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หลายคนคงไดยิ้นค�าวา่ อนิโฟกราฟิก (infographic) หรอื อนิฟอรเ์มชัน่ กราฟิก (information graphic) 
กันจนชินหู เป็นที่รู้จักในยุคของสื่อโซเชียลมีเดีย ทัง้ในเว็บไซต์และสื่อสาธารณะทัว่ไป การน�ากราฟิกมาใช้
เพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่ายขึน้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิง่เกิดขึน้ในปัจจุบัน เราใช้ภาพกันมาตัง้แต่อดีตแล้ว เช่น ภาพ
วาดบนฝาผนัง หนังสือภาพ แผนที่ ภาพประกอบหนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เรียกว่าเป็นการ
ย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซ่ึงเหมาะส�าหรับผู้คนในยุคไอทีท่ีต้องการเข้า
ถึงข้อมูลซบัซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ�ากัด ด้วยเหตุนี ้“อินโฟกราฟิก“ จึงเป็นผู้เข้ามาจัดการกับ “ข้อมูล-
ตัวเลข-ตัวอักษร“ ที่เรียงรายเป็นตับ ให้กลายมาเป้นภาพที่สวยงาม

Cover Story : เรื่องจากปก

infographic

 ท�าไมต้องท�าอินโฟกราฟิก



 การออกแบบ Infographic เป็นอกีศาสตรท์ี่ไดร้บัความนยิม Infographic ช่วยใหข้อ้มูลที่เขา้ใจยาก 
กลายเป็นเรื่องน่าสนใจและเข้าใจง่ายในทันใด

การท�าอินโฟกราฟิกถือเป็นการเปิดโอกาสให้กราฟิกดีไซต์เนอร์ได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสารกันแบบเต็มที่ 
เพราะอนัที่จรงิแลว้การแปลงขอ้มูลใหอ้อกมาเป็นภาพกเ็ป็นสิง่ที่คนท�ากนัมาตลอด แตท่กัษะทางดา้นอนิ
โฟกราฟิกนัน้จ�าเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลที่ทัง้มากและหลากหลายให้ “จบได้ในภาพเดียว“

 อนิโฟกราฟิกถกูน�าไปใช้หลากหลายยิง่ขึน้เรือ่ยๆ ตัง้แตว่ตัถปุระสงค์เพือ่การประชาสมัพันธไ์ปจนถงึ
การย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย จากความนิยมในปัจจุบัน ท�าให้คนได้ท�าอินโฟกราฟิกเพิม่ขึน้เรื่อยๆ สิง่ส�าคัญ
คือต้องไม่ลืมว่า จริงๆ แล้วอินโฟกราฟิกคืออะไร
 แมอ้นิโฟกราฟิกจะเกดิขึน้มาเนิน่นานในหลากหลายรูปแบบ แตส่ิง่ทีผ่ลกัดนัใหน้ยิม สดุๆ ได ้ณ ขณะ
นี ้ก็เพราะมันได้มาท�างานร่วมกับ “เครือข่ายสังคม“ ที่สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เหมือนไฟลามทุ่ง 
 การออกแบบอินโฟกราฟิก คือการน�าข้อมูลมาเสนอในรูปแบบภาพสามารถเล่าเรื่องได้ มีองค์
ประกอบส�าคัญ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆให้เพียงพอ แล้วสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง ท�าให้ภาพนัน้มีความ
น่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้ชมได้ เป็นการลดเวลาในการอธิบาย โดยใช้ภาพเป็นส่วนประกอบในการ
แปลงข้อมูลให้เป็นภาพเพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซบัซ้อนใหเ้ข้าใจงา่ยยิง่ จึงท�าให้ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายและรวดเร็วไปสู่วงการต่างๆ

    เคล็ดลับส�าหรับสุดยอด
 

ที่มา : หนังสือ basic infographic, www.wynnsoftstudio.com/what-is-infographic, https://web.tcdc.or.th/th/Articles/
Detail/Infographic-เทรนด์มาแรงในสังคม-เครือข่ายนิยม

เคล็ดลับส�าหรับสุดยอดอินโฟกราฟิก
1. เรียบง่าย : จ�าไว้ว่าอินโฟกราฟิกที่ดูวุ่นวายยุ่งเหยิงนัน้ไม่เคยใช้ได้ผล
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง : ข้อมูลที่ผิดพลาดจะเป็นตัวบัน่ทอนเครดิตของนักออกแบบมาก
ที่สุด ฉะนัน้ต้องตรวจสอบข้อมูลรวมถึงพิสูจน์อักษรให้ถูกต้องเสมอ
3. ใช้สีให้เป็น : เลือกใช้สีเพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง ชดัเจน เข้าใจง่าย และต้องรู้จักอารมณ์
ของสีให้ดี
4. ใส่เฉพาะตัวเลขที่จ�าเป็น : ตัวเลขเยอะๆ ไม่ได้หมายถึงการให้ข้อมูลที่ดีเสมอไป ตัวเลขมาก
เกินไปอาจท�าให้เกิดความสับสนหรือสื่อสารผิดพลาดได้
5. ท�าค�าบรรยายให้น่าอ่าน : เรื่องราวดี ๆ จะยิง่น่าสนใจขึน้เมื่ออยู่กับภาพที่ดูดี
6. กระชบัเนือ้หา : ต้องการแค่สาระที่ส�าคัญที่ครบถ้วนด้วยจ�านวนตัวอักษรที่จ�ากัด
7. ขนาดมีผล : งานที่มีขนาดไฟล์เล็กแต่ยังคงคุณภาพของงานที่ชดัเจนไว้ (เพื่อที่สะดวกแก่
คนดาวน์โหลดหรือน�าไปเผยแพร่ต่อจะได้สะดวกรวดเร็ว)



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

    FEATURED BOOK

Alibaba อาณาจักรแห่งการค้าในโลกออนไลน์ : วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล
 เบื้องหลังความลับ ของอาณาจักรธุรกิจออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ของ แจ๊ค หม่า CEO แห่งอาลี

บาบา ชายผูส้ร้างอาลบีาบาให้ผงาดขึน้มาเป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวางนัน้ ต้องฝ่าด่านการยอมรบั

ของประชาชนในการน�าเทคโนโลยีเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่ คือ อินเทอร์เน็ต ซึ่งในยุคนั้นยัง

ไม่มีใครรู้จักเทคโนโลยีนี้เลย แจ๊ค หม่า ไม่เพียงแค่สร้างอาลีบาบา แจ๊ค หม่า คือผู้สร้างโลก

ใหม่แห่งวงการธุรกิจในประเทศจีน และเป็นที่ยอมรับของต่างชาติอีกด้วย



คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016: 

สุธีร์ นวกุล

 รวมระบบปฏิบัติการ Windows 10 และชุด

โปรแกรม Microsoft Office 2016 ได้อย่างเต็ม

ประสทิธิภาพ และครบครัน เพือ่ช่วยให้ผูใ้ช้งาน

สามารถสร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยม

 

คู ่มือการเขียนโปรแกรม JAVA ส�าหรับ     

Android Apps  : ศุภชัย สมพานิช
 น�าเสนอเนือ้หาประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ 

คือ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA 

อัพเดตถึงเวอร์ชั่น 8 และพื้นฐานการพัฒนา      

Android Apps ด้วย Android Studio โดยมี

ตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ อธิบายละเอียดเข้าใจ

ง่าย

Basic Infographic : ณิชมน หิรัญพฤกษ ์

  ใช้พลังของภาพ สร้างการสื่อสารที่ง่าย และ

สนกุ หนงัสอืสอนการท�า Infographic แบบเข้าใจ

ง่าย เน้นใช้ภาพในการอธิบาย เริ่มตั้งแต่ความ

เข้าใจ ทักษะพื้นฐาน การรวบรวมสรุปข้อมูล และ

การใช้เครื่องมือต่างๆ สร้าง Infographic ขึ้นมา

ในแบบ step by step น�าไปใช้ได้จริง ท�าตามได้



คู่มือเร่ิมต้นท�าเงินกับ ebay+paypal+-

Dropship ฉบับสมบูรณ์ : Dream & pas-

sion 

 เคล็ดลับการขายสินค้าท�าก�าไรได้ทั่วทุก

มุมโลก ท้ังแบบขายเอง และแบบตัวแทน   

(Dropship) ที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณอย่าง

คาดไม่ถงึ!! คณุสามารถเรยีนรูท้กุอย่างตัง้แต่พ้ืน

ฐานไปจนถึงกลยุทธ์ส�าหรับผู้เช่ียวชาญจาก

หนังสือเล่มนี้

ZAG แบรนด์+แข็ง+ปัง : วิชิตา สุนทรพิพิธ  

แปล

 วิธีท�าให้ แบรนด์เหนือกว่า แบบท่ีโลกต้อง

หันมามองช้ันเชิงกลยุทธ์การตลาด ส�าหรับคนที่

ต้องการสร้างข้อได้เปรียบทางกลยุทธ์แข่งขันใน

สนามธุรกิจ

 

การบริหารสไตล์ แจ็ค หม่า : ชาญ              

ธนประกอบ แปล
 เป็นการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงเคล็ดลับ

การบริหารท้ังหมดของยอดนักธุรกิจผู้นี้ เราน�า

ปัญหาและความคดิการบริหารทีต่กผลกึของแจค็ 

เป็นการน�าเสนอบนัทกึการบรหิารทีด่ทีีส่ดุ ขณะ

เดียวกันก็เป็นทิศทางและตัวอย่างให้แก่คนท่ี

ก�าลังมานะพยายามเต็มไปด้วยอุดมการณ์ที่จะ

มุงสู่ความส�าเร็จ



Spinning I.D.E.A.S : ธงชัย, เบญจ์ แปล 

 หลักการออกแบบผสมผสานที่ติดหนึบ 

เป็นไอเดียออกแบบที่น่าตื่นเต้น ส�าหรับการน�า

เสนอเชิงธุรกิจ ที่สร้างมาจากแนวคิด “สติกกี้  

พรเีซนเทชัน่ส์” วธิกีารเรยีบง่ายแต่เร้าใจในการ

สร้างสื่อน�าเสนอให้ประสบความส�าเร็จ

 

BRANDING 4.0  : ปิยะชาติ อิศรภักดี
 เมื่อการตลาดเปลี่ยนไป แต่ใจความส�าคัญ 

ยังเหมือนเดิม ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไป การตลาดก็

ต้องเปลีย่นตาม แต่เราจะตามสิง่นีใ้ห้ทนัได้อย่างไร 

ส�าหรับผู้ทีก่�าลงัศกึษา หรอืเจ้าของธรุกจิทีต้่องการ

ก้าวให้ทันโลกยุคนี้ ร่วมสร้างความส�าเร็จในยุคที่

คนกลายเป็น ‘แบรนด์’ และแบรนด์กลายเป็น ‘คน’

การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ :       

จิรพร, กิตติพันธ์, มัทธนา 

 หนังสือท่ีจะช่วยให้ทุกปัญหาเป็นเรื่องที่ไม่

ยากเย็นจนเกินไป ช่วยให้ผู้อ่านสามารถ บริหาร

จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ท�าให้ผู้อ่านทราบว่าการบริหารความเสี่ยงไม่ได้

เป็นเรื่องของภาคธุรกิจเท่านั้น
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