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ABSTRACT 

 

This research is an analysis of how livelihoods of Luang Prabang people have 

changed, focusing on changes related to policies of cultural heritage conservation and 

tourism. The objectives of this research were as followed:  1) to examine how 

conservation policy was formulated and implemented; 2) to understand the impact of 

new land use plans and socio-economic and cultural changes on the lives of local 

people before and after the UNESCO declaration of Luang Prabang as a world 

heritage city; and 3) to analyze local responses to heritage conservation and tourism. 

The research was based on three main concepts:  1) conservation as technology of 

power over space control; 2) adaptation and livelihood strategies; and 3) practice as 

response. The researcher selected two villages of Ban Chiang Mouane and Ban Mano 

in Luang Prabang city, Luang Prabang province. Data collection included a 

questionnaire, participant observation, in-depth interview as well as secondary data 

collection. 

There were three research findings. Firstly, the most influential actors 

formulating and enforcing conservation policy are UNESCO and the Lao government 

with minimal participation by local people. Under UNESCO supervision, the Heritage 

House and the Urban Development Administration Authority were established by the 

Lao government to implement conservation regulations. Luang Prabang city was 

mapped and divided into four different land use zones:  ancient town protection zone, 

historical zone, temple zone and natural zone. Each zone had different management 
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regulations. Tourism policy in Luang Prabang was implemented by Office of Luang 

Prabang Tourism. The roles of local people were to follow such policies and 

regulations accordingly.  

Secondly, following the conservation and tourism policies, many 

infrastructural development projects, funded by the Lao government and international 

organizations, were subsequently launched. Luang Prabang people had access to 

building materials and technical assistance to conserve their heritage buildings. They 

could also earn income from jobs either in conservation projects or in tourist-related 

activities. Business people from other parts of Lao PDR and from abroad invested and 

provided technical assistance to local people. With influx of cash flow, business 

people and tourists, demand for food caused prices to escalate to levels that local 

people could not afford. Increasing demand for land prompted some local residents to 

migrate out of the city. In addition, garbage and water pollution led to environmental 

degradation in the city.  

Thirdly, many Luang Prabang people chose to work or invest in tourist-related 

activities. Owners of heritage buildings converted their land and houses into hotels, 

guesthouses, shops, restaurants, massage parlors, ticket booking services and so on. 

Those who do not have heritage buildings found jobs in tourism or tourist-related 

activities. Those who were technically experienced produced traditional food and 

handicrafts for sale. Many local people, however, resented with conservation 

regulations being imposed on their property. The reasons were that they lost their 

rights to construction and repair of buildings and rights to land development. They 

had to pay for expensive traditional construction materials, and had to bear physical 

degradation of their gardens and ponds. Some resisted against conservation by using 

such tactics of everyday lives as neglecting responsibilities, disobeying regulations, 

foot dragging, gossips, slanders and silence.  

Finally, the researcher recommended that, firstly, conservation should focus 

more on intangible cultural heritage. Secondly, local people should have an 

opportunity to participate in the conservation planning and management process. And 

thirdly, heritage buildings that belong to owners as well as to UNESCO and the Lao 

government should be under joint management. 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้วิเคราะหชีวิตความเปนอยูของชาวหลวงพระบางที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุงศึกษา

ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับนโยบายการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว  
วัตถุประสงคในการศึกษามีสามประการดังตอไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการกําหนดนโยบายการอนุรักษ
และการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ 2) เพื่อทําความเขาใจผลกระทบของแผนการใชที่ดินฉบับ
ใหมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีตอคนในทองถ่ิน ในชวงเวลากอน
และหลังจากที่องคกรยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหหลวงพระบางเปนเมืองมรดกโลก และ 3) เพื่อ
วิเคราะหการตอบสนองของคนในทองถ่ินตอการอนุรักษมรดกโลกและการทองเที่ยว งานวิจัยนี้
อาศัยแนวคิดหลักสามประการคือ 1) การอนุรักษในฐานะที่เปนเทคโนโลยีแหงอํานาจที่ใชในการ
ควบคุมพื้นที่ 2) การปรับตัวและยุทธศาสตรในการดํารงชีพ และ 3) ปฏิบัติการในฐานะที่เปนการ
ตอบสนอง  ผูวิจัยเลือกศึกษาหมูบานสองแหงคือ บานเชียงมวน และบานมโน ซ่ึงอยูในเมืองหลวง
พระบาง จังหวัดหลวงพระบาง โดยใชวิธีการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม การสังเกตการณแบบมี
สวนรวม  การสัมภาษณเชิงลึก ตลอดจนการใชขอมูลทุติยภูมิ 

ขอคนพบในการวิจัยมีสามประการ ประการแรกคือ ผูกระทําการที่มีอิทธิพลในการกําหนด
และการบังคับใชนโยบายการอนุรักษคือ องคกรยูเนสโกและรัฐบาลลาว โดยประชาชนในทองถ่ินมี
สวนรวมนอยมาก  รัฐบาลลาวไดกอตั้งเฮือนมรดกและองคการพัฒนาและบริหารตัวเมืองเพื่อบังคับ
ใชกฎหมายอนุรักษภายใตการกํากับขององคกรยูเนสโก  มีการทําแผนที่โดยจําแนกพื้นที่หลวงพระ
บางออกเปนเขตการใชที่ดินสี่ประเภท ไดแก เขตอนุรักษเมืองเกา เขตประวัติศาสตร เขตวัด และ
เขตธรรมชาติ สวนการดําเนินโยบายการทองเที่ยวนั้นเปนงานของหองการการทองเที่ยวเมืองหลวง
พระบาง  สวนบทบาทของประชาชนทองถ่ินคือตองปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบดังกลาว  

ประการที่สอง หลังจากมีการดําเนินนโยบายการอนุรักษและการทองเที่ยวแลว ไดมี
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมากมาย โดยไดรับงบประมาณจากรัฐบาลลาวและจากองคกร
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ระหวางประเทศ  ชาวหลวงพระบางไดรับวัสดุกอสรางและความชวยเหลือทางเทคนิคในการ
อนุรักษอาคารที่เปนมรดก พวกเขายังสามารถหารายไดจากงานในโครงการอนุรักษหรือกิจการที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  นักธุรกิจจากพื้นที่อ่ืนๆของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
จากตางประเทศไดเขามาลงทุนและใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกคนในทองถ่ิน  การไหลบาเขา
มาของเงิน นักธุรกิจและนักทองเที่ยวทําใหความตองการอาหารถีบตัวสูงขึ้น จนราคาอาหารแพง
เกินกวาที่คนในทองถ่ินจะจายได  ความตองการที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหผูอยูอาศัยในทองถ่ินตอง
อพยพออกไปจากเมือง  นอกจากนั้น ขยะและมลภาวะทางน้ําทําใหสภาพแวดลอมในเมืองเสื่อม
โทรม  

ประการที่สาม ชาวหลวงพระบางจํานวนมากเลือกที่จะทํางานหรือลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  เจาของอาคารมรดกแปรสภาพที่ดินและบานของตนใหเปนโรงแรม 
เรือนแรม  รานคา รานอาหาร โรงนวด รานขายตั๋วและอื่นๆ  ผูที่ไมไดเปนเจาของอาคารมรดกก็
ทํางานดานการทองเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว สวนผูที่มีประสบการณทางการชาง
ก็ผลิตอาหารพื้นเมืองและงานฝมือออกขาย  อยางไรก็ตาม มีคนทองถ่ินไมนอยที่ไมพอใจกฎหมาย
การอนุรักษที่บังคับใชกับทรัพยสินของเขา  เหตุผลคือพวกเขาสูญเสียสิทธิในกอสรางและซอมแซม
อาคาร และสิทธิในการพัฒนาที่ดิน  พวกเขาตองเสียเงินซื้อวัสดุกอสรางแบบพื้นบานที่มีราคาแพง 
และยังตองเผชิญกับสภาวะทางกายภาพของสวนและสระน้ําที่เสื่อมโทรมลงไป  บางคนตอตานการ
อนุรักษโดยอาศัยกลยุทธตางๆที่มักใชกันในชีวิตประจําวันเชน  การละเลยการปฏิบัติหนาที่  การขัด
ขืนกฎหมาย การเตะถวง การซุบซิบนินทา การใสราย และการนิ่งเฉย  

ทายที่สุด ผูวิจัยไดเสนอแนะดังนี้ ประการแรก ควรมุงเนนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ไมอาจสัมผัสไดใหมากขึ้น ประการที่สอง คนในทองถ่ินควรจะมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการวางแผนและการจัดการอนุรักษ และประการที่สาม ควรจะใชรูปแบบการจัดการรวม
สําหรับอาคารมรดกที่เอกชน รัฐบาล และองคกรยูเนสโกเปนเจาของรวมกัน 

 
 

 
 

 


