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การวิเคราะห์สารคดีท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2551 
อนุสรา** 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาและการใช้ภาษาในสารคดีท่องเท่ียว
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2551 โดยศึกษาจากหนังสือสารคดีจ านวน      
8 เร่ือง ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ขียนสารคดีท่องเท่ียวเล่าเร่ืองการเดินทางไปท่องเท่ียว และให้ความรู้
เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว เอกลกัษณ์และส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ความรู้ดา้นภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ วิถีชีวิตและวฒันธรรม ในดา้นการใชภ้าษา ผูเ้ขียนนิยมใช้
ภาษาระดบัก่ึงทางการ และบรรยายโวหาร มีการเรียกช่ือเมืองเป็นภาษาไทยและใชค้  าทบัศพัทเ์ป็น
ภาษาองักฤษ 
 
ค าส าคญั : สารคดีท่องเท่ียว  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  การใชภ้าษา 
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 * บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์  “การวิเคราะห์สารคดีท่องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐ
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An Analysis of Travel Feature Articles of China during 2001-2008 

 Xiao Tan 
Abstract 
   This research aims to analyze the content and the use of language in eight travel 

feature articles about travel in China from 2001-2008. The research discovers that the 

authors of the travel feature articles recite their journey and add interesting 

information on the tourist attractions, symbols, and famous things in China. They also 

provide knowledge about history, lifestyle, cultures, and traditions. For the use of 

language, the authors write the travel feature articles in a semi-formal and narrative 

style. Cities are referred to by the names which they are known in the Thai language 

and are also transcribed in English. 
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บทน า 
วรรณกรรมประเภทสารคดีมีลกัษณะท่ีให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน แบ่งออกเป็นสาร

คดีท่องเท่ียว สารคดีชีวประวติั บทความ บทวิจารณ์ บนัทึก จดหมาย  ฯลฯ (สายทิพย ์นุกูลกิจ. 
2543 : 234-243) สารคดีแต่ละเร่ืองให้ความรู้ ความจริง ทรรศนะ ความคิดเห็นท่ีตอ้งเป็นท่ี  พอใจ
ของผูอ่้าน (ทวีศกัด์ิ ญาณประทีป.  2537 : 27-28) จึงมีวรรณกรรมสารคดีท่องเท่ียวต่างประเทศ
จ านวนมากโดยเฉพาะสารคดีท่องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

วรวุฒิ เล็กศิลา (2550 : ค  าน า) กล่าวว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดรั้บความนิยม
สูงสุดจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลกในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัรายงานเร่ือง “เศรษฐกิจจีน : หน่ึงปีหลงัเขา้ 
WTO และผลกระทบต่อไทย”  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนัเอเชียศึกษา ศูนยจี์นศึกษา.  2546 : 
19) กล่าวว่า จีนมีรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศใน พ.ศ. 2544 เป็นล าดบัท่ี 5 ของโลก มี
มูลค่า 17, 800 ลา้นเหรียญสหรัฐ และมีนกัท่องเท่ียวท่ีพกัแรมเป็นจ านวน 33.2 ลา้นคร้ัง นอกจากน้ี
ยงัมีนกัธุรกิจจากประเทศไทยไดเ้ขา้ไปลงทุนท าธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ โรงแรม รีสอร์ต 
บริษทัน าเท่ียว ภตัตาคาร ธุรกิจร้านคา้ปลีก (วนัรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน.  2546 : 152) จึงท าให้คนไทย
นิยมเขา้ไปท่องเท่ียว ดงัท่ีปริวฒัน์ จนัทร (2552 : ค าน า) กล่าวว่า “ส าหรับผม เมืองจีนคือแหล่ง
เรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และธรรมชาติอนัยิ่งใหญ่ท่ีมีเสน่ห์ชวนให้เขา้ไปสัมผสัไดอ้ย่างไม่รู้จบ
หลาย ๆ เร่ืองราวเม่ือยิง่สืบคน้ก็ยิง่สนุกทา้ทายให้อยากเดินทางต่อ เพื่อเก็บเก่ียวเร่ืองราวเหล่านั้นมา
ถ่ายทอดเล่าสู่กนัฟัง และบางเร่ืองก็ยงัมีความเก่ียวเน่ืองกบัสังคมและศิลปวฒันธรรมของบา้นเรา
อยา่งแยกไม่ออกอีกดว้ย” 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกบัประเทศไทยมีการติดต่อกนัเป็นเวลานานมากกว่า 700 ปี 
นอกจากน้ี ยงัมีความสัมพนัธ์จากการมีเช้ือสายหรือมีความรู้สึกเป็นพี่น้องกนั ต่อมาไดส้ถาปนา
ความสัมพนัธ์ทางการทูต อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 นบัไดว้่าความสัมพนัธ์
จีน-ไทยมีรากฐานท่ีมัน่คงอยา่งยิ่งจนถึงปัจจุบนั (ธีระวิทย.์  2549 : 29) ต่อมาจีนไดเ้ปิดประตูสู่โลก
ภายนอกโดยการเป็นสมาชิก  WTO (สมพร ภาวิ จิตร .  2551 : 121-123) และเร่ิมส่งเสริม               
การท่องเท่ียวและพฒันาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีน ารายไดท่ี้สู่ประเทศ นักท่องเท่ียว 
ได้หลั่งไหลเข้าไปเท่ียวเป็นจ านวนท่ีเพิ่มมากทุกปี จนถึง พ.ศ. 2551 จีนได้เป็นเจ้าภาพจัด            
การแข่งขนักีฬาโอลิมปิก ซ่ึงเป็นช่วงเวลาน้ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับประโยชน์
ทางดา้นการท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึนอย่างมาก และการท่องเท่ียวไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวคนไทย เน่ืองจากการเดินทางสะดวก และมี
วฒันธรรม ประเพณีท่ีใกลเ้คียงกนั  
 การเดินทางท่องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียว  
เขียนถึงเร่ืองราวการท่องเท่ียวและตีพิมพเ์ป็นหนงัสือสารคดีท่องเท่ียว โดยเฉพาะตั้งแต่ พ.ศ. 2544 
ถึง พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชน



ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 
 

 

จีน และจีนได้เขา้เป็นสมาชิกขององค์การการคา้โลกใน พ.ศ. 2544 รวมทั้ งการเป็นเจ้าภาพจดั      
การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกใน พ.ศ. 2551 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาสารคดีท่องเท่ียวในช่วงเวลาน้ี เน่ืองจาก
เป็นช่วงเวลาของการส่งเสริมการท่องเท่ียว และการบันทึกเร่ืองการท่องเท่ียวมีสาระเร่ืองราว          
ท่ีน่าสนใจ ทั้งในดา้นเน้ือหาและการใชภ้าษา ท าให้เห็นภาพสังคมและวฒันธรรมจีนในช่วงเวลา
ดงักล่าวอยา่งชดัเจน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาของหนังสือสารคดีท่องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     
พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2551 

2. เพื่อวิเคราะห์การใชภ้าษาในหนังสือสารคดีท่องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2551 
 
สมมติฐาน  

1. หนังสือสารคดีท่องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2551 มี
เน้ือหาเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศจีน และความรู้ในด้านต่าง ๆ  เช่น ประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม สังคม เป็นตน้ 

2. การใช้ภาษาในหนังสือสารคดีท่องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูเ้ขียนใช้
ภาษาระดบัทางการ ก่ึงทางการ และระดบัสนทนา อีกทั้งใชโ้วหารต่าง ๆ  ใชค้  าเรียกช่ือเมืองและ  
การใชค้  าทบัศพัทภ์าษาจีนและภาษาองักฤษ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาสารคดีท่องเท่ียวคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้คดัเลือกหนังสือสารคดีท่องเท่ียวท่ีเขียนจาก     
ประสบการณ์ท่ีได้จากการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง พ.ศ. 2544 ถึง       
พ.ศ. 2551 จ านวน 8 เล่ม ไดแ้ก่ ดวงใจ เขียนสารคดีเร่ือง “ฉีกเส้นทางเมืองจีน” (พ.ศ. 2550)  วิภา     
อุตมฉนัท ์เขียนเร่ือง  “เร่ืองจริงจากจีน”  (พ.ศ. 2548) เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร เขียนเร่ือง “ย  ่าแดนมงักร 
ภาคพิสดาร”  (พ.ศ. 2548) วริษฐ์ ล้ิมทองกุล เขียนเร่ือง “รองเทา้บนรอยทราย”  (พ.ศ. 2549) วราห์ 
วรเวช เขียนเร่ือง “เท่ียวจีน”  (พ.ศ. 2550) สมพงษ์ งามแสงรัตน์ เขียนเร่ือง “ลอยไปในกังตั๋ง”   
(พ.ศ. 2551) เรวตั อริยกุลชัย เขียนเร่ือง “ถนนหม่ืนล้ี” (พ.ศ. 2551) สุเมธ แสงน่ิมนวล เขียน       
เร่ือง “ยิม้จีน” (พ.ศ. 2551) 

 
สรุปผลการวจิัย 
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จากการวิเคราะห์สารคดีท่องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  พ.ศ. 2544 ถึง           
พ.ศ. 2551 ปรากฏผลการศึกษา ดงัน้ี 

1. เน้ือหาของสารคดีท่องเที่ยว 
สารคดีท องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเน้ือหาเล่าเร่ืองการเดินทางและความ

รู ในด านต าง ๆ  เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจุดเด
นท่ีการบนัทึกเร่ืองราวการท่องเท่ียวในดา้นต าง ๆ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

1.1 การเดินทางไปท่องเที่ยว 
ผูเ้ขียนสารคดีท่องเท่ียวแต่ละเร่ืองไดเ้ล่าถึงวิธีการเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง

ไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ พร้อมทั้งเล่าถึงบรรยากาศระหว่างการเดินทาง สถานท่ีท่ีผูเ้ขียนประทบัใจและ
ความสะดวกสบายในการเดินทาง ท าให้ผู อ านสามารถติดตามเร่ืองราวการเดินทางไดอ้ย่าง
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย ดงัตวัอยา่ง 

โรงแรมนี้แสดงความหรูสุด ๆ ชนิดเป็นอินเตอร์ฯ อย่างไม่มีท่ีติเลย และ
อินเตอร์สุด ๆ กคื็อตรงกลางโรงแรมจุดหน่ึง สถาปนิกก าหนดให้เป็นท่ีโล่งว่างจาก
ช้ันล่างถึงช้ันบนสุด แบบท่ีเป็นศัพท์ท่ีเรียกกันจนชินหูว่า Atrium รอบ ๆ ท่ีโล่งน้ัน
คือห้องพักซ่ึงสามารถเปิดหน้าต่างมองลงมาเห็นความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ท่ีช้ันล่างสุด
ได้ 
                                                       (Unseen China : ฉีกเส้นทางเมืองจีน.  2550 : 42) 
ตวัอยา่งขา้งตน้ ผูเ้ขียนเล่าถึงสภาพโรงแรมท่ีพกัท่ีหรูหรา ทนัสมยั สะทอ้นให้เห็นว่ารัฐบาล

จีนส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไดรั้บความสะดวกสบายและประทบัใจกบั
สถานท่ีท่ีพกั ดงัเช่น โรงแรมท่ีพกัศูนยป์ระชุมนานาชาติในเมืองฉางชุน จึงดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียว
กลบัมาท่องเท่ียวอีก 

สรุปไดว้่า สารคดีท่องเท่ียว มีเน้ือหาท่ีกล่าวถึงการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ บรรยากาศ
ระหว่างการเดินทาง และสถานท่ีพกัซ่ึงเป็นความรู้และประสบการณ์ในการเดินทางท่องเท่ียว         
ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 
 
1.2 ความรู้เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่ว 
สถานท่ีท องเท่ียวท่ีให้ความรู้และน าสนใจในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีมากมาย 

ผูเ้ขียนได้เดินทางไปท องเท่ียว เพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ ท่ีแปลกใหม่ ดงันั้ น 
เน้ือหาในสารคดีท่องเท่ียวจึงกล่าวถึงสภาพภูมิศาสตร์และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าดา้นความรู้ 
ดงัน้ี 

1.2.1 สภาพภูมิศาสตร์ 
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สารคดีท องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2544  ถึง พ.ศ. 2551 มีเน้ือหา
ให้ความรู้เก่ียวกบัสภาพภูมิศาสตร ของสถานท่ี เช น ท่ีตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร 
ทรัพยากร และลักษณะพื้นท่ี ช วยให ผู อ านได้ความรู พื้นฐานเก่ียวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียว ดงัตวัอย่าง  ในสารคดีท่องเท่ียวเร่ือง ย ่าแดนมังกร กล่าวถึงสภาพภูมิศาสตร์ของเมือง
ซูโจว ดงัน้ี 

ซูโจวเป็นเมืองท่ีส าคัญในมณฑลเจียงซู ซูโจวเป็นเมืองเก่า มอีายกุว่า 2,500 ปี 
เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นหรือรัฐหวู มีพืน้ท่ีประมาณ 8,848 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ 5 ล้าน 5 แสนคน ตั้งอยู่แถบลุ่มน า้แยงซีเกียงตอนใต้ เป็นเมือง
แห่งแม่น า้ล  าคลอง จากปักก่ิงถึงหังโจว ความยาวท้ังส้ิน 1,794 กิโลเมตร 

                               (ย  า่แดนมงักร ภาคพิสดาร.  2548 : 81) 
จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงว่าซูโจวเป็นเมืองเก่าและในอตีดเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐหวูซูโจว

เป็นเมืองแห่งแม่น ้ าล าคลอง จึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เพราะตั้งอยูริ่มแม่น ้ าแยงซีเกียง มี
คลองหลายสาย ท าให้การขนส่งสินคา้สะดวกจากหมู่บา้นถึงเมืองใหญ่ สะทอ้นให้เห็นว่าประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีอารยธรรมท่ีรุ่งเรืองและมีประวติัท่ียาวนาน มีพื้นท่ีกวา้งขวาง มี
ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีประชากรจ านวนมาก 

1.2.2 สถานที่ท องเที่ยว 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสถานท่ีท องเท่ียวท่ีสวยงาม เช น ภูเขา แม่น ้ า วดั 

พระราชวงั ฯลฯ สถานท่ีแต ละแห งมีความงดงามแตกต างกนัออกไป เป นเอกลกัษณ
เฉพาะตวั ส งผลให สถานท่ีท่องเท่ียวในแต ละภูมิภาคดึงดูดความสนใจของนกัท องเท่ียว
ได เป นอย างดี ดงัตวัอยา่ง 

เล่าซาน (Lao Shan) ซ่ึงมคีวามยาว 400 กิโลเมตร จุดขึน้เขาจุดแรกอยู่ห่างจาก
ใจกลางเมืองชิงเต่าออกไป 40 กิโลเมตร มีรถเมล์ธรรมดาว่ิงไปถึง เทือกเขานีจึ้งเป็น
แหล่งท่องเท่ียวสุดสัปดาห์ของชาวเมืองท่ีคุ้ มค่าอย่างย่ิง เพราะราคาถูก อากาศ       
เย็นสบาย มีน ้าตกสวยงาม มีป่าเขียวชุ่มฉ ่า  มีวัดเก่าแก่หลายแห่ง มีถ้าสวยเป็น    
แหล่งน า้แร่บริสุทธ์ิราคาย่อมเยาท่ีบรรจุขายหาซ้ือได้ท่ัวไป เป็นภูเขาท่ีไม่โหดนัก 
เหมาะแก่นักไต่เขาสมคัรเล่นมาทดสอบฝีไม้ลายมือลายเท้าของตนเอง 

(Unseen China : ฉีกเส้นทางเมืองจีน.  2550 : 148) 
จากตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า เทือกเขาเล่าซานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับปีนเขา

เพราะมีอากาศเยน็สบาย มีแหล่งน ้ าแร่บริสุทธ์ิ นกัท่องเท่ียวจะไปพกัผอ่นในวนัสุดสัปดาห์ สะทอ้น
ใหเ้ห็นว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีภูมิประเทศท่ีสวยงาม นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไป
ท่องเท่ียวและท ากิจกรรมท่ีสนุกสนานตามท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจ 
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สารคดีท่องเท่ียวให้ความรู้สถานท่ีต่าง ๆ ทั้ งในด้านสภาพภูมิศาสตรและภูมิประเทศท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ นอกจากการไปท่องเท่ียวแลว้ยงัท ากิจกรรมไดต้ามความสนใจ ผู อ านจะได้
ทราบ     ข อมูลเบ้ืองต นของสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งสาระความรู และความเพลิดเพลินโดย
จินตนาการถึงสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนั้นได ชดัเจนยิง่ข้ึน 

1.3 ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
สารคดีท่องเท่ียวยงัให้ความรู้ในด านต่าง ๆ อีกดว้ย เช่น สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร

   วิถีชีวิตความเป นอยู  เป็นตน้ 

1.3.1 ความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประวติัศาสตร ยาวนานถึง 5, 000 ป  เน้ือหาสารคดี

ท่องเท่ียวใหค้วามรู้ประวติัศาสตร จีนไว หลายช วงสมยั เช่น สมยัสามก ก สมยัราชวงศ
ซ ง สมยัราชวงศ หมิง เป็นตน้ โดยท่ีความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ในสารคดีท่องเท่ียวจะใหค้วามรู้
เก่ียวกบัชาวจีนในยคุสมยัต่าง ๆ ในดา้นความเป็นอยูข่องชาวจีน ดงัตวัอยา่ง 

สุสานพระเจ้าหงอู่เป็นสุสานกษัตริย์ท่ีใหญ่โตท่ีสุดเท่าท่ีจีนมี ถึงแม้ส่ิง     
ปลูกสร้างท่ีเคยมีอยู่มากมายจะถูกไฟสงครามเผาผลาญท าลายไปเสียมาก แต่เท่า       
ท่ีเหลืออยู่ก็ยังสามารถสะท้อนเงาความรุ่งโรจน์ในคร้ังสมัยหมิง ซ่ึงเป็นราชวงค์       
ท่ีปกครองจีนยาวนานเกือบ 3 ศตวรรษให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

                              (ลอยไปในกังตั๋ง.  2551 : 98) 
ตวัอยา่งสารคดีท่องเท่ียวขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงประวติัศาสตร์ในสมยัราชวงศห์มิง ใหค้วามรู้เร่ือง

ประวติัการสร้างสุสานของกษตัริยส์มยัราชวงศห์มิงซ่ึงเป็นยคุสมยัท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมากยคุสมยั
หน่ึง แม้ว่าสุสานท่ีเป็นโบราณ สถานแห่งน้ีเป็นโบราณสถานท่ีถูกท าลายไปบ้าง แต่ก็ยงัเป็น
หลกัฐานท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถไปศึกษาหาความรู้ประวติัศาสตร์จีนสมยัราชวงคห์มิงไดอ้ยา่งดี 

1.3.2 ความรู้ด้านวถีิชีวติความเป นอยู่ 
เน่ืองจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นท่ีกว างใหญ ท าให บางท องถ่ินมี

วิถีชีวิต   ความเป นอยู ท่ีเป นเอกลกัษณ เฉพาะตวั เช่น บ านเรือน อาหาร การคมนาคม
ขนส ง การด าเนินชีวิต เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งในเร่ือง รองเท้าบนรอยทราย กล่าวถึงเคร่ืองด่ืมชาของ
ชาวซินเกียง ดงัตวัอยา่ง  

ชานม เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีชนกลุ่ มน้อยชาวซินเกียงจะขาดไม่ได้ ชานม     
ของซินเกียงน้ันจะเป็นน า้ชาท่ีน ามาชงกับนมวัวหรือไม่กน็มแพะ แต่ละชนเผ่า
จะใช้ใบชาและมีวิธีชงชาท่ีแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ชาวคาซัคชอบด่ืม     
ชาหมีซิ่น ชาวมองโกลชอบด่ืมชาอัคแท่ง หรือ Brick Teal เป็นต้น 

(รองเท้าบนรอยทราย.  2549 : 241) 
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ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้ เห็นถึงวิ ถี ชีวิตของชนกลุ่มน้อยท่ี มี เอกลักษณ์ ท่ี น่าสนใจ                 
ในการบริโภคชานม สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประชากรจีนท่ีมีจ านวนมากมาย ไม่ไดมี้วิถีชีวิตแบบเดียวกนั 
แต่จะมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของทอังถ่ินและเผ่าพนัธ์ุดงัเช่นชนกลุ่มน้อยในภูมิภาค   
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

ดงันั้น สารคดีท่องเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเน้ือหาท่ีให้ความรู้และความเพลิดเพลิน
ตามลกัษณะของสารคดีครบถว้น โดยน าเสนอเน้ือหาสาระความรู้เก่ียวกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน
ท่ีผูเ้ขียนไดไ้ปเยี่ยมเยือน ทั้งความรู้ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ และความรู้  
ดา้นวิถีชีวิตความเป นอยู ่เป็นสาระความรู้ท่ีดึงดูดความสนใจและท าให้ไดรั้บความเพลิดเพลินกบั
เร่ืองราวท่ีเป็นประสบการณ์แปลกใหม่อีกดว้ย 

2. การใช้ภาษาในสารคดีท่องเที่ยว 
การใชภ้าษาในสารคดีท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือส่ือสารความรู้และขอ้เทจ็จริงของการท่องเท่ียว

ชดัเจนเขา้ใจง่าย และยงัใหค้วามเพลิดเพลิน มีคุณค่าดา้นการถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ เจตคติ
ของผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้าน ผูเ้ขียนจึงตอ้งมีกลวิธีการใชภ้าษา โดยเลือกใชร้ะดบัภาษา โวหาร การเรียก 
ช่ือเมืองและสถานท่ีท่ีเหมาะสมและน่าสนใจ มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ระดับภาษา 
ระดับภาษาท่ีใช้ในสารคดีท่องเท่ียวมีหลายแบบคือ ภาษาระดับทางการใช้เพื่อเสนอ

เร่ืองราวท่ีเป นวิชาการต าง ๆ ใช ภาษาระดับก่ึงทางการในการบรรยายเล าเร่ืองราว
โดยทัว่ไป และใช ภาษาระดบัสนทนาเพื่อแสดงความคิดหรือเล าเร่ืองราวท่ีไม เป นทาง
การช วยให ผู อ านรู สึกเป นกนัเองกบัผูเ้ขียน 

สารคดีท่องเท่ียวมีเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ขอ้เท็จจริงจากการไปท่องเท่ียว แต่ผูเ้ขียนตอ้งการ    
ให้ผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้ น ผูเ้ขียนจึงนิยมใช้ภาษาระดับก่ึงทางการ       
เป็นหลกั ท าให้ผูอ่้านรู้สึกเสมือนไดฟั้งเร่ืองราวและเหตุการณ์การไปท่องเท่ียวจากผูเ้ขียนโดยตรง       
ดังตัวอย่างในสารคดีเร่ือง ลอยไปในกังตั๋ง ผูเ้ขียนได้ใช้ระดับภาษาก่ึงทางการ เล่าถึงท่ีตั้ งและ     
ถนนคนเดินจานหยวนลู่ โดย ดงัตวัอยา่ง 

อยู่ ทางด้านใต้ของเมืองนานกิง สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าโดยลง              
ท่ีสถานีซันซานเจ่ีย หรือขึน้รถเมล์สาย 1 หรือ 2 ไปลงป้ายเจีย้นคังลู่ บริเวณมสีะพาน
เหวินเต๋อเฉียวท่ีมีแสงไฟสวยงามในยามค ่าคืน  มีศาลขงจ๊ือ รวมท้ังอาคาร     

เจียงหนานก้งย่วนซ่ึงจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับการสอบเคอจ่ี 
(ลอยไปในกังตั๋ง.  2551 : 115) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูเ้ขียนใชภ้าษาระดบัก่ึงทางการ บรรยายถึงวิธีการเดินทาง และเหตุการณ์
ท่ีพบเห็นต่าง ๆ ในเมืองนานกิง เป็นขอ้เท็จจริงโดยผูเ้ขียนไม่ได้ใช้ภาษาทางการท่ีเป็นวิชาการ    
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แต่ใชภ้าษาสุภาพท่ีใชก้นัทัว่ไป ท าใหผู้อ่้านมีความรู้ความเขา้ใจสภาพของสถานท่ีท่องเท่ียว คนจีน
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนสารคดีท่องเท่ียวใชภ้าษาระดบัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีน าเสนอ โดยส่วนใหญ่จะใช ภาษาระดบัก่ึงทางการในการบรรยายเล าเร่ืองราวท่ี
เป็นความรู้และขอ้เทจ็จริง เพื่อใหผู้อ่้านรู้สึกผอ่นคลายและเพลิดเพลินกบัการอ่าน 

2.2 การใช้โวหาร 
สารคดีท่องเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2551 ผูเ้ขียนใชโ้วหารท่ีส าคญั 

4 ลกัษณะ คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อธิบายโวหาร และอุปมาโวหาร โดยเลือกใช้ให้
เหมาะสมเน้ือหาแต่ละเร่ือง เช่น ใชพ้รรณนาโวหารเพื่อสร างอารมณ ความรู สึกและมโน
ภาพให แก  ผู อ าน ใชอ้ธิบายโวหารเพื่อให ผู อ านเข าใจประเด็นท่ีต องการ
ช้ีแจงได กระจ างแจ งข้ึนและ                     ใชอุ้ปมาโวหารเพื่อเปรียบเทียบกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีท า
ใหเ้น้ือหาสารคดีท่องเท่ียวน่าสนใจและมีสีสนัมากยิง่ข้ึน 

ผลการวิจัยพบว่า สารคดีท่องเท่ียวใช บรรยายโวหารมากท่ีสุด ใช้พรรณนาโวหาร         
อธิบายโวหารและอุปมาโวหารน อย การใช้บรรยายโวหารจะช วยให ผู อ านเข า
เร่ืองราวต าง ๆ         ได ชดัเจนเป็นล าดบัขั้นตอน ดงัตวัอยา่งในสารคดีท่องเท่ียวเร่ือง ย ่าแดน
มังกร ผูเ้ขียนไดใ้ช ้   บรรยายโวหารเล่าถึงความเป็นมาของเขาเนินเสือและเจดียเ์อียงบนภูเขา ดงั
ตวัอยา่ง 

ท่ีได้ช่ือว่าเขาเนินเสือกเ็พราะว่าถ้ามองจากด้านหน้าตรงปากทางขึน้จะเห็น
เนินเขาท้ังลูกคล้ายเสือก าลังก่ึงก้มก่ึงหมอบในลักษณะมองมาข้างหน้า โดยมีเจดีย์
เอียงเป็นส่วนหางของเสือซ่ึงเอียงไปทางขวาเลก็น้อย แต่ผมว่าคล้ายส่วนปลายหาง
ของงูหางกระด่ิงขยายใหญ่มากกว่า คะเนจากรูปถ่ายท่ีผมมีอยู่  จะเอียงจากเส้นด่ิงไป
ประมาณ 10 องศา หรือท ามมุประมาณ 80 องศากับเส้นระนาบท่ีพืน้ดิน เจดีย์เอียงมี
ความสูงประมาณ 48 เมตร มคีวามส าคัญในฐานะสัญลกัษณ์ของเมืองซูโจว เจดีย์นีก้ ็

 

เอียงคล้ายกับหอเอนปิซาท่ีเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี 
(ย  า่แดนมงักร ภาคพิสดาร.  2548 : 88) 

จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ผูเ้ขียนใชบ้รรยายโวหารเล่าเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
โดยละเอียด ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจความเป็นมาของเขาเนินเสือและรูปลกัษณะของเจดียท่ี์เอียงและสร้าง
อยูบ่นภูเขาในเมืองซูโจวอยา่งชดัเจน 

จากงานวิจยัสามารถสรุปไดว้่า ผูเ้ขียนสารคดีท่องเท่ียวใช้โวหารหลายลกัษณะ แต่พบว่า
ผูเ้ขียนใช้บรรยายโวหารมากท่ีสุดช่วยให้ผูอ่้านเขา้เร่ืองราวต่าง ๆ ได้ชัดเจนเป็นล าดับขั้นตอน     
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การใช้โวหารต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกลมกลืนกัน จึงท าให้สารคดีท่องเท่ียวมีเน้ือหา
น่าสนใจและเขา้ใจง่าย 

2.3 การเรียกช่ือเมือง 
สารคดีท่องเท่ียวเร่ืองต่าง ๆ ผูเ้ขียนเรียกช่ือเมืองท่ีไปท่องเท่ียวตามความคุน้เคยในภาษาไทย 

พบว่าสารคดีท่องเท่ียวแต่ละเร่ืองเรียกช่ือเมืองหลากหลาย จ าแนกได้เป็น 3 แบบ คือ การเรียก      
ช่ือเมืองโดยใชภ้าษาจีนแตจ๋ิ้ว การเรียกช่ือเมืองโดยใชภ้าษาจีนกลาง และการเรียกช่ือเมืองโดยใช้
ภาษาไทยผสมกบัภาษาจีนกลาง 

2.3.1 การเรียกช่ือเมืองโดยใช้ภาษาจีนแต้จิ๋ว 
เน่ืองจากคนจีนในประเทศไทยส่วนมากเป็นชาวจีนแต้จ๋ิว ประกอบกับผูเ้ขียนท่ีเป็น      

คนไทยเช้ือสายจีน จึงคุน้เคยกบัค าภาษาจีนแตจ๋ิ้ว จึงเรียกช่ือเมืองเป็นภาษาจีนแตจ๋ิ้ว ดงัตวัอยา่ง 
(1) เร่ือง ลอยไปในกงัตัง๋ 
เมืองเหอเฟย ภาษาจีนกลางเรียกวา่ เหอเฝยซ่ือ (合肥市) 
(2) เร่ือง ย  า่แดนมงักร 
นครซัง่ไห่ ภาษาจีนกลางเรียกวา่ ซัง่ไห่ซ่ือ (上海市) 
เมืองหนานจิง ภาษาจีนกลางเรียกวา่ หนานจิงซ่ือ (南京市) 

สรุปว่า ช่ือเมืองในสารคดีท่องเท่ียว ผูเ้ขียนใช้ค  าภาษาจีนแต้จ๋ิวตามความเคยชินท่ีใช้
ภาษาจีนแตจ๋ิ้วอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย 

2.3.2 การเรียกช่ือเมืองโดยใช้ภาษาจีนกลาง 
การเรียกช่ือเมืองโดยใช้ภาษาจีนกลาง ซ่ึงตรงกบัการเรียกช่ือจริง เป็นการใช้ภาษาตาม    

ท่ีปรากฏในหนังสือต่าง ๆ หรือจากการเรียกช่ือตามคนจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน      
ดงัตวัอยา่ง  

(1) เร่ือง ยิม้จีน 
เมืองกุย้หลิน ภาษาจีนกลางเรียกวา่ กุย้หลินซ่ือ (桂林市) 
(2) เร่ือง เท่ียวจีน 
เมืองเฉิงตู ภาษาจีนกลางเรียกวา่ เฉิงตูซ่ือ (成都市) 

2.3.3 การเรียกช่ือเมืองโดยใช้ภาษาไทยผสมกบัภาษาจีนกลาง 
การเรียกช่ือเมืองโดยใช้ภาษาไทยผสมกับภาษาจีนกลาง เป็นช่ือท่ีคนไทยออกเสียง

เรียกช่ือเมืองไดดี้ และเคยชินกบัช่ือตามท่ีใชก้นัในสังคมไทย ในขณะเดียวกนัก็ใชช่ื้อภาษาจีนกลาง
ควบคู่กนัดว้ย เพื่อให้คนอ่านรู้จกัค าภาษาจีนท่ีถูกตอ้งตรงตามท่ีใชเ้รียกช่ือในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดงัตวัอยา่ง 

(1) เร่ือง ถนนหม่ืนล้ี 
เมืองกวา่งโจว ภาษาจีนกลางเรียกวา่ กวา่งโจวซ่ือ (广州市) 
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(2) เร่ือง เร่ืองจริงจากจีน 
เมืองกวางโจว ภาษาจีนกลางเรียกวา่ กวา่งโจวซ่ือ (广州市) 

สรุปไดว้่าผูเ้ขียนสารคดีท่องเท่ียวใชค้  าเรียกช่ือเมืองหลายลกัษณะ แต่ส่วนใหญ่นิยมเรียก   
ช่ือเมืองเป็นภาษาจีนกลาง เพื่อให้ความรู้ท่ีถูกตอ้ง และช่วยให้ผูอ่้านใชค้  าเรียกช่ือเมืองตรงกนักบั    
ท่ีเรียกในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.4 การใช้ค าทบัศัพท์ภาษาองักฤษ 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือค าทับศพัท์ คือการรับค าของภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย     
โดยวิธีถ่ายเสียงและถอดอกัษร ในสารคดีท่องเท่ียวพบการใชค้  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษหลายเร่ือง 
เช่น เร่ือง ลอยไปในกงัตั๋ง ผูเ้ขียนใชค้  าทบัศพัท ์“สโลแกน” เม่ือกล่าวถึงค าขวญัของโรงเรียนเอกชน
“ซานเวย่” ของ “หลู่ซ่ิน” ดงัตวัอยา่ง 

ถ้าใครไปตั้งสโลแกนให้ส านักซานเว่ยของแกอย่างโรงเรียนบ้านเราสมัยนี้  
คงเข้าท านอง “ซานเว่ย วิชาล า้ คุณธรรมเด่น” ไม่หนีแถวนีเ้ท่าไร 

(ลอยไปในกังตั๋ง.  2551 : 36) 
จากตวัอย่างขา้งตน้ผูเ้ขียนใช้ภาษาองักฤษโดยทบัศพัท์ คือ ค  าว่า “สโลแกน” มาจากค าว่า

“slogan” ผูอ่้านท่ีมีความรู้จะเขา้ใจได้ว่า หมายถึงค าขวญัหรือเดาจากตวัอย่างว่า “ซานเว่ย วิชา       
ล  ้าคุณธรรมเด่น” 

จากงานวิจัยพบว่า การใช้ค  าทับศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถเร้าอารมณ์สร้างอรรถรส            
ในการอ่าน ท าให ผู อ านได รับความรู และความบนัเทิงใจจากการอ านได เป
นอย างดี 

สรุปไดว้่าผูเ้ขียนสารคดีท่องเท่ียวมีทั้งศาสตร และศิลป ในการใช ภาษา แต่ละคนได้
ใช ภาษาถูกต องตามแบบแผน ใช ค า โวหาร และระดบัค าอย างเหมาะสม นอกจากน้ี ยงั
ไดเ้ห็นว่า ผูเ้ขียนยงัมีการเรียกช่ือเมืองลว้นสร้างความโดดเด่น และการใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษ
เร้าอารมณ์สร้างอรรถรสในการอ่าน ท าให ผู อ านได รับความรู และความบนัเทิงใจจาก
การอ านได เป นอย างดี 
 
อภิปรายผล 

เน้ือหาสารคดีท่องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2551 มีเน้ือหา  
ท่ีเขียนเล่าหรือบนัทึกส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบเห็นจากการท่องเท่ียว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้อ่้านไดค้วามรู้
เก่ียวกบัประสบการณ์ในขณะเดินทางท่องเท่ียว และท าให้ผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลินอีกดว้ย เช่น
เร่ือง “เท่ียวจีน” ผูเ้ขียนให้ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ ส าคญัประการหน่ึงในประวติัศาสตร             
สมยัราชวงศ ถงัคือ การท่ีพระถงัซ าจัง๋เดินทางไปอินเดีย และจากเร่ือง “ย  า่แดนมงักร ภาคพิสดาร” 
ผูเ้ขียนให้ความรู้เก่ียวกบัสภาพภูมิศาสตร์ของซูโจว เป็นตน้ นอกจากน้ี ลกัษณะเด นของสารคดี
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ท่องเท่ียวคือ ทรรศนะและการมองโลกท่ีน าสนใจในหลายด าน เป็นทรรศนะในเชิงบวก
เก่ียวกบั  การเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ขียนแสดงทรรศนะเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวไวอ้ย่างน่าสนใจ 
นอกจากน้ี  ยงัไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนสนใจ ไดแ้ก่ วฒันธรรมของชน
กลุ่มนอ้ย       วิถีชีวิตความเป นอยู ่ภาษา และศิลปหตัถกรรมของชาวจีน เป็นการแสดงทรรศนะท่ี
แสดง         ความเป็นตวัของตวัเองอยา่งเป็นกลางปราศจากอคติ 

ลักษณะการใช ภาษาในสารคดีท องเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูเ้ขียนนิยมใช้
ภาษาระดบัก่ึงทางการ ท าให้การเล่าเร่ืองราวมีลกัษณะเหมือนการสนทนากบัผูอ่้าน ท าให้ผูอ่้าน
เพลิดเพลินกบัการท่องเท่ียว นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใชบ้รรยายโวหารเป็นหลกัในการเล่าเร่ืองราวและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยละเอียด ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงอย่างชัดเจน เสมือนได้ร่วม
เดินทางไปกบัผูเ้ขียน และผูเ้ขียนก็นิยมเรียกช่ือเมืองเป็นภาษาจีนกลาง เพื่อให้ความรู้ภาษาจีนท่ี
ถูกตอ้ง นอกจากน้ีผูเ้ขียนไดใ้ชค้  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษ เน่ืองจากตอ้งการให้ภาษายงัคงเสียงเดิม
เอาไว ้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจภาษาต่างประเทศ ซ่ึงแสดงว่าผูเ้ขียนสารคดีท่องเท่ียวควรเป็นผู ้
มีความรู้ ความช านาญเป็น   ท่ียอมรับในวงการวรรณกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ: 

1. ควรศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเขียนสารคดีท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ 
2. ควรศึกษาพัฒนาการของสารคดีท่องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้ งแต่         

พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบนั 
                   

 
บรรณานุกรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนัเอเชียศึกษา ศูนยจี์นศึกษา.  (2546)  เอกสารประกอบการสัมมนา
เร่ือง “เศรษฐกิจ: หน่ึงปีหลังเข้า WTO และผลกระทบต่อไทย”.  กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ทวีศกัด์ิ ญาณประทีป.  (2537)  การเขียนวรรณกรรมส าหรับวัยรุ่น = Writing of literature for 
adolescents.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

ธีระวิทย์.  (2549)  จีนใหม่ในศตวรรษที่  21 (สารนิพนธ์เร่ืองจีนช่วงปี  ค.ศ. 1999-2005).   
กรุงเทพมหานคร : มติชน. 

ประทุมพร วชัรเสถียร.  (2550)  Unseen China : ฉีกเส้นทางเมืองจีน.  กรุงเทพมหานคร : ปาเจรา. 
ปริวฒัน์ จนัทร.  (2552)  สบสวรรค์บนพืน้พภิพแผ่นดินมังกร.  กรุงเทพมหานคร : มติชน. 
เมธาวฒิุ พีรพรวิทูร.  (2548)  ย า่แดนมังกร ภาคพสิดาร.  กรุงเทพมหานคร : สยามอินเตอร์บุค๊ส์. 
เรวตั อริยกลุชยั.  (2551)  ถนนหม่ืนลี.้  กรุงเทพมหานคร : แพรว.  
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ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 
 

 

วรวุฒิ  เล็ก ศิลา.  (2550)  ชอนไชไชน่ า : บันทึกการเดินทางสู่แผ่นดินใหญ่ เที่ ยวที่  189 . 
กรุงเทพมหานคร : วรรณวฒิุ.  

วราห์ วรเวช.  (2550)  เทีย่วจีน.  กรุงเทพมหานคร : อกัษรโสโภณ. 
วริษฐ ์ล้ิมทองกลุ.  (2549)  รองเท้าบนรอยทราย.  กรุงเทพมหานคร : บา้นพระอาทิตย.์ 
วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน.  (2546)  สารานุกรมเศรษฐกจิจีน.  กรุงเทพมหานคร : ผูจ้ดัการ.  
วิภา อุตมฉนัท.์  (2548)  เร่ืองจริงจากจีน.  กรุงเทพมหานคร : มติชน.  
สมพงษ ์งามแสงรัตน์.  (2551)  ลอยไปในกงัตั๋ง.  กรุงเทพมหานคร : แพรว. 
สมพร ภาวิจิตร.  (2551)  น่ารู้เร่ืองจีน ๆ.  กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ. 
สายทิพย์ นุกูลกิจ.  (2543) วรรณกรรมไทยปัจจุบัน .  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย                     

ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน. 
สุเมธ แสงน่ิมนวล.  (2551)  ยิม้จีน.  กรุงเทพมหานคร : เอสดบัเบิลย.ู 
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