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บทท่ี 1 
บทน า 

ในปัจจุบันการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศมีมากมายหลากหลายช่องทาง เช่น วิทยุ  โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต การเผยแพร่ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตหรือสื่อสิ่งพิมพ์มีเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย 
แต่การเผยแพร่ข้อมูลวิชาการทางตัวหนังสือหลายหน้ากระดาษเป็นเรื่องน่าเบื่อและยากที่จะท าความเข้าใจ
ในระยะเวลาสั้น ๆ Infographics จึงเป็นเครื่องมือยุคใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ และถูกน าไปใช้
ในสื่อต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล โดยเฉพาะในโลก Social Network เนื่องจาก Infographics คือ สื่อ
สารสนเทศที่น าข้อมูลมาสรุปให้อยู่ในรูปกราฟิก คุณสมบัติที่ส าคัญของ Infographics คือ ความเรียบง่าย
แต่น่าสนใจ ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่น าเสนอได้โดยไม่ต้องมีผู้น าเสนอข้อมูล ปัจจุบัน 
Infographics จึงถูกใช้อย่างแพร่หลาย 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายให้ส่วนราชการจัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือ
กราฟิกเพ่ือการสื่อสาร Infographics ที่เข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบที่ทันสมัย และดึงดูดความสนใจ ซึ่งการจัดท า 
Infographics เพ่ือใช้ในการสื่อสารการด าเนินการของรัฐบาล ให้แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ   

1)  ระดับนโยบาย ให้น าเสนอข้อความที่สื่อสารถึงแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ได้กล่าวในโอกาสต่าง ๆ 

2)  ระดับการน านโยบายไปปฏิบัติ ให้น าเสนอภาพหรือกราฟิกที่เป็นการสรุปย่อกระบวนการ
ด าเนินการหรือผลการด าเนินการที่เข้าใจง่าย 

และให้ทุกส่วนราชการน าแนวทางการจัดท าภาพหรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร Infographics 
สร้างการรับรู้หรือประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการน าเอา  
Infographics มาใช้ในการเขียนบทความ เช่น สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม และสถานการณ์
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ  
การเขียนบทความด้วย Infographics  จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เข้าใจ
ยากให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในการเขียนบทความ
ด้วย Infographics จึงได้มีการจัดท าคู่มือการเขียนบทความด้วย Infographics เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจทั่วไป  
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บทที่ 2 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ Infographics

1
 

ความหมายของ Infographics 

Infographics มาจากค าว่า Information + graphics โดย Infographics จะหมายถึง การ
น าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่ งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว เมื่อดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลทัง้หมดไดโ้ดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก  

การออกแบบ Infographics มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ หัวข้อ ภาพ และเสียง ซึ่งจะต้อง
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้เพียงพอ แล้วน ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูด
ความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพ่ิมเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ 
แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ ฯลฯ จัดท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจ าได้นาน 
ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รูปแบบหรือประเภทของ Infographics 
1. ข่าวเด่น ประเด็นร้อน และสถานการณ์วิกฤต ซึ่ งส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นใหญ่

ระดับประเทศ 
2. How To บอกเล่ากลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
3. ให้ความรู้ในรูปแบบของ Did You Know หรือ สถิติส าคัญทางประชากรต่าง ๆ ตลอดจน

การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการท่ีน่าเบื่อให้มีสีสัน สนุก และน่าติดตาม 
4. บอกเล่าต านานหรือวิวัฒนาการ เรื่องราวบางอย่างอาจต้องถ่ายทอดผ่านต าราหนา ๆ แต่

ด้วย Infographics จะช่วยท าให้ต านานเหล่านั้นบรรจุอยู่ในพ้ืนที่ทีจ่ ากัดได้ 
5. อธิบายผลส ารวจ และงานวิจัย Infographics เหมาะที่สุดที่จะถ่ายทอดงานวิจัยที่มีเนื้อหา

เป็นวิชาการเข้าใจยาก เต็มไปด้วยตัวเลข และข้อมูลมหาศาลออกมาเป็นแผนภาพสวย ๆ และทรงพลัง ซึ่ง
การใช้เครื่องมือนี้จะช่วยท าให้งานวิจัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

6. กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การใช้เพ่ือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ชวน
เชื่อต่าง ๆ  

 

                                                 
1

 - ที่มา จากเว็บไซต์ http://www.learningstudio.info/infographics-design/ 

   - ที่มา จากเว็บไซต์ http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/ 
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การออกแบบ Infographics  

การออกแบบ Infographics ตามวิธีของ Hyperakt’s Josh Smith ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบ มีทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การรวบรวมข้อมูล (Gathering data) 
  คัดเลือกข้อมูลดิบที่รวบรวมมาแต่ยังไม่เป็นระเบียบ โดยอาจใช้โปรแกรม Microsoft 

Excel ช่วยในการรวบรวมข้อมูล เขียนแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ บันทึกภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และไม่ควรแยกภาพหรือแผนภาพกับข้อมูลออกจากกัน 

2.  การอ่านข้อมูลทั้งหมด (Reading everything) 
  การอ่านข้อมูลเฉพาะจุดเน้นหรืออ่านอย่างผิวเผินให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะคิดว่า

เสียเวลาจะท าให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของประเด็น
ส าคัญได้ ซึ่งผู้ออกแบบ Infographics ต้องมีทักษะในการจัดการข้อมูล และต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ส าคัญไม่ถูก
ละเลยในการน ามาสนับสนุนเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ 

3.  การค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง (Finding the narrative) 
  การเล่าเรื่อง การบรรยาย หรือการน าเสนอข้อมูลที่น่าเบื่อจะท าให้ Infographics น่าเบื่อ 

เว้นแต่ว่า จะค้นพบการน าเสนอเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจ Infographics เริ่มที่จุดมุ่งหมายเดียว ขยาย
ความข้อมูลที่ซับซ้อน อธิบายกระบวนการ เน้นที่แนวโน้มหรือสนับสนุนข้อโต้แย้ง การหาวิธีการเล่าเรื่องที่
น่าสนใจอาจจะยุ่งยากในระยะแรก แต่หากเราคุ้นเคยกับข้อมูลที่มีอยู่จะท าให้สามารถเล่าเรื่องราวได้ การใส่ใจ
กับเนื้อหาที่ส าคัญช่วยให้การน าเสนอข้อมูลมีคุณค่า 

4.  การระบุปัญหาและความต้องการ (Identifying problems) 
  หาเอกลักษณ์ ระบุชื่อ ชี้ตัว แสดงตัว เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง

อาจมีข้อมูลที่ไม่สนับสนุนหัวข้อหรือประเด็นที่เราต้องการน าเสนอ ควรมีการอภิปรายหาข้อสรุปที่แท้จริง
เพ่ือระบุปัญหาและความต้องการผู้ชมต้องการข้อมูลที่มีการจัดการและมีการออกแบบที่ดี มิฉะนั้นจะ
กลายเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลต้องถูกต้องและไม่ผิดพลาด ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลและเรื่องราวให้มี
เอกลักษณ์ตรงกับหัวข้อศึกษาทบทวนหลาย ๆ ครั้งหาวิธีการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและมีคุณค่า ซึ่ง
ไม่ใช่เรื่องง่ายในการออกแบบให้ชนะใจผู้ชม นักออกแบบที่ดีต้องมีมุมมองและเห็นคุณค่าในรายละเอียดของ
ข้อมูลที่ชัดเจน 

5.  การจัดล าดับโครงสร้างข้อมูล (Creating a hierarchy) 
  การจัดล าดับชั้นของข้อมูลเป็นที่นิยมในการสรุปข้อมูล เป็นการน าผู้ชมให้มองเห็น

ภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นวิธีการจัดการกับข้อมูลในการสร้าง Infographics และตรึงผู้ชมตามโครงสร้าง
ล าดับชั้นของข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูลตามล าดับจะส่งเสริมให้ผู้ชมเข้าถึงข้อมูลเป็นช่วงระยะของการเล่าเรื่อง
ซึ่งกลายเป็นวิธีการที่แพร่หลายในการออกแบบ Infographics 

 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 4 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

6.  การออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Building a wireframe) 
  เมื่อพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว จัดแบ่งข้อมูลเป็นล าดับชั้น และ

ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล ผู้ออกแบบควรท าความเข้าใจกับภาพหรือกราฟิกที่เป็นตัวแทนของข้อมูล
ส าคัญที่จัดไว้เป็นล าดับชั้นแล้วน าไปให้ผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์ การออกแบบที่ผ่านการโต้เถียงจากบุคคลใน
หลายมุมมองที่ให้ข้อเสนอแนะแตกต่างกันออกไปจะเป็นข้อสรุปของการจัดท าโครงสร้าง Infographics 

7.  การเลือกรูปแบบ Infographics (Choosing a format) 
  เมื่อสิ้นสุดการก าหนดภาพหรือกราฟิกที่เป็นตัวแทนของข้อมูลแล้ว วิธีจัดการข้อมูลที่ดี

ที่สุดคือ การน าเสนอข้อมูลด้วยแผนผัง กราฟต่าง ๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม หรืออาจจะใช้
ไดอะแกรม หรือผังงานเพ่ืออธิบายกระบวนการท างาน อาจน าแผนที่มาประกอบในการเล่าเรื่อง หรือบางที
การใช้ตัวเลขน าเสนอข้อมูลง่าย ๆ อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด 

8.  การก าหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ (Determining a visual approach) 
  การเลือกใช้ภาพในการท าให้ Infographics ดูดีมีสองแนวคิด คือ การใช้ข้อมูลดิบมาจัดท า

เป็นกราฟหรือแผนผังให้น่าสนใจ ใช้สี การพิมพ์ และการจัดโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศิลปะ และ
การใช้ลายเส้น วาดภาพ หรือค าอุปมาเปรียบเทียบ ไม่แสดงข้อมูลตัวเลขออกมาอย่างชัดเจน จะเห็นเป็นภาพ
แสดงแทนข้อมูลคล้ายกับกราฟหรือแผนผังเท่านั้น เราไม่ควรยึดติดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ควรผสมผสาน
วิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผัง ตกแต่งองค์ประกอบด้วยการวาดลายเส้นหรือน าภาพที่เป็นตัวแทน
ของข้อมูลมาจัดวางซ้อนกันอาจเสริมด้วยข้อมูล สื่อ ตราสัญลักษณ์ และเนื้อหาในการออกแบบให้ตรงกับ
หัวข้อ 

9.  การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ (Refinement and testing) 
  เมื่อออกแบบ Infographics เสร็จแล้วเริ่มตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ผู้ชมจะดูทั้งข้อมูล

และภาพที่เล่าเรื่องราว เพ่ือให้แน่ใจว่าผลงานที่เสร็จแล้วมีคุณภาพตรงกับหัวข้อและเป้าหมาย ท าการ
ประเมินทั้งการออกแบบและจุดเน้นจนกระทั่งผลงานชัดเจนและเข้าใจง่าย มีการทดลองให้กลุ่มตัวอย่าง
ชมผลงานและให้ข้อคิดเห็นว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเห็นข้อมูลมาก่อน ประเมิน
กลับไปกลับมาระหว่างผู้ชมและกลุ่มตัวอย่างจนกระทั่งลงตัวได้ข้อยุติ จึงน าเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ 

10. การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต (Releasing it into the world) 
   Infographics ส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันในอินเทอร์เน็ต มีแพร่หลายเป็นที่นิยม เป็นการ

ทดสอบผลงานข้อมูลที่มีลักษณะที่น่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคลทั่วไป ข้อมูลที่ ผ่านการตรวจสอบและ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ค้นพบวิธีการเล่าเรื่องราวนั้น ถึงแม้ว่าผลงาน
จะเคยถูกเผยแพร่มาแล้ว การวิพากษ์วิจารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายข้อโต้แย้งและค้นพบวิธีการ
น าเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข ผลงานที่ ผ่านการวิจารณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเราเหมือนเป็นรางวัลในการท างาน การออกแบบที่ถูกกลั่นกรองอย่างเข้มข้นเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะสะกดผู้ชม 
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การสร้าง Infographics ให้มีประสิทธิภาพ  

Infographics เป็นที่นิยมแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตเพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลจากการออกแบบ
ที่มีศิลปะเป็นภาษาสากลที่สามารถเล่าเรื่องราวแม้ว่าจะเป็นแค่ภาพที่น าเสนอ เราสามารถพูดได้ว่า 
Infographics ไม่มีขอบเขตและขีดจ ากัดในการเล่าเรื่องผ่านภาพ การใช้กราฟิกช่วยเพิ่มความสวยงาม
แก่สิ่งต่าง ๆ ท าให้ข้อมูลน่าประทับใจมีคุณค่าอย่างมีนัยเพื่อที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ  ดังนั้น การสร้าง 
Infographics ให้มีประสิทธิภาพ มีหลักการส าคัญ ๆ ดังนี้ 

1.  เน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดียว (Focus on a single topic) 
  สิ่งแรกที่ต้องพิจารณา คือ หัวข้อหลักในการสร้าง Infographics ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

ถ้าพยายามตอบค าถามเพียงค าถามเดียวจะท าให้ผลงานที่ได้จะมีความชัดเจน และถ้ารู้ทิศทางของสิ่งที่จะ
ท าจะช่วยขจัดความยุ่งยากส าหรับผู้อ่านและผู้ชม หลังจากก าหนดหัวข้อแล้วควรก าหนดค าถามเฉพาะที่
ต้องการค าตอบใน Infographics 

2.  ออกแบบให้เข้าใจง่าย (Keep it simple) 
  ตั้งแต่เริ่มออกแบบข้อมูลคุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลไม่อัดแน่นซับซ้อนสับสนต้องเข้าใจได้ง่าย 

ไม่ท าให้ผู้อ่านและผู้ชมยุ่งยาก ภาพที่ซับซ้อนจะท าให้การตีความผิดพลาดส่งผลให้ Infographics ที่สร้าง
ออกมานั้นไม่มีประสิทธิภาพ 

3.  ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ (Data is important) 
  การสร้าง Infographics ต้องค านึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อเป็นส าคัญ การออกแบบต้อง

ไม่ท าเกินขอบเขตของหัวข้อซึ่งจะเป็นการท าลายข้อมูลที่จ าเป็น ต้องแน่ใจว่าการออกแบบเน้นที่ข้อมูลและ
รูปแบบของ Infographics 

4.  แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง (Be sure facts are correct) 
  การท าข้อมูลให้ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญถ้าไม่ถูกต้องจะลดความน่าเชื่อถือของ Infographics 

ดังนั้นก่อนที่จะสร้าง Infographics ต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้ถูกต้อง ศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงและใช้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง อย่าลืมอ่านผลงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง 

5.  ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง (Let it tell a story) 
  Infographics ที่มีประสิทธิภาพสามารถเล่าเรื่องราวด้วยภาพวาดหรือกราฟิก ซึ่งสามารถ

บอกบางสิ่งบางอย่างและสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถึงแม้ว่าผู้ชมจะไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อน 
6.  การออกแบบที่ดีท าให้มีประสิทธิภาพ (Good design is effective) 
  การบรรยายด้วยภาพถ้ามีการออกแบบที่ดีจะดึงดูดใจผู้ ชม สิ่งส าคัญ คือ ออกแบบ

Infographics ให้เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบให้น่าสนใจ ภาพ กราฟิก สี ชนิด แบบ และ
ช่องว่าง 
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7.  ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) 
  การใช้สีเป็นสิ่งจ าเป็นควรเลือกใช้สีที่กระตุ้นดึงดูดความสนใจผู้ชม ควรศึกษาทฤษฎีการ

ใช้สีด้วย ใช้สีให้ถูกต้องเหมาะสมกับหัวข้อว่าเราจะออกแบบ Infographics ให้ใครชม ไม่จ าเป็นต้องท าให้มี
สีสันมาก Infographics บางชิ้นมีสีเพียงเล็กน้อยก็มีประสิทธิภาพได้ 

8.  ใช้ค าพูดที่กระชับ (Use short texts) 
  การออกแบบภาพที่ใช้ในการน าเสนอ จ าเป็นต้องสรุปข้อความให้สั้นกระชับตรงกับ

จุดหมายที่ต้องการน าเสนอ อาจใช้แผ่นป้ายหรือข้อมูลสั้น ๆ มาสนับสนุนภาพ การท าเรื่องราวให้ดึงดูด
ความสนใจอาจใช้ตัวเลขมาสรุปเปรียบเทียบข้อมูล และควรใช้ตัวหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย 

9.  ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล (Check your numbers) 
   ถ้าน าเสนอข้อมูลด้วยตัวเลขผ่านกราฟและแผนผัง ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและ

ภาพวาดและต้องรู้ว่าตัวเลขไหนควรใช้และไม่ควรใช้ ด้วยวิธีนี้จะท าให้ Infographics มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
10.  ท าไฟล์ Infographics ให้เล็ก (Make the file size small) 
    ท าไฟล์ Infographics ให้เล็กเพ่ือให้ผู้ชมเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย และ

น าไปใช้ต่อได้ดีตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ดาวน์โหลดเร็วและใช้เวลาน้อยในการถ่ายโอนข้อมูลใส่แฟลช
ไดร์ฟ สามารถแนบไฟล์ส่ง e-mail ไปให้ผู้อ่ืน แต่ไม่ควรลดคุณภาพของรูปภาพ ควรใช้ไฟล์ที่มีคุณภาพสูง
เพ่ือที่จะดึงดดูผู้ชมสิ่งที่ไม่ควรท าในการออกแบบ Infographics 

ประโยชน์ของ Infographics 

1.  ง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้อ่านทุกกลุ่ม (ทั้งนักเรียน ครู และบุคลากรต่าง ๆ ด้าน
การศึกษา) 

2.  ผู้ใช้สามารถจดจ าเนื้อหาซับซ้อนได้ง่ายขึ้น 
3.  เป็นประโยชน์ในการท าซ้ าหรือเผยแพร่ข้อมูล 
4.  ประหยัดเวลาของผู้อ่าน เพราะความอ่านง่ายท าให้สามารถศึกษาข้อมูลยาก ๆ ได้เร็วขึ้น 
5.  ดึงดูดความสนใจได้ดี เพราะ Infographic ประกอบด้วยสีสันและลวดลายที่น่าสนใจ 
6.  การเพิ่ม Infographics ให้เว็บไซต์ สามารถเสริมภาพลักษณ์ และความสร้างสรรค์ให้

เว็บไซต์ได้ 
7.  เพ่ิมกราฟิกให้กับเว็บไซต์ เพราะความง่ายในการศึกษาอาจท าให้มีผู้ติดใจต้องการกลับมา

ชม Infographics ใหม ่ๆ ตลอดเวลา 
 
 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 7 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

โปรแกรมในการจัดท า Infographics2 

การจัดท า Infographics สามารถท าได้โดยมีโปรแกรมหลากหลายโปรแกรมที่เป็นตัวช่วยใน
การจัดท า ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีจุดเด่นในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น การท ากราฟ การเขียนข้อความ 
การวาดภาพ เป็นต้น ในหัวข้อนี้จะแนะน าโปรแกรมส าหรับจัดท า Infographics ดังนี้  

1.  โปรแกรม Hohli ผู้ช่วยสร้างแผนภูมอิอนไลน์ (http://charts.hohli.com) 
  โปรแกรม Hohli เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการสร้างกราฟ ทั้งกราฟวงกลม กราฟเส้น กราฟ

แท่ง หรือกราฟรูปภาพ โดยโปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์ http://charts.hohli.com 
นอกจากนั้น กราฟที่สร้างในโปรแกรมนี้สามารถเลือกขนาดได้ตามต้องการ ทั้งแนวตั้ง แนวนอน หรือรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสามารถเลือกสีได้อย่างเสรีอีกด้วย 

  แผนภาพที่ 2.1 : หน้าเว็บไซต์ของโปรแกรม Hohli 
 

 
 

 

 

                                                 
2

 ที่มา จากเว็บไซต์ http://www.qlf.or.th/Mobile/Details?contentId=300 

http://charts.hohli.com/


 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 8 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

2.  โปรแกรม Wordle สร้างก้อนเมฆข้อความ (http://www.wordle.net/) 
  ข้อความใน Infographics นั้นไม่จ าเป็นต้องเรียงเป็นบรรทัดเท่ากันตลอด เพราะการดึง

ข้อความมาต่อกันเป็นภาพนั้นสามารถเพ่ิมสีสันให้ Infographics ได้ดีกว่า โปรแกรม Wordle เป็นโปรแกรม
ออนไลน์ที่ท าให้สามารถสร้างภาพข้อความที่ถูกเรียงติดกันเป็น "ก้อนเมฆข้อความ" ที่ไม่เพียงเพ่ิมสีสัน แต่
ยังสื่อถึงข้อความที่ต้องการเน้น และอารมณ์ในการน าเสนอ Infographics ได้สนุกสนานยิ่งขึ้น 

แผนภาพที่ 2.2 : หน้าเว็บไซต์ของโปรแกรม Wordle 

 

3.  โปรแกรม Cacoo สร้างแผนภาพไดอาแกรมสุดง่าย (http://cacoo.com) 
  โปรแกรม Cacoo เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง Infographics โดยในโปรแกรมมีทั้งรูปภาพ 

กราฟ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานเพ่ือประกอบเป็น Infographics ได้ง่าย ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องการหา
ซอฟต์แวร์มาช่วย อย่างไรก็ตาม หากอยากได้กราฟิกสวยงามเพ่ิมเติม จะต้องเสียเงินซื้อเพ่ิม 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.wordle.net/
http://cacoo.com/


 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 9 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

แผนภาพที่ 2.3 : หน้าเว็บไซต์ของโปรแกรม Cacoo 
 

 

4.  โปรแกรม Inkscape ดึงภาพมาใช้ฟรี (http://inkscape.org/) 
  การใส่ภาพใน Infographics นั้นนิยมท าเป็นรูปวาด โปรแกรม Inkscape จะเป็น

เครื่องมือช่วยให้สามารถดึงภาพรูปวาดมาปรับแต่งได้ฟรี บนเว็บไซต์ http://inkscape.org เว็บไซต์นี้การันตี
ตัวเองว่าเป็น Open Source vector graphics editor ซึ่งได้รับความร่วมมือจากซอฟต์แวร์สร้างงาน
กราฟิกระดับโลกอย่าง Illustrator, CorelDraw หรือ Xara X โดยผู้ใช้จะสามารถรับไฟล์นามสกุล Scalable 
Vector Graphics (SVG) ไปปรับแต่งต่อ 

แผนภาพที่ 2.4 : หน้าเว็บไซต์ของโปรแกรม Inkscape 

 

http://inkscape.org/


 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 10 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

5.  โปรแกรม Visual.ly สร้างและค้นหา Infographics (http://visual.ly/) 
  โปรแกรม Visual.Ly เป็นโปรแกรมที่รวม Infographics ที่น่าสนใจไว้หลากหลายรูปแบบ 

ขณะเดียวกันก็เสนอตัวเป็นเครื่องมือสร้าง Infographics อย่างง่ายด้วยในตัว โดย Visual.ly การันตีตัวเอง
ว่าเป็นชุมชนเพ่ือการค้นหา แบ่งปัน สร้าง และประชาสัมพันธ์ Infographics ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  

แผนภาพที่ 2.5 : หน้าเว็บไซต์ของโปรแกรม Visual.ly 

 
6.  โปรแกรม Piktochart สร้าง Infographics ได้ง่าย ๆ (http://piktochart.com/) 
  โปรแกรม Piktochart เป็นโปรแกรมส าหรับไว้สร้าง Infographics โดยใช้งานบนเว็บไซต์ 

http://piktochart.com และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน โปรแกรมนี้มีลูกเล่นดี ๆ หลายอย่าง มีความ
ยืดหยุ่น และใช้งานสะดวก สามารถเผยแพร่ชิ้นงานผ่าน Social Network ได้ ส่วนข้อเสีย คือ มีปัญหา
ในการใส่ Font ภาษาไทย มี template สวย ๆ ให้เลือกพอสมควร แต่มี template ฟรีไม่มาก ส่วนใหญ่
จะเสียเงิน การ Download ชิ้นงานไปใช้จะได้นามสกุล .PNG และ .JPEG เท่านั้น3 

 
 
 
 
 

                                                 
3
 ที่มา เว็บไซต์ http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/ 

http://visual.ly/
http://piktochart.com/


 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 11 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 แผนภาพที่ 2.6 : หน้าเว็บไซต์ของโปรแกรม Piktochart 

 

 
นอกจากโปรแกรมที่แนะน าข้างต้นแล้วยังสามารถสร้าง Infographics จากโปรแกรมพ้ืนฐาน

อย่างโปรแกรม Paint โปรแกรม Illustrator และโปรแกรม Microsoft Office เช่น Powerpoint และ 
Word ได้อีกด้วย เพียงแต่การใช้งานผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานเหล่านี้ไม่มี template ช่วยในการออกแบบให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 12 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

บทท่ี 3 
การเขียนบทความด้วย Infographics 

บทความ เป็นการสื่อสารด้วยความเรียงประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจมีจุดประสงค์เดียวหรือหลาย
จุดประสงค์ เช่น เพ่ือน าเสนอความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต วิเคราะห์ วิจารณ์ เป็นต้น โดย
ผู้เขียนบทความต้องเขียนอย่างมีหลักฐาน มีเหตุผล น่าเชื่อถือ หากมีข้อเสนอแนะต้องเป็นไปในทางที่
สร้างสรรค์ส าหรับบทความเชิงวิชาการถือเป็นรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนต้องการสื่อสาร 
ข้อเท็จจริง และวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและถ่ายทอดให้ผู้อ่าน โดยเนื้อหาที่น าเสนอต้องมาจาก
ข้อเท็จจริง  

ลักษณะของบทความท่ีดีควรมีลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1.  บทความต้องมีความเป็นเอกภาพ กล่าวคือ เนื้อหาของบทความต้องมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีทิศทางของเนื้อหาเป็นไปในทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่ประเด็นหลักท่ีต้องการน าเสนอ 

2.  บทความต้องมีการเน้นข้อความส าคัญ โดยผู้เขียนต้องเน้นย้ าประเด็นส าคัญให้ชัดเจนว่า
ต้องการน าเสนอแนวคิดส าคัญอะไร ด้วยประโยคใจความส าคัญ หรือสาระส าคัญที่โดดเด่น  

3.  บทความต้องมีสัมพันธภาพ หรือความต่อเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด ทั้งในด้านการเรียบเรียง
ถ้อยค า ข้อความ และการจัดล าดับเรื่อง ทุกประโยคในแต่ละย่อหน้า และทุกย่อหน้าในแต่ละเรื่องต้อง
เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้ค าเชื่อมข้อความ  

4.  บทความต้องมีความกระจ่าง กล่าวคือ มีความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหา มีเนื้อความชัดเจน
กระจ่างแจ้ง อธิบายได้ครอบคลุมความคิดหลักที่ต้องการน าเสนอ ข้อมูลที่น าเสนอเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 
หากเป็นความคิดเห็นต้องมีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ต้องมีความสมบูรณ์ด้านการใช้ภาษา คือ ต้องเลือกใช้
ภาษาให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการเขียน ประเภทของบทความ เนื้อหาบทความ และกลุ่มผู้อ่าน นั่นเอง 

บทความวิชาการ คือ ข้อเขียนเชิงสาระที่ผู้เขียนตั้งใจหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยบทความวิชาการจะมุ่งเน้นการให้ความรู้เป็นส าคญั 
จึงต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการ เอกสารอ้างอิง และเหตุผลที่พิสูจน์ได้ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้อ่าน 

ส าหรับขั้นตอนการเขียนบทความโดยทั่วไปมีข้ันตอนดังนี้ 
1.  การเลือกหัวข้อเรื่อง ซึ่งควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1  เลือกเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ และเป็นเรื่องที่ก าลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วไป โดย

ยึดแนวคดิทันสมัย และทันเหตุการณ์ 
 1.2  เลือกเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้ หรือมีประสบการณ์ ตลอดจนเป็นเรื่องที่ผู้เขียนต้องการ

น าเสนอความคิดแก่ผู้อ่าน 

 1.3  เลือกเรื่องที่ผู้เขียนสามารถหาแหล่งข้อมูลเพ่ือค้นคว้า หรือหาข้อมูลมาเพ่ือสนับสนุน
ในงานเขียนได้เพียงพอ 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 13 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 1.4  เลือกเรื่องที่มีความยาว ความยาก ความง่าย พอเหมาะกับความสามารถของผู้เขียน 
และเวลาที่ต้องใช้ในการเขียนบทความ 

2.  ก าหนดเป้าหมาย โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าเขียนบทความนี้เพื่ออะไร และเขียนให้ใครอ่าน  
3.  ก าหนดแนวคิดส าคัญ หรือประเด็นส าคัญ โดยต้องก าหนดว่าบทความเรื่องนี้จะเสนอ

แนวคิดส าคัญอะไรให้แก่ผู้อ่าน เพ่ือจะได้น าเสนอเนื้อหา และถ่ายทอดถ้อยค าประโยคต่าง ๆ เพ่ือมุ่งสู่
แนวคิดส าคัญนั้น 

4.  ประมวลความรู้แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง โดยผู้เขียนต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ หรือการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้องให้เพียงพอที่จะเขียน  

5.  วางโครงเรื่อง โดยก าหนดแนวทางการเขียนว่าจะน าเสนอสาระส าคัญ แยกเป็นกี่ประเด็น 
มีประเด็นใหญ่มีอะไรบ้าง และในประเด็นหลักมีประเด็นย่อยอะไรบ้าง ในประเด็นย่อยนั้นจะมีตัวอย่าง มี
เหตุผล เพ่ือสนับสนุนประเด็นหลักอย่างไรบ้าง การวางโครงเรื่องจะช่วยให้การเขียนบทความง่ายขึ้นและไป
ในทิศทางท่ีต้องการ  

6.  การเขียนบทความ ได้แก่  
 6.1  การเขียนขยายความให้ข้อมูลในแต่ละประเด็น มีการอธิบาย ยกเหตุผลประกอบ 

กล่าวถึงข้อมูลประกอบ อาจเป็นสถิติ ตัวเลข ตัวอย่างเหตุการณ์ เป็นต้น  
 6.2  เขียนค าน าและสรุปด้วยกลวิธีที่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อหาบทความ 

 6.3  การใช้ภาษา ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับเป้าหมาย ลักษณะการเขียน ประเภทและ
เนื้อหา  

 6.4  ลักษณะการเขียนเฉพาะตัว สามารถท าได้โดยการเลือกใช้ภาษาให้เป็นเอกลักษณ์  
หรือมีการสร้างค าใหม่อยู่เสมอ ๆ เป็นต้น 

บทความโดยทั่วไปที่มีการเผยแพร่โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นเป็นบทความเชิง
วิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม ลักษณะของบทความมีเนื้อหาค่อนข้างมาก มีข้อมูลเชิงตัวเลขค่อนข้างซับซ้อน จึงท าให้
รูปแบบบทความที่น าเสนอไม่น่าสนใจส าหรับผู้อ่านทั่วไป ประกอบกับภาษาที่สื่อความหมายในเชิงวิชาการ
เกินไป ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้น า Infographics มาประยุกต์ใช้กับการเขียนบทความเชิงวิชาการ ด้วย
มุ่งเน้นให้รูปแบบของบทความมีความน่าสนใจมากขึ้น และท าให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจความหมายที่ผู้เขียน
บทความต้องการสื่อสารออกไป  

การประยุกต์ Infographics มาใช้ในการเขียนบทความนั้น จะเป็นการสรุปบทความเชิง
วิชาการและเลือกประเด็นที่น่าสนใจในการน าเสนอ การใช้รูปภาพ และกราฟน าเสนอเพ่ือสื่อความหมาย
แทนการเขียนบรรยายและข้อมูลตัวเลขมากขึ้นโดยยึดหลักการเขียนบทความที่ดีท้ัง 4 ประการข้างต้น และ
ขั้นตอนในการสร้าง Infographics โดยทั่วไปดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องการสื่อสารเรื่องอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร และเป้าหมาย
ในการสร้างชิ้นงาน Infographics 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 14 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเบื้องต้นโดยน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับเป็นประโยคสั้น ๆ กระชับและ
ตรงประเด็น ซึ่งเมื่อเขียนออกมาแล้วผู้อ่านต้องเข้าใจเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร 

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลทุกอย่างโดยละเอียดในรูปแบบของข้อความหรือตัวเลขที่เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนที่ 4 ค้นหาและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้ Infographics มีความน่าสนใจมากขึ้น 
ขั้นตอนที่ 5 การสร้างล าดับเรื่อง ซึ่งควรเชื่อมต่อข้อมูลกับรูปภาพให้ได้ทุกจุดและต้องมี

ความต่อเนื่องกนั 
ขั้นตอนที่ 6 แบ่งสัดส่วนข้อมูลและรูปภาพ โดยจะต้องสามารถสื่อสารให้ผู้อ่านได้รับข้อมูล

ส าคัญได้ง่ายขึ้น 
ขั้นตอนที่ 7 รูปภาพที่ใช้นั้นต้องกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมและน่าสนใจ 
ขั้นตอนที่ 8 ทดสอบการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

สื่อสิ่งพิมพ์  
ขั้นตอนที่ 9 การตกแต่งบทความให้สวยงาม และดึงดูดใจผู้อ่าน อีกทั้งมีความเหมาะสมกับ

รูปแบบการน าเสนอ 

 แผนภาพที่ 3.1 : ขั้นตอนการจัดท า Infographics 

 
 ที่มา : Anna Vital,  Information Designer 

http://anna.vc/


 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 15 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

แผนภาพที่ 3.2 : แผนผังการเขียนบทความด้วย Infographics 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หัวข้อท่ีสนใจ 
- จุดประสงค์ 
- เป้าหมาย 

พิจารณาสาระส าคัญ 

รวบรวมข้อมลู 

ค้นหาข้อมูลเชิงลึก/วิเคราะห์ข้อมลู 

สร้างล าดับการน าเสนอ 

วางรูปแบบการน าเสนอ 

ใช้โปรแกรมในการจดัท า Infographics 
เพื่อเขียนบทความ  

เขียนโครงร่าง 
บทความ 

 

แบ่งสัดส่วนข้อมลูกับ
รูปภาพให้เหมาะสม 
เข้าใจง่าย 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ

บทความ 

ทดสอบการใช้
งานบนอุปกรณ์ที่

แตกต่างกัน YES 

เผยแพร่บทความที่จัดท าด้วย Infographics  

 

NO 

แก้ไขบทความ 

YES 

NO 

บันทึกไฟล์เป็น
ประเภทอื่น 

เช่น Piktochart 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 16 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

ส าหรับการเขียนบทความเชิงวิชาการเรื่องสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมประจ าเดือน
ในรูปแบบเดิมนั้นสามารถแบ่งส่วนในการเขียนบทความออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สรุปภาพรวมของสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ส่วนที่ 2 สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมส าคัญ 
ส่วนที่ 3 แผนภาพอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) รายสาขาอุตสาหกรรม

ส าคัญ 
ส่วนที่ 4 สถานการณ์ของดัชนีต่าง ๆ และแผนภาพการขยายตัว 

 แผนภาพที่ 3.3 : แสดงส่วนต่าง ๆ ของบทความในรูปแบบเดิม 

 
 

 
 

ส่วนที่ 1 สรุปภาพรวมของสถานการณ์
การผลิตภาคอุตสาหกรรม 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์การผลิตของ
อุตสาหกรรมส าคัญ 

ส่วนที่ 3 แผนภาพอัตราการขยายตัว
ของ MPI รายสาขาอุตสาหกรรมส าคัญ 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 17 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

แผนภาพที่ 3.3 : แสดงส่วนต่าง ๆ ของบทความในรูปแบบเดิม (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อมีการประยุกต์ Infographics มาใช้ในการเขียนบทความสถานการณ์การผลิตประจ าเดือน
นั้น ได้มีการใช้รูปภาพสื่อถึงอุตสาหกรรมรายสาขาต่าง ๆ และปรับใช้แผนภูมิแท่งแทนการบรรยายในส่วน
อัตราการใช้ก าลังการผลิต โดยมีรูปแบบของบทความที่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้ และแสดงดังแผนภาพที่ 3.3 

ส่วนที่ 1 สรุปภาพรวมของสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม ในส่วนนี้ยังคงเป็นการ
บรรยายสถานการณ์การผลิตตามรูปแบบเดิม โดยจะสรุปประเด็นส าคัญของสถานการณ์การผลิตในเดือน
นั้น ๆ  

ส่วนที่ 2 สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมส าคัญ การปรับปรุงรูปแบบส่วนนี้ คือ การ
แยกข้อความการบรรยายสถานการณ์การผลิตแต่ละอุตสาหกรรมออกเป็นกล่องข้อความและมีรูปภาพแสดง
ที่สื่อถึงอุตสาหกรรม 

ส่วนที่ 4 สถานการณ์ของดัชนีต่าง ๆ 
และแผนภาพอัตราการขยายตวั 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 18 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

ส่วนที่ 3 แผนภาพอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) รายสาขาอุตสาหกรรม
ส าคัญ การปรับปรุงรูปแบบส่วนนี้ คือ แยกแผนภาพออกเป็น 2 แผนภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ส่งผลทางบวก
กับ MPI และอุตสาหกรรมที่ส่งผลทางลบต่อ MPI 

ส่วนที่ 4 สถานการณ์ของดัชนีต่าง ๆ และแผนภาพอัตราการขยายตัวปรับเปลี่ยนแผนภาพ
แสดงเพียงอัตราการใช้ก าลังการผลิต โดยปรับเปลี่ยนอยู่ในแผนภูมิแบบแท่ง 

แผนภาพที่ 3.4 : แสดงรูปแบบการปรับเปลี่ยนเขียนบทความด้วย Infographics 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 สรุปภาพรวมของสถานการณ์
การผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรม
รายสาขา โดยแยกเป็นกล่องข้อความ และใช้
รูปภาพสื่อถึงอุตสาหกรรมรายสาขา 
 

ส่วนที่ 3 แผนภาพอัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมที่ส่งผลทางบวกต่อ MPI 
 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 19 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

แผนภาพที่ 3.4 : แสดงรูปแบบการปรับเปลี่ยนเขียนบทความด้วย Infographics (ต่อ) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรม
รายสาขา โดยแยกเป็นกล่องข้อความ และใช้
รูปภาพสื่อถึงอุตสาหกรรมรายสาขา 
 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรม
รายสาขา โดยแยกเป็นกล่องข้อความ และใช้
รูปภาพสื่อถึงอุตสาหกรรมรายสาขา 
 

ส่วนที่ 3 แผนภาพอัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมที่ส่งผลทางลบต่อ MPI 
 

ส่วนที่ 4 แผนภาพอัตราการใช้ก าลังการผลิต 
รูปแบบแผนภูมแิบบแท่ง 
 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 20 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

บทท่ี 4 
โปรแกรม Piktochart 

โปรแกรม Piktochart เป็นโปรแกรมสร้าง Infographics ที่ง่าย สะดวกในการใช้งาน และใช้
เวลาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรม Piktochart มีการใช้งานบนเว็บไซต์ และภายในเว็บไซต์ของ 
Piktochart ประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงานและมีแม่แบบส าเร็จรูปหลาย
แบบที่ช่วยให้การออกแบบชิ้นงานมีความสะดวก สวยงามและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ภายหลังจาก
การออกแบบเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถบันทึกชิ้นงานในรูปแบบของไฟล์ PNG JPEG และ PDF เพื่อน ามา 
ใช้งานได ้และยังสามารถเผยแพร่และแบ่งปันสู่สาธารณะได้ 

การใช้งาน Piktochart 

การใช้งาน Piktochart มีข้ันตอนในการใช้งาน ดังนี้ 

1.  การเริ่มต้นใช้งาน Piktochart 

 โปรแกรม Piktochart จะอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งต้องใช้โปรแกรม Web Browser ในการใช้งาน 
โดยจะต้องเข้าไปที่ http://www.piktochart.com และจะพบกับหน้าเว็บไซต์ดังแผนภาพที่ 4.1 

 

แผนภาพที่ 4.1 : หน้าเว็บไซต์ Piktochart.com 

 
จากแผนภาพที่ 4.1 ในการใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ Piktochart ซึ่งการเปิด

บัญชีผู้ใช้งานสามารถท าได้โดยคลิกที่ปุ่ม Sign up เพ่ือด าเนินการเปิดบัญชีผู้ใช้ 

Sign Up 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 21 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

1.1  การเปิดบัญชีผู้ใช้งาน 
 หลังจากคลิกที่ปุ่ม Sign up ระบบจะแสดงหน้าเว็บเพจที่ให้กรอกข้อมูลการเปิดบัญชี

ผู้ใช้งาน โดยในการเปิดบัญชีฯ สามารถเลือกได้ว่าต้องการเปิดบัญชีโดยผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook 
หรือจะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (Create My Account) ซึ่งในท่ีนี่จะเปิดบัญชีผู้ใช้งานโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่  

แผนภาพที่ 4.2 : หน้าเว็บเพจเปิดบัญชีผู้ใช้งาน Piktochart 

 

หลังจากคลิกที่ปุ่ม Create My Account ระบบจะมาสู่หน้าเว็บเพจที่ให้กรอกข้อมูล 
Username, E-mail Address และ Password ที่ต้องการใช้ในการเข้าระบบดังแผนภาพที่ 4.3 

แผนภาพที่ 4.3 : หน้าเว็บเพจสมัครเข้าใช้งาน Piktochart 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุ่ม Create My Account 
เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม ่

E-mail Address  

Password  

Username  



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 22 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

ในการเปิดบัญชีผู้ใช้ของ Piktochart จะมีบัญชีผู้ใช้งานสองรูปแบบ ได้แก่  
1.  บัญชีแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free) 
2.  บัญชีผู้ใช้ Piktochart แบบเสียค่าใช้จ่าย (แบบ Pro) ซึ่งมีความสามารถมากกว่า

บัญชีผู้ใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายคือ 1) มี Theme และ Icons ต่าง ๆ ให้เลือกมากกว่า 2) ไม่มี Logo ของ 
Piktochart แทรกในแผ่นงาน 3) สามารถ Export เป็นแผนภาพที่มีความละเอียดสูงได้ และ 4) สามารถ 
Upload ไฟล์แผนภาพเพ่ือน ามาใช้ได้มากกว่า  

เมื่อท าการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าได้ท าการเปิดบัญชี
ผู้ใช้งานแล้ว และจะส่งข้อความยืนยันไปยัง e-mail ที่ได้แจ้งไว้กับทางระบบเพ่ือเป็นการยืนยันว่า e-mail 
ที่ให้ไว้เป็นของผู้ใช้จริง และเม่ือท าการเช็คข้อความในกล่องข้อความของ e-mail ที่ได้แจ้งไว้จะพบข้อความ
จากทาง Piktochart ยืนยันการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน  

1.2  การเริ่มต้นใช้งาน Piktchart 
 การเริ่มต้นใช้งาน Piktochart สามารถท าได้โดยคลิกที่ Login เพ่ือเข้าใช้งานด้วย

บัญชีที่มีอยู่หลังจากนั้นจะเข้าสู่เว็บเพจที่ให้ Login เพ่ือกรอก E-mail และ Password ที่ได้ท าการเปิดบัญชี
ไว้ หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกท่ี Login ดังแผนภาพที่ 4.4 

แผนภาพที่ 4.4 : หน้าเว็บเพจ Login เข้าใช้งาน       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า Login 

1. กรอก e-mail  

2. กรอก password  

คลิก Login 

3. คลิก Login  



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 23 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

หลังจากท าการ Login ด้วยบัญชีที่มีอยู่แล้วจะเข้าสู่เว็บเพจเริ่มต้นของ Piktochart 
หรือ “หน้าหลักของผู้ใช้” เพ่ือพร้อมใช้งาน และจะพบกับ 

1.  เมนูจัดการผู้ใช้ ประกอบด้วย  
1.1  โปรไฟล์ผู้ใช้ ประกอบด้วย 1) การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ (Account Setting)     

2) ส่วนช่วยเหลือผู้ใช้ (FAQs)  3) ช่องทางการติดต่อทีมงาน (Contact Piktochart Team) และ 4) การ 
Log Out จากระบบ 

1.2  Pikto Templates เป็นเมนูลัดเข้าสู่ Template 
1.3  My Saved Piktocharts เป็นเมนูลัดเข้าสู่ Infographics ที่เคยสร้างไว้ 
1.4  Featured Piktocharts เป็นตัวอย่าง Piktchart ที่สร้างเรียบร้อยแล้ว 
1.5  Level Up เป็นเมนูส าหรับ upgrade บัญชีผู้ใช้ Piktochart ให้เป็นแบบ Pro 

2.  ตัวช่วยในการออกแบบชิ้นงานและแม่แบบส าเร็จรูป ซึ่ง มีรูปแบบหลักที่ให้
เลือกใช้งานอยู่ 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) Infographic 2) Presentation 3) Poster และ 4) Report 
โดยในการสร้างชิ้นงาน สามารถเลือกรูปแบบจากแม่แบบส าเร็จรูปได้ว่าต้องการสร้างชิ้นงานในรูปแบบใด 

แผนภาพที่ 4.5 : หน้าเว็บเพจเริ่มต้นของ Piktochart            
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คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 24 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

2.  การสร้าง Infographics ด้วย Piktochart 

 หลังจากเลือกรูปแบบของงานที่ต้องการจะสร้างแล้ว จะมาสู่หน้าเว็บเพจที่ให้เลือก 
Theme ในการสร้าง Infographics ซึ่งจะมี Theme ให้เลือกใน 2 รูปแบบ คือ 1) Theme หน้าว่าง และ 
2) การเลือก Theme ต้นแบบมาประยุกต์ ซึ่งหากต้องการเลือก Theme ต้นแบบมาประยุกต์สร้างชิ้นงาน 
สังเกตได้ว่า จะมี Theme ให้เลือกได้ 2 แบบ คือ 1) แบบ Free และ 2) แบบ Pro หากต้องการใช้งาน  
Theme  แบบ Pro จะต้องสมัครบัญชีผู้ใช้งานแบบ Pro เท่านั้น หากท าการสมัครบัญชีผู้ใช้แบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายจะเลือกใช้งาน Theme ได้เฉพาะแบบ Free และแบบหน้าว่าง 

ในคู่มือนี้จะอธิบายการสร้าง Infographics โดยเริ่มต้นสร้างจากหน้าว่าง หรือหน้า 
“Create Your Own” เพ่ือให้ง่ายต่อการอธิบายรูปแบบของเครื่องมือต่าง ๆ ได้ดี โดยให้เลือก Theme ที่
ชื่อว่า Create Your Own ดังแผนภาพที่ 4.6 

แผนภาพที่ 4.6 : การเลือก Infographics Theme 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อเลือก Theme “Create Your Own” ซึ่งเป็น Theme หน้าว่าง ระบบจะเข้าสู่หน้า

เว็บเพจที่ใช้ในการสร้าง Infographics ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) เมนูพื้นฐาน และ 2) พ้ืนที่
ในการท างานที่ใช้สร้าง Infographics ดังแผนภาพที่ 4.7 

 

 

 

 

 

Theme 
หน้าว่าง 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 25 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.7 : หน้าเว็บเพจการสร้าง Infographics 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนที่จะอธิบายในส่วนของเมนูพ้ืนฐาน จะต้องเข้าใจถึงพ้ืนที่ในการท างานเพ่ือสร้าง 
Infographics เสียก่อน โดยพ้ืนที่การท างานจะมี 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Block และ 2) Canvas โดย 
Block จะเป็นการแบ่งส่วนในการท างานเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดวาง Infographics  เช่น การแยกส่วนหัว 
(Header) ออกจากส่วนเนื้อหาหลักเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการ และไม่รบกวนกัน ส าหรับ Canvas จะเป็น
พ้ืนที่การท างานทั้งหมดจะประกอบไปด้วย Block ต่าง ๆ ที่เราแบ่งไว้ ตามแผนภาพที่ 4.8 

แผนภาพที่ 4.8 : พื้นที่ในการสร้าง Infographics 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 26 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

นอกจากนั้น ในส่วนของ Block และ Canvas มีเมนูตัวช่วยต่าง ๆ ที่ช่วยในการจัดการ ดังนี้ 
1. Add Block เป็นการเพ่ิม Block ต่อจาก Block ที่เราเลือก 
2. Move up เป็นการเลื่อน Block ที่เราเลือกให้มีต าแหน่งสูงขึ้นไป 
3. ล าดับของ Block เป็นตัวเลขส าหรับแจ้งว่าล าดับของ Block ที่ก าลังท าอยู่เป็น Block 

ที่เท่าไหร่ 
4. Move Down เป็นการเลื่อน Block ที่เราเลือกให้มีต าแหน่งถัดลงไป 
5. Clone Block เป็นการคัดลอก Block ให้เหมือนกับ Block ที่เราเลือก 
6. Delete Block เป็นการลบ Block ที่เราเลือก 
7. Canvas Width เป็นการก าหนดขนาดความกว้างของ Canvas มีหน่วยเป็น px 

(Pixel) 
8. Block Height เป็นการก าหนดความสูงของ Block ที่เราเลือก มีหน่วยเป็น px (Pixel) 

เมื่อท าความรู้จักกับ  Block  และ Canvas แล้ว ในล าดับถัดไปจะเป็นส่วนของเมนูพ้ืนฐาน 
โดยในเมนูพ้ืนฐานจะประกอบไปด้วย ส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  เมนู Graphics เป็นการเลือกวัตถุซึ่งเป็นภาพกราฟิกที่จะน ามาใช้ ประกอบด้วย
ภาพกราฟิก 4 ประเภท ได้แก่ 

1.1 Shapes & Line เป็นการเลือกวัตถุรูปทรงเลขาคณิตต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม 
วงกลม และเส้นตรง เพื่อใช้ในการตกแต่ง Infographics ในการใส่ Shapes & Line สามารถท าได้โดยเลือก 
Block/Canvas ที่ต้องการวางภาพ และคลิกเลือก Shapes & Lineที่ต้องการ หรือใช้เม้าท์ลากวัตถุที่เลือก
ไปยัง Block/Canvas ที่ต้องการวางภาพ จากนั้นภาพจะไปปรากฏใน Block/Canvas ที่ก าลังสร้างชิ้นงาน
อยู่ หลังจากนั้นสามารถตกแต่งสี หรือ ปรับขนาดได้ตามต้องการ 

แผนภาพที่ 4.9 : ภาพกราฟกิในหมวด Shapes & Line 

                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอยา่งกราฟิกในหมวด Shapes & Line                                            

เมนู Graphics 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 27 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

1.2 Icons เป็นกราฟิกส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในการตกแต่ง Infographics โดยมีหมวด
รูปภาพให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น Agriculture (เป็นรูปเกี่ยวกับพืช ใบไม้ ดอกไม้) Animal 
(เป็นรูปเกี่ยวกับสัตว์) และ Fashion (เป็นรูปเกี่ยวกับเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย) ในการวางภาพกราฟิก
ส าเร็จรูป สามารถท าได้โดยเลือก Block/Canvas ที่ต้องการวางภาพการฟิก และคลิกเลือกรูปกราฟิก หรือ
ใช้เม้าท์ลากภาพกราฟิกที่เลือกไปยัง Block/Canvas ที่ต้องการวางภาพ จากนั้นภาพกราฟิกจะไปปรากฏ
ใน Block/Canvas ที่ก าลังสร้างชิ้นงานอยู่ หลังจากนั้นสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ 

แผนภาพที่ 4.10 : ภาพกราฟิกส าเร็จรูปในหมวด Icons                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.3  Photos เป็นรูปภาพเพ่ือใช้ในการตกแต่ง Infographics โดยมีหมวดรูปภาพให้
เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น Animal (เป็นรูปเกี่ยวกับสัตว์) Food & Drinks (เป็นรูปเกี่ยวกับ
อาหาร และเครื่องดื่ม) และ Transportation (เป็นรูปเกี่ยวกับยานยนต์ และพาหนะในการเดินทาง) ในการ
วางรูป สามารถท าได้โดยเลือก Block/Canvas ที่ต้องการวางรูป และคลิกเลือกรูปภาพ หรือใช้เม้าท์ลาก
รูปภาพที่เลือกไปยัง Block/Canvas ที่ต้องการวางภาพ จากนั้นภาพจะไปปรากฏใน Block/Canvas ที่ก าลัง
สร้างชิ้นงานอยู่ หลังจากนั้นสามารถปรับขนาดรูปได้ตามต้องการ 

 

 

 

 

ตัวอยา่งกราฟิกส าเร็จรูปในหมวด icons 

เลือกหมวดของรูปภาพ 

 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 28 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.11 : รูปภาพในหมวด Photos                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

1.4  Photo Frame เป็นกรอบรูปส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในการตกแต่ง Infographics ใน
การใช้งาน Photo Frame ท าได้โดยเลือกกรอบรูปที่ต้องการ และเลือกภาพที่จะใส่ในกรอบรูป และปรับ
ขนาดของรูปภาพให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดภาพตัวอย่างในกรอบรูป จากนั้นโปรแกรมจะท าการใส่ภาพ
ลงในกรอบรูปที่เลือกไว้ 

 แผนภาพที่ : 4.12 Photo Frame 

                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอยา่งรูปภาพในหมวด Photos 

เลือกหมวดของรูปภาพ 

 

ตัวอยา่ง Photo Frame  
ตัวอยา่ง ภาพทีจ่ะใส่ใน Photo Frame  

ภาพที่ใส่ใน Photo Frame เรียบร้อยแล้ว 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 29 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

2.  เมนู Uploads ในการสร้างชิ้นงาน Infographics เราสามารถเพ่ิมรูปภาพจากภายนอก
เข้าไปในชิ้นงาน Infogrphics ได้ โดยใช้เมนู Uploads เมื่อเลือกเมนูนี้ จะแสดงภาพที่เคย Upload ไว้แล้ว 
และหากต้องการเพ่ิมรูปภาพใหม่สามารถคลิกเลือกที่ Select Image(s) From Computer เพ่ือเพ่ิมรูปภาพ 
นอกจากนี้ยังสามารถลบภาพที่เคย upload ไว้ได้ โดยการคลิกทีเ่ครื่องหมายกากบาทข้างแผนภาพที่ต้องการ 

แผนภาพที่ 4.13 : Uploads Image Menu 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.  เมนู BackGround เป็นการเลือกพ้ืนหลังของ Block/Canvas แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) เลือกพ้ืนหลังในรูปแบบสี และ 2) เลือกพ้ืนหลังในรูปแบบของภาพพ้ืนหลัง ดังแผนภาพที่ 4.14 

แผนภาพที่ 4.14 : Background Setting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมนู Uploads 

เมนู Background 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 30 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

4.  Text เป็นการใส่ตัวอักษรใน Infographics โดยจะมีขนาดตัวอักษรต่าง ๆ ให้สามารถ
เลือกใช้ได้ และสามารถแก้ไขข้อความและแบบอักษรได้ภายหลัง ในการแก้ไขข้อความท าได้โดย Double 
Click ไปที่ข้อความที่ต้องการแก้ไข จากนั้นจะสามารถแก้ไขข้อความและแบบอักษรได้ตามต้องการ 

แผนภาพที่ 4.15 : Text Create 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นอกจากนั้น ในส่วนของเมนู Text ยังมี Text Frame ซึ่งเป็นโลโก้ส าเร็จรูปพร้อม
ตัวอักษร ซึ่งสามารถแก้ไขข้อความในรูปและขนาดของตัวอักษรได้โดย Double Click ที่ตัวอักษรในโลโก้ที่
ต้องการจะแก้ไข 

แผนภาพที่ 4.16 : Text Frame 

 

 

 

 

 

 

5.  เมนู Tools เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมในการท า Infographics ประกอบด้วย  

ตัวอย่างText Create 

เมนู Text 
TTd 

Text Frame 

 ที่ท าการแก้ไข
ตัวอักษรแล้ว 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 31 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

5.1  เครื่องมือสร้างแผนภูมิ เป็นตัวช่วยในการสร้างแผนภูมิ หรือกราฟต่าง ๆ โดย
เครื่องมือสร้างแผนภูมิประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  

 1. ตัวอย่างแผนภูมิ โดยจะแสดงให้เห็นถึงประเภทของแผนภูมิที่เลือกและ
ตัวอย่างแผนภูมิที่ได้สร้างขึ้นจากข้อมูลที่กรอกไว้ในส่วนของตารางข้อมูล (สามารถเลือกประเภทของ
แผนภูมิได้จากตัวช่วยสร้างแผนภูมิทางด้านซ้าย) 

 2. การจัดการ Spreadsheet จะมีตารางข้อมูลเพ่ือให้น าข้อมูลมาใส่เพ่ือสร้าง
ให้เป็นแผนภูมิที่ต้องการได้ โดยสามารถที่จะพิมพ์หรือคัดลอกข้อมูลมาลงได้โดยตรง หรือจะน าเข้าจาก
แหล่งอื่นได้เช่นกัน  

แผนภาพที่ 4.17 : เครื่องมือสร้างแผนภูมิ 
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ทั ้

ทัง้นี้ รูปแบบแผนภูมิที่ Piktochart มีให้เลือกใช้ได้ทั้งหมด แสดงดังต่อไปนี้ 
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ตัวเลือกแผนภูมิ  เมนู Tools 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 32 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.18 : ตัวอย่างแผนภูมิ 

  

   

  

  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 33 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

นอกจากนี้แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถที่จะปรับแต่งคุณสมบัติของแผนภูมิที่เลือกมาใช้ได้ 
โดยคลิกเลือกที ่Settings จากนั้นหน้าจอจะแสดงตัวช่วยในการปรับแต่งคุณสมบัติของแผนภูมิดังแผนภาพ
ที่ 4.19 ซึ่งการปรับแต่งของแต่ละแผนภูมิจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภท โดยตัวอย่างจะเป็น
แผนภูมิแท่งแนวตั้ง จะสามารถปรับแต่งคุณสมบัติ Legends, Axis, Grid, Stacked, Static Value on 
Image Export นอกจากนี้ยังสามารถที่จะตั้งชื่อแผนภูมิ ก าหนดชื่อแกน X และแกน Y รวมถึงการ
ก าหนดค่าต่ าสุดและ/หรือสูงสุดของแกน Y ปรับแต่งสีของแผนภูมิให้มีความเหมือนกันทั้งหมด หรือแยกสี
ในข้อมูลแต่ละ series โดยเมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยจึงคลิกที่ Insert chart เพ่ือเพ่ิมกราฟลงในชิ้นงาน 

แผนภาพที่ 4.19 : การตั้งค่าแผนภูมิ  

 

 

 

 

 

 

 

5.2 เครื่องมือสร้างแผนที่ เป็นตัวช่วยในการสร้างแผนที่ โดยจะมีทั้งแผนที่ทั่วโลก 
แผนที่แยกรายภูมิภาค และแผนที่แต่ละประเทศ นอกจากนั้นยังสามารถปรับแต่งคุณสมบัติได้ 

แผนภาพที่ 4.20 : เครื่องมือสร้างแผนที่ 

 

 

 

 

 

Insert Chart 
 เพิ่มกราฟเข้าในชิ้นงาน 

Setting 
 ปรับแต่งแผนภูมิ 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 34 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

การปรับแต่งคุณสมบัติของ แผนที่นั้นจะสามารถเลือกปรับสีของพ้ืนที่ (มลรัฐ หรือ
ประเทศ ในกรณีเลือกแผนที่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง สามารถปรับสีของแต่ละจังหวัดได้) และเส้นแบ่ง
ขอบพื้นท่ี โดยเมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยจึงคลิกที่ Insert Map เพ่ือเพ่ิมแผนที่ลงในชิ้นงาน 

แผนภาพที่ 4.21 : การปรับแต่งแผนที่ 

 
 

5.3  เครื่องมือแทรกวีดีโอไฟล์ เมื่อเลือกที่แถบเครื่องมือนี้ จะมีช่องให้กรอก URL 
(Universal Resource Locator) จาก YouTube หรือ Vimeo ดังแผนภาพที่ 4.22 

แผนภาพที่ 4.22 : เครื่องมือแทรกวีดีโอไฟล์  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Insert Map 
 เพิ่มกราฟเขา้ในชิ้นงาน 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 35 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

3. การปรับแต่ง Infographics 

เมื่อได้ทราบถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยในการสร้าง Infographics แล้ว เรายังสามารถที่
จะปรับแต่งตัวอักษร หรือ Graphic เพ่ิมเติมได้ด้วย Tools Bar ดังแผนภาพที่ 4.23 และ 4.24 โดยให้
คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการที่จะปรับแต่ง จากนั้น Tools Bar ของแต่ละประเภทวัตถุจะปรากฏขึ้นมา 

แผนภาพที่ 4.23 : Tools Bar ของรูปแบบตัวอักษร  
 

 

แผนภาพที่ 4.24 : Tools Bar ของ Graphic 

 

 

 

 

 

 

 

Tools Bar จากแผนภาพที่ 4.23 และ 4.24 มีเครื่องมือต่าง ๆ แสดงดังนี้ (แตกต่างกัน
ไปตามแต่ละประเภทวัตถุ) 

     Undo     -       ยกเลิกสิ่งที่กระท าไปก่อนหน้านี้ 

     Redo     -       กระท าซ้ าสิ่งที่ได้ยกเลิกโดยการ undo 

 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 36 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

 Cut  -  ตัดสิ่งที่ต้องการ 

Copy  -  คัดลอกสิ่งที่ต้องการ 

Paste  -  วางสิ่งที่ได้คัดลอกหรือตัดไว้แล้ว 

Delete  -  การลบสิ่งที่ต้องการ 

Lock  -  การล็อควัตถุไม่ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

Color  -   เปลี่ยนสีของวัตถุ 

Opacity -  ปรับความโปร่งแสงของวัตถุ 

     Theme Front    –     แบบอักษร 

      Front Size   – ปรับขนาดตัวอักษร 

  Bold  –  การปรับตัวอักษรให้มีความหนา 

  Italic  –  การปรับตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง 

Text  Alignment     –   การปรับต าแหน่งตัวอักษรในกรอบข้อความให้ชิดซ้าย กึ่งกลาง  
หรือชิดขวา 

Hyperlink   –   การก าหนดให้วัตถุสามารถ Link ไปยังเว็บไซต์ที่เราต้องการ 
(ส าหรับกรณีเผยแพร่แบบ URL) 

Bring to Front    –   การย้ายวัตถุให้ไปอยู่ Layer บนสุด 

Send to Back    –   การย้ายวัตถุให้ไปอยู่ Layer ล่างสุด 

 Bring to Forward   –   การย้ายวัตถุให้ไปอยู่ด้านบน 1 ระดับ 

Send Backward   –   การย้ายวัตถุให้ไปอยู่ด้านล่าง 1 ระดับ 

Snap to Guides    –   การปรับให้มีเส้นก าหนดต าแหน่งของวัตถุ 

Flip Left/Right    –  การกลับด้านวัตถุในแนวนอน 

Flip Top/Bottom  –    การกลับด้านวัตถุในแนวตั้ง 

 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 37 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

4.  การบันทึก Infographics 

   เมื่อสร้างชิ้นงาน Infographics เรียบร้อยแล้ว ระบบจะคอยบันทึกให้อัตโนมัติอยู่ตลอด 
โดยระบบจะตั้งชื่อชิ้นงานเริ่มต้นว่า “New Piktochart” แตอ่ย่างไรก็ตาม เราสามารถท าการบันทึกชิ้นงาน 
Infographics และตั้งชื่อชิ้นงานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธี ได้แก่ 

 1.  คลิกท่ีเมนู “File” มุมบนซ้ายมือ แล้วคลิกท่ี “Save As” จากนั้น เครื่องจะแสดง
หน้าต่างที่ให้กรอกชื่อของ Infographics ที่ต้องการ เมื่อใส่ชื่อเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK 

แผนภาพที่ 4.25 : การตั้งชื่อ และบันทึก Infographics  

 
 

2.  บันทึกจากเมนู “SAVED” มุมบนขวามือ โดยพิมพ์ชื่อของชิ้นงานตามที่ต้องการใน
ช่อง Rename Title จากนั้นคลิกที่ SAVED เพ่ือบันทึก 

แผนภาพที่ 4.26 : Saved Menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rename Title 
(7d 

ปุ่ม Save 
(7d 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 38 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

5.  วิธี Download File ไปใช้งาน 

  การ Download ชิ้นงาน Infographics ไปใช้งานสามารถท าได้ 2 วิธี ได้แก่ 
 1.  คลิกท่ีเมนู “File” มุมบนซ้ายมือ แล้วคลิกท่ี “Download as Image” 

แผนภาพที่ 4.27 : Download as Image 
 

 
 

 2.  คลิกท่ีเมนู “Download” มุมบนขวามือ 

แผนภาพที่ 4.28 : Download Menu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปุ่ม Download 
(7d 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 39 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

จากวิธี Download ทั้ง 2 วิธี หลังจากกด Download แล้ว หน้าเว็บเพจจะแสดง
หน้าต่างของการเลือกรูปแบบของการ Download ขึ้นมา เพ่ือให้เลือกความละเอียดของรูปภาพ ประเภท
ของไฟล์ข้อมูลว่าต้องการเป็น PNG หรือ JPEG และ เลือกว่าต้องการ Download ไฟล์เป็นรูปภาพเดียว 
หรือแยกไฟล์เป็นแต่ละ Block เมื่อเลือกเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Download อย่างไรก็ตาม หากสมัครบัญชีผู้ใช้
แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายรูปภาพที่ได้จะมีโลโก้ของ Piktochart ปรากฏอยู่ใต้รูปภาพ  

แผนภาพที่ 4.29 : Download File 
 

 
 

6.  การเรียกใช้งาน Infographics ที่บันทึกไว้ 

  หากต้องการเรียกใช้งาน Infographics ที่บันทึกไว้ สามารถท าได้โดยคลิกที่ “My Saved 
Piktocharts” ซึ่งอยู่ตรงเมนูจัดการผู้ใช้ จากนั้นระบบจะไปหน้าเว็บเพจที่มีการบันทึก Infographics ที่เรา
ได้สร้างไว้  

 
 
 
 
 

ปุ่ม Download 
(7d 

ตัวอย่างช้ินงาน Infographics  
ที ่Download ออกมาเป็นรูปภาพ  



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 40 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.30 : My Saved Piktocharts Menu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หรือคลิกที่เมนู “โปรไฟล์ผู้ใช้” มุมบนซ้ายมือ แล้วคลิกที่“My Saved Piktocharts” จากนั้น 
ระบบจะไปหน้าเว็บเพจที่ท าการบันทึก Infographics ที่เราได้สร้างไว้  

แผนภาพที่ 4.31 : My Saved Piktocharts  

 

 

My Saved Piktocharts 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 41 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

7. การเผยแพร่และแบ่งปันสู่สาธารณะ 

 หลังจากที่ได้สร้าง Infographics เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ และแบ่งปัน 
Infographics สู่สาธารณะได้ โดยคลิกที่เมนู “SHARE” มุมบนขวามือ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างที่ให้
เลือกว่าต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือไม่ หากต้องการเผยแพร่ให้คลิกที่ “Public” ดังแผนภาพที่ 4.32  

แผนภาพที่ 4.32 : การเผยแพร่และแบ่งปันสู่สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าที่ให้เลือกรูปแบบของการ Public ว่าต้องการเผยแพร่ชิ้นงานใน
ช่องทางใด เช่น  Facebook Twister หรือส่งเป็น Piktocard ทาง E-mail ในกรณีเปิดบัญชีผู้ใช้แบบเสีย
ค่าใช้จ่าย นอกจากจะสามารถ Share File ได้แล้วยังสามารถ ที่จะ Export File ออกไปใช้ได้ด้วย 

แผนภาพที่ 4.33 : Public Image 

 

Share 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 42 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.34 : ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Piktochart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้ังชื่อชิ้นงาน และบันทึก 

Login ผ่านระบบเพื่อเข้าใช้งาน 

เลือกรูปแบบในการน าเสนอ ได้แก่    
1) Infographic 2) Presentation  
3) Poster และ 4) Report  

เลือกTheme ในการสร้างชิ้นงาน 
 Theme หน้าว่าง 
 Theme แม่แบบมาประยุกต์ 

 

ออกแบบ Infographics ที่จะใช้ในการน าเสนอ
บทความ  

เมื่อท าการสรา้งชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

มีบัญชีผู้ใช้งานของ 
Piktochart 

เข้า Website ของ Piktochart 
(http://www.piktochart.com) 

สมัครเข้าใช้งานโดย 
เปิดบัญชีผู้ใช้งานผ่าน 
Google 
 Facebook 
 สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม ่
   (Create My 

สร้างชิ้นงาน Infographics ตามที่ออกแบบไว้ 

น าบทความที่เตรียมไว้มาสรุปสาระส าคัญ 
และล าดับโครงสร้างข้อมูล 

น าชิ้นงานออกเผยแพร่ 

Yes No 

แก้ไขบทความ และการ
ออกแบบ Infographics 
ให้มีความถูกต้อง 
 

Yes No 

Download ชิ้นงานออกมาเป็น 
File รูปภาพ (PNG หรือ JPEG) 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 43 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง :   การเขียนบทความด้วย Infographics 

ส านัก/กลุ่ม : ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หมายเลขเอกสาร : (ทางเคเอ็มใส่ให้) หน้าที่ : 44 

วันที่เริ่มใช้ (วัน/เดือน/ปี) แก้ไขครั้งท่ี : - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย่างบทความที่เขียนด้วย Infographics 

- สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน และภาพรวมครึ่งปีแรก 2559 

- สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน และครึ่งปีแรก 2559 

 



ในเดือนมิถุนายน 2559 ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 18,146.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.1 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาการส่งออกในหมวดสินค้าส าคัญพบว่า น  ามันส าเร็จรูปหดตัวร้อยละ 
46.0 สินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 11.9 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวร้อยละ 8.7 ด้านสินค้า
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก 14,579.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.1 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) 
มีมูลค่าการส่งออก 13,797.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.3 ด้านการน าเข้าของไทยมีมูลค่ารวม 16,180.6 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการน าเข้าสินค้าเชื อเพลิง สินค้าทุน 
และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) ที่หดตัวเป็นส าคัญ  

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก 2559 การส่งออกรวมมีมูลค่า 105,137.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.6 
จากการส่งออกสินค้าเกษตรที่หดตัวร้อยละ 7.0 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.7 ด้านการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่า 84,266.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.3 ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
(ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า 79,709.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.2 โดยในไตรมาส 1 ปี 2559 หดตัวร้อยละ 1.6 
และในไตรมาส 2 ปี 2559 หดตัวเร่งขึ นร้อยละ 4.8 ส าหรับการน าเข้าสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป
(ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 6.7 และ 7.4 ตามล าดับ 

ด้านตลาดส่งออก ในช่วงครึ่งปีแรก 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) ไปยังตลาดหลัก
ได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกไปตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ขยายตัวต่อเนื่อง  

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ (ไม่รวมทองค าแท่ง) มิถุนายน 2559 

ประภาพร สุขเกษม (0-2202-3916)                           ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

World -1.3 % 

 USA  2.5 % 

 
Asean (5) 

-26.1 % 

 
EU(27)     

0.6 % 

 Japan  -4.4 % 

 CLMV  9.0 % 

 China -4.8 % 

1.9% 

 

หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์ และบรูไน 
                                                   CLMV       ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน และครึ่งปีแรก 2559 

ในเดือนมิถุนายน 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 1.3  จากการหดตัว
ของเม็ดพลาสติก เครื่องจักรกล อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ เคมีภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ
หลายรายการมีการขยายตัว อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับขยายตัว ด้านตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
(ไม่รวมทองค า) ได้แรงสนับสนุนจากตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป (27) และตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ขยายตัว 

 ภาพรวม 6 เดือนแรกปี 2559 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตัวร้อยละ 3.2 จากการ
ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง 
อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญอย่างรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวต่อเนื่อง ด้าน
ตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) มีเพียงแรงสนับสนุนจากตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ขยายตัว 

 



  

       ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,701.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ  2.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบหดตัว
ร้อยละ 1.1 ขณะท่ีการส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 6.2 
จากการส่งออกไปฮ่องกง จีน และสหรัฐฯ 

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก 2559 หดตัวร้อยละ 4.2 โดย
การส่งออกไปตลาดส าคัญอย่าง ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น ยังคงหดตัวต่อเน่ือง 
มีเพียงการส่งออกไปตลาดอันดับหน่ึงอย่างสหรัฐฯ ท่ีขยายตัว 
 

ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,767.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 21.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยการส่งออกรถยนต์ขยายตัวร้อยละ 26.6 ตามการส่งออก
รถยนต์น่ัง และรถปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุก ท่ีขยายตัวร้อยละ 
73.3 และ 20.0 ตามล าดับ  

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.4 
จากการส่งออกรถยนต์น่ังท่ีขยายตัวร้อยละ 77.4 และขยายตัวสูง
ในหลายตลาด อาทิ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และซาอุดิอาระเบีย  
 

ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 1,825.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบท่ีหดตัว
ร้อยละ 26.3 ขณะท่ีการส่งออกสินค้าส าคัญอย่างเครื่องปรับอากาศ
และส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 13.4  

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก  2559 หดตัวร้อยละ 5.9 
จากการหดตัวของตลาดส่งออกส าคัญ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และจีน 
ขณะท่ีการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ 
5.4 จากการส่งออกไป เวียดนาม อินเดีย สหภาพยุโรป (27) และ
ออสเตรเลีย 
 

ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 571.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
โดยการส่งออกด้ายฝ้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ หดตัวร้อยละ 7.4 
เคหะสิ่งทอ หดตัวร้อยละ 12.8 และเสื้อผ้าส าเร็จรูป หดตัวร้อยละ 
4.6 ขณะท่ีการส่งออกผ้าผืนขยายตัวร้อยละ 1.0 จากการส่งออก
ไป พม่า จีน และกัมพูชา 

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก 2559 หดตัวร้อยละ 6.6 
จากการหดตัวของตลาดส่งออกส าคัญ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน 
และเวียดนาม 

 

ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 627.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกในตลาดปรับตัวลดลงตามราคาน้ ามันท่ี
ปรับตัวลดลงต่อเน่ือง โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติกหดตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.0 ขณะท่ีทางด้านปริมาณหดตัวร้อยละ 1.7 

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก 2559 หดตัวร้อยละ 10.3 
จากการหดตัวของตลาดส่งออก อาทิ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และ
มาเลเซีย ขณะท่ีปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกขยายตัวร้อยละ0.2 
2 

ในเดือน มิ.ย. 2559 มีมูลค่าการส่งออก 1,461.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 69.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตุส าคัญมาจากการส่งออกทองค าแท่งท่ีขยายตัว โดยการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองค าแท่ง มีมูลค่าการ
ส่งออก679.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.2 จากการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับแท้ท่ีหดตัว 

ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวม
ทองค าแท่ง) ครึ่งปีแรก 2559 หดตัวร้อยละ 1.3 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมที่ส าคัญ 

ประภาพร สุขเกษม (0-2202-3916)                           ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ 



สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน
เป็นผลมาจากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ 
อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมคร่ึงปีแรกของปี 
2559 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกําลังซ้ือในประเทศท่ียังไม่ฟ้ืนตัว 
ประกอบกับภาวะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีชะลอลง

การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในเดือน
เดือนเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ 

อุตสาหกรรมการผลิต
ของปีก่อน  เน่ืองจากกําลังซ้ือฟ้ืนตัวดีข้ึน  ตลาดมีความต้องการรถป๊ิกอัพและรถยนต์น่ังขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
เดียวกันของปีก่อน  เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน  มีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากยุ

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เดือนเดียวกันของปีก่อน

ม.ค. ก.พ. มี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 0.7 1.7 -1

รถยนต์ 1.2 3.4 0

เคร่ืองปรับอากาศ -9.8 -1.6 -5

ช้ินส่วนอิเล็คทรอนิคส์ 2.7 7.2 -1
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สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน และภาพรวม

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
าจากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ การผลิตคร่ืองปรับอากาศ และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 66.3 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมคร่ึงปีแรกของปี 2559 ค่อนข้างทรงตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยคร่ึงปี 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกําลังซ้ือในประเทศท่ียังไม่ฟ้ืนตัว 

ประกอบกับภาวะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีชะลอลง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ 

ตัวในเดือนมิถุนายน 2559 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 
อุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ 3 อันดับแรกท่ีส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ผลิตรถยนต์ ในเดือนมิถุนายน 2559  ขยายตัวร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ก่อน  เน่ืองจากกําลังซ้ือฟ้ืนตัวดีข้ึน  ตลาดมีความต้องการรถป๊ิกอัพและรถยนต์น่ังขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ  ในเดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวร้อยละ  
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน  มีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากยุ

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ในเดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน  เป็นผลมาจากมีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสินค้าช้ินส่วนประเภท 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

2558

1.0 -0.1 -0.1 -0.6 2.7 0.5 -0.3 -0.8 0.3 1.4 -3.5

0.7 -1.7 -10.3 -5.7 8.5 12.6 4.9 6.5 4.5 3.9 -13.1

5.0 -6.1 -3.5 -0.7 -2.7 -2.9 1.8 -7.4 15.5 7.2 17.3

1.4 -0.3 6.3 -7.6 1.9 -2.6 1.4 0.4 7.9 -3.5 -13.4

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขา

 

และภาพรวมคร่ึงปีแรก 2559 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
ะการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยคร่ึงปี 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกําลังซ้ือในประเทศท่ียังไม่ฟ้ืนตัว 

ตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับ
ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ได้แก่   

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ก่อน  เน่ืองจากกําลังซ้ือฟ้ืนตัวดีข้ึน  ตลาดมีความต้องการรถป๊ิกอัพและรถยนต์น่ังขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 

ขยายตัวร้อยละ  50.1 เมื่อเทียบกับเดือน
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน  มีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากยุโรปและเวียดนาม   

ขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับ
เป็นผลมาจากมีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสินค้าช้ินส่วนประเภท Other IC  

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2559

-1.7 2.2 0.9 2.7 0.8

1 -7.8 5.0 8.7 23.3 13.3

3 7.4 12.9 11.7 29.1 50.1

4 0.0 5.3 3.3 -2.8 4.5



อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
รถยนต์เฉลี่ยครึ่งปีแรก ขยายตัวร้อยละ 
ในโรงงานแห่งใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์รายหน่ึง และการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ชองผู้ผลิตรถยนต์หลายราย

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
ของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตขยายตั
มากข้ึนโดยมีการปรับปรุงสินค้าให้ตอบสนองผู้บริโภคได้ดีข้ึนท้ังตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

อุตสาหกรรมการผลิต 
หดตัวร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาด
ลดลงอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการแข่งขันจาก 

อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป
26.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
บางรายได้ย้ายคําสั่งซ้ือจากในประเทศไปสั่งซ้ือประเทศเพ่ือนบ้านแทน เช่น เวียดนาม กัมพูชา

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง
ของปี 2559 หดตัวร้อยละ 
มีราคาสูงข้ึน เช่น ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน กุ้ง

การผลิตภาคอุตสาหกรรมคร่ึงปีแรกของปี 
เพียงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม: ปัทมาภรณ์  พรายภู ่  สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    โทร
                      กุลชลี  โหมดพลาย 

อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนมิถนุายน

ม.ค. ก.พ. มี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 0.7 1.7 -1

Hard Disk Drive -13.4 -9.3 -16

เส้ือผ้าสําเร็จรูป 3.3 -2.5 10

อาหารทะเล -4.8 -4.4 -6

-40.0
-35.0
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0

10.0
15.0

อัต
รา

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง

เม
ื่อเ

ทีย
บกั

บเ
ดือ

นเ
ดีย

วกั
นข

อง
ปีก่

อน
 (%

)

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ในครึ่งปีแรกของปี 2559 ยังคงขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนต์เฉลี่ยครึ่งปีแรก ขยายตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากมีการเปิดไลน์การผลิต
ในโรงงานแห่งใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์รายหน่ึง และการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ชองผู้ผลิตรถยนต์หลายราย

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ในครึ่งปีแรกของปี 2559 ขยายตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 20.6 เป็นผลมาจากสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึน และผู้ผลิตมีการทําตลาด
มากข้ึนโดยมีการปรับปรุงสินค้าให้ตอบสนองผู้บริโภคได้ดีข้ึนท้ังตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

การผลิต Hard Disk Drive ลดลงในครึ่งปีแรก โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรกของปี 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาด

ลดลงอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการแข่งขันจาก SSD (Solid State Drives) เข้ามานิยมในตลาดมากข้ึน

การผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลงอย่างมากในครึ่งปีแรกของปี 2559 โดยดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

บางรายได้ย้ายคําสั่งซ้ือจากในประเทศไปสั่งซ้ือประเทศเพ่ือนบ้านแทน เช่น เวียดนาม กัมพูชา

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง ลดลงในครึ่งปีแรก โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรก
หดตัวร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากวัตถุดิบสัตว์นํ้าท่ีหายากข้ึนและ

มีราคาสูงข้ึน เช่น ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน กุ้ง 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมคร่ึงปีแรกของปี 2559 ค่อนข้างทรงตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยคร่ึงปี 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการผลิตรถยนต์และการผลิตเครื่องปรับอากาศยังคงขยายตัว ขณะท่ี

Hard Disk Drive เสื้อผ้าสําเร็จรูป และอาหารทะเล หดตัวในครึ่งปีแรก 

สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    โทร. 0 2202 3915      

มิถนุายน 2559 อยู่ท่ีระดับร้อยละ 66.3 
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขา

 

ยังคงขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิต
องปีก่อน เน่ืองจากมีการเปิดไลน์การผลิต

ในโรงงานแห่งใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์รายหน่ึง และการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ชองผู้ผลิตรถยนต์หลายราย 

ขยายตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
เป็นผลมาจากสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึน และผู้ผลิตมีการทําตลาด

มากข้ึนโดยมีการปรับปรุงสินค้าให้ตอบสนองผู้บริโภคได้ดีข้ึนท้ังตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

ลดลงในครึ่งปีแรก โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรกของปี 2559  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาด

เข้ามานิยมในตลาดมากข้ึน 

โดยดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้า

บางรายได้ย้ายคําสั่งซ้ือจากในประเทศไปสั่งซ้ือประเทศเพ่ือนบ้านแทน เช่น เวียดนาม กัมพูชา 

ลดลงในครึ่งปีแรก โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรก
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากวัตถุดิบสัตว์นํ้าท่ีหายากข้ึนและ 

โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยคร่ึงปี 2559 ขยายตัว
โดยการผลิตรถยนต์และการผลิตเครื่องปรับอากาศยังคงขยายตัว ขณะท่ี

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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