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 การพัฒนาการออกแบบกราฟกสารสนเทศปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดเชียงใหมมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา ความตองการในการสรางส่ือรณรงคการลดปญหาปริมาณขยะมูล
ฝอย โดยใชพื้นท่ีกาดถนนวัวลายเปนพ้ืนเปาหมายในการใชขอมูลขยะท่ีเกิดข้ึนมาพัฒนากร
ออกแบบขอมูลสารสนเทศ โดยใชการสัมภาษณเพื่อใหทราบขอมูลเบ้ืองตนและกลุมเปาหมาย
ท้ังหมด 100 คนแบงเปนผูประการคาขายถนนวัวลาย 60 คน และนักทองเท่ียว 40 คน โดยใชการ
สัมภาษณเกี่ยวกับเร่ืองปญหาปริมาณขยะมูลฝอย และส่ือท่ีใชในการรณรงค จากนั้นจึงนําขอมูลท่ี
ไดนําไปพัฒนาการออกแบบกราฟกสารสนเทศปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดเชียงใหม 
และจึงทําการประเมินประสิทธิภาพของส่ือท่ีผูศึกษาสรางขึ้น  
 ผลการศึกษาพบวาในการศึกษาพบวา การนําเสนอขอมูลเร่ืองปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม ยังขาดการนําเสนอขอมูลออกมา
เพื่อใหประชาชนภายในพื้นท่ีไดรับรู ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาการออกแบบเพื่อตอบสนองตอการ
นําเสนอขอมูลท่ีมีอยูใหออกมาในรูปแบบของ อินโฟเมชันกราฟก (Information Graphic) โดยผาน
กระบวนการ  วิเคราะหขอมูล  การออกแบบ และการนําเสนอ โดยผานแนวคิด การศึกษา
เกี่ยวกับสัญญะ แนวคิดการออกแบบเลขนศิลป แนวคิดการรับรู การนําเสนอขอมูลสารสนเทศโดย
ใชวิธีการนําเสนอผานภาพที่ถูกออกแบบใหมีความงายและรวดเร็วตอการทําความเขาใจในสารท่ี
นําเสนอโดยไมจํากัดวาเปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้ การออกแบบไดผล
สรุปออกมาเปนภาพอินฟอรเมชันกราฟก ขนาด A2 ซ่ึงมีความใหญเพียงพอตอการมองเห็นและการ
รับรูในระยะไกลและสามารถดึงความสนใจของกลุมคนท่ีมาใชพื้นที่ไดอยางดี 



จ 

 

 
Independent Study Title  Development of Information Graphic Design for 

Quantity of Waste in Chiang Mai 
 
Author     Mr.Ekanop Suwannakosum 
 
Degree     Master of Arts (Media Arts and Design) 
 
Independent Study Advisor  Assoc.Prof. Teerapat Wannaruemon 
 

ABSTRACT 
This Individual Study has two purposes. First purpose is to develop the information 

presentation that easy to perceive. The second is to imply problem of the trash quantity to Chiang 
Mai people in Chiang Mai municipal area. The study area is Wua Lai Road. The Researcher 
collected information of trash on Wua Lai Road and developed the information designing by 
interviewing and media campaigning to 100 examples those were 60 venders and 40 tourists 
about the problem of trash quantity. The researcher has developed information designing of trash 
quantity problem in Chiang Mai from collected information then assessed the efficiency of media 
that the researcher has made for this study.      
 The result of this study embedded that there are enormous information of trash quantity 
that has not pass to people in Chiang Mai municipal area, so that, the researcher has developed 
the information designing that applicable to the information presentation. Researcher presented 
information in Information Graphic that is the information presenting in pictures those were 
designed for easy and fast perception. The process of information graphic design were 
information analysis, information designing, information presentation. The concept fundamental 
of this Individual study are semiology, graphic art, concept of perception. From designing, 
researcher has made the information graphic picture size A2 that big enough to perceive from afar 
and well attracted the target group.   


