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ท�ำเรื่องยำกให้เป็นเรื่องง่ำยด้วย Infographics

นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

 ๑. อินโฟกรำฟิกส์ (Infographics) คืออะไร?

 องค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน ตระหนกัถงึความส�าคญัในการน�าเสนอ

ข้อมลูสูก่ลุม่เป้าหมาย เมือ่หน่วยงานท�างานเยอะ มผีลการด�าเนนิงานมากมาย 

ข้อมลูกล้็นหลามเป็นเงาตามตวั การน�าเสนอข้อมลูในรปูแบบของตารางหรอื

กราฟ ซึง่เคยเป็นตวัเลอืกท่ีดใีนการน�าเสนอข้อมลู กลบักลายเป็นสิง่ทีน่่าเบือ่

เม่ือเทียบกับการน�าเสนอข้อมูลด้วยกราฟิกที่สวยงามสะดุดตา เมื่อองค์กร

ให้ความส�าคัญกับการประชาสมัพนัธ์ผลงาน โดยสรรหาวธิกีารน�าเสนอข้อมลู

ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม เพิ่มเติมจากการประชาสัมพันธ์แบบอื่น  

เพือ่สร้างการรบัรูแ้ก่ประชาชนอย่างต่อเนือ่ง จงึมกีารใช้ข้อมลู (Information) 

+ กราฟิก (Graphics) เพือ่แปลงข้อมลูทีเ่ป็นนามธรรม ปรมิาณมาก เข้าใจยาก 

น่าเบื่อ ให้กลายเป็นข้อมูลที่กระชับ เข้าใจง่าย น่าสนใจ ตามส�านวนที่ว่า 

“ภาพหนึ่งภาพแทนค�าพูดนับพันค�า” 

 ในปัจจบุนัองค์กรต่าง ๆ  นยิมใช้อนิโฟกราฟิกส์กนัแพร่หลาย ตวัอย่าง

เช่น การรายงานข่าวโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ บทความในนิตยสาร การสร้าง

ภาพลักษณ์ขององค์กรหรือสินค้าให้ดูทันสมัย กิจกรรมทางการตลาด  

(การส่งเสรมิการขาย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์) การรณรงค์เพ่ือเปลีย่นแปลง

ทัศนคติซึ่งน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นต้น หน่วยงานใด 
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น�าเสนออินโฟกราฟิกส์ที่สรุปเรื่องราวที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย มีกราฟิก 

สวยสะดุดตาน่าสนใจ กม็กัจะได้รบัการหยบิยกไปอ้างองิ ตีพมิพ์ หรือเผยแพร่

ต่อ ๆ  ไปในส่ือต่าง ๆ  อย่างไม่รู้จบ โดยเฉพาะการส่งต่อใน Social Media เช่น 

LINE, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter และอืน่ ๆ  อกีมากมาย 

อินโฟกราฟิกส์จึงกลายเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ทรงพลังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  

เพิ่มเติมจากที่ได้จ่ายไปแล้วในการสร้างชิ้นงานในคราวแรก

การประชาสัมพันธ์โครงการด้วยอินโฟกราฟิกส์ 
(ที่มา : http://www.chevronthailand.com)
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การรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมด้วยอินโฟกราฟิกส์
(ที่มา : http://www.dogilike.com)

การสรุปกระบวนการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ด้วยอินโฟกราฟิกส์
(ที่มา : http://www.nrct.go.th)
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รายงานพยากรณ์อากาศด้วยอินโฟกราฟิกส์
(ที่มา : http://www.tmd.go.th/)
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 ๒. กำรใช้อินโฟกรำฟิกส์ให้มีพลัง

 แม้ว่าจะมกีารใช้อนิโฟกราฟิกส์อย่างแพร่หลาย แต่การสร้างชิน้งาน 

อนิโฟกราฟิกส์ไม่ใช่เรือ่งง่าย จงึต้องพจิารณาให้ถีถ้่วนก่อนตดัสนิใจน�าอนิโฟ

กราฟิกส์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารน�าเสนอข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมาย 

บทความในเว็บไซต์ http://wedomarketing.com 
(๑)

 โดย Warren Lutz 

นักเขียนและนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ สรุปไว้ดังนี้

 ๒.๑ พิจำรณำเหตุผลในกำรใช้อินโฟกรำฟิกส ์ อย่าเลือกใช้เพียง

เพราะเหน็ว่าทนัสมยั หรอืเจ้านายสัง่ให้ท�า ควรเลอืกใช้เมือ่พจิารณาแล้วเหน็

ว่าอนิโฟกราฟิกส์จะท�าให้ผูอ่้านเข้าใจด้วยภาพได้ดีกว่าข้อมลูจ�านวนมหาศาล

 ๒.๒ ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรสื่อสำร เลือกหัวข้อหรือประเด็น 

ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสารหรือน�าเสนอข้อมูล

 ๒.๓ ค้นคว้ำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล แต่ใช้เฉพำะข้อมูล 

ทีถ่กูต้อง เน้นตวัเลข/ข้อมลูทีน่่าประหลาดใจหรือท้าทายความเชือ่พืน้ฐานทัว่ไป 

โดยตรวจทานให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ

 ๒.๔ สัน้ กระชบั ควรใช้เวลาอ่านไม่เกนิ ๑๐ นาท ีสรปุให้ได้ใน ๑๐ ค�า 

หากผูอ่้านไม่สามารถรบัรูข้้อความส�าคัญ (key messages) ภายใน ๑ - ๒ นาที 

แสดงว่าชิ้นงานนั้นใช้ไม่ได้ผล

 ๒.๕ คิดให้เป็นภำพ ไม่ใช่แค่การเลือกใช้รูปแบบตัวอักษร (font) 

ทีส่วยงาม แต่ต้องออกแบบกราฟิกให้โดดเด่นและดึงดูดความสนใจจากผูอ่้าน 

การสร้างช้ินงานอินโฟกราฟิกส์แต่ละชิ้นต้องใช้เวลาและพลังงานในการ

สร้างสรรค์มากกว่าท่ีผู้อ่านจะใช้เวลาและพลังงานในการรับรู้ข้อมูลจาก 

อนิโฟกราฟิกส์ แต่ถ้าเป้าหมายของคณุคอืการสร้างกลุม่ผูต้ดิตาม (fan club) 

จะมีเครื่องมืออื่นไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่จะทรงพลังได้เท่าการใช้อินโฟกราฟิกส์
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ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบกราฟ (graph)

ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 
(ที่มา : http://createyournextcustomer.com/2013/08/27/ 

infographic-the-state-of-multimedia-use-in-pr/)
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 ๓. วำดกรำฟิกเองไม่เป็น ควรท�ำอย่ำงไร?

 วิธีการค้นหารูปภาพมาประกอบการท�าอินโฟกราฟิกส์แบบเดิม 

ที่คุ้นเคยกันคือการค้นหารูปภาพด้วยวิธีพิมพ์ค�าค้นลงไปในช่อง Search  

ผลการค้นหาจะมีจ�านวนมากมายมหาศาล หลากหลายรปูแบบ ล้วนสวยงาม

น่าใช้งาน แต่อย่าลืมว่าการน�ารูปภาพเหล่านั้นมาใช้งานอาจมีความเสี่ยง 

ต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเว็บไซต์ search engine ต่าง ๆ 

สามารถคัดกรองการค้นหารูปภาพได้ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ google 
(๒)

  

เมื่อคลิกเลือก “ค้นรูป” และ “เครื่องมือค้นหา” แล้วจะมีเมนูปรากฏขึ้น  

ให้คลิกที่ “สิทธิ์ในการใช้งาน” โดยมีสิทธิ์ในการใช้งาน ๕ รูปแบบ ดังนี้  

๑) ไม่ถูกกรองตามใบอนุญาต  ๒) ติดป้ายก�ากับว่าสามารถใช้ซ�้าและแก้ไขได้ 

๓) ติดป้ายก�ากับว่าสามารถใช้ซ�้า ๔) ติดป้ายก�ากับว่าสามารถใช้ซ�้าในงาน 

ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และแก้ไขได้ ๕) ติดป้ายก�ากับว่าสามารถใช้ซ�้าในงาน 

ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ขอแนะน�าให้คลิกเข้าไปอ่านรายละเอียด

สิทธิ์การใช้งานของแต่ละรูปภาพเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งด้วย

การใช้เครื่องมือค้นหาในการคัดกรองสิทธิ์ในการใช้งานรูปภาพ
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 นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดภาพได้โดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่าย ตวัอย่างเช่น openclipart.org (๓) ซึง่อนญุาตให้ใช้คลปิอาร์ต (clipart) 

ภายใต้สัญญาอนุญาต Public Domain (PD, CC0) หมายความว่าสามารถ

น�าไปใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลกับ “ลิขสิทธิ์” เว็บไซต์ iconfinder.com 
(๔)

 

อนุญาตให้ใช้ไอคอน (icon) ซึ่งมีทั้งฟรีและคิดค่าใช้จ่าย โดยเว็บไซต์จะมี

เครื่องมือคัดกรองสิทธิ์ในการใช้งาน เป็นต้น

การค้นหาภาพในเว็บไซต์ openclipart.org

การค้นหาภาพในเว็บไซต์ iconfinder.com



9ท�ำเรือ่งยำกให้เป็นเรือ่งง่ำยด้วย Infographics

 ๔. กำรออกแบบอินโฟกรำฟิกส์

 ๔.๑ กระบวนกำรสร้ำงอนิโฟกรำฟิกส์ มผีูเ้ขยีนหนงัสอืและบทความ
เก่ียวกับขัน้ตอนหรอืกระบวนการสร้างชิน้งานอนิโฟกราฟิกส์มากมายหลาย
ทฤษฎี บางทฤษฎมีเีพยีงไม่กีข่ัน้ตอน ในขณะทีบ่างทฤษฎมีขีัน้ตอนมากมาย 
เมื่อพิจารณาจากหัวใจหลักแล้วสามารถสรุปกระบวนการได้ ดังนี้ 
   ๑) วิเคราะห ์(Analysis) ค้นคว้า ส�ารวจ และรวมรวมข้อมูล 
น�าข้อมูลที่หาได้มาจับใจความส�าคัญของเน้ือหา และย่อยเนื้อหาให้กระชับ 
แยกประเภทของข้อมลูให้เป็นหมวดหมูเ่พือ่ง่ายต่อการจดัล�าดบัใจความส�าคญั 
พิจารณาข้อมูลที่มีว่าจะน�าเสนอสร้างเรื่องราวให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจได้
อย่างไร
   ๒) ออกแบบ (Design) พจิารณาวธิกีารเล่าเร่ืองหรือรูปแบบ
การน�าเสนอ วางแผนการเล่าเรือ่งว่าจะเริม่ต้นอย่างไร (ค�าน�า) จดัล�าดบัความ
ส�าคญัโดยแบ่งเนือ้หาออกเป็นส่วน ๆ  แต่ละส่วนมีประเดน็หลกัและประเดน็รอง 
(เนือ้หา) และจะลงท้ายอย่างไร (บทสรปุ) ผูอ้อกแบบต้องมทัีกษะในการเล่าเร่ือง
ให้กระชบั มีความสามารถในการเลอืกใช้ถ้อยค�าทีส่ัน้แต่มคีวามหมายครบถ้วน 
และโดนใจผู้อ่าน

   ๓) ด�าเนนิการ (Implement) เปล่ียนข้อความเป็นภาพ สร้าง
และจัดเรียงกราฟิกซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ เช่น เส้น กล่อง ลูกศร สัญลักษณ์  
กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ ฯลฯ ให้สื่อความหมายตามที่ออกแบบไว้  
ในขัน้ตอนนีจ้ะต้องมทีกัษะในการใช้องค์ประกอบศลิป์ เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ให้มีคนมาดูมาอ่าน
   องค์ประกอบศลิป์ทีค่วรค�านงึถงึ ได้แก่ กำรใช้สแีละสญัลกัษณ์
ที่เป็นสำกล เพื่อให้เข้าใจง่ายและจดจ�าได้เร็ว เช่น สีเขียวแทนต้นไม้ สีฟ้า
แทนทะเล กำรใช้สัดส่วนตามธรรมชาติ เพราะจะมีความงามที่เหมาะสม
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ที่สุด ควำมสมดุลซ้าย-ขวาเท่ากัน ใช้กรณีมีข้อมูลที่ส�าคัญเท่ากัน ภาพซ้าย-
ขวาไม่เท่ากนักรณต้ีองการเน้นให้เหน็ความแตกต่าง กำรใช้จงัหวะซ�า้ ๆ  จะ
ท�าให้จดักลุม่ของข้อมลูในการน�าเสนอได้ง่าย แต่ควรมกีารเว้นระยะเพ่ือพัก
สายตา และลดความอึดอัด กำรเลือกใช้สใีห้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ ก่อ
ให้เกิดความเร้าอารมณ์ เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจและการส่ือสารของ
สมอง เช่น การใช้สีแดงในส่วนที่เป็นอันตราย ควรเลือกใช้สีที่เข้ากันได้เพื่อ
ให้มีความเป็นเอกภาพ และใช้สีที่แตกต่างเฉพาะจุดที่ต้องการเน้นให้เด่น
   ๔) ตรวจสอบ (Testing) ว่ากราฟิกมีความถูกต้องตรงกับ
ข้อมูลหรือไม่ 
   ๕) ประเมินผล (Evaluation) ว่าสามารถสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ หากยังไม่สามารถสื่อความหมายตามต้องการได้  
ให้วิเคราะห์อีกครั้ง แล้วปรับปรุงวิธีการเล่าเรื่องหรือรูปแบบการน�าเสนอ 
รวมทัง้ปรบัปรงุกราฟิกหรอืสร้างช้ินงานใหม่ สดุท้ายคอืทดสอบและประเมนิ
ผล ด�าเนินการเช่นนีเ้รือ่ยไปจนกว่าชิน้งานทีส่ร้างขึน้จะบรรลวุตัถปุระสงค์ที่
ต้องการ จึงน�าไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ต่อไป

กระบวนการจัดท�าชิ้นงานอินโฟกราฟิกส์
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อินโฟกราฟิกส์แบบภาพนิ่ง
(ที่มา : http://www.riskcomthai.org)



12 ท�ำเรือ่งยำกให้เป็นเรือ่งง่ำยด้วย Infographics

 ๔.๒ ประเภทของอินโฟกรำฟิกส์ โดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น ๓ 

ประเภท 
(๕, ๖)

 ดังนี้ 

   ๑) แบบภาพนิง่ (Static infographics) เช่น แผ่นพบั โปสเตอร์ 

หนงัสอืภาพ หรอืเป็นส่วนหนึง่ในบทความในนติยสารหรือหนงัสือพิมพ์ ภาพ

กราฟิกประกอบข่าวโทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่งพร้อมส่งต่อในส่ือดิจิทัลได้ง่าย เช่น 

การส่งอีเมล การน�าไปใช้ประกอบบทความในเว็บไซต์ การส่งต่อใน Social 

Media เช่น LINE, Facebook, Instagram เป็นต้น อินโฟกราฟิกส์ประเภท

นี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหา

    ๒) แบบมปีฏสิมัพนัธ์ (Interactive infographics) เหมาะกบั

การบรรยายข้อมลูทีม่ปีรมิาณมากและซบัซ้อน ผูอ่้านสามารถดขู้อมลูเชงิลกึ

เพิ่มเติมได้ ผู้สร้างชิ้นงานสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือปรับปรุงข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบนัได้ ดตูวัอย่างได้ทีเ่วบ็ไซต์ http://thesolutionsproject.org

   ๓) แบบภาพเคลื่อนไหว (Motion graphic) เป็นการสร้าง

ภาพกราฟิกให้มีการเคลื่อนไหวได้ในหลายมิติ แตกต่างจากแอนิเมชัน 

(animation) ตรงท่ีไม่มีตัวละครเป็นตัวด�าเนินเรื่อง หรือมีบทพูด และ 

ตัดฉากสลับเหมือนภาพยนตร์ แต่จะเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวให้กราฟิก 

และใช้การพากย์เสียงบรรยายประกอบ 
(๗) แม้ว่าอินโฟกราฟิกส์ประเภทนี้

จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากสามารถดึงดูดให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วม 

ได้มากกว่าแบบภาพนิ่ง และแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ แต่การออกแบบ

ชิ้นงานจะยากขึ้น ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้น หมายความว่าค่าใช้จ่ายในการ

สร้างชิ้นงานจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ดูตัวอย่างได้ที่ https://vimeo.

com/91469355 และ https://youtu.be/USTU_0tfc4w
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 ๔.๓ วธิกีำรเล่ำเร่ืองหรอืรปูแบบกำรน�ำเสนอ การจดัวางแบบหน้า 

(layout) เพื่อเล่าเนื้อหาให้น่าสนใจนั้น ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของ 

ผู้ออกแบบ การจัดวางภาพ ตัวอักษร ตลอดจนองค์ประกอบอื่น ๆ จึงไม่มี

หลักตายตัวในการก�าหนดรูปแบบการน�าเสนอ ตัวอย่างเช่น See Mei Chow 
(๘)

 

เสนอ layout ๖ รูปแบบ ในขณะที่เว็บไซต์ infographic.in.th 
(๙)

  

เสนอ layout ๙ รูปแบบ ดังตาราง

 
See Mei Chow infographic.in.th

๑) Useful Bait ๑) Useful Bait

๒) Road Map ๒) Road Map

๓) Timeline ๓) Timeline

๔) Versus/Comparison ๔) Comparison

๕) Visualized Article ๕) Visualized Article

๖) Heavy Data/Number Porn ๖) Number Porn

๗) Listed

๘) Structure

๙) Flowchart
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การจัดวางแบบหน้า (layout)
โดย See Mei Chow 

(๘)
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ที่มา : http://www.infographic.in.th

๑) Useful Bait ต้องให้ความส�าคัญกับการอ่านง่าย และความเข้าใจง่าย 
มากกว่าความสวยงาม

 

ที่มาภาพตัวอย่าง : http://www.nstda.or.th
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ที่มา : http://www.infographic.in.th

๒) Road Map เรื่องต้องน่าสนใจมากพอที่ผู้อ่านอยากจะรู้ทีละขั้นตอน

 

ที่มาภาพตัวอย่าง : http://www.thaihealth.or.th 
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ที่มา : http://www.infographic.in.th

๓) Timeline ใช้ความห่างของแต่ละจุด ช่วยบอกความห่างของแต่ละ
ช่วงเวลาได้

ที่มาภาพตัวอย่าง : https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws
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ที่มา : http://www.infographic.in.th

๔) Comparison ใช้การจัดวางที่เหมือนกันทั้งสองฝั่ง ท�าให้เห็นความต่าง
ที่ชัดเจน ใช้สีคู่ตรงข้ามแบ่งฝั่ง ท�าให้ดูง่ายขึ้น

ที่มาภาพตัวอย่าง : http://www.qlf.or.th
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ที่มา : http://www.infographic.in.th

๕) Visualized Article สรุปบทความและเลือกประเด็นก่อนน�าเสนอ

ที่มาภาพตัวอย่าง : http://www.tnrr.in.th
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ที่มา : http://www.infographic.in.th

๖) Number Porn ไม่ใช่แค่มีตัวเลขมาก แต่ตัวเลขต้องน่าสนใจ หรือ
เกี่ยวข้องกับผู้อ่านมากพอ

มาภาพตัวอย่าง : http://www.nstda.or.th
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ที่มา : http://www.infographic.in.th

๗) Listed  ลองวิเคราะห์ว่าข้อไหนสามารถรวบเป็นข้อเดียวกันได้

ที่มาภาพตัวอย่าง : http://www.dtl.go.th
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ที่มา : http://www.infographic.in.th

๘) Structure พยายามสร้างภาพให้เห็นแต่ละส่วนประกอบ เช่น ภาพ

เหมอืนสแกนเขา้ไปภายใน หรอืการแยกแตล่ะสว่นออกหา่งกนั ไมซ้่อนกนั

ที่มาภาพตัวอย่าง : http://www.dtl.go.th
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ที่มา : http://www.infographic.in.th

๙) Flowchart ระวังเรื่องความยุ่งเหยิงของเส้น ใช้สีช่วยแยกเส้น ลดความ
สับสนในการอ่าน

ที่มาภาพตัวอย่าง : http://www.manager.co.th
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 ๕. พิชิตชัยด้วยอินโฟกรำฟิกส์

 ตามที่กล่าวมาข้างต้น ดูเหมือนว่าการสร้างชิ้นงานอินโฟกราฟิกส์

แต่ละชิ้นไม่ใช่เรื่องง่าย บางหน่วยงานยินดีจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้าง 

ผู้เช่ียวชาญมาผลิตชิ้นงาน ผลที่ได้คือชิ้นงานตามแบบมืออาชีพ แต่กรณีที ่

ไม่ประสงค์จะใช้งบประมาณกบัสือ่ชนดินีม้ากเกนิความจ�าเป็น บคุลากรของ

หน่วยงานกส็ามารถผลติช้ินงานแบบมอืสมคัรเล่นได้โดยไม่ยากเกนิไปในการ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้ช�านาญ ไม่จ�าเป็นต้องใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ โปรแกรมสร้างแอนิเมชัน ฯลฯ ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูง  

(ค่าสิทธิ์ในการใช้งานแพง)

 ตวัอย่างเช่น โปรแกรม Microsoft PowerPoint (มค่ีาใช้จ่ายในการ

ซื้อสิทธิ์ในการใช้งาน แต่เป็นโปรแกรมที่ส่วนใหญ่จะมีในเคร่ืองอยู่แล้ว)  

โดยปรับขนาดสไลด์ให้เป็นแบบก�าหนดเอง (Custom) แล้วบันทึกเป็น 

ไฟล์รูปภาพ bmp, gif, jpg, png ฯลฯ (แนะน�าให้บนัทกึเป็น png) เนือ่งจาก

โปรแกรมนี้มีหลายเวอร์ชันซึ่งมีเมนูท่ีแตกต่างกันไป จึงขอแนะน�าให้กดปุ่ม 

F1 บนแป้นพิมพ์ (keyboard) พิมพ์ค้นหา (search) ค�าว่า “ขนาดภาพนิ่ง” 

หรอื slide size แล้วท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงข้ึนมา ลองค�านวณว่าความละเอยีด

ของสไลด์อยู่ที่ ๙๖ dpi (ขนาดสไลด์ ๑ นิ้วมีค่าเท่ากับ ๙๖ พิกเซล) ดังนั้น 

อยากได้ชิน้งานอนิโฟกราฟิกส์ขนาดใด เอามาหารด้วย ๙๖ เช่น ขนาดชิน้งาน 

กว้าง ๙๖๐ พิกเซล ยาว ๒๘๘๐ พิกเซล ให้ก�าหนดขนาดสไลด์เป็น  

กว้าง ๑๐ นิ้ว ยาว ๓๐ นิ้ว นอกจากการเปิดค้นหาภาพกราฟฟิกส�าเร็จรูป 

ที่มีอยู่ในโปรแกรมแล้ว คุณยังสามารถสร้างรูปกราฟฟิกแบบง่าย ๆ เช่น  

คน คอมพิวเตอร์ ส�าหรบัใช้งานได้เองโดยใช้รปูทรงเรขาคณติมาประกอบกนั 

หากหมัน่ฝึกฝนจนช�านาญ จากมอืสมคัรเล่นกส็ามารถกลายเป็นมอือาชพีได้

ในไม่ช้า



25ท�ำเรือ่งยำกให้เป็นเรือ่งง่ำยด้วย Infographics

 ตัวอย่าง โปรแกรมตกแต่งภำพ ท่ีผู ้พัฒนาอนุญาตให้ใช้งาน 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 -  LibreOffice Draw (https://www.libreoffice.org/discover/draw/)
 -  Inkscape (https://inkscape.org/en/download/)
 -  Calligra (https://www.calligra.org/karbon/) 
 -  PhotoScape (http://photoscape.me/)
 -  sK1 (http://sk1project.org/)
 -  Skencil (http://www.skencil.org/) เวอร์ชัน ๗ จึงจะท�างาน

บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ได้
 -  และอื่น ๆ อีกมากมาย

 ตัวอย่าง โปรแกรมสร้ำงแอนิเมชันที่ผู ้พัฒนาอนุญาตให้ใช้งาน 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 -  Pencil2D (http://www.pencil2d.org/)
 - ฺ Blender (https://www.blender.org/download)
 -  Maya (http://www.autodesk.com/education/free-
software/maya) 
 -  AnimationPaper (http://animationpaper.com/old-pap-
free-download/) 
 -  Plotagon (https://plotagon.com/download) 

 -  และอื่น ๆ อีกมากมาย
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 ตัวอย่าง เว็บไซต์สร้ำงอินโฟกรำฟิกส์ที่ผู้พัฒนาอนุญาตให้ใช้งาน

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

 -  Piktochart (https://magic.piktochart.com/users/sign_up)

 -  infogram (https://infogr.am/)

 -  easelly (http://www.easel.ly/)

 -  และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 การใช้อินโฟกราฟิกส์ให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเล่าเรื่อง 

ให้น่าสนใจ สวยสะดดุตาให้คนหนัมามอง โดดเด่นและเป็นทีน่่าจดจ�า 

แต่ต้องกระชับ เมื่ออ่านแล้วเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน 

โดยไม่ต้องมีค�าอธิบายเพิ่มเติม เรียบง่ายแต่ไม่เชย เมื่อคุณสามารถ

ผลติอนิโฟกราฟิกส์ทีม่ปีระสทิธภิาพได้ เป้าหมายในการพิชติชยัชนะ

ก็จะขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นด้วย 
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