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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโอกาสและผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Hague Agreement Concerning the International 
Registration of Industrial Designs) 

ในการจัดท้า ผู้เขียนได้ศึกษาหลักการส้าคัญของความตกลงกรุงเฮกฯ กรรมสารเจนีวา พ.ศ. 
2542 บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 โอกาสและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคในการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว พบว่า การเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ อาจส่งผลกระทบในเรื่องการผูกขาดการใช้แบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 
โดยผู้ประกอบการต่างชาติ และประเทศจีนยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว แต่โดยรวมแล้ว 
ประเทศไทยมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการได้รับประโยชน์จากความตกลงฉบับนี้ในหลายแง่มุม เช่น ในแง่มุม
ของนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่สนับสนุนการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความส้าคัญกับ
การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
ด้วยการยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน แง่มุมของสินค้าออกแบบของไทยที่มีความสามารถ  
ในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งในส่วนของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ 
และสินค้าตกแต่งบ้าน แง่มุมของกฎหมาย แง่มุมที่เกี่ยวกับการด้าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น 

นอกจากนี้ การเข้าเป็นภาคีจะมีประโยชน์และเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ออกแบบและ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยมากกว่าที่จะเสียประโยชน์ เนื่องจากการจดทะเบียน  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงฉบับนี้เป็นการอ้านวยความสะดวกให้ผู้ขอ
จดทะเบียนสามารถขอรับความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ได้โดยยื่นค้าขอระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว 
แต่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ในประเทศภาคีหลายประเทศ ซึ่งท้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
ตลอดจนลดขั้นตอนและความยุ่งยากด้านพิธีการ (Formality) เนื่องจากไม่จ้าเป็นต้องแยกยื่นค้าขอ
จดทะเบียนในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนจากภาษาและกระบวนการที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งยังสามารถก้าหนดระยะเวลาสิ้นสุดอายุความคุ้มครองของแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอรับ 
ความคุ้มครอง และช้าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุได้ในคราวเดียวกัน โดยนอกจากจะเป็นการอ้านวย



จ 

ความสะดวกแก่ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการไทยในการขอรับความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ 
ในต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าการส่งออกและปกป้องสิทธิจากการถูกละเมิดในต่างประเทศ 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอีกด้วย 

ในการนี้ ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยเสนอให้สร้างความร่วมมือกับส้านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ และสานต่อความร่วมมือที่มีกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(World Intellectual Property Organization: WIPO) ในการสนับสนุนด้านการด้าเนินการเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน  
ควรผลักดันการด้าเนินการเพ่ือเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยควรสร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ออกแบบ 
และผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยรายใหม่ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ  
การเข้าถึงข้อมูล และการให้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือ 
ในด้านการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยไปยังตลาดโลก 
ประกอบกับส่งเสริมสินค้าออกแบบของไทยที่มีศักยภาพ ทั้งในกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน ให้ไปไกลในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างแบรนด์
ของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างและท้าให้ผู้บริโภคจดจ้าสินค้าได้  

พร้อมนี้ ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะในการด้าเนินการ ทั้งในส่วนของการปรับปรุงแก้ไข  
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การด้าเนินการเพ่ือเข้าเป็นภาคีซึ่งต้อง
ด้าเนินการขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาตามกระบวนการมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การออกอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือ
ก้าหนดรายละเอียดขั้นตอนและการด้าเนินการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ หลักการและเหตุผลของกฎหมาย การยื่นค้าขอเพ่ือขอรับ
ความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศผ่านระบบเฮก การส่งเสริมด้านการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาในการเข้าเป็นภาคีความตกลง
ดังกล่าว 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ส้าเร็จได้ด้วยความกรุณาให้ค้าแนะน้าและชี้แนะ
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคารพอีกสองท่าน ได้แก่ เอกอัครราชทูต ดร.  จริย์วัฒน์ สันตะบุตร และ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู ซึ่งช่วยน้าทางให้ผู้เขียนสามารถจัดท้ารายงานฉบับนี้ส้าเร็จ
ลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีมุ่งหวังไว้  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้บังคับบัญชา 
ที่สนับสนุนและให้โอกาสผู้ เขียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ตลอดจน 
เพ่ือนร่วมงานในกองกฎหมาย ที่รับภาระงานเพิ่มขึ้นเพ่ือให้ผู้เขียนได้ปลีกเวลามาอบรม 

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์จากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือนข้าราชการในกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาที่ได้สละเวลาให้ความคิดเห็นที่มีค่า ซึ่งช่วยให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

ในการนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อ้านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่ ประสานงาน 
และร่วมกันจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ให้ด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
วิทยากรที่ได้กรุณาสละเวลามาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการปฏิบัติงาน และขอขอบคุณเพ่ือนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ทุกท่าน 
ส้าหรับมิตรไมตรีตลอดระยะเวลาการอบรม 

ในท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณครอบครัวที่เป็นก้าลังใจ ยืนอยู่เคียงข้าง และให้  
การสนับสนุนผู้เขียนเสมอมา ท้าให้ผู้เขียนมีความมุ่งมั่นในการจัดท้ารายงานการศึกษาฉบับนี้ให้ส้าเร็จ
ลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีมุ่งหวังไว้ 

 
 
แววดาว ด้ารงผล 
กันยายน 2563 



ช 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ และโดยที่ผู้ออกแบบไทยได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน จึงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งท้าให้มูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปสู่ตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้
สินค้าออกแบบของไทยที่ส่งออกไปจ้าหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รับการปกป้องสิทธิจากการถูก
ละเมิดในต่างประเทศ จึงต้องมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ดี การจด
ทะเบียนดังกล่าวเป็นระบบภายในประเทศ กล่าวคือ หากผู้ออกแบบประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง  
ในประเทศใด จะต้องยื่นค้าขอจดทะเบียนในประเทศนั้น ซึ่งการขอรับความคุ้มครองการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูง มีระบบ ขั้นตอน และเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค้าขอ 
จดทะเบียนที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงเป็นอุปสรรคส้าหรับผู้ออกแบบไทยในการขอรับความคุ้มครอง 
ในประเทศต่างๆ ที่ประสงค์จะส่งสินค้าออกไปจ้าหน่าย 

ในการนี้ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: 
WIPO) ได้จัดท้าความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial 
Designs) ขึ้น เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการยื่นค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ  
โดยแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน พ.ศ. 2559–2568 (ASEAN IPR Action Plan 
2016–2025) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการก้าหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาคร่วมกันได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ  
เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นค้าขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถยื่นค้าขอ
ระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว โดยสามารถขอรับความคุ้มครองในหลายประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

นอกจากนี้ ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) ได้ก้าหนดให้ความตกลงกรุงเฮกฯ เป็นหนึ่งในความตกลงด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่หากประเทศสมาชิกประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสามารถขอความร่วมมือจากสมาชิก
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อ่ืนได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตระหนักและให้ความส้าคัญกับการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศ 

โดยที่ประเทศไทยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาระบบการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและมีความเป็นมาตรฐานสากล จึงสมควรเข้าเป็น
ภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการยื่นค้าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอีกด้วย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1  เ พ่ือศึกษาหลักการและสาระส้าคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม ภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวา ซึ่งได้รับรองเมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2542  

1.2.2  เพ่ือศึกษาโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลง
กรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

1.2.3  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการด้าเนินการเพ่ือเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1)  หลักการและสาระส้าคัญของความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวา ซึ่งได้

รับรองเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2542  
2)  ความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าออกแบบของไทยในตลาดโลก  

โดยศึกษาจากข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563  
3)  บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
ในส่วนของการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  

4)  การด้าเนินการเพ่ือเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
โดยศึกษาจากข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
1)  ศึกษาจากนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้  
1.1)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)  
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1.2) ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559–2579)  
1.3)  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2561–2564  
1.4)  ยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559–2579)  
1.5)  แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ปี 2559–2568 

(ASEAN IPR Action Plan 2016–2025)  
2)  ศึกษาค้นคว้าจากบทความทางวิชาการ หนังสือ วารสาร งานเขียนที่เกี่ยวข้อง 

และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
3)  ศึกษาจากกฎหมายและระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นเรื่อง

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
4)  ศึกษาจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่และอ้านาจด้านพาณิชย์

และทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น  
5)  ศึกษาจากสถิติการยื่นค้าขอและการจดทะเบียนสิทธิ บัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของคนไทยและคนต่างชาติ  
6)  ศึกษาจากสถิติการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในต่างประเทศ

ภายใต้ระบบเฮก 
1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 

 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษา
เปรียบเทียบหลักการและสาระส้าคัญของความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ กับนโยบาย
และข้อกฎหมายของประเทศไทย ในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกส้าหรับประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการด้าเนินการเพ่ือเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสาร
เจนีวาฯ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
การทบทวนวรรณกรรม เอกสารวิชาการ รายงาน และสถิติต่างๆ 

 
1.4  ค าถามการศึกษา (Research Question): 

การเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ จะสร้างโอกาสและส่งผลกระทบ
อย่างไร ต่อประเทศไทย 
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1.5  สมมติฐานการศึกษา 
การเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ อาจส่งผลกระทบในเรื่อง 

การผูกขาดการใช้แบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยผู้ประกอบการต่างชาติ และประเทศจีนยังไม่ได้
เข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว แต่โดยรวมแล้ว ประเทศไทยมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการได้รับประโยชน์จาก
ความตกลงฉบับนี้มากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลายแง่มุม เช่น ในแง่มุมของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่สนับสนุนการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความส้าคัญกับการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศด้วยการยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขัน แง่มุมของสินค้าออกแบบของไทยที่มีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลก ทั้งในส่วนของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน 
แง่มุมของกฎหมาย แง่มุมที่เกี่ยวกับการด้าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น  

นอกจากนี้ การเข้าเป็นภาคีจะมีประโยชน์และเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ออกแบบและ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยมากกว่าที่จะเสียประโยชน์ เนื่องจากการจดทะเบียน  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ จะช่วย
อ้านวยความสะดวกในการขอรับความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่า
การส่งออกและปกป้องสิทธิจากการถูกละเมิดในต่างประเทศ อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมการค้า 
การลงทุนระหว่างประเทศอีกด้วย 
 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงการด้าเนินการเพ่ือเข้าเป็นภาคีความตกลง
กรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ทั้งในส่วนของนโยบาย ประเด็นกฎหมาย โอกาสที่ผู้ออกแบบและ
ผู้ประกอบการไทยจะได้รับ ตลอดจนผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว  
ซ่ึงผู้ก้าหนดนโยบายสามารถน้าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การเตรียมความพร้อม 
และการด้าเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  หลักการและสาระส าคัญของความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ฉบับกรรมสารเจนีวา ซึ่งได้รับรองเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 
2542  

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) 
ได้ก้าหนดนิยาม “การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” ไว้ว่าหมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
แสดงให้เห็นถึงรูปร่างลักษณะภายนอก หรือความงามของผลิตภัณฑ์ โดยแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น
อาจประกอบด้วยลักษณะกายภาพที่เป็น 3 มิติ ประกอบด้วยความกว้าง ความยาว และความลึกของ
ผลิตภัณฑ์ 

โดยทั่วไป การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศใด จะได้รับความคุ้มครอง
เฉพาะในประเทศนั้น ซึ่งผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนจะต้องยื่นค้าขอภายใต้หลักเกณฑ์ที่แต่ละประเทศ
ก้าหนด ซึ่งมีรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบค้าขอจดทะเบียน ภาษา และสกุลเงินแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศ  

ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
(Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs) เป็นระบบ
การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ จัดท้าขึ้นโดย WIPO ซึ่งมีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2471 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการยื่นค้าขอ 
จดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ขอสามารถขอรับความคุ้มครองการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนลดขั้นตอนและความยุ่งยากด้านพิธีการ โดยไม่จ้าเป็นต้องแยกยื่น
ค้าขอจดทะเบียนในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนจากภาษา เอกสาร และกระบวนการที่
แตกต่างกัน รวมทั้งยังสามารถติดตามก้าหนดระยะเวลาสิ้นสุดอายุความคุ้มครองของแบบผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดท่ีขอรับความคุ้มครอง และช้าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุได้ในคราวเดียวกัน 

ภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ มีกรรมสารที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 2 ฉบับ ได้แก่ กรรมสารกรุงเฮก 
พ.ศ. 2503 (Hague Act of November 28, 1960) และกรรมสารเจนีวา พ.ศ. 2542 (Geneva Act of 
July 2, 1999) โดยกรรมสารทั้งสองฉบับเป็นอิสระแยกต่างหากจากกัน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน WIPO 
ส่งเสริมให้รัฐหรือองค์การระหว่างรัฐเข้าเป็นภาคีกรรมสารเจนีวาฯ ซึ่งได้ปรับปรุงให้มีความคล่องตัว 
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ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบ และอ้านวยความสะดวกต่างๆ โดยสามารถรองรับความหลากหลาย
ของระบบการจดทะเบียนได้ 

ปัจจุบันกรรมสารเจนีวาฯ มีสมาชิกซึ่งประกอบด้วยประเทศและองค์การระว่างรัฐจ้านวน 
65 รัฐ/องค์การ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น และประเทศในอาเซียน 
ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา และเวียดนาม 

2.1.1 การด าเนินการภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ  
รายละเอียดการด้าเนินการภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบข้อบังคับร่วม (Common Regulations) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  

2 กรกฎาคม 2542 และแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นการก้าหนดรายละเอียดต่างๆ 
เช่น การติดต่อสื่อสารกับส้านักระหว่างประเทศ การค้านวณระยะเวลา ภาษาที่ใช้ รายละเอียด  
ในค้าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ การเลื่อนการประกาศโฆษณา หนังสือแจ้งการปฏิเสธการให้  
ความคุ้มครอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนระหว่างประเทศ ขั้นตอนการต่ออายุทะเบียน
ระหว่างประเทศ รายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศโฆษณา สกุลเงินที่ใช้ในการช้าระค่าธรรมเนียม  
เป็นต้น 

2) ค้าสั่งทางบริหาร (Administrative Instructions) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  
1 มกราคม 2545 และแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นการก้าหนดรายละเอียดต่างๆ 
เช่น วิธีการและขั้นตอนการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนหรือส้านักงานทรัพย์สิน  
ทางปัญญาในรัฐภาคีร่วมสัญญา กับส้านักระหว่างประเทศ วิธีการแจ้งปฏิเสธการให้ความคุ้มครอง 
วิธีการแจ้งเตือนอย่างไม่เป็นทางการกรณีทะเบียนระหว่างประเทศใกล้สิ้นอายุ วิธีการช้าระค่าธรรมเนียม 
เป็นต้น 

2.1.2 สรุปขั้นตอนการด าเนินการภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
เพ่ือให้เข้าใจถึงขั้นตอนเบื้องต้นของการด้าเนินการภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ 

ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ สามารถสรุปหลักการส้าคัญได้ ดังนี้ 
1) ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์สามารถยื่นค้าขอจดทะเบียน

ระหว่างประเทศโดยตรงไปยังส้านักระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก้ากับดูแลของ WIPO 
หรือยื่นผ่านส้านักงานของรัฐภาคีร่วมสัญญา โดยระบุประเทศซึ่งเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ  
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง 

2) ในกรณีที่ยื่นค้าขอผ่านส้านักงานของรัฐภาคีร่วมสัญญา เมื่อส้านักงานของรัฐภาคี
ร่วมสัญญาได้รับค้าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศแล้ว จะส่งค้าขอดังกล่าวไปยังส้านักระหว่างประเทศ 

3) ส้านักระหว่างประเทศจะตรวจสอบค้าขอจดทะเบียนเบื้องต้น (Formalities 
Examination) โดยเป็นการตรวจสอบความถูกต้องทั่วไปของค้าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ  



7 

ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการจดทะเบียน ความถูกต้องชัดเจนของภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ 
ภายใต้กฎระเบียบของส้านักระหว่างประเทศ 

4) เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วและไม่มีการแก้ไข หรือหากเป็นกรณีที่มี
การแก้ไขและผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วภายใน 3 เดือนนับแต่วันส่งค้าสั่งให้แก้ไข 
ส้านักระหว่างประเทศจะจดทะเบียนระหว่างประเทศ ( International Registration) ออกหนังสือ
ส้าคัญแสดงการจดทะเบียน (Certificate) และประกาศโฆษณาใน International Designs Bulletin 
ของส้านักระหว่างประเทศ 

5) หลังจากนั้น ส้านักระหว่างประเทศจะส่งค้าขอไปยังประเทศที่ผู้ยื่นค้าขอ 
จดทะเบียนประสงค์จะได้รับความคุ้มครองเพ่ือพิจารณาตรวจสอบสาระส้าคัญของค้าขอจดทะเบียน
ตามบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ของกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ และแจ้งผลการพิจารณาไปยัง
ส้านักระหว่างประเทศ 

6) เมื่อส้านักระหว่างประเทศได้รับแจ้งผลการพิจารณาแล้ว จะแจ้งไปยังผู้ยื่น  
ค้าขอจดทะเบียนเพื่อด้าเนินการต่อไป 

2.1.3 สาระส าคัญของความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
สาระส้าคัญของความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวา ซึ่งได้รับรองเมื่อวันที่  

2 กรกฎาคม 2542 และระเบียบข้อบังคับร่วมสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
2.1.3.1 ผู้มีสิทธิยื่นค้าขอจดทะเบียน  

ผู้มีสิทธิยื่นค้าขอจดทะเบียนภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสาร
เจนีวาฯ ได้แก่ 

1) ผู้มีสัญชาติของรัฐที่เป็นรัฐภาคีร่วมสัญญาหรือเป็นสมาชิกของ
องค์การระหว่างรัฐที่เป็นภาคีร่วมสัญญา 

2) ผู้มีภูมิล้าเนาในอาณาเขตของรัฐภาคีร่วมสัญญา 
3) ผู้มีถิ่นที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐภาคีร่วมสัญญา 
4) ผู้ที่อยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่าง

แท้จริงและจริงจังในอาณาเขตของรัฐภาคีร่วมสัญญา1  
2.1.3.2 การยื่นค้าขอระหว่างประเทศ สามารถยื่นได้ 2 ทาง ดังนี้ 

1) ยื่นโดยตรงไปยังส้านักระหว่างประเทศ 
2) ยื่นผ่านส้านักงานของรัฐภาคีร่วมสัญญา2  

  
                                                 
1 ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ข้อ 3 
2 ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ข้อ 4 
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2.1.3.3 ภาษาท่ีใช้ 
ให้จัดท้าค้าขอระหว่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส หรือ

ภาษาสเปน3  
2.1.3.4 จ้านวนแบบผลิตภัณฑ์ 

ภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ผู้ขอสามารถยื่น
ขอรับความคุ้มครองได้สูงสุด 100 แบบผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งค้าขอจดทะเบียน โดยแต่ละแบบต้องเป็น
การออกแบบประเภทเดียวกันตามการจัดจ้าพวกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ ( Locarno 
Classification) 

2.1.3.5 วันที่ยื่นค้าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นค้าขอโดยตรงไปยังส้านักระหว่างประเทศ ให้

วันที่ส้านักระหว่างประเทศได้รับค้าขอเป็นวันที่ยื่นค้าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ  
ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นค้าขอผ่านส้านักงานของรัฐภาคีร่วมสัญญา 

และส้านักงานของรัฐภาคีร่วมสัญญาส่งค้าขอไปยังส้านักระหว่างประเทศภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่
ได้รับค้าขอ ให้ถือว่าวันที่ส้านักงานของรัฐภาคีร่วมสัญญารับค้าขอนั้นเป็นวันที่ยื่นค้าขอจดทะเบียน
ระหว่างประเทศ แต่ในกรณีที่ส้านักงานของรัฐภาคีร่วมสัญญาไม่สามารถด้าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวันที่ส้านักระหว่างประเทศได้รับค้าขอจากส้านักงานของรัฐภาคีร่วมสัญญา
เป็นวันที่ยื่นค้าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ4  

2.1.3.6 การเลื่อนการประกาศโฆษณา 
ผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนสามารถขอเลื่อนการประกาศโฆษณาได้สูงสุด 30 

เดือนนับแต่วันยื่นค้าขอ5  
2.1.3.7 ก้าหนดระยะเวลาแจ้งปฏิเสธการให้ความคุ้มครอง 

หากรัฐภาคีมีส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นส้านักงานตรวจสอบ
สามารถท้าค้าแถลงเพ่ือก้าหนดระยะเวลาแจ้งปฏิเสธการให้ความคุ้มครองจาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน
นับแต่วันประกาศโฆษณาได้6 ทั้งนี้ หากไม่แจ้งปฏิเสธการให้ความคุ้มครองภายในก้าหนด จะมีผล
เสมือนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายภายใน7  
  

                                                 
3 ระเบียบข้อบังคับร่วม ข้อ 6(1) 
4 ระเบียบข้อบังคับร่วม ข้อ 13(3) 
5 ระเบียบข้อบังคับร่วม ข้อ 16(1) 
6 ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ข้อ 12 
7 ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ข้อ 14(2) 
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2.1.3.8 ผลของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
ให้การจดทะเบียนระหว่างประเทศมีผลเช่นเดียวกับค้าขอจดทะเบียนที่ยื่น

ตามปกติในแต่ละภาคีร่วมสัญญา8  
2.1.3.9 สกุลเงินที่ใช้ในการช้าระค่าธรรมเนียน 

ให้ผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศหรือผู้ทรงสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์
ช้าระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสกุลฟรังก์สวิส9  

2.1.3.10 อายุความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์  
อายุความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์เริ่มแรก 5 ปีนับแต่วันจดทะเบียน

ระหว่างประเทศ และอาจต่ออายุความคุ้มครองได้อีกคราวละ 5 ปี โดยรัฐภาคีร่วมสัญญาจะต้องให้
ความคุ้มครองรวมแล้วอย่างน้อย 15 ปี นับแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ10  

2.1.3.11 การมีผลใช้บังคับ 
พันธกรณีตามความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ จะมีผลผูกพัน

เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อผู้อ้านวยการใหญ่องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก11  

 
2.2  ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

ในการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการศึกษา ผู้เขียนจะน้าทฤษฎี SWOT Analysis  
ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย Albert Humphrey มาใช้ โดยเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ที่อาจส่งผลต่อการด้าเนินการ ทั้งนี้ หลักการส้าคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดย 
การส้ารวจจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมใน  
การด้าเนินการ  

ทั้งนี้ ความหมายและค้าจ้ากัดความของการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 
2.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  

1) จุดแข็ง (Strength) คือ ผลกระทบทางด้านบวกที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม
ภายใน จุดเด่น สิ่งที่สามารถท้าได้ดี หรือเป็นข้อได้เปรียบในการด้าเนินการเรื่องต่างๆ เช่น จุดแข็งด้าน
การมีผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ การมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และ

                                                 
8 ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ข้อ 14(1) 
9 ระเบียบข้อบังคับร่วม ข้อ 28(1) 
10 ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ข้อ 17 
11 ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ข้อ 28(3)(b) 
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ประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ การมีโครงสร้างองค์กรที่
คล่องตัว การมีกฎหมายและการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

2) จุดอ่อน (Weakness) คือ ผลกระทบทางด้านลบที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม
ภายใน จุดด้อย สิ่งที่ไม่สามารถท้าได้ดี สิ่งที่เป็นปัญหา ข้อบกพร่อง หรือเป็นข้อเสียเปรียบในการ
ด้าเนินการเรื่องต่างๆ เช่น จุดอ่อนด้านการมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพ่ิมขึ้น การมี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
1) โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อ

การด้าเนินการ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือแสวงหาประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้ 

2) อุปสรรค (Threat) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามหรือมีผลเสียต่อ
การด้าเนินการ เช่น อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งจ้าเป็นต้องระมัดระวังในสิ่ งที่
เป็นข้อจ้ากัดต่างๆ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียหายได้ ทั้งนี้ หากมีการวิเคราะห์และคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จะท้าให้สามารถหาทางป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลงได้ 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา : ผลการวิเคราะห์ SWOT 
 
 

จากการที่ผู้เขียนใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ในการพิจารณาปัจจัย
ภายใน (Internal factors) และปัจจัยภายนอก (External factors) ส้าหรับประเทศไทยในการเข้าเป็น
ภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
3.1  ปัจจัยภายใน 

3.1.1  นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและ 
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3.1.1.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการ  
ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดยพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพ่ือให้นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถน้า
ทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายุไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ 
ควรมีการด้าเนินการอย่างแข็งขันในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดย
บูรณาการการท้างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการสร้างจิตส้านึกการใช้สินค้าที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกกฎหมาย 

3.1.1.2  ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559–2579) 
กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

การค้าของประเทศมีภารกิจส้าคัญในการก้าหนดทิศทางนโยบายและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศให้เข้มแข็ง สามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและโลกในอนาคต ช่วยให้เศรษฐกิจไทยก้าวพ้นจากภาวะกับดักรายได้ปานกลาง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยหนึ่งในเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย 
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(Strategic Framework) คือ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศด้วยการ
ยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างมูลค่า (Value 
Creation) ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากการผลิตและขายส่งมอบตามค้าสั่งซื้อ เป็นการสร้างรูปแบบ
ดีไซน์ของตนเอง สร้างแบรนด์ของตนเอง และท้าตลาดด้วยตนเอง  

จากกรอบเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ 
ในระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร ไว้ว่า กระทรวงพาณิชย์ต้องเพ่ิม
บทบาทการช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาความสามารถในการประกอบการด้านการค้าแก่ผู้ประกอบการไทย 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง ซึ่งรวมไปถึงเกษตรกร ที่นอกจากจะเน้นเรื่อง
ประสิทธิภาพการผลิตแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการตัดสินใจท้าการผลิตและท้าการค้าผลผลิต
ของตนอย่างชาญฉลาดด้วย 

3.1.1.3  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2561–2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค ์
เป้าประสงค์ เกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับ 

การส่งเสริมพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
1.1  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมถึงมีธรรมาภิบาลธุรกิจ 
1.2  สร้าง Smart SMEs 
1.3  ส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

3.1.1.4  ยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559–2579) 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท้าแผนที่น้าทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

(IP Roadmap) ของประเทศระยะ 20 ปี ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0  

IP Roadmap ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Value Chain) จ้านวน 4 ด้าน คือ การสร้างสรรค์ 
(Creation) การคุ้มครอง (Protection) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) และ
การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และเพ่ิมอีก 2 ด้าน ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน
และประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน คือ เรื่องสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication: GI) และเรื่องทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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(Traditional Knowledge: TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural 
Expressions: TCEs) ซึ่งสามารถสรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 

1)  ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (Creation 
of IP based Innovation) โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศที่ เ อ้ือต่อการสร้างสรรค์ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา พัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ จัดให้มีมาตรการสนับสนุนการสร้างสรรค์ และการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนเพ่ือการวิจัยและสร้างสรรค์ และจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2)  พัฒนาระบบการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวก
รวดเร็ว (Timely protection) โดยเพ่ิมจ้านวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
แก้ไขกฎหมายเพ่ือลดขั้นตอนในกระบวนการจดทะเบียน และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
พัฒนาระบบ IT รวมทั้งระบบบริหารจัดการการจดทะเบียน ปรับปรุงระบบการท้างาน (Workflow 
optimization) จ้างหน่วยงานภายนอกช่วยงานสนับสนุน และปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างาน 

3)  การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ (Commercialization 
to create value) โดยจัดพ้ืนที่จับคู่ธุรกิจและแสดงสินค้านวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งใน
ศูนย์การค้า งานแสดงสินค้า และออนไลน์ การน้าผลงานวิจัยไปขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด สนับสนุนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ  

4)  การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ (Effective enforcement) 
โดยด้าเนินการบูรณาการการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นรูปธรรมร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รณรงค์สร้างจิตส้านึกเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ และพัฒนามาตรการปราบปราม  
การละเมิดให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

5)  การส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ ่งบ่งชี ้ภูมิศาสตร์  
(Promotion of Gls for rural prosperity) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจกับชุมชนและผู้ผลิต พัฒนา
ระบบการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ภูมิศาสตร์  (Geographical Indication: GI) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการตลาดสินค้า GI สร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ขยายการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด ท้าความเข้าใจแก่ชุมชน
ผู้ผลิต จัดให้มีระบบควบคุมมาตรฐานและรักษาคุณภาพสินค้า GI 
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6)  สร้างกลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic 
Resources: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิม (Traditional Cultural Expressions: TCEs) โดยพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน ส่งเสริมให้
หน่วยงานจัดท้าฐานข้อมูล GRs TK และ TCEs ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นสากล โดยสามารถ
เชื่อมต่อเป็นฐานข้อมูลระดับชาติที่มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ได้จริง ผลักดันการเจรจาจัดท้า
ความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้มีการขออนุญาตใช้ การเปิดเผยแหล่งที่มา และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด GRs TK และ TCEs และน้าเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3.1.1.5  แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2562–2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี 

และความคิดสร้างสรรค์  
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างแบรนด์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างความแตกต่าง และ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การส่งเสริม พัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 

3.1.1.6  แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ปี  2559–2568 
(ASEAN IPR Action Plan 2016–2025) 

ทรัพย์สินทางปัญญาถือว่ามีบทบาทส้าคัญในการสนับสนุนเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติและภูมิภาค ซึ่งมีความส้าคัญที่สมาชิกอาเซียน
มองถึงอนาคตด้านทรัพย์สินทางปัญญาในบริบทของพัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 
10 ปีข้างหน้า ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนาตัวหนึ่ง จึงควรถูกพิจารณา
ในแง่การเชื่อมโยงกับส่วนประกอบอ่ืนๆ ของกลยุทธ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมไปถึง
การลดปัญหาความยากจน สุขภาพ การศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรม และการค้า 

ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันที่สูงขึ้นในอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 
2558 สมาชิกอาเซียนจะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะ ในการสร้างความสอดคล้องของกฎหมายและ
นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจะบรรลุเป้ าหมายความเป็นหนึ่งเดียวทางด้านเทคนิค  
และขั้นตอนต่างๆ และส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ จะน้าแผนธุรกิจและการปฏิบัติที่ทันสมัย
มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการระดับโลกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส้าหรับผู้ขอรับ
บริการ เป็นที่คาดว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะน้ามาซึ่งภูมิภาคอาเซียนที่มีการแข่งขันและมี
ประสิทธิผลมากข้ึน ผ่านการแสวงหาผลประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ประสิทธิภาพ และอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนช่วยต่อการเพ่ิมขึ้นของปริมาณและมูลค่า 
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การส่งออก การเพ่ิมข้ึนของการลงทุนภายประเทศและจากต่างประเทศ และการไต่อันดับของประเทศ
ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโลก 

ภายใต้บริบทดังกล่าวอาเซียนจึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาอาเซียน 2016–2025 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 

1)  พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละ
ประเทศ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาค 

2)  พัฒนาระบบและเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคอาเซียน
ให้สนับสนุน AEC 

3)  พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนให้ครอบคลุมในวงกว้าง 
4)  สร้างสินทรัพย์โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะ

ส้าหรับสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก

อาเซียนแต่ละประเทศ (A more robust ASEAN IP System in developed by strengthening IP 
Offices and building IP infrastructures in the region) 

1)  ยกระดับบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิบัตร
การออกแบบ และเครื่องหมายการค้า โดยด้าเนินกิจกรรม เช่น จัดท้าการวิเคราะห์ละเอียดเกี่ยวกับ
ปริมาณงาน ภาระงานคั่งค้าง และทรัพยากรที่มีในการตรวจสอบ/การบริหารจัดการของแต่ละ
ส้านักงานเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงพัฒนายกระดับการให้บริการต่างๆ เพ่ิมประสิทธิภาพของการแบ่ง
งานกันท้า (Work sharing) ระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งสร้างระบบการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทั่ว
อาเซียน เป็นต้น 

2)  พัฒนาคุณภาพของการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในด้าน
ระยะเวลา การจดทะเบียนและคุณภาพของผลงาน เช่น การปรับปรุงคู่มือการจดทะเบียน/การตรวจสอบ
สิทธิบัตร และท้าการระบุถึงกระบวนการที่คล้าย/ต่างกันในแต่ละประเทศ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขและยกระดับคุณภาพงานด้านสิทธิบัตรร่วมกันต่อไป 

3)  พัฒนาความเป็นเลิศขององค์การจัดเก็บลิขสิทธิ์ในด้านความโปร่งใส 
การรับผิดชอบ และการก้ากับดูแล 

4)  ส้ารวจความเป็นไปได้ของความสอดคล้องของเงื่อนไขต้องการด้าน
เครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งภูมิภาค 
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5)  การลงนามในสนธิสัญญาความร่วมมือด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศ (สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: 
PCT) พิธีสารมาดริด (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International 
Registration of Marks) และความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Hague Agreement Concerning the International Registration 
of Industrial Designs) รวมทั้งพยายามด้าเนินการต่างๆ เพ่ือเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาที่ส้าคัญในกรอบ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เช่น สนธิสัญญากรุงปักกิ่ง (Beijing Treaty) สนธิสัญญา 
มาร์ราเคช (Marrakesh Treaty) สนธิสัญญาสิงคโปร์ (Singapore Treaty) สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ (WIPO 
Copyright Treaty: WCT) สนธิสัญญาการแสดง และสิ่งบันทึกเสียง (WIPO Performances and 
Phonograms Treaty: WPPT) และอ่ืนๆ เป็นต้น 

6)  การพัฒนาศักยภาพส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
สมาชิกอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนมีโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ  
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยแต่ละส้านักงานเอง และเชื่อมโยงกับระดับการพัฒนาของส้านักงานแต่ละแห่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา ลาว และพม่า 

เมื่อพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า
รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจการค้าของประเทศ ด้วยการยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้ วย 
การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การส่งเสริมการใช้ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างรูปแบบดีไซน์ และการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ  

ในส่วนของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติและภูมิภาค
อาเซียน ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนึ่ งในตัวขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวในแง่ของการค้า  
โดยยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาได้ก้าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนาม
ในสนธิสัญญาความร่วมมือด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศซึ่งรวมถึง 
ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
(Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs) ด้วย 
ดังนั้น จึงถือเป็นจุดแข็งที่มีนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลดังกล่าวในการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ อันจะส่งเสริมให้
การเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ทั้งนี้  เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า ไม่มีจุดอ่อนในส่วนของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลแต่อย่างใด เนื่องจากนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น  

3.1.2  โครงสร้างองค์กรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก ดังนี้ 
1)  กองสิทธิบัตรออกแบบ มีหน้าที่และอ้านาจหลักในการให้ค้าปรึกษา แนะน้า 

และบริการเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้าเนินการ 
จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พัฒนาระบบบริหารจัดการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษาระบบความคุ้มครอง
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 

2)  กองกฎหมาย มีหน้าที่และอ้านาจที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ ด้าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือยกร่างและพัฒนากฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  
ให้ค้าปรึกษา แนะน้า และเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย ตลอดจนให้ค้าปรึกษาและแนะน้าในการจัดท้าอนุสัญญา สนธิสัญญา และความตกลง
ระหว่างประเทศที่เก่ียวกับสิทธิบัตร 

3)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และอ้านาจที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ จัดท้าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา วางแผนและเสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ จัดท้า
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและจัดท้าระบบสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ
เครือข่าย และซ่อมบ้ารุง ตลอดจนบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา12  

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 
2563 ซึ่งก้าหนดให้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และใช้
                                                 
12 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 137 ตอนท่ี 6ก วันท่ี 23 มกราคม 2563 
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ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญาและก้าหนดหน้าที่และอ้านาจไว้
อย่างชัดเจน  

ในส่วนที่ เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรกา รออกแบบผลิตภัณฑ์   
กองสิทธิบัตรออกแบบเป็นหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร มีผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรซึ่งท้าหน้าที่ตรวจสอบค้าขอรั บ
สิทธิบัตรที่ส้าเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง มีความรู้  ความเชี่ย วชาญ  
และประสบการณ์ในการตรวจสอบค้าขอเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในการตรวจสอบค้าขอสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความเข้มงวด
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ เพ่ือให้การตรวจสอบและพิจารณาค้าขอจดทะเบียน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประกอบกับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรยังได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง 
เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานด้วย 

ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน กองกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนากฎหมาย 
ว่าด้วยสิทธิบัตรและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีนิติกรที่ส้าเร็จการศึกษาด้าน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความช้านาญ และ
ประสบการณ์อย่างเต็มก้าลังความสามารถ นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองสิทธิบัตรออกแบบในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบค้าขอรับสิทธิบัตรได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดท้าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์และการวางนโยบายของผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

การจัดโครงสร้างองค์กรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และการได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของบุคลากรกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ตลอดจนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็น
จุดแข็งในการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว 

ทั้งนี้  เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า ไม่มีจุดอ่อนในส่วนของโครงสร้างองค์กรของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรดังกล่าวท้าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อดีทั้งสิ้น 
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3.1.3  การส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดตั้งศูนย์ให้ค้าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ

นวัตกรรม (IP IDE Center) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้ค้าปรึกษาและ
บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร โดยสามารถแบ่งการให้บริการออกเป็น 4 ด้านหลัก 
ดังนี้ 

1)  IdeaLab เป็นบริการให้ค้ าปรึกษาแนะน้าแก่ผู้ ประกอบการเกี่ ยวกับ
ความส้าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท สร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่จะใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดและธุรกิจ 

2)  ValueLab เป็นบริการให้ข้อมูลและสร้างความรู้ เกี่ยวกับการน้าองค์กรเข้าสู่
ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะน้ามาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและธุรกิจในอนาคต 

3)  InterLab เป็นบริการให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเข้าสู่ ระบบ 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมทาง
ธุรกิจก่อนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการให้ค้าแนะน้ากรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาในต่างประเทศ 

4)  TechnoLab เป็นบริการระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Mapping)  
เพ่ือสามารถประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี โดยบริการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ส้าหรับผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนักวิจัย ในการที่จะทราบว่าควรศึกษาคิดค้นเทคโนโลยีประเภทต่างๆ 
ที่จะตอบโจทย์ตลาดและภาคธุรกิจได้ 

การด้าเนินการดังกล่าวของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวน้าทาง  
ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเพ่ิมรายได้และอ้านาจในการ
ต่อรองทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสาร
เจนีวาฯ 

อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้า 
ออกแบบของไทยไม่ทราบถึงการส่งเสริมด้านการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และบริการ
ของศูนย์ให้ค้าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) อย่างทั่วถึง จึงไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากการให้บริการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค้าเพ่ิมให้กับสินค้าได้อย่างเต็มที่  
จึงนับเป็นจุดอ่อนในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้ 
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3.1.4  การส่งเสริมการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ  

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ได้ข้อมูลว่า ในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าออกแบบของไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมี
การด้าเนินการ ดังนี้ 

1)  จัดการพิจารณาตัดสินและมอบรางวัลด้านการออกแบบ Design Excellence 
Award (DEmark) ร่วมกับ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ผู้จัดการตัดสินรางวัล  
G-mark โดยส่งสินค้าที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมการตัดสินรางวัล G-mark อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 
จนถึงปัจจุบัน มีสินค้าที่ได้รับรางวัลแล้ว โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการออกแบบที่ได้รับ
รางวัลในงาน Good Design Exhibition ประเทศญี่ปุ่น เป็นประจ้าทุกปี 

2)  จัดงานแสดงสินค้านานาชาติภายในประเทศ โดยจัดพ้ืนที่คูหาของผู้ประกอบการ 
ที่เน้นการน้าเสนองานออกแบบ รวมถึงนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบจากโครงการต่างๆ ของ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไว้ภายในพ้ืนที่ Design Hall เพ่ือส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีด้าน
การออกแบบของประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในงานแสดงสินค้า STYLE 
Bangkok และงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair เป็นต้น 

3)  สนับสนุนผู้ออกแบบและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้างานแสดงสินค้าด้าน
การออกแบบนานาชาติในต่างประเทศ ได้แก่ งานแสดงสินค้า Maison & Objet ประเทศฝรั่งเศส 
และงานแสดงสินค้า Milan Design Week ประเทศอิตาลี 

การด้าเนินการส่งเสริมการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยโดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยการเผยแพร่ผลงานที่มีการออกแบบที่ดี 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสินค้าออกแบบของไทยสู่สากลในงานแสดง
สินค้าต่างๆ ท้าให้สินค้าออกแบบของไทยไปสู่ตลาดโลก ปัจจัยดังกล่าวจึงถือเป็นจุดแข็งในการเข้าเป็น
ภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า ไม่มีจุดอ่อนในส่วนของการด้าเนินการส่งเสริม 
การส่งออกสินค้าออกแบบของไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด เนื่องจากแต่ละ
กิจกรรมล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยทั้งสิ้น 

3.1.5  การพัฒนาผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยโดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
พบว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีการด้าเนินการต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้ ประกอบการส่งออก
สินค้าออกแบบของไทย ดังนี้ 
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1)  การอบรมสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและแนวโน้ม
ความต้องการของผู้บริโภคจากต่างประเทศแก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออก 

2)  การจัดกิจกรรมให้ค้าปรึกษาด้านการออกแบบ การฝึกอบรมพัฒนาสินค้า
ระหว่างผู้ประกอบการส่งออกและนักออกแบบมืออาชีพ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

3)  การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์หรือนักออกแบบสามารถพัฒนาได้ 
เพ่ือยกระดับให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่งออกอย่างมืออาชีพ มีการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล เช่น โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก เป็นต้น 

การด้าเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมส่งออก (Value 
Creation) เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยให้มีความพร้อมด้านการ
ออกแบบเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักและพัฒนา
องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าผ่านการพัฒนาการออกแบบให้
สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใหม่ๆ ของตลาดต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการเข้าเป็นภาคี
ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออก
สินค้าออกแบบของไทยไม่ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการดังกล่าว จึงไม่สามารถได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งนับเป็นจุดอ่อนในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้ 

3.1.6  ความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้ของผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออก
สินค้าออกแบบของไทยเกี่ยวกับความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ  

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้าเนินการ ดังนี้  

1)  วันที่ 24 มีนาคม 2558 สัมมนาเรื่อง “การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ เพ่ือผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ 
AEC” ณ โรงแรมแม่น้้ารามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร 

2)  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สัมมนาเรื่อง “Thailand’s Industrial Design 
Protection & The Implementation of the Hague System” ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 

3)  วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สัมมนาเรื่อง “Thailand’s Industrial Design 
Protection & The Implementation of the Hague System”ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ 

4)  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สัมมนาเรื่อง “Legal Framework for the Application, 
Examination Grant, Cancellation and Appeals in relation to Patents in Thailand” ณ 
โรงแรมโซ แบงคอก  
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5)  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สัมมนาเรื่อง “เปิดโอกาสสร้างมูลค่าด้วยสินค้า  
IP ไทย” ณ โรงแรม ดิเอทัส ลุมพินี 

6)  วันที ่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ส ัมมนาเรื ่อง “ความตกลงกรุง เฮกว่าด้วย 
การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ” ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล  

7)  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 สัมมนาเรื่อง “Thailand’s Preparation for Accession 
to the Hague System” ผ่าน Zoom Application 

การจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ท้าให้ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออก
สินค้าออกแบบของไทย มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้  และการด้าเนินการยื่นค้าขอ  
จดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
เป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นจุดแข็งในการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว 

ทั้งนี้  เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า ไม่มีจุดอ่อนในส่วนของการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและการตระหนักรู้ของผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทย
เกี่ยวกับความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ แต่อย่างใด เนื่องจากแต่ละกิจกรรมล้วนแล้วแต่
เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 

3.1.7  การยื่นค าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศของผู้ออกแบบและ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทย 

การเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ จะช่วยอ้านวย 
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการยื่นค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ โดยการยื่น
ค้าขอเพียงครั้งเดียวสามารถขอรับความคุ้มครองได้ในหลายประเทศ  

จากการสัมภาษณ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ออกแบบและ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทย พบว่า หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว 
กลุ่มผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยจะยื่นค้าจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์
ภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ เนื่องจากจะช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากด้าน
พิธีการ โดยไม่จ้าเป็นต้องแยกยื่นค้าขอจดทะเบียนในแต่ละประเทศ ซึ่ งมีความยุ่งยากซับซ้อนจาก
ภาษา เอกสาร และกระบวนการที่แตกต่างกัน รวมทั้งยังสามารถติดตามก้าหนดระยะเวลาสิ้นสุดอายุ
ความคุ้มครองของแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอรับความคุ้มครองและช้าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุได้
ในคราวเดียวกัน จึงถือเป็นจุดแข็งในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี ้

อย่างไรก็ดี ผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดายังไม่มี
ความคุ้นเคยกับระบบการจดทะเบียนดังกล่าว จึงอาจไม่ยื่นค้าขอจดทะเบียนภายใต้ความตกลงฉบับนี้ 
แต่ยังคงยื่นค้าขอแยกตามรายประเทศที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแทน จึงถือเป็นจุดอ่อนในการ
เข้าเปน็ภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
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3.1.8  ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าออกแบบไทยในตลาดโลก 
ผู้ออกแบบไทยได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มี

ความสวยงาม ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน จึงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  
ซ่ึงท้าให้มูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปสู่ตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

ภาพที่ 1  สถิติการยื่นค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือขอรับความคุ้มครองใน
ประเทศไทย 
 

จากภาพ แสดงให้เห็นถึงสถิติการยื่นค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยคนไทยและคนต่างชาติ ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2558–2561 มีผู้ยื่นค้าขอ 
จดทะเบียนเพิ่มมากข้ึนทุกปี  

ในปี พ.ศ. 2558 คนไทยยื่นค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
จ้านวน 3,162 ค้าขอ คิดเป็นร้อยละ 71 ของค้าขอทั้งหมด ส่วนคนต่างชาติยื่นค้าขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จ้านวน 1,299 ค้าขอ คิดเป็นร้อยละ 29 ของค้าขอทั้งหมด 

ในปี พ.ศ. 2561 คนไทยยื่นค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
จ้านวน 4,044 ค้าขอ คิดเป็นร้อยละ 74 ของค้าขอทั้งหมด ส่วนคนต่างชาติยื่นค้าขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จ้านวน 1,425 ค้าขอ คิดเป็นร้อยละ 26 ของค้าขอทั้งหมด 

จะเห็นได้ว่า จ้านวนการยื่นค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มี
ปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนของผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนที่เป็นคนไทยมีปริมาณมากกว่า 
คนต่างชาติมาโดยตลอด 
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ภาพที่ 2 สถิติการยื่นค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนต่างชาติเพ่ือขอรับ

ความคุ้มครองในประเทศไทย จ้าแนกรายประเทศ 
 

จากภาพ แสดงให้เห็นถึงประเทศที่มีสถิติการยื่นค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์  

จากการสัมภาษณ์ผู้อ้านวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
พบว่า แบบผลิตภัณฑ์ที่คนไทยยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยมากที่สุด  
ในสามล้าดับแรกในช่วงปี พ.ศ. 2561–2563 ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุสิ่งทอ/ลายผ้า  

ส่วนแบบผลิตภัณฑ์ที่คนต่างชาติยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด 
ในสามล้าดับแรกในช่วงปี พ.ศ. 2561–2563 ได้แก่ ยานพาหนะ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เครื่องระบายอากาศ/เครื่องปรับอากาศ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
และผู้บริหารส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า สินค้าไทยที่มีศักยภาพด้านการออกแบบ 
และสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ 
สินค้าตกแต่งบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ ถือเป็นสินค้าที่คนไทย
มีศักยภาพในการออกแบบด้วย โดยในปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าการส่งออกและมีตลาดส่งออกหลัก ดังนี้ 

1) อัญมณีและเครื่องประดับ มูลค่าการส่งออก 8,097.40 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมี
ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เยอรมนี 
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2) เครื่องนุ่งห่ม มูลค่าการส่งออก 2,566.15 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีตลาดส่งออกหลัก 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เบลเยี่ยม 

3) เฟอร์นิเจอร์ มูลค่าการส่งออก 1,276.22 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีตลาดส่งออกหลัก 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน 

4) สินค้าตกแต่งบ้าน มูลค่าการส่งออก 235.51 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีตลาด
ส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ 

จากการศึกษาข้อมูลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกในส่วนของค้าขอรับ 
ความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นผ่านความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา เวียดนาม พบว่า มีการยื่น 
ค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์มากที่สุดเรียงตามล้าดับ ดังนี้ 

1)  อุปกรณ์บันทึกเสียงและภาพ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสื่อสารและค้นหาข้อมูล 
2)  พาหนะขนส่งหรือกว้านยก 
3)  หีบห่อและภาชนะส้าหรับการขนส่งหรือการขนย้ายสินค้า/นาฬิกาและเครื่องบอก

เวลาอื่นๆ เครื่องตรวจสอบและเครื่องให้สัญญาณ 
นโยบายรัฐบาลในการส่ง เสริมผู้ประกอบการให้ เห็นถึงความส้าคัญด้าน  

การออกแบบและพัฒนาสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งผลให้สินค้าออกแบบของไทยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล โดยได้ผ่านเวทีงานแสดงสินค้าด้านการออกแบบระดับนานาชาติ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน 
ฮ่องกง เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรีย และมีผลงานการออกแบบสินค้าไทยได้รับรางวัลด้าน 
การออกแบบจากต่างประเทศต่อเนื่องทุกปี เช่น รางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่น Reddot และ IF Design 
Award ประเทศเยอรมนี A’Design Award ประเทศอิตาลี เป็นต้น ทั้งนี้ ผลจากการด้าเนินการภายใต้
นโยบายรัฐบาลดังกล่าว ประกอบกับข้อมูลการยื่นค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งคนไทยมีการยื่นค้าขอจดทะเบียนแต่ละปีอยู่ในปริมาณมาก และข้อมูลการส่งออกสินค้าออกแบบ 
ซึ่ ง ผู้ อ อ ก แ บ บ ไ ท ย มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ อั ญ ม ณี  แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ 
เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน ในขณะที่ประเทศต่างๆ มีการยื่นค้าขอรับ  
ความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์จ้านวนมากในส่วนของอุปกรณ์บันทึกเสียงและภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สื่อสารและค้นหาข้อมูล พาหนะขนส่งหรือกว้านยก หีบห่อและภาชนะส้าหรับการขนส่งหรือการขนย้าย
สินค้า นาฬิกาและเครื่องบอกเวลาอ่ืนๆ เครื่องตรวจสอบและเครื่องให้สัญญาณ ซึ่งเป็นแบบผลิตภัณฑ์
ที่แตกต่างจากที่ผู้ออกแบบไทยมีความเชี่ยวชาญ แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบไทยมีศั กยภาพและ
สามารถแข่งขันในตลาดโลกในกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์  
และสินค้าตกแต่งบ้าน จึงถือเป็นจุดแข็งในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
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อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท้าให้เศรษฐกิจตกต่้าลง ต่างประเทศลดการสั่งซื้อ
สินค้าออกแบบของไทย และผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาอย่างหนักในการประกอบธุรกิจ  
จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าออกแบบไปยังต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นจุดอ่อนในการเข้าเป็นภาคี
ความตกลงดังกล่าว 

3.1.9  กระบวนการปรับปรุงแก้ไขและเสนอร่างกฎหมาย 
การปรับปรุงแก้ไขและเสนอร่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีกระบวนการหลักๆ 

ดังนี้  
1)  ในกรณีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงแก้ไข

กฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และนักวิชาการ โดยมีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณายกร่าง ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

2)  ในส่วนของการรวบรวมประเด็นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ ตัวแทนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนทั่วไป โดยเป็นการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
www.ipthailand.go.th โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาประเด็น
ดังกล่าวเพ่ือประกอบการยกร่าง ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

3)  เมื่อยกร่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเสร็จแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะ
รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ ตัวแทนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนทั่วไป โดยเป็นการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
www.ipthailand.go.th ทั้งนี้  คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณา 
ความคิดเห็นดังกล่าวเพ่ือประกอบการยกร่าง ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สมบูรณ์ ครบถ้วน เพ่ือเสนอ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาต่อไป 

4)  เมื่อยกร่าง ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเสร็จแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจัดท้าเอกสารรายละเอียดประกอบการเสนอร่างกฎหมายเพ่ือ
เสนอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้าเนินกระบวนการยกร่างกฎหมายตาม
แนวทางการจัดท้าและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยรายละเอีบดเอกสารประกอบการเสนอร่างกฎหมาย มีดังต่อไปนี้ 

4.1)  หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการเสนอร่างกฎหมายต่อ
คณะรัฐมนตรี 

4.2)  ร่างพระราชบัญญัติพร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล 
4.3)  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
4.4)  สรุปสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
4.5)  ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติที่ มีผล ใช้บั งคับ ในปั จจุบัน  

กับร่างพระราชบัญญัติ 
4.6)  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ 
4.7)  หลักฐานการรับฟังความคิดเห็น 
4.8)  หลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
4.9)  แผนการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองที่จะต้องออกตามความในร่าง

พระราชบัญญัติ 
4.10) ในกรณีที่มีการเสนอขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา

ระหว่างประเทศ จะต้องจัดท้าเอกสารรายละเอียดประกอบการเสนอร่างกฎหมายดังต่อไปนี้ด้วย 
(1)  สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีพร้อมค้าแปล 
(2)  รายชื่อประเทศภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะ

เข้าเป็นภาคี 
(3)  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
5)  คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 

5.1)  ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ และส่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป 

5.2)  ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และเสนอ
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามกระบวนการมาตรา 178 วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

5.3)  ให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้า
ภาคยานุวัติสาร เพ่ือการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ 
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การเข้าเป็นภาคี และกระทรวงพาณิชย์มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศว่าได้ด้าเนินการภายใน
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการออกกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

6)  ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยมี
ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมประชุมเพ่ือให้รายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
เมื่อตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้วเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน และจัดท้าหนังสือยืนยัน 
ร่างพระราชบัญญัติไปยังส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

7)  คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาแล้ว และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 

8)  สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
เพ่ือพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ และมีผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมประชุม
เพ่ือให้รายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป 

9)  วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา
รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ และมีผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมประชุมเพ่ือ ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป 

10)  รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาระหว่างประเทศตามกระบวนการมาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 

11)  ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน้าร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าเพ่ือทรงลง
พระปรมาภิไธย 

12)  ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือให้มผีลใช้บังคับต่อไป 

13)  กระทรวงพาณิชย์มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศว่าได้ด้าเนินการ
ภายในต่างๆ ซึ่งรวมถึงการออกกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

14)  กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าภาคยานุวัติสารเพ่ือการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ 

15)  กระทรวงพาณิชย์ยื่นภาคยานุวัติสารเพ่ือการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศต่อผู้อ้านวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเพ่ือให้มีผลผูกพันธ์ประเทศไทยต่อไป 

จากกระบวนการปรับปรุงแก้ไขและเสนอร่างกฎหมายแสดงให้เห็นว่า ในทุก
ขั้นตอนมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
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ผู้ประกอบการ ตัวแทนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนทั่วไป ซึ่งท้าให้ทราบถึง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย เป็นการสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ  
กรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท้าแผนพัฒนากฎหมายเป็นประจ้าทุกปี และมีการ
ด้าเนินการตามแผนดังกล่าว จึงถือเป็นจุดแข็งในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสาร
เจนีวาฯ 

ในส่วนของกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย หลังจากกระทรวงพาณิชย์ เสนอ 
ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติ และส่งให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภาพิจารณาต่อไปนั้น ขั้นตอนเหล่านี้ด้าเนินไปด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยมีผู้แทน 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมประชุมเพ่ือให้รายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงถือเป็น
จุดแข็งในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ  

อย่างไรก็ดี กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวใช้เวลานาน ซึ่งมาจากสาเหตุ
หลายประการ เช่น ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเป็นเรื่องเฉพาะทางหรือเป็นเรื่องทางเทคนิค ต้องใช้เวลา 
ในการท้าความเข้าใจ เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม เป็นต้น  
จึงนับเป็นจุดอ่อนในการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว  

3.1.10 การด าเนินการเกี่ยวกับค าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้
ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ  

ภายใต้ระเบียบข้อบังคับร่วม ข้อ 6 (1) ก้าหนดให้จัดท้าค้าขอระหว่างประเทศ  
เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาสเปน โดยหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ แล้ว ภาษาที่ประเทศไทยจะเลือกใช้ คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้อ้านวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว พบว่ า เจ้าหน้าที่กองสิทธิบัตร
ออกแบบยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออ่านและพิจารณาค้าขอ และการออกค้าสั่ง
ต่างๆ จึงถือเป็นจุดอ่อนในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

3.1.11 จ านวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่ท าหน้าที่พิจารณาค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์  

จากการสัมภาษณ์ผู้อ้านวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
พบว่า กองสิทธิบัตรออกแบบมีผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่ท้าหน้าที่พิจารณาค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ้านวน 22 คน  



30 

 

ในส่วนของปริมาณค้าขอจดทะเบียน มีผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนในปี 2558 จ้านวน 
4,461 ค้าขอ ปี 2559 จ้านวน 4,923 ค้าขอ ปี 2560 จ้านวน 5,122 ค้าขอ ปี 2561 จ้านวน 5,469 ค้าขอ 
แสดงให้เห็นว่า ปริมาณค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีจ้านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
ในขณะที่มีจ้านวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเพียง 22 คน ท้าให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบและ
ท้าให้มีปริมาณงานค้างสะสม (backlog)  

ทั้งนี้ การเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารกรุงเจนีวาฯ จะท้าให้
ต่างชาติยื่นค้าขอเพ่ือขอรับความคุ้มครองในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่จ้านวนผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรมีจ้านวนจ้ากัด จึงนับเป็นจุดอ่อนในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้ 

3.1.12 การพิจารณาค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้อ้านวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

พบว่า ในการพิจารณาค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรได้
ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายและคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรการออ กแบบ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งจัดท้าขึ้นโดยมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป จึงท้าให้การพิจารณาค้าขอจดทะเบียนเป็นไปด้วยความละเอียด
รอบคอบ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ  

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ กระบวนการพิจารณาค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้เวลานาน ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่น ในการปฏิเสธการรับจดทะเบียนมี
ข้อจ้ากัดเรื่องฐานข้อมูล และการจัดท้ารายงานยกค้าขอที่ต้องจัดท้ารูปภาพแบบผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบพร้อมระบุเหตุผลความเหมือนคล้าย ซึ่งมีความยุ่งยาก เป็นต้น จึงถือเป็นจุดอ่อนในการ
เข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว 
 
3.2  ปัจจัยภายนอก  

3.2.1  การบริหารจัดการค าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ เป็นความตกลงที่มีความยืดหยุ่น  
โดยให้ประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสามารถเลือกรูปแบบการบริหารจัดการค้าขอจดทะเบียน
แบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อความสามารถของส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ 
สามารถจ้าแนกรูปแบบการบริหารจัดการค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้ 

1)  ส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นส้านักงานตรวจสอบ (Examining Office) 
2)  ส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ด้าเนินการตรวจสอบสาระส้าคัญและความใหม่

ของแบบผลิตภัณฑ์ (Office conducting examination on substantive ground, including novelty) 
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3)  ส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ด้าเนินการตรวจสอบสาระส้าคัญ แต่มิได้
ตรวจสอบความใหม่ของแบบผลิตภัณฑ์ (Office conducting examination on substantive ground, 
other than novelty) 

4)  ส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มิได้ตรวจสอบสาระส้าคัญ (Office conducting 
none substantive examination) 

นอกจากนี้ ประเทศภาคียังสามารถท้าค้าแถลง (Declaration) ภายใต้ความตกลง
กรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ได้ เช่น ค้าแถลงเพ่ือขอขยายระยะเวลาแจ้งปฏิเสธการให้  
ความคุ้มครองจาก 6 เดือน เป็น 12 เดือนนับแต่วันประกาศโฆษณา ทั้งนี้ หากไม่แจ้งปฏิเสธการให้
ความคุ้มครองภายในก้าหนด จะมีผลเสมือนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายภายใน เป็นต้น 

การที่ประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสามารถด้าเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อ
ความสามารถของส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนั้นๆ นับเป็นโอกาสในการเข้าเป็นภาคี
ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ  

3.2.2  การให้การสนับสนุนขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และ
ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ  

ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ประเทศไทยได้รับ  
การสนับสนุนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของ
ต่างประเทศ ดังนี้ 

1)  WIPO ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ (Hague Agreement) เพ่ือ
ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ AEC เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแม่น้้ารามาดา พลาซ่า  

2)  WIPO ส่งที่ปรึกษามาประชุมหารือร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับ
ความตกลงกรุงเฮกฯ (The Consultation Meeting on the Hague Agreement) เมื่อวันที่  27 
พฤศจิกายน 2561 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  

3)  WIPO เชิญผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม 
Working Group on the Legal Development of the System for the International Registration 
of Industrial Designs จ้านวน 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

4)  ส้านักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา (United States 
Patent and Trademark Office: USPTO) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan 
External Trade Organization: JETRO) ให้การสนับสนุนในการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง “Thailand’s 
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Industrial Design Protection & The Implementation of the Hague System” จ้านวน 3 ครั้ง ในปี 
พ.ศ. 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5)  ส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (European Union Intellectual 
Property Office: EUIPO) ให้การสนับสนุนในการจัดสัมมนา เรื่อง “Thailand’s Protection for 
accession to the Hague System” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ผ่าน Zoom Application 

การได้รับการสนับสนุนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและส้านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศดังกล่าว เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ให้แก่
ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทย จึงนับเป็นโอกาสในการเข้าเป็นภาคี
ความตกลงดังกล่าว 

3.2.3  ประเทศที่เข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ มีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น 

ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ เข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
จ้านวนมากขึ้น โดยตลาดส่งออกหลักของสินค้าที่ผู้ออกแบบไทยมีศักยภาพ ซึ่งได้แก่ อัญมณีและ
เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ 
เบลเยี่ยม เยอรมนี เข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ แล้ว  

จากการสัมภาษณ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ออกแบบและ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยพบว่า เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว กลุ่มผู้ออกแบบไทย
สามารถยื่นค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้สะดวกและทั่วถึงทุกประเทศมากขึ้น  
จึงนับเป็นโอกาสในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

อย่างไรก็ดี ยังมีบางประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าออกแบบของไทยซึ่งยังไม่ได้
เข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้ เช่น ประเทศจีน ท้าให้ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบ
ของไทยที่ส่งสินค้าไปจ้าหน่ายในประเทศจีนยังไม่เห็นความส้าคัญและประโยชน์ของการยื่นค้าขอ 
จดทะเบียนภายใต้ระบบเฮก จึงนับเป็นอุปสรรคในการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว 

3.2.4  อายุความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ 
ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ก้าหนดเรื่องอายุความคุ้มครอง 

แบบผลิตภัณฑ์ว่า อายุความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์เริ่มแรก 5 ปีนับแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
และอาจต่ออายุความคุ้มครองได้อีกคราวละ 5 ปี โดยรัฐภาคีร่วมสัญญาจะต้องให้ความคุ้มครองรวม
แล้วอย่างน้อย 15 ปี นับแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ ซึ่งท้าให้แบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ออกแบบไทย
ได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศมีอายุความคุ้มครองถึง 15 ปี นับแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
จึงนับเป็นโอกาสในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้ 
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อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรของประเทศไทยให้ความคุ้มครอง
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันยื่นค้าขอจดทะเบียน ท้าให้อาจมี 
การผูกขาดการใช้แบบผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น จึงนับเป็นอุปสรรคในการเข้าเป็นภาคี
ความตกลงดังกล่าว 

3.2.5  การยื่นค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคนต่างชาติเพื่อขอรับ 
ความคุ้มครองในประเทศไทย 

หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ  
กลุ่มผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยจะยื่นค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์
ในต่างประเทศมากขึ้นซึ่งท้าให้ได้รับความคุ้มครองและอาจผูกขาดการใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ในต่างประเทศจ้านวนมากขึ้นด้วย จึงนับเป็นโอกาสในการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว 

ในทางกลับกัน ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการต่างชาติมีแนวโน้มที่จะยื่นค้าขอ 
จดทะเบียนในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจท้าให้มีการผูกขาดการใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ในประเทศไทยจ้านวนมากขึ้น จึงถือเป็นอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

จากการพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังกล่าวแล้ว สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ปัจจัยภายใน 
ประเด็น จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์
ของรัฐบาลที่สนับสนุนการให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ 

 

2. เศรษฐกิจ สินค้าออกแบบของไทยในกลุ่ม
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ และสินค้า
ตกแต่งบ้าน มีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลก 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ท้าให้เศรษฐกิจตกต่้าลง 
จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออก
สินค้าออกแบบของไทยไปยัง
ต่างประเทศ 

3. กฎหมาย กระบวนการปรับปรุงแก้ไขและเสนอ
ร่างกฎหมาย ตลอดจนการพิจารณา
ร่างกฎหมายมีความละเอียดรอบคอบ
และเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย  
ใช้เวลานาน 
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ประเด็น จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
4. โครงสร้างองค์กร
ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

มีการจัดโครงสร้างองค์กรของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ชัดเจนและทุก
หน่วยงานภายในกรมฯ สามารถ
ปฏิบัติงานตามสาขาความรู้ความ
เชี่ยวชาญอย่างเต็มก้าลังความสามารถ 
เพ่ือรองรับภารกิจในปัจจุบันและใน
อนาคต 

 

5. การด้าเนินการ
ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีการ
ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการไทยให้มี
ศักยภาพ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นตัวน้าทาง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
มีกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกสินค้า 
ออกแบบของไทยไปสู่ตลาดโลก 
3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
มีกิจกรรมพัฒนาผู้ออกแบบและ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบ
ของไทย  

1. ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการ
ส่งออกสินค้าออกแบบของไทย  
ไม่ทราบถึงการส่งเสริมด้านการให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึง  
2. ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการ
ส่งออกสินค้าออกแบบของไทย  
ไม่ทราบถึงกิจกรรมพัฒนา
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบ
ของไทยซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศอย่างทั่วถึง 

6. บุคลากร 
กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

บุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
มีความรู้ความช้านาญ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ
ได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง 

1. บุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา 
อังกฤษในการด้าเนินการเก่ียวกับค้าขอ
จดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
2. จ้านวนบุคลากรกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาที่ท้าหน้าที่พิจารณาค้าขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
ที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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ประเด็น จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
7. ผู้ประกอบการ 1. ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออก

สินค้าออกแบบของไทยมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีความตระหนักรู้ เกี่ยวกับ
ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสาร
เจนีวาฯ 
2. ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการ
ส่งออกสินค้าออกแบบของไทยยื่น 
ค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์  
ในต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออก
สินค้าออกแบบของไทยยังไม่คุ้นเคยกับ
การยื่นค้าขอจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศ 

8. การพิจารณา 
ค้าขอจดทะเบียน 

การพิจารณาค้าขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มีความละเอียดรอบคอบ 

การพิจารณาค้าขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ใช้เวลานาน 

 
ตารางท่ี 2 ปัจจัยภายนอก 

ประเด็น โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. การบริหาร
จัดการ 

ประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็นภาคี
สามารถเลือกรูปแบบการบริหาร
จัดการค้าขอจดทะเบียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อความสามารถ
ของส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศนั้นๆ และสามารถจัดท้า 
ค้าแถลง (Declaration) ได้ 

 

2. การผูกขาด 1. ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการ
ส่งออกสินค้าออกแบบของไทยยื่น 
ค้าขอจดทะเบียนในต่างประเทศมากขึ้น 
ซึ่งท้าให้ได้รับความคุ้มครองแบบ
ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศจ้านวนมาก
ขึ้นเช่นกัน 
2. อายุความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ผู้ออกแบบและ

1. ผู้ประกอบการต่างชาติยื่นค้าขอ 
จดทะเบียนในประเทศไทยมากข้ึน  
ซึ่งอาจท้าให้มีการผูกขาดการใช้แบบ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยจ้านวนมากขึ้น 
2. อายุความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้อาจมีการผูกขาด
การใช้แบบผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 
ที่ยาวนานขึ้น 
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ประเด็น โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบ
ของไทยได้รับความคุ้มครองแบบ
ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 

3. การสนับสนุน
จากองค์การ
ระหว่างประเทศ
และหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO) และส้านักงานทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของต่างประเทศให้การ
สนับสนุนในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ และการ
จดทะเบียนภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

 

4. ประเทศท่ีเป็น
ภาคีความตกลง
กรุงเฮกฯ ฉบับ
กรรมสารเจนีวาฯ 

ประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของ
สินค้าท่ีผู้ออกแบบไทยมีศักยภาพ  
เข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับ
กรรมสารเจนีวาฯ เพ่ิมมากขึ้น จึงท้าให้
กลุ่มผู้ออกแบบไทยสามารถยื่นค้าขอ
จดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ใน
ต่างประเทศได้สะดวกและท่ัวถึงทุก
ประเทศมากขึ้น 

ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ออกแบบ 
และผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออก
แบบของไทยส่งสินค้าออกไปจ้าหน่าย 
ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ท้าให้ผู้ออกแบบ
และผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบ
ของไทยที่ส่งสินค้าไปจ้าหน่ายใน
ประเทศจีนยังไม่เห็นความส้าคัญและ
ประโยชน์ของการยื่นค้าขอจดทะเบียน
ภายใต้ความตกลงฉบับนี้ 

 
 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ สามารถสรุป
สาระส้าคัญได้ ดังนี้ 

4.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
4.1.1.1 ด้านยุทธศาสตร์ 

ประเทศไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่สนับสนุนการให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความส้าคัญกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ด้วยการยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน  
โดยหนึ่งในองค์ประกอบที่จะท้าให้บรรลุเป้าหมาย คือ การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วย
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ซึ่งนับเป็นจุดแข็ง
ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

4.1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ 
สินค้าออกแบบของไทยในกลุ่ มสินค้ า อัญมณีและเครื่ องประดับ 

เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิ เจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้านมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก  
โดยผู้ออกแบบไทยได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม 
ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จึงท้าให้มูลค่า  
การส่งออกสินค้าดังกล่าวไปสู่ตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในการเข้าเป็น
ภาคีความตกลงดังกล่าว อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท้าให้เศรษฐกิจ
ตกต่้าลง จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยไปยังต่างประเทศ จึงเป็นจุดอ่อนของ
ประเทศไทยประการหนึ่ง 

4.1.1.3 ด้านกฎหมาย 
ประเทศไทยมีกระบวนการปรับปรุงแก้ไขและเสนอร่างกฎหมายที่มี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ จะต้อง
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ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ซึ่งให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว  

ทั้งนี้ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการปรับปรุงแก้ไขและเสนอร่างกฎหมาย
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ตัวแทนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนทั่วไป 
ซึ่งท้าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย เป็นการสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย นอกจากนี้ ในการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งในชั้นคณะรัฐมนตรีซึ่ งให้ความ
เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ ชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งตรวจพิจารณารายละเอียดของ 
ร่างพระราชบัญญัติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และชั้นรัฐสภาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงเป็น
จุดแข็งในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

อย่างไรก็ดี กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของประเทศไทยใช้
เวลานาน ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย 

4.1.1.4 ด้านโครงสร้างองค์กรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยรวมถึงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย มีการจัด
โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และทุกหน่วยงานภายในกรมฯ สามารถปฏิบัติงานตามสาขาความรู้  
ความเชี่ยวชาญอย่างเต็มก้าลังความสามารถ เพ่ือรองรับภารกิจในปัจจุบันและในอนาคตหากประเทศไทย
เข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ จึงนับเป็นจุดแข็งในการเข้าเป็นภาคีความตกลง
ดังกล่าว 

4.1.1.5 ด้านการด้าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญามีการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการไทยให้มี

ศักยภาพโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวน้าทาง และมีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยไปสู่ตลาดโลก และมีกิจกรรมพัฒนาผู้ออกแบบและ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทย ซึ่งนับเป็นจุดแข็งในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
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อย่างไรก็ดี ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทย
ไม่ทราบถึงการส่งเสริมด้านการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยอย่างทั่วถึง จึงนับเป็นจุดอ่อนที่เกิดข้ึน 

4.1.1.6 ด้านบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
บุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง จึงสามารถเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการเข้าเป็น
ภาคีความตกลงฉบับนี้ 

อย่างไรก็ดี บุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญายังไม่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษในการด้าเนินการเกี่ยวกับค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ ประกอบกับ
จ้านวนบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ท้าหน้าที่พิจารณาค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงนับเป็นจุดอ่อนในการเข้าเป็น
ภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

4.1.1.7 ด้านผู้ประกอบการ 
ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยมีความรู้

ความเข้าใจ และมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ และจะยื่น 
ค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลง
ดังกล่าว เนื่องจากจะช่วยอ้านวยความสะดวกในการยื่นค้าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ จึงเป็นจุดแข็ง
ในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้ 

อย่างไรก็ดี ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทย
ยังไม่มีความคุ้นเคยกับระบบการจดทะเบียนดังกล่าว จึงอาจไม่ยื่นค้าขอจดทะเบียนภายใต้ความตกลงนี้ 
แต่ยังคงยื่นค้าขอแยกตามรายประเทศที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแทน จึงถือเป็นจุดอ่อนในการ
เข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

4.1.1.8 ด้านการพิจารณาค้าขอจดทะเบียน 
ในการพิจารณาค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  

ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรด้าเนินการตามขั้นตอนที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายและคู่มือการตรวจสอบสิทธิบั ตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งท้าให้การพิจารณาค้าขอจดทะเบียนเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ  
จึงถือเป็นจุดแข็งในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ  

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ กระบวนการพิจารณาค้าขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้เวลานาน 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในส้าหรับประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีความตกลง
กรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ พบว่า จุดแข็งมีน้้าหนักมากกว่าจุดอ่อน ซึ่งจุดอ่อนที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่
สามารถด้าเนินการแก้ไขได้ โดยผู้เขียนได้น้าเสนอแนวทางแก้ไขไว้ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อไป 

4.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
4.1.2.1 ด้านการบริหารจัดการ 

ประเทศท่ีประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสามารถเลือกรูปแบบการบริหารจัดการ
ค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อความสามารถของส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศนั้นๆ จึงนับเป็นโอกาสในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

4.1.2.2 ด้านการผูกขาด 
กลุ่มผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยจะยื่น

ค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศมากขึ้นหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลง 
กรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ซึ่งท้าให้ได้รับความคุ้มครองและอาจผูกขาดการใช้แบบผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในต่างประเทศจ้านวนมากขึ้นด้วย ประกอบกับอายุความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิม  
มากขึ้น ท้าให้ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยได้รับความคุ้มครอง 
แบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น จึงนับเป็นโอกาสในการเข้าเป็นภาคี 
ความตกลงดังกล่าว 

ในทางกลับกัน ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการต่างชาติมีแนวโน้มที่จะยื่น
ค้าขอจดทะเบียนในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจท้าให้มีการผูกขาดการใช้แบบผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทยจ้านวนมากขึ้น ประกอบกับอายุความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้
อาจมีการผูกขาดการใช้แบบผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น จึงถือเป็นอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

4.1.2.3 ด้านการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ส้านักงานเครื่องหมายการค้า

และสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office: USPTO) และ
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO)  
ให้การสนับสนุนในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและการจดทะเบียนภายใต้ 
ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ จึงนับเป็นโอกาสในการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว 

4.1.2.4 ประเทศท่ีเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
ประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของสินค้าที่ผู้ออกแบบไทยมีศักยภาพ  

ซึ่งได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน คือ สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ แล้ว 
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ส่งผลให้กลุ่มผู้ออกแบบไทยสามารถยื่นค้าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้สะดวกและ
ทั่วถึงทุกประเทศมากข้ึน จึงนับเป็นโอกาสในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้ 

อย่างไรก็ดี ยังมีบางประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าออกแบบของไทย
ซึ่งยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว เช่น ประเทศจีน ท้าให้ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการ
ส่งออกสินค้าออกแบบของไทยที่ส่งสินค้าไปจ้าหน่ายในประเทศจีนยังไม่เห็นความส้าคัญและประโยชน์
ของการยื่นค้าขอจดทะเบียนภายใต้ระบบเฮก จึงนับเป็นอุปสรรคในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

ในส่วนของปัจจัยภายนอกส้าหรับประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า โอกาสมีน้้าหนักมากกว่าอุปสรรค โดยอุปสรรคในส่วน
ของการผูกขาดการใช้แบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยผู้ประกอบการต่างชาติเป็นระยะเวลา 
ที่ยาวนานขึ้นและจ้านวนมากขึ้นนั้น ในทางปฏิบัติ การคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ความคุ้มครองเฉพาะรูปร่างลักษณะ ลวดลายและสีเท่านั้น จึงมีลักษณะความคุ้มครองค่อนข้างแคบ 
ท้าให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากแบบที่
ได้รับความคุ้มครองได้ นอกจากนี้ แม้ว่าอาจมีการผูกขาดการใช้แบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดย
ผู้ประกอบการต่างชาติเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นและจ้านวนมากขึ้นก็ตาม แต่ในทางกลับกับ
ผู้ประกอบการไทยก็จะได้รับความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
และจ้านวนมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ในส่วนของประเทศจีนซึ่งยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี แต่จาก 
การติดตามความคืบหน้าการด้าเนินการ พบว่า ประเทศจีนอยู่ระหว่างเตรียมการเข้าเป็นภาคีความตก
ลงดังกล่าว ซึ่งในอนาคตจะท้าให้ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยได้รับ
ประโยชน์จากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้อย่างเต็มที่ 

จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า แม้จะมีผลผระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าเป็นภาคีความตกลง
กรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ บ้าง แต่โดยรวมแล้ว การเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวจะมี
ประโยชน์และเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทย
มากกว่า เนื่องจากการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงฉบับนี้
เป็นการอ้านวยความสะดวกให้ผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอรับความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ได้โดยยื่น
ค้าขอระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว แต่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ในประเทศภาคีหลายประเทศ 
ซึ่งท้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนลดขั้นตอนและความยุ่งยากด้านพิธีการ (Formality) 
เนื่องจากไม่จ้าเป็นต้องแยกยื่นค้าขอจดทะเบียนในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนจากภาษาและ
กระบวนการที่แตกต่างกัน รวมทั้งยังสามารถก้าหนดระยะเวลาสิ้นสุดอายุความคุ้มครองของ 
แบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอรับความคุ้มครองและช้าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุได้ในคราวเดียวกัน  
ซึ่งนอกจากจะเป็นการอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการไทยในการขอรับความคุ้มครอง
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แบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าการส่งออกและปกป้องสิทธิจากการถูกละเมิด
ในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอีกด้วย 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

จากสรุปผลการศึกษาดังกล่าว หากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ  
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาด้าเนินการ ดังนี้ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับแผนปฏิบัติการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน พ.ศ. 2559–2568 (ASEAN IPR Action Plan 2016–2025 ) 
ได้ตั้งเป้าหมายในประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านกฎหมายและนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคร่วมกัน เป็นปัจจัย
ส้าคัญยิ่งในการส่งเสริมการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ซึ่งควรพิจารณา
ด้าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ และ
การสานต่อความร่วมมือที่มีกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization: WIPO) ในการสนับสนุนด้านการด้าเนินการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว
ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ควรผลักดันการด้าเนินการเพ่ือเข้าเป็นภาคี
ความตกลงฉบับนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยควรสร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยรายใหม่ โดยการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงข้อมูล และการให้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือ 
ในด้านการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยไปยัง
ตลาดโลก ประกอบกับส่งเสริมสินค้าออกแบบของไทยที่มีศักยภาพ ทั้งในกลุ่มสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน ให้ไปไกลในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นด้วย
การสร้างแบรนด์ของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างและท้าให้ผู้บริโภคจดจ้าสินค้าได้ 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ในการด้าเนินการเพ่ือเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องด้าเนินการ ดังนี้ 
4.2.2.1 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
ซึ่งให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว โดยต้อง
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ด้าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนยื่นภาคยานุวัติสาร เนื่องจากพันธกรณีตามความตกลงจะมีผลผูกพันเมื่อ
พ้นก้าหนดระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อผู้อ้านวยการใหญ่องค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก ทั้งนี้ ในกระบวนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน้ามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ต้องจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก้าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ในการนี้  สามารถสรุปประเด็นหลักที่ ต้ องมีการปรับปรุ งแก้ ไข
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ดังนี้ 

1) ก้าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นค้าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ
ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2) ก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นค้าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ
เพ่ือขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศที่เป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสาร
เจนีวาฯ และรายละเอียดเกี่ยวกับการด้าเนินการกับค้าขอจดทะเบียนที่ระบุขอรับความคุ้มครองใน
ประเทศไทย โดยมีสาระส้าคัญหลักๆ ดังนี้ 

(1)  ก้าหนดให้การจดทะเบียนระหว่างประเทศโดยขอรับความคุ้มครอง
ในประเทศไทยเป็นค้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นในประเทศไทย 

(2)  ก้าหนดกระบวนการปฏิเสธการให้ความคุ้มครอง 
(3)  ก้าหนดผลของการไม่ปฏิเสธการให้ความคุ้มครองภายใน

ระยะเวลาที่ก้าหนด 
(4)  ก้าหนดอายุความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับ 

การจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
(5) ก้าหนดบทบัญญัติเพ่ือให้อ้านาจในการออกอนุบัญญัติก้าหนด

รายละเอียดต่างๆ เช่น ให้จัดท้าค้าขอจดทะเบียนและเอกสารต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ รายละเอียดที่
ต้องระบุในค้าขอจดทะเบียน ก้าหนดระยะเวลาและการรับ–ส่งค้าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ  
การช้าระค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

3) เพ่ิมเติมหลักการเกี่ยวกับการขอเลื่อนการประกาศโฆษณาไว้ใน
พระราชบัญญัติเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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4.2.2.2 ในส่วนของการเข้าเป็นภาคี ต้องด้าเนินการขอความเห็นชอบการเข้าเป็น
ภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ ต่อรัฐสภาตามกระบวนการมาตรา 178 วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เนื่องจากความตกลงดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาที่
จะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง และต้องประสาน
กระทรวงการต่างประเทศในการจัดท้าภาคยานุวัติสารเพ่ือยื่นต่อผู้อ้านวยการใหญ่องค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกเพ่ือเข้าเป็นภาคีความตกลง 

4.2.2.3 ออกอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือ
ก้าหนดรายละเอียดขั้นตอนและการด้าเนินการ ทั้งในส่วนของกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ประกาศกรม ค้าสั่งกรม เพ่ือให้มีผลใช้บังคับได้ทันเวลาที่ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในประเทศไทย 

4.2.2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เกี่ยวกับความตกลงกรุงเฮกฯ  
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ หลักการและเหตุผลของกฎหมาย การยื่นค้าขอเพ่ือขอรับความคุ้มครอง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศผ่านระบบเฮก ตลอดจนการส่งเสริมด้านการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ออกแบบ ผู้ประกอบการส่งออก
สินค้าออกแบบของไทย ตัวแทนเจ้าของสิทธิ ส้านักงานกฎหมาย และประชาชนทั่วไป เป็นต้น  

4.2.2.5 ในด้านการปฏิบัติงาน มีข้อเสนอแนะในการด้าเนินการ ดังนี้ 
1) ปรั บปรุ ง แนวทางการตรวจสอบ ให้ มี ค ว ามสอดคล้ อ งกับ 

การด้าเนินการภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ 
2) จัดท้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการรับ–ส่งค้าขอ

ระหว่างประเทศที่ยื่นผ่านระบบเฮกระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับส้านักระหว่างประเทศ และ
ปรับปรุงระบบการท้างานให้สามารถตรวจค้าขอและออกค้าสั่งต่างๆ ผ่านระบบ IT ได้โดยง่าย 
ตลอดจนพัฒนาระบบการออกสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Certificate) เพ่ือลด
ระยะเวลาการออกสิทธิบัตร ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษได้ 

3) เพ่ิมกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับค้าขอระหว่างประเทศ เพ่ือแปล
สาระส้าคัญของค้าขอจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (แปลเฉพาะชื่อแบบผลิตภัณฑ์ และข้อถือสิทธิ) 
ซึ่งจะท้าให้การพิจารณาค้าขอจดทะเบียนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) จัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรโดยเน้น
ด้านที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน  

5) ศึกษารายละเอียดแนวทางการปฏิบัติตามขั้นตอนภายใต้ตกลงกรุงเฮกฯ 
ฉบับกรรมสารเจนีวาฯ อย่างละเอียด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด 
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