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คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจ จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ

ทรัพย์สินทางปัญญาไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายนท่ีผ่านมา 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สร้างสรรค์ นักวิจัย 

เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ภาคประชาสังคม และ

ประชาชนทั่วไป มีความรู ้ ความเข้าใจถึงเจตนารมณ ์

ในการปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและ

สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ต่อไป โดย 

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจกว่า 300 คน 

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) กล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ  

การขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างไร 

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและมูลค่า (Value-

Based Economy) เปลี่ยนจากท�าเยอะได้น้อย (More for 

less) เป็นท�าน้อยได้เยอะ (Less for more) ได้โดยการผนวก

นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่า 

ให้กับสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันต้องมีการปรับเปลี่ยน

เชงิโครงสร้างเพือ่สร้างระบบนเิวศน์ (Eco-system) ให้เกดิขึน้

รวมถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นฟันเฟืองส�าคัญ 

ทีต้่องท�าให้ครบวงจรทัง้ในเรือ่ง การสร้างสรรค์ (IP Creation) 

การคุ้มครอง (IP Protection) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

( IP Commercial ization) และการบังคับใช ้กฎหมาย 

(IP Enforcement) ดงันัน้ ในอนาคตกรมทรพัย์สินทางปัญญา

จะต้องเพิม่บทบาทในการส่งเสรมิการสร้างสรรค์และการน�า

ความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์เชิง

พาณชิย์มากขึน้ นอกเหนอืจากภารกจิหลกัเรือ่ง การคุม้ครอง

และบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางนันทวัลย์  

ศกุนตนาค) บรรยายถึงแนวทางการด�าเนินการของ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยเพ่ิมจ�านวนบุคลากรและ 

พัฒนาระบบ IT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้าน 

การจดทะเบียนและพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิบัตร 

กฎหมายลขิสทิธิ ์รวมทัง้มแีผนจะเข้าเป็นภาคพีธิสีารมาดรดิ

และความตกลงเฮกเพือ่อ�านวยความสะดวกการจดทะเบยีน

เครื่องหมายการค้าและการออกแบบระหว่างประเทศ  

ตามล�าดับนอกจากนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างจัดท�า IP Roadmap 

การขับเคลื่อนการปฏิรูป ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
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ส�าหรับ 20 ปี เป็นแผนการพัฒนาระบบการคุ ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 4 ด้าน เพื่อให้ IP เป็นกลไกส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการปฏิรูป

ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย” จากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ดังนี้

ดร.วไิลพร เจตนจนัทร์ บรษัิท ปนูซีเมนต์ไทย จ�ากดั 

(SCG) กล่าวว่า SCG ให้ความส�าคัญกับ การลงทุนด้าน 

การวิจัยและพัฒนา ถ้าภาคเอกชนจะน�าความรู้ความคิดไป

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ต้องเตรียมตัวโดยมีการท�างานกัน

เป็นทีมที่ประกอบด้วยบุคลากรหลายด้าน (cross-function-

al team) เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การตลาด เป็นต้น 

รวมทั้งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�า patent landscape  

ก่อนพัฒนาสินค้าเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เห็นว่า การท�างานวิจัยต้องตอบสนอง

ความต้องการของตลาดโลก ม ีscreening process ประเมนิ 

ถึงความต้องการของตลาด และศึกษาฐานข้อมูลทรัพย์สิน

ทางปัญญา (IP landscape) จัดท�า IP Mapping ก่อน 

การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อก้าวข้ามหลุมด�า 

(death valley)

ดร.ธนิต ชังถาวร ผู ้อ�านวยการสถาบันจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เห็นว่า แม้การเจรจาเรื่อง การ

คุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้กรอบองค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO IGC) จะใช้เวลาด�าเนินการ 

เราควรเตรียมความพร้อมด้านฐานข้อมูลทรัพยากร

พันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทาง

วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบติดตาม (check 

point) การน�าทรัพยากรดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอด

นายสัตยะพล สัจจเดช นายกสมาคมทรัพย์สิน 

ทางปัญญาแห่งประเทศไทย เหน็ว่า รฐัควรให้ความส�าคญั

สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป เพราะ

ทรพัย์สินทางปัญญายงัเป็นเรือ่งใหม่ การวจัิยต้องตอบสนอง

ความต้องการของตลาด ปัญหาส�าคัญคือ ระบบราชการ  

อาจจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบหน่วยงานด้านทรัพย์สิน 

ทางปัญญาให้เป็นองค์กรอิสระเพื่อให้การบริหารจัดการ

คล่องตวัมากขึน้ ส�าหรบัการบงัคบัใช้กฎหมายปัญหา ควรใช้

มาตรการทางแพ่งมากกว่ามาตรการทางอาญา เพราะ

เจ ้าของสิทธิไม ่ได ้ต ้องการลงโทษผู ้กระท�าความผิด  

แต่ต้องการได้รับชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา

นายอภวิฒัน์ กวางทอง รองประธานเครอืข่ายผูต้ดิ

เชื้อเอชไอวี/เอดส์ เห็นว่า การปฏิรูปทรัพย์สินทางปัญญา 

ต้องค�านึงถึงความเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน และคุ้มครองผู้บริโภคผู้มีรายได้น้อย ควรให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

ให้สามารถสืบค้นได้ง่าย และบูรณาการการท�างานกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาชน

ในช ่วงบ ่ายผู ้ จัดได ้ เป ิดรับฟ ังความคิดเห็นจาก 

ทุกภาคส่วน ซึ่งมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายและน่าสนใจ  

เช ่น  ควรปฏิ รูปการศึกษาเพื่ อส ่ ง เสริมวัฒนธรรม 

การสร้างสรรค์ และปลูกฝังจิตส�านึกในการเคารพสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เด็กและเยาวชน ควรส่งเสริม 

ให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีดีในสถาบัน 

การศึกษาหรือสถาบันการวิจัย และมีกลไกสนับสนุน 

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ  

เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  

และการเข้าถึงแหล่งทุน (crown funding) และการบังคับใช้

กฎหมาย (Enforcement) ควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วย 

การกระท�าความผิดทางคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหา 

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ และกฎหมาย

ศุลกากร และควรมีการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย 

อย่างจริงจัง

ความคิดเห็นเหล่านี้น ่าจะเป็นสารกระตุ ้นส�าคัญ 

ในการขับเคล่ือนและปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา 

ของไทยให้รุดหน้าต่อไป •
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นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธี 

วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร”  

ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 •

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

P News เล่าข่าว	IPI

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “Asia-Pacific Music 

Creator Conference” จัดโดย บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังยกระดับมาตรฐาน 

การจัดการลิขสิทธ์ิด้านดนตรีของไทยสู่ระดับสากล และเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการลิขสิทธิ์ 

ทางด้านดนตรี เพื่อให้คนไทยสามารถปรับตัว และเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีไทยอย่างต่อเนื่อง 

และยั่งยืนต่อไป ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมโซฟิเทล โซ ถนนสาทร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 •

การประชุมสัมมนา “Asia-Pacific Music Creator Conference”
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P News เล่าข่าว	IPI

นางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค อธิบดกีรมทรพัย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผูบ้ริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรบั  

นายโสพานา เมี๊ยะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงมหาดไทยและประธานคณะกรรมการต่อต้านสินค้าปลอมแห่งกัมพูชา  

และคณะ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านกฎ ระเบียบ การก�ากับดูแลเรื่องการปราบปรามสินค้า

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญาชั้น 13 ห้อง 4  

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 •

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด 

“Copyright Motion Infographics Contest 2016” ซ่ึงการประกวดดังกล่าวจัดขึ้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับใหม่ และกระตุ ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ รวมถึงให้รู ้จักปกป้องคุ ้มครองลิขสิทธิ์ 

ของตนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยคณะกรรมการได้ตัดสินผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดทั้ง 10 ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Subtitle จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 8  

ห้อง 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 •

อธิบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง
จากประเทศกัมพูชา

พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด “Copyright Motion Infographics Contest 2016”
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นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานงานเสวนาเรื่อง “ลิขสิทธิ์ : เบื้องหลังความ

ส�าเร็จของวรรณกรรมและละครไทยกับความภูมิใจของศิลปิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ คิดเห็น และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม

การเสวนา อันจะเป็นประโยชน์ส�าหรับนักเขียน นักแปล ส�านักพิมพ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงวรรณกรรมและประชาชนทั่วไป  

ให้มีความเข้าใจถึงบทบาทและความส�าคัญของงานลิขสิทธิ์โดยสามารถสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ด้วยตนเองไม่กระทบกระเทือน

สิทธิบุคคลอื่น ณ ห้อง Meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 •

นายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมผู้ตรวจ

สอบสทิธิบตัรใหม่ของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่หารอืถงึแนวทางการฝึกอบรมผูต้รวจสอบสทิธบัิตรใหม่

ของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากส�านักงานสิทธบิตัรยโุรป (European Patent Office: EPO) เข้าร่วมประชมุด้วย 

ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญาชั้น 8 ห้อง 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 •

P News เล่าข่าว	IPI

งานเสวนาเรื่อง 
“ลิขสิทธิ์: เบื้องหลังความสำาเร็จของวรรณกรรมและละครไทยกับความภูมิใจของศิลปิน”

การประชุม เรื่อง 
แนวทางการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรใหม่
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orldwide IP รณรงค์หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	ฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกW

รณรงค์หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก

26 เมษายน ของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพ่ือร่วมระลึกถึงวันก่อตั้งดังกล่าว องค์การทรัพย์สิน 

ทางปัญญาโลก หรือ WIPO ก�าหนดหัวข้อของการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจ�าปี 2559  

คอื “Digital Creativity–Culture Re-imagined” เนือ่งจากปัจจบุนัเทคโนโลยดีจิติอลมบีทบาทและอทิธพิลต่อวถิชีวีติของเราอย่าง

มีนัยส�าคัญไม่ว่าจะเป็น การซื้อขายสินค้า ฟังเพลง ดูหนัง การเรียนออนไลน์ และรวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สิน 

ทางปัญญาในรูปดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ปีนี้มีสมาชิก WIPO หลายประเทศร่วมจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ส�าหรับประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ

พันธมิตร เช่น สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จ�ากัด สมาคมการค้าผู้ประกอบ

ธุรกิจบันเทิงไทย จัดท�าวีดิโอคลิป เพื่อรณรงค์หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่างๆ  

โดยเน้นสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในแง่มุมต่างๆ ของคนไทยบางกลุ่ม ที่ก่อให้เกิดผลเสีย 

ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และบั่นทอนก�าลังใจการท�างานของนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ แต่หากคนไทย 

ทุกคนร่วมกันตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา เคารพและไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  

ก็จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

หากคณุต้องการจะมีส่วนช่วยให้วิดโีอคลปิดงักล่าวถกูแชร์ออกไปในวงกว้าง สามารถเข้าไปชมในเฟซบุค๊ของกรมทรพัย์สิน

ทางปัญญา www.facebook.com/ipthailand และช่วยแชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวได ้•
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IP CHAMPION 2016

IP	 Champion	 คอื	 รางวลั	 “ผูป้ระกอบธรุกจิดเีด่น	 ด้านการนำาทรัพย์สนิทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์”	 
ซึง่ทางกรมทรพัย์สนิทางปัญญา	ได้จดัขึน้อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2552	และกำาหนดมอบรางวลัดังกล่าวในงาน
วนัคล้ายวนัสถาปนากรมทรพัย์สนิทางปัญญา	 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี	 3	 พฤษภาคม	 ของทุกปี	 โดยในปีน้ี	 รางวัล	 IP	 
Champion	แบ่งออกเป็น	4	สาขา	สาขาละ	3	ประเภท	ประเภทละ	1	รางวลั	รวม	12	รางวลั	ประกอบด้วย	สาขา
เครื่องหมายการค้า	 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์	 สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	 และสาขาลิขสิทธิ	์ 
แบ่งธรุกจิเป็น	3	ประเภท	คอื	ธรุกจิขนาดเลก็,	ธรุกจิขนาดกลาง	และธรุกจิขนาดใหญ่	โดยมหีลกัเกณฑ์พิจารณา	
5	หมวด	ได้แก่	การบรหิารองค์กร,	การวางแผนเชงิกลยทุธ์ด้านทรพัย์สนิทางปัญญา,	การขยายตลาดท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ,	ธรรมาภบิาล	และความสำาเรจ็จากการดำาเนนิธรุกจิ
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IP CHAMPION 2016
สาขาเครือ่งหมายการค้า

ธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดใหญ่

Established	in	1989, Zenith	Enterprise	Co.,	Ltd	is	a	specialized	paper-making	company	inspired	
by	the	unique	beauty	of	mulberry	paper.	Capitalizing	on	several	years	of	experience	and	its	un-
matched	skill	in	traditional	mulberry	paper	making,	the	company	has	since	developed	and	cre-
ated	a	series	of	paper	products	and	stationery	collections	to	fulfill	the	needs	of	customers	around	
the	world.	These	products	vary	from	notebook,	photo	albums,	writing	sets,	cards,	wrappings	and	
packages.

บริษัท	ไอเรียล	พลัส	(ประเทศไทย)	จำากัด
โรงงานรับผลิตเครื่องสำาอาง	และอาหารเสริมแบบครบวงจร

ตั้งอยู่ที่	อำาเภอตอนตูม	จังหวัดนครปฐม	บนเนื้อที่	12	ไร่	โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่
เริ่มต้นดำาเนินธุรกิจ	 ในการวางแผนยุทธศาสตร์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 ซึ่งเน้นให้ความสำาคัญในเรื่องของ
คณุภาพสินค้าทีด่	ีเพือ่การส่งออก	ทำาให้สามารถต่อยอดผลติภณัฑ์ออกสูต่ลาดโลก	จนในปัจจบุนัได้เป็นผูร้บั
ผลิตเครื่องสำาอาง	 และอาหารเสริมชั้นนำาให้กับแบรนด์ต่างๆ	 มากกว่า	 1,700	 ผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและต่าง
ประเทศ	จนได้รับรางวัล	PM	Award	จาก	ฯพณฯ	ท่านนายกรัฐมนตรี	ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดที่รัฐบาลได้มอบ
ให้แก่ผูส่้งออกสนิค้าดเีด่น	เพ่ือแสดงถงึคณุภาพ	และภาพลกัษณ์ของสนิค้าไทยทีด่ีในตลาดโลก	และได้รบัรางวลั
เพชรพาณิชย์จากท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในการก่อสร้างโรงงานบริษัทฯ	 ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกระทรวงการคลัง	 พร้อมทั้งได้รับการ
สนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนาโรงงานให้มีมาตรฐานระดับสากล	 GMP	 (Good	
Manufacturing	Practice)	โดยนำาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตเครื่องสำาอาง	และอาหารเสริม	
ทำาให้ได้รับรางวัลโรงงานต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ความสำาเรจ็ทัง้มวลของไอเรยีล	พลสั	เกดิขึน้ได้เพราะการสนบัสนนุจากภาครฐัในทกุๆ	ด้านทำาให้สามารถขยาย
ฐานการผลิตอันมั่นคง	 พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งธุรกิจสุขภาพและความงามของอาเซียน	 และ 
ของโลกสืบไป	“The	World	Class	Cosmetics	&	Supplements	Manufacturer”

Practika	was	established	in	1986	by	two	architects	with	immense	passion	for	design	and	drive	
to	product	the	most	beautiful,	functional,	and	durable	furniture.	We	tinker	with	design	and	constantly	
push	the	envelope	of	what	is	possible.	Our	43,095	sq.m.	factory	is	equipped	with	cutting-edge	
machineries	from	Germany.	We	are	a	strategic	partner	trusted	by	leading	design	firms	to	develop	
furniture	for	both	local	market	and	abroad

BASIC	INFORMATION
• 100%	Thai	company
• Registered	capital	of	$	1.87	million
• 600	employees	and	20	ducks
• ISO	9001:2008	certified
• ERP	implementation
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IP CHAMPION 2016
สาขาสทิธบิตัรการประดษิฐ์

ธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดใหญ่

Amazing	muay	thai
โดยคุณณัฐนันท์	เจนศักดิ์ศรีวรกุล	ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่	10142	10143	10144	10145	10146	10147	
10148	10149	และ	10150	ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบจำาลองหุ่นพับแต่ละแบบเพื่อทำาให้เกิดเป็นโมเดลหุ่นกระดาษ
รูปร่างคนที่แสดงท่าทางมวยไทย

แรงบันดาลใจในการประดิษฐ์นี้เกิดขึ้นจากเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ชาวต่างชาตินิยมและรู้จักกันดี	 คือ	
“มวยไทย”	จึงได้คดิค้นโมเดลกระดาษรปูร่างคนทีส่ามารถป๊อปอพัดึง่ประกอบด้วย	กลไกลกระดาษรปูแบบต่างๆ	
เป็นรูปแบบ	3	มิติ	เช่น	ท่าตั้งการ์ด	ท่าจระเข้ฝาดหาง	ท่าหนุมานทะยาน	เป็นต้น

โดยปัจจุบันได้กระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆ	 ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแวะเวียนไประหว่างเดินทาง 
ในประเทศไทย	ซึง่ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก	เนือ่งจากเป็นการแสดงถงึเอกลกัษณ์และวฒันธรรมความเป็น
ไทยในด้านการต่อสู้	ซึง่เป็นสิง่ทีช่าวต่างชาตนิยิมและรูจ้กัเป็นอย่างดี	ภายใต้สโลแกน	“นวตักรรมทตูวฒันธรรม
ฝีมือเด็กไทย	เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่สากล”

บริษัท	ไอเรียล	พลัส	(ประเทศไทย)	จำากัด
โดยคุณพัชรพล	 สุทธิธรรม	 ได้รับสิทธบัตรเลขที่	 36020	 ซึ่งเป็นสบู่เห็ดปุยฝ้ายชนิดก้อน	 ที่มีส่วนประกอบ
สำาคัญของสารสกัดจากเห็ดปุยฝ้ายผสมอยู่ในเนื้อสบู่	 ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา	สำาหรับใช้ทำาความสะอาดผิวหนัง	และช่วยบำารุงผิวให้กระจ่างใส

บริษัท	ไอเรียล	พลัส	(ประเทศไทย)	จำากัด	โดยการนำาของนายพัชรพลฯ	มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนา
สินค้าที่ผลิตโดยคนไทย	 มุ่งเน้นการผสมผสานสารสกัดอันทรงคุณค่าของไทย	 และสารสกัดที่ดีที่สุดท่ัวโลก	 
ให้ความสำาคัญในด้านคุณภาพสินค้าที่ดี	 มีมาตรฐานทัดเทียมสินค้าระดับเคาเตอร์แบรนด์ชั้นนำาในราคา 
ที่เหมาะสม	คุ้มค่า

โดยนายพัชรพลฯ	 เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย	 ที่มีสบู่ผลัดเซลล์ผิวหน้าที่เป็น	
signature	ในปัจจบุนัเพยีง	1	รายการเท่านัน้	แต่สามารถทำาธรุกจิผลติและส่งออกได้เป็นอย่างมากทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ	จนเป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นในคุณภาพของผู้บริโภค

IREAL	.Just	try,	You’ll	love.	แค่ลองแล้วจะรัก

บริษัท	ทานตะวันอุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)	
บริษัท	ทานตะวันอุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)	ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่	2178	ซึ่งเป็นถุงสุขาสำาหรับใช้รองรับ
การขับถ่ายในกรณีฉุกเฉินเมื่อหาห้องสุขาไม่ได้	อนุสิทธิบัตรเลขที่	2178	และ	2179	ซึ่งเป็นถุงขยะพับแบบที่มี
สายสำาหรับผูกหรือมัดปากถุงในตัว

วิสัยทศัน์และเป้าหมายของบรษิทัฯ	เพ่ือเป็นผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์จากพลาสติกทีค่รบวงจรให้กบัลกูค้า	“The	Hub	
of	plastic	packaging	solution”	โดยบริษัทฯ	ได้ดำาเนินกิจการยาวนานกว่า	38	ปี	และเป็นรายแรกของไทยที่มี
การผลิต	หลอดดดูแบบงอ	แล้วจากนัน้ได้ขยายสายการผลติมาเป็น	ถงุซปิลอ็ค	รวมทัง้ถงุหหูิว้	และถงุพลาสตกิ
ต่างๆ	 ซึ่งปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ได้มีการออกแบบถุงขยะพับจีบรูปดาวแบบมีสายผูกปากในตัว	 เพ่ืออำานวยความ
สะดวกในการใช้

นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังได้ขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ซึ่งตลาดในประเทศจะเน้นการสร้างเงื่อนไข
ผ่านการให้ความรูแ้ก่ผูบ้รโิภค	และตลาดในต่างประเทศเน้นความมัน่ใจในด้านคณุภาพการปฏบิตัติามมาตรฐาน
สมาคมผู้ค้าปลีก	และเน้นการออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	
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IP CHAMPION 2016
สาขาสทิธบิตัรการออกแบบ

ธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดใหญ่

นายพิชิต	พัฒนารุ่งพานิช
เจ้าของโรงงานอึ่งย่งหยูพลาสติก	ผู้ออกแบบและพัฒนาฝาจุกพลาสติก

จากฝาจุกแบบเดิมที่ต้องใช้มีดตัดจุกเพื่อเปิดใช้งาน	 ซึ่งอาจทำาให้โดนมีดบาด	 หรือของเหลวที่บรรจุภาย 
ในหกกระเด็นใส่เสื้อผ้า	 ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี	 ส่งผลให้โรงงานเล็กๆ	 
ที่ก่อตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2514	มียอดจำาหน่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง	30	เท่า	จากการออกแบบพัฒนาฝาจุกพลาสติก
ให้ทันสมัย	 มีความแปลกใหม่ทำาให้มีรูปแบบฝาจุกที่ออกแบบโดยคุณพิชิตได้รับสิทธิบัตรการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์แล้ว	จำานวน	5	แบบ

กลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์
บจก.โรงงานนำ้าปลาไทย	(ตราปลาหมึก),	บจก.นำ้าปลาพิไชย	(ตราหอยนางรม)
บจก.โรงงานฉั่วฮะเส็ง	(ตราหอยหลอด),	บจก.สินวารีพัฒนา	(นำ้าปลาเมกาเชฟ),
บจก.ธนสยาม	(นำ้าส้มสายชูตราเกษตร),	บจก.อุตสาหกรรมนำ้าปลาระยอง	(ตราหอยเป้าฮื้อ)

บริษัท	สันต์ไทย	จำากัด
ผู้ผลิตและจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายใต้ตราสินค้า	“Splendor”	และ	“Muse”

ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี	 พ.ศ.	 2518	 โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้นำาเข้าและส่งออกไม้ซุง	 แล้วได้พัฒนาเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมไม้โรงเลื่อยและเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรด้วยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นความเรียบหรู 
แต่แฝงด้วยรายละเอียดที่แตกต่างนี้	 ทำาให้ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในไทยแล้ว	 54	 แบบ	 
และเนื่องจากมีการส่งออกขายไปยังทวีปเอเชีย	 ยุโรป	 และอเมริกา	 บริษัทฯ	 จึงตระหนักถึงการคุ้มครอง 
แบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศด้วย	และได้รับสิทธิบัตรการออกแบบในกลุ่มประเทศยุโรปมากถึง	86	แบบโดยมี
รางวัลด้านการออกแบบมากมายเป็นตัวการันตีคุณภาพและฝีมือในการออกแบบสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร ์
ของบริษัท	 อาทิ	 รางวัล	 Red	 Dot	 Design	 Award	 ประเทศเยอรมัน	 และรางวัล	 Good	 Design	 Award	 
จากประเทศญี่ปุ่น	เป็นต้น

บริษัท	โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)
ผู้ผลิตและจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำานักงานและเฟอร์นิเจอร์บ้านภายในตราสินค้า	“Modernform”

ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมานานกว่า	35	ปี	และด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมเพื่อเติมเต็มความสุข
และคุณภาพชีวิต	ทั้งที่ทำางาน	และที่อยู่อาศัย	ภายใต้กรอบความคิดว่า	“An	Innovation	Living	Experience”	
ซึ่งช่วยส่งต่อประสบการณ์ใหม่ๆ	 ของการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม	 ทำาให้บริษัทฯ	 มีผลิตภัณฑ์แห่ง
นวตักรรมและการออกแบบมากถงึ	183	แบบ	ทีไ่ด้ยืน่ขอจดทะเบยีน	โดยได้รบัสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์
แล้วจำานวน	 56	 แบบ	พร้อมถ้วยรางวัลการันตีคุณภาพและฝีมือในการออกแบบสร้างสรรค์แบบผลิตภัณฑ	์
อาทิ	รางวัล	Good	Design	Award	จากประเทศสหรัฐอเมริกา	และรางวัล	Good	Design	Award	จากประเทศ
ญี่ปุ่น	เป็นต้น
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IP CHAMPION 2016
สาขาลขิสทิธิ์

ธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดใหญ่

นางสาวปาริฉัตร	ศาลิคุปต	(นามปากกา	“กิ่งฉัตร”และ	“อลินา”)	

บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จำากัด	(มหาชน)

ดำาเนินธุรกิจหลักในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทย	 โดยมีสถานีเป็นของตนเอง	 จากความสำาเร็จในธุรกิจ 
ดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ได้ขยายการดำาเนินธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจบันเทิงอื่นๆ	 รวมทั้ง	 Digital	 TV	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพในสายธุรกิจบันเทิงประเภทต่างๆ	 อาทิ	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 ภาพยนตร์	 สื่อสิ่งพิมพ์	 และ 
สื่อดิจิตอล	เป็นต้น

ปัจจุบันมีเป้าหมายในการเป็น	 King	 of	 Content	 ภายใต้ปรัชญาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ทางด้านบันเทิงจากความคิดที่กว่างไกลและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยคำานึงถึงคุณภาพสูงสุดและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ทำาให้จีเอ็มเอ็ม	 แกรมมี่ฯ	 สามารถส่งมอบความสุขให้แก่กลุ่มผู้บริโภคตั้งแต่ 
อดีตจนถึงปัจจุบัน	และจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ	ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัท	เท็ดดี้เฮาส์	จำากัด

บรษิทัฯ	ทีผ่ลิตตุก๊ตาหมโีดยช่างเยบ็ฝีมอืคนไทย	และมกีารพฒันามาอย่างต่อเนือ่งโดยได้ออกแบบตุก๊ตาใหม่ๆ
ด้วยตัวเอง	และเสนอขายให้กับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในยุโรปกว่า	10	ปี	จากนั้นจึงได้สร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง	
และบุกเบิกตลาดค้าปลีกในประเทศอย่างจริงจัง	 ต่อมาบริษัทฯ	 ได้ขยายธุรกิจการขาย	 Concept	 Shop	 ที่มี
เอกลักษณ์และเป็นผู้นำาเทรนด์ตุ๊กตาหมีแต่งตัวรายแรกให้กับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

เนื่องจากกระแสผู้บริโภคหันมาชื่นชมการ์ตูนคาเร็คเตอร์กันอย่างมาก	 แต่ส่วนใหญ่เป็นลิขสิทธิ์ที่มาจากต่าง
ประเทศ	 Teddy	 House	 จึงเล็งเห็นโอกาสที่แบรนด์ไทยสามารถผงาดสู่เวทีตลาดโลกซึ่งเป็นเป้าหมายของ	
Teddy	House	ในการขยายธุรกิจ	Licensing	โดยการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเป็นลิขสิทธิ์	Bear	Character	
การสร้างสรรค์เริ่มจาการผลิตสินค้าลายตุ๊กตาหมีจำาหน่ายสาขาทั้งในและต่างประเทศ	และที่ได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าเป็นอย่างดี	 (B	 to	C)	และก้าวสำาคัญอีกก้าวของ	Teddy	House	คือ	การขายลิขสิทธิ์ให้กับลูกค้า
องค์กรภายนอก	(B	to	B)	เช่น	บริษัทสยามวาลา	จำากัด	เป็นต้น	และบริษัทฯ	มีเป้าหมายในการขยายตลาดเพื่อ
ให้	Teddy	House	ขึ้นแท่นเป็นผู้นำาสินค้าตุ๊กตาหมีของเอเชียในอนาคต	

นักเขียนที่มีประสบการณ์กว่า	 30	 ปี	 โดยเริ่มต้นเขียนผลงานตั้งแต่เรียนหนังสือโดยใช้นามปากกา	 “กิ่งฉัตร”	 
ผลงานทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ครัง้แรก	คอื	“พรพรหมอลเวง”	ขณะนีน้ามปากกากิง่ฉัตรเป็นทีรู่จั้กอย่างแพร่หลาย
โดยนวนยิายของกิง่ฉตัรได้ถกูนำาไปตพีมิพ์เป็นรปูเล่ม	(ทำาซำา้)	จำานวนหลายครัง้	รวมทัง้จดัทำาในรปูแบบ	E-book	
เพือ่ให้ผูอ่้านสามารถเข้าถงึได้ทกุมมุโลก	ขณะเดยีวกนัยงัได้อนญุาตให้สถานโีทรทศัน์นำาไปทำาเป็นละครโทรทศัน์
หลายเรื่อง	อาทิ	พรพรหมอลเวง	มายาตะวัน	มนต์จันทรา	ฟ้ากระจ่างดาว	สูตรเสน่หา	ตามรักคืนใจ	บ่วงหงส์	
ด้วยแรงอธิษฐาน	ฯลฯ	และนวนิยายหลายเรื่องยังเป็นที่สนใจของต่างประเทศ	โดยได้ขออนุญาตนำาลิขสิทธิ์ไป
ดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์

สำาหรับนามปากกา	“อลินา”	เป็นนามปากกาใหม่	 เขียนนวนิยายแนวสืบสวน	สอบสวน	และแนวแฟนตาซี	 โดย
นามปากกา	“อลินา”	ชุดสาวน้อยเกวลิน	ขณะนี้กำาลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตเป็นภาพยนตร์ซีรี่ย์ทางช่อง	One	

นอกจากการเขียนนวนิยายแล้วปาริฉัตร	 ศาลิคุปต	 ยังได้นำาคาแรคเตอร์ของตัวละครในนวนิยายไปต่อยอด
ด้วยการนำามาผลติเป็นสนิค้าในรปูแบบต่างๆ	เพือ่สมมนาคณุให้แก่ลกูค้า	เช่น	สมดุฉกี	พวงกญุแจ	ทีค่ั่นหนังสอื	
ฯลฯ	และยังได้เปิดสำานักพิมพ์ของตนเองในนาม	“สำานักพิมพ์ลูกองุ่น”	เพื่อจะได้สามารถบริหารจัดการลิขสิทธิ์
ได้อย่างเต็มที่	รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วย
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นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน 

คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ได ้

มอบหมายให ้กรมทรัพย ์สินทางป ัญญา ในฐานะ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

แห่งชาติ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�าโรดแมป 

(Roadmap) ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ท้ังในส่วนของ 

การสร้างสรรค์ การคุ้มครอง การบังคับใช้กฎหมาย และ 

การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ โดยค�านึง

ตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ผลิต กลางทาง คือ ผู้ค้า ไปจนถึง 

ปลายทาง คือ ผู ้บริโภค และมีเป้าหมายสอดคล้อง 

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่ให้ทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและนวตักรรมขบัเคลือ่นประเทศสู ่Thailand 4.0 

ทั้งนี้ Roadmap ในแต่ละช่วงมีการก�าหนดเป้าหมาย 

และแผนการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งตลอดระยะ 20 ปี โดย

เฉพาะในช่วงปี 2560 – 2564 มแีผนการด�าเนนิงานทีชั่ดเจน 

ตวัชีว้ดัทีท้่าทาย ตลอดจนมกีารบรูณาการระหว่างหน่วยงาน

ขับเคล่ือน เพ่ือมุ ่งไปสู ่การปฏิบัติให ้บรรลุเป ้าหมาย 

ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง

ยกร่าง Roadmap 
ทรัพย์สินทางปัญญา ปูทางสู่ Thailand 4.0
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สาระส�าคัญของร่าง Roadmap ทรัพย์สินทางปัญญา 

แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้

1) การสร้างสรรค์ เช่น การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อ

การสร้างสรรค์ทรพัย์สนิทางปัญญา จดัท�า Patent Mapping 

จัดตั้งศูนย์ SME/IP Support Center เพื่อให้ค�าปรึกษา 

ด ้านทรัพย ์สินทางปัญญาแก่ SMEs/ผู ้ประกอบการ  

พฒันาทรพัยากรมนุษย์ และเสรมิสร้างทรพัย์สนิทางปัญญา 

รวมถึงมีมาตรการสนับสนุนการสร้างสรรค์ เช่น สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษ ีการสนบัสนนุการเข้าถงึแหล่งเงินทนุ และ

เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

2) การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง

พาณิชย์ เช่น การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่ดีในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และองค์กร

ต่างๆ จัดตั้งศูนย์ IP Valuation และ Valuator Accreditation  

มีกลไกสนบัสนนุการใช้ทรพัย์สนิทางปัญญาเป็นหลกัประกนั 

ทางธุรกิจ จัดตั้งศูนย์ IP Matching และ Pitching Platform 

เป็นต้น

3) การคุ ้มครอง เช่น จัดต้ังหน่วยให้ค�าแนะน�า 

และอบรมเรื่องการจดทะเบียน และการคุ้มครอง IP พัฒนา

ระบบ IT ให้ทนัสมยั ลดขัน้ตอนการจดทะเบยีน จดัตัง้หน่วย

ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการจดทะเบียน เป็นต้น 

4) การบังคับใช้กฎหมาย เช่น การรณรงค์สร้าง

จิตส�านึกในการเคารพสิทธิ ส่งเสริมความรู้ด้าน IP แก่ 

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย บูรณาการระหว่างหน่วยงาน

บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

จริงจัง เป็นต้น

5) ด ้านการส่งเสริมการคุ ้มครองสิ่งบ ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ (GI) เช่น ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและสร้าง

มาตรฐานสินค ้า GI ในไทยและต ่างประเทศ และ

ประชาสัมพันธ์สินค้า GI ไทยที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก เป็นต้น

6) ด้านการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร

พนัธกุรรม และการแสดงออกทางวฒันธรรมแบบดัง้เดมิ  

เช่น การจัดท�าและบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางระดับชาติ 

และผลักดันการเจรจาจัดท�าความตกลงในเวทีการค้า 

ระหว่างประเทศ เช่น องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

(WIPO) ให้สามารถคุ้มครองปกป้องภูมิปัญญา ทรัพยากร

พันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมของไทย 

ท้ังนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  

มีแผนจะน�าร่าง Roadmap ทรัพย์สินทางปัญญา เสนอ 

คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 

ให้ความเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ เพื่อให ้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการต่อไป •
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ผลิตภัณฑ์ “อุปกรณ์ยกลูกกอล์ฟขึ้นอัตโนมัติ” ชิ้นนี้ได้รับการตรวจสอบความใหม่แล้วทั่วโลก จากส�านักงานสิทธิบัตรประเทศ
ญีปุ่น่ ISA/JPO เป็นผลติภณัฑ์ชิน้แรกในโลกทีค่นไทยเป็นผูป้ระดษิฐ์และยงัมองหานายทนุผูผ้ลติเพือ่จ�าหน่ายสูต่ลาดกฬีากอล์ฟทัว่โลก

จดุเด่นอยูท่ีก่ารออกแบบและใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่มาผสมผสานกนัเพือ่ก่อให้เกดิเป็นสนิค้าทีส่ร้างความปลอดภยัและเพิม่ความ
มัน่ใจให้กบัผูเ้ล่นกอล์ฟมากขึน้ เพราะไม่ต้องก้มล้วงลกึลงไปเกบ็ลกูกอล์ฟ ซึง่อาจมสีตัว์เลือ้ยคลาน เช่น งพูษิ หรอืสตัว์มพีษิชนิดอืน่ๆ 
ทีเ่ข้าไปอาศยัอยูภ่ายในก้นหลมุ และอาจท�าร้ายผูเ้ล่นให้ได้รบับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติได้ ตามทีเ่คยเป็นข่าวมาแล้วทีส่นามกอล์ฟแห่งหนึง่
ในประเทศอเมรกิาว่า พบงพูษิโผล่หวัขึน้มาจากก้นหลมุในขณะทีพ่นกังานดแูลสนามก�าลงัจะท�าการย้ายหลมุกอล์ฟด้วยกลไกลทีไ่ด้รบั
การออกแบบมาอย่างประณีต ทุกคร้ังที่นักกอล์ฟตีลูกกอล์ฟลงหลุม แผ่นรองรับลูกกอล์ฟจะท�าหน้าที่ยกลูกกอล์ฟขึ้นมาสู่ปากหลุม 
และยงัคงอยูเ่ช่นนัน้นานจนกว่านกักอล์ฟจะเดนิมาเกบ็ เมือ่เกบ็ลกูออกไปแล้วระบบจะสัง่งานให้แผ่นรองรบัลกูกอล์ฟกลบัไปสูก้่นหลมุ
ดังเดิม เพื่อรอรับลูกกอล์ฟลูกต่อไป

อุปกรณ์นี้ยังเพิ่มมูลค่าของพื้นที่บนแผ่นรองรับลูกกอล์ฟเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นๆ ได้อีกด้วย เพียง
ท�าสติกเกอร์โลโก้เท่าขนาดแผ่นรองรับลูกกอล์ฟและปิดทับลงไป เท่านี้คุณก็จะมีพื้นที่ในการขายโฆษณาเพิ่มขึ้นอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งพื้นที่
นี้จะเป็นจุดที่ไฮไลท์ของเกมการเล่นหรือการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ท�าให้เกิดการจดจ�าตราสินค้าหรือบริการได้อย่างยอดเยี่ยม •

ผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวนที่มีน�้าตาลต�่ากว่าทุเรียนกวนทั่วไป ชนิดและปริมาณน�้าตาลที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เป็นน�้าตาลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวนชนิดแท่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการการน�าเนื้อทุเรียนสด 100% มากวนโดยปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
ใหม่แตกต่างจากการกวนทุเรียนในแบบเดิมที่ต้องใช้ปริมาณน�้าตาลสูง จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีกลิ่นและสี ตามธรรมชาติของทุเรียน
กวน ที่ดีกว่าเดิม สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิปกติโดยไม่ต้องใส่สารกันเสีย ออกแบบให้มีลักษณะเป็นแท่ง (Durian Bar) มีไม้เสียบ 
ใช้ถือเป็นแท่งคล้ายไอศกรีม รับประทานง่าย ไม่เปื้อนมือ เคลือบด้วย edible film ป้องกันกลิ่นกระจายรบกวนคนรอบข้าง มีขนาด 
น�้าหนัก 45 กรัม โดยค�านึงถึงปริมาณสารอาหารและพลังงานที่ผู้บริโภคได้รับจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย •

อุปกรณ์...ยกลูกกอล์ฟขึ้นอัตโนมัติ

ผลไม้แปรรูป

เจ้าของผลงาน : นางผนุรัตน์ โกศัย
ที่อยู่ : บริษัท แอบโซลูท ทรอปิคัล การ์เด้น จ�ากัด 
  99/135 ซ.คุ้มเกล้า 11 ถ.คุ้มเกล้า 
  แขวงล�าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 08 1551 7993 / 09 1654 5789 
E-mail : panuratk@gmail.com

เจ้าของผลงาน : นายสมบัติ  บ�ารุงพณิชถาวร
ที่อยู่ : 52/1 หมู่12 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 08 8954 5619 / 039 498 584 
E-mail : jarbfruit@hotmail.com

P Shop ร้านค้า	IPI
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P Infographic บทบาทของกรม	ในการสนับสนุน	SMEsI
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กฎหมายเครื่องหมายการค้า
ฉบับใหม่กับโลกยุคปัจจุบัน                                                                                                                     

การประกอบธรุกจิในยคุปัจจบุนัมกีารพฒันาและแข่งขนั
กันมากขึ้น	 เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นหนึ่ง	 ในเครื่องมือ 
ส่งเสริมการตลาดที่สำาคัญที่ทำาให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าจึงยิ่งทวีความสำาคัญขึ้นตามลำาดับ	

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตระหนักในข้อเท็จจริง 

ดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า  

เพื่อท�าให้ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 

ของประเทศไทยมีความก้าวหน้า เหมาะสม เท่าทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทางการค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต ่อ 

ผู ้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการส่งเสริม 

การค้าของประเทศ โดยกฎหมายดังกล่าวได้ประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษา เล่ม 133 ตอนที ่38 ก วนัที ่29 เมษายน 

2559 โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ขยายขอบเขตการให้ความ

คุ ้มครองไปยังเครื่ องหมายเสียง 

เนื่องจากการประกอบธุรกิจ ในปัจจุบัน 

มีการแข่งขันสูงข้ึน การคิดค้นกลยุทธ์

ทางการตลาดในการน�าเสนอสินค ้า 

จึงเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการน�าเครื่องหมายการค ้า 

รูปแบบใหม่ คือ เสียง ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ไม่สามารถ 

มองเห็นได้ด้วยตามาใช้ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า 

เพื่อให้สามารถจดจ�าได้ง่ายและไม่สับสนหลงผิด โดยมี

ตัวอย ่างเครื่องหมายเสียง ที่ เป ็นที่ รู ้จักและคุ ้นเคย 

ของสาธารณชน เช่น เสียงดนตรีจากรถขายไอศกรีม เสียง

เริ่มต้นรายการโทรทัศน์ เสียงเริ่มต้นรายการข่าว เป็นต้น

กฎหมายเครือ่งหมายการค้าฉบบัใหม่นีจ้งึได้มกีารขยาย

ขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยงัเครือ่งหมายดงักล่าว เพือ่

ให้สามารถรับจดทะเบียนเสียงเป็นเคร่ืองหมายการค้าได้  

ซ่ึงจะท�าให้ผู ้ประกอบธุรกิจสามารถใช้เคร่ืองหมายเสียง 

ในการส่งเสริมการตลาด โดยจะท�าให้สินค้าเป็นที่รู ้จักต่อ 

ผู ้บริโภคอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า  

 

2. ปรับปรุงข้ันตอน 

และระยะเวลาการจด

ทะเบียนให้มคีวามชดัเจน

และรวดเร็วมากข้ึน โดย

ยกเลิกขั้นตอนที่ให ้ผู ้ขอ 

จดทะเบียนหลายรายซึ่ง 

ยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือ 

คล้ายกนัไปตกลงกนัว่ารายหนึง่รายใดจะเป็นผูข้อจดทะเบยีน

เครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนด�าเนินการเกี่ยวกับ

ค�าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นไว้เป็นรายแรกก่อน

นอกจากนี้ ได้มีการลดระยะเวลาปฏิบัติตามค�าสั่ง 

ของนายทะเบียน การคัดค้าน การโต้แย้ง การอุทธรณ์ 

ค�าสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ การปฏิบัต ิ

ตามค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ จาก 90 วัน  

เหลอื 60 วนั ซึง่จะท�าให้ผูป้ระกอบธรุกจิได้รบัการจดทะเบยีน

เครื่องหมายการค้าเร็วยิ่งขึ้น อันเป ็นการสนองตอบ 

ต่อการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน

TM
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3 .  ก� าหนดบทก� าหนดโทษ

ส�าหรับการน�าหีบห่อหรือภาชนะที่ 

แสดง เครื่ อ งหมายการค ้ าของ 

บุคคลอื่น ที่จดทะเบียนไว ้มาใช ้

ส�าหรับสินค้าของตนเองหรือของ

บุคคลอื่น เพื่อให ้ประชาชนหลงเชื่อว ่าเป ็นสินค ้า  

ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เพื่อเป็นการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคและเจ้าของเครื่องหมายการค้า เนื่องจากปัจจุบัน 

มีการน�าหีบห ่อหรือภาชนะที่มี เครื่ องหมายการค ้า 

ที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นมาบรรจุสินค้าที่ไม่ใช่สินค้า 

ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เช่น น�้ามันเคร่ือง  

ยาสระผม เป็นต้น โดยมีเจตนาท่ีจะให้ผูซ้ือ้/ผูบ้รโิภคหลงเชือ่

ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน  

ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว 

และอาจก่อให้เกดิอันตรายแก่ผูบ้รโิภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

สินค้าอาหาร และยา เป็นต้น

4. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม

ท้ายพระราชบัญญัติ เพื่อให้เหมาะสม

และทันต่อสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบัน โดยการปรับค่าธรรมเนียม 

เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวทุกรายการ เช่น ค่าธรรมเนียมค�าคัดค้าน 

เดิม ฉบับละ 1,000 บาท ใหม่ ฉบับละ 2,000 บาท เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้มีการปรับวิธีคิดค่าธรรมเนียม ในส่วนของ 

การยื่นค�าขอจดทะเบียน การจดทะเบียน และการต่ออายุ 

จากเดิมที่คิดเป็นรายการสินค้า/บริการ เป็น หากสินค้า/

บริการแต่ละจ�าพวก 1 ถึง 5 อย่าง คิดเป็นรายการสินค้า/

บรกิาร และหากสนิค้า/บรกิาร แต่ละจ�าพวก มากกว่า 5 อย่าง 

คิดเป็นจ�าพวก ท้ังนี้ การคิดเป็นจ�าพวกจะสอดคล้องกับ 

การคิดค่าธรรมเนียมของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)  

ซึ่งประเทศไทยก�าลังจะเข้าเป็นภาคี

5. เพิ่มบทบัญญัติ ในส ่วน 

ทีเ่กีย่วกบัการจดทะเบยีนเครือ่งหมาย 

การค้าภายใต้พธิสีารมาดริด (Madrid  

Protocol) เพื่อให้มีกฎหมายรองรับ

การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดซึ่งจะ

เป็นการอ�านวย ความสะดวกให้แก่ผู ้ประกอบการและ 

ผู้ส่งออกของไทยในการย่ืนค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย 

การค้าไปยังประเทศสมาชิกของพิธีสารดังกล่าวอีก 97 

ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ 

สิ งคโปร ์  เวียดนาม ฟ ิลิปป ินส ์  กัมพูชา และลาว  

โดยเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบการจะสามารถ 

มายื่นขอจดทะเบียนได ้ที่ กรมทรัพย ์สินทางป ัญญา  

กระทรวงพาณิชย์ แทนการเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ

ทั้งน้ีกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าฉบับใหม่นี้ในส่วน 

ของการขยายขอบเขตความคุ้มครองไปยังเคร่ืองหมายเสียง 

การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน 

บทก�าหนดโทษและการปรบัปรงุอตัราค่าธรรมเนยีม ดังกล่าว 

จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

ส่วนการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าภายใต้พธิสีารมาดรดิ 

(Madr id  P ro toco l )  จะมีผลใช ้บั งคับโดยการตรา 

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดวันใช้บังคับต่อไป •

TM



20  April - June	2016	for	IP	Journal

III
	การออกแบบเครื่องหมายการค้าให้สามารถจดทะเบียนได้	 ในฉบับนี้ 

ผู้เขียนขอนำาเสนอหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาว่า	 
การออกแบบอย่างไรให้ไม่เหมือนหรือคล้ายกับของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว	 

โดยเป็นลักษณะของการออกแบบที่นายทะเบียนพิจารณาในเรื่องความเหมือนคล้าย	หากผู้ประกอบการออกแบบแล้ว
เหมือนหรือคล้ายกับของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว	 ก็จะไม่สามารถรับจดทะเบียนได้	 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้

ตอน	หลักการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน

P Guide ออกแบบโลโก้อย่างไรให้ได้รับความคุ้มครองI

โดย นายวิโรจน์  จงกลวานิชสุข 
นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ

1. การพิจารณาจากเสียงหรือส�าเนียงเรียกขาน เป็นหลักเกณฑ์ท่ีนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้พิจารณา 

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้า แม้มีรูปเครื่องหมายหรือการเขียนอักษรแตกต่างกัน แต่มีการออกเสียงเรียกขานคล้ายคลึงกัน 

และอาจท�าให้ประชาชนผู้บริโภคสับสน หรือเลือกซื้อสินค้าผิดไปจากความต้องการของผู้บริโภค  ก็ไม่สามารถจดทะเบียนได้

2.  การพจิารณาจากรปูลกัษณะของเครือ่งหมายการค้า เป็นหลกัเกณฑ์ในกรณทีีเ่ครือ่งหมายการค้า มกีารออกเสยีง

เรียกขานแตกต่างกัน หากเครื่องหมายการค้ามีค�าหรือข้อความประกอบอยู่ก็ตาม แต่ลักษณะการวางรูปเครื่องหมายการค้า

คล้ายกัน จนผู้บริโภคสับสนหลงผิดในการซื้อสินค้า ก็จะไม่สามารถจดทะเบียนได้

ออกแบบโลโก้อย่างไร
ให้ได้รับความคุ้มครอง

คล้ายกับ คล้ายกับ

คล้ายกับ คล้ายกับ

คล้ายกับ และ คล้ายกับ

คล้ายกับ และ คล้ายกับ
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3. การวางรูปรอยประดิษฐ์ของเครื่องหมายการค้า หลักเกณฑ์การพิจารณาของนายทะเบียน จะพิจารณาจาก 

รูปเครื่องหมายการค้า และค�าที่ประกอบในเครื่องหมายการค้า แม้จะมีการหันรูปไปคนละทาง เช่น ตราจระเข้ หรือเป็น 

รูปสุนัข จะมีค�าประกอบหรือไม่ก็ตาม หรือ รูปลวดลายแถบสีประกอบลูกฟุตบอล ซึ่งท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสินค้า  

นายทะเบียนก็จะไม่สามารถรับจดทะเบียนได้

4.  การพิจารณาจากการใช้เครื่องหมายการค้ากับตัวสินค้า นายทะเบียนมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

 4.1  พิจารณาจากการน�าเครื่องหมายไปแสดงบนตัวสินค้า เช่น เครื่องหมาย ค�าว่า  SOLD กับ เครื่องหมาย ค�าว่า 

SOLO เมือ่น�าไปประทบับนตวัสนิค้า แม่กญุแจ จะท�าให้ผูบ้รโิภคแยกไม่ออกว่าสนิค้าแตกต่างกนั กจ็ะไม่สามารถจดทะเบยีน

ได้

 4.2  พิจารณาจากประเภทสินค้าหรือราคาสินค้า มีผลในการเลือกซื้อสินค้า เช่น อักษรโรมัน ตัว H HUNDAI กับ 

อักษรโรมัน H HONDA ซึ่งเป็นสินค้ารถยนต์ เป็นสินค้าที่มีราคาแพง ผู้บริโภคต้องพินิจพิจารณาในการตัดสินใช้เลือกซื้อ ก็

ท�าให้ทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน ซึ่งสามารถจดทะเบียนได้

5.  การพิจารณาเจตนาของผู้ขอจดทะเบียน หลักเกณฑ์ในกรณีนี้ จะเป็นกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริต  

ลอกเลียนเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงมาดัดแปลง หลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของนายทะเบียน โดยการ 

น�าส่วนหนึ่งของเครื่องหมายของบุคคลอ่ืนมาดัดแปลงแล้วน�าไปเพิ่มเติมสร้างเป็นเครื่องหมายการค้าใหม่ ก็ไม่สามารถ 

จดทะเบียนได้ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงแนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนในการรับจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับของบุคคลอื่นท่ีจดทะเบียนไว้แล้วหากมีข้อเท็จจริงประกอบเพิ่มเติม  

นายทะเบียนก็จะพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ผู้เขียนจึงหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ท่ีได้อ่าน และสมาชิก

วารสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงผู้ประกอบการทั่วไปได้น�าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องหมายการค้า 

ให้สามารถจดทะเบียนได้ต่อไป •

 4.3  พิจารณาสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น ยารักษาโรค เครื่องส�าอาง ยาปราบศัตรูพืช หากผู้บริโภคไม่ทันสังเกตให้

ละเอียดถี่ถ้วน ก็อาจซื้อสินค้าผิดประเภท และเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยได้ นายทะเบียนจึงเข้มงวดในการพิจารณาไม่

รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีการเขียนอักษรคล้ายกันหรือเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน 

หรือคล้ายกับ คล้ายกับ

และไม่คล้ายกับ ไม่คล้ายกับ

คล้ายกับ
คล้ายกับ เรียกขาน “ตราจระเข้”

คล้ายกับ

คล้ายกับ

คล้ายกับ
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ผ้าไหมยกดอกลำาพูน 
มรดกหัตถกรรมล้ำาค่า

ผ้ายกหมายถึง ผ้าไหมที่ทอยกลวดลายให้นูนสูงขึ้น 

กว่าผืนผ้า โดยเลือกยกบางเส้นและข่มบางเส้น แล้ว 

พุ ่งกระสวยไปในระหว่างกลางด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทอง  

ซึง่เทคนคิในการทอยกให้เกดิลวดลายนีเ้รยีกว่า เทคนคิการ

ยกดอก ผ้ายกเป็นผ้าโบราณที่อดีตใช้ในคุ ้มเจ ้าหรือ 

ในพระราชส�านักเท่านั้น

ผ้าไหมยกดอกมีความหมายเดียวกับผ้ายก ต่างกัน 

ที่การใช้ไหมพุ ่งอาจจะใช้เส้นไหมสีต่างๆ แทนเส้นดิ้น 

ในการทอผ้าปัจจุบันมีการน�าเส้นฝ้ายมาทอโดยใช้เทคนิค

การยกดอกให้เกดิลวดลายเหมือนกบัผ้าไหมมากขึน้ จงึท�าให้

มีการเรียกชื่อที่บ่งบอกถึงเนื้อผ้าว่าเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย 

ส่วนค�าว่ายกดอกนั้นเพื่อบ่งบอกถึงเทคนิคที่ใช้ทอผ้าและ 

บ่งบอกถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดล�าพูน 

ที่เป็นลวดลายดอกไม้ เช่น ลายดอกพิกุล ดังนั้นจึงเรียกว่า 

“ผ้าไหมยกดอก” หรือ “ผ้าไหมยกดอกล�าพูน”

จุดก�าเนิดของผ้ายกดอกล�าพูนเริ่มในสมัยที่เรียกว่า 

“เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ในช่วงปี พ.ศ. 2348 เจ้าเมือง

เชยีงใหม่ได้กวาดต้อนชาวไตลือ้จากเมืองยอง สบิสองปันนา 

ซึ่งมีกลุ่มชนชั้นเจ้านายรวมอยู่ด้วยมาอยู่ล�าพูน และสร้าง

เวียงยองขึ้น ณ ฝั่งแม่น�้ากวง ด้านตะวันออกของล�าพูน  

เมือ่นกึถงึจงัหวดัลำาพนู	หลายท่านอาจนกึถงึลำาไยอร่อย	พระนางจามเจว	ีวรีสตรขีองจงัหวดัลำาพูน	
หรือบางท่านที่เกิดปีระกาอาจนึกถึงพระธาตุหริภุญชัย	 พระธาตุประจำาปีเกิด	 และหากเป็นสินค้า
หัตถกรรมที่ขึ้นช่ือ	 “ผ้าไหมยกดอกลำาพูน”	 คงอยู่ในใจหลายๆ	 คน	 และคงไม่ปฏิเสธความงดงาม	
ความประณีตของผ้าไหมยกดอกลำาพูนได้		

ซึ่งในการเดินทางของชนชาวยองครั้งนั้น ได้มีการน�า 

วิชาแขนงต่างๆ เข้ามาด้วย โดยเฉพาะการทอผ้าที่เป็น

เอกลกัษณ์ของชนชาวยองในกลุม่ชนชัน้สงู ทีน่ยิมใช้วตัถุดบิ

เป็นผ้าไหมมากกว่าผ้าฝ้าย

ในยุคเริ่มแรก ความรู ้ด ้านการทอผ้าไหมยกดอก 

ยังจ�ากัดเฉพาะขุนนางชั้นสูง ก่อนถูกเผยแพร่สู่ภายนอก 

ในสมัยของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายา 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฟื้นฟ ู

ผ้าไหมยกดอกและถ่ายทอดความรู้การทอให้แก่ เจ้าหญิง

ส่วนบุญและเจ้าหญิงล�าเจียกซึ่งเป็นชายาและธิดาของ 

เจ้าจักรค�า ขจรศักดิ์ เจ้าผู ้ครองนครล�าพูนองค์สุดท้าย  

ถือเป็นอีกหนึ่งของจุดเริ่มการฟื้นฟู การคิดค้นลวดลาย 

อันวิจิตร ท�าให้จากนั้นการทอผ้าไหมยกดอกเริ่มแพร่หลาย

ทัว่ไป และทอกนัมากในต�าบลเวยีงยองและบรเิวณใกล้เคยีง

ที่เป็นชุมชนของเจ้านายยองในอดีต ผ้าไหมยกดอกล�าพูน 

จึงได้กลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกน�าไปสู ่ 

การเป็นมรดกทางหัตถกรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึง

ปัจจุบัน

ในสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

“ผ้าไหมยกดอกล�าพูน” ถือเป็นจุดเฟื่องฟูสูงสุด เมื่อทรงมี
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พระราชเสาวนีย์ ให้น�าผ้าไหมยกดอกล�าพูนมาตัดเย็บ 

เป็นชุดประจ�าชาติ โดยน�ามาประยุกต์ให้สามารถใช้ได้ 

หลากหลายโอกาสท�าให ้ผ ้าไหมยกดอกล�าพูนได ้รับ 

ความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น

กระบวนการอันประณีตบรรจง และลวดลายที่ถักทอ 

ท�าผ้าไหมยกดอกแต่ละผืนใช้เวลานาน เริ่มตั้งแต่การปลูก

หม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหมจากรังไหมสีเหลืองอร่าม  

ให้ได้เส้นไหมยาว เหนียว นุ่ม ยืดหยุ่น ก่อนจะฟอกสีย้อม

ไหม เตรียมน�าไปทอเป็นผืนผ้าตามแบบลวดลายที่ต้องการ 

ซึง่หวัใจส�าคญัของผ้าไหมยกดอกล�าพนู คือ การเกบ็ตะกอย�า่ 

ซึง่เป็นการทอโครงสร้างผ้าแบบลายขดัและการตะกอเขาดอก 

ท�าให้เกดิลวดลาย สสีนั ซึง่ลวดลายขึน้อยูก่บัการสร้างสรรค์

ของช่างทอแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ท�าให้ผ้าไหมยกดอก 

บางผนืมเีพยีงชิน้เดยีว ควรค่าแก่การสะสม 

สถานที่ท่องเที่ยว

ผ้าไหมยกดอกล�าพูนถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

แรกท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในไทย  

เมื่อปี 2550 และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังได้รับ 

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ประเทศอินโดนีเซีย 

ซึ่งนอกจากกระบวนการท�าที่ประณีตงดงามแล้ว ผ้าไหม 

ยกดอกล�าพูนยังมีระบบติดตามคุณภาพผ่านระบบ “QR 

Code” ท่ีช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู ้ซื้อและช่วยให้ 

การควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย 

ยกระดับไปอีกขึ้นโดยผู ้ซื้อสามารถเลือกซื้อผ ้าไหม 

ยกดอกล�าพูนที่มีเครื่องหมาย GI ติดที่สินค้า ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผ้ายกผืนนั้นได้ ทั้งช่ือโรงทอ  

ชื่อผู้ทอ เส้นไหม สีที่น�ามาย้อมเส้นไหม เป็นต้น

ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ ตราจีไอ คืออะไร

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เป็นตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก ่
ผูผ้ลติสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ ซึง่อยูใ่นแหล่งภมูศิาสตร์ดงักล่าว หรอื ผูป้ระกอบการค้าเกีย่วกบัสนิค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและมิให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่ง
ภูมิศาสตร์ของสินค้าว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ โดยจะต้องมีการจัด
ท�าคู่มือปฏิบัติงานและแผนการควบคุม ตรวจสอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว

ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Multimedia/Ebrochure/351/lamphun.pdf
http://www.gisilklamphun.go.th/src/web/Default.aspx

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่

พระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย 

พระนางเป็นนักปราชญ์ที่ มีคุณธรรม มีความกล้าหาญ และ

มคีวามเลือ่มใสในพระพทุธศาสนา โดยได้น�าพทุธศาสนามา

เผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรือง 

วัดพระธาตุหริภุญชัยมหาวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของ

ชาวล�าพูน มวิีหารใหญ่เรยีกว่า “วหิารหลวง” ทีมี่พระระเบยีง

รอบด้าน มีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ภายในวิหาร

หลวงประดิษฐานพระพุทธปฏิมาสมัยเชียงแสนชั้นต้น 

และชั้นกลาง รวมทั้ง พระบรมธาตุหริภุญชัยที่ประดิษฐาน 

พระเกศธาตุบรรจุในโกศทองค�า

หมูบ้่านหตัถกรรมผ้าฝ้ายเวยีงยองและขวัมงุท่าสงิห์ บ้าน

ศรีเมืองยู้ ต�าบลเวียงยอง ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย

วรมหาวิหาร เป็นหมู่บ้านผลิตผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก 

ภายในหมูบ้่านมสีถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ อาทิ วดัต้นแก้ว 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น •

“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ล�าไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญไชย”

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัยมหาวิหาร
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P Talk เปลี่ยนชีวิตสู่ดิจิทัลI

เปลี่ยนชีวิตสู่ดิจิทัล

รูปแบบของพฤติกรรมการเสพสื่อเพื่อความบันเทิง

ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปที่เราจะดูหนัง ฟังเพลงผ่าน 

ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคช่ัน หลังจากหมดจากยุคของ 

ม้วนวีดีโอ มาเป็น ซีดี และดีวีดี หรือจากการฟังเพลง 

ด้วยแผ่นเสียง ซีดี แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไป 

ในรูปแบบไหน ปัญหาเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ก็ปรับตัวตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งจากการละเมิดเพลง MP3 

แบบปล่อยฟรีดาวน์โหลด หรือแม้กระทั่งการอัพโหลด 

หนังซูม บน Facebook และ Youtube ท�าให้ธุรกิจบันเทิง 

เชือ่ได้ว่ากระแสความนิยมอย่างสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็	มอีทิธพิลกบัพวกเราทกุคน	ทกุวนันี้ในตอน
เช้าที่ตื่น	จนถึงก่อนนอน		สิ่งแรกทุกคนจะต้องจับคือโทรศัพท์มือถือ	หรือแท็บเล็ต	แสดงให้เห็นว่า
เราได้เข้าสู่ยุคของ	Digital	Media	อย่างเต็มรูปแบบ	

โดย บอส
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P Talk เปลี่ยนชีวิตสู่ดิจิทัลI

ที่มีรายได้จากการขายแผ่น ซีดี ดีวีดี ต้องประสบปัญหา

ภายในไม่กี่ปี ร้านค้าจ�านวนมากต้องปิดตัว รวมไปถึงค่าย

หนัง และค่ายเพลงที่ประสบปัญหานี้ด้วยเช่นกัน จนเมื่อไม่

กี่ปีมานี้ โลกของเราก็ได้ปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ กับบริการ

ออนไลน์แบบถกูลขิสทิธิอ์อกมามากมาย ทัง้เพลง หนงั เกม 

หรอืทีเ่ราเรยีกการบรกิารในระบบนีว่้า ธุรกจิ streaming และ 

digital download คอืการซือ้ขาย เพลง ภาพยนตร์ เกม แบบ

ถูกลิขสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น เชื่อว่า 

หลายคนคงคุ ้นเคยกับระบบนี้ซึ่งมีทั้งแบบมีค่าบริการ  

ทั้งแบบซ้ือทีละเร่ือง ทีละเพลง หรือเหมาจ่ายรายเดือน 

แล้วใช้บริการแบบบุฟเฟ่ต์ เท่าไหร่ก็ได้ หรือแม้กระท่ัง 

เกมที่สามารถซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์ได ้ โดยมีราคาเพียง 

ไม่กี่บาท และแบบฟรี ที่ส�าคัญยังมีราคาไม่แพงพร้อมมี

โปรโมชันต่างๆ มากมาย ดังนั้นการสนับสนุนผู้ผลิตจึงเป็น

ทางเลือกที่ควรท�าอย่างยิ่ง

ไม่ว่ารูปแบบของสื่อจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ถ้าเราช่วยกันสนับสนุนสินค้าที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็

เหมือนจะเป็นการสนับสนุนให้มีการคิดงานใหม่ๆ ขึ้นมา แม้ว่าค่าตอบแทนที่ได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นดิจิทัล

ดาวน์โหลดนั้นจะไม่ได้มากเหมือนยุคสมัยที่เรามีแผ่น DVD และ CD แต่มันก็ยังดีกว่าผู้ผลิตไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรเลย คน

ที่ยังไม่เคยซื้ออะไรแบบถูกลิขสิทธิ์ ให้ลองดูนะครับ นอกจากจะช่วยสนับสนุนผู้ผลิตแล้ว เรายังภูมิใจตัวเองอีกด้วย •
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& A คำาถาม-คำาตอบQ

การตรวจค�นเคร�่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว�าเหมือนหร�อคล�ายเคร�่องหมายการค�า

ของผู�อื่นหร�อไม� สามารถตรวจค�นได�ทางใดบ�าง และมีค�าธรรมเนียมหร�อไม�

การสืบค�นเคร�่องหมายการค�า/บร�การ ผู�ขอสามารถมาสืบค�นได� 2 ทาง คือ

•  ผู�ขอสามารถสืบค�นทางอินเตอร�เน็ต โดยผู�ขอจะต�องเข�าเว็บไซต�

 กรมทรัพย�สินทางป�ญญา (www.ipthailand.go.th) 

 เลือกบร�การออนไลน�เลือกระบบเคร�่องหมายการค�า 

 โดยผู�ขอจะต�องสมัครสมาช�กก�อน เมื่อผู�ขอสมัครสมาช�ก 

 แล�วให�นำ User ID และ Password ที่ผู�ขอสมัครไว�

 มากรอกเพื่อเข�าสู�ระบบจากนั้นให�เลือกตรวจสอบ

 ความเหมือนคล�ายของเคร�่องหมาย จากนั้น

 ก็สามารถตรวจค�นเคร�่องหมายการค�าตามที่ต�องการได�เลย

• ผู�ขอสามารถสืบค�นด�วยตนเองที่กรมทรัพย�สินทางป�ญญา 

 ชั้น 3 ซ�่งทางกรมจะมี เจ�าหน�าที่แนะนำว�ธ�การสืบค�น 

 ซ�่งผู�ขอจะต�องชำระค�าธรรมเนียมในการตรวจค�น

 ชั่วโมงละ 100 บาท

หมายเหตุ – การตรวจค�นเคร�่องหมายตาม 1. และ 2. ดังกล�าว เป�นเพียงการตรวจสอบเบื้องต�นเท�านั้น

ซ�่งเคร�่องหมายการค�าใดจะได�รับการจดทะเบียนหร�อไม� นายทะเบียนจะต�องพิจารณาตามข�อเท็จจร�ง

และรายละเอียดของเคร�่องหมายการค�าที่ยื่นขอจดทะเบียนเปร�ยบเทียบกับเคร�่องหมายการค�าที่จดทะเบียนไว�แล�ว 

โดยการพิจารณาเป�นไปตามหลักเกณฑ�ที่กำหนดในพระราชบัญญัติเคร�่องหมายการค�า

Q
A
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1 ก.ค. 59 จัดงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ ประจ�าปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 ก.ค. 59 สมัมนาเผยแพร่ความรูก้ฎหมายลขิสทิธิ ์ฉบบัแก้ไขปรบัปรงุใหม่ 
ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา

7 ก.ค. 59 อบรมหลักสูตร “เครื่องหมายการค้า” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7-10 ก.ค. 59 คลีนิคให้ค�าปรึกษาและนิทรรศการ งาน SME EXPO ณ 
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

9-11 ก.ค. 59 ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรพัย์สนิทางปัญญา ณ โรงแรม
อินภาวา จังหวัดขอนแก่น

12-13 ก.ค.59 การอบรมสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการยกร่างค�าขอ 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการรู้ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์

25–28 ก.ค.59 การออกหน่วย Mobile Unit ครั้งที่ 8 ณ ส�านักงานพาณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด และส�านักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม   

26 ก.ค. 59 Focus Group ร่าง พ.ร.บ. จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ณ ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

4-7 ส.ค. 59 จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้า GI ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ

4-31 ส.ค. 59 จัดนิทรรศการข้าว GI หัตถกรรมและเครื่องหมายรับรอง 
“ตรานกยูง” ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

8 ส.ค. 59 จัดเสวนาในงานสัปดาห์หนังสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 
ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลฯ

11-14 ส.ค.59 งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2016) ณ  
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

22-26 ส.ค.59 WIPO Patent Drafting Workshop ภายใต้โครงการ IP Hub 
ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

30 ส.ค. 59 งานโครงการรณรงค์ส่งเสรมิการสร้างจติส�านกึไม่ละเมดิลขิสทิธิ์ 
ประจ�าปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

alendar Activity ปฏิทินกิจกรรมC

05
สัมมนา

ประชุม	Heads	of	IP	office	Conference	(HIPOC)	/	
ประชุม	AWGIPC	ครั้งที่	50

Mobile	Unit	ครั้งที่	8	/	Focus	Group	ร่าง	พ.ร.บ.	จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

จัดแสดงและจำาหน่ายสินค้า	GI
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จัดแสดงและจำาหน่ายสินค้า	GI	/	งานสัปดาห์หนังสือ	/	IP	Fair	2016

จัดแสดงและจำาหน่ายสินค้า	GI	/	WIPO	Patent	Drafting	Workshop	ภายใต้โครงการ	IP	Hub

GI	MARKET	2016

GI	MARKET	2016

จัดแสดงและจำาหน่ายสินค้า	GI	/	งานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสร้าง
จิตสำานึกไม่ละเมิดลิขสิทธิ์	ประจำาปี	2559

อบรม	/	SME	EXPO	/		ค่ายเยาวชน

SME	EXPO	/		ค่ายเยาวชน การอบรมสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	และการ
ยกร่างคำาขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
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1. ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ  ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ§ÇÑÅ  
        

¾ÃŒÍÁâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅáÅÐ»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³
ààÅÐÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ ³ à¡ÒËÅÕ ãµŒ

 ºÒ·100,000

2. ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº  1 

   ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ§ÇÑÅ  50,000 ºÒ· 

   ¾ÃŒÍÁâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅáÅÐ»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³

3. ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº  2 

   ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ§ÇÑÅ  30,000 ºÒ·

   ¾ÃŒÍÁâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅáÅÐ»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³

4. ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ§ÇÑÅ æ ÅÐ 10,000 ºÒ· 

   ¾ÃŒÍÁâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅáÅÐ»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³
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สู�ดิจ�ทัล

การขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบทรัพย�สินทางป�ญญาของไทย
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ระบบทรัพย�สินทางป�ญญาของไทย


