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Editor’s Note
บทบรรณาธิการ

สวัสดีท่านผู้อ่าน
	 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำาวารสารทรัพย์สินทางปัญญา	
เป็นปีที่	 9	 ติดต่อกัน	 ซึ่งฉบับนี้ทางกองบรรณาธิการได้มีการปรับเนื้อหาให้
มีความหลากหลายมากข้ึน	 แต่รับประกันว่ายังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ
เช่นเดิม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำาเสนอเรื่องราวของทรัพย์สินทางปัญญา
ในเวทีอาเซียน	 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำาเร็จในการนำา
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 ท้ังน้ีเพ่ือให้ท่านผู้อ่าน
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาธุรกิจของท่านได้		
	 นอกจากน้ีเพ่ือฉลองครบรอบ	 100	 ปี	 เคร่ืองหมายการค้าไทย	
ในปี	 พ.ศ.	 2557	 กองบรรณาธิการ	 ได้นำาเสนอประวัติความเป็นมาของ
เครื่องหมายการค้าไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งท่านสามารถติดตามได้
อย่างต่อเนื่องที่คอลัมน์	IP	STORY	และยังได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียง
ในแวดวงตา่ง	ๆ 	มาสะทอ้นมุมมองด้านทรพัยสิ์นทางปัญญาผา่นทางคอลัมน	์
IP	Special	ด้วย
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Dip	Plan
ทิศทางการดำาเนินงาน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่ AEC 

มุ่งส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่ AEC 

มุ่งส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาไทย
	 เปิดศักราชใหม่ส�าหรับการท�างานในปีงบประมาณ	 2557	
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท�าแผนงานหลัก	2	แผนงาน	คือ	 
แผนงานการเตรียมความพร้อมหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ
ไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	(AEC)	และแผนงานการส่งเสริม	คุ้มครอง	ปกป้อง	และ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	 ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	

	 ส�าหรับแผนงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่	 AEC	 นั้น 
กรมจะมีการจัดสัมมนา	 เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยในประเทศอาเซียน	 เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนใน
ภมูภิาคต่างๆ	ได้แก่	ขอนแก่น	สงขลา	อบุลราชธาน	ีและเชยีงใหม่	
การประชุมคณะท�างานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อาเซยีน	การอบรมเชงิปฏบิตักิารด้านทรพัย์สนิทางปัญญาให้แก่
เยาวชนและผูป้ระกอบการ	รวมทัง้การเพิม่ศกัยภาพและเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ระบบลิขสิทธิ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนด้วย

		 ในส่วนแผนงานการส่งเสริม	 คุ้มครอง	 ปกป้อง	 และใช้
ประโยชน์ทรพัย์สนิทางปัญญาในเชงิพาณชิย์	ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ	 ได้จัดท�าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	 ซ่ึงโครงการดังกล่าวกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองและประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างดี	ปีงบประมาณ	2557	จึงได้ขยายผลและ
ต่อยอดโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากข้ึน	
รวมทัง้บูรณาการการท�างานร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆ	เช่น	โครงการ
ต่อยอดเมืองสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 โครงการ
พฒันาสนิค้าด้วยนวัตกรรมและภมูปัิญญา	และโครงการมหกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา	(	IP	EXPO	2014)	ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวัน
ที่	4-6	เมษายน	2557	นี้	ณ	อิมแพคเมืองทองธานี	ฮอลล์	7-8	

	 นอกจากนี้	 กรมได้พัฒนาระบบจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้าและสิทธิบัตรในวงเงิน	 70	 ล้านบาท	 เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการ	 โดยระบบน้ีจะใช้ได้
สมบูรณ์ประมาณเดือนกรกฎาคม	 2557	 หลังจากพัฒนาระบบ
แล้วเสร็จ	 จะท�าให้ประชาชนสามารถยื่นค�าขอ/ค�าร้องผ่านทาง
อนิเตอร์เนต็	(E-Filing)	ได้อกีช่องทางหนึง่	สามารถตดิตามสถานะ
การจดทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 รวมทั้งมีระบบการออก
หนังสือแจ้งผลการจดทะเบียน	 และการออกหนังสือรับรอง 
การจดทะเบยีนโดยใช้ระบบลายเซน็อเิลก็ทรอนกิส์	(E-Signature)	
ตลอดจนสามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยระบบ	
Paperless	และ	Telework	 ได้ทั้งระบบ	และยังช่วยให้เชื่อมโยง 
และแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา 
ต่างประเทศได้ด้วย	

	 ส�าหรับการอบรม	 สัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่างๆ	 กรมยังคงด�าเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภมูภิาค	เช่น	การอบรมให้ความรูด้้านลขิสทิธ์ิ	การอบรมให้ความ
รูอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	การสมัมนาเชิงปฏบิตักิารเรือ่งการ
ป้องกันและปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาและการ
รณรงค์สร้างจิตส�านึกด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่จะด�าเนินการ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี	

ผู้สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถโทรสอบถาม 
รายละเอยีดได้ทีส่ายด่วน 1368 หรอื โทรศพัท์ 02-547-4621-5
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About the Issue
เรื่องเด่นประเด็นดัง

ก้าวสู่ AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
Steps towards the AEC

	 การรวมตัวกันของ	 “ASEAN	
Economic	 Community	 (AEC)	 หรือ	
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน”	นัน้ก�าลงัจะ
เป็นความจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า	 โดย
เมื่อ	AEC	รวมตัวกันแล้ว	ตลาดอาเซียน
จะเป ็นหน่ึงตลาดส�าคัญของระบบ
เศรษฐกจิโลก	ด้วยขนาดของตลาดทีใ่หญ่
ขึ้นกว่าตลาดของไทยในปัจจุบันราวสิบ
เท่า	 จึงส่งผลให้การติดต่อประสานงาน
และการท� าธุ รกรรมทางเศรษฐกิจ
เปลีย่นแปลงไป	สนิค้า	บรกิาร	การลงทนุ	
แรงงานฝีมือ	และเงินลงทุนก็จะสามารถ
เคลื่อนย้ายได้โดยเสรี	 ปัจจัยเบื้องต้นที่
กล่าวมานี้จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียน
เติบโตขึ้นในฐานะตลาดที่ส�าคัญทาง
เศรษฐกิจของโลกไม่แพ้ตลาดอื่นๆ	 โดย
ตลาดอาเซียนนั้นจะดึงดูดนักลงทุนจาก
ภูมิภาคอ่ืนดังนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นที่ทุก
ประเทศอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อ
เร่งพัฒนาและปรับตัวทั้งด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	 วัฒนธรรม	 และการศึกษาของ

ภูมิภาคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	
เพื่อให้มีความพร้อมที่จะอ้าแขนรับ
ประโยชน์นานัปการ	และเพื่อให้พร้อมที่
จะร่วมกนัรบัมอืกบัอปุสรรค	ปัญหา	และ
การแข่งขันท่ีจะทวีความรนุแรงมากขึน้ใน
ขณะเดียวกันด้วย
	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่อง
การคุม้ครอง	และให้บรกิารด้านทรพัย์สิน
ทางปัญญา	 ถือเป็นส่วนส�าคัญในการ
พัฒนา	“เสาเศรษฐกิจ”	เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	
เน่ืองจากทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็น
หนึง่ในเครือ่งมือส�าคัญในการสร้างมูลค่า
เพิม่ให้แก่สนิค้า	เพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขันแก่ผู ้ประกอบการ	 รวมทั้ง
ป้องกันการลอกเลียนแบบโดยบุคคลอื่น
ซ่ึงไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์คิดค้น	 หรือเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา	
	 ส�าหรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ 
อาเซียน	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 ร่วม
กบัประเทศสมาชิกอาเซยีนอืน่ๆ	รวม	10	

ประเทศ	 ในนามคณะท�างานความร่วม
มือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน	
(ASEAN	Working	Group	on	Intellectual	
Property	Organization	หรือ	AWGIPC)	
ได้มกีารด�าเนนิการหลายด้านเพือ่พัฒนา
ระบบการคุ้มครอง	 และรับจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล	
	 ด้านการจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค ้าไทยและสมาชิกอาเซียนอยู ่
ระหว่างด�าเนินการเพ่ือเข้าเป็นภาคี
พิธีสารมาดริด	 เพื่ออ�านวยความสะดวก
ด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ	 (Madrid	 Protocol)	 ซึ่ง
คาดว่าไทยน่าจะสามารถเข้าเป็นภาคี
พิธีสารมาดริดได้ในปี	2558	เมื่อไทยเข้า
เป็นภาคีพิธีสารมาดริดแล้ว	 ผู้ประกอบ
การไทยจะสามารถยื่นค�าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับความ
คุ้มครองในประเทศต่างๆ	 ได้กว่า	 80	
ประเทศทัว่โลก	เช่น	สหรฐัอเมรกิา	ญีปุ่น่	



OCTOBER - DECEMBER 2013 FOR IP JOURNAL  05  

Tips

สหภาพยุโรป	 จีน	 ออสเตรเลีย	 และ
ประเทศอาเซียนที่เป็นภาคี	 ด้วยการยื่น
ค�าขอจดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ	และ
จ่ายค่าธรรมเนียมเพียงคร้ังเดียว	 ผู้ย่ืน
ค�าขอก็จะได้รับความคุ้มครองในหลาย
ประเทศที่เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดใน
คราวเดียวกัน	 ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายได้มาก
	 ด้านสิทธิบัตร	 ไทยได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร	
(PCT)	 ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกการยื่น
ค�าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว ่าง
ประเทศแล้ว	 ตั้งแต่ปี	 2552	 ขณะน้ีผู้
ประกอบการไทยสามารถยืน่จดทะเบยีน
สิทธิบัตรในหลายประเทศท่ัวโลกได้	 ณ	
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 กระทรวง
พาณิชย์	 โดยการยื่นค�าขอจดทะเบียน
เป็นภาษาองักฤษ	และจ่ายค่าธรรมเนยีม
เพียงครั้งเดียว	ส่วนในด้านสิทธิบัตรการ
ออกแบบนั้นไทยได้ต้ังเป้าท่ีจะเข้าเป็น
ภาคีความตกลงเฮกว ่าด ้วยการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบระหว่าง
ประเทศ	 (Hague	 Agreement)	 ให้ได้

ภายในปี	 2558	 ซึ่งจะช่วยอ�านวยความ
สะดวกการจดทะเบียนสิทธิบัตรการ
ออกแบบแก่ผูป้ระกอบการไทยในการจด
ทะเบียนในต่างประเทศด้วย
	 ส�าหรบัความท้าทายด้านทรพัย์สิน
ทางปัญญาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเมือ่เข้า
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แล้ว	 คือเม่ือสินค้าไทยกลายเป็นที่นิยม
ในตลาดอาเซียน	 อาจมีผู้ประกอบการ
ประเทศอื่นผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ	
และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้
ประกอบการไทย	 ดังนั้น	 จึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันด้วยการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
รักษาสิทธิไว้ดีกว่าต้องมาแก้ไขปัญหา
ภายหลัง	 ถึงเวลาแล้วที่ผู ้ประกอบการ
ไทยจะต้องใส่ใจและให้ความส�าคัญใน
การขอรับการคุ ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่างๆ	ที่มีอยู่อย่างครบถ้วน	เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนพร้อมแล้วที่
จะ	 “รับ”	 ปัญหา	 อุปสรรค	 และความ
ท ้ าทายที่ จะ เกิ ดขึ้ นจากการ เข ้ า สู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

อันใกล้	และพร้อมแล้วที่จะ	 “รุก”	ก้าวสู่
ตลาดอาเซียนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างแท้จริง	
	 นอกจากภาคเอกชนแล้ว	 คนไทย
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องจะต้องให้ความ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยด้วย	โดยภาครฐัเองต้องให้ความ
รูแ้ละกระตุน้ผูป้ระกอบการในประเทศให้
ตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของ
ทรพัย์สนิทางปัญญา	ส่วนภาคเอกชนจะ
ต้องมีความตื่นตัวในการจดทะเบียน
คุ ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	
และไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้
อืน่เช่นเดยีวกนั	ทัง้นี	้การด�าเนนิงานจาก
ทกุภาคส่วนจะต้องประสานกนัอย่างเป็น
ระบบ	จึงจะขับเคลื่อนและปกป้องระบบ
ทรพัย์สนิทางปัญญาของไทยให้ก้าวข้าม
ความท้าทายด้วยการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นหลกัในการยกระดบัเศรษฐกจิ
ไทย	 และน�าพาประเทศไทยเข ้าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสม
ภาคภูมิ

ลักษณะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่พบบ่อย

	 1.	 ถูกผู้ผลิตรายอื่นในประเทศที่ส่งสินค้าไปขายเลียนแบบเครื่องหมายการค้า	 และน�าไปยื่นจดทะเบียนในประเทศนั้น	 เพื่อให ้
	 	 ผู้บริโภคสับสนหลงผิด	 จดท�าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นผู้ส่งออกไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ 
	 	 ตนได้	
	 2.	 ถูกบุคคลอ่ืนเลียนแบบ	 design	 หรือ	 packaging	 ของสินค้า	 จนท�าให้สูญเสียโอกาสในการท�าตลาดในประเทศน้ัน	 และ 
	 	 เสียเวลา	เสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดี

วิธีป้องกันและปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

	 1.	 ท�าความเข้าใจกับระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศที่จะจ�าหน่ายสินค้า	 และ/หรือ	 บริการ	 ไปจ�าหน่าย	 
	 	 เนื่องจากแต่ละประเทศอาจมีระบบ	 หรือรายละเอียดของการจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
	 	 ที่ต่างกัน
	 2.	 จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในทุกตลาดที่มีแผนจะส่งสินค้า	 และ/หรือ	 บริการ	 ไปจ�าหน่าย	 และตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะ 
	 	 เป็นแหล่งผลิตสินค้าปลอม
	 3.	 ตดิตามการพฒันาระบบทรพัย์สนิทางปัญญา	และการพฒันากฎหมายของประเทศทีจ่ะส่งสนิค้า	และ/หรอื	บรกิาร	ไปจ�าหน่าย 
	 	 อยู่เสมอ
	 4.	 ตดิต่อขอรบัค�าแนะน�าหรอืความช่วยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา	 เมือ่เกดิข้อพพิาท	 เพือ่บรรเทาความ 
	 	 เสยีหาย

ข้อควรรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำาหรับผู้ส่งออก

About the Issue เรื่องเด่นประเด็นดัง
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นางดวงพร	 รอดพยาธ์ิ	 รองอธิบดีกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา	 เป็นประธานเปิดงานและร่วมเสวนาเรื่อง	 
งานวรรณกรรมกับการสร้างสรรค์สังคม	มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์	 อีกทั้ง
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้	 ความคิดเห็นและประสบการณ์
ของผู้ร่วมเสวนา	ได้แก่	นักเขียน	นักแปล	นักวิจารณ์	อันจะ
ก่อให้เกดิประโยชน์กบัผูเ้ข้ารบัฟังการเสวนาให้มคีวามเข้าใจ
ถึงบทบาทและความส�าคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์	 และ
สามารถใช้งานลขิสทิธิไ์ด้อย่างถกูต้อง	ลดข้อขดัแย้งทีจ่ะเกดิ
ขึน้ในอนาคต	ณ	ห้อง	meeting	room	3	ศนูย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์	เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2556

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับคณะกรรมการลิขสิทธิ์
เกาหลี	 (Korea	 Copyright	 Commission:	 KCC)	 จัดประชุม
สัมมนา	เรื่อง	“2013 Korea – Thailand Copyright Forum” 
โดยมนีายณฐัวุฒิ	ใสยเกือ้	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์	
ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานสัมมนาดังกล่าว	 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับความ
ส�าคัญของอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์บนสื่อดิจิทัล	 และเพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และบริหารจัดการงาน
ลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยและเกาหลี	 
ณ	 ห้องอินฟินีตี้	 2	 โรงแรมพลูแมน	 บางกอก	 คิงเพาเวอร	์ 
เมื่อวันศุกร์ที่	8	พฤศจิกายน	2556

กรมทรัพย์สินทางปัญญา	ลงนามบันทึกความเข้าใจ	
(MOU)	 กับส�านักงานลิขสิทธิ์เกาหลี	 เรื่องความร่วมมือ 
ด้านลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง	 โดยมี	 นางกุลณี	 อิศดิศัย	 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 ลงนามกับ	 นายคิม	
กก	ฮอง	 (Kim	Ki	Hong)	อธิบดีส�านักงานลิขสิทธิ์เกาหลี	
โดย	MOU	ดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วม
มือด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ	์
ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม	 (cultural	
industries)	 ของทั้งสองประเทศ	ณ	 กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2556	

เสวนา งานวรรณกรรมกับการสร้างสรรค์สังคม

ประชุมสัมมนา “2013 Korea – Thailand  
Copyright Forum” ประจำาปี 2556

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เร่ืองความร่วมมือ
ด้านลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงระหว่างกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสำานักงานลิขสิทธิ์เกาหลี
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กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก	(WIPO)	ส�านักงานการจดทะเบียนสวีเดน	
(SPRO)	จัดการสัมมนา	The	Follow-up	Session	 to	 the	
WIPO-Sweden	Advanced	Training	Course	on	Industrial	
Property	 in	 the	 Global	 Economy	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการติดตามโครงการที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทาง
ป ัญญาของประเทศในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟ ิค	 
ณ	โรงแรมอโนมา	กรุงเทพ	เมื่อวันที่	14-18	ตุลาคม	2556

นายนรินทร์	 พสุนธราธรรม	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ลิขสิทธิ์	และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการสัมมนา	เรือ่ง	“เจาะตลาดเพ่ือนบ้านอาเซยีน
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

นางกลุณ	ีอศิดศิยั	รองอธิบดกีรมทรพัย์สนิทางปัญญา	
ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนส�านักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาเวียดนาม	(NOIP)	ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ผู้แทนสมาคมกาแฟบวนมาถวต	 และผู้แทน
สมาคมข้าวเวียดนาม	 ในโอกาสที่มาดูงานสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไทย	ระหว่างวันที่	10	-	14	พฤศจิกายน	2556	ซึ่ง
เป็นกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ	 NOIP-DIP	 ประจ�าป	ี
2556-2557	 โดยในการหารือครั้งนี้ได้มีการพูดคุยและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น	เรื่องระบบการคุ้มครองและตรวจสอบ
สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์เพือ่ยกมาตรฐานสิง่บ่งชีท้างภูมิศาสตร์
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

การสัมมนา “เจาะตลาดเพื่อนบ้านอาเซียน 
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : สปป. ลาวและเวียดนาม”

คณะผู้แทนจากประเทศเวียดนามเยี่ยมชม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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IP	Story
100	ปี	เครื่องหมายการค้าไทย

เมื่อกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเคร่ืองหมายการค้า	

แม้จะไม่ได้ปรากฏหลกัฐานแน่ชัดว่าเริม่ขึน้ในสมยัใด	แต่จากการค้น

พบหลกัฐานทางโบราณคดพีบว่ามกีารน�าเอาเครือ่งหมายมาหมาย

ที่ภาชนะต่างๆ	เช่น	อิฐ	 เครื่องปั้นดินเผา	และกระเบื้องต่างๆ	จึง

สนันษิฐานได้ว่ามกีารใช้เครือ่งหมายการค้ามาช้านานแล้ว	ตัง้แต่ราว

ศตวรรษที่	5-6	ก่อนคริสต์ศักราช	ต่อมาในยุคกลาง	(Middle	Ages)	

ครสิต์ศตวรรษท่ี	5-15	ได้มกีารใช้เครือ่งหมายการค้าเป็นทีห่มายของ

สินค้าแพร่หลายมากขึ้น	 เช่น	 การใช้เคร่ืองหมายการค้าอย่างแพร่

หลายในยุโรปตะวันตก	 เพื่อใช้พิสูจน์ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

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

100	ปี	เครื่องหมายการค้าไทย
ในสินค้า	เป็นต้น	และในการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมในยุคต่อๆ	มา	

ได้มีการผลิตสินค้ามากขึ้น	มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าจน

เป็นที่แพร่หลายโดยผ่านการโฆษณาต่างๆ

ส�าหรบัประเทศไทยในเริม่แรกเครือ่งหมายการค้ายังไม่ได้มี

บทบาทมากนักเนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่สันนิษฐานว่า

เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ	 มีเข้ามาลงทุนท�าการค้าใน

ประเทศเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 ชาวต่าง

ชาติจึงได้น�าเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ในประเทศของตนเข้ามาใช้

กบัสนิค้าทีซ่ือ้ขายกนัเม่ือสถานการณ์ทางการค้าเริม่เปลีย่นแปลงไป	

ความจ�าเป็นในการมีระบบเครื่องหมายการค้าจึงเพิ่มขึ้นตามล�าดับ	

ในระยะแรกประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ให้ความ

คุม้ครองเครือ่งหมายการค้า	มเีพยีงกฎหมายลกัษณอาญา	ร.ศ.	127	

ทีบ่ญัญตัคิวามผดิฐานปลอมเครือ่งหมายการค้า	(มาตรา	236)	และ	

ภาพกฎหมายลักษณอาญา ร.ศ.127
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เลียนเครื่องหมายการค้า	(มาตรา	237)	ต่อมาใน	ปี	พ.ศ.	2453	ได้

มีการจัดตั้ง	 “หอทะเบียนเครื่องหมายการค้า”	 ขึ้นในกระทรวง

เกษตราธิการเพื่อท�าหน้าที่รับค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

และได้มีการตรากฎหมายเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย	 

การค้าในปีพ.ศ.	2457	เรียกว่า	พระราชบัญญัติลักษณเครื่องหมาย	

การค้าแลยี่ห้อการค้าขาย	พ.ศ.	2457	(LAW	ON	TRADE	MARKS	

AND	 TRADE	 NAME	 OF	 B.E.	 2457)	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมาย

เครือ่งหมายการค้าฉบบัแรกของไทย	และกฎหมายฉบบันีเ้ป็นภาษา

อังกฤษ	ทีม่บีทบญัญตัเิกีย่วกับการรบัจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า	

แต่กฎหมายนีม้ไิด้มกีารบงัคบัใช้มากนกัการด�าเนนิการส่วนใหญ่คือ	

การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	

6	 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ต้ัง	 กระทรวงพาณิชย์	 เมื่อ

วันท่ี	 20	 สิงหาคม	 พ.ศ.2463	 และต่อมาเมื่อภารกิจในเรื่อง

เครื่องหมายการค้ามีความส�าคัญมาก	 ขึ้น	 ได้มีประกาศพระบรม

ราชโองการให้ตั้ง	กรมทะเบียนการค้า	วันที่	16	มกราคม	พ.ศ.2466	

ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์	 ให้มีหน้าที่ในการประกาศและรักษา

มาตราชัง่	ตวง	วดั	กบัรบัจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า	โดยได้โอน

งานรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจากกระทรวงเกษตราธิการ 

มาเป็นหน้าที่รับผิดชอบก�ากับดูแลของ	 กรมทะเบียนการค้า	 

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบัน)

เมื่อประเทศไทยมีความเจริญเติบโตของการค้าภายใน

ประเทศท�าให้มีการตรากฎหมายเครือ่งหมายการค้าฉบับใหม่ขึน้เพือ่

อ�านวยความสะดวกแก่การพาณิชย์มากขึ้นในพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั	รชักาลที	่7	ได้โปรดให้ยกเลกิพระราชบญัญตัิ

ลักษณเครื่องหมายการค้าแลยี่ห้อการค้าขาย	 พ.ศ.2457	 และมี

ประกาศใช้	 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า	 พ.ศ.	 2474	

(TRADEMARK	 ACT	 B.E.	 2574)	 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี	 1	

ตุลาคม	 2474	 กฎหมายฉบับนี้ยึดตามแนวทางกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าของอังกฤษ	 คือTRADE	 MARK	 ACT	 1905	

กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับนาน	60	ปี	โดยมีการปรับปรุงแก้ไข	2	ครั้ง	

คือ	ใน	พ.ศ.	2476	และ	พ.ศ.2504

กฎหมายเครือ่งหมายการค้าฉบบัต่อมา	คอื	ในสมยัพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชพระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่9	

ทรงโปรดเกล้าให้ประกาศ	พระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า	พ.ศ.	

2534	โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	

15	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.2534	 และเริ่มมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่	 13	

กมุภาพนัธ์	พ.ศ.2535	โดยได้บัญญตัคิุม้ครองถงึเครือ่งหมายบรกิาร	

เคร่ืองหมายรับรอง	 เครื่องหมายร่วม	 สัญญาอนุญาตให้ใช ้

เครื่องหมาย	การล่วงสิทธิเป็นความผิดอาญาไว้ในกฎหมายนี้ด้วย	

ท่ามกลางกระแสการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาทวคีวาม

ส�าคญัมากขึน้	เนือ่งจากสนิค้าทีเ่กดิจากการสร้างสรรค์และประดษิฐ์

คดิค้น	สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ทางการตลาดและสร้างเศรษฐกจิของ

ชาติได้	เมื่อวันอาทิตย์ที่	3	พฤษภาคม	พ.ศ.2535	ได้มีการตั้ง	“กรม

ทรัพย์สินทางปัญญา”	 ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์	 โดยรับโอนงาน	

สทิธบิตัร	และเครือ่งหมายการค้า	จากกรมทะเบยีนการค้า	(ท่าเตยีน)	

ปัจจุบันคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และงานลิขสิทธ์ิ	 จากกรม

ศิลปากร	กระทรวงศึกษาธิการ	(ปัจจุบันสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม)	

ภาพที่ตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแรก ณ อาคารรัชดา

ปรีชาคอมเพล็กซ์และที่ตั้งกรมฯ ปัจจุบัน ณ อาคารกระทรวง

พาณิชย์ (สนามบินน�้า)

ภายหลังเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การ

การค้าโลก	 ท�าให้ประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้	 ข้อตกลงว่าด้วย

สทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาท่ีเกีย่วกับการค้า	(Agreement	on	Trade-

Related	 Aspect	 of	 intellectual	 Property	 Rights	 :TRIPs)โดยที่

พนัธกรณีดงักล่าวท�าให้ประเทศไทย	จะต้องอนวุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิ

บทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้า	 ให้สอดคล้องกับ

บทบญัญตัว่ิาด้วยสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัการค้า	และ

เป็นมาตรฐานสากล	จงึได้มกีารตราพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการ

ค้าพ.ศ.	2534	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2543	ได้ประกาศใน

ราชกจิจานเุบกษาเมือ่วันที	่1เมษายน	พ.ศ.	2543	และมผีลใช้บงัคับ

ตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2543	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ประเทศไทยได้มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าบังคับใช้และ

มกีารพัฒนาปรบัปรงุแก้ไขตามววิฒันาการของบ้านเมอืง	และสภาพ

ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ	 ดังน้ัน	 ณ	 ปัจจุบัน	 ได้มีการยกร่าง 

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	 (ฉบับที่..)	พ.ศ....	อีก	2	ฉบับ	

คือ	 ร่างฉบับแรกได้ขยายความคุ้มครองเคร่ืองหมายกลิ่น	 และ

เครือ่งหมายเสยีง	รวมทัง้ลดขัน้ตอนการจดทะเบยีน	ส�าหรบัร่างฉบบั

ทีส่อง	เพือ่อ�านวยความสะดวกในการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า

ระหว่างประเทศ	 และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพิธีสารมาดริด	

(Madrid	Protocol)

นับตั้งแต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกมีผลบังคับ

เมื่อปี	พ.ศ.	2457	ปัจจุบันนับได้ว่าประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าสู่ปีที่	100
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World	Wide	IP
ท่องโลก	IP

แม้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
และยุโรปยังอยู่ในภาวะทรงตัว	 เกิด
ปรากฎการณ์อาหรับสปริงในโลก
มุสลิมไปจนถึงการประท้วงของกลุ่ม
สตรเีพือ่ลบอคตแิละความไม่เท่าเทยีม
ทางเพศ	 แต่ขณะเดียวกัน	 เศรษฐกิจ
ของบางประเทศที่ก�าลังพัฒนาได้เริ่ม
ผลิบาน	ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ
ชนชัน้กลาง	และเปลีย่นแปลพฤตกิรรม 
การบริโภคจากการเก็บออมมาสู่การ
ใช้เงินเพ่ือสร้างความสุขให้กับตัวเอง
มากกว่าแต่ก่อน	

เทคโนโลยีสารสนเทศยังเปล่ียน
รปูแบบการใช้ชีวติและการท�างานของ
เรา	 เมื่อคนรุ่นใหม่ให้ความส�าคัญกับ
ความพึงพอใจและเสรีภาพมากกว่า
การผูกมัดหรือรายได้	 และผู้คนเลือก

eBook 
เจาะเทรนด์โลก โดย	TCDC

แฟชั่น	วัสดุ	เทคโนโลยี	สี	พื้นที่	และการใช้ชีวิต
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เข ้ามาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่มากขึ้น
เรื่อยๆ	 ความล�้าหน้าของเทคโนโลยี
ผนวกกับภาวะยุคหลังน�้ามันจะท�าให้
เราเริ่มปรับโครงสร้างของเมืองให้	
“ฉลาด”	มากขึน้	เพือ่สร้างคุณภาพชวิีต
และบรกิารท่ีดขีึน้	ทัง้ด้านการคมนาคม
ขนส่ง	การจดัการพลังงาน	ความม่ันคง
ด้านอาหาร	 และการสร้างเครือข่าย
ทางสังคมส�าหรับคนเมือง

รูท้นัความเคลือ่นไหวส�าคัญก่อน
ใครกับบทสรุปเทรนด์โดย	 TCDC	 ที่
รวบรวมแนวโน้มหลักซึ่งถูกกล่าวถึง
มากที่สุดจากส�านักเทรนด์ระดับโลก
อย่าง	Carlin,	Mix	Trends,	Nelly	Rodi,	
Pantone	View	น�ามากลั่นกรองให้คุณ
พัฒนาผลติภณัฑ์ได้ตรงความต้องการ
ของผู้บริโภค

TCDC	 จัดท�า	 eBook	 “เจาะ 
เทรนด์โลก	2014	โดย	TCDC	:	แฟชั่น	
วัสดุ	 เทคโนโลยี	 สี	 พื้นที่	 และการใช้
ชีวิต”	ต่อเนื่องจากบทสรุปเทรนด์ในปี
ที่ผ่านมา	 โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ปฐมภูมจิากหนงัสอืเทรนด์กว่าสบิเล่ม	
ซึง่มเีนือ้หาเป็นแนวคดิแบบนามธรรม
ทีต่คีวามได้ยาก	และนติยสารเกีย่วกบั
เทรนด์อกีหลายฉบบั	มาน�าเสนอในรปู
แบบที่เข้าใจง่าย	 พร้อมให้คุณน�าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้า	 โดยมี
เนื้อหาดังนี้

•	 แนวโน้มเทรนด์ปี	2014
•	 4	เทรนด์หลัก
•	 แนวความคิดด้านสี	และองค์ 

	 	 ประกอบ

•	 ภาพรวม	Mood	&	Tone	และ 
	 	 กรณีศึกษา

•	 ตัวอย่างวัสดุ	
•	 วัตถุดิบทางความคิด	

หากคุณอยู ่ ในสาขาอาชีพที่
เกี่ยวข ้องกับการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค	ไม่ว่าจะเป็นนัก
ออกแบบ	 นักการตลาด	 นักบริหาร
แบรนด์	 นักจัดซื้อ	 นักบริหารจัดการ
สนิค้า	ผูผ้ลติ	ผูน้�าเข้าและส่งออก	ฯลฯ	
ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวง
ธรุกจิ	การรูทั้นกระแสความเคลือ่นไหว
ท่ีจะมี อิทธิพลต ่อผู ้บริ โภคทั้ ง ใน
ประเทศไทยและทั่วโลกจะช่วยช้ีช่อง
ทางให้คุณก้าวล�้าหน้าคู่แข่ง



“ติ๊ก ชิโร่”...ศิลปินนักคิด 
ผู้สร้างผลงาน “ศิลปะผสมดนตรี”
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	 ด้วยความความรัก	 ความผูกพันในดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ	 ...	 “ต๊ิก	 ชีโร่”	 หรือ	 
“มนัสวิน	นันทเสน”	จึงผสมเสียงดนตรีไว้ในงานศิลปะ	ซึ่งได้รับรางวัล	 “IP	Champion	
2013	ในฐานะบุคคลที่สร้างนวัตกรรมด้านงานศิลปะ”	จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	
	 นับเป็นครั้งแรกที่มีงานศิลปะและเสียงเพลงอยู่ด้วยกันในส่ิงประดิษฐ์ที่คล้าย 
เครื่องเล่นเพลง	ที่เขาเรียกมันว่า	“ศิลปะมีเสียง”	มีผลงานศิลปะสร้างสรรค์และจัดแสดง
งานมาแล้วกว่า	100	ชิ้น	ทั้งในและต่างประเทศ
	 “ผมท�างานศลิปะทัง้สองด้าน	คอื	ดนตรแีละศลิปะ	จงึได้น�าดนตรไีปใส่ในงานศลิปะ	
โดยแทนค่าสัญลักษณ์ด้วยการเอาล�าโพงมามาเป็นส่วนประกอบบนเฟรมผ้าใบและ 
วาดภาพลงไป	 และมีแม่เหล็ก	 หรือ	 ตัวเซ็นเซอร์ติดอยู่	 เมื่อคนเดินมาในรัศมีก็จะมี 
ค�าพูด	และเสียงร้องเพลงดังออกมา”	ติ๊ก	ชิโร่	ศิลปินผู้มากความสามารถ	บอกกล่าว
	 ภาพวาดศิลปะมีเสียง	หรือ	“Art	and	Music”	จึงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
คร้ังแรกในไทย	 ซึ่งเป็นการคิดค้นเทคนิคส่ือผสมต่างๆ	 บนรูปภาพ	 ที่ผู้ชมงานศิลปะ
สามารถแลกเปลีย่นและพดูคุยได้	เพิม่ความแปลกใหม่	และความน่าสนใจให้แก่ภาพวาด
ของเขา	
	 “อย่างชือ่ภาพ	Life	Safer	หรอืตวัช่วยชวีติ	ต้องการสือ่ให้คนห่างไกลจากโรคเอดส์	
เป็นรูปผู้ชายเปลือย	 ตรงอวัยวะส�าคัญเอาถุงยางอนามัยใส่ไว้	 พอคนเดินมาในรัศมี	 
ถุงยางอนามัยก็จะท�างานพองตัวขึ้นมาได้เอง	และมีเสียงอธิบายรูปภาพด้วย	ซึ่งแนวนี้
ไม่เคยถูกน�ามาใช้ในงานศิลปะมาก่อน”	
	 นอกจากติ๊ก	 ชิโร่	 จะเป็นศิลปินแล้ว	 เขายังเป็นนักคิด	 นักประดิษฐ์คิดค้น 
สิ่งใหม่ๆ	อยู่เสมอ	ล่าสุด	เขาสนใจผลิตกระดาษรีไซเคิลแข็งที่สุดในโลก	และใช้เป็นวัสดุ
ทดแทนไปท�ากีตาร์ขายในร้านเซเว่น	 อีเลเว่น	 เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสซื้อกีตาร ์
ในราคาถูก	
	 ในฐานะศิลปินนักร้องซึ่งเคยถูกละเมิดลิขสิทธ์ิปลอมแปลงเทปเพลงถึง	 2	 ล้าน 
ตลบัเมือ่หลายปีทีแ่ล้ว	มองว่า	“ในโลกใบนีย้งัมอีกีหลายประเทศทีม่กีารละเมดิทรพัย์สนิ
ทางปัญญาน้อยมาก	เช่น	ญี่ปุ่น	เกาหลี	และประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย	ส่วนประเทศที่
ผมคิดว่ามีการละเมิดมากสุดคือ	อาเซียน	รวมถึงไทย	ผมเคยขายเทปเพลงจริง	1	ล้าน
ตลับ	แต่ทั่วประเทศมีออกมาถึง	3	ล้านตลับได้	เป็นเรื่องน่าเศร้าใจ	ถึงเวลาที่หน่วยงาน
รัฐต้องให้ความส�าคัญ”	
	 ติก๊	ชโิร่	ฝากบอกว่า	ถงึเวลาทีค่นไทยต้องไม่ละเลยเรือ่งทรพัย์สนิทางปัญญา	และ
ไม่ซื้อสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์	 หรือ	 ของปลอม	 แต่ควรยอมรับความคิดสร้างสรรค์ 
ของศิลปิน	หรือผู้สร้าง	และหันกลับมาสร้างเพื่อให้เขามายอมรับความคิดของเราบ้าง	
	 “ศิลปิน	หรือ	ผู้ประกอบการ	ควรตื่นตัวเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	และ
ใช้ความสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ขณะที่ภาครัฐควรให้ความส�าคัญและร่วมมือ	
ช่วยกนัรกัษาความคดิ	ผลงานของคนไทยให้เป็นสมบตัขิองชาต	ิและให้ถอืว่ามค่ีาสงูสดุ”	
ติ๊ก	ชิโร่	กล่าวทิ้งท้าย.

 “ศิลปิน หรือ ผู้ประกอบการ ควรตื่นตัวเร่ืองการละเมิด
ทรพัย์สนิทางปญัญา และใชค้วามสรา้งสรรค์ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
ขณะที่ภาครัฐควรให้ความสำาคัญและร่วมมือ ช่วยกันรักษาความ
คิด ผลงานของคนไทยให้เป็นสมบัติของชาติ และให้ถือว่ามีค่า
สูงสุด” 
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	 “ใช้	&	โชว์”	..ไม่ใช่แค่ซื้อไปตกแต่ง
อย ่างเดียว	 แต ่ยั งใช ้ประโยชน ์ ได ้ 
ด้วยน่าจะเป ็นค�านิยามได ้ดีส�าหรับ	
“Qualy”	 แบรนด ์สินค ้าไทยแท ้ ท่ีม ี
สไตล์หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 เกิดและ
เติบโตขึ้นมาจากฝีมือของครอบครัว	 
“ศุภเมธีกูลวัฒน์”	 ด้วยธุรกิจด้ังเดิมของ

 “ต้องมองมุมใหม่ว่า สนับสนุนให้คนคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
ให้มากข้ึน ลอกเลียนคนอื่นให้น้อยลง และใช้วิธีการพัฒนาต่อ 
ยอดว่า เราจะทำาอะไรให้ดีกว่าเขา เพ่ือว่าจะขายให้ดีกว่าและให้
คนมาสนใจมากกว่า”

Qualy... สินค้านี้ มีไอเดีย 

ครอบครวัเป็นโรงงานรบัจ้างผลติแม่พมิพ์
และฉีดช้ินงานพลาสติกมานานกว่า	 30	
ปี	และมีความใฝ่ฝันว่าอยากมีสินค้าเป็น
ของตัวเอง	 เมื่อ	 “ธีรชัย”	 ลูกชายคนโต
เรียนจบทางด้านดีไซน์	 และ	 “ทศพล”	 
คนน้องเรียนทางด้านการตลาด	 จึงเป็น
ส่วนผสมที่ลงตัวในการน�าความรู ้มา 

ผสมผสานกับธุรกิจเดิม	จึงเกิดเป็นธุรกิจ
การผลิตและออกแบบของขวัญ	 ของ
ช�าร่วย	และของตกแต่งบ้าน	สู่การสร้าง
แบรนด์อารมณ์ดี	อย่าง	“Qualy”	ทีม่วีาง
จ�าหน่ายแล้วถงึ	50	ประเทศ	ในวนันี้	
	 “ธีรชัย	 ศุภเมธีกูลวัฒน์”	 Design	
Director	 บริษัท	 New	 Arriva	 จ�ากัด	
เจ้าของแบรนด์	“Qualy”	เล่าว่า	หลังเปิด
ตวัครัง้แรกในงาน	BIG	&	BIH	ทีเ่มอืงไทย	
เมื่อปี	 2005	 ยังเป็นสินค้าของใช้ในชีวิต
ประจ�าวนัพวกเครือ่งดืม่	เช่น	แก้วน�า้	จาน
รอง	 ถาด	 ถังน�้าแข็ง	 เบียร์หลอด	 แต่ใน
งานแฟร์ครั้งที่	2	ได้คิดท�าที่ใส่ของที่หยิบ
ใช้ได้ง่ายและโชว์ในตัวได้ด้วยเป็นท่ีเก็บ
ของ	“ลกูแอ๊ปเปิล”	แทนทีใ่ส่ของปกต	ิผล
คือลูกค้าให้ความสนใจและได้ออร์เดอร์
ส่งออกครั้งแรกไปยังสเปน	 จึงเริ่มเป็น
แนวทางให้เราท�าสนิค้าทีม่เีอกลกัษณ์	จ�า
ได้	เตะตา	สินค้าแปลกๆ	ตั้งแต่ตอนนั้น
จดุเด่นของแบรนด์	Qualy	จงึไม่ใช่แค่งาน
ทีม่คีณุภาพการคดิการผลติเท่านัน้	แต่ยงั
มจีดุเด่นและความต่างจากสนิค้าในตลาด
ทั่วไป	 โดยค�านิยามของ	 Qualy	 มาจาก	 
Q	=	Quality	U	=	Unique	A	=	Asthetic	 
L	 =	 Long-Lasting	 Y	 =	 You	หมายถึง	
การท�าสินค้าไปขายได้ราคา	 สินค้าเรา
ต้องมีคุณภาพ	มีความแตกต่างไม่เหมือน
ใคร	มีการดีไซน์สวยงาม	สามารถตั้งโชว์
ได้	มอีายกุารใช้งานได้ยาวนาน	ไม่ท�าลาย
ส่ิงแวดล้อม	 และตอบโจทย์ผู ้ซื้อทั้ง
ประโยชน์การใช้งานและการตกแต่งได้ด้วย
	 ด้วยคุณภาพและงานดีไซน์ที่มี
ความต่างของสินค้าแบรนด์	 Qualy	 จึง
เป็นที่ยอมรับและประสบความส�าเร็จ	
โดยเฉพาะในต่างประเทศที่ปัจจุบันมี
ยอดขายจากการส่งออกถึง	90%	ขณะที่
ตลาดในประเทศก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ	ตาม
ผู้บริโภคที่สนใจงานออกแบบมากขึ้น	
	 ปัจจัยสร้างแบรนด์ประสบความ
ส�าเร็จจนผงาดในต่างประเทศนั้น	 ธีรชัย	
บอกว่า	เป็นผลจากความทุม่เทและตัง้ใจ
สร้างสินค้าท่ีมีคุณภาพและการดีไซน ์
แปลกใหม่	 ตลอดจนการบริการเป็นที่
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พอใจของลกูค้า	จงึเกดิการรูจ้กัสนิค้าจาก
บอกปากต่อปาก	 โดยไม่ต ้องใช้การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์	 แต่จะใช้วิธีการ
ประชาสมัพนัธ์ด้วยการส่งประกวดสนิค้า
ใหม่	ซึง่บรษัิทได้มีการพฒันาสินค้าใหม่ๆ	
อยู่ตลอดเวลา	ท�าให้คนรู้จักได้เร็วขึ้น
	 ในการท�าการตลาด	 นอกจาก 
จะอาศัยการออกงานแสดงสินค้า	BIG	&	
BIH	ส�าหรบัลกูค้าตลาดในไทยแล้ว	ธรีชยั	
บอกว่า	 บริษัทยังเจาะลูกค้าในต่าง
ประเทศ	โดยการออกงานแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศเฉลี่ยปีละ	3	ครั้ง	ทั้งในงาน	
Maison	Objet	ฝร่ังเศส	และงาน	Ambiente	
เยอรมน	ีรวมทัง้	ยงัมกีารแสดงสนิค้าของ
ตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศในชื่อ
แบรนด์	Qualy	
	 ไม่เพียงเท่านั้น	 ปัจจุบันตลาดใน
ไทย	ยังมีร้านจ�าหน่ายสินค้าที่	Asiatique	
และวางสนิค้าผ่านห้างสรรพสนิค้าสยาม
พารากอน	 เพื่อเป็นการขยายตลาดใน
เมืองไทยเพิ่มขึ้น	
	 ส�าหรับแผนการตลาดในอนาคต	 
ธีรชัย	 วางเป้าหมายไว้ว่า	 จะเน้นการ
พฒันาสนิค้าใหม่ๆ	อย่างต่อเนือ่งโดยจะ
มีสินค้าออกใหม่ปีละ	 2	 ครั้งๆ	 ละ	 10	
แบบ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า	 พร้อมกับการเน้นสร้างแบรนด์ให้
เข้มแข็งมากข้ึน	 โดยวางแผนเปิดร้านค้า
ลักษณะการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ต่าง
ประเทศในชื่อแบรนด์	 Qualy	 ในต่าง
ประเทศให้มากขึ้น	 เพ่ือช่วยให้แบรนด์
เข้มแข็งมากขึ้น	
	 “เรื่องแบรนด์เราเริ่มเน้นมากขึ้น
เพื่อสร้างเอกลักษณ์	 พอแบรนด์เราแข็ง
แรงกจ็ะก้าวไปสูก่ารต่อยอดธรุกจิอืน่ๆ	ที่
ใช้แบรนด์เราเป็นจดุร่วม	เช่น	ร้านอาหาร	
ร้านกาแฟ	 เพราะการที่เรามี	 Brand	
identity	ชัดเจน	เช่น	ดิสนีส์	หรือ	คิดตี้	จะ
ไปท�าธุรกิอะไรก็ได้	 เราก็อยากสร้าง
แบรนด์ให้แข็งแรงแบบนั้น	เพื่อสร้างแวลู
ของแบรนด์	 และก้าวไปสู่ธุรกิจที่กว้าง
มากขึ้น”	

	 อย่างไรก็ตาม	กว่าที่แบรนด์	Qualy	
จะประสบความส�าเร็จและปักธงใน 
ต่างประเทศได้	 ก็มีอุปสรรคต่อการท�า
ธุรกิจเช่นกัน	 โดยเฉพาะปัญหาการถูก
ละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของบริษัท	
	 “ปัจจุบันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร 
การออกแบบสินค้าของเรามีมาก	เพราะ
เป็นสินค้าท่ีมีดีไซน์หลากหลาย	 คนลอก
เลียนได้ง่าย	 อย่าง	 พวงกุญแจนก	 โดน
ก็อปปี้มากที่สุด	 เพราะขายได้ง่ายและ
อาจขายได้มากกว่าเราอีก	 โดยจีนเป็นผู้
ผลติหลายแหล่งและสง่ไปขายทัว่โลก	ซึง่
วิธีการปลอมแปลงรวดเร็วขึ้น	 แค่เห็น
หรือซ้ือสินค้าในงานแล้วเอาไปก๊อปปี้
และน�ามาขายได้เลยหรือวิธีการใหม่คือ
ซื้อสินค้าของเราไปแสดงในคูหาเขาก่อน	
เพื่อให้คนมาส่ังซ้ือสินค้าแล้วค่อยผลิต 
ตามออร์เดอร์โดยไม่ได้ลงทุนเลย”	
	 ส�าหรับแนวทางการแก ้ป ัญหา	 
ธีรชัย	 บอกว่า	 หากเป็นงานแสดงสินค้า 
ในประเทศยุโรป	 การจัดการแก้ปัญหา
ละเมิดได ้ง ่ายกว ่าในประเทศเอเซีย	
เพราะยุโรปจะให้ความร่วมมอืและให้การ
ดูแล	 โดยสามารถน�าสินค้าที่ออกงานไป
ลงทะเบียนได้	หากพบการปลอมแปลงก็
จะยึดสินค้านั้นได้เลย	 ขณะที่งานแสดง
สินค้าในประเทศแถบเอเซีย	เช่น	ฮ่องกง	

แม้จะมีหลักฐานการจดสิทธิบัตรสินค้า	
แต่ผู้จัดงานก็ไม่ให้ความร่วมมือ	และเกิด
ความยุ่งยากตามมาค่อนข้างมาก
	 “ท่ีผ่านมาเราได้แก้ปัญหา	 เช่น	 
การติดตามสินค้าปลอม	ด้วยการประชา
สัมพันธ์ผ่านเฟซบุคของเรา	 เจรจากับผู้
ละเมิดสิทธิบัตรหากพบมาวางในงาน
แฟร์โดยตรง	 แสดงหลักฐานสิทธิบัตรให้
เขาเกบ็และเอาสินค้าลงรวมถึงให้ตวัแทน
เครือข่ายช่วยกัน	 รวมถึงทยอยจดสิทธิ
บัตรผลิตภัณฑ์ใหม่ในต่างประเทศให้ทั่ว
ถึงมาก	 เพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นสินค้า
ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา”
	 ธีรชัย	ให้ข้อแนะน�าผู้ประกอบการ
รายใหม่ว่า	 จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าตัว
เอง	 จึงควรปกป้องตัวเองด้วยการไปจด
สิทธิบัตร	 และถ้าส่งออกด้วยก็ไปจดใน
ต่างประเทศที่เราจะไปขายด้วย	แม้ว่าจะ
ไม่ใช่คุม้ครองสนิค้าเราได้ร้อยเปอร์เซน็ต์	
แต่กด็กีว่าไม่ม	ีเพราะช่วยปรามคนปลอม
แปลงได้ระดับหนึ่ง	
		 “ควรมองมุมใหม่ว่า	ต้องสนับสนุน
ให้คนคดิในเชงิสร้างสรรค์ให้มากขึน้	ลอก
เลียนคนอื่นให้น้อยลง	 และใช้วิธีการ
พัฒนาต่อยอดว่าเราจะท�าอะไรให้ดีกว่า
เขา	 เพื่อว่าจะขายให้ดีกว่าและให้คนมา
สนใจมากกว่า”	ธีรชัย	กล่าว.
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จากการได้พูดคุยและได้พบเห็น	 เมื่อได้เข้าไปท�างาน 
ในโครงการโรง เรียนนัก เขียนของสมาคมนักเขียน 
แห่งประเทศไทยก็ดี	 หรือการได้เข้าเป็นกรรมการตัดสิน 
การประกวดการเขียนในระดับต่างๆ	ก็ดี	พบว่ามีการละเมิด
ลิขสิทธิ์กันอยู ่ไม่น้อย	 โดยเฉพาะในกลุ ่มเยาวชน	 เช่น 
การประกวดเรียงความในระดับประเทศ	 หัวข ้อหนึ่ง	 
งานเขียนที่นักเรียนส่งมา	 มิได้เหมือนกันในแบบที่เรียกว่า

ส�านวนเดียวกัน	 จากโรงเรียนเดียวกันของจังหวัดเดียวกัน
เท่านั้น	 ยังไปเหมือนกันในระดับต่างจังหวัด	 ต่างภาค 
ด้วย	นัน่คอืเดก็นกัเรยีนโรงเรยีนจากภาคเหนอื	เขยีนเนือ้หา 
ภาษาส�านวนเดยีวกันในทุกตวัอกัษรกับนกัเรยีนโรงเรยีนภาค
ใต้	 เด็กภาคกลางเขียนเนื้อหา	 ภาษาเหมือนกันทุกค�า 
ทุกประโยคกับนักเรียนจากอิสาน

ต้องเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์....ทรัพย์สินทางปัญญา

ปัจจุบันมีผูอ้ยากเป็นนกัเขียนอยูม่ากมาย	 แต่หลายต่อหลายคนยงัไม่รู้
และไม่เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีตนเองและคนอื่น
สร้างสรรค์ข้ึนมา	จึงทำาให้มีการละเมดิกันท้ังท่ีตัง้ใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เป็นนักเขียน
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ประวตั ิกนกวล ีพจนปกรณ์

นักเขียนนวนิยาย	 เจ้าของ
รางวัล	 หลายรางวัล	 จากคณะ
กรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
และรางวัลเซเว่นส์บุคอวอร์ด	 (เช่น	
เมฆสีเงิน	 /	ซอย	3	สยามสแควร์/
กาษานาคา/ยิ่งฟ้ามหานที/วาด
วิมาน	 ฯลฯ)	 มีผลงานสร้างเป็น
ภาพยนตร์และละครทีวีหลายเรื่อง	
(เช่น	กาษานาคา	/เปลวไฟในตะวัน	
/ ต กก ร ะ ไ ดหั ว ใจพลอย โจน / 
อภมิหมึามหาเศรษฐ	ีฯลฯ)	เคยเป็น
กรรมการรางวัลซีไรต์และรางวัล
พานแว่นฟ้า	ฯลฯ

ปัจจุบันเขียนนวนิยายอยู่ใน
นิตยสารสกุลไทย	 /หญิงไทย	 และ
เป็นกรรมการบริหารสมาคมนัก
เขียนแห่งประเทศไทย	/เป็นครูใหญ่
โครงการโรงเรียนนักเขียนสมาคม
นักเขียนแห่งประเทศไทย

ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะ	ต่างคนต่างไป
คัดลอกงานประพันธ์ของผู้ประพันธ์	
ซึ่งเป็นนักวิชาการมีชื่อระดับประเทศ	
ที่ลงอยู่ในอินเตอร์เน็ตมาส่งประกวด

ดังนั้นจึงแทบจะไม่ต้องพูดถึง
การละเมิด	 ด้วยการคัดลอกงานผู้อื่น
มาเป็นของตัวที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
ต ่างๆ	 ของผู ้คนที่ เริ่มอยากเป ็น 
นักเขียนอยู่เนืองๆ	

แม้แต่ในกลุ่มคนท่ีเขียนหนังสือ
มาบ้างแล้ว	ก็ยังมีลักษณะเช่นนี้	ดิฉัน
จ�าได้ว่าครั้งหนึ่ง	 มีท่านหนึ่งส่งงาน
เขียนประเภทเร่ืองสั้นเข้าประกวดใน
รางวัลระดับชาติ	และได้รางวัล	ต่อมา	
มีผูร้้องเรยีนว่า	เรือ่งสัน้ทีไ่ด้รางวลั	คอื
เรื่องสั้นที่ลอกมาจากผลงานของเขา	
เม่ือมกีารตรวจสอบพบว่าจรงิตามนัน้	
เป็นการคดัลอกมาเหมือนทุกตัวอักษร	
ทั้งตัวละคร	ทั้งเหตุการณ์	ทั้งฉากและ
ทั้งวิธีของการด�าเนินเรื่อง

จึงให้ผู้ลอกเร่ืองมาช้ีแจง	 ท่าน
ก็ได้น�าผลงานทางวิชาการมากมายที่
ได้ท�ามาเพ่ือประกอบการอธิบายว่า	
ท่านท�าแบบนี้	 ไม่ผิด	 และยืนยันว่า
ท่านไม่ผิด	 จากเหตุการณ์นี้ท�าให้รู้ว่า	
ครูท่านนี้	ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ลิขสิทธิ์	 จึงกระท�าไปโดยรู้เท่าไม่ถึง
การณ์	

ดังนั้น	 การให้ความรู ้ให้ความ
เข้าใจเร่ืองลิขสิทธิ์	 จึงป็นเรื่องส�าคัญ	 
ผู้จะเข้ามาเป็นนักเขียนจึงควรรู้และ
เข้าใจว่า	 งานลิขสิทธิ์	 คือ	 ความเป็น
เจ ้าของสิทธิ์แต ่ผู ้ เดียวท่ีกฎหมาย
รับรองให้แก่ผู้สร้างสรรค์กระท�าการ
ใดๆ	 เกี่ยวกับงานที่ตนท�าขึ้น	 นั่น
หมายความว่านกัเขยีน	เมือ่สร้างสรรค์
งานเขียนขึ้นมาชิ้นหนึ่ง	 ผู ้สร้างงาน	
ย่อมเป็นเจ้าของงานนั้น	 สามารถจะ
ท�าการใดๆ	กับงานของตนได้

ทัง้หมด	ผูอ้ืน่ทีม่ใิช่เจ้าของไม่มสีทิธิน์�า
ไปเป็นของตัว	 ไม่ว่าจะดัดแปลงในรูป
แบบใดๆ	ทั้งสิ้น	

ดฉินัหวงัว่า	ผูอ้ยากเป็นนกัเขยีน	
หรือผู้ก�าลังเป็นนักเขียน	 พึงได้ศึกษา
หาความเข้าใจในเรื่องนี้	 ให้ถ่องแท้	
เพื่อตนเองจะได้รู้สิทธิ์ของตนและจะ
ได้ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น

	 นักเขียน	 คือ	 นักเล ่าเรื่อง	 
นักเขียนคือผู ้ให้ความสุขกับผู ้อ ่าน	 
นักเขียนคือนักคิด	 นักเขียนคือผู้ชี้น�า
ทางปัญญา	 นักเขียนคือผู้สร้างสรรค์
งานอันมคีณุค่ามคีวามหมาย	นกัเขยีน
จึงมีเกียรติ	นักเขียนจึงมีศักดิ์ศรี	 และ
ทั้งหมดนี้	 คือ	 นักเขียนเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของตน.
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การจดทะเบียนมีขั้นตอนโดยสังเขป	ดังนี้

1.	การตรวจค้น
ก่อนย่ืนค�าขอจดทะเบียน	ผูข้อควรตรวจค้นเครือ่งหมายของ

ตนท่ีประสงค ์จะยื่นขอจดทะเบียนว ่าเหมือนหรือคล ้ายกับ

เครื่องหมายของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วหรืออยู่ระหว่างการ

จดทะเบียนหรือไม่	 โดยตรวจค้นด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริการและ

ตรวจรับค�าขอ	ชั้น	3	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์	

หรือผ่านเว็บไซต์	 www.ipthailand.go.th	 ทั้งนี้	 ต้องช�าระค่า

ธรรมเนียม	100	บาท	ต่อชั่วโมง

2.	การยื่นคำาขอจดทะเบียน
ให้ผูข้อย่ืนค�าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า	เครือ่งหมาย

บริการ	เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม	โดยใช้แบบ	ก.	01	

มีผู�คัดค�าน

5 วัน

5 วัน

2 เดือน

15 วัน ส�งหนังสือให�ผู�ขอโต�แย�ง

- พิมพ�คำสั่ง
- ออกหนังสือ
- จัดส�งหนังสือ

5 วัน
- พิมพ�คำสั่ง
- ออกหนังสือ
- จัดส�งหนังสือ

ภายใน 5 วัน ออกประกาศ
ในหนังสือจดหมายเหตุ

ออกหนังสือให�ชำระ
ค�าธรรมเนียมรับจดทะเบียน

ผู�ขอชำระค�าธรรมเนียม รับหนังสือสำคัญ ภายใน 5 วัน
ทางไปรษณีย�

8-9 เดือน

กรณีเห็นควรให�รับจดทะเบียน

ไม�มีผู�คัดค�าน

และแนบหลักฐานประกอบค�าขอจดทะเบียน	 พร้อมท้ังช�าระค่า

ธรรมเนยีมสนิค้าหรอืบรกิาร	อย่างละ	500	บาท	ณ	กลุม่บรกิารและ

ตรวจรับค�าขอ	ชั้น	3	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์

หรือส�านักงานพาณิชย์จังหวัด	 หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตอบรับ	 หรือผ่านเว็บไซต์	 www.ipthailand.go.th	 (ส�าหรับราย

ละเอียดเพิ่มเติม	โปรดศึกษาในหัวข้อ	ค�าแนะน�า	:	การยื่นค�าขอจด

ทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า	เครือ่งหมายบรกิาร	เครือ่งหมายรบัรอง	

เครื่องหมายร่วม)

3.	การตรวจสอบเบื้องต้น
เจ ้าหน้าที่ตรวจรับค�าขอจะด�าเนินการตรวจค�าขอจด

ทะเบียน	 หลักฐานประกอบค�าขอจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมว่า	

ถูกต้อง	ครบถ้วน	หรือไม่	เพื่อให้เลขค�าขอจดทะเบียนต่อไป

ขั้นตอนการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้า	เคร่ืองหมายบริการ	เคร่ืองหมายรับรอง	เคร่ืองหมายร่วม
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4.	การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและนายทะเบียนจะด�าเนินการตรวจ

สอบโดยละเอยีดว่า	เครือ่งหมายการค้าทีย่ืน่ขอจดทะเบยีนนัน้	เป็น

เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามที่กฎหมายก�าหนด

ไว้หรือไม่	ดังนี้

1.	 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่

2.	 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายหรือไม่

3.	 เป ็นเครื่องหมายการค ้าที่ เหมือนหรือคล ้ายกับ

เครือ่งหมายการค้าของผูอ้ืน่ทีจ่ดทะเบยีนไว้แล้วหรอืไม่

ส�าหรับผลการพิจารณาของนายทะเบียนนั้น	อาจแบ่งออก

ได้เป็น	4	กรณี	ดังนี้

1. รับจดทะเบียน :	 นายทะเบียนจะสั่งประกาศโฆษณา

ค�าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้านัน้ในหนงัสอืประกาศโฆษณา

ค�าขอจดทะเบียน	เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการจดทะเบียน

2. ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน :	นายทะเบียนจะมีหนังสือ

แจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบค�าสั่งไม่รับจดทะเบียน

3. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง :	นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้ง

ให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบค�าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายใน

ระยะเวลาท่ีก�าหนด	ทัง้นี	้ผูข้อจดทะเบยีนสามารถอทุธรณ์ค�าส่ังตาม

ข้อ	2	หรือข้อ	3	ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน	90	

วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

4. ให้ตกลงกัน :	นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจด

ทะเบียนทกุรายทีย่ื่นขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าท่ีเหมอืนหรอื

คล้ายกัน	 ตกลงกันเองว่าจะให้ผู ้ขอจดทะเบียนรายใดเป็นผู้จด

ทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแต่ผู้เดียว	 โดยให้ตกลง

กันภายใน	90	วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง	ทั้งนี้	หากตกลงกัน

ไม่ได้หรอืไม่ได้แจ้งให้นายทะเบยีนทราบภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	

นายทะเบียนจะสั่งประกาศโฆษณาค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย	

การค้าซึ่งยื่นค�าขอไว้เป็นรายแรก

5.	การประกาศโฆษณา
การประกาศโฆษณาค�าขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เปิดโอกาสให้บคุคลทีไ่ม่เหน็ด้วยหรอือาจเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบจาก

ค�าสั่งรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของนายทะเบียนได้ยื่นค�า

คัดค้านต่อนายทะเบียน	ทั้งนี้	ต้องคัดค้านภายใน	90	วันนับแต่วัน

ประกาศโฆษณาดังกล่าว

6.	การคัดค้าน
ส�าหรับเหตุแห่งการคัดค้านนั้น	 กฎหมายได้ก�าหนดไว้	 3	

กรณี	ดังนี้

1.	 ผู้คดัค้านเหน็ว่าตนมีสทิธใินเคร่ืองหมายการค้านัน้ดกีว่า

ผู้ขอจดทะเบียน

2.	 ผู้คัดค้านเห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอัน

พึงรับจดทะเบียนได้

3.	 ผู ้คัดค้านเห็นว่าการขอจดทะเบียนไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย	 เช่น	 การรับจดทะเบียนโดยไม่ถูกต้องตาม

ขั้นตอน	เป็นต้น

เมื่อมีการคัดค้านเกิดขึ้น	 นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้

ผู้ขอจดทะเบียนทราบเพื่อยื่นค�าโต้แย้งค�าคัดค้าน	 โดยต้องด�าเนิน

การภายใน	 90	 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง	 มิฉะนั้น	 จะถือว่า

ผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งค�าขอจดทะเบียน

เมื่อนายทะเบียนมีค�าวินิจฉัยแล้ว	 ผู้ขอจดทะเบียนและ 

ผูค้ดัค้านอาจอุทธรณ์ค�าวินจิฉยัของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ

เครื่องหมายการค้าได้ภายใน	 90	 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง	

นอกจากน้ันเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีค�าวินิจฉัย

แล้ว	 ผู ้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านสามารถอุทธรณ์ค�าวินิจฉัย 

ดังกล่าว	โดยฟ้องคดีต่อศาลได้อีกด้วย

7.	การรับจดทะเบียน
เมื่อค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดได้ผ่านขั้น

ตอนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และการพิจารณาส่ังการของนาย

ทะเบียนแล้วว่า	เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้	จะ

เข้าสู่ขั้นตอนการประกาศโฆษณาค�าขอจดทะเบียน	หากไม่มีบุคคล

ใดยื่นค�าคัดค้าน	 หรือมีการยื่นค�าคัดค้าน	 แต่ได้มีค�าวินิจฉัย	 (ของ

นายทะเบียนหรือของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า)	 หรือค�า

พพิากษาหรอืค�าสัง่ของศาลถงึทีส่ดุให้เป็นเครือ่งหมายการค้าอนัพงึ

รับจดทะเบียนได้แล้ว	 นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู ้ขอ 

จดทะเบียนช�าระค่าธรรมเนยีมการจดทะเบยีนภายใน	30	วนันบัแต่

วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง	โดยค่าธรรมเนียมสินค้าหรือบริการ	อย่างละ	

300	 บาท	 ณ	 กลุ ่มบริการและตรวจรับค�าขอ	 ชั้น	 3	 ส�านัก

เครือ่งหมายการค้า	กรมทรพัย์สนิทางปัญญา	หรอืส�านกังานพาณชิย์

จังหวัด	หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	หรือผ่านเว็บไซต์	

www.ipthailand.go.th	การไม่ช�าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนด	จะถือว่าผู้ขอละทิ้งค�าขอจดทะเบียน

เมือ่จดทะเบยีนแล้ว	เจ้าของเครือ่งหมายการค้าเป็นผูม้สีทิธิ

แต่เพียงผู้เดียวในอันท่ีจะใช้เครื่องหมายการค้าน้ันกับสินค้าที่ได้ 

จดทะเบยีนไว้	รวมทัง้สามารถฟ้องร้องด�าเนนิคดแีละเรยีกค่าสนิไหม

ทดแทนความเสยีหายจากบคุคลทีล่ะเมดิสทิธใินเครือ่งหมายการค้า

ที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้นได้อีกด้วย
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ร่มบ่อสร้าง 
Bor	Sang	Umbrella

“ร่มบ่อสร้าง” เป็นสินค้าพ้ืนเมอืงทีไ่ด้รับความนยิมอย่างมากในหมู่นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	
สาเหตท่ีุเรยีกว่าร่มบ่อสร้างเพราะร่มน้ีผลิตกันท่ีบ้านบ่อสร้าง	สมยัก่อนชาวบ้านจะทำาร่มกันใต้ถนุบ้าน	แล้วนำาออกมา 
วางเรยีงรายเตม็กลางลานบ้านเพ่ือผึง่แดดให้แห้ง	สีสันและลวดลายบนร่มน้ันสะดุดตาผูพ้บเหน็	มีทัง้หมด	3	ชนิดด้วยกัน	คือ	ร่มท่ี
ทำาด้วยผ้าแพร	ผ้าฝ้าย	และกระดาษสา	แต่ละชนิดมวีธิทีำาอย่างเดียวกนั	ปัจจุบนัถ้าหากนักท่องเท่ียวประสงค์จะชมข้ันตอนการผลิต	 
ไปชมได้ทีศู่นย์อตุสาหกรรมทำาร่ม	ไปตามถนนสายเชยีงใหม่-สันกำาแพง	9	กิโลเมตร	และมีทางแยกซ้ายมือเข้าไป

สิงบ่งชีท้างภมิูศาสต์จังหวดัเชยีงใหม่	ทะเบยีนเลขท่ี	สช	52100028	

ประวตัคิวามเป็นมาของ...ร่มบ่อสร้าง

มปีระวตัติ�านานเล่าขานกนัมานาน
นับร้อยปีว่า	 มีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งชื่อ
พระอินถา	แห่งส�านักวัดบ่อสร้าง	ได้เดิน
ทางท่องธดุงด์ไปสถานทีต่่างๆ	จนกระทัง่
ถึงแถบชายแดนไทย	 -	พม่า	มีชาวพม่า
ใจบุญน�าร่มมาถวายเพื่อใช้ป้องกันแดด
ฝน	 เมื่อพระอินถาได้เห็นร่มแปลกตาจึง
ไต่ถามว่า	 ได้มาจากแห่งหนใดจึงได้ขอ
ตดิตามไปเพือ่ให้ได้เหน็ทีม่าของร่ม	ท่าน
ได้ศึกษาวิชาการท�าร่มอย่างจริงจัง	 และ
จดจ�าได้แม่นย�า	พร้อมน�ากลบัมาท�าทีบ่่อ
สร้าง	จนเกิดเป็นโรงเรียนฝึกสอนวิชาท�า
ร่มให้กับชาวบ้าน	 และกลายเป็นอาชีพ
ของคนบ่อสร้างมาจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเท่ียว
เชียงใหม่ส่วนใหญ่จะต้องแบ่งเวลาแวะ
เวียนไปที่อ�าเภอสันก�าแพง	 เพ่ือชมและ
เลือกซื้อร่มบ่อสร้างท่ี	 “บ้านบ่อสร้าง” 
เป็นที่ระลึกติดมือกลับมา	 ชาวบ่อสร้าง
ทัง้ต�าบลรวมไปถงึอกี	8	หมูบ้่านในต�าบล
ใกล้เคยีงของพืน้ทีอ่�าเภอสนัก�าแพง	และ
อ�าเภอดอยสะเก็ดในจังหวัดเชียงใหม่
ล้วนแต่เป็นแหล่งผลิตร่มด้วยกันทั้งสิ้น	
เพียงแต่ว่างานท�ามือของชาวบ้านได้
กลาย เป ็น โร ง งานอุ ตสาหกรรมที่
ครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยครัวเรือนใน
หลายๆ	หมู่บ้าน

ประโยชน์ของงานหัตถกรรม..ร่มบ่อ
สร้าง

1.  ด้านประโยชน์ใช้สอย สร้าง
ขึน้บนพื้นฐานการด�ารงชวีิต	เพื่อตอบ
สนองความต้องการเพื่ออ�านวยความ
สะดวกสายทางกายภาพหรอืเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในการด�ารงชีวิต

2.  ด้านความเชื่อและค่านิยม 
งานศิลปหตัถกรรม	แต่เดมินัน้ผูส้ร้าง
และผู้ใช้เป็นคนเดียวกัน	 คือสร้างขึ้น
มาเพื่อใช้งานเอง	การที่ผู้สร้างจะมีค่า
นิยมและความเชื่อต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด	
อย่างไรก็ย่อมจะถ่ายทอดสู่งานท่ีตน
สร้างด้วยความรูส้กึนกึคิดของตน	โดย
มีแบบแผนของกลุ่มวัฒนธรรมที่ด�ารง
อยู ่ เป ็นตัวหล ่อหลอม	 งานศิลป
หตัถกรรมจึงสะท้อนความเชือ่	ค่านยิม	
ของผู้สร้าง

3.  คุณค ่าทางด ้านประวัต
ศาสตร์ และโบราณคดี เนือ่งจากงาน
ศิลปหตัถกรรมเป็นสิง่ทีม่นษุย์สร้างขึน้
อย่างมีจุดประสงค์	 และเป็นส่ิงที่
สืบทอดกันมาแต่ในอดีตได้เป็นอย่าง
ดีในฐานะข้อมูลหลักฐานที่เป็นรูป
ธรรมทางประวตัศิาสตร์	แลโบราณคดี

4.  คุณค่าทางด้านความเป็น
เอกลักษณ์ของสังคมวัฒนธรรม  

งานศิลหัตถกรรมเกิดขึ้นภายใต้ความ
แตกต่างทางสภาพแวดล้อม	 ฐาน
ทรัพยากร	 ประเพณี	 คติความเชื่อ	 ที่
หล่อหลอมเกดิเป็นแบบแผนวฒันธรรม
เฉพาะกลุ่ม

5.  คุณค่าทางด้านความงาม 
การสร้างงานศิลปหัตถกรรมย่อม
ประกอบขึ้นด้วยความต้องการทาง
ประโยชน์ใช ้สอย	 แต่ผู ้สร ้างก็ได ้
พจิารณารปูทรงทีเ่หมาะสมและความ
งามทีน่่าใช้สอยประกอบไปด้วยโดยได้
แสดงออกผ่านทางรูปทรง	 โครงสร้าง	
ลวดลาย	 วัสดุและฝ ีมืออันวิ จิตร	
ประณีต

6.  คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้วยการผลิตสินค้าและของท่ีระลึก
จากการท่องเที่ยว	เป็นตัวสร้างรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น	 จนถึงการสร้างรายได้
โดยการส่งออกต่างประเทศ
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บ้านบ่อสร้าง

บ้านบ่อสร้างมีชื่อเสียงมากในการท�าร่ม	 โดยเฉพาะร่มกระดาษสามีท้ังร่มท่ีระลึก	
ขนาดเล็กท�าด้วยผ้าฝ้าย	 ไนลอน	 จนกระทั่งร่มขนาดใหญ่กว้างเกือบ	 2	 ม.	 ท�าจากผ้า
ฝ้าย	เพื่อใช้ในการประดับและตกแต่งบ้าน	นอกจากนี้ยังมีพัดจีนขนาดใหญ่ด้วย	ตลอด
เส้นทางช่วงก่อนถึงบ้านบ่อสร้างเป็นแหล่งขายงานหัตถกรรมต่างๆ	 มากมายกล่าวได้
ว่าถนนสายนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งที่นักช้อปปิ้งไม่ควรพลาด

ถำา้เมอืงออน
เป็นถ�า้ขนาดใหญ่บนเทอืกเขาหนิปนูโดดๆ	โดยรอบเป็นเทอืกเขาท่ีมโีครงสร้างหิน

หลายชนดิ	ส่วนใหญ่เป็นหนิชัน้	และหนิแปร	ทางเข้าถ�า้เป็นบนัไดลกึลงสูเ่บือ้งล่างมโีถง
ถ�้าขนาดใหญ่มีหินงอกหินย้อยที่งดงาม	 ตรงกลางโถงถ�้าเป็นหินงอก	 “พระธาตุนมผา” 
เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจ�าถ�า้ผนงัถ�า้ประดิษฐานพระพทุธรปูปางสมาธ	ิและพระนอน	ภายใน
ถ�้าแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน	ของครูบาศรีวิชัย	และบริเวณ 
ปากถ�้ามีรูปปั้นครูบาศรีวิชัย	 และสถูปอัฏฐิของท่านรวมท้ังมีพระพุทธรูปประดิษฐาน 
อยู่ด้วย

นำา้พุร้อนสันกำาแพง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเคียงคู่กับชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะ
เมืองท่องเทีย่วมาเป็นเวลายาวนานเลยทีเดยีว	ภายในบริเวณบ่อน�า้พุร้อนมกีารตกแต่ง
สถานทีด้่วยสวนดอกไม้สวยงาม	มห้ีองอาบน�า้แร่	บรเิวณทีจ่ดัไว้ส�าหรบัให้นกัท่องเท่ียว
น่ังพกัแช่เท้าในล�าธารอุน่ๆ	มสีระน�า้แร่ส�าหรบัเดก็ๆ	และ	มกีารจดับรเิวณส�าหรบัให้นกั
ท่องเท่ียวน�าไข่ไปต้ม	รวมถงึทีพ่กั	สถานทีก่างเตน็ท์	และร้านอาหาร	ให้บรกิารอยูภ่ายใน
บริเวณ

วดัป่าตงึ

วดัป่าตึง	ปัจจบุนัอาย	ุ๑๑๑	ปี	โดย	ครบูาปินตาพบว่าสถานทีแ่ห่งนีเ้ดมิเป็นวดัร้าง
คู่กับวัดเชียงแสน	 ก่อนท่ีจะสร้างวัดนี้ขึ้นมาได้พบพระบรมสารีริกธาตุ	 และของมีค่า
มากมายหลายอย่างอาทิ	วัตถุโบราณ	พระพุทธรูป	เครื่องถ้วยชามสังคโลก	บริเวณวัด
มีโบราณวัตถุอยู่ทั่วไป	และมีการพบเจอเตาเผาเครื่องถ้วยชามสังคโลกที่มีการสร้างขึ้น
มาในอดีตเป็น	ร่องรอยทางประวัติศาสตร์นอกจากบริเวณวัดแล้ว	ตามป่าเขารอบๆ	ซึ่ง
มีเนื้อที่ประมาณ	 ๑๐,๐๐๐	 ไร่	 ก็จะมีเตาเผาสังคโลกอยู่ท่ัวไป	 นอกจากจะเป็นวัดท่ีมี
ประวัติศาสตร์ทีย่าวนานแล้ว	วดัป่าตงึยงัเคยมพีระเกจอิาจารย์ช่ือดงั “หลวงปูห่ล้า” แต่
ปัจจบุนัท่านได้ถงึแก่กรรมไปแล้ว	แต่ทางวัดยงัคงเกบ็รกัษาศพของท่านเอาไว้อยูน่บัเป็น
เรือ่งทีน่่าแปลกทีศ่พของท่านไม่เน่าเป่ือย	ศพของท่านเกบ็รกัษาไว้ในโรงแก้ว	เราสามารถ
มองเห็นได้	เก็บไว้ในศาลาการเปรียญ	ให้ผู้ที่มีศรัทธาได้บูชา

อุทยานแห่งชาตแิม่ตะไคร้

มีสภาพป่าหลายประเภทได้แก่	ป่าเต็งรัง	ป่าเบญจพรรณ	ป่าดิบชื้น	ป่าดิบแล้งป่า 
ดิบเขา	 และป่าสนเขา	 เป็นป่าต้นน�้าของห้วยแม่ตะไคร้ห้วยแม่ออน	 ห้วยแม่ทา	 และ 
ห้วยแม่กวงซึ่งเป็นล�าน�้าสาขาของแม่น�้าปิง	ในพื้นที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าน้อย
ใหญ่	 ตั้งแต่นกชนิดต่างๆ	 ไปจนถึงเก้ง	 กวาง	 ชะนี	 หมูป่าการเปรียญ	 ให้ผู้ที่มีศรัทธา 
ได้บูชา

แหล่งท่องเท่ียวใกล้เคยีงกบัเส้นทางแหล่งผลติ ร่มบ่อสร้าง อำาเภอสนักำาแพง

บ้านบ่อสร้าง

ถำา้เมืองออน

นำา้พุร้อนสนักำาแพง

วดัป่าตงึ

อทุยานแห่งชาตแิม่ตะไคร้
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นอกจากนีก้ารแสดงศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านของไทยใน
ภาคต่างๆ	 ที่มี เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น	 โดยมี
ท่วงท�านองและการร่ายร�าประกอบการแสดง	อาทิ	หมอล�า	
ลิเก	ล�าตัด	มโนราห์	ซึ่งปัจจุบันได้มีการประยุกต์โดยน�าการ
แสดงพื้นบ้านเหล่านี้มาประกอบเพลงเพื่อให้มีความร่วม
สมัยมากขึ้น	และเป็นที่นิยมจวบจนปัจจุบัน

เพลงพ้ืนบ้านของไทยนอกจากแสดงออกซึ่งความ
สามัคคีแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างชุมชนหรือคนหนุ่มสาว	 ซึ่งเพลงที่ครูเพลงทุกคนได้
บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อมีผู้น�า

ไปขบัร้องกนัอย่างสนกุสนานในเทศกาลต่างๆ	ต่างรูส้กึ
ยินดีที่มีผู้ถ่ายทอดบทเพลงของตนให้เป็นที่รู้จัก	 ยิ่งมีคนน�า
ไปร้องมากเท่าไรครเูพลงกภ็าคภมูใิจทีไ่ด้ท�าประโยชนใ์ห้กบั
ชุมชนมากเท่านั้น	 และค่าตอบแทนที่ครูเพลงได้รับคือการ
ยกย่องว่าเป็นศลิปินของชมุชนหรอืท้องถิน่นัน้ๆ	โดยท่ีก่อน
หน้านี้คนไทยไม่เคยรู้เลยว่าเพลงเหล่านี้จะมีกฎหมายให้
ความคุ้มครองบทเพลงของครูเพลงดังกล่าว

กฎหมายที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิของครูเพลงคือ
กฎหมายลิขสิทธิ์	 ส�าหรับเพลงที่น�ามาใช้ในการแสดงใน
เทศกาลต่างๆ	ประกอบด้วยลขิสทิธิป์ระเภทงานดนตรีกรรม	

ร้องรำาทำาเพลง

    นอดตีคนไทยคุ้นเคยและผกูพันกบัเพลงมาตัง้แต่สมยัโบราณ	อาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึง่ของวถีิชวีติ
คนไทยเลยก็ว่าได้	ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธกีารตามความเชือ่ก็จะมเีพลงแห่นางแมวมาใช้ทำาพิธีเพ่ือ
เรยีกฝน	 เม่ือถงึฤดูการทำานาลงแขกเกีย่วข้าว	 ก็ร้องเพลงเก่ียวข้าว	พอเข้าเทศกาลร่ืนเริง	 ก็จะร่วม
ร้องเพลงเรอื	เพลงรำาวง	เพลงฉ่อย	เพลงอีแซว	เพลงโคราช	หรอืการประกอบพิธทีางศาสนา	ซึง่เป็น
สัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี	และเป็นนำา้หนึง่ใจเดียวกันของชมุชน

ใ
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(เน้ือร้อง	 ท�านองเพลง	 การเรียบเรียงเสียงประสาน)	 งาน 
นาฎกรรม	 (ท่าเต้น	 ท่าร�า)	 โดยที่ผู้สร้างสรรค์จะได้รับการ
คุ้มครองทนัททีีส่ร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบยีน	และมอีายุ
การคุม้ครองตลอดอายขุองผูส้ร้างสรรค์และอีก	50	ปี	นบัแต่
ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

ขณะเดียวกันเจ้าของลิขสิทธิ์ก็มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน
การท�าซ�า้	(น�าเพลงไปบนัทกึเสยีง)	ดัดแปลง	(น�าท�านองเพลง
ไปแต่งเนื้อร้องใหม่)	 การเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 (น�าเพลง
ออกไปแสดงในที่สาธารณะ)	หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ	ฯ	
โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการ
ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าวได้	

	 ปัจจุบนัรปูแบบของการใช้งานเพลงได้เปลีย่นแปลง
ไป	เป็นลกัษณะการใช้งานเชงิธุรกจิมากข้ึน	จากการแสวงหา
ก�าไรในการน�าเพลงไปใช้ประกอบการแสดงต่างๆ	ด้วยเหตุ
นี้	การน�างานเพลงไปแสดงไม่ว่าจะน�าไปประกอบการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ	การแสดงดนตรีสด	
หรือการแสดงในงานประเพณีต่างๆ	 เช่น	 งานบวช	 การท�า

ขวญันาคฯ	กถ็อืว่าเป็นการน�าเพลงไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ท้ังส้ิน	 ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยการ
จ่ายค่าตอบแทนก่อน	มฉิะนัน้อาจเป็นการละเมดิลขิสทิธิไ์ด้

อีกนัยหนึ่ง	การร้อง	ร�า	ท�า	เพลง	นอกจากสร้างความ
สนุกสนานแก่ผู้รับฟังแล้ว	 ยังช่วยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
พืน้บ้านให้สืบสานด�ารงอยูจ่นถึงปัจจบุนั	หากทุกคนเข้าใจถงึ
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งานเพลงที่แท้จริงแล้ว	 ก็จง
ใช้บทเพลงเป็นสื่อในการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
เช่นเดียวกับเจตนารมย์ครูเพลงในอดีตอย่างไรก็ดี	 การ
อนญุาตให้ใช้สทิธดิงักล่าว	กค็วรต้องค�านงึถงึความเป็นธรรม
ระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์	กับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ด้วย	โดยเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ควรมีความชัดเจนและเป็นธรรมในการอนุญาตใช้ 
ลขิสทิธเิพลง	และผูใ้ช้งานเพลงกต้็องเคารพสทิธขิองเจ้าของ
ลิขสิทธิด้์วย	ซึง่เป็นหลักสากลท่ีท่ัวโลกถือปฏบิตัเิช่นกัน	ขณะ
เดยีวกนักไ็ม่ควรละเลยบรบิทของสงัคมไทย	ในการให้ความ
รู้และท�าความเข้าใจกับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ควบคู่กันไปก่อนการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
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คำาศัพท์ 
พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1. เครื่องหมายการค้า (Trademark)	 คือ	 เครื่องหมายที่ใช้
หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า	เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้
เครือ่งหมายของเจ้าของเครือ่งหมายการค้านัน้แตกต่างกับสินค้าทีใ่ช้
เครือ่งหมายการค้าของบคุคลอืน่	เช่น	บรสี	มาม่า	กระทงิแดง	เป็นต้น

2. เครื่องหมายบริการ (Service mark)	คือ	เครื่องหมายที่
ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ	เพื่อแสดงว่าบริการ
ที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของที่ใช้บริการนั้นแตกต่างกับบริการท่ีใช้
เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น	 เช่น	 เครื่องหมายของสายการบิน	
ธนาคาร	โรงแรม	เป็นต้น

3. เครือ่งหมายร่วม (Collective mark)	คอื	เครือ่งหมายการค้า
หรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม
เดียวกนั	หรอืโดยสมาชกิของสมาคม	สหกรณ์	สหภาพ	สมาพนัธ์	กลุม่
บุคคลหรอืองค์กรอืน่ใดของรัฐหรอืเอกชน	เช่น	ตราช้างของบรษิทั	ปนู
ซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	เป็นต้น

4. เครือ่งหมายรบัรอง (Certification mark)	คอื	เครือ่งหมาย 
ทีเ่จ้าของเครือ่งหมายรบัรองใช้หรอืจะใช้เป็นทีห่มายหรอืเกีย่วข้องกบั
สินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น	 เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่ง
ก�าเนิด	ส่วนประกอบ	วธิกีารผลติ	คณุภาพ	หรอืคุณลกัษณะอ่ืนใดของ
สินค้านั้น	 หรือเพ่ือรับรองเกี่ยวกับสภาพ	 คุณภาพ	 ชนิด	 หรือ
คุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั้น	 เช่น	 เชลล์ชวนชิม	 แม่ช้อยนางร�า	 
ฮาลาล	(Halal)	เป็นต้น

5. เคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive 
Trademark) คือ	 เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ท�าให้ประชาชน
หรอืผูใ้ช้สนิค้านัน้ทราบและเข้าใจได้ว่า	สนิค้าทีใ่ช้เครือ่งหมายการค้า
นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น	โดยแบ่งออกได้	2	ลักษณะ	ดังนี้

5.1	ลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเอง	(Inherent	Distinctiveness)
5.2	ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้	(Acquired	Distinctiveness)

6. หนังสือส�าคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า 
(Certificate of trademark)	คือ	 เมื่อเครื่องหมายใดได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า	 (Registered	 trademark)	 แล้ว	 นายทะเบียน	
(Registrar)	 จะออกหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่ผู้ขอจด
ทะเบยีนตามแบบทีก่ฎหมายก�าหนด	ทัง้นี	้นายทะเบยีนจะส่งหนงัสอื
ส�าคัญให้ผู ้ขอจดทะเบียน	 ณ	 ส�านักงานหรือสถานที่ติดต่อได้ใน
ประเทศไทยโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั	หรอืมอบให้ผูข้อจด
ทะเบียนหรือตัวแทนหรือผู้รับมอบอ�านาจที่มาขอรับก็ได้

7. สิทธิแต่เพียงผู ้เดียว (Exclusive rights)	 คือ	 เมื่อ
เครื่องหมายใดได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้ว	 ผู้ซ่ึงได้จด
ทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า	(Trademark	owner)	เป็นผู้มี
สิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นส�าหรับสินค้าที่ได้
จดทะเบียนไว้

8. การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark 
infringement) คือ	 เจ้าของเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียนแล้ว
สามารถฟ้องคดี	 เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน	 เพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวได	้
อย่างไรก็ตาม	ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองเจ้าของเครือ่งหมายการค้า
ที่ไม่ได้จดทะเบียน	 ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตน
ไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

9. การปลอมเครื่องหมายการค้า (Counterfeit of 
trademark) คอื	พระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า	พ.ศ.2534	แก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2543	
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 108	 ว่าบุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า	
เครื่องหมายบริการ	 เครื่องหมายรับรอง	 หรือเครื่องหมายร่วมของ
บุคคลอื่นท่ีได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินสี่ปี	หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

10. การเลียนแบบเครื่องหมายการค้า (Imitation of 
trademark) คอื	พระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า	พ.ศ.2534	แก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2543	
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 109	 ว่าบุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า	
เครื่องหมายบริการ	 เครื่องหมายรับรอง	 หรือเครื่องหมายร่วมของ
บคุคลอืน่ทีไ่ด้จดทะเบยีนแล้วในราชอาณาจกัร	เพือ่ให้ประชาชนหลง
เชือ่ว่าเป็นเครือ่งหมายการค้า	เครือ่งหมายบรกิาร	เครือ่งหมายรบัรอง	
หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่น	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสอง
ปี	หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

11. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark 
licensing)	คือ	เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจะ
ท�าสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า	 (Trademark	
license	agreement)	ของตน	ส�าหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมด
หรอืบางอย่างกไ็ด้	โดยจะต้องท�าเป็นหนงัสอืและจดทะเบยีนต่อนาย
ทะเ บียน	 ส� าห รับค� าขอจดทะเ บียนสัญญาอนุญาตให ้ ใช ้
เครื่องหมายการค้าอย่างน้อยต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้

1.	 เงื่อนไขหรือข้อก�าหนดระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า	
(Trademark	owner)	ซึ่งเป็นผู้อนุญาต	(Trademark	licensor)	และผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า	(Trademark	
licensee)	 ที่จะท�าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าน้ันสามารถควบคุม
คุณภาพของสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่าง
แท้จริง

2.	 สินค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น
3.	 แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิใช้

เค ร่ืองหมายการค ้ า น้ันแต ่ผู ้ เ ดี ยว 	 ห รือแสดงว ่ า เจ ้ าของ
เครื่องหมายการค้าจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายนั้นอีกก็ได้
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Calendar	Actvity
ปฎิทินกิจกรรม

สัมมนา

จัดสัมมนา	Wipo	–	Asean	
Workshop	On	Orphan	Works

จัดอบรม	Green	Technology	
WIPO	/	ประชุม

เสวนา

ธนัวาคม	2556

มกราคม	2557

วันอาทิตย์

01

07

14

21

28

05

19-20

26

03

10

17

24

31

02

09

16

23

30

08

15

22

29

06

13

27

04

11-12

18

25

วันศุกร์

วันศุกร์

วันอังคาร

วันอังคาร

วันอังคาร

วันอังคาร

วันอังคาร

วันจันทร์

วันจันทร์

วันจันทร์

วันจันทร์

วันจันทร์

วันเสาร์

วันเสาร์

วันเสาร์

วันเสาร์

วันพุธ

วันพุธ

วันพุธ

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันศุกร์

วันศุกร์

วันศุกร์

วันอังคาร

วันอังคาร

วันอังคาร

วันอังคาร

วันจันทร์

วันจันทร์

วันจันทร์

วันจันทร์

วันเสาร์

วันเสาร์

วันเสาร์

วันเสาร์

วันพุธ

วันพุธ

วันพุธ

วันพุธ

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี

04

11

18

25

02

09

16-17

23

30

07

14

21

28

06

13

20

27

05

12

19

26

03

10

24

31

01

08

15

22

29

อบรมเรื่องบทบาท	ทป.

 11 - 12 ธ.ค. 56 จัดสัมมนา	
Wipo-Asean	 Workshop	 On	
Orphan	Works	 โรงแรมอโนมา	
กรุงเทพฯ	

 13 ธ.ค. 56	เสวนา	“สร้าง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ดนตรีกรรม”	จ.เชียงใหม่	

 19-20 ธ.ค. 56 จัดอบรม	
Green	Technology	WIPO	สถาน
ที่	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	

 20 ธ.ค. 56	 ประชุมหารือ
แนวทางการดำาเนินการจัดทำาส่ิง 
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผ้าย้อม
ครามธรรมชาติ	จ.สกลนคร

 15 ม.ค. 57	สัมมนา	 เรื่อง	
การคุ ้มครอง	 ทป.	 ของไทยใน
อาเซียน	จ.เชียงใหม่	

 16-17 ม.ค. 57	อบรมเร่ือง
บทบาท	 ทป.	 ต่อผู้ประกอบการ	 
CE	ร่วมกับบริติเคาซิล

แผนกิจกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ประจำาปี	เดือนธันวาคม	2556	-	มกราคม	2557
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พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	พ.ศ.	
2534	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครือ่งหมายการค้า	พ.ศ.	 2543	 ให้ความ
คุม้ครองเครือ่งหมาย	4	ประเภท	ได้แก่
 1 .  เ ค รื่ อ งหมายการค ้ า 	 คื อ	

เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า	 เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าน้ัน
แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
 2. เครื่องหมายบริการ	คือ	เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ	เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมาย
ของเจ้าของที่ใช้บริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น
 3. เครือ่งหมายรบัรอง คอื	เครือ่งหมายทีเ่จ้าของเครือ่งหมายรบัรองใช้หรอืจะใช้เป็นทีห่มายหรอืเกีย่วข้องกบัสนิค้าหรือบรกิาร
ของบุคคลอื่น	เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก�าเนิด	ส่วนประกอบ	วิธีการผลิต	คุณภาพ	หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น	หรือ
เพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ	คุณภาพ	ชนิด	หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
 4. เครื่องหมายร่วม	คือ	เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน	หรือ
โดยสมาชิกของสมาคม	สหกรณ์	สหภาพ	สมาพันธ์	กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามิได้เกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติ	 แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องน�า
เครื่องหมายการค้าท่ีคิดขึ้นไปท�าการจดทะเบียน
เสียก่อน	 จึงจะได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	พ.ศ.	2534	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	พ.ศ.	2543

เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องประกอบ
ด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ	 มีลักษณะที่ท�าให้
ประชาชนหรือผูซ้ือ้สนิค้านัน้ทราบและเข้าใจได้ว่าสนิค้าที่

ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น	เช่น	ตัวหนังสือ	ตัวเลข	หรือค�าที่ประดิษฐ์ขึ้น	ลายมือชื่อ	เป็นต้น
 2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	เช่น	ตราแผ่นดิน	ธงชาติ	พระบรมฉายาลักษณ์	เป็นต้น
 3. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น	 คือ	 เครื่องหมายท่ีจะจดทะเบียนนั้น	 จะต้องไม่เหมือนหรือ
คล้ายกบัเครือ่งหมายการค้าทีบ่คุคลอืน่ได้จดทะเบยีนไว้แล้ว	จนอาจท�าให้สาธารณชนสบัสนหรอืหลงผดิในความเป็นเจ้าของ
ของสินค้าหรือแหล่งก�าเนิดของสินค้า

Q & A
คำาถาม	คำาตอบที่น่าสนใจ

เครือ่งหมายทีไ่ด้รบัความคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิ
เครือ่งหมายการค้า	พ.ศ.	2534	แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า	พ.ศ.	2543	มีกี่ประเภท	?

การได้มาซึ่งความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
จะต้องทำาอย่างไร	?

เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้
ต้องประกอบด้วยลักษณะอย่างไร	?
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1.	 เจ้าของเครื่องหมายการค้ามี
สิทธแิต่ผูเ้ดยีวในอันท่ีจะใช้เครือ่งหมาย 
การค้านัน้ส�าหรบัสินค้าท่ีได้จดทะเบยีน
ไว้

	 2.	 เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีสิทธิที่จะโอนเคร่ืองหมายหรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้าของตนส�าหรับ
สินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้	ทั้งนี้	โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้

	 3.	เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของตน
	 4.	เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิฟ้องร้องด�าเนินคดีอาญาแก่ผู้กระท�าละเมิดเครื่องหมายการค้าของตน

สัญลักษณ์	 TM	 หรือ	 SM	 หรือ	 ®	 ท่ีวางไว้ใกล้กับ
เครื่องหมาย	 ไม่ใช่ข้อก�าหนดหรือไม่ได้ท�าให้ได้รับ

ความคุม้ครองเกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนดไว้	อย่างไรกต็าม	สัญลกัษณ์ดงักล่าวเป็นเพยีงวธิกีารแจ้งให้ผูอ้ืน่ทราบว่าเครือ่งหมาย
นั้นเป็นเครื่องหมายการค้า	ดังนั้น	จึงเป็นการเตือนผู้กระท�าละเมิดหรือผู้ปลอมแปลงเช่นเดียวกัน	ทั้งนี้	สัญลักษณ์	®	ใช้กับ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น	ขณะที่สัญลักษณ์	TM	แสดงให้ทราบว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้า	
ส่วน	SM	เป็นเครื่องหมายบริการ
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เครือ่งหมายการค้าท่ีจดทะเบยีนแล้ว	มอีายคุวามคุม้ครอง	
10	ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน	และอาจต่ออายุได้ทุก	10	ปี	
ทั้งนี้	 เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นค�าขอต่ออายุ
ต่อนายทะเบียนภายใน	 90	 วันก่อนวันสิ้นอายุ	 มิฉะนั้น	

เครื่องหมายการค้าจะถูกเพิกถอนการจดทะเบียน

ผู้มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	ได้แก่
  1. บุคคลธรรมดา หรือ
  2. นิติบุคคล

ทัง้นี	้เจ้าของเครือ่งหมายการค้าหรอืตวัแทน	จะต้องมี
ส�านักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย

Q & A คำาถาม	คำาตอบที่น่าสนใจ

เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีสิทธิ
อย่างไรบ้าง	?

สัญลักษณ์	TM	หรือ	SM	หรือ	®	คืออะไร	?

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีอายุ
ความคุ้มครองนานเพียงใด	?

ใครบ้างมีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้า	?
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