
Infographics คืออะไร 
Information = สารสนเทศ
Graphics = ภาพหรือลวดลายตางๆ



ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ 

ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลให้

ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง



หัวใจของ Infographic

ทักษะทางด้าน

Infographic 

จําเป็นต้องจัด

ระเบียบข้อมูลที่ทั้ง

มากและหลายหลาย

ให้จบได้ในภาพเดียว

จบไดในภาพเดียว



ความเป็นมาของ Infographic



ความเป็นมาของ Infographic

ไนติงเกล ผู้ออกแบบInfographicที่มีคุณูปการต่อการสาธารณสุข อย่าง

มหาศาล จากที่เธอได้เข้าไปดูแลทหารที่ผ่านสงคราม สภาพสถานพยาบาล

ของทหารทีแ่ออดัและสกปรก มีการติดเชื้อรุนแรงและล้มตาย เธอเสนอข้อมูล

ให้แก่รัฐแต่สถาบันชั้นสูงไมส่นใจเสียงเรียกร้องนั้น ในที่สุดเธอได้ปรึกษากับ

นักสถิติศาสตร์ และได้ออกแบบ Diagram of the Causes of Mortality 

เพื่อเปรียบเทียบส่วนต่างจํานวนการเสียชีวิตของทหารจากเหตุสุดวิสัย และ

เหตุที่สามารถป้องกันได้ด้วยสาธารณสุขทีด่ี แทนที่จะเสนอเป็นตารางบรรจุ

ข้อมูลยาวเยียดไดอะแกรมของไนติงเกลบ่งชี้ความต่างของข้อมลูด้วยสีและ

ขยายพื้นที่ออกจากศูนย์กลางจนดูเหมือนกลีบดอกกุหลาบ



ความเป็นมาของ Infographic

ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รู้ว่าเธอมีเวลาดึงความสนใจจากผู้มี

อํานาจได้ไม่มาก ฉะนั้น เธอจึงนําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ทั้ง

ดึงดูดที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดไปพร้อมกัน เธอเริ่มเผยแพร่

ไดอะแกรมนี้สู่ผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้อง (ไปจนถึงพระราชินี

วิคตอเรียที่มีโอกาสได้ทอดพระเนตร) จนในที่สุด ข้อเสนอ

ของเธอก็ถูกรับฟัง ส่งผลให้การสาธารณสุขในค่ายทหาร

ค่อยๆ พัฒนาดีขึ้น



หมวดหมู่ของ Infographics

• 1. ข่าวเด่น ประเด็นร้อน และ

สถานการณ์วิกฤต มักจะเป็น

ประเด็นใหญ่ระดับประเทศ เช่น 

ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ



หมวดหมู่ของ Infographics

• 2. สอน ฮาวทู บอกเล่า

กลยุทธ์ต่างๆอย่างเป็น

ขั้นเป็นตอน เช่น เล่าถึง

กลยุทธ์การออมเงิน ที่

ใครๆก็มักมองข้าม



หมวดหมู่ของ Infographics

• 3. ให้ความรู้ ในรูปแบบของ Did 

You Know หรือ สถิติสําคัญทาง

ประชากรต่างๆตลอดจนการ

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการทีน่่า

เบื่อ ให้มีสีสัน สนุก และ น่า

ติดตาม



หมวดหมู่ของ Infographics

• 4. บอกเล่าตํานานหรือ

วิวัฒนาการ เรื่องราว

บางอย่างอาจต้อง

ถ่ายทอดผ่านตําราหนาๆ 

แต่ด้วย Infographics 

จะช่วยทําใหต้ํานาน

เหล่านั้นบรรจุอยู่ใน

พื้นที่ๆจํากัดได้อย่างน่า

ทึ่ง 



หมวดหมู่ของ Infographics

• 5. อธิบายผลสํารวจ และ 

งานวิจัย Infographics เหมาะ

ที่สุดที่จะถ่ายทอดงานวิจัยทีดู่ยุ่ง

เหยิงไปด้วยตัวเลขและข้อมลู

มหาศาลออกมาเป็นแผนภาพ

สวยๆและทรงพลัง มีหลาย

บริษัทเริ่มใช้เครื่องมอืนี้ เพื่อทํา

ให้งานวิจัยของตัวเองเข้าถึงคน

หมู่มาก



หมวดหมู่ของ Infographics

• 6. กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ภัยของการสูบบุรี่ทีม่ตี่อคน

สูบและคนทีไ่มไ่ด้สูบแต่ต้องได้รับผลกระสูบจากการสูบบุรี่ด้วย ขอเท็จจริง

เหลานี้ลวนมุงหวัง
ใหคนอานเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคน
ในสังคมใหดีขึ้น 



หมวดหมู่ของ Infographics

• 7. โปรโมทสินค้าและ

บริการ ตัวอย่างการใช้ 

Infographic ในการ โป

รโมทสินค้า เหตุผลว่า

ทําไมถึงเปลี่ยนไปใช้ 

Nokia Lumia ในสไตล์ 

Infographic



1. ตั้งคําถามกอนลงมือทํา
2. เตรียมขอมูลที่นาสนใจ ขอเท็จจริง สถิติที่ถูกตอง อางอิงได
3. วางรูปแบบโครงราง
4. ออกแบบโดยยึดความงายเปนอันดับหนึง่ จําไววาตองสื่อถึงขอมูล

ไดอยางรวดเร็ว
5. สรุปใจความสําคัญกอนจบ
6. แหลงขอมูลอางอิง ขอมูลสวนตัวหรือหนวยงานเพือ่ใหคนอืน่รูวา

ใครเปนคนรบัผิดชอบ
7. ติดตามแหลงรวม infographic เพื่อหาไอเดียในการนาํเสนอ

ขอความจํากอนการออกแบบ Infographic



หลักการออกแบบInfographicส 
(Infographics) แบงเปน 2 สวน คือ

• 1. ดานขอมูล
ขอมูลที่จะนําเสนอ ตองมีความหมาย มีความนาสนใจ 
เรื่องราวเปดเผยเปนจริง มีความถูกตอง
• 2. ดานการออกแบบ
การออกแบบตองมีรูปแบบ แบบแผน โครงสราง หนาที่
การทํางาน และความสวยงาม โดยออกแบบใหเขาใจงาย 
ใชงานงาย และใชไดจริง





การเลือกใชสีและความหมายของสี

สี หมายถึงลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึง

จิตวิทยา คือมีอํานาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และ

ความรู้สึกได้ สีจากสายตาส่งความรู้สึกไปยังสมองทําให้เกิด

ความรู้สึกต่างๆ ตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น 

เศร้า สีมีความหมายอย่างมาก เพราะศิลปินใช้สีเป็นสื่อสร้าง

ความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความ

ประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดู ฉะนั้นการเลือกใช้สีในการ

สร้าง Infographic จึงมีความสาํคัญอย่างมาก 





การเลือกใชสีและความหมายของสี

ขอควรรู?!!
สีตรงขามหรือสตีัดกัน หรือสี
คูปฏิปกษ มีคาความเขมของ
สีตัดกันอยางรุนแรง ในทาง
ปฏิบัติไมนิยมนํามาใชรวมกัน 
เพราะจะทําใหแตละสีไม
สดใสเทาที่ควร 



เคล็ดลับสําหรับการออกแบบสุดยอด Infographic

1. เรียบงายเขาไว
2. ตรวจสอบขอเท็จจริง
3. ใชสีใหเปน
4. ใชเฉพาะตัวเลขที่จาํเปน
5. ทําคําบรรยายใหนาอาน
6. กระชับเนื้อหาเขาใว
7. ขนาดมีผล



การสราง Infographic ดึงดูดความสนใจ

1. การรวบรวมขอมูล
2. การอานขอมูลทั้งหมด
3. การคนหาวิธีการเลาเรื่อง
4. การระบุปญหาและความตองการ
5. การจัดลําดับโครงสรางขอมูล
6. การออกแบบโครงสรางขอมูล
7. การเลือกรูปแบบ Infographic
8. การกําหนดภาพใหตรงกับหัวขอ
9. การตรวจสอบขอมูลและทดลองใช
10. การแบงปนความรูในอินเทอรเน็ต

Hyperakt’s Josh Smith ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ได้
ค้นพบกระบวนการที่ดีในการออกแบบInfographic 10 ข้อ ดังนี้





การสราง Infographic ใหมีประสิทธิภาพ

1. เนนหัวขอหลักหัวขอเดียว
2. ออกแบใหเขาใจงาย
3. ขอมูลเปนสิ่งสําคัญ
4. แนใจวาขอเท็จจริงถูกตอง
5. ให Infographic เปนตัวเลาเรื่อง
6. การออกแบบที่ดีทําใหมีประสิทธิภาพ
7. ใชสีที่ดึงดูดความสนใจ
8. ใชคําพูดที่กระชับ
9. ตรวจสอบตัวเลขขอมูล
10. ทําไฟล Infographic ใหเล็ก







สิ่งที่ไมควรทําในการออกแบบ Infographic

1. อยาใชขอมูลมากเกินไป
2. อยาทําขอมูลที่นําเสนอใหยุงยากซับซอน
3. อยาใชสีมากเกินไป
4. อยาใสตัวเลขมากเกินไป
5. อยาละเลยขอมูลที่ไมสามารถระบุแยกแยะได
6. อยาออกแบบใหนาเบื่อ
7. อยาใชวิธีการพิมพผิด
8. อยานําเสนอขอมูลที่ผิด
9. อยาเนนที่การออกแบบ
10. อยาใชแบบเปนวงกลม









การสรุปใจความไวใน Infographic

“หัวใจ” ของการออกแบบ Infographic ที่ดีคือ ความเข้าใจในความหมาย

ของข้อมลู ปัญหาหนึ่งทีพ่บบ่อยคือ มี Infographic จํานวนมากดูดีแต่ทําให้

คนสับสนว่าต้องการจะสื่ออะไร เนื่องจากไมไ่ด้จัดวางขอ้มลู (โดยเฉพาะ

ตัวเลข) ในทางทีร่ักษาความหมายของมนัเอาไว้

ดีไซด์ “สวย” แต่ไม่ “สื่อ”

เส้นที่ลากรูปถ้วยกาแฟแต่ละยี่ห้อไปยังราคา รวมถึงการจัดวางตําแหน่งถ้วย

การแฟต่างๆ ไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งใดๆ กับตัวเลข “ราคา” ที่แสดง



ดีไซน์ “สวย” แต่ไม่ “สื่อ” เส้นที่ลากรูปถ้วยกาแฟแต่ละยี่หอ้ไปยังราคา รวมถึง

การจัดวางตําแหน่งถ้วยกาแฟต่างๆ ไม่มคีวามเกี่ยวข้องใดๆ กับตัวเลข “ราคา” 

ที่แสดง



ดีไซน์ “สื่อ” แต่ไม่ “สวย” ใช้ขนาดของแทง่กราฟสื่อราคาของกาแฟแต่ละยี่หอ้ 

ซึ่งก็ทําได้ง่ายๆ เริ่มจากการพล็อตราคาของกาแฟยี่หอ้ต่างๆ เรียงลําดับราคาจาก

แพงสุดไปถูกสุด หรือถูกสุดไปแพงสุด และเปลี่ยนความยาวของสันใหไ้ด้สัดส่วน

ตามราคา มองแล้วเห็นได้ชัดว่ายี่หอ้ไหนแพงกว่ากัน



จากรูปที่เป็นกราฟเมื่อนําเอารูปถ้วยกาแฟแต่ละยี่หอ้มาวางแทนกราฟ ปรับความ

สูงของถ้วยใหเ้ท่ากับความสงูของกราฟแทง่ (ไม่นับหลอด)



แหลงใหบริการออกแบบ Infographic ฟรี

1. http://charts.hohli.com
ผูชวยสรางแผนภูมิออนไลน
2. http://www.wordle.net/
สรางกอนเมฆขอความ
3. http://inkscape.org
ดึงภาพมาใหใชฟรี
4. http://visual.ly/
สรางและคนหา Infographic



โปรแกรมที่ใชสราง Infographics

โปรแกรมที่มีลิขสทิธิ์ ไดแก
Illustrator, Photoshop หรือ powerpoint

โปรแกรม Opensource
Inkscape, Gimp หรือ Scribus



ตัวอยางการออกแบบ 
Infographics ในงานหองสมุด













ตัวอยางผลงานจากการอบรม









ทดสอบความเขาใจ































ขอบคุณทุกทานที่ไมหลับ


