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สวัสดีท่านผู้อ่าน
ถือเป็นความสำ�เร็จของทรัพย์สินทางปัญญาไทยอีกก้าวหนึ่งที่ทาง
สหภาพยุโรปได้ประกาศโฆษณาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย
จำ�นวน 2 รายการ คือ กาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุง เมื่อปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ทำ�ให้สินค้า GI ไทย ก้าวสู่เวทีระดับโลกเพิ่มมากขึ้น
วารสารทรัพย์สินทางปัญญาฉบับนี้ จึงพลาดไม่ได้ที่จะนำ�เสนอเรื่อง
ราวของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไทย และก้าวต่อไปของการพัฒนาระบบสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ทางกองบรรณาธิการได้
คัดสรรหลากหลายเรื่องราวด้านทรัพย์สินทางปัญญามานำ�เสนอ ทั้งการ
ต่อยอดภูมิปัญญาและหัตถกรรมสู่นวัตกรรมสร้างมูลค่า ประสบการณ์
การสร้างแบรนด์ของผู้ได้รับรางวัล IP Champion พร้อมทั้งร่วมสำ�รวจ
เส้นทาง R8 และ R12 เส้นทางแห่งโอกาส มิตรภาพ และอนาคตสู่ AEC
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้และสาระประโยชน์จากวารสาร
ฉบับนี้ หากมีค�ำ ติชม คำ�แนะนำ�ประการใด สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่ อีเมล์
pr-dip@hotmail.com
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กาแฟดอยตุง ดอยช้าง
ก้าวไกลขึ้นทะเบียน GI ในยุโรป

สหภาพยุโรปได้ประกาศโฆษณาขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย 2 รายการ คือ
กาแฟดอยตุง และกาแฟดอยช้าง ซึ่งสินค้าทั้ง 2 ตัวนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
กาแฟดอยตุง และกาแฟดอยช้างเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 27
พฤษภาคม 2553

การประกาศโฆษณาขึ้นทะเบียนกาแฟดอยตุง และ
กาแฟดอยช้างในสภาพยุโรปนัน้ หากไม่มปี ระเทศใดคัดค้าน
ภายใน 3 เดื อ น ก็ จ ะท� ำ ให้ ก าแฟดอยตุ ง และกาแฟ
ดอยช้างเป็นสินค้าล�ำดับที่ 2 และ ล�ำดับที่ 3 ที่ได้รับ
การขึน้ ทะเบียนเป็นสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (PGI – Protected
Geographical Indication) ในสหภาพยุ โรปหลั ง จากที่
“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” ได้รับการขึ้นทะเบียนไปเมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2556 ซึง่ ถือว่าเป็นความส�ำเร็จของทรัพย์สนิ
ทางปัญญาไทยในเวทีระดับโลก

การที่สินค้าของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าสินค้าของไทยได้
รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความ
โดดเด่ น แตกต่ า งจากสิ น ค้ า ประเภทเดี ย วกั น จากแหล่ ง
ผลิตอืน่ ๆ ในโลกตามมาตรฐานทีย่ โุ รปได้กำ� หนดไว้ นอกจาก
นั้น “ชื่อของสินค้า” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ในที่นี้คือค�ำว่า
กาแฟดอยตุ ง และกาแฟดอยช้ า งจะได้ รั บ การปกป้ อ ง
คุ้มครองทั่วสหภาพยุโรปตามกฎหมายซึ่งท�ำให้สินค้าจาก
นอกพืน้ ทีก่ ารขึน้ ทะเบียนจะไม่สามารถใช้ชอื่ เดียวกันได้ และ
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ในอีก 3 เดือนข้างหน้าเมื่อได้รับการประกาศขึ้น
ทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว กาแฟดอยตุง และ
กาแฟดอยช้างจะสามารถติดตราสัญลักษณ์ GI
ของสหภาพยุโรปบนบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการยอมรับมาตรฐานสินค้าในระดับยุโรป
อย่างเป็นทางการ
กาแฟดอยตุ ง ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภู มิ ศ าสตร์ กั บ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 โดยมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง ต�ำบลแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ขอ
ขึ้นทะเบียน โดยค�ำนิยามของกาแฟดอยตุงได้แก่
กาแฟอาราบิก้าที่ได้จากผลกาแฟสดที่ปลูกใน
พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาดอยตุงบนเทือกเขานางนอน
จังหวัดเชียงรายทีร่ ะดับความสูง 800-1,200 เมตร
จากระดับน�้ำทะเล และผลิตเป็นสารกาแฟ และ
กาแฟคั่วบดบนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงด้วย
กรรมวิธีของโครงการดังกล่าว
กาแฟดอยช้ า งขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภู มิ ศ าสตร์ เมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2549
โดยกลุ ่ ม ผู ้ ป ลู ก กาแฟดอยช้ า ง ประกอบด้ ว ย
นายอนุชิต พิสัยเลิศ กลุ่มผลิตกาแฟดอยช้าง
นายคุณากร พิสัยเลิศ กลุ่มผลิตกาแฟดอยช้าง นายปณชัย พิสัยเลิศ กลุ่มกาแฟดอยช้าง AAA นายวินัย พิสัยเลิศ กลุ่มกาแฟ
ดอยยามา นายวันชัย ในสว่างธรรมกูล กลุ่มกาแฟภูสว่าง นายสมศักดิ์ พิสัยเลิศ กลุ่มแปรรูปกาแฟยามาก่อจ่อ นายชาญชัย
พงษ์อนุรักษ์ภูมิ กลุ่มแปรรูปกาแฟลอมี้อาข่าดอยช้าง และบริษัท ดอยช้าง เฟรซ โรสเต็ด คอฟฟี่ จ�ำกัด หมู่ 3 ต�ำบล
วาวี อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยค�ำนิยามของกาแฟดอยช้างคือ กาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์หลัก คาทูรา คาติมอร์
และคาทุยที่ได้จากผลกาแฟสดที่ปลูกที่หุบเขาดอยช้างที่ระดับความสูง 1,000 -1,700 เมตรจากระดับน�้ำทะเลในต�ำบลวาวี
อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย น�ำมาผลิตด้วยกรรมวิธีมาตรฐานเป็นกาแฟสารและกาแฟคั่ว - บดที่มีคุณภาพสูง •
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การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2557
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็ น ประธาน การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1/2557
โดยมีผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา และคณะท�ำงานภายใต้
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาแห่งชาติเข้าร่วม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการ
ด� ำ เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการฯ ประจ� ำ ปี พ.ศ. 2557
ในการพัฒนาระบบงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงกว้างและเชิงลึก การเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและ
ภาคเอกชน การรณรงค์ เ พื่ อ ยกระดั บ ความตระหนั ก ในสิ ท ธิ
ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาและสร้างคุณประโยชน์แก่สงั คม ตลอดจน
การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าของหน้าที่บังคับใช้
กฎหมาย ณ ห้องประชุม 30314/1 ชั้น 3 ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 •

ประชุมคณะทำ�งานความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาอาเซียน ครัง้ ที่ 43 (43rd ASEAN Working
Group of Intellectual Property Cooperation :
AWGIPC)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ Nation Workshop on
intellectual property, Climate Change and
Green Technologies
นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “National Workshop on IP, Climate
Change and Green Technologies in Bangkok” โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ ท ราบถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางภู มิ
อากาศและนวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และให้ทราบ
ถึงขัน้ ตอนและกลไกของการขอรับใบอนุญาตเทคโนโลยีเพือ่
สิ่งแวดล้อม ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 19
– 20 ธันวาคม 2556 •

คณะผู ้ แ ทนกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เข้ า ร่ ว ม
การประชุมคณะท�ำงานความร่วมมือด้า นทรัพย์ สิน ทาง
ปัญญาอาเซียน ครั้งที่ 43 (43rd ASEAN Working Group
of Intellectual Property Cooperation: AWGIPC) ระหว่าง
วั น ที่ 24 – 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ณ เมื อ งเสี ย มราฐ
ราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุมครั้งนี้ไทยได้รับทราบถึง
ความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะท�ำงานด้านทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญา ภายใต้ ก รอบเจรจาความร่ ว มมื อ พั น ธมิ ต รทาง
เศรษฐกิจระดับภูมภิ าคอย่างกว้าง (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) ซึ่งกรมฯ จะส่งผู้แทน
เข้าร่วมการประชุมในครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน
2557 ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน •
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แถลงข่าวแผนงานการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาปี 2557 และความคืบหน้า
การขึ้นทะเบียน GI ของไทยในสหภาพยุโรป
นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา เป็ น ประธานในการแถลงข่ า ว การเตรี ย มแผน
มาตรการ ความคืบหน้าในการท�ำงานเพื่อให้สหรัฐอเมริกาปลด
ไทยจาก PWL บทบาท นโยบาย และการด�ำเนินงานของกรม ฯ
ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญารูป
แบบใหม่ๆ บนอินเทอร์เน็ต และแผนงานการป้องกันและปราบ
ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปี 2557 และความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งในด้านการ
ปราบปรามการส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างสรรค์ และความคืบหน้าในการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของไทยในสหภาพยุโรป โดยเมื่อวันที่ 20 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 สหภาพยุโรปได้ประกาศโฆษณาขึ้นทะเบียนสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยในสหภาพยุโรปสองรายการ คือ กาแฟดอยตุง และกาแฟดอยช้าง โดยสินค้าทั้งสองตัวนี้ กรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้ยนื่ ค�ำขอจดทะเบียนกาแฟดอยตุง และกาแฟดอยช้างเป็นสินค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (GI) ในสหภาพ
ยุโรป ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2557 •

STOP PIRACY BUY ORIGINAL NOW
หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ถือ
ไม่ใช้ของปลอม

พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความในหัวข้อ
“ทรัพย์สินทางปัญญาในจินตนาการของฉัน”
นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ในพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียง
ความในหัวข้อ “ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในจินตนาการของฉัน”
ให้กบั นักเรียนชัน้ ประถม และมัธยมศึกษา โดยกรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ได้จบั มือกับภาครัฐและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้
คณะอนุ ก รรมการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งปรามการละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เยาวชนตระหนักถึงความส�ำคัญและเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ
ทางปัญญา อันจะเป็นการแก้ปญ
ั หาการละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาสามารถท�ำได้อย่างยัง่ ยืน และเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อให้รู้สึกว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องใกล้ตัว และทุก
คนสามารถมี บ ทบาทและส่ ว นร่ ว มในการปกป้ อ งและ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 13 เมือ่
วันที่ 5 มีนาคม 2557 •
06 January - March 2014 FOR IP JOURNAL

นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ
“รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา”
ภายใต้แนวคิด “STOP PIRACY Buy Original Now” โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ทราบถึงผล
เสียของการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาต่อเจ้าของทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ปัญหา
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลดน้อยลง ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 •

World Wide IP
ท่องโลก IP

ทำ�งานที่บ้าน ระวังมัลแวร์
พันธมิตร Open Computing Alliance หรือ OCA เตือน
ชาวกรุ ง ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ งานที่ บ ้ า น ให้ ใช้ ค วามระมั ด ระวั ง
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กรรมการเงิ น หรื อ ธุ ร กรรมออนไลน์ อื่ น ๆ
โดยให้ใช้แต่ซอฟต์แวร์แท้ที่ผ่านการอัพเดตโปรแกรมรักษา
ความปลอดภัยล่าสุดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ในระหว่างการชุมนุม
ทางการเมื อ งมี พ นั ก งานบริ ษั ท จ� ำ นวนหลายหมื่ น คน
เตรียมพร้อมท�ำงานจากนอกส�ำนักงาน เป็นไปได้
ว่าพนักงานทีใ่ ช้พซี ที บี่ า้ นหรือสถานทีอ่ นื่ ๆ อาจตก
เป็นเหยือ่ ของอาชญากรรมประเภทต่างๆ และมีความเสีย่ งโดยตรงต่อระบบอีเมลของหน่วยงาน และลูกค้าต่างประเทศ
เมื่อต้นปีนี้ ส�ำนักงานสอบสวนกลาง หรือ เอฟบีไอ ของสหรัฐอเมริกา ได้ออกแถลงการณ์เตือนว่าอาชญากร
และแฮกเกอร์ได้ติดตั้งมัลแวร์ลงบนซอฟต์แวร์เถื่อน ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคสุ่มเสี่ยงต่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ ได้
ค�ำเตือนของเอฟบีเอระบุว่าอาชญากรลอบติดตั้งมัลแวร์ลงบนซอฟต์แวร์เถื่อน เพื่อดักบันทึกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ส่งผลให้ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ เช่น การต้มตุ๋นทางการเงิน เป็นต้น
แม้ส�ำนักงานหลายแห่งในประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการด้านไอทีเพื่อความปลอดภัยแต่อาจเกิดช่องโหว่ขึ้นได้
จากการอนุญาตให้พนักงานท�ำงานนอกสถานที่จึงควรก�ำหนดเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยไว้ในแผนรับมือ
เหตุฉุกเฉินด้วย •
อ้างอิง : Open Computing Alliance

เกาหลีใต้ทุ่มงบกว่า 4 หมื่นล้านบาท พัฒนาระบบ 5G ภายในปี 2020
ส�ำนักข่าวเอเอฟพี รายงาน เกาหลีใต้ประกาศทุ่มเงินกว่า
1.6 ล้านล้านวอน (49,000 ล้านบาท) เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย
5G สามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่มีความจุ 800 เมกะไบต์
ภายใน 1 วินาที ซึ่งเร็วกว่าระบบเครือข่าย 4G ถึง 1,000 เท่า
กระทรวงวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้มุ่งหวังที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
ภายใน 6 ปี โดยที่ผ่านมาได้ผลักดันการให้บริการระบบ 2G
ในประมาณปี 1990 ระบบ 3G ในปี 2000 และระบบ 4G
ในปี 2010 ทั้งนี้เกาหลีใต้จะทดลองใช้ระบบเครือข่าย 5G ภายใน
ปี 2017 และจะให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม
2020 •
อ้างอิง http://www.bangkokpost.com/print/390885/
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100 ปี เครื่องหมายการค้าไทย

เริ่มแรกการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าไทย

การคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้าไทย เริม่ ในปี พ.ศ. 2457 โดยทีก่ ฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ เครือ่ งหมายการค้าแรก

ที่ไ ด้มีการจดทะเบีย นจึงเป็นของคนต่า งชาติ คือ เครื่องหมายการค้า Crown Brand ยื่นขอรับความคุ้มครอง
คือ บริษัท เอเชียติก ปิโตรเลียม(สยาม)ทุน จำ�กัด (อังกฤษ) พัฒนาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เริ่มในปี พ.ศ. 2474 เมื่อกฎหมายบัญญัติคำ�นิยาม เครื่องหมาย หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์
ตรา ชือ่ คำ� ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชือ่ หรือสิง่ เหล่านีอ้ ย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน ดังนัน้
กองเครือ่ งหมายการค้า จึงต้องมีการดำ�เนินการหลายๆ เรือ่ งรองรับการให้บริการจดทะเบียน และปรากฏหลักฐานมากมาย

การอ่าน-แปลเครือ่ งหมายการค้า
การอ่านและแปลเครือ่ งหมายการค้า จะต้องแปลความหมายของค�ำแต่ละค�ำ
ทัง้ ภาษาไทย ภาษาจีน และอืน่ ๆ สาเหตุทตี่ อ้ งแปลความหมายของแต่ละค�ำเพราะ
ในการจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า ต้ อ งรู ้ ว ่ า ค� ำ ไหนที่ บ ่ ง บอกถึ ง ลั ก ษณะ
เฉพาะหรือคุณสมบัตขิ องสินค้าหรือไม่ ดังนัน้ ในอดีตการอ่านแปลเครือ่ งหมายการค้า
จึงใช้ทงั้ พจนานุกรมไทย อักขรานุกรภูมศิ าสตร์ไทย และดิกชันนารีองั กฤษและจีน
ต่อมาการอ่านแปลได้มวี วิ ฒ
ั นาการมากขึน้ โดยใช้ ทัง้ พจนานุกรม ดิกชันนารีหลาย
ภาษา และเว็บไซต์

การจัดทำ�สารบบรูป สารบบคำ�
สมัยก่อนระบบการจัดเก็บหรือสารบบไม่ดีพอ เช่น เครื่องหมายการค้า
ลิงขี่เสือ ซึ่งควรแยกเก็บไว้ 2 ชุดๆ แรกเอาไปไว้ในหมวดเสือ อีกชุดควรจะไว้ที่ลิง
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ภาพเครื่องหมายลิงขี่หลังสัตว์อื่น
(จดทะเบียนปี พ.ศ. 2474)

ถ้าใครจดลิงจะได้เจอลิง จดเสือจะได้
เจอเสือ แต่ที่ท�ำก็คือเก็บไว้เพียงชุด
เดียว ท�ำให้หาค�ำขอเดิมไม่พบ ในปี
พ.ศ. 2503 จึงได้จัดสารบบใหม่ โดย
แยกให้เป็นสารบบรูป สารบบค�ำ ตัวอย่าง

IP Story 100 ปี เครื่องหมายการค้าไทย
เช่ น ถ้ า มี รู ป เครื่ อ งหมายการค้ า
ลิงขี่หลังเสือ ก็จะแยกให้ไปอยู่ทั้งกลุ่ม
ของเสือ และกลุ่มของลิง เวลาค้นจะ
สามารถค้นได้ทนั ที ส่วนสารบบค�ำนัน้
นอกจากจะใช้ตวั อักษรแล้ว ยังใช้เสียง
ที่เป็นวรรณยุกต์เทียบเคียงด้วย เช่น
ค�ำว่า แฟ้บ แท็ป แป๊ป เสียงทีเ่ ปล่งออก
มาเหมือนกัน ถ้าไม่แยกวรรณยุกต์กจ็ ะ
ท�ำให้เกิดการสับสนและลอกเลียนแบบ
ถึ ง แม้ ป ระเทศไทยจะมิ ไ ด้ เ ป็ น
ภาคี ค วามตกลงระหว่ า งประเทศ
Vienna Agreement : International
Classification of the Figurative
Elements of Marks แต่ได้ใช้แนวทาง
นีใ้ นการจัดเก็บสารบบรูป เครือ่ งหมาย
การค้ า ตามหมวดหมู ่ เช่ น เดี ย วกั น
แนวทางการจั ด เก็ บ สารบบรู ป เป็ น
หมวดหมู ่ นี้ ค งใช้ ถึ ง ปั จ จุ บั น แต่ ไ ด้
เปลี่ยนวิธีเก็บจากเอกสารที่มีการตัด
รูป ทากาวปิดบนกระดาษทีเ่ ริม่ ใช้ในปี
พ.ศ. 2502 เมื่อค�ำขอเพิ่มขึ้นจึงได้ท�ำ
ส�ำเนาแฟ้มสารบบรูปไว้ใช้งาน ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2521ได้นำ� ระบบไมโครฟิลม์
มาใช้ในการจัดเก็บสารบบรูปให้บริการ
ตรวจค้นแก่ประชาชน และในปี พ.ศ.
2533 ได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
จั ด เก็ บ สารบบรู ป แทน โดยให้ เจ้ า
ห น ้ า ที่ ย ก เ ลิ ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
เครื่ อ งหมายด้ ว ยกระดาษ และ
ประชาชนยกเลิ ก การตรวจค้ น ด้ ว ย
ไมโครฟิล์มในปีพ.ศ. 2535 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2548 ได้เปิดบริการให้ตรวจค้น
เครื่องหมายรูปได้ทางอินเตอร์เน็ต
ส่วนการจัดเก็บสารบบค�ำ ยังคง
ใช้ระบบที่ได้วางไว้ตั้งแต่พ.ศ .2502
คือการบันทึก อักษรต้น เสียงท้าย
จนถึ ง ปั จ จุ บั น ตั ว อย่ า งเช่ น แฟ้ บ
อักษรต้นคือ F เสียงท้ายคือ แอบ
เป็นต้น ส่วนวิธจี ดั เก็บสารบบค�ำ มีการ
พัฒนาควบคู่กับสารบบรูป คือ ในปี

พ.ศ.2532ได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บสารบบรูปแทน และให้เจ้าหน้าที่
และประชาชนตรวจค้นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิด
บริการให้ตรวจค้นเครื่องหมายค�ำได้ทางอินเตอร์เน็ต เช่นกัน

การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
ภายหลังจาก พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า พ.ศ. 2474 ประกาศใช้แล้ว
นายทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าจะเป็นผูม้ อี �ำนาจในการใช้ดลุ ยพินจิ พิจารณาหลัก
ฐานต่างๆ ก่อนสัง่ การรับจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า ดังนัน้ จึงได้มกี ารด�ำเนิน
การรองรับหลายประการ
การจัดท�ำ “คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมาย
การค้า” เป็นฉบับแรก โดยกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในปี พ.ศ. 2529
โดยได้วางแนวปฏิบัติการตรวจพิจารณาเบื้องต้น หลักเกณฑ์การตรวจสอบและ
พิจารณาเครือ่ งหมายการค้า ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและสัง่ การก่อนรับจดทะเบียน
รวมทัง้ การคัดค้านเมือ่ มีการประกาศโฆษณาค�ำขอจดทะเบียน คูม่ อื ฉบับนีจ้ งึ เป็น
แนวทางและบรรทัดฐานในการแก้ไข คู่มือฉบับต่อมา อีก 2 ครั้ง และครั้งสุดท้าย
ได้แก้ไขปรับปรุง ซึง่ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้ประกาศใช้เมื่อ 29 เมษายน 2556
การจัดท�ำ “บัญชีรายการสินค้าแต่ละจ�ำพวก” ฉบับแรก โดยกองวิชาการ กรม
ทะเบียนการค้า เมื่อปีพ.ศ.2519 เป็นการรวบรวมรายการสินค้า 50 จ�ำพวกจาก
หนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครือ่ งหมายการค้าตัง้ แต่เล่มที่ 1 ฉบับลงวันที่ 7
ตุลาคม 2474 ถึงเล่มที่ 778 ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2519 ไว้เผยแพร่แก่
ประชาชนและคู่มือแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย
ปีพ.ศ.2534 เพิ่มประเภทเครื่องหมายการค้า อีก 3 ประเภท คือ เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม จ�ำพวกของสินค้าและบริการมี
43 จ�ำพวก และภายหลังในปีพ.ศ.2546 ได้เพิ่มเป็น 45 จ�ำพวก
แต่อย่างไรก็ตาม ในการจัดจ�ำพวกสินค้ามีมาตรฐานสากล ตามความตกลง
Nice classification : INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND
SERVICES กรมทะเบียนการค้าจึงได้จัดท�ำรายการสินค้าและบริการฉบับแปลไว้
ใช้งานในปี พ.ศ. 2532 อีกประมาณ12 ปีต่อมาได้มีการพัฒนาน�ำฉบับแปลและ
รายการสินค้าทีใ่ ช้จดทะเบียนมาจัดท�ำในรูปแบบของซีดเี ผยแพร่ ปัจจุบนั รายการ
จ�ำพวกสินค้าฉบับที่แปลสุดท้าย คือ Edition 10 โดยได้น�ำมาใช้ประกอบ การ
พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อปี พ.ศ. 2556
การจัดท�ำ “การหลักเกณฑ์การตรวจสอบเครือ่ งหมายการค้า ทีอ่ ยูใ่ นจ�ำพวก
เดียวกันและต่างจ�ำพวกกันทีม่ ลี กั ษณะอย่างเดียวกัน” (Class Side) ในปี พ.ศ.2539
เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นคู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
ระหว่างสินค้า/บริการ ที่อยู่ในจ�ำพวกเดียวกัน และต่างจ�ำพวกกันที่มีลักษณะ
อย่างเดียวกัน แม้ว่าหลักนี้จะปรากฏหลักฐานการรวมเป็นรูปเล่มหลังกฎหมาย
ปี2534ใช้บังคับแต่การแนวทางนี้เจ้าหน้าที่น่าจะได้ด�ำเนินการตั้งแต่กฎหมาย
ปี 2474 มาแล้ว •
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พิมพาพรรณ ชาญศิลป์

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

หัวเรือใหญ่แห่งการ

“ต่อยอดหัตถกรรมและภูมปิ ญ
ั ญาไทย สูน่ วัตกรรมเพือ่ สร้างมูลค่า”

“นวัตศิลป์ไทยท�ำเลิศล�้ำค่า
จากทรัพย์สินทางปัญญาหาเก็บผล
สร้างผลงานฝากไว้ ในสากล
เทิดศักดิ์ศรีแห่งชาติชนเหล่าคนไทย”
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ความก้าวหน้าตามกระแสโลกา
ภิวัตน์ มีผลต่อการส่งเสริมงานศิลป
หั ต ถกรรมและภู มิ ป ั ญ ญาไทยเป็ น
อย่างยิ่ง นั่นคือ งานศิลปาชีพต้องมี
การพั ฒ นาเพื่ อ ต่ อ ยอดผลงานจาก
ความคิดสร้างสรรค์จนเกิดนวัตกรรมที่
มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานและเป็ น ที่
ยอมรั บ ในระดั บ สากล เพื่ อ ให้ เ กิ ด
มู ล ค่ า เพิ่ ม และสร้ า งรายได้ ใ ห้ ผู ้
สร้างสรรค์ผลงานอย่างยั่งยืน

คนเด่
น IPน IP
IP IPInterview
Interviewคนเด่

ผอ.พิ ม พาพรรณ ได้ ก ล่ า วถึ ง
ภารกิ จ ของศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
หรือ ศ.ศ.ป. ว่ามีหน้าที่ในการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปาชี พ
และศิลปหัตถกรรมเพือ่ การสร้างสรรค์
บนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางศิลป
หั ต ถกรรมที่ ใช้ น วั ต กรรมสมั ย ใหม่
ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ ทั้ ง การพั ฒ นา
กระบวนการผลิ ต และการควบคุ ม
คุณภาพ การจัดประกวดผลิตภัณฑ์
การเชิดชูครูชา่ ง การส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการตลาด การขยายตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นงานส่งเสริมแบบ
ครบวงจรตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ -กลางน�ำ้ -ปลาย
น�้ำ รวมถึงการสนับสนุนเรื่องลิขสิทธิ์
สิ ท ธิ บั ต ร และพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาของผู้สร้างสรรค์และผลงาน
ศิลปหัตถกรรม

ช่าง เพือ่ ให้ครูชา่ งเกิดความภาคภูมใิ จ
และมีกำ� ลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
ทายาทผู้สานต่องานเหล่านั้น
บทบาทที่ โ ดดเด่ น อี ก ประการ
ของ ศ.ศ.ป. คือการสนับสนุนเรื่อง
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทาง
ปัญญาทัง้ ของสมาชิกผูส้ ร้างสรรค์งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมและชิ้ น งานต้ น แบบ
(prototype)
“ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ฯ ใ ห ้ ค ว า ม ส� ำ คั ญ กั บ

การคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ของเจ้ า ของผลงานและตั ว ชิ้ น งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมต้ น แบบ โดยในปี
2556 ได้ ด� ำ เนิ น การจดลิ ข สิ ท ธิ์
ของผลิตภัณฑ์ตน้ แบบไปแล้วมากกว่า
1 7 0 ชิ้ น ง า น แ ล ะ จ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
ให้กับสมาชิกแล้วมากกว่า 70 ชิ้นงาน
ส�ำหรับปี 2557 ศ.ศ.ป. ได้สนับสนุน
โครงการ “ไทยนวัตศิลป์” เพือ่ สร้างการ
จดจ�ำตราสินค้าผลิตภัณฑ์ของ ศ.ศ.ป.
และเพือ่ ให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลป
หัตถกรรมผ่านแนวคิด 3 เรื่อง คือ
LUXE by SACIST เพื่อสร้างผลงาน
ที่ มี ค วามหรู ห ราสมคุ ณ ค่ า แห่ ง ทอง

การส่งเสริมศิลปาชีพอย่างครบ
วงจรเป็นงานทีม่ คี วามท้าทายอย่างยิง่
ของ ศ.ศ.ป. ที่จะต้องด�ำเนินการให้
ส�ำเร็จลุลว่ ง อย่างไรก็ตามงานส่งเสริม
งานศิลปหัตถกรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่นนั้นมีข้อจ�ำกัด 2 ประการ สิ่งแรกที่
ต้องค�ำนึงคือเรือ่ งของปริมาณการผลิต
เพราะงานศิลปหัตถกรรมเป็นงานที่
ต้องท�ำด้วยมือซึ่งบางครั้งไม่สามารถ
ผลิตได้ทันหากมีการสั่งซื้อในปริมาณ
มากๆ และอี ก สิ่ ง หนึ่ ง คื อ เรื่ อ งของ
มาตรฐานการผลิต เพราะศิลปินนัน้ จะ
ท�ำการผลิตผลงานตามอารมณ์เป็น
หลั ก ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพและ
ความสม�่ ำ เสมอของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้
ดั ง นั้ น หากจะส่ ง เสริ ม งานศิ ล ปาชี พ
อย่ า งจริ ง จั ง จะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม
มาตรฐานการผลิตในทุกขัน้ ตอน มีการ
ชั่ ง ตวงวั ด อย่ า งสม�่ ำ เสมอตลอด
กระบวนการผลิ ต รวมถึ ง การสร้ า ง
ทายาทผู้สืบทอดงานศิลปหัตถกรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยทาง ศ.ศ.ป.
ได้มโี ครงการยกย่องครูผถู้ า่ ยทอดงาน
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INNOVATIVE CRAFT SHOWCASE

ท่ า น ผอ.พิ ม พาพรรณ ยั ง ได้
ฝากประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง งานเทศกาล
นวัตศิลป์นานาชาติ 2557 ไว้ด้วย

(a touch of gold), LIVE by SACIST
เพือ่ น�ำร่องให้เกิดผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “วิถีคน
กินข้าว” (The Rice Culture), และ
LOVE by SACIST ส�ำหรับผลงาน
ต้นแบบเพื่อมอบเป็นของขวัญ ของ
ฝาก ของช�ำร่วย และของที่ระลึก ซึ่ง
ดิฉันคิดว่าโครงการนี้จะท�ำให้เกิดการ
พัฒนาผลงานศิลปหัตถกรรมต้นแบบ
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเป็น
เอกลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตที่
เป็นที่ยอมรับทั้งในตลาดในประเทศ
และตลาดโลก”
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“งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ
2557 ทีจ่ ะมีขนึ้ ในวันที่ 27-30 มีนาคม
2557 ณ ศู น ย์ นิ ท รรศการและการ
ประชุมไบเทค นัน้ ถือเป็นครัง้ ที่ 3 แล้ว
ซึ่งในงานนี้จะมีนิทรรศการแสดงและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ศลิ ปหัตถกรรมไทย
การท� ำ เวิ ร ์ ค ช็ อ ป การประกวด
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมสร้างสรรค์
การสาธิตงานหัตถกรรม การแสดง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ น แบบ ภายใต้ แ นวคิ ด
“Power of Innovation” และคาดว่าจะ
มี ป ระเทศต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มงานครั้ ง นี้
ไม่น้อยกว่า 20 ประเทศ ท่านผู้อ่าน
ที่สนใจเข้าร่วมงานนี้สามารถติดตาม
ข่ า วสารการจั ด งานได้ ที่ www.iicf
2014.com หรื อ สอบถามข้ อ มู ล ได้
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1289” •

IP Tips

คำ�ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

PFC/ PWL และ WL : การจัดอันดับประเทศคูค่ า้
ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
การประเมินสถานะการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละ
ประเทศว่า มีความเข้มงวดมากน้อยเพียงใด จัดอันดับโดยสหรัฐอเมริกา แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุด
(Priority Foreign Country – PFC) ประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority
Watch List – PWL) และประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List – WL) •

0rphan works :
งานลิขสิทธิก์ �ำพร้า

PCT : สนธิสญ
ั ญาความร่วมมือ
ด้านสิทธิบตั ร

งานลิขสิทธิก์ ำ� พร้า (orphan works)
หมายถึง งานที่ยังมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง แต่
ไม่สามารถระบุตวั เจ้าของลิขสิทธิไ์ ด้ หรือ
ไม่สามารถติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์จากงานนั้นได้ •

NICE : ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
แห่งชาติ

PCT ย่อมาจาก Patent Cooperation Treaty เป็นความ
ตกลงระหว่างประเทศส�ำหรับการขอรับความคุ้มครองการ
ประดิษฐ์ในประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและ
ลดภาระผูข้ อสิทธิบตั รแทนทีจ่ ะต้องไปยืน่ ค�ำขอรับสิทธิบตั รใน
ประเทศต่างให้สามารถยื่นค�ำขอที่ส�ำนักงานสิทธิบัตรภายใน
ประเทศของตนได้ ปัจจุบนั มีสมาชิก PCT รวม 148 ประเทศ •

NICE อ่านว่า ไนซ์ ย่อมาจาก The National Intellectual Property Rights Center of Enforcement หรือ ศูนย์ปฏิบัติ
การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ มีหน้าที่ในการบูรณาการความร่วมมือด้านการป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา •
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ถ้าเอ่ยถึงแบรนด์ “แอลเอ ไบซิเคิ้ล” หรือจักรยานแอลเอ
คงไม่ มี ใครปฏิ เ สธว่ า ไม่ รู้ จั ก เพราะเป็ น แบรนด์ ที่
อยู่ คู่ กั บ สั ง คมไทยมานาน และเป็ น หนึ่ ง ในแบรนด์ ไ ทย
อั น ดั บ ต้ น ๆ ที่ ลุ ก ขึ้ น มาสร้ า งแบรนด์ เ ป็ น ของตั ว เอง
ในยุคทีผ
่ ผ
ู้ ลิตของไทย รับจ้างผลิตเพือ่ การส่งออกภายใต้
เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (OEM) เป็นหลัก

“สุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์” สร้างแบรนด์ต้องมาจากใจ
สุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ประธาน
กรรมการ บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เล่าว่า แอลเอ
ไบซิเคิ้ล เริ่มต้นจากการร่วมทุนกับ
ไต้หวัน ในนามบริษทั บางกอกไซเคิล้
อินดัสเตรียล จ�ำกัด เพือ่ ผลิตจักรยาน
ส่ ง ออกในลั ก ษณะ OEM ยั ง ไม่ มี
แบรนด์เป็นของตัวเอง
จนเมื่อปี 2540 ไต้หวันถอนตัว
ออกไปช่วงที่ไทยลดค่าเงินบาท จึง
เป็นจังหวะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นฝั่งไทยได้
ถือ 100% หลังจากนั้นได้หลานสาว
ซึ่งท�ำงานอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ เข้ามา

ช่วยเรื่องของแบรนด์ ท�ำให้เห็นว่า
แบรนด์ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ มาก
ประกอบกั บ ในยุ ค นั้ น จั ก รยาน
ภายใต้แบรนด์ไจแอนท์ ดังและติด
ตลาดมาก จึงมองเห็นคุณค่าของ
แบรนด์วา่ ทรงพลัง และมีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคเพียงใด
หลังจากนั้นประมาณปี 2542
จึงสร้างแบรนด์จักรยานแอลเอ
ในประเทศ โดยไม่เพียงแต่
การจดเครื่ อ งหมายการค้ า
หรื อ แบรนด์ เ ท่ า นั้ น แต่
จดสิทธิบัตรการออกแบบชิ้น
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ส่ ว นต่ า งๆ ในหลายขั้ น ตอนของ
การออกแบบและผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
จักรยาน รวมแล้วกว่า 100 รายการ
เพือ่ สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว และป้องกันการเลียนแบบจาก
คู่แข่ง

Feature

เรื่องเด่น บทสัมภาษณ์ IP Champion

LA POWER OF WELL
สุ ร สิ ท ธิ์ กล่ า วว่ า ในยุ ค นั้ น
ผู้ผลิตของไทยเน้นการรับจ้างผลิต
เป็นหลัก เพราะยังไม่มีใครให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องการสร้างแบรนด์ แต่
การรั บ จ้ า งผลิ ต อย่ า งเดี ย ว จะไม่
ยั่งยืน เพราะเป็นธุรกิจที่อ่อนไหว
ด้านราคา หากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ลูกค้าที่จ้างผลิต ก็จะหันไปหาแหล่ง
ผลิตอื่นๆ
ส� ำ หรั บ จั ก รยานแอลเอ เมื่ อ
ปั้นแบรนด์ในไทย จนเป็นที่ยอมรับ
ในทุกตลาด ทัง้ จักรยานเด็ก จักรยาน
ผู ้ ใ หญ่ หลังจากนั้น ก็เริ่ม ลุยตลาด
ส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกทั้งยุโรป
ญีป่ นุ่ ฮ่องกง จีน อินเดีย ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ประเทศในแถบอาเซียน
โดยในยุ ค แรกเริ่ ม ของการสร้ า ง
แบรนด์ ต้องเผชิญหน้ากับปัญหา
สิ น ค้ า ลอกเลี ย นแบบทั้ ง ในตลาด
ต่างประเทศ และในตลาดไทยอย่างมาก
ในฐานะผู้สร้างแบรนด์ ผู้คิด
และออกแบบสินค้านัน้ ๆ ต้องเอาจริง
สู้ให้แบรนด์สินค้าที่สร้างมายังอยู่
และสิ น ค้ า เลี ย นแบบต้ อ งหายไป
ซึ่ ง การสร้ า งแบรนด์ ใ ห้ เข้ ม แข็ ง ได้
จะต้องเกิดจากการพัฒนาต่อเนื่อง
รวมถึง ปรับตัวรับกับเทรนด์ใหม่ๆ
และหากจะขยั บ ไปท� ำ ตลาดที่

แตกต่างจากเดิม คุยกับกลุ่มลูกค้า
เป้ า หมายใหม่ ๆ ควรใช้ ก ลยุ ท ธ์
แตก “แบรนด์ใหม่” ด้วย เพื่อสร้าง
ความชัดเจน
หลังจากที่เทรนด์ของจักรยาน
มืออาชีพ ซึ่งเป็นจักรยานไฮเอนด์
เข้ า มาเป็ น ที่ นิ ย มในตลาดไทย
เพราะคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับ
การขี่ จั ก รยานเพื่ อ สุ ข ภาพ เริ่ ม มี
กระแสขี่ จั ก รยานไปท� ำ งาน ไป
ท่องเทีย่ วระยะสัน้ ท�ำให้กลุม่ แอลเอ
ไบซิเคิ้ล แตกแบรนด์ใหม่ ภายใต้ชื่อ
“อินฟินิท” (Infinite) ซึ่งเป็นจักรยาน
ระดั บ ไฮเอนด์ เริ่ ม ทดลองตลาด
ในไทยตั้ ง แต่ เ มื่ อ 3 ปี ที่ แ ล้ ว
และปี นี้ เ ตรี ย มส่ ง ออกไปท� ำ ตลาด
ต่างประเทศ ประเดิมตลาดญีป่ นุ่ เป็น

ประเทศแรก โดยตั้งแต่เริ่มพัฒนา
จักรยานไฮเอนด์อินฟินิท กลุ่มแอล
เอ ไบซิเคิ้ลได้จดเครื่องหมายการค้า
และสิทธิบตั รต่างๆ ในหลายประเทศ
ไว้แล้ว ภายใต้แนวคิด ไม่ว่าจะไปท�ำ
ตลาดต่ า งประเทศหรื อ ไม่ ให้ จ ด
ไว้กอ่ น และให้จดหลากหลายรูปแบบ
ไว้ก่อน หรือที่เรียกว่าจดให้ครอบ
จักรวาล เพื่อโอกาสในการท�ำตลาด
ในอนาคต
ซีอโี อ แอลเอ ไบซิเคิล้ กล่าวถึง
การสร้างแบรนด์ว่า เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
มาก สินค้าที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User)
ต้องจดเครื่องหมายการค้า และจด
สิทธิบัตรต่างๆ ให้ครอบคลุม และ
หัวใจส�ำคัญของแบรนด์ ต้องเริ่มต้น
มาจากตัวเอง เกิดจากความตัง้ ใจ จะ
ท�ำสินค้าให้ดี ท�ำสินค้าที่มีคุณภาพดี
เพราะต่อให้ตั้งใจสร้างแบรนด์เพียง
ใด ถ้าเริ่มต้นคิดไม่ดี สร้างแบรนด์ไป
ก็เปล่าประโยชน์
แบรนด์เป็นเพียงเครื่องหมาย
ในการบอกในวงกว้างว่าสินค้านั้นดี
อย่างไร และให้คนจดจ�ำว่าโลโก้แบบ
นีเ้ ป็นเครือ่ งหมายของสินค้าคุณภาพ
ที่มีคนกล่าวถึง ซึ่งนั่นต้องเริ่มต้นมา
จากการคิดดีตั้งแต่เริ่มต้น •
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Special IP
เกร็ดความรู้

โอกาส... มิตรภาพ... อนาคต...
บนเส้นทางสู่ AEC (R8/R12)
เพี ย งชั่ ว ไม่ กี่ น าที ที่ ร ถบั ส คั น ยาวแล่ น ข้ า มสะพาน
โครงสร้ า งแข็ ง แรงที่ ท อดเหนื อ แม่ น�้ ำ โขงสู ่ ผื น แผ่ น ดิ น
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ เมืองท่าแขก
แขวงค� ำ ม่ ว น ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ต รงกั น ข้ า มกั บ จั ง หวั ด นครพนม
ของไทยนั้น ภาพถนนและบ้านเมืองก็ท�ำให้เราย้อนกลับไป
สูภ่ าพชนบทของไทยเมือ่ หลายสิบปีกอ่ นซึง่ ยังคงไว้ซงึ่ ความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละความบริ สุ ท ธิ์ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.
ลาวที่ดูเผินๆ คล้ายว่าจะเป็นฝาแฝดของไทยนั้น แท้ที่จริง
แล้วมีความแตกต่างในความเหมือนอย่างโดดเด่น แม้กระทัง่
ภาษาไทยและภาษาลาวทีค่ ล้ายว่าจะสือ่ สารกันได้รเู้ รือ่ ง เอา
เข้าจริงแล้วคนไทยก็ยงั ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการ
สื่อสารและท�ำความเข้าใจ ซึ่งอาจแตกต่างกับคนลาวซึ่ง
สามารถเข้าใจภาษาไทยได้มากกว่าผ่านสื่อโทรทัศน์ โดย
เฉพาะละครไทยทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็นอย่างสูงใน สปป. ลาว
ถนนสายต่างๆ ในประเทศลาวยังเป็นถนนสายเล็กๆ
ขนาดสองช่องทาง (ส�ำหรับรถเล็ก) วิ่งอ้อมเขา ผิวทางไม่
เรียบ ดังนั้น เมื่อมีรถขนาดใหญ่ เช่น รถบัส รถบรรทุก วิ่ง
สวนทางกัน จะต้องมีคนั ใดคันหนึง่ หลบเข้าข้างทางและจอด
รอให้รถอีกคันวิง่ ผ่านไปก่อน ดังนัน้ การเดินทางในระยะทาง
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เพียงแค่ประมาณ 300 กิโลเมตรจากชายแดนไทย-ลาว
ไปสูช่ ายแดนลาว-เวียดนาม จึงต้องใช้ระยะเวลากว่าครึง่ ค่อน
วันทีเดียว
เมือ่ กล่าวถึงการเดินทางจากชายแดนไทย-ลาว ผ่านไป
สู่ชายแดนลาว-เวียดนาม จากแขวงค�ำม่วนของลาวนั้น เส้น
ทางทางเลือกซึ่งต่างเป็น “เส้นทางอนาคตแห่งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” จะมีสองเส้นทางหลัก ได้แก่
เส้นทางสาย R8 และเส้นทางสาย R12 ซึ่งทั้งสองเส้นทางมี
ลักษณะคล้ายกันคือเป็นถนนขนาดสองช่องทาง วิง่ อ้อมเขา
ผิวทางขรุขระ เช่นที่ได้กล่าวมาแล้ว จุดดีจุดด้อยคงจะไม่มี
ความแตกต่างกันมากนัก ขึน้ อยูก่ บั ว่าเมืองต้นทางและเมือง
ปลายทางอยู่ที่ใด และต้องผ่านเส้นทางใดเสียมากกว่า ที่
กล่าวกันว่าเส้นทางสองสายนี้เป็น “เส้นทางอนาคตแห่ง
AEC” ก็เนื่องจากว่า ทั้งสองเส้นทางมีระยะทางเชื่อมต่อที่
สั้นมากจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไป
สู ่ ช ายแดนภาคกลางของเวี ย ดนามซึ่ ง มี ท ่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก ที่ มี
ศักยภาพสูงตัง้ อยูท่ เี่ มืองห่าติง๋ โดยมีระยะทางเพียงประมาณ
300 กว่ า กิ โ ลเมตรเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น หากมี ก ารยกระดั บ
มาตรฐานถนนและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านลอจิสติกส์
ต่างๆ อย่างเป็นระบบในอนาคต โดยอาจเทียบกับถนนสาย

Special IP เกร็ดความรู้

พหลโยธินของไทยเราทีม่ งุ่ ตรงจากกรุงเทพฯ สูภ่ าคเหนือของ
ไทย ก็คาดได้ว่าการขนส่งสินค้าต่างๆ จากชายแดนไทยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสูท่ า่ เรือน�ำ้ ลึกในเวียดนามจะใช้
ระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งนั่นก็จะ
เพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการค้าการลงทุนตามเมือง
ต่างๆ ทีต่ งั้ อยูบ่ นเส้นทางหลักทัง้ สองสาย ซึง่ ปัจจุบนั ยังเป็น
พื้นที่ชนบทโดยส่วนใหญ่ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
จากการหารือร่วมกับทั้งฝ่าย สปป. ลาวและเวียดนาม
ท�ำให้เข้าใจได้ว่า ทุกฝ่ายต่างเล็งเห็นศักยภาพของเส้นทาง
หลักทั้งสองสายนี้เป็นอย่างดี และต่างมีแผนที่จะลงทุน
พัฒนาด้านลอจิสติกส์ แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัดด้านงบประมาณและ
ความพร้อมหลายประการ ซึ่งจะต้องร่วมกันผลักดันต่อไป
ในกรอบการเจรจาที่เกี่ยวข้องของอาเซียนในอนาคต
มาถึงค�ำถามที่ว่าโอกาสและอนาคตของเส้นทาง R8
และ R12 นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างไรบ้าง ในมุมมองของผูเ้ ขียนแล้วสองประเด็นนี้
มีส่วนเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของโอกาสและ
การเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาในอนาคต ในแง่ของโอกาส
เส้นทางนี้เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้วจะสร้าง
โอกาสแก่ผปู้ ระกอบการในการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมไทยไปยังตลาดต่างๆ ในเอเชียได้ด้วยต้นทุนที่ต�่ำ
ลง โดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แทนที่จะต้องใช้เวลากว่าครึ่งวันเป็นอย่างต�่ำในการขนส่ง
สินค้าไปยังท่าเรือน�้ำลึกเช่นในปัจจุบันนี้ ในอนาคตจะลด
ระยะเวลาขนส่งลงได้กว่าครึ่ง ซึ่งแปลว่าค่าน�้ำมัน และค่าใช้
จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งก็จะสามารถลดลงได้ รวม
ทั้งรอบการขนส่งต่อวันก็อาจเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งจะก่อให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพทางต้ น ทุ น ในแง่ ข องการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ส�ำหรับโอกาสทีส่ องก็คอื ทุกวันนีใ้ น สปป. ลาวและเวียดนาม
สินค้าไทยเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง โดย
เฉพาะเพลง ภาพยนตร์ และละครไทยได้รบั ความนิยมอย่าง
มากใน สปป. ลาวขณะที่สินค้าบริโภคประเภทเครื่องดื่มชู
ก�ำลัง ขายดิบขายดีในเวียดนาม ดังนัน้ ต้นทุนการขนส่งทีต่ ำ�่
ลง จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าต่างๆ ไปยัง
ตลาดเพือ่ นบ้านได้ในราคาต่อหน่วยทีล่ ดลง และนัน่ เองทีจ่ ะ

ท�ำให้สินค้าไทยทวีความนิยมและมียอดการขายในตลาด
ประเทศเพื่อนบ้านสูงมากขึ้น
ในแง่ ข องอุ ป สรรคและการเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
ปัญหาในอนาคตอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบัน ตลาดลาวและ
เวียดนามยังไม่ค่อยตระหนักถึงปัญหาการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญามากเท่ า ที่ ค วร ในเมื อ งขนาดใหญ่ เช่ น กรุ ง
เวียงจันทน์ สปป. ลาว ยังมีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญากั น อย่ า งกว้ า งขวาง เช่ น การขายซี ดี เ พลง
ภาพยนตร์ ป ลอมในตลาดเช้ า และ ณ เขตปลอดภาษี
ชายแดนไทย-ลาว รวมถึงการขายสินค้าเสื้อผ้ากระเป๋า
รองเท้า ลอกเลียนแบบสินค้าแบรนด์เนม เป็นต้น ส่วนใน
ชนบทเวียดนามก็มีการค้าขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาแม้ว่าจะไม่ใช่สินค้าละเมิดอย่างชัดเจน เช่น กางเกง
ยีนส์ เสื้อยืด หมวกติดยี่ห้อแบรนด์ดัง เป็นต้น ดังนั้น หาก
ผูป้ ระกอบการไทยจะใช้โอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ จะต้องแน่ใจว่าได้ขอรับความ
คุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในแต่ ล ะประเทศอย่ า ง
ครอบคลุมครบถ้วนแล้ว เพือ่ ป้องกันไม่ให้เสียประโยชน์จาก
การที่ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการไทยจะถูก
ละเมิดในประเทศเหล่านี้ หรือหากถูกละเมิด จะสามารถต่อสู้
ตามกลไกระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง
ตามสมควรได้
และด้ ว ยเหตุ ที่ ก ล่ า วมานี้ เ อง จึ ง ท� ำ ให้ “อนาคต”
การพัฒนาบนเส้นทางสู่ AEC สาย R8 และ R12 นี้เป็นที่
จับตามองและให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในกรอบ “มิตรภาพ”
สามประเทศไทย-สปป. ลาว-เวียดนาม เนือ่ งจากจะเป็นเส้น
ทางหลักในการขยาย “โอกาส” การค้าการลงทุนในภูมิภาค
อาเซียนซึ่งจะก้าวเข้าสู่การเป็น AEC ในอีกเพียงไม่ถึงสองปี
ข้างหน้านี้ แม้วา่ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานสักหน่อยที่
จะมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพอย่างเต็มขัน้
ให้แก่ “เส้นทางอนาคตแห่ง AEC” นี้ แต่ก็เชื่อได้ว่า การ
พัฒนานี้จะน�ำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนได้
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป ซึ่งนี่เองที่เป็นที่มาของการ
ให้ชื่อบทความนี้ว่า “โอกาส มิตรภาพ อนาคต บนเส้นทาง
สู่ AEC (R8/R12)” •
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ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร

ขั้นตอน
การจดสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่าสิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจำ�วันของทุกๆ คน ไม่วา่ จะเป็นสิง่ ของหรือเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ที่ใช้ ในชีวติ ประจำ�วันล้วนแล้วแต่เป็นผลงานสร้างสรรค์
จากการประดิษฐ์คิดค้นทั้งสิ้น เช่น การประดิษฐ์เกี่ยวกับผงซักฟอก โทรทัศน์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ดังนั้น
สิทธิบัตรจึงมีส่วนช่วยในการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น

1. สิทธิบัตรคืออะไร
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส�ำคัญที่รัฐออกให้เพื่อ
คุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มี
ลักษณะตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
สิทธิบัตร หมายถึง การที่รัฐให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผทู้ รงสิทธิบตั ร มีสทิ ธิเด็ดขาด
หรื อ สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย วในการแสวงหาประโยชน์ จ าก
การประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร
นั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
การประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์
รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขนึ้ หรือท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่แตกต่างไปจากเดิม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์
เกีย่ วกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ
ของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบ
ส�ำหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้

2. ผลที่จะได้รับจากสิทธิบัตร
2.1		 ในด้านของประชาชน โดยทัว่ ๆ ไป สิง่ ของเครือ่ ง
ใช้ต่างๆ ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ก็คอื สิทธิบตั ร นอกจากจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ใหม่ๆ ที่อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ แล้ว
ยังก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตมากขึ้น
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ด้วย เช่น ยารักษาโรคต่างๆ อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก
ต่างๆ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากเครื่องกลเติมอากาศ หรือ
กั ง หั น น�้ ำ ชั ย พั ฒ นา ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงประดิษฐ์คิดค้นเพื่อใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสียและใช้เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ เป็นการปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน
ให้ดขี นึ้ การประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ใหม่ๆ นีจ้ ะท�ำให้ประชาชนได้
รับแต่สิ่งที่ดี มีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและให้
ความปลอดภัยแก่ชีวิตมากขึ้น
2.2		 ในด้ า นเจ้ า ของสิ ท ธิ บั ต ร ผู ้ ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
สิ่งใหม่ๆ ย่อมสมควรได้รับ ผลตอบแทนจากสังคม คื อ
การได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ บั ต ร ซึ่ ง สามารถที่ จ ะน� ำ
การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้นไปผลิต จ�ำหน่าย น�ำเข้ามา
ในราชอาณาจักร หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตรนั้น
โดยได้รับค่าตอบแทน

3. ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์

1. การยื่นค� ำขอรับ สิท ธิบัตรการประดิษ ฐ์ จะต้ อ ง
ยืน่ ค�ำขอพร้อมทัง้ ช�ำระค่าธรรมเนียม ในค�ำขอต้องประกอบ
ด้วย
1.1 แบบพิมพ์ค�ำขอรับสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/
					 001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์
1.3 ข้อถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์
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1.5 รูปเขียน (ถ้ามี)
1.6 เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองสิทธิบัตร
					 ส�ำเนาบัตรประชาชน หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
					 สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอ�ำนาจ เป็นต้น
2. เมื่อยื่นค�ำขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอ
จะแก้ไขได้ จะแจ้งให้ผขู้ อหรือตัวแทนทราบ เพือ่ ท�ำการแก้ไข
ตามค�ำสั่งในหนังสือแจ้งนั้นๆ
3. ผู้ขอต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่น
ขอแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมช�ำระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีค�ำขอถูกต้องหรือได้แก้ไขให้ถูกต้องตาม
ข้อ 3 แล้ว จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ขอช�ำระค่าธรรมเนียม
ประกาศโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุสิทธิบัตร
5. ผู้ขอต้องใช้แบบ สป/อสป/005-ก ในการยื่นขอให้
ตรวจสอบการประดิษฐ์ ภายใน 5 ปี นับจากวันประกาศ
โฆษณา
6. ถ้าอธิบดีเห็นว่าค� ำขอถูกต้องตามกฎหมายและ
สั่งให้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้มา
ขอช�ำระค่าธรรมเนียม
7. เมื่อผู้ขอช�ำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 แล้ว จะออก
สิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอต่อไป

การออกแบบผลิตภัณฑ์

1. การยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
จะต้องยื่นค�ำขอพร้อมทั้งช�ำระค่าธรรมเนียม ในค�ำขอต้อง
ประกอบด้วย
1.1 แบบพิมพ์ค�ำขอรับสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/
					 001-ก
1.2 ค�ำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
1.3 ข้อถือสิทธิ
1.4 รูปเขียน
1.5 เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ ส�ำเนา
					 บั ต รประชาชน หนั ง สื อ โอนสั ญ ญาสิ ท ธิ
					 สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอ�ำนาจ เป็นต้น
2. เมื่อยื่นค�ำขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอ
จะแก้ ไขได้ จะแจ้ ง ให้ ผู ้ ข อหรื อ ตั ว แทนทราบ เพื่ อ เป็ น
การแก้ไข ตามค�ำสั่งในหนังสือแจ้งนั้นๆ
3. ผู้ขอต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่น
ขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งช�ำระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคำ� ขอถูกต้องหรือได้แก้ไขให้ถกู ต้องตามข้อ
3 แล้ว จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ขอช�ำระค่าธรรมเนียมประกาศ
โฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุสิทธิบัตร
5. หากอธิบดีเห็นว่าค�ำขอถูกต้องตามกฎหมายและ
สั่งให้รับจดทะเบียนสิทธิแล้วจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้มาขอรับ
ช�ำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการจดสิทธืบัตร

6. เมื่อผู้มาขอช�ำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5 แล้ว
จะออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอต่อไป

4. อายุการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร
•
			
•
			

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับแต่วัน
ยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี
นับแต่วันยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร

5. ค่าธรรมเนียม
ค�ำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ค�ำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ค�ำขอแก้ไขเพิ่มเติม
การประกาศโฆษณา
ค�ำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
(เฉพาะกรณีการประดิษฐ์กระท�ำได้
ภายใน 5 ปี นับจากวันประกาศโฆษณา)
รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร
ค�ำคัดค้าน (กระท�ำได้ภายใน 90 วัน
นับจากวันประกาศโฆษณา)
ค�ำอุทธรณ์			
ค�ำขอเปลี่ยนแปลงค�ำขอรับสิทธิบัตร
ค�ำขอเปลี่ยนแปลงค�ำขอรับสิทธิบัตร
(กระท�ำได้ก่อนการประกาศโฆษณาสิทธิบัตร)

500 บาท
250 บาท
50 บาท
250 บาท
250 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
100 บาท

6. สถานที่และวิธีการยื่นขอจดทะเบียน
สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน

ท่านสามารถยื่นค�ำขอจดทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ชั้ น 3 กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
กระทรวงพาณิชย์ หรือที่ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่ง

วิธีการยื่นขอจดทะเบียน

1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมช�ำระ
ค่าธรรมเนียม
2. ส่งค�ำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักสิทธิบัตร พร้อมช�ำระ ค่าธรรมเนียมโดยธนาณัติ
สั่งจ่ายในนาม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
3. ยื่นค�ำขอทางอินเตอร์เน็ต
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เที่ยวดอยช้าง...

แวะชิมกาแฟไทย ดังไกลไปทั่วโลก
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสต์จงั หวัดเชียงใหม่ ทะเบียนเลขที่ สช 49100010

ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ คุณวิชา พรหมยงค์ ประธานกรรมการบริหารบริษทั
ดอยช้างคอฟฟีอ่ อริจนิ อล จ�ำกัด ผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์ “กาแฟดอยช้าง”
จากผืนดินทีเ่ ต็มไปด้วยการปลูกฝิน่ และท�ำไร่เลือ่ นลอย
เมือ่ ปี พ.ศ. 2512 บัดนีด้ อยช้างได้กลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟ
ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก กาแฟดอยช้าง
(DOI CHAANG COFFEE) เป็นกาแฟอาราบิกา้ สายพันธุห์ ลัก
คาทูรา คาติมอร์ และคาทุย ที่ได้จากผลกาแฟสดที่ปลูก
ที่หุบเขาดอยช้าง ที่ระดับความสูง 1,000-1,700 เมตร
จากระดั บ น�้ ำ ทะเล น� ำ มาผลิ ต ด้ ว ยกรรมวิ ธี ม าตรฐาน
เป็นกาแฟสารและกาแฟคั่ว-บดที่มีคุณภาพสูง มีความหอม
รสชาติกลมกล่อม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท�ำให้ปัจจุบัน
กาแฟดอยช้าง กลายเป็นทีร่ จู้ กั และได้สง่ ออกไปทัว่ โลกสร้าง
รายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท

ดอยช้าง ตั้งอยู่ที่ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เหตุที่ถูกเรียกว่าดอยช้างเนื่องจากมีลักษณะเหมือนช้าง
แม่ลูกสองเชือกนอน หันหน้าไปทางทิศเหนือคือตัวจังหวัด
เชียงราย บนดอยมีชาวเขาเผ่าลีซอ จีนยูนนาน และอาข่า
อาศัยอยูร่ วมกันประมาณ 1,000 กว่าครอบครัวใช้ชวี ติ อย่าง
พอเพียงและเกื้อกูลกัน โดยนอกจากชาวบ้านจะปลูกกาแฟ
แล้วยังปลูกพืชเมืองหนาวอืน่ ๆ เช่น แมคคาเดเมีย บ๊วย ท้อ
และสาลี่ ซึ่งหากจะมาดูว่ากาแฟดอยช้างเป็นอย่างไร ชาว
บ้านจะเริ่มเก็บผลสดจากต้นกาแฟ โดยจะเลือกเก็บเฉพาะ
กาแฟทีส่ ดุ เต็มทีใ่ นช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี
ด้วยท�ำเลที่ตั้งที่เป็นภูเขาสูง อากาศเย็นตลอดทั้งปี
ท�ำให้ปัจจุบันดอยช้างมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงหน้าหนาวระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปี บนดอยจะมีศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) ให้บริการที่พัก และ
อาหาร นอกจากนีส้ ำ� หรับผูต้ อ้ งการสัมผัสลมหนาว สามารถ
ที่จะกางเต็นท์ได้เช่นเดียวกัน
กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ส�ำหรับการเดินทางมาที่นี่ คือ
การแวะชมโรงงานกาแฟดอยช้าง ซึ่งใกล้ๆ กับโรงงานจะมี

20 JANUARY - MARCH 2014 FOR IP JOURNAL

GI Travel

ท่องเที่ยวกับ GI

ห่างจากจุดชมวิวเพียง 2 กิโลเมตร จะมามีพทุ ธอุทยาน
บนดอยช้ า ง ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง รวมใจของชาวบ้ า นดอยช้ า ง
บรรยากาศที่นี่ร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ด้วยน�้ำและป่าไม้ โดย
เฉพาะเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไผ่หลายชนิด กลางอุทยานมี
แท่นศิลาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยมา
แสดงธรรมที่นี่ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
สมเด็จพระพุทธสิกขี อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน

ร้านกาแฟดอยช้างไว้ให้บริการ พนักงานจะชงอย่างพิถพี ถิ นั
ตามสูตรฉบับของดอยช้าง พร้อมชื่นชมกับบรรยากาศสอง
ข้างทาง ซึง่ ในหน้าหนาวบนดอยจะมีดอกพญาเสือโคร่งหรือ
ซากุระเมืองไทยบานสะพรั่งคอยอวดโฉมนักท่องเที่ยว
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการชื่นชมกับทัศนียภาพบนดอยช้าง
แบบพาโนรามา บริเวณจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก ซึ่ง
สูงจากระดับน�ำ้ ทะเล 1,450 เมตร มีสวนดอกไม้ประดับทีท่ าง
ศูนย์วจิ ยั ฯได้ปลูกไว้หลายชนิดเช่น เช่น ป๊อบปีแ้ คลิฟอร์เนีย
ดาวเรืองแม็กซิกนั ไวท์คริสต์มาส ฯลฯ นักท่องเทีย่ วสามารถ
นั่งชมทิวทัศน์แปลงปลูกพืชไม้เมืองหนาวที่สวยงามภายใน
ศู น ย์ ฯ และหมู ่ บ ้ า นดอยช้ า งบนได้ หรื อ อาจขึ้ น ไป
จุ ด ชมวิ ว บริ เวณโรงเรี ย นดอยช้ า ง ซึ่ ง มี ผ าหั ว ช้ า งที่ สู ง
จากระดับทะเล 1,800 เมตร สามารถมองเห็นเทือกเขา
สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา

นอกจากนี้บริเวณพุทธอุทยานยังมี บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์
ซึง่ เป็น 1 ใน 9 แห่งทีส่ ำ� นักพระราชวังน�ำไปประกอบพิธพี พิ ฒ
ั น์
สัตยาพุทธมังคลาภิเษกในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2530 และในปี
พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยน�ำทูลเกล้าฯถวายเป็นน�ำ้ ทรง
อภิเษกในโอกาสครบรอบพระชนมายุ 72 พรรษา ทัง้ นีบ้ คุ คล
ทั่วไปสามารถดื่มได้เพื่อความเป็นสิริมงคล ใกล้กับบ่อน�้ำมี
สระน�ำ้ ขนาดใหญ่เรียกว่าสระมังกร มองเห็นฝูงปลาเวียนว่าย
ไปมาเต็มสระ ด้วยบรรยากาศร่มรื่น บริสุทธิ์ สร้างความ
อิ่มเอมให้ทั้งร่างกายและจิตใจได้ดีทีเดียว
ในขณะนี้นับเป็นอีกก้าวอันยิ่งใหญ่ของสินค้าไทย
ที่กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างได้ถูกประกาศโฆษณา
เพื่อการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)
ในสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 57 และ 21 ก.พ. 57
ตามล�ำดับ ถ้าการประกาศโฆษณาขึ้นทะเบียนในครั้งนี้
ครบ 3 เดือนโดยไม่ถูกคัดค้านจากประเทศอื่นๆ จะท�ำให้
กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างเป็นสินค้าล�ำดับที่ 2 และ 3
ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น PGI (Protected Geographical
Indication) •

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ อะไร
ชือ่ สัญลักษณ์ หรือ สิง่ อืน่ ใด ทีใ่ ช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมศิ าสตร์และสามารถ
บ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ หรือ ชื่อสัญลักษณ์ ที่ใช้ประกอบกับสินค้า
เพื่อแสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงลักษณะของสินค้าที่มาจากแหล่งก�ำเนิด
นั้นๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะพิเศษ
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ก้าวต่อไปของการพัฒนาระบบ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ในภูมิภาคอาเซียน

Next Step of GI System Development in AEC
ภายในปี 2558 นั้นระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ
ระบบ GI ในภูมิภาคอาเซียนจะมีการพัฒนาร่วมกันอย่าง
เป็นระบบอันสืบเนื่องมาจากการที่ท�ำงานร่วมกันระหว่าง 4
ประเทศน�ำร่องอันได้แก่ ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ภายใต้โครงการ Promotional of Rural
Development through Development of Geographical
Indication at Regional Level in Asia โดยได้รบั การสนับสนุน
โครงการจาก AFD (French Development Agency) ผ่านทาง
องค์กร FAO (Food and Agriculture Organization of the
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United Nations) การพัฒนาระบบ GI ในภูมิภาคอาเซียน
ภายใต้โครงการนี้ จะส่งผลให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมศิ าสตร์(GI) ในภูมภิ าคอาเซียนสามารถท�ำได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
เนื่องจากรูปแบบการจดทะเบียนของทั้ง 4 ประเทศจะมี
รูปแบบที่สอดคล้องกัน อาจจะพัฒนาต่อยอดไปถึงรูปแบบ
ค�ำขอในการยืน่ เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (GI)
ที่จะใช้รูปแบบเดียวกันทั้งภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้การขึ้น
ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ( GI) ในอนาคตสามารถ
ยื่นที่เดียวแล้วครอบคลุมได้ทุกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
และทั้งยังส่งผลให้ GI เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
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การท�ำงานภายใต้โครงการนี้แบ่งการพัฒนาระบบ GI
และ สินค้า GI ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือการพัฒนา
ระดั บ ประเทศและการพั ฒ นาระดั บ ภู มิ ภ าค ซึ่ ง เป็ น
การท� ำ งานประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง 4 ประเทศ
การพัฒนาในระดับประเทศนั้นครอบคลุมการพัฒนาใน 3
ส่วนงานด้วยกัน อันได้แก่ (1) การให้คำ� แนะน�ำและฝึกอบรม
เรื่องระบบควบคุมตรวจสอบสินค้า GI ให้แก่สินค้าที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้ว (2) การให้ค�ำแนะน�ำและ
ช่วยเหลือสินค้าที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ระบบ GI ให้สามารถเข้าสู่
ระบบ GI ได้ (3) สนับสนุนด้านการตลาดสินค้า GI โดยการ
ท�ำงานในระดับประเทศในครั้งนี้เป็นการท�ำงานร่วมกันกับ
ผู้แทนกรมการข้าว ผู้แทนกรมหม่อนไหม ผู้แทนส�ำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช) ผู้แทน
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) และ
ผู้แทน FAO เพื่อให้การพัฒนาสินค้าและระบบ GI ภายใน
ประเทศไทยเป็ น ไปได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ส่ ว น
การพัฒนาในระดับภูมภิ าคนัน้ ผลลัพท์หลักทีค่ าดว่าจะได้รบั
จากโครงการนีค้ อื ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการ GI ใน 4 ประเทศ
สามารถเข้ า ถึ ง ระบบ GI ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และสามารถ
เพิ่มมูลค่าให้สินค้า GI ทั้งยังดึงดูดประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
อาเซียนให้เข้าสู่ระบบ GI มากขึ้น
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ภายใต้โครงการนี้จะใช้ประเทศไทยและสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศต้นแบบเรื่องระบบการขึ้น
ทะเบียน GI เพราะเป็นประเทศมีการวางรากฐานระบบ GI
ได้ อ ย่ า งเป็ น อย่ า งดี ส่ ว นราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะให้ในมุมมองการ
บริหารจัดการด้านการตลาดสินค้า GI โดยผู้ประกอบการ
ที่เข้มแข็ง •
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โครงการประกวด...

การพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม

จั ด ขึ้ น เป็ น ปี ที่ 2 ติ ด ต่ อ กั น
ส� ำ หรั บ โครงประกวดการพั ฒ นา
ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ตามโครงการ
พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ดว้ ยทรัพย์สนิ ทางปัญญา มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ มี ก ารน� ำ ข้ อ มู ล
สิทธิบตั รมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ภูมปิ ญ
ั ญาหรือสินค้าภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิม
ที่มีอยู่มาตั้งแต่อดีต เพื่อให้ได้เป็น
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีต่ อบสนองความ
ต้ อ งการของตลาดหรื อ ผู ้ บ ริ โ ภค
ปัจจุบนั และในอนาคต โดยจะเป็นการ
ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการในการ
สืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรก่อนที่

จะลงทุ น วิ จั ย พั ฒ นาเพื่ อ ให้ ไ ด้ สิ่ ง
ประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยไม่
ต้องสิน้ เปลืองทรัพยากรลงทุนซ�ำ้ ซ้อน
กับงานทีไ่ ด้มผี เู้ คยท�ำไว้แล้ว ช่วยให้ไม่
เกิดการสูญเปล่าในการลงทุนทั้งเงิน
และเวลา
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเข้า
ค่ายฝึกอบรมปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล
สิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย
และฐานข้ อ มู ล สิ ท ธิ บั ต รจากต่ า ง
ประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีสิทธิบัตร
จ�ำนวนมากกว่า 80 ล้านฉบับ จึงนับ
ว่ า ฐานข้ อ มู ล สิ ท ธิ บั ต รเป็ น แหล่ ง
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ข้ อ มู ล ความรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและงานวิจัยพัฒนาที่ใหญ่
ที่ สุ ด ในโลก ที่ มี ก ารเปิ ด เผยราย
ละเอียดขั้นตอนการประดิษฐ์อย่าง
ละเอียดครบถ้วน ที่คนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เสียค่า
ใช้จ่าย
การทีก่ ล่าวเช่นนี้ เนือ่ งจากกติกา
ของระบบสิทธิบตั รในประเทศไทยและ
ต่างประเทศทั่วโลก ใช้หลักการพื้น
ฐานเดียวกัน คือ เจ้าของสิทธิบัตรมี
สิทธิเด็ดขาดในการใช้ประโยชน์จากผล
งานที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น และเจ้าของ
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สิทธิมีหน้าที่เปิดเผยรายละเอียดขั้น
ตอนการประดิษฐ์ทั้งหมดของผลงาน
ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นแก่สาธารณะ ซึ่ง
การเปิดเผยนี้เอง จะเป็นประโยชน์
กลับคืนสู่สังคมในแง่ขององค์ความรู้
เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาต่ อ
ยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ต่อไป ส�ำหรับ
การเกี่ ย วผลประโยชน์ ห รื อ ที่ เรี ย ก
ว่าการน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
นั้น ได้แก่ การผลิตเป็นสินค้าเพื่อขาย
การอนุญาตให้ผู้อื่นน�ำไปผลิต การ
อนุญาตให้ผอู้ นื่ น�ำไปขาย เป็นต้น และ
ส� ำ หรั บ สิ ท ธิ บั ต รที่ ห มดอายุ ก าร
คุ้มครองแล้วสิ่งประดิษฐ์นั้นก็จะตก
เป็นของสาธารณะ ทีผ่ ใู้ ดก็สามารถน�ำ
มาใช้ประโยชน์ตอ่ ไปได้ สามารถน�ำมา
ผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย

กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้แบ่ง
พืน้ ทีด่ ำ� เนินการเป็น 6 ภูมภิ าค โดยได้
รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
ในแต่ละภูมิภาค ดังนี้
• ภาคเหนือ คือ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
• ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนบน คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่าง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
• ภาคใต้ คือ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
• กรุ ง เทพและภาคกลางฝั่ง
ตะวันออก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
• ภาคกลางฝั ่ ง ตะวั น ตก คื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เล็ง
เห็นประโยชน์ขององค์ความรูจ้ ากฐาน
ข้อมูลสิทธิบัตร จึงได้จัดท�ำโครงการ
ประกวดการพั ฒ นาภู มิ ป ั ญ ญาสู ่
นวัตกรรม เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส
น�ำองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
คนไทยที่มีอยู่และมีการใช้สืบทอดต่อ
กันมา น�ำมาพัฒนาและสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่โดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี จ ากฐานข้ อ มู ล สิ ท ธิ บั ต ร
เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการ
พั ฒ นาต่ อ ยอดให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั และใน
อนาคต ผ่านทางกิจกรรมการอบรม
และเข้าค่ายพัฒนาผลงาน ซึ่งผลงาน
ทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาขึน้ มาใหม่นนั้ จะได้รบั
สิทธิในการส่งเข้าประกวดเพื่อชิงเงิน
รางวัลกว่าแสนบาท โดยผลงานที่ได้
รั บ การพั ฒ นานี้ ห ากเป็ น ผลงาน
ที่ เข้ า เงื่ อ นไขในการรั บ จดสิ ท ธิ บั ต ร
ก็สามารถยื่นค�ำขอจดทะเบียนสิทธิ
บัตรได้ต่อไป

มหาวิทยาลัยทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนิน
กิจกรรมในแต่ละภูมิภาค จะท�ำหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงในการ อบรมให้ความรู้ ให้
ค�ำปรึกษา และค�ำแนะน�ำในการพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเพื่อ
ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยใช้
ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใน
การพัฒนา ซึ่งผลงานที่ได้จากการเข้า
ค่ายพัฒนาต่อยอดในแต่ละภูมภิ าคจะ
ได้รบั การคัดเลือกภูมภิ าคละ 3 ผลงาน
เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนจากภู มิ ภ าคนั้ น
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เข้าประกวดชิงรางวัลระดับประเทศ
ต่อไป
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอ
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้
โดยติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่ด�ำเนิน
การพื้นที่ของท่าน ดังนี้
• ภาคเหนือ คือ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ติดต่อคุณนิตยา ถาวัน โทร
089-854-2296
• ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนบน คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อคุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
โทร 086-455-4091
• ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่าง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ติดต่อคุณวรางคณา ไพศาล
ธรรม โทร 085-001-7537
• ภาคใต้ คือ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ติดต่อคุณพรรษกร นางเล็ก
โทร 085-814-4561
• ภ า ค ก ล า ง ฝั ่ ง ต ะ วั น ต ก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ติดต่อ
คุณจิรันดร บู๊ฮวดใช้ โทร 090-7972009
• กรุ ง เทพ และภาคกลาง
ฝั ่ ง ตะวั น ออก คื อ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ติ ด ต่ อ
คุณกิตติพงษ์ สุวีโร โทร 081-1994705
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คำ�ถาม-คำ�ตอบ

งานวิจัย
สามารถจดสิทธิบัตร
ได้หรือไม่ ?

งานวิ จั ย ที่ จั ด ท� ำ เป็ น หนั ง สื อ ถื อ ว่ า เป็ น
ลิ ข สิ ท ธิ์ แต่ ห ากน� ำ งานวิ จั ย นั้ น มาท� ำ ให้
เกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ห รื อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น
ก็สามารถยื่นจดเป็นสิทธิบัตรได้ •

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุความคุ้มครองแล้ว สามารถนำ�มายื่น
จดสิทธิบัตรการออกแบบใหม่ได้หรือไม่ ?
สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ทหี่ มดอายุความคุม้ ครอง 10 ปี ไม่สามารถน�ำมายืน่
ขอสิทธิบัตรใหม่ได้ แต่หากมีการพัฒนาและออกแบบใหม่แตกต่างไปจากเดิมนั้น สามารถ
น�ำมายื่นขอรับสิทธิบัตรได้ โดยสิทธิบัตรการออกแบบที่หมดอายุความคุ้มครองแล้วจะ
ตกเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถน�ำไปผลิตและจ�ำหน่ายได้ •

ได้รับหนังสือแจ้งให้ดำ�เนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำ�ขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร แต่ไม่สามารถดำ�เนินการได้ทันเวลาจะทำ�อย่างไร ?

ขอรับสิ
ทธ�
อนุสิทธ� บัตร
บัตร

โดยปกติสิทธิบัตรที่ยื่นเข้ามา และกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการสั่งให้แก้ไขนั้น จะมี
ระยะเวลาก�ำหนดให้ส่งเอกสารแก้ไขกลับมา ภายใน 90 วันนับตั่งแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แต่หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ทันตามก�ำหนดเวลา สามารถที่จะขอผ่อนผันการด�ำเนิน
การได้สองครั้งโดยครั้งแรกขอผ่อนผันได้อีก 90 วัน และครั้งที่สองขอผ่อนผันได้อีก 30 วัน
ซึ่งต้องขอก่อนครบก�ำหนดเวลาในแต่ละครั้ง โดยท�ำเป็นหนังสือ ถึง ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
สิทธิบัตร และถ้าไม่ด�ำเนินการแก้ไขเข้ามาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดหลังได้รับการอนุมัติ
ขยายเวลาแล้วนั้น ให้ถือว่าละทิ้ง •
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Calendar Actvity
ปฎิทินกิจกรรม
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INNOVATION
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