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Editor’s Note
บทบรรณาธิการ
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About	the	Issue
เรื่องเด่นประเด็นดัง

โหลดเล่นๆ... ก็เป็นเรื่อง!!!

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้เรา
อาจจะเห็นแผ่นซีดี หนัง เพลง เกมส์ก๊อปปี้ต่างๆ ที่วางขายตามตลาด
ทั่วไปลดลง แต่กลับเห็นการดาวน์โหลดหรือแชร์ไฟล์ต่างๆ ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นและเราอาจคิดเพียงว่าแค่โหลดหนังมาดูเล่นๆ 
โหลดเพลงมาฟังเล่นๆ โหลดเกมมาเล่นๆ  แต่เราอาจลมืคดิไปว่าแค่โหลด
เล่นๆ ก็อาจจะเป็นเรื่องได้

“โหลดเล่นเล่น ก็เป็นเรื่อง”  แนวคิดในการรณรงค์ต่อต้านการ
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วม
กบัสถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจ�าประเทศไทย และภาคเอกชน
ผูม้บีทบาทโดดเด่นในการพฒันาและสร้างสรรค์งานลขิสทิธิ ์ได้แก่ สมาคม
ผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (Motion Picture Association: MPA) 
สมาคมการผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย (Thai Entertainment Content 
Trade Association: TECA) บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ตลอดจนบริษัท กูเกิล ประเทศไทย 
จ�ากดัและโรงภาพยนตร์เมเจอร ์ซนีีเพล็กซ์  ไดจ้ดัท�าขึน้และเปิดตวัไปเมือ่
ไม่นานมานี ้โดยมกีรูผููมี้ชือ่เสยีงในวงการเพลง ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ และ 
Social Network เข้าร่วมจ�านวนมาก

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
“รักจริงซื้อของจริง หรือ Keep It Real” เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา  ส�าหรับ

โครงการในปีนี้ ได้ให้ความส�าคัญกับมิติ
ปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์เพลง 
ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ และ TV Content 
ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู ้ที่นิยมเล่นและใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งหลายได้เข้าใจถึงสภาพ
ป ัญหา ตลอดจนทัศนคติของการใช ้
อนิเทอร์เนต็อย่างแท้จรงิ โดยได้มกีารจดัท�า
แบบสอบถามเพ่ือส�ารวจความคิดเห็น 
และ ทั ศนคติ ขอ งผู ้ ใช ้ อิ น เ ทอ ร ์ เ น็ ต 
ในประเทศไทยต ่อการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ทางอินเทอร์เน็ต และได้น�าข้อมูลและ 
ความคิดเห็นที่ได้รับมาพัฒนาจนกลายเป็น
แนวคิด “โหลดเล่นเล่น ก็เป็นเรื่อง” 
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About	the	Issue เรื่องเด่นประเด็นดัง

จากการส�ารวจพฤติกรรมและทัศนคติ
ของผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่ามี
ประเด็นหลัก 4 ประเด็นที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ยังขาดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง คือ  
กว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่รู ้

ว่าการอัพโหลดและแชร์ไฟล์อาจเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 68% 
ของผู ้ตอบแบบสอบถามนิยมดาวน์โหลดและอัพโหลดเพราะเห็นว่า 
ของจริงราคาแพงเกินไป และ 55% บอกว่าของปลอมหาได้ง ่าย 
กว่าของจรงิ 47% ของผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าการอพัโหลด ดาวน์โหลด 
หรือแชร์เป็นการใช้ส่วนบุคคลไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และผู ้ตอบ
แบบสอบถามราว 24% เห็นว่าโอกาสถูกด�าเนินคดีมีน้อยมาก

การอัพโหลดและดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ 
หรือซอฟต ์ แวร ์ โดยไม ่ ได ้รับอนุญาต  
อาจเข้าข่ายความผดิตามกฎหมาย ซึง่ห้ามมิ
ใ ห ้ ท� า ซ�้ า  ดั ด แ ปล ง  ห รื อ เ ผย แพร ่ 
ต่อสาธารณชนงานอนัมีลขิสทิธิ ์ ซึง่รวมถงึ
เพลง ภาพยนตร์ และซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ 
กฎหมายได้ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับผู ้
อพัโหลดและแชร์งานละเมิดลขิสทิธิ ์ โดยอาจ 

ถกูปรบัเป็นเงิน 20,000 ถงึ 200,000 บาท และหากเป็นการท�าเพือ่การค้า ผูอ้พัโหลด
และแชร์ อาจถกูปรบัเป็นเงิน 100,000 ถงึ 800,000 บาท และอาจมีโทษจ�าคุกระหว่าง6 
เดอืนถงึ 4 ปีด้วย

กฎหมายลิขสิทธ์ิได้ก�าหนดให้การใช้ประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของ 
บุคคลอืน่ในครอบครวัหรอืญาติสนทิเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลขิสทิธิ ์ อย่างไรกด็ี  
การใช้ประโยชน์ในลกัษณะดงักล่าวจะต้องไม่ขดัต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากงาน 
อันมีลขิสทิธ์ิตามปกติของเจ้าของลขิสทิธ์ิ และต้องไม่กระทบต่อสทิธิอันชอบธรรม 
ของเจ้าของลขิสทิธิเ์กนิสมควร ทัง้นี ้หากมกีารอพัโหลดหรอืแชร์ไฟล์เพลง ภาพยนตร์  
หรือซอฟต์แวร์ผ่านโปรแกรมแชร์ไฟล์ บิท ทอร์เร้น หรือผ่านเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ต่างๆ ท�าให้เจ้าของลขิสทิธิไ์ม่สามารถจะได้รบัผลตอบแทนจากการสร้างสรรค์
งาน การกระท�าดังกล่าวย่อมไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ในกรณีนี้  
ผูท้ีอ่พัโหลด หรอืแชร์ไฟล์จงึไม่สามารถอ้างได้ว่า เป็นการกระท�าเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั 
อกีท้ังยงัมีโอกาสถกูด�าเนนิคดตีามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องท้ังทางแพ่งและทางอาญา

ในโลกใบนีไ้มม่อีะไรทีค่ณุจะไดม้าฟรีๆ  จรงิอยูท่ีก่ารหาเพลง ภาพยนตร ์ หรอื
ซอฟต์แวร์ ผดิกฎหมายสามารถท�าได้อย่างง่ายดายและดเูหมอืนจะไม่มค่ีาใช้จ่าย
ใดๆ ทัง้สิน้แต่ในความเป็นจรงิ ผูอั้พโหลดและดาวน์โหลดไฟล์เหล่านีมี้ความเสีย่ง
อย่างยิง่ ทีจ่ะตดิไวรสั ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการท�างานของเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ท�าให้ต้องเสยีเงนิในการซ่อมแซมหรอืจดัหาเครือ่งใหม่ นอกจากนีแ้ล้ว สปายแวร์
ซึง่เป็นของแถมมากบัไฟล์ละเมดิลิขสิทธ์ิ ยงัสามารถขโมยข้อมลูส่วนตัวท่ีส�าคัญ
ของคณุ เช่น ข้อมลูเครดติการ์ด หรอืพาสเวิรด์ทีส่�าคญัต่างๆ ได้ด้วย

ของผูต้อบแบบสอบถามไม่รูว่้าการอัพโหลด
และแชร์ไฟล์อาจเป็นความผดิตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ

คณุรูห้รอืไม่?

คณุรูห้รอืไม่?

คณุรูห้รอืไม่?

กว่า 50% 

ของผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าการอัพโหลด 
ดาวน์โหลด หรอืแชร์เป็นการใช้ส่วนบคุคลไม่

เป็นการละเมดิลิขสิทธ์ิ

47% 

ของผูต้อบแบบสอบถามนยิม ดาวน์โหลดและ
อพัโหลดเพราะเหน็ว่าของจรงิราคาแพงเกนิไป และ 

บอกว่าของปลอมหาได้ง่ายกว่าของจรงิ

68% 

55% 
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About	the	Issue เรื่องเด่นประเด็นดัง

หยุดละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ท�าได้ง่าย...แค่ไม่คิดดาวน์โหลด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ และสนับสนุนงานลิขสิทธิ์
ได้ที่เว็บไซต์ www.loadlenlen.com หรือ  www.facebook.com/loadlenlen

ดังนั้น หากไม่คุณไม่ระวัง แค่โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่องได้ 
โหลดเล่นๆ	ก็เป็นเรือ่งใหญ่...	เมือ่ไวรสัมาเยอืนคอมพิวเตอร์
โหลดเล่นๆ	ก็เป็นเรือ่งอนัตราย...	ถ้าข้อมลูหายและโดนแฮก
โหลดเล่นๆ	ก็เป็นเรือ่งเศร้า...	ของเจ้าของผลงานทีถ่กูละเมดิ

โหลดเล่นๆ	ก็เป็นเรือ่งน่าเสียดาย...	หากผลงานดีๆ 	หายไปเพราะศลิปินขาดแรงบนัดาลใจ	
โหลดเล่นๆ	กเ็ป็นเรือ่งแย่...	ถ้าต้องให้แม่มาประกนัตัว

ผู้ใช้อนิเทอร์เนต็จ�านวนไม่น้อยยงัไม่รูว่้า IP Address ของตนสามารถถกูตรวจสอบ 
และเจ้าของลขิสทิธิส์ามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนนิคดลีะเมิดลขิสทิธิไ์ด้ ทัง้นี้ 
ในปัจจบุนั เจ้าของลขิสทิธิห์รอืตวัแทนบางรายได้เริม่ส่งจดหมายแจ้งเตอืนไปยงัผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อขอให้ยุติการอัพโหลดหรือแชร์ไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจงึควรมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง และยุติการละเมิดลขิสทิธ์ิเพลง ภาพยนตร์ 
และซอฟต์แวร ์ผิดกฎหมาย ซึ่งจะ เป ็นวิธี ท่ีดี ท่ีสุดในการหลีกเลี่ยงจาก 
การถกูด�าเนนิคดี

ผูต้อบแบบสอบถามราว

เหน็ว่าโอกาสถูกด�าเนินคดมีน้ีอยมาก

คณุรูห้รอืไม่?

24% 

เสียงสะท้อนจากผู้สร้างสรรค์

 โซ่ AF9 : การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องใกล้ตัว ศิลปินมีความตั้งใจ
ท�างาน แต่เมือ่มาเจอของละเมิดกจ็ะเกดิความท้อแท้ อยากให้ทกุคนใช้
ของที่ถูกลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ

เต๋า AF8 : ตนเองไม่เคยดาวน์โหลดของปลอม เพราะอาจถูกจับ
ได้เนื่องจากสามารถตรวจสอบจาก  IP Address ของเครื่องที่เล่นได้ 
และในฐานะศิลปิน นักร้อง นักแสดง อยากให้คนดูได้ชมได้ฟังผลงาน
ที่เป็นของแท้ เพราะมีคุณภาพดีซึ่งแตกต่างจากของปลอม  และหาก
สนับสนุนจะท�าให้ศิลปินมีก�าลังใจ มีแรงบันดาลใจ ดังนั้นคนไทยต้อง
เปลี่ยนทัศนคติ โดยเฉพาะวัยรุ่นต้องฝากไว้ด้วย

คิง The Voice : ในฐานะนักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ กว่าจะได้
เพลงมาหนึง่เพลงต้องใช้เวลาและความทุม่เทนานมาก อยากให้ทกุคน
สนับสนุนของจริง 

หนุ่ย กูรู ไอที : การดาวน์โหลดไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ จะมีมัลแวร์
ที่อันตรายยิ่งกว่าไวรัส คอยดักจับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และเอาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ทางหลอกหลวงได้ ดงันัน้อย่างคดิว่าดาวน์โหลดแล้วจะ
ได้ของฟรี เพราะของฟรไีม่ได้มีในโลก และเราควรละอายกบัการละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย
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นางกลุณ ีอศิดศิยั รองอธบิด ีรกัษาราชการแทนอธบิดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและเครือข่ายพันธมิตร 
จัดแถลงข่าว งานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา :  

IP Innovation & Technology Expo 2014 (IPITEx.2014) เพือ่ระดมสดุยอดผลงานนวตักรรมทรพัย์สนิทางปัญญา โชว์ศกัยภาพ
คนไทย เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ณ ห้อง meeting room 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2557 •

นางศรีรัตน ์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย ์  
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสิทธิบัตร ครั้งท่ี 
1/2557 เพื่อประชุมพิจารณาอุทธรณ์สิทธิบัตรร่วมกับ
กรรมการสิทธิบัตรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการและภาค
เอกชนในสาขาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เภสัชศาสตร์ และเกษตรศาสตร์   
เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 13  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา•

นางกลุณ ีอศิดศิยั รองอธบิด ีรกัษาราชการแทนอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับมอบหนังสือ และซีดี เนื่องใน
โอกาสวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก จาก คุณเทียนชัย ปิ่น
วิเศษ ผู ้อ�านวยการท่ัวไปสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่ง
สหรฐัอเมรกิา คณุพเิศษ จยีาศกัดิ ์ผูอ้�านวยการทัว่ไปสมาคม
การค้าผูป้ระกอบธรุกจิบนัเทิงไทย และผูแ้ทนส�านกังานส่วน
ภูมิภาคคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2557 โดยหนังสือ และซีดีดังกล่าวจะน�ามาเผยแพร่ ณ  
ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษา
ต่อไป •

งานแถลงข่าว งาน IP Innovation & Technology Expo 2014 (IPITEx.2014)

ประชุมคณะกรรมการสิทธิบัตร ครั้งที่ 1/2557

กรมทรัพย์สินทางปัญญารับมอบหนังสือจาก 
MPA TECA และ KCC

นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และคณะผู ้แทนกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส�านักงานทรัพย์สิน 
ทางป ัญญาอาเซียนกับส�านักงานเครื่องหมายการค ้า 
และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (OHIM) เมื่อวันที่ 26-28 
พฤษภาคม 2557 ณ กรุงมาดริดและเมืองอาลีกันเต  
ราชอาณาจักรสเปน •

การประชุมหัวหน้าสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนกับสำานักงานเครื่องหมายการค้า
และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (OHIM)
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นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่อง  
“การประยกุต์ใช้ทนุทางวฒันธรรมและการใช้ทรพัย์สนิทางปัญญา
ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาสู่เมืองนวัตกรรมธุรกิจและวิถีชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ยกระดบัศกัยภาพผูป้ระกอบการ โดยการน�าทนุทางวฒันธรรม
ดั้งเดิมมาผนวกกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัสนิค้าหรอืบริการ จนเกดิภาพลกัษณ์ทีด่แีละสร้างเสน่ห์ใหม่
ให้กบัธรุกจิในแต่ละท้องถิน่จนกลายเป็นทีรู่จ้กั ณ ห้องจันผา โรงแรมเวยีงลคอร จังหวดัล�าปาง เมือ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 • 

งานสัมมนาเร่ือง “การประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมขับเคล่ือนธุรกิจ”

นายสมศักด์ิ พณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เป็นประธานการสัมมนาเรื่อง “AEC กับ 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ”  
โดยมีผู้ประกอบการจาก 9 จังหวัดในภาคเหนือเข้าร่วม 
เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมแคทารี ฮิลล์  
เชียงใหม่ •

นายสมศักด์ิ พณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา น�าคณะผูแ้ทนกรมทรพัย์สนิทางปัญญา เดนิทาง
เยือนกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อประชุมหารือ 
กับผู ้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปแลกเปลี่ยนความเห็น 
เรือ่งการเจรจาจดัท�าความตกลงการค้าเสรไีทย-สหภาพยโุรป  
โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ)  
เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย ระหว่างวนัที ่8-10 เมษายน 
2557 •

การสัมมนาเรื่อง AEC กับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

การประชุมหารือกับผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป
นางกลุณ ี อิศดศัิย รองอธบิด ีรกัษาราชการแทนอธิบดี 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและ 
ศึกษาดูงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) เพื่อหารือ 
เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองงานลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง 
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ พร้อมแลกเปลี่ยน 
ความคดิเห็นต่อร่างสนธสัิญญาการคุม้ครององค์กรแพร่เสยีง
แพร่ภาพขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่มีประเด็น 
ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับสัญญาณภาพและเสียง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการท�างานของกรม ในการปกป้องคุ้มครอง 
ลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพอย่างเหมาะสม และเพื่อ 
เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมในเวทีองค์การ 
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกครั้งถัดไป ณ สถานีโทรทัศน์ไทย 
พีบเีอส เมือ่วนัท่ี 20 มนีาคม 2557 •

ศึกษาดูงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ
ส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศ
สมาชิกอาเซียน และส�านักงานเครื่องหมาย 
การค้าและออกแบบสหภาพยุโรป (The  
Office of Harmonization in the Internal 
Market: OHIM) จัดท�าระบบสืบค้นข้อมูล
เครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN TMview) เพื่อรวบรวม
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนใน 10 
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะเป ิด 
ให้บรกิารแก่ผู้ประกอบการหรอืบคุคลทัว่ไป
ที่สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์
ทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (http://
www.aseanip.org) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
แก่ผู ้ประกอบการที่สนใจยื่นจดทะเบียน  
เพือ่ขอรบัความคุม้ครองเครือ่งหมายการค้า 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ 
เมื่ออาเซียนจะเข้าสู ่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

IP	News เล่าข่าว	IP

ขณะนี้ยังเป็นช่วงการรวบรวมข้อมูลและทดสอบระบบ จึงยังไม่เปิด
บริการแก่บุคคลทั่วไป แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อการรวบรวมข้อมูลและ
การทดสอบระบบสมบูรณ์ ก็จะเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ 
สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้

ท้ังนี ้เมือ่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ เข้าสู่การเป็นปร ะชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ระบบการคุ้มครอง และจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของสมาชิกอาเซียน ยังคงยึดหลัก เขตแดน คือ หาก
ต้องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศใด ก็จะต้องไปยื่นจด
ทะเบียนและผ่านกระบวนการตรวจสอบ เพื่อขอรับความคุ้มครองใน
ประเทศนั้น ดังนั้นระบบข้อมูล ASEAN TMview จะช่วยอ�านวยความ
สะดวกแก่ผู้ท่ีสนใจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศใดประเทศ
หนี่งในอาเซียน ในการสืบค้นข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน
อาเซยีน เพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งการยืน่ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าทีซ่�้า
กับที่มีผู้จดไว้แล้วในประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบว่า มใีครลกัลอบน�าเครือ่งหมายการค้าของตนไปจดทะเบยีนไว้
ในประเทศสมาชิกอาเซียนใด หรือไม่ เพื่อจะได้ด�าเนินการทางกฎหมาย
ได้ทันท่วงที และเพ่ือป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของตน 
ต่อไป •

ไทยร่วมกับอาเซียนและสำานักงานเคร่ืองหมายการค้าและออกแบบสหภาพยุโรป 
จัดทำาระบบสืบค้นข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าอาเซียนรองรับ AEC
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World Wide IP
ท่องโลก	IP

วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) เป็นวันที่องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก ก�าหนดข้ึนเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง และระลึกถึง 
วันก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization : WIPO) เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2513 ปัจจุบันองค์การ
ทรพัย์สนิทางปัญญาโลกมีสมาชกิ 187 ประเทศ และไทยได้เข้าเป็นสมาชกิ 
เมื่อปี พ.ศ. 2532

26	เมษายน...	
วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  
จึงได้ก�าหนดให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปี 
เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยใน
แต่ละปีจะก�าหนดหัวข้อ (Theme) ของการ
จัดงานเพ่ือให้ประเทศสมาชิกขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ร่วมเฉลิมฉลอง
วันทรัพย์สินทางปัญญาโลกเพื่อสร้างแรง
บนัดาลใจ สร้างความตระหนกัและให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับ
นกัประดษิฐ์ ผูส้ร้างสรรค์ นกัวจิยั และบุคคล
ทั่วไป 

ส�าหรับปี 2557 นี้ องค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกได้ก�าหนดหัวข้อ (Theme) 
คือ “Movies : a Global Passion” เพราะใน
ภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ต่างก็มีทรัพย์สินทาง
ปัญญาผนวกอยู ่เช่น บทภาพยนตร์ เป็นผล
งานลิขสิทธิ์   เทคนิคภาพเคลื่อนไหว/
เอฟเฟคต่างๆ ในภาพยนตร์ เป็นผลงาน
สิทธิบัตร เป็นต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
หัวข้อการจัดงาน ประเทศไทยได้จัดโครงการ
ประกวดแอนิเมชันอาเซียน (Animation 
Contest for ASEAN) ขึ้น โดยผลงาน 
ที่ชนะการประกวดจะน�ามาใช้เผยแพร่ใน
การรณรงค์สร้างจิตส�านึกไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ในอาเซียน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.aseananimationcontest.com •
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ในระยะแรก ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะที่ ให ้ ความ คุ ้ มครอง
เครื่องหมายการค้า มีเพียงกฎหมายลักษณ
อาญา ร.ศ. 127 ที่บัญญัติความผิดฐาน
ปลอมเครือ่งหมายการค้า (มาตรา 236) และ
เลียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 237) ต่อ
มาได้มีการจัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้าขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ เพื่อท�า
หน้าที่รับค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้าและได้มกีารตรากฎหมายเฉพาะทีใ่ห้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าขึ้น โดยมี
วิวัฒนาการตามล�าดับ ดังนี้

1.	พระราชบญัญตัลิกัษณเครือ่งหมายแล
ยี่ห้อการค้าขาย	พ.ศ.	2457

พระราชบญัญติัลกัษณเครือ่งหมายแล
ยีห้่อการค้าขาย พ.ศ. 2457 เป็นกฎหมาย
เฉพาะทีใ่ห้ความคุม้ครองเครือ่งหมายการค้า
ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2457 ทั้งนี้ เหตุผลใน
การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องจาก
ประเทศไทยเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการค้า
กับต่างชาติมากขึ้น และเกิดข ้อพิพาท 
เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

ระยะต่อมา ในปี พ.ศ. 2466 พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 
6) ทรงต้ังกรมทะเบียนการค้าขึ้นโดยให้
มีหน้าที่ประการหนึ่งคือการรับจดทะเบียน
เครือ่งหมายการค้า ท�าให้หน้าทีดั่งกล่าวถกู
โอนจากกระทรวงเกษตราธิการมายังกรม
ทะเบียนการค้า

วิวัฒนาการกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าไทย

2.	พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	พ.ศ.	2474

เพื่อให ้มีการคุ ้มครองการประกอบธุรกิจการค ้าที่นับวันยิ่ ง 
มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นรัชสมัย 
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ขึ้นใช้บังคับแทนพระราช
บัญญัติลักษณเครื่องหมายแลยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 ซึ่งถูกยกเลิกไป 
โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2474    

กฎหมายฉบับนี้ยกร่างขึ้นตามแนวทางของ Trade Marks Act 1905 
ของประเทศอังกฤษ ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ได้มี
การแก้ไขเพิม่เตมิ 2 ครัง้ โดยครัง้ทีห่นึง่ เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้าแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่ม
เติมวิธีการอุทธรณ์ และครั้งที่สองเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 โดยเป็นการยกเลิกพระ
ราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2476 และก�าหนดให้มี
คณะกรรมการเครือ่งหมายการค้า เพือ่วนิจิฉยัอทุธรณ์ ซึง่เป็นการแบ่งเบา
ภาระของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเศรษฐกาน แล ช่วยให้การพจิารณาวนิจิฉยั
รวดเร็วขึ้น ตลอดจนก�าหนดบทบัญญัติ เพื่ อป ้องกันการแสดง
เครือ่งหมายการค้าทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนว่าได้จดทะเบยีนแล้วให้รดักมุยิง่ขึน้ 
โดยเพิ่มอัตราโทษให้หนักขึ้นกว่าเดิม

3.	พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	พ.ศ.	2534

เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน บทบัญญัติต่างๆ เริ่มล้าสมัย นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยว
กับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายบรกิาร ซึง่มกีารใช้อย่างแพร่หลายและ
ได้รับความคุ้มครองในกฎหมายของหลายประเทศแต่ยังไม่ได้รับความ

โดย	แววดาว		ดำารงผล
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คุม้ครองตามกฎหมายไทย ประกอบกบัพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า 
พ.ศ. 2474 ไม่ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องนายทะเบยีนและคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้า ตลอดจนสิทธิของผู้ขอจดทะเบียนไว้ให้ชัดเจน ท�าให้
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงได้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พ.ศ. 2474 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 
และตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ขึ้นใช้บังคับแทน 
โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2535 ได้มีการจัดตั้ง “กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา” ท�าให้ภารกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเดิมอยู่ในความรับ
ผิดชอบของกรมทะเบียนการค้าได้โอนมายังกรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้

4.	พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2543

ในเวทีระหว่างประเทศ ประเทศสมาชิกความตกลงแกตต์ (GATT)  
(ซึง่ต่อมาเป็นสมาชกิก่อตัง้องค์การการค้าโลก หรอื WTO ในปี พ.ศ. 2538)  
ได้เจรจาจัดท�าความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกี่ยวกับ
การค้า (TRIPS) ขึ้นในช่วงการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย โดย
เป็นการน�ากฎระเบียบเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาสู่ระบบการเจรจา
การค้าหลายฝ่ายเป็นครั้งแรก จึงเกิดเป็นความตกลง TRIPS ภายใต้กรอบ 
WTO มีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศสมาชิก WTO แต่ละประเทศจะต้องให้แก่
ประเทศสมาชิกอื่นๆ 

จากผลของการเจรจาจัดท�าความตกลงดังกล่าว ประเทศไทยซึ่งเป็น
หน่ึงในสมาชิก WTO มีพันธกรณีที่จะต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้
สอดคล้องกับความตกลองฉบับนี้ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2543 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หลายประการ เช่น การขยาย
ขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายที่เป็นกลุ่มของสี และรูป
ร่างหรือรูปทรงของวัตถุ และการปรับปรุงลักษณะของเครื่องหมายที่ต้อง
ห้ามมิให้รับจดทะเบียน เป็นต้น 

5.	ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

ในปี พ.ศ. 2548 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ยกร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
บญัญตัเิครือ่งหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
และได้เสนอเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ 
โดยมีสาระส�าคัญ ได้แก่ การขยายขอบเขต
การให้ความคุ ้มครองไปยังเครื่องหมาย 
การค้าท่ีเป็นกล่ินและเครื่องหมายการค้าที่
เป็นเสียง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
ตลอดจนระยะเวลาในการด�าเนินการจด
ทะเบียนให้เกิดความชัดเจนและรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น และการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติ 

6.	ร่างพระราชบญัญัตเิครือ่งหมายการค้า	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

ในปี พ.ศ. 2555 กรมทรัพย์สินทาง
ป ัญญา ไ ด ้ ย ก ร ่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดย
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
เครือ่งหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิม่
เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบญัญตัแิห่งพธิสีารมาดรดิ ซึง่เป็นพธิสีาร
ที่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
ไทยในการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าใน
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ได้มีการก�าหนดฐานความ
ผิดและโทษทางอาญาส�าหรับผู้ที่น�าหบีห่อ
หรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม 
ของบุคคลอื่นท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วมาใช้ 
ประกอบกับได ้มีการปรับปรุงอัตราค ่า
ธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้
เสนอพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับดังกล่าว
ต ่อคณะรักษาความสงบแห ่งชาติ เพื่อ
พิจารณาน�าเข้าสู ่กระบวนการพิจารณา 
พระราชบัญญัตต่อไป •
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กรมทรพัย์สนิทางปัญญาตดิเครือ่งก้าวสูปี่ท่ี	22	ชแูนวทาง	Dynamic	DIP	มุ่งหน้า	ไม่หยุดน่ิง	พร้อม
ยกระดับทรพัย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนือ่ง	พลกิโฉมการทำางานของกรมให้กระจายและครอบคลมุ
ทุกภาคส่วน

คุณกุลณี	อิศดิศัย
 รองอธิบดี	รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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“กรมทรัพย์สินทางปัญญาในวันนี้จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ เพราะโลก
ภายนอกหมุนไปอย่างรวดเรว็ ความต้องการของภาคธรุกจิและลกูค้ากลุม่ต่างๆ 
ของกรมมีเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่จะได้รับการ 
จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่รวดเร็ว เป็นสากล มีความโปร่งใส 
และเท่าทันต่อการพัฒนาของธุรกิจ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ 
ด้วยเหตุนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้วางแผน เร่งปรับปรุงการท�างาน  
สานต่องานเดิม พัฒนาต่อยอด และคิดริเร่ิมงานใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อ 
เสรมิสร้างการบรกิาร บทบาท และความแขง็แกร่งของกรม” คณุกลุณ ี อศิดศิยั 
รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้กล่าวถึง 
แนวทางการพัฒนากรมทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต ในโอกาสครบรอบ  
22 ปี วันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา 3 พฤษภาคม 2557 

สิ่งเหล ่านี้จึงเป ็นที่มาของความริเริ่มในการที่จะพัฒนากรมโดย 
ตัง้เป้าหมายในการสร้างอตัลกัษณ์กรมไว้ทีก่ารพฒันาสูก่ารเป็น DYNAMIC DIP  
หรอื กรมทรัพย์สนิทางปัญญามุง่หน้า ไม่หยดุนิง่ ทีป่ระกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ 
หลักสามด้าน คือ การพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นทั้งในระดับชาติและ 
ระดับสากล การพัฒนาในทุกด้านอย่างไม่หยุดนิ่ง และการมีความพร้อมใน 
การปรับเปลี่ยน รับมือและสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ โดยมี
ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อน คือ ระบบ (System) และบุคลากร (Human) 

คณุกลุณ ีเชือ่มัน่ว่าการมรีะบบทีด่จีะท�าให้องค์กร และบคุคลทีอ่ยูใ่นองค์กร 
ดีตามไปด้วย ซึ่งระบบที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานต่างๆ ต่อเนื่องและราบรื่น 
ส�าหรับการพัฒนาระบบนี้ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องหลักๆ 3 ประการ กล่าวคือ  
เรื่องแรก คือ การปรับปรุงระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็ว 
และมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบของนายทะเบียนที่รัดกุมและ 
เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี 
ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล

เรื่องที่สอง คือ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งระดับภายในและระหว่างประเทศให้เข้มแข็ง และก่อให้เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมากรมได้มีความร่วมมือที่ดีกับ
ต่างชาติผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในกรอบพหุภาคีอย่าง
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO ซ่ึงเป็นองค์กรภายใต้ร่วมของ
องค์การสหประชาชาต ิหรอืในส่วนของอาเซยีน และภมูภิาคเอเชียทีจ่ะทวคีวาม
ส�าคัญขึ้น ตลอดจนถึงในกรอบทวิภาคี ผ่านทาง MOU และ FTAs ต่างๆ กจ็ะ
ต้องมีการพฒันาความร่วมมอืทีเ่ข้มแขง็และเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยให้มาก
ที่สุด 

เรือ่งทีส่าม คอื การสร้างความตระหนกัด้านทรพัย์สนิทางปัญญาและเข้า
ถึงความต้องการของประชาชน ซึ่งก็คือกลุ่มลูกค้าของกรม โดยการมีระบบการ
จดทะเบียนและตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาท่ีรองรับความต้องการ 
ที่แท้จริงของภาคธุรกิจ รวมทั้งมีกฎหมายคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน

นอกจากการพัฒนาระบบต่างๆ แล้ว 
กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องและ
พร้อมรองรับระบบงานที่เป็นเลิศเหล่านั้น เช่น 
การสร้างทมีและการบรหิารจดัการทีมงานของ
ข้าราชการใหม่ การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ระหว่างบุคลากรข้ามสายงาน การส่ง
เสริมการปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และยทุธศาสตร์เดยีวกนั 
การวางเส้นทางสายอาชีพ (career path) 
ส�าหรับบุคลากรแต่ละรายและในภาพรวมของ
ทั้งองค์กรที่ชัดเจน การส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวชิาชีพตามระบบคุณธรรมและความสามารถ 
(Merit-based system) การสร้างแผนพัฒนา
บคุลากรทีต่รงตามความต้องการขององค์กรใน
ภาพรวมและของบุคลากรแต่ละรายให้มาก
ที่สุด การมีระบบสวัสดิการที่ดี-องค์กรน่าอยู่ 
และการสร้างบรรยากาศการท�างานดีต ่อ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นต้น

ส�าหรับการด�าเนินงานของกรมในปีน้ี  
ได้เน้นการบรูณาการท�างานร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆ  
ทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน เช่น การร่วมมอื 
กับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า
ประเทศไทย และภาคเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์
เพลง ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์และทีวีคอนเทนท์
ในการจัดโครงการรณรงค์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์
บนส่ือดิจิตอล การจัดงานนวัตกรรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IP Innovation and Technology 
Expo.2014) ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 
2557 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค 
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ซึ่งกรมได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเครอืข่ายองค์กรบรหิารงานวจัิยแห่ง
ชาติ (คอบช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทยและเครือข่ายพันธมิตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจภาพรวม
ตั้งแต่การผลิตงานวิจัย การคิดค้นนวัตกรรม 
และการสร้างสรรค์เทคโนโลยี อันน�าไปสู ่ 
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีศกัยภาพในการแข่งขัน
ทางการค้า การจดัโครงการประกวด Animation 
Contest for ASEAN และการจดัตัง้คณะท�างาน
เชื่อมโยงฐานข้อมูลการปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลการปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

นอกจากนี้กรมยังได้เดินหน้าให้การ
สนับสนุน และพัฒนางานศิลปหัตถกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ และการ
ผลิตสินค้าท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ตรา
สัญลักษณ์ GI ให ้ เป ็นที่รู ้จักน�าไปสู ่การ
สร้างสรรค์ และการพัฒนามาตรฐานสินค้า GI 
ในอนาคต รวมถึงการต่อยอดโครงการเมือง
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดยได้เข้าไปพฒันาสนิค้า 
GI ของจังหวัดล�าปาง เชียงใหม่ และ น่าน เพื่อ
ให้สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้า และขยาย
ตลาดทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เป็นต้น

ในด้านต่างประเทศได้มีพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ในกรอบอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเข้า 
เป็นภาคีพิธีสารความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ  
เช่น พิธีสารมาดริดด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 
ความตกลงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบระหว่างประเทศ 
การเจรจาด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กรอบเจรจาเขตการค้าเสรีไทย 
และสหภาพยุโรป นอกจากนี้กรมจะเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆทั้งสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เพื่อน�าระบบที่ดีมาปรับใช้ รวมถึงพัฒนา
ร่วมมือกับประเทศก�าลังพัฒนา เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เพื่อช่วยเหลือ 
และวางรากฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ดีขึ้น อันจะเป็นช่องทาง 
ในการช่วยให้ผู ้ประกอบการของเราสามารถส่งออก และเข้าไปลงทุนได ้
อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณกุลณี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นองค์กรที่ส�าคัญ
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ การค้า การลงทนุ และการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ
ในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ การคุ้มครองและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้คน 
มีความรู ้ความสามารถคิดค้น ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์ได้อย่างสบายใจ  
โดยไม่ต้องกลัวว่า ส่ิงที่ตนคิดจะสูญเปล่าหรือจะถูกใครคนใดคนหนึ่งน�าไป 
เลียนแบบได้ ดังนั้น การสร้างเอกลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
และพัฒนาไปสู่ความเป็น DYNAMIC DIP ที่มุ่งไปข้างหน้า ไม่หยุดน่ิงได้แล้ว 
ประชาชนย่อมได้รับประโยชน์จากการที่เขาจะมีระบบการรับจดทะเบียน 
และคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาทีด่ ีรวดเรว็ ตรงตามความต้องการของสภาพ
ความเป็นจริงในเชิงธุรกิจ ที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้นทั้งในระดับประเทศ  
ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งการพัฒนาไปสู่ความเป็น DYNAMIC DIP  
จะท�าให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นสากล  
คนอยู ่ในบ้านหรือบุคลากรของกรมฯ ก็อยู ่กันอย่างมีความสุขมากขึ้น  
คนนอกบ้านหรือภาคเอกชน ประชาชน และลูกค้าของกรมฯ ก็จะได้รับบริการ
ที่ดียิ่งขึ้นนั่นเอง •

14  April - June 2014 for IP Journal



April - June 2014 for IP Journal  15  

IP Tips
ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

AWGIPC	:	คณะทำางานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน

UCA	:	กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม	

Berne	Convention	for	Protection	of	Literary	and	Artistic	Works

Fair	use	:	การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

AWGIPC ย่อมาจาก ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation หรือ 
คณะท�างานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน มีบทบาทส�าคัญในการดูแลและ 
ยกระดบัการพฒันาด้านทรพัย์สนิทางปัญญาในภมูภิาคอาเซยีนขึน้อย่างต่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ตั้งไว้ส�าหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  •

UCA  ย่อมาจาก Unfair Competition Act หรือ กฎหมายป้องกันการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม ภายใต้หลักการของกฎหมาย UCA ผู ้ผลิตสินค้าที่ประสงค์ 
จะส่งสนิค้าเข้าไปขายในมลรฐัต่างๆ ของสหรฐัทีม่กีฎหมาย UCA ใช้บงัคบั จะต้อง
ใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงซอฟต์แวร ์
ที่มีลิขสิทธิ์ในการกระบวนการผลิต การขาย และการตลาดทุกๆ ขั้นตอน เพื่อ
ป้องกันข้อได้เปรียบของผู้ผลิตที่ใช้ซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธ์เนื่องจากมีต้นทุน 
ในกระบวนการผลติทีต่�า่กว่า ซึง่ก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมทางการค้า โดยปัจจบุนั
กฎหมายนีม้กีารบงัคบัใช้ในมลรฐัวอชงิตนั มลรฐัหลุยเซยีร์น่า มลรฐัแมสซาชเูซตส์  
มลรัฐเทนเนสซี มลรัฐอาร์คันซอ และมลรัฐอื่นๆ •

อนุสัญญาเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ซึ่งได้มี
การก�าหนดมาตราฐานการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อเป็นบรรทัดฐานส�าหรับประเทศ
ภาคทีีไ่ด้รบัไปบัญญตัไิด้ในกฎหมายภายใน รวมหลกัการพืน้ฐานของการคุม้ครอง
ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ หลักดินแดน หลักปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ ขอบเขต
ของสิทธิที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีตามกฎหมาย ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ การได้มา
ซึ่งลิขสิทธิ์ การก�าหนดสิทธิขั้นต�่า อายุการคุ้มครอง เป็นต้น  •

การใช้งานลขิสทิธิท์ีเ่ป็นธรรม (Fair Use) คอื การใช้งานลขิสทิธิใ์นบางลักษณะ
ที่สามารถท�าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะถือว่าเป็นการใช้
ที่เป็นธรรม เช่น การใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ใช่การกระท�า 
เพื่อหาก�าไร การใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือการใช้โดยบรรณารักษ์ห้องสมุด
ในบางกรณี เป็นต้น อย่างไรก็ดี การใช้งานลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ 
หลักการส�าคัญ 2 ประการ คือ 1. ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน 
อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ 2. ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร  •

AWGIPC



16  April - June 2014 for IP Journal

Feature
เรื่องเด่น	บทสัมภาษณ์	IP	Champion

ขณะที่บริษัท สามมิตร มอเตอร์ส แมนู
แฟคเจอริง จ�ากัด (มหาชน) มองเห็นโอกาส
ทางการตลาดดังกล่าว จึงส่งบริษัทลูก ภายใต้
ชื่อบริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จ�ากัด หรือ 
SGP บกุตลาดตดิตัง้อปุกรณ์ดดัแปลงเครือ่งยนต์ 
เอ็นจีวีมาตรฐาน OEM ให้กับ TOYOTA และ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลส�าหรับลูกค้าทั่วไปที่ได้
มาตรฐานตั้งแต่ปี 2551 

ท่ามกลางผู ้เล่นในตลาดพลังงานทาง
เลือกที่หลากหลายทั้งรูปแบบการให้บริการ 

ราคา และคุณภาพ ท�าให้การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก โดย สุรยุทธ์ 
โพธิศ์ริสิขุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั สามมติร กรนีพาวเวอร์ มองว่า การสร้าง 
แบรนด์ในธุรกิจนี้ เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะถือเป็นการตอกย�้าให้ผู้บริโภคคนไทย
ให้ความส�าคัญกับคุณภาพสินค้าความคงทน ความปลอดภัยในการใช้งาน

นอกจากนี้ การคิดค้นนวัตกรรมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ควรที่จะ 
จดสิทธิบัตร เพื่อรักษาสิทธิทางปัญญาให้กับองค์กร เพราะบริษัทใช้เวลาใน 
การพัฒนาเทคนิคด้านคุณภาพของโครงสร้างตัวรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเอ็นจีวี 
ให้มีความปลอดภัยมานานกว่า 2 ปี พร้อมกับทดสอบอย่างจริงจัง ทั้งทดสอบ 
การขนของ ทดสอบการชน เพราะพฤติกรรมคนไทยจะใช้งานรถหนักมาก  
จึงต้องให้ความส�าคัญในรายละเอียดต่างๆ มากเป็นพิเศษ

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	ราคานำา้มันในตลาดโลกทีป่รบัตวัสงูขึน้	มผีลให้ราคานำา้มนัในประเทศขยบัขึน้
อย่างเล่ียงไม่ได้	 และทำาให้ผู้บริโภคคนไทย	 หันมาพึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำาหรับ
รถยนต์	 ประกอบกับการท่ีภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนด้วยก๊าซธรรมชาต ิ
เอ็นจีวี	จึงทำาให้ผู้บริโภคคนไทยให้ความนิยมใช้ก๊าซธรรมชาติเอ็นจีวีมากขึ้น	

สามมิตร	ไม่หยุดยั้ง
สร้างนวัตกรรม	ปั้นแบรนด์
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 นอกจากน้ียังประสบปัญหา การถูกลอกเลียนแบบซึ่งที่ผ ่านมา 
มีผู ้ลอกเลียนแบบอุปกรณ์ดัดแปลงเคร่ืองยนต์เอ็นจีวีของสามมิตรฯ และ
จ�าหน่ายในราคาทีถ่กูกว่า 50% แต่การทีบ่รษิทัลกุขึน้มาจดตราสนิค้า หรอืสร้าง
แบรนด์ตอกย�า้ในเรือ่งคณุภาพ จดสทิธบิตัรเพือ่ป้องกนัการลอกเลยีนแบบต่างๆ 
ก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคต่ืนตัวเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
มากขึ้น 

“ความหวังของผู้พัฒนานวัตกรรม อยากให้ภาครัฐ หรือหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง มีมาตรการทีช่ดัเจน สามารถเอาผดิกบัผูท้ีล่อกเลยีนแบบสนิค้า
ได้อย่างจริงจังซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยจะต้องโตด้วยการ
คิดค้นนวัตกรรม ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ และควรมีภาครัฐเป็นผู้น�า” 

สุรยุทธ์ กล่าวว่า สามมิตรฯ ไม่เคยหยุดนิ่ง หรือย่อท้อ แม้จะต้อง 
เผชิญหน้ากับปัญหาหลากหลาย แต่ยังคงมุ่งมั่นกับการพัฒนานวัตกรรม 
เชิงคุณภาพ และออกสินค้าใหม่ต่อเนื่อง จากรถกระบะเครื่องยนต์เบนซิน  
ซีเอ็นจี ก็จับมือร่วมกับปตท.พัฒนารถกระบะเครื่องยนต์ดีเซล ซีเอ็นจี พร้อม
กับออกแบบให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ก้านกล้วย 
เต็มเหนี่ยว ออกแบบการติดต้ังถังก๊าซแบบให้มีพื้นที่เก็บสินค้าได้มากขึ้น  
จากการติดตั้งถังบรรจุก๊าซทั่วไป จะท�าให้เสียพื้นที่การใช้งานถัง 35% ทั้งนี้  
การเน้นสร้างแบรนด์ได้นั้น สินค้าต้องมีความแตกต่าง และมีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง 
โดยที่ผ่านมาสามมิตรฯ เน้นเรื่องการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้รถ โดยล่าสุด 
รถกรนีของสามมิตรฯ จะใช้มาตรฐานยโูร4 คอืการควบคมุของเสยี เช่น คาร์บอน 
มีเทน จากรถยนต์ ซึ่งยกระดับจากมาตรฐานยูโร 3 โดยในอนาคตมีความตั้งใจ
ที่จะพัฒนานวัตกรรมให้รถสามารถฟอกอากาศได้เอง นอกจากการพัฒนา 
ในเชงิความเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมแล้ว ยงัต้องให้ความส�าคัญกบัการออกแบบ
ที่ช่วยให้บรรทุกของได้มากขึ้นด้วย เพราะต้นทุนในการขนส่งสูงขึ้นต่อเนื่อง  
หากผู้ผลิตรถขนส่งสามารถเพิ่มพื้นที่ขนส่งสินค้าให้ผู้ประกอบการได้มากขึ้น ก็
เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยต่อสินค้าก็จะลดลง รถขนส่งรุ่นนั้นๆ ก็จะเป็นทางเลือกที่ดี
ให้กับผู้ประกอบการ

ส�าหรบัแนวโน้มของตลาดรถขนส่งสนิค้า 
มีปัจจัยบวกเรื่องการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือเออีซี ที่จะท�าให้เกิดการค้าขาย
ระหว่างกันมากขึ้น มีการก่อสร้างถนนเพ่ือ
เช่ือมต่อกัน ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ตลาดรถ
ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดภูมิภาคที่มี
ชายแดนติดเพื่อนบ้าน ซ่ึงประเทศในบริเวณ
ใกล้กับไทย มีเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากขึ้น ซึ่ง
ท�าให้สามมิตรฯ สนใจ และอยู่ระหว่างศึกษา
ความเป็นไปได้ในตลาดต่างประเทศแถบนี้ 

จะเห็นว่า นับจากนี้ ประเทศไทย ไม่ใช่
ตลาดเดยีวแล้ว แต่ยงัมีประเทศในแถบอาเซยีน 
มีคู่ค้าจากนอกอาเซียนที่สนใจเข้ามาท�าตลาด
ในภูมิภาคนี้ ซึ่งผู้ประกอบการไทย ควรปรับตัว
ด้วยการพฒันาสนิค้าทีม่นีวตักรรม มคีวามแตกต่าง  
และไม่ควรเติบโตด้วยการท�าสินค้าลอกเลียน
แบบ เพราะจะไม่ยัง่ยนื ควรคดิค้นสนิค้าใหม่ๆ 
แล้วจดสทิธบิตัร เพือ่มาแข่งขนัในเชงิสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ลูกค้าเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุด 

ท้ายที่สุด การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ก็จะส่งผล
บวกให้กบัเศรษฐกจิของประเทศ ให้ประเทศไทย 
เติบโตอย่างยั่งยืน  •
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เส้นทาง	R3A/E	ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
โอกาสทางการค้าไทย	สู่	AEC	

เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้
มีโอกาสร่วมเดินทางกับคณะข้าราชการ
กระทรวงพาณชิย์ ไปส�ารวจเส้นทาง R3A/E 
เพ่ือรองรับการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จัดโดยกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ โดยเส้นทาง R3A/E นี้เป็น
ถนนหมายเลข 3 เดมิเรยีกว่า “R3E” (Route 
3 East) เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก
ท่ีเช่ือมต ่อผ ่าน 3 ประเทศ คือ ไทย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) และจีน ซึ่งคณะเริ่มเดินทาง 
โดยรถบัสจากจังหวัดเชียงราย ไปยังอ�าเภอ
เชยีงของ ผ่านด่านเชยีงของ (ระยะทาง 136 
กโิลเมตร) ข้ามสะพานมติรภาพไทย - สปป.
ลาว แห่งที่ 4 เข้าเมืองห้วยทราย เมืองเอก
ของแขวงบ่อแก้ว มุ ่งสู ่ เมืองเวียงภูคา  
แขวงหลวงน�า้ทา ผ่านด่านบ่อเตน็ ชายแดน
สปป.ลาว ซึ่งติดกับชายแดนจีนตอนใต้  
ผ่านด่านถาวรโมฮาน เขตปกครองตนเอง 
สิบสองปันนา (ระยะทาง 225 กิโลเมตร)  
ต่อไปยังเมืองเชียงรุ ้ง (ระยะทาง 180 
กิโลเมตร) และเข้าสู่นครคุนหมิง เมืองหลวง

ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ระยะทาง 496 กิโลเมตร) 
รวมระยะทางจากเชียงรายถึงนครคุนหมิง 1,037 กิโลเมตร

จากอ�าเภอเชียงของ มุ่งสู่นครคุนหมิง ลัดเลาะตามเส้นสายถนน 
ทีท่อดผ่านตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิเหนอื - ใต้ (North - South Economic 
Corridor: NSEC) เส้นทางที่จีนประกาศเป็นยุทธศาสตร์สร้างความมั่งคั่ง 
เนื่องจากมณฑลตอนใต้ของจีน เช่น ยูนนาน เสฉวน ฉงชิ่ง หรือส่านซี  
ไม่มีทางออกทะเล จีนจึงพัฒนาเส้นทาง R3A/E ให้เป็นเส้นทางการ 
ออกสู่ทะเลของสินค้าจีน ที่เรียกว่า เส้นทาง “คุนมั่น – กงลู่” ซึ่งเชื่อมโยง
คุนหมิงกับกรุงเทพฯ (ระยะทาง 1,800 กิโลเมตร) ภายใต้กรอบแผนงาน 
การพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง (Greater 
Mekong Subregion Economic Cooperation Program: GMS) 6 ประเทศ 
คือ ไทย สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา และจีน 

การส�ารวจเส้นทาง R3A/E ในครั้งนี้ คณะได้เข้าพบหน่วยงานภาค
เอกชนและหน่วยงานศุลกากรของไทย สปป.ลาว และจีนตอนใต้  
(ด่านเชียงของ – ด่านห้วยทราย - ด่านบ่อเต็น - ด่านโมฮาน) ท�าให ้
มองเห็นถึงโอกาสและช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า 
ของผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจระหว่างเชียงราย – 
กรุงเทพฯ โดยในปี 2556 การขนส่งสินค้าที่ใช้เส้นทาง R3A/E เชื่อมต่อ 
จีนตอนใต้มีมูลค่าทางการค้าถึง 3,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และ
คาดว่าหลังการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาวแห่งท่ี 4 (เชียงราย 
– บ่อแก้ว) อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 จะท�าให ้

โดย	ณัฐชนิกา		จิตต์ณรงค์	นิติกรชำานาญการ
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ผู้ประกอบการทั้งไทย สสป.ลาว และจีน หันมาใช้การขนส่งสินค้าผ่าน 
เส้นทาง R3A/E เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการหารือร่วมกันพบว่าปัจจุบัน
ตลาดจีนตอนใต้มีความต้องการสูงในด้านเสบียงอาหาร วัตถุดิบ  
และพลังงานเช้ือเพลิง เนื่องจากจีนมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่มุ ่งเน้น 
การใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A/E ให้เป็นเส้นทางห่วงโซ่อุตสาหกรรม
และห่วงโซ่การค้าระหว่างประเทศทีส่�าคัญในอนาคตระหว่างจีนกบัอาเซยีน 
โดยก�าหนดให้นครคุนหมิงเป็นเมืองยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเชื่อมโยง 
กับอาเซียนในการส่งออกผัก ผลไม้ และสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป  
และเป็นศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ไปสู่มณฑลชั้นในของจีน ซึ่งจีนได้ให้
ความส�าคัญกับจุดผ่านแดนถาวรโมฮาน ณ เมืองจิ่งหง หรือเมืองเชียงรุ่ง 
เมืองเอกในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนานในการเป็น
ประตูการค้าเชื่อมโยงจีนสู่อาเซียน

 ส�าหรับสินค้าส่งออกของไทยที่โดดเด่นและก�าลังเป็นที่นิยม 
ของผู้บริโภคชาวจีนในขณะนี้ คือ สินค้าหัตถกรรมจากหมู่บ้านถวาย 
จงัหวดัเชยีงใหม่ สนิค้า OTOP เฟอร์นเิจอร์ของตกแต่งบ้าน อาหารกระป๋อง 
ขนมคบเคี้ยว เครื่องด่ืมน�้าผลไม้และนมถั่วเหลือง ผลไม้สด (กล้วยไข่ 
ทุเรียน และล�าไยแห้ง) และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป อีกทั้งหลังการเปิด
ใช้สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 ได้เกิดกระแสนักท่องเที่ยวจีน 
กลุ ่มที่มีก�าลังซื้อสูงจากมณฑลยูนนานและมณฑลเสฉวนจัดกิจกรรม
คาราวานทัวร ์ขับรถเที่ยวผ่านเส้นทาง R3A/E ในช่วงวันหยุดมา 
อย่างต่อเนือ่ง โดยเดนิทางมาท่องเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคเหนอืของไทย 
เช่น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล�าปาง และสุโขทัย เป็นต้น ซึ่งสร้าง 
รายได้ให้กับจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงจ�านวนมาก

 ในการเดินทางครั้งนี้ ผู ้เขียนได้มีโอกาสส�ารวจสถานการณ์ 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านด่านพรมแดนของไทย สปป.ลาว  
และจีนตอนใต้ (เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-โมฮาน) และแม้ว่านายด่าน
ในแต่ละแห่งจะแจ้งว่าแทบจะไม่มีการขนส่งสินค้าละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาผ่านด่านดังกล่าว เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งบนเส้นทาง R3A/E 
ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าหรือผลิตผลจากภาคการเกษตรเป็นส�าคัญ เช่น  
พืชผัก ผลไม้ และน�้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเส้นทาง 
R3A/E จะทวีบทบาทและความส�าคัญทางการค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว-
จีนตอนใต้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและ 
ให้ความส�าคญัในการตดิตามสถานการณ์ทางการค้าชายแดนอย่างใกล้ชดิ 

เพื่อจัดหามาตรการเฝ้าระวังและจับตามอง
เป็นพเิศษ หากเส้นทาง R3A/E อาจถูกใช้ใน
การขนส่งสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา 

การเดินทางส�ารวจเส้นทาง R3A/E 
ท�าให้ผู้เขียนเห็นได้ชัดว่าในอนาคตอันใกล้ 
เส้นทางนี้จะกลายเป็นเส้นทางการค้าท่ีจะ
สร้างเมด็เงนิและการเตบิโตทางเศรษฐกิจให้
กับอาเซียนและจีน รวมทั้งไทยในฐานะ
ประเทศที่มีความได้เปรียบของท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ มีศักยภาพของพื้นที่
มากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และจะต้องใช้ 
ความได้เปรยีบดงักล่าว รวมไปถงึความร่วมมอื 
จากทุกภาคส่วนของประเทศผลักดันให้เกิด
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ
ใช้ประโยชน์จากความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
ท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคอย่างเป ็นรูปธรรม  
โดยการเร่งพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน 
ท่ีให้ความส�าคญักบัการสร้างภมูคิุม้กนัให้กบั
ประเทศและการแก้ไขความเสี่ยงภายใน
ประเทศท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาค เช่น การเร่งพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดนและเมอืงชายแดนให้มบีทบาทเป็น
ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  
การท่องเท่ียว และการสร้างกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ท่ีมีแนวโน ้มจะมีบทบาทสูง 
ในอนาคต เช ่น เศรษฐกิจสร ้างสรรค ์
การพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ให้มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ไ ด ้ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  
การพฒันาด่านศลุกากรชายแดน เพือ่ให้เกดิ
การอ�านวยความสะดวกการผ ่านแดน 
ทีร่วดเรว็ เป็นต้น ตลอดจนการพฒันาทกัษะ
ความสามารถให้กับผู ้ประกอบการไทย 
ในการประกอบธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อน
บ้าน การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในข ้ อมู ลและศึ กษากฎระ เบี ยบและ 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง ภาษา 
ขนบธ ร รม เนี ยม  วัฒนธ ร รม  และ 
การเสริมสร้างความรู ้ด้านทรัพย์สินทาง 
ปัญญา •
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ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ

การแจ้งข้อมลูลขิสทิธิ์
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต ่ เพียง 

ผู้เดียวที่จะกระท�าการใดๆ เกี่ยวกับงาน 
ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท�าขึ้น

สิ่งที่ยื่นขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ 

ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ คอื

1. วรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร  
สิ่ งพิมพ ์ สิ่ งเขียน โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. นาฏกรรม เช่น ท่าเต้น ท่าร�า การ
ท�าท่า หรือการแสดงที่ประกอบ
ขึ้นเป็นเรื่องราว เป็นต้น

3. ศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม 
(ภาพวาด)  ภาพพิมพ ์  งาน
ประติมากรรม ศิลปประยุกต์ 
เป็นต้น

4.  ดนตรีกรรม เช่น ท�านองและ 
เนื้อร้อง หรือ การเรียบเรียงเสียง
ประสาน ฯลฯ

5. โสตทัศนวัสดุ เช่น งานท่ีประกอบด้วยล�าดับของภาพและ 
เสียงที่บันทึกลงในวัสดุ เช่น วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ

6.  ภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์และเสียงประกอบภาพยนตร์ ฯลฯ
7.  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ 

หรือ การแพร่ภาพแพร่เสียงทางสถานีโทรทัศน์
9.  งานอ่ืนใด ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนก

ศิลปะ เป็นต้น

สิ่งที่ยื่นขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้

1. ความคดิ ขัน้ตอน กรรมวธิ ีระบบ วธิใีช้หรอืวธิที�างาน แนวความคดิ  
หลักการการค้นพบหรอืทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์หรอืคณติศาสตร์

2.  ข่าวประจ�าวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียง
ข่าวสาร

3. รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง ค�าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบ

ของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือของ
ท้องถิ่น

5.  ค�าพิพากษา ค�าสั่ง ค�าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
6.  ค�าแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 2-5 ที่กระทรวง  

ทบวง กรม หรอืหน่วยงานอืน่ใดของรฐั หรอืของท้องถิน่จดัท�าขึน้
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IP Guide ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่ต้อง
จดทะเบียน อย่างไรก็ตามกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดให้มีการบริการ 
“รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล 
เบือ้งต้น จัดท�าฐานข้อมูลเพือ่ให้เป็นแหล่งข้อมลูส�าหรบัผูท้ีต้่องการตดิต่อ
ขออนุญาตใช้ผลงานจากเจ้าของสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเป็นส�าคัญ 
อันเป็นการส่งเสริมให้เจ้าของลิขสิทธ์ิสามารถน�างานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ มิใช่เป็นการจดทะเบียนอันก่อให้เกิดสิทธิใดๆ ตามกฎหมาย 
เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่มีอยู่เดิมของเจ้าของลิขสิทธิ์

สำาหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ มีดังนี้

1. แบบค�าขอ ลข. 01 จ�านวน 2 ชดุ สามารถดาวน์โหลดแบบค�าขอ
ได้ที่ www.ipthailand.go.th

2. ส�าเนาผลงานลิขสิทธิ์ จ�านวน 1 ชุด
3. กรณีผู ้ยื่นค�าขอเป็นบุคคลธรรมดาใช้ส�าเนาบัตรประชาชน 

(รับรองส�าเนาถูกต้อง)
4. กรณีผู้ยื่นเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล (ส�าเนา)  

ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันออกหนังสือ
รับรอง 

5. หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาล ใช้ส�าเนาหนังสือแต่งตั้ง 
ผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรพร้อมทั้งรับรองส�าเนาถูกต้อง

6. มูลนิธิใช้ส�าเนาหนังสือการจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ
7. กรณีตัวแทนหรือมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นขอ ใช้ส�าเนาหรือ

หนงัสอืแต่งตัง้ตวัแทนหรอืหนงัสอืมอบอ�านาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส�าเนาบตัรประชาชนของตัวแทนหรือผู้รับมอบ
อ�านาจ (ส�าเนาทุกฉบับต้องรับรองส�าเนาถูกต้อง)

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์

1. แบบ ลข.02 (ค�าขอแก้ไขเปลีย่นแปลง 
ข้อมูลลิขสิทธิ์) จ�านวน 2 ชุด

2. เอกสารแสดงเรื่องที่แก้ไข (ถ้ามี)
3.  หนั งสือรับรองการแจ ้ งข ้อมูล

ลิขสิทธิ์ รลข.01

การตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์

แบบ ลข.05 (แบบฟอร์มเพื่อกรอก
ข้อมลูการขอตรวจค้นฐานข้อมลูคอมพวิเตอร์)

ค่าธรรมเนียม

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

สถานที่ยื่นคำาขอ

ศูนย ์บริการทรัพย ์ สินทางปัญญา  
ส่วนรับค�าขอแจ้งข ้อมูลลิขสิทธิ์  ชั้น 3  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือส�านักงาน
พาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด

ลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยอัตโนมัติ 

 ไม่ต้องจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองและมีขอบเขตการคุ้มครองทั้งในประเทศไทยและประเทศที่เป็นภาคี 
อนุสัญญากรุงเบิร์นและประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก

 การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ ตามกฎหมาย 
นอกจากเป็นการส่งเสรมิให้เจ้าของลขิสทิธ์ิสามารถน�างานอนัมลีขิสทิธิไ์ปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ
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กาฬสินธุ์ หรือ เมืองน�้าด�า เแหล่ง
อารยธรรมทราวดีที่เก่าแก่กว่า 1,600 ปี 
แหล่งขดุค้นซากไดโนเสาร์ รวมทัง้ต้นก�าเนดิ
เครื่ องดนตรี โปงลาง และเมืองแห ่ ง 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทัง้สถานที่
ท่องเทีย่วและหตัถกรรมพืน้บ้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ สินค้า 
ขึ้นช่ือหรือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที ่
นกัท่องเทีย่วต้องซือ้ติดไม้ตดิมอืเป็นของฝาก

ผ้าแพรวา เป็นชื่อเฉพาะที่เรียกผ้า 
ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ส�าหรับคลุมไหล่หรือห่มสไบ
เฉยีงของชาวผูไ้ทย ซึง่ใช้ในงานเทศกาล งาน
บุญประเพณี หรืองานส�าคัญต่างๆ ค�าว่า 
“แพร” หมายถงึ ผ้า “วา” หมายถงึ ความยาว 
ของผ้า 1 วา ดังนั้น “แพรวา” จึงหมายถึง 
ผ้าที่มีความยาวประมาณ 1 วา 

 ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ถือเป็นงานหัตถกรรมส�าคัญของ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าและ 
แหล่งภมูศิาสตร์ ด้วยกรรมวธิกีารผลิตท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นท่ีสืบทอด
ต่อกันมาจากบรรพบุรุษชาวผู้ไทยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสมัยก่อนผู้หญิง 
ชาวผู้ไทยจะถูกฝึกทอผ้าแพรวาตั้งแต่อายุ 9 ปี การทอแต่ละครั้งจะมี 
การจกหรอืการเกบ็ลายไปด้วย ซึง่จะต้องเกบ็ลายไปตลอดการทอ ในส่วน
ที่จะใส่ลายโดยการขิด ซึ่งเป็นกรรมวิธีการทอผ้าให้เกิดลวดลายโดยใช้
ตะกอหรือเขาลาย และการจกซึ่งเป็นกรรมวิธีการทอผ้าให้เกิดลวดลาย 
โดยเพิ่มเส้นไหมพุ่งพิเศษสอดขึ้นมา โดยใช้นิ้วก้อยเกาะเกี่ยวเส้นไหม 
ทีละเส้นสอดสลับเพื่อให้เกิดลวดลายตามความต้องการ ส่วนการจัดวาง
ลายบนผนืผ้า จะประกอบดว้ยลายใหญ่หรอืลายหลกั ลายเลก็หรอืลายคัน่  
ลายเชงิผ้า และชายครยุ รวมทัง้เทคนคิการทอจะทอจากด้านหลงั เพือ่ให้เก็บ
ลายง่ายขึน้และสะดวกในการผูกปมเส้นไหม 

การผสมผสานระหว่างกรรมวธิทีีป่ระณตีซึง่เป็นมรดกทางวฒันธรรม
ที่ถ่ายทอดกันมา ผนวกกับการใช้วัตถุดิบที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคเหนือโดยใช้เส้นไหมตีเกลียว เป็นทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง  

ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ 
หัตถกรรมลำ้าค่าชาวผู้ไทย
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทะเบียนเลขที่ สช 50100021
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แหล่งภาพอ้างองิ : http://clibotop.blogspot.com/2011/05/blog-post_21.html, http://i1.ytimg.com/vi/Znb95XOul7A/maxresdefault.jpg, http://images.palungjit.org/attachments/20995-
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ฟ้าแดดสงยาง		โปงลางเลิศลำ้า	วัฒนธรรมผู้ไทย	ผ้าไหมแพรวา	
ผาเสวยภูพาน	มหาธารลำาปาว	ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
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รวมทั้งมีเส้นไหมพิเศษในการท�าให้เกิดลวดลาย ท�าให้ได้ผ้าไหมแพรวา
กาฬสินธ์ที่มีคุณภาพดี ละเอียด ปราณีต สวยงาม มีเอกลักษณะโดดเด่น 
และเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาวผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงท�าให้ผ้าไหม
แพรวากาฬสินธุ์ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2550 โดยผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์จะต้องผลิตในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ในพื้นที่อ�าเภอค�าม่วง อ�าเภอสหัสขันธ์ อ�าเภอสมเด็จและอ�าเภอสามชัย 
โดยชาวผู้ไทยที่ทอผ้าแพรวาส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านโพน 
อ�าเภอค�าม่วง 

ผ้าไหมแพรวากาฬสินธ์ เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ เมือ่คราวท่ีสมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนพสกนิกรในอ�าเภอค�าม่วง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2520 พระองค์ได้ทอดพระเนตร
เห็นชาวผู้ไทยแต่งชุดพื้นเมืองห่มสไบเฉียงแพรวาสีแดงมารับเสด็จ ด้วย
สายพระเนตรทีย่าวไกลได้พระราชทานเส้นไหมให้แก่ชาวบ้านโพนเพือ่ทอ
ผ้าแพรวากาฬสินธ์ถวาย และโปรดรับงานทอผ้าแพรวาของชาวผู้ไทย
อ�าเภอค�าม่วงเข้าไว้ในโครงการศิลปาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมป์  
ทรงพัฒนาการทอผ้าไหมแพรวากาฬสินธ์ และท�าให้ผ้าแพรวากาฬสินธ์
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ส�าหรับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธ์ มีหลากหลายรูปแบบ  
ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น การเท่ียวชมเมืองโบราณ
และพระธาตยุาค ูสถปูเจดีย์สมัยทราวดีทีเ่มืองฟ้าแดดสงยาง (อ.กมลาไสย) 
เรียนรู้ก�าเนิดไดโนเสาร์ที่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธรหรือพิพิธภัณฑ์ 
ภูกุ้มข้าว (อ.สหัสขันธ์) สถานที่จัดแสดงโครงกระดูกไดโนเสาร์ท่ีขุดพบ
ภายในจังหวัด และนิทรรศการก�าเนิดโลกไดโนเสาร์และมนุษย์ ซึ่งเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เดนิเล่นเขือ่นล�าปาว (อ.เมอืง) แวะหาดดอกเกด หาดสวรรค์ของคนอสีาน 
ชมทิวทัศน์บนผาเสวย อุทยานแห่งชาติภูพาน สักการะพระพุทธไสยาสน์ 

“

ภูค่าว ณ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อ.สหัสขันธ์ 
ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์ตะแคงซ้ายเพียง
เพียงองค์เดียว ที่สลักลงในหินทราย อายุ
กว่าสองพันปี และส�าหรับผู้ท่ีชื่นชอบศิลป
วัฒนธรรมชาวผู้ไทย สามารถเดินทางไปยัง
บ้านโพนเพ่ือเรียนรู ้วัฒนธรรมชาวผู ้ไทย 
พร ้อมชมการทอผ้าจากฝ ีมือชาวบ้าน 
อย่างใกล้ชิด และหาซื้อผ้าไหมแพรวา
กาฬสินธุ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยที่ขึ้นชื่อ
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ •

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ อะไร

ชือ่ สญัลกัษณ์ หรอื สิง่อืน่ใด ทีใ่ช้เรยีกหรอืใช้แทนแหล่งภมูศิาสตร์และสามารถ
บ่งบอกว่าสินค้าท่ีเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง 

หรอืคณุลกัษณะเฉพาะของแหล่งภมูศิาสตร์ หรอื ชือ่สญัลกัษณ์ ทีใ่ช้ประกอบกบัสนิค้า 
เพื่อแสดงให้ผู ้ซื้อหรือผู ้บริโภคได้ทราบถึงลักษณะของสินค้าที่มาจากแหล่งก�าเนิดนั้นๆ  
มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะพิเศษ

“

พระธาตยุาค
ู

พระพทุธไสยา
สน์ภคู่าว
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ลิขสิทธิ์คืออะไร 

 ตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์คือสิทธิ 
แต ่ เพียงผู ้ เดียวที่ กฎหมายรับรองให  ้
ผู้สร้างสรรค์กระท�าการใดๆ เกี่ยวกับงาน 
ที่ได้สร้างขึ้น ไม่ว่าจะสิทธิในการท�าซ�้า
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดย
เจ้าของลิขสิทธิ์คือผู้ที่จะสามารถอนุญาต 
ให้ผู้อื่นน�างานนั้นท�าไปซ�้า (ตีพิมพ์) ได้ด้วย 

ตามกฎหมายระบุไว ้อีกเช ่นกันว่า 
ลิขสิทธิ์มีอายุการคุ ้มครองตลอดอายุ 
ผู ้สร ้างสรรค ์และอีก 50 ป ีนับ ต้ังแต ่ 
ผู้สร้างสรรค์ผลงานเสียชีวิต 

แต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคต ปัญหา
ส่วนใหญ่เกีย่วกบัลขิสิทธ์ิทีน่กัเขยีนเผชิญอยู่
ทุกวนันีค้อืเรือ่งละเมดิลขิสทิธ์ิ ทกุวนันีมี้ข่าว
ในวงการเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนแทบ

จะทกุเดอืนหรอืสองเดอืน โดยเฉพาะในสงัคมโซเชยีลมเีดยีทีเ่พยีงแค่ก็อป 
เพลท กถ็อืว่าเป็นการละเมดิแล้ว และเมือ่มกีารจบัได้ ผูล้ะเมดิมกัจะให้ค�า
ตอบว่า

“หนูไม่รู้ว่าผิด”

“ไม่รู้นี่ครับว่าท�าแบบนี้คือการละเมิดลิขสิทธิ์”

หรือที่หนักสุดก็เห็นจะเป็น

“ก็ชอบงานของพ่ี แค่นี้ท�าไมต้องหวง นักเขียนน่าจะดีใจมากกว่า 
ที่มีคนชื่นชอบผลงานขนาดนี้”

เจอค�าตอบแบบนี้เข้าไปถ้าไม่มึนจนหาทางออกไม่ได้ไปต่อไม่ถูก 
กข็อแนะน�าให้ทัง้ผูล้ะเมดิและถกูละเมดิไปหาคูม่อืพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ์ 
พ.ศ. 2537 ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เขาจัดพิมพ์แจกมาศึกษา จะได้เข้าใจว่าลิขสิทธิ์คืออะไร และสิ่งที่ท�า
อยู่นี้คือละเมิดหรือไม่ละเมิด

ในชีวิตที่ทำางานเป็น
นกัเขียนมากว่า	20	ปี	
คำาถามทีถ่กูถามบ่อย
มากคือ
“อยากเป็นนักเขียน ท�าอย่างไรดีคะ”
คำาตอบเมื่อก่อนนั้นง่ายมาก“ลงมือ
เขียนค่ะ ถ้ามัวแต่อยากไม่ลงมือท�าก็
คงไม่มีวันได้เป็นนักเขียน”	 แต่ในยุคนี้ 
ที่เทคโนโลยีก้าวหน้า	 อาชีพนักเขียน 
ไม่ได้มองว่าเป็นนกัเขยีนไส้แห้งอีกต่อไป	
และในแต่ละเดือนมีนวนิยายออกใหม่ 
สู ่ตลาดเป็นร้อยเรื่อง	 คำาตอบจึงมี 
การเสรมิว่า	“ลงมอืเขยีนตามความคดิ
และจินตนาการของตัวเอง และระวัง
อย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ของนักเขียน 

ท่านอื่นด้วยนะคะ”

ของของใครของใครก็รักก็หวง...
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ของของใครของใครก็รักก็หวง...
จากการท�างานร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญามาหลายปี ขอบอก

เลยค่ะว่ากรมฯพยายามรณรงค์และให้ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน
ทางปัญญามาตลอด นกัเขยีนทีมี่ปัญหาไม่ว่าจะเรือ่งถกูละเมดิหรอืไม่แน่ใจ
ว่าท�าไปแล้วเป็นการละเมิดอยู่สามารถขอค�าปรึกษาจากเจ้าหน้าท่ีของก
รมฯได้

และผู้ทีม่ผีลงานแล้วไม่ว่าจะตพีมิพ์เป็นรปูเล่มแล้วหรอืยงัไม่ได้ส่งไป
เผยแพร่ที่ไหน สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผลงานของตัวเองกับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะ โดยกรมฯจะส่งหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ให้เป็นเอกสารแผ่นใหญ่หนาน่าตาดูดีทีเดียว

ผลงานทีแ่จ้งข้อมูลลขิสทิธ์ิไว้แล้ว ถ้าเกดิมีปัญหาเรือ่งลขิสทิธิเ์จ้าของ
ผลงานสามารถน�าข้อมูลนี้ไปแจ้งความร้องทุกข์ยืนยันเพื่อด�าเนินคดีได้ 
เอกสารนี้อาจจะไม่ถึงขนาดตัดสินได้ว่าถูกผิด แต่ก็จะสร้างน�้าหนักในการ
พิจารณาคดีได้ค่ะ

และเตือนไว้ก่อนส�าหรบัผูท้ีคิ่ดว่า ง้ันกเ็อาผลงานคนอืน่ไปแจ้งข้อมลู
ลขิสทิธิส์ ิบอกเลยนะคะว่า กรมทรพัย์สนิทางปัญญาเป็นหน่วยงานราชการ 
ถ้าแจ้งข้อมูลเท็จ คุณก�าลังท�าผิดกฎหมายนะคะ

กิ่งฉัตร เป็นนามปากกา ปาริฉัตร ศาลิคุปต (2511 - ) เป็นบุตรของ พล.ร.อ.วิเชียร และ  
องุ่น ศาลิคุปต จบมัธยมที่โรงเรียนสตรีวิทยา และจบปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาหนังสือพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิง่ฉัตรเริม่อ่านหนังสอืตัง้แต่เรยีนมธัยมต้น รกัการอ่านและอ่านหนงัสอืได้แทบทกุประเภท 
จงึเกดิความรูส้กึอยากจะเขยีนหนงัสอืให้ผูอ้ืน่อ่าน และมอีารมณ์ร่วมทัง้หัวเราะและร้องไห้ไปกับ
ตัวละคร อย่างที่ตัวเองเคยรู้สึกเคยสัมผัสบ้าง จึงเริ่มต้นเขียนเรื่องสั้นเวียน ให้เพื่อนฝูงในช้ัน 

อ่านก่อน พอขึ้นปี 2 ในมหาวิทยาลัย ก็เริ่มมีบทความลงในหนังสือพิมพ์บางฉบับ และนิตยสารอีกหลายเล่ม เช่น สตรีสาร 
แพรวสุดสัปดาห์ ขวัญเรือน กระทั่งเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายจึงได้เริ่มต้นเขียนนวนิยายเรื่องยาวเรื่องแรก คือ พรพรหม
อลเวง โดยอาศยันสิยัใจคอเพือ่นสนทิมาเป็นตวัเอกของเรือ่ง กิง่ฉตัรเริม่ต้นท�างานครัง้แรกทีห่นงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการปรทิรรศน์ 
ท�าอยู่ประมาณ 2 ปีก่อนลาออกมาเขียนหนังสือเป็นอาชีพ

กิ่งฉัตรมีสิ่งที่ยึดในการท�างาน คือ เขียนหนังสือตามใจคนเขียนเป็นหลัก เพราะถือว่าคนเขียนเป็นคนอ่านคนแรก  
ถ้าอ่านแล้วสนุก คนอ่านส่วนหนึ่งที่มีชอบเรื่องในแนวเดียวกันก็คงสนุกด้วย เขียนในสิ่งที่ชอบที่ถนัด และเขียนด้วยใจ 
รักการท�างาน

กิ่งฉัตรเคยมีนามปากกาในการเขียนเรื่องสั้นว่า "ทองหลางลาย" แต่ พอเขียนเรื่องยาวก็ได้ใช้ "กิ่งฉัตร" มาตลอด 
นามปากกานี้มาจากชื่อจริงตัวสุดท้าย คือ "ปาริฉัตร" ส่วนกิ่งนี่เธอบอกว่าเหมือนกับกิ่งก้านสาขาท่ีแยกออกมาจากต้น  
คือ เวลาเขียนหนังสือจะรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเอง (ข้อมูลประกอบจาก th.wikipedia.org)

เ ล ่ า ผ ล ง านขอ งก รมท รั พ ย ์ สิ น 
ทางปัญญามาถงึตรงนีแ้ล้ว นกัเขยีนไม่ว่าจะ
หน้าเก่าหน้าใหม่ก็ควรหาเวลาแวะเวียนไป
ท่ี www.ipthailand.go.th เพื่อแจ้งข้อมูล 
ผลงานของตัวเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
นะคะ หรอืจะเข้าไปหาข้อมลูความรูเ้กีย่วกบั
ลิขสิทธิ์  ลองดูตัวอย่างสัญญาระหว่าง 
นักเขียนกับส�านักพิมพ ์  หรือนักแปล 
กับส�านักพิมพ์ซึ่งกรมฯจัดท�าไว ้ให้แล้ว 
เข ้าไปโหลดมาศึกษาหรือน�ามาปรับใช ้
ได้เลยค่ะ

ระลึกไว้เสมอว่าสิทธิของใคร ใครก็รัก
ใครก็หวง

รู้เรื่องลิขสิทธิ์ไว้จะได้ไม่ไปละเมิดของ
รกัของใคร และกนัไว้ไม่ให้ใครมาละเมดิของ
หวงของเราค่ะ
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ตุ๊กตาเฟอร์บี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม การน�าตุ๊กตาเฟอร์บี้
ซึง่เป็นงานอันมลิีขสิทธิข์องผูอ้ืน่มาถกัเป็นตุก๊ตาโดยมไิด้รบัอนญุาต ถอืเป็นการ
ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน 

มฉิะนัน้จะเป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์ดงันัน้ เพือ่ป้องกนัปัญหาการละเมดิลขิสทิธิท์ีอ่าจเกดิขึน้
ในอนาคต ท่านควรสร้างสรรค์ตวัการ์ตนูขึน้มาใหม่โดยไม่คดัลอก หรอืเลยีนแบบงานลขิสทิธ์ิ
ของผู้อื่น 

งานเพลงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยงานลิขสิทธิ์ประเภท 
งานดนตรีกรรม (เนื้อร้อง ท�านอง) งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป/ซีดี)  
งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี/ดีวีดี คาราโอเกะ) และเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ 

แต่เพียงผู้เดียวในการท�าซ�้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ฯลฯ การน�าเพลงไป
เปิดในร้านอาหาร ถือเป็นการน�าเพลงออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งจะต้อง 
ขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน มิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ได้แจ้งข้อมูลการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
ต ่อคณะกรรมการกลางว ่าด ้วยราคาสินค ้าและบริการ(กกร.)  
มีจ�านวน 25 บริษัท ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงได้ที่เว็บไซต์ 

www.ipthailand.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส�านักลิขสิทธิ์  
โทร. 0-2547-4633-4

การถักไหมพรมตุ๊กตาตัวการ์ตูนเฟอร์บี้		ไม่ทราบว่าจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่?

การเปิดเพลงในร้านอาหาร	จะต้องทำาอย่างไรบ้าง

บริษัทที่สามารถจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงตามร้านอาหา
ร	 

ร้านคาราโอเกะทั่วไป	มีกี่บริษัท	อะไรบ้าง	

เนื่องจากมีบุคคลแอบอ้างไปเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์กับผู้ป
ระกอบการ

Q
A

A

A

Q

Q
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6 – 9 พ.ค. 57 การประชมุผูต้รวจสอบสทิธิบตัรอาเซยีน (ASPEC)

16 พ.ค. 57 สัมมนาเข้าสู่ AEC คุณลืม IP หรือไม่

19 – 23 พ.ค. 57 WIPO ฝึกอบรมสืบค้นสิทธิบัตรให้กับอาจารย์
มหาวิทยาลัยและผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมฯ

22 พ.ค. 57 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบ
ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

26 – 27 พ.ค. 57 การประชุมระดับหัวหน้าส�านักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาอาเซียน กับส�านักเครื่องหมายการค้า และการ
ออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (OHIM)

27 – 28 พ.ค. 57 ประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนหนึ่งจังหวัด
หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

23 – 26 มิ.ย. 57 การประชุม Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) ครั้งที่ 5

30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 57 ประชุมคณะท�างานความร่วมมือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) ครั้งที่ 44

18 – 20 ก.ค. 57 งานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย  
(IP Innovation and Technology EXPO 2014)

21 – 24 ก.ค. 57 โครงการความร่วมมือด้านทรพัย์สนิทางปัญญา
ระหว่างอาเซยีนและสหภาพยโุรป (ECAP) จดัประชมุผูต้รวจสอบ
เครื่องหมายการค้าของอาเซียน
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การประชุม	RCEP	ครั้งที่	5

ECAP	จัดประชุมผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
ของอาเซียน
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พบกับกิจกรรมหลากหลายภายในงาน

 โชว�ศักยภาพสินค�าทรัพย�สินทางป�ญญา นิทรรศการผลงานนวัตกรรมและทรัพย�สินทางป�ญญา
ที่มีศักยภาพจากหน�วยงานว�จัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีช�่อเสียงของประเทศ การจัดเสวนาความรู�
ด�านทรัพย�สินทางป�ญญา และจำหน�ายสินค�า IP ในราคาพิเศษสุดๆ รวมทั้งให�คำปร�กษา
และรับจดทะเบียนทรัพย�สินทางป�ญญา 

www.ipthailand.go.th

18 - 20 กรกฎาคม 2557

กรมทรัพย�สินทางป�ญญา กระทรวงพาณิชย� 
44/100  ถนนนนทบุร�  1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
โทร. (662) 547-4621-25  โทรสาร. (662) 547-4691 สายด�วน 1368 
www.ipthailand.go.th

Innovation and Technology

  ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ฮอลล� 103-105
เวลา 10.00 - 18.00 น.

ง า น น วั ต ก ร ร ม ท รั พ ย� สิ น ท า ง ป� ญ ญ า ไ ท ย

DYNAMIC DIP
กรมทรัพย�สินทางป�ญญา
มุ�งหน�า ไม�หยุดนิ่ง

DYNAMIC DIP
กรมทรัพย�สินทางป�ญญา
มุ�งหน�า ไม�หยุดนิ่ง

26 เมษายน…
วันทรัพย�สินทางป�ญญาโลก ไม�หยุดยั้งสร�างนวัตกรรม ป��นแบรนด�

สามมิตร

โหลดเลนๆ…
ก็เปนเรื่อง!!!

โหลดเลนๆ…
ก็เปนเรื่อง!!!


