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บทคัดยอ 

หนังสือภาพประกอบการทองเที่ยวอําเภอเบตง มีจุดประสงคเพื่อทําใหอําเภอเบตงใหเปนที่รูจัก
มากยิ่งข้ึน โดยถายทอดใหเห็นถึงบรรยากาศของอําเภอเบตงที่ผูคนมีความเปนอยูอยางเรียบงาย อาหาร
ข้ึนช่ือมากมายที่นาลิ้มลอง อีกทั้งแหลงทองเที่ยวท้ังทางธรรมชาติ และทางประวัติศาสตรที่สวยงาม 

นับเปนสถานท่ีที่นามาทองเท่ียวอีกที่หนึ่งของภาคใต วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อออกแบบหนังสือ
ภาพประกอบการทองเที่ยวอําเภอเบตงใหแปลกใหมเขาถึงกลุมเปาหมาย  และเปนที่จดจําของคนทั่วไป
 ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายโดยใชแบบสอบถามออนไลน และสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
ทางดานการออกแบบ วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย จากผลการ
วิเคราะหนํามาใชในการออกแบบโดยออกแบบใหเขาถึงกลุมวัยรุน ใชรูปแบบการออกแบบท่ีดูนาคนหา  
ใหขอมูลแบบสรุปกระชับเขาใจงาย และมีลักษณะที่แปลกใหมนาสนใจ  
 ผลการวิจัย พบวาหนังสือภาพประกอบการทองเที่ยวอําเภอเบตงมีความแปลกใหม นาสนใจ 
สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายได มีการนําเสนอเอกลักษณ จุดเดนของอําเภอเบตง ทําใหอําเภอเบตงเปนท่ี
รูจักและงายตอการจดจํามากย่ิงข้ึน  

คําสําคัญ : เบตง, แผงลอย, ทะเลหมอก 
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Betong Illustrated Book of inspriration trip 
Praweena Fa arun1, Supatra Lookraks2  
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         Abstract      

 Betong Illustrated Book of inspriration trip with the aim to make Betong to be 

recognized even more. By conveying the atmosphere of Betong that people are simply 

living. Famous food more tempting. It is both natural attractions and historical, which 

beautiful. It is a pleasant place to visit and one of the south. The purpose of the research 

is to design, book illustration, Betong travel to exotic targeted traffic and a recognition of 

the common man.           

 The data were collected from the target using an online questionnaire. And 

interviews with experts in the field of design. Analyze data using descriptive statistics 

include percentage, and averages the results of the analysis used in the design is designed 

to reach young people through youth work. A design pattern that looks appealing. A 

concise summary of the information easy to understand. And exotic looks interesting.

 The results of this research have found that books of Betong tourism has an 

interesting novelty. The target can be appealing. There is a unique presentation. The 

highlight of Betong Result in the Betong is well-known and easy-to-remember much much 

more. 

Keywords: Betong, Stall, Sea of fog 
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บทนํา 
เบตง เปนอําเภอที่มีขนาดใหญในจังหวัด

ยะลา ซึ่งคําวา เบตง มาจากภาษามลายู วา "Bu 

luh Betong"  หมายถึง "ไมไผขนาดใหญ" คือ ไผ
ตง ซึ่งมีอยูมากในทองถ่ิน ตนไผตงจึงกลายมาเปน
สัญลักษณหน่ึงของอําเภอเบตง อําเภอเบตงนับเปน
อําเภอที่ตั้งอยูใตสุดของประเทศไทย โดยภูมิประ 

เทศของอําเภอเบตงสวนใหญเปนภูเขาสูงจึงทํา
ใหเบตงมีอากาศดี และมีหมอกตลอดป ดังคําขวัญ
ประจําอําเภอท่ีวา “เมืองในหมอก ดอกไมงาม ใต
สุดสยาม เมืองงามชายแดน”    

 เดิมพื้นที่อําเภอเบตงเปนสวนหนึ่งของรัฐ
ปตตานี จึงทําใหประชาชนดั้งเดิมของอําเภอเบตง
นั้นเปนที่อยูอาศัยของชาวมุสลิมเช้ือสายมลายามา
กอน ตอมาไดมีชาวจีนกวางไสที่อพยพมาจาก
มณฑลกวางสี ตอนใตของประเทศจีน เปนกลุมชาว
จีนกลุมใหญที่สุดในอําเภอเบตงที่มีสวนบุกเบิก
อําเภอเบตงมากที่สุด โดยชาวจีนกวางไสในเบตง
สามารถสรางความโดดเดนหลากหลายประการให
ผูคนไดรับรู โดยเฉพาะผาน“วัฒนธรรมอาหาร” ไม
วาจะเปน ไกเบตง เคาหยก และเตาหูยัดไส ซึ่งใน
ปจจุบันชาวจีนในอําเภอเบตงมีหลากหลายกลุมจึง
สงผลใหภาษาพื้นฐานในอําเภอเบตงมีความ
หลากหลายข้ึนอยูกับแวดวงทางสังคม เช้ือชาติ 
และศาสนา เชน ภาษาไทย ภาษามลายูปตตานี 
ภาษาจีนกวางตุง ภาษาจีนกวางไส ภาษาจีนแคะ  
ภาษาจีนฮกเกี้ยน และภาษาจีนแตจิ๋ว จะเห็นไดวา
ประชากรในอําเภอเบตงเปนประชากรที่ผสมผสาน
ดวยคนไทยหลากหลายเช้ือชาติ และศาสนา ทั้งคน

ไทยมุสลิม คนไทยพุทธ คนไทยเช้ือสายจีน และ
อื่นๆ จึงทําใหมีความหลากหลายทางประเพณี และ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารการกิน บรรยากาศของ
เมือง และประวัติศาสตร เมื่อรวมสิ่งตางๆ เหลานี้
เขาดวยกันจึงเปนเอกลักษณของอําเภอเบตงซึ่ง
แตกตางจากพื้นที่อื่นๆ นอกจากน้ีอําเภอเบตงยังมี
แหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมอยูหลายแหง เชน 

อุโมงคปยะมิตร ซึ่งเปนอุโมงคประวัติศาสตรของ
การรบของโจรคอมมิวนิสตมลายา บอน้ําพุรอนเบ
ตง ซึ่งเปนปรากฏการณธรรมชาติอยางหนึ่งของเบ
ตงที่มีน้ําพุเดือดข้ึนมาจากพื้นดิน ชาวบานมีความ
เช่ือวาแรธาตุในน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคภัยได
เปนอยางดี เชน โรคผิวหนัง โรคปวดเมื่อย โรค
เหน็บชา เปนตน ทั้งนี้จึงนับไดวาอําเภอเบตงเปน
อําเภอท่ีควรใหความสนใจ แตเนื่องจากอําเภอเบ
ตงเปนอําเภอท่ีตั้งอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต จึงทําใหคนละเลยที่จะมาทองเท่ียว อีกทั้ง
ยังขาดสื่อที่จะเขามาชวยในการสงเสริมการ
ทองเท่ียว จึงทําใหใครหลายคนพลาดโอกาสท่ีจะได
รูจักกับอําเภอเบตง   
 จากขอมูลเบื้องตนทําใหผู วิจัยมีความ
สนใจที่อยากจะจัดทําโครงการวิจัยออกแบบ
หนังสือภาพประกอบการทองเท่ียวอําเภอเบตงใหมี
ความแปลกใหมนาสนใจ เพื่อสงเสริมใหอําเภอเบ
ตงเปนที่รูจักมากย่ิงข้ึน เพื่อกระตุนเศรษฐกิจใหดี
ข้ึน ดังนั้นการทําหนังสือภาพประกอบการทอง 
เท่ียวจะชวยดึงจุดเดนของอําเภอเบตงใหคนสนใจ 

และเปนที่จดจําของคนทั่วๆไปไดในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบการ
ทองเท่ียวอําเภอเบตงใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 

2. เพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบการ
ทองเท่ียวอําเภอเบตง เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจการ
ทองเท่ียว และทําใหอําเภอเบตงเปนที่รูจักมาก
ยิ่งขึ้น 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ เว็บ 
ไซต รวมท้ังงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
หนังสือภาพประกอบการทองเท่ียวอําเภอเบตง  

2. สรางเครื่องมือเก็บขอมูลดวยแบบสอบ 
ถามที่จะใชกับกลุมเปาหมาย และแบบสัมภาษณที่
จะใชกับผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ   

3. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใชแบบสอบ 
ถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษา ชาย-หญิง 
ที่ช่ืนชอบการทองเท่ียว จํานวน 50 คน  

4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ จํานวน 3 คน  

5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 
โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และคา 
เฉลี่ย (MEAN) และใชวิธีตีความจากการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ ขอมูลดังกลาวจะ
ถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะสอดคลอง
กับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย   

 6. ออกแบบหนังสือภาพประกอบการ
ทองเท่ียวอําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปา 
หมาย คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลที่ไดจะแยก
เปน 2 เรื่อง คือ 1) ทัศนคติและความคิดเห็นของผู 
ตอบแบบสอบถาม 2) ความตองการทางการออก 

แบบของผูตอบแบบสอบถาม รวมทั้งขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ 
จํานวน 3 คน มีรายละเอียด ดังน้ี  
 สวนท่ี 1 แรงจูงใจท่ีทําใหอยากไปทอง 
เท่ียวของผูตอบแบบสอบถาม คือ พักผอนหยอนใจ 

(ดังตารางที่ 1) ความตองการสัมผัสบรรยากาศใน
การมาทองเที่ยวอําเภอเบตงของผูตอบแบบสอบ 

ถาม คือ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหลัก (ดัง
ตารางท่ี 2) และความรูสึกที่อยากไดรับเมื่อไดอาน
หนังสือภาพประกอบการทองเที่ยว คือ นาคนหา 
(ดังตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 1 แรงจูงใจที่ทําใหอยากไปทองเที่ยวของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ควรออก 
แบบใหเขาใจงาย และเหมาะสม  

ตารางท่ี 2 ความตองการสัมผัสบรรยากาศ
ในการมาทองเท่ียวอําเภอเบตง ของผูตอบแบบ 
สอบถาม     

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

พักผอนหยอนใจ 30 60 1 

หาประสบการณ
ใหมๆ 

20 40 2 

รวม 50 100  

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

วิถีชีวิต 14 28 2 

ธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 30 60 1 
วัฒนธรรม/ประเพณี 6 12 3 

รวม 50 100  
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ควรออก 
แบบงานใหเขาถึงความเปนธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
ของอําเภอเบตงใหมากที่สุด 
 

ตารางท่ี 3 ความรูสึกที่อยากไดรับเม่ือไดอานหนัง 
สือภาพประกอบการทองเท่ียว 

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา ควรออก 
แบบใหมีความนาคนหาชวนติดตามเปนหลัก 

สวนท่ี 2 เลือกอานหนังสือทองเที่ยว ที่ใช
ภาพประกอบแบบภาพถาย เปนหลัก (ดังตารางที่   
4) ลักษณะของหนังสือการทองเท่ียว ที่สะดวกตอ
การใชงาน คือ แนวตั้ง (ดังตารางที่ 5) 

ตารางท่ี 4 เลือกอานหนังสือทองเที่ยว ที่ใชภาพ 
ประกอบแบบใด 

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ควรใชภาพ 
ประกอบแบบภาพถายเปนหลัก  

ตารางท่ี 5 ลักษณะของหนังสือการทองเที่ยว ที่
สะดวกตอการใชงาน 

 จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาลักษณะ
ของหนังสือทองเท่ียวควรออกแบบในแนวตั้ง 

 สวนท่ี 3 ผูเ ช่ียวชาญทางดานการออก 

แบบไดใหแนวคิดในการออกแบบหนังสือภาพ 

ประกอบการทองเที่ยวอําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ดังนี้ หากตองการใหผูอานไดสัมผัสถึงบรรยากาศ
ของสถานที่ทองเท่ียว ควรใชภาพถายของสถานที่
นั้นๆ ไมวาจะเปนจุดเดนของสถานที่ กิจกรรมของ
ผูคนในสถานที่ หรือความเช่ือประจําพื้นที่ ก็จะ
สามารถสรางความนาสนใจใหกับสถานที่ทองเท่ียว
มากขึ้น สวนหนาปกหนังสือควรใชภาพถายในการ
ออกแบบ ภาพประกอบที่ควรใชคือภาพถาย ใช
การจัดวางแบบโมดูลารกริด (Modular Grid) เปน
หลัก เพราะเหมาะสมกับการจัดทําหนังสือภาพ 

ประกอบการทองเที่ยว แถมยังสรางความแปลก
ใหม ความนาสนใจใหกับหนังสือไดอีกดวย 

ผลการออกแบบ 

จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ 
ผูเ ช่ียวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่ 
นาเช่ือถือและสม่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย 
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม 
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ 
การวิจัยครั้งน้ี คือ หนังสือภาพประกอบการทอง 

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

เพลิดเพลิน 11 22 3 

ตื่นเตนเราใจ 7 14 4 
ประทับใจ 13 26 2 
นาคนหา 19 38 1 

รวม 50 100  

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

ภาพถาย 25 50 1 
ภาพ Illustration 16 32 2 
ภาพถายผสมภาพ
Illustration 

9 18 3 

รวม 50 100  

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

แนวตั้ง 45 90 1 
แนวนอน 5 10 2 

รวม 50 100  
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เที่ยวอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนโครงการออก 
แบบหนังสือภาพประกอบการทองเที่ยว แนวคิดที่
ใชในการออกแบบ (Concept) คือ “ดินแดนในหุบ
เขา” เพ่ือใหคนไดเขาใจ ไดรูจักและไดรับรู ถึง
บรรยากาศของอําเภอเบตง ที่มากดวยธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ
มากมาย โดยใชรูปแบบการออกแบบ (Mood & 

Tone) คือ ธรรมชาติ (Natural) ชวนติดตาม (Mys- 

terious) นาหลงใหล (Charming) กลุมเปาหมาย 
คือ นักศึกษา เพศชายและหญิง อายุ 20-25 ป โดย
หนังสือภาพประกอบการทองเท่ียวอําเภอเบตง จะ
มีรูปแบบที่ชวนติดตาม ขอมูลกระชับงายตอการ
เขาใจ และมีลักษณะที่แปลกใหมนาสนใจ   

ข้ันตอนการออกแบบหนังสือภาพประกอบ
การทองเท่ียวอําเภอเบตง จังหวัดยะลา  

1. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับอําเภอเบตง จัง 
หวัดยะลา ไดแก ประวัติความเปนมา วิถีชีวิตของ
ผูคน อาหารข้ึนช่ือ แหลงทองเท่ียวตางๆ 

2. ทําแบบรางหนังสือภาพประกอบการ
ทองเท่ียว ใหสอดคลองตามแนวความคิด  

3. ออกแบบหนาปกหนังสือภาพประกอบ 
การทองเท่ียว ตามแบบรางที่กําหนดไว 

4. จัดวางองคประกอบหนาตางๆ ของ
หนังสือภาพประกอบการทองเท่ียว  

5. ทําแบบจําลองหนังสือภาพประกอบ 
การทองเที่ยว เพ่ือทดสอบการใชงาน ตรวจแก
จุดบกพรอง และทิศทางของหนังสือภาพประ 
กอบการทองเที่ยว ใหเปนไปตามแนวความคิด (ดัง
ปรากฏในภาพที่ 1 ถึง 5) 
 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แบบรางหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ออกแบบใหเขาใจงาย และเหมาะสม 

ภาพท่ี 2 ปกหลงั สัน หนาปกหนงัสือ 
 

 

 

 
 

ออกแบบหนาปกโดยใชภาพถายของเมืองเบตง ตัด
แตงตัวอักษรช่ือหนังสือเพื่อเพิ่มความนาสนใจ ใช

โทนสีทีท่ําใหรูสกึถึงธรรมชาติที่นาติดตาม  

ภาพท่ี 3 หนาหลักหนังสือ 
 

 

 

 
 

ออกแบบโดยใชกราฟกสามเหลี่ยม ทีม่าจาก
โครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” และนําภาพถายที่เปนเอกลกัษณของ
อําเภอเบตง มาใชใหเหมาะสมกบัหนาหลกัของ

เนื้อหา 
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ภาพท่ี 4 เนื้อหาหนังสือ  

 

 

 

 
 

ออกแบบโดยใชการจัดวางแบบโมดูลารกริด ใช
ภาพประกอบแบบภาพถายที่มีการตัดแตงเพื่อเพ่ิม

ความนาสนใจ 
ภาพท่ี 5 แบบจําลองหนังสอื 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพจําลองของหนงัสอืภาพประกอบการทองเที่ยว
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

วิจารณผลการวิจัย 

การออกแบบหนังสือภาพประกอบการ
ทองเท่ียวอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ใชหลักการ
ออกแบบสําหรับนักศึกษา โดยเนนองคประกอบที่
นาสนใจ ไดแก ภาพถาย ที่ชวนติดตาม ใหความรู 
สึกถึงการไดสัมผัสกับบรรยากาศของอําเภอเบตง 
และมีขอมูลที่กระชับเขาใจงาย 

ผลการทดสอบการใชหนังสือภาพประ 

กอบการทองเท่ียวกับนักศึกษาแสดงใหเห็นวา การ
ใชภาพประกอบแบบภาพถาย สามารถดึงดูดความ
สนใจ ทําใหหนังสือมีปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย 
เพื่อใหกลุมเปาหมายรูสึกอยากติดตามและเปน

ภาพจํา ซึ่งตอบโจทยในการทําหนังสือภาพประ 
กอบอําเภอเบตงเปนอยางด ี 

สรุปและอภิปรายผล 
หนังสือภาพประกอบการทองเที่ยวอําเภอ 

เบตง จังหวัดยะลา เปนสื่อสงเสริมการทองเท่ียว ที่
ถายทอดบรรยากาศของอําเภอเบตง ไมวาจะเปน 

สถานที่ สิ่งแวดลอม อาหาร หรือผูคนในพื้นที่ โดย
ออกแบบใหมีความแปลกใหม นาสนใจ ใชภาพ 
ประกอบแบบภาพถายเพื่อใหเขาถึงบรรยากาศที่
สมจริงชวนติดตาม มีขอมูลที่กระชับงายตอการ
เขาใจ มีการนําเสนอเอกลักษณ และดึงจุดเดนของ
อําเภอเบตงมาใชในการออกแบบ ทําใหงายตอการ
จดจํามากยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 

ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย 
สุภัทรา ลูกรักษ ที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ให
แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ มาโดย
ตลอดจนงานวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณ ขอขอบพระ 
คุณ คุณพอ คุณแม และผูปกครอง ที่ใหคําปรึกษา
ในเรื่องตางๆ ชวยเหลือทุกๆดาน และคอยใหกําลัง 
ใจเสมอมา ขอขอบพระคุณคนในพื้นที่อําเภอเบตง 
ที่ใหขอมูลเพื่อศึกษาในการทําวิจัยเปนอยางดี 
สุดทายขอขอบคุณเพื่อนๆ สําหรับแนวความคิดที่ดี 
และเปนกําลังใจใหตลอดจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ  
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