สั งคมวิทยาการท่ องเทีย่ วและชมชน
ุ
รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
ความหมายของชมชน
ุ
ชมชนในฐานะเป็
นเจ้ าของบ้ านมี
ุ
บทบาทสํ าคัญในการท่ องเทีย่ วมาก
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ การท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ชมชน
ุ (Community) หมายถึง กลุ่มคนทีม่ า
อย่ ูรวมกัน มีความร้ ูสึกเป็ นพวกเดียวกัน ทํา
ให้ คนเหล่ านีม้ คี วามสนใจร่ วมกันในทกด้
ุ าน
ไม่ เฉพาะด้ านใดด้ านหนึ่งเท่ านั้น ทําให้ เกิด
ความรู้ สึกร่ วมกัน ความรู้ สึกเป็ นกล่ ุมหรือ
สั งคมกว้ างขวางมากพอทีจ่ ะครอบคลมไป
ุ
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ถึงชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนพวกเดียวกันนี้
ชมชนเป็
นการรวมตัวของคนทีร่ วมกันเข้ า
ุ
เป็ นกล่ ุม ตั้งแต่ กล่ ุมขนาดเล็กคือหมู่บ้านซึ่ง
เป็ นสั งคมชนบท ไปจนถึงชมชนขนาดใหญ่
ุ
แบบสั งคมเมืองหรือประเทศชาติ
อีกความหมายหนึ่ง ชมชนคื
อกลุ่มคนที่
ุ
อย่ ูรวมกันในอาณาบริเวณและเป็ นกล่ มุ เล็ก
ทีส่ ุ ดทีส่ ามารถจะดํารงชีวติ ทางสั งคมใน
ด้ านต่ าง ๆ ทั้งหมด การพิจารณาศึกษา
ชมชนจะต้
องคํานึงถึงปัจจัยทางกายภาพ
ุ
เช่ น ลักษณะภมิู ศาสตร์ และปัจจัยทางสั งคม
ไปด้ วยเพือ่ ให้ คาํ นิยามคําว่ าชมชนสมบรณ์
ุ
ู
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ขึน้
คําจํากัดความคําว่ าชมชนจะต้
อง
ุ
คํานึงถึงลักษณะสํ าคัญ 2 ประการคือ
1.สมาชิกภายในชมชนต้
องมี
ุ
ประสบการณ์ ร่วมกัน มีกจิ กรรมร่ วมกันเพือ่
ทําเรือนแรม (Homestay) มีประเพณี
ร่ วมกันสํ าหรับกิจกรรมการท่ องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม
เป็ นต้ น
จะต้ องเป็ น
ประสบการณ์ และกิจกรรมทีม่ คี วามสํ าคัญ
ต่ อคนในสั งคม
สํ าหรับเป็ นสั ญลักษณ์
ร่ วมกันในชมชน
ุ
2.คนในชมชนมี
ความรู้ สึกว่ าเป็ นพวก
ุ
เดียวกันเป็ นชมชนเข้
มแข็ง
(Active
ุ
community) สามารถดํารงกิจกรรมด้ าน
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การท่ องเทีย่ วได้ ยงั่ ยืน เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถดํารงอยู่ได้ ในฤดกาลที
ไ่ ม่ มกี าร
ู
ท่ องเทีย่ ว ความรู้ สึกร่ วมนีท้ าํ ให้ มคี วามรู้ สึก
ว่ าตนเองแตกต่ างกับคนอืน่ ในฐานะเป็ น
เจ้ าของบ้ านผู้รับนักท่ องเทีย่ วผู้เป็ นแขกมา
เยีย่ มเยือน
องใช้ ชีวติ ส่ วนใหญ่ ภายใน
คนในชมชนต้
ุ
ชมชนเป็
นระยะเวลาตั้งถิน่ ฐาน 5 ปี หรือ
ุ
มากกว่ า 5 ปี มีความรู้ สึกเป็ นญาติพนี่ ้ อง
ร่ วมกันกับคนในชมชน
เพือ่ ทําให้ เกิดหรือ
ุ
สร้ างความร่ วมมือในชมชนสํ
าหรับทํา
ุ
กิจกรรมการท่ องเทีย่ ว
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การศึกษาชมชนด้
านการท่ องเทีย่ วต้ อง
ุ
คํานึงถึงปัจจัยสํ าคัญ 2 ประการคือ
1.ปัจจัยด้ านกายภาพ
เป็ นปัจจัย
ภายนอกทีน่ ักท่ องเทีย่ วเห็นได้ เช่ น การตั้ง
ถิน่ ฐาน การใช้ ทดี่ นิ การปลกบ้
ู าน ระบบ
การสื่ อสารคมนาคม
โครงสร้ าง
สาธารณปโภค
สภาพภมิู ศาสตร์ เป็ น
ู
แรงจงใจด้
ู านการท่ องเทีย่ วของคนภายใน
ชมชน
ทําให้ นักท่ องเที่ยวสนใจอยากมา
ุ
ท่ องเทีย่ วและเรียนรู้ ธรรมชาติรวมทั้งสิ่ งที่
เห็นได้ ภายนอกของชมชน
ุ
2.ปัจจัยด้ านสั งคม วัฒนธรรม เป็ นสิ่ งที่
มนษย์
ุ สร้ างขึน้ ให้ สามารถอาศัยอยู่ร่วมกัน
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ธรรมชาติได้
เป็ นภมิู ปัญญาพืน้ บ้ านที่
ถ่ ายทอดให้ กบั คนในชมชน
นักท่ องเทีย่ ว
ุ
สนใจศึกษาและสั มผัสวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นวัตถุ
เช่ น
สถาปัตยกรรม
จิตรกรรม
ประติมากรรม
รวมทั้งวรรณกรรม
พิธีกรรมในชมชน
เป็ นการท่ องเทีย่ วเชิง
ุ
สั งคม ในรปการรวมกล่
ู
ุมกันทํากิจกรรม
เช่ น ผลิตภัณฑ์ พนื้ เมือง สิ นค้ าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบล เครื่องจักสาน ผ้ าไหม
โดยทัว่ ไปสั งคมวิทยาการท่ องเทีย่ วแบ่ ง
ชมชนเป็
นชมชนชนบทและชมชนเมื
อง
ุ
ุ
ุ
ด้ วยการกําหนดลักษณะชมชนตามปั
จจัย
ุ
สํ าคัญคือ
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1.ขนาดประชากร (Size) หมายถึง
จํานวนประชากรในชมชน
ในชนบท
ุ
ประชากรในชนบทมีขนาดประชากรตํา่ กว่
2,500 คน ส่ วนประชากรในชมชนเมื
องมี
ุ
ประชากรมากกว่ า 2,500 คน ในชมชน
ุ
ชนบททีม่ ปี ระชากรน้ อยจะทําให้
นักท่ องเทีย่ วได้ ไปพักผ่ อนเป็ นการท่ องเทีย่ ว
เชิงนิเวศใกล้ ชิดกับธรรมชาติ ส่ วนชมชน
ุ
เมืองทีม่ ปี ระชากรมาก นักท่ องเทีย่ วอาจได้
พบปะผู้คนในเมืองจํานวนมากกว่ าชนบท
2.ขอบเขตชมชน
หมายถึงขอบเขต
ุ
ทางการปกครอง เขตทางวัฒนธรรม หรือ
เขตภมิู ศาสตร์
ทําให้ นักท่ องเทีย่ วเข้ าใจ
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วัฒนธรรมของชมชนแต่
ละเขต ทีม่ ลี กั ษณะ
ุ
แตกต่ างกันตามเขตภมิู ศาสตร์
เขต
วัฒนธรรมหรือเขตการปกครอง เช่ น ชมชน
ุ
เขตหนาวมีวฒ
ั นธรรมต่ างกับชมชนเขต
ุ
ร้ อน นักท่ องเทีย่ วจะต้ องเตรียมตัวเดินทาง
อย่ างไร ในเขตชมชนชนบทนั
กท่ องเทีย่ ว
ุ
จะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในชมชนที
่
ุ
ต่ างกับเมือง
3.หน้ าทีห่ รือความสํ าคัญ (Function)
ของชมชนในสั
งคม ทําให้ นักท่ องเทีย่ วเข้ าใจ
ุ
จดม่
่
ุ ุงหมายของการเดินทางไปท่ องเทียว
เช่ น หน้ าทีข่ องชมชนชนบทคื
อผลิตอาหาร
ุ
ให้ กบั สั งคมเมือง นักท่ องเที่ยวจะได้ เดิน
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ทางเข้ าไปดการผลิ
ตอาหารขั้นต้ น
ู
(Primary production) หรืออาจเข้ าไปใช้
ชีวติ ร่ วมกับชมชนชนบทในการดํ
ารงชีวติ ที่
ุ
เกีย่ วข้ องกับการผลิตอาหารตั้งแต่ การ
คัดเลือกพันธ์ุข้าว การหว่ านเมล็ดพันธ์ ุ การ
ไถหว่ าน ปักดํา การบํารงรั
ุ กษา การเก็บเกีย่ ว
จนถึงการแปรรปข้
ู าวขั้นต้ น เช่ น การสี ข้าว
ในโรงสี ชุมชน
จนถึงส่ งข้ าวสารให้ กบั
ชมชนเมื
องทีม่ หี น้ าทีแ่ ปรรปข้
ุ
ู าวให้ เป็ น
อาหารสํ าเร็จรปให้
ู กบั ผู้บริโภคโดยตรง
ภายในประเทศ หรือส่ งออกข้ าวกระป๋ องไป
ต่ างประเทศ
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4.การจัดองค์ การสั งคม
(Social
organization)
หมายถึงการจัดระบบ
ความสั มพันธ์ ภายในชมชน
ในเขตชนบท
ุ
ระบบองค์ การเป็ นแบบอรปนั
ู ย (Informal
organization)
เป็ นระบบทีเ่ น้ น
ความสั มพันธ์ ทางชีวสั งคมแบบปฐมภมิู
(Primary relation) เช่ น ระบบ
ความสั มพันธ์ ในครอบครัว
เมือ่
นักท่ องเทีย่ วได้ เข้ าไปใช้ ชีวติ ในชมชน
ุ
ชนบทจะทําให้ เข้ าใจความสั มพันธ์ ระหว่ าง
พ่ อ แม่ ลกู ระหว่ างครนัู กเรียน พระกับ
ชาวบ้ านตามหลักบ้ าน วัด โรงเรียนหรือ
หลัก บวร เป็ นความสั มพันธ์ ในระบบ
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องค์ การทีแ่ ตกต่ างกับองค์ การทติุ ยภมิู
(Secondary organization) เช่ น ระบบการ
ทํางานของรัฐบาล ศาลยติุ ธรรม ระบบ
รัฐสภา ตลาดหุ้น ระบบการศึกษาขนาด
ใหญ่ ใหญ่ ในมหาวิทยาลัยทีแ่ ตกต่ างกับ
โรงเรียนขนาดเล็กในชนบท
เป็ นสิ่ งที่
นักท่ องเทีย่ วจะได้ เข้ าไปสั มผัสในชมชนที
ม่ ี
ุ
การจัดระบบองค์ การที่ได้ รับอิทธิพลจาก
ประเพณี ภมิู ศาสตร์ วัฒนธรรมและสั งคม
ในเขตเมืองและชนบท
สั งคมวิทยาเมืองและสั งคมวิทยาการ
ท่ องเทีย่ วแบ่ งชมชน
ุ ออกเป็ น 2 ประเภทคือ
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1.การเดินทางและการท่ องเที่ยวใน
ชมชนชนบทหรื
อชมชนดั
้งเดิม เป็ นชมชน
ุ
ุ
ุ
ขนาดเล็กมีการใช้ ทดี่ นิ
(Land use)
คล้ ายคลึงกันไม่ แตกต่ างหลากหลายใน
สั งคมไทยมีชุ มชนประเภทหมู่บ้านประมาณ
50,000 หมู่บ้าน แบ่ งเป็ นหมู่บ้านดังต่ อไปนี้
ประเภทแรก
หมู่บ้านโดดเดีย่ ว
(Isolated village) เป็ นหมู่บ้านพวกสั งคม
ขนาดเล็ก เช่ น หมู่บ้านชมชนดั
้งเดิม สั งคม
ุ
ล่ าสั ตว์ สั งคมเก็บของป่ า หรือชมชนขนาด
ุ
เล็กในเขตบริเวณชายขอบ (Marginal) ใน
ประเทศไทยมีชุ มชนหมู่บ้านโดดเดีย่ ว
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ประมาณร้ อยละ 15 มีการใช้ ทดี่ นิ 2 ประเภท
คือ
ประเภทแรก การใช้ ทดี่ นิ สํ าหรับทีอ่ ยู่
อาศัย (Residential area) สํ าหรับปลกบ้
ู าน
นักท่ องเทีย่ วอาจเข้ าพักอาศัยเรียนรู้
ดํารงชีวติ ร่ วมกันคนในชมชนเพื
อ่ เข้ าทํา
ุ
กิจกรรมต่ าง ๆ ในบ้ านร่ วมกับคนในบ้ าน
ประการทีส่ อง การใช้ ทดี่ นิ สํ าหรับทํานา
หรือทําฟาร์ ม (Farm area) เป็ นเขตสี เขียว
(Green zone) อย่ ูรอบนอกหม่ ูบ้านดัง
แผนภมิู

14

แผนภมิู แสดงรปแบบการใช้
ทดี่ นิ หม่ ูบ้านโดดเดีย่ ว
ู
เขตฟาร์ม3
เขตที่อยูอ่ าศัย

เขตฟาร์ม
3
33

เขตฟาร์ม

++ ++ +

3

+ + + + +

33
เขตฟาร์ม
3

333
+ + ++++
3 3
3

3

3

ประการทีส่ อง
หมู่บ้านแบบกระจกุ
(Cluster village) เป็ นหมู่บ้านทีม่ กี ารใช้
ทีด่ นิ 3 แบบคือ
ประการแรก การใช้ ทดี่ นิ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย
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ประการทีส่ อง
การใช้ ทดี่ นิ เป็ นเขต
ศนย์
ู กลางทางสั งคม(Social center) เช่ น
ตลาด โรงเรียน สถานทีร่ าชการและวัด
ประการทีส่ าม การใช้ ทดี่ นิ เป็ นเขต
ทํานา
แผนภมิู แสดงรปแบบการใช้
ทดี่ นิ แบบหม่ ูบ้านแบบกระจกุ
ู
3
เขตฟาร์ม
3

เขตที่อยูอ่ าศัยและศูนย์กลางทางสังคม
+

333
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หมู่บ้านแบบกระจกและหม่
ุ
ูบ้านแบบ
เรียงขนานเป็ นหมู่บ้านทีม่ ปี ระวัติการตั้ง
ชมชนท้
องถิน่ ยาวนานกว่ าหม่ ูบ้านแบบโดด
ุ
เดีย่ ว ซึ่งมักเป็ นหมู่บ้านเกิดใหม่ ในประเทศ
ไทยมีหมู่บ้านแบบกระจกและหม่
ุ
ูบ้านเรียง
ขนานประมาณร้ อยละ 85 หมู่บ้านแบบ
กระจกมั
ุ กมีการยอมรับการกลายเป็ น
สมัยใหม่ (Modernization) ได้ มากทีส่ ุ ด
เนื่องจากลักษณะภมิู ศาสตร์ สามารถสร้ าง
ระบบสาธารณปโภคโดยเฉพาะระบบถนน
ู
ได้ ง่ายและใช้ ต้นทนการสร้
างถนนได้ ถูกกว่ า
ุ
หมู่บ้านแบบอืน่ เมื่อเปรียบเทียบกับหมู่บ้าน
แบบเรียงขนาน ส่ วนหมู่บ้านแบบโดดเดีย่ ว
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มีการยอมรับการกลายเป็ นสมัยใหม่ น้อย
ทีส่ ุ ด เป็ นหมู่บ้านทีพ่ ยายามพึง่ ตนเองและ
ต่ อต้ านเทคโนโลยีสมัยใหม่
แผนภมิู ที่ 22 แสดงรปแบบการใช้
ทดี่ นิ แบบหมู่บ้านเรียงขนาน
ู
3เขตฟาร์ม
3เขตฟาร์ม

เขตที่อยูอ่ าศัยและศูนย์กลางทางสังคม
++++++++++

ทางรถไฟ +++++ * v
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++++++++++++++
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+++++++++++
3 3

ประการทีส่ าม หมู่บ้านเรียงขนาน (Line
village)หมู่บ้านแบบกระจกและหม่
ุ
ูบ้าน
แบบเรียงขนานไปตามคลองหรือทางรถไฟ
เป็ นหมู่บ้านเก่ าทีต่ ้งั ถิน่ ฐานมานาน
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นักท่ องเทีย่ วอาจเข้ าเยีย่ มชมประวัตศิ าสตร์
ท้ องถิน่ สอบถามพดคยกั
ู ุ บชาวบ้ านเรื่องการ
ดํารงชีวติ ประเพณีวฒ
ั นธรรมทีผ่ ่ านมา
เนื่องจากเป็ นหมู่บ้านเก่ากว่ าหมู่บ้านแบบ
โดดเดีย่ ว ทําให้ หมู่บ้านแบบกระจกและ
ุ
หมู่บ้านแบบเรียงขนานมีสาธารณปโภค
ู
มากกว่ า
ทําให้ นักท่ องเทีย่ วมีเครื่องมือ
สื่ อสารคมนาคมมากกว่ าหมู่บ้านแบบโดด
เดีย่ ว นักท่ องเทีย่ วอาจเข้ าร่ วมประเพณี
ทําบญ
ุ ตักบาตร ประเพณีต่าง ๆ เป็ นการ
ท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมได้ มากกว่ าหมู่บ้าน
โดดเดีย่ ว
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ชมชนชนบทเป็
นชมชนที
เ่ ป็ นการ
ุ
ุ
ท่ องเทีย่ วเชิงธรรมชาติหรือการท่ องเทีย่ ว
เชิงนิเวศ
ทําให้ นักท่ องเทีย่ วได้ เข้ าถึง
ธรรมชาติ
เข้ าถึงชมชนที
เ่ ป็ นการผลิต
ุ
โดยตรง ทําให้ นักท่ องเทีย่ วได้ ศึกษาข้ อมลู
การผลิตวัตถดิุ บ
เป็ นการท่ องเทีย่ วเชิง
อนรัุ กษ์ นักท่ องเทีย่ วจะมีโอกาสเรียนร้ ู ภูมิ
ปัญญาพืน้ บ้ าน ใช้ ชีวติ ร่ วมกับคนในชมชน
ุ
เรียนรู้ วถิ ชี ีวติ แบบดั้งเดิม จนทําให้ เข้ าใจวิถี
ชีวติ ทีแ่ ท้ จริง อันจะนําไปสู่ ความเข้ าใจและ
ความร่ วมมือระดับสงต่
ู อไป เพือ่ ทําให้ เกิด
การท่ องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
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2.ชมชนเมื
องเป็ นชมชนที
่มกี ารใช้ ทดี่ นิ
ุ
ุ
หลายชนิดมีการเดินทางท่ องเทีย่ วในนคร
(City or urban community) เป็ นการ
ท่ องเทีย่ วเข้ าไปในเขตชมชนที
ม่ กี ารใช้ ทดี่ นิ
ุ
หนาแน่ น
ประชากรในชมชนมี
ความ
ุ
หลากหลายต่ างแบบ (Heterogeneous) ต่ าง
กับชนบททีม่ ปี ระชากรเป็ นแบบเดียวกัน
(Homogeneous) นักท่ องเทีย่ วจะเข้ าไป
ปะปนในชมชนเมื
อง เป็ นการท่ องเทีย่ วใน
ุ
นครทีซ่ ับซ้ อนในเขตชมชนต่
าง ๆ ดังนี้
ุ
1.เขตธุรกิจใจกลางเมือง
(Central
business district) เป็ นเขตใจกลางเมืองที่
นักท่ องเทีย่ วเข้ าไปซื้อของตามสถานธรกิ
ุ จ
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ต่ าง ๆ ในใจกลางเมือง เช่ น ลักษณะการใช้
ทีด่ นิ ตามทฤษฎีวงแหวน
(Concentric
zone theory) เขตทีห่ นึ่งเป็ นเขตธรกิ
ุ จทีไ่ ม่
แผนภมิู ที่ 23 แสดงรปแบบการใช้
ทีด่ นิ
ู
ทฤษฎีวงแหวน
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มีครอบครัว
เป็ นชมชนที
่มกี ารใช้ ทดี่ นิ
ุ
สํ าหรับธรกิ
ม่ คี น
ุ จทกชนิ
ุ ด เป็ นชมชนที
ุ
เดินทางท่ องเทีย่ วทางธรกิ
ุ จโดยเฉพาะช่ วง
ชั่วโมงเร่ งด่ วนตอนกลางวัน กลางคืนจะมี
เฉพาะยาม
แผนภมิู ที่ 24 แสดงรปแบบการใช้
ทดี่ นิ
ู
ทฤษฎีหลายจดศ
ุ ู นย์ กลาง
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เฝ้ าสํ านักงาน นักท่ องเทีย่ วอาจท่ องเทีย่ วใน
ทฤษฎีการใช้ ทดี่ นิ แบบหลายจดศนย์
ุ ู กลาง
(Multicentric)
พักในโรงแรมหรือ
ผ้ ูประกอบการทีพ่ กั ทีเ่ ป็ นธรกิ
ุ จ เนื่องจากไม่
มีครอบครัว (Non family area) อาศัยอยู่
นักท่ องเทีย่ วจึงต้ องเดินทางโดยใช้ การ
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ขนส่ งมวลชนหรือบริการรถเฉพาะแท็กซี่
เดินทางกับการท่ องเทีย่ วแบบกลุ่ม
(Packaged tours) เป็ นบริการท่ องเทีย่ วที่
รวมบริการทกอย่
ุ างเข้ าด้ วยกัน เป็ นส่ วน
ร่ วมมือสนับสนนการท่
องเทีย่ ว
ุ
นักท่ องเทีย่ วจะได้ ซื้อของ เยีย่ มชมนครที่มี
คนมากมายหลายกลุ่มเดินทางประกอบ
ธรกิ
ุ จในช่ วงตอนกลางวันหรือชั่วโมง
เร่ งด่ วน แสดงวิถชี ีวติ แบบนครเต็มไปด้ วย
สี สรรของคนทํางาน เป็ นการท่ องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมนคร ช่ วงตอนเย็นประชาชนจะ
เดินทางกลับไปพักในเขตทีอ่ ยู่อาศัยในเขต
รอบนอกเมือง ศนย์
ู กลางนครจะมีแต่ ตัว
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อาคารและผู้ปฏิบัตหิ น้ าที่เฝ้ ายามช่ วง
กลางคืนเป็ นภาพนครอีกแบบหนึ่ง
2.เขตทีส่ องเขตห้ องเช่ าหรือเขตค้ าส่ ง
(Rooming house zone or wholesale) เป็ น
เขตทีน่ ักท่ องเทีย่ วจะได้ ชมวิถชี ีวติ แบบนคร
ทีม่ กี ารค้ าส่ งคือการค้ าระหว่ างผู้ผลิตกับคน
กลาง (Middleman) ประกอบด้ วยโกดังหรือ
คลังเก็บสิ นค้ า (Warehouse) อาจมีผู้สร้ าง
ภาพยนตร์ นําไปเป็ นฉากสร้ างภาพยนตร์
นักท่ องเทีย่ วจะได้ ชมวิถชี ีวติ แบบชมชน
ุ
แออัด(Slum) ผ้ ูคนทีท่ าํ งานกับคลังสิ นค้ า
เป็ นบรรยากาศการทํางานขนส่ งกับการ
ขนส่ งเพือ่ บรรทกสิ
เป็ นเขตที่
ุ นค้ า
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นักท่ องเทีย่ วจะได้ พบการทํางานตลาดทั้ง
วันและคืน ไม่ มกี ารพักผ่ อนหรือเขตผ่ าน
สภาพ (Transition area) หมายถึงเขตที่
ประกอบไปได้ ผู้คนหลากหลายกลุ่มมา
ทํางานในคลังสิ นค้ า พร้ อมกับระบบการ
ขนส่ งสิ นค้ า มีท่าเรือ ท่ ารถขนส่ งสิ นค้ า เป็ น
บรรยากาศแตกต่ างกับเขตที่ 1 ซึ่งเป็ นเขต
ธรกิ
ุ จใจกลางเมืองทําธรกิ
ุ จ (Business) ซื้อ
ขายแลกเปลีย่ นสิ นค้ ามากกว่ าจะเป็ นผู้ผลิต
สิ นค้ าแบบอตสาหกรรม
(Industrial) หรือ
ุ
ผลิตสิ นค้ าหัตถกรรม (Manufacture) เขต
ห้ องเช่ าหมายถึงครอบครัวทีม่ บี ้ านเพียง
ห้ องเดียว พ่ อแม่ ลูกอาศัยอยู่ในห้ องเดียว
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เป็ นครอบครัวยากจนพร้ อมทีจ่ ะอพยพ
ออกไปอยู่ในเขตอืน่ เป็ นเขตทีน่ ักท่ องเทีย่ ว
อาจได้ เห็นบรรยากาศคนไร้ บ้านมารวมกัน
เป็ นครอบครัวใหญ่ ด้วย เป็ นบรรยากาศ
ของพวกทีช่ อบมารวมกลุ่มกันนอกบ้ าน
แม้ ว่าจะมีบ้านเป็ นของตนเอง
3.เขตผู้อพยพหรือเขตผู้มรี ายได้ น้อย
(Migrant or lower class zone) เป็ นเขตที่มี
ชนพืน้ เมืองอพยพเข้ ามาทํางานในนคร ทํา
ให้ มบี รรยากาศของประเพณีวฒ
ั นธรรม
เฉพาะถิน่ ทัว่ ทกสั
ุ งคม นักท่ องเทีย่ วอาจเดิน
ทางเข้ ามาสั มผัสศึกษาชีวติ ของคนพืน้ เมือง
ด้ วยการซื้อเสื้อผ้ า เครื่องประดับ อาหาร
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พืน้ เมือง โดยทีช่ นพืน้ เมืองนํามาใช้ ในนคร
เป็ นเขตทีเ่ หมือนสั งคมจําลอง (Simulation)
หรือสั งคมสาธิตประเพณีวฒ
ั นธรรมชน
พืน้ เมืองทัว่ ทกภมิ
ุ ู ภาคในเขตเมืองใหญ่
เหมือนกับหม้ อหลอม (Melting pot) ของ
วัฒนธรรมประเพณีด้งั เดิม นอกจากนีย้ งั
เป็ นเขตผู้รายได้ น้อยมีรายได้ จากค่าจ้ าง
(Wage) โดยไม่ มเี งินเดือนประจํา (Salary)
เป็ นผู้ทมี่ วี ฒ
ั นธรรมแบบชนบท
เป็ น
บรรยากาศทีไ่ ม่ เน้ นวัตถวิุ สัย (Objective)
เป็ นบรรยากาศของจิตวิสัย(Subjective)
ผ้ ูคนจะมีความเอือ้ อาทรมากกว่ านครเขตอืน่
เป็ นสิ่ งทีน่ ักท่ องเทีย่ วผู้สู งอายอาจมี
ุ ความ
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ประทับใจเนื่องจากเป็ นบรรยากาศคล้ ายกับ
การเยีย่ มญาติ
หรือการท่ องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมมากกว่ า
4.เขตชนชั้นกลางหรือเขตผู้ทาํ งาน
ประจํา (Middle class or workingman)
เป็ นเขตทีน่ ักท่ องเทีย่ วจะได้ พบกับ
บรรยากาศนครทีป่ ระกอบไปด้ วยครอบครัว
ชนชั้นกลางผู้ทาํ งานประจํามีรายได้ เป็ น
เงินเดือน มีเทคโนโลยีเครื่องอํานวยความ
สะดวกภายในบ้ านครอบครัวเดีย่ ว (Nuclear
family) เป็ นวัฒนธรรมทีพ่ บทัว่ ไปในนคร
กลางวันจะออกเดินทางไปทํางานในเขต
ธรกิ
ุ จ นักท่ องเที่ยวอาจพบกับบรรยากาศ
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ผ้ ูคนว่ างเปล่ าในช่ วงตอนกลางวัน แต่ เมื่อ
หลังจากชั่วโมงทํางานก็จะเห็นผู้คนกลับมา
อย่ ูบ้านในช่ วงตอนกลางคืน วัฒนธรรมการ
แต่ งกายของชนชั้นกลางจะเป็ นเครื่องแบบ
มีวฒ
ั นธรรมการทํางานแบบระบบราชการ
(Bureaucracy)
มีชั่วโมงการทํางาน
พฤติกรรมการทํางานคล้ ายกันเป็ น
วัฒนธรรมทีพ่ บทัว่ ไปในนคร
5.เขตชนชั้นสงหรื
ู อเขตบ้ านชดุ (High
class or apartment) เป็ นเขตทีอ่ ยู่อาศัย
ของคนชั้นสงที
ู อ่ ยู่ในเขตห่ างจากชนชั้น
กลาง ชนชั้นสงมี
ั นธรรมการทํางานที่
ู วฒ
นักท่ องเทีย่ วจะได้ พบกับวัฒนธรรมการ
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ทํางานชนชั้นสงในฐานะผ้
ู
ูบริหารระดับสงู
ทีแ่ ตกต่ างกับผู้บริหารระดับกลางหรือผู้
ปฏิบตั ิในชนชั้นกลาง เช่ น ชั่วโมงการทํางาน
แตกต่ างกัน บริเวณทีพ่ กั อาศัยของชนชั้นสงู
ประกอบด้ วยเครื่องอํานวยความสะดวก
มากมาย เช่ น รถรับส่ งเฉพาะ ทีพ่ กั อาศัยทีม่ ี
พนักงานต้ อนรับใส่ เครื่องแบบเฉพาะ มี
ประเพณีการบริการเฉพาะทีพ่ กั อาศัย ลาน
จอดรถ จอดเครื่องส่ วนตัว ห้ องประชมุ
ห้ องออกกําลังกาย ส่ วนตัว ทีพ่ กั อาศัยของ
ชนชั้นสงกลายเป็
นสิ่ งดึงดดนั
ู
ู กท่ องเทีย่ วทัว่
โลกทีต่ ้ องการเข้ าเยีย่ มชมวิถชี ีวติ ส่ วนตัว
ของชนชั้นสงทกด้
ู ุ าน เช่ น อาหาร เสื้อผ้ า
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บริเวณบ้ านพัก เครื่องมือเครื่องใช้ ส่วนตัว
ของครอบครัวชนชั้นสงเป็
ู นสิ่ งดึงดูดใจของ
นักท่ องเทีย่ ว
บางแห่ งอาจจัดทําเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ หรือเปิ ดให้ นักท่ องเทีย่ วเข้ าชม
บางเวลาทีเ่ จ้ าของทรัพย์ สินเปิ ดโอกาสให้ เข้ า
ชมเป็ นต้ น ชนชั้นสงอาจสร้
างภาพลักษณ์
ู
โดยการสร้ างภาพยนตร์ แนะนําบ้ าน และวิถี
ชีวติ
หรืออาจแสดงเป็ นนิตยสารในบาง
โอกาสเป็ นสื่ อให้ นักท่ องเทีย่ วหาความรู้ ก่อน
เดินทางเข้ าเยีย่ มชมก็เป็ นได้
6.เขตอตสาหกรรมหนั
ก
(Heavy
ุ
industrial) เป็ นเขตทีม่ กี ารผลิตสิ นค้ าด้ วย
เครื่องจักร
เป็ นการผลิตจํานวนมาก
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นักท่ องเทีย่ วนครจะได้ ชมวิถชี ีวติ ของ
คนงานในโรงงานทํางานเป็ นช่ วงกะ เขต
อตสาหกรรมหนั
กจะทํางานเกีย่ วกับงานทีม่ ี
ุ
การปลอดภัยสงู มีมลภาวะมาก ส่ วนใหญ่
จะเป็ นชมชนที
ม่ อี ตั ราส่ วนทางเพศ (Sex
ุ
ratio) สงคื
า
ู อมีอตั ราส่ วนผู้ชายสงมากกว่
ู
ผ้ ูหญิง วัฒนธรรมการทํางานประกอบด้ วย
ระบบเทคโนโลยีทปี่ ้ องกันอันตรายมากมาย
นักท่ องเทีย่ วทีเ่ ข้ าเยีย่ มชมจะต้ องปฏิบัตติ วั
ตามกฎระเบียบของโรงงานอย่ างเคร่ งครัด
เพือ่ ป้ องกันอันตรายขณะเข้ าเยีย่ มชม
โรงงาน ขณะทีค่ นงานปฏิบตั งิ านผลิตสิ นค้ า
ส่ งไปที่อนื่ นักท่ องเทีย่ วจะมีความรู้ เกีย่ วกับ
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อันตรายจากสารเคมี อันตรายจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ ไม่ ถูกต้ อง เป็ นการท่ องเทีย่ วแบบ
นครทีน่ ักท่ องเทีย่ วจะได้ ความรู้ เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์ สินค้ าทีใ่ ช้ เทคโนโลยีระดับสงู
ด้ วย
7.เขตธรกิ
(Outline
ุ จรอบนอก
business) เป็ นเขตธรกิ
ุ จขนาดเล็กและปาน
กลาง (Small and medium enterprise) ที่
เกิดขึน้ ใหม่
นักท่ องเที่ยวจะได้ พบ
บรรยากาศเขตธรกิ
ุ จรอบนอกเมืองทีเ่ กิด
จากผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดปาน
กลางใหม่ ทแี่ ตกต่ างกับเขตที่ 1 ซึ่งเป็ นเขต
ธรกิ
ุ จเก่าใจกลางเมืองและเป็ นธรกิ
ุ จขนาด
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ใหญ่ ทมี่ ปี ระวัตกิ ารประกอบการยาวนาน
ต่ างกับธรกิ
ุ จขนาดเล็กและปานกลาง ซึ่ง
ผ้ ูประกอบการผลิตสิ นค้ าและบริการใหม่
นักท่ องเทีย่ วจะได้ ชมแนวโน้ มธรกิ
ุ จใน
ชมชนแบบใหม่
ทีแ่ ตกต่ างกับธรกิ
ุ
ุ จแบบเก่ า
ทีผ่ ู้คนพบเห็นโดยทัว่ ไป ธรกิ
ุ จขนาดเล็ก
และปานกลางเกิดจากความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ ของชนชั้นกลางและชนชั้นสงที
ู ่
ต้ องการประกอบการธรกิ
ุ จแบบใหม่ ทไี่ ม่
ซํ้าซากจําเจเหมือนธรกิ
ุ จแบบเก่ าขนาดใหญ
ทีพ่ บอยู่ทั่วไป
นักท่ องเทีย่ วจะได้ ร่วม
เดินทางจินตนาการไปกับธรกิ
ุ จขนาดเล็ก
และปานกลางในเขตนี้
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8.เขตทีอ่ ยู่อาศัยรอบนอกเมืองหรือชาน
เมือง (Suburban area) เป็ นเขตกึง่ เมืองและ
ชนบท ทําให้ นักท่ องเทีย่ วได้ พบกับเขตสี
เขียว (Green zone) ในเขตนครบรรยากาศ
แผนภมิู ที่ 25 แสดงความสั มพันธ์ ชุ มชน
ชนบท ชานเมืองและเมือง
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จะเป็ นกึง่ ชนบท
มีการสร้ างบ้ านเรือน
โรงเรียน วัด ตลาดบริการในชมชนหรื
อกับ
ุ
สถานการณ์ จําลองหมู่บ้านมาไว้ ในเมือง
นักท่ องเทีย่ วนครอาจได้ พบกับบรรยากาศ
แบบชนบทในเขตนี้ ซึ่งจะมีลกั ษณะเป็ น
ธรรมชาติมากกว่ าเขตอืน่ คนในชมชนอาจ
ุ
จัดสถานทีจ่ อดรถ บริการร้ านขายของที่
ระลึกให้ นักท่ องเทีย่ วทีม่ าเยีย่ มเยียนใน
ช่ วงเวลาสั้ นทีม่ โี อกาสมาเยีย่ มชม ในกรณีที่
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นักท่ องเทีย่ วไม่ มโี อกาสไปท่ องเทีย่ วชม
ธรรมชาติทอี่ ยู่ห่างไกลซึ่งต้ องใช้ เวลา
เดินทาง มีค่าใช้ จ่ายมากขึน้
9.เขตอตสาหกรรมชานเมื
อง (Estate)
ุ
หรือเป็ นนิคมอตสาหกรรม
เป็ นเขตที่
ุ
ออกแบบเป็ นนิคมอตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ุ
ประกอบด้ วยเขตโรงงาน ทีท่ าํ งาน โรงงาน
บําบัดนํา้ เสี ย ที่พกั คนงาน ตลาด ศนย์
ู กลา
ทางสั งคม วัด โรงเรียน เป็ นการออกแบบ
ชมช
น่
ุ นทีแ่ ตกต่ างกับชมชนแบบอื
ุ
นักท่ องเทีย่ วอาจเข้ าเยีย่ มชมการออกแบบ
ชมชนส่
วนทีเ่ ป็ นบ้ านพักอาศัย ระบบความ
ุ
ปลอดภัย ระบบการกําจัดของเสี ย ระบบ
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ศนย์
ู กลางทางสั งคมทีอ่ อกแบบสํ าหรับ
บริการชมชนในนิ
คมอตสาหกรรม
ระบบ
ุ
ุ
สาธารณปโภคที
อ่ อกแบบเฉพาะ รวมทั้งการ
ู
คมนาคมขนส่ งทางบก ทางนํา้ หรือทางอากา
ออกแบบมาเพือ่ ให้ นักท่ องเที่ยวได้ ศึกษาและ
เข้ าใจระบบการทํางานของนิคม
อตสาหกรรมสมั
ยใหม่ อย่ างแท้ จริง เป็ นการ
ุ
ออกแบบให้ คนในชมชนทํ
างานอยู่ใน
ุ
โรงงานทีม่ คี วามปลอดภัยร่ วมกับครอบครัว
นักท่ องเทีย่ วจะได้ ชมวิธีการออกแบบชมชน
ุ
ทีว่ ศิ วกร
สถาปนิกชมชนออกแบบเป็
น
ุ
ชมช
ุ นแบบใหม่ ทมี่ เี อกลักษณ์ เฉพาะไม่
เหมือนกับชมชนที
อ่ นื่
ุ
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แผนภมิู ทแสดงความสั
ี่
มพันธ์ ระหว่ าง
เมืองหลักและเมืองบริวารเขตมหานคร
แผนภมิู แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างเมืองหลักและเมืองบริวารเขตมหานคร

เขตมหานคร

10.เขตชานเมืองเช้ าไปเย็นกลับ
(Commuter) เป็ นเขตชนบทรอบนอกเมือง
ทีเ่ คย
เป็ นเมืองบริวาร(Satellites)มาก่ อน เขตชาน
เมืองเช้ าไปเย็นกลับได้ รับการผนวกให้ เป็ น
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ปริมณฑลกับเมืองแม่
(Metropolis)
กลายเป็ นเขตมหานคร
(Metropolitan
area) นักท่ อง
เทีย่ วจะได้ ชมบรรยากาศแบบชนบทเป็ น
เขตเฉพาะทีต่ ้ องมาทํางานในเมือง หรือมา
ซื้อสิ นค้ าในเมืองเป็ นประจํา แต่ มชี ีวติ แยก
ออกจากเมือง
นักท่ องเทีย่ วจะได้ เข้ าชม
บรรยากาศชนบททีใ่ กล้ เมืองออกแบบหนึ่งที่
แตกต่ างกับชมชนที
อ่ ยู่อาศัยชานเมืองใน
ุ
ช่ วงเวลาสั้ น
สั งคมวิทยาการท่ องเที่ยวและชมชน
ุ
แสดงให้ เห็นวิถชี ีวติ ทีห่ ลากหลายแตกต่ าง
ระหว่ างชมชนชนบทและเมื
อง เปรียบเทียบ
ุ
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ด้ านกายภาพ ภมิู ศาสตร์ สั งคมและ
วัฒนธรรม สะท้ อนให้ เห็นคณภาพชี
วติ ที่
ุ
แท้ จริงของชมชนโลกยคปั
ุ
ุ จจบัุ น

