สั งคมวิทยาและการท่ องเทีย่ ว
รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
1.

2.

3.

สั งคมวิทยาการท่ องเที่ยวคือการศึกษา
ความสั มพันธ์ ทางสั งคม กลุ่ม องค์ การ ระบบ ระบบ
สารสนเทศเพือ่ การท่ องเทีย่ วและการจัดการ
ท่ องเที่ยว ศึกษาผลกระทบการท่ องเทีย่ วทางด้ าน
เศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรมต่ อการท่ องเทีย่ ว ปัจจัย
ทีม่ ผี ลกระทบต่ อการท่ องเทีย่ วทั้งภายในและนอก
ประเทศ
จิตวิทยาและการท่ องเที่ยวคือการศึกษาจิตสํ านึก
การรับรู้ การเรียนรู้ แรงจงใจ
ู พฤติกรรม ทัศนคติ
บคลิ
ุ กภาพ ความต้ องการด้ านการท่ องเที่ยวในกล่ ุม
องค์ การ
ภมิู ปัญญาการสร้ างผลิตภัณฑ์ การ
รวมทั้ง
ถ่ ายทอดภมิู ปัญญาด้ านการท่ องเทีย่ ว
ผลกระทบด้ านจิตวิทยาทีม่ ตี ่ อเดินทางและการ
ท่ องเที่ยวประเภทต่ าง ๆ
ภมิู ศาสตร์ และการท่ องเทีย่ วศึกษาองค์ ประกอบ
ด้ านอากาศ ภมิู ประเทศ อณหภมิ
ุ ู ลม ระบบ
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4.

5.

6.

สารสนเทศทางภมิู ศาสตร์ ปัจจัยทางกายภาพที่มี
บทบาทและผลกระทบต่ อระบบและการท่ องเทีย่ ว
รัฐศาสตร์ และการท่ องเทีย่ ว ศึกษาการท่ องเทีย่ วกับ
การเมือง เช่ นการจัดการ นโยบาย การวางแผนการ
ท่ องเที่ยว บทบาทขององค์ การและหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้ องกับการท่ องเที่ยวทั้งภายในและระหว่ าง
ประเทศ บทบาทของหน่ วยงานภาครัฐบาลกลาง
ส่ วนภมิู ภาค
ส่ วนท้ องถิ่น การท่ องเทีย่ วแห่ ง
ประเทศไทย หอการค้ าและหน่ วยงานภาคเอกชนที่
เกีย่ วข้ องกับการท่ องเที่ยวทกระดั
บ
ุ
มานษยวิ
ั นาการ
ุ ทยาและการท่ องเทีย่ วศึกษาวิวฒ
กล่ ุมเชื้อชาติ
วัฒนธรรมของคนเชื้อชาติน้ันที่
เกีย่ วข้ องกับการท่ องเที่ยว รวมทั้งแหล่ งโบราณคดี
แหล่ งประวัติศาสตร์ ที่เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ และการท่ องเทีย่ วเสนอแนวความคิด
การศึกษาสิ นค้ าและบริการด้ านการท่ องเที่ยว
รายได้ รายจ่ ายของการท่ องเทีย่ ว การจ้ างงาน ราคา
ดลยภาพด้
านการท่ องเทีย่ ว
ุ
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กฎหมายและการท่ องเที่ยวแสดงแนวความคิด
เกีย่ วกับการออกกฎระเบียบข้ อห้ าม กฎหมายที่
เกีย่ วกับการท่ องเทีย่ ว หน่ วยงานโดยเฉพาะภาครัฐ
เป็ นผู้มอี าํ นาจออกกฎหมายดังกล่ าว
8. การศึกษาและการท่ องเที่ยว เน้ นประเด็นเกีย่ วกับ
ระบบการศึกษาในโรงเรียน การให้ ความรู้ การ
ฝึ กอบรม การถ่ ายทอดความรู้ การจัดหลักสตรการ
ู
ท่ องเที่ยวในระดับท้ องถิ่น ภมิู ภาค ประเทศและ
ระหว่ างประเทศ รวมทั้งบทบาทการศึกษานอก
โรงเรียนทีส่ นับสนนกิ
ุ จกรรมการท่ องเทีย่ วทกุ
ประเภท
9. ประวัตศิ าสตร์ และการท่ องเทีย่ วศึกษาประวัตคิ วาม
เป็ นมาของชมชนด้
านการท่ องเที่ยวจาก
ุ
ประวัตศิ าสตร์ การบอกเล่ า ตํานานพืน้ บ้ านและ
เอกสารต่ าง ๆ
ปัจจัยและองค์ ประกอบสํ าคัญ
ประวัตชิ ุ มชนที่มีผลกระทบต่ อการท่ องเทีย่ ว
10. สั งคมวิทยาศึกษาความสั มพันธ์ ทางสั งคม
แนวความคิดและทฤษฎี ระเบียบวิธีวจิ ัย การ
จัดระบบ องค์ การทางสั งคม ความไร้ ระเบียบใน
7.
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สั งคม ประเด็นทางสั งคม ตลอดจนผลกระทบของ
ปัจจัยดังกล่ าวต่ อการท่ องเทีย่ วของชมชนในระดั
บ
ุ
ท้ องถิน่
ภายในประเทศและระหว่ างประเทศ
รวมทั้งชมชนทกภมิ
ุ
ุ ู ภาค
11. สั งคมวิทยาการท่ องเที่ยวและชมชน
ให้ ความสนใจ
ุ
ศึกษาการจัดระบบการท่ องเทีย่ วในชมชน
ุ ประเภท
ต่ าง ๆ ในประเทศและภมิู ภาคต่ าง ๆ องค์ ประกอบ
สํ าคัญของชมชน
เช่ น ประชากร วัฒนธรรม
ุ
ภมิู ศาสตร์ การเมือง องค์ ประกอบสํ าคัญด้ านการ
จัดการท่ องเทีย่ วและผลกระทบต่ อชมชนนั
้น
ุ
12. วิสาหกิจชมชนเพื
อ่ การท่ องเทีย่ ว คือการศึกษาการ
ุ
ผลิตสิ นค้ าและบริการในชมชนโดยใช้
องค์ ประกอบ
ุ
การผลิตในชมชนเช่
น แรงงาน วัตถดิุ บ ทนุ ภมิู
ุ
งคม การจัดการของชมชน
ปัญญา ทนทางสั
ุ
ุ
ประเภทสิ นค้ าบริการรวมทั้งผลกระทบจาก
วิสาหกิจชมชนต่
อการท่ องเทีย่ ว
ุ
13. การท่ องเทีย่ วชนบทเน้ นการท่ องเทีย่ วเชิง
นิเวศวิทยา การท่ องเที่ยวทางธรรมชาติ ระบบ
นิเวศวิทยากายภาพและชีวภาพ
วัฒนธรรม
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ประเพณีภูมิปัญญากลุ่มชนต่ าง ๆ ทีม่ เี อกลักษณ์
พิเศษทีเ่ หมาะสมกับการท่ องเทีย่ ว
การศึกษา
ประเพณีวฒ
ั นธรรมและของทีร่ ะลึกทีเ่ ป็ นภมิู
ปัญญาท้ องถิน่
14. การท่ องเทีย่ วเมืองเน้ นการจัดการท่ องเทีย่ ว การ
ประสานงานติดต่ อ ตัวแทนการท่ องเทีย่ ว การ
ติดต่ อสื่ อสารด้ านการท่ องเทีย่ ว การซื้อของทีร่ ะลึก
สิ นค้ าและบริการรวมทั้งเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วกับการ
เดินทางท่ องเที่ยว
15. ชมชนโลกกั
บการท่ องเที่ยวศึกษาการท่ องเทีย่ วใน
ุ
ภมิู ภาคต่ าง ๆ ทัว่ โลก ศึกษาเอกลักษณ์ การท่ องเทีย่ ว
แต่ ละภมิู ภาค
การจัดระบบการท่ องเทีย่ วและ
ผลกระทบของการท่ องเที่ยวในแต่ ละภมิู ภาค
16. ชมชนเอเชี
ยกับการท่ องเทีย่ วเน้ นประเด็นการ
ุ
ท่ องเที่ยวทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ การท่ องเที่ยวในเอเชียที่
เกีย่ วกับประชากร เศรษฐกิจ การเมืองในภมิู ภาค
ต่ าง ๆ ของเอเชีย โดยเฉพาะเช่ น เส้ นทางสายไหม
ซึ่งเป็ นเส้ นทางเดินทางท่ องเที่ยวทีส่ ํ าคัญของเอเชีย
กับยโรป
ุ
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17. ชมชนยโรปกั
ุ
ุ บการท่ องเที่ยวศึกษาบทบาท
ความสํ าคัญของชมชนยโรปในฐานะที
ม่ ีบทบาท
ุ
ุ
การมีส่วนแบ่ งตลาดการท่ องเที่ยวมากทีส่ ุ ด การ
จัดการท่ องเทีย่ ว เศรษฐกิจการท่ องเทีย่ วโดยเฉพาะ
การท่ องเทีย่ วภาคชมชน
ุ เมือง รวมทั้งปัจจัยทาง
เศรษฐกิจสั งคมและวัฒนธรรมทีส่ ่ งผลทําให้ ชุ มชน
ได้ รับส่ วนแบ่ งตลาดการท่ องเที่ยวมากทีส่ ุ ด
18. ชุมชนอเมริกาเหนือกับการท่ องเที่ยวศึกษาปัจจัย
ทางด้ านเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีที่มี
บทบาทด้ านการท่ องเทีย่ วในชมชนดั
งกล่ าว รวมทั้ง
ุ
ชมชนพื
น้ เมือง เช่ นชาวอินเดียน
ชาวมายา
ุ
โดยเฉพาะชาวยโรปที
่
ามาอยู่ในอเมริกา
ุ อพยพเข้
เหนือเป็ นผู้มีบทบาทสํ าคัญในด้ านการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่ งและการสื่ อสาร
19. ชมชนอเมริ
กาใต้ กบั การท่ องเที่ยว
ศึกษาการ
ุ
ท่ องเที่ยวชมชนประวั
ตศิ าสตร์ ยคแรกใน
อเมริกาใต้
ุ
ุ
เช่ น ชมชนอิ
นคา และชมชนพื
น้ เมืองชาวอินเดียน
ุ
ุ
ในภมิู ภาคอเมริกาใต้
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20. ชมุชนแอฟริกา ศึกษาการท่ องเทีย่ วชมชนยคแรกใน
ุ
ุ
แอฟริกาเหนือ โดยเฉพาะอารยธรรมอียปิ ต์ โบราณ
แถบลุ่มนํา้ ไนล์ และชมชนพื
น้ เมืองทีส่ ํ าคัญ เส้ นทา
ุ
ค้ าทาสระหว่ างแอฟริกา ยโรป
และอเมริกา
ุ
ออสเตรเลียและโอเชียเนียกับการท่ องเที่ยวเป็ น
ชมชนพื
น้ เมืองแถบภาคพืน้ มหาสมทร
ุ เช่ น ชนเผ่ า
ุ
เมารีในนิวซีแลนด์ ชนเผ่ าโปลีเนเชียนในภาคพืน้
มหาสมทร
และชนเผ่ าอบอร์ ริจินีส์ในออสเตรเลีย
ุ
รวมทั้งการจัดการท่ องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนโดยกลุ่มชาว
ยโรปที
ุ อ่ พยพเข้ ามาในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
21. สั งคมวิทยาการท่ องเที่ยวและเศรษฐกิจ
เน้ น
การศึกษาระบบเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นค้าและ
บริการด้ านการท่ องเที่ยว รายได้ รายจ่ าย ราคา การ
จ้ างงาน ดลการท่
องเทีย่ วและปัจจัยทีม่ ีผลกระทบ
ุ
ต่ อเศรษฐกิจการท่ องเทีย่ วในภมิู ภาคต่ าง ๆ
22. บริการด้ านการท่ องเที่ยว การบริการที่เกีย่ วข้ องกับ
การท่ องเทีย่ วได้ แก่ การจัดการด้ านทีพ่ กั การ
คมนาคมขนส่ ง
การสื่ อสารโทรคมนาคม
การบันเทิง
สาธารณปโภค
ู
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23. ความต้ องการ ( demand)ด้ านการท่ องเทีย่ ว
ศึกษาความต้ องการของนักท่ องเทีย่ วผู้เป็ นประเทศ
ต้ นทางผู้เป็ นแขก (guest)ทีจ่ ะเข้ ามาพัก โดยที่
ประเทศเจ้ าบ้ าน (host) ต้ องจัดเตรียมอาหาร ที่
พัก บริการด้ านการท่ องเทีย่ วประเภทต่ าง ๆ ให้
เพียงกับนักท่ องเทีย่ วที่เข้ ามาท่ องเทีย่ วในประเทศ
24. รายได้ ด้านการท่ องเทีย่ ว คือรายได้ จากกิจกรรมการ
ขายสิ นค้ าและบริการด้ านการท่ องเทีย่ ว กิจการที่
เกีย่ วเนื่องกับการท่ องเที่ยวทั้งภายในและระหว่ าง
ประเทศ
25. สิ นค้ าด้ านการท่ องเทีย่ ว(supply)หมายถึง
อาหาร ของทีร่ ะลึก สิ นค้ าภมิู ปัญญาชาวบ้ าน
สั ญลักษณ์ ของชมชน
เสื้อผ้ าเครื่องใช้ จําเป็ นสํ าหรับ
ุ
การเดินทาง เทคโนโลยีการสื่ อสาร สิ นค้าทีจ่ ําเป็ น
สํ าหรับการท่ องเทีย่ วเฉพาะเช่ น ดํานํา้ ตกปลา ปี
เขา
26. ราคาและการจ้ างงานด้ านการท่ องเทีย่ ว เน้ นการจ้ าง
งานทําให้ เกิดตําแหน่ งงานทีเ่ กีย่ วกับการท่ องเทีย่ ว
นักท่ องเทีย่ ว 9 คนทําให้ เกิดการจ้ างงาน 1 คน
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27. ดลด้
ุ านการท่ องเทีย่ ว คือความแตกต่ างด้ านรายได้
และรายจ่ ายการท่ องเที่ยว ความแตกต่ างระหว่ าง
นักท่ องเทีย่ วทีเ่ ข้ ามาท่ องเทีย่ วในประเทศและออก
เดินทางไปต่ างประเทศ
28. เศรษฐกิจการท่ องเทีย่ วในโลก ศึกษาเศรษฐกิจการ
ท่ องเที่ยวในภมิู ภาคต่ าง ๆ ส่ วนแบ่ งตลาดการ
ท่ องเที่ยวในยโรป
เอเชีย อเมริกา แอฟริกา
ุ
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
29. เศรษฐกิจการท่ องเทีย่ วในยโรปซึ
่งมีส่วนแบ่ งตลาด
ุ
การท่ องเทีย่ วจากรายได้ นักท่ องเทีย่ วที่เข้ ามา
ท่ องเที่ยวในยโรปมากที
ส่ ุ ด จากสิ นค้าและบริการ
ุ
ท่ องเที่ยว โดยเฉพาะในยโรปตะวั
นตก ยโรปใต้
และ
ุ
ุ
ยโรปเหนื
อ โดยเฉพาะเศรษฐกิจการท่ องเทีย่ วภาค
ุ
เมือง
30. ปัจจัยทีส่ ั มพันธ์ กบั เศรษฐกิจการท่ องเที่ยวใน
ภมิู ภาคต่ าง ๆ เช่ น ระบบการเมืองการปกครองที่
สนับสนนการท่
องเทีย่ ว ภมิู ศาสตร์ ทเี่ หมาะสมกับ
ุ
การท่ องเทีย่ ว สั งคมและวัฒนธรรมที่มอี ทิ ธิพลต่ อ
การท่ องเทีย่ ว
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31. สั งคมวิทยาการท่ องเที่ยวและนิเวศวิทยาศึกษา
ศึกษาการจัดระบบนิเวศวิทยากายภาพ ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมทีส่ ่ งเสริมสนับสนนการท่
องเทีย่ วทาง
ุ
นิเวศวิทยา
ปัจจัยทีส่ ่ งเสริมการท่ องเที่ยวทาง
นิเวศวิทยา มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ในทกภมิ
ุ ู ภาคในโลกทีเ่ ป็ นตัวอย่ างการจัดระบบทาง
นิเวศวิทยาเพือ่ ส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วดังกล่ าว
32. นิเวศวิทยากายภาพ เสนอการท่ องเทีย่ วชมศึกษา
กายภาพรอบตัวที่ไม่ มชี ีวติ เช่ น การท่ องเทีย่ วทางนํา้
การท่ องเทีย่ ว
มรดกโลกทีเ่ กีย่ วกับนิเวศวิทยา
กายภาพ เช่ น อทยานแห่
งชาติเขาใหญ่ อทยาน
ุ
ุ
แห่ งชาติห้วยขาแข้ ง รวมทั้งแหล่ งท่ องเทีย่ วสํ าคัญ
เช่ น แม่ นํา้ และลุ่มนํ้ า ภเข
ู า ชายฝั่งทะเลต่ า ง ๆ ทีเ่ ป
เขตอทยานแห่
งชาติ
ุ
33. นิเวศวิทยาชีวภาพ เสนอการท่ องเที่ยวชมสิ่ งมีชีวติ
ในภมิู ภาคต่ าง ๆ เช่ น การดํานํา้ ดปะการั
ง กา
ู
ท่ องเที่ยวดพื
ู ชและสั ตว์ ประจําถิน่ พืชและสั ตว์ และ
หายากและเสี่ ยงต่ อการสญพั
ู นธ์ุ รวมทั้งมรดกโลก
ทางธรรมชาติในภมิู ภาคต่ าง ๆ
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34. นิเวศวิทยาวัฒนธรรม เสนอการท่ องเที่ยวชมระบบ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมที่มนษย์
ุ สร้ างขึน้
ประกอบด้ วย สถาปัตยกรรม
ประติมากรรม
จิตรกรรม วรรณกรรม ความเชื่อ ประเพณีต่าง ๆ
35. การท่ องเทีย่ วและนิเวศวิทยาในประเทศไทยมีแหล่ ง
ท่ องเที่ยวทางธรรมชาติทมี่ มี รดกโลกคือ อทยาน
ุ
แห่ งชาติห้วยขาแข้ ง และอทยานแห่
งชาติเขาใหญ่
ุ
เป็ นแหล่ งอนรัุ กษ์
36. การท่ องเทีย่ วและนิเวศวิทยาในเอเชียประกอบด้ วย
ระบบนิเวศวิทยากายภาพทีม่ ลี กั ษณะเด่ น เช่ น ที่
ราบสงทิ
ู เบตล่ ุมนํา้ สํ าคัญทีเ่ กิดจากทีร่ าบสงทิ
ู เบต เช่ น
คงคา พรหมบตร
ุ นํา้ โขง เป็ นต้ น นิเวศวิทย
วัฒนธรรมทีเ่ ป็ นภมิู ปัญญาตะวันออกมีเอกลักษณ์
โดยเฉพาะสํ าหรับเดินทางท่ องเทีย่ ว
37. การท่ องเทีย่ วและนิเวศวิทยาในยโรป
การจัดการ
ุ
ระบบนิเวศวิทยาแบบต่ าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการ
นิเวศวิทยากายภาพเพือ่ การท่ องเทีย่ วเนื่องจาก
รปร่
าหรับการ
ู างขนาดของภมิู ภาคยโรปเหมาะสมสํ
ุ
จัดการท่ องเทีย่ ว ทําให้ ยุโรป โดยเฉพาะยโรป
ุ
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ตะวันตกทีม่ สี ่ วนแบ่ งตลาดการท่ องเที่ยวมากทีส่ ุ ด
ในรปของมรดกโลกและสิ
่ งมหัศจรรรย์ ของโลก
ู
38. การท่ องเทีย่ วและนิเวศวิทยาการจัดระบบ
นิเวศวิทยาแบบต่ าง ๆ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
การจัดระบบนิเวศวิทยาเพือ่ การท่ องเทีย่ วใน
อเมริการวมทั้งระบบนิเวศวิทยาทีไ่ ด้ รับอิทธิพลจาก
ความเชื่อของพวกมายาในอเมริกากลางและเหนือ
ความเชื่อของพวกอินคาในอเมริกาใต้
39. การท่ องเทีย่ วและนิเวศวิทยาในแอฟริกา เป็ นแหล่ ง
ทีม่ กี ารศึกษาค้ นพบระบบนิเวศวิทยาทีม่ ีมนษย์
ุ
เดินทางท่ องเที่ยวในยคแรก
ได้ รับอิทธิพลความเชื่อ
ุ
จากชาวอียปิ ต์ โบราณ
40. การท่ องเทีย่ วและนิเวศวิทยาในออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย ประกอบด้ วยการจัดการท่ องเทีย่ วนิเวศ
แบบยัง่ ยืน(sustainable tourism) การ
ท่ องเที่ยวชายฝั่งและภาคพืน้ มหาสมทร
ทําให้ มี
ุ
นักท่ องเทีย่ วเดินทางไปในภมิู ภาคนี้ เนื่องจากเป็ น
เมืองที่สงบสขจึ
ุ งได้ รับยกย่ องให้ เป็ นเมืองทีม่ ี
ความสขุ เช่ น ในประเทศวานอาต
ู ู เป็ นต้ น
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41. สั งคมวิทยาการท่ องเที่ยวและวัฒนธรรมศึกษาการ
จัดระบบการท่ องเทีย่ วทางวัฒนธรรมด้ าน
สถาปัตยกรรม
ประติมากรรม
จิตรกรรม
วรรณกรรม ประเพณีความเชื่อ วัฒนธรรม ธรรม
เนียมประเพณีในภมิู ภาคต่ าง ๆ การอนรัุ กษ์
วัฒนธรรมโดยองค์ การระหว่ างประเทศ
เช่ น
ยเนสโกหรื
อองค์ การนานาชาติในรปของมรดกโลก
ู
ู
สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกเป็ นต้ น
42. การท่ องเทีย่ วและวัฒนธรรมทางวัตถุ การเดินทาง
ท่ องเที่ยวไปเยีย่ มชม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม
วรรณกรรม และจิตรกรรม โดยเฉพาะแหล่ ง
ท่ องเที่ยวทีเ่ ป็ นมรดกโลกและสิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก
ในภมิู ภาคต่ าง ๆ
43. การท่ องเทีย่ วและวัฒนธรรมด้ านความเชื่อ การ
เดินทางท่ องเที่ยวเข้ าร่ วมชมประเพณีที่สําคัญและ
เป็ นเอกลักษณ์ ในภมิู ภาคต่ าง ๆ รวมทั้งการศึกษา
ประเพณีความเชื่อทีย่ งั ปฏิบัตอิ ยู่ในชมชนต่
าง ๆ ใน
ุ
โลก
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44. การท่ องเทีย่ วทางวัฒนธรรมในประเทศไทยศึกษา
แหล่ งท่ องเทีย่ วทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นมรดกโลก เช่ น
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติบ้านเชียง
อทยาน
ุ
ประวัตศิ าสตร์ สุ โขทัย-ศรีสัชนาลัย
อทยาน
ุ
ประวัตศิ าสตร์ อยธยา
รวมทั้งประเพณีและ
ุ
วัฒนธรรมไทยทีส่ ่ งเสริมทําให้ เกิดการเดินทาง
ท่ องเที่ยวและบริการทีเ่ กีย่ วกับอตสาหกรรม
ุ
เดินทางท่ องเที่ยว
45. ปัจจัยทีส่ ่ งเสริมการท่ องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ นโยบายรัฐบาลทกระดั
บ การ
ุ
สนับสนนด้
ุ านงบประมาณด้ านการอนรัุ กษ์
วัฒนธรรมประเภทต่ าง ๆ
46. การท่ องเทีย่ วและวัฒนธรรมในเอเชียทีเ่ ป็ น
เอกลักษณ์ วฒ
ั นธรรมตะวันออกทีม่ ภี ูมิปัญญา
ท้ องถิน่ ผสมผสานกับศาสนาและความเชื่อแบบ
ตะวันออก รวมทั้งแหล่ งท่ องเทีย่ วทางวัฒนธรรมที่
ได้ รับการยกย่ องเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ และมรดกโลก
เช่ น กําแพงเมืองจีน ทัชมาฮาล นครวัด
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47. การท่ องเทีย่ วและวัฒนธรรมในยโรปตั
ุ วอย่ าง
วัฒนธรรมตะวันตกทีม่ ีเอกลักษณ์ ด้านการ
ท่ องเที่ยว
ภมิู ปัญญาท้ องถิ่นตั้งแต่ ยุคก่ อน
ประวัตศิ าสตร์ ทผี่ สมสานกับศาสนาและความเชื่อ
แบบตะวันตกรวมทั้งมรดกโลกและสิ่ งมหัศจรรย์
ของโลก เช่ น สโตนเฮนส์ โคลอสเซียม หอคอยเอียง
เมืองปี ซา พระราชวังแวร์ ซายด์
48. การท่ องเทีย่ วและวัฒนธรรมในอเมริกาในภมิู ภาค
ใหม่ ทผี่ สมผสานการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการ
เดินทางท่ องเที่ยวให้ เข้ ากับความเชื่อและภมิู ปัญญา
ท้ องถิน่ เช่ น พวกมายาในอเมริกาเหนือ พวกอินคา
ในอเมริกาใต้ ที่เป็ นเอกลักษณ์ การเดินทางท่ องเที่ยว
ในโลก
49. การท่ องเทีย่ วและวัฒนธรรมในแอฟริกา
ศึกษาความแตกต่ าง
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
หลากหลายของวัฒนธรรมในภมิู ภาคต่ าง ๆ เช่ นใน
แอฟริกาเน้ นการท่ องเทีย่ ววัฒนธรรมชนพืน้ เมือง
กับชาวยุโรปผ่ านทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
และ
วัฒนธรรมเอเชียทะเลแดง ภมิู ภาคออสเตรเลียและ
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โอเชียเนียมีการจัดการท่ องเทีย่ ววัฒนธรรมแบบ
ยัง่ ยืนและวัฒนธรรมชนพืน้ เมือง เช่ น โปลีเนเชียน
ในภาคพืน้ มหาสมทร
ชาวอบอร์ ริจินีส์ใน
ุ
ออสเตรเลีย และชาวเมารีในนิวซีแลนด์ ที่มี
เอกลักษณ์ ประจําชมุชน
50. การท่ องเทีย่ วและวัฒนธรรมในภมิู ภาคต่ าง ๆ ศึกษา
เปรียบเทียบเอกลักษณ์ ของวัฒนธรรมในภมิู ภาค
ต่ าง ๆ เช่ น วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรม
ตะวันตกและเอกลักษณ์ วฒ
ั นธรรมในภมิู ภาคใหม่ ที่
สนับสนนการท่
องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
ุ
51. สั งคมวิทยาการท่ องเที่ยวและการเมืองศึกษาระบบ
การเมือง ปัจจัยการเมืองทีม่ ีบทบาทสํ าคัญต่ อการ
ท่ องเที่ยวระดับชมชน
ประเทศและระหว่ าง
ุ
ประเทศ สถานการณ์ การเมืองที่มีผลกระทบต่ อการ
ท่ องเที่ยวในภมิู ภาคต่ าง ๆ
52. ปัจจัยการเมืองด้ านการท่ องเที่ยวได้ แก่ นโยบายที่
เกีย่ วข้ องกับการท่ องเที่ยว
เช่ นแผนพัฒนาการ
ท่ องเที่ยว นโยบายส่ งเสริมการลงทนอตสาหกรรม
ุ ุ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการคมนาคมขนส่ ง นโยบายภาษี
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53.

54.

55.

56.

ค่ าธรรมเนียม ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการ
เดินทางท่ องเที่ยว
บทบาทการเมืองในประเทศ เสนอปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับการเมืองในประเทศ เช่ น นโยบายรัฐบาลกลาง
หน่ วยงานส่ วนภมิู ภาค ส่ วนท้ องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
การท่ องเทีย่ ว
บทบาทการเมืองและการท่ องเที่ยวระหว่ างประเทศ
คือบทบาทด้ านการกําหนดนโยบายการเดินทาง
ท่ องเที่ยว การส่ งเสริมการลงทนด้
ุ านสาณารณปู
โภค การออกกฎหมายส่ งเสริมการเดินทาง บทบาท
องค์ การระหว่ างชาติทสี่ นับสนนการเดิ
นทาง
ุ
ท่ องเที่ยว
เช่ น
องค์ การท่ องเทีย่ วโลก
สหประชาชาติ
ยูเนส
โก ทําให้ เกิดการเดินทางของประชากรทกภมิ
ุ ู ภาค
องค์ การทีม่ ีบทบาทการท่ องเที่ยวในประเทศไทย
เช่ นหน่ วยงานภาครัฐบาล หน่ วยงานภาคเอกชน
มหาวิทยาลัย ททท หอการค้า
องค์ การทีม่ ีบทบาทการท่ องเที่ยวระหว่ างประเทศ
ได้ แก่ องค์ การสหประชาชาติ องค์ การท่ องเที่ยวโลก
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57.

58.

59.
60.

สภาการท่ องเทีย่ วโลก เอเปค พาตา ตลอดจน
องค์ การทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเดินทางท่ องเทีย่ วอืน่ ๆ
การท่ องเทีย่ วและการเมืองในเอเชียบทบาทของ
องค์ การส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วในเอเชีย เช่ น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ASEAN Free Trade Area
(AFTA) apec pata หน่ วยงานภาครัฐบาลใน
เอเชียและหน่ วยงานภาคเอกชนที่สนับสนนการ
ุ
เดินทางท่ องเที่ยว
การท่ องเทีย่ วและการเมืองในยโรป
ุ ยโรปมี
ุ ส่วนแบ่ ง
การท่ องเทีย่ วมากทีส่ ุ ดในโลก ยโรปมี
ุ การจัดการ
เดินทางท่ องเที่ยวทีส่ ะดวกสบายด้ วยการเสนอกลุ่ม
เศรษฐกิจการท่ องเทีย่ ว เช่ น กลุ่ม Euro
การท่ องเทีย่ วและการเมืองในอเมริกามีบทบาท
สํ าคัญด้ านเทคโนโลยีคมนาคมและการสื่ อสาร
สถานการณ์ การเมืองทีม่ ีผลกระทบต่ อการท่ องเที่ยว
สงคราม
ในโลกประกอบด้ วยภัยพิบตั ิ เช่ น สนามิ
ุ
การก่ อการร้ ายระหว่ างประเทศ โรคระบาด เช่ น
ไข้ หวัดนก เอดส์
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61. สั งคมวิทยาการท่ องเที่ยวและศาสนาศึกษาการ
จัดระบบศาสนาและความเชื่อทีส่ ่ งเสริมการ
ท่ องเที่ยวในภมิู ภาคต่ าง ๆ ปัจจัยทีส่ ่ งเสริมการ
ท่ องเที่ยวทางศาสนาในทกภมิ
ุ ู ภาค
62. ศาสนาในทวีปเอเชีย ประกอบด้ วยศาสนา การเกิด
ศาสนาที่ทาํ ให้ มกี ารเดินทางท่ องเทีย่ วในทวีปเอเชีย
เช่ น ศาสนายดาย
ยิว โซโรแอสเตอร์ พราหมณ์
ู
ฮินดู พทธ
ุ เชน เต๋ า ขงจือ้ ชินโต คริสต์ อิสลาม
ซิกส์
63. ศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ ศาสนาและความเชื่อ
ของพวกมายาปัจจบัุนยังมีผู้นับถือและมีตัวอักษร
โบราณจารึกอยู่ และยังมีผู้ปฏิบตั ิตามความเชื่อนีอ้ ยู่
ศาสนสถานของศาสนาทีเ่ ป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวสํ าคัญ
ในปัจจบัุ น เช่ น Chichen Itza
64. ศาสนาในทวีปอเมริกาใต้ ศาสนาและความเชื่อของ
ของอินคาปัจจบัุ นยังมีผู้นับถือและปฏิบัติตามความ
เชื่อนีอ้ ยู่แม้ ว่าจะไม่ มตี ัวอักษรใช้ แต่ สถาปัตยกรรม
ของศาสนาของชาวอินคาเป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวสํ าคัญ
ในปัจจบัุ น เช่ น Machu Picchu
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65. ศาสนาในทวีปยโรป
บถือศาสนาคริสต์ ที่
ุ ชาวยโรปนั
ุ
มีจุดกําเนิดในเอเชีย
พระศาสดาเยซคริ
ู สต์ ได้
เผยแพร่ ศาสนาคริสต์ ในสมัยโรมันจนทําให้ มผี ู้นับ
ถือศาสนาคริสต์ ในยโรปมากที
ส่ ุ ด
ุ
66. ศาสนาในโลกเมโสโปเตเมียหรือเอเชียตะวันออก
กลางได้ ชื่อว่ าเป็ นแหล่ งกําเนิดศาสนาเก่ าแก่ ทสี่ ุ ดใน
ศาสนายิว ศาสนาโซโรแอ
โลกคือศาสนายดายส์
ู
สเตอร์ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
67. ศาสนาในอนทวี
เช่ น
ุ ปอินเดียมีศาสนาเกิดขึน้
ศาสนาพพราหมณ์ ศาสนาฮินดู ศาสนาพทธ
ุ
ศาสนาเชน
68. ศาสนิกชนทีม่ จี ํานวนมากทีส่ ุ ดในโลกคือ คริสนิก
ชนมีประมาณ 1,600 ล้ านคน ส่ วนใหญ่ อยู่ใน
ยโรป
ุ อเมริกา ออสเตรเลียและนิวซีแลนต์
69. ศาสนาในประเทศไทย ศาสนิกชนในประเทศไทย
นับถือศาสนาพทธมากที
ส่ ุ ดประมาณ 40 ล้ านคน
ุ
รองลงมาคือศาสนาอิสลาม ศาสนาเต๋ า ขงจือ้ และ
ศาสนาคริสต์
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70. องค์ การทางศาสนากับการท่ องเที่ยว
ศึกษาการ
จัดระบบศาสนาที่มีความเกีย่ วเนื่องกับการ
ท่ องเที่ยวทางศาสนา แหล่ งทีเ่ กิดศาสนา พระเจ้ า
นักบวช ศาสนิกชนของแต่ ละศาสนาในโลก
71. สั งคมวิทยาการท่ องเที่ยวกับปัญหาสั งคมมี
จดม่
ปัญหา
ุ ุงหมายเพือ่ ศึกษาปัญหาสั งคม
วัฒนธรรมทีค่ นส่ วนใหญ่ ในสั งคมเห็นว่ าผิดปกติ มี
ผลกระทบต่ อสั งคมและวัฒนธรรมจําเป็ นต้ องมีการ
แก้ ไข โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ทีม่ ผี ลกระทบต่ อเศรษฐกิจ
การท่ องเทีย่ วในระดับชมชนและสั
งคมระหว่ าง
ุ
ประเทศ
72. การท่ องเทีย่ วกับปัญหาสั งคมคือการศึกษา
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของมนษย์
ุ ในฐานะทีเ่ ป็ น
สมาชิกในสั งคม
73. การท่ องเทีย่ วกับปัญหาวัฒนธรรม คือปัญหาที่เกิด
จากความเชื่อต่ างกัน ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง การ
เดินขบวนต่ อต้ าน ปัญหาคอรัปชั่น ความว่ ุนวาย
ทางการเมือง
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74. การท่ องเทีย่ วกับปัญหานิเวศวิทยา ปัญหาทีเ่ กิดจาก
สิ่ งแวดล้ อมที่มผี ลกระทบต่ อการท่ องเที่ยว ภัยพิบัติ
พายรนแรง
นํา้ ท่ วม สนามิ
ุุ
ุ โรคร้ อน โรคภัยทีเ่ กิดจา
การเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศ
75. การท่ องเทีย่ วกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจากกลุ่ม
สั งคมทีม่ พี ฤติกรรมเบี่ยงเบนในกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่
สตรี พฤติกรรมร่ วม เช่ น ฝงชน
การจลาจล การ
ู
เดินขบวนเรียกร้ องสิ ทธิของกลุ่มต่ าง
ๆ
การติดยาในกลุ่มต่ าง ๆ
76. การท่ องเทีย่ วกับปัญหายาเสพติดให้ โทษเกิดจาก
ปัญหาการซื้อขายและการเสพยาเสพติดธรรมชาติ
เช่ น ฝิ่ นและอนพั
ุ นธ์ุของฝิ่ น กัญชา กระท่ อม โคเคน
รวมทั้งยาเสพติดสั งเคราะห์ เช่ น ยาอี ยากล่ อม
ประสาท แอมเฟตามิน ยานอนหลับ
77. การท่ องเทีย่ วกับปัญหาเด็กและสตรี ปัญหาเด็ก
ขอทาน ปัญหาโสเภณีเด็กและสตรีในเมืองท่ องเที่ยว
ใหญ่ ๆ ทําให้ เกิดคกคามทางเพศ
เช่ นการกระทํา
ุ
การล่ วงละเมิด
ทารณเด็
ุ ก การกระทําทารณทางเพศ
ุ
ทางเพศในกลุ่มเด็กและสตรี
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78. การท่ องเทีย่ วกับมลภาวะปัญหาเกีย่ วกับสิ่ งทีเ่ ป็ น
พิษ เช่ น ขยะล้ นเมืองท่ องเทีย่ ว อากาศเสี ย นํา้ เสี ย
เสี ยงดังในเมืองท่ องเทีย่ วสํ าคัญ
79. นโนบายปัญหาสั งคมกับการท่ องเทีย่ วในประเทศ
ไทย คือนโยบายการแก้ ปัญหาสั งคมทีส่ ํ าคัญและ
รีบด่ วนในแหล่ งท่ องเทีย่ วทีส่ ํ าคัญ เช่ น พัทยา ภเกต
ู
ชายทะเลฝั่งตะวันออก อันดามัน รวมทั้งแหล่ ง
ท่ องเที่ยวทีส่ ํ าคัญอืน่ ๆ เป็ นนโยบายระดับท้ องถิ่น
และระดับชาติ เช่ น ปัญหาขยะ นํา้ เสี ย ระบบกา
คมนาคมขนส่ ง การท่ าอากาศยานเป็ นต้ น
80. ปัญหาสั งคมกับการท่ องเทีย่ วในโลกได้ แก่ ปัญหา
จากการก่ อการร้ ายในระหว่ างประเทศ
ปัญหา
สงคราม โรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
พลังงานทีม่ ผี ลกระทบต่ อการท่ องเที่ยวตามแหล่ ง
ท่ องเที่ยวสํ าคัญในโลก
81. สั งคมวิทยาการท่ องเที่ยวกับโลกาภิวตั น์
ศึกษา
องค์ การท่ องเทีย่ วระหว่ างประเทศทีม่ บี ทบาท
สํ าคัญในด้ านการส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว การรายงาน
สถานการณ์ ท่องเทีย่ วทีส่ นับสนนุ ส่ งเสริมหรือเป็ น
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อปสรรคการท่
องเทีย่ ว
รวมทั้งผลกระทบการ
ุ
ท่ องเที่ยวระหว่ างประเทศ
82. องค์ การท่ องเทีย่ วระหว่ างประเทศทีม่ บี ทบาทการ
ท่ องเที่ยวระหว่ างประเทศในภมิู ภาคต่ าง ๆ การ
จัดระบบองค์ การท่ องเทีย่ ว ผลงานขององค์ การ
ดังกล่ าว เช่ น องค์ การท่ องเทีย่ วโลก world
tourism organization , สภาการ
ท่ องเที่ยวโลก World Traval and
Tourism Council (wTTc) เป็ นต้ น
83. องค์ การท่ องเทีย่ วกับเอเชีย ศึกษาความสํ าคัญของ
องค์ การส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วในเอเชีย องค์การ
ส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วภายในประเทศ
องค์ การ
ส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วระหว่ างประเทศในเอเชียเป็ น
ต้ น ASIAN AFTA เป็ นต้ น
84. องค์ การท่ องเทีย่ วกับสถานการณ์ การท่ องเทีย่ วใน
โลก ศึกษาความสํ าคัญด้ านการนําเสนอข้ อมลการ
ู
ท่ องเที่ยวทีส่ นับสนนการท่
องเที่ยวด้ านการลงทนุ
ุ
และรายงานเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นรายงานสํ าคัญ เสนอ
ข้ อมลภั
ู ยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม
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85.

86.

87.

88.

การก่ อการร้ ายระหว่ างประเทศที่เป็ นปัญหาการ
เดินทางท่ องเที่ยวระหว่ างประเทศ
ปัจจัยทีม่ บี ทบาทสํ าคัญสั งคมวิทยาการท่ องเที่ยว
และโลกาภิวตั น์ คือการรวมกลุ่มและการจัดองค์ การ
เพือ่ ส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วยคไร้
ุ พรมแดน
โลกาภิวตั น์ กบั การท่ องเทีย่ วในทวีปยโรป
คือ
ุ
การศึกษาระบบการจัดองค์ การเพือ่ ส่ งเสริมการ
ท่ องเที่ยวในยโรป
ุ เช่ น กลุ่มยโร
ู
โลกาภิวตั น์ กบั การท่ องเทีย่ วในทวีปอเมริกา โลกาภิ
วัตใิ นทวีปอเมริกาประกอบด้ วยอเมริกาเหนือ
อเมริกากลางและอเมริกาใต้ อเมริกาเหนือมีส่งเสริม
การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่ ง
และการสื่ อสารในยคโลกไร้
พรมแดน อเมริกากลาง
ุ
มีการส่ งเสริมการขนส่ งทางนํา้ ที่คลองปานามาทํ
ให้ มกี ารเดินทางท่ องเทีย่ วมากขึน้ ในอเมริกายังจัด
ให้ มอี งค์ การค้าทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศทําให้
เป็ นการส่ งเสริมการเดินทางท่ องเที่ยวระหว่ างกัน
โลกาภิวตั น์ กบั การท่ องเทีย่ วในทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย เช่ น ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-
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แปซิฟิค Asia-Pacific Economic Cooperation(
Apec) องค์ การสหประชาชาติ ยเนสโก
และ
ู
องค์ การเดินทางท่ องเทีย่ วเอเชียแปซิฟิก
the
Pacific Asia Travel Association (PATA) pata
89. โลกาภิวตั น์ กบั การท่ องเทีย่ วแบบต่ าง ๆ โดยเฉพาะ
โครงการท่ องเที่ยวกับโลภาภิวตั น์ ของ
UNESCO เช่ น เส้ นทางสายไหม เส้ นทางค้ า
ทาส รวมทั้งเส้ นทางทีต่ ดิ ต่ อทางนํา้ เช่ น คลองสเอช
ุ
คลองปานามา
90. โลกาภิวตั น์ กบั การท่ องเทีย่ วในภมิู ภาคใหม่ เช่ น
ทวีป Antarctica ทีอ่ ยู่ในขั้วโลกใต้ สิ่ งมีชีวติ
ประจําถิ่นทีส่ ํ าคัญ เช่ น นกเพนกวิน ทวีป
Antarctic ในขั้วโลกเหนือ สิ่ งมีชีวติ ประจํา
เช่ น หมีข้วั โลก แมวนํา้
91. แนวโน้ มการท่ องเทีย่ วกับการท่ องเที่ยวอวกาศ
ศึกษาโครงการวิจัยอวกาศเพือ่ การสํ ารวจ เดินทาง
และท่ องเที่ยวทั้งภาครัฐบาล ความร่ วมมือระหว่ าง
ชาติ
บทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนนุ
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งบประมาณเพือ่ การเดินทางท่ องเทีย่ วอวกาศ
รวมทั้งผลกระทบจากการท่ องเที่ยวทางอวกาศ
92. เทคโนโลยีกบั การท่ องเทีย่ วทางอวกาศ เสนอการใช้
เทคโนโลยีการคมนาคมขนส่ ง
การสื่ อสาร
เทคโนโลยีการสํ ารวจอากาศ การเตรียมสขภาพ
ุ
อนามัยนักบินอวกาศ ลกเรื
ู อพลเรือน การเตรียม
อาหาร ทีพ่ กั ระหว่ างการเดินทางและสิ่ งทีจ่ ําเป็ น
สํ าหรับเดินทางท่ องเที่ยวเพือ่ สํ ารวจอวกาศ
93. องค์ การทีส่ ่ งเสริมการท่ องเทีย่ วทางอวกาศ เช่ น
โครงการนาซา Nasa และโครงการศึกษาวิจยั
อวกาศในยุโรป The European Space Agency
(ESA)
94. การท่ องเทีย่ วทางอวกาศในทวีปอเมริกา ผู้บุกเบิก
โครงการศึกษาการเดินทางและการท่ องเที่ยวทาง
อวกาศร่ วมกับรัสเซีย ในอเมริกาเริ่มโครงการศึกษา
อวกาศเมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 1956 รัสเซียเริ่ม
โครงการเมือ่ วันที่ 4 ตลาคม
1957 รวมทั้งการก่ อ
ุ
ต้ องสถานีอวกาศเมียร์ (Mir)
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95. การท่ องเทีย่ วทางอวกาศในทวีปเอเชีย
มีกลุ่ม
ประเทศผู้นําทีส่ ํ าคัญคือ ประเทศจีน อินเดียและ
ญีป่ ่ ุน
96. การท่ องเทีย่ วทางอวกาศในทวีปยโรป
มีโครงการ
ุ
อวกาศ The European Space Agency (ESA)
่ ้ งในปี ค.ศ. 1975 เป็ นองค์การระหวางประเทศ
่
กอตั
เพื่อศึกษาสํารวจอวกาศ มีสมาชิก 18 ประเทศ มี
สํานักงานใหญที่ ่กรุ งปารี สฝรั่งเศส มีคณะทํางานใน
ปี ค.ศ. 2000 ในปี ค.ศ.2009 ได้จดั งบประมาณ €3.6
พันล้านยูโรเพื่อองค์การนี้
97. การท่ องเทีย่ วทางอวกาศในทวีปออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย ออสเตรเลียได้ เสนอโครงการวิจัยอวกาศ
โดยใช้ ดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์ และอปกรณ์
การ
ุ
สื่ อสาร จะปล่ อยดาวเทียมวิทยาศาสตร์ ในเดือน
พฤศจิกายน 2001
98. การท่ องเทีย่ วทางอวกาศในทวีปแอฟริกา ชาวแอฟริ
กันคนแรกชื่อ Mark Shuttleworth ได้ เข้ าโครงการ
อวกาศโดยฝึ กอบรมทีร่ ัสเซียและคาซักสถาน ใน
เดือนเมษายน 2002 ได้ เข้ าโครงการบินสู่ อวกาศ
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โดยเป็ นลกเรื
ู อของโซยสุ Soyuz mission TM34 ที่
สถานีอากาศนานาชาติ
99. การท่ องเทีย่ วทางอวกาศในอเมริกาใต้
เริ่มมี
โครงการเกีย่ วกับอวกาศเมือ่ วันที่ 22 มกราคม
2009 กล่ ุมมหาวิทยาลัยในอเมริกาใต้ ได้ ศึกษา
โครงการอวกาศ Star Party เพือ่ ศึกษาอวกาศ
และฉลองปี การศึกษาอวกาศระหว่ างชาติที่
มหาวิทยาลัยไซมอน โบลิวาร์ คาราคาส เวเนซเอลา
ู
100. การท่ องเทีย่ วทางอวกาศในประเทศไทยได้ เริ่ม
โครงการท่ องเที่ยวทางอวกาศกับอเมริกา นอกจากนี้
ยังมีพลเรือนชาวไทย 2 คน คือ น.พ. เทียนชัย รัศมี
มาสเมือง และ จ่ าเอกเดชา จันทร์ พล 2 สมาชิกยบีู ซี
ผู้โชคดีทไี่ ด้ เป็ นตัวแทนชดแรกของประเทศไทยขึ
น้
ุ
สู่ ขอบอวกาศในโครงการ “Trip to the edge of
space competition ” หลังผ่ านการตรวจร่ างกาย
และการฝึ กปฏิบตั ิการทางอากาศทีส่ ถาบันเวช
ศาสตร์ การบิน กรมแพทย์ ทหารอากาศ และจะออก
เดินทางไปยังประเทศรัสเซียเพือ่ ขึน้ เครื่องบิน Mig
25 ที่ฐานทัพอากาศ ซคอฟสกี
(Zhukovsky
ู
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