
บทความที่ใช ้Infographic เพิ่มยอดของคนเขา้ชม

มากกวา่บทความที่ไมใ่ช ้Infographic ถึง 12% 

คนเลือกอา่นบทความ Infographic มากกวา่บทความ

ตวัหนังสือ 30 เทา่ 

ท าไมตอ้ง Infographic 



เลา่เร่ือง หรือ Concept ที่ซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจงา่ยข้ึน 

 จดัท า Presentation/Report 

อธิบายวิธกีาร หรือ กระบวนการท างาน 

ใชใ้นการเปรียบเทยีบสถติิ 

แสดงขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

อธิบายความจริง 

ใช ้Infographic ส าหรบัอะไรบา้ง? 



เม่ือค าพูดอยา่งเดยีวใชไ้มไ่ดผ้ล 

สรา้งความตระหนัก 

บอกตอ่เร่ืองราวตา่งๆ ใหค้นทราบ 

ใช ้Infographic ส าหรบัอะไรบา้ง? 



Infographic สามารถแทรกซึมและซอกซอนไปไดทุ้ก
ส่ือ ทัง้ในส่ือตวัเลม่และส่ือดิจิทลั เชน่ Website, Blog 
และ Social Media 

มผีลตอ่การรับรูข้องมนุษยโ์ดยตรงถึง 90% ของขอ้มูล 

ขอ้มูลที่ เป็นรูปภาพสามารถเรา้อารมณแ์ละเป็นที่จดจ าไดง้า่ย

กวา่  

พลงัของ Infographic 



 

การสรา้ง Infographic 

ควรเร่ิมจากอะไร? 



ก าหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจน 

ตอ้งการท าเสนออะไร 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์ด 

ก าหนดกลุม่เป้าหมายในการน าเสนอ 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือกหวัขอ้ 

เลือกภาษาใหเ้หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 

การสรา้ง Infographic 



ก าหนดใจความส าคญัในการน าเสนอ 

ควรเนน้เพยีงเร่ืองเดยีว เพ่ือป้องกนัการสบัสนในการส่ือสาร 

เน้ือหาควรมคีวามทนัสมยัสดใหม ่

ก าหนดโครงสรา้งการเลา่เร่ือง 

รอ้ยเรียงเร่ืองราวใหเ้รียบรอ้ย ท าเป็นร่าง หรือ Story board 

การเลา่เร่ืองที่ดคืีอ ดูปุ๊บรูป๊ั้บ 

 

การสรา้ง Infographic 



น าเสนอหวัเร่ือง (Header) ที่น่าสนใจและน่าตดิตาม ซ่ึงจากผลส ารวจ
ชี้วา่ หวัเร่ืองที่ น่าสนใจมผีลตอ่การตดัสินใจอา่นขอ้มูลนั้นๆ กวา่ 90%  

มกีารรวบรวมขอ้มูลอยา่งด ีครอบคุลม และหลากหลายมุมมอง 

การยอ่ยขอ้มูล 

 ใชเ้วลาในการส่ือสารขอ้มูลไดร้วดเร็ว ตรงประเดน็ กระชบั จากผลการ

ส ารวจพบวา่ คนสว่นใหญใ่ชเ้วลาในการอา่นขอ้มูลมากที่ สุดเพยีง 3 นาที
เทา่นั้น 

การสรา้ง Infographic 



การออกแบบที่โดดเดน่และสวยงาม ตอ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรค ์

ความสามารถดา้นการออกแบบ 

การใชส้ญัลกัษณ ์รูปและสใีนการส่ือสารสรา้งอารมณแ์ละความรูสึ้ก

ร่วม 

มกีารบอกตอ่และแชร์ 

ระบุและอา้งองิถึงแหลง่ที่มาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

มกีารสรุปขอ้มูลทัง้หมดที่น าเสนอ 

การสรา้ง Infographic 



 

องคป์ระกอบศิลป์ 



สดัสว่นม ี2 แบบ 

สดัสว่นตามธรรมชาติ 

สดัสว่นตามความรูสึ้ก 

สดัส่วน 



ซา้ย-ขวา เทา่กนั  

ความสมดุล 



การใชจ้งัหวะเดยีวกนัซ า้ๆ 

จะเป็นการจดักลุม่ของ

ขอ้มูลในการน าเสนอไดง้า่ย 

จงัหวะ 



เพ่ือการดึงดูดสายตากอ่นอา่น 

การใชอ้งคป์ระกอบตดักนั 

เนน้ใหอ้ยูโ่ดดเดี่ยว 

เนน้โดยการจดัวางต าแหน่ง 

การเนน้ 



สรา้งใหทุ้กอยา่งไปดว้ยกนัได ้

เน้ือหา 

ส ี

องคป์ระกอบ 

พ้ืนหลงั 

รูปภาพ 

ความเป็นเอกภาพ 



กอ่ใหเ้กดิความสวยงาม น่าสนใจ 

กอ่ใหเ้กดิอารมณร่์วม 

กอ่ใหเ้กดิความเรา้อารมณ ์

กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การตดัสินใจและการส่ือสารของสมอง 

การใชสี้ 



สสีามารถจ าแนกได ้3 ข ัน้ ไดแ้ก ่

Primary Colors (สขี ัน้ที่  1) 

Secondary Colors (สขี ัน้ที่  2) 

Tertiary Colors (สขี ัน้ที่  3) 

การใชต้ามทฤษฎีสี 







สตีรงกนัขา้ม หรือ สคูีต่รงขา้ม 

สโีทนเดยีวกนั ควรใชใ้นลกัษณะชุดส ีซ่ึงจะม ี3 สปีระกอบใน
ชุด และเป็นชว่งน้ีที่มสีใีกลเ้คยีงกนั 

สกีลาง คือ สทีี่สามารถเขา้ไดก้บัทุกส ีไดแ้ก ่สีน ้าตาล และ สี

เทา 

 

การใชต้ามทฤษฎีสี 



การจดัภาพส่ิงพิมพโ์ฆษณา 

มองเดรียน  จิตรกรชาวดชัช่ือ Piet Mondrian  ใชเ้วลา
ตลอดชวีิตศึกษา เร่ืองสดัสว่น โดยลากเสน้ตามแนวตัง้และแนวนอน   

แบง่บริเวณพ้ืนภาพออกเป็นชอ่งสี่ เหลี่ยม แลว้เติมเสน้หรือแทง่สลีงไป

ในบริเวณที่ถูกแบง่ นิยมใชห้ลกัของ มองเดรียน โดยใชรู้ปสี่ เหลี่ยม
ของตวัพมิพห์รือภาพประกอบของสินคา้เหมือนกบัที่มองเดรียน ใช ้

แทง่ส ี





2 แบบแถบซ้อน (Multipanel layout) 

 แบบแถบซอ้น มลีกัษณะเป็นกลุม่ภาพขนาดเลก็หลายๆภาพที่มขีนาดใกลเ้คยีงกนั วางซอ้นทบักนั 

 ภาพแตล่ะภาพจะเอยีงไขวก้นัไปมา ดูแลว้เกดิความเคล่ือนไหวสนุกสนาน 



3 แบบช่องภาพ (Picture window layout) 

 แบบชอ่งภาพ เป็นแบบที่นิยมมากกวา่แบบมองเดรียน การจดัแบบชอ่งภาพเป็นตวัหยุดผูดู้ ใตภ้าพมกัจะมตีวัอกัษร บทความ

อาจแตกออกเป็นคอลมัน์สัน้ๆกระจายออกจากกนั.....เพ่ือจะรวมภาพเขา้กบับทความ มกัจะพมิพพ์าดหวัทาบลงไปบนภาพ 

หรือพมิพบ์ทความซอ้นภาพ ภาพโดยปกตจิะอยูส่ว่นบน แตม่ิไดม้ขีอ้จ ากดัเสมอไป 



4 แบบภาพเงา (Silhouette layout) 

 แบบภาพเงา ใชภ้าพถา่ยขนาดใหญเ่ตม็หนา้กระดาษ ตดัเอาแตเ่ฉพาะตวัวตัถุที่ส าคญัเพยีงบางสว่น 

 วางลงบนพ้ืนสเีขม้จดัหรือออ่นมากๆ พยายามยืดสว่นประกอบใหไ้ปจรดขอบเพ่ือมิใหภ้าพเงาลอย และเพ่ือสรา้งความแตกตา่ง 

ใหดู้โดดเดน่ 



5 แบบกรอบ (Frame layout) 

 แบบกรอบ นิยมวางงานศิลปะไวร้อบๆ ท าเป็นวงลอ้มบริเวณที่เป็นบทและพาดหวัหรืออาจใชภ้าพถา่ย หรือภาพเตม็ทัง้หนา้ 

แลว้พิมพต์วัอกัษรลงบนภาพ 



2.6 แบบหนกับท (Copy heavy layout) 

 แบบหนักบท ผูโ้ฆษณาจะใชแ้บบหนักบทดว้ยเหตุผลสองประการ คือ 

.....1. ส่ิงที่ตอ้งการจะบอกเป็นเร่ืองส าคญั มลีกัษณะเป็นเอกลกัษณ ์มศีกัด์ิศรีเกนิกวา่จะบอกเป็นภาพได ้

.....2. โฆษณาของคนอื่นส่ือประเภทเดยีวกนั เป็นโฆษณาประเภทชอ่งภาพหรือมภีาพมากอยูแ่ลว้  

แบบหนักบทจึงเทา่กบัเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ...ดว้ยเหตุที่วา่แบบหนักบทเป็นแบบที่คอ่นขา้งเครียดกวา่แบบอ่ืนๆ  

จึงตอ้งเนน้ที่การจดัเรียงสว่นประกอบตา่งใหไ้ดร้ะบบตารางมากเป็นพเิศษ 



7 แบบภาพปริศนา (Rebus layout) 

 แบบภาพปริศนา ใชภ้าพเลก็ๆมาสอดแทรกระหวา่งประโยคแทนค าเขยีน 



8 แบบละครสตัว์ (Circus layout) 

 แบบละครสตัว ์บางครั้งเราจ าเป็นตอ้งสรา้งงานที่ ดูแลว้เกดิความรูสึ้กวา่มากมายหลายหลาก เน้ือหาสาระแบง่ไดเ้ป็น

หวัขอ้หลาย ๆ หวัขอ้ แตล่ะหวัขอ้จะมเีน้ือความและภาพประกอบเป็นของตวัเอง เน้ือความจะยงัคงถูกจดัไวอ้ยา่งเป็น

ระเบยีบตามระบบตาราง แตต่วัภาพประกอบอาจจะจดัวางใหค้ร่อมคอลมัน์ เอยีงโยกโยไ้ปมาเพ่ือใหดู้รูสึ้กวา่วุน่วาย

เหมือนอยูใ่นสวนสนุกหรือโรงละครสตัว ์



9 แบบแรงดลใจจากตวัอกัษร (Alphabet inspired layout) 

 แบบแรงดลใจจากตวัอกัษร ความงามของตวัอกัษรที่ประดิษฐป์ระดอยมากเป็นพเิศษ ยึดรูปร่างลกัษณะ

ตวัอกัษรเป็นหลกั โดยปกตจิะมลีกัษณะเป็นกลุม่กอ้นและชกัน าสายตาไดด้ ีนักออกแบบจะตอ้งพยายาม

จดัเรียง ในลกัษณะที่ไมบ่อกอยา่งโจง่แจง้วา่เป็น อกัษรอะไร อกัษรควรใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้เทา่นั้น ผูดู้โดยปกตจิะ
ไมรู่สึ้กตวัวา่การจดัเรียงสว่นตา่งๆน้ันแทท้ี่จริงแลว้เป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขดลใจส าหรบันักออกแบบ 



10 แบบตวัอกัษรใหญ่ (Big type layout) 

 แบบตวัอกัษรใหญ ่ตวัอกัษรขนาดใหญม่กัเป็นที่สนใจส าหรับนักออกแบบและผูดู้ เพราะมนัจะมี

รูปร่างที่ชวนมอง นักออกแบบตอ้งศึกษาตวัอกัษรรูปแบบตา่งๆ โดยค านึงถึงวา่ ตวัอกัษรใน

บางครั้ง กม็บีทบาทมากกวา่งานศิลปะหรือภาพสวยๆโดยทัว่ไป 



บรรณานุกรม 

 http://etcserv.pnru.ac.th/pcc/Newnat/Layout.html 


