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Editor’s Note Content บทบรรณาธิการ สารบัญ

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างและเป็นผู้สร้างแรง

บันดาลใจให้พวกเราพสกนิกรชาวไทย	 ดำาเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ในหลายด้าน	 จากแนวคิดนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดทำาภาพยนตร์

แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน	ภายใต้ชื่อ	“ฟ้าทอฝัน The Inspiring 

King”	ขึ้น	 โดยชุดที่	1	 ได้เผยแพร่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา	และล่าสุด

เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2558	ได้จัดทำา	“ฟ้าทอฝัน The Inspiring King”	ชุดที่	

2	รายละเอียดทุกท่านสามารถติดตามได้ในคอลัมน์	about	the	issue

	 สำาหรับ	 “ฟ้าทอฝัน”	 ส่ือความหมายถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

และแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งเปรียบเสมือน	 “ฟ้า”  

ที่สร้างแรงบันดาลใจ	 แก่ประชาชนของพระองค์	 เม่ือนำาแนวคิดมาประยุกต์

ใช้ ในชีวิตประจำาวันก็จะเกิดกำาลังใจ	 บันดาล	 “ฝัน”	 ให้เป็นจริง	 เกิดความสุข	

ความเจริญ	 ต่อบุคคลท่ีปฏิบัติตามพระราชดำาริ	 ในโอกาสน้ีกรมทรัพย์สิน 

ทางปญัญาจึงขอเชญิชวนทุกท่านร่วมตดิตามภาพยนตร์แอนเิมชนัฟา้ทอฟนั

ทั้งสองชุดได้ทางช่องยูทูป	

	 นอกจากน้ี	 ในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง

เป็นทางการ	 คอลัมน์	 IP	 Interview	 ขอนำาเสนอบทสัมภาษณ์อธิบดี 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาถึงแผนความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

อาเซียนปี	2016	–	2025	

บรรณาธิการ

About	the	Issue
ภาพยนตร์แอนิเมชัน

“ฟ้าทอฝัน	The	Inspiring	King	ชุดที่	2”	 03

IP	News
เล่าข่าว	IP 06

Worldwide	IP	
รู้จักสำานักเครื่องหมายการค้า

และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป	(OHIM)	 10

IP	Interview	
อาเซียนรุกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

จับมือจัดทำาแผนปี	2016	-	2025		 12

IP	Champion	
ซัยโจ	เด็นกิ	:

ผู้นำาเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงาน	 14

IP	Shop
ลำาไยไฟเบอร์	และ	ขนมเพื่อสุขภาพจากธัญชาติและเห็ด	 16

IP	Infographic
ทรัพย์สินทางปัญญามีประโยชน์อย่างไรกับ	SME	 17

Special	IP
เล่าสู่กันฟัง...

การประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก	2015		 18

IP	Guide
ออกแบบโลโก้อย่างไรให้ได้รับความคุ้มครอง 20

GI	Travel
ญอกมละบริน่าน	เอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์		 22

IP	Talk
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เชิญภาคเอกชนคู่ค้าสำาคัญหารือแจ้งความคืบหน้า	

ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย		 24

Q & A
คำาถาม-คำาตอบ	 26

Calendar	Activity
ปฏิทินกิจกรรม	 27

• คณะที่ปรึกษา	นางนันทวัลย์		ศกุนตนาค	อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา/นายทศพล	ทังสุบุตร	รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา/นางอรมน	ทรัพย์ทวีธรรม	 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา/นายสุภัฒ		สงวนดีกุล	รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา	• บรรณาธิการ นางสาววันเพ็ญ	นิโครวนจำารัส	ผู้อำานวยการ 
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สายด่วน	1368
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จังหวัดนนทบุรี	11000
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ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักตรากตร�าอย่างไม่ทรงเคย
หยุดหย่อนเป็นภาพท่ีคนไทยคุ้นตาและอยู่ในความทรงจ�าของทุกคนตลอดมา 
พระองค์ทรงนึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของพระองค์ก่อนเสมอ ไม่
ว่าจะขึ้นเหนือ ลงใต้ และแม้ว่าที่แห่งนั้นจะทุรกันดารเพียงใด พระองค์ทรงเสด็จ
ไปด้วยตนเองทุกหนแห่งด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาให้ผืนแผ่นดินไทย
ของเรานี้เป็นแผ่นดินทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาสามารถในด้านการสร้างสรรค์
นวตักรรมและทรพัย์สนิทางปัญญาอันเป็นทีป่ระจกัษ์แก่ผูค้นทัว่โลก พระองค์ทรง
สร้างสรรค์สิง่ประดษิฐ์ต่างๆ และทรงใช้งานทรพัย์สนิทางปัญญาเหล่านัน้ส่งเสรมิ
และพัฒนาประเทศ เช่น ทรงประดิษฐ์คิดค้น “กังหันน�้ำชัยพัฒนำ” คิดค้นวิจัย
ท�าไบโอดีเซล คิดค้นวิจัยการท�าฝนหลวง ซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลาและความมุ่งมั่น
ในการค้นคว้าวิจัย และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านดนตรี วรรณกรรม และวิจิตร
ศิลป์ และได้รับการยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” อย่างแท้จริง จนในปี พ.ศ. 2552 
องค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก WIPO (World Intellectual Property Organization) 
ได้ทลูเกล้าฯ ถวายรางวลั “โกลบอล ลดีเดอร์ อวอร์ด” (WIPO Global Leaders 
Award) แด่พระองค์ด้วย

ดงันัน้ เพ่ือให้ปวงชนชาวไทยได้รบัทราบและชืน่ชมในพระปรชีาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยเกิดแรงบันดาล
ใจและเห็นประโยชน์ของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสร้าง
ค่านิยมในการเคารพสิทธิในทรพัย์สนิทางปัญญา รวมทัง้เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ภาพยนตร์แอนิเมชัน
“ฟ้าทอฝัน The Inspiring King ชุดที่ 2”

สร ้ างสรรค ์ที่ สามารถสร ้ างจาก
ภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลักษณ์และศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย ์
โดยกรมทรพัย์สนิทางปัญญา จงึได้จดั
ท�าโครงการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทาง
ป ัญญา เรื่อง “ฟ ้ำทอฝ ัน The 
Inspiring King” ขึ้น 

ภาพยนตร์แอนเิมชนั “ฟ้ำทอฝัน 
The Inspiring King” ชุดที่ 1 มี 6 
ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เร่ิมต้นจากจุด
เล็กๆ ตอนท่ี 2 ความมุ่งมั่นตั้งใจ...
กุญแจแก้ไขปัญหา ตอนที่ 3 เข้าใจ...
เพือ่เข้าถงึ ตอนที ่4 คดิอสิระ...สูค่วาม
ส�าเร็จ ตอนท่ี 5 ก�าลังใจ...ข้ามเวลา 
และตอนที่  6  มุ ่ ง มั่ นต ่ อ ไป . . .
ด้วยศรัทธาในความเพียรและความ
สามัคคี ซึ่งได้เริ่มเผยแพร่เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2558 ตามสถานศึกษา 
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สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ สื่อ Social 
Media เช่น YouTube รวมทั้งได้
เ ผยแพร ่ บน เค ร่ือ ง บินของสาย
การบินไทยและได้เสียงตอบรับเป็น
อย่างดี กระทรวงพาณิชย์ โดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาจึงได ้ด�าเนิน
โครงการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 
“ฟ้ำทอฝัน The Inspiring King” ชุด
ที ่2 ซึง่เป็นภาคต่อขึน้อีก 6 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ฟ้าโปรยฝน ตอนที ่2 พลงังาน
สร้างทางเลือก ตอนที่ 3 โดดเด่นด้วย
อัตลักษณ์ ตอนที่ 4 พอเพียง...เพื่อ
เพียงพอ ตอนที่ 5 แผ่นดินธรรม... 
แผ ่นดินทอง และตอนท่ี 6 จาก
ศรัทธา...สูส่ร้างสรรค์อนัยัง่ยนื และได้
แถลงข ่าวเป ิดตัวไปเมื่อวันที่  26 
พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

ส�าหรับภาพยนตร์แอนิเมชัน 
“ฟ้ำทอฝัน The Inspiring King” ชุด
ที่ 2 นี้ เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่
ต่างจังหวัด โดยตัวละครหลกัของเร่ือง

เรื่องย่อฟ้ำทอฝัน ชุดที่ 2
ตะวนั กรณุา มาร์ค ได้เข้าไปร่วมแก้ปัญหาของหมูบ้่านดงน้อยซึง่เป็นบ้านเกดิของบญัชา พวกเขาพบว่า นอกจากปัญหา

เรื่องภัยแล้งและเศรษฐกิจในหมู่บ้านถูกผูกขาดแล้ว ปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านแห่งนี้ คือ ชาวบ้านแตกความสามัคคีกัน เพราะ
ความคิดที่แตกต่างกันระหว่างผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าของชาวบ้านกับลุงแก้ว นายทุนใหญ่ประจ�าหมู่บ้าน ลุงแก้วพยายามใช้สิ่งของ
ฟุ่มเฟือยมาล่อชาวบ้านให้เป็นหนี้ตนเอง ในขณะท่ีผู้ใหญ่บ้านพยายามหาทางประนีประนอมมาโดยตลอด แต่สถานการณ์
กลับยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆ ตะวันและกรุณาจึงได้น้อมน�าแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ 
ทั้งแนวคิดเรื่องพลังงานทดแทน การสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อสิทธิ
และผลประโยชน์ของชุมชน ผลส�าเร็จของการน้อมน�าแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ ท�าให้คนในชุมชนมี
รายได้มากขึ้นและกลับมามีความสัมพันธ์อันดี ในชุมชนจึงมีแต่ความรักและความปรารถนาดีต่อกัน ตะวันตัดสินใจที่จะออก
เดินทางต่อไปเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สร้างแรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิตของเขา บัญชา
สร้างสารคดีเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเองเข้าประกวดแต่พลาดรางวัลชนะเลิศไป แต่เขาได้รางวัลแห่งชีวิตที่ส�าคัญยิ่งกว่า นั่น
คือ การช่วยพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เจริญรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านและลุงแก้วกลับมาเป็นเพ่ือนรักกันอย่างเดิมและท�างาน
ร่วมกันเพื่อหมู่บ้านอย่างมีความสุขอีกครั้ง •

จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาวะ
ภัยแล้ง ภาวะหนีส้นิของคนในหมูบ้่าน และการแตกความสามคัคกีนัระหว่างคนใน
หมู่บ้าน โดยตัวละครได้น้อมน�าแนวคิดและแรงบันดาลใจจากผลงานนวัตกรรม
และทรพัย์สนิทางปัญญาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมาปรบัใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมั่นเป็นอย่างย่ิงว่า ภาพยนตร์แอนิเมชันชุดนี้
จะสามารถบอกเล่าเรือ่งราวอันน่าประทับใจเกีย่วกบัพระปรชีาสามารถและความ
วิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาได้เป็นอย่างดี ท้ังยังสอดแทรกข้อคิดต่างๆ ในการ
ด�ารงชีวติเอาไว้ในเรือ่งได้อย่างแนบเนยีน โดยภาพยนตร์แอนเิมชนัชุดนีจ้ะสามารถ
เข้าถึงเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้นึกถึงแนวคิดและความวิริยะ
อุตสาหะในการท�าโครงการต่างๆ ของพระองค์ หากเมื่อรับชมแล้ว ทุกคนจะเกิด
ความรู้สึกว่า ทุกเรื่องที่พระองค์ทรงคิดสร้าง สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคน
รุ่นใหม่เสมอ 

ท่านสามารถรบัชมภาพยนตร์แอนชินั “ฟ้ำทอฝัน The Inspiring King” ชดุ
ที่ 1 และ ชุดที่ 2 ทั้ง 12 ตอน ได้ในช่องยูทูป (YouTube Channel) “The Inspiring 
King DIP” ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถแชร์ลิงค์ของ “The Inspiring King DIP” 
ต่อไปได้ เพือ่ร่วมเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัอนัเป็นทีร่กัยิง่ของ
ปวงชนชาวไทย และหากหน่วยงานต่างๆ สถาบนัการศกึษา หรอืโรงเรยีนใดสนใจ 
สามารถตดิต่อขอรบัแผ่นดวีีด ี“ฟ้ำทอฝัน” ชดุที ่1 และ ชดุที ่2 ได้ท่ีกรมทรพัย์สนิ
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ •
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การประชุมสมัชชาใหญ่
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ครั้งที่ 55

(World Intellectual Property Organization General Assemblies)

นำงอภิรดี  ตันตรำภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย 
นำงนนัทวลัย์  ศกนุตนำค อธิบดกีรมทรพัย์สนิทางปัญญา และผูบ้ริหารกระทรวง
พาณิชย์ เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก คร้ังท่ี 55 
(World Intellectual Property Organization General Assemblies) โดยประเทศไทย
ได้แจ้งความส�าเร็จในการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้
ความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งแสดงท่าทีในการผลักดันให้
สมาชิกองค ์การทรัพย ์สินทางป ัญญาโลก (WIPO) สานต ่อการประชุม 
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC) 
ระหว่างวนัที ่4 - 6 ตลุาคม 2558 ณ ส�านกังานใหญ่องค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ ทัง้นี ้กระทรวง
พาณชิย์ได้รบัมอบหมายให้เป็นหน่วยงานประสานงานกบั WIPO และองค์การการค้าโลก (WTO) โดยตรง ซึง่จะส่งผลให้การดูแล
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ามีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น •

นำงอภิรดี  ตันตรำภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีโดยนทิรรศการดงักล่าวจดัขึน้เพือ่เผยแพร่พระเกยีรติคุณ และพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยเฉพาะผลงานด้านสิทธิบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลงานด้านลิขสิทธิ์ และโครงการในพระราชด�าริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการพัฒนาให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ณ ส�านักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 •

พิธีเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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นำงอภิรดี  ตันตรำภรณ์ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพาณิชย์ และ 
นำยลิม ฮึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ 
เป็นสกัขพียานในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืด้านทรพัย์สนิทางปัญญา 
(Memorandum of Cooperation: MOC) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ
ส�านักงานทรัพย ์สินทางป ัญญาสิงคโปร ์  ( IPOS) มีวัตถุประสงค ์ เพื่อ
เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิทางปัญญาและ
นวตักรรม การวางแผนการใช้ทรพัย์สนิทางปัญญาเพือ่การส่งเสริมนวัตกรรม การ
จดักจิกรรมส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปัญญาให้กับผูป้ระกอบการ SME เป็นต้น และได้มกีารประชมุหารอืทวภิาคี
ระหว่างกรมทรพัย์สนิทางปัญญา กับส�านกังานทรพัย์สนิทางปัญญาสงิคโปร์ด้วย ณ โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุุมวทิ กรงุเทพฯ 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 •

นำยสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ให้การต้อนรับ นาย Bernoit Battistelli ประธานส�านักงานสิทธิบัตร ยุโรป (European Patent Office: EPO) เพื่อ
กระชับความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และส�านักงานสิทธิบัตรยุโรป พร้อมทั้งหารือในประเด็นด้านการพัฒนา
ระบบสทิธิบตัรเพ่ือส่งเสรมิระบบการจดสทิธบิตัรในประเทศไทย ณ ห้องรบัรองรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์ ส�านกังาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 •

ไทย - สิงคโปร์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(Memorandum of Cooperation: MOC)

ให้การต้อนรับประธานสำานักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office: EPO)
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นำงนันทวัลย์  ศกุนตนำค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “Regional Colloqium on IP Enforcement for 
Judges in Thailand” จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก WIPO และส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี  
KIPO เพ่ือเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทัง้คดแีพ่งและอาญา รวมทัง้เป็นการสร้างเครือข่ายผูพิ้พากษาในภูมภิาค
เอเชียแปซิฟิก ณ  โรงแรมฟูร่ามาสีลม ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2558 •

การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง
“Regional Colloqium on IP Enforcement for Judges in Thailand”

P News เล่าข่าว	IPI

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “มิติใหม่ของลิขสิทธิ์: เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก”

นำยทศพล  ทังสุบุตร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน
เปิดงานเสวนาในหัวข้อเร่ือง “มิติใหม่ของลิขสิทธิ์: เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก”  
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายลิขสิทธิง์านวรรณกรรม
และการใช้งานลิขสิทธ์ิผ ่านส่ือดิจิทัล ท้ังน้ียังเป็นการแลกเปล่ียนความรู ้ 
ความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการเสวนา ซ่ึงจะเป็นประโยชน ์
ส�าหรบันกัเขียน นักแปล ส�านักพิมพ์ ผูเ้กีย่วข้องในแวดวงวรรณกรรมและประชาชน
ทั่วไป ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 •
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นำยสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับ
คณะผู้แทนจาก (Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.: JAMA) เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และการด�าเนินการด้านสิทธิบัตรภายใต้ความร่วมมือระบบ Worksharing (PPH และ 
ASPEC) ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 8 ห้อง 3 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 •

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก JAMA

P News เล่าข่าว	IPI

นำงอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา เรื่อง “บุกตลำดอำเซียนและจีนด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ” 
จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
เข้าใจระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิด
ทรพัย์สนิทางปัญญาในต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซยีนและจนี ณ โรงแรมด ิเอทัส 
ลุมพินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 •

 การสัมมนา เรื่อง 

“บุกตลาดอาเซียนและจีนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” 
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ในประเทศไทย การที่ใครก็ตามคิดจะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
หรือการออกแบบให้แก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วล่ะก็ คงจะนึกถึง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นแห่งแรกใช่ไหมครับ แต่ถ้าหากใครที่คิดจะ
โกอินเตอร์ น�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปขายที่ต่างประเทศ ก็คงจะ
คิดกันปวดหัวเหมือนกันนะครับ ว่าจะเริ่มยังไงดี แต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวง
ของทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้ว โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ก็คงจะตอบได้ว่า 
ต้องติดต่อไปที่ส�านักเคร่ืองหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป 
หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Office for Harmonization in the Internal 
Market เรียกย่อๆ ว่า OHIM (โอฮิม)

ส�านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป หรือ 
OHIM เป็นองค์กรของรัฐซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยข้อบังคับของสหภาพยุโรปด�าเนิน
งานและปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายของกฎหมายของประชาคมยุโรป 
(European Community Law) โดยหน้าทีห่ลกั คอื เป็นศูนย์กลางในการส่งเสรมิ 
สนบัสนนุ และบรหิารจดัการเครือ่งหมายการค้าและการออกแบบผลติภณัฑ์
ภายในกลุ ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยท�าหน้าที่รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ชองกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่ง
งบประมาณด�าเนินการของส�านักงานจะมีที่มาจากค่าธรรมเนียมในการรับ 
ค�าขอจดทะเบียน การจดทะเบียน และการต ่ออายุการคุ ้มครอง
เครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้พึ่งพาประเทศ
สมาชิกแต่อย่างใด ทั้งนี้ ส�านักงานของ OHIM ตั้งอยู่ ณ เมืองอะลิคันเต้ ซึ่ง

รู้จักส�านักเครื่องหมายการค้า
และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป 
(OHIM)

อยู่ทางตอนใต้ของประเทศสเปน 
โดยมีบุคลากรที่ท�างานที่น่ีมาจาก
ทั่วยุโรปมีจ�านวนประมาณ 1,200 
คน ประกอบด ้วยข ้ าราชการ 
พนักงานราชการถาวรและชั่วคราว
และลูกจ้างสัญญาจ้าง โดยมีภาษา
หลักที่ใช้ใน OHIM จ�านวน 5 ภาษา 
ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 
อิตาเลียน และสเปน

อย่างไรกต็าม แม้ว่า OHIM จะ
เป็นองค์กรภายใต้การก�ากับดูแล
ของสหภาพยุโรป (EU) โดยตรง แต่
ก็มีการบริหารจัดการ การบังคับใช้
กฎหมาย และการจดัท�างบประมาณ
ที่เป็นอิสระจากประชาคมยุโรป

OHIM ด�าเนินงานภายใต้การ
บรหิารของคณะกรรมาธกิารบริหาร 
(Administrative Board) ซึง่ประกอบ
ด้วยผู้แทนของแต่ประเทศสมาชิก
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จ�านวนประเทศละ 1 คน และผูแ้ทน
จากคณะกรรมาธิการประชาคม
ยโุรปอกี 1 คน นอกจากนี ้ยงัได้เชญิ
ผู ้ แทนจากองค ์ การทรัพย ์ สิน
ทางป ัญญาโลกและผู ้แทนจาก
ส�านักงานทรพัย์สินทางปัญญาแห่ง
กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ มาร่วมเป็น
ผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมาธิการ
บริหารด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการบริหาร
มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและให้
ความเห็นชอบในส ่วนของการ
ด�าเนินงานของส�านักงาน และมี
คณะกรรมาธิการงบประมาณ 
(Budget Committee) ซึ่งมีองค์
ป ร ะ ก อ บ เ ห มื อ น กั บ ค ณ ะ
กรรมาธิการบริหาร ท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลในส่วนของงบประมาณของ
ส�านักงาน ทั้งนี้ กรรมาธิการทั้งสอง
คณะจะมีประธานเป็นผู ้บริหาร
สูงสุด โดยในส่วนของส�านักงาน ผู้
ที่มีอ�านาจสูงสุด คือ ประธาน
ส�านักงาน (President) ซึ่งปัจจุบันผู้
ที่ด�ารงต�าแหน่งประธานของ OHIM 
คือ นำย Antonio Campinos โดย
จะด�าเนินการบรหิารตามความเห็น
ชอบของคณะกรรมาธิการทั้งสอง
คณะ

เนือ่งจากการให้ความคุ้มครอง
เค รื่ อ งหมายการค ้ า และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของประชาคม
ยุโรป เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของการ
พัฒนาตลาดภายในของสหภาพ
ยุโรป (EU) ดังนั้น การจดทะเบียน
จึงอยู่บนแนวคิดท่ีว่า การด�าเนิน
การต้องมีความสะดวก รวดเร็วและ
เรยีบง่าย จงึเป็นทีม่าของการด�าเนนิ
การยื่นขอจดทะเบียนเพียงค�าขอ
เดียว (Single Application) มี
ศูนย์กลางการบริหารจัดการเพียง
แห่งเดียว (Single Administration) 

และมกีารตรวจสอบเพยีงครัง้เดยีว (Single Filing) ซึง่ผลของการรบัจดทะเบียน
ทรัพย์สินอุตสาหกรรมทั้งสองประเภทนี้ จะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
ครอบคลุมประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทุกประเทศ เพื่อเป็นการตอบ
สนองต่อความต้องการทีจ่ะขจดัอุปสรรคทางการค้าภายในสหภาพยโุรป โดย
ให้มกีารหมนุเวยีนสินค้าและบริการอย่างเสรี และลดการบดิเบอืนทางการค้า
ระหว่างกัน

นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้าและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ยังอยู่ภายใต้กฎหมายเพียงฉบับเดียว (Single Court of 
Law) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความแข็งแกร่งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการ
ให้ความคุ้มครองภายในประเทศสมาชิก ส่งผลให้ต้นทุนในการจดทะเบียนที่ 
OHIM ต�า่กว่าการแยกจดทะเบยีนในแต่ละส�านกังานของประเทศสมาชกิ อกี
ทัง้ยงัมผีลครอบคลมุไปในทกุประเทศในสหภาพยโุรป อนึง่ OHIM ยงัสามารถ
ให้การสนับสนุนข้อมูลแก่ศาลในประเทศสมาชิกแต่ประเทศเกี่ยวกับการ
พจิารณาวนิจิฉยัคดเีพกิถอนเครือ่งหมายการค้าและการออกแบบผลติภณัฑ์
ของประชาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม OHIM ก�าลังขยายบทบาทเพื่อเป็นส�านักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสหภาพยโุรปอย่างแท้จรงิไม่จ�ากดัเฉพาะเครือ่งหมายการค้า
และการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่มีเร่ืองของการบังคับใช้กฎหมาย
ทรพัย์สินทางปัญญา โดยหน่วยงานลูกทีช่ือ่ว่า The Observatory และลขิสทิธิ์ 
(ดูแลงานลิขสิทธิ์ก�าพร้า) ในอนาคตหากมีกฎหมายระดับ EU คุ้มครอง 
สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) ทีน่อกเหนอืจากไวน์ สรุา อาหารและสนิค้าเกษตร
แล้ว OHIM ก็จะท�าหน้าที่รับจดทะเบียนด้วย

OHIM มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยนะครับ เพราะมีส�านักงานย่อย
ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสานงานโครงการความร่วมมือ
ด้านทรพัย์สนิทางปัญญาในภมูภิาคอาเซยีน โดย OHIM ให้การสนบัสนนุการ
เงินและความช่วยเหลือทางเทคนิค

ดังนั้น ถ้าใครก็ตามต้องการน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองไป
จ�าหน่ายยังประเทศแถบยุโรป สิ่งแรกที่ต้องท�าก็คือ การยื่นจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรกนะครับ และ
ถ้าจะให้สะดวกที่สุด ก็ต้องไปยื่นจดกับ OHIM จะได้ผลที่น่าเชื่อถือ รวดเร็ว 
มีบริการ Fast track จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 4 เดือน และ
การออกแบบผลิตภณัฑ์กส็ามารถจดทะเบยีนได้ภายใน 48 ชัว่โมง และได้รบั
การคุ้มครองครอบคลุมประเทศในยุโรปอีกด้วย นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 
นะครับ •

หน้าที่หลัก คือ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และบริหาร
จัดการเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใน 

กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ที่มาภาพประกอบ : https://oami.europa.eu/ohimportal/en/ip-mediation-open-day
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ผลสำาเร็จแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา	2011	-	2015

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กล่าวว่า ที่ผ่านมา อาเซียนได้ด�าเนินการพัฒนางานด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญามาอย่างต่อเน่ืองภายใต้คณะท�างานความ

ร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working 

Group on Intellectual Property Cooperation : AWGIPC) มีการ

จดัท�าแผนปฏบิตักิารด้านทรพัย์สนิทางปัญญาโดยแผนล่าสดุ คอื 

ASEAN IPR Action Plan 2011 - 2015 มีอายุ 5 ปี ก�าลังจะ

สิน้สุดลง ซึง่มกีารด�าเนนิการตามแผนและประสบความส�าเรจ็ใน

หลายด้าน เช่น การสร้างเครือข่ายระหว่างส�านักงานทรัพย์สิน

ทางปัญญาของสมาชิกอาเซียนและผู้เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสมาชิกอาเซียน การจัดท�า

เว็บไซต์เพ่ือสืบค้นการจดเครื่องหมายการค้าของอาเซียน 

(ASEAN TmView) การแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตร

ภายใต้โครงการ ASPEC การพฒันากฎหมายทรพัย์สินทางปัญญา

ของอาเซยีนโดยเน้นการเข้าเป็นภาคคีวามตกลงของ WIPO เพือ่

อ�านวยความสะดวกการจดทะเบียนระหว่างประเทศ การเสริม

สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปัญญาในเชงิพาณชิย์ เป็นต้น 

อาเซียนเตรียมแผนฉบับใหม่หลังเข้าสู่	AEC	
เพื่อความต่อเนื่องของการด�าเนินงานจากแผนปฏิบัติการ

เดมิซึง่จะสิน้สดุลง อาเซยีนจงึได้ยกร่างแผนปฏบิตักิารทรพัย์สนิ

ทางปัญญาอาเซยีนฉบบัใหม่ทีจ่ะมผีลใช้บงัคบัหลงัการเข้าสู ่AEC 

คือ ASEAN IPR Action Plan 2016 - 2025 มีอายุ 10 ปี โดย

เป็นการวางแผนการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของ

อาเซียนในระยะยาวขึ้น และสอดคล้องกับ ASEAN 2025 ได้รับ

ความร่วมมือจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 

ในการจัดท�าแผนซ่ึงแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 

อาเซียนรุกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
จับมือจัดทำาแผนปี	2016	-	2025	

จากการที่อาเซียนกำาลังจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ในวันที่	31	ธันวาคม	2558	นี้	ซึ่งจะเป็นการ
เปิดเสรรีะหว่างสมาชกิอาเซยีน	10	ประเทศ	ทัง้ด้านการค้า	การลงทนุ	และการเคลือ่นย้ายแรงงานมฝีีมือ	ซึง่เรือ่งทรัพย์สิน
ทางปัญญามีบทบาทสำาคัญต่อการเสรมิสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผูป้ระกอบการและของประเทศสมาชกิอาเซยีน	
อาเซยีนจึงมีความเหน็ร่วมกนัว่ามคีวามจำาเป็นจะต้องพัฒนาระบบด้านทรพัย์สินทางปัญญาของภมูภิาคให้เป็นท่ียอมรบั
ในระดับสากล	และมีบทบาทในการส่งเสริมการค้า	การลงทุนของอาเซียนภายหลังการเข้าเป็น	AEC	ต่อไป
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2016 - 2025 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 19 โครงการ ซ่ึง

ยทุธศาสตร์ท้ัง 4 ได้แก่ (1) การพฒันาระบบทรพัย์สนิทางปัญญา

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 7 โครงการ (2) การพัฒนาระบบ

และเครอืข่ายทรพัย์สนิทางปัญญาของภมูภิาคให้สนบัสนุน AEC 

4 โครงการ (3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญาของอาเซียน 4 โครงการ และ (4) การใช้ทรัพย์สินทาง

ปัญญาเป็นเครื่องมือในการสร้างสินทรัพย์ให้แก่ภาคธุรกิจ

อาเซียน 4 โครงการ 

ส�าหรับโครงการเร่งด่วนที่จะด�าเนินการในปี 2016 ได้แก่ 

(1) การศึกษาวิเคราะห์ระบบสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ

สทิธบิตัรการออกแบบของอาเซยีน เพือ่ทราบปัญหาของสมาชิก

อาเซียนแต่ละประเทศ รวมทั้งแนวทางการแก้ไข (2) สร้างความ

รูค้วามเข้าใจแก่บคุลากรของส�านกังานทรพัย์สนิทางปัญญา และ

ประชาชนผู้ใช้บริการ เรื่องประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างส�านกังานทรพัย์สนิทางปัญญา ในการลดภาระงาน และ

อ�านวยความสะดวกการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มี

ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) การจัดท�าคู่มือ

แนวทางการตรวจสอบสิทธิบัตรออกแบบของอาเซียน (ASEAN 

Manual) (4) โครงการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความ

โปร่งใส ในการด�าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ (5) การ

เร่งรัดการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และ

ความตกลงกรุงเฮก (Hague Agreement) เพ่ืออ�านวยความ

สะดวกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการจดทะเบียน

สทิธบิตัรการออกแบบระหว่างประเทศส�าหรบัสมาชกิอาเซยีนที่

ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีความตกลง (6) การจัดตั้งสถาบันให้ความรู้ 

ฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ASEAN IP 

Academy) เพือ่พจิารณาความเป็นไปได้และรปูแบบโดยในเบือ้ง

ต้นอาจเป็น Virtual IP Academy หรือเป็นการเรียนรู้ออนไลน์ 

(7) การปรับปรุงเว็บไซต์ IP Portal (www.aseanip.org) ซึ่งเป็น

เว็บไซต์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนส�าหรับ SME ให้มี

ความทันสมัย มีข้อมูลครบถ้วน (8) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์

จากทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ไทยประเทศผู้นำากิจกรรม	4	โครงการ
ในส่วนประเทศไทย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับ

มอบหมายให้เป็นประเทศผู้น�ากิจกรรม (country champion) 

ภายใต้แผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2016 - 

2025 รวม 4 โครงการ ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบลิขสิทธิ์เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เช่น การจัด

ท�าเครือข่ายการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของอาเซียน (2) การปรับปรุง

และจดัท�ามาตรฐานการด�าเนนิการขององค์กรจดัเกบ็ค่าลขิสทิธิ์

ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (3) การส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อาเซียนในเชิงพาณิชย์ 

การจัดงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้า GI ระดับอาเซียน และการ

ส่งเสริมให้ GI อาเซียนได้รับการจดทะเบียนมากขึ้นทั้งภายใน

อาเซยีนและในประเทศนอกกลุ่มอาเซยีน และ (4) การเสรมิสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจด้านทรพัย์สนิทางปัญญาให้กบัผูป้ระกอบการ

และประชาชนทั่วไป 

ส� าหรับความคืบหน ้าการด�า เนินงานในส ่วนของ

ประเทศไทยนั้น กรมฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงการให้บริการใน

หลายด้าน เช่น การเข้าเป็นภาคีพธิสีารมาดรดิ เพือ่อ�านวยความ

สะดวกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง

จะสามารถด�าเนินการได้ภายในปี 2016 และมีแผนที่จะแก้ไข

กฎหมายสิทธิบัตร และเข้าเป็นภาคีความตกลงเฮก เพื่อการ

จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบระหว่างประเทศ 

ในด้านของ GI ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สุดเรื่องหนึ่งของทรัพย์สิน

ทางปัญญาไทย กรมฯ จะเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และ

เพิ่มโอกาสการท�าการค้าสินค้า GI ทั้งในระดับประเทศและ

ภูมิภาค ส่งเสริมการจดทะเบียน GI ไทยในต่างประเทศ และ

ท�าให้สินค้า GI เป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น การจัดจับคู่สินค้าระหว่าง 

GI ไทยและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้า นอกจากนี้ยังอาจใช้

โอกาสนี้ผลักดันให้ ชุมชนที่เป็นเจ้าของ GI เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมได้อีกด้วย

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่ี

อาเซยีนมกีารพฒันาระบบทรพัย์สนิทางปัญญาอย่างเป็นระบบ

ภายใต้แผนการพฒันาทีเ่ป็นรปูธรรมนี ้จะเป็นการเพิม่โอกาสให้

ผู้ประกอบการไทยที่ส่งสินค้าออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนให้

ได้รบัการคุม้ครองทรัพย์สนิทางปัญญาทีม่ปีระสทิธภิาพ ลดการ

ละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญา และสามารถใช้ทรพัย์สนิทางปัญญา

ของตนเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับ

ตนเองและประเทศได้มากขึ้น
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บริษัท	ซัยโจ	เด็นกิ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	หนึ่งในผู้นำาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศในประเทศไทย	
ซึ่งได้รับรางวัล	IP	Champion	2013	สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร	จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	และ
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	รางวัลชมเชย	ด้านเศรษฐกิจ	ประจำาปี	2558	จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	ปัจจุบันได้
ส่งออกเคร่ืองปรับอากาศแบรนด์คนไทย	 “ซัยโจ	 เด็นกิ”	 ไปจำาหน่ายกว่า	 20	 ประเทศทั่วโลก	 และเป็นผู้ประกอบการ 
เจ้าแรกของไทยที่สามารถเจาะตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศญี่ปุนได้สำาเร็จ

ซัยโจ	เด็นกิ	:
ผู้นำาเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงาน

คุณสมศักดิ์  จิตติพลังศรี ประธานกรรมการ บริษัท

ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด กล่าวถึงความส�าเร็จ

จากการด�าเนินงานตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมาว่า แม้เริ่มแรก

บริษัท จะก่อตั้งด้วยการ ร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น แต่ปัจจุบัน

บริษัทนี้เป็นของคนไทย 100% และได้ด�าเนินงานวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วย

เชื่อว่าการลงทุนด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นจะ

ช่วยสร้างโอกาส และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ให้กับธุรกิจ

หนึ่งในความส�าเร็จและความภาคภูมิใจท่ีเกิดขึ้น คือ

การได้รับเชิญจากประเทศญี่ปุ ่นให้ไปบรรยายต่อหน้า

นักธุรกิจญี่ปุ่นและเอเชียร่วมสองพันคนถึงวิสัยทัศน์และ

การพัฒนาบริษัทขนาดเล็กให้สามารถแข่งขันกับบริษัท
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ขนาดใหญ่ในธรุกจิเครือ่งปรบัอากาศได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่

การลงทุนอย่างไรให้สามารถใช้นวัตกรรม จากบริษัทท่ีมี

ขนาดเล็กกว่าให้มีโอกาสการแข่งขันได้ใกล้เคียงกับบริษัทที่

มีขนาดใหญ่ ในงาน Asia Monozukuri Summit ณ เมืองนา

โกย่า ที่จัดขึ้นโดย “นิเคอิชิมบุน” หนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นน�า

ของญ่ีปุ่น รวมทั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 เครื่องปรับ

อากาศซัยโจ เด็นกิ สามารถส่งออกไปขายในญี่ปุ่นได้ส�าเร็จ

“บริษัทซัยโจ เด็นกิฯ ถือได้ว่าเป็นบริษัทเครื่องปรับ

อากาศของคนไทยทีมี่ขนาดเลก็กว่าบรษิทัผูผ้ลติในญีปุ่น่มาก 

แต่ด้วยคุณภาพและเทคโนโลยที�าให้สามารถขายในประเทศ

ญ่ีปุน่ได้ภายใต้ยีห้่อของตนเอง จากความมุ่งม่ันพฒันาสนิค้า

และความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งที่จะผลิตเครื่องปรับ

อากาศที่ดีที่สุด

แม้ระหว่างทางอาจต้องเผชิญปัญหาต่างๆ หลาย

ประการจากการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีด้วยตนเอง ตัง้แต่

เริ่มต้น รวมถึงความแตกต่างของขนาดบริษัทที่มีขนาดเล็ก

มากเม่ือเปรียบเทียบกับต่างชาติ ความส�าเร็จในครั้งนี้

จงึเป็นเครือ่งพสิจูน์ว่าซยัโจ เด็นกไิด้ก้าวข้ามอุปสรรคในอดตี 

และก�าลังก้าวไปสู่อนาคตของบริษัทคนไทยที่สามารถยืน

หยัดต่อสู้ในเวทีนานาชาติได้ส�าเร็จ” คุณสมศักดิ์กล่าว

ผมยอมรับว่าเมื่อสิบปีก่อนมีบริษัทในจีนมาติดต่อให้

บริษัทซัยโจ เด็นกิฯ เป็นฐานในการผลิตเครื่องปรับอากาศ 

โดยน�าเข ้าชิ้นส ่วนมาจากจีนซึ่งต ้นทุนถูกกว ่าบริษัท

ของผมมาก ซึ่งตอนนั้นทีมงานในบริษัทหลายคนก็เห็นว่า

เพือ่ให้บรษิทัได้ประโยชน์ควรรบัข้อเสนอดงักล่าว แต่ผมมอง

กลับกันว่าหากเราน�าเข้าชิ้นส่วนมาจากจีนจะส่งผลกระทบ

ในหลายด้าน ประการแรก คือ คนไทยจะไม่มีการพัฒนา

เทคโนโลยีของตนเอง ประการที่สอง คือ เครื่องจักรที่เรามี

ก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ และประการสุดท้าย คือ เราไม่มีทาง 

น�าเข้าเครื่องจักรใหม่เพราะเราซื้อเขาหมดแล้ว ส่ิงท่ีมันจะ

เกิดขึ้นในอนาคต คือ แม้เราจะท�าก�าไรมากในปัจจุบัน 

แต่เราจะไม่มีความมั่นคงในอนาคต เราจะไม่เห็นอนาคตท่ี

คนไทยจะยืนได้ด้วยขาของตนเอง 

ดังนั้นผมจึงตัดสินใจท่ีเลือกท่ีจะไม่ซื้อตลอดสิบปี

ที่ผ่านมา แล้วอดทนด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง 

จนกระทั่ งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให ้ผลิตภัณฑ์มี

ประสิทธิภาพการประหยัดไฟสูงไม่แพ้ประเทศใดในโลก

ได้ส�าเร็จ 

คณุสมศกัดิ ์กล่าวท้ิงท้ายถงึส่ิงส�าคญัในการท�าธรุกจิว่า

ความพยายามในการยืนบนขาของตนเอง น่าจะเป็นส่วน
สำาคัญของความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึน ถ้าเราไม่มีมุมมอง ไม่มี
ความอดทนหรือความตั้งใจในการเดิน หรือยืนด้วย
ตนเองแล้ว เราก็ไม่สามารถไปแข่งขันกบับรษัิทข้ามชาตไิด้ 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ดีควร มีคุณธรรมเป็นที่ตั้งจะ
ช่วยให้การดำาเนินธุรกิจมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วย
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จากเกษตรกรผู้ท�านามาตั้งแต่รุ่นพ่อ ปลูกธัญพืชต่างๆ และเห็ด ด�าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ด้วยสภาพปัญหาเศรษฐกิจของเกษตรกร ชีวิตสังคม
ยุคใหม่เข้ามามีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตและรูปแบบการบริโภคอย่างมาก เด็กวัยเรียน 
วยัรุน่ และวยัท�างาน นยิมบรโิภคขนมขบเค้ียวทีมี่แต่แป้งและไขมัน ปราศจากสารอาหาร
ที่มีประโยชน์ จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น ขนมเพื่อสุขภาพ
จากธัญชาติและเห็ด “Grain Healthy Snack” ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ข้าว 
ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวโพด ถั่วเขียว และเห็ด มาผ่านกระบวนการให้น้อยที่สุด สามารถใช้
เวลาในการผลิตน้อย ไม่ผ่านการทอดทีอ่ณุหภมิูสูง เพือ่ให้ได้ผลิตภณัฑ์ทีต่อบโจทย์ชวิีต
สังคมยุคใหม่ แต่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น โปรตีน ใยอาหารสูง ย่อยง่าย ปราศจาก
สารเคมี บริโภคได้ทุกวัย ทุกโอกาส •

จากล�าไยอบแห้งเน้ือสีทอง สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดล�าพูน 
น�ามาสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความ
รูส้มยัใหม่ และใช้นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์มาช่วยสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับผลติภณัฑ์ เป็น
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ “ล�ำไยไฟเบอร์” ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Rim De Rong” มีส่วน
ประกอบของใยอาหารบริสุทธิ์ ใยอาหารจัดเป็นพรีไบโอติก ช่วยกระตุ้นการท�างานและ
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติกท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและ
ร่างกาย โดยเฉพาะมไีฟเบอร์ช่วยระบบย่อยอาหาร และได้รบัรางวลัชมเชยการประกวด
และเผยแพร่ผลการด�าเนนิงานเครอืข่ายองค์ความรู ้(Knowledge Based OTOP : KBO) 
จังหวัดดีเด่น ประจ�าปี 2558 •

ขนมเพื่อสุขภาพจากธัญชาติและเห็ด

Grain Healthy Snack

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพลำาไยไฟเบอร์

Rim	De	Rong ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดลำาพูน

เจ้าของผลงาน  นายไพโรจน์  สินพิศุทธิ์
ที่อยู่  วิสาหกิจชุมชนสปาน�้าขาว S.P.K  อ�าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์  093-5745973  E-mail: piroj.healthcare@gmail.com
ได้รับรางวัลโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับภูมิภาค จากภาคกลางฝั่งตะวันตก

ที่อยู่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง 288 หมู่ 7 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000
โทรศัพท์ : 084-613-6368 / 099-271-5389
เว็บไซต์ : www.sawasdeelongan.com  
E-mail : nim_nn99@hotmail.com

P Shop ร้านค้า	IPI
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เมือ่เดือนตลุาคมทีผ่่านมา กรมทรพัย์สนิทางปัญญา น�าโดย นายสภัุฒ 
สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้เขียน ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมประชมุสัมมนาสิง่บ่งช้ีทางภมูศิาสตร์โลก 2015 (Worldwide Symposium 
on Geographical Indications 2015) ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี 
ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2558 การประชุมดังกล่าวเป็นการจัดร่วมกัน
ระหว่างส�านกังานทรพัย์สนิทางปัญญาฮงัการ ี(Hungarian Intellectual Prop-
erty Office: HIPO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual 
P r ope r t y  O r g an i z a t i o n :  W IPO )  ในการ น้ี เจ ้ าภาพ ได ้ เชิญ 
ผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศต่างๆ มาบรรยายทัง้ส้ิน 28 คน และผู้เข้าร่วมประชมุ
จาก 54 ประเทศ

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งน้ีท�าให้ทราบถึงความเป็นไปในการ
พัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ โดย Mr. Francis 
Gurry ประธานองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก กล่าวว่าระบบสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมศิาสตร์มคีวามส�าคญัเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูบ้รโิภคและปกป้องสทิธิ์

เล่าสู่กันฟัง...
การประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก 2015 

อันเป็นสิทธิชุมชน ซึ่งการคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อาจมีได้ใน
หลายรปูแบบ เช่น การคุม้ครองผ่าน
ร ะ บ บ ก ฎ ห ม า ย ส่ิ ง บ ่ ง ชี้ ท า ง
ภูมิศาสตร์ การคุ้มครองผ่านระบบ
เคร่ืองหมายการค้า เป็นต้น ซ่ึง
ปัจจุบันการคุ ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์มี 3 ระดับ คือ ระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก ซึ่ งองค ์การทรัพย ์ สินทาง
ปัญญาโลกได้ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือผ่านข้อตกลงกรุงลิสบอน 
(Lisbon Agreement) เพ่ือการ
คุ้มครองในระดับโลกโดยยึดความ

pecial IP เกร็ดความรู้S

โดย นางสาวมนชนก ธนสันติ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
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เข้มข้นในการคุ้มครองตามแหล่ง
ก�าเนิด (Protected Designation 
of Origin: PDO) ในสหภาพยุโรป
ระบบกฎหมายส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์
ยังมีช ่องว ่างอยู ่เนื่องจากความ
คุ้มครองยังไม่ครอบคลุมถึงสินค้า
หัตถกรรม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาร ่ างกฎหมายให ้
ครอบคลุมส่วนนี้เพิ่มเติม

Mr. Benjamin Fontaine) 
ประธำน Geographical Indications 
Committee European Communities 
Trademark Association : ECTA ได้
กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าระบบการ
จดทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ใน
สหภาพยุโรปยังมีหลายส่วนท่ีต้อง
ปรับปรุง ได้แก่ (1) ควรท�าให้ระบบ
การจดทะเบียนมคีวามซบัซ้อน และ
มีความเหลื่อมล�้าในข้อกฎหมายที่
ลดลงเพราะปัจจบุนัในสหภาพยโุรป

ใช้ระบบนี้มายาวนาน โดยแบ่งสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็น 3 หมวด คือ 
สุราและไวน์ อาหาร และสินค้าเกษตร และในอนาคตก�าลังจะเพิ่มหมวดที่ 4 
คือ สินค้าหัตกรรม ซึ่งแต่ละหมวดมีกฎหมายและข้อบังคับเฉพาะ ส่งผลให้
ยิ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น (2) ควรมีความชัดเจนในมาตรการการคุ้มครอง
และปราบปรามการละเมิดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (3) ควรให้สามารถ
ตรวจสอบและเข้าถึงได้ ปัจจุบันยังไม่มีฐานข้อมูลที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้า
ถึงข้อมูลสินค้าทัง้หมดท่ีมกีารขึน้ทะเบยีนในสหภาพยโุรป ซึง่ปัจจุบันสหภาพ
ยุโรปก�าลังด�าเนินการจัดท�าเพิ่มเติม (4) ควรท�าให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง 
และในอนาคตควรก�าหนดให้ชัดเจนว่าส่วนงานไหนจะเป็นผู้ดูแลระบบ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรป 

จากการสัมมนาดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าระบบส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ใน
โลกนีใ้นพืน้ทีต่่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
ไม่หยุดยั้งเพื่อความก้าวหน้า และให้เกิดความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละพื้นที่

ในวันสุดท้ายของส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาฮังการีได้พาคณะชม
แหล่งผลิต HEREND porcelain (เครื่องเคลือบเฮเรน) เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ด้านหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงในความละเอียด คัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุด
มาใช้ในการผลิต ความน่าสนใจอยู่ที่การที่จะเข้ามาเป็นพนักงานของ 
HEREND ได้นั้นพนักงานทุกคนต้องผ่านการสอบในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ 
การปั้น การขึ้นรูป การเผา การแกะ การวาดลวดลาย ซึ่งการสอบและการ
เรียนอบรมในแต่ละขั้นคล้ายกับการสอบให้ผ่านมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับเดียวกันทุกครั้ง และ
พนกังานทกุคนต้องสามารถท�าได้ทุกรปูแบบตรงตามมาตรฐานของ HEREND 
ยิ่งไปกว่านั้นสินค้าทุกชิ้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าใครเป็นผู้ผลิต

ยิ่งไปกว่านั้น HEREND ยังใช้การปกป้องคุ ้มครองสิทธิผ่านการ 
จดทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเคร่ืองหมายการค้าควบคู่กัน ภายใต้ 
ชื่อ HEREND เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อแย้งในสิทธิและความสับสนในการใช้
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเครื่องหมายการค้า เพราะมีผู้
ประกอบการรายเดยีวในพืน้ทีแ่ละมรัีฐบาลเป็นหุน้ส่วน 25% คนภายในบริษทั
ถือหุ้น 75%

ส�าหรับการประชุมสัมมนาส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลกคร้ังต่อไป จะจัด
ขึ้นในปี ค.ศ. 2017 โดยประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก •

pecial IP เกร็ดความรู้S
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การออกแบบโลโก้ส�าหรับสินค้าหรือบริการเพื่อการแข่งขันด้านการตลาด มุ่งเน้นที่จะสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง 
และเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถงึการสร้างความแตกต่างของสินค้าหรือบริการทีใ่ช้ตราหรือโลโก้น้ันๆ กับสนิค้า
หรือบริการของผู้อื่น ซึ่งผู้เขียนขอให้ค�านิยาม เครื่องหมายการค้าในบทความนี้ เพื่อป้องกันการสับสนหรือเข้าใจผิด 
หากบทความนี้กล่าวถึง ยี่ห้อ โลโก้ ตราหรือแบรนด์ ให้หมายถึง เครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติ
เครือ่งหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2543 ซึง่ก�าหนด
นิยามค�าว่า เครื่องหมำย หมายความว่า ภำพถ่ำย ภำพวำด ภำพประดิษฐ์ ตรำ ชื่อ ค�ำ ข้อควำม ตัวหนังสือ 
ตัวเลข ลำยมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่ำงหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง
รวมกัน

การออกแบบโลโก้ให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จึงมีความจ�าเป็นส�าหรับผู้ประกอบการไทย เพราะหาก
ออกแบบมาแล้ว ไม่สามารถได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมาย การผลติสนิค้าภายใต้โลโก้ดงักล่าว จะไม่สามารถด�าเนนิ
การใดๆ กับผู้ที่ละเมิดหรือปลอมแปลงเครื่องหมายการค้านั้นได้ โดยผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางในการออกแบบ
เครื่องหมายการค้าให้สามารถจดทะเบียนได้ ดังนี้

ออกแบบโลโก้อย่างไร
ให้ได้รับความคุ้มครอง

1. กำรใช้ชื่อตัว เช่น อ�านวย มนตรี จดทะเบียน
ได้ ส่วนชื่อสกุลของตนเอง หรือชื่อนิติบุคคล จะต้องมี
การประดิษฐ์ค�าต่างๆ เหล่าน้ันให้มลีกัษณะแตกต่างจาก
การเขียนโดยทั่วไป และต้องไม่เป็นค�าที่บ่งบอกลักษณะ
หรือคุณสมบัติท่ีจะใช้โลโก้น้ันด้วย จึงจะสามารถจด
ทะเบียนได้ เช่น

 

P Guide ออกแบบโลโก้อย่างไรให้ได้รับความคุ้มครองI

2. กำรใช้ค�ำ หรือข้อควำม ที่คิดประดิษฐ์ 
จะต้องไม่บ่งบอกหรืออธบิายคณุสมบตัพิเิศษของสนิค้า
นั้นๆ และต้องไม่ใช่ชื่อภูมิศาสตร์ท่ีเป็นที่รู ้จักกันโดย
ทั่วไปอีกด้วย ยกตัวอย่างค�าหรือข้อความ เช่น BEST 
แปลว่า ดีที่สุด และค�าว่า SUPER แปลว่า สินค้าพิเศษ 
แม้ว่าท้ังสองค�าจะประดิษฐ์แล้วก็ไม่สามารถน�ามาจด
ทะเบยีนได้ ส่วนช่ือภูมศิาสตร์ไม่ว่าจะมกีารประดษิฐ์แล้ว 
ก็ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เช่น

    

โดย นายวิโรจน์  จงกลวานิชสุข
นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ
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3. กำรใช้ตัวหนังสือหรือตัวเลข หรือค�าที่
ประดษิฐ์ข้ึน หากจะใช้ตวัหนังสอืหรอืตวัเลข จะต้องเขยีน
ให้มีลักษณะพิเศษ หากเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข ที่เขียน
โดยปกติทั่วไป ไม่สามาถน�ามาจดทะเบียนได้ ต้องเขียน
ให้มีลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนการเขียนแบบปกติโดย
ทั่วไป เช่น อักษรไทย กขค อักษรโรมัน ABC หรือตัวเลข 
123 ธรรมดาไม่สามารถน�ามาจดทะเบียนได้ หาก
ต้องการให้จดทะเบียนได้ ต้องประดิษฐ์  เช่น 

  

4. กำรใช้ลำยมือชื่อ คือการใช้ลายเซ็นทั่วๆ ไป 
แต่ต้องเป็นลายเซน็ของตัวเอง และไม่เลยีนแบบลายเซน็
ผู้มีชื่อเสียง หรือน�าลายเซ็นผู้อื่นมาดัดแปลง จึงจะจด
ทะเบียนได้ เช่น

5. กำรใช้ภำพผู้ขอจดทะเบียน หากเป็นภาพ
ผู้อื่นจะต้องได้รับอนุญาต หมายถึง ภาพถ่ายทั่วๆ ไป 
ของผู้ขอจดทะเบียนเอง หรือของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาต 
ซ่ึงโดยปกติแล้วจะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลอยู่แล้ว 
สามารถน�ามาจดทะเบียนได้ เช่น 

6. กำรใช้ภำพทีป่ระดษิฐ์ขึน้ หมายถึง ภาพวาด 
ภาพเขียน ทีอ่อกแบบให้มลีกัษณะแตกต่าง หรอืเป็นภาพ
ที่มีลักษณะพิเศษ สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องหมาย 
การค้าและจดทะเบียนได้  เช่น

7. กำรใช้กลุม่ของสท่ีีแสดงโดยลกัษณะพเิศษ 
หมายถงึ สท่ีีมกีารรวมกลุม่หรือชมุนมุ ตัง้แต่สองสขีึน้ไป 
โดยไม่จ�ากัดว่าเป็นสีอ่อน หรือสีแก่ และที่ส�าคัญกลุ่ม
ของสีดังกล่าว ต้องไม่ใช่สีของเครื่องหมายต่างๆ ตามที่
ได้กล่าวมาข้างต้น เครื่องหมายกลุ่มของสีที่จดทะเบียน
ได้ เช่น

  

8. กำรใช้รูปร่ำงรูปทรงของวัตถุ หมายถึง 
เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ
ที่แสดงถึง ด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก และแสดงชัดเจน
ให้เห็นแตกต่างจากเครื่องหมายในลักษณะอย่างอื่นที่
ก�าหนดไว้ซึ่งวัตถุ หมายถึง สิ่งท่ีเป็นรูปร่างหรือรูปทรง
ของภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ที่สามารถจด
ทะเบียนได้ เช่น

ซึ่งแนวทางในการออกแบบเครื่องหมายการค้าท่ี
กล่าวถึงข้างต้น เป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น และเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า ให้มี
ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ของกฎหมายว่าด้วย
เครื่องหมายการค้า ซึ่งหากจะได้รับการคุ ้มครอง
เครือ่งหมายการค้าจะต้องพจิารณาในส่วนอ่ืนๆ อกี เช่น 
ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้
รับจดทะเบียน และไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของ
บุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึง 
ในโอกาสต่อไป •
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มละบริ ผู้ที่พึ่งพำอำศัยป่ำในกำรด�ำเนินชีวิต
  “ญอกมละบริน่ำน” หรือ “ถุงย่ำมมละบริ” เป็นหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริหรือมลาบริ “มละ” แปลว่า “คน” ส่วน “บริ” แปลว่า 
“ป่ำ” ดังนั้นค�าว่า “มละบริ” จึงหมายถึง กลุ่มคนที่พึ่งพาอาศัยป่าในการด�าเนิน
ชีวิต ซึ่งเมื่อก่อนหลายคนอาจเรียกพวกเขาว่า “ผีตองเหลือง” โดยด�ารงชีวิตอยู่
ในป่าตามแม่น�้าล�าธาร และไหล่เขา โดยการใช้ใบตองกล้วยป่ามาปกปิดร่างกาย

แทนเสื้อผ้า ตลอดจนใช้สร้างท่ีอยู ่อาศัยเพื่อกันแดดกันฝน 
ชาวมละบริหาหัวเผือกหัวมันตามบริเวณป่ามาบริโภค เพื่อ

ประทังชีวิตของตนเอง และครอบครัว เมื่อใดท่ีแหล่ง
อาหารหมดและใบตองเปล่ียนเป็นสีเหลือง ก็จะท�าการ
อพยพโยกย้ายหาแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยใหม่ต่อไป
เรือ่ยๆ และเป็นกลุม่ชนท่ีมีวฒันธรรมเก่าแก่ทีไ่ด้อพยพมา

จากเมอืงไชยบรุ ีประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาวเมื่อราว 100 กว่าปีท่ีผ่านมา และในปี พ.ศ. 2551 มละบริ

ประมาณ 10 ครอบครวัได้อพยพมาอยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีศนูย์ภฟู้าพฒันา อ�าเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไม่ต้องเร่ร่อนต่อไปโดยได้รับการส่งเสริมให้ด�ารงชีวิตตาม
วิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เดิม

การถกัถงุย่ามมละบรด้ัิงเดิม เป็นอาชพีทีถ่อืเป็นรายได้เสรมิของผูห้ญงิมละ
บริ ถุงย่ามหรือ “ญอก” ท�าจากเถาวัลย์หรือ “ทะแปต” ที่ขึ้นในที่ชื้นแฉะบริเวณ
แหล่งน�า้ ในพืน้ทีจั่งหวดัน่าน มละบรริูจ้กัเถาวลัย์ชนดินี ้รูว่้าเส้นใยมคีวามเหนยีว
และคงทน รู้ว่าต้นขนาดไหนจะตัดมาใช้เพื่อท�าถุงย่าม ผนวกกับภูมิปัญญาท่ีได้
สั่งสมกันมารุ่นต่อรุ่น การถักถุงย่ามมละบริท�ากันมานานแล้วตั้งแต่สมัยปู่ย่า
ตายาย คนสมัยก่อนจะใช้ย่ามใส่หัวเผือกหัวมัน ตัวตุ่น ย่ามใบหนึ่งมีอายุการใช้
งานได้ 5-6 ปี ท�าไว้ใช้กันเองหรือท�าขึ้นเพื่อน�าไปแลกของ 

ญอกมละบริน่าน
เอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ 

I Travel ท่องเที่ยวกับ	GIG

เถำวลัย์สร้ำงคณุค่ำ ป่ัน ย้อม ถกัทอ
เป็น “ญอกมละบริ” 

การท�าย่ามแต่ละใบ ชาวมละ
บรจิะน�าเถาวลัย์มาผ่าซกีตามแนวยาว 
ลอกไส้ออกและขูดผิวสีเขียวทิ้ง ใช้
เฉพาะเส้นใยสีขาว น�ามามัดรวมกัน
และตากให้แห้ง เมื่อเส้นใยเถาวัลย์
แห้งแล้วจึงน�ามาปั่น โดยใช้วิธีการ
หมุนเส ้นใยเถาวัลย ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน ปั่นไปจนสุดสายความยาว
ของเถาวัลย์ เมื่อต้องการต่อกับท่อน
ใหม่จะน�าเส้นใยเถาวัลย์ชิ้นใหม่มา
ทาบ แล้วป่ันหรือหมุนเกลียวต่อไป จน
ได้เส้นเชือกที่ต่อกันเป็นเส้นยาว แล้ว
น�า เส ้นเชือก ท่ีป ั ่นแล ้วมาพันใน
กระสวย ที่ท�าจากไม้ไผ่มีลักษณะเป็น
ง่าม ปลายแหลมท้ังสองข้าง แล้วน�า
เส้นเชือกที่ปั่นเสร็จแล้วมาย้อมสี โดย
ใช้วัตถุดิบเป็นสีธรรมชาติจากต้นไม้ 
ใบไม้ เปลือกไม้ หรือรากไม้ ท�าตาม 
กระบวนการของมละ 
บริ ก่อนน�าไปทาลง
บนเส้นเชือก เช่น 
สีแดง จากรากไม้  
(ล�าแซวร์) โดยรากมี

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดน่าน	ญอกมละบริน่าน	

ทะเบียนเลขที่	:	สช	54100038
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   สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ อะไร
ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ สิ่งอื่นใด ที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกว่า
สนิค้าทีเ่กิดจากแหล่งภมูศิาสตร์นัน้ เป็นสินค้าท่ีมคีณุภาพ ชือ่เสยีง หรอืคณุลกัษณะเฉพาะ
ของแหล่งภูมิศาสตร์ หรือ ชื่อสัญลักษณ์ ท่ีใช้ประกอบกับสินค้าเพ่ือแสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้
บริโภคได้ทราบถึงลักษณะของสินค้าท่ีมาจากแหล่งก�าเนิดนั้นๆ มีคุณภาพ ช่ือเสียงหรือ
คุณลักษณะพิเศษ

เน้ือในสีเหลือง ใช้มีดขูดให้ละเอียด
ผสมกับขี้เถ้าจะได้สีแดง สีฟ้าจากไม้
เถาเลื้อย (ทรอม) ยางของเถาเมื่อ
สมัผสัอากาศจะให้สีฟ้า น�าใบมาบดให้
ละเอยีดผสมกบัน�า้เลก็น้อยก่อนน�าไป
ย้อม สีม่วงจากเมล็ดผักปัง และสี
เหลอืงจากขมิน้ เป็นต้น จากนัน้น�ามา
สูก่ระบวนการถกัถงุย่ามตามแบบฉบบั
มละบริ ที่มีลักษณะเด่น คือ เป็นถุง
ย่ามที่มีช่องถักหรือตาสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูนช่องเล็กๆ ขนาดเดียวกันทั้ง
ใบ ด้วยขนาดของไม้ไผ่เล็กๆ เป็น
เสมือนไม้นิตติง้เป็นตวับงัคับช่อง และ
เนื่องด้วยลักษณะของการถักหรือการ
ผูกนี้เอง ท�าให้เกิดปุ่มเง่ือนหรือปม
เลก็ๆ ซึง่ท�าให้ถงุย่ามสวยงามและโดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์ของถงุย่ามมละบริ

ต�ำนำนญอกมละบริน่ำน
แม้ว่าญอกจะถกูผลติขึน้จากชาวมละบร ิแต่กใ็ช่ว่าชาว

มละบริท่ีกระจายตัวอยู่ทุกท่ีจะสามารถท�าได้ ดังนั้น ญอก
มละบรจิงึเป็นหัตถกรรมเฉพาะชาวมละบรทิีต่ัง้ถิน่ฐานอยูใ่น
จังหวัดน่าน ในเขตอ�าเภอบ่อเกลือ อ�าเภอเวียงสา อ�าเภอ
บา้นหลวง และอ�าเภอเมือง เท่านั้น ชาวมละบริที่เดินทางไป
มาในป่าแถบจงัหวดัน่าน ได้เหน็สวงิจบัปลาของชาวเมอืงใน
จังหวัดน่านจึงเกิดแรงบันดาลในการสร้างสรรค์เครื่องใช้ที่
คล้ายกับสวิง แต่ชาวมละบริไม่มีเชือก จึงใช้เถาวัลย์ในป่าที่
พวกเขาคุ้นเคยมาถักเป็นตาข่ายคล้ายกับตาข่ายสวิง แต่ประโยชน์ใช้สอยต่างไป
จากสวงิ เพราะไม่ได้น�าไปจบัปลา หากแต่น�ามาเป็นถงุใส่สิง่ของต่างๆ แทน แม้ว่า
ปัจจุบันมละบริจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง การใช้ญอกในชีวิตประจ�าวันน้อยลง แต่
ได้ถกัทอเพือ่ขายให้ผูท่ี้เข้ามาเยีย่มชมศนูย์ภฟู้าพัฒนา ราคาของถงุย่ามทีจ่�าหน่าย
ขึน้อยูกั่บขนาดของถงุย่าม จากภมูปัิญญาสู่การสร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์ ทีบ่่งบอก
ถงึคณุค่าของความเป็นหตัถกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัเอกลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธุม์ละ
บรจิงัหวดัน่าน ทีผ่ลติขึน้ด้วยความวริยิะอตุสาหะและด้วยภมิูปัญญาอย่างแท้จรงิ 
จึงเป็นที่รู้จักในชื่อ “ญอกมละบริน่ำน”

น่าน
แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงำช้ำงด�ำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธำตุแช่แห้ง

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตั้งอยู่ที่ต�าบลภูฟ้า อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว เป็นโครงการใน
พระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพ้ืนที่สูง
และใช้เป็นต้นแบบในการพฒันาต่อไป และส่งเสรมิอาชพีทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของราษฎรและเป็นศนูย์รวบรวมและพฒันา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด รวมทั้งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อการ
ศึกษาวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ “คนอยู่ร่วมกับ
ป่ำ”

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เช่น ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ห้องสมุด อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร อาคารแปรรูปชาอูหลง การปลูกพืชไร่ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ มีเส้นทางการศึกษาธรรมชาติให้เดินเที่ยว มีสวน
ธรรมภฟู้า ศนูย์วัฒนธรรมภูฟ้า มร้ีานค้าสวสัดกิารทีน่�าสนิค้าของทางโครงการซึง่เป็นฝีมอืของชาวบ้านน�ามาจดัจ�าหน่าย และ
มพีระต�าหนกัภฟู้าท่ีสวยงามทีใ่ช้เป็นสถานทีป่ระทบัของสมเด็จพระเทพฯ ขณะเสดจ็มาทรงงานท่ีศนูย์ภฟู้าพฒันา นอกจากนี้
ภายในศูนย์ฯ มีบริการห้องประชุม ห้องสัมมนา และที่พักให้เลือกหลายรูปแบบ (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โทรศัพท์ 054-710-610)
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เมือ่กลางเดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา กรมทรพัย์สนิทางปัญญาได้จดัประชมุ
รับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนและนักลงทุนต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยโุรป ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ โดยเชิญผูแ้ทนหน่วยงานด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ได้แก่ กรมศุลกากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง ส�านกังานคดีทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนากฎหมายและสถานการณ์ด้านการ
คุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาของไทย ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่และได้รบัการตอบ
รับที่ดี ท�าให้นักลงทุนและคู่ค้าส�าคัญของไทยเข้าใจการด�าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐของไทยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่ดีในเรื่องการคุ ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา

กรมฯ ได้ใช้โอกาสนี้แจ้งความคืบหน้าด้านการปราบปรามการละเมิด
ทรพัย์สนิทางปัญญาของไทยให้นกัลงทนุต่างประเทศได้รบัทราบ โดยเฉพาะเรือ่ง
การแก้ไขกฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญาในส่วนของกฎหมายลขิสทิธิท์ีเ่พิม่ประเดน็
เร่ืองการห้ามแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์และเรือ่งการคุ้มครองลิขสิทธิท่ี์เกีย่วข้องกบั

P Talk คุยเฟื่องเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาI

อินเทอร์เน็ตซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว การ
ให้ข ้อมูลสถิติการปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง 
8 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2558 (ม.ค – 
ส.ค) ท่ีได้รบัการรายงานจากส�านกังาน
ต�ารวจแห่งชาต ิกรมศลุกากร และกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีผลการจับกุม
รวม 5,913 คดี ยึดของกลางได ้ 
2,918,973 ชิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เชิญภาคเอกชนคู่ค้าส�าคัญหารือแจ้งความคืบหน้า 
ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
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8 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2557 โดย
เฉลีย่จับกมุได้ 7,164 คด ียดึของกลาง
ได้ 1,025,198 ชิ้น พบว่า มีคดีที่ลดลง 
ร้อยละ 17.4 แต่มีจ�านวนของกลาง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 184.7 แสดงให้เห็นว่า 
ไทยมีการปราบปรามแหล่งเก็บสินค้า
ละเมิดที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส�าหรับประเด็นที่ภาคเอกชน
ต่างประเทศให้ความสนใจ ได้แก่ เรือ่ง
การปราบปรามการละเมิดลขิสทิธ์ิทาง
เว็บไซต์ต่างๆ และข้อจ�ากัดความรับ
ผดิการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ (Internet 
Service Provider : ISP) ซึ่งกรมฯ  

P Talk คุยเฟื่องเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาI

ได้แจ้งว่าเพ่ือความรวดเร็วหากเจ้าของสิทธิพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือประสานแจ้งข้อมูลมาที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้ช่วยประสานกับทางเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ โดยล่าสุดศาลได้สั่งให้ ISP 
จ�านวน 8 ราย น�าข้อมูลละเมิดฯ ออกจากเว็บไซต์ จ�านวน 81 เว็บไซต์ ภายใน
เวลา 30 วัน นับแต่วันที่ทราบค�าสั่งศาล อย่างไรก็ดี ISP ดังกล่าวไม่สามารถเอา
เวบ็ไซด์ละเมดิฯ ดงักล่าวออกจากระบบได้ เนือ่งจากตดิปัญหาทางเทคนิค ซึง่กรม
ทรพัย์สนิทางปัญญาจะได้จดัประชมุหารอืภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

เรื่ องมาตรการในการเอาผิดกับผู ้ ละ เมิดกรณีการปลอมแปลง
เครื่องหมายการค้า ซึ่งกรมฯ ได้ชี้แจงว่าหากเป็นการน�าเครื่องหมายการค้าของ 
ผู้อื่นมาใช้ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของตน หรือสร้างข่าวแพร่หลาย
ท�าให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งการ “ปลอม” หรือ “เลียน” เครื่องหมายการค้า
ของผูอ้ืน่ทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้แล้วในประเทศไทย สามารถด�าเนนิการเอาผดิกบัผูล้ะ
เมดิฯ ได้ตาม พ.ร.บ. เครือ่งหมายการค้า หากไม่ได้จดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า
ไว้ในประเทศไทยแต่จดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าในต่างประเทศแล้ว ไทยกย็งัมี
กฎหมายอาญามาตรา 272-275 ทีเ่จ้าของเครือ่งหมายการค้าสามารถด�าเนนิการ
กับผู้ละเมิดได้ 

เรือ่งมาตรการของกรมศลุกากรป้องกนัการลกัลอบขนสนิค้าละเมดิลขิสทิธิ์
และเครือ่งหมายการค้าข้ามแดนมายงัไทย โดยเจ้าของสทิธสิามารถแจ้งข้อมลูเกีย่ว
กับสินค้าละเมิดฯ ให้กรมศุลกากรได้ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเรือ อากาศ และ
ไปรษณีย์ แต่ต้องยื่นขอจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ โดย
กรมทรพัย์สนิทางปัญญาจะส่งข้อมลูให้กรมศลุกากร เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการเรยีก
ตัวแทนสิทธิมาแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิต่อไป

การประชุมครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและยกระดับ
การด�าเนนิงานด้านทรพัย์สนิทางปัญญาของไทย โดยกรมฯจะน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัไป
วางแผนและด�าเนินการให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมีความ
เข้มแข็งมากขึ้นต่อไป •
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เนือ่งจากการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าในประเทศหนึง่ประเทศใดกต็าม จะได้รบัการคุม้ครองเฉพาะประเทศ
ที่ขอจดทะเบียนเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะน�าสินค้า
ส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ ผูป้ระกอบการควรน�าเครือ่งหมายการค้าของตนไปจดทะเบยีนในประเทศท่ีส่งสนิค้า

ไปขายด้วย เพื่อจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนและประเทศต่างๆ ในอาเซียนก็เช่นกัน เงื่อนไขในการจดทะเบียนรวม
ถึงภาษาที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียนก็แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการสามารถย่ืนจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าด้วยตนเอง 
ในประเทศนัน้ ๆ  หรือ อาจใช้บรกิารส�านกังานตวัแทนในประเทศนัน้ๆ ให้เป็นตวัแทนในการย่ืนจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า 
หรือติดต่อกับส�านักงานตัวแทนในประเทศไทยที่มีสาขาในต่างประเทศ จะช่วยให้ขั้นตอนในการยื่นค�าขอจดทะเบียนมีความ
สะดวกมากขึ้น

 อย่างไรก็ตาม คาดว่ากลางปี 2559 นี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถย่ืนค�าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าของตนไปยงัต่างประเทศทัง้ในประเทศกลุม่อาเซยีน หรอืในประเทศอืน่ๆ ได้
อย่างสะดวกสบายย่ิงขึ้น โดยผ่านระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid 
Protocol) ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดจ�านวน 97 
ประเทศทัว่โลกได้ด้วยค�าขอจดทะเบยีนเพยีง 1 ฉบบั จ่ายค่าธรรมเนยีมและค่าด�าเนนิการเพยีงครัง้เดยีวโดยเงนิสกลุเดยีว ซ่ึง
ระบบมาดริดน้ีจะช่วยกระจายค�าขอจดทะเบียนไปยังประเทศที่ผู ้ขอจดทะเบียนเลือกโดยไม่จ�าเป็นต้องตั้งตัวแทน
เครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ ให้ยุ่งยากอีกต่อไป •

ประเทศ หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบ ช่องทางการตดิต่อ
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อินโดนีเซีย
Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law 
and Human Rights.

www.dgip.go.id
โทรศัพท์ (62) 21 552 4839

ลาว
Department of Intellectual Property, Standardization and Metrology 
Science, Technology and Environment Agency.

www.stea.la.wipo.net
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โทรศัพท์ (632) 238 6300

มาเลเซีย
Intellectual Property Corporation of Malaysia. www.myipo.gov.my

โทรศัพท์ (603) 2299 8400

สิงคโปร์
Intellectual Property Office of Singapore. www.ipos.gov.sg

โทรศัพท์ (65) 6339 8616

เวียดนาม
National Office for Industrial Property, Ministry of Science and  
Technology.

www.noipvietnam.com
โทรศัพท์ (844) 3558 8217

หากต้องการจดเคร่ืองหมายการค้าท่ีจีนและประเทศต่างๆ ในอาเซียนต้องท�าอย่างไร?
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หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบเร่ืองการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า
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7 ม.ค. 59  สัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม

18 – 19 ม.ค.59  การ “ออกหน่วยบรกิำรทรพัย์สนิทำงปัญญำเคลือ่นท่ี 
(Mobile Unit)” ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

20 ม.ค. 59  สมัมนา เรือ่ง “กำรแก้ไขกฎหมำยลขิสทิธิฉ์บบัใหม่” สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ

20 -21 ม.ค.59  การ “ออกหน่วยบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำเคลื่อนที่ 
(Mobile Unit)” ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

21 ม.ค. 59  การสัมมนา เรื่อง “บุกตลำดอำเซียนและจีนด้วยทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ” ครั้งที่ 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ

26 ม.ค.59  การจัดอบรม “ทรพัย์สนิทำงปัญญำกบักำรพฒันำเศรษฐกจิ

2 – 3 ก.พ. 59  การ “ออกหน่วยบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำเคลื่อนที่ 
(Mobile Unit)” ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

4 – 5 ก.พ. 59  การ “ออกหน่วยบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำเคลื่อนที่ 
(Mobile Unit)” ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 ก.พ. 2559  สมัมนา เรือ่ง “กำรแก้ไขกฎหมำยลขิสิทธิฉ์บบัใหม่” หวัข้อ 
“รู้และเข้ำใจลิขสิทธิ์..ก่อนท�ำผิดไม่รู้ตัว” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 ก.พ. 2559  สมัมนา เรือ่ง “กำรแก้ไขกฎหมำยลขิสิทธิฉ์บบัใหม่” หวัข้อ 
“รู้และเข้ำใจลิขสิทธิ์..ก่อนท�ำผิดไม่รู้ตัว” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21 – 22 มี.ค. 59  การ “ออกหน่วยบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
เคลื่อนที่ (Mobile Unit)” ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

23 – 24 มี.ค. 59  การ “ออกหน่วยบริกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
เคลื่อนที่ (Mobile Unit)” ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ชุมชน” จังหวัดเพชรบูรณ์

27 ม.ค.59 - การจัดอบรม “ทรัพย์สินทำงปัญญำกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน” จังหวัดพิจิตร

 - การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้อยู่ใต้บังคับ
ของกฎหมาย (Focus Group) เกี่ยวกับประเด็นในการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร ณ กระทรวงพาณิชย์

28 ม.ค. 59  สัมมนา เรื่อง “กำรแก้ไขกฎหมำยลิขสิทธิ์ฉบับใหม่” จังหวัดล�าปาง

29 ม.ค. 59  สัมมนา เรื่อง “กำรแก้ไขกฎหมำยลิขสิทธิ์ฉบับใหม่” จังหวัดเชียงใหม่

แผนกิจกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญา	
ประจำาเดือนมกราคม	-	เดือนมีนาคม	2559
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อาเซ�ยนรุกงานด�านทรัพย�สินทางป�ญญา
จับมือจัดทำแผนป� 2016 – 2025

ป�ที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

ในหลวง
ผู�สร�างแรงบันดาลใจ

แอนิเมชันเทิดพระเกียรติฯ
“ฟ�าทอฝ�น The Inspiring King” ชุดที่ 2

Infographic

ทรัพย�สินทางป�ญญามีประโยชน�อย�างไรกับ SME


