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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.   
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การบริโภคการท่องเท่ียวในเขตมรดกโลกวดัภูจาํปาสัก แขวงจาํปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมุ่งเนน้ไปท่ีการบริโภคการท่องเท่ียว มีวตัถุประสงค์
เพื่อ   1)  ศึกษากระบวนการท่ีวดัภูจาํปาสัก ไดก้ลายเป็นมรดกโลกแหล่งการท่องเท่ียวท่ีสามารถ
ดึงดูดความสนใจใหก้บันกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชม   2)  ตรวจสอบวิธีการวดัภูจาํปาสัก ถูกบริโภค
หรือจอ้งมองโดยนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั   3)  สาํรวจการบริโภคของนกัท่องเท่ียวท่ีทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในชุมชนทอ้งถ่ินและวฒันธรรมในภูมิภาค 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์และขอ้มูลทุติย
ภูมิท่ีเก็บรวบรวมได้ การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า โครงสร้างของวดัภูจาํปาสัก ท่ีเป็น โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมแห่งโบราณคดีและประวติัศาสตร์ของชาวขอม สถานท่ีแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปลาย
ศตวรรษท่ี  5-12 วดัภูจาํปาสัก นอกจากประกอบด้วยโครงสร้างแห่งสถาปัตยกรรมทางด้าน
โบราณคดีและประวติัศาสตร์ ท่ีเต็มเป่ียมด้วยศิลปะท่ีสวยสดงดงามแลว้ สถานท่ีดังกล่าวยงัได้
กลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพุทธอีกดว้ย ลกัษณะดงักล่าวขา้งบนยงัไม่พอท่ีจะกลายเป็น
แหล่งการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมเท่านั้น อยา่งไรก็ตามนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชม
สถานท่ีแห่งน้ียงัไดเ้ห็นวิถีชีวิตของชาวทอ้งถ่ินท่ี อาศยัอยูร่อบวดัภูจาํปาสัก ซ่ึงยงัอยูใ่นรูปแบบเดิม
ของชาวลาว ซ่ึงเป็นการผสมกลมกลืนกบัโครงสร้างท่ีโดดเด่นของวดัภู จาํปาสัก และสถานท่ีแห่งน้ี
สามารถดึงดูดใหบุ้คคลภายนอกหรือวา่นกัท่องเท่ียวสนใจเขา้เท่ียวชม และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวไปเท่ียวชมเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 
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ประการท่ีสอง การศึกษาแสดงถึงการบริโภคหรือจอ้งมองของนกัท่องเท่ียวในสถานท่ีแห่ง
น้ี ซ่ึงนกัท่องเท่ียวเขา้เยีย่มชม ประกอบดว้ยหลายประเภทท่ีแตกต่างกนั ทั้งภายในและ ต่าง ประเทศ 
ซ่ึงมีทั้ง กลุ่มทวัร์ แบค็แพคเกอร์ นกัเรียน และยงัมีประเภทอ่ืนอีกดว้ย และรวมทั้งนกัท่องเท่ียวชาว
พุทธและศาสนาอ่ืน ฉะนั้น การบริโภคหรือการจอ้งมองของนกัท่องเท่ียวจึงมีความแตกต่างกนัซ่ึง
ประกอบดว้ยวตัถุและไม่ใช่วตัถุ อยา่งไรก็ตามการศึกษาพบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีบริโภควตัถุและ
ไม่ใช่วตัถุไดแ้ก่นักท่องเท่ียวชาวพุทธ นักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนๆบริโภคเพียงแค่วตัถุเท่านั้น ในดา้น
หน่ึงนั้นการบริโภคของนักท่องเท่ียวอยู่ท่ีสถานท่ีวดัภู จาํปาสัก ยงัได้ประสมกลมกลืนกับการ
บริโภคชุมชนทอ้งถ่ินอีกดว้ย และการเยีย่มชมของนกัท่องเท่ียว ผูค้นทอ้งถ่ินก็ไดต้อ้นรับเป็นอยา่งดี
โดยการประดิษฐ์สร้างส่ิงท่ีเป็นสัญญลกัษณ์ของทอ้งถ่ินข้ึนเพื่อตอบสนองกับการบริโภคของ
นกัท่องเท่ียวเช่นวา่ ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินจาํพวกอาหารพื้นเมืองและสถานท่ีพกั ยิง่ไปกว่านั้นการศึกษา
คร้ังน้ียงัพบอีกว่า มีนกัท่องเท่ียวบางกลุ่มไดต้กหลุมรักในสถานท่ีแห่งน้ีและก็ไดต้ั้งถ่ินฐานเพื่อใช้
ชีวิตในสถานท่ีแห่งน้ีอีกดว้ย 

ประการสุดท้ายของการศึกษายังพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและแขก ซ่ึง
ปฏิสัมพนัธ์ดังกล่าวก็สามารถเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในชุมชนทอ้งถ่ิน ก่อนประกาศ
สถานท่ีแห่งน้ีเป็นมรดกโลก ชีวิตการเป็นอยูข่องคนทอ้งถ่ิน ส่วนมากก็ยงัอาศยัการเกษตรเป็นหลกั 
สถานท่ีพกัอาศยัก็ยงัทาํดว้ยไมเ้ป็นส่วนมาก และผูค้นทอ้งถ่ินก็ว่างงานเยอะ อยา่งไรก็ตามภายหลงั
การประกาศเป็นเขตมรดกโลกแลว้สถานท่ีแห่งน้ีสามารถดึงดูดผูค้นภายนอกมาเยี่ยมชมเพิ่มข้ึน
อยา่งมากเม่ือเทียบกบัอดีต ปัญหาดงักล่าวน้ีทาํใหชุ้มชนทอ้งถ่ินไดพ้บปะกบัผูค้นภายนอกมากข้ึน 
ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ผูค้นเหล่านั้นปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน นักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชม
สถานท่ีเขตน้ีก็ไดมี้มุมมองแห่งการบริโภคหรือจอ้งมองท่ีแตกต่างกนัเช่น การชิมรสอาหารทอ้งถ่ิน 
การจอ้งมองผลิตภณัฑ ์หรือร่วมสังสรรกิจกรรมกบัคนทอ้งถ่ิน และในทาํนองเดียวกนัชาวบา้นก็ได้
คน้หาวิธีทางเพ่ือพฒันาตนเองหรือปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์เช่นว่า พยายามประดิษฐ์ส่ิงท่ีเป็น
สัญญาลกัษณ์ของท้องถ่ินเพื่อสนองแก่การบริโภคของนักท่องเท่ียวและเป็นการนํารายได้แก่
ครอบครัว สร้างสถานท่ีพกัเพื่อรับรองแก่นักท่องเท่ียวและผูค้นหลายๆกลุ่มก็ยงัไดง้านทาํเพิ่มอีก
ดว้ย 
 

 

 

 


