
สังคมวทิยาชมชนุ  
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

ชมชนในฐานะเป็นเจ้าของบ้านมีุ
บทบาทสําคญัในการท่องเทีย่วมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ชมชนุ (Community) หมายถงึ กล่มคนทีม่าุ
อย่รวมกนั มคีวามร้สึกเป็นพวกเดยีวกนั ทาํู ู
ให้คนเหล่านีม้คีวามสนใจร่วมกนัในทกดุ้ าน 
ไม่เฉพาะด้านใดด้านหน่ึงเท่าน้ัน ทาํให้เกดิ
ความร้สึกร่วมกนั ความร้สึกเป็นกล่มหรือู ู ุ
สังคมกว้างขวางมากพอทีจ่ะครอบคลมไปุ
ถงึชีวติความเป็นอย่ของคนพวกเดยีวกนันี ู้
ชมชนเป็นการรวมตวัของคนทีร่วมกนัเข้าุ
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เป็นกล่ม ตั้งแต่กล่มขนาดเลก็คอืหม่บ้านซ่ึงุ ุ ู
เป็นสังคมชนบท ไปจนถงึชมชนขนาดใหญุ่
แบบสังคมเมอืงหรือประเทศชาต ิ
. 

ตารางแสดงประวติัศาสตร์และการทาํนายประชากรในโลก หนวย่
เป็นลา้น 

  ภมิภาคู  1750   1800   1850  1900  1950  1999  2008   2050   2150  

โลก 791 978 1,262 1,650 2,521 5,978 6,707 8,909 9,746
แอฟรกิา 106 107 111 133 221 767 973 1,766 2,308
เอเชยี 502 635 809 947 1,402 3,634 4,054 5,268 5,561
ยโุรป 163 203 276 408 547 729 732 628 517

ลาตนิ
อเมรกิาและ
แครบิเบยีน 

16 24 38 74 167 511 577 809 912

อเมรกิา
เหนอื 2 7 26 82 172 307 337 392 398

ภาคพืน้
มหาสมทรุ  

2 2 2 6 13 30 34 46 51

ตารางแสดงประวติัและการทาํนายร้อยละประชากรในภูมิภาคตาง่
ภมูภิาค  1750   1800   1850  1900  1950  1999  2008   2050   2150  
โลก 100 100 100 100 100 100 100 100 100

แอฟรกิา 13.4 10.9 8.8 8.1 8.8 12.8 14.5 19.8 23.7
เอเชยี 63.5 64.9 64.1 57.4 55.6 60.8 60.4 59.1 57.1
ยโุรป 20.6 20.8 21.9 24.7 21.7 12.2 10.9 7.0 5.3

ลาตนิ
อเมริกาและ
แคริบเบียน 

2.0 2.5 3.0 4.5 6.6 8.5 8.6 9.1 9.4
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อเมรกิา
เหนอื 0.3 0.7 2.1 5.0 6.8 5.1 5.0 4.4 4.1

ภาคพน้ื
มหาสมทุร 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

http://www.mapsofworld.com เข้าถงึได้เมือ่

วนัที ่27 เดอืนมนีาคม 2552 
 อกีความหมายหน่ึง ชมชนคอืกล่มคนทีุ่ ุ
อย่รวมกนัในอาณาบริเวณและเป็นกล่มเลก็ู ุ
ทีส่ดทีส่ามารถจะดาํรงชีวติทางสังคมในุ
ด้านต่าง ๆ ทั้งหมด การพจิารณาศึกษา
ชมชนุ จะต้องคาํนึงถงึปัจจัยทางกายภาพ 
เช่น ลกัษณะภมศิาสตร์ และปัจจัยทางสังคมู
ไปด้วยเพือ่ให้คาํนิยามคาํว่าชมชนสมบรณ์ุ ู
ขึน้  คาํจํากดัความคาํว่าชมชนจะต้องุ
คาํนึงถงึลกัษณะสําคญั 2 ประการคอื 
 1.สมาชิกภายในชมชนต้องมีุ
ประสบการณ์ร่วมกนั มกีจิกรรมร่วมกนัเพือ่
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ทาํเรือนแรม (Homestay) มปีระเพณี
ร่วมกนัสําหรับกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิง
วฒันธรรม เป็นต้น จะต้องเป็น
ประสบการณ์และกจิกรรมทีม่ีความสําคญั
ต่อคนในสังคม สําหรับเป็นสัญลกัษณ์
ร่วมกนัในชมชนุ  
 2.คนในชมชนมคีวามร้สึกว่าเป็นพวกุ ู
เดยีวกนัเป็นชมชนเข้มแขง็ ุ (Active 
community) สามารถดาํรงกจิกรรมด้าน
การท่องเทีย่วได้ยัง่ยนื เศรษฐกจิพอเพยีง
สามารถดาํรงอย่ได้ในฤดกาลทีไ่ม่มกีารู ู
ท่องเทีย่ว ความร้สึกร่วมนีท้าํให้มีความร้สึกู ู
ว่าตนเองแตกต่างกบัคนอืน่ในฐานะเป็น
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เจ้าของบ้านผ้รับนักท่องเทีย่วผ้เป็นแขกมาู ู
เยีย่มเยอืน 
 คนในชมชนต้องใช้ชีวติส่วนใหญ่ภายในุ
ชมชนเป็นระยะุ เวลาตั้งถิน่ฐาน 5 ปีหรือ
มากกว่า 5 ปี มคีวามร้สึกเป็นญาตพิีน้่องู
ร่วมกนักบัคนในชมชน เพือ่ทาํให้เกดิหรือุ
สร้างความร่วมมือในชมชนสําหรับทาํุ
กจิกรรมการท่องเทีย่ว 
 การศึกษาชมชนด้านการท่องเทีย่วต้องุ
คาํนึงถงึปัจจัยสําคญั 2 ประการคอื 
 1.ปัจจัยด้านกายภาพ เป็นปัจจัย
ภายนอกทีนั่กท่องเทีย่วเห็นได้ เช่น  การตั้ง
ถิน่ฐาน การใช้ที่ดนิ การปลกบ้าน  ระบบู
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การส่ือสารคมนาคม โครงสร้าง
สาธารณปโภค สภาพภมศิาสตร์ เป็นู ู
แรงจงใจด้านการท่องเทีย่วของคนภายในู
ชมชน ทาํให้นักท่องเทีย่วสนใจอยากมาุ
ท่องเทีย่วและเรียนร้ธรรมชาตริวมทั้งส่ิงทีู่
เห็นได้ภายนอกของชมชน ุ  
 2.ปัจจัยด้านสังคม วฒันธรรม เป็นส่ิงที่
มนษย์สร้างขึน้ให้สามารถอาศัยอย่ร่วมกนัุ ู
ธรรมชาตไิด้ เป็นภมปัิญญาพืน้บ้านทีู่
ถ่ายทอดให้กบัคนในชมชน นักท่องเทีย่วุ
สนใจศึกษาและสัมผสัวฒันธรรมที่เป็นวตัถ ุ
เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม รวมทั้งวรรณกรรม 
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พธีิกรรมในชมชน เป็นการท่องเทีย่วเชิงุ
สังคม ในรปการรวมกล่มกนัทาํกจิกรรม ู ุ
เช่น ผลติภัณฑ์พืน้เมอืง สินค้าหน่ึง
ผลติภัณฑ์หน่ึงตาํบล เคร่ืองจักสาน ผ้าไหม  
 โดยทัว่ไปสังคมวทิยาการท่องเทีย่วแบ่ง
ชมชนเป็นชมชนชนบทและชมชนเมอืง ุ ุ ุ
ด้วยการกาํหนดลกัษณะชมชนตามปัจจัยุ
สําคญัคอื 

1.ขนาดประชากร (Size) หมายถึง
จํานวนประชากรในชมชน ในชนบทุ  
ประชากรในชนบทมขีนาดประชากรตํา่กว่
 2,500 คน ส่วนประชากรในชมชนเมอืงมีุ
ประชากรมากกว่า 2,500 คน ในชมชนุ
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ชนบททีม่ปีระชากรน้อยจะทาํให้
นักท่องเทีย่วได้ไปพกัผ่อนเป็นการท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศใกล้ชิดกบัธรรมชาต ิ ส่วนชมชนุ
เมอืงทีม่ปีระชากรมาก นักท่องเทีย่วอาจได้
พบปะผ้คนในเมอืงจํานวนมากกว่าชนบทู  

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

3.หน้าทีห่รือความสําคญั (Function) 
ของชมชนในสังคม ทาํให้นักท่องเทีย่วเข้าใจุ
จดมุ่ ุงหมายของการเดนิทางไปท่องเทีย่ว 
เช่น หน้าที่ของชมชนชนบทคอืผลติอาหารุ
ให้กบัสังคมเมอืง นักท่องเทีย่วจะได้เดนิ
ทางเข้าไปดการผลติอาหารขั้นต้น ู
(Primary production)  หรืออาจเข้าไปใช้
ชีวติร่วมกบัชมชนชนบทในการดาํรงชีวติทีุ่
เกีย่วข้องกบัการผลติอาหารตั้งแต่การ
คดัเลอืกพนัธ์ข้าว การหว่านเมลด็พนัธ์ การุ ุ
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ไถหว่าน ปักดาํ การบํารงรักษา การเกบ็เกีย่ว ุ
จนถงึการแปรรปข้าวขั้นต้น เช่น การสีข้าวู
ในโรงสีชมชน จนถงึส่งข้าวสารให้กบัุ
ชมชนเมอืงทีม่หีน้าทีแ่ปรรปข้าวให้เป็นุ ู
อาหารสําเร็จรปให้กบัผ้บริโภคโดยตรงู ู
ภายในประเทศ หรือส่งออกข้าวกระป๋องไป
ต่างประเทศ หน้าทีช่มชนขนาดใหญ่ เช่น ุ
เอเชียมคีวามสําคญัเป็นแหล่งกาํเนิดศาสนา
มากทีส่ด เป็นภมปัิญญาตะวนัออก ยโรปมีุ ู ุ
ความสําคญัด้านบทบาทเป็นผ้นําเศรษฐกจิู
เหมอืนอเมริกาเหนือ เป็นชมชนทีุ่
สร้างสรรค์วฒันธรรมศาสนาคริสต์มาก
ทีส่ด แอฟริกามบีทบาทด้านเป็นแหล่งุ
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อนรักษ์ุ พชืพรรณสัตว์ประจําถิน่ อเมริกาใต้
มบีทบาทด้านการอนรักษ์ุ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ ออสเตรเลยีและ
ภาคพืน้มหาสมทรมบีทบาทด้านการจัดการุ
ท่องเทีย่วยัง่ยนื ภมภิาคใหม่แอนตาร์คตกิ ู
และแอนตาร์คตกิามบีทบาทด้านการ
ศึกษาวจิัยการเปลีย่นแปลงกายภาพของโลก
เป็นต้น 

4.การจัดองค์การสังคม (Social 
organization) หมายถงึการจัดระบบ
ความสัมพนัธ์ภายในชมชน ในเขตชนบทุ
ระบบองค์การเป็นแบบอรปนัย ู (Informal 
organization) เป็นระบบที่เน้น
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ความสัมพนัธ์ทางชีวสังคมแบบปฐมภม ิู
(Primary relation) เช่น ระบบ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว เมือ่
นักท่องเทีย่วได้เข้าไปใช้ชีวติในชมชนุ
ชนบทจะทาํให้เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่าง
พ่อ แม่ ลก ระหว่างครนักเรียน พระกบัู ู
ชาวบ้านตามหลกับ้าน วดั โรงเรียนหรือ
หลกั บวร เป็นความสัมพนัธ์ในระบบ
องค์การทีแ่ตกต่างกบัองค์การทตยิภม ิุ ู
(Secondary organization) เช่น ระบบการ
ทาํงานของรัฐบาล ศาลยตธิรรม ระบบุ
รัฐสภา ตลาดห้น ระบบการศึกษาขนาดุ
ใหญ่ใหญ่ในมหาวทิยาลยัทีแ่ตกต่างกบั
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โรงเรียนขนาดเลก็ในชนบท เป็นส่ิงที่
นักท่องเทีย่วจะได้เข้าไปสัมผสัในชมชนทีม่ีุ
การจัดระบบองค์การที่ได้รับอทิธิพลจาก
ประเพณ ี ภมศิาสตร์ วฒันธรรมและสังคมู
ในเขตเมอืงและชนบท บทบาทขององค์การ
ทางสังคมยคโลกาภิุ วตัน์เช่น สหประชาชาต ิ
ยเนสโก อาเซียน ยโร เอเปค อาฟตา นาฟตา ู ู
ลาฟตา กล่มุ G 7 เป็นต้น 

สังคมวทิยาเมอืงและสังคมวทิยาการ
ท่องเทีย่วแบ่งชมชนุ ออกเป็น 2 ประเภทคอื 
 1.การเดนิทางและการท่องเทีย่วใน
ชมชนชนบทหรือชมชนดั้งเดมิ เป็นชมชนุ ุ ุ
ขนาดเลก็มกีารใช้ทีด่นิ (Land use) 
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คล้ายคลงึกนัไม่แตกต่างหลากหลายใน
สังคมไทยมชีมชนประเภทหม่บ้านประมาณ ุ ู
50,000 หม่บ้าน แบ่งเป็นู หม่บ้านดงัต่อไปนีู้  
 ประเภทแรก หม่บ้านโดดเดีย่ว ู
(Isolated village) เป็นหม่บ้านพวกสังคมู
ขนาดเลก็ เช่น หม่บ้านชมชนดั้งเดมิ สังคมู ุ
ล่าสัตว์ สังคมเกบ็ของป่า หรือชมชนขนุ าด
เลก็ในเขตบริเวณชายขอบ (Marginal) ใน
ประเทศไทยมชีมชนหม่บ้านโดดเดีย่วุ ู
ประมาณร้อยละ 15 มกีารใช้ที่ดนิ 2 ประเภท
คอื 
 ประเภทแรก การใช้ทีด่นิสําหรับทีอ่ยู่
อาศัย (Residential area) สําหรับปลกบ้าน ู
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นักท่องเทีย่วอาจเข้าพกัอาศัยเรียนรู้
ดาํรงชีวติร่วมกนัคนในชมชนเพือ่เุ ข้าทาํ
กจิกรรมต่าง ๆ ในบ้านร่วมกบัคนในบ้าน 
 ประการทีส่อง การใช้ทีด่นิสําหรับทาํนา
หรือทําฟาร์ม (Farm area) เป็นเขตสีเขยีว
(Green zone) อย่รอบนอกหม่บ้านดงัู ู
แผนภมิู  
แผนภมิแสดงรปแบบการใช้ทีด่นิหม่บ้านโดดเดีย่วู ู ู  

เขตฟาร์ม    
 
เขตฟาร์ม                                       เขตท่ีอยอูาศยั      ่                                     เขตฟาร์ม          

   
                                                                                             
 
                                                                            

                                                                                                              เขตฟาร์ม 
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ประการทีส่อง หม่บ้านแบบกระจก ู ุ

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

                                 เขตท่ีอยอูาศยัและศูนยก์ลางทางสังคม  ่                                  
 
                                                                        

 
                                                                                       

              
                                                                           
                                    
                                                            

 
           

เขตฟาร์ม 

 หม่บ้านแบบกระจกและหม่บ้านแบบู ุ ู
เรียงขนานเป็นหม่บ้านทีม่ปีระวตักิารตั้งู
ชมชนท้องถิน่ยาวนานกว่าหม่บ้านแบบโดดุ ู
เดีย่ว ซ่ึงมกัเป็นหม่บ้านเกดิใหม่ ในประเทศู
ไทยมหีม่บ้านแบบกระจกและหม่บ้านเรียงู ุ ู
ขนานประมาณร้อยละ 85 หม่บ้านแบบู
กระจกมกัมกีารยอมรับการกลาุ ยเป็น
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สมยัใหม่ (Modernization) ได้มากทีส่ดุ
เน่ืองจากลกัษณะภมศิาสตร์สามารถสร้างู
ระบบสาธารณปโภคโดยเฉพาะระบบถนนู
ได้ง่ายและใช้ต้นทนการสร้างถนนได้ถกกว่าุ ู
หม่บ้านแบบอืน่ เมือ่เปรียบเทยีบกบัหม่บ้านู ู
แบบเรียงขนาน ส่วนหม่บ้านแบบโดดเดีย่วู
มกีารยอมรับการกลายเป็นสมยัใหม่น้อย
ทีส่ด เป็นหม่บ้านที่พยายามพึง่ตนเองและุ ู
ต่อต้านเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
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แผนภมิที ู่ 22 แสดงรปแบบการใช้ทีด่นิแบบหม่บ้านเรียงขนานู ู  
เขตฟาร์ม 

 
เขตฟาร์ม               เขตท่ีอยอูาศยัและศูนยก์ลางทางสังคม ่                                                

                                          
 

ทางรถไฟ            
 

                         
 

 
 

     
 
 

 
หม่บ้านเรียงขนาน       ู                             พธีิกรรมของหม่บ้านในู Vanuatu 

ประการทีส่าม หม่บ้านเรียงขนาน ู (Line  
village)หมู่บ้านแบบกระจกและหม่บ้านุ ู
แบบเรียงขนานไปตามคลองหรือทางรถไฟ 
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เป็นหม่บ้านเก่าที่ตั้งถิน่ฐานมานาน ู
นักท่องเทีย่วอาจเข้าเยีย่มชมประวตัศิาสตร์
ท้องถิน่ สอบถามพดคยกบัชาวบ้านเร่ืองการู ุ
ดาํรงชีวติประเพณวีฒันธรรมทีผ่่านมา 
เน่ืองจากเป็นหม่บ้านเก่ากว่าหม่บ้านแบบู ู
โดดเดีย่ว ทาํให้หม่บ้านแบบกระจกและู ุ
หม่บ้านแบบเรียงขนานมสีาธารณปโภคู ู
มากกว่า ทาํให้นักท่องเทีย่วมเีคร่ืองมอื
ส่ือสารคมนาคมมากกว่าหม่บ้านแบบโดดู
เดีย่ว นักท่องเทีย่วอาจเข้าร่วมประเพณี
ทาํบญ ตกับาตร ประเพณต่ีาง ๆ เป็นการุ
ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมได้มากกว่าหม่บ้านู
โดดเดีย่ว 
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ชุมชนชนบทเป็นชมชนทีเ่ป็นการุ
ท่องเทีย่วเชิงธรรมชาตหิรือการท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศ ทาํให้นักท่องเทีย่วได้เข้าถงึ
ธรรมชาต ิ เข้าถงึชมชนทีเ่ป็นการผลติุ
โดยตรง ทาํให้นักท่องเทีย่วได้ศึกษาข้อมลู
การผลติวตัถดบิ เป็นการท่องเทีย่วเชิงุ
อนรักษ์ นักท่องเทีย่วจะมโีอกาสเรียนร้ภุ ู ูมิ
ปัญญาพืน้บ้าน ใช้ชีวติร่วมกบัคนในชมชนุ
เรียนร้วถิชีีวติแบบดั้งเดมิ จนทาํให้เข้าใจวถิีู
ชีวติทีแ่ท้จริง อนัจะนําไปส่ความเข้าใจและู
ความร่วมมือระดบัสงต่อไป เพือ่ทาํให้เกดิู
การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 

ตารางแสดงประเทศ 10 อนัดบัทีม่ีประชากรเมอืงมากทีส่ดุ   

ประเทศ การคาดคะเนประชากรในปี ค.ศ.2005  
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จีน 535,958,000 

อนิเดยี 312,887,000 

สหรัฐอเมริกา 232,080,000 

บราซิล 151,925,000 

อนิโดนีเซีย 104,048,000 

รัสเซีย 102,731,000 

ญีป่่นุ  101,831,000 

เมก็ซิโก 80,073,000 

เยอรมนั 72,405,000 

ไนจเีรีย 62,623,000 

http://www.mapsofworld.com เข้าถงึได้เมือ่

วนัที ่27 เดอืนมนีาคม 2552 
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2.ชมชนเุ มอืงเป็นชมชนทีม่กีารใช้ทีด่นิุ

หลายชนิดมกีารเดนิทางท่องเทีย่วในนคร 
(City or urban community)  เป็นการ
ท่องเทีย่วเข้าไปในเขตชมชนทีม่กีารใช้ที่ดนิุ
หนาแน่น  ประชากรในชมชนมคีวามุ
หลากหลายต่างแบบ (Heterogeneous) ต่าง
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กบัชนบทที่มปีระชากรเป็นแบบเดยีวกนั 
(Homogeneous)  นักท่องเทีย่วจะเข้าไป
ปะปนในชมชนเมอืง เป็นการท่องเทีย่วในุ
นครที่ซับซ้อนในเขตชมชนต่าง ๆ ดงันี ุ้  

1.เขตธรกจิใจกลางเมอืง ุ (Central 
business district) เป็นเขตใจกลางเมืองที่
นักท่องเทีย่วเข้าไปซ้ือของตามสถานธรกจิุ
ต่าง  ๆ ในใจกลางเมอืง เช่น ลกัษณะการใช้
ทีด่นิตามทฤษฎวีงแหวน (Concentric  
zone theory) เขตทีห่น่ึงเป็นเขตธรกจิทีไ่มุ่  
 
แผนภมทิี ู่ 23 แสดงรปแบบการใช้ทีด่นิู
ทฤษฎวีงแหวน 
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มคีรอบครัว เป็นชมชนทีม่กีารใช้ที่ดนิุ
สําหรับธรกจิทกชนิดุ ุ  เป็นชมชนทีม่คีนุ
เดนิทางท่องเทีย่วทางธรกจิโดยเฉพาะชุ่ วง
ช่ัวโมงเร่งด่วนตอนกลางวนั กลางคนืจะมี
เฉพาะยาม 
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แผนภมทิี ู่ 24 แสดงรปแบบการใช้ทีด่นิู
ทฤษฎหีลายจดศนย์กลางุ ู  
 

                              
เฝ้าสํานักงาน  นักท่องเทีย่วอาจท่องเทีย่วใน
ทฤษฎกีารใช้ทีด่นิแบบหลายจดศนย์กลาง ุ ู
(Multicentric) พกัในโรงแรมหรือ
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ผ้ประกู อบการทีพ่กัทีเ่ป็นธรกจิ เน่ืองจากไมุ่
มคีรอบครัว (Non family area)  อาศัยอย่ ู
นักท่องเทีย่วจึงต้องเดนิทางโดยใช้การ
ขนส่งมวลชนหรือบริการรถเฉพาะแทก็ซ่ี 
เดนิทางกบัการท่องเทีย่วแบบกล่ม  ุ
(Packaged tours) เป็นบริการท่องเทีย่วที่
รวมบริการทกอย่างเข้าด้วยกนั เป็นสุ่ วน
ร่วมมือสนับสนนการท่องเทีย่ว ุ
นักท่องเทีย่วจะได้ซ้ือของ เยีย่มชมนครที่มี
คนมากมายหลายกล่มเดนิทางประกอบุ
ธรกจิในช่วงตอนกลางวนัหรือช่ัวโมงุ
เร่งด่วน แสดงวถิชีีวติแบบนครเต็มไปด้วย
สีสันของคนทาํงาน เป็นการท่องเทีย่วเชิง
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วฒันธรรมนคร ช่วงตอนเยน็ประชาชนจะ
เดนิทางกลบัไปพกัในเขตทีอ่ย่อาศัยในเขตู
รอบนอกเมอืง ศนย์กลางนครจะมแีต่ตัวู
อาคารและผ้ปฏิบัตหิน้าทีเ่ฝ้ายามช่วงู
กลางคนืเป็นภาพนครอกีแบบหน่ึง 

 
นิวยอร์ก 

 2.เขตทีส่องเขตห้องเช่าหรือเขตค้าส่ง 
(Rooming house zone or wholesale) เป็น
เขตทีนั่กท่องเทีย่วจะได้ชมวถิชีีวติแบบนคร
ทีม่กีารค้าส่งคอืการค้าระหว่างผ้ผลติกบัคนู
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กลาง (Middleman) ประกอบด้วยโกดงัหรือ
คลงัเกบ็สินค้า (Warehouse) อาจมผ้ีสร้างู
ภาพยนตร์นําไปเป็นฉากสร้างภาพยนตร์ 
นักท่องเทีย่วจะได้ชมวถิชีีวติแบบชมชนุ
แออดั(Slum) ผ้คนที่ทาํงานกบัคลงัสินค้า ู
เป็นบรรยากาศการทาํงานขนส่งกบัการ
ขนส่งเพือ่บรรทกุ สินค้า เป็นเขตที่
นักท่องเทีย่วจะได้พบการทาํงานตลาดทั้ง
วนัและคนื ไม่มกีารพกัผ่อนหรือเขตผ่าน
สภาพ (Transition area) หมายถงึเขตที่
ประกอบไปได้ผ้คนหลากหลายกล่มมาู ุ
ทาํงานในคลงัสินค้า พร้อมกบัระบบการ
ขนส่งสินค้า มท่ีาเรือ ท่ารถขนส่งสินค้า เป็น
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บรรยากาศแตกต่างกบัเขตที ่ 1 ซ่ึงเป็นเขต
ธรกจิใจกลางเมอืงทาํธรกจิ ุ ุ (Business) ซ้ือ
ขายแลกเปลีย่นสินค้ามากกว่าจะเป็นผ้ผลติู
สินค้าแบบอตสาหกรรม ุ (Industrial) หรือ
ผลติสินค้าหัตถกรรม (Manufacture) เขต
ห้องเช่าหมายถงึครอบครัวที่มบ้ีานเพยีง
ห้องเดยีว พ่อแม่ลกอาศัยอย่ในห้องเดยีว ู ู
เป็นครอบครัวยากจนพร้อมทีจ่ะอพยพ
ออกไปอย่ในเขตอืน่ เป็นเขตทีนั่กท่องเทีย่วู
อาจได้เห็นบรรยากาศคนไร้บ้านมารวมกนั
เป็นครอบครัวใหญ่ด้วย  เป็นบรรยากาศ
ของพวกทีช่อบมารวมกล่มกนันอกบ้าน ุ
แม้ว่าจะมบ้ีานเป็นของตนเอง 
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Dharavi slum Mumbai    Kenya slum 

s  

แผนทีน่ครมมไบุ  
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 3.เขตผ้อพยพหรือเขตผ้มรีายได้น้อย ู ู
(Migrant or lower class zone) เป็นเขตที่มี
ชนพืน้เมอืงอพยพเข้ามาทาํงานในนคร ทาํ
ให้มบีรรยากาศของประเพณวีฒันธรรม
เฉพาะถิน่ทัว่ทกสังคม นักท่องเทีย่วอาจเดนิุ
ทางเข้ามาสัมผสัศึกษาชีวติของคนพืน้เมอืง 
ด้วยการซ้ือเส้ือผ้า เคร่ืองประดบั  อาหาร
พืน้เมือง โดยทีช่นพืน้เมอืงนํามาใช้ในนคร 
เป็นเขตทีเ่หมอืนสังคมจําลอง (Simulation) 
หรือสังคมสาธิตประเพณวีฒันธรรมชน
พืน้เมืองทัว่ทกภมภิาคในเขตเมอืงใหญุ่ ู
เหมอืนกบัหม้อหลอม (Melting pot) ของ
วฒันธรรมประเพณดีั้งเดมิ  นอกจากนีย้งั
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เป็นเขตผ้รายได้น้อยมรีายได้จากค่าจ้าง  ู
(Wage) โดยไม่มเีงนิเดอืนประจํา (Salary)  
เป็นผ้ทีม่วีฒันธรรมแบบชนบท เป็นู
บรรยากาศทีไ่ม่เน้นวตัถวสัิย ุ (Objective) 
เป็นบรรยากาศของจิตวสัิย(Subjective) 
ผ้คนจะมคีวามเอือ้อาทรมากกว่านครเขตอืน่ ู
เป็นส่ิงทีนั่กท่องเทีย่วผ้สงอายอาจมคีวามู ู ุ
ประทับใจเน่ืองจากเป็นบรรยากาศคล้ายกบั
การเยีย่มญาต ิ หรือการท่องเทีย่วเชิง
วฒันธรรมมากกว่า 

4.เขตชนช้ันกลางหรือเขตผ้ทาํงานู
ประจํา (Middle class or workingman) 
เป็นเขตทีนั่กท่องเทีย่วจะได้พบกบั
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บรรยากาศนครที่ประกอบไปด้วยครอบครัว
ชนช้ันกลางผ้ทาํงานประจํามรีายได้เป็นู
เงนิเดอืน มเีทคโนโลยเีคร่ืองอาํนวยความ
สะดวกภายในบ้านครอบครัวเดีย่ว (Nuclear 
family) เป็นวฒันธรรมทีพ่บทัว่ไปในนคร 

 
ครอบครัวเดีย่ว 
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กลางวนัจะออกเดนิทางไปทํางานในเขต
ธรกจิ นักท่องเทีย่วอาจพบกบับรรยากาศุ
ผ้คนว่างเปล่าในช่วงู ตอนกลางวนั แต่เมื่อ
หลงัจากช่ัวโมงทาํงานกจ็ะเห็นผ้คนกลบัมาู
อย่บ้านในช่วงตอนกลางคนื วฒันธรรมการู
แต่งกายของชนช้ันกลางจะเป็นเคร่ืองแบบ 
มวีฒันธรรมการทาํงานแบบระบบราชการ 
(Bureaucracy) มช่ัีวโมงการทาํงาน  
พฤตกิรรมการทาํงานคล้ายกนัเป็น
วฒันธรรมทีพ่บทัว่ไปในนคร 
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House and Townhouse 

5.เขตชนช้ันสงหรือเขตบ้านชด ู ุ (High 
class  or apartment) เป็นเขตทีอ่ย่อาศัยู
ของคนช้ันสงทีอ่ย่ในเขตห่างจากชนช้ันู ู
กลาง ชนช้ันสงมวีฒันธรรมการทาํงานทีู่
นักท่องเทีย่วจะได้พบกบัวฒันธรรมการ
ทาํงานชนช้ันสงในฐานะผ้บริหารระดบัสง ู ู ู
ทีแ่ตกต่างกบัผ้บริหารระดบักลางหรือผู้ ู
ปฏิบัตใินชนช้ันกลาง เช่น ช่ัวโมงการทํางาน
แตกต่างกนั บริเวณทีพ่กัอาศัยของชนช้ันสงู
ประกอบด้วยเคร่ืองอาํนวยความสะดวก
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มากมาย เช่น รถรับส่งเฉพาะ ทีพ่กัอาศัยทีม่ี
พนักงานต้อนรับใส่เคร่ืองแบบเฉพาะ มี
ประเพณกีารบริการเฉพาะที่พกัอาศัย ลาน
จอดรถ จอดเคร่ืองส่วนตวั ห้องประชม ุ
ห้องออกกาํลงักาย ส่วนตวั ทีพ่กัอาศัยของ
ชนช้ันสงกลู ายเป็นส่ิงดงึดดนักท่องเทีย่วทัวู่
โลกทีต้่องการเข้าเยีย่มชมวถิชีีวติส่วนตวั
ของชนช้ันสงทกด้าน เช่น อาหาร เส้ือผ้า ู ุ
บริเวณบ้านพกั เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส่วนตวั
ของครอบครัวชนช้ันสงเป็นส่ิงดงึดดใจของู ู
นักท่องเทีย่ว บางแห่งอาจจัดทาํเป็น
พพิธิภัณฑ์ หรือเปิดให้นักท่องเทีย่วเข้าชม
บางเวลาทีเ่จ้าของทรัพย์สินเปิดโอกาสให้เข้า
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ชมเป็นต้น ชนช้ันสงอาจสร้างภาพลกัษณ์ู
โดยการสร้างภาพยนตร์แนะนําบ้าน และวถิี
ชีวติ หรืออาจแสดงเป็นนิตยสารในบาง
โอกาสเป็นส่ือให้นักท่องเทีย่วหาความร้ก่อนู
เดนิทางเข้าเยีย่มชมกเ็ป็นได้ 

6.เขตอตสาหกรรมหนัก ุ (Heavy 
industrial) เป็นเขตทีม่กีารผลติสินค้าด้วย
เคร่ืองจักร เป็นการผลติจํานวนมาก 
นักท่องเทีย่วนครจะได้ชมวถิชีีวติของ
คนงานในโรงงานทาํงานเป็นช่วงกะ เขต
อตสาหกรรมหนักจะทาํงานเกีย่วกบังานทีม่ีุ
การปลอดภยัสง มมีลภาวะมาก  ส่วนใหญู่
จะเป็นชมชนทีม่อีตัราส่วนทางเพศ ุ (Sex 
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ratio) สงคอืมีอตัราส่วนผ้ชายสงมากกว่าู ู ู
ผ้หญิง วฒันธรรมการทาํงานประกอบด้วยู
ระบบเทคโนโลยทีีป้่องกนัอนัตรายมากมาย 
นักท่องเทีย่วทีเ่ข้าเยีย่มชมจะต้องปฏิบัตติวั
ตามกฎระเบียบของโรงงานอย่างเคร่งครัด
เพือ่ป้องกนัอนัตรายขณะเข้าเยีย่มชม
โรงงาน ขณะทีค่นงานปฏิบัตงิานผลติสินค้า
ส่งไปทีอ่ืน่ นักท่องเทีย่วจะมคีวามร้เกีย่วกบัู
อนัตรายจากสารเคม ี อนัตรายจากการใช้
ผลติภัณฑ์ไม่ถกต้อง เป็นการท่องเทีย่วแบบู
นครที่นักท่องเทีย่วจะได้ความร้เกีย่วกบัู
ผลติภัณฑ์สินค้าที่ใช้เทคโนโลยรีะดบัสงู
ด้วย 



 40

 
เขตอตสาหกรรมหนักุ  

ตารางแสดง นครทีม่ีมลภาวะ 10 ลาํดบัในโลก ปี ค.ศ.2009 
ลาํดบัที ่ นคร ประเทศ ผลกระทาบต่อ

ประชากร 
สารพษิ แหล่งสารพษิ 

1 Linfen จีน 3,000,000 ถ่านหินและส่ิง
แขวนลอย 

ยานยนต์และ
อตสาหกรรมุ  

2 Tianying จีน 1,400,000 ตะกัว่และโลหะ
หนักอืน่ ๆ 

เหมอืงแร่
และ
กระบวนการ 

3 Sukinda อนิเดยี 2,600,000 โครเมียมและ
โลหะหนักอืน่ 

เหมอืง
โครเมียม 

4 Vapi อนิเดยี 71,000 สารเคมแีละ
โลหะหนัก 

นิคม
อตสาหกรรมุ  

5 La Oroya เปรู 35,000 ตะกัว่ ทองแดง 
สังกะสี
และซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ 

เหมอืงโลหะ
หนักและ
กระบวนการ 

6 Dzerzhinsk รัสเซีย 300,000 สารเคมแีละแกส การผลติ
อาวธเคมีุ
ในช่วง
สงครามเยน็    

7 Norilsk รัสเซีย 134,000 อากาศเสีย ส่ิง
แขวนลอย 
ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ 

เหมอืงนิเกลิ
และโลหะ 
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8 Chernobyl ยเครนู  5,500,000 กมัมนัตรังสี  โรงงาน
นิวเคลยีร์ 

9 Sumgayit อาร์เซอร์
ไบจัน 

275,000 สารอนิทรีย์เคม ี 
นํา้มนัและโลห
หนัก 

อตสาหกรรมุ
และปิโตร
เคม ี

10 Kabwe แซมเบีย 255,000 ตะกัว่และ
แคดเมยีม 

เหมอืงตะกัว่ 

 

 
 
 
แหล่งข้อมล ู :http://www.time.com เข้าถึงเมือ่วนัที ่27  มนีาคม 2552 

 

 
หมอกควนัเหนือเมอืง Linfen                แผนทีเ่มอืง Tianying 
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สตรีเมือง Sukindaกาํลงัตักนํา้ทีมี่โครเมียม   หน่วยgreenpeace กาํลงัเกบ็ตัวอย่างโลหะหนักทีป่ล่อยลงแม่นํา้ที ่Vapi 

  

การปล่อยสารพษิที ่La Oroya                 โรงงานที ่Dzerzhinsk 

  
ควนัจากเหมืองนิเกลิที ่Norilsk               บ้านร้างที ่Chernobyl 
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เขตอตสาหกรรมทีุ่  Sumgayit               เดก็หน่มหาโลหะุ บริเวณโรงงานที ่Kabwe 

7.เขตธรกจิรอบนอก ุ (Outline 
business) เป็นเขตธรกจิขนาดเลก็และปานุ
กลาง (Small and medium enterprise) ที่
เกดิขึน้ใหม่ นักท่องเทีย่วจะได้พบ
บรรยากาศเขตธรกจิรอบนอกเมอืงทีเ่กดิุ
จากผ้ประกอบการขนาดเลก็และขนาดปานู
กลางใหม่ทีแ่ตกต่างกบัเขตที ่ 1 ซ่ึงเป็นเขต
ธรุ กจิเก่าใจกลางเมืองและเป็นธรกจิขนาดุ
ใหญ่ทีม่ปีระวตักิารประกอบการยาวนาน 
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ต่างกบัธรกจิขนาดเลก็และปานกลาง ซ่ึงุ
ผ้ประกอบการผลติสินค้าและบริการใหม่ ู
นักท่องเทีย่วจะได้ชมแนวโน้มธรกจิในุ
ชมชนแบบใหม่ ทีแ่ตกต่างกบัธรกจิแบบเก่าุ ุ
ทีผ้่คนพบเห็นโดยทัว่ไป ธรกจิขนาดเลก็ู ุ
และปานกลางเกดิจากความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ของชนช้ันกลางและชนช้ันสงทีู่
ต้องการประกอบการธรกจิแบบใหม่ทีไ่มุ่
ซ้ําซากจําเจเหมอืนธรกจิแบบเก่าขนาดใหญุ
ทีพ่บอย่ทัว่ไป นักท่องเทีย่วจะได้ร่วมู
เดนิทางจินตนาการไปกบัธรกจิขนาดเลก็ุ
และปานกลางในเขตนี ้
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เขตหัตถกรรม (manufacture) 

8.เขตทีอ่ย่อาศัยรอบนอกเมอืงหรือชานู
เมอืง (Suburban area) เป็นเขตกึง่เมอืงและ
ชนบท ทาํให้นักท่องเทีย่วได้พบกบัเขตสี
เขยีว (Green zone) ในเขตนครบรรยากาศ 

 
แผนภมทิี ู่ 25 แสดงความสัมพนัธ์ชมชนุ
ชนบท ชานเมอืงและเมอืง 
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จะเป็นกึง่ชนบท มกีารสร้างบ้านเรือน 
โรงเรียน วดั ตลาดบริการในชมชนหรือกบัุ
สถานการณ์จําลองหม่บ้านมาไว้ในเมอืง ู
นักท่องเทีย่วนครอาจได้พบกบับรรยากาศ
แบบชนบทในเขตนี ้ ซ่ึงจะมลีกัษณะเป็น
ธรรมชาตมิากกว่าเขตอืน่ คนในชมชุ นอาจ
จัดสถานทีจ่อดรถ บริการร้านขายของที่
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ระลกึให้นักท่องเทีย่วที่มาเยีย่มเยยีนใน
ช่วงเวลาส้ันทีม่โีอกาสมาเยีย่มชม ในกรณทีี่
นักท่องเทีย่วไม่มโีอกาสไปท่องเทีย่วชม
ธรรมชาตทิีอ่ย่ห่างไกลซ่ึงต้องใช้เวลาู
เดนิทาง มค่ีาใช้จ่ายมากขึน้ 
 9.เขตอตสาหกรรมชานเมอืง ุ (Estate) 
หรือเป็นนิคมอตสาหกรรม เป็นเขตทีุ่
ออกแบบเป็นนิคมอตสาหกรรมโดยเฉพาะ ุ
ประกอบด้วยเขตโรงงาน ทีท่าํงาน โรงงาน
บําบัดนํา้เสีย  ทีพ่กัคนงาน  ตลาด  ศนย์กลาู
ทางสังคม วดั โรงเรียน เป็นการออกแบบ
ชมชนทีแ่ตกต่างกบัชมชนแบบอืน่ ุ ุ
นักท่องเทีย่วอาจเข้าเยีย่มชมการออกแบบ
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ชมชนส่วนทีเุ่ ป็นบ้านพกัอาศัย ระบบความ
ปลอดภัย ระบบการกาํจัดของเสีย ระบบ
ศนย์กลางทางสังคมทีอ่อกแบบสําหรับู
บริการชมชนในนิคมอตสาหกรรม ระบบุ ุ
สาธารณปโภคทีอ่อกแบบเฉพาะ รวมทั้งการู
คมนาคมขนส่งทางบก ทางนํา้หรือทางอากา
ออกแบบมาเพือ่ให้นักท่องเทีย่วได้ศึกษาและ
เข้าใจระบบการทํางานของนิคม
อตสาหกรรมสมยัใหม่อย่างแท้จริง เป็นการุ
ออกแบบให้คนในชมชนทาํงานอย่ในุ ู
โรงงานทีม่คีวามปลอดภัยร่วมกบัครอบครัว 
นักท่องเทีย่วจะได้ชมวธีิการออกแบบชมชนุ
ทีว่ศิวกร สถาปนิกชมชนออกแบบเป็นุ
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ชมชนแบบใหม่ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะไมุ่
เหมอืนกบัชมชนทีอ่ืนุ่  
 แผนภมทิีู่ แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
เมอืงหลกัและเมอืงบริวารเขตมหานคร 
แผนภมิู  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเมืองหลกัและเมืองบริวารเขตมหานคร 
                                                                                                             
  
 
 
เขตมหานคร                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

 
10.เขตชานเมอืงเช้าไปเยน็กลบั 

(Commuter) เป็นเขตชนบทรอบนอกเมอืง
ทีเ่คยเป็นเมืองบริวาร(Satellites)มาก่อน 
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เขตชานเมอืงเช้าไปเยน็กลบัได้รับการผนวก
ให้เป็นปริมณฑลกบัเมอืงแม่ (Metropolis) 
กลายเป็นเขตมหานคร (Metropolitan 
area)  นักท่อง 
เทีย่วจะได้ชมบรรยากาศแบบชนบทเป็น
เขตเฉพาะที่ต้องมาทาํงานในเมอืง หรือมา
ซ้ือสินค้าในเมอืงเป็นประจํา แต่มชีีวติแยก
ออกจากเมอืง นักท่องเทีย่วจะได้เข้าชม
บรรยากาศชนบททีใ่กล้เมอืงออกแบบหน่ึงที่
แตกต่างกบัชมชนทีอ่ย่อาศัยชานเมืองในุ ู
ช่วงเวลาส้ัน 
 สังคมวทิยาการท่องเทีย่วและชมชนุ
แสดงให้เห็นวถิชีีวติทีห่ลากหลายแตกต่าง
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ระหว่างชมชนชนบทและเมอืงุ  เปรียบเทยีบ
ด้านกายภาพ ภมศิาสตร์ สังคมและู
วฒันธรรม สะท้อนให้เห็นคณภาพชีวติทีุ่
แท้จริงของชมชนโลกยคปัจจบันุ ุ ุ  
ตารางแสดงนครใหญใ่นโลก  10 อนัดบั จาํแนกตามประเทศและขนาดประชากร ปี ค.ศ.

2009  

นคร (Cities) ประเทศ(Country) ประชากร(Estimated     Population) 

โตเกยีว 

นวิยอรค์  

เซอลู  

เม็กซโก ซตี้ิ ิ  

เซา เปาโล  

มมุไบ  

โอซากา้ 

เดลล ี 

ลอสแอเจลสี 

จารก์าตา้ 

ญีปุ่่ น  

สหรัฐอเมรกิา 

เกาหลใีต ้ 

เม็กซโกิ   

บราซลิ 

อนิเดยี 

ญีปุ่่ น  

อนิเดยี  

สหรัฐอเมรกิา  

อนิโดนเีซยี 

35,100,000  

21,650,000  

21,350,000  

20,950,000  

19,900,000  

18,400,000  

18,050,000  

17,500,000  

16,900,000  

16,050,000  
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แหล่งข้อมลู :http://www.mapsofworld.comp เข้าถงึเมือ่วนัที ่27 
มนีาคม 2552 

 

 
ตารางแสดง 10 นครในโลกทีม่ีผ้อยากไปู เทีย่ว ปี 2007 

ลาํดบัที ่ นคร ประเทศ 

1 ซิดนีย ์ ออสเตรเลีย 

2 ซาน ฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 

3 ฟลอเรนส์ อิตาลี 
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4 เคป ทาวส์ แอฟริกาใต ้

5 โรม อิตาลี 

6 กรุงเทพ ฯ ไทย 

7 นิวยอร์ค  สหรัฐอเมริกา 

8 บูโนส ไอเรส บราซิล 

9 ดามสักสั ซีเรีย 

9 Charleston, South 
Carolina 

สหรัฐอเมริกา 

 

แหล่งขอ้มูล : http://www.newsday.com เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 27 
มีนาคม 2552 

แผนท่ีแสดงท่ีตงัของนครตาง ๆ ในโลก้ ่  
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แหลงข้่ อมูล : http://www.mapsofworld.com เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 
2 เมษายน 2552 

 


