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ค ำถำมทำ้ยบทท่ี 9 ตอนท่ี 1 

1.อธิบำยควำมหมำยของทรัพยสิ์นทำงปัญญำ (Intellectual Property) พร้อมกบัยกตวัอยำ่งดว้ย 

- ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมำยถึง ผลงำนอนัเกิดจำกกำรประดิษฐ์ คิดคน้ หรือ สร้ำงสรรค์

ของมนุษย ์ซ่ึงเนน้ท่ีผลผลิตของสติปัญญำและควำมช ำนำญ โดยไมค่  ำนึงถึงชนิดของกำรสร้ำงสรรคห์รือวิธีในกำร

แสดงออก  

- เช่น หนงัสือ เพลง ภำพยนตร์ ภำพวำด งำนประดิษฐ์ สูตรทำงเคมี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

2. กำรปกป้องทรัพยสิ์นทำงปัญญำประเภทหลกัๆ มีอะไรบำ้ง 

1. ลิขสิทธ์ิ (Copyrights)  

2. เคร่ืองหมำยกำรคำ้ (Trade Mark)  

3. ควำมลบัทำงกำรคำ้ (Trade Secret)  

4. สิทธิบตัร (Patent) 

3. ลิขสิทธ์ิ (Copyrights) หมำยถึงอะไร 

หมำยถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะกระท ำกำรใด ๆ เก่ียวกบังำนท่ีผูส้ร้ำงสรรคไ์ดท้  ำขึ้นโดยกำรใชส้ติปัญญำ 

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมวิริยะอุตสำหะของตนเองใน กำรสร้ำงสรรค ์โดยไม่ลอกเลียนงำนของผูอ้ื่น 

4. กำรละเมิดลิขสิทธ์ิ (Piracy) คอือะไร 

 - กำรกระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง แก่ซอฟตแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้ของลิขสิทธ์ิ 

5. ผูถื้อลิขสิทธ์ิสำมำรถกระท ำกำรใดไดบ้ำ้งกบัผลงำนของตน 

1. กำรท ำซ้ำํหรือดดัแปลง  

2. กำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน  

3. ใหเ้ช่ำตน้ฉบบัหรือส ำเนำซอฟตแ์วร์  

4. อนุญำตให้ผูอ้ืน่ใชสิ้ทธ์ิตำมขอ้ 1. 2 และ 3 โดยก ำหนดเง่ือนไขหรือไม่ก็ได ้แต่เง่ือนไขดงักล่ำวตอ้งไม่เป็นกำร

จ ำกดักำรแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม 

6. เคร่ืองหมำยกำรคำ้ (Trade Mark) คอือะไร ให้อธิบำยลกัษณะของเคร่ืองหมำยกำรคำ้ดว้ย 

- เคร่ืองหมำยหรือสัญลกัษณ์หรือตรำท่ีใชก้บัสินคำ้หรือบริกำร 

 - เคร่ืองหมายการค้า อำจเป็นภำพถ่ำย ภำพวำด ภำพประดิษฐ์ ตรำ ช่ือ ค ำ ขอ้ควำม ตวัหนงัสือ ตวัเลข ลำยมือช่ือ กลุ่ม

ของสี รูปร่ำง หรือรูปทรงของวตัถุ หรือ ส่ิงเหล่ำนั้นอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งรวมกนัก็ได ้ใชเ้พ่ือแสดงว่ำสินคำ้ท่ีใช้

เคร่ืองหมำยนั้นแตกต่ำงกบัสินคำ้ท่ีใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของบคุคลอื่น 
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7. เคร่ืองหมำยกำรคำ้มีก่ีประเภท อะไรบำ้ง 

เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ทั้งหมด 4 ประเภท ดงัน้ี  

 1. เคร่ืองหมำยกำรคำ้ (Trade Mark)  

 2. เคร่ืองหมำยบริกำร (Service Mark)  

 3. เคร่ืองหมำยรับรอง (Certification Mark)  

 4. เคร่ืองหมำยร่วม (Collective Mark) 

8. ควำมลบัทำงกำรคำ้ (Trade Secret) คืออะไร 

 พระรำชบญัญติัควำมลบัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2545 ให้นิยำมไวด้งัน้ี 

ความลับทางการค้า (Trade Secret) หมำยถึง ขอ้มูลกำรคำ้ซ่ึงยงัไม่รู้จกักนัโดยทัว่ไป หรือยงัเขำ้ถึงไม่ได้

ในหมูบุ่คคลซ่ึงโดยปกติแลว้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่ำว โดยเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงพำณิชย ์เน่ืองจำก

กำรเป็นควำมลบั และเป็นขอ้มูลท่ีผูค้วบคุมควำมลบัทำงกำรคำ้ไดใ้ชม้ำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อรักษำไวเ้ป็นควำมลบั 

9. ขอ้มูลกำรคำ้ (Trade Information) คืออะไร 

หมำยถึง ส่ิงท่ีส่ือควำมหมำยให้รู้ขอ้ควำม เร่ืองรำว ขอ้เทจ็จริง หรือส่ิงใด ไม่ว่ำกำรส่ือควำมหมำยนั้นจะผำ่น

วิธีกำรใด ๆ และไม่ว่ำจะจดัท ำไวใ้นรูปใด และให้ควำมหมำยถึงสูตร รูปแบบงำนท่ีรวบรวมหรือประกอบขึ้น 

โปรแกรม วิธีกำร เทคนิค และกรรมวิธีดว้ย 

10. สิทธิบตัร (Patent) คืออะไร คุม้ครองอะไรบำ้ง 

หมำยถึง หนงัสือส ำคญัท่ีออกใหเ้พื่อคุม้ครองกำรประดิษฐ์ (Invention) หรือกำรออกแบบผลิตภณัฑ ์

(Product Design) ตำมท่ีก ำหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แห่งพระรำชบญัญติัน้ี 

11. อนุสิทธิบตัร (Petty Patent) คืออะไร คุม้ครองอะไรบำ้ง แตกต่ำงจำกสิทธิบตัรอยำ่งไร 

คือ หนงัสือส ำคญัท่ีรัฐออกใหเ้พือ่คุม้ครองกำรประดิษฐ์ โดยจะมีลกัษณะคลำ้ยกนักบักำรประดิษฐใ์น

สิทธิบตัร แต่ส ำหรับอนุสิทธิบตัร กำรประดิษฐจ์ะเกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรคท่ี์มีระดบักำรพฒันำ เทคโนโลยีไม่สูง

มำก หรือเป็นกำรประดิษฐ์คิดคน้เพียงเลก็นอ้ย และมีประโยชนใ์ชส้อยมำกขึ้น 

12. กำรประดิษฐ์และออกแบบผลิตภณัฑใ์ดบำ้งท่ีกฎหมำยไมคุ่ม้ครอง 

1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยูต่ำมธรรมชำติ สัตว ์พืช หรือสำรสกดัจำกสัตวห์รือ 

2. กฎเกณฑแ์ละทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

3. ระบบขอ้มูลส ำหรับกำรท ำงำนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เน่ืองจำกไดรั้บควำมคุม้ครองจำก พ.ร.บ ลิขสิทธ์ิแลว้)  
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4. วิธีกำรวินิจฉยั บ ำบดั หรือรักษำโรคมนุษย ์หรือสัตว ์ 

5. กำรประดิษฐ์ท่ีขดัต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดี อนำมยัหรือสวสัดิภำพของประชำชน 

13. อธิบำยถึงขอ้ดี-ขอ้เสียของกำรมีสิทธิบตัรซอฟตแ์วร์ 

- ขอ้ดี สำมำรถคุม้ครองผูค้ิดคน้ให้ไม่มีใครมำคดัลอกหรือท ำตำมซอฟตแ์วร์ท่ีคิดคน้ขึ้นมำได ้

 - ขอ้เสีย ท ำให้อำจเกิดกำรพฒันำขอซอฟตแ์วร์ท่ีดีกว่ำขึ้นไดย้ำกเพรำะว่ำไม่สำมำรถศึกษำซอฟตแ์วร์ท่ีจดสิทธิบตัรไว ้

     แลว้ได ้

ค ำถำมทำ้ยบทท่ี 9  

9.1.60160280   ในประเทศไทย มีการประกาศใช ้“พระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537” เพื่อคุม้ครองทรพัยสิ์นทางปัญญา

หรือ งานสรา้งสรรค ์ทัง้หมด 9 ประเภท ยกเวน้ขอ้ใด 

1. งานวรรณกรรม 

2. งานนาฏกรรม 

3. งานภาพยนตร ์

4. งานส่ิงบนัทึกเสียง ( เทป ซีด)ี จากผูไ้ม่ใชเ่จา้ของ 

เฉลย 4.  งานส่ิงบนัทึกเสียง ( เทป ซีดี) จากผูไ้ม่ใชเ่จา้ของ 

 

9.2.60160280   ประเภทของเครื่องหมายการคา้ ขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง 

      1.Trade Mark 

      2. Service Mark 

      3. Certification Mark 

      4. Elon musk 

      เฉลย 4. Elon musk 

 

 

 

  

 

 

 


