
 

 

การออกแบบอินโฟกราฟกเพื่อประชาสัมพันธประเพณีและวัฒนธรรมชนเผาในประเทศไทย 

กฤติเดช ไตรเทวาเดชากุล , ขวัญใจ สุขกอน2 
1, 2 สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลตมิีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 
  อินโฟกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผาในประเทศไทย มีจุดประสงค

เพ่ือบอกเลาประเพณีและวัฒนธรรม ของชนเผา อาขา ลีซู เมี่ยน ไทดํา ภูไท ไทญอ กระเหรี่ยง ลาวพวน 
มง มอญ มอแกน ใหแกนักเดินทางและนักทองเที่ยวไดรูจักภูมิปญญาและวิถีชีวิตของชนเผานั้นๆ แตละชน
เผาจะมีเสนของสถานท่ีชุมชนของเผานั้นๆ ทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศ การละเลนพ้ืนเมือง อาหารการ
กิน สิ่งปลูกสรางท่ีอยูอาศัย ไปจนถึงขนมธรรมเนียมประเพณีตางๆ  โดยใชรูปแบบการออกแบบอินโฟ
กราฟกที่ใหขอมูลที่กระชับเขาใจงายและการเคล่ือนไหวที่สนุกสนานงายตอความเขาใจ วัตถุประสงคของ
งานวิจัยคือ ออกแบบอินโฟกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผาในประเทศไทย 
ดําเนินการวิจัยดวยการสอบถาม จากกลุมนักศึกษาวัยรุน และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ชนเผาตางๆเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นในกลุมวัยรุนและนักทองเที่ยว 2) มีคนให
ความสนใจกับอินโฟกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธประเพณีและวัฒนธรรมชนเผาในประเทศไทย 3) สงเสริมให
วัยรุนในปจจุบันหันมาสนใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 

 

คําสําคัญ: การออกแบบอินโฟกราฟก, ชนเผาในประเทศไทย, ชนเผา 
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Infographic design to promote 

tribal traditions and culture in Thailand  

Krittidech Traitewadechakul , Khwanchai Sukkon 
Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology,   

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

Infographic to promote tribal traditions and culture in Thailand has purpose for 

tell the traditions and culture of the Akha, Lisu, Mien, TAI, Phu Tai, Nyaw, Karen, Lao 

Phuan, Miao, Mon, Moken for travelers and tourists to know about wisdom and folkway 

of tribe. Each tribe has a place of community, topography and climate, amusement, 

food, building and traditions. By using an infographic design format that provides concise 

information, understand easily and excitedly movement. The objective of research is to 

design infographic to promote tribal traditions and culture in Thailand. Conduct a 

research by inquiring from teenage students and interviewing expert designer. The results 

of research found that: 1) Various tribes are becoming more and more known among 

teenagers and tourists. 2) There are people who are interested in infographic to promote 

tribal traditions and culture in Thailand. 3) Encourage teenagers to more interested in 

cultural tourism. 

 

Keywords: infographic design, tribes in Thailand, tribe 
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บทนํา 
 ชนเผาและ ชนพ้ืนเมืองใน

ประเทศไทยน้ัน มีหลากหลายชนเผาดวยกันและมี
วัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป แตละชนเผานั้นก็
อาศัยอยูทุกท่ีในประเทศไทย แตละเผานั้นตางมี
ศิลปะ เครื่องแตงกายและที่อยูอาศัยนั้นเปน
จุดเดนขึ้นอยูกับภูมิอากาศในแตละชุมชนนั้น แต
สิ่งที่เหมือนกันทุกเผาคือจะอาศัยอยูรวมกับ
ธรรมชาติ ชาวเขาสวนใหญเขามาอยูในประเทศ
ไทยในชวง 200 ปหลังนี้ ในเผาหลัก ๆ หกเผา 
ชาวกะเหรี่ยงเปนเผาใหญที่สุดซึ่งมาจากพมา ชาว
ลาฮ ูลีซู และอาขามาจากมณฑลหยุนหนาน ใน
พ้ืนที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงใตของจีน. และชาวมง
กับเยามาจากจีนภาคกลาง  

สวนใหญแลว เผาตาง ๆ อพยพเขามา
เพ่ือหนีภัยสงคราม, ความกดดันในสังคม, และการ
แยงชิงพื้นที่อันอุดมสมบูรณ ภาคเหนือของ
ประเทศไทยเปนที่ลี้ภัยที่เหมาะมาก เพราะอยู
หางไกลผูคน, พ้ืนที่เปนเขาสูง, และไมคอยมีคน
อาศัยอยู. และประเทศไทยก็ยอมใหผูอพยพอยูได 
ไมนาน หมูบานชาวเขาก็กระจายอยูทั่วไป เผา
ตาง ๆ ตั้งบานเรือนอยูบนพ้ืนที่ใกลกันจึงทําใหเกิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา 
ชาวเขาแตละคนอยูในเผาอะไรดูไดจากเครื่องแตง
กาย. ตัวอยางเชน ผูหญิงชาวอาขาจะมี
เครื่องประดับศีรษะที่งามประณีตทําดวยเงิน ซึ่งดู
คลายหอคอยที่สวยงามติดพูหอย, ผาปก, และ
เหรียญ. เครื่องประดับศีรษะอ่ืน ๆ เปนหมวกหุม
แผนโลหะประดับดวยกระดุม ลูกปด และลูก
กลม ๆ ที่งามระยิบระยับ ผูหญิงเยาสวยเดนอยูใน
ชุดกางเกงผาปกท่ีงามวิจิตร ซึ่งแตละตัวอาจตอง
ใชเวลาปกถึงหาปกวาจะเสร็จ ชุดที่สวยตระการตา
ของพวกเขารวมไปถึงผาโพกศีรษะที่งดงาม เสื้อ

ยาวกรอมขอเทาพรอมกับปกเสื้อฟู ๆ สีแดง, และ
ผาคาดเอวสีน้ําเงิน 

แตละชนเผาจะมีเสนของสถาณท่ีชุมชน
ของเผ านั้ นๆ  ทั้ งภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
การละเลนพ้ืนเมือง อาหารการกิน สิ่งปลูกสรางที่
อยูอาศัย ไปจนถึงขนมธรรมเนียมประเพณีตางๆ 

ปจจุบันชนเผาตางๆ ไดรับความสนใจ
นอยลง ในดานการทองเที่ยวผูคนไปกันนอยลงไป
มาก ไมคอยมีผูคนสัญจรไปมา สาเหตุอาจเกิดจาก
การเดินทางที่คอนขางลําบาก และไมมีคนให
ความรูความนาสนใจของวัฒนธรรมและประเพณี
ชนเผานั้นๆ จึงอยากทําสื่อประชาสัมพันธอินโฟ
กราฟฟคเพ่ือแนะนําวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชนเผาทั่วประเทศไทย เพ่ือนําเสนอและใหความรู
เกี่ยวกับสถาณที่และวัฒนธรรมประเพณีของชน
เผาตางๆ ใหมีความนาสนใจสําหรบักลุมเปาหมาย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบอินโฟกราฟค เพ่ือกระตุน
จิตสํานึกใหคนไทยหันมาทองเท่ียวชนเผาพ้ืนเมือง
มากข้ึน 

2 . เ พ่ื อ อ อ ก แ บ บ อิ น โฟ ก ร าฟ ค  ให มี
ภาพลักษณที่เหมาะกับกลุมเปาหมาย 

3. เพ่ือออกแบบอินโฟกราฟค เขาถึงไดทุก
เพศและทุกอาชีพของกลุมเปาหมาย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การออกแบบอินโฟกราฟค 

2 .  ส ร า ง เค ร่ื อ ง มื อ เก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามที่จะใชกับกลุมเปาหมายและแบบ
สัมภาษณที่จะใชกับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ  
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3. เ ก็ บ ข อ มู ล ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย จ า ก
แบบสอบถามจํานวน 50 คน 

4. เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ จํานวน 5 คน 

5. วิเคราะหขอมูลที่ ไดจากกลุมเปาหมาย 
โดยใชสถิติ พ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ
ค า เฉลี่ ย  (MEAN) และใช วิ ธีตี ความจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ขอมูล
ดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะ
สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  

6. ออกแบบอินโฟกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธ
ประเพณีและวัฒนธรรมของนเผาในประเทศไทย 

 

ผลการวิจัย 
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก

กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลท่ี
ไดจะแยกเปน  2 เร่ือง คือ 1) พฤติกรรมการ
ทองเที่ยวของกลุมเปาหมาย 2) ลักษณะความ
ตองการของกลุมเปาหมาย รวมทั้ง ขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณ ผู เชี่ ยวชาญดานการออกแบบ 
จํานวน 5 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สวนที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเลือกสรรส่ือ
ประเภทอินโฟกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธประเพณี
และวัฒนธรรมชนเผาในประเทศไทยโดยพิจารณา
จากความสนใจลักษณะของความสม่ําเสมอในการ
ท องเที่ ยวตอป  (ดั งตารางท่ี  1) รูปแบบการ
ทองเที่ยวที่นักเรียนและนักศึกษาสนใจมากที่สุด 
คือ การทองเท่ียวแบบ Bag Pack เปนหลัก (ดัง
ตารางที่ 2) และรูปแบบอุปสรรคการเดินทาง
ทองเที่ยวที่นักเรียนและนักศึกษาพบมากท่ีสุด ไม
มีการคมนาคมท่ีเขาถึง การเดินทางที่ยากลําบาก 
(ดังตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหจํานวนการทองเที่ยว
ตอป 

ทองเท่ียว จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

1-3 ครั้งตอป 17 34 2 

4-5 ครั้งตอป 23 46 1 

มากกวา 6 ครั้ง 10 20 3 

รวม 50 100  

 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหแนวทางการทองเที่ยว
ที่ชื่นชอบ 

รูปแบบของการ
ทองเท่ียว 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

การทองเที่ยวแบบทัวร 6 12 3 

การทองเที่ยวแบบมีการ
วางแผน 

21 42 2 

การทองเที่ยวแบบ Bag 
Pack 

23 46 1 

 
รวม 50 100  

 

ตารางท่ี  3 ผลการวิ เคราะห อุปสรรค ในการ
ทองเท่ียวชนเผา 
ประเภทอุปสรรค คาเฉลี่ย อันดับ 

ไมมีการคมนาคมที่
เขาถึง การเดินทางที่
ยากลําบาก 

3.46 1 

  
ไมมีแหลงขอมูลหรือ
แนะนําการทองเที่ยว 

3.24 

 

3 

 
ไมมเีทคโนโลยี หรือ
สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

3.32 

 

2 
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สวนที่ 2 นักเรียนและนักศึกษารูปแบบสื่ออินโฟ
กราฟกเพ่ือประชาสัมพันธประเพณีและวัฒนธรรม
ชนเผาในประเทศไทย ที่นักศึกษาตองการมาก
ที่ สุ ด คือ  รูปแบบวีดี โอ  (ดังตารางท่ี  4) เลือก
ประเภทเนื้อหาของงาน ที่อยากใหเนนที่สุด คือ 
แนะนําประเพณ ีเปนหลัก (ดังตารางท่ี 5)  

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหรูปแบบของสื่ออินโฟ
กราฟก 

รูปแบบของสื่อ  จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ 
(%) 

อันดับ 

แบบวีดีโอ  39 78 1 

แบบภาพน่ิง  11 22 2 

รวม  50 100  

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความตองการประเภท
ของเน้ือหาในงาน 

เนนเนื้อหา จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

แนะนําการแตงกาย 16 32 2 

แนะนําประเพณ ี 21 42 1 

ทองเท่ียวของแตละ
ชนเผา 

13 26 
 

3 

รวม 50 100  

 
 สวนที่ 3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบได

ใหแนวคิดในการออกแบบอินโฟกราฟกเพ่ือ
ประชาสัมพันธประเพณีและวัฒนธรรมชนเผาใน
ป ระ เทศ ไทย  วิ เค ราะห แบบสอบถามจาก
ผูเชี่ยวชาญวา เนนไปท่ีการนําเสนอ แบบลําดับ
ตอเนื่องและ Mood and Tone เรียบงาย,อบอุน 
ฉากภาพประกอบที่สวยงาม และขอมูล ที่ชัดเจน 

การใชโทนสีโคบายาชิ Casual , Dandy ใชฟอนต
แบบหัวตัด San Serif และมีดนตรีประกอบเปน
ดนตรีที่ใหอารมแบบชมเผาชาวเขาตางๆ ตัวละคร
ใชตัวละครขนาดปกติ ในชวงดําเนินเร่ืองแนะนําส
ถาณที่ตางๆควรมีลวดลายศิลปะของแตละชนเผา
ประกอบกับฉากให สวยงามและไดอารมณมาก
ยิ่งขึ้น 

 

ผลการออกแบบ 
 จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่
นาเชื่อถือและสม่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ  อิ น โฟ ก ร า ฟ ก เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธประเพณีและวัฒนธรรมชนเผาใน
ประเทศไทย เปนโครงการออกแบบอินโฟกราฟก 
แนวคิดที่ ใช ในการออกแบบ  (Concept) คือ 

หลากหลายวัฒนธรรม ในแผนดินเดียวกัน คือการ
เดินทางไปทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม พบปะชน
เผาตางๆในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่ งมี
หลากหลายประเพณีและวัฒนธรรมในแผนดิน
เดียวกัน จะออกแบบใหเกิดความแตกตางของวิถี
ชีวิตแตละชนเผา โดยการดึงจุดเดนดานการแตง
กาย การประกอบอาชีพ ประเพณีและสถาณท่ี
ทองเที่ยวในตัวชุมชนนั้นๆ โดยใชรูปแบบการ
อ อ ก แ บ บ  (Mood & Tone) คื อ  ส บ า ย ๆ 
(CASUAL) อบ อุ น  (W ARM ) กลุ ม เป าห ม าย 
นักเรียนนักศึกษา เพษชายและหญิง ที่มีอายุ
ระหวาง 19ป  - 22 ป ที่ชื่นชอบการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม โดยส่ืออินโฟกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธ
ประเพณีและวัฒนธรรมชนเผาในประเทศไทย จะ
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มีขอมูลที่กระชับ ลําดับภาพเรื่องราวใหเขาใจงาย 
มีลักษณะแปลกใหม 

ขั้นตอนการออกแบบ อินโฟกราฟ กเพ่ือ
ประชาสัมพันธประเพณีและวัฒนธรรมชนเผาใน
ประเทศไทย 

1. ศึกษาขอมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การออกแบบอินโฟกราฟค 

2. ทําแบบรางดินสอ 
3. ออกแบบภาพประกอบ  
4. จัดวางองคประกอบของสื่อเพ่ืองายตอการ

ลําดับขอมูล 
5. ทํ า แ บ บ จํ า ล อ ง อิ น โฟ ก ร าฟ ก เ พ่ื อ

ประชาสัมพันธประเพณีและวัฒนธรรมชนเผาใน
ประเทศไทย (ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถึง 3) 

 

 

 
ภาพที่ 1 แบบรางดินสอสตอรี่บอรด 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 แบบรางคอมพิวเตอร 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 แบบรางคอมพิวเตอรสตอรี่บอรด 
 

วิจารณผลการวิจัย 
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ก า ร อ อ ก แ บ บ อิ น โ ฟ ก ร า ฟ ก เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผา
ในประเทศไทย ใชหลักการออกแบบสื่อสําหรับ
นักเรียนนักศึกษาที่ชื่นชอบการทองเที่ยว โดยใช
องคประกอบท่ีนาสนใจไดแก ภาพประกอบท่ีวาด
จากคอมพิวเตอรและโทนสีที่เรียบงายและอบอุน 
และ ให ข อ มู ล ท่ี ก ระชั บ  โด ยควบ คู กั บ ก าร
เคลื่อนไหวทําใหผลงานสามารถเขาใจไดงายขึ้น   
ถึงแม แตละชนเผาจะมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกันออกไป ก็สามารถรับชมไดแบบล่ืนไหล 
สอดคลองกับแนวความคิดที่ วา  หลากหลาย
วัฒนธรรม ในแผนดินเดียวกัน โดยจะดึงจุดเดน
ตางๆของแตละชนเผา เชน  การแตงกาย ,ภูมิ
ประเทศ,การเดินทาง เปนตน เพ่ือชูเอกลักษณของ
ชนเผานั้นๆออกมา โดยมีมากมายถึง 11 ชนเผา
ดวยกัน เพ่ือใหนักศึกษานักทองเที่ยว สามารถ 
ไดรับขอมูลจากสื่อเพ่ือเตรียมตัวกอนการเดินทาง
ได 
 ผลการทดสอบการใชสื่อกับนักศึกษาแสดงให
เห็นวาสื่อประชาสัมพันธที่มีรูปแบบเรียบงาย
อบอุนสบายตา เนื้อหากระชับและการเคลื่อนไหว
ที่ เขาใจไดงาย  จะดึงดูความสนใจ ทําใหสื่อมี
ปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหกลุมเปาหมาย
สนใจกับสื่อประชาสัมพันธและเกิดเปนภาพจํา ซึ่ง
ตอบโจทยการทําสื่อประชาสัมพันธชนเผาใน
ประเทศไทย และยังเปนการเชิญชวนใหวัยรุนใน
ปจจุบันหันมาสนใจและใหความสําคัญกับคุณคา
ทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม ของ
ชนเผา 

 
 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
 อินโฟกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธประเพณีและ
วัฒนธรรมของชนเผาในประเทศไทยจัดทําให
ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ลุ ม เป าห ม าย  โท น สี แ ล ะ
ภาพประกอบท่ีเลือกใชคือโทนสีที่อบอุนสบายตา 
ใหความรูสึกถึงการเดินทางในเชิงธรรมชาติ เพ่ือให
ผูที่ สนใจมาทองเท่ียวไดสัมผัสถึง วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิประเทศ เพ่ือใหลดอุปสรรคและ
งายตอการเตรียมความพรอมในการเดินทางจริง  
 อินโฟกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธประเพณีและ
วัฒนธรรมของชนเผาในประเทศไทย  เปนที่สื่อ
แนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่และใหความรูในเชิง
วัฒนธรรมและชวยเผยแพรวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชั้นเผาๆ ใหคนรุนใหมสามารถเขาถึงไดและ
อนุรักษณใหคงอยูสืบตอไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเร่ืองนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย
ขวัญใจ สุขกอน ที่ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ 
แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆมาโดย
ต ล อ ด จ น ง า น วิ จั ย เล ม นี้ เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ 
ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม และพี่ชาย ที่
ใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ และคอยใหกําลังใจ
เสมอมา สุดทายขอขอบคุณเพ่ือนๆ ที่ใหคําแนะนํา 
สําหรับแนวความคิดที่ ดี  และเปนกําลังใจให
ตลอดจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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