กรมทรัพยสินทางปญญาฉลองวันทรัพยสินทางปญญาโลก 2021 ยุค New Normal
ดัน SMEs ไทยกาวไกลสูต ลาดโลกดวยทรัพยสินทางปญญา
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 กรมทรัพย สิ นทางป ญญารวมฉลองวั นทรัพยสินทางป ญญาโลก “World IP Day”
ประจำป 2564 จัดเสวนาออนไลนภายใตแนวคิด “ทรัพยสินทางปญญา กับ SMEs : การนำความคิดสรางสรรค
สูตลาดโลก (IP & SMEs: Taking Your Ideas to Market) พรอมเปดตัวคลิปวิ ดีโอชวน SMEs คุมครองทรัพยสิน
ทางปญญากอนออกสูตลาดโลก คาดดึง SMEs ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยสินทางปญญาเพื่อเปนเครื่องมื อ
เสริมแกรงกาวไกลสูตลาดโลก
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา เปดเผยวา “วันทรัพยสิน ทางปญ ญาโลก
เป นวั นที่ระลึกการกอตั้งองคการทรัพยสินทางปญ ญาโลก (WIPO) ซึ่งตรงกับวัน ที่ 26 เมษายน ของทุก ป
กรมทรัพยสินทางปญ ญาจึงรว มกับ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค าแห งสหรัฐอเมริกา (USPTO)
จัด กิ จ กรรมออนไลน ภ ายใตแ นวคิ ด หลัก ของ WIPO คือ IP & SMEs: Taking Your Ideas to Market หรื อ
ทรัพยสินทางปญญากับ SMEs: การนำความคิดสรางสรรคสตู ลาดโลก”
นายวุฒิไกร กลาววา “แนวคิดในปนี้ เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากปจจุบัน
SMEs มี บ ทบาทและเป น กำลั ง สำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของไทย ซึ่ งการนำความคิ ด สร า งสรรค
และนวั ตกรรมที่เปน ทรัพ ยสิน ทางปญ ญามาใชป ระโยชน เพื่ อสรางจุดแข็งทางธุรกิจ ให กาวไปสู ต ลาดโลก
อยางมั่ นคง พรอมเผชิญ ความทาทายของการคาในยุคหลังโควิด 19 และเพื่อรวมเฉลิมฉลองโอกาสดังกลาว
กรมทรัพยสินทางปญญาไดจัดเสวนาออนไลนในหัวขอ “ตีแตก IP พลิก SMEs สูตลาดโลก” โดยไดรับเกียรติ
จากวิ ทยากร อาทิ นางสาวศิ ริ ลั กษณ ณรงค ตะณุ พ ล เจ าของแบรนด PiPPERผลิ ต ภั ณ ฑ ท ำความสะอาด
จากธรรมชาติ นายจิ รชั ย ตั้งกิจงามวงศ เจาของแบรนด DEESAWAT เฟอรนิ เจอรและของตกแตงบานที่มีดีไซน
โดดเดน และนายฉั ตริน จีรังสุวรรณ จากบริษั ท เซ็ปเป จำกัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งเป นผู ที่ประสบความสำเร็ จ
ในการนำทรัพ ย สิน ทางป ญ ญามาใชเป น เครื่อ งมื อในการสรา งโอกาสทางธุ รกิ จ และบุ ก ตลาดต า งประเทศ
อีกทั้งชวยสรางแรงบันดาลใจใหกับผูประกอบการไทยรายอื่นๆ ในการใชทรัพยสินทางปญญาเปนเครื่องมือ
สรางโอกาสทางการคา และพลิกฝาวิกฤตไปสูการทำธุรกิจในระดับโลกอยางมั่นคง”
“ในโอกาสเดียวกัน กรมทรัพยสินทางปญญาไดเปดตัวคลิปวิดีโอของการพัฒนาในชวงปที่ผานมา
และการสรางความตระหนักรูใหกับผูประกอบการไทยเพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญาของตนอยางเหมาะสม
กอนกาวสูตลาดโลก เพื่อสรางความมั่นใจวาทรัพยสินทางปญญาของคนไทยจะไดรับการคุมครองในเวทีโลก
ผานเครื่องมือและบริการตางๆ ของกรมทรัพยสินทางปญญา”
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“กรมทรัพยสินทางปญญาตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยสินทางปญญาที่มีตอผูประกอบการไทย
ในการสรา งความไดเปรี ยบในการค าระหวา งประเทศ และพรอ มดำเนิ น มาตรการเชิ งรุก ต า งๆ เพื่ อสร าง
ความมั่ น ใจว า ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของคนไทยจะได รั บ การคุ ม ครองที่ ดี ทั้ ง ในไทยและต า งประเทศ
ซึ่งกรมฯ พรอมใหคำปรึกษาแนะนำแกผูประกอบการในทุกขั้นตอน” นายวุฒไิ กร ยืนยันทิ้งทาย
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