
กลวธีิการเขียนสารคดท่ีองเที่ยว



รูปแบบในการเขยีนสารคดท่ีองเทีย่ว

• ผูเ้ขียนตอ้งใชรู้ปแบบในการเสนอเร่ืองราวท่ีเหมาะสม และ
สร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้าน เช่น

1. การเล่าเร่ือง

2. จดหมาย

3. บันทึกประจ าวนั



1. การเล่าเร่ือง
ผูเ้ขียนบอกเล่าเร่ืองราวอยา่งละเอียดชดัเจน เป็นล าดบัของ

การเดินทาง หรืออาจมีบทสนทนาของผูเ้ขียนกบัเพ่ือนๆ ร่วม
เดินทางดว้ย

รูปแบบในการเขยีนสารคดท่ีองเทีย่ว



ตวัอย่างรูปแบบการเล่าเร่ือง
• สารคดท่ีองเทีย่วเร่ือง “สระมรกตแห่งความอบอุ่น” ทีบ่อกเล่า
การเดนิทางเข้าสู่สระมรกต

แสงอาทิตยเ์ร่ิมเจิดจา้ ฉนัรู้สึกต่ืนเตน้กบัการไปเท่ียวในสถานท่ี
แห่งน้ีเป็นคร้ังแรก ซ่ึงอยูห่่างจากบา้นของฉนัประมาณ 20 กิโลเมตร 
การเดินทางสะดวกสบาย  ทางเขา้จะมีอาหาร ขนมและเคร่ืองด่ืม
จ าหน่ายมากมาย แต่นกัท่องเท่ียวทุกคนตอ้งรับประทานใหเ้รียบร้อย 
เพราะเจา้หนา้ท่ีจะไม่อนุญาตใหน้ าอาหารเขา้ไปรับประทานดา้นใน 
ก่อนเขา้ทุกคนจะตอ้งซ้ือบตัรคนละ 20 บาท 



ระหวา่งทางเดินไดย้นิเสียงนกร้องจ๊ิบๆ แวว่ดงัมาแต่ไกล พร้อมกบัได้
สมัผสักบักล่ินอายของธรรมชาติท่ีสดช่ืน เยน็สบาย  เงียบสงดั จากนั้น
ตอ้งเดินเขา้ไปประมาณ 5 กิโลเมตร จึงจะถึงสระน ้าท่ีมีน ้าใสสีเขียว
ดัง่มรกต สีสนัสวยงาม สระน ้ามีขนาดใหญ่   รอบขา้งลอ้มไปดว้ย
ตน้ไมน้านาชนิด มองไปในสระน ้า เตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวต่างชาติและคนไทยท่ีก าลงัเล่นน ้าอยา่งสนุกสนาน  บางคนก าลงั
ด าน ้าลงไปใตท้อ้งสระน ้า  บา้งกก็ าลงัวา่ยน ้าสีหนา้ยิม้แยม้อยา่งมี
ความสุข



2. จดหมาย
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิการเขียนจดหมายบอกเล่าเร่ืองราวการเดินทาง

ท่องเท่ียวใหก้บัคนสนิทหรือคนรัก เช่น ญาติสนิท มิตรสหาย 
เป็นตน้

รูปแบบในการเขยีนสารคดท่ีองเทีย่ว



ตวัอย่างรูปแบบจดหมาย

• สารคดท่ีองเทีย่วเร่ือง “เทีย่วกรุงโซลให้จุใจ” เขียนจดหมายถึง
น้องสาวเพ่ือเล่าการเดนิทางในกรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ 
มหานครโซล

วนัที ่24 มถุินายน 2557
น้องรัก

วนัน้ีพ่ีมาเท่ียวพิพิธภณัฑ ์Alive Museum ซ่ึงพึ่งเปิดสาขาใหม่ล่าสุด
ท่ียา่นอินซาดง เม่ือเดือนมีนาคม 2557 พิพิธภณัฑ ์Alive สาขาใหม่



ล่าสุดน้ีมาพร้อมกบัแนวคิดใหม่ท่ีน าเสนอมุมมองแบบ 4 มิติ และแบ่ง
โซนการเดิน ซ่ึงมีทั้งหมด 3  ชั้น อยา่งสนุกสนานและทา้ทาย ไม่วา่
จะเป็นประสบการณ์ในหอ้งมืด (ท่ีตอ้งไปสมัผสัดว้ยตวัเองเท่านั้น)
โซนเขาวงกต ท่ีเราตอ้งผลกัประตูออกไปจากหอ้งภาพแต่ละหอ้งให้
ได ้(บางทีทางออกอาจไม่ใช่ทางออกเสมอไป) และส่วนของภาพ
ศิลปะ Trick Art   ท่ีมีความหลากหลายและพฒันาใหแ้หวกแนวเหนือ
จินตนาการมากข้ึน ชนิดท่ีวา่บางภาพ หรือบางสเตชนัอาร์ตอาจท าให้
เราข ากล้ิงไปตาม ๆ กนั  นอกจากน้ียงัมีมุมพกัผอ่นและคาเฟ่ท่ีสามารถ
สัง่เคร่ืองด่ืมและเบเกอร์ร่ีอร่อย ๆ มานัง่ทานได้



Alive Museum สาขาอินดง เปิดตั้งแต่ 09.00-12.00 น. ค่าเขา้ชม 
12,000 วอน ถา้ไป สามารถนัง่รถไฟใตดิ้น สาย 1, 3 และ 5 ลงท่ี
สถานี St.Jongno-3ga ทางออก 1 ได้

วนัน้ีเล่าใหฟั้งยอ่ ๆ เท่าน้ี  เด๋ียวพ่ีเขียนจดหมายมาเล่าใหฟั้งใหม่
นะ

คดิถึงมาก
จากพี่



3. บันทึกประจ าวนั

ผูเ้ขียนจะบนัทึกเหตุการณ์การเดินทางท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละวนั เร่ิมตั้งแต่ต่ืนนอน ท ากิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ 
ต่อเน่ืองจนจบในหน่ึงวนั โดยเขียนบนัทึกทุก ๆ วนั ตลอดจน
การท่องเท่ียวคร้ังนั้นส้ินสุดลง 

รูปแบบในการเขยีนสารคดท่ีองเทีย่ว



ตวัอย่างรูปแบบบันทกึประจ าวนั

• สารคดท่ีองเทีย่วเร่ือง  “มุ่งไกลในรอยทราย”  พระราชนิพนธ์ใน
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

จันทร์ที ่9 เมษายน 2533
วนัน้ีต่ืนเชา้ตั้งแต่ตีหา้ ทดลองอ่านทบทวนเร่ืองราวท่ีพบเห็น

เม่ือวานน้ีค่อนขา้งจะยากเพราะเราคน้หนงัสือกนัมายงัไม่ละเอียด 
ฟังไก๊ดพ์ดูและล่ามแปลบางคร้ังกไ็ม่แน่ใจ ไม่อยากเขียนไปผิดๆ 
กลบัไปจะตอ้งคน้หนงัสืออา้งอิงหลายเล่มเทียบกนั



เชา้ๆ ไปเดินเล่นครู่หน่ึง กลบัไปรับประทานอาหารเชา้ มี
ขา้วตม้กบัอะไรคลา้ย ๆ กบัเม่ือวานน้ี  ขา้พเจา้เลยกินแต่ปาท่องโก๋ 
คู่ยกัษแ์ละน ้าเตา้หู้

ประมาณ 09.30 น. ขา้พเจา้ไปมหาศาลาประชาชน (คนท่ีไม่
อยูใ่นรายช่ือมี ป้าจนั ก่ิง อ่ึง ซุป ไปเท่ียวเทียนถานกนั)



มุมมองของการเล่าเร่ือง

1. ใช้มุมมองของผู้เขยีน การเล่าแบบน้ีจะปรากฏสรรพนาม
ของผูเ้ขียน เช่น ฉัน  ผม  พวกเรา ซ่ึงส่วนมากผูเ้ขียนจะเป็นผูเ้ล่า
เร่ืองราวการท่องเท่ียวคร้ังนั้นดว้ยตวัเอง

2. ไม่ปรากฏมุมมอง คือ การน าเสนอขอ้มูลหรือทศันะอยา่ง
กลาง ๆ  ไม่สอดแทรกอารมณ์ความนึกคิดของผูเ้ขียน การเขียน
แบบน้ี จะไม่ปรากฏตวัผูเ้ล่าเร่ือง



ตวัอย่างการใช้มุมมองของผู้เขยีน
• สารคดท่ีองเทีย่วเร่ือง “พกัพงิกายใจ ผ่อนคลายความเครียดใกล้
เมืองกรุง” ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า “ฉัน” เพ่ือเล่าเร่ืองราว

ผา่นไปนานเท่าไรไม่ทราบไดท่ี้ครอบครัวของฉันก าลงั
หลงใหลไปกบัธรรมชาติของ “บางกระเจา้”  เสียงทอ้งของฉันและ
พ่ีสาวกร้็องออกมา  เป็นสญัญาณวา่ถึงเวลาทานอาหารเสียแลว้  พอ่
และแม่ไม่รอชา้ พาฉนัและพ่ีสาวป่ันจกัรยานไปสู่ตลาดบางน ้าผึ้ง
หน่ึงในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวของบางกระเจา้ ตามรายทางมีป้ายน าทางอยู่
เสมอเพ่ือความสะดวกของนกัท่องเท่ียว



เม่ือถึงตลาดบางน ้าผึ้ง กพ็บกบัของกินทั้งคาวหวาน และความ
เป็นธรรมชาติในการตกแต่งอาหาร เช่น ใบตองเป็นภาชนะแทนถว้ย
โฟม เม่ือเดินเขา้ไปสู่ภายในตลาด  ดา้นซา้ยจะมีเรือนไทยพร้อมกบั
เสียงเพลงไทยเดิมราวกบัจะท าใหเ้คลิบเคล้ิมไปกบับรรยากาศของ
บา้นเรือนไทย   มีกาแฟโบราณ  น ้ าสมุนไพรและเม่ียงค าท่ีมีน ้ าราด
สูตรโบราณซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือวางขายเป็นส ารับพร้อมใหรั้บประทาน 
ในตวัเรือนจะมีผูค้นต่อแถวยาวเพ่ือรอล้ิมลองจนแม่คา้หนา้ตา      
ช่ืนบาน  ฉันและครอบครัวไม่รอชา้เขา้ไปอุดหนุนและเท่ียวชม
บรรยากาศรอบบา้นเรือนไทย



• สารคดท่ีองเทีย่วเร่ือง “หยบิหมอก หยอกดาวทีภู่ทบัเบิก”

ภูทบัเบิก เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดจงัหวดัเพชรบูรณ์  สูงจากระดบัน ้า  
ทะเลประมาณ  1768 เมตร ดว้ยความสูงท่ีท าใหก้ารเดินทางข้ึนมามีความ
หวาดเสียวเหมือนกบัการเล่นรถไฟเหาะ  เส้นทางท่ีคดเค้ียวและค่อนขา้ง
ชนัท าเอาฉันนัง่แทบไม่ติดเบาะ  แต่เม่ือมาถึงยงัจุดหมาย  ฉันกไ็ดลื้ม
ความเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทางไปหมด  ภาพของพื้นป่าเขียวขจีตาม
เส้นทางท่ีเราผา่นมาเม่ือครู่  มีรถมากมายขบัไล่ตามกนัข้ึนมาเป็นภาพท่ี
สวยงามอยา่งน่าประหลาด เพราะทุกอยา่งเลก็จ๋ิวไปหมด

ตวัอย่างการใช้มุมมองของผู้เขยีน



ตวัอย่างทีไ่ม่ปรากฏมุมมอง

• สารคดท่ีองเทีย่วเร่ือง “นครแห่งความทรงจ า” ทีเ่ล่าถึงวดัพระธาตุ
วรวหิาร

เม่ือเขา้ไปภายในวดัจะเห็นผูค้นมากมายท่ีหลัง่ไหลกนัมากราบ
ไหวพ้ระบรมธาตุกนัอยา่งเนืองแน่น  มีใหเ้ห็นไปตั้งแต่เดก็เลก็จนถึง
คนชรา  เสียงของระฆงัท่ีดงัแวว่ออกมาจากดา้นในพระธาตุเจดีย์
เหมือนชกัชวนใหเ้ขา้ไปดา้นใน  ระหวา่งเดินไปรอบๆ ภายนอกก าแพง
วดัชั้นแรกกต็อ้งรู้สึกแปลกใจกบัพอ่คา้แม่คา้กลุ่มหน่ึงท่ีมีมากมายพอ ๆ 
กบันกัท่องเท่ียวก าลงัเดินถือถาดกลมแบกข้ึนใส่บ่า  ท่ีภายในถาดนั้นมี



ลกัษณะเหมือนลูกช้ิน  แต่เม่ือมองดูดี ๆ กไ็ม่ใช่ลูกช้ินจึงค่อย ๆ เดินเขา้
ไปใกล ้ๆ กต็อ้งแปลกใจมากข้ึนไปอีกเพราะในถาดนั้นคือมงัคุดเสียบ
ไม ้แม่คา้บอกวา่ มนัคือ “มงัคุดคดั” ของกินเล่นของคนนคร เป็นมงัคุด
ห่ามๆ น ามาลา้งน ้าปูนใสจนหมดยาง และเป็นสีขาวใสสวยน่ากิน

เม่ือกา้วเขา้ผา่นประตูก าแพงชั้นท่ี 2 เขา้ไปแลว้กจ็ะพบกบัเจดีย์
จ าลองพระธาตุกวา่ 50 องค ์ท่ีทั้งเรียงรายเตม็ลานกวา้งไปหมด  ตาม
ฐานเจดียก์จ็ะมีนกัท่องเท่ียวยนืถ่ายรูปเกบ็ภาพความสวยงามอยูทุ่กๆ
เจดีย์



• สารคดท่ีองเทีย่ว “พระธาตุเมืองคอนดนิแดนแห่งความศักดิ์สิทธ์ิ” 
ทีก่ล่าวถึงพระธาตุเมืองคอน  จังหวดันครศรีธรรมราช

“พระธาตุเมืองคอน” เป็นช่ือเรียกท่ีติดปากของผูค้นในจงัหวดัน้ี   
วดัแห่งน้ีเป็นวดัพระอารามหลวง ชั้นเอก ช่ือเตม็ของวดัคือ วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวหิาร เป็นวดัท่ีมีความส าคญัยิง่ของชาวเมืองคอน  
และส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของพระธาตุองคน้ี์ท่ีเป็นท่ีจดจ าของผูค้นกคื็อ  
ปลียอดทองค าขององคพ์ระธาตุยอดทองค ามีน ้าหนกัทองค าถึง 141 
บาท  ลกัษณะขององคพ์ระธาตุเป็นรูประฆงัคว  ่า   และมีต านานกล่าว
ขานอยา่งมากมาย

ตวัอย่างทีไ่ม่ปรากฏมุมมอง



ทุกปีในวนัวสิาขบูชาจะมีการแห่ผา้ห่มลอ้มองคพ์ระธาตุ  ชาวบา้นเช่ือวา่  
ถา้หากผูใ้ดไดเ้ขา้ร่วมพิธีน้ีถือวา่เป็นสิริมงคลยิง่นกั เพราะระหวา่งท่ีเดิน
แห่ผา้   ถา้ใครบนหรือขอพรจะประสบความส าเร็จดงัใจหวงัทุกประการ 
และมีเร่ืองเล่าวา่ชาวบา้นคนหน่ึง  ลูกชายไดป้ระสบอุบติัเหตุ  ท าให้
ร่างกายเป็นอมัพาตไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ ผูเ้ป็นพอ่กบัแม่ไดม้า
เขา้ร่วมพิธีดงักล่าวและไดบ้นในใจเอาไวว้า่  ขอใหลู้กชายหายเจบ็ป่วย
โดยเร็ววนั   ถา้หายจะใหลู้กชายบวชท่ีวดัแห่งน้ี  ปรากฏวา่อาการของลูก
ชายดีวนัดีคืน จนในท่ีสุดกลบัมาเดินไดป้กติ ผูเ้ป็นแม่จึงมาแกบ้นไวใ้ห้
ลูกชาย



การด าเนินเร่ือง

• การด าเนินเร่ืองในการเขียนสารคดีท่องเท่ียวมกัพบ 3 รูปแบบ 
คือ

1. การด าเนินเร่ืองตามล าดับเวลา

2. การด าเนินเร่ืองแบบย้อนอดีต

3. การด าเนินเร่ืองตามล าดับความส าคญั



1. การด าเนินเร่ืองตามล าดบัเวลา

• เป็นการเสนอเหตุการณ์ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัเวลาก่อนหลงั 
- เร่ิมจากการเล่าเร่ืองตั้งแต่ก่อนออกเดนิทาง

- การกล่าวถึงจุดหมายหรือสถานทีท่่องเทีย่ว

- จนถึงการเดนิทางกลบั

• ผูอ่้านจะเห็นภาพการเดินทางตามล าดบัอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน  ไม่  
ท าใหผู้อ่้านสบัสนกบัการเดินทางท่องเท่ียวของผูเ้ขียน

• ตวัอยา่งสารคดีเร่ือง “เทีย่ว 2  วนั 1 คืน: เสน่ห์เมืองสังขละ”



ตัวอย่างการด าเนินเร่ืองตามล าดบัเวลา

• วนัเดนิทางทีน่่าต่ืนเต้น 
เชา้วนัเดินทางวนัท่ี 20 เมษายน  ฉนัและเพื่อนๆ ต่างสะพายเป้กนัคน

ละใบ  เน่ืองจากสมัภาระมีไม่มากนกั  เราเดินทางกนัโดยรถยนตส่์วนตวั 
ท่ีมีคุณครูเป็นหวัหนา้น าเท่ียวคร้ังน้ี...

เม่ือเดินทางจนเขา้ใกลอ้  าเภอสงัขละบุรี  เส้นทางนั้นรายลอ้มไปดว้ย
ภูเขาและถนนคดเค้ียวมีทางโคง้มากมาย  ฉนัมองออกไปนอกหนา้ต่างรถ
เห็นเหวท่ีลึกลงไปแลว้รู้สึกเสียวท่ีทอ้งนอ้ยเพราะความกลวั...



• วนัแรกส ารวจเมืองสังขละ
หลงัจากเกบ็ของเสร็จเรียบร้อย พวกเราพากนัเดินออกจากท่ีพกั  เพื่อ

ส ารวจดูรอบๆ วา่ท่ีน่ีมีอะไรบา้ง  เน่ืองจากกวา่จะมาถึงกเ็ร่ิมเยน็แลว้ จึง
เท่ียวไม่ไดเ้ตม็ท่ี  ฉนัไดเ้ห็นวา่ร้านคา้ต่าง ๆ เรียงราย  ซ่ึงส่วนใหญ่จะ     
เป็นชุดกะเหร่ียงและเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีเราไม่ค่อยคุน้เคย  เช่น ไมท้านาคา    
แผน่หินท่ีท ามาเฉพาะ (ใชถู้กบัไมเ้พื่อท าแป้งทาหนา้) และกระเป๋าทอผา้ 
เป็นตน้  ทุกคนท่ีน่ีดูเป็นกนัเองและช่วยเหลือกนัและกนั  ทั้งยงัน่ารักแลว้
พดูจาดีอีกดว้ย  แมจ้ะฟังไม่ค่อยชดั  แต่ทุกคนกย็ิม้แยม้ใหก้บันกัท่องเท่ียว
เสมอ



• วนัทีส่องเสียดายต้องกลบัแล้ว
เสียงนาฬิกาปลุกดงัข้ึนแต่เชา้   พวกเราทุกคนรีบลุกข้ึนแต่งตวั

เพื่อจะไปตกับาตรในตอนเชา้  โดยใส่ชุดกะเหร่ียงท่ีซ้ือมาเม่ือวานแลว้
ปะแป้งท่ีหนา้เพื่อความกลมกลืนกบัชาวบา้น

ฉนัเดินมาขา้งนอกท่ีพกัก่อนใครและเดินไปท่ีสะพานมอญ ตอนน้ี
ไม่ค่อยมีใครมากนกัเน่ืองจากยงัเชา้มากประมาณ 6 นาฬิกา สะพานมอญ
ตอนน้ีเตม็ไปดว้ยหมอกดูสวยและดูลึกลบั  เพราะมองแทบไม่เห็นฝ่ังตรง
ขา้มสะพานเลย   จากนั้นสายลมพดัโชยมากระทบแขนของฉนัท าใหรู้้สึก
หนาวเยน็แต่สดช่ืนมาก....



2. การด าเนินเร่ืองแบบย้อนอดีต

• ผูเ้ขียนจะเขียนในลกัษณะท่ีเคยท่องเท่ียวสถานท่ีนั้นมาแลว้ในคร้ัง
ก่อน  แลว้นึกยอ้นเขียนเล่าเหตุการณ์ท่องเท่ียวเม่ือคร้ังอดีต  

• แลว้อาจน าเหตุการณ์ในอดีตมาเปรียบเทียบกบัการท่องเท่ียวคร้ัง
ปัจจุบนัวา่เหมือนและแตกต่างกนัอยา่งไร 

ทั้งในด้านสถานที ่ บรรยากาศ  อารมณ์  ความรู้สึก และทศันคติ

ต่อสถานที่ท่องเทีย่วน้ัน เป็นต้น



• ตวัอยา่งสารคดีท่องเท่ียวเร่ือง “ทะเลแห่งความทรงจ า แล้วเราจะ
กลบัมาพบกนัใหม่”

หว้งทะเลยงัดูสงบ  แมจ้ะมีเสียงหวัเราะดงัแวว่มาตามลมบา้ง 
แต่ทะเลกย็งัดูสงบท่ีน่ีในเวลากลางคืน  คงคลา้ยกบัแผน่กระจกใหญ่  
สามารถสะทอ้นแสงจากดวงดาวไดไ้ม่มีท่ีส้ินสุด  

กาลเวลาผนัผ่าน ความเจริญเข้ามาสู่จังหวดัเลก็ๆ แห่งนี ้จังหวดั
สตูลเปลีย่นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่งยีบสงบให้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ขึน้ช่ือของเมือง  ทีน่ี่ทะเลปากบารา  ประตูสู่เกาะในทะเลอนัดามนั

ตัวอย่างการด าเนินเร่ืองแบบย้อนอดตี



ร้านค้าหลากหลายตั้งเรียงรายอยู่ริมทาง  มีนักท่องเที่ยวจาก
ต่างถิน่เดนิกนัอยู่ให้ทัว่  เป็นภาพทีไ่ม่คุ้นตา  แต่กไ็ม่ได้ท าให้รู้สึก
แปลกใจเท่าใดนัก  ฉนัเดินย  า่เทา้ไปตามชายหาดไกลจากคล่ืนทะเล
สกัหน่อย ดว้ยไม่อยากใหร้องเทา้ผา้ใบคู่โปรดตอ้งเปียก แต่สุดทา้ย
อดใจไม่ไหว  ถอดรองเทา้ออกมาถือไวแ้ลว้จึงเดินลุยลงไปในทะเล
ดว้ยเทา้เปล่าของตน  กล่ินอายของทะเลและความเยน็ของสายน ้าท่ี
ก าลงัลอ้มรอบเทา้ฉนัใหค้วามรู้สึกสดช่ืน ทรายนุ่มๆ เหมือนจะดูด
ฉนัลงไปทุกคร้ังท่ีคล่ืนซดัข้ึนมา



3. การด าเนินเร่ืองตามล าดบัความส าคญั

• คือ การน าเสนอเน้ือหาทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดกล่าวไว้ตอนต้น  
ตามด้วยส่วนที่มีความส าคญัรองลงไปตามล าดบั เช่น 

• โครงเร่ืองสารคดี “กนิ  เทีย่ว ชิลล์ @ วงัน า้เขยีว” ของพู่กนัต์ 

- เร่ิมจากความเป็นมาของวงัน ้าเขียว  ท่ีตั้ง  อาณาเขต
- การเดินทางสู่วงัน ้าเขียว
- ส่ิงท่ีควรเตรียมไปเท่ียววงัน ้าเขียว 
- 10 เหตุผลท่ีควรไปเท่ียววงัน ้าเขียว



- สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจก่อนถึงวงัน ้าเขียว
- แหล่งท่องเท่ียวรอบวงัน ้าเขียว
- 6 ร้านอาหารอร่อยท่ีตอ้งไปชิม
- 4 ร้านกาแฟสุดสวยในวงัน ้าเขียว 
- ท่ีพกัในวงัน ้าเขียว
- จบลงดว้ยการแนะน าสินคา้ข้ึนช่ือและของท่ีระลึกจาก           

วงัน ้าเขียว



การใช้ภาษา

• การใชภ้าษา ผูเ้ขียนตอ้งใชถ้อ้ยค าส านวน โวหาร ภาพพจน์ สัญลกัษณ์ 
ลีลาจงัหวะ ท่ีก่อใหเ้กิดจินตภาพและสร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้าน 
ดงัน้ี

1. การเล่นค าสัมผสัคล้องจอง
2. การใช้ภาษาพูด
3. ส านวน
4. โวหาร
5. ภาพพจน์



1. การเล่นค าสัมผสัคล้องจอง

• ตวัอยา่งสารคดีท่องเท่ียวเร่ือง “ย า้ญ่ีปุ่ น” มีการเล่นเสียงสมัผสั
สระและสมัผสัอกัษร และการใชค้  าซ ้ า ดงัความวา่

“วดัวาอารามที่น่ีกม็ีสีสันทรวดทรงด าๆ   คร ่าๆ  คร่าๆ ไม่

อะร้าอร่ามเรืองรองเป็นทองตรุษจีนอย่างเมืองอ่ืน”



2. การใช้ภาษาพูด

• การใชภ้าษาพดู จะพบมากในงานเขียนสารคดีท่องเท่ียวประเภท       
เล่าประสบการณ์ท่องเท่ียว

• การน าเสนอลีลาภาษาระดบัน้ี จะท าให้เห็นภาพ  ได้อารมณ์  
ความรู้สึก อ่านเข้าใจง่าย  ไม่เคร่งเครียด  และเป็นกนัเองระหว่าง
ผู้เขยีนกบัผู้อ่าน



• ตวัอย่างสารคดเีร่ือง “ซินจ่าวเวยีดนาม” ทีก่ล่าวถึงการจราจรในกรุง
ฮานอย มกีารใช้ภาษาพูดหลายค า

การจราจรในกรุงฮานอยเป็นท่ีอศัจรรยใ์จส าหรับผมและทุกคน   
ท่ีเพิ่งไปพบเห็นยิง่นกั  คือรถมอเตอร์ไซคมี์มาก  วิง่กนัยั้วเยีย้เตม็ทอ้ง
ถนนไปหมด  ไม่มีการแบ่งเลนแบ่งฟาก  วิง่กนัวุ่นไม่เป็นระเบียบ  วิง่กนิ
เลนกนัไปมา  สุดแต่จะมีท่ีวา่งไปได ้ รถบสัของคณะเราวิง่ไปกพ็บรถ
มอเตอร์ไซคว์ิง่ดาหน้าตรงเขา้มา คนท่ีนัง่ดา้นหนา้ร้องกนัเสียงดงัระงม  
ทั้งร้องว้าย  โอ๊ย  โอ้โห้ คุณพระช่วย เพราะตรงเขา้มาแบบเฉียดฉิว  คิด
วา่ชนแน่ๆ แต่ไม่ชน  กลบัหลีกไปไดแ้บบเรือท่ีหลีกกนัในน ้าหวาดเสียว
จริงๆ หัวใจจะวาย



3. ส านวน

• ตัวอย่างสารคดท่ีองเที่ยวในพระราชนิพนธ์เร่ือง   “ย า่แดน
มังกร”  ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
พระองค์ทรงกล่าวถึงส านวนไทยทีว่่า ดาบสองคม

“ต าราหรือวชิาการต่างๆ นั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม ถา้
ไม่ระวงัแลว้อาจจะเป็นผลร้ายได ้ วชิาปรุงยานั้นถา้ปรุงสะเพร่า
แลว้อาจท าใหค้นไขเ้ป็นอนัตรายได”้



• ส านวนไทย “ดาบสองคม” หมายถึง มีทั้งคุณและโทษ อาจดี
หรืออาจเสียกไ็ด้ 

• ในท่ีน้ีทรงกล่าวถึงต าราและวชิาการต่างๆ วา่เปรียบเสมือน
ดาบสองคมคือ ถา้ใชอ้ยา่งถูกตอ้งกจ็ะเกิดประโยชนอ์ยา่ง
สูงสุด  แต่ถา้หากไม่ระมดัระวงัในการใชก้อ็าจก่อใหเ้กิดโทษ
สูงสุดไดเ้ช่นกนั



4. โวหาร

• เป็นถอ้ยค าท่ีเรียบเรียงเป็นอยา่งดี   มีวธีิการ มีชั้นเชิงและมี
ศิลปะ เพ่ือส่ือสารไดอ้ยา่งแจ่มแจง้  ชดัเจน และลึกซ้ึง ผูอ่้าน   
รับสารไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน



• สารคดีท่องเท่ียวมกัปรากฏโวหารการเขียน คือ
1) บรรยายโวหาร เป็นโวหารการเขียนท่ีอธิบายเร่ืองราว

อยา่งถ่ีถว้นตามท่ีไดรู้้เห็นมาหรือจากประสบการณ์ของผูเ้ขียน
เพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจแจ่มแจง้

2) พรรณนาโวหาร เป็นโวหารการเขียนท่ีกล่าวถึงเร่ืองราว 
สถานท่ี  บุคคล  ส่ิงของ หรืออารมณ์อยา่งละเอียด มีความประณีต
ในการเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีไพเราะ  สอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึก  
โนม้นา้วใจใหผู้อ่้านเกิดภาพ เกิดอารมณ์คลอ้ยตาม 



ตัวอย่างบรรยายโวหาร

• สารคดเีร่ือง  “ตลาดแห่งชีวติ”  ทีบ่รรยายถึงตลาดน า้ด าเนินสะดวก

ตลาดน ้าด าเนินสะดวก  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง
ของจงัหวดัราชบุรี  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีลุ่มหลงของบรรดา
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะตลาดน ้าแห่งน้ีเป็น
สถานท่ีท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน อยา่งเห็นไดช้ดัคือ การใช้
เรือเป็นยานพาหนะ  การคา้ขายท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นการคา้ขายทางเรือ



พอ่คา้แม่คา้จะน าสินคา้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนออกมาวางขาย  และเป็น
สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมของชาวต่างชาติ เช่น การวาดภาพชา้ง  
ภาพแกะสลกั

นอกจากจะมีการคา้ขายทางเรือแลว้  กย็งัมีการใหบ้ริการเรือ  
โดยจดัเป็นเรือน าเท่ียวใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ เพ่ือไดส้มัผสักบั
การใชชี้วิตของชาวด าเนินสะดวกริมสองฝ่ังคลอง  และไดส้มัผสัถึง
ธรรมชาติอนัน่าหลงใหล และสวยงาม



• สารคดท่ีองเทีย่วเร่ือง “ดรีมเวร์ิล: สวนสนุกแห่งความทรงจ า”
ดรีมเวิร์ล (Dream  World)  เป็นสวนสนุกยอดนิยมของคนหลาย ๆ

คน  และเป็นสถานท่ีแรกๆ ท่ีผูค้นจะนึกถึงกนั  ทุกท่ีของดรีมเวิร์ลถูก
ตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ์ใหส้วยงาม  มีรูปป้ันมากมายทั้งแบบ
น่ารักหรือแปลกตาชวนใหถ่้ายรูปเกบ็ไว ้ และท่ีพลาดไม่ไดข้องคนรัก
การถ่ายภาพกคื็อ โซน เลิฟการ์เดน้ อุทยานแห่งความรักท่ีตกแต่งดว้ย
ดอกไมน้านาชนิด มีรูปป้ันนกกระยางสีชมพสูองตวัท าหวัเป็นรูปหวัใจ 

ตัวอย่างบรรยายโวหาร



ตั้งเด่นตรงกลางทางเดิน  ท่ามกลางดอกไมน้บัพนัดอก และรูปป้ัน
หวัใจมากกวา่ 100 ดวง  ประดบัประดาอยูต่ามขา้งทาง  เหมาะท่ีจะ
พาคนรักและครอบครัวมาถ่ายรูปเป็นภาพบรรยากาศเอาไว้

นอกจากสถานท่ีถ่ายรูปท่ีมีอยูม่ากมายจนแทบจะเรียกไดว้า่ทุก
ยา่งกา้วเขา้ไปในสวนสนุกแห่งน้ีสามารถถ่ายรูปไดทุ้กท่ี  เคร่ือง
เล่นในสวนสนุกกเ็ป็นท่ีพดูถึงกนัมาก ไม่แพส้วนดอกไมท่ี้สวยงาม
เลย  ดรีมเวิร์ลมีเคร่ืองเล่นมากกวา่ 20 ชนิด มีทั้งเคร่ืองเล่นส าหรับ
เดก็และครอบครัวท่ีตอ้งการสร้างความทรงจ าดว้ยกนั อยา่งบา้น
ยกัษ ์ท่ีทุกอยา่งในบา้นลว้นใหญ่โต....



ตัวอย่างพรรณนาโวหาร

• ตัวอย่างสารคดท่ีองเทีย่วเร่ือง  “ตกหลุมรักทีม่ัลดฟีส์”  ได้
พรรณนาบรรยากาศถงึความสวยงามและความน่าประหวัน่    
พร่ันพรึงของมหาสมุทรอนิเดยี

ฉนันัง่เพลินไปกบัการมองเกลียวคล่ืนระลอกแลว้ระลอกเล่า  
ผนืทะเลสีฟ้าครามและเขียวสดโอบลอ้มคนพลดัถ่ินใหอุ่้นใจ  น่ีเป็น
คร้ังแรกท่ีฉนัไดใ้กลชิ้ดกบัมหาสมุทรอินเดีย  แต่ดูเหมือนวา่
มหาสมุทรกวา้งใหญ่แห่งน้ีไม่เป็นกนัเองเอาเสียเลย  คล่ืนลูกโตท่ี



โหมกระหน ่าเขา้ซดัสาดเรือ ชวนใหใ้จหายใจคว ่า หรือน่ีเป็นบท
ตอ้นรับของมหาสมุทรอินเดียท่ีอยากบอกใหรู้้วา่แสนยานุภาพและ
พลงัของมหาสมุทรนั้นยิง่ใหญ่เพียงใด ฉนัไม่บงัอาจทา้ทายหรือ
หาญกลา้หย ัง่เชิงมหาสมุทรอินเดียเดด็ขาด จึงพร้ิมตาหลบัในมุม
แคบ ๆ อยา่งสุขใจ



• ตัวอย่างสารคดท่ีองเทีย่ว “หาดทรายสวย น า้ทะเลใส  ภาพทรงจ าที่
หาดชะอ า”

เสียงคล่ืนกระทบฝ่ังสองขา้งทางมีพ้ืนท่ีสีเทา ปลาตีนตวันอ้ย
สองสามตวั ใชค้รีบดนัตวัออกมาจากดินสีเทาอนัเหนียวหนึบ มีตน้
โกงกางวางเรียงรายเป็นพ้ืนหลงั  ไกลออกไปเห็นตน้มะพร้าวปลิวรับ
แรงลม  ถดัออกไปจะเห็นหาดทรายสีขาวสะอาดตาตดักบัสีฟ้าคราม
ของน ้าทะเลท่ีสวยงามราวกบัมีคนมาแต่งแตม้สีสนั

ตัวอย่างพรรณนาโวหาร



มองไปตามแนวชายหาด  มีห่วงยางสีด าสนิทหลายขนาดวางต่อ
กนัเป็นชั้นๆ  มีเรือบานานาโบ๊ทวางเรียงกนัเป็นแถวขา้งๆ กนั  มีผูช้าย
สะพายกระเป๋าขา้งสีด า  ยนืรอใหน้กัท่องเท่ียวมาเช่าสินคา้ของเขา

มองออกไปในน ้าทะเลสีครามใส  จะเห็นนกัท่องเท่ียวมากมาย
ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ  ทั้งเดก็นอ้ยไปจนถึงผูใ้หญ่ต่างเล่นน ้า
กนัอยา่งสนุกสนาน  ไกลออกไปจนสุดสายตาเห็นน ้าทะเลสีน ้าเงิน
เขม้ตดักบัสีฟ้าอ่อนของทอ้งฟ้า  สวยงามโดยไม่ตอ้งใชแ้อปพลิเคชัน่
โทรศพัทใ์นการตกแต่งใด ๆ



5. ภาพพจน์

• การใชภ้าษาอยา่งมีศิลปะเพ่ือใหเ้กิดภาพ เกิดความรู้สึกนึกคิด
และจินตนาการ เช่น

1) อุปมา

2) บุคคลวตั

3) อติพจน์



1) อุปมา

• อุปมา หมายถึง การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนอีกส่ิงหน่ึง
• ตัวอย่างสารคดท่ีองเทีย่วเร่ือง  “ARMENIA แดนสวรรค์สะพาน
เช่ือมยูเรเซีย”  มีการเปรียบเทียบเสียงขลุ่ยดูดุ๊กท่ีมีความไพเราะดงั 
กอ้งสะทอ้นไปมาเหมือนไดฟั้งดนตรีอยูใ่นโรงละครโอเปร่า 
จากนั้นขยายความต่อโดยเปรียบเทียบอีกวา่เป็นเสียงดนตรีแห่ง
เทพ ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบสองชั้น



“โชคดีท่ีวนัน้ีมีนกัดนตรีพ้ืนเมืองเป็นคุณลุงคนหน่ึงมาเป่า

ขลุ่ยดูดุ๊กซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรีประจ าชาติอาร์เมเนียใหเ้ราฟัง  ไม่
น่าเช่ือเลยวา่เสียงขลุ่ยไมแ้ค่อนัเลก็ๆ  พอมาเป่าอยูใ่นวิหารหิน
แบบน้ี  มันจะก้องสะท้อนไปมาเหมือนเราฟังดนตรีอยู่ในโรง
ละครโอเปร่าใหญ่ ๆ ราวกบัเป็นเสียงดนตรีแห่งเทพ”



2) บุคคลวตั
• บุคคลวตั เป็นการสมมุติใหส่ิ้งท่ีไม่มีชีวิตใหมี้อารมณ์หรือกริยา
อาการเหมือนมนุษย ์ 

• ตัวอย่างสารคดท่ีองเทีย่วเร่ือง  “ย า้แดนมังกร”  พระราชนิพนธ์
ในสมเดจ็พระเทพฯ พระองคท์รงใชบุ้คคลวตัส่ือถึงกลอ้งท่ีมกัจะ
ขดัขอ้งใชก้ารไม่ค่อยไดอ้ยูเ่สมอ

“ส าหรับกลอ้งถ่ายรูปของขา้พเจา้กบักลอ้งของท่านผูห้ญิง      
มณีรัตนน์ั้นเหมือนกนั  แต่ของขา้พเจา้ใชก้ารไดดี้กวา่กล้องท่าน
ผู้หญงิซ่ึงมกัจะป่วยตลอดกาล”



3) อติพจน์

• อติพจน ์เป็นการกล่าวเกินจากความเป็นจริง 
• ตวัอยา่งสารคดีท่องเท่ียวเร่ือง “ถึงใจอนิเดยี” กล่าวถึงอากาศใน
เมืองอมฤตสาร์ในกรุงเดลลีวา่ร้อนมาก ความวา่

“ฉนัมาถึงอมฤตสาร์โดยไม่ไดต้ั้งใจ เหตุเพราะอากาศเดือน
พฤษภาคมในกรุงเดลลีนั้นร้อนจัดระดบัตับเจียนแตก! ทนร้อนจนเน้ือ
ตัวแทบละลาย  ฉนัเพ่ิงรู้วนันั้นเองวา่ความร้อน 46  องศาเซลเซียสนั้น
ทรมานเน้ือตวัเพียงไหน”



คุณสมบัตขิองผู้เขยีนสารคดท่ีองเที่ยว

• การจะเขียนสารคดีท่องเท่ียวไดดี้  น่าอ่าน  ผูเ้ขียนควรมี
คุณสมบติัตามท่ีหม่อมหลวงเสริมแสง  พนัธุมสุต กล่าวไวว้า่

1)  มีความช่างสังเกต  ช่างจดจ า  เม่ือไปท่ีไหนกจ็ะสงัเกตส่ิง
ท่ีไดพ้บเห็น และจดจ าภาพนั้น ๆไวไ้ด้

2) มคีวามกระตือรือร้น  อยากรู้อยากเห็น  เม่ือไปท่ีไหนจึง
สนใจศึกษาสถานท่ีนั้นๆ ทุกแง่มุม หรือเม่ือมีส่ิงใดไม่รู้กจ็ะซกัถาม
ผูรู้้  ท าใหย้ิง่จดจ าเร่ืองราวสถานท่ีนั้นไดดี้ยิง่ข้ึน



3) รู้จกัแสวงหาแง่มุมทีแ่ปลกใหม่ของสถานทีแ่ละชีวติผู้คน    
มาเสนอต่อผูอ่้าน  ไม่ซ ้ าแบบเร่ืองราวตามนกัเขียนคนอ่ืน

4) มีอารมณ์ขันและอารมณ์สุนทรีย์ จึงสามารถถ่ายทอด
เร่ืองราวท่ีพบเห็นไดอ้ยา่งสนุกสนาน  ไม่น่าเบ่ือ

คุณสมบัตขิองผู้เขยีนสารคดท่ีองเที่ยว



หลกัพืน้ฐานการเขียนสารคดท่ีองเที่ยว

• ผูเ้ขียนสารคดีท่องเท่ียวควรค านึงถึงหลกัพ้ืนฐานการเขียนสารคดี
ท่องเท่ียวในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี

1) มีความคดิริเร่ิมในการน าเสนอเร่ืองราว  มีความแปลกใหม่  
ถึงแมจ้ะน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวเดียวกนั  แต่ควรสร้างเน้ือหาให ้  
สดใหม่และมีสีสนั น าเสนอคนละแง่มุมจากนกัเขียนคนอ่ืน

2) มคีวามรู้และข้อมูลเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเพยีงพอในเร่ืองท่ี
จะเขียน



3) มีความสามารถในการแสดงทศันะเร่ืองการท่องเท่ียวและ
เร่ืองอ่ืนๆ ต่อโลกต่อชีวิต  อนัเป็นสารประโยชนแ์ก่ผูอ่้าน

4)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมและ
น่าสนใจ

5) มีความสามารถในการน าเสนอเร่ืองราวเกีย่วกบัการ
ท่องเทีย่วได้อย่างต่อเน่ือง

หลกัพืน้ฐานการเขียนสารคดท่ีองเที่ยว


