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ทรพัยส์ินทางปัญญา
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ทรพัยส์ินทางปัญญา

ผลงานสรา้งสรรคใ์นประเทศมกัเกิดปัญหาการละเมิดทรพัยสิ์นทาง
ปัญญา รัฐจึงก าหนดมาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหาการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและหน่ึงในมาตรการน้ี คือ กฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญา
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ผลผลิตท่ีเกิดจากปัญญาประดิษฐ์
อนัไดแ้ก่ ส่ิงประดิษฐ ์วรรณกรรม และ
งานศิลปะ รวมทั้งเคร่ืองหมาย ช่ือ และ
การออกแบบผลิตภณัฑก์ารคา้

ความหมาย

ความหมายและความส าคญัของทรพัยส์ินทางปัญญา
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ทรพัยสิ์นทางปัญญามีความส าคญั
ต่อผูบ้ริโภคมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภค
จะน าส่ิงเหล่าน้ีมาประกอบการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้และ
บริการ โดยเฉพาะเคร่ืองหมาย
การคา้และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์

ความส าคญั

ความหมายและความส าคญัของทรพัยส์ินทางปัญญา



เรื่องน่ารู ้ องคก์ารทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งโลก

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก 
(World Intellectual Property 

Organization: WIPO) เป็นทบวงการ
ช านัญพิเศษของสหประชาชาติ ก่อตั้งข้ึนใน 
พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) มีวตัถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการคุม้ครองทรพัยสิ์นทางปัญญาโดยอาศัยความร่วมมือจาก
ประเทศสมาชิกและองคก์ารระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) 
มีสมาชิก 186 ประเทศ โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ท่ีกรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด์
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งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ดนตรีกรรม
ศิลปกรรม งานภาพยนตร ์งานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
สิทธิท่ีเกิดจากการน างานลิขสิทธ์ิออกแสดง โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือชุดค าสัง่ท่ีใชก้บัเครื่องคอมพิวเตอร ์งานฐานขอ้มูลท่ีรวบรวม
เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ

ความคิดสรา้งสรรคข์องมนุษยท่ี์เกี่ยวกบัสินคา้อุตสาหกรรม 
เช่น การประดิษฐ์คิดคน้ การออกแบบผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม 
เครื่องหมายการคา้หรือยี่หอ้ ช่ือ และถ่ินท่ีอยู่ทางการคา้ 

ประเภทของทรพัยส์ินทางปัญญา

ลิขสิทธ์ิ

ทรพัยส์ินทางอุตสาหกรรม

ประเภท
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1. พระราชบญัญติัสิทธิบตัรฯ

กฎหมายที่เก่ียวกบัการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา

ที่ส  าคญั

มี 7 ฉบบั 2. พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ฯ

3. พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิฯ

4. พระราชบญัญติัคุม้ครองแบบผงัภูมิของวงจรรวมฯ

5. พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ฯ

6. พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตรฯ์

7. พระราชบญัญติัการผลิตผลิตภณัฑซี์ดีฯ
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พระราชบญัญตัสิิทธิบตัร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542

เป็นกฎหมายท่ีใหก้ารคุม้ครองทรพัยสิ์น
ทางปัญญาแก่นักประดิษฐเ์พื่อใหไ้ดร้บั
ผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะท าใหนั้ก
ประดิษฐม์ีก าลงัใจท่ีจะประดิษฐคิ์ดคน้ต่อไป 
มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ สิทธิบตัรการประดิษฐ์
และสิทธิบตัรออกแบบผลิตภณัฑ์กงัหนัน ้าชยัพฒันาเป็นผลงาน

ท่ีไดร้บัการจดสิทธิบตัร

กฎหมายที่เก่ียวกบัการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา
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พระราชบญัญตัเิครื่องหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543

เป็นกฎหมายท่ีใหก้ารคุม้ครองทรพัยสิ์นทางปัญญาเก่ียวกบัลกัษณะ
ของเคร่ืองหมาย 4 ประเภท ไดแ้ก่

กฎหมายที่เก่ียวกบัการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา

ลกัษณะของ
เคร่ืองหมาย

เครื่องหมายการคา้

เคร่ืองหมายบริการ

เคร่ืองหมายรบัรอง

เคร่ืองหมายร่วม
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ตวัอยา่งเครื่องหมายการคา้

กฎหมายที่เก่ียวกบัการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา

เคร่ืองหมายรบัรองเครื่องหมายการคา้
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พระราชบญัญตัลิิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537

เป็นกฎหมายท่ีใหป้ระโยชน์ในการคุม้ครองแก่เจา้ของลิขสิทธ์ิเพ่ือให้
มีสิทธิท่ีจะท าซ ้าหรือดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ใหเ้ช่าตน้ฉบบั
หรือส าเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร ์โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร ์
และส่ิงบนัทึกเสียงใหป้ระโยชน์แก่ผูอ่ื้น และ
อนุญาตใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิได ้นอกจากน้ียงัให้
การคุม้ครองสิทธิของนักแสดงไวอี้กดว้ย

อาชีพนักรอ้งไดร้บัความคุม้ครอง
ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ

กฎหมายที่เก่ียวกบัการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา
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พระราชบญัญตัคิุม้ครองแบบผงัภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543

เป็นกฎหมายท่ีใหก้ารคุม้ครอง
ทรพัยสิ์นทางปัญญาแก่ผูส้รา้งสรรค์
แบบผงัภูมิของวงจรรวม และส่งเสริม
ใหม้ีการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

กฎหมายที่เก่ียวกบัการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา
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พระราชบญัญตัคิวามลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545

เป็นกฎหมายท่ีส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งเสรีและ
ป้องกนัมิใหเ้กิดการกระท าอนัไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ 
ความลบัทางการคา้เป็นขอ้มลูลบัท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชยซ่ึ์งบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าน้ันจึงจะเขา้ถึงได ้และเป็นขอ้มลูท่ีเจา้ของความลบัทาง
การคา้หรือผูค้น้พบ คิดคน้ รวบรวม หรือสรา้งสรรคข์อ้มูล เป็นผูค้วบคุม
ความลบัทางการคา้ของตนไวเ้ป็นความลบั

กฎหมายที่เก่ียวกบัการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา
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ตวัอยา่งขอ้มูลลบัทางการคา้

สูตรอาหาร สูตรน ้าผลไม้

กฎหมายที่เก่ียวกบัการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา
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พระราชบญัญตัคิุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546

เป็นกฎหมายท่ีป้องกนัมิใหป้ระชาชนสบัสน
หรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตรข์องสินคา้ โดย
ใหม้ีการขอขึ้ นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
ส าหรบัสินคา้ท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตรแ์ละ
หา้มใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตรท่ี์จะท าใหเ้กิด
ความสบัสนในแหล่งภูมิศาสตรท่ี์แทจ้ริงของ
สินคา้ท่ีระบุในทะเบียน

กฎหมายที่เก่ียวกบัการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา
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พระราชบญัญตักิารผลิตผลิตภณัฑซี์ด ีพ.ศ. 2548

เป็นกฎหมายท่ีก ากบัดูแลการผลิต
ผลิตภณัฑซี์ดีเพ่ือใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑด์งักล่าวด าเนินการ
ผลิตสินคา้ท่ีถูกกฎหมายและป้องปราม
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ รวมทั้งจะ
ท าใหร้ฐัจดัเก็บภาษีอากรไดอ้ย่างเต็มท่ี

กฎหมายที่เก่ียวกบัการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา
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การละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา คือ การกระท าของบุคคลไม่วา่จะ
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรพัยสิ์น
ทางปัญญาของผูอ่ื้น

ลกัษณะการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา
การละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาในประเทศไทย
มีลกัษณะเป็นขบวนการหรือองคก์รอาชญากรรม
โดยผูก้ระท าความผิดมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

การละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา

506
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การละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ท่ีเกิดจากการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และการใช้
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต

การละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา

รูปแบบและแนวโนม้การละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา
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วิธีการซ้ือขายสินคา้ท่ีละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา
เกิดจากสินคา้ท่ีมีลิขสิทธ์ิมีราคาสงู ประชาชนจึงใหค้วามสนใจสินคา้

ละเมิดลิขสิทธ์ิซ่ึงมีราคาถูกกวา่มาก ผูข้ายจึงนิยมใชว้ธีิการซ้ือขายท่ี
หลากหลายกบัผูซ้ื้อ เช่น การขายตรง ซ้ือขายทางอินเทอรเ์น็ต จดัส่ง
สินคา้ทางไปรษณีย์

การละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา
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ผลของการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา

ไดร้บัสินคา้
ปลอม

ขาดผูส้รา้งสรรค์
ผลงาน

ขาดรายได้
ของรฐั

ใชเ้งินท่ีไดไ้ป
กระท าความผิดอ่ืน

ลงทุน
ไมต่่อเน่ือง

กีดกนัทาง
การคา้



เรื่องน่ารู ้ กรมทรพัยส์ินทางปัญญา

หนา้ท่ี ดูแลเร่ืองการคุม้ครองสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา

พนัธกิจ คุม้ครอง ปกป้องสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ส่งเสริมความรู ้การสรา้งสรรค ์และการใชป้ระโยชน์
จากทรพัยสิ์นทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

ขอ้มูลเพิ่มเติม
 กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

 โทรศพัท ์0-2547-4621-25 สายด่วน 1368

 http://www.ipthailand.org
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สรุปความรู ้

 ทรพัยสิ์นทางปัญญาเป็นผลผลิตท่ีเกิดจากปัญญาประดิษฐ ์ซ่ึงมีทั้ง
ส่ิงประดิษฐ ์วรรณกรรม และงานศิลปะ รวมทั้งเคร่ืองหมายการคา้ 
ช่ือ และการออกแบบผลิตภณัฑท์างการคา้

 ทรพัยสิ์นทางปัญญามีความส าคญัต่อ
มนุษยชาติ ดงัน้ัน กฎหมายจึงก าหนดให้
ผูป้ระดิษฐม์ีสิทธิในการปกป้องผลผลิต
ท่ีเกิดจากปัญญาประดิษฐข์องตนเอง
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จงตอบค าถามต่อไปน้ีลงในสมุดบนัทึก

1. ทรพัยสิ์นทางปัญญา หมายถึงอะไร

2. สิทธิบตัร หมายถึงอะไร

3. ถา้ผลิตภณัฑท่ี์นักเรียนไดจ้ดสิทธิบตัรไวแ้ลว้ถูกลอกเลียนแบบ       
นักเรียนจะท าอยา่งไร

4. ใหนั้กเรียนยกตวัอยา่งสินคา้ท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญาท่ีนักเรียน
พบเห็นในชีวติประจ าวนั มา 5 ชนิด



513

แบบทดสอบหลงัเรียน

การบริโภค

513
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1. ขอ้ใดกล่าวผดิ

ก บริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไมไ่ด ้

ข น ้ามนัเชื้ อเพลิงเป็นสินคา้คงทน

ค การใชโ้ทรศพัทเ์ป็นการบริโภคบริการ

ง สินคา้คงทนเป็นสินคา้ท่ีบริโภคไมบ่่อย

เลือกค าตอบที่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว
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2. “การใชจ้า่ยเพื่อการด ารงชีวิตหรือเพื่อความพอใจของแตล่ะบุคคล”
ขอ้ความน้ีหมายถึงขอ้ใด

ก การผลิต

ข การลงทุน

ค การบริโภค

ง การจ าหน่าย
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3. อะไรคือสิ่งที่ผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะไดร้บัจากการบริโภคสินคา้และ
บริการ

ก คูปอง

ข ส่วนลด

ค ของแถม

ง ความพอใจ
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4. ขอ้มูลใดไม่เก่ียวขอ้งกบัเครือ่งหมายดงักล่าวน้ี

ก มีชื่อเรียกวา่ เครื่องหมาย อย.

ข บนฉลากเครื่องส าอางจะปรากฏเคร่ืองหมายน้ี

ค รบัผิดชอบโดยส านักงานกระทรวงอุตสาหกรรม

ง มีไวส้ าหรบัรบัรองความความปลอดภยัของอาหาร 
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5. การใชจ้า่ยท่ีฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยของบุคคลในครอบครวัมกัเกิดจาก

ปัจจยัในขอ้ใด

ก รายไดข้องผูบ้ริโภค

ข สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

ค การคาดคะเนเก่ียวกบัราคา

ง ราคาของสินคา้และบริการ
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6. การมีสมัมาคารวะและมีจติใจอ่อนโยนของคนไทยแสดงถึงค่านิยม

ในดา้นใด

ก การท าบุญ

ข การเลียนแบบต่างประเทศ

ค การด ารงชีวติเรียบง่ายและประหยดั

ง การกตญัญูต่อบุพการีหรือผูม้พีระคุณ
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7. พฤตกิรรมการบริโภคในขอ้ใดเป็นสาเหตใุหเ้งินตราไหลออก

นอกประเทศ

ก การสัง่ซ้ือสินคา้ในประเทศผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต

ข การบริโภคบะหมี่ก่ึงส าเร็จรปูยีห่อ้ดงัท่ีผลิตในประเทศ

ค การซ้ือบตัรชมคอนเสิรต์ศิลปินชื่อดงัจากประเทศในเอเชีย

ง การบริจาคเงินและส่ิงของต่าง ๆ ใหก้บัโรงพยาบาลของรฐั
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8. หนังสือส าคญัที่ออกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐแ์ละการออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์รียกว่าอะไร

ก สิทธิบตัร

ข ใบรบัรอง

ค หนังสือสญัญา

ง หนังสือบริคณหส์นธิ
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9. ผลงานใดท่ีผูป้ระดิษฐคิ์ดคน้ตอ้งน าไปจดลิขสิทธ์ิเพ่ือป้องกนั
การละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา

ก บทภาพยนตร์

ข เครื่องกรองน ้าพกพา

ค เครื่องคดัแยกขนาดถัว่ลิสง

ง ระหดัวดิน ้าพลงังานแสงอาทิตย์
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10. เครื่องหมายฮาลาลอยูภ่ายใตก้ฎหมายคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา
ฉบบัใด

ก พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ

ข พระราชบญัญติัสิทธิบตัร

ค พระราชบญัญติัเครื่องหมายการคา้

ง พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้



การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในดา้นการผลิต การบริโภค 
และการจ าหน่ายจา่ยแจกลว้นเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงินทั้งส้ิน 
นักเรียนรูจ้กัสถาบนัการเงินใดบา้ง และสถาบนัการเงินเหล่าน้ี
มีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไร

ค าถามเตรียมบทเรียนตอ่ไป

ใหนั้กเรียนไปอา่นเน้ือหา
เร่ือง สถาบนัการเงิน

?


