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คํานาํ 

ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลมหาศาล แต่การที่เราจะนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ก็ยัง
ไม่สามารถทําได้เท่าที่ต้องการ เน่ืองจากมีข้อมูลที่มีจํานวนมาก การทํา Infographic (อินโฟกราฟฟิก) 
ถือเป็นวิธีหน่ึงในการย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย และนิยมมากในการใช้ทํา Content Marketing ใน
ปัจจุบัน การนําข้อมูลต่าง ๆ มาทําเป็นรูป  ไม่เอาข้อมูลตัวหนังสือแปะไปยาว ๆ แต่ทําเป็นรูปสวยงาม
แทน ก็เพราะว่าสมองคนเราประมวลผลภาพได้เร็วกว่าตัวหนังสือถึง 60,000 เท่า เพราะฉะน้ันบาง
เรื่องที่ดูซับซ้อนต้องอธิบายเป็นช่ัวโมง เราอาจจะย่อยเป็น Infographic ที่อ่าน 5 นาทีเข้าใจแล้วก็ได้ 
นอกจากน้ัน การทาํ Infographic ยังทําให้ข้อมูลที่ดูน่าเบ่ือกลายเป็นน่าสนใจขึ้นมาได้  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดทําคู่มือฉบับน้ีขึ้นมาสําหรับประกอบการอบรม
เชิงปฏิบัติการ Infographic  โดยได้รวมรวมเน้ือหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
และผู้สนใจได้ศึกษาพัฒนาทักษะด้านการออกแบบกราฟิก และเป็นพ้ืนฐานในการใช้โปรแกรมกราฟิก
อ่ืน ๆ ได้ดีย่ิงขึ้น 

ทั้งน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือที่ได้จัดทําขึ้นในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา นําสู่การ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป  

 

          ผู้จัดทํา 

            3  กรกฎาคม  2562 
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บทท่ี 1 : มาทําความรู้จกั Infographic กัน 
 

 
Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งช้ีถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ 

ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพ่ือให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะ
สําหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจํากัด เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและ
จดจําภาพสวย ๆ ได้มากกว่าการอ่านข้อความยาว ๆ และในปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social 
Network 

       ประโยชน์และพลังของ Infographic น้ันมีอยู่มากมาย เพราะด้วยแผนภาพสวย ๆ น้ี สามารถดึงดูดความ
สนใจ  เป็นสื่อที่เข้าใจง่ายทําให้คน ทั่ว ๆ ไป  สามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริมาณมาก ๆ ด้วยแผนภาพภาพ
เดียวเท่าน้ัน ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี  เป็นวิธีการนําเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถ
หยิบยกเรื่องราวเล็ก ๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานําเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ใน
โลกปัจจุบัน  โดยรูปแบบหรือประเภทของ Infographic ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน สามารถจัดหมวดหมู่
ใหญ่ ๆ ได้ดังน้ี 

1. TREND 

เรื่องที่อยู่ในความ
สนใจ ข่าวเด่น ประเด่น
ร้ อน  และสถานการณ์
วิกฤต  เป็น Infographics 
ไ ด้ รั บ ก า ร แ ช ร์ ม า ก  ๆ 
มักจะเป็นประเด็นใหญ่
ระดับประเทศ  
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2. HOW TO   

บอกเล่ากลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน ให้เข้าใจได้ง่าย มักนํา Infographics  
มาอธิบายให้ผู้อ่านลําดับขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน เช่น เล่าถึงกลยุทธ์การออมเงิน  ที่   
ใคร ๆ ก็มักมองข้าม 

 

 

 

 

3. KNOWLEDGE 

ในรูปแบบของ Did You Know หรือ 
สถิติสําคัญทางประชากรต่าง ๆ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่น่าเบ่ือ ให้มสีีสัน 
สนุก และ น่าติดตาม 
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 4. HISTORY 

การเล่าเรื่องที่มีในรูปแบบประวัติความ
เป็นมา เรื่องราวบางอย่างอาจต้องถ่ายทอดผ่าน
ตําราหนาๆ แต่ด้วย Infographics จะช่วยทําให้
ตํานานเหล่าน้ันบรรจุอยู่ในพ้ืนที่ ๆ จํากัดได้อย่างน่า
ทึ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESEARCH 

   Infographics เหมาะที่สุดที่จะ
ถ่ายทอดงานวิจัยที่ดูยุ่งเหยิงไปด้วยตัวเลข
และข้อมูลมหาศาลออกมาเป็นแผนภาพ
สวยๆและทรงพลัง มีหลายบริษัทเริ่มใช้
เครื่องมือน้ี เพ่ือทําให้งานวิจัยของตัวเอง
เข้าถึงคนหมู่มาก 
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6. MOTIVATION  

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ภัยของการสูบบุรี่ที่มีต่อคนสูบและคนที่ไม่ได้สูบแต่ต้อง
ได้รับผลกระสูบจากการสูบบุรี่ด้วย ขอเท็จจริงเหล่าน้ีล้วนมุ่งหวังให้คนอ่านเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
คนในสังคมให้ดีขึ้น หากได้รับการแชร์  มาก ๆ ในโลกออนไลน์ ก็อาจสร้างกระแส จนถึงขั้นนําพาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในโลกออนไลน์ในที่สุด 

 
7. PROMOTING  

โปรโมทสินค้าและบริการ ตัวอย่างการใช้ Infographic ในการ โปรโมทสนิค้าเหตุผลให้เห็นคุณสมบัติ
อันโดดเด่น รูปลักษณ์ ที่น่าสนใจของสินค้า 
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บทท่ี 2 : การออกแบบ Infographic Desing 

 
ทราบหรือไม่ว่าคนเราสามารถจดจํารูปภาพที่เห็นครั้งแรกได้ถึง 80% เหลอืเพียง 20% ที่เก็บไว้จําสิ่งที่

อ่าน แสดงให้เห็นว่าคนเราไม่สามารถจําเรื่องยากๆ ได้ ถ้ามันมีแต่ตัวหนังสือ ลองคิดถึงตอนอ่านหนังสือสอบ ที่
อ่านเท่าไรก็จําไม่ได้ดูสิ  และนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไม Infographic จึงกลายเป็นคอนเท้นต์ที่มีอิทธิพลอย่างมาก 
มันไม่ได้โดดเด่นแค่รูปภาพสวยงามเท่าน้ัน แต่ยังเป็นวิธีการบอกเล่าเรื่องราวได้ภายในพริบตาเดียว  

ทั้งน้ี การนําเสนอในรูปแบบ Infographic จะมีโอกาสดึงดูดให้เข้าชมได้ถึง 12% ดังน้ัน ถ้าคุณกําลังจะ
เริ่มต้นทํา Infographic มาดูกันว่าคุณต้องเตรียมอะไรบ้าง 

  ขั้นตอนที่ 1 : ร่างเป้าหมายของอินโฟกราฟิกของคุณ 

ก่อนที่คุณจะเริ่มคิดถึงการออกแบบเค้าโครงแผนภูมิ
หรือ รูปแบบ คุณต้องคิดอย่างหนักเก่ียวกับเป้าหมายของอินโฟ
กราฟิก เป้าหมายการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและทําได้ เหตุ
ใดคุณจึงสร้างอินโฟกราฟิกน้ี   ไม่แตกต่างกับการทําเขียนข่าว 
หรือบทความมากนัก ถ้าคุณรู้สึกว่าข้อมูลที่มีอยู่น้ันเยอะเกินไป 
และต้องการทํา Infographic หน่ึงสิ่งสําคัญคือ  ต้องรู้ว่าจะทําให้
ใครดู แล้วเตรียมข้อมูลไว้เพียงพอหรือไม่ รวมถึงต้องวาดภาพใน
หัวไว้แล้วว่าอยากให้ออกมาเป็นอย่างไร สํารวจดูว่าผู้บริโภคชอบ
แบบไหน เทรนด์การดีไซน์แบบไหนกําลังมาแรง และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ของคุณมาเริ่มทํา Infographic ได้แล้ว 
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ขั้นตอนที่ 2 : รวบรวมข้อมูลสาํหรับอินโฟกราฟิกของคุณ 

คุณจะต้องมีข้อมูลบางอย่างเพ่ือช่วยตอบคําถามที่คุณ
กําหนดไว้ในขั้นตอนที่หน่ึง หากคุณมีข้อมูลของตัวเองอย่างดี คุณ
สามารถไปยังขั้นตอนที่สามได้   มีข้อมูลสาธารณะมากมายให้
คุณ  กุญแจสําคัญของ Infographic คือ ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่นิยม
นํามาทําเป็น Infographic มากที่สุดคือ สถิติต่าง ๆ เพราะตัวเลข
เหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้น ลดเวลาในการอ่าน
ข้อมูลยาวๆ  การค้นหาที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ จากฐานข้อมูลสืบค้น 
เช่นการสืบค้นจาก Google ซึ่งรวดเร็วและง่ายดาย แต่บ่อยครั้ง
คุณจะพบข้อมูลที่ ยุ่งเหยิงซึ่งต้องมีการทําสังเคราะห์ข้อมูล
เหล่าน้ัน ซึ่งอาจใช้เวลานาน  

ขั้นตอนที่ 3 : กราฟิกที่สวยงาม 

เลือกธีมที่น่าสนใจคุณอาจเคยเห็น Infographic สวยๆ 
มาบ้างแล้ว เคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่า Infographic เหล่าน้ันมักจะ
มี ธีม และรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่ ง ธีมที่คุณจะใช้ น้ัน ต้อง
สอดคล้องกับเน้ือหาที่จะนําเสนอ และต้องสื่อถึงรูปลักษณ์ที่
สวยงามแล้ว น่ีคือจุดเด่นที่จะช่วยให้ Infographic ของคุณโดด
เด่นขึ้นมา ส่วนสําคัญในขั้นตอนน้ีคือ การออกแบบ คุณและทีม
กราฟิกต้องใช้สมองอย่างมาก เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวไปยังผู้อ่าน 
หากคุณไม่มีทีมกราฟิก ก็ลองใช้บริการเว็บไซต์สําหรับการทํา 
Infographic ที่มีอยู่มากมาย บางเว็บก็ฟรี หรือจะใช้วิธีจ้าง
กราฟิกมาออกแบบให้โดยเฉพาะก็ได้ ถ้าช้ินงานของคุณดูดี ผู้อ่าน
ก็อยากจะแชร์ต่อไปยังเพ่ือนๆ ของเขา 

หลักสําคญัในการออกแบบ 

• ต้องดูง่าย สะอาดตา ไม่รกเกินไป 
• ถ่ายทอดข้อมูลได้ไหลลื่น เป็นระเบียบ 
• ไมใ่ช้สีมากเกนิไป 
• ต้องอ่านรู้เรื่อง 
• จับคู่ภาพกับข้อมูลให้เหมาะสม 
• อย่าลอกเลียนแบบของคนอ่ืน 

ใช้การเปรียบเทียบข้อมูล ช่วยให้การแสดงความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างค่าหรือส่วนหน่ึงของ
ทั้งหมดโดยใช้แผนภูมิแท่งแผนภูมิคอลัมน์แผนภูมิฟองหรือ bubble cloud เพ่ือเปรียบเทียบค่าอิสระ 
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ขั้นตอนที่ 4 : จัดวางองคป์ระกอบของการออกแบบอินโฟกราฟิก 

สิ่งที่เหลืออยู่ทัง้หมดคือเค้าโครงและการออกแบบสั้น 
กระชับ และดึงดูด คือสิ่งที่ควรมีในพาดหัว ซึ่งควรจะเป็นพาดหัวที่
ขึ้นต้นด้วยคําถาม ต้ังคําถามที่ผู้บริโภคอยากรู้ และให้ความสนใจ 
อาทิ “7 วิธีออมเงินให้ถึงสิ้นเดือน” “ทําอย่างไรให้งานประสบ
ความสําเร็จ” เป็นต้น ซึ่งพาดหัวที่ดีน้ันต้องถ่ายทอดข้อมูลใน 
Infographic ออกมาได้ โดยอยู่ในคอนเซปต์สั้น ง่าย กระชับน่ันเอง 

สร้างการไหลของข้อมูลที่เป็นธรรมชาติใช้ปิรามิดคําถามที่
คุณคิดออกแบบในขั้นตอนแรกเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดวางและ
การไหลของข้อมูล  

- เริ่มต้นด้วยคําถามที่ต้องการบอกผู้อ่านของคุณว่า พวกเขาจะได้อะไรจากอินโฟกราฟกิของคุณ   
- ติดตามด้วยแผนภูมิที่ แสดงการเปรียบเทียบ  
- ลําดับขั้นตอน กระบวนการ คําตอบทีส่นับสนนุคาํถาม 

ใช้เค้าโครงลําดับให้กับอินโฟกราฟิกของคุณการจัดวางองค์ประกอบของคุณด้วยที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
เป็นวิธีที่ง่ายที่จะทําให้องค์ประกอบของอินโฟกราฟิก เช่น เราอ่านจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่างตาม
ธรรมชาติสามารถนํามาใช้เพ่ือช้ีนําผู้อ่านของคุณจากองค์ประกอบหน่ึงไปยังอีกองค์ประกอบหน่ึง 
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ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มสไตลใ์ห้กับการออกแบบอินโฟกราฟกิของคุณ 

การออกแบบเพ่ือเพ่ิมองค์ประกอบ สะดุดตา  และทําให้
อินโฟกราฟิกของคุณน้ันสวยงามและน่าพึงพอใจ   วิธีเลือกแบบอักษร
สําหรับอินโฟกราฟิกของคุณเริ่มด้วยข้อความของคุณพยายามทําให้มัน
ง่าย คิดว่าอินโฟกราฟิกส์เป็นการสรุปด้วยภาพ  ข้อความท่ีควรมีความ
จําเป็นอย่างย่ิงในการทําความเข้าใจแนวคิดหลักและเสริมภาพ ลด
ข้อความของคุณเป็นย่อหน้าสั้น ๆ มากทีส่ดุ  เลือกแบบอักษรที่อ่านได้
ชัดเจน  สําหรบัข้อความจํานวนมากจากน้ันเพ่ิมขนาดและสไตล์ของ
ส่วนหัวหลักส่วนหัวของส่วนและไฮไลต์ข้อมูล  เพ่ือใหส้่วนสําคัญของ
อินโฟกราฟิกของคุณชัดเจนย่ิงขึ้น 

การจัดตําแหน่งในอินโฟกราฟิกของคุณ  จากน้ันเพ่ิมองค์ประกอบกราฟิกพิเศษเพ่ือให้องค์ประกอบ
ของคุณมีจังหวะและความสนใจทางสายตา วิธีที่ง่ายที่สุดในการดึงองค์ประกอบของคุณเข้าด้วยกัน คือ การ
ทําซ้ํารูปร่างพ้ืนฐานเพ่ือให้ดูน่าสนใจมากขึน้ 
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หรือใช้รูปร่างพ้ืนฐานเพ่ือเน้นส่วนหัวและรายการองค์ประกอบ 

 

หรือเพ่ิมไอคอนเพ่ือเสริมแนวคิดที่สําคัญในข้อความ เต่งเติมสีสัน สไตล์ และขนาดของไอคอนให้
สอดคล้องกันและดึงทุกอย่างเข้าด้วยกันกับพ้ืนหลัง 
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 ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบที่คุณเพ่ิมซ้าํอยู่ในแนวเดียวกัน  แม้การ
เย้ืองแนวเล็กน้อยก็ตาม การทําให้เกิดความสมดุลของการจัดภาพ  สิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้คือองค์ประกอบที่
จัดเรียงซ้ํา ๆ กันจะสร้างจังหวะการมองเห็นซึ่งจะทําใหก้ารจัดองค์ประกอบรู้สึกสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 
 พื้นทีเ่ชิงลบ หมายถึงพ้ืนที่ของหน้าเว็บที่ไม่มีข้อความหรือภาพใด ๆ นักออกแบบทุกคนจะบอกคุณว่า
พ้ืนที่เชิงลบมีความสําคัญเท่ากับองค์ประกอบอ่ืน ๆ วิธีใช้พ้ืนที่เชิงลบในการออกแบบ การเว้นที่ว่างด้านใดด้าน
หน่ึงของวัตถุ  คุณควรเว้นที่ว่างรอบองค์ประกอบหลักแต่ละกลุ่ม  สร้างระยะห่างจากขอบของภาพให้สวยงาม 
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และจัดช่องว่างระหว่างองค์ประกอบที่ไม่เก่ียวข้องกัน  ทาํให้ง่ายต่อการเข้าใจองค์ประกอบทันทีที่จัดกลุ่มเข้า
ด้วยกัน 

 

วิธีเลือกสีเมื่อคุณสร้างอินโฟกราฟิก  สีเป็นเคร่ืองมือสื่อสารที่ทรงพลังการออกแบบที่ยอดเย่ียมอย่าง
แท้จริงควรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเน้ือหาของคุณ หรือจัดกลุ่ม
องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง  
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บทท่ี 3 : เทคนิคการเลือกใช้ส ี

 
ก่อนที่เราจะเข้าสู่การเลือกใช้สีตามทฤษฎีสี ลองไปดูคําศัพท์ที่จําเป็นบางอย่าง  

สีสนั หมายถึง สีบริสทุธ์ิที่อ่ิมตัวตามที่เห็นในวงล้อสีข้างต้น  

สีอ่อน มาจากการผสมผสานองค์ประกอบของสีขาวเพ่ือให้โทนที่สว่างขึ้นและอ่ิมตัวน้อยลง โดยสีมักจะ
เบากว่าคู่สีที่อ่ิมตัว  

โทนส ีทําได้โดยการเพ่ิมสีเทาลงบนสีสัน ทําให้สีดีขึ้นโดยรวม 

เฉดส ีจะทําได้โดยการเพ่ิมส่วนของสดํีาลงในเฉดสีเดียวเพ่ือทําให้เกิดสีเขม้ขึ้น  

ความอ่ิมตัวของสี หมายถึงความเข้มโดยรวมของสี สีที่บริสุทธ์ิจะอ่ิมตัวมากกว่าสีอ่อนหรือโทนสี ค่า 
หมายถึงความสว่างโดยทั่วไปหรือความมืดของสี สีที่อ่อนจะมีค่ามากกว่าสีเข้ม 

วงล้อส ี

คุณอาจเคยเห็นวงล้อสีในช้ันเรียนศิลปะของคุณหรือจดจําคําย่อที่มีช่ือเสียงอย่าง “Roy G. Biv” ทั้งน้ี
เพ่ือจดจําสีรุ้งแต่ละสี วงล้อสีเป็นแผนภาพแสดงภาพประกอบของทั้ง 12 สีรอบ ๆ วงกลมเพ่ือแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของสีแต่ละสี สทีี่จัดเรียงไว้ตรงข้ามกัน สีที่อยู่ใกล้กับสีอ่ืน ๆ มลีักษณะร่วมกันและมกัจบัคู่กัน 
ลองสํารวจเฉดสีต่าง ๆ ทีม่ีอยู่ในวงล้อสี 
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สีหลัก 

สีหลักคือส ี“ต้นฉบับ” ประกอบด้วยสีแดง เหลือง และน้ําเงิน คุณไม่สามารถผสมสีใด ๆ เข้าด้วยกัน
เพ่ือให้ได้สีเหลา่น้ี 

 
สีรอง 

สีรองจะเกิดขึ้นจากส่วนผสมของสีหลักสองสีที่เท่ากัน ผสมสีเหลืองและสีนํ้าเงินเพ่ือสร้างสีเขียว ผสมสี
เหลืองและสีแดงเพ่ือสร้างสีส้ม และผสมสีนํ้าเงินและสีแดงเพ่ือสร้างสีม่วง 

 

 
สีและความรูส้กึ 

การเลือกใช้สีแต่ละสีในการออกแบบ ยังมีความหมาย และมันจะให้เกิดความรู้สึกแบบไหน เวลาเข้าไป
อยู่ใน Infographic ยกตัวอย่าง เช่น 

สีขาว : สแีห่งความบริสุทธ์ิ ให้ความสบาย และสันติ 

สีดํา : สแีห่งความลึกลับ ความเงียบสงัด และยังให้ความรู้สึกถึงการปกป้องด้วย 

สีฟ้า : สีแห่งความสงบ ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง และสบาย 
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สีส้ม : สแีห่งความเบิกบาน ให้ความรู้สึกที่อิสระ และเป็นสแีห่งความสร้างสรรค์ 

สีแดง : สีแห่งอํานาจ แสดงถึงพลัง และความทะเยอทะยาน 

สีชมพ ู: สแีห่งความรัก ให้ความอ่อนโยน และน่าทะนุถนอม 

สีเขยีว : สีแห่งธรรมชาติ ผ่อนคลาย และสมดุล 

สีเหลือง : สแีห่งความสุข ความเบิกบาน และแจ่มใส 

ความหมายของสีพวกน้ี คนก็มักจะนํามาใช้กับการตกแต่งห้อง ตกแต่งร้านเหมือนกันนะ สังเกตได้จาก 
ร้านอาหาร ซึ่งมักจะใช้โทน สสี้ม สีเหลือง เพราะมันให้ความรู้สึกอบอุ่น และตามหลักจติวิทยาของ 2 สีน้ีคือทํา
ให้เกิดความรู้สกึหิว ผู้ประกอบการเลยมักจะนํามาใช้ เป็นสีผนังกับไฟของร้านอาหาร  

กฎ 3 สี  

การใช้สีมีความสําคัญมากในการออกแบบอินโฟกราฟิก เน่ืองจากถ้าใช้สีเยอะเกินไปก็จะทําให้ผู้อ่าน
เกิดอาการตาลายและสับสนในสิ่งที่จะสื่อได้  กฎ 3 ส ี ก็คอืการกําหนดโทนของงานอินโฟกราฟิก เช่น ไอคอนที่
ใช้เป็นสีนํ้าตาลเข้ม กลางและอ่อนให้นับเป็น 1 สีเพราะเป็นโทนนํ้าตาล พ้ืนหลังสีนํ้าเงินเข้มก็ให้นับเป็นอีก 1 ส ี
ตัวอักษรสีขาวก็นับเป็นอีก 1 สี รวมเป็น 3 สี 
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การเลือกใช้สใีนการออกแบบ 

การสร้างงานออกแบบ Presentation เราต้องอาศัยหลักการใช้เพ่ือทําให้ผู้ชมสนใจ ในสิ่งที่นําเสนอ
ของเรา และถา้คุณยังไม่แน่ใจว่างานออกแบบ เทคนิคในการเลือกใช้สีในการออกแบบ 

 
การใชส้ีแบบแตกต่าง 

  
แบบแรกคือการใช้สีที่มีเฉดทีแ่ตกต่างกัน อย่างเช่น แม่สี (แดง เหลือง นํ้าเงิน) เป็นต้น วิธีการน้ีจะทํา

ให้คุณรู้ว่าสีทั้ง 3 มีความสดท่ีเท่ากัน 
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แบบที่สองคือการเลือกใช้สีคูต่รงข้ามกัน สตีรงข้ามจะทําให้ความรู้สึกที่ตัดกันรุนแรง สร้างความเด่น 

และเร้าใจได้มากแต่หากใช้ไม่ถูกหลัก หรือ ไม่เหมาะสม หรือใช้จํานวนสีมากสีจนเกินไป ก็จะทําให้ความรู้สึก
พร่ามัว ลายตา ขัดแย้ง ควรใช้สีตรงข้าม ในอัตราส่วน 80% ต่อ20% หรือหากมีพ้ืนที่เท่ากันที่จําเป็นต้องใช้ 
ควรนําสีขาว หรือสีดํา เข้ามาเสริม เพ่ือ ตัดเส้นให้แยกออก จาก กันหรอือีกวิธีหน่ึงคือการลดความสดของสีตรง
ข้ามให้หม่นลงไป สีตรงข้ามม ี6 คู ่คือ (1) สเีหลือง - สมี่วง  (2) สีแดง - สีเขียว  (3) สนํ้ีาเงิน – สีส้ม     (4) สี
เขียวเหลือง สีม่วงแดง (5) สสี้มเหลือง – สมี่วงนํ้าเงิน และ (6) สสี้มแดง – สีเขียวนํ้าเงิน 
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แบบที่สามคือการเลือกใช้สีทีเ่รียงเป็นโทนเดียวกัน เช่นการเลือกใช้สีเขียว และเขียวอ่อน

 
แต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าเลือกใช้สีถูกต้องไหมสามารถเข้าไปเลือกดูใน https://color.adobe.com ก็จะ

สะดวกข้ึนเพราะในเว็บมีการจัด Palette สีไว้แล้ว เมื่อพูดถึงเรื่องการใช้ตัวหนังสือในงานออกแบบ 
Presentation การเลือกใช้สีที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเลือกให้เข้ากับ Background ถ้าสีตัวหนังสือ
เป็นสีอ่อน ควรเลือก Background เป็นสีเข้ม และถ้า Background เป็นสีอ่อนก็ควรเลือกให้ตัวหนังสือเป็นสี
เข้ม เพ่ือสร้างความแตกต่างของสีให้ผู้ชมสามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น 

 
Adobe Color Palette 
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การเลือกใช้สีเพียงแค่ 3-4 สก็ีเพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้ชมสนใจทีจ่ะอ่านและมองสไลด์ที่คุณออกแบบ
มา เพราะการเลือกใช้สีที่เยอะมักจะทําให้ผูช้มรู้สึกสับสนในสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสาร 

 
ถ้าคุณเลือกใช้สีในงานแค่ 3 สี มันก็จะทําให้คุณ balance สใีนสไลด์ได้ลองนําทฤษฎี 60-30-10 โดย

การแบ่งการออกแบบสไลด์ของคุณเป็นหน่วยแบบเปอร์เซน  60%  แรกคือการใช้สีพ้ืนของสไลด์ และ 30%  
ต่อมาสําหรับสีที่ 2 ที่ใช้ในสไลด์ และ 10%  สุดท้ายคือการนําสีไปใช้ในการเน้นหรือไฮไลท์ส่วนทีส่ําคญัของ
สไลด์ วิธีน้ีจะช่วยให้ Balance สใีห้เข้ากันและเป็นไปในทศิทางเดียวกัน 
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บทท่ี4 : การสร้าง Infographics ด้วย Canva 

ปกติถ้าเราจะใส่คําข้อความบนภาพแต่ละคร้ัง มีขั้นตอนมากมาย ทั้งต้องแต่งรูปให้สวย เสร็จแล้วยังไม่
จบ ก็ต้องเอาไปเข้าแอพฯอีกสําหรับซ้อนภาพใส่ข้อความ หรือไม่ก็ทําครัง้เดียวแบบใช้คอมทําบน Photoshop 
เรียกว่ากว่าจะอัพได้ทีต้องแก้ไขกันหลายอันเลยทีเดียว  

Graphic Design & amp ; Photo Editing แก้ไขภาพและสร้างรูปแบบข้อความบนภาพที่ใช้งานได้
ง่ายมาก ใช้เวลาไม่ก่ีวิก็เรียบร้อย มี Layout ให้เลือกมากกว่า 100 แบบจากมืออาชีพและสามารถปรบัให้
เหมาะกับความต้องการของเราได้อีกด้วย ตัวโปรแกรมมีเช่ือมต่อกับระบบ Cloud ที่สามารถดึงรูปจาก 
Facebook ที่เราอัพขึ้นไปมาตกแต่งหรือรูปใน Account ที่เราลงทะเบียนไว้ 

Canva เป็นแอปพลิเคชันสําหรับสร้างสื่อการนําเสนอหลากหายรูปแบบ เช่น Presentation, Poster, 
Card, Resume, Certificate, Infographic เป็นต้น ซึ่ง Canva น้ันจะมขีนาดมาตรฐานให้เลือกหรือผู้ใช้
สามารถกําหนดขนาดเองได้ Canva ใช้งานง่าย สวยงาม สามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อ่ืนได้ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน
ผ่านแอปพลิเคชัน Canva หรอืผ่านเว็บไซต์ www.canva.com 
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การเขา้ใชง้าน 

เปิดเว็บไซต์ www.canva.com และเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีที่เราลงทะเบียนไว้ ทั้งน้ีผู้ใช้สามารถสมัคร
ใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ Facebook, Google หรือสมัครด้วยอีเมลอ่ืน ๆ เมือ่เข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าเว็บไซต์
ของ Canva โดยแบ่งส่วนต่าง ๆ ดังน้ี  

1 เป็นส่วนจัดการดีไซน์ของเรา เมนู การต้ังค่าต่าง ๆ 

2 ส่วนการสร้างโดยแต่ละดีไซน์จะมีขนาดที่กําหนดมาให้ แต่ผู้ใช้สามารถกําหนดขนาดเองได้เช่นกัน 

3 เป็นงานทั้งหมดที่ทําเอาไว้แล้ว 

4. ส่วนของการค้นหา งานออกแบบอ่ืน ๆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2

3

4 
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เริ่มต้นใช้งาน Cavan 

1. เลือกรูแบบ เช่น โปสเตอร์ ภาพหน้าปก Facebook งานนําเสนอ จากรูปแบบที่ cavan 
จัดเตรียมมาให้ หรีอ กําหนดขนาเดเอง จากเมนู ขนาดทีกํ่าหนดเอง 

 
 
 

2. เลือกรูปแบบจากเมนู  æÁ �æºº ด้านซ้ายมอื โดยการคลิกเมาส์เลือก รูปแบบที่เราเลือกจะ
ปรากฏในงานของเราด้านขวามือ 

 
 

3. การแทรกรูป 
เลือกรูปภาพเพ่ือนํามาตกแต่ง จากเมนู ÀÒ¾¶ �ÒÂ หรือคน้หาจากช่องเมนู ค้นหารูปภาพที่ต้องการ

จากหน้าต่างเมนูภาพถ่าย แดร์กเมาส์ (คลิกขวาค้างแล้วเลื่อน) รูปภาพด้านช้ายมือ มาวางในรูปแบบที่เลือกไว้ 
หากต้องการเปลี่ยนเป็นภาพอ่ืนก็สารมารถนํามาวางทับกันได้เลย  หรอื คลิกที่ภาพแล้วกดปุ่ม Delete ที่
คีย์บอร์ดเพ่ือลบภาพที่ไม่ต้องการก็ได้เช่นกัน. 
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4. การปรับแต่งรปูภาพ 
ทําได้โดยการ ´aºeºiÅ¤Åi¡ ที่รูปภาพ แล้วจะสามรถปรับเลื่อนตําแหน่ง และขนาดได้ เมื่อปรับได้

ในตําแหน่งที่ต้องการ คลิกเมาส์บริเวณนอกกรอบงาน หรือ ´aºeºiÅ¤Åi¡ อีกคร้ังเพ่ือออกจากการแก้ไข 
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นอกจากน้ันเรายังมีเครื่องมือช่วยในการทํางาน จากแถบเมนูด้านบน เช่น ฟิลเตอร์  ปรบั ตัดภาพ พลกิ ปรับ
ความโป่งใส การล็อคพืน้หลงั เป็นต้น 

       
                                 เมนูฟิลเตอร์                                          เมนูปรับ 

  

5. การเพิ่มองค์ประกอบ  
เมนู เพ่ิมองค์ประกอบ  มีเมนูย่อยสําหรับจัดรูปแบบ 

รูปภาพ กรอบรูป สัญลักษณต่์าง ๆ การตกแต่ง เช่น เส้นกริด 
แผนภูมิ กรอบ รูปทรง เส้น  ภาพวาด  ไอคอนต่าง ฯลฯ ที่
โปรแกรมจัดเตรียมให้ กว่า 1,000 รูปแบบ และยังสามารถ
ค้นหาเพ่ิมเติมได้อีก จากช่องค้นหา  หรือ คลิก ทั้งหมดในแต่ละ
เมนูย่อย  
 การนํารูปแบบมาแต่งเติมในช้ินงานก็สามารถทําได้โดย
การ คลิกเมาสร์ูปแบบที่เลือกแล้วแดร์กเมาส์ มาวางในช้ินงาน  
หรือ กด Delete รูปแบบที่ไม่ต้องการ  
 เมื่อเราทําการปรับ ตกแต่งอยู่ ระบบจะทําการบันทึกให้
อย่างอัตโนมัติ หากต้องการยกเลิก กด Ctrl + Z ได้เช่นกัน   
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6. การแก้ไข / แทรก ตัวหนังสอื  

 
 เลือกรูปแบบ ลักษณะตัวหนังสือจาก เมนู ¢�o¤ÇÒÁ             แดร์กเมาส์ (คลิกขวาค้างแล้วเลื่อน) 
ข้อความด้านช้ายมือ มาวางในช้ินงาน หากต้องการเปลี่ยนเป็นข้อความอ่ืนก็สารมารถนํามาวางทับกันได้เลย  
หรือ คลิกที่ข้อความ ตัวหนังสือ แล้วกดปุ่ม Delete ทีค่ีย์บอร์ดเพ่ือลบข้อความท่ีไม่ต้องการก็ได้เช่นกัน.                 

  ปรับขนาด เปลี่ยนข้อความ เปลี่ยน Front เปลี่ยนสีข้อความ จากแถบเมนูด้านบน ซ้ายและ ขวา ซึ่ง
สามารถตกแต่งให้สวยงาม ตามหลักของการออกแบบ ช่องไฟ สี 

 
  

 

 

 

front ขนาด รูปแบบ ความโปร่งใส แทรกลงิค์
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7. Background พื้นหลัง  
เป็นเมนูที่ใช้สําหรับเลือกภาพพ้ืนหลังที่มีให้เลือกมากมาย จากรูปภาพที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ 
หรือจะเลือกแบบสีทึบ เลือกได้จากเมนูได้เช่นกัน  

 
8. Uploads  

เป็นเมนูที่ใช้อัพโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้  รูปภาพที่เราอัพโหลดจะถูกเก็บบน cloud  
ของโปรแกรม 

 
เรายังสามารถ ดาวน์โหลดภาพ ลบภาพ โดยคลิกเมาส์ที ่เครื่องหมาย ...  ที่ขอบด้านขวาบนของรูปภาพ การ
ย้ายไปยังโฟลเดอร์ต้องสมัครแบบ premium, (พรี'เมียม) ถึงจะมีสิทิใ์นการเข้าให้งาน 
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9. การนําเขา้จาก Social 
เลือกเมนู เพ่ิมเติม โดยนําเข้าข้อมูลจาก Social media หากเราเช่ือมต่อข้อมูลบัญชีเราก็สามารถ
นํารูปภาพของเรามาใช้ในการออกแบบช้ินงานได้เลย เมื่อเราคลิกเลือก Social media ก็จะ
ปรากฎไอคอนที่แถบเมนู เพ่ือสะดวกต่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป 

                                     
 

10. การนําภาพมาใช้ 
คลิก  V  เลือกเมนู ดาวน์โหลด หรือ โปรแกรมอ่ืนที่เช่ือมต่อไว้ หรือ ส่งไปยังบุคคลอ่ืนผ่าน 
email ที่เราลงทะเบียนไว้ก็ได้เช่นกัน 
 

 
  

การลบคลิกที่
ไอคอน  

แล้วเลือก 
กากบาท 
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บรรณานุกรม 

 

 https://www.marketingoops.com 

 https://venngage.com 

 http://www.socialmedia.in.th 

 http://infographic.in.th/infographic 

 https://helloads.net 
 

  

 

 



 

 

 


