


ค ําน ําสํานักพิมพ์

เพื่อน ๆ  ท่ีรักการเดินทาง คงพกกล้องหรือโทรศัพท์มือถือถ่ายรูป แชะ ๆ  

ตอนไปเที่ยวจนชินแล้วใช่ไหม  เราขอเสนอวิธีใหม่ให้เพื่อน ๆ  เดินทางท่องเที่ยว

อย่างมีความสุขไม่ซ�้าใคร 

“การวาดรปู” ไงล่ะ...ไหน ๆ  กต้็องพกปากกา ดนิสอตดิตวัไปจดนัน่เขยีนนี่

อยู่แลว้  เพิม่สมุดอีกเลม่ ก็  “วาดความประทับใจ”  เกบ็ไว้เปน็บันทึกความทรงจ�า

น่ารัก ๆ  ไว้เลย เก๋ไก๋ไม่ใช่เล่น ๆ  

เฟยเล่อเหนี่ยว นกน้อยเริงร่า สาวนักวาดการ์ตูนสไตล์น่ารักยอดฝีมือ 

ครองใจแฟน ๆ  ทัว่แผ่นดนิจนี จะมาสอนเพือ่น ๆ  ให้วาดรูปจากส่ิงทีเ่หน็ระหว่างทาง 

ทั้งสิ่งของ สถานท่ี ด้วยลายเส้นน่ารัก ๆ  และแนะน�าการเขียนบันทึกสื่อความ

รู้สึกได้โดนใจผ่านรูปและถ้อยค�า...โบยบินไปกับเธอไม่ยากเลย 

เที่ยวไป วาดไป เพลินใจ มีแบบวาดน่ารัก ๆ  มากมาย 87 แบบ ชี้ชวน

ให้เพื่อน ๆ  น�าไปต่อยอดเมื่อเห็นสิ่งใหม่ ๆ  ระหว่างทาง  ฝึกวาดได้เลยแม้ไม่ม ี

พืน้ฐานศลิปะ  ในเล่มเน้นสอนวาดลายเส้นง่าย ๆ  เป็นหลกัด้วยอุปกรณ์คู่ใจ หรอื

ถ้าใครจะฝึกลงสีให้สวยเจิดตามแบบ...ก็อิสระตามชอบ 

ในที่สุดเพื่อน ๆ  อาจได้สมุดภาพท่องเที่ยวที่อวดใคร ๆ  ได้อย่างภูมิใจ

พร้อมแล้วกแ็บกเป้ พกสมดุและอปุกรณ์สกัหน่อย ออกเดนิทางไปด้วยกนั

เล้ย...

               

แค่ได้วาดก็สุขสันต์

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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ค ําน ําก่อนวาด

เวลาไปเที่ยว 
หลายคนมักหยิบกล้องถ่ายรปู

ไปบันทกึภาพประทับใจ
แต่หนังสือเล่มนี้ขอแนะน�าทางเลือกใหม่
แค่เพื่อน ๆ  พกปากกาหรือดินสอและสมุด 

ก็เก็บภาพสวย ช่วงเวลาสุขสดใส 
จากทั่วโลกไว้ ได้เหมือนกัน

ส�าหรับเพื่อน ๆ  ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว อาจมีรูปถ่ายเก็บไว้มากมาย แต่

หยิบมาดูก็ไม่มีอะไรน่าสนใจหรือแปลกใหม่  ถ้าใครรู้สึกแบบนี้  ลองเปลี่ยนมา

วาดรูปแทนถ่ายรูปดูสิ  รับรองต้องชอบแน่ ๆ   เพราะนอกจากจะได้ภาพทิวทัศน์

สวย ๆ  ด้วยฝีมือตัวเองแล้ว สิ่งส�าคัญที่สุดคือ ได้ความประทับใจและยังมีความ

รู้สึกของตัวเองสะท้อนอยู่ในภาพวาด ท�าให้การเดินทางยิ่งมีคุณค่าและมีความ

หมาย  ลองเปิดหนังสือเล่มนี้ดูเลย ฉันมีเทคนิคการวาดสารพัดวิธีที่จะช่วย  

“มือใหม่หัดวาด” ให้เริ่มต้นวาดได้ไม่ยาก

 

ยินดีต้อนรับ
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ฉันมีความสุขบทใหม่ของการท่องเที่ยวให้เพื่อน ๆ  ได้สัมผัส ทั้งท่องป่า

เที่ยวเขา ลุยน�้าข้ามทะเล ย้อนเวลาในเมืองโบราณ เพลิดเพลินกับการช็อปปิง 

และสัมผัสวัฒนธรรมนานาชาติ  แถมยังมีบันทึกการท่องเที่ยวฮ่องกงฉบับ

สมบูรณ์เพื่อให้เพื่อน ๆ  ได้เตรียมพร้อมสุด ๆ   ต้ังแต่การเตรียมตัวก่อนเดินทาง  

การวางแผนเส้นทาง การเตรยีมสมัภาระ ข้อมลูทีเ่ทีย่วเดด็ ๆ  ในฮ่องกง รวมไปถงึ 

การเดนิทางท้ังหมดในฮ่องกง  นอกจากนี้ ท้ายเล่มยังมีวิธีท�าสมุดวาดเขียนที่

พกพาสะดวก และวิธีท�าสมุดภาพท่องเที่ยวที่ผสมผสานรูปถ่ายและรูปวาด

เป็นผลงานประทับใจในสไตล์ตัวเองอีกด้วย

เมื่อกาลเวลาผ่านไป กลับมาเปิดสมุดบันทึกท่องเที่ยวดูครั้งใด ความ 

ทรงจ�าดี ๆ  ภาพตรึงตรา เรื่องประทับใจครั้งนั้นก็จะแจ่มชัดขึ้นในใจ

ตอนนี้เพื่อน ๆ  คงอยากจะลองวาดแล้วละสิ  สมุดพร้อม! ปากกาคู่ใจ 

หรือดินสอน่ารัก ๆ  พร้อม!  ออกเดินทางหนีความวุ่นวายไปท่องเที่ยว แล้ววาด

เป็นภาพสวย ๆ  เก็บเป็นความทรงจ�าเก๋ ๆ  ไว้ได้เลย...

                                                                                                                                

เฟยเล่อเหนี่ยว

นกน้อยเริงร่า

ผู้หลงใหลการวาดรูป
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พก 

ปากกา 

ไปเที่ยว 

ก็สุขใจ
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ตอนเด็กๆ ฉันมักฝันว่าได้ไปท่องทะเลทราย ปีนเขา  
บินข้ามมหาสมุทร ฉันทึ่งและเคลิบเคลิ้มไปกับทิวทัศน์ 
ที่สวยงามราวภาพวาด จึงใฝ่ฝันอยากเป็นนักเดินทาง  
เพือ่จะได้สมัผสัธรรมชาติตระการตา อารยธรรมรุง่เรอืง  
และสิ่งมหัศจรรย์ทั่วทุกมุมโลก ถ้าความฝันเป็นจริงได้ 
ฉันคงจะมีความสุขมาก

วาดโลกใบใหญ่ง่ายนิดเดียว

วิวในฝัน  

อยากเห็นทุกวัน! 

วาดโลกใบใหญ่ง่ายนิดเดียว

12
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ฉันจงึคิดเสมอว่า

กินก็คิด...

เดินก็คิด...

นั่งปลดทุกข์ก็ยังคิด...

ก่อนนอนก็คิด ๆ  ๆ

จนวันหนึ่ง ฉันก็คิดออก!

“การวาดรปู” นี่เอง  

แคน่ี้โลกทั้งใบก็มาอยู่ ในมือเราแล้ว  

ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลย

ทําไงให้ โลกทั้งใบอยู่ ในมือเรา

ภาพ 
วาด 
ก้อง 
โลก

ภาพ 
วาด 
ก้อง 
โลก

13

พกปากกาไปเที่ยวก็สุขใจ
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ไม่ต้องสรรหาเทคนิคการวาดที่ล�้าเลิศวิเศษวิโส  
แค่หยิบปากกาหรือดินสอออกมาขีดๆ เขียนๆ บันทึกสิ่งที่เห็น 
และความรู้สึกใส่สมุดไว้ เท่านี้ก็เก๋ไก๋

เขียน ๆ  วาด ๆ  ตามใจชอบ

“ไม่ถึงก
�าแพ

งเมืองจ
ีน 

ไม่ ใช่วีร
บุรุษ

”  

 ฉันอยู่ต
รงน

ี้  

  เป็
นวรีบุร

ษุแล้วจ้
า!

1 พ.ค. 2
553

 

    
 ซันซัน

วาด

วาดวาด

บันทกึความรู้สกึ ณ ขณะนั้น

เขียน ๆ  วาด ๆ  บันทึกความทรงจําเขียน ๆ  วาด ๆ  บันทึกความทรงจํา

14
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ใช้สมุดภาพ 1 เล่มเพื่อบันทกึความทรงจ�าที่สวยงาม 

ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง

เที่ยวปักกิ่ง

เที่ยวยุโรป
ครั้งแรก  

ต.ค. 2552

เที่ยว 

ทิเบต
เที่ยว 

แชงกรี-ลา

ปีนเขาไท่ซาน

UNSEEN ฮ่องกง
เที่ยว 

เจียง 

หนาน

จะไปลี่เจียงไม่ ใช่เหรอ 

เอาเล่มนี ้  ไปดสูิ

วันนั้นหกล้ม 

ตอนเล่นสกี ฮ่า ๆ   

ขายหน้ามาก

เมี้ยว

สมุดภาพท่องเที่ยวคือความทรงจ�า เปิดดเูมื่อใด ก็เหมือนได้เจาะเวลาหาอดีต  

เปิดอ่านทีละหน้า ๆ  ผู้คน เรื่องราว และทิวทัศน์ที่คุ้นเคยก็จะค่อย ๆ   

ปรากฏอยู่ตรงหน้า มีความสุขสุด ๆ  ไปเลย

ควรบันทกึเส้นทาง  

โรงแรม ทิวทัศน์ อาหาร 

และราคาสินค้าไว้  

เป็นสุดยอดคู่มือน�าเที่ยว 

แบบไม่ซ�้าใคร เอาไปให้ 

เพื่อน ๆ  ยืมดไูด้

ว้าว!  

วาดเอง 

เหรอเนี่ย  

ข้อมลู 

เพียบเลย  

เจ๋งอะ
ภมูิ ใจ 

น�าเสนอ

15
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เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเที่ยวไปวาดไปให้เพลินๆ  
เราก็จะรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ

และจะรู้สกึว่าตัวเองเริ่มสนใจสิ่งต่าง ๆ  รอบข้างมากขึ้น  

สิ่งที่ดธูรรมดาในสายตาก็จะดพูิเศษขึ้นมาทันที

อยากวาดทุกอย่างเก็บเอาไว้

วาดไปคิดไป หัวใจก็ค่อย ๆ   

เข้าไปอยู่ ในภาพวาด

ฝากใจไปกับภาพวาด

หอยทากนี่แปลกดี 

วาดเก็บไว้ดีกว่า!

16
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