
ก าหนดการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวจัิยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม : 

กรณีศึกษาเมืองหลวงพระบาง วงัเวยีง เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว 

ระหว่างวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ – 5 มีนาคม 2560 

จัดโดย สมาคมนักวจัิยแห่งประเทศไทย 

 

วนัองัคารท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 

    เวลา 08.00 น.               -  ลงทะเบียน  ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

   เวลา 09.00 – 16.00 น.      -  รับทราบแนวทางในการเดินทางไปศกึษาวจิยั ณ ประเทศลาว 

                                            -แบง่กลุม่ตามความถนดัและความสนใจ 

                                           -รับโจทย์แนวทางในการศกึษาวจิยั และวางแผนการท างาน 

                                           วิทยากร โดย รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

หมายเหตุ รับประทานอาหารวา่ง เวลา 10.00 และ 14.30 น. 

                รับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00 น. 

 

 

 

 

 

รบัสนามบนิวดัไต, สง่สนามบนิหลวงพระบาง 5 วนั 4 คนื 

 



 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง    วนัที ่1 – 5 มนีาคม 2559  

วนัแรก          กรุงเทพฯ-เวยีงจนัทน-์พระธาตุหลวง-อนุสาวรยีป์ระตูชยั-วดัเจา้แม่ส ี

เมอืง-ชอ้ป้ิงสนิคา้ OTOP           

                  1 Mar, 17 

10.30 น.     พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคาร 1 ผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศ ประต ู3เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA (FD) เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ พเิศษ!!! แจก Snack Box พรอ้มน า้ผลไมท้า่น

ละ 1 ชุด และเครือ่งดืม่เย็นๆ เช่น น า้อดัลม น า้เปล่า กาแฟกระป๋องไว้

บรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงรก ส 

12.50 น. ออกเดนิทางสู่ เวยีงจนัทน ์ประเทศลาว โดยสายการบนิ AIR ASIA 

เทีย่วบนิที ่FD1040      (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

นสรุณภมู-ิสนามบนิอนิ   

14.00 น.     ถงึสนามบนิวัดไต ก าแพงนครเวยีงจันทน์เมอืงหลวง 

สปป.ลาว  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรน า

ท่านไปสักการะ พระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่

คู่บา้นคู่เมอืงของลาว แลว้ชมอนุสาวรยีป์ระตูชยั เป็น

สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะลา้นชา้งกับฝร่ังเศสเขา้

ดว้ยกันอย่างงดงามและกลมกลืน เดินทางเขา้

สักการะบูชา วดัเจา้แม่สเีมอืง เป็นวัดที่ชาวลาวให ้

ความเคารพ ภายในวัดสีเมืองนี้ยังเ ป็นที่  ตั ้งของ

ศาลหลักเมอืงอันศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นศาลหลักเมอืงเพยีง

หลักเดยีวของประเทศ 

จากน ัน้         น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง OTOP  
 
มือ้ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร ( ม ือ้ที ่1 ) 
 
จากน ัน้         น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรมแสงตะวนั หรอืเทยีบเทา่ (เวยีงจนัทน)์ 
 

วนัทีส่อง        หอพพิธิภณัฑพ์ระแกว้ - วดัสสีะเกด -วงัเวยีง-ถ า้ปูค า-ล่องเรอืซอง                  

2 Mar, 17 

มือ้เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั ( ม ือ้ที ่2 ) 
 
จากน ัน้         น าทา่นชม หอพระแกว้ ซึง่เป็นประดษิฐานขององคพ์ระแกว้

มรกต เมือ่ครัง้สมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ทรงมปีระราช
ประสงคใ์หส้รา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2108 แตเ่ดมิหอพระแกว้แห่ง
นี้เป็นวัดหลวงประจ าราชวงศล์าวต่อดว้ยน าท่านเขา้ชมน า
เที่ยวชม วดัสสีะเกด หรือสสีะเกต เป็นวัดเดียวที่ไม่โดน
ท าลายในชว่งสงคราม จุดเดน่ของวัดนี้คอื พระพุทธรูปทีอ่ยู่
ทีก่ าแพงวดั 

 



มือ้เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร ( ม ือ้ที ่3 )  
  

จากน ัน้          ออกเดนิทางสูเ่มอืงวังเวยีง วังเวยีงไดฉ้ายาวา่ “กุย้หลนิ

แห่งเมืองลาว” น าท่านชม ถ า้ปูค า ตั ้งอยู่ในเมืองวัง

เวยีงดา้หนา้ถ ้าเป็นบรเิวณล าน ้าส าหรับใหนั้กท่องเที่ยวได ้

พักผอ่นหย่อนใจ มรี่มส าหรับน่ังพักผอ่น รวมถงึมพีืน้ทีล่าน

กวา้งส าหรับชาวตา่งชาต ิ 

 
จากน ัน้         ชมธรรมชาตลิ าน า้ซอง รวมทัง้เทีย่วชมวัดวาอารามและหมูบ่า้นชมเผา่พืน้เมอืง

ตา่ง ๆ ทัง้หมดนีเ้กดิขึน้ทีเ่มอืงวงัเวยีงแหง่นี้ แมน่ ้าซองเป็นแมน่ ้าสายใหญท่ีไ่หล
ผา่นตัวเมอืงวังเวยีง  นอกจากจะเป็นแมน่ ้าทีท่ าใหท้วิทัศน์เมอืงวังเวยีงงดงาม
แลว้  แม่น ้าซองยังเป็นสายน ้าส าคัญในดา้นการท่องเทีย่วของเมอืงวังเวยีงอกี
ดว้ย โดยกจิกรรมสุดสนุกบนแม่น ้าซองอกีหนึง่อย่าง นอกจากการล่องห่วงยาง
แลว้ การพายเรอืคายัคบนแม่น ้าซอง ก็ถอืวา่เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีน่่าสนใจและ
เป็นทีช่ ืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วทีน่ีด่ว้ยครับ 

 
มือ้ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร ( ม ือ้ที ่4 ) 
 
จากน ัน้         น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรมทวสีขุ หรอืเทยีบเทา่ (วงัเวยีง) 

 

วนัทีส่าม        ถ า้จงั-วงัเวยีง-เมอืงพคูนู-กิว่กะจ า-เชยีงเงนิ-หลวงพระบาง-พระธาตพุสู ี                             

-ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า                                                                                

3 Mar, 17 

มือ้เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั ( ม ือ้ที ่5 ) 
 
จากน ัน้         น าท่านชม ถ า้จงั ซึง่เป็นถ ้าที่มีหินงอกหินยอ้ย และ

พระพุทธรูปอยู่ภายในถ ้า ชมววิทวิทัศน์บนถ ้า จะมองตัว

เมอืงวงัเวยีงอยา่งชดัเชน  เชญิถา่ยภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

มือ้เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร ( ม ือ้ที ่6 )  
หลังอาหารเดนิทางตอ่ ระหวา่งทางผา่นเมอืงพคูนู บา้น

กิว่กะจ า บนยอดภเูบีย้  ซึง่สงูจากระดับ น ้าทะเลประมาณ 2,300 เมตร  หยดุพัก

เขา้หอ้งน ้า จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหลวงพระบาง (230 กม.) ทา่นจะเพลดิเพลนิ

กับทัศนยีภาพอันงดงามตระกานตาของทวิเขา ไรน่าแบบขัน้ได และหมูบ่า้นชน

พืน้เมอืงเผา่ตา่งๆ ของลาว เชน่ ลาวสงู ลาวเทงิ ลาวมง้ ไทลอื ซึง่ตัง้บา้นเรอืน

อยูส่องขา้งทาง ชมความยิง่ใหญข่องขนุเขาทีเ่ต็มไปดว้ยไมป่้านานาพันธุท์ีข่ ึน้

ตามธรรมชาต ิ ระหวา่งทางชมผาตัง้ ซึง่เป็นภเูขาลกูเดยีวทีต่ัง้อยูโ่ดดเดีย่ว 

ดา้นหนา้ของภเูขามนี ้าซองไหลผา่น ภเูขารปูรา่งแปลกตาสลับซบัซอ้นสวยงาม

ยิง่นัก นักทอ่งเทีย่วตา่งขนานนามวา่ “กุย้หลนิเมอืงลาว” รถวิง่ไตเ่ขาบนถนน

ลอยฟ้าทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 1,800 เมตร เสน้ทางคดโคง้ ลัดเลาไป

ตามไหลเ่ขา สองขา้งทางมหีมูบ่า้นชาวเขาปลกูอยูร่มิถนนเป็นระยะ ชมทวิทัศน์

สองขา้งทางทีเ่ต็มไปเทอืกเขาสวยงาม รถวิง่ผา่นกาส ี ภู

พระเจา้ ศาลาภคูณู ซึง่เป็นจดุสงูสดุและแบง่เขต 3 แขวง 



คอื แขวงหลวงพระบาง แขวงเชยีงขวาง และแขวงเวยีงจันทน ์ 

จากน ัน้         น าทา่นสู ่พระธาตพุสู ีพสู ีเป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูราว 150 เมตร ตัง้อยูใ่จกลาง

เมอืงหลวงพระบาง การไดเ้ดนิขึน้ไปบนยอดภษีูท าใหเ้ห็นเมอืงหลวงพระบางได ้

โดยรอบ และเห็นสายน ้าโขง มบีันไดขึน้ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือตรงขา้ม

พระราชวงั 328 ขัน้ ตลอดทางขึน้รม่รืน่ไปดว้ยตน้จ าปา (ดอกไมป้ระจ าชาตลิาว) 

หรอืทีบ่า้นเราเรยีกวา่ตน้ลั่นทม  

จากน ัน้        เดนิชมตลาดไนทบ์ารซ์า (Night Market) เป็นถนนคนเดนิตอนเย็นตัง้แตเ่วลา 

5 โมงเย็นถงึประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมชีาวลาวสงู ลาวเทงิ ลาวมง้ ชาวบา้นผานม 

แมน้แตช่าวหลวงพระบางเองก็จะน าสนิคา้พืน้เมอืง ไมว่า่จะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมอื 

ผา้นุ่ง ผา้ซิน่ เครื่องเงิน เครื่องไม ้สนิคา้มากมายถูกวางอยู่บนถนนและริม

ทางเดนิตัง้แตห่นา้พระราชวงัจนสดุหัวถนน อสิระตามอัธยาศัย 

มือ้ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร ( ม ือ้ที ่7 ) 

จากน ัน้         น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรมวาสนาหรอืเทยีบเทา่ (หลวงพระบาง) 
 

วนัทีส่ ี ่         ตกับาตรขา้วเหนยีว-ตลาดเชา้-บา้นผานม-บา้นช่างไห- ล่องเรอืแม่น า้

โขง -ถ ้าต ิ่ง - น ้าตกตาดกวางซี-ว ัดว ิชุนราช -พระธาตุหมากโม                                                       

4 Mar, 17 

05.30 น.   ตืน่เชา้กันซกัหน่อยรว่มท าบญุ-ตกับาตรขา้วเหนยีวกับชาวหลวงพระบาง ทกุ

เชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากันออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถว

เดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รปู ซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบาง 

โดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอันสงบสขุและความเลือ่ม ใสศรัทธาทีม่ตีอ่พทุธ

ศาสนาทีห่ยั่งรากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง (ตักบาตรขา้วเหนยีวและ

อาหารแหง้) จากนัน้เทีย่วชมตลาดเชา้เมอืงหลวงพระบาง  สมัผัสกับวถิชีวีติ 

พอ่คา้ แมค่า้ชาวบา้น ทีน่ าสนิคา้พืน้เมอืงมากมายมาวางขาย  

มือ้เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั ( ม ือ้ที ่8 ) 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่ บา้นผานม หมูบ่า้นทอผา้ดว้ยมอืของชาวไทลือ้ทีอ่พยพมาจาก

สบิสองปันนา ทีม่ฝีีมอืในการทอผา้สวยงามเลอืกซือ้อสิระ  

จากน ัน้        น าทา่นสู ่บา้นชา่งไห สมัผัสวถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่าศัยอยูร่มิแมน่ ้าโขงมอีาชพี

ในการหมักสาโทและตม้เหลา้โรงจ าหน่าย  และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้พืน้เมอืง

จ าพวกผา้ทอลวดลายสวยงามมากมายวางจ าหน่าย ถงึถ า้ต ิง่ซึง่เป็นถ ้าอยูบ่น

หนา้ผารมิแมน่ ้าโขง เดมิเคยมพีระพทุธรปูทอง เงนิ นาก ปัจจบุันเหลอืแต่

พระพทุธรปูไมจ้ านวนนับพันองค ์ถา่ยภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

จากน ัน้         น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้โขง ชมทัศนยีค์วามงามโดยรอบแมน่ ้าโขง 

จากน ัน้          น าทา่นสู ่ถ า้ต ิง่ ตัง้อยูใ่นภเูขาลกูใหญต่ระหงา่นอยูร่มิน ้าโขง อยูฝ่ั่งตรงขา้มบา้น

ปากอ ูอยูห่า่งจากตัวเมอืงหลวงพระบางประมาณ 30 กโิลเมตร ไปตามทางหลวง

หมายเลข 13 ไปทางเหนอื ผา่นหมูบ่า้นชา่งไห จนถงึหมูบ่า้นปากอ ู น่ังเรอืขา้ม

ฝากน ้าโขง คนละ 5,000 กบี หรอืจะน่ังเรอืทีท่า่วดัเชยีงทอง เป็นเรอืเหมาซึง่จะ

ไดช้มทวิทัศนส์องฝากฝ่ังล าน ้าโขง เป็นการน่ังทวนน ้าใชเ้วลาประมาณ 2.30 

ชัว่โมง ขากลับจะลอ่งตามน ้าใชเ้วลาประมาณชัว่โมงเศษ 



มือ้เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร ( ม ือ้ที ่9 )  

จากน ัน้        จากนั้นเดนิทางสู่น า้ตกตาดกวางซ ี ระหว่างทางผ่าน

หมู่บา้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้น ถงึน ้าตกตาดกวางส ี 

ซึง่เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเขตหลวงพระบาง  ชมความ

งามของน า้ตก ทีล่ดหลั่นเป็นชัน้ๆ อยา่งสวยงาม แตล่ะชัน้

เกดิจากการสะสมของหนิปนูทีไ่หลปะปนมากับน ้า พรอ้มกับ

ชมความรม่รืน่เขยีวชอุม่รอบๆ บรเิวณ 

จากน ัน้         น าท่านชม วดัวชุินราช (Visounnarath Temple) 

สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้วชินุราช ในปี พ.ศ.2046 สรา้งขึน้

เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง ซึง่อาราธนามาจากเมอืงเวยีง

ค า มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุ

เจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึง่ ท าใหช้าวลาว

เรยีกกันวา่ พระธาตหุมากโม เป็นทรงโอคว า่ ยอดพระธาตุ

ลักษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกา

หรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแมจ้ะมีการ

ปฏสิังขรณ์มา 2 ครัง้แลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจา้สักกรนิทร(์ค าสกุ) ซึง่

เป็นพระราชบดิาของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ไดโ้ปรดใหม้กีารบรูณะใหมแ่ละได ้

มกีารบรูณะครัง้ใหญใ่นปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ได ้

คน้พบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองค า พระพุทธรูปหล่อส าริด 

พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบันน าไปเก็บไวใ้นหอพพิธิภัณฑห์ลวงพระบาง แลว้น า

ทา่นลงเรอืลอ่งน ้าโขงสูถ่ ้าติง่  ชมววิทวิทัศนแ์ละวถิชีวีติสองฝ่ังแมน่ ้าโขง  

มือ้ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร ( ม ือ้ที ่10 ) 

จากน ัน้         น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรมวาสนา หรอืเทยีบเทา่ (หลวงพระบาง) 
 

วนัทีห่า้ วดัเชยีงทอง-วดัใหมสุ่วนันะพูมารม-พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง-สนามบนิ

ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง -ก รุ ง เ ท พ                                                                                                          

5 Mar, 17 

มือ้เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั ( ม ือ้ที ่11 )  

08.00 น. น าทา่นชม วดัเชยีงทอง ซึง่เป็นวัดหลวงคูเ่มอืงหลวงพระบาง 

โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชไดโ้ปรดใหส้รา้งขึน้ และไดรั้บการ

อปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์และเจา้ชวีติศรสีวา่งวงศ์

วัฒนามากเป็นพเิศษ บรเิวณที่ตัง้ของวัดอยู่ตอนหัวโคง้ของ

แผ่นดินที่แม่น ้ าคานมาบรรจบกันกับแม่น ้ าโขง เป็นศูนย์

ศิลปกรรมลา้นชา้ง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า 

สะอาด มกีารวางผังออกแบบ และบ ารุงรักษาอย่างดเียีย่ม ชม

สมิหรอืโบสถ ์ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของศลิปสกุลชา่งลา้นชา้งชม

วดัใหมสุ่วนันะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram 

Temple) ซึง่อยูถ่นนศรสีวา่งวงศต์ดิกับพระราชวังหลวง สรา้ง

ในสมัยพระเจา้อนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรอืชือ่สัน้ๆวา่ วัดใหม ่

วัดนี้เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็น

สังฆราชองค์สุดทา้ยของลาว มีอุโบสถที่สวยงามดว้ยศลิปะ

แบบอบูมงุ และปัจจบุันใชเ้ป็นโรงเรยีนปรยิัตธิรรม ชมพพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง 

อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึง่เป็นที่ประทับของเจา้มหาชีวติลาว สรา้งปี 



ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็น

พพิธิภัณฑเ์มอืปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มหีอทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพุทธรูป

ปางหา้มสมทุร สงู 1.14 เมตร หนัก 54 กโิลกรัม กลา่วกันวา่ท าดว้ยทองค า 90 

เปอรเ์ซ็นต ์ เป็นพระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบางและของชาวลาว ซึง่เป็น

ทีม่าของชือ่เมอืงหลวงพระบาง เดมิเมอืงนี้ชือ่เมอืงขวา แลว้เปลีย่นมาเป็น เชยีง

ดง เชยีงทอง ตามล าดับ  

มือ้เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร ( ม ือ้ที ่12 )  

จากน ัน้ หลังอาหารอ าลาเมอืงหลวงพระบาง น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามหลวงพระ

บาง 

15.50 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD1031 

(ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

17.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 


