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ทุกวันนีเ้วลาท าสไลด์ เช่ือว่านอกจากทีเ่ราใส่ขอ้มูลใส่ขอ้ความ
ลงไปในสไลด์แล้วก็นา่จะมีการใช้องคป์ระกอบอื่นๆ เขา้ไปเสริม
ให้สไลด์หรืองานน าเสนอของเรานา่สนใจมากข้ึน ไมว่่าจะเป็น
รูปภาพ ไอคอน กราฟิกต่างๆ ซึ่งผมจะขอเรียกว่าวัตถุดิบในการ
ท าสไลด์ เปรียบเสมือนเวลาเราท าขา้วไขเ่จียวก็ต้องใช้วัตถุดิบ
ประกอบหลายอยา่ง ขา้ว ไข ่น้ามัน เครื่องทีเ่ราอยากใส่ลงไป
เพิม่เพ่ือเพิม่รสชาติหรือหนา้ตาให้หนา้ทานมากข้ึน เช่น หมูสับ 
แฮม แครอท ผัก พริก เป็นต้น

แต่บางครัง้เราจะเจอปัญหาว่าไมรู่้จะหาวัตถุดิบเหล่านีจ้ากแหล่ง
ใด หรือหาได้แล้วแต่การน ามาใช้งานยากหรือล าบาก จึงเป็น
ทีม่าของ E-book เล่มนีท้ีอ่ยากแชร์หรือแบง่ปันแหล่งวัตถุดิบที่
นักออกแบบสไลด์ชอบใช้ เรามาดูแหล่งโหลดวัตถุดิบฟรี และดี ! 
กันครับ ทีส่ามารถน ามาปรับใช้กับงานน าเสนอของของเราได้ 

ผมรวบรวมมาให้แบบจัดเต็มกันไปเลือกใช้กันกันได้เลยครับ

หวังว่าผูอ่้านทุกทา่นจะได้ประโยชน ์ไอเดีย แหล่งวัตถุดิบไปใช้
กันไมม่ากก็นอ้ย และได้ลองน าไปปรับใช้งานน าเสนอของตัวเอง
กันนะครับ
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เว็บไซตที์ม่ีให้โหลด Free Stock Photo 
ให้เราโหลดไดซ้ึ่งแตล่ะเว็บไซตก์็จะมีรูปภาพ
แตง่ตา่งกัน ขอ้ดีของเว็บไซตเ์หล่านีคื้อภาพ
จะมีขนาดใหญ ่ท าให้น าไปรับใช้ในงาน 
PowerPoint ไดง้า่ย

เวลาคน้หาแมใ้น Keyword เดียวกันเรา
อาจจะลองหาพร้อมกันในหลายเว็บไซตไ์ด ้
สุดทา้ยอาจจะไปลงเอยทีเ่ราใช้ประจ าในเว็บ
ใดเว็บหนึ่งก็ได้



Picture
Burst

https://burst.shopify.com/
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https://burst.shopify.com/


Picture
Freephotos

https://freephotos.cc/en
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https://freephotos.cc/en


Picture
Icons8 Photo Creator

https://icons8.com/mega-creator
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https://icons8.com/mega-creator


Picture
Pexels

https://www.pexels.com/
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https://www.pexels.com/


Picture
Pixabay

https://pixabay.com/photos/

9

https://pixabay.com/photos/


Picture
Rawpixel

https://www.rawpixel.com/
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https://www.rawpixel.com/


Picture
Stocksnap

https://stocksnap.io/
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https://stocksnap.io/


Picture
Unsplash

https://unsplash.com/
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https://unsplash.com/
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อีกหนึ่งวัตถุดิบทีดี่ในช่วย
ให้สไลดข์องเราดูนา่สนใจ
ขึ้น ในสไลดง์านวิชาการ 
งานธุรกิจ ผมแนะน าให้ใช้
ไอคอนประกอบครับ 
หลักๆ การใช้ไอคอนคือ
หา Keyword ทีเ่รา
ตอ้งการน าไปคน้หาตาม
เว็บไซตเ์หล่านีไ้ดเ้ลยครับ

ส่วนใครอยากไดไ้อเดีย
อยากวางไอคอนลองอ่าน
บทความนีเ้พิม่เติม
4 เทคนิคการวางไอคอน

https://powerpointboy.com/2021/01/17/4-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99/


Icon
Drawkit

https://drawkit.com/
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https://drawkit.com/


Icon
Flaticon

https://www.flaticon.com/
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https://www.flaticon.com/


Icon
Icons8

https://icons8.com/
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https://icons8.com/


Icon
Thenounproject

https://thenounproject.com/
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https://thenounproject.com/


Icon
Streamlinehq

https://www.streamlinehq.com/icons
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https://www.streamlinehq.com/icons


Icon
Freeicons

https://freeicons.io/
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https://freeicons.io/


Graphic
03

20

กราฟิกเป็นภาพวาด หรือภาพทีท่ าในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งกราฟิกนีไ้มก่าร์ตูนและไมใ่ช่ภาพ
จริง กราฟิกทีน่ ามาใช้ในงาน Presentation มี
หลายรูปแบบยกตัวอยา่งเช่น ภาพกราฟิกคน 
สถานที ่ภูมิทัศน ์แผนที ่สัญลักษณแ์ละอื่นๆ
เราสามารถน ากราฟิกมาใช้ประกอบในสไลด์
เพ่ือให้สไลดดู์นา่สนใจ และเขา้ใจขอ้มลูไดม้ากขึ้น
ลองมาดูแหล่งโหลดกราฟิกกันเลยครับ



Graphic
Undraw

https://undraw.co/illustrations
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https://undraw.co/illustrations


Graphic
Freepik

https://www.freepik.com/
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https://www.freepik.com/


Graphic
Humaaans

https://www.humaaans.com/
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https://www.humaaans.com/


Graphic
ITG Digital

https://app.itg.digital/
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https://app.itg.digital/


Graphic
Pixelmap.amcharts

https://pixelmap.amcharts.com/
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https://pixelmap.amcharts.com/


Shapes
04

26



Shapes
วัตถุดิบทีเ่ราใช้กันบอ่ยครัง้กันจนชินโดยไมรู้่ตัว ก็คือ Shapes ทีเ่รา
สร้างน ามาวางประกอบในหนา้สไลดเ์พ่ือเสริมการออกแบบ รวมไปถึง
การจัดวาง Layout ไดด้ว้ย โดยถ้าเราไปดูไอเดียสไลดมั์กจะมีการน า 
shapes ใส่สีตามธีม หรือตามสีองคก์ร หรือ Branding มาวาง
ประกอบช่วยเพิม่สีให้คนนึกถึงแบรนดม์ากข้ึน

3 เว็บไซตด์า้นล่างนี ้จะช่วยสร้าง Shapes รูปทรงตา่งๆ 
นอกเหนือจากในโปรแกรม PowerPoint ให้น าไปใช้ไดเ้ลย สามารถ
เลื่อนปรับขนาดและรูปร่างตามทีเ่ราตอ้งการ แตไ่ฟล์ทีโ่หลดออกมาใช้
จะเป็น SVG เทา่นัน้ ซ่ึงจะรองรับกับ PowerPoint 365 เทา่นัน้ครับ
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Shapes
Getwaves

https://getwaves.io/
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https://getwaves.io/


Shapes
Blobmaker

https://www.blobmaker.app/
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https://www.blobmaker.app/
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Shapedivider

https://www.shapedivider.app/
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https://www.shapedivider.app/


Background
05

31

ภาพพ้ืนหลัง ถ้าเราไมไ่ดใ้ช้พ้ืนหลังเป็นรูปภาพ 
สามารถใช้พ้ืนหลังทีเ่ป็น Pattern ไดเ้ช่นกัน

เว็บไซตด์า้นล่างนี ้จะช่วยออกแบบ Pattern พ้ืน
หลังตามทีเ่ราตอ้งการ หรือจะโหลดไปใช้เป็นภาพ
พ้ืนหลังในโปรแกรมประชุมออนไลนก์็ยังไดค้รับ



Background
Svgbackgrounds

https://www.svgbackgrounds.com/
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https://www.svgbackgrounds.com/
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Font
ฟ้อนตถ์ือเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบส าคัญเวลาที่
เราออกแบบ Presentation

เพราะฟ้อนตเ์ป็นเสมือนหนา้ตาของงาน และยัง
ลักษณะของฟ้อนตย์งัสื่อไดถ้ึงอารมณข์องงานอกี
ดว้ย เช่น งานทีต่อ้งสร้างความนา่เชือถือ งานที่
เนน้ความหรูหราของแบรนด ์ก็จะตอ้งใช้ฟ้อนต์
ลักษณะแตกตา่งกันไป

ฟ้อนตช่์วยท าให้งานน าเสนอของเรามีมุมมอง
เปลีย่นไปทันที ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพสไลด์
เป็นห้องนอน ถ้าเราจัดห้องเปลีย่นเฟอร์นเิจอร์
ใหมเ่ราจะไดห้้องนอนห้องเดิม แตมุ่มมองหรือ
ความรู้สึกห้องนอนนัน่จะไมเ่หมือนเดิมแนน่อน 
(จริงไหมครับ)
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Font
Google Fonts

https://fonts.google.com/
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https://fonts.google.com/


Font
dafont

https://www.dafont.com/
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https://www.dafont.com/


Font
Font Squirrel

https://www.fontsquirrel.com/
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https://www.fontsquirrel.com/


Font
Lost Type

http://www.losttype.com/
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http://www.losttype.com/


Font
F0nt

https://www.f0nt.com/
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https://www.f0nt.com/


ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมได้ท่ี
www.powerpointboy.com

เป็นเพ่ือนหรือติดตามกับเรา

powerpointboy

powerpointboy

@powerpointboy

powerpointboy.th@gmail.com
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