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Abstract
This study is a case in the world heritage site of Wat Phou Champasak,
Champasak province, Lao PDR and focused on consumption of tourism in this world
heritage site. The aims of the study are: 1). to investigate the processes that Wat Phou
Champasak has become tourist destination; also it becomes attractive to the tourists,
2). to examine the ways Wat Phou has been consumed or gazed by different tourists
and 3). To explore the consumption of the tourists contributing to change in local
human and cultural landscape.
Through various methods of data collection including participant observation,
interview, and secondary data collected. This study found: firstly, the structures of
Wat Phou have been the archaeological and historical architectures of ancient Khmer
people. It was constructed in the end of 5th -12th centuries. Its characteristics; beside it
consists of the archaeological and historical structures artistically; it has also become
the sacred site of the Buddhist people. The characteristics mentioned are not enough
to become the tourist destination. However, the tourists visiting this site also see the
lifestyle of the local residents living around Wat Phou, which still based on the
original style of Lao people. As a result, it can be integrated with the outstanding
structures of Wat Phou and this site can attract outsiders as the tourists interested in
seeing and it has become the tourist destination.
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Secondly, this study expressed on the consumption or the gaze of the tourists
in this site, which the tourists visiting consist of different types being from abroad and
domestic included tour groups, backpackers, students, eco-tourists and ego-tourists
and the types of those are Buddhist tourists and another as well. As a result, the
consumption or gaze is different, which consist of both material and non-material.
However, it found that tourists who consumed on both material and non-material
belong to the Buddhist tourists and another just consumed the material structures. On
the one hand, the tourists’ consumption is also integrated with the local community
consumed as well. Beside consume or gaze the outstanding structures of Wat Phou
temple complex, they also consume the life style of the local community. However,
the local residents welcome the tourists by producing the local identity such as local
products, local food and the accommodations to supply those. Moreover, it also found
that some of the tourists have fallen in love this site, which have settled down to
spend the lives there.
Thirdly, the study also found the interactions of the hosts and the guests,
which the interactions can be a source bringing the changes into the local community.
Before declaring as the world heritage, the living condition of the local residents
almost still based on agricultural work as the subsistence, the accommodations were
still wooden and the local residents were still unemployed. However, after the
declaring, it can attract the outsiders to visit increasingly, which the local community
has faced with the influx of the outsiders more. This can be a source to stimulate those
adapt themselves into the new situation taken place. The tourists visit the locale, they
have consumed or gazed differently such as: tasting local food, gazing local products,
joining some activities with the locals. In the same way, the locals have also found the
ways to upgrade themselves being along with the new situation such as: trying to
produce the local identity to supply to the tourists for bringing in the revenue,
constructing the accommodations to welcome those. Many of the local residents
receive more work to do.

vi

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การบริ โภคการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกวัดภูจาํ ปาสัก
แขวงจําปาสัก สปป. ลาว

ผู้เขียน

นายแสงจันทร์ ขุนอาภัย

ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน)

คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศกั ดิ์ วิทยาภัค
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่ นแก้ว เหลืองอร่ ามศรี

อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ โภคการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกวัดภูจาํ ปาสัก แขวงจําปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และมุ่งเน้นไปที่การบริ โภคการท่องเที่ยว มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการที่วดั ภูจาํ ปาสัก ได้กลายเป็ นมรดกโลกแหล่งการท่องเที่ยวที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจให้กบั นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม 2) ตรวจสอบวิธีการวัดภูจาํ ปาสัก ถูกบริ โภค
หรื อจ้องมองโดยนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 3) สํารวจการบริ โภคของนักท่องเที่ยวที่ทาํ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรมในภูมิภาค
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์และข้อมูลทุติย
ภูมิที่เก็บรวบรวมได้ การศึ กษาครั้ งนี้ พบว่า โครงสร้ างของวัดภูจาํ ปาสัก ที่ เป็ น โครงสร้ างทาง
สถาปั ตยกรรมแห่ งโบราณคดี และประวัติศาสตร์ ของชาวขอม สถานที่แห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปลาย
ศตวรรษที่ 5-12 วัด ภู จ าํ ปาสั ก นอกจากประกอบด้ว ยโครงสร้ า งแห่ ง สถาปั ต ยกรรมทางด้า น
โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ที่เต็มเปี่ ยมด้วยศิ ลปะที่ สวยสดงดงามแล้ว สถานที่ดังกล่าวยังได้
กลายเป็ นสถานที่ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ของชาวพุทธอีกด้วย ลักษณะดังกล่าวข้างบนยังไม่พอที่จะกลายเป็ น
แหล่งการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเท่านั้น อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
สถานที่แห่ งนี้ยงั ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นที่ อาศัยอยูร่ อบวัดภูจาํ ปาสัก ซึ่งยังอยูใ่ นรู ปแบบเดิม
ของชาวลาว ซึ่งเป็ นการผสมกลมกลืนกับโครงสร้างที่โดดเด่นของวัดภู จําปาสัก และสถานที่แห่ งนี้
สามารถดึงดูดให้บุคคลภายนอกหรื อว่านักท่องเที่ยวสนใจเข้าเที่ยวชม และกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
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ประการที่สอง การศึกษาแสดงถึงการบริ โภคหรื อจ้องมองของนักท่องเที่ยวในสถานที่แห่ ง
นี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวเข้าเยีย่ มชม ประกอบด้วยหลายประเภทที่แตกต่างกัน ทั้งภายในและ ต่าง ประเทศ
ซึ่งมีท้ งั กลุ่มทัวร์ แบ็คแพคเกอร์ นักเรี ยน และยังมีประเภทอื่นอีกด้วย และรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาว
พุทธและศาสนาอื่น ฉะนั้น การบริ โภคหรื อการจ้องมองของนักท่องเที่ยวจึงมีความแตกต่างกันซึ่ ง
ประกอบด้วยวัตถุและไม่ใช่วตั ถุ อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวที่บริ โภควัตถุและ
ไม่ใช่ วตั ถุได้แก่นักท่องเที่ยวชาวพุทธ นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆบริ โภคเพียงแค่วตั ถุเท่านั้น ในด้าน
หนึ่ งนั้นการบริ โภคของนักท่ องเที่ ยวอยู่ที่สถานที่ วดั ภู จําปาสัก ยังได้ประสมกลมกลื นกับการ
บริ โภคชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย และการเยีย่ มชมของนักท่องเที่ยว ผูค้ นท้องถิ่นก็ได้ตอ้ นรับเป็ นอย่างดี
โดยการประดิ ษ ฐ์สร้ างสิ่ งที่ เ ป็ นสัญญลัก ษณ์ ของท้องถิ่ นขึ้ น เพื่อตอบสนองกับการบริ โภคของ
นักท่องเที่ยวเช่นว่า ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นจําพวกอาหารพื้นเมืองและสถานที่พกั ยิง่ ไปกว่านั้นการศึกษา
ครั้งนี้ ยงั พบอีกว่า มีนกั ท่องเที่ยวบางกลุ่มได้ตกหลุมรักในสถานที่แห่ งนี้ และก็ได้ต้ งั ถิ่นฐานเพื่อใช้
ชีวิตในสถานที่แห่ งนี้อีกด้วย
ประการสุ ด ท้า ยของการศึ ก ษายัง พบว่ า มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเจ้า บ้า นและแขก ซึ่ ง
ปฏิ สัมพันธ์ ดังกล่ าวก็สามารถเป็ นสาเหตุ ของการเปลี่ ยนแปลงในชุ มชนท้องถิ่ น ก่ อนประกาศ
สถานที่แห่ งนี้เป็ นมรดกโลก ชีวิตการเป็ นอยูข่ องคนท้องถิ่น ส่ วนมากก็ยงั อาศัยการเกษตรเป็ นหลัก
สถานที่พกั อาศัยก็ยงั ทําด้วยไม้เป็ นส่ วนมาก และผูค้ นท้องถิ่นก็ว่างงานเยอะ อย่างไรก็ตามภายหลัง
การประกาศเป็ นเขตมรดกโลกแล้วสถานที่แห่ งนี้ สามารถดึ งดูดผูค้ นภายนอกมาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น
อย่างมากเมื่อเทียบกับอดีต ปั ญหาดังกล่าวนี้ ทาํ ให้ชุมชนท้องถิ่นได้พบปะกับผูค้ นภายนอกมากขึ้น
ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้ผคู ้ นเหล่านั้นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ใหม่ๆที่เกิดขึ้น นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม
สถานที่เขตนี้ ก็ได้มีมุมมองแห่ งการบริ โภคหรื อจ้องมองที่แตกต่างกันเช่น การชิมรสอาหารท้องถิ่น
การจ้องมองผลิตภัณฑ์ หรื อร่ วมสังสรรกิจกรรมกับคนท้องถิ่น และในทํานองเดียวกันชาวบ้านก็ได้
ค้นหาวิธีทางเพื่อพัฒนาตนเองหรื อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เช่นว่า พยายามประดิษฐ์สิ่งที่เป็ น
สัญ ญาลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่ น เพื่ อ สนองแก่ ก ารบริ โ ภคของนัก ท่ อ งเที่ ย วและเป็ นการนํา รายได้แ ก่
ครอบครัว สร้างสถานที่พกั เพื่อรับรองแก่นักท่องเที่ยวและผูค้ นหลายๆกลุ่มก็ยงั ได้งานทําเพิ่มอีก
ด้วย

