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 งเครือ
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ึ ษาระเบีย บวิธ ีก ารประมวลศั พ ท์ต าม
สารนิพ นธ์ฉ บั บ นี1 ม ีวั ต ถุ ป ระสงค์เ พือ ศ ก
ทฤษฎี ท างศั พ ทวิ ท ย า แล ะจั ดทํ าป ระ มวลศั พท์ เ รื อ งเค รื อ งห มายก าร ค า้ ซ ึ ง
ประกอบด ้วยศัพท์เกีย
 วกับการจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า ประมวลศัพท์อันเป็ นผล
มาจากการวิจัยครัง1 นีม
1 งุ่ ให ้เป็ นเอกสารอ ้างอิงสําหรับนั กแปลและผู ้สนใจทัวไป
ในการประมวลศัพท์ครัง1 นี1 ผู ้วิจัยได ้นํ าทฤษฎีและแนวทางในการจัดทํ าประมวล
ศัพท์ทน
ี ั กศัพทวิทยาได ้เสนอไว ้ โดยแบ่งการดํ าเนินงานเป็ น 6 ขัน
1 ตอน คือ (1) การ
ี วชาญ (3) การสร ้างคลังข ้อมูลภาษา
รวบรวมข ้อมูล (2) การกํ าหนดผู ้เชย

(4) การ

วิเคราะห์คลังข ้อมูลและเลือกคําศัพท์ทจ
ี ะนํ ามาสร ้างมโนทัศน์ (5) การสร ้างมโนทัศน์
ั พันธ์ (6) การจัดทําบันทึกข ้อมูลศัพท์
สม
ประมวลศั พ ท์ เ รื อ งเครื อ งหมายการค า้ นี1 ป ระกอบด ว้ ยศั พ ท์ จํ า นวน 50 คํ า
นํ าเสนอตามกลุ่ม มโนทั ศ น์สั ม พั นธ์ การนํ าเสนอศั พ ท์แ ต่ล ะคํ าประกอบด ้วยคํ าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ ศัพท์เทียบเคียงภาษาไทย รูปไวยากรณ์ หมวดเรือ
 ง คํานิยาม บริบท รูป
ศัพท์อน
ื ๆ และข ้อมูลอ ้างอิง

ภาควิชา

การแปลและการล่าม

สาขาวิชา

การแปลและการล่าม
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กิตติกรรมประกาศ

สารนิพ นธ์ฉ บั บ นี1 สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งได ้ด ว้ ยความช ่ว ยเหลือ จากบุ ค คลหลายท่ า น
โดยเฉพาะอย่างยิง อาจารย์ ผศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล อาจารย์ทป
ี รึกษาผู ้กรุณาให ้
ความรู ้และคํ าแนะนํ าทีเ ป็ นประโยชน์อย่างยิง ตลอดการทํ าสารนิพนธ์ฉบับนี1 อีกทัง1 ได ้
สละเวลาตรวจแก ้สารนิพนธ์ทก
ุ ขัน
1 ตอน
ขอขอบพระคุณคณาจารย์แห่งศูนย์ก ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกีย รติทุก
ท่านทีใ ห ้ความรู ้ซงึ เป็ นพืน
1 ฐานสําหรับการทําสารนิพนธ์ฉบับนี1
ขอขอบคุณคุณรุง่ โรจน์ กอบกิจวรรธนากูล ทนายความเครือ
 งหมายการค ้าแห่ง
บริษั ทกฎหมาย ติล ลิก ีแ อนด์ก บ
ิ บิน ส ์ อิน เตอร์เ นชั น แนล ซ งึ เป็ นผู ้เช ีย วชาญด ้าน
เครือ
 งหมายการค ้า ทีก
 รุณาสละเวลาเพือ
 ให ้ความรู ้และตอบข ้อสงสัยมาตลอดการทํ า
สารนิพนธ์ฉบับนี1
ิ ครอบครั วและเพือ
ขอขอบคุณสมาชก
 นทุกคนทีเ ป็ นกํ าลังใจให ้ไม่ขาดระหว่าง
การทําสารนิพนธ์นี1 และขอขอบคุณผู ้เกีย
 วข ้องในการทําสารนิพนธ์ทก
ุ ท่านมา ณ ทีน
 ี1

ค

สารบ ัญ
หน ้า
บทคัดย่อภาษาไทย

ก

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ข

กิตติกรรมประกาศ

ค

บทที 1

บทนํา

1

หลักการและเหตุผลของการประมวลศัพท์

1

วัตถุประสงค์การประมวลศัพท์

4

สมมติฐานการประมวลศัพท์

4

ขอบเขตการประมวลศัพท์

4

ระเบียบวิธวี จิ ัย

5

ึ ษา
ขัน
1 ตอนการศก

5

ประโยชน์ทค
ี าดว่าจะได ้รับ

6

ั
ั
ศพทวิ
ทยาเพือการทําประมวลศพท์

7

ความหมายของศัพทวิทยา

7

ความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการของศัพทวิทยา

7

บทที 2

ทฤษฎีศัพทวิทยาและความแตกต่างระหว่างประมวลศัพท์

บทที 3

และพจนานุกรม

8

การกําหนดมาตรฐานทางศัพทวิทยา

9

ระเบียบวิธก
ี ารประมวลศัพท์

10

ั
การจ ัดทําคล ังข้อมูลภาษาและการดึงศพท์

12

ความหมายของคลังข ้อมูลภาษา

12

เกณฑ์การเลือกข ้อมูลสําหรับคลังข ้อมูลภาษา

12

การรวบรวมข ้อมูลเพือ
 สร ้างคลังข ้อมูลภาษา

14

การจัดทําคลังข ้อมูลภาษาเพือ
 การประมวลศัพท์เรือ
 ง

บทที 4

เครือ
 งหมายการค ้า

15

การดึงศัพท์จากคลังข ้อมูลภาษา

25

ั ันธ์ การบ ันทึกข้อมูลศพท์
ั
การสร้างมโนท ัศน์สมพ
ั
4 งต้นและการบ ันทึกข้อมูลศพท์
เบือ

27

ความหมายของมโนทัศน์

27

ั พันธ์
การสร ้างมโนทัศน์สม

27

บทที 5

การทําบันทึกข ้อมูลศัพท์เบือ
1 งต ้น

31

การทําบันทึกข ้อมูลศัพท์

32

บทสรุป

36

รายการอ้างอิง

39

ภาคผนวก ก รายละเอียดข ้อมูลในคลังข ้อมูลภาษา

40

ภาคผนวก ข บันทึกข ้อมูลศัพท์เบือ
1 งต ้น

43

ภาคผนวก ค บันทึกข ้อมูลศัพท์

106

บทที 1
บทนํา
บทนี1จ ะกล่าวถึงหลั ก การและเหตุผลของการประมวลศั พ ท์เรือ งเครือ งหมาย
การค ้า วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และขอบเขตของประมวลศัพท์เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้า
ึ ษา และประโยชน์ทค
ระเบียบวิธวี จิ ัย ขัน
1 ตอนการศก
ี าดว่าจะได ้รับจากการประมวลศัพท์
เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้า
ั
1.1 หล ักการและเหตุผลของการประมวลศพท์
ิ ทางปั ญญา เครือ
เครือ
 งหมายการค ้าเป็ นสาขาหนึง ของทรัพย์สน
 งหมายการค ้า
้ ยกทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาทีเ ป็ นเครือ
โดยทัวไปเป็ นคํากว ้างๆ ทีใ ชเรี
 งหมาย ตามมาตรา
4 พระราชบั ญ ญั ต เิ ครือ งหมายการค ้า พ.ศ. 2534 เครือ งหมาย หมายถึง ภาพถ่ า ย

ื คํา ข ้อความ ตัวหนังสอ
ื ตัวเลข ลายมือชอ
ื กลุม
ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชอ
่ ของส ี
รูปร่างหรือ รูปทรงของวัต ถุ หรือ ส งิ เหล่านี1อ ย่างใดอย่างหนึงหรือ หลายอย่างรวมกัน
ี ระเภท คือ
แบ่งเป็ นสป
-

้ อจะใช ้
เครือ
 งหมายการค ้า (Trademark) หมายถึงเครือ
 งหมายทีใ ชหรื
เ ป็ น ที ห ม า ย ห รื อ เ กี ย ว ข อ
้ ง กั บ ส ิ น ค า้ เ พื อ แ ส ด ง ว่ า ส ิ น ค า้ ที ใ ช ้
ิ ค ้าทีใ ช ้
เครือ
 งหมายของเจ ้าของเครือ
 งหมายการค ้านั น
1 แตกต่างกับสน
เครือ งหมายการค ้าของบุค คลอืน
 เช ่น เครือ งหมายทีเ ป็ นรู ป ห่ว ง 4
ิ ค ้าของ Audi
ห่วงคล ้องกันของ Audi เป็ นเครือ
 งหมายทีใ ชส้ ําหรับสน
ิ ค ้าทีใ ชเครื
้ อ
เท่านั น
1 ซงึ ต่างจากสน
 งหมายการค ้าอืน


-

้ นที
เครือ
 งหมายบริการ (Service mark) หมายถึงเครือ
 งหมายทีใ ชเป็
้ อ งหมาย
หมายหรือ เกีย
 วข ้องกั บ บริก าร เพือ แสดงว่าบริก ารทีใช เครื
้ อ
ของเจ ้าของเครือ
 งหมายการค ้านั น
1 แตกต่างกับบริการทีใ ชเครื
 งหมาย
่ เครือ
บริการของบุคคลอืน
 เชน
 งหมาย DHL ทีเ ป็ นตัวอักษรประดิษฐ์
เป็ นเครือ งหมายทีใช ส้ ํ าหรั บ บริก ารของ DHL

เท่านั 1น ซ งึ ต่างจาก

้ อ
บริการทีใ ชเครื
 งหมายบริการอืน

-

เครือ
 งหมายรั บรอง (Certification mark) หมายถึงเครือ
 งหมายที
้ อจะใชเป็
้ นทีห
เจ ้าของเครือ
 งหมายรั บรองใชหรื
 มายหรือเกีย
 วข ้องกับ
ส ิ น ค า้ ห รื อ บ ริ ก า ร ข อ ง บุ ค ค ล อื น เ พื อ เ ป็ น ก า ร รั บ ร อ ง เ กี ย ว กั บ
แหล่งกํ าเนิด สว่ นประกอบ วิธก
ี ารผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอืน

ิ ค ้านั 1น หรือ เพือ รั บ รองเกีย
ใดของส น
 วกั บ สภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ

1

่ เครือ
ิ เป็ น
คุณลักษณะอืน
 ใดของบริการนั น
1 เชน
 งหมาย เชลล์ชวนชม
เครือ
 งหมายทีร ับรองคุณภาพของอาหารซงึ ผลิตโดยบุคคลอืน
 ทีไ ม่ใช ่
ิ
เจ ้าของเครือ
 งหมายรับรอง เชลล์ชวนชม
-

เครือ
 งหมายร่วม (Collective mark) หมายถึงเครือ
 งหมายการค ้าหรือ
้ อ จะใช โดยบริ
้
เครือ งหมายบริก ารที ใ ช หรื
ษั ทหรือ วิส าหกิจ ในกลุ่ ม
ิ ของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุม
เดียวกัน หรือโดยสมาชก
่
่ เครือ
บุคคลหรือองค์กรอืน
 ใดของรั ฐหรือเอกชน เชน
 งหมายร่วมของ
เครือซเี มนต์ไทย

ทัง1 นี1 เครือ
 งหมายทีจ
 ะนํ าไปจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าได ้นั น
1 ไม่จําเป็ นต ้อง
้ งกับสน
ิ ค ้ามาก่อนแต่ผู ้จดทะเบียนรั บรองว่ามีเจตนาจะนํ าไปใชในอนาคตก็
้
มีการใชจริ
ิ ค ้าหรือ บริก ารของ
ได ้ เครือ งหมายการค ้าช ่ว ยให ้ผู ้บริโ ภคจดจํ า และเรีย กขานส น
ื1 สน
ิ ค ้าหรือใชบริ
้ การที
เจ ้าของเครือ
 งหมายนั น
1 ได ้ ทํ าให ้สามารถแยกแยะและเลือกซอ
ต ้องการได ้โดยไม่สับสนกับเครือ
 งหมายการค ้าหรือเครือ
 งหมายบริการของบุคคลอืน

ื1 สน
ิ ค ้าหรือใชบริ
้ การทีม
รวมทัง1 สามารถเลือกซอ
 ค
ี ณ
ุ ภาพตามต ้องการด ้วย ประเทศไทย
้ ราหรื อ ยี ห อ้ เพื อ เรี ย กขานกิจ การค า้ และส ิน ค า้ ตั 1ง แต่ เ ริม ติด ต่ อ ค า้ ขายกั บ
ได ใ้ ช ต
ต่างประเทศ เมือ
 ปี พ.ศ. 2452 การจดทะเบีย นเครือ งหมายการค ้าในประเทศไทย
เป็ นไปในทิศ ทางเดีย วกั บ ประเทศอืน ๆ ทั ว โลก กล่ า วคือ เป็ นทีแ พร่ ห ลายมากขึน
1
ตามลําดับ
เนื อ งจากการจดทะเบีย นเครือ งหมายการค า้ ระหว่า งประเทศเพือ ให ้มีก าร
คุ ้มครองเครือ
 งหมายการค ้าหนึง ๆ ในประเทศอืน
 นอกเหนือจากประเทศของผู ้ประดิษฐ์
เครื อ งหมายการค า้ เป็ นที นิ ย มมากขึ1น เรื อ ยๆ นอกจากนี1 การฟ้ องร อ
้ งเกี ย วกั บ
เครือ งหมายการค ้าระหว่า งผู ้ประกอบการในประเทศไทยและต่า งประเทศก็ เ กิด ขึน
1
บ่ อ ยครั 1ง การแปลจึง ได ้เข ้ามามีบ ทบาทในเรื อ งเครือ งหมายการค ้า อย่ า งไรก็ ด ี
ปั จจุบันยังไม่มพ
ี จนานุ กรมเฉพาะทางเกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้า มีเพียงพจนานุกรม
ิ ทางปั ญญา ซงึ มีป รากฏอยู่เพีย งเล่ม เดีย วคือ ประมวลคํ าศั พ ท์และ
เกีย
 วกั บทรั พ ย์สน

ิ ทางปั ญญา อังกฤษ - ไทย โดยอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ
อธิบายความหมายทรัพย์สน
แต่พ จนานุ ก รมเล่ม นี1ก็ ม ไิ ด ้รวบรวมคํ าศั พ ท์ด ้านเครือ งหมายการค ้าไว ้อย่างครบถ ้วน
สมบูรณ์ นอกจากนี1 ผู ้เขียนยังมุง่ เน ้นทีก
 ารอธิบายกฎหมายมากกว่าอธิบายคํา สังเกต
่
ได ้จากให ้คําอธิบายทีเ กินกว่าตัวคําศัพท์ทใี ห ้ เชน

2

compliance with the

ห า ก คํ า ข อ จ ด ท ะ เ บี ย น

requirement of international

เครือ
 งหมายการค ้าเป็ นไปตามที

convention or agreement

กํ า หนดในอนุ สั ญ ญาหรือ ความ
ตกลงระหว่างประเทศ ให ้ถือ ว่า
คํ า ข อ ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น คํ า ข อ จ ด
ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าตาม
พ.ร.บ. เครือ
 งหมายการค ้า พ.ศ.
2 5 3 4 (พ .ร .บ . เ ค รื อ ง ห ม า ย
การค ้า พ.ศ. 2534 มาตรา 11
วรรคท ้าย)
ิ ธิ}
ความผิดตามพ.ร.บ. ลิขสท

compoundable offence

พ.ศ. 2537 เป็ นความผิดอันยอม
ความได ้ (มาตรา 66)
confiscation of all imported

บรรดาส ิน ค า้ ที ไ ด น
้ ํ าเข า้ มาใน

goods

ราชอาณาจักรเพือ
 จํ าหน่ าย หรือ
มี ไ ว เ้ พื อ จํ าห น่ าย อั นเป็ นก า ร
ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด ต า ม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ ค รื อ ง ห ม า ย
การค า้ พ.ศ. 2534 ให ร้ ิบ เส ีย
ทั 1 ง ส ิ1น ไม่ ว่ า จะมี ผู ถ
้ ู ก ลงโทษ
ตามคําพิพากษาหรือไม่ (พ.ร.บ.
เครือ งหมายการค ้า พ.ศ. 2534
มาตรา 115)

สําหรับคําอธิบายทีไ
 ม่ได ้มาจากพระราชบัญญัตห
ิ รือตัวบทกฎหมายอืน
 ๆ ผู ้เขียน
ั 1 ๆ เท่านั น
่
จะให ้คําแปลสน
1 เชน
ิ ธิ
การล่วงละเมิดสท

infringement

3

้
ผู ้วิจัยเห็นว่าการให ้ความหมายเพียงเท่านี1อาจทํ าให ้ผู ้ใชพจนานุ
กรมเล่มนี1นําคํ า
้
แปลไปใชโดยไม่
ถูกกับบริบทได ้ เนืองจากไม่มต
ี ัวอย่างประโยคทีแ
 สดงบริบทการใชคํ้ า
่ ผู ้ใชอาจไม่
้
นี1ให ้เห็น เชน
เข ้าใจว่า infringement ต่างจาก breach, violation และ
transgression

อย่างไร ทั ง1 นี1 การทีจ ะได ้คํ าศัพ ท์ท ีค รอบคลุมและมีคําอธิบ ายความ

ั เจนนั น
แตกต่างของศัพท์ตา่ งๆ อย่างชด
1 จํ าเป็ นต ้องทํ าประมวลศัพท์อย่างเป็ นระบบจาก
้ ง
ข ้อมูลภาษาทีม
 ก
ี ารใชจริ
ผู ว้ ิจั ยเล็ งเห็ นความจํ าเป็ นที จ ะต อ
้ งมี แ หล่ ง อ า้ งอิ ง ของคํ าศั พ ท์ เ กี ย วกั บ
เครือ
 งหมายการค ้าซงึ ประกอบด ้วยคํ านิยาม ประเภททางไวยากรณ์ ศัพท์ทส
ี ามารถใช ้
้
แทนกันได ้ ตัวอย่างการใช ้ และคําศัพท์ในภาษาไทย เพือ
 ให ้ผู ้ใชสามารถเข
้าใจคํานั น
1 ๆ
้ ้อย่างถูกต ้อง
และสามารถนํ าไปใชได
ั
1.2 ว ัตถุประสงค์การประมวลศพท์
ึ ษาทฤษฎีศัพ
สารนิพนธ์ประมวลศัพท์เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้านี1จัดทํ าขึน
1 เพือ
 ศก
้ า ประมวลศั พ ท์เ รือ งเครือ งหมายการค ้าอย่า งมี
ทวิท ยาและนํ า ความรู ด
้ ั ง กล่า วมาใช ทํ
ระเบียบวิธข
ี องนั กวิชาการสาขาศัพทวิทยาผู ้ซงึ เป็ นทีย
 อมรับในระดับสากล
ั
1.3 สมมติฐานการประมวลศพท์
ิ ทางปั ญญาซงึ ประกอบไปด ้วยคําศัพท์
เครือ
 งหมายการค ้าเป็ นสาขาของทรัพย์สน
ซงึ มีความเกีย
 วข ้องกันและสามารถนํ ามาเขียนเป็ นมโนทั ศน์เพือ
 แสดงความสัมพั นธ์ได ้
และสามารถสร ้างประมวลศัพท์เฉพาะทางสําหรับเรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้าได ้
ั
1.4 ขอบเขตการประมวลศพท์
ิ ทางปั ญญา เนื1 อ หาเรือ ง
เครือ งหมายการค ้าเป็ นประเภทหนึง ของทรั พ ย์ส น
เครือ
 งหมายการค ้าแบ่งกว ้างๆ ได ้เป็ นสองสว่ นคือ การจดทะเบียนเครืองหมายการค ้า
้
ึ ษาครัง1 นี1จะศก
ึ ษาคําศัพท์เกีย
และการบังคับใชกฎหมาย
การศก
 วกับเครือ
 งหมายการค ้า
ในสว่ นของการจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าเท่านั น
1
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ึ ษานีแ
ขอบเขตของการศก
1 สดงเป็ นแผนภาพได ้ดังนี1

ิ
ทรัพย์สน
ทางปั ญญา

ลิขสิทธิ}
และสิทธิ
เกีย
 วเนือ
 ง

เครือ
 งหมาย

การค ้า

การจด
ทะเบียน
เครือ
 งหมาย
การค ้า*

1 าง
สิง บ่งชีท
ภูมศ
ิ าสตร์

การออกแบบ
อุตสาหกรรม

ิ ธิบัตร
สท

การออกแบบ
ผังภูม ิ
(ภูมส
ิ ภาพ)
ของวงจรรวม

การคุ ้มครอง
ข ้อสนเทศ
ทีไ ม่เปิ ดเผย

การบังคับใช ้
กฎหมาย

1.5 ระเบียบวิธวี จ
ิ ัย
้
ประยุ ก ต์ใ ช แนวทางการทํ
า ประมวลศั พ ท์ข อง Cabré ซ งึ เริม จากการกํ า หนด
ึ ษา รวบรวมข ้อมูล กําหนดผู ้เชย
ี วชาญเป็ นทีป
ขอบเขตของงานทีศ
 ก
 รึกษา แล ้วจึงสร ้าง
คลั ง ข ้อมูล เพือ เป็ นตั ว แทนของสาขาวิช าในขอบเขตทีกํ า หนด ดึง รายการศั พ ท์แ ละ
ั พันธ์ของศัพท์ทไี ด ้ จากนั น
วิเคราะห์มโนทัศน์สม
1 จึงเขียนประมวลศัพท์ทวี เิ คราะห์ได ้
ึ ษา
1.6 ขนตอนการศ
ั4
ก
ึ ษาดังนี1
การประมวลศัพท์เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้านีม
1 ข
ี น
ั 1 ตอนการศก
1. รวบรวมข ้อมูล โดยรวบรวมจากแหล่งข ้อมูลเกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้า
ทั 1ง ที เ ป็ นภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ หมายรวมถึง พระราชบั ญ ญั ต ิ
เครือ
 งหมายการค ้า พ.ศ. 2534 บทความเกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้าบน
เว็ บ ไซต์ข ององค์ก รเกีย วกั บ เครื อ งหมายที น่ า เช ือ ถือ ซ งึ รวมถึง กรม
ิ ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ World Intellectual Property
ทรัพย์สน
Organization

และ UK

Patent

Office คํ าพิพ ากษาคดีเกีย
 วกั บ

เครืองหมายการค ้าระหว่าง พ.ศ. 2545-2549

ื
และตํ าราและหนั งส อ

เกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้าทัง1 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ี วชาญ
2. กําหนดผู ้เชย
3. สร ้างคลังข ้อมูลภาษา
ี ะนํ ามาสร ้างมโนทัศน์
4. วิเคราะห์คลังข ้อมูลและเลือกคําศัพท์ทจ
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ั พันธ์
5. สร ้างมโนทัศน์สม
6. จั ดทํ าบันทึก ข ้อมูลศัพ ท์โดยแสดงคํ าจํ ากั ดความและรายละเอียดความ
ื มโยงของคํ า ศั พ ท์ ซ งึ ครอบคลุม ถึง คํ านิย าม หน า้ ทีท างไวยากรณ์
เช อ
ตัวอย่างการใชคํ้ า คําศัพท์ในภาษาไทย และรายการอ ้างอิง
1.7 ประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้ร ับ
ประโยชน์ทค
ี าดว่าจะได ้รับจากการประมวลศัพท์เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้าคือ ได ้
ประมวลศั พ ท์เรือ งเครือ งหมายการค ้าซ งึ จะเป็ นประโยชน์ต่อ ผู ้ทีทํ างานด ้านกฎหมาย
เกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้า รวมถึงผู ้ประกอบการธุรกิจทีต
 ้องการจดทะเบียนเครือ
 งหมาย
ึ ษาข ้อมูลเกีย
การค ้าและต ้องการศก
 วกับเครือ
 งหมายการค ้า
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บทที 2
ั
ั
ศพทวิ
ทยาเพือการทําประมวลศพท์
บทนี1จะกล่าวถึงความรู ้เบือ
1 งต ้นเกีย
 วกับศัพทวิทยา ซงึ ครอบคลุมถึงความหมาย
ของศัพทวิทยา ความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการของศัพทวิทยา ทฤษฎีศัพทวิทยาและความ
แตกต่างระหว่างประมวลศัพท์และพจนานุกรม การกําหนดมาตรฐานทางศัพทวิทยา และ
ระเบียบวิธก
ี ารประมวลศัพท์
ั
2.1 ความหมายของศพทวิ
ทยา
ึ ษาและกิจกรรมเกีย
ศัพทวิทยาคือการศก
 วกับการรวมรวม อธิบาย ประมวล และ
นํ า เสนอศั พ ท์ใ นสาขาความรู ้เฉพาะด ้าน ซ งึ อาจเป็ นภาษาเดีย วหรือ หลายภาษาก็ ไ ด ้
(Sager, 1990: 2) คําว่า “ศัพทวิทยา” มาจากคําภาษาอังกฤษว่า Terminology ซงึ มี
ความหมายสามด ้านซงึ เกีย
 วเนือ
 งกันดังนี1
1. ทฤษฎีท ีอ ธิบ ายความสัม พั นธ์ร ะหว่างมโนทั ศ น์และศั พ ท์ซ งึ เป็ นพื1นฐาน
ของการรวบรวม อธิบาย และนํ าเสนอศัพท์
2. ระเบียบวิธก
ี ารรวบรวม อธิบาย และนํ าเสนอศัพท์ เป็ นความหมายในด ้าน
วิธป
ี ฏิบัต ิ
3. ชุดคําศัพท์หรือประมวลศัพท์ในสาขาวิชาเฉพาะด ้าน เป็ นผลทีไ ด ้จากการ
ปฏิบัตใิ นข ้อ 2 (Cabré, 1999:32; Sager, 1990: 3)
สําหรับในภาษาไทย เรามีคําเพือ
 เรียก Terminology ในสามความหมายแยกกัน
คือ ศั พ ทวิท ยา การประมวลศั พ ท์ และการประมวลศัพ ท์ตามลํ าดับ จากนิย ามข ้างต ้น
แสดงให เ้ ห็ น ว่ า ศั พ ทวิท ยาเป็ นสหศาสตร์ ซ งึ เกีย วเนื อ งกั บ วิช าความรู แ
้ ขนงอืน อั น
ประกอบด ้วยภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภววิท ยา สารสนเทศศาสตร์ วิท ยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิช าใดๆ ทีท
 ํ าการประมวลศัพ ท์ ศั พ ทวิท ยาเป็ นเรือ งเกีย
 วกั บ
ั พันธ์ของมโนทัศน์และศัพท์ (Cabré, 1999: 25; Sager, 1990:2) และการวาง
ความสม
ื เรียกหรือศัพท์ในภาษาใดภาษาหนึง เพือ
ื สารระหว่างกลุ่มคน
มาตรฐานการใชช้ อ
 การสอ
ในสาขาวิชาเฉพาะด ้าน (Rey, 1995: 7)
ั
2.2 ความเป็นมาและวิว ัฒนาการของศพทวิ
ทยา
้ ย กส งิ ของเฉพาะเรือ งอยู่คู่กั บ การใช ภาษาของมนุ
้
การรวบรวมคํ าทีใช เรี
ษย์ม า
ตัง1 แต่โบราณ มีหลักฐานเก่าแก่ทส
ี ด
ุ ตัง1 แต่สมัยศตวรรษที 16 (Rey, 1995: 11) การ
ประมวลศั พ ท์เ ริม มีค วามสํ า คั ญ มากขึน
1 ในช ่ว งศตวรรษที 18 และ 19 เนื อ งจากการ

7

ขยายตั ว ทางวิท ยาศาสตร์ การประมวลศั พ ท์พั ฒ นาขึน
1 เพือ หาคํ า เรีย กมโนทั ศ น์ ข อง
ความรู ้ใหม่ๆ และกําหนดข ้อตกลงในการใชศ้ ัพท์นัน
1 ๆ
ในชว่ งทศวรรษ 1930 Wüster ผู ้ซงึ มีพน
ื1 ฐานความรู ้มาจากสายวิศวกรรมศาสตร์
ได ้นํ าเสนอวิธก
ี ารทํ าประมวลศัพท์อย่างเป็ นระบบ และกํ าหนดหลักเกณฑ์สําหรั บศัพท์
และการประมวลข ้อมูลทางศัพทวิทยาเนืองจากเห็นว่าประมวลศัพท์เป็ นเครือ
 งมือสําคัญ
ื สารทางด ้านวิท ยาศาสตร์แ ละ
สํ า หรั บ กํ า จั ด ความคลุ ม เครือ และไม่ชั ด เจนในการส อ
เทคโนโลยี (Cabré, 1999: 5)
ข ้อเสนอของ Wüster เป็ นจุดเริม
 ต ้นของศัพทวิทยาสมัยใหม่ หลังจากนั น
1 ในปี
ี ค
ค.ศ. 1988 Auger ได ้แบ่งพัฒนาการของศัพทวิทยาสมัยใหม่ออกเป็ นสย
ุ เริม
 จากยุค
ึ ษาการสร ้างศัพท์อย่างเป็ นระบบ
แรกเริม
 (ค.ศ. 1930-1960) ซงึ เป็ นชว่ งทีเ ริม
 มีการศก
ื ทฤษฎีศัพทวิทยาเล่มแรกๆ ในชว่ งนี1 ต่อมา ในชว่ ง
Wüster และ Lotte ได ้เขียนหนั งสอ
ปี ค.ศ. 1960-1975 มีก ารพั ฒนาคอมพิวเตอร์และระบบการเก็ บ เอกสารซ งึ มีผลอย่าง
มากต่อพัฒนาการของศัพทวิทยา ยุคทีส
 าม (ค.ศ. 1975-1985) เป็ นยุครุ่งเรืองของการ
ทํ า ประมวลศั พ ท์ มีก ารวางแผนทางภาษาและจั ด โครงการประมวลศั พ ท์ ใ นหลาย
ประเทศ การพัฒนาคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลทํ าให ้การประมวลข ้อมูลด ้านประมวลศัพท์
ิ ธิภาพขึน
สะดวกและมีป ระส ท
1 การพั ฒนาล่าสุด ทางด ้านศั พ ทวิท ยาเริม
 ตั ง1 แต่ปี ค.ศ.
1985 เป็ นต น
้ มา นั บเป็ นยุ ค แห่ ง การขยายความรู ด
้ า้ นศั พ ทวิท ยา วิท ยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ม ส
ี ่วนสําคั ญอันดั บ ต ้นๆ ต่อพั ฒนาการทางด ้านศั พ ทวิท ยา ในยุคนี1ม ก
ี าร
สร ้างเครือ ข่ายนานาประเทศเพือ พั ฒนาประมวลศั พ ท์และมีก ารบรรจุศั พ ทวิท ยาลงใน
แผนการพัฒนาภาษาในประเทศกําลังพัฒนาด ้วย (Cabré, 1999: 5-6)
ั
ั และพจนานุกรม
2.3 ทฤษฎีศพทวิ
ทยาและความแตกต่างระหว่างประมวลศพท์
ทฤษฎีศัพทวิทยาโดยทัวไปแล ้วมีพน
ื1 ฐานมาจากแนวคิดเรือ
 งมโนทัศน์ มโนทัศน์
ั พันธ์ ความสม
ั พันธ์ระหว่างศัพท์และมโนทัศน์ และการกําหนดศัพท์เพือ
้ ยกมโนสม
 ใชเรี
ทัศน์ การให ้ความสําคัญกับการสร ้างศัพท์เพือ
 ให ้เรียกมโนทัศน์นี1เองทํ าให ้การประมวล
ศั พ ท์แ ตกต่า งจากวิธ ก
ี ารทํ าพจนานุ ก รม การประมวลศั พ ท์เริม
 จากมโนทั ศ น์ไปสู่ก าร
สร า้ งคํ า ศั พ ท์ ในขณะที ก ารทํ า พจนานุ ก รมเริ ม จากคํ า ไปสู่ ม โนทั ศ น์ โ ดยอธิบ าย
ความหมายและการใชคํ้ านั น
1 ๆ (Cabré, 1999: 7-8)
ี ระการตามตาราง
คุณสมบัตท
ิ แ
ี ตกต่างกันของประมวลศัพท์และพจนานุ กรมมีสป
ด ้านล่างนี1 (Cabré, 1999: 35-37)
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ประมวลศัพท์

พจนานุกรม
1. ขอบเขต

คําทุกคําในภาษาหนึง ๆ

้
คํ าทีใ ช ในสาขาวิ
ช าหนึง ๆ เช ่น
ฟิ ส ิ ก ส ์ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ห รื อ

(domain)

ี เชน
่ กีฬา
กิจกรรมเฉพาะอาชพ
2. หน่วยพืน
1 ฐาน

คํา (word) ซงึ หมายถึงหน่วย ศัพท์ (term) ซงึ เป็ นหน่วยทีม
 ี

(basic unit)

ทีอ ธิบ ายได ้จากคุ ณ ลั ก ษณะ คุ ณ ลั ก ษณะทางภาษาศาสตร์
้
ทางภาษาศาสตร์ คํ าใช อ้ ้าง เช ่นเดีย วกับ คํ า แต่ใช ในภาษา
ถึง ส งิ ทีม ีอ ยู่ จ ริง คํ า ทีอ ยู่ ใ น เฉพาะด า้ น ศั พ ท์ ใ นประมวล
พจนานุกรมแบ่งได ้เป็ นคํานาม ศั พ ท์ โ ด ย ทั ว ไ ป จ ะ มี เ พี ย ง
้ ั พ ท์ ค ื อ
คํ า ก ริ ย า คํ า คุ ณ ศั พ ท์ คํ า คํ า นามเท่ า นั 1 น ผู ใ้ ช ศ
วิเ ศษณ์ คํ า บ่ ง ความช ี1เ ฉพาะ ผู เ้ ช ี ย ว ช า ญ ห รื อ ค น ที อ ยู่ ใ น
คํ า ส ร ร พ น า ม คํ า บุ พ บ ท วงการนั น
1 ๆ
ั ธาน และคําอุทาน ผู ้ใช ้
คําสน
คําคือทุกคนทีพ
 ด
ู ภาษานั น
1 ๆ

3. จุดประสงค์

เพื อ แสดงหน่ ว ยคํ า ในภาษา เพือ ระบุแ ละสร ้างศั พ ท์เ พือ ใช ้

(purpose)

หนึง ๆ และบอกวิธก
ี ารใช ้

เ รี ย ก ม โ น ทั ศ น์ ใ น ส า ข า วิ ช า
หนึง ๆ

4. ระเบียบวิธก
ี าร

้ ยกมโนทัศน์ท ี
วิเ คราะห์ ว าทกรรมของผู ใ้ ช ้ หาศัพท์เพือ
 ใชเรี

(methodology)

ภาษา

มีอยู่

ั
2.4 การกําหนดมาตรฐานทางศพทวิ
ทยา
การกําหนดมาตรฐานทางศัพทวิทยามีอย่างน ้อยสามความหมายดังนี1
ื
1. การกํ า หนดมาตรฐานในระดั บ สถาบั น หมายถึงกระบวนการกํ า หนดช อ
โดยสถาบัน
2. การกํ า หนดมาตรฐานในระดั บ สากล หมายถึง กระบวนการกํ า หนด
คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ เงื อ นไขที ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ึ ง มี โ ดยการกํ าหนดศั พ ท์ ท ี
เหมาะสมโดยองค์กรระหว่างประเทศ
ื
3. การกํ าหนดมาตรฐานทีไ ม่ถูกแทรกแซง หมายถึงกระบวนการกําหนดชอ
โดยอาศัยการยอมรับในหมูผ
่ ู ้ใช ้
การกํ าหนดมาตรฐานทางศั พ ทวิท ยาโดยทั วไปแล ้วจะเน น
้ ไปทีค วามหมายใน
สองแบบแรก ทัง1 นี1 เพือ
 กําหนดมาตรฐานสําหรับศัพท์เฉพาะสาขาและสําหรับหลักเกณฑ์
และวิธก
ี ารประมวลศัพท์ทัง1 ในด ้านทฤษฎีและปฏิบัต ิ (Cabré, 1999: 199)
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การกํ าหนดมาตรฐานทางศั พ ทวิท ยามีบ ทบาทสํ าคั ญต่อ การกํ าหนดมาตรฐาน
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื อ งจากผู เ้ ช ี ย วชาญเสนอความคิ ด และมโนทั ศ น์ ผ่ า นศั พ ท์ แ ละ
้ ั พ ท์ เ พื อ กํ า หนดและระบุ ม าตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์ กระบวนการกํ า หนด
จํ า เป็ นต อ้ งใช ศ
มาตรฐานศัพท์ประกอบด ้วยการรวบรวมมโนทัศน์ การนิยามศัพท์ การลดคําพ ้องรูปหรือ
พอ
้ งเส ีย ง การหลีก เลีย งคํ า ที ม ีค วามหมายเหมื อ นกั น การกํ า หนดช ือ คํ า ย่ อ และ
ั ลักษณ์ และการสร ้างศัพท์
สญ
ื สารโดยใชภาษาเฉพาะซ
้
การกําหนดมาตรฐานมีเพือ
 เอือ
1 ต่อการสอ
งึ ไม่สามารถ
ปรับใชกั้ บคําศัพท์ในภาษาทัวไปได ้ (Cabré, 1999: 200)
ั
2.5 ระเบียบวิธก
ี ารประมวลศพท์
้
Cabré (1999) ใชเกณฑ์
แบ่งการประมวลศัพท์สองเกณฑ์คอ
ื ระบุจํานวนภาษาที
เกีย วข ้องและระบุว่า การประมวลศั พ ท์นั1น เป็ นไปอย่างมีร ะบบหรือ ไม่ การแบ่งโดยใช ้
เกณฑ์แ รกทํ า ให ้แบ่ง การประมวลศั พ ท์ไ ด ้เป็ นสองแบบคือ แบบภาษาเดีย วและแบบ
หลายภาษา สว่ นเกณฑ์ทส
ี องทํ าให ้แบ่งได ้เป็ นแบบเป็ นระบบ (systematic) และแบบ
เฉพาะกิจ (ad-hoc)
การประมวลศัพท์แบบเป็ นระบบครอบคลุมศัพท์ทุกคําทีอ
 ยูใ่ นสาขาใดสาขาหนึง
หรือ ส ่ว นใดส ่ว นหนึงของสาขานั 1น ในขณะทีก ารประมวลศั พ ท์แ บบเฉพาะกิจ จะจํ ากั ด
เพียงศัพท์คําเดียวหรือชุดคําศัพท์ขนาดเล็กซงึ เป็ นสว่ นหนึง ของสว่ นย่อยของสาขาวิชา
เฉพาะหนึง ๆ หรือของกลุม
่ ศัพท์ทม
ี าจากหลากสาขาวิชา
ี ระเภทดังนี1
ด ้วยเกณฑ์ดังกล่าว การประมวลศัพท์แบ่งเป็ นสป
1. การประมวลศัพท์ภาษาเดียวแบบเป็ นระบบ
2. การประมวลศัพท์หลายภาษาแบบเป็ นระบบ
3. การประมวลศัพท์ภาษาเดียวแบบเฉพาะกิจ
4. การประมวลศัพท์หลายภาษาแบบเฉพาะกิจ (Cabré, 1999: 129)
สําหรั บประมวลศั พท์เรืองเครือ
 งหมายการค ้านี1 ผู ้จั ดทํ าเลือ กใชวิ้ ธก
ี ารประมวล
ศัพท์แบบเป็ นระบบภาษาเดียว (Systematic monolingual searches) ของ Cabré คือ
้ อ
เป็ นการประมวลศัพท์ภาษาเดียว คือภาษาอังกฤษ สว่ นข ้อมูลภาษาไทยทีจ
 ะใชเพื
 หา
คํามาเทียบเคียงกับคําศัพท์ทป
ี ระมวลได ้ หรือทีเ รียกว่า Monolingual records with
equivalents

ซ งึ ทํ า ให ้ประมวลศั พ ท์ท ีไ ด ้เป็ นทั ง1 แบบภาษาเดีย วและหลายภาษา

ึ ษาข ้อมูล ใน
กล่าวคือ เป็ นภาษาเดียวเนือ งจากเป็ นประมวลศั พ ท์ทรี วบรวมจากการศ ก
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ภาษาหนึ ง แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น การศ ึก ษานี1 ก็ ทํ าให ผ
้ ูศ
้ ึก ษาหาคํ า ที ม ี ค วามหมาย
เทียบเคียงกันในภาษาอืน
 ได ้ (Cabré, 1999: 124)
ขัน
1 ตอนการประมวลศัพท์แบบเป็ นระบบของ Cabré มีหกขัน
1 ตอนดังนี1
ึ ษา กลุ่มผู ้ใช ้ วัตถุประสงค์
1. กําหนดขอบเขตโดยการกําหนดหัวข ้อการศก
และขนาดของประมวลศัพท์
 วข ้องกับ
2. เตรียมการ ซงึ ประกอบด ้วยการรวบรวมข ้อมูลและเอกสารทีเ กีย
หั ว ข อ
้ ที จ ะประมวลศั พ ท์ เลื อ กผู เ้ ช ี ย วชาญ สร า้ งคลั ง ข อ้ มู ล เขีย น
ึ ษา และนํ าเสนอโครงร่างการศก
ึ ษานี1
โครงสร ้างมโนทัศน์ของสาขาทีศ
 ก
3. ประมวลศัพท์โดยเตรียมรายการคําศัพท์และให ้ข ้อมูลเกีย
 วกับคํานั น
1 ๆ ดึง
ศั พ ท์จ ากคลั งข ้อมูล ภาษา ทํ าบั นทึก ข ้อมูล คํ าศั พ ท์เบือ
1 งต ้น และเขีย น
บันทึกข ้อมูลศัพท์
4. นํ าเสนองานโดยการเตรียมเอกสารเกีย
 วกับประมวลศัพท์ทไี ด ้สําหรับผู ้ใช ้
ประมวลศัพท์นัน
1
1 ตอนนี1จะดํ าเนินการโดยนั ก ประมวลศัพท์ทท
ี ํ างานใน
5. ตรวจสอบงาน ขัน
ี วชาญสาขาวิชาเฉพาะเรือ
องค์กรด ้านการประมวลศัพท์ และผู ้เชย
 งทีเ ป็ น
ทีย
 อมรับ
6. แก ้ปั ญหา เมือ
 ทํ าประมวลศัพท์เสร็ จแล ้ว จะพบว่ายังมีปัญหาบางประการ
่ ปั ญหาเกีย
ทีย
 ังไม่ได ้แก ้ไข เชน
 วกับการกําหนดขอบเขตและการกําหนด
ี วชาญสาขาวิช าเฉพาะ
มโนทั ศ น์ ผู ้ทํ า ประมวลศั พ ท์ต ้องปรึก ษาผู ้เช ย
้
ัพท์เพือ
เรือ
 งและกลุ่มผู ้ใชประมวลศ
 แก ้ปั ญหาดังกล่าว (Cabré, 1999:
130-151)
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บทที 3
ั
การจ ัดทําคล ังข้อมูลภาษาและการดึงศพท์
บทนี1จะกล่าวถึงความหมายของคลังข ้อมูลภาษา เกณฑ์การเลือกข ้อมูลสําหรั บ
คลังข ้อมูลภาษา การรวบรวมข ้อมูลเพือ
 สร ้างคลังข ้อมูลภาษา การจัดทําคลังข ้อมูลภาษา
เพือ
 การประมวลศัพท์เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้า และการดึงศัพท์จากคลังข ้อมูลภาษา
3.1 ความหมายของคล ังข้อมูลภาษา
คลังข ้อมูล (Corpus) หมายถึง ข ้อมูลภาษาพูดหรือภาษาเขียนทีค
 ัดเลือกจาก
้
ภาษาทีใ ชในสถานการณ์
จริง จัดระบบตามเกณฑ์และเงือ
 นไขทางภาษาศาสตร์ และเก็บ
บันทึกไว ้ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกสเ์ พือ
 เป็ นตัวอย่างของภาษา (Sinclair, อ ้างถึง
ใน Pearson, 1998: 42) หรือเป็ นตัวแทนของภาษานั น
1 ๆ (Francis, อ ้างถึงใน Pearson,
1998: 43) ทัง1 นีข
1 ้อมูลภาษาสําหรับคลังข ้อมูลต ้องมีจํานวนมากเพียงพอทีจ
 ะครอบคลุม
ื ถือได ้สําหรับการศก
ึ ษาการ
ความหลากหลายของภาษานั น
1 ๆ เพือ
 เป็ นแหล่งอ ้างอิงทีเ ชอ
้
ใชไวยากรณ์
คําศัพท์ และการหลากคํา (Sinclair, อ ้างถึงใน Pearson, 1998: 44)
คลังข ้อมูลภาษามีประโยชน์หลากหลาย ในด ้านการแปล คลังข ้อมูลภาษาชว่ ย
ให ้ผู ้แปล โดยเฉพาะผู ้ทีแปลจากภาษาแม่เป็ นภาษาอืน เลือ กใช ศ้ ั พ ท์ห รือ สํ านวนให ้
สอดคล ้องกับรูปแบบภาษาทีผ
 ู ้พูดภาษาแม่ใช ้ เนืองจากเป็ นข ้อมูลทีค
 ัดเลือกจากภาษา
ทีเ กิดขึน
1 จริง ในด ้านการประมวลศัพท์ คลังข ้อมูลภาษาเป็ นแหล่งข ้อมูลของคําศัพท์ซงึ
เป็ นตัวแทนของมโนทั ศ น์ในเรืองหนึง ๆ ผู ้ประมวลศัพ ท์ต ้องเลือกข ้อมูลทีเป็ นตัวแทน
ของเรืองนั น
1 และครอบคลุมเนื1อหาทีกําหนดไว ้เพือ
 ให ้ได ้ประมวลศัพท์ท ีมค
ี ุณภาพและ
้ ้จริง
นํ าไปใชได
ํ หร ับคล ังข้อมูลภาษา
3.2 เกณฑ์การเลือกข้อมูลสา
ื สารของตัวบททีน
้ นข ้อมูลสําหรับคลังข ้อมูลภาษาได ้
สถานการณ์การสอ
 ํ ามาใชเป็
ี ระเภทดังนี1
นั น
1 แบ่งกว ้างๆ ได ้เป็ นสป

1. ก า ร ส ื อ ส ื อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง ผู ้ เ ช ี ย ว ช า ญ ด ้ ว ย กั น (Expert-expert
ื สารประเภทนี1จะมีชด
communication) การสอ
ุ คําศัพท์เฉพาะทางปนอยู่
ื สารเท่าๆ
มากเนืองจากผู ้สง่ สารและผู ้รั บสารมีความรู ้เกีย
 วกับเนื1อหาทีส
 อ
กัน ผู ้สง่ สารคาดหวังว่าผู ้รั บสารจะเข ้าใจคํ าศัพท์และโครงสร ้างประโยค
ซงึ เป็ นขนบของทําเนียบภาษานั น
1 ๆ
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ื สารระหว่างผู ้เชย
ี วชาญกับผู ้ทีอ
2. การสอ
 ยู่ในแวดวงเดียวกัน (Expert to
ื สารประเภทนี1มค
initiates) ผู ้รับสารในสถานการณ์การสอ
ี วามรู ้ในเรือ
 งที
ื สารกันในระดับหนึง แต่ไม่มากเท่ากับผู ้สง่ สารซงึ เป็ นผู ้เชย
ี วชาญใน
สอ
่ อาจารย์-นั กศก
ึ ษา วิศวกร-ช ่าง และแพทย์-แพทย์ฝึกหั ด
สาขานั น
1 เชน
้ ั พ ท์ เ ฉพาะทางและให ้
สํ า หรั บ การส ือ สารประเภทนี1 ผู ส
้ ่ ง สารจะใช ศ
คําอธิบายศัพท์ทค
ี าดว่าผู ้รับสารไม่เข ้าใจเพิม
 เติม

ื สารระหว่างผู ้เทียบเคียงได ้กับผู ้เชย
ี วชาญ กับผู ้ทีไ ม่ได ้อยูใ่ นแวด
3. การสอ
วงเดียวกัน (Relative expert to the uninitiated) ผู ้เทียบเคียงได ้กับ
ี วชาญหมายถึงผู ้ทีม
ื สาร ความรู ้นี1
ผู ้เชย
 ค
ี วามรู ้โดยทัวไปเกีย
 วกับเรือ
 งทีส
 อ
ี หรือจากการเรียนรูจากความสนใจสว่ น
อาจได ้มาด ้วยการประกอบอาชพ
ื สารประเภทนี1จะมีคําศัพท์
บุคคลก็ได ้ ตัวบททีผ
 ลิตในสถานการณ์การสอ
เฉพาะทางอยูบ
่ ้างแต่ไม่มากเท่ากับสองประเภทแรก ผู ้สง่ สารอาจใชคํ้ า
ื มโนทัศน์ด ้วย
ทัวไปเพือ
 สอ

ื สารระหว่างผู ้รอบรู ้กับผู ้ทีไ ม่มค
4. การสอ
ี วามรู ้เรือ
 งนั น
1 ๆ มาก่อน (Teacherpupil communication)

้
ื สารประเภทนี1
ตัวบททีใ ชสถานการณ์
การสอ

่ ตํ าราเรียนและคู่มอ
้
เชน
ื การใชงาน
ผู ้สง่ สารอธิบายเนื1อหาและคํ าศัพท์
ั เจน
เฉพาะทางอย่างชด
ื สารทีเ หมาะสําหรั บการสร ้าง
Pearson (1998) กล่าวไว ้ว่าสถานการณ์การสอ
คลั ง ข อ
้ มู ล ภาษาคื อ ประเภทที 1 2 และ 4 ในสถานการณ์ ก ารส ื อ สารดั ง กล่ า วนี1
ี วชาญซ งึ เข ้าใจคํ าศั พท์เฉพาะทางตรงกันเป็ นผู ้ส ่งสารเอง ทํ าให ้คํ าศั พ ท์เฉพาะ
ผู ้เช ย
ทางทีใ ชมี้ มาตรฐาน (Pearson, 1998: 36-39)
สํ า หรั บ ประมวลศั พ ท์เรือ งเครือ งหมายการค ้านี1 ผู ้วิจั ย เลือ กใช ข้ ้อมูล ทีม าจาก
ื สารประเภทที 1 2 และ 4
สถานการณ์การสอ
ปั จ จั ย ทีต ้องพิจ ารณาเมือ
 เลือ กข ้อมูล สํ าหรั บ คลั ง ข ้อมูล ภาษาตามทีเสนอโดย
Roe (1977) Yang (1986) Fang (1991) Flowerdew (1993) James (1994) และ
Gledhill (1996) นั น
1 มีสามด ้านคือ ขนาด หัวข ้อ และประเภทตัวบท
•

ขนาดของคลังข ้อมูลภาษา (Size) Sinclair กล่าวว่าคลังข ้อมูลภาษาควร
มีขนาดใหญ่ทส
ี ด
ุ เท่าทีจ
 ะรวบรวมได ้ โดยทัวไปควรมีประมาณหนึง ล ้าน
คํา แต่อาจน ้อยกว่านีไ
1 ด ้หากเป็ นเรือ
 งเฉพาะด ้าน

•

หัวข ้อ (Topic) ในการประมวลศัพท์ ผู ้ประมวลศัพท์ต ้องจํากัดหัวข ้อของ
คลังข ้อมูลภาษาซงึ อาจเป็ นหัวข ้อกว ้างๆ อย่างวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
หรือหัวข ้อทีเ ฉพาะเจาะจงกว่านั น
1 ก็ได ้
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•

ประเภทตั ว บท (Genre) ผู ป
้ ระมวลศั พ ท์ มั ก รวมรวมข อ้ มู ล จากตํ า รา
วิชาการและบทบรรยายทางวิชาการเกีย
 วกับหัวข ้อทีเ ลือกประมวลศัพท์
(Pearson, 1998: 56-57)

Cabré (1999) ได ้เสนอว่าคลังข ้อมูลภาษาควรมีลักษณะดังต่อไปนี1
•

คลังข ้อมูลภาษาต ้องเป็ นตัวแทนของข ้อมูลในสาขาทีท
 ํ า หากเป็ นไปได ้
ี วชาญในสาขานั น
ควรเป็ นข ้อมูลทีเ ขียนโดยผู ้เชย
1 ๆ

•

คลังข ้อมูลภาษาต ้องสมบูรณ์และครอบคลุมเนื1อหาทุกด ้านของประมวล
ศัพท์ทท
ี ํา

•

คลังข ้อมูลภาษาต ้องเป็ นข ้อมูลทันสมัยเพือ
 ให ้ได ้ชุดคําศัพท์ทส
ี มบูรณ์

•

คลังข ้อมูลภาษาต ้องเป็ นภาษาเดีย วกับ ประมวลศั พท์ (Cabré,

1999:

134)
3.3 การรวบรวมข้อมูลเพือสร้างคล ังข้อมูลภาษา
Cabré (1999) แบ่งข ้อมูลสําหรั บการประมวลศัพท์ออกเป็ นสามประเภท ได ้แก่
ข ้อมูลอ ้างอิง ข ้อมูลเฉพาะเรือ
 ง และข ้อมูลสนั บสนุน
1. ข ้อมูลอ ้างอิง (Reference materials) หมายถึงข ้อมูลทีผ
 ู ้ประมวลศัพท์
้ อ
ึ ษาความรู ้พืน
ใชเพื
 ศก
1 ฐาน ซงึ หมายรวมถึงเอกสารเกีย
 วกับการรวบรวม
ข ้อมูล สํ า หรั บ คลั งข ้อมูล ภาษา เอกสารเกีย
 วกั บ การประมวลศั พ ท์ และ
เอกสารเกีย
 วกับเรือ
 งทีป
 ระมวลศัพท์ ข ้อมูลอ ้างอิงชว่ ยให ้ผู ้ประมวลศัพท์
เข ้าใจมโนทัศน์ของเรือ
 งทีป
 ระมวลศัพท์ ตัวอย่างของแหล่งข ้อมูลอ ้างอิง
่ พจนานุกรมเฉพาะทาง เป็ นต ้น
เชน
้
ัพท์เรือ
ข ้อมูลอ ้างอิงทีใ ชในการประมวลศ
 งเครือ
 งหมายการค ้ามีดังนี1
-

ประมวลคํ า ศั พ ท์ แ ละอธิบ ายความหมายทรั พย์ ส ิน ทางปั ญญา
อังกฤษ-ไทย โดยอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ ปี ทพ
ี ม
ิ พ์ พ.ศ. 2547

-

เครือ
 งหมายการค ้า: ตัวบทพร ้อมข ้อสังเกต โดยวัส ติงสมิตร ปี ที
พิมพ์ พ.ศ. 2543

-

ป ร ะ ม ว ล ศั พ ท์ เ ค รื อ งห ม าย ก า ร ค า้ อ อ น ไล น์ จ าก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
International Trademark Association ซงึ เป็ นองค์กรระหว่าง
ประเทศที ดู แ ลเรื อ งเครื อ งหมายการค า้ (http://www.inta.org/)
และของ United

States

Patent

and

Trademark

(http://www.uspto.gov/main/glossary/index.html)
-

ิ ทางปั ญญา (www.ipthailand.org)
เว็บไซต์กรมทรัพย์สน

14

Office

-

คําพิพากษาคดีเกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้าระหว่าง พ.ศ. 2545-2549
ิ ทางปั ญญาและการค ้าระหว่าง
รวบรวมจากเว็บไซต์ของศาลทรัพย์สน
ประเทศกลาง (http://www.cipitc.or.th/)

-

บทความเรือ
 ง “สรุปกฎหมายเครือ
 งหมายการค ้า” ปี 2543 โดย ไมตรี
สุเทพากุล (www.lawonline.co.th/Document/d016.doc)

-

บทความเรือ
 ง “ข ้อสังเกตบางประการเกีย
 วกับกฎหมายเครือ
 งหมาย
การค ้าและการป้ องกั นการแข่ง ขั น ทีไม่เ ป็ นธรรม” โดยวิชั ย อริย ะนั นทกะ (www.judiciary.go.th/~library/intellectual2.doc)

-

ี วชาญ
คําอธิบายของผู ้เชย

2. ข ้อมูลเฉพาะเรือ
 ง (Specific materials) หมายถึงข ้อมูลทีไ
 ด ้จากการ
ื สารทั ง1 ทีเป็ นภาษาพูด และภาษาเขียนซ งึ ใช เพื
้ อ ดึงศั พท์เฉพาะทีใช ้
สอ
เรี ย ก ม โน ทั ศ น์ ข อ ง ค ว า ม รู เ้ ฉ พ า ะ ส า ข า ก า ร ป ร ะ ม ว ล ศั พ ท์ เ รื อ ง
้ อ้ มู ล เฉพาะเรื อ งที เ ป็ นภาษาเขีย นมาเป็ น
เครื อ งหมายการค า้ นี1 ใ ช ข
แหล่งข ้อมูลสําหรั บคลังข ้อมูลภาษา โดยอาศัยเกณฑ์ในการเลือกข ้อมูล
ตามที Cabré เสนอไว ้ดั งนี1 1) ต ้องเป็ นข ้อมูล ทีเป็ นตั วแทนของเรือ งที
ประมวลศั พ ท์ 2) ข ้อมูล ทั น สมั ย ทั ง1 ในแง่ข องคํ า ศั พ ท์แ ละเนื1 อ หา 3)
ื ถือได ้ สําหรับรายละเอียดของเอกสารเฉพาะเรือ
้
ข ้อมูลเชอ
 งทีใ ชในการ
ประมวลศัพท์เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้าจะกล่าวต่อไปในหัวข ้อ รายละเอียด
ของคลังข ้อมูลภาษา
3. ข ้อมูลสนั บสนุน (Support materials) หมายถึงข ้อมูลทีบ
 ันทึกไว ้สําหรับ
การประมวลศัพท์ ได ้แก่ บันทึกข ้อมูลศัพท์เบือ
1 งต ้น (Extraction record)
และบันทึกข ้อมูลศัพท์ (Terminological record) (Cabré, 1999: 116121)
ั เรืองเครืองหมายการค้า
3.4 การจ ัดทําคล ังข้อมูลภาษาเพือการประมวลศพท์
้ ลั ง ข อ
การประมวลศั พ ท์ เ รื อ งเครื อ งหมายการค า้ นี1 ใ ช ค
้ มู ล ภาษาเดี ย ว คื อ
้ ั 1 น เป็ นข อ
ภาษาอั ง กฤษ ส ่ ว นข อ
้ มู ล ภาษาไทยที ใ ช น
้ มู ล อ า้ งอิ ง ดั ง ที ไ ด ก
้ ล่ า วมา
้ นแบบ Special purpose corpora ตามหลักเกณฑ์การแบ่งของ
คลังข ้อมูลภาษาทีใ ชเป็
Pearson (1998) ซงึ หมายถึงคลังข ้อมูลภาษาเฉพาะทางซงึ ประกอบด ้วยคําศัพท์เฉพาะ
สาขา
้ กเกณฑ์ดังทีไ ด ้กล่าวไว ้ใน
การคัดเลือกตัวบทสําหรั บคลังข ้อมูลภาษา ได ้ใชหลั
หั ว ข ้อ 3.2

ประกอบกั บ คํ า แนะนํ า จากผู เ้ ช ีย วชาญที ม ีป ระสบการณ์ ทํ า งานด า้ น
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เครือ งหมายการค ้า ข ้อมูล ทีได ้มีทั ง1 ทีเป็ นส งิ พิม พ์และข ้อมูล อิเล็ ก ทรอนิก ส ์ สํ าหรั บ
ข ้อมูลอิเล็ กทรอนิกส ์ ผู ้วิจัยได ้จั ดเก็บเป็ น Text file ซงึ สามารถนํ ามาใชกั้ บโปรแกรม
Concordance และ Collocation Test ได ้ทันที สว่ นข ้อมูลทีเ ป็ นสงิ พิมพ์นัน
1 ต ้องนํ าเข ้า
้ อ งสแกนเนอร์แ ละใช โปรแกรม
้
เอกสารโดยใช เครื

ABBYY

FineReader

8.0

Professional Edition ซงึ เป็ นโปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) เพือ

้ อ
แปลงภาพเอกสารทีนําเข ้าเครือ
 งคอมพิวเตอร์โดยใชเครื
 งสแกนเนอร์ให ้เป็ นข ้อมูล ที
เป็ นตัวอักษรเพือ
 ให ้จัดเก็บเป็ น Text file ได ้
์ รือข ้อมูลทีม
ทัง1 นี1 ข ้อมูลทีเ ป็ นอิเล็กทรอนิกสห
 าจากอินเทอร์เน็ ตนั น
1 มีข ้อควรระวัง
ื ถือของข ้อมูล เนือ งจากข ้อมูล บนอินเทอร์เน็ ต เผยแพร่ได ้โดยไม่
ทางด ้านความน่ าเช อ
้ ก เกณฑ์ CARS
ต ้องมีก ารรั บ ประกั นความถูก ต ้องใดๆ ผู ้วิจั ย ได ้ใช หลั

ตามที Harris

ื ถือของผู ้เขียน ดู
(2000) เสนอ หลักเกณฑ์นป
ี1 ระกอบด ้วย Credibility คือดูความน่าเชอ
ว่าเว็บไซต์นัน
1 ๆ จัดทํ าโดยองค์กรใด Accuracy คือดูความถูกต ้องของข ้อมูล ข ้อมูลทีด
 ี
ควรระบุเวลาทีเผยแพร่เพือ ดูว่าข ้อมูล ทั นสมั ย หรือ ไม่ นอกจากนี1 ยั งควรเป็ นข ้อมูล ที
นํ าเสนอทุ ก แง่ มุ ม ของเรื อ งนั 1 น ๆ เพื อ รั บประกั น ว่ า ข อ
้ มู ล นั 1 น เขี ย นโดยไม่ ม ี อ ค ติ
ี งของผู ้เขียนและดู
Reasonableness คือดูวา่ ข ้อมูลมีเหตุผลเพียงใด โดยดูจากนํ1 าเสย
ความเกีย
 วเนืองของข ้อมูล และ Support

คือ ดูวา่ ข ้อมูลนั น
1 มาจากแหล่งใด มีข ้อมูล

เกีย
 วกับผู ้เขียนหรือไม่ และดูวา่ ข ้อมูลนั น
1 ไปในทางเดียวกับข ้อมูลจากแหล่งอืน
 หรือไม่
(http://www.nhcc.edu/library/display.cfm?article=2000264)
ิ1 217,183 คํ า
คลั งข ้อมูลภาษาทีได ้มาจากตั วบท 27 ตัวบท มีจํานวนคํ าทั ง1 สน
เป็ นข ้อมูลทีม
 าจากตัวบทเกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้าโดยเฉพาะ มีคําศัพท์เฉพาะเรือ
 งอยู่
ึ ษา รายละเอียดของตัวบทมีดังนี1
หนาแน่น อีกทัง1 มีเนือ
1 หาครอบคลุมเนือ
1 หาทีต
 ้องการศก
รหัสอ ้างอิง

TM01.TXT

ปี ทพ
ี ม
ิ พ์

2005

ื เอกสาร
ชอ

2005 Trademark Law Handbook (Volume II)

ื ผู ้แต่ง
ชอ

Rosemarie Christofolo และ Pier Luigi Roncaglia

จัดทําโดย

International Trademark Association

ข ้อมูลโดยสรุป

สรุปตัวอย่างคดีเกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้าทีเ กิดขึน
1 ทัวโลก เนื1อหา
่ Geographical Names
แบ่งตามหัวข ้อของเครือ
 งหมายการค ้า เชน
และ Similarity of Marks

จํานวนคํา

57,267 คํา
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รหัสอ ้างอิง

TM02.TXT

ปี ทพ
ี ม
ิ พ์

1996

ื เอกสาร
ชอ

A Practical Guide to Trade Mark Law

ื ผู ้แต่ง
ชอ

Amanda Michaels

จัดทําโดย

สํานั กพิมพ์ Sweet & Maxwell

ข ้อมูลโดยสรุป

อธิบายกฎหมายเครือ
 งหมายการค ้าของยุโรป ครอบคลุมเรือ
 งการจด
ทะเบียนได ้และการละเมิด

จํานวนคํา

30,114 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM03.TXT

ปี ทพ
ี ม
ิ พ์

2001

ื เอกสาร
ชอ

Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights

ื ผู ้แต่ง
ชอ

Richard Stim

จัดทําโดย

สํานั กพิมพ์ Thomson Learning

ข ้อมูลโดยสรุป

ิ ธิบัตร เครือ
ิ ธิ}
ครอบคลุมเนือ
1 หาทัง1 เรือ
 งสท
 งหมายการค ้า และลิขสท

จํานวนคํา

10,724 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM04.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.law.cornell.edu/supct/index.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/u
sc_sec_15_00001127----000-.html

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

n/a

ื เรือ
ชอ
 ง

Supreme Court Collection, US Code Collection

จัดทําโดย

มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกา

ข ้อมูลโดยสรุป

คําพิพากษาคดีเกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้าของศาลสูงสุดใน
สหรัฐอเมริกา และมาตรา 1127 ของ Lanham Trademark
Act ซงึ ให ้คํานิยามของเครือ
 งหมายรับรองและเครือ
 งหมาย
ร่วม

จํานวนคํา

25,578 คํา
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รหัสอ ้างอิง
ทีม
 าของข ้อมูล

TM05.TXT
http://www.uspto.gov/index.html

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

6 มิถน
ุ ายน 2005

ื เรือ
ชอ
 ง

Trademarks

จัดทําโดย

United States Patent and Trademark Office

ข ้อมูลโดยสรุป

ให ้ข ้อมู ล ทั ว ไปเกีย วกั บ เครือ งหมายการค า้ เช ่ น อธิบ าย
ประเภทของเครือ
 งหมายการค ้าและขัน
1 ตอนการจดทะเบียน
เครือ
 งหมายการค ้า

จํานวนคํา

20,511 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM06.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.wipo.int

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

2006

ื เรือ
ชอ
 ง

IP for Business
About Intellectual Property
New Types of Marks
WIPO Magazine
Trademark Act B.E. 2534

จัดทําโดย

World Intellectual Property Organization

ข ้อมูลโดยสรุป

บทความเกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้าซงึ อธิบายศัพท์เกีย
 วกับ
เครือ
 งหมายการค ้า และพระราชบัญญัตเิ ครือ
 งหมายการค ้า
พ.ศ. 2534 ของประเทศไทยซงึ แปลเป็ นภาษาอังกฤษ

จํานวนคํา

21,153 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM07.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.bitlaw.com/

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

n/a

ื เรือ
ชอ
 ง

Trademark Law in the United States

จัดทําโดย

บริษัทกฎหมาย Beck & Tysver

ข ้อมูลโดยสรุป

อธิบายกฎหมายเครือ
 งหมายการค ้าในสหรัฐอเมริกา

จํานวนคํา

23,347 คํา
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รหัสอ ้างอิง
ทีม
 าของข ้อมูล

TM08.TXT
http://www.canlii.org/ca/sta/t-13/whole.html

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

n/a

ื เรือ
ชอ
 ง

Trade-marks Act

จัดทําโดย

Canadian Legal Information Institute

ข ้อมูลโดยสรุป

พระราชบัญญัตเิ ครือ
 งหมายการค ้าของประเทศแคนาดา

จํานวนคํา

1,718 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM09.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.delphilaw.com/filearchive/1/112/050110
_Protection%20of%20trademark%20in%20China.pdf

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

ธันวาคม 2004

ื เรือ
ชอ
 ง

“Hand on China,” have you prepared your trademark
strategy?

จัดทําโดย

บริษัทกฎหมาย Delphi & Co

ข ้อมูลโดยสรุป

ความคุ ้มครองเครือ
 งหมายการค ้าในประเทศจีน

จํานวนคํา

734 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM10.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.ige.ch/faq/f03e.shtm

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

2007

ื เรือ
ชอ
 ง

Trademarks

จัดทําโดย

ของ Swiss Federal Institute of Intellectual Property

ข ้อมูลโดยสรุป

อธิบ ายเรือ งเครือ งหมายการค ้าโดยทั วไป ซ งึ รวมถึง เรือ ง
ี ง
เครือ
 งหมายการค ้าแบบเสย

จํานวนคํา

473 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM11.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.indlaw.com/guest/columns/default.asp?u
nconventionaltrademark

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

n/a
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ื เรือ
ชอ
 ง

Registration of Unconventional Trademarks in India

จัดทําโดย

บริษัท Indlaw Communications

ข ้อมูลโดยสรุป

การจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าแบบใหม่ทป
ี ระเทศอินเดีย

จํานวนคํา

1,197 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM12.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/trademark
s/registry/Shape%20marks.PDF

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

1 มกราคม 2007

ื เรือ
ชอ
 ง

Shape marks

จัดทําโดย

ิ ทางปั ญญาของเขตปกครองพิเศษ ฮอ
่ งกง
กรมทรัพย์สน

ข ้อมูลโดยสรุป

บทความเรือ
 ง Shape marks ซงึ กล่าวถึงเครือ
 งหมายการค ้า
แบบสามมิต ิ

จํานวนคํา

1,225 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM13.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://symlaw.ac.in/doc/avantika.pdf

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

2006

ื เรือ
ชอ
 ง

Unconventional Trademark – Position in India

จัดทําโดย

มหาวิทยาลัย Symbiosis International University

ข ้อมูลโดยสรุป

เครือ งหมายการค ้าแบบใหม่ เน น
้ สถานการณ์ ใ นประเทศ
อินเดีย

จํานวนคํา

3,150 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM14.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://blog.bretttrout.com/2007/02/collectivetrademarks.html

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

21 กุมภาพันธ์ 2007

ื เรือ
ชอ
 ง

Collective Trademarks

จัดทําโดย

ี วชาญด ้านสท
ิ ธิบัตร
Brett J. Trout ผู ้เชย

ข ้อมูลโดยสรุป

เครือ
 งหมายร่วม

20

จํานวนคํา

250 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM15.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi- bin/gettext.pl?wher
e=&lang=en&num=79939386T19030153&doc=T&
ouvert=T&seance=ARRET

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

13 มิถน
ุ ายน 2006

ื เรือ
ชอ
 ง

Judgment of the Court of First Instance (Second
Chamber)

จัดทําโดย

The Court of Justice of the European Communities

ข ้อมูลโดยสรุป

บางสว่ นของคําพิพากษาคดีระหว่าง Inex SA และ Office
for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) ซงึ
เป็ นคดีเกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้าทีเ หมือนหรือคล ้ายกันจน
ั สน
อาจทําให ้สาธารณชนสบ

จํานวนคํา

563 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM16.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.inta.org

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

2006

ื เรือ
ชอ
 ง

Nontraditional Trademarks
Protectability of Touch Marks
Trademarks vs. Generic Terms

จัดทําโดย

International Trademark Association (INTA)

ข ้อมูลโดยสรุป

บทความเรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้าแบบใหม่ เรือ
 งเครือ
 งหมาย
ิ คดีเกีย
การค ้าและคํ าสามัญ และคํ าตัดส น
 วกับ เครือ
 งหมาย
ั ผัส
การค ้าแบบสม

จํานวนคํา

2,697 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM17.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.ipthailand.org/en/index.php?option=
com_content&task=view&id=114&Itemid=52
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วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

4 พฤศจิกายน 2006

ื เรือ
ชอ
 ง

Registration Procedures

จัดทําโดย

ิ ทางปั ญญา ประเทศไทย
กรมทรัพย์สน

ข ้อมูลโดยสรุป

ขัน
1 ตอนการจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า

จํานวนคํา

4,160 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM18.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://marklaw.com/

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

n/a

ื เรือ
ชอ
 ง

How Do I Obtain Trademark Rights?

จัดทําโดย

บริษัทกฎหมาย Pliam Law Firm

ข ้อมูลโดยสรุป

บทความเกีย
 วกับการเลือกเครือ
 งหมายการค ้าทีจ
 ะนํ ามาจด
ทะเบีย น และเรื อ งความเหมือ นกั น จนทํ า ให ส
้ าธารณชน
ั สนหลงผิด
สบ

จํานวนคํา

1,825 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM19.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler
_om_varemerker/Taste_smell_and_sound/

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

17 มีนาคม 2004

ื เรือ
ชอ
 ง

Taste, smell and sound – Future Trademarks?

จัดทําโดย

Norwegian Patent Office

ข ้อมูลโดยสรุป

ี ง
บทความเกีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้าแบบรส กลิน
 และเสย

จํานวนคํา

1,039 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM20.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.tipo.gov.tw/eng/howto/procedurest2.asp

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

26 กันยายน 2005

ื เรือ
ชอ
 ง

Trademark-Related Definitions

จัดทําโดย

ิ ทางปั ญญาของรัฐบาลไต ้หวัน
หน่วยงานด ้านทรัพย์สน
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ข ้อมูลโดยสรุป

ให ้คํานิยามของเครือ
 งหมายการค ้าประเภทต่างๆ

จํานวนคํา

801คํา

รหัสอ ้างอิง

TM21.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.twobirds.com/english/publications/
casereports/TM_Cases_for_May_2005.cfm?Render
ForPrint=1
http://www.twobirds.com/english/publications/
articles/Protection_for_nontraditional_trade_marks
_in_Asia.cfm

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

31 พฤษภาคม 2005

ื เรือ
ชอ
 ง

Reported Trade Mark Cases for May 2005
Protection for Non-Traditional Trade Marks in Asia

จัดทําโดย

บริษัทกฎหมาย Bird & Bird

ข ้อมูลโดยสรุป

คํ าพิพ ากษาคดีระหว่าง The

Gillette

Company

และ

OHIM และบทความเกีย
 วกับการคุ ้มครองเครือ
 งหมายการค ้า
ี
แบบใหม่ในเอเชย
จํานวนคํา

786 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM22.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.ipo.gov.uk/tm/t-decisionmaking/t-law/tlaw-pan/t-law-pan-pan1106.htm

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

25 พฤษภาคม 2006

ื เรือ
ชอ
 ง

Practice Amendment Notice

จัดทําโดย

UK Intellectual Property Office

ข ้อมูลโดยสรุป

ิ คดีระหว่าง RTL Disney Fernsehen GmbH และ
คําตัดสน
Finest Brands International Limited

จํานวนคํา

1,064 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM23.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.trademarkedge.com/info/confuse.htm
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วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

n/a

ื เรือ
ชอ
 ง

Trademark Confusion

จัดทําโดย

มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกา

ข ้อมูลโดยสรุป

บ ท ค ว า ม เ กี ย ว กั บ ค ว า ม สั บ ส น ใ น ค ว า ม เ ป็ น เ จ า้ ข อ ง
เครือ
 งหมายการค ้า

จํานวนคํา

786 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM24.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.lawyersweekly.ca/index.php?section
=article&articleid=229

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

n/a

ื เรือ
ชอ
 ง

Poppy trade-mark argument reveals unique amalgam
of rights

จัดทําโดย

The Lawyers Weekly

ข ้อมูลโดยสรุป

ข ้อถกเถียงเรือ
 งเครือ
 งหมายต ้องห ้ามในประเทศแคนาดา

จํานวนคํา

992 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM25.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.trademarkscanada.ca/designmarks.html

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

n/a

ื เรือ
ชอ
 ง

Word marks and design marks

จัดทําโดย

Business Names Unlimited Ltd. บริษัทให ้คําปรึกษาด ้าน
กฎหมายในประเทศแคนาดา

ข ้อมูลโดยสรุป

ประเภทเครือ
 งหมายการค ้าในประเทศแคนาดา

จํานวนคํา

264 คํา

รหัสอ ้างอิง

TM26.TXT

ทีม
 าของข ้อมูล

http://www.apisithalliance.com/summaryOfIPLawInA
Nutshell.htm

วันทีป
 รับปรุงแหล่งข ้อมูล

n/a

ื เรือ
ชอ
 ง

Summary of IP Law in a nutshell
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จัดทําโดย

Apisith & Alliance บริษัทกฎหมายในประเทศไทย

ข ้อมูลโดยสรุป

การคัดค ้านคําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า

จํานวนคํา

135 คํา

ั จากคล ังข้อมูลภาษา
3. 5 การดึงศพท์
ศัพ ท์ (Term)

หมายถึงคํ าทีใชอ้ ้างถึงมโนทั ศ น์ (Concept)

หนึงๆ ทีอ ยู่ใน

สาขาวิช าความรู ้เฉพาะด ้าน ประมวลศั พ ท์ส ร ้างโดยการรวบรวมศั พ ท์เหล่านี1 (Sager,
1990: 19)
การดึงศัพท์ (Extraction) คือ การเลือกคํ าซงึ พิจารณาแล ้วว่าเป็ นศัพท์เฉพาะ
ี วชาญเฉพาะสาขา
สาขาทีท
 ําประมวลศัพท์ออกมาจากคลังข ้อมูลภาษา ขัน
1 ตอนนี1 ผู ้เชย
่ ู ้เชย
ี วชาญในสาขานั น
จะทํ าได ้คล่องกว่าผู ้ทีไ
 ม่ใชผ
1 เนืองจากในคลังข ้อมูลภาษาหนึง ๆ
นั น
1 ประกอบด ้วยทัง1 คําศัพท์เฉพาะทางและคํ าทัวไป การพิจารณาว่าคําใดเป็ นศัพท์ คํ า
้
ใดไม่ใช ่ เป็ นเรือ
 งไม่ตายตัว ขึน
1 อยูก
่ ับจุดมุง่ หมายของการประมวลศัพท์และผู ้ใชประมวล
ี1 บ
ศัพท์ อย่างไรก็ตาม มีตัวบ่งชท
ี อกว่าคําคําหนึง เป็ นศัพท์ดังนี1
•

วลีท ีม ีคํ าหนึงเป็ นคํ า หลั ก และมีคํ าอืนๆ วางเรีย งลํ าดั บ อย่างเป็ นระบบ
่ Alternative Dispute Resolution, Intent to Use Application
เชน

•

วลีท ีเ ป็ นศั พ ท์เ ฉพาะจะต ้องไม่ม ีคํ า อืน มาแทรกได ้ เช ่น เครือ งหมาย
การค ้า ไม่ใช ่ เครือ
 งหมายของการค ้า

Likelihood of dilusion ไม่ใช่

Likelihood of the dilusion
•

วลี ท ี เ ป็ นศั พ ท์ เ ฉพาะจะต อ
้ งไม่ ม ี ส ่ ว นอื น มาขยาย เช ่ น Dominant
portion of mark ไม่ใช ่ Dominant portion of many marks

•

่ famous mark และ wellศัพท์มค
ี ํ าทีม
 ค
ี วามหมายพ ้องกันได ้ เชน
known mark

•

่
ศัพท์มค
ี ํ าทีม
 ค
ี วามหมายตรงกันข ้ามซงึ อยู่ในสาขาวิชาเดียวกันได ้ เชน
registrable vs. unregistrable

•

่ คําว่า
วลีทเี ป็ นศัพท์จะเกิดขึน
1 ถีเ ฉพาะในตัวบทเฉพาะสาขาวิชานั น
1 ๆ เชน
‘mark(s)’ เกิดขึน
1 4,662 ครัง1 จากคลังข ้อมูลภาษาจํานวน 217,183 คํา

•

ความหมายของวลีทเี ป็ นศัพท์ไม่สามารถเดาเอาจากคําใดคําหนึง ของวลี
่ passing off ไม่ได ้แปลว่า pass/pass off (Cabré, 1999:
นั น
1 ได ้ เชน
137)
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้
การดึงศัพ ท์เพือ
 การประมวลศั พท์เรืองเครือ
 งหมายการค ้านี1 ผู ้วิจัยใช โปรแกรม
Concordancer for Windows Version 2.0 ในการหาความถีข
 องคําทีอ
 ยูใ่ นคลังข ้อมูล
ภาษา จากนั น
1 จึงพิจารณาคําทีเ ป็ นศัพท์เฉพาะด ้านโดยมีขน
ั 1 ตอนดังนี1
1. สร ้าง Word frequency list โดยเรียงลําดับตามความถี เนืองจากคําที
เกิดขึน
1 ถีใ นตัวบทในสาขาวิชาเฉพาะหนึง ๆ มีโอกาสเป็ นศัพท์เฉพาะใน
สาขานั น
1 สูงตามที Cabré ได ้เสนอไว ้
่ ตัวบ่งช ี1
 ห
ี น ้าทีท
 างไวยากรณ์ (Function word) ออก เชน
2. ตัดคํ าทีม
ื ม
ความชเี1 ฉพาะ/ไม่ชเี1 ฉพาะของคํานาม (a, an, the) คําบุพบท คําเชอ
และคําสรรพนาม
3. ตัดคําทีม
 ค
ี วามถีน
 ้อยกว่า 21 ครั ง1 หรือร ้อยละ 0.01 ออกเนืองจากสว่ น
ใหญ่เป็ นคําทัวไป
4. หาคําปรากฏร่วมของคํ าทีเ หลือโดยพิจารณาข ้อมูลอ ้างอิงประกอบด ้วย
เพือ
 ไม่ให ้พลาดวลีทศ
ี ัพท์เฉพาะ เนือ
 งจากศัพท์ทเี ป็ นกลุม
่ คําเมือ
 ปรากฏ
่ likelihood แต่เมือ
โดดๆ แล ้วอาจเข ้าใจได ้ว่าเป็ นคําทัวไป เชน
 ดูความถี
่ confusion พบว่ามีวลี likelihood of
ของการปรากฏร่วมกับคําอืน
 เชน
confusion เกิดขึน
1 ถึง 100 ครัง1 วลี likelihood of confusion จึงน่าจะ
เป็ นศัพท์เฉพาะทาง
้
้คํ า
5. ค ้นหาจากโปรแกรม Concordancer โดยใชคํ้ ากริยาทีใ ชในการให
่ is, means, defined as เนืองจากมีแนวโน ้มว่าคํ า
นิยามศัพท์ เชน
ข ้างหน า้ ตั ว บ่ ง ช ี1เ หล่ า นี1 จ ะเป็ นคํ า ศั พ ท์ ซ ึง เป็ นคํ า ที ต อ
้ งนิ ย าม เช ่ น
Trademarks are generally distinctive symbols, pictures, or
words that sellers affix to distinguish and identify the origin of
their products.
6. ตรวจสอบว่าคํ าทีคั ด เลือ กไว ้เป็ นศั พ ท์เฉพาะทางหรือ ไม่โดยตรวจกั บ
ี วชาญอีกชน
ั 1 หนึง
รายการศัพท์ทเี ป็ นข ้อมูลอ ้างอิงและสอบถามจากผู ้เชย
เมือ ทํ า ตามขั น
1 ตอนดั ง กล่ า วแล ้วทํ า ให ้ได ้ศั พ ท์สํ า หรั บ การประมวลศั พ ท์เ รือ ง
เครือ
 งหมายการค ้าจํานวน 50 คํา
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บทที 4
ั ันธ์ การบ ันทึกข้อมูลศพท์
ั เบือ
4 งต้น
การสร้างมโนท ัศน์สมพ
ั
และการบ ันทึกข้อมูลศพท์
บทนี1 จ ะกล่า วถึง ความหมายของมโนทั ศ น์ การสร ้างมโนทั ศ น์ สั ม พั น ธ์ การทํ า
บันทึกข ้อมูลศัพท์เบือ
1 งต ้น และการทําบันทึกข ้อมูลศัพท์
4.1 ความหมายของมโนท ัศน์
ั ลักษณ์แทนมโนทัศน์ การสร ้าง
ศัพท์ ซงึ เป็ นหัวใจของการประมวลศัพท์ คือ สญ
มโนทัศน์เป็ นกระบวนการจัดกลุม
่ และเรียงลําดับสงิ ของทีเ ราสัมผัส รับรู ้ หรือจินตนาการ
ถึง ซ งึ รวมทั ง1 ทีจั บ ต ้องได ้และไม่ไ ด ้ ให ้เป็ นหมวดหมู่ มนุ ษย์จั ด หมวดหมู่ส งิ ของทีม ี
่ เรีย กสัตว์บางชนิดซ งึ มีลัก ษณะร่วมกั นว่า “แมว” และจั ด
ลักษณะร่วมกั น ตัวอย่างเชน
กลุ่ม ส งิ ของประเภททีค ล ้ายกั นเป็ นหมวดหมู่ท ีก ว ้างขึน
1 เช ่น จั ด กลุ่ม แมวและสุนั ขใน
หมวดหมูส
่ ัตว์ แยกประเภทสัตว์เลีย
1 งและสัตว์ทอ
ี ยูใ่ นป่ า และแบ่งประเภทสงิ มีชวี ต
ิ และ
ไม่มช
ี วี ต
ิ เราแบ่งสงิ ต่างๆ จากวัตถุทเี ราสัมผัส รับรู ้ หรือจินตนาการถึง และจากลักษณะ
ทีเ ป็ นนามธรรมหรือมโนทัศน์ มโนทัศน์จงึ หมายถึงสงิ ทีเ กิดจากการรับรู ้ของมนุษย์ซงึ ใช ้
ในการจั ดแบ่งประเภทวัตถุสงิ ของทั ง1 อย่างเป็ นระบบและไม่เป็ นระบบ (Sager, 1990:
22)
ื หรือสร ้างศัพท์เพือ
้ ยกมโนทัศน์นัน
เมือ
 มีมโนทัศน์แล ้ว มนุษย์ก็ตัง1 ชอ
 ใชเรี
1 ในการ
ึ ษามโนทัศน์โดยอาศัยความรู ้เกีย
ประมวลศัพท์ เราจึงต ้องศก
 วกับสาขาวิชานั น
1 ๆ แล ้วจึง
ั พันธ์เพือ
ั พันธ์ของชุดคําศัพท์
สร ้างมโนทัศน์สม
 แสดงความสม
ั ันธ์
4.2 การสร้างมโนท ัศน์สมพ
ศั พ ท์ แ ต่ ล ะคํ า ในชุ ด คํ า ศั พ ท์ ห นึ ง ๆ ไม่ ใ ช ่ ห น่ ว ยที แ ยกออกจากกั น แต่ เ ป็ น
ส ่วนประกอบของระบบภาษาเฉพาะทาง และพบในบริบ ทเกีย
 วกั บ สาขาเฉพาะทางที
ั พันธ์กับศัพท์คําอืน
เกิดขึน
1 จริง ศัพท์คําหนึง ๆ จะมีความสม
 ๆ ในสาขาเฉพาะทางนั น
1
ความสัมพั นธ์ระหว่างมโนทั ศน์ทพ
ี บบ่อ ยในการประมวลศัพท์มส
ี ามรูปแบบดังนี1
(Sager, 1990: 30-34)
1. ความสัมพั นธ์แบบทั วไป (Generic relationship) หรือ ความสัม พั นธ์แบบ
1 กล่าวคือ แสดงความสัมพันธ์ของ
generic-specific เป็ นความสัมพันธ์ทแ
ี สดงลําดับชัน
มโนทั ศ น์ท ีมาจากกลุ่มเดีย วกั นโดยมีมโนทั ศน์ทม
ี ข
ี อบเขตกว ้างกว่าหรือ มีค วามหมาย
ทั ว ๆ ไปมากกว่า (generic/superordinate) และมโนทั ศ น์ท ีม ีขอบเขตแคบกว่า หรือ มี
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ความหมายเฉพาะเจาะจงมากกว่า (specific/subordinate)

ความสัมพั นธ์แบบทั วไป

อธิบายได ้ดังนี1
X เป็ น A ประเภทหนึง
หรือ

X, Y และ Z ต่างเป็ น A ประเภทหนึง

หรือ

A มีมโนทัศน์เฉพาะเจาะจงเป็ น X, Y และ Z

หรือ

X เป็ นประเภทย่อยของ A

่ ให ้
ตัวอย่างเชน

ั ว์
A แทน สต
X แทน สุนัข
Y แทน แมว

และ

Z แทน นก

อธิ บ ายความสั ม พั นธ์ ไ ด ว้ ่ า สุ นั ข แมว และนก ต่ า งเป็ นสั ต ว์ ป ระเภทหนึ ง
ั พันธ์แบบนีก
ความสม
1 ลับกันไม่ได ้ กล่าวคือ สุนัข แมว และนก ต่างมีคณ
ุ ลักษณะเป็ นสัตว์
ั ว์ไม่สามารถอธิบายด ้วยมโนทัศน์สน
แต่สต
ุ ั ข แมว และนกได ้ เนืองจากมีสัตว์ชนิดอืน
 อยู่
ั ว์ครบถ ้วน แต่มอ
อีกมาก นอกจากนี1 สุนัข แมว และนกต่างมีคณ
ุ ลักษณะของสต
ี ย่างน ้อย
คุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึง ทีแ
 ตกต่างกัน คุณลักษณะทีม
 โนทั ศน์ทม
ี ข
ี อบเขตแคบ
่ สุนัขและแมว มีร่วมกันนั น
กว่า เชน
1 อธิบายได ้ด ้วยมโนทัศน์ ‘สัตว์’ สว่ นคุณลักษณะที
ต่ า งกั น ในที นี1 ค ือ รู ป ร่ า งลั ก ษณะ เป็ นต น
้ เป็ นคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของมโนทั ศ น์ ท ี ม ี
ขอบเขตแคบกว่าเท่านั น
1
2. ความสัมพันธ์แบบสว่ นประกอบ (Partitive relationship) หรือความสัมพันธ์
แบบ whole-part เป็ นความสัมพั นธ์ของมโนทั ศน์ทป
ี ระกอบด ้วยสว่ นประกอบมากกว่า
ั พันธ์แบบสว่ นประกอบอธิบายได ้ดังนี1
หนึง สว่ น ความสม
X เป็ นสว่ นประกอบของ Y
หรือ

X, Y และ Z เป็ นสว่ นประกอบของ A

หรือ

A มีสว่ นประกอบคือ X

หรือ

A มีสว่ นประกอบคือ X Y และ Z

ิ
ิ หน ้าปั ทม์ และสาย
่ นาฬกาข
ตัวอย่างเชน
้อมือ ประกอบด ้วยตัวเรือน เข็มนาฬกา
นาฬ ิกา กล่ า วอีก นั ย หนึ ง

ิ
ิ
ตั ว เรือ น เข็ ม นาฬ กา
หน า้ ปั ทม์ และสายนาฬ กาเป็
น

ิ
สว่ นประกอบของนาฬกาข
้อมือ
3. ความสัมพันธ์แบบหลายขัว1 (Polyvalent relationship) เกิดขึน
1 เมือ
 มโนทัศน์
ั พันธ์แบบลําดับขัน
่
หนึง มีความสม
1 มากกว่าหนึง ลําดับขัน
1 เชน
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ั ว์
สต
ั ว์เลีย
สต
1 งลูกด ้วยนม

ั ว์เลีย
สต
1 ง
สุนัข

ั ว์เลีย
ั ว์เลีย
รูปนีแ
1 สดงให ้เห็นว่า ‘สุนัข’ เป็ นทัง1 ‘สต
1 งลูกด ้วยนม’ และ ‘สต
1 ง’
้ (Complex relationship) ซงึ
นอกจากนี1 มโนทัศน์ทม
ี ค
ี วามสัมพันธ์แบบซับซอน
ไม่สามารถแสดงให ้เห็นได ้ด ้วยโครงสร ้างแบบทัวไปและแบบสว่ นประกอบก็มใี ห ้เห็นอยู่
ั พันธ์แบบซบ
ั ซอน
้ เชน
่
บ่อยครัง1 ตัวอย่างความสม
cause – effect

ไฟไหม ้ – ควัน

material – product

ด ้าย – ผ ้า

material – property

นํ1 าแข็ง – เย็น

process – product

กลันนํ1 ามัน – นํ1 ามัน

process – instrument

ตัด – กรรไกร

phenomenon – measurement

นํ1 าหนั ก – กิโลกรัม

object – counteragent

ื1 รา – ยาฆ่าเชอ
ื1 รา
เชอ

object – container

นํ1 า – ขวด

object – material

ขวด – แก ้ว

activity – place

ื – โรงเรียน
เรียนหนั งสอ

ั พันธ์ของมโนทัศน์
ในการประมวลศัพท์เครือ
 งหมายการค ้านีไ
1 ด ้ใชรู้ ปแบบความสม
ทัง1 หมด 10 รูปแบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี1
รห ัสเรียก

ั ันธ์
รูปแบบความสมพ

คําอธิบาย

AC

Action – Consequence

แสดงความสั ม พั น ธ์ท ีม โนทั ศ น์ ห นึง ซ งึ เป็ น
่ เมือ
การกระทํ าก่อ ให ้เกิดผลอย่างหนึง เชน

นายทะเบียนมีคําสังปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน
เครือ งหมายการค ้า ผู ้ยืน คํ า ขอจดทะเบีย น
สามารถอุทธรณ์คําสงั นายทะเบียนได ้

APd

Action – Product

แสดงความสัม พั นธ์ท ีม โนทั ศ น์ห นึงเป็ นการ
่ การจด
กระทําซงึ ทําให ้เกิดผลิตผลหนึง เชน
ท ะ เ บี ย น เ ค รื อ ง ห ม า ย ก า ร ค า้ ทํ า ใ ห ไ้ ด ้
เครือ
 งหมายการค ้าจดทะเบียน
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CE

Cause - Effect

แส ดงความ สั ม พั นธ์ ท ี ม โนทั ศน์ ห นึ ง เป็ น
สาเหตุ ใ ห ้เกิด อีก มโนทั ศ น์ ห นึง เช ่น ความ
คล ้ายคลึงกันด ้านรูปลักษณ์เป็ นสาเหตุหนึง ที
ทํ า ให ้เกิด ความคล ้ายคลึง กั น จนอาจทํ า ให ้
ั สนหลงผิด
เกิดความสบ

GS

Generic – Specific

แสดงความสัมพั นธ์แบบมีลําดับขัน
1 กล่าวคือ
มโนทั ศ น์ห นึงเป็ นประเภทย่อ ยของอีก มโน่ เครือ
ทัศน์หนึง เชน
 งหมาย แบ่งออกได ้เป็ น
เครื อ งห มายการ ค า้ เค รื อ งหมายบริ ก าร
เครือ
 งหมายรับรอง และเครือ
 งหมายร่วม

OA

Object – Action

แสดงความสั ม พั น ธ์ท ีม โนทั ศ น์ ห นึง กั บ การ
กระทํ า ที เ กิด กั บ มโนทั ศ น์ นั1 น ได ้ เช ่ น เมื อ
ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าหมดอายุ เจ ้าของ
ทะเบียนต ้องต่ออายุทะเบียนเครือ
 งหมายนั น
1

OP

Object – Property

แสดงความสั ม พั น ธ์ ข องมโนทั ศ น์ ห นึ ง กั บ
่ เครือ
คุณสมบัตข
ิ องมโนทัศน์นัน
1 เชน
 งหมาย
การค ้าจดทะเบียนทํ าให ้เจ ้าของเครือ
 งหมาย
้ อ
ิ ธิแต่เพียงผู ้เดียวทีจ
มีสท
 ะใชเครื
 งหมายนั น
1

OR

Object – Requirement

แสดงความสั ม พั น ธ์ข องมโนทั ศ น์ ห นึง และ
ขอ
้ บั ง คั บ ของมโนทั ศ น์ นั1 น เช ่ น เจ า้ ของ
เครือ งหมายการค ้าจดทะเบีย นต ้องมีก ารใช ้
เครือ
 งหมายโดยสุจริตเพือ
 คงความคุ ้มครอง
เครือ
 งหมายนั น
1

QA

Qualification – Action

แสดงความสั ม พั น ธ์ท ีม โนทั ศ น์ ห นึง ซ งึ เป็ น
คุ ณ ส ม บั ติ ท ี บุ ค ค ล ห นึ ง มี ทํ าให เ้ กิ ด ก าร
่ ผู ้ทีเ ห็ นว่าตนมีสท
ิ ธิดก
กระทํ าหนึง เชน
ี ว่าผู ้
ขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าสามารถยืน

คํ า คั ด ค า้ นคํ า ขอจดทะเบี ย นเครื อ งหมาย
การค ้าได ้

SO

Status indicator – Object

แสดงความสั ม พั น ธ์ท ีม โนทั ศ น์ ห นึง เป็ นตั ว
บ อ ก ส ถ า น ะ ข อ ง อี ก ม โ น ทั ศ น์ ห นึ ง เ ช ่ น
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ทะเบีย นเครือ งหมายการค ้า เป็ นส งิ ทีบ อก
สถานะของเครือ
 งหมายการค ้าว่าเครือ
 งหมาย
นั น
1 ได ้รับการจดทะเบียนแล ้ว
WP

Whole – Part

แส ดงความ สั ม พั นธ์ ท ี ม โนทั ศน์ ห นึ ง เป็ น
่ การมี
สว่ นประกอบของอีกมโนทัศน์หนึง เชน
ลักษณะบ่งเฉพาะเป็ นเงือ
 นไขหนึง ของการมี
ลักษณะทีจ
 ดทะเบียนได ้

ั เบือ
4 งต้น
4.2 การทําบ ันทึกข้อมูลศพท์
บันทึกข ้อมูลศัพท์เบือ
1 งต ้นเป็ นเอกสารสนั บสนุนประเภทหนึง ซงึ บอกรายละเอียด
ของคําศัพท์ทด
ี งึ มาจากคลังข ้อมูลภาษา
บั น ทึ ก ข อ
้ มู ล ศั พ ท์ เ บื1 อ งต น
้ ของการประมวลศั พ ท์ เ ครื อ งหมายการค า้ นี1 ม ี
รายละเอียดดังนี1

Concept:

ERxx

English term(s):
Thai term(s):
Feature:
Conceptual relation:
Extractions:

1. Concept แสดงมโนทัศน์ทก
ี ล่าวถึง
2. Number of record

หรือหมายเลขบันทึก สําหรับการประมวลศัพท์

เครือ
 งหมายการค ้าครัง1 นีใ1 ชว่้ า ER ซงึ ย่อมาจาก Extraction Record แล ้ว
ตามด ้วยลําดับของมโนทัศน์ โดยเริม
 จาก ER01 ไปจนถึง ER50
3. English term(s) แสดงศัพท์ภาษาอังกฤษ มโนทั ศน์หนึง อาจมีคํา
่ acquired distinctiveness, secondary meaning
เรียกได ้หลายคํา เชน
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และ distinctiveness

through

use

้ ย กมโนทั ศ น์
ต่างเป็ นคํ าทีใ ชเรี

เดียวกัน คือ ACQUIRED DISTINCTIVENESS
ื หรือ
4. Thai term(s) แสดงศัพท์เทียบเท่าภาษาไทยตามทีพ
 บในหนั งสอ
ี วชาญ
เอกสารอ ้างอิง หรือสอบถามจากผู ้เชย
5. Feature แสดงความหมายของศัพท์โดยสรุป โดยวิเคราะห์และอ ้างอิง
บริบททีพ
 บในคลังข ้อมูลภาษา
ั พันธ์ระหว่างมโนทัศน์อน
6. Conceptual relation แสดงความสม
ื
7. Extractions

แสดงบริบทของศัพท์ทพ
ี บในคลังข ้อมูลภาษา โดยจะ

้
ัพท์ได ้เห็ นตัวอย่างการ
บันทึกเป็ นประโยคสมบูรณ์เพือ
 ให ้ผู ้ใชประมวลศ
ั เจน พร ้อมระบุทม
ใชศ้ ัพท์อย่างชด
ี าของบริบทนั น
1 ๆ สําหรับการดึงบริบท
จากคลั ง ข ้อมูล ภาษา ผู ้วิจั ย ใช คํ้ า สั ง Word

search

ในโปรแกรม

Concordancer for Windows Version 2.0 แล ้วคัดเลือกบริบทซงึ
แบ่งเป็ นสามประเภทตามที Cabré กล่าวไว ้ (Cabré, 1999: 138) คือ
-

Testimonial context เป็ นบริบททีแ
 สดงให ้เห็นการใชศ้ ัพท์แต่ไม่ได ้
่ Whether the term is registrable
ให ้ข ้อมูลอืน
 ใดของศัพท์นัน
1 เชน
is now a heatedly discussed topic among legal scholars and
practitioners.

-

Defining context เป็ นบริบททีใ ห ้ข ้อมูลเกีย
 วกับความหมายของ
่ For a color to be registrable as a trademark, the
ศัพท์ เชน
color cannot serve a functional purpose and cannot have
some logical relationship to the goods.

-

Metalinguistic context เป็ นบริบททีใ ห ้ข ้อมูลของศัพท์ในฐานะที
เป็ นหน่ วยทางภาษา เช ่น This

acquired

distinctiveness

is

generally called secondary meaning.
Cabré กล่าวไว ้ว่าบริบทแบบทีเ หมาะสมทีส
 ด
ุ สําหรับการประมวลศัพท์คอ
ื
แบบ Defining context (Cabré, 1999: 139)
ั
4.2 การทําบ ันทึกข้อมูลศพท์
เมือ
 รวบรวมข ้อมูลจากคลังข ้อมูลภาษามาบันทึกไว ้ในบันทึกข ้อมูลศัพท์เบือ
1 งต ้น
แล ้ว ขัน
1 ตอนต่อมาในการประมวลศัพท์เครือ
 งหมายการค ้าก็คอ
ื การทํ าบันทึกข ้อมูลศัพท์
Sager ได ้แบ่งประเภทข ้อมูลพืน
1 ฐาน (Basic data category) ทีบ
 ันทึกไว ้ในบันทึกข ้อมูล
ศัพท์ไว ้ดังนี1 (Sager, 1990: 143)
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1) ข ้อมูล อ ้างอิงซ งึ แสดงข ้อมูล ดิบ ทีไ ด ้จากคลั งข ้อมูล ภาษา ข ้อมูล นี1เป็ น
แหล่ง ข ้อมูล ของคํ านิย าม คํ า ศั พ ท์ และบริบ ททีบั น ทึก ในบั น ทึก ข ้อมูล
ศัพท์
้ ยกมโนทัศน์ หรือเป็ นทัง1
2) ศัพท์ อาจเป็ นศัพท์ทแ
ี ท ้จริง เป็ นเพียงคําทีใ ชเรี
้ ยกแทนมโนทัศน์นัน
ศัพท์ทแ
ี ท ้จริงและคําทีใ ชเรี
1 ๆ ก็ได ้
3) รูปภาษาและมโนทั ศน์ของศัพท์ ได ้แก่ นิยาม ประเภทศัพท์ บันทึกการ
้
ื มโยงกัน
ใชงาน
และมโนทัศน์อน
ื ทีเ ชอ
้
4) ข ้อมูล ทางภาษาศาสตร์ข องศั พ ท์ เช ่น รู ป ศั พ ท์อ ืน ทีใ ช แทนมโนทั
ศ น์
เดียวกันและตัวย่อ
5) ตัวอย่างการใชศ้ ัพท์ในบริบทจริง
่ หมายเลขบันทึกศัพท์
6) ข ้อมูลจัดระบบ เชน
7) คําในภาษาต่างประเทศทีม
 ค
ี วามหมายเหมือนกัน
สําหรับบันทึกข ้อมูลศัพท์เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้านี1 ผู ้วิจัยได ้นํ าเสนอข ้อมูลต่างๆ
ดังต่อไปนี1
English term:

TRxx

Thai term:
Grammatical category:

Subject field:

Definition:
Illustration:
Note:
Linguistic specification:
Cross-reference:
้ ยก
1. English term เป็ นคํ าภาษาอังกฤษทีเ ป็ นตัวแทนทีด
 ท
ี ส
ี ด
ุ ทีใ ชเรี
แท นม โนทั ศ น์ นั1 น ๆ ในที นี1 ผู ว้ ิจั ย เลื อ กคํ าที ม ี ค วามถี ม าก ที ส ุ ด ใน
้
คลั งข ้อมูล ภาษา เนื อ งจากน่ า จะเป็ นคํ า ทีผู ้ใช งานจริ
งคุ ้นเคยมากทีส ุด
้
ื มโนทั ศ น์ เ ดีย วกั น เช ่น มโนทั ศ น์
และใช มากที
ส ุด ในบรรดาคํ า ทีใ ช ส้ อ
้ ยกแทนมโนทัศน์นี1ได ้ 4 คํา
THREE-DIMENSIONAL MARK มีคําทีใ ชเรี
คือ three-dimensional mark, three-dimensional trademark, shape
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mark และ shape trademark โดยมีความถี 32 8 9 และ 1 ตามลําดับ
ผู ้วิจัยจึงเลือก three-dimensional mark เป็ นตัวแทนของมโนทัศน์นี1
2. Number of record หมายถึงหมายเลขบันทึกของมโนทัศน์ ในทีนี1
ผู ้วิจั ย ให ้ขึน
1 ต ้นด ้วย TR

(Terminological

Record)

แล ้วตามด ้วย

หมายเลขเรียงลําดับกันไป โดยเริม
 จาก TR01 ไปจนถึง TR50
้
3. Thai term เป็ นศัพท์ภาษาไทยเทียบเคียงทีพ
 บว่ามีการใชแทนมโนื ผู ้ใชมั้ กคุ ้นเคยกับศัพท์เหล่านี1ดอ
ทัศน์นัน
1 ๆ โดยอ ้างอิงจากหนั งสอ
ี ยูแ
่ ล ้ว
้
และทราบว่าเป็ นคํ าทีใ ช แทนมโนทั
ศ น์ใด สังเกตได ้จากการทีม ก
ี ารใช ้
ศั พ ท์ภ าษาไทยเดีย วกั น จากแหล่ ง ข ้อมู ล หลายแหล่ง เช ่น มโนทั ศ น์
TRADEMARK, SERVICE MARK, CERTIFICATION MARK และ
COLLECTIVE

MARK

มีคํ าในภาษาไทยทีเ รีย กแทนมโนทั ศ น์ นี1ว่า

เครื อ งหมายการค า้ เครื อ งหมายบริ ก าร เครื อ งหมายรั บ รอง และ
เครือ
 งหมายร่วม ตามลําดับ
สํ า หรั บ มโนทั ศ น์ ท ียั ง ไม่ ม ีคํ า ภาษาไทยทีส ือ ถึง ผู ้วิจั ย จะบั ญ ญั ต ศ
ิ ั พ ท์
ี วชาญ
ขึน
1 มาใหม่โดยการแปลและสอบถามจากผู ้เชย
4. Grammatical category หมายถึง ประเภททางไวยากรณ์ของศัพท์
ในทีน
 ี1 มีประเภททางไวยากรณ์ประเภทเดียวคือ คํานาม
 งซงึ พบศัพ ท์นัน
1 เช ่น traditional
5. Subject field หมายถึงหมวดเรือ
mark มาจากหมวดเรือ
 ง mark
6. Definition เป็ นคํานิยามหรือคําอธิบายมโนทัศน์ ซงึ ต ้องเป็ นประโยคที
มีใจความสมบูรณ์ (Cabré, 1999: 141)
Cabré แบ่งคํ านิยามออกเป็ นสองประเภท คือ Intensional definition
และ Extensional definition
Intensional definition หมายถึง คํานิยามทีก
 ล่าวถึงลักษณะต่างๆ ของ
มโนทัศน์ สว่ น Extensional definition หมายถึง คํานิยามทีแ
 จกแจงสงิ
ื ถึง (Cabré, 1999: 105)
ทีม
 โนทัศน์สอ
Cabré กล่ า วว่ า คํ า นิย ามต ้องอธิบ ายมโนทั ศ น์ แ ละแสดงให เ้ ห็ น ความ
แตกต่ า งของมโนทั ศ น์ ห นึ ง กั บ มโนทั ศ น์ อ ืน นอกจากนี1 ยั ง ต อ้ งแสดง
ั พันธ์กับมโนทัศน์อน
ความสม
ื ทีเ กีย
 วข ้องกัน แสดงตําแหน่งของมโนทัศน์
ในเครือ ข่ายมโนทั ศ น์ สัม พั นธ์ และสอดคล ้องกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการ
ประมวลศัพท์ด ้วย (Cabré, 1999: 106)
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ึ ษาบริบทของศัพท์
ในการประมวลศัพท์ครัง1 นี1 ผู ้วิจัยเขียนคํานิยามโดยศก
ึ ษาข ้อมูล
โดยเฉพาะบริบทแบบ defining ซงึ ให ้ความหมายของศัพท์ ศก
อ ้างอิงอืน
 ๆ ได ้แก่ พจนานุ ก รมและพระราชบั ญญั ต เิ ครือ งหมายการค ้า
และปรึก ษาผู เ้ ช ีย วชาญเพื อ ให ไ้ ด ค
้ ํ า นิ ย ามที ถู ก ต อ
้ งและเข ้าใจง่ า ย
เหมาะสมกับผู ้อ่านกลุม
่ เป้ าหมาย
7. Illustration

้
หมายถึง ตั ว อย่ า งการใช งานจริ
ง ของศั พ ท์ซ งึ ได ้จาก

คลังข ้อมูล ตัวอย่างในบันทึกข ้อมูลศัพ ท์อาจไม่ใช ่ Defining context
่ เดียวกับบันทึกข ้อมูลศัพท์เบือ
เชน
1 งต ้น เนือ
 งจากตัวอย่างในบันทึกข ้อมูล
้ นบริบทในการหานิยามเชน
่ ในบันทึกข ้อมูลศัพท์
ศัพท์นี1ไม่ได ้นํ ามาใชเป็
้
เบือ
1 งต ้น แต่เป็ นตัวอย่างทีแ
 สดงการใชงานจริ
งของศัพท์
 เติมนอกเหนือจากคํานิยามซงึ ผู ้วิจัย
8. Note ได ้แก่ ข ้อมูลอธิบายศัพท์เพิม
เห็นว่าจําเป็ นต ้องกล่าวถึง
9. Linguistic specification หมายถึงรูปศัพท์อน
ื ๆ ทีพ
 บซงึ สัมพันธ์กับ
ศั พ ท์นั1 น ๆ ในทีนี1 แ บ่ ง เป็ นคํ า เหมือ น (Synonym)

และคํ า ตรงข ้าม

(Antonym)
10. Cross-reference

ได ้แก่ ศั พ ท์อ น
ื ทีเกีย วข ้องกั บ ศั พ ท์นั1น ๆ ซ งึ ช ่ว ย

อธิบายมโนทัศน์ของศัพท์หลัก
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บทที 5
บทสรุป
ึ ษาทฤษฎีศัพทวิทยาและ
ประมวลศัพท์เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้านีจ
1 ัดทําขึน
1 เพือ
 ศก
้ าประมวลศัพ ท์เรือ
นํ าความรู ้ดังกล่าวมาใชทํ
 งเครืองหมายการค ้าอย่างเป็ นระบบ โดยมี
ึ ษาคลังข ้อมูลและดึงศัพท์เพือ
ขัน
1 ตอนดังนี1คอ
ื การสร ้างคลังข ้อมูล การศก
 จัดทํ าบันทึก
ข ้อมูล ศั พ ท์เ บื1อ งต ้น การวิเ คราะห์ม โนทั ศ น์ สั ม พั น ธ์ และการสร ้างบั น ทึก ข ้อมูล ศั พ ท์
้ นข ้อมูลอ ้างอิงสําหรับนั กแปลได ้
ประมวลศัพท์ทไี ด ้นีส
1 ามารถนํ ามาใชเป็
ในการประมวลศัพท์ครัง1 นี1 ผู ้วิจัยพบปั ญหาและข ้อจํ ากัดหลายประการ ดังจะได ้
อภิปรายต่อไปนี1
ปัญหาในขนตอนการเลื
ั4
อกและเก็บข้อมูล
-

้
ซอฟต์แวร์แปลงเอกสารแบบ PDF เป็ นไฟล์ตัวอักษร ข ้อมูลทีใ ชในการ
ประมวลศั พ ท์เ รือ งเครือ งหมายการค ้าในครั ง1 นี1 ม ีทั ง1 แบบทีเ ป็ นเอกสาร
์ ละเอกสารจากกระดาษ สําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสซ
์ งึ
อิเล็กทรอนิกสแ
เป็ นไฟล์ข ้อความ (text file) อยูแ
่ ล ้วนั น
1 สามารถนํ ามาวิเคราะห์โดยใช ้
โปรแกรม Concordancer

for

Windows

ได ้ทั นที แต่เอกสารจาก

์ เี ป็ นสกุล PDF จะต ้องใชซอฟต์
้
กระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกสท
แวร์
แปลงเอกสารสกุล PDF ให ้เป็ นไฟล์ข ้อความก่อน ซอฟต์แวร์ทวี า่ นี1มอ
ี ยู่
้
มากมาย มีคณ
ุ ภาพต่างกันไป ผู ้วิจัยเลือกใชโปรแกรม
SimpleOCR แต่
เมือ
 แปลงเอกสารเป็ นแบบตัวอักษรแล ้วพบว่าตัวอักษรสว่ นมากผิดไป ไม่
ตรงกั บ เอกสารต น
้ ฉบั บ เมื อ ปรึก ษากั บ อาจารย์ ท ี ป รึก ษาแล ว้ จึง ได ้
้
เปลีย
 นไปใชซอฟต์
แวร์อน
ื คือ ABBYY FineReady 8.0 Professional
Edition ซอฟต์ แ วร์ นี1 แ ก ป
้ ั ญหาที ก ล่ า วมาได ค
้ ่ อ นข า้ งมาก แต่ ก็ ยั ง มี
ข ้อผิด พลาดอยู่ บ ้าง ผู ้วิจั ย จึง ต ้องตรวจสอบข ้อมู ล ให ้ตรงกั บ เอกสาร
ต ้นฉบับเพือ
 ให ้แน่ใจว่าได ้ข ้อมูลทีถ
 ก
ู ต ้องสมบูรณ์
-

้
การเลือกข ้อมูลบนอินเทอร์เน็ ต ดังทีไ ด ้กล่าวไปแล ้ว ข ้อมูลทีใชในการ
ประมวลศัพท์ครั ง1 นี1มแ
ี บบทีเ ป็ นเอกสารอิเล็ กทรอนิกส ์ หรือเป็ นข ้อมูล ที
ได ้จากอินเทอร์เน็ ตด ้วย มีเว็บไซต์มากมายทีเ กีย
 วกับเครือ
 งหมายการค ้า
แต่ก็มเี ว็บไซต์จํานวนไม่น ้อยทีไ ม่แหล่งทีม
 าของข ้อมูลให ้ชัดเจน ผู ้วิจัย
ิ ใจเลือกแต่ข ้อมูลทีม
่
จึงตัดสน
 าจากเว็บไซต์ขององค์กรทีเ ป็ นทีร ู ้จัก เชน
ิ ทางปั ญญาของประเทศไทย องค์ก รทรั พย์สน
ิ ทางปั ญญา
กรมทรั พ ย์สน
โลก (World Intellectual Property Organization) เว็บไซต์ของบริษัท
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กฎหมาย และบทความทีเ ขียนโดยนั กกฎหมาย วิธน
ี ี1ทําให ้มีข ้อมูลจํ านวน
ื ถือ และ
มากทีผ
 ู ้วิจัยต ้องตัดทิง1 เนืองจากขาดคุณสมบัตด
ิ ้านความน่ าเชอ
้
ใชเวลามากขึ
น
1 ในการเลือกข ้อมูล
ั เบือ
4 งต้น
ปัญหาในขนตอนการทํ
ั4
าบ ันทึกข้อมูลศพท์
-

การดึงศัพท์ ผู ้วิจัยมีความรู ้เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้าไม่ดพ
ี อทีจ
 ะแยกแยะ
ศัพท์เฉพาะด ้านได ้ และไม่แน่ใจว่าจะเลือกคําใดให ้เป็ นตัวแทนของมโน
้ ยกมโนทั ศน์หนึง ทํ าให ้มีปัญหา
ทั ศน์นัน
1 ๆ ในกรณีทม
ี ค
ี ํ าหลายคํ าทีใ ชเรี
ในการเลือ กศั พ ท์ นอกจากนี1 กฎหมายเครือ งหมายการค ้าของแต่ ล ะ
ประเทศมีร ายละเอีย ดต่างกั นไปบ ้าง ทํ าให ้มีศั พ ท์จํ านวนหนึงทีไม่ม ใี น
่ ในบางประเทศมีการแบ่งประเภท
กฎหมายไทย แต่มใี นต่างประเทศ เชน
เค รื อ ง ห ม า ย ร่ ว ม เ ป็ นเ ค รื อ ง ห ม า ย ร่ ว ม ที เ ป็ น เ ค รื อ ง ห ม า ย ก า ร ค า้
้
เครือ
 งหมายร่วมทีเ ป็ นเครือ
 งหมายบริการ และเครือ
 งหมายร่วมทีใ ชบอก
ิ ภาพ แต่สํ าหรั บ ในประเทศไทย มีคํ าคํ าเดีย วทีใช แทนศ
้
ั พ ท์ทั ง1
สมาช ก
สามคํ านี1 คือ เครือ งหมายร่วม วิธ แ
ี ก ้ปั ญหานี1ค อ
ื หาความรู ้เพิม
 เติม เอง
ี วชาญ
และขอคําปรึกษาจากผู ้เชย

-

การเลือกบริบทศัพท์ในคลังข ้อมูลภาษา บริบททีจ
 ะนํ ามาแสดงในบันทึก
ข ้อมูลศัพท์เบือ
1 งต ้นควรเป็ นบริบทประเภท defining context ซงึ เป็ น
บริบททีใ ห ้ข ้อมูลเกีย
 วกับความหมายของศัพ ท์ แต่เมือ
 ค ้นหาบริบทโดย
ใชคํ้ าสัง Word search และ Advanced word search ในโปรแกรม
Concordancer for Windows ก็ พบว่ามีบางมโนทั ศน์ทห
ี าบริบทแบบ
defining หรือแม ้แต่แบบ Metalinguistic ไม่ได ้ ผู ้วิจัยแก ้ปั ญหานี1โดย
การหาข ้อมูลบนอินเทอร์เน็ ตมาใสใ่ นคลังข ้อมูลภาษาเพิม
 เติม แต่หากหา
้ บทแบบ Testimonial context ซงึ เป็ นบริบทที
ไม่ได ้ ก็ จะเลือกใชบริ
แสดงให ้เห็นการใชศ้ ัพท์แทน

ั เทียบเคียงภาษาไทย
ปัญหาในขนตอนการเขี
ั4
ยนศพท์

การเขียนศัพท์เทียบเคียงภาษาไทย ดังทีไ ด ้กล่าวไว ้ข ้างต ้นว่ากฎหมาย
เครือ
 งหมายการค ้าในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันบ ้าง ทํ าให ้มีบางคําที
กฎหมายไทยไม่มค
ี ํ าเรียก เช ่น ในปั จจุบัน พระราชบัญญัตเิ ครือ
 งหมาย
การค ้าของประเทศไทยยังไม่ได ้ให ้ความคุ ้มครองเครือ
 งหมายทีม
 องเห็ น
ไม่ได ้ จะคุ ้มครองเครือ งหมายเพีย ง 4 ลั ก ษณะ ได ้แก่ เครือ งหมายคํ า
เครือ
 งหมายรูป กลุ่มของส ี และเครือ
 งหมายสามมิต ิ ในขณะทีก
 ฎหมาย
บางประเทศคุ ้มครองเครือ
 งหมายทีน
 อกเหนือจากเครือ
 งหมาย 4 ประเภท
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่ เครือ
ี ง เครือ
ดังกล่าวแล ้ว เชน
 งหมายเสย
 งหมายกลิน
 และเครือ
 งหมาย
้ ย กประเภทเครือ งหมายตามระดั บ
รส นอกจากนี1 ยั ง ไม่ม ีคํ าไทยทีใช เรี
ความบ่งชเี1 ฉพาะอย่างทีต
 า่ งประเทศมี ปั ญหานี1 ผู ้วิจัยแก ้ไขโดยการแปล
ศั พ ท์ ต า ม ค วา ม ห ม าย ทั วไ ป ข อ งศั พ ท์ นั1 น โ ด ย ขอ คํ าแ นะ นํ าจ า ก
ี วชาญ
ผู ้เชย
ข้อสรุป
ความรู เ้ รื อ งเครื อ งหมายการค า้ ประกอบด ว้ ยศั พ ท์ เ ฉพาะที ไ ม่ ส ามารถพบ
คําอธิบายได ้จากพจนานุกรมทัวไป หรือแม ้แต่ในพจนานุกรมเฉพาะทางทีม
 อ
ี ยูใ่ นปั จจุบัน
ได ้ การประมวลศั พ ท์ค รั ง1 นี1 ทํ า ให ้ได ้ชุด ศํ พ ท์เ ฉพาะด ้านซ งึ ผู ้วิจั ย หวัง ว่า จะเป็ นแหล่ง
อ ้างอิง ให ้แก่ผู ้ทีเ กีย วข ้อง โดยเฉพาะนั ก แปลเอกสารกฎหมายเกีย วกั บ เครือ งหมาย
การค ้า เพือ
 ให ้ใชคํ้ าไทยเรียกศัพท์เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้าได ้ตรงกัน
อย่างไรก็ ต าม ประมวลศั พ ท์เรือ งเครือ งหมายการค ้าอาจมีข ้อบกพร่อ งอยู่ คือ
ประมวลศัพท์นไ
ี1 ม่ได ้ครอบคลุมเนือ
1 หาเรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้าในทุกด ้าน กล่าวคือ ไม่ได ้
้
ครอบคลุม เรือ งการบั งคั บ ใช กฎหมาย
เนือ งจากมีข ้อจํ ากั ดเรือ งเวลา นอกจากนี1 เรือ ง
ิ ทางปั ญญา นั บ ว่า เป็ นเรือ งใหม่ซ งึ ยั ง มีก าร
เครือ งหมายการค ้า หรือ รวมทั ง1 ทรั พ ย์ส น
พัฒนาเปลีย
 นแปลงอยูเ่ สมอ ประมวลศัพท์เรือ
 งเครือ
 งหมายการค ้านีจ
1 งึ ควรต ้องได ้รับการ
ปรับปรุงให ้ทันสมัยอย่างต่อเนือ
 งด ้วย
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ธัชชย
 งหมายการค ้า พร ้อมด ้วยพระราชบัญญัต ิ
เครือ
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ั ันธ์หมวดเรืองประเภทเครืองหมายการค้า
แผนภูมม
ิ โนท ัศน์สมพ
(แบ่งตามล ักษณะ)

mark
GS
trademark

GS
service mark

GS
certification mark

GS = General-Specific
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GS
collective mark

Concept: MARK

ER01

English term(s): mark (noun), trademark (noun)
Thai term(s): เครือ
 งหมาย [ศัพท์บัญญัตริ าชบัณฑิตยสถาน]
Feature: เครือ
 งหมาย หมายถึง คํา คําโฆษณา สัญลักษณ์ ภาพประดิษฐ์ หรือสงิ เหล่านี1อย่าง
้ อ
ิ ค ้าหรือบริการทีใ ชเครื
้ อ
ใดอย่างหนึง หรือหลายอย่างรวมกัน ใชเพื
 แสดงให ้เห็นว่าสน
 งหมาย
ิ ค ้าหรือบริการของบุคคลอืน
นั น
1 แตกต่างจากสน
 เครือ
 งหมายทีม
 ล
ี ักษณะบ่งเฉพาะสามารถใช ้
เป็ นเครือ
 งหมายการค ้าได ้ โดยทั วไปแบ่งตามประเภทของเครือ
 งหมายได ้เป็ นเครือ
 งหมาย
การค ้า เครือ
 งหมายบริการ เครือ
 งหมายรับรอง และเครือ
 งหมายร่วม
Conceptual relation:

mark
GS
trademark

GS
service mark

GS

GS

certification mark

collective mark

Extractions:
1. A trademark is a word, slogan, symbol, design, or combination of these
elements, which identifies and distinguishes the goods or services of one party
from others. [TM03.TXT]
2. As noted earlier, the term trademark or mark is used in this book
interchangeably to describe trademarks, service marks, collective marks, or
certification marks, unless the specific type of mark is distinguished by the
context. [TM03.TXT]
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Concept: TRADEMARK

ER02

English term(s): trademark (noun), mark (noun)
Thai term(s): เครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
ื สญ
ั ลักษณ์ หรือรูปทีม
Feature: เครือ
 งหมายการค ้าซงึ อาจเป็ นคํา ชอ
 ล
ี ักษณะบ่งเฉพาะ ใชกั้ บ
ิ ค ้าเพือ
ิ ค ้านั น
ิ ค ้าของบุคคลอืน
สน
 ให ้รู ้ว่าสน
1 แตกต่างจากสน

Conceptual relation:
GS
trademark

mark

Extractions:
1. Trademarks are generally distinctive symbols, pictures, or words that sellers affix
to distinguish and identify the origin of their products. [TM04.TXT]
2. Any word, symbol, design, device, logo, or slogan that identifies and
distinguishes one product from another is a trademark. [TM03.TXT]
3. A trademark is a word, name, symbol or device which is used in trade with
goods to indicate the source of the goods and to distinguish them from the
goods of others. [TM05.TXT]
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Concept: SERVICE MARK

ER03

English term(s): service mark (noun)
Thai term(s): เครือ
 งหมายบริการ [วัส ติงสมิตร]
ื สัญลักษณ์ หรือรูป หรือสงิ เหล่านี1อย่างใด
Feature: เครือ
 งหมายบริการ ประกอบด ้วยคํา ชอ
้
อย่างหนึง หรือหลายอย่างรวมกั น ใชโดยบุ
คคลหนึง เพือ
 ให ้รู ้ว่าบริการนั น
1 แตกต่างจากบริการ
ของบุคคลอืน

Conceptual relation:

mark

GS

service mark

Extractions:
1. The term "service mark" means any word, name, symbol, or device, or any
combination thereof - (1) used by a person, or (2) which a person has a bona
fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register
established by this chapter, to identify and distinguish the services of one
person, including a unique service, from the services of others and to indicate
the source of the services, even if that source is unknown. [TM04.TXT]
2. A trademark is a mark used to distinguish goods, whereas a service mark is used
to distinguish services. [TM03.TXT]
3. A mark that is used in the sale or advertising of services to identify and
distinguish services performed for the benefit of others is known as a service
mark. [TM03.TXT]
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Concept: CERTIFICATION MARK

ER04

English term(s): certification mark (noun)
Thai term(s): เครือ
 งหมายรับรอง [วัส ติงสมิตร]
ื สัญลักษณ์ หรือรูป หรือสงิ เหล่านี1อย่างใด
Feature: เครือ
 งหมายรับรอง ประกอบด ้วยคํา ชอ
้
้ ้าของโดยได ้รั บ อนุ ญ าตจาก
อย่ า งหนึง หรือ หลายอย่า งรวมกั น ใช โดยบุ
ค คลอืน ทีไ ม่ใ ช เจ
เจ ้าของเพือ
 รับรองแหล่งกํ าเนิด สว่ นประกอบ วิธก
ี ารผลิต คุณภาพ ถูกต ้อง หรือคุณลักษณะ
ิ ค ้าหรือบริการ
อืน
 ใดของสน
Conceptual relation:
mark

GS

certification mark

Extractions:
1. The term "certification mark" means any word, name, symbol, or device, or any
combination thereof - (1) used by a person other than its owner, or (2) which its
owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use
in commerce and files an application to register on the principal register
established by this chapter, to certify regional or other origin, material, mode of
manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods
or services or that the work or labor on the goods or services was performed by
members of a union or other organization. [TM04.TXT]
2. A certification mark is used in connection with products and services to certify
regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or
other characteristics. [TM03.TXT]
3. A certification mark is always used in conjunction with another mark, because
the owner of the certification mark does not produce or sell goods—it only
certifies some quality of the goods or services. [TM03.TXT]
4. Certification marks are, unlike any others, not intended to have any functions
indicating the origin of goods, but only indications of their geographic origin,
quality or other characteristics, etc. [TM02.TXT]
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Concept: COLLECTIVE MARK

ER05

English term(s): collective mark (noun), collective trademark (noun)
Thai term(s): เครือ
 งหมายร่วม [วัส ติงสมิตร]
้
ิ
เครือ
 งหมายร่วม คือ เครืองหมายการค ้าหรือ เครืองหมายบริการทีใ ช โดยสมาช
ก
้
สหกรณ์ สมาคม กลุม
่ บุคคลหรือองค์กรใดเพือ
 แสดงว่าเครือ
 งหมายนั น
1 ไม่ได ้ใชโดยบุ
คคลหรือ
้ นกลุ่ม ร่ว มกั น หรือ ใช เพื
้ อ บอกสมาช ก
ิ ภาพ เครือ งหมายร่ว ม
องค์ก รใดองค์ก รหนึง แต่ใช เป็

Feature:

แบ่งเป็ นสองประเภทคือ 1) เครือ
 งหมายการค ้าร่วมหรือเครือ
 งหมายบริการร่วม 2) เครือ
 งหมาย
ิ ร่วม
สมาชก
Conceptual relation:

mark

GS

collective mark

Extractions:
1. The term "collective mark" means a trademark or service mark - (1) used by the
members of a cooperative, an association, or other collective group or
organization, or (2) which such cooperative, association, or other collective
group or organization has a bona fida intention to use in commerce and applies
to register on the principal register established by this chapter, and includes
marks indicating membership in a union, an association, or other organization.
[TM04.TXT]
2. There are basically two types of collective marks: (1) collective trademarks or
collective service marks; and (2) collective membership marks. [TM07.TXT]
3. A collective mark is a trademark used by the members of a group to indicate
association with that group. Popular collective trademarks include American Bar
Association, Realtor Associate, Rotary International, American Institute of
Certified Public Accountants, as well as the names of various fraternities and
sororities. A collective trademark, may also indicate membership in an
organization, such as a union or a cooperative. [TM14.TXT]
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ั ันธ์หมวดเรืองประเภทเครืองหมายการค้า
แผนภูมม
ิ โนท ัศน์สมพ
(แบ่งตามระด ับความบ่งเฉพาะ)

fanciful mark
GS
GS

mark

arbitrary mark

GS
suggestive mark
GS
GS

descriptive mark

generic mark

GS = General-Specific
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Concept: FANCIFUL MARK

ER06

English term(s): fanciful mark (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําทีส
 ร ้างขึน
1 ใหม่ [ผู ้เชย
้ นเครือ งหมายการค ้าเท่า นั 1น เช ่น
เครือ งหมายทีเ ป็ นคํ าทีส ร ้างขึน
1 ใหม่เ พือ ใช เป็
ื ถึงลักษณะของสน
ิ ค ้าจดทะเบียนเครือ
Kodak อย่างไรก็ ตาม หากคํ าทีส
 ร ้างขึน
1 ใหม่สอ
 งหมาย
่ Breadspred (จดสําหรับสน
ิ ค ้าประเภทแยมหรือเยลลี) เครือ
การค ้าไม่ได ้ เชน
 งหมายประเภท
Feature:

นีม
1 ล
ี ักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง และถือว่ามีความบ่งเฉพาะมากทีส
 ด
ุ
Conceptual relation:
GS
mark

fanciful mark

1. From most distinctive to least distinctive, these categories are * fanciful, *
arbitrary, * suggestive, * descriptive (including surnames), and * generic.
[TM07.TXT]
2. Fanciful marks are considered stronger than suggestive marks, and therefore are
granted greater protection by the courts. [TM07.TXT]
3. Fanciful marks are devices which have been invented for the sole purpose of
functioning as a trademark and have no other meaning than acting as a mark.
[TM07.TXT]
4. Not All Coined Terms Are Fanciful. [TM03.TXT]
5. Breadspred (for jams and jellies) is not a fanciful mark because it has a meaning
to consumers and is descriptive of the qualities of the goods—i.e., that they can
be spread on bread [TM03.TXT]
6. In the context of word marks, courts have applied the now-classic test originally
formulated by Judge Friendly, in which word marks that are arbitrary (Camel
cigarettes), fanciful (Kodak film), or suggestive (Tide laundry detergent) are held
to be inherently distinctive. [TM04.TXT]
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Concept: ARBITRARY MARK

ER07

English term(s): arbitrary mark (noun)
้
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําทีย
 กมาใชตามอํ
าเภอใจ [ผู ้เชย
Feature: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคํ าทีม
 ค
ี วามหมายอยู่แล ้วแต่ไม่อธิบายหรือบอกลักษณะของตัว
ิ ค ้าหรือบริการทีใ ชเครื
้ อ
่ Camel แปลว่าอูฐ เอามาจดเป็ นเครือ
สน
 งหมายนี1 เชน
 งหมายสําหรับ
ิ ค ้า ผู ้บริโภค
บุหรี อูฐกับบุหรีไ
 ม่ได ้มีความสัมพันธ์เกีย
 วเนืองกัน ไม่ได ้อธิบายลักษณะของสน
ิ ค ้าหรือ บริก ารใด เครือ งหมายประเภทนี1 ม ี
ต ้องทํ าความเข ้าใจเองว่า เครือ งหมายนี1 ใช กั้ บ ส น
ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองโดยมีระดับความบ่งเฉพาะมากรองจากเครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําทีส
 ร ้าง
ื ทางภูมศ
ขึน
1 ใหม่สามารถจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าได ้ ชอ
ิ าสตร์ทไี ม่ได ้บอกแหล่งกําเนิด
ิ ค ้าและบริการทีใ ชเครื
้ อ
สน
 งหมายนั น
1 ถือเป็ นเครือ
 งหมายประเภทนี1
Conceptual relation:
mark

GS

arbitrary mark

1. An arbitrary mark utilizes a device having a common meaning that has no
relation to the goods or services being sold. [TM07.TXT]
2. Devices that are fanciful, arbitrary, or suggestive are considered distinctive
enough to function as trademarks. [TM07.TXT]
3. In the context of word marks, courts have applied the now-classic test originally
formulated by Judge Friendly, in which word marks that are arbitrary (Camel
cigarettes), fanciful (Kodak film), or suggestive (Tide laundry detergent) are held
to be inherently distinctive. [TM04.TXT]
4. Arbitrary marks, like fanciful marks, require education of consumers as to the
association between the mark and the goods or services. [TM03.TXT]
5. When a geographic term does not describe the location or the origin of the
goods, then the mark is considered to be arbitrary. [TM03.TXT]
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Concept: SUGGESTIVE MARK

ER08

English term(s): suggestive mark (noun)
ิ ค ้าโดยตรง [วัส ติงThai term(s):เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําทีเ ล็งถึงลักษณะและคุณสมบัตข
ิ องสน
สมิตร]
ิ ค ้าหรือบริการ ผู ้บริโภคต ้องใช ้
Feature: เครือ
 งหมายทีแ
 นะให ้รู ้คุณภาพหรือลักษณะของสน
ิ ค ้าหรือบริการนั น
จินตนาการบ ้างเพือ
 เข ้าใจลักษณะเกีย
 วกับสน
1 เครือ
 งหมายประเภทนี1บง่ เฉพาะ
พอทีจ ะจดเป็ นเครือ งหมายการค ้าได ้ ถึงจะได ้ความคุ ้มครองไม่เท่าเครือ งหมายทีเป็ นคํ าที
้
สร ้างขึน
1 ใหม่และเครือ
 งหมายทีเ ป็ นคํ าทีใ ชตามอํ
าเภอใจ แต่เครือ
 งหมายประเภทนี1เป็ นทีน
 ย
ิ ม
มากกว่ า เนื อ งจากทํ า ให ผ
้ ูบ
้ ริโ ภครู ล
้ ั ก ษณะบางอย่ า งของผลิต ภั ณ ฑ์ เช ่ น เครื อ งหมาย
ื ว่าเป็ นสน
ิ ค ้าซอฟต์แวร์สําหรับไมโครคอมพิวเตอร์ บ่อยครัง1 ทีแ
Microsoft สอ
 ยกเครือ
 งหมาย
แบบแนะและเครือ
 งหมายแบบบรรยายยากเนือ งจากเครืองหมายทั ง1 สองประเภทต่างอ ้างถึง
ิ ค ้าหรือบริการทีใ ชเครื
้ อ
สน
 งหมายนั น
1
Conceptual relation:
mark

suggestive mark

GS

1. Suggestive marks are marks that suggest a quality or characteristic of the goods
and services. [TM07.TXT]
2. Suggestive marks require some imagination, thought, or perception to reach a
conclusion as to the nature of the goods. [TM07.TXT]
3. Devices that are fanciful, arbitrary, or suggestive are considered distinctive
enough to function as trademarks. [TM07.TXT]
4. Despite the fact that suggestive marks are not as strong as fanciful or arbitrary
marks, suggestive marks are far more common due to the inherent marketing
advantage of tying a mark to the product in a customer's mind. [TM07.TXT]
5. Suggestive marks are often difficult to distinguish from descriptive marks
(described below), since both are intended to refer to the goods and services in
question. [TM07.TXT]
6. The following marks can be considered suggestive: * MICROSOFT (suggestive of
software for microcomputers) * NETSCAPE (suggestive of software which allows
traversing the landscape of the Internet) [TM07.TXT]
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Concept: DESCRIPTIVE MARK

ER09

English term(s): descriptive mark (noun), merely descriptive mark (noun)
Thai term(s): เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําบรรยาย [วัส ติงสมิตร]
Feature: เครือ
 งหมายทีบ
 อกจุดประสงค์ การใช ้ คุณภาพ ลักษณะ คุณภาพ สว่ นประกอบ หรือ
แหล่ ง กํ า เนิ ด ทางภู ม ิศ าสตร์ ข องส ิน ค า้ หรื อ บริก าร ผู บ
้ ริโ ภคเข า้ ใจความเช ือ มโยงของ
ิ ค ้าหรือบริก ารได ้โดยไม่ต ้องอาศัย ความเข ้าใจหรือ จินตนาการ ช อ
ื ทาง
เครือ งหมายและส น
ิ ค ้าหรือ บริก ารถือ ว่า เป็ นเครือ งหมายทีเ ป็ นคํ า บรรยาย
ภูม ศ
ิ าสตร์ท ีบ อกแหล่งกํ าเนิด ของส น
เครืองหมายประเภทนี1จดทะเบียนการค ้าไม่ได ้ เว ้นแต่จ ะมีลั กษณะบ่งเฉพาะทีไ
 ด ้จากการใช ้
่ SHARP (สําหรับโทรทัศน์)
หรือมีความหมายทีส
 อง เชน
Conceptual relation:
mark

descriptive mark

GS

1. A descriptive mark describes a product or service, or its purpose, function, use,
nature, quality, characteristics, ingredients, or geographic origin. [TM03.TXT]
2. Descriptive marks allow one to reach that conclusion without such imagination,
thought or perception. [TM07.TXT]
3. Descriptive marks (or more properly, merely descriptive marks) are devices
which merely describe the services or goods on which the mark is used.
[TM07.TXT]
4. No trademark rights are granted to merely descriptive marks. [TM07.TXT]
5. Once it can be shown that a descriptive term or phrase has achieved this second
meaning (the first meaning being the generally understood meaning of the term
or phrase), a protectable trademark is developed. [TM07.TXT]
6. Examples of marks which might be considered descriptive but have clearly
developed secondary meaning include: * SHARP for televisions [TM07.TXT]
7. When a geographic term is used to describe the location or origin of the goods,
it is considered to be descriptive and is therefore not inherently distinctive.
[TM03.TXT]
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Concept: GENERIC MARK

ER10

English term(s): generic mark (noun)
Thai term(s): เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําสามัญ [วัส ติงสมิตร]
้ ยกสน
ิ ค ้า เชน
่ เครือ
ี1 ้อยทีส
Feature: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําทั วไปทีใ ชเรี
 งพิมพ์ มีความบ่งชน
 ด
ุ
้
เมือ
 เทียบกับเครือ
 งหมายการค ้าทีเ ป็ นคํ าทีส
 ร ้างขีน
1 ใหม่ เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคํ าทีย
 กมาใชตาม
ิ ค า้ โดยตรง และ
อํ า เภอใจ เครื อ งหมายที เ ป็ นคํ า ที เ ล็ ง ถึง ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ต ิข องส น
เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําบรรยาย
Conceptual relation:
mark

generic mark

GS

1. Generic marks are devices which actually name a product and are incapable of
functioning as a trademark. [TM07.TXT]
2. From most distinctive to least distinctive, these categories are * fanciful, *
arbitrary, * suggestive, * descriptive (including surnames), and * generic.
[TM07.TXT]
3. Unlike descriptive marks, generic devices will not become a trademark even if
they are advertised so heavily that secondary meaning can be proven in the
mind of consumers. [TM07.TXT]
4. Consumers are used to seeing a generic term used in conjunction with a
trademark (for example, Avery labels or Hewlett-Packard printers). [TM03.TXT]
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ั ันธ์หมวดเรืองประเภทเครืองหมายการค้า
แผนภูมม
ิ โนท ัศน์สมพ
(แบ่งตามองค์ประกอบ)
word mark
GS
traditional mark

GS

GS

GS

mark
GS

device mark

combined mark

non-traditional mark

GS

GS

three-dimensional mark

moving image mark
GS

GS

color mark

GS

GS
smell mark

GS
sound mark

GS = General-Specific
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touch mark

taste mark

Concept: TRADITIONAL MARK

ER11

English term(s): traditional mark (noun), traditional trademark (noun), traditional
types of trademark (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายการค ้าแบบดัง1 เดิม [ผู ้เชย
้ อ
Feature: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคํา รูปรอยประดิษฐ์ ตัวเลข หรือเครือ
 งหมายอืน
 ๆ ซงึ ใชเพื
 ให ้รู ้ว่า
ิ ค ้านั น
ิ ค ้าของบุคคลอืน
สน
1 แตกต่างจากสน

Conceptual relation:
mark

traditional mark

GS

1. Non-traditional trademarks may have a very different appearance than the
traditional trademarks, such as word marks, logos, slogans, figurative marks or
even three-dimensional marks. [TM19.TXT]
2. In the case of new types of marks, the response to the need to keep signs
available does not differ from the standard applied with regard to traditional
trademarks. [TM06.TXT]
3. Examples include traditional types of trademarks, such as logotypes, paintings,
figures and drawings. [TM06.TXT]
4. Traditional marks are typically words, designs, numerals and/or devices used to
identify and distinguish goods and non-traditional trademarks are those which
are used to distinguish the goods but not in similar manner such as traditional
trademark they are Color Sound, Shape, Moving Images and/or smells.
[TM13.TXT]
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Concept: WORD MARK

ER12

English term(s): word mark (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายคํา [ผู ้เชย
Feature: เครือ
 งหมายทีป
 ระกอบด ้วยตัวอักษรแบบปกติเพียงอย่างเดียว อาจเป็ นคําทัวไปหรือ
คํ า ที ส ร า้ งขึน
1 ใหม่ ก็ ไ ด ้ อาจเป็ นส ีก็ ไ ด ้ โดยทั ว ไปแล ว้ การพิจ ารณาว่ า เครื อ งหมายสอง
เครือ งหมายมีเ ส ีย งเรีย กขานเหมือ นคล ้ายกั น หรือ ไม่ จะพิจ ารณาจากเครือ งหมายคํ า หรือ
สว่ นประกอบของเครือ
 งหมายทีเ ป็ นคํา
Conceptual relation:
traditional mark

GS

word mark

1. When applying for a Canadian trademark registration, you are asked to identify
your trademark as one of three types: a word mark, design mark or word mark
with design characteristics. [TM25.TXT]
2. Word marks normally consist solely of letters and common characters that are
used for real or made-up words. [TM25.TXT]
3. Word marks may appear as stylized marks in color lettering. [TM05.TXT]
4. In assessing the degree of aural similarity between two marks one is mainly
concerned with word marks or word elements, although pictures with an obvious
aural description may also give rise to a degree of aural similarity. [TM22.TXT]
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Concept: DEVICE MARK

ER13

English term(s): device mark (noun), figurative mark (noun), design mark (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายรูปรอยประดิษฐ์ [ผู ้เชย
่ เครือ
Feature: เครือ
 งหมายทีป
 ระกอบด ้วยรูปเพียงอย่างเดียว เชน
 งหมายคล ้ายเครือ
 งหมาย
ถู ก (swoosh)

ของไนกี1 เครือ งหมายรู ป แอปเปิ1 ลทีม ีร อยกั ด ของแอปเปิ1 ล คอมพิว เตอร์

เครือ
 งหมายรูปจระเข ้ของลาคอสท์ เครือ
 งหมายรูปมักมีความบ่งเฉพาะมากกว่าเครือ
 งหมายคํา
สํ า นั ก งานเครือ งหมายการค ้าในบางประเทศรั บ จดทะเบีย นเครื อ งหมายฮอโลแกรมหรื อ
เครือ
 งหมายสามมิตเิ ป็ นเครือ
 งหมายรูป
Conceptual relation:
traditional mark

GS

device mark

1. When applying for a Canadian trademark registration, you are asked to identify your
trademark as one of three types: a word mark, design mark or word mark with design
characteristics. [TM25.TXT]
2. Design Mark: A trademark may consist of only a design, with no words or characters at
all, such as the Nike "swoosh." [TM25.TXT]
3. Design marks are often inherently more distinctive than word marks, and hence are
stronger trademarks. [TM25.TXT]
4. Although Apple Computer's design mark shows an apple with a bite in it and the cited
design shows a complete apple, the court agreed with the Chinese Trademark Office
that the two marks were confusingly similar conceptually and phonetically and the
goods designated were related. [TM01.TXT]
5. Lacoste, of course, was the first one in the world to make the crocodile design mark
famous for its clothing products and accessories, and the company had registered it in
China. [TM01.TXT]
6. One trademark office has accepted holograms for registration as trademarks and
published them as figurative marks in the trademark gazette on paper. [TM06.TXT]

7. Notices of opposition were filed against the registration of two device marks in Classes
29 and 30 in the name of PepsiCo. [TM01.TXT]
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Concept: COMBINED MARK

ER14

English term(s): combined mark (noun), combined word-device mark (noun), word
mark with design characteristics (noun), word & device mark (noun), composite
word and device mark (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายผสม [ผู ้เชย
Feature: เครือ
 งหมายทีป
 ระกอบด ้วยทัง1 คําและรูป
Conceptual relation:
traditional mark

combined mark

GS

1. When applying for a Canadian trademark registration, you are asked to identify
your trademark as one of three types: a word mark, design mark or word mark
with design characteristics. [TM25.TXT]
2. Its wine labels bore a word & device mark with the name MEZZACORONA and a
picture of a half crown (the Italian meaning of the word). [TM01.TXT]
3. Interquell GmbH applied to register a mark consisting of the words HAPPY DOG
and device elements for foodstuffs for dogs. The application was opposed by
SCA Nutrition Limited under Article 8(l)(b) of Council Regulation No. 40/94 on
the basis of the similarity of the mark to the word mark HAPPIDOG and a
composite word and device mark, featuring the word HAPPIDOG registered in
the United Kingdom for foodstuffs for dogs. [TM01.TXT]
4. An argument against registration based on lack of distinctiveness of a combined
word-device mark for food and beverages consisting of the slogan Plus, voir
bieten mehr (Plus, we offer more) accompanied by an illustration of various
fruits, cheese and skewers remained unsuccessful. [TM01.TXT]
5. It clarified that, although STARBUCKS COFFEE was a combined mark, that is,
formed by both a graphic element and a nominative element, the prevailing
element was the word. [TM01.TXT]
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Concept: NON-TRADITIONAL MARK

ER15

English term(s): non-traditional mark (noun), non-traditional trademark (noun),
non-conventional mark (noun), non-conventional trademark (noun), unconventional
trademark (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายการค ้าแบบใหม่ [ผู ้เชย
เครือ งหมายการค ้าแบบใหม่ แบ่งได ้เป็ นหลายประเภท เช ่น เครือ งหมายทีเป็ น
ี ง รส สัม ผัส รูป เคลือ
ี งประกอบและไม่ม ี แต่เดิม กฎหมาย
รูป ทรง ส ี กลิน
 เส ย
 นไหวทีม เี ส ย
Feature:

เครือ
 งหมายการค ้าไม่ได ้ครอบคลุมเครือ
 งหมายการค ้าประเภทนี1 เครือ
 งหมายประเภทนีพ
1 บน ้อย
กว่าเครือ
 งหมายการค ้าแบบดัง1 เดิม แต่ก็ได ้รับความคุ ้มครองเท่ากับเครือ
 งหมายแบบดัง1 เดิม
Conceptual relation:
mark

non-traditional mark

GS

1. Although smells, sounds, taste and holograms are not specifically mentioned, the
predominant legal opinion seems to suggest that the newly amended definition
of trade mark is wide enough to include these non-conventional marks within its
ambit. [TM11.TXT]
2. However, there are many other, less familiar types of trademarks, which may be
described as nontraditional trademarks. [TM16.TXT]
3. Such nontraditional marks usually have consisted of the following types of
marks: product designs or configurations, colors, scents, sounds, taste and
touch. [TM16.TXT]
4. In addition to these types of marks, rights in moving images, dubbed motion
marks, which can combine colors, sounds and aspects of product designs, can
be considered under the nontraditional marks banner. [TM16.TXT]
5. There are 5 kinds of marks which are recognized as unconventional trademarks
that are Color Shape Smell Olfactory Marks and moving images. [TM13.TXT]
6. There is nothing to show in the Act or Rules thereunder to treat nonconventional trademarks different from traditional trademarks. [TM11.TXT]
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Concept: THREE-DIMENSIONAL MARK

ER16

English term(s): three-dimensional mark (noun), three-dimensional trademark
(noun), shape mark (noun), shape trademark (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายการค ้าแบบสามมิต ิ [ผู ้เชย
Feature: เครือ
 งหมายการค ้าแบบสามมิต ิ เป็ นเครือ
 งหมายการค ้าแบบใหม่ประเภทมองเห็นได ้
ิ ค ้าหรือ
ประกอบด ้วยรูปสามมิต ิ กล่าวคือ มีความสูง ความกว ้าง และความลึก อาจจะเป็ นรูปสน
ิ ค ้าก็ ได ้ รูป ทรงทีจดทะเบีย นเป็ นเครืองหมายการค ้าได ้ต ้องเป็ นรูป ทรงที
บรรจุภัณฑ์ของส น
้ ้
ไม่ได ้ทําหน ้าที และผู ้ผลิตอืน
 ยังมีรป
ู ทรงอืน
 ให ้เลือกใชได
Conceptual relation:
non-traditional mark

GS

three-dimensional mark

1. A three-dimensional trademark is a mark occupying three dimensions in a space
(height, width and depth). [TM01.TXT]
2. Non-conventional trade marks like combination of colors per se, threedimensional marks, smells, sounds, and taste, were not capable of being
registered under the Act of 1958. [TM11.TXT]
3. Shape: This type of mark may be a three-dimensional representation of the
product itself, the container for the product, or the architectural design of a
store or sign-post. [TM16.TXT]
4. Shape marks: Three-dimensional marks or shapes which are capable of
distinguishing the goods and services of one trader from those of another have
been registrable as trade marks since 1996. [TM12.TXT]
5. In addition to traditional trademarks labeled on the goods or their packaging and
containers, trademarks may also include some special forms such as threedimensional, color and sound trademarks. [TM20.TXT]
6. The general rule regarding shape trademark is that, i) a shape can be registered
as long as product feature is not primarily functional or ii) as long as an
unlimited number of alternatives configurations of shapes remain in the market,
a feature with the functionality may still be protected as a trade mark or trade
dress. [TM13.TXT]
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Concept: COLOR MARK

ER17

English term(s): color mark (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายการค ้าแบบส ี [ผู ้เชย
ี ระกอบด ้วยสเี พียงอย่างเดียว อาจมีสเี ดียวหรือหลายสก
ี ็
Feature: เครือ
 งหมายการค ้าแบบสป
ได ้ หากเป็ นสเี ดียว ต ้องมีความบ่งเฉพาะสูงจึงจะจดเป็ นเครือ
 งหมายการค ้าได ้
Conceptual relation:
non-traditional mark

GS

color mark

1. This section only concerns marks that include color as well as other elements
and not color marks, which consist exclusively of color. [TM05.TXT]
2. Color marks are marks that consist solely of one or more colors used on
particular objects or substances (as opposed to marks that include color in
addition to other elements). [TM05.TXT]
3. This decision is significant because the Assistant Commissioner confirmed that in
order for colour marks consisting of a single basic colour to be registrable as a
trade mark a very substantial level of factual distinctiveness, obtained through
use, is required. [TM01.TXT]
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Concept: SMELL MARK

ER18

English term(s): smell mark (noun), fragrance mark, odor mark, olfactory mark,
scent mark
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายการค ้าแบบกลิน
 [ผู ้เชย
Feature: ในบางประเทศ สามารถจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าแบบกลิน
 ได ้ เครือ
 งหมาย
่ กลิน
ประเภทนีไ
1 ม่สามารถมองเห็นได ้ กลิน
 ทีม
 เี พือ
 ทําหน ้าทีบ
 างอย่าง เชน
 นํ1 าหอม หรือกลิน
 ที
ั พันธ์กับสน
ิ ค ้าหรือบริการอย่างมีเหตุผล จดทะเบียนเป็ นเครือ
มีความสม
 งหมายการค ้าไม่ได ้
Conceptual relation:
non-traditional mark

GS

smell mark

1. It is widely accepted that a trademark or service mark which is not perceived
visually (for example a sound mark or a smell mark) can be protected and
registered, provided that the mark can be defined clearly and unambiguously.
[TM16.TXT]
2. A scent will not be protected as a trademark if it serves a function (for example,
the scent of perfume) or has a logical relationship to the goods (the pine scent
used in a deodorizer). [TM03.TXT]
3. It is possible to register olfactory (odor, scent or smell) marks in some countries.
[TM06.TXT]
4. It seems as though the new Trademark Act is still conservative on accepting
acoustic marks, fragrance marks and colour marks as registrable marks.
[TM09.TXT]
5. OLFACTORY/SMELL/SCENT Mark consisting of scents and smells are the most
problematic and the issue related to their registration is debatable. [TM13.TXT]
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Concept: SOUND MARK

ER19

English term(s): sound mark (noun), sound trademark (noun), acoustic mark
(noun)
ี ง [ผู ้เชย
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายการค ้าแบบเสย
ี งเป็ นเครือ
ี งที
Feature: เครือ
 งหมายการค ้าแบบเสย
 งหมายแบบทีไ ม่สามารถมองเห็นได ้ เสย
ี งทีท
ิ ค ้าหรือบริการได ้ อาจเป็ นเสย
ี งทีเ ป็ น
จดทะเบียนต ้องเป็ นเสย
 ํ าให ้ผู ้บริโภครู ้แหล่งของสน
่ ็ได ้ เชน
่ เสย
ี งเพลงโฆษณา เสย
ี งคนพูด
ดนตรีหรือไม่ใชก
Conceptual relation:
non-traditional mark

GS

sound mark

1. It is widely accepted that a trademark or service mark which is not perceived
visually (for example a sound mark or a smell mark) can be protected and
registered, provided that the mark can be defined clearly and unambiguously.
[TM16.TXT]
2. *Sounds: This type of mark may be a jingle or any piece of music or other
sound. [TM16.TXT]
3. A sound trademark is a sound that can adequately allow relevant consumers to
identify the source of certain goods or services. [TM20.TXT]
4. For instance, a short advertising jingle, rhythm, sound of human speaking, peal,
bell ringing, or the call of an animal can be registered as a sound trademark.
[TM20.TXT]
5. Sound marks: Sounds may be both musical and non-musical. [TM06.TXT]
6. Acoustic marks (jingles) are also possible. [TM10.TXT]
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Concept: TASTE MARK

ER20

English term(s): taste mark (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายการค ้าแบบรส [ผู ้เชย
ิ ค ้าได ้เท่านั 1น รสทีจ ดทะเบีย นเครือ งหมาย
เครือ งหมายการค ้าแบบรสใช กั้ บ ส น
ิ ค ้าได ้
การค ้าต ้องบอกแหล่งกําเนิดของสน
Feature:

Conceptual relation:
non-traditional mark

GS

taste mark

1. And here we can safely say that taste marks can only be applied to goods and
not services. [TM19.TXT]
2. Taste marks: Here it is the taste that will indicate the commercial origin of the
goods. [TM19.TXT]
3. Such nontraditional marks usually have consisted of the following types of
marks: product designs or configurations, colors, scents, sounds, taste and
touch. [TM16.TXT]
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Concept: TOUCH MARK

ER21

English term(s): touch mark (noun), tactile mark (noun), feel mark (noun), texture
mark (noun)
ั ผัส [ผู ้เชย
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายการค ้าแบบสม
ั ผัสหนึง ๆ สามารถจดทะเบียนเครือ
ั ผัสนั น
Feature: สม
 งหมายการค ้าได ้หากสม
1 มีโครงสร ้างหรือ
รูป ร่างทีเป็ นเอกลั ก ษณ์ เครือ งหมายการค ้าแบบสัม ผัส อาจมีลั กษณะบ่งเฉพาะในตั วเองได ้
ั ผัสนั น
่ ม
ั ผัสปกติของสน
ิ ค ้าหรือบริการได ้
หากสม
1 ไม่ใชส
Conceptual relation:
non-traditional mark

GS

touch mark

1. Feel marks (tactile marks): A single touch of a certain object might lead to
recognition, for instance because the surface touched has a specific recognizable
structure or shape. [TM19.TXT]
2. *Touch: It is possible for products to be manufactured in such a way that the
good or their packaging have a particular sensation to the touch, which can
distinguish them from those of competitors. [TM16.TXT]
3. While a touch mark may possibly be inherently distinctive (if the touch
characteristic, properly defined, is unusual and unexpected in the context of the
goods or services involved), it is more likely that evidence of distinctiveness
acquired through use will have to be provided before a touch mark is registrable
as a trademark or service mark. [TM16.TXT]
4. In general, it is the norm amongst Asian countries for trade mark examination to
exclude from registrability smell marks, taste marks and texture marks.
[TM21.TXT]
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Concept: MOVING IMAGE MARK

ER22

English term(s): moving image mark (noun), moving mark (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายการค ้าแบบภาพเคลือ
 นไหว [ผู ้เชย
Feature: ภาพเคลือ
 นไหวจดเป็ นเครือ
 งหมายการค ้าได ้ ภาพเคลือ
 นไหวทีน
 ํ ามาจดทะเบียน
อาจเป็ นคลิปภาพยนตร์ วีด ท
ี ั ศ น์ หรือ โลโก ้ของรายการโทรทั ศ น์ท ีเป็ นภาพเคลือ
 นไหวก็ ได ้
โดยมาก เครือ
 งหมายการค ้าแบบภาพเคลือ
 นไหวแสดงเป็ นภาพได ้
Conceptual relation:
non-traditional mark

GS

moving image mark

1. The UK has registered a moving mark for Kraft Foods UK Ltd. [TM19.TXT]
2. The moving image can be a film-clip, video, moving logo for TV-shows, etc.
[TM06.TXT]
3. Most moving image marks can be represented graphically. [TM19.TXT]
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ั ันธ์หมวดเรือง
แผนภูมม
ิ โนท ัศน์สมพ
เงือนไขในการจดทะเบียนเครืองหมายการค้า

inherent distinctiveness

GS
WP
registrability

WP

WP

distinctiveness

GS

acquired distinctiveness

NOT

prohibited trademark

NOT

confusing similarity
CE

visual similarity

CE

CE

phonetic similarity

GS = General-Specific
WP = Whole-Part
CE = Cause-Effect

69

conceptual similarity

Concept: REGISTRABILITY

ER23

English term(s): registrability (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): การมีลักษณะทีจ
 ดทะเบียนได ้ [ผู ้เชย
Feature: เครือ
 งหมายทีจ
 ะจดทะเบียนการค ้าได ้ต ้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่วา่ จะบ่งเฉพาะใน
ตัวเองหรือทีไ ด ้จากการใช ้ ต ้องไม่ใชเ่ ครือ
 งหมายทีม
 ล
ี ักษณะต ้องห ้าม และต ้องไม่เหมือนหรือ
ั สน
คล ้ายกับเครือ
 งหมายการค ้าของบุคคลอืน
 จนอาจทําให ้เกิดความสบ
Conceptual relation:
WP
registrability

WP

WP

distinctiveness
NOT

prohibited trademark

NOT

confusing similarity

1. Requisites for Registrability. To be registrable, a trademark must (1) be
distinctive; (2) not be prohibited under this Act; (3) not be the same as or
similar to a trademark registered by another person. [TM06.TXT]
2. Given the low level of inherent distinctiveness, a substantial level of factual
distinctiveness, through use by the applicant, was required to establish
registrability. [TM01.TXT]
3. The test of registrability of the trademarks is whether the mark indicates a
source or origin. [TM11.TXT]
4. The second, vital overall requirement for registrability set out in section 1(1) of
the 1994 Act is that the sign to be registered must be capable of distinguishing
the goods or services of the applicant from those of his competitors. [TM02.TXT]
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concept: DISTINCTIVENESS

ER24

English term(s): distinctiveness (noun)
Thai term(s): ลักษณะบ่งเฉพาะ [ไมตรี สุเทพากุล]
Feature:

ลั ก ษณะบ่งเฉพาะแบ่ง ได ้เป็ นสองประเภทคือ ลั ก ษณะบ่ง เฉพาะในตั วเองและ
ลักษณะบ่งเฉพาะทีไ ด ้จากการใช ้ เครือ
 งหมายการค ้า แบ่งตามระดับความบ่งเฉพาะได ้ห ้าชนิด
เรียงจากมากไปน ้อย คือ เครือ
 งหมายการค ้าทีส
 ร ้างขึน
1 ใหม่ เครือ
 งหมายการค ้าทีก
 ําหนดเอง
เครือ
 งหมายการค ้าแบบแนะ เครือ
 งหมายการค ้าแบบบรรยาย และเครือ
 งหมายการค ้าทีเ ป็ นคํา
ี ลัก ษณะบ่งเฉพาะได ้เมือ
สามั ญ ทั ง1 นี1 เครือ
 งหมายการค ้าอาจสูญเส ย
 เครือ
 งหมายการค ้านั 1น
ื สามัญของสน
ิ ค ้าหรือบริการ เชน
่ Aspirin
กลายเป็ นชอ
Conceptual relation:
GS
distinctiveness

GS

inherent distinctiveness

acquired distinctiveness

1. The general rule regarding distinctiveness is clear: an identifying mark is
distinctive and capable of being protected if it either (1) is inherently distinctive
or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning. [TM04.TXT]
2. The distinctiveness of a device can generally be categorized into one of five
categories which fall along a spectrum of distinctiveness. From most |distinctive|
to least distinctive, these categories are * fanciful, * arbitrary, * suggestive, *
descriptive (including surnames), and * generic. [TM07.TXT]
3. This can be difficult where the mark is applied to an innovative product of some
sort, such as Shredded Wheat, Aspirin, or Escalator, all of which were originally
trade marks but lost their distinctiveness by becoming the generic name of the
goods. [TM02.TXT]
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Concept: INHERENT DISTINCTIVENESS

ER25

English term(s): inherent distinctiveness (noun)
ั ศุภผลศริ ]ิ
Thai term(s): ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง [ธัชชย
Feature: เครือ
 งหมายการค ้าทีม
 ล
ี ก
ั ษณะบ่งเฉพาะในตัวเองคือเครือ
 งหมายทีไ ม่เล็งถึงแหล่งกําเนิด
ิ ค ้าโดยตรง จะได ้รั บ ความคุ ้มครองทั น ทีท ีม ี ก ารใช ในทางพาณิ
้
ของส น
ช ย์ซ งึ ทํ า ให ้ผู ้อืน ทีใ ช ้
้ องหมายนั 1น เครือ งหมายการค ้าทีมล
เครืองหมายทีคล ้ายกัน ต ้องหยุด ใชเครื
ี ัก ษณะบ่งเฉพาะใน
ตัวเองได ้แก่เครือ
 งหมายการค ้าทีส
 ร ้างขึน
1 ใหม่ เครือ
 งหมายการค ้าทีก
 ําหนดเอง เครือ
 งหมายการค ้า
แบบแนะ การพิจารณาว่าเครือ
 งหมายมีลก
ั ษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือไม่คอ
ื ต ้องดูว่าเครือ
 งหมาย
้ าพวกสน
ิ ค ้า/
นั น
1 เป็ นรูปร่างทัวไปหรือเป็ นรูปทีอ
 อกแบบขึน
1 มา เป็ นเครือ
 งหมายทีป
 กติไม่ได ้ใชในจํ
ื เสย
ี งแพร่ห ลายทั ว ไป
บริก ารนั 1น หรือ ไม่ เป็ นเครือ งหมายทีลอกเลีย นมาจากเครือ งหมายทีม ีช อ
หรือไม่ และเป็ นเครือ
 งหมายทีโ ดดเด่นพอหรือไม่

Conceptual relation:
distinctiveness

GS

inherent distinctiveness

1. It seems to us that design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of
inherent distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging
derives from the fact that the very purpose of attaching a particular word to a
product, or encasing it in a distinctive packaging, is most often to identify the source
of the product. [TM04.TXT]
2. If a trademark is inherently distinctive, protection begins upon its use in commerce.
[TM03.TXT]
3. A mark is "inherently distinctive" if it is: * Fanciful, or completely made up (e. g.
EXXON, KODAK, or REEBOK); * Arbitrary with respect to the underlying goods or
services (e.g. APPLE for computers, BLUE DIAMOND for nuts, or GREEN LEAF for
insurance), or * Suggestive of the the qualities of the underlying goods or services
(e.g. COPPERTONE for suntan oil, ROACH MOTEL for insect traps). [TM18.TXT]
4. The owner of an inherently distinctive mark will immediately be able to stop
subsequent users of similar marks on similar goods and services. [TM03.TXT]
5. To determine whether a mark is inherently distinctive, the examining attorney must
consider whether the proposed mark is: 1) a common basic shape or design; 2)
unique or unusual in the field in which it is used; 3) a mere refinement of a
commonly-adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of
goods viewed by the public as a dress or ornamentation for the goods; 4) capable of
creating a commercial impression distinct from the accompanying words.
[TM05.TXT]
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Concept: ACQUIRED DISTINCTIVENESS

ER26

English term(s): acquired distinctiveness (noun), secondary meaning (noun),
distinctiveness through use (noun)
ั ศุภผลศริ ]ิ
Thai term(s): ลักษณะบ่งเฉพาะทีไ ด ้จากการใช ้ [ธัชชย
้ อ
Feature: เครือ
 งหมายการค ้าจะจดทะเบียนได ้ก็ตอ
่ เมือ
 มีลักษณะบ่งเฉพาะทีไ ด ้จากการใชหรื
ื ให ้
มีความหมายทีส
 อง หมายถึงการทีเ ครือ
 งหมายการค ้าทีไ
 ม่มล
ี ักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองสอ
ิ ค ้าหรือบริการได ้ ไม่ใชบ
่ อกลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผู ้บริโภครู ้แหล่งกําเนิดเชงิ พาณิชย์ของสน
้
ลัก ษณะบ่งเฉพาะชนิด นี1เกิด ขึน
1 เมือ
 เครือ
 งหมายการค ้านั 1นใชมาเป็
นระยะเวลานานหรือ มีก าร
ื บริษัททีผ
ิ ค ้าหรือให ้บริการนั น
โฆษณามาก ทัง1 นี1 ผู ้บริโภคไม่จําเป็ นต ้องรู ้ชอ
 ลิตสน
1 เพียงแต่รู ้
ิ ค ้าหรือให ้บริการภายใต ้เครือ
ว่ามีผู ้ผลิตหนึง ผลิตสน
 งหมายการค ้านั น
1
Conceptual relation:
GS

distinctiveness

acquired distinctiveness

1. This acquired distinctiveness is generally called secondary meaning. [TM04.TXT]
2. The Court of Appeal upheld the earlier decision that the mark applied for was not
inherently distinctive and that it could be registered only if acquired distinctiveness
could be shown in accordance with Section 3(1). [TM01.TXT]
3. Secondary meaning can be achieved through long term use, or large amounts of
advertising and publicity. [TM07.TXT]
4. Second, a mark has acquired distinctiveness, even if it is not inherently distinctive, if
it has developed secondary meaning, which occurs when, in the minds of the public,
the primary significance of a mark is to identify the source of the product rather
than the product itself. [TM04.TXT]
5. Secondary meaning does not mean that the consumer knows the name of the
business that supplies the goods; it only means that the consuming public thinks
that there is one particular source for certain trademarked goods. [TM03.TXT]
6. The Court ruled that the bottle device was not an ordinary design for a bottle, as
asserted by the defendant; that the trademark had been registered and marketed in
the plaintiff's home country and other European countries; and therefore that it had
gained distinctiveness through use. [TM01.TXT]
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Concept: PROHIBITED TRADEMARK

ER27

English term(s): prohibited trademark (noun), forbidden trademark (noun),
Thai term(s): เครือ
 งหมายทีม
 ล
ี ักษณะต ้องห ้าม [วัส ติงสมิตร]
่
Feature: เครือ
 งหมายทีจ
 ะจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าได ้ต ้องไม่มม
ี ล
ี ักษณะต ้องห ้าม เชน
ี ธรรม ไม่ทําให ้บุคคล สถาบัน ความเชอ
ื หรือสัญลักษณ์ประจํ าชาติต ้อง
ไม่เป็ นคํ าทีข
 ัดต่อศล
ื มเส ย
ี ไม่ป ระกอบด ้วยช อ
ื ภาพ หรือ ลายเซ็ น ของบุค คลทียั ง มีช วี ต
เส อ
ิ อยู่ เว ้นแต่จ ะได ้รั บ
ื อนุญาตแล ้ว
หนั งสอ
Conceptual relation:
registrability

WP

NOT prohibited trademark

1. In addition to generic marks, several other categories of marks never receive
legal protection. If you adopt one of these marks, anybody can copy your mark
without consequence. These are sometimes referred to as prohibited or
forbidden trademarks, and include: (1) Immoral, or scandalous marks; (2) Marks
which disparage any person, institution, belief or national symbol; (3) Marks
consisting of a living person's name, portrait or signature, unless written
permission has been granted; (4) Deceptive marks (i.e. those that are either
used intentionally to deceive or in fact cause consumers to rely upon the
deceptive aspect when making purchasing decisions); (5) Marks consisting of a
deceased President's name, portrait or signature unless that President's spouse
has granted written permission or is no longer alive; (6) Marks consisting of a
flag, coat of arms or other national insignia; and (7) Marks which are primarily
functional (i.e. those where the feature for which protection is sought has a
primarily utilitarian purpose to improve the salability of the product). [TM18.TXT]
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Concept: CONFUSING SIMILARITY

ER28

English term(s): confusing similarity (noun), confusingly similar (adjective)
ั สนหลงผิด [ผู ้เชย
ี วชาญ]
Thai term(s): ความคล ้ายคลึงกันจนอาจทําให ้เกิดความสบ
ั สนหลงผิด ใช ้
Feature: ความคล ้ายคลึงกันของเครือ
 งหมายการค ้าจนอาจทําให ้ประชาชนสบ
ิ ธิใ} นเครือ
เป็ นเกณฑ์พจ
ิ ารณาว่ามีการละเมิดสท
 งหมายการค ้าหรือไม่ เครือ
 งหมายทีค
 ล ้ายกัน
ั สนหลงผิดจะจดทะเบียนไม่ได ้
จนอาจทําให ้ประชาชนสบ
Conceptual relation: (CE: cause-effect)
confusing similarity
CE
visual similarity

CE

CE

phonetic similarity

conceptual similarity

1. In short, marks that sound alike, look alike or have similar meanings are
confusingly similar. [TM18.TXT]
2. Secondly, registration might be refused of a mark with confusingly similar
essential features [TM02.TXT]
3. The terms, confusingly similar or likelihood of confusion both refer to the legal
criteria required to prove infringement of a trademark. [TM23.TXT]
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Concept: VISUAL SIMILARITY

ER29

English term(s): visual similarity (noun), visually similar (adjective), graphic
similarity (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): ความคล ้ายคลึงกันด ้านลักษณะปรากฏ [ผู ้เชย
ความคล ้ายคลึงกั นทางด ้านลักษณะปรากฏของเครืองหมายการค ้าซงึ อาจทํ าให ้
ั สนได ้เมือ
ิ ค ้าหรือบริการในประเภทเดียวกัน
ผู ้บริโภคสบ
 ใชกั้ บสน
Feature:

Conceptual relation:
CE
visual similarity

confusing similarity

1. The Council of State applied this interpretation to the case at hand, and
established that there certainly were phonetic and visual similarities between the
marks STARBUCKS COFFEE and STARBURST that could confuse consumers,
even more so because they cover products belonging to the same class.
[TM01.TXT]
2. It also recognized that, in this case, there were no graphic or visual similarities
between the trademarks CRAYOLA and MINI MILK CRAYOLA because of their
different extension and their different sequence of vowels and consonants.
[TM01.TXT]
3. It was found that the two marks are visually similar because they share a
common second word COLA. [TM01.TXT]
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Concept: PHONETIC SIMILARITY

ER30

English term(s): phonetic similarity (noun), phonetically similar (adjective), aural
similarity (noun)
ี งเรียกขาน [ผู ้เชย
ี วชาญ]
Thai term(s): ความคล ้ายคลึงกันด ้านเสย
ี งเรีย กขานของเครือ งหมายการค ้าซ งึ อาจทํ าให ้
ความคล ้ายคลึงกั นทางด ้านเสย
ั สนได ้เมือ
ิ ค ้าหรือบริการในประเภทเดียวกัน
ผู ้บริโภคสบ
 ใชกั้ บสน
Feature:

Conceptual relation:
phonetic similarity

CE

confusing similarity

1. Because of the phonetic similarity of the trademarks and the fact that both were
intended to protect Class 5 products, the Tribunal found that the similarity was
evident and could lead to the confusion of consumers. [TM01.TXT]
2. The Committee held that the two trademarks are visually and phonetically similar
and that the covered goods in Class 30 are similar, thus creating risk of
confusion to consumers as far as the origin of the goods from a certain company
is concerned. [TM01.TXT]
3. In assessing the degree of aural similarity between two marks one is mainly
concerned with word marks or word elements, although pictures with an obvious
aural description may also give rise to a degree of aural similarity. [TM22.TXT]
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Concept: CONCEPTUAL SIMILARITY

ER31

English term(s): conceptual similarity (noun), conceptually similar (adjective)
ี วชาญ]
Thai term(s): ความคล ้ายคลึงกันด ้านความคิด [ผู ้เชย
Feature: ความคล ้ายคลึงกันด ้านความคิด กล่าวคือ ทํ าให ้ผู ้บริโภคเกิดจินตภาพหรือความคิด
ั สนได ้หากจินตเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความคล ้ายคลึงกันประเภทนีอ
1 าจไม่ทําให ้เกิดความสบ
ิ ค ้าหรือบริการทีใ ชเครื
้ อ
ภาพหรือความคิดนั น
1 ไม่เกีย
 วข ้องโดยตรงกับสน
 งหมายนั น
1
Conceptual relation:
conceptual similarity

CE

confusing similarity

1. Since both marks would be perceived as evoking Western goods or services in
the case of WEST or as pertaining to a Western lifestyle in the case of
WESTLIFE, they both had similar connotations, which entailed a degree of
conceptual similarity. [TM21.TXT]
2. The conflicting marks were also conceptually similar in the sense that they both
evoked the same idea of a film star. [TM21.TXT]
3. It considered, however, that the marks at issue were conceptually similar since
they both called to mind the idea of a cow. However, on account of the fact that
that similarity related to an aspect which was not very distinctive for the goods
in question, it was not considered sufficient to lead to the conclusion that there
was a likelihood of confusion. [TM15.TXT]
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ั ันธ์หมวดเรืองขนตอนการจดทะเบี
แผนภูมม
ิ โนท ัศน์สมพ
ั4
ยนเครืองหมายการค้า

application for
trademark registration

AC

AC

amendment

AC

disclaimer

associated trademark

AC

AC

refusal

AC

AC

AC
appeal

AC
AC

AC
publication

AC
AC AC
AC
AC

AC

AC

abandonment

opposition

QA

better right
AC

AC

trademark registration fee

APd

APd
registered trademark

OP

SO

trademark registration

OR

exclusive right

bona fide use
OA
renewal

AC = Action-Consequence
APd = Action-Product
OR = Object-Requirement
SO = Status indicator-Object

QA = Qualification-Action
OP = Object-Property
OA = Object-Action

79

OA
cancellation

Concept: APPLICATION FOR TRADEMARK REGISTRATION

ER32

English term(s): application for trademark registration (noun), application for
registration (noun), application for registration of a trademark (noun)
Thai term(s): การขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
Feature:

การขอจดทะเบีย นเครือ งหมายการค ้าต ้องเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์และวิธ ก
ี ารที

กําหนดในกฎกระทรวง
หากนายทะเบียนตรวจสอบแล ้วเห็นว่าคําขอจดทะเบียนไม่เป็ นไปตามนั น
1 นายทะเบียน
ิ วันนั บแต่วันทีไ ด ้รั บ
ต ้องมีคําสังให ้ผู ้ขอจดทะเบียนแก ้ไขเปลีย
 นแปลงให ้ถูกต ้องภายในเก ้าสบ
คําสงั
หากบางสว่ นของเครือ
 งหมายการค ้าเป็ นสงิ ทีใ ชกั้ นสามัญอันไม่ควรให ้ผู ้ขอจดทะเบียน
ิ ธิของตนแต่ผู ้เดียว นายทะเบียนจะมีคําสังให ้ผู ้ขอจดทะเบียนแสดง
รายหนึง รายใดถือเป็ นสท
ิ ธิของตนแต่ผู ้เดียวทีจ
ปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็ นสท
 ะให ้สว่ นดังกล่าวของเครือ
 งหมายการค ้านั น
1
หากนายทะเบียนเห็ นว่าเครือ
 งหมายการค ้าทีข
 อจดทะเบีย นไม่ม ล
ี ักษณะอันพึงรั บจด
ทะเบียน นายทะเบียนจะมีคําสงั ไม่รับจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1
หากนายทะเบีย นพิจารณาแล ้วเห็ นควรรั บ จดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายใด นาย
ทะเบียนจะมีคําสงั ให ้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1
หากนายทะเบียนเห็นว่าเครือ
 งหมายการค ้าจากเจ ้าของเดียวกันเหมือนกันหรือคล ้ายกัน
้ อ
จนถึงกับว่า ถ ้าบุคคลอืน
 จะเป็ นผู ้ใชเครื
 งหมายการค ้าทีข
 อจดทะเบียนนั น
1 แล ้วก็ อาจจะทํ าให ้
ิ ค ้าหรือแหล่งกํ าเนิดของสน
ิ ค ้า ให ้
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็ นเจ ้าของของสน
นายทะเบียนมีคําสงั ให ้จดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าเหล่านั น
1 เป็ นเครือ
 งหมายชุด
Conceptual relation:
application for
trademark registration

AC
refusal

AC

amendment

AC
disclaimer

AC

AC
associated
trademark

publication

1. The Trademark Act just lays down the principle that the application for
trademark registration shall follow the rules and methods provided by the
Ministerial Regulations because of the detailed content and the flexibility for
changes. [TM17.TXT]
2. An application for registration of a trademark may be made for specific goods in
one class or in different classes but the particular kinds of goods for which
protection is sought shall be clearly specified. [TM06.TXT]
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3. Subject to Section 27, where the Registrar finds that the trademark for which
on application for registration is filed: (1) is identical with a trademark already
registered by another person; or (2) is so similar to a registered trademark of
another person that the public might be confused or misled as to the owner or
origin of the goods, and such application is for goods of the same class or for
goods of a different class found by the Registrar to be of the same character,
he shall not register such trademark. In the event registered or pending
trademarks of the same owner covering goods of the same class or different
classes but the same character so similar to one another that the public might
be confused or misled as to the owner or origin of the goods of used by
different persons, the Registrar shall require the trademarks to be registered as
associated trademarks and shall in writing notify the applicant without delay. If,
in the opinion of the Registrar, (1) any unessential part of a trademark applied
for is not registrable under Section 6, or (2) any application for registration is
contrary to Section 9 or Section 10 or is not in accordance with the rules and
procedures prescribed in Ministerial Regulations issued under Section 11, the
Registrar shall require and, without delay, in writing notify the applicant to
amend the application within ninety days from the date of receipt of the order.
If, in the opinion of the Registrar, the entire trademark or any essential part
thereof is not registrable under Section 6, the Registrar shall refuse registration
and shall, without delay, in writing notify the applicant of the order giving the
grounds therefor. If, in the opinion of the Registrar, a trademark considered as
a whole is registrable under Section 6 but contains one or more parts which are
common to the trade for some types or classes of goods such that no applicant
should have exclusive right thereto or which are not distinctive, the Registrar
shall make either of the following: (1) order the applicant, within ninety days
from receipt of the order, to disclaim exclusive right to use of such part of the
trademark; (2) order the applicant, within ninety days from receipt of the order,
to make such other disclaimer as the Registrar may consider necessary for the
purpose of defining the rights of the owner under such registrations.
[TM06.TXT]
4. The Registrar shall order the publication of the application for trademark
registration if the trademark fulfills the registrability. [TM17.TXT]
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Concept: REFUSAL

ER33

English term(s): refusal (noun), refuse (verb), reject (verb)
ี วชาญ]
Thai term(s): การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [ผู ้เชย
Feature: นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าหากพิจารณาแล ้วว่าเครือ
 งหมาย
ิ ค ้า หรือไม่เป็ นไปตาม
นั น
1 อาจทํ าให ้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกํ าเนิดของสน
ิ ธิอุทธรณ์คําสังไม่รับจดทะเบียนเครือ
มาตรา 6 อย่างไรก็ ตาม ผู ้ขอจดทะเบียนมีส ท
 งหมาย
การค ้าได ้ หากผู ้ขอจดทะเบียนไม่อุทธรณ์ ให ้ถือว่าผู ้ขอจดทะเบียนละทิง1 คําขอจดทะเบียน
เครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1
Conceptual relation:
application for
trademark registration

AC

refusal

AC

appeal

AC
abandonment

1. A.G. Combi B.V. (Combi) applied to register the trademark UNITED STEAKS OF
AMERICA for meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved meat, fish,
poultry and game in Class 29.The Administrative Trademark Committee rejected
the application on the grounds that it describes the goods it is intended to cover
and that it may cause confusion to consumers regarding the origin of the
covered goods because consumers may think that the covered goods originate
from the USA, whereas Combi is a Dutch company. [TM01.TXT]
2. The Examiner found the mark applied for was exclusively composed of a very
simple slogan devoid of any distinctive character and, therefore, not capable of
registration pursuant to Article 7(l)(b) of Council Regulation No. 40/94. The
rhetorical flourish, emphatic sound and symmetrical form, which were claimed,
were not sufficient to confer any distinctiveness on the mark. The fact that the
mark was registered in the United States was not a sufficient reason to conclude
that the mark was distinctive. The Board of Appeal maintained the refusal. The
applicant appealed to the Court of First Instance. [TM01.TXT]
3. Section 16. If, in the opinion of the Registrar, the entire trademark or any
essential part thereof is not registrable under Section 6, the Registrar shall

82

refuse registration and shall, without delay, in writing notify the applicant of the
order giving the grounds therefor. Section 17. If, in the opinion of the Registrar,
a trademark considered as a whole is registrable under Section 6 but contains
one or more parts which are common to the trade for some types or classes of
goods such that no applicant should have exclusive right thereto or which are
not distinctive, the Registrar shall make either of the following: (1) order the
applicant, within ninety days from receipt of the order, to disclaim exclusive right
to use of such part of the trademark; (2) order the applicant, within ninety days
from receipt of the order, to make such other disclaimer as the Registrar may
consider necessary for the purpose of defining the rights of the owner under
such registrations. For the purpose of implementing the provisions of the first
paragraph, the Registrar shall have the power to declare by notification what is
common to the trade with respect to certain types or classes of goods. The
Registrar shall, without delay, in writing notify the applicant of any order under
the first paragraph giving the grounds therefor. Section 18. The applicant may
appeal against the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 to the Trademark
Board within ninety days from receipt thereof. Decisions of the Trademark Board
shall be final. If the Board has decided that an order of the Registrar under
Section 14 is correct, the Registrar shall proceed to process such application. If
the Board has decided that an order of the Registrar under Section 15 or 17 is
correct, the applicant shall comply with the order of the Registrar within ninety
days from receipt of the decision of the Board. If the Board has decided that an
order of the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 is incorrect, the
Registrar shall proceed to process such application. Section 19. If the applicant
does not appeal under the first paragraph Section 18, and does not comply with
an order of the Registrar under Section 15 or 17, as the case may be, or if the
applicant files an appeal under the first paragraph of Section 18, but does not
comply with Section 18, paragraph three, the application shall be deemed
abandoned. [TM06.TXT]
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Concept: AMENDMENT

ER34

English term(s): amendment (noun), amend (verb)
ี วชาญ]
Thai term(s): การแก ้ไขเปลีย
 นแปลงคําขอ/ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [ผู ้เชย
Feature: การขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าจะต ้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารที
กํ าหนดในกฎกระทรวง หากไม่เ ป็ นไปตามนั 1น นายทะเบีย นต ้องมีคํ าสั งให ้ผู ้ขอจดทะเบีย น
ิ วันแต่วันทีไ
แก ้ไขเปลีย
 นแปลงให ้ถูกต ้องภายในเก ้าสบ
 ด ้รั บคํ าสัง การแก ้ไขเปลีย
 นแปลงนี1ม ี
ข ้อจํ ากั ดคือ ต ้องไม่ทําให ้ลักษณะของเครือ
 งหมายการค ้าเปลีย
 นไป และต ้องไม่เพิม
 รายการ
ิ ค ้าหรือบริการทีค
สน
 ําขอนั น
1 ครอบคลุม เมือ
 ผู ้ขอจดทะเบียนปฏิบัตต
ิ ามคําสังนายทะเบียนแล ้ว
ให ้นายทะเบียนดําเนินตามขัน
1 ตอนการจดทะเบียนต่อไป นั นก็คอ
ื การลงประกาศโฆษณาคําขอ
ิ ธิอท
จดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1 ผู ้ขอจดทะเบียนมีสท
ุ ธรณ์คําสังนายทะเบียน หากผู ้
ขอจดทะเบียนไม่ปฏิบัตต
ิ ามคําสงั นายทะเบียนและไม่อท
ุ ธรณ์คําสังนายทะเบียน ให ้ถือว่าผู ้ขอ
จดทะเบียนละทิง1 คําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1
Conceptual relation:
application for
trademark registration

AC

amendment

AC

publication

AC
abandonment
1. This provides, on the one hand, that the applicant may at any time restrict the
goods or services to be covered by the application but, on the other, provides
that in other respects the application may only be amended by correcting the
name or address of the applicant, errors of wording or of copying, or obvious
mistakes and then subject to the proviso that such amendments may be allowed
only where the correction does not substantially affect the identity of the trade
mark or extend the goods or services covered by the application. [TM02.TEXT]
2. Section 15. If, in the opinion of the Registrar, (1) any unessential part of a
trademark applied for is not registrable under Section 6, or (2) any application
for registration is contrary to Section 9 or Section 10 or is not in accordance with
the rules and procedures prescribed in the Ministerial Regulations issued under
Section 11, The Registrar shall require and, without delay, in writing notify the
applicant to amend the application within ninety days from the date of receipt of
the order. 16. If, in the opinion of the Registrar, the entire trademark or any
essential part thereof is not registrable under Section 6, the Registrar shall
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refuse registration and shall, without delay, in writing notify the applicant of the
order giving the grounds therefor. Section 17. If, in the opinion of the Registrar,
a trademark considered as a whole is registrable under Section 6 but contains
one or more parts which are common to the trade for some types or classes of
goods such that no applicant should have exclusive right thereto or which are
not distinctive, the Registrar shall make either of the following: (1) order the
applicant, within ninety days from receipt of the order, to disclaim exclusive right
to use of such part of the trademark; (2) order the applicant, within ninety days
from receipt of the order, to make such other disclaimer as the Registrar may
consider necessary for the purpose of defining the rights of the owner under
such registrations. For the purpose of implementing the provisions of the first
paragraph, the Registrar shall have the power to declare by notification what is
common to the trade with respect to certain types or classes of goods. The
Registrar shall, without delay, in writing notify the applicant of any order under
the first paragraph giving the grounds therefor. Section 18. The applicant may
appeal against the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 to the Trademark
Board within ninety days from receipt thereof. Decisions of the Trademark Board
shall be final. If the Board has decided that an order of the Registrar under
Section 14 is correct, the Registrar shall proceed to process such application. If
the Board has decided that an order of the Registrar under Section 15 or 17 is
correct, the applicant shall comply with the order of the Registrar within ninety
days from receipt of the decision of the Board. If the Board has decided that an
order of the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 is incorrect, the
Registrar shall proceed to process such application. Section 19. If the applicant
does not appeal under the first paragraph Section 18, and does not comply with
an order of the Registrar under Section 15 or 17, as the case may be, or if the
applicant files an appeal under the first paragraph of Section 18, but does not
comply with Section 18, paragraph three, the application shall be deemed
abandoned. [TM06.TXT]
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Concept: DISCLAIMER

ER35

English term(s): disclaimer (noun), disclaim (verb)
ิ ธิ [ผู ้เชย
ี วชาญ]
Thai term(s): การสละสท
ิ ธิของตนแต่ผู ้
Feature: นายทะเบียนจะสังให ้ผู ้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็ นสท
ิ ค ้า
เดีย วในอั น ทีจ ะใช ส้ ่ว นของเครือ งหมายการค ้าทีเ ป็ นส งิ ทีใ ช กั้ น สามั ญ ในการค ้าขายส น
ิ ธิของตนแต่ผู ้เดีย ว หรือ มี
บางอย่า งอั นไม่ค วรให ้ผู ้ขอจดทะเบีย นรายหนึงรายใดถือ เป็ นส ท
ลักษณะไม่บ่งเฉพาะ เมือ
 ผู ้ขอจดทะเบียนปฏิบั ตต
ิ ามคํ าสังนายทะเบีย นแล ้ว ให ้นายทะเบีย น
ดํ าเนินตามขัน
1 ตอนการจดทะเบีย นต่อ ไป นั นก็ ค อ
ื การลงประกาศโฆษณาคํ าขอจดทะเบีย น
ิ ธิอุท ธรณ์ คํ า สั ง นายทะเบีย น หากผู ้ขอจด
เครือ งหมายการค ้ารายนั 1น ผู ้ขอจดทะเบีย นมีส ท
ทะเบีย นไม่ป ฏิบั ตต
ิ ามคํ าสังนายทะเบีย นและไม่อุทธรณ์ คําสังนายทะเบีย น ให ้ถือ ว่าผู ้ขอจด
ทะเบียนละทิง1 คําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1
Conceptual relation:
application for
trademark registration

AC

disclaimer

AC

publication

AC
abandonment
1. It is noted that the word JEAN would also be descriptive and non-registrable if
used on jeans or denim products. However, it was one of various elements in the
applicant's mark and the applicant had disclaimed it. [TM01.TXT]
2. Section 17. If, in the opinion of the Registrar, a trademark considered as a whole
is registrable under Section 6 but contains one or more parts which are common
to the trade for some types or classes of goods such that no applicant should
have exclusive right thereto or which are not distinctive, the Registrar shall make
either of the following: (1) order the applicant, within ninety days from receipt of
the order, to disclaim exclusive right to use of such part of the trademark; (2)
order the applicant, within ninety days from receipt of the order, to make such
other disclaimer as the Registrar may consider necessary for the purpose of
defining the rights of the owner under such registrations. For the purpose of
implementing the provisions of the first paragraph, the Registrar shall have the
power to declare by notification what is common to the trade with respect to
certain types or classes of goods. The Registrar shall, without delay, in writing
notify the applicant of any order under the first paragraph giving the grounds
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therefor. Section 18. The applicant may appeal against the Registrar under
Sections 14, 15, 16 and 17 to the Trademark Board within ninety days from
receipt thereof. Decisions of the Trademark Board shall be final. If the Board has
decided that an order of the Registrar under Section 14 is correct, the Registrar
shall proceed to process such application. If the Board has decided that an order
of the Registrar under Section 15 or 17 is correct, the applicant shall comply with
the order of the Registrar within ninety days from receipt of the decision of the
Board. If the Board has decided that an order of the Registrar under Sections
14, 15, 16 and 17 is incorrect, the Registrar shall proceed to process such
application. Section 19. If the applicant does not appeal under the first
paragraph Section 18, and does not comply with an order of the Registrar under
Section 15 or 17, as the case may be, or if the applicant files an appeal under
the first paragraph of Section 18, but does not comply with Section 18,
paragraph three, the application shall be deemed abandoned. [TM06.TXT]
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Concept: ASSOCIATED TRADEMARK

ER36

English term(s): associated trademark (noun)
Thai term(s): เครือ
 งหมายชุด [วัส ติงสมิตร]
Feature: หากเครือ
 งหมายการค ้าคล ้ายกันจนทํ าให ้ประชาชนสับสนหลงผิดเรือ
 งแหล่งกําเนิด
ส ิน ค า้ แต่ เ ป็ นเครื อ งหมายของเจ า้ ของเดี ย วกั น นายทะเบี ย นจะสั ง ให จ้ ดทะเบี ย นเป็ น
เครือ
 งหมายชุด เครือ
 งหมายการค ้าทีจ
 ดทะเบียนไว ้เป็ นเครือ
 งหมายชุดจะโอนหรือรับมรดกกัน
ได ้ต่อเมือ
 เป็ นการโอนหรือรับมรดกกันทัง1 ชุด เมือ
 ผู ้ขอจดทะเบียนปฏิบัตต
ิ ามคําสังนายทะเบียน
แล ้ว ให ้นายทะเบียนดําเนินตามขัน
1 ตอนการจดทะเบียนต่อไป นั นก็คอ
ื การลงประกาศโฆษณา
ิ ธิอท
คําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1 ผู ้ขอจดทะเบียนมีสท
ุ ธรณ์คําสังนายทะเบียน
หากผู ้ขอจดทะเบียนไม่ปฏิบัตต
ิ ามคําสังนายทะเบียนและไม่อุทธรณ์คําสังนายทะเบียน ให ้ถือ
ว่าผู ้ขอจดทะเบียนละทิง1 คําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1
Conceptual relation:
application for
trademark registration

associated
trademark
AC

AC

AC

publication

abandonment
1. Notwithstanding section 12 or 14, confusing trademarks are registrable if the
applicant is the owner of all such trademarks, which shall be known as
associated trademarks. [TM08.TXT]
2. Associated trademarks may be assigned or transferred by succession only when
all of them are assigned or transferred together. [TM06.TXT]
3. Section 14. In the event registered or pending trademarks of the same owner
covering goods of the same class or different classes but the same character so
similar to one another that the public might be confused or misled as to the
owner or origin of the goods of used by different persons, the Registrar shall
require the trademarks to be registered as associated trademarks and shall in
writing notify the applicant without delay. Section 15. If, in the opinion of the
Registrar, (1) any unessential part of a trademark applied for is not registrable
under Section 6, or (2) any application for registration is contrary to Section 9 or
Section 10 or is not in accordance with the rules and procedures prescribed in
the Ministerial Regulations issued under Section 11, The Registrar shall require
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and, without delay, in writing notify the applicant to amend the application
within ninety days from the date of receipt of the order. Section 16. If, in the
opinion of the Registrar, the entire trademark or any essential part thereof is not
registrable under Section 6, the Registrar shall refuse registration and shall,
without delay, in writing notify the applicant of the order giving the grounds
therefor. Section 17. If, in the opinion of the Registrar, a trademark considered
as a whole is registrable under Section 6 but contains one or more parts which
are common to the trade for some types or classes of goods such that no
applicant should have exclusive right thereto or which are not distinctive, the
Registrar shall make either of the following: (1) order the applicant, within
ninety days from receipt of the order, to disclaim exclusive right to use of such
part of the trademark; (2) order the applicant, within ninety days from receipt of
the order, to make such other disclaimer as the Registrar may consider
necessary for the purpose of defining the rights of the owner under such
registrations. For the purpose of implementing the provisions of the first
paragraph, the Registrar shall have the power to declare by notification what is
common to the trade with respect to certain types or classes of goods. The
Registrar shall, without delay, in writing notify the applicant of any order under
the first paragraph giving the grounds therefor. Section 18. The applicant may
appeal against the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 to the Trademark
Board within ninety days from receipt thereof. Decisions of the Trademark Board
shall be final. If the Board has decided that an order of the Registrar under
Section 14 is correct, the Registrar shall proceed to process such application. If
the Board has decided that an order of the Registrar under Section 15 or 17 is
correct, the applicant shall comply with the order of the Registrar within ninety
days from receipt of the decision of the Board. If the Board has decided that an
order of the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 is incorrect, the
Registrar shall proceed to process such application. Section 19. If the applicant
does not appeal under the first paragraph Section 18, and does not comply with
an order of the Registrar under Section 15 or 17, as the case may be, or if the
applicant files an appeal under the first paragraph of Section 18, but does not
comply with Section 18, paragraph three, the application shall be deemed
abandoned. [TM06.TXT]
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Concept: APPEAL

ER37

English term(s): appeal (noun), (verb)
Thai term(s): อุทธรณ์ [ศัพท์บัญญัตริ าชบัณฑิตยสถาน]
Feature: เมือ
 นายทะเบียนมีคําสังไม่รับจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า ให ้แก ้ไขเปลีย
 นแปลง
ิ ธิของตนแต่ผู ้เดียว หรือให ้
คําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า ให ้ปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็ นสท
ิ ธิอท
จดทะเบียนเป็ นเครือ
 งหมายชุด ผู ้ยืน
 คําขอจดทะเบียนมีสท
ุ ธรณ์คําสังนายทะเบียน ให ้ถือ
คําวินจ
ิ ฉั ยของคณะกรรมการเครือ
 งหมายการค ้าเป็ นทีส
 ด
ุ
Conceptual relation:
refusal

amendment
AC

disclaimer
AC

AC

associated mark
AC

appeal
1. Having received notification from the French Intellectual Property Office (INPI)
confirming its refusal to register the trademark E-SERVICE, in respect of
customer maintenance and assistance provided by video teleconference and via
the Internet, the applicant filed an appeal with the Court of Appeal of Paris to
have this decision reversed. [TM01.TXT]
2. Section 18. The applicant may appeal against the Registrar under Sections 14,
15, 16 and 17 to the Trademark Board within ninety days from receipt thereof.
Decisions of the Trademark Board shall be final. [TM06.TXT]
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Concept: PUBLICATION

ER38

English term(s): publication (noun), publish (verb)
Thai term(s): การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
Feature: นายทะเบียนจะสัง ให ้ประกาศโฆษณาคํ าขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าหากพิจารณาแล ้ว
เห็นว่าเครือ
 งหมายนัน
1 เป็ นไปตามข ้อกําหนดในการจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า การประกาศโฆษณา
คํ า ขอจดทะเบียนต ้องเป็ นไปตามวิธ ีก ารทีกํ า หนดในกฎกระทรวง การลงประกาศโฆษณาคํ า ขอจด
ทะเบียนเปิ ดโอกาสให ้มีการยืน
 คําคัดค ้านได ้ หากลงประกาศโฆษณาไป 90 วันแล ้วยังไม่มผ
ี ู ้ใดคัดค ้าน
ให ้นายทะเบียนมีคําสังให ้จดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1 ได ้ หากไม่มผ
ี ู ้ใดคัดค ้าน เครือ
 งหมาย
การค ้านัน
1 จะได ้รับการจดทะเบียนเป็ นเครือ
 งหมายการค ้าจดทะเบียน
Conceptual relation:
application for
trademark registration

AC
AC

amendment

AC
disclaimer

AC
associated trademark

refusal
AC

AC AC

appeal

AC

AC

AC
AC

AC
publication

AC
opposition

AC
trademark registration fee

1. The Registrar shall order the publication of the application for trademark registration if
the trademark fulfills the registrability. [TM17.TXT]
2. When an application for registration of a trademark is considered acceptable, the
Registrar shall order the application to be published. [TM06.TXT]
3. The publication of applications shall be in accordance with the procedures prescribed in
the Ministerial Regulations. [TM06.TXT]
4. The publication of the application is an effective mechanism to provide an opportunity
to any one who wants to oppose the application. [TM17.TXT]
5. If, during the ninety-day period from the date of publication, no opposition is
encountered, the mark will normally proceed to registration. [TM26.TXT]
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Concept: BETTER RIGHT

ER39

English term(s): better right (noun)
ิ ธิดก
ี วชาญ]
Thai term(s): สท
ี ว่า [ผู ้เชย
Feature:

เมือ
 ได ้ประกาศโฆษณาคํ าขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าตามมาตรา 29 แล ้ว
ิ ธิด ี ก ว่ า ผู ข
บุ ค คลใดเห็ น ว่ า ตนมี ส ท
้ อจดทะเบีย นเครื อ งหมายการค า้ รายนั 1 น หรื อ เห็ น ว่ า
เครื อ งหมายการค ้านั 1น ไม่ ม ีลั ก ษณะอั น พึง รั บ จดทะเบีย นได ต
้ ามมาตรา 6 หรือ การขอจด
ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1 ไม่ถูกต ้องตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งพระราชบัญญัตเิ ครือ
 งหมาย
ิ วันนั บแต่วันประกาศโฆษณา
การค ้า บุคคลนั น
1 จะยืน
 คําคัดค ้านต่อนายทะเบียนได ้ภายในเก ้าสบ
การลงประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเปิ ดโอกาสให ้มีการยืน
 คําคัดค ้านได ้
Conceptual relation:
better right

opposition
QA

1. The Trademark Act recognizes the right of a person who thinks that he has a
better right to the trademark or that the trademark being applied for registration
does not fulfill the registration requirements or the applicant does not duly follow
the application procedures. The publication of the application is an effective
mechanism to provide an opportunity to any one who wants to oppose the
application. Such person is entitled to file an opposition to the Registrar within
ninety days as from the publication of the application together with the reasons
supporting the opposition. [TM17.TXT]
2. After the publication of a trademark application under Section 29, any person
who thinks that he has better right in the trademark than the applicant or that
the trademark is not registrable under Section 6 or that the application is not in
conformity with the provisions of this Act may, within ninety days from the date
of publication under Section 29, file a notice of opposition with the Registrar
stating the grounds of the opposition. [TM06.TXT]
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Concept: OPPOSITION

ER40

English term(s): opposition (noun), oppose (verb)
ี วชาญ]
Thai term(s): การคัดค ้านคําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [ผู ้เชย
Feature: เมือ
 ได ้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าแล ้ว บุคคลใดเห็นว่าตน
ิ ธิดก
มีสท
ี ว่าผู ้ขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1 หรือเห็ นว่าเครือ
 งหมายการค ้านั น
1 ไม่ม ี
ิ วัน
ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได ้ บุคคลนั น
1 จะยืน
 คําคัดค ้านต่อนายทะเบียนได ้ภายในเก ้าสบ
นั บแต่วันประกาศโฆษณา เมือ
 มีการคัดค ้านแล ้ว ผู ้ขอจดทะเบียนสามารถยืน
 คําโต ้แย ้งคัดค ้าน
ิ วันทีไ ด ้รับสําเนาคําคัดค ้าน ไม่เชน
่ นั น
ได ้ภายในเก ้าสบ
1 จะถือว่าละทิง1 คําขอจดทะเบียน
Conceptual relation:

abandonment

publication

AC

AC

opposition

QA

better right

1. After the publication of a trademark application under Section 29, any person
who thinks that he has better right in the trademark than the applicant or that
the trademark is not registrable under Section 6 or that the application is not in
conformity with the provisions of this Act may, within ninety days from the date
of publication under Section 29, file a notice of opposition with the Registrar
stating the grounds of the opposition. [TM06.TXT]
2. If an opposition is filed under Section 35, the Registrar shall send a copy thereof
to the applicant without delay. The applicant shall, within ninety days from the
date of receipt of the copy of the opposition, file a counterstatement, in the form
prescribed by the Director-General, stating the grounds on which he relies in
support of his application. The Registrar shall send a copy of the
counterstatement to the opposer without delay. If the applicant fails to comply
with the requirement under paragraph two, he shall be deemed to have
abandoned his application. [TM06.TXT]
3. The publication of the application is an effective mechanism to provide an
opportunity to any one who wants to oppose the application. [TM17.TXT]
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Concept: ABANDONMENT

ER41

English term(s): abandonment (noun), abandon (verb)
Thai term(s): การละทิง1 คําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
Feature: หากนายทะเบียนปฏิเสธไม่รับคําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า มีคําสังให ้ผู ้ขอ
จดทะเบียนเครือ งหมายการค ้าแก ้ไขเปลีย
 นแปลงคํ าขอจดทะเบีย น ให ้ปฏิเสธไม่ขอถือ เป็ น
ิ ธิของตนแต่ผู ้เดียว หรือให ้จดเครือ
สท
 งหมายนั น
1 เป็ นเครือ
 งหมายชุดแล ้วผู ้ขอจดทะเบียนไม่
ปฏิบัตต
ิ ามคําสงั นายทะเบียนและไม่อท
ุ ธรณ์คําสังนายทะเบียน ให ้ถือว่าผู ้ขอจดทะเบียนละทิง1
คําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1
ื โต ้แย ้ง
หากมีผู ้คัดค ้านคําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าแล ้วผู ้ขอจดทะเบียนไม่ยน
ื หนั งสอ
คําคัดค ้าน ให ้ถือว่าผู ้ขอจดทะเบียนละทิง1 คําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1
้
เจ ้าของทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าทีไ ม่ได ้มีการใชทะเบี
ยนเครือ
 งหมายการค ้าในเชงิ พาณิชย์
เป็ นเวลาต่อเนือ
 งตามทีก
 ําหนด ให ้ถือว่าเจ ้าของทะเบียนละทิง1 ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้านั น
1
Conceptual relation:
refusal

amendment
AC

disclaimer
AC

associated trademark

AC

AC
opposition

AC

abandonment AC

trademark registration fee

1. Section 19. If the applicant does not appeal under the first paragraph Section
18, and does not comply with an order of the Registrar under Section 15 or 17,
as the case may be, or if the applicant files an appeal under the first paragraph
of Section 18, but does not comply with Section 18, paragraph three, the
application shall be deemed abandoned. [TM06.TXT]
2. If the applicant fails to pay the fee within the prescribed period, the application
shall be deemed abandoned. [TM06.TXT]
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Concept: TRADEMARK REGISTRATION FEE

ER42

English term(s): trademark registration fee (noun), fee for trademark registration
(noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [ผู ้เชย
Feature: เมือ
 นายทะเบีย นมีคําสังให ้จดทะเบียนเครืองหมายการค ้าแล ้ว นายทะเบียนจะมี
ื แจ ้งคํ าสังให ้ผู ้ขอจดทะเบียนทราบ และให ้ชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายใน
หนั งส อ
ิ วัน นั บแต่วันทีไ ด ้รับหนั งสอ
ื แจ ้งคําสัง ถ ้าผู ้ขอจดทะเบียนไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายใน
สามสบ
กําหนดเวลาดังกล่าว ให ้ถือว่าละทิง1 คําขอจดทะเบียน
Conceptual relation:

publication
AC

abandonment

AC

APd

APd
registered trademark

trademark registration fee

SO

trademark registration

1. When an order to register a trademark has been made under the first
paragraph, the Registrar shall notify the applicant in writing and the registration
fee shall be paid within thirty days of receipt of the notification. [TM06.TXT]
2. The fee paid for filing an opposition to the Institute's decision with respect to a
trademark application shall be deducted from the trademark registration fee if
the appeal is accepted. [TM06.TXT]
3. Section 79 of the Act similarly provides that rules may be made as to the
payment or fees for trade mark registration procedures: the current scale of fees
is set out in the Trade Marks (Fees) Rules 1994. [TM02.TXT]
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Concept: TRADEMARK REGISTRATION

ER43

English term(s): trademark registration (noun), registration certificate (noun)
Thai term(s): ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
Feature: เมือ
 คํ าขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าลงประกาศโฆษณาแล ้วและไม่มผ
ี ู ้ใดยืน

ิ ปี
คัดค ้าน เครือ
 งหมายการค ้ารายนั น
1 จะได ้รับจดทะเบียน ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้ามีอายุสบ
นั บ แต่วันทีจดทะเบีย น หากเจ ้าของทะเบีย นไม่ย น
ื คํ าขอต่อ อายุทะเบีย นเครืองหมายการค ้า
ภายในเวลาทีก
 ําหนด ให ้ถือว่าเครือ
 งหมายการค ้าได ้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล ้ว
Conceptual relation:

trademark registration fee

APd

APd
registered trademark

SO

trademark registration

OA
renewal

OA
cancellation

1. The owner of a trademark who wants to renew the term of his trademark
registration shall apply to the Registrar within ninety days before the expiration
of the term. [TM06.TXT]
2. In the case where the trademark owner does not apply for renewal of the
trademark registration within the period prescribed under Section 54 paragraph
one, the registration of the trademark shall be deemed cancelled. [TM06.TXT]
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Concept: REGISTERED TRADEMARK

ER44

English term(s): registered trademark (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): เครือ
 งหมายการค ้าจดทะเบียน [ผู ้เชย
Feature: เมือ
 คํ าขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าลงประกาศโฆษณาแล ้วและไม่มผ
ี ู ้ใดยืน

คั ด ค ้าน เครือ งหมายการค ้ารายนั 1น จะได ้รั บ จดทะเบีย น เจ า้ ของเครื อ งหมายการค า้ ทีจ ด
ิ ธิแต่เพียงผู ้เดียวในอันทีจ
้ อ
ทะเบียนแล ้วเป็ นผู ้มีสท
 ะใชเครื
 งหมายการค ้านั น
1 และหากมีผู ้ใดใช ้
เครื อ งหมายที เ หมื อ นคล า้ ยกั บ เครื อ งหมายการค า้ จดทะเบี ย น จะถื อ ว่ า ละเมิด ส ิท ธิใ น
เครือ
 งหมายการค ้าจดทะเบียน
Conceptual relation:
registered trademark

OP
exclusive right

APd

trademark registration fee

OR
bona fide use

1. Once a trademark is registered, it doesn’t mean that the proprietor holds the
exclusive trademark right forever. The validity duration of a registered trademark
is ten years, subject to renewals for further validity, which is in conformity to the
prevailing international norms. [TM09.TXT]
2. Paragraph 12 of the same provides that a mark that is identical with or similar to
a registered trademark of another person, designated for the same or similar
goods, cannot be registered either. [TM01.TXT]
3. Infringement takes place when: • someone uses a sign identical or similar to
your registered trade mark for identical or similar goods or services; and the
public are likely to confuse the two marks. [TM18.TXT.TXT]
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Concept: EXCLUSIVE RIGHT

ER45

English term(s): exclusive right (noun)
ิ ธิแต่เพียงผู ้เดียว [วัส ติงสมิตร]
Thai term(s): สท
ิ ธิแ ต่เ พีย งผู ้เดีย วทีจ ะใช ้
ผู ้ทีจ ดทะเบีย นเป็ นเจ ้าของเครือ งหมายการค ้าจะมีส ท
ิ ค ้าทีไ ด ้จดทะเบียน กล่าวคือ บุคคลอืน
เครือ
 งหมายการค ้านั น
1 สําหรับสน
 ใดห ้ามนํ าเครือ
 งหมาย
้ อ
ิ ธิแต่เพีย งผู ้เดียวทีจะใช ้
นั น
1 ไปใช ้ ทั ง1 นี1 ต ้องมีการใชเครื
 งหมายการค ้านั น
1 ด ้วยเพือ
 รั กษาส ท
เครือ
 งหมายการค ้านั น
1 สําหรั บเครือ
 งหมายการค ้าแบบบรรยายทีม
 ค
ี วามหมายทีส
 องแล ้ว ผู ้ที
Feature:

ิ ธิทจ
้ อ
่ วามหมาย
จดทะเบียนได ้สท
ี ะใชเครื
 งหมายการค ้านั น
1 ในความหมายทีส
 องเท่านั น
1 ไม่ใชค
ดัง1 เดิมซงึ เป็ นแบบบรรยาย
Conceptual relation:
registered trademark

OP

exclusive right

1. The owner of a trademark has exclusive right to use it on the product it was
intended to identify and often on related products. [TM04.TXT]
2. This right to describe is the reason that descriptive terms qualify for registration
as trademarks only after taking on secondary meaning as distinctive of the
applicant’s goods, with the registrant getting an exclusive right not in the
original, descriptive sense, but only in the secondary one associated with the
markholder’s goods. [TM04.TXT]
3. Furthermore, the use of the trademark is also a requirement to maintain the
exclusive right of the registered trademark. [TM09.TXT]
4. Under trademark law, the trademark owner enjoys the exclusive right to use the
protected trademark, as expressed by the right to exclude third parties from
such use. [TM06.TXT]
5. Subject to Sections 27 and 68, a person who is registered as the owner of a
trademark shall have the exclusive right to use it for the goods for which it is
registered. [TM06.TXT]
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Concept: BONA FIDE USE

ER46

English term(s): bona fide use (noun)
้ อ
Thai term(s): การใชเครื
 งหมายการค ้าโดยสุจริต [วัส ติงสมิตร]
้ อ
ิ ค ้าที
Feature: เจ ้าของเครือ
 งหมายการค ้าต ้องมีการใชเครื
 งหมายการค ้าโดยสุจริตสําหรับสน
ี หรือ นายทะเบีย นอาจร ้องขอให ้เพิก ถอนทะเบีย น
จดทะเบีย น ไม่เ ช ่น นั 1นผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเส ย
เครือ
 งหมายการค ้าดังกล่าวได ้
Conceptual relation:
registered trademark

OR

bona fide use

1. Any interested person or the Registrar may petition the Board to cancel a
trademark registration if it is proved that at the time of registration the owner of
the trademark had no bona fide intention to use the trademark with the goods
for which it was registered and in fact there was no bona fide use whatsoever of
the trademark for such goods or that during the three years prior to the petition
for cancellation there was no bona fide use of the trademark for the goods for
which it was registered unless the owner can prove that such non-use was due
to special circumstances in the trade and not to an intention not to use or to
abandon the trademark for the goods for which it was registered. [TM06.TXT]
2. The term use in commerce means the bona fide use of a mark in the ordinary
course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. [TM04.TXT]
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Concept: RENEWAL

ER47

English term(s): renewal (noun), renew (noun)
Thai term(s): การต่ออายุทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
ิ ปี นับแต่วน
Feature: เครือ
 งหมายการค ้าทีจ
 ดทะเบียนแล ้วมีอายุสบ
ั ทีจ
 ดทะเบียนตามมาตรา 42
และอาจต่อ อายุได ้ตามมาตรา 54 เจ ้าของเครือ
 งหมายการค ้าทีประสงค์จ ะต่อ อายุท ะเบีย น
ิ วันก่อนวันสน
ิ1 อายุ เมือ
เครือ
 งหมายการค ้า ให ้ยืน
 คําขอต่ออายุตอ
่ นายทะเบียนภายในเก ้าสบ
 ได ้
ยืน
 คําขอต่ออายุแล ้ว ให ้ถือว่าเครือ
 งหมายนั น
1 จดทะเบียนอยูจ
่ นกว่านายทะเบียนจะมีคําสังเป็ น
อย่า งอืน การขอต่อ อายุท ะเบีย นเครือ งหมายการค ้าให ้เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์และวิธ ก
ี ารที
กํ า หนดในกฎกระทรวง หากนายทะเบีย นเห็ น ว่า การขอต่อ อายุเ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์แ ละ
ิ ปี
วิธก
ี ารทีก
 ําหนดในกฎกระทรวง ให ้นายทะเบียนต่ออายุการจดทะเบียนเครือ
 งหมายนั น
1 อีกสบ
นั บ แต่ วั น ส ิ1น อายุ ก ารจดทะเบี ย น หากนายทะเบี ย นเห็ น ว่ า การขอต่ อ อายุ ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีก
 ําหนดในกฎกระทรวง ให ้นายทะเบียนมีคําสังให ้เจ ้าของเครือ
 งหมาย
ิ วันนั บแต่วันทีไ
การค ้านั น
1 แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายในสามสบ
 ด ้รั บคํ าสังนั น
1 ถ ้าเจ ้าของเครือ
 งหมาย
การค ้าไม่ปฏิบัตต
ิ ามคําสงั ให ้นายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้านั น
1
Conceptual relation:
EXPIRED

trademark registration

OA

renewal

1. The registration of a trademark shall have a term of ten years from the date of
registration under Section 42 and may be renewed under Section 54.
[TM06.TXT]
2. The owner of a trademark who wants to renew the term of his trademark
registration shall apply to the Registrar within ninety days before the expiration
of the term. When an application for renewal is filed within the prescribed
period, the trademark shall be deemed registered until the Registrar orders
otherwise. [TM06.TXT]
3. The renewal of trademark registration shall be in accordance with the rules and
procedures prescribed in the Ministerial Regulations. [TM06.TXT]
4. In the case where the owner of a trademark has applied for renewal within the
period prescribed in Section 54 paragraph one, and the Registrar finds that the
application complies with the rules and procedures prescribed in the Ministerial
Regulations under Section 54 paragraph two, the Registrar shall renew the

100

registration for a further period of ten years from the date of expiration of the
registration or of the last renewal thereof, as the case may be. [TM06.TXT]
5. In the case where the owner of a trademark has applied for renewal within the
period prescribed in Section 54 paragraph one, but the Registrar finds that the
application is not in compliance with the rules and procedures prescribed in the
Ministerial Regulations under Section 54 paragraph two, the Registrar shall
require the owner to correct the application within thirty days from the date of
receipt of such order and notify, without delay the owner in writing. If the owner
does not comply with the order within the time prescribed, the Registrar shall
order the cancellation of the trademark registration. [TM06.TXT]
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Concept: CANCELLATION

ER48

English term(s): cancellation (noun), cancel (verb)
Thai term(s): การเพิกถอนทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
Feature: เจ ้าของทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าทีป
 ระสงค์จะต่ออายุทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า
่ นั น
ต ้องยืน
 ขอต่ออายุตอ
่ นายทะเบียนภายในเวลาทีก
 ําหนด ไม่เชน
1 จะถือว่าเครือ
 งหมายการค ้า
นั น
1 ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล ้ว
Conceptual relation:

EXPIRED

trademark registration

OA

cancellation

1. In the case where the trademark owner does not apply for renewal of the
trademark registration within the period prescribed under Section 54 paragraph
one, the registration of the trademark shall be deemed cancelled. [TM06.TXT]
2. In the case where the owner of a trademark has applied for renewal within the
period prescribed in Section 54 paragraph one, but the Registrar finds that the
application is not in compliance with the rules and procedures prescribed in the
Ministerial Regulations under Section 54 paragraph two, the Registrar shall
require the owner to correct the application within thirty days from the date of
receipt of such order and notify, without delay the owner in writing. If the
owner does not comply with the order within the time prescribed, the Registrar
shall order the cancellation of the trademark registration. [TM17.TXT]
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ั ันธ์หมวดเรืองการอยูร่ ว่ มก ันของเครืองหมายการค้า
แผนภูมม
ิ โนท ัศน์สมพ

honest concurrent use

CE

CE = Cause-Effect
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trademark coexistence

Concept: HONEST CONCURRENT USE

ER49

English term(s): honest concurrent use (noun)
้
ี วชาญ]
Thai term(s): การใชมาแล
้วร่วมกันโดยสุจริต [ผู ้เชย
้ องหมายการค ้ามาแล ้วร่วมกันโดยสุจริตเป็ นปั จจั ยทีท
Feature: การใชเครื
 ํ าให ้เครือ
 งหมาย
การค ้าทีค
 ล ้ายกันจนทํ าให ้ประชาชนสับสนหลงผิดจดทะเบียนได ้ เกณฑ์สําหรับพิจารณาว่ามี
้ อ
การใชเครื
 งหมายการค ้ามาแล ้วร่วมกันโดยสุจริตหรือไม่ คือ ระยะเวลาการใช ้ วิธก
ี ารใช ้ เขต
้ อ งหมายนั 1น เมือ
แห่งการใช ้ และความสุจ ริต ในการใช เครื
 จดทะเบีย นเครือ งหมายการค ้าที
คล ้ายกันแล ้วทําให ้มีเครือ
 งหมายทีค
 ล ้ายกันอยูร่ ว่ มกันได ้
Conceptual relation:
honest concurrent use

CE

trademark coexistence

1. Indeed, although a similarity of marks may well not cause confusion if there is
no similarity of goods (Swan for matches hardly clashing with Swan for soap, for
example), it would seem very likely that the necessary similarity of both marks
and goods would be likely to lead to confusion in many cases, and the
exceptions would tend to depend upon special circumstances, such as honest
concurrent use, itself provided for in section 27. [TM02.TXT]
2. Section 27 applies to cases where an applicant satisfies the Registrar that there
has been honest concurrent use of the trade mark for which he seeks
registration, despite conflict with an earlier trade mark or earlier right which
would otherwise disentitle him to registration pursuant to sub-sections 5(1) to
(4) inclusive. [TM02.TXT]
3. In certain common law jurisdictions, the concept of "honest concurrent use" may
apply. This takes into account the nature and length of use, the geographical
area of trade, and the honesty of the adoption and subsequent use of the mark.
A long period of concurrent use (at least five years) may help to overcome an
opposition, and allow the two marks to coexist. [TM06.TXT]
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Concept: TRADEMARK COEXISTENCE

ER50

English term(s): trademark coexistence (noun)
ี วชาญ]
Thai term(s): การอยูร่ ว่ มกันของเครือ
 งหมายการค ้า [ผู ้เชย
Feature: เครือ
 งหมายการค ้าทีเ หมือนหรือคล ้ายกับเครือ
 งหมายการค ้าของบุคคลอืน
 ทีไ ด ้จด
ทะเบียนไว ้แล ้วสามารถจดทะเบียนได ้และอยู่ร่วมกันได ้ในกรณีทเี จ ้าของเครือ
 งหมายทัง1 สอง
้ อ
ต่างได ้ใชเครื
 งหมายมาด ้วยกันโดยสุจริต
Conceptual relation:
honest concurrent use

CE

trademark coexistence

1. Trademark coexistence describes a situation in which two different enterprises
use a similar or identical trademark to market a product or service without
necessarily interfering with each other’s businesses. [TM06.TXT]
2. In Colombia, trademark coexistence agreements— instruments that traders
execute to commercialize products or merchandise covered by similar or identical
trademarks— must meet the following requirements: 1. Existence of
registrations for identical trademarks in the Subregion; 2. Existence of an
agreement between the parties; 3. Adoption by the parties of measures intended
to prevent confusion among consumers, and clear information about the origin
of the products or services; 4. Recordal of the agreement before the national
competent office; and 5. Observance of provisions concerning commercial
practices and promotion of competition. [TM01.TXT]
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ภาคผนวก ค
ั ท์
บันทึกข ้อมูลศพ
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้ ันทึกข้อมูลศพท์
ั
รห ัสอ้างอิงทีใชบ
ั ท์เรือ
ในบันทึกข ้อมูลศพ
 งเครือ
 งหมายการค ้านีไ
1 ด ้กําหนดรหัสอ ้างอิงไว ้ดังนี1
รหัสนํ า

ความหมาย

TRxx

เลขทีศ
 ัพท์

TMxx.txt

เลขทีแ
 ฟ้ มข ้อมูลจากคลังข ้อมูล

SYN

คําเหมือน

ANT

คําตรงข ้าม

English term: mark

TR01

Thai term: เครือ
 งหมาย [ราชบัณฑิตยสถาน]
Grammatical category: noun

Subject field: mark

Definition: คํ า คํ าโฆษณา สัญลักษณ์ ภาพประดิษฐ์ หรือสงิ เหล่านี1อย่างใดอย่างหนึง หรือ
้ อ
ิ ค ้าหรือบริการทีใ ชเครื
้ อ
หลายอย่างรวมกันซงึ ใชเพื
 แสดงให ้เห็นว่าสน
 งหมายนั น
1 แตกต่างจาก
ิ ค า้ หรื อ บริก ารของบุ ค คลอื น อาจมี ค วามหมายเฉพาะเจาะจงถึง เครื อ งหมายการค า้
สน
เครือ
 งหมายบริการ เครือ
 งหมายรับรอง หรือเครือ
 งหมายร่วมได ้
Illustration: In July 1998 the two parties signed an agreement allowing Zhengfang
to use the mark PIERRE CARDIN on Chinese-made children's shoes and socks until
the end of 2001. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: (SYN) trademark [TM03.TXT]
Cross-reference: trademark (TR02)

English term: trademark

TR02

Thai term: เครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: mark

ิ ค ้าเพือ
ิ ค ้านั น
ิ ค ้าของบุคคลอืน
Definition: เครือ
 งหมายซงึ ใชกั้ บสน
 ให ้รู ้ว่าสน
1 แตกต่างจากสน

ี จาก
อาจหมายความถึงเครือ
 งหมายบริการ เครือ
 งหมายรับรอง และเครือ
 งหมายร่วมได ้ นอกเสย
ั เจนว่าเป็ นเครือ
ิ ค ้าเท่านั น
ระบุชด
 งหมายทีใ ชกั้ บสน
1
Illustration: The Judge of First Instance admitted the complaint and ruled that the
trademarks were not confusingly similar. [TM01.TXT]
Note: -
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Linguistic specification: (SYN) mark [TM03.TXT]
Cross-reference: mark (TR01)

English term: service mark

TR03

Thai term: เครือ
 งหมายบริการ [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: mark

้ อ
Definition: เครือ
 งหมายซงึ ใชเพื
 ให ้รู ้ว่าบริการนั น
1 แตกต่างจากบริการของบุคคลอืน

Illustration: Specimens that show use of a service mark in relation to television
programs or a movie series may be in the nature of a photograph of the video or
film frame when the mark is used in the program. [TM07.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: mark (TR01)

English term: certification mark

TR04

Thai term: เครือ
 งหมายรับรอง [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: mark

้
Definition: เครือ
 งหมายซงึ ใชโดยบุ
คคลอืน
 ทีไ ม่ใชเ่ จ ้าของโดยได ้รับอนุญาตจากเจ ้าของเพือ

รั บ รองแหล่งกํ าเนิด ส ่วนประกอบ วิธ ก
ี ารผลิต คุณภาพ ถูก ต ้อง หรือ คุณลั ก ษณะอืน
 ใดของ
ิ ค ้าหรือบริการ
สน
Illustration: The Board noted that the words COMPATIBILITY CERTIFIED served to
inform those seeing the mark that it is functioning as a certification mark, and that
the certification mark included a design feature not found in the previously
registered marks). [TM07.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: mark (TR01)

English term: collective mark

TR05

Thai term: เครือ
 งหมายร่วม [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: mark
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้
ิ สหกรณ์ สมาคม กลุม
Definition: เครือ
 งหมายการค ้าหรือเครือ
 งหมายบริการทีใ ชโดยสมาช
ก
่
้
บุคคลหรือองค์กรใดเพือ
 แสดงว่าเครือ
 งหมายนั น
1 ไม่ได ้ใชโดยบุ
คคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึง
้ นกลุม
้ อ
ิ ภาพ
แต่ใชเป็
่ ร่วมกัน หรือใชเพื
 บอกสมาชก
Illustration: In such cases, the creation of a collective mark has not only helped to
market such products domestically and occasionally internationally, but has also
provided a framework for cooperation between local producers. [TM06.TXT]
Note: ในบางประเทศมีการแบ่งประเภทเครือ
 งหมายร่วมเป็ นสามประเภทคือ เครือ
 งหมาย
การค ้าร่วม (Collective trademark) เครือ
 งหมายบริการร่วม (Collective service mark) และ
ิ ร่วม (Collective membership mark) แต่ประเทศไทยไม่มก
เครือ
 งหมายสมาชก
ี ารแบ่ง
้ ยกเครือ
ประเภทดังกล่าว แต่ใชคํ้ าว่า เครือ
 งหมายร่วม เพียงคําเดียวเพือ
 ใชเรี
 งหมายซงึ มีคณ
ุ
ื
ิ ร่วม
สมบัตเป็
ิื นได ้ทัง1 เครือ
 งหมายการค ้าร่วม เครือ
 งหมายบริการร่
วม และเครือ
 งหมายสมาชก
Linguistic specification: Cross-reference: mark (TR01)

English term: fanciful mark

TR06

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําทีส
 ร ้างขึน
1 ใหม่ [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

้ นเครือ
Definition: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําทีส
 ร ้างขึน
1 ใหม่เพือ
 ใชเป็
 งหมายการค ้าเท่านั น
1 จึงเป็ น
่ KODAK
เครือ
 งหมายทีม
 ค
ี วามบ่งเฉพาะมากทีส
 ด
ุ เชน
Illustration: Breadspred (for jams and jellies) is not a fanciful mark because it has a
meaning to consumers and is descriptive of the qualities of the goods—i.e., that
they can be spread on bread. [TM03.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: mark (TR01)

English term: arbitrary mark

TR07

้
ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําทีย
 กมาใชตามอํ
าเภอใจ [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

Definition: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําทีม
 ค
ี วามหมายอยูแ
่ ล ้วและไม่ได ้อธิบายหรือบอกลักษณะของ
ิ ค ้าหรือบริการทีใ ชเครื
้ อ
่ ใชเครื
้ อ
ิ ค ้าประเภท
ตัวสน
 งหมายนี1 เชน
 งหมายการค ้า APPLE กับสน
คอมพิวเตอร์
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Illustration: AstraZeneca submitted that the elements of color and shape in each of
the two marks made the marks inherently distinctive; AstraZeneca noted that these
elements were arbitrary and contended that an arbitrary mark is inherently
distinctive. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: mark (TR01)

English term: suggestive mark

TR08

ิ ค ้าโดยตรง [วัส ติงThai term: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําทีเ ล็งถึงลักษณะและคุณสมบัตข
ิ องสน
สมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: mark

ิ ค ้าหรือบริการนั น
Definition: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคํ าทีแ
 นะให ้ผู ้บริโภครู ้ว่าสน
1 ๆ มีคุณภาพหรือ
่ เครือ
ลักษณะอย่างไร เชน
 งหมายการค ้า MICROSOFT แนะให ้ผู ้บริโภครู ้ว่าเป็ นเครือ
 งหมายที
ิ ค ้าประเภทผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สําหรับไมโครคอมพิวเตอร์
ใชกั้ บสน
Illustration: Suggestive marks require some imagination, thought, or perception to
reach a conclusion as to the nature of the goods. [TM07.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: mark (TR01)

English term: descriptive mark

TR09

Thai term: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําบรรยาย [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: mark

Definition:
เครือ งหมายทีเ ป็ นคํ า ทีบ อกจุ ด ประสงค์ การใช ้ คุณ ภาพ ลั ก ษณะ คุณ ภาพ
ิ ค ้าหรือบริการโดยตรง เชน
่ เครือ
สว่ นประกอบ หรือแหล่งกํ าเนิดทางภูมศ
ิ าสตร์ของสน
 งหมาย
ิ ค ้าประเภทผลิคภัณฑ์ลดนํ1 าหนั ก
SLIM-FAST เมือ
 ใชกั้ บสน
Illustration: Thirdly, there might be bad faith where an application is made in some
other way in misleading terms, such as by misrepresenting the extent of the user
upon which it is sought to justify registration of a descriptive mark. [TM02.TXT]
Note: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําบรรยายจะจดทะเบียนการค ้าไม่ได ้เว ้นแต่จะมีลก
ั ษณะบ่งเฉพาะที
้ อมีความหมายทีส
ได ้จากการใชหรื
 อง
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Linguistic specification: (SYN) merely descriptive mark [TM07.TXT]
Cross-reference: mark (TR01)

English term: generic mark

TR10

Thai term: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคําสามัญ [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: mark

้ ยกสน
ิ ค ้า เชน
่ TEFLON ไม่สามารถนํ ามาจด
Definition: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคํ าทั วไปทีใ ชเรี
ิ ค ้าจํ าพวกเครือ
ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าสําหรับสน
 งครัวได ้เนืองจากคํ าว่า Teflon เป็ นคํ า
้ ยกวัสดุทใี ชเคลื
้ อบอุปกรณ์ทําครั ว คํ าประเภทนี1ไม่สามารถนํ ามาจดทะเบียนเป็ น
ทัวไปทีใ ชเรี
เครือ
 งหมายการค ้าได ้
Illustration: The rationale for creating the category of generic marks is that no
manufacturer or service provider should be given exclusive right to use words that
generically identify a product. [TM07.TXT]
ี
Note: เครือ
 งหมายการค ้าทีจ
 ดทะเบียนแล ้วอาจกลายเป็ นคําสามัญได ้หากสูญเสย
ิ ค ้าหรือบริการ เรียกกระบวนการนีว1 า่ genericide
ความสามารถในการระบุแหล่งทีม
 าของสน
[TM16.TXT]
Linguistic specification: Cross-reference: mark (TR01)

English term: traditional mark

TR11

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายแบบดัง1 เดิม [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

้ อ
Definition: เครือ
 งหมายทีเ ป็ นคํา รูปรอยประดิษฐ์ ตัวเลข หรือเครือ
 งหมายอืน
 ๆ ซงึ ใชเพื
 ให ้รู ้
ิ ค ้านั น
ิ ค ้าของบุคคลอืน
ว่าสน
1 แตกต่างจากสน

Illustration: Colors and color combination play an important role in distinguishing
products in the marketplace and are particularly useful where traditional marks are
not easily understood by consumer. [TM13.TXT]
Note: Linguistic specification: (SYN) traditional trademark, traditional types of trademark;
(ANT) non-traditional mark
Cross-reference: mark (TR01), word mark (TR12), device mark (TR13), combined
mark (TR14), non-traditional mark (TR15)
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English term: word mark

TR12

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายคํา [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

Definition: เครือ
 งหมายการค ้าทีป
 ระกอบด ้วยตัวอักษรเพียงอย่างเดียว อาจเป็ นคําทัวไปหรือ
ี ็ได ้
เป็ นคําทีส
 ร ้างขึน
1 ใหม่ก็ได ้ และอาจเป็ นสก
Illustration: Iceland Michelin & Cie appealed the Registrar's decision to refuse
registration of its word mark HI-CONTROL for tires and similar goods in Class 12.
[TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: mark (TR01), traditional mark (TR11)

English term: device mark

TR13

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายรูปรอยประดิษฐ์ [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

Definition: เครือ
 งหมายการค ้าทีป
 ระกอบด ้วยรูปเพียงอย่างเดียว
Illustration: Under the heading reverse confusion the judge considered whether the
relevant section of the Trade Marks Act mandated a consideration that, by reason
of the reputation of the opposed mark (the THORPEDO mark), purchasers of the
goods with the registered mark (the T device mark) might be caused to wonder
whether the source of those goods was Thorpe or Thorpedo Enterprises Pty Ltd.
[TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: (SYN) figurative mark, design mark
Cross-reference: mark (TR01), traditional mark (TR11)

English term: combined mark

TR14

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายผสม [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

Definition: เครือ
 งหมายการค ้าทีป
 ระกอบด ้วยทัง1 คําและรูป
Illustration: It clarified that, although STARBUCKS COFFEE was a combined mark,
that is, formed by both a graphic element and a nominative element, the prevailing
element was the word. [TM01.TXT]
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Note: Linguistic specification: (SYN) combined word-device mark, word mark with design
characteristics, word & design mark, composite word and device mark
Cross-reference: mark (TR01), traditional mark (TR11)

English term: non-traditional mark

TR15

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายแบบใหม่ [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

Definition: เครือ
 งหมายการค ้าแบบใหม่ซงึ ไม่จัดว่าเครือ
 งหมายการค ้าแบบดัง1 เดิม กล่าวคือ
ื ตัวเลข ตรา ภาพถ่าย ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือสงิ
ไม่ได ้เป็ นเครือ
 งหมายในรูปของตัวหนั งสอ
เหล่านีอ
1 ย่างใดอย่างหนึง หรือหลายอย่างรวมกัน
Illustration: Furthermore, the legal requirement in many Asian nations for a
graphical representation of the mark applied-for presents an additional legislative
hurdle that has yet to be dealt with satisfactorily in practice before non-traditional
marks are ready for mass adoption. [TM21.TXT]
Note: คํานิยามนีส
1 รุปมาจากเว็บไซต์วก
ิ พ
ิ เี ดีย (http://en.wikipedia.org/wiki/Nonconventional_trademark)
A non-conventional trademark, also known as a nontraditional trademark, is any
new type of trademark which does not belong to a pre-existing, conventional
category of trade mark, and which is often difficult to register, but which may
nevertheless fulfill the essential trademark function of uniquely identifying the
commercial origin of products or services.
The term is broadly inclusive as it encompasses marks which do not fall into the
conventional set of marks (eg. those consisting of letters, numerals, words, logos,
pictures, symbols, or combinations of one or more of these elements), and
therefore includes marks based on appearance, shape, sound, smell, taste and
texture.
Linguistic specification: (SYN) non-traditional trademark, non-conventional mark,
non-conventional trademark, unconventional trademark; (ANT) traditional mark
Cross-reference: mark (TR01), traditional mark (TR14)

English term: three-dimensional mark

TR16

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายสามมิต ิ [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

Definition: เครือ
 งหมายทีป
 ระกอบด ้วยรูปหรือวัตถุสามมิต ิ กล่าวคือ มีความสูง ความกว ้าง
ิ ค ้า
และความลึก ทีม
 ล
ี ักษณะบ่งเฉพาะจนทํ าให ้ผู ้บริโภคสามารถแยกแยะแหล่งกํ าเนิดของสน
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ิ ค ้าหรือบริการของบุคคลอืน
หรือบริการและจําแนกความแตกต่างจากสน
 ได ้
Illustration: Portugal Unilever, NV appealed to the Court against the decision of the
IPO refusing protection to its three-dimensional mark on the ground of lack of
distinctiveness. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: (SYN) three-dimensional trademark, shape mark, shape
trademark [TM12.TXT]
Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15)

English term: color mark

TR17

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายส ี [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

ี ็ ได ้ทีม ี
Definition: เครืองหมายทีป
 ระกอบด ้วยสเี พียงอย่างเดีย ว อาจมีสเี ดียวหรือ หลายส ก
ิ ค ้าหรือ บริก ารและ
ลัก ษณะบ่งเฉพาะจนทํ าให ้ผู ้บริโภคสามารถแยกแยะแหล่งกํ าเนิด ของส น
ิ ค ้าหรือบริการของบุคคลอืน
จําแนกความแตกต่างจากสน
 ได ้
Illustration: In modern commercial dealings colors are becoming an important
means of identification from the point of view of consumers and this may explain
the rising numbers of trademark applications concerning color marks. [TM06.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15)

English term: smell mark

TR18

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายกลิน
 [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

Definition: เครือ
 งหมายทีป
 ระกอบด ้วยกลิน
 ทีม
 ล
ี ักษณะบ่งเฉพาะจนทํ าให ้ผู ้บริโภคสามารถ
ิ ค ้าหรือบริการและจํ าแนกความแตกต่างจากสน
ิ ค ้าหรือบริการของ
แยกแยะแหล่งกําเนิดของสน
บุคคลอืน
 ได ้
Illustration: The UK has a few smell marks registered; the smell of bitter ale for
plights for darts, and the smell of roses for tires. [TM19.TXT]
Note: Linguistic specification: (SYN) fragrance mark, odor mark, olfactory mark, scent
mark [TM06.TXT]
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Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15)

English term: sound mark

TR19

ี ง [ผู ้เชย
ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายเสย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

ี งทีม
Definition: เครือ
 งหมายทีป
 ระกอบด ้วยเสย
 ล
ี ักษณะบ่งเฉพาะจนทํ าให ้ผู ้บริโภคสามารถ
ิ ค ้าหรือบริการและจํ าแนกความแตกต่างจากสน
ิ ค ้าหรือบริการของ
แยกแยะแหล่งกําเนิดของสน
บุคคลอืน
 ได ้
Illustration: The IP office of another Member State requires applicants to describe
sound marks using musical notation, where possible. [TM06.TXT]
Note: Linguistic specification: (SYN) sound trademark, acoustic mark
Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15)

English term: taste mark

TR20

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายรส [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

Definition:

เครือ
 งหมายทีป ระกอบด ้วยรสทีม
 ล
ี ั กษณะบ่งเฉพาะจนทํ าให ้ผู ้บริโภคสามารถ
ิ ค ้าและจําแนกความแตกต่างจากสน
ิ ค ้าของบุคคลอืน
แยกแยะแหล่งกําเนิดของสน
 ได ้
Illustration: There are no applications for taste marks in Norway or in any of the
other Scandinavian countries. [TM19.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15)

English term: touch mark

TR21

ั ผัส [ผู ้เชย
ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายสม
Grammatical category: noun

Subject field: mark

Definition: เครือ
 งหมายทีป
 ระกอบด ้วยพืน
1 ผิวซงึ รับรู ้ได ้ด ้วยการสัมผัสทีม
 ล
ี ักษณะบ่งเฉพาะจน
ิ ค ้าหรือบริการและจํ าแนกความแตกต่าง
ทํ าให ้ผู ้บริโภคสามารถแยกแยะแหล่งกํ าเนิดของสน
ิ ค ้าหรือบริการของบุคคลอืน
จากสน
 ได ้
Illustration: In summary, the Committee believes that it is important for the Board
to adopt a position on the protectability of touch marks. [TM16.TXT]
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Note: Linguistic specification: (SYN) tactile mark, feel mark, texture mark
Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15)
English term: moving image mark

TR22

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายภาพเคลือ
 นไหว [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: mark

เครือ งหมายทีป ระกอบด ้วยภาพเคลือ นไหวซ งึ มีลั ก ษณะบ่งเฉพาะจนทํ า ให ้
ิ ค ้าหรือ บริก ารและจํ าแนกความแตกต่า งจาก
ผู ้บริโ ภคสามารถแยกแยะแหล่ง กํ าเนิด ของส น
ิ ค ้าหรือบริการของบุคคลอืน
สน
 ได ้

Definition:

Illustration: Denmark has registered one moving image mark. [TM19.TXT]
Note: Linguistic specification: (SYN) moving mark
Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15)

English term: registrability

TR23

ี วชาญ]
Thai term: ลักษณะทีส
 ามารถจดทะเบียนได ้ [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: registrability

Definition: ลักษณะของเครือ
 งหมายการค ้าทีส
 ามารถจดทะเบียนได ้ซงึ มีองค์ประกอบคือต ้อง
เป็ นเครือ
 งหมายทีม
 ล
ี ักษณะบ่งเฉพาะ ไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามตามกฎหมาย และไม่เหมือนหรือ
คล ้ายกั บ เครือ งหมายการค ้าของบุค คลอืนซ งึ ได ้รั บ การจดทะเบีย นไว ้แล ้วหรือ ยืน คํ าขอจด
ั สน
ทะเบียนก่อนจนอาจทําให ้เกิดความสบ
Illustration: If not, the applicant may have to look for other arguments to support
registrability — for example, that the words when sounded together are not clearly
descriptive or deceptively misdescriptive. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: distinctiveness (TR24), prohibited trademark (TR27), confusing
similarity (TR28)

English term: distinctiveness

TR24

Thai term: ลักษณะบ่งเฉพาะ [ไมตรี สุเทพากุล]
Grammatical category: noun

Subject field: registrability

ี1 นึง ว่าเครือ
Definition: ลักษณะบ่งเฉพาะของเครือ
 งหมายซงึ เป็ นตัวบ่งชห
 งหมายนั น
1 ๆ จะจด
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ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าได ้หรือไม่
Illustration: Under Section 9, a mark referring directly to the character or quality of
goods is unregistrable in Part A unless evidence of distinctiveness is adduced.
[TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: registrability (TR23), inherent distinctiveness (TR25), acquired
distinctiveness (TR26)

English term: inherent distinctiveness

TR25

ั ศุภผลศริ ]ิ
Thai term: ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง [ธัชชย
Grammatical category: noun

Subject field: registrability

ลั ก ษณะบ่งเฉพาะของเครือ งหมายซ งึ เกิด จากการทีเครืองหมายนั 1นไม่เล็ งถึง
ิ ค ้าหรือบริการโดยตรงทําให ้ได ้รับความคุ ้มครองทันทีทม
แหล่งกําเนิดหรือคุณสมบัตข
ิ องสน
ี ก
ี าร
้
ใชในทางพาณิ
ชย์
Definition:

Illustration: In particular, the Court of Appeals rejected petitioner's argument that a
finding ofno secondary meaning contradicted a finding of inherent distinctiveness.
[TM04.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: registrability (TR23), distinctiveness (TR24)

English term: acquired distinctiveness

TR26

ั ศุภผลศริ ]ิ
Thai term: ลักษณะบ่งเฉพาะทีไ ด ้จากการใช ้ [ธัชชย
Grammatical category: noun
Definition:

Subject field: registrability

้ อ งหมายทีไม่ม ี
ลั ก ษณะบ่ง เฉพาะของเครือ งหมายซ งึ เกิด ขึน
1 เมือ
 มีก ารใช เครื

ลั ก ษณะบ่งเฉพาะในตั วเองอย่างแพร่ห ลายและเป็ นระยะเวลานานจนสาธารณชนรั บ รู ้ได ้ถึง
ื ให ้ผู ้บริโภครู ้แหล่งกําเนิดเชงิ พาณิชย์ของสน
ิ ค ้าหรือบริการ
ความเป็ นเครือ
 งหมายการค ้าและสอ
ได ้
Illustration: In connection with evidence of intensive use in local and international
commerce and extended use, the Court found that these alone did not evidence
acquired distinctiveness and suggested that additional evidence was missing.
[TM01.TXT]
Note: -
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Linguistic specification: (SYN) secondary meaning [TM04.TXT], distinctiveness
through use
Cross-reference: registrability (TR23), distinctiveness (TR24)

English term: prohibited trademark

TR27

Thai term: เครือ
 งหมายทีม
 ล
ี ักษณะต ้องห ้าม [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: registrability

่ ขัดต่อศล
ี ธรรม
Definition: เครือ
 งหมายทีม
 ล
ี ักษณะทีไ ม่พงึ จดทะเบียนได ้ เชน
Illustration: Section 9 of the TMA lists these prohibited marks, which include
various Crown and state symbols (such as armorial crests, flags and the letters
“RCMP”), as well as the national flags of foreign states, United Nations symbols and
the emblems of the Red Cross, Red Crescent and Red Lion. [TM24.TXT]
Note: Linguistic specification: (SYN) forbidden trademark [TM18.TXT], prohibited mark
Cross-reference: registrability (TR23)

English term: confusing similarity

TR28

ั สนหลงผิด [ผู ้เชย
ี วชาญ]
Thai term: ความคล ้ายคลึงกันจนอาจทําให ้เกิดความสบ
Grammatical category: noun

Subject field: registrability

Definition: ความคล ้ายคลึงกันของเครือ
 งหมายการค ้าจนอาจทําให ้ประชาชนสับสนหลงผิดใน
ิ ค ้า โดยพิจารณาจากความคล ้ายคลึงกันทางด ้านลักษณะปรากฏ เสย
ี งเรีย ก
แหล่งกํ าเนิด สน
ขาน และความคิด
Illustration: Thus, the fact that the initial four letters of the denominations BARBIE
and BARBRA are identical results in confusing similarity from the visual and
phonetic perspectives. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: registrability (TR23), visual similarity (TR29), phonetic similarity
(TR30), conceptual similarity (TR31)

English term: visual similarity

TR29

ี วชาญ]
Thai term: ความคล ้ายคลึงกันด ้านลักษณะปรากฏ [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: registrability
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Definition: ความคล ้ายคลึงกันของเครือ
 งหมายการค ้าในด ้านลักษณะปรากฏ ซงึ อาจทํ าให ้
ิ ค ้าหรือ บริก ารได ้เมือ ใช กั้ บ ส น
ิ ค ้าหรือ
ผู ้บริโภคสับ สนในตั วเจ ้าของหรือ แหล่งกํ า เนิด ของส น
บริการในประเภทเดียวกัน
Illustration: The Council of State applied this interpretation to the case at hand,
and established that there certainly were phonetic and visual similarities between
the marks STARBUCKS COFFEE and STARBURST that could confuse consumers,
even more so because they cover products belonging to the same class.
[TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: (SYN) graphic similarity
Cross-reference: confusing similarity (TR28)

English term: phonetic similarity

TR30

ี งเรียกขาน [ผู ้เชย
ี วชาญ]
Thai term: ความคล ้ายคลึงกันด ้านเสย
Grammatical category: noun

Subject field: registrability

ี งเรียกขาน ซงึ อาจทํ าให ้
Definition: ความคล ้ายคลึงกั นของเครือ
 งหมายการค ้าในด ้านเสย
ิ ค ้าหรือ บริก ารได ้เมือ ใช กั้ บ ส น
ิ ค ้าหรือ
ผู ้บริโภคสับ สนในตั วเจ ้าของหรือ แหล่งกํ า เนิด ของส น
บริการในประเภทเดียวกัน
Illustration: Because of the phonetic similarity of the trademarks and the fact that
both were intended to protect Class 5 products, the Tribunal found that the
similarity was evident and could lead to the confusion of consumers. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: (SYN) aural similarity
Cross-reference: confusing similarity (TR28)

English term: conceptual similarity

TR31

ี วชาญ]
Thai term: ความคล ้ายคลึงกันด ้านความคิด [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: registrability

Definition: ความคล ้ายคลึงกันของเครือ
 งหมายการค ้าในด ้านความคิด ทํ าให ้ผู ้บริโภคมีมโนภาพคล ้ายกันเมือ
 เห็ นเครือ
 งหมายการค ้าทีค
 ล ้ายคลึงกันนี1 ซงึ อาจทํ าให ้ผู ้บริโภคสับสนในตัว
ิ ค ้าหรือบริการได ้เมือ
ิ ค ้าหรือบริการในประเภทเดียวกัน
เจ ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสน
 ใชกั้ บสน
Illustration: Since both marks would be perceived as evoking Western goods or
services in the case of WEST or as pertaining to a Western lifestyle in the case of
WESTLIFE, they both had similar connotations, which entailed a degree of
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conceptual similarity. [TM21.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: confusing similarity (TR28)

English term: application for trademark registration

TR32

Thai term: การขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

Definition: การยืน
 ขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า
Illustration: Brill Manitoba S.p.A, an Italian corporation, filed an application for
registration of the trademark OMINO BIANCO MARSEILLAISE FOAM to cover liquid
detergent, used mainly for household purposes, in Class 3. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: refusal (TR33), amendment (TR34), disclaimer (TR35), associated
trademark (TR36) publication (TR38)

English term: refusal

TR33

ี วชาญ]
Thai term: การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

Definition:

การปฏิเ สธไม่ รั บ จดทะเบีย นเครื อ งหมายการค ้าเมือ นายทะเบีย นเห็ น ว่ า
ิ ค ้า หรือไม่
เครือ
 งหมายนั น
1 อาจทํ าให ้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกํ าเนิดของสน
เป็ นไปตามมาตรา 6
Illustration: Having received notification from the French Intellectual Property
Office (INPI) confirming its refusal to register the trademark E-SERVICE, in respect
of customer maintenance and assistance provided by video teleconference and via
the Internet, the applicant filed an appeal with the Court of Appeal of Paris to have
this decision reversed. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: refuse (verb)
Cross-reference: application for trademark registration (TR32), appeal (TR37),
publication (38)
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English term: amendment

TR34

ี วชาญ]
Thai term: การแก ้ไขเปลีย
 นแปลงคําขอ/ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

Definition: การแก ้ไขเปลีย
 นแปลงคําขอ/ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าเมือ
 นายทะเบียนมีคําสัง
่ าระสําคัญของเครือ
เนือ
 งจากเห็นว่าสว่ นหนึง สว่ นใดอันมิใชส
 งหมายการค ้าทีข
 อจดทะเบียนไม่
มีลั ก ษณะอั นพึงรั บ จดทะเบีย นได ้ หรือ การขอจดทะเบีย นเครือ งหมายการค ้าไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีก
 ําหนดในกฎกระทรวง
Illustration: Whether the drawing in the application can be amended depends on
whether the amendment would be a material alteration of the mark, as discussed
above. [TM05.TXT]
Note: Linguistic specification: amend (verb)
Cross-reference: application for trademark registration (TR32), appeal (TR37),
publication (38)

English term: disclaimer

TR35

ิ ธิ [ผู ้เชย
ี วชาญ]
Thai term: การสละสท
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

ิ ธิแต่เพียงผู ้เดียวในอันทีจ
Definition: การทีผ
 ู ้ขอจดทะเบียนสละสท
 ะใชส้ ว่ นของเครือ
 งหมาย
ิ ค ้าบางอย่างอันไม่ควรให ้ผู ้ขอจดทะเบียนราย
การค ้าทีเ ป็ นสงิ ทีใ ชกั้ นสามัญในการค ้าขายสน
ิ ธิของตนแต่ผู ้เดียว หรือมีลักษณะไม่บง่ เฉพาะ
หนึง รายใดถือเป็ นสท
Illustration: The Opposition Board noted that the maple leaf had been disclaimed
and could not be distinctive. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: disclaim (verb)
Cross-reference: application for trademark registration (TR32), appeal (TR37),
publication (38)

English term: associated trademark

TR36

Thai term: เครือ
 งหมายชุด [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

Definition: เครือ
 งหมายการค ้าทีค
 ล ้ายกันจนทํ าให ้ประชาชนสับสนหลงผิดเรือ
 งแหล่งกําเนิด
ิ ค ้าแต่เป็ นเครือ
สน
 งหมายของเจ ้าของเดียวกัน
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Illustration: Associated trademarks may be assigned or transferred by succession
only when all of them are assigned or transferred together. [TM06.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: application for trademark registration (TR32), appeal (TR37),
publication (38)

English term: appeal

TR37

Thai term: อุทธรณ์ [ศัพท์บัญญัตริ าชบัณฑิตยสถาน]
Grammatical category: noun, verb

Subject field: trademark registration

Definition: กระบวนการในการขอให ้คณะกรรมการเครือ
 งหมายพิจารณาคําสงั นายทะเบียน
Illustration: On appeal, the National Bureau of Registries revoked the Intellectual
Property Department's denial of registration, noting that the word mark had been
assigned by Akapol to Sidela after the date of the denial resolution. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: refusal (TR33), amendment (TR34), disclaimer (TR35), associated
trademark (TR36)

English term: publication

TR38

Thai term: การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun
Definition:

Subject field: trademark registration

การทีนายทะเบียนสังให ้ประกาศโฆษณาคํ าขอจดทะเบีย นเครืองหมายการค ้า

หลั ง จากพิจ ารณาแล ว้ เห็ น ว่ า เครื อ งหมายนั 1 น เป็ นไปตามข อ้ กํ า หนดในการจดทะเบี ย น
เครือ
 งหมายการค ้า
Illustration: China In 2004, after the Chinese Trademark Office approved and
published a trademark application for CHIONG YAO JIANG (meaning fairy drinks)
for wine, brandy and fruit wine in International Class 33 by Yantai Zhangyu Group,
Inc. in Yantai City, Shandong Province, Weilong Wine Co. Ltd., also in Yantai, filed
an opposition against the registration of the mark. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: publish (verb)
Cross-reference: application for trademark registration (TR32), amendment (TR34),
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disclaimer (TR35), associated trademark (TR36), opposition (TR40), trademark
registration fee (TR42)

English term: better right

TR39

ิ ธิดก
ี วชาญ]
Thai term: สท
ี ว่า [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

ิ ธิด ก
้ อ จดทะเบีย นมาก่อ น
สท
ี ว่าในเครือ งหมายการค ้าซ งึ อาจได ้จากการใชหรื
เครือ
 งหมายการค ้าอีกรายหนึง ทีเ หมือนหรือคล ้ายกันจนอาจทําให ้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน
ิ ค ้าหรือบริการ
ตัวเจ ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสน
Definition:

Illustration: After the publication of a trademark application under Section 29, any
person who thinks that he has better right in the trademark than the applicant or
that the trademark is not registrable under Section 6 or that the application is not
in conformity with the provisions of this Act may, within ninety days from the date
of publication under Section 29, file a notice of opposition with the Registrar stating
the grounds of the opposition. [TM06.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: opposition (TR40)

English term: opposition

TR40

ี วชาญ]
Thai term: การคัดค ้านคําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

ิ ธิดก
Definition: การทีบ
 ค
ุ คลซงึ เห็นว่าตนมีสท
ี ว่าผู ้ขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าหรือเห็น
ว่าเครือ
 งหมายการค ้านั น
1 ไม่มล
ี ักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได ้ยืน
 คํ าคัดค ้านต่อนายทะเบียนให ้
ไม่รั บ จดทะเบีย นเครือ งหมายการค ้ารายนั 1น หลั ง จากทีคํ า ขอจดทะเบีย นนั 1น ได ้ลงประกาศ
โฆษณาแล ้ว
Illustration: That application was opposed by Danjaq LLC (the opponent), which
claimed ownership of the well-known JAMES BOND character. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: oppose (verb)
Cross-reference: publication (TR38), better right (TR39), abandonment (TR41)
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English term: abandonment

TR41

ี วชาญ]
Thai term: การละทิง1 คําขอจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

Definition: การทีผ
 ู ้ขอจดทะเบีย นเครือ
 งหมายการค ้าไม่ปฏิบัตต
ิ ามขัน
1 ตอนการจดทะเบีย น
่ ไม่อท
เชน
ุ ธรณ์คําสงั ของนายทะเบียนเมือ
 นายทะเบียนมีคําสังให ้ผู ้ขอจดทะเบียนเครือ
 งหมาย
การค ้าแก ้ไขเปลีย
 นแปลงคําขอจดทะเบียน
Illustration: In the case where the first foreign application has been refused, or
withdrawn or abandoned by the applicant, he may not claim the rights under the
first paragraph. [TM06.TXT]
Note: Linguistic specification: abandon (verb)
Cross-reference: refusal (TR33), amendment (TR34), disclaimer (TR35), associated
trademark (TR36), opposition (TR40), trademark registration fee (TR41)

English term: trademark registration fee

TR42

ี วชาญ]
Thai term: ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

Definition:

ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบีย นเครือ งหมายการค ้าทีผู ้ยืน คํ า ขอจดทะเบีย น
่ นั น
เครือ
 งหมายการค ้าต ้องชําระภายในเวลาทีก
 ําหนด ไม่เชน
1 จะถือว่าผู ้ยืน
 คําขอจดทะเบียนละ
ทิง1 คําขอจดทะเบียน
Illustration: When an order to register a trademark has been made under the first
paragraph, the Registrar shall notify the applicant in writing and the trademark
registration fee shall be paid within thirty days of receipt of the notification.
[TM06.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: publication (TR38), abandonment (TR41), trademark registration
(TR43), registered trademark (TR44)

English term: trademark registration

TR43

Thai term: ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

Definition: ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าซงึ ผู ้ขอจดทะเบียนได ้หลังจากผ่านกระบวนการจด

124

ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าแล ้วและไม่มผ
ี ู ้ใดคัดค ้านคําขอจดทะเบียน
Illustration: An application for registration of the denomination BARF3RA
(combined) was refused on the basis of an opposition filed by the owner of the
older trademark registration BARBIE. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: trademark registration fee (TR42), registered trademark (TR44),
renewal (TR47), cancellation (TR48)

English term: registered trademark

TR44

ี วชาญ]
Thai term: เครือ
 งหมายการค ้าจดทะเบียน [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

Definition: เครือ
 งหมายการค ้าทีจ
 ดทะเบียนแล ้วซงึ จะได ้รับความคุ ้มครองตามกฎหมายเป็ น
ิ ปี ทัง1 นีเ1 จ ้าของเครือ
้ อ
เวลาสบ
 งหมายการค ้าต ้องมีการใชเครื
 งหมายนั น
1 โดยสุจริตด ้วย
Illustration: The decision stated that the first and most important and relevant
element of the application was the word VISION, which was clearly identical, both
graphically and phonetically, to the registered trademark VISION. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: trademark registration fee (TR42), trademark registration (TR43),
exclusive right (TR45), bona fide use (TR46)

English term: exclusive right

TR45

ิ ธิแต่เพียงผู ้เดียว [วัส ติงสมิตร]
Thai term: สท
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

ิ ธิแต่เพียงผู ้เดียวของผู ้ทีจ
สท
 ดทะเบียนเป็ นเจ ้าของเครือ
 งหมายการค ้าทีจะใช ้
ิ ค ้าทีไ ด ้จดทะเบียน
เครือ
 งหมายการค ้านั น
1 สําหรับสน
Definition:

Illustration: The Lanham Act gives a seller or producer the exclusive right to
register a trademark, and to prevent his or her competitors from using that
trademark. [TM04.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: registered trademark (TR44)
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English term: bona fide use

TR46

้ อ
Thai term: การใชเครื
 งหมายการค ้าโดยสุจริต [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun
Definition:

Subject field: trademark registration

้ อ งหมายการค ้าโดยสุจ ริต โดยพิจ ารณาจากความเป็ นเจ ้าของและ
การใช เครื

้ อ
รูปแบบการใชเครื
 งหมาย
Illustration: The term use in commerce means the bona fide use of a mark in the
ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.
[TM04.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: registered trademark (TR44)

English term: renewal

TR47

Thai term: การต่ออายุทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

Definition: การต่ออายุทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าเมือ
 เครือ
 งหมายการค ้าหมดอายุ กล่าวคือ
ิ ปี นับแต่วน
สบ
ั ทีจ
 ดทะเบียน
Illustration: The applicant argued that the fact that it had obtained a previous
registration for CUBA LIBRE ORIGINAL FORMULA & Design for products in Class 33
as of March 6, 1992, which was renewed on March 6, 2002, for ten more years,
evidenced that its trademarks did not fall in the prohibition, and therefore the new
registrations ought to be granted. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: renew (verb)
Cross-reference: trademark registration (TR43)

English term: cancellation

TR48

Thai term: การเพิกถอนทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า [วัส ติงสมิตร]
Grammatical category: noun

Subject field: trademark registration

Definition: การเพิกถอนทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าเมือ
 เจ ้าของทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า
ไม่ได ้ยืน
 คําขอต่ออายุเครือ
 งหมายการค ้าทีห
 มดอายุแล ้วภายในเวลาทีก
 ําหนด
Illustration: China In 2003, Warner Bros, failed in its attempt to cancel two
registrations for TU BA GE in Chinese characters (translation and transliteration of
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BUGS BUNNY) for cookies and instant noodles in International Class 30 and for
nonalcoholic beverages in Class 32. [TM01.TXT]
Note: นอกจากกรณีเจ ้าของทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าไม่ได ้ยืน
 คําขอต่ออายุเครือ
 งหมาย
การค ้าทีห
 มดอายุแล ้วภายในเวลาทีก
 ําหนดแล ้ว ยังมีกรณีอน
ื ๆ อีกทีท
 ําให ้เกิดการเพิกถอน
่ การไม่ได ้ใชเครื
้ อ
ทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้าได ้ เชน
 งหมายการค ้าอย่างต่อเนือ
 งเป็ น
ระยะเวลาเกินกว่าสามปี กรณีทป
ี รากฏต่อนายทะเบียนว่าเจ ้าของเครือ
 งหมายการค ้าทีไ ด ้จด
ทะเบียนแล ้วฝ่ าฝื นหรือมิได ้ปฏิบัตต
ิ ามเงือ
 นไขหรือข ้อจํากัดอืน
 ทีน
 ายทะเบียนกําหนดในการรับ
จดทะเบียนเครือ
 งหมายการค ้า กรณีทเี จ ้าของเครือ
 งหมายการค ้าทีไ ด ้จดทะเบียนแล ้วหรือ
ตัวแทนเลิกตัง1 สํานั กงานหรือสถานทีท
 ไี ด ้จดทะเบียนไว ้ในประเทศไทยแล ้ว เป็ นต ้น
Linguistic specification: cancel (verb)
Cross-reference: trademark registration (TR43)

English term: honest concurrent use

TR49

้
ี วชาญ]
Thai term: การใชมาแล
้วร่วมกันโดยสุจริต [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: registrability

้ อ
Definition: การใชเครื
 งหมายการค ้ามาแล ้วร่วมกันโดยสุจริตโดยพิจารณาจากระยะเวลาการ
้ อ
ใช ้ วิธก
ี ารใช ้ เขตแห่งการใช ้ และความสุจริตในการใชเครื
 งหมายนั น
1
Illustration: Indeed, although a similarity of marks may well not cause confusion if
there is no similarity of goods (Swan for matches hardly clashing with Swan for
soap, for example), it would seem very likely that the necessary similarity of both
marks and goods would be likely to lead to confusion in many cases, and the
exceptions would tend to depend upon special circumstances, such as honest
concurrent use, itself provided for in section 7. [TM02.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: trademark coexistence (TR50)

English term: trademark coexistence

TR50

ี วชาญ]
Thai term: การอยูร่ ว่ มกันของเครือ
 งหมายการค ้า [ผู ้เชย
Grammatical category: noun

Subject field: registrability

Definition: การทีเ ครือ
 งหมายการค ้าทีเ หมือนหรือคล ้ายกันอยู่ร่วมกั นได ้เนืองจากเจ ้าของ
้ อ
เครือ
 งหมายทัง1 สองต่างได ้ใชเครื
 งหมายมาด ้วยกันโดยสุจริต
Illustration: In the complaint, the corporation asked this body to take into account
the worldwide trademark coexistence agreement entered into by the parties, which
agreement had allowed these trademarks to coexist peacefully in the market for
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several years. [TM01.TXT]
Note: Linguistic specification: Cross-reference: honest concurrent use (TR49)
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