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ปัจจุบนั คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ทรัพย์สนิ ทางปัญญามีความสำ�คัญกับการประกอบ
ธุรกิจมากขึน้ การจดทรัพย์สนิ ทางปัญญาไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งหมายการค้า สิทธิบตั ร
อนุสิทธิบัตร ฯลฯ นอกจากป้องกันผู้อื่นลอกเลียนแบบแล้ว ผู้ประกอบการ
ยังสามารถนำ�ทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจในรูป
แบบต่างๆ เช่น การขายสินค้าและบริการโดยตรง การโอนสิทธิ การจับคู่ธุรกิจและ
การทำ�อนุญาตให้ ใช้สิทธิ โดยให้งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015
ที่ ผ่ า นมา ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการในการนำ � ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สมกับสโลแกนของ
งานที่ว่า “สร้างสรรค์ความคิด พิชิตเศรษฐกิจโลก”
วารสารฉบับนี้ นอกจากมีประเด็นความเคลือ่ นไหวด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่
หลายหลาย เช่น การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้วยมาตรการใหม่ทางกฎหมาย
การพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา คลายความสงสัย
ซอสพริกศรีราชา ฯลฯ
กองบรรณาธิการยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณกานต์ ตระกูลฮุน ผู้บริหาร
SCG ที่ได้สะท้อนมุมมองขององค์กรธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างความสำ�เร็จให้กบั องค์กรด้วยการพัฒนาด้านการวิจยั นวัตกรรม
และทรัพย์สนิ ทางปัญญา สูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ ซึง่ กองบรรณาธิการ
เชื่ อ มั่ น ว่ าน่ าจะเป็ น แรงบัน ดาลใจหรือเป็น ต้น แบบให้กับ ผู้ประกอบการหลายๆ
ท่าน ในการดำ�เนินธุรกิจต่อไป
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เรื่องเด่นประเด็นดัง

ปิ ด ฉากไปอย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ส� ำ หรั บ การจั ด งานมหกรรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา (IP FAIR 2015) ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดขึ้น ภายใต้
แนวคิด Innovation for LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability)
งานแสดงนวัตกรรมสินค้าที่ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์
ประดิษฐ์คดิ ค้น และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของนักประดิษฐ์และ
ผู ้ ป ระกอบการไทยในด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาสู ่ ก ารต่ อ ยอดใน
เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558
ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-6
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งานนี้ครบครันทั้งสาระและความบันเทิง เปิดฉากงาน
ด้วยการแสดง “Muay Thai Live” การแสดงศิลปวัฒนธรรม
การต่อสู้ของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งปัจจุบันโด่งดัง
ไปทัว่ โลก โดยเป็นการน�ำแม่ไม้มวยไทยมาพัฒนาผสมผสาน
กับการแสดงสมัยใหม่ ต่อด้วยการขับร้องเพลงพระราช
นิ พ นธ์ “แผ่ น ดิ น ของเรา” โดยคุณเศรษฐา ศิระฉายา
คุณชรัส เฟือ่ งอารมณ์ ร่วมกับศิลปินจากค่าย GMM ,TRUE
และ RS เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ แ ด่ อ งค์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนือ่ งในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา โดย
มี รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ นางอภิ ร ดี
ตันตราภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ตลอดทั้ง 3 วันมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ The Royal Gallery ในหัวข้อ
“แรงบันดาลใจ ใต้รม่ พระบารมี” จัดแสดงภาพและผลงาน
พระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านสิทธิบัตร ได้แก่ สิทธิบัตรเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ สิทธิบัตรฝนหลวง เป็นต้น ด้าน
เครือ่ งหมายการค้า ได้แก่ โกลเด้น เพลส สุวรรณชาด เป็นต้น
ด้ า นลิ ข สิ ท ธิ์ ได้ แ ก่ หนั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์ เพลง
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พระราชนิพนธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ ม ารี ซึ่ ง มี ผ ลงานด้ า นลิ ข สิ ท ธิ์ ทั้ ง ด้ า นศิ ล ปกรรมและ
วรรณกรรม เช่น หนังสือพระราชนิพนธ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
และภาพจิตรกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
โซน IP Innovation Pavilion การแสดงผลงานและ
ศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการ
พาณิชย์ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
ลิขสิทธิด์ นตรี (ประเทศไทย) ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ อาทิ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานพัฒนา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�ำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ และโซน IP Innovation shop
การจัดแสดงและจ�ำหน่ายผลงานด้านสิทธิบตั รการประดิษฐ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินชีวติ และไลฟ์สไตล์ จากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนกับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กว่า 100 บูธ
IP Mart Zone และ GI Market จัดแสดงสินค้าและ
จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในราคาถู ก กว่ า
ท้องตลาด เช่น สินค้าแฟชั่น ความงาม อาหาร สุขภาพ
และไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการ
ขึ้ น ทะเบี ย นจากกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหลากหลาย
ประเภท อาทิ ส้มโอทับทิมสยาม ข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ผ้าตีนจก
แม่แจ่ม รวมทั้งโซน GI Thaistyle จัดแสดงผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา อาทิ กาแฟดอยตุง จ.เชียงราย เครื่องปั้น
บ้านศิลาดล จ.เชียงใหม่ ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ จ.เลย เสื่อกก
จันทบูร จ.จันทบุรี ผ้าย้อมครามธรรมชาติ จ.สกลนคร
IP Clinic การให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำการจด
ทะเบียนคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
และส�ำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียง พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม
ในการยืน่ ขอจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาในประเทศไทย
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พร้อมจัดให้มกี จิ กรรมการจับคูท่ างธุรกิจ ในการท�ำ Business
matching ส�ำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ทางปัญญากับผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มีการพบปะและตกลงเจรจาธุรกิจกันภายในงานอีก
ด้วย
IP Channel หรือ กิจกรรมบนเวทีกลางหลากหลายรูป
แบบที่ ใ ห้ ทั้ ง สาระ ความสนุ ก สนาน และข้ อ คิ ด ต่ า งๆ
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา อาทิ การเสวนา เรื่ อ ง
การสร้างนวัตกรรมและบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญา
เพือ่ การน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างยัง่ ยืน มุมมอง
ใหม่ลิขสิทธิ์ดนตรีไทย Health & Beauty สวยสุขภาพดีแบบ
มีแบรนด์ โดยคุณเชน ธนา ลิมปยารยะ เปิดใจศิลปินดังและ
ผู ้ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง โดยคุ ณ หนึ่ ง ณรงค์ วิ ท ย์ เตชะธนวั ฒ น์
กิจกรรมพูดคุยและถ่ายภาพกับนักแสดงละคร “บางระจัน”
และเสวนากับผู้รู้ด้วยกระทู้ที่ว่า ซื้อของออนไลน์อย่างไร
ไม่โดนหลอก เป็นต้น
ปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตแบบเต็มอิ่ม 2 ชั่วโมง
จากศิลปินแกรมมีท่ ยี่ กทัพศิลปิน The Star อาทิ แกรนด์ อ้น
ดิว (The Star 9) เซน ตูมตาม ซีดี โดม บิว รุจ ดิว (The Star 5)
อาเมน และมุ ก มาร่ ว มรณรงค์ ไ ม่ ใ ห้ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา พร้อมสร้างสีสนั และความบันเทิงให้กบั ผูช้ มทุกวัน
มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015 ในครั้งนี้
จึ ง เป็ น เสมื อ นเวที โชว์ ศั ก ยภาพผลงานด้ า นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาของคนไทยอย่างครบวงจร เพื่อช่วยสร้างสรรค์
และผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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การประชุมคณะกรรมการลิขสิทธิ์
ครั้งที่ 1/2558
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลิขสิทธิ์ ครัง้ ที่ 1/2558 พร้อมด้วย
ผู ้ บ ริ ห ารกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
สมาคมเจ้าของลิขสิทธิ์ สมาคมผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ และผู้ทรงคุณวุฒิใน
แวดวงลิขสิทธิ์สาขาต่างๆ โดยที่ประชุมได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ
แนวทางการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการลิขสิทธิ์ 4 คณะ ได้แก่
คณะอนุกรรมการ ด้านงานวรรณกรรม ด้านงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สื่ อ ดิ จิ ทั ล และงานแพร่ เ สี ย งแพร่ ภ าพ ด้ า นงาน ดนตรี ก รรมและ
การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง และด้านงาน
ภาพยนตร์และแอนิเมชัน เพือ่ ให้คณะอนุกรรมการฯ ได้ผลักดันแผนงาน
และกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การคุ ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ห้ ก ้ า วหน้ า ต่ อ ไป
ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาชัน้ 8 ห้อง 1 เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม
2558 •

DIP ให้การต้อนรับ

ผู้แทนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

นางมาลี โชคล�้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับ
นาย Andrew Michael Ong ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเอเชียและแปซิฟิก และ นาย Ye Min Than
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยแผนงานอาวุโส เข้าพบเพือ่ ประชุมหารือความคืบหน้าการด�ำเนินการของกรมฯ ในการจัดกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 8 ห้อง 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 •
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พิธีมอบประกาศนียบัตร

การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 9

นางมาลี โชคล�้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทน
สิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 9 โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกระดับและเสริมสร้างความรู้และทักษะ การปฏิบัติงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมืออาชีพให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ชั้น 8 ห้อง 2 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 •

งานหัวกะทิ...คนไทย ครั้งที่ 4

นางมาลี โชคล�ำ้ เลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
หัวกะทิ...คนไทย ครั้งที่ 4 และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม ในโครงการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการค้าและการลงทุน โดยงานดังกล่าวกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดขึ้น เพื่อให้
ผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยการน�ำ
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ร่วมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ
ในพื้นที่จริง ได้พบปะกับคู่ค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 •
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การสัมมนา เรื่อง “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพื่อประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ”
นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีกรม
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เป็ น ประธานการ
สัมมนา เรือ่ ง “การคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้า
เพื่อประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ” ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
ส�ำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
แห่งสหรัฐฯ (USPTO) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง
การคุ ้ ม ครองเครื่ อ งหมายการค้ า ของ
สหรัฐอเมริกาแก่ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ
และผูเ้ กีย่ วข้องของไทย ซึง่ จะช่วยสร้างความ
มั่ นใจแก่ ผู ้ ป ระกอบการไทยในการแข่ง ขัน
ในต่างประเทศ ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 •

ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์...ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
นายนรินทร์ พสุนธราธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เยาวชน กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และการต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าต่อสังคม และมอบรางวัล
ให้กับผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้น โดยมีครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายเยาวชนฯ จ�ำนวน 120 คน ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 •
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การประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าของสำ�นักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน
ครั้งที่ 4 (4th ASEAN TM Consultation Meeting)
นางอรมน ทรั พย์ ท วี ธ รรม รองอธิ บ ดี ก รมทรัพ ย์สิ น
ทางปั ญ ญา เป็ น ประธานการประชุ ม หารื อ ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า น
เครื่องหมายการค้าของส�ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน
ครัง้ ที่ 4 (4th ASEAN TM Consultation Meeting) เพือ่ ติดตามความ
คืบหน้าการด�ำเนินการตามข้อตกลงและข้อเสนอแนะในการ
ประชุมครั้งก่อนหน้านี้ และการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้การ
วางแผนการท� ำ งานที่ พั ฒ นา โดยคณะท� ำ งานเฉพาะกิ จ ด้ า น
เครือ่ งหมายการค้า ของอาเซียน (ASEAN Trademark Task Force)
ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ •

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ออกประกาศยกเลิกการแจ้งข้อมูลและการขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
นางมาลี โชคล�้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดเผยว่า ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศและ
ระเบียบกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เรือ่ ง การแจ้งข้อมูลและขอรับ
บริการข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไทย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแล รักษาและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ไทยแจ้งข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไทยไว้เป็นหลักฐาน เพือ่
ขึ้นทะเบียนข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริม
ให้ มี ก ารน� ำ หลั ก ฐานการแจ้ ง ข้ อ มู ล ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไปใช้
ประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์และให้ก่อเกิดเป็นทุนขึ้นนั้น เพื่อ
หลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดการซ�ำ้ ซ้อนกับการด�ำเนินงานของหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ โ ดยตรง กรมทรัพย์สิน ทางปัญ ญาได้ ออก
ประกาศยกเลิ ก การแจ้ ง ข้ อ มู ล และการขอรั บ บริ ก ารข้ อ มู ล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยดังกล่าว โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะ
มีบทบาทส่งเสริมให้มีการน�ำงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดจนเข้าข่ายเป็นงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งมาใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และน�ำเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่
เหมาะสมต่อไป
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ประเทศไทย มี ก ฎหมายที่ ใ ห้ ค วาม
คุม้ ครองศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เฉพาะด้านซึง่ อยู่
ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของหลายหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม

ด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สาขาการแพทย์แผนไทยภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ด้านพันธุพ์ ชื ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาภายใต้
การก�ำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ คณะรัฐมนตรีจงึ ได้มมี ติเมือ่
วั น ที่ 20 มกราคม 2558 ลงมติ รั บ ทราบและเห็ น ชอบให้
หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินการคุม้ ครองและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้เป็นรูปธรรมภายใต้ระบบที่ แต่ละ
หน่วยงานก�ำกับดูแลโดยตรง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึน้ และไม่เกิดปัญหาการทับซ้อนหรือขัดแย้งกันซึง่ จะเป็นปัญหา
ในการอ้างสิทธิในอนาคต
ส�ำหรับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งเสริมการคุ้มครอง
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจนเข้า
ข่ายเป็นงานทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ อาทิ ลิขสิทธิ์
สิทธิบตั ร ความลับทางการค้า สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ เครือ่ งหมาย
การค้า เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2558 นี้ กรมได้ด�ำเนินการ
จัดท�ำโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาสินค้าภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สูก่ ารเป็นสินค้านวัตกรรม โดยใช้
ข้อมูลทรัพย์สนิ ทางปัญญาประเภทสิทธิบตั รเป็นเครือ่ งมือในการ
พัฒนาต่อยอด และน�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการต่อยอดพัฒนา
ดังกล่าวเข้าสูร่ ะบบการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ หมาะสม
ต่อไป •
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เล่าข่าว IP

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดแผนงานเชิงรุก เร่งรัดงานค้าง
คาดต้นเดือนพฤษภาคมนี้

ลดเวลาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จาก 20 เดือน เหลือ 9 เดือน เทียบเท่ามาตรฐานสากล
พลเอกฉัตรชัย สาริกลั ยะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พาณิ ช ย์ ได้ ม อบนโยบายให้ ก รมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา เพื่ อ ให้ ผู ้ ส ร้ า งสรรค์ แ ละเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา น�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญาเข้าสูร่ ะบบการคุม้ ครอง
ตามกฎหมาย และสามารถน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�ำเนินการ ขจัดงานค้าง
สะสมทั้งในส่วนค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิ
บัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรออกแบบ ซึ่งมี
อยู่จ�ำนวนมาก โดยในส่วนค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า ซึ่งมีจ�ำนวนค�ำขอค้างสะสม ณ ปลายเดือนตุลาคม
2557 ประมาณ 40,000 ค�ำขอ ปัจจุบันก็ได้ด�ำเนินการตรวจ
สอบและสั่งการแล้วส่งผลให้สามารถขจัดงานค้างสะสมใน
ส่วนนี้ได้แล้ว ปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากข้อจ�ำกัดของจ�ำนวน
บุคลากรที่เป็นนายทะเบียน และผู้ตรวจสอบเครื่องหมาย
การค้า ซึ่งมีเพียง 20 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
ปริมาณงานทีเ่ ข้ามาก็ได้มกี ารปรับการท�ำงานภายใน โดยให้
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากส่ ว นอื่ น มาช่ ว ยชั่ ว คราวและปั จ จุ บั น กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวง เพื่อขอ
เพิ่มอัตราก�ำลังบุคลากรในส่วนนี้ที่มีความจ�ำเป็นมากอย่าง
ถาวร รวมทั้งน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
รับค�ำขอ (e-filing) และจัดเก็บข้อมูล เพื่อรองรับการบริการ
งานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีผู้มายื่นค�ำขอใหม่
ประมาณเดือนละ 4,000 ค�ำขอ โดยกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาคาดว่า ในต้นเดือนพฤษภาคม 2558 จะสามารถลด
ระยะเวลาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าส�ำหรับ
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ค�ำขอที่มีเอกสารครบถ้วน และไม่มีผู้คัดค้านหรือต้องแก้ไข
ให้ได้ภายใน 9 เดือน จากที่เคยใช้เวลานานกว่า 20 เดือน
ซึง่ เป็นเวลาทีห่ ลายประเทศด�ำเนินการอยู่ เช่น สหรัฐอเมริกา
มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ยื่นค�ำขอควรจะต้องจัด
เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เช่น กรณีเครื่องหมาย
การค้าเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีการอ่านแปลเป็น
ภาษาไทย รายการสินค้าจะต้องถูกต้องตามการแบ่งจ�ำพวก
สินค้าและบริการ และจะต้องระบุเป็นอย่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่ง
จะท�ำให้นายทะเบียนไม่ตอ้ งสัง่ แก้ไข และหากเข้าหลักเกณฑ์
ทีส่ ามารถจดทะเบียนได้กจ็ ะประกาศโฆษณาใช้เวลา 90 วัน
และหากไม่ มี ผู ้ ใ ดคั ด ค้ า นก็ จ ะสามารถส่ ง ให้ ช� ำ ระค่ า
ธรรมเนียม และออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนได้ ทั้งนี้
ทีผ่ า่ นมาปัญหาส่วนหนึง่ เป็นเพราะมีคำ� ขอไม่สมบูรณ์กต็ อ้ ง
แก้ไขเข้ามาเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้เกิดความล่าช้าเสียเวลา
แก้ไข
นางมาลี โชคล�ำ้ เลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า เป็นเครื่องมือในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้มากที่สุด และเป็น
เรื่องที่มีความจ�ำเป็น และสามารถแข่งขันในเวทีการค้า
ระหว่างประเทศได้ ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่ง
พัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้ทนั สมัย
และลดเวลาในการจดทะเบียน โดยการน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการให้บริการจดทะเบียนให้รวดเร็วขึน้
เพื่ อ ให้ ผู ้ ส ร้ า งสรรค์ แ ละผู ้ ป ระกอบการไทยสามารถใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน •

Worldwide IP
ท่องโลก IP

World IP Day 2015

“Get up, Stand up for Music”

26 เมษายน ของทุกปีถือเป็น วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) เพื่อ
ระลึกถึงและเฉลิมฉลองวันก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual
Property Organization: WIPO) ในปี 2513 จวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 44 ปีแล้ว
WIPO มีสมาชิกทั้งหมด 188 ประเทศ และไทยได้เข้าเป็นสมาชิก WIPO เมื่อปี พ.ศ. 2532
ในแต่ละปี WIPO จะก�ำหนดหัวข้อ (Theme) ของการจัดงานเพื่อให้ประเทศสมาชิก
ขององค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลกได้รว่ มเฉลิมฉลองวันทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลกอย่าง
มีเอกภาพและมีพลัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักและให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับนักประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
ส�ำหรับหัวข้อของปีนี้ คือ “Get up, Stand up for Music” ซึง่ ปัจจุบนั การสร้างสรรค์
งานดนตรีเกิดมาจากแรงบันดาลใจของบุคคลทีม่ จี ติ นาการและความคิดสร้างสรรค์ทวั่ โลก
รวมทั้งนักร้อง นักประพันธ์ นักดนตรี ผู้ถ่ายทอด ผู้ผลิต นักเรียบเรียงเสียงประสาน หรือ
ผู้เกี่ยวข้องในวงการดนตรีมากมาย นอกจากนี้ ปัจจุบันความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเภทดนตรี และวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีทำ� ให้ผฟู้ งั สามารถเสพผลงานดนตรีได้หลาย
รูปแบบ หลายช่องทางและหลายประสบการณ์
ผูส้ นใจสามารถร่วมกันแบ่งปันและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ด้านดนตรี ได้ทเี่ ว็บไซต์
https://www.facebook.com/worldipday
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมเป็นสักขีพยาน

“ทรัพย์สินทางปัญญา” สร้างธุรกิจยั่งยืน
ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านมา IP Interview ได้มีโอกาสไป
สัมภาษณ์นักวิจัย เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ประกอบการที่ได้มีการน�ำ
ผลงานมาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายในงาน จ�ำนวน 2 ผลงาน คือ
ผลงานด้าน “สิทธิบัตร” เรื่อง ระบบน�ำส่งยาชนิดก่อแพที่มีส่วนผสมเป็น
สารประกอบละลายน�ำ้ ยากในรูปแบบโซลิดดิสเพอร์ชนั สูตรก่อแพทีม่ สี ว่ นผสม
เป็นเคอคูมนิ ในรูปแบบโซลิดดิสเพอร์ชนั และผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการเตรียมโดยใช้
สูตรดังกล่าว ระหว่าง ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โดย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ กับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) และ ผลงาน “อนุสิทธิบัตร”
เรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดกระชายด�ำกับโซโคลเดกตริน” และ
“สารประกอบน� ำ ส่ ง ยาที่ มี ส ่ ว นผสมของสารสกั ด กระชายด� ำ ” ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จ�ำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่ากรรมวิธีตามสิทธิบัตร เรื่อง ระบบน�ำส่ง
ยาชนิดก่อแพที่มีส่วนผสมเป็นสารประกอบละลายน�้ำยากในรูปแบบโซลิดดิส
เพอร์ชัน สูตรก่อแพที่มีส่วนผสมเป็นเคอคูมินในรูปแบบโซลิดดิสเพอร์ชัน ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อให้เคอร์คูมินละลายน�้ำได้เพิ่มขึ้นและยึดระยะเวลาให้เคอร์คูมินอยู่
ในกระเพาะอาหารได้นานขึ้น เมื่อสัมผัสกับกรดในกระเพาะอาหารจะกลายเป็น
แพเจลลอยตัวอยูใ่ นบริเวณกระเพาะอาหาร ยาทีอ่ ยูใ่ นระบบค่อยๆ ถูกปลดปล่อย
ออกมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ออกฤทธิ์บริเวณกระเพาะอาหารได้นานขึ้น ส่งผลให้
12 January - March 2015 for IP Journal

เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคใน
กระเพาะอาหารดีขึ้นกว่า เดิ ม และ
แพเจลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระเพาะอาหาร
ยังช่วยป้องกันและบรรเทาอาหารของ
โรคกรดไหลย้อนได้อีกด้วย ซึ่งการ
อนุญาตให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์ใน
ครั้ ง นี้ เป็ น การน� ำ ผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ได้จริงโดยเจ้าของสิทธิจะได้
รับค่าตอบแทนจากบริษทั ฯ เป็นรายปี
ไปจนตลอดอายุของสัญญา นับเป็น
ความส�ำเร็จอีกขัน้ หนึง่ ของการร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษทั ในการ
ส่งเสริมการน�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญาไป
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ดร. สิ ท ธิ ชั ย แดงประเสริ ฐ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดีไอพี
(ประเทศไทย) จ� ำ กั ด เปิ ด เผยว่ า
บริษัทฯ จะน�ำสารสกัดจากขมิ้นชันที่
ได้ จ ากผลงานวิ จั ย พั ฒ นาซึ่ ง ขณะนี้
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดีไอพี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

อยูใ่ นระหว่างกระบวนการทดสอบใกล้
เสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ แ ล้ ว มาพั ฒ นา
ต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย
บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายต่างๆ
ได้นำ� ไปขยายผลทางการผลิตและการ
ตลาด ขึน้ ทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
อาหารและยาในรู ป ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารเสริมและยาเพือ่ น�ำออกสูต่ ลาด
ต่อไป เริม่ ต้นจากตลาดภายในประเทศ
ก่อน และจะขยายการส่งออกสูต่ ลาด
อาเซียนในอนาคต
ในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น ศาสตราจารย์ศภุ ชัย ปทุม
นากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า
“มี ค วามยิ น ดี ที่ ผ ลงานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผลงานที่ดี
มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการ
ของภาคเอกชน ซึ่ ง ผลงานวิ จั ย นี้

คนเด่น IP

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
นายศุภชัย สายบัว
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด ผู้อ�ำนวยการโรงงาน บริษัท บางกอก
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล็ป แอนด์ คอสเมติค จ�ำกัด

พัฒนาโดยศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ ที่ได้ยื่นจดทะเบียน
อนุสทิ ธิบตั รไปแล้วนี้ เป็นการต่อยอดผลงานวิจยั อันเดิมเกีย่ วกับสารสกัดกระชายด�ำ
ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายประการ เช่น ต้านการอักเสบ ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
หลายชนิด ขยายหลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งสมองและอวัยวะสืบพันธุ์ ลดความอ้วนและ
ลดไขมันในเลือดได้ จึงจัดได้วา่ กระชายด�ำเป็นสมุนไพรไทยตัวหนึง่ ทีค่ วรได้รบั การ
พัฒนาเป็นยาเพื่อใช้เสริมหรือทดแทนยาแผนปัจจุบัน”
นายศุภชัย สายบัว ผู้อ�ำนวยการโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์
คอสเมติค จ�ำกัด กล่าวว่า นอกจากการน�ำอนุสิทธิบัตรเทคโนโลยีและกรรมวิธี
การเตรียมสารสกัดกระชายด�ำปริมาณฟลาโวนอยด์สูง มาต่อยอดเชิงธุรกิจแล้ว
บริษัทฯ ยังเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรไทย โดยต่อยอด
การท�ำ Contract Farming ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกกระชายด�ำ เป็นการช่วย
ให้เกษตรกรมีรายได้ เป็นการควบคุมคุณภาพตั้งแต่คัดเลือกสายพันธุ์ การเพาะ
ปลูก ท�ำให้สมุนไพรมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
กระชายด�ำได้รบั การตอบรับอย่างแพร่หลายในกลุม่ ผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ท�ำให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการผลิต
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมของสมุนไพรไทย ตลอดจนสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของชาติได้อีกทางหนึ่ง
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เอสซีจี มุ่งมั่นสู่ องค์กรนวัตกรรม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
14 January - March 2015 for IP Journal

เอสซีจี กลุม่ บริษทั ชัน้ น�ำในภูมภิ าค
อาเซี ย นที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ มาตลอดระยะ
เวลากว่า 100 ปี ตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี
พั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง โดย
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมสิ น ค้ า บริ ก าร
กระบวนการท�ำงาน และรูปแบบธุรกิจ
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทัง้ มุง่ สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนให้กับทุกชุมชนที่เข้าไปด�ำเนินงาน
เพือ่ ส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของผูค้ น
เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการวิจัย
และพัฒนาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับธุรกิจ ล่าสุดเอสซีจีเป็นองค์กรแรก
ของไทยที่ได้รับรางวัล “Asia IP Elite
2014” ในงานประชุ ม IP Business
Congress Asia 2014 จัดโดยนิตยสาร
Intellectual Asset Management (IAM)
ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นน�ำระดับโลกด้านการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เชิงกลยุทธ์ ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
รางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ดังกล่าวเป็นความภาคภูมใิ จทีส่ ะท้อนให้
เห็นว่าเอสซีจีมีระบบการบริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการต่อยอดเชิงธุรกิจและ
พัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ๆ อย่างไม่หยุดยัง้
แสดงถึงความมุง่ มัน่ เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
กานต์ ตระกู ล ฮุ น กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวถึงการลงทุน
ด้านการวิจยั และพัฒนาตลอดระยะเวลา
10 ปี ที่ผ่านมาว่า เอสซีจีมุ่งเน้นสร้าง
ความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าและบริการ ด้วยกระบวนการวิจัย
และพั ฒ นาโดยบุ ค ลากรชาวเอสซี จี
เนือ่ งจากเล็งเห็นถึงทิศทางการตลาดของ
สินค้าปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์
และกระดาษซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานที่ต้อง
แข่งขันกันที่ราคาเป็นหลักโดยเฉพาะใน
ช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูงอาจจะ

Feature
ท�ำให้ธรุ กิจไม่สามารถอยูร่ อดอย่างยัง่ ยืน
ดังนั้นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการด้วยนวัตกรรม จึงเป็นกลยุทธ์
ส�ำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจมีก�ำไรเพิ่มขึ้น
น�ำมาซึง่ จุดเริม่ ต้นในการจัดสรรงบลงทุน
ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาของเอสซี จี
ครั้งแรก ด้วยจ�ำนวนเงิน 40 ล้านบาท
ในปี 2547 และได้เพิ่มงบลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนถึง
ปัจจุบัน ในปี 2558 เอสซีจีมีงบลงทุน
ด้านนีถ้ งึ 4,890 ล้านบาท นับเป็นเม็ดเงิน
ลงทุนที่สูงสุดในไทยและอาเซียนรวมถึง
มีบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี
จากความมุง่ มัน่ ทุม่ เทด้านการวิจยั
และพั ฒ นาข้ า งต้ น ได้ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ที่
ท� ำ ให้ ผ ลประกอบการของเอสซี จี ดี ขึ้ น
มาก ดังจะเห็นได้ชัดเจนว่า ในปี 2547
รายได้ ที่ ม าจากสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี
มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง (High-Value Added
Products and Services: HVA) มีจ�ำนวน
เพียง 7,700 ล้านบาท จากยอดขายรวม
190,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4
เท่านั้น แต่ล่าสุดในปี 2557 ที่ผ่านมา
รายได้จากสินค้าและบริการ HVA มีมลู ค่า
สูงถึง 169,000 ล้านบาท จากยอดขาย
รวม 486,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ถึ ง ร้ อ ยละ 35 ซึ่ ง นั บ ว่ า ประสบความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
แม้เศรษฐกิจโลกอยูใ่ นสภาวการณ์
ที่ ผั น ผวน แต่ ใ นปี ที่ ผ ่ า นมาเอสซี จี
สามารถส่ ง ออกสิ น ค้ า ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ถึ ง
ร้อยละ 26 ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจาก
การลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมสินค้าและบริการเพือ่ ยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ที่ ขึ้ น ให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภค
ซึ่ ง ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลให้ เ อสซี จี มี
ผลประกอบที่ดีในการขายและส่งออก
สินค้าและบริการ HVA คือการเรียนรูแ้ ละ
ต่อยอดองค์ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง
ปัจจุบนั เอสซีจมี จี ำ� นวนการจดสิทธิ
บัตรเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยยืน่ ขอ
จดไปแล้วจ�ำนวน 1,500 ฉบับ ได้รับการ
ขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว 420 สิ ท ธิ บั ต ร ซึ่ ง
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ประกอบด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบ และให้
ความส�ำคัญมากขึ้นต่อเรื่องนี้ เพราะเป็นระบบป้องกันเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา อีกทัง้ จะเป็นการต่อยอดองค์ความรูอ้ อกไปสูส่ งั คม ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การ
พัฒนาเทคโนโลยีระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับสากลต่อไป
ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า ที่ เ อสซี จี มี ค วามภาคภู มิ ใจและได้ รั บ การจดสิ ท ธิ บั ต รแล้ ว คื อ
เคมีภัณฑ์ที่เป็นสารเคลือบเตาเผาเซรามิกให้ความร้อนที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง
ร้อยละ 2-5 โดยสามารถพัฒนาขายเทคโนโลยีให้กับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้แล้ว
อีกตัวอย่างหนึ่งคือกล่องกระดาษรักษาสิ่งแวดล้อมที่ลดการใช้เชื้อเพลิงและ
วัตถุดิบน้อยลงในขณะที่ความแข็งแรงยังเท่าเดิมเป็นการคิดค้นร่วมกันระหว่างธุรกิจ
ปิโตรเคมีและธุรกิจกระดาษในเอสซีจี และได้เริ่มขายเทคโนโลยีนี้ให้ต่างประเทศแล้ว
แผนงานในอนาคตของเอสซีจีคือ การเพิ่มความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ทั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศและต่ า งประเทศมากขึ้ น และหั ว ใจส� ำ คั ญ ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ต้องมาจากการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและให้โอกาสใน
การท�ำงาน ซึ่งในปี 2548 เอสซีจีมีทีมวิจัยและพัฒนาเพียง 100 คน จนถึงวันนี้เอสซีจี
มีทีมวิจัยและพัฒนาถึง 1,500 คน และมีนักวิจัยระดับปริญญาเอกถึง 101 คน โดย
เอสซีจยี งั คงมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรมอย่างแท้จริง
กานต์ ตระกูลฮุน กล่าวทิ้งทายว่า เป็นที่น่ายินดีที่วันนี้รัฐบาลไทยได้สนับสนุน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่โดยการให้สิทธิประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีกับธุรกิจต่างๆ เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการไทยยังลงทุนด้านวิจัยและ
พัฒนาน้อยมาก ดังนั้น เมื่อองค์กรธุรกิจต่างๆ ลงทุนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาใน
เชิงพาณิชย์แล้วจะต้องไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันการถูกคนอื่น
ละเมิดด้วย แม้การลงทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาต้องใช้เวลาและต้องกล้าเสี่ยงที่จะ
ลองผิดลองถูกเพราะกรณีของเอสซีจี ใน 100 โครงการ จะได้โครงการที่ประสบความ
ส�ำเร็จเชิงพาณิชย์ได้เพียง 2-3 โครงการเท่านั้น โครงการที่ไม่ส�ำเร็จจะกลายเป็นองค์
ความรูท้ สี่ ะสมไว้ใช้ในโครงการอืน่ ๆ ต่อไป ซึง่ จะท�ำให้ได้สทิ ธิบตั รทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้
อนาคตประเทศไทยจะมีการยืน่ จดทะเบียนด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญามากขึน้ สิง่ ที่
ต้องการเห็นคือรัฐบาลควรเพิม่ งบประมาณรวมถึงบุคลากรของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ให้ทันกับกระแสของธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
และยกระดับสู่การเป็นองค์กรมหาชนให้เป็นองค์กรอิสระที่ท�ำงานได้คล่องตัวมากขึ้น
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กระบวนการพิมพ์ลวดลายสีทองขนาดเล็กลงบนไข่มุกด้านแสงซินโครตรอน
เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เบอร์ติดต่อ 044-217040
กระบวนการการพิมพ์ลวดลายสีทองลงบนไข่มุกด้วย
แสงซินโครตรอนสามารถเพิ่มมูลค่าของไข่มุกได้ โดยการ
ถ่ายทอดลวดลายนั้นอาศัยกากดูดซับรังสีที่ออกแบบโดยใช้
วัสดุแกรไฟต์และโลหะทองค�ำส�ำหรับบดบังแสงซินโครตรอน
เพื่อให้เกิดลวดลายตามที่ต้องการ กระบวนการ
ดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดตัว
อักษรขนาดเล็ก หรือลวดลายที่อาศัยทักษะการ
ออกแบบและมีรายละเอียดสูงลงบนไข่มุกได้
ท�ำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ไข่มุกพิมพ์ลาย ซึ่งให้สี
ของลวดลายเป็นสีเมทัลลิกทองคมขัด สามารถ
ปรับระดับความเข็มของสีได้ตามระยะเวลาที่ใช้

ในการฉายหรือการเลือกใส่ตัวกรองแสง กระบวกการนี้จะมี
ประโยชน์อย่างมากในการเพิม่ มูลค่าของไข่มกุ น�ำ้ จืด ซึง่ ปกติ
มีราคาต�่ำ สามารถท�ำให้ไข่มุกน�้ำจืดกลายเป็นของที่ระลึกที่
มีเอกลักษณ์เชิงลวดลายอันทรงคุณค่าได้อย่างสวยงาม

หุ่นยนต์ดินสอ  บริการดูแลผู้สูงอายุ
เจ้าของผลงาน : บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ำกัด
เบอร์ติดต่อ 02-7137955

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หุ ่ น ยนต์ ช ่ ว ยดู แ ลผู ้ สู ง อายุ เป็ น การน� ำ
เทคโนโลยีต่างๆ มาผนึกบนอุปกรณ์เดียวกันเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถควบคุมและ
สั่ ง การจากอุ ป กรณ์ สื่อ สารไร้ส ายและการสัมผัส หน้า จอ
มอนิเตอร์มีการออกแบบซอฟต์แวร์ให้มีฟังก์ชันในการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ เช่น เตือนการรับประทานยา ฟังธรรม
ชมวิดีโอออกก�ำลังกาย ฯลฯ รวมถึงมีเทคโนโลยีในการ
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ตรวจจั บ การเดิ น การหกล้ ม ของผู ้ สู ง อายุ และมี ร ะบบ
โทรศัพท์ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล ญาติใกล้ชิดและแพทย์
ผู้ดูแล ซึ่งจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุรู้สึก
ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น

IP Tips

ค�ำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลการบริหารสิทธิ (Rights Management Information)
ข้อมูลการบริหารสิทธิ (Rights Management
Information) หมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ บ ่ ง ชี้ ถึ ง ผู ้ ส ร้ า งสรรค์
งานสร้างสรรค์ นักแสดง การแสดง เจ้าของสิทธิ์ หรือระยะ
เวลาและเงือ่ นไขการใช้งานอันมีลขิ สิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือ
รหัสแทนข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านีต้ ดิ อยูห่ รือปรากฏ
เกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง

ขอมูลการบร�หารสิทธ�
(Rights Management Information)

มาตรการทางเทคโนโลยี
(Technological Protection Measures)
มาตรการทางเทคโนโลยี (Technological Protection
Measures) หมายถึง เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการ
ท�ำซ�้ำหรือควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการ
แสดง โดยเทคโนโลยีเช่นว่านี้ได้นำ� มาใช้กับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือ
สิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

สิทธิของการเป็นเจ้าของงาน (Moral Right)
สิทธิของการเป็นเจ้าของงาน (Moral Right) หมายถึง ผู้สร้างสรรค์
ผลงานมีสทิ ธิทจี่ ะแสดงว่าตนเป็นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานและมีสทิ ธิทจี่ ะห้ามไม่ให้ผรู้ บั
โอนลิขสิทธิห์ รือบุคคลอืน่ บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือท�ำให้งานนัน้ เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ผลงาน และเมื่อผู้สร้างสรรค์
ผลงานถึงแก่ความตาย ทายาทของผูส้ ร้างสรรค์มสี ทิ ธิทจี่ ะฟ้องร้องบังคับตามสิทธิ
ดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์
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การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยมาตรการใหม่ทางกฎหมาย
การพั ฒ นาระบบการคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาให้มีความทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
ที่เปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด และสอดคล้องกับนานา
อารยประเทศ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา การพัฒนากฎหมายจึงเป็นเครื่องมือและ
กลไกที่ส�ำคัญในการน�ำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับ
ใช้ เ พื่ อ คุ ้ ม ครองเจ้ า ของสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ก�ำหนดข้อยกเว้นบางประการให้กบั ผูป้ ระกอบการและผู้
ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้มีการ
แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน แก้ไขปัญหาในการ
ตีความ เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการตามกฎหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จ�ำนวน 3 ฉบับ ซึ่งมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 6 ก เมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว โดยสรุปสาระส�ำคัญได้
ดังนี้
1. พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2558 (การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและ
ก�ำหนดข้อยกเว้นการกระท�ำละเมิดลิขสิทธิแ์ ละสิทธิของ
นักแสดง) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558
เป็นต้นไป มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
(1) คุม้ ครองข้อมูลการบริหารสิทธิเพือ่ ส่งเสริมการ
เผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์และคุ้มครองสิทธิในข้อมูลที่
เจ้าของลิขสิทธิท์ ใี่ ช้บริหารจัดการสิทธิของตนไม่ให้คนอืน่
มาลบหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบ เช่น การลบข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อผู้สร้างสรรค์ ชื่อนักแสดง
ฯลฯ โดยหากบุคคลใด ลบ หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูล
ดังกล่าว ถือว่ามีความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ
(2) คุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่เจ้าของ
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ลิ ข สิ ท ธิ์ น� ำ มาใช้ ป กป้ องงานอั น มี ลิข สิ ท ธิ์ ข องตนเพื่ อ
ป้องกันการท�ำซ�้ำหรือการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น
รหัสผ่าน (password) ที่เจ้าของลิขสิทธิ์น�ำมาใช้ในการ
ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องตนที่ อ ยู ่ บ น
อินเทอร์เน็ต โดยหากบุคคลใดท�ำลายมาตรการทาง
เทคโนโลยีดังกล่าว โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ยินยอมถือว่า
มีความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี
(3) ก�ำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิก์ ารท�ำซ�ำ้
ชัว่ คราว (Exception for Temporary Reproduction) เพือ่
ก�ำหนดให้ชัดเจนว่าการท�ำซ�้ำชั่วคราวโดยความจ�ำเป็น
ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียกดูงานอันมีลิขสิทธิ์
ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากการดูภาพยนตร์
หรือฟังเพลงจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
จ�ำเป็นต้องมีการท�ำซ�้ำงานเพลงหรือภาพยนตร์ดังกล่าว
ไว้ในหน่วยความจ�ำ (RAM) ทุกครัง้ ด้วยความจ�ำเป็นทาง
เทคนิคดังกล่าวท�ำให้ทุกครั้งที่มีการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะต้องท�ำซ�้ำงานด้วย
เสมอ การท�ำซ�ำ้ ลักษณะนีเ้ ป็นการท�ำซ�ำ้ ชัว่ คราว ทีไ่ ม่ถอื
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
(4) เพิ่มเติมเรื่องการก�ำหนดข้อจ�ำกัดความรับผิด
ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Liability Limitation of ISP)
เพื่อให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น เจ้าของเว็บไซต์
Youtube ไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์
โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตเอาข้อมูลหรือไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์
ออกจากเว็บไซต์ ซึง่ เจ้าของลิขสิทธิจ์ ะต้องแสดงหลักฐาน
ต่างๆ ต่อศาลอย่างเพียงพอ และเมื่อศาลได้มีค�ำสั่งให้
เอาไฟล์ละเมิดออกจากเว็บไซต์แล้ว และเจ้าของเว็บไซต์
ด�ำเนินการตามค�ำสั่งศาล เจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิด
เกี่ ย วกั บ การกระท� ำ ที่ อ ้ า งว่ า เป็ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
ดังกล่าว
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(5) เพิ่ ม ข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ก รณี ก าร
จ�ำหน่ายต้นฉบับหรือส�ำเนางานอันมีลขิ สิทธิ์ โดยน�ำหลัก
การระงับไปซึง่ สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา (Exhaustion
of Rights) มาก�ำหนดให้ชัดเจนว่าการขายงานอันมี
ลิขสิทธิ์มือสองสามารถท�ำได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ เช่น การขายภาพเขียน หนังสือ ซีดีเพลง ซีดี
ภาพยนตร์ อย่างไรก็ดี หากเป็นการขายซีดภี าพยนตร์จะ
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยภาพยนตร์ แ ละ
วีดิทัศน์ด้วย มิฉะนั้น แม้ไม่ผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ แต่อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ได้
(6) เพิ่มเติมเรื่องสิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง
(Moral Right) เพื่อเพิ่มสิทธิให้นักแสดง มีสิทธิทางศีล
ธรรมเท่าเทียมกับสิทธิทางศีลธรรมของผูส้ ร้างสรรค์งาน
อันมีลิขสิทธิ์ โดยนักแสดงมีสิทธิระบุชื่อตนในการแสดง
ทีต่ นได้แสดง และห้ามไม่ให้บคุ คลใดกระท�ำต่อการแสดง
ของตนจนท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย ต่ อ ชื่ อ เสี ย งหรื อ
เกียรติคุณ
(7) เพิ่มบทบัญญัติเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
(Punitive damages) โดยก�ำหนดให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้
ละเมิดลิขสิทธิห์ รือสิทธิของนักแสดงจ่ายค่าเสียหายเพิม่
ขึ้นไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหาย ในกรณีที่ปรากฏหลัก
ฐานชัดแจ้งว่ามีการกระท�ำโดยจงใจหรือมีเจตนาให้งาน
อันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงสามารถเข้าถึงโดย
สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย
(8) ก�ำหนดให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งริบหรือท�ำลายสิ่งที่
ได้ใช้ในการกระท�ำละเมิด และสิ่งที่ได้ท�ำขึ้นหรือน�ำเข้า
มาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดง
2. พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2558 (ก� ำ หนดความผิ ด ส� ำ หรั บ การท� ำ ซ�้ ำ ใน
โรงภาพยนตร์ ก� ำ หนดข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
ส�ำหรับคนพิการ) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน
2558 เป็นต้นไป มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
(1) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับฐานความผิดใน
การบั น ทึ ก ภาพยนตร์ ใ นโรงภาพยนตร์ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต โดยห้ามมิให้อ้างข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ว่าใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและบุ ค คลอื่ น ในครอบครั ว หรื อ ญาติ ส นิ ท
เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการท�ำซ�้ำโดยการบันทึกเสียง
หรือภาพ หรือทัง้ เสียงและภาพจากภาพยนตร์ในระหว่าง
การฉายในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ โดยอ้างว่าเป็นการท�ำซ�้ำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ แล้วน�ำไปท�ำซ�้ำใน
สื่อต่างๆ เช่น แผ่นซีดี หรือแผ่นดีวีดี ออกจ�ำหน่ายจึง
ก�ำหนดให้การกระท�ำซ�้ำซึ่งงานภาพยนตร์ในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นความผิดเฉพาะอีกฐานหนึ่ง และมีอัตรา
โทษจ�ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(2) เพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ ยกเว้ น การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ส�ำหรับคนพิการ โดยก�ำหนดให้การท�ำซ�้ำ
หรือดัดแปลงเพือ่ ประโยชน์ของคนพิการทีไ่ ม่สามารถเข้า
ถึ ง งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ อั น เนื่ อ งมาจากความบกพร่ อ ง
ทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือ
ความบกพร่องอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง โดยต้อง
ไม่เป็นการกระท�ำเพื่อหาก�ำไร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการท�ำซ�้ำ หรือ
ดัดแปลง งานอันมีลขิ สิทธิเ์ พือ่ ประโยชน์ของคนพิการจะ
ไม่เป็นการกระท�ำละเมิดลิขสิทธิ์
3. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์
2558 เป็นต้นไป มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
(1) ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการความลับ
ทางการค้าและบทบัญญัติอื่น ที่เกี่ยวข้องจากเดิมที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด เป็น ก�ำหนดให้คณะ
กรรมการความลับทางการค้าประกอบด้วยกรรมการโดย
ต�ำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) ยกเลิกลักษณะต้องห้ามของกรรมการทีต่ อ้ งไม่
ด�ำรงต�ำแหน่งใดหรือมีสว่ นได้เสียอย่างใดในห้างหุน้ ส่วน
บริษัท หรือองค์การที่ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเปิดกว้างให้
สามารถแต่งตัง้ คณะกรรมการความลับทางการค้าทีเ่ ป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนได้
(3) แก้ไขเพิม่ เติมบทก�ำหนดโทษให้มคี วามเหมาะ
สมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยแก้ไขอัตราโทษ
กรณีผู้กระท�ำความผิดเป็นผู้ที่มีต�ำแหน่งหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาความลับทางการค้า จากเดิม “จ�ำคุกตั้งแต่ 5
ปี ถึ ง 10 ปี หรื อปรั บ ตั้ งแต่ 1,000,000 บาท ถึ ง
2,000,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ” เป็น “จ�ำคุกไม่เกิน
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
และแก้ไขอัตราโทษกรณีผกู้ ระท�ำความผิดเป็นผูเ้ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบตั งิ านตามพระราชบัญญัตนิ ี้ จากเดิม “จ�ำคุก
ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง
1,000,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ” เป็น “จ�ำคุกไม่เกิน
1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
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ตรวจก่อนดีมั๊ย

ตรวจก่อนดีมั๊ย
โดย   นายวิโรจน์  จงกลวานิชสุข
นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการพิเศษ

ปัจจุบันการใช้ตราสัญลักษณ์ หรือยี่ห้อ หรือโลโก้ แทนตัวตนของเจ้าของสินค้าและบริการ มีความจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ต่อการด�ำเนินธุรกิจเพราะการจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ จะต้องใช้ตราสินค้าแยกแยะความแตกต่างของสินค้า
และบริการนั้นๆ นั่นก็คือการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ดังนั้นการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีความจ�ำเป็นในการประกอบธุรกิจในยุคของการแข่งขันเปิดตลาดในโลกเสรี
ทางการค้า และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า มีหลักการเป็นสากลคือจดทะเบียน
ที่ประเทศไหน คุ้มครองที่ประเทศนั้น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ในประเทศไทย จึงต้องขอรับการคุ้มครอง ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ หรืออาจยื่นผ่านส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทั่วประเทศ
ซึ่งหลักในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ต้องมีลักษณะ
ดังนี้
1. ต้องมีลกั ษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคือ เครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน
ได้ เครื่องหมายการค้านั้นต้องแสดงลักษณะพิเศษ และไม่เป็นการบรรยาย
ถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าและบริการ เช่น ค�ำว่า “ดีที่สุด” ไม่
สามารถน�ำมาจดทะเบียนได้
2. ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือ เครือ่ งหมายการค้านัน้ จะต้อง
ไม่ใช่ตราสัญลักษณ์ของพระราชวงศ์หรือหน่วยงานราชการ หรือธงชาติหรือ
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สัญลักษณ์ประจ�ำชาติต่างๆ เช่น
ธงชาติของประเทศต่างๆ ไม่สามารถ
น�ำมาจดทะเบียนได้
3. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับ
ของบุคคลอืน่ ทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้ว
กล่าวคือ เครื่องหมายการค้านั้น
จะต้ อ งไม่ เ หมื อ นหรื อ คล้ า ยกั บ
เครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียนใน
ประเทศไทย ไม่ว่าเจ้าของจะเป็น
คนไทยหรือชาวต่างประเทศ
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จากประสบการณ์ที่ได้พบปะ
พู ด คุ ย โดยเป็ น ผู ้ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษา
แนะน� ำ การจดทะเบี ย นให้ กั บ
ผูป้ ระกอบการ พบว่าผูป้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีตรวจสอบข้อมูล
จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Google โดย
เข้าใจว่า เมื่อตรวจสอบในเว็บไซต์
ดังกล่าวแล้วไม่พบเครื่องหมายที่
เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย
ของตนเอง ก็เข้าใจว่าเครือ่ งหมายที่
ตรวจค้นไม่มีการจดทะเบียนไว้ใน
ประเทศไทย และสามารถน� ำ
เครือ่ งหมายการค้านัน้ มายืน่ ขอจด
ทะเบี ย นกั บ กรมทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาได้ ซึ่งบางครั้งเครื่องหมาย
ดังกล่าวก็สามารถจดทะเบียนได้ แต่
ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนไม่ได้ ดังนัน้
วิธีการที่ดีที่สุดจึงขอแนะน�ำว่าการ
ตรวจค้นความเหมือนคล้ายว่ามี
การจดทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว หรื อ ไม่
ต้องตรวจสอบกับฐานข้อมูลของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถมาตรวจ

ตรวจก่อนดีมั๊ย

ค้ น ความเหมื อ นคล้ า ยได้ ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ชั้ น 3
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ ตรวจค้ น ผ่ า นระบบออนไลน์ ไ ด้ ที่
www.ipthailand.go.th
การตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นขอ
จดทะเบียน มีความจ�ำเป็นและมีประโยชน์อย่างยิง่ เพราะหากผูป้ ระกอบการ
ไม่ตรวจสอบก่อนยื่นและมีการยื่นขอจดทะเบียนไปแล้ว จะไม่สามารถเรียก
คืนค่าธรรมเนียมได้ ซึ่งบางเครื่องหมายการค้าที่มีการยื่นหลายๆ รายการ
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสูงเพราะค�ำนวณตามจ�ำนวนรายการที่ยื่นขอจด
ทะเบียน แต่ถ้าผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบและพบว่าเหมือนคล้ายกับ
คนอื่น จะได้คิดเครื่องหมายการค้าใหม่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา และ
ไม่ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี และที่ส�ำคัญไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ท�ำการตลาดกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้
การตรวจสอบเครื่องหมายการค้ากับเว็บไซต์ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต
อาจได้ประโยชน์ในด้านการตลาดว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ในการ
โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ บ้าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อตรวจค้นไม่
พบในเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว จะไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นๆ
ในประเทศไทย ดังนั้น หากผู้ประกอบการมีการคิดค้นเครื่องหมายการค้าใด
ได้แล้ว ควรน�ำมาจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนน�ำไปใช้ หรือ
เผยแพร่ โฆษณา เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนเอง และควรด�ำเนิน
การตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้ากับฐานข้อมูลของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเท่านั้น
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ท่องเที่ยวกับ GI

“ส้มโอทับทิมสยาม”
หนึ่งเดียวที่ปากพนัง

*ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ทะเบียนเลขที่ : สช 55100046

ผิวนุม่ ดังก�ำมะหยี่ เนือ้ สีชมพู หน้าตากลมโต หอม ...หวาน...เอ๊ะอย่า
เข้าใจผิด คิดว่า GI Travel ฉบับนี้จะพาไปหาสาวที่ไหนนะค่ะ แต่คุณสมบัติ
ที่บอกมาเป็นคุณสมบัติของส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ส้มโอที่เรียกว่า
หากไปเทีย่ วนครศรีธรรมราชต้อง (ห้ามพลาด) ลองชิม แล้วจะบอกได้คำ� เดียว
ว่า อร่อย คุ้ม สมราคา เพราะรสชาติที่หวานนุ่ม และสีเนื้อที่แดงเข้มสวยงาม
ดุจทับทิม และผิวสัมผัสของผิวทีน่ มุ่ ดุจก�ำมะหยีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ ไม่ลมื ความพิเศษ
ของส้มโอทับทิมสยามผลนี้แน่นอน
ส้มโอทับทิมสยามไม่ใช่พันธุ์ส้มโอดั้งเดิมในพื้นที่ปากพนัง แต่เป็น
ส้มโอพันธุ์ใหม่ที่ได้ปรับปรุงพันธ์มาจาก พันธุ์ส้มโอสีชมพู พันธุ์พื้นเมืองจาก
อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผลขนาดใหญ่ ตัวกุ้งสีชมพูเข้ม แต่มีรสขม
ในปี พ.ศ. 2523 นายสมหวัง มัสแหละ ผู้บุกเบิกคนหนึ่งในหมู่บ้านแสงวิมาน
ต�ำบลคลองน้อย อ�ำเภอปากพนัง ได้น�ำมาทดลองปลูก โดยใช้องค์ความรู้
และภูมิปัญญาในการปลูกส้มโอ และในระยะต่อมาได้ปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่
มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวโดยรอให้ส้มโอแก่ครบ 8 เดือน ซึ่ง
เกษตรกรจะสังเกตจากต่อมน�้ำมันรอบจุดสีน�้ำตาลที่ก้นผลจะห่าง สีเปลือก
รอบจุดสีนำ�้ ตาลเป็นสีเขียวนวล รวมทัง้ มีการใช้ปยุ๋ หมักและน�ำ้ หมักชีวภาพที่
เกษตรกรน�ำสูตรมาจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช โรยและรด
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บริเวณโคนต้นส้มโอทุก 7 วัน เพื่อ
ให้ส้มโอเนื้อนุ่ม เมื่อส้มโอปรับเข้า
กับสภาพพื้นที่อ�ำเภอปากพนังได้
แล้ว จึงได้ส้มโอรสชาติใหม่ หวาน
หอม นุ ่ ม อร่ อ ย ตั ว กุ ้ ง เนื้ อ สี แ ดง
เหมือนทับทิม ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว

GI Travel
และขมติดลิ้น และผิวเปลือกสีเขียว
สดนิ่มเหมือนก�ำมะหยี่ จนชาวบ้าน
ในพื้ น ที่ ไ ด้ ต กลงใช้ ชื่ อ ว่ า พั น ธุ ์
“ทับทิมสยาม”
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง
ปลู ก ได้ ดี ใ นพื้ น ที่ อ� ำ เภอปากพนั ง
เพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่มป่าชายเลน
มี ซ ากเปลื อ กหอยและบรรดา
ซากสัตว์ทมี่ กี ระดองทับถมในพืน้ ดิน
จึงท�ำให้ผืนดินลุ่มน�้ำปากพนังอุดม
ไปด้ ว ยแคลเซี ย มซึ่ ง เป็ น แร่ ธ าตุ
ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ส ้ ม โอทั บ ทิ ม สยาม
มี ร สชาติ โ ดดเด่ น เป็ น เอกลั ก ษณ์
เฉพาะอ� ำ เภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชเท่านั้น

ท่องเที่ยวกับ GI

อ� ำ เภอปากพนั ง พร้ อ มสั ม ผั ส บรรยากาศชุ ม ชนชาวประมงที่ ช ายทะเล
ปากพนัง ตบท้ายด้วยเที่ยวแหลมตะลุมพุก ซึ่งเป็นแหลมทรายรูปพระจันทร์
เสี้ยวที่ยื่นไปในอ่าวไทยซึ่งติดอันดับแหลมทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
โดยสามารถขับรถไปจนถึงปลายแหลมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และ
บริเวณใกล้เคียงยังมีร้านอาหารทะเลสดๆ อร่อยๆ ไว้บริการอีกด้วย

คุณอัมพร สวัสดิ์สุข ตัวแทน
กลุ่มผู้ผลิตส้มโอนครศรีธรรมราช
กล่าวว่า ปัจจุบันส้มโอทับทิมสยาม
ปากพนังได้รับความนิยมมาก จน
ผลผลิตไม่พอกับความต้องการของ
ตลาด ปัจจุบนั ราคาหน้าสวนสูงถึง
ผลละ 150-300 บาท ขึ้นอยู่กับ
ขนาด ซึ่ ง นอกจากขายตลาดใน
ประเทศแล้ ว ยั ง ส่ ง ไปขายตลาด
ต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน
มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ ด้วย
ดั ง นั้ น พลาดไม่ ไ ด้ ส� ำ หรั บ
นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ห า ก ไ ป เ ที่ ย ว
นครศรีธรรมราชแล้ว ลองแวะไปชิม
ส้ ม โอทั บ ทิ ม สยาม หนึ่ ง เดี ย วที่

			
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ อะไร
ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ สิ่งอื่นใด ที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกว่า
สินค้าทีเ่ กิดจากแหล่งภูมศิ าสตร์นนั้ เป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ชือ่ เสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของแหล่งภูมิศาสตร์ หรือ ชื่อสัญลักษณ์ ที่ใช้ประกอบกับสินค้าเพื่อแสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้
บริโภคได้ทราบถึงลักษณะของสินค้าที่มาจากแหล่งก�ำเนิดนั้นๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือ
คุณลักษณะพิเศษ
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ซอสพริกศรีราชา :
เครื่องหมายการค้าหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ?
โดย รัชวรรณ  จินดาวัฒน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำ�นาญการ
จุฑาทิพย์  วุฒิภารัมย์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

“ซอสพริกศรีราชา” เป็นซอสพริกชนิดหนึ่ง ตั้งชื่อ
ตามอ�ำเภอศรีราชาซึ่งเดิมเป็นแหล่งปลูกพริกชนิดหนึ่ง
ที่มีรสชาติค่อนข้างเผ็ด เมื่อน�ำผลิตเป็นซอสพริกแล้ว
จะมีสีส้มแดง มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ
ถูกปากผู้บริโภคไทยซึ่งนิยมใช้ซอสพริกศรีราชาเป็น
น�ำ้ จิม้ รับประทานคูก่ บั อาหารนานาชนิด เช่น ก๋วยเตีย๋ ว
คั่วไก่ ไข่เจียว และของทอดต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดี
หลายคนที่ มี โ อกาสเดิ น ทางไปเที่ ย วหรื อ ไปเรี ย น
ทีป่ ระเทศสหรัฐเมริกา อาจจะเคยพบเห็น ขวดซอสพริก
ศรีราชาหลากหลายยี่ห้อวางอยู่ในร้านอาหารเอเชีย
และซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ แต่ดูชื่อผู้ผลิตแล้วไม่ใช่
ของผู้ประกอบการไทย รสชาติก็ไม่เหมือนกับซอสพริก
ศรีราชาในบ้านเรา ก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่า ท�ำไมต่างชาติ
จึงสามารถผลิตและใช้ชื่อ “ซอสพริกศรีราชา” หรือ
“sriracha sauce” ได้อย่างไร แล้วเราจะป้องกันไม่ให้
คนอื่นมาใช้ชื่อ “ซอสพริกศรีราชา” หรือ “ศรีราชา”
ซึ่งเป็นชื่ออ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรีของไทยนี้ได้หรือ
ไม่ อย่างไร
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ซอสพริ ก ศรี ร าชาในไทยมี ห ลากหลายยี่ ห ้ อ ใน
ประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็นซอสพริกศรีราชา “ตราศรีราชา
พาณิชย์” ซึง่ หลายคงคุน้ เคยกันดี หรือจะเป็น “ตราไฮนซ์”
และ “ตราไฮคิ ว ” เป็ น ต้ น การจดทะเบี ย นเป็ น
เครื่ อ งหมายการค้ า เป็ น วิ ธี ที่ ผู ้ ป ระกอบการหรื อ
ผู้ผลิตนิยมเพื่อให้ตนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้
เครื่ อ งหมายนั้ น ๆ ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ไ ด้
จดทะเบียนไว้ โดยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสามารถ
ยื่ น ค� ำ ขอจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า เพื่ อ ใช้ กั บ
ซอสพริกศรีราชากับกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ได้ แต่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองเพื่อ
ใช้ค�ำว่า “ศรีราชา” แต่เพียงผู้เดียวได้ เพราะมาตรา 7
วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่อนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใด
จดทะเบี ย นและถื อ เป็ น สิ ท ธิ ข องตนแต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย ว
ในชื่อภูมิศาสตร์ เช่น ค�ำว่า “ศรีราชา” ซึ่งเป็นชื่ออ�ำเภอ
ในจังหวัดชลบุรี ได้ แต่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตอาจ
ใช้ค�ำว่า “ศรีราชา” เป็นชื่อหรือค�ำบรรยายของชนิด
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ประเภท หรือที่มาของสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการใด
ต้ อ งการจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า เพื่ อ ใช้ กั บ
ซอสพริกศรีราชา หากเครือ่ งหมายดังกล่าวมีเครือ่ งหมาย
การการค้ า ที่ มี ลั ก ษณะอั น พึ ง รั บ จดทะเบี ย นได้ ต าม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ก็สามารถใช้ค�ำว่า
“ซอสพริกศรีราชา” อยู่ในเครื่องหมายการค้าได้ เช่น
“ซอสพริ ก ศรี ร าชาตราหั ว กวาง” “ซอสพริ ก ศรี ร าชา
ตราไก่” “ซอสพริกศรีราชาตราอินทรีย์” เป็นต้น จึง
เห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการต่างๆ สามารถน�ำค�ำว่า ซอสพริก
ศรีราชา มาใช้ได้โดยผนวกกับเครือ่ งหมายการค้าของตน
ทั้ ง นี้ การจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า ของ
“Sriracha Sauce” (ซอสศรีราชา) ของผู้ประกอบการ
ในต่างประเทศก็เป็นไปแนวทางเดียวกับประเทศไทย
เช่ น ในสหรั ฐ อเมริ ก า แม้ จ ะมี ผู ้ ป ระกอบการชาว
เวียดนาม บริษัท Huy Fong Foods ใช้ค�ำว่า “Sriracha
Sauce” (ซอสศรีราชา) ไปจดทะเบียนกับส�ำนักสิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO)
โดยเครื่องหมายการค้าของบริษัท Huy Fong Food
มีสาระส�ำคัญเป็นรูปไก่ ชื่อภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ของบริษทั Huy Fong Food และมีคำ� อธิบายสินค้าภาษา
อังกฤษ “Sriracha hot chili sauce” แต่ผู้ขอจดทะเบียนฯ
ไม่อาจถือสิทธิการใช้ ค�ำว่า Sriracha Sauce แต่เพียง
ผู้เดียวได้ เพราะค�ำว่า “Sriracha” (ศรีราชา) เป็นชื่อ
ทางภู มิ ศ าสตร์ ดั ง นั้ น ผู ้ ป ระกอบการหลายรายจึ ง
สามารถจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า โดยมี ค� ำ ว่ า
“Sriracha Sauce” (ซอสศรี ร าชา) ประกอบอยู ่ ใ น
เครื่องหมายการค้าได้

Sriracha Sauce
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หลายคนอาจมีค�ำถามว่า หากจะคุ้มครองค�ำว่า
“ซอสพริกศรีราชา” โดยถือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(geographical indication: GI) ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาประเภทหนึ่ ง ของไทยว่ า จะท� ำ ได้ ห รื อ ไม่
มาตรา 3 ของพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภู มิ ศ าสตร์ พ.ศ.2546 ได้ ก� ำ หนดให้ “สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมศิ าสตร์” หมายถึง ชือ่ หรือสัญลักษณ์ทบี่ อกแหล่งผลิต
ของสินค้าที่สามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้านั้น
มี คุ ณ ภาพหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษแตกต่ า งจากสิ น ค้ า
ที่ ผ ลิ ต ในแหล่ ง ผลิ ต อื่ น ซึ่ ง ผู ้ ผ ลิ ต หรื อ ผู ้ ป ระกอบการ
ที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะมีสิทธิใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์นั้นกับสินค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้ ตัวอย่าง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น มะขาม
หวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ส้มโอ
นครชัยศรี ไข่เค็มไชยา และหมูย่างเมืองตรัง เป็นต้น
ชื่ อ “ซอสพริ ก ศรี ร าชา” มี ที่ ม าจากชื่ อ อ� ำ เภอ
ศรีราชา ซึ่งเดิมเป็นแหล่งปลูกพริกชนิดหนึ่งที่มีรสชาติ
ค่อนข้างเผ็ด มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น
หากยังมีเกษตรกรปลูกพริกในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อน�ำไป
ผลิตซอสพริกและประสงค์ทจี่ ะขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ าง
ภูมิศาสตร์ ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนจะต้องพิสูจน์ได้ว่า
พริกและซอสพริกทีม่ าจากอ�ำเภอศรีราชา มีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพและลักษณะพิเศษ ต่างจาก
ซอสพริกที่ผลิตมาจากแหล่งอื่น จึงจะขึ้นทะเบียนเป็น
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ พ ระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ พ.ศ.2546 ก�ำหนด
อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ เ ป็ น
สิทธิชมุ ชน ซึง่ กลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการค้า
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วจะมี สิ ท ธิ ใ ช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ได้ ดังนั้น การจะคุ้มครอง “ซอสพริก
ศรีราชา” เป็นสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ได้หรือไม่นนั้ คงต้อง
รอว่าจะมีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า
ซอสพริกศรีราชาในอ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เข้า
เงื่ อ นไขการขอขึ้ น ทะเบี ย นและประสงค์ จ ะขอรั บ
การคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่ หาก
ต้ อ งการขอรั บ การคุ ้ ม ครองก็ ส ามารถมายื่ น ขอขึ้ น
ทะเบียนได้ทกี่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ ทีก่ รมฯ จะได้
พิจารณาค�ำขอตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมาย
ก�ำหนดต่อไป •
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Q&A

คำ�ถาม-คำ�ตอบ

A

Q

หากเกิดกรณีข้อพิพาทด้านท
รัพย์สินทางปัญญา
จะระงับข้อพิพาทได้อย่างไรบ้า 1
ง

หากเกิดกรณีข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา การยื่นฟ้องต่อศาลอาจเป็นการด�ำเนินการที่ถือได้ว่ามีค่า
ใช้จ่ายสูงที่สุดส�ำหรับการระงับข้อพิพาท แต่ยังมีแนวทางในการระงับข้อพิพาทเหล่านี้ได้โดยการใช้
อนุญาโตตุลาการ หรือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่มักมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
การด� ำ เนิ น คดี ใ นชั้ น ศาล ทั้ ง นี้ การเลื อ กใช้ วิ ธี อ นุ ญ าโตตุ ล าการหรื อ การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทนั้ น จะต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

		 โดยทั่วไปวิธีอนุญาโตตุลาการมีข้อดี คือ เป็นวิธีการที่เป็นทางการน้อยกว่าการด�ำเนินการทางศาล อีกทั้ง
ค�ำตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการก็สามารถน�ำไปบังคับใช้ในกรณีระหว่างประเทศได้ง่ายกว่า ส่วนข้อดีของการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก็คือ คู่กรณีสามารถก�ำกับดูแลกระบวนการระงับข้อพิพาทได้เอง ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการ
รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ หากท่านยังต้องการติดต่อธุรกิจด้วยในอนาคต
		 กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดบริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกิดขึ้นและอ�ำนวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาทให้แก่คู่พิพาท โดยสามารถติดต่อได้ที่ส�ำนักกฎหมาย
กลุ่มงานคดีและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา โทรศัพท์ 02 -547-5191
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2

ิมพ์ใ

เราใช้ผลงานที่ตีพ

A

ความคิดที่ว่า “งานที่ตีพิมพ์ในอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่
เผยแพร่สู่สาธารณชนและทุกคนสามารถน�ำไปใช้ได้
อย่างกว้างขวางโดยไม่จ�ำเป็นต้องขออนุญาตเจ้าของ
สิทธิ” ถือเป็นความคิดที่ผิด โดยความจริงแล้ว งานใดๆ ที่ได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียงจะไม่มีวันหมดอายุการคุ้มครอง ซึ่ง
งานเหล่านี้ ครอบคลุมถึงการประพันธ์ดนตรี การผลิตโสตทัศนวัสดุ
บทความในหนังสือพิมพ์ การผลิตภาพและเสียง โดยไม่ค�ำนึงว่าตีพิมพ์
บนกระดาษหรือโดยวิธีอื่น เช่น ในอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้โดยทั่วไปท่านควร
ขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิกอ่ นทีจ่ ะใช้ประโยชน์ และในท�ำนองเดียวกัน
บริษัทต่างๆ ก็จะต้องได้รับอนุญาตในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการตีพิมพ์
การสร้างผลงานลิขสิทธิ์ การบันทึกเสียง การแพร่ภาพแพร่เสียง หรือการ
แสดงที่จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของท่านด้วย

Q
ถือเปน
ความคิดที่ผิด

ที่มา 1-2 : หนังสือความลับของทรัพย์สินทางปัญญา ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม
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Calendar Activity
ปฎิทินกิจกรรม

แผนกิจกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประจำ�เดือนเมษายน – มิถุนายน 2558
เมษายน 2558
7 เม.ย. 58 แถลงข่าว “โครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับ
อัญมณีระดับอาเซียน ประจ�ำปี 2558” (รับสมัครบัดนี้ – 15 พ.ค.58)
7-13 เม.ย. 58 การประชุม RCEP – WGIP ครั้งที่ 5
9 เม.ย. 58 พิธีท�ำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดี
ถึงที่สุดแล้ว
26 เม.ย. 58 วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
28-29 เม.ย. 58 การประชุมส่งเสริมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
และเยี่ยมชมการผลิต จ.กระบี่

05

06

วันอาทิตย์

วันจันทร์

12

13

01

02

03

04

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

07 แถลงข่08
าว โครงการประกวดการออกแบบเครื
่องประดับอัญ11
มณีฯ
09 10
09 พิธีท�ำลายของกลางคดี
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
วันพุธ
วั
น
ศุ
ก
ร์
วั
วั
น
พฤหั
ส
บดี
07-13 การประชุม RCEP – WGIP ครั้งที่ 5 นเสาร์
14 15 16 17 18
วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

19

20

21

22

23

24

25

วันอาทิตย์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

26

27

วันทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก

วันจันทร์

28-29

การประชุมส่งเสริมขึ้นทะเบียน

30
วันพฤหัสบดี

พฤษภาคม 2558
01

02

วันศุกร์

วันเสาร์

03

04

05

06

07

08

09

วันครบรอบ

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

10

11

12

13

14

15

16

วันอาทิตย์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

22

23

วันศุกร์

วันเสาร์

17
วันอาทิตย์

24
วันอาทิตย์

18-19

การออกหน่วยบริการ

20-21

การออกหน่วยบริการ

25 – 26
ประชุม

27

28

29

30

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

3 พ.ค. 58 วันครบรอบสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่ 23
18-19 พ.ค. 58 การออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร
ณ ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
20-21 พ.ค. 58 การออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร
ณ ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
25-26 พ.ค. 58 การประชุม Head of ASEAN /JPO /IPOs

31

มิถนุ ายน 2558

วันอาทิตย์

19 มิ.ย. 58 การประกวดพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับ
ภูมิภาค ม.แม่โจ้
23 มิ.ย. 58 การประกวดพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับ
ภูมิภาค ม.ราชภัฏนครปฐม
26 มิ.ย. 58 การประกวดพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับ
ภูมิภาค ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

01

02

03

04

05

06

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

07

08

09

10

11

12

13

วันอาทิตย์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

19

20

14

15

16

17

18

วันอาทิตย์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

23

24

25

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

21

22

วันอาทิตย์

วันจันทร์

28

29

วันอาทิตย์

วันจันทร์

การประกวดพัฒนา
ภูมิปัญญา

การประกวดพัฒนา
ภูมิปัญญา

26

การประกวดพัฒนา
ภูมิปัญญา

วันเสาร์

27
วันเสาร์

30

การประกวดพัฒนา
วันภูอัมิปงัญคาร
ญา

ั ญาสูน่ วัตกรรมระดับ
30 มิ.ย. 58 การประกวดพัฒนาภูมปิ ญ

ภูมิภาค ม.วลัยลักษณ์
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