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หัวข้อการบรรยาย

• ลิขสิทธิ์

• Creative Commons

• Infographic

• 9 ขั้นตอน ในการท า Infographic  

• องค์ประกอบศิลป์

• เครื่องมือการพัฒนา 
Infographic

• Workshop Infographic 
Animation Video
• MS-Power Point

• Animaker

• แบ่งกลุ่ม





เรื่องลิขสิทธิ์ในงานออกแบบ

เ รื่ อ งหนึ่ งที่ นั กออกแบบหลายๆคน ไม่ ว่ า จ ะ รั บท า 
infographic โลโก้ กราฟกิทั่วไป มักจะกังวลกันมากก็คือเรื่อง
ของลิขสิทธ์ิในงานออกแบบ ว่ามีอะไรบ้าง มีขอบเขตอย่างไร 
ลิขสิทธ์ิแบบไหนที่ให้การคุ้มครองในงานออกแบบที่เราได้ออกแบบ
ไป วันนี้เราจึงมีบทความดี ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธ์ิ
ในงานออกแบบมาฝากกัน



1.เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark)

หมายถึง ค า ชื่อ ข้อความ รูป ตัวเลข กลุ่มสี รูปร่างของวัตถุที่บ่ง
บอกความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการ แบรนด์ธุรกิจต่าง ๆ ได้ เห็น
แล้วรู้ทันที โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพรบ.เครื่องหมายการค้า ห้าม
ซ ้ากับเคร่ืองหมายท่ีจดทะเบียนแล้ว และห้ามคล้ายกับเคร่ืองหมายท่ีมี
ชื่อเสียง

เครื่องหมายการค้านี้มีการให้ความคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันที่ยื่นจด
ทะเบียน แม้ว่ากระบวนการจดและตรวจสอบจะยาวนานเป็นปี แต่ถ้ามีปัญหา
ก็สามารถย้อนหลังไปถึงวันที่จดทะเบียน โดยมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี และ
สามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี



ภาพจาก goo.gl/7YGE65



เครื่องหมายการคา้

• คือ เครื่องหมาย หรือยี่ห้อ หรือตรา ที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า 
เพ่ือแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย
การค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง แปบซี่ สตาร์บัคส์ โต
โยต้า BMW เป็นต้น



เครื่องหมายบริการ

• คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพ่ือแสดงว่า
บริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ
ของคนอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม ร้าน
สะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น



เครื่องหมายรับรอง

• คือ เครื่องหมาย ที่เจ้าของเครื่องหมายหมายรับรอง ใช้เป็นที่หมายหรือ
เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ ของบุคคลอื่น เพ่ือเป็นการรับรอง
คุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น ๆ เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางร า 
ฮาลาล ฉลากเขียว อย. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอก. ประหยัดไฟเบอร์ 
5 เป็นต้น



เครื่องหมายร่วม

• คือ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ ที่ใช้ในบริษัทเดียวกัน 
หรือใช้ในองค์กรเดียวกัน เช่น กลุ่มบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย (SCG) กลุ่ม
บริษัทในเครือปตท. (PTT Group)



2.ลิขสิทธ์ิ (Copy Right)

• คุ้มครองการแสดงออกของความคิด แต่ไม่คุ้มครองความคิดที่ยังไม่
เผยแพร่ออกมา กฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองโดยทันที โดยไม่ต้องจด
ทะเบียน มุ่งคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์เพ่ือไม่ให้ถูกลอกเลียนหรือท าซ ้า ซึ่ง
ได้รับความคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ และต่อเนื่องเป็นเวลาอีก 
50 ปี ฉะนั้น เมื่อผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตผ่านไปแล้ว 50 ปี งานนั้นจะถือเป็น
สาธารณะ ยกเว้นบางประเภท เช่น ภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ และ
ภาพยนตร์ จะคุ้มครอง 50 ปีนับแต่วันโฆษณา ส่วนศิลปประยุกต์ จะ
คุ้มครอง 25 ปีนับแต่วันโฆษณาหรือเผยแพร่



งาน 9 ประเภทซึ่งมีลิขสิทธ์ิ ได้แก่

• 1.งานวรรณกรรม (รวมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร)์
• 2.งานการแสดง
• 3.งานวิจิตรศิลป์ ศิลปกรรม ได้แก่
• ภาพวาด
-ประติมากรรม
-งานพิมพ์
-งานตกแต่งสถาปัตย์
-ภาพถ่าย
-ภาพวาดเขียน แผนที่ ภาพร่าง
-งานประยุกตศิลป์ (งานประยุกตศิลป์ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 25 ปีหลังจาก
วันจัดสร้าง)



2.ลิขสิทธ์ิ (Copy Right) (ต่อ)

• 4.งานดนตรี

• 5.งานส่ิงบันทึกเสียง (เทป ซีดี)

• 6.งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)

• 7.งานภาพยนตร์

• 8.งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

• 9.งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ (รวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร)์

• ส่วนงานที่ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่ ข่าวและข้อเท็จจริง 
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/ค าส่ังของรัฐ ค า
พิพากษา/ค าวินิจฉัยของราชการ และค าแปลของส่ิงต่าง ๆ ข้างต้น







3.สิทธิบัตร (Patent)

สิทธิบัตรแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3 ประเภทคือ

• 3.1 สิทธิบัตรทางการประดิษฐ์

คุ้มครองการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นตอนชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมได้ และมีอายุคุ้มครอง 20 ปี

• 3.2 สิทธิบัตรทางการออกแบบ

คุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถใช้เป็นแบบของผลิตภัณฑ์ทาง
หัตถกรรมและอุตสาหกรรมได้ โดยมีอายุคุ้มครอง 10 ปี

• 3.3 อนุสิทธิบัตร

คุ้มครองการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ แต่ใช้
เทคโนโลยีน้อย และมีอายุคุ้มครอง 6 ปี ขยายได้ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ปีเท่าน้ัน เช่น 
การประดิษฐ์ประตูเหล็กแบบพับได้ เป็นต้น



สัญญาอนุญาตใช้งานสร้างสรรค์เสรี





Creative Commons

วัตถุประสงค์ของสัญญานี้เพ่ือให้เจ้าของผลงานอันมี
ลิขสิทธิ์สามารถแสดงข้อความอันอ านวยความสะดวกให้
สาธารณชนรู้ถึงสิทธิใ์นผลงาน และทราบว่าจะน างานอันมี
ลิขสิทธ์ของตนไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ที่น าผลงานไปใช้ต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้



Creative Commons

• แสดงที่มา/อ้างที่มา (Attribution – BY) 



Creative Commons

• ไม่ใช้เพ่ือการค้า (NonCommercial – NC)



Creative Commons

• ไม่ดัดแปลง (No Derivative Works –ND)



Creative Commons

• อนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike – SA)



ทั้งนี้การก าหนดสัญญาอนุญาต ท าได้โดยการ
ระบุเงื่อนไงร่วมกันได้ใน 6 แบบ ดังน้ี



อ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY)



อ้างอิงแหล่งท่ีมา ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน 
(CC-BY-SA) : หมายถึงเวลาท่ีเราเห็นคนเอาไปใช้
แล้วเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับงานของเราเหมือนกัน



อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพ่ือการค้า 
(CC-BY-NC)



อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพ่ือการค้า และให้
อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-NC-SA) 



อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลง (CC-BY-ND)



อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพ่ือการค้า และ
ห้ามดัดแปลง (CC-BY-NC-ND)



ครีเอทีฟคอมมอนส์

•การสงวนสิทธิ์ท่ีสมเหตุสมผล 
การส่งเสริมให้คนเคารพสิทธิม์ากข้ึน

•การคืนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สู่สาธารณะ 
การท าบุญยุคใหม่ 

•รากฐานของวัฒนธรรมของเสรี



Infographic



Information + Graphic
• การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและ
กราฟกิ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายใน
เวลารวดเร็วและชัดเจน 

MEETS

Information Graphic



ท าไมต้อง

Infographic



90% ของข้อมูล
ท่ีอยู่ในสมอง
ของคนเราคือ 

“ภาพ”

นักวิจัยพบว่า 
“การใช้สี” 

ดึงดูดการอ่าน
มากขึ้น

มนุษย์เข้าใจ 
“ภาพ” มากกว่า

ข้อความ

Infographic
เพ่ิมยอดคน
เข้าชมมากขึ้น

Visualize world’s
Information

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.anantasook.com/infographic-visualize-information/

http://www.anantasook.com/infographic-visualize-information/


ประโยชน์ของ Infographic
1

น าเสนอข้อมลู

สรุปเรื่องราวได้

ง่าย สะดวกต่อ

การจดจ าและ

ท าความเข้าใจ
2

เหมาะกับการ

น าเสนองานบน

โลกออนไลน์ หรื

Presentation 

ที่ผู้อ่านมีเวล

จ ากัดในการจับ

ใจความ

3

สามารถน าไป

เผยแพร่ได้

สะดวกผ่าน

ส่ิงพิมพ์หรือ

บทสรุปอ้างอิง

ย่อได้เป็นอย่าง

ดี



หมวดหมู่ของ Infographic

• ข่าวเด่น ประเด็นร้อน และสถานการณ์ส าคัญ

• How to ในเรื่องต่างๆ

• เผยแพร่ความรู้

• บอกเล่าวิวัฒนาการ หรือต านาน

• กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

• อธิบายผลการส ารวจ และงานวิจัย

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/infographic.thailand

https://www.facebook.com/infographic.thailand


1.ข่าวเด่น ประเด่นร้อน และสถานการณ์
วิกฤต

เป็น Infographics ที่ได้รับ
การแชร์มากๆ มักจะเป็นประเด็น
ใหญ่ระดับประเทศ เช่น ประเด็นการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ

http://main.library.tu.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/05/638303387.jpg


2.สอน ฮาวทู

บอกเล่ากลยุทธ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน เช่น เล่าถึงกลยุทธ์
การออมเงินที่ใคร ๆ ก็มักมองข้าม

http://main.library.tu.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/05/63830ef66.jpg


3.ให้ความรู้

ในรูปแบบของ Did You 
Know หรือ สถิติส าคัญทาง
ประชากรต่างๆตลอดจน การ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่น่าเบื่อ 
ให้มีสีสัน สนุก และ น่าติดตาม

http://main.library.tu.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/05/638303640.jpg


4.บอกเล่าต านานหรือวิวัฒนาการ

เรื่องราวบางอย่างอาจต้อง
ถ่ายทอดผ่านต าราหนาๆ แต่ด้วย 
Infographics จะช่วยท าให้ต านาน
เหล่านั้นบรรจุอยู่ในพ้ืนที่ๆจ ากัดได้
อย่างน่าทึ่ง

http://main.library.tu.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/05/63830a66a.jpg


5.อธิบายผลส ารวจ และ งานวิจัย

Infographics เหมาะที่สุดที่
จะถ่ายทอดงานวิจัยที่ดูยุ่งเหยิงไป
ด้วยตัวเลขและข้อมูลมหาศาล
ออกมาเป็นแผนภาพสวยๆและทรง
พลัง มีหลายบริษัทเร่ิมใช้เคร่ืองมือ
นี้ เพ่ือท าให้งานวิจัยของตัวเอง
เข้าถึงคนหมู่มาก



6.กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

• เช่น ภัยของการสูบบุรี่ที่มีต่อคน
สูบและคนที่ไม่ได้สูบแต่ต้องได้รับ
ผลกระสูบจากการสูบบุรี่ด้วย ขอ
เท็จจริงเหล่านี้ล้วนมุ่งหวังให้คน
อ่านเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในสังคมให้ดีขึ้น 
หากได้รับการแชร์มากๆในโลก
ออนไลน์ ก็อาจสร้างกระแส จนถึง
ขั้นน าพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในโลกออนไลน์ในที่สุด

http://main.library.tu.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/05/6383085ff.jpg


http://main.library.tu.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/05/63830835d.jpg


7.โปรโมทสินค้าและบริการ

ตัวอย่างการใช้ Infographic 

ในการ โปรโมทสินค้า



9 ข้ันตอน ในการท า Infographic 

3 องค์ประกอบหลักที่องค์กรและนกัออกแบบไมค่วรมองข้าม 
ได้แก่ จุดประสงค์ของการส่ือสาร ข้อมูล และการออกแบบ



1. เขียนบรีฟส้ัน ๆ

อันดับแรกคือ ต้องคิดว่าจะท าเร่ืองอะไร อย่างเพ่ิงสนใจว่าจะออกแบบ
อย่างไร ท าแล้วออกมาจะสวยแค่ไหน อย่างแรกเลยต้องทราบว่าจะท า 
Infographic เรื่องอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร และเป้าหมายในการท า



2. เน้นสาระส าคัญ

ตรวจสอบ เรื่องที่ต้องการผลิต Infographic นั้น สามารถน ามาแปรรูป
เป็นประโยคส้ัน ๆ กระชับ และตรงประเด็นได้หรือไม่ รวมถึงเมื่อท าแล้ว
ผู้อ่านต้องเข้าใจแค่ไหน



3. รวบรวมข้อมูล

เมื่อตัดสินใจได้แล้ว ก็ถึงเวลาของการรวบรวมข้อมลูทุกอย่างโดย
ละเอียดข้อเท็กจริงทีเ่กิดข้ึน ในรูปแบบข้อความหรือตัวเลขที่
เกี่ยวข้องมาใช้



4. ค้นหาข้อมูลเชิงลึก

การมีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องที่คนส่วนใหญ่อยากรู้ จะช่วยให้ Infographic มี
ความน่าสนใจมากขึ้น ค าถามคือ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาอยากรู้เรื่อง
อะไร นี่คือส่ิงที่คุณต้องท า คือ ระดมความคิด อ่านใจผู้บริโภค ศึกษา
พฤติกรรมของพวกเขา แล้วถามตัวเองว่า คุณอยากรู้เรื่องนี้หรือไม่



5. สร้างการเล่าเร่ือง

หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ก็จะน ามาสู่ข้ันตอนการเลา่เรื่อง
พยายามเช่ือมต่อข้อมูลกับภาพให้ได้ โดยทุกจุดต้องต่อเนื่องกัน



6. วาง Layout

ได้เวลาแบ่งสัดส่วนข้อมูล กับรูปภาพแล้ว คุณต้องค านึงถึงพ้ืนที่
ว่างด้วย เพราะการมีพ้ืนที่ว่างจะช่วยให้ผู้อ่านโฟกัสข้อมลูส าคัญ
ได้ง่ายข้ึน



7. ใส่ภาพประกอบ

ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ส่ิงของ หรือสถานที่ ภาพที่ใช้นั้นต้องกระตุ้น
ให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วม และประทับใจ แม่แต่ความผิดพลาดอัน
น้อยนิด ก็อย่าให้มีเด็ดขาด



8. ทดสอบการใชง้านบอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกัน

ไม่ใช่แค่เว็บไซต์เท่านั้น แต่ Infographic ก็ต้องทดสอบการใช้งานบน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่นเดียวกัน



9. ท าให้สวยงาม

• ความสวยงามนี้ ไม่ได้หมายความว่า เห็นอะไรสวย อะไรดี ก็จับใส่
ให้หมด นั่นคือความคิดที่ผิด จริง ๆ แล้วข้อมูลทีม่ีอยู่ในมอื จะ
สร้างความสวยงามด้วยตัวเอง โดยที่คุณมีหน้าที่ย่อยข้อมูล 
สร้างเรื่องราวและน าเสนอให้น่าสนใจ

https://secretary.mots.go.th/ewtadmin/ewt/ict/download/article/article_20170509130312.pdf



องค์ประกอบศิลป์



สัดส่วน

สัดส่วนมี 2 แบบ

• สัดส่วนตามธรรมชาติ

• สัดส่วนตามความรู้สึก



ความสมดุล

• ซ้าย-ขวา เทา่กนั 

• ซ้าย-ขวา ไมเ่ทา่กนั 



จังหวะ

• การใช้จังหวะเดียวกันซ ้า ๆ จะเป็น
การจัดกลุ่มของข้อมูลในการ
น าเสนอได้ง่าย



การเน้น

• เพ่ือการดึงดูดสายตา
ก่อนอ่าน
•การใช้องค์ประกอบตัด
กัน
• เน้นให้อยู่โดดเดี่ยว
• เน้นโดยการจัดวาง
ต าแหน่ง



ความเป็นเอกภาพ

•สร้างให้ทุกอย่างไป
ด้วยกันได้
• เนื้อหา

• สี
•องค์ประกอบ
• พ้ืนหลัง
•รูปภาพ



การใช้สี

• ก่อให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ

• ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วม

• ก่อให้เกิดความเร้าอารมณ์

• ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจและการส่ือสารของสมอง



การใช้ตามทฤษฎีสี

สีสามารถจ าแนกได้ 3 ขั้น ได้แก่

• Primary Colors (สีขั้นที่ 1)

• Secondary Colors (สีขั้นที่ 2)

• Tertiary Colors (สีขั้นที่ 3)







การใช้ตามทฤษฎีสี

• สีตรงกันข้าม หรือ สีคู่ตรงข้าม

• สีโทนเดียวกัน ควรใช้ในลักษณะชุดสี ซึ่งจะมี 3 สีประกอบในชุด และเป็น
ช่วงนี้ที่มีสีใกล้เคียงกัน

• สีกลาง คือ สีที่สามารถเข้าได้กับทุกสี ได้แก่ สีน ้าตาล และ สีเทา

•https://color.adobe.com/create

https://color.adobe.com/create


เครื่องมือการพัฒนา Infographic

สาย MS Office PowerPoint / Publisher/ Visio 

เป็นเครื่องมือยอดนิยมหรือโปรแกรมสามัญประจ าเครื่อง 



เครื่องมือการพัฒนา Infographic

สายโปรแกรมกราฟกิ Adobe Photoshop / Illustrator



เครื่องมือการพัฒนา Infographic

เครื่องมือออนไลน์ เช่น  Canva.com, piktochart.com, 
venggage.com



รวม 20 เว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดไฟล์รูป Stock Photo ฟรี

• pexels.com 

• Pixabay.com

• Unsplash.com

• Designerspics.com

• Lifeofpix.com

• Photocrops

• Publicdomainarchive.com

• Startupstockphotos.com
• Skitterphoto.com



รวม 20 เว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดไฟล์รูป Stock Photo ฟรี

• Realisticshots.com

• Stocksnap.io

• Negativespace.co

• Freestocks.org

• Foodiesfeed.com

• Styldstock.co

• Shotstash.com

• Picjumbo.com

• Gratisography.com

• Getrefe.tumblr.com

• Flaticon

• freepik



Free IMAGE

https://stocksnap.io/

CC0
"ไม่สงวนลิขสิทธิ์" (No Rights Reserved)



Free IMAGE

https://stocksnap.io/





Openclipart is 100% 
Public Domain





การสร้าง Infographic Animation Video 



แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

• ภาวะโรคซึมเศร้า
• ท้องเมื่อพร้อม
• ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCD)

• บุหรี่พิษร้ายท าลาย
ชีวิต

• สติสร้างปัญญา
• กลัวแล้วมะเร็ง
• ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว

• เหล้าอาชญากรทาง
สังคม

• โรคออฟฟศิซินโด
รม

• โรคสมาธิส้ัน
• โรคอัลไซเมอร์
• วัยรุ่นกับโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

• วัยรุ่นกับยาเสพติด
• ติดเกมส์

• เศรษฐกิจ
พอเพียง

• ที่สุดของ
ชีวิต

• ไทยดีมี
มารยาท

• ไฟฟา้กับ
ชีวิต

• ครูสร้างคน
• หัวอกแม่



แบ่งกลุ่ม Infographic Animation Video 

•ออกแบบ MS-Power Point หรือ animaker
อย่างใดอย่างหน่ึง

• 15 ก.ค. 62


