
สังคมวทิยาการท่องเทีย่วและชมชนุ  
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

 
ความหมายของชมชนุ  

ชมชนในฐานะเป็นเจ้าของบ้านมีุ
บทบาทสําคญัในการท่องเทีย่วมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ชมชนุ (Community) หมายถงึ กล่มคนทีม่าุ
อย่รวมกนั มคีวามร้สึกเป็นพวกเดยีวกนั ทาํู ู
ให้คนเหล่านีม้คีวามสนใจร่วมกนัในทกด้าน ุ
ไม่เฉพาะด้านใดด้านหน่ึงเท่าน้ัน ทาํให้เกดิ
ความร้สึกร่วมกนั ความร้สึกเป็นกล่มหรือู ู ุ
สังคมกว้างขวางมากพอท่ีจะครอบคลมไปุ
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ถงึชีวติความเป็นอย่ของคนพวกเดยีวกนันี ู้
ชมชนเป็นการรวมตวัของคนทีร่วมกนัเข้าุ
เป็นกล่ม ตั้งแต่กล่มขนาดุ ุ เลก็คอืหม่บ้านซ่ึงู
เป็นสังคมชนบท ไปจนถงึชมชนขนาดใหญุ่
แบบสังคมเมอืงหรือประเทศชาต ิ
 อกีความหมายหน่ึง ชมชนคอืกล่มคนทีุ่ ุ
อย่รวมกนัในอาณาบริเวณและเป็นกล่มเลก็ู ุ
ทีส่ดทีส่ามารถจะดาํรงชีวติทางสังคมในุ
ด้านต่าง ๆ ทั้งหมด การพจิารณาศึกษา
ชมชนจะต้องคาํนึงถงึปัจจัยทางกายุ ภาพ 
เช่น ลกัษณะภมศิาสตร์ และปัจจัยทางสังคมู
ไปด้วยเพือ่ให้คาํนิยามคาํว่าชมชนสมบรณ์ุ ู
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ขึน้  คาํจํากดัความคาํว่าชมชนจะต้องุ
คาํนึงถงึลกัษณะสําคญั 2 ประการคอื 
 1.สมาชิกภายในชมชนต้องมีุ
ประสบการณ์ร่วมกนั มีกจิกรรมร่วมกนัเพือ่
ทาํเรือนแรม (Homestay) มปีระเพณี
ร่วมกนัสําหรับกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิง
วฒันธรรม เป็นต้น จะต้องเป็น
ประสบการณ์และกจิกรรมทีม่คีวามสําคญั
ต่อคนในสังคม สําหรับเป็นสัญลกัษณ์
ร่วมกนัในชมชนุ  
 2.คนในชมชนมคีวามร้สึกว่าเป็นพวกุ ู
เดยีวกนัเป็นชมชนเข้มแขง็ ุ (Active 
community) สามารถดาํรงกจิกรรมด้าน
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การท่องเทีย่วได้ยัง่ยนื เศรษฐกจิพอเพยีง
สามารถดาํรงอย่ได้ในฤดกาลทีไ่ม่มกีารู ู
ท่องเทีย่ว ความร้สึกร่วมนีท้าํให้มคีวามร้สึกู ู
ว่าตนเองแตกต่างกบัคนอืน่ในฐานะเป็น
เจ้าของบ้านผ้รับนักท่องเทีย่วผ้เป็นแขกมาู ู
เยีย่มเยอืน 
 คนในชมชนต้องใช้ชีวติส่วนใหญ่ภายในุ
ชมชนเป็นระยะเวลาตั้งถิน่ฐาน ุ 5 ปีหรือ
มากกว่า 5 ปี มคีวามร้สึกเป็นญาติพีน้่องู
ร่วมกนักบัคนในชมชน เพือ่ทาํให้เกดิหรือุ
สร้างความร่วมมอืในชมชนสําหรับทําุ
กจิกรรมการท่องเทีย่ว 
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 การศึกษาชมชนด้านการท่องเทีย่วต้องุ
คาํนึงถงึปัจจัยสําคญั 2 ประการคอื 
 1.ปัจจัยด้านกายภาพ เป็นปัจจัย
ภายนอกทีนั่กท่องเทีย่วเห็นได้ เช่น  การตั้ง
ถิน่ฐาน การใช้ทีด่นิ การปลกบ้าน  ระบบู
การส่ือสารคมนาคม โครงสร้าง
สาธารณปโภค สภาพภมิศาสตร์ เป็นู ู
แรงจงใจด้านการท่องเทีย่วของคนภายในู
ชมชน ทาํให้นักท่องเที่ยวสนใจอยากมาุ
ท่องเทีย่วและเรียนร้ธรรมชาตริวมทั้งส่ิงทีู่
เห็นได้ภายนอกของชมชน ุ  
 2.ปัจจัยด้านสังคม วฒันธรรม เป็นส่ิงที่
มนษย์สร้างขึน้ให้สามารถอาศัยอย่ร่วมกนัุ ู
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ธรรมชาตไิด้ เป็นภมปัิญญาพืน้บ้านทีู่
ถ่ายทอดให้กบัคนในชมชน นักท่องเทีย่วุ
สนใจศึกษาและสัมผสัวฒันธรรมทีเ่ป็นวตัถ ุ
เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม รวมทั้งวรรณกรรม 
พธีิกรรมในชมชน เป็นการท่อุ งเทีย่วเชิง
สังคม ในรปการรวมกล่มกนัทาํกจิกรรม ู ุ
เช่น ผลติภณัฑ์พืน้เมอืง สินค้าหน่ึง
ผลติภณัฑ์หน่ึงตาํบล เคร่ืองจักสาน ผ้าไหม  
 โดยทัว่ไปสังคมวทิยาการท่องเทีย่วแบ่ง
ชมชนเป็นชมชนชนบทและชมชนเมอืง ุ ุ ุ
ด้วยการกาํหนดลกัษณะชมชนตามปัจจัยุ
สําคญัคอื 
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1.ขนาดประชากร (Size) หมายถึง
จํานวนประชากรในชมชน ในชนบทุ  
ประชากรในชนบทมขีนาดประชากรตํา่กว่
 2,500 คน ส่วนประชากรในชมชนเมอืงมีุ
ประชากรมากกว่า 2,500 คน ในชมชนุ
ชนบททีม่ปีระชากรน้อยจะทาํให้
นักท่องเทีย่วได้ไปพกัผ่อนเป็นการท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศใกล้ชิดกบัธรรมชาติ ส่วนชมชนุ
เมอืงทีม่ปีระชากรมาก นักท่องเทีย่วอาจได้
พบปะผ้คนในเมอืงจํานวนมากกว่าชนบทู  

2.ขอบเขตชมชน หมายถงึขอบเขตุ
ทางการปกครอง เขตทางวฒันธรรม หรือ
เขตภมศิาสตร์ ทาํให้นักท่องเทีย่วเข้าใจู
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วฒันธรรมของชมชนแต่ละเขต ทีม่ลีกัษณะุ
แตกต่างกนัตามเขตภมศิาสตร์ เขตู
วฒันธรรมหรือเขตการปกครอง เช่น ชมชนุ
เขตหนาวมวีฒันธรรมต่างกบัชมชนเขตุ
ร้อน นักท่องเทีย่วจะต้องเตรียมตวัเดนิทาง
อย่างไร ในเขตชมชนชนบทนักท่องเทีย่วุ
จะต้องปฏบิตัติามกฎระเบียบในชมชนทีุ่
ต่างกบัเมอืง 

3.หน้าทีห่รือความสําคญั (Function) 
ของชมชนในสังคม ทาํให้นักท่องเทีย่วเข้าใจุ
จดม่งหมายของการเดนิทางไปท่องเทีุ่ ุ ยว 
เช่น หน้าทีข่องชมชนชนบทคอืผลติอาหารุ
ให้กบัสังคมเมอืง นักท่องเที่ยวจะได้เดนิ
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ทางเข้าไปดการผลติอาหารขั้นต้น ู
(Primary production)  หรืออาจเข้าไปใช้
ชีวติร่วมกบัชมชนชนบทในการดาํรงชีวติทีุ่
เกีย่วข้องกบัการผลติอาหารตั้งแต่การ
คดัเลอืกพนัธ์ข้าว การหว่านเมลด็พัุ นธ์ การุ
ไถหว่าน ปักดาํ การบํารงรักษา การเกบ็เกีย่ว ุ
จนถงึการแปรรปข้าวขั้นต้น เช่น การสีข้าวู
ในโรงสีชมชน จนถงึส่งข้าวสารให้กบัุ
ชมชนเมอืงทีม่หีน้าทีแ่ปรรปข้าวให้เป็นุ ู
อาหารสําเร็จรปให้กบัผ้บริโภคโดยตรงู ู
ภายในประเทศ หรือส่งออกข้าวกระป๋องไป
ต่างประเทศ  
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4.การจดัองค์การสังคม (Social 
organization) หมายถึงการจัดระบบ
ความสัมพนัธ์ภายในชมชน ในเขตชนบทุ
ระบบองค์การเป็นแบบอรปนัย ู (Informal 
organization) เป็นระบบทีเ่น้น
ความสัมพนัธ์ทางชีวสังคมแบบปฐมภม ิู
(Primary relation) เช่น ระบบ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว เมือ่
นักท่องเทีย่วได้เข้าไปใช้ชีวติในชมชนุ
ชนบทจะทาํให้เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่าง
พ่อ แม่ ลก ระหว่างครนักเรียน พระกบัู ู
ชาวบ้านตามหลกับ้าน วดั โรงเรียนหรือ
หลกั บวร เป็นความสัมพนัธ์ในระบบ
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องค์การท่ีแตกต่างกบัองค์การทตยิภม ิุ ู
(Secondary organization) เช่น ระบบการ
ทาํงานของรัฐบาล ศาลยตธิรรมุ  ระบบ
รัฐสภา ตลาดห้น ระบบการศึกษาขนาดุ
ใหญ่ใหญ่ในมหาวทิยาลยัทีแ่ตกต่างกบั
โรงเรียนขนาดเลก็ในชนบท เป็นส่ิงที่
นักท่องเทีย่วจะได้เข้าไปสัมผสัในชมชนทีม่ีุ
การจัดระบบองค์การที่ได้รับอทิธิพลจาก
ประเพณ ี ภมศิาสตร์ วฒันธรรมและสังคมู
ในเขตเมอืงและชนบท 

สังคมวทิยาเมอืงและสังคมวทิยาการ
ท่องเทีย่วแบ่งชมชนุ ออกเป็น 2 ประเภทคอื 
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 1.การเดนิทางและการท่องเที่ยวใน
ชมชนชนบทหรือชมชนดั้งเดมิ เป็นชมชนุ ุ ุ
ขนาดเลก็มกีารใช้ทีด่นิ (Land use) 
คล้ายคลงึกนัไม่แตกต่างหลากหลายใน
สังคมไทยมชีมชนประเภทหม่บ้านประมาณ ุ ู
50,000 หม่บ้าน แบ่งเป็นู หม่บ้านดงัตู่ อไปนี ้
 ประเภทแรก หม่บ้านโดดเดีย่ว ู
(Isolated village) เป็นหม่บ้านพวกสังคมู
ขนาดเลก็ เช่น หม่บ้านชมชนดั้งเดมิ สังคมู ุ
ล่าสัตว์ สังคมเกบ็ของป่า หรือชมชนขนาดุ
เลก็ในเขตบริเวณชายขอบ (Marginal) ใน
ประเทศไทยมชีมชนหม่บ้านโดดเดีย่วุ ู
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ประมาณร้อยละ 15 มกีารใช้ทีด่นิ 2 ประเภท
คอื 
 ประเภทแรก การใช้ทีด่นิสําหรับทีอ่ยู่
อาศัย (Residential area) สําหรับปลกบ้าน ู
นักท่องเทีย่วอาจเข้าพกัอาศัยเรียนรู้
ดาํรงชีวติร่วมกนัคนในชมชนเพือ่เข้าทาํุ
กจิกรรมต่าง ๆ ในบ้านร่วมกบัคนในบ้าน 
 ประการทีส่อง การใช้ทีด่นิสําหรับทาํนา
หรือทาํฟาร์ม (Farm area) เป็นเขตสีเขยีว
(Green zone) อย่รอบนอกหม่บ้านดงัู ู
แผนภมิู  
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แผนภมิแสดงรปแบบการใช้ทีด่นิหม่บ้านโดดเดีย่วู ู ู  

เขตฟาร์ม    
 
เขตฟาร์ม                                       เขตท่ีอยอูาศยั      ่                                     เขตฟาร์ม          

   
                                                                                             
 
                                                                            

                                                                                                              เขตฟาร์ม 
                                                                                               

                                                        
          

 
                                                          

 
ประการทีส่อง หม่บ้านแบบกระจก ู ุ

(Cluster village) เป็นหม่บ้านทีม่กีารใชู้
ทีด่นิ 3 แบบคอื 
 ประการแรก การใช้ทีด่นิเป็นทีอ่ย่อาศัยู  
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 ประการทีส่อง การใช้ทีด่นิเป็นเขต
ศนย์กลางทางสังคมู (Social center) เช่น 
ตลาด โรงเรียน สถานทีร่าชการและวดั 
            ประการทีส่าม การใช้ทีด่นิเป็นเขต
ทาํนา 
แผนภมิแสดงรปแบบการใช้ทีด่นิแบบหม่บ้านแบบกระจกู ู ู ุ  
       เขตฟาร์ม 
 

                                 เขตท่ีอยอูาศยัและศูนยก์ลางทางสงัคม  ่                                  
 
                                                                        

 
                                                                                       

              
                                                                           
                                    
                                                            

 
           

เขตฟาร์ม 
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 หม่บ้านแบบกระจกและหม่บ้านแบบู ุ ู
เรียงขนานเป็นหม่บ้านทีม่ปีระวตัิการต้ังู
ชมชนท้องถิน่ยาวนานกว่าหม่บ้านแบบโดดุ ู
เดีย่ว ซ่ึงมกัเป็นหม่บ้านเกดิใหม่ ในประเทศู
ไทยมหีม่บ้านแบบกระจกและหม่บ้านเรียงู ุ ู
ขนานประมาณร้อยละ 85 หม่บ้านแบบู
กระจกมักมกีารยอมรับการกลุ ายเป็น
สมยัใหม่ (Modernization) ได้มากทีส่ดุ
เน่ืองจากลกัษณะภมิศาสตร์สามารถสร้างู
ระบบสาธารณปโภคโดยเฉพาะระบบถนนู
ได้ง่ายและใช้ต้นทนการสร้างถนนได้ถกกว่าุ ู
หม่บ้านแบบอืน่ เมื่อเปรียบเทยีบกบัหม่บ้านู ู
แบบเรียงขนาน ส่วนหม่บ้านแบบโดดเดีย่วู
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มกีารยอมรับการกลายเป็นสมยัใหม่น้อย
ทีส่ด เป็นหม่บ้านทีพ่ยายามพึง่ตนเองและุ ู
ต่อต้านเทคโนโลยสีมยัใหม่  
แผนภมิที ู่ 22 แสดงรปแบบการใช้ทีด่นิแบบหม่บ้านเรียงขนานู ู  

เขตฟาร์ม 
 

เขตฟาร์ม               เขตท่ีอยอูาศยัและศูนยก์ลางทางสงัคม ่                                                
                                          
 

ทางรถไฟ            
 

                         
 

 
 

     

 
ประการทีส่าม หม่บ้านเรียงขนาน ู (Line  

village)หม่บ้านแบบกระจกและหม่บ้านู ุ ู
แบบเรียงขนานไปตามคลองหรือทางรถไฟ 
เป็นหม่บ้านเก่าทีต่ั้งถิน่ฐานมานาน ู
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นักท่องเทีย่วอาจเข้าเยีย่มชมประวตัศิาสตร์
ท้องถิน่ สอบถามพดคยกบัชาวบ้านเร่ืองการู ุ
ดาํรงชีวติประเพณวีฒันธรรมทีผ่่านมา 
เน่ืองจากเป็นหม่บ้านเก่ากว่าหม่บ้านแบบู ู
โดดเดีย่ว ทําให้หม่บ้านแบบกระจกและู ุ
หม่บ้านแบบเรียงขนาู นมสีาธารณปโภคู
มากกว่า ทาํให้นักท่องเทีย่วมเีคร่ืองมอื
ส่ือสารคมนาคมมากกว่าหม่บ้านแบบโดดู
เดีย่ว นักท่องเทีย่วอาจเข้าร่วมประเพณี
ทาํบญ ตกับาตร ประเพณต่ีาง ๆ เป็นการุ
ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมได้มากกว่าหม่บ้านู
โดดเดีย่ว 
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ชมชนชนบทเป็นชมชนทีเ่ป็นการุ ุ
ท่องเทีย่วเชิงธรรมชาตหิรือการท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศ ทาํให้นักท่องเทีย่วได้เข้าถงึ
ธรรมชาต ิ เข้าถงึชมชนทีเ่ป็นการผลติุ
โดยตรง ทาํให้นักท่องเทีย่วได้ศึกษาข้อมลู
การผลติวตัถดบิ เป็นการท่องเทีย่วเชิงุ
อนรักษ์ นักท่องเทีย่วจะมโีอกาสเรียนร้ภมิุ ู ู
ปัญญาพืน้บ้าน ใช้ชีวติร่วมกบัคนในชมชนุ
เรียนรู้วถิชีีวติแบบดั้งเดมิ จนทาํให้เข้าใจวถิี
ชีวติทีแ่ท้จริง อนัจะนําไปส่ความเข้าใจและู
ความร่วมมือระดบัสงต่อไป เพือ่ทําให้เกดิู
การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 
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2.ชมชนเมอืงเป็นชมชนที่มกีารใช้ทีด่นิุ ุ
หลายชนิดมกีารเดนิทางท่องเทีย่วในนคร 
(City or urban community)  เป็นการ
ท่องเทีย่วเข้าไปในเขตชมชนทีม่กีารใช้ทีด่นิุ
หนาแน่น  ประชากรในชมชนมคีวามุ
หลากหลายต่างแบบ (Heterogeneous) ต่าง
กบัชนบททีม่ปีระชากรเป็นแบบเดยีวกนั 
(Homogeneous)  นักท่องเทีย่วจะเข้าไป
ปะปนในชมชนเมอืง เป็นการท่องเทีย่วในุ
นครทีซั่บซ้อนในเขตชมชนต่าง ๆ ดงันี ุ้  

1.เขตธุรกจิใจกลางเมอืง (Central 
business district) เป็นเขตใจกลางเมอืงที่
นักท่องเทีย่วเข้าไปซ้ือของตามสถานธรกจิุ



 21

ต่าง  ๆ ในใจกลางเมอืง เช่น ลกัษณะการใช้
ทีด่นิตามทฤษฎวีงแหวน (Concentric  
zone theory) เขตทีห่น่ึงเป็นเขตธรกจิทีไ่มุ่  
 
แผนภมทิี ู่ 23 แสดงรปแบบการใชู้ ทีด่นิ
ทฤษฎวีงแหวน 
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มคีรอบครัว เป็นชมชนที่มกีารใช้ทีด่นิุ
สําหรับธรกจิทกชนิดุ ุ  เป็นชมชนทีม่คีนุ
เดนิทางท่องเทีย่วทางธรกจิโดยเฉพาะช่วงุ
ช่ัวโมงเร่งด่วนตอนกลางวนั กลางคนืจะมี
เฉพาะยาม 
 
แผนภมทิี ู่ 24 แสดงรปแบบการใช้ทีด่นิู
ทฤษฎหีลายจดศุ ูนย์กลาง 
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เฝ้าสํานักงาน  นักท่องเทีย่วอาจท่องเทีย่วใน
ทฤษฎกีารใช้ทีด่นิแบบหลายจดศนย์กลาง ุ ู
(Multicentric) พกัในโรงแรมหรือ
ผ้ประกอบการทีพ่กัทีเ่ป็นธรกจิ เน่ืองจากไมู่ ุ
มคีรอบครัว (Non family area)  อาศัยอย่ ู
นักท่องเทีย่วจงึต้องเดนิทางโดยใช้การ
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ขนส่งมวลชนหรือบริการรถเฉพาะแทก็ซ่ี 
เดนิทางกบัการท่องเทีย่วแบบกล่ม  ุ
(Packaged tours) เป็นบริการท่องเทีย่วที่
รวมบริการทกอย่างเข้าด้วยกนั เป็นส่วนุ
ร่วมมือสนับสนนการท่องเทีย่ว ุ
นักท่องเทีย่วจะได้ซ้ือของ เยีย่มชมนครที่มี
คนมากมายหลายกล่มเดนิทางประุ กอบ
ธรกจิในช่วงตอนกลางวนัหรือช่ัวโมงุ
เร่งด่วน แสดงวถิชีีวติแบบนครเต็มไปด้วย
สีสรรของคนทาํงาน เป็นการท่องเทีย่วเชิง
วฒันธรรมนคร ช่วงตอนเยน็ประชาชนจะ
เดนิทางกลบัไปพกัในเขตทีอ่ย่อาศัยในเขตู
รอบนอกเมอืง ศนย์กลางนครจะมแีต่ตัวู
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อาคารและผ้ปฏบัิตหิน้าที่เฝ้ายามช่วงู
กลางคนืเป็นภาพนครอกีแบบหน่ึง 
 2.เขตทีส่องเขตห้องเช่าหรือเขตค้าส่ง 
(Rooming house zone or wholesale) เป็น
เขตทีนั่กท่องเทีย่วจะได้ชมวถิชีีวติแบบนคร
ทีม่กีารค้าส่งคอืการค้าระหว่างผ้ผลติกบัคนู
กลาง (Middleman) ประกอบด้วยโกดงัหรือ
คลงัเกบ็สินค้า (Warehouse) อาจมผ้ีสรู้ าง
ภาพยนตร์นําไปเป็นฉากสร้างภาพยนตร์ 
นักท่องเทีย่วจะได้ชมวถิชีีวติแบบชมชนุ
แออดั(Slum) ผ้คนทีท่าํงานกบัคลงัสินค้า ู
เป็นบรรยากาศการทาํงานขนส่งกบัการ
ขนส่งเพือ่บรรทกสินค้า เป็นเขตทีุ่
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นักท่องเทีย่วจะได้พบการทาํงานตลาดทั้ง
วนัและคนื ไม่มกีารพกัผ่อนหรือเขตผ่าน
สภาพ (Transition area) หมายถงึเขตที่
ประกอบไปได้ผ้คนหลากหลายกล่มมาู ุ
ทาํงานในคลงัสินค้า พร้อมกบัระบบการ
ขนส่งสินค้า มท่ีาเรือ ท่ารถขนส่งสินค้า เป็น
บรรยากาศแตกต่างกบัเขตที ่ 1 ซ่ึงเป็นเขต
ธรกจิใจกลางเมอืงทาํธรกจิ ุ ุ (Business) ซ้ือ
ขายแลกเปลีย่นสินค้ามากกว่าจะเป็นผ้ผลติู
สินค้าแบบอตสาหกรรม ุ (Industrial) หรือ
ผลติสินค้าหัตถกรรม (Manufacture) เขต
ห้องเช่าหมายถงึครอบครัวทีม่บ้ีานเพยีง
ห้องเดยีว พ่อแม่ลกอาศัยอย่ในห้องเดยีว ู ู
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เป็นครอบครัวยากจนพร้อมทีจ่ะอพยพ
ออกไปอย่ในเขตอืน่ เป็นเขตทีนั่กท่องเทีย่วู
อาจได้เห็นบรรยากาศคนไร้บ้านมารวมกนั
เป็นครอบครัวใหญ่ด้วย  เป็นบรรยากาศ
ของพวกทีช่อบมารวมกล่มกนันอกบ้าน ุ
แม้ว่าจะมบ้ีานเป็นของตนเอง 

 3.เขตผ้อพยพหรือเขตผ้มรีายได้น้อย ู ู
(Migrant or lower class zone) เป็นเขตที่มี
ชนพืน้เมอืงอพยพเข้ามาทาํงานในนคร ทาํ
ให้มบีรรยากาศของประเพณวีฒันธรรม
เฉพาะถิน่ทัว่ทกสังคมุ  นักท่องเทีย่วอาจเดนิ
ทางเข้ามาสัมผสัศึกษาชีวติของคนพืน้เมอืง 
ด้วยการซ้ือเส้ือผ้า เคร่ืองประดับ  อาหาร
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พืน้เมอืง โดยทีช่นพืน้เมอืงนํามาใช้ในนคร 
เป็นเขตทีเ่หมอืนสังคมจาํลอง (Simulation) 
หรือสังคมสาธิตประเพณวีฒันธรรมชน
พืน้เมอืงทัว่ทกภมภิาคในเขตเมอืงใหญุ่ ู
เหมอืนกบัหม้อหลอม (Melting pot) ของ
วฒันธรรมประเพณดีั้งเดมิ  นอกจากนีย้งั
เป็นเขตผ้รายได้น้อยมรีายได้จากค่าจ้าง  ู
(Wage) โดยไม่มเีงนิเดอืนประจํา (Salary)  
เป็นผ้ทีม่วีฒันธรรมแบบชนบท เป็นู
บรรยากาศทีไ่ม่เน้นวตัถวสัิย ุ (Objective) 
เป็นบรรยากาศของจิตวสัิย(Subjective) 
ผู้คนจะมคีวามเอือ้อาทรมากกว่านครเขตอืน่ 
เป็นส่ิงทีนั่กท่องเทีย่วผ้สงอายอาจมคีวามู ู ุ
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ประทบัใจเน่ืองจากเป็นบรรยากาศคล้ายกบั
การเยีย่มญาต ิ หรือการท่องเทีย่วเชิง
วฒันธรรมมากกว่า 

4.เขตชนช้ันกลางหรือเขตผ้ทาํงานู
ประจํา (Middle class or workingman) 
เป็นเขตทีนั่กท่องเทีย่วจะได้พบกบั
บรรยากาศนครทีป่ระกอบไปด้วยครอบครัว
ชนช้ันกลางผ้ทาํงานประจํามรีายได้เป็นู
เงนิเดอืน มเีทคโนโลยเีคร่ืองอาํนวยความ
สะดวกภายในบ้านครอบครัวเดีย่ว (Nuclear 
family) เป็นวฒันธรรมทีพ่บทัว่ไปในนคร 
กลางวนัจะออกเดนิทางไปทาํงานในเขต
ธรกจิ นักท่องเที่ยวอาจพบกบับรรยาุ กาศ
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ผ้คนว่างเปล่าในช่วงตอนกลางวนั แต่เมื่อู
หลงัจากช่ัวโมงทาํงานกจ็ะเห็นผ้คนกลบัมาู
อย่บ้านในช่วงตอนกลางคนื วฒันธรรมการู
แต่งกายของชนช้ันกลางจะเป็นเคร่ืองแบบ 
มวีฒันธรรมการทาํงานแบบระบบราชการ 
(Bureaucracy) มช่ัีวโมงการทาํงาน  
พฤตกิรรมการทาํงานคล้ายกนัเป็น
วฒันธรรมทีพ่บทัว่ไปในนคร 

5.เขตชนช้ันสงหรือเขตบ้านชด ู ุ (High 
class  or apartment) เป็นเขตทีอ่ย่อาศัยู
ของคนช้ันสงทีอ่ย่ในเขตห่างจากชนช้ันู ู
กลาง ชนช้ันสงมวีฒันธรรมการทาํงานทีู่
นักท่องเทีย่วจะได้พบกบัวฒันธรรมการ
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ทาํงานชนช้ันสงในฐานะผ้บริหารระดบัสง ู ู ู
ทีแ่ตกต่างกบัผ้บริหารู ระดบักลางหรือผู้
ปฏิบัติในชนช้ันกลาง เช่น ช่ัวโมงการทํางาน
แตกต่างกนั บริเวณทีพ่กัอาศัยของชนช้ันสงู
ประกอบด้วยเคร่ืองอาํนวยความสะดวก
มากมาย เช่น รถรับส่งเฉพาะ ทีพ่กัอาศัยทีม่ี
พนักงานต้อนรับใส่เคร่ืองแบบเฉพาะ มี
ประเพณกีารบริการเฉพาะทีพ่กัอาศัย ลาน
จอดรถ จอดเคร่ืองส่วนตวั ห้องประชม ุ
ห้องออกกาํลงักาย ส่วนตวั ทีพ่กัอาศัยของ
ชนช้ันสงกลายเป็นส่ิงดงึดดนักท่องเทีย่วทัวู่ ู
โลกทีต้่องการเข้าเยีย่มชมวถิชีีวติส่วนตัว
ของชนช้ันสงทกด้าน เช่น อาหาร เส้ือผ้า ู ุ
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บริเวณบ้านพกั เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ส่วนตวั
ของครอบครัวชนช้ันสงเป็นส่ิงดงึดู ูดใจของ
นักท่องเทีย่ว บางแห่งอาจจัดทาํเป็น
พพิธิภัณฑ์ หรือเปิดให้นักท่องเทีย่วเข้าชม
บางเวลาทีเ่จ้าของทรัพย์สินเปิดโอกาสให้เข้า
ชมเป็นต้น ชนช้ันสงอาจสร้างภาพลกัษณ์ู
โดยการสร้างภาพยนตร์แนะนําบ้าน และวถิี
ชีวติ หรืออาจแสดงเป็นนิตยสารในบาง
โอกาสเป็นส่ือให้นักท่องเทีย่วหาความร้ก่อนู
เดนิทางเข้าเยีย่มชมกเ็ป็นได้ 

6.เขตอตสาหกรรมหนัก ุ (Heavy 
industrial) เป็นเขตทีม่กีารผลติสินค้าด้วย
เคร่ืองจักร เป็นการผลติจํานวนมาก 



 33

นักท่องเทีย่วนครจะได้ชมวถิชีีวติของ
คนงานในโรงงานทาํงานเป็นช่วงกะ เขต
อตสาหกรรมหนักจะทาํงานเกีย่วกบังานทีม่ีุ
การปลอดภัยสง มมีลภาวะมาก  ส่วนใหญู่
จะเป็นชมชนทีม่อีตัราส่วนทางเพศ ุ (Sex 
ratio) สงคอืมอีตัราส่วนผ้ชายสงมากกว่าู ู ู
ผ้หญงิ วฒันธรรมการทาํงานประกอบด้วยู
ระบบเทคโนโลยทีีป้่องกนัอนัตรายมากมาย 
นักท่องเทีย่วทีเ่ข้าเยีย่มชมจะต้องปฏบิัตติวั
ตามกฎระเบียบของโรงงานอย่างเคร่งครัด
เพือ่ป้องกนัอนัตรายขณะเข้าเยีย่มชม
โรงงาน ขณะทีค่นงานปฏิบตังิานผลติสินค้า
ส่งไปที่อืน่ นักท่องเทีย่วจะมคีวามร้เกีย่วกบัู
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อนัตรายจากสารเคม ี อนัตรายจากการใช้
ผลติภณัฑ์ไม่ถกต้อง เป็นการท่องเทีย่วแบบู
นครทีนั่กท่องเทีย่วจะได้ความร้เกีย่วกบัู
ผลติภณัฑ์สินค้าทีใ่ช้เทคโนโลยรีะดบัสงู
ด้วย 

7.เขตธรกจิรอบนอก ุ (Outline 
business) เป็นเขตธรกจิขนาดเลก็และปานุ
กลาง (Small and medium enterprise) ที่
เกดิขึน้ใหม่ นักท่องเที่ยวจะได้พบ
บรรยากาศเขตธรกจิรอบนอกเมอืงทีเ่กดิุ
จากผ้ประกอบการขนาดเลก็และขนาดปานู
กลางใหม่ทีแ่ตกต่างกบัเขตที ่ 1 ซ่ึงเป็นเขต
ธรกจิเก่าใจกลางเมอืงและเป็นธรกจิขนาดุ ุ
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ใหญ่ทีม่ปีระวตักิารประกอบการยาวนาน 
ต่างกบัธรกจิขนาดเลก็และปานกลาง ซ่ึงุ
ผ้ประกอบการผลติสินค้าและบริการใหม่ ู
นักท่องเทีย่วจะได้ชมแนวโน้มธรกจิในุ
ชมชนแบบใหม่ ทีแ่ตกต่างกบัธรกจิแบบเก่าุ ุ
ทีผ้่คนพบเห็นโดยทัว่ไป ธรกจิขนาู ุ ดเลก็
และปานกลางเกดิจากความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ของชนช้ันกลางและชนช้ันสงทีู่
ต้องการประกอบการธรกจิแบบใหม่ทีไ่มุ่
ซ้ําซากจําเจเหมอืนธรกจิแบบเก่าขนาดใหญุ
ทีพ่บอย่ทั่วไป นักท่องเทีย่วจะได้ร่วมู
เดนิทางจินตนาการไปกบัธรกจิขนาดเลก็ุ
และปานกลางในเขตนี ้
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8.เขตทีอ่ย่อาศัยรู อบนอกเมอืงหรือชาน
เมอืง (Suburban area) เป็นเขตกึง่เมอืงและ
ชนบท ทาํให้นักท่องเทีย่วได้พบกบัเขตสี
เขยีว (Green zone) ในเขตนครบรรยากาศ 

 
แผนภมทิี่ ู 25 แสดงความสัมพนัธ์ชมชนุ
ชนบท ชานเมอืงและเมอืง 
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จะเป็นกึง่ชนบท มกีารสร้างบ้านเรือน 
โรงเรียน วดั ตลาดบริการในชมชนหรือกบัุ
สถานการณ์จําลองหม่บ้านมาไว้ในเมอืง ู
นักท่องเทีย่วนครอาจได้พบกบับรรยากาศ
แบบชนบทในเขตนี ้ ซ่ึงจะมลีกัษณะเป็น
ธรรมชาตมิากกว่าเขตอืน่ คนในชมชนอาจุ
จดัสถานทีจ่อดรถ บริการร้านขายของที่
ระลกึให้นักท่องเทีย่วทีม่าเยีย่มเยยีนใน
ช่วงเวลาส้ันทีม่โีอกาสมาเยีย่มชม ในกรณทีี่
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นักท่องเทีย่วไม่มโีอกาสไปท่องเทีย่วชม
ธรรมชาตทิีอ่ย่ห่างไกลู ซ่ึงต้องใช้เวลา
เดนิทาง มค่ีาใช้จ่ายมากขึน้ 
 9.เขตอตสาหกรรมชานเมอืง ุ (Estate) 
หรือเป็นนิคมอตสาหกรรม เป็นเขตทีุ่
ออกแบบเป็นนิคมอตสาหกรรมโดยเฉพาะ ุ
ประกอบด้วยเขตโรงงาน ทีท่าํงาน โรงงาน
บําบดันํา้เสีย  ที่พกัคนงาน  ตลาด  ศนย์กลาู
ทางสังคม วดั โรงเรียน เป็นการออกแบบ
ชมชุ นทีแ่ตกต่างกบัชมชนแบบอืน่ ุ
นักท่องเทีย่วอาจเข้าเยีย่มชมการออกแบบ
ชมชนส่วนทีเ่ป็นบ้านพกัอาศัย ระบบความุ
ปลอดภัย ระบบการกาํจัดของเสีย ระบบ
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ศนย์กลางทางสังคมทีอ่อกแบบสําหรับู
บริการชมชนในนิคมอตสาหกรรม ระบบุ ุ
สาธารณปโภคทีอ่อกแบบเฉพาะ รวมทั้งการู
คมนาคมขนส่งทางบก ทางนํา้หรือทางอากา
ออกแบบมาเพือ่ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและ
เข้าใจระบบการทาํงานของนิคม
อตสาหกรรมสมยัใหม่อย่างแท้จริง เป็นการุ
ออกแบบให้คนในชมชนทาํงานอย่ในุ ู
โรงงานทีม่คีวามปลอดภยัร่วมกบัครอบครัว 
นักท่องเทีย่วจะได้ชมวธีิการออกแบบชมชนุ
ทีว่ศิวกร สถาปนิกชมชนออกแบบเป็นุ
ชมชุ นแบบใหม่ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะไม่
เหมอืนกบัชมชนทีอ่ืนุ่  
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 แผนภมทิีู่ แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
เมอืงหลกัและเมอืงบริวารเขตมหานคร 
แผนภมิู  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเมืองหลกัและเมืองบริวารเขตมหานคร 
                                                                                                             
  
 
 
เขตมหานคร                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

 
10.เขตชานเมอืงเช้าไปเยน็กลบั 

(Commuter) เป็นเขตชนบทรอบนอกเมอืง
ทีเ่คย 
เป็นเมอืงบริวาร(Satellites)มาก่อน เขตชาน
เมอืงเช้าไปเยน็กลบัได้รับการผนวกให้เป็น
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ปริมณฑลกบัเมอืงแม่ (Metropolis) 
กลายเป็นเขตมหานคร (Metropolitan 
area)  นักท่อง 
เทีย่วจะได้ชมบรรยากาศแบบชนบทเป็น
เขตเฉพาะทีต้่องมาทํางานในเมอืง หรือมา
ซ้ือสินค้าในเมอืงเป็นประจาํ แต่มชีีวติแยก
ออกจากเมอืง นักท่องเทีย่วจะได้เข้าชม
บรรยากาศชนบททีใ่กล้เมอืงออกแบบหน่ึงที่
แตกต่างกบัชมชนทีอ่ย่อาศัยชานเมืองในุ ู
ช่วงเวลาส้ัน 
 สังคมวทิยาการท่องเที่ยวและชมชนุ
แสดงให้เห็นวถิชีีวติทีห่ลากหลายแตกต่าง
ระหว่างชมชนชนบทและเมอืงุ  เปรียบเทยีบ
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ด้านกายภาพ ภมศิาสตร์ สังคมและู
วฒันธรรม สะท้อนให้เห็นคณภาพชีวติทีุ่
แท้จริงของชมชนโลกยคปัจจบันุ ุ ุ  
 

 


