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คู่มือการอบรม Infographics
ปี การศึกษา 2559
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 ความหมายของ Infographics
Infographics คืออะไร

Infographics มาจากคาว่า Information + Graphics อินโฟกราฟิ กส์

(Infographics) หมายถึง การนาข้อมูลหรื อความรู ้มาสรุ ปเป็ นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิ กที่ออกแบบ
เป็ นภาพนิ่ งหรื อ ภาพเคลื่ อ นไหว ดู แล้วเข้า ใจง่า ยในเวลารวดเร็ วและชัดเจน สามารถสื่ อ ให้ผูช้ มเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จาเป็ นต้องมีผนู ้ าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก
การออกแบบอินโฟกราฟิ กส์ เป็ นการนาข้อมูลที่เข้าใจยาก หรื อข้อมูลที่เป็ นตัวหนังสื อจานวนมาก
มานาเสนอในรู ปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่ องได้ดว้ ยตนเอง
มีอ งค์ประกอบที่สาคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสี ยง ซึ่ งจะต้อ งรวบรวมข้อ มูล ต่างๆ ให้
เพียงพอ แล้วนามาสรุ ป วิเคราะห์ เรี ยบเรี ยง แสดงออกมาเป็ นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลา
ในการอธิบายเพิม่ เติม กราฟิ กที่ใช้อาจเป็ นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่
ฯลฯ จัดทาให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจาได้นาน
มากขึ้น

ทาให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิภาพ
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 ประเภทของ Infographics
สาหรับงาน Infographics นั้นเราสามารถแบ่งหรื อจัดหมวดหมู่ใหญ่ๆได้ดงั นี้
1.ข่ าวเด่ น ประเด่ นร้ อน และสถานการณ์วิกฤต
เป็ น Infographics ที่ได้รับการแชร์มากๆ มักจะเป็ นประเด็นใหญ่ระดับประเทศ เช่น ประเด็นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ
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2.สอน ฮาวทู How To
บอกเล่ากลยุทธ์ต่างๆอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน เช่น เล่าถึงกลยุทธ์การออมเงิน ที่ใครๆก็มกั มองข้าม
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3. ให้ ความรู้
ในรู ปแบบของ Did You Know หรื อ สถิติสาคัญทางประชากรต่างๆตลอดจนการถ่ายทอดความรู ้ทาง
วิชาการที่น่าเบื่อ ให้มีสีสนั สนุก และ น่าติดตาม
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4.บอกเล่ าตานานหรือวิวัฒนาการ

เรื่ อ งราวบางอย่างอาจต้อ งถ่ ายทอดผ่านต าราหนาๆ แต่ ด้วย Infographics จะช่ วยทาให้ตานาน
เหล่านั้นบรรจุอยูใ่ นพื้นที่ๆจากัดได้อย่างน่าทึ่ง
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5.อธิบายผลสารวจ และ งานวิจัย

Infographics เหมาะที่สุดที่จะถ่ายทอดงานวิจยั ที่ดูยงุ่ เหยิงไปด้วยตัวเลขและข้อมูลมหาศาลออกมา
เป็ นแผนภาพสวยๆและทรงพลัง มีหลายบริ ษทั เริ่ มใช้เครื่ องมือนี้ เพื่อทาให้งานวิจยั ของตัวเองเข้าถึงคนหมู่
มาก
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6. กระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เช่น ภัยของการสูบบุรี่ที่มีต่อคนสูบและคนที่ไม่ได้สูบแต่ตอ้ งได้รับผลกระสู บจากการสู บบุรี่ดว้ ย
ขอเท็จจริ งเหล่านี้ลว้ นมุ่งหวังให้คนอ่านเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดีข้ ึน หากได้รับ
การแชร์มากๆในโลกออนไลน์ ก็อาจสร้างกระแส จนถึงขั้นนาพาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในโลก
ออนไลน์ในที่สุด
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7.โปรโมทสิ นค้าและบริการ

ตัวอย่างการใช้ Infographic ในการ โปรโมทสิ นค้า เหตุผลว่าทาไมถึงเปลี่ยนไปใช้ Nokia Lumia ใน
สไตล์ Infographicเหตุผลอันดับหนึ่ งที่มาพร้อมกับตัวเลขที่สูงถึง 25% กล่าวว่าเหตุผลที่ตอ้ งการใช้ Nokia
Lumia นั้นเป็ นเพราะมัน่ ใจในแบรนด์ ชื่อดังและยังหลงรักหรื อเป็ นแฟนพันธุ์แท้ของ Nokia อย่างเหนี ยว
แน่น ในขณะที่เหตุผลอันดับสองที่ตามมาที่ 20.8% กล่าวว่า ชอบในการออกแบบที่มีความโดดเด่นและไม่
เหมือนใครของ Nokia Lumia อย่างไรก็ตามภาพ Infographic ที่ Nokia จัดทาขึ้นนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการโป
รโมทแคมเปญที่มีชื่อว่า “Switched to Lumia” ซึ่ ง Nokia ตั้งใจให้เห็ นถึ งเหตุผลของความต้องการที่จะ
เปลี่ยนใจมาใช้ Nokia Lumia นัน่ เอง
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The Power of Visual Storytelling
ปรากฎการณ์ ที่เ ห็ นเด่ น ชัดในทุก วัน นี้ คือ Infographic แทรกซึ ม และซอกซอนไปได้ในทุก ๆสื่ อ ทั้ง
หนัง สื อ พิมพ์ นิ ต ยสาร และสื่ อ DIgital อย่า ง Website ,Blog และ Social Media รู ้ หรื อ ไม่ ว่าค าว่า
Infograpphics มีการรายงานสืบค้นใน Google มากถึง 14.5 ล้านข้อมูล ณ.วันที่ 15 พย. 2555 เพิ่มขึ้นถึง 800%
ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี เท่านั้น
พลังของ Infographic มีผลต่อการรับรู ้ของมนุษย์โดยตรง ตัวอย่างที่มกั มีการหยิบยกไปอ้างอิงอยูเ่ สมอ คือ
90% ของข้อมูลที่เข้าสู่สมองของคนเราคือข้อมูลที่เป็ นรู ปภาพ เพราะรู ปภาพและไอคอนกราฟฟิ กต่างๆเร้า
ความสนใจได้ดีกว่า คนจดจาเรื่ องราวจากการอ่ านได้เพียง20% และ 40%ของผูบ้ ริ โภคจะตอบสนองต่อ
ข้อมูลที่เป็ นรู ปภาพมากว่าข้อมูลที่เป็ นตัวหนังสื อธรรมดา และการ Post Infographic ใน social Media อย่าง
Twitter จะมีการ ReTwitter มากกว่าการ Post ในรู ปแบบเทรดดิชนั่ แนลถึงขณะที่ 45% ของ
ใช้งาน Website จะ Click Link นั้น หากเป็ นข้อมูล Infographics ขณะที่ 30% จะ Forword หรื อ
Shareต่อข้อมูลนั้นจะไร้สาระหรื อไม่มีประโยชน์ใดๆก็ตาม
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 หลักการออกแบบ Infographics
หลักการออกแบบอินโฟกราฟิ กส์ (Infographics) แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ด้ านข้ อมู ล ข้อมู ลที่จะนาเสนอ ต้อ งมีความหมาย มีความน่ าสนใจ เรื่ อ งราวเปิ ดเผยเป็ นจริ ง มี
ความถูกต้อง
2. ด้ านการออกแบบ การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การทางาน และความ
สวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจ ใช้งานง่าย และใช้ได้จริ ง

การสร้ างอินโฟกราฟิ กส์ ให้ ดึงดูดความสนใจ (Designing An Amazing Infographics)
ข้อมูลสารสนเทศสามารถนามาจัดทาให้สวยงามและมีประโยชน์ หากมีการนาเสนอที่ดี ที่ผ่านมา
ข้อมูลสารสนเทศจานวนมากถูกนามาจัดกลุ่มทาให้ไม่น่าสนใจการจัดทาข้อมูลให้เป็ นภาพกราฟิ กจึงเป็ นที่
นิยมในปั จจุบนั อินโฟกราฟิ กส์เป็ นการออกแบบให้เป็ นภาพที่ช่วยอธิบายข้อมูลที่ซบั ซ้อนให้เข้าใจง่าย
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Hyperakt’s Josh Smith ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ได้คน้ พบกระบวนการที่ดีในการออกแบบ
อินโฟกราฟิ กส์ (Infographics) 10 ขั้นตอน
1. การรวบรวมข้ อมูล (Gathering data) คัดเลือกข้อมูลดิบที่รวบรวมมาแต่ที่ยงั ไม่เป็ นระเบียบ โดย
อาจใช้โปรแกรม Microsoft Excel เขียนแหล่ งอ้างอิ งที่มาของข้อ มู ลที่เป็ นต้นฉบับ บันทึกภาพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ควรแยกภาพหรื อแผนภาพกับข้อมูลออกจากกัน
2. การอ่ านข้ อมูลทั้งหมด (Reading everything) การอ่านข้อมูลเฉพาะจุดเน้นหรื ออ่านอย่างผิวเผิน
ให้ผา่ นไปอย่างรวดเร็วเพราะคิดว่าเสียเวลาจะทาให้ได้ขอ้ มูลไม่สมบูรณ์ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เรา
มองเห็นภาพรวมของประเด็นสาคัญ ผูอ้ อกแบบอินโฟกราฟิ กส์ตอ้ งมีทกั ษะในการจัดการข้อมูลและแน่ ใจว่า
ข้อมูลที่สาคัญไม่ถูกละเลยที่จะมาสนับสนุนเรื่ องราวที่ตอ้ งการนาเสนอ
3. การค้นหาวิธีการเล่ าเรื่อง (Finding the narrative) การเล่าเรื่ อง การบรรยาย การนาเสนอข้อมูลที่
น่ า เบื่ อ จะท าให้ อิ น โฟกราฟิ กส์ น่ า เบื่ อ เว้น แต่ ว่ า จะค้น พบการน าเสนอเรื่ อ งราวที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจ
อินโฟกราฟิ กส์เริ่ มที่จุดมุ่งหมายเดียว ขยายความข้อมูลที่ซับซ้อน อธิบายกระบวนการ เน้นที่แนวโน้มหรื อ
สนับสนุนข้อโต้แย้งการหาวิธีการเล่าเรื่ องที่น่าสนใจอาจจะยุง่ ยากในระยะแรก ถ้าเราคุน้ เคยกับข้อมูลที่มีอยู่
จะทาให้สามารถเล่าเรื่ องราวได้ การใส่ใจกับเนื้อหาที่สาคัญที่จะช่วยให้การนาเสนอข้อมูลมีคุณค่า
4. การระบุปัญหาและความต้ องการ (Identifying problems) หาเอกลักษณ์ ระบุชื่อ ชี้ตวั แสดงตัว
เมื่อได้ขอ้ มูลมาแล้วนามาตรวจสอบความถูกต้องอาจมีขอ้ มูลที่ไม่สนับสนุนหัวข้อหรื อประเด็นที่เราต้องการ
นาเสนอ ควรมีการอภิปรายหาข้อสรุ ปที่แท้จริ งเพื่อระบุปัญหาและความต้องการผูช้ มต้องการข้อมูลที่มีการ
จัดการและมีการออกแบบที่ดี มิฉะนั้นจะกลายเป็ นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องข้อมูลต้องถูกต้องและไม่ผิดพลาด
ปรับปรุ งข้อมูลและเรื่ องราวให้มีเอกลักษณ์ตรงกับหัวข้อศึกษาทบทวนหลายๆ ครั้งหาวิธีการนาเสนอข้อมูล
อย่างถูกต้องและมีคุณค่า ซึ่งไม่ใช่เรื่ องง่ายในการออกแบบให้ชนะใจผูช้ มนักออกแบบที่ดีตอ้ งมีมุมมองและ
เห็นคุณค่าในรายละเอียดของข้อมูลที่ชดั เจน
5. การจัดลาดับโครงสร้ างข้ อมูล (Creating a hierarchy) การจัดลาดับชั้นของข้อมูลเป็ นที่นิยมใน
การสรุ ปข้อมูล เป็ นการนาผูช้ มให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ตน้ จนจบเป็ นวิธีการจัดการกับข้อมูลในการสร้าง
อินโฟกราฟิ กส์และตรึ งผูช้ มตามโครงสร้างลาดับชั้นของข้อมูล การจัดรู ปแบบข้อมูลตามลาดับจะส่ งเสริ ม
ให้ผชู ้ มเข้าถึงข้อมูลเป็ นช่วงระยะของการเล่าเรื่ อง
อินโฟ -กราฟิ กส์

ซึ่ งกลายเป็ นวิธีการที่แพร่ หลายในการออกแบบ
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6. การออกแบบโครงสร้ างข้ อมูล (Building a wireframe) เมื่อพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกข้อมูล
อย่างละเอียดแล้ว จัดแบ่งข้อมูลเป็ นลาดับชั้น และออกแบบโครงสร้างของของข้อมูลผูอ้ อกแบบควรทาความ
เข้า ใจกับ ภาพหรื อ กราฟิ กที่ เ ป็ นตัว แทนของข้อ มู ล ส าคัญ ที่ จ ัด ไว้เ ป็ นล าดับ ชั้ นแล้ว น าไปให้ ผู ้ช ม
วิพากษ์วิจารณ์ การออกแบบที่ผ่านการโต้เถียงจากบุคคลในหลายมุ มมองที่ให้ขอ้ เสนอแนะแตกต่างกัน
ออกไป จะเป็ นข้อสรุ ปของการจัดทาโครงสร้างอินโฟกราฟิ กส์
7. การเลือกรู ปแบบอินโฟกราฟิ กส์ (Choosing a format) เมื่อสิ้นสุดการกาหนดภาพหรื อกราฟิ กที่
เป็ นตัวแทนของข้อมูลแล้ว วิธีจดั กระทาข้อมูลที่ดีที่สุดคือ การนาเสนอข้อมูลด้วยแผนผัง กราฟต่างๆ เช่น
กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม หรื ออาจจะใช้ไดอะแกรม หรื อผังงานเพือ่ อธิบายกระบวนการทางาน อาจ
นาแผนที่มาประกอบในการเล่าเรื่ อง หรื อบางทีการใช้ตวั เลขนาเสนอข้อมูลง่ายๆ อาจเป็ นวิธีที่ดีที่สุด
8. การกาหนดภาพให้ ตรงกับหัวข้ อ (Determining a visual approach) การเลือกใช้ภาพในการทาให้
อินโฟกราฟิ กส์ให้ดูดีมี สองแนวคิด คือ ใช้ขอ้ มู ล ดิ บมาจัดทาเป็ นกราฟหรื อ แผนผังให้น่าสนใจ ใช้สี การ
พิม พ์ และการจัด โครงสร้ า งในการออกแบบงานให้มี ศิ ล ปะ และใช้ล ายเส้ น วาดภาพหรื อ ค าอุ ป มา
เปรี ยบเทียบ ไม่แสดงข้อมูลตัวเลขออกมาอย่างชัดเจน จะเห็นเป็ นภาพแสดงแทนข้อมูลคล้ายกับกราฟหรื อ
แผนผังเท่านั้น เราไม่ ค วรติดยึด กับวิธีก ารใดวิธี การหนึ่ ง ควรผสมผสานวิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และ
แผนผัง ตกแต่งองค์ประกอบด้วยการวาดลายเส้นหรื อนาภาพที่เป็ นตัวแทนของข้อมูลมาจัดวางซ้อนกันอาจ
เสริ มด้วยข้อมูล สื่อ ตราสัญลักษณ์ และเนื้อหาในการออกแบบให้ตรงกับหัวข้อ
9. การตรวจสอบข้ อมูลและทดลองใช้ (Refinement and testing) เมื่อออกแบบอินโฟกราฟิ กส์
เสร็จแล้วเริ่ มตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ผูช้ มจะดูท้งั ข้อมูลและภาพที่เล่าเรื่ องราว เพือ่ ให้แน่ใจว่าผลงานที่
เสร็จแล้วมีคุณภาพตรงกับหัวข้อและเป้ าหมาย ประเมินทั้งการออกแบบและจุดเน้นจนกระทัง่ ผลงานชัดเจน
และเข้าใจง่าย ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างชมผลงานและให้ขอ้ คิดเห็นว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายหรื อไม่ โดยเฉพาะ
ผูท้ ี่ไม่เคยเห็นข้อมูลมาก่อน ประเมินกลับไปกลับมาระหว่างผูช้ มและกลุ่มตัวอย่างจนกระทัง่ ลงตัวได้ขอ้ ยุติ
จึงนาเสนอเผยแพร่ สู่สาธารณะ
10. การแบ่ งปันความรู้ ในอินเทอร์ เน็ต (Releasing it into the world) อินโฟกราฟิ กส์ส่วนใหญ่
เผยแพร่ แบ่งปั นในอินเทอร์เน็ต มีแพร่ หลายเป็ นที่นิยม เป็ นการทดสอบผลงานข้อมูลที่มีลกั ษณะที่น่าสนใจ
จะถูกอ่านโดยบุคคลทัว่ ไป ข้อมูลที่ถูกตรวจสอบและพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะ
เป็ นผูค้ ้น พบวิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ งราวนั้น ถึ ง แม้ว่า ผลงานจะเคยถู ก เผยแพร่ ม าแล้ว การวิพ ากษ์วิจ ารณ์ จ าก
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อินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายข้อโต้แย้งและค้นพบวิธีการนาเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้ขอ้ คิดเห็นต่างๆ จะได้รับการ
ปรับปรุ งแก้ไข ผลงานที่ถูกวิจารณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาสู่ตวั เราเหมือนเป็ นรางวัลในการทางาน การออกแบบที่
ถูกกลัน่ กรองอย่างเข้มข้นเป็ นส่วนหนึ่งที่จะสะกดผูช้ ม

 การสร้ างอินโฟกราฟิ กส์ ให้ มีประสิทธิภาพ (Designing Effective Infographics)
อิ น โฟกราฟิ กส์ เ ป็ นที่ นิ ย มแพร่ ห ลายในอิ น เทอร์ เ น็ ต เพราะสามารถถ่ า ยทอดข้อ มู ล จากการ
ออกแบบที่มีศิลปะอย่างแท้จริ ง เป็ นภาษาสากลที่สามารถเล่าเรื่ องราวแม้ว่าดูแค่ภาพที่นาเสนอ เราสามารถ
พูดได้ว่าอินโฟกราฟิ กส์ไ ม่ มีขอบเขตและขีดจากัดในการเล่ าเรื่ อ งผ่านภาพ การใช้กราฟิ กช่ วยเพิ่มความ
สวยงาม แก่สิ่งต่างๆ ทาให้ขอ้ มูลน่าประทับใจมีคุณค่าอย่างมีนยั เพือ่ ที่จะเผยแพร่ สู่สาธารณะ
1. เน้ นที่หัวข้ อหลักหัวข้ อเดียว (Focus on a single topic) สิ่งแรกที่ตอ้ งพิจารณาคือหัวข้อหลักใน
การสร้างอินโฟกราฟิ กส์ คุณจะมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ ถ้าพยายามตอบคาถามเดียวจะชัดเจนถ้ารู ้ทิศทาง
ของสิ่งที่จะทา สิ่งนี้จะขจัดความยุง่ ยากสาหรับผูอ้ ่านและผูช้ ม หลังจากกาหนดหัวข้อแล้วกาหนดคาถาม
เฉพาะที่ตอ้ งการคาตอบในอินโฟกราฟิ กส์
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2. ออกแบบให้ เข้ าใจง่ าย (Keep it simple) ตั้งแต่เริ่ มออกแบบข้อมูลคุณต้องแน่ ใจว่าข้อมูลไม่อดั
แน่นซับซ้อนสับสน เข้าใจได้ง่าย ไม่ทาให้ผอู ้ ่านและผูช้ มยุง่ ยาก ภาพที่ซบั ซ้อนจะทาให้การตีความผิดพลาด
ไม่มีประสิทธิภาพ

3. ข้ อมูลเป็ นสิ่ งสาาคัญ (Data is important) การสร้างอินโฟกราฟิ กส์ตอ้ งคานึ งถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
หัวข้อเป็ นสาคัญ การออกแบบต้องไม่ทาเกิ นขอบเขตของหัวข้อซึ่ งจะเป็ นการทาลายข้อมู ลที่จาเป็ น ต้อ ง
แน่ใจว่าการออกแบบเน้นที่ขอ้ มูลและรู ปแบบของอินโฟกราฟิ กส์
4. แน่ ใจว่ าข้ อเท็จจริ งถูกต้ อง (Be sure facts are correct) การทาข้อมูลให้ถูกต้องเป็ นสิ่ งสาคัญถ้า
ไม่ถูกต้องจะลดความน่าเชื่อถือของอินโฟกราฟิ กส์ ดังนั้นก่อนที่จะสร้างอิ นโฟกราฟิ กส์ตอ้ งแน่ ใจว่าข้อมูล
ถูกต้อ ง ศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งและใช้ขอ้ มู ลที่ถู กต้องอย่าลื มอ่านผลงานและตรวจสอบข้อ เท็จจริ งให้
ถูกต้อง
5. ให้ อินโฟกราฟิ กเป็ นตัวเล่ าเรื่ อง (Let it tell a story) อินโฟกราฟิ กส์ที่มีประสิ ทธิภาพสามารถเล่า
เรื่ องราวด้วยภาพวาดหรื อกราฟิ ก ซึ่ งสามารถบอกบางสิ่ งบางอย่างและสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่า
ผูช้ มจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน
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6. การออกแบบที่ดีทาให้ มปี ระสิทธิภาพ (Good design is effective) การบรรยายด้วยภาพถ้ามีการ
ออกแบบที่ดีจะดึงดูดใจผูช้ ม สิ่งสาคัญคือออกแบบอินโฟกราฟิ กส์ให้เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ออกแบบให้น่าสนใจ ภาพ กราฟิ ก สี ชนิด แบบ และช่องว่าง

7. ใช้ สี ที่ดึงดู ดความสนใจ (Choose attractive colors) การใช้สีเป็ นสิ่ งจาเป็ นควรเลื อ กใช้สีที่
กระตุน้ ดึ งดูดความสนใจผูช้ ม ควรศึกษาทฤษฎี การใช้สีด้วย ใช้สีให้ถู กต้อ งเหมาะสมกับหัวข้อ ว่าเราจะ
ออกแบบอินโฟกราฟิ กส์ให้ใครชม ไม่จาเป็ นต้องทาให้มีสีสนั มาก อินโฟกราฟิ กส์บางชิ้นมีสีเพียงเล็กน้อยก็
มีประสิทธิภาพได้
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8. ใช้ คาพู ดที่กระชั บ (Use short texts) การออกแบบภาพที่ใช้ในการนาเสนอ จาเป็ นต้อ งสรุ ป
ข้อความให้ส้ นั กระชับตรงกับจุดหมายที่ตอ้ งการนาเสนอ อาจใช้แผ่นป้ ายหรื อข้อมูลสั้นๆ มาสนับสนุ นภาพ
การทาเรื่ องราวให้ดึงดูดความสนใจอาจใช้ตวั เลขมาสรุ ปเปรี ยบเทียบข้อมู ล และควรใช้ตวั หนังสื อที่อ่าน
เข้าใจง่าย
9. ตรวจสอบตัว เลขข้ อมู ล Check your numbers) ถ้านาเสนอข้อ มูล ด้วยตัวเลขผ่านกราฟและ
แผนผัง ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและภาพวาดและต้องรู ้ว่าตัวเลขไหนควรใช้และไม่ควรมีอยู่ ด้วย
วิธีน้ ีจะทาให้อินโฟกราฟิ กส์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. ทาไฟล์ อินโฟกราฟิ กส์ ให้ เล็ก (Make the file size small) ทาไฟล์อินโฟกราฟิ กส์ให้เล็กเพื่อให้
ผูช้ มเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย และนาไปใช้ต่อได้ดีตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการ ดาวน์โหลดเร็ วและ
ใช้เวลาน้อยในการถ่ายโอนข้อมูลใส่แฟลชไดร์ฟ สามารถแนบไฟล์ส่งอีเมล์ไปให้ผอู ้ ื่น แต่ไม่ควรลดคุณภาพ
ของรู ปภาพควรใช้ไฟล์ที่มีคุณภาพสูงเพือ่ ที่จะดึงดูดผูช้ มสิ่งที่ไม่ควรทาในการออกแบบอินโฟกราฟิ กส์
ปั จจุบนั การใช้อินเทอร์เน็ตแพร่ หลายมาก คนส่ วนใหญ่จะรับข้อมูลที่เข้าถึงง่ายที่สุด ข้อมูลจานวน
มหาศาลที่แพร่ หลายอยูใ่ นอินเทอร์เน็ต ข้อมูลบางส่ วนออกแบบเป็ นอินโฟกราฟิ กส์ซ่ ึ งถูกตีพิมพ์ออกมาใช้
งานด้วย อินโฟกราฟิ กส์เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสอน วงการธุรกิจ เป็ นแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพล ในการ
นาเสนอและการสื่ อ สารข้อ มู ล ที่ยุ่งยากซับซ้อ น ประสิ ทธิ ภาพของอิ นโฟกราฟิ กส์น้ ันต้อ งอาศัยวิธีการ
ออกแบบที่มีพลังที่ยงิ่ ใหญ่

 ข้ อควรคานึกในการทา Infographics
1. อย่ าใช้ ข้อมูลมากเกินไป (Don’t use too much text) อินโฟกราฟิ กส์เป็ นการออกแบบโดยใช้
ภาพ ควรมี ตวั หนังสื อ น้อยกว่าภาพหรื อ แบ่งส่ วนเท่าๆ กัน ซึ่ งเหมาะสาหรับผูท้ ี่อ่ านน้อ ยและขึ้นอยู่ภาพ
ข้อมูล ถ้าคุณยังคงใส่ตวั หนังสือมากและมีภาพน้อยก็ยงั ไม่ถึงวัตถุประสงค์ของอินโฟกราฟิ กส์
2. อย่ าทาข้ อมูลที่นาเสนอให้ ย่ ุงยากซั บซ้ อน (Don’t make confusing data presentation) เสนอ
ข้อมูลที่ยงุ่ ยากซับซ้อนผิดวัตถุประสงค์ของการออกแบบอินโฟกราฟิ กส์ อย่าเสี ยเวลาเน้นข้อมูลที่ไม่จาเป็ น
และต้องแน่ ใจว่าคุณจัดการกับข้อมู ลให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่ งมักจะทาโดยการใช้กราฟ ภาพวาด และ
กราฟิ กอื่นๆ มองดูที่อินโฟกราฟิ กส์เหมือนเป็ นผูช้ มเองว่าสามารถตอบคาถามที่คุณต้องการบอกผูช้ มหรื อไม่
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3. อย่ าใช้ สีมากเกินไป (Don’t overuse color) การออกแบบอินโฟกราฟิ กส์โดยใช้สีมากเกินไปจะ
ทาให้ประสิทธิภาพในการนาเสนอข้อมูลน้อยลง ผูอ้ ่านจะไม่สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาได้ดี ควรศึกษา
จิตวิทยาการใช้สีที่ตดั กันด้วยเพือ่ คานึงถึงสุขภาพของผูช้ ม
4. อย่ าใส่ ตัวเลขมากเกินไป (Don’t place too much numbers)

การใช้ตวั เลขช่วยให้การสร้าง

อินโฟกราฟิ กส์มีประสิ ทธิภาพ แต่อย่าใช้ให้มากเกินไปจะทาให้ผลผลิตของคุณออกมาเหมือนเป็ นใบงาน
วิชาคณิ ตศาสตร์ จาไว้ว่าคุณต้องใช้กราฟิ กนาเสนอจานวนต่างๆอย่าใช้ตวั เลขทั้งหมดในการทาให้ขอ้ มู ล
ยุง่ ยากซับซ้อน ออกแบบตัวเลขให้ง่ายเท่าที่จะทาได้และแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องเหมาะสมเข้าใจง่าย
5. อย่ าละเลยข้ อมูลที่ไม่ ส ามารถระบุแยกแยะได้ (Don’t leave figures unidentified) อิ นโฟกราฟิ กส์บางเรื่ อ งขาดตัวเลขไม่ ได้ ข้อเท็จจริ งบางอย่างต้องมี ตวั เลขข้อมู ลทางสถิติ แต่ผูช้ มอาจไม่ เข้าใจ
ทั้งหมด ถึงแม้จะมีความชานาญในการออกแบบ ถ้าใส่ขอ้ มูลโดยไม่ระบุคาอธิบายลงไปด้วยก็จะเป็ นตัวเลขที่
ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าใส่ป้ายระบุคาอธิบายของข้อมูลแต่ละชุด
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6. อย่ าสร้ างอินโฟกราฟิ กส์ ให้ น่าเบื่อ (Don’t make it boring) อินโฟกราฟิ กส์ส่วนมากจะให้ความรู ้
ประโยชน์ และความบันเทิง มีจุดมุ่งหมายที่การจัดการข้อมูลให้ผชู ้ มเข้าใจง่าย ถ้าสร้างอินโฟกราฟิ กส์ให้น่า
เบื่อจะไม่ดึงดูดความสนใจของผูช้ ม ต้องวางแผนสร้างแนวทางของเรื่ องและการนาเสนอที่ดี จึงจะสามารถ
บอกเรื่ องราวแก่ผชู ้ มตามจุดประสงค์ที่ต้งั ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. อย่ าใช้ วิธีการพิมพ์ ผิด (Don’t misuse typography) หลักการพิมพ์มีบทบาทที่สาคัญในการ
ออกแบบ ที่ช่วยให้อินโฟกราฟิ กส์ดูดีข้ ึน ทาให้ง่ายในการถ่ ายทอดข้อมู ล แต่ถ ้าใช้ผิดวิธีจะเป็ นสิ่ งที่เป็ น
ผลเสี ยในการออกแบบ เราต้องรู ้เทคนิ คเพื่อที่จะใช้การพิมพ์ที่ ดีที่สุดในการนาเสนอและจะไม่ทาให้การ
ตีพมิ พ์ผดิ ไป แน่ใจว่าใช้วธิ ีการพิมพ์ถูกต้องจะทาให้การตีความไม่ไขว้เขว สังเกตุการใช้สีที่ดีและขนาดของ
Fonts ด้วย
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8. อย่ านาเสนอข้ อมูลที่ผิด (Don’t present wrong information) ไม่มีใครอยากเห็นอินโฟกราฟิ กส์
เสนอข้อมูลผิด เพือ่ ให้แน่ใจควรตรวจสอบข้อมูลสองครั้ง โดยเฉพาะการใช้ขอ้ มูลทางสถิติถา้ ข้อมูลผิดพลาด
จะทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจผิดเป็ นสิ่งไม่ดี ข้อมูลในอินโฟกราฟิ กส์จะต้องแม่นยา น่าเชื่อถือ และถูกต้อง
9. อย่ าเน้ นที่การออกแบบ (Don’t focus on design) อิ นโฟกราฟิ กส์ไ ม่ จาเป็ นต้อ งเน้นที่การ
ออกแบบให้สวยงาม ควรเน้นที่การนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง การออกแบบอย่างสวยงามจะไม่มีประโยชน์ถา้
มีขอ้ มูล ผิดพลาดหรื อ มีประโยชน์น้อย ดังนั้นก่อ นสร้างอิ นโฟกราฟิ กส์ดูว่ามีขอ้ มู ลที่จาเป็ นทั้งหมดอย่าง
ถูกต้อง การจัดการข้อมูลสามารถนาเสนอได้ชดั เจน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สนใจการออกแบบแน่นอน
มันส าคัญ ด้ว ยเพราะอิ น โฟกราฟิ กส์เป็ นการผสมผสานระหว่างข้อ มู ล และการออกแบบกราฟิ กอย่างมี
ประสิทธิภาพ
10. อย่ าใช้ แบบเป็ นวงกลม (Don’t use a circus layout) แบบอินโฟกราฟิ กส์ควรจะดีและสามารถ
ชี้นาผูช้ มดูท้งั หมด อย่าใส่องค์ประกอบทุกที่ที่เราคิดควรพิจารณาว่าผูช้ มจะสนใจจุดไหน ต้องแน่ ใจว่าผูช้ ม
สามารถเข้าใจในวิธีการนาเสนอ อย่าออกแบบเป็ นวงกลม ผูน้ าเสนอไม่ตอ้ งการให้ผอู ้ ่านยุง่ ยากเพราะไม่ได้
ใส่ขอ้ มูลที่ดีไว้
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 โปรแกรมที่ใช้ ในการดาเนินงาน
โปรแกรม Adobe Photoshop
Photoshop เป็ นโปรแกรมสาหรับสร้างและตกแต่งภาพ ที่มีชื่อเสี ยง และได้รับความนิ ยมมาก
ที่สุด เนื่ องจากคุณสมบัติเด่นที่มีอยูม่ ากมาย ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถจัดการกับไฟล์สารพัดชนิ ดที่ใช้ใน
งานประเภทต่างๆ ทั้งภาพที่ถ่ายจากกล้อ งดิจิตอล และภาพที่จะนาไปผ่านกระบวนการพิมพ์ โปรแกรมมี
ความสามรถเป็ นเยีย่ มในการแก้ไขตกแต่งภาพ และการสร้างเอฟเฟ็ คพิเศษต่างๆ มีเครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพ
และความยืดหยุน่ สูง
โปรแกรม Adobe Illustrator
Illustrator เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลกั ษณะเป็ นลายเส้น หรื อ
ที่เรี ยกว่า Vector Graphic จัดเป็ นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กนั เป็ นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล
สามารถทางานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งพิมพ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ เว็บ และภาพเคลื่อนไหว
ตลอดจนการสร้างภาพเพื่อ ใช้เป็ นภาพประกอบในการทางานอื่ นๆ เช่ น การ์ ตูน ภาพประกอบหนังสื อ
เป็ นต้น
โปรแกรม Microsoft Word
เป็ นโปรแกรมสาหรับสร้างเอกสาร โปรแกรมประมวลผลคา (Word Processor) หรื อที่เรี ยกกัน
อย่างย่อๆ ว่า “เวิร์ด” (Word) เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเอกสารทัว่ ไป ตัวอย่างเช่น จดหมาย ใบปะหน้า
แฟกซ์ ทารายงาน หรื อ แม้ก ระทั่งหนัง สื อ เป็ นเล่ มก็ ต าม โปรแกรมไมโครซอฟต์เ วิร์ ด เป็ นหนึ่ งในชุ ด
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิ ศ (Microsoft Office)
โปรแกรม Microsoft PowerPoint
เป็ นโปรแกรมในตระกูลออฟฟิ ต ซึ่ งเน้นงานที่เป็ นการนาเสนอข้อมู ล รู ป ภาพ หรื อ อธิบาย
รายละเอียดที่เน้นการนาเสนอเป็ นหลัก เป็ นอีกหนึ่ งโปรแกรมที่สามารถนามาสร้างเป็ น Infographics ที่
เป็ นที่นิยม เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมที่ทางานง่าย และ มีเครื่ องมือหรื อคาสั่งที่ครบทุกความต้องการในการ
สร้างรู ปภาพ หรื อข้อมูลที่จะใส่ลงไป

รวมทั้งสามารถบันทึกออกไปเป็ นไฟล์ที่ใช้งานร่ วมกับโปรแกรม

อื่น ๆ ได้หลากหลาย หรื อจะบันทึกแล้วสร้างเป็ นอินโฟกราฟฟิ กเพือ่ ใช้งานได้ทนั ที
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 สรุปขั้นตอนแบบง่ าย ๆ ในการสร้ าง Infographics
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 ออกแบบ Infographics ด้ วย 9 Layout
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เชื่อหรื อไม่วา่ หากคุณมีขอ้ มูลดีๆอยูใ่ นมือ แต่คุณนาเสนอมันไม่ถูกวิธี ข้อมูลดีๆก็อาจกลายเป็ นไม่ดีได้
(เหมือนเจตนาดีแต่พดู ไม่เป็ นก็กลายเป็ นไม่ดีไปซะงั้น) การทา Infographic ก็เช่นกันครับ ถ้าเราเลือกรู ปแบบ
ของ Infographic ไม่เหมาะสมกับข้อมูล ก็จะทาให้ขอ้ มูลถูกลดความหมาย หรื อไม่น่าสนใจเท่าที่ควร
วันนี้ Infographic Thailand เราเลยมาเสนอรู ปแบบ Infographic แบบต่างๆ ที่คุณสามารถนาไปใช้สร้าง
งาน Infographic ของคุณให้เป็ น Infographic คุณภาพได้ทนั ที
1. Visualised Article

เหมาะสาหรับการนาบทความ งานเขียน มาเล่าผ่าน Infographic เพราะฉะนั้น Infographic แบบนี้จึง
ต้องใช้การนาเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชนิด เช่น ถ้ามีตวั เลขก็ควรนาเสนอผ่านกราฟแบบ
ต่างๆ หรื อ ตัวหนังสือก็สามารถสื่อสารด้วยภาพประกอบ หรื อ icon
เทคนิค : สรุ ปบทความ และเลือกประเด็นก่อนนาเสนอ
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2. Listed

เป็ น Infographic ที่คนไทยเราน่าจะคุน้ เคยกันดีครับ มักจะใช้ตวั เลขนาในเฮดไลน์ เช่น “5วิธี” ดูแลหุ่ น
สวย, “4 เทคนิ ค” พิชิตใจนายจ้าง การนาเสนอแบบเป็ นข้อๆแบบนี้ เหมาะกับเรื่ องที่ไม่ยาวนัก และไม่ควร
เป็ นเรื่ องที่เครี ยดมากเกินไป
เทคนิค : ลองวิเคราะห์วา่ ข้อไหนสามารถรวบเป็ นข้อเดียวกันได้ เพราะยิง่ มีหลายข้อยิง่ จดจาได้ยาก
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3. Comparison

เหมาะกับใช้เพือ่ เปรี ยบเทียบระหว่างของสิ่ งหนึ่ งกับอีกสิ่ ง โดยการนาเสนอคู่กนั แบบนี้ ทาให้เห็นภาพ
ได้ชดั เจนว่าแตกต่างอย่างไรบ้าง
เทคนิค : ใช้การจัดวางที่เหมือนกันทั้งสองฝั่ง ทาให้เห็นความต่างที่ชดั เจน, ใช้สีคู่ตรงข้ามเป็ นตัวแบ่งฝั่ง ทา
ให้ดูง่ายขึ้น
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4. Structure

เหมาะกับการใช้อธิบายส่วนประกอบของบางสิ่ง
เทคนิค : พยายามสร้างภาพให้เห็นแต่ละส่วนประกอบ เช่น ภาพเหมือนสแกนเข้าไปภายใน หรื อ การแยกแต่
ละส่วนออกห่างกัน ไม่ซอ้ นกัน
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5. TimeLine

เหมาะสาหรับใช้เล่าประวัติความเป็ นมาเป็ นไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้เส้นแทนระยะเวลา สามารถ
ใช้ได้กบั ทุกอย่าง เช่นประวัติคน ประวัติองค์กร ประวิติสถานที่
เทคนิค : ใช้ความห่างของแต่ละจุด ช่วยบอกความห่างของแต่ละช่วงเวลาได้
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6. Flowchart

เป็ นการนาเสนอแบบเป็ นลาดับขั้น เหมาะกับการเสนอเป็ นควิซให้ผอู ้ ่านได้ทราบคาตอบที่ตอ้ งการโดย
การอ่านไล่ลงไปตามเส้นจนถึงด้านล่างสุด
เทคนิค : ระวังเรื่ องความยุง่ เหยิงของเส้น, ใช้สีช่วยแยกเส้น ลดความสับสนในการอ่าน
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7. Roadmap

เป็ นการอธิบายทีละขั้นตอน เหมาะกับการอธิบายขั้นตอนการทางาน
หรื อ การเดิ น ทาง เช่ น ขั้น ตอนการท างานขององค์ก ร ขั้น ตอนการรั บ
พนั ก งานเข้ า ท างาน การเดิ นทางของเด็ ก นั ก เรี ยนสู่ ก ารเป็ นนิ สิ ต
เทคนิค : เรื่ องต้องน่าสนใจพอที่คนอยากจะรู ้ทีละขั้นตอนขนาดนี้
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8. Useful Bait

เป็ น Infographic ที่ทาให้เราเห็นวิธีทาบางอย่าง โดยที่เราเห็นแล้วสามารถนาไปใช้ได้ทนั ที
เทคนิค : ต้องให้ความสาคัญกับการอ่านง่าย และความเข้าใจง่าย มากกว่าความสวยงามครับ
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9. NumberPorn

คือ Infographic ที่เต็มไปด้วยตัวเลข และกราฟ หากคุณมีตวั เลขที่น่าสนใจ
มากเพียงพอก็สามารถนาเสนอในรู ปแบบนี้ได้
เทคนิค : ไม่ใช่แค่มีตวั เลขมาก แต่ตวั เลขต้องน่าสนใจ หรื อเกี่ยวข้องกับคนอ่าน
มากพอ,ถึงจะมีกราฟหลายประเภทแต่ควรเลือกสไตล์กราฟฟิ คแบบเดียวกันทั้ง
ภาพ เช่น 3D, Flat
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 ขั้นตอนการทา Infographic
1.เลือกหัวข้ อ topic
- คนไทยกับโรคมะเร็ง
หากมี หัวข้อ ที่กาหนดไว้แล้ว สามารถข้ามไปขั้นตอนถัดไปได้เลย แต่ถา้ ยังไม่ มีก็ควร
เลือกหัวข้อโดยอิงตามหลักปั จจัยต่างๆ เช่น สิ่งที่เป็ นกระแสในสังคม สิ่งที่สะท้อนสังคม สิ่งที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม สิ่ งที่เป็ นความรู ้ให้ชีวิตประจาวันหรื อเรื่ องใกล้ตวั สิ่ งที่มีประวัติ หรื อ เรื่ องราวที่น่าปรึ กษา และ
อื่นๆที่คิดว่าเป็ นเรื่ อง น่าสนใจ หรื ออาจจะเป็ นเรื่ องที่ผคู ้ นมองข้ามและไม่เคยมีใครพูดถึ ง ก็อาจจะเลือกมา
ทาอินโฟกราฟิ กส์ให้ น่าสนใจขึ้นมาได้
2. สื บค้นข้ อมูล research
- สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งทั้งหมด โดยอาจจะแบ่งตามหัวข้อ หรื ออาจจะค้นหา
ข้อมูลโดยรวมทั้งหมดเลยก็ได้ โดยควรจะต้องศึกษาให้แน่ใจว่าแหล่งอ้างอิงที่เราใช้ในการสื บค้นนั้น ได้รับ
ความเชื่อถือ และข้อมูลถูกต้อง โดยควรจะต้องมีการเปรี ยบเทียบแหล่งที่มาจากหลายๆที่เพือ่ ความถูกต้องซึ่ ง
เครื่ องมีอในการสืบค้นข้อมูลนั้นมีหลายประเภท มีท้งั จากหนังสือ ข่าวสาร การออกไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
เช่น การสัมภาษณ์ผคู ้ น และที่สะดวกสบายและเป็ นที่นิยมมากที่สุดคืออินเตอร์เน็ต
ข้ อมูลดิบ
มะเร็ง หรื อทางการแพทย์วา่ เนื้องอกร้าย เป็ นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญของเซลล์ที่ผิดปกติ
คือ เซลล์จะแบ่งตัวและเจริ ญอย่างควบคุมไม่ได้ก่อเป็ นเนื้ องอกร้าย และรุ กรานร่ างกายส่ วนข้างเคียง มะเร็ ง
อาจแพร่ กระจายไปยังร่ างกายส่วนที่อยูห่ ่างไกลได้ผา่ นระบบน้ าเหลืองหรื อกระแสเลือด ไม่ใช่ว่าเนื้ องอกทุก
ชนิ ดจะเป็ นมะเร็ ง เพราะเนื้ องอกไม่ร้ายไม่ลุกลามอวัยวะข้างเคียงและไม่กระจายไปทัว่ ร่ างกาย มีมะเร็ งที่
ส่งผลต่อมนุษย์ที่ทราบแล้วกว่า 200 ชนิด
สาเหตุ ของมะเร็ งนั้นมีหลากหลาย ซับซ้อนและเข้าใจเพียงบางส่ วนเท่านั้น มีหลายปั จจัยที่ทราบ
แล้วว่าเพิ่มปั จจัยเสี่ ยงมะเร็ ง ได้แก่ การสู บบุหรี่ ปั จจัยด้านอาหารการติดเชื้อบางอย่าง การสัมผัสรังสี การ
ขาดกิจกรรมทางกาย ความอ้วนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมปั จจัยเหล่านี้ สามารถทาให้ยนี เสี ยหายโดยตรงหรื อ
อาจประกอบกับความบกพร่ องทางพันธุกรรมที่มีอยูเ่ ดิมในเซลล์ ก่อให้เกิดการกลายพันธุเ์ ป็ นมะเร็งได้มะเร็ ง
ราว 5‟10% สามารถติดตามไปยังความบกพร่ องทางพันธุกรรมแต่กาเนิดโดยตรง
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การป้ องกันมะเร็งในแต่ ละชนิด
- รับประทานผักตระกูลกะหล่าให้มาก เช่น กะหล่าปลี, กะหล่าดอก, ผักคะน้า, หัวผักกาด, บรอค
โคลี่, เพือ่ ป้ องกันโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่, ลาไส้ส่วนปลาย, กระเพาะอาหาร และอวัยวะระบทางเดินหายใจ
- รับประทานอาหารที่มีกากมาก เช่น ผัก, ผลไม้, ข้าว, ข้าวโพด และเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ เพือ่ ป้ องกัน
มะเร็งลาไส้ใหญ่
- รับประทานอาหารที่มีเบต้าแคโรทีน และวิตามินเอสูง เช่น ผัก ผลไม้สีเขียว-เหลือง เพื่อป้ องกัน
มะเร็งหลอดอาหาร กล่องเสียง และปอด
- รับประทานอาหารที่มีวติ ามินซีสูง เช่น ผัก ผลไม้ต่าง ๆ เพือ่ ป้ องกันมะเร็งหลอดอาหาร และ
กระเพาะอาหาร ควบคุมน้ าหนักตัว โรคอ้วนมีความสัมพันธ์กบั โรคมะเร็งมดลูก, ถุงน้ าดี, เต้านม และลาไส้
ใหญ่ การออกกาลังกายและการลดรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง จะช่วยป้ องกันมะเร็งเหล่านี้ได้
มะเร็งสามารถตรวจพบได้หลายวิธี รวมทั้งการมีอาการและอาการแสดงบางอย่าง การตรวจคัด
กรองโรค หรื อการสร้างภาพทางการแพทย์ เมื่อตรวจพบว่ามีโอกาสเป็ นมะเร็งแล้วจะมีการวินิจฉัยโดยการ
ตรวจตัวอย่างเนื้อเยือ่ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยปกติ มะเร็งรักษาด้วยเคมีบาบัด รังสีบาบัดและการผ่าตัด
โอกาสการรอดชีวติ ของโรคมีหลากหลายมากขึ้นอยูก่ บั ชนิดและตาแหน่งของมะเร็งและขอบเขตของโรค
เมื่อเริ่ มต้นการรักษา มะเร็งสามารถเกิดในบุคคลทุกช่วงอายุ แต่ความเสี่ยงการกลายเป็ นมะเร็งนั้นโดยปกติ
จะเพิม่ ขึ้นตามอายุ ยกเว้นมะเร็งน้อยชนิดที่พบมากกว่าในเด็ก
ในปี 2550 มะเร็งเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตของมนุษย์ 13% ทัว่ โลก (7.9 ล้านคน) อัตรานี้เพิม่ สูงขึ้น
เพราะมีผรู ้ อดชีวติ ถึงวัยชรามากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ครั้งใหญ่ในประเทศกาลังพัฒนา

ข้ อมูลสถิติผ้ ปู ่ วยโรคมะเร็งในประเทศไทย
ปี 2553 พบว่า คนไทยป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง 241,051 คน หรื อมีผปู ้ ่ วยเพิม่ ขึ้นปี ละ 80,350 คน และ
โรคมะเร็งนี้ เองที่กลายเป็ นสาเหตุแห่ งการเสี ยชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย โดยปี ที่ผ่านมา มีผเู ้ สี ยชีวิต 56,058
ราย หรื อเดื อนละ 4,671 ราย ส่ วนปี 2554 มีแนวโน้ม พบผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 23 สาหรับ
โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับคนไทยมากที่สุด คือโรคมะเร็งปอด จากสถิติมีอตั ราเพิม่ สูงขึ้นกว่ามะเร็งชนิ ดอื่น และ
ที่น่าวิตกคือพบว่าเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่ นอายุ 13-15 ปี มากขึ้น เนื่ องจากเป็ นกลุ่มเริ่ มสู บบุหรี่ จานวนมากใน
ปั จจุบนั ทาให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายรักษาโรคมะเร็ ง โดยเฉลี่ยปี ละ 1 หมื่น 6
พันล้านบาท โดยคนเป็ นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทยเป็ นเพศชาย คือ โรคมะเร็งตับ รองลงมาคือ
โรคมะเร็ งปอด โรคมะเร็ งลาไส้ใหญ่ และทวารหนัก ตามลาดับ ส่ วนในเพศหญิงพบโรคมะเร็ งที่เป็ นมาก
ที่สุด คือ โรคมะเร็ งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งตับและปอด
สาหรับสถานการณ์ มะเร็ งทัว่ โลกนั้น จากสถิ ติแ ละการคาดการณ์ จากองค์การอนามัย โลก
(WorldHealth Organization) ประมาณเอาไว้ว่าในปี ค.ศ.2030 จะมีผปู ้ ่ วยตายด้วยโรคมะเร็ งเพิม่ ขึ้นเป็ น
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จานวน11.4 ล้านคน และคาดการณ์วา่ ประมาณปี ค.ศ.2005-2015 จะมีผปู ้ ่ วยตายด้วยโรคมะเร็ งโดยไม่ได้รับ
การรักษาประมาณ 84 ล้านรายทัว่ โลก และร้อยละ 40 สามารถป้ องกันโรคได้
ตารางสถิติการเกิดโรคมะเร็งที่พบมากทีส่ ุ ด 10 อันดับแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553

3.วิเคราะห์ ข้อมูล analysis
คนไทยกับโรคมะเร็ง
มะเร็ งคือ โรคของเซลล์ที่มีก ารเจริ ญเติบ โตอย่างผิดปกติกลายเป็ นเนื้ อ มะเร็ งซึ่ งสามารถทาลาย
เนื้อเยือ่ และอวัยวะอื่นได้
สาเหตุ
- สารพิษ สารเคมี
- รังสี UV
- การสูบบุหรี่
- อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ
- เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ของปิ้ งย่าง เนื้อแดง เนื้อสัตว์
- กรรมพันธุ์ และ อื่นๆ
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5 อันดับ ประเภทมะเร็งทีพ่ บมากที่สุดในคนไทย
ชาย
1. มะเร็งปอด
2. มะเร็งลาไส้
3. มะเร็งตับ
4. มะเร็งหลอดลม
5. มะเร็งกระเพาะอาหาร
หญิง
1. มะเร็งปากมดลูก
2. มะเร็งเต้านม
3. มะเร็งลาไส้
4. มะเร็งปอด
5. มะเร็งรังไข่
อัตราการเสียชีวิตของคนไทยด้ วยโรคมะเร็ง
- 4 คนในทุกๆ 1 ชัว่ โมง
- 96 คน ในทุก 1 วัน
- 36,000 คน ในทุก 1 ปี และมีแนวโน้มมากขึ้นทุกๆปี
โรคมะเร็งป้ องกันได้ ด้วยวิธีดังต่ อไปนี้
- รับประทานผักตระกูลกะหล่า
- รับประทานผักผลไม้ทมี่ ีกากใย
- รับประทานผักอาหารต้านอนุมูลอิสระ
- ดื่มน้ าสะอาดวันละ 8 แก้ว
- อยูใ่ นที่ที่มีอากาศสดชื่น ไร้มลพิษ
- ออกกาลังกายสม่าเสมอ
- ดูแลตรวจเช็ดสุขภาพเป็ นประจา
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4. เลือกวิธิการนาเสนอข้ อมูล How to presentation
เราควรจะเลือกหลักการและวิธีการนาเสนอข้อมูลที่เหมาะสม น่าสนใจ และเข้าใจง่ายที่สุดโดย
วิธิการนาเสนอ Infographics นั้นมีหลายวิธิ หลายรู ปแบบ เช่น
1. กราฟ ไดอแกรม แผนผังข้อมูลต่างๆ
2. ภาพถ่าย Photograph
3. สัญลักษณ์ Symbol/Icon
4. ภาพประกอบ illustration
5. ตัวหนังสือ ข้อความ Text
6.การออกแบบ Design
7. ตัวหนังสือ ข้อความ Text
สาหรับเรื่ องโรงมะเร็งกับคนไทย เลือกรู ปแบบการนาเสนอโดยใช้ภาพประกอบเป็ นหลัก และใช้
ตัวหนังสื อในการช่วยอธิบายให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น เห็นผลที่เลือกการใช้ภาพประกอบเพราะคิดว่าโรคมะเร็ ง
เป็ นเรื่ อ งใกล้ตวั ที่ทุกคนมองข้าม ควรจะมีความพิเศษและจุดดึงดูดความสนใจให้คนอยากเข้ามาอ่านมาก
ยิ่งขึ้น โดยภาพประกอบนั้น สามารถท าให้ทุ กเพศทุกวัยสนใจ และสามารถเข้า ใจได้ง่าย ซึ่ ง ถ้าหากเป็ น
ภาพถ่ายอาจจะดูน่ากลัวถ้าเราจะนาเสนอการเสี ยชี วิตและดูไ ม่น่าดึงดูดเท่าไหร่ หรื อถ้าเป็ น Symbol/Icon
เด็กๆอาจจะไม่ เข้าใจ และถ้า หากมี แต่ต ัวหนังสื อ ก็จะดู ไ ม่ น่ าอ่ าน เพราะส่ วนใหญ่ขอ้ มู ล เป็ นสถิ ติและ
หลักการภาพประกอบจึงเป็ นวิธีทีดีและเหมาะที่สุด สาหรับการนาเสนอเรื่ องโรคมะเร็งกับคนไทย
5.การออกแบบ Design
Program tools เลือกใช้โปรแกรมหรื อเครื่ องมือที่ถนัดในการสร้างผลงาน
Coloring ควรมีการคลุมโทนสีให้ดูเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจเลือกสีหลัก และสีรองในการใช้
Ordering การจัดลาดับความน่าสนใจของข้อมูล อะไรควรอยูก่ ่อนหลัง อะไรควรเน้นให้ดูเด่น
Layout ออกแบบวางระบบการรับข้อมูล เช่น อ่านจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา หรื ออ่านตรงกลางก่อน
หากภาพ หรื อข้อมูลไหนสาคัญควรให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติ หรื อมีสีที่โดดเด่น
Drawing ออกแบบภาพประกอบให้อ อกมาแนวเดียวกัน และเป็ นการตัดทอนที่ตอ้ งเข้าใจง่ายและ
น่าสนใจด้วย
Design นาขั้นตอนทั้งหมดมาใช้ในการออกแบบ โดยท้ายสุ ดแล้วก่อนเราจะได้ตวั final outcome
จะต้องมีความเข้าใจง่ายเป็ นหลัก ตรวจสอบความถูกต้อง และภาพรวมความสวยงามของ infographics
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Infographics ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศในงาน MSIG Infographic Design Contest
บริ ษทั ประกันภัย MSIG จัดร่ วมกับคณะออกแบบของ ม.กรุ งเทพ Designed by : Supasini Tesana
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 วิธีการใช้ งานโปรแกรม Piktochart
โปรแกรม Piktochart คือ เว็บไซต์ที่ช่วยในการสร้า งสรรค์งาน Infographic ที่ไ ด้รับ ความนิ ย ม
ภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วยเครื่ องมือที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงานและมีแม่แบบส าเร็ จให้ซ่ ึ งง่ายและ
สะดวกต่อการใช้งาน ภายหลังจากที่ได้ท าการออกแบบเสร็ จแล้วยังสามารถบันทึกเพื่อนามาใช้งานได้ใน
รู ปแบบของไฟล์ PNG, JPEG และ PDF หรื อส่งต่อหรื อแบ่งปั นให้กบั คนอื่นๆ ได้อีกด้วย
โปรแกรม PiktoChart ไม่ คิ ด ค่ า ใช้จ่ า ยในการใช้เ ว็บ ไซต์ ซึ่ งจะต้อ งกดเข้า ไปสมัค รผ่า นที่ ห น้ า
http://piktochart.com/pricing/nonprofit/ โดยเลือกเป็ นแบบฟรี แล้วกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกเช่น ชื่อเข้า
ใช้งาน และรหัสผ่าน หรื อจะสมัครผ่าน Facebook ไปเลยก็ได้ง่ายดี
ข้ อดี – ข้ อเสี ย Piktochart
ข้ อดี
„ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้เว็บไซต์
„ ไม่จาเป็ นต้องลงโปรแกรม
„ มีลูกเล่นดีๆ หลายอย่าง ยืดหยุน่ และใช้งานสะดวกกว่า
„ สามารถเผยแพร่ ชิ้นงานผ่าน Social Network
ข้ อเสี ย
„ มีปัญหาในการใส่ Font ภาษาไทย
„ มี template สวยๆ ให้เลือกพอสมควร แต่มี template ฟรี ไม่มาก ส่วนใหญ่จะเสี ยเงิน
„ การ Download ชิ้นงานไปใช้จะได้นามสกุล .PNG
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 ขั้นตอนการใช้ งานโปรแกรม Piktochart
1. เมื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์ Piktochart โดยการพิมพ์ http://piktochart.com โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์บน
URL จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้คลิกที่ START FOR FREE เพือ่ เริ่ มต้นใช้งาน

คลิก Start For Free เพือ่ ลงทะเบียน
2. จากนั้นให้เลือกการเข้าสู่ระบบ เพือ่ ใช้งาน โดยสามารถเลือกได้ 3 แบบ ได้แก่ เข้าสู่ระบบผ่าน Facebook
Account, Google+ Account หรื อกรอกข้อมูลเพือ่ สมัครเป็ นสมาชิกของ Piktochart
** จากตัวอย่างคลิกเลือก Sign in with Facebook ก็สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ทนั ที
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3. เลือกประเภทของสิ่ งที่ตอ้ งการสร้าง โดยโปรแกรมมีให้เลือก 4 รู ปแบบคือ infographic, Report, Banner
หรื อ Presentation
4. เริ่ มสร้างชิ้นงาน
4.1 เลือกออกแบบชิ้นงานด้วยตนเอง (กระดาษเปล่า) เลือก Create
4.2 เลือกรู ปแบบ Template สาเร็จรู ป ซึ่งจะมีรูปแบบฟรี ให้เลือกหลายรู ปแบบ

 เลือกประเภทที่ตอ้ งการออกแบบ

การออกแบบเอง

Template สาเร็จรู ป

5. หากเลือกที่ Create your own infographic จะปรากฏเครื่ องมือในการสร้าง ดังภาพ
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ชุดเครื่องมือของ Piktochart
 เมนู Graphic การแทรก Graphic ในชิ้นงาน
1. การแทรก Shapes ทาตามขั้นตอนดังภาพ
เลือก Graphic



 เลือก Shapes & Line

 เลือก ลักษณะที่ตอ้ งการ

เมื่อเลือกลักษณะแล้ว ก็จะได้ดงั รู ป
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 คลิกเพือ่ ตั้งค่าของเส้น ให้มี
ลักษณะตามต้องการ

2. การแทรกเส้ นต่ างๆ ( Line)

 เลือก ลักษณะเส้น

ลักษณะเส้นที่ได้ ก็จะได้ดงั รู ป
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3. การแทรก Icons
 เลือก เมนู icons

 เลือกกลุ่ม icons ที่ตอ้ งการ

 เลือก icons ที่ตอ้ งการ

Icons ที่เลือกจะได้ดงั รู ป
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4. การแทรกรูปภาพ

 เลือก เมนู Photos
 เลือกกลุ่ม Photos ที่ตอ้ งการ

 เลือกรู ปภาพที่ตอ้ งการ

เมื่อคลิกเลือกจะได้ดงั รู ป
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5. การแทรก Photo Frame

 เลือก เมนู Photo Frame

 เลือกเฟรมที่ตอ้ งการ

เมื่อคลิกเลือกจะได้ดงั รู ป
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เมนู Uploads รูปภาพ

 เลือกเมนู Uploads

 เลือกรู ปภาพจากคอมพิวเตอร์

จะมีหน้าต่างรู ปภาพขึ้นมาให้เลือก

 เลือกรู ปภาพ

 คลิก Open

เมื่อนาเข้ารู ปภาพเรี ยบร้อยแล้วจะได้ดงั รู ป
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 เมนู Background
Background เป็ นส่วนที่ใช้สาหรับกาหนดรายละเอียดพื้นหลังชิ้นงาน โดยสามารถใส่เป็ นสี รู ปภาพ
หรื อลวดลายต่างๆ ที่ทางเว็บเตรี ยมไว้ รวมถึงการปรับความโปร่ งใสให้กบั พื้นหลัง แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
- Background Color การเปลี่ยนสีพ้นื หลัง และสามารถปรับความโปร่ งใสของพื้นหลังได้
- Background Image เป็ นลวดลายพื้นหลัง มีหลายรู ปแบบให้เลือก สามารถปรับความโปร่ งใสได้
1. การเทสี พน
ื้ หลัง
 คลิกเลือกที่ BACK-GROUND
 คลิกที่ถงั สี จะปรากฏสีข้ นึ มาให้เลือก

 คลิกเลือกพืน้ ที่ที่ตอ้ งการจะเทสี
- ผลลัพธ์ที่ได้จากการเทสี
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2. การใส่ ลวดลายพืน้ หลัง
 คลิกเลือกที่ BACK-GROUND

 คลิกเลือกลวดลายที่ตอ้ งการ ซึ่งหลากหลายรู ปแบบให้เลือกใช้งาน

 คลิกเลือกพื้นที่ที่ตอ้ งการจะเทสี

3. การปรับความโปร่ งใสให้ กบั พืน้ หลัง
 คลิกเลือกที่ BACK-GROUND
 คลิกเมาส์ซา้ ยค้าง แล้วทาการเลื่อนไปยังตาแหน่งความโปร่ งใสที่ตอ้ งการ

 คลิกเลือกพื้นที่ที่ตอ้ งการปรับความโปร่ งใส
หากต้องการยกเลิกพืน้ หลังแบบมีลวดลาย ให้เลือก No Image

53

 เมนู Text
เมนู Text เป็ นรู ปแบบของตัวอักษรที่จะนามาใช้ในแต่ละส่วนของชิ้นงาน แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
- Text มีรูปแบบของตัวอักษรที่อยู่ในแต่ละส่ วนของงานมาให้สาเร็ จรู ปมาให้สาเร็ จรู ป โดยแต่ละ
รู ปแบบจะมีการกาหนดขนาด และลักษณะตัวอักษรที่เหมาะสมไว้ให้แล้ว
- Text Frame เป็ นกรอบข้อความในรู ปแบบต่างๆ
1. การใส่ ข้อความ

 คลิกเลือกที่ TEXT
 คลิกเลือกรู ปแบบตัวอักษรที่ตอ้ งการ

 โปรแกรมจะแทรกกล่องข้อความ พิมพ์ขอ้ ความลงไป

 คลิกเลือกพื้นที่ชิ้นงาน

ชุดเครื่ องมือ สาหรับปรับแต่งตัวอักษร
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2. กรอบข้ อความในรูปแบบต่ างๆ
 คลิกเลือกที่ TEXT
 คลิกเลือกรู ปแบบกรอบข้อความที่ตอ้ งการ

 โปรแกรมจะแทรกรู ปแบบกรอบข้อความ
ดับเบิลคลิกตรงข้อความ แล้วพิมพ์ขอ้ ความใหม่ลงไป

 คลิกเลือกพื้นที่ชิ้นงาน

- ชุดเครื่องมือ สาหรับปรับแต่ งตัวอักษร
เป็ นคาสัง่ ยกเลิกการกระทา หรื อกระทาซ้ า
เมื่อต้องการลบข้อความ
เมื่อต้องการคัดลอกข้อความ
เมื่อต้องการลบข้อความ
ล็อคไม่ให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ
เปลี่ยนสีตวั อักษร
ปรับความโปร่ งใสให้กบั ตัวอักษร
เปลี่ยนฟอนต์ตวั อักษร
ปรับขนาดตัวอักษร
จัดแนวตัวอักษร
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
การจัดการลาดับการแสดง
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 เมนู Tools
เป็ นเครื่ องมือที่มีท้งั แผนภูมิ(Chart), แผนที่(Maps), วีดีโอ(video), และเส้น(Lines)

 คลิกเลือกที่ TOOLS
 คลิกเลือกเมนูที่ตอ้ งการ CHARTS, MAPS, VIDEOS

 คลิกเลือกพื้นที่ชิ้นงาน
1. การแทรกแผนภูมิ หรือแผ่ นกราฟ ที่เขียนขึ้นโดยอาศัยการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่ตอ้ งการเข้าไป
กาหนดชื่อ

รู ปแบบแผนภูมิ

แก้ไขข้อมูล

- เมื่อทาการปรับรู ปแบบ กรอกข้อมูลเสร็จเรี ยบร้อย ให้คลิก INSERT CHART
- สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูล โดยการดับเบิลคลิกที่แผนภูมิบนชิ้นงาน
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2. Maps การแทรกแผนที่ เข้าไปในชิ้นงาน โดยแบ่งตามโซนพร้อมบอกรายละเอียดของพื้นที่ต่างๆ

รายชื่อประเทศ
เมื่อต้องการแก้ไขรู ปแบบ

ปรับแก้ไขรู ปแบบแผนที่

- เมื่อทาการปรับรู ปแบบ กรอกข้อมูลเสร็จเรี ยบร้อย ให้คลิก INSERT MAP
- สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูล โดยการดับเบิลคลิกที่แผนที่บนชิ้นงาน
3. การแทรกวีดโี อ เข้าไปในชิ้นงาน โดยการใส่ ลิงค์วดี ีโอในช่อง Video URL เสร็ จแล้วคลิกปุ่ ม INSERT

ใส่ลิงค์วดี ีโอ
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 เมนู Import
การนาเข้า โดยทาง Piktochart ร่ วมมือกับ Surver Monkey เพิม่ ฟังก์ชนั การทาสารวจข้อมูลต่างๆ
ไว้สาหรับ Report

นอกจากนั้นในแผ่นงาน Infographic ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นมาก ทั้งการเพิ่ม ลบ
คัดลอก ย้ายขึ้น และย้ายลง Block แต่ละอันได้โดยคลิกเลือกที่แถบสีเทาเข้มด้านซ้ายมือ และสามารถย่อหรื อ
ขยาย Block แต่ละอันได้โดยนาเมาส์ไปชี้ให้เกิดแถบสีเทาอ่อนใต้ Block แต่ละอัน ดังภาพ แล้วลากย่อ-ขยาย
ได้ตามต้องการ

เครื่ องมือสาหรับการปรับแต่งชิ้นงาน

ลากย่อ-ขยายได้ตามต้องการ
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 การบันทึกไฟล์ของ Piktochart
เมื่อ เราใส่ ขอ้ มูลหรื อสร้างกราฟฟิ คได้ตามที่ตอ้ งการแล้วต้อ งการบันทึกไฟล์เก็บไว้
ในโปรแกรม Piktochart ก็สามารถบันทึกลงบนเว็บไซต์ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งบันทึกลงคอมพิวเตอร์ โดยคลิกที่
ปุ่ ม Save

และสามารถเปลี่ยนชื่อหรื อตั้งชื่อไฟล์ได้จากช่อง

บนทูลบาร์ดา้ นบน

และสามารถเลือกบันทึกไฟล์เพิม่ เติม สร้างไฟล์ใหม่รวมทั้ง ตั้งค่าหน้ากระดาษได้จากการคลิกเลือกเมนู
File บนทูลบาร์ แล้วจะปรากฏอปอัพเมนูเพือ่ เลือกเมนูยอ่ ยดังรู ป
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การตั้งค่ าหน้ ากระดาษ
คลิกเมนู File เลือก Page Setup จะปรากฏหน้ต่างเพือ่ เลือกขนาดกระดาษของอินโฟกราฟฟิ ค ดัง
รู ป ให้เราคลิกเลือกขนาดกระดาษที่ตอ้ งการแล้วคลิกที่ปมุ่ Save จะสามารถกาหนดขนาดกระดาษที่จะใช้
สร้างชิ้นงานได้

การเลือกไฟล์ทบี่ ันทึกไว้ ในแอคเคาน์
เมื่อมีการสร้างไฟล์ไว้หลายไฟล์ แล้วต้องการสลับชิ้นงานเพือ่ ทาการแก้ไขหรื อบันทึกให้คลิกที่เมนู
ชื่อแอคเคาน์ของผูใ้ ช้งานดังรู ปตัวอย่าง จะปรากฏรายการป๊ อปอัพเมนูให้เลือกเมนูต่าง ๆ ได้
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หากต้องการไปยังไฟล์ที่บนั ทึกให้คลิกที่คาสัง่ My Saved Piktocharts จะปรากฏไฟล์ที่เราได้
บันทึกไว้ในแอคเคาน์ ดังรู ป หากต้องการเรี ยกใช้ไฟล์ใดให้คลิกเมาส์เพือ่ เลือกไฟล์ที่ตอ้ งการ แล้วคลิกที่
ปุ่ ม Edit บนไฟล์น้ นั ก็สามารถเรี ยกไฟล์เพือ่ ทาการแก้ไขได้แล้ว

 การดาวน์ โหลดเป็ นรูปภาพ
เราสามารถดาวน์โหลดเป็ นไฟล์รูปภาพเพือ่ นาไปใช้งานได้ทนั ที โดยคลิกที่เมนู File -> Download
as image จากนั้นให้เลือกว่าต้องการไฟล์เป็ นรู ปภาพที่มีนามสกุลเป็ น JPEG หรื อ PNG หรื อสามารถคลิก
เมาส์ที่ปมุ่ Download

จะปรากฏหน้าต่างสาหรับการปรับแต่งการบันทึก ให้เราคลิกเลื อกขนาดที่ตอ้ งการ โดยปกติถู ก
เลือกที่เมนู original เราสามารถเลือกขนาดได้ที่ Medium แต่ถา้ เลือกขนาดที่ข้ นึ ข้อความว่า Level Up แสดง
ว่าต้องเสียเงินเพือ่ เปิ ดเมนูกบั เว็บไซต์ซ่ ึงนี่คือข้อจากัดของโปรแกรมที่ให้ใช้งานฟรี
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แล้วเลือกชนิ ดของไฟล์ว่าต้องการให้รูปเป็ นไฟล์ชนิ ด PNG หรื อ JPEC และข้อกาหนดอีกอย่าง
หนึ่งคือหากบันทึกเป้ นรู ปจะมีโลโก้ของ Piktochart ติดมาด้วยทุกรู ปซึ่ งหากไม่ตอ้ งการให้มีโลโก้น้ ี ตอ้ งเสี ย
เงินเพือ่ ให้สามารถเลือกได้ว่าจะใส่ โลโก้ของโปรแกรมหรื อไม่ในช่อง Piktochart Watermark เมื่อกาหนด
คุณสมบัติต่าง ๆ แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Download
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 การ Publish ชิ้นงาน
เมื่อสร้างไฟล์ต่าง ๆ ในโปรแกรมแล้ว และต้องการจะสร้างไฟล์ใน Piktochart นี้ให้เป็ น URL เพือ่
นาไปใช้กบั การแสดงหน้าเพจในเว็บต่อไป สามารถทาได้โดยการคลิกปุ่ ม Publish บนทูลบาร์ดา้ นบน จะ
ปรากฏหน้าต่างให้กาหนดรายละเอียดดังรู ป

เมื่อคลิกปุ่ ม Publish จะปรากฏหน้าต่างดังรู ป ให้คลิกที่ Publish Now

จะปรากฏ Path Link ของชิ้นงานที่เราสร้างเพือ่ นาไปใช้ในเว็บไซต์หรื ออีเมล์ได้ทนั ที โดยการคัดลอกลิงค์
จากช่อง Share the link via Email or IM ดังรู ปด้านล่าง

63
หรื อสามารถเปิ ดบนเว็บไซต์ได้ทนั ทีโดยคลิกที่ปมุ่ Open on Web จะปรากฏรู ปภาพหรื อชิ้นงานแสดง
บนเว็บไซต์ตามลิงค์ที่ปรากฏ

 การ Share ชิ้นงาน
เมื่อสร้างงานกราฟฟิ คเสร็จเรี ยบร้อยแล้วและต้องการนาไปเผยแพร่ หรื อใช้งานร่ วมกับโปรแกรม
อื่นก็สามารถทาได้โดยง่ายจากโปรแกรมนี้ โดยการคลิกที่ปุ่ม Share

ซึ่ ง จะปรากฏแถบเครื่ อ งมื อเพื่อ เป็ นตัวเลื อ กในการแชร์ หรื อ
แบ่งปั นข้อมู ลลงในเพจอื่น ๆ หรื อโปรแกรม Network อื่น ๆ
เช่ น Facebook / twitter หรื อ E-Mail

โดยให้คลิ กเลื อ ก

โปรแกรมที่ตอ้ งการแชร์รูปภาพบน Social Media

บนแถบทูลบาร์

