Logo กับการละเมิดลิขสิทธิ์ เรื่องเล็กที่ ไม่เล็ก

ชาญ จารุวงศ์รังสี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ใน

โลกยุคปัจจุบนั ทีม่ กี ารพัฒนาทัง้ ในด้านธุรกิจ และเทคโนโลยี
ท�ำให้เกิดกลุม่ ธุรกิจ Startup และ SME ขึน้ มาอย่างมากมาย
จึงท�ำให้เกิดปัญหาส�ำคัญอย่างหนึง่ คือการจะท�ำอย่างไรให้ผบู้ ริโภค
รูจ้ กั แบรนด์ของเรา? หรือจดจ�ำแบรนด์ของเราได้ สิง่ นีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ทีม่ คิ วรมองข้าม เพราะถ้าเราได้ลองจินตนาการเมือ่ ผูบ้ ริโภคเข้าไปใช้
บริการในร้านสะดวกซื้อ ถ้าผู้บริโภคสามารถจดจ�ำแบรนด์ของเราได้
ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าเราก่อน เพราะให้ความรู้สึกเคยชิน เป็นที่
รู้จักมากกว่าแบรนด์อื่น และช่องทางหนึ่งที่ท�ำให้แบรนด์ของเราเป็น
ที่รู้จักคือการสร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์ (Logo)

ความหมายตามราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ตราสัญลักษณ์
คือเครือ่ งหมายท�ำเป็นรูปต่างๆ มีลวดลายประดับ ส�ำหรับประทับเป็น
สัญลักษณ์แทนบุคคลหรือองค์กร เป็นต้น จากความหมายดังกล่าว
จึงสามารถพบเห็นการใช้งานตราสัญลักษณ์ (Logo) ทั้งในภาครัฐ
และเอกชนทุกระดับ และการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ดีจะมีข้อดี
หลายประการ ตัวอย่างเช่น เป็นการสื่อสารถึงองค์กรของเรา องค์กร
ของเราชื่ออะไร บอกบุคลิกภาพขององค์กร แยกความแตกต่างจาก
คู่แข่ง เป็นต้น

รูปที่ 2 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
DTAC

รูปที่ 3 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
AIS

รูปที่ 1 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Apple
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จากรูปตัวอย่าง Logo ของทั้ง 2 บริษัท DTAC และ AIS ทั้ง 2
บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มสื่อสารเหมือนกัน และกลุ่มลูกค้าเดียวกัน
ถ้าตราสัญลักษณ์ทงั้ 2 บริษทั มีความคล้ายคลึงจะท�ำให้ลกู ค้าเกิดความ
สับสน และท�ำให้เกิดทัศนคติที่คลาดเคลื่อนกับตัวสินค้าของเราได้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า Logo ทั้ง 2 บริษัทจึงมีรูปลักษณ์แตกต่างกับคู่แข่ง
อย่างชัดเจน ทั้งโทนสี กราฟฟิกที่ใช้ในงาน เป็นต้น

เครือ่ งหมายร่วมของบุคคลอืน่ นัน้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

รูปที่ 5 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Starbuck

รูปที่ 4 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ร้าน After you

จากรูปตัวอย่าง Logo ร้านขนมหวาน After you ที่ให้บริการทั้ง
ของหวาน และเครื่องดื่ม จะเห็นได้ว่าตัว Logo ใช้ลายเส้นแบบผู้หญิง
ใช้สัญลักษณ์เป็นแพะ ใช้กราฟฟิก และตัวอักษรที่น่ารัก ตอบโจทย์
วัยรุ่นในกลุ่มผู้หญิงที่ต้องการบริโภคของหวาน จึงเป็นที่จดจ�ำในกลุ่ม
ลูกค้า ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากข้อดีต่างๆ ของการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ท�ำให้
ผู้ประกอบการต้องการออกแบบ Logo ของธุรกิจตัวเองให้เป็นที่จดจ�ำ
ของกลุม่ ลูกค้า ซึง่ มีสงิ่ ทีค่ ำ� นึงถึงหลายประการ เช่น ความสวยงาม การ
จดจ�ำได้ง่าย ความเหมาะสมกับธุรกิจตัวเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นพื้นฐานทีโ่ ดยส่วนมากผูป้ ระกอบการจะต้องท�ำความเข้าใจ แต่มอี กี สิง่ หนึง่
ที่ผู้ประกอบการมักมองข้าม คือเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ตาม
กฎหมายนัน้ ตราสัญลักษณ์ (Logo) จะได้รบั การคุม้ ครองทางกฎหมาย
เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ ห้ามมิให้ผู้อื่นผู้ใดน�ำมาใช้เผยแพร่
ดัดแปลง ท�ำซ�้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานมิได้อนุญาต อาจมีบทลงโทษ
ตามมาตรา 109 คือ บุคคลใดลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมายรับรอง หรือเครือ่ งหมายร่วมของบุคคล
อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่า
เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือ
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รูปที่ 6 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Starbung

กรณีตัวอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการ
พูดถึงกันเมื่อหลายปีก่อนคือ กรณีของร้านกาแฟ Starbuck กับร้าน
Starbung โดยทั้ง 2 ร้านเป็นร้านที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน คือเครื่อง
ดืม่ ประเภทกาแฟ แต่มกี ลุม่ ลูกค้าทีแ่ ตกต่างกันมาก โดยร้าน Starbuck
มีฐานลูกค้าในระดับกลางถึงระดับสูง ส่วน Starbung มีกลุม่ ลูกค้าระดับ
ล่าง สิ่งที่เป็นปัญหาคือ ชื่อผลิตภัณฑ์ และตัว Logo ของร้านทั้ง 2 มี
ความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ทั้งโทนสี ชื่อผลิตภัณฑ์ กราฟฟิกที่น�ำมา
ใช้ และรูปแบบตัวอักษร ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องจากทาง Starbuck
ตามมา กรณีนที้ ำ� ให้เกิดกระแสวิภาควิจารณ์กนั ในสังคม คือ Starbung
ท�ำผิดหรือไม่? แต่สุดท้ายแล้วทาง Starbung ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ
ผลิตภัณฑ์ และ Logo เป็นตัวใหม่ที่มีความแตกต่างกับทาง Starbuck
โดยเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์เป็นชื่อ “น�้ำตาบัง” ท�ำให้กรณีนี้จบลงได้
จะกรณีตัวอย่าง Starbung นั้น การออกแบบตราสัญลักษณ์
หรือ Logo ถ้าการออกแบบนั้นมีความคล้ายคลึงกับ Logo ของผู้อื่น
ผู้ใด โดยตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจ ผู้เขียนขอแนะน�ำว่าควรมีการปรับเปลี่ยน
แก้ไขเพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาทีจ่ ะตามมาในอนาคต เพราะถ้าเกิดการฟ้อง
ร้องขึ้น จะเสียทั้งเวลา เงินทอง และส่งผลต่อภาพลักษณ์หรือแบรนด์
สินค้าขององค์กรได้
“ทีส่ �ำคัญคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือน Starbung ก็ได้ ทีท่ กุ อย่าง
จบลงด้วยดี” TPA
news

