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Editor’s Note
บทบรรณาธิการ
สวัสดีท่านผู้อ่าน

	 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	 กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน	 ได้ร่วมกันจัดงาน	 IP	 Innovation	 and	 Technology	 Expo	 2014	 
(IPITEx.	2014)	ขึน้	เพือ่แสดงศกัยภาพและความสามารถของคนไทยในดา้นนวตักรรม 
เทคโนโลยี	 ทรัพย์สินทางปัญญา	 รวมทั้งเป็นเวทีกลางให้นักประดิษฐ์	 นักวิจัย	 
นักสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ	 ได้มาพบกับนักธุรกิจ	 นักลงทุน	 ในการนำาผลงานไป 
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยกับตลาดโลก	 ภายในงานมีกิจกรรมท่ี 
หลากหลายทั้งสาระและความบันเทิงอย่างครบครันซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตาม	
ได้ในคอลัมน์เรื่องเด่นประเด็นดัง

	 นอกจากนี้	 วารสารฉบับนี้ยังอัดแน่นด้วยประเด็นท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 
เช่น	 10	 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำาหรับธุรกิจ	 ผลการจัดอันดับ	 10	 ประเทศ 
ผู้นำาด้านนวัตกรรมปี	 2014	 ซึ่งปีน้ีไทยติดอันดับท่ี	 48	 ขยับขึ้นจากอันดับที่	 57	 
เมื่อปีที่ผ่านมาสำาหรับผู้สนใจเรื่องเครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์	
ฉบับนี้ ได้รวบรวมมุมมองจาก	 4	 ผู้บริหารบริษัทเด่น	 เช่น	 ปูนซิเมนต์ ไทย	 
เอสแอนด์พี	 บิวตี้เจมส์	 และ	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 
เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า	 ด้านผู้ส่งออกพลาดไม่ได้กับคำาแนะนำาเกี่ยวกับ 
การใช้สิทธ์ิซอฟต์แวร์ในการส่งออก	 และบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีประสบ 
ความสำาเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเองและนำาไปขยายตลาดใน 
ต่างประเทศ
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สุดยอดงานนวัตกรรม	เทคโนโลยี	และทรัพย์สินทางปัญญา 
IP	Innovation	and	Technology	Expo	2014	:	IPITEx.	2014	

	 ประสบความสำาเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับการจัดงาน	 IP	 Innovation	 and	 Technology	 Expo	 2014	 
(IPITEx.	 2014)	 ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่หน่วยงานด้านการส่งเสริมการค้าและการพาณิชย์	 และหน่วยงานด้านส่งเสริม 
งานวิจัยด้านต่างๆ	 ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน	 รวมทั้งสิ้น	 15	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 กระทรวงพาณิชย์	 โดยกรมทรัพย์ 
สินทางปัญญา	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และสมาคมธนาคารไทย	พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร	ร่วมกันจัดงานแบบบูรณาการในการรวบรวมผล
งานวิจัย	 สิ่งประดิษฐ์	 นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมให้มีการนำามาลงทุน	 และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไว้ ใน 
งานเดียว	เมื่อวันที่	18	-	20	กรกฎาคม	2557	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

งานนีไ้ด้รบัเกยีรติจาก นางสาวชติุมา บณุยประภศัร ปลัดกระทรวง 
พาณิชย์ และ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย พลโทสัมพันธ์ 
ธัญพืช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรี 
หม่อมหลวง ระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผู ้อ�านวยการส�านักงานวิจัยและ
พัฒนาการทางทหารกองทพับก และแขกผูมี้เกยีรติจ�านวนกว่า 1,000 ท่าน 
ร่วมเปิดงาน รวมทั้งผู้เข้าร่วมชมงานตลอดทั้ง 3 วัน กว่า 30,000 ราย

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย 
ได้แก่ โซน Royal IP Hall นิทรรศการ
เฉ ลิมพระ เกี ยรติ ในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู ่หัว โดยจัดแสดงนิทรรศการ 
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาท
สมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว ท่ีทรงประดิษฐ ์ 
คิดค้น เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มี
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ท่ีดี รวมทั้งเป็น
แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ ่นใหม่ 
มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากพระองค์
จะได้รับรางวัลผู้น�าโลกด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาแล้ว (Global Leader Award) พระองค์
ทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย  
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ 
พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ด้วย

“

“
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โซน IP Innovation Cluster แสดงผลงานวิจัย  
สิง่ประดษิฐ์ เทคโนโลย ีนวตักรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
ใน 13 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอาหารและเกษตร
อุตสาหกรรม กลุ่มพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มเครื่องจักร
กลเพื่ออุตสาหกรรม กลุ่มซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 

โซน IP Innovation Awards แสดงผลงานดีเด่นที่
ได้รับรางวัล จาก 5 หน่วยงาน คือ รางวัล IP Innovator and 
Creator Awards 2014 จากกรมทรพัย์สนิทางปัญญา รางวลั
สภาวิจัยแห่งชาติจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) รางวัล 5 ผลงานเด่นจากส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รางวัลนวัตกรรมดีเด่นจาก
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) และรางวัลเทคโนโลยี
เคร่ืองจักรกลยอดเยี่ยม จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โซน IP City Square แสดงผลงานด้านภมูปัิญญา 
ท้องถิน่ผสานกบัเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นผลงานนวัตกรรม 
ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา จาก
โครงการต่างๆ ทีก่รมทรพัย์สนิทางปัญญาให้การสนับสนุน 

โซน IP Digital Media Funpark แสดงผลงาน 
Digital Lifestyle บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง Hollywood 
HDTV แอพพลิเคชัน่ บรกิารหนงัฮอลลีวดูระดบัพรเีมยีมกว่า 
1,000 เรื่อง ซอฟต์แวร์จากส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) เป็นต้น

About	the	Issue เรื่องเด่นประเด็นดัง
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โซน IP Innovation Pavilion จัดแสดงและน�าเสนอ
ผลงานนวัตกรรมของบริษัทที่มีศักยภาพทางธุรกิจ โดย 
น�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น Red Bull  
น�าผลงาน รถ F1 และสินค้าเครื่องดื่มของกระทิงแดง 
มาให้ชิม บริษัท SCG กับ ผลงานคอนกรีตซ่อมแซม 
ตวัเอง (BU Cement) บรษิทั ชยัเสร ีเมท็ทอล แอนด์ รบัเบอร์ 
จ�ากดั กบัผลงานรถหุม้เกราะ ข้อต่อสายพานยาง Run-Flat 
บรษิทั ซยัโจเดนก ิจ�ากดักบัผลงานเครือ่งปรบัอากาศ บริษัท 
โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด กับผลงาน 
กุญแจ ระบบล็อกซ์ และบริษัท สามมิตร กรนีพาวเวอร์ กบั
ผลงานนวตักรรมโครงสร้างวางถังแก๊ส CNG รถยนต์ขนาด
ใหญ่

โซน IP Clinic คลินิกให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจและ
วชิาการ การจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญา การสนบัสนนุ
ทุนวิจัยต่อยอดนวัตกรรม และการสนับสนุนการลงทุนเชิง
ธุรกิจจากการใช้นวัตกรรม เป็นต้น

โซน IP Trade Innovation Center จัดแสดง
นิทรรศการให้ความรู้เกีย่วกบัทรพัย์สนิทางปัญญา ได้แก่ การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน และการจัดแสดงจากองค์การส่งเสริม
การค้าต่างประเทศของญี่ปุน หรือ “เจโทร” ในการน�า
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสอบการขับขี่มาจัดแสดงในงาน และ
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

โซน GI Showcase เป็นมุมสาธิตการผลิตสินค้า
ประเภทสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งผู ้เข ้าร่วมชมงานให้ 

ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี โดยมีผลิตภัณฑ ์
ที่น�ามาสาธิต เช่น ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ศิลาดลเชียงใหม่ 
ชาเชยีงราย ไวน์ทีร่าบสงูภเูรอื เครือ่งป้ันดนิเผาบ้านเชยีง ร่ม
บ่อสร้าง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด และจักสานพนัสนิคม 
และ โซน IP Outlet ซึ่งมีผู้ประกอบการน�าสินค้าทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เข้าร่วมออกร้าน รวม 
140 ร้านค้า

นอกจากนี้มีการเจรจาธุรกิจแบบ One-on-one 
matching การจบัคูเ่จรจาธรุกจิ การสมัมนาวชิาการในหัวข้อ 
“การวิจัย พัฒนา และบุคลากรวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม” 
การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ASEAN ANIMATION CONTEST 
2014 การบรรยายเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง
ส�าหรับธุรกิจ” การถอดบทเรียนจากนวัตกรรมสู่ธุรกิจ 
การน�าเสนอการพฒันาสนิค้า หรอืผลติภณัฑ์นวตักรรมไทย 
การน�าเสนอผลงานต่อนกัลงทนุ รวมทัง้กจิกรรมบนเวที การ
แข่งขันตอบปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการ
แสดงมินิคอนเสิร์ตจาก ปอ AF7 ที่มาร่วมสร้างสีสันและ
ความบันเทิง เป็นต้น

การจดังานครัง้ส�าคญันีไ้ด้แสดงให้เหน็ถงึความร่วมมอื
ร่วมใจของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ในการส่งเสรมิ ผลกั
ดันและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ
ก้าวหน้าทั้งในด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นองค์ความรู ้พ้ืนฐานในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน •
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ส�าหรับรางวัล IP Innovator and 
Creator Awards 2014 เป ็นรางวัล 
ที่กรมทรัพย ์สินทางปัญญามอบให้กับ 
ผู้ประกอบการไทยที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
ทางปัญญา และน�าทรัพย์สินทางปัญญาไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง มี
ความโดดเด่นในเชิงธุรกิจและมีภาพลักษณ์
ขององค์กรที่ดี ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็น
ก�าลงัใจ และเป็นแบบอย่างทีดี่แก่ผูป้ระกอบ
การรายอืน่ โดยกรมทรพัย์สนิทางปัญญาได้
ด�าเนินการคัดเลือกผู ้ประกอบการไทย 
ท่ีมีศักยภาพ รวม 4 ประเภทรางวัล คือ 
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ และ สิทธิบัตรการออกแบบ 
รวมผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัรางวลั ทัง้หมด 11 
ราย ดังนี้ 

ประเภทเครื่องหมายการค้า จ�านวน  
3 ราย ได้แก่ บรษิทั ยโูรเป้ียนฟูด้ จ�ากดั (มหาชน)  
ผู ้ผลิตและจ�าหน่ายเค ้ก ขนมคบเคี้ยว 
ประเภทเวเฟอร์ ลูกอม หมากฝรั่ง และ

IP Innovator and Creator Awards 2014
รางวัลแห่งเกียรติยศด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

เคร่ืองดื่ม เช่น ยูโร่เค้ก เวเฟอร์ปักกิ่ง บิสกิตทิชชี่ ปีโป้ เป็นต้น บริษัท 
เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่มเอส และ บริษัท 
เซฟทีคัท จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ “เซฟ-ที-คัท”

ประเภทลิขสิทธิ์ จ�านวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทน 
เม้นท์ จ�ากัด ผลิตการ์ตูน แอนิเมชัน 3 มิติ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ 
บริษัทเอง บริษัท แปลน ฟอร์คิดส์ จ�ากัด ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายหนังสือ 
และสือ่ส�าหรบัเดก็ สร้างสรรค์กจิกรรมส�าหรบัเดก็ และ ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั 
ส�านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ ผู้ผลิตหนังสือ คู่มือ ต�าราเรียน 

ประเภทสทิธบิตัรการประดษิฐ์ จ�านวน 3 ราย ได้แก่ บรษิทั ปนูซเิมน
ต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซิเมนต์ กระดาษ 
บรรจุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จ�ากัด ประกอบกิจการ
ค้าอุปกรณ์ประดับยนต์และอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์  
และ บริษัท ฟุกเทียนสุราษฎร์การเกษตร จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ย

ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบ จ�านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท บาธรูม 
ดีไซน์ จ�ากัด ผลิตและออกแบบสินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งในห้องน�้า  
และ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จ�ากัด ผลิตข้อต่อสายพาน 
รถสายพานหุ้มเกราะ และรถยนต์หุ้มเกราะ •

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมอบรางวัล IP Innovator and Creator Awards 2014 
ให้กับผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จในการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ในงาน 
IP Innovation and Technology Expo 2014 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
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นางพิรมล เจริญเผ่า รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  
เป็นประธานในพิธีท�าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต 
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทน
จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสอบสวน
คดีพิเศษ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ ร่วมพิธีท�าลายของ
กลาง รวมทั้งมีตัวแทนเจ้าของสิทธิต่างประเทศ และผู้แทน
สถานทตูต่างประเทศเข้าร่วมสงัเกตการณ์ จ�านวนของกลาง
ทั้งสิ้น 86,803 ชิ้น รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 495 ล้าน
บาท ณ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวัน
ที่ 4 กรกฎาคม 2557 •

นางสาวชตุมิา บณุยประภศัร ปลดักระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา และ
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี 
นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธบิดกีรมทรพัย์สนิทางปัญญา พร้อมด้วยผูบ้รหิาร
กระทรวงพาณชิย์ ข้าราชการ และบคุลากรกระทรวง
พาณิชย์ เข้าร่วมในพิธี ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 •

พิธีทำาลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่คดีถึงที่สุดแล้ว

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาและบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
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นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดงาน
นิทรรศการและแสดงสินค้า “หัวกะทิ...คนไทย” ครั้งท่ี 3 
พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร “เตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ประกอบการ
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจในการออกสู่ตลาด
พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดงานครั้งนี้กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาร่วมมือกับส�านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมมหิศร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�านักงานใหญ่ •

งานหัวกะทิ...คนไทย ครั้งที่ 3
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นางกลุณ ีอศิดศิยั รองอธิบดี 
รักษาราชการแทนอธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ร ่วมกับ 
พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผูบ้ญัชาการ 

ต�ารวจภูธรภาค 8 กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์ รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธร
ภาค 8 แถลงผลการจับกุมและทลายแหล่งสินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดป่าตอง 
อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จ�านวน 6 แหล่ง ยึดของกลาง 
ได้จ�านวนกว่า 4,386 ชิ้น อาทิ นาฬิกาปลอมยี่ห้อต่างๆ 
เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋าสตางค์ และรองเท้าเป็นต้น  
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 200 ล้านบาท ณ  
สถานีต�ารวจภูธรกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2557 •

แถลงผลการจับกุม
และทลายแหล่งสินค้าละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา
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นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธบิดกีรมทรพัย์สนิทางปัญญา พร้อมคณะ เดนิทางเข้าร่วม 
การประชุมคณะท�างานความร ่วมมือด ้านทรัพย ์สิน 
ทางปัญญาอาเซียน ครั้งที่ 44 ในการประชุมดังกล่าวได้มี
การหารอืประเดน็ส�าคญัๆ ประกอบด้วย (1) การประเมนิผล
ความคืบหน้าการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือ ภายใต้แผน
ปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2554-2558 
(2) แนวทางการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือหลังการเข้า 
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (3) การหารือเกี่ยวกับ

แผนการด�าเนนิการต่างๆ ร่วมกบัประเทศและหน่วยงานคูเ่จรจาของอาเซยีน ได้แก่ จนี ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี-นิวิซแีลนด์ สมาคม
ทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันท่ี  
30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2557 •

การประชุมคณะทำางานความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ครั้งที่ 44
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นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการ
สมัมนา “เจาะตลาดจนีด้วยทรพัย์สนิทางปัญญา”เพือ่เตรยีม 
ความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย 
ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศอาเซียนได้ 
โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า 
และสิทธิบัตร จากหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศจีน เอกอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจ�า 
กรุงปักกิ่ง ประธานสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่ง
ประเทศไทย ผู ้แทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน) และ ผู้แทนบรษิทั ท ีซ ีฟาร์มาซตูคิอลอุตสาหกรรม 
จ�ากัดร่วมบรรยายให้ความรู้ในงานดังกล่าว ณ โรงแรม 
อโนมา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 •

นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพย ์สินทางป ัญญา  น� าคณะผู ้ แทน  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับหน่วย
งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของจีน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส�านกังานทรพัย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(SIPO) ส�านักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกัน 
โรคสาธารณรฐัประชาชนจนี (AQSIQ) ส�านกังานเครือ่งหมาย 
การค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CTMO) ส�านักงาน
ลิขสิทธิ์แห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NCAC) โดย
ในการเดินทางครั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ลงนามใน
แผนการด�าเนินงานส�าหรับปี 2557 – 2558 ระหว่างกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาและ SIPO เมื่อวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 
2557 •

การสัมมนา 
“เจาะตลาดจีนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”

นายสมศักดิ์ พณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP 
PLUS GI 2014 สินค้าภูมิปัญญาไทย คุณภาพก้าวไกล 
สู่สากล” โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ (Branding) 
สินค้า OTOP PLUS GI ให้เป็นที่รู้จักและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ท�าให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีช่องทางในการจ�าหน่าย
สินค้าเพิ่มขึ้น และให้สินค้า OTOP มีการใช้ประโยชน์ 
จากสิ่งบ ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์และตราสัญลักษณ์สิ่งบ ่งชี ้
ทางภูมิศาสตร์ไทยในการรักษาคุณภาพมาตรฐาน สร้าง
ความเชือ่ถอืให้เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค ณ เซน็ทรลัพลาซ่า
แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 •

พิธีเปิด “OTOP PLUS GI 2014 
สินค้าภูมิปัญญาไทย คุณภาพก้าวไกลสู่สากล”

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างไทย
กับหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของจีน
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1.		การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า/สารบบ

ในอดีตเมื่อมีการยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเข้ามา  
รูปเครื่องหมายจะถูกรวบรวมไว้ในแฟ้มโดยแยกตามประเภทของ 
เครื่องหมาย เช่น แฟ้มเรือ แฟ้มคน แฟ้มลวดลาย แฟ้มนก เป็นต้น ดังนั้น
ในการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า ผู้ตรวจสอบ
จะตรวจค้นเปรียบเทียบกับรูปที่อยู ่ในแฟ้มที่ยื่นเข้ามา ผู ้ตรวจสอบ 
จะแยกตรวจสอบโดยตรวจรปูของเครือ่งหมายก่อนแล้วจงึค่อยมาตรวจค�า 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 กรมทรพัย์สนิทางปัญญาเริม่น�าระบบคอมพวิเตอร์
มาใช้ แต่สามารถใช้ตรวจค้นค�าได้เพยีงอย่างเดียว ส่วนการตรวจค้นรปูนัน้
ยังใช้คนเปิดตรวจจากแฟ้ม จึงเป็นระบบกึ่งคอมพิวเตอร์กึ่งการใช้คู่มือ  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างเต็ม
รูปแบบ สามารถตรวจค้นและตรวจสอบทั้งรูปและค�าจากฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์ได้ ท�าให้การพิจารณารวดเร็วขึ้น

2.		การจัดสารบบเครื่องหมาย

สารบบรูปและค�าเครื่องหมายการค้าเป็นหัวใจของการจดทะเบียน 
เพราะทุกค�าขอที่ขอความคุ้มครองจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ 
และฐานข้อมูลที่ใช้ของผู ้ตรวจสอบ คือ สารบบ ซึ่งประเทศไทยใช้ 
แนวทางการจัดเก็บสารบบค�าตามที่ได้ก�าหนดโดยอดีตปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (นายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา) ส่วนสารบบรูปได้ก�าหนดการจัด
เก็บตามแบบสนธิสัญญาเวียนนา ในอดีตสารบบนี้ ได ้ จัดท�าเป ็น 
รูปแฟ้มสีต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา แต่เมื่อปี พ.ศ.2532 ได้มีการน�า
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจสอบจึงเป็นการอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ตรวจสอบและประชาชน และปัจจบุนัได้ให้บรกิารทางอนิเตอร์เนต็
แก่ประชาชนด้วย 

3.		การประกาศโฆษณา

เมือ่นายทะเบยีนพิจารณาว่าเครือ่งหมาย 
นั้นรับจดทะเบียนได้จะสั่งให้มีการประกาศ
โฆษณา 90 วันหากไม่มีผู้ใดยื่นค�าคัดค้าน 
นายทะเบียนก็จะสั่งให้ช�าระค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนซึ่งในอดีตไม่มีการก�าหนด
ระยะเวลาไว้ ดงันัน้ถ้าผูข้อจดทะเบยีนไม่มา
ช�าระค่าธรรมเนียม ค�าขอดังกล่าวก็จะ 
ค้างพิจารณาอยู ่ในสารบบ ท�าให้นาย
ทะเบียนไม่สามารถจ�าหน่ายได้ ต่อมาจึงได้
มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ 

ส�าหรับการประกาศโฆษณาในอดีต 
จัดท�าเป็นรูปเล่ม ปัจจุบันได้จัดท�าเป็น
หนังสือและแผ่นซีดีประกาศโฆษณาค�าขอ
จดทะเบียนเพื่อให้ผู ้ขอจดทะเบียนและ
ตัวแทนรับจดทะเบียนตรวจสอบว ่ามี
เครื่องหมายการค้าใดบ้างท่ีมีลักษณะ
เหมอืนคล้ายกบัเครือ่งหมายการค้าของตน
และด�าเนินการคัดค้านการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้านั้น ๆ ภายใน 90 วัน 
ส่วนการจัดท�าหนังสือประกาศโฆษณา
ค�าขอจดทะเบียนในอดีตจะไม่มีการเรียง
จ�าพวกและไม่มีหน้าสารบัญ ปัจจุบันได้มี
การพัฒนาหนังสือประกาศโฆษณาขึ้นโดย
การเรยีงจ�าพวกสินค้าจากน้อยไปมาก มกีาร

พัฒนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไทย	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2534	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	 ผู้บริหารกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะปรับปรุงงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาตามลำาดับ	สรุปได้ดังนี้

พัฒนาการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าไทย 
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จัดท�าหน้าสารบัญพร้อมทั้งมีแผ่นซีดีประกาศโฆษณา เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกส�าหรับการพกพาและท�าให้การค้นหาท�าได้รวดเร็วขึ้น และในปี 
พ.ศ. 2548 ได้มกีารประกาศโฆษณาทางเวบ็ไซต์เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
ตรวจดูได้

4.		การคัดค้าน

การพิจารณาค�าคัดค้านในอดีตจะเป็นการพิจารณาโดยเจ้าหน้าท่ี
แต่ละคน เมื่อพิจารณาแล้วจะส่งร่างเป็นค�าวินิจฉัยให้ธุรการพิมพ์และติด
รูปเครื่องหมายก่อนเสนอผู้อ�านวยการในฐานะนายทะเบียนลงนาม ต่อ
มาในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการจัดท�าคู่มือการคัดค้านและในปี พ.ศ. 2540 
ได้ใช้แนวทางการประชมุร่วมกนัระหว่างผูอ้�านวยการและเจ้าหน้าทีเ่พือ่ให้
เกิดความรอบคอบ รัดกุมและครอบคลุมทุกประเด็น ผนวกกับมีการน�า
ระบบคอมพวิเตอร์มาช่วยในการสรปุส�านวนและร่างค�าวนิจิฉยั ท�าให้การ
พิจารณาเร็วขึ้น 

5.	 การรับจดทะเบียน

ในอดีตหนังสือส�าคัญจะมีการปิดรูปเครื่องหมายการค้า โดยน�ารูป
เครื่องหมายที่ผู้ขอยื่นพร้อมค�าร้อง มาปิดตรงมุมซ้ายล่างของหนังสือ
ส�าคญัและมอีธบิดเีป็นผูล้งนาม พร้อมประทบัตราดลุ แต่ปัจจุบนัได้เปล่ียน
ผู้ลงนามเป็นหัวหน้ากลุ่มประกาศโฆษณาและหนังสือส�าคัญ ส่วนการปิด
รปูเครือ่งหมายการค้าไม่ใช้แล้ว เนือ่งจากรปูเครือ่งหมายการค้าจะสัง่พมิพ์
ได้มาพร้อมกับหนังสือส�าคัญที่สั่งพิมพ์ทางเครื่องคอมพิวเตอร์ ท�าให้แก้
ปัญหาเรือ่งรปูของเครือ่งหมายการค้าไม่ตรงกบัค�าขอรบัจดทะเบยีนไปได้ 

6.	 การเปลี่ยนแปลง/การอนุญาตสิทธิ

การขอเปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีนอาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังรับ 
จดทะเบียนซึ่งได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ส่วน
การอนญุาตให้ใช้เครือ่งหมายการค้านัน้กฎหมายไม่ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์
ในเรือ่งนีไ้ว้ ต่อมาเมือ่มกีารออก พ.ร.บ.เครือ่งหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้
มีการน�าหลักเรื่องนี้มาก�าหนดไว้ในกฎหมาย และเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข 
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ก็ยังคงมีอยู่
เหมือนเดิม โดยการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายตาม
กฎหมายมีได้กับเครื่องหมาย 2 ประเภทคือ เครื่องหมายการค้าและ
เครื่องหมายบริการ เท่านั้น

7.		การต่ออายุ

กฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 10 ปีและต่ออาย ุ
ได้ทุกๆ 10 ปี และก�าหนดหน้าที่ให้นายทะเบียนต้องแจ้งวันสิ้นอายุไปยัง

เจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามพ.ร.บ. 
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 แต่ต่อมา
เมือ่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ร.บ.เครือ่งหมาย 
การค้า พ.ศ.2543 ไม่ได้ก�าหนดเรื่องการ
แจ้งไว ้ ส ่งผลให้เครื่องหมายการค้าที่
เจ้าของมิได้ดูแลขาดการต่ออายุการจด
ทะเบียนภายในก�าหนดท�าให้เครื่องหมาย 
การค้านั้นไม่ได้รับการคุ้มครองต่อไป

8.		การอุทธรณ์	/	คดีสู่ศาล

(1) การอุทธรณ์ ในการพิจารณา 
ค� าอุ ทธรณ ์ สมั ยก ่ อน ไม ่ ไ ด ้ ก� าหนด 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะ
กรรมการเครื่องหมายการค้าไว้ ต่อมาใน 
ปี พ.ศ.2542 ได้มีการออก “ระเบียบ 
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ว่าด้วย
วิธีพิจารณาค�าอุทธรณ์และค�าร ้องขอ 
เพิกถอนการจดทะเบียน พ.ศ. 2542”  
ขึน้มา โดยการน�าเอาหลกัเกณฑ์ทางปฏิบัติ
ม า เป ็ นล าย ลั กษณ ์ อั กษ รและ ได ้ มี 
การรวบรวมแนวค�าวินิจฉัยขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางในการพจิารณาของคณะกรรมการ
และเ พ่ือให ้การพิจารณาค�าอุทธรณ ์ 
และค�าร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน 
มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรม   

(2) คดีสู ่ศาล ในอดีตการฟ้องคดี
เครือ่งหมายการค้าต่อศาล จะต้องฟ้องร้อง
ที่ศาลที่อยู ่ในเขตอ�านาจ ไม่ว่าจะเป็น 
ศาลแพ่งหรือศาลอาญา แต่ต่อมาได้มี 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ 
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ใช้
บังคับ และได้มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนด
เปิดวันท�าการศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางขึน้เมือ่วนั
ท่ี 1 ธันวาคม 2540 จึงต้องฟ้องร้องคดี
เครื่องหมายการค้าต่อศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
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4	ผู้ประกอบการเด่น	
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
ประธาน บริษัท บิวตี้ เจมส์ แฟคตอรี่ จำากัด

เครือ่งหมายการค้าทางธุรกจิ คือ อัตตลกัษณ์ของสินค้า 
ผลิตภณัฑ์และบรกิาร ทีส่ะท้อนถงึชือ่เสยีง ความยดึมัน่แนว
ปรัชญาภายใต้ตราสินค้านั้นๆ คุณภาพ รูปแบบสไตล์ ท่ี 
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการสามารถให้การยอมรับและเชื่อมั่น
อย่างไม่ต้องกังวลใจ ดังนั้นการสร้างตราเครื่องหมาย 
การค้าจงึเป็นปัจจยัทีส่�าคัญยิง่ทีจ่ะสือ่ไปถงึผูบ้รโิภคและ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้เข้าใจ และยึดมั่นในสินค้า
นั้นๆ

การสร้างเครื่องหมายการค้า ควรจะต้องวางกรอบ
ความคิดและปรัชญาในการผลิตสินค้านั้นๆ ให้ชัดเจน 
และด�าเนินกระบวนการเริ่มตั้งแต่การผลิต การน�าเสนอสู่
ตลาด และการบรกิารหลงัการขาย โดยยดึม่ันในปรชัญาแนว
ความคิดที่ก�าหนดไว้อย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะ
ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรกว่าจะได้รับการยอมรับท้ัง
ในด้านคุณภาพและมาตรฐานจนประสบความส�าเร็จ ดังนั้น
ผู้ประกอบการจะต้องอาศัยความอดทนและอุตสาหะ 
ท่ีจะพฒันาให้ผลติภณัฑ์นัน้ๆ ได้รบัความเชือ่ม่ันและยอมรบั
จากตลาด

นางภัทรา ศิลาอ่อน
ประธาน บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จำากดั (มหาชน)

เครื่องหมายการค้าที่ดีนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ จะเกิด
ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสินค้าและบริการเหล่านั้น มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ดีก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยระยะเวลา 
ความต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 

เครื่องหมายการค้าที่ดี นอกจากจะช่วยในการด�าเนิน
ธุรกิจแล้วยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ การวจิยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ทีจ่ะน�าไปสู่
การน�าเสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเพื่อแข่งขันใน
ตลาดโลกได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะใน
อนาคตทีต่ลาดโลกจะมกีารเปิดเสรมีากขึน้เรือ่ย ๆ  อาทเิช่น
การก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนหรอืAEC ในปี 2558 ทีจ่ะถงึ
นี ้เป็นต้น ท�าให้ตลาดจะมกีารขยายตวัอย่างมหาศาล สร้าง
โอกาสในการด�าเนินธุรกิจอย่างมากมายแต่อย่างไรก็ตาม 
การแข่งขนักย่็อมสงูขึน้ด้วยซึง่จะส่งผลให้เครือ่งหมายการค้า 
รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เช่น สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
จะยิ่งทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตเช่นกัน
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เครือ่งหมายการค้าส�าคัญอย่างไรและจะท�าอย่างไรให้เครือ่งหมายการค้าเป็นท่ีรูจั้ก ค�าถามยอดฮติท่ีผูป้ระกอบการหลาย
ท่านอยากจะทราบค�าตอบ คอลัมน์ IP Interview ในฉบับนี้จึงขอน�าเสนอมุมมองและประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่ได้
สร้างสรรค์และขับเคลื่อนเครื่องหมายการค้าของธุรกิจ จนประสบความส�าเร็จและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี เรียกได้ว่าเมื่อเห็น 
Logo หรือเอ่ยชื่อแบรนด์ก็นึกภาพสินค้าของบริษัทได้ทันที

นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด ( มหาชน )

การสร้างให้เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักเพียงอย่าง
เดียวไม่พอ ต้องรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าให้
เตบิโตอย่างยัง่ยนื เพือ่สร้างความจงรกัภักดแีละเป็นทีจ่ดจ�า
ตลอดไป

ปัจจัยส�าคัญของเครื่องหมายการค้าที่ประสบความ
ส�าเร็จคือการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรในการสร้าง
ชื่อเสียงที่ดีและและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ 
อาท ิฝ่ายผลติ ต้องผลติสนิค้าทีมี่คุณภาพ ไม่ค�านงึแต่ต้นทนุ
ต�่าเพียงอย่างเดียว ต้องดูแลพนักงาน คนงาน ชุมชน ควบคู่
กันไปด้วยฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ชัดเจน และตอบสนองผู้บริโภคอย่างรวดเร็วพนักงานทุก
คนในองค์กร ต้องระลึกเสมอว่าเป็น Brand Ambassador 
ขององค์กร เป็นผู้สื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อคน
ภายนอก นอกจากนั้น ต้องมีระบบการบริหารจัดการ
เครือ่งหมายการค้าและทรพัย์สนิทางปัญญาทีด่ ีด้วยการ
จดทะเบยีนคุม้ครองเครือ่งหมายการค้าอย่างเป็นระบบ และ
ครอบคลมุในทกุประเทศทีมี่สนิค้าไปจ�าหน่าย เพือ่ดแูลรกัษา
และป้องกันการถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สิน
ทางปัญญา

นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย 

บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
แยกความแตกต่างของสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายซึ่งมีอยู่
มากมายในท้องตลาดได้ โดยหากผูผ้ลติรายใดสามารถท�าให้
เครื่องหมายการค้าของตนเป็นท่ีจดจ�าและเป็นที่น่าเชื่อถือ
ต่อผู ้บริโภค จึงกล่าวได้ว่าเครื่องหมายการค้าเปรียบ
เสมือนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
อันเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ

การสร้างเครือ่งหมายการค้าให้ประสบความส�าเรจ็นัน้
เป็นสิ่งที่ยากเป็นอย่างมากเมื่อเริ่มประกอบธุรกิจ แต่การ
ด�ารงไว้ซึง่ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองเครือ่งหมายการค้าของธรุกจิก็
มีความยากล�าบากไม่แพ้กัน โดยหัวใจท่ีส�าคัญที่สุดของ
การสร้างและด�ารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของเครื่องหมาย 
การค้า คือ ความจริงใจที่มีต่อลูกค้าของบริษัท เมื่อมอบ
ความจริงใจให้กับลูกค้าย่อมเป็นที่แน่นอนว่าบริษัทย่อมได้
รับความเชื่อถือกลับคืนมา อันท�าให้เครื่องหมายการค้า
สามารถประสบความส�าเร็จและด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
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Worldwide IP
ท่องโลก	IP

TOP	10	
ประเทศผู้นำาด้านนวัตกรรม

WIPO	เปิดเว็บไซต์ตลาดกลางสำาหรับเทคโนโลยีสีเขียว	

ผลการส�ารวจดัชนีนวัตกรรมโลก the Global Innovation Index  
2014 (GII) ซึง่จัดโดยมหาวทิยาลยัคอร์แนล สถาบนั INSEAD และองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์ครองแชมป ์
ประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมสูงสุดในโลก 4 ปีซ้อน รองลงมา 
คือ สหราชอาณาจักร สวีเดน ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร์ เดนมาร์ก ลักเซมเบิร์ก และฮ่องกง ตามล�าดับ 

ส�าหรับ ประเทศไทยปีนี้อยู่ในอันดับที่ 48 ขยับขึ้นจากอันดับ 57  
เม่ือปีที่ผ ่านมา แต่ยังเป ็นรองประเทศสิงคโปร ์ที่อยู ่ ในอันดับ 7  
และมาเลเซียอยู่ในอันดับ 33 ส่วนประเทศอื่น ๆ ได้แก่ เวียดนาม อันดับ
ที่ 71 อินโดนีเซีย อันดับที่ 87 บรูไน อันดับที่ 88 ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 100 
กัมพูชา อันดับที่ 106 พม่า อันดับที่ 104 และ ลาว ไม่ติดในการจัดอันดับ 

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เปิดเว็บไซต์ตลาด
กลางส�าหรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสีเขียว เพ่ือเป็นช่องทาง 
และเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยีสีเขียวหรือนวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม กับผู้ใช้บริการที่ต้องการมองหาโซลูชั่นใหม่ๆ  
ในการช่วยลดมลพิษ ประหยัดทรัพยากร ซึ่งช่วยกระตุ้นให้มี 
การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น น�ามาสู่ระบบเศรษฐกิจ
คาร์บอนต�่า โดยมีฐานข้อมูลที่เข้าถึงอย่างอิสระ ดูราบละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ https://webaccess.wipo.int/green/

 การจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก 
2014 จัดท�าขึ้นเพื่อวัดความสามารถ 
ด้านนวัตกรรมจาก 143 ประเทศทั่วโลก  
โดย ใช ้ ตั ว ชี้ วั ด จ� านวน  81  ตั ว ช้ี วั ด 
ในการวัดความสามารถด้านนวัตกรรม 
ของประเทศ เช ่น โครงสร ้างพ้ืนฐาน  
การพัฒนาทุนมนุษย์และการวิจัย สภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น 
ส�าหรับปีนี้ได้ให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้าน
มนุษย์ในการพัฒนานวัตกรรม •
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คำาาศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

 เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ก�าหนดว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตที่ใด กฎแหล่งก�าเนิด

สินค้าเป็นส่วนส�าคัญของกฎเกณฑ์ทางการค้า เพราะนโยบายทางการค้าจ�านวนมาก 

จะถูกแบ่งแยกออกเป็นนโยบายของกลุ่มประเทศผู้ส่งออก อันได้แก่ การก�าหนดโควต้า  

การให้สิทธิพิเศษทางภาษี มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการตอบโต้การอุดหนุน  

(การต่อต้านการอุดหนุนการส่งออก) และนโยบายของประเทศอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ประเทศผู้ส่งออก กฎของแหล่งก�าเนิดจะใช ้

ในการรวบรวมสถิติทางการค้า และส�าหรับสินค้าที่มีป้ายแสดงค�าว่า “ผลิตที่...” ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากกระแส 

โลกาภิวัตน์ และวิธีการผลิตสินค้าที่จะต้องผ่านกรรมวิธีในหลายประเทศ ก่อนที่จะพร้อมน�าออกสู่ตลาด •

 ASEAN IP Portal เว็บไซต์ท่ีรวบรวมข้อมูลการจด 

ทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและกิจกรรมด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน เพื่อให้ผู้ทีเกี่ยวข้อง เช่น 

ผูป้ระกอบการ ผูส่้งออก นกัวจัิย เจ้าของทรพัย์สินทางปัญญา  

และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐของทุกประเทศในอาเซียนและทั่วโลก

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แบบ one stop 

service ผ่านทางเว็ปไซต์ www.aseanip.org •

 ASEAN TMview เป็นเครื่องมือส�าหรับการสืบค้นข้อมูล

เครื่องหมายการค้าอาเซียนออนไลน์ เปิดให้บริการฟรี เพ่ือให ้

ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลค�าขอและการขึ้นทะเบียน

เครื่องหมายการค้ามากกว่า 2 ล้านข้อมูลในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และ

สามารถเข้าไปสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเข้าถึง 

ระบบได้ที่ www.asean-tmview.org หรือผ่านทางเว็บไซต์ข้อมูล 

ทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน www.aseanip.org •

Rules of Origin “กฎของแหล่งกำาเนิดสินค้า” 

ASEAN IP Portal เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน

ASEAN TMview ระบบสืบค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าอาเซียนออนไลน์

asean
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คุณกมล	กันตจารนิติ
มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์	สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่...	
สุดยอดนวัตกรรมป้องกันภัยโจรกรรมรถยนต์	บริษัท	แมส	แอคเซ็สซอรี่	จำากัด

อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาดไม่สามารถ 
หน่วงการโจรกรรมได้นาน เป็นที่มาของการคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ 
ล็อกเบรก-คลทัซ์ และอปุกรณ์ลอ็กเกยีร์ขึน้มา โดยใช้หลกักลไกแมคคานคิ
ควบคุมระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบอลาร์ม) และให้ทั้งสองระบบ
ท�างานสัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดนวัตกรรมป้องกันภัย
โจรกรรม โดดเด่นกว่าอุปกรณ์ล็อกทั่วไปเพราะหากมีการทุบท�าลาย 
ที่อุปกรณ์ มีการตัดท�าลายชุดสายไฟของอุปกรณ์ล็อก หรือมีการเจาะ
ท�าลายที่หน้ากุญแจของอุปกรณ์ล็อก ระบบจะเตือนเป็นเสียงแตร 
รถยนต์ทันที ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมป้องกันภัยโจรกรรมรถยนต์ จากบริษัท 
แมส แอคเซส็ซอรี ่จ�ากดัทีไ่ด้พฒันาขึน้ และได้จดสทิธบิตัรไว้ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งบริษัทยังได้รับรางวัล IP Innovator and Creator 
Awards 2014 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้วย

คุณกมล กันตจารนิติ กรรมการบริหาร บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ 
จ�ากดั กล่าวว่า บริษทัได้ให้ความส�าคัญกบันวตักรรมและมุง่มัน่ท่ีจะพฒันา
สนิค้าและนวัตกรรมของตนเอง ทัง้นีเ้พราะมองว่าการน�าสนิค้าเข้าสูต่ลาด 

หาก ไม ่ มี นวั ตกรรม เป ็ นของตน เอง  
มักแข่งขันในเรื่องของราคาและมีสินค้าที ่
เหมือนๆ กันวางขายในท้องตลาด ซึ่งหาก
เป็นเช่นนี้ท�าให้บริษัทขนาดเล็กจะต่อสู ้
แข่งขันทางการตลาดกับบริษัทใหญ่ไม่ได้  
ท้ังในส่วนของเงนิทุน ต้นทุน และการแข่งขนั
ทางการตลาดท่ีต้องใช้เม็ดเงินสูง ท�าให้
บริษัทหันมามองว่าหากมีนวัตกรรมของ
ตนเอง จะเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีจะท�าให้
บริษัทอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการท�าวิจัย โดยเฉพาะการท�าวิจัย
ทางการตลาด เพ่ือศึกษาความต้องการ 
ของผู้บริโภคและความพึงพอใจของสินค้า 
จากนั้นน�าผลการวิจัย มาสู ่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เวลาในการท�าวิจัยสินค้า
แต่ละตัวประมาณ 3-5 ปี ทั้งในเรื่องของ 
การลงทุนวิจัยและพัฒนาสินค้า และม ี



July - September 2014 for IP Journal  17  

Feature เรื่องเด่น	บทสัมภาษณ์	IP	Champion

การท�าแบบจ�าลองทดสอบการใช้งานว่า
สามารถท�างานจริงได้หรือไม่ ก่อนด�าเนิน
การยื่นจดสิทธิบัตร

การมีนวัตกรรมของตนเองสามารถ
ท�าให้บรษิทัต่อยอดทางธุรกจิได้และสามารถ 
ขยายขอบเขตการขายทางธุรกิจออกไป 
ในต่างประเทศโดยใช้สิทธิบัตรปกป้อง
ตนเองได้เมื่อมีการถูกละเมิดและเพื่อให้
บริษัทมีความมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น
โดยต้องมีการจดเครื่องหมายการค้าใน
ประเทศที่จะเข้าไปขยายตลาด เพื่อป้องกัน
คู ่แข่งลอกเลียนแบบ หากประเทศใดมี 
ความอ่อนไหวที่จะถูกเลียนแบบ บริษัทก็ 
จะด�าเนินการจดสิทธิบัตรการออกแบบ 
ให้ครอบคลุมไว้ด้วย 

ป ัจจุบันบริษัทได ้มีการยื่นจดทั้ ง 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเครื่องหมายการค้า  
โดยได้มีการน�าอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
มาใช้ในการผลติและจดัจ�าหน่ายสนิค้าทัง้ใน
และต่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าป้องกัน 
การโจรกรรมมากกว่า 8 ฉบับ เพื่อเป็น 
การคุ้มครองตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยัง 
จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผ่านระบบ PCT 
อีก 6 ฉบับ ใน 14 ประเทศที่เป็นเป้าหมาย
ในการท�าตลาดในอนาคต และมกีารอนญุาต 
ให้ใช้สิทธิบัตร มีการออกแบบผลิตภัณฑ ์

ท่ีเกี่ยวกับสินค้าป้องกันโจรกรรมโดยมีการจดสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ร่วมกับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในการผลิตและจัด
จ�าหน่าย และเพื่อเป็นการคุ้มครองให้สินค้ามีความแข็งแรงมากขึ้นได้จด
เครื่องหมายการค้าของตนเอง เพ่ือสร้างแบรนด์ในการท�าตลาด ท�าให้ผู้
บรโิภคจดจ�าและมัน่ใจในคณุภาพของสินค้าภายใต้แบรนด์แต่ละยีห้่อท�าให้
สามารถผลิตและจัดจ�าหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย บริษัท ได้จด
เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ 11 ประเทศ เพื่อรองรับการท�าตลาด
ในอนาคต 

ส�าหรบักลยทุธ์ในการท�าตลาดในต่างประเทศ บรษิทัได้มกีารท�าตลาด
ในต่างประเทศโดยร่วมออกงานแสดงสนิคา้รว่มกบัตวัแทนจัดจ�าหน่ายใน
ต่างประเทศ ซึ่งการจดทรัพย์สินทางปัญญาท�าให้ตัวแทนจ�าหน่ายในต่าง
ประเทศมีความมั่นใจ และกล้าที่จะร่วมท�าตลาดกับบริษัทมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามการท�าตลาดหรือขยายตลาดจะต้องมีการวางแผน 
อย่างเป็นระบบ ส�าหรับตลาดในกลุ่มอาเซียนผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ 
อุปกรณ์รถยนต์ต่างๆ สินค้าไทยค่อนข้างได้รับความนิยมในอันดับต้น  
แต่พบว่าแต่ละประเทศมวีถิชีวีติทีแ่ตกต่างกนั เพราะฉะนัน้ก่อนทีจ่ะเข้าไป
เราต้องศึกษาก่อนว่า ผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นมีไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร  
และสินค้าที่เรามีสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้หรือไม่ 

ดังนั้น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการตัดสินใจว่าเราจะไปท�าตลาดท่ีประเทศ
เหล่านัน้หรอืไม่ ซึง่ถอืว่าเป็นโรดแมป็ทีจ่ะต้องท�าไว้ หากตอบโจทย์ได้แล้ว
กต้็องไปจดทรพัย์สินทางปัญญาไว้ เลือกรปูแบบการคุม้ครองว่าจะคุม้ครอง
ในรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ 
หรือเครื่องหมายการค้า

คุณกมล กล่าวทิ้งทาย หากเรามีการจดทรัพย์สินทางปัญญาไว้ 
จะเป็นการปกป้องคุม้ครองสิทธิข์องเราและท�าให้เราไปท�าตลาดในประเทศ
และต่างประเทศได้ง่ายขึ้น ในระยะยาวจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาและรักษาสิทธิ์ได้มากขึ้นด้วย •
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และโครงสร้างพิเศษ ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะ DNA ที่ออกแบบมานี้สามารถ
ใช้เป็นพาหะหรือตัวกลาง เพื่อน�ายาหรือสารบางอย่างไปที่เซลล์เป้าหมายได้ 
หากเปรยีบเทยีบให้เหน็ภาพ DNA พวกนีจ้ะคล้ายชะลอมหรอืตะกร้า ท่ีสานตวั
เองซึ่งพร้อมจะเปิดออกที่เซลล์เป้าหมาย เมื่อได้รับค�าสั่งที่จ�าเพาะเท่านั้น เช่น 
pH หรือสาร ชีว เคมีบางอย ่าง  ป ัจจุบันสถาบัน Wyss Ins t i tu te  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ Italian University of Udine ก�าลังพัฒนา 
DNA robot รูปแบบต่างๆ 

ลำาดับที่ 3 Synthetic biology 

ศาสตร์ใหม่ที่ผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับวิศวกรรม เน้นการออกแบบและ
สร้างสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีในธรรมชาติ เพื่อให้ท�าประโยชน์ให้เราบางอย่าง ส่วนใหญ่
ที่ผ่านมาจะสร้างเป็นเป็นจุลินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติผลิตสารส�าคัญที่มูลค่าสูง 
จนคุ้มการลงทุน ปัจจุบันนักลงทุนให้ความสนใจเรื่องนี้ค่อนข้างมาก เพราะ
สามารถสร้างสิง่มชีวีติทีน่�าไปใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม เพือ่ผลติของมค่ีาสูต่ลาด 
และยังแถมควบคุมได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตน มีความคุ้มทุนในตัว

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำาหรับธุรกิจ
 ลำาดับที่ 1 เทคโนโลยี RNAi therapy 

งานวิ จั ย ท่ีสามารถเข ้ า ไปขัดขวาง 
การท�างานของเซลล์เป้าหมาย เช่น เซลล์มะเรง็ 
ท�าให้เซลล์มะเร็งเติบโตไม่ได้ แบ่งตัวก็ไม่ได้ 
และตายไปในที่สุด โดยไม่กระทบกระเทือน 
กับเซลล์ปกติที่อยู่รอบๆ ขณะนี้มีการทดสอบ
ยาแบบ RNAi ระดบัคลนิกิในผูป่้วยทีเ่ป็นมะเรง็
ตับแล้ว และในระดับห้องปฏิบัติการก็ยังมี 
ผู้ทดสอบในอีกหลายโรค เช่น โรคมาลาเรีย  
และโรคเยื่อเมือกอุดตันลมหายใจ 

ลำาดับที่ 2 เทคโนโลยี DNA Robot 

DNA ท่ีออกแบบพิเศษนี้  สามารถ
ประกอบร่างตวัเอง (self assembly) จนได้รปูร่าง 
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ลำาดับที่ 4 Smart Polymers 

โพลิเมอร์ที่ตอบสนอง ต่อสถานการณ์ภายนอกได้ อาทิ แสง ความร้อน 
แรงกล pH สารเคมี สนามแม่เหล็ก หรือ สนามไฟฟ้า โดยการตอบสนองนั้นๆ 
จะกลับมาท�าให้โพลิเมอร์มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไป เช่น รูปร่าง อุณหภูมิ 
หรือสี คุณสมบัติแบบนี้ไม่ต่างจาก Wolverine ในภาพยนตร์ X-MEN หรือ  
หุน่ยนต์ในเร่ือง Terminator ทีแ่ม้โดนยงิกย็งัซ่อมแซมตวัเองได้นัน่เอง The World 
Economic Forum จัดให้เทคโนโลยีแบบนี้เป็น 1 ใน 10 “เทคโนโลยียั่งยืน”  
ที่น่าจับตามองที่สุดของปี 2013

 ลำาดับที่ 5 Lightweight Composites 

คอมพอสิตน�้าหนักเบา แต่แข็งแรงเท่ากับเหล็ก มีความส�าคัญมาก 
กับอุตสาหกรรมยานยนต์ และภาคการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และ 
ทางทะเล เพราะหากลดน�้าหนักยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ลงได้จะ 
ช่วยลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากภาคการขนส่ง 
ของโลกที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในอนาคตอันใกล้ คอมพอสิตพวกนี้จะมี
สมบัติเชิงกลดีขึ้น ผลิตระดับอุตสาหกรรมได้ง่ายและมากขึ้นและต้นทุนต�่าลง 
นอกจากนี ้ยงัอาจมสีมบตัพิเิศษใหม่ๆ เช่น ป้องกนัคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า ป้องกนั
ความร้อน ป้องกัน การติดไฟ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ หรืออาจจะน�าไฟฟ้าได้ 
หรือเก็บไฟฟ้าแทนแบตเตอรี่ได้ตรงโครงสร้างของตัวรถเองเลย 

ลำาดับที่ 6 Sea Water Mining

เป็นการสกัดแร่ธาตุและโลหะหายากที่มีค่าออกมาจากน�้าทะเล ไม่ว่า 
จะเป็น ลิเธียม แบเรียม โมลิบดีนัม นิเกิล และแร่ยูเรเนียม รวมทั้งแร่ที่เป็นองค์
ประกอบที่พบมากในน�้าทะเล เช่น โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม และ
โพแทสเซยีม เป็นต้น โดยรวมผลประโยชน์ทีไ่ด้คอื แร่มลูค่าสงูทีต้่องการในตลาด
น�้าจืดสะอาดที่มีราคาแพงขึ้นเร่ือยๆ และเป็นทางเลือกของการผลิตน�้าจืด 
จากน�้าทะเลโดยกรรมวิธีแบบเดิม ๆ 

ลำาดับ ที่ 7 OLED

ไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ (Organic Light-Emitting Diode) เป็น 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ท�าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสง 
โดยน�าไปใช้งานได้ในสองรูปแบบใหญ่ๆ คือ ใช้เป็นจอแสดงผล และใช้เป็น 
แหล่งก�าเนิดแสง OLED มีจุดเด่นหลายประการ เช่น โครงสร้างอาจท�าออกมา
ได้บางมากๆ และยังเปล่งแสงออกมาจากตัวเองได้โดยตรง เป็นต้น

ลำาดับที่ 8 Next Generation LED Lighting 

เทคโนโลยีที่จะมาแทน ฟลูออเรสเซนต์ และเทคโนโลยีไฟส่องสว่าง 
แบบอื่นๆ เนื่องจากประหยัดพลังงานมากกว่า มีอายุการใช้งานยาวนาม  

มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายและมีแนวโมที่ 
LED จะสะท้อนสี จริงของวัตถุตามธรรมชาติดี
ขึ้นเรื่อยๆ 

ลำาดับที่ 9 Cognitive Computing 

คอมพวิเตอร์ทีเ่ข้าใจ และเรยีนรูข้้อมลูต่างๆ  
ตลอดจนคิดและตัดสินใจได้เอง โดยอาศัย 
วิธีการเรียนรู้แบบเดียวกับสมองมนุษย์

 ลำาดับ ที่ 10 Big Data Analytic Platform

ปัจจุบันมี Big Data หรือ ข ้อมูล 
ขนาดใหญ่มากๆ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
ในหลายวงการทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล 
การตลาดที่เกี่ยวข้องกับ social media ข้อมูล
พันธุกรรมมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ข้อมูล
จราจร และข้อมูลการพยากรณ์อากาศชุด Big 
Data ที่มี ประโยชน์ ทั้งด้านการค้า และ 
การวางแผนส�าหรับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 
การคมนาคม การสาธารณสุข หรือแม้แต่
ส�าหรบัความมัน่คงของประเทศ ด้วยเช่นกนั ใน
ประเทศไทย ศูนย์เนคเทค สวทช. ก�าลังเริ่ม
โครงการ  B ig  Da ta  ด ้ านการ เกษตร  
ซ่ึงครอบคลุมเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับพืชและ
เกษตรกร และปัจจัยต่างๆ ทั้งน�้า และโรคพืช 
เป็นต้น 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวทช. 
http://www.nstda.or.th
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สิง่บ่งช้ีทางภมูศิาสตร์ หรอื จีไอ คอื
อะไร ?

ชื่อหรือสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่
ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และ
สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อ
เสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง
ภูมศิาสตร์หรอืชือ่สญัลกัษณ์ทีใ่ช้ประกอบ
กับสินค้าเพ่ือแสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค
ได้ทราบถึงลักษณะสินค้าที่มาจากแหล่ง
ก�าหนดนั้นๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะพิเศษ

ประเภทของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ หรือ จีไอ มีอะไรบ้าง 

สนิค้าทีส่ามารถขึน้ทะเบียนสิง่บ่งช้ี 
ทางภูมศิาสตร์ในประเทศไทยม ี3 ประเภท  
คือ สินค้าเกษตรกรรม สินค้าหัตถกรรม 
และสินค้าอุตสาหกรรม (สินค้าเกษตร
แปรรูป)

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ขอรับ
ความคุ้มครองได้ 

1. เป็นชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่น
ใดที่ใช้เรียก หรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์
และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจาก
แหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณภาพ 
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ

2. สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องมีความเชื่อมโยงกับแหล่ง
ภูมิศาสตร์ คือ พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาค หรือท้องถิ่น และให้
ความหมายรวมถึง ทะเล ทะเลสาบ แม่น�้า ล�าน�้า เกาะ ภูเขา หรือ
พื้นที่อื่นท�านองเดียวกัน

3. ไม่เป็นชื่อสามัญที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นชื่อที่เรียกขาน
สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง

4. ไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือนโยบายแห่งรัฐ

ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

1. ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรอื่นของรัฐบาลที่เป็นนิติบุคคลและมีเขต 
รับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า

2. บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการ
ค้าเกี่ยวกับสินค้าท่ีใช้ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และมีถิ่นท่ีอยู ่ในแหล่ง
ภูมิศาสตร์ของสินค้า

3. กลุ ่มผู ้บริโภคหรือองค์กรผู ้บริโภคสินค้าที่ใช ้สิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์

ผู้มีสิทธิ์ ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

1. ผูผ้ลติสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ซึง่อยูใ่นแหล่งภมูศิาสตร์ของ
สินค้าดังกล่าว

2. ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น

การเตรียมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

1. การก�าหนดสินค้าที่ต ้องการคุ ้มครองรวบรวมข้อมูลและ 
รวมกลุ ่มผู ้ประกอบการทั้งสายการผลิตเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ 
ของการขอขึ้นทะเบียน

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	Geographical	Indication	(GI)
สินค้าภูมิปัญญาไทย	คุณภาพก้าวไกลระดับสากล
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2. จัดท�าข้อก�าหนดในการผลิตสินค้า ขอบเขตพื้นที่ในการผลิต 
ความเชื่อมโยงของสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์และประวัติความเป็นมา 
ของสินค้า

3. จัดท�าค�าขอขึ้นทะเบียนตามกฎหมายยื่นต่อกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา หรือส�านักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง 
โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย

4. จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบและก�าหนดกลไกควบคุมการใช้ 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว้

หลักฐานที่ ใช้ ในการขอขึ้นทะเบียน

1.  ค�าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สช.01) พร้อมส�าเนา
รวมจ�านวน 2 ชุด

2. หลักฐานอื่นๆ ของผู้ขอ เช่น ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 
หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น

3.  ส�าเนาหนังสือมอบอ�านาจ และส�าเนาบัตรประจ�าตัวของผู้รับ
มอบอ�านาจ (ถ้ามี)

4.  ภาพถ่ายของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน
5. ต้นฉบับ ส�าเนา หรือภาพถ่ายฉลากสินค้าท่ีใช้ส่ิงบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน
6.  เอกสารอื่นๆ ได้แก่
 6.1 เอกสารยืนยันความมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะอื่นของสินค้า
 6.2 เอกสารยืนยันถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทาง

ภูมิศาสตร์ หรือ ต้นก�าเนิดทางภูมิศาสตร์

 6.3 ภาพถ่ายแผนทีแ่สดงขอบเขต 
พื้นที่ของแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน

 6.4 เอกสารยืนยันว่าสินค้ามี
แหล่งก�าเนิดมาจากพื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอ

คุม้ครอง ชือ่สนิค้าให้เป็นสทิธเิฉพาะ
ของชุมชนที่ขึ้นทะเบียน

ส่งเสริม ยกระดับ อุตสาหกรรมท้อง
ถิ่น หรือ SMEs

เพิม่มลูค่าของสนิค้า และ เป็นเครือ่ง
มือการตลาด

ดูแลรักษา มาตรฐานของสินค้าและ
รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน เพิ่ม
ความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สนบัสนนุ การท่องเทีย่วชมุชนผูผ้ลติ
อย่างยั่งยืน

สร้างความเชื่อมั่น ในแหล่งที่มาและ
คุณภาพของตัวสินค้าให้กับผู้ซื้อ

ก้าวสูร่ะดบัสากล ได้รบัการสนบัสนนุ
การจดทะเบียนในระดับต่างประเทศ

ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ ตราจีไอ คืออะไร

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เป็นตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก ่
ผูผ้ลติสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ ซึง่อยูใ่นแหล่งภมูศิาสตร์ดงักล่าว หรอื ผูป้ระกอบการค้าเกีย่วกบัสนิค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและมิให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่ง
ภูมิศาสตร์ของสินค้าว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ โดยจะต้องมีการจัด
ท�าคูม่อืปฏบิตังิานและแผนการควบคมุ ตรวจสอบ พร้อมทัง้ปฏบิตัติามคูม่อืและแผนการควบคมุนัน้แล้ว

 
 ผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย

• เป็น ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
• มี คู่มือปฏิบัติงาน ส�าหรับสมาชิก
• มี แผนการควบคุมตรวจสอบในระดับผู้ผลิตหรือระดับจังหวัดแล้ว
• ปฏิบัติ ตามคู่มือและแผนการควบคุมแล้ว
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เปิดตำานานเครื่องจักสานพนัสนิคม 
สืบทอดภูมิปัญญา 3 เชื้อชาติ ไทย จีน ลาว

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดชลบุรี เครื่องจักสานพนัสนิคม 
ทะเบียนเลขที่ สช 53100033
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จังหวัดชลบุรี นอกจากได้ขึ้นชื่อว่า
เป ็นจั งหวัดท ่องเที่ ยวที่ ส� าคัญทาง 
ภาคตะวันออกที่ครบครันไปด้วยแหล่ง
ท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิแล้วยงัเตม็เป่ียม
ไปด้วยสีสัน ความงดงามและมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเครื่องจักสาน “พนัสนิคม” ที่มี 
ช่ือเสียงจนได้รับกล่าวขวัญและเป็น 
ส่วนหนึง่ของค�าขวญัประจ�าจงัหวดัชลบุรี 
“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน 
จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย”

ย้อนต�านานเคร่ืองจกัสานพนสันคิม

พนัสนิคมเป ็นเมืองโบราณที่ 
เคยรุง่เรอืงเมือ่ประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว  
เป็นเมืองที่มีไม้ไผ่อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ 
คร้ันถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 3 ได้มีพระราช
องค์การสถาปนาเรยีก เมอืงพนสันคิม ซึง่
แปลว่า หมูบ้่านใหญ่ในป่า และสมยันีเ้อง

ท้าวทุม (พระอินทอาษา) เป็นผู้น�าชาวลาวมาตั้งชุมชนซึ่งชาวลาว 
มีความคุ้นเคยและสานผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่มาตั้งแต่ต้นแล้ว 
จึงน�าไม้ไผ่ในเมืองพนัสนิคมมาสร้างสรรค์เป็นงานจักสานนานาชนิด 
นอกจากนีย้งัมชีมุชนคนไทยและคนจนีรวมอยู่ด้วยซึง่ทัง้สามเชือ้ชาติ
สานผลิตภณัฑ์จกัสานไว้ใช้ในเร่ืองการด�ารงชวีติประจ�าวนัและสบืทอด
กันมาจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูป
การปกครองส่วนภูมิภาคใหม่และโปรดเกล้าฯให้เมืองพนัสนิคม 
เป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2447

สืบสานปณิธาน สมเด็จพระนางสิริกิติ์เจ้าพระบรมราชินีนาถ

สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนีินาถทรงเล็งเหน็ความส�าคญั
ของเคร่ืองจักสานไม้ไผ่เมืองพนัสนิคม ในปี พ.ศ. 2521 จึงได้มี 
พระราชประสงค์ให้มีการพัฒนาฝีมือของจักสานไม้ไผ่ เพื่อเป็น 
การอนุรักษ์ช่างฝีมือให้ยึดอาชีพจักสานต่อไปมิให้สูญหายไปจาก 
ท้องถิ่น จนถึงปัจจุบันอาชีพจักสานกลายเป็นอาชีพหลัก เป็นสินค้า
ส่งออกที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนส่งจ�าหน่ายมูลนิธ ิ
ศลิปาชพี ร้านจติรลดา และต่างประเทศ ให้แก่ผู้สนใจนิยมงานจกัสาน
ไม้ไผ่ที่ละเอียดและผีมือประณีต



แหล่งภาพอ้างอิง : http://www.digitized-lanna.com/main/wp-content/uploads/2013/06/Picture-5.jpg

ที่มา : หนังสือสินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เล่ม 3 และ http://www.chonburi.go.th

GI	Travel ท่องเที่ยวกับ	GI

จะเป็นการผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
และพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมส�าหรับ
เป็นเครื่องประดับบ้านได้ด้วย

งานบุญกลางบ้าน งานประเพณี 
ที่ สื บทอดกั นมายาวนานของชาว 
พนัสนิคมที่แสดงให ้ เห็นถึงความรัก 
ความสามัคคีของชาวพนัสนิคม จัดขึ้นใน
วันศุกร์-อาทิตย์ ในสัปดาห์แรกของเดือน
พฤษภาคมของทกุปี หรอืเดอืน 6 ของไทย 
ภายในงานชาวบ้านจะน�าอาหารมาร่วม
ท� าบุญตั กบาตร เพื่ ออุ ทิ ศส ่ วนบุญ 
ส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของญาต ิ
ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และยังเชื่อว่าช่วย
สะเดาะเคราะห์ขับไล่สิ่งชั่วร้าย ท�าให้ 
ฝนตกต้องตามฤดกูาล อาหารและผลผลติ
อุดมสมบูรณ์ หลังเสร็จพิธีสงฆ์จะทาน
อาหารร่วมกัน มีการละเล่นพื้นบ้าน และ
สาธิตการท�าเครื่องจักสานพนัสนิคมด้วย

   สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ อะไร

ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ สิ่งอื่นใด ที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่
เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์น้ัน เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง

ภูมิศาสตร์ หรอื ชือ่สญัลกัษณ์ ท่ีใช้ประกอบกบัสินค้าเพือ่แสดงให้ผูซ้ือ้หรอืผูบ้รโิภคได้ทราบถึงลกัษณะ
ของสินค้าที่มาจากแหล่งก�าเนิดนั้นๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะพิเศษ
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ไม้ ไผ่นวล ดอกพิกุล เอกลักษณ์ที่โดดเด่น

การเลือกใช้เนือ้ไม้และชนิดของไม้เป็นภมูปัิญญาชาวบ้านทีเ่กดิ
จากประสบการณ์ในการเลือกใช้วัตถุดิบ โดยวัตถุดิบในการจักสาน 
จะใช้ไม้ไผ่นวลเนื่องจากล�าปล้องยาว ผิวละเอียดเนียน เน้ือเหนียว
และอ่อนสามารถจักเป็นเส้นตอกได้ง่าย ทั้งนี้ไม้ไผ่นวลส่วนใหญ่ 
จะมาจากจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพราะคุณภาพดี
เน่ืองจากความชุ่มชื้นของพื้นที่ซึ่งโดยธรรมชาติจะขึ้นอยู่ตามเชิงเขา
ใกล้น�้าตก ในกรณีที่มีปลูกต้องมีระบบการจัดการที่ดี อายุที่เหมาะ
สมในการใช้งาน 2-3 ปี ส�าหรับลวดลายจักสานที่เป็นเอกลักษณ ์
ของพนัสนิคมคือ ลายพิกุลร่วง ลายพิกุลลายไทย ลายพิกุลดาวล้อม
เดือน ลายพิกุลดอกบัว และ ลายพิกุลลายดอกแหน ซึ่งเกิดจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้านและฝีมือการจักสานที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

ปรับรูปแบบ ยกระดับงานฝีมือสร้างมูลค่าเพิ่ม

ปัจจุบันรูปแบบของเครื่องจักสานพนัสนิคมได้ปรับเปล่ียนไป
ตามยคุสมยั จากเดมิเครือ่งจกัสานส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ในครวัเรอืน 
ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น กระบุง กระจาด ตะกร้า ฝาชี งอบ พัด 
ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าประเภทของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของช�าร่วย
กนัมากข้ึน เช่น กระเป๋า โคมไฟ แจกนั กล่องทชิช ูหลากหลายรปูแบบ
ให้เข้ากับยุคสมัย อาจเพิ่มสีสันของไม้ไผ่ให้สะดุดตาโดยการย้อมสี 
เข้ามาช่วยอีกด้วย ท�าให้การจักสานปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือ
อย่างเดยีว แต่ยงัเป็นงานศลิปะทีต้่องใช้ความประณีต ความละเอียด
อ่อนในการท�าเพือ่ยกระดบัให้งานจกัสานพนสันคิมเป็นงานทีม่คีณุค่า
และมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 

เท่ียวตลาดจักสาน ร่วมงานบญุกลางบ้าน

ตลาดจกัสานไม้ไผ่ 100 ปี ตลาดจกัสานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และ
สบืสานมาตัง้แต่สมยัช่วงกลางรตันโกสนิทร์จนถึงปัจจบุนั ตัง้อยูบ่รเิวณ
เกาะแก้ว หลงัตลาดสดเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ตลาดเก่า) ส่วนใหญ่
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ปัจจุบัน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์

ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น

อย่างต่อเนือ่งในปี 2555 ตลาดซอฟต์แวร์

และบริการซอฟต์แวร์ของไทยมีมูลค่า 

การผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจ�านวน 

31,979 ล้านบาท และในปี 2556 ม ี

การประมาณการว่า ตลาดซอฟต์แวร์ 

และบริการซอฟต์แวร์ของไทย มีมูลค่า

การผลิตในประเทศไทยกว่า 39,096  

ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต

ร้อยละ 22.2 อย่างไรก็ดี ผลการศึกษา

ของพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (BSA) 

ล่าสุดเมื่อปี 2554 ระบุว่า ร้อยละ 74  

ของผู ้ใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

ยอมรับว่า เคยซื้อซอฟต์แวร์เถื่อน ผู้ใช้

บางรายยอมรับว ่ าละ เมิ ดลิ ขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์อยู่เป็นประจ�า ขณะที่บางรายยอมรับว่าละเมิดลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์เป็นบางโอกาสหรือนานๆ ครั้ง โดยในปี 2554 อัตราการ

ละเมดิลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์ในประเทศไทยอยูท่ีร้่อยละ 72 ซึง่สร้างมลูค่า

ความเสียหายกว่า 26,000 ล้านบาท ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น

แต่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้ผู ้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตลอดทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

สร้างสรรค์และพฒันาซอฟต์แวร์ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นผูผ้ลติซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก 

ในปี 2553 สหรัฐฯ สูญเสียรายได้อันเกิดจากซอฟต์แวร์ละเมิด

ลิขสิทธิ์สูงถึง 9,515 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยเหตุนี้ สหรัฐฯ จึงได้มี 

ความพยายามแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อย่างจริงจัง 

มาตรการหนึ่งที่หลายๆ มลรัฐของสหรัฐฯ เช่น มลรัฐวอชิงตัน มลรัฐ

หลุยเซยีร์น่า มลรัฐแมสซาชเูซตส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมลรฐัอืน่ๆ 

อีกเป็นจ�านวนมากได้น�ามาใช้แก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 

ผลกระทบของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ต่อการส่งออกไทย	
โดย	สุดเขต	บริบูรณ์ศรี	นิติกรชำานาญการ
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คือ การประกาศใช้กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair 

Competition Act (UCA)) ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านสินค้าน�าเข้า

ของสหรัฐฯ ที่ผลิตโดยใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ภายใต้หลักการของกฎหมาย UCA ผูผ้ลติสนิค้าของประเทศต่างๆ 

 ทีป่ระสงค์จะส่งสินค้าเข้าไปขายในมลรฐัของสหรฐัทีม่กีฎหมาย UCA 

ใช้บังคับ จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง 

ตามกฎหมายรวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ในการกระบวนการผลิต 

การขาย และการตลาดทกุๆ ขัน้ตอน สาเหตทุีก่ฎหมาย UCA ก�าหนด

หลักการไว้เช่นนี้เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

จะมีต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้าที่ต�่ากว่าผู้ผลิตสินค้าประเภท

เดียวกันที่ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพราะไม่ต้องจ่ายค่าสิทธิ (Loyalty)  

ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์

ละเมิดลิขสิทธิ์สามารถขายสินค้าได้ในราคาถูกกว่าผู้ผลิตสินค้า 

ที่ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า  

ดังนั้น กฎหมาย UCA จึงได้ถูกตราขึ้นโดยมุ่งประสงค์ที่จะก�าจัด

อุปสรรคทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว 

กฎหมาย UCA ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออก (Export) 

ของประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ รวมถึงประเทศไทยด้วย กล่าวคือ  

ผู้ส่งออกสินค้าของไทยที่ส่งสินค้าไปขายที่สหรัฐฯ จะต้องไม่มีการใช้

ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในกระบวนการผลิต การขาย และการตลาด 

หากปรากฏว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตและขายสินค้า

ประเภทเดียวกันในสหรัฐฯ หรืออัยการมลรัฐอาจฟ้องร้องด�าเนินคดี

กับผู้ส่งออกรายนั้นได้ อย่างไรก็ดี มีปัญหาที่น่าคิดในการบังคับใช้

กฎหมายว่าจะมกีารตรวจสอบได้อย่างไรว่าสนิค้าทีน่�าเข้ามายงัสหรฐัฯ 

เป็นสินค้าที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ สหรัฐฯ ได้ตระหนักถึง

ปัญหานี ้จงึประกาศจดัตัง้หน่วยบงัคบัคดทีางการค้า (Trade Enforcement) 

เพื่อท�าหน้าที่สืบสวนเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่เกิด

จากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น

มาเป็นการเฉพาะ 

ที่ผ่านมา สหรัฐฯ มีการด�าเนินคดี

ตามกฎหมาย UCA กับผู้ส่งออกในต่าง

ประเทศรวมทัง้ผูส่้งออกไทยแล้วในมลรฐั

ต่างๆ เช่น ผู้ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง

ของไทยถูกอัยการมลรัฐแมสซาชูเซตส์

ด�าเนนิคด ีผูส่้งออกสิง่ทอจากประเทศจนี

และอินเดยีถกูอัยการมลรัฐแคลฟิอร์เนยี

ด�าเนินคดีผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม

ยางรถยนต์ของไทยถูกอัยการมลรัฐ

เทนเนสซีด�าเนินคดี ผู ้ประกอบการ

อุตสาหกรรมการบินของประเทศบราซิล

ถูกอัยการมลรัฐวอชิงตันด�าเนินคดี และ

ล่าสุดผู้ส่งออกสินค้าผลไม้แปรรูป (รวมทัง้ 

ข้าวโพดกระป๋อง) และน�้าผลไม้ของไทย

ถูกอัยการมลรัฐอาร์คันซอด�าเนินคดี

แม้กฎหมาย UCA จะส่งเสริมให้

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ หันมา

ใช้ซอฟต์แวร์ทีถู่กต้องตามกฎหมาย ซ่ึงจะ

ช ่ วยลดป ัญหาการละ เมิ ดลิ ขสิ ทธิ์

ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใน

ขณะเดียวกันก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ส่ง

ออกของประเทศคูค้่าของสหรัฐฯ รวมถงึ

ไทยด้วย 

ดงันัน้ ผูป้ระกอบการและผูส่้งออก

ไทยจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

ในเรื่องกฎหมาย UCA และมีการบริหาร

การใช ้ซอฟต ์แวร ์ ในองค ์กรอย ่างมี

ประสทิธภิาพ เพือ่ป้องกนัการถกูฟ้องร้อง

ด�าเนินคดี และเพื่อให้สินค้าไทยสามารถ

จ�าหน่ายไปยังสหรัฐฯ ได้อย่างปราศจาก

อุปสรรคทางการค้า •



26  July - September 2014 for IP Journal

Q & A
คำาถาม-คำาตอบ

เครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้โดยวิสาหกิจ 

เพื่อแยกแยะประเภทสินค้าและบริการของวิสาหกิจนั้น

ออกจากสินค้าและบริการของวิสาหกิจอ่ืนๆ ซึ่งเจ้าของ

เครื่องหมายการค้ามีสิทธิกีดกันไม่ให้ผู ้อ่ืนใช้สัญลักษณ์นั้นๆ ได้  

ส่วนส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์จะใช้ในการท�าให้ผูบ้รโิภคทราบว่าผลติภณัฑ์ 

นั้นผลิตขึ้นมาในสถานท่ีเฉพาะบางแห่ง มีลักษณะพิเศษบางอย่าง 

ท่ีสืบเนื่องมาจากแหล่งผลิตนั้น โดยกลุ ่มผู ้ผลิตท่ีผลิตสินค ้า 

ชนดิเดยีวกนัในสถานทีท่ีก่�าหนดโดยสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ และสนิค้า

ของเขามีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นก็

สามารถใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวได้ทุกคน

มีสนธิสัญญาจ�านวนมากที่อยู่ภายใต้การบริหาร 
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
ซึ่ งมี เนื้ อหา เกี่ ยวกับการคุ ้ มครอง ส่ิ งบ ่ งชี้ 

ทางภูมศิาสตร์ ทีส่�าคัญทีส่ดุคือ อนสุญัญากรงุปารสีว่าด้วยการ
คุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ปี 2426 และสนธิสัญญา 
กรุงลิสบอนว่าด ้วยการคุ ้มครองชื่อทางภูมิศาสตร ์และ 
การจดทะเบียนระดับนานาชาติ นอกจากนั้น ในมาตรา 22-24 
ของความตกลง TRIPS ยังมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการให้ 
ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับนานาชาติในกรอบ
องค์การการค้าโลก (WTO)

เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แตกต่างกันอย่างไร

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาส
ตร์ได้รับความคุ้มค

รองอย่างไรในระด
ับนานาชาติ

Q
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A
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การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�า โดยมิได้มี

วัตถปุระสงค์เพยีงเพือ่ยืน่ขอรบัการคุม้ครองสิทธบิตัรเท่านัน้ แต่

ยงัน�าผลลพัธ์ทีไ่ด้มาใช้เป็นข้อมลูในการประกอบธรุกจิด้วย เช่น 

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อน�ามาวิเคราะห์ส่วนท่ีเกี่ยวข้องในขั้นตอนการ

พัฒนาสินค้าหรือในขั้นตอนก่อนยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร เพื่อให้

แน่ใจว่าสิง่ประดษิฐ์ทีก่�าลงัจะยืน่ขอรบัความคุม้ครองนัน้เป็นไปได้ทีจ่ะได้รบั

การจดทะเบียน การหาข้อมูลเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ในเรื่องนั้นๆ ช่วยให้ไม่ต้องวิจัยในสิ่งที่ซ�้าซ้อน และช่วยให้ตัดสินใจลงทุนใน

ตลาดที่ปลอดภัยไม่ต้องโดนฟ้องร้องเรื่องละเมิด เป็นต้น

ทุกประเทศท่ีใช้ระบบสิทธิบัตร จะมีระบบฐานข้อมูลเพื่อให ้
ผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้สามารถ 
ดูรายการฐานข้อมูลของต่างประเทศได้ท่ีเว็บไซต์ขององค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาโลก www.wipo.int/patentscope/en/dbsearch/ 
national_databases.html ซึ่งจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน ์
ฟรีกว่า 28 ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย (http://patentsearch.
moc.go.th) ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของสหภาพยุโรป (www.espacenet.com) 
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของส�านักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
สหรัฐอเมริกา (http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp) 
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของส�านักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (http://www.ipdl.inpit.
go.jp/homepg_e.ipdl) ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของส�านักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาเกาหลี (http://eng.kipris.or.kr) เป็นต้น

 นอกจากน้ี ยังมีบริษัทเอกชนจ�านวนมากที่ให้บริการค้นหาฐานข้อมูลโดยต้องมีการช�าระค่าธรรมเนียมเช่น  
เดอร์เวนต์ (www.derwent.com) ไดอะล็อก (www.dialog.com) เอสทีเอ็น (www.stn-international.de) เควสต์เทล ออ
บติ (www.questel.orbit.com) ไมโครเพเทนต์ (www.micropatent.com) วปิส์ โกลบอล (www.wipsglobal.com) เป็นต้น

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรมีประโยชน์อย่างไร	

สามารถค้นหาข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรได้ที่ใดบ้าง

A

A

Q

Q
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