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การออกแบบหนังสือภาพประกอบการทองเที่ยวอําเภอเบตง จังหวัดยะลา
ประวีณา ฟาอรุณ1, สุภัทรา ลูกรักษ2
1,2สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
หนังสือภาพประกอบการทองเที่ยวอําเภอเบตง มีจุดประสงคเพื่อทําใหอําเภอเบตงใหเปนที่รูจัก
มากยิ่งขึ้น โดยถายทอดใหเห็นถึงบรรยากาศของอําเภอเบตงที่ผูคนมีความเปนอยูอยางเรียบงาย อาหาร
ขึ้นชื่อมากมายที่นาลิ้มลอง อี ก ทั้ งแหลง ท อ งเที่ ยวทั้ ง ทางธรรมชาติ และทางประวัติศาสตร ที่ ส วยงาม
นับเปนสถานที่ที่นามาทองเที่ยวอีกที่หนึ่งของภาคใต วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อออกแบบหนังสือ
ภาพประกอบการทองเที่ยวอําเภอเบตงใหแปลกใหมเขาถึงกลุมเปาหมาย และเปนที่จดจําของคนทั่วไป
ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายโดยใชแบบสอบถามออนไลน และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการออกแบบ วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย จากผลการ
วิเคราะหนํามาใชในการออกแบบโดยออกแบบใหเขาถึงกลุมวัยรุน ใชรูปแบบการออกแบบที่ดูนาคนหา
ใหขอมูลแบบสรุปกระชับเขาใจงาย และมีลักษณะที่แปลกใหมนาสนใจ
ผลการวิจัย พบวาหนังสือภาพประกอบการทอ งเที่ยวอําเภอเบตงมีความแปลกใหม นาสนใจ
สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายได มีการนําเสนอเอกลักษณ จุดเดนของอําเภอเบตง ทําใหอําเภอเบตงเปนที่
รูจักและงายตอการจดจํามากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : เบตง, แผงลอย, ทะเลหมอก
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Betong Illustrated Book of inspriration trip
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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
ไทยมุ สลิม คนไทยพุ ทธ คนไทยเชื้อสายจีน และ
เบตง เปนอําเภอที่มีขนาดใหญในจังหวัด อื่นๆ จึงทําใหมีความหลากหลายทางประเพณี และ
ยะลา ซึ่งคําวา เบตง มาจากภาษามลายู วา "Bu วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารการกิน บรรยากาศของ
luh Betong" หมายถึง "ไม ไผขนาดใหญ" คือ ไผ เมือง และประวัติศาสตร เมื่อรวมสิ่งตางๆ เหลานี้
ตง ซึ่งมีอยูมากในทองถิ่น ตนไผตงจึงกลายมาเปน เขาดวยกั นจึง เปนเอกลัก ษณของอํ าเภอเบตงซึ่ง
สัญลักษณหนึ่งของอําเภอเบตง อําเภอเบตงนับเปน แตกตางจากพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้อําเภอเบตงยังมี
อําเภอที่ ตั้งอยูใตสุดของประเทศไทย โดยภูมิประ แหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทาง
เทศของอํ าเภอเบตงสวนใหญเ ปนภูเ ขาสูง จึง ทํ า ประวัติศาสตร และวัฒ นธรรมอยูห ลายแหง เชน
ใหเบตงมีอากาศดี และมีหมอกตลอดป ดังคําขวัญ อุโมงคปยะมิ ตร ซึ่งเปนอุโมงคประวัติศาสตรของ
ประจําอําเภอที่วา “เมืองในหมอก ดอกไมงาม ใต การรบของโจรคอมมิวนิสตมลายา บอน้ําพุรอนเบ
สุดสยาม เมืองงามชายแดน”
ตง ซึ่งเปนปรากฏการณธรรมชาติอยางหนึ่งของเบ
เดิมพื้นที่อําเภอเบตงเปนสวนหนึ่งของรัฐ ตงที่มีน้ําพุเดือดขึ้นมาจากพื้นดิน ชาวบานมีความ
ปตตานี จึงทําใหประชาชนดั้งเดิมของอําเภอเบตง เชื่อ วาแรธาตุในน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคภัยได
นั้นเปนที่อยูอาศัยของชาวมุสลิมเชื้อสายมลายามา เปน อยา งดี เชน โรคผิ วหนัง โรคปวดเมื่ อ ย โรค
ก อ น ต อ มาได มี ช าวจี น กวางไสที่ อ พยพมาจาก เหน็บชา เปนตน ทั้งนี้จึงนับไดวาอําเภอเบตงเปน
มณฑลกวางสี ตอนใตของประเทศจีน เปนกลุมชาว อําเภอที่ควรใหความสนใจ แตเนื่องจากอําเภอเบ
จีนกลุม ใหญ ที่ สุด ในอํ าเภอเบตงที่ มี สว นบุก เบิ ก ตงเปนอําเภอที่ ตั้งอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
อําเภอเบตงมากที่สุด โดยชาวจีนกวางไสในเบตง ภาคใต จึงทําใหคนละเลยที่จะมาทองเที่ยว อีกทั้ง
สามารถสรางความโดดเดนหลากหลายประการให ยั ง ขาดสื่ อ ที่ จ ะเข า มาช ว ยในการส ง เสริ ม การ
ผูคนไดรับรู โดยเฉพาะผาน“วัฒนธรรมอาหาร” ไม ทองเที่ยว จึงทําใหใครหลายคนพลาดโอกาสที่จะได
วาจะเปน ไกเบตง เคาหยก และเตาหูยัดไส ซึ่งใน รูจกั กับอําเภอเบตง
ปจจุบันชาวจีนในอําเภอเบตงมีหลากหลายกลุมจึง
จากข อ มู ล เบื้ อ งต น ทํ า ให ผู วิ จั ย มี ค วาม
ส ง ผลให ภ าษาพื้ น ฐานในอํ า เภอเบตงมี ค วาม สนใจที่ อ ยากจะจั ด ทํ า โครงการวิ จั ย ออกแบบ
หลากหลายขึ้ นอยูกั บ แวดวงทางสัง คม เชื้ อชาติ หนังสือภาพประกอบการทองเที่ยวอําเภอเบตงใหมี
และศาสนา เช น ภาษาไทย ภาษามลายูปตตานี ความแปลกใหมนาสนใจ เพื่อสงเสริมใหอําเภอเบ
ภาษาจีนกวางตุง ภาษาจีนกวางไส ภาษาจีนแคะ ตงเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ใหดี
ภาษาจีนฮกเกี้ยน และภาษาจีนแตจิ๋ว จะเห็นไดวา ขึ้น ดัง นั้นการทํ า หนัง สือ ภาพประกอบการท อ ง
ประชากรในอําเภอเบตงเปนประชากรที่ผสมผสาน เที่ยวจะชวยดึงจุดเดนของอําเภอเบตงใหคนสนใจ
ดวยคนไทยหลากหลายเชื้อชาติ และศาสนา ทั้งคน และเปนที่จดจําของคนทั่วๆไปไดในอนาคต
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบการ
ทองเที่ยวอําเภอเบตงใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
2. เพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบการ
ทอ งเที่ยวอํ าเภอเบตง เพื่ อ กระตุนเศรษฐกิ จ การ
ท อ งเที่ ยว และทํ า ให อํา เภอเบตงเปนที่ รู จัก มาก
ยิ่งขึ้น

แบบของผูตอบแบบสอบถาม รวมทั้ ง ขอ มู ล ที่ ไ ด
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ
จํานวน 3 คน มีรายละเอียด ดังนี้
สว นที่ 1 แรงจูง ใจที่ ทํ า ใหอ ยากไปท อ ง
เที่ยวของผูตอบแบบสอบถาม คือ พักผอนหยอนใจ

(ดังตารางที่ 1) ความตองการสัมผัสบรรยากาศใน
การมาทอ งเที่ ยวอํา เภอเบตงของผูตอบแบบสอบ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ศึกษาขอมูล ทุ ติยภูมิ จ ากหนัง สือ เว็บ ถาม คือ ธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ ม เปนหลัก (ดัง
ไซต รวมทั้ ง งานวิจัยที่ เกี่ ยวขอ งกับ การออกแบบ ตารางที่ 2) และความรูสึกที่อยากไดรับเมื่อไดอาน
หนังสือภาพประกอบการท องเที่ยว คือ นาคนหา
หนังสือภาพประกอบการทองเที่ยวอําเภอเบตง
2. สรางเครื่องมือเก็บขอมูลดวยแบบสอบ (ดังตารางที่ 3)
ถามที่จะใชกับกลุมเปาหมาย และแบบสัมภาษณที่
ตารางที่ 1 แรงจูงใจที่ทําใหอยากไปทองเที่ยวของ
จะใชกับผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ
3. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใชแบบสอบ ผูตอบแบบสอบถาม
หัวขอประเมิน
จํานวน รอยละ อันดับ
ถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษา ชาย-หญิง
(คน)
(%)
ที่ชื่นชอบการทองเที่ยว จํานวน 50 คน
30
60
1
4. เก็ บ ข อมู ล ปฐมภูมิ ดวยการสัม ภาษณ พักผอนหยอนใจ
หาประสบการณ
20
40
2
ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ จํานวน 3 คน
ใหมๆ
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย
รวม
50
100
โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และคา
จากตารางที่ 1 แสดงใหเ ห็นวา ควรออก
เฉลี่ย (MEAN) และใชวิธีตีความจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ ขอมูลดังกลาวจะ แบบใหเขาใจงาย และเหมาะสม
ถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะสอดคลอง
ตารางที่ 2 ความตองการสัมผัสบรรยากาศ
กับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
ในการมาท อ งเที่ ยวอํ าเภอเบตง ของผูตอบแบบ
6. ออกแบบหนั ง สื อภาพประกอบการ
สอบถาม
ทองเที่ยวอําเภอเบตง จังหวัดยะลา
หัวขอประเมิน

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

วิถีชีวิต

จํานวน รอยละ
(คน)
(%)
14
28

ธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม

30

60

วัฒนธรรม/ประเพณี

6

12

รวม

50

100

อันดับ
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเ ห็นวา ควรออก ตารางที่ 5 ลัก ษณะของหนัง สือการท องเที่ ยว ที่
แบบงานใหเขาถึงความเปนธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม สะดวกตอการใชงาน
หัวขอประเมิน
จํานวน รอยละ อันดับ
ของอําเภอเบตงใหมากที่สุด
ตารางที่ 3 ความรูสึกที่อยากไดรับเมื่อไดอานหนัง
สือภาพประกอบการทองเที่ยว
หัวขอประเมิน
เพลิดเพลิน

จํานวน รอยละ
(%)
(คน)
11
22

ตื่นเตนเราใจ

7

14

ประทับใจ

13

26

นาคนหา

19

38

50

100

รวม

อันดับ

3
4
2
1

แนวตั้ง

(คน)
45

(%)
90

แนวนอน

5

10

50

100

รวม

1
2

จากตารางที่ 5 แสดงใหเ ห็นวาลัก ษณะ
ของหนังสือทองเที่ยวควรออกแบบในแนวตั้ง
สว นที่ 3 ผูเ ชี่ยวชาญทางดานการออก
แบบได ใ ห แ นวคิ ด ในการออกแบบหนั ง สื อ ภาพ
ประกอบการทอ งเที่ ยวอํ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

จากตารางที่ 3 แสดงใหเ ห็นวา ควรออก
ดังนี้ หากตองการใหผูอานไดสัม ผัสถึงบรรยากาศ
แบบใหมีความนาคนหาชวนติดตามเปนหลัก
ของสถานที่ทองเที่ยว ควรใชภาพถายของสถานที่
สวนที่ 2 เลือกอานหนังสือทองเที่ยว ที่ใช นั้นๆ ไมวาจะเปนจุดเดนของสถานที่ กิจกรรมของ

ภาพประกอบแบบภาพถาย เปนหลัก (ดังตารางที่ ผูคนในสถานที่ หรือ ความเชื่อ ประจํา พื้ นที่ ก็ จ ะ
4) ลักษณะของหนังสือการทองเที่ยว ที่สะดวกตอ สามารถสรางความนาสนใจใหกับสถานที่ทองเที่ยว
การใชงาน คือ แนวตั้ง (ดังตารางที่ 5)
มากขึ้น สวนหนาปกหนังสือควรใชภาพถายในการ
ตารางที่ 4 เลือกอานหนัง สือทอ งเที่ยว ที่ใชภาพ ออกแบบ ภาพประกอบที่ ควรใชคือภาพถาย ใช
การจัดวางแบบโมดูลารกริด (Modular Grid) เปน
ประกอบแบบใด
หลัก เพราะเหมาะสมกั บ การจัด ทํ าหนัง สือ ภาพ
หัวขอประเมิน
จํานวน รอยละ อันดับ
ภาพถาย
ภาพ Illustration
ภาพถายผสมภาพ
Illustration
รวม

(คน)
25
16

(%)
50
32

9

18

1

2
3

ประกอบการท อ งเที่ยว แถมยัง สรางความแปลก
ใหม ความนาสนใจใหกับหนังสือไดอีกดวย

ผลการออกแบบ
จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ
50
100
ผูเ ชี่ ย วชาญด านการออกแบบ ทํ าให ไ ด ขอ มู ล ที่
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ควรใชภาพ นาเชื่อถือและสม่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย
ประกอบแบบภาพถายเปนหลัก
ทางการออกแบบ ทํ าใหสอดคลอ งกั บ พฤติกรรม
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ
การวิจัยครั้งนี้ คือ หนังสือภาพประกอบการทอง
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เที่ยวอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนโครงการออก ภาพที่ 1 แบบรางหนังสือ
แบบหนังสือภาพประกอบการทองเที่ยว แนวคิดที่
ใชในการออกแบบ (Concept) คือ “ดินแดนในหุบ
เขา” เพื่ อ ให ค นได เ ข า ใจ ได รู จัก และได รั บ รู ถึ ง
บรรยากาศของอําเภอเบตง ที่มากดวยธรรมชาติที่
อุดมสมบูร ณ และแหลง ท อ งเที่ ยวทางธรรมชาติ
มากมาย โดยใชรูป แบบการออกแบบ (Mood &
Tone) คือ ธรรมชาติ (Natural) ชวนติดตาม (Mysterious) นาหลงใหล (Charming) กลุมเปาหมาย
คือ นักศึกษา เพศชายและหญิง อายุ 20-25 ป โดย
ออกแบบใหเขาใจงาย และเหมาะสม
หนังสือภาพประกอบการทองเที่ยวอําเภอเบตง จะ
ภาพที่ 2 ปกหลัง สัน หนาปกหนังสือ
มีรูปแบบที่ชวนติดตาม ขอมู ลกระชับ งายตอการ
เขาใจ และมีลักษณะที่แปลกใหมนาสนใจ
ขั้นตอนการออกแบบหนังสือภาพประกอบ
การทองเที่ยวอําเภอเบตง จังหวัดยะลา
1. ศึ กษาข อมู ล เกี่ ยวกั บ อําเภอเบตง จั ง
หวัดยะลา ไดแก ประวัติความเปนมา วิถีชีวิตของ ออกแบบหนาปกโดยใชภาพถายของเมืองเบตง ตัด
แตงตัวอักษรชื่อหนังสือเพือ่ เพิ่มความนาสนใจ ใช
ผูคน อาหารขึ้นชื่อ แหลงทองเที่ยวตางๆ
โทนสีทที่ ําใหรูสกึ ถึงธรรมชาติที่นาติดตาม
2. ทําแบบรางหนัง สือภาพประกอบการ
ภาพที่ 3 หนาหลักหนังสือ
ทองเที่ยว ใหสอดคลองตามแนวความคิด
3. ออกแบบหนาปกหนังสือภาพประกอบ
การทองเที่ยว ตามแบบรางที่กําหนดไว
4. จั ด วางองคป ระกอบหน า ตา งๆ ของ
หนังสือภาพประกอบการทองเที่ยว
5. ทํ าแบบจําลองหนัง สือ ภาพประกอบ
ออกแบบโดยใชกราฟกสามเหลี่ยม ทีม่ าจาก
การท อ งเที่ ย ว เพื่ อ ทดสอบการใชง าน ตรวจแก โครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง
จุ ด บกพร อ ง และทิ ศ ทางของหนั ง สื อ ภาพประ
ยั่งยืน” และนําภาพถายทีเ่ ปนเอกลักษณของ
กอบการทองเที่ยว ใหเปนไปตามแนวความคิด (ดัง
อําเภอเบตง มาใชใหเหมาะสมกับหนาหลักของ
ปรากฏในภาพที่ 1 ถึง 5)
เนื้อหา
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ภาพที่ 4 เนื้อหาหนังสือ

ภาพจํา ซึ่ง ตอบโจทย ในการทํ า หนัง สือ ภาพประ
กอบอําเภอเบตงเปนอยางดี
สรุปและอภิปรายผล
หนังสือภาพประกอบการทองเที่ยวอําเภอ

ออกแบบโดยใชการจัดวางแบบโมดูลารกริด ใช
ภาพประกอบแบบภาพถายที่มีการตัดแตงเพื่อเพิม่
ความนาสนใจ
ภาพที่ 5 แบบจําลองหนังสือ

เบตง จังหวัดยะลา เปนสื่อสงเสริมการทองเที่ยว ที่
ถายทอดบรรยากาศของอําเภอเบตง ไมวาจะเปน
สถานที่ สิ่งแวดลอม อาหาร หรือผูคนในพื้นที่ โดย
ออกแบบให มี ความแปลกใหม นาสนใจ ใชภาพ
ประกอบแบบภาพถายเพื่ อใหเ ขาถึง บรรยากาศที่
สมจริง ชวนติดตาม มี ขอ มู ล ที่ ก ระชับ งายตอการ
เขาใจ มีการนําเสนอเอกลักษณ และดึงจุดเดนของ
อําเภอเบตงมาใชในการออกแบบ ทําใหงายตอการ
จดจํามากยิ่งขึ้น

ภาพจําลองของหนังสือภาพประกอบการทองเที่ยว
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
วิจารณผลการวิจัย
การออกแบบหนัง สื อ ภาพประกอบการ
ท อ งเที่ ยวอําเภอเบตง จัง หวัดยะลา ใชห ลัก การ
ออกแบบสําหรับนักศึกษา โดยเนนองคประกอบที่
นาสนใจ ไดแก ภาพถาย ที่ชวนติดตาม ใหความรู
สึกถึงการไดสัมผัสกับบรรยากาศของอําเภอเบตง
และมีขอมูลที่กระชับเขาใจงาย
ผลการทดสอบการใช ห นั ง สือ ภาพประ
กอบการทองเที่ยวกับนักศึกษาแสดงใหเห็นวา การ
ใชภาพประกอบแบบภาพถาย สามารถดึงดูดความ
สนใจ ทําใหหนังสือมีปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย
เพื่อใหก ลุม เปา หมายรูสึก อยากติดตามและเป น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย
สุภัทรา ลูกรัก ษ ที่ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ให
แนวคิด ตลอดจนแก ไขขอ บกพรองตางๆ มาโดย
ตลอดจนงานวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณ ขอขอบพระ
คุณ คุณพอ คุณแม และผูปกครอง ที่ใหคําปรึกษา
ในเรื่องตางๆ ชวยเหลือทุกๆดาน และคอยใหกําลัง
ใจเสมอมา ขอขอบพระคุณคนในพื้นที่อําเภอเบตง
ที่ ใ ห ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาในการทํ า วิ จั ย เป น อย า งดี
สุดทายขอขอบคุณเพื่อนๆ สําหรับแนวความคิดที่ดี
และเปนกําลังใจใหตลอดจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ
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