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ความร่วมมืออาเซียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ลัฐกา เนตรทัศน์ 
 

บทน า 
 เนื่องจากอาเซียนได้ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ 
(ASEAN Economic Community Blueprint 2025) จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ของความร่วมมือ 
ในรายสาขา โดยหนึ่งในสาขาที่ส าคัญคือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
เนื่องมาจากการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงบทบาทที่ส าคัญของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและอ านวยความสะดวกต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนน าไปสู่
การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค จึงเกิดการก าหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือ 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่บนพ้ืนฐานของการสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน 
ในเวทีการค้าโลก๑  
 อย่างไรก็ดี ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)  
เป็นเพียงกรอบการด าเนินงานอย่างกว้างให้ประเทศสมาชิกน าไปปฏิบัติ ซึ่งการสร้างความร่วมมือ 
ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอภาพรวมของความร่วมมืออาเซียน 
ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกต่อไป 
 

ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน  
 ความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนเริ่มต้นขึ้นจากความต้องการที่จะให้มีพ้ืนฐาน 
ที่มั่นคงเพ่ือรองรับกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียนในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงน าไปสู่การลงนามในกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation)๒ 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าการออกแบบอุตสาหกรรมสิ่ งบ่งชี้ 

                                           
 บทความนี้เผยแพร่เมื่อวนัท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นักวิเคราะห์และจัดท าข้อมลูกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๑ ASEAN Economic Community Blueprint 2025. (2015). Retrieved February 17, 2019, from ASEAN: 
https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP_2025r_FINAL.pdf 
 ๒ ดูความตกลงฉบับเต็มได้ที่ http://agreement.asean.org/media/download/20140119141420.pdf  

http://agreement.asean.org/media/download/20140119141420.pdf
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ทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผย และแบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit) 
กิจกรรมภายใต้ความตกลงมุ่งคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการวางกลไกเพ่ือส ารวจความเป็นไปได้ 
ในการจัดตั้งระบบสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของอาเซียน๓ โดยมีคณะท างานความร่วมมือด้านทรัพย์สิน 
ทา งปัญญา อ า เ ซี ย น  (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation: AWGIPC) 
เป็นผู้มีบทบาทหลักในการก าหนดรายละเอียดและวิธีด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของความร่วมมือ และได้มีการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เฉพาะด้านและสนับสนุนการท างานของคณะท างานด้านความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (AWGIPC) ได้แก่ คณะท างานด้านเครื่องหมายการค้า คณะท างาน 
ด้านความร่วมมือในการตรวจสอบสิทธิบัตร และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายอาเซียน 
(ASEAN Network of IP Enforcement Experts: ANIEE)  
 ส าหรับการประชุมครั้งล่าสุดของคณะท างานด้านความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 
(AWGIPC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 
โดยที่ประชุมได้ทบทวนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๘ (ASEAN IPR Action Plan 2016 – 2025) รวมทั้งหารือและวางแผนการด าเนินงานของ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  นอกจากนี้ ได้มีการหารือกับสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ส านักงานทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส านักงานสิทธิบัตรของยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี และสหราชอาณาจักร 
 นอกจากนี้ อาเซียนได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  
(The ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011 – 2015)๔ อันเป็นแผนปฏิบัติการฉบับที่ ๑ 
ของอาเซียนในความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวก าหนดการด าเนินงาน 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นการเตรียม 
ความพร้อมในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาทิ การสร้างเครือข่ายระหว่างส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกอาเซียน
และผู้เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสมาชิกอาเซียน การจัดท า เว็บไซต์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของอาเซียน๕ โครงการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตร
ของอา เซี ยน  (ASEAN Patent Examination Cooperation: ASPEC)๖ การพัฒนากฎหมายทรัพย์สิน 

                                           
 ๓ Asean Secretariat. (2012, May 11). ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property 
Cooperation Bangkok, Thailand, 15 December 1995. Retrieved from ASEAN: 
https://asean.org/?static_post=asean-framework-agreement-on-intellectual-property-cooperation-bangkok-
thailand-15-december-1995 
 ๔ ดรูายละเอียดได้ท่ี
 https://www.aseanip.org/Portals/0/PDF/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan%202011-2015.pdf  
 ๕ เว็บไซต์ http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome 
 ๖ เป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสิทธิบัตรระหว่างส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยโครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถ 
รับจดทะเบียน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิบัตร  

https://www.aseanip.org/Portals/0/PDF/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan%202011-2015.pdf
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
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ทางปัญญาของอาเซียนโดยเน้นการเข้าเป็นภาคีความตกลงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 
Intellectual Property Organization: WIPO) การเสริมสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น๗  อย่างไรก็ดี แผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อมาจึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ (The ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016 - 
2025)๘ ขึ้นในการประชุมผู้น าอาเซียนครั้งที่ ๒๗ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความร่วมมือ
จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นแผนปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญา
อาเซียนฉบับใหม่ที่จะมีผลใช้บังคับหลังการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) โดยเป็นการวางแผนการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนในระยะยาว  
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ.  ๒๕๖๘ (ASEAN Community Vision 2025) 
แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์  
๑๙ โครงการ และได้ก าหนดประเทศสมาชิกอาเซียนผู้น ากิจกรรมภายใต้โครงการ โดยสาระส าคัญ  
ของยุทธศาสตร์และโครงการต่าง ๆ มีดังนี้  
 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ  
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ รวมถึงพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาค ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย  
๖ โครงการย่อย ได้แก่ 
  ๑.๑ โครงการยกระดับบริการด้านสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบ  
  ๑.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในด้าน
ระยะเวลาในการด าเนินการจดทะเบียนและคุณภาพของผลงาน 
  ๑.๓ โครงการสนับสนุนความเป็นเลิศขององค์การจัดเก็บลิขสิทธิ์ในด้านความโปร่งใส  
การรับผิดชอบ และการก ากับดูแล  
  ๑.๔ โครงการส ารวจความเป็นไปได้ในการจัดท ามาตรฐานรูปแบบค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรการออกแบบให้เป็นลักษณะเดียวกันในภูมิภาค 

                                           
 ๗ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (๑๙ กันยายน ๒๕๕๙). อาเซียนรุกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จับมือจัดท าแผน 
ปี 2016 – 2025. สืบค้นเมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา: http://www.ipthailand.go.th/th/
อาเซียนรุกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา-จับมือจัดท าแผนปี-2016---2025.html 
 ๘ ดูรายละเอียดได้ท่ี https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20IPR%20ACTION%20PLAN%202016-
2025%20(for%20public%20use).pdf?ver=2017-12-05-095916-273  

http://www.ipthailand.go.th/th/อาเซียนรุกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา-จับมือจัดทำแผนปี-2016---2025.html
http://www.ipthailand.go.th/th/อาเซียนรุกงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา-จับมือจัดทำแผนปี-2016---2025.html
https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20IPR%20ACTION%20PLAN%202016-2025%20(for%20public%20use).pdf?ver=2017-12-05-095916-273%20
https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20IPR%20ACTION%20PLAN%202016-2025%20(for%20public%20use).pdf?ver=2017-12-05-095916-273%20
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  ๑.๕ โครงการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid 
Protocol)๙ ซึ่งเป็นพิธีสารก าหนดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า 
ระบบมาดริด (Madrid System) โดยอยู่ภายใต้การก ากับขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
ความตกลงกรุงเฮก (Hague Agreement) ซึ่ ง เป็นความตกลงที่อ านวยความสะดวกในการยื่นค าขอ 
จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent 
Cooperation Treaty: PCT)๑๐ 
  ๑.๖ โครงการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลกโดยเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพย์สิน  
ทางปัญญาท่ีสนใจ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อย ดังนี้  
  ๒.๑ โครงการพัฒนาการสร้างขีดความสามารถที่ตรงเป้าหมายและยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขีดความสามารถจะค านึงถึงระดับของการพัฒนาของประเทศสมาชิก โดยจะมุ่งเน้นที่การพัฒนา  
ขีดความสามารถของประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม  
  ๒.๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการอย่างครบวงจรด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ของภูมิภาค รวมถึงส านักงานแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและส านักงานสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรม  
โดยกิจกรรมในภายใต้โครงการดังกล่าวได้มีการด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายห้องสมุดสิทธิบัตรของภูมิภาค 
ภายในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน  
  ๒.๓ โครงการพัฒนาระบบบริการของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านบริการออนไลน์ 
แบบบูรณาการ ครอบคลุมถึงระบบการค้นหาและระบบยื่นเอกสารออนไลน์ส าหรับเครื่องหมายการค้า 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
  ๒.๔ โครงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
การพัฒนาระบบอัตโนมัติส าหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  และระบบจัดเก็บเอกสารส าหรับ 
เครื่องหมายการค้า การยื่นจดทะเบียนออนไลน์ ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ผ่านฐานข้อมูล 
ในภูมิภาค ตลอดจนปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิบัตร 
  ๒.๕ โครงการยกระดับการบริการจัดร ะบบข้อมูล เกี่ ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ซึ่งปัจจุบันมีการจัดท าเว็บไซต์ https://www.aseanip.org เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นเว็บไซต์ที่ให้ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน  
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอีกด้วย 

                                           
 ๙ ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามเขา้เป็นภาคีแล้วท้ังสิ้น ๘ ประเทศ โดยประเทศท่ียังไมไ่ดเ้ข้าเป็นภาคี คือ มาเลเซีย
และเมียนมา  
 ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคีทั้งสิ้น ๘ ประเทศ โดยประเทศที่ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี คือ กัมพูชา 
และเมียนมา  

https://www.aseanip.org/


 

๕ 
 

 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนให้ครอบคลุมในวงกว้าง ประกอบด้วย 
๔ โครงการย่อย ดังนี้  
  ๓.๑ โครงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านการป้องกันและปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๓.๒ โครงการจัดตั้งเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน อาทิ ศาลทรัพย์สิน  
ทางปัญญา หน่วยงานด้านศุลกากร เป็นต้น 
  ๓.๓ โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในและนอกอาเซียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประเทศคู่เจรจา การให้ค าปรึกษากับภาคเอกชนและสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ  
  ๓.๔ โครงการจัดท าระบบขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสินทรัพย์โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะส าหรับสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย ดังนี้  
  ๔.๑ โครงการสร้างความตระหนักและเคารพต่อสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือส่งเสริม
การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ทรัพย์ทางปัญญา รวมถึงพัฒนาโครงการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง 
  ๔.๒ โครงการพัฒนาบริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้างความตระหนัก
ว่าทรัพย์สินทางปัญญาคือสินทรัพย์ทางการเงินชนิดหนึ่ง 
  ๔.๓ โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เชิงพาณิชย์ในอาเซียน 
โดยยกระดับศักยภาพของภาคการผลิตในด้านการพัฒนากลยุทธ์การคุ้มครองและการสร้างแบรนด์ 
  ๔.๕ โครงการส่ ง เสริมกลไกการคุ้ มครองภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น  ทรัพยากรชี วภาพ 
และการแสดงออกด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
บทสรุป 
 อาเซียนเริ่มสร้างกลไกเพ่ือด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการตั้งคณะท างานความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) และคณะท างานด้านเครื่องหมายการค้า  คณะท างาน 
ด้านความร่วมมือในการตรวจสอบสิทธิบัตร และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายอาเซียน 
(ANIEE) ขึ้นเพ่ือดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ  นอกจากนี้ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการอาเซียน  
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ อันเป็นแผนปฏิบัติการฉบับที่ ๒ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๙ โครงการ 
ยุทธศาสตร์และโครงการต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญคืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ตลอดจนเป็นโครงการที่สนับสนุนให้อาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  
 การที่อาเซียนเล็ง เห็นถึงความส าคัญของการสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
จึงได้ก าหนดให้เป็นหนึ่งในความร่วมมือรายสาขาที่ส าคัญภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC Blueprint) รวมถึงการที่อาเซียนสร้างกลไกเพ่ือด าเนินการให้เกิดความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยเฉพาะคณะท างานด้านความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) และการตั้ ง



 

๖ 
 

คณะอนุกรรมการเฉพาะด้านขึ้น ตลอดจนการจัดท าแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ASEAN 
IPR Action Plan) ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระดับที่สูงขึ้น 
กล่าวคือ ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาท าให้ภาพรวมของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ขยายตัวทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยความร่วมมือของอาเซียนไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงการซื้อขายสินค้า 
และการบริการหรือการลงทุนระหว่างประเทศเท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ซึ่งจะช่วยผลักดันให้อาเซียนสามารถเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งได้ดังเจตนารมณ์ 
 อย่างไรก็ตาม การสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนยังมีข้อจ ากัดบางประการ 
โดยเฉพาะในเรื่องของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้บรรลุผล 
เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบกฎหมายระบบการเมืองและ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างกลุ่มประเทศ CLMV กับประเทศสมาชิกอ่ืน ดังนั้น การจัดท า
โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาจต้องค านึงถึงความพร้อมด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาของประเทศสมาชิกบางประเทศ ซึ่งอาจท าให้ความร่วมมือของอาเซียนขับเคลื่อนอย่างล่าช้า  


