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Power of Visual Communication 
  World History of Infographic 
Ancient Era 30,000 B.C. 

    
Cave Painting บรรพบุรุษของ Infographic 

Egyptian hieroglyphics 
Ancient Era 3,000 B.C. 

   
 

 
คนอียิปต์โบราณ ใช้ Infographic ในการบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน การท างานและศาสนา 
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  Modern Era 

 
Diagram of the Causes of Mortality 

Cr. www.pinterest.com/pin/548242954608800487 

แผนภาพสาเหตุของการเสียชีวิตในกองทัพในภาคตะวันออกที่ ได้รับการตีพิมพ์ในหมายเหตุเกี่ยวกับเรื่องที่มีผล
ต่อสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารโรงพยาบาลของกองทัพอังกฤษและส่งไปยังสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย
ในปี 1858 

กราฟิกนี้บ่งชี้ว่าจ านวนผู้เสียชวีิตที่เกิดขึ้นจากโรคที่สามารถป้องกันได้ (สีฟ้า) ผู้ที่ถูกผลบาดแผล (สีแดง) และผู้
ที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ (สีด า) แผนภาพนี้จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขการจัดท าสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการเสียชีวิตให้ลดลง 

 
ภาพ Infographic แสดงถึงการเดินทางบุกมอสโคว ของนโปเลียน 

นาย Minard, จเรต ารวจแห่งชาติสะพานและถนนในวัยเกษียณ ปารีส 20 พฤศจิกายน 1869 
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Minard เป็นผู้บุกเบิกการใช้ภาพกราฟิกในด้านวิศวกรรมและสถิติ เขาเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดส าหรับการท าแผนที่
ภาพของเขาจากข้อมูลตัวเลขบนแผนที่ของการสูญเสียความหายนะของนโปเลียนได้รับความเดือดร้อนในระหว่างการ
หาเสียงรัสเซีย 1812 (ในฝรั่งเศส, Carte เป็นรูปเป็นร่าง des pertes successives en Hommes de 
l'ArméeFrançaise Dans La Campagne de Russie 1812-1813 )  

ภาพประกอบแสดงให้เห็นกองทัพของนโปเลียนแยกย้ายชายแดนโปแลนด์รัสเซีย วงดนตรีแสดงให้เห็นถึงความ
หนาขนาดของกองทัพของเขาที่จุดภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการล่วงหน้าและสถานที่พักผ่อนของพวกเขา 
จะแสดงหกชนิดของข้อมูลในสองมิติ: จ านวนทหารของนโปเลียน; ระยะทางที่เดินทาง; อุณหภูม;ิ เส้นรุ้งและเส้นแวง; 
ทิศทางของการเดินทาง; และสถานที่เมื่อเทียบกับวันที่ที่ระบุประเภทนี้ของกราฟวงส าหรับภาพของกระแสต่อมาก็
เรียกว่าแผนภาพแซนคีย์แม้ว่าแมทธิวแซนคีย์ที่ใช้การสร้างภาพนี้  

ชุดภาพ Pictogram ส าหรับ Munich Olympic ปี 1968 ในกรุงเม็กซิโกซิตี้
โดยใช้เป็นรูปสัญลักษณ์กีฬา ออกแบบกราฟิกโดย Otl Acher  
ต่อมาลักษณะการออกแบบสัญลักษณ์นี้ได้เป็นต้นแบบของการออกแบบของ
งานออกแบบอ่ืน ๆ เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายสาธารณะอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 

 

เริ่มมีการใช้สื่อ Infographic บนหน้าหนังสื่อพิมพ์ต่าง ๆ โดย นสพ. The Sunday Time 

 
รูป แสดง Infographic ระดมหาที่ซ่อนของบินลาเดน  ออกแบบโดย Peter Sullivan 
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  Thailand History of Infographic 

  
 
Vedio รู้จักน้้ำท่วมให้มำกขึ้น 

 
www.youtube.com/watch?v=b8zAAEDGQPM 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=b8zAAEDGQPM
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   Why Your Needs to get Visual 

 
Cr. www.cmdsonline.com/blog/the-looking-glass/the-ultimate-infographic-on-infographics 

 

What is Infographic   
  ควำมหมำยของ Infographic 

 

ภำพ คือเครื่องมือสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนและช่วยเติมเต็มการสื่อสารที่ค าพูดอธิบายได้ไม่หมด ในหลายๆ 
รูปแบบของการสื่อสารด้วยภาพ สิ่งที่โดดเด่นมากในฐานะเครื่องมือสื่อสารข้อมูล (Information) คือ อินโฟกราฟฟิกส์  
(Infographic) 

Infographic คือ “การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ” เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายและสื่อสารกับผู้คนด้วยสิ่งที่จับต้องได้  
การที่จะอ่านบทความที่มีความยาวหลายหน้า กราฟหรือข้อมูลมหาศาล คงต้องใช้เวลานาน ที่ส าคัญบางคนอาจจะไม่
สนใจข้อมูลเหล่านั้นเลยก็ได้เพราะการตีความของคนท่ีอ่านแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

http://www.cmdsonline.com/blog/the-looking-glass/the-ultimate-infographic-on-infographics


6 
 

 
การออกแบบสื่อ INFOGRAPHIC เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร | กลุ่มบการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต ์สวส. มทร.ธัญบุรี 

การดูข้อมูลที่หลากหลายแบบผ่านๆ นั้น ถ้าใช้ภาพเข้ามาช่วยก็จะท าให้ปะติดปะต่อเนื้อหาได้ชัดเจนขึ้น  
การสร้างสรรค์วิธีน าเสนอข้อมูลใหม่ๆ แบบนี้คือความสนุกอย่างหนึ่งในการท า Infographic  

 Infographic ไม่ใช่การสรุปข้อมูลทั้งหมดมาน าเสนอในภาพหนึ่งภาพแต่จะมีทั้งการน าเสนอข้อมูลโดยรวม 
และการน าเสนอข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก 

 

 

Infographic หรือ Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟฟิกที่บอกถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ 
ตัวเลขฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพ่ือให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามองซึ่งเหมาะส าหรับผู้คนในยุคไอทีที่
ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ ากัด ด้วยเหตุนี้  Infographic จึงเป็นเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวที่เข้า
มาจัดการกับ ข้อมูล-ตัวเลข-ตัวอักษร ที่เรียงรายเป็นตับเหมือนยาขม ให้กลายร่างมาเป็นภาพที่สวยงาม 

  4 Type of Infographic 

 

1. Static  infographic  แทนค าพูด 1,000 ค า คนเข้าใจภาพมากว่าตัวหนังสือ 60,000 เท่า 
2. Presentation  infographic 
3. Motion  infographic  แทนค าพูดได้ 1.8 ล้านค า คนจะเข้าใจเพิ่มข้ึนถึง 95% ถ้ามีรูปภาพประกอบ 

เว็บไซต์ที่มี VDO จะมีคนเข้าชมมากกว่า 2 เท่า 
4. Interactive infographic 
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Cr. www.youtube.com/watch?v=qWi_5m_CdGE 

  When to user Infographic 
1. Simplifying A Complicated Concept วัตถุประสงค์หลักของ Infographic คือการลดความซับซ้อน

ของความคิดที่ซับซ้อนซึ่งจะท าให้มีเครื่องมือการศึกษาที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการน าเสนอภาพรวมของหัวข้อแทน
การวิเคราะห์ในเชิงลึก 

2. Make Presentation Or Report อินโฟกราฟิกมีประโยชน์อย่างมากเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การน าเสนอข้อมูลที่
รวบรวมมาจากการส ารวจสถิติและตัวเลขท่ีสามารถครอบคลุมผู้ชม 

3. Explaining How Something Work อินโฟกราฟิกมักจะใช้เพ่ือเผยให้เห็นกลไกที่อยู่เบื้องหลังการท างานที่
ซับซ้อน 

4. Compareison อาจเป็นเรื่องยากที่จะแสดงด้วยค าพูดบางครั้งอาจท าให้เกิดการสับสนมากขึ้น กับข้อมูลที่มี
ความคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกัน 

5. To Make Decision & Increase Sale อินโฟกราฟิกช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หรือช่วยเพ่ิม
ยอดขายให้กับผู้ประกอบการ 

6. Interesting Facts ข้อมูลจ านวนมากที่ เป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ แต่ยังไม่น่าสนใจพอที่จะดึงดูด
กลุ่มเป้าหมาย เมื่อออกแบบใน Infographic ข้อเท็จจริงเหล่านี้สามารถน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน การตีความของนัก
ออกแบบสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ 

7. When Word Just Don’t Work เมื่อค าพูดไมส่ามารถอธิบายได้ชัดเจนเท่ากับการเห็นด้วยตา 
8. To Raise Awareness ข้อมูลที่ส าคัญจ านวนมากที่มักจะไม่น่าสนใจแต่ต้องการสื่อสารเพ่ือสร้างความ

ตระหนักของปัญหาหรือข้อสงสัย Infographic สามารถท าให้ข้อมูลน่าสนใจมากขึ้น 
9. Inform Target ปลูกฝังความเชื่อให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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  ตัวอย่ำงงำนกำรออกแบบ Infographic 
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 ดูรายละเอียด www.lovefitt.com/exercise/การดื่มน้ าขณะการออกก าลังกาย-สิ่งส าคัญที่ต้องใส่ใจ 

Cr. www.lovefitt.com 
น้ าถือเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกาย เป็นองค์ประกอบของเซลล์และช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์ให้ท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นตัวช่วยในปฏิกิริยาชีวเคมีและการสันดาปสารอาหารต่าง ๆและช่วยล าเลียงสารอาหารและออกซิเจน
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เข้าสู่เซลล์ และระบายของเสียออกจากเซลล์นอกจากนี้ยังช่วยช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายขณะที่ท า
กิจกรรมต่างๆ และยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในระบบไหลเวียนเลือดอีกด้วย 

 
Cr. www.sangkhombanana.com 
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  8 kinds of infographic 

1. Visualised Articale  เหมาะกับการแปลงบทความความยาวๆ ให้ง่ายต่อการเข้าใจมาเป็นภาพหรือไอค่อนมา
ประกอบ  

Tip : สรุปบทความและเลือกประเด็นการน าเสนอที่เหมาะสม ต้องการหัวข้อที่สะดุดตาโดนใจ จัดการเนื้อหา
จ านวนมากได้ดี เลือกบทความและเลือกประเด็นการน าเสนอ ท างานได้ดีบน Social media 
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2. Listed เป็น Infographic ที่มักจะใช้ตัวเลขเป็นหัวข้อในการน าเสนอ เช่น ดูแลคุณแม่ด้วยหลัก 5อ สุภาพดีสมวัย 
เหมาะกับการเล่าเรื่องที่มีหัวข้อหลักเพียง หัวข้อเดียว แต่มีหลายหัวข้อย่อย สรุปและวิเคราะห์ที่สามารถรวมกันได้ 
เพ่ือลดการจดจ าได้ยาก มักจะใช้ตัวเลขเป็นชื่อเรื่อง  
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3. Comparison  เหมาะกับการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลสองด้าน อาจเป็นด้านดี ด้านร้าย หรือ
ด้านบวกหรือด้านลบ เพ่ือให้เห็นข้อแตกต่าง ระหว่าง สองสิ่ง เพื่อให้เกิดการตัดสินใจ 
กำรน้ำเสนอให้มีจุดเด่น ใช้การจัดวางเหมือนกันทั้ง 2 ฝั่ง  ท าให้เห็นความต่างชัดเจน ใช้คู่สีตรงกันข้ามเป็นตัวแบ่งฝั่ง 
ออกแบบให้ดูง่าย 
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4. structure เหมาะกับการแสดงให้เห็นส่วนประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใช้อธิบายส่วนประกอบของบางสิ่งให้เห็น
ภาพแต่ละส่วนประกอบภายใน หรือการแยกแต่ละส่วนออกจากกัน ไม่ซ้อนกัน   

 

 



17 
 

 
การออกแบบสื่อ INFOGRAPHIC เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร | กลุ่มบการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต ์สวส. มทร.ธัญบุรี 

5. The Timeline เหมาะส าหรับการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา การเดินทางของบางสิ่ง ที่เรียงล าดับวันที่
เพ่ือให้เข้าใจง่าย โดยใช้เส้นระยะเวลา สามารถใช้ได้กับทุกอย่าง เช่น ประวัติคน ประวัติองค์กร ประวัติสถานที่ 
Tip : ความห่างของจุด เป็นตัวช่วยบอกช่วงเวลา  ท าให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกเหมือนก าลังเดินทาง  เรียบง่ายไม่

ซับซ้อน  มีความน่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

 

Cr. vi.sualize.us 

https://www.pinterest.com/source/vi.sualize.us


18 
 

 
การออกแบบสื่อ INFOGRAPHIC เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร | กลุ่มบการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต ์สวส. มทร.ธัญบุรี 

6. Flow Chart  สามารถตอบค าถามเฉพาะเจาะจง โดยการให้ทางเลือกที่เป็นค าตอบที่เหมาะสมเป็นการน าเสนอ
แบบล าดับขั้น เหมาะกับการเสนอเป็นค าถามให้ผู้อ่านได้ทราบค าตอบที่ต้องการไล่ไปตามเส้น 

Tip : ระวังเรื่องความซับซ้อน ยุ่งเหยิงของเส้น ควรเลือกใช้สีช่วยแยกความแตกต่าง ลดความซับซ้อนในการอ่าน
ออกแบบให้เรียบง่าย  อาจเพิ่มอารมณ์ขันเข้าไปให้รู้สึกเนื้อหาไม่เครียดจนเกินไป ท างานได้ดีบน Social media 
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7. Road Map  เหมาะกับการออกแบบการเล่ากระบวนการหรือขั้นตอนการท างานของบางอย่าง หรือการเดินทาง 
สามารถใช้แทนแบบ Timeline ได้  เช่น ขั้นตอนการรับพนักงานเข้าท างาน การเดินทางของนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน  

Tip : เรื่องต้องมีความน่าสนใจที่ท าให้คนอยากรู้ในแตล่ะขั้นตอน 
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8. Useful Bait  เป็น Infographic ทีอ่อกแบบเพ่ือให้เห็นวิธีการท างานบางอย่าง หรือขั้นตอนที่สามารถน าไปใช้
ได้ทันที 

Tip : เรื่องต้องมีความน่าสนใจที่ท าให้คนอยากรู้ข้ันตอนนี้  สามารถเป็นเอกสารอ้างอิงเพ่ือปฏิบัติ 

 
Cr. www.ccfcanada.ca 
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9. NumberPorn  เป็น Infographic ที่เหมาะกับการน าเสนอข้อมูลตัวเลข เหมาะกับข้อมูลที่ต้องการเจาะจง 
สามารถใช้อ้างอิงได ้
ผูต้อบแบบสอบถำม 10,434 คน 

 

Cr. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA  
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
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10. Photo Infographic ใช้รูปภาพจริงในการน าเสนอ Content เพ่ือเล่าเรื่องราว มีการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร
และจะเป็นประโยชน์มากกับสิ่งที่จะต้องอธิบาย  สามารถตอบค าถามหรือให้ค าแนะน า  นอกจากนี้ข้อความยัง
สามารถน ามาบรรยายหรืออธิบายได้  ออกแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน 
 

 

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก infographicthailand.com 
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ทักษะที่จ้ำเป็นในกำรท้ำ Infographic 

Infographic ท าหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่าย การแปลงข้อมูลที่
มีเนื้อหาซับซ้อนออกมาเป็นภาพ จ าเป็นต้องตัดสินใจเลือกใช้ที่ส าคัญและทิ้ง
ข้อมูลที่ไม่ส าคัญออก เรียบเรียงและแบ่งประเภทข้อมูล จัดล าดับความส าคัญ
ของข้อมูลได้ ความสามารถในการวิเคราะห์เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น ถ้า
สามารถเรียบเรียงความส าคัญของข้อมูลได้แล้ว จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกว่า
จะน าเสนอข้อมูลหรือเล่าเรื่องแบบใด ดังนั้นทักษะด้านการวิเคราะห์ การ
เรียบเรียงเนื้อหา และทักษะด้านดีไซน์ ทั้ง 3 ทักษะนี้จ าเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการท า Infographic 

 Infographic คือการน าภาพ แผนภูมิรูปภาพ ภาพ Illustration 
และแผนผังต่าง ๆ มารวมกัน ดังนั้นการจะท าความเข้าใจกับ Infographic ผู้จัดท าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ Pictogram 
และแผนภาพก่อน ดังภาพ 

 

รูป แสดงสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนการท า Infographic 

  สร้ำงทักษะพื้นฐำน 1 หมวด  Pictogram 
Pictogram คืออะไร 

 
Pictogram ช่วยประหยัดพื้นที่ ร่นระยะเวลาให้สั้นลง ใช้แทนสิ่งที่ใช้ค าพูดสื่อสารไม่ได้ โดยจับเอาใจความ

ส าคัญของสิ่งที่อยากจะสื่อมาแปลงเป็นภาพ  
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ทักษะที่จ าเป็นในการท า Pictogram คือ ทักษะการวิเคราะห์และทักษะด้านการดีไซน์ 
Pictogram คือการท ารูปกราฟิก แน่นอนว่าต้องมีทักษะทางด้านการดีไซน์ก่อน เพราะถ้าหากเราจะออกแบบ 

Pictogram เราจ าเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบ 
ดังนั้นสรุปได้ว่ำ Pictogram คือ กราฟิกที่ใช้แทนค าพูดหรือใช้เติมเต็มค าพูดให้สมบูรณ์ 

ขอบเขตกำรใช้งำน Pictogram 

 

Pictogram ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในสถานที่ต่างๆ มากมาย เช่นตามท้องถนน อาคาร สถานี หรือในห้าง
ร้านค้าต่างๆ โดยท าหน้าที่สื่อสารข้อมูลแทนค าพูด ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนชรา ผู้หญิงหรือผู้ชาย หรือไม่ว่าจะเป็นคน
ชาติใดก็ตามสามารถเข้าใจได้ง่าย อาจกล่าวได้ว่า Pictogram ถูกน าไปใช้มากที่สุดในบริเวณท่ีสาธารณะและ
นอกเหนือจากนั้นยังมีการใช้ที่หลากหลาย เช่น 
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 เอกสารพรีเซนต์งาน 
 แพ็คเกจสินค้า 
 คู่มืออธิบายสินค้า 
 คอมพิวเตอร์ 
 หน้าจอมือถือ 

 เว็บไซต์ 
  Infographic  
 คลิปโปรโมทสินค้า 
 งานศิลปะ 

ดังนั้นสรุปได้ว่ำ ขอบเขตการใช้งาน Pictogram มีความหลากหลาย มีทั้งการใช้งานในที่สาธารณะที่มักพบ
เห็นทั่วไป ไปจนถึงงานศิลปะ 

ขั้นตอนกำรท้ำ Pictogram 
การท า Pictogram มีหลายขั้นตอน ซึ่งแบ่งได้คร่าวๆ เป็น 5 ขั้นตอนหลักในการท า Pictogram โดยเริ่มจาก

การท าความเข้าใจภาพรวมก่อน แล้วจึงลงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนแม้ว่าจะต้องมีการไขเพ่ิมเติมงานระหว่างที่
ท า  
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ดังนั้นสรุปได้ว่ำ ในการท า Pictogram มีข้ันตอนในการท าแบ่งได้คร่าวๆ เป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งใช้ 2 ทักษะ คือ 
การวิเคราะห์และการออกแบบ 
โครงสร้ำงทำงดีไซน์ของ Pictogram 

เมื่อแยกส่วนของ Pictogram ที่เป็นรูปคนจะพบว่า รูปคน 1 คน เกิดจาก “วงกลม” และ “ สี่เหลี่ยม” 
เพียงแค่นั้น 

การท า Pictogram เปรียบเสมือนการต่อ LEGO  เพราะน าเอารูปพื้นฐานต่างๆ มาประกอบกัน และอาจมัก
มีการใช้รูปร่างที่แปลกตานิดหน่อยผสมเข้าไปบ้าง พอใช้พาร์ตที่หน้าตาซ้ าๆ กันมาประกอบก็จะท าให้ดีไซน์
โดยรวมไปในทางเดียวกันโครงสร้างทางดีไซน์ของ Pictogram นั้นเรียบง่ายมากจริงๆ 

ไอเดียก็คือ การน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประกอบกันในรูปแบบใหม่นั้นเอง 

 
ดังนั้นสรุปได้ว่ำ โดยทั่วไปก็คือการการน ารูปร่างพ้ืนฐานอย่าง “วงกลม” “สามเหลี่ยม” มาประกอบกันเป็น

รูปทรงต่างๆ 
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ควำมเกี่ยวข้องกับกำรท้ำอินโพกรำฟิก 

 

ในการท า Pictogram ขั้นตอนหลักๆ จะเป็นด้านวิเคราะห์และด้านดีไซน์ วิเคราะห์ขั้นตอนท าความเข้าใจ
โครงสร้างของสิ่งที่จะต้องท า จากนั้นร่างภาพและลงเส้นจริง การท า Pictogram ท าให้เรามีทักษะในการวิเคราะห์
และการออกแบบ ถ้าหากได้ทักษะในการเรียบเรียงอีกหนึ่งอย่างก็พร้อมท า Infographic ได้เลย 

ทักษะในการเรียบเรียงในที่นี้หมายถึง การคัดเลือกสิ่งที่ส าคัญและทิ้งสิ่งที่ไม่จ าเป็นในกองข้อมูลมหาศาล 
แล้วน ามาสร้างสตอรีด้วยการผสมผสารตามสัดส่วนและเรียงล าดับอย่างเหมาะสม 

การที่จะฝึกทักษะเรียบเรียงนั้น ท า Pictogram อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงมีการฝึกวาดการ์ตูนสี่ช่องเข้า
มาร่วมเล่าเรื่องราวหรือข้อมูลที่ต้องการ ถือเป็นวิธีการฝึกเพ่ือพัฒนา “ทักษะดีไซน์” “ทักษะวิเคราะห์” และ 
“ทักษะเรียบเรียง” ซึ่งเป็นทักษะทั้ง 3 อย่างท่ีจ าเป็นในการท า Infographic  

ดังนั้นสรุปได้ว่ำ  เมื่อฝึกท า Pictogram และวาดรูปการ์ตูนสี่ช่องจนคล่องแล้ว ก็จะได้ทักษะที่จ าเป็นในการ
ท า Infographic ครบทั้ง 3 อย่าง 
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  สร้ำงทักษะพื้นฐำน 2 หมวดแผนภำพ 

 
แผนภำพ คือ กราฟฟิกที่เอาแผนผังและค าสั้น ๆ มาประกอบกันอธิบายเรื่องราว ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหา

ต่อไปนี้ได้ 
 มีแต่ตัวหนังสือท าให้ดูน่าเบื่อ 
 มีแต่ตัวหนังสือก็ดูเป็นการเขียนบรรยายเกินไป 
 ไม่รู้จะเรียบเรียงอธิบายออกมาอย่างไรดี 

ดังนั้นสรุปได้ว่ำ แผนภาพคือ กราฟฟิกท่ีใช้อธิบายเรื่องราวโดยใช้รูปทรงพ้ืนฐานผสมกับค าสั้น ๆ 

ประเภทของแผนภำพทั่วไป ที่นิยมใช้มี  12 ประเภท 
 แบบท่ีนิยมใช้ในกำรอธิบำยองค์ประกอบหรือส่วนประกอบในโครงสร้ำง แผนภาพเหล่านี้เหมาะกับ

การอธิบายเงือนไขการท า... โครงสร้างบริษัท หรือผังองค์กร 

 
 แบบท่ีนิยมใช้ในกำรเปรียบเทียบเรื่องรำวท่ีหลำกหลำย  แผนภาพเหล่านี้เหมาะกับการเปรียบเทียงแต่

ละหัวข้อ เช่น ต าแหน่งในบริษัท การให้บริการ สินค้าคู่แข่ง เป็นต้น 

 
 แบบท่ีนิยมใช้ในกำรอธิบำยขั้นตอนหรือปัญหำและแก้ปัญหำ แผนภาพเหล่านี้เหมาะกับการใช้อธิบาย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลา หรือแจกแจงความสัมพันธ์ 
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 แบบท่ีนิยมใช้ในกำรอธิบำยล้ำดับขั้นหรือควำมแตกต่ำงของแต่ละระดับ แผนภาพเหล่านี้เหมาะกับ

การใช้อธิบายความสัมพันธ์ระดับสูง ต่ า ที่แตกต่างกันของแต่ละหัวข้อหรืออธิบายความแตกต่างของระดับความ
รุนแรง เช่น ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่น 

 
 

  สร้ำงทักษะพื้นฐำน 3 หมวด Infographic 
 Infographic คืออะไร 

 Infographic  คือการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพเพ่ือให้สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจง่ายขอบเขตการใช้งาน 
Infographic แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ “การอธิบายข้อมูล” ซึ่งต้องการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด และ “การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์” 

 
กำรอธิบำยข้อมูล 
  Infographic แบบนี้มักจะใช้กับการอธิบายวิธีประกอบโมเดลพลาสติกหรือวิธีประกอบเฟอร์นิเจอร์  
วิธีเดินทาง (แผนที่ของดังจากท่ัวโลกที่อาจไปอยู่บนหนังสือเรียนวิชา๓มิศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  
 เราจะต้องอธิบายให้ผู้อ่านเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง หรือบอกวิธีประกอบสินค้าอย่างถูกต้อง ส่วน
เอกสารที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์ หรือหนังสือเรียน ต้องท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 
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 ส าหรับงานพรีเซนเตชัน เป็นเอกสารที่ต้องท าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่ควรใส่ข้อมูลที่ไม่จ าเป็นเด็จ
ขาด เช่นถ้ามีข้อมูลที่ใช้กราฟหรือแผนภูมิอธิบายอย่างเดียวแล้วผู้ฟังเข้าใจยาก ก็ควรท าเป็น  Infographic แผ่น
เดียวเพ่ือความเข้าใจที่ง่ายกว่า 

กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 
  Infographic ซึ่งองค์กรหรือบริษัทใช้ตามเว็บไซต์ บล็อก โซเชียลมีเดียนั้น คือตัวอย่างของ  Infographic 
ที่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
 โดยทั่วไปบริษัทต่างๆ อาจจะมีการเพ่ิมรูปสินค้าหรือแผนภาพอธิบายอย่างง่ายๆ แต่ถ้าใช้  Infographic ก็
จะท าให้เอกสารดูมีเอกลักษณ์และหลากหลายมากขึ้น วิ่งที่จ าเป็นเหมือนตอนท า Infographic เพ่ืออธิบายข้อมูล
คือ ต้องเข้าใจง่ายและดึงดูดสายตาคนอ่าน  
 สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างคือ การคิดว่าอยากได้อะไรจากคนอ่านหลังจากดู  Infographic เช่นอยากให้มองแบ
รนด์ในทางที่ดีข้ึน หรืออยากส่งเสริมให้คนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น 

ทักษะที่จะเป็นในกำรท้ำ Infographic  
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น 3 อย่าง คือทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเรียบเรียง และทักษะดีไซน์ 

 

เงื่อนไขของ Infographic  
 Infographic ถูกน าไปใช้หลากหลายยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่วัตถุประสงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ไปจนถึงการ

ย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย จากความนิยมในปัจจุบัน ท าให้โอกาสได้ท า Infographic เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ สิ่งที่ส าคัญคือต้อง
ไม่ลืมว่า แท้จริงแล้ว Infographic คืออะไร 

 Infographic คือการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้เข้าใจกันง่ายยิ่งขึ้น จะต้องให้
ความส าคัญเรื่องการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพื่อให้คนอยากอ่าน ต้องท าให้น่าสนใจและต้องมีข้อมูล
ที่ด ี
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ข้อมูลที่ดี คือ ข้อมูลที่ท าให้คนอยากอ่าน คนที่อ่านแล้วเกิดความรู้สึกอยากจะน าเอาข้อมูลนั้นไปใช้ต่อ  

Infographic ที่ดี มีลักษณะ 5 ข้อคือ 
1. ใช้การท าข้อมูลให้เป็นภาพอย่างมีความหมาย 
2. เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นมิตรกับผู้อ่าน 
3. น่าสนใจ 
4. เนื้อหาดีมีประโยชน์ ท าให้ผู้อ่านมีความรู้สึกอยากเก็บเอาไว้ 
5. จุดประกายให้ผู้อ่านคิดหรือน าไปใช้ต่อ 

 
เนื้อที่เหมำะกับกำรท้ำ Infographic  

เนื้อหาที่เหมาะกับ Infographic แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 
หัวข้อที่อยู่ในควำมสนใจของคนในช่วงนั้นๆ  เช่น ข้อมูลเรื่องห้นหรือการซื้อกิจการของบริษัทดัง บริษัท Apple 
ก าลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น หัวข้อพวกนี้จะเหมาะกับการท า Infographic มากๆ 
HOW TO คือ การน าเนื้อหาที่มาตอบค าถามว่า “ท าอย่างไร ?” เช่น วิธีการเอาตัวรอดจากโจร, วิธีเลือกไวน์ เป็น
ต้น ประเทศตะวันตกมักจะตั้งชื่อเรื่องด้วยค าถาม เช่น “Why” หรือ “Wow” 
รำยงำนผล เนื้อหามักจะเป็นการรายงานผล ในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักมักจะมีค าว่า [Fact], 
[Survey] อยู่ในเนื้อหาด้วย 
กำรเปรียบเทียบ เนื้อหาจะเป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งขึ้นไป เช่นการเปรียบเทียบแนวคิดระหว่างพรรค
การเมือง การเปรียบเทียบบริการของ Facebook กับ Google+, การเปรียบเทียบกาแฟกับชา เป็นต้น ใน
ต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักมักจะมีค าว่า [VS] อยู่ในหัวข้อเรื่องด้วย 
สิ่งท่ีเกิดขึ้นตำมล้ำดับเวลำ เนื้อหาเก่ียวกับสิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลง ของเวลา เช่นประวัติอินเทอร์เน็ต เส้นทาง
ของดนตรีแนวร็อคแอนด์โรล กระบวนการรีไซเคิล ในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มักจะมีค าว่า [ The 
History of] [Timeline] [The Evolution of] ปรากฏอยู่ในเนื้อหาด้วย  
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ค้ำอธิบำยเชิงวิชำกำร เนื้อหาเฉพาะทางที่จัดท าขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น บทวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค ระบบพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น Infographic ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะทางหรือวงการหนึ่งช่วย
สร้างความน่าเชื่อถือ 
ตำรำง เนื้อหาที่ต้องการบอกข้อมูลง่ายๆ เพ่ือให้น าไปใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว เช่น ตัวเลขแคลอรีอาหาร ช่วงที่กิน
ผักอร่อย เป็นต้น ในกลุ่ม Infographic ด้วยกัน แบบนี้จะมีความเป็นเอกสารให้ข้อมูลสูงกว่าแบบอ่ืนๆ 
สรุปภำพรวม เนื้อหาสรุปภาพรวมเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เช่น รวมประเทศที่หน้าอยู่ มีความเป็นเอกสารให้
ข้อมูลสูงกว่า Infographic แบบอ่ืนเช่นเดียวกับตาราง 
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ฟอร์แมตที่ใช้ร่วมกัน 

 
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องของ Infographic จะใส่ไว้ใน Header เพ่ือให้เป็นที่น่าสนใจ เราควรเลือกชื่อเรื่องที่สรุปเนื้อหา
โดยรวมได้ทั้งหมด 
แหล่งที่มำข้อมูล ต้องระบุว่าข้อมูลที่น ามาใช้ท า Infographic มากจากไหน ส่วนมากจะเขียนสรุปไว้ตรงด้าน
ล่างสุด การเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลต้องเขียนชื่อหัวข้อข้อมูลงานวิจัย ชื่อหนังสือ หรือ URL เว็บไซต์ วันที่ที่สืบค้น
ข้อมูล เป็นต้น  
เครดิตผู้เผยแพร่/ผู้จัดท้ำ เราต้องใส่ LOGO URL ไว้ เพ่ือผู้อ่านจะได้ทราบว่าใครเป็นผู้จัดท าและเผยแพร่ โดย
ส่วนใหญ่จะเขียนไว้ที่ Footer และถ้าเป็น Infographic เพ่ือการประชาสัมพันธ์จะต้องเขียนเครดิตและข้อมูลการ
ติดต่อให้ชัดเจน 
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อ่ืนๆ ควรใส่ประโยคอธิบายเนื้อหาคร่าวๆเพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และเขียนเขียนหัวข้อแต่ละเรื่องเพ่ื อเสริม
การใช้ภาพข้อมูลที่เข้าใจยากหรืออาจท าให้เข้าใจผิด 
 
รูปแบบดีไซน์ 

รูปแบบดีไซน์มีความส าคัญมาก เพราะเป็นตัวก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมด เช่นเดียวกับที่โครงสร้าง
เหล็กของอาคารมาลองดูรูปแบบดีไซน์ต่างๆ กันว่าจะเหมาะกับข้อมูลประเภทไหนบ้าง 

 
รูปแบบดีไซน์พื้นฐำน 6 แบบ 

รูปแบบดีไซน์พ้ืนฐานของ Infographic มี 6 แบบ แบบไหนจะเหมาะกับเนื้อหาอย่างไร เรามาลองดูไปพร้อมๆ 
กับตัวอย่างประกอบ 

1. แบบตำรำง เหมาะกับการใช้เปรียบเทียบของสองสิ่งขึ้นไปมีทั้งรูปแบบ “ตาราง” ธรรมดาและแบบ 
“เมตริกซ์” 

2. แบบโวลุม เหมาะกับการเปรียบเทียบปริมาณหรือตัวเลขมักจะมีการใช้ “กราฟ” “แผนภาพต้นไม้” 
“Typog-raphy” ร่วมด้วย 

3. ควำมสัมพันธ์ เหมาะกับการอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งจ่างๆ ถ้าเป็นเรื่องของล าดับชั้นที่ไม่เท่ากันก็จะใช้ 
“แบบพีระมิด” “โดนัท” หรือ “แบบต้นไม้” แบบรวมข้อมูลก็อาจจะใช้ “แบบ Venn” หรือถ้าเป็นการเชื่อมโยงสิ่ง
ต่างๆ ก็จะใช้ “แบบเน็ตเวิร์ค” 

4. แบบแผนที่ เหมาะส าหรับการอธิบายแผนที่และลักษณะเด่นของแต่ละภูมิภาค 
5. แบบไทม์ไลน์ เหมาะกับการสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลา นอกจากจะมีการใช้ทามไลน์แล้ว บางครั้ง

ก็น า “ตารางแบบชาตร์ต” หรือ “แผนภาพแบบวงจร” เข้ามาใช้ด้วยเช่นกัน 
6. แบบผสมผสำน  Infographic ที่มีรูปแบบดีไซน์ชัดเจนและตัวอย่างรูปแบบที่ใช้บ่อยไปแล้วแต่ว่านี่ก็ยังไม่ใช่

ทั้งหมด เนื้อหาที่ต้องท ากับรูปแบบที่มีไปด้วยกันไม่ค่อยได้ แล้วถ้าเราเอารูปแบบหลายๆ อันมารวมกัน ก็จะได้
รูปแบบผสมผสานนี้เหมาะกับการอธิบายเนื้อหาหลายๆแง่มุม 
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7. ดีไซน์พิเศษ ส าหรับหัวข้อนี้ผมจะขอยกตัวอย่างมา 2 แบบคือแผนภาพสไตล์แผนที่รถไฟใต้ดิน (metro 
map) และ “ตารางธาตุ” ถึงแม้จะเป็นรูปแบบที่อาจจะพบเห็นกันบ่อยๆ แต่มีข้อควรระวังในการน าไปใช้งานเยอะ 
เลยไม่อยู่ในหมวดรูปแบบพ้ืนฐาน แผนภาพสไตล์แผนที่รถไฟใต้ดิน (metro map) นั้นเน้นแสดงวิธีเดินทางไปยัง
สถานที่ที่เราจะไปส่วน “ตารางธาตุ” เน้นแสดงข้อมูลที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลา บางคนก็คิดว่าการน ารูปแบบทั้งสอง
นี้ไปใช้ในการแสดงข้อมูลด้วยจุดประสงค์อ่ืนเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเท่าไร การใช้แผนภาพบนรถไฟใต้ดินหรือตาราง
ธาตุนั้นจุดเด่นอยู่ที่การจัดการกับข้อมูลดิบและการเลือกวิธีการน าเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม แต่ถ้าน าไปใช้กับ  
อุปสงค์อ่ืนนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าคนนั้นยังไม่เข้าใจเนื้อแท้ของแผนภาพรูปแบบเหล่านั้นดีพอการเอาข้อมูลที่ไม่
เกี่ยวข้องกับล าดับของเวลามา แสดงด้วยตารางธาตุ ก็เหมือนกับการเรียงถุงเท้าตามเลขอะตอม กล่าวคือเป็นการ
ใช้ตารางที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของเวลากับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างไม่สมเหตุสมผล การหัดท าแผนภาพสไตล์
รถไฟใต้ดินหรือตารางธาตุด้วยข้อมูลแบบอ่ืนๆอาจจะสนุกแล้วน่าสนใจ แต่การน ามาใช้จริงนั้นถือว่า ยังไม่เข้าใจ
เนื้อแท้หรือจุดส าคัญของวิถีการน าเสนอข้อมูล “Beautiful Visualization” Noar LIiinsky การแสดงข้อมูล 
“แผนภาพสไตล์แผนที่รถไฟใต้ดิน (metro map)” และ “ตารางธาตุ” นั้นน่าสนใจและดึงดูดสายตาผู้อ่านมาก  
แต่ก็ต้องระวังเรื่องว่าจะเข้าใจยากหรือต้องค านึงด้วยว่าจริงๆ แล้วจ าเป็นต้องใช้วิธีนี้ หรือไม่ อยากให้มองว่า 
Infographic ก็เป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับผลงานศิลปะอย่างหนึ่งเราควรเลือกใช้รูปแบบโดยค านึงถึงความเหมาะสม
ด้วย  

ขั้นตอนโดยรวม 
1. ท้ำควำมเข้ำใจจุดประสงค์ในกำรท้ำ  การท า Infographic ก็จ าเป็นต้องท าความเข้าใจจุดประสงค์ในการ

ท าเช่นเดียวกันกับการท า pictogram หรือแผนภาพ 
2. ก้ำหนอหัวข้อ ก าหนดว่าจะน าข้อมูลอะไรมาท าแผนภาพซึ่งต้ องดูวัตถุประสงค์ในการใช้งานด้วย 

เลือกหัวข้อ การเลือกหัวข้อไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรเท่านั้น ค าพูดของคนก็น ามาท าเป็นหัวข้อได้
เช่นกัน 

3. ศึกษำข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลาย และมีความน่าเชื่อถือจากแหล่งอื่น 
4. ก้ำหนดเนื้อหำ คอนเซ็ปต์ เมื่อจัดระเบียบและเรียบเรียงข้อมูลเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวางโครงเรื่อง 

โดยการก าหนดคีย์เวิร์ดตัวตั้ง แล้วย่อยข้อมูลให้กระชับ 
5. ออกแบบ วาดภาพร่างคร่าวๆจากข้อมูลที่มีและรูปแบบดีไซน์ที่เลือกไว้ ถ้าได้คอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนแล้วค่อยใช้

โปรแกรมท ากราฟิก 
6. ตรวจสอบ เป็นขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลที่น ามาท าเป็น Infographic ว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

ลักษณะการเล่าเรื่องสามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากน้อยเพียงใด 
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  6 Step to Creative good infographic 
1. SET OBJECTIVE & TARGET AUDIENCES 
ตั้งวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 
2. SELECT HIGHLIGHT CONTENT 

 ปัจจุบัน มีคนไทยสูบบุหรี่มากถึง 13 ล้านคน (ข้อมูลปี 2554) 
 ทั้งโลกมีคนเสียชีวิต 6 ล้านคน ต่อปี ตายเพราะสูบบุหรี่ 
 ทั้งโลกมีคน 6 ล้านคนตายเพราะบุหรี่มือสอง 
 คาดการณ์ปี 2030 จะมีคนเสียชีวิตเพราะบุหรี่ 8 ล้านคนต่อปี 
 คนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ มีรายได้ต่ า ถึงปานกลาง 
 หากเพ่ิมภาษีบุหรี่ 10 % 

 จะลดปริมาณคนสูบลงได้ 4 % ในประเทศที่มีรายได้ กลาง – สูง 
 จะลดปริมาณคนสูบลงได้ 8 % ในประเทศที่มีรายได้ ต่ า – กลาง 

 หากเพ่ิมภาษีบุหรี่ 50% ในประเทศรายได้ต่ า 
 รัฐบาลจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 ถ้าน าไปใช้ด้านสุขภาพจะมีงบประมาณพัฒนาสุขภาพประชาชนเพิ่มถึง 50 % 

3. GROUPING CONTENT 
1. สถิติกำรสูบบุหรี่ในประเทศไทย 

 ปัจจุบันมีคนไทยสูบบุหรี่ มากถึง 13 ล้านคน (ข้อมูลปี 2554) 
2. สถิติกำรสูบบุหรี่โลก 

 ทั้งโลกมีคนเสียชีวิต 6 ล้านคน ต่อปี  
 ทั้งโลกมี 6 ล้านคน ตายเพราะ บุหรี่มือสอง 
 คาดการณ์ปี 2030 จะมีคนเสียชีวิตเพราะบุหรี่ 8 ล้านคนต่อปี 
 คนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ มีรายได้ต่ า ถึงปานกลาง 

3. หำกเพิ่มภำษีบุหรี่ 10 % 
 จะลดปริมาณคนสูบลงได้ 4 % ในประเทศที่มีรายได้ กลาง – สูง 
 จะลดปริมาณคนสูบลงได้ 8 % ในประเทศที่มีรายได้ ต่ า – กลาง 
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4. หำกเพิ่มภำษีบุหรี่ 50% ในประเทศรำยได้ต่้ำ 
 รัฐบาลจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 ถ้าน าไปใช้ด้านสุขภาพจะมีงบประมาณพัฒนาสุขภาพประชาชนเพิ่มถึง 50 % 

4. CREATE TOPIC IDEA & STORY 
1. ขึ้นภำษีบุหรี่... ช่วยลดกำรสูบบุหรี่ได้จริงหรือ ? 

ใช้ข้อมูลต่างๆ ของงานวิจัยเพื่อโน้มน้าวให้คนรู้สึกว่าได้ผลจริง 
(ขอข้อมูลข้อดีของการมีภาษีบุหรี่เพ่ิมเติม) 

2. ขึ้นภำษียำสูบ... ดีอย่ำงไร ? หรือ ท้ำไมต้องภำษี... บุหรี่ 
บอกเป็นข้อๆ ไปเลยว่า ขึ้นภาษียาสูบมีข้อดีอะไรบ้าง 

3. ปัญหำกำรขึ้นภำษีบุหรี่ไทย 
บอกความจริงให้คนเห็นว่า การเพิ่มภาษีบุหรี่ คือทางออกที่ดีที่สุดแต่ยังติดปัญหาต่างๆ 
 

5. DRAFT INFOGRAPHIC OUTLINE 
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6. DESIGN INFOGRAPHIC 
 

 
 

GREAT INFOGRAPHIC TIPS 
6 main points/infographic is the best 

Infographic should be vertical 
Uses Complementary Colours 
GREAT INFOGRAPHIC TIPS 

 
Custom illustrations 

(Illusion vs simple graph,tend to get 52.5% more tweet and 72.8% more like) 
Large font 

(Tend to get 38.5% more tweet & 54% more like) 
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  ตรวจสอบก่อนลงมือท้ำ Infographic  
1. ก้ำหนดวัตถุประสงค์/เหตุผลในกำรใช้งำน ท าไมเลือกใช้ Infographic คาดหวังอะไรจากการใช้งานนี 
2. ก้ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย คนที่จะให้ Infographic นี้ตั้งใจให้กลุ่มใดอ่าน 
3. ก้ำหนดขนำดและชนิดของสื่อที่จะเผยแพร่ ขนำดที่ต้องการท าและสื่อที่ต้องการเผยแพร่ เช่น พิมพ์ 

เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค เป็นต้น 
4. ช่วงเวลำที่เผยแพร่ ตรวจสอบช่วงเวลาในการเผยแพร่ Infographic 
5. งบประมำณ ลูกค้ำมีงบประมาณ หรือองค์กรมีงบประมาณในการจัดท าสื่อ Infographic เท่าไหร่ เช่นถ้า

หากไม่มีก็ไม่ควรเลือกใช้เป็นสิ่งพิมพ์ควรเลือกใช้ช่องทางอ่ืน ๆ แทน 
6. หัวข้อ Infographic  ระบุหัวข้อที่ต้องการเพื่อให้ผู้อ่านเห็นหัวข้อแล้วสดุดตาและเลือกที่จะดู Infographic  
7. กำรให้ข้อมูลดิบ มีข้อมูลที่จะท า Infographic อยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วต้องการให้เรื่องที่ท าเจาะประเด็น

ใดบ้าง 
8. กำรใช้วัตถุดิอ่ืน ๆ เช่น ภาพ  มีรูป หรือโลโก้เฉพาะที่ต้องใช้ในงานนี้หรือไม่ 
9. ควำมต้องกำรด้ำนดีไซน์ ถามความต้องการของกลุ่มงานที่ให้ออกแบบว่ามีดีไซน์หรือรูปแบบที่ต้องการอยู่

แล้วหรือไม่ หากไม่มีก็ควรเลือกตัวอย่างจากเว็บต่าง ๆ เป็นแนวทาง 
10. อ่ืน ๆ ในงานที่ต้องการให้ออกแบบมีเงือนไขหรือความต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ เช็ครายละเอียดให้

ครบถ้วน เช่น ต้องการโทนสีอะไร เป็นต้น 
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Infographic design Principles 
  Infogrphic Structure 
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  Colours 

 

การเลือกใช้สีในงาน Infographic ควรเลือกใช้สีไม่เกิน 4 สี  

 

 

Cr. https://dribbble.com 

https://dribbble.com/
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Background Colours 

 

จะเน้นสีที่เป็นธรรมชาติไม่ฉูดฉาด  
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  Tone 

 

2 โทนสีที่นิยมใช้เป็นพื้นผิวของ Infographic 

ตัวอย่ำงงำนออกแบบสีโทน Pastel 

    

ตัวอย่ำงงำนออกแบบสีโทน Earth Tone 
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  Grid & Alignment 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้าที่ 
หลักการออกแบบ Design principles 1 
หลักการออกแบบ 2 
สี และการสื่อความหมาย 6 
การเลือกใช้ตัวอักษรส าหรับการออกแบบ 12 
ดาวน์โหลด Font ฟรี และวิธีการติดตั้งลง Windows 14 
แนะน าเว็บไซต์ส าหรับดาวน์โหลดแบบอักษร 15 
การติดตั้งฟอนต์ (Font) ลงเครื่อง 16 
ลบพื้นหลังด้วยเวบ็ www.remove.bg 21 
Remove.bg ลบพ้ืนหลับอัตโนมัติผ่านเว็บ 22 
Application Snapseed ส าหรับการรีทัชภาพด้วยมือถือ 24 
แนะน าแหล่งดาวน์โหลด Vector Free 27 
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แนะน าแหล่งดาวน์โหลด Vector Free 35 
การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2016 36 
เตรียมพร้อมก่อนลงมือสร้างงานน าเสนอ 36 
กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) 38 
วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม PowerPoint แบบด่วน 40 
การก าหนดขนาด Slide หลังจากคลิกเลือกรูปแบบการสร้างสไลด์ 41 
การสร้าง Slide Master  ธีมหรือเท็มเพลตต้นแบบสไลด์ 44 
วาดรูปทรงกราฟิก (Shapes) 48 
ตัวอย่างการสร้างงานน าเสนอในรูปแบบ Infographic 55 
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การออกแบบโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส าคัญหลายอย่าง ได้แก่  ตัวอักษร หรือข้อความ 
ภาพประกอบ เนื้อที่ว่างและส่วนประกอบอ่ืนๆ การ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ต้องค านึงถึง การจัดวางองค์ประกอบ
ต่างๆ ดังกล่าวเข้าไปด้วยกัน 
 
 
 
 
  
 

ทิศทางและการเคลื่อนไหว  
(Direction & Movement) 
เมื่อผู้รับสารมองดูสื่อสิ่งพิมพ์ การรับรู้เกิดขึ้นเป็นล าดับ
ตามการมองเห็น กล่าวคือ เกิดข้ึนตามการกวาดสายตา
จากองค์ประกอบหนึ่งไปยังอีกองค์ประกอบหนึ่ง จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินการวางแผน 
ก าหนด และชักจูงสายตาของผู้รับสารให้เคลื่อนไหวไป
ทิศทางที่ถูกต้องตามล าดับขององค์ประกอบที่ต้องการ
ให้รับรู้ก่อนหลังโดยทั่วไปหากไม่มีการสร้างจุดเด่น
ขึ้นมา สายตาของผู้รับสารจะมองดูหน้ากระดาษที่เป็น
สื่อพิมพ์ในทิศทางของตัวอักษร “Z” คือการมองที่มุม
บนด้านซ้าย ไปด้านขวา แล้วไล่ระดับลงมาที่มุมล่าง
ด้านซ้าย และไปจบที่มุมล่างด้านขวาตามล าดับการจัด
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการมองนี้
เป็นส่วนช่วยให้เกิดการรับรู้ตามล าดับที่ต้องการ 

ทิศทางและการเคลื่อนไหว (Direction & Movement) 

เอกภาพและความกลมกลืน  
(Unity & Harmony) 
เอกภาพคือความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งในการจัดท าเลย์
เอาท์ (Layout) หมายถึงการน าเอาองค์ประกอบที่
แตกต่างกันมาวางไว้ในพ้ืนที่หน้ากระดาษเดียวกันได้
อย่างกลมกลืนท าหน้าที่ สอดคล้องและส่งเสริมกันและ
กันในการสื่อสารความคิดรวบ ยอดและบุคลิกภาพของ
สื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ การสร้างเอกภาพนี้สามารถท าได้หลาย
วิธี เช่น 
การเลือกใช้องค์ประกอบท่ีมีความเท่ากัน  

เช่น การเลือกใช้แบบตัวอักษรเดียวกัน การ
เลือกใช้ภาพขาว-ด า ทั้งหมด เป็นต้น 

 
การเลือกใช้องค์ประกอบที่มีความเท่ากัน 

www.pinterest.com 
การสร้างความต่อเนื่องกันให้องค์ประกอบ  

เช่น การจัดให้พาดหัววางทับลงบนภาพ การใช้
ตัวอักษรที่เป็นข้อความ ล้อตามทรวดทรงของภาพ เป็น
ต้น 

 
การสร้างความต่อเนื่องกันให้องค์ประกอบ 

หลักการออกแบบ 
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การเว้นพื้นที่ว่างรอบองค์ประกอบทั้งหมด 
ซึ่งจะท าให้พ้ืนที่ว่างนั้นท าหน้าที่เหมือนกรอบสีขาวล้อมรอบองค์ประกอบทั้งหมดไว้ภายใน ช่วยให้องค์ประกอบ

ทั้งหมดดูเหมือนว่าอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน 
 

 

การเว้นพ้ืนท่ีว่างรอบองค์ประกอบทั้งหมด  จาก https://khaodesign.com 

ความสมดุล (Balance) 
หลักการเรื่องความสมดุลนี้เป็นการตอบสนองธรรมชาติ ของผู้รับสารในเรื่องของแรงโน้มถ่วง โดยการจัดวางองค์ 
ประกอบทั้งหมดในพื้นที่หน้ากระดาษ จะต้องไม่ขัดกับ ความรู้สึกนี้ คือจะต้องไม่ดูเอนเอียงหรือหนักไปด้านใด ด้านหนึ่ง 
โดยไม่มีองค์ประกอบมาถ่วงในอีกด้าน การจัด องค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ 
สมดุลแบบสมมาตร 
(Symmetrical Balance) 

      เป็นการจัดวางองค์ประกอบโดยให้องค์ประกอบ
ในด้านซ้ายและด้านขวาของพ้ืนที่หน้ากระดาษมีลักษณะ
เหมือนกันสองข้าง ซึ่งองค์ประกอบที่เหมือนกันทั้งสอง
ด้านนี้ จะถ่วงน้ าหนักกันและกันให้เกิดความรู้สึกสมดุล 
 

 

สมดุลแบบอสมมาตร  
(Asymmetrical Balance) 

      เป็นการจัดวางองค์ประกอบโดยให้องค์ประกอบ
ในด้านซ้ายและด้านขวาของพ้ืนที่หน้ากระดาษมีลักษณะ
ไม่เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง แม้องค์ประกอบจะไม่เหมือนกัน
ในแต่ละด้าน จะถ่วงน้ าหนักกันให้เกิดความสมดุล 

 
สมดลุแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance)

             สมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) 
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สมดุลแบบรัศมี (Radial Balance) 

เป็นการจัดองค์ประกอบโดยให้มีการกระจายหรือ
การรวมตัวอยู่ที่จุดกลาง นิยมใช้ออกแบบลวดลายต่างๆ 
อาทิเช่น ลายดาวเพดาน และเครื่องหมายการค้า 

 
สมดลุแบบรศัมี (Radial Balance)  www.freepik.com 

เทคนิคการแบ่งสาม  ใช้เทคนิคแบ่งสาม  ซึ่งก าหนดให้
เกิดจุดแห่งความสนใจ 4 จุดในภาพซึ่งสามารถเลือกได้
ตามความเหมาะสม 
กฎ 3 ส่วน และจุดตัด 9 ช่อง 
การจัดวางต าแหน่งหลักของภาพถ่าย เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่สามารถท าให้เกิดผลทางด้านแนวความคิด และ
ความรู้สึกได้ การวางต าแหน่งที่เหมาะสมของจุดสนใจใน
ภาพ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ และที่นิยมกันโดยทั่วไป
คือ กฎสามส่วน 

กฎสามส่วนกล่าวไว้ว่า ไม่ว่าภาพจะอยู่แนวตั้งหรือ
แนวนอนก็ตาม หากเราแบ่งภาพนั้นออกเป็นสามส่วน ทั้ง
ตามแนวตั้งและแนวนอน แล้วลากเส้นแบ่งภาพทั้งสาม
เส้น จะเกิดจุดตัดกันทั้งหมด 4 จุด ซึ่งจุดตัดของเส้นทั้งสี่
นี้  เป็นต าแหน่งที่เหมาะสมส าหรับการจัดวางวัตถุที่
ต้องการเน้นให้เป็นจุดเด่นหลัก ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้น 
เป็นส่วนส าคัญท่ีรองลงมาการจัดวางต าแหน่งจุดเด่นหลัก
ไม่จ า เป็นจะต้องจ ากัดมากนัก อาจถือเอาบริ เวณ
ใกล้เคียงทั้ง สี่จุดนี้ 
 

  

กฎ 3 ส่วน และจดุตดั 9 ช่อง 

สัดส่วน (Proportion) 
การก าหนดสัดส่วนนี้เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ใน
เรื่องของขนาด ซึ่งมีความส าคัญโดยเฉพาะในหน้า 
กระดาษของสิ่งพิมพ์ที่ต้องการให้มีจุดเด่น เช่น หน้าปก
หนังสือเป็นต้น เพราะองค์ประกอบทั้งหมดในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกันในการก าหนดสัดส่วนจึงต้องพิจารณา
องค์ประกอบทั้งหมด ในพ้ืนที่หน้ากระดาษไปพร้อมๆ กัน
ว่าควรจะเพ่ิมหรือลดองค์ประกอบใด ไม่ใช่ค่อยๆ ท าไปที
ละองค์ประกอบ 

 
สร้างจุดสนใจด้วยการเน้นสัดส่วน (Proportion) 

www.maxpointhridoy.com  

ความแตกต่าง (Contrast) 
เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด โดยการเน้นองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนี่ง เด่นขึ้นมาด้วยการเพ่ิม ขนาดให้ใหญ่
กว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ โดยรอบ เช่น พาดหัวขนาดใหญ่ 
เป็นต้น ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วผู้ดูจะเลือกดูองค์ประกอบที่
ใหญ่กว่ากอ่น 
ความแตกต่างโดยขนาด  
สามารถท าได้ง่ายโดยการเน้นให้องค์ประกอบหนึ่ง เด่น
ขึ้นมา ด้วยการเพ่ิมขนาดให้ใหญ่กว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ 
โดยรอบ เช่น พาดหัวขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยธรรมชาติ
แล้วผู้ดูจะเลือกดู องค์ประกอบที่ใหญ่กว่าก่อน 

 

http://www.freepik.com/
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ความแตกต่างโดยขนาด 

ความแตกต่างโดยรูปร่าง 
เป็นวิธีที่เน้นให้องค์ประกอบหนึ่ง เด่นขึ้นมาด้วยการใช้
รูปร่าง ที่แตกต่างออกไปจากองค์ประกอบอ่ืนใน
กระดาษ เช่น การไดคัต ภาพคนตามรูปร่างของร่างกาย
แล้วน าไปวางในหน้ากระดาษ ที่มีภาพแทรกเล็กๆ ที่อยู่
ในกรอบสี่เหลี่ยม เป็นต้น 

 
ความแตกต่างโดยรูปร่าง 

ความแตกต่างโดยความเข้ม  
เป็นวิธีที่เน้นให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเด่น
ขึ้นมา ด้วยการใช้เพิ่มหรือลดความเข้มหรือน้ าหนักของ
องค์ประกอบ นั้นให้เข้มหรืออ่อนกว่าองค์ประกอบอ่ืนที่
อยู่ร่วมกันในหน้า กระดาษ เช่น การใช้ตัวอักษรที่เป็น
ตัวหนาในย่อหน้าที่ต้องการ เน้น เพียงย่อหน้าเดียวใน
หน้ากระดาษ เป็นต้น 
 

 
ความแตกต่างโดยความเข้ม 

ความแตกต่างโดยทิศทาง  
ทิศทางเป็นวิธีที่เน้นให้องค์ประกอบหนึ่ง  เด่นขึ้นมา
ด้วยการ วางองค์ประกอบที่ต้องการจะเน้นนั้นให้อยู่ใน
ทิศทางที่แตกต่าง จากองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่อยู่ร่วมกัน
ในหน้ากระดาษ เช่น การ วางภาพเอียง 45 องศา ใน
หน้ากระดาษที่ เต็มไปด้วยตัว อักษร ที่ เรียง เป็น
แนวนอน เป็นต้น 

 
ความแตกต่างโดยทิศทาง 
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จังหวะ ลีลา และการซ า้ 
(Rhythm & Repetition) 
การจัดวางองค์ประกอบหลายๆ ชิ้น โดยก าหนด
ต าแหน่ง ขององค์ประกอบให้เกิดมีช่องว่างเป็นช่วงๆ 
ตอนๆ อย่างมีการ วางแผนล่วงหน้า จะท าให้เกิด
จังหวะและลีลาขึ้น และหากว่า องค์ประกอบหลายๆ 
ชิ้นนั้นมีลักษณะซ้ ากันหรือใกล้เคียงกัน ก็จะยิ่งเป็นการ
เน้นให้เกิดจังหวะและลีลา ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะ
ตรงกันข้ามกับแบบแรก จังหวะและลีลาลักษณะนี้  
จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้นดูเคลื่อนไหวและมีพลัง 

 
จังหวะ ลีลา และการซ ้า (Rhythm & Repetition) 

 
 
 
 
 
สามารถเข้าไปศึกษาและดูรายละเอียดเพ่ิมเติมพร้อม
ตัวอย่างการออกแบบได้จากเว็บไซต์ ประกอบด้วย 4 
ตอนสามารถเข้าดูได้จากลิงก์ดังนี้ 
 

 
เว็บไซต์ khaodesign.com 

 

PART 1 https://qrgo.page.link/pf5WX 
PART 2 https://qrgo.page.link/QF3T4 
PART 3 https://qrgo.page.link/cM92u 
PART 4 https://qrgo.page.link/1XC4t 

 
 

 
 
 
สีของงานกราฟิก ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญเลยก็ว่าได้ 
เพราะการเลือกใช้สีจะแสดงถึงอารมณ์ที่ต้องการได้
ชัดเจนมากกว่าส่วนประกอบอ่ืน ๆ ทั้งหมด เช่น สีโทน
ร้อน ส าหรับงานที่ต้องการความตื่นเต้น ท้าทาย หรือสี
โทนเย็นส าหรับงานต้องการให้ดูสุภาพ สบาย ๆ 
 

ทฤษฎีสี เป้นเรื่องที่ ไม่อาจมองข้ามได้ ถ้าอยากจะ
ถ่ายภาพออกมาให้สวย สีมีโครงสร้างเเละลักษณะทาง
กายภาพที่เเตกต่างกัน การรู้จักผสมสี มองสี ก็จะ
ก าหนดภาพถ่ายที่ออกมาได้ ท าใจให้คุ้นชินกับการใช้สี 
เเล้วผลลัพท์ของภาพที่ออกมาจะมีการเปลี่ยนเเปลง ไป
ในทางที่ดี นอกจากนี้ อารมณ์ของภาพก็จะเด่นขึ้นมา
อีกด้วย 

ความสัมพันธ์ของส ี
สีมีความสัมพันธ์กันอย่างไรล่ะ เมื่อลองดูในวงจรสี 
(หรือจะเรียกว่าวงล้อสีก็ได้) 

 
www.photoschoolthailand.com 

สีขั้นที่ 1 แม่สี (PRIMARY COLORS) 
คือสีที่เมื่อผสมกันเเล้ว จะได้สีอ่ืนอีก กลุ่มนี้คือสี แดง 
เหลือง น้ าเงิน 
สีขั้นที่ 2 (SECONDARY COLORS) 
คือสีที่เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1 เช่น สีม่วง สีส้ม  
สีเขียว 
สีขั้นที่ 3 (TERTIARY COLORS) 
คือสีที่เกิดจากการผสมสีขั้นที่ 1 และข้ันที่ 2 เข้าด้วยกัน 
เช่น สีเเดงส้ม (vermilion) เหลืองส้ม (amber) แดง
ม่วง (magenta) น้ าเงินม่วง (violet) น้ าเงินเขียว 
(teal) เหลืองเขียว(chartreuse) 
 

50 เทคนคิการออกแบบกราฟฟกิ 
ที่มา khaodesign.com 

สี และการสื่อความหมาย 
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ความหมายของสี 
นอกจากแต่ละสีจะสร้างความรู้สึกด้วยตนเองแล้ว เมื่อ
น ามาใช้ร่วมกันเรายังสามารถแบ่งสีออกเป็น 2 วรรณะ  
เพ่ือสร้างอารมณ์ท่ีแตกต่างกันออกไปเมื่อใช้งานร่วมกัน
ได้อีกคือ 
ใช้โทนสีร้อนเพื่อให้ภาพดูอบอุ่น 
เช่น กลุ่มสีโทนส้ม เเดง เหลือง และสีน้ าตาล เเละเมื่อ
ประกอบกับภาพของเเสงอาทิตย์ สีโทนร้อน ก็จะยิ่ง
กระตุ้น ความรู้สึกอบอุ่น ได้สมจริงมากขึ้น ส่วนมากสี
โทนนี้จะถูกใช้ในการเเต่งภาพที่เป็นช่วง Golden hour 
สีที่อยู่ในวรรณะร้อน (Warm Tone Color) 

ได้แก่ สีแดง สีส้ม ให้ความรู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง 
สนุกสนาน รวดเร็ว เร่งรีบ 

 

 
ตัวอย่างงานออกแบบสีที่อยู่ในวรรณะร้อน 

ใช้โทนสีเย็นเพื่อภาพจะดูสบายตา 
กลุ่มสีโทนเย็น เช่น สีเขียว สฟ้ีา น้ าเงิน จะให้ความรู้สึก 
สบาย ผ่อนคลาย สีโทนนี้จะเกิดข้ึนก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น 
เเละหลังดวงอาทิตย์ตก หรือข่วงที่เรียกว่า Blue hour 
นั่นเอง นอกจากนี้ ภาพสีโทนเย็น กับภาพทิวทัศน์ที่ 
เเสดงออกถึงความเย็น เข่าภูเขาท่ีมีน้ าเเข็งปกคลุม
บางส่วน จะยิ่งกระตุ้นให้คนดู ได้รู้สึก เเละสัมผัสได้ถึง
ความหนาวเย็น และเงียบสงบ 
 

สีที่อยู่ในวรรณะเย็น (Cool Tone Color) 
ได้แก่ สีน้ าเงิน  สีเขียว  สีฟ้า  สีกลุ่มนี้เมื่อใช้งาน

จะได้ความรู้สึกสดชื่น เย็นสบาย ผ่อนคลาย 

 

 
สีทีอ่ยู่ในวรรณะเย็น 

ใช้โทนสีกลาง เป็นได้ทั งสีร้อนและเย็น 
สีที่อยู่ในวรรณะกลาง  
ได้แก่ สีที่สามารถเป็นได้ทั้งวรรณะร้อนและเย็น ได้แก่สี
เหลือง และม่วง เมื่อสีวรรณะกลางอยู่กับสีวรรณะใดจะ
กลายเป็นสีวรรณะนั้น ๆ การใช้สีเพ่ิมความโดดเด่น
ให้กับจุดเด่นในภาพ และใช้สีตกแต่งส่วนอ่ืน ๆ ของ
ภาพให้ได้ภาพรวมออกมาในอารมณ์ 

 

 
ตัวอย่างงานออกแบบสีทีอ่ยูใ่นวรรณะกลาง 
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อ่านอารมณ์เเละใช้สีให้เข้ากับอารมณ์งาน 
สีเเละอารมณ์ เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างตัดไม่ขาด  
ในภาพถ่าย คนที่มองภาพ จะมีความรู้สึกร่วมกับภาพ 
เเละยิ่งช่างภาพสามาถสร้างความน่าสนใจ เเละมีการลง
น้ าหนักที่อารมณ์ โดยเพ่ิมการใช้สีเข้าไปกระตุ้นอีกด้วย
เเล้ว ภาพนั้นจะเป็นภาพที่เรียกได้เลยว่ามีอิทธิพลกับ
จิตใจของคนดู  และสีก็ยังเป็นการสื่อถึงระยะเวลาด้วย 
เช่น ภาพที่ถ่ายนั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลาไน ฤดูอะไรที่
ต้องการ เทคนิคการเลือกใช้สีแบบสูตรส าเร็จจะมีอยู่
หลายรูปแบบ 

 

การใช้สีคู่ตรงข้าม  
(COMPLEMENTARY COLORS) 

 

 
 
สีที่อยู่ตรงข้ามกันบนวงจรสี เป็นสีที่มีค่าสีตัดกันอย่าง
ชัดเจน โดยสีคู่นี้จะให้ความรู้สึกรุนแรง จัดจ้าน ฉูดฉาด 
การใช่สีคู่ตรงข้าม จะท าให้ภาพสะดุดอย่างมาก สร้าง
ความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ในการอยู่เคียงคู่กัน 
สีที่ตัดกันหรือสีตรงกันข้าม 

สีที่ตัดกันหรือสีตรงกันข้าม เป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันใน
วงจรสี เช่น สีน้ าเงินตรงข้ามกับสีแดงและสีเหลือง หรือ
สีแดงจะตรงข้ามกับสีเขียว ควรใช้สีใดสีหนึ่งจ านวน 
80% และเลือกใช้สีคู่ตรงกันข้างเพียง 20% หรือ 
70-30 โดยประมาณ บนพ้ืนที่ของงานโดยรวม จะท า
ให้ชิ้นงานเกิดเป็นจุดเด่น เมื่อน ามารวมกันจะท าให้สีทั้ง
สองนั้นเด่นชัดมากขึ้น 
 

 

ตัวอย่างสีคู่ตรงกันข้าม หาดทรายสีน้้าตาลเเดงกับน้้าทะเสสีฟ้า 
 

 

การใช้สีแบบสีที่ตดักันหรือสีตรงกันข้าม เหลืองสม้-น้้าเงินม่วง 
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การแยกคู่สีที่อยู่ติดกับสีคู่ตรงกันข้าม 
(SPLIT COMPLEMENTARY COLORS) 

 
 
การใช้สีที่สองสีที่อยู่ติดกับสีคู่ตรงข้าม ก็เป็นการใช้
ความสัมพันธ์ของสีที่น่าสนใจ เช่น ในภาพที่มีสีแดงส้ม 
สีเขียว เเละสีน้ าเงิน อยู่ด้วยกัน จะสร้างความเเตกต่าง 
เเละความฉูดฉาดมากขึ้น เเต่ก็ให้ภาพที่ดูน่าสนใจ
มากกว่าภาพที่ใช่คู่สีตรงข้าม 

 
ตัวอย่าง SPLIT COMPLEMENTARY COLORS 

การใช้สีที่ใกล้เคียงกัน  
(ANALOG COLORS) 

สีที่ใกล้เคียงกัน คือสีที่อยู่เรียงติดกันในวงจรสี จะสร้าง
ความกลมกลืนขึ้นในภาพ ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ ลอง
จัดภาพให้มีสีใกล้เคียงกัน ลองมองวิว เเล้วเอามาเทียบ
กับวงจรสี เเล้วจะจินตนาการได้ว่าภาพจะออกมาใน
ลักษณะไหน รวมทั้งการเเต่งภาพหลังจากนั้น จะได้
ก าหนดทิศทางสีได้ว่า จะต้องเเต่งภาพให้ออกมาเป็นสี
อะไรบ้าง  

 
 
เพ่ือไม่ให้หลุดจากความกลลมกลืนตามคอนเซปต์สีเป็น
การใช้สีที่ไปในโทนเดียวกันทั้งหมด เช่น จุดเด่นเป็นสี
น้ าเงิน สีส่วนที่เหลือก็จะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับน้ าเงิน โดย
ใช้วิธีลดน้ าหนักความเข้มของสีน้ าเงินลงไป 
 

 
 

 
ภาพการใช้สแีบบโทนเดยีวกันใกลเ้คียงกัน 
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การเลือกใช้โครงสีสามเหล่ียม  (TRIAD COLORS) 

 
 
คือการใช้สีสามสีที่อยู่ห่างกันโดยจะอยู่ที่มุมของสามเหลี่ยมแต่ละมุม เช่น เมื่อเลือกสีแดง สีเหลือง และสีฟ้า ก็จะถูก
จัดว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน  ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ กลุ่มสามสีก็กระตุ้นความน่าสนใจของภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างมิติ
ให้กับภาพอีกด้วย 
 

   
ภาพตัวอยา่งการใช้โครงสีสามเหลี่ยม (TRIAD COLORS) 
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สีกับการส่ืออารมณ์ 
สีน้ าเงิน เป็นสีเเห่งความสงบ โล่ง กว้าง เมื่อมีการใช้สี
น้ าเงินลงในภาพ จะให้รู้สึกถึงพ้ืนที่กว้าง มีพ้ืนที่ในภาพ 

 
 
สีเทา  กระตุ้นให้รู้สึกถึง สายฝน น้ า ไอหมอก ก้อนเมฆ 
เ เละท้อง ฟ้า  นอกจากนี้  สี เทาก็สื่ อ ได้ค่ อนข้ า ง
หลากหลาย เช่น สัมผัสได้ถึงความเยือกเย็น และความ
รุนเเรง 

 
 
สีม่วง   ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย อาจจะไม่ค่อยพบใน
ธรรมชาติ สีม่วงกลายเป็นสีที่เเสดงถึงสัญลักษณ์เเห่ง
ความงาม เเละความแปลกใหม ่
 

 
 
 

สีเขียว เป็นสีที่พบเป็นปกติในการถ่ายภาพทิวทัศน์ สี
เขียว ให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา สงบร่มเย็น 

 
 
สีแดง เกี่ยวข้องกับความโกรธ ความปรารถนา ความ
รัก พบโทนสีนี้ในธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ตก ดอกไม้ 
เเละสีของฤดูใบไม้ร่วง 

 
 
สีส้ม พบบ่อยครั้งเมื่อถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตก เป็นสี
โทนอุ่น ให้ความรู้สึก สนุกสนาน เบิกบาน ความสุข 
เเละความหลงไหล 

 
 



12 
 
สีน้ าตาล เป็นสีของพ้ืนดิน (Earth tone) เป็นสีที่ใช้เมื่อ
จะสื่อถึงสภาวะของสิ่งแวดล้อม 

 

สีเหลือง  พบมากกับทิวทัศน์ที่มีดอกไม้ ทะเลทราย เเละ
ใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง ถูกใช้เพื่อกระตุ้น ความสุข พลังงาน 

 

การใช้ทฤษฎีสี ต้องค านึงอยู่เสมอว่า จะใช้สีนี้ในภาพ  “ท าไม” เเละ “อย่างไร” การเข้าใจพ้ืนฐานของสีท าให้การ
ถ่ายภาพสื่อถึงอารมณ์ เเละชี้น าเพ่ือให้รู้สึก ในสิ่งที่เราต้องการจะน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
Text Colors 

 
การเลือกใช้สีที่เหมือนใกล้เคียงกันมากจนเกินไปจะ
ท าให้การอ่านตัวอักษรได้อยาก ดังนั้นในการเลือกใช้สี
ตัวอักษรและสีของพ้ืนหลังควรมีสีที่ตัดกันชัดเจน
เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถอ่านตัวอักษรได้อยากสะดวก 

วิธีเลือก Font ไปใช้ในงานออกแบบ 

 
 
 

 
 
 
 
การเลือก Font ไปใช้ในงานออกแบบมีข้อควรค านึง 
ง่าย ๆ อยู่ 2 ข้อคือ  

1. ความหมายต้องเข้ากัน หมายความว่า 
ความหมายของค าและ Font  ที่เลือกใช้ควรจะไป
ด้วยกันได้ เช่น ค าว่าน่ารักก็ควรจะใช้ Font ที่ดูน่ารัก
ไปด้วย ไม่ควรใช้ Font ที่ดูเป็นทางการดังภาพ
ตัวอย่าง 

 
2. อารมณ์ของฟอนต์ และอารมณ์ของงานต้องไป

ในทิศทางเดียวกัน เช่น งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือ
ก็ จ ะ เ ลื อ ก ใ ช้  Font แบบ  Serif  ที่ ดู ห นั ก แ น่ น 
น่าเชื่อถือ ส่วนงานที่ต้องการความฉูดฉาดอย่าง
โปสเตอร์ลดราคาก็ควรจะเลือกใช้ Font ที่เป็นกันเอง
ไม่เป็นทางการมากนักอย่าง Font ในกลุ่ม Script 
เป็นต้น 

 

การเลือกใช้ตัวอักษรส้าหรบัการออกแบบ 

http://www.km-web.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/n55-0201-n71.jpg
http://www.km-web.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/text-05.png
http://www.km-web.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/text-06.png
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นอกจากการเลือก Font มาใช้งานแล้ว การวาง
ต าแหน่งตัวอักษรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ
กับการท างาน ส าหรับการวางต าแหน่งตัวอักษร มีข้อ
ควรค านึงถึงไว้ให้อยู่ 3 ข้อคือ 

1. ธรรมชาติการอ่านของคนไทยจะอ่านจากซ้าย
ไปขวา และบนลงล่าง โดยมีรัศมีการกวาดสายตา
ตามล าดับ ดังนั้นถ้าอยากให้อ่านง่าย ควรจะวาง
เรียงล าดับให้ดีด้วย ไม่เช่นนั้นจะเป็นการอ่านข้ามไป
ข้ามมาท าให้เสียความหมายของข้อความไป 

 

2. จุดเด่นควรจะมีเพียงจุดเดียว หรือพูดง่าย ๆ ก็
คือมีตัวอักษรตัวใหญ่ๆ อยู่เพียงชุดเดียว จึงจะเป็น
จุดเด่นที่มองเห็นได้ง่าย ไม่สับสน ส่วนจุดอื่น ๆ ขนาด
ควรจะเล็กลงมาตามล าดับความส าคัญ 

3. ไม่ควรใช้ Font หลากหลายรูปแบบเกินไป 
จะท าให้กลายเป็นงานที่อ่านยากและชวนปวดศรีษะ
มากกว่าชวนอ่าน ถ้าจ าเป็นจริง ๆ แนะน าให้ใช้ Font 
เดิมแต่ไม่ตกแต่งพวกขนาด, ความหนาหรือก าหนดให้
เอียงบ้าง เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจไม่ให้งานดูน่าเบื่อ
แบบนี้จะดีกว่า 

ตัวอย่างการใช้ Font ในงานออกแบบ 
 

    

ไม่มีหัว         มีหัว 
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ฟอนต์  Font.com 

 

 
 
 

ไทยเฟซ Thaifaces.com

 
  

   แนะน้าเว็บไซต์ส้าหรับดาวน์โหลดแบบอักษร 
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กูเกิลฟอนต์ fonts.google.com 

 
การติดตั งฟอนต์  (Font) ลงเคร่ือง 

1. ไปท่ีช่องค้นหาและพิมพ์ข้อความ “Control” หลังจากนั้นจะปรากฏค าสั่ง Control Panel ขึ้นให้คลิก
เลือกค าสั่งดังกล่าว 

 

คลิกเลือกค าสั่ง “Control Panel” 
1 จุด จากตัวอย่าง 

2 

1 พิมพ์ข้อความ “Control Panel” 
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2. เมื่อเข้าสู่ Control Panel หากปรากฏหน้าต่าง แบบ Category ให้ปรับเป็นแบบ “Large icon”  

 
ภาพแสดงหน้าต่าง Control Panel แบบ Category 

 
3. คลิกเลือกท่ี icon “Fonts” 

 
 
 
 
 

3 คลิกเพื่อเปลี่ยนการแสดงผลหน้าจอ 
เป็นแบบ “Lage icons” 

ดับเบิลคลิกเลือก “Fonts” 4 
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4. เมื่อดังเบิลคลิกที่ icon “Fonts” แล้วจะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 
 

 
 

5. จากนั้นให้น าฟ้อนที่ดาวน์โหลดแล้ว ยกเลิกการแพ๊คไฟล์ด้วยค าสั่ง “Extract filcs...” ดังภาพ 

 

คลิกเมาส์ขวาเลือกค าสั่ง 
“Extract files...” 

5 
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6. หลังจากเสร็จสิ้นการยกเลิกการแพ๊คไฟล์จะปรากฏโฟลเดอร์ ของฟ้อนที่แพ๊คดังภาพ โฟลเดอร์ที่ยกเลิกการ

แพ๊คไฟล์จะมีชื่อเหมือนกันชื่อไฟล์ท่ีแพ๊คมา 

 
 

7. เมื่อเข้าไปท่ีโฟลเดอร์ให้คัดลอกฟ้อนทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้ 

 
 
 

ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ 6 

คลิกเลือกฟ้อน 7 

คลิกเมาส์ขาว
เลือกค าสั่ง Copy 

8 
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8. ไปท่ีหน้าจอ Control Panel จากนั้นคลิกเมาส์ขวา เลือกค าสั่ง “Paste” ระบบจะน าฟ้อนที่เลือกติดตั้งลง
ใน Windows  

 
หน้าจอแสดงการท างานเมื่อมีการติดตั้ง Fonts เพ่ิมให้รอจนกว่าการท างานจะเสร็จสมบูรณ์หนาต่าง Installing Fonts 
ก็จะหายไป 

 

 

หมายเหตุ : หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วหากท่านต้องการใช้ฟ้อนที่โปรแกรมใด ถ้าเครื่องเปิดโปรแกรมนั้นอยู่ก่อนติดตั้ง
ให้ปิดโปรแกรมไปก่อน แล้วเปิดโปรแกรมข้ึนมาใหม่ฟ้อนที่ติดตั้งจะมีให้เลือกใช้งานได้ตามปกติ 

คลิกเมาส์ขาว เลือกค าสั่ง “Paste” 9 

เครื่องก าลังประมวลผลติดตั้ง Fonts 10 
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1. เปิดเว็บไซต์ www.remove.bg  วิธีการใช้งานคลิกเลือกปุ่ม Upload Image > อัพโหลดภาพที่ต้องการลบ
พ้ืนหลังออกจากเครื่องเว็บจะท าการประมวลผลและปรากฎภาพที่ได้ลบพื้นหลักงออกจากนั้นให้คลิกเลือกปุ่ม  

 

 
2.  คลิกปุ่ม Download จะมีให้เลือก 2 แบบคือ 

2.1  Preview Image 612 × 408 แบบฟรีคุณภาพภาพท่ีได้จะมีขนาด 612 × 408  pixcel 
2.2  Full Image 2048 × 1365 แบบเสียเงินคุณภาพภาพที่ได้จะมีขนาด 2048 × 1365 pixcel 

1 
คลิกเลือกปุ่ม Upload Image 

Remove.bg ลบพื นหลับอัตโนมัติผ่านเว็บ 
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เมื่อคลิกปุ่มดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเครื่องจะดาวน์โหลดไฟล์ไว้ที่เครื่องดังนี้ ท่านสามารถน ารูปที่ได้ท าการลบ
พ้ืนหลังออกอัตโนมัติไปใช้กับงานออกแบบได้  
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คุณสมบัติหลักของ  
Application Snapseed 

 
Application Snapseed  เป็นแอพส าหรับใช้ในการ
แก้ไขรูปภาพระดับมืออาชีพที่มีฟังก์ชัน ด้วยฟีเจอร์ที่
หลากหลาย เช่นการท าให้ภาพดูโดดเด่น , หมุนภาพ, 
ลบรอยสิว, ลบจุดด่างด า มากไปกว่านั้นแอพนี้ยังมี
คุณสมบัติ คล้ายๆ โปรแกรมอย่าง Photoshop โดยมี
เครื่องมือและฟิลเตอร์ให้ใช้งานถึง 25 รายการ 
 

 

ภาพตัวอย่างการแต่งภาพด้วย 
Application Snapseed 

การใช้งาน Application Snapseed 
1.  เปิดแอพเข้ามาจะเจอหน้าหลักของแอพ 

 
 

2. จะปรากฏหน้าจอของ Application Snapseed  
ซึ่งมีเมนูเดียวคือ “+ แตะที่ใดก็ได้เพื่อเปิดรูปภาพ”  
ให้เลือกรูปภาพที่ต้องการจะแต่งเพ่ือน าไปใช้ต่อไป 
 

 
 

Application Snapseed ส้าหรับการรีทัชภาพด้วยมือถือ 

Application Snapseed 

1 

2 

แตะที่ใดก็ได้เพื่อเปิดรูปภาพ 
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3. เลือกภาพที่ต้องการปรับแต่ง 

 
4. คลิกเลือกที่เมนู “เครื่องมือ” 

 
 
5. ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง “ปรับแต่งภาพ” 
โดยก าหนดค่า 3 ส่วนคือ 
   5.1 ความสว่าง 
   5.2 ความอ่ิมตัว 
   5.3 บรรยากาศ 

 

6. ภาพที่ได้หลังจากการปรับค่าแล้ว 

 
 

 

เครื่องมือ 
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7.  บันทึกไฟลเ์พ่ือน าไปใช้งาน บนสื่อออนไลน์หรือเซฟลงในเครื่อง 
 

 
 

 
 
 

8. รูปที่ได้ 

        
                       ภาพก่อนปรับ              ภาพหลังปรับ 
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www.freepik.com  
เป็นแหล่งรวบรวมเวกเตอร์ฟรีที่ใหญ่ที่สุด เมื่อพูดถึงเวกเตอร์ฟรี นักออกแบบมักจะคิดถึงเว็บนี้เป็นที่แรกๆ ไฟล์ที่มีให้
ดาวน์โหลดในเว็บจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน ซึ่งจะมีไฟล์นามสกุลดังต่อไปนี้ 

1. Vectors คือไฟล์ที่มีนามสกุล .ai หรือ .EPS 2. Photos คือไฟล์ภาพถ่าย หรือรูปภาพที่มีนามสกุล 
3. Psd      4. Icons 

 
www.freevectors.net 
เวกเตอร์ในเว็บนี้สามารถโหลดไปใช้ได้ฟรี 100% จะเอาไปใช้ส่วนตัว หรือท าธุรกิจก็ยังฟรีเหมือนเดิม 

 

รวมเว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลด Vector Free 
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freevectormaps.com 
แหล่งรวมเวกเตอร์รูปแผนที่ที่มีให้เราเลือกดาวน์โหลดไปใช้กันฟรีๆ ไม่ว่าจะต้องการส่วนไหนของโลก ประเทศอะไร 
ทวีปอะไร ที่นี่มีให้หมด 

 
 
vector4free.com 
เว็บนี้ได้ชื่อว่าเป็นเว็บแจกของฟรีที่เก่าแต่ยังเก๋าอยู่ถ้าไม่เชื่อก็ลองคลิกเข้าไปดูสิ แล้วจะติดใจ 
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www.vecteezy.com 
เป็นอีกเว็บที่แจกฟรีเวกเตอร์ โดยที่เราสามารถน าไปใช้ได้ทั้งแบบส่วนตัวหรือจะเอาไปท าธุรกิจการค้าก็ไม่เป็นไร 
เพียงแต่ต้องใส่เครดิตให้เค้าสักหน่อย 

 
 
pixelbuddha.net 
ถ้าก าลังมองหาเวกเตอร์แปลกๆ ที่หาไม่ได้จากท่ีไหนแนะน าให้ลองเข้าไปดูใน Pixel Buddha 
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www.vexels.com 
ถ้าใครอยากได้เวกเตอร์ฟรีๆ ใหม่ๆ ที่ไม่ตกยุคหรือล้าสมัยต้องอย่าพลาดเว็บนี้นะคะ เพราะเค้าอัพเดทกันวันต่อวันเลย 

 
 
www.flaticon.com 
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www.canva.com 
เว็บนี้ไม่ใช่เว็บที่เราเข้าไปดาวน์โหลดเวกเตอร์มาใช้ร่วมกับ Ai แต่เป็นเว็บสร้างงานกราฟิกออนไลน์ ที่จะมีของฟรีๆ มา
ให้เราได้ใช้กัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเวกเตอร์ และเราก็สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ภาพพร้อมใช้งานได้ทันที 

 
 
undraw.co/illustrations 
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www.drawkit.io 

 
 
pixelbuddha.net/vectors 
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dryicons.com 
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โปรแกรม PowerPoint  คือ โปรแกรมที่ช่วยงานน าเสนอให้สวยงามด้วยรูปแบบที่ทันสมัย และง่ายต่อการ  
ใช้งาน ทีใ่ช้ส าหรับสร้างงานน าเสนอหรืองานพรีเซนเตชั่น (Presentation) น าเสนอข้อมูลได้ทั้ง ข้อความ รูปภาพ เสียง 
วิดีโอ ตาราง กราฟ ผังองค์กร การใส่เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสนใจให้กับสไลด์ เช่น การน าเสนอผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และการน าเสนองานในรูปแบบของไฟล์วิดีโอ เป็นต้น ด้วยความสามารถเหล่านี้ โปรแกรม PowerPoint 
จึงได้รับความนิยมในการสร้างานน าเสนอ ในการท างาน ธุรกิจ การตลาด และการศึกษา เป็นต้น 

การน าเสนอข้อมูล (Presentation) คือ การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือความ ต้องการไปสู่
ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อันจะท าให้บรรลุความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการน าเสนอ 

เตรียมพร้อมก่อนลงมอืสร้างงานน้าเสนอ 
ในการน าเสนอที่ดี ไม่ได้อยู่ที่ทักษะการพูดเพียงอย่างเดียว การสร้างงานน าเสนอที่ดีจะเป็นตัวช่วยดึงดูดความ

สนใจให้กับผู้ฟังได้ ดังนั้นก่อนลงมือสร้างงานเสนอ หรือ Presentations  ไม่ใช่แค่การใช้ทักษะการน าเสนอสร้างงาน
น าเสนอที่สวยงาม การน าเสนออย่างมีคุณค่า การน าเสนอที่แข็งแกร่ง และการน าเสนอแบบมีส่วนร่วม ล้วนเป็นสิ่งที่
ต้องน ามาใช้อย่างผสมผสานกัน จึงจะท าให้การน าเสนอประสบผลส าเร็จและบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ ซึ่งมีเทคนิค
ในการสร้างงานน าเสนอดังนี้ 
 
1.  วางแผนงานน าเสนอ (Prepare) 

เพ่ือให้งานน าเสนอตรงตามวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ ผู้น าเสนอจะต้องทราบวัตถุหประสงของการน าเสนอว่า
ต้องการพูดคุย บอกเล่า หรือบรรยายเรื่องอะไร น าเสนอในสถานที่ใด เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา ทราบว่า
กลุ่มเป้าหมายคือใคร ต้องใช้เวลาในการน าเสนอนานเท่าไหร่ มีความคาดหวังหลังจากการน าเสนอจบคืออะไร 

 
 

เรืองอะไร

ให้ใครฟัง

ที่ไหน

อย่างไร

นานแค่
ไหน

ความคาม
หวัง

การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2016 

น าเสนอ 
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ในการเตรียมการน าเสนอ คุณอาจจะวางเค้าร่าง หรือ Outline ของเรื่องที่จะน าเสนอเอาไว้คร่าวๆ เพ่ือให้
เห็นภาพรวม จะได้มีแนวทางในการออกแบบสไลด์และลงในรายละเอียด นอกจากนี้จะได้ประมาณการใช้เวลาในการ
น าเสนอและความยาวของงานน าเสนอด้วย 
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กระบวนการส่ือสาร (Communication Process)  

 
องค์ประกอบของการสื่อสาร ประกอบด้วย 

1. ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) 
2. ข้อมูลข่าวสาร (Message) 
3. สื่อในช่องทางการสื่อสาร (Media) 
4. ผู้รับข่าวสาร (Receivers) 
5. ความเข้าใจและการตอบสนอง (Feedback หรือ Response) 

ผู้ส่งข่าวสารท าหน้าที่เก็บรวบรวมแนวความคิดหรือข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เมื่อต้องการส่งข่าวไปยังผู้รับ
ข่าวสารก็จะแปลงแนวความคิดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาเป็น ตัวอักษร น้ าเสียง สี การเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่งเรียกว่า
ข่าวสารจะได้รับการใส่รหัส (Encoding) แล้วส่งไปยังผู้รับข่าวสารผ่านสื่อกลาง (Media) ในช่องทางการสื่อสาร 
(Communication Channels) ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรงก็ได้ ผู้รับ
ข่าวสาร เมื่อได้รับข่าวสารแล้วจะถอดรหัส (Decoding) ตามความเข้าใจและประสบการณ์ในอดีต หรือสภาพแวดล้อม
ในขณะนั้น และมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งข่าวสารซึ่งอยู่ในรูปขอความรู้ ความเข้าใจ การตอบรับ การปฏิเสธ
หรือการนิ่งเงียบก็เป็นได้ ทั้งนี้ข่าวสารที่ถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารอาจจะไม่ถึงผู้รับข่าวสารทั้งหมดก็เป็นได้ หรือข่าวสารอาจ
ถูกบิดเบือนไปเพราะในกระบวนการสื่อสาร ย่อมมีโอกาสเกิดสิ่งรบกวน หรือตัวแทรกแซง (Noise or Interferes) ได้ทุก
ขั้นตอนของการสื่อสาร 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Audience)  
 

Who is the audience ? กลุ่มเป้าหมายคือใคร แบคกราวด์เป็นอย่างไร 

ผู้ส่งสาร 
(Sender) 

ผูร้ับสาร 
(Receiver) 
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What is the purpose of the event ? วัตถุประสงค์ของการน าเสนอคืออะไร 

Why were you speak to ? พูดเพ่ืออะไร ความคาดหวัง 

Where is it ? พูดที่ไหน 

When is it ? เมื่อใด มีเวลาในการเตรียมตัวแค่ไหน ใช้เวลาเท่าไหร่ 

 
เนื้อหา (Content) 

Content หรือเนื้อหาที่จะน าเสนอ เนื้อหาเป็นสิ่งส าคัญในการน าเสนอ การออกแบบสไลด์ การวางเนื้อหาต้องมี
สัดส่วนที่พอดี ทั้งข้อความ, รูปภาพ, ตาราง, กราฟ และกราฟิกได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้การน าเสนอที่ประสบ
ความส าเร็จไม่ได้อยู่ที่เนื้อหา 100% เสมอไป แต่จะอยู่ที่ตัวผู้น าเสนอ20% ที่บอกเล่าเรื่อง และเนื้อหาในสไลด์ 80% 
2.  การออกแบบ 
 

 

การออกแบบงานน าเสนอที่ได้รับความส าเร็จต้อง 
Simple & Clear คือ ง่ายและชัดเจน การออกแบบ
ง่ายๆ แต่สวยงาม นอกจากนี้ต้องง่ายต่อการเข้าใจด้วย 
ทั้ ง นี้ ก็ อ าจจะขึ้ น อยู่ กั บ เนื้ อห าที่ น า เ สนอและ
กลุ่มเป้าหมายที่รับชมด้วย เช่น การน าเสนอทางด้าน
ธุรกิจ ต้องออกแบบให้เรียบง่าย แต่ข้อมูลนั้นต้องสื่อให้
ชัดเจน เชื่อมโยงเนื้อหาได้ดี ลูกเล่น สีสันในสไลด์ต้อง
ไม่มากจนขาดความน่าเชื่อถือ การออกแบบโดยทั่วไป
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญหลายอย่าง ได้แก่ 
ตัวอักษร หรือข้อความ ภาพประกอบ เนื้อที่ว่างและ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ การออกแบบสิ่งพิมพ์ต้องค านึงถึง 
การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวเข้าไปด้วยกัน
แต่การออกแบบงานน าเสนอท่ีต้องการสร้างแรงจูงใจ  

ชักชวนและท าให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมก็ออกแบบให้มีสีสันที่ฉูดฉาด สะดุดตา ดูน่าตื่นเต้น ถ้าเป็นงานน าเสนอ
ด้านอาหาร ก็ต้องมีสีสันที่น่ารับประทาน เป็นต้น 
 

การน าเสนอ (Delivery) 

การน าเสนองานพรีเซน คือขั้นตอนสุดท้ายของการน าเสนอ แต่ก่อนที่จะน าเสนอ คุณต้องทดสอบงานน าเสนอ
ก่อน เช่น ทดสอบการแสดงผลของข้อความ, รูปภาพ, เอฟเฟิกต์การเปลี่ยนสไลด์, การเคลื่อนไหว ล าดับการแสดงผล 
และเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ เพ่ือให้การน าเสนอเข้าถึง กลุ่มเป้หมาย และให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

ส าหรับการน าเอางานน าเสนอไปใช้งานนั้น ใน PowerPoint นอกจากการน าเสนอด้วยตนเองผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือโปรเจ็กเตอร์ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปแล้ว คุณสามารถเลือก ช่องทางการน าเสนอได้อีกหลายรูปแบบ 

1. Side show น ำเสนอสไลด์โชว์ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือหน้ำจอโปรเจ็กเตอร์ 
2. Present Online แชร์กำรน ำเสนอออนไลน์สดๆ ร่วมกับผู้อ่ืนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
3. Video บันทึกสไลด์เป็นไฟล์วิดีโอน ำเสนออัตโนมัติ พร้อมแสดงเอฟเฟิกต์ แจกจ่ำยให้ผู้ อ่ืนได้เปิดดูผ่ำน

อุปกรณ์ต่ำงๆ หรืออัพโหลดขึ้นไปบนช่องของ YouTube 
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4. Picture บันทึกสไลด์เป็นไฟล์รูปภำพ แจกจ่ำย ให้ผู้อ่ืนได้เปิดดูผ่ำนโปรแกรม หรือแอพ ดูรูปภำพในอุปกรณ์
ต่ำงๆ 

5. Handout จัดพิมพ์ออกทำงกระดำษ เป็นคู่มือกำรน ำเสนอของตนเอง หรือน ำไปแจกผู้ชม 
6. PDFIXP บันทึกเป็นไฟล์ pdfxps น ำไปแชร์ หรือส่งแนบไปทำงอีเมลให้ผู้อ่ืน 
7. CD/DVD รวบรวมไฟล์งำนน้ ำเสนอลงแผ่น ซีดีดีวีดี เพ่ือน ำไปเปิดที่เครื่องอ่ืน หรือน ำไป แจกจ่ำย 

ก่อนน ำเสนอ 

วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม PowerPoint แบบด่วน 
1. ที่ปุ่มค้นหำใกล้ Windows ให้พิมพ์ชื่อโปรแกรม “powerpoint” จะปรำกฏไอคอน (Icon) ของโปรแกรม 
2. ให้เลือกคลิกเลือกท่ีตัวใดตัวหนึ่ง จะเปิดเข้ำสู่โปรแกรม PowerPoint 

 
 

3. คลิกเลือกรูปแบบธีมของงำนน ำเสนอใหม่ที่ต้องกำรสร้ำง 
เมื่อเปิดใช้งานโปแกรม PowerPoint 2016 โปรแกรมจะให้เลือกการเริ่มต้นการสร้างงาน ว่าต้องการที่จะสร้าง

งานน าเสนอเป็นแบบใด เช่น สร้างงานน าเสนอจาก Blank Presentation คือการสร้างงานน าเสนอแบบสไลต์ว่างๆ 
การสร้างพรีเซนต์แบบ Theme (ธีม) ที่มีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของสไลด์เอาไว้แล้ว 
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การก้าหนดขนาด Slide หลังจากคลิกเลือกรูปแบบการสร้างสไลด์ 

1. เมื่อสร้าง Slide เปล่าเรียบร้อยแล้วเลือกตั้งเมนู > Design   
2. จากนั้นคลิก Ribbon > Slide Slize  
3. ก าหนดขนาด Slide ที่ต้องการ 
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4. ตั้งค่าสไลด์ตามขนาดที่ต้องการ 
5. เมื่อตั้งค่าขนาดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK 

  

 
 

6. หลังจากกดปุ่ม OK จะปรากฏหน้าต่างให้ก าหนดการตั้งค่า เพ่ิมเติมโดยให้เลือก Maximize หรือ Ensure Fit 
 

 
 

7. หลังจากเลือกเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าสไลด์ตามท่ีตั้งค่าใหม่ดังภาพ 
 

 



43 
 

 
 
การสร้าง Slide Master  ธีมหรือเท็มเพลตต้นแบบสไลด์ 

Slide Mater คือต้นแบบสไลต์ เป็นมุมมองต้นแบบสไลด์ เพ่ือใช้ส าหรับออกแบบหรือแก้ไขธีมของสไลด์ใน
มุมมองนี้จะเห็นรูปแบบของ Loyout ของสไลด์ทุกรูปแบบก่อนที่จะใส่เนื้อหาซึ่งสามารถตั้งค่าธีมได้ที่นี้ในกรณีที่สร้าง
ต้นแบบสไลด์ด้วยตนเอง 

 

 

การก าหนดหรือใส่ส่วนประกอบต่างๆ ของธีม PowerPoint เพ่ือให้ทุกๆ สไลด์มีรูปแบบเดียวกัน เช่น ต้องการให้
สไลด์ทุกสไลด์มีชื่อองค์กร หรือโลโก้ (logo) ปรากฏอยู่ด้านล่างของสไลด์ทุกๆ สไลด์ ตั้งค่ารูปแบบของตัวอักษรแบบ
เดียวกันในทุก ๆ สไลด์ โดยการตั้งค่าที่เมนูค าสั่ง View ตามด้วยค าสั่ง Slide Master 

ใส่เพียงแค่ครั้งเดียวสามารถเพ่ิมใน Slide Master ได้ ขั้นตอนต่างใน PowerPoint 2010, 2013, 2016 และ 
2019 ก็จะเหมือนๆ กัน  เช่น การออกแบบหน้าเค้าโครง (Layout) รูปแบบต่าง ๆ ให้มีสีพื้นหลังงหรือ ต าแหน่งการจัด
วางตัวอักษร และกราฟฟิก ในต าแหน่งใด ใช้ฟ้อนอะไร เมื่อคลิกเลือกท่ีริบบิน Layout และเลือกรูปแบบ Layout  

 

Note : 
ในการสร้างงานน าเสนอให้ดูสถานที่และ
อุปกรณ์ที่ใช้ว่าหน้าจอโปรเจ็กเตอร์เป็น
ขนาดใดให้สร้าง PowerPoint  เป็นขนาด
เดียวกับจอที่ใช้ในการน าเสนอซึ่งจะเป็น
ค่าท่ีเริ่มต้นที่โปรแกรมมีให้เลือกแล้วดังนี้ 
- Standard (4:3) 
- Widescreen (16:9) 
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1. คลิกท่ีแถบเมนู > View ตามด้วยค าสั่ง 2.  ที่แถบเครื่องมือคลิกเลือกริบบอน “Slide Master” 
2. เลือก Ribbon “Slide Master” 

 

 
 

3. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า Slide Master โดยจะสามารถตั้งค่า Slide Master จ านวนทั้งหมด 12 หน้า  
ดังภาพ จากนั้นเราก็สามารถตั้งค่ารูปแบบธีมที่ต้องการได้ เช่น ก าหนดสีพื้นของ Slide ต้นแบบ เลือกฟ้อนต์และก าหนด
ขนาดตัวอักษรที่ต้องการ ด้วยการคลิกเลือกท่ี Layout ต่าง ๆ และแก้ไขรูปแบบตามท่ีต้องการ 

 
 

4. ริบบอนกลุ่ม Insert Placeholder ให้ส าหรับการก าหนดการแทรกรูปแบบโครงสร้างเนื้อหาต้นแบบ 
 

วิธีการสร้าง  Slide Master 



45 
 

 

5. เมื่อก าหนดค่าต่าง ๆ ตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้เลือกเมนูค าสั่ง View  
6. คลิกเลือกที่ริบบอน  Normal เพ่ือเข้าสู่การท างานโหมดปกติ 

 

หน้าต่างการท างานโหมดปกติ 
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วิธีการเลือก Layout Slide มาใช้งาน 

1. คลิกเลือกเมนู Home 
2. คลิกเลือก Ribbon > Layout  
3. คลิกเลือกรูปแบบของ Layout ที่ต้องการ เช่น Title Slide เป็นต้น หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบตามสไลด์

ต้นแบบที่สร้างไว้ 
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หน้าตัวอย่างหลังจากคลิกเลือก Layout  แบบ Title Slide 
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การสร้างงานน าเสนอบางครั้งต้องมีก็ต้องมีการขีดเขียนหรือวาดรูปประกอบ เพ่ือให้มองเห็นภาพรวม หรือการ
สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายขึ้น การวาดรูปนี้จะใช้เครื่องมือในกลุ่ม Shapes วาดจากรูปทรงส าเร็จ และตกแต่งรูปทรงที่วาด
ให้สวยงามด้วยค าสั่งในแท็บ Format ของเครื่องมือกลุ่ม Drawing Tools ดังนี้ 

 

 

การคัดลอก (Copy) รูปภาพ รูปทรง ข้อความ  
การสร้างเนื้อหาลงใน PowerPoint เช่นการแทรกข้อความ การแทรกรูปทรง การแทรกรูปภาพ สามารถใช้ค าสั่ง

คัดลอกด้วยแป้นพิมพ์ Ctrl ได้ในกรณีที่ต้องการคัดลอกข้อมูลที่เหมือนๆ กัน เช่น Shape หลังจากคัดลอกเรียบร้อยแล้ว
แล้วตกแต่งหรือปรับขนาดเพ่ิมเติมให้แตกต่างกันโดยไม่ต้องวาด Shape ใหม ่โดยมีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ 

1.  คลิกเลือกท่ี Shape ที่ต้องการคัดลอก 
2.  กดแป้นพิมพ์ Ctrl ค้างไว้ + คลิกเมาส์ค้างแล้วลากเมาส์ออกจากต าแหน่งของรูปที่ต้องการคัดลอก  
3.  ปรากฏ Shape ที่คัดลอก 

 

วาดรูปทรงกราฟิก (Shapes) 
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จัดรูปแบบรูปทรง (Format Shape) 

โดยปกติการวาดรูปทรงขึ้นมา เริ่มต้นจะใช้สีและสไตล์ของชุดธีมที่เลือกให้กับสไลด์ ถ้าคลิกเลือกสีพ้ืนรูปทรงที่
หัวข้อ Shape Styles ก็จะได้รูปแบบของสี Theme Styles ให้เลือกใช้งานได้เลย หรือจะเลือกสีพ้ืน (Shape Fill),  
เส้นขอบ (Shape Outline) และใส่เอฟเฟ็กต์ (Shape Effects) เพ่ิมเติมได ้

เลือกสไตล์สีพื้นรูปทรง (Shape Styles) 
Shape Styles เป็นรูปแบบสไตล์ส าเร็จรูปที่โปรแกรมเตรียมเอาไว้ให้แล้ว ซึ่งจะเป็นชุดสีของชุดธีมที่ใช้ตกแต่ง

สไลด์จากสีอ่อนไปหาสีเข้ม ในชุด Presets จะมีรูปแบบสีแบบโปร่งใสแบบใหม่เพ่ิมเข้ามาใน PowerPoint 2016 เพ่ือ
ท าให้รูปทรงโปร่งใสทะลุไปยังวัตถุด้านล่างได้ 

 

 
 
การใส่สีพื นให้กับ Shape ด้วยค้าสั่ง (Shape Fill) 

Shape Fill คือการใส่สีพื้นให้กับ Shape นอกจากการเลือกใช้สีที่ปรากฏอยู่ใน Theme Colores, Standard 
colors หรือ Recent Colors ยังเลือกเติมสีรูปทรงแบบอ่ืนๆ ได ้เช่น 

 

เลือกสีพื้นเอง (Shape Fill)  
ถ้าคลิก Shape Fill แล้ว นอกจากจะเลือกใช้สีในตารางได้

แล้ว ยังเลือกเติมสีรูปทรงแบบอื่นๆ ได ้เช่น 
 No Fill ยกเลิกสี 
 More Fill Colors… เปิดตารางสี 
 Picture… ใส่รูปภาพในรูปทรง 
 Gradient ใส่สีแบบไล่เฉดสี 
 Texture ใส่สายพื้นผิว 

 Eyedropper ดูดสีจากวัตถุชิ้นอื่น 
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 เลือกเส้นขอบรูปทรง (Shape Outline) 

ถ้าคลิกปุ่ม Shape Outline เลือกสีเส้นขอบ
และขนาดของเส้นได้ 

 No Outline ยกเลิกเส้นสี 
 Weight เลือกขนาดเส้น 
 Dashes เลือกลักษณะเส้น 

 Arrows เลือกแบบหัวลูกศร 

 
เลือกรูปแบบ (Shape Effects) 

Shape Effects (เอฟเฟ็กต์รูปร่าง) คือ การก าหนดเอฟเฟ็กต์ให้กันรูปทรงหรือรูภาพ เพื่อเพ่ิมความสวยงามให้
โดเด่นมากย่างขึ้น เช่น เพ่ิมเงา, เงาสะท้อน, เพิ่มความนูน หรือเพ่ิมมิติให้กับรูปทรงได้  

 
 
เอฟเฟ็กต์ในชุดต่างๆ มีดังนี้ 

 Preset ชุดเอฟเฟ็กต์ส าเร็จรูป 
 Shadow สร้างเงากราฟิก 
 Reflection สร้างเงาสะท้อน 
 Glow ใส่สีเรืองแสงที่ขอบ 

 Soft Edges ปรับขอบรูปทรงให้เบลอ 
 3-D Rotation หมุนกราฟิกแบบ 3 มิติ 

ในทิศทางต่างๆ 
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จัดกลุ่มรูปทรง (Group) 
 รูปทรงที่วาดขึ้นมาหลายๆชิ้น เพื่อแสดงล าดับ ขั้นตอน หรือการท างานที่สัมพันธ์กัน หลังจากท่ีวาดแล้วอาจ
ต้องน ามารวมกลุ่มให้เป็นออบเจ็กต์ชิ้นเดียวกัน เพื่อเวลาจัดต าแหน่งหรือย้ายจะท าได้สะดวกยิ่งข้ึน 

 
การใส่ข้อความรูปทรง 
 รูปทรงต่างๆ ที่วาดขึ้นทุกรูปทรง สามารถพิมพ์ข้อความลงไปในรูปทรงได้โดยไม่ต้องเพิ่มกล่อง Text Box ให้
คลิกขวาบนรูปทรง แล้วเลือกค าสั่ง Add Text หรือ Edit Text และจัดรูปแบบให้สวยงามได้เหมือนข้อความทั่วไป 
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ตกแต่งรูปทรงด้วยรูปภาพ 

รูปทรงต่างๆ ที่วาดขึ้นมา ปกติเราจะเลือกสไตล์หรือสีพ้ืนให้กับรูปทรง แต่คุณสามารถเลือกรูปภาพมาใส่พ้ืน
รูปทรงได้ โดยค าสั่ง Format Shape ขึ้นมา เลือกที่หัวข้อ Picture or texture fill แล้วคลิกปุ่ม File ...เพ่ือเลือก
รูปภาพมาใส่ได้ 
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การเปลี่ยนรูปร่าง รูปทรง (Chang Shape) 

รูปทรงที่วาดโดยเครื่องมือ Shapes อาจไม่มีรูปทรงที่ต้องการ เราสามารถปรับแก้รูปทรง ให้เป็นลักษณะต่าง ๆ  
ด้วยค าสั่ง Edit Shape  
 

 
 
การรวมรูปทรง (Merge Shape) 
 การวาดรูปทรงกราฟิกจะวาดเป็นชิ้นๆ แต่บางทีเราอาจจะออกแบบกราฟิกให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น
รูปร่างที่โปรแกรมไม่ได้มีให้เลิก จะต้องวาดหลายๆ ชิ้นมาซ้อนทับกัน แต่ใน PowerPoint คุณสามารถวาดรูปทรงต่างๆ
แล้วน ามารวมกันด้วยค าสั่ง Merge Shape (ผสานรูปร่าง) ให้ออกมาเป็นรูปทรงใหม่ได้อย่างสวยงาม ประหยัดเวลาใน
การออกแบบ และยังได้รูปทรงที่ต้องการอีกด้วย 
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ตัวอย่างการรวมแบบ Fragment ตัดรูปทรง 
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ตัวอย่างการสร้างงานน้าเสนอในรูปแบบ Infographic 
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