
 

สังคมวทิยาชมชนุ  
 รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

 
ทฤษฎชีมชนต่าุ ง ๆ นําเสนอการจดัประเภทชมชนุ    และ

แนวคดิเกีย่วกบัชมชนว่านักทฤษฎทีางสังคมวทิยาได้เสนอวธีิการุ
วจิยัชมชนุ   ทางด้านสังคมศาสตร์แสดงโครงสร้างชมชนุ  และ
ววิฒันาการชมชนอย่างเป็นระบบุ    ทาํให้สามารถวเิคราะห์และ
เข้าใจชมชนตามหลกัของสังคมวทิยาและสาขาทีเ่กีย่วข้องได้อย่างุ
ชัดเจน นักสังคมวทิยาได้เสนอการศึกษาชมชนทีสํ่าคญัดงัต่อไปนีุ้   
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           เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (HERBERT  SPENCER 
1820-1903) เฮอร์เบร์ิต สเปนเซอร์แบ่งชมชนเป็น ุ 2 ชมชนคอืุ   

        1.สังคมทหาร(Military) หรือ สังคมชนบท สังคมชนบท
หรือสังคมทหาร เป็นชมชนทีใ่ช้อาํนาจรัฐควบคม มีการตดัสินุ ุ
เดด็ขาด เน้นการรวบอาํนาจเข้าส่ส่วนกลางสงู ู   

   2.สังคมอตสาหกรรม ุ (Industry)หรือ สังคมเมอืงสังคม
เมอืงหรือสังคมอตสาหกรรม เป็นสังคมทีเ่น้นปัจเจกนิยม มีุ
กล่มอาสาสมคัรุ  เป็นสังคมทีม่กีารกระจายอาํนาจจาก
ส่วนกลาง 
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อมีลี เดอร์ไคม์(EMILE  DURKHEIM 1858-1917) 

 อมีลิ เดอร์ไคม์แบ่งชมชนตามรปแบบความเป็นปึกแผ่นุ ู
ทางสังคม(Social solidarity)อมีลิ เดอร์ไคม์แบ่งชมชนุ
ออกเป็น 2 ชมชน คอืุ   

             1.ชมชนชนบท หรือความเป็นปึกแผ่นเชิงกลไกุ
(Mechanical solidarity)  

2.ชมชนเมอืง หรือความเป็นปึกแผ่นเชิงอนิทรีย์ุ
(Organic solidarity)  

ปจัจยั  ชุมชนชนบท ชุมชนเมอืง 

  พฤตกิรรม 

ไดรั้บอทิธพิลจาก
ประเพณี ความเชอ่ื
ความคดิและสงที่ิ่
คลา้ยคลงึกนันี ้

เนน้ลกัษณะปัจเจกนยิม 
แรงงานมคีวามเชยวชาญี่
เฉพาะดา้นทําใหเ้พิม่
ลกัษณะปัจเจกนยิม 

 กฎหมาย เนน้การลงโทษ เนน้กฎหมาย 
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กจิกรรม การ
ควบคมุทาง
สงคมั  

 โครงสรา้ง
การเมอืง 

การพบปะที่
สาธารณะ 

ความสมพันธเ์กดิจากั
สญญาของรัฐบาลตอ่ั
ประชากร 

  เศรษฐกจิ 
ทรัพยส์นรว่มกนัของิ
ชมุชน 

ทรัพยส์นสวนบคุคลเกดิิ ่
จากสญญาั  

  ศาสนา 

โทเทมมคิ-ความรัก
ชาติ
(Patriotism)ชมุชน
และเผา่ชน 

มกีารนับถอืเทพเจา้ทีม่ี
ลกัษณะปัจเจกนยิม นับถอื
เทพเจา้องคเ์ดยีวและ
หลายองค ์

 การฆา่ตวั
ตาย 

เพราะสงคมั
(Altruistic suicide) 

ยดึตวัเองเป็นหลกั
(Egoistic suicide)และ
สภาพไรบ้รรทัดฐาน
(Anomic) 
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เฟอร์ดนิานด์ ทอนนีส์ ((FERDINAND  TONNIES 
1855-1936)  เฟอร์ดนิานด์  ทอนนีส์แบ่งชมชนออกเป็นุ  
          1. ชมชนชนบท หรือ เกไมน์ชาฟต์ุ (Gemeinschaft) 
          2. ชมชนเมือง หรือ เกเซลล์ชาฟต์ุ (Gesellschaft) 
รปูแบบ
สรา้งสรรค ์ 

เกไมนช์าฟต ์ เกเซลลช์าฟต ์ 

ชวติี   ชมุชน  สาธารณชน  

สงคมั   ประเพณี  อตุสาหกรรม  
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ความสมพนัธ์ั  
ครอบครัว ใกลช้ด ิ
สญชาตญาณั   

เศรษฐกจิ ไมย่ดึตวั
บคุคล สงประดษิฐ์ิ่   

แรงจงูใจ  

ความชวยเหลอืรว่มกนั่
และการปกป้อง ความ
รักความเขา้ใจ  

การแขง่ขนัทาง
เศรษฐกจิ คา่นยิมทาง
เศรษฐกจิและแรงงาน  

กลุม่  
พืน้ฐานของโครงสรา้ง
ครอบครัว  

พืน้ฐานชนชนทางั ้
เศรษฐกจิ  

การเป็น
เจา้ของ  

ชมุชน  บคุคล  

อํานาจหนา้ที ่ การเป็นบดิา  พลงัอํานาจ  

ความผกูพนั  
สายเลอืดรว่มกนั 
สถานที ่จติใจ  

การแลกเปลีย่นตาม
สญญาเศรษฐกจิั   

 

         คาร์ล มาร์กซ์(KARL MARX 1818-1883) คาร์ล มาร์กซ์
ได้แบ่งชมชนตามทฤษฎวีวิฒันาการทีุ่ เกดิจากความ
ขดัแย้ง แบ่งชมชนออกเป็นชมชนประเภทต่างุ ุ  ๆ ดงันี ้ 
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1.สังคมดั้งเดมิ(Primitive Communism)  
2.สังคมทาส(Slavery)  
3.สังคมศักดนิา(Feudalism)  
4.สังคมทนนิยมุ (Capitalism)  
5.สังคมนิยม(Socialism)  
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 วลิเพรโด  พาเรโต (VILFREDO  PARETO 1848-
1923)วลิเพรโด พาเรโตแบ่งชมชนตามลกัษณะผ้นําุ ู  แบ่ง
ออกเป็น 2 ชมชนคอืุ   

1. ชมชนชนบทมผ้ีนําแบบสิงโตุ ู  (Lion) 
เป็นผู้นําทีม่ลีกัษณะเน้นความคงอย่ของกล่มทหาร ศาสนา ู ุ
ความซ่ือสัตย์ ความเป็นปึกแผ่น ความรักชาต ิ การใช้กาํลงั 
อนรักษ์นิยมุ   

2. ชมชนเมืองมผ้ีนําแบบสนัขจิง้จอกุ ู ุ (Fox) 
เป็นผ้นําทีม่ลีกัษณะเน้นสัญชาตญาณการรวมตวัู  การเงนิ การ
บังคบั การบังคบัทางเศรษฐกจิ พฒันาการจกัรวรรดกิารเมือง  



 10

 

 

ธอร์สเตียน วเีบลน(Thorstein  Veblen 
1857-1929) วเีบลนแบ่งชมชนตามช้ันพฒันาการดงัต่อไปนีค้อืุ   
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 สงคมป่าสงบ ั (The peaceable savage)  
 สงคมบา้นระดบัตํา่ ั (The lower barbaric stage)  
 สงคมบา้นระดบัสงู ั (The higher barbaric stage)  
 สงคมเงนิตรา ั (Pecuniary stage)  
 คตอํิานาจเทคนคิ (Technocracy)  

สงคมป่าั สมบรูณ ์
สงคมบา้นั
ข ัน้ตํา่ 

สงคมบา้นข ัน้ั
สงู 

สงคมเงนิตรา ั
บดิเบอืน 



 12

 การแบง่งาน
นอ้ย  

 คตนิยิมสทธิิ
สตร ี 

 สญชาตญาณั
บรสิทุธิข์อง
คนงาน  

 ความเป็น
ปึกแผน่  

 ความสมพันธ์ั
ของศาสนา  

 บคคลมีุ
ความสัมพนัธ์
ใกล้ชิดกบั
สภาพแวดล้อม  

 ไมม่คีวาม
กระตอืรอืรน้  

 คตถิอืผสีาง
เทวดาเสอมื่
ลง  

 การยมื
วฒันธรรม
และการ
ผสมผสาน
แนวความคดิ  

 การแบ่ง
แรงงาน  

 ความ
แตกต่างไม่
เป็นธรรม  

 การ
เปลีย่น
แปลง
เทคนคิ 

 ชนชนสงูั ้
สบาย  

 ความมั่งคัง่
เพิม่ขึน้  

 การทาํงาน
อตสาหกรรมถกุ ู
จาํกดั  

 การเป็น
เจา้ของ
ทรัพยส์นิ  

 การ
เลอืกสรร
วตัถดุบิ  

 ววิฒันาการ 

 สญลกัษณ์ั
ความสขุ
สบาย  

 สญลกัษณ์ั
การ
บรโิภค  

 ความ
จําเป็นการ
บรโิภค  

 การเป็น
เจา้ของ
ทรัพยส์นิ  

 การ
เลยีนแบบ
สงัคม
เงนิตรา  

 เศรษฐกจิ
การ
โฆษณา
และ
สงคราม  

 แรงจงใจู :
ผลประโยชน์
ของบคคลุ   
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          แมก็ซ์ เวเบอร์(MAX  WEBER 1804-1920) แมกซ์ เว
เบอร์แบ่งชมชนออกเป็นุ  4 ชมชนคอืุ   

         1.ชมชนชนบทุ  พฤตกิรรมตามประเพณ(ีtradition) 
เป็นชมชนทีส่มาชิกในชมชนกาํหนดการกระทาํทางสังคมเป็นุ ุ
พฤตกิรรมตามนิสัย ประเพณกีาํหนดพฤตกิรรมบคคลในุ
ชมชนุ   
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         2. ชมชนชานเมอืงมพีฤติกรรมตามอารมณ์ุ  (Emotion) 
อารมณ์กาํหนดการกระทาํของสมาชิกในสังคม เป็นพฤติกรรม
ตามอารมณ์  

          3.ชมชนชานเมอืงมพีฤตกิรรมตามจริุ ยธรรมหรือ
ค่านิยม (Value) สมาชิกมพีฤตกิรรมทีเ่กดิจากเหตผลค่านิยมุ
สงสดู ุ  บคคลมกีารกระทาํทางสังคมตามจริยธรรมหรือค่านิยมุ
ในชมชนุ   

            4.ชมชนเมอืง ชมชนมพีฤตกิรรมทีเ่กดิจากเหตผลุ ุ ุ  
(Ration)ชมชนกาํหนดเหตผลขึน้เป็นระบบตามเป้าหมายุ ุ
ระดบัต่าง ๆ เมือ่เป้าหมาย วธีิการและผลทีไ่ด้รับมเีหตผล จงึุ
นําไปช่ังนํา้หนักและให้คณค่าุ  
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        ยอร์จ ซิมเมล(GEORG SIMMEL 1858-1918)               
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ซิมเมลแบ่งชมชนตามรปแบบกล่มสังคมุ ู ุ  ได้แบ่งชมชนุ
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ คอื 

         1.กล่มหน่ึงคน ุ (Nomad) เป็นชมชนอสิระเดนิทางุ
เร่ร่อน    เป็นชมชนทีเ่น้นบคคลเดยีวมีุ ุ อสิรภาพสงู   

          2.กล่มสองคนุ  (Dyad)ชมชนระดบัสงกว่าชมชนเร่ร่อนุ ู ุ
แต่ยงัมอีสิรภาพสงู    เป็นชมชนทีเ่น้นองค์ประกอบชมชนทีม่ีุ ุ
บคคลสองคนุ  คนในชมชนมคีวามสัมพนัธ์พึง่พงิกนัุ  บคคลุ
ซึมซับสงู   

           3.กล่มสามคนุ (Triad)   เป็นชมชนทีเ่น้นองค์ประกอบุ
ชมชนทีม่สีมาชิกจาํนวนบคคลสามคนุ ุ  มโีครงสร้างหน้าทีเ่น้น
อาํนาจหน้าทีท่ีเ่ป็นเอกภาพและการสังเคราะห์  

            4.กล่มเลก็ุ (Small Group)   เป็นชมชนทีเ่น้นุ
องค์ประกอบสมาชิกชมชนทีม่สีมาชิกบคคลส่ีคนุ ุ  มกีาร
พฒันาการจารีต  

             5.กล่มใหญุ่ (Large Group)   เป็นชมชนทีเ่น้นุ
องค์ประกอบสมาชิกบคคลห้าคนหรือมากกว่าุ  มพีฒันาการ
กฎหมายเป็นทางการหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรมากขึน้  
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5.กล่มใหญ่สังคมุ
เมือง 

4.กล่มเลก็สังคมุ
ชนบท 

3.กล่มสามคนุ  

2.กล่มสองคนุ  

1.กล่มหน่ึงุ คน 
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ทาลคอทท์ พาร์สันส์(Talcott Parsons December 13, 1902 – 
May 8, 1979) พาร์สันแบ่งชมชนตามขั้นตอนการุ
เปลีย่นแปลงชมชนยคแรกจนกลายเป็นชมชนสมยัใหม่โดยุ ุ ุ
แบ่งชมชนออกเป็นชมชนประเภทต่าง ๆ ุ ุ
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คอื
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อมไิต เอทซิโอนี(AMATAI ETZIONI 1929) เอทซิโอนีแบ่ง
ชมชนตามตวัแปรการควบคมและการยอมรับข่าวสารโดยแบ่งุ ุ
ชมชนออกเป็นชมชนประเภทต่างุ ุ  ๆ คอื  

1. สงคมเมอืงั หรอืสงคมั
เขม้แข็ง  
(Active Society) 

 เป็นชมุชนทีม่ ีการควบคมุสงู 
การยอมรับขา่วสารสงู 

2.สงคมั ชานเมอืงหรอืสงคมั
กระแส)  
(The drifting Society) 

 การควบคมุตํา่ การยอมรั
ขา่วสารสงู 

3.สงคมั ชานเมอืงหรอืสงคมั
เนน้การจัดการ)  
(The overmanaged Society)

 การควบคมุสงู การยอมรับ
ขา่วสารตํา่ 

4.สงคมชนั บทหรอืสงคมั
เฉื่อย 
(The passive Society) 

 การควบคมุตํา่ การยอมรั
ขา่วสารตํา่ 
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ซี.ไรท์ มลิล์(C.WRIGHT MILLS 1916-1962) ซี.ไรท์ มลิล์
แบ่งชมชนเป็นุ  2 แบบคอื 

1.ชมชนชนบทหรือชมชนทีไ่ม่เป็นทนนิยมุ ุ ุ
(Non Capitalism)มลีกัษณะชมชนคอืุ   

 

1.1ไม่เป็นทนนิยมุ   

1.2 เศรษฐกจิไม่เป็นอตสาหกรรมุ   

8.มีความ
แปลกหน้าตํา่ 

7.มเีสรีภาพ
สงู  

6.อาชีพ
ผ้ประกอบการู  

5.คตผ้ินําู
ตํา่ 

4.การรวบ
อาํนาจเข้าสู่
ส่วนกลางตํา่ 

3.องค์การมี
เหตผลตําุ่  

2.เศรษฐกจิไม่
เป็น

อตสาหกรรมุ  

1.ไม่เป็นทนุ
นิยม 

ชมชนุ
ชนบท 
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1.3 องค์การเป็นระบบการทาํงานทีม่เีหตผลตําุ่   

1.4 มกีารรวมอาํนาจเข้าส่ส่วนกลางตําู่   

1.5 คตผ้ินํามตีําู่   

1.6โครงสร้างอาชีพแบบผ้ประกอบการู
(Entrepreneurs)  

1.7 มเีสรีภาพสงู   

1.8 มคีวามแปลกหน้าตํา่  

2.ชมชนเมอืงหรือชมชนทนนิยม ุ ุ ุ (Capitalism)มลีกัษณะที่
สําคญัดงันีค้อื  

2.1 เศรษฐกจิแบบอตสาหกรรมุ   
2.2 องค์การ เป็นระบบการทาํงานทีม่เีหตผลสงุ ู   
2.3 มกีารรวมอาํนาจเข้าส่ส่วนกลางสงู ู   
2.4 คตผ้ินํามสีู ูง  
2.5 โครงสร้างอาชีพแบบลกจ้างพึง่พงิู   
2.6 มเีสรีภาพตํา่  
2.7 มคีวามแปลกหน้าสงู   
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7.มีความ
แปลกหน้าสงู  

6.เสรีภาพ
ตํา่ 

5.โครงสร้าง
อาชีพลกจ้างู

พึง่พงิ 

4.คตผ้ินําู
สงู  

3.การรวบ
อาํนาจเข้าสุ่
ส่วนกลางสงู  

2.องค์การมี
เหตผลสุ ูง 

1.เศรษฐกจิ
อตสาหกรรมุ  

ชมชนุ
เมอืง 
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เลวสิ โคเซอร์(LEWIS A. COSER  27 November 1913–8 
July 2003) เลวสิ โคเซอร์แบ่งชมชนเป็น ุ 2 ชมชน คอืุ   

 
1. สงคมแบบปิดั  (Closed Society) หรอื สงคมชนบทั   
2. สงคมแบบเปิดั (Open Society) หรอื สงคมเมอืง ั  
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ลกัษณะทีส่าคญัดงันีค้อืํ  

ปจัจยั 
สงคมแบบปิดหรอืสงคมั ั

ชนบท  
สงคมแบบเปิดหรอืั

สงคมเมอืงั   

ระบบการจดัลําดบัชวงชน่ ั้   ปิด  เปิด  

สถาบนัคณุคา่ดา้นความ
ปลอดภยั  

ไมม่ ี ม ี 

การทาํใหเ้ป็นสถาบนัดา้น
ความขดัแยง้  

ไมม่ ี ม ี 
 

ความคงทนของความขดัแยง้  ตํา่  สงู  

รปูแบบกลุม่  ความสมพนัธแ์บบปิดั   โครงสรา้งหลวม  

การเขา้รว่มกลุม่  กจิกรรมกลุม่สงู  กจิกรรมกลุม่ตํา่  

หนา้ทีค่วามขดัแยง้  ไมบ่รูณาการ  บรูณาการ  

 

เดวดิ รีสแมน(DAVID RIESMAN September 22 -May 10, 
2002 ) เดวดิ รีสแมนแบ่งชมชนเป็นุ   3  ชมชนคอืุ   

 
1.ชมุชนชนบทหรอืชมุชนประเพณี(Tradition)  



 27

    2.ชมุชนชานเมอืงหรอืชมุชนจติวทิยา(Psychology)  

    3.ชมุชนเมอืงหรอืชมุชนสงคมั (Society)  
 
                                  การเปรยีบเทยีบชุมชน  

ปจัจยั ชุมชนชนบท 
ชุมชนชาน
เมอืง 

ชุมชนเมอืง 

ประชาชน 
ศกยภาพการั
เปลีย่นแปลงสงู 

การ
เปลีย่นแปลง
ประเพณี 

ประชากร
ลดลง 

 เศรษฐกจิ 
สดสวนบคุคลั ่ -
ทีด่นิ คงทีม่ั่นคง 

การขยายตวั
อาณานคิม 

การกลายเป็น
อตสาหกรรมและุ  
การกลายเป็นเมือง 

  การขัดเกลาทาง
สังคม 

การเลยีนแบบใน
การกําหนด
ระเบยีบสงคมั  

การปลกูฝัง
ภายในของผู ้
อาวโุสสงูอาย ุ

มาตรฐานกลุม่
เพือ่น 

การบังคบั 
ความรูส้กกงัวลในึ
กลุม่ผูม้พีฤตกิรรม
เบีย่งเบน 

ความรูส้กผดิถา้ึ
ไมส่ามารถทํา
ตาม 

การละอาย-กลวัจาก
ความรู้สึก 
โดดเดีย่ว 

ตวัอยาง่  สงคมดัง้เดมิเป็นั
ยโุรปยคุกลาง 

สมัยวคิตอเรยี 

ชนช้ันกลางในมหา
นคร 
อเมริกา ออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ 

 
 
 
แผนภมิู  แสดงการเปรียบเทยีบการเรียกช่ือสังคมชนบท และสังคมเมอืง 
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 สงัคมชนบท สงัคมเมือง 
1.  เฮนร่ี  เมน 
     Henry  Maine 

สงัคมสถานภาพ 
Society  of  status 

สงัคมสญัญา 
Society  of  contract 

2.  แมกซ์  เวเบอร์ 
     Max  Weber 

อาํนาจหนา้ท่ีตามประเพณี 
Traditional  authority 

อาํนาจหนา้ท่ีแบบเหตุผล 
Rational  authority 

3.  อีมีล  เดอร์ไคม ์
     Emile  Durkheim 

สงัคมกลไกอตัโนมติั 
Mechanicel  solidarity 

สงัคมเคร่ืองจกัรหรืออินทรีย ์
Organic  solidarity 

4.  เฟอร์ดินานด ์ ทอนนีส์ 
     Ferdinand  Tonnies 

ชุมชน 
Gemeinschaft 

สงัคม 
Gesellschaft 

5.  โรเบิร์ท  แมคไอเวอร์ 
      Robert  M.MacIver 

วฒันธรรม 
Culture 

อารยธรรม 
Civilization 

6.  โฮวาร์ด  เบคเกอร์ 
     Howard  Becker 

สงัคมศกัดิสิทธิ์ ์  
Sacred  society 

สงัคมทางโลก 
Secular  society 

7.  โรเบิร์ท  เรดฟิลด ์
     Robert  Redfield 

สงัคมชาวบา้น 
Folk  society 

สงัคมเมือง 
Urban  society 

8.  เดวดิ  รีสแมน 
     David  Riesman 

ลกัษณภาพประเพณี 
Tradition-directed  

character 

ลกัษณภาพบุคคลอ่ืน 
Other-directed  character 
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1. เซอร์ เฮนรี เมน (Sir Henry James Sumner Maine, KCSI 
15 August 1822 — 3 February 1888), ผ้เช่ียวชาญด้านู
กฎหมายเปรียบเทยีบและนักประวตัศิาสตร์ชาวองักฤษผ้เสนอู
แนวความคดิในผลงานช่ือ Ancient Law เห็นว่ากฎหมายและ
สังคมพฒันาจากสังคมสถานภาพไปเป็นสังคมสัญญาthat 
"from status to contract." แนวความคดินีใ้นโลกยคโบราณุ
บคคลผกพนักบัสถานภาพในกล่มประเพณีุ ู ุ  ( traditional 
groups ) ขณะทีสั่งคมสมยัใหม่บคคลเห็นว่าตนเองเป็นผ้มีุ ู
ความเป็นอสิระ สามารถทาํสัญญากบัองค์การ หรือหน่วยงาน
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ทีเ่ลอืกได้ เพราะแนวความคดินีท้าํให้เมนกลายเป็นผ้ก่อตั้งู
สังคมวทิยากฎหมายสมยัใหม่ ( modern sociology of law.) 

 
2. แมกซ์ เวเบอร์ (Maximilian Carl Emil "Max" Weber 21 
April 1864 – 14 June 1920) นักสังคมวทิยาและนัก
เศรษฐศาสตร์การเมอืงชาวเยอรมันมอีทิธิพลต่อทฤษฎสัีงคม 
การวจิยัทางสังคมและสาขาสังคมวทิยา ผลงานส่วนใหญ่
เกีย่วข้องกบัการทาํให้มเีหตผลุ  ( the rationalization and so-
called "disenchantment")  รวมทั้งฟลงานด้านทนนิยมและุ
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การเป็นสมยัใหม่( capitalism and modernity) เวเบอร์ทาํงาน
ร่วมกบัซิมเมล ( Georg Simmel )ก่อตั้งระเบียบวธีิวจิยัตรง
ข้ามกบัปฏฐิานนิยม( methodological antipositivism ) เห็น
ว่าสังคมวทิยาไม่ใช่สาขาประสบการณ์นิยมหรือเชิงประจักษ์ ( 
a non-empirical field)  ซ่ึงเน้นศึกษากจิกรรมสังคมโดยใช้
การแก้ปัญหาด้วยวธีิการจติวสัิย (subjective means) เวเบอร์
มกัอ้างองิแนวความคดิของเดอร์ไคม์( Émile Durkheim )และ
มาร์กซ์( Karl Marx) เป็นหลกัแนวความคดิด้านสังคมศาสตร์
สมยัใหม่ เวเบอร์เป็นนักคดิทีม่บีทบาทด้านสังคมศาสตร์ยคุ
แรก 

  
3. เดอร์ไคม์ (David Émile Durkheim April 15, 1858 – 
November 15, 1917) นักสังคมวทิยาชาวฝร่ังเศสผ้มอีทิธิพลู
ด้านวชิาชีพวชิาการในมหาวทิยาลยั ได้ร่วมงานกบัเวเบอร์และ
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มาร์กซ์จนได้รับการยกย่องว่าเป็นผ้วางรากฐานสังคมศาสตร์ู
สมยัใหม่ เดอร์ไคม์เป็นชาวยโรปคนแรกผ้ก่อตั้งภาควชิาสังคมุ ู
วทิยาทีม่หาวทิยาลยั( the University of Bordeaux)ในปี ค.ศ. 
1895, ได้พมิพ์เผยแพร่ผลงานช่ือ  Rules of the Sociological 
Method.  ในปี ค.ศ.1896, ผ้ก่อตั้งวารสาร ู the journal 
L'Année Sociologique. นอกจากนีย้งัมผีลงานช่ือ Suicide ใน
ปี ค.ศ.1897 ศึกษาอตัราการฆ่าตัวตายระหว่างกล่มประชากรผุ้ ู
นักถอืศาสนาคริสต์โรมนัคาทอลกิและโปรเตสแตนส์ ผู้บกเบิกุ
การวจิยัทางสังคมสมยัใหม่และแยกความแตกต่างระหว่าง
สังคมศาสตร์กบัจติวทิยาหรือปรัชญาการเมอืง เดอร์ไคม์
สังเคราะห์แนวความคดิแบบปฏฐิาณนิยม (the positivism)ที่
ออกสต์ คอมม์ุ (Auguste Comte) นําเสนอไว้พร้อมทั้ง
สนับสนนแนวคดิค้นหาความจริงแบบญาณวทิยาุ  ( 
epistemological realism)และรปแบบการตั้งข้อสมมติฐานู ุ
แบบนิรนัย( the hypothetico-deductive model ) เดอร์ไคม์
เห็นว่าสังคมวทิยาเป็นศาสตร์เกีย่วกบัสถาบันสังคมมี
เป้าหมายเพือ่ค้นหาความจริงทางสังคม "social facts" 
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4. เฟอร์ดินาน ทอนนีส์ (Ferdinand Tönnies  July 26, 1855, 
near Oldenswort (Eiderstedt, North Frisia) - April 9, 1936, 
Kiel, Germany) นกัสงัคมวิทยาชาวเยอรมนัมีอิทธิพลดา้น
ทฤษฎีสงัคมวทิยาและการศึกษาภาคสนาม ผลงานท่ีสาํคญัคือ
แยกความแตกตางระหวางสองกลุมสงัคม่ ่ ่ -ชุมชนชนบทหรือ
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ชุมชน Gemeinschaft และชุมชนเมืองหรือสงัคม Gesellschaft. 

 
5. โรเบิร์ต แมคไอเวอร์ (Robert Morrison MacIver April 
17, 1882 – June 15, 1970) นักสังคมวทิยาชาวอเมริกนัเช้ือ
สายสกอ็ต  ได้รับการศึกษาทีม่หาวทิยาลยัเอดนิเบร์ก 
มหาวทิยาลยัออกฟอร์ด มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย และ
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ได้รับอทิธิพลจากผลงานของเดอร์โคม์ 
ทอนนีส์ ซิมเมลขณะทีเ่รียนทีม่หาวทิยาลยัออก ทาํงานเป็น
ผ้บรรยายด้านรัฐศาสตร์และสังคมวทิยาในมหาวทิยาลยัอู
เบอร์ดนีและทีม่หาวทิยาลยัทอร์รอนโตในตาํแหน่ง
ศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควชิา และดาํรงตําแหน่งสําคญั
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ต่าง ๆ ในมหาวทิยลยัของอเมริกาและแคนาดา 

 
6. โฮวาร์ด เบคเกอร์ (Howard Becker) เกดิทีชิ่คาโกเมือ่วนัที ่
18 เมษายน 1928 ศึกษาทีม่หาวทิยาลยัชิคาโก ทาํงานเกีย่วกบั
สังคมวทิยาและวจิยัทางด้านการใช้ยาเสพตดิ ผลงานที่สําคญั
คอืสังคมวทิยาพฤตกิรรมเบ่ียงเบน( sociology of deviance )
ได้เสนอทฤษฎสัีญลกัษณ์หรือฉายา (labelling theory) 
นอกจากนีย้งัศึกษาทางด้านทฤษฎสัีญลกัษณ์สัมพนัธ์ 
(symbolic interactions )ทีศึ่กษาเกีย่วกบัเช้ือชาต ิ สถานภาพ
และพลงัอาํนาจในหม้อหลอมสังคมเมอืง นอกจากนีย้งัได้รับ
อทิธิพลจากกอฟฟแมน์ ( Erving Goffman) เบคเกอร์ยงัเป็น
ผ้บรรยายทางสังคมวทิยาในหลายู
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มหาวทิยาลยั

 
7. Robert Redfield (December 4, 1897 - October 16, 1958) 
เป็นนักมานษยวทิยาและนักุ ภาษาศาสตร์ชาตพินัธ์ชาวุ
อเมริกนั( American anthropologist and ethnolinguist .) 
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เริดฟิลด์ศึกษาทีม่หาวทิยาลยัชิคาโก รวมทั้งเรียนทางด้าน
กฎหมายและปริญญาเอกด้านมานษยวทิยาวฒันธรรม เร่ิมุ
ทาํงานด้านในมหาวทิยาลยัในปี ค.ศ. 1927. หลงัจากน้ันพมิพ์
เผยแพร่ผลงานวชิาการจากการศึกษาภาคสนามจากการศึกษา
ชมชนเม็กซิกนัที่ยคาทานุ ู ( Tepoztlán in Morelos and Chan 
Kom in Yucatán) ในปี ค.ศ. 1953 ได้พมิพ์เผยแพร่ชมชนโลกุ
ในช่วงการเปลีย่นแปลงในปี ค.ศ. 1956 คอืสังคมชาวนาและ
วฒันธรรม (Peasant Society and Culture ) นอกจากนีย้งัได้
ศึกษาสาขาทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ เช่น โบราณคด ี (archeology ) 
ภาษาศึกษาสตร์มานษยวทิยา มานษยวทิยาวฒันธรรมและุ ุ
ชาตพินัธ์วทิยาุ  เรดฟิลด์รายงานไว้ในปี ค.ศ. 1955 เกีย่วกบั
ประสบการณ์การวจิยัในลาตนิอเมริกนัในสังคมชาวนา  จาก
การวจิยัทาํให้ได้ฝึกวธีิการเข้าไปศึกษาสังคมทีม่วีฒันธรรมที่
อย่ห่างไกล ู  อย่างไรกต็ามจากการศึกษาวจิัยพบว่ามคีวาม
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างหม่บ้านและรัฐบาล ู   ประการ
สําคญัคอืวฒันธรรมหม่บ้านทีย่งัไม่มบีทบาทสําคญัมากนัก ู
ความเช่ือและการปฏิบัติยงัแยกกนัไม่เช่ือมโยงกนัมาก
เท่าทีค่วร เรดฟิลด์แสดงให้เห็นว่าการศึกษาประชากรต้อง
ศึกษาภาพรวมทั้งหมด  โดยทัว่ไปนักมานษยวทิยาศึกษาวถิีุ
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ชีวติของมนษย์ทีเ่ป็นประเพณใีนชมชนจนถงึเป็นอารยธรรมุ ุ
ทีเ่ป็นประเพณส่ีวนรวม 

 
8.เดวดิ รีสแมน ( David Riesman born in Philadelphia, 
Pennsylvania, September 22, 1909; died in Binghamton, 
New York, May 10, 2002), เป็นนักสังคมวทิยา ทนายความ 
และนักการศึกษา หลงัจากทีจ่บกฎหมายทีม่หาวทิยาลยัฮาร์
วาร์ด เป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลยั the University of Buffalo 
Law School. ผลงานใน ปี ค.ศ.1950  ช่ือThe Lonely Crowd, 
ศึกษาการยอมรับแบบสมัยใหม่ด้วยการศึกษาทางสังคมวทิยา
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ได้เสนอแนวความคดิเกีย่วกบับคลกิภาพจติวทิยาภายในุ  the 
"inner-directed" และจติวทิยาภายนอก "other-directed" 
รีสแมนกล่าวถงึบคลกิภาพของสังคมอเมริกนัหลงัสงครามโลกุ
คร้ังทีส่องเป็นบคลกิภาพแบบจิตวทิยาภายนอกซ่ึงเป็นุ
บคลกิภาพแบบสังคมชานเมอืงสมัยใหมุ่ ( modern suburbia ) 
คอืบคลกิภาพทีต้่องการให้เพือ่นบ้านยอมรับและกลวัุ ชมชนไมุ่
ยอมรับ วถิชีีวติได้รับอทิธิพลจากอาํนาจบังคบั (a coercive 
effect)  ทาํให้ละทิง้วถิชีีวติจิตวทิยาภายในเน้นเป้าหมายใน
ชีวติ อดมการณ์ ความชอบหรือไม่ชอบชมชนของตนุ ุ  ทาํให้
สามารถสร้างกล่มฝงชนจํานวนมากแต่ไม่สามารถความเป็นุ ู
เพือ่นทีแ่ท้จริง( companionship) ได้เป็นผลงานทีส่รปุ
ลกัษณะสังคมอเมริกนั รีสแมนเป็นปัญญาชน นักสังคมวทิยา
เน้นสังคมวทิยาสาธารณะ (public sociology)  

ชมชนุ (Community) หมายถงึ กล่มคนุ
ทีม่าอย่รวมกนั มคีวามร้สึกเป็นพวกเดยีวกนั ู ู
ทาํให้คนเหล่านีม้คีวามสนใจร่วมกนัในทกุ
ด้าน ไม่เฉพาะด้านใดด้านหน่ึงเท่าน้ัน ทาํให้
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เกดิความร้สึกู ร่วมกนั ความร้สึกเป็นกล่มู ุ
หรือสังคมกว้างขวางมากพอทีจ่ะครอบคลมุ
ไปถงึชีวติความเป็นอย่ของคนพวกเดยีวกนัู
นี ้ชมชนเป็นการรวมตวัของคนทีร่วมกนัเข้าุ
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

ลาตนิอเมรกิา
และ
แครบิเบยีน 

16 24 38 74 167 511 577 809 912

อเมรกิาเหนอื 2 7 26 82 172 307 337 392 398

ภาคพืน้
มหาสมทรุ  

2 2 2 6 13 30 34 46 51
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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

ลาตนิอเมริกา
และ
แคริบเบียน 

2.0 2.5 3.0 4.5 6.6 8.5 8.6 9.1 9.4

อเมรกิาเหนอื 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 เข้าถงึได้เมือ่วนัที ่
27 เดอืนมนีาคม 2552 

 
Hotspots: (1) Tropical Andes; (2) Mesoamerica; (3) Caribbean; (4) Atlantic Forest 
Region; (5) Chocó-Darién-Western Ecuador; (6) Brazilian Cerrado; (7) Central 
Chile; (8) California Floristic Province; (9) Madagascar; (10) Eastern Arc Mountains 
and Coastal Forests of Tanzania and Kenya; (11) West African Forests; (12) Cape 
Floristic Region; (13) Succulent Karoo; (14) Mediterranean Basin; (15) Caucasus; 
(16) Sundaland; (17) Wallacea; (18) Philippines; (19) Indo-Burma; (20) Mountains 
of South-Central China; (21) Western Ghats and Sri Lanka; (22) Southwest 
Australia; (23) New Caledonia; (24) New Zealand; and (25) Polynesia and 
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Micronesia. Major tropical wilderness areas: (A) Upper Amazonia and Guyana 
Shield; (B) Congo River Basin; and (C) New Guinea and Melanesian Islands. 
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http://www.nature.com 

 

http://home.comcast.net 
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http://www.euroekonom.com 

 
http://www.newint.org 
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http://www.mbscientific.com 

 
http://www.fao.org 
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http://www.sv.vt.edu 

 
http://www.cap-lmu.de 



 48

 

http://mrbarlow.files.wordpress.com 

 
http://upload.wikimedia.org 
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http://www.bobmarketing.com 

 
http://www.mofa.go.jp 
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http://pgpblog.worldbank.org 

 
https://philos.wikispaces.com 
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http://bernard.english.googlepages.com 
 อกีความหมายหน่ึง ชมชนคอืกล่มคนทีุ่ ุ
อย่รวมกนัในอาณาบริเวณและเป็นกล่มเลก็ู ุ
ทีส่ดทีส่ามารถจะดาํรงชีวติทางสังคมในด้านุ
ต่าง ๆ ทั้งหมด การพจิารณาศึกษาชมชนุ
จะต้องคาํนึงถงึปัจจัยทางกายภาพ เช่น 
ลกัษณะภมศิาสตร์ และปัจจัยทางสังคมไปู
ด้วยเพือ่ให้คาํนิยามคาํว่าชมชนสมบรณ์ขึน้  ุ ู
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คาํจํากดัความคาํว่าชมชนจะต้องคาํนึงถงึุ
ลกัษณะสําคญั 2 ประการคอื 
 1.สมาชิกภายในชมชนต้องมีุ
ประสบการณ์ร่วมกนั มกีจิกรรมร่วมกนัเพือ่
ทาํเรือนแรม (Homestay) มปีระเพณร่ีวมกนั
สําหรับกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
เป็นต้น จะต้องเป็นประสบการณ์และ
กจิกรรมทีม่ีความสําคญัต่อคนในสังคม 
สําหรับเป็นสัญลกัษณ์ร่วมกนัในชมชนุ  
 2.คนในชมชนมคีวามร้สึกว่าเป็นพวกุ ู
เดยีวกนัเป็นชมชนเข้มแขง็ ุ (Active 
community) สามารถดาํรงกจิกรรมด้านการ
ท่องเทีย่วได้ยัง่ยนื เศรษฐกจิพอเพยีง
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สามารถดาํรงอย่ได้ในฤดกาลทีไ่ม่มกีารู ู
ท่องเทีย่ว ความร้สึกร่วมนีท้าํให้มีความร้สึกู ู
ว่าตนเองแตกต่างกบัคนอืน่ในฐานะเป็น
เจ้าของบ้านผ้รับนักท่องเทีย่วผ้เป็นแขกมาู ู
เยีย่มเยอืน 
 คนในชมชนต้องใชุ้ ชีวติส่วนใหญ่ภายใน
ชมชนเป็นระยะเวลาตั้งถิน่ฐาน ุ 5 ปีหรือ
มากกว่า 5 ปี มคีวามร้สึกเป็นญาตพิีน้่องู
ร่วมกนักบัคนในชมชน เพือ่ทาํให้เกดิหรือุ
สร้างความร่วมมือในชมชนสําหรับทาํุ
กจิกรรมการท่องเทีย่ว 
 การศึกษาชมชนด้านการท่องเทีย่วต้องุ
คาํนึงถงึปัจจัยสําคญั 2 ประการคอื 
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 1.ปัจจัยด้านกายภาพ เป็นปัจจัยภายนอก
ทีนั่กท่องเทีย่วเห็นได้ เช่น  การตั้งถิน่ฐาน 
การใช้ทีด่นิ การปลกบ้าน  ระบบการส่ือสารู
คมนาคม โครงสร้างสาธารณปโภค สภาพู
ภมศิาสตร์ เป็นแรงจงใจด้านการท่องเทีย่วู ู
ของคนภายในชมชน ทาํให้นักท่องเทีย่วุ
สนใจอยากมาท่องเทีย่วและเรียนร้ธู รรมชาติ
รวมทั้งส่ิงทีเ่ห็นได้ภายนอกของชมชน ุ  
 2.ปัจจัยด้านสังคม วฒันธรรม เป็นส่ิงที่
มนษย์สร้างขึน้ให้สามารถอาศัยอย่ร่วมกนัุ ู
ธรรมชาตไิด้ เป็นภมปัิญญาพืน้บ้านทีู่
ถ่ายทอดให้กบัคนในชมชน นักท่องเทีย่วุ
สนใจศึกษาและสัมผสัวฒันธรรมที่เป็นวตัถ ุ
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เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม รวมทั้งวรรณกรรม พธีิกรรม
ในชมชน เป็นการท่องเทีย่วเชิงสังคม ในุ
รปการรวมกล่มกนัทาํกจิกรรม เช่น ู ุ
ผลติภัณฑ์พืน้เมอืง สินค้าหน่ึงผลติภณัฑ์
หน่ึงตาํบล เคร่ืองจักสาน ผ้าไหม  
 โดยทัว่ไปสังคมวทิยาการท่องเทีย่วแบ่ง
ชมชนเป็นชมชนชนบทและชมชนเมอืง ด้วยุ ุ ุ
การกาํหนดลกัษณะชมชนตามปัจจัยสําคญัุ
คอื 

1.ขนาดประชากร (Size) หมายถึง
จํานวนประชากรในชมชน ในชนบทุ  
ประชากรในชนบทมขีนาดประชากรตํา่กว่
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 2,500 คน ส่วนประชากรในชมชนเมอืงมีุ
ประชากรมากกว่า 2,500 คน ในชมชนชนบทุ
ทีม่ปีระชากรน้อยจะทาํให้นักท่องเทีย่วได้ไป
พกัผ่อนเป็นการท่องเทีย่วเชิงนิเวศใกล้ชิดกบั
ธรรมชาต ิ ส่วนชมชนเมอืงทีม่ปีระชากรมาก ุ
นักท่องเทีย่วอาจได้พบปะผ้คนในเมอืงู
จํานวนมากกว่าชนบท 

2.ขอบเขตชมชน หมายถงึขอบเขตุ
ทางการปกครอง เขตทางวฒันธรรม หรือ
เขตภมศิาสตร์ ทาํให้นักท่องเทีย่วเข้าใจู
วฒันธรรมของชมชนแต่ละเขต ทีม่ลีกัษณะุ
แตกต่างกนัตามเขตภมศิาสตร์ เขตู
วฒันธรรมหรือเขตการปกครอง เช่น ชมชนุ
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เขตหนาวมวีฒันธรรมต่างกบัชมชนเขตร้อน ุ
นักท่องเทีย่วจะต้องเตรียมตวัเดนิทาง
อย่างไร ในเขตชมชนชนบทนักท่องเทีย่วุ
จะต้องปฏิบัตติามกฎระเบียบในชมชนทีต่่างุ
กบัเมอืง 

3.หน้าทีห่รือความสําคญั (Function) 
ของชมชนในสังคุ ม ทาํให้นักท่องเทีย่วเข้าใจ
จดม่งหมายของการเดนิทางไปท่องเทีย่ว ุ ุ
เช่น หน้าทีข่องชมชนชนบทคอืผลติอาหารุ
ให้กบัสังคมเมอืง นักท่องเทีย่วจะได้เดนิ
ทางเข้าไปดการผลติอาหารขั้นต้น ู (Primary 
production)  หรืออาจเข้าไปใช้ชีวติร่วมกบั
ชมชนชนบทในการดาํรงชีวติทีเ่กีย่วข้องกัุ บ
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การผลติอาหารตั้งแต่การคดัเลอืกพนัธ์ข้าว ุ
การหว่านเมลด็พนัธ์ การไถหว่าน ปักดาํ การุ
บํารงรักษา การเกบ็เกีย่ว จนถงึการแปรรปุ ู
ข้าวขั้นต้น เช่น การสีข้าวในโรงสีชมชน ุ
จนถงึส่งข้าวสารให้กบัชมชนเมอืงทีม่หีน้าทีุ่
แปรรปข้าวให้เป็นอาหารสําเร็จรปให้กบัู ู
ผ้บริโภคโดยตรงู ภายในประเทศ หรือส่งออก
ข้าวกระป๋องไปต่างประเทศ หน้าทีช่มชนุ
ขนาดใหญ่ เช่น เอเชียมคีวามสําคญัเป็น
แหล่งกาํเนิดศาสนามากทีส่ด เป็นภมปัิญญาุ ู
ตะวนัออก ยโรปมคีวามสําคญัด้านบทบาทุ
เป็นผ้นําเศรษฐกจิเหมอืนอเมริกาเหนือ เป็นู
ชมชนทีส่ร้างสรรค์วฒันธรรมศาสนาคริสต์ุ
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มากทีส่ด แอฟุ ริกามบีทบาทด้านเป็นแหล่ง
อนรักษ์พชืพรรณสัตว์ประจําถิน่ อเมริกาใตุ้
มบีทบาทด้านการอนรักษ์ุ
ทรัพยากรธรรมชาต ิออสเตรเลยีและภาคพืน้
มหาสมทรมีบทบาทด้านการจัดการุ
ท่องเทีย่วยัง่ยนื ภมภิาคใหม่แอนตาร์คตกิ ู
และแอนตาร์คตกิามบีทบาทด้านการ
ศึกษาวจิัยการเปลีย่นแปลงกายภาพของโลก
เป็นต้น 

4.การจัดองค์การสังคม (Social 
organization) หมายถงึการจัดระบบ
ความสัมพนัธ์ภายในชมชน ในเขตชนบทุ
ระบบองค์การเป็นแบบอรปนัย ู (Informal 
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organization) เป็นระบบที่เน้น
ความสัมพนัธ์ทางชีวสังคมแบบปฐมภม ิู
(Primary relation) เช่น ระบบ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว เมือ่นักท่องเทีย่ว
ได้เข้าไปใช้ชีวติในชมชนชนบทจะทาํใหุ้
เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลก ู
ระหว่างครนักเรียน พระกบัชาวบ้านตามู
หลกับ้าน วดั โรงเรียนหรือหลกั บวร เป็น
ความสัมพนัธ์ในระบบองค์การทีแ่ตกต่างกบั
องค์การทติยภม ิุ ู (Secondary organization) 
เช่น ระบบการทาํงานของรัฐบาล ศาล
ยตธิรรม ระบบรัฐสภา ตลาดห้น ระบบุ ุ
การศึกษาขนาดใหญ่ใหญ่ในมหาวทิยาลยัที่
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แตกต่างกบัโรงเรียนขนาดเลก็ในชนบท เป็น
ส่ิงทีนั่กท่องเทีย่วจะได้เข้าไปสัมผสัในชมชนุ
ทีม่กีารจัดระบบองค์การทีไ่ด้รับอทิธิพลจาก
ประเพณ ีภมศิาสตร์ วฒันธรรมและสังคมในู
เขตเมืองและชนบท บทบาทขององค์การทาง
สังคมยคโลกาภิวตัน์เช่น สหประชาชาต ิุ
ยเนสโก อาเซียน ยโร เอเปค อาฟตา นาฟตา ู ู
ลาฟตา กล่มุ G 7 เป็นต้น 

สังคมวทิยาและแบ่งชมชนุ ออกเป็น 2 
ประเภทคอื 
 1.ชมชนชนบทหรือชมชนดั้งเดมิ เป็นุ ุ
ชมชนขนาดเลก็มกีารใช้ทีด่นิ ุ (Land use) 
คล้ายคลงึกนัไม่แตกต่างหลากหลายใน
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สังคมไทยมชีมชนประเภทหม่บ้านประมาณ ุ ู
50,000 หม่บ้าน แบ่งเป็นู หม่บ้านดงัต่อไปนีู้  
 ประเภทแรก หม่บ้านโดดเดีย่ว ู (Isolated 
village) เป็นหม่บ้านพวกสังคมขนาดเลก็ ู
เช่น หม่บ้านชมชนดั้งเดมิ สังคมล่าสัตว์ ู ุ
สังคมเกบ็ของป่า หรือชมชนขนาดเลก็ในเขตุ
บริเวณชายขอบ (Marginal) ในประเทศไทย
มชีมชนหม่บ้านโดดเดีย่วประมาณร้อยละ ุ ู 15 
มกีารใช้ทีด่นิ 2 ประเภทคอื 
 ประเภทแรก การใช้ทีด่นิสําหรับทีอ่ยู่
อาศัย (Residential area) สําหรับปลกบ้าน ู
นักท่องเทีย่วอาจเข้าพกัอาศัยเรียนรู้
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ดาํรงชีวติร่วมกนัคนในชมชนเพือ่เข้าทาํุ
กจิกรรมต่าง ๆ ในบ้านร่วมกบัคนในบ้าน 
 ประการทีส่อง การใช้ทีด่นิสําหรับทาํนา
หรือทําฟาร์ม (Farm area) เป็นเขตสีเขยีว
(Green zone) อย่รอบนอกหม่บ้านดงัู ู
แผนภมิู  
 
 
 
แผนภมิแสดงรปแบบการใช้ทีด่นิหม่บ้านโดดเดีย่วู ู ู  
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ประการทีส่อง หม่บ้านแบบกระจก ู ุ

(Cluster village) เป็นหม่บ้านทีม่กีารใู ช้ที่ดนิ 
3 แบบคอื 
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 ประการแรก การใช้ทีด่นิเป็นทีอ่ย่อาศัยู  
 ประการทีส่อง การใช้ทีด่นิเป็นเขต
ศนย์กลางทางสังคมู (Social center) เช่น 
ตลาด โรงเรียน สถานทีร่าชการและวดั 
            ประการที่สาม การใช้ทีด่นิเป็นเขตทาํ
นา 
 
 
แผนภมิแสดงรปแบบการใช้ทีด่นิแบบหม่บ้านแบู ู ู บกระจกุ  
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 หม่บ้านแบบกระจกและหม่บ้านแบบู ุ ู
เรียงขนานเป็นหม่บ้านทีม่ปีระวตักิารตั้งู
ชมชนท้องถิน่ยาวนานกว่าหม่บ้านแบบโดดุ ู
เดีย่ว ซ่ึงมกัเป็นหม่บ้านเกดิใหม่ ในประเทศู
ไทยมหีม่บ้านแบบกระจกและหม่บ้านเรียงู ุ ู
ขนานประมาณร้อยละ 85 หม่บ้าู นแบบ
กระจกมกัมกีารยอมรับการกลายเป็นุ
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สมยัใหม่ (Modernization) ได้มากทีส่ดุ
เน่ืองจากลกัษณะภมศิาสตร์สามารถสร้างู
ระบบสาธารณปโภคโดยเฉพาะระบบถนนไดู้
ง่ายและใช้ต้นทนการสร้างถนนได้ถกกว่าุ ู
หม่บ้านแบบอืน่ เมือ่เปรียบเทยีบกบัหม่บ้านู ู
แบบเรียงขนาน ส่วนหม่บ้านแบบโดดเดีู่ ยวมี
การยอมรับการกลายเป็นสมยัใหม่น้อยทีส่ด ุ
เป็นหม่บ้านทีพ่ยายามพึง่ตนเองและต่อต้านู
เทคโนโลยสีมยัใหม่ 
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แผนภมิู แสดงรปแบบการใช้ทีด่นิแบบหม่บ้านเรียงขนานู ู  

 

 
หม่บ้านเรียงขนาน       ู                             พธีิกรรมของหม่บ้านในู Vanuatu 

ประการทีส่าม หม่บ้านเรียงขนาน ู (Line  
village)หม่บ้านแบบกระจกและหม่บ้านแบบู ุ ู
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เรียงขนานไปตามคลองหรือทางรถไฟ เป็น
หม่บ้านเก่าทีต่ั้งถิน่ฐานมานาน นักท่องเทีย่วู
อาจเข้าเยีย่มชมประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ 
สอบถามพดคยกบัชาวบ้านเร่ืองการู ุ
ดาํรงชีวติประเพณวีฒันธรรมทีผ่่านมา 
เน่ืองจากเป็นหม่บ้านเก่ากว่าหู ม่บ้านแบบู
โดดเดีย่ว ทาํให้หม่บ้านแบบกระจกและู ุ
หม่บ้านแบบเรียงขนานมสีาธารณปโภคู ู
มากกว่า ทาํให้นักท่องเทีย่วมเีคร่ืองมอื
ส่ือสารคมนาคมมากกว่าหม่บ้านแบบโดดู
เดีย่ว นักท่องเทีย่วอาจเข้าร่วมประเพณี
ทาํบญ ตกับาตร ประเพณต่ีาง ๆ เป็นการุ
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ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมได้มากกว่าหม่บ้านู
โดดเดีย่ว 

ชมชนชนบทเป็นชมชนทีเ่ป็นการุ ุ
ท่องเทีย่วเชิงธรรมชาตหิรือการท่องเทีย่วเชิง
นิเวศ ทาํให้นักท่องเทีย่วได้เข้าถงึธรรมชาต ิ
เข้าถงึชมชนทีเ่ป็นการผลติโดยตรง ทาํใหุ้
นักท่องเทีย่วได้ศึกษาข้อมลการผลติวตัถดบิ ู ุ
เป็นการท่องเทีย่วเชิงอนรักษ์ นักท่องเทีย่วุ
จะมโีอกาสเรียนร้ภมปัิญญาพืน้บ้าน ใช้ชีวติู ู
ร่วมกบัคนในชมชนเรียนร้วถิชีีวติแบบุ ู
ดั้งเดมิ จนทาํให้เข้าใจวถิชีีวติทีแ่ท้จริง อนัจะ
นําไปส่ความเข้าใจและความร่วมมือระดบัสงู ู
ต่อไป เพือ่ทําให้เกดิการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 
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ตารางแสดงประเทศ 10 อนัดบัทีม่ีประชากรเมอืงมากทีส่ดุ   

ประเทศ การคาดคะเนประชากรในปี ค.ศ.2005  

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 เข้าถงึได้เมือ่วนัที ่
27 เดอืนมนีาคม 2552 
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2.ชมชนเมอืงเป็นชมชนทีม่กีารใช้ทีด่นิุ ุ

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  
 
แผนภมิู แสดงรปแบบการใช้ที่ดนิทฤษฎวีงู
แหวน 
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มคีรอบครัว (Non-family) เป็นชมชนทีม่ีุ
การใช้ทีด่นิสําหรับธรกจิทกชนิดุ ุ  เป็นชมชนุ
ทีม่คีนเดนิทางท่องเทีย่วทางธรกจิโดยเฉพาะุ
ช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนตอนกลางวนั กลางคนืจะ
มเีฉพาะยาม 
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แผนภมิู แสดงรปแบบการใช้ที่ดนิทฤษฎีู
หลายจดศนย์กลางุ ู  
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เฝ้าสํานักงาน  นักท่องเทีย่วอาจท่องเทีย่วใน
ทฤษฎกีารใช้ทีด่นิแบบหลายจดศนย์กลาง ุ ู
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(Multicentric) พกัในโรงแรมหรือ
ผ้ประกอบการทีพ่กัทีเ่ป็นธรกจิ เน่ืองจากไมู่ ุ
มคีรอบครัว (Non family area)  อาศัยอย่ ู
นักท่องเทีย่วจึงต้องเดนิทางโดยใช้การขนส่ง
มวลชนหรือบริการรถเฉพาะแทก็ซ่ี เดนิทาง
กบัการท่องเทีย่วแบบกล่ม  ุ (Packaged 
tours) เป็นบริการท่องเทีย่วที่รวมบริการทกุ
อย่างเข้าด้วยกนั เป็นส่วนร่วมมอืสนับสนนุ
การท่องเทีย่ว นักท่องเทีย่วจะได้ซ้ือของ 
เยีย่มชมนครทีม่คีนมากมายหลายกล่มุ
เดนิทางประกอบธรกจิในช่วงตอนกลางวนัุ
หรือช่ัวโมงเร่งด่วน แสดงวถิชีีวติแบบนคร
เตม็ไปด้วยสีสันของคนทาํงาน เป็นการ
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ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมนคร ช่วงตอนเยน็
ประชาชนจะเดนิทางกลบัไปพกัในเขตทีอ่ยู่
อาศัยในเขตรอบนอกเมอืง ศนย์กลางนครจะู
มแีต่ตวัอาคารและผ้ปฏิบัตหิน้าทีเ่ฝ้ายามช่วงู
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) ผ้คนทีท่าํงานกบัคลงัสินค้า ู
เป็นบรรยากาศการทาํงานขนส่งกบัการ
ขนส่งเพือ่บรรทกสินค้า เป็นเขตทีุ่
นักท่องเทีย่วจะได้พบการทาํงานตลาดทั้งวนั
และคนื ไม่มกีารพกัผ่อนหรือเขตผ่านสภาพ 
(Transition area) หมายถงึเขตทีป่ระกอบ
ไปได้ผ้คนหลากหลายกลู่ ุมมาทาํงานใน
คลงัสินค้า พร้อมกบัระบบการขนส่งสินค้า มี
ท่าเรือ ท่ารถขนส่งสินค้า เป็นบรรยากาศ
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แตกต่างกบัเขตที ่ 1 ซ่ึงเป็นเขตธรกจิใจกลางุ
เมอืงทาํธรกจิ ุ (Business) ซ้ือขายแลกเปลีย่น
สินค้ามากกว่าจะเป็นผ้ผลติสินค้าแบบู
อตสาหกรรม ุ (Industrial) หรือผลติสินค้า
หัตถกรรม (Manufacture) เขตห้องเช่า
หมายถงึครอบครัวทีม่บ้ีานเพยีงห้องเดยีว 
พ่อแม่ลกอาศัยอย่ในห้องเดยีว เป็นู ู
ครอบครัวยากจนพร้อมทีจ่ะอพยพออกไป
อย่ในเขตอืน่ เป็นเขตทีนั่กท่องเทีย่วอาจไดู้
เห็นบรรยากาศคนไร้บ้านมารวมกนัเป็น
ครอบครัวใหญ่ด้วย  เป็นบรรยากาศของพวก
ทีช่อบมารวมกล่มกัุ นนอกบ้าน แม้ว่าจะมี
บ้านเป็นของตนเอง 
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Dharavi slum Mumbai    Kenya slum 

s  

แผนทีน่ครมมไบุ  
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 3.เขตผ้อพยพหรือเขตผ้มรีายได้น้อย ู ู
(Migrant or lower class zone) เป็นเขตทีม่ี
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.เขตชนช้ันกลางหรือเขตผู้ทาํงาน
ประจํา (Middle class or workingman) เป็น
เขตทีนั่กท่องเทีย่วจะได้พบกบับรรยากาศ



 86

นครที่ประกอบไปด้วยครอบครัวชนช้ันกลาง
ผ้ทาํงานประจํามรีายได้เป็นเงนิเดอืน มีู
เทคโนโลยเีคร่ืองอาํนวยความสะดวกภายใน
บ้านครอบครัวเดีย่ว (Nuclear family) เป็น
วฒันธรรมทีพ่บทัว่ไปในนคร 

 
ครอบครัวเดีย่ว 
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กลางวนัจะออกเดนิทางไปทํางานในเขต
ธรกจิ นักท่องเทีย่วอาจพบกบับรรยากาศุ
ผ้คนว่างเปล่าในช่วงตอนกลางวนั แต่เมือู่
หลงัจากช่ัวโมงทาํงานกจ็ะเห็นผ้คนกลบัมาู
อย่บ้านในช่วงตอนกลางคนื วฒันธรรมการู
แต่งกายของชนช้ันกลางจะเป็นเคร่ืองแบบ มี
วฒันธรรมการทํางานแบบระบบราชการ 
(Bureaucracy) มช่ัีวโมงการทาํงาน  
พฤตกิรรมการทาํงานคล้ายกนัเป็น
วฒันธรรมทีพ่บทัว่ไปในนคร 
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House and Townhouse 

5.เขตชนช้ันสงหรือเขตบ้านชด ู ุ (High 
class  or apartment) เป็นเขตทีอ่ย่อาศัยของู
คนช้ันสงทีอ่ย่ในเขตห่างจากชนช้ันกลาง ชนู ู
ช้ันสงมวีฒันธรรมการทาํงานทีนั่กท่องเทีย่วู
จะได้พบกบัวฒันธรรมการทาํงานชนช้ันสงู
ในฐานะผ้บริู หารระดบัสง ทีแ่ตกต่างกบัู
ผ้บริหารระดบักลางหรือผ้ปฏิบัตใินชนช้ันู ู
กลาง เช่น ช่ัวโมงการทาํงานแตกต่างกนั 
บริเวณทีพ่กัอาศัยของชนช้ันสงประกอบด้วยู
เคร่ืองอาํนวยความสะดวกมากมาย เช่น รถ
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รับส่งเฉพาะ ทีพ่กัอาศัยทีม่พีนักงานต้อนรับ
ใส่เคร่ืองแบบเฉพาะ มปีระเพณกีารบริการ
เฉพาะทีพ่กัอาศัย ลานจอดรถ จอดเคร่ือง
ส่วนตวั ห้องประชม ห้องออกกาํลงักาย ุ
ส่วนตวั ทีพ่กัอาศัยของชนช้ันสงกลายเป็นู
ส่ิงดงึดดนักท่องเทีย่วทั่วโลกทีต้่องการเข้าู
เยีย่มชมวถิชีีวติส่วนตวัของชนช้ันสงทกด้าน ู ุ
เช่น อาหาร เส้ือผ้า บริเวณบ้านพกั เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ส่วนตวัของครอบครัวชนช้ันสงเป็นู
ส่ิงดงึดดใจของนักท่องเทีย่ว บางแห่งอาจู
จัดทาํเป็นพพิธิภัณฑ์ หรือเปิดให้
นักท่องเทีย่วเข้าชมบางเวลาทีเ่จ้าของ
ทรัพย์สินเปิดโอกาสให้เข้าชมเป็นต้น ชน
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ช้ันสงอาจสร้างภาพลกัษณ์โดยการสร้างู
ภาพยนตร์แนะนําบ้าน และวถิชีีวติ หรืออาจ
แสดงเป็นนิตยสารในบางโอกาสเป็นส่ือให้
นักท่องเทีย่วหาความร้ก่อนเดนิทางเข้าเยีย่มู
ชมกเ็ป็นได้ 

6.เขตหัตถกรรมหนัก (Heavy 
Manufacturing) เป็นเขตทีม่กีารผลติสินค้า 

 
เขตหัตถกรรม (manufacture) 
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ด้วยมอืและเคร่ืองจักร เป็นการผลติจํานวน
มาก นักท่องเทีย่วนครจะได้ชมวถิชีีวติของ
คนงานในโรงงานทาํงานเป็นช่วงกะ เขต
หัตถกรรมหนักจะทาํงานเกีย่วกบังานทีใ่ช้มอื
และเคร่ืองจักร มมีลภาวะมาก  ส่วนใหญ่จะ
เป็นชมชนทีม่อีตัราส่วนทางเพศ ุ (Sex ratio) 
สงคอืมอีตัราส่วนผ้ชายสงมากกว่าผ้หญิง ู ู ู ู
วฒันธรรมการทํางานประกอบด้วยระบบ
เทคโนโลยทีีป้่องกนัอนัตรายมากมาย 
นักท่องเทีย่วทีเ่ข้าเยีย่มชมจะต้องปฏิบัตติวั
ตามกฎระเบียบของโรงงานอย่างเคร่งครัด
เพือ่ป้องกนัอนัตรายขณะเข้าเยีย่มชมโรงงาน 
ขณะทีค่นงานปฏิบัตงิานผลติสินค้าส่งไปที่
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อืน่ นักท่องเทีย่วจะมคีวามร้เกีย่วกบัอนัตรายู
จากสารเคมี อนัตรายจากการใช้ผลติภัณฑ์ไม่
ถกต้อง เป็นการท่องเทีย่วแบบนครทีู่
นักท่องเทีย่วจะได้ความร้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์ู
สินค้าทีใ่ช้เทคโนโลยรีะดบัสงด้วยู  เขต
หัตถกรรมหนักอาจมปัีญหาเร่ืองการวางผงั
เมอืง เน่ืองจากเป็นเขตทีพ่ฒันาจาก
หัตถกรรมพืน้บ้านในชมชนเมอืงทาํให้เกดิุ
ปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะในหลายชมชนทัวุ่
โลก 
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ปัญหาในเขตอตสาหกรรมเก่าุ  
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 ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ 

เหมอืงนิเกลิ
และโลหะ 

8 Chernobyl ยเครนู  5,500,000 กมัมนัตรังสี  โรงงาน
นิวเคลยีร์ 

9 Sumgayit อาร์เซอร์ไบ
จัน 

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 
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หมอกควนัเหนือเมอืง Linfen                แผนทีเ่มอืง Tianying 

  
สตรีเมือง Sukindaกาํลงัตักนํา้ทีมี่โครเมียม   หน่วยgreenpeace กาํลงัเกบ็ตัวอย่างโลหะหนักทีป่ล่อยลงแม่นํา้ที ่Vapi 

  

การปล่อยสารพษิที ่La Oroya                 โรงงานที ่Dzerzhinsk 
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ควนัจากเหมืองนิเกลิที ่Norilsk               บ้านร้างที ่Chernobyl 

  
เขตอตสาหกรรมทีุ่  Sumgayit               เดก็หน่มหาโลหะบริเวณโรงงานทีุ่  Kabwe 

7.เขตธรกจิรอบนอก ุ (Outline business) 
เป็นเขตธรกจิขนาดเลก็และปานกลาง ุ
(Small and medium enterprise) ทีเ่กดิขึน้
ใหม่ นักท่องเทีย่วจะได้พบบรรยากาศเขต
ธรกจิรอบนอกเมอืงทีเ่กดิจากผ้ประกอบการุ ู
ขนาดเลก็และขนาดปานกลางใหม่ทีแ่ตกต่าง
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กบัเขตที ่ 1 ซ่ึงเป็นเขตธรกจิเก่าใจกลางเมอืงุ
และเป็นธรกจิขนาดใหญ่ทีุ่ มปีระวตักิาร
ประกอบการยาวนาน ต่างกบัธรกจิขนาดเลก็ุ
และปานกลาง ซ่ึงผ้ประกอบการผลติสินค้าู
และบริการใหม่ นักท่องเทีย่วจะได้ชม
แนวโน้มธรกจิในชมชนแบบใหม่ ทีแ่ตกต่างุ ุ
กบัธรกจิแบบเก่าทีผ้่คนพบเห็นโดยทัว่ไป ุ ู
ธรกจิขนาดเลก็และปานกลางเกดิจากุ
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ของชนช้ันกลาง
และชนช้ันสงทีต้่องการประกอบการธรกจิู ุ
แบบใหม่ทีไ่ม่ซ้ําซากจําเจเหมือนธรกจิแบุ
เก่าขนาดใหญ่ทีพ่บอย่ทัว่ไป นักท่องเทีย่วจะู
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ได้ร่วมเดนิทางจินตนาการไปกบัธรกจิขนาดุ
เลก็และปานกลางในเขตนี ้

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

แผนภมิู แสดงความสัมพนัธ์ชมชนชนบท ุ
ชานเมอืงและเมอืง 
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จะเป็นกึง่ชนบท มกีารสร้างบ้านเรือน 
โรงเรียน วดั ตลาดบริการในชมชนหรือกบัุ
สถานการณ์จําลองหม่บ้านมาไว้ในเมอืง ู
นักท่องเทีย่วนครอาจได้พบกบับรรยากาศ
แบบชนบทในเขตนี ้ ซ่ึงจะมลีกัษณะเป็น
ธรรมชาตมิากกว่าเขตอืน่ คนในชมชนอาจุ
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จัดสถานทีจ่อดรถ บริการร้านขายของที่
ระลกึให้นักท่องเทีย่วที่มาเยีย่มเยยีนใน
ช่วงเวลาส้ันทีม่โีอกาสมาเยีย่มชม ในกรณทีี่
นักท่องเทีย่วไม่มโีอกาสไปท่องเทีย่วชม
ธรรมชาตทิีอ่ย่ห่างไกลซ่ึงต้องใช้เวลาู
เดนิทาง มค่ีาใช้จ่ายมากขึน้ 
 9.เขตอตสาหุ กรรมชานเมอืง (Estate) 
หรือเป็นนิคมอตสาหกรรม เป็นเขตทีุ่
ออกแบบเป็นนิคมอตสาหกรรมโดยเฉพาะ ุ
ประกอบด้วยเขตโรงงาน ทีท่าํงาน โรงงาน
บําบัดนํา้เสีย  ทีพ่กัคนงาน  ตลาด  ศนย์กลาู
ทางสังคม วดั โรงเรียน เป็นการออกแบบ
ชมชนทีแ่ตกต่างกบัชมชนแบบอืน่ ุ ุ
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นักท่องเทีย่วอาจเข้าเยีย่มชมการออกแบบ
ชมชนส่วนทีเ่ป็นบ้านพกัอาศัย ระบบความุ
ปลอดภัย ระบบการกาํจัดของเสีย ระบบ
ศนย์กลางทางสังคมทีอ่อกแบบสําหรับู
บริการชมชนในนิคมอตสาหกรรม ระบบุ ุ
สาธารณปโภคทีอ่อกแบบเฉพาะ รวมทั้งการู
คมนาคมขนส่งทางบก ทางนํา้หรือทางอากา
ออกแบบมาเพือ่ให้นักท่องเทีย่วได้ศึกษาและ
เข้าใจระบบการทํางานของนิคม
อตสาหกรรมสมยัใหม่อย่างแท้จริง เป็นการุ
ออกแบบให้คนในชมชนทาํงานอย่ในโรงงานุ ู
ทีม่คีวามปลอดภัยร่วมกบัครอบครัว 
นักท่องเทีย่วจะได้ชมวธีิการออกแบบชมชนุ
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ทีว่ศิวกร สถาปนิกชมชนออกแบบเป็นชมชนุ ุ
แบบใหม่ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมอืนกบั
ชมชนทีอ่ืนุ่  
 แผนภมทิีู่ แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
เมอืงหลกัและเมอืงบริวารเขตมหานคร 
แผนภมแิสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเมอืงหลกัและเมอืงบริวารเขตู
มหานคร 
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10.เขตชานเมอืงเช้าไปเยน็กลบั 

(Commuter) เป็นเขตชนบทรอบนอกเมอืงที่
เคยเป็นเมอืงบริวาร(Satellites)มาก่อน เขต
ชานเมอืงเช้าไปเยน็กลบัได้รับการผนวกให้
เป็นปริมณฑลกบัเมอืงแม่ (Metropolis) 
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กลายเป็นเขตมหานคร (Metropolitan area)  
นักท่อง 
เทีย่วจะได้ชมบรรยากาศแบบชนบทเป็นเขต
เฉพาะทีต้่องมาทํางานในเมอืง หรือมาซ้ือ
สินค้าในเมอืงเป็นประจํา แต่มชีีวติแยกออก
จากเมือง นักท่องเทีย่วจะได้เข้าชม
บรรยากาศชนบททีใ่กล้เมอืงออกแบบหน่ึงที่
แตกต่างกบัชมชนทีอ่ย่อาศัยชานเมืองในุ ู
ช่วงเวลาส้ัน 
 สังคมวทิยาการท่องเทีย่วและชมชนุ
แสดงให้เห็นวถิชีีวติทีห่ลากหลายแตกต่าง
ระหว่างชมชนชนบทและเมอืงุ  เปรียบเทยีบ
ด้านกายภาพ ภมศิาสตร์ สังคมและู
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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 นครในโลกทีม่ีผ้อยากไปเทีย่ว ปีู  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 

 

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

แผนท่ีแสดงท่ีตงัของนครตาง ้ ่ ๆ ในโลก 
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แหลงขอ้มูล ่ : http://www.mapsofworld.com เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 2 
เมษายน 2552 

 
 


