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สวัสดีท่านผู้อ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำ�วารสารทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ซึ่งฉบับนี้ทางกองบรรณาธิการได้มีการปรับเนื้อหาให้
มีความหลากหลายมากขึ้น แต่รับประกันว่ายังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ
เช่นเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ�เสนอเรื่องราวของทรัพย์สินทางปัญญา
ในเวทีอาเซียน การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำ�เร็จในการนำ�
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่าน
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาธุรกิจของท่านได้  
นอกจากนี้เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี เครื่องหมายการค้าไทย
ในปี พ.ศ. 2557 กองบรรณาธิการ ได้นำ�เสนอประวัติความเป็นมาของ
เครื่องหมายการค้าไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งท่านสามารถติดตามได้
อย่างต่อเนื่องที่คอลัมน์ IP STORY และยังได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียง
ในแวดวงต่าง ๆ มาสะท้อนมุมมองด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาผ่านทางคอลัมน์
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เดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่ AEC
มุ่งส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาไทย
เปิดศักราชใหม่ส�ำหรับการท�ำงานในปีงบประมาณ 2557
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท�ำแผนงานหลัก 2 แผนงาน คือ
แผนงานการเตรียมความพร้อมหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ
ไทยด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปัญ ญาเพื่อ เข้าสู่ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC) และแผนงานการส่งเสริม คุ้มครอง ปกป้อง และ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ส�ำหรับแผนงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC นั้น
กรมจะมีการจัดสัมมนา เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยในประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนใน
ภูมภิ าคต่างๆ ได้แก่ ขอนแก่น สงขลา อุบลราชธานี และเชียงใหม่
การประชุมคณะท�ำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อาเซียน การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้แก่
เยาวชนและผูป้ ระกอบการ รวมทัง้ การเพิม่ ศักยภาพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ระบบลิขสิทธิ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้วย
ในส่วนแผนงานการส่งเสริม คุ้มครอง ปกป้อง และใช้
ประโยชน์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งโครงการดังกล่าวกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ปีงบประมาณ 2557 จึงได้ขยายผลและ
ต่อยอดโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น
รวมทัง้ บูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ เช่น โครงการ
ต่อยอดเมืองสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โครงการ
พัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมและภูมปิ ญ
ั ญา และโครงการมหกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา ( IP EXPO 2014) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวัน
ที่ 4-6 เมษายน 2557 นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 7-8
นอกจากนี้ กรมได้พัฒนาระบบจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ า และสิ ท ธิ บั ต รในวงเงิ น 70 ล้ า นบาท เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการ โดยระบบนี้จะใช้ได้
สมบูรณ์ประมาณเดือนกรกฎาคม 2557 หลังจากพัฒนาระบบ
แล้วเสร็จ จะท�ำให้ประชาชนสามารถยื่นค�ำขอ/ค�ำร้องผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต (E-Filing) ได้อกี ช่องทางหนึง่ สามารถติดตามสถานะ
การจดทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีระบบการออก
หนังสือแจ้งผลการจดทะเบียน และการออกหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนโดยใช้ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature)
ตลอดจนสามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยระบบ
Paperless และ Telework ได้ทั้งระบบ และยังช่วยให้เชื่อมโยง
และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ต่างประเทศได้ด้วย
ส�ำหรับการอบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่างๆ กรมยังคงด�ำเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมภิ าค เช่น การอบรมให้ความรูด้ า้ นลิขสิทธิ์ การอบรมให้ความ
รูอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการ
ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการ
รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่จะด�ำเนินการ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ผู้สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา สามารถโทรสอบถาม
รายละเอียดได้ทสี่ ายด่วน 1368 หรือ โทรศัพท์ 02-547-4621-5
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เรื่องเด่นประเด็นดัง

Steps towards the AEC
ก้าวสู่ AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
การรวมตั ว กั น ของ “ASEAN
Economic Community (AEC) หรื อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นัน้ ก�ำลังจะ
เป็นความจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดย
เมื่อ AEC รวมตัวกันแล้ว ตลาดอาเซียน
จะเป็ น หนึ่ ง ตลาดส� ำ คั ญ ของระบบ
เศรษฐกิจโลก ด้วยขนาดของตลาดทีใ่ หญ่
ขึ้นกว่าตลาดของไทยในปัจจุบันราวสิบ
เท่า จึงส่งผลให้การติดต่อประสานงาน
และการท� ำ ธุ ร กรรมทางเศรษฐกิ จ
เปลีย่ นแปลงไป สินค้า บริการ การลงทุน
แรงงานฝีมือ และเงินลงทุนก็จะสามารถ
เคลื่อนย้ายได้โดยเสรี ปัจจัยเบื้องต้นที่
กล่าวมานี้จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียน
เติ บ โตขึ้ น ในฐานะตลาดที่ ส� ำ คั ญ ทาง
เศรษฐกิจของโลกไม่แพ้ตลาดอื่นๆ โดย
ตลาดอาเซียนนั้นจะดึงดูดนักลงทุนจาก
ภูมิภาคอื่นดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่ทุก
ประเทศอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อ
เร่งพัฒนาและปรับตัวทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาของ

ภูมิภาคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะอ้ า แขนรั บ
ประโยชน์นานัปการ และเพื่อให้พร้อมที่
จะร่วมกันรับมือกับอุปสรรค ปัญหา และ
การแข่งขันทีจ่ ะทวีความรุนแรงมากขึน้ ใน
ขณะเดียวกันด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่อง
การคุม้ ครอง และให้บริการด้านทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ถือเป็นส่วนส�ำคัญในการ
พัฒนา “เสาเศรษฐกิจ” เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มในการเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น
เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็น
หนึง่ ในเครือ่ งมือส�ำคัญในการสร้างมูลค่า
เพิม่ ให้แก่สนิ ค้า เพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น แก่ ผู ้ ป ระกอบการ รวมทั้ ง
ป้องกันการลอกเลียนแบบโดยบุคคลอื่น
ซึ่งไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์คิดค้น หรือเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำหรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วม
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ รวม 10
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ประเทศ ในนามคณะท�ำงานความร่วม
มื อ ด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอาเซี ย น
(ASEAN Working Group on Intellectual
Property Organization หรือ AWGIPC)
ได้มกี ารด�ำเนินการหลายด้านเพือ่ พัฒนา
ระบบการคุ้มครอง และรับจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล
ด้านการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ า ไทยและสมาชิ ก อาเซี ย นอยู ่
ระหว่ า งด� ำ เนิ น การเพื่ อ เข้ า เป็ น ภาคี
พิธีสารมาดริด เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ (Madrid Protocol) ซึ่ง
คาดว่าไทยน่าจะสามารถเข้าเป็นภาคี
พิธีสารมาดริดได้ในปี 2558 เมื่อไทยเข้า
เป็นภาคีพิธีสารมาดริดแล้ว ผู้ประกอบ
การไทยจะสามารถยื่นค�ำขอจดทะเบียน
เครื่ อ งหมายการค้ า เพื่ อ ขอรั บ ความ
คุ้มครองในประเทศต่างๆ ได้กว่า 80
ประเทศทัว่ โลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่

About the Issue
สหภาพยุ โรป จี น ออสเตรเลี ย และ
ประเทศอาเซียนที่เป็นภาคี ด้วยการยื่น
ค�ำขอจดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ และ
จ่ายค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ผู้ยื่น
ค�ำขอก็จะได้รับความคุ้มครองในหลาย
ประเทศที่เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดใน
คราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายได้มาก
ด้านสิทธิบัตร ไทยได้เข้าเป็นภาคี
อนุ สั ญ ญาความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ ท ธิ บั ต ร
(PCT) ซึ่งจะอ�ำนวยความสะดวกการยื่น
ค� ำ ขอจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รระหว่ า ง
ประเทศแล้ว ตั้งแต่ปี 2552 ขณะนี้ผู้
ประกอบการไทยสามารถยืน่ จดทะเบียน
สิทธิบัตรในหลายประเทศทั่วโลกได้ ณ
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวง
พาณิชย์ โดยการยื่นค�ำขอจดทะเบียน
เป็นภาษาอังกฤษ และจ่ายค่าธรรมเนียม
เพียงครั้งเดียว ส่วนในด้านสิทธิบัตรการ
ออกแบบนั้นไทยได้ตั้งเป้าที่จะเข้าเป็น
ภาคี ค วามตกลงเฮกว่ า ด้ ว ยการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบระหว่าง
ประเทศ (Hague Agreement) ให้ได้

ภายในปี 2558 ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รการ
ออกแบบแก่ผปู้ ระกอบการไทยในการจด
ทะเบียนในต่างประเทศด้วย
ส�ำหรับความท้าทายด้านทรัพย์สนิ
ทางปัญญาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตเมือ่ เข้า
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แล้ว คือเมื่อสินค้าไทยกลายเป็นที่นิยม
ในตลาดอาเซียน อาจมีผู้ประกอบการ
ประเทศอื่ น ผลิ ต สิ น ค้ า ลอกเลี ย นแบบ
และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้
ประกอบการไทย ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันด้วยการ
จดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ
รักษาสิทธิไว้ดีกว่าต้องมาแก้ไขปัญหา
ภายหลัง ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการ
ไทยจะต้องใส่ใจและให้ความส�ำคัญใน
การขอรั บ การคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาต่างๆ ที่มีอยู่อย่างครบถ้วน เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนพร้อมแล้วที่
จะ “รับ” ปัญหา อุปสรรค และความ
ท้ า ทายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการเข้ า สู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

เรื่องเด่นประเด็นดัง

อันใกล้ และพร้อมแล้วที่จะ “รุก” ก้าวสู่
ตลาดอาเซียนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างแท้จริง
นอกจากภาคเอกชนแล้ว คนไทย
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยด้วย โดยภาครัฐเองต้องให้ความ
รูแ้ ละกระตุน้ ผูป้ ระกอบการในประเทศให้
ตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ส่วนภาคเอกชนจะ
ต้ อ งมี ค วามตื่ น ตั ว ในการจดทะเบี ย น
คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
และไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผู้
อืน่ เช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ การด�ำเนินงานจาก
ทุกภาคส่วนจะต้องประสานกันอย่างเป็น
ระบบ จึงจะขับเคลื่อนและปกป้องระบบ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทยให้กา้ วข้าม
ความท้าทายด้วยการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นหลักในการยกระดับเศรษฐกิจ
ไทย และน� ำ พาประเทศไทยเข้ า สู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสม
ภาคภูมิ

Tips ข้อควรรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำ�หรับผู้ส่งออก
ลักษณะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่พบบ่อย

1. ถูกผู้ผลิตรายอื่นในประเทศที่ส่งสินค้าไปขายเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และน�ำไปยื่นจดทะเบียนในประเทศนั้น เพื่อให้
ผู้บริโภคสับสนหลงผิด จดท�ำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นผู้ส่งออกไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ
ตนได้
2. ถูกบุคคลอื่นเลียนแบบ design หรือ packaging ของสินค้า จนท�ำให้สูญเสียโอกาสในการท�ำตลาดในประเทศนั้น และ
เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดี

วิธีป้องกันและปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1. ท�ำความเข้าใจกับระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศที่จะจ�ำหน่ายสินค้า และ/หรือ บริการ ไปจ�ำหน่าย
เนื่องจากแต่ละประเทศอาจมีระบบ หรือรายละเอียดของการจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ต่างกัน
2. จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในทุกตลาดที่มีแผนจะส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ไปจ�ำหน่าย และตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะ
เป็นแหล่งผลิตสินค้าปลอม
3. ติดตามการพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการพัฒนากฎหมายของประเทศทีจ่ ะส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ไปจ�ำหน่าย
อยู่เสมอ
4. ติดต่อขอรับค�ำแนะน�ำหรือความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เมือ่ เกิดข้อพิพาท เพือ่ บรรเทาความ
เสียหาย
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ประชุมสัมมนา “2013 Korea – Thailand
Copyright Forum” ประจำ�ปี 2556
กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับคณะกรรมการลิขสิทธิ์
เกาหลี (Korea Copyright Commission: KCC) จัดประชุม
สัมมนา เรื่อง “2013 Korea – Thailand Copyright Forum”
โดยมีนายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานการเปิ ด งานสั ม มนาดั ง กล่ า ว ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความ
ส�ำคัญของอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์บนสื่อดิจิทัล และเพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริม และบริหารจัดการงาน
ลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยและเกาหลี
ณ ห้องอินฟินีตี้ 2 โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556

เสวนา งานวรรณกรรมกับการสร้างสรรค์สังคม
นางดวงพร รอดพยาธิ์ รองอธิ บ ดี ก รมทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญา เป็ น ประธานเปิ ด งานและร่ ว มเสวนาเรื่ อ ง
งานวรรณกรรมกับการสร้างสรรค์สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ อีกทั้ง
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์
ของผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นักเขียน นักแปล นักวิจารณ์ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูเ้ ข้ารับฟังการเสวนาให้มคี วามเข้าใจ
ถึ ง บทบาทและความส� ำ คั ญ ของกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ และ
สามารถใช้งานลิขสิทธิไ์ ด้อย่างถูกต้อง ลดข้อขัดแย้งทีจ่ ะเกิด
ขึน้ ในอนาคต ณ ห้อง meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
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ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรือ่ งความร่วมมือ
ด้านลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงระหว่างกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสำ�นักงานลิขสิทธิ์เกาหลี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงนามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) กับส�ำนักงานลิขสิทธิ์เกาหลี เรื่องความร่วมมือ
ด้านลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง โดยมี นางกุลณี อิศดิศัย
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงนามกับ นายคิม
กก ฮอง (Kim Ki Hong) อธิบดีส�ำนักงานลิขสิทธิ์เกาหลี
โดย MOU ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วม
มือด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
ตลอดจนส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรม (cultural
industries) ของทั้งสองประเทศ ณ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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การสัมมนา “เจาะตลาดเพื่อนบ้านอาเซียน
ด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญา : สปป. ลาวและเวียดนาม”

คณะผู้แทนจากประเทศเวียดนามเยี่ยมชม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

นายนรินทร์ พสุนธราธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ลิขสิทธิ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการสัมมนา เรือ่ ง “เจาะตลาดเพือ่ นบ้านอาเซียน
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา: สปป. ลาวและเวียดนาม” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาก่อนส่งสินค้าหรือบริการ ไปยัง สปป.
ลาว และเวียดนาม ให้กับผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงาน
รัฐ สถาบันการศึกษา สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ที่
อยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด
ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

นางกุลณี อิศดิศยั รองอธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนส�ำนักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาเวียดนาม (NOIP) ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู้แทนสมาคมกาแฟบวนมาถวต และผู้แทน
สมาคมข้ า วเวี ย ดนาม ในโอกาสที่ ม าดู ง านสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ไทย ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2556 ซึ่ง
เป็นกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ NOIP-DIP ประจ�ำปี
2556-2557 โดยในการหารือครั้งนี้ได้มีการพูดคุยและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องระบบการคุ้มครองและตรวจสอบ
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์เพือ่ ยกมาตรฐานสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
ของทั้งสองประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

การสัมมนา The Follow-up Session to the WIPO-Sweden Advanced Training Course on
Industrial Property in the Global Economy
กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) ส�ำนักงานการจดทะเบียนสวีเดน
(SPRO) จัดการสัมมนา The Follow-up Session to the
WIPO-Sweden Advanced Training Course on Industrial
Property in the Global Economy มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็ น การติ ด ตามโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาของประเทศในภู มิ ภ าคเอเซี ย และแปซิ ฟ ิ ค
ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2556
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100 ปี เครื่องหมายการค้าไทย
เมื่อกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า
แม้จะไม่ได้ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าเริม่ ขึน้ ในสมัยใด แต่จากการค้น
พบหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีการน�ำเอาเครือ่ งหมายมาหมาย
ที่ภาชนะต่างๆ เช่น อิฐ เครื่องปั้นดินเผา และกระเบื้องต่างๆ จึง
สันนิษฐานได้วา่ มีการใช้เครือ่ งหมายการค้ามาช้านานแล้ว ตัง้ แต่ราว
ศตวรรษที่ 5-6 ก่อนคริสต์ศักราช ต่อมาในยุคกลาง (Middle Ages)
คริสต์ศตวรรษที่ 5-15 ได้มกี ารใช้เครือ่ งหมายการค้าเป็นทีห่ มายของ
สินค้าแพร่หลายมากขึ้น เช่น การใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแพร่
หลายในยุโรปตะวันตก เพื่อใช้พิสูจน์ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ในสินค้า เป็นต้น และในการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมในยุคต่อๆ มา
ได้มีการผลิตสินค้ามากขึ้น มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าจน
เป็นที่แพร่หลายโดยผ่านการโฆษณาต่างๆ
ส�ำหรับประเทศไทยในเริม่ แรกเครือ่ งหมายการค้ายังไม่ได้มี
บทบาทมากนักเนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่สันนิษฐานว่า
เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ มีเข้ามาลงทุนท�ำการค้าใน
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวต่าง
ชาติจึงได้น�ำเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ในประเทศของตนเข้ามาใช้
กับสินค้าทีซ่ อื้ ขายกันเมือ่ สถานการณ์ทางการค้าเริม่ เปลีย่ นแปลงไป
ความจ�ำเป็นในการมีระบบเครื่องหมายการค้าจึงเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
ในระยะแรกประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ให้ความ
คุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้า มีเพียงกฎหมายลักษณอาญา ร.ศ. 127
ทีบ่ ญ
ั ญัตคิ วามผิดฐานปลอมเครือ่ งหมายการค้า (มาตรา 236) และ

ภาพ Font printer marks by W.Robert..(1893)

ภาพกฎหมายลักษณอาญา ร.ศ.127
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เลียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 237) ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2453 ได้
มีการจัดตั้ง “หอทะเบียนเครื่องหมายการค้า” ขึ้นในกระทรวง
เกษตราธิการเพื่อท�ำหน้าที่รับค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
และได้มีการตรากฎหมายเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าในปีพ.ศ. 2457 เรียกว่า พระราชบัญญัติลักษณเครื่องหมาย
การค้าแลยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 (LAW ON TRADE MARKS
AND TRADE NAME OF B.E. 2457) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมาย
เครือ่ งหมายการค้าฉบับแรกของไทย และกฎหมายฉบับนีเ้ ป็นภาษา
อังกฤษ ทีม่ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการรับจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
แต่กฎหมายนีม้ ไิ ด้มกี ารบังคับใช้มากนักการด�ำเนินการส่วนใหญ่คอื
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
6 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ตั้ง กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ
วั น ที่ 20 สิ ง หาคม พ.ศ.2463 และต่ อ มาเมื่ อ ภารกิ จ ในเรื่ อ ง
เครื่องหมายการค้ามีความส�ำคัญมาก ขึ้น ได้มีประกาศพระบรม
ราชโองการให้ตั้ง กรมทะเบียนการค้า วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2466
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้มีหน้าที่ในการประกาศและรักษา
มาตราชัง่ ตวง วัด กับรับจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า โดยได้โอน
งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระทรวงเกษตราธิการ
มาเป็ น หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบก� ำ กั บ ดู แ ลของ กรมทะเบี ย นการค้ า
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบัน)
เมื่ อ ประเทศไทยมีค วามเจริญ เติบ โตของการค้าภายใน
ประเทศท�ำให้มกี ารตรากฎหมายเครือ่ งหมายการค้าฉบับใหม่ขนึ้ เพือ่
อ� ำ นวยความสะดวกแก่ ก ารพาณิ ช ย์ ม ากขึ้ น ในพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ได้โปรดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ลักษณเครื่องหมายการค้าแลยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ.2457 และมี
ประกาศใช้ พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งหมายการค้ า พ.ศ. 2474
(TRADEMARK ACT B.E. 2574) โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1
ตุ ล าคม 2474 กฎหมายฉบั บ นี้ ยึ ด ตามแนวทางกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของอังกฤษ คือTRADE MARK ACT 1905
กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับนาน 60 ปี โดยมีการปรับปรุงแก้ไข 2 ครั้ง
คือ ใน พ.ศ. 2476 และ พ.ศ.2504
กฎหมายเครือ่ งหมายการค้าฉบับต่อมา คือ ในสมัยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ทรงโปรดเกล้าให้ประกาศ พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า พ.ศ.
2534 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 และเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 โดยได้บญ
ั ญัตคิ มุ้ ครองถึงเครือ่ งหมายบริการ
เครื่ อ งหมายรั บ รอง เครื่ อ งหมายร่ ว ม สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใช้
เครื่องหมาย การล่วงสิทธิเป็นความผิดอาญาไว้ในกฎหมายนี้ด้วย
ท่ามกลางกระแสการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาทวีความ
ส�ำคัญมากขึน้ เนือ่ งจากสินค้าทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์และประดิษฐ์
คิดค้น สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ทางการตลาดและสร้างเศรษฐกิจของ
ชาติได้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ได้มีการตั้ง “กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา” ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยรับโอนงาน
สิทธิบตั ร และเครือ่ งหมายการค้า จากกรมทะเบียนการค้า (ท่าเตียน)
ปั จ จุ บั น คื อ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า และงานลิ ข สิ ท ธิ์ จากกรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม)

ภาพที่ตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแรก ณ อาคารรัชดา
ปรีชาคอมเพล็กซ์และที่ตั้งกรมฯ ปัจจุบัน ณ อาคารกระทรวง
พาณิชย์ (สนามบินน�้ำ)
ภายหลังเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การ
การค้าโลก ท�ำให้ประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้ ข้อตกลงว่าด้วย
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ กีย่ วกับการค้า (Agreement on TradeRelated Aspect of intellectual Property Rights :TRIPs)โดยที่
พันธกรณีดงั กล่าวท�ำให้ประเทศไทย จะต้องอนุวตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติม
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายเครื่ อ งหมายการค้ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ กีย่ วกับการค้า และ
เป็นมาตรฐานสากล จึงได้มกี ารตราพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการ
ค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 1เมษายน พ.ศ. 2543 และมีผลใช้บงั คับ
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ประเทศไทยได้มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าบังคับใช้และ
มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามวิวฒ
ั นาการของบ้านเมือง และสภาพ
ความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ณ ปัจจุบัน ได้มีการยกร่าง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ.... อีก 2 ฉบับ
คือ ร่างฉบับแรกได้ขยายความคุ้มครองเครื่องหมายกลิ่น และ
เครือ่ งหมายเสียง รวมทัง้ ลดขัน้ ตอนการจดทะเบียน ส�ำหรับร่างฉบับ
ทีส่ อง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
ระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพิธีสารมาดริด
(Madrid Protocol)
นับตั้งแต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกมีผลบังคับ
เมื่อปี พ.ศ. 2457 ปัจจุบันนับได้ว่าประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าสู่ปีที่ 100
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เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC
แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต
แม้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
และยุโรปยังอยู่ในภาวะทรงตัว เกิด
ปรากฎการณ์ อ าหรั บ สปริ ง ในโลก
มุสลิมไปจนถึงการประท้วงของกลุ่ม
สตรีเพือ่ ลบอคติและความไม่เท่าเทียม
ทางเพศ แต่ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจ
ของบางประเทศที่ก�ำลังพัฒนาได้เริ่ม
ผลิบาน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ
ชนชัน้ กลาง และเปลีย่ นแปลพฤติกรรม
การบริโภคจากการเก็บออมมาสู่การ
ใช้เงินเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเอง
มากกว่าแต่ก่อน
เทคโนโลยีสารสนเทศยังเปลี่ยน
รูปแบบการใช้ชวี ติ และการท�ำงานของ
เรา เมื่อคนรุ่นใหม่ให้ความส�ำคัญกับ
ความพึงพอใจและเสรีภาพมากกว่า
การผูกมัดหรือรายได้ และผู้คนเลือก
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เข้ า มาใช้ ชี วิ ต ในเมื อ งใหญ่ ม ากขึ้ น
เรื่อยๆ ความล�้ำหน้าของเทคโนโลยี
ผนวกกับภาวะยุคหลังน�้ำมันจะท�ำให้
เราเริ่ ม ปรั บ โครงสร้ า งของเมื อ งให้
“ฉลาด” มากขึน้ เพือ่ สร้างคุณภาพชีวติ
และบริการทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ด้านการคมนาคม
ขนส่ง การจัดการพลังงาน ความมัน่ คง
ด้านอาหาร และการสร้างเครือข่าย
ทางสังคมส�ำหรับคนเมือง
รูท้ นั ความเคลือ่ นไหวส�ำคัญก่อน
ใครกับบทสรุปเทรนด์โดย TCDC ที่
รวบรวมแนวโน้มหลักซึ่งถูกกล่าวถึง
มากที่สุดจากส�ำนักเทรนด์ระดับโลก
อย่าง Carlin, Mix Trends, Nelly Rodi,
Pantone View น�ำมากลั่นกรองให้คุณ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงความต้องการ
ของผู้บริโภค

TCDC จั ด ท� ำ  eBook “เจาะ
เทรนด์โลก 2014 โดย TCDC : แฟชั่น
วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้
ชีวิต” ต่อเนื่องจากบทสรุปเทรนด์ในปี
ที่ผ่านมา โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ปฐมภูมจิ ากหนังสือเทรนด์กว่าสิบเล่ม
ซึง่ มีเนือ้ หาเป็นแนวคิดแบบนามธรรม
ทีต่ คี วามได้ยาก และนิตยสารเกีย่ วกับ
เทรนด์อกี หลายฉบับ มาน�ำเสนอในรูป
แบบที่เข้าใจง่าย พร้อมให้คุณน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยมี
เนื้อหาดังนี้
• แนวโน้มเทรนด์ปี 2014
• 4 เทรนด์หลัก
• แนวความคิดด้านสี และองค์
ประกอบ

• ภาพรวม Mood & Tone และ
กรณีศึกษา
• ตัวอย่างวัสดุ
• วัตถุดิบทางความคิด
หากคุ ณ อยู ่ ใ นสาขาอาชี พ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นนัก
ออกแบบ นักการตลาด นักบริหาร
แบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการ
สินค้า ผูผ้ ลิต ผูน้ ำ� เข้าและส่งออก ฯลฯ
ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวง
ธุรกิจ การรูท้ นั กระแสความเคลือ่ นไหว
ที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคทั้ ง ใน
ประเทศไทยและทั่วโลกจะช่วยชี้ช่อง
ทางให้คุณก้าวล�้ำหน้าคู่แข่ง
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IP Interview
คนเด่น IP

“ติ๊ก ชิโร่”...ศิลปินนักคิด

ผู้สร้างผลงาน “ศิลปะผสมดนตรี”
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IP Interview

คนเด่น IP

“ศิลปิน หรือ ผู้ประกอบการ ควรตื่นตัวเรื่องการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และใช้ความสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ขณะที่ภาครัฐควรให้ความสำ�คัญและร่วมมือ ช่วยกันรักษาความ
คิด ผลงานของคนไทยให้เป็นสมบัติของชาติ และให้ถือว่ามีค่า
สูงสุด”
ด้วยความความรัก ความผูกพันในดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ ... “ติ๊ก ชีโร่” หรือ
“มนัสวิน นันทเสน” จึงผสมเสียงดนตรีไว้ในงานศิลปะ ซึ่งได้รับรางวัล “IP Champion
2013 ในฐานะบุคคลที่สร้างนวัตกรรมด้านงานศิลปะ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
นับเป็นครั้งแรกที่มีงานศิลปะและเสียงเพลงอยู่ด้วยกันในสิ่งประดิษฐ์ที่คล้าย
เครื่องเล่นเพลง ที่เขาเรียกมันว่า “ศิลปะมีเสียง” มีผลงานศิลปะสร้างสรรค์และจัดแสดง
งานมาแล้วกว่า 100 ชิ้น ทั้งในและต่างประเทศ
“ผมท�ำงานศิลปะทัง้ สองด้าน คือ ดนตรีและศิลปะ จึงได้นำ� ดนตรีไปใส่ในงานศิลปะ
โดยแทนค่าสัญลักษณ์ด้วยการเอาล�ำโพงมามาเป็นส่วนประกอบบนเฟรมผ้าใบและ
วาดภาพลงไป และมีแม่เหล็ก หรือ ตัวเซ็นเซอร์ติดอยู่ เมื่อคนเดินมาในรัศมีก็จะมี
ค�ำพูด และเสียงร้องเพลงดังออกมา” ติ๊ก ชิโร่ ศิลปินผู้มากความสามารถ บอกกล่าว
ภาพวาดศิลปะมีเสียง หรือ “Art and Music” จึงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ครั้งแรกในไทย ซึ่งเป็นการคิดค้นเทคนิคสื่อผสมต่างๆ บนรูปภาพ ที่ผู้ชมงานศิลปะ
สามารถแลกเปลีย่ นและพูดคุยได้ เพิม่ ความแปลกใหม่ และความน่าสนใจให้แก่ภาพวาด
ของเขา
“อย่างชือ่ ภาพ Life Safer หรือตัวช่วยชีวติ ต้องการสือ่ ให้คนห่างไกลจากโรคเอดส์
เป็นรูปผู้ชายเปลือย ตรงอวัยวะส�ำคัญเอาถุงยางอนามัยใส่ไว้ พอคนเดินมาในรัศมี
ถุงยางอนามัยก็จะท�ำงานพองตัวขึ้นมาได้เอง และมีเสียงอธิบายรูปภาพด้วย ซึ่งแนวนี้
ไม่เคยถูกน�ำมาใช้ในงานศิลปะมาก่อน”
นอกจากติ๊ ก ชิ โร่ จะเป็ น ศิ ล ปิ น แล้ ว เขายั ง เป็ น นั ก คิ ด นั ก ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ล่าสุด เขาสนใจผลิตกระดาษรีไซเคิลแข็งที่สุดในโลก และใช้เป็นวัสดุ
ทดแทนไปท�ำกีตาร์ขายในร้านเซเว่น อีเลเว่น เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสซื้อกีตาร์
ในราคาถูก
ในฐานะศิลปินนักร้องซึ่งเคยถูกละเมิดลิขสิทธิ์ปลอมแปลงเทปเพลงถึง 2 ล้าน
ตลับเมือ่ หลายปีทแี่ ล้ว มองว่า “ในโลกใบนีย้ งั มีอกี หลายประเทศทีม่ กี ารละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาน้อยมาก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย ส่วนประเทศที่
ผมคิดว่ามีการละเมิดมากสุดคือ อาเซียน รวมถึงไทย ผมเคยขายเทปเพลงจริง 1 ล้าน
ตลับ แต่ทั่วประเทศมีออกมาถึง 3 ล้านตลับได้ เป็นเรื่องน่าเศร้าใจ ถึงเวลาที่หน่วยงาน
รัฐต้องให้ความส�ำคัญ”
ติก๊ ชิโร่ ฝากบอกว่า ถึงเวลาทีค่ นไทยต้องไม่ละเลยเรือ่ งทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ
ไม่ซื้อสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ของปลอม แต่ควรยอมรับความคิดสร้างสรรค์
ของศิลปิน หรือผู้สร้าง และหันกลับมาสร้างเพื่อให้เขามายอมรับความคิดของเราบ้าง
“ศิลปิน หรือ ผู้ประกอบการ ควรตื่นตัวเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ
ใช้ความสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่ภาครัฐควรให้ความส�ำคัญและร่วมมือ
ช่วยกันรักษาความคิด ผลงานของคนไทยให้เป็นสมบัตขิ องชาติ และให้ถอื ว่ามีคา่ สูงสุด”
ติ๊ก ชิโร่ กล่าวทิ้งท้าย.
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Feature

เรื่องเด่น บทสัมภาษณ์ IP Champion

Qualy... สินค้านี้ มีไอเดีย

“ต้องมองมุมใหม่ว่า สนับสนุนให้คนคิดในเชิงสร้างสรรค์
ให้มากขึ้น ลอกเลียนคนอื่นให้น้อยลง และใช้วิธีการพัฒนาต่อ
ยอดว่า เราจะทำ�อะไรให้ดีกว่าเขา เพื่อว่าจะขายให้ดีกว่าและให้
คนมาสนใจมากกว่า”
“ใช้ & โชว์” ..ไม่ใช่แค่ซื้อไปตกแต่ง
อย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
ด้ ว ยน่ า จะเป็ น ค� ำ นิ ย ามได้ ดี ส� ำ หรั บ
“Qualy” แบรนด์ สิ น ค้ า ไทยแท้ ที่ มี
สไตล์หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว เกิดและ
เติ บ โตขึ้ น มาจากฝี มื อ ของครอบครั ว
“ศุภเมธีกูลวัฒน์” ด้วยธุรกิจดั้งเดิมของ

ครอบครัวเป็นโรงงานรับจ้างผลิตแม่พมิ พ์
และฉีดชิ้นงานพลาสติกมานานกว่า 30
ปี และมีความใฝ่ฝันว่าอยากมีสินค้าเป็น
ของตัวเอง เมื่อ “ธีรชัย” ลูกชายคนโต
เรียนจบทางด้านดีไซน์ และ “ทศพล”
คนน้องเรียนทางด้านการตลาด จึงเป็น
ส่ ว นผสมที่ ล งตั ว ในการน� ำ ความรู ้ ม า
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ผสมผสานกับธุรกิจเดิม จึงเกิดเป็นธุรกิจ
การผลิ ต และออกแบบของขวั ญ ของ
ช�ำร่วย และของตกแต่งบ้าน สู่การสร้าง
แบรนด์อารมณ์ดี อย่าง “Qualy” ทีม่ วี าง
จ�ำหน่ายแล้วถึง 50 ประเทศ ในวันนี้
“ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์” Design
Director บริ ษั ท New Arriva จ� ำ กั ด
เจ้าของแบรนด์ “Qualy” เล่าว่า หลังเปิด
ตัวครัง้ แรกในงาน BIG & BIH ทีเ่ มืองไทย
เมื่อปี 2005 ยังเป็นสินค้าของใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันพวกเครือ่ งดืม่ เช่น แก้วน�ำ 
้ จาน
รอง ถาด ถังน�้ำแข็ง เบียร์หลอด แต่ใน
งานแฟร์ครั้งที่ 2 ได้คิดท�ำที่ใส่ของที่หยิบ
ใช้ได้ง่ายและโชว์ในตัวได้ด้วยเป็นที่เก็บ
ของ “ลูกแอ๊ปเปิล” แทนทีใ่ ส่ของปกติ ผล
คือลูกค้าให้ความสนใจและได้ออร์เดอร์
ส่งออกครั้งแรกไปยังสเปน จึงเริ่มเป็น
แนวทางให้เราท�ำสินค้าทีม่ เี อกลักษณ์ จ�ำ
ได้ เตะตา สินค้าแปลกๆ ตั้งแต่ตอนนั้น
จุดเด่นของแบรนด์ Qualy จึงไม่ใช่แค่งาน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพการคิดการผลิตเท่านัน้ แต่ยงั
มีจดุ เด่นและความต่างจากสินค้าในตลาด
ทั่วไป โดยค�ำนิยามของ Qualy มาจาก
Q = Quality U = Unique A = Asthetic
L = Long-Lasting Y = You หมายถึง
การท�ำสินค้าไปขายได้ราคา สินค้าเรา
ต้องมีคณ
ุ ภาพ มีความแตกต่างไม่เหมือน
ใคร มีการดีไซน์สวยงาม สามารถตั้งโชว์
ได้ มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ไม่ทำ� ลาย
สิ่ ง แวดล้ อ ม และตอบโจทย์ ผู ้ ซื้ อ ทั้ ง
ประโยชน์การใช้งานและการตกแต่งได้ดว้ ย
ด้ ว ยคุ ณ ภาพและงานดี ไซน์ ที่ มี
ความต่างของสินค้าแบรนด์ Qualy จึง
เป็ น ที่ ย อมรั บ และประสบความส� ำ เร็ จ
โดยเฉพาะในต่ า งประเทศที่ ป ั จ จุ บั น มี
ยอดขายจากการส่งออกถึง 90% ขณะที่
ตลาดในประเทศก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ผู้บริโภคที่สนใจงานออกแบบมากขึ้น
ปัจจัยสร้างแบรนด์ประสบความ
ส�ำเร็จจนผงาดในต่างประเทศนั้น ธีรชัย
บอกว่า เป็นผลจากความทุม่ เทและตัง้ ใจ
สร้ า งสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและการดี ไซน์
แปลกใหม่ ตลอดจนการบริการเป็นที่

Feature
พอใจของลูกค้า จึงเกิดการรูจ้ กั สินค้าจาก
บอกปากต่ อ ปาก โดยไม่ ต ้ อ งใช้ ก าร
โฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่จะใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยการส่งประกวดสินค้า
ใหม่ ซึง่ บริษทั ได้มกี ารพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลา ท�ำให้คนรู้จักได้เร็วขึ้น
ในการท� ำ การตลาด นอกจาก
จะอาศัยการออกงานแสดงสินค้า BIG &
BIH ส�ำหรับลูกค้าตลาดในไทยแล้ว ธีรชัย
บอกว่ า บริ ษั ท ยั ง เจาะลู ก ค้ า ในต่ า ง
ประเทศ โดยการออกงานแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศเฉลี่ยปีละ 3 ครั้ง ทั้งในงาน
Maison Objet ฝรัง่ เศส และงาน Ambiente
เยอรมนี รวมทัง้ ยังมีการแสดงสินค้าของ
ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยในต่างประเทศในชื่อ
แบรนด์ Qualy
ไม่เพียงเท่านั้น ปัจจุบันตลาดใน
ไทย ยังมีร้านจ�ำหน่ายสินค้าที่ Asiatique
และวางสินค้าผ่านห้างสรรพสินค้าสยาม
พารากอน เพื่อเป็นการขยายตลาดใน
เมืองไทยเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับแผนการตลาดในอนาคต
ธีรชัย วางเป้าหมายไว้ว่า จะเน้นการ
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ งโดยจะ
มีสินค้าออกใหม่ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 10
แบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า พร้อมกับการเน้นสร้างแบรนด์ให้
เข้มแข็งมากขึ้น โดยวางแผนเปิดร้านค้า
ลักษณะการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ต่าง
ประเทศในชื่ อ แบรนด์ Qualy ในต่ า ง
ประเทศให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้แบรนด์
เข้มแข็งมากขึ้น
“เรื่องแบรนด์เราเริ่มเน้นมากขึ้น
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ พอแบรนด์เราแข็ง
แรงก็จะก้าวไปสูก่ ารต่อยอดธุรกิจอืน่ ๆ ที่
ใช้แบรนด์เราเป็นจุดร่วม เช่น ร้านอาหาร
ร้ า นกาแฟ เพราะการที่ เรามี Brand
identity ชัดเจน เช่น ดิสนีส์ หรือ คิดตี้ จะ
ไปท� ำ ธุ ร กิ อ ะไรก็ ไ ด้ เราก็ อ ยากสร้ า ง
แบรนด์ให้แข็งแรงแบบนั้น เพื่อสร้างแวลู
ของแบรนด์ และก้าวไปสู่ธุรกิจที่กว้าง
มากขึ้น”

อย่างไรก็ตาม กว่าที่แบรนด์ Qualy
จะประสบความส� ำ เร็ จ และปั ก ธงใน
ต่างประเทศได้ ก็มีอุปสรรคต่อการท�ำ
ธุรกิจเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาการถูก
ละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของบริษัท
“ปัจจุบันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร
การออกแบบสินค้าของเรามีมาก เพราะ
เป็นสินค้าที่มีดีไซน์หลากหลาย คนลอก
เลียนได้ง่าย อย่าง พวงกุญแจนก โดน
ก็อปปี้มากที่สุด เพราะขายได้ง่ายและ
อาจขายได้มากกว่าเราอีก โดยจีนเป็นผู้
ผลิตหลายแหล่งและส่งไปขายทัว่ โลก ซึง่
วิธีการปลอมแปลงรวดเร็วขึ้น แค่เห็น
หรือซื้อสินค้าในงานแล้วเอาไปก๊อปปี้
และน�ำมาขายได้เลยหรือวิธีการใหม่คือ
ซื้อสินค้าของเราไปแสดงในคูหาเขาก่อน
เพื่อให้คนมาสั่งซื้อสินค้าแล้วค่อยผลิต
ตามออร์เดอร์โดยไม่ได้ลงทุนเลย”
ส� ำ หรั บ แนวทางการแก้ ป ั ญ หา
ธีรชัย บอกว่า หากเป็นงานแสดงสินค้า
ในประเทศยุโรป การจัดการแก้ปัญหา
ละเมิ ด ได้ ง ่ า ยกว่ า ในประเทศเอเซี ย
เพราะยุโรปจะให้ความร่วมมือและให้การ
ดูแล โดยสามารถน�ำสินค้าที่ออกงานไป
ลงทะเบียนได้ หากพบการปลอมแปลงก็
จะยึดสินค้านั้นได้เลย ขณะที่งานแสดง
สินค้าในประเทศแถบเอเซีย เช่น ฮ่องกง

เรื่องเด่น บทสัมภาษณ์ IP Champion

แม้จะมีหลักฐานการจดสิทธิบัตรสินค้า
แต่ผู้จัดงานก็ไม่ให้ความร่วมมือ และเกิด
ความยุ่งยากตามมาค่อนข้างมาก
“ที่ ผ ่ า นมาเราได้ แ ก้ ป ั ญ หา เช่ น
การติดตามสินค้าปลอม ด้วยการประชา
สัมพันธ์ผ่านเฟซบุคของเรา เจรจากับผู้
ละเมิ ด สิ ท ธิ บั ต รหากพบมาวางในงาน
แฟร์โดยตรง แสดงหลักฐานสิทธิบัตรให้
เขาเก็บและเอาสินค้าลงรวมถึงให้ตวั แทน
เครือข่ายช่วยกัน รวมถึงทยอยจดสิทธิ
บัตรผลิตภัณฑ์ใหม่ในต่างประเทศให้ทั่ว
ถึงมาก เพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นสินค้า
ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา”
ธีรชัย ให้ข้อแนะน�ำผู้ประกอบการ
รายใหม่ว่า จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าตัว
เอง จึงควรปกป้องตัวเองด้วยการไปจด
สิทธิบัตร และถ้าส่งออกด้วยก็ไปจดใน
ต่างประเทศที่เราจะไปขายด้วย แม้ว่าจะ
ไม่ใช่คมุ้ ครองสินค้าเราได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์
แต่กด็ กี ว่าไม่มี เพราะช่วยปรามคนปลอม
แปลงได้ระดับหนึ่ง
“ควรมองมุมใหม่ว่า ต้องสนับสนุน
ให้คนคิดในเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึน้ ลอก
เลี ย นคนอื่ น ให้ น ้ อ ยลง และใช้ วิ ธี ก าร
พัฒนาต่อยอดว่าเราจะท�ำอะไรให้ดีกว่า
เขา เพื่อว่าจะขายให้ดีกว่าและให้คนมา
สนใจมากกว่า” ธีรชัย กล่าว.
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Special IP
เกร็ดความรู้

ปัจจุบนั มีผอู้ ยากเป็นนักเขียนอยูม่ ากมาย แต่หลายต่อหลายคนยังไม่รู้
และไม่เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเองและคนอื่น
สร้างสรรค์ขนึ้ มา จึงท�ำให้มกี ารละเมิดกันทัง้ ทีต่ งั้ ใจและรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์

เป็นนักเขียน

ต้องเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์....ทรัพย์สินทางปัญญา

จากการได้พูดคุยและได้พบเห็น เมื่อได้เข้าไปท�ำงาน
ในโครงการโรงเรี ย นนั ก เขี ย นของสมาคมนั ก เขี ย น
แห่งประเทศไทยก็ดี หรือการได้เข้าเป็นกรรมการตัดสิน
การประกวดการเขียนในระดับต่างๆ ก็ดี พบว่ามีการละเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์ กั น อยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย โดยเฉพาะในกลุ ่ ม เยาวชน เช่ น
การประกวดเรี ย งความในระดั บ ประเทศ หั ว ข้ อ หนึ่ ง
งานเขียนที่นักเรียนส่งมา มิได้เหมือนกันในแบบที่เรียกว่า
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ส�ำนวนเดียวกัน จากโรงเรียนเดียวกันของจังหวัดเดียวกัน
เท่ า นั้ น ยั ง ไปเหมื อ นกั น ในระดั บ ต่ า งจั ง หวั ด ต่ า งภาค
ด้วย นัน่ คือเด็กนักเรียนโรงเรียนจากภาคเหนือ เขียนเนือ้ หา
ภาษาส�ำนวนเดียวกันในทุกตัวอักษรกับนักเรียนโรงเรียนภาค
ใต้ เด็ ก ภาคกลางเขี ย นเนื้ อ หา ภาษาเหมื อ นกั น ทุ ก ค� ำ
ทุกประโยคกับนักเรียนจากอิสาน

Special IP เกร็ดความรู้

ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะ ต่างคนต่างไป
คัดลอกงานประพันธ์ของผู้ประพันธ์
ซึ่งเป็นนักวิชาการมีชื่อระดับประเทศ
ที่ลงอยู่ในอินเตอร์เน็ตมาส่งประกวด
ดั ง นั้ น จึ ง แทบจะไม่ ต ้ อ งพู ด ถึ ง
การละเมิด ด้วยการคัดลอกงานผู้อื่น
มาเป็นของตัวที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
ต่ า งๆ ของผู ้ ค นที่ เ ริ่ ม อยากเป็ น
นักเขียนอยู่เนืองๆ
แม้แต่ในกลุ่มคนที่เขียนหนังสือ
มาบ้างแล้ว ก็ยังมีลักษณะเช่นนี้ ดิฉัน
จ�ำได้ว่าครั้งหนึ่ง มีท่านหนึ่งส่งงาน
เขียนประเภทเรื่องสั้นเข้าประกวดใน
รางวัลระดับชาติ และได้รางวัล ต่อมา
มีผรู้ อ้ งเรียนว่า เรือ่ งสัน้ ทีไ่ ด้รางวัล คือ
เรื่องสั้นที่ลอกมาจากผลงานของเขา
เมือ่ มีการตรวจสอบพบว่าจริงตามนัน้
เป็นการคัดลอกมาเหมือนทุกตัวอักษร
ทั้งตัวละคร ทั้งเหตุการณ์ ทั้งฉากและ
ทั้งวิธีของการด�ำเนินเรื่อง
จึงให้ผู้ลอกเรื่องมาชี้แจง ท่าน
ก็ได้น�ำผลงานทางวิชาการมากมายที่
ได้ท�ำมาเพื่อประกอบการอธิบายว่า
ท่านท�ำแบบนี้ ไม่ผิด และยืนยันว่า
ท่านไม่ผิด จากเหตุการณ์นี้ท�ำให้รู้ว่า
ครูท่านนี้ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ลิขสิทธิ์ จึงกระท�ำไปโดยรู้เท่าไม่ถึง
การณ์

ดังนั้น การให้ความรู้ให้ความ
เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ จึงป็นเรื่องส�ำคัญ
ผู้จะเข้ามาเป็นนักเขียนจึงควรรู้และ
เข้าใจว่า งานลิขสิทธิ์ คือ ความเป็น
เจ้ า ของสิ ท ธิ์ แ ต่ ผู ้ เ ดี ย วที่ ก ฎหมาย
รับรองให้แก่ผู้สร้างสรรค์กระท�ำการ
ใดๆ เกี่ ย วกั บ งานที่ ต นท� ำ ขึ้ น นั่ น
หมายความว่านักเขียน เมือ่ สร้างสรรค์
งานเขียนขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ผู้สร้างงาน
ย่อมเป็นเจ้าของงานนั้น สามารถจะ
ท�ำการใดๆ กับงานของตนได้
ทัง้ หมด ผูอ้ นื่ ทีม่ ใิ ช่เจ้าของไม่มสี ทิ ธิน์ ำ�
ไปเป็นของตัว ไม่ว่าจะดัดแปลงในรูป
แบบใดๆ ทั้งสิ้น
ดิฉนั หวังว่า ผูอ้ ยากเป็นนักเขียน
หรือผู้ก�ำลังเป็นนักเขียน พึงได้ศึกษา
หาความเข้าใจในเรื่องนี้ ให้ถ่องแท้
เพื่อตนเองจะได้รู้สิทธิ์ของตนและจะ
ได้ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น
นั ก เขี ย น คื อ นั ก เล่ า เรื่ อ ง
นั ก เขี ย นคื อ ผู ้ ใ ห้ ค วามสุ ข กั บ ผู ้ อ ่ า น
นักเขียนคือนักคิด นักเขียนคือผู้ชี้น�ำ
ทางปัญญา นักเขียนคือผู้สร้างสรรค์
งานอันมีคณ
ุ ค่ามีความหมาย นักเขียน
จึงมีเกียรติ นักเขียนจึงมีศักดิ์ศรี และ
ทั้งหมดนี้ คือ นักเขียนเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของตน.

ประวัติ กนกวลี พจนปกรณ์
นั ก เขี ย นนวนิ ย าย เจ้ า ของ
รางวั ล หลายรางวั ล จากคณะ
กรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
และรางวัลเซเว่นส์บุคอวอร์ด (เช่น
เมฆสีเงิน / ซอย 3 สยามสแควร์/
กาษานาคา/ยิ่ ง ฟ้ า มหานที / วาด
วิ ม าน ฯลฯ) มี ผ ลงานสร้ า งเป็ น
ภาพยนตร์และละครทีวีหลายเรื่อง
(เช่น กาษานาคา /เปลวไฟในตะวัน
/ ต ก ก ร ะ ไ ด หั ว ใจ พ ล อ ย โจ น /
อภิมหึมามหาเศรษฐี ฯลฯ) เคยเป็น
กรรมการรางวั ล ซี ไรต์ แ ละรางวั ล
พานแว่นฟ้า ฯลฯ
ปัจจุบันเขียนนวนิยายอยู่ใน
นิตยสารสกุลไทย /หญิงไทย และ
เป็ น กรรมการบริ ห ารสมาคมนั ก
เขียนแห่งประเทศไทย /เป็นครูใหญ่
โครงการโรงเรียนนักเขียนสมาคม
นักเขียนแห่งประเทศไทย
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IP Guide

ขั้นตอนการรับจดทะเบียน

ขั้นตอนการจดทะเบียน
เครือ่ งหมายการค้า เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมายรับรอง เครือ่ งหมายร่วม
5 วัน

8-9 เดือน

กรณีเห็นควรใหรับจดทะเบียน
- พิมพคำสั่ง
- ออกหนังสือ
- จัดสงหนังสือ

5 วัน

- พิมพคำสั่ง
- ออกหนังสือ
- จัดสงหนังสือ

5 วัน

ภายใน 5 วัน ออกประกาศ
ในหนังสือจดหมายเหตุ

มีผูคัดคาน
15 วัน สงหนังสือใหผูขอโตแยง

2 เดือน

ไมมีผูคัดคาน

ออกหนังสือใหชำระ
คาธรรมเนียมรับจดทะเบียน
ผูขอชำระคาธรรมเนียม

การจดทะเบียนมีขั้นตอนโดยสังเขป ดังนี้

1. การตรวจค้น

ก่อนยืน่ ค�ำขอจดทะเบียน ผูข้ อควรตรวจค้นเครือ่ งหมายของ
ตนที่ ป ระสงค์ จ ะยื่ น ขอจดทะเบี ย นว่ า เหมื อ นหรื อ คล้ า ยกั บ
เครื่องหมายของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วหรืออยู่ระหว่างการ
จดทะเบียนหรือไม่ โดยตรวจค้นด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริการและ
ตรวจรับค�ำขอ ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
หรื อ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.ipthailand.go.th ทั้ ง นี้ ต้ อ งช� ำ ระค่ า
ธรรมเนียม 100 บาท ต่อชั่วโมง

2. การยื่นค�ำขอจดทะเบียน

ให้ผขู้ อยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า เครือ่ งหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม โดยใช้แบบ ก. 01
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รับหนังสือสำคัญ ภายใน 5 วัน
ทางไปรษณีย

และแนบหลักฐานประกอบค�ำขอจดทะเบียน พร้อมทั้งช�ำระค่า
ธรรมเนียมสินค้าหรือบริการ อย่างละ 500 บาท ณ กลุม่ บริการและ
ตรวจรับค�ำขอ ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
หรือส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือผ่านเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th (ส�ำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาในหัวข้อ ค�ำแนะน�ำ : การยื่นค�ำขอจด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมายรับรอง
เครื่องหมายร่วม)

3. การตรวจสอบเบื้องต้น

เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจรั บ ค� ำ ขอจะด� ำ เนิ น การตรวจค� ำ ขอจด
ทะเบียน หลักฐานประกอบค�ำขอจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ เพื่อให้เลขค�ำขอจดทะเบียนต่อไป

IP Guide
4. การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและนายทะเบียนจะด�ำเนินการตรวจ
สอบโดยละเอียดว่า เครือ่ งหมายการค้าทีย่ นื่ ขอจดทะเบียนนัน้ เป็น
เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ไว้หรือไม่ ดังนี้
1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่
2. เป็ น เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
กฎหมายหรือไม่
3. เป็ น เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ เ หมื อ นหรื อ คล้ า ยกั บ
เครือ่ งหมายการค้าของผูอ้ นื่ ทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่
ส�ำหรับผลการพิจารณาของนายทะเบียนนั้น อาจแบ่งออก
ได้เป็น 4 กรณี ดังนี้
1. รับจดทะเบียน : นายทะเบียนจะสั่งประกาศโฆษณา
ค�ำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้านัน้ ในหนังสือประกาศโฆษณา
ค�ำขอจดทะเบียน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการจดทะเบียน
2. ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน : นายทะเบียนจะมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบค�ำสั่งไม่รับจดทะเบียน
3. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง : นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบค�ำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ทัง้ นี้ ผูข้ อจดทะเบียนสามารถอุทธรณ์คำ� สัง่ ตาม
ข้อ 2 หรือข้อ 3 ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 90
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
4. ให้ตกลงกัน : นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจด
ทะเบียนทุกรายทีย่ นื่ ขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าทีเ่ หมือนหรือ
คล้ายกัน ตกลงกันเองว่าจะให้ผู้ขอจดทะเบียนรายใดเป็นผู้จด
ทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแต่ผู้เดียว โดยให้ตกลง
กันภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ หากตกลงกัน
ไม่ได้หรือไม่ได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
นายทะเบียนจะสั่งประกาศโฆษณาค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าซึ่งยื่นค�ำขอไว้เป็นรายแรก

5. การประกาศโฆษณา

การประกาศโฆษณาค�ำขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปิดโอกาสให้บคุ คลทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืออาจเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
ค�ำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนได้ยื่นค�ำ
คัดค้านต่อนายทะเบียน ทั้งนี้ ต้องคัดค้านภายใน 90 วันนับแต่วัน
ประกาศโฆษณาดังกล่าว

ขั้นตอนการรับจดทะเบียน

3. ผู ้ คั ด ค้ า นเห็ น ว่ า การขอจดทะเบี ย นไม่ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย เช่น การรับจดทะเบียนโดยไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอน เป็นต้น
เมื่อมีการคัดค้านเกิดขึ้น นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอจดทะเบียนทราบเพื่อยื่นค�ำโต้แย้งค�ำคัดค้าน โดยต้องด�ำเนิน
การภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง มิฉะนั้น จะถือว่า
ผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งค�ำขอจดทะเบียน
เมื่อนายทะเบียนมีค�ำวินิจฉัยแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนและ
ผูค้ ดั ค้านอาจอุทธรณ์คำ� วินจิ ฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีค�ำวินิจฉัย
แล้ว ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านสามารถอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัย
ดังกล่าว โดยฟ้องคดีต่อศาลได้อีกด้วย

7. การรับจดทะเบียน

เมื่อค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดได้ผ่านขั้น
ตอนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และการพิจารณาสั่งการของนาย
ทะเบียนแล้วว่า เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ จะ
เข้าสู่ขั้นตอนการประกาศโฆษณาค�ำขอจดทะเบียน หากไม่มีบุคคล
ใดยื่นค�ำคัดค้าน หรือมีการยื่นค�ำคัดค้าน แต่ได้มีค�ำวินิจฉัย (ของ
นายทะเบียนหรือของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า) หรือค�ำ
พิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลถึงทีส่ ดุ ให้เป็นเครือ่ งหมายการค้าอันพึง
รั บ จดทะเบี ย นได้ แ ล้ ว นายทะเบี ย นจะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู ้ ข อ
จดทะเบียนช�ำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยค่าธรรมเนียมสินค้าหรือบริการ อย่างละ
300 บาท ณ กลุ ่ ม บริ ก ารและตรวจรั บ ค� ำ ขอ ชั้ น 3 ส� ำ นั ก
เครือ่ งหมายการค้า กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือส�ำนักงานพาณิชย์
จังหวัด หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือผ่านเว็บไซต์
www.ipthailand.go.th การไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด จะถือว่าผู้ขอละทิ้งค�ำขอจดทะเบียน
เมือ่ จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครือ่ งหมายการค้าเป็นผูม้ สี ทิ ธิ
แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าที่ได้
จดทะเบียนไว้ รวมทัง้ สามารถฟ้องร้องด�ำเนินคดีและเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบุคคลทีล่ ะเมิดสิทธิในเครือ่ งหมายการค้า
ที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้นได้อีกด้วย

6. การคัดค้าน

ส�ำหรับเหตุแห่งการคัดค้านนั้น กฎหมายได้ก�ำหนดไว้ 3
กรณี ดังนี้
1. ผูค้ ดั ค้านเห็นว่าตนมีสทิ ธิในเครือ่ งหมายการค้านัน้ ดีกว่า
ผู้ขอจดทะเบียน
2. ผู้คัดค้านเห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอัน
พึงรับจดทะเบียนได้
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ท่องเที่ยวกับ GI

ร่มบ่อสร้าง

Bor Sang Umbrella

สิงบ่งชีท้ างภูมศิ าสต์จงั หวัดเชียงใหม่ ทะเบียนเลขที่ สช 52100028
“ร่มบ่อสร้าง” เป็นสินค้าพืน้ เมืองทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
สาเหตุทเี่ รียกว่าร่มบ่อสร้างเพราะร่มนีผ้ ลิตกันทีบ่ า้ นบ่อสร้าง สมัยก่อนชาวบ้านจะท�ำร่มกันใต้ถนุ บ้าน แล้วน�ำออกมา
วางเรียงรายเต็มกลางลานบ้านเพือ่ ผึง่ แดดให้แห้ง สีสนั และลวดลายบนร่มนัน้ สะดุดตาผูพ
้ บเห็น มีทงั้ หมด 3 ชนิดด้วยกัน คือ ร่มที่
ท�ำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา แต่ละชนิดมีวธิ ที �ำอย่างเดียวกัน ปัจจุบนั ถ้าหากนักท่องเทีย่ วประสงค์จะชมขัน้ ตอนการผลิต
ไปชมได้ทศี่ นู ย์อตุ สาหกรรมท�ำร่ม ไปตามถนนสายเชียงใหม่-สันก�ำแพง 9 กิโลเมตร และมีทางแยกซ้ายมือเข้าไป
ประวัตคิ วามเป็นมาของ...ร่มบ่อสร้าง
มีประวัตติ ำ� นานเล่าขานกันมานาน
นับร้อยปีว่า มีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งชื่อ
พระอินถา แห่งส�ำนักวัดบ่อสร้าง ได้เดิน
ทางท่องธุดงด์ไปสถานทีต่ า่ งๆ จนกระทัง่
ถึงแถบชายแดนไทย - พม่า มีชาวพม่า
ใจบุญน�ำร่มมาถวายเพื่อใช้ป้องกันแดด
ฝน เมื่อพระอินถาได้เห็นร่มแปลกตาจึง
ไต่ถามว่า ได้มาจากแห่งหนใดจึงได้ขอ
ติดตามไปเพือ่ ให้ได้เห็นทีม่ าของร่ม ท่าน
ได้ศึกษาวิชาการท�ำร่มอย่างจริงจัง และ
จดจ�ำได้แม่นย�ำ พร้อมน�ำกลับมาท�ำทีบ่ อ่
สร้าง จนเกิดเป็นโรงเรียนฝึกสอนวิชาท�ำ
ร่มให้กับชาวบ้าน และกลายเป็นอาชีพ
ของคนบ่อสร้างมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว
เชียงใหม่ส่วนใหญ่จะต้องแบ่งเวลาแวะ
เวียนไปที่อ�ำเภอสันก�ำแพง เพื่อชมและ
เลือกซื้อร่มบ่อสร้างที่ “บ้านบ่อสร้าง”
เป็นที่ระลึกติดมือกลับมา ชาวบ่อสร้าง
ทัง้ ต�ำบลรวมไปถึงอีก 8 หมูบ่ า้ นในต�ำบล
ใกล้เคียงของพืน้ ทีอ่ ำ� เภอสันก�ำแพง และ
อ� ำ เภอดอยสะเก็ ด ในจัง หวัดเชียงใหม่
ล้วนแต่เป็นแหล่งผลิตร่มด้วยกันทั้งสิ้น
เพี ย งแต่ ว ่ า งานท� ำ มื อ ของชาวบ้ า นได้
กลายเป็ น โรงงานอุ ต สาหกรรมที่
ครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยครัวเรือนใน
หลายๆ หมู่บ้าน

ประโยชน์ของงานหัตถกรรม..ร่มบ่อ
สร้าง

1. ด้านประโยชน์ใช้สอย สร้าง
ขึน้ บนพื้นฐานการด�ำรงชีวิต เพื่อตอบ
สนองความต้องการเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกสายทางกายภาพหรือเพือ่ แก้ไข
ปัญหาในการด�ำรงชีวิต
2. ด้านความเชื่อและค่านิยม
งานศิลปหัตถกรรม แต่เดิมนัน้ ผูส้ ร้าง
และผู้ใช้เป็นคนเดียวกัน คือสร้างขึ้น
มาเพื่อใช้งานเอง การที่ผู้สร้างจะมีค่า
นิ ย มและความเชื่ อ ต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด
อย่างไรก็ย่อมจะถ่ายทอดสู่งานที่ตน
สร้างด้วยความรูส้ กึ นึกคิดของตน โดย
มีแบบแผนของกลุ่มวัฒนธรรมที่ด�ำรง
อยู ่ เ ป็ น ตั ว หล่ อ หลอม งานศิ ล ป
หัตถกรรมจึงสะท้อนความเชือ่ ค่านิยม
ของผู้สร้าง
3. คุ ณ ค่ า ทางด้ า นประวั ต
ศาสตร์ และโบราณคดี เนือ่ งจากงาน
ศิลปหัตถกรรมเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้
อย่ า งมี จุ ด ประสงค์ และเป็ น สิ่ ง ที่
สืบทอดกันมาแต่ในอดีตได้เป็นอย่าง
ดี ใ นฐานะข้ อ มู ล หลั ก ฐานที่ เ ป็ น รู ป
ธรรมทางประวัตศิ าสตร์ แลโบราณคดี
4. คุณค่าทางด้านความเป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องสั ง คมวั ฒ นธรรม
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งานศิลหัตถกรรมเกิดขึ้นภายใต้ความ
แตกต่ า งทางสภาพแวดล้ อ ม ฐาน
ทรัพยากร ประเพณี คติความเชื่อ ที่
หล่อหลอมเกิดเป็นแบบแผนวัฒนธรรม
เฉพาะกลุ่ม
5. คุณค่าทางด้านความงาม
การสร้ า งงานศิ ล ปหั ต ถกรรมย่ อ ม
ประกอบขึ้นด้วยความต้องการทาง
ประโยชน์ ใช้ ส อย แต่ ผู ้ ส ร้ า งก็ ไ ด้
พิจารณารูปทรงทีเ่ หมาะสมและความ
งามทีน่ า่ ใช้สอยประกอบไปด้วยโดยได้
แสดงออกผ่านทางรูปทรง โครงสร้าง
ลวดลาย วั ส ดุ แ ละฝี มื อ อั น วิ จิ ต ร
ประณีต
6. คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ
ด้ ว ยการผลิ ต สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก
จากการท่องเที่ยว เป็นตัวสร้างรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น จนถึงการสร้างรายได้
โดยการส่งออกต่างประเทศ

GI Travel

ท่องเที่ยวกับ GI

แหล่งท่องเทีย่ วใกล้เคียงกับเส้นทางแหล่งผลิต ร่มบ่อสร้าง อ�ำเภอสันก�ำแพง
บ้านบ่อสร้าง

บ้านบ่อสร้างมีชื่อเสียงมากในการท�ำร่ม โดยเฉพาะร่มกระดาษสามีทั้งร่มที่ระลึก
ขนาดเล็กท�ำด้วยผ้าฝ้าย ไนลอน จนกระทั่งร่มขนาดใหญ่กว้างเกือบ 2 ม. ท�ำจากผ้า
ฝ้าย เพื่อใช้ในการประดับและตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ยังมีพัดจีนขนาดใหญ่ด้วย ตลอด
เส้นทางช่วงก่อนถึงบ้านบ่อสร้างเป็นแหล่งขายงานหัตถกรรมต่างๆ มากมายกล่าวได้
ว่าถนนสายนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งที่นักช้อปปิ้งไม่ควรพลาด
ถำ�้ เมืองออน

เป็นถ�ำ้ ขนาดใหญ่บนเทือกเขาหินปูนโดดๆ โดยรอบเป็นเทือกเขาทีม่ โี ครงสร้างหิน
หลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นหินชัน้ และหินแปร ทางเข้าถํา้ เป็นบันไดลึกลงสูเ่ บือ้ งล่างมีโถง
ถํ้าขนาดใหญ่มีหินงอกหินย้อยที่งดงาม ตรงกลางโถงถ�้ำเป็นหินงอก “พระธาตุนมผา”
เป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำถ�ำ้ ผนังถ�ำ้ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ และพระนอน ภายใน
ถ�้ำแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของครูบาศรีวิชัย และบริเวณ
ปากถ�้ำมีรูปปั้นครูบาศรีวิชัย และสถูปอัฏฐิของท่านรวมทั้งมีพระพุทธรูปประดิษฐาน
อยู่ด้วย

นำ�้ พุรอ้ นสันก�ำแพง

บ้านบ่อสร้าง

ถ�ำ้ เมืองออน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเคียงคู่กับชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะ
เมืองท่องเทีย่ วมาเป็นเวลายาวนานเลยทีเดียว ภายในบริเวณบ่อน�ำ้ พุรอ้ นมีการตกแต่ง
สถานทีด่ ว้ ยสวนดอกไม้สวยงาม มีหอ้ งอาบนํา้ แร่ บริเวณทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับให้นกั ท่องเทีย่ ว
นัง่ พักแช่เท้าในล�ำธารอุน่ ๆ มีสระน�ำ้ แร่สำ� หรับเด็กๆ และ มีการจัดบริเวณส�ำหรับให้นกั
ท่องเทีย่ วน�ำไข่ไปต้ม รวมถึงทีพ่ กั สถานทีก่ างเต็นท์ และร้านอาหาร ให้บริการอยูภ่ ายใน
บริเวณ
น�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง

วัดป่าตึง

วัดป่าตึง ปัจจุบนั อายุ ๑๑๑ ปี โดย ครูบาปินตาพบว่าสถานทีแ่ ห่งนีเ้ ดิมเป็นวัดร้าง
คู่กับวัดเชียงแสน ก่อนที่จะสร้างวัดนี้ขึ้นมาได้พบพระบรมสารีริกธาตุ และของมีค่า
มากมายหลายอย่างอาทิ วัตถุโบราณ พระพุทธรูป เครื่องถ้วยชามสังคโลก บริเวณวัด
มีโบราณวัตถุอยู่ทั่วไป และมีการพบเจอเตาเผาเครื่องถ้วยชามสังคโลกที่มีการสร้างขึ้น
มาในอดีตเป็น ร่องรอยทางประวัติศาสตร์นอกจากบริเวณวัดแล้ว ตามป่าเขารอบๆ ซึ่ง
มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ก็จะมีเตาเผาสังคโลกอยู่ทั่วไป นอกจากจะเป็นวัดที่มี
ประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานแล้ว วัดป่าตึงยังเคยมีพระเกจิอาจารย์ชอื่ ดัง “หลวงปูห่ ล้า” แต่
ปัจจุบนั ท่านได้ถงึ แก่กรรมไปแล้ว แต่ทางวัดยังคงเก็บรักษาศพของท่านเอาไว้อยูน่ บั เป็น
เรือ่ งทีน่ า่ แปลกทีศ่ พของท่านไม่เน่าเปือ่ ย ศพของท่านเก็บรักษาไว้ในโรงแก้ว เราสามารถ
มองเห็นได้ เก็บไว้ในศาลาการเปรียญ ให้ผู้ที่มีศรัทธาได้บูชา

วัดป่าตึง

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

มีสภาพป่าหลายประเภทได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งป่า
ดิบเขา และป่าสนเขา เป็นป่าต้นน�้ำของห้วยแม่ตะไคร้ห้วยแม่ออน ห้วยแม่ทา และ
ห้วยแม่กวงซึ่งเป็นล�ำนํ้าสาขาของแม่นํ้าปิง ในพื้นที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าน้อย
ใหญ่ ตั้งแต่นกชนิดต่างๆ ไปจนถึงเก้ง กวาง ชะนี หมูป่าการเปรียญ ให้ผู้ที่มีศรัทธา
ได้บูชา

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
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ร้องรำ�ทำ�เพลง

ใ

นอดีตคนไทยคุน้ เคยและผูกพันกับเพลงมาตัง้ แต่สมัยโบราณ อาจถือได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ
คนไทยเลยก็วา่ ได้ ไม่วา่ จะเป็นการประกอบพิธกี ารตามความเชือ่ ก็จะมีเพลงแห่นางแมวมาใช้ท�ำพิธเี พือ่
เรียกฝน เมือ่ ถึงฤดูการท�ำนาลงแขกเกีย่ วข้าว ก็รอ้ งเพลงเกีย่ วข้าว พอเข้าเทศกาลรืน่ เริง ก็จะร่วม
ร้องเพลงเรือ เพลงร�ำวง เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงโคราช หรือการประกอบพิธที างศาสนา ซึง่ เป็น
สัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี และเป็นนำ�้ หนึง่ ใจเดียวกันของชุมชน
นอกจากนีก้ ารแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้านของไทยใน
ภาคต่ า งๆ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของท้ อ งถิ่ น โดยมี
ท่วงท�ำนองและการร่ายร�ำประกอบการแสดง อาทิ หมอล�ำ 
ลิเก ล�ำตัด มโนราห์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการประยุกต์โดยน�ำการ
แสดงพื้นบ้านเหล่านี้มาประกอบเพลงเพื่อให้มีความร่วม
สมัยมากขึ้น และเป็นที่นิยมจวบจนปัจจุบัน
เพลงพื้ น บ้ า นของไทยนอกจากแสดงออกซึ่ ง ความ
สามัคคีแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างชุมชนหรือคนหนุ่มสาว ซึ่งเพลงที่ครูเพลงทุกคนได้
บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อมีผู้น�ำ
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ไปขับร้องกันอย่างสนุกสนานในเทศกาลต่างๆ ต่างรูส้ กึ
ยินดีที่มีผู้ถ่ายทอดบทเพลงของตนให้เป็นที่รู้จัก ยิ่งมีคนน�ำ
ไปร้องมากเท่าไรครูเพลงก็ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ทำ� ประโยชน์ให้กบั
ชุมชนมากเท่านั้น และค่าตอบแทนที่ครูเพลงได้รับคือการ
ยกย่องว่าเป็นศิลปินของชุมชนหรือท้องถิน่ นัน้ ๆ โดยทีก่ อ่ น
หน้านี้คนไทยไม่เคยรู้เลยว่าเพลงเหล่านี้จะมีกฎหมายให้
ความคุ้มครองบทเพลงของครูเพลงดังกล่าว
กฎหมายที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิของครูเพลงคือ
กฎหมายลิขสิทธิ์ ส�ำหรับเพลงที่น�ำมาใช้ในการแสดงใน
เทศกาลต่างๆ ประกอบด้วยลิขสิทธิป์ ระเภทงานดนตรีกรรม

IP Talk

(เนื้อร้อง ท�ำนองเพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน) งาน
นาฎกรรม (ท่าเต้น ท่าร�ำ) โดยที่ผู้สร้างสรรค์จะได้รับการ
คุม้ ครองทันทีทสี่ ร้างสรรค์โดยไม่ตอ้ งจดทะเบียน และมีอายุ
การคุม้ ครองตลอดอายุของผูส้ ร้างสรรค์และอีก 50 ปี นับแต่
ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ขณะเดียวกันเจ้าของลิขสิทธิ์ก็มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน
การท�ำซ�ำ 
้ (น�ำเพลงไปบันทึกเสียง) ดัดแปลง (น�ำท�ำนองเพลง
ไปแต่งเนื้อร้องใหม่) การเผยแพร่ต่อสาธารณชน (น�ำเพลง
ออกไปแสดงในที่สาธารณะ) หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ ฯ
โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการ
ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าวได้
ปัจจุบนั รูปแบบของการใช้งานเพลงได้เปลีย่ นแปลง
ไป เป็นลักษณะการใช้งานเชิงธุรกิจมากขึน้ จากการแสวงหา
ก�ำไรในการน�ำเพลงไปใช้ประกอบการแสดงต่างๆ ด้วยเหตุ
นี้ การน�ำงานเพลงไปแสดงไม่ว่าจะน�ำไปประกอบการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ การแสดงดนตรีสด
หรือการแสดงในงานประเพณีต่างๆ เช่น งานบวช การท�ำ

คุยเฟื่องเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

ขวัญนาคฯ ก็ถอื ว่าเป็นการน�ำเพลงไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
ทั้งสิ้น ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยการ
จ่ายค่าตอบแทนก่อน มิฉะนัน้ อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิไ์ ด้
อีกนัยหนึ่ง การร้อง ร�ำ ท�ำ เพลง นอกจากสร้างความ
สนุกสนานแก่ผู้รับฟังแล้ว ยังช่วยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
พืน้ บ้านให้สบื สานด�ำรงอยูจ่ นถึงปัจจุบนั หากทุกคนเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งานเพลงที่แท้จริงแล้ว ก็จง
ใช้บทเพลงเป็นสื่อในการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
เช่นเดียวกับเจตนารมย์ครูเพลงในอดีตอย่างไรก็ดี การ
อนุญาตให้ใช้สทิ ธิดงั กล่าว ก็ควรต้องค�ำนึงถึงความเป็นธรรม
ระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์ กับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ด้วย โดยเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ควรมีความชัดเจนและเป็นธรรมในการอนุญาตใช้
ลิขสิทธิเพลง และผูใ้ ช้งานเพลงก็ตอ้ งเคารพสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธิด์ ว้ ย ซึง่ เป็นหลักสากลทีท่ วั่ โลกถือปฏิบตั เิ ช่นกัน ขณะ
เดียวกันก็ไม่ควรละเลยบริบทของสังคมไทย ในการให้ความ
รู้และท�ำความเข้าใจกับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ควบคู่กันไปก่อนการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
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คำ�ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

คำ
�
ศั
พ
ท์
พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
1. เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใช้
หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้
เครือ่ งหมายของเจ้าของเครือ่ งหมายการค้านัน้ แตกต่างกับสินค้าทีใ่ ช้
เครือ่ งหมายการค้าของบุคคลอืน่ เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น
2. เครื่องหมายบริการ (Service mark) คือ เครื่องหมายที่
ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการ
ที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของที่ใช้บริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้
เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน
ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
3. เครือ่ งหมายร่วม (Collective mark) คือ เครือ่ งหมายการค้า
หรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม
เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุม่
บุคคลหรือองค์กรอืน่ ใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษทั ปูน
ซิเมนต์ไทย จ�ำกัด เป็นต้น
4. เครือ่ งหมายรับรอง (Certification mark) คือ เครือ่ งหมาย
ทีเ่ จ้าของเครือ่ งหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นทีห่ มายหรือเกีย่ วข้องกับ
สินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่ง
ก�ำเนิด ส่วนประกอบ วิธกี ารผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอืน่ ใดของ
สิ น ค้ า นั้ น หรื อ เพื่ อ รั บ รองเกี่ ย วกั บ สภาพ คุ ณ ภาพ ชนิ ด หรื อ
คุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางร�ำ 
ฮาลาล (Halal) เป็นต้น
5. เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive
Trademark) คือ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ท�ำให้ประชาชน
หรือผูใ้ ช้สนิ ค้านัน้ ทราบและเข้าใจได้วา่ สินค้าทีใ่ ช้เครือ่ งหมายการค้า
นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น โดยแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
5.1 ลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเอง (Inherent Distinctiveness)
5.2 ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Acquired Distinctiveness)
6. หนังสือส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
(Certificate of trademark) คือ เมื่อเครื่องหมายใดได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า (Registered trademark) แล้ว นายทะเบียน
(Registrar) จะออกหนังสือส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่ผู้ขอจด
ทะเบียนตามแบบทีก่ ฎหมายก�ำหนด ทัง้ นี้ นายทะเบียนจะส่งหนังสือ
ส�ำคัญให้ผู้ขอจดทะเบียน ณ ส�ำนักงานหรือสถานที่ติดต่อได้ใน
ประเทศไทยโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ หรือมอบให้ผขู้ อจด
ทะเบียนหรือตัวแทนหรือผู้รับมอบอ�ำนาจที่มาขอรับก็ได้
7. สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย ว (Exclusive rights) คื อ เมื่ อ
เครื่องหมายใดได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จด
ทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Trademark owner) เป็นผู้มี
สิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นส�ำหรับสินค้าที่ได้
จดทะเบียนไว้
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8. การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark
infringement) คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว
สามารถฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครือ่ งหมายการค้า
ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตน
ไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
9. การปลอมเครื่ อ งหมายการค้ า (Counterfeit of
trademark) คือ พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 108 ว่าบุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของ
บุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
10. การเลี ย นแบบเครื่ อ งหมายการค้ า (Imitation of
trademark) คือ พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 109 ว่าบุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของ
บุคคลอืน่ ทีไ่ ด้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพือ่ ให้ประชาชนหลง
เชือ่ ว่าเป็นเครือ่ งหมายการค้า เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสอง
ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
11. การอนุ ญ าตให้ ใช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า (Trademark
licensing) คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจะ
ท�ำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark
license agreement) ของตน ส�ำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมด
หรือบางอย่างก็ได้ โดยจะต้องท�ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบี ย น ส� ำ หรั บ ค� ำ ขอจดทะเบี ย นสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้
เครื่องหมายการค้าอย่างน้อยต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า
(Trademark owner) ซึ่งเป็นผู้อนุญาต (Trademark licensor) และผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark
licensee) ที่จะท�ำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นสามารถควบคุม
คุณภาพของสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่าง
แท้จริง
2. สินค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น
3. แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิใช้
เครื่ อ งหมายการค้ า นั้ น แต่ ผู ้ เ ดี ย ว หรื อ แสดงว่ า เจ้ า ของ
เครื่องหมายการค้าจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายนั้นอีกก็ได้
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Q&A

คำ�ถาม คำ�ตอบที่น่าสนใจ

เครือ่ งหมายทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติ
เครือ่ งหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 มีกี่ประเภท ?

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครือ่ งหมายการค้า พ.ศ. 2543 ให้ความ
คุม้ ครองเครือ่ งหมาย 4 ประเภท ได้แก่
1 . เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค ้ า คื อ
เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
2. เครื่องหมายบริการ คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมาย
ของเจ้าของที่ใช้บริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น
3. เครือ่ งหมายรับรอง คือ เครือ่ งหมายทีเ่ จ้าของเครือ่ งหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นทีห่ มายหรือเกีย่ วข้องกับสินค้าหรือบริการ
ของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก�ำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือ
เพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
4. เครื่องหมายร่วม คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือ
โดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามิได้เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องน�ำ
เครื่องหมายการค้าที่คิดขึ้นไปท�ำการจดทะเบียน
เสียก่อน จึงจะได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543

การได้มาซึ่งความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
จะต้องท�ำอย่างไร ?

เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องประกอบ
ด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
1. มี ลั ก ษณะบ่ ง เฉพาะ คื อ มี ลั ก ษณะที่ ท� ำ ให้
ประชาชนหรือผูซ้ อื้ สินค้านัน้ ทราบและเข้าใจได้วา่ สินค้าที่
ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือค�ำที่ประดิษฐ์ขึ้น ลายมือชื่อ เป็นต้น
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น ตราแผ่นดิน ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น
3. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น คือ เครื่องหมายที่จะจดทะเบียนนั้น จะต้องไม่เหมือนหรือ
คล้ายกับเครือ่ งหมายการค้าทีบ่ คุ คลอืน่ ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจท�ำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ
ของสินค้าหรือแหล่งก�ำเนิดของสินค้า

เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้
ต้องประกอบด้วยลักษณะอย่างไร ?
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เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีอายุ
ความคุ้มครองนานเพียงใด ?
เครื่องหมายการค้าจะถูกเพิกถอนการจดทะเบียน

คำ�ถาม คำ�ตอบที่น่าสนใจ

เครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียนแล้ว มีอายุความคุม้ ครอง
10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุก 10 ปี
ทั้งนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นค�ำขอต่ออายุ
ต่อนายทะเบียนภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นอายุ มิฉะนั้น

ผู้มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้แก่
1. บุคคลธรรมดา หรือ
2. นิติบุคคล
ทัง้ นี้ เจ้าของเครือ่ งหมายการค้าหรือตัวแทน จะต้องมี
ส�ำนักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ใครบ้างมีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า ?

1. เจ้าของเครื่องหมายการค้ามี
สิทธิแต่ผเู้ ดียวในอันทีจ่ ะใช้เครือ่ งหมาย
การค้านัน้ ส�ำหรับสินค้าทีไ่ ด้จดทะเบียน
ไว้
2. เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะโอนเครื่องหมายหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนส�ำหรับ
สินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
3. เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของตน
4. เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิฟ้องร้องด�ำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระท�ำละเมิดเครื่องหมายการค้าของตน

เจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า ที่ จ ดทะเบี ย นแล้ ว มี สิ ท ธิ
อย่างไรบ้าง ?

สัญลักษณ์ TM หรือ SM หรือ ® ที่วางไว้ใกล้กับ
เครื่องหมาย ไม่ใช่ข้อก�ำหนดหรือไม่ได้ท�ำให้ได้รับ
ความคุม้ ครองเกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์ดงั กล่าวเป็นเพียงวิธกี ารแจ้งให้ผอู้ นื่ ทราบว่าเครือ่ งหมาย
นั้นเป็นเครื่องหมายการค้า ดังนั้น จึงเป็นการเตือนผู้กระท�ำละเมิดหรือผู้ปลอมแปลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สัญลักษณ์ ® ใช้กับ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น ขณะที่สัญลักษณ์ TM แสดงให้ทราบว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้า
ส่วน SM เป็นเครื่องหมายบริการ

สัญลักษณ์ TM หรือ SM หรือ ® คืออะไร ?
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