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The purpose of this research is to study the way of designing jewellery’s
trademarks by using questionnaires which researchers have been created. Groups of this
research are trend to focus on Gold and Silver company’s trademarks which they all have
been regally registered in Thai Gem & Jewelry Trader Association and Minister of Commerce
Thailand, the researchers have been collected data from Bangkok Gems & Jewelry Fair’s
guidebooks. Also in Thai Gem & Jewelry Trader Association, The gem and jewelry institute of
Thailand (Public Organization) all information can be listed in total of 267 trademarks.

Regarding to evaluating the standard qualified trademarks will be inspected on 6 major points
which are; simplicity, unity, valuable, different, related to product/organization and stayed
fashionable. From 267 trademarks, the researchers have listed out 100 trademarks evaluating
by 10 professional selectors to emphasize trademarks on combination of setting trademarks.
The result of this research has been counted as in percentages by following details;

This research has been studied and noticed that the way of creating trademarks are based on;
1. 55% of all trademarks are combines the symbol and letter to create a trademark.
2. 36 % of them are set a name of trademark mostly by proper names; by using
their company’s names or using a meaningful and positive name to bring luck
such as Best luck Inter 1999, Chong Lerdlum…..
3. the factor to create a trademark can be concluded in 3 points which are;
3.1

30% they using Serie’s letter.

3.2

47% of their trademarks are made in white& black combination and 17%
other are mostly use Blue color to be a main color of the trademark and
13% of them, the intense of color are in equal to bright and also in dark
color. For the rest that used colorful color trademark are keen to use bright
and hot color as Orange which is about 5%

3.3

32 % of trademark using picture’s symbol in various objects.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
ในปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีจัดเปนสินคาสงออกที่สําคัญติดอันดับ 1
ใน 5 ของประเทศมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งในอดีตอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีของ
ไทยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเปนการผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศเทานั้น
เครื่องประดับอัญมณีที่ผลิตไดแก เครื่องประดับทองคําและเครื่องประดับเงิน ตอมาไดมีการ
พัฒนาเปนอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีที่หลากหลายมากขึ้น โดยการผลิตเครื่องประดับ
อัญมณีที่นําเอาอัญมณีทั้งแทและเทียมมาเปนสวนหนึ่งของชิ้นงานและเปนการผลิตเพื่อการสงออก
เชน ปริมาณการสงออกในป 2548 มีมูลคาการสงออก 3,227.56 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตรา
การเจริญเติบโตรอยละ 15 นับเปนสินคาที่นําเงินตราเขาสูประเทศไดเปนอยางดี
แตใน
ขณะเดี ย วกั น ประเทศคู แ ข ง สํ า คั ญ ของไทยอย า ง จี น อิ น เดี ย หรื อ ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว
เชน สหรั ฐอเมริก า อิ สราเอล สวิตเซอรแ ลนด และเบลเยี่ย ม ต างใช ก ลยุ ทธ ในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีอยางตอเนื่อง ผนวกกับขีด
ความสามารถในการแข ง ขั น บางส ว นที่ ล ดลงของอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี ไ ทย
อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิเชน การใชเทคโนโลยีในการผลิตที่ไมทันสมัย ไมมีความรู
ความสามารถในการบริหารงาน จํานวนบุคลากรมีความชํานาญไมเพียงพอตอความตองการ และ
การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชการผลิต เปนตน ซึ่งทําใหมูลคาของการสงออกนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่
ลดลง ประกอบกับในขณะนี้การสราง “เครื่องหมายการคา” ในกลุมผูประกอบการเครื่องประดับ
อัญมณี ยังไมสามารถแสดงภาพลักษณขององคกรไดอยางชัดเจน เพราะเครื่องหมายการคาและ
ตัวอักษรที่นํามาใชนั้นไมไดถูกใชอยางมีแนวทาง ทําใหผูบริโภคเกิดความสับสนในการสื่อสาร
ขององคกรหรือตัวผลิตภัณฑ บางครั้งอาจเกิดความสับสนจนทําใหผูบริโภคไมเชื่อถือในองคกร
นั้นๆ ผนวกกับสินคาประเภทเครื่องประดับอัญมณีนั้นจัดเปนสินคาที่อยูในกลุมสินคาฟุมเฟอย
ตองอาศัยความพึงพอใจตอภาพลักษณขององคกรและผลิตภัณฑจึงจะเกิดกระบวนการซื้อขายขึ้น
หากผูประกอบการไมใหความใสใจอาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการตลาดได
1

2
จากสาเหตุดังกลาว ทางรัฐบาล หนวยงานและผูที่เกี่ยวของตางๆ ไดหาวิธีการแกไข
โดยร ว มกั น วางแผนกลยุ ท ธ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการตลาดของอุ ต สาหกรรม
เครื่องประดับอัญมณีไทยใหขึ้นมานําหนาอีกครั้ง โดยจะใชแผนกลยุทธเปน 3 ระยะ คือ
1. แผนระยะสั้น ซึ่งจะใชเวลาในการดําเนินงานภายใน 2
ป : โดยการสราง
ฐานขอมูลผูประกอบการเครื่องประดับอัญมณี ทั้งผูประกอบการขนาดใหญ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก จับคูลูกคากับผูขาย พัฒนาฝมือแรงงานและรูปแบบผลิตภัณฑ
2. แผนระยะกลาง ใชระยะเวลา 2-5 ป : สราง Gem Jewelry Mart เพื่อใหได
ระบบเดียวกันทั้งประเทศ ทําการวิจัยหาขอมูลในตางประเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
อัญมณีรวมไปถึงการสรางเครื่องหมายการคาของเครื่องประดับอัญมณี
3. แผนระยะยาว ใชเวลา 5 ปขึ้นไป : หาวัตถุดิบในประเทศใหมากขึ้น ปรับแผน
โครงสรางอุตสาหกรรมใหมีความทันสมัย ทัดเทียมตางประเทศ เปนตน
จะเห็ น ได ว า ในแผนกลยุ ทธทั้ง 3 แผนนั้น “การสรา งเครื่ องหมายการคา ” ของ
เครื่องประดับอัญมณีเปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญ ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาการคาเครื่องประดับอัญมณี
ของไทยได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องหมายการคาของสินคาประเภทเครื่องประดับ
อัญมณี
2. เพื่อวิเคราะหหาแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องหมายการคาจาก
เครื่องหมายการคาที่มีอยูในปจจุบัน
0

1

สมมติฐานของการวิจัย
เครื่องหมายการคาของสินคาประเภทเครื่องประดับอัญมณี มีแนวทางการออกแบบที่มี
องคประกอบเฉพาะสามารถที่จะสื่อความหมายภาพลักษณของบริษัทที่ประกอบการดาน
เครื่องประดับอัญมณีไดอยางชัดเจน
และมีความแตกตางจากเครื่องหมายการคาในกลุมสินคา
ประเภทอื่น

3
ขอบเขตของการวิจัย
1. เครื่องหมายการคาที่ทําการศึกษาและวิเคราะห ทําการคัดเลือกจากบริษัทที่
ประกอบ การดานเครื่องประดับอัญมณีทเี่ ปนสมาชิกของสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
2. ศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องหมายการคาจากผูชํานาญการ ดานการออกแบบ
เครื่องหมายการคาหรือตราสัญลักษณ ที่อยูใ นหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน และผูประกอบ
การดานเครื่องประดับอัญมณีในประเทศไทย
ขั้นตอนของการวิจัย
1. รวบรวมขอมูลภาคเอกสาร
สวนที่ 1 ขอมูลของเครื่องหมายการคา
สวนที่ 2 แนวคิดการออกแบบเครื่องหมายการคา
สวนที่ 3 งานออกแบบกรณีศึกษา / งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
สวนที่ 4 รวบรวมเครือ่ งหมายการคาสินคาประเภทเครื่องประดับอัญมณีและทําการ
จําแนกประเภทและลักษณะเฉพาะ ที่สามารถสื่อความหมายภาพลักษณได
ชัดเจน
2. รวบรวมขอมูลภาคสนาม
2.1 สรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล แบบสอบถามและแบบสัมภาษณจาก
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเครื่องหมายการคา และผูประกอบการธุรกิจ
ดานเครื่องประดับอัญมณี
2.2 ดําเนินการเก็บขอมูล
3. การวิเคราะหขอ มูล
3.1 วิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถามดานการออกแบบเครื่องหมายการคา
ในสวนตางๆ
3.2 วิเคราะหขอ มูลจากแบบสัมภาษณทใี่ หผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการที่เกี่ยวของ
เปนผูใหขอมูล
4. สรุปผลการศึกษา

4
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. แนวทางการออกแบบเครื่องหมายการคา ของสินคาประเภทเครื่องประดับ
อัญมณีเพื่อการสงออก
2. ผูประกอบการสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับคูแขงขันทางการคา
ไดดว ยตราสินคาที่เหมาะสม
3. ผูบริโภคสามารถเขาใจภาพลักษณขององคกรไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. สําหรับเครื่องหมายการคาทีถ่ ูกตองตามหลักเกณฑการจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การคา ผูประกอบการสามารถขอรับสิทธิประโยชนทางการคาตางๆ ได

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ผวู ิจัยไดศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้
ตอนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณี
ตอนที่ 2 : ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
ตอนที่ 3 : ขอมูลเกี่ยวกับการสงออก
ตอนที่ 4 : งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวเครื่องประดับอัญมณี
1. นิยามของเครื่องประดับอัญมณี
พจนานุกรมศัพทศลิ ปะอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับ
เครื่องประดับดังนี้
เครื่องเพชรพลอย (Jewelry) หมายถึง เครื่องประดับและเครื่องใชตางๆ เชน ภาชนะ
ศัสตราวุธ ซึ่งเปนงานของชางทองรูปพรรณ อันตกแตงดวยรัตนชาตินานาชนิด เชน เพชร
บุษราคัม ทับทิม มรกต ฯลฯ ซึ่งมักจะกรอหรือเจียระไนจนไดสัณฐานงดงามแลวนํามาประกอบ
กับโลหะมีคา เชน ทองคํา นาก เงิน ทองคําขาว ฯลฯ
อัญมณี (Gems) หมายถึง สิ่งมีคาที่ใชเปนเครื่องประดับกาย และใชตกแตงประกอบ
ภาชนะเครื่องใชตางๆ อันไดมาจากหินอัญมณี เชน นพรัตนหรือแกว 9 ประการ อันมีมาแต
โบราณหรือที่ไดมาจากอินทรียอัญมณี เชน งาชาง ปะการัง เขี้ยวปลาวาฬ มุก
หินอัญมณี (Gemstones) แรธาตุที่มนุษยนํามาตัด ขัด แตง เพื่อใหเปนเครื่องประดับ
กายและตกแตงประกอบภาชนะเครื่องใชตางๆ มาแตโบราณ มักมีลักษณะใสหรือคอนขางใส ให
สีงดงามอาจมีรุงหรือประกายในตัว ในบรรดาแรธาตุทั้งหมดราว 2,500 ตระกูลนัน้ ไดมกี ารตัด
แตงใชเปนอัญมณี ราว 100 ตระกูล เชน ตระกูลเบริล เชน ไพฑูรย มรกต ตระกูลคอรันดัม
เชน ทับทิม ไพลิน ตระกูลการเนต เชน โกเมน
เครื่องประดับอัญมณี หมายถึง เครื่องประดับที่มีการประกอบอัญมณีและตัวเรือนเปน
รูปพรรณโดยใชอัญมณีและโลหะมีคาเปนองคประกอบ
5
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เครื่องประดับแท หมายถึง เครื่องประดับที่ประกอบดวยอัญมณี และตัวเรือนเปน
รูปพรรณ โดยใชอัญมณีและโลหะมีคาเปนเครื่องประกอบ (โลหะมีคาในที่นี้ หมายถึง ทองคํา
เงิน และทองคําขาว)
เครื่องประดับแฟชั่น หมายถึง เครื่องประดับที่ประกอบดวยอัญมณีและตัวเรือนเปน
โลหะและอัญมณีสังเคราะห (ชาญณรงค พรรุงโรจน 2543 : 1)
เครื่องประดับ หมายถึง เครือ่ งประดับรางกายมนุษย (Jewelry) เครื่องประดับอาคาร
บานเรือน (Ornament) ของที่ระลึกและของชํารวย (Souvenir) (พิชิต เลี่ยมพิพัฒน 2540 : 4)
อัญมณี หรือเพชรพลอย (Gemstones) หมายถึง รัตนชาติที่มาจากแรธาตุตาง ๆ
(Minerals) ซึ่งเปนสารอนินทรีย ที่อยูใตพื้นผิวของโลก และไดถกู ขุดขึ้นมาแลวนําไปเจียระไน
และขัดมันหรือแกะสลักเปนรูปตางๆ
หลังจากนั้นจึงนํามาใชทําเปนอัญมณีเครื่องประดับ
นอกจากนี้ยังมีสารอนินทรียบางชนิดไดถกู เลือกเขามาเปนอัญมณีดว ย (สุมาลี เทพโสพรรณ
2541 : 7)
วรรณรัตน ตั้งเจริญ (2526 : 8) ไดกลาวถึงเครื่องประดับไววา เครื่องประดับเปนงาน
วิจิตรศิลป เปนงานที่เกีย่ วของกับสุนทรียภาพ มีความงดงามสมบูรณอยูใ นตัวของมันเอง เปนสือ่
สัญลักษณของการแตงงาน เปนสัญลักษณของการเกิดและชัยชนะในบางครั้ง ในขณะเดียวกันก็
เปนสัญลักษณของความมั่งคั่ง ใชประดับเพื่อความสวยงามของรางกายและเครื่องแตงกาย โดย
คํานึงถึงความสัมพันธระหวางรูปแบบ วัสดุ และขบวนการผลิตเปนสําคัญ
2. ประวัติความเปนมาของเครื่องประดับอัญมณี
ในอดีตมนุษยดํารงชีวิตอยูด วยการพึ่งพาอาศัยสิง่ แวดลอมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ
พยายามปรับตัวเพื่อการอยูรอดใหไดมากที่สุด เรานําสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติมาใชเปนปจจัยพื้นฐาน
โดยเริ่มตั้งแตการเก็บเกีย่ วพืชผลที่งอกงามรอบ ๆ ตัว และออกลาสัตวเปนอาหาร อาศัยถ้ําเปนที่
อยูหลับนอน นุงหมดวยผลผลิตที่เหลือจากการลาสัตวเปนอาหาร และนําสวนประกอบจากพืชทีม่ ี
คุณสมบัติเปนสมุนไพรมาใชรักษาโรค นอกจากปจจัยพื้นฐานเหลานีแ้ ลว มนุษยยังใชประโยชน
จากธรรมชาติมาสรางสิ่งที่อํานวยความสะดวกสบายความสวยงาม ตลอดจนความปลอดภัยตาง ๆ
การดํารงชีวิตอยูในโลกมาเปนเวลานาน ชวยสอนใหมนุษยรูจกั สรางคุณสมบัติเฉพาะตัว ตลอดจน
สรางวัฒนธรรมในดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองใหมีความเปนอยูท ี่ดีขึ้น
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เครื่องประดับถือเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพรอม ๆ กับวิวฒ
ั นาการของมนุษย
มานับพันป กอนที่มนุษยจะรูจักใชเครื่องประดับมาประดับรางกาย เสื้อผา มนุษยจะตกแตง
รางกายดวยวิธสี ักรางกายหรือเขียนสีบนผิวหนัง
ซึ่งสวนใหญจะสัมพันธกับความเชื่อทาง
อภินิหารและศาสนา พวกที่นิยมสักผิวหนังมักจะเปนพวกนักรบ จากนั้นจึงเริ่มตกแตงดวยวัตถุ
ซึ่งเริ่มจากการใชของเหลือจากธรรมชาติ เชน กระดูก ขน และหนังสัตว นอกจากนี้ยังมีเมล็ดพืช
หิน และวัสดุจากธรรมชาติอื่น ๆ ตอมาเมื่อมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จึงรูจักนําโลหะ
มีคา อัญมณี มาทําเปนเครื่องประดับแทน เชน มีการพบหลักฐานการใชทองคํามาทําเปน
เครื่องประดับในสมัยอียิปตและกรีก (วรรณรัตน ตั้งเจริญ 2526 : 7–10)
ตั้งแตครั้งโบราณกาลกรีกเปนผูเปลี่ยนแปลงอยางยอดเยีย่ มในการออกแบบและ
ความสําเร็จของผลิตภัณฑอยางพิถีพิถันทําใหไดเปนเมล็ด ลวดลาย เสน และการเคลือบยาลงสี
เครื่องประดับ ในขณะที่ชาวโรมันไมเคยเปนผูเปลี่ยนแปลงที่ดีเลิศเชนนี้ จนมาถึงสมัยอียิปตทมี่ ี
การโออวดเครือ่ งประดับกันอยางเดนชัด เนนความหรูหรา มีน้ําหนัก และรกรุงรัง ชางฝมือจะใช
วัสดุจากธรรมชาติ เชน ผลไมเล็กๆ งาชาง กระดูก และทอง เปนตน สวนพวกอินเดียนแดงที่
อยูตามเผาตางๆจะใชสีหรือขนนกประดับประดารางกาย
ซึ่งสีหรือขนนกจะบอกตําแหนง
ยศฐาบรรดาศักดิ์ของผูสวมใส ชาวอินเดียนแดงในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะเผานาวาโจ (Navajo)
ไดรูจักประดิษฐเครื่องประดับมาเปนเวลาชานาน
จนกระทั่งในปจจุบันไดมีการพัฒนา
เครื่องประดับใหสวยงามและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยนิยมใชเงินกับเทอรควอยส(Turqouise) ซึ่งเปน
สัญลักษณของอินเดียนแดง
โดยเฉพาะหินเทอรควอยส(Turqouise)นี้ยังถือวาเปนหินนําโชค
ลักษณะการออกแบบเครื่องประดับของชาวอินเดียนแดงไมวาจะเปนเงินหรือเงินประดับหินสีหรือ
หินเทอรควอยส(Turqouise) จะมีเอกลักษณของอินเดียนแดงโดยเฉพาะ
ซึ่งมีความประณีต
สวยงาม
เปนงานฝมือที่ละเอียดออนของงานแตละชิ้นซึ่งยากที่จะทําซ้ําๆ
ใหเหมือนได
โดยเฉพาะหินเทอรควอยท(Turqouise)สีที่ใชประดับจะมีสีและลวดลายตามธรรมชาติ ซึ่งจะบง
บอกถึงลักษณะเฉพาะของงานชิ้นนั้นๆ (เกษร ธีตะจารี 2543 : 63)
สําหรับเครื่องประดับของชาวอินเดียโบราณจะเนนเครื่องประดับที่มีราคาไมแพง เชน
กําไลทําจากหอยสังข แกว เหล็ก และจากแมลง มีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
ตอมาในยุคกลางของเรอเนอซองมีความนิยมเครื่องประดับประเภทเข็มกลัดและกระดุม
ซึ่งจะใชเมื่อตองเขาพิธีหรือการเขานมัสการ สวนในยุโรปและเอเชียตะวันตกระหวาง 2,0001,000 ปกอนศตวรรษ เครื่องประดับสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาของสัมฤทธิ์และเหล็ก
เครื่องประดับประเภทเข็มกลัด กําไล มักจะเปนรูปทรงเรขาคณิตอยางงายๆ เปนหวงหรือจาน
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ทรงกลมลักษณะยอรูปรางของใบไมหรือดอกไมมาออกแบบ มีการตกแตงโดยฝงมุกและเคลือบสี
และในศตวรรษที่ 17–18 ความนิยมเริ่มเปนแบบสมัยใหม เนนความสดใส แปลกตา มีรูปแบบ
หลากหลาย มีวิธีการผลิตที่ทันสมัย เชน การเจียระไน และมีการนําเอาหลักทฤษฎีมาดัดแปลงใช
กันอยางสมบูรณ
นอกจากนี้ไทยก็เปนชาติหนึง่ ที่มีเครื่องประดับมาชานานและมีเอกลักษณเฉพาะ
เชน
“เครื่องประดับนพเกา” หมายถึง เครื่องประดับที่ใชพลอย 9 สี อันไดแก เพชร (สีขาว) ทับทิม
(สีแดง) มรกต (สีเขียว) บุษราคัม (สีเหลือง) โกเมน (สีแดงเขม) นิล (สีดํา) มุกดาหาร (มีหลายสี
,สีหมน) เพทาย (สีชมพู,แดงออนๆ) ไพฑูรย (สีเทา,สีฟา,สีน้ําเงิน) ลักษณะการออกแบบ
เครื่องประดับไทยจะนิยมใชพลอยหลายสีหรือพลอยลอมเพชร เชน สรอยคอ จี้ แหวน กําไล
เปนตน รูปแบบก็ไดมกี ารพัฒนา แตจะมีลักษณะเดนจากฝมืออันประณีตของชางไทย รูปทรงก็
เปนลักษณะประจําชาติที่ไมเหมือนของชาติอื่น ซึ่ง ปจจุบันนิยมทําลวดลายธรรมชาติ เชน
ดอกไม ใบไม และมีพลอยสีตางๆ ประดับ เชน ทับทิม บุษราคัม ไพลินและเพชร
(เกษร ธีตะจารี 2543 : 87)
จากสภาวะการณปจจุบันเครื่องประดับเริ่มเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตของเรามากขึ้น
ลักษณะและจุดประสงคการใชเครื่องประดับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ผูใชมุงเนนการประดับ
รางกายเพื่อความสวยงาม
ชวยเสริมบุคลิกภาพและสรางความเชื่อมั่นใหดูสงางามยิ่งขึ้น
ประชาชนทั้งระดับวัยรุนจนถึงระดับผูใหญก็เริ่มใหความสนใจในเครื่องประดับ
นอกจากนี้
เครื่องประดับยังจัดเปนสินคาสงออกประเภทหนึ่งที่สงเสริมรายไดทางเศรษฐกิจของประเทศเปน
อยางมาก โดยสามารถติดอันดับ 1 ใน 5 ของสินคาประเภทสงออกของประเทศดวย
3. การตลาดของเครื่องประดับอัญมณี
ประเทศไทยไดชื่อวาเปนผูผลิตสงออกอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญประเทศหนึ่ง
ของโลกเนื่องจากมีฝมือเปนเลิศในการเจียระไนทั้งเพชรและพลอยไดสวยงามเปนทีย่ อมรับใน
ตลาดโลกตลอดระยะเวลาที่ผานมา จึงสงผลใหผูคาอัญมณีและเครือ่ งประดับทุกมุมโลกใหความ
ไววางใจสงอัญมณีเขามาเจียระไนที่ประเทศไทยเปนจํานวนมากและนอกจากนี้ไทยยังมีฝมือใน
การประดิษฐเครื่องประดับ
ไดทัดเทียมกับผูผลิตชั้นนําของโลกอีกดวย ทําใหอัญมณีและ
เครื่องประดับกลายเปนสินคาสงออกชั้นแนวหนาอยูใ นอันดับ 5 ของไทย ในป 2530 สัดสวน
ประมาณรอยละ 6.6 ของมูลคาการสงออก แตในระยะตอมาป 2535 อัญมณีและเครื่องประดับ
เปนสินคาสงออกสําคัญอันดับ 3 มีสัดสวนการสงออกประมาณรอยละ 4.4 ของมูลคาการสงออก

9
ตอมาสินคาเครื่องคอมพิวเตอรและแผงวงจรไฟฟามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกวา มีผล
ทําใหอัญมณีและเครื่องประดับตกอันดับความสําคัญจากอันดับ 3 มาเปนอันดับ 4 ในป 2537
และตกลงมาเปนอันดับ 5 และอันดับ 6 ในป 2539 และ 2540 ตามลําดับ สวนป 2541 อัญมณี
และเครื่องประดับไดตกลงมาอยูอันดับ 9 จะเห็นไดวาในชวง 10 ป ที่ผานมาสินคานี้มีอัตราการ
ขยายตัวคอนขางนอย มูลคาการสงออกมีอัตราลดลง ดังนี้
2537 มูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ 47,088.7 ลานบาท
2538 มูลคาการสงออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ 52,498.6 ลานบาท
2539 มูลคาการสงออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ 54,272.9 ลานบาท
2540 มูลคาการสงออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ 55,662.3 ลานบาท
2541 มูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ 29,296.0 ลานบาท
(ที่มา : ศูนยสถิติการพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร หมายเหตุ : ป 2541 เปนตัวเลข
เบื้องตน)
3.1 ปญหาอุปสรรคในขยายตลาดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
3.1.1 การขาดแคลนวัตถุ
ปริมาณวัตถุดิบจากแหลงผลิตภายในประเทศมีแนวโนมที่จะลดลงเรื่อยๆ
เนื่องจากในชวงที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความเฟองฟู ไดมีการขุดเจาะและคนหา
แหลงวัตถุดิบตางๆ เพื่อนํามาใชในอุตสาหกรรมประเภทนี้กันอยางแพร ตัวอยางเชน เพชร ซึ่งเปน
ทรัพยากรในประเทศที่กําลังหายากในขณะนี้ ทําใหตอ งพึ่งพาวัตถุดบิ จากนอกประเทศ และ
ขณะเดียวกัน ประเทศคูคาที่เปนแหลงวัตถุดิบสําคัญๆ เชน ศรีลังกา พมา เวียดนาม ออสเตรเลีย
เริ่มที่จะสงวนวัตถุดิบของตนเองไวเพื่อใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้ ภายในประเทศ
ของตนมากกวาการสงออก ทําใหปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
3.1.2 คาจางแรงงานทีส่ ูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานฝมือ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมหนึ่งทีต่ องใช
แรงงานฝมือเปนจํานวนมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในชวง
4-5 ปที่ผาน สงผลใหคาครองชีพของประชากรภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามระดับอัตราเงิน
เฟอ ดังในชวงที่ผานมามีการปรับคาจางแรงงานขั้นต่าํ สูงขึ้นเปนลําดับ (อัตราคาแรงขั้นต่ําใน
ปจจุบันคือ 152 บาท) แรงงานในอุตสาหกรรมประเภทนี้จัดอยูในแรงงานประเภทมีฝมือ (Skilled
Labour) ซึ่งโดยปกติแลวจะไดคาจางสูงกวาอัตราขั้นต่ําอยูแลว แตการปรับคาแรงขั้นต่ําก็ยอม
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สงผลกระทบตอคาจางแรงงานโดยรวม
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่ เปรียบเทียบกับคูแขงขันใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันนี้ เชน อินเดียและจีน จะพบวาประเทศเหลานี้มีความไดเปรียบใน
ดานของตนทุนแรงงานอยูม ากและกําลังจะกลายมาเปนคูแขงขันที่สําคัญในอนาคตของไทย
การขาดแคลนแรงงานก็เปนปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของไทย แรงงาน
ที่สําคัญไดแก
- แรงงานระดับพืน้ ฐาน คือ ชางเจียระไนเพชรและชางฝมือเครื่องประดับ
- แรงงานระดับบริหาร
เนื่องจากแรงงานในอุตสาหกรรมประเภทนี้ตองใชระยะเวลาในการฝกฝน
เพื่อใหเกิดความชํานาญ
รวมทั้งขั้นตอนในการผลิตยังมีความละเอียดออนและตองอาศัยความ
อดทนสูง ทําใหมีแรงงานในการผลิตนอยลง ประกอบกับโดยสวนใหญการผลิตมักจะทําเปน
อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดยอม การถายทอดความชํานาญและเทคนิคตางๆ
จึงมักจะยึดถือรูปแบบการผลิตตามรูปแบบเดิมๆ มากกวาการผลิตสินคาโดยใชเทคนิคใหมๆ และ
การคํานึงถึงความตองการทางการตลาดของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป
สําหรับแรงงานในระดับบริหารยังมีความขาดแคลนอยูมากเนื่องจากแรงงานใน
ระดับนี้จําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจในอุตสาหกรรมประเภทนี้อยางแทจริง ตองมีวิสัยทัศน
ที่กวางไกล รวมทั้งตองมีความสามารถในการขยายเครือขายทางธุรกิจไปยังตลาดใหม นอกจากนี้
หนวยงานของรัฐก็ยังมีบทบาทนอยในการเขามาสงเสริมการฝกสอนในสายงานอาชีพนี้อยาง
จริงจัง ดังจะเห็นไดจากการมีสถาบันที่ฝกสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทําอัญมณีและเครื่องประดับ
เพียงไมกี่แหงในประเทศไทย
3.1.3 ตนทุนการนําเขาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
ปจจุบันประเทศไทยมีการเก็บภาษีนาํ เขาโลหะมีคาและชิ้นสวนเครื่องประดับ
ในอัตราสูงทําใหตนทุนในการผลิตของผูผลิตสูงขึ้นนอกจากนีก้ ารเก็บภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการ
นําเขาวัตถุดิบก็เปนปจจัยอีกปจจัยหนึ่งที่เปนการบั่นทอนความความสามารถในการแขงขันของ
ผูผลิตในตลาดโลก ประกอบกับในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาเกี่ยวกับระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ทําใหผูผลิตตองเผชิญกับความไมแนนอนในเรื่องของตนทุนการผลิต
3.1.4 การขาดแคลนการศึกษาวิจัย
ประเทศไทยยังไมใหความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาวิจัย (Research &
Development) มากนัก ทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูในระดับสูงไมสามารถกระทําไดอยาง
ตอเนื่อง การผลิตหรือรูปแบบของสินคามักจะติดอยูก บั เทคโนโลยีเดิมๆ หรือเทคโนโลยีที่ไดรับ
การถายทอดมาจากตางประเทศเทานั้นขาดการริเริ่มในสิ่งใหมๆ
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3.1.5 การขาดแคลนขอมูล
ประเทศไทยยังไมมีการสรางระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการ แนมโนม และรูปแบบของผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการใน
ตลาดนําเขาสําคัญ รวมทัง้ ยังไมมีหนวยงานใดทีใ่ หคําปรึกษาและขอแนะนําเกีย่ วกับกลยุทธใน
การเจาะตลาดและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ จะมีก็แตเพียงความชวยเหลือในเรื่องของ
การสงเสริมการลงทุนเทานั้น
3.1.6 การขาดแคลนเงินลงทุน
ธุรกิจประเภทนี้ตองใชเงินลงทุนสูงและจัดเปนอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง
คอนขางสูง เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมประเภทนี้ขึ้นอยูกับการเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศผูนําเขาเปนสําคัญ ทําใหธุรกิจจําเปนจะตองมีความมั่นคงทางการเงินที่เพียงพอ นอกจากนี้
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในกิจการก็เปนประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ําดังเชนปจจุบัน ทําใหการแสวงหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ มีความยากลําบากมากขึ้น
3.1.7 แหลงเงินทุนในประเทศ
มีจํานวนลดลงเนื่องจากปญหาความลมเหลวของระบบการเงินทําใหสถาบัน
การเงินหลายแหงตองปดตัวเองไป ในขณะที่สถาบันการเงินที่เหลืออยูก็มีความเขมงวดในการ
ปลอยสินเชื่อและมีการเรงรัดการชําระหนีใ้ หตรงเวลามากขึ้น
3.1.8 แหลงเงินทุนตางประเทศ
ซึ่งเคยเปนที่นิยมและเปนแหลงเงินทุนใหญของผูป ระกอบธุรกิจไทยซึ่งมีความ
เสี่ยงและมีตน ทุนที่สูงขึ้น
รวมทั้งความสามารถในการกูยืมของผูประกอบการไทยก็ลดลง
เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจและการเงินในประเทศที่มีอยูใ นขณะนี้ทําใหประเทศไทยถูกลดอันดับ
ความนาเชื่อ
ถือลง
3.1.9 การคืนเงินภาษีที่ลาชาของรัฐบาล
ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สรางปญหาสภาพคลองของกิจการ เนื่องจากรัฐบาลจะคืน
ภาษีใหก็ตอเมือ่ มีการสงออกแลวเทานัน้ และขั้นตอนในการขอคืนภาษีก็มีความยุงยากซับซอน
(ผลงานวิจัย : ศูนยศกึ ษาเอเปค สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต)

12
3.2 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
จากปญหาอุปสรรคที่กลาวมาขางตนนัน้
จําเปนจะตองพัฒนาทั้งทางดานการผลิต
และการตลาดอยางเรงดวน ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนี้
3.2.1 ดานการผลิต
3.2.1.1 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทัง้ ขบวนการผลิต
3.2.1.1.1 การนําผูเชี่ยวชาญมาฝกสอนหรือการจัดสงบุคลากร
ไปศึกษาในตางประเทศแลวนําความรูมาถายทอด
3.2.1.1.2 การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหมีความทันสมัยมากขึ้น
3.2.1.1.3 การซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศ
3.2.1.1.4 ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหกาวหนาอยู
ตลอดเวลาดวยตนเอง
3.2.1.1.5 การชักนําผูผลิตตางประเทศทีม่ ีเทคโนโลยีอยูแลวเขา
มารวมลงทุน
3.2.1.2 สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน อุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นสวนเครื่องประดับและอุตสาหกรรมอื่นที่มีความตอเนื่อง
3.2.1.3 การพัฒนาบุคลากร
3.2.1.3.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณีที่สอนอยู
แลวและขยายหลักสูตรการเรียนใหครบทุกสาขา ทั้งขบวนการผลิต การออกแบบในเชิงพาณิชย
การจัดการในสถาบันการศึกษาไปสูระดับสูงยิ่งขึ้น
3.2.1.3.2
สนับสนุนใหครูอาจารยมีโอกาสพัฒนาตนเองใหเปน
ผูเชี่ยวชาญระดับสูงยิ่งขึ้น อาจจะโดยการศึกษาวิจัยและการไปศึกษาตางประเทศและนําความรูมา
ถายทอด
3.2.1.3.3 สงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณี
มากขึ้น
3.2.1.4 จัดหาแหลงเงินทุน
ใหมีเพียงพอเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับทั้งระยะสัน้ และในระยะยาว
3.2.1.5 วัตถุดิบ ทําการสํารวจแหลงวัตถุดิบทั้งภายในและตางประเทศแลว
ประชาสัมพันธใหความรูแกผูประกอบการใหทราบในรายละเอียด
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3.2.1.6 การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผูผลิตและผูสงออกไทยสามารถ
พัฒนารูปแบบสินคาไดดว ยตนเองในการเปนผูนําแฟชัน่ ตอไปในอนาคต
3.2.1.6.1 ใหความรูดานการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบ ซึ่ง
สามารถดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่เกีย่ วของ
3.2.1.6.2 ใหขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมแฟชั่นในแตละภูมิภาคใหมาก
ขึ้น ซึ่งสามารถดําเนินการโดยศูนยออกแบบ
3.2.1.6.3 สรางสิ่งจูงใจตอการพัฒนารูปแบบสินคาอัญมณีและเครื่อง
ประดับ เชน การประกวดแบบและการใหรางวัล เปนตน
3.2.2 ดานการตลาด
3.2.2.1 ศึกษาวิเคราะห อุปสงคและโอกาสการเจาะขยายตลาดทั้งในตลาด
หลักและตลาดที่มีศักยภาพ
3.2.2.2 วางแผนและดําเนินการ เริ่มจากขยายตลาดโดยการใชกิจกรรมดาน
การตลาดรูปแบบตางๆ เชน การจัดงานแสดงสินคา การเขารวมงานแสดงสินคา การจัด So
Lo Show ในตลาดตางประเทศ
การจัดคณะผูแทนการคาเดินทางไปตางประเทศและมาที่
ประเทศไทย เพื่อเจรจาการคาและอื่นๆ เปนตน
3.2.2.3 ดําเนินการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับศิลปะภาพ
ลักษณและความเจริญกาวหนา และความชํานาญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของ
ไทย
3.2.2.4 พัฒนาบุคลากร
ที่ยังขาดทักษะดานการตลาดใหมคี วามรูความ
ชํานาญ
3.2.2.5 สนับสนุนใหมกี ารใชเครื่องหมายการคา (Brand Name) ของตน
เองใหมากยิ่งขึน้ และเปนที่ยอมรับในตลาดเปาหมาย
3.3 ดานการสนับสนุนจากภาครัฐบาล
ในระยะที่ผานมาภาครัฐบาลไดดําเนินมาตรการตางๆ หลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เชน การออกประกาศยกเวนภาษีนําเขา และภาษีการคา
เพชร พลอย ที่ยังมิไดเจียระไน เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการเจียระไน การออกประกาศอนุญาต
ใหนกั ทัศนาจรหรือผูเดินทางผานสามารถซื้ออัญมณีและเครื่องประดับติดตัวออกไปโดยไมจํากัด
มูลคา เปนตน
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
1. ประวัติความเปนมาของเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายการคาแมจะไมปรากฏหลักฐานยืนยันแนชัดวามีประวัติความเปนมา
อยางไร แตสันนิษฐานวานาจะมีการใชเครื่องหมายการคามาชานานแลวตั้งแตสมัยอียิปตโบราณ
เพราะมีหลักฐานการขุดพบอิฐและกระเบือ้ งตางๆ มากมาย ที่ปรากฏเครื่องหมายเปนชื่อของผูผลิต
ประทับตราไว รวมทั้งสินคาอีกหลายอยางในยุคนั้นทีม่ ีการทําเครื่องหมายการคาไวบนตัวสินคา
เชน เหยือกเนย ตะเกียงน้ํามัน กระบอกยา เปนตน
นอกจากนั้นยังพบวาฐานของ
เครื่องปนดินเผาของจีนมักจะมีเครื่องหมายแสดงวาผลิตในปไหน ราชวงศอะไร ชื่อของผูปน
รวมทั้งชื่อเมืองที่ผลิตดวย
ในยุคตอๆ มาเมื่อการคาขายไดเริ่มเปลี่ยนแปลง จากที่เคยซื้อขายสินคากันตัวตอตัว
ระหวางผูซื้อกับผูขาย ซึ่งไมมีความจําเปนที่จะตองมีเครื่องหมายการคามากํากับหรือแสดงไวบน
ตัวสินคา มาเปนการคาขายระหวางผูคนทีม่ ีจํานวนมากขึน้ จากที่เคยมีสินคาไมกี่ชนิดกลายมาเปน
สินคาหลายชนิดและมีผูขายเพิ่มขึ้นมากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่ มีผูขายสินคาชนิดเดียวกัน
หลายคน ทําใหเกิดการเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาของแตละราย จึงเกิดความจําเปนที่จะตอง
หาวิธีใหผูซื้อไดรูจักวาสินคาชิ้นใดเปนของตน
ดังนั้นการคิดหาสัญลักษณหรือคิดประดิษฐ
เครื่องหมายเพือ่ ใชกับสินคาจึงเกิดขึน้ โดยในระยะแรกๆ มักจะนํารูปสัตวและสัญลักษณตางๆ
มาใชเปนเครื่องหมายและตอมาการใชเครื่องหมายการคาก็นิยมแพรหลายมาจนถึงทุกวันนี้
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคตอๆ มาทําใหการใชเครื่องหมายการคาแพรหลายยิ่งขึ้น
และผลจากการโฆษณาที่มีมากขึ้น ยิ่งทําใหเครื่องหมายการคามีการแพรกระจายมากขึ้นตามลําดับ
ดังจะเห็นไดจากในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการเปลี่ยนโฉมหนาธุรกิจอยางรวดเร็ว
จากป
ค.ศ.1871 ที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพียง 121 ราย เพิ่มขึ้นเปน 1,000 ราย ในป ค.ศ.
1875 และมากกวา 10,000 ราย ในป ค.ศ. 1906
สําหรับประเทศไทยในสมัยโบราณนั้นเครื่องหมายการคาแทบจะไมมีบทบาทเลยเพราะ
เปนประเทศเกษตรกรรม ตอมาเมื่อไดเริ่มติดตอคาขายกับตางชาติมากขึ้นและมีชาวตางชาติเขามา
ลงทุนทําการคาในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชาวตางชาติจึงไดนําเครื่องหมายการคาทีม่ ีอยูในประเทศ
ของตนเขามาใชกับสินคาที่ซื้อขายกันในประเทศไทย และเมื่อการคาไดขยายวงกวางขึ้น การใช
เครื่องหมายการคาก็ไดรับความนิยมแพรหลายขึ้นตามไปดวย รัฐบาลในสมัยนั้นจึงเริ่มเขามามี
บทบาทและเห็นความจําเปนที่จะตองใหความคุมครองในเรื่องเครื่องหมายการคา
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1.1 ความเปนมาของกฎหมายเครื่องหมายการคา
ประเทศไทยไดมีกฎหมายเครื่องหมายการคาบังคับใชและพัฒนาปรับปรุงแกไข
ตามวิวัฒนาการของบานเมือง และสภาพความจําเปนทางเศรษฐกิจมาเปนระยะๆ ตามลําดับ ดังนี้
1.1.1 พ.ศ. 2450 ประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา รศ.127 : โดยในสวนที
เกี่ยวกับเครื่องหมายการคาไดบัญญัติถึงความผิดและบทกําหนดโทษในการปลอมและเลียน
เครื่องหมายการคาของผูอื่นไว และตอมากฎหมายฉนับนี้ไดถูกยกเลิกในป พ.ศ. 2500 และมี
ประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับแทนจนถึงปจจุบัน
1.1.2 พ.ศ. 2457 ประกาศใช พ.ร.บ. ลักษณะเครื่องหมายการคา และยีห่ อ การ
คาขาย พ.ศ. 2457 (LAW ON TRADE MARKS AND TRADE NAME OF B.F. 2457) ซึ่ง
ถือไดวาเปนกฎหมายเครื่องหมายการคาฉบับแรกของไทย
ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา
1.1.3 พ.ศ. 2474 ประกาศใช พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2474 ใชบังคับ
แทน พ.ร.บ. ลักษณะเครื่องหมายการคาและยี่หอการคาขาย พ.ศ. 2457 ที่ถูกยกเลิกไป โดยมีผล
ใชบังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2474 ในสมัยรัชกาลที่ 7 กฎหมายฉบับนี้ยึดตามแนวทางกฎหมาย
เครื่องหมายการคาของอังกฤษ คือ “TRADE MARK ACT 1905” และตอมาไดมกี ารปรับปรุง
แกไขอีก 2 ครั้ง ในป พ.ศ. 2476 และ พ.ศ. 2500
1.1.4 พ.ศ. 2534 ประกาศใช พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ใชบังคับ
แทน พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2474 ที่ยกเลิกไป โดยกฎหมายฉบับนี้ไดประกาศใชราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 และเริ่มมีผลบังคับตั้งแตวนั ที่ 13 กุมภาพันธ 2535
และใชอยูจนถึงปจจุบัน
1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ ดังนี้
1.2.1 พ.ศ. 2453 ไดเริ่มจัดตั้ง “หอทะเบียนเครือ่ งหมายการคา” ขึ้นในกระทรวง
เกษตราธิการ
1.2.2 พ.ศ. 2466 ไดมีประกาศพระบรมราชโองการตั้ง “กรมทะเบียนการคา
และตั้งที่ปรึกษากฎหมายแหงสภาเผยแพรพาณิชย” ในกระทรวงพาณิชยขึ้น และไดโอนงานรับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาจากกระทรวงเกษตราธิการ
มาเปนหนาที่รับผิดชอบของกรม
ทะเบียนการคา
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1.2.3 พ.ค. 2535 จัดตั้ง “กรมทรัพยสินทางปญญา” ในกระทรวงพาณิชยขึ้น และ
รับโอนงานดานทรัพยสินทางปญญาทั้งหมด
รวมทัง้ งานเครื่องหมายการคามาดูแลรับผิดชอบ
จนถึงปจจุบัน
2. ความสําคัญและคุณคาของเครือ่ งหมายการคา
ระบบธุรกิจการคาของโลกยุคปจจุบัน ไดพัฒนาเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วสงผลให
เกิดการแขงกันอยางรุนแรง
และมิไดจํากัดอยูแตเฉพาะการคาภายในประเทศใดประเทศหนึง่
เทานั้น แตไดขยายออกไปอยางกวางขวางจนอาจเรียกไดวาครอบคลุมทั่วโลก ดังที่มีผูกลาววา
“โลกทุกวันนี้ใบเล็กลง” และยิ่งการคาเติบโตมากขึ้นเทาไรเครื่องหมายการคาก็จะเพิม่ ความสําคัญ
และมีคุณคามากยิ่งขึ้น
ความสําคัญและคุณคาของเครื่องหมายการคานั้น แมไมอาจวัดมูลคาเปนตัวเงินที่แน
ชัดลงไปไดกต็ าม แตหากจะไดวิเคราะหถึงความเสียหายหรือการสูญเสียทางธุรกิจ อันเปนผล
เนื่องมาจากการโตแยงสิทธิหรือการกระทําละเมิดเครื่องหมายการคาแลว คงไมมีใครปฏิเสธไดวา
เครื่องหมายการคาแตละเครื่องหมายการคานั้นมีคามหาศาล ดังจะเห็นไดจากหลายกรณีทนี่ ําไปสู
การฟองรองดําเนินคดีเพื่อแยงสิทธิในเครือ่ งหมายการคาระหวางกัน นอกจากนัน้ หากพิจารณาถึง
ความสูญเสียในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการกระทํา
ละเมิดเครื่องหมายการคา จะเห็นไดวามีมูลคามหาศาลที่ไมอาจประเมินได ดังตัวอยางเชน
1) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดสงออกสําคัญของไทยไดตดั GSP หลายรายการ เพื่อโต
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐ ทําใหสหรัฐตองสูญเสียรายไดมหาศาล
สงผลกระทบอยางมากตอธุรกิจสงออกของไทย
2) ประเทศเพื่อนบานละเมิดเครื่องหมายการคาของไทย
ทําใหผูสงออกของไทยไม
สามารถสงสินคาไปขายในประเทศนั้นๆ ได เปนผลทําใหตองสูญเสียรายไดและขาด
โอกาสที่จะขยายตลาดออกไป
3) การละเมิดเครือ่ งหมายการคาในระหวางคนไทยดวยกันเอง ซึ่งเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก
เปนผลใหเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจริงเดือดรอนและสูญเสียรายไดทจี่ ะขยาย
ตลาด
ประเทศที่เห็นความสําคัญและคุณคาของทรัพยสินทางปญญา เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
และกลุมประเทศในยุโรป ไดใหการยอมรับวาเครื่องหมายการคาเปนทรัพยสินชนิดหนึ่งที่มีคุณคา
มหาศาลและสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได ดังจะเห็นไดจากการจัดอันดับเครื่องหมายการคาที่
มีมูลคาสูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ดังนี้
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VALUE OF TRADEMARK
WORLDWIDE CLASSIFICATION OF THE FIRST TEN TRADEMARKS,1993
ตารางที่ 1 คุณคาของเครื่องหมายการคาในสินคาประเภทตางๆ
Coca-Cola
Marboro
Nescafe
Kodak
Microsoft
Budweiser
Kellogg’s
Motorola
Gillette
Bacardi

$ 36.0 milliards
$ 33.5 milliards
$ 11.5 milliards
$ 10.0 milliards
$ 9.8 milliards
$ 9.7 milliards
$ 9.4 milliards
$ 9.3 milliards
$ 8.2 milliards
$ 7.2 milliards

ที่มา : Ourosoft, A.& Grabrsk, B’H., “What’s hot. What’s not” Financial World, August 2, 1994.
2.1 บทบาทของเครื่องหมายการคาในเชิงพาณิชย
2.1.1 สื่อกลางในการซือ้ ขายสินคาและบริการ
เครื่องหมายการคาจะทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูผลิตสินคากับผูบริโภค
สินคา โดยจะเปนสัญลักษณแทนตัวผูผลิตสินคา บอกแหลงที่มีของสินคา รวมทั้งเปนสัญลักษณ
แสดงคุณภาพของสินคาดวย ซึ่งผูซื้อสินคาจะเลือกซื้อสินคาโดยการจดจําเครื่องหมายการคาที่ใช
กับสินคานั้นๆ
2.1.2 รักษาสิทธิประโยชนของเจาของเครื่องหมายการคา
ผูประดิษฐหรือสรางเครื่องหมายการคาขึ้นใชยอมไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายทีจ่ ะไดสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคานั้นกับสินคาของตน
รวมทั้งมี
สิทธิที่จะโอนหรืออนุญาตใหผูอื่นใชเครื่องหมายการคาของตนไดโดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็
ได นอกจากนั้นยังมีสิทธิเรียกรองคาทดแทนทางแพง หรือฟองรองดําเนินคดีอาญากับผูกระทํา
ละเมิดเครื่องหมายการคาของตน
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2.1.3 คุมครองผูบริโภคสินคา
เมื่อสินคาของแตละเจาของมีเครื่องหมายการคาที่แตกตางกัน
ยอมจะเปน
ประโยชนตอผูบริโภค เพราะสามารถทราบตัวผูผลิตและแหลงที่มาของสินคา รวมทั้งคุณภาพ
ของสินคาโดยการพิจารณาเครื่องหมายการคาที่ใชกับสินคานั้นๆ ทําใหสามารถเลือกซื้อสินคาได
อยางถูกตองตรงตามความตองการ รสนิยมการบริโภค และสภาพเศรษฐกิจของแตละบุคคลได
โดยไมสับสน โดยไมคํานึงวาสินคาจะถูกผลิตจากหลายโรงงานของบริษัทหรือไม และโดยไม
คํานึงวาสินคาหรือบริการจะถูกผลิตหรือเสนอโดยบริษัทหลายแหลงหรือไมหากมีการใช
เครื่องหมายการคาเดียวกันกับสินคาหรือบริการเหลานั้น
เครื่องหมายการคาก็จะรับประกันวา
สินคา หรือ บริการนั้นมีคุณภาพอยางเดียวกัน
2.1.4 โฆษณาสินคา
โดยผูบริโภคจะสามารถจดจําสินคาตางๆ ไดจากเครื่องหมายการคาที่กํากับอยู
กับตัวสินคานัน้ การโฆษณาสินคาจึงจําเปนที่จะตองใหผูบริโภครับรูและจดจําเครื่องหมายการคา
ไดโดยงาย ติดหูติดตาเพื่อประโยชนในการแขงขันและการขยายตลาดการคา ดังนั้นการสรางหรือ
ประดิษฐเครื่องหมายการคา
จึงควรใหมีลักษณะที่สามารถจดจําเรียกขานไดงา ยและมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ ในปจจุบันการกระจายเครื่องหมายการคาและทําใหเปนที่รจู ักในหมูผูบริโภค
ดวยพัฒนาการของสื่อสารมวลชน ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิคสเปนสิ่ง
ที่ทําไดงาย
ดังนั้นแตละบริษทั จะลงทุนเปนเงินจํานวนมากในการเผยแพรและโฆษณา
เครื่องหมายการคา เพื่อที่จะสงเสริมและขยายการขายสินคาและบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เผยแพรและโฆษณามีความจําเปนมากตอการบริการ เพราะการบริการไมใชสิ่งที่เปนตัวเปนตน
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจปจจุบันนี้
จําเปนที่จะตองใชเครื่องมือการคาเจรจาไปยังผูบริโภค
มากกวาการใชสิ่งอื่น เพื่อยังผลสําเร็จในธุรกิจการคาของตนสูงสุด
(สํานักงานพาณิชย จังหวัดเชียงใหม 2541 : 28-31)
3. นิยามของเครื่องหมายการคา
การที่ อั ต ลั ก ษณ ข ององค ก รจะประสบความสํ า เร็ จ ได ห รื อ ไม นั้ น ขึ้ น อยู กั บ
คุณสมบัติ 2 ประการ กลาวคือ อัตลักษณนั้นสามารถแนะนําหรือเชิญชวนใหใชตัวคา
หรื อ บริ ก ารนั้ น ๆ (suggestiveness) และอีก ประการหนึ่ ง คื อ ทํ าให ผูบ ริ โ ภคสามารถระลึก ถึ ง
องคกรผูผลิตสินคา หรือใหบริการนั้นๆ ไดอยางถูกตอง (Recall) ตัวอยางเชน เมื่อผูบริโภค
ตองการซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง ผูบริโภคสามารถนึกถึงสินคาโดยระบุตราหรือยี่หอของสินคา
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และเลือกซื้อสินคานั้นไดอยางถูกตอง เราเรียกวา “suggestiveness” และเมื่อผูบริโภคซื้อสินคา
หรือบริการใด ผูบริโภคสามารถเชื่อมโยงสินคาหรือบริการนั้นเขากับบริษัทผูผลิตหรือองคกร
นั้นๆ ได เราเรียกกระบวนการนี้วา “Recall” บางครั้งภาพลักษณขององคกรอาจไมเปนไป
ตามที่องคกรนั้นๆ ตองการใหเปน หรือ อัตลักษณและภาพลักษณขององคกรอาจไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันอันเนื่องมาจากการมองปญหาและวิเคราะหปญหาไมถูกตอง หรืออาจเกิดจากการ
ไดขอมูลไมครบถวนฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอการสรางอัตลักษณขององคกรทั้งสิ้นจาก
องคประกอบของอัตลักษณที่ไดกลาวถึงแลว จะเห็นไดวาการที่จะไดอัตลักษณที่ดีนั้น จําเปนตองมี
เครื่ อ งหมายการค า หรื อ สั ญ ลั ก ษณ ที่ ดี เ ป น จุ ด เริ่ ม ต น ด ว ยเหตุ นี้ เ ราจึ ง ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
องคประกอบหรือรูปแบบของเครื่องหมายการคาใหเขาใจกอน ดังนี้
ในสหรัฐอเมริกาไดมีการใหคําจํากัดความของเครื่องหมายการคาไววา
เครื่องหมายการคา (Trademarks) หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ได ไมวาจะเปน ชื่อ สัญลักษณ
เครื่องหมาย หรือการใชสิ่งตางๆ ที่กลาวมานี้รวมกันจะใชโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใชใน
องคกรใดๆ ก็ตามเพื่อสรางความแตกตางในการสื่อความหมาย แสดงความเปนเจาของ มีอัต
ลักษณเฉพาะตัว และแสดงถึงความเปนมาของเครื่องหมาย (Per Mollerup,1997. หนา 96-97) ซึ่ง
อาจกลาวสรุปคํานิยามไดวา เครื่องหมายการคาประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญคือ เครื่องหมาย การ
ใชงาน และจุดมุงหมาย
Wildbur (1966) กลาววาเปนคําที่มีการนํามาใชบอยมาก แตอยางไรก็ตามยังมีความ
สับสนในการใหคําจํากัดความอยู เราใชคําวา “Trade Mark” เปนตัวแทนของบุคคล บริษัท
สวนราชการหรือองคการที่ไมมีการแขงขัน และรวมไปถึงการออกแบบเครื่องหมายที่ใชอักษร
ลวนๆ และเกี่ยวของกับกรรมสิทธิ์ที่เรียกวา “Monogram” หรือ “Logotypes” แตโดยทั่วไปเรา
จะพบการใชทงั้ 2 อยาง คือ ใชตัวอักษรบรรยายใตภาพสัญลักษณเพือ่ ความชัดเจนของธรรมชาติ
ของผลิตภัณฑหรือบริการ (สุมิตรา ศรีวิบูลย 2547 : 58)
เครื่องหมาย หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ชื่อ คําตัวหนังสือ
ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหลานี้อยางหนึ่งอยางใด หรือหลายอยางรวมกัน แตไมหมายรวมถึง
ผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร (สํานักงานพาณิชย จังหวัดเชียงใหม 2541 : 32)
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 จากหนังสือของสมศักดิ์ คุณเงิน ธีระ
พล อรุณะกสิกร และสถาพร ลิ้มมณี (2535) ไดใหความหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการคาไวดังนี้
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เครื่องหมายการคา (Trade Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชกับสินคาเพื่อแสดงใหเห็นวา
สินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคา
ของบุคคลอื่น
เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชกับสินคาเพื่อแสดงใหเห็นวา
สินคาที่ใชเครื่องหมายนัน้ ๆ แตกตางจากบริการของผูอื่น เชน บริษัท , ธนาคาร
เครื่องหมายรับรอง (Certificate Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชในการรับรองสินคาหรือ
บริการของบุคคลอื่น โดยเปนการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบวิธีการผลิต คุณภาพ
หรือคุณลักษณอื่นใดของสินคานั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณ
อื่นใดของบริการนั้น เชน เครื่องหมาย มอก. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไทย
เครื่องหมายรวม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใช
หรือจะใชโดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ
สมาพันธ กลุมบุคคล หรือองคอื่นใดของรัฐหรือเอกชน
เครื่องหมายการคา คือ คํา สัญลักษณ สี ลวดลาย หรืออุปกรณใดๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว
รวมทั้งสิ่งของสามมิติใดๆที่มีรูปรางเฉพาะซึ่งไดรับความคุมครองดวยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชนใชสอยของผูผลิตสินคาหรือผูคา ในการทําใหสินคาของตนแตกตางไปจาก
สินคาคูแขงขัน หนาที่หลักของเครื่องหมายการคา คือการแสดงแหลงกําเนิด อยางไรก็ตาม
เครื่องหมายการคาอาจทําหนาที่รับประกันคุณภาพของสินคา และการโฆษณา (สารคดี 2534)
เครื่องหมายการคา คือ สัญลักษณใด หรือกลุมสัญลักษณใดซึ่งสามารถแยกแยะสินคา
หรือบริการที่ประกอบดวยสัญลักษณนั้นออกจากสินคาหรือบริการที่ประกอบดวยสัญลักษณอื่นได
จะถือวาเปน “เครื่องหมายการคา” สัญลักษณเหลานั้น อีกนัยหนึ่งรวมถึง ชื่อบุคคล ตัวอักษร
ตัวเลข รูปทรง และกลุมของสีตลอดจนกลุมของเครื่องหมายตางๆ เหลานั้นสามารถจดทะเบียน
เปนเครื่องหมายการคาไดในกรณีที่สัญลักษณไมมีความบงเฉพาะในตัวเองที่เกีย่ วของกับสินคา
หรือบริการ
ประเทศสมาชิกอาจรับจดทะเบียนไดโดยใชความบงเฉพาะทีไ่ ดมาจากการใช
สัญลักษณนั้น
ประเทศสมาชิกอาจกําหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนไดวาสัญลักษณจะตอง
มองเห็นไดดว ยตา (สนธิสัญญาความตกลง WTO-TRIPs มาตรา 15)
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ดังนัน้ ไมวาจะเปนรูปภาพ สัญลักษณ ลายเซ็น คํา ขอความ ตัวเลข ฯลฯ ที่มีเอกลักษณ
และไมมีบทบัญญัติหามจดทะเบียนไว ถานําไปจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคากับทางราชการ
เพื่อคุมครองสิทธิ์ ที่กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย และไดรับการอนุมัติจากนาย
ทะเบียนเครื่องหมายการคา ก็จะถือวาเปนเครื่องหมายการคาทั้งสิ้น
4. รูปแบบของเครือ่ งหมายการคา
ดังไดกลาวแลววาเครื่องหมายการคานั้นคือ สิ่งใดก็ไดไมวาจะเปนคําชื่อ สัญลักษณ
หรือการผสมผสานระหวางสิ่งเหลานั้น ดังนั้นเพื่อใหเขาใจไดงาย จึงมีการแบงโครงสรางหรือ
รูปแบบของเครื่องหมายการคาใหเห็นชัดเจน ดังนี้
4.1 เครื่องหมายกราฟก (Graphic Marks)
ไดแก
เครื่องหมายที่นําลักษณะหรือเคาโครงของรูปรางใดๆมาตัดทอนใหมี
ความเรียบงายแตยังคงความเปนสิ่งนั้นๆ ไดชัดเจน เพียงพอที่จะทําใหเกิดการรับรูและเขาใจได
แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ เครื่องหมายภาพ (Picture Marks) และ เครื่องหมายตัวอักษร
(Letter Marks)
ซึ่งเครื่องหมายทั้ง 2 ประเภทนี้ใหประโยชนในการใชงานที่แตกตางกัน
เครื่องหมายภาพอาจใชประโยชนในการสื่อความหมายถึงประเภทของธุรกิจไดดีกวา ในขณะที่
เครื่องหมายตัวอักษรอาจชวยในการจดจําชื่อองคกรไดงา ยกวาเปนตน ดวยเหตุนจี้ งึ มีหลายองคกร
ที่ใชเครื่องหมายทั้ง 2 ประเภทนี้รวมกัน แบงออกไดเปน
4.2 เครื่องหมายภาพ (Picture Marks)
ไดแกเครื่องหมายที่เปนที่รูจกั กันดีในชื่อ symbol-type หรือ symbol-only Marks
เครื่องหมายประเภทนี้เปนการนํารูปราง รูปทรงตางๆ ไมวาจะเปนรูปคน สัตว สิ่งของ รูปทรง
เรขาคณิต ตลอดจนรูปทรงที่ไมมีความหมาย(Abstract) มาใชเปนสัญลักษณ จึงทําใหเกิดเปนชื่อ
เรียกยอยเพิ่มขึน้ อีกชื่อหนึ่งวา Abstract Marks ตามลักษณะของรูปที่นาํ มาใชเครื่องหมายประเภท
นี้อาจแบงวิธีคิดออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ กลาวคือ เปนการสรางสัญลักษณโดยเนนทีก่ ารสื่อ
ความหมาย สวนอีกลักษณะหนึ่งเนนที่การสรางภาพลักษณมากกวาการสื่อความหมาย ซึ่งการเนน
ที่ภาพลักษณจะมีขอเสียเปรียบคือ ไมสามารถแสดงถึงความเปนองคกรนั้นๆ ไดชัดเจนเพียงพอ
จึงอาจไมเหมาะสําหรับองคกรที่ตอ งการขายสินคาโดยตรง
เครื่องหมายภาพแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก เครื่องหมายทีแ่ สดงรูปราง
(Figurative Marks) และเครื่องหมายที่ไม แสดงรูปราง Non-figurative Marks)
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4.2.1 เครื่องหมายทีม่ ีความหมายชัดเจน (Figurative Marks)
หมายถึง เครื่องหมายที่สามารถสื่อความหมายไดโดยใชรูปรางของวัตถุเปน
ตัวแทน แบงออกไดเปน 3 ลักษณะคือเครื่องหมายที่สื่อความหมายหรือบงบอกถึงลักษณะองคกร
(Descriptive Marks) เปนเครื่องหมายทีส่ ื่อความหมายโดยตรงถึงประเภทของธุรกิจหรือสินคาของ
องคกรนั้นๆเครื่องหมายนี้เปนไดทั้ง 2 ลักษณะคือ เปนภาพที่เลียนเเบบของจริง(lmage) หรือเปน
ภาพตัดทอนใหเปนเคาโครงอยางงายๆ(Diagram) ยกตัวอยาง เชนเครื่องหมายหนากากทีใ่ ชเปน
สัญลักษณ สําหรับการแสดงนั้นจัดเปน Image สวนเครื่องหมายหัวกะโหลกไขวที่อยูขางขวดยา
ฆาแมลงจัดเปน Diagram เปนตนเครื่องหมายอุปมา(Metaphoric Marks) เครื่องหมายนีเ้ ปน
เครื่องหมายทีส่ ื่อความหมายถึงลักษณะธุรกิจขององคกรดวยการอุปมา หรือดึงเอาสัญลักษณที่มี
ความหมายแฝงที่บุคคลทั่วไปเขาใจมาใชประกอบในการสื่อความหมายถึงธุรกิจนั้น ซึ่งการสื่อ
ความหมายนีซ้ ึ่งแบงไดเปน 2 ระดับ กลาวคือ ในระดับแรกจะเปนการใชการสื่อความหมายจาก
ประสบการณรวมที่บุคคลทั่วไปรับรูได สวนในระดับที่สองจะเปนการใชภาพทีแ่ สดงถึงธุรกิจนั้น
โดยตรง
เครื่องหมายทีใ่ ชภาพของสิ่งที่รูจักกันทัว่ ไป(Found Marks) เปนเครื่องหมายใดๆ
ก็ไดที่บุคคลทัว่ ไปรูจักและสามารถจดจําไดงาย
ทั้งนี้เครื่องหมายดังกลาวไมจําเปนตองมีสวน
เกี่ยวของหรือสื่อความหมายถึง สินคาหรือบริการขององคกรนั้นๆเลยก็ไดเชน สัญลักษณน้ํามัน
เชลลที่เปนรูปเปลือกหอยเชลล เปนตน
4.2.2 เครื่องหมายที่ ไมสื่อความหมาย (Non-figurative Marks) เครื่องหมาย
ลักษณะนี้สรางขึ้นโดยไมคํานึงถึงความสัมพันธกับสิ่งที่ตอ งการสื่อความหมายโดยตรง ซึ่งจะตอง
มีการอธิบายถึงการแทนความหมายในสัญลักษณนนั้
เปนเครือ่ งหมายที่ไมแสดงถึงรูปราง
รูปทรงใดๆ แตจะคํานึงถึงความสะดุดตา สวยงาม และสรางภาพลักษณที่ดีแกองคกรนั้นมากกวา
ตัวอยางสัญลักษณประเภทนี้ ไดแก สัญลักษณ รถยนตเมอเซเดสเบนซสัญลักษณ รถยนตซีตรอง
เปนตน
4.3 เครื่องหมายตัวอักษร (Letter Marks)
คนทั่วไปคุนเคยกันในชื่อ Lettering-only Marks หรือ Logotype เรียกสั้นๆ วา
“Logo” เปนคําที่มาจากภาษากรีก หมายถึงตัวอักษร ในสหรัฐอเมริกาบางครั้ง คําวา Logotype จะ
หมายถึงเครื่องหมายตัวอักษรที่เปนชื่อเต็มและอานได ในขณะที่โลโก(Logo) จะหมายถึงชื่อสั้น
อาทิชื่อยอ หรือการใชอักษรยอ เชน ซีบีเอส (CBS) เอฟบีไอ (FBI) เปนดน ซึ่งบางครั้งทั้ง 2 คํานี้ก็
อาจใช เรียก เครื่องหมายการคาที่ เปนกราฟก(Graphic Trademarks) ทั้งหมด รวม ถึงเครื่องหมาย
ภาพ(Picture Marks) ดวย เชนเดียวกับในประเทศไทยที่คนสวนใหญมักจะเรียกสัญลักษณทกุ
ประเภทวา “โลโก” (Logo) ทั้งๆ ที่ความจริง “โลโก” เปนเพียงรูปแบบหนึ่งของเครือ่ งหมาย
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เทานั้น นอกจากชื่อที่ไดกลาวมาแลวยังอาจพบในชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา TypographicMarks ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาเปนการออกแบบเครื่องหมายที่ใชตวั อักษร(Typography) เปนหลัก
เครื่องหมายการคา (Trademarks)
โดยทั่วไปจะเปนการสื่อสารโดยใชรูปราง
รูปทรง ในขณะที่เครื่องหมายตัวอักษรจะสื่อสารในรูปของภาษา(ตัวสะกด) รวมถึงการออกเสียง
ดวย อันที่จริงเครื่องหมายประเภทนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวของเฉพาะเรื่องของภาษาเทานั้น แตในความ
เปนจริงแลวการเลือกใชตัวอักษรที่มีความเหมาะสมกับลักษณะหรือภาพลักษณขององคกร ก็มี
สวนสําคัญอยางยิ่งตอการสือ่ ความหมายทีน่ ักออกแบบมิอาจมองขาม เครื่องหมายตัวอักษรสวน
ใหญจะมีลักษณะที่สามารถสื่อสาร หรืออธิบายถึงความ เปนสิ่งนั้นๆไดเครื่องหมายนี้จะทําหนาที่
สื่อสารถึงองคกรเมื่อมีการเอยถึงชื่อองคกร สื่อสารถึงคุณภาพเมื่อทําหนาที่เครื่องหมายของบริษัท
หรือสินคาถาเมื่อใดที่เครื่องหมายแสดงใหเห็นถึงบุคลิกขององคการไดอยางชัดเจน เครื่องหมาย
นั้นก็จะเปนเครื่องหมายที่ สรางการรับรูถึงองคกรนั้น แตในกรณีที่เครื่องหมายดังกลาวสามารถ
สื่อสารถึง ประเภทของสินคาหรือองคกร เครื่องหมายนัน้ ก็จะกลายเปนเครื่องหมายที่ทําหนาที่จูง
ใจแทนเครื่องหมายตัวอักษรมีขอไดเปรียบเครื่องหมายที่เปนภาพประการเดียวคือ สามารถสราง
การรับรูและจดจําไดงายกวา แตหากเปนการใชชื่อยอขององคกรเปนสัญลักษณ จะตองใชเวลาและ
งบประมาณจํานวนมาก ในการสรางใหผูบริโภครับรูและจดจําชื่อยอนั้นแตวาชื่อเต็มขององคกร
นั้นเปนที่รูจกั กันอยาง แพรหลายมา เปนระยะเวลาหนึ่งแลว บางครั้งอาจมีการใชชื่อเต็มของ
องคกรประกอบกับชื่อยอ เพื่อใหสื่อสารไดชัดเจนยิ่งขึน้ สวนขอเสียเปรียบก็คืออักษรยอหรือชื่อ
ยอนั้นอาจกลายเปนชื่อที่ใชเรียกกันจะติดปากและเปนทีร่ ูจักแพรหลาย จนกอใหเกิดความสับสน
ระหวางเครื่องหมายอักษรยอกับเครื่องหมายเดิมที่เปนชื่อเต็มได เมื่อทุกคนลืมที่มาของความเปน
เครื่องหมายดัง้ เดิมนั้น ตัวอยางเชน FBI กับ The Federal Bureau of Investigation เปนตน
เครื่องหมายตัวอักษรมีหลายรูปแบบดังนี้
4.3.1 เครื่องหมายชื่อ (Name Marks)
เครื่องหมายประเภทนี้สวนใหญมักจะมาจากชื่อขององคกร เครื่องหมายชื่อ
ก็เหมือนกับเครื่องหมายการคาอื่นๆ ที่ทําหนาที่เปนตัวแทนองคกรหรือสินคาที่สามารถสื่อสารได
โดยเกี่ยวของกับการสะกดและการออกเสียง เสียงที่เปลงออกมาเปนชื่อนั้นเปนจุดเริ่มตนลําดับแรก
ของการอธิ บ ายความหมายทํ า หน า ที่ แ ทนวั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก คื อ ตั ว องค ก รหรื อ สิ น ค า ซึ่ ง หาก
ตัวอักษรที่เปนชื่อนั้นไมมีลักษณะของการสื่อความหมายตรงเสียงที่เปลงออกมาแลว เครื่องหมาย
นั้ น ก็ จ ะทํ า หน า ที่ เ พี ย งสร า งการั บ รู ใ ห เ กิ ด ขึ้ น เท า นั้ น ในขณะที่ ร ะดั บ ที่ ส องของการอธิ บ าย
ความหมาย เสียงอาจจะแทนสิ่งซึ่งอาจจะเปนตัวองคกรหรือแนวความคิด(Concept) หรือสิ่งใด
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สิ่งหนึ่ง โดยเสียงที่เรียกชื่อและองคกรนั้นไมมีความเกี่ยวของกันแตอยางใด เครื่องหมายนั้นทํา
หนาที่เพียงแคสรางการรับรูเชนกัน เวนเสียแตเครื่องหมายชื่อนั้นจะเปนชื่อที่ตั้งขึ้นโดยการเลียน
เสียงธรรมชาติ (Onomatopoeic Names) ที่สามารถอธิบายความหมายหรือสื่อสารถึงองคกรหรือ
สินคานั้นๆได เชน สระวายน้ํายี่หอสแปลช (Splash) ใหความรูสึกถึงเสียงน้ําที่แตกกระจาย เปนตน
กลาวโดยสรุปไดวา ในการอธิบายความหมายสําหรับเครื่องหมายชื่อ ยกเวน
ชื่อที่ตั้งขึ้นโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางเสียงที่เรียกชื่อกับตัวองคกรหรือ
สินคาจะเปนเพียงสรางการรับรูใหเกิดขึน้ เทานั้น
เครื่องหมายชื่อแบงออกเปน 5 ลักษณะไดแก
4.3.1.1 ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง (Descriptive Names)
ชื่อประเภทนี้จะเปนชื่อที่อธิบายถึงลักษณะหรือประเภทของธุรกิจหรือ
สินคา เปนชื่อที่สรางภาพลักษณ (Image) ขึ้นในใจผูบริโภค ชื่อที่ตั้งนัน้ อาจฟงดูธรรมดาๆ แตเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับลูกคาใหม เนื่องจากชื่อที่ใชสามารถบงบอกถึงธุรกิจนั้นๆไดชัดเจน มัก
ใชกับชื่อหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
บางครั้งผูตั้งชื่อจะขวนขวายหาชื่อที่มีความหมายชัดเจน จนทําใหชอื่
ที่ตั้งนั้นยาวเกินไป จําเปนตองใชชื่อยอ ชื่อยอนั้นอาจไมสามารถอธิบายความหมายไดเหมือนชือ่
เต็ม แตกลายเปนชื่อที่ คนทั่วไปรูจกั กันดี การอธิบายความหมายของชื่อประเภทนี้แบงไดเปน 3
ระดับ คือ
- ระดับที่ 1 สรางการรับรู
- ระดับที่ 2 การอธิบายความหมาย
- ระดับที่ 3 การรับรูถึงชื่อและลักษณะของธุรกิจขององคกร
4.3.1.2 ชื่ออุปมา (Metaphoric Names)
ในขณะที่ชื่อประเภทแรกจะอธิบายความหมายถึงธุรกิจโดยตรง ชื่อ
อุปมานี้จะอธิบายโดยออมดวยการกลาวถึงลักษณะของสินคาหรือองคกรรวมกับคุณสมบัติ โดย
อาศัยสิ่งซึ่งมีจุดเดนหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวเปนทีย่ อมรับกันทั่วไปวาเปนที่หนึ่งมาแทน
ความหมาย ตัวอยางเชน ไกยางหาดาวแสดงถึงคุณภาพเเละรสชาติที่เปนเลิศ เนือ่ งจากหาดาวเเท
นความหมายของความเปนหนึ่ง หรือรถยนตร มัสแดง(Mustang)ใชชื่อตามชื่อมามัสแตง ซึ่งเปนที่
รูจักกันดีวาเปนมาที่วิ่งเร็ว สงางามและปราดเปรียว เปนการแทนความหมายดวยสิ่งที่บุคลทั่วไป
รูจักและยอมรับ
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การอธิบายความหมายของชือ่ รถยนตรมัสแตงนี้แบงไดเปน 4 ระดับคือ
- ระดับที่ 1 การรับรูในชื่อและการออกเสียงเรียกชื่อ
- ระดับที่ 2 การรับรูวาชื่อนั้นหมายถึงสัตว อะไร
- ระดับที่ 3 เปนการอธิบายความหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
สิ่งนั้นซึ่งในกรณีนี้คือความรวดเร็วปราดเปรียว
- ระดับที่ 4 จึงเปนการรวมการรับรูและอธิบายความหมายทั้งหมด
เขาดวยกัน เปนภาพของรถสปอรตที่สวยวิง่ เร็ว ปราด
เปรียว เปนตน
4.3.1.3 ชื่อที่รูจักทั่วไป (Found Names)
หมายถึงชื่อที่มาจากคําใดๆ ก็ไดที่คนทัว่ ไปรูจักและเขาใจความหมาย
โดยทั่วไปแลวชื่อประเภทนีม้ ักจะไมมีความสัมพันธในเชิงสื่อความหมายกับสินคาหรือองคกร
นั้นๆ เชน น้ํามันเชลล (shell) การอธิบายความหมายของชื่อประเภทนีแ้ บงไดเปน 3 ระดับ คือ
- ระดับที่ 1 การรับรูในการออกเสียงเรียกชื่อ
- ระดับที่ 2 การรับรูในลักษณะของสิ่งที่เรียกชื่อ
- ระดับที่ 3 การเชื่อมโยงภาพที่เกิดขึ้นในใจและสินคาเขาดวยกัน
4.3.1.4 ชื่อเฉพาะ (Proper Names)
หมายถึงชื่อเจาของหรือผูกอตั้ง มีขอไดเปรียบคือเปนการแสดงถึง
ความภาคภูมิใจของผูเปนเจาของ รวมถึงเปนการรับรองคุณภาพของสินคาหรือองคกรนั้นๆ ชื่อ
เฉพาะนีไ้ มจําเปนวาจะตองเปนชื่อผูกอตั้งเทานั้นอาจเปนชื่อใดๆ
ก็ไดทเี่ ห็นวาเหมาะสมกับ
ภาพลักษณ โดยมิจําเปนตองอธิบายความหมายถึงประเภทของสินคาหรือองคกรนัน้ ๆ การอธิบาย
ความหมายแบงเปน 2 ระดับ คือ
- ระดับที่ 1 การรับรู
- ระดับที่ 2 เชื่อมโยงการรับรูเขากันสินคาหรือองคกร
4.3.1.5 ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม (Artificial Names)
ในขณะที่ชื่อทั้ง 4 ประเภทขางตน มาจากชือ่ คนสัตวหรือสิ่งของที่คน
ทั่วไปคุนเคย หรือปรากฏในพจนานุกรม ชื่อประเภทนีก้ ลับแตกตางจากชื่อทั้ง 4 ประเภทนั้นอยาง
สิ้นเชิง เนื่องจากเปนชื่อทีต่ ั้งขึ้นใหมสําหรับสินคาหรือองคกรนั้นโดยเฉพาะ ไดแก ซีรอกซ
(Xerox) โกดัก (Kodak) เอลฟ (Elf) เปนตน การอธิบายความหมายแบงเปน 2 ระดับ เชนเดียวกัน
กับชื่อเฉพาะ (Proper Names)
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4.3.2 เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ (Abbreviations)
มักจะเกิดจากการทีช่ ื่อขององคกรมีความยาวมาก จึงมีการตัดทอนเพื่อใหเรียก
ไดงายขึ้น แบงเปน 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 เรียกชือ่ สวนตนและ ตัดบางสวนในตอนทาย ออก เชน Thai
แทนชื่อ ThaiAirways International เปนตน
ลักษณะที่ 2 จะใชเฉพาะอักษรตัวตนและตัวสุดทาย เชน เจอาร (Jr. ) มาจาก
คําวาจูเนียร (Junior) เปนตน
ลักษณะที่ 3 จะเปนการผสมผสานลักษณะที่ 1 และ 2 เขาดวยกัน โดยการนํา
อักษรตัวแรกของแตละคํามาเรียกเปนชื่อยอ ซึ่งมักจะประกอบดวยตัวอักษรมากกวา 2 ตัว ลักษณะ
นี้คอนขางเปนที่นิยมใชมากกวา 2 ลักษณะแรก
ในการแบงประเภทของชื่อยอนั้นอาจแบงการเรียกชื่อใหชดั เจนตาม
หลักเกณฑ ไดดังนี้
4.3.2.1 ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ (Initial Abbreviations)
ชื่อที่ตัดทอนใหสั้นลงสวนมากมักเกิดจากอักษรยอ เชน ไอบีเอ็ม
(IBM) เคเอฟซี (KFC) ซึ่งในบางครั้งชื่อที่เกิดจากอักษรยอเหลานัน้ ก็ฟง ดูไมไพเราะหรือจําไดยาก
และมักจะสรางความเปนสิ่งใหมที่ไมมใี ครรูจักมากกวาที่จะแสดงถึงอัตลักษณ ซึ่งจําเปนตองอาศัย
ทั้งเวลาและงบประมาณเปนจํานวนมาก ในการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูใหเกิดขึ้น
แบงออกไดเปน
4.3.2.2 ชื่อยอที่ผสมเปนคําใหม (Acronyms Initial Abbreviations)
เปนการนําอักษรยอตัวตนของคํามาสรางเปนคําใหมขึ้น เชน นาซา
(NASA) มาจากชื่อเต็มวา The National Aeronautics and Space Administration เปนตน เมื่อชื่อ
นั้นเปนที่รูจกั แพรหลายและคนทั่วไปมีความคุนเคยกับชือ่ นั้น จนลืมนึกถึงความเปนอักษรยอที่
ประกอบกันเปนชื่อยอ ชื่อนั้นก็จะกลายเปนเสมือนชื่อจริงขององคกร ซึ่งจะจดจําไดงายกวา
4.3.2.3ชื่อยอที่มิไดผสมเปนคําใหม (Non-Acronyms Initial Abbreviations)
ไดแกชื่อยอที่นาํ ตัวอักษรมาเรียงกันโดยอานออกเสียงทีละตัว ไมได
ประสมเปนคํา เครื่องหมาย Monogram ที่ใชตัวอักษรตัวเดียวโดดๆ เชน ตราประจําราชวงศหรือ
ตราประจําตระกูลก็จดั อยูใ นชื่อยอประเภทนี้ดวยเชนกัน
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4.3.2.4 ชื่อยอที่มิไดเกิดจากอักษรยอ (Non- Initial Abbreviations)
ไดแกชื่อที่เกิดจากการนําอักษรยอมาปรุงแตงใหสามารถออกเสียงได
ไพเราะหรือออกเสียงไดงายขึ้น
4.4 องคประกอบกราฟกที่มิใชเครื่องหมายกราฟก (Non-graphic Marks)
ไดแกสิ่งใดก็ไดไมวาจะเปนรูปรางรูปทรง เสน สีหรือองคประกอบอื่นๆ ที่สามารถ
สื่อถึงความเปนสินคาหรือองคกรนั้นๆ ได แมจะใชองคประกอบกราฟกนั้นโดยลําพัง ตัวอยางเชน
แถบเสนโคงที่ประกอบสัญลักษณโคก หรือแมกระทั่งรูปรางของขวดบรรจุน้ําอัดลมโคคา โคลา
ที่มีลักษณะเฉพาะตัวสิ่งเหลานี้ลวนเปนองคประกอบที่สามารถใชในการสรางอัตลักษณองคกร
รวมกับสัญลักษณไดเปนอยางดี
อนึ่งการเรียกชื่อเครือ่ งหมายยังมีการเรียนชื่อใหเฉพาะเจาะจง
ยิ่งขึ้นไปอีก อาทิ Allusive Logos (Murphy and Rowe,1988,หนา 22) หมายถึงเครือ่ งหมายที่สื่อ
ความหมายโดยออม กลาวคือสามารถสื่อความหมายใหเขาใจได เมื่อไดมีการพินจิ พิเคราะห หรือ
ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบเครื่องหมายนั้นมากอน
แตไมสามารถสื่อสารไดโดยตรงหรือ
ทันทีที่ไดเห็นเปนครั้งแรก เชน สัญลักษณของธนาคารไทยพาณิชย เมื่อเห็นครั้งแรกคนทั่วไปอาจ
ไมสามารถรับรูไดวาเปนรูปใบโพธิ์ แตเมื่อไดมีการพินิจพิเคราะห จึงสามารถเขาใจถึงแนวคิดที่
เปรียบเทียบ ธนาคารกับตนโพธิ์ที่มีความมัน่ คง แผกิ่งกานสาขาใหความรมเย็น เปนตน นอกจากนี้
ยังมีชื่อเรียกเครื่องหมายที่สามารถสื่อความหมายถึงชื่อ
ผลิตภัณฑหรือประเภทของธุรกิจของ
องคกรนั้นไดอยางตรงไปตรงมา ชัดเจน เฉพาะเจาะจงลงไปอีกวา Descriptive Symbols
(Napoles,1988,หนา48) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา Associative Logos (Murphy and Rowe,1988
หนา 21) ยกตัวอยาง เชน สัญลักษณ Mother & Child ที่ใชการจัดวางตัวอักษรใหสามารถสื่อความ
หมายถึงประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวของกับแมและเด็กไดอยางดี (สุมิตรา ศรีวิบูลย 2547 : 60-71)
5. องคประกอบในการออกแบบเครื่องหมายการคา
5.1 แนวทางการใชตัวอักษร
แนวทางการใชตัวอักษรที่มรี ูปแบบและรูปลักษณ ที่แตกตางสามารถทําไดโดยการ
ออกแบบตัวอักษรประดิษฐขึ้นใหม โดยสรางตัวอักษรใหมีเอกลักษณเสมือนหนึง่ เปนภาพเพื่อ
ถายทอดภาพลักษณและบุคลิกภาพของผลิตภัณฑหรือเจาของเครื่องหมายได
(ชัยรัตน อัศวางกูร 2548 : 52)
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5.1.1 ประเภทตัวพิมพในภาษาอังกฤษ (โรมัน)
ตัวอักษรที่ใชเปนตัวพิมพในภาษาอังกฤษที่จริงแลว คือ ตัวอักษรที่รากมาจาก
ภาษาละตินที่ไดมีการพัฒนาคิดคนแบบใหมๆ ขึ้นตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ในปจจุบันมีแบบ
ตัวอักษรทีใ่ ชเปนตัวพิมพอยูม ากมายแทบจะนับไมถวน อยางไรก็ตาม ประเภทของตัวพิมพ
เหลานั้นสามารถนํามาจัดแบงเปนหมวดหมูไดเปนประเภทใหญๆ ดังนี้
5.1.1.1 ตัวพิมพแบบตัวคัดลายมือ (text letters or blackletter typefaces)
เปนตัวพิมพทลี่ ักษณะเหมือนตัวคัดลายมือ หรือตัวพิมพที่ดูเหมือน
เขียนดวยปากกาคอแรงบางครั้งเรียกวา ตัวอาลักษณ สวนใหญมักมีลักษณะความหนาบางของ
เสนตัวอักษรไมเทากันตลอดทั้งตัวอักษร นิยมใชในการเรียงพิมพขอความสั้นๆ และนิยมใชใน
งานออกแบบที่ตองการใหดเู กาแกหรือดูโบราณ ตัวพิมพแบบนี้ที่สําคัญ เชน โรทันดา (Rotunda)

ภาพที่ 1 ตัวอยางตัวพิมพแบบตัวคัดลายมือชื่อ Old English Text MT

5.1.1.2 ตัวพิมพแบบตัวเขียน (script or cursive typefaces)
เปนตัวพิมพทลี่ ักษณะเหมือนตัวลายมือเขียน คือ เปนตัวพิมพที่มีเสน
ตอเนื่องกันระหวางแตละตัว
สวนใหญมักมีลักษณะความหนาบางของเสนตัวอักษรไมเทากัน
ตลอดทั้งตัวอักษร นิยมใชในการเรียงพิมพขอ ความสั้นๆ เชน บัตรเชิญ ตัวพิมพแบบนี้ที่สําคัญ
เชน โคโรเนท (Coronet)
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ภาพที่ 2 ตัวอยางตัวพิมพแบบตัวเขียนชื่อ Edwardian Script ITC

5.1.1.3 ตัวพิมพแบบเซอริฟ (serif typefaces)
เปนตัวพิมพทมี่ ีสวนที่เปนฐานหรือติ่ง บางครั้งก็เรียกวา ตัวมีเชิง
สวนใหญมักมีลักษณะความหนาบางของเสนตัวอักษรไมเทากันตลอดทั้งตัวอักษร ในอดีตนิยมใช
ในการเรียงพิมพขอความทีม่ ีขนาดยาวๆ เนื่องจากเชื่อวาเปนแบบตัวพิมพที่อานงายกวาตัวอักษรที่
ไมมีฐานหรือติ่ง ตัวพิมพแบบเซอริฟแบงเปนประเภทยอยๆ ได ดังนี้
5.1.1.3.1 ตัวพิมพแบบโอลด สไตล (old style)
เปนตัวพิมพที่มีสวนที่เปนฐานหรือติ่งที่มีจุดเดนอยูที่สวนที่
เปนเปนเสนทแยงของตัวอักษร โดยสวนที่บางที่สุดจะเปนมุมของตัวอักษร ไมใชสวนบนหรือ
ลางหรือตัวอักษรแบบเซอริฟอื่นๆ ตัวพิมพแบบนี้ที่สําคัญ เชน การามอนด (Garamond) กาวดี
โอลด สไตล (Goudy Old Style) และพาลาติโน (Palatino)

ภาพที่ 3 ตัวอยางตัวพิมพแบบเซอริฟ โอลด สไตล ชื่อ Garamond
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5.1.1.3.2 ตัวพิมพแบบทรานสิชนั แนล (transitional)
เปนตัวพิมพที่มีสวนที่เปนฐานหรือติ่งที่มีจุดเดนอยูที่สวนที่
หนาและบางมีความแตกตางกันมากกวาตัวพิมพแบบโอลดสไตล บางครั้งก็เรียกตัวพิมพแบบนีว้ า
ตัวบาโรค (Baroque) ตัวพิมพแบบนี้ที่สําคัญ เชน ไทม นิว โรมัน (Times New Raman) และบาส
เคอรวิลล (Baskerville)

ภาพที่ 4 ตัวอยางตัวพิมพแบบเซอริฟ ทรานสิชันแนล ชื่อ Baskerville Old Face
5.1.1.3.3 ตัวพิมพแบบสแควรเซอริฟ (stab serif หรือ square serif)
เปนตัวพิมพที่มีสวนที่เปนฐานหรือติ่งที่มีลักษณะเปน
สี่เหลี่ยมสวนใหญมักมีลักษณะความหนาบางของเสนตัวอักษรไมเทากันตลอดทั้งตัวอักษร
ตัวอักษรประเภทนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ
ในชวงที่มีความนิยม
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศอียิปต บางครั้งจึงมีการเรียกตัวอักษรประเภทนี้วา ตัวอียิปตเตียน
(Egyptian) หรือตัวแอนติคส (Antiques) ตัวพิมพแบบนี้ที่สําคัญ เชน คลาเรนดอน (Clarendon)
รอกเวล (Rockwe) และคูเลีย (Courier)

ภาพที่ 5 ตัวอยางตัวพิมพแบบเซอริฟ สแควรเซอริฟ ชื่อ Courier
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5.1.1.3.4 ตัวพิมพแบบโมเดิรน (modern)
เปนตัวพิมพที่มีสวนที่เปนฐานหรือติ่งที่มีจุดเดนอยูที่สวนที่
หนาและบางมีความแตกตางกันมากกวาตัวแบบเซอริฟอื่นๆ โดยสวนที่เปนเสนแนวตั้งของตัว
อักษรมักจะเปนเสนตรงและหนา ในขณะที่สวนที่เปนฐานหรือติ่งจะบางมาก ตัวพิมพแบบนี้ที่
สําคัญ เชน โบโดนี (Bodoni) และเซนจูรี สกูลบุค (Century Schoolbook)

ภาพที่ 6 ตัวอยางตัวพิมพแบบเซอริฟ โมเดิรน ชื่อ Bodoni MT
5.1.1.4 ตัวพิมพแบบแซนส เซอริฟ (sans-serif typefaces)
เปนตัวพิมพที่ไมมีสวนที่เปนฐานหรือติ่ง บางครั้งก็เรียกวา ตัวไมมี
เชิง สวนใหญมักมีลักษณะความหนาของเสนตัวอักษรที่เทากันตลอดทั้งตัวอักษร ตัวพิมพ
ประเภทนี้ที่มคี วามหนาของเสนตัวอักษรไมเทากันตลอดทั้งตัวอักษรจะเรียกวา
ตัวกอธิกส
(gothics) ในอดีตนิยมใชในการเรียงพิมพขอความพาดหัว ไมใชกับขอความที่มีขนาดยาวๆ
เนื่องจากเชื่อวาเปนแบบตัวพิมพที่อานยากกวาตัวพิมพที่มีฐานหรือติง่ แตเนื่องจากเทคโนโลยีทดี่ ี
ขึ้นทําใหเกิดความคมชัด จนในปจจุบันสามาถนําไปใชไดไมแตกตางกัน ตัวพิมพแบบนี้ที่สําคัญ
เชน เฮลเวติกา (Helvetica) เอเรียล (Arial) และยูนิเวิรส (Univers)

ภาพที่ 7 ตัวอยางตัวพิมพแบบแซนส เซอริฟ ชื่อ Arial
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5.1.1.5 ตัวพิมพตัวตกแตง (display typefaces)
เปนตัวพิมพทมี่ ีลักษณะพิเศษแตกตางจากตัวอักษรที่เห็นกันบอยๆ มี
รูปแบบการใชงานเพื่อการตกแตงโดยเฉพาะและไมเหมาะสมที่จะนํามาใชพิมพเปนขอความ
ดังนั้น จึงนิยมใชกับขอความสั้นๆ ที่เปนพาดหัวหรือหัวเรื่องเพื่อเรียกรองความสนใจ นอกจาก
ตัวพิมพประเภทนี้จะไดรับการออกแบบใหมีลักษณะแปลกตาแลว บางครั้งยังมีการนําภาพ เชน
ภาพคน ภาพสัตว เขามาประกอบเปนสวนหนึ่งของตัวพิมพอีกดวย นอกจากนั้นในการออกแบบ
ตัวอักษรประดิษฐจะตองคํานึงถึงความสามารถในอานไดอยางชัดเจนอีกดวย

ภาพที่ 8 ตัวอยางตัวพิมพแบบตัวตกแตง ชื่อ Curiz MT
5.1.2 ประเภทตัวพิมพในภาษาไทย
ราชบัณฑิตยสถานไดแบงรูปแบบของตัวอักษรไวเปน 3 แบบ ดังนี้
1) ตัวแบบหลัก หมายถึง แบบตัวอักษรที่ถูกตองสมบูรณตามหลักเกณฑ
มาตรฐานที่ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดไว
2) ตัวแบบเลือก หมายถึง แบบตัวอักษรที่มีความแตกตางจากหลักเกณฑ
มาตรฐานที่ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดไวบาง
แตเปนแบบที่เปนที่นิยมใชและถือวาถูกตอง
เชนกัน
3) ตัวแบบแปร หมายถึง แบบตัวอักษรที่เปนที่นิยมใช แตมีความแตกตางและ
ไมจัดใหเขากับหลักเกณฑมาตรฐานที่ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดไว เชน ตัวพิมพตกแตงตางๆ
สวนศาสตราจารยกําธร สถิรกุล ไดแบงแบบตัวพิมพไทยเฉพาะทีเ่ ปนตัวพิมพ
เนื้อเรื่อง ออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1) แบบตัวเหลี่ยม หมายถึง แบบตัวอักษรที่มีเสนหนาบางเสมอกันตลอดทั้งตัว
มีเสนนอนดานบนตัวอักษรหักเปนเหลี่ยม
2) แบบตัวธรรมดา หมายถึง แบบตัวอักษรที่มีเสนหนาบางเสมอกันตลอดทั้ง
ตัว มีเสนนอนดานบนตัวอักษรเปนเสนโคง
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3) แบบตัวฝรั่งเศส หมายถึง แบบตัวอักษรที่มีเสนหนาบางไมเทากันตลอดทั้ง
ตัวและมีความหนาและดํากวาตัวแบบเหลี่ยมและตัวธรรมดา
อยางไรก็ตาม การแบงแบบตัวอักษรใหครอบคลุมตัวพิมพทั้งหมดที่เปนที่นิย
ใชกันในประเทศไทยนัน้
อาจจะสามารถใชการเทียบกับเกณฑการแบงประเภทของตัวพิมพ
ภาษาอังกฤษ(โรมัน) โดยแบงออกเปนประเภทใหญๆ 5 ประเภท และแตละประเภทแบงยอยเปน
แบบตัวที่มีเสนอักษรเทากันและไมเทากัน ดังนี้
5.1.2.1 ตัวอาลักษณ หมายถึง เปนตัวพิมพที่มีลักษณะเหมือนตัวคัดลายมือ
หรือตัวพิมพทดี่ ูเหมือนเขียนดวยปากกาคอแรง นิยมใชในการเรียงพิมพขอความสั้นๆ และ
ตองการใหดูเกาแกโบราณ เชน ประกาศนียบัตร แบงออกไดเปน
5.1.2.1.1 ตัวอาลักษณที่มีเสนตัวอักษรเทากัน
5.1.2.1.2 ตัวอาลักษณที่มีเสนตัวอักษรไมเทากัน

ภาพที่ 9 ตัวอยางตัวพิมพแบบตัวอาลักษณ ชื่อ DSE MonTaNa
5.1.2.2 ตัวพิมพแบบเขียน หมายถึง เปนตัวพิมพที่มีลักษณะเหมือนตัวลายมือ
เขียน นิยมใชในการเรียงพิมพขอความสั้นๆ เชน บัตรเชิญ แบงออกไดเปน
5.2.2.1 ตัวพิมพแบบเขียนที่มีเสนตัวอักษรเทากัน
5.2.2.2 ตัวพิมพแบบเขียนที่เสนตัวอักษรไมเทากัน
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ภาพที่ 10 ตัวอยางตัวพิมพแบบเขียน ชื่อ DSE FreeHand
5.1.2.3 ตัวพิมพแบบมีหัว หมายถึง ตัวพิมพแบบทีม่ ีหัวเปนวงกลมที่ใชเปนตัว
ขอความเนื้อเรือ่ ง เปนแบบตัวภาษาไทยทีอ่ านไดงายที่สุด จึงนิยมใชกับการพิมพขอ ความขนาด
ยาวๆ แบงออกไดเปน
5.2.3.1 ตัวพิมพแบบมีหวั ที่มีเสนอักษรเทากัน
5.2.3.2 ตัวพิมพแบบมีหวั ที่มีเสนตัวอักษรไมเทากัน

ภาพที่ 11 ตัวอยางตัวพิมพแบบมีหวั ชื่อ DSE Kamon
5.1.2.4 ตัวพิมพแบบไมมีหัวหรือหัวปาด หมายถึง ตัวพิมพแบบที่มีหัวเปน
จงอยเหมือนถูกปาดออก แบงออกไดเปน
5.2.4.1 ตัวพิมพแบบไมมีหัวหรือหัวปาดที่มเี สนตัวอักษรเทากัน
5.2.4.2 ตัวพิมพแบบไมมีหัวหรือหัวปาดที่มเี สนตัวอักษรไมเทากัน

35

ภาพที่ 12 ตัวอยางตัวพิมพแบบไมมีหวั ชื่อ DSE Single
5.1.2.5 ตัวพิมพแบบตัวตกแตง หมายถึง ตัวพิมพแบบที่ไดรับการออกแบบ
ใหมีลักษณะแปลกออกไปเปนพิเศษ มักจะใชกับขอความสั้นๆ เชน พาดหัว หรือใชเพื่อเนนหรือ
สรางความโดดเดน ตัวพิมพแบบตัวตกแตงสามารถบงบอกบุคลิกภาพของผลงานออกแบบไดดี
แตมักไมใชเปนตัวเนื้อเรื่อง เพราะคอนขางอานยาก แบงออกไดเปน
5.2.5.1 ตัวพิมพแบบตัวตกแตงที่มีเสนตัวอักษรเทากัน
5.2.5.2 ตัวพิมพแบบตัวตกแตงที่มีเสนตัวอักษรไมเทากัน

ภาพที่ 13 ตัวอยางตัวพิมพแบบตัวตกแตง ชื่อ DSE PraDiPat
(อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550 : 78-84)
5.2 แนวทางการใชภาพ
แนวทางการออกแบบภาพเพื่อสื่อความหมายในเครื่องหมายการคาสามารถใชเสน
รูป รางและรูปทรงเรขาคณิต ภาพเหมือนจริงที่มีอยู และภาพวาดประกอบ ซึ่งประกอบไปดวย
ภาพวาดลอเลียน ภาพการตนู ภาพนามธรรม และภาพวาดจากจินตนาการ มาผสมผสานกันหรือใช
อยางใดอยางหนึ่งดังทีไ่ ดกลาวมาขางตน โดยใชเทคนิคของการลดตัดทอน (ศิริพรณ ปเตอร 2550
: 10)
ในการออกแบบสัญลักษณใดๆไมวาจะเปนสัญลักษณทวั่ ไป เครื่องหมายการคาและ
ตรา ควรมีที่มาหรือสิ่งดลใจใหคิด (Inspiration) ในการออกแบบเพื่อที่สัญลักษณทอี่ อกมา จะไดมี
คุณคาดานความหมายและมีรปู แบบแตกตางไปจากผลงานอื่นๆ
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สัญลักษณที่มาใชเปนแนวความคิดในการออกแบบสามารถแยกไดดงั นี้
5.2.1 มาจากรูปเคารพ (Idol) หรือเปนภาพในอุดมคติ (Ideal)
สัญลักษณแนวนี้ถือเปนเอกลักษณของชนชาติไทย
ซึ่งเปนการนําเอารูป
เคารพความเชือ่ มาใชจินตนาการในการออกแบบเปนสัญลักษณ เชน เทวดา สัตวหิมพานต
5.2.2 มาจากรูปทรงธรรมชาติ (Nature Form)
การกําหนดสัญลักษณตั้งแต
มนุษยคนุ เคยกับธรรมชาติซึ่งเปนสิ่งแวดลอม
โบราณมักนิยมสัตวที่มีพลังอยางสิงโตถือเปนจาวปา เปนการนําเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มาตัดทอนออกแบบเปนสัญลักษณ ไดแก คน สัตว พืช ภูเขา ทะเล
5.2.3 มาจากรูปทรงวัตถุสิ่งของ (Material Form)
การนําเอารูปทรงของสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน โตะ เกาอี้ ยานพาหนะ อาคาร
สิ่งของเครื่องใช สินคา มาเปนรูปทรงพื้นฐานในการออกแบบ โดยการลดทอนจากรูปทรงที่มนุษย
สรางสรรคไว แลวมาสรางสรรคขึ้นใหมในเชิงกราฟก
5.2.4 มาจากรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form)
รูปเรขาคณิต มีความเรียบงาย และลงตัวอยูแลว เพียงใชศิลปะในการจัด
องคประกอบ การนําเอารูปรางพื้นฐานงายๆ เชน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม มาใชในการ
ออกแบบผสมผสานซอนทับกัน ในการออกแบบอาจใชรูปเรขาคณิตเปนกรอบนอก ภายในอาจใช
รูปเรขาคณิตที่เหมือนหรือแตกตางกัน ใหเกิดเอกภาพ รูปเรขาคณิตแตละรูปจะใหความรูสึกและ
ความหมายตางกัน จึงควรศึกษาความมุงหมายของบริษัทหรือหนวยงานที่จะทําการออกแบให
ลึกซึ้ง แลวกําหนดใหตรงกับความหมายของรูปเรขาคณิต
5.2.5 รูปอิสระ (Free Form) และรูปนามธรรม (Abstract Form)
การออกแบบจากรูปลักษณะที่สรางสรรคขึ้นมาจากจินตนาการ อุดมการณของ
บริษัท แนวความคิดเพื่อสือ่ ความหมาย ความรูสึก อารมณ แตจะมีความหมายโดยทางออม และ
มักจะใชรูปเรขาคณิตและเสนลักษณะตางๆ มาใชในการออกแบบเพื่อการสื่อความหมายที่เปน
นามธรรม
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5.3 แนวทางการใชสี
5.3.1 แมสี

ภาพที่ 14 แมสีมาตรฐาน และ แมสีเบสสําหรับปรับน้ําหนักออน-เขม
เริ่มแรกตองรูจักแมสี = สีที่มองเห็นและสกัดออกมาได สัมผัสได จะมี 3 สี
คือ แดง น้าํ เงิน เหลือง และสีเบส = ดํากับขาว แมสีพื้นฐาน 3 สีนี้จะใชสําหรับผสมเพื่อใหไดเฉด
ตามที่ตองการ โดยมีการเบรกสีของ 5 สีที่วามาทําใหเกิดสีใหมๆไดอีกหลายลานสี

ภาพที่ 15 แมสีขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4
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5.3.2 คาความเขมของสี
สีตางๆที่เกิดขึ้นในวงจรสีหากเรานํามาเรียงน้ําหนักความออนแกของสีหลาย
สี เชน มวง น้ําเงิน เขียวแกมน้าํ เงิน เขียว และเหลืองแกมเขียว หรือ มวง แดง แดง
สม สม สมแกม เหลือง และเหลือง หรือเรียกวาคาในน้ําหนักของสีหลายสี (Value of different
color) ดังตัวอยาง

ภาพที่ 16 คาน้ําหนักของสีหลายสี (Value of different color)

สําหรับคาความเขมอีกประเภทหนึ่งเกิดจากการนําสีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียว แลว
นํามาไลน้ําหนักออนแกในตัวเอง เราเรียกวาคาน้ําหนักสีเดียว (Value of single color)

ภาพที่ 17 คาน้ําหนักสีเดียว (Value of single color)
(www.google.com : ทฤษฎีสี)
แนวทางการใชสีเพื่อการออกแบบเครื่องหมายการคา เปนหนึ่งในกลยุทธใน
การสรางความแตกตางจากคูแขง งายตอการจดจํา และระลึกถึง (สุมิตรา ศรีวิบูลย 2547 : 57)
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6. หลักการออกแบบเครื่องหมายการคา
ในการออกแบบงานศิลปะทุกแขนงตองนําองคประกอบของการออกแบบ (Element
of Design) ไดแก เสน สี รูปราง รูปทรง น้ําหนัก ลักษณะผิว ฯลฯ มาจัดใหเกิดความงามเหมาะสม
ตามหลักการออกแบบ (Principle of Design) ไดแก ความเปนเอกภาพ ความสมดุล ความกลมกลืน
การเนน การซ้ํา และการตัดกัน ดังปรากฏในหลักการออกแบบสัญลักษณทดี่ ี ขอหนึ่งวา จะตองมี
ความงามตามหลักการออกแบบ
6.1 ความเปนเอกภาพ (Unity)
เปนหลักสําคัญที่เปนบทสรุปของการออกแบบ หมายถึง การออกแบบใหเกิด
ความเปนหนึ่ง มีความลงตัวในทุกองคประกอบ กลไกของเอกภาพเปนกลไกของความคิดและเปน
กลไกของสไตล เอกภาพของผลงานเกิดจากองคประกอบและหลักการออกแบบการใหมีจุดเดนมี
ความสมดุล และหลายๆอยางประกอบกัน จึงจะกอใหเกิดเปนเอกภาพ เอกภาพของสัญลักษณก็
เชนเดียวกันแตตางกันที่เอกภาพของงานจิตรกรรมอยูในกรอบสี่เหลี่ยม แตเอกภาพของสัญลักษณ
จะอยูใ นตัวของมันเอง เอกเทศ เชน การจัดใหเกิดเอกภาพของทิศทาง อาจออกแบบไปซายหรือ
ขวา หรือรวมศูนย การออกแบบสัญลักษณที่ตองการความหมายมากๆ จะทําใหขาดเอกภาพทาง
ความคิด การใชสัญลักษณผสมกับตัวอักษรตองคํานึงถึงเอกภาพของรูปแบบหรือแบบอยาง
6.2 ความสมดุล (Balance)
หมายถึง การจัดองคประกอบใหเกิดความรูสึกวาแตละสวนมีน้ําหนักตอกันโดย
การรับรูทางสายตา ความสมดุลมี 3 ลักษณะดวยกัน คือ
6.2.1 ความสมดุลแบบเหมือนกัน (Symmetrical Balance)
การจัดภาพใหมีลักษณะซายขวาเทากันเหมือนกัน
จัดงายแตมีความ
นาสนใจนอย เหมาะสมกับงานออกแบบสัญลักษณมากเพราะสัญลักษณตองการความนาเชื่อถือดู
เปนทางการ
6.2.2 ความสมดุลแบบไมเหมือนกัน (Asymmetrical Balance)
เปนการสรางความสมดุล ใหดูเทากันโดยสายตา แตสองขางมีรูปทรงไม
เหมือนกันหรือบางครั้งก็มีขนาดตางกัน จึงทําใหเกิดความนาสนใจไดมากกวา ดูไดนาน แตจัดวา
ยากกวา เพราะตองแกปญหาความแตกตาง เชน ดานหนึง่ มีขนาดใหญตองจัดขนาดเล็กอีกดานหนึง่
ใหมีน้ําหนักใกลเคียงกัน การออกแบบสัญลักษณใชการจัดความสมดุลแบบนี้นอย เพราะจะมี
ปญหาการนําไปใช เชน รูปคนหันหนาทางซายถาไปใชวางไวดานขางซายของภาพโฆษณาจะทํา
ใหโฆษณาไมมีเอกภาพ

40
6.2.3 ความสมดุลแบบรัศมี (Radiation Balance )
จัดภาพโดยใชแบบอยางรัศมีของ วงกลม เปนการจัดแบบเดียวกัน ซ้ําๆกัน
ไปโดยรอบจุดศูนยกลาง บางรูปเมื่อจัดแลวสามารถหมุนไดรอบดานสวนการกําหนดจุดรวมรัศมี
อาจไมอยูตรงกลางก็ได อาจนําไปจัดในรูปรางอื่นได เพื่อกอใหเกิดความแปลกใหม การออกแบบ
สัญลักษณนยิ มการจัดลักษณะนี้มากเพราะใหความรูสึกมีพลัง และสัญลักษณสว นมากมักอยูใ น
รูปรางของวงกลม
6.3 ความกลมกลืน (Harmony)
เปนการออกแบบทีน่ ําสิ่งที่ใกลเคียงกัน คลายๆกัน มาจัดไวดว ยกัน Graves (1951)
กลาววา ความกลมกลืนจะเกิดขึ้นอยูระหวาง การซ้ํา (Repetition) กับการขัดกัน (Discord) หรืออาจ
กลาวไดวาการจะเกิดความกลมกลืนจะตองมีตัวเชื่อมระหวางความแตกตางกับความเหมือนกัน
เชน แปดเหลี่ยมเชื่อมระหวางวงกลมกับสี่เหลี่ยม ในการออกแบบเครื่องหมายการคา ตรา
สัญลักษณ จะใชความกลมกลืนเพื่อกอใหเกิดเอกภาพของสัญลักษณ
6.4 การซ้ํา (Repetition)
ศิลป พีระศรี กลาววาการซ้ําหมายถึงเสนอยางเดียวกัน หรือแมลาย (Motive)
อยางเดียวกันอยางมระเบียบไดจังหวะการซ้ําเปนการแสดงความคิดในศิลปะอยางงายที่สุด และ
เปนสัญชาตญาณ เราจะพบการแสดงดวยวิธีนี้มาแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนมาถึงปจจุบัน
สัญลักษณที่ออกแบบโดยอาศัยการซ้ําเปนการนําองคประกอบของการออกแบบที่เหมือนๆกัน มา
ใชหลายๆ ครั้งในรูปที่ตองการเปนสัญลักษณอันจะกอใหเกิดความงามได แตจะตองคํานึงถึง ความ
แตกตางดวยเพราะถาเหมือนกันทั้งหมดจะทําใหนาเบื่อ สามารถจัดการซ้ําในสัญลักษณได 2
ทิศทาง 4 ทิศทาง และ 6 ทิศทาง ทั้งลักษณะแนวตั้ง แนวนอน แนวเฉียงและในรูปเรขาคณิต
6.5 การตัดกัน (Contrast)
เปนการนําสิ่งที่แตกตางกันมากๆ หรือตรงขามกันมาไวดว ยกัน กอใหเกิด
ความรูสึกตื่นเตน ดังนั้นนักออกแบบจึงตองใชการตัดกันไวบางในจังหวะที่สมควร Graves (1951)
กลาววา การตัดกันคลายกับเกลือที่คอยดูแลรสชาติของอาหาร ในการออกแบบสัญลักษณให
นาสนใจนาตืน่ เตน ควรแทรกการตัดกันในทุกสัญลักษณหรือกลุมผูบริโภคที่เปนวัยรุนก็ตองใช
การตัดกันมาก แตโดยปกติควรพอประมาณ นอกจากนัน้ ตําแหนงของการตัดกันควรเปนตําแหนง
ที่กอใหเกิดจุดเดน จํานวนทีต่ ัดกันควรใหมีสัดสวนมากกับนอยราวๆ 80% : 20% เชนเดียวกับการ
ใชสีตดั กัน และความรุนแรงในการตัดกัน เชน เสนดิ่งกับเสนนอนตัดกันแรงมาก
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6.6 การลดหลั่น (Gradation)
หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ลดขั้นทีละนอย เชน ลดหลั่นของทิศทาง การลดหลั่นของ
ขนาดจากใหญไปเล็ก จะกอใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหวที่มกั ถูกนํามาใชในการออกแบบเครื่อง
หมายทีแ่ สดงถึง การพัฒนา เทคโนโลยี ใชการลดหลั่นนั้นจะชวยประสานในสิ่งตรงขามกันไดดี
เชน ขาวดํา เล็กใหญ ใกลไกล
6.7 จุดเดน (Dominance)
คือจุดที่นาสนใจทีส่ ุด ควรมีเพียงจุดเดียว ในเครื่องหมายหนึ่งดวง การที่จะเดนได
นักออกแบบจะตองเนนขึ้นมา เดนโดยขนาด เดนโดยสี เดนโดยตําแหนง แตควรพิจารณาเนน
(Emphasis) ใหเหมาะสม ไมมากนอยเกินไป ในการออกแบบเครื่องหมายการคานักออกแบบ
จะตองตัดสินใจใหไดวาจะเนนชื่อ หรือรูปสัญลักษณ ไมควรเนนสองอยางเทาๆกัน สัญลักษณควร
เนนในตําแหนงที่เหมาะสม
7. คุณสมบัติของเครื่องหมายการคาที่ดี
7.1 มีความเรียบงาย (Simplicity)
ความเรียบงายนับเปนหัวใจสําคัญในการสรางสัญลักษณและนําเสนอความเปน
องคกรนั้นไดอยางชัดเจน เครื่องหมายที่มีรายละเอียดปลีกยอยมาก จะจดจําไดยากวางเครื่องหมาย
ที่มีความเรียบงายไมซับซอน ยกตัวอยางเชน สัญลักษณรูปดาวของรถยนตเมอรเซเดซเบนสเปน
ตั ว อย า งของสั ญ ลั ก ษณ ที่ ดี อั น หนึ่ ง ที่ มี ค วามเรี ย บงา ยชั ด เจน รวมถึง ง า ยต อ การใช ง าน เพราะ
สามารถสื่อความเปนสัญลักษณรูปดาวไดอยางไมผิดเพี้ยน ไมวาจะจับหมุนไปในทิศทางใดก็ตาม
7.2 มีลักษณะเฉพาะตัว (Uniqueness)
นักออกแบบจะพบวาบอยครั้งที่สัญลักษณซึ่งไดจากขอสรุปที่นักออกแบบพยายาม
คิดใหดูธรรมดาที่สุด ตรงตามผลการวิจัยที่สุด กลับกลายเปนสิ่งที่นาเบื่อที่สุดเชนกัน และ
สัญลักษณนั้นอาจไมไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไป เนื่องจากขาดลักษณะเฉพาะตัว การสราง
สัญลักษณใหมีลักษณะเฉพาะตัวนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนการสรางความไมซ้ําแบบใคร
ซึ่งจะทําใหผูบริโภคจดจํา และรับรูในความแตกตางเมื่อไดเห็นสัญลักษณนั้น
7.3 เปนสัญลักษณอันทรงคุณคา (Value)
ความมีพลังในตัวของสัญลักษณ ขึ้นอยูกับความสามารถที่จะทําใหเกิดการจดจํา ซึ่ง
จําเปนตองอาศัยการออกแบบและสื่อความหมายอยางเปนระบบ เพื่อสรางความเปนอัตลักษณที่

42

7.4 มีความแตกตาง (Differentiate)
สิ่ ง ที่ เ ป น ป ญ หาที่ สุ ด ในการออกแบบคื อ การสร า งความแตกต า ง เนื่ อ งจากการ
ออกแบบโดยทั่วไปมักจะไดรับอิทธิพลจากการสรางแนวความคิด ดวยการสรางเงื่อนไขในการ
คิดถึงสัญลักษณกราฟกที่เหมาะสมสําหรับภาพลักษณขององคกรแตละประเภทเพียงประการเดียว
โดยมิไดคํานึงถึงการสรางความแตกตาง จึงทําใหสัญลักษณนั้นเปนเพียงสัญลักษณทั่วไป ซึ่งไมมี
ความแตกตางจากสัญลักษณขององคกรอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ยกตัวอยางเชน นัก
ออกแบบเมื่อจะออกแบบสัญลักษณใหกับสถาบันการเงินก็มักจะคํานึงถึงแตการสรางภาพลักษณที่
นาเชื่อถือ เพื่อใหเหมาะสมกับความเปนสถาบันการเงินเพียงประการเดียว โดยลืมนึกไปวากลุม
ลูกคาของสถาบันการเงินนั้นคือใคร และเราควรจะสรางความแตกตางจากสถาบันการเงินอื่นๆ
อยางไร ดังนั้นวิธีที่สามารถหลีกเลี่ยงการออกแบบที่เปนสัญลักษณทั่วไปก็คือ นักออกแบบควรมุง
ความสนใจไปที่การสรางความแตกตางระหวางลูกคากับคูแขง มากกวาการคิดถึงลักษณะหรือ
ประเภทของธุรกิจนั้นๆ
7.5 เปนสัญลักษณที่บอกรายละเอียด (Descriptive)
สัญลักษณนั้นสามารถสื่อความหมายไดชัดเจนไมวาจะเปนบุคลากร ลูกคาหรือนัก
ลงทุนสวนใหญมักจะนิยมเครื่องหมายหรือชื่อที่สามารถสื่อความหมายได
ไมดูเขาใจยาก
จนเกินไปหรือมีสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงถึงองคกรที่เครื่องหมายนั้นๆ เปนตัวแทนได เครื่องหมาย
การคาบางอันจะใชวิธีใหขาวสาร รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับสินคา บริการหรือธุรกิจขององคกรนั้น
แกผูบริโภค ดวยการผสมผสานภาพทีแ่ สดงถึงธุรกิจนั้นลงในสัญลักษณ เชนสัญลักษณ The Pizza
Company ที่มีรูปถาดพิซซาประกอบกับตัวอักษรทีเ่ ปนการใหรายละเอียดกับประเภทของธุรกิจ
นั้นเปนตน
7.6 เปนสัญลักษณที่สามารถเชื่อมโยงถึงสินคาหรือบริการ
ในการออกแบบสัญลักษณ นอกจากจะใหรายละเอียดเกีย่ วกับตัวสินคาหรือบริการ
แลวบางครั้งยังตองสามารถเชื่อมโยงถึงตัวสินคาไดดว ย
7.7 สัญลักษณที่สื่อสารแตกตางกัน (Tone of Voice)
สัญลักษณขององคกรสามารถ “พูด” หรืออธิบายถึงความเปนองคกรหรือสินคานั้นๆ
ไดโดยอาศัยคุณลักษณะทีแ่ ฝงอยูในสัญลักษณนั้น ไมวาจะเปนความสงางามหรือทาทายธรรมดา
หรือหรูหรา แข็งแรงหรือบอบบาง แสดงความเปนมนุษยหรือวัตถุนิยม เนนธรรมชาติหรือ
เทคโนโลยี อนุรักษนยิ มหรือสมัยใหม ตัวอยางเชน สัญลักษณของน้ํามันบางจากสามารถอธิบาย
และใหภาพลักษณขององคกรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชวยเหลือสังคมเปนตน
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7.8 สัญลักษณที่มีความงามเปนเลิศ (Graphic Excellence)
สัญลักษณที่ไดรับการออกแบบใหมคี วามสวยงาม สามารถเพิ่มคุณคาใหแกสินคา
หรือองคกรนัน้ ๆได ทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกชื่นชม ไมเฉพาะเพียงแคสัญลักษณเทานั้นแต
รวมถึงองคกรนั้นๆดวย
7.9 เปนสัญลักษณที่ชวยตอกย้ําความมีชื่อเสียงขององคกร (Reputation)
ความมีชื่อเสียงขององคกรสามารถเพิ่มคุณคาใหแกสัญลักษณได
ซึ่งคุณคาที่วานี้
สามารถถายทอดถึงสินคาหรือบริการอื่นๆ ที่ตามมาดวย
7.10 ใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมการขาย
โดยทั่วไปแลวสัญลักษณขององคกรจัดไดวาเปนเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการ
ขายที่มีประสิทธิภาพอันหนึง่ สามารถใชรวมกับการรณรงคโฆษณา การจัดทําของแจกของแถม
ตลอดจนสิ่งพิมพเพื่อการสงเสริมการขายตางๆได
7.11 ใชงานไดนาน (Longevity) เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย
การออกแบบสัญลักษณใดๆก็ตาม
ชื่อและสัญลักษณควรจะใชงานไดนานเพียง
พอที่จะนําองคกรนั้นๆ บรรลุเปาหมายทางธุรกิจ ซึ่งอาจกลาวไดวาควรจะอยางนอย 10 ปขึ้นไป
ดังนั้นการออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณใดๆก็ตามจึงไมควรยึดติดกับแฟชั่น
หรือตัวสินคาเนื่องจากสัญลักษณนั้นจะใชไมไดทันทีหากมีการพัฒนารูปแบบสินคานั้น
8. การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ
ที่ประสงคจะใหเครื่องหมายการคาของตนไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย
จะตองนําเครื่องหมายการคานั้นมายื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน
เครื่องหมายการคาตามระเบียบและวิธีการทีก่ ฎหมายกําหนด
การยืน่ คําขอจดทะเบียนสามารถ
ดําเนินการได 3 วิธี ดังนี้
1) ยื่นโดยตรงตอกองบริการและเผยแพร กรมทรัพยสินทางปญญา อาคารเลขที่ 338
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.
(02) 2760036 – 45
2) ยื่นตอสํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
3) สงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับพรอมเงินคาธรรมเนียมไปยังกรมทรัพยสิน
ทางปญญา โดยจะถือวาวันที่คําขอไปถึงกรมทรัพยสินทางปญญาเปนวันที่ยื่นคําขอ
นั้น
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เครื่องหมายการคาที่ไดรับจดทะเบียนแลว เจาของเครื่องหมายการคาจะไดรับเอกสิทธิ์
ที่เรียกวา “หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา” ไวเปนหลักฐาน และไดรับ
การคุมครองเปนระยะเวลา 10 ป นับยอนหลังไป ตั้งแตวนั ที่ยื่นคําขอจดทะเบียนและสามารถตอ
อายุไดทกุ ๆ 10 ป จนกวาจะมีการเลิกใชเครื่องหมายนัน้ เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดรับจด
ทะเบียนจะไดสิทธิประโยชน ดังนี้
1) สิทธิแตเพียงผูเ ดียวที่จะใชเครื่องหมายสําหรับสินคาหรือบริการของตนตามรายการ
ที่ไดขอจดทะเบียนไว
2) สิทธิที่จะโอนเครื่องหมายหรืออนุญาตใหบคุ คลอื่นใชเครื่องหมายของตนสําหรับ
สินคาหรือบริการที่ไดจดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งนีจ้ ะมีคาตอบแทน
หรือไมก็ได
3) สิทธิที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอผูละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาของตน
4) สิทธิที่จะฟองรองดําเนินคดีอาญาแกผูละเมิดเครื่องหมายการคาของตน
8.1 การปกปองสิทธิในเครื่องหมายการคา
เนื่องจากคนไทยยังใหความสนใจในเรื่องเครื่องหมายการคานอยมาก จึงมักเกิด
การโตแยงสิทธิในเครื่องหมายการคาอยูเสมอ ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน
1) เจาของเครื่องหมายการคาไมสนใจนําเครือ่ งหมายการคาของตนไปยืน่ ขอจด
ทะเบียนตามกฎหมาย
2) เจาของเครื่องหมายการคาปลอยใหเครื่องหมายการคาทีจ่ ดทะเบียนแลวขาดอายุ
3) เจาของเครื่องหมายการคาทีไ่ ดรับจดทะเบียนแลวไมสนใจยืน่ คําคัดคาน เมื่อ
เครื่องหมายของผูอื่นที่อาจเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของตน
ไดรับ
ประกาศโฆษณากอนการรับจดทะเบี
การที่เจาของเครื่องหมายไมสนใจดูแลสิทธิของตน ทําใหเกิดชองทางใหผูไมสุจริต
นําเครื่องหมายนั้นไปยื่นขอจดทะเบียน ซึ่งหากคําขอที่ยื่นมานัน้ ถูกตองครบถวน และเจาของที่แม
จริงไมไดยื่นคัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานัน้ ก็ยอมไดรับทะเบียนและมักจะสงผลให
เกิดกรณีนําเครื่องหมายนั้นไปตอรองหาผลประโยชน เชน
1) นําไปเรียกรองผลประโยชน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการโอนเครื่องหมายนัน้
กลับคืนใหแกเจาของที่แทจริง
2) นําไปกลั่นแกลงดําเนินคดีกบั เจาของที่แทจริง โดยกลาวหาวาเปนการละเมิด
เครื่องหมายของตน
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3) นําไปขมขูเรียกรองผลประโยชนจากผูจําหนายสินคาที่ใชเครื่องหมายนัน้ โดย
กลาวหาวากระทําละเมิดเครื่องหมายของตน
กรณีเปนปญหาสําคัญอยูในขณะนี้ คือ การที่เครื่องหมายการคาของไทยถูกละเมิด
ในตางประเทศเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากผูสงออก
สินคาของไทยไมนําเครื่องหมายของตนไปยื่นขอจดทะเบียนในประเทศที่จะสงสินคาไปจําหนาย
ซึ่งอาจเกิดจากความไมเขาใจในหลักสากลที่วา “การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศใด
ยอมไดรับความคุมครองเฉพาะในประเทศนั้น” ทําใหคูแขงขันหรือตัวแทนผูจําหนายสินคาของ
เจาของเครื่องหมายฉวยโอกาสแอบนําเครื่องหมายไปจดทะเบียนไวแทน
เปนผลทําให
เครื่องหมายการคาของคนไทยกลายเปนเครือ่ งหมายที่ถูกตองของผูจดทะเบียนในตางประเทศ จึง
เกิดปญหากับเจาของเครื่องหมายที่แทจริงไมสามารถสงสินคาออกไปขายในประเทศนัน้ ไดอีก
เพราะหากสงสินคาไปก็จะกลายเปนการกระทําละเมิดเครื่องหมายของผูอื่น
8.2 ลักษณะของเครื่องหมายการคาทีจ่ ดทะเบียนได
ระบบเครื่องหมายการคาของประเทศไทย “ระบบจดทะเบียน” โดยมีหลักการวา
เครื่องหมายการคาที่จะไดรับความคุมครองจะตองไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมาย เครื่องหมาย
การคาที่จะสามารถรับจดทะเบียนไดนั้น จะตองมีลักษณะเปนเครื่องหมายและตองมีคุณสมบัติที่
สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
8.2.1 เครื่องหมายการคาทีม่ ีลักษณะบงเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา หมวดที่ 1 มาตราที่ 7 ไดระบุวา
เครื่องหมายทีม่ ีลักษณะบงเฉพาะ คือ เครื่องหมายที่มลี ักษณะที่ทําใหประชาชนหรือผูบริโภคนั้น
ทราบ และเขาใจไดวาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นแตกตางไปจากสินคาอื่น หรืออาจกลาวได
วา คือ ลักษณะพิเศษที่จะทําใหสามารถแยกแยะความแตกตางของแตละเครื่องหมายได
ซึ่ง
ถือเปนหัวใจสําคัญของการเปนเครื่องหมายการคา
โดยกฎหมายมีวัตถุประสงคที่จะใหความ
คุมครองประชาชนผูบริโภคสินคามิใหเกิดความสับสนหลงผิดในสินคาที่ใชเครื่องหมายนั้นๆ
ลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะตามกฎหมาย
8.2.1.1 ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไมเปนชื่อสกุล ตามความหมาย
อันเขาใจกันโดยธรรมดา ชือ่ นิติบุคคล หรือชื่อในทางการคาซึ่งแสดงโดยลักษณะพิเศษ
8.2.1.2 คําหรือขอความ อันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคา
นั้นโดยตรง และไมเปนชื่อของภูมิศาสตรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งไดแกชื่อดังตอไปนี้
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8.2.1.2.1 ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับ
ประเทศ ที่รูจกั กันแพรหลาย หรือชื่อภูมภิ าค
8.2.1.2.2 ชื่อทวีป หรืออนุทวีป
8.2.1.2.3 ชื่อมหาสมุทร
8.2.1.2.4 ชื่อเมืองหลวงของประเทศ
8.2.1.2.5 ชื่อทางภูมิศาสตรอื่นๆ เชน ชื่อเมืองทา จังหวัด อําเภอ
ตําบล มณฑล เกาะ ภูเขา แมน้ํา ทะเล หรือทะเลสาบ
ที่ประชาชนโดยทั่วไปรูจักชื่อทางภูมิศาสตรขางตนใหความ
หมายรวมถึง ชื่อยอ และคําที่ใชเรียกขานทัว่ ไปโดยไมจํากัด
เฉพาะในทางราชการ เชน SOHO เปนชื่อตําบลในกรุงลอน
ดอน ซึ่งเปนที่อยูอ าศัยของชาวจีนที่ประชาชนทั่วไปรูจกั
เปนตน
8.2.1.3 กลุมของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคํา
ที่ประดิษฐขนึ้ ซึ่งกลุมสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ ไดแก สองสีขึ้นไปมารวมกันใหมีลักษณะ
พิเศษ
8.2.1.4 ลายมือชื่อของผูขอจดทะเบียน หรือของเจาของเดิมของกิจการของ
ผูขอจดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว
8.2.1.5
ภาพของผูขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยไดรับอนุญาตจาก
บุคคลนั้นแลว หรือในกรณีชื่อของบุคคลอื่นโดยไดรบั อนุญาตจากบุพการี ผูสืบสันดาน และ
คูสมรสของบุคคลนั้น ถามีแลว
8.2.1.6 ภาพที่ประดิษฐขึ้น ชื่อ คํา หรือขอความที่ไมมีลักษณะตามขอ 1
หรือ ขอ 2 หากไดมกี ารจําหนายเผยแพร
หรือโฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานัน้
จนแพรหลายแลวตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และพิสูจนไดวาไดปฏิบัติถูกตองตาม
หลักเกณฑนนั้ แลวก็ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ
8.2.2 เปนเครื่องหมายที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
ลักษณะตองหามตามกฎหมาย คือ ลักษณะทีก่ ฎหมายกําหนดขึ้นเพื่อใชเปน
องคประกอบสําหรับพิจารณาคุณสมบัตขิ องสิ่งที่จะนํามาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา
ประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
8.2.2.1 ตราแผนดิน เครื่องหมายราชการ ธงพระอิสริยยศ ธงราชการ หรือ
ธงชาติของประเทศไทย
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8.2.2.2 เครื่องหมายประจําชาติหรือธงชาติของรัฐตางประเทศ เครื่องหมาย
หรือธงขององคการระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิกหรือเปนที่รูจักกันแพรหลายทั่วไป
เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากผูซึ่งมีอํานาจหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศนั้น
8.2.2.3 พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยยอ หรือพระ
นามาภิไธยยอ
8.2.2.4 พระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมสาทิสลักษณของพระมหากษัตริย
พระราชินี หรือรัชทายาท
8.2.2.5 พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ หรือตราประจําตําแหนง
8.2.2.6 ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ
8.2.2.7 เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา
8.2.2.8 เครื่องหมายทีเ่ หมือนหรือคลายกับเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง
ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใด ใหเปนรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินคาที่รัฐบาล
ไทยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย
รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศไดจัดใหมีขึ้น
เวนแตผูขอจดทะเบียนไดรับเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง
ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเชนวา นั้นเปนรางวัลสําหรับสินคานั้นและใชเปนสวนหนึ่งของ
เครื่องหมายการคานั้น
8.2.2.9 เครื่องหมายที่คลายกับ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 หรือ 2.7
8.2.2.10 เครื่องหมายที่ขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย
8.2.2.11 เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มชี ื่อเสียงแพรหลายทั่วไป
หรือ คลายกับเครื่องหมายดังกลาวจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิด ในความเปนเจาของ
หรือแหลงกําเนิดของสินคาไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมกต็ าม
8.2.2.12 เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
นอกจากนัน้ ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 22
มกราคม 2535 ไดกําหนดลักษณะตองหามของเครื่องหมายเพิ่มเติมไว ดังนี้
1) ชื่อเภสัชภัณฑสากลที่องคการอนามัยโลกไดขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิ์การ
ครอบครองไว
2) เครื่องหมายและคําบรรยาย ซึ่งอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิด
เกี่ยวกับชนิดของสินคาหรือบริการ
หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับ
แหลง กําเนิดของสินคาหรือบริการ
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8.2.3 ไมเปนเครื่องหมายการคาหรือคลายกับเครื่องหมายที่ผูอื่นไดจดทะเบียนไว
แลว
เครื่องหมายอันใชกับสินคาจําพวกเดียวกัน หรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียน
เห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน
จนทําใหสาธารณสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของสินคา
หรือแหลงกําเนิดของสินคา ซึ่งเครื่องหมายการที่จะถือวาเปนเครื่องหมายที่คลายหรือเหมือนกัน
เครื่องหมายเหมือนกัน หมายถึง เครื่องหมายที่มีลกั ษณะเปนคําๆ เดียวกัน
หรือเปนรูปๆ เดียวกัน หรือมีการสรางประดิษฐเครื่องหมายในลักษณะรูปแบบอยางเดียวกัน จน
ทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจไดวา เครื่องหมายดังกลาวนั้นเปนเครื่องหมายเดียวกันหรือเปนเจาของ
เดียวกัน
เครื่องหมายคลายกัน หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะของคําหรือรูปหรือทั้ง
คําทั้งรูปคลายคลึงกัน ซึ่งความคลายกันของเครื่องหมายนี้ หากยังสามารถแยกแยะความแตกตาง
ระหวางเครื่องหมายนัน้ ไดกอ็ าจรับจดทะเบียนได
แตหากมีความคลายกันมากจนอาจทําให
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของสินคา
หรือแหลงกําเนิดของสินคาแลว
เครื่องหมายนัน้ ก็ไมอาจรับจดทะเบียนได
หลักเกณฑการพิจารณาความเหมือนหรือคลายของเครื่องหมายการคา
1. พิจารณาจากเสียงและสําเนียงเรียกขานของเครื่องหมายการคา
2. พิจารณาจากรูปลักษณะของเครื่องหมายการคา
3. พิจารณาจากการเรียงตัวอักษร หรือคํา หรือการประดิษฐ หรือการวางรูป
ของเครื่องหมายการคา
4. พิจารณาจากการใชเครื่องหมายการคานั้นๆ
5. พิจารณาจากสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้น
6. พิจารณาจากเจตนาของผูยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
(การทรัพยสินทางปญญา 2547 : 4-14)
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการสงออก
1. การสงออกเครื่องประดับไทย
การสงออกถือเปนชองทางหลักในการจําหนายสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดย
ในระหวางป 2546-2548 มูลคาการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้นตามลําดับ ทั้งนีใ้ นป 2548 ประเทศไทยสามารถสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 ไดมูลคา 3.23 พันลานเหรียญสหรัฐ (ไมรวมมูลคาการคาใหแก
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นักทองเที่ยวตางชาติอีกกวาพันลานเหรียญสหรัฐ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนหนาถึงรอยละ 22.71
มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 2.92 ของมูลคาการสงออกรวม และจัดเปนสินคาสงออกที่สําคัญใน
ลําดับที่หก โดยสินคาสงออกที่สําคัญในหมวดนี้ ไดแก เพชร พลอยสี และ เครื่องประดับแท ซึ่ง
รวมกันมีสัดสวนสูงกวารอยละ 80 ของมูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับรวม ตลาด
สงออกที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ฮองกง อิสราเอล เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เยอรมนี และสวิตเซอรแลนด ตามลําดับ
ตารางที่ 2 มูลคาการสงออกเครื่องประดับอัญมณีไทย (พิกัด71) ระหวางป 2546-2548
ผลิตภัณฑ
7101 ไขมุก
7102 เพชร
7103 พลอยสี
7104 อัญมณีสังเคราะห
7106 โลหะเงิน
7108 โลหะทองคํา
7110 โลหะแพลทินัม
7113 เครื่องประดับแท
7117 เครื่องประดับเทียม
รายการอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ)
2546
2547
2548
12.17
10.76
21.73
638.50
758.13 862.85
188.75
223.08 230.80
11.95
17.99
17.19
32.54
41.75
14.36
402.32
144.80 224.75
1.18
0.66
0.55
1,105.25 1,267.82 1.691.30
87.50
118.55 119.74
34.47
46.64
44.29
2,514.63 2,630.18 3,227.56

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ

สัดสวน (รอยละ)
2546 2547 2548
0.48
0.41
0.67
25.39 28.82 26.73
7.51
8.48
7.15
0.48
0.68
0.53
1.29
1.59
0.44
16.00
5.51
6.96
0.05
0.03
0.02
43.95 48.20 52.40
3.48
4.51
3.71
1.37
1.77
1.39
100.00 100.00 100.00
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ตารางที่ 3 ตลาดสงออกสินคาเครื่องประดับอัญมณีไทย (พิกัด71) ระหวางป 2546-2548
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
อิสราเอล
เบลเยี่ยม
ญี่ปุน
สหราชอาณาจักร
เยอรมนี
สวิตเซอรแลนด
ฝรั่งเศส
ประเทศอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ)
2548
2546
2547
618.67
714.15
956.56
133.31
189.62
372.95
353.95
361.72
356.24
247.92
295.98
273.89
118.23
132.39
165.88
133.15
160.07
158.70
102.13
111.05
127.08
359.81
71.48
125.86
58.24
63.22
69.19
389.22
530.50
621.21
2,514.63 2,630.18 3,227.56

สัดสวน (รอยละ)
2546
2547
2548
24.60
27.15
29.64
5.30
7.21
11.56
14.08
13.75
11.04
9.86
11.25
8.49
4.70
5.03
5.14
5.29
6.09
4.92
4.06
4.22
3.94
14.31
2.72
3.90
2.32
2.40
2.14
15.48
20.18
19.23
100.00
100.00
100.00

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
1.1 เครื่องประดับแท
เครื่องประดับแท (พิกัด 7113) ของไทยเปนสินคาทีม่ ีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจาก
ผูซื้อทั่วโลก โดยแตละปมลู คาการสงออกเครื่องประดับแทมีสัดสวนสูงถึงเกือบรอยละ 50 ของ
มูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับรวม แบงเปนมูลคาการสงออกเครื่องประดับทองคํา
(พิกัด 711319) ถึงกวารอยละ 60 และเครื่องประดับเงิน (พิกัด 711311) กวารอยละ 30 แมวา
มูลคาการสงออกเครื่องประดับแทโดยรวมของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตปรากฏวามูลคา
สงออกเครื่องประดับทองคํามีความผันผวนอยูบาง นอกจากนี้สัดสวนมูลคาการสงออกก็ยังลดลง
ตามลําดับ ในขณะที่มูลคาและสัดสวนการสงออกเครื่องประดับเงินกลับเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนือ่ ง
ซึ่งทั้งนี้เปนผลมาจากเกิดกระแสนิยมเครื่องประดับที่ทําจากโลหะมีคาสีขาว (White Wave Trend)
นับตั้งแตป 2543 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องประดับแพลทินมั แตปรากฏวาสองสามป
มานี้ ราคาแพลทินัมและราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งการเกิดภาวการณชะลอตัว
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ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ จึงสงผลใหเครื่องประดับเงินซึ่งถือเปนสินคาแฟชัน่
มีความ
ทันสมัย และราคาไมสูงนัก กลายเปนทางเลือกใหมทกี่ าํ ลังมาแรงในกลุมผูบริโภคในปจจุบนั
ตารางที่ 4 มูลคาการสงออกเครื่องประดับแท (พิกัด 7113) ของไทยระหวางป 2546-2548
ผลิตภัณฑ
เครื่องประดับเงิน
เครื่องประดับทองคํา
เครื่องประดับอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลคา(ลานเหรียญสหรัฐ)
2546
2547
2548
386.87
458.74
505.83
717.97
808.15 1,184.73
0.42
0.94
0.74
1,105.25 1,267.82 1,691.30

สัดสวน (รอยละ)
2546
2547
35.00
36.18
64.96
63.74
0.04
0.08
100.00 100.00

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
ตารางที่ 5 มูลคาการสงออกเครื่องประดับทองคําของไทยระหวางป 2540-2548

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ

2548
29.91
70.05
0.04
100.00
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1.2 เครื่องประดับทองคํา
จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา มูลคาการสงออกเครื่องประดับทองคําของไทยมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2548 ซึ่งมูลคาการสงออกเพิ่มสูงขึ้นถึง
รอยละ 46.6 และมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 70 ของมูลคาโดยรวมของการสงออกเครื่องประดับแท
เนื่องจากในปดังกลาวราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยตลอด จึงสงผลตอระดับราคา
สินคาเครื่องประดับทองคําใหตองปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้ตลาดสงออกเครื่องประดับทอง
ที่สําคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุน และฮองกง เปนตน
ตารางที่ 6 ตลาดสงออกเครื่องประดับทองคํา (พิกัด 711319) ของไทยระหวางป 2546-2548
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
เยอรมนี
ญี่ปุน
ฮองกง
อิสราเอล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
อิตาลี
ฝรั่งเศส
ประเทศอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ)
2547
2548
2546
330.96 368.59 601.97
65.99 81.19
89.63
48.19 46.53
52.83
32.05 33.00
51.03
23.80 23.99
47.88
34.22 42.02
47.66
27.56 27.89
41.48
18.99 22.35
30.99
22.56 24.29
28.35
113.65 138.30 192.91
717.97 808.15 1,184.73

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ

สัดสวน (รอยละ)
2546
2547 2548
46.10
45.61 50.81
9.19
10.05
7.57
6.71
5.76
4.46
4.46
4.08
4.31
3.32
2.97
4.04
4.77
5.20
4.02
3.84
3.45
3.50
2.64
2.77
2.62
3.14
3.01
2.39
15.83
17.10 16.28
100.00 100.00 100.00
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1.3 เครื่องประดับเงิน
ในสวนของเครื่องประดับเงินนัน้ ประเทศไทยยังคงรักษาสถานภาพความเปนผูนําใน
ภูมิภาคเอเชียไวไดอยางเหนียวแนน แมวาจะตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากจีนและอินเดีย
ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 5
ซึ่งแสดงถึงการขยายตัวมาโดยตลอดของมูลคาการสงออก
เครื่องประดับเงินไทยระหวางป 2540-2548 และเพื่อหลีกเลี่ยงจากการแขงขันดานราคากับทั้งสอง
ประเทศซึ่งมุงเนนแตการผลิตสินคาคุณภาพระดับปานกลางถึงต่ํา
อีกทั้งยังเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถทางการแขงขันใหแกเครื่องประดับเงินของไทย ดังนัน้ บรรดาผูประกอบการจึงได
หันไปปรับปรุงคุณภาพสินคา พัฒนาการออกแบบใหมคี วามเปนเอกลักษณ นําวัสดุแปลกใหม
อยางเชน เชือก ไม หนัง มาใชรวมกับโลหะเงิน รวมถึงสรางตราสินคาของตนเอง เพื่อ
ประโยชนในการนําเสนอสินคาสูตลาดบน โดยมีตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุน และฝรั่งเศส ตามลําดับ
ตารางที่ 7 มูลคาการสงออกเครื่องประดับเงินของไทยระหวางป 2540-2548

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
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ตารางที่ 8 ตลาดสงออกเครื่องประดับเงิน (พิกดั 711311) ของไทยระหวางป 2546-2548
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
เยอรมนี
ญี่ปุน
ฝรั่งเศส
เดนมารก
เนเธอรแลนด
อิตาลี
สเปน
ประเทศอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ)
2546
2547
2548
164.04
185.34
209.33
54.78
65.64
55.46
37.35
39.86
49.35
23.57
25.50
30.65
19.10
22.94
26.16
6.39
8.45
12.91
5.60
8.98
11.50
9.33
9.75
10.42
6.90
11.82
10.00
59.81
80.46
90.05
386.87
458.74
505.83

สัดสวน (รอยละ)
2546
2547
2548
42.40
40.40
41.38
14.16
14.31
10.96
9.66
8.69
9.76
6.09
5.56
6.06
4.94
5.00
5.17
1.65
1.84
2.55
1.45
1.96
2.27
2.41
2.13
2.06
1.78
2.58
1.98
15.46
17.54
17.81
100.00
100.00
100.00

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
2. นโยบายดานการคาและภาษี
รัฐบาลไดกําหนดใหการนําเขาสงออกสินคา เครื่องประดับอัญมณีกระทําไดโดย
เสรี ไมมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน อีกทั้งยังไมมีการใชนโยบายใดๆ ในการควบคุมการนําเขาและ
สงออก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความคลองตัวในดานการผลิตและการคา นอกจากนี้ตลอด
3 ทศวรรษที่ผานมาซึ่งเปนชวงเวลาแหงการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีไทยนั้น
ภาครัฐไดใหการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมฯ โดยการกําหนดนโยบายทางภาษีที่เอื้อประโยชน
แกผูประกอบการทั้งในภาคการผลิตและการคาอาทิเชน การยกเวนภาษีนําเขาและภาษีมูลคาเพิ่ม
สําหรับวัตถุดิบไมวาจะเปนเพชร พลอยสี หรือโลหะมีคา ดังแสดงในตารางที่ 7 รวมถึงอัตรา
ภาษีนําเขาดังแสดงในตารางที่ 8 อยางไรก็ตามในสวนของอุตสากรรมสนับสนุนซึ่งชวยสราง
มูลคา เพิ่มให แ กสินคาอัญมณี และเครื่องประดับยังคงตองเสีย ภาษีนํา เขาอยางเชน การนําเขา
เครื่องจักร อุปกรณการผลิต จะไดรับการยกเวนภาษีศุลกากรก็ตอเมื่อเปนการนําเขาไปใชเขต
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สงเสริมอุตสาหกรรมฯ ที่กําหนดเทานั้น รวมถึงการนําเขาบรรจุภัณฑก็ยังคงตองเสียภาษีใน
อัตราที่กําหนด
ตารางที่ 9 มาตรการทางภาษีของภาครัฐเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีไทย
ป พ.ศ.
2520
2523
2524
2531
2537
2541

2542

มาตรการทางภาษี
ภาครัฐประกาศยกเวนภาษีนาํ เขาและภาษีการคาพลอยดิบ
ภาครัฐประกาศยกเวนภาษีนาํ เขาและภาษีการคาเพชรและพลอยที่เจียระไนแลว
ภาครัฐประกาศยกเลิกภาษีการคาสําหรับสินคาสงออก
ภาครัฐอนุญาตใหผูซื้อทองคําของทางราชการเพื่อการสงออกไดรับการยกเวน
ภาษีการคา
ภาครัฐประกาศยกเวนภาษีนาํ เขาทองคํา
ภาครัฐไดจดั ทํามาตรการกระตุนการสงออกโดยกรมศุลกากร เชน ลดอัตรา
อากรวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ
โดยอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับลดจาดรอยละ 20-60 เหลือเพียงรอยละ 1-20 ลดอากรเครื่องจักร
และของใชสนิ้ เปลือง ลดขั้นตอนการคืนอากรและชดเชยอากรใหรวดเร็วขึน้
และชวยแกไขปญหาสภาพคลองและลดภาระผูประกอบการ เชน ลดวงเงินค้ํา
ประกันของทีน่ ํามาใชผลิตเพื่อการสงออกจากรอยละ 25 เปนรอยละ 10
ภาครัฐประกาศยกเวนภาษีนาํ เขาเงิน แพลทินัม
ภาครัฐประกาศยกเวนภาษีมลู คาเพิ่มสําหรับการนําเขาหรือการขายเพชร
พลอย ทัมทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย หยก
ไขมุก รวททั้งสิ่งทําเทียมวัตถุดังกลาวเฉพาะที่ยังมิไดประกอบขึ้นเปนตัวเรือน
หรือของรูปพรรณ
ซึ่งผูประกอบการที่ประสงคจะไดรับการยกเวนภาษี
ดังกลาวขางตนจะตองมีคณ
ุ สมบัติตอไปนี้
- เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีม่ ีเงินทุนจดทะเบียนชําระแลวไม
ต่ํากวา 5 ลานบาท
- ผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแหงจะตองไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ใหยนื่ แบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี
รวมกันตามมาตรา 83 วรรคสี่ แหงประมวลรัษฎากร
- ทุนจดทะเบียนหรือการทําหนังสือค้ําประกันของธนาคารตอ
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2543

2545

2546

กรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมเปน 2 แนวทาง คือ
1) ผูประกอบการที่มีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวไมต่ํากวา
5 ลานบาท แตไมถึง 10 ลานบาท จะตองมีเงินหรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตอกรมสรรพากรมูลคา 2 ลานบาท
2) ผูประกอบการที่มีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวไมต่ํากวา
10 ลานบาท จะตองมีเงินหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารตอกรมสรรพากร
มูลคา 1 ลานบาท
- เปนสมาชิกสมาคมอัญมณีสมาคมใดสมาคมหนึ่ง
- มีความมัน่ คงตอเนื่องในการประกอบกิจการและมีประวัติการเสียภาษี
ที่ดี
ภาครัฐประกาศยกเวนภาษีมลู คาเพิ่มสําหรับการนําเขาหรือการขายทองคํา
เฉพาะที่ยังไมไดประกอบขึน้ เปนทองรูปพรรณ
หรือของรูปพรรณของ
ผูประกอบการจดทะเบียน
ภาครัฐประกาศยกเวนภาษีมลู คาเพิ่มสําหรับการขายทองคําขาว ทองขาว เงิน
และแพลเลเดียม
เฉพาะที่ยังไมไดประกอบขึน้ เปนของรูปพรรณของ
ผูประกอบการจดทะเบียน
ภาครัฐประกาศยกเวนภาษีนาํ เขาวัตถุดิบกึง่ สําเร็จรูปสําหรับเครื่องประดับ
(Findings) ซึ่ง หมายถึง สวนประกอบเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณทําดวย
โลหะมีคา จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาหรือไมก็ตาม
ภาครัฐประกาศยกเวนภาษีมลู คาเพิ่มสําหรับการนําเขาหรือการขายเพชร
พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย หยก
ไขมุก และอัญมณีที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทําเทียมวัตถุดังกลาว
หรือที่ทําขึ้นใหม เฉพาะที่ยังมิไดประกอบขึ้นเปนตัวเรือนหรือของรูปพรรณ
เพื่อใชในการผลิตอัญมณีที่เปนเครื่องประดับหรือของใชใดๆ และการนําเขา
หรือการขายทองคําขาว ทองขาว เงิน และแพลเลเดียม เฉพาะที่ยังมิได
ประกอบขึ้นเปนของรูปพรรณของผูประกอบการจดทะเบียน
ซึ่ง
ผูประกอบการที่ประสงคจะไดรับการยกเวนภาษีดังกลาวขางตนจะตองมี
คุณสมบัติตอไปนี้
- เปนสมาชิกสมาคมอัญมณีสมาคมใดสมาคมหนึง่
- มีความมั่นคงตอเนื่องในการประกอบกิจการ
- มีประวัติการเสียภาษีที่ดี
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- ไดแจงการประกอบกิจการตออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบแจงการ
ประกอบกิจการนําเขาหรือขายอัญมณี ทองคําขาว ทองขาว เงิน และ
แพลเลเดียม (ใบภ.พ.01.5) ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ในทองทีท่ ี่สถาน
ประกอบการตัง้ อยู ในกรณีที่มีสถานประกอบการหลายแหง ใหยนื่ ณ
สํานักงานสรรพากรพื้นทีใ่ นทองที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ
ตั้งอยู
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
3. การสงเสริมดานการสงออก
การสงเสริมการสงออกผานงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ เปนเครื่องมือ
สํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม การขายและการเสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ ใ ห แ ก อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับของประเทศ โดยงานดังกลาวนี้จะเปดโอกาสใหผูประกอบการไดนําเสนอสินคา
ของตนสูสายตาผูซื้อทั่วโลกไดอยางเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บรรดาผูคาและผูซื้อนานาชาติเพื่อกอใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ ตามมาอีกมากมาย ปจจุบันกรม
สงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ไดรวมกับสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัด
งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ บางกอกเจมสขึ้นในประเทศไทยเปนประจําป
ละ 2 ครั้ง โดยจัดตอเนื่องกันมานานถึง 39 ครั้งแลว รวมถึงยังผนึกกําลังเดินทางไปเขารวมงาน
แสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในตางประเทศอาทิเชน งาน Basel World ที่สวิตเซอรแลนด
งาน JCK Las Vegas Show ที่สหรัฐอเมริกา พรอมจัดแสดงแฟชั่นเครื่องประดับเพื่อเผยแพร
ศักยภาพของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยอยางตอเนื่องอีกดวย อยางไรก็ตามเปนที่นา
สังเกตวา ในการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศนั้น ผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ซึ่งเปนผูประกอบการสวนใหญในอุตสาหกรรมฯ มักขาดโอกาสในการเขารวม
กิจกรรมดังกลาวเนื่องจากขาดแคลนขอมูลและเงินงบประมาณสนับสนุน
นอกจากนี้ปจจุบันสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับยังไดมแี นวคิดทีจ่ ะสรางความ
เปนพันธมิตรทางการคากับประเทศจีนและอินเดียโดยพยายามสงเสริมใหมีการเชื่อมโยงทาง
การคาระหวางผูสงออกไทยกับผูประกอบการจีนและอินเดีย เชน การจัดใหมีพนื้ ที่สําหรับผูคา
อัญมณีและเครื่องประดับจีนและอินเดีย เขารวมออกรานในงานแสดงสินคาบางกอกเจมส และ
สนับสนุนใหผูประกอบการไทยเดินทางไปเขารวมแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่ปกกิ่ง
เซี่ยงไฮ และมุมไบ ดวย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวของที่ใชเปนกรอบ แนวทางในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องหมายการคาของสินคาประเภท
เครื่องประดับอัญมณีเพื่อการสงออก”
ไดมีระเบียบวิธวี ิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากการศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวของ มีลําดับขั้นตอนในวิจัยดังนี้
1 ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกีย่ วของกับงานวิจัย
2 การกําหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง
3 การสรางเครื่องมือในการวิจยั
4 การเก็บรวบรวมขอมูล
5 การวิเคราะหขอ มูล
1. ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลเอกสารและงานวิจัยเกีย่ วกับเครื่องหมายการคา
สวนที่ 2 ขอมูลเอกสารและงานวิจัยเกีย่ วกับเครื่องประดับอัญมณี
สวนที่ 3 ขอมูลเอกสารและงานวิจัยเกีย่ วกับการสงออก
2. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก เครื่ อ งหมายการค า สิ น ค า ประเภท
เครื่องประดับอัญมณี โดยคัดเลือกจากเครื่องหมายการคาบริษัทผูประกอบการดานการสงออก
เครื่องประดับอัญมณีในประเทศไทย ที่เปนสมาชิกของสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
จํานวนทั้งหมด 881 เครื่องหมาย
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ไดแก เครื่องหมายการคาสินคาประเภทเครื่องประดับ
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อัญมณีจํานวนทั้งสิ้น 267 เครื่องหมาย แลวนํามาวิเคราะหในเชิงคุณภาพทัง้ 6 คุณลักษณะของ
เครื่องหมายการคาที่ดี
3. การสรางเครื่องมือในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามจํานวน 4 ชุดและแบบสัมภาษณจํานวน
1 ชุด ดังนี้
แบบสอบถาม ชุดที่ 1 การประเมินเครือ่ งหมายการคาในเชิงคุณภาพ
ชุดที่ 2 การวิเคราะหเครื่องหมายการคา
ชุดที่ 3 การวิเคราะหการตั้งชื่อเครื่องหมายการคา
ชุดที่ 4 การวิเคราะหองคประกอบเครื่องหมายการคา (ดูภาคผนวก)
แบบสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเครื่องหมายการคาในโครงการเรื่อง การศึกษา
แนวทางในการออกแบบเครื่องหมายการคาของสินคาประเภทเครื่องประดับอัญมณี
(ดูภาคผนวก)
โดยจะนําแบบสอบถามชุดที่ 1 และแบบสัมภาษณ ใหผูเชี่ยวชาญเปนผูทําการวิเคราะหและ
เสนอแนะแนวทาง ทั้งหมด 10 ทาน แบงออกเปน 3 กลุม
กลุม 1 ผูประกอบการ จํานวน 2 ทาน
1) คุณวีรชัย วรปรัชญา : กรรมการผูจัดการบริษัทพรีนจิวเวลรี่ จํากัด
2) คุณณฐวรรณ นาถวรานนท : ผูชวยผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑบริษัทคอน
เซ็ปแมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด
กลุม 2 นักออกแบบทางนิเทศศิลป จํานวน 6 ทาน
1) คุณกมลพัฒน มัตตะวรรณรุจน
- Senier Designer บริษัทเจทอมสัน
2) คุณเอก อัครประเสริฐกุล Graphic Designer บริษัทเจทอมสัน
3) คุณภาสกร จันทรโพธิ์ Graphic Designer บริษัทเจทอมสัน
4) คุณสุทธดา กุลฑลวรรณ
- Designer Manager บริษัท Design’s Motto จํากัด
- Graphic Designer บริษัท Spa Advertising จํากัด
- Graphic Designer บริษัท Euro RSCG Flagship จํากัด
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5) คุณปวินท บุนนาค Designer บริษัทโอกิลวี่ แอนด เมเทอรประเทศไทยจํากัด
6) คุณสุธาสินี ฌาณวังศะ Senier Designer บริษัท ลีโอเบอรเน็ท จํากัด
กลุม 3 นักวิชาการ/อาจารย จํานวน 2 ทาน
1) อาจารยนัทธพัชร นอยสวัสดิ์ หัวหนาภาคการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) อาจารยศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบ
สื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จากนัน้ นําคะแนนจากแบบสอบถามชุดที่ 1
มาจัดอันดับใหเหลือเครื่องหมาย
การคาเพียง 100 เครื่องหมาย แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการออกแบบในแบบสอบถามชุด
ที่ 2,3,4 และนําผลมาทําการแจกแจงคาความถี่และคํานวณเปนคารอยละ แลวจึงสรุปผลการวิเคราะห
และแนวทางในการออกแบบเครื่องหมายการคาของสินคาประเภทเครือ่ งประดับอัญมณี
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจยั ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1 ยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัย ในการออกหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญทั้ง 10 ทาน เพื่อขอ
ความรวมมือในการใหขอมูลในการวิจัย
4.2สงหนังสือขอความรวมมือและแบบสอบถามดวยตนเอง ไปยังผูเชี่ยวชาญทั้ง 10 ทาน
4.3ดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามถึงผูเชี่ยวชาญไปแลว
เปนจํานวนทั้งหมด 10 ชุด คิดเปนรอยละ 100
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) และ
ใชสถิติอยางงายในการแจกแจงความถี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถามตอนที่ 1 สอบถามในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องหมาย
การคาที่ดี จํานวน 267 เครื่องหมาย สรุปแลวนําเสนอโดยจัดอันดับในรูปตาราง
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แบบสอบถามตอนที่ 2 สอบถามในองคประกอบของการออกแบบในดานตางๆ ของ
เครื่องหมายการคาของสินคาประเภทเครื่องประดับอัญมณี จํานวน 100 เครื่องหมาย วิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่และคํานวณคารอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
แบบสอบถามตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและทัศนะคติของผูตอบแบบสอบถามที่มี
ตอการออกแบบเครื่องหมายการคาของสินคาประเภทเครือ่ งประดับอัญมณีเพื่อการสงออก วิเคราะห
เนื้อหาแลวนําเสนอในรูปของความเรียง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลที่เกีย่ วของทั้งหมด เพื่อวิเคราะหหาบทสรุปอันจะนําไปสู
แนวทางในการออกแบบเครื่องหมายการคาของสินคาประเภทเครื่องประดับอัญมณีเพือ่ การสงออก
โดยผูวิจยั ไดทาํ การศึกษาขอมูลในเรื่องที่เกีย่ วกับการออกแบบเครื่องหมายการคา รวมถึงการใช
ตัวอยางเครื่องหมายการคามาวิเคราะหตามหลักการทางการออกแบบ
ซึ่งผูวิจัยไดแบงการ
วิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหลักษณะเครื่องหมายการคา
ตารางที่ 10 การวิเคราะหลักษณะเครื่องหมายการคา
ลักษณะเครื่องหมายการคา
1. ภาพสัญลักษณทั้งหมด (Symbol)
2. อักษรทั้งหมด (Logo type)
3. สัญลักษณผสมอักษร (Combination)

คิดเปนคารอยละ
21
24
55

ลักษณะเครื่องหมายการคาสวนใหญเปนแบบ สัญลักษณผสมอักษร คิดเปนรอยละ 55
จากจํานวนเครื่องหมายการคาที่นํามาวิเคราะหทั้งหมด 100 เครื่องหมาย
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สวนที่ 2 การวิเคราะหการตั้งชื่อเครื่องหมายการคา
ตารางที่ 11 การวิเคราะหการตั้งชื่อเครื่องหมายการคา
รูปแบบเครื่องหมายการคา
1. เครื่องหมายชื่อ (Name Marks)
1.1 ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง (Descriptive Names)
1.2 ชื่อที่รูจักทั่วไป (Found Names)
1.3 ชื่อเฉพาะ (Proper Names)
1.4 ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม (Artificial Names)
1.5 ชื่ออุปมา (Metaphoric Names)
2. เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ (Abbrivations)
2.1 ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ (Initial Abbrivations)
2.2 ชื่อยอที่มิไดเกิดจากอักษรยอ (Non-Initial Abbrivations)

คิดเปนคารอยละ
10
3
36
27
6
17
1

การตั้งชื่อเครื่องหมายการคา นิยมใชชื่อเฉพาะ (Proper Names) ในการตั้งชื่อเครื่องหมาย
การคา คิดเปนรอยละ 36 จากจํานวนเครื่องหมายการคาที่นํามาวิเคราะหทั้งหมด 100 เครื่องหมาย

สวนที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบเครื่องหมายการคา
ตารางที่12 การวิเคราะหองคประกอบเครื่องหมายการคา
องคประกอบเครื่องหมายการคา
1. ตัวอักษร
1.1 ตัวคัดลายมือ
1.2 ตัวพิมพแบบตัวเขียน
1.3 ตัวแบบ Serif
1.4 ตัวแบบ San Serif
1.5 ตัวประดิษฐ

คิดเปนคารอยละ
2
7
30
19
19
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ตารางที่ 12 (ตอ)
2. สี
2.1 สีหลัก 1 สี
2.1.1 สีโทนรอน
6

เหลือง

สม
แดง
2.1.2 สีโทนเย็น

4
3
17

น้ําเงิน

เขียว
มวง
2.1.3 โทนขาว - ดํา
2.1.4 ระดับความเขม

5
3
47
4

สวาง

สด
หมน
มืด
2.2 สีมากกวา 1 สี
2.2.1 สีโทนรอน

13
8
13

4

เหลือง

สม
แดง
2.2.2 สีโทนเย็น

5
0
4

น้ําเงิน

เขียว
มวง

1
1
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3. สัญลักษณ
3.1 รูปภาพในอุดมคติ
3.2 รูปทรงธรรมชาติ
3.3 รูปทรงวัตถุสิ่งของ
3.4 รูปทรงเรขาคณิต
3.5 รูปทรงอิสระ

2
9
32
12
21

ผลการวิเคราะหองคประกอบเครื่องหมายการคาพบวา เครื่องหมายการคาที่ใชตัวอักษร
เปนองคประกอบในเครื่องหมายการคา นิยมใชอกั ษรแบบ Serif คิดเปนรอยละ 30 ใน
องคประกอบดานสี แบงเปนสามลักษณะ คือ ใชสีหลัก 1 สี ใชสีหลักมากกวา 1 สี และ สีขาว-ดํา
พบวานิยมใชสีขาว-ดําเปนองคประกอบในเครื่องหมายการคามากที่สุด คิดเปนรอยละ 47 สวนใน
แบบที่มีการใชสีหลัก 1 สีนั้น พบวา สีน้ําเงิน มีการใชมากที่สุด คิดเปนรอยละ 17 และระดับความ
เขมของสี พบวาระดับสีสดและมืด พบมากที่สุดเทากัน คิดเปนรอยละ 13 ในสวนของการใชสี
มากกวา 1 สี พบวาสวนใหญนิยมใชจาํ นวนสีหลายสีโนมเอียงไปในสีโทนรอน ในกลุมสีสม คิด
เปนรอยละ 5 เครื่องหมายการคาที่ใชภาพสัญลักษณเปนองคประกอบ พบวาสวนใหญนิยมใช
รูปทรงวัตถุสิ่งของ คิดเปนรอยละ 32

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนีเ้ ปนการศึกษาลักษณะเครื่องหมายการคาของสินคาประเภท
เครื่องประดับอัญมณีเพื่อการสงออก โดยมีขั้นตอนการดําเนินการและผลการวิจยั ดังนี้

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องหมายการคา (Trademark) ของสินคาประเภท
เครื่องประดับอัญมณีเพื่อการสงออก
2. เพื่อวิเคราะหหาแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องหมายการคาจาก
เครื่องหมายการคาของเครื่องประดับอัญมณีที่มีอยูใ นปจจุบัน

สมมติฐานการศึกษา
เครื่องหมายการคาของสินคาประเภทเครื่องประดับอัญมณี มีองคประกอบเฉพาะสามารถ
วิเคราะหเพื่อหาองคประกอบที่เหมาะสม ในการเปนเครื่องหมายการคาที่สื่อสารภาพลักษณของ
บริษัทที่ประกอบการดานเครื่องประดับอัญมณีไดอยางชัดเจน และมีความแตกตางจากเครื่องหมาย
การคาในกลุมสินคาประเภทอื่น
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลจากเครื่องหมายการคาของสินคาประเภทเครื่องประดับ
อัญมณีเพื่อการสงออก โดยทําการรวบรวมเครื่องหมายการคาจากจากบริษัทที่ประกอบการดาน
เครื่องประดับอัญมณี ที่เปนสมาชิกของสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จํานวน 267
ตัวอยาง นํามาวิเคราะหโดยสรางแบบสอบถามการประเมินเครื่องหมายการคาในเชิงคุณภาพ
นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ นักวิชาการและผูประกอบการดานเครื่องประดับอัญมณี
ทําการ
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ประเมิน เพื่อคัดเลือกเครื่องหมายการคาใหไดเครื่องหมายการคา จํานวน 100 เครื่องหมาย จึง
นํามาวิเคราะหตอโดยการสรางแบบสอบถามเพื่อทําการวิเคราะหเครื่องหมายการคาที่คัดเลือก
มาแลว อีกจํานวน 3 ชุด ซึ่งประกอบดวย 1. ลักษณะเครื่องหมายการคา
2. การตั้งชื่อ
เครื่องหมายการคา 3. องคประกอบเครื่องหมายการคา และนําผลมาทําการแจกแจงคาความถี่
และคํานวณเปนคารอยละ
สวนที่ 2 ผูว ิจยั ไดทําการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานการออกแบบและผูประกอบการดาน
เครื่องประดับอัญมณี นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปความเรียง
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1
ผลการวิจัยทีไ่ ดจากการใชแบบสอบถาม โดยใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ นักวิชาการ
และผูประกอบการทําการประเมิน จํานวน 10 ทาน จากแบบสอบถามชุดที่ 1 ไดจํานวน
เครื่องหมายการคา 100 เครื่องหมาย จาก 267 เครื่องหมาย และผูวิจัยทําการประเมินตอและ
สรุปผลเปนแนวทางการออกแบบเครื่องหมายการคาของสินคาประเภทเครื่องประดับอัญมณีเพื่อ
การสงออก
โดยแบงเปนดานตางๆในการวิเคราะหจากการใชแบบสอบถามจํานวน 3 ชุด ได
ดังนี้
1. แบบสอบถามลักษณะเครื่องหมายการคา ผลสรุปลักษณะเครื่องหมายการคาที่มีการ
ใชมากที่สุด เปนแบบสัญลักษณผสมอักษร (Combination) คือมีทงั้ ภาพสัญลักษณ และการใช
ตัวอักษรประกอบเครื่องหมายการคา คิดเปนรอยละ 55 จากเครื่องหมายการคาทัง้ หมด 100
เครื่องหมาย
2. แบบสอบถามการตั้งชื่อเครื่องหมายการคา ผลสรุปการตั้งชื่อเครื่องหมายการคา ที่มี
การใชมากที่สดุ คือ ชื่อเฉพาะ (Proper Names) คือการนําเอาชื่อของเจาของกิจการและชื่อที่มี
ความหมายในเชิงบวก เชน Best Luck Inter 1999, Chong Lerdlum (จงเลิศล้ํา), Extream Jewelry,
Evershiny Jewelry Creation เปนตน คิดเปนรอยละ 36 จากเครื่องหมายการคาทั้งหมด 100
เครื่องหมาย
3. แบบสอบถามองคประกอบเครื่องหมายการคา ผลสรุปแบงเปน 3 ดาน ประกอบดวย
3.1 การใชตัวอักษรเปนแบบ Serif มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30 จาก เครื่องหมาย
การคาทั้งหมด 100 เครื่องหมาย
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3.2 การใชสีของเครื่องหมายการคา เปนการใชสีขาว – ดํา มากที่สุด คิดเปนรอยละ
47 จากเครื่องหมายการคาทัง้ หมด 100 เครื่องหมาย
3.3 การใชภาพสัญลักษณ เปนแบบรูปทรงวัตถุสิ่งของมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32
จาก เครื่องหมายการคาทั้งหมด 100 เครื่องหมาย
สวนที่ 2 สรุปผลขอเสนอแนะผูเชีย่ วชาญดานการออกแบบ นักวิชาการ และ
ผูประกอบการ
1.ลักษณะองคประกอบของเครื่องหมายการคาที่สามารถสื่อความหมายถึงความเปน
ธุรกิจดานเครือ่ งประดับอัญมณี ตองมีภาพลักษณหรืออารมณที่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ
ไดแก ความงาม ความออนชอย ความหรูหรา ความสะอาด และความชัดเจนของบุคลิกของ
กลุมเปาหมาย รวมทั้งมีภาพหรือสื่อที่เกี่ยวกับธุรกิจ
2. ลักษณะองคประกอบของเครื่องหมายการคาที่สามารถสรางการจดจําได จะตอง
มีลักษณะที่แตกตางจากคูแ ขง คือ เรียบงายแตมีบุคลิกทีน่ าสนใจ ดวยการแบงกลุมเปาหมายอยาง
ชัดเจนและออกแบบตัดทอนใหไดลักษณะของเครื่องหมายการคาที่แตกตาง โดยการใชรูปทรง
ตัวอักษร สี การจัดวางทีน่ าสนใจ รวมทั้งเครื่องหมายนั้นๆ สามารถสื่อความหมายหรือแสดง
ภาพลักษณไดอยางชัดเจน
3. ขอเสนอแนะอืน่ ๆ อาจเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับกลุมเปาหมายดวยวิธีใหม ๆ ไม
จําเปนตองแสดงความหรูหรา ความระยิบระยับ หรือดูราคาแพงเทานั้น ขอใหมีความสงางาม
ความชัดเจน มีอารมณที่ดี จดจําไดงาย มีความเปนตัวเองและทีส่ ําคัญตองเขาใจบุคลิกของ
กลุมเปาหมายที่เราตองการ รวมทั้งควรสรางภาพลักษณขององคกร (Brand Image)รวมดวย
อภิปรายผลการวิจัย
1. เครื่องหมายการคาของสินคาเครื่องประดับอัญมณี
นิยมออกแบบในลักษณะ
สัญลักษณผสมตัวอักษร (Combination) เปนวิธีการนําเอารูปและตัวอักษรมาออกแบบรวมกัน ซึ่ง
รูปที่ใชมักจะเปนรูปของเพชรพลอย เครื่องประดับ เครื่องใช เชน มงกุฎ แหวน และรูป
เรขาคณิตตางๆ เพื่อแสดงถึงความสวยงาม ระยิบระยับ และดูมีคามีราคา มีตัวอยางดังนี้

ภาพที่ 18 เครื่องหมายการคาของบริษัท Preen Jewelry
ที่มา : TGJGA, Bangkok Gems & Jewelry Fair (Bangkok,2007)
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ภาพที่ 19 เครื่องหมายการคาของบริษัท Jewelry Princess
ที่มา : TGJGA , Bangkok Gems & Jewelry Fair (Bangkok,2007)
2. เครื่องหมายการคาของสินคาเครื่องประดับอัญมณี นิยมตัง้ ชื่อเครื่องหมายการคาแบบ
ชื่อเฉพาะ (Proper Names) คือการนําเอาชื่อของเจาของกิจการและชื่อที่มีความหมายในเชิงบวก
เชน Best Luck Inter 1999, Chong Lerdlum (จงเลิศล้ํา), Extream Jewelry, Evershiny Jewelry
Creation The Premier เปนตน

ภาพที่ 20 เครื่องหมายการคาของบริษัท The Premier
ที่มา : TGJGA ,Bangkok Gems & Jewelry Fair (Bangkok,2007)
3. เครื่องหมายการคาของสินคาเครื่องประดับอัญมณี นิยมใชตัวอักษรประเภท serif
เพื่อแสดงความภูมิฐาน สงางามและผสมผสานกับอักษรประดิษฐ ในลักษณะที่เปนการนําเสนสาย
ของลักษณะเครื่องประดับ ลักษณะเสนที่สื่อถึงความงดงาม การประดับตกแตง ความประณีตมี
คุณคา มีตัวอยางดังนี้

ภาพที่ 21 เครื่องหมายการคาของบริษัท Jewel Star
ที่มา : TGJGA ,Bangkok Gems & Jewelry Fair (Bangkok,2007)

ภาพที่ 22 เครื่องหมายการคาของบริษัท Jewelry Affair
ที่มา : TGJGA ,Bangkok Gems & Jewelry Fair (Bangkok,2007)
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4. เครื่องหมายการคาของสินคาเครื่องประดับอัญมณี นิยมใชสีที่มีลักษณะเฉพาะมากขึน้
ที่เกี่ยวของกับเครื่องประดับและอัญมณี เชน การเลือกใชกลุมสีที่มาจากวัสดุทใี่ ชทําเครื่องประดับ
ทั้งวัสดุตัวเรือนประเภททอง เงิน ทองคําขาว หรืออัญมณีชนิดตางๆ

ภาพที่ 23 เครื่องหมายการคาของบริษัท Bangkok Assay
ที่มา : TGJGA, Bangkok Gems & Jewelry Fair (Bangkok, 2007)

ภาพที่ 24 เครื่องหมายการคาของบริษัท Gems Pavilion
ที่มา : TGJGA, Bangkok Gems & Jewelry Fair (Bangkok ,2007)

ภาพที่ 25 เครื่องหมายการคาของบริษัท Prima Gold
ที่มา : TGJGA, Bangkok Gems & Jewelry Fair (Bangkok, 2007)
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5. เครื่องหมายการคาของสินคาเครื่องประดับอัญมณี ภาพสัญลักษณ ควรเปนภาพ
สัญลักษณที่กลุมลูกคาเห็นแลว สามารถเขาใจไดวาเปนผูประกอบการที่ทําธุรกิจดานเครื่องประดับ
อัญมณีโดยเฉพาะ ไมเกิดความสับสน หรือไมมั่นใจ จากเครื่องหมายการคาบางแบบที่มีการใชรปู
เฟองเกียร ซึ่งอาจทําใหกลุมลูกคาเกิดความสับสนได โดยภาพสัญลักษณควรเปนสิง่ ที่เปนลักษณะ
เฉพาะ เชน รูปทรงของอัญมณี การเจียระไนรูปทรงแบบตางๆ เครื่องมือเฉพาะในการผลิตอัญมณี
หรือภาพที่มีความเกีย่ วเนื่องในการสื่อความหมาย เชนการใชภาพที่แสดงถึงคุณคาความงดงาม
ความหรูหรา มีเสนห ผานรูปทรงวัตถุสิ่งของหรือภาพในเชิงนามธรรม ซึ่งควรจะเปนภาพที่
สามารถเขาใจไดงาย

ภาพที่ 26 เครื่องหมายการคาของบริษัท Pranda Jewelry Public
ที่มา : TGJGA , Bangkok Gems & Jewelry Fair (Bangkok,2007)

ภาพที่ 27 เครื่องหมายการคาของบริษัท Onbody Jewelry
ที่มา : TGJGA, Bangkok Gems & Jewelry Fair (Bangkok,2007)

ภาพที่ 28 เครื่องหมายการคาของบริษัท Panuma
ที่มา : TGJGA, Bangkok Gems & Jewelry Fair (Bangkok,2007)
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง
การศึกษาแนวทางในการออกแบบเครื่องหมายการคาของสินคา
ประเภทเครื่องประดับอัญมณีเพื่อการสงออก ครั้งนี้ ผูวิจยั มีขอเสอแนะดังนี้
ในดานการเชื่อมโยงของเครื่องหมายการคาถึงสินคาและบริการ
มีการประเมินอยูใ น
ระดับนอยที่สุด
ซึ่งผูวิจัยคิดวาแนวทางการออกแบบเครื่องหมายการคาของสินคาประเภท
เครื่องประดับอัญมณีเพื่อการสงออก ในดานการเชื่อมโยงของเครื่องหมายการคา กับสินคาและ
บริการ ควรที่จะเพิ่มลักษณะเฉพาะที่ชดั เจนเพิ่มเขาไปจากลักษณะเครื่องหมายการคาแบบเดิม เพื่อ
สรางความแตกตางจากสินคาในกลุมอื่น
และสรางความนาเชื่อถือแกกลุม ลูกคาของธุรกิจ
เครื่องประดับอัญมณี
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. เพื่อเปนการเพิม่ มุมมองในการวิเคราะหเครื่องหมายการคาสินคาประเภท
เครื่องประดับอัญมณี ควรมีการสรางเกณฑในการวิเคราะหทแี่ ตกตาง และใหผูประเมินใน
สาขาวิชาอื่นๆ หรือกลุมลูกคาเปนผูประเมิน
2. ผลการวิจัยสามารถนําไปทดลองออกแบบเครื่องหมายการคาตามแนวทางที่ไดสรุปไว
และทําการประเมินผลอีกครัง้
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ตารางที่ 11
อันดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบสอบถามชุดที่ 2 การวิเคราะหลักษณะเครือ่ งหมายการคา
รูปแบบเครื่องหมายการคา

ภาพสัญลักษณ อักษรทั้งหมด (logo
ทั้งหมด (symbol)
type)

สัญลักษณผสมอักษร

(combination)

115
อันดับ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ภาพสัญลักษณ อักษรทั้งหมด (logo
ทั้งหมด (symbol)
type)

สัญลักษณผสมอักษร

(combination)

116
อันดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ภาพสัญลักษณ
ทั้งหมด (symbol)

อักษรทั้งหมด
(logo type)

สัญลักษณผสมอักษร

(combination)

117
อันดับ

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ภาพสัญลักษณ อักษรทั้งหมด (logo
ทั้งหมด (symbol)
type)

สัญลักษณผสมอักษร

(combination)

118
อันดับ

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ภาพสัญลักษณ อักษรทั้งหมด (logo
ทั้งหมด (symbol)
type)

สัญลักษณผสมอักษร

(combination)

119
อันดับ

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ภาพสัญลักษณ อักษรทั้งหมด (logo
ทั้งหมด (symbol)
type)

สัญลักษณผสมอักษร

(combination)

120
อันดับ

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ภาพสัญลักษณ
ทั้งหมด (symbol)

อักษรทั้งหมด
(logo type)

สัญลักษณผสมอักษร

(combination)

121
อันดับ

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ภาพสัญลักษณ
ทั้งหมด (symbol)

อักษรทั้งหมด
(logo type)

สัญลักษณผสมอักษร

(combination)

122
อันดับ

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ภาพสัญลักษณทั้งหมด
(symbol)

อักษรทั้งหมด
(logo type)

สัญลักษณผสมอักษร

(combination)

123
อันดับ

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ภาพสัญลักษณทั้งหมด
(symbol)

อักษรทั้งหมด
(logo type)

สัญลักษณผสมอักษร

(combination)
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ตารางที่12 การวิเคราะหการตั้งชื่อเครื่องหมายการคา

3

D.A.DIAMOND GROUP

4

MARVEL JEWELRY

5

PAN-SIAMESE GEMS

6

PREMIER JEWELRY

7

BEST LUCK INTER 1999
JEWELRY
MANUFACTURER

8

MICHEL ANGELO
INTERNATIONAL

9

DE FROST GALLERY

10

PYRAMID TRADING

อักษรยอ
(Non-Initial Abbrivations)

ALFRED CREATION

ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ Initial
(Abbrivations)

2

ชื่ออุปมา
(Metaphoric Names๗

PRIMAGOLD
INTERNATIONAL

เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ
(Abbrivations)

ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม
(Artificial Names)

1

ชื่อเฉพาะ
(Proper Names)

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ชื่อที่รูจักทั่วไป
(Found Names๗

อันดับ

ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง
(Descriptive Names)

เครื่องหมายชือ่
(Name Marks)

125

GEMS PAVILION
CREATION

13

BENETONE GROUP

14

BANGKOK ASSY OFFICE

15

PRANDA JEWELRY
PUBLIC

16

BYLLY CLASSIC DESIGN
GEMS

17

LANNA SILVER C.M.

18

LA DIVAS JEWELRY

19

NUJAREE JEWELRY

20

PANUMA

ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ Initial
(Abbrivations)
ชือยอทีมิไดเกิดจากอักษรยอ
(Non-Initial Abbrivations)

12

ชื่ออุปมา
(Metaphoric Names๗

B.MAYER

เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ
(Abbrivations)

ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม
(Artificial Names)

11

ชื่อเฉพาะ
(Proper Names)

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ชื่อที่รูจักทั่วไป
(Found Names๗

อันดับ

ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง
(Descriptive Names)

เครื่องหมายชือ่
(Name Marks)
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23

A.D. GEMS
INTERNATIONAL

24

GALASSIA

25

BESTBOOM JEWELRY

26

JEWELRY AFFAIR

27

JEWELRY PRINCESS

28

ANILA GEM
INTERNATIONAL

29

BLUE RIVER DIAMOND

30

BELLE BAGUE

อักษรยอ
(Non-Initial Abbrivations)

HALO DECORATIVE

ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ Initial
(Abbrivations)

22

ชื่ออุปมา
(Metaphoric Names๗

BASIC JEWELRY

เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ
(Abbrivations)

ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม
(Artificial Names)

21

ชื่อเฉพาะ
(Proper Names)

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ชื่อที่รูจักทั่วไป
(Found Names๗

อันดับ

ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง
(Descriptive Names)

เครื่องหมายชือ่
(Name Marks)
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33

C.M.S.JEWELRY
MANUFACTURING

34

BODYSTEEL AND
SILVER

35

METAMORPHOSE

36

MONPLAISIR FASHION

37

AUSIRIS

38

MILLENNIUM DESIGN

39

PREEN JEWELRY

40

SOUTH COMPACT

อักษรยอ
(Non-Initial Abbrivations)

GIOLI

ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ Initial
(Abbrivations)

32

ชื่ออุปมา
(Metaphoric Names๗

SOLID GOLD JEWELRY

เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ
(Abbrivations)

ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม
(Artificial Names)

31

ชื่อเฉพาะ
(Proper Names)

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ชื่อที่รูจักทั่วไป
(Found Names๗

อันดับ

ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง
(Descriptive Names)

เครื่องหมายชือ่
(Name Marks)

อันดับ
รูปแบบเครื่องหมายการคา

41
VERBENA JEWELRY
MANUFACTURE

42
RUBICON

43
M.I. JEWELRY

44
SILVEX

45
CNR JEWELRY

46
ADVANCE
MANUFACTURERS

47
SILVER WORLD

48
CHADAPETCH

49

GAVANG

50

REX JEWELRY

อักษรยอ
(Non-Initial Abbrivations)

เครื่องหมายชือ่
(Name Marks)
ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ Initial
(Abbrivations)

ชื่ออุปมา
(Metaphoric Names๗

ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม
(Artificial Names)

ชื่อเฉพาะ
(Proper Names)

ชื่อที่รูจักทั่วไป
(Found Names๗

ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง
(Descriptive Names)

128

เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ
(Abbrivations)

129

53

HENG & SONS

54

SILVER EXPERT

55

SILVER LION
INTERNATIONAL

56

KATE'S JEWELRY
IMPORT - EXPORT

57

CHEWA JEWELRY

58

GALLIANA CREATIONS

59

SUPANAN TRADER

60

T.S.H. DIAMOND GROUP

อักษรยอ
(Non-Initial Abbrivations)

CREATION BIJOUX

ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ Initial
(Abbrivations)

52

ชื่ออุปมา
(Metaphoric Names๗

BONANZA GEMS
INDUSTRY

เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ
(Abbrivations)

ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม
(Artificial Names)

51

ชื่อเฉพาะ
(Proper Names)

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ชื่อที่รูจักทั่วไป
(Found Names๗

อันดับ

ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง
(Descriptive Names)

เครื่องหมายชือ่
(Name Marks)

130

63

JEWELSTAR
MANUFACTORY

64

CHENG HUD
MANUFACTURING

65

LEADER GEMS &
JEWELRY

66

TET DESIGN

67

GEODIS MERLIN

68

VENLIER JEWELRY

69

WORLD CRYSTAL

70

CHONG LERDLUM

อักษรยอ
(Non-Initial Abbrivations)

UNIQUE MERCHANDISE

ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ Initial
(Abbrivations)

62

ชื่ออุปมา
(Metaphoric Names๗

CUBIC GEMS

เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ
(Abbrivations)

ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม
(Artificial Names)

61

ชื่อเฉพาะ
(Proper Names)

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ชื่อที่รูจักทั่วไป
(Found Names๗

อันดับ

ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง
(Descriptive Names)

เครื่องหมายชือ่
(Name Marks)

131

ARGENTI ORO

74

DEE ZILVER

75

DORA JEWELRY
CREATION

76

INTHORN

77

KIMOLY CORPORATION

78

HARLYN

79

CREATIVE GEMS &
JEWELRY PUBLIC

80

AAB INTERNATIONAL
GROUP

อักษรยอ
(Non-Initial Abbrivations)

73

ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ Initial
(Abbrivations)

72

JEWEL TECH
INTERNATIONAL
MANUFACTURING

ชื่ออุปมา
(Metaphoric Names๗

GEMS BEAM-C.M.
COVER SERVICE

เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ
(Abbrivations)

ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม
(Artificial Names)

71

ชื่อเฉพาะ
(Proper Names)

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ชื่อที่รูจักทั่วไป
(Found Names๗

อันดับ

ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง
(Descriptive Names)

เครื่องหมายชือ่
(Name Marks)

อันดับ
รูปแบบเครื่องหมายการคา

81
AG HEAVEN

82
HB1

83
ONBODY JEWELRY

84
ARGOS

85
83 SP INTERNATIONAL

86
M. KENG

87
SILVER ICE

88
M.D.C. INTERNATIONAL

89

INTERNATIONAL GEM
GEMS

90

TRIMORO

อักษรยอ
(Non-Initial Abbrivations)

เครื่องหมายชือ่
(Name Marks)
ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ Initial
(Abbrivations)

ชื่ออุปมา
(Metaphoric Names๗

ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม
(Artificial Names)

ชื่อเฉพาะ
(Proper Names)

ชื่อที่รูจักทั่วไป
(Found Names๗

ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง
(Descriptive Names)

132

เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ
(Abbrivations)

133

93

L.S. ORIENTAL JEWELRY

94

M.A.CREATION

95

BENETONE JEWELRY

96

CANDIDUS SILVER

97

GEMS SQUARE IMPEX

98

EVERSHINE
INTERNATIONAL

99

C.T. JEWELRY

100

SEVEN STARS
INDUSTRIES

อักษรยอ
(Non-Initial Abbrivations)

DUANG KAEW JEWELRY
MANUFACTURER

ชื่อยอที่เกิดจากอักษรยอ Initial
(Abbrivations)

92

ชื่ออุปมา
(Metaphoric Names๗

FIRST VICTOR

เครื่องหมายที่ใชชื่อยอ
(Abbrivations)

ชื่อที่ตั้งขึ้นใหม
(Artificial Names)

91

ชื่อเฉพาะ
(Proper Names)

รูปแบบเครื่องหมายการคา

ชื่อที่รูจักทั่วไป
(Found Names๗

อันดับ

ชื่อที่สื่อความหมายโดยตรง
(Descriptive Names)

เครื่องหมายชือ่
(Name Marks)

อันดับ

1

2

3

4

5

6

7

แบบเครื่องหมายการคา
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

สี
รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

ตัวอักษร

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตารางที่13 การวิเคราะหองคประกอบเครื่องหมายการคา
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

8

9

10

11

12

13

14

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

15

16

17

18

19

20

21

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

22

23

24

25

26

27

28

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

29

30

31

32

33

34

35

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

36

37

38

39

40

41

42

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

43

44

45

46

47

48

49

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

50

51

52

53

54

55

56

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

57

58

59

60

61

62

63

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

64

65

66

67

68

69

70

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

71

72

73

74

75

76

77

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

78

79

80

81

82

83

84

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

85

86

87

88

89

90

91

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

92

93

94

95

96

97

98

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี

อันดับ

99

100

แบบเครื่องหมายการคา
มวง
โทน
ขาว
ดํา
โทนเย็น
รูปทรงอิสระ

รูปทรงเรขาคณิต

รูปทรงวัตถุสิงของ

รูปทรงธรรมชาติ

รูบภาพในอุดมคติ

มวง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

1 สี

แดง

สม

ระดับความเขม
เหลือง

มืด

หมน

โทนเย็น
สด

สวาง

โทนรอน
เขียว

น้ําเงิน

แดง

สม

เหลือง

ตัวประดิษฐ

ตัว San Serif

ตัว Serif

ตัวพิมพแบบตัวเขียน

ตัวคัดลายมือ

ตัวอักษร
สี
สัญลักษณ

มากกวา 1 สี
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ตารางที่ 14 เครือ่ งหมายการคาของผูประกอบการเครือ่ งประดับอัญมณีประเภทเงิน
(Silver Jewelry)
ลําดับ
ภาพเครื่องหมายการคา
ชื่อบริษัท
1.
INTERNATIONAL METAL AND
JEWELRY
2.

3 J JEWELRY CO., LTD.

3.

83 SP INTERNATIONAL CO., LTD.

4.

A.M.A. DESIGN INTERNATIONAL
CO.,

5.

A.M.G. JEWELRY CO., LTD.

6.

AAB INTERNATIONAL GROUP CO.,
LTD.

7.

ACHA CO., LTD.

8.

ACHARA SILVER CO., LTD.

9.

AG HEAVEN (THAILAND) CO.,
LTD.

10.
11.

AKNAS GENUINE WATCH BANDS
AND
ALFRED CREATION CO., LTD.

12.

ANNY'S FACTORY LTD., PART.

13.

ARGENTI ORO S.A.

153
ตารางที่ 14 (ตอ)
ลําดับ

ภาพเครื่องหมายการคา

14.

ชื่อบริษัท
ARTIFEX CO., LTD.

15.

ASSAY WORK CO., LTD.

16.

B.V.N. SILVER CHAIN CO.,
LTD.

17.

BAPNA INTERNATIONAL
CO., LTD.
BASIC JEWELRY CO., LTD.

18.
19.

BENETONE GROUP
LIMITED

20.

BENETONE JEWELRY CO.,
LTD.
BENJAWAN IMPORT
EXPORT CO., LTD.

21.
22.

BENSON JEWELRY CO.,
LTD.

23.

BEST LUCK INTER 1999
JEWELRY
BESTBOOM JEWELRY CO.,
LTD.
BODYSTEEL AND SILVER
CO., LTD.
BONANZA GEMS
INDUSTRY CO., LTD.

24.
25.
26.
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ลําดับ

ภาพเครื่องหมายการคา

27.

ชื่อบริษัท
BOON & SONS GEMS CORP.,
LTD.

28.

C.T. JEWELRY CO., LTD.

29.

CANDIDUS SILVER CO., LTD.

30.

CHAW CHAROEN TRADING
LTD.,PART

31.

CHENG HUD
MANUFACTURING CO.,

32.

CHONG LERDLUM CO., LTD.

33.

CHOTE RATANA LTD., PART.

34.

CIFAC CO., LTD.

35.

CITIPAN COLLECTION CO.,
LTD.

36.

CNR JEWELRY CO., LTD.

37.

COMETA DESIGN CO., LTD.

38.

CREATION BIJOUX CO., LTD.

39.

CRT JEWELRY SUPPLY CO.,
LTD.
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ลําดับ

40.
41.
42.

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท
CUBIC GEMS CO., LTD.
DAENG FASHION
ACCESSORIES CO., LTD.
DE FROST GALLERY CO.,
LTD.

43.

DEE ZILVER CO., LTD.

44.

DORA JEWELRY CREATION
CO., LTD.
E.L.F. CO., LTD.

45.
46.
47.
48.
49.

ESSEL INTERNATIONAL CO.,
LTD.
EUROTHAI ARGENTO LTD.
EVERSHINY JEWELRY
CREATION CO., LTD.
EXTREME JEWELRY CO.,
LTD.

50.

F&R JEWELLERY CO., LTD.

51.

FELICIA (THAILAND) LTD.

52.

FIRST VICTOR CO., LTD.
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ลําดับ

ภาพเครื่องหมายการคา

53.

ชื่อบริษัท
GALLIANA CREATIONS CO.,
LTD.

54.

GAVANG CO., LTD.

55.

GEMINAS CO., LTD.

56.

H 5 D CO., LTD.

57.
58.

HALO DECORATIVE CO.,
LTD.
HB1 CO., LTD.

59.

HENG & SONS CO.,LTD.

60.

HONG FACTORY CO., LTD.

61.

INTHORN CO.,LTD.

62.

I.O. JEWELRY CO., LTD.

63.

IMPERIAL EMPORIUM LTD.,
PART.

64.

INDO SINO CO., LTD.

65.

INTERNATIONAL BULLION &
METAL
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ลําดับ

ภาพเครื่องหมายการคา

66.

ชื่อบริษัท
J.R. JEWELRY CO., LTD.

67.

JES SILVER CO., LTD.

68.

JEWEL QUALITE CO., LTD.

69.

JEWELRY AFFAIR CO., LTD.

70.

JEWELRY PRINCESS CO.,
LTD.

71.

JINTAI - CHITUAN
(THAILAND) CO., LTD.

72.

JNB MFG & EXPORTING CO.,
LTD.
KATE'S JEWELRY IMPORT EXPORT

73.
74.

KIMOLY CORPORATION LTD.

75.

KIWI SILVER CO., LTD.

76.

KUANG CHAROEN MFG. CO.,
LTD.
KWAHM SUMPAN CO., LTD.

77.
78.

LA DIVAS JEWELRY CO.,
LTD.
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ลําดับ

79.

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท
LADAMANEE CO., LTD.

80.

ZALOFTY JEWELRY CO., LTD.

81.

YOO LIM CO., LTD.

82.

WONG JEWELRY CO., LTD.

83.

WONDER JEWELRY CO., LTD.

84.

WELL FIELD CO., LTD.

85.

VP & JTK GROUP CO., LTD.

86.

VERSIL CO., LTD.

87.

VERBENA JEWELRY
MANUFACTURE
CO., LTD.

88.

VBP INTERNATIONAL CO.,
LTD.

89.

LAJ ENTERPRISES LTD., PART.

90.

LANNA SILVER C.M. CO., LTD.

91.

LEADER GEMS & JEWELRY CO., LTD.
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ลําดับ

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท

92.

LEE SILVER CREATION CO.,
LTD.

93.

LIBERTY EXPORT (THAILAND)
CO., LTD.

94.

LIVING BIJOUX CO., LTD.

95.

LOYTEE CO., LTD.

96.

M. KENG LTD., PART.

97.

M.D.C. INTERNATIONAL CO.,
LTD.

98.

M.I. JEWELRY CO., LTD.

99.

MAGIC BOX CO., LTD.

100.

MAINLY SILVER DESIGN CO.,
LTD.

101.

MAM MANUFACTURING CO.,
LTD.

102.

MARVEL JEWELRY CO., LTD.

103.

MICHEL ANGELO
INTERNATIONAL CO., LTD.

104.

MONPLAISIR FASHION CO.,
LTD.
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ลําดับ

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท

105.

N.K. NOPAKAOW GOLD &
GEMS CO., LTD.

106.

NAGANI CO., LTD.

107.

NANTINEE & SON CO.,LTD.

108.

NIDA FACTORY CO., LTD.

109.

NOA JEWELRY CO., LTD.

110.

NUJAREE JEWELRY CO.,LTD.

111.

OLARN JEWELRY CO., LTD.

112.

ONBODY JEWELRY CO., LTD.

113.

ORCHID SILVER
MANUFACTURING
CO., LTD.

114.

ORIENTAL ARTS & CRAFTS
LTD., PART.

115.

P&R AMITY GEMS CO., LTD.

116.

P.PORN CO., LTD.

117.

P.S.J. IMPORT-EXPORT LTD.,
PART.
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ลําดับ

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท

118.

PANUMA CO., LTD.

119.

PHOENIX ELECTROFORMING
CO., LTD.

120.

PIYA DECOR INTERNATIONAL
CO., LTD.

121.

PIYAPOOM JEWELRY CO., LTD.

122.

PLUS 1 ENTERPRISE CO., LTD.

123.

POCHAI JEWELRY CO., LTD.

124.

PRECIOUS PRODUCTS
JEWELRY CO., LTD.

125.

PREEN JEWELRY CO., LTD.

126.

PRETTY SILVER BKK CO., LTD.

127.

PROSPER STONE CO., LTD.

128.

PUDIS CO., LTD.

129.

PYRAMID TRADING CO., LTD.

130.

RPS CREATE ORNAMENT CO.,
LTD.
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ลําดับ

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท

131.

REGAL JEWELRY
MANUFACTURE CO., LTD.

132.

ROYI SAL CO., LTD.

133.

RSR GEMS & JEWELLERY CO.,
LTD.

134.

RUSCONI CO., LTD.

135.

S.I. INTERNATIONAL CO., LTD.

136.

S.P. SILVER CO., LTD.

137.

S.S.R. MANUFACTURING CO.,
LTD.

138.

SALAMANDER JEWELRY CO.,
LTD.

139.

SEJ GROUP CO., LTD.

140.

SEVEN STARS INDUSTRIES
LIMITED

141.

SHEN STAR JEWEL CO., LTD.

142.

SHINE SILVER. COM CO., LTD.

143.

SIAM GLOBAL JEWELLERY
CO., LTD.
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ลําดับ

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท

144.

SILEELA CO., LTD.

145.

SILVER BAR CO., LTD.

146.

SILVER CONNEXION CO., LTD.

147.

SILVER DE AMORE CO., LTD.

148.

SILVER EXPERT CO., LTD.

149.

SILVER ICE LTD.

150.

SILVER LION INTERNATIONAL
CO., LTD.
SILVER PILOT CO., LTD.

151.

SILVER WORLD CO., LTD.

152.

SILVEX CO., LTD.

153.

SNL MANUFACTURER
COMPANY LIMITED

154.

SOLID GOLD JEWELRY CO.,
LTD.

155.

SONG FACTORY CO., LTD.

156.

SOPHIA & KAREN INTER CO.,
LTD.
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ลําดับ

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท

157.

SOPHIA DESIGN CO., LTD.

158.

SOUTH COMPACT CO., LTD.

159.

STARLIGHT DESIGN JEWELRY
LTD.

160.

SUPANAN TRADER CO., LTD.

161.

TATONG JEWELRY CO., LTD.

162.

TET DESIGN CO., LTD.

163.

THE ALISHBA JEWELS CO.,
LTD.

164.

THE SHAKER GROUP CO., LTD.

165.

THING FAIR (THAILAND) CO.,
LTD.

166.

THOMPSON'S JEWELRY LTD.,
PART.

167.

TOM CREATIONS LTD., PART.

168.

TOP BRANDS CO., LTD.

169.

TOP ONE JEWELRY CO., LTD.
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ลําดับ

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท

170.

TOPAZ B.K.K. CO., LTD.

171.

TQ 925 CO., LTD.

172.

TREASURE EXPRESS
CORPORATION LTD.

173.

TRENDOR JEWELRY CO., LTD.

174.

TROLL DESIGN CO., LTD.

175.

TYCOON SILVER CO., LTD.

176.

UNIQUE MERCHANDISE CO.,
LTD.

177.

V.SIAM SILVER GEMS CO.,
LTD.
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(Gold Jewelry)
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท
A.K.Mahallati CO.,LTD
A.SENG JEWELRY
LTD.,PART.
A.D. GEMS
INTERNATIONAL CO.,LTD.
A.K.S.K JEWFES CO.,LTD.
ADVANCE
MANUFACTURERS
PINKY GEMS EXPORT
CO.,LTD.
ABBEYCREST (THAILAND)
LIMITED.
EMA Jewelry

9.
10.
11.

GOLDFINE
MANUFACTURERS
H.B.P. COMPANY LIMITED

12.

H.V.JEWELS CO,.LTD.

13.

HARLYN
(INTERNATIONAL)CO.,LTD.
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ภาพเครื่องหมายการคา

15.

ชื่อบริษัท
GEMS SQUARE IMPEX
CO,.LTD.
GEODIS MERLIN LTD.

16.

GIOLI CO.,LTD.

17.

GOLD MASTER PUBLIC
CO,.LTD.
C.N.GOLD & JEWELRY
LTD.,PART.

14.

18.
19.

CHADAPETCH CO,.LTD.

20.
21.

ANILA GEM
INTERNATIONAL CO,.LTD.
ARGOS CO,.LTD.

22.

D.R.A.GAD INC,.LTD.

23.

DIAMRUSA LTD.

24.

CRAFT ART CO,.LTD.

25.

CREATIVE GEMS &
JEWELRY PUBLIC CO,.LTD.
D.A.DIAMOND GROUP
CO,.LTD.

26.
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27.
28.

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท
AUSIRIS CO,.LTD.

29.

B.MAYER (THAILAND)
CO.,LTD.
B.G.LUXE CO.,LTD.

30.

B.N.JEWELRY CO.,LTD.

31.

CHAROEN SUK FACTORY
CO.,LTD.

32.

CHEWA JEWELRY CO.,LTD.

33.

CHOON JEWELRY CO.,LTD.

34.

CONDE LTD.

35.

DUANG KAEW JEWELRY
MANUFACTURER CO.,LTD.

36.

EVERSHINE
INTERNATIONAL CO.,LTD.
FARA
JEWEL.MANUFACTURING
CO.,LTD.
BEST EVER CO.,LTD.

37.

38.
39.

BYLLY CLASSIC DESIGN
GEMS.,LTD.
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40.
41.

42.
43.
44.

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท
BLUE RIVER DIAMOND
CO.,LTD.
C.M.S.JEWELRY
MANUFACTURING
CO.,LTD.
BANGKOK ASSY OFFICE
CO.,LTD.
BEAUTY BIJOUX CO.,LTD.

45.

BEAUTY GEMS FACTORY
CO.,LTD.
BELLE BAGUE CO.,LTD.

46.

GALASSIA CO.,LTD.

47.

GAMMA CREATIONS
CO.,LTD.

48.

GEM PRODUCTION
CO.,LTD.

49.

GEMS BEAM-C.M. COVER
SERVICE CO.,LTD.

50.
51.

GEMS PAVILION
CREATION CO.,LTD.
HATAM CO.,LTD.

52.

HRISIKESH LTD.
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53.
54.

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท
INTERNATIONAL GEM
GEMS CO.,LTD.
JEWEL TECH
INTERNATIONAL

55.

JEWELLERY SAKAI
(THAILAND) CO.,LTD.

56.

JEWELSTAR
MANUFACTORY LTD.

57.

L.S. ORIENTAL JEWELRY
LTD.,PART.

58.

ZORAB CREATION
JEWELLERY
MAMMON
MANUFACTURERS
M.A.CREATION CO.,LTD.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

MANEEMAS JEWELRY
CREATIONS CO.,LTD.
MED ART (THAILAND)
CO.,LTD.
METAMORPHOSE CO.,LTD.
METROPOLITAN
JEWELLERY
MILLENNIUM DESIGN
CO.,LTD.
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66.
67.
68.
69.
70.

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท
MITSAIROONG CO.,LTD.
MONDIAL JEWELRY
CO.,LTD.
MKS JEWELRY
INTERNATIONAL CO.,LTD.
NATASHA CREATIONS
CO.,LTD.
PAN-SIAMESE GEMS
CO.,LTD.

71.

PARAGON WORLDWIDE
CO.,LTD.

72.

PRANDA JEWELRY PUBLIC
CO.,LTD.
PREMIER JEWELRY (MFG)
CO.,LTD.

73.
74.
75.

PRIMAGOLD
INTERNATIONAL CO.,LTD.
REX JEWELRY CO.,LTD.

76.

RUBICON CO.,LTD.

77.

RUNG CHAREONRAT GEMS
CO.,LTD.
SARAFF INTERNATIONAL
CO.,LTD.

78.
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

ภาพเครื่องหมายการคา

ชื่อบริษัท
SPHERE JEWELRY
MANUFACTURING
STD GEMS LTD.,PART.
SUN SUN JEWELRY
CO.,LTD.
SU-RAJ INTER GOLD
PVT.LTD.
T.S.H. DIAMOND GROUP
CO.,LTD.
THAI ORNAMENT CO.,LTD.
THAI SILP JEWELRY
CO.,LTD.
THOMPSON BROTHERS
CO.,LTD.
TOYOTA DESIGN & SILVER
MOLD CO.,LTD.

88.

TRIMORO CO.,LTD.

89.

V & P JEWELLERY CO.,LTD.

90.

VANAPA GEMS FACTORY

91.

VATANA GEMS CO.,LTD.
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ภาพเครื่องหมายการคา

93.

ชื่อบริษัท
VENLIER JEWELRY
CO.,LTD.
WORLD CRYSTAL CO.,LTD.

94.

YCP JEWELRY CO.,LTD.

92.
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ - สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2550

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2544 – 2547
พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน

นางสาวรัชนีกร วงษสุวรรณ
926/3 หมู 12 ซอยเชลียง 1 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางนา
อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
บริษัทพรีน จิวเวลรี่ จํากัด
ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
ภาควิชาการออกแบบทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กําลังศึกษาปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยประจําภาควิชาการออกแบบทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับอัญมณี
บริษัทพรีนจิวเวลรี่ จํากัด

