
สรุปแนวคิดสังคมวิทยาวัฒนธรรม 
รองศาสตราจารยบุญเดิม พันรอบ 

1. สังคมวิทยาการทองเท่ียวคือ
การศึกษาความสัมพันธทางสังคม 
กลุม องคการ ระบบ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและการ
จัดการทองเท่ียว ศึกษาผลกระทบการ
ทองเท่ียวทางดาน เศรษฐกจิ สังคม 
วัฒนธรรมตอการทองเท่ียว ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการทองเท่ียวทั้งภายใน
และนอกประเทศ 

2. จิตวิทยาและการทองเท่ียวคือ
การศึกษาจิตสํานึก การรับรู การ
เรียนรู แรงจูงใจ พฤติกรรม ทัศนคต ิ
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บุคลิกภาพ ความตองการดานการ
ทองเท่ียวในกลุม องคการ  ภูมิปญญา
การสรางผลิตภัณฑ การถายทอดภูมิ
ปญญาดานการทองเท่ียว รวมท้ัง
ผลกระทบดานจิตวิทยาท่ีมีตอ
เดินทางและการทองเท่ียวประเภท
ตาง ๆ  

3. ภูมิศาสตรและการทองเท่ียวศึกษา
องคประกอบดานอากาศ ภูมิประเทศ 
อุณหภูมิ ลม ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ปจจัยทางกายภาพที่มี
บทบาทและผลกระทบตอระบบและ
การทองเท่ียว 
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4. รัฐศาสตรและการทองเท่ียว ศึกษา
การทองเท่ียวกับการเมือง เชนการ
จัดการ นโยบาย การวางแผนการ
ทองเท่ียว  บทบาทขององคการและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ บทบาทของหนวยงาน
ภาครัฐบาลกลาง สวนภูมิภาค  สวน
ทองถ่ิน การทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย หอการคาและหนวยงาน
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวทุกระดับ 

5. มานุษยวิทยาและการทองเท่ียวศึกษา
วิวัฒนาการกลุมเช้ือชาติ วัฒนธรรม
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ของคนเช้ือชาตินัน้ที่เกีย่วของกับการ
ทองเท่ียว รวมท้ังแหลงโบราณคดี 
แหลงประวัติศาสตรที่เปนแหลง
ทองเท่ียว 

6. เศรษฐศาสตรและการทองเท่ียวเสนอ
แนวความคิดการศึกษาสินคาและ
บริการดานการทองเท่ียว รายได
รายจายของการทองเท่ียว การจาง
งาน ราคา ดุลยภาพดานการทองเท่ียว   

7. กฎหมายและการทองเท่ียวแสดง
แนวความคิดเกี่ยวกับการออก
กฎระเบียบขอหาม กฎหมายท่ี
เกี่ยวกบัการทองเท่ียว หนวยงาน
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โดยเฉพาะภาครัฐเปนผูมีอํานาจออก
กฎหมายดังกลาว 

8. การศึกษาและการทองเท่ียว เนน
ประเด็นเกีย่วกับระบบการศึกษาใน
โรงเรียน การใหความรู การฝกอบรม 
การถายทอดความรู การจัดหลักสูตร
การทองเท่ียวในระดับทองถ่ิน 
ภูมิภาค ประเทศและระหวางประเทศ 
รวมท้ังบทบาทการศึกษานอก
โรงเรียนท่ีสนับสนุนกิจกรรมการ
ทองเท่ียวทุกประเภท 

9. ประวัติศาสตรและการทองเท่ียว
ศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชน
ดานการทองเท่ียวจากประวัติศาสตร
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การบอกเลา ตํานานพ้ืนบานและ
เอกสารตาง ๆ  ปจจัยและ
องคประกอบสําคัญประวัติชุมชนที่มี
ผลกระทบตอการทองเท่ียว 

10. สังคมวิทยาศึกษาความสัมพันธทาง
สังคม แนวความคิดและทฤษฎี 
ระเบียบวิธีวิจัย การจัดระบบ องคการ
ทางสังคม ความไรระเบียบในสังคม 
ประเด็นทางสังคม ตลอดจน
ผลกระทบของปจจัยดังกลาวตอการ
ทองเท่ียวของชุมชนในระดับทองถ่ิน 
ภายในประเทศและระหวางประเทศ 
รวมท้ังชุมชนทุกภูมิภาค 
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11. สังคมวิทยาวัฒนธรรมศึกษา
แนวความคิดและทฤษฎทีางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาท่ีศึกษาสังคม
และวัฒนธรรมมนุษยยุคตาง ๆ ใน
สังคมยุคหินเกาจนถึงยุคปจจุบัน เชน 
วัฒนธรรมอิสลาม พราหมณฮินดู 
พุทธ เตา ขงจ้ือ ชินโตในชุมชนเอเชีย 
วัฒนธรรมคริสตในยุโรป อเมริกา
และออสเตรเลีย โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมยุคแรกในประวัติศาสตร
สังคมวัฒนธรรม เชน วัฒนธรรม
อียิปตในแอฟริกาเหนือ วัฒนธรรม
เมโสโปเตเมีย 
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12. ทฤษฎแีนวความคิดวิวัฒนาการ An 
Evolutionary Approach ศึกษา
หลักฐานทางดานโบราณคดี  เชน 
เคร่ืองมือ แหลงท่ีอยูอาศัยโครง
กระดูกมนุษยยุคหิน รวมท้ังการ
บันทึกการเดินทางของนักเดินทางยุค
แรกซ่ึงเปนหลักฐานทาง
มานุษยวิทยากายภาพและ
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม เชน ชารลส 
ดารวิน(Charles Darwin 1809-1882) 
ชาวอังกฤษผูเดินทางไปศึกษา
หลักฐานวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตยุค
ตาง ๆ นอกจากมนุษย การเดินทาง
ทองเท่ียวของชนชั้นสูง กษัตริย ขุน
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นาง และนักปราชญผูบันทึกหลักฐาน
การวิวัฒนาการวัฒนธรรมตั้งแตยุค
หินที่ใชเคร่ืองมือหินในกลุมชนผูมี
ความเช่ือแบบเทววิทยา 

13. กลุมแนวคิดแบบเดอรไคมใหม Neo-
Durkheimian perspectives ผูนํากลุม
คืออีมิล เดอรไคม (Emile Durkheim 
1858-1917) นักสังคมวิทยาชาว
ฝร่ังเศสเสนอประเด็นเกีย่วกับการ
ทองเท่ียวแบบรวมหมู(Collective 
tourism ) หมายถึงการทองเท่ียวของ
คนกลุมใหญที่มีแนวความคิดเปน
แบบเดียวกัน  การทองเท่ียวเชิง
ศาสนาคือการทองเท่ียวสองประเภท 
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คือ ประเภทแรกการทองเท่ียวของ
ศาสนานิกชนที่มีการทองเท่ียวไปยัง
สถานท่ีสําคัญทางศาสนา ประเภทท่ี
สอง การเดินทางทองเท่ียวของ
นักบวชเปนการทองเท่ียวแบบจาริก
แสวงบุญ 

14. ทัศนะเกี่ยวกบัความขัดแยง Conflict 
perspectives ผูนํากลุมคือคารล 
มารกซ(Karl Marx 1818-1883) 
นําเสนอการทองเท่ียวเชิงพาณิชยใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวแสดง
ความสัมพันธระหวางคนสองกลุม
คือเจาของบานหรือประเทศจุดหมาย
ปลายทางกบัแขกซ่ึงเปนประเทศท่ี
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เปนจุดเร่ิมตนการเดินทาง 
ความสัมพันธเร่ิมตนท่ีการแสดง
ความคิดเห็น (Thesis)การเสนอ
ความคิดแยง (Antithesis)และการ
สรุป(Synthesis) ความสัมพันธ
ดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงพาณิชยระหวางเจาของ
บานเปนผูเสนอปริมาณการทองเท่ียว 
สวนนักทองเท่ียวเปนผูแสดงความ
ตองการดานการทองเท่ียวมีเปาหมาย
เพ่ือจัดการทองเท่ียวเชิงพาณิชยที่เนน
เร่ืองตนทุน กําไร ผลประโยชนการ
ทองเท่ียว 
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15. ทฤษฎหีนาท่ีนิยม Functionalism
ทฤษฎหีนาท่ีนิยมผลงานของมา
ลิโนวสกี (Bronislaw Malinowski 
1884-1942) นักมานุษยวิทยาผูเสนอ
ความตองการดานการทองเท่ียวดาน
ความสําคัญหรือความจําเปน(Needs) 
ที่เกิดจากความตองการทาง
วัฒนธรรม เชน ตอบสนองความ
ตองการทางวัฒนธรรมดานชีวภาพ 
ความตองการดานระบบสังคม และ
ความตองการดานบูรณาการทาง
สังคมเปนตน ตอมาไดพัฒนาการมา
ศึกษาความตองการทองเท่ียวดาน
จิตวิทยา เชน ความตองการทางดาน
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จิตวิทยาพ้ืนฐานเกีย่วกับปจจัยที่
สําคัญในการดํารงชีวิตและความ
ตองการทางจิตวิทยาดานสังคม เชน 
เร่ืองความปลอดภัย การเปนเจาของ
การยอมรับ และความเขาใจตนเอง 
เปนตน 

16. แนวความคิดของแมกซ เวเบอร  
แมกซ เวเบอร (Max Weber 1864-
1920) ศึกษาปรากฏการณ แรงจูงใจ
ของนักทองเท่ียว ที่เกดิจากแรงจูงใจ
ในยุคโลกาภิวัตน โดยเฉพาะการ
ทองเท่ียวที่เกิดจากความเขาใจใน
ตนเอง การชักจูงใจเกล้ียกลอมท่ี
ซับซอนในชุมชนแบบตาง ๆ เชน 
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ชุมชนชนบทแรงจูงใจการทองเท่ียว
เกิดจากประเพณีและวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาพ้ืนบาน ชุมชนชานเมืองการ
ทองเท่ียวเกิดจากแรงจูงใจดานการ
อนุรักษ ชุมชนชานเมืองประเภทแรก
เกิดจากแรงจูงใจการทองเท่ียวเกิด
จากพฤติกรรมตามอารมณที่เกิดจาก
ความตองการอนุรักษธรรมชาติ 
ชุมชนชานเมืองประเภทท่ีสอง 
แรงจูงใจดานการทองเท่ียวเกิดจาก
จริยธรรมการทองเท่ียวแบบใหมที่
พยายามผสมผสานกับการทองเท่ียว
ในสังคมสมัยใหม ชุมชนเมืองการ
ทองเท่ียวเกิดจากแรงจูงใจดานการ
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เปนสมัยใหม การกลายเปนเมือง เนน
การทองเท่ียวเชิงพาณิชยและ
เทคโนโลยีสมัยใหม 

 

17. คติรูปนัย Formalism คตรูิปนัย ศึกษา
การทองเท่ียวดานปจเจกบุคคล เชน 
คนแปลกหนาผลงานของซี.ไรท 
มิลล (C. Wright Mills 1916-1962) 
เสนอการทองเท่ียวในชุมชนชนบทที่
ไมเปนทุนนิยมกบัชุมชนเมืองท่ีเปน
ทุนนิยมสําหรับการทองเท่ียวแตละ
ปจเจกบุคคล 

18. คติปรากฏการณวิทยา
Phenomenologyปรากฏการณวิทยา 
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ไดรับอิทธิพลจากการศึกษาการ
ทองเท่ียวไปยังท่ีแปลกใหม เพ่ือพบ
คนแปลกหนา เสนอการศึกษาการ
ทองเท่ียวที่เปนปรากฏการณอยาง
หนึ่งในสังคมมนุษย การทองเท่ียวทํา
ใหเกดิปรากฏการณใหมเกิดขึ้น เชน 
การเดินทางทองเท่ียวเพ่ือคนพบโลก
ใหม การเดินทางทองเท่ียวทาง
อวกาศ เปนตน 

19. ระเบียบวิธีวิจัยชาติพันธุวิทยา 
Ethnomethodologyวิธีการศึกษาการ
ทองเท่ียวโดยตรง ศกึษาพฤติกรรม 
การกระทําและการสื่อสารของมนุษย
ที่ผูวิจัยสันนิษฐานขึ้น ศึกษาการสรุป
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เหมารวมอยางผิดพลาดและสํานวนที่
พบบอยของกลุมนักทองเท่ียว เนน
ประเด็นการศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมการทองเท่ียวเพ่ือสราง
ความเขาใจอันดีระหวางมนุษยชาติ
ดวยกัน 

20. ทฤษฎสีัญลักษณสัมพันธ The 
Symbolic Interactionismจากผลงาน
ของเฮอรเบิรต บลูเมอร (Herbert 
Blumer 1900) ผลงานของเออรวิง 
กอฟฟแมน (Erving Goffman1922)
และผลงานของ ยอรจ มีด (1863-
1931)ศึกษาการสรางภาพพจน The 
imagination  และตัวตน Selfของ
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นักทองเท่ียวแตละคนในสวนที่เปน
สวนหลัง Back areaหรือตัวตนที่
แทจริง ( I) ของนักทองเท่ียว แสดง
ความคาดหวังเกี่ยวกับทัศนคตแิละ
พฤติกรรมแตละคน   สวนหนา Front 
area หรือตัวฉัน (Me) Me  แสดง
ความอิสระ The principle of 
autonomy  เกิดจากการเรียนรู ความ
คาดหวังของบุคคลอ่ืน จุดมุงหมาย
เพ่ือใหตัวตนท่ีแทจริงของ
นักทองเท่ียวหรือ I พอใจ และ
ควบคุมตัวฉัน  Me ใหปลอดภัย 

21. ชุมชนเอเชียเปนถิ่นที่อยูอาศัยของ
มนุษยยุคหินคือมนุษยชวาและมนุษย
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ปกกิ่ง เปตรา(Petra)เมืองโบราณใน
จอรแดนแสดงใหเห็นการตั้งชุมชน
มนุษยสมัยหินจนถึงยุคปจจุบันของ
ชุมชนเอเชีย ในแอฟริกามีมนุษยยคุ
หินจากหลักฐานทางโบราณคดีหลาย
แหงในแอฟริกาเหนือและ
แอฟริกากลางมีโครงกระดูกมนุษย
San ยุโรปมีมนุษยนีแอนเดอรธาลใน
ยุโรปใตและมนุษยโครมานยองใน
ยุโรปเหนือ หลักฐานวัฒนธรรมยุค
กอนประวัติศาสตรสามารถดํารงอยู
ไดเพราะตั้งอยูในเขตอากาศรอน
แบบทะเลทรายท่ีไมมีมนุษยอาศัยอยู 
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และอยูในเขตภูเขาหางไกลจากการ
ทําลายของมนุษยปจจุบัน 

22. ทวีปเอเชียเปนชุมชนที่มีศาสนา
เกิดขึน้มากท่ีสุดในโลก เชน ในเอเชีย
กลางหรือเมโสโปเตเมียเปนที่เกิด
ศาสนายูดาย ยิวท่ีมีการกอตั้งศาสนา
ยาวนานท่ีสุดในโลกมีอิทธิพลตอ
ศาสนาคริสต อิสลามและโซโรแอ
สเตอร ในเอเชียใตเปนที่เกดิศาสนา
พราหมณ  ฮินดู พุทธ เชน และ
ศาสนาสิกข เอเชียตะวันออกเปนท่ี
เกิดศาสนาเตาและขงจ้ือในจีน 
ศาสนาชินโตในญ่ีปุน 
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23. ปจจัยเกี่ยวกบัภูมิศาสตรโดยเฉพาะ
ลุมนํ้าสําคัญในเอเชียกอใหเกดิอารย
ธรรมที่ยิ่งใหญในเอเชีย เชน ลุมนํ้า
ไทกริส-ยูเฟรติสกอใหเกิดวัฒนธรรม
เมโสโสโปเตเมีย ลุมนํ้าสินธุ
กอใหเกิดอารยธรรมโมเหนเจอดาโร-
ฮารัปปา ลุมนํ้าฮวงโห-แยงซีเกียง
กอใหเกิดวัฒนธรรมจีน 

24. ที่ราบสูงทิเบต ภูเขาหิมาลัยและยอด
เขาเอเวอรเรตเปนบริเวณที่สูงท่ีสุด
ในโลกมีหิมะปกคลุมตลอดปเม่ือ
หิมะละลายกลายเปนตนน้ําสําคัญทํา
ใหเกดิอารยธรรมสําคัญของโลกคือ 
ลุมนํ้าสินธุ คงคา พรหมบุตรในอนุ
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ทวีปอินเดีย ลุมนํ้าฮวงโห-แยงซีเกียง
ในจีน ลุมนํ้าโขง สาละวิน อิรวดีใน
เอเชียอาคเนย เปนตน 

25. ภูมิภาคตาง ๆ ของเอเชีย
ประกอบดวยเอเชียตะวันออกกลาง
หรือเมโสโปเตเมียปจจุบันเปน
ศูนยกลางวัฒนธรรมอิสลาม เอเชีย
ตะวันตกประกอบดวยรัสเซียและ
ประเทศเกดิใหมที่นับถือศาสนา
อิสลามและศาสนาคริสต เอเชียเหนือ
และเอเชียตะวันออกมีบทบาทสําคัญ
ดานเศรษฐกจิและการเมืองนับถือ
ศาสนาพุทธ เตา และชินโต เอเชียใต
นับถือศาสนาพราหมณ ฮินดู พุทธ
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และสิกขมีบทบาทสําคัญดาน
เศรษฐกิจรองจากเอเชียตะวันออก 
เอเชียอาคเนยมีผูนบัถือศาสนาพุทธ 
มีการนับถือศาสนาอิสลามใน
มาเลเซีย บรูไนและอินโดนีเซีย 

26. เมโสโปเตเมียประกอบดวย
วัฒนธรรมของสุเมเรียน บาบิโล
เนียนและอัสซีเรียนท่ีมีความใกลชดิ
กับวัฒนธรรมอียิปต เห็นได
สถาปตยกรรมท่ีคลายกนั คือ ซิกกูรัต
ในเมโสโปเตเมีย คลายกับการสราง
พีระมิดในอียิปต เน่ืองจากมีความ
ใกลชดิกันทางดานทะเลเมดิเตอรเร
เนียนและทะเลแดง สถาปตยกรรม
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และประติมากรรมของอียิปตและ
เมโสโปเตเมียมีอิทธิพลตอ
วัฒนธรรมกรีกและโรมันในยุโรป 
รวมท้ังวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ 
ฮินดู และพุทธในเอเชียผาน
วัฒนธรรมเสนทางการคาและการ
ทองเท่ียว โดยเฉพาะเสนทางสาย
ไหมเสนทางบกผานเอเชียตอนกลาง 
และเสนทางทะเลผานทะเลแดงและ
มหาสมุทรอินเดีย 

27. ชาวกรีกไดยกยองใหวัฒนธรรมเมโส
โปเตเมียเปนสิ่งมหัศจรรยของโลก
คือสวนลอยบาบิโลเนียน วัฒนธรรม
สําคัญของเมโสโปเตเมียเนนหลัก
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ปรัชญามากกวาวัฒนธรรมประเภท
วัตถุในวัฒนธรรมอียิปต บทบาทของ
วัฒนธรรมเมโสโปเตเมียคือบทบาท
ดานปรัชญาความคิดเปรียบเทียบกบั
วัฒนธรรมอียิปตเนนรูปแบบ
วัฒนธรรมทางดานวัตถุมากกวา 

28. วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญในโลก 5 แหง
เปนวัฒนธรรมท่ีเกิดจาก
ความสามารถของมนุษยที่สามารถ
สรางอักษรสําหรับการบันทึกและ
การสื่อสาร ประกอบดวย วัฒนธรรม
อักษรคูนิฟอรมในเมโสโปเตเมีย 
วัฒนธรรมอักษรภาพโมเหนเจอดา
โร-ฮารัปปาที่ลุมแมน้ําสินธุ 
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วัฒนธรรมอักษรภาพในจีนลุม
แมน้ําฮวงโห-แยงซีเกียง  วัฒนธรรม
อักษรภาพของอียิปตโบราณในแอฟ
ริกาเหนือ วัฒนธรรมอักษรภาพของ
ชาวมายาในอเมริกาเหนือ เปน
หลักฐานวัฒนธรรมท่ียิ่งใหญของ
ชาวโลก 

29. หลักความเช่ือในพระเจาของศาสนายู
ดายและยิวมีอิทธิพลตอความเช่ือพระ
เจาของศาสนาคริสตคือพระยโฮวา
โดยมีศาสดาพระเยซูคริสตไดนําไป
เผยแพรในยุโรปโดยเร่ิมท่ีโรมันโดย
มีคัมภีรไบเบิลเปนหลักคําสอนที่
สําคัญ การนับถือเทพเจาอัลเลาะหใน
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กลุมมุสลิมมีจุดกําเนิดท่ีเมโสโปเต
เมียโดยมีพระศาสดาโมฮัมหมัดเปน
ผูนําทางศาสนา 

30. วัฒนธรรมคริสตในยุโรปไดรับ
อิทธิพลจากศาสนายูดายและยิวใน
บริเวณเมโสโปเตเมียผานวัฒนธรรม
กรีกและโรมัน บนเสนทางการ
เดินเรือเมดิเตอรเรเนียน  

31. หลักคําสอนของศาสนาอิสลามมี
อิทธิพลตอชุมชนที่นับถือศาสนา
อิสลาม เพราะระบบการปกครองใน
หลายประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
ใชหลักคําสอนในศาสนามาเปน
หลักการปกครองเพ่ือใหเกิดเอกภาพ
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ในชุมชน         โดยใชหลักคําสอนใน
คัมภีรอัลกุรอาน เปนวรรณกรรมทาง
ศาสนาท่ีสําคัญเปนหลักการสําหรับ
ประกอบพิธีกรรมในศาสนา 

32. ชาวอารยันจากเทือกเขาคอเคซัสได
นําวัฒนธรรมพราหมณเขามาใน
อินเดียไดรับอิทธิพลจากศาสนาโซ
โรแอสเตอรในเปอรเซียและลุม
แมน้ําสินธุอิทธิพลของลุมแมน้ําคง
คา ยมนาและพรหมบุตรท่ีไหลจาก
ภูเขาหิมาลัยบนท่ีราบสูงทิเบตท่ีเปน
หลังคาโลก 

33. วัฒนธรรมฮินดูไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมพราหมณของชาวอารยัน
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และคนพ้ืนเมืองในอินเดียผสมผสาน
เปนหลักความเช่ือใหม หลักความ
เช่ือของศาสนาพราหมณและฮินดูมี
อิทธิพลตอสถาปตยกรรม 
ประตมิากรรม จิตรกรรม และ
วรรณกรรมรวมท้ังหลักการเมืองการ
ปกครองและระบบกฎหมายไปถึง
เอเชียอาคเนย  

34. วัฒนธรรมพราหมณและฮินดู
แพรกระจายเขามาในเอเชียอาคเนย
โดยผานเสนทางคาผานทะเลจีน 
ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียโดย
ชนชั้นพอคาเดินทางเขามาผสมผสาน
กับวัฒนธรรมคนพ้ืนเมืองในเอเชีย
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อาคเนย สรางวัฒนธรรมยิ่งใหญที่
นครวัดเปนสิ่งมหัศจรรยของโลก 

35. วัฒนธรรมศาสนาพุทธมีจุดกาํเนิดท่ี
อินเดียเหนือไดรับอิทธิพลจาก
ศาสนาฮินดโูดยเฉพาะหลักการศึกษา
ความจริงแทในคมัภีรอุปนิษทั ไมมี
การนับถือเทพเจาแบบตรีมูรติของ
พราหมณ-ฮินดู ศาสนาพุทธมี
สถาปตยกรรมสําคัญ เชน โพธิคยา
และสาญจีเปนมรดกโลก วัฒนธรรม
พุทธไดเผยแพรเขาไปในเอเชีย
อาคเนย และเอเชียตะวันออกผาน
เสนทางสายไหม วัฒนธรรมพุทธมี
อิทธิพลทางดานสถาปตยกรรม 
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ประตมิากรรม จิตรกรรมและ
วรรณกรรม รวมทั้งระบบการเมือง
การปกครองรวมกับศาสนาพราหมณ
และฮินดู 

36. ศาสนาพุทธไดเผยแพรเขามาใน
เอเชียอาคเนยผานเสนทางสายไหม
ทางทะเลและเสนทางบกผานแควน
อัสสัมและพมา 

37. ศาสนาพุทธนิกายมหายานไดเขาไปมี
อิทธิพลตอชาวพุทธในเอเชีย
ตะวันออก สวนศาสนาพุทธนิกาย
หินยานไดเขามามีอิทธิพลตอชาว
พุทธในเอเชียใตโดยเฉพาะที่ศรีลังกา
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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38. หลักคําสอนของศาสนาพุทธในเอเชีย
ตะวันออกไดผสมผสานกับความเช่ือ
ในศาสนาเตาและศาสนาขงจ้ือทําให
ชาวพุทธในเอเชียตะวันออกมีโลก
ทัศนแบบวัตถุนิยมเนนการดํารงชีวิต
ในโลกน้ีมากกวาโลกหนา ทําใหมี
การพัฒนาสงัคมเปนสมัยใหมแบบ
สังคมเอเชีย 

39. หลักคําสอนศาสนาพุทธในเอเชียใต
และเอเชียอาคเนยผสมผสานกบั
ความเช่ือของชนพ้ืนเมืองเนนดานจิต
นิยม มีทัศนะเกี่ยวกบัการดํารงชีวิต
หลังความตายหรือชีวิตในโลกหนา
มากกวา 
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40. ศาสนาเตาในจีนมีบทบาทสําคัญตอ
หลักความเช่ือทางศาสนาและ
พิธีกรรมโดยมีเลาจ้ือเปนศาสดาท่ี
สําคัญ ศาสนาเตามีอิทธิพลตอความ
เช่ือและวิถีชีวิตของชาวเอเชียอาคเนย
และเอเชียตะวันออก ผสมผสานกับ
ความเช่ือของคนในชุมชนเอเชีย
ตะวันออก ไมนับถือพระเจา มี
สัญลักษณหยินหยาง ศาสนาเตามี
อิทธิพลตอสถาปตยกรรมประเพณี
ความเช่ือของคนในชุมชนในเอเชีย
ตะวันออกมากท่ีสดุรวมกับศาสนา
พุทธท่ีมีอิทธิพลตอพิธีกรรมหลัง
ความตาย  
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41. ศาสนาเตามีอิทธิพลตอสังคมจีน
เกี่ยวกบัประเพณีและวัฒนธรรม 
ความโดยท่ัวไป เชน ประเพณีกินเจ 
ประเพณีการตอสูกังฟู ประเพณีบูชา
บรรพบุรุษ ประเพณีเกี่ยวกับภูติผี
ปศาจ  

42. หลักคําสอนของศาสนาขงจ้ือมี
อิทธิพลตอหลักการปกครองของ
เอเชียตะวันออก รวมท้ังหลักปฏิบัติ
ตนในครอบครัวและสังคม สังคม
เอเชียตะวันออกไดรับอิทธิพลจาก
ปรัชญาศาสนาขงจ้ือเกี่ยวกับหลักการ
ปกครอง หลักปรัชญาดานการศึกษา
และอักษรศาสตร 
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43. ศาสนาพุทธ ศาสนาเตาและศาสนา
ขงจ้ือมีหลักความเช่ือไมนับถือเทพ
เจา นับถือกฎธรรมชาติเนนความเช่ือ
เกี่ยวกบักฎธรรมชาติ การปรับตัวเขา
กับธรรมชาติมากกวาเขาไป
เปล่ียนแปลงธรรมชาต ิ

44. ศาสนาชินโตกําเนิดท่ีประเทศญ่ีปุนมี
ความเช่ือในเทพเจา เชน เทพกามิ ที่มี
อิทธิพลตอประเพณีวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตและระบบการปกครองของ
ญ่ีปุน หลักปรัชญาความเช่ือใน
ศาสนาชินโตผสมผสานกับปจจัย
ดานภูมิศาสตร ทาํใหชาวญ่ีปุนนําเอา
ศาสนาชินโตมาเปนหลักในการสราง
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ความเปนชาตินิยม ศาสนาชินโตมี
อิทธิพลตอสถาปตยกรรมสําคัญของ
ญ่ีปุน เชน ประตูโทริ 

45. ลักษณะภูมิศาสตรของประเทศญ่ีปุน
ที่ตั้งอยูในมหาสมุทรปาซิฟกทําใหมี
เอกลักษณดานความเช่ือโดยเฉพาะ
ศาสนาพุทธมีอิทธิพลตอ
แนวความคิดและพิธีกรรมหลังความ
ตาย ศาสนาชินโตมีอิทธิพลตอการ
ดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน 

46. สถาปตยกรรม ประตมิากรรม 
จิตรกรรมและวรรณกรรมของชุมชน
ชน เกาหลีและญ่ีปุนมีเอกลักษณ
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คลายกันเน่ืองจากอิทธิพลของศาสนา
เตาและขงจ้ือ 

47. เศรษฐกิจการทองเท่ียวของเอเชียมี
นักทองเท่ียวรวมท้ังรายได รายจาย
การทองเท่ียวมากท่ีสุดท่ีประเทศจีน
และฮองกงเพ่ือชมประเพณีและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมท้ังซ้ือ
สินคาและของท่ีระลึก ประเทศจีน 
ญ่ีปุน ไตหวันและฮองกงเปนแหลง
การลงทุนที่พักและอาหารดานการ
ทองเท่ียวที่สําคัญ โดยเฉพาะญ่ีปุนมี
รายจายการทองเท่ียวมากประเทศ
หนึ่งในเอเชีย 
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48. ปริมาณ(Supply)ดานการทองเท่ียว
ของเอเชียศึกษาเกี่ยวกับท่ีพักและ
อาหารที่เจาของบานตองเตรียมไว
ใหกับแขกท่ีมาทองเท่ียว ปริมาณ
ดานการทองเท่ียวเกี่ยวของกับ
คาใชจายท่ีนักทองเท่ียวเขามาจองท่ี
พัก ซื้ออาหารและรับการบริการ
ทางดานตาง ๆ  ที่พักหมายถึงท่ีพัก
ประเภทหองพักในโรงแรม รีสอรท 
เกสตเฮาส หองพักเปนตน  

49. ความตองการ(Demand)ดานการ
ทองเท่ียวเกี่ยวของกับความตองการ
ของนักทองเท่ียวที่เขามาใชจายซ้ือ
อาหาร เคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก ซื้อ
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บริการ เชน บริการดานท่ีพัก การ
คมนาคม การส่ือสาร เปนตน 

50. วัฒนธรรมชุมชนเอเชียประกอบดวย
ชุมชนที่มีเช้ือชาติแตกตางกัน
มากมายทําใหเกิดการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม เชน วัฒนธรรมของชน
ชาติอาหรับหรือเซเมตกิในแถบเอเชีย
กลาง แถบเอเชียตะวันตก
ประกอบดวยชาวคอเคซอยด และ
ชาวอารยันแหงเทือกเขาคอเคซัสใน
รัสเซีย เอเชียใตประกอบดวยพวก
อารยัน ทมิฬและสิงหลในอินเดียและ
ศรีลังกา เอเชียตะวันออกและเอเชีย
อาคเนยประกอบดวยชาว
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มองโกลลอยด พวกนิกรอยด เวด
ดอยด มาลานีซอยดในปาปวนนิวกินี 
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ความ
หลากหลายทางเช้ือชาติทําใหเอเชีย
เปนเขตทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ี
สําคัญมากท่ีสุดชุมชนหนึ่ง 

51. มนุษยยุคกอนประวัติศาสตรไดตั้งถ่ิน
ฐานในยุโรปมีสองกลุมคือมนุษยโค
รมานยองจากหลักฐานทาง
โบราณคดีตั้งถ่ินฐานอยูในยโุรป
เหนือ สวนมนุษยนีแอนเดอรฐานตั้ง
ถิ่นฐานอยูยุโรปใต 

52. ยุคประวัติศาสตรของยุโรปไดรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมกรีกผาน
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เสนทางบกคาบสมุทรบอลขานและ
เมโสโปเตเมีย เสนทางนํ้าไดรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมอียิปตและ
อาหรับจากแอฟริกาเหนือผานทะเล
เมดิเตอรเรเนียน 

53. ชุมชนยุโรปมีความสัมพันธกับเอเชีย
เน่ืองจากเปนดินแดนที่มีความ
ใกลชดิกันเรียกวายูเรเซีย ทําใหมี
ความสัมพันธทางสังคมเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผานเสนทางสายไหมท้ังทางบกและ
ทางทะเล 

54. ศาสนาคริสตจากเมโสโปเตเมียโดย
พระเยซูคริสตไดเขาไปเผยแพร
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ศาสนาคริสตในยโุรปใตในยคุ
วัฒนธรรมโรมันอันรุงเรือง ศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกมี
ศูนยกลางท่ีสํานักวาติกนัมีผลงาน
ของไมเคิลแอลเจโล ลีโอนาโด ดาวิน
ซี ไดเขาไปมีอิทธิพลในยุโรปใตหรือ
ยุโรปกลุมลาตินผสมผสานกับ
วัฒนธรรมกรีกนกิายออธอดอกส 
สวนยุโรปเหนือไดรับอิทธิพลจาก
ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนทที่
เยอรมัน ศาสนาคริสตทําใหเกดิอารย
ธรรมที่ยิ่งใหญในโลกดาน
สถาปตยกรรม ประตมิากรรม 
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จิตรกรรมและวรรณกรรมโดยไดรับ
อิทธิพลจากศาสนาคริสตทั้งส้ิน 

55. อารยธรรมศาสนาคริสตได
แพรกระจายไปยังสวนตาง ๆ ของ
โลกโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคลาอาณา
นิคมผานเสนทางสามเหล่ียมคาทาส
จากยุโรป อเมริกาและแอฟริกา 
ปจจุบันศาสนาคริสตมีผูนับถือมาก
ที่สุดในโลก เน่ืองจากอิทธิพลของยุค
ลาอาณานิคม และมิชชันนารีได
เดินทางไปเผยแพรศาสนาและศึกษา
คนควาวัฒนธรรมของชนพ้ืนเมือง
อ่ืน ๆ ทั่วโลก 



 44

56. วัฒนธรรมยุโรปยังไดรับอิทธิพลจาก
อารยธรรมกรีกทีเ่ปนประตูรับ
วัฒนธรรมเมโสโปเตเมียและ
วัฒนธรรมอียิปตกลั่นกรองเปน
วัฒนธรรมยุโรปที่ผสมผสานกับ
ศาสนาคริสตอยางลงตวัทางดาน
สถาปตยกรรม และประติมากรรม 

57. ชุมชนในโลกสวนใหญปฏิบัติ
ประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาคริสต 
เชน วันคริสมาส วันปใหม วันวาเลน
ไทน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรม
เกี่ยวกบัภาษาอังกฤษท่ีมอิีทธิพลดาน
การสื่อสารของคนสวนใหญในโลก
ยุคไรพรมแดนและอินเทอรเนต 
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58. ศาสนาคริสตในยโุรปทําใหเกดิ
เอกภาพในการเมืองการปกครองใน
ยุโรปทําใหชุมชนยุโรปรวมตัวกัน
เปนชุมชนเครือขายทางการคาการ
พาณิชยที่สําคัญ เชน กลุมยูโร กลุม
นาโตเปนตน 

59. ภูมิปญญาของชุมชนยุโรปไดรับ
อิทธิพลจากศาสนาคริสตผสมผสาน
กับภูมิปญญาพ้ืนเมืองไดสราง
วัฒนธรรมเกี่ยวกบัการศึกษาคนควา
ความรูใหม การเดินทางทองเท่ียว
กอใหเกิดยุคปฏิบัติอุตสาหกรรม 
และยุคลาอาณานิคมแพรกระจาย
หลักความเช่ือและวัฒนธรรม
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การศึกษา และการเดินทางทองเท่ียว
เปดโลกทัศนการบุกเบิกคนควาไป
ทั่วโลก 

60. ชุมชนยุโรปมีนักทองเท่ียวเดิน
ทางเขาไปมากท่ีสดุ มีรายรับและ
รายจายดานการทองเท่ียว รวมท้ัง
สวนแบงการตลาดดานการทองเท่ียว
ที่สําคัญของโลก 

61. ชุมชนอเมริกาเหนือไดรับอิทธิพล
จากนักคิด นักปราชญของยุโรป
เหนือผูสรางวัฒนธรรมศาสนาคริสต
นิยายโปรเตสแตนท ทําใหศูนยกลาง
ความคิด การศึกษาคนควาและ
นวัตกรรมใหม ๆ ในอเมริกาเหนือ
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เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมชุนชนยุโรป
เหนือ 

62. ชุมชนยุโรปใตกลุมลาตนิมีอิทธิพล
ตอชุมชนอเมริกาใตในยุคคาทาสเขต
สามเหลี่ยมคาทาสตามเสนทาง
มหาสมุทรแอตแลนติกและยุคลา
อาณานิคมไดเผยแพรศาสนาคริสต
นิกายโรมันแคธอลิกเขาไปมีอิทธิพล
ในชุมชนอเมริกาใต 

63. ชุมชนยุโรปไดเขาไปตั้งถ่ินฐานและ
เผยแพรแนวความคิดศาสนาคริสต
เขาไปในชุมชนแอฟริกาใตในยุคลา
อาณานิคมและเสนทางคาทาส 
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64. ชุมชนยุโรปภูมิภาคตาง ๆ มี
วัฒนธรรมที่สําคัญคือ ชุมชนยุโรปใต
ไดรับอิทธิพลจากศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาธอลิกและนิกายออธอดอกซ
ในกรีก ยุโรปตะวันตกไดรับอิทธิพล
จากศาสนาคริสตนิกายโปรเตส
แตนทรวมกับยุโรปเหนือ โดยยุโรป
เหนือเปนกลุมแองโกลแซกซอนได
สรางภูมิปญญาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ 
กลุมยโุรปตะวันออกมีความสัมพันธ
กับศาสนาคริสตนิกายออธอดอกสใน
รัสเซียเน่ืองจากมีความสัมพันธทาง
การเมืองและสังคมมากอน 
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65. แมวาชุมชนยุโรปจะไมมีศาสนา
เกิดขึน้เลย ชาวยุโรปไดสรางสรรค
ภูมิปญญาจากศาสนาคริสต เปน
ศูนยกลางความเช่ือศาสนาคริสต 
ศูนยกลางการเมืองการปกครองท่ีมี
ลักษณคลายกับชมุชนเอเชีย
โดยเฉพาะระบบการปกครอง
ประชาธิปไตยท่ีมพีระมหากษัตริย
เปนประมุข 

66. ชุมชนยุโรปมีสวนแบงการตลาดมาก
ที่สุดในโลก ชาวยุโรปไดเดินทางไป
ทองเท่ียวนอกชุมชนและมี
นักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียว ทําให
ตองจัดปริมาณการทองเท่ียวประเภท
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อาหารและท่ีพักสําหรับรองรับ
นักทองเท่ียวเปนรายไดจากการ
ทองเท่ียว ขณะเดียวกันชาวยุโรปก็
เดินทางออกไปทองเท่ียวนอกชุมชน
ทําใหมีความตองการดานการ
ทองเท่ียวและเปนรายจายการ
ทองเท่ียวจํานวนมากดวย 

67. วัฒนธรรมชาวยุโรปไดรับอิทธิพล
จากพวกคอเคซอยดสวนใหญ 
แบงเปนชนพ้ืนเมืองพวก
สแกนดิเนเวีย ไวกิ้ง ในเขตยุโรป
เหนือซึ่งเปนกลุมพวกแองโกลแซก
ซอย เขตยุโรปกลางประกอบดวยชาว
ฝร่ังเศส ชาวเยอรมัน ยุโรป
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ตะวันออกประกอบดวยชาวฮังการี 
ยุโรปใตประกอบดวยชาวลาติน 

68. จากหลักฐานทางโบราณคดีมนุษยยุค
กอนประวัติศาสตรไดตั้งถ่ินฐานใน
แอฟริกาแพรกระจายในแถบ
แอฟริกากลางและแอฟริกาเหนือ 
ชุมชนยุคกอนประวัติศาสตรมี
อิทธิพลทําใหเกิดวัฒนธรรมอียิปตที่
ยิ่งใหญแถบลุมแมน้ําไนล 

69. ปจจัยภูมิศาสตรลุมแมน้ําไนล ทะเล
แดงและทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
รวมท้ังปจจัยเกี่ยวกับความแหงแลง
จากทะเลทรายซาฮาราและกาลาฮารี
ทําใหมนุษยไดเขาไปตั้งถ่ินฐาน
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กอตั้งชุมชนประวัติศาสตรยุคแรกท่ี
อียิปต เน่ืองจากยุคกอน
ประวัติศาสตรมนุษยตั้งถ่ินฐานแถบ
ทะเลทรายซาฮาราและกาลาฮารีกอน
จะอพยพมาตั้งถ่ินฐานยคุ
ประวัติศาสตรแถบลุมแมน้ําไนล 

70. วัฒนธรรมอียิปตมีอิทธิพลทางดาน
สถาปตยกรรม ประตมิากรรม 
วรรณกรรมและจิตรกรรม ชาวอียิปต
คิดคนอักษรภาพซึ่งเปนแหลง
วัฒนธรรมทางภาษาท่ียิ่งใหญ 1 ใน 5 
ของโลก 

71. วัฒนธรรมอียิปตมีเอกลักษณ
ทางดานการใชวัสดุหินที่คงทนมา
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สรางพีระมิดเปนสถาปตยกรรมท่ี
เปนสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ 
ที่นักปรัชญาชาวกรีก เชน พลาโต
และอริสโตเติลยกยอง นอกจากนี้
ชาวอียิปตยงัจารึกประวัติศาสตรลง
บนสวนตาง ๆ ของสถาปตยกรรม 
ประตมิากรรม แทนหิน หลุมฝงศพ 
รวมท้ังกระดาษปาปรุส 

72.  วัฒนธรรมอิสลามไดเขามามีบทบาท
ในแอฟริกาเหนือแทนที่วัฒนธรรม
อียิปตโดยชาวอาหรับผูมีอิทธิพลดาน
การคา พาณิชยและคณิตศาสตรผาน
เสนทางสายไหมทางทะเลและ
เสนทางเมดิเตอรเรเนียน 
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73. ชาวแอฟริกันสวนใหญใน
แอฟริกากลางยังคงเปนชนพ้ืนเมือง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเผาบันต ู มี
ประเพณีความเช่ือแบบชนพ้ืนเมือง มี
ภาษาท่ีหลากหลายแสดงภูมิปญญา
ของชาวแอฟริกันที่ผสมผสานกับ
ระบบนิเวศวิทยาอยางแทจริง 

74. ภูมิภาคตาง ๆ ในแอฟริกาท่ีสําคัญ 
เชน แอฟริกาเหนือไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมอียิปตและอิสลาม 
แอฟริกากลาง ตะวันตกและ
ตะวันออกมีความเช่ือแบบชน
พ้ืนเมืองท่ีเปนภูมิปญญาแบบแอฟริ
กันดานภาษาและวัฒนธรรมพ้ืนเมือง 
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แอฟริกาใตไดรับอิทธิพลจากศาสนา
คริสต 

75. ในยุคลาอาณานิคม ชุมชน
แอฟริกาใตเปนชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากเสนทางคาทาสมาก
ที่สุด โดยเฉพาะแอฟริกาตะวันตก
แถบมหาสมุทรแอตแลนติก ชาว
ยุโรปไดเขามาคาทาสจากชน
พ้ืนเมืองแอฟริกานําไปเปนแรงงาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน
อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและ
อเมริกาใต จากน้ันไดสงผลิตผลจาก
แรงงานทาสสงไปขายในยุโรป ทํา
ใหเกดิเสนทางสามเหลี่ยมคาทาสข้ึน 
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76. แมวาชุมชนแอฟริกาจะเปนชุมชนที่มี
สวนแบงการตลาดการทองเท่ียวนอย
ที่สุดเปรียบเทียบกับชุมชนอ่ืนเพราะ
ความไมมั่นคงทางการเมือง ปญหา
ดานโรคภัย ชุมชนแอฟริกามีจุดเดน
ดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชน
พ้ืนเมือง เน่ืองจากมีชนพ้ืนเมืองที่
อาศัยอยูแบบเศรษฐกิจเพ่ือยังชีพมี
ลักษณะพ่ึงพิงธรรมชาติ และมีการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษนเิวศวิทยา
เพราะมีพืชและสัตวประจําถ่ินที่เปน
เอกลักษณเฉพาะ เชน ยีราฟ 
นกกระจอกเทศ กอริลลา แชมแพนซี 
เปนตน  
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77. ชุมชนแอฟริกาใตมีความสําคัญดาน
การทองเท่ียวทางนิเวศวิทยาแถบขั้ว
โลกใตรวมกับออสเตรเลีย-ภาคพ้ืน
มหาสมุทรและอเมริกาใต ปจจุบัน
เปนภูมิภาคใหมที่มีนักทองเท่ียวเดิน
ทางเขาไปมากภูมิภาคหนึ่ง 

78. วัฒนธรรมชุมชนแอฟริกาเกิดจาก
วัฒนธรรมของคนหลายเชื้อชาติ เชน 
ชนชาติเซเมติกผูนบัถือศาสนา
อิสลามเขตแอฟริกาเหนือ เขต
แอฟริกากลางประกอบดวยชน
พ้ืนเมืองเผาแซน บันตูและบุชแมนที่
อยูในกลุมนิกรอยด กลุมชาวยุโรป
และเอเชียในแอฟริกาใต กลุมคน
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เหลาน้ีมีความสําคัญตอวัฒนธรรม
ประเพณีการทองเท่ียวในชุมชนแอฟ
ริกา 

79. ชุมชนอเมริกาเหนือเปนภูมิภาคท่ี
ลอมรอบดวยมหาสมุทรแปซิฟกทาง
ทิศตะวันตกและมหาสมุทร
แอตแลนติกทางทิศตะวันออกติดตอ
กับทวีปเอเชียผานอลาสกาทําใหมี
เอกลักษณทางวัฒนธรรมของชน
พ้ืนเมืองคืออเมริกันอินเดียน เชน พิว
โบล นาวาโฮ โคแมนชี  โชโชนี เชอร
โรกี เปนตน วัฒนธรรมมายา รวมท้ัง
ชาวเอสกิโมเขตข้ัวโลกเหนือ ชาว
เอสกิโมแสดงใหเห็นภูมิปญญาการ
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ปรับตัวเขากบัขั้วโลกเหนือรวมกับ
ชาวยุโรปเหนือและชาวเอเชียเหนือ 
โดยมีระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ
มากกวาใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ
รักษาสิ่งแวดลอมและทําใหเกดิการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

80. ยุคลาอาณานิคม ชาวยุโรปทางเหนือ
ไดอพยพเขาไปตั้งถ่ินฐานในอเมริกา
เหนือ ทําใหชุมชนอเมริกาเหนือ
กลายเปนแหลงรวมนักคิด 
นักปราชญจากยุโรปเหนือ ทําใหเกิด
การพัฒนาความรู นวัตกรรมใหมใน
อเมริกาเหนือ ศูนยกลางความรู 
ศูนยกลางเศรษฐกจิ สังคมและ



 60

วัฒนธรรมจากยุโรปไดเคล่ือนยายไป
อยูที่ชุมชนอเมริกาเหนือกอใหเกิด
ศูนยกลางความรูและการพัฒนา
เทคโนโลยีในอเมริกาเหนือในโลก
ยุคโลกาภิวัตน 

81.      วัฒนธรรมมายามีอิทธิพลในอเมริกา 
เหนือครอบคลุมอเมริกากลาง ชาวมายา
ประดิษฐตัวอักษรที่เปนอารยธรรมหนึ่งใน
หาวัฒนธรรมตัวอักษรทีม่นุษยโลกสรางขึ้น 
วัฒนธรรมมายาเปนวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพล
ดานการคํานวณปฏิทินโดยใชดาวศุกรแทน
การคํานวณแบบจันทรคติใชดวงจันทรเปน
หลัก และสุริยคติใชดวงอาทิตยเปนหลัก 
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เปนหลักการคํานวณทางดาราศาสตรที่
แมนยํามากกวา  
82. เอกลักษณที่สําคัญของอารย 
ธรรมมายาคือสถาปตยกรรมพีระมิดท่ี 

Chichen Itza ซึ่งไดรับยกยองใหเปนสิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปจจุบัน ชาวมายาใช
วัสดุที่คงทนคือหินสรางสถาปตยกรรมท่ีมี
ลักษณะคงทนถาวรคลายกับอารยธรรม
อียิปตและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่คงทนถาวร
เปนมรดกสําคัญของโลก 

83. ชนพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ เชน เอชเทค โอล
เมคส ซาโปเทคสและมิกซเทคส  สราง
วัฒนธรรมอยูบริเวณเดียวกับชาวมายา
จนกระทั่งชาวยุโรปในยคุลาอาณานิคมได



 62

เขารุกรานอเมริกากลางและอเมริกาเหนือทํา
ใหวัฒนธรรมพ้ืนเมืองเส่ือมในท่ีสุด 

84. สังคมพ้ืนเมืองในอเมริกา เชน 
ชุมชนเอสกิโม อเมริกันอินเดียนและมายา 
รวมท้ังชนพ้ืนเมืองแถบแคริบเบียนและ
อเมริกันเช้ือสายนิโกรที่เกิดจากการคาทาส 
ปจจุบันคนอเมริกันเช้ือสายนิโกรเขามามี
บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ในอเมริกาเหนือ เชน ประธานาธิบดีบารัค 
โอบามา เปนสังคมเศรษฐกจิยังชีพและ
สังคมเกษตรกรรมแบบชนบททําใหไมมี
เอกภาพในระบบรัฐ ชาวยุโรปไดเขามา
เผยแพรศาสนาคริสตและรุกรานชน
พ้ืนเมืองไดอยางรวดเร็ว 
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85. อเมริกาเหนือเปนชุมชนที่มีสวนแบง
การตลาดสูงเน่ืองจากเปนแหลงท่ีมีการ
ทองเท่ียวทางธรรมชาต ิ มีความหลากหลาย
วัฒนธรรมชนพ้ืนเมือง เปนแหลงเงินทุน
สรางอาหารและท่ีพักที่สําคัญของโลก 
86. ชุมชนอเมริกาเหนือโดยเฉพาะพวก
เอสกิโมปรับตัวเขากับเขตหนาวแถบขั้วโลก
เหนือรวมกันชุมชนยุโรปเหนือและเอเชีย
เหนือ ปจจุบันเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญ
ของโลก หมีขั้วโลกเปนสัตวประจําถ่ินที่
สําคัญของอเมริกาเหนือซึ่งสามารถปรับตัว
เขากับระบบนิเวศวิทยาขั้วโลกเหนือไดดี 
87. ชุมชนอเมริกาใตไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยภูมิศาสตรคลายกบัชุมชนอเมริกา
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เหนือ เอกลักษณสําคัญดานภูมิศาสตรของ
ชุมชนอเมริกาใตคือเทือกเขาแอนดีสท่ีทอด
ยาวไปตามฝงมหาสมุทรแปซิฟก ทําใหเปน
ปราการปองกันชุมชนจากภายนอกและลุม
แมน้ําอเมซอน ชุมชนอเมริกาใตติดตอกับ
อารยธรรมภายนอกจากบกผานอเมริกา
กลางและอเมริกาเหนือ ชุมชนแอฟริกามี
สวนแบงตลาดการทองเท่ียวนอยเพราะ
ความไมมั่นคงทางการเมือง 
88. วัฒนธรรมอินคาเปนวัฒนธรรมของ
ชุมชนอเมริกาใตมีเอกลักษณการตั้งถ่ินฐาน
แถบเทือกเขาแอนดีส โดยเฉพาะ MACHU 
PICCHU สถาปตยกรรมของชาวอินคาท่ี
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ไดรับยกยองวาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
ใหม  
89. สถาปตยกรรมสําคัญของอินคาคือ
การวางผังเมือง นครคุชโคมีระบบการวาง
ผังเมืองท่ีดีเยีย่ม ปจจุบันนครคุชโคยังเปนที่
อยูอาศัยที่สําคัญในเปรู ปจจุบันไดรับยกยอง
ใหเปนมรดกโลก 
90. ชาวอินคามีระบบการปกครองที่มี
เอกภาพสามารถสรางความม่ังคั่งใหกับ
ชุมชนแมวาจะไมมีตัวอักษรใชแบบชาว
มายา ชาวอินคาสรางระบบการนับ
ประชากรแบบ quipu คือหวงเชือก(A rope)
สําหรับแขวนรวมเสนดาย (Strings) ดวยปม
ที่ผูกขึน้เปนจํานวนการบันทึกประชากรใน
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ชุมชนและการบันทึกเกีย่วกับชุมชนที่ยึด
ครองได  ชาวยุโรปไดเขามารุกรานชาวอิน
คาและไดทําลายเมืองเพ่ือลาทองคําท่ีชาวอิน
คามีอยูเปนจํานวนมาก 
91. ชาวพ้ืนเมืองอินเดียนในอเมริกาใตตั้ง
ถิ่นฐานอยูแถบลุมแมน้ําอเมซอน มี
เศรษฐกิจแบบยังชีพทําใหรักษาระบบนิเวศ
แถบนี้ไวได สวนชาวอินคาตั้งถ่ินฐานอยูบน
เทือกเขาแอนดีส 
92. ชาวอินคาและชุมชนอเมริกาใตสวน
ใหญเปนชุมชนเกษตรกรรม เล้ียงสัตว ชาว
อินคานิยมเลี้ยงลามาไวใชงานและใชทองคํา
สรางตัวลามาแสดงความสัมพันธระหวาง
ชาวอินคากบัทองคํา พิธีกรรมการบูชาพระ
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อาทิตยของชาวอินคาเพ่ือใหสามารถทํา
เกษตรกรรมไดสมบูรณ พืชประจําถ่ินที่
สําคัญคือตนโคคา 
93. ชุมชนอเมริกาใตไดรับอิทธิพลจาก
เสนทางคาทาสผานมหาสมุทรแอตแลนติก 
เปนสามเหลี่ยมคาทาส โดยท่ีชาวยุโรปได
นําทาสมาจากแอฟริกาขนสงเขาไปทํา
เกษตรกรรมไรยาสูบในอเมริกาและสงไป
ขายยังยุโรป วัฒนธรรมทาสทําใหมีการ
ผสมผสานระหวางทาสจากแอฟริกาและ
อเมริกาใต 
94. วัฒนธรรมชุมชนออสเตรเลียและโอ
เชียเนียไดรับอิทธิพลจากปจจัยดาน
ภูมิศาสตรภาคพ้ืนมหาสมุทรและข้ัวโลกใต 
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ทําใหสามารถจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศเขต
ภาคพ้ืนมหาสมุทรและขั้วโลกใตหรือ
ภูมิภาคใหม 
95. กลุมเช้ือชาติที่สําคัญในออสเตรเลียและ
โอเชียเนียกอนชาวยุโรปเขามาต้ังถ่ินฐานคือ
กลุมชนชาตอิบอรริจินียในออสเตรเลีย ชาว
เมารีในนิวซีแลนด ชาวโปลีเนเซียนในโอ
เชียเนีย 
96. ลักษณะภูมิศาสตรที่แยกออกจาก
แผนดินใหญในเอเชียทําใหออสเตรเลียและ
โอเชียเนียมสีัตวประจําถ่ินที่แตกตางกับ
แผนดินใหญ เชน สัตวที่มีหนาทองสําหรับ
เล้ียงลูกคือจิงโจ สัตวประจําถ่ินเชน  นกกีวี 
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หมีโคอลา เปนแหลงท่ีทําใหเกิดการ
ทองเท่ียวทางนิเวศวิทยาท่ีสําคัญ 
97. ชนพ้ืนเมืองกอนชาวยุโรปเขามาตั้งถ่ิน
ฐานมีการดํารงชีวิตแบบยังชีพดวยการเก็บ
ของปาลาสัตว การประมงและเกษตรแบบ
ยังชีพ 
98. ชุมชนออสเตรเลียและนิวซีแลนดไดรับ
อิทธิพลจากการตัง้ชุมชนของชาวยุโรป ทํา
ใหสามารถจัดการเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวแบบยั่งยืนได
ประสบความสําเร็จมากชุมชนหนึ่ง 
99. โอเชียเนีย เชน ตองกา วานูอาตู เปน
ชุมชนชาวโปลีเนเซียน มีภาษา ความเช่ือ
ของตนเองเปนเอกลักษณสําคัญ เน่ืองจาก
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เปนชุมชนขนาดเล็กมีประเพณีวัฒนธรรม
เปนเอกลักษณดานการทองเท่ียวสําคัญ 
100. เอกลักษณวัฒนธรรมการทองเท่ียว
ของออสเตรเลียและโอเชียเนียคือการ
ทองเท่ียวชายฝงมหาสมุทรและชายฝงทะเล
เปนแหลงการทองเท่ียวที่สําคัญดานเปน
แหลงอุตสาหกรรมการบันเทิง เปนสถานท่ี
ถายสําคัญในการถายทําภาพยนตรและ
สารคดีเร่ืองสําคัญ นอกเหนือจากเขต
ทะเลทรายแถบใจกลางทวีปออสเตรเลียเปน
อุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวขนาดใหญเปน
การทองเท่ียวทางเศรษฐกิจที่สาํคัญ 
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