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Editor’s Note
บทบรรณาธิการ

สวัสดีท่านผู้อ่าน

	 ปจัจบุนัคงปฏเิสธไมไ่ดว้า่ทรพัยส์นิทางปญัญามคีวามสำาคญักบัการประกอบ

ธรุกจิมากขึน้	การจดทรัพยส์นิทางปญัญาไมว่า่จะเปน็เครือ่งหมายการคา้	สทิธบิตัร	

อนุสิทธิบัตร	 ฯลฯ	 นอกจากป้องกันผู้อื่นลอกเลียนแบบแล้ว	 ผู้ประกอบการ 

ยังสามารถนำาทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจในรูป

แบบต่างๆ	เช่น	การขายสินค้าและบริการโดยตรง	การโอนสิทธิ	การจับคู่ธุรกิจและ

การทำาอนุญาตให้ใช้สิทธิ	โดยให้งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	IP	FAIR	2015 

ที่ผ่านมา	 ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการในการนำาทรัพย์สิน 

ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 สมกับสโลแกนของ

งานที่ว่า “สร้างสรรค์ความคิด พิชิตเศรษฐกิจโลก”

	 วารสารฉบบันี	้นอกจากมปีระเดน็ความเคลือ่นไหวดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาที่

หลายหลาย	เชน่	การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาดว้ยมาตรการใหมท่างกฎหมาย	

การพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	 คลายความสงสัย

ซอสพริกศรีราชา	ฯลฯ	

	 กองบรรณาธิการยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์	 คุณกานต์	 ตระกูลฮุน	 ผู้บริหาร	

SCG	 ที่ได้สะท้อนมุมมองขององค์กรธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขนัและสรา้งความสำาเรจ็ใหก้บัองคก์รดว้ยการพฒันาดา้นการวจิยั	นวตักรรม

และทรพัยส์นิทางปญัญา	สูก่ารเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของธรุกจิ	ซึง่กองบรรณาธกิาร

เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการหลายๆ	 

ท่าน	ในการดำาเนินธุรกิจต่อไป

บรรณาธิการ
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คณะที่ปรึกษา

	 นางมาลี		โชคลำ้าเลิศ	 อธบิดกีรมทรพัย์สนิทางปัญญา

	 นายทศพล		ทังสุบุตร	 รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

	 นางอรมน		ทรัพย์ทวีธรรม	 รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

บรรณาธิการ

	 นางสาววันเพ็ญ	นิโครวนจำารัส	 ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง

เลขากองบรรณาธิการ 

	 นายวิโรจน์	จงกลวานิชสุข

	 นางสาวสุจิรา	ปานจนะ

กองบรรณาธิการ

	 นางสาวทัศไนย์	ฤกษ์ศานติวงษ์	 นายวิชิต	ฝาดไธสง

	 นางสาวเขมะศิริ	นิชชากร	 นายนิธิ	กฤษณพันธุ์

	 นางสาวสุธาศินี	เชาว์วิศิษฐ	 นางสาวมนชนก	ธนสันติ

	 นายภเชศ	จารุมนต์	 นายรังสฤษฏ์	สุวคนธ์

	 นายสุรภัทร	อภิศักดิ์มนตรี	 นางสาวภรัณพร	พวงศิลป์

	 นางสาววันทนีย์	สีนา	 นางสาวพรชนก	พ่วงพุก

563	ถนนนนทบุรี	1	ตำาบลบางกระสอ	อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000

โทร.	(662)	547-4621-25	โทรสาร	(662)	547-4691

สายด่วน	1368

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
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ปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่ส�าหรับการจัดงานมหกรรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IP FAIR 2015) ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดขึ้น ภายใต้
แนวคิด Innovation for LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) 
งานแสดงนวัตกรรมสินค้าที่ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ 
ประดษิฐ์คดิค้น และการพฒันาสินค้าและผลิตภณัฑ์ ของนกัประดษิฐ์และ
ผู ้ประกอบการไทยในด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู ่การต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 
ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-6 
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งานนี้ครบครันทั้งสาระและความบันเทิง เปิดฉากงาน
ด้วยการแสดง “Muay Thai Live” การแสดงศลิปวฒันธรรม
การต่อสู้ของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งปัจจุบันโด่งดัง
ไปทัว่โลก โดยเป็นการน�าแม่ไม้มวยไทยมาพฒันาผสมผสาน
กับการแสดงสมัยใหม่ ต่อด้วยการขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” โดยคุณเศรษฐา ศิระฉายา 
คณุชรัส  เฟ่ืองอารมณ์  ร่วมกบัศิลปินจากค่าย GMM ,TRUE 
และ RS เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีเนือ่งในวโรกาสฉลองพระชนมาย ุ60 พรรษา โดย
มีรัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงพาณิชย ์ นางอภิรดี 
ตันตราภรณ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ตลอดทั้ง 3 วันมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ The Royal Gallery ในหัวข้อ 
“แรงบนัดาลใจ ใต้ร่มพระบารม”ี จดัแสดงภาพและผลงาน 
พระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านสิทธิบัตร ได้แก่ สิทธิบัตรเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ สิทธิบัตรฝนหลวง เป็นต้น ด้าน
เครือ่งหมายการค้า ได้แก่ โกลเด้น เพลส สวุรรณชาด เป็นต้น 
ด ้านลิขสิทธิ์  ได ้แก ่  หนังสือพระราชนิพนธ ์  เพลง 

พระราชนิพนธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ซึ่งมีผลงานด้านลิขสิทธิ์ ท้ังด ้านศิลปกรรมและ
วรรณกรรม เช่น หนงัสอืพระราชนพินธ์ ภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ 
และภาพจิตรกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60  พรรษา

โซน IP Innovation Pavilion การแสดงผลงานและ
ศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการ
พาณิชย์ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท
ลขิสทิธิด์นตร ี(ประเทศไทย) ร่วมด้วยหน่วยงานภาครฐั อาทิ 
ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ส�านกังานพฒันา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ และโซน IP Innovation shop  
การจดัแสดงและจ�าหน่ายผลงานด้านสทิธบิตัรการประดษิฐ์ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ที่
เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิชวีติและไลฟ์สไตล์ จากมหาวทิยาลัย
ต่างๆ และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนกับ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กว่า 100 บูธ

IP Mart Zone และ GI Market จัดแสดงสินค้าและ
จ�าหน่ายสินค ้าทรัพย ์สินทางปัญญาในราคาถูกกว ่า
ท้องตลาด เช่น สินค้าแฟชั่น ความงาม อาหาร สุขภาพ  
และไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาหลากหลาย
ประเภท อาท ิส้มโอทบัทมิสยาม ข้าวหอมมะลทิุง่กลุาร้องไห้ 
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ผ้าไหมยกดอกล�าพูน ผ้าตีนจก
แม่แจ่ม รวมทั้งโซน GI Thaistyle จัดแสดงผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา อาทิ กาแฟดอยตุง จ.เชียงราย เครื่องปั้น
บ้านศิลาดล จ.เชียงใหม่ ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ จ.เลย เสื่อกก
จันทบูร จ.จันทบุรี ผ้าย้อมครามธรรมชาติ จ.สกลนคร

IP Clinic  การให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าการจด
ทะเบยีนคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาทัง้ในและต่างประเทศ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
และส�านักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียง พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม
ในการยืน่ขอจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญาในประเทศไทย 

พร้อมจัดให้มกีจิกรรมการจับคูท่างธรุกจิ ในการท�า Business 
matching ส�าหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ทางปัญญากับผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มีการพบปะและตกลงเจรจาธุรกิจกันภายในงานอีก
ด้วย

IP Channel หรอื กจิกรรมบนเวทกีลางหลากหลายรปู
แบบท่ีให้ท้ังสาระ ความสนุกสนาน และข้อคิดต่างๆ  
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การเสวนา เรื่อง 
การสร้างนวัตกรรมและบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญา 
เพือ่การน�าไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์อย่างยัง่ยนื มมุมอง
ใหม่ลิขสิทธิ์ดนตรีไทย Health & Beauty สวยสุขภาพดีแบบ
มีแบรนด์ โดยคุณเชน ธนา ลิมปยารยะ เปิดใจศิลปินดังและ
ผู ้อยู ่เบื้องหลังโดยคุณหนึ่ง ณรงค์วิทย์ เตชะธนวัฒน์ 
กิจกรรมพูดคุยและถ่ายภาพกับนักแสดงละคร “บางระจัน” 
และเสวนากับผู้รู้ด้วยกระทู้ท่ีว่า ซื้อของออนไลน์อย่างไร
ไม่โดนหลอก เป็นต้น

ปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตแบบเต็มอิ่ม 2 ชั่วโมง 
จากศลิปินแกรมมีท่ีย่กทพัศลิปิน The Star อาท ิแกรนด์ อ้น 
ดวิ (The Star 9) เซน ตมูตาม ซดี ีโดม บวิ  รจุ ดวิ (The Star 5) 
อาเมน และมุก มาร่วมรณรงค์ไม่ให้ละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา พร้อมสร้างสสีนัและความบนัเทงิให้กบัผูช้มทกุวนั

มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015 ในครั้งนี้
จึงเป ็นเสมือนเวทีโชว์ศักยภาพผลงานด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของคนไทยอย่างครบวงจร เพื่อช่วยสร้างสรรค์
และผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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นางมาลี โชคล�้าเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับ  
นาย Andrew Michael Ong ผู้อ�านวยการส�านักงานการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเอเชียและแปซิฟิก และ นาย Ye Min Than  
เจ้าหน้าทีฝ่่ายแผนงานอาวโุส เข้าพบเพือ่ประชมุหารอืความคบืหน้าการด�าเนนิการของกรมฯ ในการจดักจิกรรมความร่วมมอื
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ชั้น 8 ห้อง 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 •  

DIP ให้การต้อนรับ
ผู้แทนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

การประชุมคณะกรรมการลิขสิทธิ์ 

ครั้งที่ 1/2558

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติ
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการลขิสทิธิ ์ครัง้ที ่1/2558 พร้อมด้วย
ผู ้บริหารกรมทรัพย ์สินทางป ัญญา กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจาก 
สมาคมเจ้าของลิขสิทธิ์ สมาคมผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ และผู้ทรงคุณวุฒิใน 
แวดวงลิขสิทธิ์สาขาต่างๆ โดยท่ีประชุมได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
แนวทางการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการลิขสิทธ์ิ 4 คณะ ได้แก่  
คณะอนุกรรมการ ด้านงานวรรณกรรม ด้านงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สื่อดิจิทัล และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ ด้านงาน ดนตรีกรรมและ 
การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดง และด้านงาน 
ภาพยนตร์และแอนเิมชนั เพือ่ให้คณะอนกุรรมการฯ ได้ผลักดันแผนงาน
และกิจกรรมการส่งเสริมการคุ ้มครองลิขสิทธิ์ ให ้ก ้าวหน้าต ่อไป  
ณ ห้องประชมุกรมทรพัย์สนิทางปัญญาชัน้ 8 ห้อง 1 เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 
2558 • 

เล่าข่าว	IP
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นางมาล ี โชคล�า้เลศิ อธบิดกีรมทรพัย์สนิทางปัญญา ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดงาน
หัวกะทิ...คนไทย ครั้งที่ 4 และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม ในโครงการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการค้าและการลงทุน โดยงานดังกล่าวกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดขึ้น เพ่ือให้ 
ผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยการน�า
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ร่วมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ
ในพื้นที่จริง ได้พบปะกับคู่ค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 •  

นางมาลี  โชคล�้าเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทน 
สิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 9 โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกระดับและเสริมสร้างความรู้และทักษะ การปฏิบัติงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมืออาชีพให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ชั้น 8 ห้อง 2 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 •

พิธีมอบประกาศนียบัตร 
การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 9

งานหัวกะทิ...คนไทย ครั้งที่ 4

IP	News เล่าข่าว	IP
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นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานการ
สมัมนา เรือ่ง “การคุม้ครองเครือ่งหมายการค้า
เพื่อประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ” ซึ่งเป็นความ
ร่วมมอืระหว่างกรมทรพัย์สนิทางปัญญาและ 
ส�านักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
แห่งสหรัฐฯ (USPTO) โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อเสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรื่อง 
การคุ ้ มครองเครื่ องหมายการค ้ าของ
สหรัฐอเมริกาแก่ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ 
และผู้เกีย่วข้องของไทย ซึง่จะช่วยสร้างความ
ม่ันใจแก่ผู ้ประกอบการไทยในการแข่งขัน 
ในต่างประเทศ ณ โรงแรมชาเทรยีม รเิวอร์ไซด์ 
กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 •

การสัมมนา เรื่อง “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพื่อประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ”

ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์...ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
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นายนรินทร์ พสุนธราธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เยาวชน กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
และการต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีคุณค่าต่อสังคม และมอบรางวัล 
ให้กับผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้น โดยมีครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม 
ค่ายเยาวชนฯ จ�านวน 120 คน ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2558  •
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นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นประธานการประชุมหารือผู ้เชี่ยวชาญด้าน
เครื่องหมายการค้าของส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 
ครัง้ที ่4 (4th ASEAN TM Consultation Meeting) เพือ่ตดิตามความ
คืบหน้าการด�าเนินการตามข้อตกลงและข้อเสนอแนะในการ
ประชุมครั้งก่อนหน้านี้ และการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้การ
วางแผนการท�างานที่พัฒนา โดยคณะท�างานเฉพาะกิจด้าน
เครือ่งหมายการค้า ของอาเซยีน (ASEAN Trademark Task Force) 
ระหว่างวนัที ่16-18 มนีาคม 2558 ณ โรงแรมแชงกร-ีลา กรงุเทพฯ •

นางมาลี โชคล�้าเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เปิดเผยว่า ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศและ
ระเบยีบกรมทรพัย์สนิทางปัญญา เรือ่ง การแจ้งข้อมลูและขอรบั
บรกิารข้อมูลภมิูปัญญาท้องถิน่ไทย ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2545 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแล รักษาและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิน่ไทยแจ้งข้อมูลภมูปัิญญาท้องถิน่ไทยไว้เป็นหลกัฐาน เพือ่
ขึ้นทะเบียนข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการน�าหลักฐานการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์และให้ก่อเกิดเป็นทุนขึ้นนั้น เพื่อ
หลีกเลีย่งไม่ให้เกดิการซ�า้ซ้อนกบัการด�าเนนิงานของหน่วยงานอืน่ๆ 
ที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรง กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออก
ประกาศยกเลิกการแจ้งข้อมูลและการขอรับบริการข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยดังกล่าว โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะ
มีบทบาทส่งเสริมให้มีการน�างานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดจนเข้าข่ายเป็นงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งมาใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และน�าเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่
เหมาะสมต่อไป

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย มีกฎหมายที่ให้ความ
คุม้ครองศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่เฉพาะด้านซึง่อยู่
ภายใต ้การก�ากับดูแลของหลายหน่วยงาน ได ้แก ่ ด ้าน 
ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม 

ด้านภมูปัิญญาท้องถิน่สาขาการแพทย์แผนไทยภายใต้การก�ากบั
ดแูลของกระทรวงสาธารณสขุ ด้านพนัธุพ์ชื ภายใต้การก�ากบัดแูล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านทรพัย์สนิทางปัญญาภายใต้ 
การก�ากบัดแูลของกระทรวงพาณชิย์ คณะรฐัมนตรจีงึได้มมีตเิมือ่
วันที่ 20 มกราคม 2558 ลงมติรับทราบและเห็นชอบให้
หน่วยงานต่างๆ ด�าเนนิการคุม้ครองและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้เป็นรูปธรรมภายใต้ระบบที่ แต่ละ
หน่วยงานก�ากบัดแูลโดยตรง  ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพมาก
ขึน้และไม่เกดิปัญหาการทบัซ้อนหรอืขดัแย้งกนัซึง่จะเป็นปัญหา
ในการอ้างสิทธิในอนาคต

ส�าหรับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งเสริมการคุ้มครอง
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจนเข้า
ข่ายเป็นงานทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ อาทิ ลิขสิทธิ์ 
สิทธิบตัร ความลับทางการค้า ส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร์ เครือ่งหมาย 
การค้า เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2558 นี้ กรมได้ด�าเนินการ
จัดท�าโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม เพื่อ
พฒันาสินค้าภมิูปัญญาท้องถิน่สู่การเป็นสินค้านวตักรรม โดยใช้
ข้อมลูทรพัย์สนิทางปัญญาประเภทสทิธบิตัรเป็นเครือ่งมอืในการ
พัฒนาต่อยอด และน�าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการต่อยอดพัฒนา
ดงักล่าวเข้าสูร่ะบบการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาทีเ่หมาะสม
ต่อไป •

การประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าของสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 

ครั้งที่ 4 (4th ASEAN TM Consultation Meeting)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ออกประกาศยกเลิกการแจ้งข้อมูลและการขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

IP	News เล่าข่าว	IP



10  January - March	2015	for	IP	Journal

พลเอกฉตัรชัย สารกัิลยะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
พาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื่อให้ผู ้สร้างสรรค์และเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญา น�าทรพัย์สนิทางปัญญาเข้าสูร่ะบบการคุม้ครอง
ตามกฎหมาย และสามารถน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�าเนินการ ขจัดงานค้าง
สะสมทั้งในส่วนค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิ
บัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรออกแบบ ซึ่งมี
อยู่จ�านวนมาก โดยในส่วนค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้า ซึ่งมีจ�านวนค�าขอค้างสะสม ณ ปลายเดือนตุลาคม 
2557 ประมาณ 40,000 ค�าขอ ปัจจุบันก็ได้ด�าเนินการตรวจ
สอบและสั่งการแล้วส่งผลให้สามารถขจัดงานค้างสะสมใน
ส่วนนี้ได้แล้ว ปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากข้อจ�ากัดของจ�านวน
บุคลากรที่เป็นนายทะเบียน และผู้ตรวจสอบเครื่องหมาย 
การค้า ซึ่งมีเพียง 20 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
ปรมิาณงานทีเ่ข้ามาก็ได้มกีารปรบัการท�างานภายใน โดยให้
เจ้าหน้าที่จากส่วนอื่นมาช่วยชั่วคราวและปัจจุบันกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวง เพื่อขอ
เพิ่มอัตราก�าลังบุคลากรในส่วนนี้ที่มีความจ�าเป็นมากอย่าง
ถาวร รวมทั้งน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
รับค�าขอ (e-filing) และจัดเก็บข้อมูล เพื่อรองรับการบริการ
งานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีผู้มายื่นค�าขอใหม่ 
ประมาณเดือนละ 4,000 ค�าขอ โดยกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาคาดว่า ในต้นเดือนพฤษภาคม 2558 จะสามารถลด
ระยะเวลาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าส�าหรับ 

ค�าขอที่มีเอกสารครบถ้วน และไม่มีผู้คัดค้านหรือต้องแก้ไข
ให้ได้ภายใน 9 เดือน จากที่เคยใช้เวลานานกว่า 20 เดือน 
ซึง่เป็นเวลาท่ีหลายประเทศด�าเนนิการอยู ่เช่น สหรฐัอเมรกิา 
มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ยื่นค�าขอควรจะต้องจัด
เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เช่น กรณีเครื่องหมาย 
การค้าเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีการอ่านแปลเป็น
ภาษาไทย รายการสนิค้าจะต้องถกูต้องตามการแบ่งจ�าพวก
สินค้าและบริการ และจะต้องระบุเป็นอย่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่ง
จะท�าให้นายทะเบยีนไม่ต้องส่ังแก้ไข และหากเข้าหลกัเกณฑ์
ทีส่ามารถจดทะเบยีนได้กจ็ะประกาศโฆษณาใช้เวลา 90 วนั 
และหากไม่มีผู ้ ใดคัดค้านก็จะสามารถส่งให ้ช�าระค่า
ธรรมเนียม และออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนได้ ทั้งนี้ 
ทีผ่่านมาปัญหาส่วนหนึง่เป็นเพราะมคี�าขอไม่สมบรูณ์ก็ต้อง
แก้ไขเข้ามาเป็นจ�านวนมากท�าให้เกิดความล่าช้าเสียเวลา
แก้ไข

นางมาล ี โชคล�า้เลศิ อธบิดกีรมทรพัย์สนิทางปัญญา 
กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า เป็นเครื่องมือในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้มากที่สุด และเป็น
เรื่องที่มีความจ�าเป็น และสามารถแข่งขันในเวทีการค้า
ระหว่างประเทศได้ ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่ง
พฒันาระบบการจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญาให้ทันสมยั 
และลดเวลาในการจดทะเบียน โดยการน�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการให้บรกิารจดทะเบยีนให้รวดเรว็ขึน้ 
เพื่อให้ผู ้สร้างสรรค์และผู ้ประกอบการไทยสามารถใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน •

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดแผนงานเชิงรุก เร่งรัดงานค้าง
คาดต้นเดือนพฤษภาคมนี ้
ลดเวลาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จาก 20 เดือน เหลือ 9 เดือน เทียบเท่ามาตรฐานสากล
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26 เมษายน ของทุกปีถือเป็น วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) เพื่อ
ระลึกถึงและเฉลิมฉลองวันก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization: WIPO) ในปี 2513 จวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 44 ปีแล้ว 
WIPO มีสมาชิกทั้งหมด 188 ประเทศ และไทยได้เข้าเป็นสมาชิก WIPO เมื่อปี พ.ศ. 2532

ในแต่ละปี WIPO จะก�าหนดหัวข้อ (Theme) ของการจัดงานเพื่อให้ประเทศสมาชิก
ขององค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลกได้ร่วมเฉลมิฉลองวนัทรพัย์สนิทางปัญญาโลกอย่าง
มีเอกภาพและมีพลัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักและให้ความส�าคัญกับ
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับนักประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป 

ส�าหรบัหวัข้อของปีนี ้คอื “Get up, Stand up for Music” ซึง่ปัจจบุนัการสร้างสรรค์
งานดนตรเีกดิมาจากแรงบนัดาลใจของบคุคลทีม่จีตินาการและความคดิสร้างสรรค์ทัว่โลก 
รวมทั้งนักร้อง นักประพันธ์ นักดนตรี ผู้ถ่ายทอด ผู้ผลิต นักเรียบเรียงเสียงประสาน หรือ
ผู้เกี่ยวข้องในวงการดนตรีมากมาย นอกจากนี้ ปัจจุบันความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ประเภทดนตร ีและววิฒันาการทางเทคโนโลยที�าให้ผูฟั้งสามารถเสพผลงานดนตรไีด้หลาย
รูปแบบ หลายช่องทางและหลายประสบการณ์ 

ผูส้นใจสามารถร่วมกนัแบ่งปันและแลกเปลีย่นประสบการณ์ ด้านดนตร ีได้ทีเ่วบ็ไซต์  
https://www.facebook.com/worldipday

World	IP	Day	2015 “Get	up,	Stand	up	for	Music”

Worldwide	IP
ท่องโลก	IP
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ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านมา IP Interview ได้มีโอกาสไป
สัมภาษณ์นักวิจัย เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ประกอบการท่ีได้มีการน�า
ผลงานมาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)  ภายในงาน จ�านวน 2 ผลงาน คือ 
ผลงานด้าน “สิทธิบัตร” เรื่อง ระบบน�าส่งยาชนิดก่อแพที่มีส่วนผสมเป็น
สารประกอบละลายน�า้ยากในรปูแบบโซลิดดสิเพอร์ชนั สูตรก่อแพท่ีมส่ีวนผสม
เป็นเคอคมูนิในรปูแบบโซลดิดสิเพอร์ชนั และผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากการเตรยีมโดยใช้
สตูรดงักล่าว ระหว่าง ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย (สกว.) โดย มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์ กับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) และ ผลงาน “อนุสิทธิบัตร” 
เรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดกระชายด�ากับโซโคลเดกตริน”  และ 
“สารประกอบน�าส่งยาที่มีส่วนผสมของสารสกัดกระชายด�า” ระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จ�ากัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่ากรรมวิธีตามสิทธิบัตร เรื่อง ระบบน�าส่ง
ยาชนิดก่อแพที่มีส่วนผสมเป็นสารประกอบละลายน�้ายากในรูปแบบโซลิดดิส
เพอร์ชัน สูตรก่อแพที่มีส่วนผสมเป็นเคอคูมินในรูปแบบโซลิดดิสเพอร์ชัน ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อให้เคอร์คูมินละลายน�้าได้เพิ่มขึ้นและยึดระยะเวลาให้เคอร์คูมินอยู่
ในกระเพาะอาหารได้นานขึ้น เมื่อสัมผัสกับกรดในกระเพาะอาหารจะกลายเป็น
แพเจลลอยตัวอยูใ่นบรเิวณกระเพาะอาหาร ยาทีอ่ยูใ่นระบบค่อยๆ ถกูปลดปล่อย
ออกมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ออกฤทธิ์บริเวณกระเพาะอาหารได้นานขึ้น ส่งผลให้

เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคใน
กระเพาะอาหารดีขึ้นกว่าเดิม และ 
แพเจลท่ีเกิดขึ้นในกระเพาะอาหาร 
ยงัช่วยป้องกนัและบรรเทาอาหารของ
โรคกรดไหลย้อนได้อีกด้วย ซึ่งการ
อนุญาตให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์ใน
ครั้งนี้ เป็นการน�าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชนไ์ด้จรงิโดยเจา้ของสทิธจิะได้
รบัค่าตอบแทนจากบรษิทัฯ เป็นรายปี
ไปจนตลอดอายุของสัญญา นับเป็น
ความส�าเรจ็อกีขัน้หนึง่ของการร่วมมอื
ระหว่างมหาวทิยาลยัและบรษิทัในการ
ส่งเสรมิการน�าทรพัย์สินทางปัญญาไป
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดีไอพี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ จะน�าสารสกัดจากขมิ้นชันท่ี
ได้จากผลงานวิจัยพัฒนาซึ่งขณะนี้ 

“ทรัพย์สินทางปัญญา” สร้างธุรกิจยั่งยืน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมเป็นสักขีพยาน
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อยู่ในระหว่างกระบวนการทดสอบใกล้
เสร็จสิ้นสมบูรณ ์แล ้ว มาพัฒนา 
ต่อยอดทางธุรกิจร่วมกับเครือข่าย
บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายต่างๆ 
ได้น�าไปขยายผลทางการผลติและการ
ตลาด ขึน้ทะเบียนเครือ่งหมายการค้า
อาหารและยาในรูปของผลิตภัณฑ์
อาหารเสรมิและยาเพือ่น�าออกสูต่ลาด
ต่อไป เริม่ต้นจากตลาดภายในประเทศ
ก่อน  และจะขยายการส่งออกสูต่ลาด
อาเซียนในอนาคต

ในส ่วนของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ศาสตราจารย์ศภุชยั ปทมุ
นากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า  
“ มีความยินดี ที่ ผล งานวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผลงานที่ดี 
มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการ
ของภาคเอกชน ซึ่งผลงานวิจัยนี้

พัฒนาโดยศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ ที่ได้ยื่นจดทะเบียน 
อนสุทิธบิตัรไปแล้วนี ้เป็นการต่อยอดผลงานวจัิยอันเดมิเกีย่วกบัสารสกดักระชายด�า 
ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายประการ เช่น ต้านการอักเสบ ฆ่าเชื้อจุลินทรีย ์
หลายชนดิ ขยายหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงสมองและอวยัวะสืบพนัธุ ์ลดความอ้วนและ
ลดไขมันในเลอืดได้  จงึจดัได้ว่ากระชายด�าเป็นสมนุไพรไทยตวัหนึง่ทีค่วรได้รบัการ
พัฒนาเป็นยาเพื่อใช้เสริมหรือทดแทนยาแผนปัจจุบัน”

นายศุภชัย สายบัว ผู้อ�านวยการโรงงาน  บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ 
คอสเมติค จ�ากัด กล่าวว่า นอกจากการน�าอนุสิทธิบัตรเทคโนโลยีและกรรมวิธี
การเตรียมสารสกัดกระชายด�าปริมาณฟลาโวนอยด์สูง   มาต่อยอดเชิงธุรกิจแล้ว 
บริษัทฯ ยังเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรไทย โดยต่อยอด 
การท�า Contract Farming  ส่งเสรมิให้เกษตรกรเพาะปลกูกระชายด�า เป็นการช่วย
ให้เกษตรกรมีรายได้ เป็นการควบคุมคุณภาพตั้งแต่คัดเลือกสายพันธุ์ การเพาะ
ปลูก ท�าให้สมุนไพรมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
กระชายด�าได้รบัการตอบรบัอย่างแพร่หลายในกลุ่มผูบ้รโิภคท้ังในและต่างประเทศ  
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ท�าให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการผลิต 
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมของสมุนไพรไทย ตลอดจนสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของชาติได้อีกทางหนึ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดีไอพี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายศุภชัย สายบัว
ผู้อ�านวยการโรงงาน  บริษัท บางกอก
แล็ป แอนด์ คอสเมติค จ�ากัด
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เอสซจี ีกลุม่บรษิทัชัน้น�าในภมูภิาค
อาเซียนที่ด�าเนินธุรกิจมาตลอดระยะ
เวลากว่า 100 ปี ตามแนวทางการพฒันา
อย่างยัง่ยนื ภายใต้หลักบรรษทัภิบาลทีด่ี 
พัฒนาองค์กรอย่างไม ่หยุดยั้ง โดย
สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ 
กระบวนการท�างาน และรูปแบบธุรกิจ 
เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รวมทัง้มุ่งสร้างความเจรญิก้าวหน้าอย่าง
ย่ังยืนให้กับทุกชุมชนที่เข้าไปด�าเนินงาน 
เพือ่ส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของผูค้น

เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการวิจัย
และพัฒนาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับธุรกิจ ล่าสุดเอสซีจีเป็นองค์กรแรก
ของไทยที่ได้รับรางวัล “Asia IP Elite 
2014” ในงานประชุม IP Business 
Congress Asia 2014 จัดโดยนิตยสาร 
Intellectual Asset Management (IAM) 
ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นน�าระดับโลกด้านการ
บริหารจัดการทรัพย ์สินทางป ัญญา
เชิงกลยุทธ์ ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

รางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ดงักล่าวเป็นความภาคภมูใิจทีส่ะท้อนให้
เห็นว่าเอสซีจีมีระบบการบริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการต่อยอดเชิงธุรกิจและ
พฒันาองค์ความรูใ้หม่ๆ อย่างไม่หยดุยัง้ 
แสดงถงึความมุง่มัน่เพือ่ก้าวไปสูก่ารเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวถึงการลงทุน
ด้านการวจิยัและพฒันาตลอดระยะเวลา 
10 ปี ที่ผ่านมาว่า เอสซีจีมุ่งเน้นสร้าง
ความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าและบริการ ด้วยกระบวนการวิจัย
และพัฒนาโดยบุคลากรชาวเอสซีจี 
เนือ่งจากเลง็เหน็ถงึทศิทางการตลาดของ
สินค้าปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ 
และกระดาษซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานที่ต้อง
แข่งขันกันที่ราคาเป็นหลักโดยเฉพาะใน
ช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูงอาจจะ

เอสซีจี มุ่งมั่นสู่ องค์กรนวัตกรรม

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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ท�าให้ธรุกจิไม่สามารถอยูร่อดอย่างยัง่ยนื
ดังนั้นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า

และบรกิารด้วยนวตักรรม จงึเป็นกลยทุธ์
ส�าคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจมีก�าไรเพิ่มข้ึน  
น�ามาซึง่จดุเริม่ต้นในการจดัสรรงบลงทนุ
ด ้านการวิจัยและพัฒนาของเอสซีจี
ครั้งแรก ด้วยจ�านวนเงิน 40 ล้านบาท 
ในปี 2547 และได้เพิ่มงบลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนถึง
ปัจจุบัน ในปี 2558 เอสซีจีมีงบลงทุน
ด้านนีถ้งึ 4,890 ล้านบาท นบัเป็นเมด็เงนิ
ลงทุนที่สูงสุดในไทยและอาเซียนรวมถึง
มีบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี

จากความมุ่งม่ันทุม่เทด้านการวจัิย
และพัฒนาข้างต้น ได้มีส่วนส�าคัญที่
ท�าให้ผลประกอบการของเอสซีจีดีขึ้น
มาก ดังจะเห็นได้ชัดเจนว่า ในปี 2547 
รายได้ที่มาจากสินค้าและบริการที่มี
มูลค ่าเพิ่มสูง (High-Value Added 
Products and Services: HVA) มีจ�านวน
เพียง 7,700 ล้านบาท จากยอดขายรวม 
190,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4  
เท่านั้น แต่ล่าสุดในปี 2557 ที่ผ่านมา 
รายได้จากสนิค้าและบรกิาร HVA มมีลูค่า
สูงถึง 169,000 ล้านบาท จากยอดขาย
รวม 486,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ถึงร้อยละ 35 ซึ่งนับว่าประสบความ
ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

แม้เศรษฐกิจโลกอยูใ่นสภาวการณ์
ที่ผันผวน แต ่ในป ีที่ผ ่านมาเอสซีจี
สามารถส ่งออกสินค ้าได ้ เพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 26  ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจาก
การลงทุนวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์
นวตักรรมสนิค้าและบรกิารเพือ่ยกระดบั
คุณภาพชีวิตดี ท่ีขึ้ น ให ้แก ่ผู ้ บริ โภค  
ซึ่ งป ัจจัยส�าคัญท่ีส ่งผลให ้ เอสซี จีม ี
ผลประกอบที่ดีในการขายและส่งออก
สนิค้าและบรกิาร HVA คอืการเรยีนรูแ้ละ
ต่อยอดองค์ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง

ปัจจบุนัเอสซจีมีจี�านวนการจดสทิธิ
บตัรเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยยืน่ขอ
จดไปแล้วจ�านวน 1,500 ฉบับ ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนแล้ว 420 สิทธิบัตร ซึ่ง

ประกอบด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบ และให้
ความส�าคัญมากขึ้นต่อเรื่องนี้  เพราะเป็นระบบป้องกันเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา อกีทัง้จะเป็นการต่อยอดองค์ความรูอ้อกไปสูส่งัคม ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับสากลต่อไป

ตัวอย่างสินค้าที่เอสซีจีมีความภาคภูมิใจและได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วคือ 
เคมีภัณฑ์ที่เป็นสารเคลือบเตาเผาเซรามิกให้ความร้อนที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง
ร้อยละ 2-5 โดยสามารถพัฒนาขายเทคโนโลยีให้กับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้แล้ว

อีกตัวอย่างหนึ่งคือกล่องกระดาษรักษาส่ิงแวดล้อมที่ลดการใช้เช้ือเพลิงและ
วัตถุดิบน้อยลงในขณะที่ความแข็งแรงยังเท่าเดิมเป็นการคิดค้นร่วมกันระหว่างธุรกิจ
ปิโตรเคมีและธุรกิจกระดาษในเอสซีจี และได้เริ่มขายเทคโนโลยีนี้ให้ต่างประเทศแล้ว

แผนงานในอนาคตของเอสซีจีคือ การเพิ่มความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น และหัวใจส�าคัญในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ต้องมาจากการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและให้โอกาสใน
การท�างาน ซึ่งในปี 2548 เอสซีจีมีทีมวิจัยและพัฒนาเพียง 100 คน จนถึงวันนี้เอสซีจี
มีทีมวิจัยและพัฒนาถึง 1,500 คน และมีนักวิจัยระดับปริญญาเอกถึง 101 คน โดย
เอสซจียีงัคงมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพสนิค้าและบรกิาร 
เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรมอย่างแท้จริง

กานต์  ตระกูลฮุน กล่าวทิ้งทายว่า เป็นที่น่ายินดีที่วันนี้รัฐบาลไทยได้สนับสนุน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่โดยการให้สิทธิประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีกับธุรกิจต่างๆ เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการไทยยังลงทุนด้านวิจัยและ
พัฒนาน้อยมาก ดังนั้น เมื่อองค์กรธุรกิจต่างๆ ลงทุนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาใน
เชิงพาณิชย์แล้วจะต้องไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันการถูกคนอื่น
ละเมิดด้วย แม้การลงทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาต้องใช้เวลาและต้องกล้าเสี่ยงที่จะ
ลองผิดลองถูกเพราะกรณีของเอสซีจี ใน 100 โครงการ จะได้โครงการที่ประสบความ
ส�าเร็จเชิงพาณิชย์ได้เพียง 2-3 โครงการเท่านั้น โครงการที่ไม่ส�าเร็จจะกลายเป็นองค์
ความรูท้ีส่ะสมไว้ใช้ในโครงการอืน่ๆ ต่อไป ซึง่จะท�าให้ได้สทิธบิตัรทีม่คีณุภาพมากยิง่ขึน้

อนาคตประเทศไทยจะมกีารยืน่จดทะเบยีนด้านทรพัย์สนิทางปัญญามากข้ึนสิง่ที่
ต้องการเหน็คอืรฐับาลควรเพิม่งบประมาณรวมถงึบคุลากรของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา
ให้ทันกับกระแสของธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 
และยกระดับสู่การเป็นองค์กรมหาชนให้เป็นองค์กรอิสระที่ท�างานได้คล่องตัวมากขึ้น
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กระบวนการการพิมพ์ลวดลายสีทองลงบนไข่มุกด้วย
แสงซินโครตรอนสามารถเพิ่มมูลค่าของไข่มุกได้ โดยการ
ถ่ายทอดลวดลายนั้นอาศัยกากดูดซับรังสีที่ออกแบบโดยใช้
วสัดุแกรไฟต์และโลหะทองค�าส�าหรบับดบงัแสงซนิโครตรอน
เพื่อให้เกิดลวดลายตามที่ต้องการ กระบวนการ
ดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดตัว
อักษรขนาดเล็ก หรือลวดลายที่อาศัยทักษะการ
ออกแบบและมีรายละเอียดสูงลงบนไข่มุกได้ 
ท�าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ไข่มุกพิมพ์ลาย ซึ่งให้สี
ของลวดลายเป็นสีเมทัลลิกทองคมขัด สามารถ
ปรับระดับความเข็มของสีได้ตามระยะเวลาที่ใช้

ในการฉายหรือการเลือกใส่ตัวกรองแสง กระบวกการนี้จะมี
ประโยชน์อย่างมากในการเพิม่มลูค่าของไข่มกุน�า้จืด  ซึง่ปกติ
มีราคาต�่า สามารถท�าให้ไข่มุกน�้าจืดกลายเป็นของที่ระลึกที่
มีเอกลักษณ์เชิงลวดลายอันทรงคุณค่าได้อย่างสวยงาม

ผลิตภัณฑ์หุ ่นยนต์ช่วยดูแลผู ้สูงอายุ เป็นการน�า
เทคโนโลยีต่างๆ มาผนึกบนอุปกรณ์เดียวกันเพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการใช้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถควบคุมและ 
สั่งการจากอุปกรณ์สื่อสารไร้สายและการสัมผัสหน้าจอ
มอนิเตอร์มีการออกแบบซอฟต์แวร์ให้มีฟังก์ชันในการท�า
กิจกรรมต่างๆ เช่น เตือนการรับประทานยา ฟังธรรม  
ชมวิดีโอออกก�าลังกาย ฯลฯ รวมถึงมีเทคโนโลยีในการ

ตรวจจับการเดิน การหกล้มของผู ้สูงอายุ และมีระบบ
โทรศัพท์ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล ญาติใกล้ชิดและแพทย์
ผู้ดูแล ซึ่งจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุรู้สึก
ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น

กระบวนการพิมพ์ลวดลายสีทองขนาดเล็กลงบนไข่มุกด้านแสงซินโครตรอน

หุ่นยนต์ดินสอ		บริการดูแลผู้สูงอายุ

ไข่มุกสีทอง 

IP	Shop
ร้านค้า	IP

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เบอร์ติดต่อ 044-217040

เจ้าของผลงาน : บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ากัด
 เบอร์ติดต่อ 02-7137955
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คำาศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลการบริหารสิทธิ (Rights Management 

Information) หมายถึง ข้อมูลที่บ ่งชี้ถึงผู ้สร ้างสรรค์ 

งานสร้างสรรค์ นักแสดง การแสดง เจ้าของสิทธิ์ หรือระยะ

เวลาและเงือ่นไขการใช้งานอันมีลขิสทิธ์ิ ตลอดจนตัวเลขหรอื

รหสัแทนข้อมลูดงักล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านีติ้ดอยูห่รอืปรากฏ

เกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง 

สิทธิของการเป็นเจ้าของงาน (Moral Right) หมายถึง ผู้สร้างสรรค์ 

ผลงานมสีทิธทิีจ่ะแสดงว่าตนเป็นผูส้ร้างสรรค์ผลงานและมสีทิธทิีจ่ะห้ามไม่ให้ผูร้บั

โอนลขิสทิธิห์รอืบคุคลอ่ืน บดิเบอืน ตดัทอน ดัดแปลงหรอืท�าให้งานนัน้เกดิความ

เสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ผลงาน และเมื่อผู้สร้างสรรค์

ผลงานถงึแก่ความตาย ทายาทของผูส้ร้างสรรค์มีสทิธท่ีิจะฟ้องร้องบงัคบัตามสิทธิ

ดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 

มาตรการทางเทคโนโลยี (Technological Protection 

Measures)  หมายถึง เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการ

ท�าซ�้าหรือควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการ

แสดง โดยเทคโนโลยีเช่นว่านี้ได้น�ามาใช้กับงานอันมีลิขสิทธ์ิหรือ

สิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลการบริหารสิทธิ (Rights Management Information)

มาตรการทางเทคโนโลยี

(Technological Protection Measures)

สิทธิของการเป็นเจ้าของงาน (Moral Right)

ขอมูลการบร�หารสิทธ�

(Rights Management Information)
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การพัฒนาระบบการคุ ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้มีความทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
ที่เปล่ียนไปอย่างก้าวกระโดด และสอดคล้องกับนานา
อารยประเทศ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา การพัฒนากฎหมายจึงเป็นเครื่องมือและ
กลไกที่ส�าคัญในการน�ามาตรการทางกฎหมายมาบังคับ
ใช้เพื่อคุ ้มครองเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ก�าหนดข้อยกเว้นบางประการให้กบัผูป้ระกอบการและผู้
ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้มีการ
แก ้ไขปรับปรุงกฎหมายต ่างๆ ให ้สอดคล ้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน แก้ไขปัญหาในการ
ตีความ เพือ่ให้สามารถด�าเนินการตามกฎหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี ้กรมทรพัย์สนิทางปัญญาได้แก้ไขปรบัปรุง
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จ�านวน 3 ฉบับ ซึ่งมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 6 ก เมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว โดยสรุปสาระส�าคัญได้ 
ดังนี้

1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  2 ) 
พ.ศ. 2558 (การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและ
ก�าหนดข้อยกเว้นการกระท�าละเมดิลขิสทิธ์ิและสทิธขิอง
นักแสดง) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 
เป็นต้นไป มีสาระส�าคัญ ดังนี้

(1) คุม้ครองข้อมลูการบรหิารสทิธิเพือ่ส่งเสรมิการ
เผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์และคุ้มครองสิทธิในข้อมูลที่
เจ้าของลิขสิทธิท์ีใ่ช้บรหิารจดัการสทิธขิองตนไม่ให้คนอ่ืน
มาลบหรือเปล่ียนแปลงโดยไม่ชอบ เช่น การลบข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อผู้สร้างสรรค์ ชื่อนักแสดง 
ฯลฯ โดยหากบุคคลใด ลบ หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูล
ดงักล่าว ถอืว่ามคีวามผดิฐานละเมดิข้อมลูการบรหิารสทิธิ

(2) คุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่เจ้าของ

ลิขสิทธ์ิน�ามาใช้ปกป้องงานอันมีลิขสิทธ์ิของตนเพื่อ
ป้องกันการท�าซ�้าหรือการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น 
รหัสผ่าน (password) ที่เจ้าของลิขสิทธิ์น�ามาใช้ในการ
ควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนที่อยู ่บน
อินเทอร์เน็ต โดยหากบุคคลใดท�าลายมาตรการทาง
เทคโนโลยีดังกล่าว โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ยินยอมถือว่า
มีความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี

(3) ก�าหนดข้อยกเว้นการละเมดิลิขสิทธิก์ารท�าซ�า้
ชัว่คราว (Exception for Temporary Reproduction) เพือ่
ก�าหนดให้ชัดเจนว่าการท�าซ�้าชั่วคราวโดยความจ�าเป็น
ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียกดูงานอันมีลิขสิทธิ์
ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากการดูภาพยนตร์ 
หรอืฟังเพลงจากเครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอร์
จ�าเป็นต้องมีการท�าซ�้างานเพลงหรือภาพยนตร์ดังกล่าว
ไว้ในหน่วยความจ�า (RAM) ทกุคร้ัง ด้วยความจ�าเป็นทาง
เทคนิคดังกล่าวท�าให้ทุกครั้งที่มีการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะต้องท�าซ�้างานด้วย
เสมอ การท�าซ�า้ลกัษณะนีเ้ป็นการท�าซ�า้ชัว่คราว ท่ีไม่ถือ
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

(4) เพิ่มเติมเรื่องการก�าหนดข้อจ�ากัดความรับผิด
ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Liability Limitation of ISP) 
เพื่อให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น เจ้าของเว็บไซต์ 
Youtube ไม่ต้องเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ 
โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตเอาข้อมูลหรือไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์
ออกจากเวบ็ไซต์ ซึง่เจ้าของลิขสิทธิจ์ะต้องแสดงหลกัฐาน
ต่างๆ ต่อศาลอย่างเพียงพอ และเมื่อศาลได้มีค�าสั่งให้
เอาไฟล์ละเมดิออกจากเวบ็ไซต์แล้ว และเจ้าของเว็บไซต์
ด�าเนินการตามค�าสั่งศาล เจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิด
เกี่ยวกับการกระท�าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ดังกล่าว

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วยมาตรการใหม่ทางกฎหมาย
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(5) เพ่ิมข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีการ
จ�าหน่ายต้นฉบบัหรอืส�าเนางานอนัมลีขิสทิธ์ิ โดยน�าหลกั
การระงบัไปซึง่สิทธใินทรพัย์สนิทางปัญญา (Exhaustion 
of Rights) มาก�าหนดให้ชัดเจนว่าการขายงานอันมี
ลิขสิทธิ์มือสองสามารถท�าได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ เช่น การขายภาพเขียน หนังสือ ซีดีเพลง ซีดี
ภาพยนตร์ อย่างไรกด็ ีหากเป็นการขายซดีภีาพยนตร์จะ
ต ้องปฏิบั ติตามกฎหมายว ่าด ้วยภาพยนตร ์และ
วีดิทัศน์ด้วย มิฉะน้ัน แม้ไม่ผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ลขิสทิธิ ์แต่อาจมคีวามผดิตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ได้

(6) เพิ่มเติมเรื่องสิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง 
(Moral Right) เพื่อเพิ่มสิทธิให้นักแสดง มีสิทธิทางศีล
ธรรมเท่าเทยีมกบัสทิธทิางศลีธรรมของผูส้ร้างสรรค์งาน
อันมีลิขสิทธิ์ โดยนักแสดงมีสิทธิระบุชื่อตนในการแสดง
ทีต่นได้แสดง และห้ามไม่ให้บุคคลใดกระท�าต่อการแสดง
ของตนจนท�าให้เกิดความเสียหาย ต่อชื่อเสียงหรือ
เกียรติคุณ

(7) เพ่ิมบทบัญญัติเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษ 
(Punitive damages) โดยก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้
ละเมดิลิขสิทธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงจ่ายค่าเสยีหายเพิม่
ขึ้นไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหาย ในกรณีที่ปรากฏหลัก
ฐานชัดแจ้งว่ามีการกระท�าโดยจงใจหรือมีเจตนาให้งาน
อันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงสามารถเข้าถึงโดย
สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย

(8) ก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจสั่งริบหรือท�าลายสิ่งที่
ได้ใช้ในการกระท�าละเมิด และสิ่งที่ได้ท�าขึ้นหรือน�าเข้า
มาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดง

2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  3 ) 
พ.ศ. 2558 (ก�าหนดความผิดส�าหรับการท�าซ�้าใน 
โรงภาพยนตร์ ก�าหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ส�าหรับคนพิการ) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2558 เป็นต้นไป มีสาระส�าคัญ ดังนี้

(1) เพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับฐานความผิดใน
การบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต โดยห้ามมิให้อ้างข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ว่าใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท 
เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการท�าซ�้าโดยการบันทึกเสียง 
หรือภาพ หรอืทัง้เสยีงและภาพจากภาพยนตร์ในระหว่าง
การฉายในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ โดยอ้างว่าเป็นการท�าซ�้าเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ แล้วน�าไปท�าซ�้าใน
สื่อต่างๆ เช่น แผ่นซีดี หรือแผ่นดีวีดี ออกจ�าหน่ายจึง
ก�าหนดให้การกระท�าซ�้าซึ่งงานภาพยนตร์ในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นความผิดเฉพาะอีกฐานหน่ึง และมีอัตรา
โทษจ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

(2) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ส�าหรับคนพิการ โดยก�าหนดให้การท�าซ�้า
หรือดดัแปลงเพือ่ประโยชน์ของคนพกิารทีไ่ม่สามารถเข้า
ถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือ
ความบกพร่องอืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง โดยต้อง
ไม่เป็นการกระท�าเพื่อหาก�าไร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการท�าซ�้า หรือ 
ดดัแปลง งานอนัมลิีขสิทธิเ์พือ่ประโยชน์ของคนพกิารจะ
ไม่เป็นการกระท�าละเมิดลิขสิทธิ์

3. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2558 เป็นต้นไป มีสาระส�าคัญ ดังนี้

(1) ปรบัปรงุองค์ประกอบคณะกรรมการความลบั
ทางการค้าและบทบัญญัติอื่น ที่เกี่ยวข้องจากเดิมที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด เป็น ก�าหนดให้คณะ
กรรมการความลบัทางการค้าประกอบด้วยกรรมการโดย
ต�าแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(2) ยกเลิกลักษณะต้องห้ามของกรรมการท่ีต้องไม่
ด�ารงต�าแหน่งใดหรือมส่ีวนได้เสียอย่างใดในห้างหุน้ส่วน 
บริษัท หรือองค์การที่ด�าเนินธุรกิจ เพื่อเปิดกว้างให้
สามารถแต่งตัง้คณะกรรมการความลับทางการค้าท่ีเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนได้

(3) แก้ไขเพิม่เตมิบทก�าหนดโทษให้มคีวามเหมาะ
สมและสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล โดยแก้ไขอตัราโทษ
กรณีผู้กระท�าความผิดเป็นผู้ที่มีต�าแหน่งหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาความลับทางการค้า จากเดิม “จ�าคุกตั้งแต่ 5 
ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1,000,000 บาท ถึง 
2,000,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” เป็น “จ�าคุกไม่เกิน 
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” 
และแก้ไขอัตราโทษกรณีผูก้ระท�าความผดิเป็นผูเ้กีย่วข้อง
กบัการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญัตนิี ้จากเดมิ “จ�าคกุ
ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 
1,000,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” เป็น “จ�าคุกไม่เกิน 
1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”
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IP	Guide

โดย			นายวิโรจน์		จงกลวานิชสุข

	 นักประชาสัมพันธ์ชำานาญการพิเศษ

การจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า มหีลกัการเป็นสากลคอืจดทะเบยีน
ที่ประเทศไหน คุ้มครองที่ประเทศนั้น การคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า
ในประเทศไทย จึงต้องขอรับการคุ้มครอง ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ หรืออาจยื่นผ่านส�านักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทั่วประเทศ 
ซ่ึงหลักในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ต้องมีลักษณะ 
ดังนี้

1. ต้องมลีกัษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคอื เครือ่งหมายการค้าทีจ่ดทะเบยีน
ได้ เครื่องหมายการค้าน้ันต้องแสดงลักษณะพิเศษ และไม่เป็นการบรรยาย
ถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าและบริการ เช่น ค�าว่า “ดีที่สุด” ไม่
สามารถน�ามาจดทะเบียนได้

2. ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคอื เครือ่งหมายการค้านัน้จะต้อง
ไม่ใช่ตราสัญลักษณ์ของพระราชวงศ์หรือหน่วยงานราชการ หรือธงชาติหรือ

ตรวจก่อนดีมั๊ย

ปัจจุบันการใช้ตราสัญลักษณ์ หรือยี่ห้อ หรือโลโก้ แทนตัวตนของเจ้าของสินค้าและบริการ มีความจ�าเป็น
อย่างยิง่ต่อการด�าเนนิธรุกจิเพราะการจ�าหน่ายสนิค้าหรือบริการ จะต้องใช้ตราสินค้าแยกแยะความแตกต่างของสนิค้า
และบริการนั้นๆ นั่นก็คือการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ดังนั้นการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีความจ�าเป็นในการประกอบธุรกิจในยุคของการแข่งขันเปิดตลาดในโลกเสรี
ทางการค้า และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สัญลักษณ์ประจ�าชาติต่างๆ เช่น 
ธงชาตขิองประเทศต่างๆ ไม่สามารถ
น�ามาจดทะเบียนได้

3. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับ
ของบคุคลอืน่ทีจ่ดทะเบยีนไว้แล้ว 
กล่าวคือ เครื่องหมายการค้านั้น  
จะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับ
เคร่ืองหมายการค้าทีจ่ดทะเบยีนใน
ประเทศไทย ไม่ว่าเจ้าของจะเป็น
คนไทยหรือชาวต่างประเทศ
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จากประสบการณ์ที่ได้พบปะ 
พูดคุย โดยเป ็นผู ้ ให ้ค�าปรึกษา 
แนะน� าการจดทะเบียนให ้กับ
ผูป้ระกอบการ พบว่าผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีตรวจสอบข้อมูล
จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Google โดย
เข้าใจว่า เมื่อตรวจสอบในเว็บไซต์
ดังกล่าวแล้วไม่พบเครื่องหมายที่
เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย
ของตนเอง กเ็ข้าใจว่าเครือ่งหมายที่
ตรวจค้นไม่มีการจดทะเบียนไว้ใน
ประเทศไทย และสามารถน�า
เครือ่งหมายการค้านัน้ มายืน่ขอจด
ทะเบียนกับกรมทรัพย ์สินทาง
ปัญญาได้ ซึ่งบางครั้งเครื่องหมาย
ดงักล่าวกส็ามารถจดทะเบยีนได้ แต่
ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนไม่ได้ ดังนัน้
วิธีการที่ดีที่สุดจึงขอแนะน�าว่าการ
ตรวจค้นความเหมือนคล้ายว่ามี
การจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ 
ต้องตรวจสอบกับฐานข้อมูลของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่าน้ัน 
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถมาตรวจ

ค้นความเหมือนคล้ายได้ที่ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 
กรมทรัพย ์ สินทางป ัญญาหรือตรวจค ้นผ ่านระบบออนไลน ์ ได ้ที่ 
www.ipthailand.go.th

 การตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นขอ
จดทะเบยีน มคีวามจ�าเป็นและมปีระโยชน์อย่างย่ิง เพราะหากผู้ประกอบการ
ไม่ตรวจสอบก่อนยื่นและมีการยื่นขอจดทะเบียนไปแล้ว จะไม่สามารถเรียก
คืนค่าธรรมเนียมได้ ซึ่งบางเครื่องหมายการค้าที่มีการยื่นหลายๆ รายการ 
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสูงเพราะค�านวณตามจ�านวนรายการที่ยื่นขอจด
ทะเบียน แต่ถ้าผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบและพบว่าเหมือนคล้ายกับ
คนอื่น จะได้คิดเครื่องหมายการค้าใหม่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา และ
ไม่ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี และที่ส�าคัญไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ท�าการตลาดกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ 

 การตรวจสอบเครื่องหมายการค้ากับเว็บไซต์ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต
อาจได้ประโยชน์ในด้านการตลาดว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ในการ
โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ บ้าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อตรวจค้นไม่
พบในเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว จะไม่มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นๆ 
ในประเทศไทย ดังนั้น หากผู้ประกอบการมีการคิดค้นเครื่องหมายการค้าใด
ได้แล้ว ควรน�ามาจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนน�าไปใช้ หรือ
เผยแพร่ โฆษณา เคร่ืองหมายการค้ากับสินค้าของตนเอง และควรด�าเนิน
การตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้ากับฐานข้อมูลของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเท่านั้น
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“ส้มโอทับทิมสยาม”
หนึ่งเดียวที่ปากพนัง

*ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง  ทะเบียนเลขที่ : สช 55100046

ผวินุม่ดงัก�ามะหยี ่เนือ้สชีมพ ูหน้าตากลมโต  หอม ...หวาน...เอ๊ะอย่า
เข้าใจผิด คิดว่า GI Travel ฉบับนี้จะพาไปหาสาวที่ไหนนะค่ะ แต่คุณสมบัติ
ที่บอกมาเป็นคุณสมบัติของส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ส้มโอที่เรียกว่า
หากไปเทีย่วนครศรธีรรมราชต้อง (ห้ามพลาด) ลองชมิ แล้วจะบอกได้ค�าเดยีว
ว่า อร่อย คุ้ม สมราคา เพราะรสชาติที่หวานนุ่ม และสีเนื้อที่แดงเข้มสวยงาม
ดจุทบัทมิ และผวิสมัผสัของผวิทีนุ่่มดุจก�ามะหยีจ่ะท�าให้คณุไม่ลมืความพเิศษ 
ของส้มโอทับทิมสยามผลนี้แน่นอน

ส้มโอทับทิมสยามไม่ใช่พันธุ์ส้มโอด้ังเดิมในพื้นที่ปากพนัง แต่เป็น
ส้มโอพันธุ์ใหม่ที่ได้ปรับปรุงพันธ์มาจาก พันธุ์ส้มโอสีชมพู พันธุ์พื้นเมืองจาก
อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผลขนาดใหญ่ ตัวกุ้งสีชมพูเข้ม แต่มีรสขม 
ในปี พ.ศ. 2523 นายสมหวัง มัสแหละ ผู้บุกเบิกคนหนึ่งในหมู่บ้านแสงวิมาน 
ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง ได้น�ามาทดลองปลูก โดยใช้องค์ความรู้
และภูมิปัญญาในการปลูกส้มโอ และในระยะต่อมาได้ปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ 
มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเก็บเก่ียวโดยรอให้ส้มโอแก่ครบ 8 เดือน ซึ่ง
เกษตรกรจะสังเกตจากต่อมน�้ามันรอบจุดสีน�้าตาลที่ก้นผลจะห่าง สีเปลือก
รอบจุดสีน�า้ตาลเป็นสเีขยีวนวล รวมทัง้มกีารใช้ปุย๋หมกัและน�า้หมกัชวีภาพที่
เกษตรกรน�าสูตรมาจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช โรยและรด

บริเวณโคนต้นส้มโอทุก 7 วัน เพื่อ
ให้ส้มโอเนื้อนุ่ม เมื่อส้มโอปรับเข้า
กับสภาพพื้นที่อ�าเภอปากพนังได้
แล้ว จึงได้ส้มโอรสชาติใหม่ หวาน
หอม นุ ่มอร่อย ตัวกุ ้งเนื้อสีแดง
เหมือนทับทิม ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว



January - March	2015	for	IP	Journal		23  

GI	Travel ท่องเที่ยวกับ	GI

   สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ อะไร

ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ สิ่งอื่นใด ที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกว่า
สนิค้าทีเ่กดิจากแหล่งภมูศิาสตร์นัน้ เป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพ ชือ่เสยีง หรอืคณุลกัษณะเฉพาะ
ของแหล่งภูมิศาสตร์ หรือ ชื่อสัญลักษณ์ ท่ีใช้ประกอบกับสินค้าเพ่ือแสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้
บริโภคได้ทราบถึงลักษณะของสินค้าท่ีมาจากแหล่งก�าเนิดนั้นๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือ
คุณลักษณะพิเศษ

และขมติดลิ้น และผิวเปลือกสีเขียว
สดนิ่มเหมือนก�ามะหยี่ จนชาวบ้าน
ในพื้นที่ ได ้ตกลงใช ้ ช่ือว ่าพันธุ ์ 
“ทับทิมสยาม”

ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 
ปลูกได้ดีในพื้นที่อ�าเภอปากพนัง 
เพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่มป่าชายเลน 
มีซากเปลือกหอยและบรรดา
ซากสตัว์ทีม่กีระดองทบัถมในพืน้ดิน 
จึงท�าให้ผืนดินลุ่มน�้าปากพนังอุดม
ไปด้วยแคลเซียมซึ่งเป ็นแร ่ธาตุ
ส�าคัญที่ท�าให้ส้มโอทับทิมสยาม 
มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะอ�าเภอปากพนังจังหวัด
นครศรีธรรมราชเท่านั้น

คุณอัมพร สวัสดิ์สุข ตัวแทน
กลุ่มผู้ผลิตส้มโอนครศรีธรรมราช 
กล่าวว่า ปัจจุบันส้มโอทับทิมสยาม
ปากพนังได้รับความนิยมมาก จน
ผลผลิตไม่พอกับความต้องการของ
ตลาด ปัจจบุนัราคาหน้าสวนสงูถงึ
ผลละ 150-300 บาท ขึ้นอยู่กับ
ขนาด ซึ่งนอกจากขายตลาดใน
ประเทศแล้ว ยังส่งไปขายตลาด
ต่างประเทศ เช่น จนี ฮ่องกง ไต้หวนั 
มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ ด้วย

ดังนั้นพลาดไม ่ได ้ส�าหรับ
นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว  ห า ก ไป เ ที่ ย ว
นครศรธีรรมราชแล้ว ลองแวะไปชมิ
ส้มโอทับทิมสยาม หนึ่งเดียวที่

อ�าเภอปากพนัง พร้อมสัมผัสบรรยากาศชุมชนชาวประมงที่ชายทะเล
ปากพนัง ตบท้ายด้วยเที่ยวแหลมตะลุมพุก ซึ่งเป็นแหลมทรายรูปพระจันทร์
เสี้ยวที่ยื่นไปในอ่าวไทยซึ่งติดอันดับแหลมทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 
โดยสามารถขับรถไปจนถึงปลายแหลมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และ
บริเวณใกล้เคียงยังมีร้านอาหารทะเลสดๆ อร่อยๆ ไว้บริการอีกด้วย
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“ซอสพริกศรีราชา” เป็นซอสพริกชนิดหนึ่ง ตั้งชื่อ
ตามอ�าเภอศรีราชาซึ่งเดิมเป็นแหล่งปลูกพริกชนิดหน่ึง 
ที่มีรสชาติค่อนข้างเผ็ด เมื่อน�าผลิตเป็นซอสพริกแล้ว 
จะมีสีส้มแดง มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ
ถูกปากผู้บริโภคไทยซึ่งนิยมใช้ซอสพริกศรีราชาเป็น 
น�า้จิม้ รบัประทานคูก่บัอาหารนานาชนดิ เช่น ก๋วยเตีย๋ว
คั่วไก่ ไข่เจียว และของทอดต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
หลายคนที่มี โอกาสเดินทางไปเที่ยวหรือไปเรียน 
ทีป่ระเทศสหรฐัเมรกิา อาจจะเคยพบเหน็ ขวดซอสพริก
ศรีราชาหลากหลายยี่ห้อวางอยู่ในร้านอาหารเอเชีย 
และซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ แต่ดูช่ือผู ้ผลิตแล้วไม่ใช่ 
ของผู้ประกอบการไทย รสชาติก็ไม่เหมือนกับซอสพริก
ศรีราชาในบ้านเรา ก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่า ท�าไมต่างชาติ
จึงสามารถผลิตและใช้ช่ือ “ซอสพริกศรีราชา” หรือ  
“sriracha sauce” ได้อย่างไร แล้วเราจะป้องกันไม่ให้ 
คนอื่นมาใช้ชื่อ “ซอสพริกศรีราชา” หรือ “ศรีราชา”  
ซึ่งเป็นชื่ออ�าเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรีของไทยน้ีได้หรือ
ไม่ อย่างไร

ซอสพริกศรีราชา	:	

เครื่องหมายการค้าหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	?

โดย		 รัชวรรณ		จินดาวัฒน์	นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการ	

	 จุฑาทิพย์		วุฒิภารัมย์	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ซอสพริกศรีราชาในไทยมีหลากหลายยี่ห้อใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นซอสพรกิศรรีาชา “ตราศรีราชา
พาณชิย์” ซึง่หลายคงคุน้เคยกนัด ีหรอืจะเป็น “ตราไฮนซ์” 
และ “ตราไฮคิว” เป ็นต ้น การจดทะเบียนเป ็น
เครื่องหมายการค ้าเป ็นวิธีที่ ผู ้ประกอบการหรือ 
ผู ้ผลิตนิยมเพื่อให้ตนมีสิทธิแต่เพียงผู ้เดียวในการใช้
เครื่องหมายนั้นๆ ส�าหรับสินค ้าหรือบริการที่ ได ้
จดทะเบียนไว้ โดยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสามารถ 
ยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับ 
ซอสพริกศรีราชากบักรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ได้ แต่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองเพื่อ 
ใช้ค�าว่า “ศรีราชา” แต่เพียงผู้เดียวได้ เพราะมาตรา 7 
วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่อนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใด
จดทะเบียนและถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู ้เดียว 
ในชื่อภูมิศาสตร์ เช่น ค�าว่า “ศรีราชา” ซึ่งเป็นชื่ออ�าเภอ
ในจังหวัดชลบุรี ได้ แต่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตอาจ 
ใช้ค�าว่า “ศรีราชา” เป็นชื่อหรือค�าบรรยายของชนิด 
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ประเภท หรือที่มาของสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการใด
ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับ 
ซอสพรกิศรรีาชา หากเครือ่งหมายดังกล่าวมเีครือ่งหมาย
การการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ก็สามารถใช้ค�าว่า 
“ซอสพริกศรีราชา” อยู่ในเครื่องหมายการค้าได้ เช่น 
“ซอสพริกศรีราชาตราหัวกวาง” “ซอสพริกศรีราชา 
ตราไก่” “ซอสพริกศรีราชาตราอินทรีย์” เป็นต้น จึง 
เหน็ได้ว่าผูป้ระกอบการต่างๆ สามารถน�าค�าว่า ซอสพรกิ
ศรรีาชา มาใช้ได้โดยผนวกกบัเครือ่งหมายการค้าของตน

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ 
“Sriracha Sauce” (ซอสศรีราชา) ของผู้ประกอบการ 
ในต่างประเทศก็เป็นไปแนวทางเดียวกับประเทศไทย 
เช่น ในสหรัฐอเมริกา แม้จะมีผู ้ประกอบการชาว
เวียดนาม บริษัท Huy Fong Foods ใช้ค�าว่า “Sriracha 
Sauce” (ซอสศรีราชา) ไปจดทะเบียนกับส�านักสิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO)  
โดยเครื่องหมายการค้าของบริษัท Huy Fong Food  
มีสาระส�าคัญเป็นรูปไก่ ชื่อภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ของบรษิทั Huy Fong Food และมคี�าอธิบายสนิค้าภาษา
อังกฤษ “Sriracha hot chili sauce” แต่ผู้ขอจดทะเบียนฯ 
ไม่อาจถือสิทธิการใช้ ค�าว่า Sriracha Sauce แต่เพียง 
ผู้เดียวได้ เพราะค�าว่า “Sriracha” (ศรีราชา) เป็นชื่อ 
ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น ผู ้ประกอบการหลายรายจึง
สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีค�าว่า 
“Sriracha Sauce” (ซอสศรีราชา) ประกอบอยู ่ใน
เครื่องหมายการค้าได้

หลายคนอาจมีค�าถามว่า หากจะคุ้มครองค�าว่า 
“ซอสพริกศรีราชา” โดยถือเป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(geographical indication: GI) ซึ่งเป็นทรัพย์สิน 
ทางปัญญาประเภทหน่ึงของไทยว่าจะท�าได้หรือไม่ 
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติคุ ้มครองส่ิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ได้ก�าหนดให้ “สิ่งบ่งชี้ทาง
ภมูศิาสตร์” หมายถงึ ชือ่หรอืสญัลกัษณ์ทีบ่อกแหล่งผลติ
ของสินค้าที่สามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้านั้น
มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากสินค้า 
ที่ผลิตในแหล่งผลิตอื่นซึ่งผู ้ผลิตหรือผู ้ประกอบการ 
ที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะมีสิทธิใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์น้ันกับสินค้าที่ข้ึนทะเบียนไว้ได้ ตัวอย่าง
ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น มะขาม
หวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ส้มโอ
นครชัยศรี ไข่เค็มไชยา และหมูย่างเมืองตรัง เป็นต้น 

ชื่อ “ซอสพริกศรีราชา” มีที่มาจากชื่ออ�าเภอ
ศรีราชา ซึ่งเดิมเป็นแหล่งปลูกพริกชนิดหน่ึงท่ีมีรสชาติ
ค่อนข้างเผ็ด มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น 
หากยังมีเกษตรกรปลูกพริกในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อน�าไป
ผลติซอสพรกิและประสงค์ทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้าง
ภูมิศาสตร์ ผู ้ที่จะขอขึ้นทะเบียนจะต้องพิสูจน์ได้ว่า  
พริกและซอสพริกทีม่าจากอ�าเภอศรีราชา มคีวามโดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพและลักษณะพิเศษ ต่างจาก
ซอสพริกที่ผลิตมาจากแหล่งอื่น จึงจะขึ้นทะเบียนเป็น 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่พระราช
บญัญตัคิุม้ครองสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ พ.ศ.2546 ก�าหนด 
อย ่างไรก็ดี  เนื่องจากสิ่งบ ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์ เป ็น 
สทิธชิมุชน ซึง่กลุม่เกษตรกรผูผ้ลติและผูป้ระกอบการค้า
เกี่ ยวข ้องกับสินค ้าดั งกล ่าวจะมีสิทธิ ใช ้สิ่ งบ ่ งชี ้
ทางภูมิศาสตร์ได้ ดังนั้น การจะคุ้มครอง “ซอสพริก
ศรรีาชา” เป็นสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ได้หรอืไม่นัน้ คงต้อง
รอว่าจะมีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า 
ซอสพริกศรีราชาในอ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เข้า
เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนและประสงค ์จะขอรับ 
การคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่ หาก
ต้องการขอรับการคุ ้มครองก็สามารถมายื่นขอขึ้น
ทะเบยีนได้ทีก่รมทรพัย์สนิทางปัญญาเพือ่ทีก่รมฯ จะได้
พิจารณาค�าขอตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมาย
ก�าหนดต่อไป •

Sriracha	Sauce
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หากเกิดกรณีข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา การยื่นฟ้องต่อศาลอาจเป็นการด�าเนินการท่ีถือได้ว่ามีค่า

ใช้จ่ายสูงที่สุดส�าหรับการระงับข้อพิพาท แต่ยังมีแนวทางในการระงับข้อพิพาทเหล่านี้ได้โดยการใช้

อนุญาโตตุลาการ หรือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่มักมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ

การด�าเนินคดีในชั้นศาล ทั้งนี้ การเลือกใช้วิธีอนุญาโตตุลาการหรือการไกล่เกล่ียข้อพิพาทนั้นจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

  โดยทั่วไปวิธีอนุญาโตตุลาการมีข้อดี คือ เป็นวิธีการที่เป็นทางการน้อยกว่าการด�าเนินการทางศาล อีกทั้ง

ค�าตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการก็สามารถน�าไปบังคับใช้ในกรณีระหว่างประเทศได้ง่ายกว่า ส่วนข้อดีของการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทก็คือ คู่กรณีสามารถก�ากับดูแลกระบวนการระงับข้อพิพาทได้เอง ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการ

รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ หากท่านยังต้องการติดต่อธุรกิจด้วยในอนาคต

  กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ที่เกิดขึ้นและอ�านวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาทให้แก่คู ่พิพาท โดยสามารถติดต่อได้ที่ส�านักกฎหมาย 

กลุ่มงานคดีและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา โทรศัพท์ 02 -547-5191

ความคิดที่ว่า “งานที่ตีพิมพ์ในอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่
เผยแพร่สู่สาธารณชนและทุกคนสามารถน�าไปใช้ได้
อย่างกว้างขวางโดยไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาตเจ้าของ

สิทธิ” ถือเป็นความคิดที่ผิด โดยความจริงแล้ว งานใดๆ ที่ได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียงจะไม่มีวันหมดอายุการคุ้มครอง ซึ่ง
งานเหล่านี้ ครอบคลุมถึงการประพันธ์ดนตรี การผลิตโสตทัศนวัสดุ 
บทความในหนังสือพิมพ์ การผลิตภาพและเสียง โดยไม่ค�านึงว่าตีพิมพ์
บนกระดาษหรือโดยวิธีอื่น เช่น ในอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้โดยทั่วไปท่านควร
ขออนญุาตจากเจ้าของสทิธิก่อนทีจ่ะใช้ประโยชน์ และในท�านองเดยีวกนั 
บริษัทต่างๆ ก็จะต้องได้รับอนุญาตในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการตีพิมพ์ 
การสร้างผลงานลขิสทิธ์ิ การบนัทกึเสยีง การแพร่ภาพแพร่เสยีง หรอืการ
แสดงที่จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของท่านด้วย

หากเกิดกรณีข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาจะระงับข้อพิพาทได้อย่างไรบ้าง1

เราใช้ผลงานท
ี่ตีพิมพ์ในอินเต

อร์เน็ตได้อย่า
งอิสระหรือไม

่2

Q
A

A

Q

ถือเปน

ความคิดที่ผิด

ที่มา 1-2 : หนังสือความลับของทรัพย์สินทางปัญญา ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม
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แผนกิจกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญา	

ประจำาเดือนเมษายน	–	มิถุนายน	2558

7 เม.ย. 58  แถลงข่าว “โครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับ
อัญมณีระดับอาเซียน ประจ�าปี 2558” (รับสมัครบัดนี้ – 15 พ.ค.58)

7-13 เม.ย. 58  การประชุม RCEP – WGIP ครั้งที่ 5 

9 เม.ย. 58  พิธีท�าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดี
ถึงที่สุดแล้ว

26 เม.ย. 58  วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก

28-29 เม.ย. 58  การประชุมส่งเสริมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
และเยี่ยมชมการผลิต จ.กระบี่

3 พ.ค. 58  วันครบรอบสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่ 23

18-19 พ.ค. 58  การออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร  
ณ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

20-21 พ.ค. 58  การออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร  
ณ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม

25-26 พ.ค. 58  การประชุม Head of ASEAN /JPO /IPOs

19 มิ.ย. 58 การประกวดพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับ
ภูมิภาค ม.แม่โจ้

23 มิ.ย. 58  การประกวดพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับ
ภูมิภาค ม.ราชภัฏนครปฐม

26 มิ.ย. 58 การประกวดพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับ
ภูมิภาค ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

30 มิ.ย. 58 การประกวดพฒันาภมูปัิญญาสูน่วตักรรมระดบั
ภูมิภาค ม.วลัยลักษณ์

Calendar	Activity
ปฎิทินกิจกรรม

08

01 02

09

วันเสาร์วันศุกร์

พฤษภาคม 2558

วันศุกร์ วันเสาร์

31
วันอาทิตย์

05
วันอังคาร

070604
วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี

15 1610
วันอาทิตย์ วันศุกร์ วันเสาร์

141311 12
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี

22 2317
วันอาทิตย์ วันศุกร์ วันเสาร์

18-19 20-21

29 3024
วันอาทิตย์ วันศุกร์ วันเสาร์

282725 – 26

03

วันพุธ วันพฤหัสบดีประชุม

การออกหน่วยบริการ การออกหน่วยบริการ

วันครบรอบ

02

10

17

24

05

03 04

11

18

25

09

19

วันเสาร์

วันอาทิตย์

วันศุกร์วันพฤหัสบดี

27

06

เมษายน 2558

วันศุกร์วันจันทร์ วันเสาร์

08
วันพุธ

01

22 232120

15 1614

วันพฤหัสบดี

วันพุธ

วันอาทิตย์

วันศุกร์

วันศุกร์วันจันทร์

วันจันทร์

วันเสาร์

วันเสาร์

วันอังคาร

วันอังคาร

วันพุธ

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี

07 แถลงข่าว โครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีฯ

09 พิธีท�าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว

07-13 การประชุม RCEP – WGIP ครั้งที่ 5

28-2926

12 13

การประชุมส่งเสริมขึ้นทะเบียน
วันทรัพย์สิน

ทางปัญญาโลก

30

12

05 06

13

วันเสาร์วันศุกร์

มถินุายน 2558

วันศุกร์ วันเสาร์

07
วันอาทิตย์

09
วันอังคาร

02
วันอังคาร

1108
วันจันทร์

01
วันจันทร์

29
วันจันทร์

10
วันพุธ

03
วันพุธ

04

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี

2014
วันอาทิตย์ วันเสาร์

181715 16
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี

2721
วันอาทิตย์ วันเสาร์

252422
วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี

28
วันอาทิตย์ วันอังคาร

19
การประกวดพัฒนา

ภูมิปัญญา

23
การประกวดพัฒนา

ภูมิปัญญา

30
การประกวดพัฒนา

ภูมิปัญญา

26
การประกวดพัฒนา

ภูมิปัญญา
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