
ความรู้เกีย่วกบัสารคดท่ีองเที่ยว



ความรู้เกีย่วกบัสารคดท่ีองเทีย่ว

• เม่ือมนุษยช์อบเดินทางและท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ มนุษยย์อ่มจะ
เล่าเร่ืองราวหรือบนัทึกไว ้แลว้ถ่ายทอดใหค้นอ่ืนไดรั้บรู้

• จึงท าใหเ้กิดวรรณกรรมท่ีเรียกวา่ “สารคดท่ีองเทีย่ว”

• สารคดีท่องเท่ียวเป็นวรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาการเขียนท่ีใหท้ั้ง
ความรู้  แง่คิด  และความบนัเทิงไปพร้อมกนั



ความรู้เกีย่วกบัสารคดท่ีองเทีย่ว

• สารคดีท่องเท่ียวมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสาร
วารสาร  และหนงัสือ โดยมีวตัถุประสงค ์คือ

- เพ่ือตอบสนองผู้รักการพกัผ่อนหย่อนใจ โดยแสวงหาแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่  ประสบการณ์ใหม่  และความรู้ใหม่ 

- เพ่ือสร้างประสบการณ์จ าลองให้แก่ผู้อ่าน โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
เดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ดว้ยตนเอง



ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัการท่องเทีย่ว

• วรรณกรรมเป็นภาพจ าลองชีวติและสงัคม ทุกส่ิงอยา่งท่ีปรากฏ
ในสงัคมมกัสะทอ้นเร่ืองราวในวรรณกรรมเสมอ

• ส าหรับเร่ืองการท่องเท่ียวเดินทางกไ็ดถ่้ายทอดในวรรณกรรม
ประเภทต่างๆ ซ่ึงท าใหเ้ห็นวา่

1. การท่องเที่ยวมีอทิธิพลต่อวรรณกรรม 
2. วรรณกรรมมีอทิธิพลต่อการท่องเทีย่ว



1. การท่องเที่ยวมีอทิธิพลต่อวรรณกรรม 

1.1 การท่องเที่ยวมีอทิธิพลต่อการสร้างงานสารคดท่ีองเทีย่ว
• การไดเ้ดินทางท่องเท่ียวถือเป็นเร่ืองทา้ทายของมนุษยใ์นการ
แสวงหาความแปลกใหม่

• บางคร้ังเป็นประสบการณ์ท่ีท าใหป้ระทบัใจและใหภ้าพ
ความทรงจ าท่ีมีความสุข 

• จึงท าให้นักท่องเที่ยวที่มีความสามารถในการประพนัธ์จดบันทึก    
การเดินทางท่องเที่ยวที่ประทับใจเพ่ือไม่ให้ความทรงจ าหายไป



• บางคร้ังมีการตีพิมพเ์ผยแพร่สู่ผูอ่้าน ประกอบกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้นมีความน่าสนใจ  น่าประชาสมัพนัธ์ใหค้นทัว่ไป  
ไดรู้้จกัมาเยอืน

• นกัท่องเท่ียวจึงเกิดแรงกระตุน้ท่ีจะน าประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวคร้ังนั้นมาเขียนบอกเล่าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 

• ท าให้เกดิงานเขียนสารคดีท่องเที่ยวขึน้



1.2 การท่องเที่ยวมีอทิธิพลต่อการสร้างงานเขียนประเภทอ่ืน

• ผูเ้ขียนน าเร่ืองการท่องเท่ียวมาก าหนดเป็นโครงเร่ืองหรือมีฉาก
และบรรยากาศการท่องเท่ียวเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินเร่ือง

• เช่น งานเขียนประเภทนวนิยาย  ผูเ้ขียนอาจก าหนดใหต้วัละคร
ในเร่ืองตอ้งเดินทางท่องเท่ียวดว้ยวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น 

1. การท่องเที่ยวมีอทิธิพลต่อวรรณกรรม 



- อาจไปศึกษาต่อ 
- มีอาชีพที่ต้องเดินทางไกล
- ตัวละครโปรดปรานการท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ

• แต่ไม่วา่ตวัละครจะมีเหตุใหต้อ้งเดินทางท่องเท่ียวอยา่งไรกต็าม    
ผู้เขยีนจะต้องสร้างฉากสถานทีใ่ห้โดดเด่น  มีความส าคญัต่อ
โครงเร่ืองและการด าเนินเร่ือง

• ฉากท่ีเลือกนั้นมกัเป็นสถานท่ีสวยงาม และดึงดูดความสนใจให้
ผูอ่้านไปเยอืน



2. วรรณกรรมกม็ีอทิธิพลต่อการท่องเทีย่ว

2.1 การน าวรรณกรรมไปสร้างเป็นแหล่งท่องเทีย่ว

คือ การสร้างแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆไดรั้บอิทธิพลจากวรรณกรรม 
อาจสร้างข้ึนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยตรงและโดยออ้มกไ็ด้

ตัวอย่าง การสร้างประติมากรรมจากวรรณคดีเร่ือง พระอภยัมณี  
ท่ีอนุสาวรียสุ์นทรภู่  และนางเงือกท่ีเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง



นางเงือกที่เกาะเสม็ด 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ 



พพิธิภณัฑ์ช้างเอราวณั  จังหวดั
สมุทรปราการ จากวรรณคดี

เร่ืองรามเกยีรติ์

อุทยานลลิติพระลอ จากวรรณคดี
เร่ือง ลลิติพระลอ



2.2  วรรณกรรมเป็นแรงกระตุ้นให้ต้องการท่องเทีย่ว
• วรรณกรรมมีอ านาจต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม
ของผูอ่้าน สามารถกระตุน้ใหผู้อ่้านตอ้งการไปท่องเท่ียวได ้ เช่น

• อ่านสารคดท่ีองเทีย่วเร่ืองหน่ึง ทีผู้่เขยีนถ่ายทอดเร่ืองราวได้ดี  
น่าสนใจ ท าให้เห็นภาพสถานที่ท่องเทีย่วชัดเจนและสวยงาม จึง
กระตุ้นให้ผู้อ่าน ต้องการไปเทีย่วตามทีผู้่เขยีนเขียนไว้

2. วรรณกรรมกม็ีอทิธิพลต่อการท่องเทีย่ว



ความหมายของสารคดท่ีองเทีย่ว

• กาญจนา นาคสกลุ (2521:371-372) กล่าวถึง สารคดท่ีองเที่ยว
ไวว้า่

“สารคดีท่องเที่ยวจะมีภาพสถานที่ที่กล่าวถึง ภาพบุคคลต่าง ๆ 
และกจิกรรมต่าง ๆ  ที่มีในสถานที่เหล่าน้ัน เป็นต้น”



ความหมายของสารคดท่ีองเทีย่ว

• มาลี บุญศิริพนัธ์ (2535:76) กล่าววา่ สารคดกีารท่องเที่ยว 
(Travel Features) คือ 
“เร่ืองราวการเดนิทางท่องเทีย่วทุกแห่งหน น ามากล่าวเชิญชวน

หรือให้ความเพลดิเพลนิใจกบัผู้อ่าน”



• สายทิพย ์นุกลูกิจ (2539:267) ใหค้วามหมายของสารคดท่ีองเที่ยว 
ไวว้า่ 

“ วรรณกรรมร้อยแก้วทีมุ่่งให้ความรู้เกีย่วกบัประสบการณ์ 
ท่องเทีย่วของผู้แต่ง  โดยมีลลีาการเขยีนทีก่อปรไปด้วยศิลปะ   
เพ่ือให้ผู้อ่านเกดิความเพลดิเพลนิไปพร้อมกบัความรู้ด้วย”

ความหมายของสารคดท่ีองเทีย่ว



• เกศรา  มากจนัทร์ (2548: 27) กล่าวถึง สารคดีท่องเที่ยว คือ
“งานเขยีนทีมุ่่งให้ความรู้และประสบการณ์ในการท่องเทีย่ว

ของผู้เขยีนในแง่มุมต่าง ๆ ทีน่่าสนใจ  เช่น วถิชีีวติ ประเพณี  
วฒันธรรม และประวตัศิาสตร์  ตลอดจนแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆ

โดยมีศิลปะการประพนัธ์และใช้ส านวนภาษาที่น่าสนใจ     
เพ่ือช่วยให้สารคดีท่องเที่ยวน่าสนใจชวนติดตามมากยิ่งขึน้



• สารคดีท่องเที่ยว หมายถึง งานเขียนท่ีบนัทึกเร่ืองราวโดยการเล่า
เหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนไดท่้องเท่ียวไปยงัท่ีต่าง ๆ ตามประสบการณ์
ของตน  รวมเขา้ดว้ยกนักบัมุมมองและทศันคติท่ีมีต่อสถานท่ี
ท่องเท่ียวแต่ละแห่ง  โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้อ่้านไดข้อ้มูลท่ีเป็น
สาระความรู้และความบนัเทิงควบคู่กนัไปดว้ย

สรุปความหมายของสารคดท่ีองเทีย่ว



กลวธีิการเขียนสารคดท่ีองเทีย่ว

1. ผู้เขยีนต้องเขยีนด้วยข้อมูลทีถู่กต้องและน่าสนใจ 
- ผูเ้ขียนจึงตอ้งออกเดินทางไปยงัสถานท่ีนั้นดว้ยตนเอง 

ไม่ใช่นึกฝันเอา  หรือถ่ายทอดจากค าบอกเล่าของผูอ่ื้น  
- พยายามใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้มากท่ีสุดในระยะเวลาท่ี 

นอ้ยท่ีสุด



กลวธีิการเขียนสารคดท่ีองเทีย่ว

2. ผู้เขยีนพยายามให้ความรู้เกีย่วกบัสถานทีน้ั่นให้มากเท่าที่
จะท าได้ เช่น 

- สภาพภูมิอากาศ  - ความเป็นอยู ่ 
- วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
- สถานท่ีส าคญั  - ค่าอาหาร ท่ีพกั



3. ผู้เขยีนควรใช้ศิลปะในการเล่าให้ผู้อ่านเพลดิเพลนิ 
ไม่หนกัสมอง  ภาพประกอบถือเป็นส่ิงส าคญั  ยิง่มีมาก

และภาพสีสวยงามจะจูงใจผูอ่้านมากข้ึน และท าใหห้นงัสือมี
คุณค่า

กลวธีิการเขียนสารคดท่ีองเทีย่ว



4. ผู้เขยีนควรแทรกเกร็ด ต านาน นิทาน ข้อข าขนั เก่ียวกบั
สถานท่ีนั้นๆ  เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน รวมทั้งใหค้วามรู้
และความบนัเทิงไปพร้อมกนั 

เกร็ดต่าง ๆ น้ีคือ “เสน่ห์” อยา่งหน่ึงของสารคดีท่องเท่ียวท่ี   
ท าใหผู้อ่้านไดรั้บรสชาติในการอ่านมากข้ึน

กลวธีิการเขียนสารคดท่ีองเทีย่ว



5. ผู้เขยีนควรให้ข้อสังเกตและแสดงทศันะส่วนตวัต่อส่ิงที ่
พบเห็น  ตลอดจนทศันคติเชิงเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีพบเห็นในบา้น
เกิดเมืองนอนหรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ดว้ย

แต่ทศันคตขิองผู้เขยีนเป็นส่ิงทีผู้่อ่านต้องระวงั อยา่ด่วนสรุป
ง่าย ๆ ขอ้มูลต่าง ๆ ควรไดม้าจากการเห็น  ประจกัษด์ว้ยตนเองและ
แสดงทศันคติอยา่งเท่ียงธรรม

ไม่ต าหนิอย่างไร้เหตุผล หรือ ยกย่องชมเชยมากเกนิไป

กลวธีิการเขียนสารคดท่ีองเทีย่ว



ลกัษณะเฉพาะของงานเขียนสารคดท่ีองเทีย่ว

1. ขนาดความยาวของเร่ือง
สารคดีบนัทึกการท่องเท่ียวเป็นงานเขียนท่ีไดรั้บความนิยมสูง 

ดว้ยเหตุน้ี งานเขียนประเภทน้ีจึงมีการน าเสนอความยาวทุกขนาด 
ข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบ หรือปริมาณประสบการณ์ของผูเ้ขียน



2. มุมมองของการเสนอเร่ือง

เร่ืองเล่าการท่องเท่ียวเป็นการเล่าโดยผา่นการรับรู้ ดู เห็น  
รู้สึกของผูเ้ขียน  หรือเป็นมุมมองของผูเ้ขียน 

แต่ในบางเร่ืองผูเ้ขียนอาจเลือกใชว้ธีิเล่าแบบกลาง ๆ คือเป็น
การใหข้อ้มูล ขอ้คิดเห็นท่ีไม่ผา่นมุมมองของผูเ้ล่า 

มุมมองในการน าเสนอเร่ืองม ี2 แบบ คือ

ลกัษณะเฉพาะของงานเขียนสารคดท่ีองเทีย่ว



2.1 ใช้มุมมองของผู้เขยีน การเล่าแบบน้ีจะปรากฏสรรพนาม
ของผูเ้ขียน หรือผูเ้ล่าเร่ืองเป็น ฉัน ผม ข้าพเจ้า หรืออาจแทนตวัวา่
ผู้เขยีนกไ็ดซ่ึ้งจะใหค้วามมีชีวติชีวา มีสายสมัพนัธ์ระหวา่งผูอ่้าน
กบัผูเ้ขียนมากกวา่ 

2.2 ไม่ปรากฏมุมมอง คือ การน าเสนอขอ้มูลหรือทศันะอยา่ง
กลาง ๆ  ไม่สอดแทรกอารมณ์ความนึกคิดของผูเ้ขียน  การเขียน
แบบน้ีจะไม่ปรากฏตวัผูเ้ล่าเร่ือง



3. กลวธีิการน าเสนอเร่ือง
นอกจากการเล่าเร่ืองหรือเสนอเร่ืองสู่ผู้อ่านอย่างตรงไปตรงมา 

ซ่ึงเป็นกลวธีิท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปในงานเขียนเล่าประสบการณ์แลว้ 
ผู้เขยีนบันทกึการท่องเทีย่วยงัพยายามแสวงหากลวธีิเล่าอ่ืน ๆ 

อาจเพ่ือหลีกเล่ียงความซ ้ าซาก  หรือเพ่ิมรสชาติแปลกใหม่ เพ่ิมสีสนั
ใหแ้ก่การเขียนเล่าเร่ืองมากข้ึน 

สรุปวธีิการน าเสนอเร่ืองท่ีเป็นท่ีนิยมมากดงัน้ี

ลกัษณะเฉพาะของงานเขียนสารคดท่ีองเที่ยว



3.1 ผู้เขยีนเล่าสู่ผู้อ่านโดยตรง โดยผูเ้ขียนใชส้รรพนาม
แทนตนอยา่งใดอยา่งหน่ึง  แลว้เล่าเร่ืองในลกัษณะท่ีเสมือนบอก
เล่าพดูคุยกบัผูอ่้าน  

3.2 ผู้เขยีนเล่าในรูปแบบของงานเขยีนแบบอ่ืน ๆ เช่น 
- เขียนเล่าในรูปแบบของจดหมายถึงเพ่ือนหรือญาติสนิท

คนใดคนหน่ึง 
- เขียนเล่าในลกัษณะของบนัทึกประจ าวนั 



วตัถุประสงค์ของสารคดท่ีองเทีย่ว

1. เพ่ือชักชวน 
เพ่ือชกัชวนใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว โดยการ

เสนอใหเ้ห็นถึงความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ เพ่ือ
กระตุน้ใหผู้อ่้านเกิดความสนใจในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น 

ดงัจะเห็นไดจ้ากสารคดีของบริษัทท่องเทีย่ว หรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผดิชอบอย่าง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”



2. เพ่ือส่งเสริม คือ ส่งเสริมการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจ เพ่ือดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว

3. เพ่ือกระตุ้น ใหเ้ห็นคุณค่าความส าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ ในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ใหคุ้ณค่าดา้น
วฒันธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิตอนัดีงามของผูค้นในสถานท่ีท่องเท่ียว
เหล่านั้น

วตัถุประสงค์ของสารคดท่ีองเทีย่ว



องค์ประกอบของสารคดท่ีองเที่ยว

1. การตั้งช่ือ 

ผูเ้ขียนควรตั้งช่ือเร่ืองท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาระทั้งหมด และ
ตั้งช่ือใหมี้ความน่าสนใจ  แปลกและเด่น ดงัตวัอยา่ง

1.1 ตั้งช่ือเร่ืองแบบใช้ค าสัมผสัคล้องจอง เป็นการตั้งช่ือให้
อ่านแลว้เกิดจงัหวะไพเราะสละสลวย น่าสนใจ เช่น



- ผูห้ญิงคนเดียวกเ็ท่ียวได้

- ชม แชะ ชิม ชอ้ปตลาดน ้าลาวเวยีง
- เพลิดเพลินกบัเพลินวาน
- เท่ียวกินลม ชมอุทยานแห่งชาติ น ้ าตกสามหลัน่

- โดดน ้า ย  า่ดิน กินปู ดูดาว @ น ้าพบุา้นดินโฮมสเตย์



1.2 ตั้งช่ือแบบมุ่งตรงเข้าสู่เร่ือง เช่น
- ทัว่ถ่ินแดนอีสาน
- ชิลลไ์ปเกาะภูเกต็
- ไปเต๊อะไปแอ่วจงัหวดัเจียงฮาย

1.3 ตั้งช่ือแบบเปรียบเทียบ เช่น
- สุราษฎร์ธานี อญัมณีเมืองใต้
- ภูเกต็...ไข่มุกอนัดามนั



1.4 ตั้งช่ือเร่ืองแบบแสดงน า้เสียงและให้ความรู้สึก เช่น
- INNA CAFÉ คาเฟ่ริมนานอ้งใหม่ท่ีไม่ควรพลาด
- นัง่  นอน  แช่  สุขใจแทท่ี้น ้ าตกเจด็สาวนอ้ย
- คิดถึงมากนะ...เมืองน่าน
- คาเฟ่สุดฟิน ถ่ินแม่กลอง



1.5 ตั้งช่ือเร่ืองแบบใช้บทเพลง  อาจจะน าช่ือเพลงหรือส่วน  
ค าร้องตอนใดตอนหน่ึงอนัเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป เช่น

- อยธุยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน
- ทะเลนั้นเป็นเหมือนถ่ินของเรา
- กรุงเทพฯ ราตรี
1.6 ตั้งช่ือเร่ืองแบบให้ปฏิบัติตาม เช่น
- ช่วยกนัสืบสานประวติัศาสตร์บา้นอมัพวา
- โปรดรักษามรดกไทยท่ีกรุงเก่า



1.7 ตั้งช่ือแบบแสดงค าถาม เช่น
- ข้ึนภูกระดึง เหน่ือยจริงไหม
- เท่ียวอยา่งไรใหส้นุกท่ีสมุทรสงคราม
- เท่ียวกนัหรือยงัท่ีเชียงคาน
1.8 ตั้งช่ือเร่ืองแบบใช้ค าตรงกนัข้าม เช่น
- ฝนตกแดดออกท่ีชุมพร
- หนีลมร้อนไปทะเลเยน็ท่ีพทัยา



2. ค าน าหรือการเปิดเร่ือง วิธีการเปิดเร่ืองมีหลายวิธี ดงัน้ี
2.1 พรรณนาให้เห็นภาพและบรรยากาศ 
2.2 การบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขยีน
2.3 การตั้งค าถาม
2.4 การนิยามศัพท์
2.5 บทเพลง
2.6 การให้ข้อมูลเกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่ว

องค์ประกอบของสารคดท่ีองเที่ยว



• เร่ือง “Unexpected Iceland”

• เป็นบทน าทีเ่ล่าถึงการเร่ิมต้นวนัใหม่ในไอซ์แลนด์ มกีารบอกเล่าถึง
สภาพแวดล้อมภายในห้องนอนยามเช้าและ สภาพอากาศทีห่นาวเยน็
แม้จะอยู่ในช่วงหน้าร้อนกต็าม

“ฉนัลืมตาข้ึนมาพร้อมกบัแดดอ่อนๆ ท่ีลอดผา่นกระจกบานเลก็
เขา้มา ในบา้นพกับริเวณชานเมืองใกลส้นามบินเคฟลาวกิ (Keflavik
International Airport) แสงแรกของไอซ์แลนดท์ าใหฉ้นัอยากดีดตวัเอง
ข้ึนจากเตียงแลว้ออกไปขา้งนอกใหล้มหนาวช่วงหนา้ร้อนโชยมาแตะผวิ”

ตัวอย่างเปิดเร่ืองด้วยการพรรณนาให้เห็นภาพและบรรยากาศ 



• เร่ือง “Nothing’s impossible in Dubai” เป็นบทน าทีเ่ล่าถึงการเดินทาง
ในเมืองดูไบ และส่ิงต่าง ๆ รอบตวัทีพ่บเห็นระหว่างการเดนิทาง 

“เรานัง่อยูบ่นรถโฟลก์คนัใหญ่ท่ีก าลงัขบัเคล่ือนอยูบ่นถนนสายหลกั 
ท่ามกลางตึกสูงระฟ้า  สะพานยาวเหยยีด  ทะเลอนัไกลโพน้ และตน้ปาลม์
นบัร้อยท่ีไม่สะทา้นต่อลมร้อนท่ีเขา้มาปะทะ  แสงแดดร้อนแรงท าให้
สมาชิกทุกคนตอ้งมีอาวธุประจ าตวัเป็นหมวกปีกกวา้ง  แวน่กนัแดดท่ี
ป้องกนัรังสียวู ีและครีมกนัแดดพีเอบวก”

ตัวอย่างเปิดเร่ืองด้วยการพรรณนาให้เห็นภาพและบรรยากาศ 



ตวัอย่างการเปิดเร่ืองด้วยการบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขยีน

• เร่ือง “IRAN...JEWEL  OF  THE  PERSIAN  GULF” ของภัทรียา 
ได้พรรณนาความรู้สึกประทบัใจทีเ่ดนิทางไปประเทศอหิร่าน

มิถุนายน 2011 ฉนัยงัไม่อยากกลบัจากอิหร่าน ทั้งท่ีก่อนหนา้      
เราไดย้นิเสียงลือเสียงเล่าอา้งท่ีท าใหแ้อบตั้งค  าถามในใจอยูห่ลายขอ้      
แต่พอไดม้าสมัผสัดินแดนแห่งน้ีจริงๆ ความประทบัใจท่ีไดรั้บกลบัไป
โดยเฉพาะเร่ืองอธัยาศยัของผูค้น ยิง่ท  าใหเ้รารู้จกัอิหร่านมากข้ึนเร่ือยๆ



กมุภาพนัธ์ 2014 ความรู้สึกเดิมๆ กลบัมาอีกคร้ัง จากเส้นทาง    
อนัซีนในเมืองฝร่ังตะวนัออกเม่ือคร้ังแรก  คราวน้ีฉนัไดช้มเมืองใหญ่ๆ 
ของอิหร่านเกือบทัว่  แต่เหมือนยิง่รู้จกัยิง่อยากสมัผสัเพิ่ม  ดูเหมือนวา่
อดีตอาณาจกัรเปอร์เซียแห่งน้ียงัมีความยิง่ใหญ่ใหเ้ราตอ้งกลบัมาท า
ความรู้จกัอีกหลายจุด

ตุลาคม 2014 ฉนัไม่แน่ใจเม่ืออ่านบทความของฉนัแลว้คุณจะยิง่
อยากรู้จกัอิหร่านเหมือนกนัไหม แต่หากไดไ้ปสมัผสัดว้ยตวัเองสกัคร้ัง  
ประสบการณ์ท่ีไดพ้กกลบับา้น  น่าจะกลายมาเป็นหนา้แรกๆ ในบนัทึก
การเดินทางของคุณแน่นอน



• เร่ือง “Living on the hills in Edinburgh” บอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก
ทีไ่ด้สัมผสักบัธรรมชาติอนัยิง่ใหญ่ของเมืองเอดนิบะระ ประเทศ
สกอตแลนด์ 

ชีวติตดิภูเขาช่างน่าอจิฉา เม่ือเราไดพ้าร่างกายและหวัใจเขา้ไป
ทกัทาย ภูเขากจ็ะใหบ้างอยา่งกบัเราเสมอในทุกคร้ังท่ีมีโอกาสใกลชิ้ด  
เม่ือเรายนือยูบ่นดินแลว้แหงนมองข้ึนไป  ภูเขาสูงท าใหเ้ราสมัผสัพลงั
ยิง่ใหญ่ของธรรมชาติท่ีสะทอ้นมาถึงตวัเรา  แต่เม่ือเราอยูบ่นนั้นแลว้
มองลงมาเราจะเห็นทุกอยา่งผา่นมุมมองท่ีกวา้งขวางท่ีสุด”

ตวัอย่างการเปิดเร่ืองด้วยการบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขยีน



ตัวอย่างการเปิดเร่ืองด้วยการตั้งค าถาม

• เร่ือง “นอร์เวย์...ถิ่นหนาวเหนือขั้วโลก” ของจิตราวด ีเอือ้ทรัพย์ไพบูลย์ 
นอร์เวย์ต้องไปเทีย่วสักคร้ังเพราะอะไร?
นอร์เวย์มดีอีะไร
นอร์เวย์เป็นอย่างไร
หากคุณมาท่องเท่ียวนอร์เวยค์งจะตอบโจทยใ์นชีวติของคุณมากมาย   

เร่ิมตั้งแต่ไดข้ึ้นเคร่ืองท่ีสุวรรณภูมิ...



ตัวอย่างการเปิดเร่ืองด้วยการนิยามศัพท์

• เร่ือง “ไร่เชิญตะวนักบัการท่องเทีย่วเชิงศาสนา” ของ ดนัยธรรม  
จิตวโรวาท ได้ให้นิยามของการท่องเทีย่วเชิงศาสนา

การไปศูนยว์ปัิสสนาไร่เชิญตะวนัคร้ังน้ี  มิไดมี้จุดมุ่งหมายเพื่อไป
ปฏิบติัธรรมเพียงอยา่งเดียว  แต่เป็นการไปเพื่อท่องเทีย่วเชิงศาสนา     
การท่องเท่ียวลกัษณะน้ี หมายถึง  การเดินทางเพื่อทศันศึกษาแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา  หาความรู้  สจัธรรมแห่งชีวติ  มีการฝึก  
ท าสมาธิเพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน  มีคุณค่าและ



คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  สมัผสัด่ืมด ่ากบัธรรมชาติท่ีสงบสวยงามร่มร่ืน       
มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดย
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื



ตัวอย่างการเปิดเร่ืองด้วยบทเพลง

• เร่ือง “เทีย่วอยุธยาร าลกึ” เชิงเทยีน  สมภพวนากลู
อยธุยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน  จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กนัฟัง  

อยธุยาแต่ก่อนน้ียงั   เป็นดงัเมืองทองของพี่นอ้งเผา่พงศไ์ทย   เด๋ียวน้ีซิ
เป็นเมืองเก่า  ชาวไทยแสนเศร้า  ถูกขา้ศึกรุกราน  ชาวไทยทุกคนหวัใจ
ร้าวราน  ขา้ศึกเผาผลาญ  แหลกลาญวอดวาย  เราชนชั้นหลงัมองแลว้
เศร้าใจ  อนุสรณ์เตือนใหช้าวไทย  จงมัน่  สมคัรสมานร่วมใจกนัสามคัคี  
คงจะไม่มีใครกลา้มาราวชีาติไทย



ตวัอย่างการเปิดเร่ืองด้วยการให้ข้อมูลเกีย่วกบัสถานที่ท่องเทีย่ว

• เร่ือง “ARMENIA แดนสวรรค์สะพานเช่ือมยูเรเซีย” 
อาร์มาเนีย  เม่ือเอ่ยถึงช่ือประเทศน้ี  หลายคนคงจะนึกไปถึงทวปี

ยโุรป  นึกถึงฝร่ังหวัแดง  ดวงตาสีฟ้า  กินขนมปัง พดูภาษาองักฤษ  และ
นบัถือศาสนาคริสต ์ ท่ีเอ่ยมาถูกแค่บางส่วน! เพราะจริงๆ แลว้อาร์เมเนีย
เป็นประเทศท่ีตั้งอยูบ่นทวปีเอเชียแท้ๆ  แต่เป็นเอเชียท่ีค่อนไปใกลย้โุรป 
ผูค้นจึงมีหนา้ตาผสมผสานระหวา่งเอเชีย  ยโุรป  ตุรกี  และรัสเซีย  แถม
คนอาร์เมเนียยงักินขา้วเป็นอาหารหลกัคู่กบัขนมปังเลยกว็า่ได้



ดินแดนน้ีจึงเป็นเสมือนสะพานเช่ือมยโุรปและทวปีเอเชียเขา้
ดว้ยกนั  ซ่ึงเขาเรียกวา่ “ยเูรเซีย” อนัเป็นดินแดนท่ีมีภูมิประเทศสวยงาม  
อาบอ่ิมดว้ยธรรมชาติ  และมีวฒันธรรมหลากหลาย ถา้ยงันึกไม่ออกวา่
อาร์เมเนียมีหนา้ตาเป็นอยา่งไร  ลองพาตวัและหวัใจตามฉนัมาเลย
ดีกวา่



ตวัอย่างเปิดเร่ืองด้วยการให้ข้อมูลเกีย่วกบัสถานทีท่่องเที่ยว

• เร่ือง “Never ending summer in Brighton” ของ ต้องตา จิตดี

ถา้ลองหลบัตาแลว้จินตนาการถึงประเทศองักฤษ  ส่ิงท่ีผดุข้ึนมาในหวั
เป็นอนัดบัตน้ๆ กค็งไม่พน้หอนาฬิกา  ตึกรามบา้นช่องสุดแอนทีก ทอ้งฟ้า
หม่นๆ หรือผูค้นท่ีก าลงัเดินบนถนนดว้ยเคร่ืองแต่งกายมิดชิดสไตลผ์ูดี้
องักฤษ  แต่ถา้ไดล้องนัง่รถไฟจากลอนดอนลงมาทางตอนใตข้ององักฤษ  
ราว 50 นาที จะพบวา่ ความจริงองักฤษกมี็บรรยากาศชายหาด มีนกนางนวล  
มีสวนสนุกกลางทะเล มี cotton candy หลากสี และผูค้นท่ีแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้
สบายๆ สีสนัฉูดฉาด ก าลงัเอนกายริมทะเลอยูเ่หมือนกนั



3. เน้ือเร่ือง  เน้ือเร่ืองในสารคดีควรประกอบไปดว้ย ขอ้มูลส่วนท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลส่วนท่ีเป็นขอ้คิดเห็น

3.1 ข้อเทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงในเน้ือหาสารคดีท่องเท่ียวตอ้งมีความ
ถูกตอ้ง ประกอบไปดว้ยความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี เช่น ด้านภูมศิาสตร์  
ประวตัศิาสตร์  ความรู้ด้านประเพณ ี วฒันธรรมของสังคม เช่น การ 
แต่งกาย  การประกอบอาชีพ  ภาษาท่ีใช ้ ศิลปะพื้นบา้น  การละเล่น
พื้นบา้น โบราณสถาน  สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

องค์ประกอบของสารคดท่ีองเทีย่ว



นอกจากน้ีควรกล่าวถึง
- ความรู้เกีย่วกบัการเดนิทาง 

- สถานที่พกัแรม  

- ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  

- ส่ิงทีต้่องตระเตรียม 

- รวมถึงการทีจ่ะต้องปรับตัวใหเ้ขา้กบัสงัคมนั้นๆดว้ย



ตวัอย่างการให้ข้อมูลส่วนทีเ่ป็นข้อเทจ็จริง

• เร่ือง “โลกหมุนช้า..ทีอ่มัพวา” ของผลตะวนั  ให้ข้อมูลเกีย่วกบั
ประวตัคิวามเป็นมาของวดัเพชรสมุทรวรวหิาร  ซ่ึงเป็นวดัหน่ึงใน
เมืองอมัพวา ดงันี้

วดัแรกท่ีควรจะไปไหวพ้ระขอพร ไดแ้ก่ วดัเพชรสมุทรวรวหิาร  
กวา้งขวางมีเน้ือท่ีถึง 11 ไร่ ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2000 ชาวบา้นเรียกกนัวา่ วดั
บ้านแหลม  เดิมช่ือวา่วดัศรีจ าปา ต่อมาไดย้กระดบัเป็นวดัอารามหลวง 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2498  มีพระประธานประจ าอุโบสถ 1 องค์



พร้อมพระอคัรสาวก พระพทุธรูปเน้ือโลหะทองแดง  ปางอุม้บาตรสูง 
167 เซนติเมตร  มีต านานวา่ท่านลอยมาตามล าน ้าแม่กลอง  ชาวประมง
ท่ีออกไปลากอวนไดพ้บพระพทุธรูป 2 องค ์จึงอนัเชิญมาประดิษฐานไว ้
ณ วดับา้นแหลมน้ี ส่วนอีกองคห์น่ึงประดิษฐานท่ีวดัเขาตะเครา



• เร่ือง “ชิลใกล๊ ใกล้ ไป...หัวหิน” ของ B.Ball ให้ข้อมูลเกีย่วกบัที่พกั  โรงแรม      
รีสอร์ท ทั่วหัวหิน อย่างเช่น 

- การกล่าวถึงโรงแรมดุสิตธานีหวัหิน
- การตอ้นรับและการบริการ
- สภาพหอ้งพกั

ตวัอย่างการให้ข้อมูลส่วนทีเ่ป็นข้อเทจ็จริง



โรงแรมดุสิตธานี  หวัหิน เป็นโรงแรมท่ีเหมาะส าหรับการพกัผอ่นแบบ
ครอบครัวจริงๆ ทั้งตวัโรงแรมและหอ้งพกัออกแนวคลาสสิก  บรรยากาศ
เก่า ๆ ยอ้นยคุไปสกั 40-50  ปี แต่แฝงไปดว้ยความสะดวกสบายตาม
สมยันิยม

การตอ้นรับและการบริการ ดีมากครับ  พนกังานท่ีน่ียิม้แยม้มีอธัยาศยัดี
ทุกคน  ไม่วา่เราจะเดินไปเจอท่ีไหน เวลาใด แมก้ระทัง่แม่บา้นหรือ
พนกังานท าความสะอาด  กจ็ะทกัทายดว้ยค าพดูท่ีสุภาพ สอบถามเรา
อยูเ่สมอวา่มีอะไรขาดตกบกพร่องไหม  น่าประทบัใจ



สภาพหอ้งพกั ดีครับ การตกแต่งยงัคงความสวยงามคลาสสิก
เหมือนเช่นหลายปีท่ีแลว้  ใชเ้ฟอร์นิเจอร์ไมโ้ทนสีออกน ้าตาล  ช่วยให้
ยอ้นคิดไปถึงบรรยากาศเก่า ๆ แต่สภาพหอ้งไม่ไดเ้ก่าตามบรรยากาศ 
เพราะไดรั้บการปรับปรุงเร่ือยๆ ระเบียงหลงัหอ้งไม่กวา้งมากนกั แต่ก็
สามารถพกัผอ่นกินลมชมววิได้



• เร่ือง “Nothing’s impossible in Dubai” กล่าวถงึเมืองดูไบว่า 
“ท่ีน่ีคือดูไบ นครท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดว้ยเคยไดย้นิ

เร่ืองราวของเมืองน้ีผา่นสองหูและไดเ้ห็นตวัเมืองคร่าวๆผา่นหนา้จอสมาร์โฟน
จึงพบวา่ ไม่มีอะไรท่ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับดูไบ  ใครจะไปคิดวา่โลกน้ีจะมีการ
ถมทะเลจนกลายเป็นหมู่เกาะตน้ปาลม์ไซส์ยกัษ ์ มีตึกสูงกวา่เมฆท่ีมีจ านวน
ชั้น ทั้งหมด 168 ชั้น มีหา้งสรรพสินคา้ขนาดมหึมาท่ีไม่สามารถเดินจนครบได้
ภายในสามวนัหรือกระทัง่มีลานสกีท่ามกลางอุณหภูมิเหยยีบ 50 องศาเซลเซียส
ในฤดูร้อน”

ตวัอย่างการให้ข้อมูลส่วนทีเ่ป็นข้อเทจ็จริง



3. เน้ือเร่ือง (ต่อ)

3.2 ข้อคดิเห็น เน้ือเร่ืองของสารคดีท่องเท่ียวควรสอดแทรก
ทศันคติ  ขอ้คิดเห็น  โลกทศันข์องผูเ้ขียนต่อส่ิงท่ีพบเห็น เพื่อใหผู้อ่้าน
เขา้ถึงและเห็นภาพแหล่งท่องเท่ียวชดัเจนมากข้ึน

องค์ประกอบของสารคดท่ีองเทีย่ว



• เร่ือง “ราชินีแปซิฟิค” ของอมราวด ีแสดงทศันะเกีย่วกบั          
อธัยาศัยไมตรีของชาวออสเตรีย  ทีนั่บเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงความว่า

เม่ือนึกถึงแปซิฟิคทางดา้นความงาม ออสเตรเลียกน่็าจะไดรั้บ
เกียรติใหเ้ป็นราชินีในดา้นน้ี ท่ีเรายกยอ่งใหอ้อสเตรเลียมิใช่เพราะวา่ฝ่ัง
ทะเลสวย  หมู่เกาะและน ้าทะเลเป็นสีครามใสแจ๋ว  แต่ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี
ประกอบกนัข้ึน  ณ ท่ีน้ีไม่วา่จะเป็นอธัยาศัยไมตรีของผู้คน  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านของบ้านเมือง รวมทั้งต้นไม้ดอกไม้
พนัธ์ุพฤกษชาตต่ิางๆ ริมฝ่ังแปซิฟิคทีน่ี่ช่างน่าดูน่าชม

ตวัอย่างการให้ข้อมูลส่วนทีเ่ป็นข้อคดิเห็น



• เร่ือง “ศศิวมิลท่องเทีย่ว” ของศศิวมิล แสดงทศันะเกีย่วกบัคนตะวนัตกที่
เห็นคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมมากกว่าคนไทย

สถาปัตยกรรมเก่าแก่นั้นดูเหมือนเขาจะเห็นคุณค่ามากกวา่เรา  จะท า
อะไรจะสร้างอะไรตอ้งขออนุญาตแลว้ขออนุญาตอีก  งานสถาปัตยกรรมท่ีมี
คุณค่าทางประวติัศาสตร์และทางศิลปะ  เขาจะท านุบ ารุงใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม 
(ทั้งๆท่ีพงัอยูแ่ลว้)  ใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษา หรือไดเ้ห็น
ความยิง่ใหญ่ของศิลปวฒันธรรมของยคุก่อน  หรือเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว
อะไรกแ็ลว้แต่  แต่เม่ือเราไดไ้ปเห็นมาแลว้กไ็ม่แปลกใจวา่ท าไมคนของเขา
จึงมีความรู้สึก และรู้จกัคุณค่าในรสสุนทรียท่ี์ใหท้างดา้นจิตใจดีกวา่คน
ของเรา ในเม่ือเขาเกิดมากไ็ดเ้ห็นส่ิงเหล่านั้นมาตั้งแต่เกิด



• เร่ือง “Secret Places in Tasmania” กล่าวถึงเกาะแทสเมเนียเป็นเกาะ
ทีม่นัีกท่องเทีย่วจ านวนไม่มาก ผู้เขยีนรู้สึกว่าเกาะนีเ้ป็นเกาะทีน่่าค้นหา 

“หลายคนอาจไม่คุน้ช่ือแทสเมเนียเท่าไหร่ หรืออาจเคยไดย้นิผา่นหู 
แต่ไม่รู้วา่เกาะแห่งน้ีปรากฏอยูบ่นส่วนไหนของแผนท่ีโลก ถา้ใครเคยมี
โอกาสวนเวยีนอยูแ่ถบทวปีออสเตรเลียจะรู้วา่แทสเมเนียคือเกาะใตข้อง
ประเทศออสเตรเลียน่ีเอง และดว้ยความท่ีเป็นเกาะ จึงมีพื้นท่ีติดทะเล

ตวัอย่างการให้ข้อมูลส่วนทีเ่ป็นข้อคดิเห็น



ป่าเขาล าเนาไพร และทะเลสาบสวยๆ ใหไ้ดเ้ยีย่มชมมากมาย แม้จะไม่ได้
เป็นทีรู้่จักเท่ากบัสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตจุิดอ่ืนๆ บนโลก แต่การ

ไม่มนัีกท่องเทีย่วจ านวนมากกถื็อเป็นข้อดทีีท่ าให้ฉันรู้สึกว่า แทสเมเนีย

เป็นเกาะทีน่่าค้นหาเกาะหน่ึง”



• เร่ือง “หนีกรุงไปปรุงฝันทีก่ระบ่ี” ของ กยุโด แนะน าร้านอาหารและ
ของกนิทีข่ึน้ช่ือของจังหวดักระบี่ เช่น ร้าน “โรตโีวค” ความว่า

ในบรรดาขนบขบเค้ียวทั้งหมดของหวานท่ีคนหนีกรุงช่ืนชอบ
และมกัจะออกตามล่าหามาลา้งปากหลงัม้ือเยน็ทุกคร้ังกคื็อ “โรตี” ชอบ
ถึงขนาดท่ีวา่ ไปจงัหวดัไหนกต็อ้งหาร้านโรตีท่ีเขาวา่เดด็วา่ดีมาลองชิม
ใหไ้ด ้ แต่ท่ีจงัหวดักระบ่ี “โรตีโวค” คือร้านประจ าท่ีไม่เคยนอกใจ

ตวัอย่างการให้ข้อมูลส่วนทีเ่ป็นข้อคดิเห็น



โรตีโวคแห่ง จ.กระบ่ี คือหน่ึงในสุดยอดร้านโรตีสามอนัดบัแรก
ในดวงใจของคนหนีกรุงอยา่งไม่ตอ้งสงสยั  ถา้ถามวา่อร่อยมั้ย  ผมขอ
อนุญาตตอบแค่ 2 ขอ้สั้นๆ 

ข้อหน่ึง หนีกรุงเราแวะมาร้านน้ีทุกคร้ังเกือบทุกวนัท่ีมากระบ่ี
ข้อสอง โรตีกรอบกบัชาเยน็  คือของชอบท่ีตอ้งสัง่คู่กนั  แป้งท่ีน่ี

ถึงจะบางกรอบ  แต่กมี็ความเหนียวหนึบใหเ้ค้ียวไดส้นุกปาก



4. สรุปหรือการปิดเร่ือง

เป็นส่วนท่ีอยูห่นา้สุดทา้ยหรือขอ้ความสุดทา้ยของเร่ือง การสรุป
เป็นการท้ิงทา้ยเร่ืองซ่ึงตอ้งสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้าน 

การปิดเร่ืองมีหลายวิธี ผูเ้ขียนสามารถเลือกเขียนสรุปให้
เหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองไดด้งัน้ี

องค์ประกอบของสารคดท่ีองเทีย่ว



การปิดเร่ืองโดยการชักชวนให้ท่องเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ 

• เร่ือง “โทชิงิ เมืองแสนสวยทีญ่ีปุ่่น” ของนิศารัตน์ ทวโีชควตัร

ไม่วา่จะไปเยอืนโทชิงิฤดูไหน กย็งัมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่งใหเ้ยีย่มชมได้
อีกมากมาย อาทิ Ashikaga Gakko โรงเรียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น สร้างข้ึนตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1594 และไดรั้บการบูรณะใหอ้ยูใ่นสภาพคลา้ยสมยัเอโดะ เพื่อเปิดใหเ้ขา้
ชม หรือชมวดั Bannaji จากยคุคามาคุระท่ีมีสถาปัตยกรรมแสนงดงามจนไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของชาติ หากใครชอบความต่ืนเตน้ อาจไปล่องเรือท่ี
แม่น า้คนุิกาวะ  รวมทั้งการไปเท่ียวกนัทั้งครอบครัวท่ี Edo Wonderland แหล่ง
รวมความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ยอ้นยคุสู่สมยัเอ อนัแสนจะเป็นญ่ีปุ๊น ญ่ีปุ่ นท่ี
ทุกคนช่ืนชอบ



การปิดเร่ืองโดยการพรรณนาความประทับใจต่อสถานที่ท่องเที่ยว

• เร่ือง “โลกหมุนช้า...ทีอ่มัพวา” ของผลติะวนั
เท่ียวแบบชา้ๆ ท่ีอมัพวา เกบ็เก่ียวความรักและความหลงใหลใน

กล่ินอายแห่งอดีต เกบ็เก่ียวความสุขทุกสถานท่ีอยา่งเตม็เป่ียม แมจ้ะ
ไม่ไดพ้บเจอความรักแบบหนุ่มสาวตามจินตนาการ แต่กไ็ด้พบพานกบั
ส่ิงล า้ค่าทีก่ าลงัตามหา   ภาพแห่งอดตีอนัสวยงามเสมือนภาพฝันที่เคย
ร่างไว้ ถูกแต่งแต้มเตมิสีให้สวยงามและแจ่มชัดอยู่ในใจจนยากทีจ่ะ
ลืมเลือน



ปิดเร่ืองโดยการเปรียบเทียบ

• เร่ือง “ล่องเรือลุยอแลสกา...ซ่าต่อทีนิ่วยอร์ก” 

- เปรียบเทียบการท่องเท่ียวเหมือนกบัการเรียน
- เปรียบการเสียค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเหมือนกบัการ

ลงทะเบียนเรียนวิชาในมหาวทิยาลยั
- เปรียบการเดินทางเป็นครูท่ีใหค้วามรู้ต่อผูเ้รียน



กลบัจากการรอนแรมเท่ียวน้ี  ฉนัยงัลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลยั
พเนจรต่อ ค่าหน่วยกิตจะแพงเท่าไรกไ็ม่อิดออด เรียนหนกัแค่ไหนก็
ไม่เคยพร ่ าบ่น  เพราะวชิาทศันศึกษาโลก ยิง่เรียนยิง่รัก จึงเรียนหนกัหน่วง
และหกัโหมมากข้ึน  อยา่งไม่เคยนึกเหมน็ข้ีหนา้ครูช่ือการเดินทางเลย
แมแ้ต่นิดเดียว  แมก้ารบา้นท่ีครูใหจ้ะยากข้ึนทุกวนั  ยงัไม่รู้เท่ียวหนา้
ครูจะใหก้ารบา้นไปท่ีไหน  รู้แต่วา่สะบดัแขง้สะบดัขาอยูใ่นท่าพร้อม
เรียนตลอด



ปิดเร่ืองโดยการแสดงความยนิดทีี่ได้กลบับ้าน

• เร่ือง “ลพบุรีน่าอยู่” ของสุรภ ี ศรีอมรศักดิ์
ส้ินสุดแลว้สินะกบัการเท่ียวลพบุรี  เมืองท่ีน่าคน้หา  แหล่ง

ประวติัศาสตร์  มนตต์ราท่ีลุ่มลึกเตรียมจดัของใส่เส้ือผา้ยดัใส่กระเป๋า 
และแสนดีใจท่ีสุดท่ีไดก้ลบับา้นกรุงเทพฯ  เมืองอนัวุน่วายแต่มีความสุข  
ไม่มีท่ีไหนท่ีจะสุขเท่ากบับา้นเรา  ถึงแมล้พบุรีไม่ใช่บา้นเกิด  แต่กเ็ป็น
เมืองไทย บา้นอนักวา้งใหญ่ของนกัท่องเท่ียวทุกคน

การประชุมสัมมนาเสร็จลงด้วยด ี ฉันดใีจทีสุ่ดทีไ่ด้กลบับ้านแล้ว



ปิดเร่ืองโดยการกล่าวลาผู้อ่าน

• เร่ือง “เม่ือลมหนาวมาเยือนทีเ่ชียงราย” ของคนึงพมิ ศรีโอภาส
การเดินทางคร้ังน้ีกจ็บลงอยา่งสวยงาม  สนุกสนาน ต่ืนเตน้ ใน

การเดินทางคร้ังหนา้โปรดติดตามต่อไปนะคะวา่  เราจะพาคุณไปสัมผสั
ความงดงามตระการตา ณ ท่ีแห่งหนต าบลใด คร้ังนีล้าผู้อ่านแล้วนะคะ  
สวสัดค่ีะ



การสรุปหรือการปิดเร่ือง

• นอกจากน้ีการปิดเร่ืองผูเ้ขียนยงัสามารถเลือกใชไ้ดม้ากมายหลายวธีิ 
เช่น

- ปิดเร่ืองโดยการกล่าวถึงการเดินทางทั้งหมดโดยยอ่
- ปิดเร่ืองโดยการแสดงความคิดเห็น
- ปิดเร่ืองโดยกล่าวขอบคุณผูช่้วยเหลือและสนบัสนุนการเดินทาง


