
การจดัท าเอกสาร 
เพือ่การขอยืน่จดทะเบยีน
ทรพัยส์นิทางปญัญา  



การผลติเชือ้เบอโคลเดอเรยี สโูดมลัลอีายทีม่ ี
การกลายของจนี ดเีอ็นเอ อะดนีนี เมธเิลส (DNA 
adenine methylase) และการทดสอบ
ศกัยภาพในการน ามาใชเ้ป็นวคัซนีเป็นในหนู
ทดลอง 

หวัหนา้โครงการ : ธนกร ปรงุวทิยา  
ผูร้ว่มวจิยั : ปรชีา หอมจ าปา 

วจิยัเสร็จแลว้ 
จะจดแจง้ลขิสทิธิ ์

หรอืจดสทิธบิตัรด ี??? 



เปรยีบเทยีบผลของการนวดไทยและการดดัดงึ
ขอ้ในผูป่้วยปวดหลงัเรือ้รงัชนดิ nonspecific 
หวัหนา้โครงการ : สรุสัวด ีมรรควลัย ์ 
ผูร้ว่มวจิยั : วชิยั องึพนิจิพงศ ์และคณะ 

วจิยัเสร็จแลว้ 
จะจดแจง้ลขิสทิธิ ์

หรอืจดสทิธบิตัรด ี??? 



พนัธ์พชืใหม่ 

 

สิทธิบัตรการประดษิฐ์ 

 

 

อนุสิทธิบัตร 

 

สิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ์ 
 

กระทิงแดง 

สูตรเป๊ปซ่ี 

เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายรับรอง 

เคร่ืองหมายร่วม 

เคร่ืองจกัรกล 
ชุดอุปกรณ์ 
สารเคมี 
กรรมวธีิ ฯลฯ 

 มีดอรัญญกิ, มะขามหวานเพชรบูรณ์ 

1. งานวรรณกรรม เชน่ หนังสอื นวนิยาย โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

2. งานนาฏกรรม เชน่ งานเกีย่วกบัการร า การเตน้ 

3. งานศิลปกรรม เชน่ จติรกรรม ภาพพมิพ ์ภาพถ่าย 
ภาพประกอบ แผนที ่ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม ศลิปะประยกุต ์

4. ดนตรีกรรม เชน่ ท านอง  โน้ตเพลง  แผนภมูเิพลง ค ารอ้งที่
แต่งเพือ่ประกอบท านอง 

5.งานโสตทัศนวสัดุ เชน่ ล าดบัภาพ ล าดบัภาพและเสยีง   
เสยีงประกอบ 

6. งานภาพยนตร์ เชน่ ภาพยนตร ์เสยีงประกอบภาพยนตร ์

7. งานส่ิงบันทึกเสียง เชน่ งานท่ีมีล าดบัของเสียงดนตรี เสียงการ
แสดง หรือเสียงอ่ืนใด โดยบนัทึกลงในวสัดุไม่ว่าจะมีลกัษณะใด ๆ 
อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้ก เช่นเทปเพลง ซดีเีพลง 

8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เชน่ การน าออกเผยแพร่ทางวทิย ุTV 

9. งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคด ีแผนก
วทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ เชน่ ลายถกั ลายปกั 

เคร่ืองหมายการค้า 

-ใหม่ 
-การประดิษฐข์ั้นสูง    (อายุ 20 ปี) 
-เชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 

-ใหม่ 
-เชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 
(อายุ 6+2+2 ปี)  

-ใหม่ (รูปร่าง,ลวดลาย,สี) 
     (อายุ 10 ปี) 

แบบผงัภูมิของวงจรรวม 

ความลบัทางการค้า 

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

1. ลขิสิทธ์ิ 2. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

ผลงานทางปัญญาท่ีอาจ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม การแสดงออกซ่ึง

ความคิด (Expression of 
idea) 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

(ยืน่จดท่ีกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ละเมิดลขิสิทธ์ิ ? 



เทคโนโลยลีขิสทิธิเ์ฉพาะจากญีปุ่่ น 

ภาพจากขวญัเรอืนปกัษแ์รก กนัยายน 2554 



ลขิสทิธิ ์1 เดยีวในโลก 
Soft & Slim 



ทรพัยส์นิทางปญัญา 

• ทรพัยส์นิ   :  ส ิง่มคีา่มรีาคาทีอ่าจถอืเอา
ได ้ และอาจมรีปูรา่งหรอืไมม่รีปูรา่งก็ได ้
 

• ทางปญัญา  :  ส ิง่ทีเ่กดิจากความคดิ
สรา้งสรรคข์องมนษุย ์ เกดิจากการใช้
สตปิญัญา ความรูค้วามสามารถ และ
ความวริยิะอตุสาหะ ฯลฯ 

Intellectual Property (IP) 

สิง่มคีา่มรีาคาทีเ่กดิจาก
ความคดิสรา้งสรรคข์องมนษุย ์ 

มกีฎหมายรองรบั 



พนัธุพ์ชืใหม ่

- สทิธบิตัรการประดษิฐ ์

- อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ 

- สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์

กระทิงแดง 

สูตรเป๊ปซ่ี 

1. งานวรรณกรรม เชน่ หนังสอื นวนิยาย โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

2. งานนาฏกรรม เชน่ งานเกีย่วกบัการร า การเตน้ 

3. งานศลิปกรรม เชน่ จติรกรรม ภาพพมิพ ์ภาพถ่าย 
ภาพประกอบ แผนที ่ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม ศลิปะประยกุต ์

4. ดนตรกีรรม เชน่ ท านอง  โน้ตเพลง  แผนภมูเิพลง ค ารอ้ง 

5.งานโสตทศันวสัด ุ

6. งานภาพยนตร ์ 

7. งานสิง่บนัทกึเสยีง เชน่ งานท่ีมีล าดบัของเสียงดนตรี 
เสียงการแสดง หรือเสียงอ่ืนใด โดยบนัทึกลงในวสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะใด ๆ 
อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้ก เช่นเทปเพลง ซดีเีพลง 

8. งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ เชน่ การน าออกเผยแพร่
ทางวทิย ุTV 

9. งานอืน่ใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคด ี
แผนกวทิยาศาสตร ์หรอืแผนกศลิปะ เชน่ ลาย
ถกั ลายปกั 

เครือ่งหมาย
การคา้ 

แบบผงัภมูขิองวงจรรวม 

ความลบัทางการคา้ 

สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์

1. ลขิสทิธิ ์ 2. ทรพัยส์นิทางอตุสาหกรรม 

ทรพัยส์นิทางปญัญา 

(กรมวชิาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายรับรอง 

เคร่ืองหมายร่วม 
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สนิคา้ชิน้นีม้ทีรพัยส์นิทางปญัญากีอ่ยา่ง ? 

เครือ่งหมายการคา้ 

สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
และ อนสุทิธบิตัร 
   -ผลติภณัฑ ์
   -กรรมวธิ ี

  ความลบัทางการคา้  

สทิธบิตัรออกแบบ
ผลติภณัฑ ์

http://www.businessweek.com 

versace 



เครือ่งหมายการคา้ 

ลขิสทิธิ ์(จติรกรรม) 

ภาพจาก http://www.bitmap.nl/Berthold/CD_ADOBE.GIF 

ลขิสทิธิ(์วรรณกรรม) 

สทิธบิตัรออกแบบ
ผลติภณัฑ ์

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์



เครือ่งหมายการคา้ 

สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
และ อนสุทิธบิตัร 
   -ผลติภณัฑ ์
   -กรรมวธิ ี

  ความลบัทางการคา้  

สทิธบิตัรออกแบบ
ผลติภณัฑ ์

ภาพจาก http://www.thaipr.net 

ลขิสทิธิ ์(จติรกรรม) 



พนัธุพ์ชืใหม ่

- สทิธบิตัรการประดษิฐ ์

- อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ 

- สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์

กระทิงแดง 

สูตรเป๊ปซ่ี 

1. งานวรรณกรรม เชน่ หนังสอื นวนิยาย โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

2. งานนาฏกรรม เชน่ งานเกีย่วกบัการร า การเตน้ 

3. งานศลิปกรรม เชน่ จติรกรรม ภาพพมิพ ์ภาพถ่าย 
ภาพประกอบ แผนที ่ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม ศลิปะประยกุต ์

4. ดนตรกีรรม เชน่ ท านอง  โน้ตเพลง  แผนภมูเิพลง ค ารอ้ง 

5.งานโสตทศันวสัด ุ

6. งานภาพยนตร ์ 

7. งานสิง่บนัทกึเสยีง เชน่ งานท่ีมีล าดบัของเสียงดนตรี 
เสียงการแสดง หรือเสียงอ่ืนใด โดยบนัทึกลงในวสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะใด ๆ 
อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้ก เช่นเทปเพลง ซดีเีพลง 

8. งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ เชน่ การน าออกเผยแพร่
ทางวทิย ุTV 

9. งานอืน่ใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคด ี
แผนกวทิยาศาสตร ์หรอืแผนกศลิปะ เชน่ ลาย
ถกั ลายปกั 

เครือ่งหมาย
การคา้ 

แบบผงัภมูขิองวงจรรวม 

ความลบัทางการคา้ 

สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์

1. ลขิสทิธิ ์ 2. ทรพัยส์นิทางอตุสาหกรรม 

ทรพัยส์นิทางปญัญา 

(กรมวชิาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายรับรอง 

เคร่ืองหมายร่วม 
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วจิยัเสร็จแลว้ 
จะจดแจง้ลขิสทิธิ ์

หรอืจดสทิธบิตัรด ี??? 



Intellectual Property Management Office ,  Khon Kaen University 
ส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สทิธบิตัร 

จริาภรณ ์เหลอืงไพรนิทร ์ 
ผูจ้ดัการส านกังานบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา 



คอื หนงัสอืส าคญัทีร่ฐั*ออกใหเ้พือ่
คุม้ครองการประดษิฐ ์  การออกแบบ
ผลติภณัฑ ์หรอื ผลติภณัฑอ์รรถประโยชน ์
ทีม่ลีกัษณะตามทีก่ฎหมายก าหนด (* กรณีของ

ประเทศไทย  รฐั คอื กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย)์ 

สทิธ ิ+ บตัร  

การประดษิฐ ์กบั การออกแบบ 

1. ความหมายของสทิธบิตัร 



ค าขอรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 
 

 สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
 อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ 

2. ประเภทของสทิธบิตัร 



www.rmutphysics.com/charud/invention/  

http:// appliancist.com  http://morewaystowastetime.blogspot.com 

สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร (การ
ประดษิฐ)์ 

สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์



[ม. 3] “การประดษิฐ”์ หมายความวา่การ
คดิคน้หรอืท าข ึน้ อนัเป็นผลใหไ้ดม้าซึง่
ผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิใีดขึน้ใหม ่หรอื การ
กระท าใดๆ ทีท่ าใหด้ขี ึน้ซึง่ผลติภณัฑห์รอื
กรรมวธิ ี

 ผลติภณัฑ ์
 กรรมวธิ ี

ใหม ่+ 

คดิคน้/ท าขึน้ 

สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ 



สิง่ทีม่รีปูรา่งหรอืมคีณุสมบตัทิางกายภาพท ัง้หมด 
แบง่ออกไดต้าม ลกัษณะโครงสรา้ง องคป์ระกอบ 
และประโยชนใ์ชส้อย  

1. เครือ่งจกัรกล (machine) 

2. เครือ่งส าเร็จ (apparatus) 

3. อปุกรณ์ (Devices) 

4. เครือ่งมอื (tool) 

5. ผลติผลหรอืผลติภณัฑ ์

6. ผลติภณัฑท์างเคมใีน
ลกัษณะตา่งๆ  

ผลติภณัฑ ์



 สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 อนสุทิธบิตัร(การประดษิฐ)์ 
 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์

ยารกัษาสวิแบบใหม ่

สตูรยา/
สว่นผสมของยา 

รปูรา่ง/ลวดลาย
ของเม็ดยา 



3.สามารถประยกุตท์างอตุสาหกรรม 

2. มขี ัน้การประดษิฐส์งูข ึน้ 

1. เป็นการประดษิฐข์ ึน้ใหม ่

สทิธบิตัรขาดขอ้ใดขอ้หนึง่ไมไ่ด ้
แตอ่นสุทิธบิตัรตอ้งการเพยีงขอ้ 1 และ 3 

3. เง ือ่นไขในการขอรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 
(การประดษิฐ)์ (ม.5) 



ลขิสทิธิ ์



กรรมสทิธิ ์& ลขิสทิธิ ์

กรรมสทิธิ ์(Ownership) 

ความเป็นเจา้ของทรพัย ์/ทรพัยส์นิ 

ลขิสทิธิ ์(Copy right) 

สทิธแิตผู่เ้ดยีว 

- การท าซ า้ หรอืดดัแปลง เผยแพรต่อ่สาธารณชน 

- ใหเ้ชา่ตน้ฉบบัหรอืส าเนา 
- สทิธใินการใหป้ระโยชนอ์นัเกดิจากลขิสทิธิแ์กผู่อ้ ืน่  
- สทิธใินการอนญุาตใหผู้อ้ ืน่ใชส้ทิธิ ์ในงานอนัมี
ลขิสทิธิ ์ 



 นาย A ซือ้หนงัสอืจากรา้น SE-ED 
 นาย A มกีรรมสทิธิ ์ในหนงัสอื 
 นาย A สามารถขายหรอืใหห้นงัสอื

ใครก็ได ้

- การท าซ า้ หรอืดดัแปลง เผยแพรต่อ่สาธารณชน 

- ใหเ้ชา่ตน้ฉบบัหรอืส าเนา 
- สทิธใินการใหป้ระโยชนอ์นัเกดิจากลขิสทิธิแ์กผู่อ้ ืน่  
- สทิธใินการอนญุาตใหผู้อ้ ืน่ใชส้ทิธิ ์ในงานอนัมี
ลขิสทิธิ ์ 

นาย A ไมส่ามารถ 



 อ. เอ ยมืเครือ่งมอืจาก บรษิทั B โดยทาง

บรษิทัไดจ้ดสทิธบิตัรคุม้ครองแลว้ เพือ่น ามา
แสดงใหน้กัศกึษาด ู
 อ. เอ ถา่ยรปูเครือ่งมอืนี ้เพือ่น ามาเป็น

ภาพประกอบต ารา โดยวางแผนจะจ าหนา่ย
ต ารานี ้ตามรา้นจ าหนา่ยหนงัสอืท ัว่ไป 

อ. เอละเมดิสทิธบิตัร/

ลขิสทิธิบ์รษิทั B ? 



1. งานวรรณกรรม 

2. งานนาฏกรรม  

3. งานศลิปกรรม  

4. งานดนตรกีรรม 

5. งานโสตทศันวสัด ุ 

6. งานภาพยนตร ์

7. งานสิง่บนัทกึเสยีง  

8. งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ  

9. งานอืน่ใดในแผนก
วรรณคด ีวทิยาศาสตร/์
ศลิปะ 

ผลงานที่เมื่อเห็นหรือได้ฟัง ท าให้เกดิอารมณ์ 
ความรู้สึก ในงานน้ัน 

2. ประเภทของลขิสทิธิ ์

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://msp261.photobucket.com/albums/ii53/miNa--xiOng__/crying1.gif&imgrefurl=http://www.sodahead.com/living/do-you-think-that-you-will-cry-whenif-you-go-see-new-moon/question-404101/&usg=__cpF5DRZF5YF3EYR8B8gohlVagIQ=&h=386&w=345&sz=127&hl=en&start=14&um=1&tbnid=oSJDg9shee9BbM:&tbnh=123&tbnw=110&prev=/images?q=crying&hl=en&rlz=1T4CYBA_enTH341&um=1


    

 หนงัสอื 
 จลุสาร 
 ส ิง่เขยีน ส ิง่พมิพ ์
 ปาฐกถา เทศนา ค า

ปราศรยั สนุทรพจน ์
  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

1. งานวรรณกรรม 



    

การร า การเตน้ การท าทา่ หรอืการแสดงที่
ประกอบขึน้เป็นเรือ่งราว และใหห้มายความ
รวมถงึการแสดงโดยวธิใีบด้ว้ย 

http://www.isan.clubs.chula.ac.th 

2. งานนาฏกรรม 



1. งานวรรณกรรม 

2. งานนาฏกรรม  

3.งานศลิปกรรม  
4. งานดนตรกีรรม 

5. งานโสตทศันวสัด ุ 

6. งานภาพยนตร ์

7. งานสิง่บนัทกึเสยีง  

8. งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ  

9. งานอืน่ใดในแผนก
วรรณคด ี
วทิยาศาสตร/์ศลิปะ 

1.งานจติรกรรม 
2.งานประตมิากรรม 
3.งานภาพพมิพ ์
4.งานสถาปตัยกรรม 
5.งานภาพถา่ย 
6.งานภาพประกอบ 
แผนที ่โครงสรา้ง 
ภาพรา่ง หรอืงาน
สรา้งสรรคร์ปูทรงสาม
มติอินัเกีย่วกบั
ภมูศิาสตร ์ภมูปิระเทศ 
หรอืวทิยาศาสตร ์

7.งานศลิปประยกุต ์



ลงบน วสัด ุอยา่งเดยีวหรอืหลายอยา่ง 

 งานสรา้งสรรคร์ปูทรงทีป่ระกอบดว้ยเสน้ แสง ส ี
 หรอืสิง่อ ืน่ อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
 หรอืหลายอยา่งรวมกนั 

3. งานศลิปกรรม 

3.1 จติรกรรม  



 งานสรา้งสรรคร์ปูทรงทีเ่ก ีย่วกบัปรมิาตร 
 ทีส่มัผสัและจบัตอ้งได ้

3. งานศลิปกรรม (ตอ่) 

3.2 ประตมิากรรม  



3. งานศลิปกรรม (ตอ่) 

3.3 ภาพพมิพ ์ 

  งานสรา้งสรรคภ์าพดว้ยกรรมวธิทีางการพมิพ ์ 
  รวมถงึแมพ่มิพ ์แบบพมิพท์ีใ่ชใ้นการพมิพด์ว้ย 

 ผลงานศลิปะทีเ่กดิจากการ

ออกแบบใชเ้สน้ ลวดลาย ส ี

แสง เงา รปูทรง 

 เพือ่ถา่ยทอดความรูส้กึนกึ

คดิและอารมณ์ลงบนแมพ่มิพ ์ 

งานภาพพมิพม์คีวามส าคญัทีก่ารสรา้งสรรค์

แมพ่มิพห์รอืแบบพมิพ ์ 
 

ภาพจาก http://thaistamps.blogspot.com/2007/08/2548_28.html 



 งานออกแบบอาคาร สิง่กอ่สรา้ง  
 งานตกแตง่ภายในหรอืภายนอก  
 รวมถงึการสรา้งสรรคง์านหุน่จ าลองของ

อาคารหรอืสิง่ปลกูสรา้ง 

ภาพจาก http://www.dhub.org/articles/741 

3. งานศลิปกรรม (ตอ่) 

3.4 สถาปตัยกรรม  



 งานสรา้งสรรคภ์าพทีเ่กดิจากการใชเ้ครือ่งมอื
บนัทกึภาพ 
 โดยใหแ้สงผา่นเลนซไ์ปยงัฟิลม์หรอืกระจก  
 และลา้งดว้ยน า้ยาซึง่มสีตูรเฉพาะ หรอืดว้ย

กรรมวธิใีด ๆ อนัท าใหเ้กดิภาพขึน้  
 หรอืการบนัทกึภาพโดยเครือ่งมอืหรอืวธิกีาร

อยา่งอืน่ 

3. งานศลิปกรรม (ตอ่) 

3.5 ภาพถา่ย  



3.6 ภาพประกอบ แผนที ่โครงสรา้ง ภาพรา่ง
หรอืงานสรา้งสรรคร์ปูทรงสามมติ ิอนัเกีย่วกบั
ภมูศิาสตร ์ภมูปิระเทศ หรอืวทิยาศาสตร ์

http://primmy.exteen.com/20081227/359-tasmania-day-2-hobart 

http://gotoknow.org/file/nongnooh/view/137803 

3. งานศลิปกรรม (ตอ่) 



1. งานวรรณกรรม 

2. งานนาฏกรรม  

3.งานศลิปกรรม  
4. งานดนตรกีรรม 

5. งานโสตทศันวสัด ุ 

6. งานภาพยนตร ์

7. งานสิง่บนัทกึเสยีง  

8. งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ  

9. งานอืน่ใดในแผนก
วรรณคด ี
วทิยาศาสตร/์ศลิปะ 

1.งานจติรกรรม 
2.งานประตมิากรรม 
3.งานภาพพมิพ ์
4.งานสถาปตัยกรรม 
5.งานภาพถา่ย 
6.งานภาพประกอบ 
แผนที ่โครงสรา้ง 
ภาพรา่ง หรอืงาน
สรา้งสรรคร์ปูทรงสาม
มติอินัเกีย่วกบั
ภมูศิาสตร ์ภมูปิระเทศ 
หรอืวทิยาศาสตร ์

7.งานศลิปประยกุต ์



 งานทีน่ าเอางานตาม (1) ถงึ (6) อยา่งใดอยา่ง
หนึง่หรอืหลายอยา่ง 
 รวมกนัไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่ 
 นอกจากการชืน่ชมในคณุคา่ของตวังาน

ดงักลา่วน ัน้ เชน่ น าไปใชส้อย น าไปตกแตง่วสัดุ
หรอืสิง่ของอนัเป็นเครือ่งใช ้หรอืน าไปใชเ้พือ่
ประโยชนท์างการคา้  

3. งานศลิปกรรม (ตอ่) 

3.7 ศลิปะประยกุต ์ 



งานเกีย่วกบัเพลงทีแ่ตง่ขึน้เพือ่บรรเลงหรอืขบัรอ้ง  

ภาพจาก http://skrumusicmajor47.wordpress.com/2009/07/18/ ภาพจาก http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=surakhan&id=462 

4. งานดนตรกีรรม  

 ท านอง 
 ท านองและค ารอ้ง 
 ค ารอ้งทีแ่ตง่เพือ่ประกอบท านอง 
 โนต๊เพลง 
 แผนภมูเิพลง 



 งานอนัประกอบดว้ยล าดบัของภาพ 
 โดยบนัทกึลงในวสัดไุมว่า่จะมลีกัษณะอยา่งใด ที่

สามารถทีจ่ะน ามาเลน่ซ า้ไดอ้กี  
 และใหห้มายความรวมถงึเสยีงประกอบงานน ัน้ดว้ย 

ถา้ม ีการเลน่ภาพและเสยีงนี ้ 
ส าหรบัภาพอาจใชต้าดอูยา่งเดยีว หรอือาจฉายภาพ

และฟงัเสยีงไปพรอ้ม แตไ่มถ่งึกบัเป็นล าดบัภาพทีน่ ามา
ฉายไดอ้ยา่งภาพยนตร ์

-  ล าดบัภาพ 
-  ล าดบัภาพและ
เสยีง 
-  เสยีงประกอบ 

5. โสตทศันวสัด ุ 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/educate/edu51/finished_ed/Ed_media/1125095_475.jpeg&imgrefurl=http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/educate/edu51/les236.htm&usg=__AMd-CwCH3rWiT8IxkobfDAs8V4Y=&h=296&w=456&sz=23&hl=th&start=1&um=1&tbnid=DgD9z89TeiRHuM:&tbnh=83&tbnw=128&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&hl=th&rlz=1T4CYBA_en___TH264&sa=N&um=1


    

 
 

 มลี าดบัของภาพทีส่ามารถน าออกฉายตอ่เนือ่ง 

 รวมท ัง้เสยีงประกอบภาพยนตร ์

 

6. ภาพยนตร ์

ภาพทีเ่รยีงกนัตาม
เหตกุารณ์ตอ่เนือ่งที่
ปรากฏและตอ้งเป็นภาพ
ทีท่ าใหผู้ด้เูกดิอารมณ์
คลอ้ยตามไปดว้ย 



งานทีป่ระกอบดว้ย 
 ล าดบัของเสยีงดนตร ี
 เสยีงการแสดง 
 หรอืเสยีงอืน่ใด 

แตไ่มไ่ดร้วมถงึเสยีงประกอบภาพยนตรห์รอื

เสยีงประกอบโสตทศันวสัดอุยา่งอืน่ 

บนัทกึลงในวสัดไุม่
วา่จะมลีกัษณะใด ๆ 

 สามารถทีจ่ะน ามาเลน่ซ า้ไดอ้กี 

 โดยใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็น

ส าหรบัการใชว้สัดนุ ัน้ 

+ 

7. ส ิง่บนัทกึเสยีง 



 งานทีน่ าออกสูส่าธารณชน 

 โดยการแพรเ่สยีงทางวทิยกุระจายเสยีง 

 การแพรเ่สยีงและหรอืภาพทางวทิย ุโทรทศัน ์

 หรอืโดยวธิอียา่งอืน่อนัคลา้ยคลงึกนั  

8. งานแพรภ่าพแพรเ่สยีง 



ภาพจาก http://www.angelyarns.com/kits/crochet-bags.php 
ภาพจาก http://dmcrossstitch.tarad.com/product.detail.php?id=1871614 

9.งานอืน่ใดในแผนกวรรณคด ีวทิยาศาสตร/์ศลิปะ 



1. งานวรรณกรรม 

2. งานนาฏกรรม  

3. งานศลิปกรรม  

4. งานดนตรกีรรม 

5. งานโสตทศันวสัด ุ 

6. งานภาพยนตร ์

7. งานสิง่บนัทกึเสยีง  

8. งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ  

9. งานอืน่ใดในแผนก
วรรณคด ี
วทิยาศาสตร/์ศลิปะ 

1.งานจติรกรรม 
2.งานประตมิากรรม 
3.งานภาพพมิพ ์
4.งานสถาปตัยกรรม 
5.งานภาพถา่ย 
6.งานภาพประกอบ แผนที ่
โครงสรา้ง ภาพรา่ง หรอื
งานสรา้งสรรคร์ปูทรง
สามมติอินัเกีย่วกบั
ภมูศิาสตร ์ภมูปิระเทศ 
หรอืวทิยาศาสตร ์

7.งานศลิปะประยกุต ์

2. ประเภทของลขิสทิธิ ์



พนัธุพ์ชืใหม ่

- สทิธบิตัรการประดษิฐ ์

- อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ 

- สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์

กระทิงแดง 

สูตรเป๊ปซ่ี 

1. งานวรรณกรรม เชน่ หนังสอื นวนิยาย โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

2. งานนาฏกรรม เชน่ งานเกีย่วกบัการร า การเตน้ 

3. งานศลิปกรรม เชน่ จติรกรรม ภาพพมิพ ์ภาพถ่าย 
ภาพประกอบ แผนที ่ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม ศลิปะประยกุต ์

4. ดนตรกีรรม เชน่ ท านอง  โน้ตเพลง  แผนภมูเิพลง ค ารอ้ง 

5.งานโสตทศันวสัด ุ

6. งานภาพยนตร ์ 

7. งานสิง่บนัทกึเสยีง เชน่ งานท่ีมีล าดบัของเสียงดนตรี 
เสียงการแสดง หรือเสียงอ่ืนใด โดยบนัทึกลงในวสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะใด ๆ 
อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้ก เช่นเทปเพลง ซดีเีพลง 

8. งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ เชน่ การน าออกเผยแพร่
ทางวทิย ุTV 

9. งานอืน่ใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคด ี
แผนกวทิยาศาสตร ์หรอืแผนกศลิปะ เชน่ ลาย
ถกั ลายปกั 

เครือ่งหมาย
การคา้ 

แบบผงัภมูขิองวงจรรวม 

ความลบัทางการคา้ 

สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์

1. ลขิสทิธิ ์ 2. ทรพัยส์นิทางอตุสาหกรรม 

ทรพัยส์นิทางปญัญา 

(กรมวชิาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายรับรอง 

เคร่ืองหมายร่วม 
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