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บทคัดย่อ

	 รายงานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง	

สปป.ลาว	2)	เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง	สปป.ลาว	

และ	3)	เพื่อน�าเสนอชุดการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง	

สปป.ลาว	 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพจากเอกสาร	 งานวิจัย	 และการศึกษาเชิงพื้นที่พร้อมการ

สัมภาษณ์จากพื้นที่วิจัย	คือหลวงพระบาง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ผลการวิจัยพบ

ว่า	การจัดการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง	สปป.ลาว	ประกอบด้วย	1)	การจัดการท่องเที่ยวภายใต้

วถิวีฒันธรรม	วถิธีรรมชาต	ิและการจดัท�าวัฒนธรรมเพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิรายได้ประชาชาติ

ของลาวในภาพรวมด้วย	2)	รปูแบบการจดัการท่องเทีย่วเป็นการจดัการท่องเทีย่วภายใต้วฒันธรรม

ทางศาสนา	ประเพณ	ีวถิชีวีติและธรรมชาต	ิเช่น	การท่องเทีย่ววดั	การท่องเทีย่วในวถิทีางวฒันธรรม	

เช่น	สงกรานต์	การตักบาตรพระเช้า	สถาปัตยกรรมทางศาสนา	ที่เนื่องด้วยจิตวิญญาณทางศาสนา	

เป็นต้น	3)	ชดุการเรยีนรูก้ารจดัการท่องเท่ียวการจดัการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมและศาสนาในหลวง
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พระบาง	 สปป.ลาว	 นั้นได้มีรัฐเข้าไปจัดการส่งเสริมร่วมกับหน่วยของวัดและศาสนาให้เกิดเป็น 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนสถาน	 ศาสนวัตถุ	 และประเพณีวิถีทางศาสนาที่เช่ือมประสานกับ

แหล่งการท่องเท่ียวอื่นๆ	 ทั้งธรรมชาติ	 ป่าไม้	 น�้าตก	 ภูเขา	 ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เป็นการ 

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ	ที่เห็นความส�าคัญของพื้นที่การท่องเที่ยว	ที่ได้ทั้งความรู้	จิตวิญญาณของ

ศาสนสถาน	และพิธีกรรมนั้นๆ	และน�าไปสู่คุณค่าทางจิตของการท่องเที่ยว	ที่จะส่งผลให้อยู่ร่วมกัน

อย่างสันติเข้าใจ	อันเนื่องจากวิถีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่ลาวหลวงพระบาง	

ค�าส�าคัญ:	การจัดการท่องเที่ยว,	วัฒนธรรมและศาสนา,	อาเซียน,	หลวงพระบาง

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
	 หลวงพระบางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรล้านช้าง	(Denise	Heywood,	2016)	
หากวิเคราะห์ตามชื่อแล้วจะเห็นถึงประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของเมืองแห่งนี	้ 
เมืองหลวงพระบางมีชื่อที่เคยเรียกขานกันหลายชื่อได้แก่	 “เมืองเชียงดง-เชียงทอง”	 เมืองชวา	 
เมืองชัว	 เมืองหลวงพระบาง	 เมืองหลวงพระบางราชธานีศรีสัตนาคนหุต	 ล้านช้างร่มขาว”	 เมือง 
ศรีสัตนาคนหุต	 อุดมรัตชวาละวัติมหานคร-เมืองชวาละวัติมหานคร	 ชื่อแรกคือ	 “เมืองเชียงดง- 
เชียงทอง”	 เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงในพงศาวดารล้านช้าง	 (2473)	 “เมืองเชียงดง-เชียงทอง”	 เป็นเมือง
ฝาแฝด	 โดยเมืองเชียงทองตั้งอยู่บริเวณวัดเชียงทองในปัจจุบัน	 ส่วนเมืองเชียงดงตั้งอยู่บริเวณ 
ปากแม่น�้าดงที่ไหลลงสู่แม่น�้าโขงห่างจากเชียงทองลงไปทางใต้ชื่อว่า	“เมืองชวา”	หรือออกเสียงใน
ภาษาลาวว่า	“ซะวา”	บางครั้งเรียกว่า	“ซัว”	เป็นชื่อที่ถูกเรียกขานกันในสมัยก่อนที่จะมีการเข้ามา
ของกลุ่มชนชาติไท-ลาว	 ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของจีนตามต�านานกล่าวว่าหลังจากท่ีขุนชวา
ได้ขึ้นปกครองเมืองก็ได้เปลี่ยนช่ือจาก	 “เมืองเชียงดง-เชียงทองเป็น	 “เมืองชวา”	 เป็นที่เชื่อกันว่า
ขุนชวาเป็นผู้น�าของกลุ่มชนเผ่าท้องถิ่นที่ชื่อว่า	“ข่า”	หรือ	“ขมุ”	หรือในภาษาไทยเรียกว่า	“ข้า”	
ประชากรเดิมในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 หลังจากสถาปนาเป็นผู้น�าของขุนขวากลุ่มชน 
เผ่านี้ได้ปกครองชวาต่อกันมาถึงสมัยขุนกันฮาง	ในปี	พ.ศ.1300	(สิลา	วีระวงศ์,	2539)
	 หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก	 ที่ส่วนส�าคัญต่อการท่องเท่ียวท้ังเป็นอุตสาหกรรมและ
แหล่งรายได้หลักของหลวงพระบาง	 ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องธรรมชาติ	 ความสงบ	 วิถีทางวัฒนธรรม
ทางศาสนา	 ประเพณี	 และวัตถุทางศาสนากับการท่องเที่ยว	 ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย
และวฒันธรรมในการด�าเนนิชวีติทีส่ะท้อนถงึเอกลกัษณ์และการจัดวางทางประวัตศิาสตร์ทีเ่หมาะสม	
ดังปรากฏในงานวิจัย	อาทิ	“The	Impact	of	Tourism	on	the	Monks	of	Luang	Prabang”	
(Wantanee	Suntikul,	2018)	หรือเรื่อง	“Sustainable	Tourism	Development	 in	World	
Cultural	 Heritage	 Site,	 Luangprabang	 Town,	 Luangprabang	 Province,	 Lao	 PDR”	
(Chansone	 Keomanivong,	 2009)	 งานเรื่อง	 “หลวงพระบาง:	 การเปลี่ยนแปลงในฐานะเมือง
มรดกโลก”	 (ศุภชัย	สิงห์ยะบุศย์,	 2552:	 84-104)	 เรื่อง	 “เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก	
หลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”	(นาฎยา	ซาวัน,	คนึงนิตย์	ไสยโสภณ	และ
บุญยัง	หมั่นดี,	2560:	81-96)	เรื่อง	“พระพุทธรูปไม้:	สุนทรียภาพและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคน 
ในเมืองหลวงพระบางสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์”	(นริาศ	
ศรีขาวรส,	2558)	หรือในงานเรื่อง	“สุขายะทางรูปทรงในงานสถาปัตยกรรม	พระอุโบสถวัดเชียง
ทอง	เมืองหลวงพระบาง”	(ธีรยุทธ	อินทจักร์,	2560:	1-19)	ทั้งในงาน	“รัฐสังคมนิยมกับการท�าให้
มรดกศักดินากลายเป็นสินค้า:	กรณีศึกษาช่างเงินเมืองหลวงพระบาง”	(ธีระยุทธ	บัวจันทร์,	2558:	
125-173)	ที่ให้ความส�าคัญกับวัด	 ศาสนาสถาน	และวิถีประเพณีบางประการเนื่องด้วยวัฒนธรรม

ทางศาสนา 
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	 หลวงพระบางเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	 ท่ีเชื่อมระหว่างนักท่องเท่ียว
ท้องถ่ินและนกัท่องเทีย่วนานาชาตจิากทัว่โลก	ในฐานะเมอืงมรดกโลก	(2538/1995)	ทีม่เีอกลกัษณ์
ทางด้านสถาปัตยกรรม	พระพุทธศาสนา	วดัวาอาราม	ความสงบ	และธรรมชาตท่ีิงดงาม	วถิปีระเพณี
อันเป็นเอกลักษณ์	 รวมทั้งมีผู้น�าระดับโลกอย่างประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 (Barack	Obama,	
พ.ศ.2552-2560/2009-2017)	 เดินทางมายังหลวงพระบาง	 เม่ือ	 พ.ศ.2559/2016	 ปรากฏเป็น 
ภาพข่าวและท�าให้เกดิภาพจ�าและความสนใจต่อความเป็นเมอืงท่องเทีย่วของหลวงพระบางไปด้วย	
สู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว	 โดยมีฐานจากพระพุทธศาสนา	 วัด	 ศาสนสถาน	 วัฒนธรรมทาง 
ศาสนา	 ประเพณี	 กับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี	 วิถีชีวิต	 ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย	
เอกลักษณ์และการจัดวางทางประวัติศาสตร์	 ดังปรากฏในงานวิจัยของ	 สุดาพร	 คมทะวง	 (2559:	
349-366)	เรือ่ง	“การพฒันารปูแบบการจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของแขวงหลวงพระบาง	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”	 หรืองานของ	 บุญหนา	 จิมานัง	 (2556:	 55-58)	 เร่ือง	
“ตักบาตรข้าวเหนียวเที่ยวหลวงพระบาง”	และงานของ	มณฑิรา	มณีแสง	(2560:	82-95)	“ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวหลวงพระบางของนักท่องเที่ยว”	 ดังนั้น	 วัด	 ศาสนสถาน	 และ 
วิถีประเพณีบางประการเนื่องด้วยวัฒนธรรมทางศาสนา	 จึงเป็นหน่วยที่ถูกน�ามาจัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท่องเที่ยวที่หลวงพระบาง	ดังนั้น	ในการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาและท�าความเข้าใจเพื่อออกแบบ
การท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริม	พร้อมการอนุรักษ์คุณค่า	 และส่งเสริมสู่กระบวนการ
ทางจิตวิญญาณและเจตนารมณ์ทางศาสนา	ที่เนื่องด้วยความรู้	ความเข้าใจ	“ราก”	อันเป็นบริบท
ความเป็นหลวงพระบาง	 ทั้งส่งผลเป็นข้อเสนอเพื่อจัดการหรือการบริหารอย่างเหมาะสมที่ได้ 
ทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรม	สุนทรียะของการเดินทาง	รวมทั้งการเรียนรู้เชิงวิถีศาสนาอันเป็นรากฐาน
ทางวัฒนธรรม	 จากสภาพที่พบเห็นจะพบว่าการท่องเที่ยวที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
ท่องเที่ยวท้ังในส่วนของบริบทเชิงพื้นท่ี	 อัตลักษณ์ทางศาสนาและความเชื่ออันเป็นวิถีเฉพาะ	 รวม
ไปถงึการจดัการการออกแบบในเชงิองค์กร	 และเชงิระบบแล้วทีค่วรจะท�าให้เกดิความเป็นเอกภาพ
หรือกลไกที่จะเกิดขึ้นได้	 ดังนั้น	 การวิจัยนี้จึงพยายามศึกษาถึงสภาพของการจัดการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาและวิถีทางศาสนา	 เพื่อน�าไปสู่การเสนอชุดการเรียนรู้การท่องเที่ยวทางศาสนาที่จะเป็น
ประโยชน์ทัง้ในเชงิสนุทรยีะของการท่องเทีย่วและคณุค่าทางจิตวญิญาณตามหลักพระพุทธศาสนา
อันเป็นรากฐานของหลวงพระบางที่ได้ทั้งคุณค่าและมูลค่าต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง	สปป.ลาว
	 2.	 เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง	สปป.ลาว
	 3.	 เพื่อน�าเสนอชุดการเรียนรู้การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวง- 

พระบาง	สปป.ลาว
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วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ด้วยการ

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 (Documentary	 Study)	 การศึกษาเชิงพ้ืนท่ี	 (Area	 

Studies)	และการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	interview)	จากพื้นที่วิจัย	ณ	เมืองหลวงพระบาง	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ในระหว่างวันที่	12-15	กรกฎาคม	พ.ศ.2561	

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน:	 

กรณีศึกษาหลวงพระบาง	สปป.ลาว	ปรากฏดังนี้

 1. สภาพทั่วไปการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

ลาว เป็นการท่องเที่ยวที่เนื่องด้วยศาสนา	วัฒนธรรมและธรรมชาติด้วยเหตุผลที่ว่าภูมิศาสตร์ของ

หลวงพระบางอยู่ในหุบเขา	 และมีพื้นท่ีทางธรรมชาติมาก	 รวมทั้งการสร้างอารยสถาปัตยกรรม 

ทางวัฒนธรรมและศาสนาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภูมิศาสตร์	 ซ่ึงเป็นจุดเด่นของหลวงพระบาง	 

จึงเป็นเมืองท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก	 (ศุภชัย	 สิงห์ยะบุศย์,	 2552:	 84-104)	 ใน	 

ค.ศ.1995/2538	 และเป็นเมืองที่มีความเรียบง่าย	 มีวิถีทางศาสนา	 และธรรมชาติ	 ดังปรากฏเป็น

ศาสนสถาน	 ศาสนวัตถุ	 ในพระพุทธศาสนา	 (1)	 การท่องเท่ียวจึงเนื่องด้วยศาสนสถานและวัด 

ในพระพุทธศาสนา	อาทิ	วัดเชียงทอง	(ธีรยุทธ	อินทจักร์,	2560:	1-19)	วัดศรีบุญเรือง	(Wat	Sri	

Buon	Heuong)	วัดแสน	(Wat	Sean)	วัดใหม่	(วัดใหม่)	วัดอาฮาม	(Wat	Aham)	วัดวิศุล	(Wat	

Visoun)	พระธาตภุสู	ีพระพุทธรปูพระบาง	พระราชวงัอดตีบรุพกษตัรย์ิ	หลวงพระบาง	งานศลิปกรรม

พระพุทธรูปไม้ในวัดต่าง	 ๆ	 (นิราศ	 ศรีขาวรส,	 2558:	 17-40)	 งานพุทธศิลป์ฮูปแก้วสี	 (สิปป์	 

สุขส�าราญ,	 2559:	 155-167)	 เป็นต้น	 ภาพข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นการท่องเที่ยวท่ีเนื่องด้วยวัด	 

ศาสนสถาน	 ศาสนวัตถุ	 ในพระพุทธศาสนา	 (2)	 การท่องเที่ยวที่เนื่องด้วยวัตถุทางศาสนา	 อาทิ	

พระพุทธรูปพระบาง	 พระม่าน	 วัดเชียงทอง	 พระธาตุภูสี	 รอยพระบาท	 และพระธาตุแตงโม	 

เป็นต้น	(3)	การท่องเที่ยวที่เนื่องด้วยวิถีประเพณีทางศาสนา	อาทิ	การตักบาตรข้าวเหนียวพระเช้า

ทีห่ลวงพระบาง	(บญุหนา	จมิานงั,	2556:	55-58)	เป็นต้น	(4)	การท่องเทีย่วในระบบนเิวศธรรมชาติ	

การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองและมีการจัดการเข้าไปท่องเท่ียว	 อาทิ	 ถ�้าต่ิง	 หรือ 

ถ�้าปากอู	 น�้าตกตาดกวางสี	 น�้าตกตาดแส้	 การล่องเรือในแม่น�้าโขงชมทัศนีภาพและวิถีธรรมชาติ 

สองริมฝั่ง	 เป็นต้น	 (พระมหานิกร	 านุตฺตโร,	 (2559:	 65-77)	 (5)	 การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนการศึกษาเยี่ยมชมชนเผ่า	 หรือกลุ่มผู้อยู่อาศัยในหลวงพระบาง	 กลุ่มศิลปหัตกรรม	 กลุ่ม 

อาชีพ	 กลุ่มทอผ้า	 อันสะท้อนถึงวัฒนธรรม	 ประเพณี	 วิถีชีวิต	 ที่นัยหนึ่งเป็นวัฒนธรรมประดิษฐ์ 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามช่วงสมัย	 “พิธีกรรมอาจถูกประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่	 หรือไม่สามารถ 
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ด�ารงสภาพเช่นเดิมได้ตลอดไป	 หากแต่มีความผกผันไปตามบริบทของพิธีกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 

ไปด้วยนั่นเอง”	 (ศุภชัย	 สิงห์ยะบุศย์,	 2553:	 43-68)	 หรือในงานวิจัยของนาฎยา	 ซาวัน	และ 

คณะ	(2560:	81-96)	ให้ข้อมูลว่า	

	 “...เศรษฐกิจการท่องเท่ียวของเมืองหลวงพระบางมีปัจจัยน�าเข้าภายนอกคือ

นโยบายให้การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนส�าคัญอันดับหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของแขวง	ปัจจัยภายในคือความเป็นเมืองมรดกโลกที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมภายในตัวเมือง	 23	 แห่ง	 วิถีชีวิตของผู้คน	 ประเพณีท้องถิ่นและสภาพ

ภูมิประเทศท่ีโดดเด่น	 ประชาชนท้องถิ่นใช้ปัจจัยน�าเข้าในการประกอบอาชีพท�าให้ได้รับ

ประโยชน์ในรูปของรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการท�าธุรกิจที่พัก	 อาหารและเครื่องดื่ม	 ขนส่ง	 

ขายสินค้าท่ีระลึกและบริการท่องเที่ยว	 โดยมีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัว 

ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม	การท่องเที่ยวช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้	มีจ�านวน

ผู้มีงานท�าและมีรายได้ในครอบครัวเพ่ิมข้ึน	 มีคุณภาพชีวิตดีข้ึนด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	 แต่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้นและต้องปรับวิถีชีวิต

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม...”

	 ในภาพรวมของการจัดการท่องเที่ยวในหลวงพระบางเมืองมรดกโลก	 จึงเนื่องด้วยวัด 

และศาสนสถาน	พิธีกรรม	ความเชื่อ	ประเพณี	วิถีธรรมชาติ	น�้าตก	ป่าเขา	ถ�้า	วิถีการด�าเนินชีวิต	

อาหาร	การกนิ	การแต่งกาย	ตลาดพืน้ถิน่	ตลาดทีร่องรับนกัท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย	ศลิปหตัถกรรม

พื้นบ้าน	 การทอผ้า	 ที่น�าเสนอรูปแบบความเป็นหลวงพระบาง	 แต่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับช่วงสมัยและการเข้ามาของนักท่องเที่ยว	เป็นต้น	(จรัญ	ชัยประทุม,	2556:	129-156)	

สิ่งเหล่านี้ถูกออกแบบและจัดการผ่านภาพรวมของการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง	ด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 1	บารัค	โอบามา	(Barack	Obama,พ.ศ.2552-2560)	ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น	เดินทาง

มายังหลวงพระบาง	เมื่อ	พ.ศ.2559	กับภาพจ�าของวัด	พระภิกษุ	และศาสนสถานในพระพุทธศาสนา 

ที่หลวงพระบาง	(ภาพ:	ออนไลน์,	30	ธันวาคม	2561)
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 2. การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง สปป.ลาว 

	 เมื่อพิจารณาจากแผนภาพการท่องเที่ยวในส่วนวัฒนธรรมและศาสนา	 ซ่ึงจ�าแนกได้เป็น

กรณีในการจัดการท่องเที่ยวได้ดังนี้	

  1) การท่องเที่ยวในกลุ่มศาสนสถานในพระพุทธศาสนา	 หมายถึง	 ส่งเสริมให้เกิด 

การท่องเที่ยวในวัด	 ศาสนสถานในพระพุทธศาสนา	 การที่หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก	 

มีความโดดเด่นในเรื่องของวัด	 ศาสนสถาน	 และพิธีกรรม	 โดยคณะนักวิจัยได้ลงพ้ืนท่ีส�ารวจ	 เมื่อ	

12-15	 กรกฎาคม	 2561	 ซึ่งได้พบข้อมูลเชิงประจักษ์จากการศึกษาเชิงพื้นที่	 อาทิ	 วัดเชียงทอง 

(  )	 เป็นวัดหลวงประจ�าราชวงศ์ล้านช้าง	 ราชวงศ์หลวงพระบาง	 และราชวงศ์ลาว	 

สร้างขึ้นราว	 พ.ศ.2103	 โดยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช	 (King	 Setthathirath-  ,

พ.ศ.	2091–2114/1548-1571)	กษัตริย์ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง-ล้านนา	ตั้งอยู่ใกล้แม่น�้า

โขง	เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือที่งดงามมาก	 จนได้รับการขนานนามว่าเป็น	

“อัญมณีของศิลปะล้านช้าง”	 (ธีรยุทธ	 อินทจักร์,	 2017:	 1-19)	 วัดศรีบุญเรือง	 (Wat	 Sri	 Buon	

ภาพที่ 2	สภาพของการท่องเที่ยวในหลวงพระบางเมืองมรดกโลก	ที่ส�ารวจในเบื้องต้นจะพบการท่องเที่ยววัด	

พิธีกรรมทางศาสนา	 วิถีชีวิต	 น�้าตก	 ธรรมชาติ	 และการด�าเนินชีวิตผ่านศูนย์ศิลปหัตถกรรม	 เป็นต้น	 

(ภาพคณะนักวิจัย:	12-15	กรกฎาคม	2561)
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Heuong)	วัดแสน	(Wat	Sean)	วัดใหม่	(วัดใหม่)	วัดอาฮาม	(Wat	Aham)	วัดวิศุล	(Wat	Visoun)	

พระธาตุภูสี	เป็นต้น	ดังปรากฏข้อมูลเป็นเบื้องต้นที่สืบค้นได้กว่า	33	วัดดังปรากฏในงาน	ชัยสิทธิ์	

ด่านกิตติกุล	(2554)	ปรากฏดังภาพที่	3	

 

 

ภาพที่ 3	แผนที่แสดงท�าเลที่ตั้งวัดต่างๆ	ในเมืองหลวงพระบาง	สปป.ลาว

	 ที่มา:	Nittha	Bounpany	ชัยสิทธิ์	ด่านกิตติกุล	การวางทิศทางของวัดในเมืองประวัติศาสตร์

	 หลวงพระบาง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว



114  ●  วารสารวิชาการ	สถาบันพัฒนาพระวิทยากร	 ปีที่	2	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน	2562

  2) การจัดการท่องเที่ยวในวัตถุทางพระพุทธศาสนา	 หมายถึง	 วัตถุทางศาสนา 

ที่ส�าคัญเนื่องกับวัดและพระพุทธศาสนา	 อาทิ	 พระพุทธรูปส�าคัญ	 โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่

สาธารณะว่ามีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว	รวมไปถึงมีวัตถุสถานเป็นที่เคารพ

สักการะ	 ดังปรากฏในหลวงพระบางจะมีพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะอาทิ	หอพระแก้ว	 ที่ครั้ง

หนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตในประวัติศาสตร์ลาว	 หอพระบางที่ปัจจุบันตั้งอยู่ใน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหลวงพระบางหรือพระบาง	 (Phra	 Bang)	 อันเป็นพระที่เคารพสักการะ 

ของชาวลาวหลวงพระบาง	 หรือพระพุทธรูปที่ถ�้าติ่ง	 (พระมหานิกร	 ฐานุตฺตโร,	 2561:	 65-77)	 

พระม่านหรือพระพุทธรูปวัดเชียงทอง	 พระธาตุวัดวิชุล	 พระธาตุภูสี	 รอยพระบาทที่ภูสี	 เป็นต้น	 

โดยสถานที่นี้เนื่องด้วยวัดในพระพุทธศาสนา	 หรือความเชื่อทางพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน	 

ดังปรากฏแนวคิดเทียบเคียงในงานของพระมหาบุญพิเชษฐ์	 จันทร์เมือง	 (2553)	 ที่ว่า	 “...วัด	

ทรัพยากร	 ทางวัฒนธรรมในพระอารามหลวงชั้นเอก	 ทุกวัด	 มีศักยภาพโดดเด่น	 ซ่ึงทางภาครัฐ 

พร้อมให้การสนับสนุน	 ภาคเอกชนมีความสนใจร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยว	 นักท่องเที่ยวยัง

ปลาบปลื้มในความงดงามของพระอาราม...”	 หรือในงานวิจัย	 Vimalin	 Virojtrairatt	 (2010)	 

เรื่อง	“Community	Pre-Empowering	for	Tourism:	Sustainable	Tourism	Management	

Guideline	 Amphoe	Mae	 Chaem,	 Chiang	Mai,	 Thailand”	 ที่ท�าวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง

ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 โดยในงานวิจัยก็ให้ความส�าคัญกับทุนทาง

วัฒนธรรมผ่านวัดและศาสนสถาน	โดยเฉพาะพุทธรูปส�าคัญๆ	เป็นต้น	

  3) การจัดการท่องเที่ยวในกลุ่มเจดีย์/พระธาตุ หมายถึง	 ศาสนสถาน	 อันเนื่องด้วย

วัด	 หรือความส�าคัญในวัดทางพระพุทธศาสนาที่จ�าแนกได้เป็น	 พระธาตุ	 รอยพระบาท	 เจดีย	์ 

ส�าคัญ	 อาทิ	 พระธาตุภูสี	 รอยพระบาทภูสี	 พระธาตุหมากโม	 ต้ังอยู่ในบริเวณวัดวิชุนราช	 วัดที ่

เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง	สร้างขึ้นเมื่อ	พ.ศ.2058/1515	ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุลราชแห่ง

อาณาจักรล้านช้าง	ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม	ความเก่าแก่โบราณ	 และถูกจัดอยู ่

ในแผนผังของการท่องเที่ยว	โดย	(วัด)	พระธาตุหมากโม	ที่มีรูปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่งหรือเป็น

ทรงโอคว�่าคล้ายสถูปแบบฟองน�้าเมืองสาญจี	 ประเทศอินเดีย	 ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศม ี

เปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย	 บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดีย์ทิศทรง

บัวตูมทั่งสี่มุม	 พระธาตุหมากโมนี้มีสีด�าเก่าๆ	 แม้จะเคยผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วสองคร้ัง	 

ในปี	 พ.ศ.2402/1859	 รัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์	 (ค�าสุก/King	 Zakarine/พ.ศ.2438-	

2448/1895-1904)	ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์	ต่อมาในปี	พ.ศ.2457/1914	

ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์	 (Sisavang	 Vong,	 พ.ศ.2447-2502/1904-1945)	 มีการ

ปฏิสังขรณ์อีกครั้ง	ซึ่งการบูรณะครั้งนี้พบโบราณวัตถุมากมาย	เช่น	เจดีย์ทองค�า	พระพุทธรูปหล่อ

ส�าริด	พระพุทธรูปทองค�า	พระพุทธรูปเงิน	 โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วซึ่งคล้ายกับ
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พระแก้วมรกต	โบราณวตัถเุหล่านีไ้ด้น�าถวายเจ้ามหาชวีติศรีสว่างวงศ์	และเก็บรกัษาไว้ในพระราชวงั

หลวงพระบางในปัจจบุนั	หรอืกรณพีระธาตภุสู	ีจะมีเจดย์ี	ทีม่ตี�านานเกีย่วข้องกบัการบรรจุพระบรม

สารรีกิธาตขุองพระพทุธเจ้า	หรอืรอยพระบาทจ�าลองของพระพุทธเจ้า	แต่อกีนยัหนึง่พระธาตุกเ็ป็น

จุดมุมสูงสุดของหลวงพระบาง	 ท่ีนักท่องเที่ยวนิยมเพื่อเห็นทัศนียภาพมุมสูงในแบบ	 360	 องศา	 

ที่สวยงามประกอบรวมกับการท่องเที่ยวพระธาตุ	หรือรอยพระบาท	 รวมไปถึงหมู่เจดีย์	 ท่ีมีความ

ส�าคญัและเป็นเอกลกัษณ์ทางความเชือ่ในหลวงพระบาง	หรอืเพือ่คณุธรรมภายในต่อการปฏบิติัตน

เป็นชาวพุทธที่ดี	เป็นต้น	

  4) การจัดการท่องเที่ยวในส�านักปฏิบัติธรรม	 หมายถึง	 การออกแบบให้สอดคล้อง 

กับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการการศึกษาปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา	 ซ่ึงเป็นไปตามกรอบของ

พระพุทธศาสนากรรมฐาน	 40	 วิธี	 เพื่อการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา	 และในการเดินทาง 

ส�ารวจเก็บข้อมูลวิจัย	 คณะผู้วิจัยได้ไปยังวัด	 วัดป่าโพนเพาวนาราม	 ที่มีหลักฐานประวัติว่าเป็น 

ส�านกัปฏบิตัธิรรมทีม่ทีัง้ชาวลาว	และชาวต่างชาติท่ีสนใจการปฏบิติัธรรมและท่องเทีย่ว	“Spiritual	

Tours”	(Alex	Norman,	2004)	โดย	วดัป่าโพนเพาวนาราม	(Wat	Pa	Phon	Phao)	ท่ีก่อต้ังโดย

พระอาจารย์ซายสมทุร	โชตโิก	(Pha	Xaisamut	Chotiko,	1992)	ซึง่ปัจจบุนักย็งัมกีารสอนกรรมฐาน

และเป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การสอนกรรมฐานปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาอยู่

  5) การจัดการท่องเทีย่วผ่านพธิกีรรม/ประเพณทีางศาสนา	หมายถึง	กจิกรรมทีเ่นือ่ง

ด้วยพธีิกรรม	เช่น	บญุประเพณ	ีวถิทีางวฒันธรรมทางศาสนา	ดงักรณใีนหลวงพระบางใช้การตกับาตร

พระเช้า	ทีม่พีระภกิษสุามเณรเดนิบณิฑบาตรับการใส่บาตรจากชาวพุทธ	และนกัท่องเทีย่วได้กลาย

เป็นภาพจ�าของการท่องเที่ยวไปทั่วโลก	ประเพณีสรงน�้าพระ	ในช่วงสงกรานต์	พิธี	อัญเชิญ	พระม่าน

และพิธีสรงน�้าพระม่าน		พระพุทธรูป	ศักดิ์สิทธิ์	คู่บ้านคู่เมือง		ประจ�าหลวงพระบาง	 (On line:	 16	

เมษายน	2562)	ประเพณีฮดสรง	สรงน�้าพระเถระตามประเพณีโบราณของชาวลาว	(กันหา	สีกุนวง,	

2016:	61-77)	ประเพณีสงกรานต์	ประเพณีลอยกระทงที่หลวงพระบาง	กฐิน	เป็นต้น	เหล่านี้เป็น

ประเพณทีีเ่นือ่งด้วยพระพทุธศาสนาและถกูจดัอยูใ่นโปรแกรมและแผนการท่องเทีย่วทัง้หน่วยงาน

ภาครัฐ	และเอกชนจัดขึ้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการท่องเที่ยว	

  6) เกจคิณาจารย์/บคุคลส�าคญัในพระพุทธศาสนา	ปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนา	

คือ	 กิจกรรมการท่องเท่ี ยวเนื่องด้วยตั วบุคคล	 อันหมา ยถึงเกจิคณาจารย์/หรือคณาจารย์เน้นที่ 

ภาพลักษณ์ในเชิงบุคคล	 ดังปรากฏในวัดเชียงทอง	 (Wat	 X ieng	 Thong)	 วัดมหาธาตุ	 (Wat	

Mahathat)	 ที่ให้ความส�า คัญกับพระเถระที่เคยปกครองวั ด	 โดยมีการจัดท�าเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ 

ความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์	และพระพุทธศาสนา	น�าภาพเก่ามาจัดแสดงพร้อมเกียรติประวัติ	โดยใน

ปัจจุบัน	วัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่ องพระสงฆ์	ดังกรณีพิพิธภัณฑ์ประวัติสาธุใหญ่ค�าฝั่น	สีลสังวโร	

มหาเถระ	วัดสุวรรณคีรี	ท้องถิ่นหลวงพระบางที่นี่	มรณภาพในปี	1987	พระราชาคณะ	ปลัดซ้าย
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ปลัดขวา	 ท่านมีช่ือเต็มยศว่า	 “สมเด็จพระลูกแก้ว	 สีลสังว โร”	 อดีตเจ้าคณะแขวงหลวงพระบาง	 

(เจ้าคณะจังหวัด)	 ทั้งวัดสุวรรณคีรี	 ยังเ ป็นศูนย์ข้อมูล ของคณะสงฆ์หลวงพระบาง	 (Buddhist	

Archives	 Document)	 พิพิธภัณฑ์ภาพเก่า	 ทั้งฝ่ายการศึกษา 	 ปกครอง	 และวิปัสสนาด้วย	 

โดยสะท้อนพระพุทธศาสนาในอดีตในเชิงประวัติศาสตร์	 สถานที่	 และบุคคลในหลวงพระบาง	

(Sitthivong,	 Phikkhu;	 Khamvone	 Boulyaphone;	 Phra	 Khamchan	 Virachitta	Maha	 

Thera,	2011)	

	 การจัดการท่องเท่ียวในหลวงพระบาง	 เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

พระพุทธศาสนา	 ดังปรากฏเป็นวัด	 เจดีย์	 พระธาตุ	 พระพุทธบาท	 พระพุทธรูป	 และประเพณีที่ 

เนื่องด้วยพระพุทธศาสนา	 ท้ังการบิณฑบาตเช้า	 การสรงน�้าพระในช่วงสงกรานต์	 การฮดสรงหรือ

เถราภิเษก	ประเพณีบุญต่างๆ	เป็นต้น	

 

 

 3. ชดุการเรยีนรูก้ารจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง สปป.

ลาว จากผลการศึกษาการออกแบบการท่องเที่ยวนั้นได้ใช้ทรัพยากรทางศาสนา	อาทิ	วัด	โบราณ

สถาน	 หรือศาสนสถานในพระพุทธศาสนา	 โดยมีเป้าหมายเป็นการจัดการท่องเที่ยวตามวิถีทาง

ศาสนาที่เข้าใจในเจตนารมณ์ของการวัตถุทางศาสนา	 หรือศาสนสถานในทางพระพุทธศาสนา	 

รวมทั้งแสดงออกผ่านการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเข้าใจเจตนารมณ์ของการปฏิบัติ

ได้ถูกต้อง	

ภาพที่ 4	คณะนักวิจัยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาที่หลวงพระบาง

	 (ภาพคณะนักวิจัย:	15	กรกฎาคม	2561)
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	 การท่องเที่ยวที่ปรากฏในหลวงพระบาง	สปป.	ลาว	เป็นการจัดการท่องเที่ยวอันเกี่ยวข้อง
กับศาสนา	วัด	และสถานที่ส�าคัญทางศาสนา	สามารถจ�าแนกเป็นองค์ความรู้ได้	ดังนี้
 1) การท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรของวัดและศาสนาแบบเดิม หมายถึง	การที่วัดเหล่านั้น
มีความส�าคัญในเชิงศาสนา	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 โดยตัวเอง	 และถูกออกแบบให้เป็นสถานท่ีท่อง
เที่ยวโดยตรงตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และชุมชนแต่เดิม	 โดยวัดเหล่านั้นสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์	 พระพุทธรูปส�าคัญ	 หรือศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 พระบางอันเป็นพระคู่เมืองหลวงพระบาง	 
ที่ชาวหลวงพระบางมีความเชื่อว่ามีความศักด์ิสิทธิ์	 เป็นต้น	 โดยเป็นแนวทางการจัดการท่องเท่ียว
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว	มาเป็นวัตถุสถานในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในหลวงพระบาง	
 2) การจัดการหรือออกแบบวัด/ศาสนาให้เป็นกลไกร่วมของการท่องเที่ยว	 หมายถึง	
การที่รัฐเข้าไปส่งเสริมและจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสอดคล้องกับวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรม 
และการด�าเนินชีวิตอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในภาพรวม	 ซึ่งพอจ�าแนกได้	 อาทิ	
การออกแบบศาสนสถานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	 การสร้างองค์ความรู้ในการท่องเที่ยว	 รวมทั้ง 
การจัดท�าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การจัดออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับรูปแบบและ
การด�าเนินชีวิต	 ท้ังในส่วนของวัดเฉพาะในเขตเมืองมรดกโลกกว่า	 33	 วัด	 (Nittha	 Bounpany,	 
ชัยสิทธิ์	ด่านกิตติกุล,	2561:	A55-A70;	พระมหานิกร	ฐานุตฺตโร,	2559;	Wantanee	Suntikul,	
2018)	ประเพณีบิณฑบาต	ที่เป็นจุดเด่นและภาพจ�าของชาวโลก	 (Wantanee	Suntikul,	 2018)	
ประเพณีทางศาสนา	อาทิ	สรงน�้าพระม่าน	สงกรานต์	รวมทั้งเนื่องด้วยสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	
ตามที่ปรากฏในเอกสารของทางราชการ	 “Luang	 Prabang	 Province	 Tourism	Destination	
Management	Plan	2016	–	2018”	(2016)	ที่เข้าไปจัดการท่องเที่ยวและเสนอที่ท่องเที่ยวอื่นๆ	
ที่เนื่องด้วยธรรมชาติ	 ป่า	 เขา	 น�้าตก	 และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 เช่น	 หมู่บ้านชนเผ่าม้ง	

หมู่บ้านช้าง	เป็นต้น	ให้เกิดการประสานเป็นรูปแบบการจัดท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

ภาพที่ 5	วัดวิชุนราช	(ซ้าย)	อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุหมากโม	ซึ่งเป็นสถานที่ส�าคัญทางศาสนาและถูกออกแบบ

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา	 (ขวา)	 ศิลปกรรม	 หอศิลป์	 กับการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง	 

(ภาพคณะนักวิจัย:	12-15	กรกฎาคม	2561)
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 3) การจัดการท่องเที่ยวแบบวิถีจิตวิถีธรรม	หมายถึง	การท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้คนมีสุข

ภาวะที่ดี	เช่น	การไหว้พระ	การปฏิบัติธรรม	ส่งเสริมให้เกิดการไปปฏิบัติธรรมในส�านักปฏิบัติธรรม

ที่มีชื่อเสียงที่มีการปฏิบัติอยู่แล้ว	อาทิ	วัดเชียงทอง	วัดป่าโพนเพาวนาราม	(Wat	Pa	Phon	Phao)	

หรอืวดัสวุรรณครี	ีหรอืวดัอืน่ๆ	เป็นต้น	โดยมกีารจดัการท่องเทีย่วทีอ่อกแบบการท่องเทีย่วโดยผนวก

การท่องเทีย่วในแบบวถีิธรรมชาต	ิวฒันธรรมแบบ	“Clean	Mind”	เทยีบเคยีงกบังานวจิยัเรือ่ง	“รปู

แบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย”	 (พระมหาสุทิตย์	อา

ภากโร	(อบอุ่น),	2553)	ที่เสนอผลการศึกษาว่า	

	 “...รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด	มี	3	รูปแบบ	

1)	 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการทัศนศึกษา	 (Learning	 By	 Seeing)	 ซึ่งเป็นรูปแบบการ 

เรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทาง

พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องโดยผ่านการศึกษาเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถี

แห่งธรรมชาติและวิถีแห่งวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา	 2)	 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการ

ปฏิบัติ	 (Learning	 By	 Doing)	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถฝึกปฏิบัติตน 

ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา	เช่น	การเจริญสมาธิภาวนา	และสติปัฏฐาน	4	อันเป็น 

การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบของจิตใจและปัญญา	3)	รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการ

สร้างเครือข่าย	 (Learning	 By	Networking)	 ซึ่งเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง

ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม	ผลการด�าเนินการของวัดต่างๆ	ที่ผ่านมาในรอบ	5-6	ปี

นัน้	พบว่า	มนีกัท่องเทีย่วผูท้ีส่นใจมาปฏบิตัมิากกว่า	10,000	คน	และมากกว่า	75	ประเทศ

ทั่วโลก...” 

	 ดงันัน้	ในกรณนีีจ้งึเหน็ว่าสามารถน�ามาเทียบเคยีงกบัหลวงพระบางได้ในกรณขีองวดัส�านกั

ปฏิบัติธรรม	 ซึ่งผสมผสานให้เกิดการท่องเท่ียวในแบบ	“ธรรมชาติ-จิตใจบริสุทธิ์และจิตวิญญาณ/

ภาพที่ 6	วัดศรีเมือง	 พิธี	อัญเชิญ	พระม่านและพิธีสรงน�้าพระม่าน		 พระพุทธรูป	ศักดิ์สิทธ์ิ	คู่บ้านคู่เมือง		 ประจ�า 

หลวงพระบาง	(ภาพ	Online:	16	เมษายน	2562)
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Green-Clean	Mind-Spiritual	Tourism”	เป็นต้น	(Alex	Norman,	2004)	

 4) การผสมร่วมกับการท่องเที่ยวในวั ตถุทางศาสนา หมายถึง	 การจัดการท่องเที่ยวท่ี

ผสมรวมระหว่างศาสนสถาน	 วัด	 บุคคล	 แล ะเหตุการณ์ทางวัฒนธรรม	 อันหมายถึงสิ่งเคารพทาง

ศาสนา	เช่น	พระธาตุ	รอยพระพุทธบาท	หอไตร	ศาลาการเปรียญ	อุโบสถ	หอระฆัง	กุฏิ	มณฑป	

เป็นต้น	(Charuwan	Chareonla,	1981:	75-88)	กรณีหลวงพระบาง	จะเห็นการจัดการท่องเที่ยว

พระธาตุภูสี	 พระธาตุ	 วัด	 ทั้งในเชิง ประวัติศาสตร์	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 และประเพณี	 เชื่อมไปกับ 

วิถีวัฒนธรรม	วิถีชีวิต	แห่งภูมิศาสตร์	ธรรมชาติ	เป็นต้น	ที่เกิดขึ้นในบริบทสังคมอย่างที่ปรากฏอยู่

ในปัจจุบันท�าให้เกิดการเชื่อมโยงประสานเป็นเนื้อเดียวกัน	

 5) การจัดการท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาไปสู่ความรู้และเจตนารมณ์ของศาสนา	หมายถึง	

การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและ ศาสนา	 คว รมีการส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องและเจตนารมณ์ทาง

ศาสนา	ดังกรณีการใส่บาตรพระเช้าที่เป็นภาพจ�าของชาวโลก	ควรต้องสื่อไปให้ถึงเจตนารมณ์ของ

การเสียสละ	 แบ่งปัน	 เพ่ือสะท้อนคิดให้ชาวโลกว่าการให้หมายถึงการหยิบยื่นแบ่งปันตามคติใน 

ทางพระพุทธศาสนา	 การสะท้อนคิ ดผ่านควา มสงบของความเป็นเมืองผ่านคติทางศาสนาในเร่ือง 

สติ	 ปัญญา	หรือการสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงความงดงามทาง 

จิต	(Magnificent)	สู่การท่องเที่ยวอย่างมีสติ	ยับยั้งชั่งใจ	(Mindfulness)	แลเคารพในบริบทของ

พื้นที่นั้นตามคติทางพระพุทธศาสนา	ที่สอดคล้องกับ	“Spiritual	Tours”	(UNWTO,	2013;	John	

Holt,	2009)	ที่ผ่านกระบวนการทางศาสนาสู่กลไกการพัฒนาแสดงออกผ่านสถาปัตยกรรม	หรือ

ประเพณีอันเนื่องด้วยศีลธรร มและจารี ต	 สะท้อนผ่านประเพณีที่มีเป้าหมายเพื่อการควบคุม 

จริยธรรม	ทั้งในเชิงบุคคลและสังคม	จนกลายเป็นจารีตโดยมีฐานคติมาจากพระพุทธศาสนา	หรือ

ความเชือ่ทางศาสนา	 ซึง่แนวนีจ้ะท�าให้เหน็คณุค่า	 สิง่ประดิษฐ์สร้างทัง้สถาปัตยกรรมและประเพณ ี

ที่เนื่องด้วยการท่องเที่ยวด้วย	

 

 

 

ภาพที่ 7	 (ขวา-ซ้าย)	 การตักบาตรพระเช้าภาพวัฒนธรรมทางศาสนาของหลวงพระบางที่ถูกออกแบบเป็นการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	(ภาพคณะนักวิจัย	12-15	กรกฎาคม	2561)
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ภาพที่ 8	 (ขวา-ซ้าย)	 วิถีวัฒนธรรมทางศาสนาท่ีถูกจัดการเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์	 รวมทั้งสะท้อนค่านิยมที ่

ต้องให้ความส�าคัญและการแสดงออกอย่างเหมาะสม	(ภาพคณะนักวิจัย,	12	กรกฎาคม	2561)

ภาพที่ 9	วิถีวัฒนธรรมทางศาสนาผ่านสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบให้เป็นการท่องเที่ยว	 อาทิ	 วัดเชียงทอง	 

วัดหนองสีคูณเมือง	(ภาพคณะนักวิจัย:	12	กรกฎาคม	2561)
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	 จากภาพชุดที่	 7-8	 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี	 ชุดท่ี	 9	 สถาปัตยกรรมวัดใน

พระพุทธศาสนา	 และชุดท่ี	 10	 สื่อถึงการการจัดการท่องเที่ยวเก่ียวกับวัฒนธรรมอาหาร	 การกิน	 

โดยทั้งหมดเป็นรูปแบบ	 แนวทางของการจัดการท่องเที่ยวและชุดการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยว	 หรือ 

ผู้จัดการท่องเที่ยวพึงตระหนักและสร้างความเข้าใจส�าหรับส�าหรับผู้มาท่องเที่ยว	 และส่งเสริมให้

เกิดการเห็นคุณค่าตามเจตนารมณ์ทางศาสนาของผู้มาท่องเที่ยว	 เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว

หลวงพระบางที่จะได้ทั้งสุนทรียะ	 การเรียนรู้	 ความรู้	 และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในมิติของ

ความหลากหลายแตกต่างบนฐานของศาสนา	ดังมีผลการศึกษาไว้ว่า	

	 “...แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว	 คือ	 การสร้างความตระหนักใน 

คณุค่าและความรูส้กึถึงการเป็นเจ้าของมรดกร่วมกนัของประชาชนท้องถิน่และนกัท่องเทีย่ว	 

การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	 การสนับสนุนเงินทุนและลดการลงทุนของชาว 

ต่างประเทศในธุรกิจขนาดเล็ก	 ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน	

ปรบัปรงุฐานข้อมลูและการบรกิารข้อมลูด้านการท่องเท่ียว	ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม

ในการก�าหนดบทบาทและหน้าท่ีในการบริหารจัดการเมอืงมรดกโลกและการท่องเท่ียว…”	

(นาฎยา	ชาวัน	และคณะ,	2560:	81-96)

 

ภาพท่ี 10	 ตลาดกลางคนื	(2	ภาพบน)	และตลาดเช้า	(2	ภาพล่าง)	เสน่ห์ของการท่องเทีย่วทีห่ลวงพระบาง	อนัเป็น	

เอกลักษณ์และอยู่ในแผนการท่องเทีย่วของหลวงพระบาง	(ภาพคณะนกัวจิยั:	12-15	กรกฎาคม	2561)
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	 ดังนั้น	ในกระบวนการของการสร้างชุดความรู้	หรือคู่มือน�าการท่องเที่ยวจึงควรเนื่องด้วย	

(1)	 วัฒนธรรมทางศาสนา	 อันสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัววางตนในพ้ืนที่ทางศาสนา	 ความรู้	 ความ 

เข้าใจที่ถูกต้อง	(2)	วัฒนธรรมทางความเชื่อ	ประเพณี	วิถี	ภาษา	(3)	วิธีการด�าเนินชีวิตที่สะท้อน 

ถึงการเป็นอยู่	 อันประกอบด้วยมูลค่าอันหมายถึงรายได้เข้าประเทศ	ที่มาพร้อมกับการท่องเที่ยว	 

ดังปรากฏสถิติของการท่องเที่ยวมายังลาว	จากนานาชาติทั้งเอเซีย	ยุโรป	อเมริกา	แอฟริกา	และ

ตะวันออกกลาง	 ในปี	 ค.ศ.2016	 ที่มีสถิติว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวกว่า	 4.2	 ล้านคน	 มีรายได้กว่า	 

724	 ล้าน	 (Dollars)	 และใน	 ค.ศ.2017	 มีนักท่องเที่ยวกว่า	 3.8	 ล้านคน	 มีรายได้เข้าประเทศ 

กว่า	648	ล้าน	(Dollars	US)	และใน	ค.ศ.2017	มีนักท่องเที่ยวไปยังหลวงพระบาง	655,412	คน	

(Tourism	Development	Department,	Ministry	of	Information,	Culture	and	Tourism,	

2017:	5,27)	และคุณค่าส�าหรับด�าเนินชีวิต	เพื่อผู้ท่องเที่ยวจะได้เข้าใจ	เรียนรู้	และร่วมปฏิบัติด้วย

ความเข้าใจในศาสนสถาน	พิธีกรรม	 ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรม	 สู่การปรับตัวอย่างเข้าใจท่ีจะ 

ได้ทั้งมูลค่าจากการท่องเที่ยว	 และคุณค่าความภาคภูมิใจจากผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม	 และผู้มาได้

ประโยชน์และความเข้าใจจากการท่องเที่ยวด้วย	

 

อภิปรายผลการวิจัย 
	 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน:	 กรณีศึกษาหลวงพระบาง	 

สปป.ลาว	 เป็นการจัดการท่องเท่ียวท่ีมีวัด	 ศาสนสถาน	หรือศาสนา	 สถานที่เนื่องด้วยวัด	 หรือตั้ง 

อยู่ในวัดที่ควรจะได้ส่งผลเป็นมูลค่า	 และคุณค่าในคราวเดียวกัน	 เพราะวัดในพระพุทธศาสนามี

อุดมคติ	 และเป้าหมายต่างกัน	 รวมไปถึงหลักคิดทางพระพุทธศาสนาเองท่ีประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ส�าคัญ	 การออกแบบท่องเที่ยวต้องได้ประโยชน์ในองค์รวม	 รู้คุณค่าในเรื่องของหลักการที่ถูกต้อง 

ในพระพุทธศาสนาในส่วนพุทธาวาส	 สังฆาวาส	 ที่ควรเป็นสัดส่วนเฉพาะเพื่อเกื้อหนุนและส่งเสริม

แนวทางนักบวชที่เข้ามาอยู่ในวัด	 อยู่ในพระศาสนาเพ่ือการขัดเกลา	 และท่ีส�าคัญการมาวัดหรือ 

ท่องเที่ยวในศาสนาจะต้องส่งเสริมให้ผู้มา	 รู้คุณค่า	 และพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรมทางศาสนาได ้

ด้วย	 ถึงจะได้ช่ือว่าได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของหลักการ	 ปฏิบัติการ	 แนวคิด	 และผลประโยชน์ใน 

เชิงมูลค่าอันจะพึงได้ในศาสนาด้วย	 เช่นกัน	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณาในภาพรวม	 สามารถอภิปรายได้

ดังนี้	

	 (1)	สภาพทั่วไปการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง	 ประเทศลาว	 เป็นการท่องเที่ยวที่เนื่อง 

ด้วยพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนศาสนสถาน	วัด	อาราม	พระธาตุ	พระพุทธรูป	และเนื่องด้วยศาสนา	

วัฒนธรรม	ประเพณี	 วิถีชีวิต	และธรรมชาติ	 แหล่งน�้า	ป่า	 เขา	และน�้าตก	สอดคล้องกับงานของ 

บุญหนา	จิมานัง	(2556:	55-58)	เรื่อง	“ตักบาตรข้าวเหนียวเที่ยวหลวงพระบาง”งานของ	ศุภชัย	

สงิห์ยะบศุย์	(2552:	84-104)	เรือ่ง	“หลวงพระบาง:	การเปล่ียนแปลงในฐานะเมอืงมรดกโลก”	และ
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สิปป์	สุขส�าราญ.	(2559:	155-167)	เรื่อง	“งานพุทธศิลป์ฮูปแก้วสี	เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง”	

เป็นต้น	

	 (2)	การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง	 สปป.	 ลาว	 ตาม 

ปรากฏในข้อที่	 1	 จึงเป็นการจัดการท่องเท่ียว	 ภายใต้ชื่อของธรรมชาติ	 วัด	 ศาสนสถานใน 

พระพุทธศาสนา	พระพุทธรูป	พระธาตุ	เจดีย์	และวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา	และการจัดการ

ท่องเทีย่วในองค์รวมด้วยเช่นกนั	ดงัปรากฏในงานของ	สุดาพร	คมทะวง	(2016:	349-366)	ในเร่ือง	

“การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระบาง	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว”	หรืองาน	Wantanee	Suntikul	(2018)	The	Impact	of	Tourism	

on	the	Monks	of	Luang	Prabang	เป็นต้น	

	 (3)	ชุดการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในหลวงพระบาง	 สปป.	

ลาว	ควรเป็นการเข้าไปสร้างองค์ความรู้ต่อการปฏิบัติตัว	 รู้	 เข้าใจ	ปฏิบัติได้	 และปรับตัวเพื่อการ 

อยู่รวมกับอย่างสันติ	 ทั้งสร้างแบบอย่างในการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง	 และจะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วน

ของการรูห้ลกัการในทางศาสนา	 และการได้องค์ความรูจ้ากแหล่งหรอืสถานทีท่่องเทีย่วทางศาสนา

ได้ด้วยความดี	ความงาม	สุนทรียะ	และความสุข	ดังปรากฏในงานของ	มณฑิรา	มณีแสง	 (2560)	

เรือ่ง	“ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมาเท่ียวหลวงพระบางของนกัท่องเท่ียว”	ซ่ึงอาจเทียบเคยีง

ถึงความสอดคล้องกับงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียง	 อาทิ	 “รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของ 

แหล่งท่องเที่ยว	ประเภทวัดในประเทศไทย”	(พระมหาสุทิตย์	อาภากโร	และคณะ,	2553)	หรือใน

งาน	 “รูปแบบของเครือข่ายการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมในการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา”	

(พระมหาสุทิตย์	อาภากโร	และสายชล	ปัญญาชิต,	2556)	รวมทั้งในงาน	“กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่า

การตลาดส�าหรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของพระอารามหลวงในเกาะรัตนโกสินทร์”	 

(พระมหาสุริยา	มะสันเทียะ,	2558)	และ	ภัชรบถ	ฤทธิ์เต็ม	(2556)	“รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว

เชงิศาสนาและวัฒนธรรมในวัด”	และงาน	มลัลกิา	ภมูะธน	และดเิรก	ด้วงลอย	(2559)	เรือ่ง	“แนวคิด

การจัดการการท่องเที่ยว	(วัด)	ในพระพุทธศาสนา:	หลักการ	และวิถีปฏิบัติ”	หรืองาน	“Spiritual	

Tourism:	Religion	and	Spiritual	Spirituality	in	Contemporary	Travel”	(Alex	Norman,	

2004)	หรืองาน	“Spirits	of	the	Place:	Buddhism	and	Lao	Religious	Culture”	(John	Holt,	

2009)	 และในงาน	“Spiritual	 Tourism	 for	 Sustainable	Development”	 (UNWT,	 2013)	

เป็นต้น	 ท่ีในงานวิจัยจะให้ความส�าคัญกับการจัดการท่องเที่ยวผ่านแนวคิดใน	 เรื่องวัตถุทาง 

พระพุทธศาสนาหรือแนวคิดทางศาสนากับการท่องเที่ยวที่เน้น	“คุณค่ากับมูลค่า”	ต้องไปด้วยกัน

ที่พร้อมส่งไปสู่จิตวิญญาณด้วย	 ซึ่งสามารถน�ามาเทียบเคียงต่อแนวทางและความเป็นไปได้ใน 

หลวงพระบางได้ด้วยเช่นกัน
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บทสรุปว่าด้วยการจัดการท่องเที่ยวหลวงพระบาง 
	 การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน:	 กรณีศึกษาหลวง- 

พระบาง	สปป.ลาว	ประกอบด้วย	1)	การจัดการท่องเที่ยวภายใต้วิถีวัฒนธรรม	วัด	พระพุทธศาสนา	

ประเพณี	วิถีธรรมชาติ	ที่มีผลเป็นข้อมูลสถิติในเรื่องรายได้และผลประกอบการในองค์รวมที่นับว่า

สูงของหลวงพระบางด้วย	 ทั้งส่งเสริมรายได้ประชาชาติของลาวในภาพรวมด้วย	 2)	 รูปแบบการ

จดัการท่องเทีย่วเป็นการจดัการท่องเทีย่วภายใต้วฒันธรรมทางศาสนา	อนัหมายถึงพระพุทธศาสนา	

อันมีวัด	 ศาสนสถาน	 สถาปัตยกรรมทางศาสนา	 ธรรมเนียม	 ประเพณี	 วิถีปฏิบัติของชาวพุทธ	 

ดังปรากฏในการบิณฑบาต	การสรงน�้าพระม่านในช่วงสงกรานต์	ประเพณี	กฐิน	 เข้าพรรษา	หรือ

การท�ากิจกรรมที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาอันสะท้อนถึงวิถีชีวิต	 เป็นการสะท้อนถึงเอกลักษณ	์ 

อันเป็นอัตลักษณ์ของคนหลวงพระบางต่อการนับถือปฏิบัติในพระพุทธศาสนา	 และส่ือสะท้อน 

ออกมาเป็นการท่องเที่ยวบนฐานของพระพุทธศาสนา	3)	การจัดการท่องเที่ยวในหลวงพระบางใน

แบบศาสนาและวัฒนธรรม	 จึงเป็นการเน้นส่งให้เกิดการเรียนรู้	 เพ่ือน�าไปสู่ความเข้าใจ	 ปฏิบัติได	้

และไปสู่เจตนารมณ์ทางศาสนา	 ในเรื่องของการใส่บาตรท่ีเน้นไปถึงการแบ่งปัน	 เสียสละตาม

เจตนารมณ์ทางศาสนา	 หรือการชมสุนทรียะสถาปัตยกรรมทางศาสนา	 ที่จะต้องไปถึงเจตนารมณ์

ของวิถีทางศาสนาท่ีเช่ือมกับความอ่อนโยนทางจิต	 ที่มาพร้อมกับความไม่รุนแรง	 (ปาณาติบาท)	

ความอ่อนน้อม	 (คารวตา)	 อันมีฐานส�าคัญจากค�าสอนพระพุทธศาสนาให้ได้	 นอกจากนี้หน้าที่ 

ส�าคัญคือรัฐพึงเข้าไปจัดการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานเอกชน	 หน่วยงานทางศาสนาเพ่ือการ

ออกแบบการท่องเท่ียวท่ีเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา	 ศาสนสถาน	 ศาสนวัตถุ	 และประเพณีวิถีทาง

ศาสนา	พระพุทธรูปส�าคัญ	วัดส�าคัญ	บุคคลส�าคัญ	และประเพณีส�าคัญในทางพระพุทธศาสนาให้

สัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรม	วิถีชีวิต	อัตลักษณ์ในความเป็นลาวที่หลวงพระบาง	เพื่อไปสู่เป้าประสงค์

เป็นความรู้	ความเข้าใจ	ปฏิบัติตามประเพณีวิถีอย่างเข้าใจ	และส่งผลเป็นคุณค่าต่อการปฏิบัติตน

ของนักท่องเที่ยว	 ที่ได้ทั้งคุณค่าของการรักษาแบบแผนเดิมไว้	 เป็นคุณค่าความรู้ของผู้มา	 และ 

มูลค่าจากการท่องเท่ียวในวิถีทางวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาที่หลวงพระบาง	 อันเป็นเสน่ห ์

หลวงพระบางที่น่าไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง	

กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบคณุศนูย์อาเซยีนศกึษา	(ASEAN	Studies	Centre,	MCU)	ท่ีสนบัสนนุงบประมาณ	

ในการวิจัยและการลงพื้นที่วิจัยในหลวงพระบางเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย	สังเกต	และมีส่วนร่วม

ในพืน้ทีจ่รงิ	ระหว่างวนัที	่12-15	กรกฎาคม	พ.ศ.2561	รวมท้ังจัดสรรงบประมาณสนบัสนนุการท�า

วิจัยด้านอาเซียนศึกษาและอาณาบริเวณศึกษาในประเทศอาเซียน	 กรณีศึกษาพื้นที่หลวงพระบาง	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ในรายงานการวิจัยเร่ือง	 “การจัดการท่องเที่ยวเชิง
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วัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน:	 กรณีศึกษาหลวงพระบาง	 สปป.ลาว-Tourism	

Management	Based	on	Culture	and	Religion	 in	ASEAN	Country:	A	Case	Study	of	

Luang	Prabang,	Lao	PDR”	ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

เชงิพืน้ทีใ่นกลุม่ประเทศอาเซยีน	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	โดยศนูย์อาเซียนศกึษา	มหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ	พระเดชพระคุณ	พระราชวรเมธี,	

รศ.ดร.	รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร	และรกัษาการผู้อ�านวยการศนูย์อาเซียนศกึษา	และพระศรธีวชัเมธ	ี

รองผู้อ�านวยการศนูย์อาเซียนศกึษา	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	ทีอ่นมุตังิบประมาณ

สนบัสนนุภายใต้การด�าเนนิงานโครงการของส่วนวจัิย	สารสนเทศและบริการวชิาการ	ศนูย์อาเซียน

ศึกษา	 โดยมีบุคลากรของส่วนงาน	 คอยให้ค�าปรึกษาแนะน�าและร่วมพัฒนางานวิจัยให้เป็นไป 

ตามแนวทางการวิจัยและติดตามความก้าวหน้าการวิจัยอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา	 จนกระทั่ง 

งานวิจัยแล้วเสร็จ	ขอขอบคุณต่อผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในประเทศต่างๆ	ทั้งในนามนักวิชาการ	อาจารย์

ในมหาวิทยาลัย	 พระภิกษุสงฆ์	 และชาวพุทธในประเทศกลุ่มตัวอย่างในฐานะผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 

อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างยิ่ง
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