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Editor’s Note Content บทบรรณาธิการ สารบัญ

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

	 ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา	 มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

ทางปัญญาในหลายเรื่อง	 เร่ิมต้ังแต่ท่านนายกรัฐมนตรี	 พลเอกประยุทธ์	 

จันทร์โอชา	 ได้กล่าวไว้โอกาสที่ท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึง

แนวทางในการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งต้องป้องกัน 

ด้วยการปลูกจิตสำานึก	 ควบคู่ ไปกับการปราบปรามและการให้บริการ 

จดทรัพย์สินทางปัญญา	 พร้อมกับรณรงค์ ให้คนไทย	 “ไม่ซื้อ	 ไม่ขาย	 

ไม่ใช้ของปลอม”	

	 นอกจากนี้	 หลายท่านที่ ได้ติดตามกระแส	 กระเป๋าบาเลนเซียกา	 

(Balenciaga)	 แบรนด์เนมฝรั่งเศส	 ที่ละม้ายคล้ายคลึงกับ	 “ถุงสายรุ้งไทย”	 

และมีข้อสงสัยว่าจะเหตุไฉนถุงสายรุ้งไทยไปไกลถึงปารีส	 จะเป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยหรือไม่	 คอลัมน์	 about	 the	 issue	 จึงขอ 

นำาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหลักในการนำาเสนอ	 พร้อมกับให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 

เพื่อคลายความสงสัย	 ในขณะเดียวกัน	 จากกระแสของสื่อออนไลน์ ได้ 

ทำาให้เกิดติดแฮชแท็ก	 #	 ไม่น่ารักเลย	 ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์หรือ 

อาจเรียกว่า	 “คำานิยม”	 ที่ ร่วมกันต่อต้านกระแสการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาทางสื่อออนไลน์	 ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนท่ัวไป 

ให้ความสำาคัญกับทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น	 หลายท่านที่อยากรู้ว่า	 

“#	 ไม่น่ารักเลย”	 คืออะไร	 สามารถอ่านได้ ในคอลัมน์	 IP	 TALK	 ที่แอดมิน

เพจกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เขียนไว้	 รวมทั้งสามารถเข้ามาเป็นเพื่อน 

หรือแฟนเพจของกรมทรัพย์สินทางปัญญากันได้ที่ 	 https://www. 

facebook.com/ipthailand	 ซึ่งกรมฯ	 ได้จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง 

ในการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	
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• คณะที่ปรึกษา	นางนันทวัลย์		ศกุนตนาค	อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา/นายทศพล	ทังสุบุตร	รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา/นางอรมน	ทรัพย์ทวีธรรม	 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา/นายสุภัฒ		สงวนดีกุล	รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา	• บรรณาธิการ นางสาววันเพ็ญ	นิโครวนจำารัส	ผู้อำานวยการ 
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นายรังสฤษฏ์	สุวคนธ์/นางสาวภรัณพร	พวงศิลป์/นางสาววันทนีย์	สีนา/นางสาวพรชนก	พ่วงพุก

สายด่วน	1368

563	ถนนนนทบุรี	ตำาบลบางกระสอ	อำาเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี	11000

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์

Organizer คณะผู้จัดทำา
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กระเป๋า Balenciaga VS ถุงสายรุ้งไทย

กระแสสังคมออนไลน์ต่อกรณี	Hashtag	#ไม่น่ารักเลย	ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ยังคุกรุ่น	ไม่ทันจางหาย	
โลกออนไลน์ก็ตื่นตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อกระเป๋า	Balenciaga	คอลเลคชั่นใหม่เปิดตัวขึ้นกลางกรุงปารีส	ที่ว่าคอลเลคชั่นนี้
ฮือฮาก็เนื่องมาจาก	design	ของกระเป๋ามาละม้ายคล้ายคลึงกับถุงสายรุ้งไทย	ที่ใครต่อใครคุ้นตา	เคยเห็น	หรือเคยใช้	
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขาย	และนักช๊อปย่านสำาเพ็งและแถวตลาดนัดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่กระเป๋า Balenciaga คอลเลคชั่นใหม่นี้เปิดตัว

ในงาน Paris Fashion Week Fall/Winter 2016 กลาง 

กรุงปารสี เพยีงไม่กีช่ัว่โมงกม็เีสยีงวพิากษ์วจิารณ์ของคนไทย

ในโลกออนไลน์เกิดข้ึนทันที และเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาก็แถบถล่มอีกครั้งด้วยค�าถาม และข้อคิดเห็น

ต่างๆ นานาทัศนะกับความละม้ายคล้ายคลึงของกระเป๋า 

Balenciaga กับ ถุงสายรุ้งไทย

กรมทรพัย์สนิทางปัญญาจึงขอน�าทรพัย์สนิทางปัญญา

มาไขข ้อสงสัยให ้ทุกท่านหายข้องใจ ต ่อกรณีกระแส 

ดังกล่าว ดังนี้

รูปทรง และลวดลายกระเป๋า เข้าข่ายและเกี่ยวข้อง 

กับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ กล่าวคือ 

1. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เป็นสิทธิบัตรประเภทหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครอง 

โดยรูปร่าง รูปทรง และลวดลายของกระเป๋าที่เข้าข่าย 

ได้รับความคุ้มครองนั้น จะต้องมีความใหม่ ไม่เคยมีมาก่อน 

และสามารถประยุกต ์ ใช ้ ได ้ ในทางอุตสาหกรรมและ 

หัตถกรรม นอกจากนี้ ผู้ออกแบบรูปทรง และลวดลายของ

กระเป๋าท่ีว่าน้ี ต้องมาจดทะเบียนขอรับความคุ ้มครอง 

ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หากได้รับการจดทะเบียน  

จะมีระยะเวลาการคุ้มครอง 10 ปี

2. ลวดลายกระเป๋า เข้าข่ายการคุ้มครองเป็นงาน

ลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรมได้เช่นกัน หากการออกแบบ

ลวดลายนั้น มีระดับการสร้างสรรค์ที่เพียงพอ การออกแบบ

โดย...จิตติมา ศรีถาพร  นิติกรช�านาญการพิเศษ  ส�านักกฎหมาย

ที่มาภาพประกอบ : http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000024329, https://pbs.twimg.com/media/CdCRJZ-
bUAAA9iDu.jpg, http://ce.lnwfile.com/_/ce/_raw/k7/v5/c6.jpg, https://pbs.twimg.com/media/CdCXCaFUMAAYYgh.jpg, Balenciaca.com
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ลวดลายกระเป๋าอาจถอืเป็นงานศิลปกรรมประเภทจติรกรรม

ได้ โดยมอีายกุารคุม้ครองตลอดชวีติของผูส้ร้างสรรค์ + 50 ปี  

แต่หากน�าลวดลายจิตรกรรมดังกล่าวมาท�าเป็นกระเป๋า ถือ

เป็นงานศิลปประยุกต์ จะได้รับความคุ ้มครอง 25 ปี  

นับแต่สร้างสรรค์หรือโฆษณางานครั้งแรก ทั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์

งานลิขสิทธ์ิจะได้รับความคุ้มครองทันทีเม่ือสร้างสรรค ์

งานนั้นขึ้น ไม่ต ้องน�างานมาจดทะเบียนเพื่อให้ได ้รับ 

ความคุ้มครองแต่อย่างใด

3. Brand Balenciaga สัญชาติฝรั่งเศสนี้ เป็นที่รู้จัก 

ทั่วโลก และในหมู ่สาวนักช็อปของไทยที่ชอบความเก๋ 

และ design ที่เรียบเท่ของ Brand นี้มานาน Brand หรือยี่ห้อ 

Balenciaga ท่ีทุกคนเริ่มคุ ้นหูมากขึ้น เป ็นทรัพย ์สิน 

ทางป ัญญาประเภทเครื่องหมายการค ้า ซึ่ งจะได ้ รับ 

ความคุ ้มครองตามกฎหมายก็ต่อเม่ือน�ามาจดทะเบียน 

ส�าหรับ Brand นี้ คุณบาเลนเซียกา เจ้าของ Brand  

ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในหลายประเทศทั่วโลก 

และมาจดทะเบียนคุ ้มครองในประเทศไทยไว้ตั้งแต่ป ี  

พ.ศ. 2523 ซึ่งเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน จะได้รับ 

ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุ 

ได้อีกคราวละ 10 ปี 

ทั้งนี้ มีข ้อควรจดจ�าว่า การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

และเคร่ืองหมายการค้า จะได้รับความคุ้มครองในประเทศ 

ที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น

เมื่อเทียบเคียงหลักเกณฑ์การคุ ้มครองทรัพย์สิน 

ทางปัญญาที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่า รูปร่าง รูปทรง และ

ลวดลายของกระเป๋าที่ออกแบบขึ้น จะได้รับความคุ้มครอง

เป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้หากเข้าหลักเกณฑ์

เร่ืองความใหม่ ยังไม่เคยมมีาก่อน ซ่ึงการตรวจสอบความใหม่

นี้ จะตรวจสอบจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของทั่วโลก ส่วนลวดลายกระเป๋าในลักษณะลาย

ทางสลับสีกัน อาจเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรมได้ 

อย่างไรก็ดี ต ้องพิจารณาถึงระดับการสร้างสรรค์งาน 

ที่เพียงพอซึ่งเป็นหลักสากลที่ใช้ในการพิจารณางานลิขสิทธิ์

ประกอบด้วย ส�าหรับเร่ือง Brand ที่ใช ้กับสินค้านั้น  

กรณ ีBalenciaga เป็นเคร่ืองหมายการค้าทีจ่ดทะเบยีนไว้แล้ว

ในประเทศไทย การลอกเลียนรูปทรงและลวดลายของ 

กระเป๋าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของคอลเลคชั่นนี้ โดยมี

เคร่ืองหมายการค้า “Balenciaga” ตดิอยูด้่วย หรือน�าแบรนด์

น้ี มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเข้าข่ายเป็นการละเมิด

เครื่องหมายการค้า มีโทษทางกฎหมาย และอาจถูกฟ้องร้อง

ด�าเนินคดีได้

กล่าวโดยสรปุ อทิธพิลของทรพัย์สนิทางปัญญาทีแ่สดง

ผ่านผลงานกระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ที่โดดเด่นน้ี ได้สร้าง

กระแสให้คนในสังคมออนไลน์กล่าวขานถึง อีกทั้งเป็นกรณี

ศึกษาให้กูรูด้านกฎมาย นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปออกมา

แสดงทัศนะอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกัน ได้สะท้อน 

ให้เห็นว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณ” ค่ะ •
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พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน 

การประชมุคณะกรรมการนโยบายทรพัย์สนิทางปัญญาแห่งชาต ิครัง้ที ่1/2559 

พร้อมด้วยนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

คณะผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอด

จนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญา การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการเตรียมความพร้อม 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมความตกลงระหว่างประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี หลังใน ท�าเนียบรัฐบาล 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 •

นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สานพลัง

ประชารัฐ ส่งเสริม SMEs Start-up & Social Enterprises” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการเงิน 

และเงินทุน สถาบันการศึกษา และตัวแทนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ด้านธุรกิจใหม่โดยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน (Innovation-Driven Entrepreneurs 

Start-up) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเป็นแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  

รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เป็นประธานของหน่วยงานภาครฐั ณ ศนูย์การประชมุ C-ASEAN ชัน้ 10 อาคารไซเบอร์ เวลิด์ กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 

2559 •

การประชุมคณะกรรมการ
นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1/2559

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“สานพลังประชารัฐ ส่งเสริม SMEs Start-up & Social Enterprises”
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นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด 

การประชุมคณะท�างาน  ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working 

Group on Intellectual Property Cooperation: AWGIPC) ครั้งที่ 49 โดยมีนางนันทวัลย์  ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญา และหัวหน้าส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือความคืบหน้า

การด�าเนินการที่คงค้างในแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN IPR Action Plan 2011 – 2015) เช่น  

การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด การลดระยะเวลาการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า การลดภาระงานค้างของส�านักงาน  

และแนวทางการด�าเนินงานการพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 

ปี 2016 – 2025 รวมทั้งพิจารณากลุ่มประเทศคู่เจรจาที่จะมีส่วนช่วยอาเซียนในการด�าเนินการตามแผนงานให้เกิดผล 

เป็นรูปธรรม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2559 •

นายวินิจฉัย  แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการเตรียมความพร้อม

ด้านทรพัย์สนิทางปัญญาหลงัเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Post AEC on IPR:Turning Point for Entrepreneurs) 

พร้อมด้วยนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน 

เช่น ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาบรูไน ประธานกรรมการบริหารส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์ และผู้

แทนฝ่ายเลขานุการอาเซียน ร่วมเป็นวิทยากร นอกจากน้ีได้จัดนิทรรศการและการเสวนา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

แก่ ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการ   เข้าเป็น AEC ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมอินเตอร์

คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ วันที่ 21 มีนาคม 2559 •

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำางานความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) ครั้งที่ 49

การสัมมนาการเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาหลังเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร  

(Focus Group) ร ่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ 

ภาคประชาสังคมผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจัดท�าประเด็น 

การแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและระดับ 

การพฒันาประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการ ของผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ (ห้องเธยีร์เตอร์) ชัน้ 4 ส�านกังาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 •

การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ประกอบการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร (Focus Group)

 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย นายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดี  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา คณะผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าศึกษาดูงาน 

และเยี่ยมชมโรงงาน ของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆจากภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ซ่ึงผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน 

การพิจารณาตรวจสอบค�าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 •

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำากัด
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นายทศพล  ทังสุบุตร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ รณรงค์ 

สร้างจิตส�านึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้แนวคิด “STOP PIRACY Buy Original Now หยุดละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” เพื่อให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้ทราบถึงผลเสียของการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพื่อให้นิสิต นักศึกษา เกิดความตระหนัก

และเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ืน่ ซึง่จะช่วยลดปัญหาการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาให้น้อยลง ณ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2559 •

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ รณรงค์สร้างจิตสำานึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
ภายใต้แนวคิด “STOP PIRACY Buy Original Now หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม”

งาน GI Market 2016
นายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดงาน GI Market 2016 พร้อมด้วยผู้บริหาร

กรมทรพัย์สนิทางปัญญา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการยกระดบั

สินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน การรักษาและขยายตลาดเดิม เจาะตลาด

ใหม่ และพัฒนาช่องทางการค้าเพิ่มมากขึ้น โดยภายในงานมีการสาธิตวิธีการผลิตสินค้า GI การจัดนิทรรศการแสดงสินค้า GI 

ที่โดดเด่น และการแสดงมินิคอนเสริต์จากศิลปินชื่อดังมากมาย ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ระหว่าง 

วันที่ 17 - 23 มีนาคม 2559 •
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ต่อยอด TLO-UBI สู่ TISC และ IP HUB 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับองค์การทรัพย์สิน

ทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: 
WIPO) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยใน
ภูมิภาคต่างๆ ของไทย จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม (Technology and Innovation Support  
Centers: TISCs) ขึ้นในหน่วยงาน เพื่อเป็นหน่วยให้ 
ค�าปรึกษาแนะน�าผู้ประกอบการ นักวิจัย นักสร้างสรรค์ 
ของไทยในภมูภิาค เรือ่งการเข้าถงึข้อมูลสทิธิบตัร การสืบค้น
สทิธบัิตรเพ่ือประโยชน์ต่อการขอรบัความคุ้มครองทรพัย์สิน
ทางปัญญา และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของไทยที่มีหน่วย
บรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา (TLO) และหน่วยบ่มเพาะ
ทรัพย์สินทางปัญญา (UBI) อยู่แล้วสามารถปรับเป็นศูนย์ 
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ “TISC” ได้เพ่ือ 
ให้ค�าปรึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้ประกอบการ 
ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประโยชน์ทีห่น่วยงาน TISC ของไทยจะได้รบัคอื WIPO 
จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และส่งวิทยากร 
มาร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรแก ่
หน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการ TISCs ซึ่งสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิจัยของไทยที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ TISCs 
จะได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย TISCs ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 320 แห่ง 
กระจายใน 47 ประเทศทั่วโลก เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
เป็นต้น

นอกจากโครงการ TISC กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
และ WIPO จะด�าเนินการคัดเลือกสถาบันการศึกษา 
หรือสถาบันวิจัยของไทย 10 แห่ง เข ้าร ่วมโครงการ  
IP Hub ซึง่เป็นโครงการทีต่่อยอดจาก TISC โดยจะพจิารณา
คดัเลอืกจากหน่วยงานทีม่คีวามพร้อมด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเข้าถึงฐานข้อมูลสิทธิบัตรด้านศักยภาพ
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการให้ค�าแนะน�าด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา การจดสิทธิบัตร และการน�าเทคโนโลย ี
และผลงานวิจัยไปใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น โดย 
WIPO จะเข้ามาเสริมองค์ความรู้ของหน่วยงานดังกล่าวให้
เข้มข้นขึ้น โดยมีระยะเวลาการด�าเนินโครงการยาวถึง 6 ปี 
ซึง่ขณะนีม้ ี7 หน่วยงานของไทย ได้แก่ ส�านกังานพฒันาการ
วิจัยการเกษตร (สวก.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส�านักงานกองทุน
สนบัสนนุการวจิยั แสดงความสนใจทีจ่ะสมคัรเข้ารบัคดัเลอืก
เป็น IP Hub ของไทย

ทัง้นี ้สถาบนัวจิยัและสถาบนัการศกึษาของไทยท่ีสนใจ
การจัดตั้งหน่วยงาน TISC และเข้าร ่วมคัดเลือกเป็น 
หน่วยงานในโครงการ IP Hub สามารถติดต่อได้ที่ส�านัก
บรหิารจัดการทรพัย์สินทางปัญญา กรมทรพัย์สินทางปัญญา 
โทร 1368 หรือ 02-547-6033 •

P News เล่าข่าว	IPI

ที่มาภาพประกอบ : http://www.wipo.int.patents/en/#topics
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นิกที่รัก
พมิเพิง่กลบัจากสาธารณรฐัเกาหลหีรอืเกาหลใีต้จ้ะ มเีรือ่งจะเล่าให้นกิฟังมากมาย

เลย เพราะได้ไปพบประสบการณ์ดีๆ ที่น่าประทับใจ จึงรีบส่งอีเมลล์มาแบ่งปันกับนิก 

ก่อนทีจ่ะลมื พมิเคยไปเกาหลคีรัง้แรกเมือ่เกอืบ 10 ปีมาแล้ว แต่ครัง้นัน้ไปเทีย่วชมเมอืง 

ชมพิพิธภัณฑ์ และพระราชวังเสียเป็นส่วนใหญ่ ในท�านองเดินตามรอยเส้นทางละคร

ซีรีย์ของเกาหลี ก็สวยงามและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลี แต่ก็

ยังไม่ประทับใจเท่ากับทริปที่ไปเกาหลีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้จ้ะ

ครั้งนี้ พิมไปท�างานโดยติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร.สุวิทย์ 

เมษินทรีย์) และคณะ ไปเยือนหน่วยงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

ของเกาหล ีเนือ่งจากเกาหลจัีดว่าเป็นประเทศแม่แบบทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการพฒันา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ไม่ว่า

จะเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และเทคโนโลยีต่างๆ จนสามารถแข่งขันได้ทัดเทียม หรือ

อาจจะก้าวล�้ากว่าสินค้าจากประเทศโลกตะวันตก และการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิง

จนสามารถส่งออกหนงั ละครซรีย์ี ดารา และนกัร้องของเกาหลไีปทัว่โลก เกดิเป็นกระแส 

K-Pop ที่ท�าให้ใครๆ ก็อยากไปเที่ยวเกาหลี เพื่อตามรอยละคร ทานอาหารเกาหลี และ

ใช้เครื่องส�าอางเกาหลีให้หน้าใสปิ๊งเหมือนซุปเปอร์สตาร์เกาหลี

ความส�าเร็จของเกาหลีเกิดจากความมุ่งมั่นและร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ พิมจะขอเล่าถึงสถานที่

ซึ่งประทับใจ 2 แห่งในการไปเกาหลีครั้งนี้นะจ้ะ ที่แรก คือ  S.M.Town ซึ่งเป็น

ตกึสงูหลายชัน้ของค่ายเพลง S.M. ชือ่ดงัของเกาหล ีทีม่ศีลิปินในสงักดัซึง่มชีือ่เสยีงรูจ้กั

กันดีในระดับโลก โดยเฉพาะแถบเอเชีย เช่น Exo, Super Junior, Girl’s Generation ตึก 

S.M. Town มีทั้งสตูดิโอ โรงหนัง ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อความบันเทิงของผู้มาเยือน 

โรงหนังของ S.M. มีจอยักษ์ 3 ด้านล้อมรอบผู้ชม ฉายหนังและแสงสีในรูปแบบ 

Hologram เสมอืนว่าดารานกัร้องมาเคลือ่นไหวแสดงหนงั หรอืเล่นคอนเสร์ิตอยูบ่นเวที

จริงๆ เสียดายที่เขาไม่ให้ถ่ายภาพ พิมเลยต้องใช้วิธีบรรยายและไม่ได้ส่งภาพมาให้นิก 

ด ูS.M. ยงัมสีตดูโิอให้ลกูค้ามาสมัผสัชวีติดารา นกัร้อง โดยการแปลงโฉมแต่งตวั ฝึกร้อง 

ฝึกเต้น และถ่ายท�ามิวสิควิดิโอ ให้ลูกค้า

เสมือนเป็นดารา นักร้อง หรือเซเลบ

จริงๆ เป็นวันที่ท�าให้ความฝันของลูกค้า

เป็นจริง แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการจอง

แพค็เกจ็ค่อนข้างสงู แต่กม็ลีกูค้าสนใจซือ้

แพ็คเก็จกันมาก 

ในตึกยั งมี ร ้ านขายของชื่อว ่ า 

SUM Market ซึง่มาจากตวัอกัษร “S” และ 

“M” โดยใส่ตัวอักษร “U” ไว้ตรงกลาง 

แปลได้ว่า คุณ (ลูกค้า) อยู่กับเรา SM 

ร้าน SUM Market เพิ่งเปิดตัวเม่ือ

ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเองจ้ะ ถือ

เป็นการขยายฐานธรุกจิจากความบนัเทงิ

ไปสูอ่าหารและร้านสะดวกซือ้ ทีพ่เิศษใน

ร้านนี้ก็คือ สินค้าหลากหลายชนิดที่

วางขายในร้าน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม 

ของว่าง เครื่องใช้ เครื่องส�าอาง เป็น

ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

ผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึงห้าง E-Mart 

ของเกาหลี กับค่ายเพลง เพื่อพัฒนา

ออกแบบตวัสนิค้า รปูลกัษณ์ และหบีห่อ

ให้สร้างสรรค์และสะท้อนอัตลักษณ์

ของวง และศิลปินในสังกัด นัยว่าเพื่อ

สร้างความใกล้ชิด สื่อสารสัมผัสกันได้

มากขึ้นระหว ่างศิลป ินกับแฟนคลับ 

ถือเป็นการตลาดรูปแบบใหม่ของค่าย

เยือนเกาหลี 
ประเทศต้นแบบ

ของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
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เพลงเกาหลี ที่ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม

ออกไป และเห็นว ่ามีแผนจะขยาย

อีกหลายสาขา และอาจไปเปิดในต่าง

ประเทศ เช่น ไทย ด้วย ตอนพิมไปมี

ลูกค้าทั้งเกาหลี และต่างชาติเดินกัน

คึกคักแน่นร้าน 

นอกจากนี้ ยังมี SUM Café เป็น

ร ้านกาแฟท่ีทางค ่าย SM ชักชวน

นักออกแบบอาหาร เชฟรุ่นใหม่ที่มีฝีมือ

มาประจ�าที่ร ้าน ท�าอาหารและขนม

ในครัวที่ เป ิดโล ่งให ้ลูกค ้าได ้เห็น มี

การออกแบบอาหาร และขนมหวาน

ที่วางขายในร้าน ให้สะท้อนอัตลักษณ์

ของศิลปิน ตกแต่งร้านให้เป็นโทนของ

นักร้องในดวงใจ และเปิดพื้นที่ให้แฟน

คลับมานั่งชิลๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้ผลิตภัณฑ์เช่นกัน จะเห็นได้ว่าเกาหลี

เขาสร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่งจริงๆ จ้ะนิก 

เขามกีารท�าวจิยัและพฒันา คดิสร้างสรรค์ 

สิ่งใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลา เพ่ือรักษา

ความสามารถในการแข่งขันให้ได้ เช่น

เดยีวกบัการผลกัดนั K-Pop และ K-wave 

จนประสบความส�าเร็จในตลาดโลก

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เริ่มจากวิธีคิดของ

ผู้ประกอบการเกาหลีที่พยายามพัฒนา

สินค ้า เพื่อให ้สนองความต ้องการ

ของตลาดโลก โดยเห็นว่าตลาดเกาหลี

เล็กเกินไป จะต้องผลิตสินค้าให้สามารถ

ส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วย แล้วก็พบ

ว่าการเข้าถึงผู้บริโภคในโลกด้วยท่าเต้น 

เป็นภาษากายที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ดีที่สุด 

เพื่อก้าวข้ามความแตกต่างของภาษา

ของประเทศต่างๆ ซึ่งก็ถือได้ว่าประสบ

ความส�าเร็จ 

สถานทีซ่ึง่พมิประทบัใจอกีแห่งหนึง่

คือ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

และนวัตกรรม (Creative Economy and 

Innovation Center: CCEI) ตั้งขึ้นตาม

เจตนารมณ์ของประธานาธิบดีปาร์ค  

กึน-เฮ ของเกาหลี เมื่อปี 2557 สบืเนือ่งจากท่านประธานาธบิดเีลง็เหน็ว่า การพัฒนา

ประเทศด้วยบริษัทขนาดใหญ่ (chaebol) ของเกาหลีดังเช่นที่ผ่านมา คงไม่สามารถสร้าง

ความแตกต่างและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกของเกาหลีได้อีกต่อไป 

จึงต้องการพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ SME และ Startup 

มาช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน (บริษัท

ขนาดใหญ่) ท้องถิ่น สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยของเกาหลีจับมือกันท�างาน เป็น

พี่เลี้ยง ให้ค�าปรึกษา แนะน�าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในด้านต่างๆ เช่น กฎหมาย บัญชี 

ทรัพย์สินทางปัญญา ให้การฝึกอบรม ให้พื้นที่ในการท�างาน (office space) เป็น

หน่วยบ่มเพาะพัฒนาผลิตภัณฑ์ จับคู่ธุรกิจ เพื่อให้ SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่การผลิต และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง 

ปัจจุบัน เกาหลีมีศูนย์ CCEI 18 แห่ง กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ 

โดยมีบริษัทขนาดใหญ่ของเกาหลีให้การสนับสนุน ตามสาขาอุตสาหกรรมท่ีบริษัทน้ัน

ถนัด เช่น ศูนย์ CCEI ที่กรุงโซล มีบริษัท CLสนับสนุน เน้นเรื่องวัฒนธรรม และ lifestyle 

ศูนย์ CCEI ที่เมืองปูซาน มีบริษัท Lotte สนับสนุน เชี่ยวชาญเรื่องการกระจายสินค้า 

ภาพยนตร์ และ Internet of Thing ศูนย์ CCEI เมืองอินชอน มีบริษัท Hanjin สนับสนุน 

เชี่ยวชาญเรื่อง โลจิสติกส์และอากาศยาน เป็นต้น 

พมิประทบัใจการท�างานของ CCEI มากเลยจ๊ะนกิ เพราะเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบ

การรุ่นใหม่ได้เข้ามาขอค�าปรึกษาที่ศูนย์ได้ตลอด 24ช่ัวโมง และยังสามารถสมัคร

ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อผลักดันให้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไปสู่

การผลิตและขายในเชิงพาณิชย์ได้จริง ซึ่งพิมดีใจที่ได้ทราบว่า แนวคิดเรื่องศูนย์ CCEI 

น้ีสอดคล้องโมเดลประชารัฐของไทยที่เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน ที่น่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้า

พมิเล่าเรือ่งมาเสยียดืยาว นกิคงจะเหน็ภาพว่า พมิประทบัใจกบัการเดนิทางเยอืน

เกาหลีครั้งนี้แค่ไหน พิมมองว่า ประเทศไทยเรามีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามและสืบทอด

กันมายาวนาน มีผู้ประกอบการ เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีๆ หากได้

ค�าแนะน�า มีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญ ได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐ

และเอกชนในเรื่องที่จ�าเป็นต่างๆ น่าจะเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ของไทย ซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 14 ของ GDP ให้ก้าวหน้าต่อยอดไปได้

เช่นกัน 

      พิมขอจบเรื่องราวทริปเกาหลีเท่านี้ก่อนนะจ๊ะ   

           รักและคิดถึงจ้ะ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						พิม

รักและคิดถึงจ้ะ	 	 	
	 	 	 									พิม
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นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญา เปิดเผยว่า จากการที่ส�านักงานผู้แทนการค้า

สหรฐัฯ (USTR) เตรยีมประกาศผลการจดัอันดับสถานการณ์

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้า ตามมาตรา 

301 พิเศษ ในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี นั้น โดยจัดไทยไว้

ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch 

List : PWL) ตั้ งแต ่ป ี  2550 – 2558 โดยรายงาน 

การจัดอันดับฯ ปี 2558 USTR ระบุว่าไทยขาดความจริงจัง

และการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน มกีารละเมดิทรพัย์สนิ 

ทางปัญญาในท้องตลาดและบนอินเตอร์เนต็อย่างแพร่หลาย 

ตลอดจนละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มีการขโมยสัญญาณ

เคเบิล้และดาวเทยีม กฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญาไม่ส่งผล

ยบัยัง้หรอืยติุการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาอย่างเพยีงพอ 

มีการก�าหนดโควต้าภาพยนตร์จากต่างประเทศ การ 

จดทะเบียนสิทธิบัตรมีปริมาณงานค้างสะสมสูง และ 

ต้องการให้ไทยรับฟังความเห็นผู ้มีส่วนได้เสียก่อนออก

มาตรการด้านสาธารณสุข 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 กรมฯ ได้จัดท�ารายงาน

สถานการณ์ด�าเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ

ไทยและความเห็นประกอบการพิจารณาของ USTR  

ซึ่งส�านักงานพาณิชย์ต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตันได้ยื่นต่อ 

USTR แล้ว สรปุสาระส�าคญั 5 ด้าน คอื ด้านการปราบปราม

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการพัฒนากฎหมาย 

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญา ด้านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และ  

ด้านการปลูกจิตส�านึกเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 

ด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให ้ทุกหน ่วยงาน 

มีการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง 

เข้มงวดและขอความร่วมมอืประชาชนไม่ให้สนบัสนนุสนิค้า

ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา และกรมฯ ได้ร่วมกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องจดัท�าแผนด้านการป้องปรามการละเมดิทรพัย์สนิ

ทางปัญญา มีเป้าหมายระยะส้ันในปี 2559-2560 จะลด 

จ�านวนพ้ืนท่ีสีแดงซึ่งมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาก 

จาก 29 แห่ง ให ้เหลือครึ่งหนึ่ง และหลุดจากบัญชี  

PWL รวมทั้งจะมีการจัดท�าฐานข้อมูลได้การปราบปราม  

การส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่เจ้าหน้าที่

บงัคบัใช้กฎหมายในทกุภมูภิาคให้มากขึน้ ส่วนในระยะกลาง 

ในปี 2561-2564 จะปราบปรามพ้ืนท่ีสีแดงให้หมดไป  

และหลุดจากบัญชีมาตรา 301 พิเศษ

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกับ DSI 

และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระแก้ว รวม 17 

หน่วยงาน เช่น กรมศุลกากร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ ปราบปรามตลาดโรงเกลือให้เป็นกรณี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ชูมาตรการส่งสัญญาณขับเคลื่อนงานการป้องกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หวังหลุด PWL 
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ตัวอย่าง เรียกว่า “สระแก้วโมเดล” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ลดการขายสนิค้าละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาลงอย่างเหน็ได้

ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรับผลการปราบปรามในปีที่ผ่านมา ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และ DSI ได้จับกุมและปราบ

ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มข้นและ 

ต่อเนื่อง มีผลการจับกุม รวม 7,437 คดี และยึดของกลาง

ได้ 3,846,969 ชิ้น ในจ�านวนดังกล่าวเป็นการจับกุมการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเตอร์เน็ต 27 คดี ของ

กลาง 49 ชิน้ การขโมยสญัญาณดาวเทยีมและเคเบลิ 35 คดี 

ของกลาง 181 ชิ้น และการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา 308 คดี ของกลาง 3,869 ชิ้น 

  

ด้านการพัฒนากฎหมาย	
มีการแก้ไขกฎหมายแล้ว 3 ฉบับ ซึ่งน่าจะส่งผลด ี

ต่อการจัดอันดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กบัการคุม้ครองงานลขิสทิธ์ิบนอินเตอร์เนต็ ซึง่มผีลใช้บงัคบั

แล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้แก่ การให้ความคุ้มครอง

มาตรการทางเทคโนโลยี (TPM) การให้ความคุ้มครองข้อมูล

การบริหารสิทธิ (RMI) และ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถร้องขอ

ต่อศาล ให้มีค�าสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ระงับ 

การเผยแพร่งานละเมดิลขิสทิธ์ิบนเวบ็ไซต์ได้ พ.ร.บ. ลขิสทิธิ์ 

พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) ก�าหนดให้การบันทึกภาพยนตร์ใน 

โรงภาพยนตร์ (Camcording) เป็นความผดิ โดยไม่ให้อ้างข้อ

ยกเว้นการใช้เพือ่ส่วนตวั มีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที ่6 เมษายน 

2558 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�าเข้า

มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  

โดยก�าหนดค�าจ�ากัดความที่ชัดเจนของการน�าผ่าน ซึ่งรวม

ถึงการผ่านแดน (transit) และการถ่ายล�า (transship) และ 

ต่อมากระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศเรือ่งสนิค้าต้องห้าม

น�าผ่านราชอาณาจักร รวมถึงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และ

เครือ่งหมายการค้า จงึท�าให้อ�านาจของเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรมี

ความชัดเจนยิ่งขึ้นในการตรวจยึดสินค้าละเมิดระหว่างการ

ผ่านแดนและถ่ายล�า 

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา

มีการน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) มาใช้กับ 

การยื่นค�าขอจดทะเบียนสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า 

รวมท้ังกรมฯ ได้ขอเพิ่มอัตราก�าลังข้าราชการจ�านวน  

120 อัตรา ภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพื่อแก้ปัญหา

ค�าขอจดทะเบียนค้างสะสม ซึ่งผ่านการพิจารณาของ  

ก.พ. แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเข้าสู่การพิจารณาของ 

ครม. 

ด้านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ด�าเนนิการรบัฟังความคดิเหน็

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปีละหลายครั้ง เช่น กรมฯ  

จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยและ 

ภาคเอกชนต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป เกาหลี 

และญี่ปุ ่น ท่ีท�าธุรกิจในไทย เรื่องสถานะการคุ ้มครอง

ทรพัย์สนิทางปัญญา และกระทรวงสาธารณสขุได้จดัประชมุ

กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าของสิทธิในทรัพย์สิน 

ทางปัญญา เพื่อรับฟังความเห็นก่อนแก้ไขกฎหมายหรือ 

ออกมาตรการด้านสุขภาพเป็นประจ�า

ด้านการปลูกจิตสำานึกเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา	
กรมฯ มีการ จัด สัมมนาและกิ จกรรมร ่ วม กับ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแก่

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง ประสานกับ

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อน�าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบรรจุ

ในหลักสูตรการเรียนการสอน 

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า  

ด้วยนโยบายทีช่ดัเจน ความคบืหน้าการด�าเนนิการทีผ่่านมา 

รวมทั้งผลการจับกุมปราบปรามการละเมิดของแต่ละ 

หน่วยงาน จะสามารถท�าให้สหรัฐฯ เห็นถึงความจริงจัง 

ของไทยในเรื่องนี้ และคาดว่าสหรัฐฯ จะปรับสถานะไทย 

ให้ดีขึ้น •
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เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ 
กับรางวัล IP Champion 3 สาขา

ตั้งเป้าเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดเริ่มต้นเล็กๆ	แห่งความภูมิใจ
จาก “ชอว์บราเดอร์ส เฟอร์นิเจอร์” ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

ย่านบางโพ ที่มีพนักงานเพียงสิบคน คือ จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของ 

เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป โดยมีคุณสุรพลและคุณสรญา ชวาลดิฐ 

เป็นผู ้ก่อตั้งเมื่อปี 2510 คุณสุรพลเป็นช่างไม้ฝีมือดี เป็น 

ผู้ออกแบบและผลิตโต๊ะท�างานขายส่งตามงานร้านเฟอร์นิเจอร์

ทั่วไป ต่อมาได้พัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์มาเป็น

เฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบได้ โดยมุ ่งเน้นที่คุณภาพสินค้า 

และคุณภาพวัสดุ และมีการน�าเฟอร์นิเจอร์ไปจัดเป็นห้อง

ตัวอย่างและจดัแสดงโชว์ในห้างสรรพสนิค้าชัน้น�าทีผ่่านมาบรษิทั 

มกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาสนิค้าให้ทนักบัความเปลีย่นแปลง

ของยุคสมยัและความต้องการของผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็นการออก

แบรนด์ใหม่อย่าง คอนเซป็ต์ เฟอร์นเิจอร์ ในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิ 

การเปิดตัวเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินเป็นรายแรกของเมืองไทย  

การเปลี่ยนวัตถุดิบทั้งหมดเป็นไม้ E1 การเปิดบริการ Interior @ 

Home เป็นรายแรกของเมอืงไทย สร้างทางเลอืกให้ผูบ้รโิภคด้วย

การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์กลุ่ม Customized Series ที่เปิดโอกาส

ให้ลูกค้าเลือกออกแบบได้ทั้ง ขนาด สีสัน สไตล์ และวัสดุ  

รวมถงึเพิม่ทางเลอืกให้มคีวามหลากหลายพร้อมตอบทกุรสนยิม

การแต่งบ ้านของลูกค ้าด ้วยเฟอร ์นิ เจอร ์แนวไลฟ์สไตล ์

ที่หลากหลาย จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่บริษัทเอสบีฯ ได้รับ

รางวัล IP Champion หรือรางวัลผู ้ประกอบธุรกิจดีเด ่น 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ถึง 3 สาขา คือ สาขาสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตรปี 2010 สาขาเครื่องหมายการค้าปี 2011 และ 

สาขาสิทธิบัตรการออกแบบปี 2015 

ผลิตภัณฑ์และบริการ	...โดดเด่นและแตกต่าง
คณุธญัญรกัษ์ ชวาลดฐิ กรรมการบรหิารฝ่ายงานการตลาด 

กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กล่าวถึงกุญแจแห่งความส�าเร็จ

ของเอสบีว่า บริษัทมีจุดแข็งที่ “ตัวผลิตภัณฑ์” และ “บริการ”  

ซึ่ งโดดเด ่นและแตกต ่างทั้ งในด ้านนวัตกรรมและดีไซน ์  

เพราะบริษัทมีทีม R&D ของตนเอง มีการศึกษาและอัพเดท 

เทรนด์การแต่งบ้าน แนวโน้มและการเลือกใช้สีสัน วัสดุใหม่ๆ 

เป็นประจ�าทุกปี ท�าให้สามารถผลิตสินค้าโมเดลใหม่ๆ ได้ถึง 

ปีละ 20 โมเดล รวมทั้งไม่หยุดนิ่งในการเป็นผู ้บุกเบิกและ

สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดเฟอร์นิเจอร์ โดยมุ่งเน้น 

เรื่อง Customer Centric เป็นกลยุทธ์หลัก ท�าให้เข ้าใจ 

ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบัน เอสบี มีการพัฒนาสินค้า โดยวิจัยและวิเคราะห์

จากความต้องการของผู้บริโภค ที่เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย 

เช่น สินค้ากลุ่ม CONDO Fit…เฟอร์นิเจอร์เพื่อชีวิตคอนโด  

ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับเทรนด์การอยู่อาศัยในคอนโดฯ  

ที่ก�าลังมาแรงในปัจจุบัน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์การอยู่

อาศยัของคนเมอืงปัจจบุนับางส่วนมขีนาดเลก็ลง มพีืน้ท่ีใช้สอย

จ�ากัดขึ้น เอสบีจึงพัฒนาสินค้ากลุ่มคอนโดฟิตภายใต้คอนเซ็ปต์ 

More Functions, Double Space คือ พื้นที่เท่าเดิมแต่ใช้สอยได้

เพิ่มขึ้น คือ Fit กับความต้องการของลูกค้า Fit กับขนาดพื้นที่ 

และ Fit กับฟังก์ชั่นใช้งาน

คณุธญัญรกัษ์ กล่าวถงึมมุมองต่อทศิทางของอตุสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไทยนั้น เทรนด์ของผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลง 

ตลอดเวลา และมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง สินค้าจะมีดีไซน์ 

“เราได้สร้างสรรค์และส่งมอบ

เฟอร์นิเจอร์คุณภาพแก่ลูกค้า

กว่าล้านหลังคาเรือน และในวันนี้ 

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ

สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นที่ได้รับ

จากผู้ใช้สินค้า”
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P Champion เอส.บี.	เฟอร์นิเจอร์	กับรางวัล	IP	Champion	3	สาขาI

ที่หลากหลายขึ้น ผู ้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว และมี 

ความชัดเจนมากขึ้น มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง (niche) มากขึ้น 

หากสังเกตดีๆ เราจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวเราก็ล้วน 

มีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่สร้างความหลากหลาย และ 

ตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ ่มมากขึ้น และผู้บริโภคคนไทย 

ก็เป็นกลุ่มที่มีรสนิยมดี สินค้าและสิ่งต่างๆ รอบตัวก็ต้องมีการ

พัฒนาเพื่อตอบโจทย์เชิงไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้น

 ในด้านของการแข่งขันในตลาดนั้น แต่ละแบรนด์ มีจุดยืน

ที่แตกต่างกัน โดยเอสบี จะเน้นเรื่องการบริการที่ครบวงจร  

ทั้งในด้านสินค้าและบริการ  บริษัทได้มุ่งเน้นเรื่องของนวัตกรรม

ดไีซน์ เน้นการพฒันาสนิค้าทีต่อบโจทย์ความต้องการของลกูค้า

อย่างแท้จริง บริษัทเน้นการบริการที่ครบวงจร โดยลูกค้า 

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม เรามีศูนย์บริการอินทิเรียร์ดีไซน์เนอร์

ครบวงจร ที่ให้บริการต้ังแต่ให้ค�าปรึกษาเร่ืองสไตล์การตกแต่ง 

ดูแลงานบิลท์อิน ตลอดจนดูแลการวางคอนเซ็ปต์ออกแบบ

ตกแต่งบ้านให้ลูกค้าทั้งหลัง และยังครอบคลุมไปถึงบริการ  

Interior @ Home ซ่ึงเป็นบริการช่วยออกแบบตกแต่งส่งตรง 

ถึงบ้านส�าหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลา

“ลูกค้า”	จุดเริ่มต้นของกลยุทธ์	
“ส�าหรับปัญหาหรืออุปสรรค์ในการท�าธุรกิจที่ผ่านมานั้น

ย่อมมีเป็นธรรมดาของการประกอบธุรกิจ แต่ส่วนตัวมองว่า 

อุปสรรคและปัญหา คือ ความท้าทาย ที่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ 

ข้อดีของการที่เราได้เจออุปสรรคก็คือ จะช่วยกระตุ้นให้เรา 

มีความตื่นตัวและได้พัฒนาตัวเองอยู ่เสมอ เพราะแต่ละ

สถานการณ์ มีโจทย์ที่แตกต่างกัน ท�าให้เราสนุกกับการคิด  

และโดยพื้นฐานการพัฒนาธุรกิจของเอสบี เราจะเริ่มต้นจาก 

“ความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า” มาเป็นโจทย์ก่อนเสมอ 

และบางครั้งอาจมากไปกว่านั้นคือ เราพยายามมองหาสิ่งที่เป็น

ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของลูกค้า แล้วจึง 

คิดหากลยุทธ์ที่จะเป็นค�าตอบให้กับโจทย์นั้นๆ 

เราเชือ่ว่าไม่มคีวามส�าเรจ็ใดทีจ่ะสร้างได้อย่างรวดเรว็ เช่น

เดียวกันกับความส�าเร็จของ กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ก็มา

จากความสม�า่เสมอในการเดนิกลยทุธ์ โดยจดุเริม่ต้นของกลยทุธ์ 

จะมาจากการที่เราต้องเข้าใจลูกค้าก่อน” คุณธัญญรักษ์ กล่าว

บุกตลาดต่างประเทศ	ตั้งเป้าผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์อันดับ	1	
ในอาเซียน

ปัจจุบันนอกจากการท�าตลาดในเมืองไทยแล้ว บริษัทมี 

การขยายไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามา 

ของ AEC ท�าให้ภาพรวมของเศรษฐกิจใหญ่ข้ึน ขยายขอบเขต

ตลาดให้ใหญ่ขึ้น อีกทั้งภูมิศาสตร์ของไทย การขนส่งสะดวกกว่า

ประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ ในส่วนของ  

เอสบี เราต้องจัดการเรื่องการขนส่งที่ต้องส่งไกลขึ้น และโอกาส

ท�าตลาดในประเทศต่างๆ  ซึง่ตอนนีเ้รามพีนัธมติรทีป่ระเทศพม่า 

เวียดนาม ลาว ในลักษณะของดีลเลอร์ ในต่างประเทศ ส่วน

สิงคโปร์และกัมพูชาการตอบรับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอัตรา

การเตบิโตด ีซึง่บรษิทัฯ วางเป้าหมายทีจ่ะเป็นผูผ้ลติเฟอร์นเิจอร์

อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต่อยอดรางวลั	IP	Champion	สนิค้าคณุภาพ	สนิค้าคนไทย
คณุธญัญรกัษ์ กล่าวทิง้ท้ายการได้รบัรางวลั IP Champion 

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปีที่ผ่านมานั้น ถือเป็นเกียรติ 

และเป็นก�าลังใจอย่างยิ่งในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะ 

ก า ร จด สิท ธิบั ต รนั้ น เ ป ็ น ส่ิ ง ส� า คัญที่ จ ะ ช ่ ว ยปกป ้ อ ง 

การลอกเลียนแบบ ขณะเดียวกันเครื่องหมายการค้าจะบอกว่า

สินค้าเรามีความเป็น original และ unique ซ่ึงเราได้ทุ่มเท 

ความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และ 

ด�าเนินการจดสิทธิบัตรในสินค้าทุกตัวที่ เราพัฒนาข้ึนเอง  

เราสามารถสื่อสารไปยังลูกค้าได้อย่างภาคภูมิใจว่านี่คือ สินค้า

คณุภาพทีเ่ขาใช้นัน้ เกดิจากการพฒันาของเรา และเป็นทรพัย์สนิ

ทางปัญญาของคนไทย 

ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ านมาการคิดค ้นและพัฒนา 

สินค้าหนึ่งๆ  ขึ้นมานั้น บริษัทต้องใช้ความพยายามและทุ่มเท  

ในการศกึษา วจิยั และทดสอบว่าสิง่ทีเ่ราพฒันาขึน้นัน้มคีณุภาพ

และเหมาะสมต่อผู้บริโภค การจดสิทธิบัตรในสิ่งที่เราพัฒนา 

ขึ้นนั้น จะช ่วยป้องกัน Knowledge และ Know How  

ของเราที่ ใส ่ลงไปเพื่อสร ้างสรรค ์ผลิตภัณฑ ์  ไม ่ ให ้ถูก 

ลอกเลียนแบบ โดยการคุ้มครองจากภาครัฐก็จะช่วยทุกธุรกิจ 

ให้มกีารแข่งขนักนัได้ด้วยความคดิ ความสามารถ และการพฒันา

ของตนเองอย่างแท้จริง ท้ายที่สุดแล้วผู้ที่จะได้รับประโยชน์ 

สูงสุด คือ ผู้บริโภค นั่นเอง •
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ส้านช้าง ส้านใหญ่ มะตาด ถือเป็นสมุนไพรโบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญา 
ที่สืบทอดกันมามีการน�าผลมาใช้ประกอบอาหาร และใบเป็นสมุนไพรแก้ท้องเสีย 
มะเร็ง และขับเสลด น�ามาพัฒนาเป็นสูตรสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในรูปแคปซูล  
โดยน�ามาทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในห้องทดลอง และท�าการทดลองกับ 
อาสาสมัครเพื่อศึกษาวิจัยในมนุษย์ให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส�าหรับป้องกัน 

อลัไซเมอร์และชักน�าให้หลับ โดยผลงานนีไ้ด้อยูร่ะหว่างการยืน่ค�าขอจดทะเบยีนอนุ
สิทธิบัตร •

หญ้าแฝกหอมเป็นพืชที่สะสมน�้ามันหอมไว้ในส่วนของรากจึงถูกน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหอมไทยมาตั้งแต่โบราณ 
เจ้าของผลงานได้ศกึษาวธิหีมกัน�า้หอมพบว่า วธิกีารหมกัน�า้หอมใช้ระยะเวลาในการหมกันานถงึ 5 ปี จงึได้พฒันาต่อยอดกระบวนการ
สกัดหัวน�้าหอมจนสามารถลดระยะเวลาในการหมักได้เหลือเพียง 15 ชั่วโมง โดยยังคงได้กลิ่นน�้าหอมเช่นเดียวกับน�้าหอมที่ผ่าน
กระบวนการหมัก 5 ปี

น�้าหอมจากหญ้าแฝกเมื่อน�ามาผลิตเป็นน�้าหอมเครื่องส�าอางพบว่ามีคุณภาพดี มีกลิ่นที่หอมและติดทนนาน กลิ่นหอมนุ่มนวล
ไม่มีอาการแพ้ เป็นที่ถูกใจของผู้ใช้ •

แคปซูลสมุนไพร
สำาหรับป้องกันอัลไซเมอร์

น้ำาหอม...หญ้าแฝก

เจ้าของผลงาน  นางสาวฑิฆัมพร ธูปเทียนรัตน์ และ ศ. อรุณรัตน์ ฉวีราช
ที่อยู่  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ : 082-309-5690 E-mail : raccha@kku.ac.th
ได้รับรางวัลโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับภูมิภาค ประจ�าปี 2558

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เจ้าของผลงาน : คุณไพรวัลย์ มาลัยลอย
ที่อยู่ : 65/2 ม.5 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ : 089-0999323 
ได้รับรางวัลโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับภูมิภาค ประจ�าปี 2558 
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

P Shop ร้านค้า	IPI
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P Infographic การละเมิดเครื่องหมายการค้าไทยในต่างประเทศI
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ทุกวันนี้โลกธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก แนวโน้มของธุรกิจที่มาแรงจนเรียกได้
ว่าเป็นกระแสของโลกยุคใหม่คงหนีไม่พ้น Innovation Business หรือธุรกิจ
นวตักรรม ซึง่ทีผ่่านมารฐับาลมีนโยบายในการผลกัดันให้ผูป้ระกอบการผลติสนิค้า
นวตักรรม เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และกรมทรพัย์สนิ
ทางปัญญาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปกป้องคุ ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็เล็งเห็นความส�าคัญ 
ในเรื่องนี้ จึงได้ด�าเนินโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมขึ้น 
อย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2556 โดยจัดการประกวดผลงานการพัฒนาสินค้า 
หรอืผลติภณัฑ์ด้วยนวตักรรมและภูมิปัญญาไทย ซึง่มีผูป้ระกอบการและประชาชน
ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก

คณุเมธา จารตันากร Managing Director/Licensing 
Partner บริษัทไอพี คอมเมิร์ซ จ�ากัด ที่ปรึกษาโครงการ
ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา และเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลย ีได้อธบิายถงึ
ธุรกิจนวัตกรรมว่า ต้องประกอบด้วยนวัตกรรมการผลิต 
ซึ่งต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และถือเป็นทรัพย์สิน

Innovation Business 
การแข่งขันธุรกิจยุคใหม่ในเวทีการค้าโลก  

ทางป ัญญาท่ีจะต ้องมีกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญามารองรับ 

 “ในอดีตเราจะคุ้นเคยกับธุรกิจ
แบบซื้อมาขายไป หรือ OEM คือการ
รับจ้างผลิต แต่ทางรอดหรือเทรนด์
ของธุรกิจท่ีก�าลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้จะ
มุ ่ ง ไปสู ่นวัตกรรม คือการสร ้าง
เทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาเพื่อสร้าง
จุดเด่นของธุรกิจ ยกตัวอย่าง บริษัท
ผลติเครือ่งส�าอางทีเ่ดมิท�าธรุกิจรบัจ้าง
ผลิต แต่เมื่อใส่ R&D คือมีการท�าวิจัย
และพัฒนาสินค้าหรือสูตรของตัวเอง
ขึน้มา กเ็ท่ากบัว่าได้ถอืเทคโนโลยหีรอื
สิทธิบัตรเอาไว้ กลายเป็นนวัตกรรม
เฉพาะของธุรกิจตัวเองที่คนอื่นจะมา
ท�าซ�้าไม่ได้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับ

pecial IP เกร็ดความรู้S
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ธุ รกิจของตัว เอง ซึ่ งการพัฒนา
เทคโนโลยีนี้สามารถพัฒนาได้ใน 
ทุกธุรกิจ”

ทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจ
นวตักรรมนัน้มหีลายแบบ อาจจะเป็น
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือความลับ
ทางการค้า ขึน้อยูก่บัการวเิคราะห์งาน
วิจัยว่ามีจุดด้อยหรือจุดเด่นอย่างไร 
เช่น หากเป็นงานที่คนในสาขาวิชาชพี
เดียวกันเห็นแล้วรู ้เลยว่าจะต้องท�า
อย่างไร อย่างนี้ก็ควรจดสิทธิบัตร 
เพราะจ�าเป็นต้องเปิดเผย แต่จะได้
สทิธใินความคุม้ครองตามระยะเวลาที่
ก�าหนด 

ปัจจบุนัหลายประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 
ผู ้ประกอบการธุรกิจต่างนิยมสร้าง

นวัตกรรมในธุรกิจตัวเองขึ้น เพ่ือให้ธุรกิจมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง และเป็น 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ในบางประเทศอาจจะพัฒนานวัตกรรมในเฉพาะ
ด้านที่ตัวเองถนัดอย่างชัดเจน เช่น สาธารณรัฐเชก มีจุดเด่นเรื่องอุตสาหกรรม 
สิ่งทอไฟเบอร์ ญี่ปุ่นมีจุดเด่นเรื่องเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร เครื่อง
ตรวจสอบต่างๆ หรอืไต้หวนัมจีดุเด่นด้านเครือ่งจกัร เป็นต้น ดงันัน้หากผูป้ระกอบ
การไทยจะก้าวไปแข่งขันในตลาดโลก ก็จะต้องพัฒนาหรือค้นคว้าเทคโนโลยี 
ของตัวเองขึ้นมาให้ได้ ซึ่งเทคโนโลยีท่ีถือว่าเป็นจุดเด่นส�าหรับประเทศไทยก็คือ  
ไบโอเทคโนโลยี เพราะบ้านเรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ท�าให้มีวัตถุดิบ 
ที่หลากหลาย จึงเหมาะที่จะพัฒนาต่อยอด

“การท�าธุรกิจนวัตกรรมนั้นไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินจะเรียนรู้ ส่ิงส�าคัญคือ 
ต้องใช้ความอดทน ธุรกิจที่ด�าเนินกิจการมาหลายปีมักจะมีอีโก้ในระดับหนึ่ง  
การเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เรื่องใหม่ๆ อาจจะยาก อาจจะฟังไม่ค่อยเข้าหู แต ่
ถ้าลดอีโก้ลงมาบ้าง ยอมปรับเปิดรับรู้เทรนด์ใหม่ๆ คุณก็จะปรับตัวเหนือกว่า 
คู่แข่งได้ ขอให้มีความอดทนและท�าให้ถูกขั้นตอน ก็จะท�าให้เกิดความยั่งยืนขึ้น 
ในธุรกิจ ธุรกิจของคุณจะโดดเด่นขึ้น และจะโดดเด่นด้วยนวัตกรรม ท�าให้เกิด 
การเพิ่มมูลค่าและมีความทันสมัยขึ้น”

อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีคุณเมธาเห็นว่าเป็นข้อด้อยของธุรกิจนวัตกรรมนี้ก็คือ 
ความยากต่อการเข้าใจ และผู ้ประกอบการต้องใช้ความอดทน เนื่องจาก
กระบวนการท�านั้นไม่ง่าย อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเป็นเวลานาน ท�าให้ต้นทุนในการพัฒนาสูงตามไปด้วย แต่ก็เป็นเรื่อง 
ทีส่�าคัญและภาคธรุกจิต้องให้ความสนใจ เพราะนีค่อืกระแสของแข่งขนัในโลกธรุกจิ
ในยุคนี้!!! •

pecial IP เกร็ดความรู้S
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II
ตามที่ผู ้เขียนได้กล่าวถึงการออกแบบเครื่องหมายการค้าให้สามารถจดทะเบียนได้	 ในเรื่องการออกแบบ

เครื่องหมายให้มีลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมายไปในฉบับที่แล้วนั้น	 ในฉบับนี้จะกล่าวถึงการออกแบบเครื่องหมาย 
ให้มีลักษณะไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย	 ซ่ึงหมายถึงลักษณะของการออกแบบเครื่องหมายที่ไม่สามารถนำามา 
จดทะเบียนได้	 แต่หากผู ้ประกอบการออกแบบให้มีความแตกต่างหรือไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย 
ทีผู่เ้ขียนกล่าวถงึหรอืยกตวัอย่างไว้	กส็ามารถนำามาใช้หรอืประกอบเป็นเครือ่งหมายการค้าได้	เครือ่งหมายทีม่ลีกัษณะ
ต้องห้ามมิให้จดทะเบียน	ผู้ประกอบการจะไม่สามารถนำามาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้	มีลักษณะดังต่อไปนี้

ออกแบบโลโก้อย่างไร
ให้ได้รับความคุ้มครอง

P Guide ออกแบบโลโก้อย่างไรให้ได้รับความคุ้มครองI

โดย นายวิโรจน์  จงกลวานิชสุข นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ

1. ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีเป็นของแผ่นดินหรือของ
พระมหากษัตริย์ รวมถึงรัชทายาท เช่น ตราแผ่นดิน  
พระราชลัญจกร หรือลัญจกรในราชการ ตราจักรี 

2. ธงชาติของทุกประเทศ ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ  
รวมถึงธงหรือเครื่องหมายประจ�าของรัฐต่างประเทศ หรือองค์ 
การระหว่างประเทศ ตราประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมาย
ราชการ และเครื่องหมายควบคุมหรือรับรองของรัฐหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ และรวมถึงชื่อและช่ือย่อของรัฐหรือองค์การ 
ต่างประเทศด้วย
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P Guide ออกแบบโลโก้อย่างไรให้ได้รับความคุ้มครองI

3. พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธย
ย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์ และพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์  
รวมถึงชื่อ ข ้อความ หรือเครื่องหมาย อันแสดงถึง 
พระมหากษตัรย์ิ พระราชนิ ีหรอืรชัทายาท และพระราชวงศ์

4. เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา 
รวมทั้งเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบส�าคัญ หนังสือรับรอง 
ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นๆ ท่ีได้รับเป็นรางวัลในการแสดง 
หรือประกวดสินค้าของประเทศไทย และรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศที่จัดให้มีการประกวดขึ้น

5. เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีล
ธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย คือ 
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เป็นค�าหยาบคาย และน�ารูป
ทีประชาชนเคารพมาใช้กับสินค้าที่ไม่เหมาะสม เช่น 

6. เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมาย 
ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้แล้วหรือ
ไม่ก็ตาม

7. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
แล้ว ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น ไข่เค็มไชยา 
มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ เป็นต้น

8. เครื่องหมายการค้าที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด ที่ไม่สามารถน�ามา 
จดทะเบียนใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ คือเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับ 
ชื่อเภสัชภัณฑ์สากลที่องค์การอนามัยโลกขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้ 
เช่น ชื่อยาต่างๆ และเครื่องหมายและค�าบรรยายซึ่งอาจท�าให้สาธารณชน 
สบัสนหลงผดิในชนดิ แหล่งก�าเนดิ หรอืความเป็นเจ้าของสนิค้าหรอืบรกิาร รวมถงึ
เครื่องหมายที่เป็นภาพสัญลักษณ์ประจ�าชาติไทย

หากผู้ใดน�าเครื่องหมายต่างๆ ข้างต้นมาจดทะเบียนก็จะถูกนายทะเบียนปฏิเสธ ไม่สามารถจดทะเบียนได้ ท�าให ้
เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงเสียโอกาสทางการตลาด ซึ่งเครื่องหมายที่ต้องห้ามในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นตราสัญลักษณ์ที่
ส�าคัญของประเทศ หรือไม่ก็เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ จึงไม่สมควรจดทะเบียนให้ผู้ใดเป็นเจ้าของ
แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงการออกแบบเครื่องหมายที่มีลักษณะตามที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น •
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ชมสินค้า GI ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด 

I Travel ท่องเที่ยวกับ	GIG

ท่านผูอ่้านหลายท่านน่าจะรูจ้กัและคุน้เคยกนัแล้วสำาหรบั 12 เมอืงต้องห้ามพลาดทีท่าง ททท.ได้โปรโมทชวนเทีย่วเมืองไทย 
ซึ่ งแต ่ละจังหวัดนอกจากมีสถานที่ท ่องเที่ยวที่สวยงาม และน ่าตื่นตาตื่น ใจแล ้ว ยังมีสินค ้า GI ที่ เป ็นสินค ้า 
ขึ้นชื่อในแต่ละท้องถิ่นให้ชวนช็อป ชวนชิมด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ต้องห้ามพลาดเช่นกัน

สินค้า
ข้าวแต๋นล�าปาง ข้าวเหนยีวทอดกรอบราดด้วยน�า้อ้อย ทีผ่ลติในพืน้ทีจ่งัหวดัล�าปาง ด้วยกรรมวธิพีเิศษตามภมูปัิญญา

ของชาวบ้าน
ชามไก่ล�าปาง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ที่ใช้เนื้อดินขาวล�าปางและวัตถุดิบอื่นๆ ในประเทศผสมเป็นสูตรเนื้อ  

วาดลวดลายเป็นรูปไก่และอาจมีลวดลายอื่นประกอบ
สถานที่ท่องเที่ยว

- วัดพระธาตุล�าปางหลวง - หล่มภูเขียว

สินค้า
ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ ไวน์ท่ีหมักจากน�้าองุ่นสดคุณภาพเยี่ยม บนความสูงเหนือระดับน�้าทะเล 650 -- 800 เมตร  

ของที่ราบสูงภูเรือ จังหวัดเลย ท�าให้องุ่นมีความหวานพอเหมาะ น�ามาผลิตไวน์ที่มีคุณภาพเยี่ยม
เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน เส้นไหมมีสีเหลืองดุจทอง มีความมันเลื่อม ความนุ่มนวล ความเหนียว และ 

ความสม�่าเสมอ เกิดจากการใช้ตัวไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่เลี้ยงโดยใบหม่อนที่ปลูกขึ้นเองในพื้นที่ 20 จังหวัด ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
สถานที่ท่องเที่ยว

- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

สินค้า
ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ ข้าวเหนียวด�าพันธุ์ลืมผัว  เมล็ดมีสีม่วงด�า เมื่อหุงสุกมีรสชาติอร่อย เคี้ยวหนุบๆ กรอบนอก 

นุ่มใน มีกลิ่นหอม 
มะขามหวานเพชรบูรณ์ เปลือกเนียน เนื้อหนาเหนียวนุ่ม หวานหอม สีสวยสม�่าเสมอ ไม่แข็งกระด้าง 

สถานที่ท่องเที่ยว
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  - ภูทับเบิก

สินค้า
ส้มสีทองน่าน ส้มเขียวหวานเปลือกสีเหลืองทอง  รสหวานอมเปรี้ยว เกิดจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันระหว่าง 

กลางวันและกลางคืนถึง 8 องศาเซลเซียส 
สถานที่ท่องเที่ยว

- วัดภูมินทร์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

สินค้า
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามรสชาติหวานนุ่ม สีของเนื้อสีชมพูเข้มคล้ายสีทับทิม ผิวผลนิ่ม 

ดังก�ามะหยี่ ปลูกในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
สถานที่ท่องเที่ยว

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

สินค้า
สับประรดตราดสีทอง* สบัปะรดกลุม่สายพนัธ์ุ Queen มเีนือ้สเีหลอืงเข้มเหมอืนสทีอง ไม่ฉ�า่น�า้ แกนสบัปะรดกรอบ 

และมีกลิ่นหอมมาก
สถานที่ท่องเที่ยว

- เกาะกูด - บ้านน�้าเชี่ยว
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สินค้า

ผ้าไหมมัดหมี่ซิน่ตีนแดงบุรีรัมย์ เอกลักษณ์ชาวบุรีรัมย์ หัวซิ่นและตีนซิ่นเป็นสีแดงทอลวดลายให้เด่นบนผืนผ้าด้วย

การมัดหมี่ และทอเรียงเส้นตามลักษณะลายต่อเนื่องกัน มีการใช้ดิ้นทองและดิ้นเงินมาทอขัดเป็นเส้นเพิ่มให้เกิดลวดลาย 

ที่สวยงาม

สถานที่ท่องเที่ยว
- ปราสาทพนมรุ้ง - ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

I Travel ท่องเที่ยวกับ	GIG

สินค้า
เสือ่จนัทบรู* เสือ่ทีท่อโดยใช้กกจนัทบรูและปอกระเจา โดยอาศยัภมูปัิญญาท้องถิน่ของชาวญวณทีอ่าศยัอยูใ่น ต.บ้าน

บางสระแก้ว จ.จันทบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว

- น�้าตกพริ้ว - วัดมังกรบุปผาราม

สินค้า

หมูย่างเมืองตรัง หมูย่างหนังกรอบ มันน้อย เนื้อหอมนุ่ม อร่อย ดั้งเดิมสืบทอดต่อกันมากว่า 100 ปี จากการใช้หมู

พันธุ์ขี้พร้าในพื้นที่ ปรุงรสด้วย “อู่เชียงฝัน” คือเอกลักษณ์เฉพาะแบบชาวจังหวัดตรัง

สถานที่ท่องเที่ยว
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เกาะกระดาน

หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างพิจารณาค�าขอ

สินค้า
สบัปะรดบ้านคา* สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยี เนือ้สเีหลอืง รสหวานฉ�า่ ไม่กดัลิน้ มกีลิน่หอม ตาผลตืน้ ปลกูในพืน้ที ่อ.บ้าน

คา อ.สวนผึ้ง อ.จอมบึง และ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
มะพร้าวน�้าหอมราชบุรี* มะพร้าวน�้าหอม พันธุ์หมูสีเขียว มีเปลือกผิวสีเขียวสด ก้นผลมี 3 จีบ น�้ามะพร้าวมีความ

หอม คล้ายกลิ่นใบเตย 
สถานที่ท่องเที่ยว

- ตลาดเก่าโพธาราม - หนังใหญ่วัดขนอน

สินค้า
ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ลิ้นจี่มีลักษณะ หนามตั้ง หนังตึง เนื้อเต่ง กลิ่นหอมหวาน รสชาติดี ปลูกในพื้นที่ราบตลาด

น�้าอัมพวา
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ผลใหญ่ มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีน�้ามากแต่ไม่แฉะ ปลูกบริเวณดินดอน 

ปากแม่น�้าแม่กลอง
สถานที่ท่องเที่ยว

- ตลาดเก่าโพธาราม - อุทยาน ร.2

สินค้า

ข้าวเหลอืงปะทวิชมุพร ข้าวพืน้แขง็ เมือ่หงุสกุจะร่วนเป็นตวั ไม่เกาะกนัเป็นก้อน หงุขึน้หม้อ เมือ่แปรรปูเป็นผลติภัณฑ์

เส้น จะได้เส้นเหนียว ไม่ขาดง่าย

กล้วยเล็บมอืนางชุมพร กล้วยเนือ้สทีอง เปลอืกบาง ปลายผลเรยีว เรยีงตดิกนัคล้ายนิว้มอืของหญงิสาว รสชาตหิอม

หวาน เป็นเอกลักษณ์ 

สถานที่ท่องเที่ยว
- หาดทุ่งวัวแล่น - ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
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#ไม่น่ารักเลย 
จากคอมเม้นท์สั้นๆ สู่กระแสต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ไม่น่ารักเลยจุดเริ่มต้นจากคอมเม้นต์เล็กๆ ของ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าไปคอมเม้นต์ใต้ภาพยนตร์ 

ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ แม้ว่าในเวลาต่อมาเพจดังกล่าวก็ได้ 

ท�าการลบวิดี โอที่ละเมิดอันนั้นทิ้ งไป แต ่กลับสร ้าง 

ความประหลาดใจ และสงสยัให้กบัคนบนโลกออนไลน์ หาก

พูดถึงการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการ รูปแบบ 

การสื่อสารอาจดูเป็นทางการ และการรับข้อร้องเรียนหรือ

การตอบค�าถามจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและอาจใช้ระยะเวลา

นานกว่าจะได้ค�าตอบ  แต่เทคนิคที่ใช้ในการโต้ตอบของ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญากลับใช้ภาษาที่เป็นกันเอง และ 

เข้าถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ Social Media ส่งผลให้เกิดกระแส

อยู่ในตอนนี้ 

หากพูดถึงสภาพปัญหาของการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาของไทย ก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบ 

การละเมิดอย่างเช ่นในปัจจุบันการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาผ่านช่องทางส่ือโซเชียลมีเดีย ถือว่าเป็นปัญหา 

ที่ส�าคัญและพบมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการที่กรมฯ 

	 กระแสในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 กับ	 Facebook	 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 เช่ือว่า 
หลายคนคงตั้งคำาถามว่ากรมนี้คือใคร	กรมนี้ทำาอะไร	และเป็นเพจของราชการจริงหรือไม่	

โดย บอส
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ใช้ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาในการตรวจสอบ ติดตาม

ผล และใช้เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเพื่อ ให้เข้าถึง

กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ถือได้ว่าเป็นการเข้าถึงและเข้าใจถึงสภาวะ

ปัญหาการละเมิดเพื่อที่จะน�าปัญหาดังกล่าวกลับมา

วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่า 

จะท�าให้การจัดการกับการละเมิดท�าได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น

หนทางสู่การเป็นบอส	
หลังจากที่ได้เข้าไปบุกเพจต่างๆมาหลายเพจแล้ว

บุคคลในโซเชียลยังยกฉายาให้แอดมินเพจกรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญาเป็นบอส หรอืตวัเก่งของเกมส์ ทีมี่สไตล์การตอบ

และการแก ้ป ัญหาการละเมิดทรัพย ์สินทางป ัญญา 

อย่างคมคาย ในการใช้ค�าพูดตอบกลับรวมไปถึงความกล้า

หาญในการเข้าไปคอมเม้นต์ในเพจที่ละเมิดนั้นนั้น ส่งผลให้

หลายคนหนักลบัมาเคารพในสทิธิของผูอ่ื้นมากขึน้ นอกจาก

การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาในการติดตามและวิเคราะห์

สภาพปัญหาต่างๆ กรมฯ ก็ใช้ช่องทางนี้เพื่อเป็นการให ้

ความรู้และให้ความเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา 

ผ่านรูปแบบอินโฟกราฟฟิก และตอบข้อซักถามจาก

ประชาชนที่สอบถามเข้ามา ทั้งทางข้อความและที่โพส 

ถามจากที่อื่นๆ หลายคนอาจกังวลว่ากระแสไม่น่ารักเลย  

จะเป็นเพยีงแค่กระแสหนึง่ทีผ่่านเข้ามาในสือ่สงัคมออนไลน์

แล้วจะเงียบหายไปหรือไม่ ซึ่งทีมงานคิดว่าปัจจุบันรูปแบบ

ของการสื่อสาร ในปัจจุบันนี้อยู ่ในช่วงสร้างการจดจ�า  

กรมทรพัย์สนิทางปัญญามากยิง่ขึน้ และอยากให้ทกุคนมอง

ว่าโซเชียลมีเดียถ้าใช้อย่างมีประโยชน์ก็ยังสามารถต่อยอด

ผลงานสร้างสรรค์ ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ แต่หากจะใช้

เพื่อเป็นการเผยแพร่หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

ของผู้อื่น ก็ถือเป็นดาบสองคมเช่นเดียวกัน ซึ่งแนวทาง 

ต่อไปก็จะเป็นการ สร้างความตระหนัก และต่อยอดจาก

ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดเป็นมูลค่าจากการสร้างสรรค์  

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักดนตรี นักวาด นักประดิษฐ์ นักเขียน  

นักออกแบบ ช่างภาพ ศิลปิน ผู ้ประกอบการ และ 

ผู้สร้างสรรค์อื่นๆ

แจ้งแล้วจะทำายังไงต่อ
แน่นอน หลายคนคงตั้งค�าถามว่า หลังจากที่พบ 

การละเมดิแล้ว และได้แจ้งมาจากแฟนเพจแล้ว กรมทรพัย์สิน

ทางปัญญา จะด�าเนินการอย่างไรต่อไป 

ในเบื้องต้น หากพบปัญหาการละเมิดบนสื่อสังคม

ออนไลน์ ทางกรมฯจะเข้าไปตกัเตอืนและให้หยดุด�าเนนิการ 

ซึ่งก็ได้ผลตอบรับจากผู้ละเมิดที่ยอมลบและแก้ไขปัญหา 

การละเมิด นับว่าแก้ไขได้หลายกรณี แต่อีกส่วนหนึ่งคือทุก 

การแจ้งเตอืนหรอืข้อร้องเรยีน เราจะมกีระบวนการรวบรวม 

โดยแบ่งเป ็นตามการละเมิด เช ่นการละเมิดลิขสิทธ์ิ  

การละเมิดเครื่องหมายการค้าต่างๆ โดยส่งมอบข้อมูล 

ให้กับส�านักที่เกี่ยวข้องประสานไปยังเจ้าของทรัพย์สิน 

ทางปัญญาได้ทราบ และอยู่ระหว่างด�าเนินการต่อไป

แน่นอนว่าปัญหาเรือ่งการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา

นั้น คงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในเร็ววัน แต่อย่างน้อยก็เชื่อ

ว่ากระแสของแอดมินกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะกระตุ้น

ให ้คนรู ้จักปกป ้องสิทธิ์ของตัวเอง และเคารพสิทธ ิ

ในทรพัย์สินทางปัญญาของผูอ้ืน่มากยิง่ขึน้  ต่อให้เราปิดเพจ

ละเมิดอีกสักกี่ล้านเพจ แต่ถ้ายังมีคนดูคนแชร์ ปัญหา 

ก็คงไม่หมดไป จิตส�านึก สร้างยาก แต่สร้างได้  มาเริ่มต้น

ด้วยกันนะครับ •
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อยากรู้เรื่อง...
ทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนต้องทำาอย่างไร

อยากรู้เรื่อง...ทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน
ต้องเข้าเว็บไซต์นี้  www.aseanip.org  

เว็บไซต์ www.aseanip.org เป็นแหล่งรวมข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 
ซึง่ถอืว่าเป็นคลงัข้อมลูด้านทรพัย์สนิทางปัญญาของประเทศ
ต่างๆ  ในอาเซียนที่ผู้ประกอบการ SME ไม่ควรพลาด 

ข้อมูลภายในเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อมูลการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของอาเซียน รวมทั้งใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางเข้าสู ่หน้า
เว็บไซต์ส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ ซึ่งท�าให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเรียนรู้
และใช้ประโยชน์จากระบบทรพัย์สนิทางปัญญาของอาเซยีน
แต่ละประเทศ เพ่ือน�ามาก�าหนดและด�าเนินกลยุทธ์ทาง
ธรุกจิ โดยในเวบ็ไซต์มีการให้บรกิารและเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์กับผู้ประกอบการ เช่น 

✪ ให้บรกิารสบืค้นข้อมลูเครือ่งหมายการค้าประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ASEAN TMview) หรือสามารถสืบค้นได้

โดยตรงที่ www.asean-tmview.org โดยปัจจุบันมีการบรรจุ
ข้อมูลเครื่องหมายการค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว 
3,405,596 เครือ่งหมายการค้า เป็นข้อมลูเครือ่งหมายการค้า
ของไทย 476,819 เครื่องหมาย ซึ่งระบบข้อมูล ASEAN 
TMview จะช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผูท้ีส่นใจจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียนในการสืบค้น
ข้อมลูการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า เพือ่ท่ีจะหลกีเลีย่ง
การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท่ีซ�้ากับที่มีผู้จด 
ไว้แล้วในประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อประโยชน์ 
ในการตรวจสอบว่ามีใครลักลอบน�าเครื่องหมายการค้า 
ของตนไปจดทะเบยีนไว้ในประเทศสมาชกิอาเซยีนใดหรอืไม่ 

✪ การน�าเสนอ case study ในการน�าทรัพย์สิน 
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถน�า
มาถอดบทเรียนและประยุกต ์ใช ้ ในการด�าเนินธุรกิจ 
ของตนเองได้ •



January - March	2016	for	IP	Journal		27  

04
วันจันทร์
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09-16

0705
วันศุกร์

งานวันข้าราชการพลเรือน

วันอังคาร วันพุธ

คลีนิคให้คำาปรึกษา	งานคลองผดุงกรุงเกษม	

01-03

17
วันอาทิตย์

18
วันจันทร์

20 2119
วันอังคาร วันพุธ

สัมมนา

วันพฤหัสบดี

22

29

23
วันศุกร์ วันเสาร์

25-2824 30

เมษายน 2559

วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก/	Mobile	Unit/สัมมนาวันอาทิตย์ วันศุกร์ วันเสาร์

1-3 เม.ย. 59  จัดนิทรรศการให้ค�าปรึกษา “งานวันข้าราชการพลเรือน” 
ณ ฟิวเจอร์คพาร์ค รังสิต

7 เม.ย. 59 งานเสวนา เร่ือง “ลิขสิทธิ์ : เบื้องหลังความส�าเร็จ 
ของวรรณกรรมและละครไทยกับความภูมิใจของศิลปิน” ณ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์

9-16 เม.ย. 59 คลีนิคให้ค�าปรึกษา งานคลองผดุงกรุงเกษม ณ คลองผดุง 
กรุงเกษม  

25 เม.ย. 59 งานแถลงข่าววันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา

25-26 เม.ย. 59 การออกหน่วยคลีนิคให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ณ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์

27-28 เม.ย. 59 การออกหน่วยคลีนิคให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย

27 เม.ย.59 งานสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจเพลงไทยกับลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัล”  
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

05
วันอาทิตย์

11-17
คลีนิคให้คำาปรึกษา	งานคลองผดุงกรุงเกษม	

19
วันอาทิตย์
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20
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วันจันทร์

วันจันทร์

Mobile	Unit

01-02
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22

0907

21

วันอังคาร

วันอังคาร

Mobile	Unit

วันพุธ

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

03

10

04
วันศุกร์

วันศุกร์

วันเสาร์

23
วันพฤหัสบดี

24 25
วันศุกร์ วันเสาร์

วันอาทิตย์

26

มถินุายน 2559

1-2 มิ .ย. 59 การออกหน่วยคลีนิคให ้ค�าปรึกษาด้านทรัพย ์สิน 
ทางปัญญา ณ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร

11-17 มิ.ย. 59 คลีนิคให้ค�าปรึกษา งานคลองผดุงกรุงเกษม ณ คลองผดุง 
กรุงเกษม  

27-28 มิ.ย. 59 การออกหน่วยคลีนิคให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ณ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

29-30 มิ.ย. 59 การออกหน่วยคลีนิคให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ณ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 

alendar Activity ปฏิทินกิจกรรมC

01
วันอาทิตย์

02
วันจันทร์

07
วันเสาร์

17
วันอังคาร

24-25

04
วันพุธ

18
วันพุธ

06
วันศุกร์

08
วันอาทิตย์

09
วันจันทร์

05

10-16

วันพฤหัสบดี

คลีนิคให้คำาปรึกษา	งานคลองผดุงกรุงเกษม	

19
วันพฤหัสบดี

20 21

26-29

วันศุกร์ วันเสาร์

วันอาทิตย์

23

30-31

22
วันจันทร์ อบรม

Mobile	Unit

คลีนิคให้คำาปรึกษาและนิทรรศการ	งาน	SME	EXPO	

3 พ.ค. 59 งานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา ครบรอบ  
24 ปี

10-16 พ.ค. 59 คลีนิคให้ค�าปรึกษา งานคลองผดุงกรุงเกษม ณ คลองผดุง 
กรุงเกษม  

24-25 พ.ค. 59 จัดอบรม เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน” ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดระยอง 

26-29 พ.ค. 59 คลีนิคให้ค�าปรึกษาและนิทรรศการ งาน SME EXPO  
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

30-31 พ.ค. 59 การออกหน่วยคลีนิคให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ณ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

พฤษภาคม 2559

แผนกิจกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญา	
ประจำาเดือนเมษายน	-	มิถุนายน	2559

03
วันสถาปนา
กรมฯ
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กระเป�า Balenciaga VS ถุงสายรุ�งไทย

เอส.บี. เฟอร�นิเจอร�
กับรางวัล IP Champion 3 สาขา

#ไม�น�ารักเลย 
จากคอมเม�นท�สั้นๆ 
สู�กระแสต�านการละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา


