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บทคัดย่อ 
รำยงำนกำรวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำสภำพทั่วไปกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำง 

สปป.ลำว 2) เพื่อศึกษำกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในหลวงพระบำง สปป.
ลำว และ 3) เพื่อน ำเสนอชุดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในหลวง
พระบำง สปป.ลำว ใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพจำกเอกสำร งำนวิจัย และกำรศึกษำเชิงพื้นที่
พร้อมกำรสัมภำษณ์จำกพื้นที่วิจัย คือหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรจัดกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำง สปป.ลำว ประกอบด้วย 1) กำรจัดกำร
ท่องเที่ยวภำยใต้วิถีวัฒนธรรม วิถีธรรมชำติ และกำรจัดท ำวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ ในกำร
ส่งเสริมรำยได้ประชำชำติของลำวในภำพรวมด้วย 2) รูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเป็นกำร
จัดกำรท่องเที่ยวภำยใต้วัฒนธรรมทำงศำสนำ ประเพณี วิถีชีวิตและธรรมชำติ เช่น กำร
ท่องเที่ยววัด กำรท่องเที่ยวในวิถีทำงวัฒนธรรม เช่น สงกรำนต์ กำรตักบำตรพระ เช้ำ 
สถำปัตยกรรมทำงศำสนำ ที่เนื่องด้วยจิตวิญญำณทำงศำสนำ เป็นต้น 3) ชุดกำรเรียนรู้กำร
จัดกำรท่องเที่ยวกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในหลวงพระบำง สปป.ลำว นั้น
ได้มีรัฐเข้ำไปจัดกำรส่งเสริมร่วมกับหน่วยของวัดและศำสนำให้เกิดเป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยว
เชิงศำสนสถำน ศำสนวัตถุ และประเพณีวิถีทำงศำสนำที่เช่ือมประสำนกับแหล่งกำรท่องเที่ยว
อื่น ๆ ทั้งธรรมชำติ ป่ำไม้ น้ ำตก ภูเขำ ที่มีเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริมให้เป็นกำรท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญำณ ที่เห็นควำมส ำคัญของพื้นที่กำรท่องเที่ยว ที่ได้ทั้งควำมรู้ จิตวิญญำณของศำสนสถำน 
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และพิธีกรรมนั้น ๆ และน ำไปสู่คุณค่ำทำงจิตของกำรท่องเที่ยว ที่จะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติเข้ำใจ อันเนื่องจำกวิถีวัฒนธรรมทำงพุทธศำสนำที่ลำวหลวงพระบำง  

ค าส าคัญ: กำรจัดกำรท่องเที่ยว, วัฒนธรรมและศำสนำ, อำเซียน, หลวงพระบำง 
 

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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บทน า 
หลวงพระบำงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจกัรลำ้นช้ำง (Denise Heywood, 

2016) หำกวิเครำะห์ตำมช่ือแล้วจะเห็นถึงประวัติศำสตร์และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของเมอืง
แห่งนี้ เมืองหลวงพระบำงมีช่ือที่เคยเรียกขำนกันหลำยช่ือได้แก่ “เมืองเชียงดง-เชียงทอง” 
เมืองชวำ เมืองชัว เมืองหลวงพระบำง  เมืองหลวงพระบำงรำชธำนีศรีสัตนำคนหุต ล้ำนช้ำงร่ม
ขำว” เมืองศรีสัตนำคนหุต อุดมรัตชวำละวัติมหำนคร-เมืองชวำละวัติมหำนคร ช่ือแรกคือ 
“เมืองเชียงดง-เชียงทอง” เป็นช่ือที่ถูกพูดถึงในพงศำวดำรล้ำนช้ำง (2473) “เมืองเชียงดง-เชียง
ทอง” เป็นเมืองฝำแฝด  โดยเมืองเชียงทองตั้งอยู่บริเวณวัดเชียงทองในปัจจุบัน ส่วนเมืองเชียง
ดงตั้งอยู่บริเวณปำกแม่น้ ำดงที่ไหลลงสู่แม่น้ ำโขงห่ำงจำกเชียงทองลงไปทำงใต้ช่ือว่ำ “เมืองชวำ” 
หรือออกเสียงในภำษำลำวว่ำ “ซะวำ” บำงครั้งเรียกว่ำ “ซัว” เป็นช่ือที่ถูกเรียกขำนกันใน
สมัยก่อนที่จะมีกำรเข้ำมำของกลุ่มชนชำติไท-ลำว ซึ่งอพยพมำจำกทำงตอนใต้ของจีนตำม
ต ำนำนกล่ำวว่ำหลังจำกที่ขุนชวำได้ข้ึนปกครองเมืองก็ได้เปลี่ยนช่ือจำก “เมืองเชียงดง-เชียง
ทองเป็น “เมืองชวำ” เป็นที่เช่ือกันว่ำขุนชวำเป็นผู้น ำของกลุ่มชนเผ่ำท้องถ่ินที่ช่ือว่ำ “ข่ำ” หรือ 
“ขมุ” หรือในภำษำไทยเรียกว่ำ “ข้ำ” ประชำกรเดิมในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หลังจำกสถำปนำเป็นผูน้ ำของขุนขวำกลุ่มชนเผ่ำน้ีได้ปกครองชวำต่อกันมำถึงสมัยขุนกันฮำง ใน
ปี พ.ศ.1300 (สิลำ วีระวงศ์, 2539) 

หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ที่ส่วนส าคัญต่อการท่องเที่ยวทั้งเป็นอุตสาหกรรม
และแหล่งรายได้หลักของหลวงพระบาง ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องธรรมชาติ ความสงบ  วิถีทาง
วัฒนธรรมทางศาสนา ประเพณี และวัตถุทางศาสนากับการท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
หลากหลายและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการจัดวางทาง
ประวัติศาสตร์ที่เหมาะสม ดังปรากฏในงานวิจัย 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 ซาวัน , คนึงนิตย์  ไสยโสภณ และบุญยัง หมั่นดี ,  2560 : 81-96) เรื่อง 
“พระพุทธรูปไม้: สุนทรียภาพและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนในเมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์” (นิราศ ศรีขาวรส, 2558) หรือใน
งานเรื่อง “สุขายะทางรูปทรงในงานสถาปัตยกรรม พระอุโบสถวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง”  
(ธีรยุทธ อินทจักร์, 2560: 1-19) ทั้งในงาน “รัฐสังคมนิยมกับการท าให้มรดกศักดินากลายเป็น
สินค้า: กรณีศึกษาช่างเงินเมืองหลวงพระบาง” (ธีระยุทธ บัวจันทร์, 2558: 125-173) ที่ให้
ความส าคัญกับวัด ศาสนาสถาน และวิถีประเพณีบางประการเนื่องด้วยวัฒนธรรมทางศาสนา   

หลวงพระบางเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ เ ช่ือมระหว่าง
นักท่องเที่ยวท้องถ่ินและนักท่องเที่ยวนานาชาติจากทั่วโลก ในฐานะเมืองมรดกโลก 
(2538/1995) ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม พระพุทธศาสนา วัดวาอาราม ความสงบ 
และธรรมชาติที่ งดงาม วิถีประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์  รวมทั้ งมีผู้น าระดับโลกอย่าง
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack Obama, พ.ศ.2552-2560/2009-2017) เดินทางมายัง
หลวงพระบาง เมื่อ พ.ศ.2559/2016 ปรากฏเป็นภาพข่าวและท าให้เกิดภาพจ าและความสนใจ
ต่อความเป็นเมืองท่องเที่ยวของหลวงพระบางไปด้วย  สู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว โดยมีฐาน
จากพระพุทธศาสนา วัด ศาสนสถาน วัฒนธรรมทางศาสนา ประเพณี  กับกำรท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี วิถีชีวิต ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมหลำกหลำย เอกลักษณ์และการจัดวางทาง
ประวัติศาสตร์ ดังปรากฏในงานวิจัยของ สุดาพร คมทะวง (2559: 349-366) เรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว”  หรืองานของ บุญหนา จิมานัง (2556: 55-58) เรื่อง “ตักบาตร
ข้าวเหนียวเที่ยวหลวงพระบาง” และงานของ มณฑิรา มณีแสง (2560: 82-95) “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวหลวงพระบางของนักทอ่งเที่ยว” ดังนั้น วัด ศำสนสถำน และวิถี
ประเพณีบำงประกำรเนื่องด้วยวัฒนธรรมทำงศำสนำ จึงเป็นหน่วยที่ถูกน ำมำจัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรท่องเที่ยวที่หลวงพระบำง ดังนั้น ในกำรวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเพื่อ
ออกแบบกำรท่องเที่ยวให้เป็นกำรท่องเที่ยวที่ส่งเสริม พร้อมกำรอนุรักษ์คุณค่ำ และส่งเสริมสู่
กระบวนกำรทำงจิตวิญญำณและเจตนำรมณ์ทำงศำสนำ ที่เนื่องด้วยควำมรู้ ควำมเข้ำใจ “ราก” 
อันเป็นบริบทควำมเป็นหลวงพระบำง ทั้งส่งผลเป็นข้อเสนอเพื่อจัดกำรหรือกำรบริหำรอย่ำง
เหมำะสมที่ได้ทั้งคุณค่ำทำงวัฒนธรรม สุนทรียะของกำรเดินทำง รวมทั้งกำรเรียนรู้เชิงวิถี
ศำสนำอันเป็นรำกฐำนทำงวัฒนธรรม จำกสภำพที่พบเห็นจะพบว่ำกำรท่องเที่ยวที่ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวทั้งในส่วนของบริบทเชิงพื้นที่ อัตลักษณ์ทำงศำสนำและควำม
เช่ืออันเป็นวิถีเฉพำะ รวมไปถึงกำรจัดกำรกำรออกแบบในเชิงองค์กร และเชิงระบบแล้วที่ควร
จะท ำให้เกิดควำมเป็นเอกภำพหรือกลไกที่จะเกิดข้ึนได้ ดังนั้น กำรวิจัยนี้จึงพยำยำมศึกษำถึง
สภำพของกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำและวิถีทำงศำสนำ เพื่อน ำไปสู่กำรเสนอชุดกำรเรียนรู้

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
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กำรท่องเที่ยวทำงศำสนำที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงสุนทรียะของกำรท่องเที่ยวและคุณค่ำทำง
จิตวิญญำณตำมหลักพระพุทธศำสนำอันเป็นรำกฐำนของหลวงพระบำงที่ได้ทั้งคุณค่ำและมูลค่ำ
ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษำสภำพทั่วไปกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำง สปป.ลำว 
 2. เพื่อศึกษำกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในหลวงพระบำง สปป.ลำว 
 3. เพื่อน ำเสนอชุดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในหลวง
พระบำง สปป.ลำว 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 กำรด ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพ (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 
 ผลกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและศำสนำในประเทศ
อำเซียน: กรณีศึกษำหลวงพระบำง สปป.ลำว ปรำกฏดังนี้ 

1. สภาพท่ัวไปการท่องเท่ียวในหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นกำรท่องเที่ยวที่เนื่องด้วยศำสนำ วัฒนธรรมและธรรมชำติด้วยเหตุผลที่ว่ำภูมิศำสตร์
ของหลวงพระบำงอยู่ในหุบเขำ และมีพื้นที่ทำงธรรมชำติมำก  รวมทั้งกำรสร้ำงอำรย
สถำปัตยกรรมทำงวัฒนธรรมและศำสนำที่เหมำะสมสอดคล้องกับภูมิศำสตร์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
หลวงพระบำง จึงเป็นเมืองที่ได้รับกำรยกย่องใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก (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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เรือง (Wat Sri Buon Heuong) วัดแสน (Wat Sean) วัดใหม่ (วัดใหม่) วัดอำฮำม (Wat 
Aham) วัดวิศุล (Wat Visoun) พระธำตุภูสี พระพุทธรูปพระบำง พระรำชวังอดีตบุรพกษัตริย์ 
หลวงพระบำง งำนศิลปกรรมพระพุทธรูปไม้ในวัดต่ำง ๆ (นิรำศ ศรีขำวรส, 2558: 17-40) งำน
พุทธศิลป์ฮูปแก้วสี (สิปป์ สุขส ำรำญ, 2559: 155-167) เป็นต้น ภำพข้อเท็จจริงเหล่ำน้ีเป็นกำร
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 กำรท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชำติที่เกิดข้ึนเองและมีกำร
จัดกำรเข้ำไปท่องเที่ยว อำทิ ถ้ ำติ่ง หรือถ้ ำปำกอู น้ ำตกตำดกวำงสี น้ ำตกตำดแส้ กำรล่องเรือ
ในแม่น้ ำโขงชมทัศนีภำพและวิถีธรรมชำติสองริมฝั่ง เป็นต้น (พระมหำนิกร ฐำนุตฺตโร, (2559: 
65-77) (5) กำรท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมชุมชนกำรศึกษำเยี่ยมชมชนเผ่ำ หรือกลุ่มผู้อยู่อำศัย
ในหลวงพระบำง กลุ่มศิลปหัตกรรม กลุ่มอำชีพ กลุ่มทอผ้ำ อันสะท้อนถึงวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต ที่นัยหนึ่งเป็นวัฒนธรรมประดิษฐ์เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่วงสมัย “พิธีกรรม
อำจถูกประดิษฐ์ข้ึนมำใหม่ หรือไม่สำมำรถด ำรงสภำพเช่นเดิมได้ตลอดไป หำกแต่มีควำมผกผัน
ไปตำมบริบทของพิธีกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเอง” (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2553: 43-68) 
หรือในงำนวิจัยของนาฎยา ซาวัน และคณะ (2560: 81-96) ให้ข้อมูลว่ำ  

“....เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางมีปัจจัยน าเข้าภายนอก
คือนโยบายให้การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนส าคัญอันดับหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของแขวง ปัจจัยภายในคือความเป็นเมืองมรดกโลกที่มีแหลง่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายในตัวเมือง 23 แห่ง วิถีชีวิตของ
ผู้คน ประเพณีท้องถ่ินและสภาพภูมิประเทศที่โดดเด่น ประชาชนท้องถ่ินใช้
ปัจจัยน าเข้าในการประกอบอาชีพท าให้ได้รับประโยชน์ในรูปของรายได้ที่
เพิ่มข้ึนจากการท าธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ขนส่ง ขายสินค้า ที่ระลึก
และบริการท่องเที่ยว โดยมีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัวทั้งอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม การท่องเที่ยวช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ มีจ านวน
ผู้มีงานท าและมีรายได้ในครอบครัวเพิ่มข้ึน มีคุณภาพชีวิตดีข้ึนด้วยโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว แต่มีค่าครองชีพที่สูงข้ึนและ
ต้องปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม...” 
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ในภำพรวมของกำรจัดกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำงเมืองมรดกโลก จึงเนื่องด้วยวัด
และศำสนสถำน พิธีกรรม ควำมเช่ือ ประเพณี  วิถีธรรมชำติ น้ ำตก ป่ำเขำ ถ้ ำ วิถีกำรด ำเนิน
ชีวิต อำหำร กำรกิน กำรแต่งกำย ตลำดพื้นถ่ิน ตลำดที่รองรับนักท่องเที่ยวที่หลำกหลำย 
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้ำน กำรทอผ้ำ ที่น ำเสนอรูปแบบควำมเป็นหลวงพระบำง แต่มีกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับช่วงสมัยและกำรเข้ำมำของนักท่องเที่ยว เป็นต้น (จรัญ ชัยประทุม, 
2556: 129-156)  สิ่งเหล่ำนี้ถูกออกแบบและจัดกำรผ่ำนภำพรวมของกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำง 
ด้วยเช่นกัน 

 
ภาพท่ี 1 บารัค โอบามา (Barack Obama,พ.ศ.2552-2560) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใน 

ขณะนั้น เดินทางมายังหลวงพระบาง เมื่อ พ.ศ.2559 กับภาพจ าของวัด พระภิกษุ และ 
ศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่หลวงพระบาง (ภาพ: ออนไลน์, 30 ธันวาคม 2561) 
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ภาพท่ี 2  สภำพของกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำงเมืองมรดกโลก ที่ส ำรวจในเบื้องต้นจะพบ

กำรท่องเที่ยววัด พิธีกรรมทำงศำสนำ วิถีชีวิต น้ ำตก ธรรมชำติ และกำรด ำเนินชีวิต
ผ่ำนศูนย์ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น (ภำพคณะนักวิจัย: 12-15 กรกฎำคม 2561) 

 
2. การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง สปป.ลาว  
เมื่อพิจำรณำจำกแผนภำพกำรท่องเที่ยวในส่วนวัฒนธรรมและศำสนำ  ซึ่งจ ำแนกได้

เป็นกรณีในกำรจัดกำรท่องเที่ยวได้ดังนี้   

1) การท่องเท่ียวในกลุ่มศาสนสถานในพระพุทธศาสนา หมายถึง ส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวในวัด ศาสนสถานในพระพุทธศาสนา การที่หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก  มี
ความโดดเด่นในเรื่องของวัด ศาสนสถาน และพิธีกรรม โดยคณะนักวิจัยได้ลงพื้นที่ส ารวจ เมื่อ 
12-15 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้พบข้อมูลเชิงประจักษ์จากการศึกษาเชิงพื้นที่ อาทิ วัดเชียงทอง (ວັດ
ຊຽງທອງ) เป็นวัดหลวงประจ าราชวงศ์ล้านช้าง ราชวงศ์หลวงพระบาง และราชวงศ์ลาว สร้าง
ข้ึนราว พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช (King Setthathirath-ເສດຖາທິຣາຊ, พ.ศ. 
2091–2114/1548-1571) กษัตริย์ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง-ล้านนา ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ 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 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
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ปรากฏในงาน ชัยสิทธ์ิ ดานกิตติกุล  (2554) ปรากฏดังภาพที่ 3  

 

 
                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แผนที่แสดงท ำเลที่ตั้งวัดตำงๆ ในเมืองหลวงพระบำง สปป.ลำว 
ท่ีมา: Nittha Bounpany  ชัยสิทธ์ิ ดำนกิตติกุล กำรวำงทิศทำงของวัดในเมอืง 

                  ประวัติศำสตรหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
 

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.วัดถ ้ำพูสี 14.วัดจอมสี 15.วัดอำไพ 16.วัดปำ ฮวก 
17.วัดใหมสุวรรณภูมำรำม 18.วัดโพนชัย 19.วัดหอเสี่ยง 20.วัดมหำธำตุ 21.วัดอำฮำม 22.วัดวิชุนรำช 23.วัดหม่ืนนำ 24.
วัดพันหลวง 25.วัดโพนสะอำด 26.วัดมโนรม 27.วัดธำตุหลวง 28.วัดพระบำทใต 29.วัดเชียงแมน 30.วัดจอมเพชร 31.
วัดลองคูน 32.วัดหำดเสี้ยว 33.วัดคกปำบ ปรับปรุงจำก: ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตรของหองกำรมรดกโลก
หลวงพระบำง ป ีพ.ศ.2554 | ค.ศ.2011  
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2) การจัดการท่องเท่ียวในวัตถุทางพระพุทธศาสนา หมำยถึง  วัตถุทำงศำสนำที่
ส ำคัญเนื่องกับวัดและพระพุทธศำสนำ อำทิ พระพุทธรูปส ำคัญ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่
สำธำรณะว่ำมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และกำรท่องเที่ยว รวมไปถึงมีวัตถุสถำนเป็นที่
เคำรพสักกำระ ดังปรำกฏในหลวงพระบำงจะมีพุทธรูปอันเป็นที่เคำรพสักกำระอำทิ หอพระแก้ว 
ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐำนพระแก้วมรกตในประวัติศำสตร์ลำว หอพระบำงที่ปัจจุบนัต้ังอยู่
ในพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติหลวงพระบำงหรือพระบำง (Phra Bang) อันเป็นพระที่เคำรพ
สักกำระของชำวลำวหลวงพระบำง  หรือพระพุทธรูปที่ถ้ ำติ่ง (พระมหำนิกร ฐำนุตฺตโร, 2561: 
65-77) พระม่ำนหรือพระพุทธรูปวัดเชียงทอง พระธำตุวัดวิชุล พระธำตุภูสี รอยพระบำทที่ภูสี 
เป็นต้น โดยสถำนที่นี้เนื่องด้วยวัดในพระพุทธศำสนำ หรือควำมเช่ือทำงพระพุทธศำสนำด้วย
เช่นกัน  ดังปรำกฏแนวคิดเทียบเคียงในงำนของพระมหำบุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง (2553) ที่ว่ำ 
“...วัด ทรัพยำกร ทำงวัฒนธรรมในพระอำรำมหลวงช้ันเอก ทุกวัด มีศักยภำพโดดเด่น ซึ่งทำง
ภำครัฐพร้อมให้กำรสนับสนุน ภำคเอกชนมีควำมสนใจร่วมมือในกำรจัดกำรท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวยังปลำบปลื้มในควำมงดงำมของพระอำรำม... ” หรือในงำนวิจัย Vimalin 
Virojtrairatt (2010)  เ รื่ อง  “Community Pre-Empowering for Tourism:  Sustainable 
Tourism Management Guideline Amphoe Mae Chaem, Chiang Mai, Thailand”  ที่
ท ำวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงประสิทธิภำพกำรท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงำนวิจัยก็
ให้ควำมส ำคัญกับทุนทำงวัฒนธรรมผำ่นวัดและศำสนสถำน โดยเฉพำะพุทธรูปส ำคัญ ๆ  เป็นต้น   

3) การจัดการท่องเท่ียวในกลุ่มเจดีย์/พระธาตุ หมายถึง ศาสนสถาน อันเนื่องด้วย
วัด หรือความส าคัญในวัดทางพระพุทธศาสนาที่จ าแนกได้เป็น พระธาตุ รอยพระบาท เจดีย์ 
ส าคัญ อาทิ พระธาตุภูสี รอยพระบาทภูสี  พระธาตุหมากโม ตั้งอยู่ในบริเวณวัดวิชุนรำช วัดที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ.2058/1515 ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุลราช
แห่งอาณาจักรล้านช้าง ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม ความเก่าแก่โบราณ และถูก
จัดอยู่ในแผนผังของการท่องเที่ยว โดย (วัด) พระธาตุหมากโม ที่มีรูปทรงคล้ายผลแตงโมผา่ครึง่
หรือเป็นทรงโอคว่ าคล้ายสถูปแบบฟองน้ าเมืองสาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะ
คล้ายรัศมีเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานช้ันกลางและช้ันบนมี
เจดีย์ทิศทรงบัวตูมทั่งสี่มุม พระธาตุหมากโมนี้มีสีด าเก่าๆ แม้จะเคยผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์
มาแล้วสองครั้ ง  ในปี  พ.ศ.2402/1859 รัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์  (ค าสุก/ 
King Zakarine/พ.ศ.2438-2448/1895-1904) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าง
วงศ์  ต่อมาในปี พ.ศ.2457/1914 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ (Sisavang Vong, 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2058
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
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พ.ศ.2447-2502/1904-1945) มีการปฏิสังขรณ์อีกครั้ง ซึ่งการบูรณะครั้งนี้พบโบราณวัตถุ
มากมาย เช่น เจดีย์ทองค า พระพุทธรูปหล่อส าริด พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน โดยเฉพาะ
พระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วซึ่งคล้ายกับพระแก้วมรกต โบราณวัตถุเหล่านี้ได้น าถวายเจ้ามหาชีวิต
ศรีสว่างวงศ์ และเก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบางในปัจจุบัน หรือกรณีพระธำตุภูสี จะมีเจดีย์ 
ที่มีต ำนำนเกี่ยวข้องกับกำรบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธเจ้ำ หรือรอยพระบำทจ ำลองของ
พระพุทธเจ้ำ แต่อีกนัยหนึ่งพระธำตุก็เป็นจุดมุมสูงสุดของหลวงพระบำง ที่นักท่องเที่ยวนิยมเพื่อเห็น
ทัศนียภำพมุมสูงในแบบ 360 องศำ ที่สวยงำมประกอบรวมกับกำรท่องเที่ยวพระธำตุ หรือรอยพระ
บำท รวมไปถึงหมู่เจดีย์ ที่มีควำมส ำคัญและเป็นเอกลักษณ์ทำงควำมเช่ือในหลวงพระบำง หรือเพื่อ
คุณธรรมภำยในต่อกำรปฏิบัติตนเป็นชำวพุทธที่ดี เป็นต้น  

4) การจัดการท่องเท่ียวในส านักปฏิบัติธรรม  หมายถึง การออกแบบให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการศึกษาปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นไปตามกรอบของ
พระพุทธศาสนากรรมฐาน 40 วิธี เพื่อการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา และในการเดินทาง
ส ารวจเก็บข้อมูลวิจัย คณะผู้วิจัยได้ไปยังวัด วัดป่าโพนเพาวนาราม ที่มีหลักฐานประวัติว่าเป็น
ส านักปฏิบัติธรรมที่มีทั้งชาวลาว และชาวต่างชาติที่สนใจการปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยว 
“Spiritual Tours” (Alex Norman, 2004) โดย วัดป่าโพนเพาวนาราม (Wat Pa Phon Phao) ที่
ก่อตั้งโดยพระอาจารย์ซายสมุทร โชติโก (Pha Xaisamut Chotiko, 1992) ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการ
สอนกรรมฐานและเป็นสถานที่ร่มรื่นเหมำะแก่กำรสอนกรรมฐำนปฏิบัติธรรมตำมแนวทำง
พระพุทธศำสนำอยู่ 

5) การจัดการท่องเท่ียวผ่านพิธีกรรม/ประเพณีทางศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่
เนื่องด้วยพิธีกรรม เช่น บุญประเพณี วิถีทางวัฒนธรรมทางศาสนา ดังกรณีในหลวงพระบางใช้
การตักบาตรพระเช้า ที่มีพระภิกษุสามเณรเดินบิณฑบาตรับการใส่บาตรจากชาวพุทธ และ
นักท่องเที่ยวได้กลายเป็นภาพจ าของการท่องเที่ยวไปทั่วโลก  ประเพณีสรงน้ าพระ ในช่วง
สงกรานต์  พิธีอัญเชิญพระม่านและพิธีสรงน้ าพระม่าน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง 
ประจ าหลวงพระบาง (Online: 16 เมษายน 2562) ประเพณีฮดสรง สรงน้ าพระเถระตาม
ประเพณีโบราณของชาวลาว (กันหา สีกุนวง, 2016: 61-77) ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอย
กระทงที่หลวงพระบาง กฐิน เป็นต้น เหล่าน้ีเป็นประเพณีที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาและถูกจดั
อยู่ในโปรแกรมและแผนการทอ่งเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดข้ึนกลายเป็นส่วนหนึง่
ของการจัดการท่องเที่ยว  

6) เกจิคณาจารย์/บุคคลส าคัญในพระพุทธศาสนา ปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนา 
คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวเนื่องด้วยตัวบุคคล อันหมายถึงเกจิคณาจารย์/หรือคณาจารย์เน้นที่
ภาพลักษณ์ในเชิงบุคคล ดังปรากฏในวัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong) วัดมหาธาตุ (Wat 

http://www.laoslife.info/wat-mahathat-luang-prabang/
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Mahathat) ที่ให้ความส าคัญกับพระเถระที่เคยปกครองวัด  โดยมีการจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับ พระสงฆ์ และพระพุทธศาสนา น าภาพเก่ามาจัดแสดงพร้อมเกียรติประวัติ  โดย
ในปัจจุบัน วัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องพระสงฆ์ ดังกรณีพิพิธภัณฑ์ประวัติสาธุใหญ่ค าฝั่น 
สีลสังวโร มหาเถระ วัดสุวรรณคีรี ท้องถ่ินหลวงพระบางที่นี่ มรณภาพในปี 1987  พระราชา
คณะ ปลัดซ้ายปลัดขวา ท่านมีช่ือเต็มยศว่า “สมเด็จพระลูกแก้ว สีลสังวโร” อดีตเจ้าคณะแขวง
หลวงพระบาง (เจ้าคณะจังหวัด) ทั้งวัดสุวรรณคีรี ยังเป็นศูนย์ข้อมูลของคณะสงฆ์หลวงพระบาง 
(Buddhist Archives Document) พิพิธภัณฑ์ภาพเก่า ทั้งฝ่ายการศึกษา ปกครอง และ
วิปัสสนาด้วย โดยสะท้อนพระพุทธศาสนาในอดีตในเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ และบุคคลใน
ห ล วงพร ะบ า ง  ( Sitthivong, Phikkhu; Khamvone Boulyaphone; Phra Khamchan 
Virachitta Maha Thera, 2011)  

กำรจัดกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำง เนื่องด้วยพระพุทธศำสนำและวัฒนธรรม
ประเพณีพระพุทธศำสนำ ดังปรำกฏเป็นวัด เจดีย์ พระธำตุ พระพุทธบำท พระพุทธรูป และ
ประเพณีที่เนื่องด้วยพระพุทธศำสนำ ทั้งกำรบิณฑบำตเช้ำ กำรสรงน้ ำพระในช่วงสงกรำนต์ กำร
ฮดสรงหรือเถรำภิเษก ประเพณีบุญต่ำง ๆ เป็นต้น  

 
  

  
 

ภาพท่ี 4 คณะนักวิจัยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำที่หลวงพระบำง 
   (ภำพคณะนักวิจัย: 15 กรกฎำคม 2561) 
 
3. ชุดการเรียนรู้การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง 

สปป.ลาว จำกผลกำรศึกษำกำรออกแบบกำรท่องเที่ยวนั้นไดใ้ช้ทรัพยำกรทำงศำสนำ อำทิ วัด 
โบรำณสถำน หรือศำสนสถำนในพระพุทธศำสนำ โดยมีเป้ำหมำยเป็นกำรจัดกำรท่องเที่ยวตำม
วิถีทำงศำสนำที่เข้ำใจในเจตนำรมณ์ของกำรวัตถุทำงศำสนำ หรอืศำสนสถำนในทำงพระพุทธศำสนำ 

http://www.laoslife.info/wat-mahathat-luang-prabang/
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รวมทั้งแสดงออกผ่ำนกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและเข้ำใจเจตนำรมณ์ของกำร
ปฏิบัติได้ถูกต้อง    

 

 
 

ภาพท่ี 5 วัดวิชุนราช (ซ้าย) อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุหมากโม ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญทางศาสนา
และถูกออกแบบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงศำสนำ (ขวำ) ศิลปกรรม หอศิลป์ กับกำร
ท่องเที่ยวในหลวงพระบำง (ภำพคณะนักวิจัย: 12-15 กรกฎำคม 2561) 

  
 กำรท่องเที่ยวที่ปรำกฏในหลวงพระบำง สปป. ลำว เป็นกำรจัดกำรท่องเที่ยวอัน
เกี่ยวข้องกับศำสนำ วัด และสถำนที่ส ำคัญทำงศำสนำ สำมำรถจ ำแนกเป็นองค์ควำมรู้ได้ ดังนี ้
 1) การท่องเท่ียวท่ีใช้ทรัพยากรของวัดและศาสนาแบบเดิม หมำยถึง กำรที่วัด
เหล่ำนั้นมีควำมส ำคัญในเชิงศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี โดยตัวเอง และถูกออกแบบให้เป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวโดยตรงตำมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์และชุมชนแต่เดิม โดยวัดเหล่ำน้ัน
สัมพันธ์ประวัติศำสตร์ พระพุทธรูปส ำคัญ หรือศักดิ์สทิธ์ิ เช่น พระบำงอันเป็นพระคู่เมืองหลวง
พระบำง ที่ชำวหลวงพระบำงมีควำมเช่ือว่ำมีควำมศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น โดยเป็นแนวทำงกำร
จัดกำรท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่แล้ว มำเป็นวัตถุสถำนในกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว
ภำยในหลวงพระบำง   

2) การจัดการหรือออกแบบวัด/ศาสนาให้เป็นกลไกร่วมของการท่องเท่ียว 
หมำยถึง กำรที่รัฐเข้ำไปส่งเสริมและจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้เกิดควำมสอดคล้องกับวิถีชีวิตวิถี
วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงเป็นระบบและก่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนในภำพรวม ซึ่ งพอ
จ ำแนกได้ อำทิ กำรออกแบบศำสนสถำนเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำร
ท่องเที่ยว รวมทั้งกำรจัดท ำแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์กำรจัดออกแบบสถำนที่ท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับรูปแบบและกำรด ำเนินชีวิต  ทั้งในส่วนของวัดเฉพำะในเขตเมืองมรดกโลกกว่ำ 33 
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วัด (Nittha Bounpany, ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล, 2561: A55-A70; พระมหำนิกร ฐำนุตฺตโร, 
2559; Wantanee Suntikul, 2018) ประเพณีบิณฑบำต ที่เป็นจุดเด่นและภำพจ ำของชำวโลก 
(Wantanee Suntikul, 2018) ประเพณีทำงศำสนำ อำทิ สรงน้ ำพระม่ำน สงกรำนต์ รวมทั้ง
เนื่องด้วยสถำนที่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรของทำงรำชกำร “Luang 
Prabang Province Tourism Destination Management Plan 2016 – 2018” (2016) ที่
เข้ำไปจัดกำรท่องเที่ยวและเสนอที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ  ที่เนื่องด้วยธรรมชำติ ป่ำ เขำ น้ ำตก และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้ำนชนเผ่ำม้ง หมู่บ้ำนช้ำง เป็นต้น  ให้เกิดกำรประสำน
เป็นรูปแบบกำรจัดท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบ  

 

 
ภาพท่ี 6 วัดศรีเมือง พิธีอัญเชิญพระม่ำนและพิธีสรงน้ ำพระม่ำน พระพุทธรูปศักดิ์สทิธ์ิ 

                      คู่บ้ำนคู่เมือง ประจ ำหลวงพระบำง (ภำพ Online: 16 เมษำยน 2562) 
 

 3) การจัดการท่องเท่ียวแบบวิถีจิตวิถีธรรม หมำยถึง กำรท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้คน
มีสุขภำวะที่ดี เช่น กำรไหว้พระ กำรปฏิบัติธรรม ส่งเสริมให้เกิดกำรไปปฏิบัติธรรมในส ำนัก
ปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียงที่มีกำรปฏิบัติอยู่แล้ว อำทิ  วัดเชียงทอง วัดป่าโพนเพาวนาราม (Wat 
Pa Phon Phao) หรือวัดสุวรรณคีรี หรือวัดอื่นๆ เป็นต้น โดยมีกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่ออกแบบ
กำรท่องเที่ยวโดยผนวกกำรท่องเที่ยวในแบบวิถีธรรมชำติ วัฒนธรรมแบบ “Clean Mind”   
เทียบเคียงกับงำนวิจัยเรื่อง “รูปแบบและเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดใน
ประเทศไทย” (พระมหำสุทิตย์ อำภำกโร (อบอุ่น), 2553)  ที่เสนอผลกำรศึกษำว่ำ  

“...รูปแบบและกระบวนการเรยีนรู้ของแหลง่ท่องเที่ยวประเภทวัด มี 3 รูปแบบ 
1) รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการทัศนศึกษา (Learning By Seeing) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทาง



15 
 

พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องโดยผ่านการศึกษาเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกบั
วิถีแห่งธรรมชาติและวิถีแห่งวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 2) รูปแบบการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติ (Learning By Doing) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถฝึก
ปฏิบัติตนตามหลักการทางพระพุทธศาสนา เช่น การเจริญสมาธิภาวนา และสติปัฏ
ฐาน 4 อันเป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบของจิตใจและปัญญา 3) รูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยการสร้างเครือข่าย (Learning By Networking) ซึ่งเป็นรูปแบบของ
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ผลการด าเนินการของวัด
ต่างๆ ที่ผ่านมาในรอบ 5-6 ปีนั้น พบว่า มีนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจมาปฏิบัติมากกว่า 
10,000 คน และมากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก...”  

 ดังนั้น ในกรณีนี้จึงเห็นว่ำสำมำรถน ำมำเทียบเคียงกับหลวงพระบำงได้ในกรณีของวัด
ส ำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งผสมผสำนให้เกิดกำรท่องเที่ยวในแบบ “ธรรมชำติ-จิตใจบริสุทธ์ิและจิต
วิญญำณ/Green-Clean Mind-Spiritual Tourism” เป็นต้น (Alex Norman, 2004)   
 4) การผสมร่วมกับการท่องเท่ียวในวัตถุทางศาสนา หมำยถึง กำรจัดกำรท่องเที่ยว
ที่ผสมรวมระหว่ำงศำสนสถำน วัด บุคคล และเหตุกำรณ์ทำงวัฒนธรรม  อันหมำยถึงสิ่งเคำรพ
ทำงศำสนำ เช่น พระธำตุ รอยพระพุทธบำท หอไตร ศำลำกำรเปรียญ อุโบสถ หอระฆัง กุฏิ 
มณฑป เป็นต้น (Charuwan Chareonla, 1981: 75-88) กรณีหลวงพระบำง จะเห็นกำร
จัดกำรท่องเที่ยวพระธำตุภูสี พระธำตุ วัด ทั้งในเชิงประวัติศำสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณี เช่ือมไปกับวิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต แห่งภูมิศำสตร์ ธรรมชำติ เป็นต้น  ที่เกิดข้ึนใน
บริบทสังคมอย่ำงที่ปรำกฏอยู่ในปัจจุบันท ำให้เกิดกำรเช่ือมโยงประสำนเป็นเนื้อเดียวกัน  
 
 5) การจัดการท่องเท่ียวท่ีต้องพัฒนาไปสู่ความรู้และเจตนารมณ์ของศาสนา  
หมำยถึง กำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและศำสนำ ควรมีกำรส่งเสริมควำมรู้ที่ถูกต้องและ
เจตนำรมณ์ทำงศำสนำ ดังกรณีกำรใส่บำตรพระเช้ำที่เป็นภำพจ ำของชำวโลก ควรต้องสื่อไปให้
ถึงเจตนำรมณ์ของกำรเสยีสละ แบ่งปัน เพื่อสะท้อนคิดให้ชำวโลกว่ำกำรให้หมำยถึงกำรหยบิยืน่
แบ่งปันตำมคติในทำงพระพุทธศำสนำ กำรสะท้อนคิดผ่ำนควำมสงบของควำมเป็นเมืองผ่ำนคติ
ทำงศำสนำในเรื่องสติ ปัญญำ หรือกำรสะท้อนผำ่นสถำปตัยกรรมทำงพระพุทธศำสนำทีส่ะทอ้น
ถึงควำมงดงำมทำงจิต (Magnificent) สู่กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีสติ ยับยั้งช่ังใจ (Mindfulness) 
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แลเคำรพในบริบทของพื้นที่นั้นตำมคติทำงพระพุทธศำสนำ  ที่สอดคล้องกับ “Spiritual 
Tours” (UNWTO, 2013; John Holt, 2009) ที่ผ่ำนกระบวนกำรทำงศำสนำสูก่ลไกกำรพฒันำ
แสดงออกผ่ำนสถำปัตยกรรม หรือประเพณีอันเนื่องด้วยศีลธรรมและจำรีต สะท้อนผ่ำน
ประเพณีที่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรควบคุมจริยธรรม ทั้งในเชิงบุคคลและสังคม จนกลำยเป็นจำรีต
โดยมีฐำนคติมำจำกพระพุทธศำสนำ หรือควำมเช่ือทำงศำสนำ ซึ่งแนวนี้จะท ำให้เห็นคุณค่ำ 
สิ่งประดิษฐ์สร้ำงทั้งสถำปัตยกรรมและประเพณีที่เนื่องด้วยกำรท่องเที่ยวด้วย   

 
 ภาพท่ี 7 (ขวำ-ซ้ำย) กำรตกับำตรพระเช้ำภำพวัฒนธรรมทำงศำสนำของหลวงพระบำงที่ถูก 
             ออกแบบเป็นกำรทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม (ภำพคณะนักวิจัย 12-15 กรกฎำคม 2561) 
  

 
ภาพท่ี 8  (ขวำ-ซ้ำย) วิถีวัฒนธรรมทำงศำสนำที่ถูกจัดกำรเป้ำหมำยเพื่อกำรอนุรักษ์ 
             รวมทั้งสะท้อนค่ำนิยมที่ต้องให้ควำมส ำคัญและกำรแสดงออกอย่ำงเหมำะสม  
             (ภำพคณะนักวิจัย, 12 กรกฎำคม 2561) 
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ภาพท่ี 9  วิถีวัฒนธรรมทำงศำสนำผ่ำนสถำปัตยกรรมที่ถูกออกแบบให้เป็นกำรท่องเที่ยว อำทิ    

   วัดเชียงทอง วัดหนองสีคูณเมอืง (ภำพคณะนักวิจัย: 12 กรกฎำคม 2561) 
 

 

 
ภาพท่ี 10 ตลำดกลำงคืน (2 ภำพบน) และตลำดเช้ำ (2 ภำพล่ำง) เสน่ห์ของกำรทอ่งเที่ยว    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 แนวทางของการจัดการท่องเทีย่วและชุดการเรียนรูท้ี่นักทอ่งเที่ยว หรือ
ผู้จัดการท่องเที่ยวพึงตระหนักและสร้างความเข้าใจส าหรับส าหรับผู้มาท่องเที่ยว และส่งเสริม
ให้เกิดการเห็นคุณค่าตามเจตนารมณ์ทางศาสนาของผู้มาท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการ
ท่องเที่ยวหลวงพระบางทีจ่ะได้ทั้งสนุทรียะ การเรียนรู้ ความรู้ และการปรับตัวในการอยู่รว่มกัน
ในมิติของความหลากหลายแตกต่างบนฐานของศาสนา ดังมีผลการศึกษาไว้ว่า  

“...แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว คือ การสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าและความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของมรดกร่วมกันของประชาชน
ท้องถ่ินและนักท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การสนับสนุน
เงินทุนและลดการลงทุนของชาวต่างประเทศในธุรกิจขนาดเล็ก ส่งเสรมิการผลติ
สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ปรับปรุงฐานข้อมูลและการบริการข้อมลู
ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทและ
หน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกและการท่องเที่ยว…” (นาฎยา ชาวัน 
และคณะ, 2560: 81-96) 

 ดังนั้น ในกระบวนการของการสร้างชุดความรู้ หรือคู่มือน าการท่องเที่ยวจึงควรเนื่อง
ด้วย (1) วัฒนธรรมทางศาสนา อันสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัววางตนในพื้นที่ทางศาสนา ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง (2) วัฒนธรรมทางความเช่ือ ประเพณี วิถี ภาษา (3) วิธีการด าเนินชีวิตที่
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 าหรับด าเนินชีวิต เพื่อผู้ท่องเที่ยวจะได้
เข้าใจ เรียนรู้ และร่วมปฏิบัติด้วยความเข้าใจในศาสนสถาน พิธีกรรม ความเช่ือประเพณี
วัฒนธรรม สู่การปรับตัวอย่างเข้าใจที่จะได้ทั้งมูลค่าจากการท่องเที่ยว และคุณค่า ความ
ภาคภูมิใจจากผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม และผู้มาได้ประโยชน์และความเข้าใจจากการท่องเที่ยวด้วย  
  
อภิปรายผลการวิจัย  

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาหลวงพระบาง 
สปป.ลาว เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่มีวัด ศาสนสถาน หรือศาสนา สถานที่เนื่องด้วยวัด หรือ
ตั้งอยู่ในวัดที่ควรจะได้ส่งผลเป็นมูลค่า และคุณค่าในคราวเดียวกัน เพราะวัดในพระพุทธศาสนา
มีอุดมคติ และเป้าหมายต่างกัน รวมไปถึงหลักคิดทางพระพุทธศาสนาเองที่ประโยชน์ส่วนรวม
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เป็นส าคัญ การออกแบบท่องเที่ยวต้องได้ประโยชน์ในองค์รวม รู้คุณค่าในเรื่องของหลักการที่
ถูกต้องในพระพุทธศาสนาในส่วนพุทธาวาส สังฆาวาส ที่ควรเป็นสัดส่วนเฉพาะเพื่อเกื้อหนุน
และส่งเสริมแนวทางนักบวชที่เข้ามาอยู่ในวัด อยู่ในพระศาสนาเพื่อการขัดเกลา และที่ส าคัญ
การมาวัดหรือท่องเทีย่วในศาสนาจะต้องส่งเสริมให้ผูม้า รู้คุณค่า และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ทางศาสนาได้ด้วย ถึงจะได้ช่ือว่าได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของหลักการ ปฏิบัติการ แนวคิด และ
ผลประโยชน์ในเชิงมูลค่าอันจะพึงได้ในศาสนาด้วย เช่นกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาในภาพรวม 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้  

(1) สภาพทั่วไปการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นการท่องเที่ยวที่เนือ่ง
ด้วยพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนศาสนสถาน วัด อาราม พระธาตุ พระพุทธรูป และเนื่องด้วย
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติ แหล่งน้ า ปา่ เขา และน้ าตก สอดคล้องกับ
งานของบุญหนา จิมานัง (2556: 55-58) เรื่อง “ตักบาตรข้าวเหนียวเที่ยวหลวงพระบาง”งาน
ของ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (2552: 84-104) เรื่อง “หลวงพระบาง: การเปลี่ยนแปลงในฐานะเมอืง
มรดกโลก” และสิปป์ สุขส าราญ. (2559: 155-167) เรื่อง “งานพุทธศิลป์ฮูปแก้วสี เมืองมรดก
โลกหลวงพระบาง” เป็นต้น  

(2) การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง สปป. ลาว ตาม
ปรากฏในข้อที่ 1 จึงเป็นการจัดการท่องเที่ยว ภายใต้ช่ือของธรรมชาติ วัด ศาสนสถานใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธรูป พระธาตุ เจดีย์ และวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา และการ
จัดการท่องเที่ยวในองค์รวมด้วยเช่นกัน ดังปรากฏในงานของ สุดาพร คมทะวง (2016: 349-
366) ในเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระ
บาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" หรืองาน Wantanee Suntikul (2018) The 
Impact of Tourism on the Monks of Luang Prabang เป็นต้น  

(3) ชุดการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง 
สปป. ลาว ควรเป็นการเข้าไปสร้างองค์ความรู้ต่อการปฏิบัติตัว รู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้ และปรับตัว
เพื่อการอยู่รวมกับอย่างสันติ ทั้งสร้างแบบอย่างในการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง และจะเป็นประโยชน์
ทั้งในส่วนของการรู้หลักการในทางศาสนา และการได้องค์ความรู้จากแหล่งหรือสถานที่
ท่องเที่ยวทางศาสนาได้ด้วยความดี ความงาม สุนทรียะ และความสุข ดังปรากฏในงานของ 
มณฑิรา มณีแสง (2560) เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวหลวงพระบางของ
นักท่องเที่ยว” ซึ่งอาจเทียบเคียงถึงความสอดคล้องกับงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียง อาทิ 
“รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทวัดในประเทศไทย” (พระมหาสุ
ทิตย์ อาภากโร และคณะ, 2553) หรือในงาน “รูปแบบของเครือข่ายการสร้างการเรียนรู้ทาง
สังคมในการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา” (พระมหาสุทิตย ์อาภากโร และสายชล ปัญญาชิต, 
2556) รวมทั้งในงาน “กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าการตลาดส าหรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของ
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พระอารามหลวงในเกาะรตันโกสินทร์” (พระมหาสรุิยา มะสนัเทียะ, 2558) และ ภัชรบถ ฤทธ์ิเต็ม 
(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 าน  “Spirits of the Place: 
Buddhism and Lao Religious Culture” (John Holt, 2009) แล ะ ใน ง าน  “Spiritual 
Tourism for Sustainable Development” (UNWT, 2013) เป็นต้น ที่ ในงานวิจัยจะให้
ความส าคัญกับการจัดการท่องเที่ยวผ่านแนวคิดใน เรื่องวัตถุทางพระพุทธศาสนาหรือแนวคิด
ทางศาสนากับการท่องเที่ยวที่เน้น “คุณค่ากับมูลค่า” ต้องไปด้วยกันที่พร้อมส่งไปสู่จิตวิญญาณ
ด้วย ซึ่งสามารถน ามาเทียบเคียงต่อแนวทางและความเป็นไปได้ในหลวงพระบางได้ด้วยเช่นกัน 
 
บทสรุปว่าด้วยการจัดการท่องเท่ียวหลวงพระบาง  

กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศำสนำในประเทศอำเซียน: กรณีศึกษำหลวง
พระบำง สปป.ลำว ประกอบด้วย 1) กำรจัดกำรท่องเที่ยวภำยใต้วิถีวัฒนธรรม วัด พระพุทธศำสนำ 
ประเพณี วิถีธรรมชำติ ที่มีผลเป็นข้อมูลสถิติในเรื่องรำยได้และผลประกอบกำรในองค์รวมที่
นับว่ำสูงของหลวงพระบำงด้วย ทั้งส่งเสริมรำยได้ประชำชำติของลำวในภำพรวมด้วย            
2) รูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเป็นกำรจัดกำรท่องเที่ยวภำยใต้วัฒนธรรมทำงศำสนำ  อัน
หมำยถึงพระพุทธศำสนำ อันมีวัด ศำสนสถำน สถำปัตยกรรมทำงศำสนำ ธรรมเนียม ประเพณี 
วิถีปฏิบัติของชำวพุทธ ดังปรำกฏในกำรบิณฑบำต กำรสรงน้ ำพระม่ำนในช่วงสงกรำนต์ 
ประเพณี กฐิน เข้ำพรรษำ หรือกำรท ำกิจกรรมทีเ่นื่องด้วยพระพุทธศำสนำอันสะท้อนถึงวิถีชีวิต 
เป็นกำรสะท้อนถึงเอกลักษณ์ อันเป็นอัตลักษณ์ของคนหลวงพระบำงต่อกำรนับถือปฏิบัติใน
พระพุทธศำสนำ และสื่อสะท้อนออกมำเป็นกำรท่องเที่ยวบนฐำนของพระพุทธศำสนำ 3) กำร
จัดกำรท่องเที่ยวในหลวงพระบำงในแบบศำสนำและวัฒนธรรม จึงเป็นกำรเน้นส่งให้เกิดกำร
เรียนรู้ เพื่อน ำไปสู่ควำมเข้ำใจ ปฏิบัติได้ และไปสู่เจตนำรมณ์ทำงศำสนำ ในเรื่องของกำรใส่
บำตรที่ เน้นไปถึงกำรแบ่งปัน เสียสละตำมเจตนำรมณ์ทำงศำสนำ หรือกำรชมสุนทรียะ
สถำปัตยกรรมทำงศำสนำ ที่จะต้องไปถึงเจตนำรมณ์ของวิถีทำงศำสนำที่เช่ือมกับควำมอ่อนโยน
ทำงจิต ที่มำพร้อมกับควำมไม่รุนแรง (ปำณำติบำท) ควำมอ่อนน้อม (คำรวตำ) อันมีฐำนส ำคัญ
จำกค ำสอนพระพุทธศำสนำให้ได้ นอกจำกนี้หน้ำที่ส ำคัญคือรัฐพึงเข้ำไปจัดกำรท่องเที่ยว
ร่วมกับหน่วยงำนเอกชน หน่วยงำนทำงศำสนำเพื่อกำรออกแบบกำรท่องเที่ยวที่เนื่องด้วย
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พระพุทธศำสนำ ศำสนสถำน ศำสนวัตถุ และประเพณีวิถีทำงศำสนำ พระพุทธรูปส ำคัญ       
วัดส ำคัญ บุคคลส ำคัญ และประเพณีส ำคัญในทำงพระพุทธศำสนำให้สัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต อัตลักษณ์ในควำมเป็นลำวที่หลวงพระบำง เพื่อไปสู่เป้ำประสงค์เปน็ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ปฏิบัติตำมประเพณีวิถีอย่ำงเข้ำใจ และส่งผลเป็นคุณค่ำต่อกำรปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว ที่ได้
ทั้งคุณค่ำของกำรรักษำแบบแผนเดิมไว้ เป็นคุณค่ำควำมรู้ของผู้มำ และมูลค่ำจำกกำรท่องเที่ยว
ในวิถีทำงวัฒนธรรมและพระพุทธศำสนำที่หลวงพระบำง อันเป็นเสน่ห์หลวงพระบำงที่น่ำไป
เยือนเป็นอย่ำงยิ่ง  
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พระเดชพระคุณ พระรำชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และรักษำกำรผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์อำเซียนศึกษำ และพระศรีธวัชเมธี รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่อนุมัตงิบประมำณสนับสนุนภำยใต้กำรด ำเนินงำนโครงกำรของส่วน
วิจัย สำรสนเทศและบริกำรวิชำกำร ศูนย์อำเซียนศึกษำ โดยมีบุคลำกรของส่วนงำน คอยให้
ค ำปรึกษำแนะน ำและร่วมพัฒนำงำนวิจัยให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรวิจัยและติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องด้วยดีเสมอมำ จนกระทั่งงำนวิจัยแล้วเสร็จ ขอขอบคุณต่อผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญในประเทศต่ำง ๆ ทั้งในนำมนักวิชำกำร อำจำรย์ในมหำวิทยำลัย พระภิกษุสงฆ์ และชำว
พุทธในประเทศกลุ่มตัวอย่ำงในฐำนะผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยอย่ำงยิ่ง 
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