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Infographic Design

By..Narunpatch Sangthong

Infographics คือ Information + Graphic

Information หมายถึงสารสนเทศ หรอืขอ้มูลทถีูกประมวลผล   
และจดัระบบไวแ้ลว้

Graphic คอื ภาพหรอืลวดลายประกอบตา่งๆซงึสามารถปรากฏ 
ในมุมมองหรือวสัดุทหีลากหลาย
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การแสดงขอ้มูลหรอืความรูท้ผีา่น
การสรุปยอ่แลว้เป็นแผนภาพเพือให ้
เนือหาหรอืขอ้มูลทตีอ้งการนาํเสนอ
สามารถอา่นและเขา้ใจไดง้่าย 
Infographic จงึมีอทิธิพลมากในการ
บอกเลา่เรอืงราวทกุแขนงเพือการ
แสดงขอ้มูลทซีบัซอ้นใหดู้เขา้ใจง่าย

Infographics คือ
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ขนัตอนในการออกแบบ Infographic
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ควรตงัคําถามก่อนลงมือทาํ 

Infographic ว่าคุณต้องการนําเสนอ
อะไร ทาํไม กลุ่มเป้าหมายคือใคร

เตรียมข้อมูลน่าสนใจทเีป็นข้อเทจ็จริง

และสถิตทิถีูกต้อง อ้างอิงได้

วางรูปแบบโครงร่างของสทีจีะใช้ใน 

Infographic ก่อนลงมือ

ออกแบบโดยยดึความง่ายเป็นอันดบัหนึง

พยายามอย่าเพมิข้อมูลลงในหนึงภาพมาก

เกินไปเพราะการออกแบบ 

Infographicจะต้องสอืถึงข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว

อย่าลืมสรุปใจความสําคัญไว้ใน

Infographic ก่อนจบ

ควรแทรก URL ลิงก์ข้อมลู รวมถึง
เว็บไซต์ส่วนตวัหรือหน่วยวานของคุณเพอื

บอกให้คนอืนรู้ว่า Infographicนีเป็น
ความรับผิดชอบของใคร
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คดัสรรแต่ของทีดี.......
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ตอ้งมีวธีิคดัสรรเฉพาะขอ้มูลดีๆ มานาํเสนอ โดยพิจารณาดา้นตา่งๆ คอื

Useful : ตอ้งเป็นขอ้มูลทมีีประโยชนแ์ละเปลยีนชวีติคนไปในทางทดีขีนึ

Insightful : ตอ้งมีคณุภาพเนือหาตอ้งแน่นรูล้กึและรูจ้ริง

Interesting : ตอ้งสดใหม่และทนักระแสมีความแปลกใหม่

Reliable : ขอ้มูลนนัๆตอ้งมีความน่าเชอืถือมีทมีาทไีปอา้งองิชดัเจน
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คดัของเสยีทิงไป.......
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หากไดข้อ้มูลดีๆหวัขอ้โดนๆมาแลว้ทีนีเราก็ตอ้งมาคดัแยกอกีวา่ในขอ้มูล  ชุดนนั
มีอะไรบา้งทเีป็นสาระ 

การคดัแยกนีเราตอ้งตงัคาํถามกบัตวัเองดู เชน่ ขอ้มูลอะไรทคีนอยากรู ้อะไรทไีม่
อยากรู ้ลองถามตวัเองดูวา่บรรทดัไหน วรรคไหน คาํไหนทเีราอา่นแลว้รูส้กึ 
wow ! รูส้กึทงึ ! ประหลาดใจ  หรอืไมเ่คยรูม้าก่อน 

ลองไฮทไ์ลทเ์อาไว ้ถามตวัเองแลว้ก็ตอ้งถามเพือนหลายๆคนดว้ยวา่คิดเหมือน
เราไหม หรือ อยากรูเ้รอืงนีไหม และใหเ้ราเลือกเอาเฉพาะขอ้มูลทนีา้สนใจมาทาํ
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      9 ขนัตอนง่ายๆ ในการทาํ Infographic
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เขียนบรีฟสนัๆ

END

54321

6 7 8 9

เนน้สาระสาํคญั รวบรวมขอ้มูล คน้หาขอ้มูลเชิงลกึ สรา้งการเลา่เรอืง

วางLayout ใส่ภาพประกอบ

ทดสอบการใช ้

งานบนอุปกรณ์

ทีแตกต่างกนั
ทาํใหส้วยงาม

กฎการออกแบบ 

INFOGRAPHIC
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การใชส้สีาํคญัมากในการออกแบบ Infographic หากใชส้เียอะเกินไปในงาน 1 ชนิ จะทาํ
ใหผู้อ้่านเกิดอาการสบัสนและลายตาในสงิทคีุณจะสอืสารได ้ดงันนัใชส้ ี3 สีก็เพียงพอแลว้
สาํหรบัสรา้งงานทมีีสไตลแ์ตเ่ราสามารถใชส้เีกินได ้แตต่อ้งเป็นสใีนโทนเดยีวกนั
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กฎ 3 สี : ใช้แค่ 3 สีกเ็พยีงพอแล้ว
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การทาํ Infographic ทดีนีนั ตอ้งทาํใหสื้อสารใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดร้วดเร็วทสุีด ตงัแตแ่วบ็  
แรกทเีห็น ดงันนัเราควรเลือกกราฟฟิคหรอืรูปทสีอืความหมายในเนือหามากทสุีดเพียง   
1 อยา่ง จดัใหโ้ดดเดน่มากทสุีด โดยทาํใหใ้หญ่หรอืไวต้รงกลางของรูป เพือใหส้ายตา   
ของผูอ้า่นเห็นสงินีเป็นอนัดบัแรก

13

กฎการ focus : โดดเด่นในสิงทจีะสือ

ธรรมชาตขิองคนเราอา่นจากซา้ยไปขวา ดงันนั หากมีกราฟิค หรอืไอคอนทมีีการลาํดบั
เป็นชนัเป็นตอนใหจ้ดัเรยีงลาํดบัเป็นแบบตวั Z หากขอ้มูลมีมากกวา่ 1 บรรทดั แตห่าก
ขอ้มูลมีบรรทดัเดยีว ก็ใหเ้รยีงจากซา้ยไปขวา หรอืบนลงล่าง
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กฎของตัว Z : จัดอนัดบัด้วยตัว Z
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การออกแบบ Infographic นนั จะตอ้งมีชอ่งวาง (White space)ใหห้ายใจทุกๆส่วนทุกๆ
ทแีมก้ระทงัของ ตอ้งมีการเวน้ช่องไฟระหวา่งแตล่ะ Object ใหก้ระจายออกจากกนั      
เพือลดความอดึอดั
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กฎการหายใจ : เว้นระยะไม่ให้อดึอดั

สทีีอยู่ในวรรณะรอ้น (Warm Tone Color) ไดแ้ก่ สเีหลืองสม้ สสีม้ สแีดง และสมี่วงแดง 
สกีลุ่มนีเมอืใชใ้นงานจะรูส้กึอบอุน่ รอ้นแรง สนุกสนาน

สทีีอยู่ในวรรณะ (Cool Tone Color) ไดแ้ก่ สเีขียว สฟ้ีา สมี่วงคราม สีกลุ่มนีเมอืใชง้าน
จะไดค้วามรูสึ้กสดชนื เย็นสบาย
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ทฤษฎสีี
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เทคนิคการออกแบบโดยมีพนืทีว่าง ใชส้ดัส่วน  60% เป็นสทีีโดดเด่น 30% เป็นสรีอง 
10% เป็นสทีีถูกเนน้ อย่างในตวัอย่างสเีด่นคอืสดีาํ สรีองคือเขียว และสทีีเนน้คือแดง
นนัเอง
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ออกแบบ INFOGRAPHIC ดว้ย 9 LAYOUT

18



5/1/2018

10

เหมาะสาํหรบัการนาํบทความ งานเขียน 
มาเล่าผ่าน Infographic เพราะฉะนนั 
Infographic แบบนีจงึตอ้งใชก้าร
นาํเสนอทีเหมาะสมกบัขอ้มูลแต่ละชนิด 
เช่น ถา้มีตวัเลขก็ควรนาํเสนอผ่าน
กราฟแบบต่างๆ หรือ ตวัหนงัสอืก็
สามารถสอืสารดว้ยภาพประกอบ หรือ 
icon

เทคนิค : สรุปบทความ และเลือก
ประเด็นก่อนนาํเสนอ

19

Visualised Article1

เป็น Infographic ทีคนไทยเราน่าจะ
คุน้เคยกนัดีครบั มกัจะใชต้วัเลขนาํใน
เฮดไลน ์เช่น “5 วิธี” ดแูลหุ่นสวย,   
“4 เทคนิค” พชิติใจนายจา้ง การ
นาํเสนอแบบเป็นขอ้ๆแบบนเีหมาะกบั
เรืองทีไม่ยาวนกั และไม่ควรเป็นเรอืงที
เครียดมากเกินไป

เทคนิค : ลองวิเคราะหว่์าขอ้ไหน
สามารถรวบเป็นขอ้เดยีวกนัได ้เพราะ
ยงิมีหลายขอ้ยงิจดจาํไดย้าก
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Listed2
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เหมาะกบัใชเ้พอืเปรียบเทียบระหว่าง
ของสงิหนึงกบัอกีสงิ โดยการนาํเสนอคู่
กนัแบบนีทาํใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจนว่า
แตกต่างอย่างไรบา้ง

เทคนิค : ใชก้ารจดัวางทีเหมือนกนัทงั
สองฝัง ทาํใหเ้ห็นความต่างทีชดัเจน  
ใชส้คู่ีตรงขา้มเป็นตวัแบ่งฝัง ทาํให ้
ดงู่ายขนึ
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Comparison3

เหมาะกบัการใชอ้ธิบายส่วนประกอบ
ของบางสงิ

เทคนิค : พยายามสรา้งภาพใหเ้ห็นแต่
ละส่วนประกอบ เช่น ภาพเหมือนสแกน
เขา้ไปภายใน หรือ การแยกแต่ละส่วน
ออกห่างกนั ไม่ซอ้นกนั
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Structure4
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เหมาะสาํหรบัใชเ้ล่าประวตัิความเป็นมา
เป็นไปของสงิใดสงิหนงึ โดยใชเ้สน้แทน
ระยะเวลา สามารถใชไ้ดก้บัทุก
อย่าง เช่นประวตัิคน ประวตัิองคก์ร 
ประวิตสิถานที

เทคนิค : ใชค้วามห่างของแต่ละจุด 
ช่วยบอกความห่างของแต่ละช่วงเวลาได ้
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TimeLine5

เป็นการนาํเสนอแบบเป็นลาํดบัขนั 
เหมาะกบัการเสนอเป็นควิชใหผู้อ่้านได ้
ทราบคาํตอบทีตอ้งการโดยการอ่านไล่
ลงไปตามเสน้จนถึงดา้นล่างสดุ

เทคนิค : ระวงัเรอืงความยุ่งเหยงิของ
เสน้, ใชส้ช่ีวยแยกเสน้ ลดความสบัสน
ในการอ่าน

24

Flowchart6
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เป็นการอธิบายทีละขนัตอน เหมาะกบั
การอธิบายขนัตอนการทาํงาน หรือการ
เดินทาง เช่น ขนัตอนการทํางานของ
องคก์ร ขนัตอนการรบัพนกังานเขา้

ทาํงาน การเดินทางของเด็กนกัเรียนสู่
การเป็นนิสติ
เทคนิค : เรืองตอ้งน่าสนใจพอทีคน
อยากจะรูที้ละขนัตอนขนาดนี
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RoadMap7

เป็น Infographic ทีทาํใหเ้ราเห็นวิธีทาํ
บางอย่าง โดยทีเราเห็นแลว้สามารถ
นาํไปใชไ้ดท้นัที

เทคนิค : ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการ
อ่านง่าย และความเขา้ใจง่าย มากกว่า
ความสวยงาม
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Useful Bait8
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คือ Infographic ทีเต็มไปดว้ยตวัเลข 
และกราฟ หากคุณมีตวัเลขทีน่าสนใจ
มากเพยีงพอก็สามารถนาํเสนอใน
รปูแบบนีได ้

เทคนิค : ไม่ใช่แค่มีตวัเลขมาก แต่
ตวัเลขตอ้งน่าสนใจ หรือเกียวขอ้งกบั
คนอ่านมากพอ,
ถึงจะมีกราฟหลายประเภทแต่ควรเลอืก
สไตลก์ราฟฟิคแบบเดยีวกนัทงัภาพ 
เช่น 3D, Flat
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NumberPorn9

Thank You!

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร สป. มท.

+023049603

Narunpatch_san@moi.go.th

NARUNPATCH SANGTHONG

COMPUTER SPECIALIST

เรียบเรียงเนอืหา : นางสาวณรณัภชั แสงทอง

ทีมา : อ.จาริฏณ ีภมีู


