
Infographic ในสังคม “เครือข่ายนิยม” 

Infographic หรือ Information Graphic นี้คือ
อะไร ? หากแปลตรงตัวก็คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่ง
บ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข 
ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้
ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะ
ส าหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล
ซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ ากัด (ก่อนที่พวกเขา
จะเบือ่หน่ายเสียก่อน) ด้วยเหตุนี้ “อินโฟกราฟิก” 

จึงเป็นเหมือนพระเอกข่ีม้าขาวผู้เข้ามาจัดการกับ 
“ข้อมูล-ตัวเลข-ตัวอักษร” ที่เรียงรายเป็นตับ
เหมือนยาขม ให้กลายร่างมาเป็นภาพที่สวยงาม
การท าอินโฟกราฟิก ถือเป็นการเปิดโอกาสให้
กราฟิกดีไซเนอร์ ได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสารกัน
แบบเต็มที่ เพราะอันที่จริงแล้ว การแปลงข้อมูลให้
ออกมาเป็นภาพ เป็นสิ่งที่เราท ากันมาโดยตลอด 
ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพว่า กราฟิก กราฟ
รูปแบบต่าง ๆ แผนผัง แผนที่ ไดอะแกรม ทักษะที่
ส าคัญของงานอินโฟกราฟิกคือ การจัดระเบียบ
ข้อมูลที่มีหลากหลายให้ จบได้ในภาพเดียว 

 
กุหลาบของไนติง
เกล อินโฟกราฟิก
ยุคบุกเบิก  
 
ก่อนที่จะมาคลาย
ข้อสงสัยกันว่า 
ท าไมถึงอินจัง? 
ลองกลับไปดูการ

ท างานของอินโฟกราฟิกในยุคแรกๆ กัน เราคงคิด
ไม่ถึงว่านอกจากฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence 
Nightingale) จะเป็นพยาบาลในต านานผู้อุทิศตน
ดูแลคนไข้อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยแล้ว ไนติง
เกลยังเป็นผู้ออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีคุณูปการต่อ
การสาธารณสุข (ของทหารและชนชั้นล่าง) อย่าง
มหาศาล ด้วยการอุทิศเวลารวบรวมข้อมูลและ
ออกแบบ “กุหลาบไนติงเกล”  
ไดอะแกรมทรงพลังระดับเปลี่ยนสังคมข้ึนมาได้ 
 
 
 

จากการได้เข้าไปดูแลทหารที่ผ่านสงคราม
มาในค่าย เธอพบว่า สิ่งที่คร่าชีวิตของทหารผ่าน
ศึกได้ในจ านวนมากเท่าๆ กับทหารที่ตายใน
สงคราม ก็คือสภาพความเป็นอยู่ในสถานพยาบาล
ของทหารที่ทั้งสกปรกและแออัดยัดเยียด ท าให้เกิด
การติดเชื้อรุนแรงและการสูญเสียชีวิตโดยไม่จ าเป็น 
ไนติงเกลเสนอข้อมูลนี้ต่อรัฐ แต่สถาบันชั้นสูงไม่
สนใจเสียงเรียกร้องของพยาบาลตัวเล็กๆ คนหนึ่ง 
เธอจึงคิดค้นหาทางน าเสนอข้อมูลใหม่โดยปรึกษา
กับนักสถิติศาสตร์ จนในที่สุด ไนติงเกลก็สามารถ
ออกแบบ Diagram of the Causes of 
Mortality ที่เปรียบเทียบส่วนต่างของจ านวนการ
เสียชีวิตของทหารจากเหตุสุดวิสัย และเหตุที่
สามารถป้องกันได้ด้วยการสาธารณสุขที่ดีข้ึน 
แทนที่จะน าเสนอเป็นตารางบรรจุข้อมูลยาวเหยียด 
ไดอะแกรมของไนติงเกลบ่งชี้ความต่างของข้อมูล
ด้วยสีและขยายพื้นที่ออกจากศูนย์กลางจนดู



เหมือนกลีบดอกกุหลาบ (ในเวลาต่อมาผู้คนจึง
เรียกผลงานชิ้นนี้ว่า Nightingale Rose Diagram) 

ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รู้ว่าเธอมีเวลาในการ
ดึงความสนใจจากผู้มีอ านาจได้ไม่มาก 
ฉะนั้น เธอจ าต้องน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ที่ทั้งดึงดูดความสนใจและเข้าใจง่ายที่สุด 
เธอเริ่มเผยแพร่ ไดอะแกรมนี้สู่ผู้มีอ านาจที่
เกี่ยวข้อง ไปจนถึงพระราชินีวิคตอเรีย ก็มี
โอกาสทอดพระเนตร จนในที่สุด ข้อเสนอ
ของเธอก็ถูกรับฟัง ส่งผลให้การสาธารณสุข
ในค่ายทหารค่อย ๆ พัฒนาดีขึ้น  

สร้างคลื่นพลังใหม่ในเครือข่ายสังคม  
 
แม้อินโฟกราฟิกจะเกิดข้ึนมาเนิ่นนานใน
หลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่ผลักดันให้มัน 
“อิน” สุดๆ ได ้ณ  

ขณะนี้ ก็เพราะมันได้มาท างานร่วมกับ “เครือข่าย
สังคม” ที่สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดายเหมือนไฟลามทุ่ง การใช้งานอินโฟ
กราฟิกเพ่ือสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนเริ่มได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในปี 2005 กระแสของมันแรง
ขึ้นมาพร้อมๆ กับเว็บอย่าง digg และ reddit ที่
รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารบทความด้าน
เทคโนโลยี มันท างานร่วมกับเครือข่ายสังคมโดย
เปิดช่องทางให้ใครก็ได้โพสต์ข้อมูลที่น่าสนใจขึ้นมา 
และหากโพสต์นั้นเข้าท่า สมาชิกก็จะเข้ามาช่วยกัน 

“ขุด” (dig) ยิ่งโพสท์ไหนมียอดขุดเยอะก็จะยิ่งขึ้น
มาอยู่ด้านบนเหนือโพสต์อื่นๆ เหตุนี้ท าให้บรรดา
บล็อกเกอร์นักโพสต์ต่างแข่งขันกันจัดเต็มให้กับ

โพสต์ของตัวเอง ใส่ลูกเล่นกันเต็มท่ีทั้งภาพ ดนตรี 
ไฟล์วิดีโอ ฯลฯ จนในที่สุด ก็มีคนหัวใสงัดเอาอินโฟ
กราฟิกข้ึนมาใช้เป็นไม้ตาย ท าให้มันได้รับความ
นิยมและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปสู่วงการต่างๆ 
 
 
 
ในต่างประเทศ อินโฟกราฟิกถือเป็นอาวุธส าคัญ
ของส านักข่าวต่างๆ ใครที่ออกแบบได้เจ๋ง สวย 
สื่อสารดี ก็จะถือไพ่เหนือกว่า เมื่อครั้งที่มีการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2008 ส านักข่าว
ทุกแห่งต่างพากันออกแบบอินโฟกราฟิกเพ่ือ
รายงานความคืบหน้า คะแนนนิยม รวมไปถึง
แคมเปญหาเสียงต่างๆ ของผู้สมัคร หลายคนยังใช้
อินโฟกราฟิกเพ่ือช่วยอธิบายถึงนโยบาย การใช้
งบประมาณ และอ่ืนๆ ด้วย 

 



ตัวอย่างภาพจาก Daily Infographic 
 
ออกแบบอย่างไรให้โดนใจ  
 

3 ค าถามหลักที่นักออกแบบต้องตอบให้
ได้ก่อนจะเริ่มท าอินโฟกราฟิกก็คือ ท าไม? 
อย่างไร? แล้วจะใช้งานได้ดีไหม? ซึ่งการจะสร้าง
อินโฟกราฟิกให้ออกมาดีนั้น นักออกแบบจ าเป็น
จะต้องมีพ้ืนฐานความเข้าใจในตัวข้อมูลที่ซับซ้อน 
ต้องรู้ชัดถึงจุดมุ่งหมายของอินโฟกราฟิก (เช่น ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารด้วย) จากนั้นจึงค่อย
หาวิธีแทนค่าตัวข้อมูลให้ปรากฏออกมาเป็นกราฟิก
ที่เรียบง่ายและสวยงาม ส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือ 
การวัดผลว่า อินโฟกราฟิกท่ีออกแบบมานั้น
สามารถตอบโจทย์ได้ตรงหรือไม่ ถ้าไม่ก็ต้อง
กลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ (การวัดผลด้านการใช้
งานถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะอินโฟกราฟิก
ไม่มีสูตรตายตัว) 
 
เคล็ดลับ ส าหรับสุดยอดอินโฟกราฟิก  

1. เรียบง่าย อินโฟกราฟิกท่ีดูยุ่งเหยิง รก
รุงรัง ไม่เป็นที่น่าสนใจ  

2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนการเผยแพร่ 
ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล พิสูจน์อักษรให้

ถูกต้องเสมอ เพราะหากเผยแพร่
ออกไปโดยไม่มีการตรวจสอบ 
จะเป็นตัวบั่นทอนเครดิตของนัก
ออกแบบ 

3. ใช้สีให้เป็น เลือกใช้สี
เพ่ือการสื่อสารที่ทรงพลัง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย และต้องรู้จัก
อารมณ์ของสีที่จะใช้เป็นอย่างดี 

4. ใส่เฉพาะตัวเลขที่
จ าเป็น ตัวเลขเยอะๆ ไม่ได้
หมายถึงการให้ข้อมูลที่ดีเสมอไป 
หลายครั้งตัวเลขท่ีมากเกินไป
อาจท าให้เกิดความสับสนหรือ
สื่อสารผิดพลาดได้  

5. ท าค าบรรยายให้น่าอ่าน ลองสังเกตค า
บรรยายใต้ภาพในจอโทรทัศน์เป็น
ตัวอย่าง เรื่องราวดีๆ จะยิ่งน่าสนใจขึ้น
เมื่ออยู่กับภาพที่ดูดี  

6. เนื้อหากระชับ การน าเสนอภาพกราฟิกที่
ดีที่สุดต้องการแค่สาระส าคัญที่ครบถ้วน
ด้วยจ านวนตัวอักษรที่จ ากัด  

7. ขนาดมีผล สร้างงานด้วยไฟล์ที่มีขนาดเล็ก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ยังคงคุณภาพ
ของงานที่ชัดเจนไว้ (เพ่ือที่เวลาคนดาวน์
โหลดหรือน าไปเผยแพร่ต่อจะได้สะดวก
รวดเร็ว) 

8.  แหล่งเรียนรู้  Daily Infographic เพ่ือ
หาแรงบันดาลใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลงาน

คุณภาพเจ๋งๆ 
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by: www.tcdcconnect.com  และ เรื่อง : อา
ศิรา พนาราม 
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