
Infographic
อินโฟกราฟก

นําเสนอเรื่องราวใหนาสนใจยิ่งขึ้น



การนําขอมูลจํานวนมาก สรุปสาระใหสั้นกระชับได
นําเสนอดวยการออกแบบ



DATA
ขอมูล

SORTED
จัดกลุม

ARRANGED
เรียบเรียง

COMMUNICATE
สื่อสาร



Static Infographic | ภาพนิ่ง



Slide infographic | ภาพนิ่งหลายภาพ



Motion infographic | วิดีโอ (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=y4sQLKgCk7E

https://www.youtube.com/watch?v=y4sQLKgCk7E
http://www.youtube.com/watch?v=y4sQLKgCk7E


เคล็ดลับ Infographic
1. เรียบงายเขาไว
2. ตรวจสอบขอเท็จจริง
3. ใชสีใหเปน
4. ใสเฉพาะตัวเลขที่จําเปน
5. ทําคําบรรยายใหนาอาน
6. กระชับเนื้อหา
7. ขนาดมีผลตอความคมชัด
8. หาแรงบันดาลใจ

https://www.pinterest.com

http://www.dailyinfographic.com

FACEBOOK : Infographic Thailand

https://www.pinterest.com
http://www.dailyinfographic.com
https://www.facebook.com/infographic.thailand/


Process of Infographic 

DATA
ขอมูล

IDEA
ความคิด
สรางสรรค

DESIGN
ออกแบบ



DATA | ขอมูล

ถูกตอง
correct

นาสนใจ
interesting

ทันสมัย
update

เชื่อถือได
reliable



โครงสรางการวิเคราะหเนื้อหา
การเลือกขอมูล คนควาเนื้อหา วิเคราะหเนื้อหา

● กําหนดวัตถุประสงค
● กําหนดกลุมเปาหมาย
● เลือกเรื่องที่นาสนใจ ตรงประเด็น
● รวบรวมขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือได
● ทําความเขาใจขอมูล 
● โดยการเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ
● ตรวจทานขอความ



Title:  ชื่อเรื่อง ใชคําสั้นๆ กระชับ ไดใจความ 
ดึงดูดความสนใจ

Tagline: สโลแกน คําเชิญชวน หรือขอความขยาย
ความหมายของเรื่องที่นําเสนอ

Main Topic: หัวขอหลักของเรื่อง เชน สาเหตุ ผลก
ระทบ ขอมูลหลักที่ตองการสื่อสาร

Solution: วิธีการแกไข การปองกัน

Conclusion : ขอสรุปของเรื่อง 
จุดประสงคที่ตองการสื่อสาร

Reference : อางอิงแหลงขอมูล
ผูจัดทํา รูปภาพ

Support 1 : 
เนื้อหาสนับสนุน
หัวขอหลัก 

Support 2 : 
เนื้อหาสนับสนุน
หัวขอหลัก

โครงสรางการวิเคราะหเนื้อหา



1 2 3



IDEA | ความคิดสรางสรรค

เริ่มจากความรู แลวคิดตอยอดสูสิ่งใหม
Start with your knowledge, build on something new

วาด “รูปวงกลม“ ใหเปนอะไรก็ได
จํานวน 10 ภาพ ภายใน 2 นาที

draw "circle" to be anything
10 pictures within 2 minutes



หาแรงบันดาลใจ ประสบการณ
find inspiration and experiences

หมั่นศึกษาและดูผลงานบอย ๆ
learning from many infographics

ลงมือทําอยางตั้งใจ
do with your intention



DESIGN | ออกแบบ
➔ ตัวอักษร (Font)
➔ สี (Color)
➔ รูปภาพ (Image)
➔ รูปแบบ (Layout)



Font | รูปแบบตัวอักษร
●  รูปแบบอักษรไมควรเกิน 3 รูปแบบ ตอ 1 ชิ้นงาน
●  ใชรูปแบบตัวอักษรที่ทันสมัย แบบไมมีหัว ในชื่อเรื่อง
●  ใชรูปแบบตัวอักษรที่มีหัว หรืออานงาย ในสวนของเนื้อหา
●  ขนาดตัวอักษรมี 3 ขนาด 
      สวนที่ 1 สวนหัวเรื่องมีขนาดใหญ
      สวนที่ 2 หัวเรื่องยอยๆ
      สวนที่ 3 สวนเนื้อหา



ขนาดตัวอักษร
Font Size

รูปแบบตัวอักษร
Font Style

หัวเรื่องหลัก
Title

หัวเรื่องยอย
Main topic

เนื้อหา
Content

สัญลักษณ โลโก องคกร
Organization LOGO

หัวเรื่อง
Title

เนื้อหา
content

ที่มา แหลงอางอิงขอมูล
reference, data source





แหลง Download รูปแบบ Font

https://fonts.google.com
www.f0nt.com
www.dafont.com
www.fontspace.com

https://fonts.google.com
http://www.f0nt.com
http://www.dafont.com
http://www.fontspace.com


Color | สี
● คํานึงหลักทฤษฎีสี
● ใชสี สื่อความหมาย ความรูสึก
● ใชสีใหเปน ไมควรเกิน 4 สี
● ใชโปรแกรมชวยเลือกใชสี

TONE



สีโทนรอน สีโทนเย็น

http://infographic.in.th/



ใชสี สีเดียว 
หรือการใชสีที่แสดง
ความเดนชัดออกมา

เพียงสีเดียว

แตมีการลดหลั่นกัน
ในเรื่องนํ้าหนักสี

เพื่อใหเกิดความแตกตาง

MONOCHROME



Simple Harmony
ใชสี สีใกลเคียง จะทําใหภาพโดยรวมดู
กลมกลืน ไดอารมณไปในกลุมโทนสีนั้น 
แตขาดความนาสนใจเพราะไมมีสีตัดกัน



การใชสีคูตรงขาม  ในสัดสวน 20 : 80





ถานําเสนอเรื่อง “การดูแลสุขภาพ”  จะเลือกสีอะไรดี ?





ตัวชวย เลือกสีในการออกแบบใหดูดี
Colorsupplyyy : www.colorsupplyyy.com/app/
Colourlovers : www.colourlovers.com
Designseeds : www.design-seeds.com
Colorschemedesigners : www.paletton.com
Flatuicolors : www.flatuicolors.com
Lolcolor : www.lolcolors.com

Color Guides

http://www.colorsupplyyy.com/app/
http://www.colourlovers.com
http://www.design-seeds.com
http://www.paletton.com
http://www.flatuicolors.com
http://www.lolcolors.com


Image | รูปภาพ

Vector Bitmap/Raster

● สื่อความหมายได
● เลือกประเภทภาพชนิดเดียว
● วางจุดเดนดวยภาพ
● ใชภาพไอคอนชวยในการสื่อความหมาย

เวคเตอร ราสเตอร



Vector



Bitmap
(Raster)



ใชภาพเปนจุดเดน ดึงดูด ความสนใจ เลาเรื่อง



เว็บไซต แจก รูป และ Vector
https://www.flaticon.com/ รวบรวมไอคอน
https://www.freepik.com/ เวคเตอร รูปภาพ และไอคอน
https://stocksnap.io รูปภาพสวยงาม ความละเอียดสูง
http://www.vecteezy.com  ภาพเวคเตอรฟรี

https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
https://stocksnap.io
http://www.vecteezy.com


Layout | การจัดรูปแบบ



1) Visualized Article

เหมาะกับการ
แปลงบทความ 

งานเขียน ใหเปนภาพ

http://infographic.in.th/



2) Listed

เหมาะกับการเลาเรื่อง
ที่มีหัวขอหลักขอเดียว
หลายหัวขอยอย

http://infographic.in.th/



3) Comparison

เหมาะกับการใช
เปรียบเทียบ

ใหเห็นความแตกตาง
ของสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง

http://infographic.in.th/



4) Structure

เหมาะกับ
แสดงสวนประกอบ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

http://infographic.in.th/



5) TimeLine
เหมาะกับการเลาประวัติ การเดินทางของบางสิ่ง

http://infographic.in.th/



6) RoadMap

เหมาะกับขอมูล
ที่เลากระบวนการ
ขั้นตอนการทํางาน

http://infographic.in.th/



7) Flowchart

เหมาะกับ
ขอมูลที่มีลําดับขั้น

http://infographic.in.th/



8) Useful Bait

http://infographic.in.th/

เหมาะกับ
ขอมูลที่มีแสดงใหเห็น
ถึงวิธีการบางอยาง
อานเขาใจงาย 
นําไปใชไดทันที



9) Number

เหมาะกับ
ขอมูลที่มีตัวเลข

สถิติ

http://infographic.in.th/



ถามีหัวขอหลักหัวขอเดียว แตมีหัวขอยอยหลายหัวขอควรเลือกแบบ
ใด?

1 Number 2 Listed 3 Comparison 4 Flowchart



ถาตองการเลาประวัติของคอมพิวเตอร ควรเลือกแบบใด?

1 Visualized 
Article

2 TimeLine 3 Structure 4 RoadMap



Layout นี้เหมาะกับงานชิ้นไหน?
1 2



โปรแกรม Infographic
● Microsoft PowerPoint
● Adobe Illustrator, InDesign
● Inkscape https://inkscape.org/ 

Piktochart http://piktochart.com/
Easel.ly  https://www.easel.ly/
Canva https://www.canva.com/
Visualize.ME http://vizualize.me/
Visual.ly  http://visual.ly/
Smore https://www.smore.com/
Designrails https://designrails.com/
Infogram https://infogram/

On
line

https://inkscape.org/
http://piktochart.com/
https://www.easel.ly/
https://www.canva.com/
http://vizualize.me/
http://visual.ly/
https://www.smore.com/
https://designrails.com/
https://infogr.am/


สิ่งที่ควรทํา และ ไมควรทํา ในอินโฟกราฟก

รวบรวมขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือได



สิ่งที่ควรทํา และ ไมควรทํา ในอินโฟกราฟก
เนนหัวขอหลักหัวขอเดียว



สิ่งที่ควรทํา และ ไมควรทํา ในอินโฟกราฟก
ขอมูลการสื่อความหมายเปนสิ่งสําคัญ / หามพิมพผิด

หนูมีอาการเปนไขเล็กนอย

หนูมีอาการเปนไขเล็กนอย



สิ่งที่ควรทํา และ ไมควรทํา ในอินโฟกราฟก
ใชคําพูดกระชับ / อยาใชขอมูลมากเกินไป



สิ่งที่ควรทํา และ ไมควรทํา ในอินโฟกราฟก
อยาใสตัวเลขมากเกินไป / ตรวจสอบตัวเลขขอมูล



สิ่งที่ควรทํา และ ไมควรทํา ในอินโฟกราฟก
ออกแบบใหเขาใจงาย / อยาสรางอินโฟกราฟกใหนาเบื่อ



สิ่งที่ควรทํา และ ไมควรทํา ในอินโฟกราฟก
ใชสีดึงดูดความสนใจ / อยาใชสีมากเกินไป
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This lesson was adapted from the World Bank's Introduction to Data Literacy training manual by Eva Constantaras, and adapted by Yan Naung Oak, 
Open Development Cambodia and Open Development Initiative, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International License. For full terms of use, see here. 

Thank You

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/programmes/data-literacy/

