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บทคัดย�อ

รั
ฐบาลชุดปจจุบันไดกําหนดมาตรการสนับสนุนและชวยเหลือธุรกิจ SMEs เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ โดยรัฐบาลไดพยายามกระตุนและสงเสริมใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs สรางสรรคนวัตกรรมใน

การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑสินคาและบริการ เมื่อผลิตภัณฑสินคาและบริการของธุรกิจ SMEs นั้นเก่ียวของและ

ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมใหม ๆ  ทรัพยสินทางปญญาจึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและเก่ียวพันกับผลิตภัณฑ

สินคาและบริการดังกลาวเปนอยางย่ิง นอกจากน้ีรัฐบาลทุกประเทศท่ีมีนโยบายสนับสนุนและชวยเหลือธุรกิจ SMEs ตางให

ความสําคัญในเรื่องทรัพยสินทางปญญา โดยรัฐบาลเหลานั้นไดพยายามสรางความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยสินทางปญญา

ใหแกผูประกอบการธุรกิจ SMEs แตสําหรับประเทศไทย การศึกษาและวิจัยบทบาทของทรัพยสินทางปญญาในธุรกิจ SMEs 

ยังคงมีจํานวนจํากัด ดังนั้นบทความนี้จึงมุงเนนศึกษาวิเคราะหบทบาทและรูปแบบของทรัพยสินทางปญญาในธุรกิจ SMEs

เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs มีความรูความเขาใจเร่ืองของทรัพยสินทางปญญา และเพ่ือตอบสนองกับนโยบายสงเสริม

นวัตกรรมใหม ๆ  ในธุรกิจ SMEs
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Intellectual Property
in SMEs

ABSTRACT

Recently, the Thai government has tried to support and assist SMEs in order to improve its 
economy. The Thai government has also encouraged SMEs owners to create new innovation 
to improve their products and services. Since the products and services are based on new 
innovation, Intellectual Property has an important role in the innovative products and services. 

In addition, governments supporting and assisting SMEs focus on the issues of Intellectual Property. 
Governments have tried to provide the knowledge and understanding of Intellectual Property for SMEs 
owners. However, there are a limited number of studies in Intellectual Property and SMEs in Thailand. 
This article will then mainly address the importance and role of Intellectual Property in SMEs. This 
could assist SMEs owners to understand Intellectual Property in SMEs and could respond to the 
government policy on innovation in SMEs.
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บทนํา
สินคาและบริการทุกวันนี้มีความเก่ียวของกับทรัพยสินทางปญญาเปนอยางมาก (Allen, 2015) โดยทรัพยสินทาง

ปญญามีบทบาทท่ีสําคัญในการใหความคุมครองสินคาและบริการตาง ๆ  (Cox, 2015) และการท่ีทรัพยสินทางปญญามีบทบาท

ในการปกปองคุมครองสินคาและบริการ ก็เพ่ือปองกันมิใหบุคคลอื่นใดทําการปลอมแปลงและแสวงหาผลประโยชนจากผลิตภัณฑ

สินคานั้นโดยมิไดรับอนุญาต ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ  จึงไดตระหนักและใหความสนใจเรื่องการปกปองคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญามากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตาม ผูประกอบการธุรกิจ SMEs กลับมิไดใหความสนใจในเร่ืองทรัพยสินทางปญญามากนัก 

โดยผูประกอบการธุรกิจ SMEs จํานวนไมนอยไดกระทําการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ในขณะที่ผูประกอบการ

ธุรกิจ SMEs บางรายไมทราบวาทรัพยสินทางปญญาสามารถปกปองคุมครองสินคาและบริการของตนได ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

ผูประกอบการ SMEs เหลานั้นยังคงขาดความรู และความเขาใจในเร่ืองทรัพยสินทางปญญาอยางถูกตอง (Alikhan & 

Mashelkar, 2009)

ในปจจุบันนี้รัฐบาลทุก ๆ  ประเทศท่ีมีนโยบายสนับสนุนสงเสริมธุรกิจ SMEs ไดพยายามใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs 

มีความรูความเขาใจในเร่ืองของทรัพยสินทางปญญา เพื่อที่จะสามารถปกปองคุมครองทรัพยสินทางปญญาของตนและปองกัน

มิใหเกิดการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น สําหรับประเทศไทยน้ัน รัฐบาลชุดปจจุบันไดมีมาตรการสนับสนุนสงเสริม

ธุรกิจ SMEs และกระตุนใหธุรกิจ SMEs สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ  ในสินคาและบริการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทรัพยสินทางปญญา

จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญและเกี่ยวพันกับธุรกิจ SMEs เปนอยางมาก

บทความนี้ไดมุงศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของทรัพยสินทางปญญาในธุรกิจ SMEs เพื่อเปนการสรางความเขาใจ

ในเรื่องทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs สามารถดําเนินการไดอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย และเพ่ือตอบสนองกับนโยบายสงเสริมนวัตกรรมใหม ๆ  ในธุรกิจ SMEs โดยการศึกษาวิเคราะหนี้

จําเปนตองสรางความเขาใจในความหมายและความสําคัญของธุรกิจ SMEs และมาตรการขับเคลื่อนและการพัฒนาธุรกิจ SMEs 

จากนั้นจึงเปนการศึกษาวิเคราะหรูปแบบของทรัพยสินทางปญญาแตละประเภทในธุรกิจ SMEs โดยการศึกษาวิเคราะหนี้

ไดครอบคลุมทรัพยสินทางปญญาประเภทลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการคา สิทธิบัตร ความลับทางการคา และส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร

ความหมายของธุรกิจ SMEs
คําวา “SMEs” (เอสเอ็มอี) เปนคํายอของคําวา “Small and Medium Enterprises” ซึ่งหากแปลเปนภาษาไทย 

อาจมีความหมายคือ “วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง” และถึงแมวา SMEs เปนที่รู จักกันทั่วโลก แตยังคงไมปรากฏ

ความหมายของ SMEs ในทางสากล (Thomas & Simmons, 2010) ประเทศตาง ๆ  จึงไดกําหนดความหมาย SMEs

เปนของตนเอง ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะสภาพเศรษฐกิจ แตหากจําเปนที่จะตองศึกษาหรือคนหาความหมาย

ของ SMEs นั้น การวิเคราะหควรเร่ิมตนจากความหมายของคําวา “ธุรกิจ” เสียกอน ซึ่งโดยทั่วไป “ธุรกิจ” มีความหมายคือ 

กิจกรรมของมนุษยทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การแลกเปล่ียน การซ้ือ หรือการขายสินคา หรือบริการเพ่ือผลกําไร 

(Maheshwari, 1997) สําหรับการกําหนดวาธุรกิจขนาดใดเปนธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ใหพิจารณาจากจํานวน

ของลูกจางในธุรกิจนั้น ๆ  เปนหลักเกณฑสําคัญ (Hatten, 2012) นอกจากน้ีการกําหนดขนาดของธุรกิจ ยังอาจใชหลักเกณฑ

ของปริมาณการขาย ยอดขาย รายไดสุทธิ หรือราคาทรัพยสินของธุรกิจประกอบกับจํานวนการจางงาน ดังนั้นจึงอาจสรุป

ไดวา SMEs คือ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิต การแลกเปล่ียน การซื้อ หรือการขายสินคาหรือบริการ เพื่อผลกําไร ที่มีจํานวน

การจางงานและราคาสินทรัพยเปนจํานวนจํากัด ตัวอยางเชน การพิจารณาขนาดธุรกิจ SMEs ในกลุมสหภาพยุโรป (European 

Union) นั้น แบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ (1) กลุมธุรกิจขนาดกลาง (Medium-Sized) ซึ่งมีลูกจางนอยกวา 250 คน

และมีผลประกอบการประจําปไมเกินไปกวา 50 ลานยูโร หรือยอดรวมของงบดุลไมเกินไปกวา 43 ลานยูโร (2) กลุมธุรกิจ
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ทรัพย�สินทางป�ญญาในธุรกิจ SMEs

ขนาดเล็ก (Small) ซึ่งมีลูกจางนอยกวา 50 คน และผลประกอบการประจําป หรือยอดรวมของงบดุลไมเกินไปกวา 10 ลานยูโร 

(3) กลุมธุรกิจขนาดยอม (Micro) ซึ่งมีลูกจางนอยกวา 10 คน และผลประกอบการประจําป หรือยอดรวมของงบดุลไมเกิน

ไปกวา 2 ลานยูโร (European Commission, 2005)

สําหรับประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวง

กําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 ไดกําหนดหลักเกณฑ

ของกิจการและลักษณะของธุรกิจ SMEs โดยพิจารณาจากประเภทของกิจการ จํานวนลูกจาง และมูลคาทรัพยสินถาวร

ซึ่งอาจพอสรุปไดดังนี้

วิสาหกิจขนาดยอม

ประเภทกิจการ จํานวนการจ�างงาน มูลค�าสินทรัพย�ถาวร

กิจการผลิตสินคา ไมเกิน 50 คน ไมเกิน 50 ลานบาท

กิจการบริการ ไมเกิน 50 คน ไมเกิน 50 ลานบาท

กิจการคาสง ไมเกิน 25 คน ไมเกิน 50 ลานบาท

กิจการคาปลีก ไมเกิน15 คน ไมเกิน 30 ลานบาท

วิสาหกิจขนาดกลาง

ประเภทกิจการ จํานวนการจ�างงาน มูลค�าสินทรัพย�ถาวร

กิจการผลิตสินคา เกินกวา 50 คนแตไมเกิน 200 คน เกินกวา 50–200 ลานบาท

กิจการบริการ เกินกวา 50 คนแตไมเกิน 200 คน เกินกวา 50–200 ลานบาท

กิจการคาสง เกินกวา 25 คนแตไมเกิน 50 คน เกินกวา 50–100 ลานบาท

กิจการคาปลีก เกินกวา 15 คนแตไมเกิน 30 คน เกินกวา 30–60 ลานบาท

ความสําคัญของธุรกิจ SMEs ในระบบเศรษฐกิจ
นักเศรษฐศาสตรหลายทานไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของธุรกิจ SMEs ในระบบเศรษฐกิจไววา ธุรกิจ SMEs 

มีศักยภาพตํ่าและมีโอกาสจํากัด เพราะธุรกิจ SMEs มีระดับการเจริญเติบโตที่ตํ่า มีผลกําไรนอย และมีโอกาสที่จะอยูรอด

ในทางธุรกิจต่ํามาก (Piperopoulos, 2012) ผูประกอบการธุรกิจ SMEs สวนใหญยังขาดเงินทุน ขาดความรู และขาดทักษะ

ในการจัดการบริหารธุรกิจ (Calcagnini & Favaretto, 2012) เมื่อเปนเชนนั้น ธุรกิจ SMEs จํานวนไมนอยจึงไมประสบ

ความสําเร็จและตองปดกิจการลง (Awe, 2012) ตัวอยางเชน ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวนมากลมเหลว

และตองปดกิจการลง โดยจากรายงานของ The U.S. Small Business Administration พบวา 69 เปอรเซ็นตของธุรกิจ

ขนาดเล็ก สามารถอยูรอดไดเพียงชวงระยะเวลา 2 ปแรก และ 51 เปอรเซ็นตของธุรกิจขนาดเล็กสามารถอยูรอดไดเพียงชวง

ระยะเวลา 5 ปแรกเชนกัน (SBA, 2011)
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แตอยางไรก็ตามนักเศรษฐศาสตรจํานวนมากเห็นวาธุรกิจ SMEs มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ ทั้งในกลุมประเทศ

ที่พัฒนาแลวและกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา ซึ่งธุรกิจ SMEs นั้นสามารถชวยกระตุนเศรษฐกิจและสงเสริมการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจภายในประเทศ (Corbitt & Al-Qirim, 2004) โดย Professor Dr. Mirjam Van Praag และ Professor 

Peter H. Versloot มีความเห็นวาธุรกิจ SMEs มีความสําคัญในการสงเสริมระบบเศรษฐกิจดวยกัน 4 ประการดังตอไปน้ีคือ 

(1) ธุรกิจ SMEs ชวยเพิ่มอัตราการจางงานภายในประเทศ (2) ธุรกิจ SMEs มีความสําคัญตอกระบวนการนวัตกรรม โดยมี

การนําเอาความคิดสรางสรรคใหม ๆ  ถายทอดลงในสินคาหรือบริการ และมีการนําสินคาหรือบริการปรากฏสูทองตลาด

(3) ธุรกิจ SMEs ชวยสงเสริมการผลิตภายในประเทศ (4) ธุรกิจ SMEs เปนทางเลือกใหมที่ชวยเหลือใหประชาชนมีรายได

เสริมเพิ่มข้ึน และชวยใหประชาชนมีประสบการณในการทําธุรกิจมากขึ้น (Coen, Grant, and Wilson, 2010) นอกจากน้ี

ธุรกิจ SMEs ยังสามารถเปนแหลงพัฒนาฝมือแรงงาน และเชื่อมโยงเกี่ยวของกับธุรกิจขนาดใหญในฐานะผูผลิตรายยอย

มาตรการขับเคล่ือนและการพัฒนาธุรกิจ SMEs
ถึงแมวาธุรกิจ SMEs เปนกลไกที่สําคัญในการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตโดย

สภาพของธุรกิจ SMEs นั้นยังมีความเปราะบางและออนแออยูในตัวเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะธุรกิจ SMEs มีศักยภาพท่ีจํากัด

ในดานการเงิน แรงงาน ทักษะ ความรู การเขาถึงขอมูลและเทคโนโลยี และความสามารถในการจัดการบริหาร อีกทั้งสภาพ

ของธุรกิจ SMEs ตองอิงกับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเปนสําคัญ ซึ่งหมายความวา หากเศรษฐกิจภายในประเทศอยูใน

ชวงขยายตัว ธุรกิจ SMEs ก็สามารถเจริญเติบโตไปไดดวยดี แตถาหากเศรษฐกิจภายในประเทศอยูในชวงถดถอยหรือ

ชะลอตัว ธุรกิจ SMEs ก็จะอยูในสภาพท่ีถดถอยหรือชะลอตัวเชนกัน

แตเนื่องดวยปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเมืองในชวงหลายปที่ผานมา ไดสงผลกระทบกระเทือนตอธุรกิจ SMEs 

อยางมาก โดยธุรกิจ SMEs หลายแหงประสบปญหาขาดทุนและตองปดกิจการลง ในขณะที่ธุรกิจ SMEs อีกหลายแหง

ตกอยูในสภาพท่ีถดถอยหรือชะลอตัว เพราะยอดขายท่ีตกลงตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยปญหาหลักที่ธุรกิจ SMEs ประสบ

ในชวงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน นอกจากน้ีธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย ยังประสบปญหาในเร่ือง

การเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ กลาวคือ ไมสามารถเจริญเติบโตจากธุรกิจขนาดเล็กไปสูธุรกิจขนาดกลางได โดยธุรกิจ SMEs 

สวนมากยังคงเปนธุรกิจขนาดเล็กที่มุ งเนนไปในทางการบริการ หรือการคาสงและคาปลีก เชน การขายอาหาร เครื่องดื่ม

หรือเสื้อผา มีธุรกิจขนาดเล็กเพียงสวนนอยเทานั้นที่อยู ในภาคการผลิตและสามารถพัฒนาตัวเองไปสูธุรกิจขนาดกลางได

จากปญหาดังกลาวขางตนนี้ รัฐบาลจําเปนตองเขาทําการชวยเหลือธุรกิจ SMEs ในดานตาง ๆ  เพื่อใหธุรกิจ SMEs สามารถ

อยูรอดและเจริญเติบโตแบบยั่งยืนอยางมีคุณภาพ

รัฐบาลชุดปจจุบันไดมีนโยบายในการผลักดัน และสนับสนุนธุรกิจ SMEs ใหมีศักยภาพมากย่ิงขึ้น โดยรัฐบาลไดกําหนด 

3 โครงการท่ีสําคัญคือ (1) Strong SMEs เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันสําหรับธุรกิจ SMEs รายเดิม โดยมุง

ยกระดับผลิตภัณฑสินคาและบริการ (2) New Warriors เพ่ือสนับสนุนผู ประกอบการธุรกิจ SMEs รายใหม ใหเริ่ม

ดําเนินธุรกิจและมีนวัตกรรมใหม ๆ  และ (3) ฟนฟูธุรกิจ SMEs ที่ประสบปญหาใหสามารถดําเนินกิจการตอไปได จากนโยบาย

ดังกลาวน้ี เปนที่ชัดเจนวารัฐบาลไดพยายามสนับสนุนธุรกิจ SMEs ใหมีนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรคใหม ๆ  ใหปรากฏ

สูทองตลาดมากข้ึนกวาเดิม

เมื่อเปนเชนนี้ “นวัตกรรม” จึงถือเปนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาธุรกิจ SMEs ใหมีศักยภาพมากย่ิงขึ้น เพราะ

เนื่องจากที่ผานมาธุรกิจ SMEs ยังไมสามารถผลิตสินคาหรือบริการที่มีนวัตกรรมใหม ๆ  ขึ้นมาได ในขณะที่ผูประกอบการธุรกิจ 

SMEs ยังคงขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” อยางชัดเจน ทั้งยังขาดแหลงขอมูลหรือองคความรูที่จะสรางนวัตกรรม
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ใหม ๆ  ขึ้นมา นอกจากน้ี “นวัตกรรม” ยังถือเปนกุญแจสําคัญในการชวยเหลือธุรกิจ SMEs ปรับตัวเขาสูโลกธุรกิจในปจจุบัน

ที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง และสามารถดํารงอยูไดอยางแข็งแกรงพรอมท่ีจะขยายตนเองไปสูธุรกิจที่มีขนาดใหญขึ้นกวาเดิม

สําหรับความหมายของ “นวัตกรรม” นั้น สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติไดใหความหมายของ ”นวัตกรรม” คือ

สิ่งสรางสรรคที่มาจากการใชความรูหรือความคิดใหม ๆ  อันมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน (สํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ, 2549) “นวัตกรรม” ยังมีความหมายรวมถึง กระบวนการที่เกิดจากการพัฒนา หรือการนําความรูและความคิด

สรางสรรคมาผสมผสานกับความสามารถในการผลิต หรือการบริหารจัดการเพ่ือกอใหเกิดนวัตกรรมใหมขึ้นทางธุรกิจ (Vaughan, 

2013) ซึ่งหากนําความหมายดังกลาวนี้มาประยุกตใชกับธุรกิจ SMEs แลว “นวัตกรรม” มีความหมายคือ การคิดสรางสรรค 

การพัฒนา หรือการประยุกตใชความคิด หรือวิธีการใหม ๆ  มาสูกระบวนการผลิตสินคาและบริการ หรือการบริหารจัดการ

ภายในองคกรธุรกิจนั้น โดยนวัตกรรมยังสามารถสงผลตอรูปแบบการดําเนินการ ความอยูรอด การเจริญเติบโต รวมถึง

ความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจ SMEs (Newbert, 2015) ดังนั้นนวัตกรรมสามารถชวยธุรกิจ SMEs นําเสนอ

ผลิตภัณฑสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสูทองตลาดและสนองตอความตองการของผูบริโภค นอกจากน้ีผูประกอบการธุรกิจ 

SMEs ยังสามารถใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจของตน กลาวคือ ผู ประกอบการธุรกิจ SMEs อาจใชแนวคิด

วิธีการ หรือกระบวนการใหม ๆ  ที่สงผลใหกระบวนการผลิต และการดําเนินการมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงวิธีการอื่นใด

ที่สามารถลดคาใชจายแตเพ่ิมคุณภาพของสินคานั้น เชน การใชเทคโนโลยีออกแบบหรือควบคุมการผลิตสินคา เปนตน

(Pittard, Monotti, and Duns, 2013)

เมื่อนวัตกรรมไดถูกนํามาใชในการกระตุน และสงเสริมใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs คิดคนสรางสรรคธุรกิจใหม ๆ  

หรือนําเสนอสินคาหรือบริการในรูปแบบใหมออกสูทองตลาด ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตองหากรรมวิธี หรือวิธีการท่ีสามารถ

สรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ  ออกสูทองตลาด รวมถึงการใชคุณคาหรือความงดงามทางศิลปะถายทอดลงในผลิตภัณฑสินคา

เพื่อเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑสินคานั้นขึ้น (Blackburn, 2007) ดังนั้นนวัตกรรมในผลิตภัณฑตาง ๆ  จึงเกี่ยวของกับทรัพยสิน

ทางปญญาอยางหลีกเล่ียงไมได โดยทรัพยสินทางปญญาไดถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการคุมครองผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ 

และกระตุนหรือสงเสริมใหมีการสรางสรรคหรือพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ  ขึ้น

ทรัพย�สินทางป�ญญาในธุรกิจ SMEs
การพิจารณาบทบาทและความสําคัญของทรัพยสินทางปญญาในธุรกิจ SMEs นั้น ควรเร่ิมตนทําความเขาใจ

ความหมายของทรัพยสินทางปญญาเสียกอน เมื่อเขาใจความหมายของทรัพยสินทางปญญาแลว จะชวยใหเขาใจถึงความสําคัญ

และบทบาทของทรัพยสินทางปญญาในธุรกิจ SMEs ไดชัดเจน ดังนั้นการพิจารณาจึงแบงออกไดเปนดังนี้

1. ความหมายของทรัพย�สินทางป�ญญา

โดยทั่วไปแลว ทรัพยสินในทางธุรกิจสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ (1) ทรัพยสินทางกายภาพที่สามารถ

สัมผัสจับตองได ไดแก อาคารพาณิชย เครื่องมือ เครื่องจักร หรือสินคา และ (2) ทรัพยสินที่ไมอาจสัมผัสจับตองได ซึ่งไดแก 

ความคิดสรางสรรค เครื่องหมายทางการคา หรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งในอดีตนั้น ทรัพยสินทางกายภาพแตเพียงอยางเดียว

ที่ถูกใชกําหนดคุณคาหรือมูลคาของธุรกิจ แตในปจจุบันนี้ รูปแบบของธุรกิจไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเทคโนโลยีเขามามีบทบาท

หรือมีสวนรวมในธุรกิจอยางมาก ทรัพยสินที่ไมอาจสัมผัสจับตองได หรือทรัพยสินทางปญญาจึงเปนสิ่งที่กําหนดคุณคาหรือ

มูลคาของธุรกิจนั้น นอกจากน้ีทรัพยสินทางปญญาบางประเภทยังอาจมีมูลคาสูงกวาทรัพยสินทางกายภาพอีกดวย (WIPO, 

2015)
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ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลผลิตของความคิด หรือการสรางสรรคของมนุษย เชน การประดิษฐ การออกแบบ 

สัญลักษณ หรือเครื่องหมายทางการคา เปนตน (WIPO, 1997) แตเนื่องจากทรัพยสินทางปญญาเปนสิ่งที่ไมอาจสัมผัส

จับตองได ทรัพยสินทางปญญาจึงมีสถานะเปนสิทธิที่ไดถูกกําหนดขึ้นและไดรับการปกปองคุมครองโดยกฎหมาย โดยสิทธิ

ในทางทรัพยสินทางปญญาจะติดแนบกับตัววัตถุหรือผลิตภัณฑสินคานั้น นอกจากน้ีทรัพยสินทางปญญาสามารถแบงออกเปน 

2 ประเภทคือ (1) ลิขสิทธิ์ และ (2) ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ไดแก สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา ความลับทางการคา 

และสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยหลักเกณฑที่สําคัญของทรัพยสินทางปญญานี้คือ การปองกันหรือปกปองคุมครองสิทธิหรือ

ทรัพยสินทางปญญานั้น ๆ  มิใหผูใดมาลวงละเมิดหรือใชหาประโยชนโดยที่มิไดรับอนุญาต

2. ความสําคัญของทรัพย�สินทางป�ญญาในทางธุรกิจ

ในปจจุบันนี้ ทรัพยสินทางปญญามีความสําคัญตอธุรกิจเปนอยางมาก โดยทรัพยสินทางปญญามีความเกี่ยวของกับ

นวัตกรรมและผลิตภัณฑสินคาหรือบริการทุกประเภท ทั้งนี้เพราะธุรกิจทุกประเภทไดพยายามท่ีจะสรางหรือพัฒนาสินคาหรือ

บริการของตนในรูปแบบใหม ๆ  ที่มีคุณภาพเหนือกวาคูแขงทางธุรกิจรายอ่ืน ๆ  ดังนั้นธุรกิจทุกประเภทจึงตองอาศัยนวัตกรรม

ใหม ๆ  ในการดําเนินการผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ และเม่ือตองอาศัยนวัตกรรมใหม ๆ  ในการผลิตสินคาหรือบริการ

ท่ีมีคุณภาพ ธุรกิจทุกประเภทจึงจําเปนตองใชหลักเกณฑของทรัพยสินทางปญญาในการปกปอง หรือรักษาผลประโยชนใน

สินคาหรือบริการของตน

หากจะกลาวโดยเฉพาะเจาะจง ทรัพยสินทางปญญามีความสําคัญตอธุรกิจดังตอไปนี้คือ

1. ปองกันมิใหผูอื่นมาลอกเลียนแบบความคิด หรือผลิตภัณฑสินคาของตน

2. สรางแบรนดสินคาใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น

3. กอใหเกิดรายไดหรือผลประโยชนจากการอนุญาตใหผูอื่นไดใชทรัพยสินทางปญญานั้น

4. เพิ่มมูลคาในทางธุรกิจและเพ่ิมคุณคาในทางการคา

5. ชวยในการนําสินคา หรือบริการเขาถึงตลาดใหม ๆ

6. สรางแรงจูงใจ หรือกอใหเกิดความรวมมือกับหุนสวนธุรกิจรายอื่น ๆ

7. กอใหเกิดความม่ันใจในการดําเนินการทางธุรกิจ เพราะผูประกอบการหรือเจาของทรัพยสินทางปญญาน้ันไมตอง

กังวลใจวาจะมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นหรือไม (WIPO, 2011)

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑสินคาหรือบริการท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา ยอมไดรับการปกปองคุมครองตามลักษณะ

ของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ดังตอไปนี้

1. ผลิตภัณฑหรืองานสรางสรรคที่เกี่ยวกับงานวรรณกรรม หรืองานศิลปะ เชน หนังสือ ศิลปกรรม จิตรกรรม

ภาพวาด ดนตรี สิ่งบันทึกเสียง รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดรับการปกปองคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

2. ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการประดิษฐ ไดรับการปกปองคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร

3. สัญลักษณตาง ๆ  เชน คํา เครื่องหมาย เสียง สี หรือรูปทรงที่ใชในการแยกผลิตภัณฑหนึ่งออกจากผลิตภัณฑ

อื่น ๆ  ยอมไดรับการปกปองคุมครองตามกฎหมายเคร่ืองหมายการคา

4. สัญลักษณหรือส่ิงอื่นใดที่บอกแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑสินคา ยอมไดรับการปกปองคุมครองตามกฎหมายวาดวย

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
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5. แบบของผลิตภัณฑภายนอกท่ีใชในทางอุตสาหกรรม เชน ตัวถังรถยนต รูปลักษณของเคร่ืองดูดฝุน หรือรูปแบบ

โทรศัพทมือถือ อาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร

6. ขอมูลท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคา เชน ขอมูลอันเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตแชมพูสมุนไพรรักษารังแค ยอมไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมายความลับทางการคา (WIPO, 2011)

3. บทบาทของทรัพย�สินทางป�ญญาในธุรกิจ SMEs

ผูประกอบการธุรกิจ SMEs จํานวนมากขาดความรูความเขาใจในเร่ืองทรัพยสินทางปญญา โดยผูประกอบการบางราย

อาจนําเอาทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นมาใชในธุรกิจของตนโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งอาจกอใหเกิดการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาของผูอื่น ตัวอยางเชน ผูประกอบการธุรกิจขายกาแฟรายหน่ึง ใชชื่อรานของตนวา “สตารบัง” อันมีความคลายคลึงกับ 

รานกาแฟ “สตารบัคส” ซึ่งเปนธุรกิจกาแฟขนาดใหญและมีสาขาทั่วโลก การที่ผูประกอบการธุรกิจใชชื่อ “สตารบัง” ถือเปน

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาของรานกาแฟ “สตารบัคส” เปนตน นอกจากนี้ผู ประกอบการธุรกิจ SMEs ยังขาด

แรงจูงใจและศักยภาพที่จะสรางนวัตกรรมใหม ๆ  ในสินคาและบริการของตน อีกทั้งผูประกอบการธุรกิจ SMEs จํานวนมาก

ขาดแหลงเงินทุนที่จะดําเนินการคนควาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสินคา (Abdelnour-Nocera, 2013) ผูประกอบการธุรกิจ 

SMEs จึงไมไดใหความสําคัญในเรื่องทรัพยสินทางปญญา

แตในความเปนจริง ทรัพยสินทางปญญามีความสําคัญและเกี่ยวพันกับธุรกิจ SMEs เปนอยางมาก (WIPO, 2010) 

ตัวอยางเชน ธุรกิจ SMEs เกือบทุกประเภทยอมมีชื่อทางการคา หรือมีเครื่องหมายการคาในสินคาของตน นอกจากนี้ทรัพยสิน

ทางปญญายังสามารถชวยธุรกิจ SMEs ปกปองคุมครองและพัฒนาผลิตภัณฑสินคา เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันในทองตลาด

มากข้ึน ตัวอยางเชน ธุรกิจ SMEs ที่คิดคนผลิตภัณฑสินคาหรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ  ยอมตองเกี่ยวของกับสิทธิบัตรที่สามารถ

ชวยปกปองคุมครองผลิตภัณฑสินคาหรือสิ่งประดิษฐนั้น ๆ  ที่สําคัญทรัพยสินทางปญญาถือเปนทรัพยสินของธุรกิจ SMEs ที่มี

มูลคาดังตอไปนี้คือ

1. ทรัพยสินทางปญญาสามารถสรางรายไดใหธุรกิจ SMEs เชน การอนุญาตใหใช ใหเชา หรือขายสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญา

2. ทรัพยสินทางปญญาสามารถเพิ่มคุณคาหรือมูลคาของธุรกิจ SMEs ในสายตาของนักลงทุนหรือแมแตธนาคาร

พาณิชยตาง ๆ

3. ทรัพยสินทางปญญาสามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางชื่อเสียงใหแกธุรกิจ SMEs นั้น (WIPO, 2010)

เมื่อทรัพยสินทางปญญามีประโยชนและมีความสําคัญตอธุรกิจ SMEs ผูประกอบการธุรกิจ SMEs จึงมีหนาที่สําคัญ 

2 ประการคือ (1) ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เปนเจาของทรัพยสินทางปญญาตองปกปองคุมครองทรัพยสินทางปญญา

ในผลิตภัณฑสินคาของตน โดยผูประกอบการธุรกิจ SMEs ควรตองเรียนรูและเขาใจถึงลักษณะของทรัพยสินทางปญญา

ในเรื่องนั้น ๆ  รวมถึงกระบวนการและวิธีการไดมาซึ่งทรัพยสินทางปญญาน้ัน การสงวนรักษาและปกปองคุมครองซ่ึงสิทธิ

ในทรัพยสินทางปญญา ขอบเขตในการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา อายุแหงการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การอนุญาต

ใหผู อื่นไดใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และการดําเนินการทางทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ โดยวิธีการตาง ๆ  เหลานี้

ไดถูกกําหนดไวในกฎหมายทรัพยสินทางปญญาแตละประเภท และ (2) ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตองระมัดระวังมิให

เกิดการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ซึ่งโดยท่ัวไปแลวผูประกอบการธุรกิจ SMEs ไมสามารถใชทรัพยสินทางปญญา

ของผูอื่น โดยท่ีไมไดรับอนุญาต หากผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตองการใชทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ผูประกอบการธุรกิจ 

SMEs จําเปนตองไดรับความยินยอมหรืออนุญาตจากผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญานั้นเสียกอน ตัวอยางเชน ผูประกอบการ
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ธุรกิจ SMEs ตองการพิมพรูปการตูนลงบนแกวนํ้าและนําออกจําหนาย กรณีเชนนี้ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตองขออนุญาต

จากเจาของลิขสิทธ์ิภาพการตูนนั้น

รูปแบบของทรัพย�สินทางป�ญญาในธุรกิจ SMEs

1. ลิขสิทธ์ิ

ลิขสิทธิ์คือ สิทธิของผูสรางสรรคที่จะกระทําการใด ๆ  ตองานสรางสรรคที่ไดทําขึ้น โดยลิขสิทธ์ินั้นมุงปกปองและ

คุมครองสิทธิของผูประพันธ นักแตงเพลง ผูออกแบบหรือสรางสรรคงานศิลปะ หรือผูผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

สําหรับงานอันมีลิขสิทธิ์มีดังตอไปน้ีคือ (1) งานวรรณกรรม เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ และโปรแกรมคอมพิวเตอร

(2) งานนาฏกรรม เชน ทาทาง การรํา หรือทาทางการเตน (3) งานศิลปกรรม เชน งานจิตรกรรม งานประติมากรรม

งานภาพพิมพ งานสถาปตยกรรม หรืองานภาพถาย (4) งานดนตรีกรรม หรืองานเพลง ซึ่งครอบคลุมถึงเพลงบรรเลงหรือ

เพลงขับรอง ที่มีทํานองและคํารอง หรือทํานองแตเพียงอยางเดียว (5) โสตทัศนวัสดุ เชน วีซีดี หรือดีวีดี (6) ภาพยนตร

(7) สิ่งบันทึกเสียง เชน เทป หรือแผนซีดีเพลง (8) งานแพรเสียงแพรภาพ และ (9) งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร 

หรือศิลปะ นอกจากนี้ การไดมาซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ินั้น ผูสรางสรรคตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานนั้นดวยตนเอง โดยที่

มิไดลอกเลียนแบบผูใด และผูสรางสรรคตองใชทักษะ แรงงาน สติปญญา ความรู และ วิริยะอุตสาหะ ในการสรางสรรค

งานน้ัน ในสวนของการใหความคุมครองลิขสิทธิ์กฎหมายใหการรับรองและคุมครองทันทีที่งานสรางสรรคนั้นสําเร็จ โดยท่ี

ไมตองจดทะเบียนแตอยางใด สวนระยะเวลาการปกปองคุมครอง โดยท่ัวไปแลวการปกปองคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์จะมีอยู

ตลอดอายุของผูสรางสรรค และมีอายุตอไปอีก 50 ป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย

ลิขสิทธิ์ในธุรกิจ SMEs

ลิขสิทธิ์เปนหน่ึงในทรัพยสินทางปญญาท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจ SMEs อยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือนวัตกรรม

ไดถูกนํามาใชในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาและบริการ (ISO, 2013) สําหรับผลิตภัณฑสินคาและบริการ

ของธุรกิจ SMEs มีความเก่ียวของกับงานอันมีลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ  สวนดวยกัน ซึ่งสามารถแบงการพิจารณาออกไดเปนดังน้ี

1. ธุรกิจSMEs ที่เกี่ยวของกับงานอันมีลิขสิทธ์ิโดยตรง

หมายถึง ผูประกอบการ SMEs ทําธุรกิจใดอันเก่ียวของกับงานอันมีลิขสิทธ์ินั้นโดยตรง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ

ผูประกอบการ SMEs ทําธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การซื้อ ขาย ใหเชา หรือใชประโยชนงานอันมีลิขสิทธ์ินั้นโดยตรง ตัวอยาง

เชน กลุมธุรกิจ SMEs ที่ขายแผนภาพยนตรหรือแผนเพลงในรูปของ ซีดี หรือดีวีดี กลุมธุรกิจ SMEs ที่เปนสํานักพิมพ

กลุมธุรกิจ SMEs ที่ขายและผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร กลุมธุรกิจ SMEs ที่รับถายภาพตามงานตาง ๆ  กลุมธุรกิจ SMEs

ที่รับจางถายเอกสาร กลุมธุรกิจ SMEs ที่ออกแบบงานสถาปตยกรรม กลุมธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวกับโรงเรียนสอนงานศิลปะ 

หรือภาพวาด กลุมธุรกิจ SMEs ที่จําหนายเสื้อผา ของเลน หรือตุกตา เปนตน

2. ธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวของกับงานอันมีลิขสิทธ์ิโดยออม

หมายถึง ผูประกอบการ SMEs ทําธุรกิจที่ไมไดเก่ียวของกับงานอันมีลิขสิทธ์ินั้นโดยตรง แตจําเปนตองใชงานอันมี

ลิขสิทธิ์นั้น เพื่ออํานวยความสะดวกหรือสงเสริมในธุรกิจของตน ตัวอยางเชน รานอาหารหรือรานกาแฟเปดเพลงเพ่ือสราง

บรรยากาศภายในราน รานรับซอมหรือจําหนายทีวีเปดรายการเกมสโชวไวที่หนาราน หรือธุรกิจหางรานตาง ๆ  ที่ลงโปรแกรม

คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรเพื่อใชในสํานักงาน เปนตน
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ทรัพย�สินทางป�ญญาในธุรกิจ SMEs

ผูประกอบการธุรกิจ SMEs จําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ การไดมาซ่ึงลิขสิทธิ์ 

ขอบเขตการใชลิขสิทธิ์ และการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่สําคัญหากผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตองใชงานอันมีลิขสิทธ์ิของผูอื่นในธุรกิจ

ของตนไมวาโดยตรงหรือโดยออม ผูประกอบการธุรกิจ SMEs จําเปนตองขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ในงานน้ันเสียกอน

หากผูประกอบการ SMEs ใชงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต ผูประกอบการธุรกิจ SMEs อาจมีความผิดฐาน

ละเมิดลิขสิทธิ์ และอาจตองรับผิดทั้งในทางแพงและอาญา แตหากผูประกอบการธุรกิจ SMEs เปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์

นั้นเอง ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ควรปองกันมิใหผูอื่นมาใชงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนโดยมิไดรับอนุญาตเชนกัน

2. เครื่องหมายการค�า

เคร่ืองหมายการคาคือ ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ชื่อ คําขอความ ตัวหนังสือ ลายมือช่ือ หรือกลุม

ของสีที่ใชเปนที่หมายเกี่ยวของกับสินคา เพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเคร่ืองหมายนั้นแตกตางกับสินคาของบุคคลอ่ืน ตัวอยาง

ของเคร่ืองหมายการคา ไดแก เปปซี่ โอวัลติน ซัมซุง อิชิตัน หรือโตโยตา เปนตน นอกจากน้ี กฎหมายเคร่ืองหมายการคา

ยังไดกําหนดความหมายของเคร่ืองหมายบริการไวคือ ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ชื่อ คําขอความ ตัวหนังสือ 

ลายมือชื่อ หรือกลุมสีที่ใชเปนที่หมาย หรือเกี่ยวของกับการบริการ เพื่อแสดงวาบริการที่ใชเครื่องหมายนั้นแตกตางกับบริการ

ของบุคคลอื่น ตัวอยางของเครื่องหมายบริการ ไดแก ทรู ดีแทค หรือนกแอร เปนตน สําหรับวัตถุประสงคหลักของ

เครื่องหมายการคานั้นคือ (1) เพ่ือบงชี้ถึงตัวสินคานั้นโดยเฉพาะเจาะจง และ (2) จําแนกหรือแยกตัวสินคานั้นออกจาก

สินคาตัวอื่นที่มีความคลายคลึงกันหรือเหมือนกัน (Barrett, 2008) สําหรับการไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นอาจแบง

ออกไดเปน 2 รูปแบบคือ (1) การไดสิทธิในเครื่องหมายการคาโดยการจดทะเบียน และ (2) การไดสิทธิเครื่องหมายการคา

โดยการใช ในกรณีที่เครื่องหมายการคาไดมีการจดทะเบียน ผู เปนเจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิแตเพียงผู เดียวที่จะ

ใชเครื่องหมายการคานั้นกับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว โดยบุคคลอื่นไมมีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้น ในขณะที่การ

ไดสิทธิเคร่ืองหมายการคาโดยการใช เจาของเคร่ืองหมายการคามีสิทธิเพียงใชเคร่ืองหมายการคาเทานั้น แตไมหามบุคคลอ่ืน

ที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นดวย

เครื่องหมายการคาที่สามารถจดทะเบียนได มีลักษณะดังตอไปนี้คือ (1) เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะ

บงเฉพาะ ซึ่งไดแก เครื่องหมายการคาอันมีลักษณะที่ทําใหประชาชน หรือผูใชสินคานั้นทราบ และเขาใจไดวา สินคาที่ใช

เครื่องหมายการคานั้น แตกตางไปจากสินคาอื่น (2) เปนเคร่ืองหมายการคาที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เชน

ตราแผนดิน ธงชาติ พระปรมาภิไธย เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด หรือเครื่องหมายท่ีขัดตอความสงบเรียบรอย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (3) ไมเปนเคร่ืองหมายการคาที่เหมือน หรือคลายเคร่ืองหมายการคาที่บุคคลอ่ืนไดจดทะเบียน

ไวแลว สําหรับอายุการคุมครองและการขอตออายุเคร่ืองหมายการคานั้น กฎหมายกําหนดใหการจดทะเบียนมีอายุ 10 ป

นับแตวันจดทะเบียน และสามารถตออายุไดอีกคราวละ 10 ป หากขาดการตออายุ ใหถือวาเครื่องหมายการคานั้นถูกเพิกถอน

ออกจากการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาในธุรกิจ SMEs

เคร่ืองหมายการคา เปนทรัพยสินท่ีมีคุณคาและมีความสําคัญตอธุรกิจทุกประเภท ไมวาธุรกิจนั้นจะมีขนาดใดก็ตาม 

(Nelson, 2013) ทั้งนี้เพราะเครื่องหมายการคาสามารถสรางชื่อเสียงใหกับธุรกิจ และยังสามารถใชเปนเคร่ืองรับประกันคุณภาพ

ของสินคานั้น (Turunen, 2005) ลูกคาที่พอใจกับราคาหรือคุณภาพของสินคายอมตองกลับมาซื้อสินคานั้นอีกโดยใช

เครื่องหมายการคานั้นเปนตัวกําหนดในการตัดสินใจ สําหรับธุรกิจ SMEs เกือบทุกประเภทนั้นตองมีเครื่องหมายการคา

หรือเครื่องหมายบริการเพ่ือทําหนาที่บงชี้สินคาหรือบริการนั้น และทําหนาที่แยกสินคาหรือบริการนั้นออกจากสินคาหรือบริการ
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รายอ่ืน ๆ  ตัวอยางเคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายบริการของธุรกิจ SMEs ไดแก ขนมบานอัยการ ขนมบานคุณฉุย 

สมุนไพรรักษาสิว MS.Herds อาหารเสริมสําหรับลดน้ําหนัก CABOXY หรือน้ําผลไมผสมเม็ดแมงลัก โอ ดร๊ิงค ฟรุต

จากตัวอยางดังกลาวนี้ เครื่องหมายการคาของธุรกิจ SMEs เหลานี้ทําหนาที่บงชี้ประเภทของสินคานั้น ๆ  และแยกความ

แตกตางระหวางสินคาของตนออกจากสินคาของผูประกอบการรายอ่ืน ๆ  โดยเคร่ืองหมายการคาบางประเภทอาจเปนที่รู จัก

และมีชื่อเสียง ในขณะเดียวกันเครื่องหมายการคาบางประเภทยังไมเปนที่รู จักมากนัก ซึ่งคงตองใชระยะเวลาในการพัฒนา

คุณภาพสินคาใหเปนที่รูจักและยอมรับมากขึ้น

สําหรับการเลือกเคร่ืองหมายการคา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา 

และควรใชความระมัดระวังในการเลือกใชเครื่องหมายการคาที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สุด ท่ีสําคัญผูประกอบการธุรกิจ 

SMEs ไมสามารถเลือกเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงของบุคคลอื่นมาใชกับสินคาของตน เพราะการกระทําดังกลาวอาจ

กอใหเกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาได ตัวอยางเชน ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ไมอาจนําเครื่องหมายการคาของ

รถยนต BMW มาปรับใชกับสินคาของตนได นอกจากน้ีหลักเกณฑการเลือกเคร่ืองหมายการคาที่ผูประกอบการธุรกิจ SMEs 

ควรพิจารณามีดังตอไปนี้ (1) เคร่ืองหมายควรงายตอการอาน สะกด ออกเสียง และจดจํา (2) เครื่องหมายไมควรมี

ความหมายท่ีไมเหมาะสมหรือหยาบคาย (3) เครื่องหมายไมควรมีความหมายท่ีไมเหมาะสมหรือหยาบคายในภาษาอ่ืน ๆ

(4) เครื่องหมายไมควรสรางความเขาใจผิดหรือหลงผิดในตัวสินคา และ (5) เครื่องหมายควรปรับใชไดกับโฆษณาสื่อสารได

ทุกรูปแบบ (WIPO, 2015)

เม่ือผูประกอบการธุรกิจ SMEs เลือกเคร่ืองหมายการคาเปนที่เรียบรอยแลว ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ยังตอง

พิจารณาวาเคร่ืองหมายการคาที่จะเลือกใชนั้นเปนไปตามกฎหมายกําหนดหรือไม และเคร่ืองหมายการคานั้นไดมีการจดทะเบียน

ไวกอนแลวหรือไม ทั้งนี้ผู ประกอบการธุรกิจ SMEs ควรตรวจสอบเคร่ืองหมายการคากับกรมทรัพยสินทางปญญา หาก

เครื่องหมายการคาดังกลาวยังไมไดจดทะเบียน ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ก็มีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นได แตหาก

เครื่องหมายการคานั้นไดจดทะเบียนเปนที่เรียบรอยแลว ผูประกอบการก็ไมสามารถใชเครื่องหมายการคานั้นได

นอกจากน้ีหากผูประกอบการธุรกจิ SMEs ไดเลอืกเคร่ืองหมายการคาขึน้มา และตองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา

นั้น ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตอง (1) แสดงใหปรากฏวาเคร่ืองหมายการคามีลักษณะบงเฉพาะ (2) ไมจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาที่มีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และ (3) ไมจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาที่มีลักษณะเหมือนหรือ

คลายกับเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืน หากขาดลักษณะใดลักษณะหน่ึง เคร่ืองหมายการคานั้นก็ไมสามารถจดทะเบียนได 

แตอยางไรก็ตามหากเจาของเคร่ืองหมายการคาเลือกที่จะไมจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิ

ที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นได แตไมมีสิทธิที่จะหามมิใหผูอื่นใชเครื่องหมายการคานั้น

3. สิทธิบัตร

สิทธิบัตร เปนสิทธิแตเพียงผูเดียวที่ผูประดิษฐ หรือผูเปนเจาของสิทธิบัตรสามารถแสวงหาประโยชนในงานประดิษฐ 

ดวยการผลิต ขาย ใหใช หรือใหเชาซึ่งงานประดิษฐนั้น เชน การประดิษฐ โทรศัพทมือถือ รถยนต เครื่องจักรกล โทรทัศน 

อุปกรณอํานวยความสะดวก หรือเทคโนโลยีตาง ๆ  นอกจากนี้ผูประดิษฐหรือผูเปนเจาของสิทธิบัตรสามารถหวงหามหรือปองกัน

มิใหผู อื่นแสวงหาประโยชนกับงานประดิษฐอันมีสิทธิบัตรนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูประดิษฐหรือเจาของสิทธิบัตร

สําหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดบทนิยามความหมายของ “สิทธิบัตร” คือ “หนังสือสําคัญ

ที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ” สิทธิบัตรของประเทศไทยยังแบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ 

(1) สิทธิบัตรการประดิษฐ (2) อนุสิทธิบัตร และ (3) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
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สําหรับการไดมาซึ่งสิทธิบัตรทั้ง 3 ประเภทดังกลาว ผูที่ตองการไดรับสิทธิบัตรตองยื่นคําขอจดทะเบียนตอพนักงาน

เจาหนาที่และปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยผูขอรับสิทธิบัตรตองเปดเผยรายละเอียด หรือความลับเก่ียวกับสิ่งที่ขอรับ

สิทธิบัตร ซึ่งการเปดเผยรายละเอียดตองมีลักษณะสมบูรณ ชัดแจง และเปนประโยชนตอสังคม เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับ

คําขอจดทะเบียนแลวก็จะดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบ หากการประดิษฐมีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด พนักงาน

เจาหนาที่จะทําการออกสิทธิบัตรให

ในสวนของสิทธิบัตรการประดิษฐ ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรไดนั้น ตองมีลักษณะสําคัญ 3 ประการดังตอไปนี้คือ

(1) เปนการประดิษฐคิดคนขึ้นใหม กลาวคือ เปนการประดิษฐที่ไมเปนงานที่มีปรากฏอยูแลว (2) เปนการประดิษฐที่มี

ขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น ซึ่งไดแก การประดิษฐที่ไมเปนที่ประจักษงายแกบุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงาน

ประเภทน้ัน และ (3) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม สําหรับตัวอยางสิทธิบัตรการประดิษฐ

อาจไดแก เครื่องกลดูดดินเหลวใตนํ้าและสูบนํ้า เครื่องปลอกมะพราว ตูอบที่มีระบบการนําความรอนเอากลับมาใชใหม

โครงรางรถจอบหมุนไฮโดรลิค รถจักรกลการเกษตร หรือระบบบําบัดนํ้าในบอเล้ียงกุง เปนตน ทั้งนี้สิทธิบัตรการประดิษฐมีอายุ 

20 ป นับแตวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร

ในสวนของอนุสิทธิบัตร ที่สามารถขอรับอนุสิทธิบัตรไดนั้น ตองมีลักษณะสําคัญ 2 ประการดังตอไปน้ีคือ (1) เปนการ

ประดิษฐขึ้นใหม และ (2) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม โดยขอแตกตางระหวางการขอรับ

สิทธิบัตรการประดิษฐและการขอรับอนุสิทธิบัตรคือ การขอรับอนุสิทธิบัตรน้ันไมจําเปนตองแสดงถึงการประดิษฐที่มีขั้นตอน

การประดิษฐที่สูงขึ้นเหมือนสิทธิบัตรการประดิษฐ สําหรับตัวอยางอนุสิทธิบัตร ไดแก นํ้าปุยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบ

ไฮโดรพอนิกส เครื่องเติมเงินแบบออนไลน เครื่องคัดขนาดกุง หรือแทนต้ังกลองถายภาพยนตรแนวนอน เปนตน ทั้งน้ี

อนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ป นับจากวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรและสามารถตออายุได 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ป รวมเปน 10 ป

ในสวนของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑนั้นเปนการคุมครองลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ ซึ่งไดแก ลวดลาย

หรือสี ที่ใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและหัตถกรรม โดยการออกแบบผลิตภัณฑที่สามารถขอรับสิทธิบัตร ตองมี

ลักษณะสําคัญ 2 ประการดังตอไปนี้คือ (1) เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม และ (2) ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือ

อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม ตัวอยางสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ อาจไดแก เบาะอุมเด็ก อุปกรณปรับปรุงคุณภาพนํ้า 

หลอดไฟ รองเทา รถจักรยาน หรือกานํ้าชา เปนตน ทั้งนี้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑมีอายุ 10 ป นับจากวันยื่น

คําขอรับสิทธิบัตร

สิทธิบัตรในธุรกิจ SMEs

จากที่ไดกลาวขางตน สิทธิบัตรเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการคุมครองการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ  สิทธิบัตรมีความสําคัญ

อยางมากตอธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิต หรือการประดิษฐคิดคนในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวอยางเชน บริษัท Apple 

ไดประดิษฐคิดคน iPhone ซึ่งเปนโทรศัพทมือถือและอุปกรณที่อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของมนุษย และเมื่อ

บริษัท Apple ไดจดทะเบียนสิทธิบัตรใน iPhone ของตน ผลิตภัณฑ iPhone จึงไดรับการปกปองคุมครองตามกฎหมาย

สิทธิบัตร ดังนั้นสิทธิบัตรจึงถือเปนเคร่ืองมือท่ีใชแสดงออกถึงนวัตกรรมทางความคิด และปกปองคุมครองผลิตภัณฑสินคา

ที่ไดประดิษฐหรือผลิตออกมาบนพื้นฐานนวัตกรรมใหม ๆ  (Morrison, 2009) แตสําหรับธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวของกับการ

ประดิษฐคิดคนในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังคงมีขอจํากัดหลายประการในเร่ืองการไดรับสิทธิบัตรการประดิษฐ

เนื่องจากศักยภาพของธุรกิจของ SMEsนั้น ยังคงไมมีความสามารถเพียงพอที่จะสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหม ๆ  ที่จะเขาหลักเกณฑ

การไดรับสิทธิบัตรการประดิษฐได ท่ีสําคัญธุรกิจ SMEs ยังขาดแหลงเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตสินคาใหม ๆ  ที่มี

ประสิทธิภาพสูงหรือการประดิษฐที่มีขั้นสูงข้ึน ซึ่งแตกตางกับธุรกิจขนาดใหญที่มีงบประมาณในดานการวิจัยและพัฒนาใน
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การสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ  ดังนั้นจึงเปนเร่ืองยากที่ธุรกิจ SMEs จะสรางงานประดิษฐขั้นสูงที่จะไดรับสิทธิบัตรการประดิษฐ 

(Pietrobelli & Sverrisson, 2005)

แตอยางไรก็ตามธุรกิจ SMEs ยังคงมีโอกาสท่ีจะไดรับอนุสิทธิบัตร ทั้งนี้เปนเพราะอนุสิทธิบัตรเปนการประดิษฐที่มี

เทคนิคท่ีไมสูงมากนัก ซึ่งหากผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เก่ียวของกับการผลิตและจําหนายสินคาประเภทอุตสาหกรรม 

สามารถสรางการประดิษฐขึ้นใหมที่แตกตางไปจากเดิม หรือปรับปรุงจากการประดิษฐที่มีอยูกอนเพียงเล็กนอย และสามารถ

ประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได ก็สามารถขอรับอนุสิทธิบัตรได ตัวอยางเชนผูประกอบการธุรกิจ SMEs คิดคนและผลิต

นํ้าปุยปลูกผักโภชนาการสูง ผลิตเคร่ืองเช่ือมทอ ผลิตเคร่ืองเติมเงินออนไลน หรือผลิตเคร่ืองคัดขนาดกุง แลวนําผลิตภัณฑ

สินคาเหลานี้ออกจําหนายในทองตลาด

สําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑสินคา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เก่ียวของกับการผลิต และจําหนายสินคา

ประเภทเคร่ืองประดับหรือเครื่องตกแตง ก็สามารถเปนเจาของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑสินคาได และไมจําเปนตองใช

เงินทุนในการวิจัยและพัฒนาเหมือนดังเชนสิทธิบัตรการประดิษฐ หากแตผูประกอบการธุรกิจ SMEs สามารถสรางสรรค หรือ

คิดคนออกแบบผลิตภัณฑ องคประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

รวมท้ังหัตถกรรมได และมีความแตกตางไปจากเดิม ผูประกอบการธุรกิจ SMEs สามารถขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

สินคานั้นได ตัวอยางเชน การออกแบบจานอาหารใหมีรูปรางเหมือนหนังสือ ที่เขี่ยบุหรี่รูปหนาคน ตุกตาพูดได หรืองาน

ออกแบบเส้ือผาหรือแฟช่ันดีไซด โดยผูประกอบการธุรกิจ SMEs อาจศึกษาหาขอมูลในงานออกแบบผลิตภัณฑสินคาจากหนังสือ 

แผนพับ หรือสื่อออนไลน และประยุกตใหแตกตางไปจากผลิตภัณฑเดิม

4. ความลับทางการค�า

ในบทนิยามทางกฎหมาย ความลับทางการคาคือ ขอมูลการคาซึ่งยังไมรู จักกันโดยทั่วไป หรือยังเขาถึงไมไดใน

หมูบุคคลซึ่งโดยปกติแลวตองเก่ียวของกับขอมูลดังกลาว โดยเปนขอมูลที่มีประโยชนในเชิงพาณิชยเนื่องจากเปนความลับ

และเปนขอมูลท่ีผูควบคุมความลับทางการคา ไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือรักษาไวเปนความลับ เมื่อเปนเชนนั้นความลับ

ทางการคาจึงมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้คือ (1) ขอมูลการคาตองเปนความลับ ซึ่งหากเปนขอมูลที่คนทั่วไปรูและเขาใจดี

ขอมูลนั้นก็ไมเปนความลับ (2) ขอมูลนั้นตองมีคุณคาในเชิงพาณิชยเพราะเปนความลับ และ (3) ขอมูลนั้นไดถูกจัดเก็บไว

เปนความลับอยางเหมาะสมเพ่ือมิใหผูอื่นลวงรูขอมูล (WIPO, 2012) ซึ่งหากผูควบคุมนําขอมูลออกเผยแพรตอสาธารณชน 

เชน แชรขอมูลบนโลกอินเทอรเน็ต ขอมูลน้ันก็ไมอาจถือเปนความลับทางการคาอีกตอไป นอกจากนี้ความลับทางการคานั้น

ไมตองดําเนินการจดทะเบียนดังเชนสิทธิบัตรและยังไมมีกําหนดระยะเวลาแหงการคุมครอง (WIPO, 2012) ซึ่งหมายความวา 

การคุมครองทางการคาจะมีอยูตลอดไป ตราบเทาที่ขอมูลนั้นยังคงเปนความลับทางการคาอยู สําหรับตัวอยางของความลับ

ทางการคานั้น อาจไดแก สูตรเคร่ืองดื่มบํารุงกําลัง สวนผสมของยากําจัดวัชพืช สวนผสมของแชมพูรักษาโรคหนังศีรษะ

ขอมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตยาหมองนํ้า หรือขอมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีผลิตนํ้ายาลบรอยสัก เปนตน

ความลับทางการคาในธุรกิจ SMEs

ในปจจุบันนี้ ธุรกิจ SMEs จํานวนมากนําเสนอผลิตภัณฑสินคาใหม ๆ  ออกสูทองตลาดโดยคิดคนและใชสูตรหรือ

กรรมวิธีตาง ๆ  ในการผลิตสินคาในรูปแบบใหม ตัวอยางเชน ธุรกิจ SMEsที่ผลิตนํ้าถั่วปน 5 ชนิด ธุรกิจ SMEs ที่ผลิต

นํ้าสุขภาพแนวใหมที่นําเอาคุณประโยชนจากผลไมมาผสมเขากับสมุนไพรไทย SMEs ที่ผลิตนํ้าเอนไซมชวยรักษาความสมดุล

ในรางกาย SMEs ที่ผลิตครีมรักษาจุดดางดํา รอยสิว บนใบหนา SMEs ที่ผลิตครีมบํารุงผิวหนา ผิวกาย SMEs ที่ผลิต

สบูสมุนไพรธรรมชาติ SMEs ที่ผลิตสมุนไพรปลูกผม เปนตน เมื่อเปนเชนน้ี ความลับทางการคามีความสําคัญตอธุรกิจ
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ทรัพย�สินทางป�ญญาในธุรกิจ SMEs

SMEs เปนอยางมาก เพราะสามารถปกปอง คุมครองขอมูลทางการคา สูตร หรือกรรมวิธีตาง ๆ  ที่ธุรกิจ SMEs ไดคิดคนขึ้น 

นอกจากนี้ธุรกิจ SMEs ควรพิจารณาหรือประเมินขอมูลทางการคาดังกลาวนั้นวาควรจะไดรับการปกปองคุมครองภายใต

กฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายความลับทางการคา หากผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตองการไดรับความคุมครองภายใต

กฎหมายสิทธิบัตร ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ควรตองดําเนินการจดทะเบียนและเปดเผยขอมูลทางการคานั้น แตหาก

ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตองการไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายความลับทางการคา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs

ไมจําเปนตองดําเนินการใด ๆ  เวนแตเพียงเก็บรักษาขอมูลนั้นไวเปนความลับเทานั้น

นอกจากน้ีผูประกอบการธุรกิจ SMEs ควรตองมีความระมัดระวังในเร่ืองความลับทางการคา หากผูประกอบการธุรกิจ 

SMEs จําเปนตองใชความลับทางการคาของผูอื่นในการสรางผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ ผูประกอบการธุรกิจ SMEs จําเปน

ตองไดรับความยินยอมจากผูเปนเจาของความลับทางการคา แตหากผูประกอบการธุรกิจ SMEs เปนเจาของความลับทาง

การคานั้นเอง ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ควรตองระมัดระวัง มิใหผูอื่นเปดเผย เอาไป หรือใชความลับทางการคาของตน

อันมีลักษณะท่ีขัดตอแนวปฏิบัติในทางการคาและในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกัน ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้ถือวาเปนการละเมิด

สิทธิในความลับทางการคานั้น

5. สิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรคือ ชื่อ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเรียกหรือใชแทนแหลงภูมิศาสตร และสามารถบงบอกวา

สินคาที่เกิดจากแหลงภูมิศาสตรนั้นเปนสินคาที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตรดังกลาว

เชน กาแฟดอยตุง คําวา “กาแฟ” เปนตัวบงบอกช่ือของสินคา สวนคําวา “ดอยตุง” เปนตัวบอกถึงแหลงผลิตกาแฟดังกลาว 

ที่สําคัญคําวา “กาแฟดอยตุง” เปนการบงบอกหรือบรรยายใหบุคคลทั่วไปเขาใจถึงคุณภาพของกาแฟ ที่มีความหอมกรุน

เฉพาะตัวและมีสายพันธุอาราบิกาผสม “กาแฟดอยตุง” ปลูกเฉพาะในพ้ืนที่ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงใหม

ซึ่งอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเล 1,000 เมตร จากกรณีดังกลาวนี้ สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรจึงเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางธรรมชาติ

และมนุษย โดยมนุษยไดอาศัยธรรมชาติหรือวัตถุดิบบริเวณนั้นในการผลิตสินคาที่มีลักษณะพิเศษดังกลาว ซึ่งผลิตภัณฑสินคา

ที่มักเกี่ยวของกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ไดแก สินคาเกษตร สินคาหัตถกรรม สินคาอุตสาหกรรม หรือสินคาเกษตรแปรรูป

แตอยางไรก็ตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีความแตกตางไปจากทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น ๆ  เนื่องจากผูเปนเจาของสิทธิ

ไมใชบุคคลเพียงคนเดียว แตสิทธิดังกลาวนี้ตกเปนของกลุมคนหรือกลุมชนที่เปนผูผลิตหรือเปนผูประกอบการในพื้นที่ทาง

ภูมิศาสตรนั้น ๆ  (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2556) ดังนั้นบุคคลผูอยูนอกแหลงภูมิศาสตรจึงไมสามารถผลิตสินคาหรืออางอิง

โดยใชชื่อแหลงภูมิศาสตรเดียวกันได

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในธุรกิจ SMEs

ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งอาจเปนผูผลิตและจําหนายสินคาที่มีสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรนั้น 

ถึงแมวาผู ประกอบการธุรกิจ SMEs เพียงรายเดียวไมอาจยื่นคําขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได เหมือนดังเชน

อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑสินคา แตหนวยงานของรัฐหรือผูประกอบการธุรกิจ SMEs หลาย ๆ  ราย

ในแหลงพื้นที่ทางภูมิศาสตรนั้น อาจรวมตัวกันศึกษาและดําเนินการขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในสินคาหรือ

ผลิตภัณฑนั้น หลังจากจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ผูผลิตและผูประกอบการธุรกิจอาจตองขึ้นทะเบียนสมาชิก เพื่อขอใช

สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรดังกลาว เมื่อเปนเชนนี้ ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ตองการจะผลิตและจําหนายสินคาที่มีสิ่งบงชี้

ทางภูมิศาสตร อาจตองข้ึนทะเบียนสมาชิกเสียกอนจึงจะสามารถผลิตและจําหนายสินคาที่มีสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได สําหรับ

ตัวอยางของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในทองถิ่นที่ผลิตและจําหนายสินคาที่มีสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ไดแก ผูประกอบการ
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ธุรกิจ SMEs ที่ผลิตและจําหนายสินคาสมโอทาขอยเมืองพิจิตร ครกหินอางศิลา ผาฝายทอผสมขนแกะบานหวยหอม ลิ้นจี่

นครพนม สับปะรดทาอุเทน เครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด ไวนที่ราบสูงภูเรือ กลวยหินบันนังสตา หรือเครื่องจักรสานพนัสนิคม 

เปนตน

บทสรุป
เมื่อธุรกิจ SMEs ถูกกระตุนใหสรางหรือผลิตนวัตกรรมใหม ๆ  ในสินคาและบริการมากยิ่งขึ้น ทรัพยสินทางปญญา

จึงมีบทบาทสําคัญและมีความเกี่ยวพันกับธุรกิจ SMEs เปนอยางมาก โดยทรัพยสินทางปญญาสามารถชวยปกปองคุมครอง

ผลิตภัณฑสินคาและบริการที่อยู บนพื้นฐานของนวัตกรรมใหม ๆ  นอกจากนี้ทรัพยสินทางปญญาสามารถชวยธุรกิจ SMEs

ในการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาและเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจ SMEs ในการแขงขันในทองตลาด ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจ SMEs 

ควรจะตองมีความรูความเขาใจในเร่ืองของทรัพยสินทางปญญา โดยผูประกอบการธุรกิจ SMEs ควรตองปองกันมิใหเกิดการ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และพยายามปกปองคุมครองทรัพยสินทางปญญาของตนมิใหผูอื่นแสวงหาผลประโยชน

โดยมิไดรับอนุญาต

สําหรับทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ SMEs นั้นไดแก ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการคา สิทธิบัตร ความลับ

ทางการคา และส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยลิขสิทธิ์มุงปกปองคุมครองงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 

ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ เครื่องหมายการคา มุงปกปองคุมครอง เครื่องหมาย 

หรือสัญลักษณ หรือตราที่ใชกับสินคาหรือบริการ สิทธิบัตรมุงปกปองคุมครองการประดิษฐคิดคนหรือการออกแบบผลิตภัณฑ

ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด ความลับทางการคามุงปกปองคุมครองขอมูลการคา ซึ่งยังไมรู จักกันโดยทั่วไป หรือยัง

เขาไมถึงในบุคคล และส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรมุงปกปองคุมครองช่ือหรือสัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่บอกแหลงผลิตทางธรรมชาติ

ของสินคาโดยส่ือสารใหผูบริโภคทราบวาสินคามีคุณภาพหรือลักษณะพิเศษ แตกตางจากแหลงผลิตสินคาอื่นอยางไร
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