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บทคัดย่อ
รำยงำนกำรวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำสภำพทั่วไปกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำง
สปป.ลำว 2) เพื่อศึกษำกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในหลวงพระบำง สปป.
ลำว และ 3) เพื่อนำเสนอชุดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในหลวง
พระบำง สปป.ลำว ใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพจำกเอกสำร งำนวิจัย และกำรศึกษำเชิงพื้นที่
พร้อมกำรสัมภำษณ์จำกพื้นที่วิจัย คือหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรจัดกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำง สปป.ลำว ประกอบด้วย 1) กำรจัดกำร
ท่ องเที่ ยวภำยใต้วิถีวัฒนธรรม วิถีธรรมชำติ และกำรจัดท ำวัฒ นธรรมเพื่อประโยชน์ ในกำร
ส่งเสริมรำยได้ประชำชำติของลำวในภำพรวมด้วย 2) รูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเป็นกำร
จัดกำรท่ องเที่ ยวภำยใต้วัฒ นธรรมทำงศำสนำ ประเพณี วิถีชีวิตและธรรมชำติ เช่น กำร
ท่ อ งเที่ ย ววั ด กำรท่ อ งเที่ ย วในวิ ถี ท ำงวั ฒ นธรรม เช่ น สงกรำนต์ กำรตั ก บำตรพระ เช้ ำ
สถำปัตยกรรมทำงศำสนำ ที่เนื่องด้วยจิตวิญญำณทำงศำสนำ เป็นต้น 3) ชุดกำรเรียนรู้กำร
จัดกำรท่องเที่ยวกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในหลวงพระบำง สปป.ลำว นั้น
ได้มีรัฐเข้ำไปจัดกำรส่งเสริมร่วมกับหน่วยของวัดและศำสนำให้เกิดเป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยว
เชิงศำสนสถำน ศำสนวัตถุ และประเพณีวิถีทำงศำสนำที่เชื่อมประสำนกับแหล่งกำรท่องเที่ยว
อื่น ๆ ทั้งธรรมชำติ ป่ำไม้ น้ำตก ภูเขำ ที่ มีเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริมให้เป็น กำรท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญำณ ที่เห็นควำมสำคัญของพื้นที่กำรท่องเที่ยว ที่ได้ทั้งควำมรู้ จิตวิญญำณของศำสนสถำน
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และพิธีกรรมนั้น ๆ และนำไปสู่คุณค่ำทำงจิตของกำรท่องเที่ยว ที่จะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติเข้ำใจ อันเนื่องจำกวิถีวัฒนธรรมทำงพุทธศำสนำที่ลำวหลวงพระบำง
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study general tourism
conditions in Luang Prabang, Lao PDR, 2) to study tourism management based
on culture and religion in Luang Prabang, Lao PDR, and 3) to propose a learning
package for tourism management based on culture and religion in Luang Prabang,
Lao PDR. Qualitative research from documentary study and area studies with
interviews were used for data collection in Luang Prabang, Lao People's
Democratic Republic. Research results indicated that tourism management in
Luang Prabang, Lao PDR consists of 1) tourism management under the culture,
natural way and culture preparation for the benefit of promoting the overall
national income of Lao PDR. 2) The tourism management model is a tourism
management under the culture, religious and tradition, way of life and nature,
such as tourism in temples, tourism in cultural ways such as Songkran, offering
food to monks, and religious architecture. 3) Learning packages for tourism
management based on culture and religion in Luang Prabang, Lao PDR, has been
managed by the state in order to promote and co-ordinate with tourism-oriented
religious places. These artifacts and religious traditions are linked to other tourism
sources including nature, forests, waterfalls and mountains that focus on
promoting spiritual tourism that sees the importance of tourism areas that has
both knowledge Spirit of religious places and that ritual and lead to the spiritual
value of tourism. This will lead to peaceful coexistence which is due to the
culture of Lao Buddhist way at Luang Prabang.
Keywords: Tourism Management, Culture and Religion, ASEAN, Luang Prabang
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บทนา
หลวงพระบำงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจักรล้ำนช้ำง (Denise Heywood,
2016) หำกวิเครำะห์ตำมชื่อแล้วจะเห็นถึงประวัติศำสตร์และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเมือง
แห่งนี้ เมืองหลวงพระบำงมีชื่อที่เคยเรียกขำนกันหลำยชื่อได้แก่ “เมืองเชียงดง-เชียงทอง”
เมืองชวำ เมืองชัว เมืองหลวงพระบำง เมืองหลวงพระบำงรำชธำนีศรีสัตนำคนหุต ล้ำนช้ำงร่ม
ขำว” เมื องศรีสัตนำคนหุต อุ ดมรัตชวำละวัติม หำนคร-เมืองชวำละวัติมหำนคร ชื่อแรกคือ
“เมืองเชียงดง-เชียงทอง” เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงในพงศำวดำรล้ำนช้ำง (2473) “เมืองเชียงดง-เชียง
ทอง” เป็นเมืองฝำแฝด โดยเมืองเชียงทองตั้งอยู่บริเวณวัดเชียงทองในปัจจุบัน ส่วนเมืองเชียง
ดงตั้งอยู่บริเวณปำกแม่น้ำดงที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงห่ำงจำกเชียงทองลงไปทำงใต้ชื่อว่ำ “เมืองชวำ”
หรือออกเสียงในภำษำลำวว่ำ “ซะวำ” บำงครั้งเรียกว่ำ “ซัว” เป็นชื่ อที่ถูกเรียกขำนกันใน
สมั ยก่ อนที่ จะมี กำรเข้ำมำของกลุ่มชนชำติไท-ลำว ซึ่ง อพยพมำจำกทำงตอนใต้ของจีนตำม
ตำนำนกล่ำวว่ำหลังจำกที่ขุนชวำได้ขึ้นปกครองเมืองก็ได้เปลี่ยนชื่อจำก “เมืองเชียงดง-เชียง
ทองเป็น “เมืองชวำ” เป็นที่เชื่อกันว่ำขุนชวำเป็นผู้นำของกลุ่มชนเผ่ำท้องถิ่นที่ชื่อว่ำ “ข่ำ” หรือ
“ขมุ ” หรือในภำษำไทยเรียกว่ำ “ข้ำ” ประชำกรเดิม ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้
หลังจำกสถำปนำเป็นผูน้ ำของขุนขวำกลุ่มชนเผ่ำนี้ได้ปกครองชวำต่อกันมำถึงสมัยขุนกันฮำง ใน
ปี พ.ศ.1300 (สิลำ วีระวงศ์, 2539)
หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ที่ส่วนสาคัญต่อการท่องเที่ยวทั้งเป็นอุตสาหกรรม
และแหล่งรายได้หลักของหลวงพระบาง ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องธรรมชาติ ความสงบ วิถีทาง
วัฒนธรรมทางศาสนา ประเพณี และวัตถุทางศาสนากับการท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
หลากหลายและวั ฒ นธรรมในการดาเนิน ชี วิ ตที่ ส ะท้ อนถึ ง เอกลัก ษณ์ และการจัด วางทาง
ประวัติศาสตร์ที่ เ หมาะสม ดัง ปรากฏในงานวิจัย อาทิ “The Impact of Tourism on the
Monks of Luang Prabang” ( Wantanee Suntikul, 2018) ห รื อ เ รื่ อ ง “ Sustainable
Tourism Development in World Cultural Heritage Site, Luangprabang Town,
Luangprabang Province, Lao PDR” (Chansone Keomanivong, 2009) งานเรื่อง “หลวง
พระบาง: การเปลี่ยนแปลงในฐานะเมืองมรดกโลก” (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2552: 84-104) เรื่อง
“เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก หลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว” (นาฎยา ซาวั น , คนึ ง นิ ต ย์ ไสยโสภณ และบุ ญ ยั ง หมั่ น ดี , 2560: 81-96) เรื่ อ ง
“พระพุทธรูปไม้: สุนทรียภาพและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนในเมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ” (นิราศ ศรีขาวรส, 2558) หรือใน
งานเรื่อง “สุขายะทางรูปทรงในงานสถาปัตยกรรม พระอุโบสถวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง”
(ธีรยุทธ อินทจักร์, 2560: 1-19) ทั้งในงาน “รัฐสังคมนิยมกับการทาให้มรดกศักดินากลายเป็น
สินค้า: กรณีศึกษาช่างเงินเมืองหลวงพระบาง” (ธีระยุทธ บัวจันทร์ , 2558: 125-173) ที่ให้
ความสาคัญกับวัด ศาสนาสถาน และวิถีประเพณีบางประการเนื่องด้วยวัฒนธรรมทางศาสนา
หลวงพระบางเข้ า สู่ ก ระบวนการอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ที่ เ ชื่ อ มระหว่ า ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วท้ อ งถิ่ น และนั ก ท่ อ งเที่ ย วนานาชาติ จ ากทั่ ว โลก ในฐานะเมื อ งมรดกโลก
(2538/1995) ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม พระพุทธศาสนา วัดวาอาราม ความสงบ
และธรรมชาติ ที่ ง ดงาม วิ ถี ป ระเพณี อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ รวมทั้ ง มี ผู้ น าระดั บ โลกอย่ า ง
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack Obama, พ.ศ.2552-2560/2009-2017) เดินทางมายัง
หลวงพระบาง เมื่อ พ.ศ.2559/2016 ปรากฏเป็นภาพข่าวและทาให้เกิดภาพจาและความสนใจ
ต่อความเป็นเมืองท่องเที่ยวของหลวงพระบางไปด้วย สู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว โดยมีฐาน
จากพระพุทธศาสนา วัด ศาสนสถาน วัฒนธรรมทางศาสนา ประเพณี กับกำรท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ควำมหลำกหลำย เอกลั ก ษณ์ แ ละการจั ด วางทาง
ประวัติศาสตร์ ดังปรากฏในงานวิจัยของ สุดาพร คมทะวง (2559: 349-366) เรื่อง “การพัฒนา
รู ป แบบการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” หรืองานของ บุญหนา จิมานัง (2556: 55-58) เรื่อง “ตักบาตร
ข้าวเหนียวเที่ยวหลวงพระบาง” และงานของ มณฑิรา มณีแสง (2560: 82-95) “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวหลวงพระบางของนักท่องเที่ยว” ดังนั้น วัด ศำสนสถำน และวิถี
ประเพณีบำงประกำรเนื่องด้วยวัฒนธรรมทำงศำสนำ จึง เป็นหน่วยที่ถูกนำมำจัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรท่ องเที่ยวที่ ห ลวงพระบำง ดัง นั้น ในกำรวิจัยนี้จึง มุ่ ง ศึก ษำและท ำควำมเข้ำใจเพื่อ
ออกแบบกำรท่องเที่ยวให้เป็นกำรท่องเที่ยวที่ส่งเสริม พร้อมกำรอนุรักษ์คุณค่ำ และส่งเสริมสู่
กระบวนกำรทำงจิตวิญญำณและเจตนำรมณ์ทำงศำสนำ ที่เนื่องด้วยควำมรู้ ควำมเข้ำใจ “ราก”
อันเป็นบริบทควำมเป็นหลวงพระบำง ทั้งส่งผลเป็นข้อเสนอเพื่อ จัดกำรหรือกำรบริหำรอย่ำง
เหมำะสมที่ได้ทั้ งคุณค่ำทำงวัฒ นธรรม สุนทรียะของกำรเดินทำง รวมทั้ ง กำรเรียนรู้เชิงวิถี
ศำสนำอันเป็นรำกฐำนทำงวัฒนธรรม จำกสภำพที่พบเห็นจะพบว่ำกำรท่องเที่ยวที่ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวทั้งในส่วนของบริบทเชิงพื้นที่ อัตลักษณ์ทำงศำสนำและควำม
เชื่ออันเป็นวิถีเฉพำะ รวมไปถึงกำรจัดกำรกำรออกแบบในเชิงองค์กร และเชิงระบบแล้วที่ควร
จะทำให้เกิดควำมเป็นเอกภำพหรือกลไกที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น กำรวิจัยนี้จึงพยำยำมศึกษำถึง
สภำพของกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำและวิถีทำงศำสนำ เพื่อนำไปสู่กำรเสนอชุ ดกำรเรียนรู้
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กำรท่องเที่ยวทำงศำสนำที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงสุนทรียะของกำรท่องเที่ยวและคุณค่ำทำง
จิตวิญญำณตำมหลักพระพุทธศำสนำอันเป็นรำกฐำนของหลวงพระบำงที่ได้ทั้งคุณค่ำและมูลค่ำ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำสภำพทั่วไปกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำง สปป.ลำว
2. เพื่อศึกษำกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในหลวงพระบำง สปป.ลำว
3. เพื่อนำเสนอชุดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในหลวง
พระบำง สปป.ลำว

วิธีดาเนินการวิจัย
กำรดำเนินกำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ด้วย
กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Study) กำรศึกษำเชิงพื้นที่ (Area
Studies) และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จำกพื้นที่วิจัย ณ เมืองหลวงพระบำง
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ในระหว่ำงวันที่ 12-15 กรกฎำคม พ.ศ.2561

ผลการวิจัย
ผลกำรวิ จัย เกี่ ย วกั บ กำรจัด กำรท่ องเที่ ยวเชิ ง วั ฒ นธรรมและศำสนำในประเทศ
อำเซียน: กรณีศึกษำหลวงพระบำง สปป.ลำว ปรำกฏดังนี้
1. สภาพทั่วไปการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นกำรท่องเที่ยวที่เนื่องด้วยศำสนำ วัฒนธรรมและธรรมชำติด้วยเหตุผลที่ว่ำภูมิศำสตร์
ของหลวงพระบำงอยู่ ใ นหุ บ เขำ และมี พื้ น ที่ ท ำงธรรมชำติ ม ำก รวมทั้ ง กำรสร้ ำ งอำรย
สถำปัตยกรรมทำงวัฒนธรรมและศำสนำที่เหมำะสมสอดคล้องกับภูมิศำสตร์ ซึ่งเป็น จุดเด่นของ
หลวงพระบำง จึงเป็นเมืองที่ได้รับกำรยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2552:
84-104) ใน ค.ศ.1995/2538 และเป็นเมืองที่มีควำมเรียบง่ำย มีวิถีทำงศำสนำ และธรรมชำติ
ดังปรำกฏเป็นศำสนสถำน ศำสนวัตถุ ในพระพุทธศำสนำ (1) กำรท่องเที่ยวจึงเนื่องด้วยศำสน
สถำนและวัดในพระพุทธศำสนำ อำทิ วัดเชียงทอง (ธีรยุทธ อินทจักร์, 2560: 1-19) วัดศรีบุญ
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เรื อ ง (Wat Sri Buon Heuong) วั ด แสน (Wat Sean) วั ด ใหม่ (วั ด ใหม่ ) วั ด อำฮำม (Wat
Aham) วัดวิศุล (Wat Visoun) พระธำตุภูสี พระพุทธรูปพระบำง พระรำชวังอดีตบุรพกษัตริย์
หลวงพระบำง งำนศิลปกรรมพระพุทธรูปไม้ในวัดต่ำง ๆ (นิรำศ ศรีขำวรส, 2558: 17-40) งำน
พุทธศิลป์ฮูปแก้วสี (สิปป์ สุขสำรำญ, 2559: 155-167) เป็นต้น ภำพข้อเท็จจริงเหล่ำนี้เป็นกำร
ท่องเที่ยวที่เนื่องด้วยวัด ศำสนสถำน ศำสนวัตถุ ในพระพุทธศำสนำ (2) กำรท่องเที่ยวที่เนื่อง
ด้วยวัตถุทำงศำสนำ อำทิ พระพุทธรูปพระบำง พระม่ำน วัดเชียงทอง พระธำตุภูสี รอยพระ
บำท และพระธำตุแตงโม เป็นต้น (3) กำรท่องเที่ยวที่เนื่องด้วยวิถีประเพณีทำงศำสนำ อำทิ
กำรตักบำตรข้ำวเหนียวพระเช้ำที่หลวงพระบำง (บุญหนำ จิมำนัง, 2556: 55-58) เป็นต้น (4)
กำรท่องเที่ยวในระบบนิเวศธรรมชำติ กำรท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชำติที่เกิดขึ้นเองและมีกำร
จัดกำรเข้ำไปท่องเที่ยว อำทิ ถ้ำติ่ง หรือถ้ำปำกอู น้ำตกตำดกวำงสี น้ำตกตำดแส้ กำรล่องเรือ
ในแม่น้ำโขงชมทัศนีภำพและวิถีธรรมชำติสองริมฝั่ง เป็นต้น (พระมหำนิกร ฐำนุตฺตโร, (2559:
65-77) (5) กำรท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมชุมชนกำรศึกษำเยี่ยมชมชนเผ่ำ หรือกลุ่มผู้อยู่อำศัย
ในหลวงพระบำง กลุ่มศิลปหัตกรรม กลุ่มอำชีพ กลุ่มทอผ้ำ อันสะท้อนถึงวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต ที่นัยหนึ่งเป็นวั ฒนธรรมประดิษฐ์เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงสมัย “พิธีกรรม
อำจถูกประดิษฐ์ขึ้นมำใหม่ หรือไม่สำมำรถดำรงสภำพเช่นเดิมได้ตลอดไป หำกแต่มีควำมผกผัน
ไปตำมบริบทของพิธีกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเอง” (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ , 2553: 43-68)
หรือในงำนวิจัยของนาฎยา ซาวัน และคณะ (2560: 81-96) ให้ข้อมูลว่ำ
“....เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางมีปัจจัยนาเข้าภายนอก
คื อ นโยบายให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น ภาคส่ ว นส าคั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของแขวง ปัจจัยภายในคือความเป็นเมืองมรดกโลกที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายในตัวเมือง 23 แห่ง วิถีชีวิตของ
ผู้คน ประเพณีท้ องถิ่นและสภาพภูมิประเทศที่โดดเด่น ประชาชนท้ องถิ่นใช้
ปัจ จัยนาเข้าในการประกอบอาชีพท าให้ ได้รับ ประโยชน์ใ นรูป ของรายได้ ที่
เพิ่มขึ้นจากการทาธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ขนส่ง ขายสินค้า ที่ระลึก
และบริการท่องเที่ยว โดยมีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัวทั้งอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม การท่องเที่ยวช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ มีจานวน
ผู้มีงานทาและมีรายได้ในครอบครัวเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว แต่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้นและ
ต้องปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม...”
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ในภำพรวมของกำรจัดกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำงเมืองมรดกโลก จึงเนื่องด้วยวัด
และศำสนสถำน พิธีกรรม ควำมเชื่อ ประเพณี วิถีธรรมชำติ น้ำตก ป่ำเขำ ถ้ำ วิถีกำรดำเนิน
ชีวิต อำหำร กำรกิ น กำรแต่ง กำย ตลำดพื้ นถิ่น ตลำดที่ ร องรับ นัก ท่ องเที่ ยวที่ หลำกหลำย
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้ำน กำรทอผ้ำ ที่นำเสนอรูปแบบควำมเป็นหลวงพระบำง แต่มีกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับช่วงสมัยและกำรเข้ำมำของนักท่องเที่ยว เป็นต้น (จรัญ ชัยประทุม,
2556: 129-156) สิ่งเหล่ำนี้ถูกออกแบบและจัดกำรผ่ำนภำพรวมของกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำง
ด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 1 บารัค โอบามา (Barack Obama,พ.ศ.2552-2560) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใน
ขณะนั้น เดินทางมายังหลวงพระบาง เมื่อ พ.ศ.2559 กับภาพจาของวัด พระภิกษุ และ
ศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่หลวงพระบาง (ภาพ: ออนไลน์, 30 ธันวาคม 2561)
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ภาพที่ 2 สภำพของกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำงเมืองมรดกโลก ที่สำรวจในเบื้องต้นจะพบ
กำรท่องเที่ยววัด พิธีกรรมทำงศำสนำ วิถีชีวิต น้ำตก ธรรมชำติ และกำรดำเนินชีวิต
ผ่ำนศูนย์ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น (ภำพคณะนักวิจัย: 12-15 กรกฎำคม 2561)
2. การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง สปป.ลาว
เมื่อพิจำรณำจำกแผนภำพกำรท่องเที่ยวในส่วนวัฒนธรรมและศำสนำ ซึ่งจำแนกได้
เป็นกรณีในกำรจัดกำรท่องเที่ยวได้ดังนี้
1) การท่องเที่ยวในกลุ่มศาสนสถานในพระพุทธศาสนา หมายถึง ส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวในวัด ศาสนสถานในพระพุทธศาสนา การที่หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก มี
ความโดดเด่นในเรื่องของวัด ศาสนสถาน และพิธีกรรม โดยคณะนักวิจัยได้ลงพื้นที่สารวจ เมื่อ
12-15 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้พบข้อมูลเชิงประจักษ์จากการศึกษาเชิงพื้นที่ อาทิ วัดเชียงทอง (ວັດ
ຊຽງທອງ) เป็นวัดหลวงประจาราชวงศ์ล้านช้าง ราชวงศ์หลวงพระบาง และราชวงศ์ลาว สร้าง
ขึ้นราว พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช (King Setthathirath-ເສດຖາທິຣາຊ, พ.ศ.
2091–2114/1548-1571) กษั ตริ ย์ ผู้ ปกครองราชอาณาจั กรล้ านช้ าง-ล้ านนา ตั้ งอยู่ ใกล้ แม่ น้ า
โขง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือที่งดงามมาก จนได้รับการขนานนามว่า
เป็น “อัญมณีของศิลปะล้านช้าง” (ธีรยุทธ อินทจักร์ , 2017: 1-19) วัดศรีบุญเรือง (Wat Sri
Buon Heuong) วัดแสน (Wat Sean) วัดใหม่ (วัดใหม่ ) วัดอาฮาม (Wat Aham) วัดวิศุล
(Wat Visoun) พระธาตุภูสี เป็นต้น ดังปรากฏข้อมูลเป็นเบื้องต้นที่สืบค้นได้กว่า 33 วัดดัง
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ปรากฏในงาน ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล (2554) ปรากฏดังภาพที่ 3

1.วัดเชียงทอง 2.วัดปำกคำน 3.วัดคิลี 4.วัดสีบุนเฮือง 5.วัดสิริมงคุน 6.วัดสบสุขำรำม 7.วัดแสนสุขำรำม 8.วัดหนองศรีคูน
เมือง 9.วัดสีพุทบำท 10.วัดปำไผ 11.วัดเชียงมวน 12.วัดจูมคอง 13.วัดถ้ำ พูสี 14.วัดจอมสี 15.วัดอำไพ 16.วัดปำ ฮวก
17.วัดใหมสุวรรณภูมำรำม 18.วัดโพนชัย 19.วัดหอเสี่ยง 20.วัดมหำธำตุ 21.วัดอำฮำม 22.วัดวิชุนรำช 23.วัดหมื่นนำ 24.
วัดพันหลวง 25.วัดโพนสะอำด 26.วัดมโนรม 27.วัดธำตุหลวง 28.วัดพระบำทใต 29.วัดเชียงแมน 30.วัดจอมเพชร 31.
วัดลองคูน 32.วัดหำดเสี้ยว 33.วัดคกปำบ ปรับปรุงจำก: ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตรของหองกำรมรดกโลก
หลวงพระบำง ปี พ.ศ.2554 | ค.ศ.2011

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งวัดตำงๆ ในเมืองหลวงพระบำง สปป.ลำว
ที่มา: Nittha Bounpany ชัยสิทธิ์ ดำนกิตติกุล กำรวำงทิศทำงของวัดในเมือง
ประวัติศำสตรหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
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2) การจัดการท่องเที่ยวในวัตถุทางพระพุทธศาสนา หมำยถึง วัตถุทำงศำสนำที่
ส ำคัญ เนื่องกั บวัดและพระพุ ทธศำสนำ อำทิ พระพุท ธรูปสำคัญ โดดเด่นเป็นที่ ประจักษ์แ ก่
สำธำรณะว่ำมีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์และกำรท่องเที่ยว รวมไปถึงมีวัตถุสถำนเป็นที่
เคำรพสักกำระ ดังปรำกฏในหลวงพระบำงจะมีพุทธรูปอันเป็นที่เคำรพสักกำระอำทิ หอพระแก้ว
ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐำนพระแก้วมรกตในประวัติศำสตร์ลำว หอพระบำงที่ปัจจุบนั ตั้งอยู่
ในพิ พิธภัณฑ์ ส ถำนแห่ง ชำติหลวงพระบำงหรือพระบำง (Phra Bang) อันเป็นพระที่ เคำรพ
สักกำระของชำวลำวหลวงพระบำง หรือพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่ง (พระมหำนิกร ฐำนุตฺตโร, 2561:
65-77) พระม่ำนหรือพระพุทธรูปวัดเชียงทอง พระธำตุวัดวิชุล พระธำตุภูสี รอยพระบำทที่ภูสี
เป็นต้น โดยสถำนที่นี้เนื่องด้วยวัดในพระพุทธศำสนำ หรือควำมเชื่อทำงพระพุทธศำสนำด้วย
เช่นกัน ดังปรำกฏแนวคิด เทียบเคียงในงำนของพระมหำบุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง (2553) ที่ว่ำ
“...วัด ทรัพยำกร ทำงวัฒนธรรมในพระอำรำมหลวงชั้นเอก ทุกวัด มี ศักยภำพโดดเด่น ซึ่งทำง
ภำครั ฐ พร้ อ มให้ ก ำรสนั บ สนุ น ภำคเอกชนมี ค วำมสนใจร่ ว มมื อ ในกำรจัด กำรท่ อ งเที่ ยว
นั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง ปลำบปลื้ม ในควำมงดงำมของพระอำรำม...” หรือ ในงำนวิ จั ย Vimalin
Virojtrairatt (2010) เรื่ อ ง “Community Pre-Empowering for Tourism: Sustainable
Tourism Management Guideline Amphoe Mae Chaem, Chiang Mai, Thailand” ที่
ทำวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงประสิทธิภำพกำรท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงำนวิจัย ก็
ให้ควำมสำคัญกับทุนทำงวัฒนธรรมผ่ำนวัดและศำสนสถำน โดยเฉพำะพุทธรูปสำคัญ ๆ เป็นต้น
3) การจัดการท่องเที่ยวในกลุ่มเจดีย์/พระธาตุ หมายถึง ศาสนสถาน อันเนื่องด้วย
วัด หรือความสาคัญในวัดทางพระพุทธศาสนาที่จาแนกได้เป็น พระธาตุ รอยพระบาท เจดีย์
สาคัญ อาทิ พระธาตุภูสี รอยพระบาทภูสี พระธาตุหมากโม ตั้งอยู่ในบริเวณวัดวิชุนรำช วัดที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2058/1515 ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุลราช
แห่งอาณาจักรล้านช้าง ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม ความเก่าแก่โบราณ และถูก
จัดอยู่ในแผนผังของการท่องเที่ยว โดย (วัด) พระธาตุหมากโม ที่มีรูปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึง่
หรือเป็นทรงโอคว่าคล้ายสถูปแบบฟองน้าเมืองสาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะ
คล้ายรัศมีเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมี
เจดีย์ทิศทรงบัวตูมทั่งสี่มุม พระธาตุหมากโมนี้มีสีดาเก่าๆ แม้จะเคยผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์
มาแล้ ว สองครั้ ง ในปี พ.ศ.2402/1859 รั ช สมั ย ของเจ้ า มหาชี วิ ต สั ก ริ น ทร์ (ค าสุ ก /
King Zakarine/พ.ศ.2438-2448/1895-1904) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าง
วงศ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2457/1914 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ (Sisavang Vong,
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พ.ศ.2447-2502/1904-1945) มี ก ารปฏิสัง ขรณ์ อีก ครั้ง ซึ่ง การบูร ณะครั้ง นี้พบโบราณวัตถุ
มากมาย เช่น เจดีย์ทองคา พระพุทธรูปหล่อสาริด พระพุทธรูปทองคา พระพุทธรูปเงิน โดยเฉพาะ
พระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วซึ่งคล้ายกับพระแก้วมรกต โบราณวัตถุเหล่านี้ได้นาถวายเจ้ามหาชีวิต
ศรีสว่างวงศ์ และเก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบางในปัจจุบัน หรือกรณีพระธำตุภูสี จะมีเจดีย์
ที่มีตำนำนเกี่ยวข้องกับกำรบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธเจ้ำ หรือรอยพระบำทจำลองของ
พระพุทธเจ้ำ แต่อีกนัยหนึ่งพระธำตุก็เป็นจุดมุมสูงสุดของหลวงพระบำง ที่นักท่องเที่ยวนิยมเพื่อเห็น
ทัศนียภำพมุมสูงในแบบ 360 องศำ ที่สวยงำมประกอบรวมกับกำรท่องเที่ยวพระธำตุ หรือรอยพระ
บำท รวมไปถึงหมู่เจดีย์ ที่มีควำมสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ทำงควำมเชื่อในหลวงพระบำง หรือเพื่อ
คุณธรรมภำยในต่อกำรปฏิบัติตนเป็นชำวพุทธที่ดี เป็นต้น
4) การจัดการท่องเที่ยวในสานักปฏิบัติธรรม หมายถึง การออกแบบให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการศึกษาปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นไปตามกรอบของ
พระพุทธศาสนากรรมฐาน 40 วิธี เพื่อการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา และในการเดินทาง
สารวจเก็บข้อมูลวิจัย คณะผู้วิจัยได้ไปยังวัด วัดป่าโพนเพาวนาราม ที่มีหลักฐานประวัติว่าเป็น
ส านัก ปฏิบัติธรรมที่ มี ทั้ ง ชาวลาว และชาวต่างชาติที่ ส นใจการปฏิบัติ ธรรมและท่ องเที่ ย ว
“Spiritual Tours” (Alex Norman, 2004) โดย วัดป่าโพนเพาวนาราม (Wat Pa Phon Phao) ที่
ก่อตั้งโดยพระอาจารย์ซายสมุทร โชติโก (Pha Xaisamut Chotiko, 1992) ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการ
สอนกรรมฐานและเป็นสถานที่ ร่มรื่น เหมำะแก่ กำรสอนกรรมฐำนปฏิบัติธรรมตำมแนวทำง
พระพุทธศำสนำอยู่
5) การจัดการท่องเที่ยวผ่านพิธีกรรม/ประเพณีทางศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่
เนื่องด้วยพิธีกรรม เช่น บุญประเพณี วิถีทางวัฒนธรรมทางศาสนา ดังกรณีในหลวงพระบางใช้
การตักบาตรพระเช้า ที่มีพระภิกษุสามเณรเดินบิณฑบาตรับการใส่บาตรจากชาวพุท ธ และ
นัก ท่ องเที่ยวได้ก ลายเป็นภาพจาของการท่องเที่ยวไปทั่วโลก ประเพณีสรงน้าพระ ในช่วง
สงกรานต์ พิ ธีอั ญ เชิญ พระม่านและพิธีส รงน้าพระม่ าน พระพุท ธรูป ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง
ประจ าหลวงพระบาง (Online: 16 เมษายน 2562) ประเพณีฮดสรง สรงน้าพระเถระตาม
ประเพณีโบราณของชาวลาว (กันหา สีกุนวง, 2016: 61-77) ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอย
กระทงที่หลวงพระบาง กฐิน เป็นต้น เหล่านี้เป็นประเพณีที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาและถูกจัด
อยู่ในโปรแกรมและแผนการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้นกลายเป็นส่วนหนึง่
ของการจัดการท่องเที่ยว
6) เกจิคณาจารย์/บุคคลสาคัญในพระพุทธศาสนา ปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนา
คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวเนื่องด้วยตัวบุคคล อันหมายถึงเกจิคณาจารย์/หรือคณาจารย์เน้นที่
ภาพลัก ษณ์ในเชิงบุคคล ดัง ปรากฏในวัด เชียงทอง (Wat Xieng Thong) วัดมหาธาตุ (Wat
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Mahathat) ที่ให้ความสาคัญกับพระเถระที่เคยปกครองวัด โดยมีการจัดทาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับ พระสงฆ์ และพระพุทธศาสนา นาภาพเก่ามาจัดแสดงพร้อมเกียรติประวัติ โดย
ในปัจ จุบัน วัด เป็นพิ พิ ธภัณฑ์ ที่ เ ล่าเรื่อ งพระสงฆ์ ดัง กรณีพิพิธภัณฑ์ ป ระวัติ ส าธุใหญ่คาฝั่น
สีลสังวโร มหาเถระ วัดสุวรรณคีรี ท้องถิ่นหลวงพระบางที่นี่ มรณภาพในปี 1987 พระราชา
คณะ ปลัดซ้ายปลัดขวา ท่านมีชื่อเต็มยศว่า “สมเด็จพระลูกแก้ว สีลสังวโร” อดีตเจ้าคณะแขวง
หลวงพระบาง (เจ้าคณะจังหวัด) ทั้งวัดสุวรรณคีรี ยังเป็นศูนย์ข้อมูลของคณะสงฆ์หลวงพระบาง
(Buddhist Archives Document) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพเก่ า ทั้ ง ฝ่ า ยการศึ ก ษา ปกครอง และ
วิปัสสนาด้วย โดยสะท้อนพระพุทธศาสนาในอดีตในเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ และบุคคลใน
ห ล วง พ ร ะ บ า ง ( Sitthivong, Phikkhu; Khamvone Boulyaphone; Phra Khamchan
Virachitta Maha Thera, 2011)
กำรจัดกำรท่อ งเที่ยวในหลวงพระบำง เนื่องด้วยพระพุท ธศำสนำและวัฒ นธรรม
ประเพณีพระพุทธศำสนำ ดังปรำกฏเป็นวัด เจดีย์ พระธำตุ พระพุทธบำท พระพุทธรูป และ
ประเพณีที่เนื่องด้วยพระพุทธศำสนำ ทั้งกำรบิณฑบำตเช้ำ กำรสรงน้ำพระในช่วงสงกรำนต์ กำร
ฮดสรงหรือเถรำภิเษก ประเพณีบุญต่ำง ๆ เป็นต้น

ภาพที่ 4 คณะนักวิจัยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำที่หลวงพระบำง
(ภำพคณะนักวิจัย: 15 กรกฎำคม 2561)
3. ชุดการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง
สปป.ลาว จำกผลกำรศึกษำกำรออกแบบกำรท่องเที่ยวนั้นได้ใช้ทรัพยำกรทำงศำสนำ อำทิ วัด
โบรำณสถำน หรือศำสนสถำนในพระพุทธศำสนำ โดยมีเป้ำหมำยเป็นกำรจัดกำรท่องเที่ยวตำม
วิถีทำงศำสนำที่เข้ำใจในเจตนำรมณ์ของกำรวัตถุทำงศำสนำ หรือศำสนสถำนในทำงพระพุทธศำสนำ
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รวมทั้งแสดงออกผ่ำนกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและเข้ำใจเจตนำรมณ์ของกำร
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ภาพที่ 5 วัดวิชุนราช (ซ้าย) อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุหมากโม ซึ่งเป็นสถานที่สาคัญทางศาสนา
และถูกออกแบบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงศำสนำ (ขวำ) ศิลปกรรม หอศิลป์ กับกำร
ท่องเที่ยวในหลวงพระบำง (ภำพคณะนักวิจัย: 12-15 กรกฎำคม 2561)
กำรท่ อ งเที่ยวที่ปรำกฏในหลวงพระบำง สปป. ลำว เป็น กำรจัดกำรท่องเที่ยวอัน
เกี่ยวข้องกับศำสนำ วัด และสถำนที่สำคัญทำงศำสนำ สำมำรถจำแนกเป็นองค์ควำมรู้ได้ ดังนี้
1) การท่องเที่ย วที่ใช้ทรัพยากรของวัดและศาสนาแบบเดิม หมำยถึง กำรที่วัด
เหล่ำนั้นมีควำมสำคัญในเชิงศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี โดยตัวเอง และถูกออกแบบให้เป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวโดยตรงตำมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์และชุมชนแต่เดิม โดยวัดเหล่ำนั้น
สัมพันธ์ประวัติศำสตร์ พระพุทธรูปสำคัญ หรือศักดิ์สทิ ธิ์ เช่น พระบำงอันเป็นพระคู่เมืองหลวง
พระบำง ที่ ชำวหลวงพระบำงมีควำมเชื่ อ ว่ำมี ควำมศัก ดิ์สิทธิ์ เป็นต้น โดยเป็นแนวทำงกำร
จัดกำรท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยำกรที่มี อยู่แล้ว มำเป็นวัตถุสถำนในกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว
ภำยในหลวงพระบำง
2) การจั ด การหรื อ ออกแบบวั ด /ศาสนาให้ เ ป็ น กลไกร่ ว มของการท่ อ งเที่ย ว
หมำยถึง กำรที่รัฐเข้ำไปส่งเสริมและจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้เกิดควำมสอดคล้องกับวิถีชีวิตวิถี
วัฒนธรรมและกำรดำเนินชีวิตอย่ำงเป็นระบบและก่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนในภำพรวม ซึ่ งพอ
จำแนกได้ อำทิ กำรออกแบบศำสนสถำนเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำร
ท่ องเที่ ยว รวมทั้ ง กำรจัดท ำแผ่นป้ำยประชำสัม พันธ์ก ำรจัดออกแบบสถำนที่ ท่ องเที่ ยวให้
สอดคล้องกับรูปแบบและกำรดำเนินชีวิต ทั้งในส่วนของวัดเฉพำะในเขตเมืองมรดกโลกกว่ำ 33
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วัด (Nittha Bounpany, ชัยสิท ธิ์ ด่านกิ ตติกุ ล , 2561: A55-A70; พระมหำนิก ร ฐำนุตฺตโร,
2559; Wantanee Suntikul, 2018) ประเพณีบิณฑบำต ที่เป็นจุดเด่นและภำพจำของชำวโลก
(Wantanee Suntikul, 2018) ประเพณีทำงศำสนำ อำทิ สรงน้ำพระม่ำน สงกรำนต์ รวมทั้ง
เนื่องด้วยสถำนที่ แหล่งท่อ งเที่ยวอื่น ๆ ตำมที่ ป รำกฏในเอกสำรของทำงรำชกำร “Luang
Prabang Province Tourism Destination Management Plan 2016 – 2018” (2016) ที่
เข้ำไปจัดกำรท่องเที่ยวและเสนอที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เนื่องด้วยธรรมชำติ ป่ำ เขำ น้ำตก และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้ำนชนเผ่ำม้ง หมู่ บ้ำนช้ำง เป็นต้น ให้เกิดกำรประสำน
เป็นรูปแบบกำรจัดท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบ

ภาพที่ 6 วัดศรีเมือง พิธีอัญเชิญพระม่ำนและพิธีสรงน้ำพระม่ำน พระพุทธรูปศักดิ์สทิ ธิ์
คู่บ้ำนคู่เมือง ประจำหลวงพระบำง (ภำพ Online: 16 เมษำยน 2562)
3) การจัดการท่องเที่ยวแบบวิถีจิตวิถีธรรม หมำยถึง กำรท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้คน
มีสุขภำวะที่ดี เช่น กำรไหว้พระ กำรปฏิบัติธรรม ส่งเสริมให้เกิดกำรไปปฏิบัติธรรมในสำนัก
ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงที่มีกำรปฏิบัติอยู่แล้ว อำทิ วัดเชียงทอง วัดป่าโพนเพาวนาราม (Wat
Pa Phon Phao) หรือวัดสุวรรณคีรี หรือวัดอื่นๆ เป็นต้น โดยมีกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่ออกแบบ
กำรท่ องเที่ยวโดยผนวกกำรท่องเที่ยวในแบบวิถีธรรมชำติ วัฒ นธรรมแบบ “Clean Mind”
เทียบเคียงกับงำนวิจัยเรื่อง “รูปแบบและเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดใน
ประเทศไทย” (พระมหำสุทิตย์ อำภำกโร (อบอุ่น), 2553) ที่เสนอผลกำรศึกษำว่ำ
“...รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด มี 3 รูปแบบ
1) รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการทัศนศึกษา (Learning By Seeing) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทาง
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พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องโดยผ่านการศึกษาเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
วิถีแห่งธรรมชาติและวิถีแห่งวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 2) รูปแบบการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติ (Learning By Doing) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถฝึก
ปฏิบัติตนตามหลักการทางพระพุทธศาสนา เช่น การเจริญสมาธิภาวนา และสติปัฏ
ฐาน 4 อันเป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบของจิตใจและปัญญา 3) รูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยการสร้างเครือข่าย (Learning By Networking) ซึ่งเป็นรูปแบบของ
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ผลการดาเนินการของวัด
ต่างๆ ที่ผ่านมาในรอบ 5-6 ปีนั้น พบว่า มีนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจมาปฏิบัติมากกว่า
10,000 คน และมากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก...”
ดังนั้น ในกรณีนี้จึงเห็นว่ำสำมำรถนำมำเทียบเคียงกับหลวงพระบำงได้ในกรณีของวัด
สำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งผสมผสำนให้เกิดกำรท่องเที่ยวในแบบ “ธรรมชำติ-จิตใจบริสุทธิ์และจิต
วิญญำณ/Green-Clean Mind-Spiritual Tourism” เป็นต้น (Alex Norman, 2004)
4) การผสมร่วมกับการท่องเที่ยวในวัตถุทางศาสนา หมำยถึง กำรจัดกำรท่องเที่ยว
ที่ผสมรวมระหว่ำงศำสนสถำน วัด บุคคล และเหตุกำรณ์ทำงวัฒนธรรม อันหมำยถึง สิ่งเคำรพ
ทำงศำสนำ เช่น พระธำตุ รอยพระพุทธบำท หอไตร ศำลำกำรเปรียญ อุโบสถ หอระฆัง กุฏิ
มณฑป เป็นต้น (Charuwan Chareonla, 1981: 75-88) กรณีห ลวงพระบำง จะเห็นกำร
จั ดกำรท่ องเที่ยวพระธำตุภูสี พระธำตุ วัด ทั้ ง ในเชิง ประวัติศำสตร์ ศิล ปะ วัฒ นธรรม และ
ประเพณี เชื่อ มไปกับวิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต แห่ง ภูมิ ศำสตร์ ธรรมชำติ เป็นต้น ที่ เ กิ ดขึ้นใน
บริบทสังคมอย่ำงที่ปรำกฏอยู่ในปัจจุบันทำให้เกิดกำรเชื่อมโยงประสำนเป็นเนื้อเดียวกัน
5) การจัดการท่องเที่ย วที่ต้องพัฒนาไปสู่ความรู้และเจตนารมณ์ข องศาสนา
หมำยถึง กำรท่ อ งเที่ ยวทำงวัฒ นธรรมและศำสนำ ควรมี ก ำรส่ง เสริม ควำมรู้ที่ ถูก ต้องและ
เจตนำรมณ์ทำงศำสนำ ดังกรณีกำรใส่บำตรพระเช้ำที่เป็นภำพจำของชำวโลก ควรต้องสื่อไปให้
ถึงเจตนำรมณ์ของกำรเสียสละ แบ่งปัน เพื่อสะท้อนคิดให้ชำวโลกว่ำกำรให้หมำยถึงกำรหยิบยืน่
แบ่งปันตำมคติในทำงพระพุทธศำสนำ กำรสะท้อนคิดผ่ำนควำมสงบของควำมเป็นเมืองผ่ำนคติ
ทำงศำสนำในเรื่องสติ ปัญญำ หรือกำรสะท้อนผ่ำนสถำปัตยกรรมทำงพระพุทธศำสนำทีส่ ะท้อน
ถึงควำมงดงำมทำงจิต (Magnificent) สู่กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีสติ ยับยั้งชั่งใจ (Mindfulness)
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แลเคำรพในบริบ ทของพื้ นที่ นั้นตำมคติท ำงพระพุท ธศำสนำ ที่ ส อดคล้องกั บ “Spiritual
Tours” (UNWTO, 2013; John Holt, 2009) ที่ผ่ำนกระบวนกำรทำงศำสนำสูก่ ลไกกำรพัฒนำ
แสดงออกผ่ำนสถำปัตยกรรม หรือ ประเพณีอันเนื่องด้วยศีล ธรรมและจำรีต สะท้ อนผ่ำน
ประเพณีที่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรควบคุม จริยธรรม ทั้งในเชิงบุคคลและสังคม จนกลำยเป็นจำรีต
โดยมีฐำนคติมำจำกพระพุทธศำสนำ หรือควำมเชื่อทำงศำสนำ ซึ่งแนวนี้จะทำให้เห็นคุณค่ำ
สิ่งประดิษฐ์สร้ำงทั้งสถำปัตยกรรมและประเพณีที่เนื่องด้วยกำรท่องเที่ยวด้วย

ภาพที่ 7 (ขวำ-ซ้ำย) กำรตักบำตรพระเช้ำภำพวัฒนธรรมทำงศำสนำของหลวงพระบำงที่ถูก
ออกแบบเป็นกำรท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม (ภำพคณะนักวิจัย 12-15 กรกฎำคม 2561)

ภาพที่ 8 (ขวำ-ซ้ำย) วิถีวัฒนธรรมทำงศำสนำที่ถูกจัดกำรเป้ำหมำยเพื่อกำรอนุรักษ์
รวมทั้งสะท้อนค่ำนิยมที่ต้องให้ควำมสำคัญและกำรแสดงออกอย่ำงเหมำะสม
(ภำพคณะนักวิจัย, 12 กรกฎำคม 2561)
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ภาพที่ 9 วิถีวัฒนธรรมทำงศำสนำผ่ำนสถำปัตยกรรมที่ถูกออกแบบให้เป็นกำรท่องเที่ยว อำทิ
วัดเชียงทอง วัดหนองสีคูณเมือง (ภำพคณะนักวิจัย: 12 กรกฎำคม 2561)

ภาพที่ 10 ตลำดกลำงคืน (2 ภำพบน) และตลำดเช้ำ (2 ภำพล่ำง) เสน่ห์ของกำรท่องเที่ยว ที่
หลวงพระบำง อันเป็นเอกลักษณ์และอยู่ในแผนกำรท่องเที่ยวของหลวงพระบำง
(ภำพคณะนักวิจัย: 12-15 กรกฎำคม 2561)
จำกภำพชุดที่ 7-8 กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี ชุดที่ 9 สถำปัตยกรรมวัดใน
พระพุทธศำสนำ และชุดที่ 10 สื่อถึงกำรกำรจัดกำรท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมอำหำร กำรกิน
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โดยทั้งหมดเป็นรูปแบบ แนวทางของการจัดการท่องเทีย่ วและชุดการเรียนรูท้ ี่นักท่องเที่ยว หรือ
ผู้จัดการท่องเที่ยวพึงตระหนักและสร้างความเข้าใจสาหรับสาหรับผู้มาท่องเที่ยว และส่งเสริม
ให้เ กิ ดการเห็นคุณค่าตามเจตนารมณ์ท างศาสนาของผู้มาท่ องเที่ ยว เพื่อประโยชน์ในการ
ท่องเที่ยวหลวงพระบางทีจ่ ะได้ทั้งสุนทรียะ การเรียนรู้ ความรู้ และการปรับตัวในการอยู่รว่ มกัน
ในมิติของความหลากหลายแตกต่างบนฐานของศาสนา ดังมีผลการศึกษาไว้ว่า
“...แนวทางการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย ว คื อ การสร้ า งความ
ตระหนักในคุณค่าและความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของมรดกร่วมกันของประชาชน
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การสนับ สนุน
เงินทุนและลดการลงทุนของชาวต่างประเทศในธุรกิจขนาดเล็ก ส่งเสริมการผลิต
สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ปรับปรุงฐานข้อมูลและการบริการข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาหนดบทบาทและ
หน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกและการท่องเที่ยว…” (นาฎยา ชาวัน
และคณะ, 2560: 81-96)
ดังนั้น ในกระบวนการของการสร้างชุดความรู้ หรือคู่มือนาการท่องเที่ยวจึงควรเนื่อง
ด้วย (1) วัฒนธรรมทางศาสนา อันสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัววางตนในพื้ นที่ทางศาสนา ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง (2) วัฒนธรรมทางความเชื่อ ประเพณี วิถี ภาษา (3) วิธีการดาเนินชีวิตที่
สะท้อนถึงการเป็นอยู่ อันประกอบด้วยมูลค่าอันหมายถึงรายได้เข้าประเทศ ที่มาพร้อมกับการ
ท่องเที่ยว ดังปรากฏสถิติของการท่องเที่ยวมายังลาว จากนานาชาติทั้งเอเซีย ยุโรป อเมริกา
แอฟริกา และตะวันออกกลาง ใน ปี ค.ศ.2016 ที่มีสถิติว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวกว่า 4.2 ล้าน
คน มีรายได้กว่า 724 ล้าน (Dollars) และใน ค.ศ.2017 มีนักท่องเที่ยวกว่า 3.8 ล้านคน มี
รายได้เข้าประเทศกว่า 648 ล้าน (Dollars US) และใน ค.ศ.2017 มีนักท่องเที่ยวไปยังหลวง
พระบาง 655,412 คน (Tourism Development Department, Ministry of Information,
Culture and Tourism, 2017: 5,27) และคุณค่าส าหรับ ดาเนินชีวิต เพื่อผู้ท่ องเที่ ยวจะได้
เข้าใจ เรียนรู้ และร่วมปฏิบัติด้ วยความเข้าใจในศาสนสถาน พิธีก รรม ความเชื่อประเพณี
วัฒ นธรรม สู่ก ารปรับ ตัวอย่างเข้าใจที่ จ ะได้ทั้ ง มู ล ค่ าจากการท่ องเที่ ย ว และคุณค่า ความ
ภาคภูมิใจจากผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม และผู้มาได้ประโยชน์และความเข้าใจจากการท่องเที่ยวด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาหลวงพระบาง
สปป.ลาว เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่มีวัด ศาสนสถาน หรือศาสนา สถานที่เนื่องด้วยวัด หรือ
ตั้งอยู่ในวัดที่ควรจะได้ส่งผลเป็นมูลค่า และคุณค่าในคราวเดียวกัน เพราะวัดในพระพุทธศาสนา
มีอุดมคติ และเป้าหมายต่างกัน รวมไปถึงหลักคิดทางพระพุทธศาสนาเองที่ประโยชน์ส่วนรวม
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เป็นสาคัญ การออกแบบท่องเที่ยวต้องได้ประโยชน์ในองค์รวม รู้คุณค่าในเรื่องของหลักการที่
ถูกต้องในพระพุทธศาสนาในส่วนพุทธาวาส สังฆาวาส ที่ควรเป็นสัดส่วนเฉพาะเพื่อเกื้อหนุน
และส่งเสริมแนวทางนักบวชที่เข้ามาอยู่ในวัด อยู่ในพระศาสนาเพื่อการขัดเกลา และที่สาคัญ
การมาวัดหรือท่องเทีย่ วในศาสนาจะต้องส่งเสริมให้ผมู้ า รู้คุณค่า และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ทางศาสนาได้ด้วย ถึงจะได้ชื่อว่าได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของหลักการ ปฏิบัติการ แนวคิด และ
ผลประโยชน์ในเชิงมูลค่าอันจะพึ งได้ในศาสนาด้วย เช่นกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาในภาพรวม
สามารถอภิปรายได้ดังนี้
(1) สภาพทั่วไปการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นการท่องเที่ยวที่เนือ่ ง
ด้วยพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนศาสนสถาน วัด อาราม พระธาตุ พระพุทธรูป และเนื่องด้วย
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติ แหล่งน้า ป่า เขา และน้าตก สอดคล้องกับ
งานของบุญหนา จิมานัง (2556: 55-58) เรื่อง “ตักบาตรข้าวเหนียวเที่ยวหลวงพระบาง”งาน
ของ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (2552: 84-104) เรื่อง “หลวงพระบาง: การเปลี่ยนแปลงในฐานะเมือง
มรดกโลก” และสิปป์ สุขสาราญ. (2559: 155-167) เรื่อง “งานพุทธศิลป์ฮูปแก้วสี เมืองมรดก
โลกหลวงพระบาง” เป็นต้น
(2) การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง สปป. ลาว ตาม
ปรากฏในข้อที่ 1 จึง เป็ นการจัดการท่อ งเที่ ยว ภายใต้ชื่อ ของธรรมชาติ วัด ศาสนสถานใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธรูป พระธาตุ เจดีย์ และวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา และการ
จัดการท่องเที่ยวในองค์รวมด้วยเช่นกัน ดังปรากฏในงานของ สุดาพร คมทะวง (2016: 349366) ในเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระ
บาง สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว" หรืองาน Wantanee Suntikul (2018) The
Impact of Tourism on the Monks of Luang Prabang เป็นต้น
(3) ชุดการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ ยวเชิงวัฒ นธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง
สปป. ลาว ควรเป็นการเข้าไปสร้างองค์ความรู้ต่อการปฏิบัติตัว รู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้ และปรับตัว
เพื่อการอยู่รวมกับอย่างสันติ ทั้งสร้างแบบอย่างในการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง และจะเป็นประโยชน์
ทั้ ง ในส่วนของการรู้ห ลัก การในทางศาสนา และการได้องค์ความรู้จ ากแหล่ง หรือสถานที่
ท่องเที่ยวทางศาสนาได้ด้วยความดี ความงาม สุนทรียะ และความสุข ดังปรากฏในงานของ
มณฑิรา มณีแสง (2560) เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวหลวงพระบางของ
นัก ท่ องเที่ ยว” ซึ่ง อาจเที ยบเคีย งถึง ความสอดคล้องกั บ งานวิจัยที่ มีลักษณะใกล้เ คียง อาทิ
“รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทวัดในประเทศไทย” (พระมหาสุ
ทิตย์ อาภากโร และคณะ, 2553) หรือในงาน “รูปแบบของเครือข่ายการสร้างการเรียนรู้ทาง
สังคมในการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา” (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญาชิต,
2556) รวมทั้งในงาน “กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าการตลาดสาหรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของ
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พระอารามหลวงในเกาะรัตนโกสินทร์” (พระมหาสุริยา มะสันเทียะ, 2558) และ ภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม
(2556) “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัด” และงาน มัลลิกา ภูมะธน
และดิเรก ด้วงลอย (2559) เรื่อง “แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยว (วัด) ในพระพุทธศาสนา:
หลักการ และวิถีปฏิบัติ" หรืองาน “Spiritual Tourism: Religion and Spiritual Spirituality
in Contemporary Travel” (Alex Norman, 2004) ห รื อ ง า น “Spirits of the Place:
Buddhism and Lao Religious Culture” (John Holt, 2009) แ ล ะ ใ น ง า น “Spiritual
Tourism for Sustainable Development” (UNWT, 2013) เป็ น ต้ น ที่ ใ นงานวิ จั ย จะให้
ความสาคัญกับการจัดการท่องเที่ยวผ่านแนวคิ ดใน เรื่องวัตถุทางพระพุทธศาสนาหรือแนวคิด
ทางศาสนากับการท่องเที่ยวที่เน้น “คุณค่ากับมูลค่า” ต้องไปด้วยกันที่พร้อมส่งไปสู่จิตวิญญาณ
ด้วย ซึ่งสามารถนามาเทียบเคียงต่อแนวทางและความเป็นไปได้ในหลวงพระบางได้ด้วยเช่นกัน
บทสรุปว่าด้วยการจัดการท่องเที่ยวหลวงพระบาง
กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในประเทศอำเซียน: กรณีศึกษำหลวง
พระบำง สปป.ลำว ประกอบด้วย 1) กำรจัดกำรท่องเที่ยวภำยใต้วิถีวัฒนธรรม วัด พระพุทธศำสนำ
ประเพณี วิถีธรรมชำติ ที่มีผลเป็นข้อมูลสถิติในเรื่องรำยได้และผลประกอบกำรในองค์รวมที่
นั บ ว่ ำ สู ง ของหลวงพระบำงด้ ว ย ทั้ ง ส่ ง เสริ ม รำยได้ ป ระชำชำติ ข องลำวในภำพรวมด้ ว ย
2) รูป แบบกำรจัดกำรท่อ งเที่ยวเป็นกำรจัดกำรท่ องเที่ ยวภำยใต้วัฒนธรรมทำงศำสนำ อัน
หมำยถึงพระพุทธศำสนำ อันมีวัด ศำสนสถำน สถำปัตยกรรมทำงศำสนำ ธรรมเนียม ประเพณี
วิถีป ฏิบัติของชำวพุ ท ธ ดัง ปรำกฏในกำรบิณฑบำต กำรสรงน้ำพระม่ ำนในช่วงสงกรำนต์
ประเพณี กฐิน เข้ำพรรษำ หรือกำรทำกิจกรรมทีเ่ นื่องด้วยพระพุทธศำสนำอันสะท้อนถึงวิถีชวี ติ
เป็นกำรสะท้อนถึงเอกลักษณ์ อันเป็นอัตลักษณ์ของคนหลวงพระบำงต่อกำรนับถือปฏิบัติใน
พระพุทธศำสนำ และสื่อสะท้อนออกมำเป็นกำรท่องเที่ยวบนฐำนของพระพุทธศำสนำ 3) กำร
จัดกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำงในแบบศำสนำและวัฒนธรรม จึงเป็นกำรเน้นส่งให้เกิดกำร
เรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ควำมเข้ำใจ ปฏิบัติได้ และไปสู่เจตนำรมณ์ทำงศำสนำ ในเรื่องของกำรใส่
บำตรที่ เ น้ นไปถึ ง กำรแบ่ง ปัน เสี ย สละตำมเจตนำรมณ์ ท ำงศำสนำ หรื อ กำรชมสุนทรียะ
สถำปัตยกรรมทำงศำสนำ ที่จะต้องไปถึงเจตนำรมณ์ของวิถีทำงศำสนำที่เชื่อมกับควำมอ่อนโยน
ทำงจิต ที่มำพร้อมกับควำมไม่รุนแรง (ปำณำติบำท) ควำมอ่อนน้อม (คำรวตำ) อันมีฐำนสำคัญ
จำกคำสอนพระพุท ธศำสนำให้ได้ นอกจำกนี้ห น้ำที่ ส ำคัญคือรัฐพึง เข้ำไปจัดกำรท่ องเที่ยว
ร่วมกั บ หน่วยงำนเอกชน หน่วยงำนทำงศำสนำเพื่อ กำรออกแบบกำรท่ องเที่ยวที่เ นื่องด้วย
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พระพุท ธศำสนำ ศำสนสถำน ศำสนวัตถุ และประเพณีวิถีท ำงศำสนำ พระพุท ธรูป ส ำคัญ
วัดสำคัญ บุคคลสำคัญ และประเพณีสำคัญในทำงพระพุทธศำสนำให้สัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรม
วิถีชีวิต อัตลักษณ์ในควำมเป็นลำวที่หลวงพระบำง เพื่อไปสู่เป้ำประสงค์เป็นควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ปฏิบัติตำมประเพณีวิถีอย่ำงเข้ำใจ และส่งผลเป็นคุณค่ำต่อกำรปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว ที่ได้
ทั้งคุณค่ำของกำรรักษำแบบแผนเดิมไว้ เป็นคุณค่ำควำมรู้ของผู้มำ และมูลค่ำจำกกำรท่องเที่ยว
ในวิถีทำงวัฒ นธรรมและพระพุทธศำสนำที่หลวงพระบำง อันเป็นเสน่ห์หลวงพระบำงที่น่ำไป
เยือนเป็นอย่ำงยิ่ง
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ขอขอบคุณศูนย์อำเซียนศึกษำ (ASEAN Studies Centre, MCU) ที่สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรวิจัยและกำรลงพื้นที่วิจัยในหลวงพระบำงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย สังเกต และมีส่วน
ร่วมในพื้นที่จริง ระหว่ำงวันที่ 12-15 กรกฎำคม พ.ศ.2561 รวมทั้งจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรทำวิจัยด้ำนอำเซียนศึกษำและอำณำบริเวณศึกษำในประเทศอำเซียน กรณีศึกษำพื้นที่หลวง
พระบำง สำธำรณรัฐประชำธิป ไตยประชำชนลำว ในรำยงำนกำรวิจัยเรื่อง “กำรจัดกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในประเทศอำเซียน: กรณีศึกษำหลวงพระบำง สปป.ลำวTourism Management Based on Culture and Religion in ASEAN Country: A Case
Study of Luang Prabang, Lao PDR” ได้รับ ทุ นสนับ สนุนการวิจัย ภายใต้โ ครงการพัฒ นา
ศัก ยภาพการวิจัยเชิง พื้ นที่ ในกลุ่ม ประเทศอาเซี ยน ประจ ำปีง บประมำณ 2561 โดยศู น ย์
อำเซียนศึกษำ มหำวิทยำลั ยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย คณะผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณ
พระเดชพระคุณ พระรำชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และรักษำกำรผู้อำนวยกำร
ศูนย์อำเซียนศึกษำ และพระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่อนุมัตงิ บประมำณสนับสนุนภำยใต้กำรดำเนินงำนโครงกำรของส่วน
วิจัย สำรสนเทศและบริกำรวิชำกำร ศูนย์อำเซียนศึกษำ โดยมีบุคลำกรของส่วนงำน คอยให้
คำปรึกษำแนะนำและร่วมพัฒนำงำนวิจัยให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรวิจัยและติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรวิจัยอย่ำงต่อ เนื่อ งด้วยดีเสมอมำ จนกระทั่ งงำนวิจัยแล้วเสร็จ ขอขอบคุณต่อผู้ให้ข้อมูล
สำคัญในประเทศต่ำง ๆ ทั้งในนำมนักวิชำกำร อำจำรย์ในมหำวิทยำลัย พระภิกษุสงฆ์ และชำว
พุทธในประเทศกลุ่มตัวอย่ำงในฐำนะผู้ให้ข้อมูลสำคัญ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยอย่ำงยิ่ง
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