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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได เพราะไดรับความกรณุาจากทานอาจารยยรรยง พวง
ราช และทานอาจารย สัตยะพล สัจจเดชะ ที่รับเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวมใหแกผูเขียน รวมทัง้ 
ทานอาจารย สุธาทิพ ยุทธโยธิน ที่กรุณาใหคําแนะนําในการทําวิทยานิพนธฉบับนี ้ แมภาระหนาที่
การงานของทานทั้งสามจะมมีากสักเพยีงใดก็ตาม แตเมื่อใดที่ผูเขียนตองการคําปรึกษา หารือขอ
สงสัยตางๆ ทานทั้งสามกพ็รอมที่จะสละเวลาอันมีคายิ่งของทานใหแกผูเขียนในทนัที พรอมทั้ง
ช้ีแนะแนวทางตางๆ ในการแกไขปญหาใหผานพนลุลวงไปไดดวยด ี ยิ่งกวานั้น ยงักรุณาตรวจแก
จนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ ผูเขยีนจึงขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยทั้ง
สามเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 
 อีกประการหนึ่ง ผูเขียนยังไดรับความชวยเหลือสนับสนุนในดานขอมูลจาก เจาหนาที่
กรมทรัพยสินทางปญญาทุกทาน ที่ใหการตอนรับอยางเปนกันเอง และเปยมไปดวยไมตรีจติ
มิตรภาพอันดยีิ่ง อีกทั้งในสวนการแปลขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษก็ไดรับความอนุเคราะหจาก
ทานศุภกจิ แยมประชา  ผูพิพากษาประจําศาล และ พี่สรายุทธ โรจนพุทธิ ที่กรุณาใหคําแนะนํา
แนวทางการแปลบทความภาษาอังกฤษ และชวยปรับปรุงสํานวนการแปลภาษาอังกฤษของผูเขียน
จนสละสลวยกวาเดิมมาก พรอมทั้งตรวจทานขอมลูตางๆ ใหแกผูเขียน รวมถึงพี่ๆและเพือ่นๆ
ปริญญาโททุกคนที่เปนกําลังใจใหเสมอมา ผูเขียนจึงขอกราบขอบคุณบุคคลที่กลาวถึงทุกทานเปน
อยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 
 นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดรับความชวยเหลือคนหาขอมูลทาง Internet และการใช
คอมพิวเตอร จากนายนิรัญช ธรรมพนิชวัฒน นองชายคนเดยีวของผูเขียน จงึขอขอบใจไว ณ 
โอกาสนี้ 

 
 ทายที่สุดนี้ บคุคลที่มีความสําคัญอันอดกลาวถึงมิได คอื บิดามารดาของผูเขียน ทีใ่ห
กําเนิด เล้ียงดู อบรมสั่งสอน วากลาวตกัเตือน ใหการศึกษา ตลอดมาตั้งแตผูเขียนเยาววัยจนเติบใหญ
และประสพความสําเร็จทางการศึกษาในระดับนี้ ผูเขยีนจึงขอกราบขอบพระคุณ คณุพอเมธา และ
คุณแมสุพัตรา เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
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บทคัดยอ 
 

ปจจุบันนานาอารยประเทศตางใหการรับรองคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา แต
เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิและทัศนะคติคนในชาติที่แตกตางกัน ทําใหระดับในการใหความรับรอง
และคุมครองสิทธิแตกตางกนั ผลแหงการนั้นทําใหการตกลงทําการคาระหวางประเทศมีขอขัดของ 
กลาวคือ ประเทศที่มีระดับการคุมครองที่สูงกวา ตองการใหประเทศที่มรีะดับการใหความคุมครอง
ที่ต่ํากวาใหความคุมครองสิทธินั้นในระดบัเดียวกับตน ตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมี
ระดับในการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาที่เปดกวาง โดยใหการรับรองและคุมครองไปถึง
เครื่องหมายการคาที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา เชน เสียง กล่ิน หรือรสชาติ เมื่อประเทศ
สหรัฐอเมริกาตองการเปดการคาเสรีกับประเทศใดก็ตองการใหประเทศนั้นๆ รับรองและคุมครอง
สิทธิในเครื่องหมายการคาในระดับเดียวกบัที่ตนใหความคุมครอง ซ่ึงขณะนี้ประเทศไทยเปน
ประเทศหนึ่งที่อยูระหวางการเจรจากับประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้ 

 
จากการศึกษาพบวา ในกลุมประเทศที่ใหการรับรองคุมครองเครื่องหมายการคาเสยีง 

กล่ิน รสชาติ เชน ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร เยอรมน ี และออสเตรเลีย 
กําหนดใหผูยืน่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเสียง กล่ิน หรือรสชาติ จะตองทําการนําเสนอ
กราฟฟค ของเครื่องหมายการคานั้นๆ ใหมีความชัดเจนและแนนอน สวนหลักเกณฑการนาํเสนอ
นั้นอาจแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับกฎหมายภายในของแตละประเทศ เชน เครื่องหมายการคาเสียงก็
กําหนดใหทําการนําเสนอกราฟฟคที่แตกตางกัน จําแนกออกไดดังนี ้ 1.โดยวิธีการบันทึกเสียงทีจ่ะ
ทําการขอจดทะเบียนใสเทปหรือซีดีสามตลับหรือแผน 2.ทําการนําเสนอในรูปของกราฟเสียง 3.ทํา
การนําเสนอในรูปของตัวโนต 4.การเขยีนคําบรรยายลกัษณะของเสียงที่ทําการจดทะเบียน ซ่ึงทั้งนี้
ขึ้นอยูประเภทของเสียงที่จะทําการจดทะเบียน สําหรบัเครื่องหมายการคากลิ่นก็กาํหนดใหทําการ
นําเสนอกราฟฟคที่แตกตางกันจําแนกออกไดดังนี้  1.การแสดงขอมลูทางเคมี  2.การใหคําอธิบาย
ดวยวิธีการเขยีนคําบรรยาย  3.ดวยวิธีการฝากตัวอยางของกลิ่น 4.การใชวิธีการทั้งหลายรวมกนัใน 
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การพิจารณา สวนเครื่องหมายการคารสชาตินั้นแมจะยังไมมีคําขอใดๆ ไดรับการจดทะเบียนก็ตาม 
แตกฎหมายทัง้ในระดับสัญญา อนุสัญญา ขอตกลง รวมทั้งกฎหมายภายในก็เปดชองการรับจด
ทะเบียนโดยมหีลักเกณฑวา การนําเสนอกราฟฟคนั้น จะตองทําใหเกิดความชดัเจนแนนอน โดย
สามารถเทียบเคียงไดกับการเสนอกราฟฟคในเรื่องกล่ินไดดังนี้ 1.การแสดงขอมูลทางเคมี 2.การให
คําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําบรรยาย 3.ดวยวิธีการฝากตวัอยางของรสชาติ 4.การใชวิธีการทั้งหลาย
รวมกันในการพิจารณา  

 
ผลจากการศึกษานี้จึงมีขอเสนอวา ส่ิงใดที่สามารถทําหนาที่เปนเครื่องหมายการคาได

แมส่ิงๆ นั้นจะไมสามารถมองเห็นไดดวยตา เชน เสียง กล่ิน หรือรสชาติ ก็สมควรใหการรับรอง
และคุมครองดวยเชนกัน ตามที่นานาประเทศที่มีความอารยะเล็งเหน็ผลประโยชนอันพึงไดรับจาก
เครื่องหมายการคาดังกลาว ตางขานรับโดยเขารับรองคุมครองเครื่องหมายการคาประเภทนี้อยาง
แพรหลาย ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยสมควรทีจ่ะปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัเครื่องหมายการคา
เพื่อใหการรับรองคุมครองเครื่องหมายการคาเสียง เครื่องหมายการคากลิ่น และเครื่องหมายการคา
รสชาติ เปนเครื่องหมายการคาที่สามารถทําการจดทะเบียนได 
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ABSTRACT 
 

Although intellectual property rights have been protected by many States, levels of 
protection vary due to domestic economies and attitudes. Inconsistencies in protection inevitably 
affect international trade negotiation.Countries with a  higher level of protection demand other 
States to elevate their protections to the same level. For example the United States of America has 
accepted the registration of invisible marks such as sounds, smells and tastes, Therefore , as part 
of free trade agreement negotiations, the United States has requested other parties, including 
Thailand, to consider such protections. 

 
This study found that countries which have accepted the registration of sound, smell and 

taste marks, such as Canada, USA, UK, Germany and Australia, require that those marks have to 
be graphically represented in precise and certain form. The details of the requirement may vary 
due to national laws. For example, sound marks may be graphically represented in 4 forms; 1) 
sound recording tapes or CDs 2) sonogram of the sound 3) musical notes of the sound and 
4)written description of the sound. The requirements of graphic representation for an olfactory 
sign can be satisfied by 4 methods 1) chemical formula 2) verbal description 3) deposit of a 
sample of the smell or 4) a combination of the above mentioned methods. Although, now a day, 
no taste has been registered as a trademark, domestic and international law (directive, protocol, 
agreements) allow the registration of a gustatory mark so long as the applicant can present such 
mark graphically by unequivocal and objective means. Such requirement can also be satistied by 
the same means as the representation of smell marks. 
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This thesis suggests that for Thailand any mark or sign, visible or not, that functions as a 
trademark should be protected as a trademark. The time has come for Thailand to allow the 
registration of gustatory, olfactory and audible marks. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  
 

 เครื่องหมายการคาเปนทรัพยสินทางปญญาชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีไวเพื่อบงชี้และแยกแยะ
สินคาของบุคคลหนึ่งออกจากสินคาของอีกคนหนึ่ง ทัง้นี้เพื่อมิใหสาธารณชนผูบริโภคสับสนหรือ
หลงผิด นอกจากนี้ยังทําใหทราบถึงแหลงผลิตและคุณภาพของสินคา หากสินคานั้นๆ ผลิตได
มาตรฐานมีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ เมื่อเจาของกิจการไดใชเครื่องหมายการคา
กับสินคานั้นจนเปนที่รูจักและสาธารณชนผูบริโภคจดจําเครื่องหมายการคานั้นได ยอมทาํให
การตลาดของสินคานั้นมีความมั่นคงงายแกการจําหนายตามไปดวย เหตุนี้ทําใหเครือ่งหมายการคา
ของสินคานั้นๆ เปนที่รูจักกนัอยางแพรหลาย แตก็มีอุปสรรคสําคัญที่ติดตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได 
ก็คือสินคาจะถูกบุคคลอื่นลวงละเมิด โดยการเลียนหรือปลอมเครื่องหมายการคา เพือ่ลวงขายสินคา
ดอยคุณภาพของตนแทน ทําใหเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริงและสาธารณชนผูบริโภคไดรับ
ความเสียหาย ดังนั้นเพื่อปกปองสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาและคุมครองสาธารณชน
ผูบริโภค จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความคุมครองเครื่องหมายการคา  

 
 ดวยเหตุผลดังกลาวนานาอารยะประเทศมคีวามเหน็ตรงกันวา สมควรที่จะใหความ
คุมครองเครื่องหมายการคา แตเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในของแตละประเทศ รวมทั้ง
แนวความคิดและปจจัยพื้นฐานของแตละชนชาติแตกตางกัน ทําใหประเทศตางๆ มีทัศนคติเกีย่วกับ
ระดับหรือมาตรฐานของการใหความคุมครองแตกตางกนั1โดยกลุมประเทศที่มีการพฒันาดาน
เทคโนโลยีสูง เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะมีคนในชาติเปนเจาของเครื่องหมายการคาจํานวน
มาก มีความประสงคที่จะให 

                                                 
 1 Carlos A.Braga.(1995). “the Economics of intellectual Property Right and the GATT:A View from 
the South.” Vanderbilt Journal of Transnational Law, 22,243.p.244. 
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สินคาและเทคโนโลยีของตนไดรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญาอยางเขมงวดและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเจาของสิทธิไดรับประโยชนอยางเต็มที่ ซ่ึงหมายถึงการที่จะมีเงนิตราจาก
ตางประเทศไหลเขาสูประเทศมากขึ้นตามไปดวย โดยนยักลับกนักลุมประเทศทีก่ําลังพัฒนาหรือ
ดอยพัฒนา ซ่ึงคนในชาติสวนใหญเปนผูบริโภค มีความตองการจํากัดการใหความคุมครอง เพื่อจะ
ไดใชสินคาราคาถูก ซ่ึงหมายถึงการที่เงนิตราจะออกไปตางประเทศนอยลงไปดวย เพื่อเปนการ
ประสานประโยชนระหวางกลุมประเทศที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยสูีงกับกลุมประเทศที่กําลัง
พัฒนาหรือดอยพัฒนา จงึมีความจําเปนที่จะตองสรางดุลภาคในเรื่องผลประโยชนระหวางผูทรง
สิทธิดานทรัพยสินทางปญญา จากกลุมประเทศที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีกับผูบริโภค
จากกลุมประเทศที่กําลังพัฒนาหรือดอยพฒันา ดวยวิธีการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใน
ระดับของการใหความคุมครองที่เหมาะสม โดยไมใชมาตรฐานที่สูงเกินไปจนกลุมประเทศที่กําลัง
พัฒนาหรือดอยพัฒนารับไมได และไมต่ําเกินไปจนไมเกดิประโยชนตอเจาของสิทธิ 

 
ปจจุบันประเทศที่มีความเจรญิกาวหนาโดยเฉพาะในเรื่องทรัพยสินทางปญญา เชน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นวา สินคาภายใตกฎหมายทรพัยสินทางปญญาของตนถูกลวงละเมิดมีการ
ปลอมแปลงในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาและดอยพัฒนา ในการประชุมเจรจา
หลายฝายรอบโตเกียวของแกตตในป ค.ศ.1979 ประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอประเดน็เกี่ยวกับการคา
สินคาปลอมแปลงเขาสูการพิจารณา แตไดรับการคัดคานจากประเทศที่กําลังพัฒนาและดอยพัฒนา 
โดยอางวาขอเสนอตามประเด็นนี้ขาดความชัดเจน และไมเคยไดรับการพิจารณาในแกตตมากอน 
เมื่อการเจรจาไมประสพความสําเร็จประเทศสหรัฐอเมริกาจึงทําการแกไขกฎหมายการคา (Trade 
Act of 1974) มาตรา 301 เพิ่มอํานาจใหแกผูแทนทางการคาสหรัฐในการระบวุาประเทศใดไมให
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางเพยีงพอ ประเทศเหลานั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (Generalized System of Preferences หรือ G.S.P.) หลังจากนัน้ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เร่ิม
กระบวนการเจรจาในระดับทวิภาคกีับประเทศกําลังพัฒนาและดอยพฒันาหลายประเทศ ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเชื่อวาเปนแหลงผลิตสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญา 2  ทั้งยังกดดันใหประเทศตางๆ 
เหลานั้น ทําการแกไขกฎหมายทรัพยสินทางปญญาไปในแนวทางที่ตนตองการอีกดวย 

 
สําหรับประเทศไทยมีนโยบายทําความตกลงการคาเสรี (FTA) โดยไดทําการเจรจาใน

ระดับทวภิาคกีับประเทศคูคาสําคัญๆ หลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด โดยเฉพาะการทําความตกลงการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐอเมริกานั้น 

                                                 
 2 Peter Drahos  Bilateralism in Intellectual Property .(2001).pp.3-4. 
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ครอบคลุมถึงเรื่องทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเปนเรื่องที่สหรัฐอเมริกาใหความสําคัญ และผลักดันอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี ้ คาดวาการเจรจาจะครอบคลุมเรื่องทรัพยสินทางปญญาในทุกๆ เร่ือง เชน สิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร โดเมนเนม และการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของการใหความคุมครองเครื่องหมายการคา ซ่ึงสหรัฐอเมริกามีความตองการที่จะให
ขยายการคุมครองรวมถึงเครื่องหมายการคาอ่ืนๆ นอกจากเครื่องหมายการคาทีส่ามารถรับรูทาง
สายตาโดยความตกลงการคาเสรีกําหนดไววา ประเทศที่เปนคูสัญญาตองรับรองเครื่องหมายการคา
ที่ไมอาจมองเห็นไดดวยตา (Invisible mark) ซ่ึงไดแก เครื่องหมายการคาเสียง เครื่องหมายการคา
กล่ิน และเครือ่งหมายการคารสชาติ แตเนือ่งจาก เสียง กล่ิน หรือรสชาติ มีสภาพไมอาจมองเห็นได
ดวยตา มีความแตกตางจากสิ่งที่นํามาประดิษฐเปนเครื่องหมายการคาที่สามารถรับรูทางสายตาโดย
ส้ินเชิง จงึไมอาจนําหลักการบางประการที่กําหนดไวสําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่
สามารถรับรูทางสายตามาใชบังคับได เชน หลักเกณฑสําคัญของการรับจดทะเบยีนเครื่องหมาย
การคาประการหนึ่ง คือ เครื่องหมายการคานั้นจะตองไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่
บุคคลอื่นจดทะเบียนไวแลว ดวยเหตุดังกลาวจึงตองเก็บตัวอยางของเครื่องหมายการคาที่จด
ทะเบียนไว เพื่อไวใชเปรียบเทียบกบัเครื่องหมายการคาที่นํามาจดทะเบียนภายหลัง วิธีการเก็บ
ตัวอยางเครื่องหมายการคาทีส่ามารถรับรูทางสายตามาใชบังคับได สามารถกระทําไดโดยงายดวย
การนําตัวอยางภาพมาเก็บไว ตอมาแมกาลจะผานไปในระยะเวลาที่ไดรับการคุมครอง ตัวอยางที่
เก็บไวก็จะไมเปล่ียนแปลงมากนัก แตเสียง กล่ิน หรือรสชาติ เปนสิ่งที่มองไมเห็น การเก็บตวัอยาง
เพื่อระบุลักษณะบงเฉพาะมคีวามยุงยากซบัซอน ตองใชวิทยาการทางวิทยาศาสตรสมัยใหมที่สูงกวา 
ทั้งเมื่อเก็บรักษาไวภายในระยะเวลาที่ไดรับการคุมครอง ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากเดิมมาก 
ประกอบกับเพิ่งมีการนํามาใชเปนเครื่องหมายการคาไดไมนานนัก จึงมีปญหาในทางปฏิบัติอยูมาก 
ยิ่งกวานั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ของประเทศไทยซึ่งใชบังคับเกีย่วกับ
เครื่องหมายการคาอยูในขณะนี้มิไดใหการรบัรองคุมครองเครื่องหมายการคาเสียง เครื่องหมาย
การคากลิ่น และเครื่องหมายการคารสชาติ  

 
 โดยที่นานาอารยะประเทศเริม่นําเสียง กล่ิน หรือรสชาติ มาใชเปนเครื่องหมายการคา 
จึงเปนการสมควรที่จะศกึษาถึงหลักเกณฑการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของเสียง กล่ิน หรือ
รสชาติ ตลอดจนแนวทางวธีิปฏิบัติของประเทศตางๆ ที่ใหการรับรองคุมครองเครื่องหมายการคา
เหลานี้ เพื่อทราบถึงความเหมาะสมตลอดจนขอดีขอเสียในการนําเสียง กล่ิน หรือรสชาติ มาใชเปน
เครื่องหมายการคา อันเปนการติดตามความเจริญกาวหนาของกฎหมายในดานนี้ ยิ่งกวานั้น หากใน
อนาคตอันใกลนี้ ประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองใหการรับรองคุมครองเครื่องหมายการคาเสยีง 
เครื่องหมายการคากลิ่น และเครื่องหมายการคารสชาติ ก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษา
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เปรียบเทียบการใชกฎหมายดังกลาวจากประเทศตางๆ ไวลวงหนาเพื่อทราบถึงหลักเกณฑและ
ปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึน้ เพื่อนํามากําหนดเปนหลักการมาตรฐานที่มีความเหมาะสมกบั
ประเทศไทยตอไป เพราะหากมิไดมกีารศึกษาไวกอนกอ็าจจะทําใหประเทศชาติไดรับความเสียหาย
หรือไดรับประโยชนไมเต็มที่ก็ได ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ทําการศึกษาหลักเกณฑการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาของเสยีง กล่ิน หรือรสชาติ ตลอดจน
แนวทางวิธีปฏิบัติของประเทศตางๆ ที่ใหการรับรองคุมครองเครื่องหมายการคาเหลานี้ เพื่อกําหนด
แนวทางและวธีิปฏิบัติเกี่ยวกบัการรับรองคุมครองเครื่องหมายการคาเสยีง เครื่องหมายการคากลิน่ 
และเครื่องหมายการคารสชาติ ใหสอดคลองกับนานาอารยะประเทศอยางมีประสิทธิภาพ และให
เกิดประโยชนตอประเทศชาติอยางสูงสุดตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1.เพื่อศึกษากฎหมายเครื่องหมายการคาในตางประเทศที่มีการรับรองใหนํา เสียง กล่ิน 
และรสชาติ มาเปนเครื่องหมายการคาอันจดทะเบียนได 

2.เพื่อศึกษาหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศ นําหลักเกณฑที่ไดจากการศึกษามา
เปนแนวทางในการออกกฎหมายเพื่อรับรองให เสียง กล่ิน และรสชาติ เปนเครื่องหมายการคาอัน
จดทะเบียนได  

 
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 
 
 ถาเครื่องหมายที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา (Invisible mark) เชน เครื่องหมายเสยีง
เครื่องหมายกลิ่น และเครื่องหมายรสชาต ิ สามารถทําหนาที่เปนเครื่องหมายการคาไดเชนเดียวกบั
เครื่องหมายทีส่ามารถมองเห็นไดดวยตา (visible mark) เครื่องหมายนั้นก็ควรจะไดรับการคุมครอง
ใหเปนเครื่องหมายการคาไดในทํานองเดยีวกันกับเครื่องหมายการคาชนิดอื่นๆ ที่มองเห็นไดดวยตา 
เพราะถือวาเปนไปตามวัตถปุระสงคหลักของกฎหมายเครื่องหมายการคาแลว 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
 การศึกษานี้มุงที่จะศึกษากฎหมายเครื่องหมายการคาในประเทศตางๆ ไดแก กฎหมาย
เครื่องหมายการคาประเทศสหรัฐอเมรกิา เยอรมัน อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนนาดา รวมทั้ง
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สนธิสัญญา อนุสัญญา ขอตกลง คําพิพากษา หลักการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของในการให
ความคุมครองเครื่องหมายการคา เสียง กล่ิน และ รสชาต ิ

 
1.5 วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษานี้มุงที่จะทําการศกึษาดวยวิธีรวบรวมขอมูลเชิงเอกสาร (Documentary 
research) โดยคนควาจาก หนังสือ เอกสาร และบทความทางกฎหมาย รวมท้ังขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต (Internet) แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะหและเปรียบเทยีบ เพื่อนํามาเสนอแนวคิดที่
สามารถนํามาปรับใชในประเทศไทยได 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.เพื่อใหทราบถึงกฎหมายเครื่องหมายการคาในตางประเทศ ที่มีการรับรองใหเสียง 
กล่ิน และ รสชาติ เปนเครื่องหมายการคาอันจดทะเบียนได 
 2.เพื่อเปนแนวทางในการออกกฎหมายเครือ่งหมายการคาในประเทศไทย ที่จะให ความ
รับรองคุมครอง เสียง กล่ิน และ รสชาติ เปนเครื่องหมายการคาที่สามารถทําการจดทะเบียนเปน
เครื่องหมายการคาไดตามกฎหมาย 
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บทที่ 2 
 

วิวัฒนาการ ความหมายและหนาที่ 
ของเคร่ืองหมายการคากับเคร่ืองหมายการคาในอนาคต 

 
2.1 วิวัฒนาการของเครื่องหมายการคา 
 
 การคาขายของมนุษยในระยะแรก เปนการคาขายภายในทองถิ่นเดียวกัน จึงมีลักษณะเปน
การคาขายแบบตัวตอตัว การคาเชนนี้ผูบริโภคจะรูจกัสินคาและตวัผูผลิตสินคาเปนอยางดี ในระยะนีจ้ึง
ไมมีความจําเปนที่จะตองมเีครื่องหมายการคา ตอมาผูผลิตที่ประสบความสําเร็จขยายกิจการออกไปตาง
ทองถ่ิน จงึตองการเครื่องหมายที่จะทําใหผูบริโภคจากถิ่นอื่นจําแนกแยกแยะสินคาของตนออกจาก
สินคาของผูอ่ืนได ในชวงเวลานี้เปนการเริ่มตนมีการใชเครื่องหมายการคา แตชวงเวลาดงักลาวไม
ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาเกดิขึ้นเมื่อใด ดงันั้น จึงไมอาจทราบไดวาเครื่องหมายการคานั้นจะเริ่มมกีาร
ใชมาตั้งแตเมือ่ใด อยางไรกต็าม เนื่องจากเครื่องหมายการคานั้น เปรียบเสมือนนามของสินคา1 มีความ
จําเปนที่จะตองใชควบคูกับสินคาเมื่อการคาขายขยายตวัออกไปตางทองถ่ิน ดังนั้น จึงอนุมานไดวาการ
คาขายเริ่มขยายตัวไปตางถ่ินเมื่อใดก็มกีารใชเครื่องหมายการคาเมื่อนั้น จากประวตัิศาสตรที่อางอิงถึง
เร่ืองการคาขายระบวุา การคาขายตางถ่ินเริ่มมาเมื่อประมาณ 800 ปกอนคริสตศักราชโดยพอคาของ
ประเทศกรีซนาํสินคาขนใสเรือไปขายในนคิมตางๆ และไดขยายการคาไปยังประเทศตางๆ เชน 
ประเทศอียิปต และฟนเีซีย2 ดังนั้นเครื่องหมายการคาจึงนาจะเริ่มมีมาในยุคนี้  

สําหรับรูปแบบของเครื่องหมายการคาในยุคเริ่มตน จะมีลักษณะเปนอยางใดไมปรากฏชดั 
แตจากการขุดพบแจกนัที่สรางขึ้นในปที่ 500 หรือ 600 ปกอนคริสตศักราช มีช่ือของผูทําติดไวดวย 3

นามของผูทําแจกันดังกลาวเปนการระบุหรือบงบอกถึงตัวผูผลิตหรือเจาของสินคา จึงมีลักษณะเปน
เครื่องหมายการคารูปแบบหนึ่งของยุคแรกๆ ที่ตกทอดมาจนถึงปจจุบัน  

                                                 
 1 มานะ พิทยาภรณ..  (2508) กฎหมายที่เก่ียวกับเคร่ืองหมายการคา.หนา 1. 
 2 ธนู แกวโอภาส.  ประวัติศาสตรยุโรป. หนา 30. 
 3 ธัชชัย ศุภผลศิริ. (2536). คําอธิบายเครื่องหมายการคา. หนา 1. 

DPU



 7

2.1.1 วิวัฒนาการของเครื่องหมายการคาในตางประเทศ 
 
 เครื่องหมายการคาในตางประเทศฉบับแรก ที่ปรากฏหลักฐานในทางกฎหมายนาจะ
เปนกฎหมายเครื่องหมายการคา ป ค.ศ.1875 (The Trade Marks Registration Act 1875) ของ
ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนกฎหมายทีว่างระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และเปนกฎหมายที่
กําหนดใหลักษณะบงเฉพาะเปนคุณลักษณะของเครื่องหมายการคาที่จะทําการจดทะเบียน หลังจาก
นั้นเมื่อป ค.ศ.1883 ประเทศอังกฤษไดตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาฉบบัใหม ออกมา
ยกเลิกกฎหมายเครื่องหมายการคาป ค.ศ.1875 ตอมา ป ค.ศ.1905 ประเทศอังกฤษก็ไดตรา
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคามาอีกฉบับหนึ่ง จนกระทั้งป ค.ศ.1938 มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 1938 (The Trade Marks Act 1938) และมกีารแกไขใน ป 1984 
เพื่อใหใชกับเครื่องหมายบริการดวย ซ่ึงก็ไดใชมาจนถึงปจจุบัน 

 
 หลังจากที่ประเทศอังกฤษวางระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา อันเปนการ
คุมครองเครื่องหมายการคาแลว ประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ออสเตรเลีย รวมทัง้
ประเทศไทย ไดนําหลักการเกี่ยวกับการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาของประเทศอังกฤษมา
เปนแนวทางในการตรากฎหมายเครื่องหมายการคาออกใชบังคับ ตอมาเมื่อการคาขายขยายตัวไปยงั
ประเทศตางๆ มากขึ้น ผูประกอบการที่เปนเจาของเครื่องหมายการคาโดยเฉพาะสินคายอดนยิม
ตองการใหเครือ่งหมายการคาของตนไดรับการรับรองและคุมครองในประเทศตางๆ ดวยมาตรฐาน
เดียวกัน จึงไดกําหนดมาตรฐานของการคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคา ทั้งระดับ
ภายในประเทศและระหวางประเทศไว ภายใตอนุสัญญาปารีส วาดวยความคุมครองทรัพยสินทาง
อุตสาหกรรม ค.ศ.1883 หลังจากนั้นมกีารปรับปรุงแกไขเมื่อ ค.ศ.1967 และ ค.ศ. 1979 

 
 ปจจุบันม ี “ความตกลงวาดวยสิทธิในทรพัยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา” (Trade –
Related Aspects of intellectual Property Right, including Trade in counterfeit Goods หรือ TRIPs) 
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ในการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ 
รวมทั้งสิทธิในเครื่องหมายการคาและบรกิารไว ภายใตความตกลงนี้ประเทศทีเ่ปนสมาชิกของ
องคการการคาโลกมีความผูกพันอยางไมมเีงื่อนไขที่จะตองปฏิบัติตาม โดยจะตองออกกฎหมาย
ภายในเพื่อใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ที่
กําหนดไวในขอตกลงดังกลาว ซ่ึงประเทศไทยเขารวมเปนภาคีในความตกลงดังกลาวเมื่อวนัที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ.2537  
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2.1.2 วิวัฒนาการของเครื่องหมายการคาในประเทศไทย 
 
 ในอดีตประเทศไทยมีสินคาประเภทเกษตรกรรมเปนสวนใหญ สินคาประเภท
อุตสาหกรรมซึ่งมีการนําเครื่องหมายการคามาใชมีความสําคัญในระดับรอง ในระยะนั้นจึงมิไดให
ความสําคัญตอเครื่องหมายการคามากนัก ตอมาแมจะมีชาวตางประเทศเขามาคาขายก็ไมมากนัก 
เชน เมื่อป พ.ศ.2367 มีหางฝรั่งตั้งอยูในตัวเมืองหลวงเพยีงหางเดยีว ช่ือหางฮนัเตอรแอนดเฮส4 
หลังจากนัน้มชีาวตางประเทศเขามาติดตอคาขายมากขึ้น ทําใหเครื่องหมายการคาเริ่มเขามามี
บทบาทเปนทีรู่จักในประเทศไทย เมื่อมีเครื่องหมายการคาจากสนิคาของชาวตางชาติเขามาใน
ประเทศไทยมากขึ้น ชาวตางชาติจึงเรยีกรองใหประเทศไทยออกกฎหมายเครื่องหมายการคาขึน้ 
เพื่อใหมกีารรับรองและคุมครองเครื่องหมายการคาของตน ดังนัน้เมือ่ป พ.ศ.2453 ประเทศไทยจึง
ไดจัดตั้ง “หอทะเบียนเครือ่งหมายการคา” ขึ้น ยิ่งกวานั้นยังไดตรากฎหมายเกีย่วกับเครื่องหมาย
การคาขึ้นเปนฉบับแรกเมื่อป พ.ศ.2457 โดยใชช่ือวาพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยีห่อ
การคาขาย พ.ศ.2457 (Law on Trade Marks and Trade Name of B.E.2457) เมื่อการคาขายขยายตวั
มากขึ้นอยางรวดเรว็ งานเกีย่วกับเครื่องหมายการคาก็ทวีจํานวนมากขึน้ตามไปดวย จึงมีการตั้งกรม
ทะเบียนการคาขึ้นเมื่อป พ.ศ.2466 ตอมามีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2474 
ขึ้นมาใชบังคบั โดยในการยกรางนัน้ไดยึดถือตามแนวกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศ
อังกฤษ คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 1905 (The Trade Marks Act 1905) และยกเลิก
พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยีห่อการคาขาย พ.ศ.2457 หลังจากนั้นมีการแกไขเพิม่เติม
อีกสองครั้ง คือเมื่อ พ.ศ.2476 และ พ.ศ.2504 ตอมาเมื่อป 2534 มีการตราพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ออกใชบังคับโดยใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้
วา “โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว 
บทบัญญัติตางๆ จึงลาสมัยและไมสามารถคุมครองสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาไดเพียงพอ 
ประกอบทั้งในสวนที่เกี่ยวกบัเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ ซ่ึงในปจจบุันเปนที่แพรหลายและไดรับความคุมครอง
ในกฎหมายของตางประเทศ หลายประเทศแลว ก็ยังไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายไทย
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติดังกลาวยังมบีทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสม เชน มิไดกําหนด
อํานาจหนาทีข่องนายทะเบยีน และคณะกรรมการเครือ่งหมายการคา ตลอดจนสิทธิของผูขอจด
ทะเบียนไวใหชัดเจน ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติอยูมากสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาว
ใหเหมาะสมยิง่ขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” และใหยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

                                                 
 4 ชัย เรื่องศิลป. ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ.2352 – 2453 ดานเศรษฐกิจ. หนา 327. 
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การคา พ.ศ.2474 ตอมามีการเจรจาการคาพหุภาคี รอบอุรุกวัยนานาประเทศไดทําความตกลงวาดวย
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา ทําใหประเทศไทยซึ่งเปนภาคีสมาชกิองคการการคา
โลก มีพันธกรณีที่จะตองออกกฎหมายอนุวัติการใหสอดคลองกับความตกลงดังกลาว จึงมีการ
แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ซ่ึงก็ไดใชมาจนถึง
ปจจุบัน 

 
2.2 ความหมายของเครื่องหมายการคา 
 
 กฎหมายเกีย่วกับเครื่องหมายการคาที่ใชบงัคับอยูในปจจบุันนี้ คือ พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บญัญัตินิยามคําวา 
"เครื่องหมายการคา" หมายความวา เครือ่งหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกีย่วของกับสินคา 
เพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้น แตกตางกับสินคาที่ใช
เครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น และคําวา “เครื่องหมาย” ซ่ึงมีการแกไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด ภาพ
ประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ 
หรือส่ิงเหลานีอ้ยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกนั จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
เครื่องหมายการคาจึงหมายความถึง ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือส่ิงเหลานีอ้ยางหนึ่งอยาง
ใดหรือหลายอยางรวมกนัที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคา เพื่อแสดงวาสินคาที่ใช
เครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้น แตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคล
อ่ืน  

 
 เครื่องหมายการคาตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มี
ทั้งหมด 12 ลักษณะสามารถแบงไดเปน 4 กลุม คือ  
 กลุมที่หนึ่ง เครื่องหมายภาพ (รูป) ไดแก ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ 
 กลุมที่สอง เครื่องหมายคํา ไดแก ช่ือ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ 
 กลุมที่สาม เครื่องหมายกลุมของสี ไดแก สีตั้งแตสองสีขึ้นไป สวนสีเพียงสีเดียวไมถือ
วาเปนเครื่องหมายการคาเพราะกฎหมายใชคําวา กลุมสี 
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 กลุมที่ส่ี เครื่องหมายรูปทรงของวัตถุ ไดแก รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุที่เปนภาชนะ
ของสินคา เชน ขวดทรงโคกเปนรองๆ5  
 เครื่องหมายทั้งสี่กลุมนี้เปนเครื่องหมายการคาที่มองเห็นไดดวยตาทั้งสิ้น (Visible 
Mark) สําหรับสิ่งอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในบทบัญญัติดังกลาว เชน เสียง กล่ิน หรือรสชาติ แมจะทํา
หนาที่เปนเครื่องหมายการคาไดอยางสมบูรณ ก็ไมถือวาเปนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 

 
2.3 หนาท่ีของเคร่ืองหมายการคา 
 
 เครื่องหมายการคามีหนาที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

2.3.1 หนาที่บอกความแตกตางของสินคา (Product differentiation function) 
2.3.2 หนาที่บอกแหลงที่มาของสินคา (Indication or Origin function) 
2.3.3 หนาที่ประกันคณุภาพของสินคา (Quality or Guarantee function) 
2.3.4 หนาที่ในการโฆษณา (Investment or Advertising function) 

 
2.3.1 หนาท่ีบอกความแตกตางของสินคา (Product differentiation function) 
 
 สินคาหรือบริการในประเภทเดียวกันสวนใหญจะมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายกันจน
ผูบริโภคยากทีจ่ะจําแนกแยกแยะไดวาสินคานั้นเปนของผูประกอบการรายใด ยิ่งกวานั้นเมื่อสินคา
รายใดเปนที่นยิมของผูบริโภค ก็จะมีการผลิตสินคาชนิดเดียวกันออกสูตลาดมากขึ้นเปนทวีคูณ ซ่ึง
ทําใหการจาํแนกแยกแยะสินคาของผูบริโภคยากขึน้เปนทวีคูณเชนกัน อันเปนการเพิ่มภาระใหแก
ผูบริโภค ทําใหผูบริโภคไมอาจแยกสินคาที่ดีจากสนิคาที่ไมดีได ดังนั้น จึงเห็นไดวาในสินคาชนิด
เดียวกัน ถาไมมีเครื่องหมายบอกความแตกตางของสินคา ก็จะเปนเรื่องที่ยุงยากและไมเปนการ
สนับสนุนในทางการคา เพราะลูกคาไมสามารถจดจําหรือแยกแยะสินคาที่ตนเองตองการใน
ทองตลาดได เพื่อแกไขปญหาดังกลาวผูประกอบการสวนหนึ่งไดจดัทาํสัญลักษณชนิดใดชนิดหนึง่ 
มาใชประกอบกับสินคาของตนจนเกิดลักษณะบงเฉพาะในตัวสินคานัน้ๆ จนทําใหผูบริโภค
สามารถจําแนกแยกแยะไดวาสินคานั้นเปนของผูประกอบการรายใด สัญลักษณดังกลาวจึงเปน
เครื่องหมายการคาของสินคา แตอยางไรก็ตาม เครื่องหมายการคาที่ผูประกอบการแตละรายนํามาใช
กับสินคาของตน อาจมีลักษณะเหมือนหรือคลายคลึงกันกับเครื่องหมายการคาของผูประกอบการ

                                                 
 5 อุดมพงษ. จุดกําเนิดแหงเคร่ืองหมายการคาและสินคา. หนา 87. 
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รายอ่ืน ทั้งนีอ้าจเกิดจากเจตนาสุจริตหรือเจตนาทุจริตก็ได จึงตองกําหนดใหเครื่องหมายการคามี
ลักษณะที่แตกตางกัน จนทําใหผูบริโภคสามารถจําแนกแยกแยะไดวาสินคาหรือบริการนั้น เปนของ
ผูประกอบการรายใด ดวยเหตุดังกลาวเครื่องหมายการคาจึงทําหนาทีบ่อกความแตกตางของสินคา
หรือบริการ 
 
2.3.2 หนาท่ีบอกแหลงท่ีมาของสินคา (Indication or origin function) 
 
 เมื่อเครื่องหมายการคาทําหนาที่บอกความแตกตางของสินคาหรือบริการ ดังกลาว
ขางตนแลว ดวยเหตุเดียวกนัก็จะทําใหผูบริโภคทราบวาเครื่องหมายการคานั้น เปนของ
ผูประกอบการรายใด ความสําคัญของหนาที่ในกรณนีี้มีกรณีศกึษาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงที่
ประเทศอังกฤษ กลาวคือ เมื่อป ค.ศ.1266 ในประเทศอังกฤษมีรานผลิตขนมปงหลายรานทําการ
ผลิตขนมปงที่มีน้ําหนกันอยกวามาตรฐานอันเปนการเอาเปรียบผูบริโภค แตเมื่อนําขนมปงมา
วางขายปะปนกันแลวไมอาจทราบไดวาขนมปงที่มีน้ําหนกันอยนั้นเปนของผูผลิตรายใด เพื่อแกไข
ปญหาดังกลาวจึงมีการกําหนดกฎการทําขนมปงไววา “คนทําขนมปงตองประทับรอยของเขาไวบน
ขนมปงทุกกอนที่เขาทําและขาย และในทายที่สุดหากขนมปงกอนใดมนี้ําหนักนอยเกนิไปก็
สามารถรูไดทันทีวาขอผิดพลาดนั้นเปนของใคร”6 จากกรณีศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวาการที่
ผูบริโภคทราบถึงแหลงที่มาของสินคา จะมสีภาพบังคับโดยทางออมใหผูผลิตจะตองรักษา
มาตรฐานการผลิตสินคาของตนไวใหได เพราะหากมาตรฐานการผลิตตกต่ําลงยอมจะทาํให
ผูบริโภคเสื่อมความนิยมในสินคาของตนลงไปดวย ดงันั้น จึงเหน็อยางเดนชดัถึงความสําคัญของ
การทําหนาที่ของเครื่องหมายการคาในการบอกแหลงที่มาของสินคา 

 
2.3.3 หนาท่ีประกันคุณภาพของสินคา (Quality or Guarantee function) 
 
 สินคาที่อยูภายใตเครื่องหมายการคาเดยีวกนันั้น ผูบริโภคยอมคาดหมายวาจะตองมี
คุณภาพเหมือนกัน ดวยเหตนุี้ทําใหผูประกอบการที่เปนเจาของเครื่องหมายการคาทีไ่ดรับความนยิม
เปนอยางสูงจากผูบริโภค จึงตองรักษามาตรฐานการผลิตของตนไวใหได อีกประการหนึ่ง
ผูประกอบการแตละรายที่ประสพความสําเร็จอาจมีนโยบายในการสรางจุดขายทีแ่ตกตางกัน กล
ยุทธในการผลติสินคาจึงแตกตางกันตามไปดวย เชน ผูประกอบการที่สรางจุดขายวาสินคาของตนมี
ราคาถูกกวาสินคาของผูอ่ืนในประเภทเดยีวกัน เปาหมายผูบริโภคในกรณีนี้ คือ ผูทีม่ีรายไดนอย จึง

                                                 
 6 ศรทิพย กลิ่นขจาย.  สุดยอดแหงผลิตภัณฑและเครื่องหมายการคา. หนา 23. 
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ตองการสินคาราคาถูกโดยไมเนนคุณภาพมากนัก ผูประกอบการก็จะพยายามลดตนทุนในการผลิต
สินคาใหมากที่สุด เพื่อใหสามารถจําหนายสินคาในราคาถูกที่สุดเทาที่จะทําได สวนผูประกอบการ
ที่สรางจุดขายวาสินคาของตนมีคุณภาพสูง แมราคาจะสูงกวาสินคาอื่นในประเภทเดียวกันก็ตาม 
เปาหมายผูบริโภคในกรณีนี ้ คือผูที่มีรายไดสูงและตองการสินคามาเสริมสรางบุคลิกภาพ จึง
ตองการสินคาคุณภาพสูง โดยไมสนใจวาจะมีราคาสูงเพยีงใด ผูประกอบการก็จะควบคุมขั้นตอน
การผลิตสินคาทุกขั้นตอนใหไดมาตรฐานมคีุณภาพสูงและไดมาตรฐานเดียวกัน ทัง้เมื่อผลิตเสร็จ
แลวกย็ังมีขั้นตอนการทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพของสนิคาที่มีประสิทธิภาพอีกดวย 
ตัวอยางเชน สินคาประเภทกระเปาหนังของ Louis Vuitton ซ่ึงใชอักษร LV เปนสัญลักษณของ
เครื่องหมายการคา จากประเทศฝรั่งเศส ปจจุบันอยูภายใตการดูแลของบริษัท Moet Hennessy-
Louis Vuitton  (LVMH) กําเนิดขึ้นเมื่อป ค.ศ.1854 กาวมาสูความทันสมัยและเปนที่นิยมตรึงใจแก
ลูกคาทุกชาตทิุกภาษาทั่วโลกมาจนถึงปจจบุัน เบื้องหลังความสําเร็จอนัยิ่งใหญของ Louis Vuitton 
มีเหตุปจจัยหลายประการ สวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูงและการ
ทดสอบสินคาเพื่อรักษามาตรฐานสินคาไว เชน ปจจบุันที่หองใตดนิของสํานักงานใหญ Louis 
Vuitton ในกรุงปารีส มีรอกยกกระเปาชนิดหนึ่งบรรจุของไวในกระเปาหนกั 3.5 กิโลกรัมแลว
ปลอยลงมาที่พื้น ทําการยกขึ้นยกลงเปนเวลา 4 วันเต็ม อันเปนการทดสอบความมัน่คงแข็งแรงของ
กระเปา มีการฉายแสงอุลตราไวโอเลตใสกระเปาเพื่อทดสอบความทนทานของสีกระเปา มีการ
ทดสอบซิปดวยการรูดขึ้นรูดลง 5,000 คร้ัง มีหุนมือจาํลองทําการทดสอบสรอยขอมือตุงติ้งโดยมี
เครื่องเขยาขอมือหุนอยางแรงเพื่อใหแนใจวาตุงติ้งจะไมหลุดจากสรอย ทั้งเมื่อผลิตเสร็จแลวกอนที่
จะนําสินคาออกจําหนายก็จะมีเจาหนาทีต่รวจสอบสินคาอยางละเอียดทุกชิ้นวาไดมาตรฐานหรือไม 
ดวยความมั่นใจในขั้นตอนและมาตรฐานการผลิต ดังนั้น การจําหนายสินคาที่สํานักงานใหญทีก่รุง
ปารีสนั้น จะมีขอกําหนดไมอนุญาตใหลูกคาทั่วไปจับตองสินคาที่ตั้งแสดงไวในราน เพราะเชื่อวา
สินคาของตนนั้นลูกคาสวนใหญรูจักเปนอยางดีแลว และหากลูกคามคีวามประสงคที่จะซี้อสินคาก็
จะไมใหลูกคาเลือกวาตองการสินคาชิ้นใดในประเภทเดยีวกัน เพราะมั่นใจวาสินคาทุกชิ้นใน
ประเภทเดียวกันที่นํามาจําหนายมีคณุภาพเหมือนกันทัง้หมด เนือ่งจากผลิตขึ้นมาจากมาตรฐาน
เดียวกัน โดยมวีิธีปฏิบัติในการขายสินคาวา หากลูกคาคนใดตองการซื้อสินคาก็จะตองแจงตอ
พนักงานวาตองการซื้อสินคาใด เมื่อชําระเงินตามราคาสินคานั้นแลวกจ็ะใหลูกคาไปรอรับสินคาที่
บริเวณปากทางเขา จากนัน้กจ็ะมีเจาหนาที่นําสินคาตามชนิดที่ส่ังซ้ือมาสงมอบให โดยทางราน
รับประกันตอลูกคาวาหากสินคาที่ลูกคารับไปมีความชํารุดบกพรอง หรือไมไดมาตรฐานทางราน
ยินยอมเปลี่ยนสินคาชิ้นใหมใหทันท ี ทั้งยังรับประกันซอมแซมฟรีตลอดอายุการใชงาน นอกจาก
คุณภาพของสนิคาแลวในสวนขั้นตอนการจําหนาย มกีารควบคุมรักษามาตรฐานของราคาสินคา
โดยจะไมมีการลดราคาสินคาลงไมวาจะเปนเทศกาลใดๆ การที่สินคาภายใตเครือ่งหมายการคา 
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“LOUIS VUITTON” สามารถตั้งเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในลักษณะดังกลาวได แสดงใหเห็น
วาในเบื้องตนลูกคาจะตองมคีวามเชื่อถือหรือมั่นใจในคณุภาพของสินคา ภายใตเครื่องหมายการคา 
“LOUIS VUITTON” วามีมาตรฐานเดยีวกนั เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาเครื่องหมายการคาสามารถทํา
หนาที่ในการรบัประกันคณุภาพของสินคาได อยางไรก็ตามมิไดหมายความวาสินคาภายใต
เครื่องหมายการคาหนึ่งจะสามารถบงชี้วามีคุณภาพดีกวาสินคาภายใตเครื่องหมายการคาอ่ืน แตหาก
การณจะเปนเชนนั้น ก็คงสืบเนื่องมาจากความเอาใจใสในขั้นตอนการผลิตที่ไดมาตรฐานที่สูงกวา
และเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาของผูอ่ืนแลวมีคุณภาพดกีวา ซ่ึงเปนเหตผุลคนละสวนกัน 

 
2.3.4 หนาท่ีในการโฆษณา (Investment or Advertising function) 
 
 ดวยเหตุทีเ่ครื่องหมายการคาทําหนาที่ในการบอกความแตกตาง บอกแหลงที่มา และ
ประกันคณุภาพของสินคาดังกลาวมาในขอ 3.1 ถึงขอ 3.3 จึงทําใหเครื่องหมายการคาเปนที่สังเกต
จดจําของผูบริโภค เครื่องหมายการคาจึงมีสวนชวยสงเสริมการขายหรือโฆษณา ซ่ึงในเรื่องนี้ เบอร
นีซ แคนเนอรไดเขียนบทความชื่อ “สงครามเย็น” ในนวิยอรคแมก็กาซีน ฉบับวันที ่ 14 มิถุนายน 
1982 ไววา “คนที่ซ้ือไอศกรีมที่ออกแบบอยางสวยงามก็เทากับซื้อรูปแบบของมันนั้นแหละ พวกเขา
ไมไดตองการตัวไอศกรีมแทๆ พวกเขาตองการสิ่งลวงภายนอกตางหาก”7 บทความนี้ช้ีใหเห็นวามี
บุคคลบางกลุม ที่เพียงแตเห็นรูปแบบของไอศกรีมเทานั้นก็สนใจที่อยากจะซื้อโดยไมมีความสนใจ
ในตัวไอศกรีม ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลที่มาจากตวัเครื่องหมายการคานัน่เอง เมื่อ
ผูประกอบการตระหนกัถึงความสําคัญของเครื่องหมายการคาในประการนี้ จึงแขงขันกันสรางสรรค
เครื่องหมายการคาที่งายแกการจดจําและสะดวกตอการเรยีกขาน เพื่อเปนการจูงใจลูกคาใหมา
บริโภคสินคาของตน ตัวอยางเชน เครื่องดื่มน้ําอัดลมภายใตเครื่องหมายการคา  “Coca Cola” หรือ 
“โคคา โคลา” ซ่ึงเริ่มจดทะเบียนที่สํานักงานสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาเมื่อวนัที่ 31 มกราคม ค.ศ.
1893 มีการขยายการจําหนายไปทัว่โลก ตอมามีการเพิ่มเครื่องหมายการคาอีกประการหนึ่งคอื 
“Coke” หรือ “โคก” แลวนาํมาใชเปนเครือ่งหมายการคาหลักในการโฆษณา เนื่องจากเครื่องหมาย
การคาที่เพิ่มใหมงายแกการจดจําและสะดวกตอการเรยีกขานมากกวาเดิม จึงทําใหเครื่องดื่มชนิดนีม้ี
ยอดการจําหนายสูงขึ้นกวาเดิมมาก ทั้งที่ไมไดมีการปรับเปลี่ยนองคประกอบสําคัญในสวนอื่นเลย 
ซ่ึงแสดงใหเหน็ถึงอิทธิพลของเครื่องหมายการคาในดานการโฆษณาอยางเดนชดั อยางไรก็ตามใช
วาเครื่องหมายการคาจะมีสวนชวยในการโฆษณาสินคาอยางมีประสิทธิภาพเสมอไป จากการศึกษา
ในตางประเทศเมื่อหลายปทีผ่านมาพบวา ช่ือทั้งหลายมีเพียงรอยละ 12 เทานั้นที่มสีวนชวยในการ

                                                 
 7 แหลงเดิม. หนา 9. 
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จําหนายผลิตภณัฑได นอกจากนั้นรอยละ 36 ทําใหการจาํหนายแยลง และสวนที่เหลือรอยละ 52 ไม
กอใหเกิดผลแตอยางใด8  

 
2.4 ระบบการไดสิทธิในเครือ่งหมายการคา 
 
 หลักการสําคัญของกฎหมายเกีย่วกับเครื่องหมายการคาประการหนึ่งมวีา เจาของ
เครื่องหมายการคาอาจไดมาซึ่งสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ในเครื่องหมายการคาเมื่อไดจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาโดยถูกตองแลว หลักการดังกลาวเปนทีย่อมรับของนานาอารยะประเทศ 
แตอยางไรก็ตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ ก็ยังมีความแตกตางกันในสวนเงือ่นไขของการ
ใชเครื่องหมายการคากอนการจดทะเบยีน ความแตกตางเชนนี้ อาจจําแนกไดเปนสามระบบใหญ
ดังนี้ คือ 

 
 ระบบที่หนึ่ง กําหนดเงื่อนไขไววา เครื่องหมายการคาทีจ่ะจดทะเบยีนไดจะตองมีการใช
จริงกับสินคามากอน ระบบนี้ใหความสําคัญตอการใชเพื่อประโยชนในการพิสูจนความเปนเจาของ
เครื่องหมายการคาที่แทจริง นอกจากนี้ยังสามารถปองกันมิใหเกิดการโตแยงถึงสิทธิในเครื่องหมาย
การคาที่ดีกวากันในภายหลงัเมื่อมีการจดทะเบียนไปแลว ทั้งยังชวยอํานวยประโยชนในการใหการ
แกไขความเสียหาย (Remedies) แกเจาของเครื่องหมายการคาบางประการอีกดวย ระบบนี้ใชอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและฟลิปปนส 

 
 ระบบที่สอง กําหนดเงื่อนไขใหผูยื่นคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา แถลงมาในคํา
รองขอดวยวาตนประสงคที่จะใชเครื่องหมายการคาที่ขอจด แตไมตองแสดงวาไดเคยใชมากอนกบั
สินคา นอกจากนีย้ังกําหนดบทบังคับเกี่ยวกับการไมใชเครื่องหมายการคาภายหลังจากจดทะเบียน
แลว เชน กําหนดวาหลังจากจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาแลว จะเพกิถอนเครื่องหมายการคา
เนื่องจากไมมกีารใชก็ตอเมือ่ระยะเวลา 3 ปไดลวงพนไปแลว เปนตน ระบบนีใ้ชอยูใน สหราช
อาณาจักรและประเทศอื่นๆ ที่ยึดถือตามแนวทางของสหราชอาณาจกัร 

 
 ระบบที่สาม ใหสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) แกเจาของเครื่องหมายการคาโดยไมมี
เงื่อนไขวาจะตองมีการใชเครือ่งหมายการคาที่ขอจดทะเบยีนกอนมีการจดทะเบียนตามระบบที่หนึ่ง 
ทั้งไมตองแถลงถึงเจตนาที่จะใชเครื่องหมายการคาตามระบบที่สอง แตตองมกีารใชเครื่องหมาย

                                                 
 8 อุดมพงษ. จุดกําเนิดแหงเคร่ืองหมายการคาและสินคา . หนา 7. 
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การคานั้นๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว มิฉะนั้น สิทธิในเครื่องหมายการคานั้นอาจถูกตัดรอนไป 
ตัวอยางเชน อาจกําหนดวาตองมีการใชเครือ่งหมายการคานั้นภายในเวลา 5 ปที่ผานมาดวย เจาของ
เครื่องหมายการคาจึงจะมีอํานาจฟองคดีละเมิดเครื่องหมายการคา (Infringement) หรือการคัดคาน
เครื่องหมายการคาได เปนตน กฎหมายของประเทศไทยมีความคลายคลึงกับระบบนี ้

 
2.5 เคร่ืองหมายการคาท่ีอาจจดทะเบียนได 
 
 เครื่องหมายการคาที่อาจจดทะเบียนไดตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้9   

2.5.1 เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ (Distinctiveness) 
2.5.2 เปนเครื่องหมายการคาที่ไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การคา พ.ศ.2534 
2.5.3ไมเปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่บุคคลอื่นได

จดทะเบียนไวแลว 
 

2.5.1 เปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีลักษณะบงเฉพาะ (Distinctiveness) 
 
 เครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ10 ไดแก เครื่องหมายการคาทีม่ีลักษณะทําให
ประชาชนหรอืผูใชสินคานั้นทราบและเขาใจไดวา สินคาที่ใชเครื่องหมายการคานัน้แตกตางไปจาก
สินคาอ่ืน (Product differentation function) ลักษณะบงเฉพาะจึงเปนสิ่งจําเปนที่เครือ่งหมายการคา
จะตองมีเพื่อเปนหลักประกนัวาเครื่องหมายการคาสามารถทําหนาที่หลักไดคือ การแยกแยะ
สินคาออกจากสินคาของบุคคลอื่นได 

 
 การเกิดลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคามีอยู 2 ประการ ดังนี้  

2.5.1.1 ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) 
2.5.1.2 ลักษณะบงเฉพาะโดยการใช (Acquired Distinctiveness Through Use) 

 
 
 

                                                 
 9 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 6 
 10 แหลงเดิม. มาตรา 7 วรรคหนึ่ง 
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2.5.1.1 ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness)  
 
 ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง หมายถึง ลักษณะบงเฉพาะทีม่ีอยูตั้งแตประดิษฐเครื่องหมาย
การคาขึ้นมา โดยเครือ่งหมายการคานั้นสามารถแสดงความแตกตางของสินคาที่ใชเครื่องหมาย
การคานั้นกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาอ่ืนไดในตัว ความหมายของลักษณะบงเฉพาะและแนว
พิจารณาการมลัีกษณะบงเฉพาะในตัวเอง ไดแก 

(1) ช่ือตวั ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไมเปนชื่อสกุลตามความหมายอนัเขาใจกันโดย
ธรรมดา ช่ือเตม็ของนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือช่ือในทางการคาที่แสดงโดยลักษณะ
พิเศษและไมเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาโดยตรง11 

(2) คําหรือขอความอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบตัิของสินคานั้นโดยตรง และ
ไมเปนชื่อทางภูมิศาสตรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด12  
 คําหรือขอความที่ใชเปนเครือ่งหมายการคาไดนั้นไมจําเปนตองเปนคําหรือขอความที่
ประดิษฐขึน้เปนพิเศษแตอยางใด อาจจะเปนคําที่มีความหมายใดๆ ทั่วไปก็ได แตทั้งนี้จะตองอยู
ภายใตขอจํากดัสองประการดังตอไปนี้คือ 

1.คําหรือขอความนั้นไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาโดยตรง13 
2.คําหรือขอความนั้นไมเปนชื่อทางภูมิศาสตรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ไดแก ช่ือ

ประเทศรวมทัง้เขตอิสระซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับประเทศ ช่ือกลุมประเทศที่รูจักกนัแพรหลาย หรือ
ช่ือภูมิภาค.ช่ือทวีป หรืออนทุวีป.ช่ือมหาสมุทร ช่ือเมืองหลวงของประเทศ ช่ือทางภมูิศาสตรอ่ืน ๆ 
เชน ช่ือเมืองทา จังหวดั อําเภอ ตําบล มณฑล เกาะ ภูเขา แมน้ํา ทะเล หรือทะเลสาบ ที่ประชาชน

                                                 
 11 แหลงเดิม. มาตรา 7 วรรคสอง (1) 
 12 แหลงเดิม. มาตรา 7 วรรคสอง (2) 
 13 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 608/2545 โจทกขอจดทะเบียนการคาคําวา “JAVACAFE” ซึ่งสิ่งที่ เปน
สาระสําคัญของคําดังกลาวนอกจากอักษรโรมันติดกัน 8 พยางคแลว สําเนียงเรียกขานก็ถือเปนสาระสําคัญดวย
เพราะสามารถทําใหประชาชนทราบและเขาใจไดวาสินคาที่มีเสียงเรียกขานของสินคาดังกลาวแตกตางจากสินคา
อื่น คําวา “JAVACAFE” สามารถแยกออกเปน JAVA เรียกขานวา จาวา หมายถึงช่ือเกาะในประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึ่งประชาชนทั่วไปรูจักดีวาหมายถึงเกาะชวา ซึ่งประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เรื่อง
การกําหนดชื่อทางภูมิศาสตรตามมาตรา 7 (2) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคากําหนดใหช่ือเกาะชื่อ
ประเทศเปนช่ือทางภูมิศาสตรตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาพ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ดังนั้น 
JAVA หรือ จาวา จึงไมเปนคํามีลักษณะบงเฉพาะสวนคําวา CAFÉ เรียกขานวา คาเฟ หมายถึง กาแฟหรือ
ภัตตาคารขนาดเล็ก ถือเปนคําสามัญไมมีลักษณะบงเฉพาะเชนเดียวกัน 
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โดยทั่วไปรูจัก ช่ือทางภูมิศาสตรขางตน ใหหมายความรวมถึงชื่อยอ และคําที่ใชเรียกขานทัว่ไป 
โดยไมจํากัดเฉพาะชื่อในทางราชการ14 

(3) กลุมของสีที่แสดงโดยลกัษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคําประดิษฐขึน้15 
(4) ลายมือช่ือของผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเดิมของกจิการของผูขอจดทะเบียน หรือ

ลายมือช่ือของบุคคลอื่นโดยไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว16  
(5) ภาพของผูขอจดทะเบยีน หรือของบุคคลอื่น โดยไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว 

หรือในกรณีทีบุ่คคลนั้นตายแลว โดยไดรับอนุญาตจาก บุพการี ผูสืบสันดาน และคูสมรสของ
บุคคลนั้น  ถามี 17 

(6) ภาพประดษิฐ18 หมายถึง ภาพที่คิด ทํา แตง สราง จิตนาการ หรือดดัแปลงขึ้นและ
ตองไมเปนภาพที่บรรยายลักษณะของสินคา ภาพที่ประดิษฐขึ้นมานี ้ เปนการสรางภาพไมวาดวย
วิธีการใด เชน การวาด หรือรางดวยฝมือของมนุษย และการใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรออกแบบทาํ
ภาพขึ้นมา โดยภาพที่ทําขึ้นนี้อาจเปนภาพทีด่ัดแปลง โดยการนําส่ิงใดสิง่หนึ่งหรือหลายส่ิง
ประกอบกัน เชน อาคารซึ่งใชในการประกอบกิจการ และสวนใดสวนหนึ่งหรอืทั้งตัวของสัตว
ประเภทตางๆ หรืออาจเปนภาพของสิ่งที่คิดขึ้นใหม เชน รูปนางฟาถือดาบ หรือตัวการตูน เปนตน 

 
2.5.1.2 ลักษณะบงเฉพาะโดยการใช (Acquired Distinctiveness Through Use) 
 
 ลักษณะบงเฉพาะโดยการใช (Acquired Distinctiveness Through Use) หมายถึง 
เครื่องหมายการคานั้น โดยตัวของมันเองไมมีลักษณะบงเฉพาะ แตไดมีการใชเครือ่งหมายการคา
นั้นจนทําใหสาธารณชนที่เกีย่วของ สามารถแยกแยะเครื่องหมายการคาที่ใชกับสินคานั้นกับสินคา
ของบุคคลอีกคนหนึ่งได ซ่ึงบางครั้งเรียกกนัวาการเกิดความหมายที่สองหรือความหมายทุติยภูมิ 
(Secondary Meaning) ของเครื่องหมายนัน้ๆ ไดแก ช่ือ คําหรือขอความที่ไมมีลักษณะตาม (1) หรือ 
(2) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง หากไดมีการจําหนาย
เผยแพร หรือโฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นจนแพรหลายแลว ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี

                                                 
 14 ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เรื่อง การกําหนดชื่อทางภูมิศาสตรตามมาตรา 7 วรรค
สอง (2) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 
 15 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาพ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3) 
 16 แหลงเดิม. มาตรา 7 วรรคสอง (4) 
 17 แหลงเดิม. มาตรา 7 วรรคสอง (5) 
 18 แหลงเดิม. มาตรา 7 วรรคสอง (6) 
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ประกาศ19 และจากหลักเกณฑที่กระทรวงพาณิชยไดประกาศไวในกฎกระทรวง พอสรุปหลักการ
สําคัญไดดังนี้20 
 (1) สินคาหรือบริการที่ใชเครื่องหมายนัน้ไดมีการจําหนาย เผยแพร หรือโฆษณาใน
ประเทศไทย จนทําใหสาธารณชนในประเทศไทยรูจัก และเขาใจวาสินคาหรอืบริการดังกลาว
แตกตางไปจากสินคาหรือบริการอื่น 
 (2) การจําหนาย เผยแพร หรือโฆษณาสินคาหรือบริการใด จนทําใหเครือ่งหมายมีความ
แพรหลายในประเทศไทย ใหถือวาเครื่องหมายมีลักษณะบงเฉพาะเพียงที่ใชกับสนิคาหรือบริการ
นั้นเทานัน้ 

 
 (3) ในการพิสูจนขอเท็จจริงตาม (1) และ (2) ใหผูขอจดทะเบยีนนําสงพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับการจําหนายเผยแพร หรือโฆษณาในประเทศไทยซึ่งสินคาหรือบริการที่ใชเครื่องหมายที่
ประสงคจะขอจดทะเบียน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ ตัวอยางสินคา ใบโฆษณาสินคา หรือ 
พยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถามี) เปนตน 
 
2.5.2 เคร่ืองหมายการคาท่ีไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 
 
 นอกจากเครื่องหมายการคาที่มาขอจดทะเบียนจะมีลักษณะบงเฉพาะแลว แตกย็ังไมอาจ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาได หากปรากฏวาเครื่องหมายการคานัน้ มีลักษณะตองหามมิใหจด
ทะเบียน ไดแก 

 
 (1) ตราแผนดนิ พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราประจาํตําแหนง   ตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ ตราประจํากระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจาํจังหวดั21  
 ตราแผนดินมช่ืีอเรียกเปนทางการวา พระราชลัญจกรประจําแผนดนิ หมายถึง ตรา
สําหรับประทับกํากับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย หรือกํากับนามผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ซ่ึงลงนามในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ปจจบุันใชพระราชลัญจกรพระครุฑเหมือนกับรัชกาล
กอนๆ เปลี่ยนแคพระปรมาภิไธยที่ขอบพระราชลัญจกรใหตรงตามราชการเทานัน้22 พระราช
                                                 
 19 แหลงเดิม. มาตรา 7 วรรคสาม 
 20 ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534  
 21 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 (1) 
 22 ส.พลายนอย. (2527). ความรูเร่ืองตราตางๆ เลม 1 พระราชลัญจกร.หนา 19. 
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ลัญจกร เปนตราที่พระมหากษัตริยทรงประทับในเอกสารทั้งที่เปนเอกสารราชการและเอกสารสวน
พระองค แบงไดเปน 3 ประเภท คือ พระราชลัญจกรประจําแผนดนิ พระราชลัญจกรประจําพระองค 
และพระราชลญัจกรสําหรับแผนดิน 

 
 (2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ23 
 ธงชาติของประเทศไทย คือ ธงชาติไทยทั้งในอดีตและปจจุบนัที่ผานมาทุกแบบ เชน  
ธงไตรรงค24 
 ธงพระอิสริยยศ คือ ธงแสดงพระอิสริยยศประจําพระองค ซ่ึงมีหลายประเภท เชน ธง
บรมราชธวัชมหาสยามมินทร ธงมหาราช ธงราชินี ธงเยาวราช เปนตน25 
 ธงราชการ คือ ธงที่บัญญัติขึ้นใชในราชการตางๆ หรือประจําหนวยราชการตางๆ มี
หลายประเภท เชน ธงประจํากอง ธงประจําตําแหนง ธงหมายยศ ธงเสือปา และธงลูกเสือ เปนตน 

 
 (3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยยอ พระนามาภิไธยยอ หรือนาม
พระราชวงศ26 
 พระปรมาภิไธย คือ พระนามของพระมหากษัตริย 
 พระนามาภิไธย คือพระนามพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี  
 พระปรมาภิไธยยอ คือ อักษรยอพระนามของพระมหากษัตริย เชน “ภ.ป.ร.” 
 พระนามาภิไธยยอ คือ อักษรยอพระนามพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จ
พระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี เชน “ส.ก.” “ส.ว.” “ม.ว.ก.” 
“ส.ธ.” เปนตน 

 
 (4) พระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมสาทิสลักษณของพระมหากษัตริย พระราชิน ี
หรือรัชทายาท27 
 (5) ช่ือ คํา ขอความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย พระราชิน ี รัช
ทายาท หรือพระราชวงศ28  
                                                 
 23 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 (2) 
 24 ฉวีงาม มาเจริญ. (2521).ธงไทย. หนา 5–9. 
 25 แหลงเดิม. หนา 21 – 34. 
 26 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 (3) 

 27 แหลงเดิม. มาตรา 8 (4) 
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 คําหรือขอความที่แสดงถึงพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ
ตองหามทั้งคําในภาษาไทย และภาษาตางประเทศทุกภาษา 
 (6) ธงชาตหิรือเครื่องหมายประจําชาตขิองรัฐตางประเทศ ธงหรือเครื่องหมายของ
องคการระหวางประเทศ ตราประจําประมุขของรัฐตางประเทศ เครื่องหมายราชการและ
เครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสนิคาของรัฐตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศหรือ
ช่ือและชื่อยอของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูซ่ึงมี
อํานาจหนาทีข่องรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศนั้น29 

 
 (7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาดหรือกาเจนีวา30 
 เครื่องหมายราชการ หมายถงึ เครื่องหมายที่ไดขึ้นทะเบียนเปนเครื่องหมายราชการ ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ.2482  
 เครื่องหมายกาชาด คือ เครื่องหมายกากบาท (คลายกางเขน) สีแดงบนพื้นสีขาว 
 นามกาชาด คือ คําที่หมายถงึองคการกาชาดสากลในภาษาตางๆ เชน Red Cross 
 กาเจนวีา (Geneva Cross) คือ เครื่องหมายกาชาดในกลุมประเทศมุสลิม ไดแก 
เครื่องหมายพระจันทรเสี้ยวสีแดงบนพืน้ขาว 

 
 (8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกบัเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง 
ประกาศนยีบตัร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันไดรับเปนรางวัลในการแสดง หรือประกวดสินคาที่
รัฐบาลไทย สวนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานอืน่ของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลตางประเทศ 
หรือองคการระหวางประเทศ ไดจัดใหมีขึ้น เวนแตผูขอจดทะเบยีนจะไดรับเหรยีญ ใบสําคัญ 
หนังสือรับรอง ประกาศนยีบัตร หรือเครื่องหมายเชนวานั้น เปนรางวลัสําหรับสินคานั้น และใชเปน
สวนหนึ่งของเครื่องหมายการคานั้น แตทั้งนี้ตองระบุปปฏิทินที่ไดรับรางวัลดวย31 

 
 (9) เครื่องหมายที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐ
ประศาสโนบาย32 

 
                                                                                                                                            
 28 แหลงเดิม. มาตรา 8 (5) 
 29 แหลงเดิม. มาตรา 8 (6) 
 30 แหลงเดิม. มาตรา 8 (7) 
 31 แหลงเดิม. มาตรา 8 (8) 
 32 แหลงเดิม. มาตรา 8 (9) 
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 (10) เครื่องหมายที่เหมือนกบัเครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ตามหลักเกณฑที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือคลายกับเครื่องหมายการคาดังกลาวจนอาจทําใหสาธารณชนสับสน
หลงผิดในความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดของสินคาไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมกต็าม33 
 หลักเกณฑเครือ่งหมายการคาที่ถือวาเปนเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทัว่ไป
มีดังนี้34 
 1.เครื่องหมายการคานั้นจะตองมีปริมาณการจําหนายจํานวนมาก หรือมีการใชหรือ
โฆษณาเปนทีแ่พรหลายจนทําใหสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวของในประเทศ
ไทยรูจักเปนอยางด ี
 
 2.เครื่องหมายนั้นจะตองมีช่ือเสียงเปนทีย่อมรับอยางสูงในหมูผูบริโภค 

 
 (11) เครื่องหมายที่คลายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)35 

 
 (12) ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการนั้น36 
 ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications หรือ GI) อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ
คือ  
 1.ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยตรง (Direct Geographical Indication) ซ่ึงเปนชื่อทาง
ภูมิศาสตรที่เกีย่วของกับสินคานั้นๆ โดยตรง เชน ปลาสลิดบางบอ ไขเค็มไชยา เปนตน 
 2.ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยออม (Indirect Geographical Indication) ซ่ึงเปนสัญลักษณ 
หรือส่ิงอ่ืนใดที่ไมใชช่ือทางภูมิศาสตร ที่ใชเพื่อบงบอกแหลงภูมิศาสตรอันเปนแหลงกําเนิดหรือ
แหลงผลิตของสินคา เชน สัญลักษณประจาํอําเภอหรือจังหวัด รูปภาพยาโม รูปหอไอเฟล เปนตน37 
 (13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด38 

                                                 
 33 แหลงเดิม. มาตรา 8 (10) 
 34 ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2543) เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาเครื่องหมายการคาที่มี
ช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป  
 35 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 (11) 
 36 แหลงเดิม. มาตรา 8 (12) 

37ขอมูลเบื้องตนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร(2547,7 กันยายน). สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2548, 
จาก http://www.ipthailand.org/Upload/Geography/ขอมลูเบื้องตนGI_12_3.doc  
 38 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 (13) 
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 เครื่องหมายทีรั่ฐมนตรีประกาศกําหนดมปีรากฏในประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 5 
(พ.ศ.2543) เรือ่งเครื่องหมายที่ตองหามมใิหรับจดทะเบียนมีรายละเอยีดดังตอไปนี ้
 1.เครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกับชื่อเภสัชภัณฑสากลที่องคการอนามัยโลกไดขึ้น
ทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว 
 2.เครื่องหมายและคําบรรยาย ซ่ึงอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนดิ
ของสินคาหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหลงกําเนิดหรือความเปนเจาของสินคาหรือ
บริการ 

 
2.5.3ไมเปนเครื่องหมายการคาท่ีมีลักษณะเหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคาท่ีบุคคลอ่ืนไดจด
ทะเบียนไวแลว 
 
 ถาเครื่องหมายการคานั้น เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่บุคคลอื่นจดทะเบยีน
ไวแลวก็ไมสามารถที่จะนําเครื่องหมายการคานั้นไปจดทะเบียนได แตถาเหมือนหรือคลายกับ
เครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน ก็สามารถนําเครื่องหมายการคานัน้ไปจดทะเบยีนเปน
เครื่องหมายการคาของตนได ซ่ึงหลักเกณฑในการพิจารณาความเหมือนหรือคลายกันของ
เครื่องหมายการคาในประเทศไทยมีคําพิพากษาศาลฎีกา39 วางหลักไวดังนี้ 
 1.พิจารณาเวลาใชงานตามปกติกับตวัสินคา 
                                                 
 39 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2542 เครื่องหมายการคา “S.K.P.” ตามคํารองขอจดทะเบียนของโจทก 
และเครื่องหมายการคา “SKF” ของผูคัดคาน แมจะมีอักษรตัวสุดทายคือ อักษร P กับอักษร F ตางกัน และ
เครื่องหมายการคาของโจทกจะมีเครื่องหมายมหัพภาคคั่นกลางตัวอักษรแตละตัว อีกทั้งลักษณะการเขียนตัวอักษร
ของเครื่องหมายการคาทั้งสองดังกลาวจะแตกตางกันไปบาง แตเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวการที่เครื่องหมายการคา
ของโจทกและเครื่องหมายการคาของผูคัดคานตางใชตัวอักษร ตัวแรก จากตัวอักษรทั้งหมด 3 ตัวเปนตัวอักษร
เดียวกันทําใหเครื่องหมายการคาของโจทกและเครื่องหมายการคาของจําเลยดูคลายคลึงกัน นอกจากนี้คําเรียกขาน
เครื่องหมายการคาของโจทกซึ่งออกเสียงวา “เอสเคพี” ก็ใกลเคียงกับคําเรียกขานเครื่องหมายการคาของผูคัดคานที่
ออกเสียงวา “เอสเคเอฟ” จนอาจทําใหเกิดความสับสนในการเรียกขานสินคาได แมการออกเสียงเรียกขาน
ตัวอักษรตัวสุดทายในเครื่องหมายการคาที่แตละตัวจะอออกเสียงแตกตางกันไปบาง ก็ไมใชสวนสําคัญที่ทําใหคํา
เรียกขานของเครื่องหมายการคาทั้งสองแตกตางกันชัดเจน เมื่อพิจารณาประกอบกับขอที่วาเครื่องหมายการคาที่
โจทกขอจดทะเบียน จะใชสําหรับสินคาจําพวกเดียวกันกับสินคา ที่เครื่องหมายการคาที่ผูคัดคานไดจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไวแลวทั้งจําพวก จึงถือไดวา เครื่องหมายการคาตามคํารองขอจดทะเบียนของโจทกมีลักษณะ
คลายกันกับเครื่องหมายการคาของผูคัดคานที่ไดจดทะเบียนไวแลว ในสินคาจําพวกเดียวกัน จนอาจทําให
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคาได คําวินิจฉัยที่ใหระงับ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของโจทกจึงชอบแลว 
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 2.พิจารณาสภาพตลาดและปริมาณประชาชนที่ซ้ือสินคาประเภทนั้น 
 3.พิจารณาตวัอักษรและการอานออกเสียงวาเหมือนหรือคลายกันหรือไม40 
 4.พิจารณาเจตนาของผูขอจดทะเบียน โดยดจูากความสามารถของผูขอจดทะเบยีนวา
สามารถหาหรือหลีกเลียงใชอักษรอื่น หรือคําอ่ืนไดหรือไม 

 
2.6 เคร่ืองหมายการคาในอดตีและทิศทางของเครื่องหมายการคาในอนาคต 
 
 จากที่กลาวมา รูปแบบของเครื่องหมายการคาในยุคเริ่มตนจะมีลักษณะเปนอยางใดไม
ปรากฏชัด แตจากการขุดพบแจกนัที่สรางขึ้นในปที ่500 หรือ 600 ปกอนคริสตศักราช มีช่ือของผูทํา
ติดไวดวย นามของผูทําแจกันจึงมีลักษณะเปนเครื่องหมายการคารูปแบบหนึ่งของยุคกอน การทํา
เครื่องหมายบนผลิตภัณฑโดยมิไดกระทําเปนการคานั้น มีประวตัิยอนไปในสมัยอียิปตโบราณ 
ปรากฏวาการทําเครื่องหมายบนอิฐและกระเบื้องรุนแรกๆ นั้นสวนใหญจะทําเครื่องหมายเปนชื่อ
ของผูผลิตหรือพระนามกษตัริย เชน กษัตริยเนบูคดัเนสซารมีพระนามของพระองคบนกอนอิฐทุก
กอนของพระราชวัง41 นอกจากนี้ไมวาจะเปนเครื่องปนดินเผาจากประเทศจีนหรือในยุคกรีกและ
โรมันโบราณสินคาหลายๆ ประเภท เชน กระเบื้อง อิฐ ตะเกยีงน้ํามนั กระบอกยาและเหยือกเนยก็
ไดมีการสลักชือ่ลงไวทั้งนั้น จากขอเท็จจริงดังกลาวแสดงใหเห็นวา เครื่องหมายการคาในยุคตนๆ 
นาจะมีรูปแบบเปนการสลักชื่อบนสินคานัน้ๆ เพื่อบงบอกถึงผูผลิตและแหลงกําเนิดของสินคา 
เครื่องหมายการคาชนิดนี้ในปจจุบันเปนเครื่องหมายการคาประเภท ช่ือ คํา ขอความ ภาพประดษิฐ 

                                                 
 40 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 476/2543 เครื่องหมายการคาของจําเลยที่ใชกับกางเกงยีนของกลางแมจะ
พิจารณาโดยรวมแลวมีสวนที่แตกตางจากเครื่องหมายการคาของโจทกรวมก็ตาม แตเครื่องหมายการคาของโจทก
รวมสาระสําคัญอยูที่เสียงเรียกขาน คําวา CANTONA สวนเครื่องหมายการคาซึ่งใชติดกางเกงยีนก็มีตัวอักษร
โรมันคําวา CANTONA และออกเสียงเรียกขานวา คันโตนา เชนเดียวกับเครื่องหมายการคาของโจทกรวม 
นอกจากนี้แถบผาแสดงขนาดของกางเกงยีนของจําเลยก็ปกอักษรโรมันคําวา CANTONA แสดงวาตัวอักษรโรมัน
คําวา CANTONA เปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาซึ่งติดอยูกับกางเกงยีนเชนกัน มิใชเปนเพียง
สวนประกอบ ทั้งตัวอักษรโรมันคําวา CANTONA เปนคําเฉพาะ ไมใชคําสามัญที่มีความหมายธรรมดาทั่วๆ ไป 
เมื่อเครื่องหมายการคาที่ติดกับกางเกงยีนของจําเลยมีตัวอักษรโรมันคําวา CANTONA เปนสาระสําคัญแลว แม
ตัวอักษรโรมันคําวา CANTONA ในเครื่องหมายการคาของโจทกรวมมีลักษณะเปนอักษรประดิษฐซึ่งตางจาก
ตัวอักษรโรมันในเครื่องหมายการคาที่ติดกับกางเกงยีนของจําเลยซึ่งเขียนดวยตัวพิมพธรรมดาก็ถือไดวา
เครื่องหมายการคาของจําเลยเปนเครื่องหมายการคาที่เลียนเครื่องหมายการคาของโจทกรวม 
 41 อุดมพงษ .จุดกําเนิดแหงเคร่ืองหมายการคาและสินคา. หนา 28. 
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โดยที่ในยุคกอนเทคโนโลยียงัไมมีความเจรญิกาวหนาเฉกเชนปจจุบนั การทําเครื่องหมายการคาจงึ
มีขอจํากัดอยูแตเฉพาะในรูปแบบของ ช่ือ คํา ขอความ ภาพประดิษฐเทานั้น 
 เครื่องหมายการคาในรูปของ ช่ือ คํา ขอความ ภาพประดษิฐ มีการใชตอเนื่องมาจากยคุ
แรกโดยในระยะแรกคงรักษารูปแบบเดิมไว เพราะพัฒนาการดานเทคโนโลยีในชวงนั้นยังไมเจรญิ
กาวพอทีจ่ะประดิษฐหรือคิดคนเครื่องหมายการคาในรปูแบบใหมๆ ประกอบกบัเปนชวงแรกของ
การนําชื่อ คํา ขอความ ภาพประดิษฐ มาใชเปนเครื่องหมายการคาจึงมีช่ือ คํา ขอความ ภาพประดษิฐ
ที่จะนํามาใชเปนเครื่องหมายการคาโดยไมซํ้ากับผูอ่ืนจํานวนมาก ทั้งจํานวนของผูประกอบการที่
ตองการใชเครือ่งหมายการคาก็ไมมาก ปญหาเกี่ยวกับการนําชื่อ คํา ขอความ ภาพประดิษฐมาใช
เปนเครื่องหมายการคาจึงไมเกิดขึ้น ตอมาถึงยุคปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ซ่ึงสืบเนื่องมาจากความ
เจริญกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาศาสตร มีการประดิษฐเครื่องจักรอุตสาหกรรมมาใชแทน
แรงงานมนุษย ดวยความสามารถของเครื่องจักรที่ทํางานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกวา
มนุษยมาก ทําใหผูประกอบการสวนใหญสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดมากขึ้นและรวดเร็ว
กวาเดิมหลายเทาตัว เปนเหตุใหมีสินคาจํานวนมากทีต่องขยายตลาดไปตางถ่ินมากกวาเดิม
หลายเทาตวัตามไปดวย สงผลใหมีความตองการใชเครื่องหมายการคามากกวาเดิมหลายเทาตัว
เชนกัน จากขอมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในป 1871 ของประเทศสหรัฐอเมริกา มี
เครื่องหมายการคาที่ทําการจดทะเบยีนเพียง 121 เครื่องหมายและในป 1875 การจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไดเพิ่มเปน 1,000 เครื่องหมายและในป 1906 มีเครื่องหมายการคาที่ทําการจด
ทะเบียนมากกวา 10,000 เครือ่งหมายแลว42 ในปจจุบนันี้มเีครื่องหมายการคาที่ไดทําการจดทะเบยีน
ในประเทศสหรัฐอเมริกามากกวา 1,000,000 เครื่องหมายแลว ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอัตราการใช
เครื่องหมายไดเพิ่มอยางรวดเร็วในอัตราการขยายตวัทีสู่งมาก 

 
 เมื่อความตองการใชเครื่องหมายการคามีอัตราการขยายตวัที่สูงมากเชนนี้ การแขงขัน
ประดิษฐคดิคนเครื่องหมายการคาในรูปแบบใหมๆ จงึเกิดขึ้นตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยผู
ประกอบกิจการทั้งหลาย ตางพยายามพัฒนารูปแบบเครื่องหมายการคาที่แหวกแนวแปลกใหม
แตกตางไปจากของผูอ่ืนทั้งนี้เพื่อใหเครื่องหมายการคาของตนงายแกการจดจํา ประกอบกับ
เทคโนโลยีในดานการออกแบบเครื่องหมายการคาก็มกีารพัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง ทําใหการ
ประดิษฐคดิคนเครื่องหมายการคาในรูปแบบใหมๆ ไมใชเร่ืองยากอกีตอไป สงผลใหการออกแบบ
เครื่องหมายการคาพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยพัฒนาการลาสุดของเครื่องหมายการคาที่
สามารถมองเห็นไดดวยตา คือ เครื่องหมายการคากลุมของสี (Combination of colors) เครื่องหมาย

                                                 
 42 แหลงเดิม. หนา 34. 
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การคา 3 มิติ (3D Mark) และเครื่องหมายการคารูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ (Shape of Product or 
Figurative Elements) 
 ปจจุบันพัฒนาการของเครื่องหมายการคาไดกาวหนาไปอีกระดับ โดยมีการนําส่ิงที่ไม
สามารถมองเห็นไดดวยตา เชน เสียง กล่ิน หรือรสชาติมาใชเปนเครื่องหมายการคา โดยเสียงกบั
กล่ินมีบางประเทศ และองคกรที่เกีย่วของกับการใหความคุมครองเรื่องทรัพยสินทางปญญาได
รับรองใหเปนเครื่องหมายการคาที่สามารถจดทะเบียนได สวนรสชาติยังไมมีองคกรหรือหนวยงาน
ใดหรือประเทศใดใหการรับรองเปนเครื่องหมายการคาทีจ่ดทะเบียนได อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีการ
ใชรสชาติทําหนาที่เปนเครื่องหมายการคา ทั้งมีการยื่นขอจดทะเบียนแลวแตถูกปฏิเสธ43 
 การนําส่ิงที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตามาใชเปนเครื่องหมายการคานั้น แมปจจุบัน
ประเทศไทยยงัไมมีกฎหมายรับรองคุมครองให เสียง กล่ิน หรือรสชาติ เปนเครื่องหมายการคาที่
สามารถจดทะเบียนได แตมีสินคาบางชนิดใชเสยีง กล่ิน หรือรสชาติ ทําหนาที่เปนเครื่องหมาย
การคาอยูแลว ตัวอยางของสินคาที่ใชเสียงทําหนาที่เปนเครื่องหมายการคา เชน เพลงไตเติ้ลของ
เครื่องเกม Play stations หรือเสียงตอนเปดและปดเครื่องคอมพิวเตอรของบริษัทอินเทล44 และรถ
ขายไอศกรีมหลายยี่หอมกีารใชเสียงดนตรี เสียงพูด หรือทั้งเสียงดนตรแีละเสียงพูด จนเปน
เอกลักษณทําใหผูฟงทราบไดวา เปนเครือ่งเกมยีห่อใด หรือรถขายไอศกรีมยี่หอใด ตัวอยางของ
สินคาที่ใชกล่ินทําหนาที่เปนเครื่องหมายการคา เชน ปากกาหลายยีห่อมีการนํากลิ่นหอมบางอยาง
มาใสในน้ําหมึก กระดาษจดหมาย กระดาษปกรายงาน นอกจากนี้ยังมีกระดาษชําระหลายชนดิมี
การนํากลิ่นหอมบางอยางนาํมาเปนสวนประกอบในกระดาษ รวมทั้งยาจุดกันยุงบางยี่หอไดนํากลิน่
ลาเวนเดอรมาผสมในยาจุดกนัยุง ยิ่งกวานัน้ในเครื่องบินโดยสาร Singapore Airline ไดใชกล่ินที่
คิดคนในชวงทศวรรษที่1990 ช่ือวา “Stefan Floridian Water Aroma” และไดใชกล่ินนี้เปนน้ําหอม
ใหแกแอรโฮสเตสของตนทุกคน ตลอดจนนํากลิ่นนีใ้สในผาเช็ดมือ และปลอยกลิ่นดังกลาวผาน
ชองแอรเบาๆ ซ่ึงจะทําใหผูโดยสารรูสึกผอนคลายตลอดการเดินทาง45 การใชกล่ินของผูประการ
การดังกลาวทาํใหผูที่ไดกล่ินทราบไดวาเปนสินคาหรือบริการของผูใด จนเปนเอกลักษณสําหรับ
สินคาหรือบริการนั้นๆ สําหรับตัวอยางของสินคาที่ใชรสชาติทําหนาที่เปนเครื่องหมายการคานั้น ก็
นาจะเปนรสชาติของยาสีฟน Colgate เมื่อผูบริโภคไดทดลองใชจะตอบไดทันทวีาชอบหรือไมชอบ

                                                 
 43 The mark consists of an apple applied to the bit for horses ซึ่งยื่นโดย Toyo Boseki KK  ในป 2001 
แตไดถูกปฏิเสธและไมขึ้นไปสูช้ันคณะกรรมการอุทธรณของ OHIM 

 44 Martin Lindstrom .(2548, มิถุนายน). “Cosmetic sense.” Marketter, ปท่ี 6, ฉบับที่ 64. หนา 
56. 
 45 Martin Lindstrom. (2005).Brand sense.  p.15. 
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หรือแมแตเปรียบวาแตกตางจากสินคาเครือ่งหมายการคาอ่ืนอยางไร46 เนื่องจากการรบัรูของล้ินจะมี
เร่ืองของความรูสึกเขามาเกี่ยวของมาก คลายๆ กับธรรมชาติของมนุษยที่รูสึก เจ็บ รอน หรือหนาว
เปนตน 

 
 ดังที่กลาวแลววา ส่ิงที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา เชน เสียง กล่ิน หรือรสชาติ มี
สภาพแตกตางจากสิ่งที่นํามาประดิษฐ เปนเครื่องหมายการคาที่สามารถรับรูทางสายตาโดยสิ้นเชงิ 
การเก็บตวัอยางไวเพื่อใชเปรยีบเทียบกับเครื่องหมายการคาที่นํามาจดทะเบียนภายหลัง ก็มีความ
ยุงยากซับซอน ทั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ตามกาลเวลา ดังนั้นหากในอนาคตมีความ
จําเปนที่จะตองนํา เสียง กล่ิน หรือรสชาติ มาเปนเครื่องหมายการคาทีส่ามารถจดทะเบียนได การที่
จะกําหนดหลกัเกณฑหรือออกขอกําหนดวางกฎระเบียบขอบังคับในการรับจดทะเบียน จะตอง
ทราบถึงลักษณะและคุณสมบัติพื้นฐานของเสียง กล่ิน หรือรสชาติ วาสามารถนํามาเปนเครื่องหมาย
การคาไดหรือไม มีขอจํากดัเพียงใด เพื่อประโยชนในการศึกษาประเด็นนี ้ จึงตองกลาวถึงลักษณะ
และคุณสมบัตพิื้นฐานของเสยีง กล่ิน และรสชาติ พอสังเขปดังนี ้
 
2.6.1 ลักษณะและคุณสมบัตขิองเสียง 
 
 จากบทความของ David Rothenberg วา เสียงทําใหเราเขาไปอยูในรูปภาพ หรือทําให
รูปภาพเปนมากกวาภาพลักษณ ในขณะทีช่าว Inuit รองขอใหผูแขกผูมาเยือนทีก่าํลังจะเปดเผย
ลักษณะความจริงหรือความจริง "ใหจงพดูเพื่อที่จะใหขาพเจาเห็นความจริงในตวัทาน จงเพิ่มเติม
เสียงพูดแมกระทั่งเสียงกระซิบ เพื่อที่จะใหเห็นวามีความจริงเชนนั้นจริงๆ" (sound puts us into the 
pictures or makes the picture more than an image .As the Inuit asks the visitor coming in out of 
the cold: "speak so that I may see you. Add a voice, even a whisper, so that the other is really 
there.")47 บทความของ David Rothenberg ดังกลาวแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวาเสียงมีความสําคัญ
ตอมนุษยชาตเิพียงใด 

 
 เสียงเปนพลังงานรูปหนึ่งไมมีตัวตน ไมมีน้ําหนกั และไมตองการที่อยู แตสามารถ
ทํางานได กลาวคือ เมื่อคล่ืนเสียงเคลื่อนที่มาถึงหูของเรา ใบหูจะทําหนาที่รวบรวมคลื่นเสียงไว แลว
สงเขาไปทางชองหูซ่ึงมีความยาวประมาณหนึ่งนิว้ เมื่อเขาไปถึงแกวหูคล่ืนเสียงจะทําใหแกวหูส่ัน 

                                                 
 46 Ibid. p.30. 
 47 Ibid. p.72. 
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การสั่นสะเทือนถูกสงถายทอดไปตามกระดูกเล็กๆ สามชิ้นมีช่ือวา กระดูกรูปคอน กระดูกรูปทัง่ 
และกระดูกรูปโกลน มีกลไกทําหนาที่ปกปองเสียงที่ดัง และเปนคันโยกปลอยเสยีงเขาไปสูหูช้ันใน 
จากหูช้ันในคลื่นเสียงจะเปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟาไปสูสมองทําใหสมองรับรู แตหูของมนษุยมี
ขอจํากัดสามารถไดยินเฉพาะเสียงที่มีความถี่ระหวาง 20 ถึง 20,000 คร้ังตอวินาทีหรือเฮิรตซ 
สําหรับเสียงที่มีความถี่ต่ําหรือสูงกวานี้จะตองมีเครื่องมือชวยจึงจะสามารถรับฟงได  
 เสียงคือคล่ืนความดันทีเ่คล่ือนที่ไปในอากาศ คล่ืนเสียงเปนคล่ืนตามยาว เคล่ือนที่ไปใน
อากาศโดยที่อากาศไมไดเคล่ือนที่ตามไปดวย อากาศเพียงแตส่ันไปมาเมื่อมีเสียงเดินทางผานไป
เทานั้น อัตราความเร็วของเสียงในอากาศที่ระดับน้ําทะเลประมาณ 340 เมตรตอวินาที อัตรา
ความเร็วของเสียงจะลดลงทีร่ะดับความสูงมากๆ เนื่องจากอากาศเย็นลง ตัวอยางเชน ที่อุณหภูมิ 20
องศาเซลเซียส อัตราความเรว็ของเสียงจะเปน 344 เมตรตอวินาที แตที ่0 องศาเซลเซียสจะเปน 331 
เมตรตอวินาท ีอัตราความเรว็ของเสียงในน้ําที่มีอุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส ประมาณ 1,483.เมตรตอ
วินาที เร็วกวาเคลื่อนที่ในอากาศประมาณ 4 เทา และประมาณ 4,000 เมตรตอวินาที ในเนื้อไมที่มี
อุณหภูมิเดยีวกัน เร็วกวาเคลื่อนที่ในอากาศประมาณ 12 เทา และเคลื่อนที่ไปในเหล็กไดเร็วกวา
เคล่ือนที่ไปในอากาศถึง 15 เทา 

 
 เสียงอาจเกดิขึน้เองตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นเนื่องจากคนเปนผูกระทําก็ได ตวัอยาง
ของเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก เสยีงกิ่งไมใบไมเสียดสีกันเมื่อมีลมพัด เสียงน้ําตก เสียงคลืน่
น้ํา เสียงฝน เสียงฟารอง สําหรับเสียงที่คนกระทําขึ้น ไดแก เสียงดนตรี เสียงระฆัง เสียงพดู เสียง
หัวเราะ เสียงแตรรถ  

 
2.6.1.1 การบันทึกเสียง 
 
 เราจะบันทกึเสียงที่เกิดขึ้นมาไดอยางไร จากประวตัิศาสตรทําใหทราบวาในป ค.ศ.1877 
โทมัส อัลวา เอดิสัน นักประดิษฐที่มีช่ือเสียงของโลก ทําการประดิษฐเครื่องบันทึกเสียง โดยกัก
เสียงไวในแกนแผนฟอยล (ดีบุก) แลวนําเข็มกับแผนสั่นสะเทือนมาใชรวมดวยกจ็ะสามารถดึงเสียง
ออกมาจากแกนฟอยลได48 เครื่องบันทึกเสียงดังกลาวเรยีกวา เครื่องโฟโนกราฟ ซ่ึงถือวาเปนเครื่อง
บันทึกเสียงเครื่องแรกของโลก เปนตนแบบของเครื่องบันทึกเสียงในปจจุบัน 
 การบันทึกเสียง จะเริ่มโดยการเปลี่ยนพลังงานเสียงหรือคล่ืนเสียงใหเปนสัญญาณไฟฟา 
โดยไมโครโฟนหรืออุปกรณอ่ืนที่สามารถทํางานไดในลักษณะเดียวกนั เชนอุปกรณรับความ
ส่ันสะเทือนของเครื่องดนตรีฟาฟา จากนัน้ก็จะนําสัญญาณไฟฟาดังกลาวไปบันทึกในอุปกรณตางๆ 
                                                 
 48 ซาดาโอะ อีโนะ.(2545) .โทมัส อัลวา เอดิสัน ราชาแหงการประดิษฐ.หนา 100 – 103. 

DPU



 28

เชน แผนเสียง (Record) แถบบันทึกเสียง (Magnetic tape) คอมแพค็ทดิสก (Compact disc) เมื่อ
ตองการฟงเสียงที่บันทึกไวก็นําสัญญาณที่บันทึกไวมาผานหัวอานตามประเภทที่ทําการบันทึกไว ก็
จะไดสัญญาณไฟฟาตามลักษณะที่บันทึกไว นําสัญญาณไฟฟาดงักลาวไปขยายกําลังโดยเครื่อง
ขยายเสียง แลวนําไปเปลีย่นใหเปนสัญญาณเสียง โดยลําโพงหรือหูฟง 

 
2.6.1.2 ระบบการบันทึกเสียง 
 
 การบันทึกเสียงในปจจบุันมวีิธีการที่สําคัญๆ อยู 2 ระบบ คือ ระบบอะนาล็อก 
(Analogue recording) กับ ระบบดิจิตอล (Digital recording) 

 
 การบันทึกเสียงดวยระบบอะนาล็อก เปนวิธีการบันทึกโดยสําเนาเสียงตามรูปแบบของ
สัญญาณเสียงที่ไดจากการเปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟา ซ่ึงแถบบันทึกเสียงและแผนเสียงหลายชนดิ มี
การบันทึกเสียงแบบอะนาลอ็ก การบันทึกโดยแถบแมเหล็กบันทึกนัน้ จะนําสัญญาณไฟฟาที่ไดจาก
ไมโครโฟน มาควบคุมหัวเทป ใหหัวเทปเปลี่ยนสภาพแมเหล็กที่อยูตามแนวยาวของแถบ
บันทึกเสียงตามรูปแบบของสัญญาณไฟฟาในแตละชวง สวนการบันทึกโดยแผนเสยีง เชน แผน
ลองเพลย (LP) นั้นจะนาํสัญญาณไฟฟาที่ไดจากไมโครโฟน ไปเปลี่ยนแปลงดานขางของรอง
แผนเสียงทีว่นอยูรอบแผนเสยีงจากรอบนอกวนเขาสูดานใน โดยทําใหดานขางของรองมีความลึก
ตางกันตามรูปแบบของสัญญาณไฟฟาในแตละชวง การสําเนาเสียงดวยวิธีนีจ้ึงไมเหมือนจริงทกุ
ประการ การบนัทึกระบบอะนาล็อกจึงมักมเีสียงแทรกอยูเสมอ 

 
 การบันทึกเสียงดวยระบบดจิติอล เปนวิธีการบันทึกเสยีงโดยเปลีย่นสัญญาณเสียงให
เปนสัญญาณไฟฟาในระบบเลขฐานสอง ซ่ึงทั้งคอมแพ็คทดิสก (Compact disc) และแถบ
บันทึกเสียง (cassette tape) บางชนิดบันทกึเสียงในระบบดิจิตอล การบันทึกเสียงนีค้อมพิวเตอรจะ
วัดสัญญาณไฟฟาจากไมโครโฟนซึ่งมีความถี่หลายพันครั้งตอหนึ่งวนิาที สัญญาณนี้จะถูกเปลี่ยน
ใหมใหเปนสญัญาณไฟฟาในระบบของรหัสเลขฐานสอง ซ่ึงจะใชชวงจังหวะ เปด และ ปด ของ
กระแสไฟฟาเปนตัวสรางสัญญาณตามที่ไดรับจากไมโครโฟน สัญญาณที่ไดเรียกวาพัลส จากนั้น
พัลสจะถูกบันทึกลงบนเทปแมเหล็กที่เรยีกวา ดิจิตอล ออดิโอเทป (digital audio tape, DAT) หรือ
ดิจิตอลคอมแพ็คทคาสเส็ท (digital compact cassette, DCC) หรือคอมแพ็ดทดิสก การบันทึกระบบ
ดิจิตอลจะไดเสียงที่มีคุณภาพสูง เพราะการบันทึกเปนพลัสนั้นทําไดงายกวาการบันทกึตามสัญญาณ
ที่แทจริง 
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2.6.1.3 อุปกรณท่ีใชในการบนัทึกเสียง 
 ไมโครโฟน (Microphone) คือ อุปกรณเปลี่ยนคลื่นเสียง เชน เสยีงดนตรี หรือเสียงอ่ืนๆ 
นอกจากเสียงดนตรี เชน เสยีงพูด ใหเปนสัญญาณไฟฟา โดยคลื่นเสียงจะทําใหวัสดอุุปกรณภายใน
ไมโครโฟนเปลี่ยนแปลงไปตามความถี่ของคลื่นเสียงนั้น ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเปลี่ยน
สัญญาณคลื่นเสียงใหเปนสัญญาณไฟฟา ตามรูปแบบของสัญญาณคลื่นเสียงตนแบบที่กระทาํตอ
ไมโครโฟน 

 
 แผนเสียง (Record) คือ จานแผน ทําดวยคร่ังผสมหรือพลาสติก มีการบันทึกเสียงโดย
ทําใหดานขางของรองแผนเสียงมีความลึกตางกันตามรูปแบบของสัญญาณไฟฟาตนแบบ โดยรอง
เล็กๆ ดังกลาวจะวนจากดานนอกเขาสูดานในเปนอนุกรม ในลักษณะทวนเข็มนาฬกิา. เมื่อตองการ
ฟงเสียงก็นําแผนเสียงมาวางไวบนจานหมนุ และยกเข็ม (Stylus) ใสลงในรองเสียง เมื่อหมุนจาน 
ตามจํานวนรอบตอวินาทีที่กาํหนดไวสําหรับแผนนั้นๆ รองเสียงจะหมนุผานเขม็ดวยความเรว็ท่ี
เหมาะสม ทาํใหเข็มซ่ึงมีลักษณะเหมือนกามปูเคล่ือนตวัผานดานขางของรองแผนเสียงทั้งสองดาน
ที่มีความลึกตางกันตามรูปแบบของตนแบบ เข็มก็จะสั่นตามจังหวะของความลึกที่ตางกันเกิดเปน
สัญญาณขึ้น สัญญาณที่ไดจะเปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟา ถูกขยายและสงตอไปยังลําโพงเพื่อเปลี่ยน
ใหเปนเสียงออกมา 

 
 แถบบันทึกเสยีง (Magnetic tape) คือแถบพลาสติกเคลือบดวยโลหะใชบันทึกเสียงดวย
ระบบแมเหล็ก โดยผิวหนาของแถบแมเหล็กสามารถทําใหมีสภาพแมเหล็กหรือลบสภาพแมเหล็ก
ออกได เครื่องบันทึกเทป (Tape recorder) จะนําสัญญาณไฟฟาจากไมโครโฟนในระบบอะนาลอ็ก 
หรือพัลสในระบบดิจิตอล ไปควบคุมทําใหเกิดสภาพแมเหล็กในแถบบันทึกเสยีงแตกตางกันไป
ตามตนแบบของเสียง เมื่อตองการฟงเสียงที่บันทึกไวก็นําแถบบันทึกเสียงไปผานหัวอานซึ่งจะ
เปลี่ยนสภาพแมเหล็กที่มีการบันทึกไวกลับไปเปนสัญญาณไฟฟา แลวสงตอไปยังเครื่องขยายเสียง
และลําโพง ทาํใหเสียงเดิมทีบ่ันทึกไวกลับมาใหม เทปคาสเส็ท (cassette tape) เปนมวนเทปขนาด
เล็กที่บรรจุในตลับ สวนเครื่องบันทึกเทปคาสเส็ท (cassette recorder) ใชทั้งบันทึกและเลนเทป 

 
 คอมแพ็คทดิสก (Compact disc) คือ แผนพลาสติกที่บนัทึกเสียงเปนอนุกรมของรอง
เล็กๆ รองในคอมแพ็คทดิสกมีการวนเปนเกลียวจากดานในออกสูดานนอกรอบแผน รองดังกลาว
เรียกวาแทร็ค (Tack) แทร็คเปนรองที่มีขนาดเล็กมากวนรอบกันหลายลานรอง เกิดจากการกดลงบน
ช้ันของอะลูมิเนียมที่เคลือบบนแผนดิสก ดานบนของแผนยังมีช้ันของพลาสติกใสที่เรียบปดทับเพื่อ
ปองกันชั้นอะลูมิเนียม เครื่องเลนคอมแพ็คทดิสก (Compact disc player) มีวิธีการทํางานโดยใชแสง
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เลเซอรกวาดสองไปบนดิสกที่หมุนดวยความเร็วสูงรองเล็กๆ เหลานี้จะทําใหแสงเลเซอรสะทอน
จากแผนอลูมิเนียมที่เงาวาวโดยมีทิศทางเปลี่ยนไป เครื่องตรวจวดัแสงจะเปลี่ยนแสงสะทอนที่ไดให
เปนจังหวะของสัญญาณไฟฟา จังหวะนี้จะถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟา ที่เมื่อนําไปขยายและสงไป
ยังลําโพงจะทาํใหเกิดเปนเสียง 
 
2.6.1.4 อุปกรณแปลงสัญญาณไฟฟาเปนเสียง 
 
 เครื่องขยายเสยีง (Amplifier) โดยท่ีสัญญาณไฟฟาทีไ่ดจากไมโครโฟนเปนสัญญาณที่
ออนมาก ตองนําสัญญาณไฟฟาที่ไดจากไมโครโฟนมาขยายหรือเพิ่มกําลังไฟฟาใหสูงขึ้นโดยเครือ่ง
ขยายเสียงสวนหนา (preamplifier) ซ่ึงประกอบดวยตัวควบคุมความดังและระดับหรือโทนเสียง 
จากนั้นนําไปขยายตอในภาคขยายกําลัง (power) จะทําใหมีกําลังแรงพอที่จะไปทําใหลําโพง
ส่ันสะเทือนสรางเสียงออกมา 

 
 ลําโพง (Loudspeker) คืออุปกรณที่นําสัญญาณไฟฟามาทําใหเกิดเสยีง เครื่องเลนเทป 
เครื่องเลนคอมแพ็คทดิสก เคร่ืองรับวิทย ุ เครื่องรับโทรศัพท และเครื่องเสียงบนเวที ตางมีลําโพง
ทั้งส้ิน เครื่องเสียงบางชนิดมี หูฟง (earphone) ซ่ึงเปนลําโพงขนาดเล็ก สามารถใสในชองหไูด 
ลําโพงสวนใหญจะมีขดลวดพันติดไวที่กนกรวยขนาดใหญ กนกรวยจะแขวนลอยในสนามแมเหล็ก 
กลาวคือ จะนําแมเหล็กมาติดไวในชองกนกรวย เพื่อใหเกิดสนามแมเหล็กคงที่ เมือ่ลําโพงไดรับ
สัญญาณไฟฟาที่มีความเขมสูงจากเครื่องขยายสัญญาณ สัญญาณก็จะวิ่งไปที่ขดลวดกนกรวย
สนามแมเหล็กในขดลวดก็จะเปลี่ยนไป ทําใหเกิดการแกวงตัวไปมาของกรวยตามจังหวะ
สัญญาณไฟฟา กรวยก็จะสั่นสะเทือนเกิดเปนคล่ืนเสียงขึ้นได 
 
2.6.2 ลักษณะและคุณสมบัตขิองกลิ่น  
 
 จากบทความของ Helen Keller กลาววา กล่ินเปนผูวิเศษที่มีศักยภาพสามารถนําพาพวก
เราไปเปนระยะทางหลายพันไมล และหวงเวลาทั้งหมดตราบเทาที่พวกเรายังมีชีวิตอยู (smell is a 
potent wizard that transports us across thousands of miles and all the years we have lived)49 
บทความของ Helen Keller ดังกลาวแสดงใหเห็นวากลิ่นมีความสําคัญตอมนุษยชาตเิพียงใด 

 

                                                 
 49 Martin Lindstrom .(2005).Brand sense. p.92. 
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 กล่ินนั้นจะอยูในรูปของที่ระเหยได มีทั้งกลิ่นเหม็นและกลิ่นหอม กล่ินเหม็นสวนใหญ
จะเกิดจากการที่แบคทีเรียไปทําใหส่ิงของเนาเสียแลวเกดิกลิ่นเหม็นออกมา เชน กล่ินเหม็นจากซาก
พืชซากสัตว ในกรณีของกลิ่นหอมสวนใหญ จะเปนกล่ินจากดอกไมหรือกล่ินที่มกีารประดิษฐขึ้น
ทางวิทยาศาสตร เชน กล่ินน้ําหอมหรือกล่ินของน้ํามันหอมระเหยหรอืกล่ินของเครื่องหอม50 เครื่อง
หอม หมายถึง ส่ิงของตางๆ ที่ระเหยในอณุหภูมหิอง หรือระเหิดเมื่อถูกความรอน และไดกล่ินหอม
ที่พอใจ ซ่ึงมีแหลงที่มา และการจําแนกแยกแยะลักษณะของกลิ่นไดดังตอไปนี ้

 
2.6.2.1 แหลงท่ีมาของกลิ่น 
 
 แหลงที่มาของเครื่องหอมแบงได 2 ประเภท 
 1.ของหอมจากสัตว สัตวที่ใหกล่ินหอม ซ่ึงนํามาใชในการทําเครื่องหอมได มีอยู 4 ชนิด 
ดังนี้  
 Ambergris เปนไขจากสําไสปลาวาฬ 
 Castor เปนสารที่หล่ังออกมาจากกะเปาะใกลอวยัวะสืบพันธุของบีเวอร เมื่อผาออกมา
ใหมๆ จากถงุที่หุมอยูภายในจะมีลักษณะเปนครีมสีขาว เมื่อตากแหงหรืออังไฟจะเปลี่ยนเปนของ
เหนยีว หรือเปนยางสีน้ําตาล 
 Civet เปนน้ํามันที่ขับถายจากกะเปาะของตอมคูใกลอวัยวะสืบพันธุของชะมด ทั้งของ
เพศผูและเพศเมีย  
 Musk เปนสิง่ขับถายที่ไดจากกะเปาะขางๆ อวัยวะสืบพันธุของกวางชะมดตวัผู ใน
สภาพธรรมชาติ Musk จะมีลักษณะหนดืคลายน้ําผ้ึง มีสีน้ําตาลปนแดง อยูในกระเปาะที่เปนถุงหนัง 
เมื่อแหงจะเปลี่ยนเปนเกล็ด และมีสีน้ําตาลดํา 
 
 2.ของหอมจากพืช 
 
 กล่ินหอมที่ไดจากพืชมี 2 ลักษณะ คือ  

ลักษณะที่ 1 กล่ินหอมสกัดเปนหัวน้ําหอม (essential oil) 
ลักษณะที่ 2 จากยางของไม (resin , gum,eusedtales) 

 ของหอมซึ่งไดจากพืชมีที่มาจากสวนตางๆ ของพืช ดังนี้ 1.ดอก 2.ใบ 3.เมล็ด 4.เปลือก
ลําตน 5.รากหรือเหงา 6.ทั้งลําตนและใบ 

                                                 
 50 นันทวัน กลิ่นจําป. เคร่ืองหอมไทย ภูมิปญญาไทย. หนา 31 - 35. 
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2.6.2.2 การจําแนกแยกแยะลักษณะของกลิ่น51 
 
 กล่ินสามารถจําแนกแยกแยะโดยการใชระบบสภาพระเหยและความคงทน ได 3 สภาพ
คือ  
 1.กล่ินนํา (Top Notes) เปนกลิ่นหอมที่ไดจากการสูดดมระยะแรกโดยกลิ่นนีเ้กิดจาก
สารเคมีที่ระเหยไดในอุณหภมูิต่ํากวาชนิดอืน่ ซ่ึงโดยมากจะมีกล่ินแหลม เชน กล่ินมะนาว มะกรูด 
สม ดอกสม 
 2.กล่ินพื้น (Middle Notes) เปนกลิ่นหอมที่ติดตามตอมาจากกลิ่นแรก เปนกลิ่นเนื้อแท
ของกลิ่น กล่ินสภาพนีเ้กิดจากสารเคมีที่ระเหยชากวากลุมแรก ซ่ึงโดยมากจะเปนกลิ่นที่หอม
นุมนวลหรือเรียกวา Body เชน กล่ินกานพลู กระดังงา ตะไครหอม 
 3.กล่ินหลัก (Base Notes) เปนกลิ่นที่ไดหลังสุด จากกลิน่แหลมและกลิ่นปานกลางหมด
ไปแลว กล่ินนี้เกดิจากสารเคมีที่ระเหยยากและมีลักษณะเปนกลิ่นทบึและทึบติดทนนาน หรือ
เรียกวา ตัวคงทนติดกลิ่น หรือตัวตรึงกลิ่น (Fixative) หรือ dry – out เชน กล่ินจันทน อบเชย ไมสน 
วานิลลา  

 
 ระบบการจําแนกตามลักษณะของกลิ่น  
 
 ระบบการจําแนกตามลักษณะของกลิ่นระบบนี้ จะเกิดจากการเปรยีบเทียบกับสิ่งทีม่ีใน
ธรรมชาติ ซ่ึงเปนระบบอุตสาหกรรมและการคา เชน กล่ินเครื่องเทศ กล่ินดอกไม กล่ินหนังสัตว 
ดังนั้น จึงมกีารจําแนกกลิ่นหอมตางๆ ออกดังนี้52 
 1.Green Notes จําแนกยอยเปน กล่ินดอกไม และกลิ่นยางไม เปนกลิ่นหอมเขียวๆ คลาย
กล่ินพืช เชน กล่ินเหม็นเขียวของใบไมเมือ่โดนขยี ้
 2.Floral Notes จําแนกยอยเปน กล่ินดอกไมสด กล่ินสมุนไพร เปนกลิ่นหอมของ
ดอกไมตางๆ ตามความคุนเคยที่ไดดมมา 
 3.Aldehydic Notes จําแนกยอยเปน กล่ินใบไม กล่ินเปลือกไม เปนกล่ินหอมมันๆ คลาย
กล่ินกะทหิรือกลิ่นหนังสัตว 

                                                 
 51 แหลงเดิม.หนา 70 – 71. 
 52 ระบบการจําแนกกลิ่นดังกลาวมา 7 ชนิดนี้ เปนระบบการจําแนกกลิ่นของบริษัท Haamann & Reimer 
ประเทศเยอรมัน) 
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 4.Chypre Notes จําแนกยอยเปน กล่ินตะไครน้ํา กล่ินมอสสดและแหง กล่ินผลไม เปน
กล่ินหอมที่คละปนกนัหลายๆ อยาง 
 5.Oriental Notes เปนกลิ่นทีไ่มแยกชนิด แตเปนกลิ่นหอมหวานละมุนละไม อาจมีกล่ิน
น้ํามันจันทนหอมหรือกํายานเปนหลัก 
 6.Tobacco Notes ไมมีการจําแนกกลิ่นเฉพาะ แตมกีล่ินของบุหร่ีหรือกล่ินเครื่องเทศ 
เรียกวา Spicy Notes 
 7.Fougere Notes เกดิจาการผสมผสานของหลายๆกลิ่นซึ่งไมสามารถเปรียบเทียบกับ
กล่ินที่มีในธรรมชาติ 

 
2.6.3 ลักษณะและคุณสมบัตขิองรสชาต ิ
 
 จากบทความของ Jean-Anthelme Brillat-Savarin กลาววา กล่ินและรส โดยแทจริงแลว
เปนประสาทสัมผัสที่เปนสวนประกอบเดยีว โดยหองทดลอง คือ ปาก และปลองระบายของ
หองทดลอง คือ จมูก (smell and taste are in fact but a single composite sense, whose laboratory is 
the mouth and its chimney the nose)53 บทความของ Jean-Anthelme Brillat-Savarin ดังกลาวแสดง
ใหเห็นอยางเดนชัดวากลิ่นและรสชาติมีความใกลชิดเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน 

 
 รสชาตินั้น ไมสามารถจําแนกแยกแยะออกมาเปนรูปธรรมใหเหน็ไดอยางชัดเจนวามี
รูปรางหรือลักษณะเปนอยางใด อยางไรกต็าม มนุษยมอีวัยวะที่สามารถรับรูรสชาติได คือ ล้ิน54 
                                                 
 53 Martin Lindstrom. (2005).Brand sense. p.95. 
 54 รําแพน พรเทพเกษมสันต. กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาของมนุษย. หนา 153 –154.  
การรับรสชาติ ( Taste ) อวัยวะที่เกี่ยวกับการรับรส คือ ลิ้น ตรงบริเวณพื้นผิวของลิ้นมี mucous membrance ที่ยื่น
นูนเปนตุมขึ้นมา ตุมนูนนี้เรียกวา papillae จะประกอบดวยตุมรับรส (Taste bud) ใน papillae หนึ่งอันมี Taste bud 
อยูประมาณ 250 อัน เปน receptor สําหรับรับรส ซึ่งประกอบดวยเซลลบุผิวจํานวนมากมารวมกันและเปลี่ยนรูป
เปน Taste bud เซลลเหลานี้มีชวงอายุเพียง 10 วัน และจะถูกสรางทดแทนขึ้นใหมเรื่อยๆ ดังนั้น จึงมีเซลลที่ยังออน
อยูและบางเซลลแกแลว เซลลที่สรางใหมอยูบนผิวหนาและคอยๆ เปลี่ยนแปลงเคลื่อนเขาไปภายในเซลลที่แกแลว 
จะอยูบริเวณศูนยกลางของตอมและจะมีรูเล็กๆ เรียกวา Taste pore เปดสูพ้ืนผิวของ papillar สารตางๆ นี้ จะอยูใน
สภาพสารละลาย จะเขาสูรูเล็กๆ เหลานี้ และทําหนาที่กระตุนทางสารเคมี เพราะการรับรสนี้จะตองอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีตอ Taste bud ซึ่งมีเสนประสาทสําหรับรับรส คือ ประสาทสมองคูที่ 7 (Facial nerve) และคูที่ 
9 (Glossopharyngeal nerve) ไปเลี้ยงศูนยกลางของการรับรส ต้ังอยูที่ดานลางสุดของ Central fissure ใน Cerebral 
cortex ตําแหนงของ Taste bud สวนใหญของ Taste bud พบที่ดานหนาและดานขางของลิ้น พอขางขนตอมท็อม
ซิลและรอบๆ Nasopharynx 
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นอกจากนี้ความสามารถที่จะรับรูจําแนกแยกแยะความแตกตางของรสชาติได ยังขึ้นอยูกับ เคโมรี
เซพเตอร ( chemore cepeto) ที่รับรสไดเฉพาะรส เค็ม หวาน เปรีย้ว หรือขม เพียงอยางใดอยางหนึง่ 
บริเวณของลิ้นที่มีการรับรส แบงเปน บริเวณปลายลิ้นรับรสหวาน บริเวณดานขางของลิ้นรับรสเค็ม
และเปรี้ยว บริเวณโคนลิ้นรับรสขม55 ตุมรับรสแตละตุมจะเปนกลุมของเซลลประสาท ที่จะรับรูทาง
เคมี สําหรับระดับของรสชาตินั้นขึ้นอยูกับปริมาณที่ไดรับ และในแตละรสชาตินั้นกส็ามารถทําการ
ผสมผสานกันอีกหลายๆ รสชาติ ส่ิงที่เห็นไดชัดเจนในเรื่องนี้คือรสชาติของอาหาร ถึงแมจะเปน
อาหารอยางเดยีวกัน แตถามีการใหสวนผสมและสวนประกอบที่แตกตางกัน กจ็ะใหรสชาติที่
แตกตางกันออกไป เชน รสชาติของเครื่องปรุงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามามา ซ่ึงสามารถจําแนก
สวนผสมทางเคมีโดยใหรสชาติของเครื่องปรุงไดถึง 25 รสชาติ56  

 
 ในเรื่องรสชาติที่ไดจากสวนผสมทางเคมีก็เชนกนั ถาใหสวนผสมที่แตกตางกันแมเพียง
เล็กนอยรสชาติที่ออกมาก็จะไมเหมือนกนัเลย ดังนั้น ในเรื่องรสชาติถาจะใหจาํแนกออกมาคงมี
มากมายมหาศาล ซ่ึงถาจะใหรูไดอยางชดัเจนวารสชาตินั้น เปนรสชาติอะไรจะตองดูจากสวนผสม
วาถาเปนสวนผสมอยางนี้ รสชาติจะออกมาอยางใด อีกทั้งประสาทการรับรูรสชาติของมนุษยในแต
ละคนก็ไมเหมอืนกัน จึงไมสามารถนําประสาทสัมผัสของมนุษยคนใดคนหนึ่งมาเปนมาตรฐานใน
จําแนกแยกแยะรสชาติได  

 
 สารเคมีท่ีใหรสชาต ิ 
 
 สารเคมีที่ใหรสชาติซ่ึงนํามาปรุงอาหารนั้น เปนสารเคมีชนิดหนึ่งที่ไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพ สามารถรับประทานไดชวยกระตุนประสาทสัมผัส เพื่อใหรับรูรสชาติอาหารไดดีทําให
อรอยขึ้น ซ่ึงสวนใหญที่นยิมใชกัน ไดแก กรดอะมิโน ซ่ึงเปนองคประกอบของโปรตีน กรดอะมิโน
แตละตวัจะมรีสชาติเฉพาะแตกตางกันออกไป เชน อะลานีน ไกลซีน โปรลีน และซีลิน เปนตัวแทน
ของรสหวาน อารจินีน ฟนิล อะลานีน ฮีลทิดีน วาลีน และทริปโตเฟน เปนตวัแทนของรสขม       
กรดกลูมิก และแอสปารตกิ เปนตวัแทนของรสเปรี้ยว ที่กลาวมาเปนตัวอยางของสารเคมีที่ให
รสชาติเฉพาะอยาง แตในการวิจัยทางวิทยาศาสตรในเรือ่งสารที่ใหรสชาติไดมีการคนพบสารเคมทีี่
ใหรสชาติที่แตกตางกวารสชาติพื้นฐาน ขม เปรี้ยว และหวาน ซ่ึงมีช่ือเรียกวา อูมามิ (Umami) ซ่ึง

                                                 
 55 เกร็ดแกว ดานวิวัฒน. (2543). พื้นฐานกายวิภาคศาสตรของมนุษย. หนา 116. 
 56คําถามถามบอย ในปจจุบันมามาที่ผลิตออกมาทั้งหมดมีกี่รสชาติ? อะไรบาง? 
(2548,14 กุมภาพันธ ).สืบคนเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2548, จาก http://www.mama.co.th/FAQ_TH/FAQ_TH.asp  
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นั้น คือ สารกลุม ไรโบนิวคลีโอไทด (5’- Ribonucleotide)57 จึงทําใหขอสนับสนนุวารสชาตินัน้
ไมไดมีเฉพาะแครสพื้นฐาน วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรไดเจริญกาวหนาไปไกลมาก อีกทั้งยงัมี
การเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง อีกทั้งสารดังกลาวยังสามารถนําไปประยกุตใชกับสินคา
หรือบริการอยางอื่นก็ได เชน ในตางประเทศไดมกีารใชสารเคมีเคลือบกระดูกปลอมสําหรับสุนัข
เพื่อใหเกิดรสมินท รสชาติสตรอเบอรี่สังเคราะหใชกับยา ตัวอยางอกีประการหนึ่งที่เห็นไดชัดมมีา
นานทั้งมีใหพบเห็นในประเทศไทย คือ รสมินทที่เคลือบอยูบริเวณปลายไมจิ้มฟน 

                                                 
57 แหลงเดิม. 
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บทที่3 

สนธิสัญญา ขอตกลง หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา เสียง กลิ่น และรสชาติ 

 
 เครื่องหมายการคาเปนสื่อกลางระหวางผูผลิตกับผูบริโภค นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน
เครื่องหมายการคาสวนใหญ ถูกจํากดัอยูแตเฉพาะเครื่องหมายการคาประเภททีม่องเห็นไดดวยตา 
(Visible mark) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเครือ่งหมายการคาดังกลาวสามารถทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวาง
ผูผลิตกับผูบริโภคไดสะดวกกวาเครื่องหมายการคาประเภทอืน่ แตอยางไรก็ตาม โดยที่มนษุยมีประสาท
สัมผัสในการรับรูโดยอายตนะภายในถึง 6 ทาง คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ มีสัมผัสโดยตรงกับ รูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ตามลําดับ ดังนั้น จึงเกิดแนวความคิดวา เครื่องหมายการคา 
ไมควรถูกจํากดัอยูแตเฉพาะเครื่องหมายการคาประเภททีม่องเห็นไดดวยตา (Visible mark) เทานั้น ส่ิง
ใดๆ ที่มนุษยสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสและสามารถทําหนาที่ของเครื่องหมายการคาได ส่ิงๆ 
นั้นยอมนํามาใชเปนเครื่องหมายการคาได จากนั้นมกีารพัฒนานําสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา 
เชน เสียง กล่ิน รสชาติ มาใชเปนเครื่องหมายการคา แตโดยทีเ่ครื่องหมายการคาประเภทที่ไมสามารถ
มองเห็นไดดวยตา (Invisible mark) มีองคประกอบอันเปนปจจยัพื้นฐานสําคัญหลายประการ แตกตาง
ไปจากเครื่องหมายการคาประเภทที่มองเห็นไดดวยตาโดยส้ินเชิง ทั้งเพิ่งเริ่มนํามาใชไดไมนานนกั 
แนวความคิดในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวจึงแตกตางกันไป ปจจุบันมีการยืน่คําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาประเภทที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเพียง 3 ประเภท คือ 
 1.เครื่องหมายการคาเสียง (Sound Marks) 
 2.เครื่องหมายการคากลิ่น (Smell Marks) 
 3.เครื่องหมายการคารสชาติ (Taste mark) 
 การรับรองคุมครองเครื่องหมายการคาดังกลาว มีสนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ
หลายฉบับ เชน สนธิสัญญากรุงปารีส ขอตกลงกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) และกฎหมายภายใน
ของบางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศตางๆ หลายประเทศที่อยูใกลเคยีงประเทศ 
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สหรัฐอเมริกา สนธิสัญญา อนุสัญญา ขอตกลง หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเสียง กล่ิน และรสชาติ มีดังนี้ 
 
3.1.สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ 
 
 สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการคาที่สําคัญมี 5 ฉบับ 
ดังนี้ 
 3.1.1 สนธิสัญญากรุงปารีส The Paris Convention (Revised, Stockholm 14 July, 1967) 
 3.1.2 ขอตกลงกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) 
 3.1.3 ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ: North America Free Trade Agreement 
(NAFTA) (December 17, 1992, 32 I.L.M.289) 
 3.1.4 ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา Trade Related 
Intellectual Property Rights: (TRIPs) (April 15, 1994) 
 3.1.5 สนธิสัญญาเครื่องหมายการคาในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการคาขององคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) 
 
3.1.1 สนธิสัญญากรุงปารีส The Paris Convention (Revised, Stockholm 14 July, 1967)  
 
 สนธิสัญญากรุงปารีส ขอ 6 (1) บัญญัติวา “เงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาใหเปนไปตามกฎมายภายในของแตละรัฐ”1 จากบทบัญญัติดังกลาว
ไมไดใหคําจํากัดความของคําวา “เครื่องหมายการคา” ไวโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่แต
ละประเทศที่เปนภาคีในสนธิสัญญาฉบับนี้ จะตองไปออกเปนกฎหมายภายใน และทําการจด
ทะเบียนเอาเอง เพราะเปนการเปดกวางไวสามารถจะนําเอาเสียง กล่ิน และรสชาติ มาเปน
เครื่องหมายการคาได นอกจากนี้ สนธิสัญญากรุงปารีส ขอ 1 (3) บัญญัติวา “ทรัพยสินทาง
อุตสาหกรรมจะตองมีความหมายอยางกวาง”2 จากบทบัญญัติดังกลาว กําหนดใหทรัพยสินทาง
                                                 
 1 The Paris Convention (Revised, Stockholm 14 July,1967) 

Article 6 Marks: Conditions of Registration; Independence of Protection of Same Mark in 
Different Countries 

(1) The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each 
country of the Union by its domestic legislation. 

2 Article 1 (3) Establishment of the Union; Scope of Industrial Property 
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อุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการคาไวดวยวา จะตองมีความหมายอยางกวาง ซ่ึงเทากับวาจะ
กําหนดหรือจํากัดใหแคบลงไมได เปนการสนับสนุนใหนําเอาสิ่งใดๆ มาเปนเครื่องหมายการคาได 
รวมถึงเครื่องหมายการคาเสียง กล่ิน และรสชาติดวย ทําใหประเทศที่เปนภาคีในสนธิสัญญากรุง
ปารีส ซ่ึงปจจุบันมีทั้งสิ้น 169 ประเทศสามารถนําเอาเสียง กล่ิน และรสชาติ มาเปนเครื่องหมาย
การคาได 

 
3.1.2 ขอตกลงกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) 
 
 กลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) รวมกันจดัทําขอตกลง EU Harmonisation Directive 
First Council Directive of December 21,1988 (89/104/EEC) เพื่อบังคับใชเฉพาะในกลุมประเทศ
สหภาพยุโรป (EU) ซ่ึงปจจุบันมีประเทศที่เขารวมในกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) ดวยกนั
ทั้งส้ิน 25 ประเทศ ไดแก Austria, Belgium Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, The Netherlands, United Kingdom อีกทั้งยังมีประเทศ
ที่กําลังยื่นคําขอเขารวมในกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) อีก 4 ประเทศ คือ Bulgaria, Croatia, 
Romania, Turkey สํานักงานที่ใหการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาสําหรับกลุมประเทศ
สหภาพยุโรป (EU) คือ The Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM) ขอตกลง
ดังกลาวมีสาระสําคัญหลายประการ ในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการคานั้น มาตรา 2 บัญญัติวา 
เครื่องหมายการคา คือ เครื่องหมายใดๆ ที่สามารถแสดงออกมาในรูปกราฟฟค (represented 
graphically) ไดแก คําที่มีลักษณะเฉพาะ เชน ช่ือบุคคล การออกแบบ ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปราง
รูปทรงวัตถุหรือบรรจุภัณฑ ภายใตเงื่อนไขวา เครื่องหมายนั้น จะตองมีลักษณะบงเฉพาะ ที่สามารถ
แยกแยะสินคาหรือบริการจากบุคคลหรือบริการอื่นได 3  จากบทบัญญัติดังกลาว กําหนดไวแตเพียง
วาเครื่องหมายการคานั้นจะตองอยูภายใตเงือ่นไขวา สามารถแยกแยะสนิคาและบริการอื่น และส่ิงๆ 
นั้นจะตองสามารถแสดงออกมาในรูปของกราฟฟค (represented graphically) ดังนั้น หากเสียง กล่ิน 

                                                                                                                                            
 (3) Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry 
and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural 
products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour. 
 3 Article 2 - Signs of which a trade mark may consist  A trade mark may consist of any sign capable of 
being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the 
shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or 
services of one undertaking from those of other undertakings 
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หรือรสชาติ สามารถแยกแยะสินคาหรือบริการได และผูขอจดทะเบยีนสามารถแสดงออกมาในรปู
ของกราฟฟค ก็สามารถทําการจดทะเบียนเสียง กล่ิน หรือรสชาติ เปนเครื่องหมายการคาไดตาม
ความหมายของขอตกลงฉบับนี้ 
 
 ตัวอยางคดีเคร่ืองหมายการคาเสียงในกลุมประเทศสหภาพยุโรป 
 
 คํารองขอจดทะเบียนของบริษัท Metro-goldwyn-mayer Corporation หรือ MGM 
 บริษัท MGM ซ่ึงเปนบริษัทผลิตภาพยนตร ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เสียงสิงโตคําราม ตอ OHIM โดยผูยื่นคําขอไดเสนอกราฟเสียง (Sonogram) ในการจดทะเบียนใน
คร้ังนี้ดวย แตคําขอดังกลาวไดถูกปฏิเสธโดยทาง OHIM โดยใหเหตุผลวา  
 1.เครื่องหมายเสียง ซ่ึงไมไดหมายถึงเสียงดนตรใีนความหมายทัว่ไป สามารถจด
ทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได 
 2.กราฟเสียง (sonogram) ถือวาเปนหลักฐานที่เหมาะสมในการเสนอเสียงในรูปของ
กราฟฟค ตามความหมายของ มาตรา 4 CTMR 
 3.ภาพอธิบายที่เสนอใหพจิารณาในคดเีครื่องหมายการคาสิงโตคําราม (Roaring Lion) 
ดังกลาวไมสามารถถือเปนการเสนอกราฟฟคที่ถูกตอง ตามความหมายของ มาตรา 4 CTMR 
เนื่องจากภาพดังกลาวไดขาดมาตราสวน 
 แตเครื่องหมายการคาเสียงดงักลาว ไดจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคาเสียงใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธีการบรรยายชื่อวาเครื่องหมายการคาสิงโตคําราม (The mark 
comprises a lion roaring) US No.73553567 และใน community trade mark หมายเลข CTM 
143891 

 
 

(Sonogram of Roaring Lion) 
 
คํารองขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของ Nokia corporation 
กลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) ไดรับจดทะเบียนสัญลักษณโทนเสียงของ Nokia 

corporation ในสินคาและบริการที่ 9 และ 35 เลขจดทะเบียนที่ CTM 1040955 

DPU



 40

 

 
 

(signature tone of Nokia corporation) 
 
 
ตัวอยางเครื่องหมายการคากลิ่นท่ีไดรับการจดทะเบียนใน OHIM 
 
The smell of fresh cut Grass 
วันทีย่ื่นคําขอ 11 ธันวาคม 1996 
วันที่จดทะเบยีน 11 ตุลาคม 2000 
วันหมดอายุ 11 ธันวาคม 2006 
เครื่องหมายการคา สวนบุคคล 
ประเภทเครื่องหมายการคา กล่ิน (Olfactory) 
การเสนอในทางกราฟฟค (Graphic Representation) 
The smell of fresh cut Grass (เปนคําอธิบายลักษณะของกลิ่นที่มีการประยุกตใช) 
รายการสินคาและบริการ 
Nice classification 28 
สินคา ลูกเทนนิส 
การบรรยาย 
รายละเอียดของเครื่องหมาย เครื่องหมายประกอบดวยกลิ่นของหญาไปประยุกตใชกับสินคา 
เจาของ 
ช่ือ Vennotschap onder Firma senta Aromatic Marketing 
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หมายเลข 21390 
ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรษณีย Vennotschap onder Firma senta Aromatic 

Marketing postbus 178 3440 AD WOERDEN PA SES BAJOS 
 
ตัวอยางเครื่องหมายการคากลิ่นท่ีไมสามารถจดทะเบียนไดใน OHIM 
 
The smell of vanilla 
วันทีย่ื่นคําขอ 14 สิงหาคม 2000 
กลุมสินคาและบริการจําพวก 3, 5, 14, 16, 21, 25, 26, 30 
เครื่องหมายการคา สวนบุคคล 
ประเภทเครื่องหมายการคา กล่ิน (Olfactory) 
วันสุดทายที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย 19 สิงหาคม 2003 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ไมรับจดทะเบยีน 
รายการสินคาและบริการ 
กลุมสินคาและบริการจําพวก 3 
รายการสินคาและบริการ  
1.สบู 2.เครื่องหอม 3.เครื่องสําอาง 4.น้ํามันใสผม 
กลุมสินคาและบริการจําพวก 5 
รายการสินคาและบริการ   
1.patches for application to the skin 
2.adhesive patches for application to the skin 
กลุมสินคาและบริการจําพวก 14 
รายการสินคาและบริการ 
1.เครื่องเพชร 2.กําไลมือ 3.แหวน 4.ตางหู 5.เครื่องเจาะห ู6.สรอยคอ 
กลุมสินคาและบริการจําพวก 16 
รายการสินคาและบริการ 
1.แผนกระดาษ (paper) 2.กระดาษแข็ง 3.บัตร 4.แฟมเก็บเอกสาร 5.กระดาษเขยีน 

(stationery) 6.ปากกา 
กลุมสินคาและบริการจําพวก 21 
รายการสินคาและบริการ 
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1.เครื่องใชและภาชนะในครวัเรือน 2.ภาชนะที่ใชบรรจนุ้ําหอม 3.เครื่องลายคราม และ
เครื่องปนดินเผา 4.ตะเกยีง 5.ผลิตภัณฑเครือ่งแกว 6.เครื่องฉีดและเครื่องทําไอน้ํา 

กลุมสินคาและบริการจําพวก 25 
รายการสินคาและบริการ 
1.เสื้อผา 2.ผาโพกหวั 3.เน็คไท 4.ถุงมือ 
กลุมสินคาและบริการจําพวก 26 
รายการสินคาและบริการ 
1.อุปกรณแตงผม 2.เครื่องประดับผม 3.ปนปกผม 4.สายรัด 5.เครื่องหนีบและสายรดั 
กลุมสินคาและบริการจําพวก 30 
รายการสินคาและบริการ 
1.ลูกกวาด 2.ของหวาน 3.หมากฝรั่ง 
การบรรยาย 
คําขอไมไดรับการจดทะเบียนหมายเลข:001807353 
เจาของ 
ช่ือ The Aromacoiogy Patch Co.Ltd. 
หมายเลข 66166 
ที่อยู Antrobus House 18 College Street 
รหัสไปรษณยี GU31 4AD 
เมือง Petersfield เขต Hampshire ประเทศองักฤษ 
ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรษณีย The Aromacology patch co,Ltd.Antrobus House 

18 college Street Petersfield,Hampshire GU31 4AD REINO UNIDO  
หมายเลขโทรศัพท 00 44-1943602611 
 

 ตัวอยางคําตัดสินของ OHIM ท่ีไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคารสชาต ิ
 
 รสชาติของสารสตรอเบอรสัีงเคราะห (THE TASTE OF ARTIFICIAL 
STRAWBERRY FLAVOUR4) 
 สรุปขอเท็จจริงตามคํารองขอ ดังนี ้
 1 คํารองขอนี้ไดยื่นเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2000 ขอจดทะเบียนในชื่อ รสชาติของสาร 

                                                 
 4 R120/2001-2-The Taste of Artificial Strawberry flavour (Gustatory mark) 
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 สตรอเบอรีสังเคราะห (THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR) 
เปนเครื่องหมายการคารสชาติ (gustatory trade mark) เพื่อนําไปใชกับสินคาประเภทที่ 5 ผลิตภัณฑ
ยา โดยผูยืน่คาํรองขอไดเสนอรายละเอยีดของเครื่องหมายที่นําไปใชกับสินคาวา เปนเครื่องหมายที่
ประกอบดวยรสชาติของสตรอเบอรีสังเคราะห 
 2.มีหนังสือฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพนัธ ค.ศ.2000 โดยผูตรวจสอบแจงไปยังผูยื่นคํารอง
วา เครื่องหมายนี้ไมเขาหลักเกณฑในการจดทะเบยีน เพราะไมเปนไปตามหลักเกณฑใน มาตรา 7 
(1) (a) และ (b) ของ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community 
trade mark (CTMR) โดยใหเหตุผลเพิ่มเตมิวา 
 เครื่องหมายนัน้ ไมสามารถแสดงกราฟฟคได ทั้งรายละเอียดในการจดทะเบยีนไมมี
ความชัดเจน รสชาติของสารสตรอเบอรีสังเคราะห (artificial strawberry flavour) ไมสามารถทําให
เกิดความเขาใจในความเปนจริงของตัวรสชาติไดวารสชาตินั้นมีลักษณะอยางไร เนื่องจากรสชาติ
สตรอเบอรีอาจจะสามารถทําการเสนอไดในหลายๆรูปแบบ แตไดผลลัพธที่แตกตางกัน 
เครื่องหมายไมมีลักษณะคงที่ และไมสามารถทําหนาที่แยกแยะในสินคาหรือบริการหนึ่งกับอกี
สินคาหรือบริการอีกอยางหนึ่งได เพราะฉะนัน้จึงขาดคุณสมบัตทิี่จะทําการจดทะเบียนภายใต 
มาตรา 7 (1) (a) CTMR5 อีกประการหนึ่ง เครื่องหมายนี้ปราศจากลักษณะบงเฉพาะ เพราะในการ
เตรียมการทางเภสัชกรรม (pharmaceutical preparations) นั้น รสชาติสตรอเบอรีนี้ เปนเพียงรสชาติ
หนึ่งที่ใช เพื่อปกปดรสชาติที่ไมพึงประสงคของตัวสินคา (ยา) แตหากเปนผลิตภณัฑทางดานเภสัช
กรรมอื่นๆ เชน ผลิตภัณฑรักษาความสะอาด ซ่ึงไมไดใชกบัชองปากลูกคาก็ไมจําเปนตองชิม
รสชาติของสินคานั้นๆ ในกรณีนี้เครื่องหมายการคารสชาติก็จะถกูมองขามความสําคัญไป 
เครื่องหมายนีจ้ึงขาดคุณสมบัติที่จะทําการจดทะเบียนภายใต มาตรา 7 (1) (b) CTMR6 
 3.มีหนังสือฉบับลงวันที่ 20 เมษายน ค.ศ.2000 โดยผูขอจดทะเบียน โตแยงความเหน็
ของผูตรวจสอบ โดยใหเหตผุล ดังนี้ 
 วัตถุประสงคในการกําหนดเครื่องหมายการคาที่ตองแสดงออกมาในรูปกราฟฟคนั้น ก็
เพื่อใหบุคคลที่สามทราบวา อะไรคือส่ิงที่เครื่องหมายการคานั้นไดรับความคุมครอง การเสนอกราฟ
ฟคของเครื่องหมาย ตองเปนการทําเพื่อใหบุคคลที่สามทําการคนหาไดทันทีวาส่ิงใดในเครื่องหมาย
                                                 
 5 Article 7 (1)(a) signs wich do not comform to the requirement of Article 4  

Article 4  A Community trade marks may consist of any signs capable of being represented 
graphically , particularly words , including personal names, designs ,letters , numerals , the shape of goods of 
their packaging provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking 
from those of other undertakings 
 6 Article 7(1)(b) trade marks wich are devoid of any distinctive character 

DPU



 44

การคาที่ไดรับการคุมครองหรือไมไดรับการคุมครอง ดังนั้นการเสนอกราฟฟค อาจอยูในรูปของ
อุปกรณ รูปทรงหรือแบบ การเขียนดวยคํา หรือการบรรยายดวยคํากไ็ด ตราบเทาที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่กลาวมาขางตน ดังนั้น รสชาติที่ขอจดทะเบียน มีลักษณะที่คลายกนักับลักษณะของ
กล่ิน เนื่องจากสามารถบรรยายลักษณะดวยคําพดูที่กําลังไดรับความคุมครองใหสาธารณชนเขาใจ
ไดวาเปนรสชาติหรือกล่ินใด 
 รสชาติที่เติมลงไปในตวัสินคา เปนเครื่องหมายการคาอยางหนึ่ง ซ่ึงมีวัตถุประสงคใน
การแยกแยะสนิคาหนึ่งออกจากอีกสินคาหนึ่ง และเหน็ไดชัดเจนวาอยูภายใตนยิามใน มาตรา 4 
CTMR 
 4.มีหนังสือฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.2000 โดยผูตรวจสอบไดยก มาตรา 7 (1) (c)7 
วาเครื่องหมายการคารสชาติที่จะขอจดทะเบียนนี้ ถือเปนคุณลักษณะทั่วไปของตวัสินคาที่จะนํา
เครื่องหมายการคาไปใช (ผลิตภัณฑดานเภสัชกรรม) และรสชาติสตรอเบอรี่สังเคราะหนัน้ เปน
องคประกอบที่ใชทั่วไปในเภสัชอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในตวัรสชาติดังกลาวก็ไม
มีลักษณะบงเฉพาะเพยีงพอ ซ่ึงรสชาตินี้ลูกคารายอื่น ที่ผลิตสินคาประเภทเดียวกนักับผูยื่นคําขอก็
อาจนําไปใชไดเชนเดยีวกัน ดังนั้น เครื่องหมายการคานี ้จึงตองหามจดทะเบยีนตาม มาตรา 7 (1) (c) 
ซ่ึงหามการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่บงชี้คุณลักษณะทัว่ไปของตัวสินคา 
 
 คําตดัสิน 
 เครื่องหมายการคานี้ ไมมีลักษณะบงเฉพาะในสินคาทีเ่กี่ยวกับยา และในขณะนีไ้มมี
ความจําเปนทีจ่ะตองทําการจดทะเบียน หรือใชในการระบุในสินคาหรือบริการ โดยเครื่องหมาย
การคาที่ทําการยื่นคําขอ  
 กระบวนการผลิตสินคาที่เกี่ยวกับยา อาจจะมกีารเพิม่รสชาติในตัวสินคาในแตละ
เครื่องหมาย เพื่อใชในการปกปดรสชาติที่ไมพึงประสงคอันเกิดจากตัวยา เพื่อใหสะดวกแกการ
รับประทาน อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหลูกคาทําการเลือกในตวักระบวนการผลิตสินคามากกวา
คุณภาพของตวัสินคาเอง 
 คณะกรรมการยังใหเหตุผลเพิ่มเติมวา ถารับจดทะเบยีนก็จะเปนการละเมิดเสรีภาพของ
คูแขงทางการคาดวย เพราะรสชาติสตรอเบอรี่สังเคราะหเปนรสชาตทิี่ใชกันอยูทั่วไป 
 

                                                 
 7 Article 7(1) (c) trade marks wich cinsist exclusively of signs or indications which may serve,  
in trade , to designate the jind , quality , quantity , intended purpose , value , geographical origin or the time of 
production of the goods or of rendering of the service , or other characteristics of the goods or service 
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3.1.3 ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ : North America Free Trade Agreement (NAFTA) 
(December 17,1992,32 I.L.M.289) 

 
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกไดประกาศเจตนารมณรวมกัน ในการจัดทํา
ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement : NAFTA) เมื่อวันที ่ 5 
มิถุนายน 2534 และขอตกลงนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2537 8 มีวัตถุประสงคเพื่อขจัด
อุปสรรคทางการคาและบริการระหวางประเทศภาค ี โดยการยกเลิกภาษีศุลกากรภายใน 15 ป 
สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม ขยายโอกาสการลงทุน คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และ
แกไขขอพิพาททางการคา มีสาระสําคัญหลายประการ เฉพาะเรื่องทรัพยสินทางปญญากําหนดใหมี
การปกปองทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ บนหลักการปฏบิัติเยี่ยงคนชาติ
เพื่อปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา ระหวางประเทศภาคี ในสวนที่
เกี่ยวกับเครื่องหมายการคานัน้ มาตรา 1708 (1) บัญญัตวิา เครื่องหมายการคา หรือการรวมกันของ
เครื่องหมาย ซ่ึงสามารถจําแนกแยกแยะสินคาหรือบริการของบุคคลหนึ่งจากอกีบุคคลหนึ่ง ซ่ึง
ประกอบดวย ช่ือบุคคล การออกแบบ ขอความ ตัวเลข สี ส่ิงที่มีรูปราง หรือรูปรางรูปทรงสินคาหรือ
บรรจุภัณฑ เครื่องหมายการคาประกอบดวย เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายรวม รวมทั้ง
เครื่องหมายรบัรองดวย เกี่ยวกับสิ่งที่ตองการขอจดทะเบียน เครื่องหมายจะตองเปนสิ่งที่มองเหน็ได
ดวยตา9 อยางไรก็ตาม การตกลงครั้งหลังนี้ไดมีวัตถุประสงคใหเสียงเปนเครื่องหมายไดดวย 

 
3.1.4 ความตกลงวาดวยสทิธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา Agreement on Trade 
Related Intellectual Property Rights : (TRIPs) (April 15, 1994) 
 
 ประเทศสมาชิกความตกลงแกตต (GATT) ซ่ึงตอมาเปนสมาชิกกอตัง้องคการการคา
โลก (World Trade Organization) หรือ WTO (มีสถานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษแหงองคการ
สหประชาชาต ิเร่ิมดําเนินการมาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2538 มีหนาที่สงเสริมการดําเนินกจิการ
คาระหวางรัฐ) ไดดําเนนิการเจรจาการคาหลายฝายรอบอุรุกวัยจดัทําความตกลงวาดวยสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา หรือความตกลงทริปส (TRIPs Agreement) ซ่ึงเปนการนาํ

                                                 
 8 North America Free Trade Agreement (NAFTA) (17December1992), Retrieved 
February19, 2005,form http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Free_Trade_Agreement  
 9A report of the protection of sound trademark international trademark association February.(1997). 
Retrieved October13, 2005, form http://www.inta.org/downloads/tap_sound1997.pdf    
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กฎระเบยีบเรื่องทรัพยสินทางปญญาเขามาสูระบบการคาหลายฝายเปนครั้งแรก เพือ่กําหนดระดบั
ของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ที่ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกแตละประเทศ จะตอง
ใหแกประเทศสมาชิกอื่นๆ ไวหลายประการ ในสวนที่เกีย่วกับเครื่องหมายการคา ขอ 15 บัญญัติวา 
เครื่องหมายหรือการรวมกันของเครื่องหมายใด ซ่ึงสามารถจําแนกสินคาหรือบริการของกิจการ
หนึ่งออกจากกิจการอื่นๆ จะจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคาได เครื่องหมายดังกลาวโดยเฉพาะคํา 
ซ่ึงรวมถึงชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข สวนของภาพและการรวมกันของสีตางๆ ตลอดจนการรวมกัน
ใดๆ ของเครื่องหมายดังกลาว จะพงึมีสิทธิจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได ในกรณี
เครื่องหมายทีไ่มสามารถจําแนกสินคาหรือบริการที่เกี่ยวของ บรรดาสมาชิกอาจกําหนดใหมีการจด
ทะเบียนได โดยขึ้นอยูกับความชัดเจนที่เกิดจากการใช สมาชิกอาจกําหนดใหเครื่องหมายนัน้ ตอง
สามารถมองเห็นไดเปนเงื่อนไขในการจดทะเบียนก็ได 
 
3.1.5 สนธิสัญญาเครื่องหมายการคาในสวนท่ีเก่ียวกับเคร่ืองหมายการคาขององคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลก หรือ WIPO 10  

 มาตรา 2 (a) สนธิสัญญาฉบับนี้ใชบังคบักับเครื่องหมายซึ่งประกอบดวยสัญลักษณที่
มองเห็นได ทั้งนี้เฉพาะบรรดาประเทศคูสัญญาซึ่งใหการรับรองเครื่องหมายการคาสามมิติมีภาระ
ผูกพันที่จะบังคับใชสนธิสัญญาฉบับนี้กับเครื่องหมายดังกลาว 

  มาตรา 2 (b) สนธิสัญญาฉบับนี้ไมใชบังคับกับเครื่องหมายภาพสามมิต ิ และ
เครื่องหมายซึง่ไมไดประกอบดวยสัญลักษณที่มองเหน็ไดโดยเฉพาะเครื่องหมายเสียง และ
เครื่องหมายที่เกี่ยวกับกลิ่น 

 

                                                 

 10 trademark law Treaty Article 2 Marks to Which the Treaty Applies 

(a) This Treaty shall apply to marks consisting of visible signs, provided that only those Contracting 
Parties which accept for registration three-dimensional marks shall be obliged to apply this Treaty to 
such marks. 

(b) This Treaty shall not apply to hologram marks and to marks not consisting of visible signs, in particular, 
sound marks and olfactory marks. 
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3.2 กฎหมายภายในบางประเทศที่ใหการคุมครองเคร่ืองหมายการคาเสียง กล่ิน รสชาติ  
 
3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 สิทธิในการขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ กฎหมายประเทศ
สหรัฐอเมริกายอมรับการมีสิทธิในเครื่องหมายการคาหรอืเครื่องหมายบริการไว 2 ลักษณะ คือ 1 
สิทธิในการใชจริง 2 สิทธิในการจดทะเบยีนระบุความตัง้ใจโดยสจุริตที่จะใชเครื่องหมายนัน้ๆ ใน
เชิงพาณิชย หนวยงานที่มีหนาที่ในการรับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาและเปนผูตัดสินวาใครมี
สิทธิที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ คือ Patent and Trademark Office 
(PTO) กฎหมายสหรัฐอเมรกิา ระบุวาการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการไม
จําเปนตองกระทํากับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา แตการจดทะเบียนไวกับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา 
จะเปนหลักประกัน ถึงผลประโยชนที่จะไดรับนอกเหนือไปจากสิทธิที่ไดมาจากการใชเครื่องหมาย
นั้นๆ เชน การไดรับการยอมรับตามกฎหมายวาเปนเจาของเครือ่งหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการนั้นๆ และมีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายนั้นๆ ไดทัว่ประเทศสหรฐัอเมริกา สิทธิในเครื่องหมาย
การคามีอายุยนืนานไมมีที่ส้ินสุดตราบใดที่เจาของเครื่องหมายยังคงใชเครื่องหมายนั้นๆ อยู แตอายุ
การจะทะเบียนเครื่องหมายมีระยะเวลาเพยีง 10 ปและตองมีการตออายุทุกๆ 10 ป และในทุก 5 หรือ 
6 ป หลังจากวันที่ทีจ่ดทะเบียนครั้งแรกเจาของเครื่องหมายจะตองยื่นคํารองและตองใหขอมูลบาง
ประการแก PTO เพื่อยืดอายุของการจดทะเบียนนั้นๆ มฉิะนั้นแลวการจดทะเบยีนนัน้ๆ จะถูกยกเลิก
ไปโดยปริยาย ผูใดก็ตามทีอ่างสิทธิในเครื่องหมายการคาใดเครื่องหมายการคาหนึง่ แมวาจะไมได
ทําการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นๆ ไวแลวหรือไมไดแมแตยืน่ขอจดทะเบยีน ก็มีสิทธิที่จะใช
อักษรยอ TM (Trademark) หรือ SM (Service mark) ตามหลังเครื่องหมายการคาเพื่อเปนการอาง
สิทธิตอสาธารณชนได การอางสิทธิดังกลาวอาจจะถูกตองหรือไมถูกตองตามกฎหมายก็ได แตการ
ใชอักษรยอ R (Registered) จะใชไดเฉพาะกับเครื่องหมายการคาทีไ่ดมีการจดทะเบียนไวแลวกบั 
PTO เทานั้น 
 
 แมกฎหมายสหรัฐอเมริกาจะประกนัวา เจาของเครื่องหมายการคาจะไดรับสิทธิแตผู
เดียวในการใช (exclusive use) เครื่องหมายการคาที่ตนจดทะเบยีนไวแลว แตสิทธิ “exclusive use” 
นี้จะถูกจํากัด ดังนี ้
 1.ผูขอสามารถขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาของตนได แมวาจะมีผูอ่ืนใช
เครื่องหมายนัน้ๆ อยูกอนแลวแตยังไมไดจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคาตอหนวยงานที่เกีย่วของ 
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 2.การจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาไวแลว ไมไดหมายความวาผูจดมีสิทธิที่จะหาม
ผูอ่ืนที่ไดใชเครื่องหมายการคาเดียวกันอยูกอนแลวใหยตุิการใชเครื่องหมายนัน้ๆ ตราบใดที่ผูที่ใช
เครื่องหมายการคาเดียวกันนัน้ยังคงใชเครือ่งหมายการคานั้นๆ ในพื้นที่จํากดัที่เคยใชอยูกอนทีจ่ะ
เกิดการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นขึน้ เมื่อใดที่มีการขยายพื้นที่การใชเครื่องหมายนั้นๆ 
ออกไปจากพืน้ที่เดิม (เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา) ที่เคยใชอยู ผูที่ไดสิทธิจากการจดทะเบียนมี
สิทธิยับยั้งการใชเครื่องหมายนั้นๆ ในพื้นที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาภายหลัง 
 3.การจดทะเบยีนแตละครั้งจะคุมครองเฉพาะประเภท (class) ของสินคาที่ระบุไว
เทานั้น อยางไรก็ตาม ผูที่ไดจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเดียวกนัไวกอนแลวกบัสินคาตัวหนึง่ 
หากมีผูนําเครือ่งหมายการคาเดียวกันนั้นไปใชกับสินคาอีกตัวหนึ่ง ผูจดทะเบียนคนแรกมีสิทธิที่จะ
รองตอศาลเพื่อระงับการใชเครื่องหมายการคานั้นกับสินคาตัวอ่ืนได  
 
 ลักษณะการขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาหรือบริการกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แยก
ไดเปน 3 ลักษณะคือ 
 1 ผูขอที่ไดใชเครื่องหมายการคานั้นๆ แลวในเชิงพาณิชยจะยืน่ขอจดทะเบียนการใชใน
ลักษณะ “use” application ซ่ึงหมายถึงระบวุามีการใชเครื่องหมายนัน้แลว 
 2 ผูขอที่ยังไมไดใชเครื่องหมายการคานั้นๆ ในเชิงพาณชิย จะยืน่ขอจดทะเบยีนแสดง
ความตั้งใจทีจ่ะใชเครื่องหมายนั้นๆ ในเชงิพาณิชย (“intent-to-use” application) ในกรณีที่ยืน่ขอจด
ทะเบียนในลกัษณะ “แสดงความตั้งใจทีจ่ะใชเครื่องหมายการคานั้นในเชิงพาณิชย” ผูขอจะตองใช
เครื่องหมายนัน้ในเชิงพาณิชยและจะตองแจงยืนยันการใชตอ PTO เสียกอน PTO จงึจะจดทะเบยีน
เครื่องหมายนัน้ๆ ให 
 3.ภายใตขอตกลงระหวางประเทศบางประการ ผูยื่นขอจดทะเบยีนที่ไมไดมีถ่ินทีอ่ยู
อาศัยในสหรฐัอเมริกา อาจจะขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาในสหรัฐอเมริกาได โดยทําการยืน่
คําขอหรือจดทะเบียนในประเทศอื่น 
 อนึ่งคําวา “การใชในเชิงพาณิชย” หมายความถึง การคาทุกชนิดที่เปนไปตามครรลอง
ของกฎหมายที่กําหนดโดยสภาครองเกรสของสหรัฐอเมริกา เปนการใชจริงโดยสุจริตใจในการ
ดําเนินการคาปกต ิ ไมใชเปนการสงวนสิทธิในเครื่องหมายไวโดยไมไดนําไปใชจริง การใช
เครื่องหมายในการโฆษณา หรือการสงเสริมการคากอนที่สินคาหรือบริการจะถูกนาํมาใชในการคา
อยางแทจริงไมนับวาเปนการใชในเชิงพาณิชย การใชเครื่องหมายการคาในการคาเฉพาะภายใน
ทองถ่ินมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งเดียวไมถือวาเปนการใชในเชิงพาณิชย 
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ขั้นตอนในการขอจดทะเบยีน 
 การยื่นขอจะทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือบริการในสหรัฐอเมริกา ผูประสงคจะทํา
การจดทะเบียนสามารถยื่นขอจดทะเบยีนดวยตนเอง หรือวาจางทนายความผูเชี่ยวชาญในดานนี้ชวย
ดําเนินการให ขั้นตอนปกติของการขอจดทะเบียนมี ดังนี ้
 1.ตรวจสอบวาเครื่องหมายการคาดังกลาวมีผูใดใชอยู หรือมีการจดทะเบียนแสดงความ
เปนเจาของไวแลวหรือไม ขั้นตอนนี้กฎหมายไมบังคบัวาจะตองปฏิบัติ แตในกรณีที่ไมปฏิบัตแิละ
ใบคําขอถูกปฏิเสธดวยเหตผุลที่วาเครื่องหมายการคานัน้ เหมือนหรือใกลเคียงกับเครื่องหมายการคา
ที่มีอยูแลว ผูขอจะไมไดรับเงินคาธรรมเนียมคืน การตรวจสอบนี้สามารถกระทําไดโดยตรวจสอบ
จากเอกสารในหองสมุดสาธารณะตางๆ ในสหรัฐอเมริกา หรือจางทนายความหรือบริษัทตรวจสอบ
เครื่องหมายการคา ใหชวยดําเนินการให 
 2.เตรียมภาพวาดเครื่องหมายการคา ในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ผูขอ
ตองแนบรูปภาพเครื่องหมายการคาสงไปพรอมคําขอ มิฉะนั้นแลวคําขอจะไมไดรับการพิจารณา
และจะถูกสงคืน ภาพวาดเครือ่งหมายการคาจะตองไมใสอักษรยอ TM, SM หรือ R ลงไปดวยเพราะ
อักษรดังกลาวไมถือวาเปนสวนหนึ่งของเครื่องหมายการคา 
 3.ในกรณีที่ใชเครื่องหมายการคานั้นอยูแลว ใหแนบตวัอยางเครื่องหมายการคาที่ใชอยู 
จํานวน 3 ช้ิน สําหรับสินคาแตละตวัหรือบริการแตละอยางไปพรอมกับคําขอ ตัวอยางนี้จะตอง
แสดงการใชจริงบนตัวสินคาหรือบริการ ทั้งนี้ ยกเวนผูขอจดทะเบียนที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา 
อาจจะไมตองสงตัวอยางเครือ่งหมายการคาใหแก PTO 
 4.ในกรณีที่เปนการยื่นขอจดทะเบียนในลกัษณะแสดงความตั้งใจที่จะใชเครื่องหมาย
การคานั้น 
 4.1 ใชเครื่องหมายการคานั้นในเชิงพาณิชย ทั้งนี้ตองเปนการใชจริงและดวยความตั้งใจ
จริงที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาของตน 
 4.2 แสดงหลกัฐานการใชจริง พรอมแนบตัวอยางเครือ่งหมายการคาที่ใชจริง พรอม
คาธรรมเนียม 
 5.หลังจากยืน่คําขอประมาณ 4 เดือนจะไดรับการติดตอกลับจาก PTO 
 6.หลังจากที่ไดรับการจดทะเบียนแลว ผูขอจดทะเบยีนมีสิทธิที่จะเพิม่เติมเครื่องหมาย 
R ลงในเครื่องหมายการคาของตน 
 การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในสหรัฐอเมริกา สําหรับคนตางชาติ 
 1.ประเทศที่ตนสังกัดอยูเปนสมาชิกอยูในสนธิสัญญาขอใดขอหนึ่งดงัตอไปนี ้

1.1 Paris Convention 
1.2 Pan-American Convention 
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1.3 Buenos Aires Convention 
 2.ในกรณีที่ไมมีคุณสมบัติในขอ 1 แตเปนบุคคลสังกัดประเทศที่ใหสิทธิบุคคล/ธุรกิจที่
สังกัดในสหรฐัอเมริกาทําการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาในประเทศของตนได 
 3.ในกรณีที่มีคุณสมบัติในขอ 1 หรือ 2 ผูสมัครอาจอาศัยการสมัครแบบตางชาติ หรือ
ลงทะเบียนตางชาติโดยไมตองใชตัวอยาง (specimen) หรือระบุวันที่ในการใชเครื่องหมาย หรือ
วิธีการติดเครือ่งหมายลงบนตัวสินคา แตผูสมัครตองระบุวันที่ที่คดิวาจะใชเครื่องหมาย (priority 
date) ลงบนใบสมัคร 
 4.ในกรณีที่มีคุณสมบัติในขอ 1.3 หรือขอ 2 อาจจะสมคัรขอจดทะเบยีนเครื่องหมาย
การคาโดยอาศัยการจดทะเบียนแบบตางชาติแตไมใชการสมัครแบบตางชาติ 
 5. ผูสมัครตางชาติจะตองมีตวัแทนทองถ่ินหรือ “domestic representative” ซ่ึงเปนผูมี
ถ่ินพํานักอาศยัอยูในสหรัฐอเมริกา ที่ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะสามารถติดตอสอบถามหรือจัดสง
เอกสารเกี่ยวกบัการสมัครขอเครื่องหมายการคาไปใหได ทั้งนี้ ยกเวนในกรณีที่ผูสมัครแตงตั้งให
สํานักงานทนายความในสหรฐัอเมริกาเปนตัวแทน การมอบอํานาจและแตงตั้งตวัแทนทองถ่ิน
กระทําไดโดยการกรอกใบสมัคร Form 14 หรือพิมพขอความตามที่ระบุไวใน Form 14 เพิ่มเติมลง
ในแบบฟอรมใบสมัครขอจดทะเบยีนการคา 
 6.บุคคลที่ลงนามในเอกสาร จะตองไดรับมอบอํานาจอยางชดัแจงใหเปนผูลงนาม 
มิฉะนั้นใบสมัครจะถูกปฏิเสธ ภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคา บุคคลที่มีอํานาจถูกตองที่จะทํา
การลงนามใบสมัคร ตองเปนเจาหนาที่ทีถู่กตองตามกฎหมายและมีตัวตน “เจาหนาที่” ในที่นี้
หมายความถึงบุคคลที่มีสํานักงานที่ตั้งขึ้นเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกบันิติบุคคล หรือตาม
กฎหมายทีบ่ังคับใชในองคกร (bylaws) ดังนั้น บุคคลที่ลงนามในฐานะ “proxy holder” “ trademark 
manager” หรือ“executive director” ไมถือวาเปนบุคคลทีม่ีอํานาจอยางชัดแจงในการลงนาม เพื่อให
เกิดความชัดเจนตอทนายความผูตรวจสอบเครื่องหมายการคาวา บุคคลที่ลงนามในใบสมัครเปน
บุคคลที่เหมาะสมจริงตามที่กฎหมายบังคับ จึงจําเปนตองเพิ่มขอความในใบสมคัรวา “The 
undersigned is the (person’s title) of applicant. Under the laws of (entity’s country), the position 
of the person signing is equivalent to that of an officer of a United States corporation) 
 
 สําหรับเครื่องหมายการคาเสยีงนั้น อยูภายใต 15.U.S.C.1127 ซ่ึงบัญญัติอยูในคํานยิาม
ของคําวา เครื่องหมายบริการ นอกจาก คํา ช่ือ สัญลักษณ หรือการประดิษฐ หรือการรวมกันของสิ่ง
เหลานั้น ซ่ึงใชโดยบุคคล สามารถจําแนกแยกแยะ และทําใหเกิดความแตกตางระหวางสินคา 
รวมทั้งลักษณะพิเศษของผลติภัณฑและบรกิาร การผลิตและการจําหนายโดยบุคคลอื่นและ
ลักษณะเฉพาะของชนิดสินคาและบริการทีไ่มสามารถทราบแหลงที่มาได คํานิยามนี้ไดอธิบายขยาย
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ความคําวาโดยเฉพาะเจาะจงของคําวาสัญลักษณและการประดิษฐ 11  นอกจากนีเ้ครื่องหมายการคา
เสียงยังไดบัญญัติใหทําการจดทะเบยีนไวโดยเฉพาะภายใต 15.U.S.C. 1052 

 
 สถานะของสํานักงานเครื่องหมายการคาและวิธีการปฏิบัติในการคุมครองเคร่ืองหมาย
การคาเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาประเทศสหรฐัอเมริกา (United States Patent 
and Trademark Office) ไดทําการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียง ในฐานะเปนเครื่องหมายบริการในป 
1996 ซ่ึงสวนใหญแลวทางสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาประเทศสหรฐัอเมริกา มีความ
ตองการตัวอยางของเครื่องหมาย ที่จะทําการจดทะเบยีนมาประกอบการพิจารณาเครือ่งหมายการคา
หรือเครื่องหมายบริการนั้นๆ ซ่ึงการกําหนดใหตวัอยางมาประกอบการพิจารณานัน้ ไดบัญญัติอยูใน
กฎหมาย Regulation 37 C.F.R. 2.58 (b) 1995 ในการพิจารณาเครื่องหมายการคาเสียงนี้ ไมตอง
แสดงใหเห็นภาพหรือตองทําเปนแบบ เพยีงแตบนัทึกเสยีงที่ตองการขอจดทะเบยีนใสเทปคาสเส็ท 
( cassette tape) จํานวน 3 ตลับ มาใชในการประกอบการพิจารณา12 ขอแนะนําของทางสํานักงานฯ 
ในการจดทะเบียนตามที่กาํหนดเงื่อนไขไวนั้น อาจเปนอุปสรรคในการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาเสียงได ซ่ึงไดแก การจดทะเบียนในผลิตภัณฑ  

 
ตัวอยางเครื่องหมายการคาเสียงท่ีสามารถจดทะเบียนไดในประเทศสหรัฐอเมริกา13 
1.เสียงโหของทารซาน 
หมายเลข 75326989 
จดทะเบียนเลขที่ 2210506 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย รับจดทะเบียน 
เจาของ Edgar Rice Burroughs, Inc 
ใชกับสินคาหรือบริการ ของเด็กเลน 

                                                 
 11 The terms “symbol” and “device” have been interpreted to include color : Qualitex co. V . Jacobson 
Products Co. 115s. Ct.1300 ( 1995) 
 12 The Office waives the reguirement of drawing in such : United States Patent and Trademark 
Office,”Manual of  Trademark Examining Procedure”, 1201.20 (d) (5th ed.1995) 
 13list of sound trademarks (sensory marks) united states registertion.(n.d.). Retrieved October 13,2005,  
form www.activatedspace.com.au/Installations/endangeredsounds/USA%20registered.html  
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รายละเอียดที่จดทะเบยีน 
เสียงโหของทารซาน เครื่องหมายเสียงโหของทารซานนั้น ประกอบดวยเสียงที่

ใกลเคียงกัน 10 เสียงอันไดแก 
1.a semi–long sound in the chest register 
2.a short sound up an interval of one octave plus a fifth from the preceding sound  
3.a short sound down a Major 3rd from the preceding sound 
4.a short sound up a Major 3rd from the preceding sound 
5.a long sound down one octave plus a Major 3rd from the preceding sound 
6.a short sound up one octave plus from the preceding sound 
7.a short sound up a Major 3rd from the preceding sound 
8.a short sound down a Major 3rd from the preceding sound 
9.a short sound up a Major 3rd from the preceding sound 
10.a long sound down an octave plus a fifth from the preceding sound  
2. A series of five musical notes 
หมายเลข 75889012 
จดทะเบียนเลขที่ 2459405 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย รับจดทะเบียน 
ผูจดทะเบียน Deutsche Telekom AG 
จดกับสินคาหรือบริการ Machine run black magnetic data; telecommunication 

equipment, magnetic, electric and optical networks comprising data transmitters and related 
equipment that transfers data between data terminal; audio, video and data terminals; audio, video 
and data communications equipment namely, digital and analog signal transmitters, receivers and 
converters, and radio and telephone transmitters, receivers and servers; electronic mail hardware 
for electronic exchange of data, images and massages; automatic vending machines and 
mechanism for coin operated apparatus; data processing equipment, namely, micro computer, 
minicomputer , computer monitors, computer keyboards, computer terminals, computer  

Interface boards, computer laser printers, computer memories, computer operating 
systems, computer modems, computer mouse and mouse pads and computer 
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ส่ิงที่ขอจดทะเบียน 
A series of five musical notes written on the Treble clef in the key of C major, 

comprising a sequence of four joined semiquavers which are the musical three notes CCC and E 
followed by a C quarter note 

 
3. The words “Have a good night sleep on us, mattress discounters” 

superimposed over a musical jingle 
หมายเลข 74219263 
จดทะเบียนเลขที่ 1754344 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย จดทะเบยีนเพิ่มเติม 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ Mattress Discounters Corporation 
สินคาและหรือบริการ รานบริการขายปลีกฟูก, เตียงนอน, เตียงสปริง, โครงเตียง และ

หัวเตียง 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบไปดวยคําพดูวา “Have a good night sleep 

on us, mattress discounters” เพิ่มเติมจากเสียงดนตรีกรุงกริ๊ง ซ่ึงประกอบดวยตัวโนต12 ตัวในคยี F 
ที่เลนอยางตอเนื่อง คือ AA-G-A-B flat–D-C-EE-GF-F 

 
4. The spoken letters “AT&T” 
หมายเลข 74287324 
จดทะเบียนเลขที่ 1761724 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คําใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 

มาตรา.8 และ มาตรา.1514 

                                                 
 14 s.8 (15 U.S.C. §1058).  Duration 
(a) Each registration shall remain in force for 10 years, except that the registration of any mark shall be 
canceled by the Director for failure to comply with the provisions of subsection (b) of this section, upon the 
expiration of the following time periods, as applicable: 
(1) For registrations issued pursuant to the provisions of this Act, at the end of 6 years following the date of 
registration. 
(2) For registrations published under the provisions of section 12(c), at the end of 6 years following the date of 
publication under such section. 
(3) For all registrations, at the end of each successive 10-year period following the date of registration.  
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เจาของ/ผูยื่นคําขอ บริษัท AT&T Corp. 
สินคาและหรือบริการ การใหบริการโทรศัพททางไกล 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบไปดวยคําพูดวา AT&T 
 
5. Merrie Melodies Theme song 
หมายเลข 75934537 
จดทะเบียนเลขที่ 2473248 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย รับจดทะเบียน 
เจาของ/ผูเกี่ยวของ Time Warner Entertainment Company, L.P. 
สินคา/บริการ บริการดานความบันเทิงในลักษณะถายทอดสด ตลก (comedy) หนังแนว

ชีวิต (Drama) และรายการทางโทรทัศน 
 
 
 

                                                                                                                                            
s.15 (15 U.S.C. §1065).  Incontestability of right to use mark 
Except on a ground for which application to cancel may be filed at anytime under paragraphs (3) and (5) of 
section 14 of this Act, and except to the extent, if any, to which the use of a mark registered on the principal 
register infringes a valid right acquired under the law of any State or Territory by use of a mark or trade name 
continuing from a date prior to the date of registration under this Act of such registered mark, the right of the 
registrant to use such registered mark in commerce for the goods or services on or in connection with which 
such registered mark has been in continuous use for five consecutive years subsequent to the date of such 
registration and is still in use in commerce, shall be incontestable:  Provided, That— 
(1) there has been no final decision adverse to registrant’s claim of ownership of such mark for such goods or 
services, or to registrant’s right to register the same or to keep the same on the register; and 
(2) there is no proceeding involving said rights pending in the Patent and Trademark Office or in a court and not 
finally disposed of; and 
(3) an affidavit is filed with the Director within one year after the expiration of any such five-year period setting 
forth those goods or services stated in the registration on or in connection with which such mark has been in 
continuous use for such five consecutive years and is still in use in commerce, and the other matters specified in 
paragraphs (1) and (2) of this section; and 
(4) no incontestable right shall be acquired in a mark which is the generic name for the goods or services or a 
portion thereof, for which it is registered. 
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ส่ิงที่ขอจดทะเบียน 
เปนเครื่องหมายที่ประกอบดวยโนตทางดนตรี 30 ตัวโนต ดังนี้ 
 
   1. B Flat4    2. E Flat4   3. D4   4. C4   5. B Flat3 
   6. G3   7. B Flat3   8. E Flat4   9. E Flat4 10. D4 
 11. C4 12. D Flat4 13. D4 14. D4 15. D4 
 16. B Flat3 17. C4 18. B Flat3 19. D4 20. D4 
 21. B Flat3 22. C4 23. G3 24. G3 25. B Flat3 
 26. B3 27. C4 28. D4 29. E Flat 30. G4 
 
6. The spoken term “cha-ching” 
หมายเลข 74247076 
จดทะเบียนเลขที่ 1795371 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คาํใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 

มาตรา.8 และมาตรา.1515 
เจาของ /ผูยื่นคําขอ Rally’s Hamburgers, Inc. 
สินคาและหรือบริการ การใหบริการภัตตาคาร 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายประกอบดวยคําพูด “ cha-ching” 
 
7. The sound “Ooh it’s so good” 
หมายเลข 74684280 
จดทะเบียนเลขที่ 200096 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คาํใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 

มาตรา.8 และมาตรา.1516 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ Ginsburg Enterprises Incorporated 
สินคาและหรือบริการ Entertainment services, namely production of television 

programs dealing with culinary topics 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายซึ่งประกอบไปดวยคําพูด “Ooh it’s so good” 

                                                 
 15 Ibid. 
 16 Ibid. 
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8. Nine bars of primarily musical chords in the key of B flat 
หมายเลข 74629287 
จดทะเบียนเลขที่ 2000732 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คาํใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 

มาตรา.8 และมาตรา.15 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ Twentieth Century Fox Film Corporation 
สินคาและหรือบริการ การใหบริการความบันเทิงดานภาพยนตร 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน The mark consists of nine bars of primarily musical chords in the 

key of B flat; the chords consists of the four, eight and sixteenth notes 
 
9. The spoken term “ching” 
หมายเลข 74247077 
จดทะเบียนเลขที่ 1838887 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คาํใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 

มาตรา 8 และมาตรา 15 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ Checkers Drive–in Restaurants Inc 
สินคาและหรือบริการ บริการดานภัตตาคาร 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายนี้ประกอบดวยคําพูด “Ching” 
 
10. The THX logo theme 
หมายเลข 74309951 
จดทะเบียนเลขที่ 1872866 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คําใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 

มาตรา 8 และมาตรา 1517 
เจาของ/ผูยืน่คาํขอ Lucasfilm Ltd 
สินคาและหรอืบริการ การใหบริการดานความบันเทิง กลาวคือ การใหบริการทางดาน

ภาพยนตร 

                                                 
 17 Ibid. 
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ส่ิงที่ขอจดทะเบียน The THX logo theme consists of 30 voice over seven measures 
starting in a narrow range, 200 to 400 Hz and slowly diverting to pre-selected itches 
encompassing three octaves, The 30 voices begin at pitches between 200 Hz and 400 Hz and 
arrive at pre-selected pitches spanning three octaves by the fourth measure. The highest pitch is 
slightly detuned while there are double the number of voices of the lowest two pitches 

 
11. The melody “Sweet Georgia Brown” 
หมายเลข 74158626 
จดทะเบียนเลขที่ 1700895 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ตออายุการไดรับอนุญาต 
เจาของ/ผูยื่นคาํขอ Harlem Globetrotters International, Inc 
สินคาและหรอืบริการ การใหบริการดานความบันเทิง ในการแขงขันบาสเกตบอล 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบดวยเสียงดนตรี (Melody) “Sweet Georgia 

Brown” 
 
12. The NBC chimes 
หมายเลข 72349496 
จดทะเบียนเลขที่ 916522 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ตออายุการไดรับอนุญาต 
เจาของ/ผูยื่นคาํขอ The National Broadcasting Company, Inc 
สินคาและหรอืบริการ การออกขาวทางรายการโทรทัศน 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน The mark comprises a sequence of chime–like musical notes 

which are in the key of C and sound the notes G, E , C , the “G” being the one just below middle 
C, the “E” the one just above middle C, and the “C” being middle C, thereby to identify 
applicant’s broadcasting service 

ขอคิดเห็น The NBC chimes was the first registered soundmark in history. the bing 
bong bing soundmark consist of the musical notes G, E, C standing for General Electric 
Corporation, one of the founders 

13. The chime sound that is used as a prompt tone to the telephone user 
หมายเลข 74022482 
จดทะเบียนเลขที่ 1620415 

DPU



 58

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ตออายุการไดรับอนุญาต 
เจาของ/ผูยื่นคาํขอ MCI communications Corporation 
สินคาและหรอืบริการ การใหบริการโทรศัพททางไกล 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน The mark consists of four harmonically related tone which are 

summed together in a successive manner to produce a unique chime sound that is used as a 
prompt tone to the telephone user. 

 
14. The spoken letters “AT&T” superimposed over musical sound 
หมายเลข 73791547 
จดทะเบียนเลขที่ 1573864 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ตออายุการจดทะเบียน 
เจาของ/ผูยื่นคาํขอ AT&T Corp. 
สินคาและหรอืบริการ การใหบริการโทรศัพททางไกล 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายนี้มีสวนประกอบของคําพูด “AT&T” พรอมดวย

เสียงดนตรีในคีย B flats minor, namely the melody notes F, B Flat, G and C and two 
accompanying chords, one of the four notes F, B flat, C and F and one of the two notes F and F. 

 
15. Notes accompanied by the woods “radio variedades” 
หมายเลข 73637090 
จดทะเบียนเลขที่ 1471674 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คาํใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 

มาตรา.8 และ มาตรา.1518 
เจาของ/ผูยื่นคาํขอ Spanish Coast to Coast, Ltd. 
สินคาและหรอืบริการ การใหบริการวิทยุกระจายเสยีง 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายนี้มีสวนประกอบ ของตวัโนต “C, D, E, C, D, พรอม

ดวยคําวา “radio variedades” 
16. Musical blips on audio tape 
หมายเลข 73555319 
จดทะเบียนเลขที่ 1413137 

                                                 
 18 Ibid. 
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สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คาํใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 
มาตรา.8 และมาตรา.15 

เจาของ/ผูยื่นคาํขอ Capitol Records, Inc. 
สินคาและหรอืบริการ การใหบริการบันทึกเทปเสียง และการบันทึกแผนเสียง 

(Phonograph) 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายนี้ประกอบดวยโนตดนตรี 11 ตัว ไดแก C2, C3, C4, 

C5, C6, C7, C8, C9, E9.G#9 และ C10 
ขอคิดเห็น This mark refers to the string of blips at the beginning or end of their audio 

tape which is barely noticeable or audible 
 
17. A lion roaring19 
หมายเลข 73553567 
จดทะเบียนเลขที่ 139550 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คาํใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 

มาตรา.8 และมาตรา.15 
เจาของ/ผูยื่นคาํขอ Metro-Goldwyn-Mayer Corporation 
สินคาและหรอืบริการ ผลิตภาพยนตรและ วดิีโอเทปบนัทึกภาพ 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายประกอบดวยเสยีงสิงโตคําราม 
 
18. The words, “ The dreams we share, we’ll always remember , remember with 

the music of your life”, set to music 
หมายเลข 73432170 
จดทะเบียนเลขที่ 1326350 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คาํใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 

มาตรา.8 และมาตรา.1520 
เจาของ/ผูยื่นคาํขอ Al Ham Production, Inc 

                                                 
 19เจาของเครื่องหมายการคานี้ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายดังกลาวตอกลุมประเทศสหภาพ ยุโรป 
(OHIM) ในคดีที่ R781/1994-4 แตไดรับการปฏิเสธ 
 20 Ibid. 
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สินคาและหรอืบริการ Entertainment services rendered through the medium of radio-
namely, music programs 

ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบดวยคําพูดวา “The dreams we share, we’ll 
always remember, remember with the music of your life”, set to music 

 
19. Four audible tones at varying frequencies and durations 
หมายเลข 73438813 
จดทะเบียนเลขที่ 1307448 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คาํใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 

มาตรา 8 และมาตรา 15 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ VMX, Inc. 
สินคาและหรือบริการ Telephone message services-namely, receiving, storing in 

digital form and electronically transmitting voice messages 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน The mark consists of four audible tones at varying frequencies 

and durations, and contains the following tone frequencies 770 Hz, 770 Hz, 852 Hz and 697 Hz 
 
20.“At Beneficial You’re Good for More” am the sounds “Toot, Toot”, all set to 

music 
หมายเลข 73270308 
จดทะเบียนเลขที่ 1299056 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คาํใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 

มาตรา 8 และมาตรา 1521 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ Beneficial Management Corporation of America 
สินคาและหรือบริการ Preparation of income tax return 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบดวยคําพูดวา “At Beneficial You’re Good 

for More” and the sounds “Toot, Toot”, all set to music 
 
21. A sequence of horn–like musical notes 
หมายเลข 73391897จดทะเบยีนเลขที่ 1280214 

                                                 
 21 Ibid. 
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สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คาํใหการเปนลายลักษณอักษรและการรับรอง 
มาตรา 8 และมาตรา 15 

เจาของ/ผูยื่นคาํขอ Del’s Lemonade & Refreshments, Inc. 
สินคาหรือบริการ Food carry–out services from a mobile truck 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน The mark comprises a sequence of horn–like musical notes, F, A, 

sounded at least twice in sequence, the notes F+0 and A+0 being just above middle C. 
 
22. Chime–like musical notes 
หมายเลข 74128547 
จดทะเบียนเลขที่ 1680160 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ตออายุการจดทะเบียน 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ Captaris, Inc 
สินคาและหรอืบริการ Call processing interactive voice response and automated 

attendant products, comprised of computed hardware and/or software, to be used with telephone 
systems 

ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบดวย Chime–like musical notes; comprised 
of the four quarter notes, “A, G, F, C”,  played at two octaves above middle “C” 

 
 เครื่องหมายการคาเสียงที่สามารถจดทะเบียนไดในประเทศสหรัฐอเมริกาตามตัวอยาง
ดังกลาว หากนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับองคประกอบสําคัญบางประการของเครื่องหมายการคา
ทั่วไปที่อาจจดทะเบียนไดแลว จะเห็นไดวาเครื่องหมายการคาดังกลาวมีลักษณะบงเฉพาะ ไมใชส่ิง
สามัญโดยสภาพหรือการใช เชน เครื่องหมายการคาเสียงอันดับที่ 1.เสียงโหของทารซาน 
ประกอบดวยเสียงที่ใกลเคียงกัน 10 เสียง ลักษณะของเสียงโดยรวมใกลเคียงกับเสียงโหรองของตัว
เอกในภาพยนตเร่ืองทารซาน ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัว ประชาชนทั่วไปฟงแลวเขาใจไดทันทีวาเสียง
ดังกลาวเปนเสียงโหรองของทารซาน ไมเปนส่ิงสามัญโดยสภาพเพราะเปนเสียงที่มีลักษณะพิเศษ 
ไมเปนสิ่งสามัญโดยการใชเพราะไมมีการใชแพรหลายทั่วไปคงมีอยูแตในภาพยนต หรือ
เครื่องหมายบริการ เชน เครื่องหมายการคาเสียงอันดับที่ 12 เสียงดนตรีของรายการขาว NBC เปน
เสียงที่มีลักษณะพิเศษ เมื่อเสียงดังกลาวดังขึ้น ก็จะทราบทันทีวารายการขาวของ NBC กําลังจะ
รายงานขาว หรือเครื่องหมายบริการทางดานวิทยุกระจายเสียง เชน เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 15 
เสียงของตัวโนต “C, D, E, C, D, พรอมดวยคําวา “radio variedades” ของบริษัท Spanish Coast to 
Coast, Ltd เมื่อผูฟงทางบานไดยินเสียงดนตรีดังกลาวดังขึ้นก็จะทราบทันทีวารายการ
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วิทยุกระจายเสียงที่ตนรับฟงอยูนั้น อยูภายใตการสรางสรรคของบริษัท Spanish Coast to Coast, 
Ltd.เสียงดังกลาวมีลักษณะเฉพาะจนมนุษยที่มีสภาพรางกายปกติสามารถแยกแยะหรือเปรียบเทียบ
ความเหมือนคลายไดโดยงาย ซ่ึงมีลักษณะคลายกับเสียงที่เปดกอนรายการขาวตามสถานีโทรทัศน
ในประเทศไทยเกือบทุกชอง หรือรายการทางวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยหลายชองก็มีการ
สรางสรรคเสียงดนตรีของตนเพื่อใหผูฟงสามารถแยกแยะรายการของตนออกจากรายการของผูอ่ืน 
หรือเครื่องหมายบริการดานรานอาหาร เชน เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 6 เสียงพูด “ cha-ching ” ของ 
บริษัท Rally’s Hamburgers, Inc กับ เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 9 เสียงพูด “Ching” ของบริษัท 
Checkers Drive–in Restaurants Inc แมจะมีเสียงที่เหมือนกันคือเสียง Ching แตเครื่องหมายเสียง
อันดับที่ 6 เสียงพูด cha ประกอบดวย ซ่ึงทําใหมีความแตกตางกัน และแมจะมีเสียงพูดวา Ching 
เหมือนกัน แตทั้งสองเครื่องหมายเปนเครื่องหมายเสียงที่ประเทศสหรัฐอเมริการับจดทะเบียนเปน
เครื่องหมายเสียง โดยที่สํานักงานเครื่องหมายการคาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดวาผูขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเสียงจะตองสงตัวอยางเสียงที่จะทําการจดทะเบียนเปนเครื่องหมาย
การคาใหทางเจาหนาที่เครื่องหมายการคาดวย ทั้งนี้เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเครื่องหมายเสียงของ
ผูอ่ืน ดังนั้น เมื่อมีการรับจดทะเบียนทั้งสองเครื่องหมายแสดงวาเจาหนาที่เครื่องหมายการคาได
วิเคราะหแลวเห็นวาเสียงพูด Ching ไมมีความเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่ไดมีการจด
ทะเบียนไวกอนแลว ซ่ึงอาจเปนเสียงพูดของคนสองคนที่แตกตางกัน เชน เสียงสูงเสียงต่าํ จงัหวะชา
เร็วในการออกเสียง ดวยเหตุดังกลาวทําใหเห็นถึงความแตกตางอีกประการหนึ่งของเครื่องหมาย
เสียงกับเครื่องหมายที่มองเห็นไดดวยตา กลาวคือหากกรณีดังกลาวเปนเครื่องหมายที่มองเห็นได
ดวยตา คําวา Ching เหมือนกันก็จะทําใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนภายหลังไมสามารถจดทะเบียนเปน
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการได ถึงแมวาจะมีการนําคําวา Chingไปใชในฐานะเปน
เครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายบริการก็อาจถูกเจาของเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
บริการฟองรองได 
 ยิ่งกวานั้น โดยสภาพของเสียงตามปกติจะเปนองคประกอบของสินคาดวย แตกตางจาก
เครื่องหมายการคาประเภทที่เห็นดวยตา เชน รูปภาพ ซ่ึงโดยสภาพมีลักษณะแตกตางหรือแยกออก
จากสินคาไดชัดเจน ดังนั้น จึงทําใหมีขอจํากัดวาเสียงที่จะเปนเครื่องหมายการคาไดจะตองไมใช
องคประกอบของสินคาโดยตรง เชน เครื่องหมายการคาเสียงอันดับที่ 1.เสียงโหของทารซาน 
นําไปใชกับสินคาของเด็กเลน หรือเครื่องหมายบริการดานภาพยนตร เชน เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 
5 ของบริษัท Time Warner Entertainment Company, L.P เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 10 ของ 
Lucasfilm Ltd เปนเสียงที่ผูประกอบการบริษัทตางๆ ทําการสรางสรรคขึ้น เครื่องหมายเสียงอันดับ
ที่ 17 เสียงสิงโตคําราม ของบริษัท Metro-Goldwyn-Mayer Corporation เสียงดังกลาวทั้งสาม
รายการมีการนําไปเปดกอนฉายภาพยนตร ทําใหทราบไดวาภาพยนตรที่กําลังจะฉายเปนภาพยนตร
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ภายใตการสรางสรรคของผูผลิตรายใด มีการแยกสวนออกจากภาพยนตรทําใหเครื่องหมายเสียง
ดังกลาวไมใชองคประกอบของสินคาโดยตรง  

 
ตัวอยางเครื่องหมายการคาเสียงท่ีไมไดรับการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา22 
 

 1. Sound of the liberty bell ringing 
เลขทะเบียน 71543253 
เลขที่จดทะเบียน 548458 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ไมไดตออาย ุ
เจาของ/ผูขอจดทะเบียน Bulletin Company 
สินคาและหรอืบริการ การบริการใหขอมลูขาวสารตามปกติในรายการขาวทางวิทย ุ
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน Recorded sound of the liberty bell ringing 
 
2.The exhaust sound of a Harley-Davidson motorcycle engine 
เลขทะเบียน 74485223 
จดทะเบียนเลขที่ ไมมี 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ละทิ้งคํารองขอ (หลังจากที่คํารองเขาสูการ

พิจารณาโดยคณะกรรมการอุทธรณเครื่องหมายการคา) 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ Harley–Davidson, Inc 
สินคาหรือบริการ รถจักรยานยนต 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายทีป่ระกอบดวยเสียงการปลอยไอเสียของ

รถจักรยานยนตของผูยื่นคําขอ, โดยผลิตภัณฑ V-Twin เปนเสียงที่เกิดขึ้นตามปกติในขณะเรง
เครื่องยนตรถจักรยานยนตขณะที่มกีารใชสินคานั้น 

ขอคิดเห็น ไดมีการกลาวเปนประจําถึง รถจักรยานยนต “potato, potato, potato” โดยผู
คล่ังใครในรถจักรยานยนต Harley Davision มีความเชื่อวาเสียงของเครื่องยนตนั้น สามารถมี
ลักษณะบงเฉพาะ โดยคุณลักษณะของรถจักรยานยนตนั้นเอง เพราะฉะนัน้จึงเชื่อวาการใหความ
คุมครองเสียงนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง 

                                                 
 22  list of sound trademarks (sensory marks) united states unregistertion.(n.d.). Retrieved 
October13,2005, Form ww.activatedspace.com.au/Installations/endangeredsounds/USA%20 
Unregistered.html  
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3. The sound of a thunderclap  
เลขทะเบียน 74042944 
จดทะเบียนเลขที่ 1746090 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบยีนถูกยกเลิกภายใต มาตรา 8 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ Beacon Broadcasting Corporation 
สินคาและหรือบริการ การใหบริการวิทยุกระจายเสียง 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบไปดวย เสียงฟาผา 
 
4. The words “Nobody Nose Pizza like Pinocchio” set to music 
เลขทะเบียน 74220475 
จดทะเบียนเลขที่ 1766354 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบยีนถูกยกเลิกภายใต มาตรา 8  
เจาของ/ผูยื่นคาํขอ Pinocchio’s Pizza, Inc 
สินคาและหรอืบริการ รานพิซซา 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบดวยคําพูดวา “Nobody Nose Pizza like 

Pinocchio’s” set to music 
 
5. A unique chime sound 
เลขทะเบียน 74227326 
จดทะเบียนเลขที่ 1829616 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบยีนถูกยกเลิกภายใต มาตรา 8 
เจาของ/ ผูยื่นคําขอ US west Communications, Inc 
สินคาและหรอืบริการ บริการสงขอความเสียงดวยการสือ่สารทางไกลโดยโทรศัพท 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน  The mark consists of three harmonically related tones which are 

plated together in a successive manner to produce a unique chime sound that is used as 
identification to the telephone user 

 
6. Six octaves of sound tone 
เลขทะเบียน 74516686 
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จดทะเบียนเลขที่ 1959642 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบยีนถูกยกเลิกภายใต มาตรา 8 23 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ Neoprobe Corporation 
สินคาและหรอืบริการ Radiation detection probe for medical use including a 

microprocessor–based controller and analyser which responds to evaluate the output of the probe 
to evaluate it and provide and audible signal 

ส่ิงที่ขอจดทะเบียน The mark consists of six octaves of sound tone starting with 20 
Hz and descending to 1288 Hz to produce a unique sound 

 
7. The sound of “ clop, clop, clop, mooo” 
เลขทะเบียน 73808993 
จดทะเบียนเลขที่ 1590267 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบยีนถูกยกเลิกภายใต มาตรา 824 
เจาของ/ผูยื่นคาํขอ Yet, Inc 
สินคาและหรอืบริการ การใหบริการภัตตาคาร 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบไปดวยเสียง “clop, clop, clop, mooo” 
ขอคิดเห็น เครือ่งหมายการคาเสียงนี้ปจจุบนัมีการนํามาใชในภัตตาคาร Texas, Western 

Sizzlin Steak House โดยเมื่อลูกคาเปดประตเูขามาในภัตตาคารพวกเขาจะไดยนิเสียงของ
เครื่องหมายการคาดังกลาว และมันสนับสนุนตอการโฆษณาสินคาทางโทรทัศน ที่ใชลักษณะของ
วัวช่ือ moo 

 
                                                 
 23 s.8 (15 U.S.C. §1058).  Duration 
(a) Each registration shall remain in force for 10 years, except that the registration of any mark shall be 
canceled by the Director for failure to comply with the provisions of subsection (b) of this section, upon the 
expiration of the following time periods, as applicable: 
(1) For registrations issued pursuant to the provisions of this Act, at the end of 6 years following the date of 
registration. 
(2) For registrations published under the provisions of section 12(c), at the end of 6 years following the date of 
publication under such section. 
(3) For all registrations, at the end of each successive 10-year period following the date of registration.  
 
 24 Ibid. 
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8. The spoken words “hello and welcome to AOL moviefone” 
เลขทะเบียน 76376850 
จดทะเบียนเลขที่ ไมมี 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ไมไดกําหนดความแนนอนในขั้นสุดทายใน

การจดทะเบียน 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ America Online, Inc 
สินคาและหรือบริการ Telephone movie directory services and promoting the services 

of the movie industry through the preparing and placing of pre- recorded telephone 
advertisements 

ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบไปดวยเสียงคนพูดวา “ hello and welcome 
to AOLmoviefone” 

 
9. A rapid series of chime- like musical notes 
เลขทะเบียน 76332943 
จดทะเบียนเลขที่ ไมมี 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย สํานักงานเครื่องหมายการคาไดทําการปฏิเสธ

การจดทะเบียนเครื่องหมายนี้โดยสงเปนหนังสือบอกกลาว 
เจาของ/ผูยื่นคําขอ America Online, Inc 
สินคาและหรือบริการ Providing multiple- user access to computer networks; 

electronic transmission of data, images, and documents via computer networks; electronic male 
services; providing on – line chat rooms for transmission of messages among computer users 
concerning a wide range of fields 

ส่ิงที่ขอจดทะเบียน The sound mark consists of a rapid series of chime – like musical 
notes written on the treble clef in the key of C major, comprising a progression of the musical 
notes C , D , F , G ,C and the compiled notes A and D 

 
10. A jingle 
เลขทะเบียน 74146974 
จดทะเบียนเลขที่ 174879 
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สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบยีนถูกยกเลิกภายใต มาตรา 8 25 
เจาของ /ผูยื่นคําขอ Wawa, Inc 
สินคาและหรือบริการ รานสะดวกซื้อ 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน The marks consists of the jingle which comprises the tune having 

the following sequence of notes: C, D, C, D ,C , D ,C ,D ,C ,& G Each of the notes of the 
sequence are eighth notes with the exception of the last D note which is a quarter note 

 
3.2.2 ประเทศแคนาดา 
 
 กฎหมายเครื่องหมายการคาแหงประเทศแคนาดา (Canadian Trade Marks Act 
R.SA.C.1985 ) 26  ไดทําการปรับปรุงความไมมีลักษณะพเิศษใหรวมไปถึงเครื่องหมายการคาเสียง
ดวย แตอยางไรก็ตาม ในการพิจารณาเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาการเสนอเครื่องหมายการคาจะตอง
สามารถมองเห็นไดดวยตา ตามกฎหมายคาํจํากัดความของคําวา “เครื่องหมายการคา” ของประเทศ
แคนาดานัน้ เครื่องหมายจะตองมีวัตถุประสงคในการใช เพื่อทําใหเกดิความแตกตางหรือแยกแยะ
ประเภทของสนิคาหรือบริการ ซ่ึงถูกผลิต ทําการขาย ทําการเชา ทําการจาง หรือข้ันตอนการผลิต 
โดยเปนผูกระทําการเองหรือโดยบุคคลอื่น คําจํากัดความของคําวา “เครื่องหมายการคา” ยังหมายถึง 
เครื่องหมายคํา (word marks) ภายในพระราชบัญญัตินี้ไมไดบัญญัติจํากดัความหมายไว แตอยางไรก็
ตาม ศาลของประเทศแคนาดา (The Federal Court of Canada) ไดอธิบายเครื่องหมายคํา (word 
Marks) วาหมายความถึง สินคาที่มีขนาดเล็กซึ่งที่สามารถมองเห็นไดดวยตา และศาลไดตัดสินวา
คําพูดที่ใชในการบรรยายลกัษณะ รวมทั้งคําที่เปนปากเปลาซ่ึง หมายถึง เครื่องหมายการคาคํา 
(Word Trade Mark) และการใชเสียงนั้นมาทําการขายสินคาไมถือวาเปนการใชเสียงนั้นอยาง
เครื่องหมายการคา27 
 
 สถานะของสํานักงานเครื่องหมายการคาและวิธีการปฏิบัติในการคุมครองเคร่ืองหมาย
การคาเสียงในประเทศแคนาดา 
 

                                                 
25 Ibid. 
26  Cannadian Trade Marks Act R.SA.C.1985. (n.d.).Retrieved  December 17,2005,from 

www.justice.gc.ca/en/t-13/105299.html 
27  Playboy Enterprises Inc. V. Germain (No.1) 1987, 16 CPR (3d) 517 

DPU



 68

 สํานักงานเครือ่งหมายการคาแหงประเทศแคนาดา (Canadian Trademark office) ได
กําหนดหลักการพิจารณาการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาโดยทางสํานักงานไดพิจารณาตาม
กฎหมายโดยไดกําหนดนยิาม คําวาเครื่องหมายโดย The Federal court of Canada and accordingly 
มีความตองการที่ใหคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น จะตองเปนเครื่องหมายที่สามารถ
มองเห็นได28 ซ่ึงในวนัที่มาขอจดทะเบยีนจะตองนําตวัโนตดนตรีเขามาดวยในการจดทะเบียน29 การ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาเสียงนั้น จะตองทําใหเปนสิ่งที่มองเหน็ โดยเจาพนกังานผูเกีย่วของ
กับตัวโนตดนตรีจะตองเปนผูทําการเสนอ 
 
3.2.3 สหราชอาณาจักร (United Kingdom) 
 

สําหรับเครื่องหมายการคาเสยีงนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 1994 ไมได
บัญญัติเครื่องหมายการคาเสยีงไวโดยเฉพาะเจาะจงซึ่ง มาตรา 1 (1) 30  ของพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคาฉบับนี้ไดใหคําจํากัดความของคําวา “เครื่องหมายการคา” วา หมายถึงสัญลักษณ
ที่แสดงในลักษณะของกราฟฟค (represented graphically) โดยสามารถจําแนกสนิคาหรือบริการ
ของอันหนึ่งออกจากอีกอนัหนึ่งได และมาตรา103 (2) 31  ไดบัญญัติรองรับเรื่องการใชเครื่องหมาย
การคาอาจจะมีความหมายอกีประการหนึ่ง ซ่ึงหมายถึงความชัดเจนของเครื่องหมายที่ไดแสดงออก 
ความชัดเจนในที่นี้หมายถึง ความชดัเจนของเครื่องหมายในการแยกแยะสินคาหรือบริการของ
บุคคลหนึ่งออกจากสินคาหรือบริการอีกคนหนึ่งเทานั้นมิได ซ่ึงนั้นหมายความวาสิ่งใดๆ แมจะมี
รูปรางหรือไมมีรูปรางแตส่ิงๆ นั้นสามารถทําการแยกแยะสินคาหรือบริการออกจากกันได ส่ิงๆ นัน้
ก็สามารถเปนเครื่องหมายการคาได ซ่ึงมาตรา 103 (2) นี้ เพิ่งไดทําการบญัญัติเพิ่มเติมใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 1994 นี้เอง ซ่ึงกอนนี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 1938 
ไดกําหนดการใชเครื่องหมายการคาหมายถึง การใชส่ิงที่มีรูปรางที่ชัดเจนหรือบางสิ่งบางอยางที่
                                                 

28 Playboy Enterprises Inc . V. Germain (No.1) 
29  No.359,318 ซึ่งทําการจดทะเบียนวันที่ 11 สิงหาคม 1989 และ.714,314 ซึ่งจดทะเบียนวันที่ 6 ตุลาคม, 

1992 
30  Trade marks Act 1994 1(1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented 

graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those other 
undertaking  

31 Trade marks Act1994 103(2) References in this Act to use (or any particular description of use) of a 
trade mark, or of  a sign identical with , similar to, or likely to be mistaken for a trade marks, include use( or 
that description of use) otherwise than by means of a graphic representation 
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เปนภาพเขียนหรือภาพวาดที่ไดแสดงออกถึงความแตกตางไดอยางชดัเจน 32  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจาก
พระราชบัญญัติของเครื่องหมายการคาป 1938 แลวมุงแตคุมครองสิ่งที่มีรูปรางรวมทั้งภาพเขียน
ภาพวาดที่สามารถแสดงออกไดอยางชัดเจนในการแยกแยะสินคาหรือบริการ ซ่ึงตางจาก
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 1994 มาตรา 103 (2) ที่ไดทําการบัญญัติใหมนีท้ําใหมีเงื่อนไข
ที่เปดโอกาสใหคุมครองเครื่องหมายการคาเสียงดวยและหมายความรวมถึงส่ิงตางๆ อะไรก็ไดที่
สามารถแยกแยะสินคาหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากอีกบุคคลหนึ่ง ส่ิงๆ นั้นก็สามารถเปน
เครื่องหมายการคาไดทั้งส้ิน 

 
 สถานะของสํานักงานเครื่องหมายการคาและวิธีการปฏิบัติในการคุมครองเคร่ืองหมาย
การคาเสียงของสหราชอาณาจักร 
 
 สํานักงานเครือ่งหมายการคาแหงสหราชอาณาจักร (United kingdom Trademark 
office) ไดใหคําอธิบายที่เปนลายลักษณอักษรวาเครื่องหมายนัน้ จะตองสามารถทําใหเห็นภาพ ซ่ึง
บัญญัติไวในมาตรา 1 (1) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ซ่ึงนบัรวมถึงเครื่องหมายเสียงดวย 
เหตุนี้ทางสํานกังานเครื่องหมายการคา จึงไดกําหนดวาการขออนุญาตจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา
เสียงโดยทัว่ไปทางสํานักงานเครื่องหมายการคา ไดกาํหนดเหตุผลพื้นฐานเพื่อใหผูขอจดทะเบยีน
ตัดสินใจเอาวาอยางไรจะเปนการดีที่สุด ที่จะทําการเสนอวาเครื่องหมายการคาเสยีงนั้น มีความ
ชัดเจนเพียงพอและทําการแสดงเครื่องหมายการคาเสียงนั้น และไดเสนอสิ่งที่มีความตองการที่จะ
ทําการจดทะเบียน ในมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาในการจดทะเบียน
เครื่องหมายเสยีง การจดทะเบียนนัน้จะตองทําใหเชื่อวาเครื่องหมายเสียงนัน้สามารถทําหนาที่
เครื่องหมายการคาได และแสดงหลักฐานที่เปนขอเท็จจริงในการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะโดย
ประชาชนสามารถแยกแยะความเกีย่วของของเครื่องหมายการคาเสียงของผูขอได นอกจากนี้ ใน
กระบวนการขอจดทะเบยีน ผูขอจะตองนําพยานหลกัฐานในทางการคามาสนับสนุนเพื่อแสดงให
เห็นวาเสียงนัน้ ไดทําหนาที่เครื่องหมายการคาแลว การเสนอขอความเห็นชอบโดยทั่วไปแลวผูขอ
จะตองอธิบายเครื่องหมายการคาเสียงนั้น จนเกิดความชัดเจนโดยวธีิการแสดงรายการของตัวโนต
ดนตรี อุปกรณที่ใชประกอบในการเลน และส่ิงตางๆ ที่รวมเขาไปในเสียงนั้นดวย  

                                                 
32A report of the protection of sound trademark international trademark association.(n.d.). Retrieved 

October13, 2005,form http://www.inta.org/downloads/tap_sound1997.pdf . 
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 การใหความคุมครองเครื่องหมายการคากล่ิน ในประเทศอังกฤษนั้นอยูภายใต
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 1994 (Trade mark Act 1994) ซ่ึงไดมีคําขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคากลิ่นคดีแรกคือคดี Chanel โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
 1.คําขอบริษัท Chanel 
 ในกรณีของคดี Chanel นั้น เปนคําขอแรกที่มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
กล่ินในประเทศอังกฤษหลังจากที่มีกฎหมายไดใหการรับรองกลิ่นเปนเครื่องหมายการคา ซ่ึงใน
กรณีคําขอของบริษัทน้ําหอมชื่อดัง Chanel นั้นไดกระทําการขอจดทะเบียนกลิ่นหอมของ Chanel 
5’ เปนเครื่องหมายการคากลิ่นในป 1994โดยไดบรรยายสวนประกอบของกลิ่น (The scent of 
aldehydic – floral fragrance product) ดังนี้ 
 กล่ินระดับบนไดแกกล่ินจําพวกสารเคมี (An aldehydic Top Note) ประกอบดวย
อินทรียสารที่ประกอบดวยกลุมธาตุ CHO (Aldehydes), น้ํามันมะกรูด (Bergamont), มะนาว 
(Lemon) และน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากดอกตนสม (Neroil) 
 กล่ินระดับกลางไดแกกล่ินจาํพวกดอกไม (An elegant floral middle note) 
ประกอบดวย ตนมะลิ (Jasmine),กุหลาบ (Rose), ลิลล่ีจากหุบเขา (Lily of the valley), ตนหางนก
นางแอน (Orris) และกระดังงาไทย (Ylang-ylang) 
 กล่ินกระตุนความรูสึกของผูหญิง (Sensual feminine note) ประกอบดวย ไมจันทน 
(Sandal), ตนสนจําพวก Cedrus (cedar), พืชไมเล้ือยเมืองรอนสกุล Vanilla (Vanilla), อําพัน 
(Amber) และ Civet33 and musk34 
 ซ่ึงในการยื่นคําขอของบริษัท Chanel คร้ังนี้ไดถูกปฏิเสธดวยเหตุผลที่วา การยื่นคําขอ
จดทะเบียนกล่ินนี้เปนการชี้แนะในสินคาและสวนประกอบของน้ําหอมอีกทั้งในตัวสินคาเองยัง
ปฏิเสธที่จะบอกแหลงกําเนิดของตัวสินคาดวย 
 
 2.คําขอบริษัท Sumitomo Rubber Co. 
 การยื่นคําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคากลิ่นที่ยื่นหลังจากคดีของ Chanel นั้นไดยื่น
โดย Sumitomo Rubber Co., ซ่ึงยื่นคํารองขอจดทะเบยีน กล่ินหอมของดอกไม/ซ่ึงนั้นคือกล่ินดอก

                                                 
33 เปนน้ํามันที่ขับถายจากกระเปาะของตอมคูใกลเคียงกับอวัยวะสืบพันธุของชะมดทั้งเพศผูและเพศเมีย 
34 เปนสิ่งขับถายที่ไดจากประเปาะขางๆอวัยวะสืบพันธุของกวางชะมดตัวผูในสภาพธรรมชาติ Musk จะ

มีลักษณะหนืดคลายน้ําผึ้ง มีสีน้ําตาลปนแดง อยูในประเปาะที่เปนถุงหนัง เมื่อแหงจะเปลี่ยนเปนเกล็ด และมีสี
น้ําตาลดํา 
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กุหลาบที่ไดทาํการประยกุตใชกับยางรถยนต” การยืน่คําขอครั้งนี้ไดประสบความสําเร็จและเปน
เครื่องหมายการคากลิ่นเครื่องหมายแรกที่ไดรับการจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ ภายใตทะเบยีน
เลขที่ GB 200141635  

 
 3.คําขอบริษัท Unicorn Products 
 คําขออื่นนอกจากคําขอบริษทั Sumitomo Rubber Co ที่ไดรับการจดทะเบยีนเปน
เครื่องหมายการคากลิ่นอีกเครื่องหมาย คือ เครื่องหมายกลิ่นที่ยื่นคําขอจดโดย Unicorn Products, 
ซ่ึงยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในสินคาจําพวก 28 ในชื่อทีว่า ‘the strong smell of bitter 
beer applied to flights for darts (กล่ินเบียรที่ประยุกตใชกับปลายลูกดอก) เครื่องหมายกลิ่นนีไ้ดรับ
การขึ้นทะเบยีนโดยสํานกังานเครื่องหมายการคาประเทศอังกฤษ (UK Register Office) ภายใตเลข
ทะเบียนที ่GB 2000234 

 
3.2.4 ประเทศเยอรมนี 
 
 กฎหมายเครื่องหมายการคาในประเทศเยอรมนี (“MARKENGESETZ”(MarkenG), 
replacing “WARENZEICHENGESETZ” (“WZG”),of October 25,1994 effective January 1, 
1995,amendments, effective July 1, 1998) เปนกฎหมายที่บัญญัติเพื่อตอบสนองการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในกลุมประเทศ EU ( EU Council Regulation) ซ่ึงประเทศเยอรมนกี็เปนประเทศ
หนึ่งที่อยูในกลุม EU และกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีผลใชบังคับวันที่ 1 
มกราคม 1995 โดยในกฎหมายเครื่องหมายการคาประเทศเยอรมนี มาตรา 3 ไดกลาวไวอยางชดัเจน
เกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายการคาเสียง ซ่ึงไดเร่ิมใหการคุมครองในกฎหมายเครื่องหมายการคาฉบบันี้
เปนครั้งแรกซึง่อยูภายใตเงื่อนไขที่วา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคําซ่ึง
ประกอบดวย ช่ือบุคคล รูปภาพ หรือ รูปสลัก ขอความ ตัวเลข เครื่องหมายเสียง (Audible marks) 
เครื่องหมาย 3 มิติ (3D) รูปรางรูปทรงวัตถุ และทีไ่ดบัญญัติอยูในกฎหมายฉบับนี้ก็รวมทั้งบรรจุ
ภัณฑ สี กลุมของสี ก็ไดรับความคุมครองถาส่ิงๆ นั้นสามารถแยกแยะสินคาหรือบริการของผูผลิ
ตายหนึ่งออกจากผูผลิตอีกรายหนึ่งได36 อีกทั้งมาตรา 11 ของ Trade Mark Regulations37 กไ็ด 

                                                 
35 Essl, Reg. v. Geruchsmarken 
36  Deutsches Patent – und Markenamt.(n.d.). Retrieved August,4 ,2004,formwww.deutsches-

patentamt.de  
37 Ubersetzt vom Spradhendienst des Deutschen Patentamts;April1996 
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บัญญัติเร่ืองเครื่องหมายการคาเสียงไวโดยเฉพาะ38 
 
 สถานะของสํานักงานเครื่องหมายการคาและวิธีการปฏิบัติในการคุมครองเคร่ืองหมาย
การคาเสียงในประเทศเยอรมนี 
 
 กฎหมายเครื่องหมายการคาประเทศเยอรมนีฉบับใหม มาตรา 11 กําหนดให
เครื่องหมายเสยีงสามารถจดทะเบียนได ถาคําขอสามารถแสดงองคประกอบในรูปสองมิติโดยการ
จําลองเครื่องหมายการคาดวยคล่ืนเสียง (Sonogram) นอกจากนี้แลวผูขอจดทะเบยีนเครื่องหมาย
การคาเสียงจะตองยื่นคําขอโดยจําลองเสียงบันทึกไวในรปูเทป (Tape) หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดก็ไดที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันเขามาใชแทนกนัในการประกอบการพิจารณากไ็ด 
 
 สําหรับเครื่องหมายการคากล่ินนั้น ในประเทศเยอรมนกีฎหมายเครื่องหมายการคาได
เปดชองใหสามารถทําการจดทะเบยีนได แตมีปญหาในเรื่องความชัดเจนของการแสดงรูปกราฟฟค 
(Represented graphically) ของกลิ่นวาแคไหนเพยีงใดจึงจะมีความชดัเจน ซ่ึงในเรือ่งความชัดเจน
ของการแสดงกราฟฟคของกลิ่นมีคําขอที่นาสนใจคือคําขอในคด ี The ‘Sieckmann’ case และคํา
ตัดสินของ European Court of justice( ECJ) ในคด ีSieckmann โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
  
 
 

                                                 
38 Trade Mark Regulation part 2 section 11 sound marks 
(1) if the applicant indicates that the trade mark is to be registered as sound mark, four identicl two-

dimensional graphical representations of the trade mark shell be attached to the application 
(2) sound marks shell be represented by a custumary musical notation or , if this is not possible due to 

the nature of the mark, by a sonogram . for the form of the representationSec.8(2) to (4) shell apply mutatis 
mutandis 

(3) The applicant shell file a sound reproduction of the mark 
(4) The application may contain a description of the trademark. 
(5) The President of the Patent Office shell determine theform of the representation by sonagram and the 

data carriers to be used for sound reproduction as well as the formatting scanning frequency, resolution and play 
back time 
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 คด ี The ‘Sieckmann’ case and the ECJ’s Judgment of December 12th 2002 
 
 Mr.Sieckmann ไดยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตอสํานักงานจดทะเบยีน
สิทธิบัตรเยอรมนีเพื่อที่จะใชเครื่องหมายการคาในสินคาและบริการประเภท 35  41 และ 42 ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแต การโฆษณา การศึกษา และการฝกอบรม จนไปถงึ การใหบริการดานสัตวแพทย 
เกษตรกรรม การคนควาทางวิทยาศาสตร และการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยกลาวในการยื่น
ขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาวา เครื่องหมายทีย่ื่นขอจดทะเบียนนัน้ เปนเครื่องหมายที่เกี่ยวกบั
การใชกล่ินที่เปนสารเคมีบริสุทธิ์ กรด Cinnamic Methy Ester ซ่ึงเปนสูตรทางเคมี C6H6-
Ch=CHCOOCH3 นอกจากนี้ ทางผูยื่นขอจดทะเบยีนไดสงตัวอยางของกลิ่น และไดอธิบายวามี
ลักษณะเปนผลไมที่เปนขี้ผ้ึง พรอมกับลักษณะที่ไปทางกลิ่นอบเชยเล็กนอย ซ่ึงไดยืน่คําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาตอสํานักงานสิทธิบัตรเยอรมนี (German Patent office) แตทาง
สํานักงานฯ ไดทําการปฏิเสธคําขอดังกลาว โดยใหเหตุผลวาเครื่องหมายการคาที่ขอทําการจด
ทะเบียนนั้น ไมสามารถแสดงออกมาในรูปของกราฟฟคได และไมมีลักษณะบงเฉพาะ 
Mr.Sieckmann จึงไดอุทธรณคําขอไปยังศาลสิทธิบัตรเยอรมนี (Bundespatengericht) และศาล
สิทธิบัตรเยอรมันไดสอบถามไปยังศาลยุตธิรรมแหงยุโรป European Court of Justice (ECJ) โดยได
ตั้งคําถามไปสองคําถาม 
 
 คําถามที่ 1 จําเปนหรือไมทีจ่ะตองตีความนิยามคําวา เครื่องหมายการคาใน มาตรา 2 
ของ Directive ใหหมายความรวมถึงเครื่องหมายกลิ่นหรือเสียงหรือส่ิงที่ไมสามารถมองเห็นไดใน
ตัวของมันเองแตสามารถรับรูไดโดยทางออม 
 คําถามที่ 2 จําเปนหรือไมทีจ่ะตองตีความ มาตรา 2 ของ Directive วาในกรณีของ
เครื่องหมายกลิ่นสามารถนําเสนอในรูปของกราฟฟค โดยสูตรทางเคมี (Chemical formula) การให
คําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําอธิบาย (A written description) โดยวิธีการฝากตัวอยางของกลิ่น 
(through deposit of a sample of the smell) การใชวิธีการทั้งสามรวมกันในการพิจารณา (A 
combination of these methods) 
 
 European Court of Justice (ECJ) ตอบในคําถามที่ 1 วา 
 
 มาตรา 2 ของ Directive ตองตีความวา เครื่องหมายการคาประกอบดวยเครื่องหมาย 
หมาย รวมถึงเครื่องหมายที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาดวย ภายใตเงื่อนไขที่วาสิ่งนั้น จะตอง
สามารถแสดงออกมาในรูปของกราฟฟค การเสนอในรูปของกราฟฟคจะตองทาํใหสัญลักษณนั้น
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มองเห็นไดดวยตา ซ่ึงหมายถึงการเสนอในรูปของภาพหรือลายเสนหรือตัวอักษร ดงันั้น กราฟฟค
นั้นจะตองมีความชัดเจน สามารถจําแนกแยกแยะสวนประกอบของเครื่องหมายได ซ่ึงการแสดง
กราฟฟค จะตองมีความชัดเจน และเปนรูปธรรม ดังนั้น แมเครื่องหมายนัน้จะไมสามารถเห็นได
ดวยตา แตสามารถเสนอในรูปของกราฟฟค จนมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมสิ่งๆ นั้นก็เปน
เครื่องหมายการคาไดตามความหมายใน มาตรา 2 ของ Directive 
 
 European Court of Justice (ECJ) ตอบในคําถามที่ 2 วา 
 
 ในการเสนอกราฟฟคของกลิ่นแมจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 4 วิธี โดยแตละวิธีมีวิธีการ
ดังตอไปนี ้

 1.การแสดงขอมูลทางเคมี (chemical formula) 
 2.การใหคําอธบิายดวยวิธีการเขียนคําบรรยาย (A written description) 
 3.ดวยวิธีการฝากตัวอยางของกลิ่น (through deposit of a sample of the smell) 
 4.การใชวิธีการทั้งสามรวมกันในการพิจารณา (A combination of these methods) 
 

 โดยแตละวิธีมขีอดีและขอเสีย ดังนี ้
 
 1.การแสดงขอมูลทางเคมี (chemical formula) 
 
 ในการแสดงขอมูลทางเคมีนั้น ที่มีตัวอยางในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากล่ิน
ก็ไดแกคดีของ Mr. Sieckmann ที่ไดแยกเปนสูตรทางเคมี ไดเปน C9H5-CH = CHCOOCH3 ซ่ึงถือ
วาเปนคดแีรกที่มีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากล่ิน โดยเสนอกราฟฟคของกล่ินในรูปสูตร
ทางเคมี โดยในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลิน่เปนสูตรทางเคมีนั้น มีขอควรพิจารณาวา 
สูตรทางเคมีไมสามารถเสนอสสารของกลิ่นได แตคอนขางเปนการเสนอตัวสสารนั้นวามีธาตุทาง
เคมีอะไรประกอบอยูดวย เพียงแตสูตรทางเคมีไมสามารถที่จะเขาถึงตัวของกลิ่นได ไมมคีวาม
ชัดเจนและความละเอียดพอ อีกทั้งมีเพียงกลุมคนไมกีค่น (นักเคมวีิทยา) ที่สามารถจําแนกกลิ่น
ออกมาเปนสูตรทางเคมีได อีกทั้งไมสามารถใหประชาชนโดยทัว่ไปสามารถเขาใจสูตรทางเคมีได 
นอกจากนั้น สารที่มีสูตรเคมีอยางเดยีวกันก็อาจมีกล่ินที่แตกตางกันไดขึน้อยูกบัปจจัยอ่ืนๆ เชน 
ความเขมขนอณุหภูมิภายนอกเปนตน 
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 2.การใหคําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําบรรยาย (A written description) 
 
 ในการใหคําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําอธิบายของกลิ่น เปนการเสนอกลิ่นในรูปของ
การเสนอทางกราฟฟควิธีการหนึ่ง ซ่ึงในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลิน่ดวยวิธีการนีก้็
ไดแก คดี Vennootschap ในการขอจดทะเบียนกล่ินหญาตัดใหมกับลูกเทนนิส “the smelll of 
freshly cut grass” ซ่ึงมีขอควรพิจารณาวาลําพังแตเพยีงการใหคําอธิบายกลิ่นดวยการเขียนคําอธิบาย
นั้น ไมมีความชัดเจนและไมมีความละเอยีดพออกีทั้งการใหคําอธิบาย ดวยคําอธิบายเปนสิ่งที่ไม
เปนรูปธรรม  

 
 3.ดวยวิธีการฝากตัวอยางของกลิ่น (through deposit of a sample of the smell)39 
 ในการฝากตวัอยางของกลิ่นไวนัน้ ไมถือวาเปนการเสนอกลิ่นในรูปของกราฟฟคตาม
มาตรา 2 ของ Directive 89/104/EEC ยิ่งกวานั้น การระเหยของสวนประกอบของกลิน่หอมนั้นๆ ทาํ
ใหกล่ินนั้นอยูอยางมั่นคงถาวร ทั้งไมมีเสถียรภาพและไมสามารถเก็บไวไดในระยะเวลาทีย่าวนาน
ซ่ึงนั้นเปนปจจัยพื้นฐานของกลิ่นที่จะมกีารระเหยในตวัของกล่ินเอง เปนอุปสรรคในการที่จะมีการ
ฝากตัวอยางของกลิ่นไว 
 
 4.การใชวิธีการท้ังหลายรวมกัน (A combination of these methods) 
 
 โดยที่วิธีการทัง้สามวิธีที่ไดกลาวมาแตละวธีิลวนมีขอดีและขอดอยในตัวของมันเอง ซ่ึง
แตละวิธีทีเพียงลําพังยังไมอาจเสนอกลิ่นออกมาในรูปของกราฟฟคทีชั่ดเจนและเกดิความแนนอน
ได ดังนั้นการใชวิธีการหลายๆ วิธีการรวมกัน ก็เปนทางเลือกหนึง่ที่ควรนํามาใชไดในการจด
ทะเบียนกล่ินเปนเครื่องหมายการคาเพื่อขจดัขอดอยของแตละวิธีไป  เมือ่นําแตละวิธีการมารวมกัน 
 
จึงสามารถทําใหเกิดความชดัเจนและแนนอนในการเสนอกราฟฟคของกลิ่นกวาการเสนอ 
                                                 
 39  จํารัส เช็นนิล และ พิสสม มะลิสุวรรณ. หอมระเหย ศาสตรแหงการบําบัด. หนา 50.  
 ในการเก็บวิธีการรักษากลิ่นหอมนั้น ความเก็บน้ํามันหอมระเหยไวในขวดสีน้ําเงินหรือเหลืองอําพัน
เสมอ มิฉะนั้นน้ํามันหอมระเหยจะเสื่อมคุณภาพเพราะรังสีอุลตราไวโอเล็ต และที่สําคัญหามใชขวดพลาสติก
บรรจุน้ํามัน ควรเก็บน้ํามันหอมระเหยใหพนแสงแดด ความรอนและความชื้น ปดจุกขวดใหแนนเสมอ ฝาขวด
ควรเปนแบบหมุนเกลียว และปดใหแนนหลังใช อยาเปลี่ยนขวดเปนแบบชนิดที่หยดน้ํามันออกมาได เชน จุกขวด
ยาหยอดตา เพราแมจุกขวดนั้นจะมีรูเล็กเทาใดก็ตาม น้ํามันหอมระเหยนั้นก็ยังสามารถที่จะระเหยออกมาได และ
อยาใชจุกยางเพราะนานวันเขายางนั้นจะเสื่อมทําใหเศษยางหลนไปผสมกับน้ํามันหอมระเหย 
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กราฟฟคของกลิ่นแตละวิธีโดยลําพัง 
 

 ความเห็นของ The Advocate General ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคากล่ิน 
 
 ในเรื่องเครื่องหมายกลิ่นนั้น ทางเจาหนาที่ในศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป (The 
Advocate General) มีความเหน็ในเรื่องแบบของการเสนอในรปูของกราฟฟค (Graphical 
representation) วาการนําเสนอในรูปแบบเดิมนั้นไมเพยีงพอ แตการนําเสนอนั้นจะตองมีเงื่อนไข
ครบถวน 2 ประการคือ 

 1.ในการเสนอกราฟฟคนั้น จะตองมีความชัดเจนและแนนอนที่จะทําใหผูกระทําการ
ตรวจสอบเขาใจไดอยางชัดเจน 

 2.เครื่องหมายนั้น จะตองเปนที่เขาใจในหมูของผูจะมากระทําการขอจดทะเบยีน 
 สําหรับเครื่องหมายที่จะทําการจดทะเบยีนภายใต มาตรา 2 ของ Harmonisation 
Directive เครื่องหมายนัน้จะตองมีลักษณะบงเฉพาะและสามารถเสนอออกมาในรปูของ กราฟฟค ที่
ชัดเจนและแนนอน ซ่ึงที่เปนที่เขาใจในหมูผูผลิตและกลุมผูบริโภคโดยสวนใหญ แตไมไดคํานึงถึง
ปญหาวาจะอธิบายกลิ่นอยางไรใหเพยีงพอที่จะเกดิความชัดเจนและแนนอน ดงันั้นสิ่งนี้จึงเปน
ส่ิงจําเปนที่จะใหผูผลิตและผูบริโภคเขาใจในเรื่องนี ้ ซ่ึงในการตอบคําถามของศาลสิทธิบัตรเยอรมนี
ที่ไปยัง ECJ ในศาลเยอรมนีไดเสนอแนวทางในการเสนอกราฟฟคของกลิ่นในรปูของการแสดง
ขอมูลทางเคมี (Chemical formula) การใหคําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําบรรยาย (A written 
description) ดวยวิธีการฝากตัวอยางของกลิ่น (Through deposit of a sample of the smell) การใช
วิธีการทั้งสามรวมกันในการพิจารณา (A combination of these methods) ซ่ึงทางเจาหนาที่ในศาล
ยุติธรรมของสหภาพยุโรป (The Advocate General) ไดปฏิเสธการเสนอกลิ่นในรูปของกราฟฟคทั้ง
ส่ีวิธีการที่ไดกระทําการจําแนกออกมา 
 
3.2.5 ประเทศออสเตรเลีย 

 
 รางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาของประเทศออสเตรเลียป 1955 ไดเร่ิมเสนอตอ
สภานิติบัญญัติและกอนที่จะถูกบัญญัติเปนกฎหมาย รางกฎหมายดังกลาวก็ไมไดผานสภา
จนกระทั่งไดมาบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการคาป 1994 ขึ้นมาใหม (ซ่ึงมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 
มกราคม 1996) โดยรางฉบับนี้ไดเสนอตอคณะผูทําการพิจารณาใหบัญญัติเครื่องหมายการคาเสยีง
อยูในคํานยิามของคําวาเครื่องหมายดวย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาป 1955 ไดทําการ
ปรับปรุงเมื่อป 1980 นิยามของคําวาเครื่องหมายการคา หมายถึงเครื่องหมายที่ใชหรือนําไปใชเพื่อ
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แยกแยะสินคาหรือบริการ การใชหมายความถึง การใชที่เกี่ยวของกบัการใชในทางการคาระหวาง
สินคาหรือบริการ โดยการใชหมายความถึง การใชของบุคคลที่ไดรับอนุญาตดวยหรือบุคคลที่เปนผู
จดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ในกฎหมายฉบับใหมนี้ไดใหคํานิยามของคําวา เครื่องหมาย
การคาหมายความรวมถึงเสียงดวย ซ่ึงเสียงนั้นจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของคําวาสัญลักษณหรือคํา
วาสัญลักษณหมายความถึง ซ่ึงรวมทั้งการรวมกันของสิ่งเหลานี้ซ่ึงไดแก ขอความ คํา ช่ือบุคคล
ลายเซ็น ตัวเลข ส่ิงประดิษฐ แบนด หัวขอ ฉลาก ตั๋ว รูปรางรูปทรงวัตถุ สี เสียง หรือ กล่ิน40 

 
 ในเรื่องการใหความคุมครองเครื่องหมายการคากลิ่นกับเสียง ในประเทศออสเตรเลียนี้
เปนผลมาจากมีการทําเขตการคาเสรีระหวางประเทศสหรฐัอเมริกากับประเทศออสเตรเลีย โดยที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีขอตกลงไมใหประเทศออสเตรเลียปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพราะเหตุวา
เครื่องหมายการคานั้น ประกอบขึ้นจากเสียงหรือกล่ิน ประเทศออสเตรเลียจึงไดทําการแกไข
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาของตนเพื่อใหมกีารรับรองใหเครื่องหมายการคาเสียง และกลิน่ 
เปนเครื่องหมายการคา ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามความตองการของประเทศสหรัฐอเมริกา  โดย
ขอตกลงเขตการคาเสรีขอนี้อยูใน สวนที ่ 17 เร่ืองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาขอตกลงขอที่ 17.2 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
 มาตรา 17.2 เคร่ืองหมายการคารวมถึงสิง่บงชี้ทางภูมิศาสตร 

 
 ขอ 2. ทั้งผูขอจดทะเบียนหรือผูรับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาไมอาจเรียกรองที่จะใช
เครื่องหมาย ซ่ึงรับรูไดดวยการมองเห็นไดเปนเงื่อนไขของการจดทะเบยีนวาเครื่องหมายการคา 
หรือผูรับจดทะเบียนไมสามารถที่จะปฏิเสธการรับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ดวยเหตุผล
ที่วาเครื่องหมายหรือตราประกอบขึ้นจากเสียงหรือกล่ิน41 

 
  

                                                 
 40What is a trade Mark  in Australia.(n.d.).Retrieved December17 ,2005,form 
http://www.ipaustralia.gov.au/trademarks/what_index.shtml  

41 Article 17.2 tardemark,includeing Geographical indication 
2.Neither party may require,as a condition of registration ,that marks be visually perceptible, nor 

may a party deny registration of a mark solely on the ground that the sign of which it is composed is a sound or 
a scent 
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 ตัวอยางเครื่องหมายการคาเสียงท่ีสามารถจดทะเบียนไดในประเทศออสเตรเลีย42 
 

 1. A “ping” sound followed by the words “ you’ve’done it again 
จดทะเบียนเลขที่ 759707 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย รับจดทะเบียน/ใหการคุมครอง 
เจาของ/ผูยื่นคาํขอ Mc Cain Foods (Australia) Pty Ltd (ACN 000629587) 
สินคาและหรือบริการ ผักและผลไมแชแข็งรวมทั้งขั้นตอนการตระเตรียมการนําไปแช

แข็ง และส่ิงที่สามารถนําไปเปนอาหารไดประกอบดวย ผัก เนื้อ ปลา สัตวปก และเนื้อที่ลามาได 
ขั้นตอนการแชแข็งอาหาร รวมทั้งขั้นตอนการตระเตรียมการแชแข็งของอาหารสําเร็จ พิซซา พาย
และการแชแข็งขนมเคก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับขนมปง รวมทั้งการแชแข็งขนมเค็ก 

 
 2. The sound of the word “ sproing” 

จดทะเบียนเลขที่ 738848 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย รับจดทะเบียน/ใหการคุมครอง 
เจาของ/ผูยื่นคาํขอ Pacific Brands Clothing Pty Ltd (CAN 098742655) 
สินคาและหรอืบริการ Floor coverings and underlay , including carpet underlay 

laminates incorporating rubber or rubber substitutes 
 ส่ิงที่ขอจดทะเบียน The mark consists of the sound of the word “ sproing” pronounced 
such that there is initially a rise in pitch at the “oi” sound , which is then substantially elongated 
and pronounced with vibrato on the “ oing” portion of the word , so as to imitate the sound of a 
spring reverberating on metal . the sound is recorded on the accompanying tape labelled “ 26.6.97 
Visual Identity Dinlop Springtred Sprroings 

 
 3. The sound of the wold Yahoo sung in a yodelling style 

จดทะเบียนเลขที่ 827728 
สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย จดทะเบยีน 

                                                 
 42 list of sound trademarks (sensory marks Australia registertions.(n.d.).Retrieved  
August 7, 2005, form www.activatedspace.com.au/Installations/endangeredsounds /Aus%20 
registered.html  
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เจาของ/ผูยื่นคาํขอ Yahoo! Inc. A  Delaware Corporation 
สินคาและหรอืบริการ การแนะนําสินคาและบริการในสถานที่โฆษณาและการสงเสริม

การขาย ใน Electronic site ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรโดยผานระบบ Online และเมล (Mail) 
คําส่ัง บริการ ในไฟลทั่วไปลูกคาเพื่อเปนการชวยสงเสริมการขาย; เพื่อชวยใหบริการเกี่ยวกบั
หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยูของบุคคลและหนวยงานตางๆ และที่อยูของบุคคล สถานที่ตางๆ
องคกร หมายเลขโทรศัพท บานและที่อยูอีเมล การสงเสริมการขายทาง Websites อ่ืนๆ ช่ือ การ
สงเสริมการขายโดยการโฆษณา โดยทาง Online ทางอิเล็กทรอนิกส เครือขายระบบสื่อสาร; ภายใต
เงื่อนไขที่วา ขอมูลนั้นจะตองเกี่ยวกับ การโฆษณาสินคาหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผูซ้ือ” ซ่ึง
ควบคุมโดย เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ; การแนะนําสินคาหรือบริการอื่นๆ โดยการ
เตรียมพรอมและการถายทอดการแนะนําสินคา และการพนันโดยผานเครือขายคอมพิวเตอรขนาด
ใหญ ดรรชนีสารบัญขอมูลของ Site และเพื่อใหสะดวกในการหาขอมูลอ่ืนๆ ในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

 
การติดตอส่ือสารเทคโนโลยีทางการสื่อสารโดยโทรศัพท ช่ือ  การใหบริการ E mail 

(Electronic mail), และการใหบริการอีเมลโดยผานทาง Kiosks; การเทคโนโลยีทางการสื่อสารโดย
โทรศัพท โดยระบบเครือขายคอมพิวเตอร;electronic transmission of data , รูป, และขอมูล โดย
เครื่องคอมพิวเตอร กับระบบเครือขายการกระจายเสียง และการสงสัญญาณ Audio และ Video, 
และ Multimedia โดยหลักเนื้อหาสาระ ของ Radio, cellular .และ Wireless communication , 
television, cable television, closed circuit, electronic communications networks, และเครือขาย
คอมพิวเตอร ซ่ึง การ Online นั้นสะดวก สําหรับที่ตองใชเวลาตามความเปนจริง (Real-time 
interaction) โดยคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ สามารถทําการเชื่อมโยงเพื่อคนหาหัวเร่ืองในเรือ่งที่
นาสนใจทัว่ๆ ไป และสําหรับเลนเกม และการใหบริการทางโทรศัพทภายใตเงื่อนไขที่วา การ
เชื่อมตอโดยระบบ Online link ในขาว พยากรณอากาศ กีฬา เหตุการณปจจุบนัทันดวน และขอมูล
อางอิงการทํางานผานระบบ Online  และการจัดการในระบบ Online และ Lodging reservation และ 
การใหบริการจองตั๋ว การใหบริการทางคอมพิวเตอร (Computer services) และการใหบริการ
คอมพิวเตอรในระบบ Online (Online computer services) ซ่ึงไดแก, การคนหาชื่อ และ การกูขอมูล
คืน Sites และทรัพยากรอื่นๆ เทาที่จะหาไดในระบบเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ภายใตเงื่อนไขทีว่า 
ขอบเขตที่กวางนั้น ตองเปนขอมูลที่นาสนใจทั่วๆไป โดยใหบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ภายใตเงื่อนไขที่วา ผูที่เขาไปใชบริการมากๆ ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการเผยแพรขอมูล
ในระดบัที่กวาง ภายใตเงื่อนไขที่วา ในระดับที่กวาง ในขอมูลทั่วๆ ไปโดยผาน Computer networks  
การประกาศทางคอมพิวเตอร และกระดานขอความ ที่เกี่ยวกับขอความที่นาสนใจทัว่ๆ ไป เชน การ
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ออกแบบ, การสรางสรรค Host  การดํารงชีวิต ใหคาํปรึกษา และเทคนิคการชวยเหลือในการ
ออกแบบ Fields การสรางสรรค Hosting Maintaining, การใหขอมูลดานการจัดการ ใหคําปรึกษา 
และการตลาดในระบบ Online ทาง Websites บริการ Kiosk internet      การใหบริการจัดทํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร และ การใหบริการ Club ที่เกี่ยวของกับการคนหา Web และขอมูล Website  

 
ส่ิงที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบไปดวย The sound of the wold Yahoo sung 

in a yodelling style 
 DPU



บทที่ 4 
 

วิเคราะหการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาเสียง กลิ่น รสชาติ 
 

 การที่มีสนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ รวมทัง้กฎหมายภายในของบางประเทศที่
เกี่ยวกับเครื่องหมายการคา ใหการรับรองคุมครองสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา เชน เสียง กล่ิน 
รสชาติ มาใชเปนเครื่องหมายการคา อันอาจจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาเสียง เครื่องหมายการคา
กล่ิน และเครือ่งหมายการคารสชาติได หากสิ่งนั้นๆ มีลักษณะบงเฉพาะสามารถบอกแหลงกําเนดิของ
สินคาและจําแนกแยกแยะสินคาใหมีความแตกตางกันได แมจะมีการรบัรองคุมครอง เสียง กล่ิน หรือ
รสชาติเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการมาเปนระยะเวลานานแลวก็ตาม แตปจจุบันก็ยังม ี
เสียง กล่ิน หรือรสชาติที่สามารถจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคานอยมาก ทั้งนีสื้บเนื่องมาจากหลัก
อันเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของเครื่องหมายการคาวา เครื่องหมายนัน้จะตองไมเปน
องคประกอบสวนหนึ่งสวนใดของสินคา แตโดยสภาพของเสียง กล่ิน หรือรสชาติ ตามปกตจิะเปน
องคประกอบสวนหนึ่งของสินคาดวย เชน เสียง ก็เปนเสียงเพลง เสียงดนตรี กล่ิน ก็เปนกลิน่ของ
น้ําหอม เครื่องหอม ของหอม สมุนไพรสําหรับบําบัดและรักษาโรค (อโรมาเทเรอพี) รสชาติ ก็เปน
รสชาติของอาหาร หรือส่ิงที่สามารถรับประทานได ซ่ึงแตกตางจากเครื่องหมายการคาประเภทที่เห็น
ดวยตา เพราะเครื่องหมายประเภทนี้เกดิจากการสรางสรรคขึ้นใหมเปนคนละสวนกับตวัสินคา มี
ลักษณะที่แยกออกจากตวัสินคาอยางชัดเจน จากขอจํากัดดังกลาวเปนปจจยัสําคัญที่เพิ่มความยุงยากใน
การนําเสียง กล่ิน หรือรสชาติมาใชเปนเครือ่งหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ นอกจากนี้ โดยสภาพ
ของเสียง กล่ิน หรือรสชาติ ตามปกติก็มิใชส่ิงที่จะคงรูปอยูไดเปนเวลานานเชนเครื่องหมายการคา
ประเภทที่เห็นดวยตา ดวยขอแตกตางดงักลาวสงผลใหแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกับการจดทะเบยีน 
เครื่องหมายการคาเสียง เครื่องหมายการคากลิ่น และเครื่องหมายการคารสชาติ โดยเฉพาะการพสูิจน
ลักษณะบงเฉพาะ และการเสนอกราฟฟค มีความแตกตางไปจากการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาที่
สามารถมองเห็นไดดวยตา ยิ่งกวานั้น หลักการและวิธีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเสียง 
เครื่องหมายการคากลิ่น และเครื่องหมายการคารสชาติ   ในสํานักงานเครื่องหมายการคาตางๆ   ก็มี 
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ความแตกตางกันในรายละเอียดบางประการดังนั้น จึงเปนการสมควรที่จะทําการวิเคราะหแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเสียง เครื่องหมายการคากลิ่น และเครื่องหมาย
การคารสชาติ รวมทั้งการทําหนาที่เปนเครื่องหมายการคาของ เสียง กล่ิน หรือรสชาติ ตามลําดับ 
ดังนี ้
 
4.1 วิเคราะหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเสียง 
 
 ปจจุบันเครื่องหมายการคาเสยีงไดรับการคุมครอง โดยรับจดทะเบยีนเปนเครื่องหมาย
การคาในหลายประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุมสหภาพยโุรป ประเทศ
ออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยงัมีอีกหลายประเทศที่กําลังพจิารณาดําเนินการใหความคุมครอง เชน 
ประเทศญี่ปุน จากการศึกษาแนวทางและวิธีปฏิบัติของประเทศตางๆ เกีย่วกับการใหความคุมครอง
เครื่องหมายการคาเสียงสรุปได ดังนี้  

 
4.1.1 การทําหนาที่เครื่องหมายการคาของเสียง 
 
 หนาที่ของเครือ่งหมายการคามีอยูดวยกนั 4 ประการ คือ 1 ทําหนาที่บอกความแตกตาง
ของสินคา 2.ทําหนาที่บอกแหลงที่มาของสินคา 3.ทําหนาที่ประกนัคุณภาพของสินคา 4.ทําหนาที่
ในการโฆษณา ดังนั้น เสียงที่จะนํามาใชเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการไดนั้น 
จะตองสามารถทําหนาที่ของเครื่องหมายการคาดังกลาวทั้งส่ีประการไดดวย ซ่ึงแยกพิจารณาไดดงันี้ 
 
 4.1.1.1 การทําหนาที่บอกความแตกตางของสินคาในเครือ่งหมายการคาเสียง 
 
 ปจจุบันมีการใชเสียงทําหนาที่บอกความแตกตางในตัวของสินคาหรือบริการกันอยาง
แพรหลาย แมบางครัง้เจาของจะมไิดมีเจตนาทีจ่ะใหเปนเครื่องหมายเสียงก็ตาม ตัวอยางของ
เครื่องหมายการคาเสียงไดแก เครื่องหมายเสียงของสินคาเครื่องเลนเกมของ play station มีเสียงที่มี
การสรางสรรคขึ้นเปนพิเศษเปนไตเติ้ล (Title sound) ทันทีที่เปดเครือ่งเลนเกมของ play station 
สําหรับประเทศไทยในสมัยกอนรถขายขายไอศกรีมจะใชเสียงกระดิ่งเปนสัญญาณใหผูบริโภคได
ทราบวา รถขายไอศกรีมทีต่นเคยบริโภคมาแลว ซ่ึงปจจุบันมีการพฒันาเสียงของรถขายไอศกรีม
โดยบริษัทขายไอศกรีมบรษิทัหนึ่ง โดยการนําเสียงตวัโนตดนตรีไมกี่ตัวโนตมาประกอบกันทาํให
เกิดความแปลกใหมและใชประกอบการขายไอศกรีมของตนมานาน จนผูบริโภคทราบไดทันทีเมือ่
ไดยนิเสียงดังกลาววารถขายไอศกรีมภายใตเสียงดนตรดีงักลาวเปนของผูประกอบการรายใด 
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แตกตางจากไอศกรีมของผูประกอบการรายอื่นอยางไร ตัวอยางของเครื่องหมายเสยีงในดานบริการ
ไดแก รายการตางๆ ของสถานีโทรทัศนทั้งในประเทศและตางประเทศ ตางนําเสียงดนตรีตางๆ มา
ประกอบเปนเสียงประจําในการเปดรายการ เชน รายการขาวของสถานีโทรทัศนชอง ITV รายการ
ถึงลูกถึงคนทางสถานีโทรทัศนชอง 9 โดยเฉพาะอยางยิง่เครื่องหมายเสียง (The NBC chimes) ของ
รายการขาวสถานีโทรทัศน NBC เครื่องหมายเสียงสิงโตคําราม (A lion roaring) ของบริษัทผลิต
ภาพยนตร Metro-Goldwyn-Mayer Corporation และเครือ่งหมายเสียง (The THX logo theme) ของ
บริษัทผลิตภาพยนตร Lucasfilm Ltd ซ่ึงเปนเครื่องหมายเสียงทีม่ีการรับจดทะเบียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาแลว เสียงประกอบรายการหรือภาพยนตรดังกลาวเมื่อนํามาใชเปนประจํานานเขากจ็ะ
ทําใหผูชมรายการทางบานหรือผูชมภาพยนตรสามารถจดจําเสียงประจาํรายการได การที่ผูบริโภค
สามารถจดจําเสียงประจํารายการหรือภาพยนตรได ก็เทากบัผูบริโภคสามารถจําแนกแยกแยะ
รายการหรือภาพยนตรที่ตนไดยนิเสียงเพลงไตเติ้ลวาเปนของผูผลิตรายใด แตกตางจากรายการหรอื
ภาพยนตรอ่ืนอยางไร เปนการแสดงใหเห็นถึงการทําหนาที่บอกความแตกตางของสินคาหรือ
บริการในเครือ่งหมายเสียง 
 
 4.1.1.2 การทําหนาที่บอกแหลงที่มาของสินคาในเครื่องหมายการคาเสยีง 
 
 การทําหนาทีบ่อกแหลงที่มาของสินคาในเครื่องหมายการคาเสียงนั้น เปนผลสืบ
เนื่องมาจากการทําหนาที่บอกความแตกตางของสินคา กลาวคือเมื่อผูบริโภคสามารถบอกความ
แตกตางของสนิคาหรือบริการจากเครื่องหมายเสียงได ยอมมีผลเทากับผูบริโภคไดทราบถึง
แหลงที่มาของสินคาหรือบริการนั้นๆ ดวย ตัวอยางเชน เสียงของรถขายไอศกรีมทีก่ลาวถึงขางตน 
เมื่อผูบริโภคไดยินเสยีงจากรถขายไอศกรีมก็สามารถทราบไดทันทวีาเปนรถขายไอศกรีมของ
บริษัทใดโดยไมจําเปนที่จะตองมองเห็นรถขายไอศกรีม หรือเสียงเพลงไตเติ้ลของรายการโทรทัศน
ตางๆ เชน รายการขาวไมวาจะเปนสถานีโทรทัศนชอง ITV ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 หรือแมแต 
ชอง 11 ก็มีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกนัไป เมื่อผูชมทางบานไดยินเสียงไตเติ้ลดังกลาวก็สามารถ
ทราบไดทันทวีาเสียงที่ตนไดยินเปนการใหบริการขาวจากแหลงที่มาทางชองใด โดยไมจําตองดอูยู
หนาจอโทรทศัน หรือเสียงไตเติ้ลของบริษัทภาพยนตรที่กลาวถึงขางตน เมื่อผูชมภาพยนตรสามารถ
จดจําเสยีงประจําของแตละบริษัทได ก็ยอมจะสามารถจําแนกแยกแยะภาพยนตรนั้นๆ ไดวาเปน
ของผูผลิตรายใดมีคุณภาพดหีรือดอยแตกตางจากภาพยนตรของบริษัทอื่นอยางไร ดังนั้น ส่ิงที่ตามก็
คือการทําใหทราบถึงแหลงที่มาของสินคาหรือบริการภายใตเครื่องหมายเสียงนัน้ๆ นั่นเอง ซ่ึง
เทากับเปนการทําหนาที่บอกแหลงที่มาของสินคาหรือบริการ 
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 4.1.1.3 การทําหนาที่ประกันคุณภาพของสนิคาในเครื่องหมายการคาเสยีง 
 
 การทําหนาทีป่ระกันคณุภาพของสินคาในเครื่องหมายเสียงนั้น ก็เปนผลสืบ
เนื่องมาจากการบอกแหลงทีม่าของสินคาหรือบริการนัน้ๆ กลาวคือ เมื่อผูบริโภคทราบวาสินคาหรือ
บริการภายใตเครื่องหมายเสยีงนั้นๆ เปนของผูประกอบการรายใด ผูบริโภคยอมแสวงหาสินคาหรือ
บริการที่เหมาะสมกับรสนิยมและฐานะของตนเอง ดงันั้น หากผูประกอบการรายใดไมรักษา
มาตรฐานของตนไวก็จะทําใหผูบริโภคขาดความเชื่อถือในตัวสินคาหรือบริการภายใตเครื่องหมาย
เสียงนั้นๆ และที่สุดก็จะเลิกใชสินคาหรือบริการนั้นๆ ตอไป ดวยความสัมพันธที่เชื่อมโยงดังกลาว
สงผลถึงความเจริญหรือลมเหลวของกิจการโดยตรง จึงมีสภาพบังคับทางออมใหผูประกอบการ
จะตองรักษามาตรฐานการผลิตหรือบริการของตนไวใหได ซ่ึงเทากับเปนการทําหนาที่ประกัน
คุณภาพของสนิคาหรือบริการในเครื่องหมายเสียง 
 
 4.1.1.4 การทําหนาที่โฆษณาของเครื่องหมายการคาเสียง 
 
 การทําหนาที่โฆษณาของเครือ่งหมายการคาเสียงนั้น กเ็ปนผลสืบเนื่องมาจากการทํา
หนาที่ของเครือ่งหมายการคาเสียงทั้งสามขอขางตน กลาวคือ เมื่อผูบริโภคทราบจากเครื่องหมาย
เสียงวา สินคาหรือบริการนัน้ๆ เปนของผูผลิตรายใด และจากการบรโิภคก็จะทราบวาเปนสินคาทีม่ี
มาตรฐานการผลิตในระดับใด มีคุณภาพอยางไร อันเปนการทําหนาที่โฆษณาของเครื่องหมายเสยีง
ไปพรอมกัน เชน เสียงของรถขายไอศกรีม เมื่อผูบริโภคไดยินเสียงของรถขายไอศกรีม ก็จะทราบ
ไดทันทวีาเปนไอศกรีมของบริษัทใด หรือเสียงของรายการโทรทัศนที่ผูบริโภคชมอยูเปนประจาํ 
เมื่อไดยนิเสียงของรายการนัน้ๆ ก็ทราบไดทันทวีาเปนเสียงของรายการใดใหบริการอยูชองใด 
ตัวอยางที่เห็นชัดอีกประการหนึ่งคือ การโฆษณาภาพยนตรไมวาจะเปนของประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ จะมีการนาํภาพยนตรตัวอยางบางสวนพรอมเครื่องหมายเสียงของผูผลิตไปแสดงไว
ในชวงตนของภาพยนตรเร่ืองอ่ืน เชน ภาพยนตรในเครอืของ Metro-Goldwyn-Mayer Corporation 
ก็ไดมีการนําภาพยนตรตวัอยางพรอมเสียงสิงโตคํารามประกอบภาพเคลื่อนไหวของสิงโต ไปแสดง
ไวกจ็ะทําใหทราบวาภาพยนตรเร่ืองนั้นๆ Metro-Goldwyn-Mayer Corporation เปนผูผลิต หรือ
รายการถึงลูกถึงคนทางสถานีโทรทัศนชอง 9 ซ่ึงปจจุบนักําลังเปนทีน่ิยมของผูบริโภคขาว ก็มกีาร
ใชเสียงดนตรีกอนเปดรายการอันเปนการโฆษณารายการไปในตวั 
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4.1.2 การพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของเสียง 
 
 ลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคานัน้ มีอยูสองประการ คือ ลักษณะบงเฉพาะใน
ตัวเอง กับลักษณะบงเฉพาะดวยการใช สําหรับเสียงนั้น มีไดทั้งลักษณะบงเฉพาะในตัวเองและ
ลักษณะบงเฉพาะดวยการใช กรณีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองของเสยีงนั้น ไดแก เสียงพูดตาม
ธรรมชาติของบุคคล โดยปกติเสียงพดูตามธรรมชาติของบุคคลนั้น จะมีลักษณะเฉพาะหรือความ
เปนเอกลักษณในตวัของเสียงเอง เสียงแตละคนจะมีลักษณะเฉพาะของตัวไมมีใครเหมือนแตอาจ
คลายคลึงกัน อาจมีการเลียนเสียงกนัโดยนําลักษณะเดนของการพูดมาใช แตอยางไรก็ตาม คงไดแต
เพียงความคลายไมสามารถทําใหเหมือนเสยีงพูดของบุคคลที่เปนตนแบบไดทุกประการ ดังนัน้ 
เสียงพูดตามธรรมชาติของบุคคลจึงมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองได แตกรณเีสียงโดยทัว่ไปที่ไมใช
เสียงพูดตามธรรมชาติของบุคคล ไมอาจมีลักษณะบงเฉพาะในตัวของมันเองไดเลย แตอาจมี
ลักษณะบงเฉพาะโดยการใชได 
 
 สําหรับลักษณะบงเฉพาะโดยการใช ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 
มาตรา 7 วรรคสาม บัญญัติวา “ช่ือ คํา หรือขอความที่ไมมีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากไดมกีาร
จําหนายเผยแพรหรือโฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นจนแพรหลายแลวตามหลักเกณฑที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด และพิสูจนไดวาไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑนั้นแลว ก็ใหถือวามี
ลักษณะบงเฉพาะ” จากบทบัญญัติดงักลาวกําหนดหลักเกณฑการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของ
เครื่องหมายการคา ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชกับเครื่องหมายการคาเสียงไดโดยอนุโลม ดังนั้น หาก
เสียงนั้นผานการใชในสินคาหรือบริการมาระยะเวลาหนึง่จนเกดิความแพรหลาย หรือไดมีการ
โฆษณาเสียงนัน้อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานพอสมควรจนทําใหสาธารณชนทั่วไป รูจักและ
เขาใจวาสินคาหรือบริการดังกลาวแตกตางไปจากสินคาหรือบริการอื่น เสียงนัน้กจ็ะเกิดลักษณะบง
เฉพาะโดยการใชแลว อยางไรก็ตาม สํานกังานเครื่องหมายการคาตางๆ ที่รับรองคุมครองเสียงให
เปนเครื่องหมายการคาไดนัน้ ไมมีสํานักงานเครื่องหมายการคาใดกําหนดใหเสยีงมีลักษณะบง
เฉพาะในตัวเองเลย 
 
4.1.3 ปญหาพจิารณาเครื่องหมายการคาเสียงท่ีไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
 
 โดยที่เครื่องหมายการคาเสียงเปนเครื่องหมายการคาชนดิหนึ่ง ดังนัน้ เครื่องหมาย
การคาเสียงจะตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายดวย ปญหาวาเสยีงที่ไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายเปนอยางไร  
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 ลักษณะตองหามของเครื่องหมายการคา ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.
2534 มาตรา 8 บัญญัติวา “เครื่องหมายการคาที่มหีรือประกอบดวยลักษณะอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ หามมิใหรับจดทะเบียน 
 (1) ตราแผนดนิ พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ตรา ประจําตําแหนง ตราประจํากระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจําจังหวดั 
 (2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ 
 (3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยยอ พระนามาภิไธยยอ หรือนาม 
พระราชวงศ 
 (4) พระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมสาทิสลักษณของพระมหากษัตริย พระราชินี
หรือรัชทายาท 
 (5) ช่ือ คํา ขอความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย พระราชิน ี        
รัชทายาท หรือพระราชวงศ 
 (6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจําชาตขิองรัฐตางประเทศ ธงหรือเครื่องหมายของ
องคการ ระหวางประเทศ ตราประจําประมุขของรัฐตางประเทศ เครื่องหมายราชการ และ
เครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสนิคาของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ หรือ
ช่ือและชื่อยอของรัฐตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูซ่ึงมี
อํานาจหนาทีข่องรัฐตางประเทศหรือ องคการระหวางประเทศนั้น 
 (7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา 
 (8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกบัเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง 
ประกาศนยีบตัร หรือ เครื่องหมายอืน่ใดอันไดรับเปนรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินคาที่
รัฐบาลไทย สวนราชการหรือรัฐ วิสาหกิจของประเทศไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการ
ระหวางประเทศไดจัดใหมขีึ้น เวนแตผูขอจด ทะเบียนจะไดรับเหรยีญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง 
ประกาศนยีบตัร หรือเครื่องหมายเชนวานัน้ เปนรางวัล สําหรับสินคานั้น และใชเปนสวนหนึ่งของ
เครื่องหมายการคานั้น แตทั้งนี้ ตองระบุปปฏิทินที่ไดรับรางวัลดวย 
 (9) เครื่องหมายที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐ
ประศาสโนบาย 
 (10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายทีม่ีช่ือเสียงทั่วไปซึ่งแพรหลายแลวตาม
หลักเกณฑที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือคลายกับเครื่องหมายดังกลาวจนอาจทําใหสาธารณชน
สับสนหลงผิดในความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดของสนิคาไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไม
ก็ตาม 
 (11) เครื่องหมายที่คลายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
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 (12) ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 (13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” 
 เมื่อนําลักษณะตองหามของเครื่องหมายการคา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
พ.ศ.2534 มาตรา 8 มาพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาพของเครื่องหมายเสียงแลว เห็นวา อาจนาํ
บทบัญญัติตามมาตรา 8 (5) (9) และ (10) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคามาปรับใชโดย
อนุโลม มีรายละเอียดในการวิเคราะห ดังนี้ 
 
 ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 (5) บัญญัติวา “ช่ือ คํา หรือ
ขอความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ” 
จากบทบัญญัตดิังกลาวหากนาํมาปรับใชกับเครื่องหมายการคาเสียง อาจหมายความถงึ เสียงอัน
แสดงถึงพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ ซ่ึงถาพิจารณาตามความหมายนี้ก็
นาจะหมายความถึง เพลงประจําองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ เชน 
เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ เพลงมหาชัย ดังนั้น เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลง
มหาฤกษ เพลงมหาชัย จึงเปนเสยีงที่มีลักษณะตองหามตามกฎหมายไมสามารถนําเอามาขอจด
ทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได เพราะเปนเสียงทีแ่สดงถึงพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท 
หรือพระราชวงศ  
 
 หรือแมแตเสยีงของ พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ ถาไดมี
การนําเอาประยุกตใชกับสินคาหรือบริการเสียงนี้ก็ถือวาเปนเสียงที่ แสดงถึงพระมหากษัตริย พระ
ราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ  เสียงๆ นั้นก็ตองหามมิใหใชจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา 

 
 ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) บัญญตัิวา “เครื่องหมาย
การคาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย” จาก
บทบัญญัติดังกลาวหากนํามาปรับใชกับเครื่องหมายการคาเสียง อาจหมายความถึง เสียงที่มีถอยคํา
เสียดสีสังคม เพลงที่ทางราชการหามเผยแพร เสียงที่มีลักษณะสยองขวัญชวนขนลุก เสียงทีม่ี
ลักษณะชักชวนใหมีเพศสัมพันธ รวมทั้งถอยคําที่สอไปในทางลามกอนาจาร หรือเสียงรองขณะมี
เพศสัมพันธ เปนตน เสียงดงักลาวจึงเปนเสียงที่มีลักษณะตองหามตามกฎหมายไมสามารถนําเอามา
ขอจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคาได เพราะเปนเสียงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย  
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 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) “เครื่องหมายที่เหมือนกับ
เครื่องหมายทีม่ีช่ือเสียงแพรหลาย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด หรือคลายกับ
เครื่องหมายดงักลาวจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของ หรือแหลงกําเนดิ
ของสินคา ไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ตาม” จากบทบัญญัตดิังกลาวหากนาํมาปรับใชกับ
เครื่องหมายการคาเสียง อาจหมายความถงึ เสียงที่เหมอืนกับเสียงมีช่ือเสียงแพรหลาย ในกรณีที่
เสียงนั้นเปนเสียงดนตรี ไดแก เสยีงเพลงของนักดนตรีที่มีช่ือเสียงแพรหลายทัว่โลก ตัวอยางเชน 
เสียงเพลงหรือเสียงดนตรีของโมสาท (mozart) หรือเสียงเพลงสากลอื่นๆ ที่มีการจําหนายไปทัว่โลก 
เสียงดังกลาวเปนที่รูจักกนัทัว่โลกจึงถือวาเปนเสียงที่มีช่ือเสียงแพรหลายได ดังนัน้ หากเปน
เสียงเพลงหรือเสียงดนตรีที่มกีารจําหนายแกประชาชนโดยทัว่ไปไมวาจะในรูปแบบใด ควรที่จะถอื
วาเปนเสยีงทีม่ีช่ือเสียงแพรหลายได เสยีงดังกลาวจึงเปนเสียงที่มีลักษณะตองหามตามกฎหมายไม
สามารถนําเอามาขอจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคาได เพราะเปนเสียงที่เหมือนกับเสียงทีม่ี
ช่ือเสียงแพรหลาย อยางไรก็ตาม มีขอควรพิจารณาวาหากเสียงนัน้ มีการจําหนายเฉพาะใน
ตางประเทศ เชน เพลงที่มีการจําหนายเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดยีว จะนําเพลงนัน้
หรือชวงทํานองเพลงนั้นมาขอจดทะเบยีนไดหรือไม สําหรับประเดน็นี้ หากจะพจิารณาวาปจจุบนันี้
เปนยุคโลกไรพรหมแดนเพลงที่มีจําหนายแตเฉพาะในประเทศอเมริกาก็อาจมีช่ือเสียงแพรหลายได 
เชน อาจเผยแพรทาง INTERNET ดังนั้น เสียงที่มีช่ือเสียงแพรหลายนัน้ควรพิจารณาตามความเปน
จริงของแตละเสียงเปนการเฉพาะ โดยไมตองคํานึงวาจะมีการจําหนายที่ใดบาง 
 
4.1.4 การพิจารณาเครื่องหมายการคาเสียงที่เหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคาเสียงท่ีบุคคลอ่ืน
จดทะเบียนแลว 
 
 ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 13 บัญญัติวา “ภายใตบังคับ
มาตรา 27 ในกรณีที่เครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบยีนนัน้นายทะเบยีนเห็นวา 
 (1) เปนเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบยีน
ไวแลว หรือ 
 (2) เปนเครื่องหมายการคาที่คลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบยีน
ไวแลว จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของของสินคา หรือ
แหลงกําเนิดของสินคา 
 
 ถาเปนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาจําพวกเดยีวกัน หรือตาง
จําพวกกันทีน่ายทะเบยีนเหน็วามีลักษณะอยางเดยีวกัน หามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียน” 
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 จากบทบัญญัตดิังกลาว หากนํามาปรับใชกบัเครื่องหมายการคาเสียง อาจหมายความถึง 
เสียงที่เหมือนหรือคลายกับเสียงที่มีการจดทะเบียนไวแลว สําหรับประเด็นนี้ยังไมเกิดปญหาใน
สํานักงานเครือ่งหมายการคาที่รับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเสียง เพราะเปนระยะแรกที่มกีารรับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาเสียงยังไมมเีครื่องหมายการคาเสียงเดิมทีจ่ะตองนํามาเปรียบเทียบ แต
อยางไรก็ตาม ตอไปเมื่อมีการรับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเสียงมากขึ้น ก็จะตองมีการพิจารณา
วาเครื่องหมายการคาเสียงทีน่ํามาขอจดทะเบียนใหม เหมือนหรือคลายกับเสียงที่มกีารจดทะเบียน
ไวแลวหรือไม เนื่องจากการพิจารณาวาเสียงมีความเหมือนหรือคลายกันหรือไม อาจตองกระทํา
โดยผูเชี่ยวชาญ ทั้งอาจตองใชเครื่องมือบางประการชวยในการเปรยีบเทียบ หลักเกณฑทีใ่ชในการ
พิจารณาความเหมือนหรือคลายกันของเครื่องหมายการคาที่สามารถมองเห็นดวยตา ซ่ึงใหเจาหนาที่
เครื่องหมายการคาเปนผูพิจารณาแตเพยีงฝายเดยีวจึงไมอาจนํามาใชได ขอเสนอหลักเกณฑบาง
ประการในการพิจารณา เชน อาจกําหนดใหเจาพนักงานเครื่องหมายการคา หรือผูเชี่ยวชาญ 3 คน
รวมกันฟงแลวลงความเหน็วา มีความเหมอืนหรือคลายกันหรือไม ถามีความเหน็เปนเอกฉันท ก็ไม
ตองพิจารณาในประการอื่น หากมีความเห็นไมเปนเอกฉันท กรณีทีเ่สียงนั้นเปนเสียงดนตรีก็อาจ
พิจารณาจากตวัโนตโดยผูเชี่ยวชาญทางดนตรีประกอบแลวลงความเหน็ใหม กรณีที่เสียงนัน้เปน
เสียงอ่ืนที่ไมใชเสียงดนตรีกอ็าจพิจารณาจากกราฟคลื่นเสียง (Sonogram) โดยผูเชี่ยวชาญทาง
อิเล็กทรอนิกสประกอบแลวลงความเห็นใหม อยางไรก็ตามหากเกดิปญหาวาเปนการยากที่จะหา
ผูเชี่ยวชาญทางดนตรีหรือผูเชี่ยวชาญทางอเิล็กทรอนิกสมาชวยในการพิสูจน สํานักงานเครื่องหมาย
การคาอาจสงเจาพนักงานผูรับผิดชอบไปฝกอบรบ เพื่อใหสามารถพิจารณาตัวโนตหรือกราฟคลื่น
เสียง (Sonogram) เปนการเฉพาะก็ได 
 
4.1.5 หลักการเสนอกราฟฟคของเสียง 
 
 ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคานัน้ ผูขอจดทะเบยีนจะตองสงตัวอยาง
เครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานเครื่องหมายการคา ในกรณเีครื่องหมายการคา
เปนที่เปนสิ่งทีส่ามารถมองเห็นไดดวยตาก็เพียงแตสงตวัเครื่องหมายการคา ซ่ึงมีลักษณะเปน
รูปธรรมสามารถพิจารณาไดชัดเจนดวยสายตา แตโดยท่ีเสียงเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา
การสงเพียงตวัเครื่องหมายการคาเสียงจึงไมเพียงพอตอการพิจารณา เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
สํานักงานเครือ่งหมายการคาในตางประเทศที่รับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเสียง จึงไดกําหนด
หลักเกณฑในการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงวา ตองมีการเสนอกราฟฟคของเครื่องหมายการคา
เสียงที่ขอจดทะเบียน และกราฟฟคนั้นจะตองมีความชัดเจน แนนอน ชัดแจงในตวัเอง สามารถ
เขาใจไดงาย เขาถึงไดโดยงาย มีความคงทนและมีความเปนภาวะวิสัย  
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 การเสนอกราฟฟคมีวิธีปฏิบัติในตางประเทศอยู 3 แนวทาง ดังตอไปนี้ 
 1.กําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเสยีง จะตองทาํการบันทึกเสยีงที่
จะทําการจดทะเบียนนั้น ใสเทปบันทึกเสียง 3 ตลับ มาพรอมกับคําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา
ซ่ึงแนวทางปฏิบัตินี้ใชในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2.กรณีเสียงทีข่อจดทะเบยีนนั้นเปนเสยีงดนตรี กาํหนดใหผูยืน่คําขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคาเสียง จะตองเขียนโนตดนตรีที่ขอจดทะเบียนออกมา เพื่อจะไดเกิดความแนนอน
ของเสียงดนตรีนั้น และงายตอจัดเก็บ ทั้งสะดวกในการพิจารณา ซ่ึงแนวทางปฏิบัตนิี้ใชในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) 
 3.กําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเสยีง จะตองนําเสียงที่ขอจด
ทะเบียนไปจําลองออกมาเปนกราฟคลื่นเสยีง (sonagram)ไมวาเสียงๆ นั้นจะเปนเสยีงอะไร รวมทัง้
ตองนําเสียงทีข่อจดทะเบยีนไปทาํการบันทึกลงเทป หรือซีดี หรือส่ิงใดก็ไดที่มีลักษณะคลายกันสง
มาพรอมกับใบกราฟคลื่นเสียง (sonogram) ตอพนกังานเครื่องหมายการคา ซ่ึงแนวทางปฏิบัตินีใ้ช
ในประเทศเยอรมัน และกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) 
 
 การเสนอกราฟฟคของเสียงในแตละแนวทางดังกลาวมทีั้งขอดีและขอเสียในตวัของมัน
เอง ดังนี ้
 
 1.การจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเสียง โดยวิธีการบันทึกเสียงทีข่อจดทะเบยีนลงใน
เทป 3 ตลับ ตามแนวทางปฏิบตัิของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีขอดี คอื ความสะดวกและประหยดั
เปนการงายตอผูขอจดทะเบยีน สวนการจดัเก็บตวัอยางเสียงโดยวิธีการบันทึกเสียงลงในเทป 3 ตลับ
ไวที่สํานักงานเครื่องหมายการคานั้น มีขอเสีย เพราะเปนการยากที่จะพิสูจนถึงความเหมือนหรือ
คลาย เนื่องจากหูของคนเราแตละคนยอมไมเหมือนกัน การรับฟงอาจจะไมเหมือนหรือเทาเทียมกัน
เกิดความไมแนนอนของในชั้นเจาพนักงานเครื่องหมายการคา รวมทั้งในชั้นคณะกรรมการ
เครื่องหมายการคาและศาล เมื่อฟงเสียงแลวอาจมีความเห็นทีแ่ตกตางกันไดก็จะเกดิปญหาเดยีวกนั
กับการพิจารณาความเหมือนคลายของเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นไดดวยตา ซ่ึงไมมีความ
แนนอนในเรื่องความเหมือนคลาย ขอเสียอีกประการหนึ่ง คือความเสื่อมของเทปตามอุณหภูมิที่สูง
หรือต่ําผิดปกติ ซ่ึงอาจทําใหเทปยืดหรือหดตวัได ทั้งอายุการใหการคุมครองเครื่องหมายการคามี
อายุ 10 ปนับแตจดทะเบยีนและสามารถตอไปไดเร่ือยๆ จนกวาผูขอจดทะเบยีนจะไมทําการตออายุ
เครื่องหมายการคาซ่ึงในบางกรณีถาผูขอจดทะเบยีนอาจทําการตออายุเครื่องหมายการคาไปเรื่อยๆ 
เครื่องหมายการคานั้นอาจจะมีอายุกวา 100 ป ถาทําการจดทะเบยีนเครื่องหมายเสยีงดวยวิธีการ
บันทึกเทปเสียง ยอมเห็นไดวาคุณภาพของเทปไมมีทางที่จะคงสภาพเดิมไดอยางแนแท เมื่อเนื้อเทป
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เปลี่ยนแปลงไปจะทําใหเสียงแตกตางไปจากเดิม ซ่ึงจะทําใหเสียงที่ขอจดไวผิดเพีย้นไปจากเดิม ถา
จะใหทําการบนัทึกเสียงใหมทุกครั้งที่มีการตออายุของเครื่องหมายการคา ก็อาจมีขอโตแยงวาเสียงที่
ขอจดทะเบยีนไวเดิมกับเสียงที่ทําการบันทกึใหมเปนเสียงๆ เดียวกันแนนอนหรือไม เพราะเสียง
อาจจะไมเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแตอาจเปลีย่นในบางจุดหรือเพียงหนึ่งตัวโนตกจ็ะเปนการยากที่จะหา
ขอแตกตางได 
 
 2.การจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเสียง โดยใชวิธีเขียนโนตดนตรีที่ขอจดทะเบยีน
ออกมา ขอดี คือ จะเกิดความแนนอน กลาวคือ หากเครื่องดนตรีเลนหรือบรรเลงดนตรีตามตัวโนตที่
ไดบันทึกไวกจ็ะใหเสียงที่ออกมาเหมือนเดิมทุกครั้ง จงึทําใหเกิดความแนนอน แตขอเสีย คือ มี
ขอจํากัดแคเสียงทางดนตรีเทานั้น สวนเสียงอ่ืนๆ ที่ไมใชเสียงดนตรีไมสามารถเขียนออกมาเปน
ตัวโนตได ทั้งการจดทะเบยีนจะตองใชผูเชี่ยวชาญทางดานดนตรีมาใหคําแนะนําในการจดทะเบยีน 
อีกประการหนึ่ง ที่สํานักงานสิทธิบัตรประเทศสวีเดนไดใหเหตุผลวา ทางสํานักงานจะปฏิเสธทีจ่ะ
รับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเสียงที่ทําการเสนอขอจดทะเบยีนดวยตัวโนต เพราะเปนการยากที่
จะใหประชาชนโดยทัว่ไปเขาใจถึงตัวโนตที่เขียนขึ้น อีกทั้งการเขียนโนตดนตรีที่ขอจดทะเบยีน
ออกมาก็เปนการอธิบายอยางกวางๆ  
 
 3.การจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเสียง ดวยวิธีจําลองเสียงออกมาเปนกราฟคลื่นเสยีง 
(sonogram) ขอดี คือ เปนการจําลองเสียงออกมาในรูปสองมิติที่สามารถใหความละเอียดอยางมาก
ซ่ึงเสียงบางเสียงเปนเสยีงทีม่ีความถี่ต่ํามากจนกระทั้งหขูองมนุษยเราอาจไดยนิเพีย้นไปก็ได แตถา
จําลองออกมาเปนกราฟคลื่นเสียง (sonogram) จะใหเกดิความแนนอนมากที่สุด แตขอเสีย คือ 
คาใชจายในการจดทะเบยีนวธีินี้จะมีมูลคาใชจายสูงกวาวธีิอ่ืนอีกสองวธีิ ทั้งการอานคากราฟคลื่น
เสียงอยางเดียวโดยไมฟงเสยีงที่จะทาํการจดทะเบียน กจ็ะเปนการยากที่จะวินิจฉยัเร่ืองความเหมือน
หรือความคลายได อีกทั้งถามีการตออายทุะเบียนเครื่องหมายการคาก็จะมแีตกราฟคลื่นเสียงเก็บไว
ลําพังการดูแตกราฟคลื่นเสียงจะไมมีทางรูวาคลื่นเสียงนีค้ือเสียงอะไร ซ่ึงในประเทศเยอรมันไดทํา
การแกปญหาดังกลาว โดยกําหนดใหผูขอจดทะเบยีนจะตองยืน่คํารองขอจดทะเบยีนพรอมเสียงที่
ทําการบันทึกในเทปบันทึกเสียง หรือส่ิงใดก็ไดที่มีลักษณะคลายคลึงกนัเขามาประกอบการพิจารณา
ดวยถาพจิารณาในรูปการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเสียงอ่ืนๆ ที่ไมใชเสียงดนตรีก็จะเปนวิธีการ
ที่คอนขางละเอียด แตถาใชวิธีนี้ในการจดทะเบยีนเสียงดนตรีก็จะไมเหมาะสม เพราะเสียงดนตรี
สามารถเขียนออกมาเปนตวัโนต ซ่ึงจะใหความแนนอนมากกวา กลาวคอื การใชเครื่องดนตรีเลน
ตามโนตดนตรีที่เขียนไว หากเลนถูกตองจะใหเสียงที่เหมือนเดิมทุกครั้ง ทั้งวิธีการเขียนโนตดนตรีก็
ประหยดักวาการไปจําลองเสียงออกมาเปนกราฟคลื่นเสียง (sonogram)  
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4.2.วิเคราะหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคากล่ิน 
 
 กล่ินไดรับการคุมครอง โดยรับจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.
1990 ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นประมาณ 10 ปเศษ จึงมีการรบัจดทะเบียนเปน
เครื่องหมายการคาในประเทศแถบยุโรป สาระสําคัญประการหนึ่งของกลิ่น ที่จะขอจดทะเบยีนได
นั้น ผูขอจดทะเบียนจะตองนํากลิ่นไปประยุกตใชหรือมีการเพิ่มเขาไปในสินคาหรือบริการของตน 
ลําพังกลิ่นที่เปนสินคาและไมมีการนําไปประยุกตใช ไมสามารถขอจดทะเบยีนเปนเครื่องหมาย
การคากลิ่นได เชน กล่ินหอมของน้ําหอมที่ขายในสภาพน้ําหอม เพราะน้ําหอมนั้นโดยลักษณะของ
สินคาจะใหความหอมในบริเวณทีใ่ช ดังนั้น ความหอมที่เกิดจากน้าํหอม จึงถือวาเปนสินคาที่
ผูบริโภคมีความประสงคจะซื้อไป กล่ินหอมในกรณีนี ้ จึงถือเปนสินคามิใชเครื่องหมายการคาแต
อยางใด เพราะไมไดทําหนาที่เปนเครื่องหมายการคา แตทําหนาที่เปนสินคาเอง จากการศกึษา
แนวทางและวธีิปฏิบัติของประเทศตางๆ เกี่ยวกับการใหความคุมครองเครื่องหมายการคากลิ่นสรุป
ได ดังนี ้
 
4.2.1 การทําหนาท่ีเคร่ืองหมายการคาของกลิ่น 
 
 หนาที่ของเครือ่งหมายการคามีอยูดวยกนั 4 ประการ คือ 1 ทําหนาที่บอกความแตกตาง
ของสินคา 2.ทําหนาที่บอกแหลงที่มาของสินคา 3.ทําหนาที่ประกนัคุณภาพของสินคา 4.ทําหนาที่
ในการโฆษณา ดังนั้น กล่ินที่จะนํามาใชเปนเครื่องหมายการคาไดนั้น จะตองสามารถทําหนาที่ของ
เครื่องหมายการคาดังกลาวทัง้ส่ีประการไดดวย ซ่ึงแยกพจิารณาไดดังนี ้
 
 4.2.1.1 การทําหนาที่บอกความแตกตางของเครื่องหมายการคากลิ่น 
 
 การทําหนาทีบ่อกความแตกตางของเครื่องหมายการคากล่ินนั้น มีตัวอยางของ
เครื่องหมายการคากลิ่นโดยเฉพาะที่ไดรับการจดทะเบียนในตางประเทศแลวไดแก กล่ินหอมของ
ดอกกหุลาบที่ไดทําการประยุกตใชกับยางรถยนต ทําหนาที่บอกความแตกตางของสินคาประเภท
ยางรถยนต กลาวคือเมื่อผูบริโภคไดกล่ินของดอกกหุลาบที่ยางรถยนต แมจะไมเห็นเครื่องหมาย
การคาอ่ืนก็จะทราบทันทีวายางรถยนตนัน้ๆ แตกตางกบัยางรถยนตของบริษัทอื่น หรือกล่ินของ
หญาตัดใหมทีป่ระยุกตใชกบัลูกเทนนิส (The smell of fresh cut Grass) เมื่อผูบริโภคไดกล่ินของ
หญาตัดใหมทีลู่กเทนนิส ก็จะทราบทันทีวาลูกเทนนิสนั้นแตกตางจากลูกเทนนิสของบริษัทอื่น 
หรือกล่ินเบียรที่ประยุกตใชกับปลายลูกดอก (the strong smell of bitter beer applied to flights for 
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darts) เมื่อผูบริโภคไดกล่ินของเบียรที่ปลายลูกดอก ก็จะทราบทันทีวาลูกดอกนั้นแตกตางจาก
ลูกดอกของบริษัทอ่ืน เปนการแสดงใหเห็นถึงการทําหนาที่บอกความแตกตางของสินคาหรือ
บริการในเครือ่งหมายการคากลิ่น 

 
 4.2.1.2 หนาทีบ่อกแหลงที่มาของสินคาของเครื่องหมายการคากลิ่น 
  
 การทําหนาทีบ่อกแหลงที่มาของสินคาในเครื่องหมายการคากลิ่นนั้น เปนผลสืบ
เนื่องมาจากการทําหนาที่บอกความแตกตางของสินคา กลาวคือเมื่อผูบริโภคสามารถบอกความ
แตกตางของสนิคาจากเครื่องหมายการคากล่ินได ยอมมีผลเทากับผูบริโภคไดทราบถึงแหลงที่มา
ของสินคานั้นๆ ดวย ตัวอยางเชน กล่ินหอมของดอกกหุลาบที่ไดทําการประยกุตใชกับยางรถยนต 
เมื่อผูบริโภคไดกล่ินของดอกกุหลาบทีย่างรถยนต โดยไมเห็นเครื่องหมายการคาอ่ืนที่ยางรถยนตก็
จะทราบทันทวีายางรถยนตนั้นๆ เปนของบริษัท Sumitomo Rubber Co ผูขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคากลิ่นดังกลาวในประเทศอังกฤษ และเปนเครื่องหมายการคากล่ินเครื่องหมายแรกทีไ่ดรับการ
จดทะเบียน หรือกล่ินของหญาตัดใหมที่ประยุกตใชกับลูกเทนนิส (The smell of fresh cut Grass) 
เมื่อผูบริโภคไดกล่ินของหญาตัดใหมที่ลูกเทนนิส ก็จะทราบทนัทีวาเปนลูกเทนนิสของ 
Vennotschap onder Firma senta Aromatic Marketing ผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากล่ิน
ดังกลาวใน OHIM หรือกล่ินเบียรที่ประยกุตใชกับปลายลูกดอก (the strong smell of bitter beer 
applied to flights for darts) เมื่อผูบริโภคไดกล่ินของเบียรที่ปลายลูกดอก ก็จะทราบทันทีวาเปน
ลูกดอกของบริษัท Unicorn Products ผูขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคากลิ่นดังกลาวในสํานกังาน
เครื่องหมายการคาประเทศอังกฤษ (UK Register Office) เครื่องหมายการคากลิ่นจึงสามารถทํา
หนาที่บอกแหลงที่มาของสินคาได 
 
 4.2.1.3 หนาทีป่ระกันคณุภาพของสินคาของเครื่องหมายการคากลิ่น 
 
 การทําหนาทีป่ระกันคณุภาพของสินคาในเครื่องหมายการคากลิ่นนัน้ ก็เปนผลสืบ
เนื่องมาจากการบอกแหลงทีม่าของสินคานั้นๆ กลาวคือ เมื่อผูบริโภคทราบวาสินคาภายใต
เครื่องหมายการคากลิ่นนั้นๆ เปนของผูประกอบการรายใด ผูบริโภคยอมแสวงหาสนิคาที่เหมาะสม
กับรสนิยมและฐานะของตนเอง ดังนัน้ หากผูประกอบการรายใดไมรักษามาตรฐานของตนไวก็จะ
ทําใหผูบริโภคขาดความเชือ่ถือในตัวสินคาภายใตเครื่องหมายการคากล่ินนั้นๆ และที่สุดก็จะเลิกใช
สินคานั้นๆ ตอไป ดวยความสัมพันธที่เชื่อมโยงดังกลาวสงผลถึงความเจริญหรือลมเหลวของกจิการ
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โดยตรง จึงมสีภาพบังคับทางออมใหผูประกอบการจะตองรักษามาตรฐานการผลิตหรือบริการของ
ตนไวใหได ซ่ึงเทากับเปนการทําหนาที่ประกันคณุภาพของสินคาในเครื่องหมายการคากลิ่น  
 
 4.2.1.4 หนาทีโ่ฆษณาของเครื่องหมายการคากลิ่น 
 
 การทําหนาที่โฆษณาของเครือ่งหมายการคากลิ่นนั้น กเ็ปนผลสืบเนื่องมาจากการทํา
หนาที่ของเครือ่งหมายการคากลิ่นทั้งสามขอขางตน กลาวคือ เมื่อผูบริโภคทราบจากเครื่องหมาย
การคากลิ่นวา สินคานั้นๆ เปนของผูผลิตรายใด และจากการบรโิภคก็จะทราบวาเปนสินคาทีม่ี
มาตรฐานการผลิตในระดับใด มีคุณภาพอยางไร อันเปนการทําหนาที่โฆษณาของเครื่องหมาย
การคากลิ่นไปพรอมกัน เชน เมื่อผูบริโภคไดกล่ินของดอกกหุลาบที่ยางรถยนต และทราบวาเปน
ของบริษัท Sumitomo Rubber Co หรือไดกล่ินของหญาตัดใหมที่ลูกเทนนิส (The smell of fresh cut 
Grass) ก็จะทราบทันทีวาเปนลูกเทนนิสของ Vennotschap onder Firma senta Aromatic Marketing 
หรือไดกล่ินของเบียรที่ปลายลูกดอก (the strong smell of bitter beer applied to flights for darts) ก็
จะทราบทันทวีาเปนลูกดอกของบริษัท Unicorn Products อันเปนการโฆษณาไปในตวั 
 
4.2.2 การพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของกลิน่ 
 
 ลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคานัน้ มีอยูสองประการ คือ ลักษณะบงเฉพาะใน
ตัวเอง กับลักษณะบงเฉพาะดวยการใช สําหรับกลิ่นนั้น ตามลักษณะเปนของเหลวฟุงกระจายไปใน
อากาศ ไมมีรูปรางที่สามารถมองเห็นไดดวยตา แตมนุษยสามารถแยกแยะกลิ่นหนึ่งออกจากอีกกล่ิน
หนึ่งได อยางไรก็ตาม กล่ินไมมีลักษณะบงเฉพาะในตวัของกล่ินเอง แตอาจมีลักษณะบงเฉพาะโดย
การใชได  
 
 ลักษณะบงเฉพาะโดยการใช ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 7 
วรรคสาม บัญญัติวา “ช่ือ คํา หรือขอความที่ไมมีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากไดมีการจําหนาย
เผยแพรหรือโฆษณาสินคาทีใ่ชเครื่องหมายการคานั้นจนแพรหลายแลวตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี 
ประกาศกําหนด และพิสูจนไดวาไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑนัน้แลว ก็ใหถือวามีลักษณะบง
เฉพาะ” จากบทบัญญัตดิังกลาวกาํหนดหลักเกณฑการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมาย
การคา ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชกับเครื่องหมายการคากล่ินไดโดยอนโุลม ดังนั้น หากกลิ่นนั้นผาน
การใชในสินคาหรือบริการมาระยะเวลาหนึง่จนเกดิความแพรหลาย หรือไดมีการโฆษณาเสียงนัน้
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานพอสมควรจนทําใหสาธารณชนทั่วไป รูจักและเขาใจวาสินคาหรอื
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บริการดังกลาวแตกตางไปจากสินคาหรือบริการอื่น กล่ินนั้นก็จะเกิดลักษณะบงเฉพาะโดยการใช
แลว 
 
4.2.3 ปญหาพจิารณาเครื่องหมายการคากลิ่นท่ีไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
 
 โดยที่เครื่องหมายการคากลิน่เปนเครื่องหมายการคาชนดิหนึ่ง ดังนัน้ เครื่องหมาย
การคากลิ่นจะตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายดวย ปญหาวากลิน่ที่ไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายเปนอยางไร เมื่อนําลักษณะตองหามของเครื่องหมายการคา ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 มาพิจารณาเปรยีบเทียบกับสภาพของเครื่องหมายกลิ่นแลว 
เห็นวา อาจนาํบทบัญญัติตามมาตรา 8 (9) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคามาปรับใชโดย
อนุโลม มีรายละเอียดในการวิเคราะห ดังนี้ 
 
 ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 บัญญัติวา “เครื่องหมาย
การคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดงัตอไปนี้ หามมิใหรับจดทะเบยีน (9) 
เครื่องหมายทีข่ัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย 
หากพิจารณาตามความหมายนี้ก็นาจะหมายความถึง กล่ินเหม็นเนาของศพ หรือกล่ินที่กระตุนให
เกิดอารมณทางเพศ ตัวอยางเชน  
 
 มีการนําเอากลิน่เหม็นเนาศพไปประยกุตใชกับบัตรเชิญไปรวมแตงงาน หรือแมแตจะ
ใชกับบัตรเชญิไปรวมงานศพ กล่ินดงักลาวจึงเปนกล่ินที่มีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ไม
สามารถนําเอามาขอจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคาได เพราะเปนกล่ินที่ขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย 
 
 มีการนํากลิ่นบุหร่ีไปประยกุตใชกับกลิ่นของหมึกปากกาเพื่อใหคนทีช่อบสูบบุหร่ีเวลา
ทํางานไดกล่ินบุหร่ีตลอดเวลาที่ไดทํางาน ซ่ึงกลิ่นของบุหร่ีนั้นเปนกลิน่ที่ไมเหมาะสมกับเยาวชนที่
มีอายุไมเกนิ 18 ปบริบูรณเพราะมีกฎหมายหามจําหนายบุหร่ีแกบุคคลกลุมดังกลาว ถามีการวาง
ออกจําหนายแกประชาชนโดยทัว่ไป กล่ินนี้ก็ถือวาเปนกล่ินที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย แตถามีขอกําหนดการจําหนายโดยใหสามารถ
จําหนายไดเฉพาะบุคคลที่อายุเกนิ 18 ปบริบูรณก็สามารถกําหนดได ไมถือเปนกลิ่นที่ขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย 
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 กล่ินของยาเสพติดทุกประเภทที่นํามาประยุกตใชกับสนิคาหรือบริการ ถือวาเปนกล่ินที่
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย 
  
4.2.4 การพิจารณาเครื่องหมายการคากล่ินท่ีเหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคากลิ่นท่ีบุคคลอ่ืน
จดทะเบียนแลว 
 
 ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 13 กําหนดหลักเกณฑความ
เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาทีม่ีการจดทะเบยีนไวแลว จากบทบัญญัติดงักลาว หากนาํมา
ปรับใชกับเครือ่งหมายการคากลิ่น อาจหมายความถึง กล่ินที่เหมือนหรือคลายกบักลิ่นที่มีการจด
ทะเบียนไวแลว สําหรับประเด็นนี้ยังไมเกดิปญหาในสํานักงานเครื่องหมายการคาทีรั่บจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคากลิ่น เพราะเปนระยะแรกที่มกีารรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลิ่นยังไมมี
เครื่องหมายการคากลิ่นเดิมทีจ่ะตองนํามาเปรียบเทียบ แตอยางไรก็ตาม ตอไปเมื่อมีการรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคากลิ่นมากขึ้น ก็จะตองมกีารพิจารณาวาเครือ่งหมายการคากลิ่นที่นํามาขอ
จดทะเบียนใหม เหมือนหรือคลายกับกลิน่ที่มีการจดทะเบียนไวแลวหรือไม เนื่องจากการพจิารณา
วากลิ่นมีความเหมือนหรือคลายกันหรือไม อาจตองกระทําโดยผูเชีย่วชาญ ทั้งอาจตองใชเครื่องมือ
บางประการชวยในการเปรยีบเทียบ หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาความเหมือนหรือคลายกันของ
เครื่องหมายการคาที่สามารถมองเห็นดวยตา ซ่ึงใหเจาหนาที่เครื่องหมายการคาเปนผูพิจารณาแต
เพียงฝายเดียวจึงไมอาจนํามาใชได ขอเสนอหลักเกณฑบางประการในการพจิารณา เชน อาจ
กําหนดใหเจาพนักงานเครื่องหมายการคา หรือผูเชี่ยวชาญ 3 คนรวมกันพิสูจนกล่ินแลวลงความเหน็
วามีความเหมอืนหรือคลายกันหรือไม ถามีความเหน็เปนเอกฉันท ก็ไมตองพิจารณาในประการอื่น 
หากมีความเหน็ไมเปนเอกฉนัท ก็อาจใหผูเชี่ยวชาญทางทางเคมีมารวมพิจารณาสูตรทางเคมีของ
กล่ินประกอบแลวลงความเห็นใหม อยางไรกต็ามหากเกิดปญหาวาเปนการยากทีจ่ะหาผูเชีย่วชาญ
ทางเคมีมาชวยในการพิสูจน สํานักงานเครื่องหมายการคาอาจสงเจาพนักงานผูรับผิดชอบไปฝกอบ
รบ เพื่อใหสามารถพิจารณาสูตรทางเคมีเปนการเฉพาะกไ็ด 
 อนึ่ง การใหเจาหนาที่เครื่องหมายการคา หรือผูเชี่ยวชาญ 3 คนพิสูจนกล่ินวามีลักษณะ
เหมือนหรือคลายกันหรือไมนั้น ในกรณีที่มีการนํากล่ินไปประยกุตใชกับสินคาบางประเภทที่ไม
เหมาะสมตอการสูดดมไดโดยตรง เชน ชุดช้ันในสตรี กางเกงในชายหญิง หรือถุงยางอนามัย อาจจะ
ตองจัดหาอุปกรณอ่ืนมาชวยแทนการสูดดมโดยตรง 
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4.2.5 หลักการเสนอกราฟฟค (Graphically) ของกลิ่น 
 
 ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคานัน้ ผูขอจดทะเบยีนจะตองสงตัวอยาง
เครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานเครื่องหมายการคา ในกรณเีครื่องหมายการคา
เปนที่เปนสิ่งทีส่ามารถมองเห็นไดดวยตาก็เพียงแตสงตวัเครื่องหมายการคา ซ่ึงมีลักษณะเปน
รูปธรรมสามารถพิจารณาไดชัดเจนดวยสายตา แตโดยท่ีกล่ินเปนสิ่งทีไ่มสามารถมองเห็นไดดวยตา
การสงเพียงตวัเครื่องหมายการคากลิ่นจึงไมเพียงพอตอการพิจารณา เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
สํานักงานเครือ่งหมายการคาในตางประเทศที่รับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคากลิ่น จึงไดกําหนด
หลักเกณฑในการจดทะเบียนเครื่องหมายกลิ่นวา ผูขอจดทะเบียนจะตองทําการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคากลิ่น ในชื่อที่มีลักษณะในการบรรยายกลิน่ที่ขอจดทะเบยีน ตัวอยางเชน 
เครื่องหมายการคากลิ่นกุหลาบที่นําเอาไปประยุกตใชกับยางรถยนต จะใชการจดทะเบยีนโดย
บรรยายลักษณะของกลิ่นวา (The smell of rose as applied to car tires)1 เครื่องหมายการคากล่ิน
เบียรที่นําเอาไปประยุกตใชกับปลายลูกดอก จะใชการจดทะเบยีนโดยบรรยายลักษณะของกลิ่นวา 
(The strong smell of bitter beer applied to flights for darts)2 หรือเครื่องหมายการคากลิ่นกล่ินหญา
ตัดใหมทีน่ําเอาไปประยกุตใชกับลูกเทนนสิ จะใชการจดทะเบียนโดยบรรยายลักษณะของกลิ่นวา 
“The smell of freshly cut grass” ตอมาในคดี The ‘Sieckmann’ case and the ECJ’s Judgment of 
December 12th 2002 ไดมีการตั้งคําถามไปยังศาลยุโรป European Court of justice (ECJ) ในประเด็น
การเสนอกราฟฟคของกลิ่น ซ่ึงเมื่อศาลไดทําการวนิิจฉยัแลว สามารถจําแนกไดดวยกันทั้งหมด 4 
วิธี ดังนี ้
 
 4.2.5.1 การแสดงขอมูลทางเคมี (Chemical formula)  
 4.2.5.2 การใหคําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําบรรยาย (A written description)  
 4.2.5.3 วิธีการฝากตัวอยางของกลิ่น (Through deposit of a sample of the smell) 
 4.2.5.4 การใชวิธีการทั้งสามรวมกันในการพิจารณา (A combination of these methods)  
 
กรณีทั้ง 4 วิธีดงักลาวอาจวิเคราะหขอดีและขอเสียในแตละวิธีการไดดังตอไปนี ้
 
  

                                                 
1 UK registration No.2001416 
2 UK registration No.2000234 
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 4.2.5.1 การแสดงขอมูลทางเคมี (Chemical formula)  
 
 ในการแสดงขอมูลทางเคมีนั้น มีตัวอยางในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากล่ินก็
ไดแกคดีของ Mr. Sieckmann ที่ไดแยกเปนสูตรทางเคมี ไดเปน C9H5-CH = CHCOOCH3 ซ่ึงถือวา
เปนคดีแรกท่ีมีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลิ่นโดยเสนอกราฟฟคของกลิ่นในรูป สูตร
ทางเคมี โดยในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากล่ินเปนสูตรทางเคมีนั้น มีขอควรพิจารณาวา 
สูตรทางเคมีไมสามารถเสนอสสารของกลิ่นได แตเปนการเสนอวาสสารนั้นมีธาตุทางเคมีอะไร
ประกอบอยูดวย เพียงแตสูตรทางเคมีไมสามารถที่จะเขาถึงตัวของกลิ่นได ไมมีความชัดเจนและ
ความละเอียดพอ ทั้งมีเพียงกลุมนักเคมีวิทยาเทานั้นที่สามารถจําแนกกลิ่นออกมาเปนสูตรทางเคมี
ได ประชาชนโดยทั่วไปไมสามารถเขาใจสูตรทางเคมีได 
 
 4.2.5.2 การใหคําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําบรรยาย (A written description) 
 
 ในการใหคําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําอธิบายของกลิ่น เปนการเสนอกลิ่นในรูปของ
การเสนอทางกราฟฟควิธีการหนึ่ง ซ่ึงในการขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคากลิ่นดวยวิธีการนี้ทาง 
OHIM ไดใหคําตัดสินในคดีของ Vennootschap วาเปนการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคากลิ่นโดย
ใชวิธีการเขยีนคําอธิบายกลิ่นโดยใชช่ือวา “The smelll of freshly cut grass” อยางไรกต็าม มีขอควร
พิจารณาวา ลําพังแตเพยีงการใหคําอธิบายกลิ่นดวยการเขียนคําอธิบายนั้น ไมมีความชัดเจนและไม
มีความละเอียดพออีกทั้งการใหคําอธิบายดวยคําอธิบายเปนสิ่งที่ไมเปนรูปธรรม  

 
 4.2.5.3วิธีการฝากตัวอยางของกลิ่น (Through deposit of a sample of the smell)3 
 
 การฝากตัวอยางของกลิ่นไวนั้น ไมถือวาเปนการเสนอกลิ่นในรูปของกราฟฟคตาม
มาตรา 2 ของ Directive 89/104/EEC ยิ่งกวานั้น การระเหยของสวนประกอบของกลิน่นั้นๆ ทําให
                                                 

3  จํารัส เช็นนิล และ พิสสม มะลิสุวรรณ. หอมระเหย ศาสตรแหงการบําบัด .หนา 50  
ในการเก็บวิธีการรักษากลิ่นหอมนั้น ความเก็บน้ํามันหอมระเหยไวในขวดสีน้ําเงินหรือเหลือง

อําพันเสมอ มิฉะนั้นน้ํามันหอมระเหยจะเสื่อมคุณภาพเพราะรังสีอุลตราไวโอเล็ต และที่สําคัญหามใชขวด
พลาสติกบรรจุน้ํามัน ควรเก็บน้ํามันหอมระเหยใหพนแสงแดด ความรอนและความชื้น ปดจุกขวดใหแนนเสมอ 
ฝาขวดควรเปนแบบหมุนเกลียว และปดใหแนนหลังใช อยาเปลี่ยนขวดเปนแบบชนิดที่หยดน้ํามันออกมาได เชน 
จุกขวดยาหยอดตา เพราแมจุกขวดนั้นจะมีรูเล็กเทาใดก็ตาม น้ํามันหอมระเหยนั้นก็ยังสามารถที่จะระเหยออกมา
ได และอยาใชจุกยางเพราะนานวันเขายางนั้นจะเสื่อมทําใหเศษยางหลนไปผสมกับน้ํามันหอมระเหย 
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กล่ินนั้นไมอาจอยูอยางมัน่คงถาวร ทั้งไมมีเสถียรภาพและไมสามารถเก็บไวไดยาวนาน เพราะนัน้
เปนลักษณะพืน้ฐานของกลิน่ที่จะมกีารระเหยในตวัของกลิ่นเอง ซ่ึงเปนอุปสรรคในการฝาก
ตัวอยางของกลิ่นไว 
 
 4.2.5.4 การใชวิธีการทั้งหลายรวมกนั (A combination of these methods) 
 
 จากวิธีการทั้งสามวิธีที่ไดกลาวมาขางตน แตละวิธีลวนมีขอดีและขอดอยในตัวของมัน
เอง ดังนั้น โดยลําพังของแตละวิธีที่กลาวมา ยังไมเปนการเพียงพอที่จะเสนอกลิ่นออกมาในรูปของ
กราฟฟคได การใชวิธีการทั้งสามวิธีรวมกันเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถแกไขขอดอยของแตละวิธี
ทั้งเปนการนําขอดีของแตละวิธีมาใช ตวัอยางเชน การจดทะเบยีนดวยสูตรทางเคมีประกอบการ
จัดเก็บดวยตวัอยางของกลิ่นและการใหคําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําบรรยายของกลิน่ แตจะทําให
เกิดความยุงยากแกผูตรวจสอบ และเปนการยากแกการพิจารณา อีกทั้งจะเกิดคาใชจายในขั้นตอน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคากลิ่นนัน้สูงกวาการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาวิธีใดวิธีหนึ่ง 
 
 หลังจากมีการพิจาณาคดีของ MR. Sieckmann มีการกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมวา ตอง
มีการเสนอกราฟฟคของเครื่องหมายการคากลิ่นที่ขอจดทะเบียน และกราฟฟคนัน้จะตองมีความ
ชัดเจน แนนอน ชัดแจงในตวัเอง สามารถเขาใจไดงาย เขาถึงไดโดยงาย มีความคงทนและมีความ
เปนภาวะวิสัย 
 
4.2.6 ความเห็นของเจาหนาที่ในศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป (The Advocate General) ในการ
เสนอกราฟฟคของกลิ่น 
 
 การเสนอกราฟฟคของเครื่องหมายกลิ่นนัน้ เจาหนาที่ในศาลยุติธรรมของสหภาพยโุรป 
(The Advocate General) มีความเหน็วา แบบของการเสนอในรปูของกราฟฟค (Graphical 
representation) เดิมนัน้ไมเพยีงพอที่จะทําใหเกิดความแนใจดวยกันถึง 2 ประการ ดังนี้ 
 1.ในการเสนอกราฟฟคนั้น จะตองมีความชัดเจนและแนนอนที่จะทําใหผูทําการ
ตรวจสอบเขาใจไดอยางชัดเจน 
 2.เครื่องหมายนั้น จะตองเปนที่เขาใจในหมูของผูขอจดทะเบียน 
 สําหรับเครื่องหมายที่จะทําการจดทะเบยีนภายใต มาตรา 2 ของ Harmonisation 
Directive เครื่องหมายนั้นจะตองลักษณะบงเฉพาะ และสามารถเสนอออกมาในรูปของกราฟฟค
(Graphically) ที่ชัดเจนและแนนอนซึ่งที่เปนที่เขาใจในหมูผูผลิตและกลุมผูบริโภคโดยสวนใหญ 
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แตไมไดคํานึงถึงปญหาวา จะอธิบายกลิ่นอยางไรใหเพยีงพอทีจ่ะเกิดความชดัเจนและแนนอน 
ดังนั้น ความชดัเจนและแนนอนจึงเปนสิ่งจาํเปนที่จะใหผูผลิตและผูบริโภคเขาใจ ในการอางถึงของ 
ECJ ที่เปนการตอบคําถามของศาลสิทธิบัตรเยอรมันที่ไดวางแนวทางในการเสนอกราฟฟคของกลิ่น
ในรูปของการแสดงขอมูลทางเคมี (Chemical formula) การใหคําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําบรรยาย 
(A written description) ดวยวิธีการฝากตัวอยางของกลิ่น (Through deposit of a sample of the 
smell) การใชวิธีการทั้งสามรวมกันในการพิจารณา (A combination of these methods) นั้น
เจาหนาทีใ่นศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป (The Advocate General) ไดปฏิเสธการเสนอกลิ่นในรปู
ของกราฟฟคทั้ง 4 วิธี 

 
4.3.วิเคราะหหลักการจดทะเบียนเครื่องหมายการคารสชาต ิ
 
 ปจจุบันจะยังไมมีสํานักเครื่องหมายการคารับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคารสชาติ แต
ก็ใชวารสชาตจิะจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคาไมได หากรสชาตินั้นสามารถทําหนาที่
เครื่องหมายการคาได ทั้งโดยสภาพแลวรสชาตินั้น มลัีกษณะใกลเคียงหรือเทียบเคยีงไดกับเรื่อง
กล่ิน จึงเห็นสมควรนําหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติของการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคากลิ่นมา
เทียบเคียงกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคารสชาติโดยอนุโลม ไดดังนี ้

 
4.3.1 การทําหนาท่ีเคร่ืองหมายการคาของรสชาต ิ
 
 หนาที่ของเครือ่งหมายการคามีอยูดวยกนั 4 ประการ คือ 1 ทําหนาที่บอกความแตกตาง
ของสินคา 2.ทําหนาที่บอกแหลงที่มาของสินคา 3.ทําหนาที่ประกนัคุณภาพของสินคา 4.ทําหนาที่
ในการโฆษณา ดังนั้น รสชาติที่จะนํามาใชเปนเครื่องหมายการคาไดนั้น จะตองสามารถทําหนาที่
ของเครื่องหมายการคาดังกลาวทั้งส่ีประการไดดวย ซ่ึงแยกพจิารณาไดดังนี ้
 
 4.3.1.1หนาทีบ่อกความแตกตางของสินคาในเครื่องหมายการคารสชาติ 
 
 การทําหนาทีบ่อกความแตกตางของเครื่องหมายการคารสชาตินั้น ปจจุบันไมปรากฏวา
มีเครื่องหมายการคารสชาติใดไดรับการจดทะเบยีนในสาํนักงานเครื่องหมายการคาเลย แตมีสินคาที่
นํารสชาติมาประยุกตใชกับสนิคาของตน เชน แผนยางอนามัย Trustex Dental Dams - Vanilla ใช
สําหรับออรัลโดยเฉพาะ ซ่ึงจะใหความรูสึกถึงความหอมหวานดวยรสชาตแิละกลิ่นของวานลิลา 
หรือแผนยางอนามัย Sheer Glyde Dams-Vanilla ใชสําหรับออรัลโดยเฉพาะ ซ่ึงจะใหความรูสึกถึง
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ความหอมหวานดวยรสชาติและกลิ่นของวานิลลา ผลิตภัณฑทั้งสองรายการดงักลาวเปนสินคา
ประเภทและชนิดเดยีวกัน แตผลิตโดยผูประกอบการตางรายกัน แมจะใชรสชาติวานิลลาเหมือนกัน 
แตผูผลิตทั้งสองรายไดทําใหมีรสชาติแตกตางกันจนผูบริโภคสามารถแยกแยะสินคาของตนจาก
สินคาของผูอ่ืนได เมื่อผูบริโภคไดรับรสชาติแลวจะทําใหทราบถึงความแตกตางของผลิตภัณฑ 
(แผนออรัล) ของทั้งสองชนิด อันเปนการแสดงใหเห็นถึงหนาทีบ่อกความแตกตางของสินคาใน
เครื่องหมายการคารสชาติ 
 
 4.3.1.2.หนาทีบ่อกแหลงที่มาของสินคาในเครื่องหมายการคารสชาติ 
 
 การทําหนาทีบ่อกแหลงที่มาของสินคาในเครื่องหมายการคารสชาตินั้น เปนผลสืบ
เนื่องมาจากการทําหนาที่บอกความแตกตางของสินคา กลาวคือเมื่อผูบริโภคสามารถบอกความ
แตกตางของสนิคาจากเครื่องหมายการคารสชาติได ยอมมีผลเทากับผูบริโภคไดทราบถึงแหลงที่มา
ของสินคานั้นๆ ดวย ตัวอยางเชน เมื่อผูบริโภคไดรับรสชาติจากแผนยางอนามัย Trustex Dental 
Dams – Vanilla ก็จะทราบทนัทีวา ผลิตโดย Line One Laboratories, Inc. (USA) หรือเมื่อผูบริโภค
ไดรับรสชาติจากแผนยางอนามัย Sheer Glyde Dams-Vanilla ก็จะทราบทันทีวา ผลิตโดย Exclusive 
North & South America Agent : GLYDE USA, Inc. GLYDE Health Pty Ltd.4 เครื่องหมายการคา
รสชาติจึงสามารถทําหนาที่บอกแหลงที่มาของสินคาได 
 
 4.3.1.3.หนาทีป่ระกันคณุภาพของสินคาในเครื่องหมายการคารสชาติ 
 
 การทําหนาทีป่ระกันคณุภาพของสินคาในเครื่องหมายการคารสชาตินั้น ก็เปนผลสืบ
เนื่องมาจากการบอกแหลงทีม่าของสินคานั้นๆ กลาวคือ เมื่อผูบริโภคทราบวาสินคาภายใต
เครื่องหมายการคารสชาตินั้นๆ เปนของผูประกอบการรายใด ผูบริโภคยอมแสวงหาสินคาที่
เหมาะสมกับรสนิยมและฐานะของตนเอง ดังนั้น หากผูประกอบการรายใดไมรักษามาตรฐานของ
ตนไวก็จะทําใหผูบริโภคขาดความเชื่อถือในตัวสินคาภายใตเครื่องหมายการคารสชาตินั้นๆ และ
ที่สุดก็จะเลิกใชสินคานั้นๆ ตอไป ดวยความสัมพันธที่เชื่อมโยงดงักลาวสงผลถึงความเจริญหรือ
ลมเหลวของกจิการโดยตรง จึงมีสภาพบังคับทางออมใหผูประกอบการจะตองรักษามาตรฐานการ
ผลิตหรือบริการของตนไวใหได ซ่ึงเทากับเปนการทําหนาที่ประกันคณุภาพของสินคาใน
เครื่องหมายการคารสชาติ  

                                                 
4 ถุงยางอนามัยประเภทตางๆ.สืบคนเมื่อ14 พฤศจิกายน 2548,  จาก www.comdomthai.com  
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 4.3.1.4.หนาทีใ่นการโฆษณาสินคาของเครื่องหมายการคารสชาติ 
 
 การทําหนาที่โฆษณาของเครือ่งหมายการคารสชาตินั้น กเ็ปนผลสืบเนื่องมาจากการทํา
หนาที่ของเครือ่งหมายการคารสชาติทั้งสามขอขางตน กลาวคือ เมื่อผูบริโภคทราบจากเครื่องหมาย
การคารสชาติวา สินคานั้นๆ เปนของผูผลิตรายใด และจากการบรโิภคก็จะทราบวาเปนสินคาทีม่ี
มาตรฐานการผลิตในระดับใด มีคุณภาพอยางไร อันเปนการทําหนาที่โฆษณาของเครื่องหมาย
การคารสชาติไปพรอมกัน เชน เมื่อผูบริโภคไดรสชาติของแผนยางอนามัยรสชาติ Trustex Dental 
Dams – Vanilla และทราบวาเปนของ Line One Laboratories, Inc. (USA) หรือเมื่อผูบริโภคได
รสชาติของแผนยางอนามยัรสชาติ Sheer Glyde Dams-Vanilla และทราบวาเปนของ Exclusive 
North & South America Agent : GLYDE USA, Inc. GLYDE Health Pty Ltd อันเปนการโฆษณา
สินคาไปในตวั 
 
4.3.2 การพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของรสชาต ิ
 
 ลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคานัน้ มีอยูสองประการ คือ ลักษณะบงเฉพาะใน
ตัวเอง กับลักษณะบงเฉพาะดวยการใช สําหรับรสชาตินั้น ตามลักษณะเปนสิ่งที่รับรูโดยประสาท
ล้ิน ไมมีรูปรางที่สามารถมองเห็นไดดวยตา ไมสามารถอธิบายหรือจําแนกแยกแยะไดโดยละเอียด
ดวยวิธีการพดูหรือการเขียนคําอธิบาย แตมนุษยสามารถแยกแยะรสชาติหนึ่งออกจากอีกรสชาติ
หนึ่งได อยางไรก็ตาม รสชาติไมมีลักษณะบงเฉพาะในตัวของรสชาติเอง แตอาจมีลักษณะบงเฉพาะ
โดยการใชได  
 
 ลักษณะบงเฉพาะโดยการใช ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 7 
วรรคสาม บัญญัติวา “ช่ือ คํา หรือขอความที่ไมมีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากไดมีการจําหนาย
เผยแพรหรือโฆษณาสินคาทีใ่ชเครื่องหมายการคานั้นจนแพรหลายแลวตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี 
ประกาศกําหนด และพิสูจนไดวาไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑนัน้แลว ก็ใหถือวามีลักษณะบง
เฉพาะ” จากบทบัญญัตดิังกลาวกาํหนดหลักเกณฑการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมาย
การคา ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชกับเครื่องหมายการคารสชาติไดโดยอนุโลม ดังนั้น หากรสชาตินัน้
ผานการใชในสินคาหรือบริการมาระยะเวลาหนึ่งจนเกิดความแพรหลาย หรือไดมีการโฆษณาเสียง
นั้นอยางตอเนือ่งเปนระยะเวลานานพอสมควรจนทําใหสาธารณชนทั่วไป รูจักและเขาใจวาสินคา
หรือบริการดังกลาวแตกตางไปจากสินคาหรือบริการอื่น รสชาตินั้นก็จะเกดิลักษณะบงเฉพาะโดย
การใชแลว 
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4.3.3 ปญหาพจิารณาเครื่องหมายการคารสชาติท่ีไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
 
 โดยที่เครื่องหมายการคารสชาติเปนเครื่องหมายการคาชนิดหนึ่ง ดังนั้น เครื่องหมาย
การคารสชาติจะตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายดวย ปญหาวารสชาตทิี่ไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายเปนอยางไร เมื่อนําลักษณะตองหามของเครื่องหมายการคา ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 มาพิจารณาเปรียบเทยีบกับสภาพของ
เครื่องหมายรสชาติแลว เหน็วา อาจนําบทบัญญัติตามมาตรา 8 (9) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคามาปรับใชโดยอนุโลม มีรายละเอียดในการวิเคราะห ดังนี ้

 
 เมื่อไดมีการนาํรสชาติมาเปนเครื่องหมายการคาไดแลวประเด็นทีจ่ะตองมีการพิจารณา
อีกประเดน็หนึ่งคือรสชาตินั้นตองไมเปนเครื่องหมายการคารสชาติที่ตองหามตามกฎหมายซึ่งใน
เร่ืองของการพิจารณาเครื่องหมายการคาทีม่ีลักษณะไมตองหามตามกฎหมายตาม พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 ทีจ่ะสามารถนํามาปรับใชการลักษณะของเครื่องหมายการคา
รสชาติไดก็มีดงันี้ 
 
 ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 8 บัญญัติวา “เครื่องหมาย
การคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดงัตอไปนี้ หามมิใหรับจดทะเบยีน (9) 
เครื่องหมายทีข่ัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย 
หากพิจารณาตามความหมายนี้ก็นาจะหมายความถึง รสชาติที่ไมพึงประสงค เชน  
 
 รสชาติของเนา รสชาติของเสีย รสชาติอาเจียน รสชาตอุิจาระ หรือรสชาติของเหลวที่
เกิดในขณะมีเพศสัมพันธไมวาจะเปนของเพศชายหรือหญิง มาประยุกตใชเปนเครื่องหมายการคาที่
ใชกับสินคาหรือบริการ เชน มีการประยุกตใชรสชาตขิองของเหลวที่เกิดในขณะมีเพศสัมพันธกับ
ถุงยางอนามัย เปนตน รสชาติดังกลาวจงึเปนรสชาติที่มีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ไมสามารถ
นําเอามาขอจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคาได เพราะเปนรสชาติที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย 
 
 รสชาติของเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทมาประยุกตใชกับสินคาหรือบริการ เชน
อาจมีการนํารสชาติของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาประยุกตใชกับแสตมปเมื่อเวลาใชล้ินเลียที่หลังดวง
ตราจะไดรับรสชาติของแอลกอฮอล ซ่ึงถามีการวางจําหนายแกสาธารณชนโดยทัว่ไปไมจํากดัอายุ
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ของผูซ้ืออยางการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั่วไปก็ถือวาเปนรสชาติที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย 
 
 รสชาติของยาเสพติดทุกประเภทที่นํามาประยุกตใชกับสนิคาหรือบริการ ถือวาเปน
รสชาติที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย 

 
4.3.4 การพิจารณาเครื่องหมายการคารสชาติท่ีเหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคารสชาตท่ีิ
บุคคลอ่ืนจดทะเบียนแลว 
 
 ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 13 กําหนดหลักเกณฑความ
เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาทีม่ีการจดทะเบยีนไวแลว จากบทบัญญัติดงักลาว หากนาํมา
ปรับใชกับเครือ่งหมายการคารสชาติ อาจหมายความถึง รสชาติที่เหมือนหรือคลายกับรสชาติทีม่ี
การจดทะเบียนไวแลว สําหรับประเดน็นี้ยังไมเกดิปญหาในสํานกังานเครื่องหมายการคาที่รับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคารสชาติ เพราะขณะนีย้ังไมมกีารรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคารสชาติ
จึงไมมีเครื่องหมายการคารสชาติเดิมที่จะตองนํามาเปรียบเทียบ แตอยางไรก็ตาม ตอไปเมื่อมีการรับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคารสชาติมากขึ้น ก็จะตองมีการพิจารณาวาเครื่องหมายการคารสชาติที่
นํามาขอจดทะเบียนใหม เหมือนหรือคลายกับรสชาติทีม่ีการจดทะเบยีนไวแลวหรือไม เนื่องจาก
การพิจารณาวารสชาติมีความเหมือนหรือคลายกันหรือไม อาจตองกระทําโดยผูเชีย่วชาญ ทั้งอาจ
ตองใชเครื่องมือบางประการชวยในการเปรียบเทียบ หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาความเหมือน
หรือคลายกันของเครื่องหมายการคาที่สามารถมองเห็นดวยตา ซ่ึงใหเจาหนาทีเ่ครื่องหมายการคา
เปนผูพิจารณาแตเพยีงฝายเดยีวจึงไมอาจนาํมาใชได ขอเสนอหลักเกณฑบางประการในการ
พิจารณา เชน อาจกําหนดใหเจาพนักงานเครื่องหมายการคา หรือผูเชี่ยวชาญ 3 คนรวมกนัพิสูจน
รสชาติแลวลงความเหน็วามคีวามเหมือนหรือคลายกันหรอืไม ถามีความเห็นเปนเอกฉันท ก็ไมตอง
พิจารณาในประการอื่น หากมีความเห็นไมเปนเอกฉันท ก็อาจใหผูเชี่ยวชาญทางทางเคมีมารวม
พิจารณาสูตรทางเคมีของรสชาติประกอบแลวลงความเห็นใหม อยางไรก็ตามหากเกิดปญหาวาเปน
การยากทีจ่ะหาผูเชี่ยวชาญทางเคมีมาชวยในการพิสูจน สํานักงานเครื่องหมายการคาอาจสงเจา
พนักงานผูรับผิดชอบไปฝกอบรบ เพื่อใหสามารถพิจารณาสูตรทางเคมีเปนการเฉพาะก็ได 
 
 อนึ่ง การใหเจาหนาที่เครื่องหมายการคา หรือผูเชี่ยวชาญ 3 คนพิสูจนรสชาติวามี
ลักษณะเหมือนหรือคลายกนัหรือไมนัน้ ในกรณทีี่มีการนํารสชาติไปประยกุตใชกับสินคาบาง

DPU



 105

ประเภทที่ไมเหมาะสมตอการชิมไดโดยตรง เชน ถุงยางอนามัย อาจจะตองจดัหาอปุกรณอ่ืนมาชวย
แทนการชิมโดยตรง 
 
 มีขอสังเกตอีกประการหนึ่งวา แมสูตรทางเคมีของรสชาติที่ตางกันโดยสิ้นเชิง ก็อาจ
ใหผลที่เหมือนหรือคลายกนัได ดังนั้น ในกรณีนี้ตองถือวารสชาติดังกลาวมีความเหมือนหรือคลาย
แลวโดยไมจําเปนตองคํานึงถึงสูตรหรือสวนผสมทางเคมี เพราะการคุมครองเครื่องหมายการคามุง
ที่จะคุมครองตวัเครื่องหมายการคา แมจะมีที่มาตางกนัแตผลที่ไดรับออกมาเหมือนหรือคลายกันก็
ตองถือวามีความเหมือนหรือคลายกันแลว เชน ภาพ แมวาจะเริ่มวาดจากบริเวณที่ตางกนั หรือ
วิธีการวาดแตกตางกันเพียงใดก็ตาม แตถาผลคือรูปภาพออกมาเหมือนกันหรือคลายกันก็ตองถือวา
เหมือนหรือคลายกันแลว โดยไมจําตองคํานึงถึงวิธีการวาด 
 
4.3.5 หลักการการเสนอกราฟฟค (Graphically) ในรสชาต ิ
 
 ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคานัน้ ผูขอจดทะเบยีนจะตองสงตัวอยาง
เครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนตอเจาหนาที่คร่ืองหมายการคา ในกรณีเครื่องหมายการคาที่
สามารถมองเห็นไดดวยตาก็เพียงแตสงเครื่องหมายการคา ซ่ึงมีลักษณะเปนรูปธรรมสามารถ
พิจารณาไดชัดเจนดวยสายตา แตโดยท่ีรสชาติเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา การสงเพียง
เครื่องหมายการคารสชาติเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการพิจารณา อีกประการหนึ่ง การเสนอ
กราฟฟค (Graphically) ของรสชาตินั้นยังหาขอยุตไิมได ทั้งยังไมมีสํานักงานเครื่องหมายการคา
ใดๆ วางหลักเกณฑในการเสนอกราฟฟคของรสชาติ แตอยางไรก็ตาม อาจนําหลักเกณฑในการ
เสนอกราฟฟคของกลิ่น มาเปนหลักเกณฑในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคารสชาติได ดังนี ้
 
 4.3.5.1 การแสดงขอมูลทางเคมี (Chemical formula)  
 4.3.5.2 การใหคําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําบรรยาย (A written description)  
 4.3.5.3 วิธีการฝากตัวอยางของรสชาติ (Through deposit of a sample of the taste) 
 4.3.5.4 การใชวิธีการทั้งสามรวมกัน (A combination of these methods)  
 
 4.3.5.1 การแสดงขอมูลทางเคมี (Chemical formula)  
 
 การแสดงขอมลูทางเคมีของรสชาตินั้น สามารถจําแนกได 2 วิธี คือ การผสมกันของ
สารเคมี และสวนผสมของอาหารหรือกระบวนการผลิตในรูปแบบอื่นทีม่ิใชสวนผสมทางเคมี 
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 การผสมกันของสารเคม ี
 
 ส่ิงที่ทําใหเกดิรสชาตินั้น สามารถเห็นไดทั่วไป มกีารใชวัตถุปรุงแตงรสอาหาร เชน 
บะหมี่กึ่งสําเรจ็รูปรสหมูสับตรามามา มีสวนผสมที่ระบุไวในซองเครื่องปรุงดังนี้ 1.ไดโซเดียม 5’ไอ
โนซิเนต 2.ไดโซเดียม5’ กัวไนเลต ซ่ึงมาประกอบกนัเปน (ไดโซเดยีมซัคซิเนต)5 ในการผสมกนั
ทางเคมี ซ่ึงเรียกกันวาวัตถุปรุงแตงรสอาหารนั้น สามารถทําใหเกดิความแนนอนในเรื่องรสชาติ
กลาวคือ ไมวาจะเปนบะหมี่กึ่งสําเร็จรปูรสหมูสับตรามามาซองใด ก็จะใหรสชาติเดียวกนัหมด
เพราะมีสวนผสมทางเคมีที่ใหผลอยางแนนอน ไมวาจะผลิตไปอีกกี่ปหากไมมกีารเปลี่ยนแปลง
สวนผสมดังกลาว ก็ยังคงใหรสชาติเหมือนเดิมตลอด  
 

สวนผสมของอาหารหรือกระบวนการผลติในรปูแบบอืน่ท่ีมิใชสวนผสมทางเคม ี
 
การผลิตอาหารในรูปแบบอืน่ที่มิใชสวนผสมทางเคมี เปนการกอกําเนิดรสชาติอีกวิธี

หนึ่ง อาจใชวธีิการจดเปนสตูรปรุงรสชาติอาหารนั้น เชน ขาวผัดสะตอสูตรของหมึกแดง6 ในกรณี
สูตรการปรุงอาหารนั้น แมจะมีการบรรยายสวนผสม หรือแมแตวิธีการทําไว ก็ไมสามารถทําใหเกิด
ความแนนอนได กลาวคือ สวนผสมที่ใชอาจมีความคาดเคลื่อนได เชน น้ําปลาแตละยี่หอก็มีความ
เค็มที่ไมเหมือนกัน วัตถุดิบที่มีความสดแตกตางกันก็ใหรสชาติที่ไมเหมือนกัน เปนตน นอกจากนี้
แมจะไดสูตรผสมมาแลวทําตามขั้นตอนการปรุงทุกประการ แมจะเปนการปรุงโดยคนเดียวกนัทําก็

                                                 
5 ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป รสหมูสับตรามามา 
6 ขาวผัดสะตอสูตร 

 เครื่องปรุง 
ขาวสวย 1 ถวย พริกขี้หนู 10 เม็ด กระเทียม 4 กลีบ หอมแดง 2 หัว กะป 1 ชอนชา ปลาแหงแกะเอา

แตเนื้อ ½ ถวย สะตอ ½ ถวย น้ําปลา 1 – 2 ชอนโตะ น้ําตาล 1 ชอนชา น้ํามันพืช พอประมาณ ตนหอมซอย 
พอประมาณ 

วิธีทํา  
1.โขลก พริกขี้หนู กระเทียม หอมแดง กะปใหเขากันพักไว 
2.นํากระทะตั้งไฟใสน้ํามันใหรอนนําเครื่องที่โขลกไวลงไปผัดใหหอมใสสะตอผัดใหเขากัน  
3.ใสขาวสวยลงไปผัดคลุกเคลาใหเขากันปรุงรสดวย น้ําปลา น้ําตาล  
4.ใสปลาแหงที่แกะไวลงไปผัดใหเขากันชิมรสชาติอีกครั้ง  
5 ตักขาวผัดใสจาน โรยหนาดวยตนหอมซอย  
จาก  http://www.mcdang.com/mcdangworld/mwp_147.asp  
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อาจมีความคาดเคลื่อนได สูตรการปรุงอาหารเปนแตเพยีงการทําใหเกิดรสชาติไดในลักษณะที่ให
เกิดความใกลเคียงกันเทานั้น ไมสามารถทําใหเกิดรสชาติที่ออกมาแนนอนเหมือนสูตรผสมทางเคมี
ที่ใหความแนนอนในการเกดิของรสชาติมากกวา เพราะสูตรผสมทางเคมีไมมีทางผิดเพี้ยนไปได
นอกเสียจากมกีารผสมในอัตราสวนที่ผิดเทานั้น 
 
 4.3.5.2 การใหคําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําบรรยาย (A written description)  
 
 การใหคําอธิบายดวยวิธีการเขียนคําบรรยายลักษณะของรสชาติ ที่เปนเครื่องหมาย
การคานั้น มีเครื่องหมายการคารสชาติที่นําไปประยกุตไปใชกับสินคาหรือบริการ ดวยกัน 2 กรณี 
คือ The mark consists of an apple applied to the bit for horses ซ่ึงยื่นโดย Toyo Boseki KK ในป
2001 และ The mark consists of the taste of artificial strawberry flavour ซ่ึงยื่นโดย Elli Lilly & 
Company ในป20037 ซ่ึงทั้งสองกรณีนี้ไดมีการตั้งชื่อของการเอารสชาติไปประยกุตไปใชกับสินคา
หรือบริการ แมทั้งสองกรณจีะไมไดรับการจดทะเบยีนกต็าม แตก็สามารถนําเอามาเปนตัวอยางใน
การบรรยายลกัษณะของรสชาติที่มีการไปประยุกตไปใชกับสินคาหรือบริการได แมโดยลําพังการ
แสดงกราฟฟคในลักษณะนี ้จะไมเกิดความชัดเจนและแนนอน เพราะไมมีทางที่จะสามารถบรรยาย
ลักษณะของรสชาติออกมาในรูปแบบของคําอธิบายได อยางดีทีสุ่ดก็เพียงแตบรรยายวาไดมกีาร
นําเอารสชาติอะไรไปประยกุตใชกับสินคาหรือบริการใดอยางที่ปรากฏในตัวอยาง แตก็สามารถ
นําเอาไปประกอบ การแสดงกราฟฟคในรปูแบบอื่นกจ็ะชวยใหเกิดความชัดเจนและแนนอนไดและ
เปนการงายตอการสรางความสนใจใหผูบริโภคหรือผูใชบริการวาสินคาหรือบริการนี ้ ไดมีการ
ประยุกตรสชาตินี้ไปใชกับสินคาหรือบริการในรูปแบบใด แตจะเปนการสงเสริมใหลูกคาเลือกซื้อ
สินคาที่กระบวนการผลิตมากกวาทีจ่ะเปนการเลือกซื้อในคุณภาพของตัวสินคานั้น 
 
 4.3.5.3 วิธีการฝากตัวอยางของรสชาติ (Through deposit of a sample of the taste) 
 
 หากนําหลักเกณฑการฝากตวัอยางของกลิน่ ที่ไมถือวาเปนการเสนอกลิ่นในรูปของ
กราฟฟคตาม มาตรา 2 ของ Directive 89/104/EEC มาพิจารณาประกอบแลว การฝากตัวอยางของ
รสชาตินั้น ก็ไมถือวาเปนการเสนอกลิ่นในรูปของกราฟฟคตาม มาตรา 2 ของ Directive 
89/104/EEC เชนกัน ยิ่งกวานั้น สวนประกอบที่ทําใหเกดิรสชาตินั้นๆ ไมอาจอยูอยางมั่นคงถาวร 
ทั้งไมมีเสถียรภาพและไมสามารถเก็บไวไดยาวนาน ซ่ึงเปนอุปสรรคในการฝากตัวอยางของรสชาติ 

                                                 
7 R120/2001-2-The Taste of Artificial Strawberry flavour (Gustatory mark) 
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กลาวคือ ในกรณีรสชาตินัน้เปนรสชาติของอาหาร ก็จะมีการเนาหรือเสียหายได ไมสามารถเก็บ
รสชาตินั้นไวไดนาน แตถาเปนรสชาติที่ทําการสังเคราะหขึ้นจากสวนผสมทางเคมี เชน เครื่องปรุง
ของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอตางๆ ก็สามารถทําการจัดเก็บไวไดนานกวา แตก็เก็บไวไดเพียง
ระยะเวลาหนึง่เทานั้น ดังนัน้ การฝากตัวอยางของเครื่องหมายการคารสชาติไวจึงไมควรถือเปนการ
แสดงกราฟฟค อยางไรก็ตาม อาจหาวิธีการอื่นมาแทนการฝากตัวของรสชาติโดยตรง เชน การ
จัดเก็บในรูปแบบวิธีการผลิตรสชาตินั้น เทียบเคียงไดกบัวิธีการจัดเกบ็เครื่องหมายการคาเสียงซ่ึงแต
ละสํานักงานเครื่องหมายการคาก็มีวิธีการที่แตกตางกัน อยางเชนการจดัเก็บตวัโนตดนตรี โดยไมได
มีการบันทึกเสยีงที่จะจดทะเบียนไว เพราะเหน็วาเพียงแตตัวโนตดนตรีก็เพียงพอที่จะใหเกดิความ
แนนอนไดแลว ดังนัน้ รสชาติก็อาจจะฝากวิธีการผลิตรสชาติไวที่สํานักงานเครือ่งหมายการคา
แทนที่จะฝากตัวรสชาติจริงก็ได เพราะเปนไปตามวัตถปุระสงคของการฝากเครื่องหมายการคาแลว 
กลาวคือ การฝากตัวอยางเครื่องหมายการคาก็เพื่อใหเกดิความแนนอนวาเครื่องหมายการคานั้นมี
ลักษณะหรือรูปแบบใด จะไดนําไปประกอบการพิจารณาเรื่องความเหมือนคลายของเครื่องหมาย
การคา และเพือ่ใหเกดิความแนนอนแกประชาชนทัว่ไปวาใครคือเจาของในตัวเครื่องหมายการคาใด 
 
 4.3.5.4 การใชวธีิการทั้งหลายรวมกนั (A combination of these methods)  
 
 จากวิธีการทั้งสามวิธีที่ไดกลาวมาขางตน แตละวิธีลวนมีขอดีและขอดอยในตัวของมัน
เอง ดังนั้น โดยลําพังของแตละวิธีที่กลาวมา ยังไมเปนการเพียงพอทีจ่ะเสนอรสชาติออกมาในรปู
ของกราฟฟคได การใชวิธีการทั้งสามวิธีรวมกันเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถแกไขขอดอยของแตละ
วิธีทั้งเปนการนําขอดีของแตละวิธีมาใช ตัวอยางเชน ในการเสนอขอมลูทางเคมีนั้นแมสูตรปรุง
อาหารจะไมสามารถใหความแนนอนได แตในสวนผสมทางเคมียอมสรางความแนนอนในตัว
รสชาตินั้นได ดังนัน้ วิธีการที่จะจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาชาติควรจะใชวิธีใหผูขอจดทะเบยีน
เสนอสูตรทางเคมี เพราะสามารถใหความแนนอนในตวัรสชาตินั้นได ซ่ึงถาจะใชแตเพียงสูตรทาง
เคมีอยางเดยีวยอมไมสามารถใหผูบริโภค หรือผูใชบริการเขาใจในตัวสูตรเคมีได ซ่ึงนั้นหาใช
สาระสําคัญไม สาระสําคัญของการใชสูตรเคมีก็เพื่อสรางความแนนอนของการกําเนิดของรสชาติ
นั้นเพื่อไปพิจารณาปญหาเรือ่งความเหมือนคลายของตัวเครื่องหมาย ซ่ึงในทางปฏิบัติก็จะตองมีผู
เชียวชาญทางเคมีในเรื่องรสชาติมารวมพิจารณา โดยไมจําเปนที่จะตองพิจารณาวาบคุคลที่เกี่ยวของ
จะเขาใจในตัวสูตรทางเคมีนั้นหรือไม ในประเด็นที่จะใหผูบริโภคหรือผูใชบริการเขาใจในตัว
เครื่องหมายนัน้จะตองประกอบดวยวิธีที่ 2 คือวิธีการเขียนคําบรรยายในตัวรสชาติวารสชาตินั้นเปน
รสชาติอะไร และใชกับสินคาหรือบริการใด เชน อาจจะมกีารจดทะเบียนคําวา รสชาติมินทที่
ประยุกตใชกบัลูกเทนนิสสําหรับสุนัข (Tennis balls with mint flavour for dog) ก็จะทําใหผูบริโภค
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หรือผูใชบริการทราบไดวาสินคาหรือบริการนั้น มีเครื่องหมายการคารสชาติประกอบอยูดวย 
ประเด็นตอมา การจัดเก็บตัวอยางของเครื่องหมายการคานั้น เปนสิ่งที่จําเปนตอการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เพราะการจัดเก็บตวัเครื่องหมายการคาเปนไปเพื่อประโยชนในการคนหาของผูที่
จะทําการจดทะเบียนตอไปในภายหนา เพื่อใชในการตรวจสอบความเหมือนหรือคลายเครื่องหมาย
การคาที่มีการรับจดทะเบยีนแลว ในเรื่องเครื่องหมายการคารสชาติก็ไมมีขอยกเวน วิธีการจัดเกบ็
ตัวอยางของรสชาตินั้น โดยสภาพของตวัรสชาติยอมมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะเปนสิ่งที่มีการเนา
เสียงาย หรือในกรณีที่เปนสวนผสมทางเคมีการเก็บตัวอยางไวเปนระยะเวลานานถึง 10 ปตาม
ระยะเวลาที่ใหการคุมครองตัวเครื่องหมายการคายอมเปนการพนวิสัยที่จะกระทําได เมื่อเปนเชนนัน้
ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองทาํการจัดเก็บตัวอยางเครื่องหมายการคารสชาตินั้นๆ ไวโดยตรง 
กลาวคือ สามารถจัดเก็บกระบวนการหรอืวิธีการผลิตของตัวรสชาตินัน้ โดยวางขอกําหนดใหผูขอ
จดทะเบียนทําการพิสูจนวากระบวนการหรอืวิธีการดังกลาว ถาทําตามขั้นตอนทุกประการจะให
รสชาติเหมือนเดิมทุกประการ สํานักงานเครื่องหมายการคาก็สามารถจัดเก็บกระบวนการหรือ
วิธีการผลิตของตัวรสชาตินัน้แทนทีจ่ะเปนตัวรสชาติที่เปนเครื่องหมายการคารสชาติ เมื่อเกดิปญหา
ในการพจิารณาเรื่องความเหมือนคลายในตัวรสชาตินั้น ก็ใหทางสํานักงานเครื่องหมายการคากบัผู
เปนเจาของตวัเครื่องหมายการคามาทําการผลิตรสชาตินั้น แลวพิจารณาความเหมือนหรือคลายกนั
ตอไป และในกรณีที่รสชาตินั้นเปนสวนผสมทางเคมีก็อาจไมตองทําการผลิตแตอาจจะให
ผูเชี่ยวชาญทางเคมีนําสวนผสมทางเคมีมาทําการพิสูจน ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรแลวให
ความเหน็ก็ได เมื่อรวมทั้งสามวิธีเขาดวยกนัแลวก็สามารถที่จะสรางความแนนอนใหกับรสชาติที่จะ
ขอจดทะเบยีนได แตจะทําใหเกิดความยุงยากแกผูตรวจสอบ และเปนการยากแกการพิจารณา อีกทั้ง
จะเกิดคาใชจายในขัน้ตอนการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคารสชาตินั้น สูงกวาการจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคาวิธีใดวิธีหนึ่ง 
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บทที่ 5 
 

ขอสรุปและขอเสนอแนะการคุมครองเคร่ืองหมาย เสียง กลิ่น รสชาติ  
วิธีปฏิบัตแิละปญหาในการจดทะเบียน 

 
 การคุมครองเครื่องหมาย เสียง กล่ิน รสชาติ หรือการรับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา
ดังกลาว นอกจากจะตองนําหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวสําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาที่มีอยูมาใชบังคับแลว ยังจะตองกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เปนการเฉพาะของเครื่องหมาย
การคาดังกลาวแตละประเภทอีกดวย โดยมีขอสรุปการจดทะเบียน วิธีปฏิบัติ และปญหาในการจด
ทะเบียน ดังนี ้
 
5.1ขอสรปุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเสียง 
 
 เครื่องหมายเสยีงที่สามารถนํามาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาเสียงไดนั้น ผูขอจด
ทะเบียนจะตองทําการพิสูจน ดังนี ้
 1.มีการใชหรือมีเจตนาใชเครื่องหมายเสียงนั้น อยางเครื่องหมายการคา 
 2.เครื่องหมายการคาเสียงนัน้ จะตองไมใชตัวสินคาเอง กลาวคือจะตองไมเปนองคประกอบ
ของสินคา เพียงแตมีการนําไปประยุกตใชกับสินคาหรือบริการเทานั้น 
 3.เครื่องหมายการคาเสียงนัน้ จะตองมีลักษณะบงเฉพาะที่ไมใชส่ิงสามัญทั้งโดยสภาพหรือ
การใช  
 
 ปจจุบันประเทศไทยมีการใชเสียงทําหนาทีเ่ปนเครื่องหมายการคาเสียง ไดแก เพลงของรถ
ขายไอศกรีมวอลล เสียงเพลงของรถขายไอศกรีมยีหออ่ืน รวมทั้งเสยีงของเครื่องเกมส Plays station 1 
ในสวนทีน่ํามาใชเปนเครื่องหมายบริการ ไดแก เสยีงเพลงไตเติ้ลของรายการโทรทัศนตางๆ เชน 
รายการขาวไมวาจะเปนสถานีโทรทัศนชอง ITV ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 หรือชอง 11  
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รายการถึงลูกถึงคน รายการเกมเศรษฐี รายการแฟนพนัธแท รายการเกมโชวตางๆ เปนตน จาก
ตัวอยางดังกลาวแสดงใหเหน็วา ประเทศไทยมีการใชเสียงเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการมานานแลว แตกฎหมายเครื่องหมายการคาในประเทศไทย ยังไมเปดชองใหมกีารจดทะเบยีน
เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการได 
  
 เสียงโดยทัว่ไปจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ เสียงดนตรี และเสียงอ่ืนที่ไมใช
เสียงดนตร ี ดวยความแตกตางของเสียงทั้งสองประเภท ทําใหหลักเกณฑในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาของเสียงทั้งสองประเภทตางกันไปดวย ดงันี ้
  
 การขอจดทะเบียนเสียงดนตรีนั้น ควรกําหนดใหผูขอจดทะเบยีนแสดงแผนภูมิตัวโนต
ดนตรีออกมา พรอมทั้งสงตัวอยางของเครือ่งหมายเสียง (รายละเอยีดการสงตัวอยางของเครื่องหมาย
เสียงปรากฏอยูในวิธีการขอจดทะเบียนเสียงอ่ืนที่ไมใชเสียงดนตรี) เหตุผลที่ตองใหแสดงแผนภมูิ
ตัวโนตดนตรอีอกมาก็เพราะวา การที่จะแสดงออกหรอืการจําแนกเสียงดนตรีนัน้ ไมมีวิธีใดดไีป
กวาการจัดทําแผนภูมิตวัโนตดนตร ี แมวธีินี้จะมีความเห็นวา ประชาชนโดยทัว่ไปไมสามารถเขาใจ
โนตดนตรีไดก็ตาม แตวตัถุประสงคหลักที่กําหนดใหจัดทําแผนภมูิตัวโนตดนตรีก็เพราะตองการ
เสียงดนตรีที่เกิดจากการเลนดนตรีตามแผนภูมิตัวโนตดนตรี แผนภูมิตัวโนตดนตรีเพียงแตเปนตัว
กํากับเสียงดนตรีวาเสียงดนตรีนั้นๆ เปนเสียงโนตใดคียใด มากกวาที่จะใหประชาชนเขาใจวา
เสียงดนตรีนี้มคีียหรือโนตวาอยางไร นอกจากนี ้ การบนัทึกหรือการจัดทําตัวโนตดนตรีนั้น ไดมี
การพัฒนามารวม 1,000 ปจนเกดิความแนนอน ตวัอยางเชน บีโทเฟน (BEETHOVEN) นัก
ประพันธเพลงชื่อดัง ไดทําการประพันธเพลง Symphony No.5 และแสดงเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม ค.ศ.1808 ปจจบุันแมกาลเวลาจะผานมารวม 200 ปแลว แตนักดนตรีรุนหลังก็สามารถ
นําเอาโนตดนตรีของเพลงดังกลาวมาแสดงแลวใหเสียงและทวงทํานองเหมือนเดิม ซ่ึงเปนขอพิสูจน
ประการหนึ่งวา หากทําการจําแนกเสียงดนตรีออกมาเปนตัวโนตแลว จะทําใหเกิดความแนนอน
มากกวาการจําแนกเสยีงดนตรีออกมาเปนกราฟคลื่นเสียง (Sonogram) สวนที่กําหนดใหสงตัวอยาง
ของเครื่องหมายเสียงดวยนัน้ ก็เพือ่จะไดทราบวาเครื่องหมายเสียงที่ขอจดทะเบียนมีเสียงเปน
อยางไร อนึง่ ควรกําหนดใหผูรับจดทะเบียนมีหนาที่ตรวจสอบวาเสียงดนตรีที่เกิดจากการเลน
ดนตรีตามแผนภูมิตวัโนตดนตรีกับตัวอยางของเครื่องหมายเสียงที่จดัสงมา ตรงกันหรือไม หากไม
ตรงกันก็ไมควรรับจดทะเบยีน 
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 การขอจดทะเบียนเสียงอืน่ทีไ่มใชเสียงดนตรี เชน เสียงพูด หรือเสียงรองของมนุษย 
หรือเสียงที่เกดิจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไมสามารถจําแนกออกมาเปนตวัโนตดนตรีไดนั้น ควรกําหนดให
ผูขอจดทะเบยีนสงตัวอยางของเครื่องหมายเสียง โดยทําการบันทึกเสียงลงในแผนซดีีจํานวน 3 แผน 
พรอมทั้งใหสงการจําลองกราฟคลื่นเสียง (Sonogram) เหตุผลที่ตองใหทําการบันทึกเสียงลงในแผน
ซีดีก็เพราะวา การบันทึกเสียงลงในเทปนั้นในปจจุบนันับวาลาสมัยแลว และโดยสภาพของเทป
เสียงก็เปราะบางไมคงทนมีการเปลี่ยนแปลงงายไมวาจะเปนการขยายตวัหรือหดตัว จึงอาจทําให
เสียงที่มีการบนัทึกไวผิดเพีย้นไปจากเดิมไดงาย ทั้งเทคโนโลยีในปจจบุันสามารถทําการบันทึกเสียง
ลงในแผนซีด ี โดยเสียคาใชจายนอยกวาการจัดเก็บดวยวิธีบันทกึเสียงลงเทป และสามารถทําการ
จัดเก็บไดนานกวาและสะดวกกวา แตอยางไรก็ตาม ตองไมใชเสียงที่ทําการบันทึกมาในรูปของ 
MP3 เพราะเสยีงที่บันทึกในระบบ MP3 จะมีการบีบอดัขอมูล ทําใหไมสามารถบันทึกรายละเอียด
ของเสียงทั้งหมดได เมื่อนาํมาแสดงใหมจะไดเพยีงแตเสียงที่คลายเสียงเดิม แตไมเหมือนเดิมทกุ
ประการ จึงไมเหมาะทีจ่ะเก็บตัวอยางเสยีงดวยวิธีนี้ สําหรับเหตุผลที่ตองสงการจําลองกราฟคลื่น
เสียง (Sonogram) ดวย ก็เพื่อใชในการพิสูจนเร่ืองความเหมือนหรือคลายของเครื่องหมายเสยีง 
กลาวคือ เมือ่ตองการทราบวาเครื่องหมายเสียงที่จดทะเบียนไวนั้น มีความเหมอืนหรือคลายกับ
เครื่องหมายเสยีงอีกอันหนึ่งหรือไม จะตองนําเครื่องหมายเสียงที่บนัทึกไวมาเปดฟงเปรียบเทยีบ 
หากฟงแลวไมสามารถหาขอยุติได เจาหนาที่เครื่องหมายการคา หรือคณะกรรมการเครื่องหมาย
การคา หรือศาลทรัพยสินทางปญญา ก็อาจนําเอาแผนจําลองกราฟคลื่นเสียง (Sonogram) มา
ประกอบการพิจารณาได 
 
5.2 ขอสรุปการจดทะเบียนเครื่องหมายการคากล่ิน 
 
 กล่ินที่สามารถนํามาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคากลิ่นไดนัน้ ผูขอจดทะเบียน
จะตองทําการพิสูจน ดังนี ้
 1.มีการใชหรือมีเจตนาใชเครื่องหมายกลิ่นนั้น อยางเครื่องหมายการคา 
 2.เครื่องหมายการคากลิ่นนัน้ จะตองไมใชตัวสินคาเอง กลาวคือจะตองไมเปน
องคประกอบของสินคา เพียงแตมีการนําไปประยุกตใชกับสินคาหรือบริการเทานั้น 
 3.เครื่องหมายการคากล่ินนัน้ จะตองมีลักษณะบงเฉพาะที่ไมใชส่ิงสามัญทั้งโดยสภาพ
หรือการใช  
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 ปจจุบันประเทศไทยมีการใชกล่ินทําหนาทีเ่ปนเครื่องหมายการคากลิ่น ไดแก กล่ินแปง
ปนของสถาบันเด็กมูลนิธิเดก็1 ซ่ึงมีดวยกันทั้งหมด 11 สี 11 กลิ่น ดังนี้ 1.  สีแดง กล่ินสละ 2.  สี
เขียว กล่ินใบเตย 3.  สีน้ําเงิน กล่ินมะนาว 4.  สีเหลือง กล่ินกลวยหอม 5.  สีสม กล่ินสม 6.  สีขาว 
กล่ินมะลิ 7.  สีมวง กล่ินองุน 8.  สีฟา กล่ินผลไมรวม 9.  สีชมพู กล่ินสตรอเบอรร่ี 10. สีน้ําตาล 
กล่ินช็อกโกแลต 11. สีมวงออรคิด กล่ินบลูเบอรร่ี  
 
 สวนกลิ่นที่มกีารประยุกตใชกับสินคาหรือบริการอื่น ไดแก กล่ินของสตรอเบอรร่ีที่
ประยุกตใชกบัถุงยางอนามยั กล่ินบลูเบอรร่ีที่ประยุกตใชกับถุงยางอนามัย กล่ินช็อกโกแลต ที่
ประยุกตใชกบัถุงยางอนามยั กล่ินกลวยหอมที่ประยกุตใชกับถุงยางอนามัย กล่ินหอมที่ประยกุตใช
กับกระดาษเขยีนจดหมาย กล่ินหอมของน้าํหมึกในปากกาลูกล่ืน เปนตน จากตวัอยางดังกลาวทําให
เห็นวาในประเทศไทยมีการนํากลิ่นมาใชเปนเครื่องหมายการคาดวยกนัหลายกลิ่น แตกฎหมาย
เครื่องหมายการคาในประเทศไทย ยังไมเปดชองใหมกีารจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได 
 
 ในสวนของการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคากลิ่น ควรกําหนดใหผูขอจดทะเบยีน
จะตองทําการเสนอเครื่องหมายกลิ่นออกมาในรูปกราฟฟค (Graphically) ดวยการใชวิธีการทั้งสาม
รวมกันในการพิจารณา (A combination of these methods) อันประกอบดวย การแสดงขอมูลทาง
เคมี (Chemical formula) การใหคําอธิบายดวยวิธีการเขยีนคําบรรยาย (A written description) และ
ดวยวิธีการฝากตัวอยางของกลิ่น (Through deposit of a sample of the smell) ดวยวธีิการดังกลาวจะ
ทําใหสามารถเสนอกลิ่นออกมาในรูปของ graphically ได แตอาจมีการโตแยงวา วิธีการนีม้ี
คาใชจายในการจดทะเบยีนสูง และจะเกิดความยุงยากแกเจาหนาที่เครื่องหมายการคา ทั้งยังไมแนวา
จะเกิดความชดัเจนจนถึงขนาดใหประชาชนที่เกีย่วของเขาใจในกลิ่นนัน้ๆ ได แตเหตุผลดังกลาวจะ
ยกมาเปนขออางเพื่อปฏิเสธไมรับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาหาควรไม กลาวคือ เครื่องหมาย
การคาซ่ึงเปนทรัพยสินทางปญญาชนิดหนึ่งนั้น บางเครื่องหมายมีมลูคาสูงมาก เชน มูลคาของ
เครื่องหมายการคา Coca Cola นั้นมีมูลคาของเครื่องหมายการคามากกวาตัวสินคาดวยซํ้า ดังนัน้ 
เมื่อผูขอจดทะเบียนไดกระทาํการวิจยัและพัฒนากลิ่นจนสามารถทําใหกล่ินนั้นๆ สามารถทําหนาที่
เปนเครื่องหมายการคาได ทางภาครัฐจะปฏิเสธไมรับจดทะเบยีนโดยอางเหตุผลแตเพียงประการ

                                                 
1สวนประกอบของแปงปน.สืบคนเมื่อ 25 ธันวาคม 2548 จาก  http://www.childthai.org/playdough/ 

a001141.htm 
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เดียววาจะเกิดความยุงยากนัน้ ถือไดวาเปนการปฏิเสธที่ไมสมควรและขาดความยตุิธรรมเปนอยาง
ยิ่ง  
 การเสนอกลิ่นเปนเครื่องหมายการคานั้น จะตองอาศัยผูเชี่ยวชาญทางดานเคมีมาชวย
แสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา ดังนั้น สํานกังานเครื่องหมายการคา จําเปนที่จะตองจัดหา
นักเคมีมาเปนเจาหนาทีว่ิเคราะหเครื่องหมายการคากลิ่น แตในระยะแรกอาจไมมผูีขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคากลิ่นเลยกไ็ด หรืออาจจะมีเพียงไมกี่เครื่องหมาย การจัดหานักเคมีมาทํางาน
ประจําจะทําใหรัฐตองสูญเสียเงินคาจางหรือเงินเดือนใหแกนักเคมีไปโดยเปลาประโยชน เพื่อแกไข
ปญหาดังกลาววิธีหนึ่ง อาจกระทําไดโดยทําบัญชีรายช่ือนักเคมีที่มีความเชี่ยวชาญในดานกล่ินตาม
ความสมัครใจไว เมื่อมีผูขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคากลิ่น สํานักงานเครื่องหมายการคาเพยีงแต
ทําการติดตอนกัเคมีตามบัญชีรายช่ือในทะเบียน ใหมารวมพิจารณาเครื่องหมายกลิน่นั้นๆ และ
จะตองกําหนดคาตอบแทนใหแกนักเคมีตามความเหมาะสมในอัตราที่กําหนดไว โดยใหผูขอจด
ทะเบียนเปนผูรับภาระคาใชจายในสวนนี้  
 
 สําหรับหนาทีข่องนักเคมีนัน้ อาจกําหนดใหทําการพิจารณาในเรือ่งของการนําเสนอ
กล่ินดวยการแสดงสูตรทางเคมี หรือการจดัเก็บกลิ่น การวิเคราะหกล่ินที่ไดทําการยืน่ขอจดทะเบียน
สวนหนาทีใ่นการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคากลิ่นนั้น ควรกําหนดใหเปนหนาที่
ของเจาหนาที่เครื่องหมายการคา หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการคา หรือศาลทรัพยสินทาง
ปญญา นักเคมีเปนแตเพียงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทานั้น และเปนผูใหความเห็นในเรื่องทาง
วิทยาศาสตรตอเจาหนาทีเ่ครื่องหมายการคา หรือตอคณะกรรมการเครือ่งหมายการคา หรือตอศาล
ทรัพยสินทางปญญาดวย เพื่อแกปญหาในเรื่องของการเสนอกลิ่นในรูปของกราฟฟคใหเกิดความ
ชัดเจนและแนนอน 
 
 สวนระยะเวลาในการใหการคุมครองเครื่องหมายการกลิ่นที่รับจดทะเบียนนัน้ ไมนาจะ
กําหนดใหมีระยะเวลาเทากบัเครื่องหมายการคาทั่วๆ ไป คือ 10 ป ดวยเหตุผลวาสภาพของกลิ่นนั้น
มีลักษณะเปนของเหลวที่ระเหยมีการฟุงกระจายได ถาใหเครื่องหมายการคากลิ่นมีระยะเวลาในการ
ใหคุมครองถึง 10 ป การจัดเก็บตัวอยางของกลิ่น แมจะทาํดีเพียงใดแตระยะเวลาทีย่าวนานถึง 10 ป 
อาจจะทําใหกล่ินนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได จึงเสนอใหมีระยะเวลาการคุมครอง
เครื่องหมายการคากลิ่นเพียง 5 ป นับแตวันที่รับจดทะเบยีน และสามารถจดทะเบยีนตอไปไดเร่ือยๆ 
เหมือนเครื่องหมายการคาทัว่ไป ถาจะมีการตออายุการคุมครองเครื่องหมายการคากลิ่นผูยื่นคําขอ
จะตองสงตัวอยางกลิ่นนัน้ใหม และตองพิสูจนตอเจาหนาที่เครื่องหมายการคาวากล่ินที่มายื่นใหม
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นั้น เปนกลิ่นเดิมกับที่ไดจดทะเบียนไวแลว ในเรื่องนี้โดยหลักการแลวเชื่อวา ผูขอจดทะเบียนจะไม
ทําการเปลี่ยนกล่ิน เพราะกลิ่นนั้นถือเปนเครื่องหมายการคาที่มกีารใชมาแลวจนประชาชนเกิด
ความคุนเคยกบักลิ่นนั้นเปนอยางดี แตที่ใหทําการพิสูจนนั้น เพื่อใหเกิดความแนใจวากลิ่นที่ขอจด
ทะเบียนกอนหนานีก้ับกลิ่นที่มาขอใหการคุมครองตอนั้น เปนกล่ินเดียวกันเพือ่ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกฎหมายเครื่องหมายการคาเทานั้น 
 
 หลักการจดทะเบียนเครื่องหมายการคากล่ิน มีสินคาและบริการจํานวนมากที่มกีล่ินเปน
ส่ิงดึงดูดความสนใจของลูกคาหรือใชบริการ เชน กล่ินหอมของน้ําหมกึปากกาทีเ่รียกวาปากกาหมกึ
หอม กล่ินหอมของซองจดหมาย กล่ินหอมที่ประยุกตใชกับยาจดุกันยงุ รวมทั้งในเครื่องบินโดยสาร 
Singapore Airline ไดใชกล่ินที่คิดคนชื่อวา “Stefan Floridian Water Aroma” ในชวง ค.ศ.1990 และ
ไดใชกล่ินนี้เปนน้ําหอมใหกบัแอรโฮสเตสของสายการบินนี้ทุกคน ตลอดจนนํากลิน่นี้ใสในผาเชด็
มือ รวมทั้งปลอยกล่ินดังกลาวผานชองแอรเบาๆ ใหผูโดยสารรูสึกผอนคลายตลอดการเดินทาง เปน
ตน  
 
 สําหรับกลิ่นที่สามารถนํามาจดทะเบียนไดนั้น จะตองแสดงใหเกิดความชัดเจนในความ
มีลักษณะบงเฉพาะอีกทั้งผูขอจดทะเบยีนนั้นจะตองทําการพิสูจนดังนี้ 

1.เครื่องหมายนั้นจะตองใชหรือมีเจตนาทีจ่ะใชเครื่องหมายนั้นอยางเครื่องหมายการคา 
2.กลิ่นนั้นจะตองไมใชกล่ินที่เกิดจากสินคาหรือบริการ แตจะตองเปนการเพิ่มกลิ่นนัน้

หรือมีการนําไปรวมหรือประยุกตใชกับสนิคาหรือบริการโดยผูขอจดทะเบียน 
3.ประชาชนผูเกี่ยวของ หรือจะเขามาเกี่ยวของจะไดทราบถึงความมีสิทธิแตผูเดียวใน

กล่ินนั้นๆ โดยผูขอจดทะเบยีนระบุลงในสินคาหรือบริการนั้น 
4.การพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของกลิ่นนัน้จะตองพิสูจนลักษณะบงเฉพาะโดยการใช 
 

5.3 ขอสรุปการจดทะเบียนเครื่องหมายการคารสชาต ิ
 
 รสชาติทีส่ามารถนํามาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคารสชาติไดนั้น ผูขอจดทะเบยีน
จะตองทําการพิสูจน ดังนี ้
 1.มีการใชหรือมีเจตนาใชเครื่องหมายรสชาตินั้น อยางเครื่องหมายการคา 
 2.เครื่องหมายการคารสชาตินั้น จะตองไมใชตัวสินคาเอง กลาวคือ จะตองไมเปน
องคประกอบของสินคาโดยตรง เพียงแตมกีารนําไปประยุกตใชกับสินคาหรือบริการเทานั้น 
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 3.เครื่องหมายการคารสชาตินั้น จะตองมีลักษณะบงเฉพาะที่ไมใชส่ิงสามัญทั้งโดย
สภาพหรือการใช  

ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายฉบับใดใหการรับรองคุมครองรสชาติเปน
เครื่องหมายการคาที่สามารถจดทะเบียนได แตทั้งนี้ในปจจุบันประเทศไทยมีการใชรสชาติทําหนาที่
เปนเครื่องหมายการคารสชาติ ไดแก รสชาติของสตรอเบอรร่ีที่ประยกุตใชกับ Lip Care ของ 
NIVEA รสชาติสตรอเบอรร่ีและรสช็อกโกแลตที่ประยกุตใชกับถุงยางอนามัยยีห่อตางๆ เปนตน 

 ในสวนของการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคารสชาตินั้น ควรกาํหนดใหผูขอจด
ทะเบียนจะตองทําการเสนอเครื่องหมายรสชาติออกมาในรูปกราฟฟค (Graphically) ดวยการใช
วิธีการทั้งสามรวมกันในการพิจารณา (A combination of these methods) อันประกอบดวย การ
แสดงขอมูลทางเคมี (Chemical formula) การใหคําอธบิายดวยวิธีการเขียนคําบรรยาย (A written 
description) และดวยวิธีการฝากตัวอยางของรสชาติ (Through deposit of a sample of the smell) 
ดวยวิธีการดังกลาวจะทําใหสามารถเสนอรสชาติออกมาในรูปของ graphically ได 
 
 สําหรับการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคารสชาตินั้น เห็นสมควร
กําหนดวาจะตองทําการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะโดยสินคาหรือบริการที่ใชรสชาตินั้นๆ เปน
เครื่องหมาย และไดมกีารจาํหนายเผยแพร หรือโฆษณาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานพอสมควร 
จนทําใหสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารชนในสาขาที่เกี่ยวของในประเทศไทยรูจักและเขาใจวา
สินคาหรือบริการดังกลาวแตกตางไปจากสินคาหรือบริการอื่น อีกทั้งไดมีการใชกับสินคาหรือ
บริการนั้นๆ มาเปนเวลาตอเนื่องรสชาติดังกลาวก็จะมีลักษณะบงเฉพาะโดยการใชได 
 
 สวนประเด็นการเสนอกราฟฟคของรสชาตินั้น เหน็สมควรกําหนดใหการเสนอขอมูล
ทางเคมีนั้น จะตองมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญเฉพาะมาชวยในการพิจารณาเรื่องความมีลักษณะบง
เฉพาะ และการอานขอมูลทางเคมี เนื่องจากลําพังเจาหนาที่เครื่องหมายการคาที่มีอยู อาจไมมีความรู
เพียงพอในการพิจารณา การจัดหานกัเคมมีาทําการพิจารณานั้น เหน็สมควรดําเนินการตามที่เสนอ
ไวในเรื่องกล่ิน  
 
 ประเด็นตอมาเรื่องการเสนอ graphically ขอที่ 2 คือการใชคําอธิบายโดยวิธีการบรรยาย
ลักษณะของตวัรสชาติของเครื่องหมายการคา เชน รสชาติมินทที่ประยุกตใชกับลูกเทนนิสสําหรับ
สุนัข (Tennis balls with mint flavor for dog) ก็จะทําใหผูบริโภคเขาใจไดวาสินคานี้ ผูผลิตไดทําการ
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ประยุกตรสมนิทเขาไปเพื่อใหสุนัขมีกล่ินปากที่สดชื่น ผูบริโภคก็สามารถเขาใจไดทันที แมใน
ประเด็นนี้จะมผูีเห็นวาไมถือเปนการเสนอ graphically โดยตรงก็ตาม แตก็ถือวาเปนการนําเอามา
ประกอบเพื่อใหเกิดความชัดเจนและงายตอผูบริโภคที่จะเขาใจในตวัสินคาหรือบริการนั้น เพราะ
โดยลําพังเพยีงแตสูตรผสมทางเคมียอมเปนการยากแกความเขาใจของประชาชน และลําพังเพียงแต
สูตรทางเคมีก็ไมมีความจําเปนที่จะใหผูบริโภคไปทําความเขาใจ  
 
 ประเด็นการเสนอ graphically ขอที่ 3 คือการฝากตัวอยางของรสชาติไวที่สํานักงาน
เครื่องหมายการคา สําหรับประเด็นนี้มีความจําเปนอยางยิ่งในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาทกุ
ประเภท กลาวคือ วัตถุประสงคของกฎหมายเครื่องหมายการคามีไวเพือ่คุมครองความมีลักษณะบง
เฉพาะของตัวเครื่องหมายการคานั้นๆ และปองกันการลอกเลียนหรือทําการปลอม ผูผลิตจึงตองทํา
ใหเครื่องหมายการคาของตนไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาอ่ืนๆ ซ่ึงถาไมมีการฝาก
ตัวอยางของเครื่องหมายการคาที่ทําการจดทะเบียนไว ก็จะเปนการยากในการใหความคุมครอง
ตัวเครื่องหมายการคา  
 
 สวนปญหาวาจะตองทําการฝากตัวอยางเครื่องหมายรสชาติอยางไรจึงจะเหมาะสมและ
เปนไปไดในทางปฏิบัตินั้น เห็นวา การที่จะฝากตวัอยางรสชาติจริงๆ เปนการพนวิสัยอยางยิ่ง 
เนื่องจากระยะเวลาในการใหความคุมครองตัวเครื่องหมายการคามีระยะเวลา 10 ปนับแต
เครื่องหมายการคานั้นไดทําการจดทะเบยีน แมจะทําการลดมาใหความคุมครอง 5 ป ก็ยังเปนการ
พนวิสัยอยูด ี เพราะรสชาติสูญเสียสภาพตามธรรมชาติไดโดยงาย ทั้งเทคโนโลยีในปจจุบันก็ไม
สามารถที่จะเก็บรักษารสชาติไวไดนานถึงเพียงนัน้ จึงเสนอใหทําการฝากกระบวนการหรือวิธีการ
ในการผลิตตัวรสชาตินั้นๆ แทนทีจ่ะทาํการฝากตัวรสชาติจริง เมื่อมีปญหาที่จะตองพิจารณาตัว
เครื่องหมายรสชาตินั้นๆ ก็ใหทางสํานักงานเครื่องหมายการคานําเอากระบวนการผลิตนั้น มาทําการ
ผลิตแลวนําเอารสชาติที่ไดจากการผลิตนั้น มาทําการพิจารณา ซ่ึงพอที่จะเปนไปได สําหรับขั้นตอน
ในการผลิตนัน้ควรกําหนดใหเจาของเครื่องหมายกลิ่นนั้นๆ เปนผูทําการผลิตภายใตการควบคุมของ
เจาหนาทีเ่ครื่องหมายการคา แตในบางกรณีถาเปนเครือ่งสูตรทางเคมีก็อาจจะใหนกัเคมีผูเชี่ยวชาญ
ในเรื่องรสชาติเปนผูทําการพิจารณา และใหความเห็นแกเจาหนาที่เครื่องหมายการคา หรือ
คณะกรรมการเครื่องหมายการคา หรือตอศาลทรัพยสินทางปญญา 
 
 
 

DPU



 118 

4. ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเรื่องการใหความคุมครองเครื่องหมายการคา เสียง กล่ิน และรสชาติที่ได
ทําการศึกษามา ผูเขียนใครขอเสนอแนวทางดังตอไปนี ้
 
 4.1 เห็นสมควรแกไข พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 4 ในสวนคํา
นิยามของคําวา “เครื่องหมาย” ซ่ึงในปจจบุัน พระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 4 
บัญญัติวา “เครื่องหมาย” หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือส่ิงเหลานีอ้ยางหนึ่งอยาง
ใดหรือหลายอยางรวมกนั จากบทบัญญัติดังกลาวความหมายของคําวา “เครื่องหมาย” ยังไมรวมถึง
แบบผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ทั้งการใหคํานิยามของคาํวา “เครื่องหมาย” กฎหมาย
ไดแบงแยกกําหนดไวแตละอยางโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงถาในอนาคตมกีารพัฒนาสิ่งใหมๆ มาใชเปน
เครื่องหมายการคานอกจาก 12 เครื่องหมายนี้ เชน เครือ่งหมายการคา 3 มิติ เครือ่งหมายการคา
สัมผัส เครื่องหมายการคาภาพเคลื่อนไหว เครื่องหมายการคาสียง เครื่องหมายการคากลิน่ 
เครื่องหมายการคารสชาติ หรือส่ิงอ่ืนๆ เปนเครื่องหมายการคาอีก ประกอบกับนยิามคําวา 
“เครื่องหมาย” ในกฎหมายเครื่องหมายการคาของตางประเทศสวนใหญไมวาจะเปน ประเทศ 
สหราชอาณาจกัร หรือประเทศแคนาดา การบัญญัติคํานิยามของคําวา “เครื่องหมาย” จะไมบัญญัติ
โดยแบงเปนแตละอยางเหมอืนกฎหมายของประเทศไทย แตจะบัญญัติคํานิยามไวอยางกวางๆ เชน 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาของประเทศอังกฤษไดใหคํานิยามของคําวา “เครื่องหมายการคา” 
หมายถึง สัญลักษณทีแ่สดงในลักษณะของกราฟฟค (represented graphically) ซ่ึงสามารถจําแนก
สินคาหรือบริการของอันหนึ่งออกจากอกีอันหนึ่งได จากบทบัญญัตดิังกลาวเปนการบัญญัตินิยาม
คําวา “เครื่องหมายการคา” เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายเครื่องหมายการคาที่วา “ส่ิงๆ ใดที่
สามารถทําการแยกแยะสินคาหรือบริการหนึ่งออกจากสนิคาหรือบริการอีกอยางหนึ่งได ส่ิงๆ นั้นก็
ควรไดรับการรับรองคุมครองเปนเครื่องหมายการคา” จึงเห็นสมควรแกไขนิยามของคาํวา 
“เครื่องหมาย” หมายความวา สัญลักษณทีแ่สดงในลักษณะของกราฟฟค (represented graphically) 
ซ่ึงเมื่อแกไขแลว คําวา “เครื่องหมายการคา” จะหมายความวา สัญลักษณทีแ่สดงในลักษณะของ
กราฟฟค (represented graphically) ที่ใชหรือจะใชเปนที่หมาย หรือเกี่ยวของกับสินคา เพื่อแสดงวา
สินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้น แตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคา
ของบุคคลอื่น ซ่ึงจะมีความหมายกวางครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายการคาทุกประเภทที่อาจมีขึ้นใน
อนาคต 
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 4.2 สําหรับการใหความคุมครองเครื่องหมายการคา เสียง กล่ินหรือรสชาตินั้น โดย
หลักการแลวในทางปฏิบัติเพื่อการจดทะเบียนจะตองมกีารเสนอกราฟฟค ตอสํานักงานเครื่องหมาย
การคา ซ่ึงในการพิจารณากราฟฟค จะตองใชผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาทาํการพิจารณา 
ดังนั้น เมื่อมกีารแกไขคํานยิามของคําวา “เครื่องหมายการคา” ตามขอ 4.1 แลวอาจออกประกาศ
กระทรวงพาณิชย กําหนดหลักเกณฑการเสนอกราฟฟคของเครื่องหมายการคาเสยีง กล่ิน และ
รสชาติ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึง
แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 อาจกําหนดใหมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 1.เครื่องหมายการคาเสียง แบงเปน 2 ประเภท คือ เสยีงดนตร ี และเสียงอ่ืนที่ไมใช
เสียงดนตร ี
 
 1.1 กรณีเสียงดนตรี ผูขอจดทะเบียนจะตอง บันทึกเสียงดนตรีนั้นใส CD หรือวัตถุอ่ืน
ใดๆ ที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน แตตองไมใชเสียงที่ทําการบันทึกมาในรูปของ MP3  พรอมทําการ
เสนอกราฟฟคของเสียงนั้น ออกมาในรูปแผนภูมิตัวโนตดนตรี โดยใหผูเชี่ยวชาญทางดนตรี เชน 
นักประพนัธเพลง ผูนําวงดนตรี (Conductor) ครูดนตร ี หรือบุคคลที่ทํางานเกีย่วของกับโนตดนตรี
มาแลวไมนอยกวา 10 ป เปนผูรวมทําการพิจารณาการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา พรอมกับ 
เจาหนาทีเ่ครื่องหมายการคา 3 คน ที่ทําการพิจารณาในเรือ่งของเสียงที่ทําการบันทึกมาดวย 
 
 1.2 กรณีเสียงอื่นที่ไมใชเสยีงดนตรี ผูขอจดทะเบยีนจะตอง บันทึกเสียงดนตรีนัน้ใส 
CD หรือวัตถุอ่ืนใดๆ ทีม่ีคุณสมบัติคลายคลึงกัน แตตองไมใชเสียงที่ทําการบนัทึกมาในรูปของ 
MP3 พรอมทําการเสนอกราฟเสียง (Sonogram) นั้น โดยใหผูเชี่ยวชาญดานความถีข่องคลื่นเสียง
หรือผูเชี่ยวชาญดานการอานกราฟเสียง เปนผูรวมทําการพิจารณาในสวนของกราฟเสียง 
(Sonogram) พรอมกับเจาหนาที่เครื่องหมายการคา 3 คน ที่ทําการพิจารณาในเรื่องของเสียงที่ทําการ
บันทึกมาดวย 
 
 2.เครื่องหมายการคากลิ่น การจดทะเบยีนเครื่องหมายการคากลิ่นนั้น ผูยื่นคําขอจะตอง
ยื่น สูตรทางเคมี โดยใหผูเชี่ยวชาญทางเคมีเฉพาะทางดานกลิ่น ซ่ึงมีประสบการณทํางานมาแลวไม
นอยกวา 10 ป เปนผูรวมในการพิจารณาดวย สวนในการเสนอกราฟฟคของกลิ่นในรูปแบบอื่นๆ ที่
มิใชการเสนอสูตรเคมีใหเจาหนาที่เครื่องหมายการคาเปนผูทําการพิจารณา 
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 3.เครื่องหมายการคารสชาติ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคารสชาตินั้น ผูยื่นคําขอ
จะตองยืน่ สูตรทางเคมี โดยใหผูเชี่ยวชาญทางเคมีเฉพาะทางดานรสชาติซ่ึงมีประสบการณทํางาน
มาแลวไมนอยกวา 10 ป เปนผูรวมในการพิจารณาดวย สวนในการเสนอกราฟฟคของรสชาติใน
รูปแบบอื่นๆที่มิใชการเสนอสูตรเคมีใหเจาหนาที่เครื่องหมายการคาเปนผูทําการพิจารณา 
 
 อนึ่งเงินที่จะตองจายใหแกผูเชี่ยวชาญตามอตัราที่กําหนดไว ใหเรียกเก็บจากผูขอจด
ทะเบียน 
 
 4.3 สวนการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคาเสียง กล่ิน และรสชาตินั้น
อาจออกเปนประกาศกระทรวงพาณิชย กําหนดหลักเกณฑการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของ
เครื่องหมายการคาเสียง กล่ิน และรสชาติ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 และ
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 อาจมีรายละเอยีดดังตอไปนี ้
 
 1.สินคาหรือบริการที่ใชเครื่องหมายการคา เสียง กล่ิน หรือรสชาติ เปนเครื่องหมาย
การคาจะตองไดมีการจําหนาย เผยแพร หรือโฆษณาตอเนื่องเปนระยะเวลานาพอสมควรจนทําให
สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวของในประเทศไทยรูจักและเขาใจวาสินคาหรือ
บริการดังกลาวแตกตางไปจากสินคาหรือบริการอื่น 
 2.การจําหนายหรือเผยแพร หรือโฆษณาสินคาหรือบริการใดจนทาํใหเครื่องหมายมี
ความเผยแพรในประเทศไทย ใหถือวาเครื่องหมายมีลักษณะบงเฉพาะเพยีงที่ใชกับสินคาหรือ
บริการนั้น 
 3.เครื่องหมายที่จะพิสูจนลักษณะบงเฉพาะตามประกาศฉบับนี้ จะตองเปนเครื่องหมาย
เดี่ยวกันกับเครื่องหมายที่จะยื่นขอจดทะเบยีน 
 4. ประกาศนี้ไมใชบังคับกับเครื่องหมายการคาเสียง กล่ิน รสชาติ ที่มีลักษณะบงเฉพาะ
ในตัวเอง 
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