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ปจจุบันหางสรรพสินคาขนาดใหญหลายแหง มีการวางจําหนายสินคาโดยบรรจุภัณฑมีความ

คลายกับสินคาประเภทเดียวกันของผูผลติรายอื่น แมจะใชเครื่องหมายการคาที่แตกตางกันก็ตาม ทั้งน้ี 
โดยทั่วไปผูบริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อและตัดสินใจซื้อสินคาโดยการจดจําลักษณะภายนอกใน
แบบโดยรวม  โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูบริโภคที่ไมรูหนังสอื ไมอาจแยกแยะความแตกตางจากการอานช่ือ
ทางการคา ก็จะอาศัยการจดจําลักษณะที่เห็นไดชัดเจน เชน รูปลักษณะ กลุมของสี เปนตน สิ่งที่งาย
ที่สุดที่ผูบริโภคจะจํา ก็คือ บรรจุภัณฑ  เมื่อบรรจุภัณฑมีความคลายกันแลว ยอมสรางความสับสน
หลงผิดในการแยกแยะความแตกตางแหลงกําเนิดของสินคาหรือผูผลิตสินคาได 

ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) เปนลักษณะภายนอกทั้งหมดที่สรางความจดจําใหกับ
ผูบริโภค และไมใชสินคาโดยตรง โดยบรรจุภัณฑเปนหน่ึงในแปดประเภทของภาพลักษณโดยรวม            
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ไมไดบัญญัติให ภาพลักษณโดยรวม
ประเภทบรรจุภัณฑ เปนเครื่องหมายอันอาจขอย่ืนจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได ผลทาง
กฎหมายคือ เจาของภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑมีสิทธิในการฟองคดีกับผูกระทําการไม
สุจริตไดตามหลักการลวงขาย ซึ่งจะมีภาระการพิสูจนที่ยุงยากกวาเครื่องหมายที่ไดรับการจดทะเบียน
เปนเครื่องหมายการคาแลว เชน ตองพิสูจนวามีการใชมาเปนระยะเวลานาน แสดงหลักฐานการ
โฆษณาประชาสัมพันธ เสนอพยานบุคคล เปนตน อยางไรก็ตาม ยังคงมีขอพิพาทเกี่ยวกับภาพลักษณ
โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑข้ึนสูการพิจารณาคดีตอศาล   ผูศึกษาจึงไดศึกษาการพิจารณาถึงลักษณะ
บงเฉพาะในภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑของศาล และศึกษาวาในกรณีที่ประเทศไทย
บัญญัติใหภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑเปนเครื่องหมายแลว จะตองมีขอบเขตของลักษณะ
บงเฉพาะทั้งลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเองและเกิดจากการใชเพียงใด 
 ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาลักษณะบงเฉพาะคุมครองภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร และนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย เกิดเปนขอเสนอให

แกไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ใหครอบคลุมถึงภาพลักษณโดยรวม

ประเภทบรรจุภัณฑ และกําหนดขอบเขตของลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเองและเกิดจากการใช 

อันจะทําใหเกิดความชัดเจนในการคุมครองและพิสูจนภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑตอไป. 



 

 

ABSTRACT 
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The departmentstores sold own products with similar other well known 
package but difference trademark. Normally,the consumer always decide to buy 
products because he/she remember over all images of packaging. Especially, the 
consumer who can’t read trademark or tradename, he/she must remember shape of 
package, combination of colour. If two packages are similar, the consumer will 
misleading. It’s unfair competition for product’ owner. And the consumer didn’t got 
the products that want to buy. 
 Trade Dress is over all look and feel of the package, not the product. Package 
is one kind of Trade Dress . Trade Mark Act B.C.2534 Article 4 not include package in 
mark’s definition so Trade Dress can’t registered. If there are package Trade Dress 
case, Thai’s court protected it by Passing - Off. 
 This thesis aimed at scope of disdictiveness about Package Trade Dress both 
Inherently Distinctive and Secondary Meaning. This thesis compared Package Trade 
Dress in Lanham Act of United of America and cases and Get – Up in Singapore that 
how to protected it by Passing – Off with The Trade Mark Act B.C.2534 of Thailand. 
 I proposed amendment the Trade Mark Act B.C.2534 Article 4 that marks 
include in package Trade Dress and set the scope of Inherently Distinctive and 
Secondary Meaning for prove who get the exclusive right of package Trade Dress in 
Thailand. 
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  บทท่ี  1 
 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและสภาพปญหา 
 
 ปจจุบันเปนที่พบเห็นไดทั่วไปในหางสรรพสินคาหลายแหงไดมีการวางจําหนายสินคาที่มี
ลักษณะรูปแบบของบรรจุภัณฑเหมือนกับสินคาชนิดและประเภทเดียวกันที่ไดรับการจดเครื่องหมาย
การคาแลว  แตแตกตางกันที่เครื่องหมายการคาเทาน้ัน โดยอาจมีการใชช่ือของหางสรรพสินคา
ดังกลาวมาแทน   
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ใหความคุมครองเฉพาะตัวเครื่องหมายการคา
ที่จดทะเบียนแลวเทาน้ัน  แตไมไดใหความคุมครองภาพรวมอื่นๆของสินคา ไมวาจะเปน บรรจุภัณฑ  
ฉลากสินคา คําหรือขอความ  หากมีการย่ืนขอจดทะเบียนนายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสละสิทธิ เพราะ
ถือวาเปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคา  และตราบใดที่ไมการปลอมเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไว
แลวก็เทากับไมทําใหประชาชนสับสนหลงผิดในแหลงกําเนิดสินคาแตอยางใด1  
 เครื่องหมายการคาของสินคาบางช้ินเปนเครื่องหมายคํา2 ไดแก ช่ือ คํา ตัวหนังสือ และ
ตัวเลข ซึ่งมีทั้งเครื่องหมายคําที่เปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับประเทศไทยแลว ในปพ.ศ. 
2556 ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปที่รูหนังสือ มีอัตรา 93.5 % 3 เปนประเทศที่มีประชากรอายุ 15 ปข้ึน
ไปที่รูหนังสือในลําดับที่ 4 ในกลุมประเทศอาเซียน4 ดังน้ันประเทศไทยจึงมีประชากรอัตรา 93.5% ที่
สามารถแยกแยะความแตกตางของแหลงกําเนิดสินคาจากเครื่องหมายการคาประเภทเครื่องหมายคํา
ไดจากการอาน  จึงมีประชากรที่เหลืออีกในอัตรา 6.5 % ที่ไมรูหนังสือ ที่ไมสามารถแยกแยะความ
แตกตางของแหลงกําเนิดสินคาจากเครื่องหมายการคาประเภทเครื่องหมายคําไดจากการอาน        
จึงจําเปนตองแยกแยะความแตกตางของแหลงกําเนิดสินคาจากการจดจําภาพรวมของสินคา ไดแก 
บรรจุภัณฑ  ฉลากสินคา รูปรางรูปทรง สี กลิ่น  รวมเปนลักษณะโดยรวมของสินคา  ซึ่งในกรณีน้ี  
หากหางสรรพสินคาไดจําหนายสินคาที่มีภาพรวมของสินคาเหมือนกันในสินคาชนิดและประเภท
                                                             

1 กรมทรัพยสินทางปญญา, FAQs ปญหาการจดทะเบียนท่ีตองแกไข, คนวันที่ 30 เมษายน
2557 จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com. 

2 วัส  ติงสมิตร, คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติ
ธรรม, 2545), หนา 5. 

3 กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, สรุปสถิติท่ีสําคัญ พ.ศ.2556, หนา
50, คนวันที่ 30 เมษายน 2557 จาก http://www.m-society.go.th/ewt_new.php?nid=11378. 

4 อัตราประชากรที่รูหนังสือของประเทศอาเซียน เรียงตาม 3 ลําดับแรก คือ สิงคโปร 96.1% 
บรูไน 95.2% มาเลเซีย 93.1% 
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เดียวกันกับสินคาที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวแลว  แมจะใชเครื่องหมายการคาที่แตกตางกัน 
สําหรับประชากรกลุมที่ไมสามารถอานเครื่องหมายการคาประเภทเครื่องหมายคําได  ยอมทําให
ประชากรกลุมน้ีสับสนหลงผิดในแหลงกําเนิดของสินคาได  หรือ แมกระทั่งประชากรกลุม   รูหนังสือ
เอง ก็อาจมีพฤติกรรมการซื้อสินคาที่อาศัยการจดจําภาพรวมของสินคา มากกวาการอานเครื่องหมาย
การคา  ก็จะเกิดการสับสนหลงผิดในแหลงกําเนิดของสินคาไดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะสินคาประเภท
อุปโภคบริโภคที่ผูบริโภคเขาถึงไดมากกวา ก็จะมีโอกาสสับสนหลงผิดไดมากกวา ซึ่งหากสินคาน้ัน
เขาถึงกลุมผูบริโภคเฉพาะกลุม เชน สินคาเครื่องมือแพทย  เวชภัณฑ เครื่องมือวิศวกร เปนตน ซึ่ง
ผูบริโภคเปนผูประกอบวิชาชีพ มีความรูในความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ตนไดศึกษามาอยูแลว โอกาส
ที่จะสับสนหลงผิดก็มีไดนอยกวา5  
 ทั้งน้ี เครื่องหมายการคามีหนาที่สําคัญอยู 4 ประการ6 คือ     
 1.  หนาที่บอกแหลงกําเนิดสินคา (Indication of origin function) วาสินคามีแหลงกําเนิด
จากที่ใด  
 2.  หนาที่บอกความแตกตางของสินคา (Product differentiation function) เปนการบอก
วาสินคาที่มีเครื่องหมายการคาหน่ึง แตกตางกับสินคาอีกเครื่องหมายการคาหน่ึง 
 3.  หนาที่ประกันคุณภาพสินคา (Guarantee function) วาสินคาที่มีเครื่องหมายการคา
เดียวกันมีคุณภาพสินคาในระดับเทาเทียมกัน 
 4.  หนาที่โฆษณา (Advertising function) ทําใหผูบริโภครูจักสินคาและกระตุนใหซื้อสินคา  
 จากสภาพการณดังกลาวประกอบกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ไมได
คุมครองภาพลักษณโดยรวมในทางการคาของสินคา (the overall commercial image of a 
product) ทําใหยังคงมีการจําหนายสินคาที่มีบรรจุภัณฑที่เหมือนกันกับสินคาที่จดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไวแลว แมไมไดปลอมเครื่องหมายการคา ก็ทําใหผูบริโภคสับสนหลงผิดใน
แหลงกําเนิดของสินคา  เทากับวาแมผูผลิตจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตนไวแลว แต
เครื่องหมายการคาน้ันไมไดทําหนาที่สําคัญในการใหผูบริโภคสามารถแยกความแตกตางของ
แหลงกําเนิดสินคาไดอยางสมบูรณ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีกฎหมายคุมครองภาพลักษณ
โดยรวมโดยเฉพาะกับบรรจุภัณฑ เพื่อเปนการคุมครองทั้งผูผลิตสินคาที่จดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาไวแลว ใหสามารถปกปองสินคาของตนจากสินคาที่มีบรรจุภัณฑเหมือนสินคาตน และคุมครอง
ผูบริโภคภายในประเทศใหไดสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาตามที่ผูบริโภคตองการ ตามหนาที่ของ
เครื่องหมายการคาในการประกันคุณภาพสินคา   
 เมื่อมีการแกไขกฎหมายใหสามารถจดทะเบียนภาพลักษณโดยรวมเปนเครื่องหมายการคาน้ัน  
ประเด็นปญหาสําคัญคือการพิจารณา ลักษณะบงเฉพาะ ตามมาตรา 6 (1) ของพระราชบัญญัติ

                                                             
5 ธัชพันธ ประพุทธนิติสาร, “ ปญหาการคุมครองสทิธิในเครือ่งหมายการคา ,” ใน ทรัพยสิน

ทางปญญาในยุคโลกาภิวัตน เลม 1 (กรงุเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตย-
สภา, 2547), หนา 222. 

6 วัส  ติงสมิตร, เรื่องเดิม, หนา 3.  
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เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 วาลักษณะบงเฉพาะของภาพลักษณโดยรวมของ บรรจุภัณฑ  ควรมี
ขอบเขตแคไหนเพียงไร มีการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑอยางไร   
 วิทยานิพนธฉบับน้ี จึงศึกษาเจตนารมณและหลักเกณฑในการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะ 
โดยเทียบเคียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร เพื่อใหทราบแนวทางเพื่อนํามาปรับใช
กับประเทศไทยตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาแนวคิด ขอบเขต และประเภทของภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress)  

1.2.2  เพื่อศึกษากฎหมายที่ใชในการคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ (Package 
Trade Dress)  ของประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร และนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 1.2.3  เพื่อวิเคราะหแนวทางการคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ (Package 
Trade Dress)  ในประเทศไทย 
 1.2.4  เพื่อเสนอแนะแนวทางการคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ (Package 
Trade Dress) ในประเทศไทย 
 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 
 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2543 ใหความคุมครองภาพรวมของสินคาบางประเภท ไดแก กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ 
แตภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ ยังไมสามารถขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพื่อ   
รับความคุมครองได  ซึ่งภาพลักษณโดยรวมยอมมีบทบาทในการใหผูบริโภคแยกแยะความแตกตาง
ของสินคาและแยกแยะแหลงกําเนิดของสินคาไดเชนเดียวกัน  

ดังน้ัน จึงควรมีการแกไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ใหคุมครอง
ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจภัุณฑ และเมื่อมีการแกไขแลวตองกําหนดขอบเขตการพิจารณาและ
การพิสูจนลักษณะบงเฉพาะของภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑเพื่อความชัดเจนตอไป 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ขอบเขตของการศึกษาวิทยานิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาภาพลักษณโดยรวมเฉพาะบรรจุ
ภัณฑของสินคา(Package Trade Dress) ประกอบดวย รูปรางรูปทรงของบรรจุภัณฑ ขนาด สี พื้นผิว  
การออกแบบ ที่ไมรวมตัวสินคาและไมรวมการบริการ และไมไดศึกษาฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ 
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1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ภาพลักษณโดยรวม ( Trade Dress )  คือ  ลักษณะภายนอกทั้งหมดที่ไมใชตัวสินคา  
 ภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ (Package Trade Dress) คือ ลักษณะภายนอกทั้งหมด
ของบรรจุภัณฑ โดยบรรจุภัณฑเปนประเภทหน่ึงของภาพลักษณโดยรวม 
     

1.6  วิธีการศึกษา 
 
 เปนการศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (document research) จากตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบ 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองภาพลักษณโดยรวมทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
รายงานการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ ตํารา ขอมูลทางสถิติ ขอมูลจากหนวยงานราชการรวมถึงองคการ
ระหวางประเทศ ขอมูลทางเวบไซตตางๆที่เกี่ยวของ 
 

1.7  ประโยชนที่คาดวาไดรับ 
 

1.7.1  เขาใจแนวคิด ขอบเขต และประเภทของการคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุ
ภัณฑ (Package Trade Dress) 

1.7.2  เขาใจกฎหมายที่ใชในการคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ (Package 
Trade Dress) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร และประเทศไทย 
 1.7.3  ทราบแนวทางการคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ (Package Trade 
Dress) ในประเทศไทย 
 1.7.4  เสนอแนะแนวทางการคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ (Package Trade 
Dress) ในประเทศไทย 
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ขอความคิดท่ัวไปเก่ียวกับภาพลักษณโดยรวมและบรรจุภัณฑ 
 

2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการใหความคุมครองภาพลกัษณโดยรวม 
 
 การใหเหตุผลทางกฎหมายสําหรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ต้ังอยูบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจและศีลธรรมที่ตอสูกันบนหลกัการระหวางความคิด (Idea) และความเปนทรัพยสินที่จับตอง
ได (Tangible Property)7 ในเรื่องการคุมครองทรัพยสินน้ี เริ่มมีแนวคิดต้ังแตสมัยกรีก-โรมัน สํานัก
กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law School) โดย Aristotle ยอมรับใหบุคคลมีกรรมสิทธ์ิเพราะจะทํา
ใหเกิดคุณคาทั้งในทางเศรษฐกิจและศีลธรรม ทําใหบุคคลมีศักด์ิศรีเพราะเมื่อมีทรัพยสินเปนของ
ตนเองแลวก็จะไมตองพึ่งพาผูอื่น8  
 ในการใหความคุมครองงานที่เกิดจากความคิดน้ี  John Locke นักปรัชญาชาวอังกฤษ สํานัก
กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law School) มีแนวคิดวาประชาชนในสังคมโอนอํานาจบังคับการตาม
กฎหมายธรรมชาติบางสวนของตนใหรัฐ และไดจัดต้ังสัญญาประชาคมข้ึน (Social Contract) แต
บุคคลยังคงสงวนไวซึ่งสิทธิในชีวิต,เสรีภาพ, และทรัพยสิน ซึ่งเปนสิทธิตามธรรมชาติ (The Natural 
Right)9 
 แนวคิดวาทรัพยสินเปนสิทธิตามธรรมชาติน้ัน กลาวคือ บุคคลทุกคนยอมมีทรัพยสินเปนของ
ตัวเอง แรงงานที่เกิดจากการกระทําของรางกายและงานที่เกิดจากการลงมือทําก็เปนทรัพยสินของ
บุคคลเชนกัน Locke เห็นวา ทรัพยสินน้ันไดแยกออกจากรัฐและมีอยูตามธรรมชาติ  โดยบุคคลไดนํา
แรงงานของตนมาผสมรวมกับสิทธิตามธรรมชาติ และนํามาเช่ือมกับสิ่งที่บุคคลเปนเจาของ เกิดเปน
ทรัพยสินของบุคคล   

นักปรัชญาชาวเยอรมันช่ือ Georg Wilhelm Friedrich Hegel ไดเขียนหนังสือช่ือ 
Philosophy of Right เห็นวา มนุษยมีทัศนคติตองการประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนเอง
เพื่อที่จะเปนบุคคลในสังคม โดยมนุษยจําเปนตองเขาควบคุมเหนือแหลงทรัพยากรตางๆ และในการ
เขาควบคุมก็คือรูปแบบของสิทธิในทรัพยสิน Hegel วิเคราะหวาความสัมพันธระหวางทรัพยสินและ

                                                             
7 Robert P. Merges, Peter S. Menell and Mark A. Lemley, Intellectual 

Property in the New Technology Age, (United States of America : Aspen Publishers, 
2007), p. 2. 

8 สมยศ เช้ือไทย, ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 
2555), หนา 78-79. 

9 เรื่องเดียวกัน, หนา 101. 
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ความเปนมนุษยไว ไดสรุปไววา บุคคลไดกลายมาเปนตัวของตัวเองอยางแทจริงเมื่อมนุษยมี
ความสัมพันธกับทรัพยสินที่อยูนอกกาย ความสัมพันธดังกลาวเปนเสมือนเปาหมายของการเปน
มนุษย10 ทรัพยสินจึงเปนการทําเสรีภาพใหเปนสิ่งที่เปนครอบครองไดอยางแรก ดูเหมือนวา Hegel  
จะทําทรัพยสินเอกชนใหอยูในระดับเดียวกับความเปนอิสระ เขาเห็นวาทรัพยสินเปนของเอกชนและ
เปนปจเจกชน แตเขาก็ไมไดมองขามเรื่องทรัพยสินที่เปนของรัฐ สําหรับ Hegel แลวทรัพยสินของรัฐ
เปนโครงสรางทางศีลธรรมที่ดํารงอยูจรงิ และปจเจกชนที่อยูภายในรัฐรวมเขาเปนศีลธรรมในสงัคมน้ัน
เชนกัน 
 ทฤษฎีที่วาดวยทรัพยสินสวนบุคคลก็กอตัวข้ึนมาจากแนวคิดของ Hegel ประกอบดวย 3 
แนวคิด เรียกวาทฤษฎี The Personhood ซึ่งจะชวยใหเขาใจในธรรมชาติของสิทธิในทรัพยสินของ
ปจเจกบุคคลหรือสวนรวมที่สมควรไดรับการคุมครอง ดังตอไปน้ี 
 1. บุคคลไมสามารถดํารงอยูไดโดยปราศจากความแตกตางในตัวเองของสองสิ่งก็คือ 
สิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม กับ การรักษาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม แนวคิดของการรวมเขาดวยกัน
จะชวยเตือนเราวามนุษยและสิ่งแวดลอมจะตองรักษาความสัมพันธกันตอไปในแบบลดลงและก็
เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว (Ebb and Flow) ในความสัมพันธน้ีจะมีความใกลชิดกับจิตใจมนุษยเปนอยาง
มาก ถาความสัมพันธน้ีเปนเหตุผลใหเกิดความเปนเจาของ ความคิดของ Hegel คือ การเปนเจาของ
น้ันตองการความมีเจตนาที่ตอเน่ืองไมขาดสาย 
 2.  เสรีภาพ ก็คือ การตัดสินใจอยางมีเหตุผลของปจเจกชน เปนความเปนไปไดเดียวในรัฐที่
พัฒนาจนสมบูรณแลว เปนผลกระทบเชิงนโยบายสําหรับการเรียกรองของสังคมในการมีทรัพยากรที่
แนนอนอยางทรัพยสิน 
 3.  ศีลธรรมของสังคมในวัตถุวิสัย (Objective) ที่เกิดในจิตสํานึกเปนความสัมพันธกับ
ทรัพยสินที่เกิดข้ึนจริงเพื่อการเกิดพันธะที่ใกลชิดกับความเปนมนุษย ถาทรัพยสินเปนเพียงของคน
หน่ึงคนแลวจะไมเกิดความใกลชิดกับความเปนมนุษยที่จะเปนทรัพยสินของสวนรวม 

ดวยแนวคิดของนักปรัชญา 2 ทานน้ีเปนแนวคิดพื้นฐานที่ทําใหพัฒนาการคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสิน ซึ่ง Locke ไดมีแนวคิดวาแรงงานทําใหเกิดทรัพยสิน คําวา แรงงาน น้ัน ในแนวคิดของวิชา
เศรษฐศาสตรแรงงาน คําวา แรงงาน หมายถึง ความพยายามของมนุษยหรือการออกแรง ในการผลิต
และจําหนายสินค าและบริการเพื่ อประโยชนทาง เศรษฐกิจและผูที่ ดํ า เ นินการจะไดรับ
คาตอบแทน จากแนวคิดดังกลาวก็จะเห็นไดวา แรงงานมีสวนประกอบ 2 สวน คือ สวนแรกเปนการ
กระทําของมนุษย และสวนที่ 2 จากผลของการกระทํากอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจในรูปของ
คาตอบแทนหรือรายได ดังน้ัน การที่มนุษยออกแรงหรือกระทําการเพื่อตัวเองและไมกอใหเกิด
ประโยชนเปนเงินเปนทองจึงไมอยูในความหมายของ "แรงงาน" โดยที่กระบวนการผลิตมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ฉะน้ัน คําวา การออกแรงไมไดหมายความแตเพียง "การออกแรงกาย" 
การใช "สมอง" และ "สติปญญา" ก็อยูในความหมายของ "แรงงาน"  

การคุมครองทรัพยสินทางปญญาสอดคลองกับแนวคิดสิทธิตามธรรมชาติ (The Natural 
Right) ของ Locke เพราะทรัพยสินทางปญญาเปนงานอันเกิดจากการแรงงาน ที่เปนผลงานของ

                                                             
10 Robert P. Merges and others, op. cit., p. 6. 
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สติปญญาประกอบกับแรงกาย เกิดเปนเครื่องหมายที่ใชระบุสินคา บรรจุภัณฑสินคารูปทรงสะดุดตา 
เปนตน เปนทรัพยสินของผูสรางข้ึนเพื่อใหงานน้ันเกิดมีผลในทางเศรษฐกิจ โดยเมื่อสินคาน้ันมีความ
แตกตางกับสินคาประเภทเดียวกันแตผูผลิตรายอื่น ผูบริโภคที่มีความตองการสินคาน้ันก็จะซื้อสินคา
โดยเฉพาะเจาะจง เกิดเปนรายไดใหกับผูผลิต/ผูจําหนาย  ดวยเหตุน้ี จึงสามารถ   นําแนวคิดสิทธิตาม
ธรรมชาติ (The Natural Right) ของ Locke มาใชไดกับการคุมครองทรัพยสินประเภททรัพยสินทาง
ปญญา ประเภทเครื่องหมายการคา (Trade mark) และภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) 

สิทธิตามธรรมชาติ (The Natural Right) ในทรัพยสินน้ันประเทศในกลุมยุโรปใหความสําคัญ
เปนอยางมากในการใหเหตุผลทางกฎหมายของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา นักวิชาการของ
ประเทศในกลุมยุโรปใหความสําคัญเกี่ยวกับความมีช่ือเสียงและไมไดเนนแงมุมดานเศรษฐกิจ ดวยการ
คิดเชนน้ีจึงมีการสนับสนุนใหใชสิทธิในทางศีลธรรมกับทรัพยสินทางปญญาดวย  

สําหรับแนวคิดทฤษฎี The Personhood ของ Hegel น้ัน เปนการใหความสําคัญกับสิทธิ 
(Right) ที่ใหมนุษยมีสิทธิในทรัพยสินจึงจะเปนบุคคลในสังคมไดอยางสมบูรณ ภายใตความสมดุล
ระหวางสิทธิ เสรีภาพ และศีลธรรม โดยใหบุคคลมีสิทธิในทรัพยสินแยกตางหากจากรัฐ แนวคิดของ 
Hegel น้ีสนับสนุนใหมนุษยมีสิทธิในทรัพยสิน ดังน้ัน เมื่อผลงานจากความคิดเกิดเปนทรัพยสิน       
ก็สมควรที่บุคคลเจาของผลงานน้ันจะไดรับความคุมครองจากรัฐ  

สําหรับการคุมครองเครื่องหมายการคาและภาพลักษณโดยรวมน้ัน มีหลักการมาจากรัฐมี
แนวคิดสรางการคาขายที่เปนธรรมในทองตลาด โดยการหามผูผลิตรายอื่นทําใหเกิดความสับสนหลง
ผิดในแหลงกําเนิดสินคา กฎหมายเครื่องหมายการคาชวยลดความสับสนหลงผิดของผูบริโภคและ
กระตุนใหองคกรมีการพัฒนาช่ือเสียงของสินคา อยางเชนมีการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑใหดีกวาคูแขง 

ประสิทธิภาพของการทําตลาดข้ึนอยูกับคุณภาพของขอมูลขาวสารที่เขาถึงผูบริโภค ในการ
ซื้อสินคาตามทองตลาดผูบริโภคสามารถตัดสินใจถึงคุณลักษณะของสินคาไดดวยตัวเอง แตในหลาย
ตลาด เชน คอมพิวเตอร กระเปาถือ นาฬิกา เปนตน ขอมูลที่มีระหวางผูจําหนายและผูซื้อยอมไมอยู
ในสัดสวนที่เทากัน กลาวคือ ผูจําหนายยอมมีขอมูลเกี่ยวกับสินคาน้ันๆมากกวาผูซื้อและไดบรรยาย
ขอมูลน้ันออกมาแมวาสุดทายแลวจะไมไดขายสินคาน้ันเลยก็ตาม ผูจําหนายที่ไมมีคุณธรรมจึง
พยายามที่จะลอกเลียนเครื่องหมายการคาของผูผลิตที่สินคาเปนที่รูจักมากกวา สินคามีคุณภาพ
มากกวา ซึ่งการกระทําเชนน้ีงายกวาที่จะผลิตสินคาใหเหมือนกันทั้งในแงของเทคนิคการผลิต หรือ
คุณภาพสินคา ตัวอยางเชน นาฬิกาที่เหมือนกันในรูปลกัษณภายนอกทุกประการ แตแตกตางกันอยาง
มากในเทคนิคที่ใช คุณภาพการผลิต และวัสดุที่ใชประกอบเปนตัวเรือน เปนตน 

การเพิ่มจํานวนข้ึนอยางรวดเร็วของขอมูลทีไ่มนาเช่ือถือในทองตลาด ทําใหผูบริโภคก็มีตนทุน
เพิ่มข้ึนตามไปดวยในการคนหาขอมูลที่บิดเบือนของสินคา ผูบริโภคตองใชเวลาอยางมากและใชความ
พยายามอยางมากในการตรวจสอบสนิคา การหาตลาดสําหรับสินคาน้ันๆ และทดสอบสินคา ผูผลิตจะ
มีแรงกระตุนในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพนอยลงถาผูอื่นจะสามารถเอาช่ือเสียงของตนไปใชโดยไม
ลงทุน ผูผลิตสินคาที่มีคุณภาพจะไมสามารถอยูรอดไดเลยถาปราศจากกลไกสําหรับตรวจแหลงกําเนิด
สินคาและความถูกตองแมนยําของขอเรียกรองเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑที่ไมสามารถสังเกตเห็น
ได 
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เครื่องหมายการคาที่กํากวมและไมสามารถเขาใจไดถึงแหลงกําเนิดสินคา เชน Pentel และ
ธรรมชาติของสินคาเฉพาะสิ่งเฉพาะอยาง เชน Pentium หรือ ผลกระทบจาก “ market for 
lemons11 ” เปนปญหาที่เกิดจากการสื่อสารที่สงไปถึงผูบริโภค กรณี Coca-Cola ผูบริโภครูจักใน
ฐานะเครื่องด่ืมอัดลมตามรสชาติที่คาดหวังวาจะเปนรสชาติน้ี ถาสินคาเกินกวาความคาดหวังเจาของ
เครื่องหมายการคาจะมีผูบริโภคที่ซื่อสัตยตอสินคา แตถาสินคาเปนที่ผิดหวัง เจาของเครื่องหมายก็มี
ภาระที่ยากย่ิงข้ึนในการขายสินคาใหผูบริโภคในอนาคต ในกรณ้ีน้ี เครื่องหมายการคาไดสื่อสารถึง
คุณภาพของสินคา  
 การคุมครองภาพลักษณโดยรวมมีหลักการพื้นฐานที่แตกตางไปจากการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาอื่น ในการคุมครองลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร ความลับทางการคา มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิ่งที่
คิดข้ึนใหม การประดิษฐคิดคน หรือความคิดสรางสรรค ที่แสดงออกมาเปนลักษณะทางกายภาพที่จับ
ตองไดหรือที่แสดงออกมาได  ซึ่งเปนผลงานที่มาจากการคิดคนของสมองมนุษยน่ันเอง สวนการ
คุมครองภาพลักษณโดยรวมเปนหลักการเดียวกับการคุมครองเครื่องหมายการคา  น่ันก็คือ ใหความ
คุมครองผูที่ใชเครื่องหมายที่มีลักษณะบงเฉพาะเพื่อประโยชนในทางการคาเปนรายแรก12   
 แตเดิมแลวหลักการพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการคาคือเปนสวนหน่ึงของเรื่องละเมิด 
การแขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรม และการละเมิดจากการหลอกลวงผูบริโภค ปจจุบันหลักการ
พื้นฐานคือการใหความคุมครองบุคคลแรกที่ใชเครื่องหมายที่มีลักษณะบงเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคใน
การพาณิชยเปนรายแรก  
 

2.2  ภาพลักษณโดยรวม  
 
 2.2.1  ความเปนมาของภาพลักษณโดยรวม     
 ชวงคริสตศักราชที่ 19 บทบาทของภาพลักษณโดยรวมเริ่มถูกนํามาใชในรูปแบบบรรจุภัณฑ 
(Packaging) เพื่อดึงดูดผูบริโภคใหสนใจในตัวสินคา และถูกกลาวถึงในคดีลวงขาย (Passing Off) ที่
ภาพลักษณโดยรวมทําใหผูบริโภคสับสนหลงผิดในแหลงกําเนิดหรือเจาของสินคา และจากการ
ขยายตัวของการคา ทําใหผูผลิตตองใหความสําคัญกับภาพลักษณโดยรวมตนที่นอกจากจะตองให
แตกตางจากผูผลิตสินคาประเภทเดียวกันรายอื่นแลว ยังเริ่มจัดบทบาทของภาพลักษณโดยรวมใน
ฐานะตัวแสดงสินคาที่ตองการใหผูบรโิภคเห็นถึงเน้ือหาของสนิคา โดยการใหขอมูลของสินคาบนบรรจุ
ภัณฑ เปนการใหสินคาขายตัวเอง สื่อสารกับผูบริโภคโดยตรงในจุดที่ขายสินคา การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมาแทนที่พนักงานขายสินคาที่เดิมน้ันเปนผูสื่อสารโดยตรงกับผูบริโภค    
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศตนแบบของการคุมครองภาพลักษณโดยรวม (Trade 

                                                             
11 เปนคําแสลง หมายถึง สินคาที่มีคุณภาพตํ่า  ซึ่ง George Akerlof (รางวัลโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตร ค.ศ. 2001)  เรื่อง "The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the 
Market Mechanism" ไดอธิบายวา ขอมูลขาวสารที่ไมสมมาตร (Asymmetric Information) 
ระหวางผูซื้อและผูขายกอใหเกิดปญหาความลมเหลวของกลไกตลาด 

12 Robert P. Merges and others, op. cit., p. 635.   
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Dress) โดยผานการพัฒนามาอยางยาวนานจากคําพิพากษาของศาลอันเปนรูปแบบของประเทศที่ใช
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไมไดถูกรองรับตามกฎหมายจนกระทั่งถึงป ค.ศ. 1988 เน่ืองมาจากวาความ  ไมชัดเจน
ในประเด็นขอบเขตของภาพลักษณโดยรวมของสนิคา แตเดิมน้ันในระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี 
( Common Law) ภาพลักษณโดยรวมของสินคาจะเปนประเด็นดานการแขงขันทางการคาที่ไมเปน
ธรรม (Unfair Competition)  เพราะกฎหมายเครื่องหมายการคาเปนประเด็นยอยของกฎหมาย
แขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม จนกระทั่งศาลมีการนําเรื่องภาพลักษณโดยรวมไปใชในการพิจารณา
คดี จนกระทั่งมี The Lanham Act 1988 ไดรับรองภาพลักษณโดยรวมของสนิคา (Trade Dress) ไว
เปนกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal) 
 ตามจารีตประเพณีแลวเครื่องหมายการคา (Trademark) ไดรับความคุมครองมากกวา
ภาพลักษณโดยรวมของสินคา (Trade Dress) เพราะศาลตองการพิสูจนความเกี่ยวพันทางจิตใจของ
ผูบริโภคในภาพลักษณโดยรวมของสินคาพิพาทวาผูบริโภครูวาเปนสินคาที่แตกตางกับแหลงกําเนิด
สินคาอื่น (Secondary Meaning)13 เพราะเจาของภาพลักษณโดยรวมของสินคาตองแสดงใหเห็นวา
สาธารณชนรูจักรูปแบบของการออกแบบตัวสินคาและเช่ือมโยงสินคาน้ันกับผูผลิตรายเดียวได และ
ผูบริโภคจะซื้อสินคาจากตนกําเนิดสินคาน้ัน  ในทางตรงกันขาม กฎหมายแขงขันทางการคาอยางไม
เปนธรรมจะเนนไปที่ความซื่อสัตยในทางการคาและการคาที่ถูกตองตามกฎหมาย แมวาผูผลิตจะผลิต
และขายสินคาใดก็ตามที่ไมไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตร ตราบเทาที่ทําการคาขายสินคาน้ันอยาง
เปนธรรม ศาลอุทธรณแหง The Seventh Circuit ของสหรัฐอเมริกา14กําหนดนิยามของภาพลักษณ
โดยรวม (Trade Dress) ไวดังน้ี 
 

“ รูปลักษณะของสินคาที่กลายเปนความเ ช่ือมโยงในความรูสึกนึกคิดของ
สาธารณชนกับผูผลิตรายแรกหรือตนกําเนิดสินคาแหงแรก และถาผูผลิตรายที่สอง
เลียนแบบสินคาเหมือนกันทําใหสาธารณชนเช่ือวาเปนสินคาที่มาจากผูผลิตรายแรก
และตัดสินใจซื้อสินคาน้ันไป  ก็เปนการหลอกลวง ”15 
 

 กฎหมายที่เกี่ยวกับภาพลักษณโดยรวมจะพบเห็นไดจากการทําคําพิพากษาของศาลตาม
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี และตามจารีตประเพณีแลวภาพลักษณโดยรวมคือ ภาพรวมทั้งหมด
ของ ฉลาก หีบหอ ภาชนะบรรจุที่ใชเปนบรรจุภัณฑของสินคา โดยศาลก็ยังมีการพัฒนาขอบเขตของ
ภาพรวมสินคามาโดยตลอด ในประเทศสหรัฐอเมริกา สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหง
สหรัฐอเมริกา (The United States Patent and Trademark Office) , ศาลรัฐบาลกลาง (The 

                                                             
13 วัส  ติงสมิตร, เรื่องเดิม, หนา 11. 
14 เปนศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ที่มเีขตอํานาจในการรบัอุทธรณในรัฐ Iillinois , 

Indiana และ Wisconsin 
15 Darius C. Gambino and William L. Bartow, Trade Dress : Evolution Strategy 

and Practice, (Oxford University Press, 2013), p. 3. 
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U.S.Ferderal Courts) และศาลฎีกา (The U.S.Supreme Court) ตางก็มีการขยายขอบเขตการ
คุมครองภาพรวมสินคา จากการตัดสินคดีที่มีขอเท็จจริงที่แตกตางหลากหลายมาแลวหลายคดี และ
พัฒนาตอมาจนกลายเปนหลักการพื้นฐานของการคุมครองภาพรวมสินคาดวยตัวเอง  
 เปนเวลาหลายศตวรรษที่ในระดับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาใชในการกําหนดเงื่อนไขของ     
“ ภาพรวมสินคา ” ไดอยางแนชัด เพราะในระยะแรกเริ่ม ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 
Law) เห็นวาภาพลักษณโดยรวมเปนเรื่องของการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม จนกระทั่งในชวงป 
1800 เงื่อนไขของภาพลักษณโดยรวมมีความชัดเจนย่ิงข้ึนจากการตัดสินคดีในศาล ย่ิงไปกวาน้ัน 
กระทั่งในป 1946 ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (Trademark Act) ภาพลักษณโดยรวมของ
สินคาถูกเ ช่ืออยางเปนนัยวาไดรับการคุมครองโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง ในป 1988            
The Lanham Act ไดกลายมาเปนกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับแรกที่กําหนดความชัดเจนใหกับ
ภาพลักษณโดยรวม 
 คดีแรกที่ไดแยกความแตกตางระหวางเครื่องหมายการคา การแขงขันไมเปนธรรม และ
ภาพลักษณโดยรวม คือ Coats v. Merrick Thread Co.16 คดีน้ีตัดสินตามบรรทัดฐานของระบบ
จารีตประเพณี (Common Law) โดยมุงเนนไปที่ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary 
Meaning) และ ความสับสนของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกสินคาไมวาจะมีการละเมิดใน
ภาพลักษณโดยรวมหรือไมก็ตาม  
 คดีน้ีโจทกเปนผูผลิตดายในเมือง Paisley ประเทศ Scotland ภายใตช่ือ J&P Coats ต้ังแต
ป ค.ศ. 1830 ในป ค.ศ. 1840 โจทกไดจําหนายดายของตนในประเทศสหรัฐอเมริกา และในป ค.ศ.
1867 โจทกก็ไดเริ่มตนการผลิตดายในเมือง Rhode Island ประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองมาจากความ
ตองการของผูบริโภค โจทกเปนผูจําหนายดายแบบ six-cord พันรอบแกนมวนดายไมสีออน แตละ
มวนความยาว 200 หลา  แกนมวนดายแตละอันปดฉลากวงกลมสีทองออนที่มีช่ือบริษัทสีเขมอยู
กึ่งกลางและขอบรอบ และมีคําวา “ Best Six Cord ” บริเวณกึ่งกลางมีจํานวนดายและตัวอักษร
เขียนวา “200 yds” ต้ังแตป ค.ศ. 1873 โจทกไดทําลายนูนแสดงจํานวนดายไวบริเวณพื้นที่วางของฉลาก   
 ป ค.ศ.1878 จําเลยไดจําหนายดายแบบ six-cord บนแกนดายและมีความยาว 300 หลา  
และใชฉลากแบบเดียวกับโจทก โดยใชช่ือของจําเลยเขามาแทนบริเวณที่เปนช่ือโจทก มีดาวตรง
กึ่งกลาง มีตัวเลขอยูดานหน่ึง มีลายนูนแสดงจํานวนเหมือนโจทก แตฉลากของจําเลยไมมีตัวอักษร
เขียนวา “200 yds ” จําเลยใชฉลากสีดําและทองใกลเคียงอยางมากกับของโจทก  
 

                                                             
16 Coats v. Merrick Thread Co. (United State Supreme Court, 1882) 
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ภาพท่ี 2.1  ฉลากของโจทก และ จําเลย คดี Coats v. Merrick Thread Co. 
 
 ป ค.ศ. 1870 โจทกไดรับสิทธิบัตรการออกแบบสําหรับการทําลายนูนที่ปลายแกนดาย 
ครอบคลุมการออกแบบสําหรับการตกแตงปลายแกนดายดวย ประกอบดวย ตัวเลขที่สอดคลองกับ
จํานวนดายแกนดาย ฉลากสีทองและสีดําที่ดานทาย สิทธิบัตรการออกแบบน้ีหมดอายุในป ค.ศ.1877 
หลังจากที่หมดอายุลงแลว โจทกไดบอกกลาวใหจําเลยทราบถึง “ สิทธิในการใชทุกสิ่งที่มาประกอบ
รวมกัน ” และฟองการใชฉลากของจาํเลย  ศาลตัดสินวา จําเลยไมไดกระทําละเมิดตอการแขงขันทาง
การคาที่ไมเปนธรรม ศาลช้ีวากลุมของสีและภาพพิมพจํานวนของดายบนฉลากของแกนดายน้ันเปน
รูปแบบที่ใชกันอยางแพรหลายโดยบุคคลอื่นๆอยูแลว  และศาลพบวาฉลากของ J&P ไมมีลักษณะบง
เฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) ซึ่งหมายความวา ไมมีเกี่ยวพันทางจิตใจของผูบริโภค
ในภาพลักษณโดยรวมวาผูบริโภคสามารถรูวาเปนสินคาที่แตกตางกับแหลงกําเนิดสินคาอื่น  เพราะ
โจทกไมไดแสดงพยานหลักฐานใหศาลเห็นวาผูบริโภครูจักรูปแบบของการออกแบบตัวสินคาและ
เช่ือมโยงสินคาน้ันกับสินคาโจทกไดและผูบริโภคจะซื้อสินคาจากตนกําเนิดสินคาของโจทก  ดังน้ัน จึง
ไมสามารถทําใหโจทกไดสิทธิในภาพลักษณโดยรวม 
 ถาโจทกเปนผูใชฉลากน้ีรายแรกและรายเดียว  บุคคลอื่นก็ไมสามารถใชฉลากสีทองและสีดํา
ในขนาดเดียวกัน  และในวัตถุประสงคเดียวกัน เพราะจะเปนการละเมิดได  ซึ่งเปนการอธิบายอยาง
ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ภาพลักษณโดยรวมไดรับการคุมครอง ซึ่งตามขอเท็จจริงในคดีน้ีคือการออกแบบ
ฉลาก  แตทั้งน้ีตองมีการแสดงออกของลกัษณะบงเฉพาะทีเ่กิดจากการใช (Secondary Meaning) ใน
คดีน้ีศาลปฏิเสธพยานหลักฐานของโจทกที่แสดงวาผูบริโภคพยายามที่จะซื้อสินคาโจทกแทนที่จะซื้อ
สินคาจําเลย (พยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความสับสนอยางแทจริง) โดยสรุปคือ ศาลเห็นวาฉลาก
ของสินคาโจทกไมไดรับความคุมครองในภาพลักษณโดยรวม ดังน้ัน จึงไมเปนการละเมิดการแขงขัน
ทางการคาอยางไมเปนธรรม 
 ตอมาในปค.ศ. 1905 สภาคองเกรส (Congress) ไดผานพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
1905 (Trademark Act of 1905) มีการคุมครองเครื่องหมายตามกฎหมายโดยตองมีลักษณะ       
บงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning)  
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 คดีที่เกิดข้ึนและพิจารณาตาม Trademark Act of 1905 คือ Kellogg Co. v. Nat’l Biscuit 
Co.17  โจทกเรียกรองตามสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม 
สําหรับรูปรางของขนมปงกรอบขาวสาลีบด (a shredded wheat biscuit) รูปรางหมอน (Pillow-
Shape Cereal) 

                                               
ภาพท่ี 2.2  ขนมปงกรอบขาวสาลีบดรูปรางหมอนคดี Kellogg Co. v. Nat’l Biscuit Co. 
 
 คูความทั้งสองฝายตางก็เปนผูผลิตอาหารเชาที่ทําจากธัญพืช (Cereal) และจําหนายขนมปง
กรอบขาวสาลีบดรูปรางหมอน  โจทกกลาวอางวาตนมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในช่ือทางการคาวา         
“ Shredded Wheat ” ซึ่งเปนที่รูจักเปนอยางดีในสินคาประเภทขนมปงกรอบขาวสาลีบดรูปราง
หมอน โจทกกลาวหาวาจําเลยจําหนายสินคาโดยแขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรม โดยไมทําให
สินคาของจําเลยแตกตางกับของโจทก  ศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกาสรุปในประเด็นน้ีวาโจทกไมใชผูมี
สิทธิแตเพียงผูเดียวในช่ือทางการคาวา “ Shredded Wheat ”เพราะเปนช่ือที่ใชในทางสามัญสําหรบั
อธิบายลักษณะของขนมปงกรอบเทาน้ัน และดวยเหตุน้ี จําเลยจึงมีสิทธิใชช่ือน้ีกับสินคาของจําเลยได  
โจทกไมไดมีสิทธิแตผูเดียวรูปรางหมอนของขนมปงกรอบน้ีดวย เพราะเมื่อสิทธิบัตรของรูปรางหมอน
น้ีหมดระยะเวลาการคุมครองก็ตกเปนของสาธารณะ (Public Domain) ดังน้ัน จําเลยไมไดทําการ
แขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรมกับโจทก เพราะสินคาของจําเลยแตกตางอยางชัดเจนในสี ขนาด 
และรูปรางของฉลากสินคา  
 ศาลฎีกาใหความสนใจไปที่กลองที่ใชในการขายสินคาเพิ่มเติมจากตัวสินคาเอง  ศาลช้ีวา 
ผูบริโภคเมื่อมองเห็นรูปแบบและตัวอักษรที่อยูบนกลองแลวไมไดสรางความสับสนแตอยางใด   ย่ิงไป
กวาน้ันศาลช้ีใหเห็นวาขนมปงกรอบขาวสาลีบดไดจําหนายในกลองที่ตกแตงเปนพิเศษ ดังน้ัน 
ผูบริโภคจะไมสับสนและจําเลยก็ไมไดทําการหลอกลวงผูบริโภคแตอยางใด 
 สําหรับรูปรางของขนมปงกรอบขาวสาลีหั่น ศาลพบวาสิทธิบัตรการออกแบบของโจทกหมด
ระยะเวลาคุมครองแลว จึงตกเปนของสาธารณะ (Public Domain) โดยศาลใหเหตุผลวา 18 
 

“ โจทกไมไดเปนผูมีสิทธิแตผูเดียวในการขายขนมปงกรอบขาวสาลีบดรูปรางหมอน 
(pillow-shaped) ซึ่งรูปรางดังกลาวน้ีเปนที่รูจักของสาธารณชนแลวและผลิตข้ึนภายใต
สิทธิบัตร เครื่องจักรในการผลิตน้ีที่ไดรับสิทธิบัตรน้ีถูกออกแบบใหผลิตเฉพาะขนมปง

                                                             
17 Kellogg Co. v. Nat’l Biscuit Co. (United State Supreme Court, 1938) 
18 Darius C. Gambino and William L. Bartow, op. cit., p. 4. 
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กรอบรูปรางหมอน  ดวยเหตุน้ี เมื่อสิทธิบัตรหมดระยะเวลาการคุมครองแลว ไมวาจะ
เปนช่ือที่ตกเปนของสาธารณะ จําเลยก็มีสิทธิที่จะใชรูปรางหมอนกับสินคาของตน 
หนาที่เพียงอยางเดียวของจําเลยคือตองสามารถเห็นไดวาเปนสินคาของจําเลยเพื่อไมให
สับสนกับสินคาของโจทก ” 
 

 ศาลใหความเห็นวา ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) และ สิทธิบัตร ตางก็มีอิทธิพลซึ่งกัน
และกัน  ย่ิงไปกวาน้ัน ศาลไดต้ังขอสังเกตในประเด็นประโยชนใชสอยของรูปรางขนมปงปงกรอบที่
เปนรูปหมอนวา ไมสามารถไดรับความคุมครองในภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ได แตในความ
เปนจริงแลว เกือบทุกศาลอื่นๆนับต้ังแตคดีน้ีพิจารณาใหคุมครองในภาพลักษณโดยรวม (Trade 
Dress) สําหรับสินคาที่เหมือนกันเกินไปกวาอายุการคุมครองสิทธิบัตร  คดีน้ีนับวาเปนคดีที่แรกที่
นําเอาประเด็นดานภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) มาพิจารณาอยางแทจริง โดยพิจารณาบรรจุ
ภัณฑของสินคาทั้งสอง ( การมองโดยรวมและรูปแบบของกลอง ) และลักษณณะภายนอกของตัว
สินคา ( รูปรางของขนม ) ซึ่งเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับภาพลักษณโดยรวม 
(Trade Dress) มาจนปจจุบัน  
 คดีตอมาเปนคดีเกี่ยวกับเวชภัณฑยา คือ Centaur Co v. Marshall19 คูความทั้งสองเปน
ผูขายยาที่เรียกวา Castoria  (ยาระบายสําหรับเด็ก) ติดอยูที่ฉลากดานนอกของขวดยา แม Centaur 
ไมมีพยานหลักฐานวา Marshall หลอกลวงก็ไดรับอนุญาตจากศาลเพื่อพิจารณาวาฉลากหอหุมขวดยา
น้ันคลายกันจนกระทั่งสรางความสับสนใหผูบริโภค  คดีน้ีศาลไดเนนไปที่การหลอกลวงของผูผลิตที่มา
ทีหลังวา 
 

“ การหลอกลวงหรือนาจะหลอกลวงน้ี  ผูบริโภคที่ซื้อสินคาไปแลวหรือกําลังจะซื้อโดย
เช่ือวามีผูผลิตสินคาแครายเดียว  ถาไมใชเพราะมีการฟองคดี เพราะทุกคนไมสงสัยเลย
ในสิทธิของการขายสินคาที่เขาเปนผูผลติเอง อยางไรก็ตาม การขายสินคาของเขาก็อาจ
เสียหายไดจากคูแขงทางการคาของเขา ” 

 
 

                                                             
19 Centaur Co v. Marshall (United State Circuit Court, 1899) 
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ภาพท่ี 2.3  ฉลากยาของโจทก และ จําเลย คดี Centaur Co v. Marshall 
  
 ศาลใหความเห็นวาทุกคนมีสิทธิที่จะขายยาโดยใชช่ือ Castoria ได อยางไรก็ตาม เปนหนาที่
ของผูบริโภคที่จะตองตรวจสอบฉลากยาเอง ผูผลิตมีหนาที่เดียวเทาน้ันคือทําฉลากที่ใหผูบริโภคช้ีชัด
ไดวาตนเปนผูผลิตสินคาน้ันๆ  ต้ังแตคดีฉลากยาน้ีไดช้ีใหเห็นอยางชัดเจน ศาลพบวาเปนความสับสน
ของผูบริโภคที่ไมนาจะเกิดข้ึน ความแตกตางในบรรจุภัณฑเพื่อที่จะเปนเครื่องหมายและเพื่อแสดง
ความโดดเดน ทําใหผูซื้อยากที่จะสําคัญผิดวาเปนสินคาของผูผลิตหน่ึงเปนอีกผูหน่ึง  
 ป ค.ศ.1946 ไดออก Trademark Act of 1946 หรือที่รูจักกันในช่ือ The Lanham Act ที่
เปนกฎหมายที่เปนการนําเอากฎหมายจากระบบจารีตประเพณี (Common Law) ของรัฐบาลกลาง
และของมลรัฐมารวมเขาดวยกัน ช่ือพระราชบัญญัติน้ีเรียกตามสมาชิกรัฐสภาช่ือ Fritz Lanham จาก
รัฐ Texas ผูสนับสนุนรางกฎหมายน้ี รัฐสภามีเจตนารมณที่จะปกปองนักธุรกิจที่ประกอบการคาอยาง
ถูกตองตามกฎหมายและในขณะเดียวกันก็ปกปองผูบริโภคดวย ย่ิงไปกวาน้ัน ยังตองการปกปอง
สาธารณชนจากการถูกหลอกลวง สงเสริมใหมีการคาโดยการแขงขันที่เทาเทียม ปกปองธุรกิจการคาที่
ไดประโยชนจากการมีช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีจากบุคคลที่ไมไดสรางสิ่งเหลาน้ีข้ึนมาไดเอง 
 สิ่งที่เปนจุดเดนของพระราชบัญญัติน้ีก็คือ ในหมวด 105220 ไดมีการบัญญัติใหความหมาย
รวมไปถึงภาพลักษณโดยรวมชัดเจนย่ิงข้ึน สิ่งที่มีผลในทันทีคือ การขยายขอบเขตเครื่องหมายการคา
ที่รับจดทะเบียนไดและที่ไดรับการคุมครอง แตก็ยังคงไมมีการบัญญัติเรื่องภาพลักษณโดยรวมไวอยาง
ชัดเจนเชนเดิม  

                                                             
20 No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished 

from the goods of others shall be refused registration on the principal register 
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 กรณี In Ex parte Haig & Haig, Ltd.21 สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา
สหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office) เห็นวา รูปรางรูปทรงของขวด
สามารถไดรับความคุมครองตามเครื่องหมายการคาภายใต The Lanham Act ได คดีน้ีเปนคดีขวด
วิสกี้ที่เรียกกันวา “ Pinch Bottle หรือ Dimple Bottle ”  
 

                                       
 
ภาพท่ี 2.4  รูปรางรปูทรงของ Pinch Bottle หรือ Dimple Bottle 
 
 ย่ิงไปกวาน้ัน เครื่องหมายที่เปน สัญลักษณหรืออุปกรณ (Symbol or Device) ก็ถูกตีความ
ใหรวมถึงลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ นับต้ังแตรูปรางรูปทรงของขวดวิสกี้ถูกพิจารณาใหเปนของ
ด้ังเดิม (Original) และมีลักษณะบงเฉพาะ (Distinctive) และมลีักษณะภายนอกเฉพาะตัว (Peculiar 
Appearance) ที่ทําใหผูบริโภครูดีวาเปนลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑน้ี  สํานักงานสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการคาสหรัฐอเมริกาพิจารณาวาการคุมครองการออกแบบสามารถทําไดเมื่อจดทะเบียน
ตาม Principal Register22 ซึ่งก็คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในระดับปฐมภูมิภายใต The 
Lanham Act ซึ่งเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนตาม Principal Register ไดตองมีลักษณะบงเฉพาะใน

                                                             
21 In Ex parte Haig & Haig, Ltd (United States Patent and Trademark Office, 

1958) 
22 เปนการจดทะเบียนภาพลักษณโดยรวม(Trade Dress)กับสํานักงานสิทธิบัตรและ

เครื่องหมายการคาสหรัฐอเมริกา (USPTO) แบงการจดทะเบียนเปน 2 ประเภท คือ Principle 
Register เครื่องหมายที่จะจดทะเบียนไดตองมีลักษณะบงเฉพาะในตัว (Inherent distinctiveness) 
หรือมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) และ Supplemental Register 
เครื่องหมายยังไมมีลักษณะบงเฉพาะในตัว (Inherent distinctiveness) หรือมีลักษณะบงเฉพาะที่
เกิดจากการใช (Secondary Meaning) และตองแสดงใหเห็นวา  1) ภาพลักษณโดยรวมแสดงใหเห็น
ความแตกตางกับภาพลักษณโดยรวมของผูอื่น 2) ภาพลักษณโดยรวมไดมีการใชกับสินคากอนที่ไดย่ืน
ขอจดทะเบียน 
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ตัว (Inherent distinctiveness) หรือมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning)23 
ในกรณีน้ี สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาสหรัฐอเมริกามีอํานาจในการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาใหกับภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ไดเพราะอยูในหลักเกณฑของ 
Principal Register  การย่ืนขอจดทะเบียนจึงสามารถขอจดภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) 
สําหรับลักษณะภายนอกของสินคาที่มีช่ือเสียง (อยางเชนรูปรางรูปทรงของขวดโคคา-โคลา)  
 ตลอดระยะเวลาที่ The Lanham Act ใชบังคับ การคุมครองภาพลักษณโดยรวม (Trade 
Dress) ไดพัฒนาการคุมครองจากใหความคุมครองเฉพาะฉลากและบรรจุภัณฑมาใหความคุมครอง
ภาชนะบรรจุและการหอหุมสินคาเพิ่มเติม ซึ่งทําใหเปนการอุดชองวางระหวางการคุมครองลิขสิทธ์ิ
และสิทธิบัตร เพราะวัตถุประสงคเบื้องตนของฉลากและภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) เพื่อระบุ
สินคาและบอกวิธีใชสนิคาน้ัน  
 The Lanham Act  มีการแกไขเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1988 สภาคองเกรสเห็นวา The 
Lanham Act จําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุงใหทันสมัยและเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายอื่นๆและ
เปลี่ยนแปลงตามทางปฏิบัติในทางการคาดวย ดังน้ัน จึงไดแกไขใหสามารถจดทะเบียนภาพลักษณ
โดยรวม (Trade Dress) และภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ที่ไมไดจดทะเบียนก็ไดรับความ
คุมครองดวยเชนเดียวกัน การแกไขเพิ่มเติมในครั้งน้ีไดแกไขให สัญลักษณหรืออุปกรณ (Symbol or 
Device) มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายสี รูปรางรูปทรง เสียง หรือ 
ลักษณะภายนอก ที่มีคุณสมบัติจะเปนเครื่องหมายการคาได ในมาตรา 43(a) ไดแกไขใหรวมถึง       
“การละเมิดภาพลักษณโดยรวม และ การไมมีคุณสมบัติดานประโยชนใชสอยของลักษณะภายนอก
ของสินคาและการกลาวอางเท็จในการโฆษณา สามารถฟองรองได ”24 
 เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมอีกครั้งในป ค.ศ. 1999 ไดแกไขในมาตรา 3 of 15 U.S.C.             
§ 1125(a) “ การกระทําทางแพงสําหรับการละเมิดสิทธิในภาพลักษณโดยรวมภายใตบทน้ีสําหรับ
ภาพลักษณโดยรวมที่ไมไดจดทะเบียนตาม Principal Register บุคคลผูถือสิทธิในการคุมครอง
ภาพลักษณโดยรวมมีหนาที่ในการพิสูจนเรื่องการคุมครองไมเกิดประโยชน 25” 
 
 2.2.2 ความหมายและประเภทของภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) 
  2.2.2.1 ความหมายของภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) 

                                                             
23 มธุรส เจิมจันทรโสภณ, การคุมครองสวนประกอบของสินคาหรือบริการ (Trade 

Dress), วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.  
24 Violations of trade dress and certain non-functional configurations of goods 

and actionable false advertising claims  
25 In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade 

dress not registered on the principal register,the person who asserts  trade dress  
protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not 
functional 
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  ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) เปนถอยคําที่ไมมีบัญญัตินิยามไวเปนลาย
ลักษณอักษร  ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไมมีบัญญัตินิยามไวใน The Lanham Act  แตเปนถอยคําที่
ศาลไดใหนิยามโดยการขยายความ26 The Supreme Court ไดใหความหมายของคําวา Trade 
Dress ไวในคดีสําคัญจํานวน 4 คดี ไดแก  
  1.  คดี Inwood Laboratories,Inc.  v.  Ives Laboratories,Inc. 
  2.  คดี Two Pesos,Inc  v.  Taco Cabana 
  3.  คดี Wal-Mart Stores,Inc.  v.  Samara Bros.Inc. 
  4.  คดี TrafFix Devices,Inc.  v.  Marketing Displays,Inc. 
  ในคดี TrafFix Devices,Inc. v. Marketing Displays, Inc27. ศาลไดใหความเห็นวา 
การออกแบบสินคาหรือบรรจุภัณฑของสินคาอาจมีลักษณะบงเฉพาะที่แสดงใหเห็นถึงการจําแนก
สินคาโดยแยกความแตกตางของผูผลิตหรอืแหลงกําเนิดสนิคา และการออกแบบสินคาหรือบรรจภัุณฑ
ของสินคาก็จะไดรับลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช ภาพลักษณโดยรวมอาจไมไดใชในลักษณะที่
คลายกับการเปนตนเหตุของการสับสนในแหลงกําเนิดของสินคา ทั้งน้ีตองเปนไปดวยการเคารพในการ
สนับสนุนใหเกิดการแขงขันทางการคา  
 วัตถุประสงคของการคุมครองภาพลักษณโดยรวมก็เพื่อใหผูบริโภคจดจําในสินคาและบริการ 
และเพื่อคุมครองคานิยมทางการคา (Goodwill) ที่เช่ือมโยงกับผูผลิตสินคาและบริการ ดังน้ัน นิยาม
ของ ภาพลักษณโดยรวม คือ การรวมตัวกันของลักษณะที่เ ช่ือมโยงกับตัวสินคา ไมวาจะเปน      
บรรจุภัณฑหรือสิ่งอื่นใดที่ทําใหสามารถแยกแยะสินคาออกจากสินคาอื่น ซึ่งนิยามดังกลาวมาน้ีไดรวม
บรรจุภัณฑของสินคา ประกอบดวย ฉลาก  สิ่งหอหุม และภาชนะบรรจุ ยกตัวอยางเชน คดี Hartco 
Engineering,Inc. v. Wang’s International,Inc.28 อธิบายวา สิทธิในภาพลักษณโดยรวมของสินคา
อุปกรณลากจูงรถยนต (a trailor hitch) ครอบคลุมถึงบรรจุภัณฑที่มีลักษณะเปน “บรรจุภัณฑ
พลาสติกใสที่แสดงใหเห็นตัวสินคาอยูดานใน และพื้นหลังกระดาษแข็งสีนํ้าเงินที่มีตัวอักษรสีขาวระบุ
ถึงสินคา ประกอบกับเสนสีแดงที่มุมดานบนซายบนดามมือจับและรูปสินคาบนยานพาหนะ”  
 ภาพลักษณโดยรวมไดขยายไปถึงการออกแบบสินคาหรือรูปรางภายนอกของตัวสินคา 
ประกอบดวย ขนาด รูปราง และสีของตัวสินคาเอง ตัวอยางเชน ศาลพิจารณาวาสิทธิในภาพลักษณ
โดยรวมของการออกแบบเกาอี้นวมแบบไมมีพนักพิงหรือที่วางแขน (Ottoman) ตองมีลักษณะ
ราบเรียบ รูปทรงโคงมน มีรูปรางเหมือนตัวอักษร U อยางไรก็ตาม สิทธิในภาพลักษณโดยรวมของ
การออกแบบสินคา ไมไดมีเจตนาที่จะไดรับสิทธิในการประดิษฐตามสิทธิบัตร เพราะภาพลักษณ
โดยรวมมีขอบเขตที่ขยายออกไปเพียงเล็กนอย ตามใจ (arbitrary) โดยตองการใหแยกแยะ
แหลงกําเนิดของสินคาไดไวในคดี Two Persos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. วาภาพลักษณโดยรวม

                                                             
26 Scott C. Sandberg, “Trade Dress : What does it mean?,” Franchise Law 

Journal, (Summer 2009): 1. 
27 Ibid., p. 2. 
28 Hartco Engineering.Inc.  v.  Wang’s International,Inc. (United State Court of 

Appeals, 2005) 
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ของสินคา (Trade Dress)29 โดยพื้นฐานที่สําคัญคือ ภาพลักษณทั้งหมดและลักษณะภายนอกโดยรวม
ทั้งหมด (total image and overall appearance)  
 ภาพลักษณโดยรวมของสินคา (Trade Dress) ประกอบดวย ขนาด รูปรางรูปทรง สีหรือกลุม
ของสี พื้นผิว การออกแบบและภาพประกอบ (Graphics)30 วิธีการขายสินคาที่มีรูปแบบโดยเฉพาะ  
แบบของบรรจุภัณฑ รูปรางรูปทรงของสินคา แบบของอาคาร แบบของเสื้อผา ลักษณะภายนอกของ
รานคา สีและการออกแบบบนฉลากของสินคา31  และยังรวมถึงบริการ ภาพลักษณที่แสดงออก
ภายนอกทั้งหมดของธุรกิจดวย  
 ภาพลักษณโดยรวมของสินคา (Trade Dress) ไมไดมีลักษณะทางกายภาพที่มีประโยชนใช
สอยไดและไมใชแบบของตัวสินคาเอง แตตองสามารถช้ีชัดไดถึงแหลงกําเนิดสินคาและแยกความ
แตกตางกับสินคาที่มีแหลงกําเนิดสินคาอื่นได32 
 ในประเทศอังกฤษรวมถึงประเทศที่เคยอยูในการปกครองของอังกฤษอยางประเทศสิงคโปร
เรียกภาพลักษณโดยรวมของสินคาวา Get Up ซึ่งเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใชระบบ Common 
Law ตรงที่ศาลไดใหนิยามไวจากการตัดสินคดี คือคดี JB Williams Co v. H Bronnley&Co Ltd วา
หมายถึง สี หรือ รูปรางรูปทรง สิ่งหอหุมหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะอยางเดียวกัน ซึ่งจากคํานิยามน้ีจะ
หมายถึงเฉพาะสินคาเทาน้ัน ไมรวมถึงบริการเหมือนอยางเชนในประเทศสหรัฐอเมริกา33  
 โดยสรุป ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress,Get-Up) หมายถึง ภาพลักษณโดยรวมภายนอก
ทั้งหมด ที่ไมใชตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหผูบริโภคสามารถมีความคิดเช่ือมโยงภาพลักษณ
โดยรวมน้ันกับแหลงกําเนิดของสินคาได สําหรับแบบของบรรจุภัณฑน้ัน ประกอบดวย รูปรางรูปทรง
ของบรรจุภัณฑ ขนาด สี พื้นผิว การออกแบบ ก็รวมอยูในความหมายของภาพลักษณโดยรวมเชนกัน  
  2.2.2.2 ประเภทของภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress)  
  ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) แบงไดเปน 8 ประเภท34 ซึ่งผลิตภัณฑหน่ึงๆ
อาจจะมีครบทุกประเภทหรือมีบางประเภทก็ได ซึ่งข้ึนอยูกับความตองการของผูประกอบการวา
ตองการสื่อสารผลิตภัณฑของตนกับผูบริโภคอยางไร   

1) บรรจุภัณฑ (Packaging)  

                                                             
29 Christopher J. Mugel , Trade Dress Law of Product Configuration (Slide), 

Texas, presentation to the AIPLA Spring Meeting May 13, 2004. 
30

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร, พจนานุกรมออกซฟอรด – ริเวอร บุคส 
อังกฤษ – ไทย, (กรุงเทพมหานคร: ริเวอร บุค, 2547), หนา 400. 

31 Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, Trade dress and design law, 
(Aspen Publishers, 2010), p. 41. 

32 Todd S. Holbrook and Alan Nathan Harris, Model injury instruction : 
copyright,trademark and trade dress litigation, (American Bar Association, 2008),p 102. 

33 Tan Tee Jim, Law of Trademark and passing off in Singapore, 
(Sweet&Maxwell Asia, 2005), p. 394. 

34 มธุรส เจมิจันทรโสภณ, เรื่องเดิม, หนา 9. 
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จากความหมายในยุคแรกเริ่ม ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) จะ
หมายถึงสิ่งหอหุมเพื่อการตกแตงสินคา (The clothes in which a product was dresses)35 ซึ่งก็
คือบรรจุภัณฑ ที่ไมใชตัวสินคาโดยตรง โดยเปนวัสดุที่มาหอหุมตัวสินคา เชน กลองกระดาษทรง
สี่เหลี่ยมบรรจุขวดสุราทรงกลม เปนตน  

บรรจุภัณฑจะหมายความรวมถึงขอความและรูปภาพตางๆที่ตีพิมพบนวัสดุ
ที่ใชทําบรรจุภัณฑดวย เชน ขอความวิธีการใช ขอความสวนประกอบของสินคา คําเตือนการใช 
ขอความบอกปริมาณบรรจุ เปนตน  รายละเอียดของบรรจุภัณฑ ไดอธิบายไวโดยละเอียดในหัวขอ 
2.3 บรรจุภัณฑ 

2) ภาชนะบรรจุ (Container) 
ภาชนะบรรจุ คือ เครื่องใชสําหรับใสสิ่งของ36  จึงมีความหมายรวมไปถึง

บรรจุภัณฑ (Packaging) และรูปรางผลิตภัณฑ (Product Configuration) ดวย การพิจารณาความ
คุมครองภาพลักษณโดยรวมในภาชนะบรรจุจึงสามารถพิจารณาจากภาพลักษณโดยรวมของบรรจุ
ภัณฑ (Package Taede Dress) และรูปรางผลิตภัณฑ (Product Configuration) ได  

3) สีหรือกลุมของสี (Color or Combinations of Colors) 
   สี จะเปนภาพลักษณโดยรวมไดจะตองทําหนาที่แยกแยะแหลงกําเนิดของ
สินคา หากใชโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อแสดงลักษณะบางอยางของสินคา เชน แสดงความแตกตาง
ของปริมาณสินคา คุณภาพสินคา เปนตน สีจะไมไดทําหนาที่แยกแยะแหลงกําเนิดสินคา จึงไมอาจ
เปนเครื่องหมายได  
   การใชสี ผูประกอบอาจเลือกใชสีเพียงสีเดียว แตการใชสีเพีงสีเดียวอาจเกิด
ปญหาวาเปนการใชเพื่อวัตถุประสงคช้ีแนะลักษณะของสินคา เชน  สีเขียว กับสินคาชาเขียว เปนตน 
ซึ่งหากเปนเชนน้ันสีจะไมสามารถเปนเครื่องหมายเพื่อทําหนาที่แยกแยะแหลงกําเนิดของสินคาได  
   สวนการใชกลุมของสี เปนการนําสีหลายสีมาวางในที่เดียวกัน โดยมีการจัด
วางลําดับสีวาสีใดมากอนหรือหลัง ซายหรือขวา บนหรือลาง การที่ผูประกอบการรายอื่นนําสีมาสลับ
ตําแหนง ยอมสรางความสับสนใหผูบริโภควาคลายกบัผูประกอบการายแรก เปนการละเมิดสิทธิของ
ผูประกอบการรายแรก 

4) รูปรางผลิตภัณฑ (Product Configuration) 
รูปรางของผลิตภัณฑ หมายถึง รูปรางของผลิตภัณฑในลักษณะ 3 มิติ คือ 

กวาง ยาว สูง ที่สามารถรับรูไดจากประสาทสัมผัสทางตา ในกฎหมายของยุโรป (The EC 
Trademark Harmonization Directive and the Community Trademark Regulation) 
เรียกวา Three – Dimensional Marks และอังกฤษ (The Trade Marks Act 1994) เรียกวา The 
Shape of the Goods 

                                                             
35 เรื่องเดียวกัน, หนา 15. 
36 เปลื้อง ณ นคร, พจนานุกรม V.7.0. (โปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟแวร), 

(กรงุเทพมหานคร: บริษัท ไทยซอฟตแวรอินเตอรไพรส จํากดั, 2555) 
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ซึ่งในประเทศอังกฤษ37 การจะไดรับจดทะเบียนตองไมมีลักษณะใดลักษณะ
หน่ึงตอไปน้ี  

(1) ตองไมเปนรูปรางตามธรรมชาติของสินคาน้ัน 
(2) ไมจําเปนตองมีลักษณะดานเทคนิค หรือคุณประโยชนใชสอย 
(3) ตองไมมีคุณคาที่สําคัญแกสินคา 

การใหความคุมครองรูปรางผลิตภัณฑจึงเนนที่รูปรางที่ทําหนาที่อยาง
เครื่องหมาย  โดยตองไมมีลักษณะเพื่อประโยชนใชสอย เพราะรูปรางดังกลาวเปนสิ่งจําเปนกับสินคา
ของผูประกอบการรายอื่นเชนกัน  

5) ฉลาก (Label) 
ฉลาก คือ วัสดุที่ติดอยูบนสินคาหรือบรรจุภัณฑ มีวัตถุประสงคบรรยาย

เครื่องหมายการคาหรือแสดงถึงแหลงกําเนิดสินคา สวนประกอบ วิธีใช ปริมาณ ผูผลิต วันผลิต      
วันหมดอายุ เปนตน หากฉลากน้ันมีลักษณะเปนเครื่องหมายและมีลักษณะบงเฉพาะ ฉลากก็เปน
เครื่องหมายการคาได    

โดยทั่วไป ผูบริโภคจะจดจําฉลากในสวนที่ตนประทับใจหรือดึงดูดสายตา 
หรือมีความแตกตางจากผูผลิตรายอื่นชัดเจน  จะไมจดจําไปในทุกรายละเอียดของฉลาก ถาลักษณะที่
โดดเดนน้ันมีลักษณะบงเฉพาะและมีการทําหนาที่แยกแยะความแตกตางของแหลงกําเนิดสินคา ก็เปน
เครื่องหมายได 

6) เสียง (Sound) 
เสียงจะตองทําหนาที่บงช้ีแหลงกําเนิดของสินคาได เสียงน้ันจะตองมี

ลักษณะบงเฉพาะ  เสียงจะตองประกอบดวยตัวโนตตองถูกนํามาเลนอยางจําเพาะและซ้ําไปซ้ํามาเพื่อ
เปนการเนนยํ้าหรือจะเลนกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงเฉพาะ  

เสียงที่จะหนาที่อยางเครือ่งหมายไดน้ันตองใชมาระยะเวลาหน่ึงจนผูบริโภค
จดจําไดวาเปนของผูผลิตรายใด เชน เสียงรถขายไอศครีมวอลส เปนตน ดังน้ัน การใหความคุมครอง
เสียงอยางเครื่องหมายการคา จึงไมสามารถทําไดในประเทศที่ใหความคุมครองเครื่องหมายการคาโดย
การจดทะเบียน  

7) กลิ่น (Smell) 
การพิสูจนความแตกตางของกลิ่นตองใชประสาทสัมผัสทางการดม โดย

ตองสามารถบรรยายความแตกตางโดยใชประสาทสัมผัสทางตาได ดังน้ี 
(1)  การเขียนบรรยาย เชน กลิ่นดอกมะลิ เปนตน 
(2)  การใชระบบสากลแบงแยกกลิ่น 
(3)  วิเคราะหทางเคมีโดยใชกาซสีหรือของเหลว 
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 Section 3(2) Trade Mark Act 1994 : a sign shall not be registered as a trade 
mark if it consists exclusively of (a) the shape which results from the nature of the 
goods themselves,(b) the shape of goods which is necessary to obtain a technical 
result , or (c) the shape which gives substantial value to the goods 
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(4) ระบุสวนผสมที่ใชทํากลิ่น  
8) รส (Taste) 
รส เกิดจากการนํารสชาติพื้นฐานมารวมกัน ไดแก รสหวาน เปรี้ยว เผ็ด

และเค็ม  รสที่จะเปนเครื่องหมายไดตองมีความแตกตางจากอาหารอื่น จนผูบริโภคจดจําไดวาเปน
อาหารจากผูผลิตรายใด  

กลาวโดยสรุป ภาพลักษณโดยรวมเปนการนําเอาลักษณะหลายๆประเภท
มารวมกันและเมื่อผูบริโภคมองไปที่ผลิตภัณฑแลวเกิดการจดจําผลิตภัณฑในภาพรวม และสามารถ
แยกแยะภาพรวมของผลิตภัณฑน้ันออกจากผลิตภัณฑของผูประกอบการอื่น  

ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) กับ บรรจุภัณฑ (Packaging)          
มีความสัมพันธกันโดยบรรจุภัณฑเปนสวนหน่ึงของภาพลักษณโดยรวมที่ประกอบกับเครื่องหมาย
ประเภทอื่นๆจนเกิดเปนภาพลักษณโดยรวม (Package Trade Dress) โดยที่วิทยานิพนธฉบับน้ีมุง
ศึกษาลักษณะบงเฉพาะในภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑเปนสําคัญ       
 
 2.2.3  องคประกอบของภาพลักษณโดยรวม      
 สินคาใดจะไดรับความคุมครองในภาพลักษณโดยรวม ตองพิจารณาวาสินคาน้ันมี
องคประกอบในดานลักษณะบงเฉพาะ (Distinctiveness) และ ตองไมมลีักษณะดานประโยชนใชสอย 
(Functionality) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   

2.2.3.1 ลักษณะบงเฉพาะ ( Distinctiveness ) 
  เครื่องหมายตองมีลกัษณะบงเฉพาะจงึจะไดรับการคุมครองอยางเครื่องหมายการคา 
ลักษณะบงเฉพาะ มี 2 ประเภท ดังน้ี 
  1) ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) 
     คือ ลักษณะบงเฉพาะที่มีอยูต้ังแตสรางเครื่องหมายข้ึนมา โดยเครื่องหมายไมไดมี
ความเกี่ยวพันกับตัวสินคาแตอยางใด เชน เครื่องหมายการคาใชคําวา Apple กับสินคาประเภท
คอมพิวเตอร  ถือวา เครื่องหมายการคาคําวา Apple ถือวามีลักษณะบงเฉพาะเพราะไมมีความ
เกี่ยวพันกับสินคา ผูบริโภคยังสามารถแยกความแตกตางกับผูผลิตรายอื่นได แตหากสินคาคือ        
นํ้า Apple ก็จะถือวาไมมีลักษณะบงเฉพาะเพราะมีความเกี่ยวพันกับสินคาและเครื่องหมายการคา 
Apple จะกลายเปนช่ือเรียกสามัญ (Generic Term) ของสินคานํ้า Apple เพราะทําใหไมสามารถ
แยกความแตกตางระหวางผูผลิตรายอืน่ๆได  
  ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) จะถือวามีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง
(Inherently Distinctive) ถาสามารถแยกแยะแหลงกําเนิดของสินคา ที่ภาพลักษณโดยรวม (Trade 
Dress) มีเอกลักษณตางจากแหลงกําเนิดของสินคาอื่น38 สวนการทดสอบวาเครื่องหมายใดมีลักษณะ
บงเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) คือการที่ผูบริโภครับรูไดวาเครื่องหมายมีลักษณะ

                                                             
 38 Pongtawat Uttravorarat, Resounding secondary meaning in the making 
doctrine : solution for a startup restaurant with non-distinctiveness trade dress,              
(Candidate for Master of Laws, University of Washington School of Law, 2011), p. 9. 
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เฉพาะที่บงบอกวาเปนแหลงกําเนิดสินคาเดียวภายใตเครื่องหมายน้ัน ซึ่งกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ ไมได
ทดสอบเพื่อเนนไปที่เอกลักษณของภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) แตเนนไปที่ความสามารถใน
การแยกแยะแหลงกําเนิดของสินคา 

2) ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) 
     คือ เครื่องหมายที่ไมสามารถยึดถือไวเพื่อใชกับสินคาใดสินคาหน่ึงโดยเฉพาะ แต
เมื่อใชเครื่องหมายน้ันไประยะเวลาหน่ึง เครื่องหมายเกิดมีอีกความหมายหน่ึงที่ชัดเพิ่มข้ึนมา เปน
ความหมายที่แทจริงที่ประชาชนทั่วไปเมื่อกลาวถึงเครื่องหมายน้ันแลว จะแยะแยะแหลงกําเนิดของ
สินคาได (Source of the Product) มากกวาตัวสินคาเอง39 เครื่องหมายน้ันจะเปนลักษณะบง
เฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) โดยจํากัดใหใชกับสินคาน้ันเทาน้ัน 
  การพิสูจนวาสินคามีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) 
หรือไมทางหน่ึงที่จะพิสูจนคือ เจาของเครื่องหมายการคา อาจจะนําหลักฐานตาง ๆ มาพิสูจนได เชน 
มีการทําแบบสํารวจ (survey) เกี่ยวกับความรับรูของลูกคาตอสินคาน้ัน การสัมภาษณลูกคาโดยตรง 
จํานวนการซื้อและจํานวนลูกคา การขยายการจําหนายในตลาด และ การพิสูจนใหเห็นวา จําเลยมี
เจตนาลอกเลียนแบบเครื่องหมายคาของโจทกน้ันหรือไม เพียงใด ฯลฯ โดยศาลเห็นวา แบบสํารวจ 
(Survey) น้ัน  จะถูกใชเปนเครื่องวัดความตระหนักและความรับรูของลูกคาตอสินคาน้ัน อันแสดงให
เห็นถึงการมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary meaning) นอกจากน้ี จะตองพิสูจน
ปจจัยอื่นๆดวย ไดแก ปริมาณและวิธีการในการโฆษณาประชาสัมพันธ  ยอดการจําหนาย  และ
ระยะเวลาและวิธีในการใชเครื่องหมายน้ัน ในการพิจารณาของศาลจะพิจารณาเจตนาในการลอก
เลียนภาพลักษณโดยรวมของสินคา (Trade Dress) ของจําเลย จํานวนเงินที่ใชจายเพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ  ความสําเร็จในการขายสินคา สิทธิแตผูเดียวในการใชเครื่องหมาย และความ
ครอบคลุมของการออกสื่อ ศาลไมไดเรียกรองใหมีพยานหลักฐานครบถวนทุกประเภท พยานหลักฐาน
ข้ึนกับประเด็นพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) ของแตละกรณีไป 
เพียงแตโจทกตองแสดงใหศาลเห็นวา ผูบริโภคมีความเช่ือมโยงระหวางสินคาและผูผลิต 40 
  2.2.3.2  ประโยชนใชสอย (Functionality) 
  เครื่องหมายการคาที่จะไดรับความคุมครองจะตองเปนไปตามขอกําหนดในการ
คุมครองเครื่องหมายการคา ที่เรียกวา Non-Functionality  หลักการสําคัญ คือ เครื่องหมายการคา
จะตองไมไดมีลักษณะเปน Functionality กลาวคือ จะไมใหความคุมครองกับลักษณะของสิ่งของที่มี
ลักษณะเพียงแสดงถึงการใชประโยชน เชน ลักษณะรูปรางของผลิตภัณฑ น้ัน ถือเปนเพียง 
Functionality หากวา ลักษณะดังกลาวเปนสาระสําคัญของผลิตภัณฑน้ัน อันเกี่ยวกับการใช หรือ 
วัตถุประสงคของสิ่งของ หรือเปนสิ่งที่อาจจะมีผลกระทบตอราคาหรือคุณภาพของสินคา กลาวคือ 
หากมีการคุมครองใหผู น้ันมีสิทธิเพียงผู เดียวเกี่ยวกับการใชรูปลักษณะแลวจะกอใหเกิดความ
ยากลําบากอยางมากและเกินสมควรตอผูผลิตรายใหมที่ยังไมมีช่ือเสียงในระบบตลาดน้ัน คุณลักษณะ 
ดังกลาวจงึไมอาจใหคุมครองได 

                                                             
 39 Ideal Toy Corp  v.  Plawner Toy Mfg. Corp (3rd Cir.1982) 
 40 Ibid, p. 13. 
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  สําหรับหลักการ Non-Functionality น้ี มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก   
  1)  เพื่อกระตุนใหมีการแขงขัน โดยศาลอนุญาตใหผูแขงขันสามารถทําการ
ลอกเลียนแบบเกี่ยวกับรูปลักษณะของสินคา เชน การออกแบบ ( Design) สินคา น้ัน  
  2)  เพื่อหามมิใหมีการบัญญัติกฎหมายคุมครอง เพื่อขยายเวลาเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิบัตรที่หมดอายุลงแลว โดยการใหความคุมครองลักษณะสินคาดังกลาวตามกฎหมายเครื่องหมาย
ก า ร ค า ซึ่ ง จ ะ ทํ า ใ ห ไ ด รั บ ก า ร คุ ม ค ร อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย สิ ท ธิ บั ต ร โ ด ย ไ ม จํ า กั ด เ ว ล า 
  ดวยเหตุน้ี หากรูปลักษณะ (Feature) ทําหนาที่เปนเพียง Functional หากใหความ
คุมครอง ก็จะกอใหเกิดการผูกขาด (Monopoly) ตลอดไป เพราะเครื่องหมายการคาจะมีอายุการ
คุมครองตราบเทาที่ยังมีการใชเพื่อการคาอยู หลักการน้ีจึงเปนการกําจัดการผูกขาดในลักษณะ
ดังกลาว   
  การใหความคุมครองภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) มีวัตถุประสงคในการ
ปกปองผูบริโภคจากการสับสนหลงผิดในแหลงกําเนิดสินคา ดังน้ัน ลักษณะของประโยชนใชสอยของ
สินคาไมสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการแยกแยะแหลงกําเนิดสินคาได  ซึ่งการใหความ
คุมครองภาพลักษณโดยรวมของสินคา (Trade Dress) ตองการสนับสนุนใหเกิดการแขงขันทางการคา
อยางเปนธรรมโดยการอนุญาตใหผูผลิตรายอื่นสามารถใชลักษณะของประโยชนใชสอยไดเหมือนกัน  
ในทางตรงกันขาม หากอนุญาตใหประโยชนใชสอยของสินคามีผูถือสิทธิแตผูเดียวในภาพลักษณ
โดยรวม (Trade Dress) แลว ผูบริโภคจะตองซื้อสนิคาน้ันโดยเฉพาะเจาะจงจากผูผลิตรายเดียวที่อาจ
ต้ังราคาไวสูงเกินสมควร  ยอมไมเปนธรรมกับผูบริโภคดวยเชนกัน 
  ประโยชนใชสอย ( Functionality ) แบงไดเปน 2 ประเภท คือ  
  1)  Utilitarian Functionality เปนการพิจารณาที่สวนประกอบของสินคาที่ยึดถือ
ประโยชนเปนสําคัญ ที่มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 
   (1)  ลักษณะดังกลาวของสินคาสนับสนุนการใชงานของสินคา และ
สนับสนุนสินคาใหใชตรงตามวัตถุประสงค  หรือ 
   (2)  ลักษณะดังกลาวของสินคามีผลโดยตรงตอราคาหรือคุณภาพของสินคา  
หรือ 
   (3)  ลักษณะดังกลาวของสินคายอมใหใชเครื่องหมายการคาสําหรับการใช
งานคุณสมบัติเฉพาะ ที่จะทําใหคูแขงที่ไมไดมีช่ือเสียงเสียประโยชน41 
  2)  Aesthetic Functionality เปนการพิจารณาถึงลักษณะการประดับตกแตง
สินคาเปนสําคัญ มากกวาจะพิจารณาการใชงานหรือวัตถุประสงคของสินคา ซึ่ง Aesthetic 
Functionality  น้ีไมไดทําหนาที่ชวยในการแยกแยะแหลงกําเนิดสินคา แตชวยใหภาพลักษณเมื่อ
มองเห็นสินคาน้ันนาช่ืนชมมากกวา  

การพิจารณาวาสิ่งใดมีประโยชนใชสอยหรือไมน้ัน ใหพิจารณาดังน้ี 

                                                             
 41 Whether granting of trademark for the exclusive use of the feature would 
put competitors at a significant non-reputation related disadvantage  
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  1.  มีสิทธิบัตรที่หมดอายุการคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร 
  2.  มีการโฆษณาถึงการออกแบบที่เนนประโยชนใชสอย 
  3.  สามารถเลือกที่จะออกแบบเปนอยางอื่นได 
  4.  การออกแบบน้ันเปนผลมาจากกระบวนการผลิตพื้นฐาน 
 

2.3 บรรจุภณัฑ 
 
 ผูบริโภคโดยทั่วไปมักเห็นบรรจุภัณฑก็คือตัวสินคา เมื่อผูบริโภคเห็นบรรจุภัณฑก็จะมีการ
ตอบสนองตอรูปรางรูปทรงที่เห็น มีการจดจําตราสินคา สีและคําบรรยายบนบรรจุภัณฑ สิ่งที่
ออกแบบบนบรรจุภัณฑ (Packaging Design) จะสื่อถึงสินคาที่บรรจุอยูภายใน ดวยเหตุน้ี ผูผลิตจึงใช
ความสามารถของบรรจุภัณฑเปนสื่อในการจําหนายสินคา เพื่อใหเปนที่จดจําของผูบริโภคและดึงดูด
ความสนใจจากผูบริโภค  ดวยเหตุน้ี บรรจุภัณฑจึงมีบทบาทและความสําคัญมากข้ึน จึงตองมี
การศึกษาเพื่อทําความเขาใจลักษณะโดยทั่วไปของบรรจุภัณฑ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 
 2.3.1  ความเปนมาของบรรจุภัณฑ 
 มีหลักฐานปรากฏใหเห็นวามนุษยรูจักการใชบรรจุภัณฑมาต้ังแตในยุคโบราณ กอนค.ศ.200 
ป  เริ่มต้ังแตมนุษยยุคหิน เมื่อลาสัตวไดก็นําหนังสัตวน้ันมาหอหุมเน้ือสัตว เพือ่ปองกันแมลง แดด ฝน 
ฝุนละออง รวมทั้งเพื่อสะดวกในการพกพาไปยังที่ตางๆ  เริ่มแรกน้ัน  บรรจุภัณฑเปนวัสดุธรรมชาติ 
เชน ใบไม หนังสัตว เปลือกไม เปลือกหอย เปนตน  
 ตอมา มนุษยเริ่มรูจักการประดิษฐ คิดคนบรรจุภัณฑ โดยสรางบรรจุภัณฑเลียนแบบ
ธรรมชาติ โดยดัดแปลงวัสดุธรรมชาติ เชน นําใบไมชนิดตางๆ เชน ใบตอง ใบจาก ใบบัว มาหอหุม
ขาว ขนม หรือนําไมไผมาสานตะกรา กระต๊ิบใสขาวเหนียว ตอมามีการดัดแปลงคุณสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุธรรมชาติใหมีรูปรางและหนาที่ใชสอยเพิ่มข้ึน เรียกวา การออกแบบบรรจุภัณฑ
ด้ังเดิม ( Primitive Packaging Design)42 ที่มนุษยไดสรางข้ึนตามการเรียนรูในแตละยุคสมัย เชน 
การสรางภาชนะบรรจุนํ้าจากธรรมชาติ เชน ขวดนํ้าเตา ใหมีลิ้นเปด ปด มีฝาปด มีเชือกหิ้ว เปนตน  
 ประมาณป ค.ศ.1200 การคาและการขนสงมีบทบาทมากข้ึน มนุษยมีการใหความสําคัญกับ
การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อรองรับการขนสงจากผูผลิตถึงผูบริโภค เพราะหนาที่พื้นฐานที่สําคัญของ
บรรจุภัณฑคือ ปกปองตัวสินคาใหปลอดภัยจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน และ
ปกปองสินคาจากสิ่งปนเปอน ( prevent spillage and contamination  
 บรรจุภัณฑยุคกอนชวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม เปนความพยายามในการเก็บรักษาและ
บรรจุสินคาประเภทอาหาร เชน ปค.ศ.1875 จักรพรรดินโปเลียน ไดประกาศใหรางวัลผูที่สามารถ
แนะนําวิธีถนอมอาหาร มีพอครัวช่ือ Nicholas Appert ใชวิธีปดผนึกขวดแกวและโถแจกันตางๆ เขา

                                                             
 42 สมพงษ  เฟองอารมณ, บรรจุภัณฑกับการสงออก Export Packaging, 
(กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักส, 2550), หนา 2. 
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ใชขวดแกวและจุกกอกในการถนอมเน้ือ ผัก ผลไม ซึ่งวิธีการน้ีเปนจุดเริ่มตนของอาหารกระปองใน
ปจจุบัน  
 ตอมาในศตวรรษที่ 17 เปนชวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม การผลิตสินคาเปนแบบขนาด
ใหญ (Mass Production) ประกอบกับมคีวามกาวหนาทางวิทยาศาสตร ศิลปะศาสตร เทคโนโลยีการ
ผลิต ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑมากย่ิงข้ึน  
 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง หรือต้ังแตป ค.ศ. 1952 มีผลิตภัณฑจากเปโตรเคมีคัล มีการผลิต
ใยพลาสติกแผนใส ทําเปนถุง ซอง  
 สําหรับประเทศไทย ก็มีความเปนมาในเรื่องบรรจุภัณฑคลายกันกับสากล แตแตกตางใน
วิธีการบรรจุหีบหอ เพราะสินคามักถูกสงจากแหลงผลิตในหีบหอขนาดใหญ เชน ขาวสารบรรจุ
กระสอบ รานคาปลีกจะนํามาแบงบรรจุเปนถุงละ 1 กิโลกรัม เปนตน 
 
 2.3.2  ความหมายของบรรจุภัณฑ 
 บรรจุภัณฑ (Packaging) คือ กระบวนการหรือวิธีการในการใชวัสดุชนิดใดชนิดหน่ึง มา
สรางสรรคภาชนะหรือหีบหอใหกับผลิตภัณฑ เพื่อปกปองความเสียหายของผลิตภัณฑ เพื่อรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ เพื่อเกิดความสะดวกในการใชสอย เพื่อสะดวกในการขนสง และเพื่อสื่อสาร
กับผูบริโภค43  
 บรรจุภัณฑเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ใชในการบรรจุสินคา การพัฒนาบรรจุภัณฑตองใช
ความรูหลายดานมาประยุกตใช เฃน บรรจุภัณฑอาหาร ตองวิเคราะหการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
ระหวางอาหารและบรรจุภัณฑวาจะเกิดอันตรายกับอาหารหรือไม ตองใชความรูดานการออกแบบ
บรรจุภัณฑเพื่อใหมีความสวยงาม โดดเดน44  
 บรรจุภัณฑและภาชนะบรรจุมีความแตกตางกัน เชน ผูบริโภคซื้อนํ้าหน่ึงขวด ขวดใสที่บรรจุ
นํ้าเรียก บรรจุภัณฑ เพราะขวดทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการขนยายจากผูผลิตจนถึงมือ
ผูบริโภคและทําหนาที่ในการสงเสริมการขายที่จุดขาย เมื่อผูบริโภคซื้อนํ้ามาแลวนํามารินใสแกวเพื่อ
ด่ืม แกวเปนภาชนะบรรจุ เพราะแกวไมไดทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการขนยายจากผูผลิตจนถึง
มือผูบริโภคและไมไดทําหนาที่ในการสงเสริมการขายที่จุดขาย 
 ในทองตลาดมีสินคาประเภทที่ผูซิ้อไมใชผูบริโภค เชน ของขวัญในเทศกาล สินคาสัตวเลี้ยง
การออกแบบบรรจุภัณฑประเภทน้ีจําเปนตองออกแบบใหสวยงาม สะดุดตา เนนความพึงพอใจ  
 ผลิตภัณฑในปจจุบันมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม แปลกใหม ทั้งรูปทรง วัสดุ และเทคโนโลยีการ
หีบหอ  ดังน้ีแลวผูบริโภคจะเกิดความคุนเคยและจดจําบรรจุภัณฑวาเปนของผลิตภัณฑใด ผูผลิตจึง
ตางที่จะแขงขันการสรางสรรคบรรจุภัณฑใหเปนที่สนใจและจดจํากับผูบริโภค หากมีการทําบรรจุ
ภัณฑใหคลายหรือเหมือนกันยอมทําใหผูบริโภคสับสนหลงผิดไดงาย 
 

                                                             
 43 เรื่องเดียวกัน, หนา 4. 
 44 ปุน คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ, บรรจุภัณฑอาหาร, (กรุงเทพมหานคร: 
แพคเมทส, 2541), หนา 9. 
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2.3.3 หนาท่ีของบรรจุภัณฑ 
 บรรจุภัณฑมีหนาที่ที่เปลีย่นแปลงไปตามความกาวหนาของสงัคม ในสมัยกอน   บรรจุภัณฑมี
หนาที่ในการเก็บรักษาอาหาร ใหสามารถเก็บไวไดนานข้ึน ปกปองอาหารจากแมลง แสงแดด ฝุน
ละออง และสามารถนําอาหารพกพาไปไดโดยสะดวก ตอมาเมื่อสังคมมีการขยายตัวดานการคา บรรจุ
ภัณฑจึงทําหนาที่ปกปองสินคาจากความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนไดจากการขนสง รวมถึงใชบรรจุภัณฑ
เพื่อเปนเครื่องมือแขงขันทางการคากับผูผลิตรายอื่น  บรรจุภัณฑมีหนาที่โดยละเอียด ดังน้ี 
  2.3.3.1  รองรับสินคา ( Contain ) 
  รองรับสินคาใหรวมกนัเปนกลุม หรือรวมกันตามรูปรางของภาชนะ เพื่อใหสะดวกใน
การเก็บรักษา การขนสง การบริโภค 
  2.3.3.2  ปกปองผลิตภัณฑ ( Protection ) 
 รักษาสินคาใหคงอยูในสภาพดี ใหปลอดภัยจากความเสียหายทั้งจากสภาพแวดลอม มนุษย 
สัตว การขนสง เพื่อใหสินคาคงสภาพเหมอืนออกจากแหลงผลิตไดมากที่สุด ความเสียหายที่จะเกิดข้ึน
มี 2 ลักษณะ คือ 

1) ความเสียหายทางกายภาพ 
ลักษณะของความเสียหาย คือ แตกหัก ยุบตัว แตกสลาย อาจเกิดจากการ

ขนสงสินคา เชน การฉีกขาดของบรรจุภัณฑ การแตกหักจากแรงกระแทก การแตกหักจากการโยน
หรือยกผลิตภัณฑ การเปยกนํ้าขณะเคลื่อนยาย  

2) ความเสียหายทางเคม ี
ลักษณะของความเสียหายคือการเกิดการเปลี่ยนแปลงดานปฏิกิริยาเคมีใน

สินคา เชน สินคาอาหารที่บรรจุภัณฑไมดีพอ ทําใหอาหารเสีย บูดเนา การเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น 
รส ความกรอบ  
   นอกจากน้ี ยังชวยสรางความปลอดภัยใหกับผลิตภัณฑดวย เชน ขนม 
อาหาร หากไมมีบรรจุภัณฑมาหอหุมแลวอาจมแีมลงวันมาตอม มีฝุนละอองตกลงไป ทําใหเกิดเช้ือโรค
ปนเปอนในอาหาร เมื่อบริโภคเขาไปยอมเกิดอันตรายกับรางกายได เชน ทองเสีย ผลิตภัณฑบางชนิด
มีสวนผสมของสารเคมีที่เปนอันตราย การมีบรรจุภัณฑที่ดียอมสรางความปลอดภัยใหกับผูใช เชน 
ปกปองเด็กเล็กจากการสัมผัสถูกสารเคมีโดยตรง เปนตน  

3) เคลื่อนยายได ( Handling ) 
ชวยใหขนยายสินคาสะดวก เชน กลองมีหูหิ้วเพื่อสะดวกในการจับหรือยก 

นํ้าหนักของบรรจุภัณฑตองไมมากเกินไปจนเปนอุปสรรคในการเคลื่อนยายสินคา 
4) การรักษา ( Preserve )  
บรรจุภัณฑชวยรักษาคุณภาพของสินคาใหคงเดิมต้ังแตการผลิตจนถึง

ผูบริโภค รวมทั้งระหวางใชงานของผูบริโภค เชน อาหารกระปอง บรรจุภัณฑจะตองถนอมอาหารและ
ชวยรักษาคุณภาพ รสชาติ คุณคาอาหาร ไมใหเนาเสีย ข้ึนรา เสียความสดใหม หรือ  ยาสีฟนในขณะที่
ยังใชไมหมด บรรจุภัณฑก็ตองชวยรักษาคุณภาพสินคาไดในระยะเวลาหน่ึง 

5) การขนสง ( Transportation ) 
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บรรจุภัณฑชวยใหการขนสงสินคาไปยังแหลงขายสินคาเปนไปดวยความ
สะดวก บรรจุภัณฑจึงตองมีความทนทาน ปกปองผลิตภัณฑได โดยตองคํานึงถึงสภาพอากาศใน
สถานที่ที่การขนสวตองผานดวย เชนอุณหภูมิ ความช้ืน  

6) เอกลักษณของตัวเอง ( Identification ) 
บรรจุภัณฑตองมีเอกลักษณของตัวเองเพื่อใหผูบริโภคแยกแยะสินคาไดถึง

แหลงกําเนิดของสินคา 
7) สรางความสะดวก ( Convenience ) 
การบริโภคสินคาตองการความสะดวก เชน ขวดฝาเกลียวของนํ้าชาเขียว 

ฝาจีบขวดโซดา กระปองนํ้าอัดลมมีหูดึงเปด  
8) ดึงดูดความสนใจ ( Attractiveness ) 
เดิมพนักงานขายจะทําหนาที่ชักจูงผูบริโภคใหสนใจสินคา  แตปจจุบัน

บรรจุภัณฑทําหนาที่เรียกรองความสนใจจากผูบริโภคใหสนใจสินคา บรรจุภัณฑจึงทําหนาที่เหมือน
พนักงานขายที่พูดไมได (silent saleman) 

9) ชวยสื่อสารการตลาด ( Communication ) 
บรรจุภัณฑจะมีพื้นที่ที่สามารถนํามาใชในการสื่อขอมูลกับผูบริโภคไดดวย

ตราสินคา (Brand) เพื่อใหผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑน้ันมาจากผูผลิตรายใด  มีคุณภาพระดับใด 
รวมทั้งสามารถอธิบายคุณสมบัติสินคา วิธีการใช สวนประกอบของสินคา ปริมาณบรรจุ อายุการใช
งาน คําเตือน ฉลากสินคา เพราะปจจุบันผูบริโภคนิยมหาขอมูลสินคาดวยตัวเองจากการอาน
รายละเอียดในฉลาก45 

ในการวางตลาดสินคาใหมๆ ผูผลิตตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภค 
เพื่อวางานออกแบบบรรจุภัณฑของสินคาที่จะวางตลาดจะสนองความตองการผูบริโภค ตองมีการวาง
ตําแหนงสินคาทางการตลาด (positioning the product) ในการออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อการวาง
ตําแหนงทางการตลาด ผูผลิตตองหาขอมูลดังตอไปน้ี 

ก.  ตองหาจุดเดนของสินคาเพื่อใชสื่อในการนําเสนอ เรียกวา USP 
หรือ Unique Selling Point 

ข.  ตองหาลักษณะวาจะออกแบบที่ใชกันอยูทั่วไป (Traditional) 
หรือ จะมีการออกแบบใหแปลกแตกตางจากผูผลิตรายอื่น โดยเนนในสิ่งที่จะสื่อใหผูบริโภคทราบ 

ค.  ตองพิจารณาหาความเหมาะสมในการใชช่ือตราสินคา (Brand 
Name) ช่ือที่ใชอาจเปนช่ือเดียวกับองคกรหรือช่ือที่ต้ังข้ึนมาเฉพาะของตัวสินคา 

ง.  ตองออกแบบมีภาพลักษณโดยรวมใหเปนที่ยอมรับกันไปทั่ว
โลก (Universal) หรือตองออกแบบเพื่อเจาะ 

                                                             
 45 นภวรรณ  คณานุรักษ, Power of packaging, (กรุงเทพมหานคร: ทิปปงพอยท, 2547), 
หนา 10. 
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กลุมเปาหมายโดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงในความผิดพลาด ที่จะเจาะกลุมเปาหมาย46 
10)  ชวยสงเสริมการตลาด ( Promotion ) 
ผลิตภัณฑที่นํามาใสภาชนะที่ออกแบบตางกัน ใชวัสดุตางกัน จะใหคุณคา   

( value ) ของผลิตภัณฑตางกัน เชน ครีมในขวดแกว กับ ในขวดพลาสติก ยอมใหคุณคาของครีมที่
ตางกัน ทําใหจําหนายไดราคาที่แตกตางกัน 

การสรางสรรคบรรจภัุณฑที่แปลกใหม แตกตางจากผูผลิตรายอื่น ชวยสราง
ความแตกตางและสรางจุดสนใจใหกับตัวสินคาได เชน นมขนหวาน บรรจุในกระปองอลูมิเนียมที่มี
ขอเสียคือ เก็บรักษายาก  เมื่อเปลี่ยนมาบรรจุในหลอดมีฝาปด เพื่อสะดวกใชในครั้งตอๆไป สราง
ความแตกตางใหกับตัวสินคาอยางมาก เปนการบรรจุที่เหมาะกับการบริโภค ไมตองเกิดปญหาในการ
เก็บรักษา เมื่อผูบริโภคพอใจก็จะนําไปสูการกลับมาซื้อในโอกาสหนา  

 
 2.3.4  องคประกอบของบรรจุภัณฑ 
  2.3.4.1  บรรจุภัณฑหลัก ( Primary Package ) 
  คือ บรรจุภัณฑที่สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ ทําหนาที่ปกปองผลิตภัณฑโดยตรง เชน 
ขวดนม ถุงพลาสติกใสขนม ซองยา กระปองแปง เปนตน 
  2.3.4.2  บรรจุภัณฑรอง ( Secondary Package ) 
  คือ บรรจุภัณฑที่ออกมาอีกช้ันหน่ึง ทําหนาทีร่วบรวมผลติภัณฑหรอืบรรจุภัณฑหลัก 
จํานวนมากกวา 2 ช้ินเขาดวยกัน47 เชน กลองกระดาษลูกฟูกใสนมกลองหน่ึงโหล หอพลาสติกใสสบู
กอน 3 กอน เปนตน  
  2.3.4.3  บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง ( Shipping Package ) 
  บรรจุภัณฑน้ีทําข้ึนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยายสินคาเปนสําคัญ รวมถึงเพื่อ
ความประหยัดในการใชพืน้ที่เก็บรักษาหรือการขนสง และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการขนสง 
จึงไมตองการความสวยงาม แตเนนในเรื่องความทนทาน เชน ลังไมใสเครื่องจักร เปนตน 
 

2.3.5  โครงรูปของบรรจุภัณฑ 
 โครงรูปภายนอกของตัวบรรจุภัณฑเปนสิ่งแรกที่ผูบริโภคจะมองเห็น และผูบริโภคจะสามารถ
นึกคิดถึงตัวสินคาที่อยูภายในได นอกจากน้ีโครงรูปยังมีความสามารถในการปกปองสินคา สรางคุณคา
ใหกับสินคา เชน หากเลือกใชวัสดุตางประเภทกันผูผลิตก็สามารถต้ังราคาที่แตกตางกันได เชน 

                                                             
 46 ปุน คงเจริญเกียรติ, “การออกแบบตราทางการคา (Trade Mark) บนบรรจุภัณฑเพื่อเปน
สื่อทางการตลาด” ใน รวมบทความบรรจุภัณฑ(พ.ศ. 2544-2547), (กรุงเทพมหานคร : แพคเมทส, 
2547), หนา 106. 
 47 นเร ขอจิตตเมตต, Packaging&Design เสกสรรปนแตงบรรจุภัณฑ, (กรุงเทพมหานคร 
: ฐานการพิมพ, 2550), หนา 94. 
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นํ้าอัดลม Coca-Cola เมื่อบรรจุในกระปองอลูมิเนียม ราคา 14 บาท ขวดแกว ราคา 10 บาท        
ขวดพลาสติกราคา 17 บาท48 เปนตน  
 รูปทรงของบรรจุภัณฑมีความสําคัญตอความคาดหวังของผูบริโภคตอสินคาที่อยูภายใน โดย
ไมจําเปนตองเห็นฉลากหรือคําบรรยายใดๆ ผูผลิตจึงใชกลยุทธของโครงรูปบรรจุภัณฑเพื่อสรางความ
ประทับใจ ความจดจําของผูบริโภค และเพื่อใหเกิดการซื้อซ้ําในครั้งตอไป (Repeat Purchase) 
 สิ่งที่ตกแตงรอบผิวนอกของบรรจุภัณฑ เรียก ภาพประกอบ (Graphic) มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจของผูบริโภค ณ จุดขาย ภาพประกอบ (Graphic) มีผลตอการวางตําแหนงสนิคาในทองตลาด 
ภาพประกอบ (Graphic) ที่มีประสิทธิภาพตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) สะดุดตา ดึงดูดใจผูบริโภค 
2) มีความแตกตางจากคูแขง 
3) สามารถสื่อรายละเอียดและประโยชนที่จะไดจากตัวสินคา 

ภาพประกอบ (Graphic) สามารถนําเสนอตอผูบริโภคไดใน 2 ประเภท  
ประเภทที่ 1 รูปธรรม 
1) ตราสินคา 
2) อรรถประโยชน 
3) โฆษณา 
4) สงเสริมการขาย 
5) ขนาดหรอืปริมาณบรรจุ 
6) ช่ือสินคา 
7) รายละเอียดสินคา 
8) กลิ่นหรือรสชาติ 
9) วิธีการใช 
10) ขอมูลโภชนาการ (สินคาอาหาร) คําเตือน (สินคาประเภทสารเคมี) 
ประเภทที่ 2 นามธรรม  
ความเปนศิลปที่ใชออกแบบภาพประกอบ (Graphic) กอใหเกิดแบบ

หรือสไตล (Style) ที่ผูบริโภครูสึกไดจากงานออกแบบสวนประกอบตางๆ เชน ตราสัญลักษณ คํา
บรรยาย สี รูปภาพ ความรูสึกอยากจับตองบรรจุภัณฑ (Texture)  

   
 2.3.6  ความสัมพันธของบรรจุภัณฑและภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) 
 บรรจุภัณฑมีโครงรูปที่รับรูไดดวยประสาทสัมผัสทางตา ประกอบดวย  ขนาด รูปรางรูปทรง 
สี พื้นผิว การออกแบบและภาพประกอบ (Graphic) ซึ่งตรงกับนิยามของภาพลักษณโดยรวม (Trade 
Dress) คือ ภาพลักษณทั้งหมดและลักษณะภายนอกโดยรวมทั้งหมด ( total image and overall 
appearance ) ประกอบดวย ขนาด รูปรางรูปทรง สีหรือกลุมของสี พื้นผิว การออกแบบและ
ภาพประกอบ (Graphic) ดังน้ัน บรรจุภัณฑจึงอยูในความหมายของภาพลักษณโดยรวมที่จะสามารถ

                                                             
 48 ราคาจําหนาย ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 



                                                                                     30 
 

ขอรับความคุมครองภาพลักษณโดยรวมได สวนวิธีการใหความคุมครองน้ันยอมข้ึนอยูกับกฎหมาย
ภายในของแตละประเทศ อยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความคุมครองภายใตกฎหมาย
เครื่องหมายการคา ประเทศอังกฤษ ใหความคุมครองภายใตหลักการลวงขาย (Passing Off) ทั้งน้ี   
สิ่งสําคัญอยูที่การที่รัฐจะใหความคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑหรือไมมากกวาที่จะให
ความสําคัญกับวิธีการหรือรูปแบบในการใหความคุมครอง    
 ในประเทศเยอรมัน ประเทศเดนมารก ประเทศญี่ปุน ใหบรรจุภัณฑสามารถขอรับความ
คุมครองในเครื่องหมายการคาได แตในประเทศที่กฎหมายเครื่องหมายการคาไมไดใหบรรจุภัณฑเปน
เครื่องหมายอันจะสามารถจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครองไดอยางประเทศไทย การที่เจาของ
บรรจุภัณฑจะขอรับความคุมครองตามกฎหมายเครื่องหมายการคาจึงตองจดทะเบียนแตละ
เครื่องหมายที่ปรากฏบน บรรจุภัณฑ กลาวคือ เครื่องหมายตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ไดแก ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหลาน้ีอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางรวมกัน     
 ซึ่งบรรจุภัณฑยอมประกอบดวยเครื่องหมายหลายประเภทประกอบกัน เพราะหนาที่สําคัญ
อยางหน่ึงของบรรจุภัณฑคือการออกแบบบรรจุภัณฑใหสวยงาม โดดเดนกวาคูแขง จูงใจผูบริโภคให
สนใจ ในปจจุบันจึงเห็นวาบรรจุภัณฑหน่ึงๆประกอบดวยภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ 
คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือกลาวอีกอยาง
หน่ึงไดวา บรรจุภัณฑคือการรวมกันเกือบทุกประเภทของเครื่องหมายที่กฎหมายใหจดทะเบียนเปน
เครื่องหมายการคาได  ซึ่งจะเปนการดีหากประเทศไทยมีการบัญญัติใหบรรจุภัณฑเปนเครื่องหมายใน
มาตรา 4 ที่สามารถนําไปจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได  
 

2.4   การซ้ือสินคาโดยสับสนหลงผิดของผูบริโภค 
 

2.4.1   พฤติกรรมของผูบริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภค คือ สิ่งที่ผูบริโภคแสดงออกในการเลือก การซื้อ การใชสินคา และการ

กําจัดทิ้ง  เปนกระบวนการที่แสดงออกทัง้ทางรางกาย และจิตใจของผูบรโิภคดว ดังน้ัน การจะสื่อสาร
การตลาดใหเกิดการตอบสนองของผูบริโภคจึงตองทําบนพื้นฐานของพฤติกรรมผูบริโภค  

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค มี 3 ประการ คือ 
1.  การสื่อสารทางการตลาดของผูผลิต ไดแก กลยุทธทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เชน ผูผลิตมีการออกแบบบรรจุภัณฑให
สวยงาม ดึงดูดใจ  มีการใชเครื่องมือสอสารการตลาดหลายรูปแบบและตอเน่ือง สิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคมาก  

2.  สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ครอบครัว แหลงขอมูลที่ไมเปนทางการ 
แหลงขอมูลที่ไมหวังผลทางการคา ชนช้ันทางสังคม วัฒนธรรมยอยและหลักในสังคม เปนตน  

3.  ลักษณะทางจิตวิทยาของผูบริโภค เปนลักษณะภายในของผูบริโภค ไดแก แรงจูงใจ 
การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ ทัศนคติ  
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2.4.2   กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  
  2.4.2.1  การตระหนักถึงปญหา 
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะเริ่มตนจากการตระหนักถึงปญหา (Problem 

Recognition) เปนความตองการที่เกิดจากสิ่งกระตุนทั้งภายนอก เชน โฆษณา การสงเสริมการขาย 
และสิ่งกระตุนภายใน เชน ความหิว ความกระหาย เปนตน  

การตระหนักถึงปญหาจะเกิดข้ึนเมื่อผูบริโภคเห็นความแตกตางระหวางสภาวะที่
เปนอยู (Actual State) กับสภาวะที่ตนปรารถนา (Desired State)49 เชน อาจเกิดจากสินคาที่ตนใช
อยูหมดลง หรือ สินคาที่ใชอยูไมเปนที่พึงพอใจ หรือ มีความตองการใหม เปนตน  

  2.4.2.2  การแสวงหาขอมูล    
เมื่อผูบริ โภคตระหนักถึงปญหาแลว  ตอมาผูบริ โภคจะทําการคนหาขอมูล           

ซึ่งผูบริโภคจะเริ่มตนจากการคนหาขอมูลภายใน (Internal Search)  เปนความทรงจําระยะยาว 
(Long Term Memory) 50 ในสินคาที่มาจากประสบการณในอดีต ถาผูบริโภคมีขอมูลเหลาน้ีเพียงพอ
แลว ผูบริโภคก็ไมจําเปนตองใชขอมูลภายนอก (External Search) ไดแก ขอมูลจากการโฆษณา 
พนักงานขาย สอบถามคนรอบตัว เปนตน การแสวงหาขอมูลน้ันเพื่อสรางความมั่นใจในการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภควาตนจะไดสินคาที่ตรงตามความตองการและพึงพอใจที่สุด  การสรางความแตกตาง
ของตราสินคามีสวนชวยใหผูบริโภคมั่นใจวาไดสินคาที่ตนตองการตามที่หาขอมูลมา 

  2.4.2.3  การประเมินทางเลือก  
เมื่อหาขอมูลแลวผูบริโภคจะประเมินทางเลือกจากพื้นฐานความเช่ือและความรูที่มี

ตอสินคา โดยเปรียบเทียบสินคาแตละตราสินคา โดยมีปจจัยในการประเมิน คือ 
1) ตราสินคาที่อยูในความทรงจํา 
2) เกณฑที่ใชในการประเมินตราสินคาแตละตราสินคา ซึ่งก็คือ คุณสมบัติ

ที่สําคัญของสินคา   
 ซึ่งสินคาที่เลือกน้ีเปนสินคาที่มีตราสินคาจํานวนไมมาก เน่ืองจากเปนตรา

สินคาที่ผูบริโภคคุนเคย จดจําได หรือยอมรับได เชน ตองการซื้อคอมพิวเตอร พิจารณาเพียงตรา
สินคา HP , Acer , Compaq เปนตน  

2.4.2.4  การตัดสินใจซื้อ 
เมื่อผูบริโภคเลือกตราสินคาไดก็จะนําไปสูการต้ังใจซื้อและตัดสินใจซื้อในที่สุด ความ

ต้ังใจซื้อเปนกระบวนการทีเ่กี่ยวของกบัจติใจที่บงบอกถึงการวางแผนของผูบริโภคที่จะซื้อสินคาตราใด
ตราหน่ึง ในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง  ความต้ังใจซื้อจะเกิดมาจากทัศนคติที่มีตอตราสินคาของ
ผูบริโภค แตมีปจจัยที่เขามาแทรกระหวางการตัดสินใจซื้อ ไดแก 

 1) ทัศนคติของบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ เชน เพื่อนบอก
เสื้อผาที่จะซื้อลาสมัยไปแลว ก็อาจทําใหผูบริโภคไมตัดสินใจซื้อได 

                                                             
 49 เรื่องเดียวกัน, หนา 26. 
 50 เรื่องเดียวกัน, หนา 27. 
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 2) ปจจัยดานสถานการณที่ไมคาดหมาย (Unanticipated Situational 
Factor) ที่เขามามีอิทธิพลทําใหกิดดารเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจซื้อ เชน ผูบริโภคต้ังใจจะซื้อสินคา
ตราหน่ึง แตหยิบสินคาอีกตราหน่ึงที่มีรูปลักษณะภายนอกคลายกับสินคาตราที่ตัดสินใจซื้อไปแลว 
เปนตน  

 
2.4.3  ตราสินคา (Brand) 
สินคา (Product) เปนหน่ึงในชุดเครื่องมือในทางการตลาดที่ผูผลิตใช เพื่ อใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกรกับตลาดเปาหมาย สินคา จึงเปนสิ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาด  สินคาเปนไดทั้งสิ่งจับตองได (สินคา) และจับตองไมได (บริการ) ผลิตภัณฑ
ครอบคลุมถึง รูปแบบของสินคา ช่ือ ตราสินคา บรรจุภัณฑ การบริการ ดังน้ัน บรรจุภัณฑตาม
วิทยานิพนธน้ีจึงเปนสวนหน่ึงของตราสินคาดวย 

สวนตราสินคาน้ัน ในกระบวนการสื่อสารการตลาด(Marketing Communication)
หมายความวา สิ่งที่ถูกสรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคใหสินคามีความโดดเดนและแตกตางไปจากคูแขง 
ตราสินคาเปนทุกสิ่งทุกอยางที่ผูบริโภคจะไดรับเมื่อซื้อสินคาหรือบริการน้ัน ไมวาจะเปนดานที่จับตอง
ได คือ คุณลักษณะและคุณสมบัติของตราสินคาตาง ๆ ทางกายภาพของสินคา บรรจุภัณฑและ
เครื่องหมายการคา และสิ่งที่จับตองไมได ซึ่งจะเปนการเช่ือมโยงสินคากับผูบริโภค เชน การบอกถึง
สถานภาพและภาพลักษณของผูใช รวมถึงผูบริโภคสามารถรับรูถึงความนาเช่ือถือของตัวสินคาน้ัน ๆ 
ได  ตราสินคาจึงสามารถสรางคุณคาเพิ่มพรอมทั้งยกระดับใหกบัตัวสินคานอกเหนือจากคุณสมบัติทาง
กายภาพของตัวสินคาเอง  

ในการที่ผูผลิตจะนําสินคาของตนออกสูทองตลาดและทําใหสินคาเปนที่รูจักและจดจําของ
ผูบริโภค จําเปนตองมีกระบวนการสื่อสารการตลาด(Marketing Communication) ซึ่งก็คือ การ
ดําเนินกิจกรรมรูปแบบตางๆเพื่อสื่อสารขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑและองคกรไปยังกลุมเปาหมาย 
โดยมุงหวังใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรมหรือเกิดการตอบสนองตามวัตถุประสงคที่ต้ังใจ51   

ตราสินคาที่มีคุณคา (Brand Equity) ผูบริโภคจะตองมีการตระหนักถึงตราสินคา (Brand 
Awareness) เปนการผูบริโภคจดจําหรือระลึกไดถึงตราสินคา เมื่อผูบริโภคเกิดการตระหนักรูในตรา
สินคาแลวก็จะเกิดความคุนเคย (Famillarity) ในตราสินคาน้ัน ทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจ 
นาเช่ือถือ และมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล และเปนเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ การตระหนักถึงตรา
สินคา มีระดับการจดจํา ดังตอไปน้ี 

1.  การจดจําตราสินคาได (Brand Recognition) เปนการจดจําหรือนึกถึงตราสินคาได เปน
การสะทอนถึงความคุนเคยตราสินคาน้ัน 

2.  การระลึกถึงตราสินคา (Brand Recall) เปนการระลึกถึงตราสินคาใดตราสินคาหน่ึงได
เพียงตราเดียวจากสินคาประเภทน้ันๆ เปนการสะทอนวาผูบริโภคเห็นตราสินคาใดเหนือกวาตรา
สินคาอื่น 

                                                             
 51 นธกฤต วันตะเมล , การสื่อสารการตลาด , (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555), หนา 2. 
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เครื่องหมายการคาก็เปนอีกองคประกอบที่สามารถสรางคุณคาใหตราสินคาได เพราะ
เครื่องหมายการคาจะชวยใหผูบริโภคไมสับสนหลงผิดระหวางสินคาคูแขง  ดังน้ัน ในการสรางคุณคา
ตราสินคาใหเกิดข้ึนในใจผูบริโภคจะตองทําใหสินคามีความแตกตางจากสินคาคูแขง และเช่ือมโยงตรา
สินคาในใจผูบริโภค  

การที่ผูบริโภคมีการจดจําตราสินคาและระลึกถึงตราสินคาใดแลว ยอมเกิดการตัดสินใจซื้อ
และกลับมาซื้อสินคาน้ันซ้ํา การที่คูแขงสรางตราสินคาของตนใหเหมือนหรือคลายกับตราสินคาที่
ผูบริโภคจดจําแลวผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาน้ันโดยสับสนหลงผิดคิดวาเปนสินคาที่ตนจดจําและ
คุนเคย  ดวยการทําการตลาดเชนน้ีจึงเปนการใชประโยชนจากคุณคาของตราสินคาของผูอื่นโดยไม
เปนธรรม  
 จากการศึกษาในบทน้ี ภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑมีความสําคัญตอการที่ผูบริโภคจะ
สามารถแยกแยะแหลงกําเนิดของสินคาหรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือแยกแยะผูผลิตสินคาได อันเปนหนาที่
สําคัญของเครื่องหมายการคา อีกทั้งในการออกแบบบรรจุภัณฑ (Package Design) ผูผลิตตองมีการ
ลงทุนสํารวจตลาด ออกแบบ ผลิต และโฆษณาประชาสัมพันธ จึงเปนการสมควรอยางย่ิงที่รัฐจะตอง
ปกปองเจาของบรรจุภัณฑจากการถูกลอกเลียนบรรจุภัณฑจากผูอื่นที่สินคายังไมมีช่ือเสียง  แมผูน้ัน
จะไมมีการลอกเลียนเครื่องหมายการคาก็ตาม และที่สําคัญเปนการปกปองผูบริโภคจากความสับสน
หลงผิดในแหลงกําเนิดสินคา อันจะทําใหผูบริโภคไดสินคาที่ตนไมไดตองการจะซื้อ หากรัฐไมได
คุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑเทากับรัฐสงเสริมใหมีการแขงขันทางการคาอยางไมเปน
ธรรม และไมปกปองผูบริโภคจากการสับสนหลงผิด  
 ในการคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑน้ัน สิ่งสําคัญคือ ภาพลักษณโดยรวมตองมี
ลักษณะบงเฉพาะ เพราะการมีลักษณะบงเฉพาะจะเปนตัวช้ีวัดวาภาพลักษณโดยรวมน้ันสามารถทํา
หนาที่แยกแยะแหลงกําเนิดของสินคาไดหรือไม ไมวาจะเปนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง 
(Inherent Distinctiveness) หรือ ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) ก็ตาม  
โดยภาพลักษณโดยรวมน้ันตองไมมีประโยชนใชสอย (Functional) เพราะหากรัฐใหการคุมครอง
ภาพลักษณโดยรวมที่มีประโยชนใชสอยดวยแลวยอมไมเปนธรรมกับผูผลิตรายอื่นที่จะไมสามารถผลิต
สินคาหรือบรรจุภัณฑที่มีประโยชนใชสอยไดเลย เชน กลองนมที่มีฝาปดเปด เปนที่ชัดเจนวาฝามี
ประโยชนในการเปดหรือปดกลองนมโดยสะดวก และ ชวยรักษาคุณภาพของนมในกรณีที่บริโภคไม
หมดในคราวเดียว หากรัฐใหการคุมครองบรรจุภัณฑที่ใชฝาปดเปดแลว ผูผลิตนมรายอื่นก็จะไม
สามารถผลิตกลองนมที่มีฝาปดเปดไดเลย ทั้งที่ฝาปดเปดน้ันมีประโยชนตอการใชงานกลองนม และ
ผูผลิตที่เปนเจาของฝาปดเปดแตผูเดียวอาจต้ังราคาจําหนายนมที่สูงเกินสมควรไดเพราะไมมีคูแขงราย
ใดที่จะผลิตกลองนมที่มีฝาปดเปดได เหตุการณเชนน้ียอมไมเปนการคุมครองผูบริโภคและไมเกิดผลดี
กับการกระตุนใหเกิดการแขงขันทางการคาและพัฒนาบรรจุภัณฑ เปนตน. 
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ลักษณะบงเฉพาะภาพลักษณโดยรวมตามกฎหมายระหวางประเทศและ
ตางประเทศ 

 
 ในการคุมครองภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) น้ัน  ประเทศสหรฐัอเมริกาเปนประเทศที่
มีวิวัฒนาการมาชานาน มีการใหความคุมครองไปถึงภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ที่เปน    
บรรจุภัณฑ (Packaging) โดยมีการพัฒนามาจากคําพิพากษาของศาลสรางเปนบรรทัดฐานข้ึนมา  
และประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่มีความกาวหนา
ในเรื่องกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเปนอันดับหน่ึง ในบทน้ีจึงจะศึกษาลักษณะบงเฉพาะของ    
บรรจุภัณฑที่จะไดรับการคุมครองภาพลกัษณโดยรวม (Trade Dress) ของประเทศสหรฐัอเมริกา และ
สิงคโปร วามีขอบเขตเพียงใด มีการการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะอยางไร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

3.1  ความตกลงระหวางประเทศในดานเครื่องหมายการคา 
 
 3.1.1  Paris Convention 
 Paris Convention เปนความตกลงระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2427 ถือเปนอนุสัญญาหลักของการคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม เพราะครอบคลุมการ
คุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรมทุกประเภท เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา การออกแบบ
อุตสาหกรรม และสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร สิ่งบงช้ีแหลงกําเนิด ถ่ินกําเนิดของสินคา และการแขงขันที่ไม
เปนธรรม แตประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีสมาชิก  
 ประเทศสมาชิกไมผูกพันใหตองออกกฎหมายภายในใหคุมครองในทุกประเภท เพราะกําหนด
แตเพียงใหประเทศออกกฎหมายภายในคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรมที่สําคัญเทาน้ัน 
 ใน Article 10bis  กําหนดการกระทําที่เปนการแขงขันที่ไมเปนธรรม โดยกําหนดไว 3 
ประการ  

1)  การกอใหเกิดความสับสน (create confusion) 
2)  การใสความใหรายคูแขงทางการคา (discredit) 
3)  การทําใหเขาใจผิด (misleading) 

สําหรับการคุมครองภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ตาม Paris Convention สามารถ
เทียบเคียงไดกับการกอใหเกิดความสับสน เพราะการจงใจทําภาพลักษณโดยรวมใหคลายกันยอม
กอใหเกิดความสับสนในแหลงกําเนิดของสินคา ถึงแมใน Paris Convention ไมไดกําหนดการให
ความคุมครองภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ไวโดยตรง ก็สามารถใหความคุมครองในประเด็น
การแขงขันที่ไมเปนธรรมอันเน่ืองมาจากการกระทําใหเกิดความสับสนได 
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3.1.2  Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
TRIPs Agreement เปนความตกลงพหุภาคีที่ครอบคลุมดานทรัพยสินทางปญญา โดย

กําหนดแยกตามประเภทของทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดเปนมาตรฐานในการคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาและการบังคับใช โดยจะกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าที่ประเทศ
สมาชิกตองใหความคุมครอง  
 ใน Article 15(1) เครื่องหมายการคา คือ สัญลักษณใดๆ (any sign) หรือการรวมกันของ
สัญลักษณ ที่สามารถแบงแยกสินคาหรือบริการออกจากผูประกอบการรายอื่น สัญลักษณ คือคํา ที่
รวมถึงช่ือบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข สวนประกอบของรูปราง กลุมของสี และการรวมกันของสัญลักษณ
ที่นํามาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได    
 หากประเทศสมาชิกจะบัญญัติใหคุมครองบรรจุภัณฑ เสียง กลิ่น รส ก็สามารถทําได 
นอกจากน้ี สัญลักษณที่จะนํามาจดทะเบียนจะตองมีลักษณะบงเฉพาะ 
 

3.1.3 Madrid Protocol 
การใหความคุมครองเครื่องหมายการคาเปนไปตามหลักดินแดน (Principle of 

Territoriality) ซึ่งจะจํากัดการคุมครองอยูเฉพาะประเทศที่จดทะเบียนไวแลวเทาน้ัน ซึ่งในเรื่องน้ี
ศาสตราจารยคะนึง  ฤาไชย ไดใหความเห็นประกอบคําพิพากษา52 วา 
 

“ หลักการสําคัญของทรัพยสินทางปญญาตางจากทรัพยสินธรรมดาอยางสําคัญ คือ
เมื่อทรัพยสินทางปญญามีผลตามกฎหมายเฉพาะในประเทศที่เกิดทรัพยสินเทาน้ัน 
เมื่อพนจากประเทศน้ัน สิ่งน้ันไมเปนทรัพยสินทางปญญาในประเทศอื่นอีก เจาของ
ทรัพยสินทางปญญาจึงไดรับความคุมครองแตเฉพาะในประเทศแรก ไมไดรับความ
คุมครองในประเทศอื่นดวย” 
 
หากเจาของเครื่องหมายการคาตองการใหเครื่องหมายการคาของตนไดรับการคุมครองที่

ประเทศอื่นก็ตองไปจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตนที่ประเทศน้ัน53 โดยตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้ันตอน ภาษา คาธรรมเนียม ระยะเวลาดําเนินการที่แตกตางกันไปในแตละ
ประเทศหลักการของเครื่องหมายการคาในแตละประเทศตางก็เหมือนกัน แมวาจะใชระบบการเกิด
สิทธิที่แตกตางกัน เพราะประเทศที่เปนสมาชิก World Trade Organization : WTO ซึ่งไดลงนามใน
ความตกลงวาดวยสิทธิในทางทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา Agreement  on   Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs Agreement ซึ่งทําใหสมาชิกตอง

                                                             
 52 คําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.2108/2548  ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง 

 53 อรพรรณ พนัสพัฒนา, การใหความคุมครองแกเครื่องหมายการคาตางประเทศภายใต
กฎหมายไทย, คนวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 จาก www.ipitc.coj.go.th/index.php  
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อนุวัตรกฎหมายภายในใหความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาตามาตรฐานข้ันตํ่าที่  TRIPs 
Agreementกําหนดไว  

สําหรับระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ัน แมวากฎหมายเครื่องหมายการคาของ
ประเทศสมาชิกแตละแหงจะมีหลักการและสาระสําคัญที่เหมือนกันเปนสวนใหญ แตระบบการเกิด
สิทธิในเครื่องหมายการคาแตละประเทศยังแตกตางกัน54  คือ 

1. ระบบการใชกอน (First Use) เชน มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน พมา เปนตน เปนระบบ
พื้นฐานของการคุมครองเครื่องหมายการคา ผูที่ไดสิทธิในเครื่องหมายการคาเปนคนแรกคือ ผูใชเครื่อง
หมายการคากอนโดยสุจริตคนแรก55แตเกิดปญหาในการอางสิทธิเพราะตองพิสูจนวาใครใชกอน ตอง
ใหศาลช้ีขาดวาใครเปนผูมีสิทธิแตผูเดียว (Exclusive Right) การพิจารณาการใชกอน จะพิจารณา
จาก 5 ลักษณะ56 ดังน้ี 

1)  มีการเสนอขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาน้ัน 
2)  ตองมีการใชเครื่องหมายการคาดวยจึงจะวาโฆษณาใชในทางการคา เพราะ

ปจจุบันลําพังแคการโฆษณายังไมเปนการใช 
3)  จํานวนการใชเครือ่งหมายการคา 
4)  การติดเครื่องหมายการคาลงบนสินคา 
5)  แมจะมีผูขายสินคาหลายทอดในทองตลาด การใชก็ยังคงมีอยูตอเน่ือง 

ผูที่ใชมากอนเปนผูใชโดยสุจริตยอมมีสิทธิดีกวาในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และหากใช
มากอนแตยังไมจดทะเบียนกฎหมายก็คุมครองแตตองพิสูจนในเรื่องการลวงขาย (Passing Off) ซึ่ง
เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวไมตองพิสูจนการลวงขาย กฎหมายคุมครองใหโดยทันท ี

2. ระบบการจดทะเบียนกอน (First Registration) เชน เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน พมา 
ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ไทย ประเทศสวนใหญในโลกใชระบบการจดทะเบียนกอนเปนการ
อางอิงสิทธิในเครื่องหมายการคา เน่ืองจากการจดทะเบียนเปนหลักฐานช้ันแรก (PRIMA FACIE) ที่
พิสูจนวาผูจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริงและมีสิทธิแตผูเดียว(Exclusive Right)
และขอบเขตการคุมครองจะใชหลักดินแดน (Territoriality Principle) กลาวคือ คุมครองเฉพาะ
ภายในดินแดนประเทศที่จดทะเบียนเทาน้ัน แตประเทศตางๆก็มีระบบการจดทะเบียนที่แตกตางกัน 
แยกไดเปนสามระบบ57 คือ  

                                                             
 56 บุญมา เตชะวณิช, “กฎหมายเครื่องหมายการคา” ใน ตํารากฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญา เนติบัณฑิตยสภา, (กรุงเทพมหานคร: เนติบัณฑิตยสภา, 2554), หนา 116. 
 55 Jeremy Phillips and Elenah Simon, Trademark Use, London, 2005, p.155. 
 56 พรหมมินทร วงศรัตน, การคุมครองเครื่องหมายการคาของไทยในตางประเทศ : การ
เขารวมเปนภาคีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริด 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), หนา 15. 
 57 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
นิติธรรม, 2536), หนา 6. 
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  1)  ระบบหน่ึง มีเงื่อนไขวาจะจดทะเบียนไดตองมีการใชจริงกับสินคากอน  เพราะ
ใหความสําคัญกบัการพิสูจนเจาของเครื่องหมายที่แทจริง และปองกันไมใหโตแยงสิทธิที่ดีกวากันหลัง
จดทะเบียนไปแลว ระบบใชในสหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส 
  2)  ระบบสอง มีเงื่อนไขวาไมตองมีการใชจริงกับสินคากอน แคเจาของเครื่องหมาย
การคาที่จะจดทะเบียนตองแสดงวาตนจะใชเครื่องหมายการคาจริง เมื่อจดทะเบียนหากไมใชใน
ระยะเวลาที่กําหนดจะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการคา ระบบน้ีใชในอังกฤษ 
  3)  ระบบสาม ไมมีเงื่อนไขวาจะตองใชมากอนหรือตองรับรองวาจะใชจริง แตมี
เงื่อนไขวาเจาของเครื่องหมายการคาจะตองใชเครื่องหมายการคาในเวลาที่กําหนด ไมเชนน้ันสิทธิจะ
ถูกตัดรอนไป เชน ตองใชเครื่องหมายการคาภายใน 5 ปไมเชนน้ันจะไมมีสิทธิฟองคดีเมื่อถูกละเมิด
เครื่องหมายการคา 
 กฎหมายเครื่องหมายการคาไทยใชระบบที่สาม เพราะไมมีเงื่อนไขใหตองใชมากอนหรือตอง
รับรองวาจะใชจริง  และมีการกําหนดใหคณะกรรมการเครื่องหมายการคาเพิกถอนเครื่องหมาย
การคาไดถาในระยะสามปไมมีการใชโดยสุจริตสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว58 เปนตน  
 หลักการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาเปนไปตามหลักดินแดนมีกลาวไวในกฎหมาย
ระหวางประเทศ 2 ฉบับคือ มาตรา 6 ของอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และ TRIPs      
(Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights) กลาวไวในบทนํา
โดยยํ้าวาหลักดินแดนเปนการใหการรับรองอธิปไตยของประเทศตางๆที่จะบัญญัติกฎหมายภายใน
ของตนเพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจึงเปนกระทําตามกฎหมายภายในของรัฐเกิดเปนการ
รับรองสิทธิในเครื่องหมายการคาโดยรัฐ จึงมีผลใหความคุมครองภายในรัฐน้ันๆ การที่จะไดรับการ
รับรองสิทธิโดยรัฐอื่นๆ นอกจากจะไปจดทะเบียนที่รัฐน้ันแลว ยังสามารถทําโดยการทําความตกลง
ระหวางประเทศ เปนการสละหลักดินแดน โดยยินยอมใหการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ประเทศภาคีมีผลเสมือนไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศตน เชน กลุมสหภาพยุโรปมี
ระบบการจดทะเบียนที่เรียกวา Community Trademark 59 เปนการจดทะเบียนครั้งเดียวแลว
คุมครองไดในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ
ตามขอตกลงหรือพิธีสารมาดริด (Madrid Agreement or Madrid Protocol) ที่เปนการจดทะเบียน
ครั้งเดียวแลวคุมครองไดในทุกประเทศสมาชิกขอตกลงหรือพิธีสาร 
 ปจจุบันไทยไมไดเปนภาคีสมาชิกขอตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด และในกลุมประเทศ
อาเซียน (ASEAN) ก็ไมไดมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระดับภูมิภาคเพื่อคุมครอง
ประเทศสมาชิกอาเซียน เจาของเครื่องหมายการคาไทยเมื่อตองการสงสินคาของตนไปจําหนาย
ประเทศอื่นๆไมวาประเทศใดในโลกและไมตองการใหเครื่องหมายการคาถูกละเมิดก็จําตองไปย่ืนจด
ทะเบียนเปนรายประเทศไป  

                                                             
 58 พระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534  มาตรา 63 
 59 Office for harmonization in the internal market, “community trade marks 
and design” in press dossier, December 2012, p. 5. 
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 Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks ค.ศ.1891 
ประเทศที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกตองเปนภาคีสมาชิก Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property เทาน้ัน เมื่อเปนภาคีสมาชิกแลวขอตกลงจะผูกพันสมาชิกโดยไมจํากัดเวลา  
 ขอตกลงมาดริดไดกําหนดใหภาคีสมาชิกประกอบข้ึนเปนสหภาพมาดริด (Madrid Union) 
ซึ่งเปนสหภาพพิเศษตามอนุสัญญากรุงปารีส60 มีหนาที่ออกหรือแกไขระเบียบขอบังคับ และกําหนด
คาธรรมเนียมในการจดเครื่องหมายการคา 
 เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวจะไดรับความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาน้ัน
เปรียบเสมือนวาไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ันโดยตรงกับสํานักงานประเทศภาคีสมาชิก
คูสัญญาน้ันๆ หากมิไดมีการแจงปฏิเสธตอสํานักงานระหวางประเทศ 
 ในกรณีเครื่องหมายการคาไดย่ืนจดทะเบียนไวแลวในประเทศภาคีสมาชิกคูสัญญาและใน
ภายหลังไดรับการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาน้ันโดยสํานักงานระหวางประเทศในนามของเจาของ
เดียวกัน  ใหถือวา การจดทะเบียนระหวางประเทศไดแทนที่การจดทะเบียนในประเทศครั้งกอน  แต
ทั้งน้ีจะไมเปนการลบลางสิทธิที่ไดในการจดทะเบียนครั้งกอนๆน้ัน 
 สวนพิธีสารมาดริดมีหลักการพื้นฐานเชนเดียวกับขอตกลงมาดริด61 เพียงแตมีการแกไข
ปรับปรุงขอตกลงบางประการเพื่อขจัดปญหาขอยุงยากที่เปนอุปสรรคตอการเขารวมเปนสมาชิกตาม
ขอตกลงของบางประเทศและเพื่อใหมีความยืดหยุนข้ึนกวาขอตกลงมาดริด 
 ประเทศที่จะเขาเปนภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริดไดจะตองเปนประเทศที่เปนภาคีสมาชิก 
Paris Convention for the Protection of Industrial Property 
 องคกรระหวางประเทศก็สามารถเขารวมเปนภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดได62หากประเทศ
สมาชิกขององคกรอยางนอยหน่ึงประเทศเปนภาคีสมาชิกแหงอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครอง
ทรัพยสินอุตสาหกรรม และองคกรน้ันมีสํานักงานภูมิภาคเพื่อประโยชนแหงการจดทะเบียนบังคับอยู
ในเขตแดนขององคกร  หากสํานักงานน้ันไมอยูในสังกัดสํานักงานกลาง ตามมาตรา 9quater ของพิธี
สารมาดริด 
 เมื่อไดเขาเปนภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริดแลว ขอตกลงตามพิธีสารมาดริดจะมีผลบังคับ
ตอภาคีสมาชิกที่เปนคูสัญญาน้ันโดยไมจํากัดเวลา 
 นับจากวันที่ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศแลวความคุมครองสิทธิใน
เครื่องหมายการคาใหเปรียบเสมือนวาไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ันโดยตรงกับสํานักงาน
คูสัญญาน้ันๆ หากมิไดมีการแจงปฏิเสธตอสํานักงานระหวางประเทศ 
 ในกรณีที่เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไวในประเทศหรือภูมิภาคที่สํานักงานคูสัญญาเปน
เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนระหวางประเทศดวย และการจดทะเบียนทั้งสองดังกลาวจด

                                                             
 60 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 19 
 61 อรพรรณ พนัสพัฒนา, การปรับกฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยใหสอดคลองกับ
ระบบมาดริด รายงานการวิจัย  โครงการศึกษากฎหมายทรัพยสินทางปญญาเพ่ือใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของระบบมาดริด, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงพาณิชย, 2552), หนา 9. 
 62 Madrid Protocol Article 14 (1)(b) 
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ในนามบุคคลเดียวกันใหถือวาการจดทะเบียนระหวางประเทศไดแทนที่ทะเบียนในประเทศหรือ
ภูมิภาค  หากความคุมครองที่เปนผลแหงการจดทะเบียนระหวางประเทศครอบคลุมถึงคูสัญญาน้ัน
และบรรดาสินคาและบริการที่ระบุในทะเบียนประเทศหรือภูมิภาคไดระบุในทะเบียนระหวางประเทศ
ของคูสัญญาดวย 
 ขอตกลงตามขอตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และขอตกลงตามพิธีสารมาดริด 
(Madrid Protocol) มีหลักการพื้นฐานเหมือนกัน  จะมีขอแตกตางเพียงบางประการที่ขอตกลงตาม
พิธีสารมาดริดไดแกไขปรับปรุงขอตกลงใหมีความยืดหยุนข้ึนเพื่อขจัดปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเขา
รวมเปนภาคีสมาชิกของบางประเทศ และเพื่อเปนการจูงใจในการเขารวมเปนภาคีสมาชิกการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามระบบมาดริดมากข้ึน63  ซึ่งขอแตกตางที่สําคัญ
ดังกลาวสรุปได ดังน้ี 
  1.  ภาคีสมาชิก 

การเขาเปนภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ไดเปดโอกาสให
องคกรระหวางประเทศสามารถเขาเปนภาคีสมาชิก  

ขอตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ที่องคกรระหวางประเทศไมอาจเขาเปน
ภาคีสมาชิกตามขอตกลงดังกลาวได 

2.  การย่ืนคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ 
ตามขอตกลงมาดริด (Madrid Agreement) ไดกําหนดใหผูย่ืนคําขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาที่ประสงคจะย่ืนคําขอจดทะเบยีนระหวางประเทศตามขอตกลงมาดรดิจะตองไดรบั
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่จะย่ืนน้ันในประเทศตนกําเนิดของตนเองกอนจึงจะย่ืนคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศได   

แตการย่ืนคําขอจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เพียงแตไดมี
การย่ืนคําขอจดทะเบียนที่ประสงคจะย่ืนขอจดทะเบียนระหวางประเทศไวในประเทศตนกําเนิดดวยก็
เพียงพอโดยไมจําเปนตองไดรับการจดทะเบียนกอนเหมือนเชนที่กําหนดไวตามขอตกลงมาดริด 
(Madrid Agreement)  

3. การพิจารณาคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศของสํานักงานในประเทศทีถู่กระบุ 
สํานักงานของประเทศตางๆ ที่ เปนภาคีสมาชิกตามขอตกลงมาดริด(Madrid 

Agreement) มีระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันที่ไดรับแจงการจดทะเบียนจากสํานักงานระหวางประเทศ
ในการตรวจสอบและพิจารณาในเน้ือหาสาระของเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนตามกฎหมาย
ของประเทศโดยจะตองแจงผลการพิจารณาไปยังสํานักงานระหวางประเทศพรอมทั้งเหตุผลภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว  หากมิไดแจงผลการพิจารณาภายในกําหนดเวลาจะถือวาเครื่องหมายการคาน้ัน
ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศแลว 

                                                             
 63 Johanna  F. Sistek, Options for foreign trademark protection.Comparison 
of The Madrid Protocol and the community trademark system, Retrieved June 
13, 2014 from http://www.lexisnexis.com/   
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แตการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) จะมีระยะเวลาที่ให
สํานักงานของประเทศตางๆ พิจารณาเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนไดภายในระยะเวลาสิบแปด
เดือนนับแตวันที่ไดรับแจงการจดทะเบียนจากสํานักงานระหวางประเทศ หรืออาจจะขอขยายระยะ
เวลานานกวาน้ันก็ไดในกรณีที่มีการคัดคาน 

4.  การเพิกถอนความคุมครองเครื่องหมายการคา 
ตามขอตกลงที่กําหนดไวในขอตกลงมาดริด (Madrid Agreement) กําหนดไววา

ภายในหาปนับจากวันที่ไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ  หากคําขอจด
ทะเบียนในประเทศตนกําเนิดไมไดรับความคุมครองโดยคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง
ประเทศดังกลาว อาจจะถูกเพิกถอน หรือผูขอจดทะเบียนละทิ้งคําขอ หรือถูกปฏิเสธ หรือถูกยกเลิก 
เปนตน  และสํานักงานตนกําเนิดน้ันไดรองขอใหสํานักงานระหวางประเทศเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาระหวางประเทศน้ัน  คําขอในประเทศตางๆ ก็จะถูกเพิกถอนไปดวยทั้งหมด  ซึ่ง
กระบวนการน้ีเรียกวา “Central Attack”  

แตตามพิธีสารมาดริดไดมีบทบัญญัติแกไขใหเกิดความยืดหยุนข้ึนโดยกําหนดให
ภายในสามเดือนนับแตวันที่เครื่องหมายการคาระหวางประเทศไดถูกเพิกถอน  เจาของเครื่องหมาย
การคาที่จดทะเบียนระหวางประเทศเดิมน้ันสามารถที่จะย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เดียวกันน้ันไปยังประเทศตางๆ ที่เครื่องหมายการคาถูกเพิกถอน เพื่อขอเปลี่ยนสภาพเครื่องหมาย
การคาระหวางประเทศเปนเครื่องหมายการคาในประเทศหรือภูมิภาคได และเมื่อดําเนินการดังกลาว
แลวจะถือวาเครื่องหมายการคาน้ันยังคงอยูในทะเบียนในประเทศที่ขอจดทะเบียนน้ันโดยไมถือวาถูก
เพิกถอน 

5.  อายุและการตออายุการจดทะเบียน 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามขอตกลงมาดริดจะมีอายุ

ย่ีสิบป และอาจตออายุไดอีกทุกๆย่ีสิบปกอนวันสิ้นอายุ  
สําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศตามพิธีสารมาดริดจะมี

อายุสิบป และอาจตออายุไดอีกทุกสิบปกอนวันสิ้นอายุ 
6.  ภาษาที่ใช 
ภาษาที่ใชในการติดตอและการกรอกขอความในคําขอจดทะเบียนตามขอตกลง

มาดริด (Madrid Agreement) กําหนดใหใชเพียงภาษาเดียว คือ ภาษาฝรั่งเศส  
แตสําหรับภาษาที่ใชตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) สามารถเลือกใช

ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็ได 
7.  คาธรรมเนียม 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด (Madrid 

Protocol) สํานักงานของประเทศภาคีสมาชิกที่ถูกระบุอาจจะไดรับคาธรรมเนียมสูงกวาการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตขอตกลงมาดริด (Madrid Agreement) เน่ืองจากตามพิธีสาร
มาดริดไดกําหนดใหสํานักงานประเทศภาคีสมาชิกสามารถกําหนดคาธรรมเนียมเฉพาะของตนเอง 
(Individual Fee) แทนการแบงรายไดจากคาธรรมเนียมเพิ่ม (Supplementary Fee) และ
คาธรรมเนียมเสริม (Complementary Fee) ในกรณีการขอจดทะเบียนขยายความคุมครอง
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เครื่องหมายการคาระหวางประเทศไปยังประเทศภาคีสมาชิกเพิ่มเติมตามมาตรา 3 ter และการตออายุ
การจดทะเบียนได 
 

3.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 ในการไดรับความคุมครองในภาพลักษณโดยรวม(Trade Dress) น้ัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีบททบัญญัติ Lanham Act (The Trademark Protection Law of 1946) § 43 ใหความคุมครอง
ภาพลักษณโดยรวม  (Trade Dress) ภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคา โดยไมตองจดทะเบียนกับ
สํานักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark 
Office)  ซึ่งรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา (Congress) ไดออก Lanham Act เพื่อรองรับวัตถุประสงคสอง
ประการคือ  
 ประการแรก เพื่อปกปองผูบริโภคจาการปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมาย ดังน้ัน 
ผูบริโภคจะไดสินคาที่ตนเองตองการอยางแทจริง 
 ประการที่สอง เพื่อปกปองคานิยมทางการคา (Good Will) ของผูผลิตสินคาและ  ผูจําหนาย 
ที่ไดมีการลงทุนไปทั้งพลังงาน เวลา และเงิน จากผูที่คดโกง 
 ใน Lanham Act § 43 ไดทําการจัดระบบกฎหมายแขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรมซึ่ง
เปนกฎหมายระดับรัฐบาลกลาง (The Federal Unfair Competition Law) ซึ่งการคุมครองจากการ
ละเมิดภาพลักษณโดยรวมก็ถูกรวมอยูใน Lanham Act ดวย การพิสูจนขอเรียกรองจากการถูก
ละเมิดภาพลักษณโดยรวม จะประสบความสําเร็จไดตองประกอบดวย 3 ประการ64 คือ 

1. ภาพลั กษณ โ ดย ร วมต อ ง ไม มี ลั ก ษณะของ ก า รมี ป ร ะ โ ยชน ใ ช ส อย 
(Nonfunctional) 

2. ภาพลักษณโดยรวม ของสินคาคูแขงตองคลายกับของโจทก ซึ่งสรางความสบัสน
ในแหลงกําเนิดของสินคา 

3. มีลักษณะบงเฉพาะ ในบางศาลตองการใหพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจาก
การใช (Secondary Meaning) ในขณะที่บางศาลตองการใหพิสูจนลักษณะ  
บงเฉพาะที่เกิดจากการใช(Secondary Meaning) หรือ ลักษณะบงเฉพาะใน
ตัวเอง (Inherently Distinctive) 

 
The Lanham Act § 43 65บัญญัติไว ดังน้ี 

                                                             
 64 William F. Gaske, “Trade Dress Protection : Inherent distinctiveness as an 
alternative to secondary meaning”, Fordham Law Review 57, (1989) : 1124. 

 65 Any person who, on or in connection with any goods or services, or any 
container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or 
any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading 
description of fact, or false or misleading representation of fact, which 
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  “ (a)(1) บุคคลใดที่มีความเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ หรือหีบหอบรรจุสินคา คํา 
ถอยคํา ช่ือ สัญลักษณ หรืออุปกรณ หรือสิ่งใดหรือหลายสิ่งมาประกอบกันใดๆที่ใชในทางการคา  
หรือ ความผิดพลาดในแสดงแหลงกําเนิด ความผิดพลาดในการบรรยายขอเท็จจริง หรือความ
ผิดพลาดในการแสดงขอเท็จจริง 

(A)  เปนไปไดวาเปนเหตุของความสับสน หรือเปนเหตุของความผิดพลาด หรือ
หลอกลวงใหเขารวม มีความเกี่ยวของ หรือรวมกลุมของบุคคลกับอีกบุคคลหน่ึง 
หรือแหลงกําเนิด การประกัน  หรือการรับรองสินคา หรือบริการ หรือกิจการ
การคาโดยบุคคลอื่น 

(B) ในการโฆษณาประชาสัมพันธในทางการคา การสนับสนุน การแถลงขอความ
เปนเท็จในลักษณะตามธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ หรือแหลงกําเนิด
ตามภูมิศาสตรในสินคา บริการ หรือกิจกรรมการคาผูอื่น 

จะตองรับผิดทางแพงใหกับผูที่หลงเช่ือหรือตองเสียหายจากการน้ัน ”  
 

 3.2.1  ลักษณะบงเฉพาะ (Distinctiveness) 
 เน่ืองจากการรับความคุมครองตาม Lanham Act  § 43 เปนการไดรับสิทธิภายใต
เครื่องหมายการคา  จึงจําเปนตองศึกษากอนวา การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคามีหลักเกณฑ
อยางไร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ลักษณะบงเฉพาะที่จะไดรับการคุมครองภาพลักษณโดยรวม ต้ังอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย
เครื่องหมายการคา ที่มีวัตถุประสงคในการแยกแยะแหลงกําเนิดของสินคาโดยคุมครองสัญลักษณ
ในทางการคาใหสามารถแยกแยะจากสินคาผูอื่นอยางชัดเจน การที่จะสามารถคุมครองภาพลักษณ
โดยรวม ได น้ั นจะตองพิ จารณาลั กษณะบง เฉพาะดวย ทั้ งลักษณะบ ง เฉพาะ ในตัวเอง        
(Inherently Distinctive) หรือลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning)
 ภาพลักษณโดยรวม จะถือวามีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) ถา
สามารถแยกแยะแหลงกําเนิดของสินคาที่ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) มีเอกลักษณตางจาก

                                                                                                                                                                              
 (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as 

to the affiliation,connection,or association of such person with another person,or as 
to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial 
activities by another person, or 

 (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, 
characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, 
services, or commercial activities, 

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is likely to 
be damaged  by such an act 
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แหลงกําเนิดของสินคาอื่น ลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคามีวัตถุประสงคที่ตางกับความมี
เอกลักษณ ความเปนตนฉบับ ของสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ  

3.2.1.1  ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) 
ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง มีการแบงตามระดับการเช่ือมโยงในจิตใจผูบริโภค

ระหวางเครื่องหมายกับสินคาไดเปน 3 ระดับ เปนระดับของเครื่องหมายที่ทําหนาที่เครื่องหมาย
การคาไดดีที่สุดไปจนถึงไมสามารถเปนเครื่องหมายการคาได ดังน้ี 

1) Arbitrary or Fanciful Mark  
Arbitrary Mark เปนเครื่องหมายคําที่ต้ังข้ึนเองตามแตใจตองการ เปน

เครื่องหมายคําที่มีความหมายในตัวเอง แตถูกใชในทางที่ไมเกี่ยวของกับลักษณะของผลิตภัณฑและ
ความหมายของคําน้ันตามปกติ เชน คําวา Apple ถาหมายถึงผลิตภัณฑคอมพิวเตอร ก็จะเปน 
Arbitrary Mark แตถาผลิตภัณฑคือผลไม Apple ก็จะเปน Generic Term หรือเปนช่ือสามัญ 

Fanciful Mark  เปนเครื่องหมายคําที่สรางข้ึนใหมหรือจินตนาการข้ึนมา
หรือนําคําและตัวเลขมาประกอบกัน โดยเจาของผลิตภัณฑหรือบริการ ซึ่งอาจไมมีความหมายเลยก็ได 
เชน Xerox กับผลิตภัณฑเครื่องถายเอกสาร TLD-5 ผลิตภัณฑคือเสื้อผาสตรี  

ทั้ง Arbitrary or Fanciful Mark อยูในระดับสูงสุดของเครื่องหมายที่ทํา
หนาที่เปนเครื่องหมายการคาที่ดีที่สุดที่ถือวามีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) 
โดยจะไดรับการคุมครองในทันทีที่ใช และไดรับการคุมครองจากการถูกละเมิดในระดับสูงสุด66  เมื่อ
ผูบริโภคเห็นสินคาแลวสามารถเช่ือมโยงสินคาโดยรูถึงแหลงกําเนิดสินคาไดในทันทีเพราะไมมีลักษณะ
ที่แสดงถึงประโยชนใชสอยอยูที่เครื่องหมายเลยและไมมีความเกี่ยวของกับสินคาเลยทําใหผูบริโภค
สามารถแยกแยะความแตกตางของแหลงกําเนิดสินคาไดอยางดีที่สุด 

2) Suggestive Mark 
เปนเครื่องหมายที่บรรยายลักษณะของสินคาโดยออม ผูบริโภคจะตองคิด

ในใจหรือแปลความหมายอีกช้ันหน่ึงกอนเพื่อที่จะพิจารณาวาสินคามีความสัมพันธกับเครื่องหมาย
เพราะการบรรยายของเครื่องหมายถึงสินคาน้ัน เชน เครื่องหมาย Greyhound สําหรับบริการ
ประเภทรถประจําทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูบริโภคจะตองคิดถึงสุนัขพันธุ Greyhound และ
คุณลักษณะของมันคือความสามารถในการว่ิงเร็ว เพื่อที่จะบรรยายลักษณะของบริการรถประจําทาง  
Suggestive Mark เหมือนกับ Arbitrary or Fanciful Mark  คือถือวามีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง     

ในการพิสูจนวาเครื่องหมายเปน Suggestive Mark หรือไมน้ัน ตอง
พิจารณาจากระดับการใชจินตนาการของผูบริโภคเพื่อที่จะไดรับรูการบรรยายลักษณะของสินคาหรือ
บริการจากเครื่องหมายน้ัน โดยสรุปคือ Suggestive Mark ผูบริโภคตองใชจินตนาการเพิ่มมากข้ึน 
และการพิจารณาในลําดับถัดมาคือ เครื่องหมายน้ันเปนสิ่งที่จําเปนตอคูแขงอยางแทจริงเพื่อที่จะ
บรรยายสินคาของเขาตอผูบริโภคหรือไม ถาไมจําเปนอยางแทจริงแลว เครื่องหมายน้ันก็ถือวาเปน 
Suggestive Mark และมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) เชน เครื่องหมาย 

                                                             
 66 Margreth Barrett, Intellectual Property, (New York : Wolters Kluwer 
Law&Business, 2012), p. 235. 
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Greyhound ไมใชคําที่จําเปนสําหรับบริษัทที่ใหบริการรถประจาํทางรายอื่นเพื่อที่จะบรรยายลักษณะ
ของบริการ คําวา Fast เปนคําที่จําเปนมากกวา ดังน้ัน คําวา Fast จึงไมถือเปน Suggestive Mark  

3) Descriptive Mark  
ประกอบดวยเครื่องหมายหลายชนิด ไดแก  

ก) Descriptive Mark คือ เครื่องหมายที่แสดงใหเห็นการ
บรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาที่ใชในการจําแนก หรือลักษณะตามธรรมชาติ คุณภาพ 
ลักษณะเดนเฉพาะ สวนประกอบ หรือแหลงกําเนิด เชน คําวา Crunchy ภาพวาดเสมือนจริงหรือ
ภาพถายของขนมคุกกี้ที่ใชอยางเครื่องหมายของสินคาขนมคุกกี ้ 

เครื่องหมายประเภทน้ีสามารถเปนมีลักษณะบงเฉพาะจากการกับ
สินคามาเปนระยะเวลาหน่ึงจนมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning)  

ข) Geographic Mark คือ เครื่องหมายที่แสดงใหเห็นการ
บรรยายลักษณะทางภูมิศาสตรหรือสถานที่ที่สินคาหรือบริการมาจากสถานที่ น้ัน เชน คําวา 
California คือช่ือรัฐ California ที่ใชอยางเครื่องหมายของสินคาเมล็ดอัลมอนด 

ค) Family Mark คือ เครื่องหมายที่ใชจากนามสกุลของบุคคล 
เชน Newman’s Own กับรานขายครีมสลัด สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา (PTO) จะไม
รับจดทะเบียนใหจนกวาจะพิสูจนความตระหนักรูของผูบริโภคหรือพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจาก
การใช (Secondary Meaning) 

“การแสดงใหเห็น (Appear to Describe) ” มีวัตถุประสงคใน
การประเมินความมีลักษณะบงเฉพาะ เมื่อผูบริโภคคิดถึงการบรรยายลักษณะของสินคา หรือ 
แหลงกําเนิดในทางภูมิศาสตร ถาผูบริโภคเริ่มคิดแลวเครื่องหมายก็จะไมมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง 
(Inherently Distinctive) แตจะอยูในกลุม Descriptive Mark   

ปกติแลวถอยคําพรรณนา ที่บงบอกถึงคุณภาพ หนาที่ และ ลักษณะ 
รวมถึงสวนประกอบของสินคาหรือบริการ จะไมสามารถถูกใชเปนเครื่องหมายการคาได แตถามี
ลักษณะพิเศษข้ึนมา เชน คําวา After Tan หมาย โลช่ันกันแดด King Size หมายถึง เสื้อผาของผูชาย
ตัวใหญ ซึ่งเปนถอยคําที่ตองมี Secondary Meaning ทั้งสิ้น 

เครื่องหมายที่มีลักษณะบงเฉพาะอยูในระดับคุณภาพสูง จะเกี่ยวของกับลักษณะตาม
ธรรมชาติหรือคุณภาพของสินคา  สวนเครื่องหมายที่อยูในระดับตํ่า จะบรรยายตัวสินคาหรือ
ลักษณะเฉพาะของสินคา67  เครื่องหมาย 2 กลุมน้ีมีความแตกตางกันเน่ืองจากในขอบเขตของ
กฎหมายเครื่องหมายการคาคอนขางที่จะเปนอัตตวิสัยหรือข้ึนอยูกับความคิดของแตละบุคคล ซึ่ง
บอยครั้งแลวศาลไมยอมรับแนวคิดน้ี เชน ในคดี Blisscraft of Hollywood v. United Plastics 
Co., 294 F.2d 694 68 โจทกไดผลิตและจําหนายเหยือกนํ้าพลาสติกภายใตสิทธิบัตรการออกแบบ
ของตนต้ังแตป ค.ศ.1954  โจทกจําหนายเหยือกนํ้าพลาสติกภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ Poly 
Pitcher และโจทกไดทําการโฆษณาใหประชาชนไดรับรูภายใตช่ือดังกลาวน้ี จนกระทั่งป ค.ศ.1957 

                                                             
 67 Richard Stim, Trademark Law, (Canada:West Legal Studies, 2000), p. 23. 
 68  (United States Court of Appeals, 1961) 
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จําเลยคือ United Plastics Co. ไดผลิตและจําหนายเหยือกนํ้าที่มีลักษณะคลายกับเหยือกนํ้าโจทก 
และติดฉลากวา Poly Pitcher ศาลระดับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Court) ตัดสินวาเปน 
Descriptive Mark หรือหมายถึงเครื่องหมายที่แสดงใหเห็นการบรรยายลกัษณะของสนิคาหรอืบรกิาร
ที่ใชในการจําแนก หรือลักษณะตามธรรมชาติ คุณภาพ ลักษณะเดนเฉพาะ สวนประกอบ  เพราะคํา
วา Poly เปนการบรรยายสวนประกอบคือสาร Polyethylene แตศาลอุทธรณกลับคําพิพากษาเปน
เครื่องหมายที่อยูในระดับสูง ซึ่งเปนลักษณะตามธรรมชาติหรือคุณภาพของสินคาเพราะผูบริโภคสวน
ใหญไมรูวา คําวา Poly เปนตัวยอของสาร Polyethylene   

ในคําที่พื้นฐานเปนอยางมาก เปนการบรรยายตามธรรมดา อยางเชนคําวา อรอย หรือ 
รสชาติ จะเปนคําสามัญ หรือ คําที่ไมสามารถแยกแยะสินคาผูผลิตรายหน่ึงออกจากสินคาของผูผลิต
รายอื่น ดังน้ัน คําเหลาน้ีจึงไมสามารถกลายมาเปนเครื่องหมายของคูแขงทางการคารายใดไดเชนกัน 
เพราะวาคําเหลาน้ีมีเปนเครื่องหมายแบบ Descriptive อยางสูงมากซึ่งผูบริโภคไมเขาใจถึงนัยสําคัญ
ของเครื่องหมาย69 และเพราะวาความสัมพันธกับการอนุญาตใหคูแขงรายใดรายหน่ึงไดรับสิทธิแตผู
เดียวในการใชเครื่องหมายแบบ Descriptive อยางสูงจะสงผลกระทบกับการตอตานการแขงขัน 
อยางไรก็ตาม ศาลในระดับ Circuits การพิจารณาคําพื้นฐานอยางคําวา อรอย หรือ รสชาติ ก็
สามารถไดรับการคุมครองหากแสดงใหเห็นลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช 

ลักษณะบงเฉพาะในตัวเองไมตองมีการเปดเผยตอสาธารณชนมาเปนระยะเวลานาน โดย
สินคาตองมีลักษณะเฉพาะที่สามารถจําแนกแหลงกําเนิดสินคาไดในทันที เชน คดี Chevron Chem 
Co v. Voluntary Purchasing Group70 บรรจุภัณฑของสินคา Ortho ซึ่งเปนสารเคมีที่ใชใน
การเกษตร 

หลักเกณฑที่ทนายตรวจสอบ (Examining Attorney) ใชในการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะ
ในตัวเอง (Inherently Distinctive) ในการจดทะเบียนเพื่อคุมครองภาพลักษณโดยรวม  มีดังตอไปน้ี 

1)  ภาพลักษณโดยรวม มีรูปรางพื้นฐานธรรมดาหรือไม 
2)  ภาพลักษณโดยรวม มีลักษณะพิเศษหรือไมธรรมดาแบบเฉพาะเจาะจง              

( unusual in a particular field) หรือไม 
3)  ภาพลักษณโดยรวม มีลักษณะประณีตที่เปนที่รูจักกันและถูกนํามาใชทั่วไปเพื่อ

ตกแตงสินคาจําเฉพาะเจาะจงหรือไม ซึ่งสาธารณชนเห็นวาเปนเพียงเครื่องตกแตงสินคา 
4)  ภาพลักษณโดยรวม สามารถสรางความประทับใจในสินคา แยกตางหากจาก

ความประทับใจจากคําที่มาประกอบมาดวยกัน 
  3.2.1.2  ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning)  
  ในกฎหมายระบบจารีตประเพณีอยางประเทศสหรัฐอเมริกา การคุมครอง
ภาพลักษณโดยรวม เปนไปโดยคําพิพากษาของศาลที่เปนบรรทัดฐานวา ภาพลักษณโดยรวม ตองมี
ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning)  

                                                             
 69 Richard Stim, op. cit., p. 242. 
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  ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) หมายถึง สิ่งที่อยูภายใน
จิตใจของสาธารณชน เครื่องหมายจะมีความหมายเพิ่มเติมข้ึนมาจากความหมายที่ชัดเจนในตัวเองอยู
แลว ถาผูบริโภคสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางเครื่องหมายกับแหลงกําเนิดของสินคาไดแลว
น้ัน ก็จะเปนสิ่งพิสูจนในระดับสูงที่สุดของการมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary 
Meaning) ซึ่งเปนผลมาจากการใชเปนระยะเวลานานและเกิดการยอมรับแลว ซึ่งลักษณะบงเฉพาะที่
เกิดจากการใช ( Secondary Meaning ) น้ีจะแยกตางหากจากตัวสินคาเอง71 จากคดี Chevron 
ศาลไดกลาวถึงลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) วา เครื่องหมายการคา
ตองการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) แตอยางเดียวก็ตอเมื่อ
เครื่องหมายการคาไมมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองมากพอที่จะจําแนกผูผลิตได  
  ในการละเมิดภาพลักษณโดยรวมน้ันไมจําเปนตองผลิตสินคาหรือขายสินคาโดยการ
ลอกเลียน  เพียงแคสินคาที่ละเมิดเปนสาเหตุใหผูบริโภคไมสามารถแยกแยะแหลงกําเนิดสินคาไดก็
เปนการเพียงพอแลว ตัวอยางคือ คดี Warner Bros.,Inc. v. Gay Toys.,Inc.72 สินคาที่ผลิตข้ึนโดย
ไมไดรับอนุญาตคือรถของเลนที่ใชรถจากละครทางโทรทัศนที่ไดรับความนิยมช่ือ The Dukes of 
Hazard มาเปนตนแบบในการผลิต ศาลพิพากษาวาเปนการละเมิด Lanham Act มาตรา 43(a) 
เพราะผูบริโภคจําแนกวารถของเลนมีแหลงกาํเนิดสินคามาจากละครทางโทรทัศน ไมไดมีแหลงกําเนิด
สินคามาจากโรงงานผูผลิต 
  The Fifth Circuit ใหความคุมครองภาพลักษณโดยรวม คือ การพิสูจนลักษณะบง
เฉพาะที่เกิดจากการใช ไมจําเปนตองมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง   ศาลอื่นๆตางก็นําแนวคิดน้ี
ไปใชในการพิจารณา ภายใตแนวคิดน้ี ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเองเปนเพียงทางเลือกในการ
พิสูจนภาพลักษณโดยรวม และไมสามารถทดแทนการพิสูจนโดยลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช   
ถาภาพลักษณโดยรวม ตองมีทั้งลักษณะ  บงเฉพาะที่เกิดจากการใชหรือลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจาก
ตัวเอง (Inherently Distinctive) การลอกเลียนสินคาก็อาจรอดพนจากการถูกลงโทษก็เปนได 
  ผูกลาวอางจะตองนําเสนอพยานหลักฐานที่แสดงวาเครื่องหมายน้ันแสดงใหเห็นวา
ผูบริโภครูวาสินคาน้ันมาจากแหลงกําเนิดเดียว ซึ่งเปนปญหาขอเท็จจริงที่ตองพิสูจนวาสินคาน้ันมี
ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช 
  การพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใชน้ัน ศาลไดวางบรรทัดฐานไว ดังตอไปน้ี 

1)  ระยะเวลาการใชงานภาพลักษณโดยรวม  
2)  ผูเปนเจาของใชแตผูเดียว 
3)  การโฆษณาและการสงเสริมการตลาดของภาพลักษณโดยรวม   อาจมีการ

พิจารณาไปถึงมูลคาของคาใชจายในการโฆษณาภาพลักษณโดยรวม ดวยเพราะคาดหมายไดวา หากมี
คาใชจายในการโฆษณาภาพลักษณโดยรวม มูลคามากก็มีการเช่ือมโยงจิตใจผูบริโภคกับภาพลักษณ
โดยรวม ไดมากเชนกัน 

4)  ความสนใจที่ไมไดถูกชักจูงโดยสื่อในภาพลักษณโดยรวม ของโจทก 
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5)  ยอดจําหนายสินคาที่มีภาพลักษณโดยรวม น้ัน 
6)  หลักฐานการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอภาพลักษณโดยรวม  
7)  ความต้ังใจของจําเลยในการลอกเลียนภาพลักษณโดยรวม ของโจทก เพื่อ

แสวงหาประโยชนจากคานิยมทางการคาหรือ Good Will ของโจทก 
8)  มีการใชโดยบุคคลที่สามที่ไมเกี่ยวของกับคูความในคดีวามีลักษณะคลายกับ

ภาพลักษณโดยรวม โจทก เพื่อทําใหลักษณะบงเฉพาะกลายเปนสิ่งสามัญที่สามารถใชไดทั่วไป   
9)  การสับสนหลงผิดของผูบริโภคที่เกิดข้ึนจริง 

 
 3.2.2  ลักษณะบงเฉพาะของบรรจุภัณฑ 
  ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) เปนสิ่งที่บรรจุภัณฑ
จําเปนตองมีเพื่อใหไดรับความคุมครองในภาพลักษณโดยรวม ที่เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ 
เน่ืองจากการออกแบบบรรจุภัณฑ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพื่อใหคุมครองภาพลักษณ
โดยรวมของบรรจุภัณฑเปนสิ่งที่เหมาะสมเพราะมีความคลายกันระหวางเครื่องหมายการคาและ
ภาพลักษณโดยรวม ย่ิงไปกวาน้ัน การคุมครองลักษณะบงเฉพาะในตัวเองของการออกแบบ       
บรรจุภัณฑไมไดทําลายหลักการของกฎหมายแขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรมแตอยางใด แตกลับ
ไดรับการสงเสริมสนับสนุนในการใหความคุมครองโดยกฎหมายแขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรม 
  3.2.2.1  การจดทะเบียนแบบบรรจุภัณฑตามกฎหมายเครื่องหมายการคา 

ในครั้งแรกที่มีการย่ืนขอจดทะเบียนเพื่อขอใหทดสอบลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง
เพื่อคุมครองภาพลักษณโดยรวม ศาลอุทธรณแหง The Fifth Circuit ไดนํามาตรฐานในคดี
เครื่องหมายการคามาพิจารณาโดยประยุกตใชกับคดีภาพลักษณโดยรวม ในขณะที่ศาลจํานวนหน่ึงใช 
มาตรา 43(a) ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนภาพลักษณโดยรวมภายในขอบเขตของกฎหมาย
เครื่องหมายการคาโดยใหมาตรา 43(a) คุมครองภาพลักษณโดยรวมเครื่องหมายการคาที่ไมได       
จดทะเบียน 

ภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคา สัญลักษณและการออกแบบที่มีลักษณะบง
เฉพาะในตัวเองสามารถจดทะเบียนและไดรับความคุมครองในเครื่องหมายการคาโดยไมตองพิสูจน
ลักษณะบงเฉพาะในตัวเองที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) การคุมครองภาพลักษณโดยรวม
บอยครั้งที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักที่วา การคุมครองภาพลักษณโดยรวมสามารถทําไดโดยไมตองจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา หลักการของเครื่องหมายการคาสามารถประยุกตใชไดกับการคุมครอง
ภาพลักษณโดยรวมอยูแลว เหมือนที่ศาลอุทธรณแหง the Seventh Circuit กลาวไววา “ ฉลากไมได
เปนสิ่งที่กําหนดสิทธิ (Labels should not determine rights) ” 

ความคลายคลึงกันระหวางเครื่องหมายการคาและภาพลักษณโดยรวมเปนสิ่ง
สงเสริมในการขอจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการคาในคดีเกี่ยวกับแบบ   บรรจุภัณฑ 
ภาพลักษณโดยรวมและเครื่องหมายการคา ทั้งสองสิ่งน้ีใชการแบงลําดับของลักษณะบงเฉพาะ
เหมือนกัน ไดแก Generic , Descriptive , Suggestive or Arbitrary เพราะแบบบรรจุภัณฑมีความ
เกี่ยวของกับความหลากหลายของสวนประกอบตางๆเทาที่จะสามารถนํามาทําเปนสวนประกอบได  
แบบบรรจุภัณฑมีความคลายกับเครื่องหมาย Arbitrary , Fanciful และ Suggestive ดังน้ัน ลักษณะ
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บงเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) จึงมีความเหมาะสมในการทดสอบเพื่อคุมครองจากการ
ถูกละเมิด 
  ในกรณีที่เจาของผลิตภัณฑจะย่ืนขอจดทะเบียนบรรจุภัณฑใหคุมครองภายใต
ภาพลักษณโดยรวม  (Packaging Trade Dress) กับสํานักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหงสหรัฐ
อมริกา (United States Patent and Trademark Office) เพื่อไดรับความคุมครองระดับรัฐบาล
กลาง จะตองเสนอหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive)73 
ดังตอไปน้ี  

1) มีการใชบรรจุภัณฑอยางเปนเครื่องหมาย (Mark) โดยสาธารณชน
ทั่วไปก็มีการรับรูถึงเครื่องหมาย 

2) บรรจุภัณฑที่จะขอรับการคุมครองตองไมใชการออกแบบตัวผลิตภัณฑ
โดยตรง  

3) บรรจุภัณฑตองไมไดมีลักษณะเพื่อการตกแตงเทาน้ัน อยางเชน ส ี
4) นําบรรจุภัณฑของคูแขงทางการคามาเสนอ เพื่อแสดงใหเห็นวา    

บรรจุภัณฑที่จะขอรับการคุมครองมีความแตกตางกับคูแขงทางการคา
อื่นๆในวงการอุตสาหกรรมน้ันๆ 

5) ยืนยันวาเครื่องหมายน้ันผูขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิและมีการใชอยาง
ตอเน่ืองมาไม ตํ่ากวา 5 ปภายในสหรัฐอเมริกา หรือ ระหวาง
สหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น  

6) เสนอบันทึกที่พิสูจนวาสินคาที่มีความเกี่ยวโยงกับภาพลักษณโดยรวม  
(Trade Dress) และ ความพยายามในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา
ที่ใชภาพลักษณโดยรวม น้ันอยางเปนเครื่องหมาย 

7) เสนอตัวภาพลักษณโดยรวม  (Trade Dress) น้ัน และตัวโฆษณาที่
ประกอบดวย รูปภาพ ถอยคํา ใบปลิวและเวบไซต (Web Site)ที่ตัด
ตอนมาเฉพาะถอยคําที่ใชอยางเปนเครื่องหมายพรอมดวยรูปภาพของ
บรรจุภัณฑที่จําหนายโดยคูแขงทางการคา เพื่อพิสูจนลักษณะ        
บงเฉพาะที่เจาของบรรจุภัณฑเปนผูมีสิทธิ 

  3.2.2.2  การจดทะเบียนแบบบรรจุภัณฑตามกฎหมายแขงขันทางการคาอยางไม
เปนธรรม 
  ถึงแมวามีความคลายคลึงกันระหวางกฎหมายเครื่องหมายการคาและภาพลักษณ
โดยรวมไมไดรับการยอมรับใหเปนบรรทัดฐานในการจดทะเบียนลักษณะบงเฉพาะในตัวเองสําหรับ
แบบบรรจุภัณฑ แตก็ยังคงแสดงใหเห็นในขอบเขตอยางกวางของกฎหมายแขงขันทางการคาอยางไม
เปนธรรม ศาลไมสามารถพัฒนาคํานิยามของการแขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรมได การพิจารณา
คดีแขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรมตองพิพากษาคดีตอคดี กฎหมายแขงขันทางการคาอยางไมเปน
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ธรรมมีวัตถุประสงคเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหแขงขันทางการคา และปองกันบุคคลทําการลวง
ขาย (Passing Off) สินคาของเขาเพื่อใหเขาใจวาเปนสินคาของอีกบุคคลหน่ึง การลอกเลียนอาจถูก
พิพากษาใหเปนการแขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรมได และผลที่ตามมาคือ กฎหมายแขงขัน
ทางการคาอยางไมเปนธรรมคุมครองภาพลักษณโดยรวมได 
  เปาหมายของ The Lanham Act คือ ปกปองผูจําหนายและผูผลิตสินคาจากการ
แขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรม และดวยเหตุที่มาตรา 43(a) มีการยายคดีแขงขันทางการคาอยาง
ไมเปนธรรมสวนใหญจากอยูในเขตอํานาจมลรัฐ (State) มาอยูในเขตอํานาจรัฐบาลกลาง (Federal) 
ต้ังแตป ค.ศ.1970 วิธีการหน่ึงที่ผูผลิตจะแขงขันการคาคือใชแบบบรรจุภัณฑที่มีความคลายกัน และ
วิธีการแบบน้ีจะถูกตัดสินวาเปนการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการ
ใช (Secondary Meaning) ก็เปนอีกมาตรฐานหน่ึงเชนกันแตบอยครั้งที่ยากหรือเปนไปไมไดเลยใน
การที่จะพิสูจน ดังน้ัน การตองมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) มากอน
เพื่อที่จะคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑจึงเปนการเพิ่มความเสี่ยงในการแขงขันทาง
การคาอยางไมเปนธรรม ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently Distinctive) ปองกันการ
แขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรมไดเปนผลมาจากการลอกเลียนบรรจุภัณฑที่มีแบบไมธรรมดาหรือ
มีเอกลักษณเฉพาะตัวเมื่อลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning)  ไมสามารถที่
จะใชพิสูจนได  

การแขงขันทางการคาอยางเปนธรรมน้ันตองไมเขมงวดจนเกินไป การคุมครอง
ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently Distinctive) ของบรรจุภัณฑไมเปนการขัดขวางการ
แขงขันทางการคาอยางเปนธรรม ความหลากหลายของสวนประกอบที่ผานการออกแบบสาํหรบับรรจุ
ภัณฑเปนขอบเขตที่ไมสิ้นสุดของภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑที่เปนลักษณะของ Fanciful, 
Arbitrary และ Suggestive อยางแทจริง  

ในการฟองรองดําเนินคดี คูความเรียกรองใหคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุ
ภัณฑบนพื้นฐานของการมีภาระการพิสจูนลกัษณะบงเฉพาะที่เกดิจากการใช (Secondary Meaning) 
ซึ่งเปนสิ่งที่พิสูจนไดยากมากและเสียคาใชจายสูงในการพิสูจน การจํากัดการคุมครองภาพลักษณ
โดยรวมในการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) มีความเปนไปไดที่
จะไดรับการคุมครองบรรจุภัณฑและการออกแบบที่แสดงออกมา มิฉะน้ันแลว จะเปนการงายที่จะ
ตัดสินจากลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently Distinctive)  มีการพิสูจนลักษณะบง
เฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) 3 ประการ ดังน้ี 

1) การสํารวจตลาดเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากในการพิสูจนลักษณะ
บงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) โดยผลการสํารวจตองแสดงใหเห็นถึงความ
เช่ือมโยงระหวางผูผลิตและบรรจุภัณฑในจิตใจของผูบริโภค อยางไรก็ตาม คาใชจายในการสํารวจ
สามารถทําใหเจาของภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑไมขอรับความคุมครองภาพลักษณโดยรวม 
แมวาจะมีผูทําการสํารวจน้ีข้ึนมาก็อาจไมไดรับการคุมครองไดเพราะในการที่จะรับฟงเปน
พยานหลักฐานไดน้ัน การสํารวจตองทํากับตลาดทั่วไปที่ไดรับการยอมรับตามหลักการทําวิจัยและผล
ตองผานกระบวนการวิเคราะหทางสถิติที่เหมาะสม 
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2) การสํารวจผูบริโภคอาจไมจําเปนถามีพยานหลักฐานอื่นที่เพียงพอตอ
การช้ีชัดวาผูบริโภคเช่ือมโยงภาพลักษณโดยรวมกับผูผลิตได  ยอดการจําหนายสินคาที่มีจํานวนมาก
หรือคาใชจายในการโฆษณาก็เปนการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary 
Meaning)ได อยางไรก็ตาม พยานหลักฐานดังกลาวจะไมสามารถพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจาก
การใช (Secondary Meaning) ถาภาพลักษณโดยรวมไมมีลักษณะสะดุดตาหรือมีช่ือเสียงปรากฏใน
โฆษณาหรือประชาสัมพันธน้ัน 

3) เจตนาของผูผลิตรายหน่ึงที่จะแสวงหาประโยชนในภาพลักษณโดยรวม
ของผูผลิตอีกรายหน่ึงโดยการลอกเลียนภาพลักษณโดยรวมก็สามารถพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิด
จากการใช (Secondary Meaning)ได  แตมีขอสังเกตวา เจตนาในการลอกเลียนแตเพียงอยางเดียว
น้ันอาจไมเพียงพอตอการมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) เพราะผูลอก
เลียนอาจมีเหตุผลสําหรับการลอกเลียนภาพลักษณโดยรวมเทาน้ัน เพราะภาพลักษณโดยรวมมีความ
ดึงดูดใจหรือมีนวัตกรรมของการออกแบบ โดยไมไดมีเจตนาแสวงหาประโยชนจากลักษณะบงเฉพาะที่
เกิดจากการใช (Secondary Meaning) หรือคํานึงไปถึงความเช่ือมโยงในจิตใจของผูบริโภค หรือผู
ลอกเลียนอาจลอกเลียนเพียงลักษณะของประโยชนใชสอย ซึ่งไมไดรับการคุมครองตามภาพลักษณ
โดยรวมอยูแลว เจตนาของผูลอกเลยีนเปนการยากที่จะพิสจูน   

ความตองการที่เขมงวดของศาลในการพิสูจนสรางภาระการพิสูจนที่ยากย่ิงใหกับ
คูความ  คดี J.M. Huber Corp. v. Lowery Wellheads,Inc.74 ทั้งๆที่แสดงหลักฐานวาโจทกใช
ภาพลักษณโดยรวมมานานถึง 34 ป ขายสินคาที่มีภาพลักษณโดยรวมไดมูลคา 54 ลานดอลลาหใน 
10 ป  มีมูลคาคาใชจายในการโฆษณา 500,000 ดอลลาหและแจกจายรายการสินคา (Catalogs) ไป
จํานวน 12,000 เลม ศาลตัดสินวาโจทกไมสามารถพิสูจนใหศาลเห็นไดวาโจทกมีลักษณะบงเฉพาะที่
เกิดจากการใช (Secondary Meaning)  

เมื่อแบบบรรจุภัณฑมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently Distinctive) 
ก็จะตรงตามเจตนา The Lanham Act ที่จะปกปองผูบรโิภคจากผูเลียนแบบเครื่องหมายและปกปอง
คานิยมทางการคา (Good Will) และการลงทุนของผูผลิตและผูจําหนาย การพิสูจนลักษณะบง
เฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently Distinctive) ไดรับการยอมรับวาแสดงใหเห็นการเช่ือมโยงของ
ผูบริโภคไดอยางรวดเร็วระหวางภาพลักษณโดยรวมและแหลงกําเนิดของสินคา อยางไรก็ตาม ระดับ
ของลักษณะบงเฉพาะจะตองไมธรรมดาสามัญที่แสดงใหเห็นถึงมีการใชลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจาก
ตัวเอง (Inherently Distinctive) 

ศาลปฏิเสธลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently Distinctive) ที่ดูเหมือน
ไมสามารถแสดงใหเห็นวาลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently Distinctive) สามารถ
จําแนกหรือช้ีชัดแหลงกําเนิดสินคา ศาลอุทธรณแหง The Second Circuit เห็นวา เปนการผิดปกติ
อยางมากที่จะหาแหลงกําเนิดที่ผิดพลาดโดยปราศจากการแสดงใหเห็นถึงลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจาก
การใช (Secondary Meaning) เพราะไมมีมาตรฐานที่จะตอตานมาตรการที่ไมถูกตอง (There 
would be no standard against which to measure such falsity)  
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การประเมินลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently Distinctive)ของ
ภาพลักษณโดยรวม การออกแบบตองถูกตรวจสอบวามีเอกลักษณและไมเปนรูปรางรูปทรงธรรมดา
สามัญหรือเปนเพียงการตกแตงตามปกติที่พบไดในสินคาน้ันๆ ถึงแมวาปจจัยตางๆเหลาน้ีจะนํามา
ประยุกตใชกับคดีแบบบรรจุภัณฑไดยากกวาคดีเครื่องหมายการคาเพราะจําเปนตองพิจารณาลักษณะ
ภายนอกทั้งหมดของภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ ก็สามารถนํามาประยุกตใชกับคดีภาพลักษณ
โดยรวมของบรรจุภัณฑไดและประสบผลสําเร็จดวย 

รูปรางรูปทรงธรรมดาสมัญหรือการออกแบบที่ธรรมดาสามัญ อยางเชน รูปราง
รูปทรงเรขาคณิต75 ที่ใชในการโฆษณา ไมเปนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently 
Distinctive) ความมี เอกลักษณทําใหสินคามีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently 
Distinctive) ถึงแมวาแบบบรรจุภัณฑจะไมมีเอกลักษณก็ตาม  การประดับตกแตงไมมีลักษณะบง
เฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently Distinctive) ถาเปนการตกแตงที่ใชกันอยางเปนปกติธรรมดากบั
สินคาชนิดน้ัน อยางเชน ลายทางยาว (Stripe) บนรองเทากีฬาไนกี้ เปนตน เมื่อพิจารณาแลววาบรรจุ
ภัณฑมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently Distinctive) สิ่งสําคัญคือลักษณะโดยรวมของ
บรรจุภัณฑ ไมใชสวนประกอบสวนใดสวนหน่ึง 

The Lanham Act คุมครองภาพลักษณโดยรวมที่รวมทั้งแบบบรรจภัุณฑอยูดวย ซึ่ง
แบบบรรจุภัณฑจะตองมีลักษณะบงเฉพาะ ลักษณะบงเฉพาะที่ เกิดจากตัวเอง (Inherently 
Distinctive) เหมาะสมที่สุดในการทดสอบลักษณะบงเฉพาะของบรรจุภัณฑหรือการออกแบบที่แสดง
ออกมา เพราะมีแบบบรรจุภัณฑจํานวนมากการย่ืนขอทดสอบลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง 
(Inherently Distinctive) จึงไมเขมงวดมากเพียงสามารถช้ีชัดแหลงกําเนิดได มีการใชงานอยาง
เครื่องหมายการคา ไมวาจะจดทะเบียนหรือไมจดทะเบียน แบบบรรจุภัณฑก็ไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายเครื่องหมายการคาจากการถูกลอกเลียนแบบโดยไมไดรับอนุญาต 

 
3.3  ประเทศสงิคโปร 
 
 การคุมครองเครื่องหมายการคาในประเทศสิงคโปรเริ่มต้ังแตเมื่อประเทศอังกฤษไดนําเอา
ระบบกฎหมายจารีตประเพณีเขามาบังคับใชในสิงคโปรโดยผานทาง The Second Charter of 
Justice ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1826  กฎหมายฉบับน้ีมีบทบาทในการปองกันการหลอกลวงและ
การฉอโกง แตไปมีบทบาทอยางมากในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ในเรื่องของการละเมิดโดยการลวง
ขาย ที่มีวัตถุประสงคหลักในการปองกันการแสดงอันเปนเท็จของสินคา ในการใหบุคคลอื่นสําคัญผิด
วาเปนสินคาหรือบริการของอีกบุคคลหน่ึง 
 กฎหมายเครื่องหมายการคาของสิงคโปรฉบับแรกคือ “ The 1939 Trade Marks Act ” ซึ่ง
กฎหมายฉบับน้ีไมใชฉบับด้ังเดิมเพราะถูกรางมาจาก The 1938 Trade Marks Act ของประเทศ
อังกฤษ เสมือนหน่ึงเปนคูฉบับกับของประเทศอังกฤษ กฎหมายน้ีกําหนดใหการจดทะเบียน

                                                             
 

75 รูปรางที่ประกอบดวยเสนตรงและเสนโคง เชน วงกลม ครึ่งวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 
หาเหลี่ยม เปนตน 
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เครื่องหมายการคาถูกแบงเปน Part A และ Part B พระราชบัญญัติน้ีไดรับแนวคิดการจดทะเบียน
โดยการใช (Registered Users)  และการเปนเครื่องหมายการคาโดยไมจําเปนตองมีคานิยมทาง
การคา (Goodwill) สิงคโปรใชพระราชบัญญัติน้ีนานถึง 60 ป  ดวยเหตุที่โลกาภิวัตนและการ
เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติในทางการคา กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ซึ่งรวมถึงกฎหมายเครื่องหมาย
การคาจึงมีความสําคัญและโดดเดนข้ึนมากวาเดิมโดยเฉพาะลักษณะเฉพาะของกฎหมายน้ีในการ
ตอตานคูแขงและผูรุกล้ําสิทธิ ในระบบเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตแลวสิทธิในทรัพยสินทางปญญามีผลให
ทําการคาโดยมีแนวโนมในการออกผลิตภัณฑที่ดี มีแผนการตลาดที่ดี หรือ มีความคิดสรางสรรคใน
การเขาถึงสาธารณชนที่อยูในตลาดการคา แรงกระตุนอีกดานหน่ึงสาํหรบัแนวโนมน้ีคือ ความกาวหนา
เปนพิเศษสําหรับเทคโนโลยีของการลอกเลียนแบบในประเทศที่สังคม สุนทรียศาสตร และคุณคาทาง
วัฒนธรรมไมไดต้ังอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมและสิทธิในทางเศรษฐกิจของผูสรางสรรคผลงาน76      
ย่ิงไปกวาน้ัน ประเด็นการไมใหความคุมครองถูกทําใหแยลงจากการมีมาตรฐานการคุมครองที่
หลากหลายแตกตางกัน และ การบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในประเทศตางๆ และรวมถึง
การไมมีกรอบการทํางานรวมกันเปนแบบขอตกลงรวมกันในหลายๆประเทศ ทั้งในดานหลักการและ
กฎเกณฑการคาระหวางประเทศสําหรับสินคาปลอมแปลง     
 ทั้งหมดน้ีนําไปสูการพัฒนาความสัมพันธในทางเศรษฐกิจระหวางประเทศรวมกัน ผลก็คือ 
เกิดเปนขอตกลงที่เรียกวา TRIPS Agreement77 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993 ซึ่งเปนสวนหน่ึง
ของการเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ของความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา  
(General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT) ขอตกลง TRIPS น้ีมีผลกระทบอยาง
มากตอการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในระดับสากล  ขอตกลงน้ีไดกําหนดมาตรฐานและระดับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาข้ึนภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศและขอตกลงดานทรัพยสินทาง
ปญญาอื่นๆ ที่มีอยูกอนหนาน้ี  ขอตกลงน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมถึงเครื่องหมายการคา , ลิขสิทธ์ิและสิทธิ
ที่เกี่ยวของ , สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร , สิ่งบงช้ีแหลงตนกําเนิด (Appellations of origin)78 , อนุ
สิทธิบัตรและการออกแบบผลติภัณฑ , สิทธิบัตร , แผนผังวงจรรวม , การคุมครองความลับทางการคา   
 ขอตกลง TRIPS มีผลบังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1996 สมาชิกทุกประเทศตางมีหนาที่
ตองอนุวัติการใหเปนไปตามขอตกลงภายในระยะเวลาที่กําหนด ประเทศที่พัฒนาแลวไดรับการผอน
ผันใหแลวเสร็จใน 4 ป ในในขณะที่ประเทศที่กําลังพัฒนาไดรับการผอนผันใหแลวเสร็จใน 10 ป การ

                                                             
 76 Tan Tee Jim, Law of Trade Marks and Passing off in Singapore, 
(Singapore : Sweet & Maxwell Asia, 2005), p. 5.  
 77 ยอมาจาก Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
 78 Appellation of origin เปนคําที่ใชในความตกลงกรุงลิสบอน (the Lisbon Agreement 
for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of 
1958) หมายถึง ช่ือทางภูมิศาสตรของประเทศ ภูมิภาค หรือ ทองถ่ินซึ่งไดใชเปนสิ่งที่ระบุวาสินคา
หรือผลิตภัณฑไดมีแหลงกําเนิดจากที่น้ันๆ และผลิตภัณฑน้ันไดมีคุณภาพและลักษณะเฉพาะเช่ือมโยง
กับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของแหลงที่มาน้ัน รวมถึงปจจัยทางธรรมชาติและมนุษยดวย 
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ไมยอมปฏิบัติตามขอกําหนดในเงื่อนไขของขอตกลง TRIPS ก็เปนประเด็นโตแยงในการจัดการ
กระบวนพิจารณาภายใตหลักการใหม คือ อนุญาโตตุลาการ  
 สิงคโปรลงนามเขารวมขอตกลงน้ีในวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1994 หลังจากน้ันไมนาน ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของกฎหมายเครื่องหมายการคา  ไมเฉพาะแคเปลี่ยนแปลงมาตรฐานข้ัน
ตํ่าใหเปนไปตามขอตกลง TRIPS เทาน้ันแตยังทําใหกฎหมายทันสมัยข้ึน  โดยเฉพาะอยางย่ิง 
พระราชบัญญัติฉบับป 1939 ถูกยกเลิกและถูกแทนที่ดวยพระราชบัญญัติที่ผานรางในวันที่  26 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 และมีผลบังคับใชในวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1999 ซึ่งกลาวกันวาเปน
พระราชบัญญัติที่สถาปนากฎหมายเครื่องหมายการคาข้ึนมาใหม   
 สิงคโปรมีการนําระบบแบบคู (Dual System) มาใชกับกฎหมายเครื่องหมายการคา       
การคุมครองเครื่องหมายการคาสามารถไดรับการคุมครองภายใต Trade Mark Act (Cap 332,2005 
Rev Ed) หรือที่เรียกแบบยอวา TMA และคุมครองภายใตระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 
Law) ซึ่งก็คือหลักการลวงขาย (Passing Off) ซึ่งระบบคูน้ีตางมีการใชแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
 Trade Mark Act 1998 มีการกําหนดเครื่องหมายที่สามารถเปนเครื่องหมายการคาได ไวใน
มาตรา 2 (1) วา  
 “ สัญลักษณ 79  หมายความวา ตัวอักษร คํา ช่ือ ลายมือช่ือ ตัวเลข อุปกรณ ช่ือทางการคา 
พาดหัวสิ่งพิมพ ฉลาก ต๋ัว รูปรางรูปทรง สี แงมุมการบรรจุภัณฑ หรือ สิ่งเหลาน้ีอยางใดอยางหน่ึง
ประกอบกัน ” 
 จะเห็นไดวาเปนคําจํากัดความที่กวางแตยังไมครอบคลุมทั้งหมด กอนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.
2004 เครื่องหมายตองเปนสิ่งที่สามารถรับรูทางประสาทสัมผัสตาได ดังน้ัน จึงจํากัดการคุมครองและ
การจดทะเบียนที่เครื่องหมายที่เปนสองมิติ ในปจจุบันน้ี สิ่งที่ไมเปนไปตามแบบแผนน้ีอยางเชน กลิ่น 
และ เสียง สามารถจดทะเบียนไดแลว 
 ภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) หมายถึง ภาพลักษณภายนอกทั้งหมดของสินคาที่มองเห็นได
กอนที่ผูบริโภคจะซื้อ ซึ่งคลายกับ Trade Dress ของสหรัฐอเมริกา หากจําเลยลอกเลียนภาพลักษณ
โดยรวมที่มีลักษณะบงเฉพาะ เปนผลใหเกิดความสับสนหลงผิด การกระทําดังกลาวเปนการลวงขาย  
 ภาพลักษณโดยรวม เรียกวา Get-Up ไมมีการบัญญัติไวใน Trade Mark Act 1998 จึงไมได
รับการคุมครองตามกฎหมายน้ี แตไดรับการคุมครองในแบบเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน
ภายใตหลักการลวงขาย (Passing Off) ซึ่งไดรับอิทธิพลและแนวปฏิบัติมาจากประเทศอังกฤษ จึง
จําเปนตองทําความเขาใจการคุมครองภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) ในประเทศอังกฤษกอน ซึ่งไมมี
บัญญัติไวในกฎหมายอยางเชนในสหรัฐอเมริกา แตมีการวางบรรทัดฐานโดยการทําคําพิพากษาตาม
ระบบจารีตประเพณี (Common Law) คดีที่กําหนดนิยามคือคดี JB Williams Co. v. H 
Bronnley&Co. Ltd. (1909)80 โจทกเปนผูผลิตสบูสําหรับโกนหนวด แตจําเลยไดใชบรรจุภัณฑที่
คลายกันอยางมากในรูปทรง ขนาด สี กับบรรจุภัณฑอื่นที่มีลักษณะโดดเดนซึ่งใชอยางกวางขวางมา

                                                             
       

79 “sign” includes any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, 
heading, label, ticket, shape, colour, aspect of packaging or any combination thereof; 

 
80 Ibid., p. 100. 
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กอนโจทก ขอเรียกรองที่อางหลักการลวงขายของโจทกจึงตกไป คดีน้ีไดสรางบรรทัดฐานใหสี รูปราง
รูปทรงของบรรจุภัณฑหรือสิ่งที่ใชบรรจุตัวสินคาไดรับความคุมครองตามหลักการลวงขาย (Passing 
Off) 
 แตในบางคดีก็ไมไดรับการคุมครองในภาพลักษณโดยรวมภายใตหลักการลวงขายเน่ืองมาจาก
วา ภาพลักษณโดยรวมน้ันเปนสิ่งสามัญในทางการคา (common to the trade) เชน คดี 
Payton&Co.Ltd. v. Snelling Lampard&Co.Ltd. (1894)81 ขอกลาวอางของโจทกตกไปเพราะสี
และลักษณะของกระปองกาแฟของจําเลยเปนลักษณะบงเฉพาะแลว  
 นอกจากน้ี ในคดี JB Williams Co. v. H Bronnley&Co. Ltd. (1909) ผูพิพากษา 
Cozens-Hardy MR ไดกลาวไววา 
 

“ ถาเขา (โจทก) ใชสีและรูปรางรูปทรงที่เปนสิ่งสามัญในทางการคา
แลว ลักษณะบงเฉพาะก็เปนเพียงสสีามัญและรูปรางรูปทรงสามญั เวน
แตเขาจะสามารถนําเสนอเพิ่มเติมไดในประเด็นความคลายคลึงกันที่
เขาคาดวาเขาถูกลวง ดังน้ัน ขออางของโจทกตกไป” 
 

 ในคดี Jordache Enterprises Inc. v. Millennium Pte. Ltd.82  ผูพิพากษาปฏิเสธขอ
กลาวอางของโจทก แบบตัวพิมพคําวา “ Jordache ” และฉลากเปนลักษณะบงเฉพาะอยูบนกางเกง
ยีนส ผูพิพากษาใหเหตุผลวาลักษณะ 2 ประการน้ีเปนลกัษณะธรรมดาสามัญของกางเกงยีนสและเปน
ลักษณะที่ผูผลิตกางเกงตางนําลักษณะน้ีไปใช  ในคดี Hille International Ltd. V. Thong Hin 
Engineering Pte Ltd83 ผูพิพากษาปฏิเสธขอกลาวอางวาลวงขายในพื้นสีและรูปทรงของเกาอี้ของ
โจทกเพราะเปนลักษณะธรรมดาสามัญในทางการคา  
 อยางไรก็ตาม ถาลักษณะที่เดนชัดน้ันไมใชลักษณะธรรมดาสามัญในทางการคาแตสามารถ
เช่ือมโยงสินคาของโจทกไดกฎหมายก็คุมครองเชนกัน ในคดี Reckitt & Colman v. Borden84 หลัก
ลวงขายไดมี ข้ึนเพื่อเคารพในสิทธิของภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) ของสินคาโจทกเพราะ
สาธารณชนสามารถเช่ือมโยงโจทกกับสินคานํ้ามะนาวที่จําหนายในบรรจุภัณฑรูปรางรูปทรงของ
มะนาว ถึงแมวาที่ฉลากจะมีเครื่องหมายคําวา “Jiff” อยูดวยก็ตาม ทาน Lord Jauncey of 
Tullichettle กลาวไววา 
   
 “ ระบบกฎหมายจารีตประเพณีเปนระบบที่พึ่งพาการผูกขาดสิทธิและ

ไมสนับสนุนใหไดมาซึ่งสิทธิของปจเจกชนที่เกิดข้ึนทุกวัน ดังน้ัน ผูคา
สามารถเรียกรองเฉพาะความคุมครองที่มคีวามธรรมดาสามัญเดนชัดที่

                                                             
 

81 Ibid., p. 154. 
 82 Ibid., p. 155. 
 83 Ibid., p. 155. 
 84 Ibid., p. 156. 
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ใชกับหีบหอบรรจุภัณฑที่ใชแยกจากหีบหอบรรจุภัณฑของผูคารายอื่น 
เขาสามารถปองกันคูแขงจากการลอกเลียนฉลากที่ติดบนกลอง หรือ 
บางทีมีลักษณะบงเฉพาะของสีหลายลักษณะรวมกันบนบรรจุภัณฑ 
แตไมสามารถหามใชกลองธรรมดาสามญัหรือกระปองรูปทรงเรียบงาย
เพราะเปนรูปรางรูปทรงที่เหมือนกันหรือขนาดเทากัน ” 

 
 
  ในคดี William Edge&Sons,Ltd. V. William Niccolls&Sons,Ltd.85 รูปทรงของ
สินคาที่เปนถุงซักผาสีฟามีกานสอดที่ดานบนของถุง ไดรับความคุมครองเน่ืองจากสืบพยานหลักฐาน
ไดความวารูปรางรูปทรงน้ีสาธารณชนเห็นวารูปรางรูปทรงน้ีมีความเช่ือมโยงโดยเฉพาะเจาะจงกับ
สินคาโจทก  
 

3.3.1  ลักษณะบงเฉพาะ (Distinctive) 
 ตามกฎหมายแลว เครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะของสินคา (Descriptive) คอนขางจะมีความ
แตกตางจากเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะ (Distinctive) หรือเครื่องหมายที่จินตนาการข้ึน 
(Fanciful) ตามหลักการทั่วไปแลวเครื่องหมายที่มีลักษณะบงเฉพาะจะไดรับการคุมครองที่จํากัด 
เครื่องหมายจะไดรับการคุมครองในกรณีที่มีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary 
Meaning) และไดกลายมาเปนลักษณะบงเฉพาะของสินคาหรือบริการของผูคารายน้ันๆ ที่เปนเชนน้ี
เพราะวาศาลไมยินดีที่จะอนุญาตใหผูคารายใดรายหน่ึงเปนผูมีสิทธิแตเพียงผู เดียวในการใช
ภาษาอั งกฤษที่ เปน คําธรรมดาสามัญกับสินคาหรือบริการของผู ค า น้ัน ในคดี Eastman 
Photographic Masterials Co Ltd v. Comptroller General of Patents86 ทาน Lord 
Herschell กลาวไววา 

 
“ คําในภาษาอังกฤษเปนทรัพยสินสาธารณะที่ทุกคนในสังคมเปน
เจาของรวมกัน ไมอาจมีใครไดรับอนุญาตที่จะปองกันสมาชิกคนอื่นใน
สังคมจากการใชคําที่มีลักษณะเล็งถึงลักษณะสินคาหรือคุณภาพของ
สินคา ” 
 

นอกจากน้ียังมี Lord Halsbury ไดเคยกลาวไวครั้งหน่ึงวา 
 

“ เมื่อใดก็ตามที่คุณนําช่ือที่ธรรมดาสามัญมาใชในการระบุถึงคุณภาพ
สินคาที่ผลิต เมื่อน้ันคุณจะพบวาเปนการยากย่ิงที่สาธารณชนจะรูไดวา
สินคามีแหลงกําเนิดจากที่ใด ” 

                                                             
 

85 Ibid., p. 160. 
 

86
 (Supreme Court, 1989) 
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ดังน้ันแลว ภาระในการพิสูจนคานิยมในเครื่องหมายที่เล็งในลักษณะสินคา(Descriptive) 

โดยทั่วไปแลวจึงมีภาระที่คอนขางสูง ในประเทศสิงคโปร คดี Yunnan Baiyao Group Co Ltd v. 
Tong Jum Chew&Anor87 ผูพิพากษา Choo Han Teck เห็นวากฎหมายตองการใหโจทกพิสูจนจน
เปนที่พอใจวาจําเลยไดใชเครื่องหมายโดยไมมีการบอกกลาว (Explanation) จําเลยต้ังใจหลอกลวง
ผูบริโภคใหเช่ือวาสินคาน้ันเปนสินคาของโจทก ดังน้ัน จําเลยจึงมีการกระทําโดยเจตนา เพราะ
เครื่องหมายเล็งถึงลักษณะของสินคาซึ่ งมีความเกี่ยวของกับลักษณะของรูปแบบ คุณภาพ 
แหลงกําเนิดของสินคา แนวคิดและวิธีการขายสินคา 

ในการพิจารณาวาเครื่องหมายน้ันเล็งถึงลักษณะสินคา (Descriptive) หรือมีลักษณะ       
บงเฉพาะ (Distinctive) ตองพิจารณาวาผูคาไดสรางเครื่องหมายข้ึนใหสาธารณชนในสิงคโปรทราบ
หรือไม หากสาธารณชนเขาใจไดวาสินคาน้ันแยกตางหากจากผูคารายอื่นและเครื่องหมายไมไดอางอิง
เขากับลักษณะสินคาหรือคุณภาพสินคา เครื่องหมายก็จะมีลักษณะบงเฉพาะ ตัวอยางเชน Apple 
เปนคําที่มีลักษณะบงเฉพาะเพราะใชกับสินคาประเภทคอมพิวเตอร ไมไดใชกับสินคาผลไม อยางไรก็
ตาม ในบางครั้ งสาธารณชนก็อาจนึกถึงเครื่องหมายในความหมายโดยนัย ผูคาจะตองนํา
พยานหลักฐานพิเศษที่แสดงวาสาธารณชนบงช้ีไดวาสินคาน้ันมีแหลงกําเนิดที่ผูคารายน้ัน  

คดี Super Coffeemix Manufacturing Ltd v. Unico Trading Ltd88 โจทกจดทะเบียน
และเปนเจาของเครื่องหมายการคา “Super Coffeemix” และไดฟองรองจําเลยที่ขายกาแฟปรุง
สําเร็จภายใตช่ือ “ INDOCAFE coffeemix ” ศาลอุทธรณใหโจทกแพในการพิสูจนพยานหลักฐานที่
แสดงให เห็นว า “Coffeemix” ไดกลายมาเปนลักษณะบง เฉพาะของสินค ากาแฟโจทก 
พยานหลักฐานที่สาธารณชนในประเทศสิงคโปรเขาใจวาคําวา “Coffeemix” บรรยายถึงสินคาที่
ประกอบดวยกาแฟ นํ้าตาล ครีม นําไปละลายในนํ้ารอนเพื่อบริโภค เปนกาแฟปรุงสําเร็จ 

คดี Nippon Paint (Singapore) Co Pte Ltd v. ICI Paints (Singapore) Pte Ltd89 โจทก
ไดประสบความสําเร็จในการขายสนิคาสีอเนกประสงค “3 in 1” มาเปนเวลา 4 ปกอนที่จําเลยจะเริ่ม
ขายสินคาที่มีช่ือวา “Supreme 3 in 1” ประเด็นแหงคดีคือ คําวา “3 in 1” เปนถอยคําที่เล็งถึง
ลักษณะของสินคาสีอเนกประสงค ผูพิพากษา Amarjeet Singh ตัดสินวาเครื่องหมาย“3 in 1” โดย
ตัวเองแลวโดยไมมีช่ือบริษัทมาเพิ่มเติมเขาไป เปนถอยคําสามัญ (Generic) และบรรยายถึงลักษณะ
ของสินคา และไมสามารถที่จะมีคานิยม (Goodwill) ติดกับสินคาได 

ไมว า เครื่ องหมายจะเล็ง ถึงลักษณะสินค า (Descriptive) หรือมีลักษณะบงเฉพาะ 
(Distinctive) ก็มีขอแตกตางเพียงเล็กนอย มีการจัดระดับต้ังแตมีการเล็ง ถึงลักษณะสินคา
(Descriptive) อยางเดียว อยางเชนคําวา Good , Excellent ไปจนถึงเครื่องหมายที่ต้ังข้ึนเองหรือที่
จินตนาการข้ึน (Artificial and Fancy Mark) เชนคําวา Kodak สําหรับสินคาประเภทกลองถายรูป 
Apple สําหรับสินคาประเภทคอมพิวเตอร โดยทั่วไปแลว ย่ิงเครื่องหมายเล็งถึงลักษณะสินคา

                                                             
 

87 Tan Tee Jim, op. cit., p. 180. 
 

88
 Ibid., p. 181. 

 
89

 Ibid., p. 182. 
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(Descriptive) เทาใด ก็จะมีลักษณะบงเฉพาะ (Distinctive) นอยลงเทาน้ัน และจะข้ึนอยูกับนโยบาย
ของรัฐในการปกปองผูคาจากการถูกเอาเปรียบอยางไมเปนธรรมจากคูแขงทางการคา ถอยคําที่
ผูบริโภคใชจินตนาการมาก ก็งายที่จะมีลักษณะบงเฉพาะ และศาลจะต้ังสมมติฐานวาไมสามารถ
เขาใจไดวามีการใชโดยชอบดวยกฎหมายโดยบุคคลอื่น จําเลยหลอกลวงผูบริโภค 

ในประเทศอังกฤษ คดี Reddaway v. Banham90 ไดผอนคลายใหกับโจทกที่ผลิตและ
จําหนายสายคาดภายใตช่ือที่เล็งลักษณะของสินคาวา “Camel Hair Belting” คณะลูกขุนตัดสินวา
ช่ือน้ีใชมาระหวางป ค.ศ.1879 – 1891 ไดมาซึ่งลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (secondary 
meaning) ที่เกิดความเช่ือมโยงระหวางสินคาสายคาดกับโจทก Lord Herschell กลาววา  

 
“ช่ือของบุคคล หรือคําที่เปนคําธรรมดาสามัญของภาษา อาจจะกลายมาเปนสิ่งที่
เช่ือมโยงสินคากับผูผลิตที่เฉพาะเจาะจง (ไมตองมีการอธิบายหรือมีขอจํากัดโดย
ผูผลิตรายอื่นๆ) จะหลอกลวงผูซื้อใหเช่ือวาเขาไดสินคาจาก A. ทั้งที่ความจริงแลว
เขาไดสินคาจาก B. คดีน้ี การที่โจทกพิสูจนเพียงเทาน้ีวาจําเลยใชถอยคําน้ัน 
จําเลยก็มีสามารถไดรับสิทธิน้ันโดยการพิสูจน ” 

 
คดี William Edge&Sons Ltd v. William Niccolls&Sons Ltd91 โจทกสามารถพิสูจน

ภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) ของสินคาถุงซักผาสีฟามีกานไมอยูดานในวากลายมาเปนสิ่งที่
สาธารณชนสามารถระบุไดวาเปนสินคาโจทก   

โดยทั่วไปแลว ศาลมักจะไมคอยพิจารณาลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary 
Meaning) ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยไดอยางมีประสิทธิภาพใหผูคามีสิทธิขาดในคําที่เล็งถึงลักษณะของสินคา 
ภาระที่สูงน้ีทําใหผูคาตองพิสจูนวาคําน้ันมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning)
อยางแทจริง ผูคาที่เปนผูผลิตสินคารายแรกและถอยคําที่เล็งถึงลักษณะของสินคาถูกใชเพื่อเช่ือมโยง
กับการคิดคนผลิตภัณฑ ศาลมักไมคอยพิจารณาความเปนลักษณะบงเฉพาะในสถานการณเชนน้ี
เพราะคําที่ใชมักจะเช่ือมโยงกับผูผลิตสินคาเพราะผูผลิตสินคารายแรกน้ันยังไมมีคูแขงแตอยางใด  

ลักษณะบงเฉพาะตามหลักลวงขายตองเปนลักษณะที่มีอยูจริงในสินคา ถาผูบริโภคสามารถ
เห็นความเช่ือมโยงของภาพลักษณโดยรวมกบัแหลงกําเนิดสนิคา และ เห็นความแตกตางของสินคากับ
สินคาผูอื่น การลวงขายตองการเพียงลักษณะเฉพาะที่มีอยูจริง (Factual Distinctiveness) ตางจาก
ประเทศสหรฐัอเมริกาที่ภาพลักษณโดยรวมอยูภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาที่มีการแบงลักษณะ
บงเฉพาะเปนลักษณะบางเฉพาะในตัวเอง (Inherent Disctinctive)และลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจาก
การใช (Secondary Meaning) และมีการแบงระดับลักษณะบงเฉพาะในตัวเองอีกช้ันหน่ึง 

ลักษณะบงเฉพาะของภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) ที่มีอยูจริง คือ ภาพลักษณโดยรวมตอง
ทําหนาที่โดยการบงช้ีแหลงกําเนิดสินคา แมวาภาพลักษณจะไมเดนชัดแตหากมีการช้ีแนะแหลงกําเนิด
สินคาแลวก็มีลักษณะบงเฉพาะแลว หากไมมีลักษณะบงเฉพาะทีม่อียูจริง การจะฟองรองคดีเพื่อระงับ
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 (House of Lord, 1896) 

 
91

 (House of Lord, 1911) 
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การลวงขายก็ไมอาจสําเร็จได  การเกิดลักษณะบงเฉพาะ ไมไดกําหนดวาตองใชภาพลักษณโดยรวม
นานเพียงใด เพราะมีความเปนไปไดวาภาพลักษณโดยรวมจะมีลักษณะบงเฉพาะกอนที่จะนําสินคา
หรือบรรจุภัณฑออกสูตลาด เชน มีการโฆษณาเปดตัวสินคากอนออกสูตลาด จึงมีโอกาสที่จะถูกลอก
เลียนภาพลักษณโดยรวมไดโดยงาย 

การฟองคดีลวงขาย โจทกตองแสดงใหศาลเห็นถึงความเหมือนหรือคลายกันในภาพลักษณ
โดยรวมสินคาหรือบรรจุภัณฑของโจทกและจําเลย โจทกตองแสดงใหเห็นถึงความสับสนหลงผิดของ
สาธารณชนอันเน่ืองมาจากภาพลกัษณโดยรวมโดยไมคํานึงถึงเครือ่งหมายอื่นบนสินคาหรือบรรจุภัณฑ 
เพราะผูบริโภคเลือกสินคาจากภาพลักษณโดยรวมภายนอกที่ตนรูจัก  สวนจําเลยก็ตองหักลางตอ
ลักษณะบงเฉพาะของโจทก วาไมมีลักษณะบงเฉพาะที่มีอยูจริง ไดแก ไมไดทําหนาที่บงช้ีแหลงกําเนิด
สินคา ผูบริโภคไมไดเช่ือมโยงภาพลักษณที่ปรากฏวาเปนของโจทก  
 

3.3.2  ลักษณะบงเฉพาะของบรรจุภัณฑ 
ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) การกระทําผิดของจําเลยทีม่ีวัตถุประสงค

ในการการคา โดยมีเจตนาใหสินคาของตนถูกเขาใจวาเปนของผูอื่น เรียกวา การลวงขาย (Passing 
Off) ซึ่งในประเทศสิงคโปรการลวงขายจะอยูในระบบที่สองของกฎหมายเครื่องหมายการคาการลวง
ขายโดยอิสระ ซึ่งก็คือระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) โดยที่ยังสามารถใชรวมกับ 
Trade Mark Act ในการตัดสินบางคดี โดยเฉพาะในคดีทางแพง ก็ยังสามารถนํากฎหมายตอตานการ
แขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรมมาใชไดอีกดวย มีการกระทําที่เปนพื้นฐาน ดังน้ี 

1)  ตองเกิดการสับสนหลงผิด 
2)  กระทําในทางการคา 
3)  ผูบริโภคจะซื้อสินคาของผูคาที่ทําใหเกิดการสับสนหลงผิดน้ัน 
4)  คาดหมายไดวาจะทํารายธุรกิจการคา ช่ือเสียงหรือคานิยม (Goodwill) ของผูคารายอื่น  
5)  เปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายกับธุรกิจการคาหรือคานิยม (Goodwill)ของโจทก 
คานิยม (Goodwill) คือ ผลกําไรหรือผลประโยชนที่จะไดรับจากช่ือเสียงที่ดีหรือสายสัมพันธ

ทางธุรกิจที่ดี คานิยมเปนสิ่งที่มีพลังในการดึงดูดลูกคา คานิยมเกิดข้ึนไดอยางเชนเมื่อบรรจุภัณฑของ
สินคาถูกวางในทองตลาด เชนน้ีเปนหนทางที่สาธารณชนจะเห็นและตระหนักในลักษณะบงเฉพาะที่
ปรากฏอยูภายนอก สิ่งที่ใชในการโฆษณาหรือรูปแบบการขายสินคา เมื่อผูคารายอื่นไดนําลักษณะ
เหลาน้ีไปใชกับบรรจุภัณฑก็เกิดเปนภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) ที่เหมือนกัน สามารถสงผลใหการ
ทําธุรกิจการคาตองเปลี่ยนแปลงไปและทํารายคานิยม (Goodwill) ที่ผูคารายแรกไดสรางข้ึน 
 ภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) เปนสิ่งที่มีเพิ่มเติมข้ึนมาจากตัวสินคาและบรรจุภัณฑของ
สินคาหรือสิ่งที่ไมไดมีประโยชนใชสอยอื่นๆ ภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) เปนสิ่งที่ตองไดรับการ
คุมครอง โดยลักษณะเหลาน้ีตองมีลักษณะบงเฉพาะ ตัวอยางที่ยกข้ึนมาเสมอคือ พลาสติกใสสีสมหอ
ลูกอมมินตสีดําช่ือ Hacks เมื่อมีผูคาผลิตสินคาทีม่ีภาพลักษณโดยรวมคลายกันกอ็าจเปนสาเหตุในการ
สรางความสับสนใหกับผูบริโภคที่ไมรูหนังสือได 
 คานิยม (Goodwill) และภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) มีความสัมพันธกันเพราะในการ
สรางคานิยม (Goodwill) ผูเรียกรองหรือโจทกตองแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) 
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อยางเชน รูปรางรูปทรงบรรจุ ภัณฑ สีที่ ใช เปนตน ไดกลายมาเปนลักษณะบงเฉพาะแลว 
พยานหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะบงเฉพาะประกอบดวย ยอดการจําหนายภายใตเครื่องหมายการคา
น้ัน การโฆษณาประชาสัมพันธ และการเผยแพรเครื่องหมายการคาดวยวิธีอื่นๆ ในประเทศสิงคโปร
 เครื่องหมายการคาในสินคาหรือในภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) ที่มีรูปรางรูปทรงที่มี
ประโยชนใชสอยก็ไดรับการคุมครองจากการกระทําโดยลวงขายเชนกัน แตจะมีภาระการพิสูจน
คานิยมที่หนัก เพราะพยานหลักฐานจะตองกวางมากและมีการใชเครื่องหมายการคาหรือภาพลักษณ
โดยรวมมาเปนเวลานานที่สามารถทําใหศาลเช่ือไดวาเครื่องหมายการคาหรือภาพลักษณโดยรวมน้ัน
ไดกลายมาเปนลักษณะบงเฉพาะของโจทกแลว ความแตกตางเพียงเล็กนอยในเครื่องหมายของโจทก
และเครื่องหมายของจาํเลยก็เพียงพอแลวที่จะใชแยกความแตกตางระหวางเครื่องหมายของโจทกและ
จําเลย ดังน้ัน จึงตองแสดงใหศาลเห็นเพื่อใหศาลพิจารณาวาเปนการทําใหผูบริโภคสับสนหลงผิด 

ในประเทศสิงคโปรก็มีสถานการณที่คลายกับประเทศอังกฤษที่วาเปนการยากที่จะนําหลัก
ลวงขายมาใชกับการคุมครองภาพลักษณโดยรวม (Get-Up) โดยศึกษาจากคดี ดังน้ี 

คดี Clairol Inc. v. Too Dit Co.92 ผูพิพากษา Sinnathuray j ยกคํารองโจทกเพราะสิ่งที่
กําลังเปนที่สงสัยคือภาพลักษณโดยรวมกลายมาเปนสิ่งระบุสินคาแชมพูสมุนไพรของโจทกและไม
เหมือนสินคารายอื่น แชมพูน้ีมีพลาสติดหอหุมขวดบรรจุภัณฑที่บอกวาสูตรและขนาดบรรจุที่ตางกัน 
โดยแยกความแตกตางโดยฝาปดที่แตกตางกัน สีของฉลากก็แตกตางกันตามสูตรที่แตกตางกัน ฉลาก
แตละแบบจะติดเครื่องหมายการคาคําวา “Clairol” ฉลากออกแบบโดยลอมรอบดวยใบไมสีเขียว
และดอกไมหลากสี  

คดี Pernod Picard SA v. Allswell Trading Pte Ltd.93 สินคาเครื่องด่ืมของโจทกบรรจุใน
ขวดรูปรางคลายหลอดไฟ (bulb-shaped) กลายมาเปนสิ่งที่เช่ือมโยงในจิตใจประชาชนชาวสิงคโปร
ที่แสดงถึงเครื่องด่ืมโจทก  

ศาลอุทธรณในคดี Tong Guan Food Products Pte Ltd v. Hoe Huat Hng Foodstuff 
Pte Ltd94 ยกคํารองโจทกในการอุทธรณเพราะโจทกไมสามารถพิสูจนไดวาบรรจุภัณฑกระดาษฟ
ลอยด (foil) อลูมิเนียมกลายมาเปนภาพลักษณโดยรวมที่เช่ือมโยงกับจิตใจประชาชนในสิงคโปร   

ในคดี Saga Foodstuffs Manufacturing (Pte) Ltd v. Best Food Pte Ltd95 โจทก
ลมเหลวในการฟองเพื่อขอคุมครองภาพลักษณโดยรวมสําหรับสินคาเสนสปาเกตตี ภาพลักษณ
โดยรวมประกอบดวยโพลีเทนใสที่มีพวงดอกไมสีเขียวและแดง    

ในทางตรงกันขาม ในคดี White Hudson&Co v. Asian Organisation96 สภาที่ปรึกษา 
(The Privy Council) สนับสนุนการตัดสินคดีภาพลักษณโดยรวมของลูกอมดวยกระดาษหอสีแดงที่
พิมพคําวา “Hacks” กลายมาเปนลักษณะบงเฉพาะและเช่ือมโยงกับโจทก เปนพยานหลักฐานที่

                                                             
 

92 Ibid., p. 182. 
 93 Ibid., p. 182. 
 94 Ibid., p. 184. 
 95 Ibid., p. 185. 
 96 Ibid., p. 186. 
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นาเช่ือถือ สําหรับลูกคาที่ไมใชชาวสิงคโปรก็สามารถอานถอยคําน้ีไดจากคําบนกระดาษหอและ
สามารถบรรยายไดวาสินคาของโจทกเปนลูกอมที่หอดวยพลาสติกใสสีแดง 

ขอบเขตของลักษณะบงเฉพาะของบรรจุ ภัณฑ ซึ่ งเกิดจากคําพิพากษาของศาลเปน    
บรรทัดฐานในการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะของบรรจุภัณฑ มีดังน้ี 

1.  ไมมีลักษณะเปนสิ่งสามัญในทางการคา 
2.  ถึงแมวาจะมีลักษณะเปนสิ่งสามัญในทางการคา แตหากสามารถทําหนาที่เช่ือมโยงจิตใจ

ผูบริโภค ระหวางภาพลักษณโดยรวมกับแหลงกําเนิดสินคาได ก็มีลักษณะบงเฉพาะแลว 
3.  ไมมีลักษณะเล็งถึงลักษณะของสินคา ซึ่งเกี่ยวของกับรูปแบบ คุณภาพ แหลงกําเนิดของ

สินคา แนวคิดและวิธีการขายสินคา 
4.  เปนลักษณะบงเฉพาะที่มีอยูจริง กลาวคือ ผูบริโภคตองเกิดการเช่ือมโยงจิตใจระหวาง

ภาพลักษณโดยรวมกบัแหลงกําเนิดสินคาได และผูบริโภคเห็นความแตกตางกับสินคาผูอื่น 
5.  แมวาภาพลักษณโดยรวมจะไมเดนชัด แตหากมีการทําหนาที่ช้ีแหลงกําเนิดของสินคาก็

เปนลักษณะบงเฉพาะแลว 
 

3.4  ประเทศไทย 
 

การคุมครองเครื่องหมายการคาในประเทศไทย มีพัฒนาการนับต้ังแตเริ่มมีการคาขายกับ
ตางชาติเรื่อยมา จนกระทั่งมีขอตกลงระหวางประเทศจึงไดมีการปรับปรงุกฎหมายเครือ่งหมายการคา
ของไทย  โดยในการคุมครองเครื่องหมายการคา เครื่องหมายน้ันตองมีลักษณะบงเฉพาะ รายละเอียด 
ดังน้ี 
 

3.4.1  วิวัฒนาการเครื่องหมายการคาของไทย 
แตเดิมน้ันประเทศไทยเปนสงัคมกสิกรรมเปนหลัก สิ่งของเครื่องใชจะเปนการแลกเปลี่ยนกัน 

จึงยังไมปรากฏหลักฐานถึงการใชเครื่องหมายการคาที่ชัดเจน เครื่องหมายการคาเริ่มมีบทบาทใน
ประเทศไทยเริ่มต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3 เน่ืองจากมีการเจริญสัมพันธไมตรีและคาขายกับชาวตะวันตก 
เปลี่ยนรูปแบบของการคาขายเปนใชเงินแลกสินคา ซึ่งในการนําสินคาเขามาขายในประเทศไทยน้ัน 
เจาของสินคามีการประทับสัญลักษณอันเปนเอกลักษณเฉพาะสินคาของตนไวบนสินคาดวย เพื่อให
สามารถแยกแยะสินคาของตนกับของพอคาอื่นได97  กฎหมายเครื่องหมายการคาไทยจึงมีจุดเริ่มตน
มาจากระบบเครื่องหมายการคาของชาวตะวันตก 

ในสวนกฎหมายลายลักษณอักษร  มีการบัญญัติไวในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 
บัญญัติใหการปลอม การเลียนเครื่องหมายการคาและการนําเขา รวมถึงการขายสินคาที่ใช
เครื่องหมายการคาปลอมและเลียน โดยใหมีโทษทางอาญา แตไมไดมีความรบัผิดทางแพง  

                                                             
 

97 กรมทรัพยสินทางปญญา, รายงานประจําป 2556, (นนทบุร:ี กรมทรพัยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย, 2556), หนา 41.  
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ตอมา ป พ.ศ. 2453 มีการจัดต้ัง หอทะเบียนเครื่องหมายการคา ข้ึนในกระทรวง   เกษตราธิ
การ และออกพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและย่ีหอการคา พ.ศ.  2457 เปนกฎหมาย
เครื่องหมายการคาฉบับแรกของประเทศไทย โดยเน้ือหาเนนไปที่การรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา แตไมมีการบัญญัติถึงการจัดการกรณีมีขอพิพาทเกิดข้ึน  

ในรัชกาลที่ 6 ทรงต้ังกรมทะเบียนการคา ในกระทรวงพาณิชย ทําใหงานจากหอทะเบียน
เครื่องหมายการคามาอยูในกรมทะเบียนการคา จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 7 ป พ.ศ.2474 มีการตรา  
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 ซึ่งเน้ือหามาจาก Trademark Act 1905 และ
ไดยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาและย่ีหอการขาย พ.ศ. 2457 โดยพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2474 วัตถุประสงคเพื่อคุมครองผลประโยชนของ
ผูประกอบการไมใหมีการใชสิทธิแขงขันในการคาโดยไมชอบ และปองกันประชาชนไมใหหลงผิดใน
ผูผลิตและผูจําหนายสินคาและคุณภาพของสินคา   

ตอมาไดมีการปรับปรุงแกไขอีก 2 ครั้ง ในป พ.ศ. 2476 โดยแกไขเพิ่มเติมวิธีการอุทธรณ 
และ พ.ศ. 2504 กําหนดใหมีคณะกรรมการเครื่องหมายการคาข้ึนเปนครั้งแรก     

ในป พ.ศ.2534 ตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 
13 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 เปนตนไป มีการเพิ่มหลักการใหมหลายประการ เชน ใหการคุมครองไปถึง
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม การอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา  
กําหนดอํานาจหนาที่ของนายทะเบยีนผูพิจารณารับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาและคณะกรรมการ
เครื่องหมายการคา และกําหนดสิทธิของผูขอจดทะเบียนใหชัดเจนย่ิงข้ึน รวมทั้งมีการต้ังกรมทรพัยสนิ
ทางปญญาข้ึนในกระทรวงพาณิชย ในป พ.ศ. 2535  การดูแลงานดานทรัพยสินทางปญญาก็อยู
ภายใตกรมทรัพยสินทางปญญานับแตน้ัน 

ตอมาเมื่อประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ทําใหมีพันธะกรณีที่ตอง
ออกกฎหมายอนุวัติการใหสอดคลองกับ “ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับ
การคา ( Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs ) 
จึงไดมีการตรา “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543” แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  ซึ่งใชบังคับอยูจนถึงปจจุบัน มีการใหความคุมครอง
ไปถึงเครื่องหมายรูปรางรูปทรงของวัตถุและกลุมของสี    

สําหรับดานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ันเริ่มต้ังแตบังคับใชพระราชบัญญัติลักษณะ
เครื่องหมายและย่ีหอการคา พ.ศ. 2457 อันเปนกฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับแรกของประเทศ
ไทย  เมื่อการคาขายมีการขยายตัวทําใหความตองการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพิ่มมากข้ึน
เชนกัน  ในป พ.ศ. 2502 จึงไดวางระบบการจัดเก็บขอมูลเครื่องหมายการคาเปนสารบบรูปและ
สารบบคํา โดยเครื่องหมายการคาที่เปนรูปก็เก็บไวในหมวดหมูเดียวกัน  หากเครื่องหมายการคาใดมี
หลายๆรูปก็จะแยกเก็บไวทุกหมวดเพื่อสามารถตรวจคนไดทันที  สวนสารบบคําก็จะกําหนดตัวหนา
และเสียงทายของเครื่องหมายการคา โดยอักษรหนาจะเปนพยัญชนะในภาษาอังกฤษ  เชน 



                                                                                     62 
 

เครื่องหมายการคาคําวา “หอมจัง” ตัว “ห” จะแทนดวย “H”  คําวา “จัง” ใหลากเสียงยาว      
เปน “จาง”  การจัดเก็บขอมูลเชนน้ียังคงใชอยูจนถึงปจจุบัน98  

สวนการจดัเก็บเครื่องหมายการคาที่เปนรูปเครื่องหมาย มีการพัฒนาเปนจัดเก็บตามระบบ
เวียนนา (Vienna Agreement) โดยเก็บตามหมวดหมูที่กําหนด เชน รูปพระอาทิตย จะกําหนดรหัส
พระอาทิตยเปนหมวด 1.1 เปนตน ปจจุบันใชการสแกนรูปเครื่องหมายการคาลงเก็บไวในฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอร เจาหนาที่ผูตรวจสอบจะเรียกขอมูลน้ันๆ มาทําการตรวจสอบเปรียบเทียบความ
เหมือนคลายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นตอไป  
 

3.4.2  ลักษณะบงเฉพาะ 
ในการรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.  2534 มาตรา 6

เครื่องหมายจะตองมีเงื่อนไขดังตอไปน้ีจึงจะสามารถรับจดทะเบียนได  
  1)  เครื่องหมายตองมีลักษณะบงเฉพาะ (มาตรา 7) 
  2)  ไมมีลักษณะตองหามมิใหจดทะเบียน (มาตรา 8) 
  3)  ไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไวแลว (มาตรา 13)  
 ในวิทยานิพนธฉบับน้ีจะศึกษารายละเอียดเฉพาะเครื่องหมายตองมีลักษณะบงเฉพาะ 
(มาตรา 7) เทาน้ัน  โดยในมาตรา 7 กําหนดวา  

“ มาตรา 7 เครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ ไดแก เครื่องหมายการคาอันมี
ลักษณะที่ทําใหประชาชนหรือผูใชสินคาน้ันทราบและเขาใจไดวาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาน้ัน
แตกตางไปจากสินคาอื่นเครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางหน่ึงอยาง ใดอันเปน 
สาระสําคัญดังตอไปน้ีใหถือวามลีักษณะบงเฉพาะ 

 (1)  ช่ือตัว ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไมเปนช่ือสกลุตามความหมายอันเขาใจกัน
โดยธรรมดา ช่ือเต็มนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวย การน้ันหรือช่ือในทางการคา ที่แสดงโดยลักษณะ
พิเศษและไมเลง็ถึงลกัษณะหรอืคุณสมบัติของสินคาโดยตรง 

 (2)  คําหรือขอความอันไมไดเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของ สินคาน้ันโดยตรง 
และไมเปนช่ือทางภูมิศาสตรทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 (3)  กลุมของสีทีแ่สดงโดยลกัษณะพเิศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคําทีป่ระดิษฐ
ข้ึน 

 (4)  ลายมือช่ือของผูขอจดทะเบียนหรือของเจาของเดิมของกิจการ ของผูขอจด
ทะเบียน หรือลายมือช่ือของบุคคลอื่นโดยไดรับอนุญาตจาก บุคคลน้ันแลว 

 (5)  ภาพของผูขอจดทะเบียน หรือของบุคคลอื่นโดยไดรบัอนุญาต จากบุคคลน้ัน
แลวหรือในกรณีทีบุ่คคลน้ันตายแลว โดยไดรับอนุญาตจาก บุพการี ผูสบืสันดาน และคูสมรส ของ
บุคคลน้ัน ถามี แลว 

 (6)  ภาพที่ประดิษฐข้ึน 

ช่ือ คํา หรือขอความที่ไมมีลักษณะตาม (1) หรอื (2) หากไดมี การจําหนายเผยแพรหรอืโฆษณาสินคา

                                                             
 

98 เรื่องเดียวกัน, หนา 44. 
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ที่ใชเครื่องหมายการคาน้ันจน แพรหลายแลวตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด และพสิูจน 
ไดวาไดปฏิบัติถูกตองตามหลกัเกณฑน้ันแลว ก็ใหถือวามลีักษณะบงเฉพาะ ”                                                                                                                             
  หนาที่หลักของเครือ่งหมายการคา คือ แยกแยะแหลงกําเนิดของสินคา ในมาตรา 7 
ดังกลาวก็มเีจตนารมณใหเครื่องหมายตองมีลักษณะบงเฉพาะ โดยไดแบงลักษณะบงเฉพาะเปน 2 
ประเภท คือ 

3.4.2.1  ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเครื่องหมาย (Inherent Distinctive) 
เปนลักษณะที่มนุษยเปนผูประดิษฐข้ึน เพื่อใหเครื่องหมายน้ัน ๆ มีลักษณะเฉพาะตัว 

เพื่อใชเปนที่จดจําและแยกแยะสินคาใหเห็นถึงความแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายของบุคคลอื่น 
ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 7 วรรคหน่ึง             

        

 
ภาพท่ี 3.1  เครื่องหมายการคา Coca-Cola และ Pepsi-Cola 
 

เครื่องหมายการคา 2 แบบน้ีใชกับสินคานํ้าอัดลมเหมือนกัน แตมีลักษณะบง
เฉพาะที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนคํา กลุมของสี ทําใหผูบริโภคสามารถแยกแยะความแตกตางของ
นํ้าอัดลมไดอยางชัดเจน ไมเกิดการสับสนหลงผิด เชนน้ีแลวเปนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัว
เครื่องหมายเอง 

 3.4.2.2  ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) 
 เปนเครื่องหมายที่ไมมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองมาแตแรก หากแตเกิดจากการใช

จนแพรหลายจนเกิดการจดจําของผูบริโภค  ซึ่งเจาของเครื่องหมายตองมีการพิสูจนลักษณะ         
บงเฉพาะที่เกิดจากการใชดวย นายทะเบียนจึงจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ซึ่งบัญญัติไวใน
มาตรา 7 วรรคสาม 

 กระทรวงพาณิชย ไดออกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑการพิสูจน
ลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ฉบับ
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 1.  มีการจําหนาย เผยแพรหรือโฆษณาสินคาอยางตอเน่ืองมาเปนเวลานาน จนทํา
ใหสาธารณชนทั่วไปหรือในสาขาที่เกี่ยวของในประเทศไทยรูจักและเขาใจวาสินคาแตกตางไปจากสินคา
อื่น 

 2.  การจําหนาย เผยแพร หรือโฆษณาสินคาใดจนทําใหเครื่องหมายมีความ
แพรหลาย ในประเทศไทย ใหถือวาเครื่องหมายมีลักษณะบงเฉพาะเพียงที่ใชกับสินคาน้ันเทาน้ัน 

3.  การพิสูจนลักษณะบงเฉพาะ ใหผูขอจดทะเบียนนําสงพยานหลักฐาน เชน 
สําเนาใบเสร็จรับเงินคาราคาสินคา สําเนาใบเสร็จรับเงินคาโฆษณาสินคา สําเนาใบสงของ สําเนา
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ใบสั่งซื้อสินคา สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังโรงงาน สําเนาหลักฐานการโฆษณาในสื่อตางๆ ตัวอยางสินคา 
พยานบุคคล  

คดีตอไปน้ีแสดงใหเห็นวา ศาลไทยยอมรับลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช 
(Secondary Meaning) โดยเครื่องหมายที่ ไมมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง ( Inherent 
Distinctiveness) ก็ยังตองพิจารณาวาเครือ่งหมายมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary 
Meaning)หรือไม เพื่อพิจารณาตอไปวาเครื่องหมายพิพาทไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 หรือไมเพียงใด   

คําพิพากษาฎีกาที่ 5432/2551 โจทกบรรยายฟองกลาวอางวาเครื่องหมายการคา
ของโจทกมีลักษณะบงเฉพาะโดยรูปลักษณะและมีการใชจนเปนที่แพรหลายทั่วไปแลว จึงมีลักษณะ
บงเฉพาะโดยการใชดวย แตคณะกรรมการเครื่องหมายการคาวินิจฉัยโดยแยกพิจารณาตัวอักษรโรมัน
กับรูปทรงกลมทบึออกจากกนั และวินิจฉัยวาเครื่องหมายการคาของโจทกไมมีลกัษณะบงเฉพาะทั้งไม
วินิจฉัยวาเครื่องหมายการคาของโจทกมีลักษณะบงเฉพาะโดยการใชหรือไม เทากับวาโจทกโตแยง
แลววา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการคาไมถูกตองตามกฎหมายและไมชอบดวย
กฎหมาย คําวินิจฉัยดังกลาวจึงยังไมเปนที่สุด โจทกมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลได 

 
3.4.3  ประเภทลักษณะบงเฉพาะ  
ตามมาตรา 7 มีลักษณะอันเปนลักษณะบงเฉพาะ 6 ประเภท ดังน้ี 

3.4.3.1  ช่ือตัว ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดา ที่ไมเปนช่ือสกุลตามความหมายอันเขาใจ
กันโดยธรรมดา ช่ือเต็มนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการน้ันหรือช่ือในทางการคาที่แสดงโดยลักษณะ
พิเศษและไมเลง็ถึงลกัษณะหรอืคุณสมบัติของสินคาโดยตรง 
  การใชช่ือตัวเปนเครื่องหมายการคา นายทะเบียนมีวิธีพิจารณาดังตอไปน้ี 

1)  ช่ือตัว จะตองใชรวมกับช่ือสกุล และตองแสดงโดยลักษณะพิเศษ จึงจะ
นํามาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได หรือ 

2)  ในกรณีไมมีช่ือสกุล ช่ือตัวที่จะนําจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได  
 (1)  จะตองมีคําที่แสดงถึงสถานภาพของช่ือน้ัน ๆ เชน นาย  

นางสาว  นาง เปนตน และตองแสดงโดยลักษณะพิเศษ 
 (2)  ในกรณีที่ใชคํานําหนาอื่น ๆ เชน ดร. นายแพทย คุณหญิง 

เปนตน จะตองสงหลักฐานประกอบการอางใชคํานําหนาช่ือดังกลาวดวย เวนแตจะเปนที่ทราบหรือรู
กันอยางแพรหลาย และตองแสดงโดยลักษณะพิเศษบุคคลตามขอ 1 และขอ 2 จะตองมีตัวตนอยูจริง 

 คําวา “ ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไมเปนช่ือสกุลตามความหมายอัน
เขาใจกันโดยธรรมดา” หมายถึง จะตองเปนช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาที่คนทั่ว ๆ ไปไมรูวาเปนช่ือ
สกุล  โดยจะตองไมมีลักษณะดังตอไปน้ี 

 1)  เปนช่ือสกุลของผู นํ า หรือบุคคลที่ ไดสราง ช่ือเสียง หรือสราง
คุณประโยชนในดานวิทยาศาสตร อักษรศาสตร และอื่น ๆ ในประเทศไทย 

 2)  เปนช่ือสกุลของประมขุ หรือผูนําของประเทศทั้งในอดีต และปจจุบันซึ่ง
ประเทศไทยไดมีความสัมพันธทางการทูตดวย 
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 3)  เปนช่ือสกุลของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรทั้งของประเทศไทยและ
ตางประเทศที่มีช่ือเสียงในดานตาง ๆ เชน นักกวี นักวิทยาศาสตร นักรบ นักการทหาร นักการเมือง 
เปนตน 

 4)  เปนช่ือสกุลของผูนําทางศาสนา 
 5) เปนช่ือสกุลของผูที่ไดรับรางวัลขององคการทั้ งในประเทศและ

ตางประเทศที่รูจักกันแพรหลายทั่วไป เชน ตองไมเปนช่ือสกุลของผูที่ไดรับรางวัลโนเบล เปนตน 
 ดังน้ัน  การใชช่ือสกุลตาม 1) ถึง 5) เปนช่ือสกุลที่บุคคลทั่วไปรูและเขาใจ

แลววาเปนช่ือสกุล จึงไมใช“ ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไมเปนช่ือสกุลตามความหมายอันเขาใจกัน
โดยธรรมดา” ตามความในมาตรา 7 (1) จึงไมอาจจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได    

 การใช ช่ือตัว หรือช่ือสกุล ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ัน       
อาจนําช่ือตัวของบุคคลอื่นไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาได  โดยนายทะเบียนจะตองสั่งใหผูขอ
จดทะเบียนสงหนังสือยินยอมและหลักฐานการเปนเจาของช่ือตัว ช่ือสกุลน้ันมาประกอบการพิจารณา 

 ตัวอยางการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะของช่ือ ช่ือสกุล 
 ตัวอยางที่ 1  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่  2720/2542 

ผูขอจดทะเบียนย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาคําน้ี กับสินคาจําพวกที่ 25 รายการสินคา 
กางเกง กางเกงขายาว  ฯ คณะกรรมการเครื่องหมายการคาพิจารณาแลวเห็นวา เครื่องหมายการคา
คําวา  INDIANA  JONES  รายน้ี เปนช่ือตัว - ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาซึ่งมิไดแสดงโดยลักษณะ
พิเศษ ไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.
2534  

 ตัวอยางที่ 2  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 252/2546 
นายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวา เปนเครื่องหมายไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 6 
กลาวคือตองหามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 เพราะคําวา PINDUM เปนช่ือสกุลของดารานักแสดง
ของไทยช่ือ วิชุดา พินดัม ที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ซึ่งอาจใหสาธารณชนสับสนหรอืหลงผิดในความ
เปนเจาของ จึงปฏิเสธไมรับจดทะเบียน ผูขอจดทะเบียนอุทธรณตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคา 
   คณะกรรมการเครื่องหมายการคาพิจารณาแลวเห็นวา เครื่องหมายรายน้ีคํา
วา PINDUM แมจะอานออกเสียงคลายคําวา พินดัม ซึ่งเปนช่ือสกุลของดารานักแสดงของไทยช่ือ     
วิชุดา พินดัม  แตคนทั่วไปยังไมรูจัก จึงถือวาตามความหมายอันเขาใจกันโดยธรรมดาไมเปนช่ือสกุล
ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534  
   ในกรณีช่ือเต็มนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ไดบัญญัติไววา 
 
   “ มาตรา 3  หางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัดใดในกรณีใชช่ือ
ใน ดวงตรา ปายช่ือ หนังสือบอกกลาวปาวรอง จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับ
ธุรกิจของหางหุนสวน 
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 (1) ถาเปนอักษรไทย ไมใชคําวา “หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล” หรือ “หาง
หุนสวนจํากัด” ประกอบช่ือ แลวแตกรณี 

 (2) ถาเปนอักษรตางประเทศ ไมใชคําซึ่งมีความหมายวา “หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล” หรือ “หางหุนสวนจํากัด” ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐการประกอบช่ือแลวแต
กรณี 

 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาสิบบาท 
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง ” 

 
 “มาตรา 5  บริษัทจํากัดใด นอกจากธนาคาร ในกรณีใชช่ือในดวงตรา ปาย

ช่ือ หนังสือบอกกลาวปาวรอง จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 
 (1) ถาเปนอักษรไทย ไมใชคําวา “บริษัท” ไวหนาช่ือ และ “จํากัด” ไวทาย

ช่ือ 
 (2) ถาเปนอักษรตางประเทศ ไมใชคําซึ่งมีความหมายวา “บริษัทจํากัด” 

ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐการประกอบช่ือ 
 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาสิบบาท

จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง” 
 

   ดังน้ัน หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
หรือบริษัทจํากัด เปนนิติฐานะของนิติบุคคล ไมถือเปนช่ือเต็มของนิติบุคคล   ตัวอยางการพิจารณา
ลักษณะบงเฉพาะช่ือนิติบุคคล         
   ตัวอยางที่ 1 คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 1208/2546 
แลม รีเสริ์ซ คอรปอเรช่ัน นิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกาย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
คณะกรรมการเครื่องหมายการคาพิจารณาแลวเห็นวา ภาคสวนคําวา LAM RESEARCH ซึ่งเปน
สาระสําคัญของเครื่องหมาย ไมมีคําแสดงนิติฐานะ จึงเปนภาคสวนหน่ึงของนิติบุคคล ไมถือวาเปนช่ือ
เต็มของนิติบุคคล นับวามีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534         
   สวนการนําช่ือเต็มของนิติบุคคลมาใชรวมกับเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ถา
มิไดทําใหช่ือเต็มของนิติบุคคลน้ันมีลักษณะพิเศษแลว นายทะเบียนจะสั่งใหผูขอจดทะเบียนสละสิทธิ
ช่ือเต็มนิติบุคคลน้ัน เชน         
   ตัวอยางที่ 2  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 361/2546 
บริษัท ปกาซัส อินเตอรเนช่ันแนล ลอว ออฟฟศ จํากัด ย่ืนขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ นาย
ทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวา คําวา  Pegasus International Law Office Company Limited มี
สวนหน่ึงหรือหลายสวนของเครื่องหมายเปนสิ่งสามัญในการบริการ หรือไมมีลักษณะบงเฉพาะ จึงสั่ง
ใหผูขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธวาไมขอถือเปนสิทธิของตนแตเพียงผูเดียวที่จะใชคําวา Pegasus 
International Law Office Company Limited  ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา พ.ศ.2534 ผูขอจดทะเบียนอุทธรณตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคา  
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   ตัวอยางที่ 3  คณะกรรมการเครื่องหมายการคาพิจารณาแลวเห็นวา คําวา 
Pegasus International Law Office Company Limited เปนช่ือบริษัทของผูอุทธรณที่มิได
ประดิษฐตัวอักษรใหมีลักษณะพิเศษ นับวาเปนช่ือเต็มของนิติบุคคลที่มิไดประดิษฐตัวอักษรใหมี
ลักษณะพิเศษ ไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา พ.ศ.2534 จึงควรรับจดทะเบยีนเครื่องหมายโดยใหแสดงปฏิเสธวาไมขอถือเปนสิทธิของตนแต
เพียงผูเดียวที่จะใชคําวา Pegasus International Law Office Company Limited 

 สวนช่ือในทางการคาเปนช่ือที่ใชการประกอบกิจการคานอกเหนือจากช่ือ
ของบุคคลหรือนิติบุคคลผูประกอบธุรกิจ และช่ือที่รูกันอยูในหมูนักธุรกิจการคาน้ัน เปนช่ือที่ใชการ
ประกอบการสําหรับบุคคลธรรมดาที่เปดรานขายสินคา 
   การนําช่ือทางการคามาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาน้ัน ตองปฏิบัติ
ดังน้ี 

 1)  สงหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยหรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงช่ือวามี
สถานะจริง 

 2)  กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมใชเจาของช่ือทางการคา จะตองมีหนังสือให
ความยินยอมจากเจาของช่ือทางการคามาประกอบ 
   การนําช่ือสกุล ช่ือเต็มนิติบุคคล ช่ือทางการคา มาจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาตองไมเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาโดยตรง 

  3.4.3.2  คําหรือขอความอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคา
น้ันโดยตรง และ ไมเปนช่ือทางภูมิศาสตรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
   คําหรือขอความที่มีความหมายที่จะนําไปจดทะเบียนเปนเครื่องหมาย
การคาได จะตองไมเปนคําหรือขอความที่มีความหมายวาสินคาที่ใชเครื่องหมายคําหรือขอความน้ัน 
เปนสินคาที่มีลักษณะของสินคาหรือคุณสมบัติของสินคาหรือการบริการน้ัน  

 การมีลักษณะของสินคา หมายถึง การสื่อความหมายหรือบรรยายถึงรูปราง
ลักษณะของสินคา สวนการมีคุณสมบัติของสินคา หมายถึงการแสดงถึงสรรพคุณ คุณสมบัติที่ดีหรือไม
ดี หรือการใชงานของสินคา 

 เชน เครื่องหมายการคา คําวา ซารดีน  ใชกับสินคา ปลากระปอง คําวา 
ซารดีน เปนช่ือพันธุปลาชนิดหน่ึง เมื่อนํามาใชเปนเครื่องหมายการคากับสินคาปลากระปอง นับวา
เปนคําที่เล็งถึงหรือมีความหมายไดวา ปลากระปองน้ันทํามาจากปลาซารดีน นับวาเปนคําที่เล็งถึง
ลักษณะของสินคาโดยตรงวาเปนสนิคาปลากระปองทีท่ํามาจากปลาซารดีน เครื่องหมายการคาน้ีจงึไม
มีลักษณะบงเฉพาะ เปนตน 

 ตัวอยางการพิจารณาคําที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินคาโดยตรง  
ทําใหไมมีลักษณะบงเฉพาะ 

 ตัวอยางที่ 1  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 1573/2539  
คําวาPremium SELECTION แปลไดวา ผลิตภัณฑยอดเย่ียมที่ไดเลือกสรรมาแลว เมื่อนํามาใชกับ
สินคาในจําพวกที่ 29 รายการสินคาไดแก เน้ือสัตว เน้ือปลา เน้ือสัตวปก ฯ นับวาเปนคําที่เล็งถึง
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ลักษณะและคุณสมบัติของสินคาโดยตรงและไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 (2) แหง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  

 ตัวอยางที่ 2  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 461/2548     
ผูขอจดทะเบียนย่ืนคําขอจดทะเบียนคําวา SAARD สําหรับสินคาจําพวก 3 รายการสินคา สบู      
นายทะเบียนพิจารณาแลวไมรับจดทะเบียนเพราะเห็นวาไมมีลักษณะบงเฉพาะ ผูขอจดทะเบียนย่ืน
อุทธรณตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคา  คณะกรรมการเครื่องหมายการคาพิจารณาแลวเห็นวา 
เครื่องหมายรายน้ีอักษรโรมันคําวา SAARD เปนคําที่เขียนข้ึนตามสําเนียงเรียกขานของอักษรไทยคํา
วา ซาอาด ซึ่งเปนคําที่เลียนเสียงมาจากคําวา สะอาด เมื่อนํามาใชกับสินคาจําพวก 3 รายการสินคา 
สบู  ทําใหเขาใจไดวา สินคาภายใตเครื่องหมายน้ีเปนสินคาที่ใชแลวสะอาด นับวาเปนคําที่เล็งถึง
คุณสมบัติของสินคาโดยตรง  
    ตัวอยางที่ 3  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 671/2547 
เครื่องหมายคําวา TIME แปลวา เวลา คําวา WALKER แปลวา การเดิน ผูเดิน ผูชอบเดิน เมื่อนํามาใช
กับสินคาจําพวกที่ 14 รายการสินคา นาฬิกาขอมือ นาฬิกาพก นาฬิกาแขวน นับวาเปนคําที่เล็งถึง
ลักษณะสินคาโดยตรง   ไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)     

 ตัวอยางที่ 4  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 2628/2542 
คําวา ClassFoods ใชกับสินคาจําพวกที่ 29 รายการสินคา ผักกระปอง เน้ือกระปอง ผลไมกระปอง 
คณะกรรมการ เครื่องหมายการคาพิจารณาแลวเห็นวา คําวา ClassFoods แปลวา อาหารมีระดับ 
เมื่อนํามาใชกับสินคาตามที่ย่ืนขอจดทะเบียน นับวาเปนคําที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินคา
โดยตรง ไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
พ.ศ.2534  สวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามุมมนพื้นทึบมีรูปโบว ประกอบอยูดวย มิใชสาระสําคัญของ
เครื่องหมาย  เครื่องหมายการคาของผูอุทธรณจึงไมมีลักษณะบงเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนไดตาม
มาตรา 6  

 ตัวอยางที่ 5  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 79/2548 คํา
เขียนแผลงมาจากคําวา PACKVANTAGE โดยคําวา PAVK แปลวา หอ หีบหอ มัด คําวา VANTAGE 
แปลวา ขอไดเปรียบ ฐานะที่ไดเปรียบ ความไดเปรียบ รวมกันแปลไดวา ความไดเปรียบในการบรรจุ
หีบหอ เมื่อนํามาใชกับสินคาจําพวก 9 รายการสินคา ซอฟทแวรคอมพิวเตอรสําหรับใชในงานการ
สรางแบบหีบหอผลิตภัณฑ ฐานขอมูลคอมพิวเตอรสําหรับใชในงานติดตามคนหา นับวาเปนคําที่ใชกัน
สามัญ ไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 
2534           

   ตัวอยางที่ 6  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 467/2548   
คําวา POWER-D คณะกรรมการ เครื่องหมายการคาวินิจฉัยวา คําวา POWER แปลวา อํานาจ กําลัง 
แรง อักษร  D เปนคําที่เขียนข้ึนตามสําเนียงเรียกขานของอักษรไทย คําวา ดี รวมกันแปลไดวา มี
กําลังดี เมื่อนํามาใชกับสินคาจําพวก 7 รายการสินคา นํ้ามันหลอลื่น และนํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเกียร 
จาระบี ทําใหเขาใจไดวาสินคาภายในเครื่องหมายการคาน้ีเปนสินคาที่เมื่อใชแลวทําใหรถมีกําลังดี 
นับวาเปนคําที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินคาโดยตรง ไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) 
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แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 

 นอกจากน้ันแลว อักษร D เปนอักษรโรมันตัวพิมพใหญธรรมดาที่มิได
ประดิษฐใหมีลักษณะพิเศษ นับวาไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน สวนเครื่องหมายยัติภังค ( - ) ยังไมเพียงพอที่จะถือวามีลักษณะบงเฉพาะ 
นับวาไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก     

 ตัวอยางที่ 7  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 2555/2542 
คําวา MEGABULK ใชกับสินคาจําพวกที่ 1 รายการสินคา สารเคมีที่ใชในการผลิตสินคากระดาษ น้ัน 
คณะกรรมการเครื่องหมายการคาเห็นวา คําวา MEGABULK น้ีหมายถึง ปริมาณที่ใหญโตมาก เมื่อ
นํามาใชกับสินคาตามที่ขอจดทะเบียน ยังไมนับวาเปนคําที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินคา
โดยตรงตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  

 ตัวอยางที่ 8  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 2631/2542 
เครื่องหมายบริการคําวา  MTV’S MOST WANTED รายน้ี สื่อความหมายไดวา   MTV’S  เปนสิ่งที่
ตองการมากที่สุด    เปนลักษณะของคําพรรณนาทั่วไป ไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก 
แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  

  คําวาเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสนิคาโดยตรงน้ัน จะตองเปนคําที่เลง็
โดยตรง แตถาเปนคําที่เปนแตเพียงคําแนะนําทําใหเกิดความในสนใจที่จะซื้อสนิคาน้ันเชนน้ี ไมถือเปน
คําที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาโดยตรง   
    ตัวอยางที่ 9  คําพิพากษาฎีกาที่ 3543/2545  แมคําวา TRUSTY มี
ความหมายวา ไววางใจ เช่ือถือได แตเมื่อนําไปใชกับสินคาในจําพวกที่ 31 ไดแก อาหารสัตว         
คําดังกลาวหาไดมีความหมายที่บงบอกถึงลักษณะของอาหารสัตววาเปนอาหารสัตวชนิดใด หรือบง
บอกคุณสมบัติของอาหารสัตวชนิดน้ันวาเปนสินคาที่ดีทําใหสัตวแข็งแรง สมบูรณ สุขภาพดี นา
ไววางใจที่จะนํามาเปนอาหารสัตวไดโดยปลอดภัย แตเปนคําที่มีลักษณะไปในทางโนมนาวใหบุคคล
ทั่วไปที่ประสงคจะซื้ออาหารสัตวเกิดความสนใจในสินคาชนิดน้ันมากกวา  คําวา  TRUSTY จึงเปนคํา
ที่ไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาโดยตรง แตเปนคําที่มีลักษณะบงเฉพาะ เมื่อนําไปใช
เปนเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาดังกลาวตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 และมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได   
   การนําเครื่องหมายคําที่มีความหมายหรือคําแปลหรือขอความไปจด
ทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาน้ัน จะตองไมเปนคําหรือขอความที่เปนช่ือทางภูมิศาสตร ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7 (2) บัญญัติไววา เครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ ถา
เปนคําหรือขอความจะตองเปนคําหรือขอความอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคา
โดยตรง และไมเปนช่ือทางภูมิศาสตรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
   มีประกาศกระทรวงพาณิชย  เ รื่อง  การกําหนดช่ือทางภูมิศาสตร            
ซึ่งประกาศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 วา ช่ือทางภูมิศาสตรตอไปน้ี ใหถือวาเปนช่ือทาง
ภูมิศาสตร คือ 
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   (1) ช่ือประเทศ ช่ือกลุมประเทศ ช่ือภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมี
ลักษณะเชนเดียวกับประเทศ 
   (2) ช่ือแควน รัฐ หรือมณฑล 
   (3) ช่ือเมืองหลวง เมืองทา จังหวัด หรือเขตปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 
   (4) ช่ือทวีป 
   (5) ช่ือมหาสมุทร ทะเล อาว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมูเกาะ หรือ
ทะเลสาบ 
   (6) ช่ือทางภูมิศาสตรอื่น ๆ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรูจักกันแพรหลาย เชน 
ภูเขา แมนํ้า อําเภอ ตําบล หมูบาน ถนน เปนตน 
   ช่ือทางภูมิศาสตรขางตน ใหหมายความรวมถึงช่ือยอ ช่ือเดิม หรือช่ือที่ใช
เรียกขานทั่วไปโดยไมจํากัดเฉพาะช่ือในทางราชการ 
   ตัวอยางคําหรือขอความที่เปนช่ือทางภูมิศาสตร ทําใหไมเปนลักษณะ     
บงเฉพาะ 

 ตัวอยางที่ 1  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 279/2546   
คําวา GREENWICH เปนช่ือเมืองกรีนิชในประเทศอังกฤษที่บอกเวลามาตรฐานโลกและเปนช่ือตําบล
หน่ึงในกรุงลอนดอน ที่ประชาชนทั่วไปรูจัก นับวาเปนช่ือทางภูมิศาสตร ไมมีลักษณะบงเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (2)  แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ประกอบกับประกาศ
กระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)  สวนคําวา UNIVERSITY แปลวา มหาวิทยาลัย นับวาเปน
คําสามัญทั่วไป ไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน                 
   ตัวอยางที่ 2  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 681/2547   
คําวา สามเหลี่ยมทองคํา เปนช่ือทางภูมิศาสตรที่อยูจังหวัดเชียงรายที่ประชาชนทั่วไปรูจัก ไมมี
ลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 

 ตัวอยางที่ 3  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 1185/2546 
อักษร L.A.  แมผูอุทธรณจะประดิษฐตัวอักษรอยูบาง แตยังไมถึงขนาดที่จะนับไดวามีลักษณะ       
บงเฉพาะ จึงไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา  และอักษร L.A. ยังเปนคํายอของคําวา LOS ANGELES ซึ่งเปนเมืองทาในรัฐแคลิฟอรเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประชาชนทั่วไปรูจัก นับวาเปนช่ือทางภูมิศาสตร ไมมีลักษณะบงเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติเดียวกันประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 5 
(พ.ศ.2535)  สวนคําวา LIGHT แปลวา รสออน และรูปประดิษฐคลายเปลวไฟ เมื่อนํามาใชกับสินคา
จําพวกที่ 34 รายการสินคา บุหรี่ซิการและบุหรี่ซิกาแรตที่มีสวนประกอบดวยยาเสนและกานพลูฯ 
นับวาเปนคําและรูปที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินคาโดยตรง ไมมีลักษณะบงเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  

 ตัวอยางคําหรือขอความทีไ่มเปนช่ือทางภูมิศาสตร จึงเปนลกัษณะบงเฉพาะ 
 ตัวอยางที่ 1 คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 99/2535 

เครื่องหมายคําวา LEXINGTON ไมเปนช่ือภูมิศาสตร เพราะแมจะเปนช่ือเมืองในตอนใตของรัฐคา
โรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา แตประชาชนชาวไทยสวนใหญยังไมทราบวาเปนช่ือดังกลาว   
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 ตัวอยางที่ 2 คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 900/2548 คํา
วา PARROT BAY แมจะเปนช่ือสถานที่ที่มีช่ือเสียงในการตกปลาของประเทศสหรัฐอเมริกาแถบ
คอสตาริกาก็ตาม แตประชาชนโดยทั่วไปยังไมรูจัก จึงไมเปนช่ือทางภูมิศาสตร  
   3.4.3.3  กลุมของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ หรือตัวเลข หรือ
คําที่ประดิษฐข้ึน  

 กลุมของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ  หมายความวา กลุมของสีจะตองมีการ
จัดเรียงสีต้ังแต 2 สีข้ึนไปใหมีลักษณะเปนการรวมกลุมหรือชุมนุมกัน โดยสีดังกลาวจะตองแสดงความ
แตกตางของสีไดอยางชัดเจน โดยอาจเรียงชิดติดกันหรอืไมก็ได หรือจะจัดเรียงสีใหมีรูปลักษณะอยาง
ใดก็ไดที่จะสามารถแสดงใหประชาชนหรือผูใชสินคาหรือบริการน้ันทราบ และเขาใจไดวาสินคาหรือ
บริการที่ใชเครื่องหมายที่เปนกลุมของสีน้ันแตกตางจากสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น เชน แถบสี
ต้ังแตสองสีเรียงสลับกันไปมาทั้งเครื่องหมาย เปนตน 

 ตัวอยางกลุมของสีที่ไมมีลักษณะพิเศษ จึงไมมีลักษณะบงเฉพาะ 
 คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 563/2547 ผูขอจดทะเบียน

ย่ืนขอในจําพวกที่ 24 รายการสินคา ผาเปนพับ ผาเปนช้ิน ฯ นายทะเบียนเห็นวา ไมมีลักษณะบง
เฉพาะตามมาตรา 7 เพราะสีดํา สีสม และสีทอง เปนสีที่บรรยายถึงตัวสินคาโดยตรงไมมีลักษณะบง
เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก ประกอบเปนสิ่งสามัญทางการคาขาย จึงปฏิเสธไมรับจดทะเบียน ผูขอ
จดทะเบียนอุทธรณตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคา 
   คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลวเห็นวา เครื่องหมายการคาของผูอุทธรณรูป
แถบสีดํา สีสม และสีทองรายน้ี ผูอุทธรณมิไดขอจดทะเบียนในลักษณะที่เปนกลุมของสี ซึ่งแถบ
ดังกลาววางเรียงกันธรรมดา ไมไดแสดงในลักษณะพิเศษที่ทําใหประชาชนผูใชสินคาทราบและเขาใจ
วาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาแตกตางไปจากสินคาของบุคคลอื่น แมผูอุทธรณจะมีเจตนาใหเปน
กลุมของสี ก็ไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
พ.ศ.2534 

 กรณีตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐข้ึน การที่ไมใหนําตัวหนังสือ  หรือ
ตัวเลขแบบธรรมดามาขอจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาก็เพราะวา เปนสิ่งที่บุคคลโดยทั่วไปมี
สิทธิที่จะใชตัวหนังสือ ตัวเลขเหลาน้ันได โดยตองมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

(1)  ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่เขียนตางจากตัวธรรมดา และตัวคอมพิวเตอร  
(2)  ตัวหนังสือหรือตัวเลขทีม่ีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน 
(3)  ตัวหนังสือหรือตัวเลขทีม่ีลักษณะเปนตัวโปรงและตัวทบึ 
(4)  ตัวหนังสือหรือตัวเลขทีเ่ขียนเปนลวดลาย 
(5)  ตัวหนังสือหรือตัวเลขทีเ่ขียนเปนเสนหนาบางไมเทากัน 
(6)  ตัวหนังสือหรือตัวเลขทีเ่ขียนในลักษณะสามมิติ 

 กรณีคําประดิษฐ เปนคําที่ไมมีความหมายหรือคําแปลตามพจนานุกรม 
เครื่องหมายคําที่จะนําไปจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได จะเปนคําในภาษาใดก็ไดไมมีขอจํากัด  
คําประดิษฐน้ันจัดวาเปนเครื่องหมายการคาที่ดีที่สุด เพราะโอกาสที่จะไปเหมือนหรือคลายกับ
เครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นไดยาก 
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 คําประดิษฐที่จะนําไปจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาน้ัน ลักษณะของ
เครื่องหมายการคาไมจําเปนตองประดิษฐตัวหนังสือก็ได  เพราะเครื่องหมายคําที่จะตองประดิษฐ
ตัวอักษรมีเพียงประเภทเดียวคือ การนําช่ือตัว ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดา ช่ือเต็มของนิติบุคคล หรือ
ช่ือทางการคาเทาน้ัน ที่เมื่อเวลานําไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจะตองแสดงโดยลักษณะ
พิเศษ  การประดิษฐตัวอักษรของเครื่องหมายคําถือวาเปนสวนหน่ึงของวิธีการแสดงโดยลักษณะพิเศษ 
ตามมาตรา 7 (1) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  พ.ศ. 2534 

 ตัวอยางคําประดิษฐที่ไมมีลักษณะบงเฉพาะ 
 ตัวอยางที่ 1  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 40/2548 คํา

วา ZORREL นายทะเบียนปฏิเสธไมรับจดทะเบียนเพราะเห็นวาไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 
เพราะคําวา ZORREL เปนคํามาจากการเทียบเสียง SORREL แปลวา สีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลอมแดง 
เมื่อนํามาใชกับสินคาตามที่ขอจดทะเบียนในจําพวก 24 รายการสินค าผาฝาย ผาฝายผสมใย
สังเคราะห ผาถัก นับวาเปนคําที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินคาโดยตรง ผูขอจดทะเบียน
อุทธรณตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคา 

 ตัวอยางที่  2  คําพิพากษาฎีกาที่  608/2545 โจทกขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา คําวา  JAVACAFE สําหรับสินคาจําพวกที่ 30 รายการสินคา กาแฟ เมล็ดตนโกโก 
เปนสาระสําคัญและแปลความหมายตามพจนานุกรมไมได  คําวา JAVACAFE แมจะเขียนติดกันเปน
คําเดียวกัน แตสามารถแยกออกจากกันและแปลความหมายได  คําวา JAVA หมายถึงช่ือเกาะใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประชาชนทั่วไปรูจักดี  จึงเปนช่ือทางภูมิศาสตรซึ่งเปนคําที่ไมมีลักษณะ   
บงเฉพาะ   สวนคําวา CAFÉ หมายถึง กาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก จึงเปนคําสามัญ ไมมีลักษณะ
บงเฉพาะเชนเดียวกัน เมื่อนําคํา 2 คํา  ดังกลาวมาเขียนติดกันเปน JAVACAFE จะเห็นไดวา         
ทั้งตัวอักษรโรมันและสําเนียงเรียกขานยังคงเดิม แมจะแปลไมได ก็สามารถสื่อความหมายใหคนทั่วไป
เขาใจวาหมายถึงกาแฟที่มีแหลงกําเนิดมาจากเกาะชวาในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  จึงเปนการสื่อ
ความหมายใหประชาชนทั่วไปเขาใจวาเปนเครื่องหมายเล็งถึงลักษณะและแหลงกําเนิดของสินคาน้ัน
โดยตรง จึงเปนเครื่องหมายการคาที่ไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แหง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  

 ตัวอยางที่ 3  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 747/2548
เครื่องหมายบริการคําวา SALON CONEXXION รายน้ี คําวา SALON แปลวา หองโถง รานแฟช่ัน คํา
วา conexxion เปนคําที่เขียนแผลงมาจากคําวา CONNECTION  แปลวา การเช่ือมตอ ความ
เกี่ยวพัน ความสัมพันธ รวมกันแปลไดวาที่ที่ใชเกี่ยวของสัมพันธกับรานแฟช่ัน  เมื่อนํามาใชกับบริการ
จําพวกที่ 42 รายการบริการ บริการดานสุขอนามัย บริการดานความงาม  ทําใหเขาใจไดวา บริการ
ภายใตเครื่องหมายบริการน้ีเปนการบริการดานความงามในรานแฟช่ัน  นับวาเปนคําที่เล็งถึงลักษณะ
ของการบริการโดยตรง ไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 2(2) แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา  พ.ศ. 2534 
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ตัวอยางคําประดิษฐที่มีลักษณะบงเฉพาะ 
 คณะกรรมการเครื่องหมายการคาเห็นวา คําวา ZORREL เปนคําที่ไมมี

ความหมายหรือคําแปลในพจนานุกรม นับวาเปนคําที่ประดิษฐข้ึน มีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 
วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 

 3.4.3.4 ลายมือช่ือของผูขอจดทะเบยีนหรือเจาของเดิมของกิจการของผูขอ
จดทะเบียน หรือลายมือช่ือของบุคคลอื่นโดยไดรับอนุญาตของบุคคลน้ันแลว 
   ลายมือช่ือที่จะนําไปขอจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา มีเกณฑ
พิจารณา คือ 

(1)  ตองเปนลายมือช่ือของผูขอจดทะเบียน หรือเจาของเดิมของกิจการ
ของผูขอจดทะเบียน 

(2)  กรณีที่ลายมือช่ือที่ย่ืนขอจดทะเบียนไมเหมือนกับเครื่องหมายที่ขอจด
ทะเบียน  ใหเจาของลายมือช่ือน้ันมาลงลายมือช่ือตอหนาพนักงานเจาหนาที่ หรือทําหนังสือยืนยันวา
เปนเจาของลายมือช่ือที่แทจริง พรอมกับลงลายมือช่ือรับรองในเอกสารดวย 

(3)  กรณีที่เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเปนลายมือช่ือของบุคคลอื่น
นอกจากผูขอจดทะเบียน จะตองมีหนังสือใหความยินยอมประกอบคําขอจดทะเบียนดวย 

 3.4.3.5  ภาพของผูขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยไดรับอนุญาตจาก
บุคคลน้ันแลว หรือในกรณีที่บุคคลน้ันตายแลวโดยไดรับอนุญาตจากบุพการี ผูสืบสันดาน และคูสมรส
ของบุคคลน้ันแลว ถาม ี

 ภาพที่จะนําไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาได ตองดําเนินการดังน้ี 
 1)  ถาเปนรูปหรือภาพของผูขอจดทะเบียน จะตองสงหนังสือใหความ

ยินยอมจากผูขอจดทะเบียนใหนํารูปหรือภาพของตนเองไปจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาแนบ
การขอจดทะเบียนดวยทุกครั้ง 
   2)  ถาเปนรูปหรือภาพของบุคคลอื่น จะตองสงหนังสือจากบุคคลผูเปน
เจาของรูปหรือภาพน้ันเชนกัน 
   3)  ถาเปนภาพของผูขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยที่บุคคลน้ันถึง
แกความตายไปแลว จะตองไดรับอนุญาตจากบุพการี ผูสืบสันดาน และคูสมรสของบุคคลน้ัน ใหใช
ภาพดังกลาวเปนเครื่องหมายการคาไปประกอบการพจิารณาพรอมทั้งสงสําเนาใบมรณะบัตรของผูน้ัน
มาประกอบการใหคํายินยอมดวย 
   4)  ถาเปนภาพของเด็กที่ไมสามารถใหความยินยอมดวยตนเองได จะตอง
ไดรับความยินยอมจากบิดาและมารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมดวยเชนกัน 

 5)  สําหรับกรณีที่เปนภาพของผูขอจดทะเบียนในอดีต ซึ่งปจจุบันภาพของ
บุคคลที่นํามาขอจดทะเบียนน้ันแตกตางกับสภาพปจจุบัน ตองนําสงหนังสือยืนยันภาพที่ขอจด
ทะเบียนวาเปนภาพของตนเองเพื่อมาประกอบการพิจารณาดวย    
   ในบางกรณีผูขอจดทะเบียนอาจวาดภาพบุคคลข้ึนมาเองโดยไมมีบุคคลน้ัน
จริง ๆ เชนน้ีก็ใหผูขอจดทะเบียนทําหนังสือยืนยันวาเปนผูคิดและวาดภาพน้ันข้ึนมาเองโดยไมมีตัวตน
ของบุคคลน้ันจริง ๆ ประกอบการขอจดทะเบียน      



                                                                                     74 
 

   รูปหรือภาพของบุคคลน้ันโดยลําพังรูปหรือภาพของบุคคลน้ันมีความ
แตกตางกันอยูแลวในลักษณะรูปหนาและใบหนาของบุคคล จึงมีลักษณะบงเฉพาะโดยตัวของรูปหรือ
ภาพอยูแลว การนํารูปหรือภาพของบุคคลมาจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคาจึงไมคอยมปีญหาวามี
ลักษณะบงเฉพาะหรือไม นอกจากน้ียังทําใหผูบริโภครูจักหนาตาของเจาของธุรกิจน้ันดวย 
   3.4.3.6  ภาพที่ประดิษฐข้ึน     
   รูปหรือภาพที่ ถือวามีลักษณะบงเฉพาะโดยตัวของมันเองก็คือ ภาพที่
ประดิษฐ  ซึ่งหมายถึง ภาพที่คิด ทํา แตง สราง จินตนาการ หรือดัดแปลงข้ึน สวนมากจะเปนภาพใน
จินตนาการ สรางข้ึนเองจากความคิดของตน ภาพหรือรูปที่ประดิษฐข้ึนน้ันในแงของการรับจด
ทะเบียนถือวาเปนที่ดีเพราะผูขอจดทะเบียนไดใชความคิดของตนเองเปนสําคัญ  
   การนําภาพประดิษฐของบุคคลอื่นที่มีลิขสิทธ์ิอยูแลวมาจดทะเบียนเปน
เครื่องหมายการคาไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธ์ิในภาพน้ัน ๆ 
เชนเดียวกัน การนํารูปหรือภาพที่มีอยูแลว เชนรูปแผนที่ประเทศไทย หรือรูปแผนที่บนลูกโลก ไปขอ
จดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา กรณีน้ีนายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียน เพราะถือวาเปน
รูปที่เปนสามัญโดยทั่วไป ผูขอจดทะเบียนมิไดใชความคิดสติปญญาของตนเองในการขอจดทะเบียน 
แตถาจะนํามาประกอบกับเครื่องหมายอื่น ๆ สามารถทําได เพราะมิใชเปนเครื่องหมายที่ตองหามรับ
จดทะเบียน เพียงแตจะตองสละสิทธิวาไมขอถือเปนสิทธิของตนแตเพียงผูเดียวที่จะใชรูปแผนที่น้ัน ๆ 
เทาน้ัน           
   ลักษณะของภาพประดิษฐน้ัน อาจเปนภาพคน สัตว ประดิษฐข้ึนมาจาก
ภาพธรรมชาติก็ได  หรือ ไมใชภาพที่เปนธรรมชาติ ดังน้ัน ไมวาจะเปนภาพบุคคล สัตว พืชสามารถ
นํามาใชขอจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได       
   ตัวอยางภาพประดิษฐที่ไมมีลักษณะบงเฉพาะ    
   คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 1261/2548 คณะกรรมการ
เครื่องหมายการคาพิจารณาแลวเห็นวา รูปเครื่องหมายน้ีเปนเพียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาประกอบดวยสี
ขาวและสีแสด ซึ่งตรงกึง่กลางของเครือ่งหมายมรีูปลกัษณะเปนประกายวาวแตกกระจายออกไปรอบ ๆ 
ซึ่งรูปดังกลาวยังไมสามารถแสดงใหประชาชนหรือผูใชสินคาน้ันทราบและเขาใจไดวาสินคาของผู
อุทธรณแตกตางไปจากสินคาของบุคคลอื่น นับวาไมมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก  
   ภาพประดิษฐจะตองไมเปนรูปหรือภาพที่บรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของสินคา เพราะเปนรูปที่ไมไดเกิดจากความคิดของตนเองเปนสําคัญ  เชน  นํารูปผลไมทุเรียนไปใช
กับสินคาทุเรียน หรือทุเรียนกวน เปนตน  ทั้งน้ีเพราะทําใหเขาใจไดวา สินคาทุเรียนกวน เปนสินคาที่
ทํามาจากทุเรียนตามรูปเครื่องหมาย       
  ตัวอยางภาพประดิษฐที่ไมมีลักษณะบงเฉพาะ     
  คําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคาที่ 1110/2548 รูปภาพสุนัขเมื่อนํามาใช
กับสินคาจําพวกที่ 5 รายการสินคายาที่ใชปองกันและรักษาโรคกลัวนํ้า วัคซีนที่ใชปองกันและรักษา
โรคกลัวนํ้า ฯ ทําใหเขาใจไดวา สินคาภายใตเครื่องหมายการคาน้ีใชกับสุนัข เพื่อปองกันโรคกลัวนํ้า 
ซึ่งเปนรูปที่เกี่ยวของกับสินคา นับวาเปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขายไมมีลักษณะบงเฉพาะตาม
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มาตรา 7 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ฯ ประกอบกับประกาศนายทะเบียน
เครื่องหมายการคาที่ 1/2546 เรื่องกําหนดสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขาย  

จากการศึกษาบทน้ี พบวาประเทศสหรัฐอเมริกาแมจะมีระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) แตในการคุมครองภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ก็บัญญัติไวเปน
กฎหมายลายลักษณอักษร โดยการตราเปนกฎหมายช่ือ The Lanham Act ใหการคุมครอง
ภาพลักษณโดยรวมอยูภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคา ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีการวาง     
บรรทัดฐานในการตีความและการกําหนดขอบเขตของลักษณะบงเฉพาะโดยคําพิพากษาของศาลตาม
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)  

ลักษณะบงเฉพาะแบ ง เปนลักษณะบงเฉพาะที่ เกิดจากตัวเอง  (Inherent 
Distinctive) และ ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) ซึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกามีจุดเดนที่มีการจัดระดับลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายที่ สามารถทําหนาที่
เครื่องหมายการคาไดดีที่สุดไปจนถึงเครื่องหมายที่ไมสามารถเปนเครื่องหมายการคาไดเลย โดย     
จุดเกาะเกี่ยวคือ ระดับความเขาใจของผูบริโภคเมื่อไดเห็นเครื่องหมายน้ันวาทําใหเล็งเห็นถึงลักษณะ
ของสินคามากนอยเพียงใด หากเครื่องหมายไมมีความเกีย่วของกับสินคา เทากับมีลักษณะบงเฉพาะ
ในระดับสูงเพราะไมทําใหผูบริโภคนึกถึงสินคา หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ เครื่องหมายที่ทําใหเล็งถึง
สินคานอย จะทําใหเครื่องหมายมีลักษณะบงเฉพาะในระดับสูงน่ันเอง 

ภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑน้ันมีขอบเขตของลักษณะบงเฉพาะเดียวกับการ
พิจารณาลักษณะบงเฉพาะเครื่องหมายอื่นๆ กลาวคือ ลักษณะบงเฉพาะเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง 
(Inherent Distinctive) และ ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) 
นอกจากน้ันยังพิจารณาไปถึงการใชงานบรรจุภัณฑในทางการคา เชน มีการใชบรรจุภัณฑอยางเปน
เครื่องหมายมาไมตํ่ากวา 5 ป ยอดการจําหนายสินคา ผลการสํารวจวาผูบริโภคมีการเช่ือมโยง
ภาพลักษณโดยรวมกับสินคา เปนตน 

สวนประเทศสิงคโปร ไดรับอิทธิพลกฎหมายเครื่องหมายการคามาจากประเทศ
อังกฤษ เปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งในการคุมครอง
ภาพลักษณโดยรวมก็ไมมีการบัญญัติเปนลายลักษณอักษรเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา หากแต
คุมครองภาพลักษณโดยรวมภายใตหลักการลวงขาย (Passing Off) ซึ่งเปนหลักการของระบบจารีต
ประเพณี  

ประเทศสิงคโปรใหความสําคัญลักษณะบงเฉพาะที่การมีอยูจริง กลาวคือ มีการ
เช่ือมโยงภาพลักษณโดยรวมกับแหลงกําเนิดสินคา เพียงเทาน้ีก็คุมครองภาพลักษณโดยรวมแลว ไมมี
การจัดระดับลักษณะบงเฉพาะเหมือนสหรัฐอเมริกา และเน่ืองจากหลักการลวงขาย ตองมีการทําราย
คานิยม (Goodwill) ซึ่งในการสรางคานิยมข้ึนมาน้ันตองมีการแสดงใหเห็นภาพลักษณโดยรวม การ
ฟองรองตามหลักการลวงขายจึงเปนการฟองวาถูกทํารายคานิยม โจทกจึงมีภาระการพิสูจนวา
ภาพลักษณโดยรวมในบรรจุภัณฑของตนน้ันมีลักษณะบงเฉพาะแลวเพราะประชาชนชาวสิงคโปร
สามารถเช่ือมโยงภาพลักษณโดยรวมในบรรจุภัณฑกับแหลงกําเนิดสินคาหรือโจทกได 

โดยสรุปแลว ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและสิงคโปรตางก็ใหความสําคัญกับ
ภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ แมจะมีวิธีการใหความคุมครองที่แตกตางกันก็ตาม และขอบเขต
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ของลักษณะบงเฉพาะตางก็มสีาระสําคัญอยูที่ความเขาใจของผูบริโภค กลาวคือ ผูบริโภคตองสามารถ
เช่ือมโยงภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑกับแหลงกําเนิดสินคาได. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี  4 

 
วิเคราะหการคุมครองภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑของประเทศไทย 

 
เครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การคา พ.ศ. 2534 ไดน้ันตองมีองคประกอบครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด  หน่ึงในองคประกอบที่
สําคัญคือ การมีลักษณะบงเฉพาะ (Distinctiveness) ในสวนของการพิจารณาภาพลักษณโดยรวม
ของบรรจุภัณฑจะสามารถจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาไดน้ันจําเปนตองมีลักษณะบงเฉพาะ
เสมอ สวนลักษณะบงเฉพาะจะมีขอบเขตเพียงใดน้ันผูศึกษาไดทําการวิเคราะหกฎหมายเครื่องหมาย
การคาของไทยทั้งหมด ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของ และ
จากน้ันจึงเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศที่ไดศึกษามาแลวในบทที่ 3 เพื่อนําไปสูคําตอบของ
สมมติฐานการวิจัยตอไป  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 

4.1  วิเคราะหลักษณะบงเฉพาะในภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ 
 
 4.1.1 ปญหาการคุมครองภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑในประเทศไทย
 ตามที่กรมทรัพยสินทางปญญา ไดมีการเผยแพรไวในเวบไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา 
หัวขอ FAQs ปญหาการจดทะเบียนทีต่องแกไข99 สรุปความไดวา กฎหมายเครื่องหมายการคาไมไดให
ความคุมครองภาพรวมอื่นๆของสินคา ไมวาจะเปน บรรจุภัณฑ ฉลากสินคา คําหรือขอความ  หากมี
การย่ืนขอจดทะเบียนนายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสละสิทธิ เพราะถือวาเปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคา  
และตราบใดที่ไมการปลอมเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไวแลวก็เทากับไมทําใหประชาชนสับสน
หลงผิดในแหลงกําเนิดสินคาแตอยางใด  ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาเงื่อนไขตามกฎหมายที่สามารถจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาไดและไมได ดังน้ี 
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534  มาตรา 4 กําหนดวา  

“ เครื่องหมาย หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด  ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา 
ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหลาน้ีอยางใด
อยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน ” 
  ประเทศไทยยอมรับเครื่องหมายที่สามารถรับรูและเขาใจไดดวยประสาทสัมผัสทาง
ตาเทาน้ัน  จะเห็นไดวา เครื่องหมายทุกประเภทในมาตรา 4 เปนเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได 
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 กรมทรัพยสินทางปญญา,  ขอ 30 FAQs ปญหาการจดทะเบียนท่ีตองแกไข, คนวันที่ 30 
เมษายน2557 จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com. 
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ดังน้ัน  กลิ่น เสียง รส จึงยังไมถูกบัญญัติใหเปนเครือ่งหมายในมาตรา 4 อันอาจย่ืนขอจดทะเบียนเปน
เครื่องหมายการคาได  

สําหรับภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ประเภทบรรจุภัณฑน้ัน หากพิจารณา
ความเปนเครื่องหมายตามมาตรา 4  ผูศึกษาวิเคราะหไดดังน้ี 
  1)  ตามาตรา 4 บัญญัติวาวา “ เครื่องหมาย หมายความวา ... ” จากผลของคําวา 
“หมายความวา” ทําใหเครื่องหมายเปนนิยามที่จํากัดเฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติเปนลายลักษณ
อักษรเทาน้ัน ซึ่งหมายความวาเฉพาะ ภาพถาย ภาพวาด  ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ เทาน้ันที่สามารถเปนเครื่องหมาย
อันจะสามารถไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ได  
  ดังน้ัน ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหภาพลักษณโดยรวมของสินคาประเภทบรรจุภัณฑ
ไมไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แมบรรจุภัณฑน้ันจะสามารถ
ทําหนาที่สําคัญของการเปนเครื่องหมายไดโดยการทําใหแยกแยะความแตกตางของแหลงกําเนิดของ
สินคาก็ตาม  

ตาม TRIPs ที่ประเทศไทยเองเปนภาคีสมาชิกอยู จะกําหนดใน Article 15(1)100

กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสัญลักษณที่สามารถเปนเครื่องหมายได ประเทศสมาชิกมีหนาที่ตอง     
อนุวัตรการฎหมายภายในใหสอดคลองกับ TRIPs หากประเทศไทยจะกําหนดเครื่องหมายที่อาจไดรับ
ความคุมครองใหเปนเครื่องหมายการคาตามกฎหมายภายในเพิ่มเติมจากที่กลาวไวใน TRIPs โดย
เคารพในเครื่องหมายตามมาตรฐานข้ันตํ่าที่กําหนดไวใน TRIPs ก็ยอมไมขัดแยงกับ TRIPs      
สามารถกระทําไดโดยชอบ ดวยเหตุน้ี การที่ประเทศไทยจะกําหนดใหบรรจุภัณฑอยูในนิยามของ     
“ เครื่องหมาย หมายความวา ... ” ตามมาตรา 4 ก็ไมเปนการขัดแยงกับ TRIPs แตอยางใด ดังเชนใน
ประเทศอังกฤษตาม Trade Mark Act 1994 Part 1 1(1) บัญญัติใหบรรจุภัณฑอยูในความหมายของ
เครื่องหมาย 101 ดังน้ัน จึงสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการคากับบรรจุภัณฑได เชนเดียวกับ
ประเทศสิงคโปร ที่บัญญัติวา “aspect of packaging”102     
  2)  โดยทั่วไป ผูบริโภคมักตัดสินใจซื้อสินคาจากการจดจําภาพลักษณโดยรวม 
                                                             

100  Article 15(1) Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the 
goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of 
constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, 
numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such 
signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of 
distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on 
distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that 
signs be visually perceptible. 

 
101 A trade mark may, in particular, consist of words (including personal 

names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.  
  102 “sign” includes any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, 

heading, label, ticket, shape, colour, aspect of packaging or any combination thereof; 
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โดยเฉพาะภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ ย่ิงผูบริโภคที่ไมสามารถอานตรา ช่ือ คํา ขอความ
ได เชน ประชากรที่ไมรูหนังสือ คนตางดาว เปนตน ย่ิงตองใชการจดจําบรรจุภัณฑเปนหลักในการ
เลือกและตัดสินใจซื้อสินคา เห็นไดชัดเจนวา ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ ทําหนาที่สําคัญ
คือ แยกแยะแหลงกําเนิดของสินคาหรือความเปนเจาของไดไมแตกตางกับเครื่องหมายภาพถาย 
ภาพวาด  ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือ
รูปทรงของวัตถุ ที่อยูในความหมายของมาตรา 4 ไดเชนเดียวกัน     
  3)  ประเทศไทย ยอมรับเครื่องหมายที่รับรูดวยประสาทสัมผัสทางตา ซึ่งหมายถึง 
เครื่องหมายที่มองเหน็ไดดวยตาเทาน้ัน จึงยังไมยอมรับเครื่องหมายประเภทกลิ่น เสียง ซึ่งภาพลักษณ
โดยรวมยอมสามารถมองเห็นไดดวยตาอยางแนนอน  แตประเทศไทยยังไมมีการยอมรับใหภาพลกัษณ
โดยรวมเปนเครื่องหมายที่รบัรูไดดวยตาใหสามารถจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได 
  4)  การพิจารณาวาภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ อยูในความหมายของ
เครื่องหมายประเภท รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ ในมาตรา 4 ผู ศึกษาวิเคราะหจากระเบียบ        
กรมทรัพยสินทางปญญา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเปนรูปราง
หรือรูปทรงของวัตถุ ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ในขอ 1 กําหนดความหมายของรูปราง
หรือรูปทรงของวัตถุ ไววา 

“ คําวา รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเปนรูปราง
หรือรูปทรงของวัตถุที่แสดงถึงดานกวาง ดานยาว ดานลึก และแสดงชัดเจนให ภาพ ประดิษฐ เปนตน
เห็นความแตกตางจากเครื่องหมายในลักษณะอยางอื่นตามที่กําหนดไวในมาตรา 4 เชน ภาพถาย 
ภาพวาด 

คําวา วัตถุ หมายถึง สิ่งที่ใชเปนรูปรางหรือรูปทรงซึ่งอาจจะเปนรูปรางหรือรูปทรง
ของภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี 
หรือสิ่งเหลาน้ีอยางใดอยางหน่ึงรวมกันก็ได ” 

 
จะเห็นไดวา คําวา วัตถุ หมายความเฉพาะเครื่องหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา 4 

เทาน้ัน  ดังน้ัน ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑไมอยูในความหมายของคําวา วัตถุ ในรูปราง
หรือรูปทรงของวัตถุ จึงไมอาจตีความใหภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑเปนเครื่องหมายตาม
คําวา รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ ในมาตรา 4 ได แตกตางกับประเทศสิงคโปรที่บัญญัติ รูปรางหรือ
รูปทรงของวัตถุ (shape) กับ บรรจุภัณฑ (aspect of packaging) ไวเปนแตละประเภทอยางชัดเจน
  5)  ตามคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 21/2541 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ ไดใหความเห็นกรณีบรรจุภัณฑกับการเปนเครื่องหมายสรุปไดวา รูปลักษณของซอง
บรรจุสินคาของโจทกไมใชเครือ่งหมายที่ใชหรอืจะใชเปนทีห่มายหรือที่เกีย่วของกับสินคา เพื่อแสดงวา
สินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคาน้ันแตกตางกับสินคาที่ใชเครือ่งหมายการคาของ
บุคคลอื่น จึงไมใชเครื่องหมายการคาตามความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 
2534 มาตรา 4           
  จากผลการวิเคราะหดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ประเทศไทยไมยอมรับให
ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑอยูในความหมายของมาตรา 4 พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
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การคา พ.ศ. 2534 จึงไมอาจขอจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได    
  ดวยเหตุที่ในปจจุบันภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ประเภทบรรจุภัณฑ ไมได
รับการคุมครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ประเทศไทยจึงใหการคุมครอง
ตามหลักลวงขาย ในมาตรา 46 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ที่บัญญัติวา  

“ มาตรา 46  บุคคลใดจะฟองคดี เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคา
ที่ไมไดจดทะเบียน หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาวไมได  
  บทบัญญัติมาตราน้ีไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่ไมได 
จดทะเบียน ในอันที่จะฟองคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของ
เครื่องหมายการคาน้ัน ”  

หลักการลวงขาย (passing off) เปนหลักกฎหมาย Common Law จากประเทศ
อังกฤษและประเทศอาณานิคม เชน สิงคโปร ที่จะเรียกภาพลักษณโดยรวมวา GET-UP ซึ่งมีทั้งรปูทรง 
ขนาด สี ฉลาก รูปแบบสินคา บรรจุภัณฑ การนํา GET-UP ไปใชในลักษณะลวงผูซื้อก็เปนการลวง
ขายได ที่คุมครองเครื่องหมายการคาในรูปของการลวงขายสินคาตนวาเปนของสินคาของผูผลิตที่มี
ช่ือเสียง มีคําพิพากษามาต้ังแตศตวรรษที่ 17  คําพิพากษาบรรทัดฐานคือ Erven Warnink v. 
Townend&Sons 103 โจทกเปนผูผลิตสุราช่ือ Advocaat โจทกไดมีการโฆษณาและจําหนายมาเปน
เวลานานจนสรางช่ือเสียงใหกับสินคา จําเลยจํานายสุราเชนกันใชช่ือ Old English Advocatt ศาล
อังกฤษมีคําสั่งหามไมใหจําเลยใชช่ือ Advocaat ดวยเหตุผลวา     
  1)  Advocaat เปนช่ือที่ผูบริโภคในอังกฤษรับรูเขาใจวาเปนสุรา  
  2)  โจทกืไดสรางช่ือเสยีงจากช่ือ Advocaat     
  3)  สินคาของจําเลยไมมีความเกี่ยวพันกับ Advocaat   
  4)  ประชาชนเช่ือวาหรือถูกจําเลยจูงใจใหเช่ือวาการซื้อ Old English Advocatt 
ของจําเลย เปนการซื้อ Advocatt ของโจทก      
  5)  หากศาลไมหามจําเลยใชช่ือ  Old English Advocatt ยอดขายของโจทกจะตอง
ลดลง รวมทั้งสูญเสียช่ือเสียทางการคาดวย 

องคประกอบของการกระทําอันเปนการลวงขาย104 ดังน้ี       
1)  มีพฤติการณชักชวนใหหลงผิด (Misrepresentation)                
2)  กระทําโดยผูประกอบการคา โดยวิถีทางการคา        
3)  ตองการใหผูบริโภคหลงเช่ือในสินคา         
4)  ในประการที่เหน็ไดวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจหรือช่ือเสียงทางการคา
ของบุคคลอื่น            
5)  กอใหเกิดความเสียหายข้ึนแลว หรือยอมจะกอใหเกิดความเสียหายหากศาล

                                                             
 

103 ธัชพันธ  ประพุทธนิติสาร, “การคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคา” ใน  ทรัพยสินทาง
ปญญาในยุคโลกาภิวัฒน เลม 1, (กรุงเทพมหานคร : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตย
สภา, 2547), หนา 279. 
 104  เรื่องเดียวกัน, หนา 279. 
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ไมไดสั่งหามใช 
จากกรณีศึกษาน้ี ศาลอังกฤษเห็นวา จําเลยมีการใชคําวา Advocatt มาประกอบ

เปนสวนหน่ึงของช่ือสุราของจําเลย ซึ่งจากพฤติการณดังกลาวน้ีเปนพฤติการณที่แสดงใหเห็นความ
ตองการชักชวนใหผูซื้อหลงผิดวาสินคาของจําเลยเปนของโจทก การกระทําของจําเลยจึงเปนการ
กระทําโดยลวงขาย ซึ่งกฎหมายภายในของประเทศอังกฤษก็ไมไดบัญญัติการคุมครองภาพลักษณ
โดยรวม (Get Up) ไวเปนกฎหมายลายลักษณอักษร หากเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาแลวก็
เปนประเทศที่ปกครองในระบอบจารีตประเพณี (Common Law) เหมือนประเทศอังกฤษ แต
ประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัติคุมครองภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ไวเปนกฎหมายลายลักษณ
อักษร ทําใหประเทศสหรฐัอเมริกาไมมีการคุมครองเครือ่งหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนตามหลกัการ
ลวงขาย           
  กลาวโดยสรุป หลักการลวงขาย (passing off) เปนการคุมครองเจาของเครื่องหมาย
การคาที่ไมไดจดทะเบียนในการฟองคดี  จากผูที่ใชเครื่องหมายการคาของตนเพื่อใหผูบริโภคสับสน
หลงผิดในความเปนเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริง แมวาจะนําเครื่องหมายการคาน้ันไปใชกับ
สินคาคนละประเภทก็ตาม โดยในประเทศไทยเองก็นําหลักการลวงขายมาใชในการพิจารณาคดี ดังน้ี 

ตัวอยางที่ 1  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503 ความหมายคําวา “ลวงขาย” ใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคสอง มิไดจํากัดเฉพาะสินคาชนิด
เดียวกันหรือประเภทเดียวกันเทาน้ัน หากแตมีความหมายกวางครอบคลุมถึงกรณีตางๆ ซึ่งจําเลยเอา
สินคาของจําเลยไปลวงขายวาเปนสินคาของผูอื่นซึ่งมีความหมาย ไดวาไมใชเปนการลวงในวัตถุเทาน้ัน
หากแตเปนการลวงในความเปนเจาของดวย 
  จากคําพิพากษาฎีกาน้ี จะเห็นไดวาแนวทางของหลักการลวงขายใกลเคียงกับการ
คุมครองเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป105 เพราะตางก็คุมครองประชาชนจากความ
สับสนหลงผิดในความเปนเจาของไมวาจะไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือไม 
  ตัวอยางที่ 2  คําพิพากษาฎีกาที่ 4154/2532 การกระทําที่เปนการลวงขายจะตอง
ปรากฏพฤติการณของการแสดงออกวา สินคาที่ขายไมไดเปนของผูขายเองแตมาจากแหลงผลิตที่
แทจริง 
  ตัวอยางที่ 3  คําพิพากษาฎีกาที่ 768/2509 จําเลยผลิตและจําหนายยาสีฟนบรรจุ
ในฉลากกลองซึ่งมีรปูลกัษณะของกลองและการวางตัวอักษรเหมือนคลายกับกลองเครื่องหมายการคา
ของโจทกถึงแมจะฟงวาจําเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการคาตามที่ขอจดทะเบียนไวก็ตามแตจําเลยไม
อาจใชเครื่องหมายการคาน้ันมาประดิษฐดัดแปลงโดยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการคาของโจทก 
เพราะเปนการใชสิทธิซึ่งมีแตจะใหเกิดเสียหายแกโจทก 

ตัวอยางที่ 4  คําพิพากษาฎีกาที่ 1080/2512 จําเลยจงใจใชเครื่องหมายการคาของ
จําเลยโดยทําเลียนแบบเครื่องหมายการคาของโจทกทุกอยาง กลาวคือ จําเลยผลิตและจําหนายยาสี
ฟนบรรจุในสลากกลองซึ่งมีรูปรางลักษณะการวางตัวอักษร ตลอดจนสีที่ใชก็คลายเหมือนกับกลอง
เครื่องหมายการคาของโจทกทุกอยาง ทําใหคนซื้อหลงเขาใจผิดไปวายาสีฟน COLDANG ของจําเลย

                                                             
 

105 เรื่องเดียวกัน, หนา 281. 
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คือยาสีฟน COLGATE ของโจทก แมจําเลยจะมีสิทธิในเครื่องหมายการคาที่จําเลยขอจดทะเบียนไวก็
ตาม แตจําเลยก็ไมอาจใชเครื่องหมายน้ันมาประดิษฐดัดแปลงโดยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการคา
ของโจทกเพื่อใหคนหลงเช่ือวาเปนสินคาของโจทก การกระทําของจําเลยจึงเปนการใชสิทธิซึ่งมีแตจะ
เกิดความเสียหายแกโจทก นับวาเปนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาของโจทก  

ตัวอยางที่ 5 คําพิพากษาฎีกาที่ 2079/2518 เครื่องหมายการคาของโจทก พิมพเปน
อักษรโรมันไวที่หีบหอ(กลอง) สําหรับบรรจุสินคาเครื่องกันสะเทือนวา KAYABA และ KYB สวนของ
จําเลยใชคําวา KAYADA และ KYD ซึ่งตางกับของโจทกเพียงอักษร D สวนของโจทกเปนอักษร B 
เทาน้ัน นอกน้ันเหมือนกันหมดทุกตัวอักษร ทั้งสําเนียงการอานก็คลายกัน ลักษณะหีบหอ(กลอง) 
สีสรร ตลอดจนการวางรูปของตัวอักษรก็เหมอืนกันหรอืคลายกับของโจทกที่สุด และยังใชสินคาเครื่อง
กันสะเทือนเหมือนกัน ดังน้ี นับไดวาอาจทําใหสาธารณชนหลงผิดวาเปนเครื่องหมายการคาของโจทก 
เครื่องหมายการคาของจําเลยจึงมีลักษณะเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคา ของโจทก เมื่อ
โจทกเปนเจาของเครื่องหมายการคาของโจทกมากอนจําเลยใชเครื่องหมาย การคาของจําเลย การ
กระทําของจําเลยจึงเปนการเลียนเครื่องหมายการคาของโจทก และเปนการลวงสิทธิเครื่องหมาย
การคาของโจทก โจทกจึงมีสิทธิที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของโจทกดีกวาจําเลย และชอบที่
จะฟองรองเกี่ยวกับกรณีพิพาทระหวางโจทกกับจําเลยวาฝายใดสมควร ที่จะไดรับการจดทะเบียน
ดีกวากันน้ันได ในกรณีดังกลาว แมโจทกจะมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของโจทกดีกวา
จําเลย และจําเลยไมมีสิทธิจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของจําเลย เพราะเปนการเลียนแบบลวง
สิทธิเครื่องหมายการคาของโจทกก็ตาม แตเมื่อปรากฏวาโจทกยังมิไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ของโจทก และนับแตไดใชพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2474 มาจนถึงวันฟองก็เปนเวลา
เกินกวา 5 ปแลว ดังน้ี โจทกจึงนําคดีสูศาลเพื่อปองกันหรือเรียกคาเสียหายในการลวงสิทธิเครื่อง 
หมายการคาของโจทกไมได เพราะตองหามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2474 
มาตรา 29 วรรคแรก และกรณีไมตองดวยวรรค 2 เพราะไมมีประเด็นเรื่องการลวงขาย โจทกจึงหมด
สิทธิเรียกคาเสียหายใหการลวงสิทธิเครื่องหมายการคาจากจําเลย และตราบใดที่โจทกยังไมไดจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาของโจทกใหบริบูรณ ตามกฎหมายเสียกอน โจทกยอมไมสิทธิที่จะรอง
ขอใหศาลสั่งหามมิใหจําเลยผลิตสินคาที่ใช เครื่องหมายการคาของจําเลย และไมมีสิทธิที่จะขอใหศาล
บังคับใหจําเลยเรียกเก็บคืนซึ่งสินคาที่มี เครื่องหมายการคาของจําเลยจากตลาดการคาได 

ตัวอยางที่ 6  คําพิพากษาฎีกาที่ 562/2510 เครื่องหมายการคาของโจทกเปนรูปหมี
กําลังน่ังปอนนมลูกดวยขวดนม สวนของจําเลยเปนรูปหมียืนเกาะถวย จึงไมมีลักษณะในทางเหมือน
หรือคลายคลึงเครื่องหมายการคาของโจทก 

เมื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในสินคาจําพวกใด ถือเปน การขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาทั้งจําพวกของสินคาในจําพวกน้ัน ๆ ผูขออาจนําเครื่องหมายการคาน้ันไปใชกับ
สินคาชนิดอื่นในจําพวกน้ันก็ได เวนแตจะไดขอจดทะเบียนจํากัดรายการสินคาไวแนนอนวาจะใชกับ
สินคาของผูขอชนิดน้ันอยางเดียว 

โจทกเรียกขานเครื่องหมายการคาของตนวา “ตราหมี” จําเลยเรียกของตนวา “ตรา
หมีทอง” ไมแสดงวาจําเลยใชสิทธิในทางไมสุจริต การที่จําเลยใชรูปหมียืนเกาะถวยหาเปนการละเมิด
เครื่องหมายการคาของโจทก ที่เปนรูปหมีน่ังปอนนมลูกดวยขวดนม เพราะรูปหมีทั่ว ๆ ไปไมมี
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ลักษณะบงเฉพาะแตอยางใดโจทกไมมีสทิธิจะสงวนรูปหมีทั่ว ๆ  ไปไวใชสําหรับเครื่องหมายการคาของ
ตนแตผูเดียว 

ตัวอยางที่ 7  คําพิพากษาฎีกาที่ 1413/2525 เครื่องหมายการคาของโจทกเปนรูป
หัวสิงโตหนาตรง อาปากคํารามอยูในกรอบรูปไขสองช้ันสวนบนเปนรูปลายฝรั่งสวนลางมีอักษร โรมัน
คําวา “LION” ซึ่งแปลเปนภาษาไทยวา สิงโตอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมทับบนกรอบรูปไข สวนของ
จําเลยเปนรูปหัวสิงโตหนาตรง อาปากคํารามอยูภายในกรอบรูปวงกลมสองช้ัน ไมมีตัวอักษร ที่ใต
วงกลมมีรูปชอรวงขาวสองชอโคงรองรับตามขอบวงกลม แตไมจรดกันระหวางรวงขาวทั้งสองชอมีโบ
ผูกหอยชายอยูตรงกลาง หากพิจารณาแตเพียงสวนประกอบก็จะเห็นวาเครื่องหมายการคาของ
โจทกจําเลยแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารวมทั้งหมดจะเห็นไดวาคลายคลึงกันมาก เพราะเปนรูปหัว
สิงโตหนาตรงอาปากคํารามอยางเดียวกัน ซึ่งเปนสารสาํคัญของเครื่องหมายการคาของทัง้สองฝาย ทั้ง
ขอเท็จจริงฟงไดวามีประชาชนหลงผิดวาสินคาของจําเลยเปนสินคาที่โจทกผลิตข้ึน จําเลยเห็น
เครื่องหมายการคาของโจทกมากอน การที่จําเลยเลือกใชเครื่องหมายการคาเชนเดียวกับโจทกเปน
การใชสิทธิโดยไมสุจริต แมจะใชสําหรับสินคาคนละประเภทกับโจทก ก็เปนการลวงใหสาธารณชน
หลงผิดวาสินคาของจําเลยเปนสินคาเจาของเดียวกัน กับของโจทกอันเปนการละเมิดตอโจทก 

จากคําพิพากษาฎีกาของประเทศไทยที่กลาวมาขางตน พบวา ศาลไทยพิจารณาการ
คุมครองภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑตามหลักการลวงขาย  โดยเฉพาะคําพิพากษาฎีกาที่ 
768/2509 และ 1080/2512 แตขอสังเกตที่สําคัญคือ การลวงขายมีขอเสีย กลาวคือ ผูประกอบการที่
ถูกบุคคลอื่นกระทําการโดยลวงขาย ตองใชสิทธิฟองคดีตามมาตรา 46 วรรคสอง จะมีภาระการพิสูจน
ที่ยุงยากและมากกวาเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไวแลว  ดังน้ัน จะเปนการดีกวาหากกฎหมาย
กําหนดใหภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑบัญญัติเปนลายลักษณอักษรเหมือนประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อเปนการลดภาระการพิสูจนของผูที่มีสิทธิดีกวาและเพื่อความชัดเจนในการใช
กฎหมาย  และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑใหกาวหนาเพราะผูออกแบบมั่นใจ
ไดวางานที่ตนสรางสรรคออกมาจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  
  และจะเห็นไดวา ศาลมีการใชหลักสุจริตตามมาตรา 5106 ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาพิจารณาการกระทําของจําเลยเสมอวาการใชสิทธิไมสุจริตของจําเลยเปนผลใหประชาชน
แยกแยะหรือสับสนในแหลงกําเนิดของสินคาหรือไม  
 

4.1.2  ปญหาลักษณะบงเฉพาะในภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑของประเทศ 
         ไทย 
ปจจุบันภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ หากผูประกอบการย่ืนขอจดทะเบียน

เครื่องหมาย การคาจะถูกปฏิเสธ เน่ืองจากเหตุผลวาไมมีลักษณะเปนเครื่องหมายตามที่กฎหมาย
กําหนด แตในความเปนจริงยังมีขอพิพาทเกี่ยวกับภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑเปนคดีข้ึนสู
การพิจารณาของศาล หัวขอน้ีจึงไดทําการศึกษาลักษณะบงเฉพาะภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุ

                                                             
 

106 มาตรา 5 ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหน้ีก็ดี ทานวาบุคคลทุกคนตองกระทําการ
โดยสุจริต  
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ภัณฑที่ศาลไทยพิจารณา เปรียบเทียบกับลักษณะบงเฉพาะภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑที่
ศาลประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร ไดวางบรรทัดฐานไว 
 ลักษณะบงเฉพาะ หมายความวา เครื่องหมายการคาอันมีลักษณะที่ทําใหประชาชนหรือผูใช
สินคาน้ันทราบและเขาใจไดวา สินคาที่ใช เครื่องหมายการคาน้ันแตกตางไปจากสินคาอื่น  
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 7 บัญญัติวา  
  “เครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ ไดแก เครื่องหมายการคาอันมีลักษณะที่
ทําใหประชาชนหรือผูใชสินคาน้ันทราบและเขาใจไดวา สินคาที่ใชเครื่องหมายการคาน้ันแตกตางไป
จากสินคาอื่น  
  เครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางใดอยา งหน่ึงอันเปน
สาระสําคัญดังตอไปน้ี ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ 
   (1)  ช่ือตัว ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไมเปนช่ือสกุลตามความหมายอัน
เขาใจกันโดยธรรมดา ช่ือเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการน้ัน หรือช่ือในทางการคาที่แสดง
โดยลักษณะพิเศษ และไมเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาโดยตรง 
   (2)  คําหรือขอความอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาน้ัน
โดยตรง และไมเปนช่ือทางภูมิศาสตรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
   (3)  กลุมของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคําที่
ประดิษฐข้ึน 
   (4)  ลายมือช่ือของผูขอจดทะเบยีนหรอืของเจาของเดิมของกิจการของผูขอ
จดทะเบียน หรือลายมือช่ือของบุคคลอื่นโดยไดรับอนุญาตของบุคคลน้ันแลว 
   (5)  ภาพของผูขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยไดรับอนุญาตจาก
บุคคลน้ันแลว หรือในกรณีที่บุคคลน้ันตายแลวโดยไดรับอนุญาตจากบุพการี ผูสืบสนัดาน และคูสมรส
ของบุคคลน้ันแลว ถาม ี
   (6)  ภาพที่ประดิษฐข้ึน 
   ช่ือ คํา หรือขอความที่ไมมีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากไดมีการจําหนาย
เผยแพร หรือโฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาน้ันจนแพรหลายแลวตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดและพิสูจนไดวาไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑน้ันแลวก็ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ” 
 
   จากการที่ผูประกอบการมีการแขงขันดานการออกแบบบรรจุภัณฑที่มีมาก
ข้ึนเพื่อดึงดูดความสนใจและสรางการจดจําใหกับผูบริโภค เครื่องหมายการคาจํานวนมากจึง
ประกอบดวยหลายสวน เชน คํา ขอความ ตัวเลข กลุมของสี เปนตน มีความเปนไปไดวาอาจมี
เครื่องหมายบางสวน เชน คํา ขอความ ที่บรรยายคุณสมบัติหรือลักษณะของสินคา และเครื่องหมาย
บางสวนที่ไมไดมีการบรรยายคุณสมบัติหรือลักษณะของสินคาหรือแตกตางจากผูประกอบการรายอื่น
ชัดเจน  และจากพฤติกรรมผูบริโภคที่ไมไดจดจําเครื่องหมายแบบแยกสวน แตจะจดจําบรรจุภัณฑใน 
แบบภาพลักษณโดยรวมทั้งหมดของบรรจุภัณฑ ดวยเหตุน้ีจึงเปนพื้นฐานของการพิจารณาวา       
การพิจารณาเครื่องหมายการคาตองพิจารณาโดยใช “หลักการพิจารณาแบบไมแยกสวน (Anti-
Dissection Rule)” โดยใชในการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคาและความเหมือน
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หรือคลายกันของเครื่องหมายการคา มีคําพิพากษาฎีกาที่สนับสนุนวาศาลไทยมีการพิจารณาโดยใช
หลักการพิจารณาแบบไมแยกสวน (Anti-Dissection Rule) ดังน้ี    
  ตัวอยางที่ 1  คําพิพากษาฎีกาที่ 4784/2549 การพิจารณาในเรื่องความเหมือนหรือ
คลายกันของเครื่องหมายการคาวาอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของหรือ
แหลงกําเนิดของสินคาหรือไมน้ัน จะตองพิจารณาองคประกอบโดยรวมทั้งลักษณะของคํา ตัวอักษร 
และเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการคาพิพาท       
  ตัวอยางที่ 2  คําพิพากษาฎีกาที่ 10657/2546 การพิจารณาวาเครื่องหมายการคา
ใดเปนเครื่องที่ไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดน้ัน ตองพิจารณาจากเครื่องหมายการคาโดยรวม 
สวนที่เปนสาระสําคัญ เสียงอาน หรือเสียงเรียกขาน รวมทั้งลักษณะการนําไปใชกับสินคาเพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยในขอสําคัญวา มีเหตุอันอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปน
เจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคาหรือไม        
  ตัวอยางที่ 3  คําพิพากษาฎีกาที่ 1413/2525 เครื่อง หมายการคาของโจทกเปนรูป
หัวสิงโตหนาตรง อาปากคํารามอยูในกรอบรูปไขสองช้ันสวนบนเปนรูปลายฝรั่งสวนลางมีอักษร โรมัน
คําวา 'LION'ซึ่งแปลเปนภาษาไทยวา สิงโตอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมทับบนกรอบรูปไข สวนของจําเลย
เปนรูปหัวสิงโตหนาตรง อาปากคํารามอยูภายในกรอบรูปวงกลมสองช้ัน ไมมีตัวอักษร ที่ใตวงกลมมี
รูปชอรวงขาวสองชอโคงรองรับตามขอบวงกลม แตไมจรดกันระหวางรวงขาวทั้งสองชอมีโบผูกหอย
ชายอยูตรงกลาง หากพิจารณาแตเพียงสวนประกอบก็จะเห็นวาเครื่องหมายการคาของโจทกจําเลย
แตก ตางกัน แตเมื่อพิจารณารวมทั้งหมดจะเห็นไดวาคลายคลึงกันมาก เพราะเปนรปูหัวสิงโตหนาตรง
อาปากคํารามอยางเดียวกัน ซึ่งเปนสารสําคัญของเครือ่งหมายการคาของทั้งสองฝาย ทั้งขอเท็จจริงฟง
ไดวามีประชาชนหลงผิดวาสินคาของจําเลยเปนสินคาที ่โจทกผลิตข้ึน จําเลยเห็นเครื่องหมายการคา
ของโจทกมากอน การที่จําเลยเลือกใชเครื่องหมายการคาเชนเดียวกับโจทกเปนการใชสิทธิโดยไม
สุจริต แมจะใชสําหรับสินคาคนละประเภทกับโจทก ก็เปนการลวงใหสาธารณชนหลงผิดวาสินคาของ
จําเลยเปนสินคาเจาของเดียวกัน กับของโจทกอันเปนการละเมิดตอโจทก 

ตัวอยางที่ 4  คําพิพากษาฎีกาที่ 1413/2525 เครื่อง หมายการคาของโจทกเปนรูป
หัวสิงโตหนาตรง อาปากคํารามอยูในกรอบรูปไขสองช้ันสวนบนเปนรูปลายฝรั่งสวนลางมีอักษร โรมัน
คําวา 'LION' ซึ่งแปลเปนภาษาไทยวา สิงโตอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมทับบนกรอบรูปไข สวนของ
จําเลยเปนรูปหัวสิงโตหนาตรง อาปากคํารามอยูภายในกรอบรูปวงกลมสองช้ัน ไมมีตัวอักษร ที่ใต
วงกลมมีรูปชอรวงขาวสองชอโคงรองรับตามขอบวงกลม แตไมจรดกันระหวางรวงขาวทั้งสองชอมีโบ
ผูกหอยชายอยูตรงกลาง หากพิจารณาแตเพียงสวนประกอบก็จะเห็นวาเครื่องหมายการคาของ
โจทกจําเลยแตก ตางกัน แตเมื่อพิจารณารวมทั้งหมดจะเห็นไดวาคลายคลึงกันมาก เพราะเปนรูปหัว
สิงโตหนาตรงอาปากคํารามอยางเดียวกัน ซึ่งเปนสารสาํคัญของเครื่องหมายการคาของทัง้สองฝาย ทั้ง
ขอเท็จจริงฟงไดวามีประชาชนหลงผิดวาสินคาของจําเลยเปนสินคาที่ โจทกผลิตข้ึน จําเลยเห็น
เครื่องหมายการคาของโจทกมากอน การที่จําเลยเลือกใชเครื่องหมายการคาเชนเดียวกับโจทกเปน
การใชสิทธิโดยไมสุจริต แมจะใชสําหรับสินคาคนละประเภทกับโจทก ก็เปนการลวงใหสาธารณชน
หลงผิดวาสินคาของจําเลยเปนสินคาเจาของเดียวกัน กับของโจทกอันเปนการละเมิดตอโจทก 
  ผูศึกษาวิเคราะหไดวาการนําหลักการพิจารณาแบบไมแยกสวน (Anti-Dissection 
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Rule) มาใชในการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะของภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑเปนการ
เหมาะสมอยางย่ิง เน่ืองจากในบรรจุภัณฑหน่ึงๆยอมประกอบดวยเครื่องหมายหลายประเภท ไมวาจะ
เปนเครื่องหมาย ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข กลุมของสี เปนตน และ ผูบริโภคมีพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินคาโดยการจดจําบรรจุภัณฑในแบบรวมๆโดยไมไดแยกสวนแตละเครื่องหมาย สอดคลองกับ
หลักการพิจารณาแบบไมแยกสวน (Anti-Dissection Rule) ที่พิจารณาในภาพรวม การพิจารณา
ลักษณะบงเฉพาะของบรรจุภัณฑตองพิจารณาในภาพรวมวาเมื่อบรรจุภัณฑน้ันวางอยูในทองตลาด
ผูบริโภคแยกแยะแหลงกําเนิดหรือเจาของไดหรือไม แมแตการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะของ
เครื่องหมายคําก็สมควรนําหลักการพจิารณาแบบไมแยกสวน (Anti-Dissection Rule)มาเปนแนวทาง
ในการพิจารณาเชนเดียวกัน         
  ลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก        
  1)  ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) หมายถึง ลักษณะบง
เฉพาะที่มีอยูต้ังแตสรางเครื่องหมายข้ึนมา โดยเครื่องหมายการคาน้ันสามารถทําหนาที่แสดงความ
แตกตางของสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาน้ันกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาอื่นไดในตัวเอง 

ในประเทศไทย มีการทดสอบวาเครื่องหมายมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองจะเปน
คําตอบในเชิงปฏิเสธคําถามเหลาน้ี  

(ก)  เครื่องหมายประกอบดวยเครื่องช้ีที่อาจแสดงถึงชนิด คุณภาพ ปริมาณ 
ความมุงหมายที่จะใช คุณคา แหลงกําเนิด เวลาผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑน้ันๆหรือไม 
   (ข)  เครื่องหมายการคาประกอบดวยเครื่องช้ีที่ไดกลายเปนช่ือเรียกสามัญ
ของผลิตภัณฑน้ันๆในภาษาพูดแลว หรือธรรมเนียมโดยสุจริตในทางการคา 

(ค)  เครื่องหมายการคาน้ันไมอาจแยะแยะความแตกตางระหวางผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการรายหน่ึงออกจากรายอื่นๆโดยเหตุผลอื่นใดหรือไม107 

สําหรับลักษณะบงเฉพาะของภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ ปจจุบันการ
ย่ืนขอจดทะเบียนจะไดรับการปฏิเสธจากนายทะเบียนดวยเหตุผลที่วา ไมมีลักษณะบงเฉพาะโดยเปน
สิ่งที่ใชกันสามัญในการคา108 หรือหมายถึงสาธารณชนสามารถใชรูปแบบบรรจุภัณฑในทางการคาได
โดยทั่วไป   

หากมีขอพิพาทเกี่ยวกับบรรจภัุณฑข้ึนสูศาล แนวทางการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะ
ในภาพลักษณ โดยรวมประเภทบรรจุ ภัณฑของศาล เปนมี คํา วินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่               
ทป.66/2547 สรุปไดวา โจทกย่ืนขอจดทะเบียนขวดโคก ซึ่งนายทะเบียนปฏิเสธคําขอจดทะเบียน
เลขที่ 434308 โดยใหเหตุผลวาไมมีลักษณะบงเฉพาะ เพราะรูปขวดเมื่อนํามาใชกับสินคาเครื่องด่ืม

                                                             
 

107 จรัสศรี ศรีสุวรรณ, การพิจารณาเครื่องหมายการคาท่ีมีลักษณะเฉพาะตามมาตรา 7(1) 
: กรณีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง, (สํานักเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา, 2555), หนา 
15-16. 

108 กรมทรัพยสินทางปญญา, เรื่องเดิม, บรรทัดที่ 30. 
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เปนรูปภาชนะบรรจุสินคา ไมใชเครื่องหมายการคา ภาพมีลักษณะเปนภาพที่ประดิษฐข้ึนในลักษณะ 
2 มิติ คือมีดานกวางกับยาว ไมมีดานลึก จึงไมใชรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ ไมอาจนับไดวาเปนขวดที่
มีความหมายเปนภาชนะกลวงใน มีคอหรือปากแคบใชบรรจุของเหลว จึงไมอาจขอจดทะเบียนได แต
รูปเครื่องหมายของโจทกเปนภาพที่ประดิษฐข้ึน จึงมีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7  

คดีน้ี ศาลไมไดมองวาเปนการขอจดทะเบียนในแบบ รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ ที่มี
ลักษณะกวาง ยาว ลึก แตเปนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาทั่วไป เมื่อเปนภาพประดิษฐตาม
มาตรา 7(6) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 และมีลักษณะบงเฉพาะ ก็ตองรับจด
ทะเบียนใหกับโจทกตอไป  

การที่ศาลพิจารณาวาเปนภาพประดิษฐ เปนเพราะในการย่ืนขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา ผูย่ืนตองแสดงรายละเอียดทุกสวนทุกแงมุมมาแสดงใหครบถวน กรณีน้ีผูย่ืนไม
แสดงความชัดเจนในวัตถุประสงคของตนวาเปนการย่ืนในแบบเครื่องหมายการคาทั่วไป หรือ ย่ืนใน
แบบรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ (แสดงดานกวาง ยาว ลึก) การที่โจทกย่ืนขอจดทะเบียนในแบบ
เครื่องหมายการคาทั่วไปแตกลับสืบพยานในแบบที่ตองแสดงใหเห็นความกวาง ยาว และลึก ทําให
ศาลเห็นวาไมอาจจดทะเบยีนได แตศาลพิจารณาไปถึงรูปขวดโคกเปนภาพประดิษฐ ที่หมายถึง ภาพที่
สรางข้ึน จัดทําข้ึนโดยใหแตกตางจากสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติหรือที่มีอยูทั่วไป อันเปนหน่ึงใน
เครื่องหมายที่สามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาได ศาลจึงใหรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาในลักษณะของภาพประดิษฐ  

การมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองของภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ มี
สาระสําคัญอยูที่การทําหนาที่การทําหนาที่แยกแยะความแตกตางของผูผลิต และประเด็นตอมาคือ 
ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑจะตองไมมีความสามารถดานการใชงาน กลาวคือ แมจะมี
ลักษณะบงเฉพาะแตมีความสามารถดานการใชงานหรือประโยชนดานการใชสอย บรรจุภัณฑน้ันก็ไม
อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการคาได  การมีประโยชนใชสอย แบงเปน 2 ชนิด คือ  
   1)  Utilitarian Functionality เปนการพิจารณาสวนประกอบที่ยึดถือ
ประโยชนเปนสําคัญ ที่มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 
    (1)  ลักษณะดังกลาวของบรรจุภัณฑสนับสนุนการใชงานของ
สินคา หรือ 
    (2)  ลักษณะดังกลาวของบรรจุภัณฑมีผลโดยตรงตอราคาหรือ
คุณภาพของสินคา  หรอื 
    (3)  ลักษณะดังกลาวของบรรจุภัณฑยอมใหใชเครื่องหมายการคา
สําหรับการใชงานคุณสมบัติเฉพาะ ที่จะทําใหคูแขงที่ไมไดมีช่ือเสียงเสียประโยชน109 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหโดยการเทียบเคียงกับคดีที่เกี่ยวกับรูปรางรูปทรง
ของวัตถุ ไมใชกรณีภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑโดยตรง ตามคดีหมายเลขแดงที่         

                                                             
109 Whether granting of trademark for the exclusive use of the feature would 

put competitors at a significant non-reputation related disadvantage 
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ทป.38-41/2546110 ศาลเห็นวาในสวนของเครื่องหมายที่จะใชกับสินคาปากกา ไมวาจะโดยธรรมชาติ 
ความจําเปนทางเทคนิค หรือคุณคาที่สําคัญจนเปนสวนหน่ึงของสินคาประเภทปากกา คือลักษณะ
กระบอกเรียวและยาวเหมาะสมกับการใชยึดหรือจับดวยมือมนุษย ลักษณะดังกลาวยอมเปน
คุณสมบัติทั่วไปของวัตถุที่เรียกวา ปากกา จนทําใหเครื่องหมายดังกลาวเมื่อใชกับปากกาขาดลักษณะ
บงเฉพาะในเครื่องหมายทั้งสองพบวา นอกจากลักษณะรูปทรงกระบอกเรียวยาวซึ่งไมมีลักษณะบง
เฉพาะสําหรับปากกาแลว เครื่องหมายของโจทกทั้งสองยังประกอบดวยลักษณะพิเศษ กลาวคือเปน
กระบอกรูปหกเหลี่ยม ดานบนเปนฝาปดรูปทรงกรวยพรอมรูระบายอากาศ ฝาปดมีกานที่ติดดวยวง
แหวน ดานลางมีจุกกลมปดทาย เห็นวา ลักษณะที่กลาวถึงของเครื่องหมายการคามีความเพียงพอใน
ตัวเองที่จะทําใหสินคาหรือวัตถุที่เกี่ยวของแตกตางจากสินคาของผูประกอบ การรายอื่นจนไมทําให
สาธารณชนสับสนหลงผิดในตัวสินคาได แตทั้งน้ีในการจดทะเบียน ผูย่ืนคําขอจดทะเบียนตองแสดง
การปฏิเสธสิทธิเกี่ยวกับรูปทรงกระบอกเรียวยาว ที่เปนลักษณะทั่วไปของปากกา  

สรุปไดวา ประเด็นที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับขอพิจารณาประเภท รูปรางหรือ
รูปทรงของวัตถุ ซึ่งเปนเครื่องหมายที่เพิ่มเติมเขามาในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2543 เพื่อใหครอบคลุมถึง Figurative Elements ตามขอ 15 วรรคหน่ึงของ TRIPs ) ปญหาที่
ตองวินิจฉัยคือ คําวารูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หากแปลความหมายอยางตรงตัวจะหมายถึง ลักษณะ
รูปราง หากผูย่ืนคําขอจดทะเบียนนําตัวสินคามาประดิษฐรูปรางหรือรูปทรงใหมีลักษณะบงเฉพาะ 
โดยตองมีลักษณะที่ทําใหประชาชนทราบหรือเขาใจถึงความแตกตางจากสินคาอื่น ดังน้ัน รูปรางหรือ 
รูปทรงตองไมมีลักษณะ ดังตอไปน้ี        
   1.  เกิดจากธรรมชาติ หรือกลไกของสินคาน้ันเอง    
   2.  เกิดจากความจําเปนทางเทคนิค    
   3.  รูปรางที่ใหคุณคาที่สําคัญแกสินคาจนถือเปนสวนหน่ึงของสินคา 

2)  Aesthetic Functionality  เปนการพิจารณาถึงลักษณะการประดับ
ตกแตงสินคาเปนสําคัญ  มากกวาจะพิจารณาการใชงานหรือวัตถุประสงคของสินคา ซึ่ง Aesthetic 
Functionality  น้ีไมไดทําหนาที่ชวยในการแยกแยะแหลงกําเนิดสินคา แตชวยใหภาพลักษณเมื่อ
มองเห็นสินคาน้ันนาช่ืนชมมากกวา     

 ในสวนของคําพิพากษาที่ศาลประเทศสหรัฐอมริกาวางบรรทัดฐานไว 
ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุ ภัณฑจะถือวามีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherently 
Distinctive) ถาสามารถแยกแยะแหลงกําเนิดของสินคาที่ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑมี
เอกลักษณตางจากแหลงกําเนิดของสินคาอื่น 

 1)  ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) ที่เกี่ยวของกับ
ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ มีการแบงตามระดับการเช่ือมโยงในจิตใจผูบริโภคระหวาง
เครื่องหมายกับสินคาไดเปนระดับของเครื่องหมายที่ทําหนาที่เครื่องหมายการคาไดดีที่สุดไปจนถึงไม
สามารถเปนเครื่องหมายการคาได ดังน้ี 

                                                             
 110 กรมทรัพยสินทางปญญา, เรื่องเดิม, บรรทัดที่ 30. 
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 (1)  Arbitrary or Fanciful Mark  
 Arbitrary Mark เปนเครื่องหมายต้ังข้ึนเองตามแตใจตองการ เปน

เครื่องหมายที่มีความหมายในตัวเอง แตถูกใชในทางที่ไมเกี่ยวของกับลักษณะของผลิตภัณฑและ
ความหมายของคําน้ันตามปกติ  

 (2) Fanciful Mark เปนเครื่องหมายที่สรางข้ึนใหมหรือ
จินตนาการข้ึนมา     

 ทั้ง Arbitrary or Fanciful Mark อยูในระดับสูงสุดของ
เครื่องหมายที่ทําหนาที่ เปนเครื่องหมายการคาที่ ดีที่สุดที่ ถือวามีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง              
(Inherently Distinctive) โดยจะไดรับการคุมครองในทันทีที่ใช และไดรับการคุมครองจากการถูก
ละเมิดในระดับสูงสุด111  เมื่อผูบริโภคเหน็สินคาแลวสามารถเช่ือมโยงสนิคาโดยรูถึงแหลงกําเนิดสินคา
ไดในทันทีเพราะไมมีลักษณะที่แสดงถึงประโยชนใชสอยอยูที่เครื่องหมายเลยและไมมีความเกี่ยวของ
กับสินคาเลยทําใหผูบริโภคสามารถแยกแยะความแตกตางของแหลงกําเนิดสินคาไดอยางดีทีสุ่ด 

(3)  Suggestive Mark 
 เปนเครื่องหมายที่บรรยายลักษณะของสินคาโดยออม ผูบริโภค

จะตองคิดในใจหรือแปลความหมายอีกช้ันหน่ึงกอนเพื่อที่จะพิจารณาวาสินคามีความสัมพันธกับ
เครื่องหมายเพราะการบรรยายของเครื่องหมายถึงสินคาน้ัน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใหความคุมครองภาพลักษณโดยรวมประเภท       
บรรจุภัณฑ ตามกฎหมายเครื่องหมายการคาและกฎหมายแขงขันทางการคาอยางไมเปนธรรม 
ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑที่มีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองจะไดรับการคุมครองทันที ไม
จําตองไดรับการจดทะเบียนกอน โดยประเทศสหรัฐอเมรกิามีการยอมรบัลกัษณะบงเฉพาะทั้งลักษณะ
บงเฉพาะในตัวเองและลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช เพียงแตลักษณะบงเฉพาะในตัวเองไดรับ
การคุมครองทันที ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใชตองมีการพิสูจนกอน 

ประเทศสิงคโปร ภาพลักษณโดยรวม เรียกวา Get-Up ไมมีการบัญญัติไวใน Trade 
Mark Act 1998 จึงไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายน้ี แตไดรับการคุมครองในแบบเครื่องหมาย
การคาที่ไมไดจดทะเบียนภายใตหลักการลวงขาย (Passing Off) ซึ่งไดรับอิทธิพลและแนวปฏิบัติมา
จากประเทศอังกฤษ  

หลักการของลักษณะบง เฉพาะตามที่ศาลประเทศสิ งคโปรพิจารณาก็ คือ             
ย่ิงเครื่องหมายเล็งถึงลักษณะสินคา(Descriptive) เทาใดก็จะมีลักษณะบงเฉพาะ (Distinctive) 
นอยลงเทาน้ัน ลักษณะบงเฉพาะตามหลักลวงขายตองเปนลักษณะที่มีอยูจริงในสินคา ถาผูบริโภค
สามารถเห็นความเช่ือมโยงของภาพลักษณโดยรวมกับแหลงกําเนิดสินคา และ เห็นความแตกตางของ
สินคากับสินคาผูอื่น การลวงขายตองการเพียงลักษณะเฉพาะที่มีอยูจริง (Factual Distinctiveness) 
ตางจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ภาพลักษณโดยรวมอยูภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาที่มีการแบง
ลักษณะบงเฉพาะเปนลักษณะบางเฉพาะในตัวเอง (Inherent Disctinctive)และลักษณะบงเฉพาะที่

                                                             
 

111 Margreth Barrett, Intellectual Property, (New York : Wolters Kluwer 
Law&Business, 2012), p. 235. 
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เกิดจากการใช (Secondary Meaning) และมีการแบงระดับลักษณะบงเฉพาะในตัวเองอีกช้ันหน่ึง 
สําหรับการฟองคดีลวงขาย โจทกตองแสดงใหศาลเห็นถึงความเหมือนหรือคลายกันในภาพลักษณ
โดยรวมสินคาหรือบรรจุภัณฑของโจทกและจําเลย โจทกตองแสดงใหเห็นถึงความสับสนหลงผิดของ
สาธารณชนอันเน่ืองมาจากภาพลักษณโดยรวมโดยไมคํานึงถึงเครือ่งหมายอื่นบนสินคาหรือบรรจุภัณฑ 
เพราะผูบริโภคเลือกสินคาจากภาพลักษณโดยรวมภายนอกที่ตนรูจัก  สวนจําเลยก็ตองหักลางตอ
ลักษณะบงเฉพาะของโจทก วาไมมีลักษณะบงเฉพาะที่มีอยูจริง ไดแก ไมไดทําหนาที่บงช้ีแหลงกําเนิด
สินคา ผูบริโภคไมไดเช่ือมโยงภาพลักษณที่ปรากฏวาเปนของโจทก  

ขอบเขตของลักษณะบงเฉพาะของบรรจุภัณฑ ซึ่งเกิดจากคําพิพากษาของศาล
สิงคปรเปนบรรทัดฐานในการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะของบรรจุภัณฑ มีดังน้ี 

1.  ไมมีลักษณะเปนสิ่งสามัญในทางการคา 
2.  ถึงแมวาจะมีลักษณะเปนสิ่งสามัญในทางการคา แตหากสามารถทําหนาที่

เช่ือมโยงจิตใจผูบรโิภค ระหวางภาพลักษณโดยรวมกับแหลงกาํเนิดสนิคาได ก็มีลักษณะบงเฉพาะแลว 
3. ไมมีลักษณะเล็งถึงลักษณะของสินคา ซึ่ งเกี่ยวของกับรูปแบบ คุณภาพ 

แหลงกําเนิดของสินคา แนวคิดและวิธีการขายสินคา 
4.  เปนลักษณะบงเฉพาะที่มีอยูจริง กลาวคือ ผูบริโภคตองเกิดการเช่ือมโยงจิตใจ

ระหวางภาพลักษณโดยรวมกับแหลงกําเนิดสินคาได และผูบริโภคเห็นความแตกตางกับสินคาผูอื่น 
5.  แมวาภาพลักษณโดยรวมจะไมเดนชัด แตหากมีการทําหนาที่ช้ีแหลงกําเนิดของ

สินคาก็เปนลักษณะบงเฉพาะแลว 
ประเทศสิงคโปรมีความผอนคลายในการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะมากกวา

ประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดระดับความเขมขนของลักษณะ      
บงเฉพาะในตัวเอง แตประเทศสิงคโปรตองเปนลักษณะที่มีอยูจริงในสินคา ถาผูบริโภคสามารถเห็น
ความเช่ือมโยงของภาพลักษณโดยรวมกับแหลงกําเนิดสินคา และ เห็นความแตกตางของสินคากับ
สินคาผูอื่น  

ประเทศไทย คุมครองภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑตามหลักลวงขาย
เหมือนประเทศสิงคโปร และมีการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะในตัวเองเหมือนกับประเทศสิงคโปร 
กลาวคือ ไมไดมีการจัดระดับความเขมขนของลักษณะบงเฉพาะเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา แต
ประเทศไทยพิจารณาที่ความเช่ือมโยงของภาพลักษณโดยรวมกับแหลงกําเนิดสินคา และ ความ
แตกตางของสินคากับสินคาผูอื่น  

 2)  ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) หมายถึง 
เครื่องหมายที่ขณะที่สรางข้ึนมายังไมมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง เปนการที่ลักษณะบงเฉพาะเกิดข้ึน
ภายหลังดวยการใชมาเปนระยะเวลาหน่ึง ถาเจาของเครื่องหมายการคาสามารถพิสูจนไดวา
สาธารณชนรับรูวาเครื่องหมายน้ันเปนเครื่องหมายการคาที่แยกแยะสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาน้ัน
กับสินคาอื่นได เจาของเครื่องหมายการคาตองพิสูจนถึงการใชอยางตอเน่ืองและจริงจังมาเปน
ระยะเวลาหน่ึง 
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มีประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะ
ตามมาตรา7 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 
2546 เพื่อพิสูจนเครื่องหมายการคาที่เกิดจากการใชมาเปนระเวลาหน่ึง  
   “ ... 2. การพิสูจนลักษณะบงเฉพาะโดยการจําหนาย เผยแพร หรือโฆษณา สินคา 
หรือบริการที่ใชเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และ เครื่องหมายรวมจน
แพรหลายแลวตามมาตรา 7 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จะประกอบดวยหลักเกณฑ 
ดังตอไปน้ี 

 (1)  สินคาหรือบริการที่ใชเครื่องหมายน้ันไดมีการจําหนาย เผยแพร หรือ 
โฆษณาอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานานพอสมควร จนทําใหสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนใน
สาขาที่เกี่ยวของในประเทศไทยรูจักและเขาใจวาสินคาหรือบริการดังกลาวแตกตางไปจากสินคาหรือ
บริการอื่น  
   (2)  การจําหนาย เผยแพร หรือโฆษณาสินคาหรือบริการใด จนทําให
เครื่องหมายมีความเผยแพรหลายในประเทศไทย ใหถือวาเครื่องหมาย มีลักษณะบงเฉพาะเพียงที่ใช
กับสินคาหรือบริการน้ันเทาน้ัน  
   (3)  เครื่องหมายที่พิสูจนลักษณะบงเฉพาะตามประกาศฉบับน้ี จะตองเปน
เครื่องหมายเดียวกันกับเครื่องหมายที่ย่ืนขอจดทะเบียน 
  3.  ในการพิสูจนขอเท็จจริงตาม 2 ใหผูขอจดทะเบียนนําสงพยานหลักฐานเกี่ยวกับ
การจําหนาย เผยแพร หรือโฆษณาซึ่งสินคาหรือบริการที่ใชเครื่องหมาย ที่ประสงคจะขอจดทะเบียน 
เชน สําเนาใบเสร็จรับเงินคาราคาสินคา สําเนาใบเสร็จรับเงินคาโฆษณาสินคา สําเนาใบสงของ สําเนา
ใบสั่งซื้อสินคา สําเนาใบอนุญาต จัดต้ังโรงงาน สําเนาหลักฐานการโฆษณาในสื่อตางๆ ตัวอยางสินคา 
หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถาม)ี เปนตน  
  4.  การสงหลักฐานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงตาม 3 ใหผูขอจดทะเบียน ดําเนินการ
ดังตอไปน้ี  
   (1)  ใหผูขอจดทะเบียนสงหลักฐานพรอมคาขอจดทะเบียน และใหนาย
ทะเบียนพิจารณาดําเนินการแกคําขอจดทะเบียนน้ัน โดยรับฟงขอเท็จจริงเฉพาะหลักฐานที่ผูขอจด
ทะเบียนไดนาสงเทาน้ัน  
   (2)  ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมไดสงหลกัฐานพรอมคําขอจดทะเบียน และ
นายทะเบียนพิจารณาเห็นวา เครื่องหมายที่ย่ืนขอจดทะเบียนไมมีลักษณะบงเฉพาะมาตรา 7 (1) หรือ 
(2) ก็ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูขอจดทะเบียนนําสงหลักฐานตอนายทะเบียนภายใน
กําหนดเวลา 60 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคาสั่งของนายทะเบียน  
  เมื่อผูขอจดทะเบยีนนําสงหลกัฐานตอนายทะเบยีนภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน ใหนายทะเบียนพิจารณาดําเนินการแกคําขอจด
ทะเบียนน้ัน โดยรับฟงขอเท็จจริงเฉพาะหลักฐานที่ผูขอจดทะเบียนไดนําสงเทาน้ัน  
  กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมไดสงหลักฐาน ภายกําหนดเวลาตามวรรคแรกหรือมี
หนังสือแจงวาไมประสงคจะสงหลักฐานดังกลาว ก็ใหนายทะเบียนดําเนินการแกคําขอจดทะเบียนน้ัน
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ตอไป” 
คดีที่แสดงวาประเทศไทยยอมรับใหพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช ดังน้ี 
คําพิพากษาฎีกาที่ 4432/2551 โจทกบรรยายฟองกลาวอางวา เครื่องหมายการคาของ

โจทกมีลักษณะบงเฉพาะโดยรูปลักษณะและมีการใชจนเปนที่แพรหลายทั่วไปแลว จึงมีลักษณะบง
เฉพาะโดยการใชดวย แตคณะกรรมการเครื่องหมายการคาวินิจฉัยโดยแยกพิจารณาตัวอักษรโรมัน
กับรูปทรงกลมทึบออกจากกัน และวินิจฉัยวาเครื่องหมายการคาของโจทกไมมีลักษณะบงเฉพาะ ทั้ง
ไมวินิจฉัยวาเครื่องหมายการคาของโจทกมีลักษณะบงเฉพาะโดยการใชหรือไม เทากับวาโจทกได
โตแยงแลววาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการคาไมถูกตองตามกฎหมายและไมชอบ
ดวยกฎหมาย คําวินิจฉัยดังกลาวจึงยังไมเปนที่สุด และโจทกมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลได 

 โดยหลักทั่วไปเครื่องหมายการคาจะตองมีหนาที่สําคัญ เชน บอกแหลงที่มาของ
สินคา บอกความแตกตางของสินคา และประกันคุณภาพสินคา เปนตน หลักสําคัญอีกประการหน่ึง
คือ การพิจารณาใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกบุคคลใดในลักษณะของเครื่องหมายการคาเชนน้ีจะตอง
ไมเปนอุปสรรคหรือขัดขวางบุคคลอื่นในการใชอักษร ภาพ หรือสิ่งสามัญใดๆ เพราะสิ่งเหลาน้ัน
เปนสิ่งที่สังคมสามารถใชประโยชนเปนเครื่องหมายการคาไดเชนกัน หลักการดังกลาวจึงเปน
เหตุผลในการไมยอมรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไมมีลกัษณะบงเฉพาะ อันเปนขอจาํกัด
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 6 และมาตรา 7 

 ประเทศไทย การพิจารณาลักษณะบงเฉพาะทีเ่กดิจากการใชในภาพลักษณโดยรวม
ประเภทบรรจุภัณฑ เปนกรณีที่บรรจุภัณฑไมไดมีลักษณะบงเฉพาะที่เห็นไดชัดเจนแตแรกเหมือน
กรณีบรรจุภัณฑที่มีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง จึงเนนไปที่การพิสูจนใหเห็นวาบรรจุภัณฑ
น้ันมีการใชมานานระยะเวลาหน่ึงจนเกิดการแยกแยะระหวางบรรจุภัณฑน้ันกับบรรจุภัณฑของ
ผูผลิตรายอื่น สวนการพิสูจนสามารถใชประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑการพิสูจน
ลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ฉบับ
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 ได  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะบง เฉพาะที่ เกิดจากตัวเอง  (Inherently 
Distinctive ) เปนเพียงทางเลือกในการพิสูจนภาพลักษณโดยรวม และไมสามารถทดแทนการ
พิสูจนโดยลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช    

 ประเทศสิงคโปร ศาลมักจะไมคอยพิจารณาลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช 
(Secondary Meaning) ทําใหผูคาตองพิสูจนวาภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑน้ันมี
ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) อยางแทจริง กรณีผูประกอบการราย
แรกศาลมักไมคอยพิจารณาความเปนลักษณะบงเฉพาะเพราะบรรจุภัณฑที่ใชมักจะเช่ือมโยงกับ
ผูผลิตสินคาเพราะผูผลิตสินคารายแรกน้ันยังไมมีคูแขงแตอยางใด และอีกประการหน่ึง ประเทศ
สิงคโปรใหความสําคัญกับการเปนลักษณะที่มีอยูจริง มากกวาการใชงานมาเปนระยะเวลานาน ทํา
ใหเห็นไดวาประเทศสิงคโปรไมไดใหความสําคัญกับลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใชเทากับ
ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง  
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4.2  วิเคราะหการคุมครองภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑตามพระราช 
บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 

 
บรรจุภัณฑแตละช้ินงาน ยอมผานการออกแบบรูปลักษณภายนอก รูปแบบการใชงานที่

แตกตางโดดเดนจากบรรจุภัณฑของสินคาประเภทเดียวกันรายอื่น  เกิดประเด็นปญหาวา  กฎหมาย
อื่นๆที่คุมครองในดานการสรางสรรคงานอยางพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 และกฎหมายที่
คุมครองการประดิษฐคิดคนอยางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 จะใหความคุมครอง
ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑหรือไม  อยางไร 

 
4.2.1  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537      
เหตุผลของการคุมครองงานอันมีลิขสิทธ์ิ คือ ตอบแทนความวิริยะอุตสาหะที่ลงไปในการ

สรางสรรคงาน112 ตราบใดที่งานเปนความคิดของผูสรางสรรคก็จะไดรับการคุมครอง แมวาผลงานจะ
มีลักษณะเหมือนหรือคลายกับงานของผูอื่นก็ตาม เปนเหตุผลของการคุมครองที่แตกตางกับ
เครื่องหมายการคาอยางมาก เพราะเครื่องหมายการคาคุมครองไมใหเครื่องหมายการคาเหมือนหรือ
คลายกันจนสรางความสับสนหลงผิดใหกับผูพบเห็น 

คําพพิากษาศาลฎีกาที ่ 6270/2554 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 และพระราชบัญญติั
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มีความมุงหมายใหความคุมครองแกเจาของลิขสิทธ์ิและเจาของ 
เครื่องหมายการคาแยกตางหางจากกันโดยชัดเจน  โดยเฉพาะกรณีลิขสิทธ์ิน้ันงานอันจะมีลิขสิทธ์ิได
ตองเกิดจากการที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคงานประเภทใดประเภทหน่ึงที่กฎหมายใหความคุมครอง
เปนงานอันมีลิขสิทธ์ิตามบทบัญญัติของมาตรา 8 ประกอบมาตรา 6 และคํานิยาม    “ผูสรางสรรค”
ตามมาตรา 4 อันหมายถึงผูสรางสรรคจะตองใชความคิดและการกระทําใหเกิดงานข้ึนโดยมุงหมายให
เกิดผลงานอันมีลักษณะเปนงานสรางสรรคที่จัดไดวาเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิซึ่งตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ไดความวาโจทกใชรูปเด็กศีรษะโตอยาง เครื่องหมายการคาโดยเดิมโจทกผลิตสินคาปากกาลูกลื่น
ออกจําหนายและตอมาได วาจาง ร. ออกแบบภาพประดิษฐรูปเด็กศีรษะโตเพื่อใชกับสินคา
ปากกาลูกลื่นและผลิตภัณฑ แบบตางๆของโจทกออกจําหนายจนเปนที่รูจักแพรหลาย     สอแสดงวา
โจทกประสงคจะให ร.ออกแบบภาพประดิษฐน้ีเพื่อใชเปนเครื่องหมายการคาโดยภาพที่เปนรูปเด็ก
ดังกลาวก็มีลักษณะเปนรูปทรงกลมทํานองเดียวกับหัวปากกาลูนลื่นทั้ งมีรูปปากกาลูกลื่นปรากฏ
ประกอบกับรูปเด็กดวยจึงเปนขอเท็จจริงที่แสดงวาผูออกแบบไดออกแบบรูปน้ีตามวัตถุประสงคของ
โจทกใหเปนเครื่องหมายการคาของ โจทกจึงไมใชการสรางสรรคเพื่อใหเกิดงานสรางประเภท
ศิลปกรรมอันมี ลิขสิทธ์ิแตอยางใดยอมถือไมไดวาโจทกมีลิขสิทธ์ิในภาพประดิษฐรูปเด็ก ศีรษะโตอัน
จะไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537      
 เมื่อพิจารณาแนวความคิดหลักในการคุมครองงาน ลิขสิทธ์ิคุมครองในรูปแบบการแสดงออก
ซึ่งความคิด (Expression of idea) ไมเนนเรื่องของความใหม (Novelty) แตหามไปลอกเลียนงาน 

                                                             
 

112 พิศวาส สุคนธพันธ , ความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับลิขสิทธิ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิพมพนิติธรรม), 2552, หนา 13. 
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(Non-copying) หรือทําซ้ํางานของผูอื่นมาโดยไมไดรับอนุญาต การไดรับความคุมครองก็ไดโดย
อัตโนมัติ (Automatic  protection)  สวนเครื่องหมายการคา ไมจําเปนตองเปนเรื่องความใหม 
(Novelty) จะใชมากอนหรือเปดเผยมากอนก็ได แตตองมีลักษณะพิเศษที่สําคัญคือตองมีลักษณะบง
เฉพาะ (Distinctiveness) ไดรับความคุมครองเมื่อนํามาจดทะเบียน หากไมนํามาจดทะเบียนจะไดรับ
ความคุมครองในกรณีลวงขาย เมื่อพิจารณาดังน้ีแลวปญหาความคาบเกี่ยวในการคุมครองงานลิขสิท
สิทธ์ิหรือเครื่องหมายการคาจะพิจารณาไดอยางชัดเจนข้ึน กลาวคือ  บรรจุภัณฑ (Package) จัดทํา
ข้ึนเพื่อใหผูบริโภคสามารถแยกแยะความแตกตางของแหลงกําเนิดของสินคาไดเปนสําคัญ  จึงตองให
บรรจุภัณฑมีลักษณะบงเฉพาะ(Distinctiveness) จึงจะสามารถทําหนาที่ในการแยกแยะแหลงกําเนิด
ของสินคาได  เหตุผลอีกประการหน่ึงคือ บรรจุภัณฑไมไดตองการแสดงออกซึ่งความคิดที่แปลกใหม
แตอยางใด อันเปนแนวคิดของการคุมครองงานอันมีลิขสิทธ์ิ  แตตองการแสดงออกถึงความแตกตาง
ของผลิตภัณฑหน่ึงกับผลิตภัณฑอื่น อันเปนวัตถุประสงคในทางอุตสาหกรรม   
 ดังน้ัน  ในการคุมครองภาพลักษณโดยรวมของบรรจุภัณฑ (Package Trade Dress) จึงตอง
คุมครองตามกฎหมายเครื่องหมายการคา จึงจะสมเจตนาของเจาของบรรจุภัณฑ  

  
4.2.2  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522     

 การประดิษฐ ตามพระราชบัญญัติสทิธิบัตร พ.ศ.2522 หมายถึง การคิดคนหรือคิดทําข้ึนอัน
เปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ หรือกรรมวิธีใหมๆ หรือการปรับปรุงใหดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี
สวนผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่มีคุณสมบัติทางกายภาพทุกชนิด ซึ่งอาจแบงไดตามการใช
ประโยชน ลักษณะโครงสรางและองคประกอบ เชน เครื่องจักร เครื่องสําเร็จ อุปกรณ เครื่องมือ 
ผลิตผล และผลิตภัณฑทางเคมีตางๆ113        
 สวนแบบผลิตภัณฑ หมายความวา รูปรางของผลติภัณฑหรอืองคประกอบของลวดลายหรือ
สีของผลิ ตภัณฑ  อันมี ลักษณะพิ เศษสําหรับผลิ ตภัณฑซึ่ ง สามารถใช เป นแบบสําหรับ
ผลิตภัณณฑอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได  จากความหมายน้ี จะหมายถึง รูปรางลักษณะของ
ผลิตภัณฑ ลวดลายของผลิตภัณฑ สีของผลิตภัณฑ ในทางปฏิบัติ การขอรับความคุมครองการ
ออกแบบผลิตภัณฑ สามารถขอไดใน 7 ลักษณะ คือ 

  1.  รูปรางลักษณะ ลวดลายและสีของผลิตภัณฑ 
  2.  รูปรางลักษณะ และลวดลายของผลิตภัณฑ 
  3.  รูปรางลักษณะ และสีของผลิตภัณฑ 
  4.  ลวดลาย และสขีองผลิตภัณฑ 
  5.  รูปรางลักษณะของผลิตภัณฑ 
  6.  ลวดลายของผลิตภัณฑ 
  7.  สีของผลิตภัณฑ 

                                                             
 

113 จิรศักด์ิ รอดจันทร, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติเพ่ือการคุมครองการ
ประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

.2555), หนา 54. 
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ในมาตรา 3 กําหนดวา การออกแบบผลิตภัณฑเปนความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับการทําให
รูปรางลักษณะภายนอกสวยงาม อันเปนลักษณะพิเศษที่ทําใหผลิตภัณฑน้ันมีคุณคาในเชิงการคา 
โดยการนําเอาลักษณะพิเศษไปใชเปนแบบในทางอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม แบบผลิตภัณฑ ตองมี
คุณสมบัติในการรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 อยู 2 ประการ คือ 
 1. แบบผลิตภัณฑตองมีความใหม (Novelty) คือ ลักษณะแตกตางจากแบบผลิตภัณฑอื่นๆ
ที่มีแพรหลายอยูกอนแลว โดยพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏทางกายภาพ  หากเหมือนหรือคลาย
กับแบบผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมจะถือวาไมมีความใหม        

2.  แบบผลิตภัณฑไมไดถูกออกแบบมาเพื่อชวยในการทําหนาที่ของผลิตภัณฑ โดยการทํา
ใหใชงานดีข้ึน อํานวยความสะดวกมากข้ึน ทั้งน้ี หากมีคุณสมบติัของการทําหนาที่ชวยใหการทํางาน
ดีข้ึนอาจไดรับความคุมครองเปนสิทธิบัตรการประดิษฐได  

อายุการคุมครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑคือ 10 ป 
ประเทศอื่นๆมีกฎหมายวาดวยแบบผลิตภัณฑโดยเฉพาะ เรียกวา Design Law เชน 

ประเทศอังกฤษ ญี่ปุน แคนาดา นิวซีแลนด เปนตน คุณสมบัติที่จะไดรับการจดทะเบียนตาม 
Design Law คือ          
  1.  มีความใหม โดยตองมีลักษณะแตกตางจากการริเริ่มข้ึนเองของผูสรางสรรค 
  2.  ตองเปนแบบผลิตภัณฑอันเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑที่ไมได
เกี่ยวของกับกลไกการทํางานของผลิตภัณฑ ไมชวยใหการทํางานของผลิตภัณฑดีข้ึน  
  3.  ไมมีลักษณะเปนอะไหล (Spare Parts)  

ตามที่ไดศึกษาในบทที่ 2 หัวขอ 2.3 บรรจุภัณฑ (packaging) คือ กระบวนการหรือวิธีการ
ในการใชวัสดุชนิดใดชนิดหน่ึง มาสรางสรรคภาชนะหรือหีบหอใหกับผลิตภัณฑ เพื่อปกปองความ
เสียหายของผลิตภัณฑ เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ เพื่อเกิดความสะดวกในการใชสอย เพื่อ
สะดวกในการขนสง และเพื่อสื่อสารกับผูบริโภค  

เจตนารมณของการคุมครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 คือ การคุมครองตัว
ผลิตภัณฑหรือตัวสินคาโดยตรง  แตภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ (Package Trade 
Dress) ไมไดหมายรวมไปถึงตัวผลิตภัณฑหรือสินคาโดยตรง แตหมายถึงเฉพาะตัวหีบหอที่หุม
ผลิตภัณฑอีกช้ันหน่ึง   

และอีกประการหน่ึง ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 จะคุมครองแบบผลิตภัณฑ
ที่ชวยใหการทํางานของผลิตภัณฑดีข้ึน สะดวกข้ึน แตภาพลักษณโดยรวม การมีประโยชนใชสอย 
หรือการชวยใหการทํางานของผลิตภัณฑดีข้ึน สะดวกข้ึน จะไมรวมอยูในเงื่อนไขของภาพลักษณ
โดยรวม หากบรรจุภัณฑใดมีคุณสมบัติในดานการมีประโยชนใชสอย ก็จะไมสามารถเปน
ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ (Package Trade Dress) ได  

ดังน้ัน  จากเหตุผล 2 ประการขางตน พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 จึงไมคุมครอง
ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ  เพราะไมไดเปนผลิตภัณฑหรือสินคาโดยตรง และ ตองไม
มีคุณสมบัติดานประโยชนใชสอย เหมือนกับแบบผลิตภัณฑ 

จากการวิเคราะหในบทน้ี  พบวา  ประเทศไทยไมไดใหความคุมครองภาพลักษณโดยรวม
ประเภทบรรจุภัณฑ (Package Trade Dress) เน่ืองจากไมมีการบัญญัติใหเปนเครื่องหมายที่
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สามารถจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 จึง
คุมครองตามหลักลวงขาย (Passing – Off)  ในสวนของลักษณะบงเฉพาะน้ันประเทศไทยยอมรับ
ทั้งลักษณะบงเฉพาะในตัวเองและลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช โดยเมื่อทําการวิเคราะหจาก
การเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปรแลว พบวา ประเทศไทยเนนการ
พิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกดิจากการใชเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา  แตประเทศสิงคโปรน้ันเนน
ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง มากกวาลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช    

ในสวนกฎหมายที่เกี่ยวของ วิเคราะหไดวาการคุมครองภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุ
ภัณฑ (Package Trade Dress) ไมสามารถรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 
เน่ืองจากเมื่อพิจารณาแนวความคิดหลักในการคุมครองงาน ลิขสิทธ์ิคุมครองในรูปแบบการแสดงออก
ซึ่งความคิด (Expression of idea) ไมเนนเรื่องของความใหม (Novelty) สวนเครื่องหมายการคา ไม
จําเปนตองเปนเรื่องความใหม (Novelty) แตตองมีลักษณะพิเศษที่สําคัญคือตองมีลักษณะบงเฉพาะ 
(Distinctiveness) และบรรจุภัณฑไมไดตองการแสดงออกซึ่งความคิดที่แปลกใหมแตอยางใด อันเปน
แนวคิดของการคุมครองงานอันมีลิขสิทธ์ิ  แตตองการแสดงออกถึงความแตกตางของผลิตภัณฑหน่ึง
กับผลิตภัณฑอื่น อันเปนวัตถุประสงคในทางอุตสาหกรรม 

และไมไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เน่ืองจากภาพลักษณ
โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ (Package Trade Dress) ไมไดหมายรวมไปถึงตัวผลิตภัณฑหรือสินคา
โดยตรง แตหมายถึงเฉพาะตัวหีบหอที่หุมผลิตภัณฑอีกช้ันหน่ึง 

กลาวโดยสรุป  ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ (Package Trade Dress) ประเทศ
ไทยยังไมมีกฎหมายใดใหการคุมครองจากการถูกละเมิดไวโดยตรง.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี  5 
 

  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาลักษณะบงเฉพาะภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร และทําการวิเคราะหพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 
2534 ประกอบกับกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของ และคําพิพากษาฎีกา พบวาประเทศไทยยังคงมี
ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะของภาพลักษณโดยรวม ประเภทบรรจุ
ภัณฑ (Package Trade Dress)  ซึ่งภาพลักษณโดยรวมและบรรจุภัณฑ มีความสัมพันธกันโดยบรรจุ
ภัณฑเปนหน่ึงในประเภทของภาพลักษณโดยรวม  ผูศึกษาจึงไดทําการสรุปและเสนอแนะในทาง
กฎหมายไว ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 ดวยเหตุผลของการคุมครองผูบริโภคจากการสับสนหลงผิดของแหลงกําเนิดหรือเจาของ
สินคา และคุมครองผูประกอบการจากการถูกบุคคลอื่นทําเครื่องหมายการคาใหเหมือนหรือคลายกับ
เครื่องหมายการคาตนที่สรางการจดจําในจติใจผูบรโิภคแลว  ประกอบกับดวยการแขงขันทางการคาที่
มากข้ึน การมีบรรจุภัณฑที่โดดเดนสวยงามจึงเปนทางหน่ึงที่ทําใหผูประกอบการไดเปรียบคูแขงทาง
การคา จึงเริ่มมีแนวคิดใหเกิดการคุมครองภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ซึ่งประกอบไปดวย
หลายลักษณะมาประกอบกันเกิดเปนภาพจําใหผูบริโภคเกิดการเช่ือมโยงภาพลักษณโดยรวมกับ
แหลงกําเนิดของสินคาได  ภาพลักษณโดยรวมประกอบดวยบรรจุภัณฑ ภาชนะบรรจุ สีหรือกลุมของ
สี รูปรางผลิตภัณฑ ฉลาก เสียง กลิ่น และรส ซึ่งวิทยานิพนธฉบับน้ีเลือกศึกษาเพียงประเภทบรรจุ
ภัณฑที่กอใหเกิดการจดจําของผูบริโภคที่งายที่สุด  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพัฒนาเรื่องการคุมครองภาพลักษณโดยรวมมานานที่สุด           
การพิจารณาลักษณะบงเฉพาะของภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑพัฒนามาจากคําพิพากษา 
ลักษณะบงเฉพาะที่จะไดรับการคุมครองภาพลักษณโดยรวม ต้ังอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย
เครื่องหมายการคา ที่มีวัตถุประสงคในการแยกแยะแหลงกําเนิดของสินคาโดยคุมครองสัญลักษณ
ในทางการคาใหสามารถแยกแยะจากสินคาผูอื่นอยางชัดเจน การที่จะสามารถคุมครองภาพลักษณ
โดยรวมไดน้ันจะตองพิจารณาลักษณะบงเฉพาะดวย ทั้งลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง ( Inherently 
Distinctive) หรือลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) 

ในกรณีที่เจาของผลิตภัณฑจะย่ืนขอจดทะเบียนบรรจุภัณฑใหคุมครองภายใตภาพลักษณ
โดยรวม  (Packaging Trade Dress) กับสํานักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอมริกา 
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(United States Patent and Trademark Office) เพื่อไดรับความคุมครองระดับรัฐบาลกลาง 
จะตองเสนอหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง ( Inherently Distinctive )114 
ดังตอไปน้ี  

1)  มีการใชบรรจุภัณฑอยางเปนเครื่องหมาย ( Mark ) โดยสาธารณชนทั่วไปก็มีการ
รับรูถึงเครื่องหมาย 

2)  บรรจุภัณฑที่จะขอรับการคุมครองตองไมใชการออกแบบตัวผลิตภัณฑโดยตรง 
  3)  บรรจุภัณฑตองไมไดมีลักษณะเพื่อการตกแตงเทาน้ัน อยางเชน ส ี

4)  นําบรรจุภัณฑของคูแขงทางการคามาเสนอ เพื่อแสดงใหเห็นวาบรรจุภัณฑที่จะ
ขอรับการคุมครองมีความแตกตางกับคูแขงทางการคาอื่นๆในวงการอุตสาหกรรมน้ันๆ 

5)  ยืนยันวาเครื่องหมายน้ันผูขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิและมีการใชอยางตอเน่ือง
มาไมตํ่ากวา 5 ปภายในสหรัฐอเมริกา หรือ ระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น  

6)  เสนอบันทึกที่พิสูจนวาสินคาที่มีความเกี่ยวโยงกับภาพลักษณโดยรวม (Trade 
Dress) และ ความพยายามในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาที่ใชภาพลักษณโดยรวม น้ันอยางเปน
เครื่องหมาย 

7)  เสนอตัวภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) น้ัน และตัวโฆษณาที่ประกอบดวย 
รูปภาพ ถอยคํา ใบปลิวและเวบไซต (Web Site) ที่ตัดตอนมาเฉพาะถอยคําที่ใชอยางเปนเครื่องหมาย
พรอมดวยรูปภาพของบรรจุภัณฑที่จําหนายโดยคูแขงทางการคา เพื่อพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่
เจาของบรรจุภัณฑเปนผูมีสิทธิ 
 ประเทศสิงคโปร มีพัฒนาการคุมครองเครื่องหมายการคามาจากประเทศอังกฤษ ไดบัญญัติไว
ในกฎหมายลายลักษณอักษร Trade Mark Act 1998 โดยกําหนดใหคุมครองบรรจุภัณฑเปน
เครื่องหมาย (Aspect of Packaging) ที่สามารถจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได 

ขอบเขตของลักษณะบงเฉพาะของบรรจุภัณฑ เกิดจากคําพิพากษาของศาลเปนบรรทัดฐาน
ในการพิจารณาลักษณะบงเฉพาะของบรรจุภัณฑ มีดังน้ี 
  1)  ไมมีลักษณะเปนสิ่งสามัญในทางการคา 

2)  ถึงแมวาจะมีลักษณะเปนสิ่งสามัญในทางการคา แตหากสามารถทําหนาที่
เช่ือมโยงจิตใจผูบรโิภค ระหวางภาพลักษณโดยรวมกับแหลงกาํเนิดสินคาได ก็มีลักษณะบงเฉพาะแลว 
  3)  ไมมีลักษณะเล็ง ถึงลักษณะของสินคา ซึ่ง เกี่ยวของกับรูปแบบ คุณภาพ 
แหลงกําเนิดของสินคา แนวคิดและวิธีการขายสินคา  
  4)  เปนลักษณะบงเฉพาะที่มีอยูจริง กลาวคือ ผูบริโภคตองเกิดการเช่ือมโยงจิตใจ
ระหวางภาพลักษณโดยรวมกับแหลงกําเนิดสินคาได และผูบริโภคเห็นความแตกตางกับสินคาผูอื่น
  5)  แมวาภาพลักษณโดยรวมจะไมเดนชัด แตหากมีการทําหนาที่ช้ีแหลงกําเนิดของ
สินคาก็เปนลักษณะบงเฉพาะแลว 
 สวนประเทศไทย ไมมีการบัญญัติใหบรรจุภัณฑเปนเครื่องหมายในมาตรา 4 ที่จะสามารถขอ
ย่ืนจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา โดยรับการคุมครองตามหลักลวงขาย ลักษณะบงเฉพาะที่

                                                             
 

114 Elizabeth W King, op.cit., p. 109. 
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บัญญัติในมาตรา 7 ยอมรับทั้งลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเองและลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจาก    
การใช  
 สําหรับลักษณะบงเฉพาะของภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ ปจจุบันการย่ืนขอจด
ทะเบียนจะไดรับการปฏิเสธจากนายทะเบียนดวยเหตุผลที่วา ไมมีลักษณะบงเฉพาะ  โดยเปนสิ่งที่ใช
กันสามัญในการคาหรือหมายถึง สาธารณชนสามารถใชรูปแบบบรรจุภัณฑในทางการคาไดโดยทั่วไป  
หากมีขอพิพาทเกี่ยวกับบรรจุภัณฑข้ึนสูศาล  การพิจารณาลักษณะบงเฉพาะในตัวเองของภาพลักษณ
โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ จะพิจารณาที่การทําหนาทีก่ารทาํหนาที่แยกแยะความแตกตางของผูผลติ 
และประเด็นตอมาคือ ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑจะตองไมมีความสามารถดานการใชงาน 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 
 
จากการวิเคราะหกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร

ผูศึกษาจึงเสนอวาประเทศไทยควรดําเนินการ ดังน้ี 
1.  แกไขมาตรา 4 โดยสามารถเลือกดําเนินการไดในสองวิธี ดังน้ี 

1)  บัญญัติใหภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ อยูในความหมายของมาตรา 
4 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 โดยบัญญัติวา  

“ เครื่องหมาย หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด  ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา 
ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี บรรจุภัณฑ รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่ง
เหลาน้ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน” หรือ 

2) แก ไ ขข อ ความจ าก  “  เ ครื่ อ ง หม าย  หม ายความ ว า  . . . ”  เ ป น                 
“เครื่องหมาย ประกอบดวย .... ” หรือ “ a mark includes …..”  ซึ่งคําวา ประกอบดวย 
(includes) น้ีจะไมทําใหเครื่องหมายถูกจํากัดอยูแตเฉพาะบรรดาเครื่องหมายที่ถูกบัญญัติไวในมาตรา 
4 เทาน้ัน ซึ่งการตีความจะแตกตางกับคําวา หมายความวา ที่ใชอยูในปจจุบัน  ผลทางกฎหมายคือ 
ทําใหสิ่งที่ทําหนาที่อยางเครื่องหมายการคา น่ันก็คือ ทําหนาที่แยกแยะความแตกตางของสินคา อยาง
ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ไดรับการคุมครองตามกฎหมายเครื่องหมายการคาได ซึ่งเมื่อ
ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ไดรับการคุมครองแลว บรรจุภัณฑซึ่งเปนหน่ึงในประเภทของ
ภาพลักษณโดยรวม (Trade Dress) ก็จะไดรับการคุมครองเชนเดียวกัน โดยไมตองทําการบัญญัติ
บรรจุภัณฑไวในมาตรา 4  

การที่บรรจุภัณฑอยูในมาตรา 4 ทําใหผูประกอบการสามารถย่ืนขอจดทะเบียน
บรรจุภัณฑเปนเครือ่งหมายการคา หากมีการเลียนบรรจุภัณฑใหเหมือนหรือคลายกับบรรจุภัณฑที่จด
ทะเบียนแลว     การฟองรองในศาลยอมลดภาระการพิสูจนของเจาของเครื่องหมายการคาที่จด
ทะเบียนแลวไดอยางมาก แตกตางกับเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนที่มีภาะการพิสูจนตาม
หลักลวงขาย  

การที่บรรจุภัณฑอยูในมาตรา 4 ไมเปนการขัดหรือแยงกับการเปนภาคีสมาชิก 
TRIPs เน่ืองจาก TRIPs เปนเพียงการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของการคุมครองสิ่งที่เปนเครื่องหมาย 
การที่จะกําหนดมากกวา TRIPs สามารถทําได ประกอบกับ ประเทศไทยมีแนวทางยอมรับ
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เครื่องหมายที่รับรูและเขาใจไดดวยประสาทสัมผัสทางตา การรับรูภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุ
ภัณฑก็เปนการรับรูและเขาใจไดดวยประสาทสัมผัสทางตา การบัญญัติเชนน้ียอมสอดคลองกับ TRIPs 
และแนวทางที่ประเทศไทยใหการยอมรับ  

2.  เมื่อมีการบัญญัติใหภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ อยูในความหมายของมาตรา 
4 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 หรือ แกไขมาตรา 4 เปน “ เครื่องหมาย 
ประกอบดวย ..... ” แลว  สิ่งที่ตองพิจารณาในลาํดับตอไปคือ ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ
จะตองมีลักษณะบงเฉพาะที่จะทําใหจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได จึงตองมีการกําหนด
ขอบเขตและการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะ โดยแบงเปน 

1)  ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง (Inherently Distinctive) ของภาพลักษณ
โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ  ดังน้ี  

(1)  บรรจุภัณฑจะตองไมมีลักษณะของประโยชนใชสอย แมจะทําหนาที่
แยกแยะความแตกตางของแหลงกําเนิดสินคาก็ตาม การมีประโยชนใชสอย แบงเปน 2 ชนิด คือ
Utilitarian Functionality เปนการพิจารณาสวนประกอบที่ยึดถือประโยชนเปนสําคัญ ที่มีลักษณะ
สําคัญ คือ ลักษณะของบรรจุภัณฑสนับสนุนการใชงานของสินคา หรือ ลักษณะของบรรจุภัณฑมีผล
โดยตรงตอราคาหรือคุณภาพของสินคา  หรือ ลักษณะของบรรจุภัณฑยอมใหใชเครื่องหมายการคา
สําหรับการใชงานคุณสมบัติเฉพาะ ที่จะทําใหคูแขงที่ไมไดมีช่ือเสียงเสียประโยชน และ Aesthetic 
Functionality  เปนการพิจารณาถึงลักษณะการประดับตกแตงสินคาเปนสําคัญ  มากกวาจะ
พิจารณาการใชงานหรือวัตถุประสงคของสนิคา ซึ่ง Aesthetic Functionality  น้ีไมไดทําหนาที่ชวย
ในการแยกแยะแหลงกําเนิดสินคา แตชวยใหภาพลักษณเมื่อมองเห็นสินคาน้ันนาช่ืนชม 
   ผูศึกษาเห็นวา การไมยอมรับใหบรรจุภัณฑมีคุณสมบัติดานประโยชนใช
สอยเปนเงื่อนไขที่เหมาะสมในการไดรับความคุมครองภาพลักษณโดยรวม เน่ืองจากเปนการเปด
โอกาสใหผูผลิตบรรจุภัณฑรายอื่นไดนําคุณสมบติัดานประโยชนใชสอยทั้ง Utilitarian Functionality 
และ Aesthetic Functionality  ไปใชกับบรจุภัณฑของตน ในลักษณะที่ไมไดทําใหอีกฝายเสีย
ประโยชนจนเกินสมควร  
   (2)  มีการใชบรรจุภัณฑอยางเปนเครื่องหมาย (Mark) โดยสาธารณชน
ทั่วไปก็มีการรับรูถึงเครื่องหมาย 
   การที่จะไดรับการคุมครองอยางเครื่องหมายการคา ยอมตองมีเจตนาใช
อยางเปนเครื่องหมายที่ใหสาธารณชนแยกแยะบรรจุภัณฑตนกับบรรจุภัณฑคูแขงไดเปนสําคัญ การ
พิสูจน คือ ตองมีความพยายามในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาที่ใชภาพลักษณโดยรวมน้ันอยาง
เปนเครื่องหมาย  
   (3)  บรรจุภัณฑที่จะขอรับการคุมครองตองไมใชการออกแบบตัวผลิตภัณฑ
โดยตรง   
   ภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ  (packaging trade dress) 
หมายถึง ตัวบรรจุภัณฑที่หอหุมผลิตภัณฑอีกช้ันหน่ึง ไมใชตัวผลิตภัณฑโดยตรง ซึ่งหากเปนการ
คุมครองผลิตภัณฑโดยตรงน้ัน จะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522   
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   (4)  กา รพิ สู จ น ลั กษณะบ ง เ ฉพ าะที่ เ กิ ดจ าก ตัว เ อง  (Inherently 
Distinctive) ตองพิสูจนใน 2 ประเด็น คือ แสดงใหเห็นวาบรรจุภัณฑที่จะขอรับการคุมครองมีความ
แตกตางกับคูแขงทางการคาอื่นๆในวงการอุตสาหกรรมน้ันๆ โดยตองพิสูจนใหเห็นวาภาพลักษณ
โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑแตกตางจากคูแขงมากพอที่ผูบริโภคสามารถแยกแยะแหลงกําเนิดของ
สินคาได อันเปนเจตนรมณของการคุมครองตามเครื่องหมายการคา ที่มุงเนนใหเครื่องหมายการคา
แตกตางจากเครื่องหมายการคาอื่นๆ หรือ พิสูจนวาบรรจุภัณฑจะตองมีการเช่ือมโยงในจิตใจผูบริโภค
ในระดับสูง ไดแก  Arbitrary or Fanciful Mark  เปนบรรจุภัณฑที่สรางตามแตจินตนการ เมื่อ
ผูบริโภคเห็น      บรรจุภัณฑแลวสามารถเช่ือมโยงสินคาโดยรูถึงแหลงกําเนิดสินคาไดในทันทีเพราะ
ไมมีลักษณะที่แสดงถึงประโยชนใชสอยอยูที่เครื่องหมายเลยและไมมคีวามเกี่ยวของกับสนิคาเลยทาํให
ผูบริโภคสามารถแยกแยะความแตกตางของแหลงกําเนิดสินคาไดอยางดีที่สุด หรือ Suggestive Mark 
เปนเครื่องหมายทีบ่รรยายลกัษณะของสนิคาโดยออม ผูบริโภคจะตองคิดในใจหรือแปลความหมายอีก
ช้ันหน่ึงกอนเพื่อที่จะพิจารณาวาสินคามีความสัมพันธกับบรรจุภัณฑเพราะการบรรยายของ
เครื่องหมายถึงสินคาน้ัน ทั้งน้ี ตองไมมีลักษณะเล็งถึงลักษณะของสินคา ซึ่งเกี่ยวของกับรูปแบบ 
คุณภาพ แหลงกําเนิดของสินคา แนวคิดและวิธีการขายสินคา 

(5) รูปรางรูปทรงธรรมดาสามัญหรือการออกแบบที่ธรรมดาสามัญ 
อยางเชน ทรงเรขาคณิต ไมเปนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากตัวเอง 

(6)  ไมมีลักษณะเปนสิ่งสามัญในทางการคา ถึงแมวาจะมีลักษณะเปน   สิ่ง
สามัญในทางการคา แตหากสามารถทําหนาที่เช่ือมโยงจิตใจผูบริโภค ระหวางภาพลักษณโดยรวมกับ
แหลงกําเนิดสินคาได ก็มีลักษณะบงเฉพาะแลว 

2)  ลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) ของภาพลักษณ
โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ ดังน้ี 
   (1)  ระยะเวลาการใชงานภาพลักษณโดยรวม โดยตองใชบรรจุภัณฑน้ันๆ
ดวยระยะเวลาที่ยาวนานมากพอที่ผูบริโภคจะจดจําและเกิดความเช่ือมโยงในจิตใจผูบริโภคกับ
แหลงกําเนิดของสินคา  
   (2)  ผูเปนเจาของภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑใชอยางเปน
เครื่องหมายแตเพียงผูเดียว อันแสดงถึงความแนนอนของแหลงกําเนิดสินคา 
   (3)  การโฆษณาและการสงเสริมการตลาดของภาพลักษณโดยรวม   อาจมี
การพิจารณาไปถึงมูลคาของคาใชจายในการโฆษณาภาพลักษณโดยรวม ดวยเพราะคาดหมายไดวา 
หากมีคาใชจายในการโฆษณาภาพลักษณโดยรวม มูลคามากก็มีการเช่ือมโยงจิตใจผูบริโภคกับ
ภาพลักษณโดยรวม ไดมากเชนกัน 
   (4)  ความสนใจที่ไมไดถูกชักจูงโดยสื่อในภาพลักษณโดยรวมของโจทก 
   (5)  ยอดจําหนายสินคาที่มีภาพลักษณโดยรวมน้ัน 
   (6)  หลักฐานการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอภาพลักษณ
โดยรวม  
   (7)  ความต้ังใจของจําเลยในการลอกเลียนภาพลักษณโดยรวม ของโจทก 
เพื่อแสวงหาประโยชนจากคานิยมทางการคาหรือ Good Will ของโจทก 
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   (8)  มีการใชโดยบุคคลที่สามที่ไมเกี่ยวของกับคูความในคดีวามีลักษณะ
คลายกับภาพลักษณโดยรวมโจทก เพื่อทําใหลักษณะบงเฉพาะกลายเปนสิง่สามัญที่สามารถใชไดทั่วไป   
   (9)  การสับสนหลงผิดของผูบริโภคที่เกิดข้ึนจริง 
   (10)  ยึดถือตามประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑการพิสูจน
ลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา7 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ฉบับลง
วันที่ 12 มีนาคม 2546 
  การสํารวจตลาดเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากในการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่
เกิดจากการใช (Secondary Meaning) โดยผลการสํารวจตองแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวาง
ผูผลิตและบรรจุภัณฑในจิตใจของผูบริโภค  
  การสํารวจผูบริโภคอาจไมจําเปนถามีพยานหลักฐานอื่นที่เพียงพอตอการช้ีชัดวา
ผูบริโภคเช่ือมโยงภาพลักษณโดยรวมกับผูผลิตได  ยอดการจําหนายสินคาที่มีจํานวนมากหรือ
คาใชจายในการโฆษณาก็เปนการพิสูจนลกัษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning)ได 
อยางไรก็ตาม พยานหลักฐานดังกลาวจะไมสามารถพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช 
(Secondary Meaning) ถาภาพลักษณโดยรวมไมมีลักษณะสะดุดตาหรือมีช่ือเสียงปรากฏในโฆษณา
หรือประชาสัมพันธน้ัน 
  เจตนาของผูผลิตรายหน่ึงที่จะแสวงหาประโยชนในภาพลักษณโดยรวมของผูผลิตอีก
รายหน่ึงโดยการลอกเลียนภาพลักษณโดยรวมก็สามารถพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช 
(Secondary Meaning)ได  แตมีขอสังเกตวา เจตนาในการลอกเลียนแตเพียงอยางเดียวน้ันอาจไม
เพียงพอตอการมีลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการใช (Secondary Meaning) เพราะผูลอกเลียนอาจมี
เหตุผลสําหรบัการลอกเลียนภาพลกัษณโดยรวมเทาน้ัน เพราะภาพลักษณโดยรวมมีความดึงดูดใจหรือ
มีนวัตกรรมของการออกแบบ โดยไมไดมีเจตนาแสวงหาประโยชนจากลักษณะบงเฉพาะที่เกิดจากการ
ใช (secondary meaning) หรือคํานึงไปถึงความเช่ือมโยงในจิตใจของผูบริโภค หรือผูลอกเลียนอาจ
ลอกเลียนเพียงลักษณะของประโยชนใชสอย ซึ่งไมไดรับการคุมครองตามภาพลักษณโดยรวมอยูแลว 
เจตนาของผูลอกเลียนเปนการยากที่จะพิสูจน 

3.  เสนอใหกระทรวงพาณิชย  ออกประกาศเรื่องขอบเขตและการพิสูจนลักษณะบงเฉพาะที่
เกิดจากตัวเอง ในลักษณะเดียวกับประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑการพิสูจนลักษณะบง
เฉพาะตามมาตรา7 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ฉบับลงวันที่ 12 
มีนาคม 2546 
 เพื่อกําหนดความชัดเจนในการขอรับความคุมครองภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ 
รวมถึงการพิสูจนในศาลถึงความเปนผูมีสิทธิดีกวาที่จะคุมครองจากการถูกละเมิด  ในดานการปองกัน
การถูกละเมิด ก็เปนแนวทางใหผูผลิตสามารถผลิตบรรจุภัณฑใหผูบริโภคสามารถแยกแยะความ
แตกตางของแหลงกําเนิดสินคามาแตเริ่มแรกผลิตเลยทีเดียว 
 กลาวโดยสรุป  เมื่อกฎหมายไดบัญญัติเปนลายลักษณอักษรใหมีการคุมครองภาพลักษณ
โดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ ตองมีการกําหนดขอบเขตของลักษณะบงเฉพาะ อันเปนเงื่อนไขประการ
สําคัญในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา รวมถึงแนวทางการพิสูจน พยานหลักฐานที่จําเปนตอง
นําเสนอตอศาล เพื่อพิสูจนความเปนผูมีสิทธิดีกวาในภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ  อันจะ
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เปนการคุมครองเจาของภาพลักษณโดยรวมประเภทบรรจุภัณฑ ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหเกิดการ
แขงขันทางการคาอยางเปนธรรม และเกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางกวางขวางเพราะผูผลิตยอม
มั่นใจไดวา บรรจุภัณฑของตนจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย และที่สําคัญ ผูบริโภคก็จะไดรับการ
คุมครองใหไดรับสินคาที่ตนตองการอยางแทจริง. 
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