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Editor’s Note บทบรรณาธิการ
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น แบบอย่างและเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้พวกเราพสกนิกรชาวไทย ดำ�เนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ในหลายด้าน จากแนวคิดนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดทำ�ภาพยนตร์
แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ภายใต้ชื่อ “ฟ้าทอฝัน The Inspiring
King” ขึ้น โดยชุดที่ 1 ได้เผยแพร่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และล่าสุด
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้จัดทำ� “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ชุดที่
2 รายละเอียดทุกท่านสามารถติดตามได้ ในคอลัมน์ about the issue
สำ�หรับ “ฟ้าทอฝัน” สื่อความหมายถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
และแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปรียบเสมือน “ฟ้า”
ที่สร้างแรงบันดาลใจ แก่ประชาชนของพระองค์ เมื่อนำ�แนวคิดมาประยุกต์
ใช้ ในชีวิตประจำ�วันก็จะเกิดกำ�ลังใจ บันดาล “ฝัน” ให้เป็นจริง เกิดความสุข
ความเจริญ ต่อบุคคลที่ปฏิบัติตามพระราชดำ�ริ ในโอกาสนี้กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามภาพยนตร์แอนิเมชันฟ้าทอฟัน
ทั้งสองชุดได้ทางช่องยูทูป
นอกจากนี้ ในโอกาสที่ ก้ า วเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นอย่ า ง
เป็ น ทางการ คอลั ม น์ IP Interview ขอนำ � เสนอบทสั ม ภาษณ์ อ ธิ บ ดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาถึงแผนความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อาเซียนปี 2016 – 2025
บรรณาธิการ
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ภาพยนตร์แอนิเมชัน

“ฟ้าทอฝัน The Inspiring King ชุดที่ 2”
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักตรากตร�ำอย่างไม่ทรงเคย
หยุดหย่อนเป็นภาพที่คนไทยคุ้นตาและอยู่ในความทรงจ�ำของทุกคนตลอดมา
พระองค์ทรงนึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของพระองค์ก่อนเสมอ ไม่
ว่าจะขึ้นเหนือ ลงใต้ และแม้ว่าที่แห่งนั้นจะทุรกันดารเพียงใด พระองค์ทรงเสด็จ
ไปด้วยตนเองทุกหนแห่งด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาให้ผืนแผ่นดินไทย
ของเรานี้เป็นแผ่นดินทอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาสามารถในด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและทรัพย์สนิ ทางปัญญาอันเป็นทีป่ ระจักษ์แก่ผคู้ นทัว่ โลก พระองค์ทรง
สร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ตา่ งๆ และทรงใช้งานทรัพย์สนิ ทางปัญญาเหล่านัน้ ส่งเสริม
และพัฒนาประเทศ เช่น ทรงประดิษฐ์คิดค้น “กังหันน�้ำชัยพัฒนา” คิดค้นวิจัย
ท�ำไบโอดีเซล คิดค้นวิจัยการท�ำฝนหลวง ซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลาและความมุ่งมั่น
ในการค้นคว้าวิจัย และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านดนตรี วรรณกรรม และวิจิตร
ศิลป์ และได้รับการยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” อย่างแท้จริง จนในปี พ.ศ. 2552
องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก WIPO (World Intellectual Property Organization)
ได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัล “โกลบอล ลีดเดอร์ อวอร์ด” (WIPO Global Leaders
Award) แด่พระองค์ด้วย
ดังนัน้ เพือ่ ให้ปวงชนชาวไทยได้รบั ทราบและชืน่ ชมในพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยเกิดแรงบันดาล
ใจและเห็นประโยชน์ของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสร้าง
ค่านิยมในการเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา รวมทัง้ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
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สร้ า งสรรค์ ที่ ส ามารถสร้ า งจาก
ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์และศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์
โดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา จึงได้จดั
ท�ำโครงการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน
เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ด้ า นการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญา เรื่ อ ง “ฟ้ า ทอฝั น The
Inspiring King” ขึ้น
ภาพยนตร์แอนิเมชัน “ฟ้าทอฝัน
The Inspiring King” ชุดที่ 1 มี 6
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เริ่มต้นจากจุด
เล็กๆ ตอนที่ 2 ความมุ่งมั่นตั้งใจ...
กุญแจแก้ไขปัญหา ตอนที่ 3 เข้าใจ...
เพือ่ เข้าถึง ตอนที่ 4 คิดอิสระ...สูค่ วาม
ส�ำเร็จ ตอนที่ 5 ก�ำลังใจ...ข้ามเวลา
และตอนที่ 6 มุ ่ ง มั่ น ต่ อ ไป...
ด้วยศรัทธาในความเพียรและความ
สามัคคี ซึ่งได้เริ่มเผยแพร่เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2558 ตามสถานศึกษา

About the Issue
สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ สื่อ Social
Media เช่ น YouTube รวมทั้ ง ได้
เผยแพร่ บ นเครื่ อ งบิ น ของสาย
การบินไทยและได้เสียงตอบรับเป็น
อย่างดี กระทรวงพาณิชย์ โดยกรม
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจึ ง ได้ ด� ำ เนิ น
โครงการผลิ ต ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั น
“ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ชุด
ที่ 2 ซึง่ เป็นภาคต่อขึน้ อีก 6 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ฟ้าโปรยฝน ตอนที่ 2 พลังงาน
สร้างทางเลือก ตอนที่ 3 โดดเด่นด้วย
อัตลักษณ์ ตอนที่ 4 พอเพียง...เพื่อ
เพียงพอ ตอนที่ 5 แผ่นดินธรรม...
แผ่ น ดิ น ทอง และตอนที่ 6 จาก
ศรัทธา...สูส่ ร้างสรรค์อนั ยัง่ ยืน และได้
แถลงข่ า วเปิ ด ตั ว ไปเมื่ อ วั น ที่ 26
พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
ส� ำ หรั บ ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั น
“ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ชุด
ที่ 2 นี้ เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่
ต่างจังหวัด โดยตัวละครหลักของเรือ่ ง

เรื่องเด่นประเด็นดัง

จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาวะ
ภัยแล้ง ภาวะหนีส้ นิ ของคนในหมูบ่ า้ น และการแตกความสามัคคีกนั ระหว่างคนใน
หมู่บ้าน โดยตัวละครได้น้อมน�ำแนวคิดและแรงบันดาลใจจากผลงานนวัตกรรม
และทรัพย์สนิ ทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาปรับใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพยนตร์แอนิเมชันชุดนี้
จะสามารถบอกเล่าเรือ่ งราวอันน่าประทับใจเกีย่ วกับพระปรีชาสามารถและความ
วิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสอดแทรกข้อคิดต่างๆ ในการ
ด�ำรงชีวติ เอาไว้ในเรือ่ งได้อย่างแนบเนียน โดยภาพยนตร์แอนิเมชันชุดนีจ้ ะสามารถ
เข้าถึงเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้นึกถึงแนวคิดและความวิริยะ
อุตสาหะในการท�ำโครงการต่างๆ ของพระองค์ หากเมื่อรับชมแล้ว ทุกคนจะเกิด
ความรู้สึกว่า ทุกเรื่องที่พระองค์ทรงคิดสร้าง สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคน
รุ่นใหม่เสมอ
ท่านสามารถรับชมภาพยนตร์แอนิชนั “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ชุด
ที่ 1 และ ชุดที่ 2 ทั้ง 12 ตอน ได้ในช่องยูทูป (YouTube Channel) “The Inspiring
King DIP” ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถแชร์ลิงค์ของ “The Inspiring King DIP”
ต่อไปได้ เพือ่ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อันเป็นทีร่ กั ยิง่ ของ
ปวงชนชาวไทย และหากหน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษา หรือโรงเรียนใดสนใจ
สามารถติดต่อขอรับแผ่นดีวดี ี “ฟ้าทอฝัน” ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ได้ทกี่ รมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ •

เรื่องย่อฟ้าทอฝัน ชุดที่ 2
ตะวัน กรุณา มาร์ค ได้เข้าไปร่วมแก้ปญ
ั หาของหมูบ่ า้ นดงน้อยซึง่ เป็นบ้านเกิดของบัญชา พวกเขาพบว่า นอกจากปัญหา
เรื่องภัยแล้งและเศรษฐกิจในหมู่บ้านถูกผูกขาดแล้ว ปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านแห่งนี้ คือ ชาวบ้านแตกความสามัคคีกัน เพราะ
ความคิดที่แตกต่างกันระหว่างผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำของชาวบ้านกับลุงแก้ว นายทุนใหญ่ประจ�ำหมู่บ้าน ลุงแก้วพยายามใช้สิ่งของ
ฟุ่มเฟือยมาล่อชาวบ้านให้เป็นหนี้ตนเอง ในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านพยายามหาทางประนีประนอมมาโดยตลอด แต่สถานการณ์
กลับยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆ ตะวันและกรุณาจึงได้น้อมน�ำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ
ทั้งแนวคิดเรื่องพลังงานทดแทน การสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อสิทธิ
และผลประโยชน์ของชุมชน ผลส�ำเร็จของการน้อมน�ำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ ท�ำให้คนในชุมชนมี
รายได้มากขึ้นและกลับมามีความสัมพันธ์อันดี ในชุมชนจึงมีแต่ความรักและความปรารถนาดีต่อกัน ตะวันตัดสินใจที่จะออก
เดินทางต่อไปเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สร้างแรงบันดาลใจในการด�ำเนินชีวิตของเขา บัญชา
สร้างสารคดีเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเองเข้าประกวดแต่พลาดรางวัลชนะเลิศไป แต่เขาได้รางวัลแห่งชีวิตที่ส�ำคัญยิ่งกว่า นั่น
คือ การช่วยพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เจริญรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านและลุงแก้วกลับมาเป็นเพื่อนรักกันอย่างเดิมและท�ำงาน
ร่วมกันเพื่อหมู่บ้านอย่างมีความสุขอีกครั้ง •
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พิธเี ปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถ ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระปรี ช าสามารถด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ และพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
โดยเฉพาะผลงานด้านสิทธิบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลงานด้านลิขสิทธิ์ และโครงการในพระราชด�ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการพัฒนาให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 •

การประชุมสมัชชาใหญ่

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ครั้งที่ 55

(World Intellectual Property Organization General Assemblies)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา และผูบ้ ริหารกระทรวง
พาณิชย์ เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ครั้งที่ 55
(World Intellectual Property Organization General Assemblies) โดยประเทศไทย
ได้แจ้งความส�ำเร็จในการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้
ความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งแสดงท่าทีในการผลักดันให้
สมาชิ ก องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO) สานต่ อ การประชุ ม
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC)
ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2558 ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทัง้ นี้ กระทรวง
พาณิชย์ได้รบั มอบหมายให้เป็นหน่วยงานประสานงานกับ WIPO และองค์การการค้าโลก (WTO) โดยตรง ซึง่ จะส่งผลให้การดูแล
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ามีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น •
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ไทย - สิงคโปร์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(Memorandum of Cooperation: MOC)

นางอภิ ร ดี ตั น ตราภรณ์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ และ
นายลิม ฮึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์
เป็นสักขีพยานในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(Memorandum of Cooperation: MOC) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ
ส� ำ นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาสิ ง คโปร์ (IPOS) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
นวัตกรรม การวางแผนการใช้ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ การส่งเสริมนวัตกรรม การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้กบั ผูป้ ระกอบการ SME เป็นต้น และได้มกี ารประชุมหารือทวิภาคี
ระหว่างกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กับส�ำนักงานทรัพย์สนิ ทางปัญญาสิงคโปร์ดว้ ย ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขมุ วิท กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 •

ให้การต้อนรับประธานสำ�นักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office: EPO)

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ให้การต้อนรับ นาย Bernoit Battistelli ประธานส�ำนักงานสิทธิบัตร ยุโรป (European Patent Office: EPO) เพื่อ
กระชับความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และส�ำนักงานสิทธิบัตรยุโรป พร้อมทั้งหารือในประเด็นด้านการพัฒนา
ระบบสิทธิบตั รเพือ่ ส่งเสริมระบบการจดสิทธิบตั รในประเทศไทย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 •
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การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง
“Regional Colloqium on IP Enforcement for Judges in Thailand”
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “Regional Colloqium on IP Enforcement for
Judges in Thailand” จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก WIPO และส�ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
KIPO เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาคดี ท รั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา ทัง้ คดีแพ่งและอาญา รวมทัง้ เป็นการสร้างเครือข่ายผูพ้ พิ ากษาในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรมฟูร่ามาสีลม ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2558 •

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “มิติใหม่ของลิขสิทธิ์: เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก”
นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน
เปิดงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “มิติใหม่ของลิขสิทธิ์: เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก”
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายลิขสิทธิง์ านวรรณกรรม
และการใช้ ง านลิ ข สิ ท ธิ์ ผ ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั้ ง นี้ ยั ง เป็ น การแลกเปลี่ ย นความรู ้
ความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการเสวนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ส�ำหรับนักเขียน นักแปล ส�ำนักพิมพ์ ผูเ้ กีย่ วข้องในแวดวงวรรณกรรมและประชาชน
ทั่วไป ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 •
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การสัมมนา เรื่อง

“บุกตลาดอาเซียนและจีนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา เรื่อง “บุกตลาดอาเซียนและจีนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”
จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา
แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เข้าใจระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนและจีน ณ โรงแรมดิ เอทัส
ลุมพินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 •

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก JAMA
นายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับ
คณะผู้แทนจาก (Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.: JAMA) เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และการด�ำเนินการด้านสิทธิบัตรภายใต้ความร่วมมือระบบ Worksharing (PPH และ
ASPEC) ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 8 ห้อง 3 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 •
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รู้จักส�ำนักเครื่องหมายการค้า
และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป
(OHIM)
ในประเทศไทย การที่ใครก็ตามคิดจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
หรือการออกแบบให้แก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วล่ะก็ คงจะนึกถึง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นแห่งแรกใช่ไหมครับ แต่ถ้าหากใครที่คิดจะ
โกอินเตอร์ น�ำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปขายที่ต่างประเทศ ก็คงจะ
คิดกันปวดหัวเหมือนกันนะครับ ว่าจะเริ่มยังไงดี แต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวง
ของทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้ว โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ก็คงจะตอบได้ว่า
ต้องติดต่อไปที่ส�ำนักเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป
หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Office for Harmonization in the Internal
Market เรียกย่อๆ ว่า OHIM (โอฮิม)

อยู่ทางตอนใต้ของประเทศสเปน
โดยมีบุคลากรที่ท�ำงานที่นี่มาจาก
ทั่วยุโรปมีจ�ำนวนประมาณ 1,200
คน ประกอบด้ ว ยข้ า ราชการ
พนักงานราชการถาวรและชั่วคราว
และลูกจ้างสัญญาจ้าง โดยมีภาษา
หลักที่ใช้ใน OHIM จ�ำนวน 5 ภาษา
ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน
อิตาเลียน และสเปน

ส�ำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป หรือ
OHIM เป็นองค์กรของรัฐซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยข้อบังคับของสหภาพยุโรปด�ำเนิน
งานและปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายของกฎหมายของประชาคมยุโรป
(European Community Law) โดยหน้าทีห่ ลัก คือ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม
สนับสนุน และบริหารจัดการเครือ่ งหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์
ภายในกลุ ่ ม ประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โรป โดยท� ำ หน้ า ที่ รั บ จดทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ชองกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่ง
งบประมาณด�ำเนินการของส�ำนักงานจะมีที่มาจากค่าธรรมเนียมในการรับ
ค� ำ ขอจดทะเบี ย น การจดทะเบี ย น และการต่ อ อายุ ก ารคุ ้ ม ครอง
เครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้พึ่งพาประเทศ
สมาชิกแต่อย่างใด ทั้งนี้ ส�ำนักงานของ OHIM ตั้งอยู่ ณ เมืองอะลิคันเต้ ซึ่ง

อย่างไรก็ตาม แม้วา่ OHIM จะ
เป็นองค์กรภายใต้การก�ำกับดูแล
ของสหภาพยุโรป (EU) โดยตรง แต่
ก็มีการบริหารจัดการ การบังคับใช้
กฎหมาย และการจัดท�ำงบประมาณ
ที่เป็นอิสระจากประชาคมยุโรป
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OHIM ด�ำเนินงานภายใต้การ
บริหารของคณะกรรมาธิการบริหาร
(Administrative Board) ซึง่ ประกอบ
ด้วยผู้แทนของแต่ประเทศสมาชิก

Worldwide IP
จ�ำนวนประเทศละ 1 คน และผูแ้ ทน
จากคณะกรรมาธิ ก ารประชาคม
ยุโรปอีก 1 คน นอกจากนี้ ยังได้เชิญ
ผู ้ แ ทนจากองค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญาโลกและผู ้ แ ทนจาก
ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่ง
กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ มาร่วมเป็น
ผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมาธิการ
บริหารด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการบริหาร
มี ห น้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบายและให้
ความเห็ น ชอบในส่ ว นของการ
ด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งาน และมี
คณะกรรมาธิ ก ารงบประมาณ
(Budget Committee) ซึ่ ง มี อ งค์
ป ร ะ ก อ บ เ ห มื อ น กั บ ค ณ ะ
กรรมาธิการบริหาร ท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดู แ ลในส่ ว นของงบประมาณของ
ส�ำนักงาน ทั้งนี้ กรรมาธิการทั้งสอง
คณะจะมี ป ระธานเป็ น ผู ้ บ ริ ห าร
สูงสุด โดยในส่วนของส�ำนักงาน ผู้
ที่ มี อ� ำ นาจสู ง สุ ด คื อ ประธาน
ส�ำนักงาน (President) ซึ่งปัจจุบันผู้
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานของ OHIM
คือ นาย Antonio Campinos โดย
จะด�ำเนินการบริหารตามความเห็น
ชอบของคณะกรรมาธิการทั้งสอง
คณะ
เนือ่ งจากการให้ความคุม้ ครอง
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค ้ า แ ล ะ ก า ร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของประชาคม
ยุโรป เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของการ
พั ฒ นาตลาดภายในของสหภาพ
ยุโรป (EU) ดังนั้น การจดทะเบียน
จึงอยู่บนแนวคิดที่ว่า การด�ำเนิน
การต้องมีความสะดวก รวดเร็วและ
เรียบง่าย จึงเป็นทีม่ าของการด�ำเนิน
การยื่นขอจดทะเบียนเพียงค�ำขอ
เดี ย ว (Single Application) มี
ศูนย์กลางการบริหารจัดการเพียง
แห่งเดียว (Single Administration)

ท่องโลก IP

หน้าที่หลัก คือ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และบริหาร
จัดการเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใน
กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
และมีการตรวจสอบเพียงครัง้ เดียว (Single Filing) ซึง่ ผลของการรับจดทะเบียน
ทรั พ ย์ สิ น อุ ต สาหกรรมทั้ ง สองประเภทนี้ จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ โ ดยอั ต โนมั ติ
ครอบคลุมประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทุกประเทศ เพื่อเป็นการตอบ
สนองต่อความต้องการทีจ่ ะขจัดอุปสรรคทางการค้าภายในสหภาพยุโรป โดย
ให้มกี ารหมุนเวียนสินค้าและบริการอย่างเสรี และลดการบิดเบือนทางการค้า
ระหว่างกัน
นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ยังอยู่ภายใต้กฎหมายเพียงฉบับเดียว (Single Court of
Law) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความแข็งแกร่งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการ
ให้ความคุ้มครองภายในประเทศสมาชิก ส่งผลให้ต้นทุนในการจดทะเบียนที่
OHIM ต�ำ่ กว่าการแยกจดทะเบียนในแต่ละส�ำนักงานของประเทศสมาชิก อีก
ทัง้ ยังมีผลครอบคลุมไปในทุกประเทศในสหภาพยุโรป อนึง่ OHIM ยังสามารถ
ให้การสนับสนุนข้อมูลแก่ศาลในประเทศสมาชิกแต่ประเทศเกี่ยวกับการ
พิจารณาวินจิ ฉัยคดีเพิกถอนเครือ่ งหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของประชาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม OHIM ก�ำลังขยายบทบาทเพื่อเป็นส�ำนักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสหภาพยุโรปอย่างแท้จริงไม่จำ� กัดเฉพาะเครือ่ งหมายการค้า
และการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่มีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยหน่วยงานลูกทีช่ อื่ ว่า The Observatory และลิขสิทธิ์
(ดูแลงานลิขสิทธิ์ก�ำพร้า) ในอนาคตหากมีกฎหมายระดับ EU คุ้มครอง
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (GI) ทีน่ อกเหนือจากไวน์ สุรา อาหารและสินค้าเกษตร
แล้ว OHIM ก็จะท�ำหน้าที่รับจดทะเบียนด้วย
OHIM มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยนะครับ เพราะมีส�ำนักงานย่อย
ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสานงานโครงการความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาในภูมภิ าคอาเซียน โดย OHIM ให้การสนับสนุนการ
เงินและความช่วยเหลือทางเทคนิค
ดังนั้น ถ้าใครก็ตามต้องการน�ำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองไป
จ�ำหน่ายยังประเทศแถบยุโรป สิ่งแรกที่ต้องท�ำก็คือ การยื่นจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรกนะครับ และ
ถ้าจะให้สะดวกที่สุด ก็ต้องไปยื่นจดกับ OHIM จะได้ผลที่น่าเชื่อถือ รวดเร็ว
มีบริการ Fast track จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 4 เดือน และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์กส็ ามารถจดทะเบียนได้ภายใน 48 ชัว่ โมง และได้รบั
การคุ้มครองครอบคลุมประเทศในยุโรปอีกด้วย นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
นะครับ •

ที่มาภาพประกอบ : https://oami.europa.eu/ohimportal/en/ip-mediation-open-day
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เล่าข่าว IP

อาเซียนรุกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

จับมือจัดทำ�แผนปี 2016 - 2025

จากการที่อาเซียนก�ำลังจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ ซึ่งจะเป็นการ
เปิดเสรีระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทัง้ ด้านการค้า การลงทุน และการเคลือ่ นย้ายแรงงานมีฝมี อื ซึง่ เรือ่ งทรัพย์สนิ
ทางปัญญามีบทบาทส�ำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการและของประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียนจึงมีความเห็นร่วมกันว่ามีความจ�ำเป็นจะต้องพัฒนาระบบด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาของภูมภิ าคให้เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล และมีบทบาทในการส่งเสริมการค้า การลงทุนของอาเซียนภายหลังการเข้าเป็น AEC ต่อไป

ผลส�ำเร็ จ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา 2011 - 2015

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กล่ า วว่ า ที่ ผ ่ า นมา อาเซี ย นได้ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นางานด้ า น
ทรัพย์สินทางปัญญามาอย่างต่อเนื่องภายใต้คณะท�ำงานความ
ร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working
Group on Intellectual Property Cooperation : AWGIPC) มีการ
จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาโดยแผนล่าสุด คือ
ASEAN IPR Action Plan 2011 - 2015 มีอายุ 5 ปี ก�ำลังจะ
สิน้ สุดลง ซึง่ มีการด�ำเนินการตามแผนและประสบความส�ำเร็จใน
หลายด้าน เช่น การสร้างเครือข่ายระหว่างส�ำนักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสมาชิกอาเซียนและผู้เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสมาชิกอาเซียน การจัดท�ำ
เว็ บ ไซต์ เ พื่ อ สื บ ค้ น การจดเครื่ อ งหมายการค้ า ของอาเซี ย น
(ASEAN TmView) การแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตร
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ภายใต้โครงการ ASPEC การพัฒนากฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของอาเซียนโดยเน้นการเข้าเป็นภาคีความตกลงของ WIPO เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกการจดทะเบียนระหว่างประเทศ การเสริม
สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

อาเซียนเตรียมแผนฉบับใหม่หลังเข้าสู่ AEC

เพื่อความต่อเนื่องของการด�ำเนินงานจากแผนปฏิบัติการ
เดิมซึง่ จะสิน้ สุดลง อาเซียนจึงได้ยกร่างแผนปฏิบตั กิ ารทรัพย์สนิ
ทางปัญญาอาเซียนฉบับใหม่ทจี่ ะมีผลใช้บงั คับหลังการเข้าสู่ AEC
คือ ASEAN IPR Action Plan 2016 - 2025 มีอายุ 10 ปี โดย
เป็ น การวางแผนการพั ฒ นาระบบทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของ
อาเซียนในระยะยาวขึ้น และสอดคล้องกับ ASEAN 2025 ได้รับ
ความร่วมมือจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ในการจัดท�ำแผนซึ่งแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน

I P Interview
2016 - 2025 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 19 โครงการ ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ทงั้ 4 ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 7 โครงการ (2) การพัฒนาระบบ
และเครือข่ายทรัพย์สนิ ทางปัญญาของภูมภิ าคให้สนับสนุน AEC
4 โครงการ (3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาของอาเซียน 4 โครงการ และ (4) การใช้ทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ ภ าคธุ ร กิ จ
อาเซียน 4 โครงการ
ส�ำหรับโครงการเร่งด่วนที่จะด�ำเนินการในปี 2016 ได้แก่
(1) การศึกษาวิเคราะห์ระบบสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ
สิทธิบตั รการออกแบบของอาเซียน เพือ่ ทราบปัญหาของสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศ รวมทั้งแนวทางการแก้ไข (2) สร้างความ
รูค้ วามเข้าใจแก่บคุ ลากรของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ
ประชาชนผู้ใช้บริการ เรื่องประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างส�ำนักงานทรัพย์สนิ ทางปัญญา ในการลดภาระงาน และ
อ�ำนวยความสะดวกการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มี
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) การจัดท�ำคู่มือ
แนวทางการตรวจสอบสิทธิบัตรออกแบบของอาเซียน (ASEAN
Manual) (4) โครงการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความ
โปร่งใส ในการด�ำเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ (5) การ
เร่งรัดการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และ
ความตกลงกรุงเฮก (Hague Agreement) เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการจดทะเบียน
สิทธิบตั รการออกแบบระหว่างประเทศส�ำหรับสมาชิกอาเซียนที่
ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีความตกลง (6) การจัดตั้งสถาบันให้ความรู้
ฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ASEAN IP
Academy) เพือ่ พิจารณาความเป็นไปได้และรูปแบบโดยในเบือ้ ง
ต้นอาจเป็น Virtual IP Academy หรือเป็นการเรียนรู้ออนไลน์
(7) การปรับปรุงเว็บไซต์ IP Portal (www.aseanip.org) ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนส�ำหรับ SME ให้มี
ความทันสมัย มีข้อมูลครบถ้วน (8) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์

เล่าข่าว IP

จากทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ไทยประเทศผู้น�ำกิจกรรม 4 โครงการ

ในส่วนประเทศไทย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับ
มอบหมายให้เป็นประเทศผู้น�ำกิจกรรม (country champion)
ภายใต้แผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2016 2025 รวม 4 โครงการ ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบลิขสิทธิ์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เช่น การจัด
ท�ำเครือข่ายการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของอาเซียน (2) การปรับปรุง
และจัดท�ำมาตรฐานการด�ำเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (3) การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อาเซียนในเชิงพาณิชย์
การจัดงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า GI ระดับอาเซียน และการ
ส่งเสริมให้ GI อาเซียนได้รับการจดทะเบียนมากขึ้นทั้งภายใน
อาเซียนและในประเทศนอกกลุม่ อาเซียน และ (4) การเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้กบั ผูป้ ระกอบการ
และประชาชนทั่วไป
ส� ำ หรั บ ความคื บ หน้ า การด� ำ เนิ น งานในส่ ว นของ
ประเทศไทยนั้น กรมฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงการให้บริการใน
หลายด้าน เช่น การเข้าเป็นภาคีพธิ สี ารมาดริด เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง
จะสามารถด�ำเนินการได้ภายในปี 2016 และมีแผนที่จะแก้ไข
กฎหมายสิทธิบัตร และเข้าเป็นภาคีความตกลงเฮก เพื่อการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบระหว่างประเทศ
ในด้านของ GI ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สุดเรื่องหนึ่งของทรัพย์สิน
ทางปัญญาไทย กรมฯ จะเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
เพิ่มโอกาสการท�ำการค้าสินค้า GI ทั้งในระดับประเทศและ
ภูมิภาค ส่งเสริมการจดทะเบียน GI ไทยในต่างประเทศ และ
ท�ำให้สินค้า GI เป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น การจัดจับคู่สินค้าระหว่าง
GI ไทยและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้า นอกจากนี้ยังอาจใช้
โอกาสนี้ผลักดันให้ ชุมชนที่เป็นเจ้าของ GI เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมได้อีกด้วย
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่
อาเซียนมีการพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างเป็นระบบ
ภายใต้แผนการพัฒนาทีเ่ ป็นรูปธรรมนี้ จะเป็นการเพิม่ โอกาสให้
ผู้ประกอบการไทยที่ส่งสินค้าออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนให้
ได้รบั การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ลดการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และสามารถใช้ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของตนเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับ
ตนเองและประเทศได้มากขึ้น
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ซัยโจ เด็นกิ :

ผู้นำ�เทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงาน
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หนึ่งในผู้น�ำเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศในประเทศไทย
ซึ่งได้รับรางวัล IP Champion 2013 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลชมเชย ด้านเศรษฐกิจ ประจ�ำปี 2558 จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปัจจุบันได้
ส่งออกเครื่องปรับอากาศแบรนด์คนไทย “ซัยโจ เด็นกิ” ไปจ�ำหน่ายกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และเป็นผู้ประกอบการ
เจ้าแรกของไทยที่สามารถเจาะตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศญี่ปุนได้ส�ำเร็จ
คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ประธานกรรมการ บริษัท
ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด กล่าวถึงความส�ำเร็จ
จากการด�ำเนินงานตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมาว่า แม้เริ่มแรก
บริษัท จะก่อตั้งด้วยการ ร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น แต่ปัจจุบัน
บริษัทนี้เป็นของคนไทย 100% และได้ด�ำเนินงานวิจัยและ
พั ฒ นาเทคโนโลยี เ ป็ น ของตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ย
เชื่อว่าการลงทุนด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นจะ
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ช่วยสร้างโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ให้กับธุรกิจ
หนึ่งในความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น คือ
การได้ รั บ เชิ ญ จากประเทศญี่ ปุ ่ น ให้ ไ ปบรรยายต่ อ หน้ า
นักธุรกิจญี่ปุ่นและเอเชียร่วมสองพันคนถึงวิสัยทัศน์และ
การพั ฒ นาบริ ษั ท ขนาดเล็ ก ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท
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ของผมมาก ซึ่งตอนนั้นทีมงานในบริษัทหลายคนก็เห็นว่า
เพือ่ ให้บริษทั ได้ประโยชน์ควรรับข้อเสนอดังกล่าว แต่ผมมอง
กลับกันว่าหากเราน�ำเข้าชิ้นส่วนมาจากจีนจะส่งผลกระทบ
ในหลายด้าน ประการแรก คือ คนไทยจะไม่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ประการที่สอง คือ เครื่องจักรที่เรามี
ก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ และประการสุดท้าย คือ เราไม่มีทาง
น�ำเข้าเครื่องจักรใหม่เพราะเราซื้อเขาหมดแล้ว สิ่งที่มันจะ
เกิดขึ้นในอนาคต คือ แม้เราจะท�ำก�ำไรมากในปัจจุบัน
แต่เราจะไม่มีความมั่นคงในอนาคต เราจะไม่เห็นอนาคตที่
คนไทยจะยืนได้ด้วยขาของตนเอง
ขนาดใหญ่ในธุรกิจเครือ่ งปรับอากาศได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การลงทุนอย่างไรให้สามารถใช้นวัตกรรม จากบริษัทที่มี
ขนาดเล็กกว่าให้มีโอกาสการแข่งขันได้ใกล้เคียงกับบริษัทที่
มีขนาดใหญ่ ในงาน Asia Monozukuri Summit ณ เมืองนา
โกย่า ที่จัดขึ้นโดย “นิเคอิชิมบุน” หนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นน�ำ
ของญี่ปุ่น รวมทั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 เครื่องปรับ
อากาศซัยโจ เด็นกิ สามารถส่งออกไปขายในญี่ปุ่นได้ส�ำเร็จ
“บริษัทซัยโจ เด็นกิฯ ถือได้ว่าเป็นบริษัทเครื่องปรับ
อากาศของคนไทยทีม่ ขี นาดเล็กกว่าบริษทั ผูผ้ ลิตในญีป่ นุ่ มาก
แต่ดว้ ยคุณภาพและเทคโนโลยีทำ� ให้สามารถขายในประเทศ
ญีป่ นุ่ ได้ภายใต้ยหี่ อ้ ของตนเอง จากความมุง่ มัน่ พัฒนาสินค้า
และความพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง ที่จ ะผลิตเครื่องปรับ
อากาศที่ดีที่สุด

ดั ง นั้ น ผมจึ ง ตั ด สิ น ใจที่ เ ลื อ กที่ จ ะไม่ ซื้ อ ตลอดสิ บ ปี
ที่ผ่านมา แล้วอดทนด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง
จนกระทั่ ง สามารถพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ ห้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
ประสิทธิภาพการประหยัดไฟสูงไม่แพ้ประเทศใดในโลก
ได้ส�ำเร็จ
คุณสมศักดิ์ กล่าวทิง้ ท้ายถึงสิง่ ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจว่า
ความพยายามในการยืนบนขาของตนเอง น่าจะเป็นส่วน
ส�ำคัญของความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น ถ้าเราไม่มีมุมมอง ไม่มี
ความอดทนหรือความตั้งใจในการเดิน หรือ ยื น ด้ วย
ตนเองแล้ว เราก็ไม่สามารถไปแข่งขันกับบริษทั ข้ามชาติได้
นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ดีควร มีคุณธรรมเป็นที่ตั้งจะ
ช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วย

แม้ระหว่างทางอาจต้องเผชิญปัญหาต่างๆ หลาย
ประการจากการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดว้ ยตนเอง ตัง้ แต่
เริ่มต้น รวมถึงความแตกต่างของขนาดบริษัทที่มีขนาดเล็ก
มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ต่ า งชาติ ความส� ำ เร็ จ ในครั้ ง นี้
จึงเป็นเครือ่ งพิสจู น์วา่ ซัยโจ เด็นกิได้กา้ วข้ามอุปสรรคในอดีต
และก�ำลังก้าวไปสู่อนาคตของบริษัทคนไทยที่สามารถยืน
หยัดต่อสู้ในเวทีนานาชาติได้ส�ำเร็จ” คุณสมศักดิ์กล่าว
ผมยอมรับว่าเมื่อสิบปีก่อนมีบริษัทในจีนมาติดต่อให้
บริษัทซัยโจ เด็นกิฯ เป็นฐานในการผลิตเครื่องปรับอากาศ
โดยน� ำ เข้ า ชิ้ น ส่ ว นมาจากจี น ซึ่ ง ต้ น ทุ น ถู ก กว่ า บริ ษั ท
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ที่อยู่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง 288 หมู่ 7 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทรศัพท์ : 084-613-6368 / 099-271-5389
เว็บไซต์ : www.sawasdeelongan.com
E-mail : nim_nn99@hotmail.com

จากล� ำ ไยอบแห้ ง เนื้ อ สี ท อง สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (GI) ของจั ง หวั ด ล� ำ พู น
น�ำมาสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความ
รูส้ มัยใหม่ และใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ เป็น
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ “ล�ำไยไฟเบอร์” ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Rim De Rong” มีส่วน
ประกอบของใยอาหารบริสุทธิ์ ใยอาหารจัดเป็นพรีไบโอติก ช่วยกระตุ้นการท�ำงานและ
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและ
ร่างกาย โดยเฉพาะมีไฟเบอร์ชว่ ยระบบย่อยอาหาร และได้รบั รางวัลชมเชยการประกวด
และเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO)
จังหวัดดีเด่น ประจ�ำปี 2558 •

ขนมเพื่อสุขภาพจากธัญชาติและเห็ด

Grain Healthy Snack
เจ้าของผลงาน นายไพโรจน์ สินพิศุทธิ์
ที่อยู่ วิสาหกิจชุมชนสปาน�้ำขาว S.P.K อ�ำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 093-5745973 E-mail: piroj.healthcare@gmail.com
ได้รับรางวัลโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับภูมิภาค จากภาคกลางฝั่งตะวันตก

จากเกษตรกรผู้ท�ำนามาตั้งแต่รุ่นพ่อ ปลูกธัญพืชต่างๆ และเห็ด ด�ำเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ด้วยสภาพปัญหาเศรษฐกิจของเกษตรกร ชีวิตสังคม
ยุคใหม่เข้ามามีอิทธิพลต่อการด�ำรงชีวิตและรูปแบบการบริโภคอย่างมาก เด็กวัยเรียน
วัยรุน่ และวัยท�ำงาน นิยมบริโภคขนมขบเคีย้ วทีม่ แี ต่แป้งและไขมัน ปราศจากสารอาหาร
ที่มีประโยชน์ จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น ขนมเพื่อสุขภาพ
จากธัญชาติและเห็ด “Grain Healthy Snack” ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ข้าว
ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวโพด ถั่วเขียว และเห็ด มาผ่านกระบวนการให้น้อยที่สุด สามารถใช้
เวลาในการผลิตน้อย ไม่ผา่ นการทอดทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทตี่ อบโจทย์ชวี ติ
สังคมยุคใหม่ แต่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น โปรตีน ใยอาหารสูง ย่อยง่าย ปราศจาก
สารเคมี บริโภคได้ทุกวัย ทุกโอกาส •
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ทรัพย์สินทางปัญญามีประโยชน์อย่างไรกับ SME
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เกร็ดความรู้

เล่าสู่กันฟัง...
การประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก 2015
โดย นางสาวมนชนก ธนสันติ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
เมือ่ เดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา น�ำโดย นายสุภฒ
ั
สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้เขียน ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์โลก 2015 (Worldwide Symposium
on Geographical Indications 2015) ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2558 การประชุมดังกล่าวเป็นการจัดร่วมกัน
ระหว่างส�ำนักงานทรัพย์สนิ ทางปัญญาฮังการี (Hungarian Intellectual Property Office: HIPO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual
P r o p e r t y O r g a n i z a t i o n : W I P O ) ใ น ก า ร นี้ เจ ้ า ภ า พ ไ ด ้ เชิ ญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศต่างๆ มาบรรยายทัง้ สิน้ 28 คน และผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จาก 54 ประเทศ
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ท�ำให้ทราบถึงความเป็นไปในการ
พัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ โดย Mr. Francis
Gurry ประธานองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก กล่าวว่าระบบสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมศิ าสตร์มคี วามส�ำคัญเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผบู้ ริโภคและปกป้องสิทธิ์
18 October - December 2015 for IP Journal

อันเป็นสิทธิชุมชน ซึ่งการคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อาจมีได้ใน
หลายรูปแบบ เช่น การคุม้ ครองผ่าน
ร ะ บ บ ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง บ ่ ง ชี้ ท า ง
ภูมิศาสตร์ การคุ้มครองผ่านระบบ
เครื่ อ งหมายการค้ า เป็ น ต้ น ซึ่ ง
ปั จ จุ บั น การคุ ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์มี 3 ระดับ คือ ระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก ซึ่ ง องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาโลกได้ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือผ่านข้อตกลงกรุงลิสบอน
(Lisbon Agreement) เพื่ อ การ
คุ้มครองในระดับโลกโดยยึดความ
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เข้มข้นในการคุ้มครองตามแหล่ง
ก�ำเนิด (Protected Designation
of Origin: PDO) ในสหภาพยุโรป
ระบบกฎหมายสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
ยั ง มี ช ่ อ งว่ า งอยู ่ เ นื่ อ งจากความ
คุ้มครองยังไม่ครอบคลุมถึงสินค้า
หัตถกรรม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
การพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายให้
ครอบคลุมส่วนนี้เพิ่มเติม
Mr. Benjamin Fontaine)
ประธาน Geographical Indications
Committee European Communities
Trademark Association : ECTA ได้
กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าระบบการ
จดทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ใน
สหภาพยุโรปยังมีหลายส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง ได้แก่ (1) ควรท�ำให้ระบบ
การจดทะเบียนมีความซับซ้อน และ
มีความเหลื่อมล�้ำในข้อกฎหมายที่
ลดลงเพราะปัจจุบนั ในสหภาพยุโรป

เกร็ดความรู้

ใช้ระบบนี้มายาวนาน โดยแบ่งสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็น 3 หมวด คือ
สุราและไวน์ อาหาร และสินค้าเกษตร และในอนาคตก�ำลังจะเพิ่มหมวดที่ 4
คือ สินค้าหัตกรรม ซึ่งแต่ละหมวดมีกฎหมายและข้อบังคับเฉพาะ ส่งผลให้
ยิ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น (2) ควรมีความชัดเจนในมาตรการการคุ้มครอง
และปราบปรามการละเมิดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (3) ควรให้สามารถ
ตรวจสอบและเข้าถึงได้ ปัจจุบันยังไม่มีฐานข้อมูลที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้า
ถึงข้อมูลสินค้าทัง้ หมดทีม่ กี ารขึน้ ทะเบียนในสหภาพยุโรป ซึง่ ปัจจุบนั สหภาพ
ยุโรปก�ำลังด�ำเนินการจัดท�ำเพิ่มเติม (4) ควรท�ำให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
และในอนาคตควรก�ำหนดให้ชัดเจนว่าส่วนงานไหนจะเป็นผู้ดูแลระบบ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรป
จากการสัมมนาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าระบบสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ใน
โลกนีใ้ นพืน้ ทีต่ า่ งๆ ก็ลว้ นแล้วแต่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่หยุดยั้งเพื่อความก้าวหน้า และให้เกิดความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละพื้นที่
ในวันสุดท้ายของส�ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาฮังการีได้พาคณะชม
แหล่งผลิต HEREND porcelain (เครื่องเคลือบเฮเรน) เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ด้านหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงในความละเอียด คัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุด
มาใช้ ใ นการผลิ ต ความน่ า สนใจอยู ่ ที่ ก ารที่ จ ะเข้ า มาเป็ น พนั ก งานของ
HEREND ได้นั้นพนักงานทุกคนต้องผ่านการสอบในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่
การปั้น การขึ้นรูป การเผา การแกะ การวาดลวดลาย ซึ่งการสอบและการ
เรียนอบรมในแต่ละขั้นคล้ายกับการสอบให้ผ่านมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับเดียวกันทุกครั้ง และ
พนักงานทุกคนต้องสามารถท�ำได้ทกุ รูปแบบตรงตามมาตรฐานของ HEREND
ยิ่งไปกว่านั้นสินค้าทุกชิ้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าใครเป็นผู้ผลิต
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น HEREND ยั ง ใช้ ก ารปกป้ อ งคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ผ ่ า นการ
จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเครื่องหมายการค้าควบคู่กัน ภายใต้
ชื่อ HEREND เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อแย้งในสิทธิและความสับสนในการใช้
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเครื่องหมายการค้า เพราะมีผู้
ประกอบการรายเดียวในพืน้ ทีแ่ ละมีรฐั บาลเป็นหุน้ ส่วน 25% คนภายในบริษทั
ถือหุ้น 75%
ส�ำหรับการประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลกครั้งต่อไป จะจัด
ขึ้นในปี ค.ศ. 2017 โดยประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก •
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ออกแบบโลโก้อย่างไรให้ได้รับความคุ้มครอง

ออกแบบโลโก้อย่างไร
ให้ได้รับความคุ้มครอง
โดย นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
การออกแบบโลโก้ส�ำหรับสินค้าหรือบริการเพื่อการแข่งขันด้านการตลาด มุ่งเน้นที่จะสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง
และเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงการสร้างความแตกต่างของสินค้าหรือบริการทีใ่ ช้ตราหรือโลโก้นนั้ ๆ กับสินค้า
หรือบริการของผู้อื่น ซึ่งผู้เขียนขอให้ค�ำนิยาม เครื่องหมายการค้าในบทความนี้ เพื่อป้องกันการสับสนหรือเข้าใจผิด
หากบทความนี้ ก ล่ า วถึ ง ยี่ ห ้ อ โลโก้ ตราหรื อ แบรนด์ ให้ ห มายถึ ง เครื่ อ งหมายการค้ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เครือ่ งหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึง่ ก�ำหนด
นิยามค�ำว่า เครื่องหมาย หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ค�ำ ข้อความ ตัวหนังสือ
ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน
การออกแบบโลโก้ให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จึงมีความจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ประกอบการไทย เพราะหาก
ออกแบบมาแล้ว ไม่สามารถได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย การผลิตสินค้าภายใต้โลโก้ดงั กล่าว จะไม่สามารถด�ำเนิน
การใดๆ กับผู้ที่ละเมิดหรือปลอมแปลงเครื่องหมายการค้านั้นได้ โดยผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางในการออกแบบ
เครื่องหมายการค้าให้สามารถจดทะเบียนได้ ดังนี้
1. การใช้ชื่อตัว เช่น อ�ำนวย มนตรี จดทะเบียน
ได้ ส่วนชื่อสกุลของตนเอง หรือชื่อนิติบุคคล จะต้องมี
การประดิษฐ์คำ� ต่างๆ เหล่านัน้ ให้มลี กั ษณะแตกต่างจาก
การเขียนโดยทั่วไป และต้องไม่เป็นค�ำที่บ่งบอกลักษณะ
หรือคุณสมบัติที่จะใช้โลโก้นั้นด้วย จึงจะสามารถจด
ทะเบียนได้ เช่น
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2. การใช้ ค� ำ หรื อ ข้ อ ความ ที่ คิ ด ประดิ ษ ฐ์
จะต้องไม่บง่ บอกหรืออธิบายคุณสมบัตพิ เิ ศษของสินค้า
นั้นๆ และต้องไม่ใช่ชื่อภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันโดย
ทั่วไปอีกด้วย ยกตัวอย่างค�ำหรือข้อความ เช่น BEST
แปลว่า ดีที่สุด และค�ำว่า SUPER แปลว่า สินค้าพิเศษ
แม้ว่าทั้งสองค�ำจะประดิษฐ์แล้วก็ไม่สามารถน�ำมาจด
ทะเบียนได้ ส่วนชือ่ ภูมศิ าสตร์ไม่วา่ จะมีการประดิษฐ์แล้ว
ก็ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เช่น
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3. การใช้ ตั ว หนั ง สื อ หรื อ ตั ว เลข หรื อ ค� ำ ที่
ประดิษฐ์ขนึ้ หากจะใช้ตวั หนังสือหรือตัวเลข จะต้องเขียน
ให้มีลักษณะพิเศษ หากเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข ที่เขียน
โดยปกติทั่วไป ไม่สามาถน�ำมาจดทะเบียนได้ ต้องเขียน
ให้มีลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนการเขียนแบบปกติโดย
ทั่วไป เช่น อักษรไทย กขค อักษรโรมัน ABC หรือตัวเลข
123 ธรรมดาไม่ ส ามารถน� ำ มาจดทะเบี ย นได้ หาก
ต้องการให้จดทะเบียนได้ ต้องประดิษฐ์ เช่น

4. การใช้ลายมือชื่อ คือการใช้ลายเซ็นทั่วๆ ไป
แต่ตอ้ งเป็นลายเซ็นของตัวเอง และไม่เลียนแบบลายเซ็น
ผู้มีชื่อเสียง หรือน�ำลายเซ็นผู้อื่นมาดัดแปลง จึงจะจด
ทะเบียนได้ เช่น

5. การใช้ภาพผู้ขอจดทะเบียน หากเป็นภาพ
ผู้อื่นจะต้องได้รับอนุญาต หมายถึง ภาพถ่ายทั่วๆ ไป
ของผู้ขอจดทะเบียนเอง หรือของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาต
ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลอยู่แล้ว
สามารถน�ำมาจดทะเบียนได้ เช่น

6. การใช้ภาพทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ หมายถึง ภาพวาด
ภาพเขียน ทีอ่ อกแบบให้มลี กั ษณะแตกต่าง หรือเป็นภาพ
ที่มีลักษณะพิเศษ สามารถน�ำมาใช้เป็นเครื่องหมาย
การค้าและจดทะเบียนได้ เช่น

ออกแบบโลโก้อย่างไรให้ได้รับความคุ้มครอง

7. การใช้กลุม่ ของสีทแี่ สดงโดยลักษณะพิเศษ
หมายถึง สีทมี่ กี ารรวมกลุม่ หรือชุมนุม ตัง้ แต่สองสีขนึ้ ไป
โดยไม่จ�ำกัดว่าเป็นสีอ่อน หรือสีแก่ และที่ส�ำคัญกลุ่ม
ของสีดังกล่าว ต้องไม่ใช่สีของเครื่องหมายต่างๆ ตามที่
ได้กล่าวมาข้างต้น เครื่องหมายกลุ่มของสีที่จดทะเบียน
ได้ เช่น

8. การใช้ รู ป ร่ า งรู ป ทรงของวั ต ถุ หมายถึ ง
เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ
ที่แสดงถึง ด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก และแสดงชัดเจน
ให้เห็นแตกต่างจากเครื่องหมายในลักษณะอย่างอื่นที่
ก�ำหนดไว้ซึ่งวัตถุ หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรง
ของภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ที่สามารถจด
ทะเบียนได้ เช่น

ซึ่งแนวทางในการออกแบบเครื่องหมายการค้าที่
กล่าวถึงข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และเป็น
แนวทางในการสร้ า งสรรค์ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ให้ มี
ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ของกฎหมายว่าด้วย
เครื่ อ งหมายการค้ า ซึ่ ง หากจะได้ รั บ การคุ ้ ม ครอง
เครือ่ งหมายการค้าจะต้องพิจารณาในส่วนอืน่ ๆ อีก เช่น
ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้
รับจดทะเบียน และไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของ
บุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึง
ในโอกาสต่อไป •
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ท่องเที่ยวกับ GI

ญอกมละบริน่าน

เอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดน่าน ญอกมละบริน่าน
ทะเบียนเลขที่ : สช 54100038

มละบริ ผู้ที่พึ่งพาอาศัยป่าในการด�ำเนินชีวิต
“ญอกมละบริน่าน” หรือ “ถุงย่ามมละบริ” เป็นหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริหรือมลาบริ “มละ” แปลว่า “คน” ส่วน “บริ” แปลว่า
“ป่า” ดังนั้นค�ำว่า “มละบริ” จึงหมายถึง กลุ่มคนที่พึ่งพาอาศัยป่าในการด�ำเนิน
ชีวิต ซึ่งเมื่อก่อนหลายคนอาจเรียกพวกเขาว่า “ผีตองเหลือง” โดยด�ำรงชีวิตอยู่
ในป่าตามแม่น�้ำล�ำธาร และไหล่เขา โดยการใช้ใบตองกล้วยป่ามาปกปิดร่างกาย
แทนเสื้ อ ผ้ า ตลอดจนใช้ ส ร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย เพื่ อ กั น แดดกั น ฝน
ชาวมละบริหาหัวเผือกหัวมันตามบริเวณป่ามาบริโภค เพื่อ
ประทังชีวิตของตนเอง และครอบครัว เมื่อใดที่แหล่ง
อาหารหมดและใบตองเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ก็จะท�ำการ
อพยพโยกย้ายหาแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยใหม่ต่อไป
เรือ่ ยๆ และเป็นกลุม่ ชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมเก่าแก่ทไี่ ด้อพยพมา
จากเมืองไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเมื่อราว 100 กว่าปีที่ผ่านมา และในปี พ.ศ. 2551 มละบริ
ประมาณ 10 ครอบครัวได้อพยพมาอยูบ่ ริเวณพืน้ ทีศ่ นู ย์ภฟู า้ พัฒนา อ�ำเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไม่ต้องเร่ร่อนต่อไปโดยได้รับการส่งเสริมให้ด�ำรงชีวิตตาม
วิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เดิม
การถักถุงย่ามมละบริดงั้ เดิม เป็นอาชีพทีถ่ อื เป็นรายได้เสริมของผูห้ ญิงมละ
บริ ถุงย่ามหรือ “ญอก” ท�ำจากเถาวัลย์หรือ “ทะแปต” ที่ขึ้นในที่ชื้นแฉะบริเวณ
แหล่งน�ำ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน มละบริรจู้ กั เถาวัลย์ชนิดนี้ รูว้ า่ เส้นใยมีความเหนียว
และคงทน รู้ว่าต้นขนาดไหนจะตัดมาใช้เพื่อท�ำถุงย่าม ผนวกกับภูมิปัญญาที่ได้
สั่งสมกันมารุ่นต่อรุ่น การถักถุงย่ามมละบริท�ำกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยปู่ย่า
ตายาย คนสมัยก่อนจะใช้ย่ามใส่หัวเผือกหัวมัน ตัวตุ่น ย่ามใบหนึ่งมีอายุการใช้
งานได้ 5-6 ปี ท�ำไว้ใช้กันเองหรือท�ำขึ้นเพื่อน�ำไปแลกของ
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เถาวัลย์สร้างคุณค่า ปัน่ ย้อม ถักทอ
เป็น “ญอกมละบริ”
การท�ำย่ามแต่ละใบ ชาวมละ
บริจะน�ำเถาวัลย์มาผ่าซีกตามแนวยาว
ลอกไส้ออกและขูดผิวสีเขียวทิ้ง ใช้
เฉพาะเส้นใยสีขาว น�ำมามัดรวมกัน
และตากให้แห้ง เมื่อเส้นใยเถาวัลย์
แห้งแล้วจึงน�ำมาปั่น โดยใช้วิธีการ
หมุ น เส้ น ใยเถาวั ล ย์ ไ ปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ปั่นไปจนสุดสายความยาว
ของเถาวัลย์ เมื่อต้องการต่อกับท่อน
ใหม่จะน�ำเส้นใยเถาวัลย์ชิ้นใหม่มา
ทาบ แล้วปัน่ หรือหมุนเกลียวต่อไป จน
ได้เส้นเชือกที่ต่อกันเป็นเส้นยาว แล้ว
น� ำ เส้ น เชื อ กที่ ป ั ่ น แล้ ว มาพั น ใน
กระสวย ที่ท�ำจากไม้ไผ่มีลักษณะเป็น
ง่าม ปลายแหลมทั้งสองข้าง แล้วน�ำ
เส้นเชือกที่ปั่นเสร็จแล้วมาย้อมสี โดย
ใช้วัตถุดิบเป็นสีธรรมชาติจากต้นไม้
ใบไม้ เปลือกไม้ หรือรากไม้ ท�ำตาม
กระบวนการของมละ
บริ ก่อนน�ำไปทาลง
บนเส้ น เชื อ ก เช่ น
สี แ ดง จากรากไม้
(ล�ำแซวร์) โดยรากมี

เนื้อในสีเหลือง ใช้มีดขูดให้ละเอียด
ผสมกับขี้เถ้าจะได้สีแดง สีฟ้าจากไม้
เถาเลื้อย (ทรอม) ยางของเถาเมื่อ
สัมผัสอากาศจะให้สฟี า้ น�ำใบมาบดให้
ละเอียดผสมกับน�ำ้ เล็กน้อยก่อนน�ำไป
ย้ อ ม สี ม ่ ว งจากเมล็ ด ผั ก ปั ง และสี
เหลืองจากขมิน้ เป็นต้น จากนัน้ น�ำมา
สูก่ ระบวนการถักถุงย่ามตามแบบฉบับ
มละบริ ที่มีลักษณะเด่น คือ เป็นถุง
ย่ามที่มีช่องถักหรือตาสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูนช่องเล็กๆ ขนาดเดียวกันทั้ง
ใบ ด้วยขนาดของไม้ไผ่เล็กๆ เป็น
เสมือนไม้นติ ติง้ เป็นตัวบังคับช่อง และ
เนื่องด้วยลักษณะของการถักหรือการ
ผูกนี้เอง ท�ำให้เกิดปุ่มเงื่อนหรือปม
เล็กๆ ซึง่ ท�ำให้ถงุ ย่ามสวยงามและโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ของถุงย่ามมละบริ

ต�ำนานญอกมละบริน่าน
แม้วา่ ญอกจะถูกผลิตขึน้ จากชาวมละบริ แต่กใ็ ช่วา่ ชาว
มละบริที่กระจายตัวอยู่ทุกที่จะสามารถท�ำได้ ดังนั้น ญอก
มละบริจงึ เป็นหัตถกรรมเฉพาะชาวมละบริทตี่ งั้ ถิน่ ฐานอยูใ่ น
จังหวัดน่าน ในเขตอ�ำเภอบ่อเกลือ อ�ำเภอเวียงสา อ�ำเภอ
บ้านหลวง และอ�ำเภอเมือง เท่านั้น ชาวมละบริที่เดินทางไป
มาในป่าแถบจังหวัดน่าน ได้เห็นสวิงจับปลาของชาวเมืองใน
จังหวัดน่านจึงเกิดแรงบันดาลในการสร้างสรรค์เครื่องใช้ที่
คล้ายกับสวิง แต่ชาวมละบริไม่มีเชือก จึงใช้เถาวัลย์ในป่าที่
พวกเขาคุ้นเคยมาถักเป็นตาข่ายคล้ายกับตาข่ายสวิง แต่ประโยชน์ใช้สอยต่างไป
จากสวิง เพราะไม่ได้นำ� ไปจับปลา หากแต่นำ� มาเป็นถุงใส่สงิ่ ของต่างๆ แทน แม้วา่
ปัจจุบันมละบริจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง การใช้ญอกในชีวิตประจ�ำวันน้อยลง แต่
ได้ถกั ทอเพือ่ ขายให้ผทู้ เี่ ข้ามาเยีย่ มชมศูนย์ภฟู า้ พัฒนา ราคาของถุงย่ามทีจ่ ำ� หน่าย
ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของถุงย่าม จากภูมปิ ญ
ั ญาสูก่ ารสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ทีบ่ ง่ บอก
ถึงคุณค่าของความเป็นหัตถกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุม์ ละ
บริจงั หวัดน่าน ทีผ่ ลิตขึน้ ด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะและด้วยภูมปิ ญ
ั ญาอย่างแท้จริง
จึงเป็นที่รู้จักในชื่อ “ญอกมละบริน่าน”

น่าน
แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างด�ำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตั้งอยู่ที่ต�ำบลภูฟ้า อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว เป็นโครงการใน
พระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง
และใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป และส่งเสริมอาชีพทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด รวมทั้งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อการ
ศึกษาวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ “คนอยู่ร่วมกับ
ป่า”
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เช่น ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ห้องสมุด อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร อาคารแปรรูปชาอูหลง การปลูกพืชไร่ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ มีเส้นทางการศึกษาธรรมชาติให้เดินเที่ยว มีสวน
ธรรมภูฟา้ ศูนย์วฒ
ั นธรรมภูฟา้ มีรา้ นค้าสวัสดิการทีน่ ำ� สินค้าของทางโครงการซึง่ เป็นฝีมอื ของชาวบ้านน�ำมาจัดจ�ำหน่าย และ
มีพระต�ำหนักภูฟา้ ทีส่ วยงามทีใ่ ช้เป็นสถานทีป่ ระทับของสมเด็จพระเทพฯ ขณะเสด็จมาทรงงานทีศ่ นู ย์ภฟู า้ พัฒนา นอกจากนี้
ภายในศูนย์ฯ มีบริการห้องประชุม ห้องสัมมนา และที่พักให้เลือกหลายรูปแบบ (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โทรศัพท์ 054-710-610)
			
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ อะไร
ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ สิ่งอื่นใด ที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกว่า
สินค้าทีเ่ กิดจากแหล่งภูมศิ าสตร์นนั้ เป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ชือ่ เสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของแหล่งภูมิศาสตร์ หรือ ชื่อสัญลักษณ์ ที่ใช้ประกอบกับสินค้าเพื่อแสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้
บริโภคได้ทราบถึงลักษณะของสินค้าที่มาจากแหล่งก�ำเนิดนั้นๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือ
คุณลักษณะพิเศษ
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เชิญภาคเอกชนคู่ค้าส�ำคัญหารือแจ้งความคืบหน้า
ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
เมือ่ กลางเดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้จดั ประชุม
รับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนและนักลงทุนต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ โดยเชิญผูแ้ ทนหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ได้แก่ กรมศุลกากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง ส�ำนักงานคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนากฎหมายและสถานการณ์ด้านการ
คุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทย ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ และได้รบั การตอบ
รับที่ดี ท�ำให้นักลงทุนและคู่ค้าส�ำคัญของไทยเข้าใจการด�ำเนินการของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ของไทยเพื่ อ สร้ า งสภาพแวดล้ อ มทางการค้ า ที่ ดี ใ นเรื่ อ งการคุ ้ ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
กรมฯ ได้ใช้โอกาสนี้แจ้งความคืบหน้าด้านการปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทยให้นกั ลงทุนต่างประเทศได้รบั ทราบ โดยเฉพาะเรือ่ ง
การแก้ไขกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาในส่วนของกฎหมายลิขสิทธิท์ เี่ พิม่ ประเด็น
เรือ่ งการห้ามแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์และเรือ่ งการคุม้ ครองลิขสิทธิท์ เี่ กีย่ วข้องกับ
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อินเทอร์เน็ตซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว การ
ให้ ข ้ อ มู ล สถิ ติ ก ารปราบปรามการ
ละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในช่ ว ง
8 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2558 (ม.ค –
ส.ค) ทีไ่ ด้รบั การรายงานจากส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีผลการจับกุม
รวม 5,913 คดี ยึ ด ของกลางได้
2,918,973 ชิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
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ได้แจ้งว่าเพื่อความรวดเร็วหากเจ้าของสิทธิพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือประสานแจ้งข้อมูลมาที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้ช่วยประสานกับทางเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ โดยล่าสุดศาลได้สั่งให้ ISP
จ�ำนวน 8 ราย น�ำข้อมูลละเมิดฯ ออกจากเว็บไซต์ จ�ำนวน 81 เว็บไซต์ ภายใน
เวลา 30 วัน นับแต่วันที่ทราบค�ำสั่งศาล อย่างไรก็ดี ISP ดังกล่าวไม่สามารถเอา
เว็บไซด์ละเมิดฯ ดังกล่าวออกจากระบบได้ เนือ่ งจากติดปัญหาทางเทคนิค ซึง่ กรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาจะได้จดั ประชุมหารือภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ หาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
เรื่ อ งมาตรการในการเอาผิ ด กั บ ผู ้ ล ะเมิ ด กรณี ก ารปลอมแปลง
เครื่องหมายการค้า ซึ่งกรมฯ ได้ชี้แจงว่าหากเป็นการน�ำเครื่องหมายการค้าของ
ผู้อื่นมาใช้ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของตน หรือสร้างข่าวแพร่หลาย
ท�ำให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งการ “ปลอม” หรือ “เลียน” เครื่องหมายการค้า
ของผูอ้ นื่ ทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย สามารถด�ำเนินการเอาผิดกับผูล้ ะ
เมิดฯ ได้ตาม พ.ร.บ. เครือ่ งหมายการค้า หากไม่ได้จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
ไว้ในประเทศไทยแต่จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าในต่างประเทศแล้ว ไทยก็ยงั มี
กฎหมายอาญามาตรา 272-275 ทีเ่ จ้าของเครือ่ งหมายการค้าสามารถด�ำเนินการ
กับผู้ละเมิดได้
8 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2557 โดย
เฉลีย่ จับกุมได้ 7,164 คดี ยึดของกลาง
ได้ 1,025,198 ชิ้น พบว่า มีคดีที่ลดลง
ร้อยละ 17.4 แต่มีจ�ำนวนของกลาง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 184.7 แสดงให้เห็นว่า
ไทยมีการปราบปรามแหล่งเก็บสินค้า
ละเมิดที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เรือ่ งมาตรการของกรมศุลกากรป้องกันการลักลอบขนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
และเครือ่ งหมายการค้าข้ามแดนมายังไทย โดยเจ้าของสิทธิสามารถแจ้งข้อมูลเกีย่ ว
กับสินค้าละเมิดฯ ให้กรมศุลกากรได้ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเรือ อากาศ และ
ไปรษณีย์ แต่ต้องยื่นขอจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ โดย
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาจะส่งข้อมูลให้กรมศุลกากร เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการเรียก
ตัวแทนสิทธิมาแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิต่อไป
การประชุมครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและยกระดับ
การด�ำเนินงานด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาของไทย โดยกรมฯจะน�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไป
วางแผนและด�ำเนินการให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมีความ
เข้มแข็งมากขึ้นต่อไป •

ส�ำหรับประเด็นที่ภาคเอกชน
ต่างประเทศให้ความสนใจ ได้แก่ เรือ่ ง
การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิท์ าง
เว็บไซต์ต่างๆ และข้อจ�ำกัดความรับ
ผิดการให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet
Service Provider : ISP) ซึ่งกรมฯ
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Q

คำ�ถาม-คำ�ตอบ

หากต้องการจดเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ นี และประเทศต่างๆ ในอาเซียนต้องทำ�อย่างไร?

A

เนือ่ งจากการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าในประเทศหนึง่ ประเทศใดก็ตาม จะได้รบั การคุม้ ครองเฉพาะประเทศ
ที่ขอจดทะเบียนเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงประเทศอื่นๆ ดังนั้น หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะน�ำสินค้า
ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ผูป้ ระกอบการควรน�ำเครือ่ งหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนในประเทศทีส่ ง่ สินค้า
ไปขายด้วย เพื่อจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนและประเทศต่างๆ ในอาเซียนก็เช่นกัน เงื่อนไขในการจดทะเบียนรวม
ถึงภาษาที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียนก็แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง
ในประเทศนัน้ ๆ หรือ อาจใช้บริการส�ำนักงานตัวแทนในประเทศนัน้ ๆ ให้เป็นตัวแทนในการยืน่ จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
หรือติดต่อกับส�ำนักงานตัวแทนในประเทศไทยที่มีสาขาในต่างประเทศ จะช่วยให้ขั้นตอนในการยื่นค�ำขอจดทะเบียนมีความ
สะดวกมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม คาดว่ากลางปี 2559 นี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าของตนไปยังต่างประเทศทัง้ ในประเทศกลุม่ อาเซียน หรือในประเทศอืน่ ๆ ได้
อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยผ่านระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid
Protocol) ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดจ�ำนวน 97
ประเทศทัว่ โลกได้ดว้ ยค�ำขอจดทะเบียนเพียง 1 ฉบับ จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าด�ำเนินการเพียงครัง้ เดียวโดยเงินสกุลเดียว ซึง่
ระบบมาดริ ด นี้ จ ะช่ ว ยกระจายค� ำ ขอจดทะเบี ย นไปยั ง ประเทศที่ ผู ้ ข อจดทะเบี ย นเลื อ กโดยไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งตั้ ง ตั ว แทน
เครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ ให้ยุ่งยากอีกต่อไป •

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
ประเทศ

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ช่องทางการติดต่อ

จีน

China Trademark Office, State Administration for Industry and
Commerce of the People’s Republic of China.

www.saic.gov.cn
โทรศัพท์ (8610) 68 01 04 63

บรูไน

Brunei Economic Development Board

www.bedb.com.bn
โทรศัพท์ (673) 223 0111

กัมพูชา

Intellectual Property Department, Ministry of Commerce.

โทรศัพท์ (855-23) 866 088
อีเมล์ ipd@moc.gov.kh

อินโดนีเซีย

Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law
and Human Rights.

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

ลาว

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

www.stea.la.wipo.net
โทรศัพท์ (856) 21 213 470 (Ext.199)

เมียนมาร์

Industrial Property Office, Ministry of Science and Technology.

โทรศัพท์ (9567) 404 458
โทรสาร (9567) 404 011

ฟิลิปปินส์

Intellectual Property Office of Philippines.

http://ipophil.gov.ph
โทรศัพท์ (632) 238 6300

มาเลเซีย

Intellectual Property Corporation of Malaysia.

www.myipo.gov.my
โทรศัพท์ (603) 2299 8400

สิงคโปร์

Intellectual Property Office of Singapore.

www.ipos.gov.sg
โทรศัพท์ (65) 6339 8616

เวียดนาม

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

www.noipvietnam.com
โทรศัพท์ (844) 3558 8217
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ปฏิทินกิจกรรม

แผนกิจกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประจำ�เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2559
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21
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การสัมมนา
การสัมมนา
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(Mobile Unit)” ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
31
วั
น
อาทิตย์
21 ม.ค. 59 การสัมมนา เรื่อง “บุกตลาดอาเซียนและจีนด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา” ครั้งที่ 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ
26 ม.ค.59 การจัดอบรม “ทรัพย์สนิ ทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน” จังหวัดเพชรบูรณ์
27 ม.ค.59 - การจัดอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” จังหวัดพิจิตร
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29 ม.ค. 59 สัมมนา เรื่อง “การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่” จังหวัดเชียงใหม่
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2 – 3 ก.พ. 59 การ “ออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่
(Mobile Unit)” ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
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