
สังคมวทิยาและการท่องเท่ียว 
รองศาสตราจารย์บญเดิม พนัรอบุ  

 
1. สังคมวทิยาการท่องเท่ียวคอืการศึกษา

ความสัมพนัธ์ทางสังคม กล่ม องค์การ ระบบ ุ ระบบ
สารสนเทศเพือ่การท่องเทีย่วและการจัดการ
ท่องเท่ียว ศึกษาผลกระทบการท่องเทีย่วทางด้าน 
เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรมต่อการท่องเทีย่ว ปัจจัย
ท่ีมผีลกระทบต่อการท่องเทีย่วทั้งภายในและนอก
ประเทศ 

2. จิตวทิยาและการท่องเท่ียวคอืการศึกษาจิตสํานึก 
การรับร้ การเรียนร้ แรงจงใจ พฤติกรรม ทัศนคติ ู ู ู
บคลกิภาพ ความต้องการด้านการท่องเที่ยวในกล่ม ุ ุ
องค์การ  ภมปัิญญาการสร้างผลติภัณฑ์ การู
ถ่ายทอดภมิปัญญาด้านกาู รท่องเทีย่ว รวมท้ัง
ผลกระทบด้านจิตวทิยาทีม่ต่ีอเดนิทางและการ
ท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ  

3. ภมิศาสตร์และการท่องเทีย่วศึกษาองค์ประกอบู
ด้านอากาศ ภมิประเทศ อณหภม ิ ลม ู ุ ู ระบบ
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สารสนเทศทางภมศิาสตร์ ู ปัจจัยทางกายภาพท่ีมี
บทบาทและผลกระทบต่อระบบและการท่องเทีย่ว 

4. รัฐศาสตร์และการท่องเทีย่ว ศึกษาการท่องเทีย่วกับ
การเมอืง เช่นการจัดการ นโยบาย การวางแผนการ
ท่องเท่ียว  บทบาทขององค์การและหน่วยงานที่
เกีย่วข้องกบัการท่องเท่ียวทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐบาลกลาง 
ส่วนภมิภาค  ส่วนท้องถิ่น การท่องเทีย่วแห่งู
ประเทศไทย หอการค้าและหน่วยงานภาคเอกชนที่
เกีย่วข้องกบัการท่องเท่ียวทกระดบัุ  

5. มานษยวทิยาและการท่องเทีย่วศึกษาววิฒันาการุ
กล่มเช้ือชาติ วฒันธรรมของคนเช้ือชาตน้ัินทีุ่
เกีย่วข้องกบัการท่องเท่ียว รวมทั้งแหล่งโบราณคด ี
แหล่งประวตัิศาสตร์ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

6. เศรษฐศาสตร์และการท่องเทีย่วเสนอแนวความคดิ
การศึกษาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
รายได้รายจ่ายของการท่องเท่ียว การจ้างงาน ราคา 
ดลยภาพด้านการท่องเทีย่ว  ุ  
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7. กฎหมายและการท่องเที่ยวแสดงแนวความคดิ
เกีย่วกบัการออกกฎระเบียบข้อห้าม กฎหมายที่
เกีย่วกบัการท่องเทีย่ว หน่วยงานโดยเฉพาะภาครัฐ
เป็นผ้มอีาํนาจออกกฎหมายดงักล่าวู  

8. การศึกษาและการท่องเที่ยว เน้นประเดน็เกีย่วกบั
ระบบการศึกษาในโรงเรียน การให้ความร้ การู
ฝึกอบรม การถ่ายทอดความร้ การจัดหลกัสตรการู ู
ท่องเท่ียวในระดับท้องถิ่น ภมิภาค ประเทศและู
ระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทการศึกษานอก
โรงเรียนทีส่นับสนนกจิกรรมการท่องเทีย่วทกุ ุ
ประเภท 

9. ประวตัศิาสตร์และการท่องเทีย่วศึกษาประวตัคิวาม
เป็นมาของชมชนด้านการท่องเที่ยวุ จาก
ประวตัศิาสตร์การบอกเล่า ตํานานพืน้บ้านและ
เอกสารต่าง ๆ  ปัจจัยและองค์ประกอบสําคญั
ประวตัชิมชนท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวุ  

10. สังคมวทิยาศึกษาความสัมพนัธ์ทางสังคม 
แนวความคดิและทฤษฎ ี ระเบียบวธีิวจิัย การ
จัดระบบ องค์การทางสังคม ความไร้ระเบียบใน
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สังคม ประเดน็ทางสังคม ตลอดจนผลกระทบของ
ปัจจัยดงักล่าวต่อการท่องเท่ียวของชมชนในระดับุ
ท้องถิน่ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
รวมทั้งชมชนทกภมิภาคุ ุ ู  

11. สังคมวทิยาการท่องเท่ียวและชมชน ให้ความสนใจุ
ศึกษาการจัดระบบการท่องเท่ียวในชมชนุ ประเภท
ต่าง ๆ ในประเทศและภมภิาคต่าง ๆ องค์ประกอบู
สําคญัของชมชน เช่น ประชากร วฒันธรรม ุ
ภมิศาสตร์ การเมอืง องค์ประกอบสําคญัู ด้านการ
จัดการท่องเทีย่วและผลกระทบต่อชมชนน้ันุ  

12. วสิาหกจิชมชนเพือ่การท่องเทีย่ว คอืกุ ารศึกษาการ
ผลติสินค้าและบริการในชมชนโดยใช้องค์ประกอบุ
การผลติในชมชนเช่น แรงงาน วตัถดบิ ทน ภมิุ ุ ุ ู
ปัญญา ทนทางสังคมุ  การจัดการของชมชน ุ
ประเภทสินค้าบริการรวมทั้งผลกระทบจาก
วสิาหกจิชมชนต่อการท่องเท่ียวุ  

13. การท่องเท่ียวชนบทเน้นการท่องเทีย่วเชิง
นิเวศวทิยา การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระบบ
นิเวศวทิยากายภาพและชีวภาพ วฒันธรรม
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ประเพณภีมิปัญญากล่มชนต่าง ๆ  ทีม่เีอกลกัษณ์ู ุ
พเิศษทีเ่หมาะสมกบัการท่องเทีย่ว การศึกษา
ประเพณวีฒันธรรมและของทีร่ะลกึทีเ่ป็นภมิู
ปัญญาท้องถ่ิน 

14. การท่องเท่ียวเมอืงเน้นการจัดการท่องเทีย่ว  การ
ประสานงานตดิต่อ ตวัแทนการท่องเทีย่ว การ
ตดิต่อส่ือสารด้านการท่องเทีย่ว การซ้ือของทีร่ะลกึ 
สินค้าและบริการรวมทั้งเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัการ
เดนิทางท่องเท่ียว 

15. ชมชนโลกกบัการท่องเท่ียวศึกษาการท่องเทีย่วในุ
ภมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก ศึกษาเอกลกัษณ์การท่องเท่ียวู
แต่ละภมภิาค การจัดระบบการท่อู งเทีย่วและ
ผลกระทบของการท่องเที่ยวในแต่ละภมิภาคู  

16. ชมชนเอเชียกบัการท่องเทีย่วเน้นประเดน็การุ
ท่องเท่ียวทีเ่ป็นเอกลกัษณ์การท่องเที่ยวในเอเชียที่
เกีย่วกบัประชากร เศรษฐกจิ การเมอืงในภมิภาคู
ต่าง ๆ ของเอเชีย โดยเฉพาะเช่น เส้นทางสายไหม 
ซ่ึงเป็นเส้นทางเดนิทางท่องเที่ยวท่ีสําคญัของเอเชีย
กบัยโรปุ  
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17. ชมชนยโรปกบัการท่องเที่ยวุ ุ ศึกษาบทบาท
ความสําคญัของชมชนยโรปในฐานะทีมี่บทบาทุ ุ
การมส่ีวนแบ่งตลาดการท่องเที่ยวมากทีส่ดุ  การ
จัดการท่องเทีย่ว เศรษฐกจิการท่องเทีย่วโดยเฉพาะ
การท่องเท่ียวภาคชมชนุ เมือง  รวมทั้งปัจจัยทาง
เศรษฐกจิสังคมและวฒันธรรมทีส่่งผลทาํให้ชมชนุ
ได้รับส่วนแบ่งตลาดการท่องเที่ยวมากทีส่ดุ   

18. ชุมชนอเมริกาเหนือกบัการท่องเที่ยวศึกษาปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยทีี่มี
บทบาทด้านการท่องเทีย่วในชมชนดงักล่าว รวมทั้งุ
ชมชนพืน้เมอืง เช่นชาวอนิเดยีน  ชาวมายา ุ
โดยเฉพาะชาวยโรปทีุ่ อพยพเข้ามาอย่ในอเมริกาู
เหนือเป็นผ้มีบทบาทสําคญัในด้านการพฒันาู
เทคโนโลยด้ีานการคมนาคมขนส่งและการส่ือสาร 

19. ชมชนอเมริกาใต้กบัการท่องเท่ียว ศึกษาการุ
ท่องเท่ียวชมชนประวตัศิาสตร์ยคแรกในุ ุ อเมริกาใต้ 
เช่น ชมชนอนิคา และชมชนพืน้เมอืงชาวอนิเดยีนุ ุ
ในภมิภาคอเมริกาใตู้  
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20. ชมุ ชนแอฟริกา ศึกษาการท่องเทีย่วชมชนยคแรกในุ ุ
แอฟริกาเหนือ โดยเฉพาะอารยธรรมอยีปิต์โบราณ
แถบล่มนํา้ไนล์และชมชนพืน้เมืองทีสํ่าคัุ ุ ญ  เส้นทา
ค้าทาสระหว่างแอฟริกา ยโรป และอเมริกาุ  
ออสเตรเลยีและโอเชียเนียกบัการท่องเที่ยวเป็น
ชมชนพืน้เมอืงแถบภาคพืน้มหาสมทร เช่น ชนเผ่าุ ุ
เมารีในนิวซีแลนด์ ชนเผ่าโปลเีนเชียนในภาคพืน้
มหาสมทร และชนเผ่าอบอร์ริจินีส์ในออสเตรเลยี ุ
รวมทั้งการจัดการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืโดยกล่มชาวุ
ยโรปทีอ่พยพเข้ามาในออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ุ  

21. สังคมวทิยาการท่องเท่ียวและเศรษฐกจิ เน้น
การศึกษาระบบเศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้องกบัสินค้าและ
บริการด้านการท่องเท่ียว รายได้ รายจ่าย ราคา การ
จ้างงาน ดลการท่องเทีย่วและปัจจัยทีม่ีผลกระทบุ
ต่อเศรษฐกจิการท่องเทีย่วในภมิภาคต่าง ๆ ู  

22. บริการด้านการท่องเท่ียว  การบริการที่เกีย่วข้องกบั
การท่องเท่ียวได้แก่ การจัดการด้านทีพ่กั การ
คมนาคมขนส่ง การส่ือสารโทรคมนาคม 
สาธารณปโภค การบนัเทิง ู  
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23. ความต้องการ ( demand)ด้านการท่องเท่ียว 
ศึกษาความต้องการของนักท่องเทีย่วผ้เป็นประเทศู
ต้นทางผ้เป็นแขก ู (guest)ทีจ่ะเข้ามาพกั โดยที่
ประเทศเจ้าบ้าน (host) ต้องจัดเตรียมอาหาร ที่
พกั บริการด้านการท่องเทีย่วประเภทต่าง  ๆ ให้
เพยีงกบันักท่องเทีย่วที่เข้ามาท่องเทีย่วในประเทศ 

24. รายได้ด้านการท่องเทีย่ว คอืรายได้จากกจิกรรมการ
ขายสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ว กจิการที่
เกีย่วเน่ืองกบัการท่องเที่ยวทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ 

25. สินค้าด้านการท่องเท่ียว(supply)หมายถงึ
อาหาร ของทีร่ะลกึ สินค้าภมปัิญญู าชาวบ้าน 
สัญลกัษณ์ของชมชนุ  เส้ือผ้าเคร่ืองใช้จําเป็นสําหรับ
การเดนิทาง เทคโนโลยกีารส่ือสาร สินค้าท่ีจําเป็น
สําหรับการท่องเทีย่วเฉพาะเช่น ดาํนํา้  ตกปลา  ปี
เขา  

26. ราคาและการจ้างงานด้านการท่องเทีย่ว เน้นการจ้าง
งานทาํให้เกดิตําแหน่งงานทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
นักท่องเทีย่ว 9 คนทําให้เกดิการจ้างงาน 1 คน  
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27. ดลด้านการท่องเท่ียว คอืความแตกต่างด้านรายไดุ้
และรายจ่ายการท่องเที่ยว ความแตกต่างระหว่าง
นักท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาท่องเทีย่วในประเทศและออก
เดนิทางไปต่างประเทศ 

28. เศรษฐกจิการท่องเท่ียวในโลก ศึกษาเศรษฐกจิการ
ท่องเท่ียวในภมิภาคต่าง ๆ ู ส่วนแบ่งตลาดการ
ท่องเท่ียวในยโรป เอเชีย อเมริกา แอฟริกา ุ
ออสเตรเลยีและโอเชียเนีย 

29. เศรษฐกจิการท่องเท่ียวในยโรปซ่ึงมส่ีวนแบ่งตลาดุ
การท่องเท่ียวจากรายได้นักท่องเทีย่วที่เข้ามา
ท่องเท่ียวในยโรปมากทีส่ด จากสินค้าและบริการุ ุ
ท่องเท่ียว โดยเฉพาะในยโรปตะวนัตก ยโรปใตุ้ ุ และ
ยโรปเหนือ โดยเฉพาะเศรษฐกจิการท่องเท่ียวภาคุ
เมอืง 

30. ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบัเศรษฐกจิการท่องเท่ียวใน
ภมิภาคต่าง ๆ เช่น ระบบการเมอืงการปกครองทีู่
สนับสนนการท่องเทีย่ว ภมิศาสตร์ทีเ่หมาะสมกบัุ ู
การท่องเท่ียว สังคมและวฒันธรรมท่ีมอีทิธิพลต่อ
การท่องเท่ียว 
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31. สังคมวทิยาการท่องเท่ียวและนิเวศวทิยาศึกษา
ศึกษาการจัดระบบนิเวศวทิยากายภาพ ชีวภาพ และ
วฒันธรรมทีส่่งเสริมสนับสนนการท่องเทีย่วทางุ
นิเวศวทิยา ปัจจัยท่ีส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
นิเวศวทิยา มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม
ในทกภมิภาคในโลกทีเ่ป็นตัวอย่างการจัดระบบทางุ ู
นิเวศวทิยาเพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวดังกล่าว 

32. นิเวศวทิยากายภาพ เสนอการท่องเทีย่วชมศึกษา
กายภาพรอบตัวท่ีไม่มชีีวติ เช่น การท่องเท่ียวทางนํา้
การท่องเท่ียว มรดกโลกทีเ่กีย่วกบันิเวศวทิยา
กายภาพ เช่น อทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อทยานุ ุ
แห่งชาติห้วยขาแข้ง รวมทั้งแหล่งท่องเทีย่วสําคญั 
เช่น แม่นํา้และล่มนํ้ า ภเข า ชายฝ่ังทะเลต่า ง ๆ ทีเ่ปุ ู
เขตอทยานแห่งชาติุ  

33. นิเวศวทิยาชีวภาพ เสนอการท่องเที่ยวชมส่ิงมีชีวติ
ในภมิภาคต่าง ๆ เช่น การดํานํา้ดปะการัง  กาู ู
ท่องเท่ียวดพชืและสัตว์ประจําถิน่ พชืและสัตว์ู และ
หายากและเส่ียงต่อการสญพนัธ์ รวมทั้งมรดกโลกู ุ
ทางธรรมชาติในภมิภาคต่าง ๆ ู  
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34. นิเวศวทิยาวฒันธรรม เสนอการท่องเที่ยวชมระบบ
นิเวศวทิยาวฒันธรรมที่มนษย์สร้างขึน้ ุ
ประกอบด้วย สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม 
จิตรกรรม วรรณกรรม ความเช่ือ ประเพณต่ีาง ๆ  

35. การท่องเท่ียวและนิเวศวทิยาในประเทศไทยมีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติทีม่มีรดกโลกคอื อทยานุ
แห่งชาติห้วยขาแข้ง และอทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ุ
เป็นแหล่งอนรักษ์ุ  

36. การท่องเท่ียวและนิเวศวทิยาในเอเชียประกอบด้วย
ระบบนิเวศวทิยากายภาพทีม่ลีกัษณะเด่น เช่น ที่
ราบสงทิเบตู ล่มนํา้สําคญัท่ีเกดิจากท่ีราบสงทเิบต เช่นุ ู
คงคา พรหมบตร นํา้โขง  เป็นตุ้ น  นิเวศวทิย
วฒันธรรมทีเ่ป็นภมิปัญญาตะวนัออกมเีอกลกัษณ์ู
โดยเฉพาะสําหรับเดนิทางท่องเทีย่ว 

37. การท่องเท่ียวและนิเวศวทิยาในยโรปุ  การจัดการ
ระบบนิเวศวทิยาแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการ
นิเวศวทิยากายภาพเพือ่การท่องเทีย่วเน่ืองจาก
รปร่างขนาดของภมิภาคยโรปเหมาะสมสําหรับการู ู ุ
จัดการท่องเทีย่ว ทาํให้ยโรป โดยเฉพาะุ ยโรปุ
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ตะวนัตกทีม่ส่ีวนแบ่งตลาดการท่องเที่ยวมากทีส่ดุ
ในรปของมรดกโลกและส่ิงมหัศจรรรย์ของโลก ู  

38. การท่องเท่ียวและนิเวศวทิยาการจัดระบบ
นิเวศวทิยาแบบต่าง ๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การจัดระบบนิเวศวทิยาเพือ่การท่องเทีย่วใน
อเมริการวมทั้งระบบนิเวศวทิยาทีไ่ด้รับอทิธิพลจาก
ความเช่ือของพวกมายาในอเมริกากลางและเหนือ 
ความเช่ือของพวกอนิคาในอเมริกาใต้ 

39. การท่องเท่ียวและนิเวศวทิยาในแอฟริกา เป็นแหล่ง
ท่ีมกีารศึกษาค้นพบระบบนิเวศวทิยาท่ีมีมนษย์ุ
เดนิทางท่องเท่ียวในยคแรก ได้รับอทิธิพลความเช่ือุ
จากชาวอยีปิต์โบราณ 

40. การท่องเท่ียวและนิเวศวทิยาในออสเตรเลยีและโอ
เชียเนีย ประกอบด้วยการจัดการท่องเทีย่วนิเวศ
แบบยัง่ยนื(sustainable tourism) การ
ท่องเท่ียวชายฝ่ังและภาคพืน้มหาสมทร ทาํให้มีุ
นักท่องเทีย่วเดนิทางไปในภมิภาคนี ้ เน่ืองจากเป็นู
เมอืงท่ีสงบสขจึงได้รับยกย่องให้เป็นเมอืงทีม่ีุ
ความสข เช่น ในประเทศวานอาต เป็นต้นุ ู ู  
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41. สังคมวทิยาการท่องเท่ียวและวฒันธรรมศึกษาการ
จัดระบบการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมด้าน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
วรรณกรรม ประเพณคีวามเช่ือ วฒันธรรม ธรรม
เนียมประเพณใีนภมิภาคต่าง ๆ การอนรักษ์ู ุ
วฒันธรรมโดยองค์การระหว่างประเทศ เช่น 
ยเนสโกหรือองค์การนานาชาติในรปของมรดกโลก ู ู
ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกเป็นต้น 

42. การท่องเท่ียวและวฒันธรรมทางวตัถ การเดินทางุ
ท่องเท่ียวไปเยีย่มชม สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม 
วรรณกรรม และจิตรกรรม โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเท่ียวทีเ่ป็นมรดกโลกและส่ิงมหัศจรรย์ของโลก
ในภมิภาคต่าง ๆ ู  

43. การท่องเท่ียวและวฒันธรรมด้านความเช่ือ การ
เดนิทางท่องเท่ียวเข้าร่วมชมประเพณทีี่สําคญัและ
เป็นเอกลกัษณ์ในภมิภาคต่าง ๆ รวมท้ังการศึกษาู
ประเพณคีวามเช่ือท่ียงัปฏิบัตอิย่ในชมชนต่าง ๆ ในู ุ
โลก 
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44. การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในประเทศไทยศึกษา
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมทีเ่ป็นมรดกโลก เช่น 
พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อทยานุ
ประวตัศิาสตร์สโขทยัุ -ศรีสัชนาลยั อทยานุ
ประวตัศิาสตร์อยธยา รวมท้ังประเพณแีละุ
วฒันธรรมไทยทีส่่งเสริมทาํให้เกดิการเดินทาง
ท่องเท่ียวและบริการทีเ่กีย่วกบัอตสาหกรรมุ
เดนิทางท่องเท่ียว 

45. ปัจจัยทีส่่งเสริมการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่นโยบายรัฐบาลทกระดบั การุ
สนับสนนด้านงบประมาณด้านการอนรักษ์ุ ุ
วฒันธรรมประเภทต่าง ๆ  

46. การท่องเท่ียวและวฒันธรรมในเอเชียทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์วฒันธรรมตะวนัออกทีม่ภีมปัิญญาู
ท้องถิน่ผสมผสานกบัศาสนาและความเช่ือแบบ
ตะวนัออก รวมทั้งแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมที่
ได้รับการยกย่องเป็นส่ิงมหัศจรรย์และมรดกโลก 
เช่น กาํแพงเมอืงจีน ทชัมาฮาล นครวดั 
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47. การท่องเท่ียวและวฒันธรรมในยโรปตวัอย่างุ
วฒันธรรมตะวนัตกทีมี่เอกลกัษณ์ด้านการ
ท่องเท่ียว ภมิปัญญาท้องถิ่นู ตั้งแต่ยคก่อนุ
ประวตัศิาสตร์ทีผ่สมสานกบัศาสนาและความเช่ือ
แบบตะวนัตกรวมทั้งมรดกโลกและส่ิงมหัศจรรย์
ของโลก เช่น สโตนเฮนส์ โคลอสเซียม หอคอยเอยีง
เมอืงปีซา พระราชวงัแวร์ซายด์  

48. การท่องเท่ียวและวฒันธรรมในอเมริกาในภมิภาคู
ใหม่ท่ีผสมผสานการศึกษาวจัิยเทคโนโลยกีาร
เดนิทางท่องเท่ียวให้เข้ากบัความเช่ือและภมปัิญญาู
ท้องถิน่ เช่น พวกมายาในอเมริกาเหนือ พวกอนิคา
ในอเมริกาใต้ ที่เป็นเอกลกัษณ์การเดนิทางท่องเท่ียว
ในโลก 

49. การท่องเท่ียวและวฒันธรรมในแอฟริกา 
ออสเตรเลยีและโอเชียเนีย ศึกษาความแตกต่าง
หลากหลายของวฒันธรรมในภมิภาคต่าง ๆ เช่นในู
แอฟริกาเน้นการท่องเท่ียววฒันธรรมชนพืน้เมอืง
กบัชาวยุโรปผ่านทะเลเมดเิตอร์เรเนียน และ
วฒันธรรมเอเชียทะเลแดง  ภมภิาคู ออสเตรเลยีและ
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โอเชียเนียมกีารจัดการท่องเท่ียววฒันธรรมแบบ
ยัง่ยนืและวฒันธรรมชนพืน้เมอืง เช่น โปลเีนเชียน
ในภาคพืน้มหาสมทร ชาวอบอร์ริจินีส์ในุ
ออสเตรเลยี และชาวเมารีในนิวซีแลนด์ ที่มี
เอกลกัษณ์ประจําชมุ ชน 

50. การท่องเท่ียวและวฒันธรรมในภมิภาคต่าง ๆ ศึกษาู
เปรียบเทยีบเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมในภมิภาคู
ต่าง ๆ เช่น วฒันธรรมตะวนัออก วฒันธรรม
ตะวนัตกและเอกลกัษณ์วฒันธรรมในภมิภาคใหม่ท่ีู
สนับสนนการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมุ  

51. สังคมวทิยาการท่องเท่ียวและการเมอืงศึกษาระบบ
การเมอืง ปัจจัยการเมืองทีม่ีบทบาทสําคญัต่อการ
ท่องเท่ียวระดับชมชน ประเทศและระหว่างุ
ประเทศ สถานการณ์การเมอืงท่ีมีผลกระทบต่อการ
ท่องเท่ียวในภมิภาคต่าง ๆ ู  

52. ปัจจัยการเมอืงด้านการท่องเท่ียวได้แก่นโยบายที่
เกีย่วข้องกบัการท่องเท่ียว เช่นแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียว นโยบายส่งเสริมการลงทนอตสาหกรรมุ ุ
ท่ีเกีย่วข้องกบัการคมนาคมขนส่ง นโยบายภาษี 
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ค่าธรรมเนียม ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการ
เดนิทางท่องเท่ียว 

53. บทบาทการเมอืงในประเทศ เสนอปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง
กบัการเมอืงในประเทศ เช่น นโยบายรัฐบาลกลาง 
หน่วยงานส่วนภมภิาค ส่วนท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกบัู
การท่องเท่ียว 

54. บทบาทการเมอืงและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
คอืบทบาทด้านการกาํหนดนโยบายการเดินทาง
ท่องเท่ียว การส่งเสริมการลงทนด้านสาณารณปุ ู
โภค การออกกฎหมายส่งเสริมการเดนิทาง บทบาท
องค์การระหว่างชาติทีส่นับสนนการเดนิทางุ
ท่องเท่ียว เช่น องค์การท่องเทีย่วโลก 
สหประชาชาติ ยูเนส 
โก ทาํให้เกดิการเดนิทางของประชากรทกภมภิาคุ ู  

55. องค์การทีม่ีบทบาทการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
เช่นหน่วยงานภาครัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชน 
มหาวทิยาลยั ททท หอการค้า 

56. องค์การทีม่ีบทบาทการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ
ได้แก่องค์การสหประชาชาต ิ องค์การท่องเท่ียวโลก 
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สภาการท่องเทีย่วโลก เอเปค พาตา ตลอดจน
องค์การทีเ่กีย่วข้องกบัการเดนิทางท่องเทีย่วอืน่  ๆ  

57. การท่องเท่ียวและการเมอืงในเอเชียบทบาทของ
องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเอเชีย เช่น เขต
เศรษฐกจิพเิศษ ASEAN Free Trade Area 
(AFTA) apec pata  หน่วยงานภาครัฐบาลใน
เอเชียและหน่วยงานภาคเอกชนที่สนับสนนการุ
เดนิทางท่องเท่ียว 

58. การท่องเท่ียวและการเมอืงในยโรป ยโรปมส่ีวนแบ่งุ ุ
การท่องเท่ียวมากทีส่ดในโลก ยโรปมกีารจัดการุ ุ
เดนิทางท่องเท่ียวท่ีสะดวกสบายด้วยการเสนอกล่มุ
เศรษฐกจิการท่องเท่ียว เช่น กล่ม ุ Euro  

59. การท่องเท่ียวและการเมอืงในอเมริกามบีทบาท
สําคญัด้านเทคโนโลยคีมนาคมและการส่ือสาร 

60. สถานการณ์การเมอืงท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียว
ในโลกประกอบด้วยภยัพบิติั เช่น สนามิ สงคราม ุ
การก่อการร้ายระหว่างประเทศ โรคระบาด เช่น 
ไข้หวดันก เอดส์  
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61. สังคมวทิยาการท่องเท่ียวและศาสนาศึกษาการ
จัดระบบศาสนาและความเช่ือทีส่่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในภมิภาคต่าง ๆ ปัจจัยทีส่่งเสริมการู
ท่องเท่ียวทางศาสนาในทกภมิภาคุ ู   

62. ศาสนาในทวปีเอเชีย ประกอบด้วยศาสนา การเกดิ
ศาสนาท่ีทาํให้มกีารเดนิทางท่องเทีย่วในทวปีเอเชีย 
เช่น ศาสนายดาย ยวิ โซโรแอสเตอร์ พราหมณ์ ู
ฮินด พทธ เชน เต๋า ขงจือ้ ชินโต คริสต์ อสิลาม  ู ุ
ซิกส์  

63. ศาสนาในทวปีอเมริกาเหนือ ศาสนาและความเช่ือ
ของพวกมายาปัจจบัุ นยงัมผ้ีนับถือู และมีตัวอกัษร
โบราณจารึกอย่ ู และยงัมีผู้ปฏิบัติตามความเช่ือนีอ้ย่ ู
ศาสนสถานของศาสนาทีเ่ป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคญั
ในปัจจบัน เช่น ุ Chichen Itza 

64. ศาสนาในทวปีอเมริกาใต้ ศาสนาและความเช่ือของ
ของอนิคาปัจจบันยงัมผ้ีนับถอืและปฏิบัติตามความุ ู
เช่ือนีอ้ยู่แม้ว่าจะไม่มตัีวอกัษรใช้ แต่สถาปัตยกรรม
ของศาสนาของชาวอนิคาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคญั
ในปัจจบัน เช่น ุ Machu Picchu 
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65. ศาสนาในทวปียโรป ชาวยโรปนับถอืศาสนาคริสต์ทีุ่ ุ
มีจดกาํเนิดในเอเชีย พระศาสดาเยซคริสต์ุ ู ได้
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในสมยัโรมันจนทําให้มผ้ีนับู
ถือศาสนาคริสต์ในยโรปมากท่ีสดุ ุ  

66. ศาสนาในโลกเมโสโปเตเมียหรือเอเชียตะวนัออก
กลางได้ช่ือว่าเป็นแหล่งกาํเนิดศาสนาเก่าแก่ท่ีสดในุ
โลกคอืศาสนายดายส์ ศาสนายวิ ศาสนาโซโรแอู
สเตอร์ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอสิลาม 

67. ศาสนาในอนทวปีอนิเดีุ ยมศีาสนาเกดิขึน้ เช่น 
ศาสนาพพราหมณ์ ศาสนาฮินด ศาสนาพทธ ู ุ
ศาสนาเชน 

68. ศาสนิกชนทีม่จีํานวนมากทีส่ดในโลกคอื คริสนิกุ
ชนมีประมาณ 1,600 ล้านคน ส่วนใหญ่อย่ในู
ยโรป อเมริกา ออสเตรเลยีและนิวซีแลนต์ุ  

69. ศาสนาในประเทศไทย ศาสนิกชนในประเทศไทย
นับถือศาสนาพทธมากท่ีสดประมาณ ุ ุ 40  ล้านคน 
รองลงมาคอืศาสนาอสิลาม ศาสนาเต๋า ขงจือ้ และ
ศาสนาคริสต์  
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70. องค์การทางศาสนากบัการท่องเที่ยว ศึกษาการ
จัดระบบศาสนาท่ีมีความเกีย่วเน่ืองกบัการ
ท่องเท่ียวทางศาสนา แหล่งทีเ่กดิศาสนา พระเจ้า 
นักบวช ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาในโลก 

71. สังคมวทิยาการท่องเท่ียวกบัปัญหาสังคมมี
จดม่งหมายเพือ่ศึกษาปัญหาสังคม ปัญหาุ ุ
วฒันธรรมทีค่นส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่าผดิปกติ มี
ผลกระทบต่อสังคมและวฒันธรรมจําเป็นต้องมกีาร
แก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิ
การท่องเท่ียวในระดับชมชนและสังคมระหว่างุ
ประเทศ 

72. การท่องเท่ียวกบัปัญหาสังคมคอืการศึกษา
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของมนษย์ในฐานะทีเ่ป็นุ
สมาชิกในสังคม 

73. การท่องเท่ียวกบัปัญหาวฒันธรรม คอืปัญหาที่เกดิ
จากความเช่ือต่างกนั ทาํให้เกดิความขัดแย้ง การ
เดนิขบวนต่อต้าน ปัญหาคอรัปช่ัน ความว่นวายุ
ทางการเมอืง 
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74. การท่องเท่ียวกบัปัญหานิเวศวทิยา ปัญหาท่ีเกดิจาก
ส่ิงแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อการท่องเท่ียว ภยัพบัิติ 
พายรนแรง นํา้ท่วมุ ุ  สนามิ โรคร้อน โรคภยัทีเ่กดิจาุ
การเปลีย่นแปลงระบบนิเวศ 

75. การท่องเท่ียวกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนเกดิจากกล่มุ
สังคมทีมี่พฤติกรรมเบี่ยงเบนในกล่มเดก็ ผ้ใหญ่ ุ ู
สตรี พฤตกิรรมร่วม เช่น ฝงชน การจลาจล ู การ
เดนิขบวนเรียกร้องสิทธิของกล่มต่าง ๆ ุ  
การตดิยาในกล่มต่าง ๆ ุ  

76. การท่องเท่ียวกบัปัญหายาเสพติดให้โทษเกดิจาก
ปัญหาการซ้ือขายและการเสพยาเสพตดิธรรมชาติ
เช่น ฝ่ินและอนพนัธ์ของฝ่ิน กญัชา กระท่อม โคเคน ุ ุ
รวมทั้งยาเสพติดสังเคราะห์เช่น ยาอ ี ยากล่อม
ประสาท แอมเฟตามนิ ยานอนหลบั  

77. การท่องเท่ียวกบัปัญหาเดก็และสตรี ปัญหาเดก็
ขอทาน ปัญหาโสเภณเีด็กและสตรีในเมอืงท่องเที่ยว
ใหญ่ ๆ ทําให้เกดิคกคามทางเพศ เช่นการกระทําุ
ทารณเดก็ การกระทาํทารณทางเพศ การล่วงละเมดิุ ุ
ทางเพศในกล่มเดก็และสตรีุ  
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78. การท่องเท่ียวกบัมลภาวะปัญหาเกีย่วกบัส่ิงทีเ่ป็น
พษิ เช่น ขยะล้นเมืองท่องเทีย่ว อากาศเสีย นํา้เสีย
เสียงดังในเมืองท่องเทีย่วสําคญั 

79. นโนบายปัญหาสังคมกบัการท่องเทีย่วในประเทศ
ไทย คอืนโยบายการแก้ปัญหาสังคมทีสํ่าคญัและ
รีบด่วนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั เช่น พทัยา ภเกต ู
ชายทะเลฝ่ังตะวนัออก อนัดามนั รวมท้ังแหล่ง
ท่องเท่ียวทีสํ่าคญัอืน่ ๆ เป็นนโยบายระดบัท้องถ่ิน
และระดับชาติ เช่น ปัญหาขยะ นํา้เสีย  ระบบกา
คมนาคมขนส่ง การท่าอากาศยานเป็นต้น 

80. ปัญหาสังคมกบัการท่องเทีย่วในโลกได้แก่ปัญหา
จากการก่อการร้ายในระหว่างประเทศ ปัญหา
สงคราม โรคระบาด ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหา
พลงังานทีม่ผีลกระทบต่อการท่องเที่ยวตามแหล่ง
ท่องเท่ียวสําคญัในโลก 

81. สังคมวทิยาการท่องเท่ียวกบัโลกาภวิตัน์ ศึกษา
องค์การท่องเทีย่วระหว่างประเทศทีม่บีทบาท
สําคญัในด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว การรายงาน
สถานการณ์ท่องเท่ียวทีส่นับสนน ส่งเสริมหรือเป็นุ
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อปสรรคการท่องเทีย่ว รวมทั้งผลกระทบการุ
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 

82. องค์การท่องเทีย่วระหว่างประเทศทีม่บีทบาทการ
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศในภมิภาคต่าง ๆ ู  การ
จัดระบบองค์การท่องเทีย่ว ผลงานขององค์การ
ดงักล่าว เช่น องค์การท่องเทีย่วโลก world 
tourism organization , สภาการ
ท่องเท่ียวโลก  World Traval and 
Tourism Council (wTTc) เป็นต้น 

83. องค์การท่องเทีย่วกบัเอเชีย ศึกษาความสําคญัของ
องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเอเชีย องค์การ
ส่งเสริมการท่องเทีย่วภายในประเทศ องค์การ
ส่งเสริมการท่องเทีย่วระหว่างประเทศในเอเชียเป็น
ต้น ASIAN AFTA เป็นต้น 

84. องค์การท่องเทีย่วกบัสถานการณ์การท่องเท่ียวใน
โลก ศึกษาความสําคญัด้านการนําเสนอข้อมลการู
ท่องเท่ียวทีส่นับสนนการท่องเท่ียวด้านการลงทนุ ุ
และรายงานเศรษฐกจิท่ีเป็นรายงานสําคญั เสนอ
ข้อมลภยัพบัิติทางธรรมชาติ โรคระบาด สงครามู
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การก่อการร้ายระหว่างประเทศที่เป็นปัญหาการ
เดนิทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 

85. ปัจจัยทีม่บีทบาทสําคญัสังคมวทิยาการท่องเที่ยว
และโลกาภวิตัน์ คอืการรวมกล่มและการจัดองค์การุ
เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วยคไร้พรมแดนุ  

86. โลกาภวิตัน์กบัการท่องเทีย่วในทวปียโรปุ  คอื
การศึกษาระบบการจัดองค์การเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในยโรป เช่น กล่มยโรุ ุ ู   

87. โลกาภวิตัน์กบัการท่องเทีย่วในทวปีอเมริกา โลกาภิ
วตัใินทวปีอเมริกาประกอบด้วยอเมริกาเหนือ 
อเมริกากลางและอเมริกาใต้ อเมริกาเหนือมส่ีงเสริม
การศึกษาวจิัยเทคโนโลยด้ีานการคมนาคมขนส่ง
และการส่ือสารในยคโลกไร้พรมแดน อเมริกากลางุ
มีการส่งเสริมการขนส่งทางนํา้ที่คลองปานามาทํ
ให้มกีารเดนิทางท่องเท่ียวมากขึน้ ในอเมริกายงัจัด
ให้มอีงค์การค้าทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศทาํให้
เป็นการส่งเสริมการเดนิทางท่องเที่ยวระหว่างกนั 

88. โลกาภวิตัน์กบัการท่องเทีย่วในทวปีออสเตรเลยีและ
โอเชียเนีย เช่น ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในเอเซีย-
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แปซิฟิค Asia-Pacific Economic Cooperation( 

Apec)  องค์การสหประชาชาติ ยเนสโก และ  ู
องค์การเดนิทางท่องเทีย่วเอเชียแปซิฟิก the 
Pacific Asia Travel Association (PATA) pata 

89. โลกาภวิตัน์กบัการท่องเทีย่วแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
โครงการท่องเท่ียวกบัโลภาภวิตัน์ของ 
UNESCO เช่น เส้นทางสายไหม เส้นทางค้า
ทาส รวมทั้งเส้นทางทีต่ดิต่อทางนํา้  เช่น  คลองสเอชุ
คลองปานามา 

90. โลกาภวิตัน์กบัการท่องเทีย่วในภมภิาคใหม่ เช่น ู
ทวปี Antarctica ทีอ่ย่ในขั้วโลกใต้ ส่ิงมีชีวิู ต
ประจําถิ่นทีสํ่าคญั เช่น นกเพนกวิน ทวปี 
Antarctic ในขั้วโลกเหนือ  ส่ิงมีชีวติประจํา
เช่น หมีข้ัวโลก แมวนํา้  

91. แนวโน้มการท่องเทีย่วกบัการท่องเท่ียวอวกาศ 
ศึกษาโครงการวจิัยอวกาศเพือ่การสํารวจ เดนิทาง
และท่องเที่ยวทั้งภาครัฐบาล ความร่วมมือระหว่าง
ชาติ บทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนนุ
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งบประมาณเพือ่การเดนิทางท่องเทีย่วอวกาศ 
รวมทั้งผลกระทบจากการท่องเท่ียวทางอวกาศ  

92. เทคโนโลยกีบัการท่องเทีย่วทางอวกาศ เสนอการใช้
เทคโนโลยกีารคมนาคมขนส่ง การส่ือสาร 
เทคโนโลยกีารสํารวจอากาศ การเตรียมสขภาพุ
อนามยันักบินอวกาศ ลกเรือพลเรือน การเตรียมู
อาหาร  ทีพ่กัระหว่างการเดนิทางและส่ิงท่ีจําเป็น
สําหรับเดินทางท่องเท่ียวเพือ่สํารวจอวกาศ 

93. องค์การทีส่่งเสริมการท่องเทีย่วทางอวกาศ เช่น 
โครงการนาซา Nasa และโครงการศึกษาวิจยั
อวกาศในยโุรป The European Space Agency 
(ESA) 

94. การท่องเท่ียวทางอวกาศในทวปีอเมริกา ผ้บกเบิกู ุ
โครงการศึกษาการเดนิทางและการท่องเที่ยวทาง
อวกาศร่วมกบัรัสเซีย ในอเมริกาเร่ิมโครงการศึกษา
อวกาศเมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 1956 รัสเซียเร่ิม
โครงการเมือ่วนัที ่4 ตลาคม ุ 1957 รวมทั้งการก่อ
ต้องสถานีอวกาศเมยีร์ (Mir) 
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95. การท่องเท่ียวทางอวกาศในทวปีเอเชีย มกีล่มุ
ประเทศผ้นําทีสํ่าคญัคอื ประเทศจีน อนิเดยีและู
ญีป่่นุ  

96. การท่องเท่ียวทางอวกาศในทวปียโรปุ  มีโครงการ
อวกาศ The European Space Agency (ESA) 
กอตงัในปี ค่ ้ .ศ. 1975 เป็นองคก์ารระหวางประเทศ่
เพื่อศึกษาสาํรวจอวกาศ มีสมาชิก 18 ประเทศ มี
สาํนกังานใหญท่ีกรุงปารีสฝรังเศส มีคณะทาํงานใน่ ่
ปี ค.ศ. 2000 ในปี ค.ศ.2009 ไดจ้ดังบประมาณ €3.6 
พนัลา้นยโูรเพื่อองคก์ารน้ี 

97. การท่องเท่ียวทางอวกาศในทวปีออสเตรเลยีและโอ
เชียเนีย ออสเตรเลยีได้เสนอโครงการวจิัยอวกาศ
โดยใช้ดาวเทียมทางวทิยาศาสตร์ และอปกรณ์การุ
ส่ือสาร จะปล่อยดาวเทยีมวทิยาศาสตร์ในเดอืน
พฤศจิกายน 2001 

98. การท่องเท่ียวทางอวกาศในทวปีแอฟริกา ชาวแอฟริ
กนัคนแรกช่ือ Mark Shuttleworth ได้เข้าโครงการ
อวกาศโดยฝึกอบรมทีรั่สเซียและคาซักสถาน ใน
เดอืนเมษายน 2002 ได้เข้าโครงการบินส่อวกาศ ู
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โดยเป็นลกเรือของโซยสู ุ  Soyuz mission TM34 ที่
สถานีอากาศนานาชาติ 

99. การท่องเท่ียวทางอวกาศในอเมริกาใต้ เร่ิมมี
โครงการเกีย่วกบัอวกาศเมือ่วนัที ่ 22 มกราคม 
2009 กล่มมหาวทิยาลยัในอเมริกาใต้ได้ศึกษาุ
โครงการอวกาศ Star Party เพือ่ศึกษาอวกาศ
และฉลองปีการศึกษาอวกาศระหว่างชาติที่
มหาวทิยาลยัไซมอน โบลวิาร์ คาราคาส เวเนซเอลาู  

100. การท่องเท่ียวทางอวกาศในประเทศไทยได้เร่ิม
โครงการท่องเท่ียวทางอวกาศกบัอเมริกา นอกจากนี้
ยงัมพีลเรือนชาวไทย 2 คน คอื น.พ. เทยีนชัย รัศมี
มาสเมอืง และ จ่าเอกเดชา จันทร์พล 2 สมาชิกยบีซีู
ผ้โชคดีทีไ่ด้เป็นตัวแทนชดแรกของประเทศไทยขึนู้ ุ
ส่ขอบอวกาศในโครงการู  “Trip to the edge of 
space competition ” หลงัผ่านการตรวจร่างกาย
และการฝึกปฏิบติัการทางอากาศทีส่ถาบันเวช
ศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ และจะออก
เดนิทางไปยงัประเทศรัสเซียเพือ่ขึน้เคร่ืองบิน Mig 
25 ที่ฐานทพัอากาศ ซคอฟสก ีู (Zhukovsky 
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Airforce Base)  
 

 
 
 
 
 
 
 


