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อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยว
เชิ ง วั ฒ นธรรมของแหล่ ง มรดกโลกเมื อ งหลวงพระบาง ประเทศส าธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
พระมหาชุติภัค แหมทอง ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน
ดร.กมลาศ ภูวชนาธิปพงศ์ ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทคัดย่อ

งานวิจัย ศึกษาการนาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลกเมืองหลวง
พระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ นี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย
คือ (๑) เพื่อศึกษาการดารงอยู่และการสืบสาน/อนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ (๒) เพื่อศึกษาบทบาทของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการดารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมใน
แหล่งมรดกโลก
โดยศึกษาในแหล่งมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ในท้องถิ่น โดยศึกษาผ่านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ๓ ประเภทคือ สถาปัตยกรรม ตลาด
มืดและสิ น ค้าหั ตถกรรม และนาฏศิล ป์ แห่ งราชส านักหลวงพระบาง ผลการวิจัยพบว่า ๑) อัตลั กษณ์ทาง
วัฒนธรรมทั้ง ๓ ประเภทมีบทบาทบางส่วนที่ไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเป็นการสร้างประสบการณ์อันแตกต่างไปจากวิถีชีวิตปกติของตน และบทบาทในการ
เป็น “สิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรม” ตามวิถีทางของชาวเมืองหลวงพระบางให้กับนักท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกัน
ในแต่ละอัตลักษณ์วัฒนธรรมต่างก็มีบทบาทเฉพาะของตนเองที่เป็นเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเมืองหลวงพระบาง ๒) ภาคส่วนของรัฐมีบทบาทในการในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการดารงอยู่
ของอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของเมื อ งหลวงพระบางในทุ ก อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมที่ ศึ ก ษา ภาคส่ ว น
ต่างประเทศค่อนข้างมีความส าคัญในการเป็นส่ ว นสนับสนุนให้ กระบวนการรักษา อนุรักษ์อัตลั กษณ์ทาง
วัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง และภาคส่วนชุมชนในเมืองหลวงพระบาง ถือได้ว่าเป็นภาคส่วนสาคัญที่ทา
ให้กระบวนการรักษา อนุรักษ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางยังสามารถดาเนินไปได้
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ABSTRACT
The Study of Applying Identity for Cultural Tourism of Luang Prabang, Lao
People’s Democratic Republic is a qualitative research. The research have 2 objectives that
are 1) to explore about the existence and preservation of cultural identities in world heritage
city, Luang Prabang, Lao People’s Democratic Republic. 2) To study about the role of
stakeholders in Luang Prabang that support to encourage the existence of identity and culture
in the World Heritage Site.
The research was studied on world heritage city, Luang Prabang by document
research, non-participation observation and interview local key informants. The research was
studied through 3 cultural identities in Luang Prabang that are architecture, night market and
craft product and Luang Prabang royal performing arts. The result of research was exploring 1)
the cultural identities have some roles in similar way such as: the attractions of tourist for
make a new experience that difference from their normal life and cultural representation role
of the way of Luang Prabang people’s life. The cultural identities have its own unique role in
the cultural tourism of Luang Prabang. 2) The government sector plays a role in supporting
and promoting the existence of the cultural identity of Luang Prabang in all cultural identities
studied. The foreign sector is quite important role in supporting the preservation process of
the cultural identity of Luang Prabang. Community sector in Luang Prabang, It is an important
part of the process that preserves the cultural identity of Luang Prabang.
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