยที่สมบูรณ์ได้ 
 
๖ เดือนที่ ๒  
 ได้ทราบผลของการศึกษาข้อมูลภาคสนามจะสะท้อนแนวคิดอัตลักษณ์ แนวคิดการอนุรักษ์ และ
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่นักวิจัยน ามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ให้เห็น
ภาพของการสืบสานและอนุรักษ์อัตลักษณ์เมืองหลวงพระบาง ทีสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองหลวงพระบางท าเอกสาร สรุปงานวิจัย เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเขียน
บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
 
 
 
แผนงำนของโครงกำร 

ค ำถำมวิจัย วิธีวิทยำ กิจกรรม ผลที่คำดจะได้รับ ระยะเวลำ 
อัตลักษณ์ของเมือง
หลวงพระบางเป็น
อย่างไรมีการการ
ด ารงอยู่และการสืบ

๑.ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
-การจัดการการ
ท่องเที่ยว 

-การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม 

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ของเมืองหลวง
พระบางเป็น ข้อมูล
การด ารงอยู่และการ

๖ เดือนที่ 
๑  
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สานอัตลักษณ์ของ
แหล่งวัฒนธรรม
ส าคัญในเมืองมรดก
โลกหลวงพระบาง 
ประเทศลาวเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในยุคโลกา
ภิวัตน์อย่างไร 

-อัตลักษณ์แหล่งมรดก
โลก  
-ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของเมืองหลวง
พระบาง 
-พัฒนาการและการ
ด ารงอยู่ของแหล่ง
มรดกโลกจนถึง
ปัจจุบัน 
๒.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ 

-.สัมภาษณ์ผู้รู้๓-
๕ คน 
-.สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ
และนักท่องเที่ยว 
๓ คน 
 

สืบสานอัตลักษณ์ของ
แหล่งวัฒนธรรม
ส าคัญในเมืองมรดก
โลกหลวงพระบาง 
ประเทศลาว ที่ถูก
น ามาใช้เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

 
 

ค ำถำมวิจัย วิธีวิทยำ กิจกรรม ผลที่คำดจะได้รับ ระยะเวลำ 
บทบาทของการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริม ให้เกิดการ
ด ารงอยู่ของอัต
ลักษณ์และ
วัฒนธรรมในแหล่ง
มรดกโลกหลวงพระ
บาง ประเทศลาว 
เป็นอย่างไร 

ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
-.แผนงานและนโยบาย
การท่องเที่ยวของ
แหล่งมรดกโลก 
-อัตลักษณ์เด่นที่ส าคัญ
ในแหล่งท่องเที่ยวฯ 
มรดกโลกรวมถึงสินค้า
และบริการที่เชื่อมโยง
กับอัตลักษณ์ 
 

-สังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วน
ร่วมในพ้ืนที่ศึกษา 
-สัมภาษณ์ผู้รู้ฯ ๓ 
คน  
-.สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ
และนักท่องเที่ยว 
๔ คน 
 

ทราบบทบาทของ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการ
จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริม ให้เกิดการ
ด ารงอยู่ของอัต
ลักษณ์และ
วัฒนธรรมในแหล่ง
มรดกโลกหลวงพระ
บาง ประเทศลาว 

๖ เดอืนที่ 
๒ 

 
 
 
 
 
แผนงำนและกิจกรรมในรอบ ๑ ปี 
 
แผนงำน/กิจกรรม รำยเดือนที่  
 ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ 
๑ ศึกษาความเป็นได้ของแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลภาคสนาม 
การส ารวจข้อมูลทฤษฎีและภาคสนามเบื้องต้น 

      

๒ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่จะใช้ศึกษา (๓ บทแรก)       
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และรับฟังความเห็นจากผู้ทรงวุฒิ (รอบแรก) 
๓. สร้างเครื่องมือ และน าเครื่องเก็บข้อมูลลุ่มตัวอย่าง       
๔. รวบรวมข้อมูลภาคสนามและน ามาสังเคราะห์ภายใต้กรอบ
แนวคิดอัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

      

๕ รับฟังความคิดผู้ทรงวุฒิมาปรับและปรับเนื้อหาทั้งหมดอีก
ครั้ง (ทุกบท) 

      

๖ สังเคราะห์เป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์ และบทความวิจัย       
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ประวัติคณะผู้วิจัย 

หัวหน้ำโครงกำรวิจัย       
ชื่อ-สกุล พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง) 

 
ประวัติกำรศึกษำ เปรียญธรรม ๙ ประโยค 

- พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ)  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์           คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สถำนที่ปฏิบัติงำน ผู้อ านวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  อ า เภอวั งน้อย จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๑๗๐ 
E-mail: chutipak_1@hotmail.com 

 
ผลงำนวิชำกำร (งำนวิจัย) 
                          -  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการพัฒนาเครือข่ายพระสงฆ์ 

                           เพ่ือสังคมภายใต้นโยบายหมู่บ้านศีล” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก    
                           ส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

                          -  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด      
 หลักสู ตรพระธรรมทายาท”ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงาน   
 คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) 
                             -  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างเกณฑ์ชี้วัดคุณธรรม จริยธรรมและ 
 ค่านิยม  ที่พึงประสงค์โดยใช้หลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ได้รับทุนสนับสนุนการ 
 ด าเนินการวิจัย โดย ส านักงาน  คณะกรรมการวิชาแห่งชาติ (วช.) 
                              -  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการกับการ 
 ส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล”  
 ได้รับทุน สนับสนุนการด าเนินการวิจัย โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
 แห่งชาติ (วช.) 

- เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : แนวคิดและ 
 บทบาทองค์กรทางศาสนาพุทธ คริสต์” ได้รับทุน สนับสนุนการด าเนินการ 
 วิจัย โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) 

- เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ ๕ เรื่อง  “อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: 
  ศึกษาการน าอัตลักษณ์มาใช้เพ่ือการท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวง 
 พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  ได้รับทุน สนับสนุนการ 
 ด าเนินการวิจัย โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) 
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ผู้ร่วมวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล          ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน 
ประวัติการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล , ๑๐ เมษายน 

พ.ศ.๒๕๕๓ 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) ,สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๔ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการงานก่อสร้าง),มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
, ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม
ภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ๒๒ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

สถำนที่ปฏิบัติงำน ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐ 
E-mail: yanin027@gmail.com  

หน้ำที่พิเศษ              อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    อาจารย์พิเศษ มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
ผลงำนทำงวิชำกำร  

  
- ต ารา “กายภาพเชิงกลเบื้องต้น” 
- บทความเรื่อง “สถาปัตยกรรมภายใน อุโบสถ วิหาร : ภาพสะท้อนของวัฒนธรรม

ไทย” ในหนังสือการประชุมวิชาการ สภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการ
ออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 ณ.มหาวิทยาลัยรังสิต 

- บทความเรื่อง “ สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น : การด ารงอยู่และการสืบต่อ” ในหนังสือที่
ระลึก งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ณ.มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ พ.ศ.2546 
บทความเรื่อง “รูปแบบสะท้อนชีวิต” ในหนังสือ มรดกความงามของ 
สภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย พ.ศ.2547 

- บทความเรื่อง “The model of local museum operation for community 
learning in Thailand” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International 
Conference on Educational Research (ICER) 2008 
บรรยายพิเศษเรื่อง “Thai Temple : the integration of built      

environment in Thai culture” ณ. Muroran Institute of  Technology 
เมืองมูโรแรน ประเทศญี่ปุ่น ( พ.ศ.2551) 
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- บรรยายพิเศษเรื่อง “Thai Temple : the integration of built environment 
in Thai culture” ณ.University of The Ryukyus เมืองโอกินาวา  ประเทศ
ญี่ปุ่น 

- วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดตั้งและด าเนินงาน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” ดุษฎีนิพนธ์สาขาประชากรศึกษา คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

- บทความวิชาการ “ บริบทที่แตกต่างของความเป็นสมัยใหม่ในประเทศไทย” ใน 
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง Vol. 8 มกราคม – มิถุนายน 2552, หน้า 33-42 

- บทความวิชาการ “การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น:
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน” ใน “พลังแห่งการศึกษาเพ่ือสังคมไทย” ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารใน
การประชุมวิชาการประจ าปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2553 “ปฏิรูปสังคมไทย ความคาดหวังกับความเป็นจริง” 

- บทความวิชาการเรื่อง “ Comparative Studies on Collective Learning 
Process Involved in the Establishment and Operation of Local 
Museum in Thailand” เสนอ ในที่ประชุม  The Asian Conference on 
Cultural Studies 2011 เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23 มีนาคม 2554 

- บทความวิชาการ “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น” ใน วารสารด ารงวิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2554) 

- บทความวิชาการเรื่อง “การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์เชิงราบในการจัดตั้งและ
ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน” ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติอีโคโมส ประเทศไทย 2013 

- งานวิจัย “วิจัยเชิงประเมินการใช้พ้ืนที่ประกอบการเชิงพาณิชย์ในอาคารผู้โดยสาร 
ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” พ.ศ.2556 

- วรางคณา วงศ์อุ้ย และ ญาณินทร์  รักวงศ์วาน. โครงการศึกษาอัตลักษณ์ชาวไท
หล่ม เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์. ใน วำรสำร
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับพิเศษ พ.ศ.
2558, หน้าที่  77-85 

- ศิโรรัตน์ สุชาติ และ ญาณินทร์ รักวงศ์วาน. กำรพัฒนำแนวคิดเอกลักษณ์องค์กร
ส ำหรับสถำปัตยกรรมภำยในร้ำนออสก้ำเดนิม. ใน การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งท่ี 40  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 20 ตุลาคม 2559 

- Shukui Tan, Nattapat Rakwongwan and Yanin Rugwongwan, (2014).   
The Context of Changes for Land Resources Metabolism in Urban 
Wild Area. International Journal of Research in Applied Natural and 
Social Sciences, 2, 157-168. 
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- Shukui Tan, Nattapat Rakwongwan and Yanin Rugwongwan, (2014).   
The Context of Changes for Land ResourcesEcosystem in Urban Wild 
Area: Case Study of Wuhan City’s Metropolitan Area, People’s 
Republic of China in 1999-2013. Journal of Natural Sciences 
Research, 4,  

- Nattapat Rakwongwan and Yanin Rugwongwan, (2015). The 
Sustainability of in Urban Wild Area Changes and Urban Area 
Development: Case Study of Wuhan City’s Metropolitan Area, P.R of 
China in 2002-2011, Global Journal of Political Science and 
Administration. 3, 44 – 59. 
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ผู้ร่วมวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล  ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ 
ประวัติกำรศึกษำ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

    ราชวิทยาลัย 
สถำนที่ปฏิบัติงำน  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย  
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๑๗๐ 

 
ผลงำนวิชำกำร 
   -หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตร
        ธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ทุนอุดหนุนจาก 
        ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงปม. ๒๕๕๘ 
   -ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักค าสอน
        ของพระพุทธศาสนา ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
        จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ทุนสกว. ปีงปม. ๒๕๕๘ 
   -หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง ค่านิยมและพฤติกรรมต้นแบบการบริโภคสื่อเครือข่าย
       สังคมออนไลน์ตามแนวพุทธจิตวิทยาของสามเณร ทุนอุดหนุนจาก  
        ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงปม. ๒๕๕๙ 
   -โครงการวิจัย “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและ 
      จิตวิทยาเชิงบวกท่ีมี    ต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของครอบครัวในชุมชนอาคาร 
      สูง เขตกรุงเทพมหานคร” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทุนสนับสนุนจาก 

      ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
                           -เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อยที่ ๕ เรื่อง  “อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว 
                                  ศึกษาการน าอัตลักษณ์มาใช้เพ่ือการท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง 
                                    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  ได้รับทุน สนับสนุนการด าเนินการวิจัย โดย 
                                    ส านักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) 
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ผู้ร่วมวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล  ดร.พุทธชาติ  แผนสมบุญ 
ประวัติกำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๓๖  วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ ๒ คณะวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

พ.ศ.๒๕๔๖  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

พ.ศ.๒๕๕๓  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     
สถำนที่ปฏิบัติงำน  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
   อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๑๗๐ 
 
ผลงำนวิชำกำร 
    -การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอ้ือต่อการเยียวยา  
        (Healthcare Healing Environment Design) (ระยะเวลา ๓ ปี) 
    -(ชุดโครงการที่เสนอขอทุน ชุดที่ ๙ ชุดโครงการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
        และความปลอดภัยของผู้ป่วย กลุ่มที่ ๑ : การออกแบบโครงสร้างที่  
            ส่งเสริมคุณภาพของโรงพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย)   
    -โครงการวิจัย : ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์  
        ประจ าปี ๒๕๕๖ เสนอต่อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
    -ค่านิยมและพฤติกรรมต้นแบบการบริโภคสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
        ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการของสามเณร 

  -โครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติพลังในผู้สูงอายุ 
      ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย 
      แห่งชาติ (วช.) 

   -โครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริม 
       คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทุนสนับสนุนจาก 

    ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
                            -เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อยที่ ๕ เรื่อง  “อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว 
                                   ศึกษาการน าอัตลักษณ์มาใช้เพ่ือการท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวง 
  พระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  ได้รับทุน สนับสนุนการ 
          ด าเนินการวิจัย โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) 

 
  

 


