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แบบบันทกึการพจิารณาช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
 

ช่ือผู้เสนอ นายศภุชยั  สิงห์ยะบศุย์ สาขาวิชา ไทศกึษา รุ่นท่ี 3 
 
1. ช่ือเร่ือง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก : พืน้ท่ีพิธีกรรมและการตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์ 

            ในกระแสโลกาภิวตัน์  
Luang Prabang, the World Cultural Heritage : Ritual Space and Negotiating  
Identity in the Process of Globalization   

 
2.ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  

หลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรล้านช้าง  ซึง่เป็นอาณาจกัรส าคญัอาณาจกัรหนึง่
ของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทในลุม่น า้โขง มีช่ือเตม็วา่ “กรุงศรีสตันาคนหตุอตุมราชธานี”  ปัจจบุนัเป็นจงัหวดั
หนึง่ท่ีตัง้อยูภ่าคเหนือของ สปป.ลาว   พืน้ท่ีทางกายภาพรายรอบไปด้วยภเูขาสลบัซบัซ้อน  มีแมน่ า้
โขงเป็นสายน า้หลกัไหลผา่นระหวา่งหบุเขาและเลียบตวัเมือง  มีสายน า้คานไหลมาบรรจบเรียก  
“สบคาน” สง่ผลให้พืน้ท่ีตวัเมืองหลวงพระบาง  มีความอดุมสมบรูณ์มากกวา่พืน้ท่ีสว่นอ่ืน1(. 2540 : 
12 -13)  กอปรกบัต าแหนง่ท่ีตัง้ของหลวงพระบางมีความเหมาะสม  ตอ่การเดนิทางเช่ือมตอ่รัฐตา่ง ๆ  
จงึได้ด าเนินการเป็นรัฐเมืองทา่  ประสานเช่ือมจีนตอนใต้ เวียดนาม สยาม และกมัพชูา2  สง่ผลให้
หลวงพระบางกลายเป็นท่ีตัง้ของชมุชนเมืองหลกัของลุม่น า้โขงมาตัง้แตบ่รรพกาล   คนหลวงพระบาง
ได้มีการสร้างและให้ความหมายตอ่พืน้ท่ีทางกายภาพท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  กลายเป็นพืน้ท่ีใน
ความรู้สกึนกึคดิและจินตนาการ (mental space) ของผู้อยูอ่าศยั  ชาวหลวงพระบางได้มีการปฏิบตัิ
ตอ่พืน้ท่ีในมิติอตัลกัษณ์แหง่ “ความเป็นหลวงพระบาง” อยา่งหลากหลาย  โดยเฉพาะการผสานพืน้ท่ี
กายภาพ พืน้ท่ีจินตนาการ และพืน้ท่ีทางสงัคมเป็น “ตวับท” (text) ในพิธีกรรมตา่ง ๆ โดยด าเนิน
ประเพณีพิธีกรรม กระจายอยูท่ัว่พืน้ท่ีในเขตเมืองและโดยรอบ  ปรากฏชดัเจนท่ีสดุในประเพณีบญุปี
ใหม ่ ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ ”คนหลวงพระบาง” ได้มีการ “สร้าง” และ “ประสาน” ความหมายให้กบั “พืน้ท่ี-
ชว่งเวลา” และ  

                                                           
1สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย. ทปท.โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนา การ

ท่องเที่ยวเมอืงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไทยประชาชนลาว.กรุงเทพฯ.หน้า 12-13 
2 โยซิยกิู  มาซูฮารา.2546. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14-

17 จาก “รัฐการค้าภายในภาคพืน้ทวีป” ไปสู่  “รัฐกึ่งเมืองท่า”.กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์มติชน.หน้า 34-49 
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“ตวัละคร” ในพิธีกรรมดงักล่าวอย่างนา่สนใจ  
นโยบายจินตนาการใหมข่องรัฐบาล สปป.ลาวในปี 2529 ได้เป็นเสมือนการเปิดประตรัูบ 

โลกาภิวตัน์เข้าสู่ประเทศ  และเข้าสูห่ลวงพระบางอยา่งชดัเจน  ปรากฏการณ์ครัง้นีถื้อเป็นการปรับตวั
และปรับเปล่ียนครัง้ใหญ่ตอ่ความเป็นเมืองหลวงพระบาง  อนัมีเหตมุาจากหลวงพระบางได้ถกู  
ท าให้เปล่ียนแปลง  ด้วยความคดิ การกระท า อ านาจ และอิทธิพลท่ีมาพร้อมกบักระแสโลกาภิวตัน์   
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือองค์การสหประชาชาตไิด้สถาปนาหลวงพระบางให้เป็น “เมืองมรดกโลก”  ซึง่
นบัรวมเอาชีวิตวฒันธรรมของ “คนหลวงพระบาง” ท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นปัจจบุนั  เป็นสว่นประกอบ
ส าคญัของ “ความเป็นเมืองมรดกโลก” ด้วย3  สง่ผลให้คนภายนอกเดนิทางเข้าสูห่ลวงพระบางด้วย 
เหตผุลตา่ง ๆ เป็นอยา่งมาก   บคุคลภายนอกตา่งได้น าพาเอา “ความเป็นคนอ่ืน” เข้าสูห่ลวงพระบาง  
และพวกเขายงัได้มีการ “สร้าง” และ “อธิบายความหมาย” ใหม ่ๆ ให้เกิดขึน้แก่พืน้ท่ีหลวงพระบาง 
ตามทศันะหรือประโยชน์ของตน  ไมว่า่ส่ือมวลชน ภาครัฐการ ฝ่ายมรดกโลก  โดยเฉพาะด้านธุรกิจการ
ทอ่งเท่ียว  ท่ีใช้ประเพณีพิธีกรรมส าคญัเป็นเป้าหมายของการทอ่งเท่ียว4 ซึง่  ณ วนันี ้ พืน้ท่ีพิธีกรรม
ของ “หลวงพระบางเมืองมรดกโลก” ได้กลายเป็นพืน้ท่ีแหง่การตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์อยา่งเข้มข้น  สง่ผล
ตอ่การเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ในพิธีกรรม  ซึง่เป็นความทรงจ าทางสงัคมอยา่งมีพลวตั   

จงึท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการศกึษาหลวงพระบางในมิต ิ“พืน้ท่ี” และการตอ่รอง
เชิงอตัลกัษณ์ของคนหลวงพระบางในกระแสโลกาภิวตัน์  โดยใช้กรณีพิธีกรรมบญุปีใหม่  ซึง่เป็น
ผลรวมของการสร้างและประสานพิธีกรรมยอ่ยบนพืน้ท่ีกายภาพตา่ง ๆ อยา่งหลากหลาย  เป็นหนว่ย
ในการวิเคราะห์วา่  ภายในพืน้ท่ีกายภาย (physical space) ท่ีม  ีลกัษณะเฉพาะของเมืองหลวงพระ
บางนัน้  คนหลวงพระบางได้มีการสร้างและให้ความหมาย  จนกลายเป็นพืน้ท่ีในความรู้สกึนกึคิดและ
จินตนาการ (mental space)  โดยเฉพาะในมิติของ ‘พืน้ท่ีพิธีกรรม’ อยา่งไร  และพืน้ท่ีทางจินตนาการ
ดงักลา่วได้สง่ผลตอ่ชดุปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนหลวงพระบางด้วยกนัเอง  และระหว่างคนหลวงพระบาง
กบัคนอ่ืนบน “พืน้ท่ีทางสงัคม” (social space) อย่างไร  และทา่มกลางของบริบทของกระแส 
โลกาภิวตัน์  คนหลวงพระบางได้มีการน าเสนอ  ผลิตสร้าง  และตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์ในการด าเนิน
ประเพณีพิธีกรรมของตนอย่างไร  

                                                           
3 บนุเที่ยง  สริิปะพนั (ผู้อ านวยการโรงเรียนวิจิตตะก าแหง่ชาติลาว) บรรยายในงานสมัมนาหลวงพระบางเมืองมรดก
โลก ณ วิทยาลยัครูเมืองหลวงพระบาง 16 มีนาคม พ.ศ.2547 
4 ภทัรพงศ์  คงวิจิตร. 2543. พืน้ที่และความหมายของการท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง.กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,วิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑติ สาขาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา,หน้าบทคดัยอ่ 
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3.แนวคิด และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 องค์ประกอบหลกัของโครงสร้างการวิจยัเร่ือง “หลวงพระบางเมืองมรดกโลก : พืน้ท่ี 
พิธีกรรมและการตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์ในกระแสโลกาภิวตัน์”  มี 4 สว่น  คือ  1) อตัลกัษณ์ของ ‘เมือง 
หลวงพระบาง’ ท่ีเกิดจากลกัษณะเฉพาะตวัของพืน้ท่ีกายภาพ  การจินตนาการและให้ความหมายตอ่
พืน้ท่ีกายภาพ   ปฏิบตักิารและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในพืน้ท่ี  จนกลายเป็นแบบแผนวิถีชีวิตและ
ประเพณีพิธีกรรมตา่ง ๆ ในรอบปีบนพืน้ท่ีกายภาพของเมืองหลวงพระบาง  2) รัฐชาต ิ(Nation State) 
ซึง่มีอ านาจในการออกกฎหมาย  ก าหนดนโยบายและทิศทางประเทศ  การบงัคบัใช้กฎหมาย  การ
ผลกัดนันโยบายและทิศทางประเทศ  ตัง้แตร่ะดบัชาตจินถึงระดบัท้องถ่ินให้บงัเกิดผลเชิงรูปธรรม  ซึง่
ในการวิจยัเร่ืองนี ้ รัฐชาตมีิบทบาทส าคญั  ตอ่ ‘หลวงพระบางเมืองมรดกโลก’ ด้วย   3)  กระแสโลกาภิ
วตัน์  หรือกระแสของระบบโลกในปัจจบุนั  ท่ีเข้ามาปะทะประสานกบัอตัลกัษณ์ของ ‘เมืองหลวงพระ
บาง’  โดยเฉพาะการปะทะประสานกบัประเพณีพิธีกรรมส าคญัของหลวงพระบาง  และสว่นท่ี 4) การ
ตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์ของ ‘เมืองหลวงพระบาง’  ซึง่เกิดจากการปะทะประสานระหวา่ง 
องค์ประกอบหลกัท่ี 1 องค์ประกอบหลกัท่ี 2  และองค์ประกอบหลกัท่ี 3   

ทัง้นี ้ ผู้วิจยัจะใช้แนวคิด 3 แนวคิด เป็นแนวคดิการวิจยั  คือ แนวคดิเร่ืองพืน้ท่ี  แนวคิดเร่ือง
โลกาภิวตัน์ และแนวคิดเร่ืองการประดษิฐ์ประเพณี   ดงันี ้ 

3.1 แนวคิดเร่ืองพืน้ท่ี (place / space) ขององัรี  เลอเฟบว์5 (Henri Lefebrve) กอปรด้วย 
พืน้ท่ีกายภาพ  (physical space) พืน้ท่ีทางจินตนาการ (mental space) และพืน้ท่ีทางสงัคม (social 
& political space) เพ่ือท าความเข้าใจ ‘อตัลกัษณ์ของเมืองหลวงพระบาง’ (Luang Prabang 
Identity)  ในมิตขิองกระบวนการสร้าง-การประสานความหมายให้กบัพืน้ท่ี  จนท าให้เกิดอตัลกัษณ์
ทางชีวิตวฒันธรรม  และประเพณีพิธีกรรมส าคญั ๆ ของคนเมืองหลวงพระบาง    

3.2 แนวคิดเร่ืองโลกาภิวตัน์ (globalization) ของอรชนุ  อปัปาดรัูย6 (Arjun Appadurai)  
เพ่ือท าความเข้าใจกระแสโลกาภิวตัน์ ในฐานะผู้กระท า (actor) ตอ่ “หลวงพระบาง”  ซึง่พิจารณาโลกา
ภิวตัน์ในมิติท่ีเป็นวตัถ ุ(object) มิตจิินตนาการ (imagination) และมิตท้ิองถ่ินข้ามท้องถ่ิน 

                                                           
5 Lefebvre, Henri. 1991.  The Production of Space. Malden, Massachusettes : Blackwell Publishers 
(Translated by Donald Nicholson-Smith). 
6 Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large .London : University of Minnesota Press. 
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(translocality) สง่ผลโดยตรงตอ่พืน้ท่ีในสามความหมายตามแนวคิดของเลอเฟบว์ (Lefebrve)  คือ 
พืน้ท่ีกายภาพ พืน้ท่ีจินตนาการ และพืน้ท่ีทางสงัคม (physical, mental and social space) ของคน
หลวงพระบาง   รวมถึงการส่งผลตอ่กระบวนการตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์ของคนหลวงพระบาง   

3.3 แนวคิดเร่ืองการประดษิฐ์ประเพณี (inventing tradition) ของอีริค ฮอบสบอว์ม7 
(Eric Hobsbawm) เพ่ือท าความเข้าใจ ‘การตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์’ (Negotiating Identity) ของ 
คนหลวงพระบาง  ท่ีมีตอ่สภาวการณ์การเผชิญ ปะทะ ประสานกบักระแสโลกาภิวตัน์  และปฏิบตักิาร
ของรัฐชาติ   

 

ดงัปรากฏในแผนภาพกรอบโครงสร้างการวิจยั  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบโครงสร้างการวิจัย 

 
4.ความมุ่งหมายของการวิจัย 

                                                           
7 Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence.1983. The Invention of Tradition. London : Cambridge University 
Press.   
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 การวิจยัเร่ืองนีมี้ความมุง่หมายของการวิจยั 3 ข้อ คือ 
 4.1 เพ่ือศกึษาการสร้างและประสานความหมายให้กบัพืน้ท่ีเมืองหลวงพระบาง  

4.2 เพ่ือศกึษากระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีตอ่ประเพณีพิธีกรรมในพืน้ท่ีเมืองหลวงพระบาง    
4.3 เพ่ือศกึษาการตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์ในพิธีกรรมบญุปีใหมข่องคนหลวงพระบาง  

 
5. ค าถามในการวิจัย 
 5.1 ในมิตทิางวฒันธรรม  คนหลวงพระบางมี “กระบวนการสร้างความหมาย” และ 
“กระบวนการประสานความหมาย” ให้กบั “พืน้ท่ี” ตา่ง ๆ โดยแสดงผา่น “ตวับท” (text)  อนัหมายถึง
เหตกุารณ์ท่ีมีผู้ปฏิบตักิารทางประเพณีพิธีกรรมบน “พืน้ท่ีกายภาพ” ภายใต้  “บริบท” (context) ใน
ประเพณีพิธีกรรมตา่ง ๆ  อย่างไร?  

5.2 ในมิตโิลกาภิวตัน์   กระแสและกระบวนการอนัเป็นผลจากโลกาภิวตัน์ได้ “กระท าการ” ตอ่ 
“เมืองหลวงพระบาง” ในระดบัวาทกรรมและปฏิบตักิารอยา่งไร?  

5.3 คนหลวงพระบาง  มีกระบวนการตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์ในบริบทของกระแสโลกาภิวตัน์ 
ทัง้ระดบัวาทกรรมและปฏิบตักิารอยา่งไร?   
 
6.ขอบเขตการวิจัย 

6.1 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี (place/space)  
      การวิจยัเร่ืองนี ้ ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตด้านพืน้ท่ีตามแนวคิดด้านพืน้ท่ีทางสงัคมศาสตร์ 

ดงันี ้ 
 6.1.1 พืน้ท่ีกายภาพ (physical space) ศกึษาพืน้ท่ีกายภาพในเขตเมืองหลวงพระ

บางและฝ่ังเมืองเชียงแมน  พืน้ท่ีกายภาพในท่ีนีร้วมทัง้ผู้คน  วิถีชีวิต  ความหนาแนน่ การตัง้วางพืน้ท่ี
บ้าน วดั ชมุชน  การแบง่สดัสว่นและต าแหนง่พืน้ท่ีตา่ง ๆ  อาทิ พืน้ท่ีอยูอ่าศยั พืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ พืน้ท่ี
สาธารณะ พืน้ท่ีท ามาหากิน  รวมทัง้คนในมิติประชากร ลาวลุม่ ลาวเทิง ลาวสงู 

 6.1.2 พืน้ท่ีจินตนาการ (mental space) พืน้ท่ีจินตนาการในท่ีนีห้มายถึงประเพณี
พิธีกรรมอนัเกิดจากการให้ความหมายทางจินตนาการของคนหลวงพระบาง  วิทยานิพนธ์จะท าการ    
ศกึษาประเพณีพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีกายภาพตามข้อ 6.1.1  ซึง่ก่อเกิดอตัลกัษณ์ใน
ความเป็นเมืองหลวงพระบาง  โดยเน้นศกึษาประเพณีพิธีกรรมบญุปีใหมซ่ึง่เป็นหน่วยการวิเคราะห์เป็น
ส าคญั 
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 6.1.3 พืน้ท่ีทางสงัคม (social/political space)  ศกึษาปฏิบตักิารทางสงัคมท่ีปรากฏ
บนพืน้ท่ีเมืองหลวงพระบาง  เน้นศกึษาปรากฏการณ์อนัเป็นผลจากกระแสโลกาภิวตัน์   ทัง้
ปรากฏการณ์ในฐานะ “ผู้กระท า”  ของโลกาภิวตัน์  และปรากฏการณ์ด้านการตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์
ของคนหลวงพระบาง  ในฐานะผู้  “ตอ่รอง” เพ่ือการด ารงอยูแ่หง่อตัลกัษณ์ใน “ความเป็นหลวงพระ
บาง”  นอกจากนี ้ พืน้ท่ีทางสงัคมในขอบเขตการศกึษาวิจยั  ยงัขยายรวมไปถึงบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ชค่น
หลวงพระบาง  แตมี่จินตนาการถึงหลวงพระบาง  และมีสมัพนัธภาพกบัหลวงพระบางในมิตติา่ง ๆ กนั  
และรวมถึง  จกัรวาลวิทยาท่ีมีความหมายทางสงัคมมิติตา่ง ๆ   

6.2 หนว่ยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) 
       วิเคราะห์ปรากฏการณ์ในปฏิบตัิการทางประเพณีพิธีกรรมบญุปีใหม ่ 

 
7.วิธีการวิจัย 
 การวิจยัเร่ืองนีผู้้วิจยัใช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ  เน้นการท างานสนาม  มีประชากรการวิจยั และ
วิธีการเก็บข้อมลูการวิจยั ดงันี ้
 7.1 ประชากรการวิจยั   

           7.1.1 กลุม่ประชากรท่ีเป็น “คนหลวงพระบาง” ทัง้ในสว่นของภาครัฐและเอกชน    
           7.1.2 กลุม่ประชากรท่ีเป็น “คนอ่ืน” ซึง่ไมใ่ชค่นหลวงพระบาง  โดย “คนอ่ืน” ณ ท่ีนี ้
หมายรวมทัง้ในสว่นของคนลาวและคนตา่งประเทศ    

7.2 วิธีการเก็บข้อมลูการวิจยั   
       7.2.1 การสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมและไมมี่สว่นร่วม  
 7.2.2 การสมัภาษณ์ Key informant 
 7.2.3 การสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ   
  7.2.4 การศกึษาจากเอกสารและส่ือโสตทศันสาร    

 7.3 ระยะเวลาการวิจยั 
   ตัง้แตเ่ดือน กรกฎาคม 2548- มิถนุายน 2549 
 
8.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 งานวิจยัเร่ืองนี ้เป็นงานวิจยัเชิงมานษุยวิทยาใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ  มีเคร่ืองมือวิจยั
ส าคญั ดงันี ้

8.1 แบบสมัภาษณ์     
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8.2 แบบบนัทกึการท างานสนาม   
  8.3 เคร่ืองมือบนัทกึข้อมลูโสตทศันสาร ได้แก่ เคร่ืองบนัทึกวีดีทศัน์ กล้องบนัทกึภาพนิ่ง  และ
เคร่ืองบนัทกึเสียง  
  
9.นิยามศัพท์เฉพาะ 
 9.1 พืน้ท่ี (space/place) ในงานวิจยัเร่ืองนีห้มายถึง “พืน้ท่ี” ในฐานะสิ่งประดษิฐ์ทาง 
วฒันธรรมท่ีถกูบรรจไุว้ด้วยความหมาย (coded space) ประกอบด้วยพืน้ท่ีทางกายภาพ (physical 
space) พืน้ท่ีทางจินตนาการ (mental space) และพืน้ท่ีทางสงัคม (social / political space) ดงันัน้  
พืน้ท่ีในความหมายนีจ้งึหมายรวมถึงประเพณี พิธีกรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ผู้คน สงัคม และระบบสงัคม
วฒันธรรมของเมืองหลวงพระบาง  และคนอ่ืนท่ีมีสมัพนัธภาพกบัหลวงพระบางอยา่งใดอย่างหนึง่ด้วย      
 9.2 โลกาภิวตัน์ (globalization)  ในงานวิจยัเร่ืองนีห้มายถึง  กระบวนปฏิบตักิารด้านตา่ง ๆ 
ของกระแสโลก  ทัง้ในส่วนขององค์กรและปัจเจกทกุระดบั  ท่ีแทรก ซ้อน ซ่อน พาด ทบั ปะทะ ประสาน
กบั “ความเป็นเมืองหลวงพระบาง”    
 9.3 การตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์ (negotiating identity) ในงานวิจยัเร่ืองนีห้มายถึง กระบวนการ
ปรับปรนอตัลกัษณ์ของคนหลวงพระบาง   ท่ีมีตอ่บริบทของกระแสโลกาภิวตัน์  ซึง่หน่วยในการ
วิเคราะห์ (unit of analysis) กระบวนการตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์ในงานวิจยัเร่ืองนี ้ เน้นวิเคราะห์ใน
ประเพณีพิธีกรรมบญุปีใหมเ่มืองหลวงพระบาง  
 9.4 การประดษิฐ์สร้างอตัลกัษณ์ทางประเพณี (inventing tradition) ในงานวิจยัเร่ืองนี ้
หมายถึงวิถีและวิธีการตา่ง ๆ ในกระบวนการตอ่รองเชิงอตัลกัษณ์ของคนหลวงพระบาง  ตอ่บริบทของ
กระแสโลกาภิวตัน์  ด้วยรูปแบบ เนือ้หา และวิธีการประดิษฐ์-สร้างประเพณีพิธีกรรม  ในแตล่ะสว่นของ
ตวับท (text) และบริบท (context)  ของพิธีกรรมบญุปีใหมเ่มืองหลวงพระบาง  อนัเป็นผลจากการ
ปะทะ ประสานกบักระแสโลกาภิวตัน์  
 
 
10.เอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 10 รายการ 

จารุวรรณ  ธรรมวตัร. 2529. พงศาวดารแห่งประเทศลาว. มหาสารคาม : มศว 
มหาสารคาม. 

ชยนัต์  วรรธนะภตูิ. 2546. “ ‘คนเมือง’ : ตวัตน การผลิตซ า้สร้างใหม ่และพืน้ท่ีทางสงัคมของ
คนเมือง” ใน ศึกษาศาสตร์สาร. (ปีท่ี 30 ฉบบัที 2). เชียงใหม ่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ หน้า 19-21   
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