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คู่มือการอบรม  Infographics  

 ปีการศึกษา 2559 
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 ความหมายของ  Infographics   

Infographics คืออะไร   Infographics มาจากค าว่า Information + Graphics อินโฟกราฟิกส์ 

(Infographics) หมายถึง การน าขอ้มูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลกัษณะของกราฟิกที่ออกแบบ

เป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว ดูแล้วเขา้ใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถส่ือให้ผูช้มเข้าใจ

ความหมายของขอ้มูลทั้งหมดได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีผูน้ าเสนอมาช่วยขยายความเขา้ใจอีก 

                การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เป็นการน าขอ้มูลที่เขา้ใจยาก หรือขอ้มูลที่เป็นตวัหนังสือจ านวนมาก 

มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อยา่งสร้างสรรค ์ใหส้ามารถเล่าเร่ืองไดด้ว้ยตนเอง 

                มีองคป์ระกอบที่ส าคญั คือ หัวขอ้ที่น่าสนใจ ภาพและเสียง ซ่ึงจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ให้

เพยีงพอ แลว้น ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจไดดี้ ช่วยลดเวลา

ในการอธิบายเพิม่เติม กราฟิกที่ใชอ้าจเป็นภาพ ลายเสน้ สญัลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่

ฯลฯ จดัท าใหมี้ความสวยงาม น่าสนใจ เขา้ใจง่าย สามารถจดจ าไดน้าน       ท  าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
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 ประเภทของ  Infographics  

ส าหรับงาน Infographics  นั้นเราสามารถแบ่งหรือจดัหมวดหมู่ใหญ่ๆไดด้งัน้ี 

1.ข่าวเด่น ประเด่นร้อน และสถานการณ์วิกฤต  

    เป็น Infographics ที่ไดรั้บการแชร์มากๆ มกัจะเป็นประเด็นใหญ่ระดบัประเทศ   เช่น ประเด็นการแกไ้ข

รัฐธรรมนูญ 
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2.สอน ฮาวทู How To 

   บอกเล่ากลยทุธต่์างๆอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน เช่น เล่าถึงกลยทุธก์ารออมเงิน ที่ใครๆก็มกัมองขา้ม 
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3. ให้ความรู้ 

    ในรูปแบบของ Did You Know หรือ สถิติส าคญัทางประชากรต่างๆตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทาง

วชิาการที่น่าเบื่อ ใหมี้สีสนั สนุก และ น่าติดตาม 
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4.บอกเล่าต านานหรือวิวัฒนาการ 

 

 

 เร่ืองราวบางอย่างอาจตอ้งถ่ายทอดผ่านต าราหนาๆ แต่ด้วย Infographics จะช่วยท าให้ต  านาน

เหล่านั้นบรรจุอยูใ่นพื้นที่ๆจ ากดัไดอ้ยา่งน่าทึ่ง  
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5.อธิบายผลส ารวจ และ งานวิจัย 

 

  

   Infographics เหมาะที่สุดที่จะถ่ายทอดงานวจิยัที่ดูยุง่เหยงิไปดว้ยตวัเลขและขอ้มูลมหาศาลออกมา

เป็นแผนภาพสวยๆและทรงพลงั มีหลายบริษทัเร่ิมใชเ้คร่ืองมือน้ี เพื่อท าให้งานวิจยัของตวัเองเขา้ถึงคนหมู่

มาก 
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6. กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 

 

   เช่น ภยัของการสูบบุร่ีที่มีต่อคนสูบและคนที่ไม่ไดสู้บแต่ตอ้งไดรั้บผลกระสูบจากการสูบบุร่ีดว้ย 

ขอเทจ็จริงเหล่าน้ีลว้นมุ่งหวงัใหค้นอ่านเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดีขึ้น หากไดรั้บ

การแชร์มากๆในโลกออนไลน์ ก็อาจสร้างกระแส จนถึงขั้นน าพาไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในโลก

ออนไลน์ในที่สุด 
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7.โปรโมทสินค้าและบริการ 

 

        ตวัอยา่งการใช ้Infographic ในการ โปรโมทสินคา้    เหตุผลว่าท าไมถึงเปล่ียนไปใช ้Nokia Lumia ใน

สไตล์ Infographicเหตุผลอนัดับหน่ึงที่มาพร้อมกบัตวัเลขที่สูงถึง 25% กล่าวว่าเหตุผลที่ตอ้งการใช ้Nokia 

Lumia นั้นเป็นเพราะมัน่ใจในแบรนด์ ช่ือดงัและยงัหลงรักหรือเป็นแฟนพนัธุ์แทข้อง Nokia อยา่งเหนียว

แน่น ในขณะที่เหตุผลอนัดบัสองที่ตามมาที่ 20.8% กล่าวว่า ชอบในการออกแบบที่มีความโดดเด่นและไม่

เหมือนใครของ Nokia Lumia อยา่งไรก็ตามภาพ Infographic ที่ Nokia จดัท าขึ้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการโป

รโมทแคมเปญที่มีช่ือว่า “Switched to Lumia” ซ่ึง Nokia ตั้งใจให้เห็นถึงเหตุผลของความตอ้งการที่จะ

เปล่ียนใจมาใช ้ Nokia Lumia นัน่เอง 
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     The Power of Visual Storytelling 

     ปรากฎการณ์ที่เห็นเด่นชัดในทุกวนัน้ีคือ Infographic แทรกซึมและซอกซอนไปได้ในทุกๆส่ือ ทั้ ง

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และส่ือDIgital อย่าง Website ,Blog และ Social Media รู้หรือไม่ว่าค  าว่า 

Infograpphics มีการรายงานสืบคน้ใน Google มากถึง 14.5 ลา้นขอ้มูล ณ.วนัที่ 15 พย. 2555 เพิ่มขึ้นถึง 800% 

ภายในระยะเวลาเพยีง 2 ปีเท่านั้น 

     พลงัของ Infographic มีผลต่อการรับรู้ของมนุษยโ์ดยตรง ตวัอยา่งที่มกัมีการหยบิยกไปอา้งอิงอยูเ่สมอ คือ 

90% ของขอ้มูลที่เขา้สู่สมองของคนเราคือขอ้มูลที่เป็นรูปภาพ เพราะรูปภาพและไอคอนกราฟฟิกต่างๆเร้า

ความสนใจไดดี้กว่า คนจดจ าเร่ืองราวจากการอ่านไดเ้พียง20% และ 40%ของผูบ้ริโภคจะตอบสนองต่อ

ขอ้มูลที่เป็นรูปภาพมากวา่ขอ้มูลที่เป็นตวัหนังสือธรรมดา และการ Post Infographic ใน social Media อยา่ง 

Twitter จะมีการ ReTwitter มากกวา่การ Post ในรูปแบบเทรดดิชัน่แนลถึงขณะที่ 45% ของ 

ใชง้าน Website จะ Click Link นั้น หากเป็นขอ้มูล Infographics ขณะที่ 30% จะ Forword หรือ 

Shareต่อขอ้มูลนั้นจะไร้สาระหรือไม่มีประโยชน์ใดๆก็ตาม 
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 หลักการออกแบบ Infographics 

                หลกัการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

                1. ด้านข้อมูล ขอ้มูลที่จะน าเสนอ ตอ้งมีความหมาย มีความน่าสนใจ เร่ืองราวเปิดเผยเป็นจริง มี

ความถูกตอ้ง 

                2. ด้านการออกแบบ การออกแบบตอ้งมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หนา้ที่การท างาน และความ

สวยงาม โดยออกแบบใหเ้ขา้ใจ ใชง้านง่าย และใชไ้ดจ้ริง 

 

 

การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้ดึงดูดความสนใจ (Designing An Amazing Infographics) 

                ขอ้มูลสารสนเทศสามารถน ามาจดัท าใหส้วยงามและมีประโยชน์ หากมีการน าเสนอที่ดี ที่ผ่านมา

ขอ้มูลสารสนเทศจ านวนมากถูกน ามาจดักลุ่มท าให้ไม่น่าสนใจการจดัทาขอ้มูลให้เป็นภาพกราฟิกจึงเป็นที่

นิยมในปัจจุบนั อินโฟกราฟิกส์เป็นการออกแบบใหเ้ป็นภาพที่ช่วยอธิบายขอ้มูลที่ซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจง่าย 
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                Hyperakt’s Josh Smith ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ไดค้น้พบกระบวนการที่ดีในการออกแบบ 

อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 10 ขั้นตอน 

1. การรวบรวมข้อมูล (Gathering data) คดัเลือกขอ้มูลดิบที่รวบรวมมาแต่ที่ยงัไม่เป็นระเบียบ โดย

อาจใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เขียนแหล่งอ้างอิงที่มาของขอ้มูลที่เป็นตน้ฉบบั บนัทึกภาพต่างๆ ที่

เก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย ไม่ควรแยกภาพหรือแผนภาพกบัขอ้มูลออกจากกนั 

2. การอ่านข้อมูลทั้งหมด (Reading everything) การอ่านขอ้มูลเฉพาะจุดเน้นหรืออ่านอยา่งผิวเผิน

ใหผ้า่นไปอยา่งรวดเร็วเพราะคิดวา่เสียเวลาจะท าใหไ้ดข้อ้มูลไม่สมบูรณ์ขอ้มูลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งจะช่วยให้เรา

มองเห็นภาพรวมของประเด็นส าคญั ผูอ้อกแบบอินโฟกราฟิกส์ตอ้งมีทกัษะในการจดัการขอ้มูลและแน่ใจว่า

ขอ้มูลที่ส าคญัไม่ถูกละเลยที่จะมาสนบัสนุนเร่ืองราวที่ตอ้งการน าเสนอ 

3. การค้นหาวิธีการเล่าเร่ือง (Finding the narrative) การเล่าเร่ือง การบรรยาย การน าเสนอขอ้มูลที่

น่าเบื่อจะท าให้อินโฟกราฟิกส์น่าเบื่อ เว ้นแต่ว่าจะค้นพบการน าเสนอเร่ืองราวที่ ดึงดูดความสนใจ         

อินโฟกราฟิกส์เร่ิมที่จุดมุ่งหมายเดียว ขยายความขอ้มูลที่ซับซ้อน อธิบายกระบวนการ เน้นที่แนวโน้มหรือ

สนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้การหาวธีิการเล่าเร่ืองที่น่าสนใจอาจจะยุง่ยากในระยะแรก ถา้เราคุน้เคยกบัขอ้มูลที่มีอยู่

จะท าใหส้ามารถเล่าเร่ืองราวได ้การใส่ใจกบัเน้ือหาที่ส าคญัที่จะช่วยใหก้ารน าเสนอขอ้มูลมีคุณค่า 

4. การระบุปัญหาและความต้องการ (Identifying problems) หาเอกลกัษณ์ ระบุช่ือ ช้ีตวั แสดงตวั 

เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งอาจมีขอ้มูลที่ไม่สนบัสนุนหวัขอ้หรือประเด็นที่เราตอ้งการ

นาเสนอ ควรมีการอภิปรายหาขอ้สรุปที่แทจ้ริงเพื่อระบุปัญหาและความตอ้งการผูช้มตอ้งการขอ้มูลที่มีการ

จดัการและมีการออกแบบที่ดี มิฉะนั้นจะกลายเป็นหลกัฐานที่ไม่ถูกตอ้งขอ้มูลตอ้งถูกตอ้งและไม่ผิดพลาด 

ปรับปรุงขอ้มูลและเร่ืองราวใหมี้เอกลกัษณ์ตรงกบัหวัขอ้ศึกษาทบทวนหลายๆ คร้ังหาวิธีการน าเสนอขอ้มูล

อยา่งถูกตอ้งและมีคุณค่า ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายในการออกแบบใหช้นะใจผูช้มนักออกแบบที่ดีตอ้งมีมุมมองและ

เห็นคุณค่าในรายละเอียดของขอ้มูลที่ชดัเจน 

5. การจัดล าดับโครงสร้างข้อมูล (Creating a hierarchy) การจดัล าดบัชั้นของขอ้มูลเป็นที่นิยมใน

การสรุปขอ้มูล เป็นการน าผูช้มให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ตน้จนจบเป็นวิธีการจดัการกบัขอ้มูลในการสร้าง

อินโฟกราฟิกส์และตรึงผูช้มตามโครงสร้างล าดบัชั้นของขอ้มูล การจดัรูปแบบขอ้มูลตามล าดบัจะส่งเสริม

ใหผู้ช้มเขา้ถึงขอ้มูลเป็นช่วงระยะของการเล่าเร่ือง             ซ่ึงกลายเป็นวิธีการที่แพร่หลายในการออกแบบ

อินโฟ -กราฟิกส์ 
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                6. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Building a wireframe) เม่ือพิจารณาตรวจสอบคดัเลือกขอ้มูล

อยา่งละเอียดแลว้ จดัแบ่งขอ้มูลเป็นล าดบัชั้น และออกแบบโครงสร้างของของขอ้มูลผูอ้อกแบบควรท าความ

เข้าใจกับภาพหรือกราฟิกที่ เป็นตัวแทนของข้อมูลส าคัญ ที่จัดไว้เป็นล าดับชั้ นแล้ว น าไปให้ผู ้ชม

วิพากษว์ิจารณ์ การออกแบบที่ผ่านการโตเ้ถียงจากบุคคลในหลายมุมมองที่ให้ขอ้เสนอแนะแตกต่างกัน

ออกไป จะเป็นขอ้สรุปของการจดัทาโครงสร้างอินโฟกราฟิกส์ 

                7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Choosing a format) เม่ือส้ินสุดการก าหนดภาพหรือกราฟิกที่

เป็นตวัแทนของขอ้มูลแลว้ วิธีจดักระท าขอ้มูลที่ดีที่สุดคือ การน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนผงั กราฟต่างๆ เช่น 

กราฟแท่ง กราฟเสน้ กราฟวงกลม หรืออาจจะใชไ้ดอะแกรม หรือผงังานเพือ่อธิบายกระบวนการท างาน อาจ

น าแผนที่มาประกอบในการเล่าเร่ือง หรือบางทีการใชต้วัเลขนาเสนอขอ้มูลง่ายๆ อาจเป็นวธีิที่ดีที่สุด 

            8. การก าหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ (Determining a visual approach) การเลือกใชภ้าพในการท าให้

อินโฟกราฟิกส์ให้ดูดีมีสองแนวคิด คือ ใช้ขอ้มูลดิบมาจดัท าเป็นกราฟหรือแผนผงัให้น่าสนใจ ใชสี้ การ

พิมพ์ และการจัดโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศิลปะ และใช้ลายเส้น วาดภาพหรือค าอุปมา

เปรียบเทียบ ไม่แสดงขอ้มูลตวัเลขออกมาอยา่งชดัเจน จะเห็นเป็นภาพแสดงแทนขอ้มูลคลา้ยกบักราฟหรือ

แผนผงัเท่านั้น เราไม่ควรติดยึดกับวิธีการใดวิธีการหน่ึง ควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และ

แผนผงั ตกแต่งองคป์ระกอบดว้ยการวาดลายเสน้หรือน าภาพที่เป็นตวัแทนของขอ้มูลมาจดัวางซ้อนกนัอาจ

เสริมดว้ยขอ้มูล ส่ือ ตราสญัลกัษณ์ และเน้ือหาในการออกแบบใหต้รงกบัหวัขอ้ 

                9. การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ (Refinement and testing) เม่ือออกแบบอินโฟกราฟิกส์

เสร็จแลว้เร่ิมตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียด ผูช้มจะดูทั้งขอ้มูลและภาพที่เล่าเร่ืองราว เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผลงานที่

เสร็จแลว้มีคุณภาพตรงกบัหวัขอ้และเป้าหมาย ประเมินทั้งการออกแบบและจุดเน้นจนกระทัง่ผลงานชดัเจน

และเขา้ใจง่าย ทดลองใหก้ลุ่มตวัอยา่งชมผลงานและใหข้อ้คิดเห็นวา่สามารถเขา้ใจไดง่้ายหรือไม่ โดยเฉพาะ

ผูท้ี่ไม่เคยเห็นขอ้มูลมาก่อน ประเมินกลบัไปกลบัมาระหว่างผูช้มและกลุ่มตวัอยา่งจนกระทัง่ลงตวัไดข้อ้ยติุ 

จึงน าเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ 

                10. การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต (Releasing it into the world) อินโฟกราฟิกส์ส่วนใหญ่

เผยแพร่แบ่งปันในอินเทอร์เน็ต มีแพร่หลายเป็นที่นิยม เป็นการทดสอบผลงานขอ้มูลที่มีลกัษณะที่น่าสนใจ

จะถูกอ่านโดยบุคคลทัว่ไป ขอ้มูลที่ถูกตรวจสอบและพจิารณาจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไม่ไดห้มายความว่าเราจะ

เป็นผูค้ ้นพบวิธีการเล่าเร่ืองราวนั้ น ถึงแม้ว่าผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแล้ว การวิพากษ์วิจารณ์จาก
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อินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายขอ้โตแ้ยง้และคน้พบวิธีการน าเสนอขอ้มูลวิธีใหม่ไดข้อ้คิดเห็นต่างๆ จะไดรั้บการ

ปรับปรุงแกไ้ข ผลงานที่ถูกวจิารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญมาสู่ตวัเราเหมือนเป็นรางวลัในการท างาน การออกแบบที่

ถูกกลัน่กรองอยา่งเขม้ขน้เป็นส่วนหน่ึงที่จะสะกดผูช้ม                

 

  การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้มีประสิทธิภาพ (Designing Effective Infographics) 

                อินโฟกราฟิกส์เป็นที่นิยมแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลจากการ

ออกแบบที่มีศิลปะอยา่งแทจ้ริง เป็นภาษาสากลที่สามารถเล่าเร่ืองราวแมว้่าดูแค่ภาพที่น าเสนอ เราสามารถ

พูดได้ว่าอินโฟกราฟิกส์ไม่มีขอบเขตและขีดจ ากดัในการเล่าเร่ืองผ่านภาพ การใช้กราฟิกช่วยเพิ่มความ

สวยงาม แก่ส่ิงต่างๆ ท าใหข้อ้มูลน่าประทบัใจมีคุณค่าอยา่งมีนยัเพือ่ที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ 

                1. เน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดยีว (Focus on a single topic) ส่ิงแรกที่ตอ้งพจิารณาคือหวัขอ้หลกัใน

การสร้างอินโฟกราฟิกส์ คุณจะมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ ถา้พยายามตอบค าถามเดียวจะชดัเจนถา้รู้ทิศทาง

ของส่ิงที่จะท า ส่ิงน้ีจะขจดัความยุง่ยากส าหรับผูอ่้านและผูช้ม หลงัจากก าหนดหวัขอ้แลว้ก าหนดค าถาม

เฉพาะที่ตอ้งการค าตอบในอินโฟกราฟิกส ์
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                2. ออกแบบให้เข้าใจง่าย (Keep it simple) ตั้งแต่เร่ิมออกแบบขอ้มูลคุณตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูลไม่อดั

แน่นซบัซอ้นสบัสน เขา้ใจไดง่้าย ไม่ท าใหผู้อ่้านและผูช้มยุง่ยาก ภาพที่ซบัซอ้นจะท าให้การตีความผิดพลาด

ไม่มีประสิทธิภาพ 

 

             3. ข้อมูลเป็นส่ิงส าาคญั (Data is important) การสร้างอินโฟกราฟิกส์ตอ้งค  านึงถึงขอ้มูลที่เก่ียวกบั

หัวขอ้เป็นส าคญั การออกแบบตอ้งไม่ท าเกินขอบเขตของหัวขอ้ซ่ึงจะเป็นการท าลายขอ้มูลที่จ  าเป็น ตอ้ง

แน่ใจวา่การออกแบบเนน้ที่ขอ้มูลและรูปแบบของอินโฟกราฟิกส์ 

4. แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง (Be sure facts are correct) การท าขอ้มูลให้ถูกตอ้งเป็นส่ิงส าคญัถา้

ไม่ถูกตอ้งจะลดความน่าเช่ือถือของอินโฟกราฟิกส์ ดงันั้นก่อนที่จะสร้างอินโฟกราฟิกส์ตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูล

ถูกตอ้ง ศึกษาคน้ควา้หาขอ้เท็จจริงและใชข้อ้มูลที่ถูกตอ้งอยา่ลืมอ่านผลงานและตรวจสอบขอ้เท็จจริงให้

ถูกตอ้ง 

          5. ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเร่ือง (Let it tell a story) อินโฟกราฟิกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเล่า

เร่ืองราวดว้ยภาพวาดหรือกราฟิก ซ่ึงสามารถบอกบางส่ิงบางอยา่งและสามารถถ่ายทอดขอ้มูลไดถึ้งแมว้่า

ผูช้มจะไม่ไดอ่้านขอ้มูลมาก่อน 
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6. การออกแบบที่ดีท าให้มปีระสิทธิภาพ (Good design is effective) การบรรยายดว้ยภาพถา้มีการ

ออกแบบที่ดีจะดึงดูดใจผูช้ม ส่ิงส าคญัคือออกแบบอินโฟกราฟิกส์ใหเ้ขา้ใจง่าย ใชค้วามคิดสร้างสรรค์

ออกแบบใหน่้าสนใจ ภาพ กราฟิก สี ชนิด แบบ และช่องวา่ง 

 

7. ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) การใชสี้เป็นส่ิงจ าเป็นควรเลือกใช้สีที่

กระตุน้ดึงดูดความสนใจผูช้ม ควรศึกษาทฤษฎีการใช้สีด้วย ใช้สีให้ถูกตอ้งเหมาะสมกับหัวขอ้ว่าเราจะ

ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ใหใ้ครชม ไม่จ าเป็นตอ้งท าใหมี้สีสนัมาก อินโฟกราฟิกส์บางช้ินมีสีเพียงเล็กน้อยก็

มีประสิทธิภาพได ้
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8. ใช้ค าพูดที่กระชับ (Use short texts) การออกแบบภาพที่ใชใ้นการน าเสนอ จ าเป็นตอ้งสรุป

ขอ้ความใหส้ั้นกระชบัตรงกบัจุดหมายที่ตอ้งการน าเสนอ อาจใชแ้ผน่ป้ายหรือขอ้มูลสั้นๆ มาสนับสนุนภาพ 

การท าเร่ืองราวให้ดึงดูดความสนใจอาจใชต้วัเลขมาสรุปเปรียบเทียบขอ้มูล และควรใชต้วัหนังสือที่อ่าน

เขา้ใจง่าย  

9. ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล Check your numbers) ถ้าน าเสนอขอ้มูลดว้ยตวัเลขผ่านกราฟและ

แผนผงั ตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลขและภาพวาดและตอ้งรู้ว่าตวัเลขไหนควรใชแ้ละไม่ควรมีอยู ่ดว้ย

วธีิน้ีจะท าใหอิ้นโฟกราฟิกส์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10. ท าไฟล์อินโฟกราฟิกส์ให้เล็ก (Make the file size small) ท าไฟล์อินโฟกราฟิกส์ให้เล็กเพื่อให้

ผูช้มเขา้ถึงและดาวน์โหลดขอ้มูลไดง่้าย และน าไปใชต่้อไดดี้ตามจุดประสงคท์ี่ตอ้งการ ดาวน์โหลดเร็วและ

ใชเ้วลานอ้ยในการถ่ายโอนขอ้มูลใส่แฟลชไดร์ฟ สามารถแนบไฟลส่์งอีเมลไ์ปใหผู้อ่ื้น แต่ไม่ควรลดคุณภาพ

ของรูปภาพควรใชไ้ฟลท์ี่มีคุณภาพสูงเพือ่ที่จะดึงดูดผูช้มส่ิงที่ไม่ควรท าในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์    

ปัจจุบนัการใชอิ้นเทอร์เน็ตแพร่หลายมาก คนส่วนใหญ่จะรับขอ้มูลที่เขา้ถึงง่ายที่สุด ขอ้มูลจ านวน

มหาศาลที่แพร่หลายอยูใ่นอินเทอร์เน็ต ขอ้มูลบางส่วนออกแบบเป็นอินโฟกราฟิกส์ซ่ึงถูกตีพิมพอ์อกมาใช้

งานดว้ย อินโฟกราฟิกส์เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสอน วงการธุรกิจ เป็นแรงบนัดาลใจที่มีอิทธิพล ในการ

น าเสนอและการส่ือสารขอ้มูลที่ยุ่งยากซับซ้อน ประสิทธิภาพของอินโฟกราฟิกส์นั้ นตอ้งอาศยัวิธีการ

ออกแบบที่มีพลงัที่ยิง่ใหญ่ 

  ข้อควรค านึกในการท า Infographics 

                1. อย่าใช้ข้อมูลมากเกินไป (Don’t use too much text) อินโฟกราฟิกส์เป็นการออกแบบโดยใช้

ภาพ ควรมีตวัหนังสือน้อยกว่าภาพหรือแบ่งส่วนเท่าๆ กัน ซ่ึงเหมาะส าหรับผูท้ี่อ่านน้อยและขึ้นอยู่ภาพ

ขอ้มูล ถา้คุณยงัคงใส่ตวัหนงัสือมากและมีภาพนอ้ยก็ยงัไม่ถึงวตัถุประสงคข์องอินโฟกราฟิกส์ 

2. อย่าท าข้อมูลที่น าเสนอให้ยุ่งยากซับซ้อน (Don’t make confusing data presentation) เสนอ

ขอ้มูลที่ยุง่ยากซบัซอ้นผดิวตัถุประสงคข์องการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ อยา่เสียเวลาเน้นขอ้มูลที่ไม่จ  าเป็น 

และตอ้งแน่ใจว่าคุณจดัการกับขอ้มูลให้ชัดเจนและเขา้ใจง่าย ซ่ึงมักจะท าโดยการใชก้ราฟ ภาพวาด และ

กราฟิกอ่ืนๆ มองดูที่อินโฟกราฟิกส์เหมือนเป็นผูช้มเองวา่สามารถตอบค าถามที่คุณตอ้งการบอกผูช้มหรือไม่ 
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3. อย่าใช้สีมากเกินไป (Don’t overuse color) การออกแบบอินโฟกราฟิกส์โดยใชสี้มากเกินไปจะ

ท าใหป้ระสิทธิภาพในการน าเสนอขอ้มูลนอ้ยลง ผูอ่้านจะไม่สามารถอ่านและเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ ควรศึกษา

จิตวทิยาการใชสี้ที่ตดักนัดว้ยเพือ่ค  านึงถึงสุขภาพของผูช้ม 

4. อย่าใส่ตัวเลขมากเกินไป (Don’t place too much numbers)     การใชต้วัเลขช่วยให้การสร้าง

อินโฟกราฟิกส์มีประสิทธิภาพ แต่อยา่ใชใ้ห้มากเกินไปจะท าให้ผลผลิตของคุณออกมาเหมือนเป็นใบงาน

วิชาคณิตศาสตร์ จ  าไวว้่าคุณตอ้งใช้กราฟิกน าเสนอจ านวนต่างๆอยา่ใช้ตวัเลขทั้งหมดในการท าให้ขอ้มูล

ยุง่ยากซบัซอ้น ออกแบบตวัเลขใหง่้ายเท่าที่จะท าไดแ้ละแน่ใจวา่ขอ้มูลถูกตอ้งเหมาะสมเขา้ใจง่าย 

5. อย่าละเลยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุแยกแยะได้ (Don’t leave figures unidentified) อินโฟ-

กราฟิกส์บางเร่ืองขาดตวัเลขไม่ได้ ขอ้เท็จจริงบางอยา่งตอ้งมีตวัเลขขอ้มูลทางสถิติ แต่ผูช้มอาจไม่เขา้ใจ

ทั้งหมด ถึงแมจ้ะมีความช านาญในการออกแบบ ถา้ใส่ขอ้มูลโดยไม่ระบุค  าอธิบายลงไปดว้ยก็จะเป็นตวัเลขที่

ไม่มีประโยชน์ ดงันั้นตอ้งแน่ใจวา่ใส่ป้ายระบุค  าอธิบายของขอ้มูลแต่ละชุด 
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               6. อย่าสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้น่าเบ่ือ (Don’t make it boring) อินโฟกราฟิกส์ส่วนมากจะใหค้วามรู้ 

ประโยชน์ และความบนัเทิง มีจุดมุ่งหมายที่การจดัการขอ้มูลใหผู้ช้มเขา้ใจง่าย ถา้สร้างอินโฟกราฟิกส์ให้น่า

เบื่อจะไม่ดึงดูดความสนใจของผูช้ม ตอ้งวางแผนสร้างแนวทางของเร่ืองและการน าเสนอที่ดี จึงจะสามารถ

บอกเร่ืองราวแก่ผูช้มตามจุดประสงคท์ี่ต ั้งไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                7. อย่าใช้วิธีการพิมพ์ผิด (Don’t misuse typography) หลกัการพิมพมี์บทบาทที่ส าคญัในการ

ออกแบบ ที่ช่วยให้อินโฟกราฟิกส์ดูดีขึ้น ท าให้ง่ายในการถ่ายทอดขอ้มูล แต่ถ้าใช้ผิดวิธีจะเป็นส่ิงที่เป็น

ผลเสียในการออกแบบ เราตอ้งรู้เทคนิคเพื่อที่จะใชก้ารพิมพท์ี่ ดีที่สุดในการน าเสนอและจะไม่ท าให้การ

ตีพมิพผ์ดิไป แน่ใจวา่ใชว้ธีิการพมิพถู์กตอ้งจะท าใหก้ารตีความไม่ไขวเ้ขว สังเกตุการใชสี้ที่ดีและขนาดของ 

Fonts ดว้ย 
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8. อย่าน าเสนอข้อมูลที่ผิด (Don’t present wrong information) ไม่มีใครอยากเห็นอินโฟกราฟิกส์

เสนอขอ้มูลผดิ เพือ่ใหแ้น่ใจควรตรวจสอบขอ้มูลสองคร้ัง โดยเฉพาะการใชข้อ้มูลทางสถิติถา้ขอ้มูลผดิพลาด

จะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจผดิเป็นส่ิงไม่ดี ขอ้มูลในอินโฟกราฟิกส์จะตอ้งแม่นย  า น่าเช่ือถือ และถูกตอ้ง 

9. อย่าเน้นที่การออกแบบ (Don’t focus on design) อินโฟกราฟิกส์ไม่จ าเป็นตอ้งเน้นที่การ

ออกแบบใหส้วยงาม ควรเนน้ที่การน าเสนอขอ้มูลที่ถูกตอ้ง การออกแบบอยา่งสวยงามจะไม่มีประโยชน์ถา้

มีขอ้มูลผิดพลาดหรือมีประโยชน์น้อย ดังนั้นก่อนสร้างอินโฟกราฟิกส์ดูว่ามีขอ้มูลที่จ  าเป็นทั้งหมดอยา่ง

ถูกตอ้ง การจดัการขอ้มูลสามารถน าเสนอไดช้ดัเจน แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะไม่สนใจการออกแบบแน่นอน

มันส าคญัด้วยเพราะอินโฟกราฟิกส์เป็นการผสมผสานระหว่างขอ้มูลและการออกแบบกราฟิกอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

10. อย่าใช้แบบเป็นวงกลม (Don’t use a circus layout) แบบอินโฟกราฟิกส์ควรจะดีและสามารถ

ช้ีน าผูช้มดูทั้งหมด อยา่ใส่องคป์ระกอบทุกที่ที่เราคิดควรพิจารณาว่าผูช้มจะสนใจจุดไหน ตอ้งแน่ใจว่าผูช้ม

สามารถเขา้ใจในวธีิการน าเสนอ อยา่ออกแบบเป็นวงกลม ผูน้ าเสนอไม่ตอ้งการให้ผูอ่้านยุง่ยากเพราะไม่ได้

ใส่ขอ้มูลที่ดีไว ้
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 โปรแกรมที่ใช้ในการด าเนินงาน 

                 โปรแกรม Adobe Photoshop 

                       Photoshop เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างและตกแต่งภาพ ที่มีช่ือเสียง และไดรั้บความนิยมมาก

ที่สุด เน่ืองจากคุณสมบติัเด่นที่มีอยูม่ากมาย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถจดัการกบัไฟล์สารพดัชนิดที่ใชใ้น

งานประเภทต่างๆ ทั้งภาพที่ถ่ายจากกลอ้งดิจิตอล และภาพที่จะน าไปผ่านกระบวนการพิมพ ์โปรแกรมมี

ความสามรถเป็นเยีย่มในการแกไ้ขตกแต่งภาพ และการสร้างเอฟเฟ็คพเิศษต่างๆ มีเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ

และความยดืหยุน่สูง 

โปรแกรม Adobe Illustrator 

                       Illustrator เป็นโปรแกรมที่ใชใ้นการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลกัษณะเป็นลายเส้น หรือ

ที่เรียกวา่ Vector Graphic จดัเป็นโปรแกรมระดบัมืออาชีพที่ใชก้นัเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดบัสากล 

สามารถท างานออกแบบต่างๆ ไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงพิมพ ์บรรจุภณัฑ ์เวบ็ และภาพเคล่ือนไหว 

ตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการท างานอ่ืนๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ       

เป็นตน้ 

                โปรแกรม Microsoft Word 

                      เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างเอกสาร โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processor) หรือที่เรียกกนั

อยา่งยอ่ๆ วา่ “เวร์ิด” (Word) เป็นโปรแกรมที่ใชใ้นการสร้างเอกสารทัว่ไป ตวัอยา่งเช่น จดหมาย ใบปะหน้า

แฟกซ์ ท ารายงาน หรือแม้กระทั่งหนังสือเป็นเล่มก็ตาม โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดเป็นหน่ึงในชุด

โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ (Microsoft Office) 

โปรแกรม Microsoft  PowerPoint  

                       เป็นโปรแกรมในตระกูลออฟฟิต  ซ่ึงเน้นงานที่เป็นการน าเสนอขอ้มูล รูปภาพ หรือ อธิบาย

รายละเอียดที่เน้นการน าเสนอเป็นหลกั   เป็นอีกหน่ึงโปรแกรมที่สามารถน ามาสร้างเป็น  Infographics ที่

เป็นที่นิยม   เน่ืองจากเป็นโปรแกรมที่ท  างานง่าย และ มีเคร่ืองมือหรือค าสั่งที่ครบทุกความตอ้งการในการ

สร้างรูปภาพ หรือขอ้มูลที่จะใส่ลงไป      รวมทั้งสามารถบนัทึกออกไปเป็นไฟล์ที่ใชง้านร่วมกบัโปรแกรม

อ่ืน ๆ ไดห้ลากหลาย  หรือจะบนัทึกแลว้สร้างเป็นอินโฟกราฟฟิกเพือ่ใชง้านไดท้นัที     
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  สรุปข้ันตอนแบบง่าย ๆ ในการสร้าง Infographics   
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 ออกแบบ Infographics ด้วย 9 Layout 
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        เช่ือหรือไม่วา่ หากคุณมีขอ้มูลดีๆอยูใ่นมือ แต่คุณน าเสนอมนัไม่ถูกวธีิ ขอ้มูลดีๆก็อาจกลายเป็นไม่ดีได ้
(เหมือนเจตนาดีแต่พดูไม่เป็นก็กลายเป็นไม่ดีไปซะงั้น) การท า Infographic ก็เช่นกนัครับ ถา้เราเลือกรูปแบบ
ของ Infographic ไม่เหมาะสมกบัขอ้มูล ก็จะท าใหข้อ้มูลถูกลดความหมาย หรือไม่น่าสนใจเท่าที่ควร 

        วนัน้ี Infographic Thailand เราเลยมาเสนอรูปแบบ Infographic แบบต่างๆ ที่คุณสามารถน าไปใชส้ร้าง
งาน Infographic ของคุณใหเ้ป็น Infographic คุณภาพไดท้นัท ี

1. Visualised Article 

                  

              เหมาะส าหรับการน าบทความ งานเขียน มาเล่าผา่น Infographic เพราะฉะนั้น Infographic แบบน้ีจึง
ตอ้งใชก้ารน าเสนอที่เหมาะสมกบัขอ้มูลแต่ละชนิด เช่น ถา้มีตวัเลขก็ควรน าเสนอผา่นกราฟแบบ
ต่างๆ หรือ ตวัหนงัสือก็สามารถส่ือสารดว้ยภาพประกอบ หรือ icon 
เทคนิค : สรุปบทความ และเลือกประเด็นก่อนน าเสนอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-10.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-12.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-10.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-12.png


28 
 

2. Listed 

  

        เป็น Infographic ที่คนไทยเราน่าจะคุน้เคยกนัดีครับ มกัจะใชต้วัเลขน าในเฮดไลน์ เช่น “5วิธี” ดูแลหุ่น
สวย, “4 เทคนิค” พิชิตใจนายจา้ง การน าเสนอแบบเป็นขอ้ๆแบบน้ีเหมาะกบัเร่ืองที่ไม่ยาวนัก และไม่ควร
เป็นเร่ืองที่เครียดมากเกินไป 

 เทคนิค : ลองวเิคราะห์วา่ขอ้ไหนสามารถรวบเป็นขอ้เดียวกนัได ้เพราะยิง่มีหลายขอ้ยิง่จดจ าไดย้าก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-13.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-13.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-09.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-09.png
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3. Comparison 

 

        เหมาะกบัใชเ้พือ่เปรียบเทียบระหว่างของส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิง โดยการน าเสนอคู่กนัแบบน้ีท าให้เห็นภาพ
ไดช้ดัเจนวา่แตกต่างอยา่งไรบา้ง 

เทคนิค : ใชก้ารจดัวางที่เหมือนกนัทั้งสองฝ่ัง ท าใหเ้ห็นความต่างที่ชดัเจน, ใชสี้คู่ตรงขา้มเป็นตวัแบ่งฝ่ัง ท  า
ใหดู้ง่ายขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-08.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-14.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-08.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-14.png
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4. Structure 

 

 

        เหมาะกบัการใชอ้ธิบายส่วนประกอบของบางส่ิง 
เทคนิค : พยายามสร้างภาพใหเ้ห็นแต่ละส่วนประกอบ เช่น ภาพเหมือนสแกนเขา้ไปภายใน หรือ การแยกแต่
ละส่วนออกห่างกนั ไม่ซอ้นกนั 
 

 

http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-11.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-15.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-11.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-15.png
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5. TimeLine 

 

        เหมาะส าหรับใชเ้ล่าประวติัความเป็นมาเป็นไปของส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยใชเ้สน้แทนระยะเวลา สามารถ
ใชไ้ดก้บัทุกอยา่ง เช่นประวติัคน ประวติัองคก์ร ประวติิสถานที่ 
เทคนิค : ใชค้วามห่างของแต่ละจุด ช่วยบอกความห่างของแต่ละช่วงเวลาได ้
 

 

 

 

http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-03.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-16.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-03.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-16.png
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6. Flowchart 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เป็นการน าเสนอแบบเป็นล าดบัขั้น เหมาะกบัการเสนอเป็นควซิใหผู้อ่้านไดท้ราบค าตอบที่ตอ้งการโดย
การอ่านไล่ลงไปตามเสน้จนถึงดา้นล่างสุด 

เทคนิค : ระวงัเร่ืองความยุง่เหยงิของเสน้, ใชสี้ช่วยแยกเสน้ ลดความสบัสนในการอ่าน 
 

http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-04.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-17.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-04.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-17.png
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7. Roadmap 
 

 

 

        เป็นการอธิบายทีละขั้นตอน เหมาะกบัการอธิบายขั้นตอนการท างาน 
หรือการเดินทาง  เช่น  ขั้นตอนการท างานขององค์กร ขั้นตอนการรับ
พนักงานเข้าท างาน  การเ ดินทางของ เด็กนัก เ รียน สู่การเป็นนิ สิต 
เทคนิค : เร่ืองตอ้งน่าสนใจพอที่คนอยากจะรู้ทีละขั้นตอนขนาดน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-18.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-02.png
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8. Useful Bait 

 

        เป็น Infographic ที่ท  าใหเ้ราเห็นวธีิท าบางอยา่ง โดยที่เราเห็นแลว้สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 

เทคนิค : ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการอ่านง่าย และความเขา้ใจง่าย มากกวา่ความสวยงามครับ 
 

 

http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-05.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-19.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-05.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-19.png
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9. NumberPorn 

 

 

        คือ Infographic ที่เตม็ไปดว้ยตวัเลข และกราฟ หากคุณมีตวัเลขที่น่าสนใจ
มากเพยีงพอก็สามารถน าเสนอในรูปแบบน้ีได ้
เทคนิค : ไม่ใช่แค่มีตวัเลขมาก แต่ตวัเลขตอ้งน่าสนใจ หรือเก่ียวขอ้งกบัคนอ่าน
มากพอ,ถึงจะมีกราฟหลายประเภทแต่ควรเลือกสไตลก์ราฟฟิคแบบเดียวกนัทั้ง
ภาพ เช่น 3D, Flat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-20.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-20.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-20.png
http://infographic.in.th/wp-content/uploads/2015/08/Types-07.png
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 ขั้นตอนการท า Infographic 

 1.เลือกหัวข้อ topic 

- คนไทยกับโรคมะเร็ง 

               หากมีหัวขอ้ที่ก  าหนดไวแ้ล้ว สามารถขา้มไปขั้นตอนถดัไปได้เลย แต่ถา้ยงัไม่มีก็ควร
เลือกหวัขอ้โดยอิงตามหลกัปัจจยัต่างๆ เช่น ส่ิงที่เป็นกระแสในสงัคม ส่ิงที่สะทอ้นสงัคม ส่ิงที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ส่ิงที่เป็นความรู้ให้ชีวิตประจ าวนัหรือเร่ืองใกลต้วั ส่ิงที่มีประวติั หรือเร่ืองราวที่น่าปรึกษา และ 
อ่ืนๆที่คิดวา่เป็นเร่ือง น่าสนใจ หรืออาจจะเป็นเร่ืองที่ผูค้นมองขา้มและไม่เคยมีใครพูดถึง ก็อาจจะเลือกมา
ท าอินโฟกราฟิกส์ให ้น่าสนใจขึ้นมาได ้

2. สืบค้นข้อมูล research 

- สืบคน้และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโรคมะเร็งทั้งหมด โดยอาจจะแบ่งตามหัวขอ้ หรืออาจจะคน้หา
ขอ้มูลโดยรวมทั้งหมดเลยก็ได ้โดยควรจะตอ้งศึกษาใหแ้น่ใจวา่แหล่งอา้งอิงที่เราใชใ้นการสืบคน้นั้น ไดรั้บ
ความเช่ือถือ และขอ้มูลถูกตอ้ง โดยควรจะตอ้งมีการเปรียบเทียบแหล่งที่มาจากหลายๆที่เพือ่ความถูกตอ้งซ่ึง
เคร่ืองมีอในการสืบคน้ขอ้มูลนั้นมีหลายประเภท มีทั้งจากหนงัสือ ข่าวสาร การออกไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง
เช่น การสมัภาษณ์ผูค้น และที่สะดวกสบายและเป็นที่นิยมมากที่สุดคืออินเตอร์เน็ต 

 ข้อมูลดิบ 

               มะเร็ง หรือทางการแพทยว์า่ เน้ืองอกร้าย เป็นกลุ่มโรคที่เก่ียวขอ้งกบัการเจริญของเซลล์ที่ผิดปกติ 
คือ เซลลจ์ะแบ่งตวัและเจริญอยา่งควบคุมไม่ไดก่้อเป็นเน้ืองอกร้าย และรุกรานร่างกายส่วนขา้งเคียง มะเร็ง
อาจแพร่กระจายไปยงัร่างกายส่วนที่อยูห่่างไกลไดผ้า่นระบบน ้ าเหลืองหรือกระแสเลือด ไม่ใช่ว่าเน้ืองอกทุก
ชนิดจะเป็นมะเร็ง เพราะเน้ืองอกไม่ร้ายไม่ลุกลามอวยัวะขา้งเคียงและไม่กระจายไปทัว่ร่างกาย มีมะเร็งที่
ส่งผลต่อมนุษยท์ี่ทราบแลว้กวา่ 200 ชนิด  

               สาเหตุ ของมะเร็งนั้นมีหลากหลาย ซับซ้อนและเขา้ใจเพียงบางส่วนเท่านั้น มีหลายปัจจยัที่ทราบ
แลว้ว่าเพิ่มปัจจยัเส่ียงมะเร็ง ไดแ้ก่ การสูบบุหร่ี ปัจจยัดา้นอาหารการติดเช้ือบางอยา่ง การสัมผสัรังสี การ
ขาดกิจกรรมทางกาย ความอว้นและมลภาวะส่ิงแวดลอ้มปัจจยัเหล่าน้ีสามารถท าให้ยนีเสียหายโดยตรงหรือ
อาจประกอบกบัความบกพร่องทางพนัธุกรรมที่มีอยูเ่ดิมในเซลล ์ก่อใหเ้กิดการกลายพนัธุเ์ป็นมะเร็งไดม้ะเร็ง
ราว 5‟10% สามารถติดตามไปยงัความบกพร่องทางพนัธุกรรมแต่ก าเนิดโดยตรง 
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 การป้องกันมะเร็งในแต่ละชนิด 
               - รับประทานผกัตระกูลกะหล ่าใหม้าก เช่น กะหล ่าปลี, กะหล ่าดอก, ผกัคะนา้, หวัผกักาด, บรอค
โคล่ี, เพือ่ป้องกนัโรคมะเร็งล าไสใ้หญ่, ล าไสส่้วนปลาย, กระเพาะอาหาร และอวยัวะระบทางเดินหายใจ 
               - รับประทานอาหารที่มีกากมาก เช่น ผกั, ผลไม,้ ขา้ว, ขา้วโพด และเมล็ดธญัพชือ่ืน ๆ เพือ่ป้องกนั
มะเร็งล าไสใ้หญ่ 
               - รับประทานอาหารที่มีเบตา้แคโรทีน และวติามินเอสูง เช่น ผกั ผลไมสี้เขียว-เหลือง เพื่อป้องกนั
มะเร็งหลอดอาหาร กล่องเสียง และปอด 
               - รับประทานอาหารที่มีวติามินซีสูง เช่น ผกั ผลไมต่้าง ๆ เพือ่ป้องกนัมะเร็งหลอดอาหาร และ
กระเพาะอาหาร ควบคุมน ้ าหนกัตวั โรคอว้นมีความสมัพนัธก์บัโรคมะเร็งมดลูก, ถุงน ้ าดี, เตา้นม และล าไส้
ใหญ่ การออกก าลงักายและการลดรับประทานอาหารที่ใหพ้ลงังานสูง จะช่วยป้องกนัมะเร็งเหล่าน้ีได ้  
               มะเร็งสามารถตรวจพบไดห้ลายวธีิ รวมทั้งการมีอาการและอาการแสดงบางอยา่ง การตรวจคดั
กรองโรค หรือการสร้างภาพทางการแพทย ์เม่ือตรวจพบวา่มีโอกาสเป็นมะเร็งแลว้จะมีการวนิิจฉยัโดยการ
ตรวจตวัอยา่งเน้ือเยือ่ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ โดยปกติ มะเร็งรักษาดว้ยเคมีบ าบดั รังสีบ าบดัและการผา่ตดั
โอกาสการรอดชีวติของโรคมีหลากหลายมากขึ้นอยูก่บัชนิดและต าแหน่งของมะเร็งและขอบเขตของโรค
เม่ือเร่ิมตน้การรักษา มะเร็งสามารถเกิดในบุคคลทุกช่วงอาย ุแต่ความเส่ียงการกลายเป็นมะเร็งนั้นโดยปกติ
จะเพิม่ขึ้นตามอาย ุยกเวน้มะเร็งนอ้ยชนิดที่พบมากกวา่ในเด็ก 
               ในปี 2550 มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของมนุษย ์13% ทัว่โลก (7.9 ลา้นคน) อตัราน้ีเพิม่สูงขึ้น
เพราะมีผูร้อดชีวติถึงวยัชรามากขึ้น และมีการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติคร้ังใหญ่ในประเทศก าลงัพฒันา 
 
ข้อมูลสถติิผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย 
               ปี 2553 พบวา่ คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็ง 241,051 คน หรือมีผูป่้วยเพิ่มขึ้นปีละ 80,350 คน และ
โรคมะเร็งน้ีเองที่กลายเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตอนัดบั 1 ของคนไทย โดยปีที่ผ่านมา มีผูเ้สียชีวิต 56,058
ราย หรือเดือนละ 4,671 ราย ส่วนปี 2554 มีแนวโน้ม พบผูป่้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ส าหรับ
โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกบัคนไทยมากที่สุด คือโรคมะเร็งปอด จากสถิติมีอตัราเพิม่สูงขึ้นกวา่มะเร็งชนิดอ่ืน และ 
ที่น่าวิตกคือพบว่าเกิดขึ้นกบักลุ่มวยัรุ่นอาย ุ 13-15 ปีมากขึ้น เน่ืองจากเป็นกลุ่มเร่ิมสูบบุหร่ีจ  านวนมากใน
ปัจจุบนั ท าใหภ้าครัฐตอ้งใชง้บประมาณมหาศาลเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายรักษาโรคมะเร็ง โดยเฉล่ียปีละ 1 หม่ืน 6 
พนัลา้นบาท โดยคนเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทยเป็นเพศชาย คือ โรคมะเร็งตบั รองลงมาคือ 
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ และทวารหนัก ตามล าดบั ส่วนในเพศหญิงพบโรคมะเร็งที่เป็นมาก
ที่สุด คือ โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเตา้นม โรคมะเร็งตบัและปอด 
               ส าหรับสถานการณ์มะเร็งทัว่โลกนั้น จากสถิติและการคาดการณ์จากองค์การอนามัยโลก 
(WorldHealth Organization) ประมาณเอาไวว้่าในปี ค.ศ.2030 จะมีผูป่้วยตายดว้ยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็น
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จ านวน11.4 ลา้นคน และคาดการณ์วา่ประมาณปี ค.ศ.2005-2015 จะมีผูป่้วยตายดว้ยโรคมะเร็งโดยไม่ไดรั้บ
การรักษาประมาณ 84 ลา้นรายทัว่โลก และร้อยละ 40 สามารถป้องกนัโรคได ้

ตารางสถิติการเกิดโรคมะเร็งที่พบมากทีสุ่ด 10 อันดับแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 

 

3.วิเคราะห์ข้อมูล analysis 

คนไทยกับโรคมะเร็ง 
มะเร็งคือโรคของเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติกลายเป็นเน้ือมะเร็งซ่ึงสามารถท าลาย

เน้ือเยือ่และอวยัวะอ่ืนได ้
สาเหตุ 

- สารพษิ สารเคมี 
- รังสี UV 
- การสูบบุหร่ี 
- อาหารไม่ถูกสุขลกัษณะ 
- เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์
- ของป้ิงยา่ง เน้ือแดง เน้ือสตัว ์
- กรรมพนัธุ ์และ อ่ืนๆ 
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5 อันดับ ประเภทมะเร็งทีพ่บมากที่สุดในคนไทย 
ชาย 

1. มะเร็งปอด 
2. มะเร็งล าไส ้
3. มะเร็งตบั 
4. มะเร็งหลอดลม 
5. มะเร็งกระเพาะอาหาร 

หญิง 
1. มะเร็งปากมดลูก 
2. มะเร็งเตา้นม 
3. มะเร็งล าไส ้
4. มะเร็งปอด 
5. มะเร็งรังไข่ 

 
อัตราการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคมะเร็ง 

- 4 คนในทุกๆ 1 ชัว่โมง 
- 96 คน ในทุก 1 วนั 
- 36,000 คน ในทุก 1 ปี และมีแนวโนม้มากขึ้นทกุๆปี 
 

โรคมะเร็งป้องกนัได้ด้วยวธีิดังต่อไปนี้ 
- รับประทานผกัตระกูลกะหล ่า 
- รับประทานผกัผลไมท้ีมี่กากใย 
- รับประทานผกัอาหารตา้นอนุมูลอิสระ 
- ด่ืมน ้ าสะอาดวนัละ 8 แกว้ 
- อยูใ่นที่ที่มีอากาศสดช่ืน ไร้มลพษิ 
- ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
- ดูแลตรวจเช็ดสุขภาพเป็นประจ า 
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4. เลือกวิธิการน าเสนอข้อมูล How to presentation 
               เราควรจะเลือกหลกัการและวธีิการน าเสนอขอ้มูลที่เหมาะสม น่าสนใจ และเขา้ใจง่ายที่สุดโดย
วธิิการน าเสนอ Infographics นั้นมีหลายวธิิ หลายรูปแบบ เช่น 
               1. กราฟ ไดอแกรม แผนผงัขอ้มูลต่างๆ  
               2. ภาพถ่าย Photograph  
               3. สญัลกัษณ์ Symbol/Icon 
               4. ภาพประกอบ illustration 
               5. ตวัหนงัสือ ขอ้ความ Text 
               6.การออกแบบ Design 
               7. ตวัหนงัสือ ขอ้ความ Text 

               ส าหรับเร่ืองโรงมะเร็งกบัคนไทย เลือกรูปแบบการน าเสนอโดยใชภ้าพประกอบเป็นหลกั และใช้
ตวัหนังสือในการช่วยอธิบายให้เขา้ใจมากยิง่ขึ้น เห็นผลที่เลือกการใชภ้าพประกอบเพราะคิดว่าโรคมะเร็ง
เป็นเร่ืองใกลต้วัที่ทุกคนมองขา้ม ควรจะมีความพิเศษและจุดดึงดูดความสนใจให้คนอยากเขา้มาอ่านมาก
ยิ่งขึ้นโดยภาพประกอบนั้นสามารถท าให้ทุกเพศทุกวยัสนใจ และสามารถเขา้ใจได้ง่าย ซ่ึงถ้าหากเป็น
ภาพถ่ายอาจจะดูน่ากลัวถา้เราจะน าเสนอการเสียชีวิตและดูไม่น่าดึงดูดเท่าไหร่ หรือถ้าเป็น Symbol/Icon 
เด็กๆอาจจะไม่เขา้ใจ และถ้าหากมีแต่ตัวหนังสือ ก็จะดูไม่น่าอ่าน เพราะส่วนใหญ่ขอ้มูลเป็นสถิติและ
หลกัการภาพประกอบจึงเป็นวธีิทีดีและเหมาะที่สุด ส าหรับการน าเสนอเร่ืองโรคมะเร็งกบัคนไทย 

5.การออกแบบ Design 

Program tools เลือกใชโ้ปรแกรมหรือเคร่ืองมือที่ถนดัในการสร้างผลงาน 
Coloring ควรมีการคลุมโทนสีใหดู้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั อาจเลือกสีหลกั และสีรองในการใช ้
Ordering การจดัล าดบัความน่าสนใจของขอ้มูล อะไรควรอยูก่่อนหลงั อะไรควรเนน้ใหดู้เด่น 
Layout ออกแบบวางระบบการรับขอ้มูล เช่น อ่านจากบนลงล่าง ซา้ยไปขวา หรืออ่านตรงกลางก่อน 

หากภาพ หรือขอ้มูลไหนส าคญัควรใหมี้ขนาดที่ใหญ่กวา่ปกติ หรือมีสีที่โดดเด่น 
Drawing ออกแบบภาพประกอบให้ออกมาแนวเดียวกนั และเป็นการตดัทอนที่ตอ้งเขา้ใจง่ายและ

น่าสนใจดว้ย 
Design น าขั้นตอนทั้งหมดมาใชใ้นการออกแบบ โดยทา้ยสุดแลว้ก่อนเราจะไดต้วั final outcome

จะตอ้งมีความเขา้ใจง่ายเป็นหลกั ตรวจสอบความถูกตอ้ง และภาพรวมความสวยงามของ infographics 
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Infographics ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน MSIG Infographic Design Contest 
บริษทัประกนัภยั MSIG จดัร่วมกบัคณะออกแบบของ ม.กรุงเทพ Designed by : Supasini Tesana 
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 วิธีการใช้งานโปรแกรม Piktochart 

 โปรแกรม Piktochart คือเว็บไซต์ที่ช่วยในการสร้างสรรค์งาน Infographic ที่ได้รับความนิยม 

ภายในเวบ็ไซตจ์ะประกอบดว้ยเคร่ืองมือที่ช่วยในการออกแบบช้ินงานและมีแม่แบบส าเร็จให้ซ่ึงง่ายและ

สะดวกต่อการใชง้าน ภายหลงัจากที่ไดท้ าการออกแบบเสร็จแลว้ยงัสามารถบนัทึกเพื่อน ามาใชง้านไดใ้น

รูปแบบของไฟล ์PNG, JPEG และ PDF หรือส่งต่อหรือแบ่งปันใหก้บัคนอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

         โปรแกรม PiktoChart ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการใช้เว็บไซต์ ซ่ึงจะต้องกดเข้าไปสมัครผ่านที่หน้า 

http://piktochart.com/pricing/nonprofit/ โดยเลือกเป็นแบบฟรี แลว้กรอกขอ้มูลการสมคัรสมาชิกเช่น ช่ือเขา้

ใชง้าน และรหสัผา่น หรือจะสมคัรผา่น Facebook ไปเลยก็ไดง่้ายดี 

ข้อดี – ข้อเสีย Piktochart 

ข้อดี 

„ ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการใชเ้วบ็ไซต ์

„ ไม่จ าเป็นตอ้งลงโปรแกรม 

„ มีลูกเล่นดีๆ หลายอยา่ง ยดืหยุน่ และใชง้านสะดวกกวา่ 

„ สามารถเผยแพร่ช้ินงานผา่น Social Network 

ข้อเสีย 

„ มีปัญหาในการใส่ Font ภาษาไทย 

„ มี template สวยๆ ใหเ้ลือกพอสมควร แต่มี template ฟรีไม่มาก ส่วนใหญ่จะเสียเงิน 

„ การ Download ช้ินงานไปใชจ้ะไดน้ามสกลุ .PNG 

 



43 
 

 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม  Piktochart   

 1. เม่ือเขา้สู่หน้าเวบ็ไซต ์Piktochart โดยการพิมพ ์http://piktochart.com โดยพิมพช่ื์อเวบ็ไซตบ์น 

URL จะปรากฏหนา้จอดงัภาพ ใหค้ลิกที่ START FOR FREE เพือ่เร่ิมตน้ใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จากนั้นให้เลือกการเขา้สู่ระบบ เพือ่ใชง้าน โดยสามารถเลือกได ้3 แบบ ไดแ้ก่ เขา้สู่ระบบผา่น Facebook 

Account, Google+ Account หรือกรอกขอ้มูลเพือ่สมคัรเป็นสมาชิกของ Piktochart  

** จากตวัอยา่งคลิกเลือก Sign in with Facebook ก็สามารถสมคัรเขา้ใชง้านไดท้นัที   

 

 

 

 

 

 

คลิก Start For Free เพือ่ลงทะเบียน 
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3. เลือกประเภทของส่ิงที่ตอ้งการสร้าง โดยโปรแกรมมีให้เลือก 4 รูปแบบคือ infographic, Report, Banner 

หรือ Presentation  

4. เร่ิมสร้างช้ินงาน 

 4.1 เลือกออกแบบช้ินงานดว้ยตนเอง (กระดาษเปล่า) เลือก Create 

 4.2 เลือกรูปแบบ Template ส าเร็จรูป ซ่ึงจะมีรูปแบบฟรีให้เลือกหลายรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. หากเลือกที่ Create your own infographic จะปรากฏเคร่ืองมือในการสร้าง ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 เลือกประเภทที่ตอ้งการออกแบบ 

การออกแบบเอง Template ส าเร็จรูป 
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ชุดเคร่ืองมือของ Piktochart 

 เมนู Graphic  การแทรก Graphic ในช้ินงาน  

1. การแทรก Shapes  ท าตามขั้นตอนดงัภาพ 

 

                         

 

 

 

เม่ือเลือกลกัษณะแลว้ ก็จะไดด้งัรูป 

 

 

 

 

 

เลือก Graphic 

เลือก Shapes & Line 

เลือก ลกัษณะที่ตอ้งการ  



46 
 

 

2. การแทรกเส้นต่างๆ ( Line) 

 
 

 

 

ลกัษณะเสน้ที่ได ้ก็จะไดด้งัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 เลือก ลกัษณะเสน้  

คลิกเพือ่ตั้งค่าของเสน้ ใหมี้

ลกัษณะตามตอ้งการ  
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3. การแทรก Icons 

 

 
 

 

Icons ที่เลือกจะไดด้งัรูป 

 เลือก เมนู  icons 

 เลือกกลุ่ม icons ที่ตอ้งการ 

 เลือก icons ที่ตอ้งการ 
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4. การแทรกรูปภาพ 

 

 
 

 

เม่ือคลิกเลือกจะไดด้งัรูป 

 เลือก เมนู  Photos 

 เลือกกลุ่ม Photos ที่ตอ้งการ 

 เลือกรูปภาพที่ตอ้งการ 
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5. การแทรก Photo Frame  

 
 

 
 

เม่ือคลิกเลือกจะไดด้งัรูป 

 

 เลือก เมนู  Photo Frame 

 เลือกเฟรมที่ตอ้งการ 
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 เมนู Uploads รูปภาพ  

 

 

 

จะมีหนา้ต่างรูปภาพขึ้นมาใหเ้ลือก 

 

 

 

เม่ือน าเขา้รูปภาพเรียบร้อยแลว้จะไดด้งัรูป 

 เลือกเมนู Uploads 

 เลือกรูปภาพจากคอมพวิเตอร์ 

 เลือกรูปภาพ 

 คลิก Open 
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 เมนู Background  

 Background เป็นส่วนที่ใชส้ าหรับก าหนดรายละเอียดพื้นหลงัช้ินงาน โดยสามารถใส่เป็นสี รูปภาพ

หรือลวดลายต่างๆ ที่ทางเวบ็เตรียมไว ้รวมถึงการปรับความโปร่งใสใหก้บัพื้นหลงั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

 - Background Color การเปล่ียนสีพื้นหลงั และสามารถปรับความโปร่งใสของพื้นหลงัได ้

 - Background Image เป็นลวดลายพื้นหลงั มีหลายรูปแบบใหเ้ลือก สามารถปรับความโปร่งใสได ้

1. การเทสีพืน้หลงั 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลิกเลือกที่ BACK-GROUND 

 คลิกที่ถงัสี จะปรากฏสีขึ้นมาใหเ้ลือก  

 คลิกเลือกพื้นที่ที่ตอ้งการจะเทสี 

- ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการเทสี 
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2.  การใส่ลวดลายพืน้หลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การปรับความโปร่งใสให้กบัพืน้หลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลิกเลือกที่ BACK-GROUND 

 คลิกเลือกลวดลายที่ตอ้งการ ซ่ึงหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือกใชง้าน  

 คลิกเลือกพื้นที่ที่ตอ้งการจะเทสี 

 คลิกเลือกที่ BACK-GROUND 

 คลิกเมาส์ซา้ยคา้ง แลว้ท าการเล่ือนไปยงัต าแหน่งความโปร่งใสที่ตอ้งการ  

 คลิกเลือกพื้นที่ที่ตอ้งการปรับความโปร่งใส 

หากตอ้งการยกเลิกพื้นหลงัแบบมีลวดลาย ใหเ้ลือก No Image 
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 เมนู Text  

           เมนู Text เป็นรูปแบบของตวัอกัษรที่จะน ามาใชใ้นแต่ละส่วนของช้ินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

 - Text มีรูปแบบของตวัอกัษรที่อยู่ในแต่ละส่วนของงานมาให้ส าเร็จรูปมาให้ส าเร็จรูป โดยแต่ละ

รูปแบบจะมีการก าหนดขนาด และลกัษณะตวัอกัษรที่เหมาะสมไวใ้หแ้ลว้ 

 -  Text Frame เป็นกรอบขอ้ความในรูปแบบต่างๆ 

1. การใส่ข้อความ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลิกเลือกที่ TEXT 

 คลิกเลือกรูปแบบตวัอกัษรที่ตอ้งการ 

 คลิกเลือกพื้นที่ช้ินงาน 

 โปรแกรมจะแทรกกล่องขอ้ความ พมิพข์อ้ความลงไป  

 ชุดเคร่ืองมือ ส าหรับปรับแต่งตวัอกัษร 
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2. กรอบข้อความในรูปแบบต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ชุดเคร่ืองมือ ส าหรับปรับแต่งตัวอักษร 

 เป็นค าสัง่ยกเลิกการกระท า หรือกระท าซ ้ า 

 
เม่ือตอ้งการลบขอ้ความ 

 
เม่ือตอ้งการคดัลอกขอ้ความ 

 
เม่ือตอ้งการลบขอ้ความ 

 
ล็อคไม่ใหมี้การแกไ้ข เปล่ียนแปลงขอ้ความ 

 เปล่ียนสีตวัอกัษร 

 
ปรับความโปร่งใสใหก้บัตวัอกัษร 

 
เปล่ียนฟอนตต์วัอกัษร 

 
ปรับขนาดตวัอกัษร 

 
จดัแนวตวัอกัษร 

 
การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น 

 
การจดัการล าดบัการแสดง 

 คลิกเลือกที่ TEXT 

 คลิกเลือกรูปแบบกรอบขอ้ความที่ตอ้งการ 

 คลิกเลือกพื้นที่ช้ินงาน 

 โปรแกรมจะแทรกรูปแบบกรอบขอ้ความ 

       ดบัเบิลคลิกตรงขอ้ความ แลว้พมิพข์อ้ความใหม่ลงไป  
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 เมนู Tools 

 เป็นเคร่ืองมือที่มีทั้งแผนภูมิ(Chart), แผนที่(Maps), วดีีโอ(video), และเสน้(Lines)   
 

 

 

 

 

 

 

 

1. การแทรกแผนภูม ิหรือแผ่นกราฟ ที่เขียนขึ้นโดยอาศยัการกรอกขอ้มูลรายละเอียดที่ตอ้งการเขา้ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลิกเลือกที่ TOOLS 

 คลิกเลือกเมนูที่ตอ้งการ CHARTS, MAPS, VIDEOS 

 คลิกเลือกพื้นที่ช้ินงาน 

รูปแบบแผนภูมิ 

ก าหนดช่ือ 

แกไ้ขขอ้มูล 

- เม่ือท าการปรับรูปแบบ กรอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย ใหค้ลิก INSERT CHART 

- สามารถกลบัมาแกไ้ขขอ้มูล โดยการดบัเบิลคลิกที่แผนภูมิบนช้ินงาน 
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2. Maps การแทรกแผนที ่เขา้ไปในช้ินงาน โดยแบ่งตามโซนพร้อมบอกรายละเอียดของพื้นที่ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เม่ือท าการปรับรูปแบบ กรอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย ใหค้ลิก INSERT MAP 

- สามารถกลบัมาแกไ้ขขอ้มูล โดยการดบัเบิลคลิกที่แผนที่บนช้ินงาน 

3. การแทรกวดีโีอ เขา้ไปในช้ินงาน โดยการใส่ลิงคว์ดีีโอในช่อง Video URL เสร็จแลว้คลิกปุ่ ม INSERT 

 

 

 

 

รายช่ือประเทศ 

เม่ือตอ้งการแกไ้ขรูปแบบ 

ปรับแกไ้ขรูปแบบแผนที่ 

ใส่ลิงคว์ดีีโอ 
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 เมนู Import  

 การน าเขา้ โดยทาง Piktochart ร่วมมือกบั Surver Monkey เพิม่ฟังกช์นัการท าส ารวจขอ้มูลต่างๆ 

ไวส้ าหรับ Report 

 

 

 

 

 

 นอกจากนั้นในแผ่นงาน Infographic ยงัสามารถปรับแต่งไดอ้ย่างยดืหยุ่นมาก ทั้งการเพิ่ม ลบ

คดัลอก ยา้ยขึ้น และยา้ยลง Block แต่ละอนัไดโ้ดยคลิกเลือกที่แถบสีเทาเขม้ดา้นซา้ยมือ และสามารถยอ่หรือ

ขยาย Block แต่ละอนัไดโ้ดยน าเมาส์ไปช้ีใหเ้กิดแถบสีเทาอ่อนใต ้Block แต่ละอนั ดงัภาพ แลว้ลากยอ่-ขยาย

ไดต้ามตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลากยอ่-ขยายไดต้ามตอ้งการ 

เคร่ืองมือส าหรับการปรับแต่งช้ินงาน 
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 การบันทึกไฟล์ของ Piktochart   

 เม่ือเราใส่ขอ้มูลหรือสร้างกราฟฟิคไดต้ามที่ตอ้งการแล้วตอ้งการบนัทึกไฟล์เก็บไว ้ 

ในโปรแกรม Piktochart ก็สามารถบนัทึกลงบนเวบ็ไซตไ์ดท้นัที  ไม่ตอ้งบนัทึกลงคอมพิวเตอร์  โดยคลิกที่

ปุ่ ม  Save     และสามารถเปล่ียนช่ือหรือตั้งช่ือไฟลไ์ดจ้ากช่อง      

บนทูลบาร์ดา้นบน 

 

และสามารถเลือกบนัทกึไฟลเ์พิม่เติม สร้างไฟลใ์หม่รวมทั้ง  ตั้งค่าหนา้กระดาษไดจ้ากการคลิกเลือกเมนู  

File บนทูลบาร์  แลว้จะปรากฏอปอพัเมนูเพือ่เลือกเมนูยอ่ยดงัรูป   
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การตั้งค่าหน้ากระดาษ    

 คลิกเมนู  File  เลือก  Page Setup  จะปรากฏหนต่้างเพือ่เลือกขนาดกระดาษของอินโฟกราฟฟิค  ดงั

รูป  ใหเ้ราคลิกเลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการแลว้คลิกที่ปุ่ ม Save  จะสามารถก าหนดขนาดกระดาษที่จะใช้

สร้างช้ินงานได ้  

 

การเลอืกไฟล์ทีบ่ันทึกไว้ในแอคเคาน์ 

 เม่ือมีการสร้างไฟลไ์วห้ลายไฟล ์แลว้ตอ้งการสลบัช้ินงานเพือ่ท  าการแกไ้ขหรือบนัทึกใหค้ลิกที่เมนู

ช่ือแอคเคาน์ของผูใ้ชง้านดงัรูปตวัอยา่ง  จะปรากฏรายการป๊อปอพัเมนูใหเ้ลือกเมนูต่าง ๆ ได ้
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 หากตอ้งการไปยงัไฟลท์ี่บนัทกึใหค้ลิกที่ค  าสัง่  My Saved Piktocharts  จะปรากฏไฟลท์ี่เราได้

บนัทึกไวใ้นแอคเคาน์  ดงัรูป  หากตอ้งการเรียกใชไ้ฟลใ์ดใหค้ลิกเมาส์เพือ่เลือกไฟลท์ี่ตอ้งการ แลว้คลิกที่

ปุ่ ม Edit บนไฟลน์ั้นก็สามารถเรียกไฟลเ์พือ่ท  าการแกไ้ขไดแ้ลว้   

 

 การดาวน์โหลดเป็นรูปภาพ   

 เราสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟลรู์ปภาพเพือ่นาไปใชง้านไดท้นัที โดยคลิกที่เมนู File -> Download 

as image จากนั้นใหเ้ลือกวา่ตอ้งการไฟลเ์ป็นรูปภาพที่มีนามสกลุเป็น JPEG หรือ PNG หรือสามารถคลิก

เมาส์ที่ปุ่ ม  Download   

 

 

 

 จะปรากฏหน้าต่างส าหรับการปรับแต่งการบนัทึก  ให้เราคลิกเลือกขนาดที่ตอ้งการ  โดยปกติถูก

เลือกที่เมนู original  เราสามารถเลือกขนาดไดท้ี่ Medium  แต่ถา้เลือกขนาดที่ขึ้นขอ้ความว่า Level Up แสดง

วา่ตอ้งเสียเงินเพือ่เปิดเมนูกบัเวบ็ไซตซ่ึ์งน่ีคือขอ้จ ากดัของโปรแกรมที่ใหใ้ชง้านฟรี    
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 แลว้เลือกชนิดของไฟล์ว่าตอ้งการให้รูปเป็นไฟล์ชนิด PNG  หรือ  JPEC  และขอ้ก าหนดอีกอยา่ง

หน่ึงคือหากบนัทึกเป้นรูปจะมีโลโกข้อง Piktochart ติดมาดว้ยทุกรูปซ่ึงหากไม่ตอ้งการให้มีโลโกน้ี้ตอ้งเสีย

เงินเพือ่ใหส้ามารถเลือกไดว้่าจะใส่โลโกข้องโปรแกรมหรือไม่ในช่อง  Piktochart Watermark  เม่ือก าหนด

คุณสมบติัต่าง ๆ แลว้ใหค้ลิกที่ปุ่ ม  Download 
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 การ Publish ช้ินงาน   

 เม่ือสร้างไฟลต่์าง ๆ ในโปรแกรมแลว้ และตอ้งการจะสร้างไฟลใ์น Piktochart น้ีใหเ้ป็น URL  เพือ่

น าไปใชก้บัการแสดงหนา้เพจในเวบ็ต่อไป  สามารถท าไดโ้ดยการคลิกปุ่ ม  Publish  บนทูลบาร์ดา้นบน  จะ

ปรากฏหนา้ต่างใหก้ าหนดรายละเอียดดงัรูป 

 

เม่ือคลิกปุ่ ม  Publish จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูป  ใหค้ลิกที่ Publish Now   

 

จะปรากฏ Path Link  ของช้ินงานที่เราสร้างเพือ่น าไปใชใ้นเวบ็ไซตห์รืออีเมลไ์ดท้นัที  โดยการคดัลอกลิงค์

จากช่อง  Share the link via Email or IM  ดงัรูปดา้นล่าง   
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หรือสามารถเปิดบนเวบ็ไซตไ์ดท้นัทีโดยคลิกที่ปุ่ ม    Open  on  Web  จะปรากฏรูปภาพหรือช้ินงานแสดง

บนเวบ็ไซตต์ามลิงคท์ี่ปรากฏ 

 

 การ Share ช้ินงาน  

  เม่ือสร้างงานกราฟฟิคเสร็จเรียบร้อยแลว้และตอ้งการน าไปเผยแพร่หรือใชง้านร่วมกบัโปรแกรม

อ่ืนก็สามารถท าไดโ้ดยง่ายจากโปรแกรมน้ี  โดยการคลิกที่ปุ่ ม  Share   บนแถบทูลบาร์ 

 

   

 

 

ซ่ึงจะปรากฏแถบเคร่ืองมือเพื่อเป็นตัวเลือกในการแชร์ หรือ 

แบ่งปันขอ้มูลลงในเพจอ่ืน ๆ หรือโปรแกรม Network  อ่ืน ๆ 

เช่น  Facebook / twitter หรือ E-Mail   โดยให้คลิกเลือก

โปรแกรมที่ตอ้งการแชร์รูปภาพบน  Social  Media    


