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Editor’s Note
บทบรรณาธิการ
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

	 วารสารทรัพย์สินทางปัญญาฉบับนี้เรียกได้ว่าเป็นฉบับที่อัดแน่นไปด้วย 
เรื่องราวแห่งความน่ายินดี	 เรื่องแรกคือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
ได้ทูลเกล้าฯ	ถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นท่ีประจักษ์ต่อประชาคมโลก	 และทำาให้
พสกนิกรไทยได้รับแรงบันดาลใจและยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง	เรื่องที่สอง
คือกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ในสหภาพยุโรป	 ทำาให้สินค้าไทยดังไกลโกอินเตอร์ไปอีกสินค้าหนึ่ง	 เรื่องที่สามคือ
จากผลสำาเร็จของการจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย	 Top	 Thai	 Brands	 ที่เชียงใหม่ 
เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านกระทรวงพาณิชย์เตรียมการจัดงานครั้งที่	 2	 
ต่อทันทีที่จังหวัดอุดรธานีในระหว่างวันที่	30	กันยายน	–	4	ตุลาคมนี้	

	 นอกจากนี้	 จากกระแสและความต่ืนตัวเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ที่
หลายทา่นยงัสงสยั	วารสารฉบบันีจ้งึไดร้วบรวม	10	คำาถามยอดฮติเกีย่วกบัลขิสทิธิ์
มาไขความกระจา่งใหแ้กท่กุทา่นดว้ย	อยา่งไรกต็าม	สำาหรบัผูอ้า่นทีต่อ้งการเกาะตดิ
ความเคลือ่นไหว	ขอ้มลูขา่วสาร	ของกรมทรพัยส์นิทางปญัญา	สามารถตดิตอ่กรม
ผ่านทางสื่อออนไลน์ได้อีกช่องทาง	 facebook.com/ipthailand,	 twitter.com/
dip_thailand	และ	www.ipthailand.go.th
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About	the	Issue
เรื่องเด่นประเด็นดัง

เ ป็ นที่ ต ร ะหนั กชั ด ใ นหั ว ใ จคน ไทยทุ กผู้ ถึ ง คว ามสนพร ะร าชหฤทั ย
ใฝ่ รู้ ของสม เด็ จพร ะ เ ทพรัตนราช สุดาฯ  สยามบรมราชกุ ม ารี ใ นศิ ลป ะ

หลากหลายสาขามาแต่ทรงพระเยาว์ ทั้งงานจิตรกรรม วรรณกรรม คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
ทรงสร้ างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาประ เภทลิขสิทธิ์ ไ ว้ มากมาย เหลือคณานับ . . 
ถือได้ว่าทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ทรงจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ 
ชาติไทยด้วยจำานวน 354 ผลงาน

ผู้ทรงเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา
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About	the	Issue เรื่องเด่นประเด็นดัง

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ “ไวโป้ (WIPO)” 
เป็นองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ  
ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ทางปัญญาระหว่างประเทศ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” หรือ “WIPO 
Award for Creative Excellence” แด่สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ  
เนือ่งในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา  
ด้วยตระหนกัถงึพระปรชีาสามารถด้านทรพัย์สนิทางปัญญา 
ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงใฝ่
พระทัยในการทรงงานด้านอักษรศาสตร์ ภูมิปัญญา และ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย และเมื่อเจริญพระชนมายุก็ทรง 
น�ามาประยุกต์ใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ส่งเสริมอาชีพและการศึกษา บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่อาณา
ราษฎรได้อย่างงดงาม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอัน 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยพระวิริยะอุตสาหะผ่าน 
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญามากมาย

เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุาฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผูอ้�านวยการ
ใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนายฟรานซิส เกอร์รี่  
และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล  
“ความเป็นเลศิด้านการสร้างสรรค์” ดงักล่าว ซึง่เป็นรางวลัที่
องค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก ทลูเกล้าฯ ถวายแด่สมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเป็นพระองค์แรก 

ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ นั้น มีเป็นจ�านวนมาก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ 
โดยกรมทรัพย ์สินทางปัญญา ได ้มีโอกาสถวายงาน 
การคุ ้มครองทรัพย ์สินทางป ัญญาในพระองค ์ท ่าน  
ประกอบด้วย 

การรับจดแจ้งผลงานด้านลิขสิทธิ์ในพระองค์ท่าน
จ�านวน 354 ผลงาน ได้แก่ ผลงานพระราชนิพนธ์ขณะ 
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศ อาทิ คืนถิ่นจีนใหญ่ 
เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง และแกะรอยโสม ผลงานพระราชนิพนธ์
ส�าหรับเยาวชน อาทิ แก้วจอมแก่น แก้วจอมซน ผลงาน 
พระราชนพินธ์แปล อาท ิขบวนการนกกางเขน ย�า่แดนมงักร 
เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ เพลงรัก เพลงส้มต�า และผลงาน
ลขิสทิธ์ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ล่าสดุ คอื ภาพวาด
การ์ตูนฝีพระหัตถ์ สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล 
(Chat and Charity) น�ารายได้สมทบกองทุนสภากาชาดไทย 
เพ่ือร่วมก่อสร้างศูนย์พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ท้ังนี้ ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาท่ีส�าคัญใน
พระองค์ท่านยงัรวมถงึการรบัจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า 
“ภูฟ้า” ของร้านภูฟ้า เพื่อเป็นช่องทางจัดจ�าหน่าย และ
กระจายสินค้ามีคุณภาพจากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเครื่องหมาย 
การค้าดังกล่าว “เป็นรูปน�้า ท้องฟ้า และมีสีคราม” เพื่อเป็น
แรงบนัดาลใจให้ชาวบ้านในชมุชนมคีวามหวงัและมจีดุหมาย
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ปลายทางที่สูงขึ้น ตลอดจนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ “ญอกมละบริน่าน” (ยอก-มะ-ละ-บริ-น่าน) ซึ่ง
เป็นการน�าภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชนเผ่ามละบริ ซึ่ง
เป็นชนกลุ่มน้อยในจังหวัดน่านที่ถักทอเถาวัลย์เป็นกระเป๋า 
เพื่อสร้างรายได้เสริม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด 

นายฟรานซิล เกอร์รี่ ผู ้อ�านวยการใหญ่องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้กล่าวถึงการทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวลันีว่้า “พระองค์ทรงเป็นผูน้�าในเรือ่งความคิดสร้างสรรค์
และทรัพย์สินทางปัญญาและ WIPO ได้ประจักษ์ถึง 
พระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระองค ์
ในหลายสาขา พระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุกรรม นั่นคือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ซึ่งด�าเนินการตามพระราชด�ารัสในปี 2535 ทั้งหมดนี ้
ล ้วนแสดงให้เห็นชัดถึงผลงานและพระราชกรณียกิจ 
ที่สร้างสรรค์ในวงกว้างอย่างยิ่ง พระองค์ท่านยังทรงเป็น 
นักดนตรีทีเป ี ่ยมความสามารถและพรสวรรค์ ทรงมี 
พระปรีชาสามารถเป ็นเลิศด ้านดนตรีพื้นบ ้าน และ 
เครื่องดนตรีพื้นเมือง โดยเฉพาะดนตรีไทย พระองค์ทรง 
เป็นผู ้ที่ได้รับการยกย่องในวงการนักดนตรีไทย จึงเป็น 
การเหมาะสมอย่างทีส่ดุแล้วทีอ่งค์การทรพัย์สนิทางปัญญา
โลกได้รบัเกยีรติอย่างสงูครัง้นีท้ีจ่ะได้ทลูเกล้าฯ ถวายรางวลั 
WIPO Award for Creative Excellence แด่พระองค์ท่าน” 

อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
กล่าวว่า ดฉินัและกระทรวงพาณชิย์รูสึ้กปล้ืมปิตเิช่นเดยีวกบั
พวกเราทุกคนในที่นี้ที่พระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เป็นทีป่ระจกัษ์
แก่องค์กรระหว่างประเทศและประชาคมโลก ประจวบเหมาะ
กบัปีนีเ้ป็นปีมหามงคลฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 
พรรษา ซึ่งดิฉันเชื่อว่าการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าว 
จะสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัคนรุน่ใหม่ในการยดึถอืพระองค์ 
ท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศต่อไป 

นอกจากนี้ ในระหว่างวันท่ี 5-21 ตุลาคม 2558 
ประเทศไทยยงัได้รบัเกยีรตจิาก WIPO ให้จดังานนทิรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ส�านักงานใหญ่องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสด้วย 
ซึ่งในงานดังกล่าวจะเปิดโอกาศให้ประเทศสมาชิก WIPO 
188 ประเทศ และผู้แทนกว่าพันคน ที่มาเข้าร่วมการประชุม
สมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
General Assembly) ครั้งที่ 55 ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ •
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นางมาลี โชคล�้าเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาส
เฉลมิพระชนมาย ุ63 พรรษา เพือ่แสดงความจงรกัภักด ีและส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ โดยมนีางอภริด ีตนัตราภรณ์ รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 
ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ •

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา

นางมาลี โชคล�้าเลิศ อธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและปล่อย
พันธุ์ปลา จ�านวน 830,000 ตัว เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ 
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 
สิงหาคม 2558 โดยมี พลเอกฉัตรชัย  
สารกิลัยะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณ 
ลานเอนกประสงค์ ชัน้ 3  อาคารส�านกังาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และบริเวณริมน�้าหน้าศาลหลวงพ่อโอภาสี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 •

พิธีลงนามถวายพระพรและปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรต ิ
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
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นางมาลี  โชคล�้าเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญา (Heads of Intellectual Property  
Offices: HIPOC) เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียน วัดผลการด�าเนินงาน และพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้ยังศึกษาระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมาย 
การค้า และออกแบบอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของส�านักงานสิทธิบัตร
ญ่ีปุน่ เพ่ือรองรบัการเข้าเป็นภาคพีธิสีารมาดรดิ และความตกลงเฮกของไทย และ
เยี่ยมชมบริษัทคาโอ (Kao Corporation) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทสูงในการน�า
ผลการวิจัยพัฒนา และเทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์  
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 •

การประชุมหัวหน้าสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญา
(Heads of Intellectual Property Offices: HIPOC)

การสัมมนา เรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน”
(Seminar on IP Valuation for Financial Collateral)

นางมาลี โชคล�้าเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน” (Seminar on IP Valuation for Financial Collateral) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ 
ค�้าประกันการกู้เงิน และการเงินการบัญชีที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...  
ให้กบัสถาบนัการเงนิ บรษิทัประเมินมูลค่าทรพัย์สนิในตลาดทนุ สถาบนัการศกึษา ผูป้ระกอบการ SMEs และประชาชนผูส้นใจ 
ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรม ดิเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 •
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นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบ จัดโดยสมาคมคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี ประจ�าประเทศไทย (KIPRA-Korea Intellectual Property  
Protection Association) และ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด โดย
การอบรมดงักล่าวจดัข้ึน เพือ่เผยแพร่ความรูแ้ละ วิธตีรวจสอบสนิค้าปลอมและสนิค้าเลยีน
แบบ โดยภายในงานได้รบัเกียรติจากผูแ้ทนของสนิค้า แบรนด์ดงั อาท ิSamsung Happycall 
Skinfood Lotree และ Beauskin ร่วมบรรยายวิธีการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของ
ประเทศเกาหล ีให้แก่เจ้าหน้าทีท่ีด่�าเนนิการป้องปรามการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา จาก
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 •

นางมาล ีโชคล�า้เลศิ อธบิดกีรมทรพัย์สนิทางปัญญา เป็นประธาน

เปิดการสมัมนาลขิสทิธิ ์เกาหล-ีไทย ประจ�าปี 2558 (2015 Korea-Thailand 

Copyright Forum) ในหัวข้อเรื่อง “Policy and Strategy for the Copyright 

Commercialization” การสัมมนาในครั้งนี้จัดข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้และ

สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ และการคุ้มครองลิขสิทธ์ิของ

ประเทศไทยและประเทศเกาหลี โดยเฉพาะในด้านดิจิทัลคอนเทนต์และ

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์เก่ียวกับการบรหิารจดัการและการคุม้ครองลิขสิทธิใ์นสภาพ

แวดล้อมดจิทิลั รปูแบบการอนญุาตให้ใช้สทิธิ ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา ระหว่างผูท่ี้เกีย่วข้องในแวดวงวชิาการด้านลขิสทิธิแ์ละอตุสาหกรรม

ลิขสิทธ์ิของไทยและเกาหลี ณ โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท  

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 •

การอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอม
และสินค้าเลียนแบบ

สัมมนาลิขสิทธิ์ เกาหลี-ไทย ประจำาปี 2558
เรื่อง “Policy and Strategy for the Copyright
Commercialization”
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นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง กฎหมาย 
การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกา และการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง 
ความรู ้ ความเข้าใจ กฎหมายการแข่งขนัทางการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมของสหรฐัอเมรกิา และการแข่งขนัของผูส่้งออก ผูป้ระกอบการ 
และผู้เกี่ยวข้องของไทย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู ้ประกอบการไทยในการแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศ ณ  
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 •

งานสัมมนา เรื่อง กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ของสหรัฐอเมริกา และการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย

นายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา น�าคณะ 
ผูแ้ทนกรมทรพัย์สนิทางปัญญา เข้าร่วมการประชมุคณะท�างานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา ภายใต้คณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-WGIP) ครั้งที่ 5 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อบทเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาของ RCEP ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 
7 - 13 มิถุนายน 2558 •

การประชุมคณะทำางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ภายใต้คณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (RCEP-WGIP) ครั้งที่ 5
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นายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
ภายใต้แนวคิด “ตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชน” งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 27 กันยายน 2558 ณ คลองผดุงกรุงเกษม 
ข้างท�าเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีพื้นที่น�าเสนอสินค้าของตน โดยเฉพาะ
สินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็นการเพิ่มพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าราคายุติธรรม รวมทั้ง 
ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมและความเป็นไทย เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2558 •

แถลงข่าวการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนา เร่ือง “รู้จักกฎหมายลิขสิทธิ ์
ฉบับใหม่” ซึ่งการเสวนาดังกล่าวประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างยิ่ง สามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และสร้างการตระหนักถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป •

การเสวนา เรื่อง “รู้จักกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่”
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IMD	จัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยดีขึ้น
สถาบนัการจดัการนานาชาต ิ(International Institute 

for Management Development หรือ IMD) ได้ประกาศ

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ของนานาประเทศทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประจ�า

ปี 2558 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 โดย IMD จัดให้สหรัฐฯ 

เป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ฮ่องกงเป็นอันดับที่ 2 และสิงคโปร์

เป็นอันดับที่ 3 ในขณะที่ไทย IMD จัดอยู่ในอันดับท่ี 30  

และเป็นประเทศในอาเซียนอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์ 

และมาเลเซีย ตามล�าดับ

IMD ได้พิจารณาจัดอันดับประเทศโดยพิจารณาจาก

ปัจจัยที่ส�าคัญ 4 หมวด ได้แก่ 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 2) 

ประสทิธภิาพของภาครฐั 3) ประสทิธิภาพของภาคธุรกจิ และ 

4) โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งประเทศไทยมีผลการจัดอันดับท่ีดี

ขึ้นใน 3 หมวด คือ ในหมวดประสิทธิภาพของภาครัฐไทยได้

เลื่อนจากอันดับที่ 28 เป็น 27 ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ

เลื่อนจากอันดับที่ 25 เป็น 24 และโครงสร้างพื้นฐานเลื่อน

จากอันดับที่ 48 เป็น 46

หากพิจารณาในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน IMD ได้ปรับ

ไทยให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น 2 อันดับคือ จากอันดับที่ 48 ใน

ปี 2557 มาเป็นอันดับที่ 46 ปี 2558 โดยในหมวดโครงสร้าง

พื้นฐานนี้จะประกอบด้วยหมวดย่อยหลายหมวด ซึ่ง 

รวมถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยในด้านการยื่น 

ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต ่อจ�านวนประชากร ไทยมี 

การพัฒนาที่ดีขึ้น คือ คนไทยยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 

ต่อจ�านวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 1.92 เป็น 

ร้อยละ 2.96 ส�าหรับด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนา ไทย 

มีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 1,340 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี 

เป็น 1,856 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ  

0.39 เป็นร้อยละ 0.48 ของ GDP ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ประเทศไทยให้ความส�าคัญ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเทคโนโลยี และความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน

ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ

ด้วยนวัตกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ทัง้นี ้ส�าหรบัประเทศทีถ่กูจดัอนัดบัในหมวดโครงสร้าง

พื้นฐานอยู่ในอันดับต้นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อันดับที่ 1  

สวิตเซอร์แลนด์ อันดับที่ 2 และเดนมาร์ก อันดับที่ 3  

ตามล�าดับ • 



IP	Interview
กาแฟดอยช้าง

นายพิษณุชัย แก้วพิชัย ประธานที่ปรึกษา บริษัท  

ดอยช้าง คอฟฟ่ี ออรจินิอล จ�ากดั เล่าให้ฟังว่า ความเป็นมา 

ของกาแฟดอยช้าง เริ่มต้นจากเกษตรกรชาวเขาหลายเผ่า 

ส่วนใหญ่ 80% เป็นเผ่าอาขา ทีเ่หลอื ได้แก่ ลซี ูทีป่ลกูกาแฟ

แล้วประสบปัญหาเรือ่งราคากาแฟตกต�า่และขายกาแฟไม่ได้ 

กลุ่มพี่น้องชาวเขาจึงต้องการความช่วยเหลือและหาผู้ช่วย

ท�าตลาดให้ กลุ่มผู้บริหารดอยช้าง จึงได้เข้าไปช่วยเหลือ 

ให้เกดิการรวมกลุม่ของเกษตรกร และร่วมปรบัปรงุมาตรฐาน

การผลิตกาแฟให้มีคุณภาพดีขึ้น จนเกษตรกรที่เป็นชาวเขา

เผ่าต่างๆ ต่างยอมรับและยินยอมท�าตามค�าแนะน�าต่างๆ 

จนเกิดเป็นกาแฟดอยช้างกาแฟคุณภาพของไทยและม ี

ชื่อเสียงในตลาดต่างประเทศอย่างมาก

เมื่อผู้บริหารดอยช้าง มองเห็นแนวทางการแก้ปัญหา

กาแฟของชาวเขาดังกล่าวแล้ว กลุ่มผู้บริหารดอยช้างจึงมี

แนวคิดว่า ควรจะต้องเริ่มต้นจากการพยายามเปิดตลาด

ภายนอกประเทศก่อน โดยด�าเนนิการจดัการศึกษาและเรยีน

รู ้เรื่องราวของตลาดกาแฟ การผลิตและการตลาด ใน 

ต่างประเทศ โดยในประเทศเน้นแค่เป็นการขายวัตถุดิบ 

เพราะว่าคนไทยมักจะนิยมบริโภคกาแฟที่มีแบรนด์เนม 

มากกว ่าเน ้นเรื่องคุณภาพของกาแฟ การเติบโตใน 

ด้านการบริโภคกาแฟในประเทศก็เป็นไปอย่างช้ามาก กลับ

กันต่างประเทศมักนิยมดื่มกาแฟมากกว่าคนไทย และ 

ดอยช้างท�าตลาดต่างประเทศจนท�าให้กาแฟดอยช้าง 

เป็นกาแฟไทยในตลาดกาแฟคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ

ในต่างประเทศ

ตลาดกาแฟดอยช้าง จึงก ่อเกิดขึ้นชื่อเสียงจาก 

ต่างประเทศก่อน โดยปี 2549 ดอยช้าง ได้ร่วมทุนกับกลุ่ม

ทุนแคนาดา ตั้งเป็นบริษัท ดอยช้างคอฟฟี่คอมปานี เพื่อ

เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในตลาดแคนาดาและอเมริกา พร้อม

กนันัน้กท็�าการปรบัปรงุระบบมาตรฐานผลติภณัฑ์ให้ตรงกับ

มาตรฐานตามทีต่่างชาตใินแต่ละประเทศก�าหนด เพือ่ท�าให้

ขายกาแฟได้และท�าในสิ่งที่ดีที่สุด 

ประธานที่ปรึกษา เล่าให้ฟังอีก ด้วยกลุ่มผู้บริหาร 

ดอยช้างมีวิสัยทัศน์การมองตลาดกาแฟที่ไม่ได้เริ่มต้นมอง

จากการขยายธุรกิจ แต่กลับมองที่อนาคตการที่ท�าให้ตลาด

กาแฟเกิด และช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวเขาที่ในอดีต 

เริ่มต้นจากมีครอบครัวอยู่แค่ 30-40 ครอบครัว จนปัจจุบัน

มีพื้นที่ปลูกกาแฟร่วมกันกว่า 3 หมื่นไร่ กลุ่มเกษตรกร 

ชาวเขาเองก็ยินยอมร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพ 

การปลกูกาแฟจนเกดิความส�าเรจ็จากการรวมกลุม่เกษตรกร 

ขยายพื้นที่ปลูกกาแฟมากขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการ

พฒันาคณุภาพการปลกูกาแฟดขีึน้เป็นล�าดบั และได้ราคาดี 

จากที่สมัยก่อนเคยขายกาแฟสาร ได้กิโลละ 10 กว่าบาท  

เส้นทางเติบโต “กาแฟดอยช้าง”  
จนถึง “จีไอ” สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย สู่จีไอระดับโลก
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เครดิตภาพ : บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จ�ากัด

จนปัจจุบันขายกาแฟสารได้กิโลกรัมละ 200 บาท จนกลาย

เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวเขาจากหลายๆ เผ่า มาร่วมกันปลูก

กาแฟกันทั้งหมด

การพัฒนาคุณภาพการปลูกกาแฟไทยให้กับกลุ่ม

เกษตรกรชาวเขานี้ท�าให้กาแฟไทยไปปักธงกาแฟโลก 

ในหลายๆ ประเทศ โดยทางผู้บริหารดอยช้างจะเดินทาง

ศึกษาและค้นหากระบวนการผลิตกาแฟที่ดีมีคุณภาพ  

จนกลายมาเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

ดอยช้างเอง เพือ่มองหา ท�าให้เกดิเป็นกาแฟสเปเชยีลท่ีไม่ใช่

คอมเมอร์เชียล พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ทกุคนได้เข้ามาศกึษา 

เรียนรู้ในกระบวนการผลิตกาแฟได้ตลอดเวลา จนปัจจุบัน

กลายมาเป็น บริษัท ดอยช้าง อะคาเดมี่ ออฟ คอฟฟี่่ จ�ากัด 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้สนใจจากทั่วโลกได้เข ้ามาเรียนรู ้

กระบวนการผลิตและท�ากาแฟกับดอยช้าง

ปี 2550 การที่รัฐบาลพิจารณาให้กาแฟดอยช้าง เป็น

สินค้า จีไอ หรือสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ยิ่งท�าให้เกิด 

แรงบันดาลใจให้กลุ่มเกษตรกรชาวเขามุ่งพัฒนาการปลูก

กาแฟให้มีคุณภาพ และขยายการท�าตลาดให้เติบโตขึ้น 

เพราะการได้รับให้เป็นสินค้าจีไอ เท่ากับเป็นการช่วยเพิ่ม

ภาพลักษณ์ในสินค้าและมีความเป็นมาตรฐานระดับโลก 

มากยิง่ขึน้ กาแฟทีเ่กษตรกรชาวเขาผลติได้ยิง่ได้ราคาสงู กว่า

กาแฟทั่วไป 40-60% และถ้าเป็นสินค้าออแกนิค ราคา 

จะเพิ่มเป็น 100-120 %

 

แต่มีจุดหนึ่งท่ีตลาดในประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลง คือ 

จากการที่ต่างประเทศได้เอากาแฟของไทยไปทดสอบ

มาตรฐานกาแฟแล้วปรากฏว่า กาแฟไทยมมีาตรฐานสงูกว่า

มาตรฐานทั่วไป จึงท�าให้ตลาดในประเทศเกิดการขยายตัว

แบบปากต่อปากจากธุรกจิของคนในวงการคอกาแฟด้วยกนั 

จนมีผู้ประกอบการกาแฟกว่า 300 รายเลือกหาซื้อวัตถุดิบ

จากของเรา

นายพิษณุชัย กล่าวอีกว่า “จากการที่เรามีตลาด 

หลักอยู่ที่อียู การยื่นขึ้นทะเบียนจีไอในอียูนั้นเป็นผลต่อ

เนื่องจากที่เราได้รับประโยชน์จากการที่พื้นที่กลุ่มเกษตรกร

ชาวเขาท่ีเพาะปลูกกาแฟบนดอยช้างแห่งนี้ ได้รับพิจารณา

เป็นพืน้ทีจ่ไีอของไทย เพราะการท�ากาแฟในพืน้ทีข่องเรามุง่

ที่คุณภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง พันธุ์กาแฟ ท�าให้อากาศ

บริสุทธิ์ ไม ่มีมลพิษ เพื่อให ้การขยายผลผลิตกาแฟ 

ได้กาแฟที่มีคุณภาพสูงสุด ยิ่งเรื่องตลาดด้วยแล้ว เราไม่มี 

ความกงัวลเลย เพราะขณะนีเ้รามตีลาดกาแฟระดบัพรเีมีย่ม

รองรับอยู่แล้ว กว่า 2 พันตัน นอกจากตลาดอียู ยังมี 

ความต้องการในตลาดแคนาดา 800 ตัน เกาหลีอีก 300 ตัน 

ปริมาณกาแฟระดับพรีเมียมท่ีจะป้อนให้ก็หมดแล้วและ 

ยังไม่พอกับความต้องการ”

“ยิ่งดูถึงการคาดการณ์ถึงแนวโน้มความต้องการ 

กาแฟไทยในตลาดโลก ในระยะ 10-50 ปีข้างหน้าแล้ว  

กาแฟไทยก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการอยู่อีกถึง 3-4 

หมื่นตัน เทียบได้จากค่าเฉลี่ยการบริโภคกาแฟของคน

สหรัฐอเมริกา 320 ถ้วยต่อปี แต่คนไทยเฉลี่ยยังแค่ 20  

ถ้วยต่อปีเท่านั้น” 

“เราวางอนาคตดอยช้างคือ ต้องการให้สังคมบน 

ดอยช้างมีความพร้อม โดยเอากาแฟเป็นตัวหลัก เราจึงเปิด

เป็นระบบแฟรนไชส์ เพื่อรองรับตลาดกาแฟดอยช้าง 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และรองรับญาติพี่น้อง 

ของชาวเขาเผ่าต่างๆ ท่ีปลูกกาแฟได้มงีานท�า ขณะนีส้ามารถ 

เปิดแฟรนไชส์ได้หลายแห่งแล้ว มทีีม่าเลเซยี 15 แห่ง สงิคโปร์ 

2 แห่ง จีน 23 แห่ง เกาหลีใต้ 4 แห่ง ลาว 1 แห่ง ส่วนทาง

สหรัฐและยุโรป จะเป็นการจ�าหน่ายในรูปของผลิตภัณฑ์

มากกว่า โดยมีพันธมิตรมาดูแลระบบด้านปฏิบัติการและ

ควบคุมคุณภาพให้ในลักษณะมาสเตอร์แฟรนไชส์” 

ท้ังนี้ ในการสนับสนุนของรัฐบาลท่ีให้กาแฟดอยช้าง 

ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ ส่งผลด ี

ต่อคุณภาพกาแฟและราคากาแฟของดอยช้าง เกิดแรง

กระตุ้นให้เกษตรกรชาวเขาภาคภูมิใจในวิถีความเป็นอยู่ 

กับการพัฒนาปลูกกาแฟท่ีมีคุณภาพระดับโลก และท�าให้

สินค้ากาแฟไทยสามารถอยู่ในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี •
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Special	IP
เกร็ดความรู้

Top Thai Brands

 ปิดฉากสวยงามอลังการ กับงาน Top Thai Brands : สุดยอดแบรนด์ไทยที่สร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ให้งานแฟร์เมืองเชียงใหม่ ด้วยยอดผู้เข้าชม และซื้อสินค้าเกือบแสนคน  
ยอดขายปลีก ยอดขายส่ง และยอดเจรจาการค้าสะพัดร่วม 300 ล้านบาท 

14  July - September	2015	for	IP	Journal

เชียงใหม่ประสบความสำาเร็จ เสียงตอบรับดีเยี่ยม
ยอดคนเข้างานร่วมแสน เงินสะพัดร่วม 300 ล้านบาท
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งาน Top Thai Brands เป็น

งานที่กระทรวงพาณิชย์ผนึกก�าลัง

หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย  สภาอตุสาหกรรม และ

หน่วยงานหลักอีก 16 หน่วยงาน  

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวง

การท่องเทีย่วและกีฬา กรมการข้าว 

กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน กรมหม่อนไหม สภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา

ผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย 

สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ  

และโลหะมีค ่าแห่งประเทศไทย 

สมาคมผู ้ผลิตอาหารส�าเร็จรูป  

สมาคมแฟรนไชส ์และไลเซนส ์ 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

ไทย และบรษิทัไปรษณย์ีไทย จดัข้ึน

ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีท่ี

มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัด

งานแสดงสินค้าระดับสากลข้ึนใน

ภูมิภาคต่างๆ 

งานน้ี จัดข้ึนระหว ่างวันท่ี  

26-30 สงิหาคม ทีผ่่านมา โดยได้รับ

เกียรติจาก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

 เป็นประธานเปิดงาน โดยมรีฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

และการค้า สาธารณรฐัประชาธปิไตย 

ประชาชนลาว รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ และรองประธาน

สภาประชาชนมณฑลยูนนาน 

สาธารณรฐัประชาชนจนี มาเข้าร่วม 

และได้มีการหารือสองฝ่ายเพื่อ

เชื่อมความสัมพันธ ์ทางการค ้า

ระหว่างกันด้วย

กิจกรรมภายในงานประกอบ

ด้วยการจดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้า

แบรนด์ไทยระดับคุณภาพส่งออก 

และสินค้าจากผู้ประกอบการ SME 

กว่า 400 ราย การเชญิคณะผู้น�าเข้า

จากประ เทศ เมี ยนมาร ์  ลาว 

เวยีดนาม กมัพชูา มาเลเซยี สงิคโปร์ 

อินโดนีเซีย และจีน เข้ามาเจราจา

จับคู่ธุรกิจ และมีการประชุมหารือ

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้า
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ระหว่างกัน การจัดนิทรรศการเทิด

พระเกียรติโครงการพัฒนาสินค้า

ข้าวและไหมของสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส

เดอืนสงิหาคมเฉลมิพระชนมพรรษา  

ตลอดจนการจัดนิทรรศการพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ  อีกทั้งการจัด

สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู ้

ประกอบการ การให้ค�าปรึกษาด้าน

ธุรกจิและทรพัย์สนิทางปัญญา  และ

ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ 

เช่น กิจกรรม DIY  คอนเสิร์ต และ

การแสดงแฟชั่นโชว์ 

นา งอภิ รดี  ตั นตราภรณ ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

กล่าวว่า การจัดงาน Top Thai 

Brands ครั้งนี้ประสบผลส�าเร็จเป็น

รูปธรรม โดยเป็นการสร้างโอกาสให้

ผู้ประกอบการในภูมิภาคได้เรียนรู้ 

เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

สินค้าให้มีมาตรฐานระดับส่งออก 

กระตุน้ให้เกดิการจบัจ่ายใช้สอยของ

คนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด

ใกล้เคียง ก่อให้เกิดการหมุนเวียน

ของกระแสเงิน และน�ารายได้เข้าสู่

จังหวัดด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยว 

และนักธุรกิจทั้งชาวไทย และชาว

ต่างประเทศที่มาเที่ยวชมงาน และ

เกิดธุรกรรมทางการค้าทั้งการขาย

ปลีก และการขายส่ง  ถือเป็นการ

ขยายตลาด และเพิม่ช่องทางการค้า

ให้กบัผูป้ระกอบการ โดยการจดังาน

ในครั้งนี้มีผู ้ เข ้าร ่วมชมงานร่วม 

100,000 คน และมีรายได้จากยอด

ขายภายในงานและการเจรจาจับคู่

ธุรกิจร่วม 300 ล้านบาท

จากความส� า เร็ จที่ เกิดขึ้ น 

กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานสุด

ยอดแบรนด์ไทย Top Thai Brands 

ครั้งที่ 2 ในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 

– 4 ตุลาคม 2558 ณ ห้างสรรพ

สินค้า เซ็นทรัลพลาซา จังหวัด

อุดรธานี 

นางมาลี  โชคล�้าเลิศ อธิบดี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ 

ในฐานะคณะกรรมการอ�านวยการ 

จัดงาน Top Thai  Brands กล่าวว่า 

กา รจั ด ง าน ในค ร้ั งนี้ ไ ด ้ ท� า ให ้ 

ผู ้ประกอบการได ้เล็งเห็นความ

ส�าคัญของเครื่องหมายการค้า หรือ 

“แบรนด์” ในการช่วยเพิ่มมูลค่า 

ให้กับสินค้าและบริการและเป็น

เครื่องมือส�าคัญทางการตลาดมาก

ข้ึน ขณะเดียวกันท�าให้ผู ้บริโภค 

ได้เห็นถึงศักยภาพในการด�าเนิน

ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในการ

สร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานในการแข่งขันกับตลาด

โลกได้เป็นอย่างดี •

Special	IP เกร็ดความรู้
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ผูป้ระกอบการ : ก่อนทีจ่ะมาเปิด ไม่คดิว่าคนเชยีงใหม่ให้ความสนใจและมาเดินเยอะขนาดน้ี ไม่ต่างจากกรงุเทพ 

และท�าให้มียอดขายได้เยอะกว่าเป้าหมายที่วางไว้

ผู้เข้าชม : งานอลังการ มีให้เลือกเดินหลายโซน จนไม่รู้ว่าจะเลือกเดินโซนไหนก่อนดี ทั้งโซนอาหารมีของน่ากิน

ทุกอย่าง โซนสินค้าก็เป็นสินค้าที่คัดสรรเป็นอย่างดี นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของคนมาชมงานและเมื่อเห็นแต่ละคนหอบ

ของติดไม้ติดมือไป ก็รู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าที่ได้มางานนี้ 
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About	the	IssueIP	Guide เรื่องเด่นประเด็นดัง
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IP	Champion
รางวัล	“เพชรพาณิชย์”	ปีี	2558

รางวัล “เพชรพาณิชย์์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีี 2553 และต่่อเนื่องจนถึงปััจจุบัน (ปี 2558) เป็นปีีที่ 6 รางวัล “เพชรพาณิชย์” 

แบ่งออกเป็็น 3 สาขา ประกอบด้้วย สาขาผู้้ประกอบการ สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ และ สาขาข้าราชการและพนักงาน ส�าหรับใน

ปีีนี้ มีผู้ได้้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์์” จ�านวน 14 ราย ดังนี้ 

สาขาผู้้ประกอบการ ประกอบด้้วย 5 ด้้าน มีผู้้ได้้รับรางวัลด้้านละ 1 ราย ได้้แก่

1.  ผู้้ประกอบการด้้านสินค้้าเกษตร ได้้แก่่ 

 ร.ต.ท.เจริญ เหล่่าธรรมทัศน์์ ประธานกรรมการ บริษัท อุทัยโปรดิวส์์ จ�ากัด 

2.  ผู้้ประกอบการด้านสินค้้าอุตสาหกรรม ได้แก่่ 

 นายกลินท์์ สารสิน Director-Government Liaison and Public Affairs บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

3.  ผู้้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ได้แก่่ 

 นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์์ รองกรรมการผู้้จัดการใหญ่ ฝ่่ายสื่อสารองค์์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด 

4.  ผู้้ประกอบการที่เป็นผู้้สร้้างนวัตกรรม ได้แก่่ 

 นางสาวภิรมณ ชูประภาวรรณ ผู้้จัดการทั่วไป บริษัท โฟร์์แคร์์ จ�ากัด 

รางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2558
 รางวัล “ เพชรพาณิชย์ ”  เป็น 
รางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์ 
กำาหนดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำา 
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ 
การค้า  และการพาณิชย์  รวมถึงผู้ ที่
สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่ งพิ ธี มอบรางวั ล  “ เพชรพาณิ ชย์ ”  
นี้ ได้จัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงพาณิชย์ วันที่  ๒๐ สิงหาคม  
ของ ทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแบบ
อย่างของบุคคลท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่น 
ทุ่มเท และอุทิศตนเพ่ือการพัฒนาองค์์กร  
ภาคเศรษฐกิจ สังคมส่่วนรวม และประเทศชาติ 

1. 2. 3. 

4. 5. 
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5.  ผู้้ประกอบการรุ่่นใหม่่ ได้้แก่่ 

 นายธีรศานต์์ สหัสสพาศน์์ กรรมการผู้้จัดการบริษัท JM Cuisine อาหารความคิดสร้างสรรค์์ต้้นต�ารับเพชรบุรี จ�ากัด 

สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ได้้รับรางวัลจ�านวน 3 ราย ได้้แก่

1.  นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่่นดิน ปี 2554 

2.  นายนลิสวุรรณ ลลีารศัมี ผูท้รงคุณวฒุด้ิานอตุสาหกรรมคอมพวิเตอร์ในคณะอนกุรรมการพจิารณากล่ันกรองค�าขอรบั 

   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้้าว กระทรวงพาณิชย์

3.  รศ. อรพรรณ พนัสพัฒนา รองศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สาขาข้้าราชการและพนักงาน มีผู้้ได้้รับรางวัลจ�านวน 6 ราย ได้้แก่่ 

ส่่วนกลาง มีจ�านวน 3 ราย ได้้แก่่ 

1. นางอัมพวัน พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

2. นางสาวบรรจงจิตต์์ อังศุสิงห์์ รองอธิบดีกรมการค้้าต่่างประเทศ 

3.  นางขวัญใจ กุลก�าม์์ธร ผู้้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์์สินทางปััญญา กรมทรัพย์์สินทางปัญญา 

ส่วนภูมิภาค จ�านวน 2 ราย ได้แก่

1.  นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

2. นางสาวอารีวรรณ์์ บัวงาม นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการพิเศษ ส�านักงานพาณิชย์์จังหวัดชุมพร 

ส่่วนต่างประเทศ จ�านวน 1 ราย ได้แก่

1. นายพีรพัฒก์์ อุทัยศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่่ายการพาณิชย์์) 

 ส�านักงานพาณิชย์์ในต่่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 
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IP	Talk

วงการเครื่องหมายการค้าไทย
กำาลังจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
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ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู ่
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  
Economic Community หรือ AEC) อย่างเต็มตัว ซึ่งหนึ่ง 
ในแผนการด�าเนินงานต่างๆ ของ AEC คือการที่ประเทศ
สมาชกิอาเซยีนจะสมคัรเข้าเป็นภาคพีธิสีารมาดรดิ (Madrid 
Protocol) ซึ่งเป็นความตกลงที่จะอ�านวยความสะดวกให้แก่
การจดทะเบยีนคุม้ครองเครือ่งหมายการค้าในประเทศต่างๆ 
กว่า 90 ประเทศทั่วโลก การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดนี้  
จะเป็นการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าให้แก่วงการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของไทย ซึ่งจะส่งผลทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมต่อแนวทางการด�าเนินธุรกิจของ SMEs และธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 

สาเหตท่ีุการเข้าเป็นภาคพีธิสีารมาดรดิจะส่งผลกระทบ
ในวงกว้างเช่นนี้ เนื่องมาจากพิธีสารมาดริดจะช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายในการคุม้ครองเครือ่งหมายการค้าให้แก่ผูป้ระกอบ
การท่ีส่งออกสินค้าไปจ�าหน่ายในต่างประเทศได้มหาศาล  
ซึง่ประจวบเหมาะกบัช่วงเวลาท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็น 
AEC อันเป็นการเปิดประตูการค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างสมบูรณ์แบบ 

ภายใต้ระบบมาดริด ผู้ขอจดทะเบียนสามารถระบุว่า
ต้องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไหน
บ้างในเวลาท่ีมายื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดเตรียม
เอกสารค�าขอเพียง 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษ) แทนที่จะต้อง
เดินทางไปจดทะเบียนในประเทศต่างๆ หรือว ่าจ ้าง
ทนายความในประเทศต่างๆ ยื่นจดทะเบียนแทนเป็น 
รายประเทศ นอกจากนี้ ระยะเวลาในการจดทะเบียน 
ยังสามารถคาดการณ์ได้อีกด้วย คือ ประเทศปลายทางจะ
ต้องพจิารณาค�าขอของเราให้แล้วเสรจ็ภายใน 18 เดอืน และ

โดย ร้อยโท ดร.ธนพจน  เอกโยคยะ

 นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการพิเศษ
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แจ้งผลว่าจะปฏิเสธหรือรับจดทะเบียนค�าขอของเราหรือไม่ 
หากส�านักงานประเทศปลายทางพิจารณาไม่ทันภายใน 18 
เดือน ก็จะถือว่าค�าขอของเราได้รับการจดทะเบียนโดย
อัตโนมัติ ซึ่งการก�าหนดเวลาที่ตายตัวดังกล่าวจะช่วยให้ 
ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการแผนธุรกิจและบริหาร
ความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง 
ทางทะเบียนต่างๆ เช่น การเปลี่ยนที่อยู่ การต่ออายุ และ
การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ก็สามารถท�าได้โดย 
การยื่นค�าขอเพียงครั้งเดียว แล้วมีผลในทุกๆ ประเทศที่ได้
จดทะเบียนไว้ ซึ่งจะท�าให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก
เป็นอย่างยิ่ง

การย่ืนค�าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าผ่านระบบ
มาดริด สามารถท�าได้อย่างง ่ายดาย โดยยื่นค�าขอที่ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์ม
ที่ก�าหนดไว้ (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th) โดยยื่น 
ท่ีส�านกังานรบัค�าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ ชั้น 7 เมื่อกรมฯ ได้รับค�าขอแล้ว ก็จะตรวจสอบ
เบื้องต้นว่าผู ้ยื่นค�าขอเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ (หรือ
ประกอบธรุกจิในประเทศไทยหรอืไม่) และมกีารจดทะเบยีน
เครือ่งหมายการค้าไว้ในประเทศไทยแล้วหรอืไม่ (เครือ่งหมาย 
การค้าที่ต้องการย่ืนจดทะเบียนในต่างประเทศจะต้องเป็น
เครื่องหมายเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย
และรายการสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องตรง
กัน) เมื่อตรวจสอบว่ามีการกรอกค�าขอถูกต้องแล้ว (ทั้งชื่อ 
ผู้ขอ เครื่องหมายการค้า และรายการสินค้าซึ่งมีการแปล 
เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง) กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะส่ง
ค�าขอไปยงัส�านกังานระหว่างประเทศ (International Bureau) 
ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางรบัส่งค�าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมาย 
การค้าระหว่างประเทศ ต้ังอยูท่ีอ่งค์การทรพัย์สนิทางปัญญา
โลก (World Intellectual Property Organisation หรือ WIPO) 
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ภายใน 2 เดือน เพื่อท�า 
การตรวจสอบรายการสินค้า และส่งค�าขอต่อไปยังประเทศ
ปลายทางที่ผู้ขอต้องการจดทะเบียน  

เมื่อประเทศปลายทางตรวจสอบค�าขอในสาระส�าคัญ
ว่าสามารถรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น
แล้ว ก็จะแจ้งผลค�าสั่งกลับไปยังส�านักงานระหว่างประเทศ  
ซึ่งจะแจ้งค�าสั่งต่อไปยังผู้ยื่นค�าขอ หากค�าสั่งดังกล่าวเป็น 
ค�าสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผู้ยื่นค�าขอก็สามารถโต้แย้ง 
ชี้แจง หรือแก้ไขค�าขอได้ โดยการติดต่อไปยังประเทศปลาย
ทางโดยตรง ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้ยื่นค�าขอจะต้องตั้งตัวแทนใน

ประเทศปลายทางเพ่ือด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น แต ่
หากค�าขอนั้นไม่ติดขัดปัญหาใดๆ ค�าขอดังกล่าวจะเข้าสู่
กระบวนการประกาศโฆษณาค�าขอ เพื่อเปิดโอกาสให ้
บุคคลที่สามท�าการคัดค้านซึ่งเป็นกระบวนการที่ท�าให้ 
การจดทะเบียนมีความโปร่งใสและเป็นธรรม หากไม่มีผู้ใด
คดัค้าน ประเทศปลายทางกจ็ะรบัจดทะเบยีนค�าขอนัน้ (บาง
ประเทศอาจรับจดทะเบียนก่อน แล้วค่อยประกาศโฆษณา
ให้บุคคลที่สามมาคัดค้านในภายหลัง) และแจ้งให้ส�านักงาน
ระหว่างประเทศทราบ เพื่อแจ้งแก่ผู้ยื่นค�าขอต่อไป

ดังนั้น จะเห็นได้ว ่าการยื่นจดทะเบียนคุ ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจะสามารถท�าได ้ 
อย่างง่ายดายในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัด 
ค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาล ผู้ประกอบการก็จะมีก�าลังใจ 
ในการส่งสินค้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และสามารถ
ปกป้องตลาดของตนจากการถูกลอกเลียนแบบหรือฉกฉวย
เอาเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนก่อนโดยไม่สุจริต  
เมื่อระบบมาดริดเริ่มใช้บังคับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
หวังว ่าผู ้ประกอบการไทยจะใช้ประโยชน์จากระบบนี้ 
อย่างเต็มที่ เพื่อสร ้างโอกาสทางการค้าและปกป้อง 
ผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนเอง

ปัจจุบันสมาชิกพิธีสารมาดริดมีจ�านวน 94 ประเทศ  
กับ 1 องค์กรระหว่างประเทศ* คือ African Intellectual  
Property Organisation ซึ่งถือว่าครอบคลุมตลาดท่ีส�าคัญ
เกือบทั้งหมดของโลก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะ 
ส่งสินค้าไปจ�าหน่ายในประเทศใด แม้ในประเทศท่ีเข้าถงึยาก 
เช่น ประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ก็สามารถจดทะเบียน
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนผ่านระบบมาดริดนี้ได้  
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าปี พ.ศ. 2558 นี้ จะเป็น
ปีแห่งการเปล่ียนแปลงของวงการเครื่องหมายการค้าไทย 
ไปสูค่วามเป็นสากล โดยผูร้บัประโยชน์สงูสดุกค็อืผูป้ระกอบ
การไทยนั่นเอง •

*ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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GI	Travel
ท่องเที่ยวกับ	GI

กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช ้าง 
เป็นสินค้า GI ล�าดับที่ 2 และ 3 ของไทย 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น GI ใน EU หลังจากที่
ข้าวหอมมะลทิุง่กลุาร้องไห้เป็นสนิค้าเกษตร
ของไทยสินค ้าแรกที่ ได ้ขึ้นทะเบียนใน  
EU เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ถือเป็นอีกหนึ่ง
ความส�าเร็จของทรัพย์สินทางปัญญาไทย 
ในเวทีระดับโลก

ไทยได้ยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนกาแฟ 
ดอยตุงและกาแฟดอยช้างใน EU เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2553 โดย EU ได้ตรวจสอบและ
ประกาศโฆษณาค�าขอของไทย เมื่อปี 2557 
และเมื่อไม่มีผู้คัดค้านภายใน 6 เดือน EU 
จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ใน 
EU ส่งผลให้กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้าง
ของไทยสามารถใช้ตรา GI ของ EU ในการ
ท�าตลาดได้ เนื่องจากผู้บริโภคในสหภาพ
ยุโรปส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับตรา GI ที่

แสดงถึงลักษณะพิเศษและคุณภาพของสินค้า และยอมจ่ายเงินในราคา 
ที่สูงขึ้นเพื่อบริโภคสินค้าดังกล่าว

ส�าหรับกาแฟท้ังสองชนิดนี้แม้จะปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย แต่ก็
มีลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกัน 

กาแฟดอยตุง (ทะเบียนเลขที่ สช 491000005) ผลผลิตจาก 
ป่าเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงบนเทือกเขานางนอน จังหวัด
เชียงราย เป็นกาแฟพันธุ ์อาราบิก้าท่ีเป็นลูกผสมสามสายเลือด คือ  
สายพันธุ์คาติมอร์ สายพันธุ์คาทุยรา และสายพันธุ์คาทุยท่ีมีการผสม 
กลบัไปยงัสายพนัธุค์าทยุรา 4 – 6 ช่วง เพือ่ให้เกดิคณุสมบตัคิงที ่โดยปลกู
ที่ระดับความสูง 800 – 1,200 เมตรจากระดับน�้าทะเล 

นอกจากจะมพีืน้ท่ีทางภมูศิาสตร์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีชดัเจนแล้ว กาแฟ
ดอยตงุถอืได้ว่าเป็นกาแฟทีผ่กูพนักบัประวตัศิาสตร์ และสถาบนัพระมหา
กษัตริย์อย่างแยกกันไม่ได้ เพราะหากไม่มีสมเด็จย่าก็ไม่มีโครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ และคงไม่มีกาแฟดอยตุงเช่นกัน จากพ้ืนท่ีการปลูกฝิ่นในอดีต 
ได้แปรสภาพเป็นไร่กาแฟจนท�าให้พื้นที่ดอยตุงเป็นแหล่งผลิตกาแฟพันธุ์
อาราบิก้าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของไทย ด้วยการผลิตกาแฟท่ีครบวงจร  

GI ไทยไป EU
กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้าง จ.เชียงราย

เป็นเรื่องน่ายินดีสำาหรับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย คือ กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้าง ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสหภาพยุโรป (EU) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 
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   เชียงราย
เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน 
ถิน่วฒันธรรมลา้นนา ล้ำาคา่พระบรมธาตุ
ดอยตุง

จากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ท�าให้เชียงรายเป็นแหล่งก�าเนิดสินค้า 
สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรห์ลายชนดิ เชน่ กาแฟ
ดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดนางแล  
และสับปะรดภูแลเชียงราย ซึ่งเป็นสินค้า
ท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควรพลาด นอกจากนี้ 
“เชยีงราย” เมอืงเหนอืสุดของไทยยงัมสีถาน
ที่ท่องเที่ยวมากมาย

พระต�าหนักดอยตุง เคยเป็นที่ประทับ 
ของสมเด็ จย่ า เมื่ อแปรพระราชทาน 
ไปทรงงานเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา  
จากพระต�าหนักเมื่อมองออกไปจะเห็น 
ไร่กาแฟไกลสุดสายตาปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ 
เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงตามสายพันธุ์ 
ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

พระบรมธาตุ ดอยตุ ง  :  เป็ นที่
ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูก
ไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า นับเป็น 
ส่ิง ศักดิ์ สิทธิ์ คู่ เมืองเชียงราย อยู่ เลย 
พระต�าหนักดอยตุงบนเส้นทางหลวง
หมายเลข 1149 ประมาณ 14 กิโลเมตร

มีกระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูกต้นกาแฟภายใต้เงาป่า จนได้เป็นสินค้า
ส�าเรจ็รปูทีม่คีณุสมบตัเิฉพาะตวัในทกุขัน้ตอนการผลติโดยชนเผ่าในพืน้ที่
มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความกลมกล่อม 
คงที่ ทั้งสี กลิ่น รสชาติของกาแฟแท้ ท�าให้กาแฟดอยตุงมีกลิ่นหอม 
และ รสชาติกลมกล่อมมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

กาแฟดอยช้าง (ทะเบียนเลขที่ สช 50100018) เป็นกาแฟอาราบิก้า 
สายพันธุ์หลัก คาทูรา คาติมอร์ และคาทุย ที่ปลูกบนหุบเขา ดอยช้าง  
ในต�าบลวาวี อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ท่ีระดับความสูง  
1,000 – 1,700 เมตรจากระดับน�้าทะเล ซึ่งเหมาะแก่การปลูกกาแฟ 
อาราบิก้า ประกอบกบัการคัดเลอืกเมลด็พนัธ์ุ การดแูลรกัษา การเกบ็เกีย่ว
อย่างพิถีพิถัน และกรรมวิธีผลิตที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้กาแฟดอยช้าง 
และมีรสชาติกลมกล่อม ชุ่มคอ •

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ อะไร

ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ สิ่งอื่นใด ที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถ 
บ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ หรือ ชื่อสัญลักษณ์ ที่ใช้ประกอบกับสินค้า เพื่อ
แสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงลักษณะของสินค้าที่มาจากแหล่งก�าเนิดนั้นๆ มี
คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะพิเศษ
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ภูมิปัญญาโบราณได้ใช้ขี้เถ้าในการท�าความสะอาด จึงได้น�ามาพัฒนาเป็นน�้ายาท�าความสะอาดจาก
ธรรมชาติ โดยดึงคุณสมบัติ เด ่นของสมุนไพร 6 ชนิดมาใช ้ คือ ขี้ เถ ้าที่ ได ้มาจากไม ้ไผ ่ตง  
มีคุณสมบัติท�าให้น�้ายาล้างห้องน�้ามีอายุการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น โดยไม่ตกตะกอน ชุมเห็ดเทศ  
มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคผิวหนังท่ีมีสาเหตุมาจากเชื้อรา ท�าให้ป้องกันเชื้อรา ผักปลังเป็นผัก 

ที่มี เมือกมาก ใช ้แทนสารสร ้างความข ้นหนืด มะค�าดีควายใช ้รักษาชันนะตุ แก ้เชื้อรา และม ี
ฟอง ใช้แทนสารท�าให้เกิดฟอง มะกรูดสามารถดับกล่ิน แตงกวาช่วยถนอมมือและผิวพรรณ พัฒนาได้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาดจากธรรมชาติ โดยมีสูตรลับและกระบวนการในการท�าผลิตภัณฑ์ •

จากความรู้หมอพื้นบ้านในการปรุงยาสมุนไพรท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นเวลากว่า 120 ปี ปัจจุบันมาถึงทายาท 
รุ่นท่ี 4 น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วยการอัดเม็ด (Tablets) โดยใช้อุณหภูมิ 
ที่แตกต่างกันในการอบตัวยาแต่ละชนิด จนได้เป็นขมิ้นรวมอัดเม็ดของ C-Mixx มีส่วนผสมของขมิ้นหลายชนิดเป็นต�ารับ 
ที่มีความลงตัวและใช้จริงมากว่า 80 ปี สรรพคุณจะมีการแตกตัวยาดีกว่าการบรรจุในแคปซูล ผลิตภัณฑ์ขมิ้นรวมอัดเม็ด 
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP และ อย.แล้ว •

คอลัมน์ IP Shop ฉบับนี้ขอน�าเสนอผลงานจากผู ้ชนะ 
การประกวดผลงานการพฒันาภูมิปัญญาสูน่วตักรรมระดบัประเทศ 
ประจ�าปี 2558 ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
จัดขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ในการน�า
ภมูปัิญญามาผนวกกบันวตักรรมและการสบืค้นสทิธิบตัรท่ีหมดอายุ
แล้วมาต่อยอดเกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยท่ีพร้อม 
จะแข่งขันในระดับสากล

ชื่อเจ้าของผลงาน: คุณมยุรฉัตร  วิลาชัย
ที่อยู่: 687 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
โทรศัพท์: 08-9432-8434

ชื่อเจ้าของผลงาน: 1. นางสาวพรสุดา  แก้วมณี 
  2. นางพรทิพย์  มาลาธรรม
ท่ีอยู่: 1/68 ซอยเมืองทอง1 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร  
     ต�าบลในเมอืง อ.เมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช
โทรศัพท์: 074-432297
E-mail: keawmaneeherb@gmail.com 

รางวัลชนะเลิศ : ผลงานผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำาจากมะกรูด ได้รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 : ผลงานขมิ้นรวม (C-Mixx) ได้รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท
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จากภมูปัิญญาในอดีตทีน่�าเส้นใยตาลมาประดษิฐ์เป็นส่ิงของเครือ่งใช้หลากหลายประเภท วธิกีารผลิตในอดตี ไม่สามารถ
ผลิตได้ทันตามความต้องการของตลาดเนื่องจากต้องน�าใยตาลมาผ่านกระบวนการหลายขึ้นตอน ต่อมาจึงได้พัฒนา 
เครือ่งทอใยตาล โดยการน�านวตักรรมเข้ามาใช้ในกรรมวธิกีารผลิต ช่วยลดต้นทุนการผลิตมากกว่ากรรมวธิกีารผลิตแบบดัง้เดมิ 
รวมทั้งด้านการผลิตก็สามารถผลิตได้รวดเร็ว และสามารถออกแบบลวดลายการทอได้หลากหลายขึ้น ตอบสนองต่อ 
ความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ •

ภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยก่อนน�ากาบหมากมาใช้ประโยชน์ในการท�าภาชนะ เช่น ที่ตักน�้า ภาชนะใส่ข้าว ใส่ปลา  
ใส่ผลไม้ น�าไปห่อกาละแม หรอืวสัดหุ่อหุม้สิง่ของได้ เป็นต้น กาบหมากมคีวามแขง็แรง น�ามาวจิยัพฒันาต่อยอดกระบวนการ
ผลิตโดยใช้เครื่องอัดขึ้นรูประบบไฮดรอลิกส์ ให้ความร้อนท�าให้กาบหมากคงรูปได้ พัฒนาสารเคลือบจานให้สามารถ 
น�ากลับมาใช้ซ�้าได้หลายครั้ง สามารถใส่ของร้อนหรืออาหารที่เป็นน�้าได้ สารที่น�ามาเคลือบสามารถย่อยสลายได้ และมีฤทธิ์
ในการยับย้ังเช้ือราและแบคทีเรีย ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จากการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร พบว่ามีผลิตภัณฑ์
ภาชนะที่ท�าจากวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แต่ยังไม่พบภาชนะที่มีการใช้สารเคลือบที่สามารถย่อยสลายได้ •

จากภูมิปัญญาการเลี้ยงไหมมาแต่โบราณ น�ามาทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม 
ที่สวยงาม จึงได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาน�าฝักไหมมาต่อยอดนวัตกรรมจากฝักไหม ผสมกับวัสดุอื่น เพื่อให้เกิดความเหนียว 
ทนทาน น�้าหนักเบา จนสามารถน�ามาผลิตเป็นเสื้อเกราะใช้ในการกันกระสุน .38 หรือ เอ็ม 16 ได้ โดยผลงานนี้ได้อยู่ระหว่าง
การยื่นค�าขอจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร •

ชื่อเจ้าของผลงาน: 1. นางสาวปิยธิดา รุ่งสุวรรณ
   2. นายพีระศักดิ์  หนูเพชร
ที่อยู่:  15 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-ระโนด ต�าบลจะทิ้งพระ  
   อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 074-205161   
E-mail: nodething@gmail.com

ชื่อเจ้าของผลงาน:  1. น.ส.ปาณิศา คุ้มไข่น�้า 
  2. นายภูมิรัฐ ภิญโญ
ที่อยู่: 113 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์: 089-5792112

ชื่อเจ้าของผลงาน:  นางอรพิน ทองหนองกอย
ที่อยู่:  352/28 หมู่ 3 ต�าบลภูเวียงภูเวียง ขอนแก่น 40150 
โทรศัพท์: 081-544-3802 
E-mail: orrapin98@gmail.com 

รางวัลที่ 3: ผลงานโหนดทิ้ง ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลชมเชย : ผลงานจานกาบหมาก ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย  : ผลงานเกราะไหมกันกระสุน ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท

IP	Shop ผลงานการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
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คำาถาม-คำาตอบ

SC
RE
EN ลิขสิทธิ์คุมครองงานสรางสรรค เชน บทความ หนังสือ ซอฟตแวร เพลง รูปภาพ ภาพวาด ภาพถาย ภาพขาว 

ภาพยนตร ละคร เปนตน แตขอเท็จจริงตางๆ รวมทั้งขาวประจำวันทั่วไป ในสวนของขอเท็จจริงที่รายงาน
เพียงแควา ใครทำอะไร ที่ไหน อยางไร ไมเขาขายงานอันมีลิขสิทธิ์ เราจึงสามารถเอามาใช ไดโดยไมตอง
ขออนุญาต

การดาวน โหลดถือเปนการทำซ้ำที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ กรณีเว็บไซตลิขสิทธิ์ที่เจาของลิขสิทธิ์
อนุญาตใหดาวน โหลดไดฟรี ก็สามารถดาวน โหลดได แตไมสามารถแชรตอได สวนกรณีเว็บไซตที่ ใหบริการ
โดยเก็บคาใชจายในการดาวน โหลด เมื่อผู ใชเสียคาบริการแลว จึงจะดาวน โหลดมาเพื่อรับชมหรือรับฟงได 
แตไมสามารถแชรตอไดเชนกัน 

ลิขสิทธิ์คุมครองอะไรบาง มีอะไรที่เราสามารถเอามาใช ไดโดยไมตอง
ขออนุญาตหรือไม 

เราสามารถดาวน โหลดภาพยนตรหรือเพลงจากอินเทอรเน็ตมาฟงและแชรตอ
ใหเพื่อนได ไหม

บทความหรือรูปภาพเปนงานลิขสิทธิ์ การนำมาใช ไมวาจะเปนการกอปปหรือแชรตอ ควรพิจารณาประกอบกับ
เงื่อนไขการอนุญาตให ใชเนื้อหาของเว็บไซตนั้นๆ วาจะทำไดมากนอยเพียงใด อยางไรก็ตาม ถานำมาใช
ในปริมาณนอย เชน 1 ถึง 2 ภาพที่ไมไดมีมูลคาทางเศรษฐกิจ (economic value) อยางมีนัยสำคัญและ
ไมไดเปนการใชเพื่อประโยชนทางการคาหรือหากำไรโดยมีการแสดงที่มาของบทความหรือรูปภาพ ก็อาจถือวาเปน
การใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม (fair use) ไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์

การกอปปบทความหรือรูปภาพจากเว็บไซตมาใสเฟสบุคของเราหรือแชรตอ
ทางไลนทำไดหรือไม

การนำงานมาใชและเผยแพร ตองอางอิงที่มาหรือใหเครดิตเสมอ จึงจะไมถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์และตองเปน
กรณีที่ไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ รวมทั้งตองไมกระทบกระเทือน
ถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควรดวย 

การนำงานมาใช�และเผยแพร�โดยอ�างอิงที่มาหร�อให�เครดิตผู�สร�างสรรค�เพียงพอ
หร�อไม�ที่จะไม�ถือเป�นการละเมิดลิขสิทธ�์

● การแฮ็กเพื่อตองการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น มีความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี อีกฐานหนึ่งนอกเหนือจาก
 การละเมิดลิขสิทธิ์

● การลบลายน้ำดิจิทัล ถือเปนการละเมิดขอมูลบริหารสิทธิมีความผิดฐานละเมิดขอมูลบริหารสิทธิ อีกฐานหน่ึงนอกเหนือจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ

● การปรับแตงรูปภาพหรือคลิปวีดิโอของผูอื่นและโพสต ไวบนเว็บไซตของเราโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์นั้น มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์
 โดยการดัดแปลงและเผยแพรงานลิขสิทธิ์นั้นตอสาธารณชน

การแฮ็กหร�อหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อเข�าถึงงานลิขสิทธ�์ เช�น รูปภาพ
หร�อคลิปว�ดิโอบนอินเทอร�เน็ต และลบลายน�ำดิจ�ทัลออก และปรับแต�งรูปภาพหร�อ
คลิปว�ดิโอและโพสต�ไว�บนเว็บไซต�ของเรา มีความผิดอย�างไร และมีโทษเท�าใด

โทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ปรับ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท เพื่อการคา ปรับ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือจำคุก 6 เดือน ถึง 4 ป 
หรือทั้งจำทั้งปรับ
โทษฐานละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี ปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท เพ่ือการคาปรับ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท 
หรือจำคุก 3 เดือน ถึง 2 ป หรือทั้งจำทั้งปรับ
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กรณีที่ตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์ เชน การนำภาพหรือบทความนั้นไปใช ในเชิงพาณิชย เปนตน กรณีที่ไมตอง
ขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์ ตองเปนการใช ในปริมาณพอสมควร เชน นำมาใช ในการวิจัยหรือศึกษางานซึ่งไมใชเพื่อหากำไร 
ใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือเพื่อประโยชนของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท ใช ในการติชม วิจารณ หรือ
แนะนำผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ ในงานนั้น ใช ในการเสนอขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ ในงานนั้น และใช ในการเรียนการสอน เปนตน

การกอปปภาพหรือบทความจากอินเทอรเน็ตมาใช ในลักษณะอยางไร
จึงจะตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์ และอยางไรจึงไมตองขออนุญาต

ถาเจาของคลิปวีดิโอบนยูทูปเผยแพรคลิปวีดิโอนั้นในลักษณะ Public จะถือวาเจาของลิขสิทธิ์อนุญาต
ใหสาธารณชนทั่วไปเขาถึงงานดังกลาวได เพราะฉะนั้น การทำ blog แลวนำคลิปวีดีโอซึ่งเผยแพรในลักษณะ Public ของเรา
ในรูปแบบของการฝงโคด (embed) ก็อาจไมเขาขายละเมิดเชนเดียวกับการ share link ของคลิปวีดิโอดังกลาว เนื่องจากการ 
embed หรือการ share link เปนการอางอิงกลับไปยังคลิปวีดิโอของเจาของลิขสิทธิ์ สำหรับการดาวน โหลด (download) 
คลิปวีดิโอและอัพโหลด (upload) ขึ้นใหมใน blog เปนการทำซ้ำและเผยแพรงานลิขสิทธิ์ ใน blog จึงจำเปนตองไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสิทธิ์กอน

การทำบล็อก (Blog) แลวนำคลิปวีดิโอของยูทูปมาเผยแพรที่บล็อกของเรา 
(embed) ถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม

การซื้อซีดีภาพยนตร ซีดีเพลงหรือรูปภาพ ผูซื้อไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในแผนซีดีภาพยนตร ซีดีเพลงหรือรูปภาพนั้น จึงสามารถ
นำออกขายตอได (กรณีซีดีภาพยนตร จะตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551) 
แตผูซื้อไมสามารถทำสำเนางานเพื่อนำออกขายได เนื่องจากสิทธิในการทำซ้ำและการนำออกเผยแพรตอสาธารณชนเปนสิทธิ
แตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ สำหรับกรณีการซื้อมาโดยวิธีการดาวน โหลดนั้น เปนการที่เจาของลิขสิทธิ์อนุญาตให ใชสิทธิ (License) 
ดังนั้น ไมสามารถนำไฟลงานดังกลาวออกขายตอได

หากซื้อซีดีภาพยนตร ซีดีเพลง หรือรูปภาพมาอยางถูกตอง เมื่อใชแลว
จะนำออกขายตอไดหรือไม กรณีซื้อโดยดาวน โหลดซอฟตแวร ภาพยนตร 
เพลงจากเว็บไซต จะขายตอไดหรือไม

ผู ใหบริการทางอินเทอรเน็ต (ISPs) ไมตองรับผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์หากใหความรวมมือกับเจาของลิขสิทธิ์ ในการนำงานละเมิด
ออกจากเว็บไซตตามคำสั่งศาล

ผู ใหบริการทางอินเทอรเน็ต (ISPs) เชน YouTube Google True DTAC 
จะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ดวยหรือไม หากผู ใชบริการอินเทอรเน็ตอัพโหลด
หนังหรือเพลงละเมิดลิขสิทธิ์
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เมื่อพบวามีการละเมิดเกิดขึ้น เจาของลิขสิทธิ์อาจแจงเตือนใหผูกระทำละเมิดหยุดการกระทำดังกลาว หรือ
เจาของลิขสิทธิ์อาจไปแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานตำรวจหรือฟองรองเปนคดีตอศาล หรืออาจขอใหมี
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยใชบริการไกลเกลี่ยของกรมทรัพยสินทางปญญาหรือศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศ

จะทำอย�างไรเมื่อมีคนนำงานลิขสิทธ�์ของเราไปใช�โดยไม�ได�รับอนุญาต 

LAW

กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย

1368
สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญา

ที่มา : สรุปประเด็นจาก พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   ยกเวน ขอ 5 ขอ 8 และขอ 9 

 จาก พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 (มีผล 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
ipthailand.go.th

facebook.com/ipthailand

twitter.com/dip_thailand



ป�ที่ 11 ฉบับ
ที่ 3

 กร

กฎ
าค
ม 

- ก
ันย
าย
น 

25
58

วา
รส
าร
ทร
ัพ
ย�ส
ินท
าง
ป�ญ

ญ
า

www.ipthailand.go.th

คุ�ม
คร

อง
คว

าม
คิด

 

มุ�งจ
�ตบร�ก

าร

เน�นงาน
สร�าง

สรรค
�

สายด�วน 1368

ipthailand.go.th

facebook.com/ipthailand

twitter.com/dip_thailand

เช�ยงใหม�ประสบความสำเร็จ
เสียงตอบรับดีเยี่ยม

ยอดคนเข�างานร�วมแสน
เง�นสะพัดร�วม 300 ล�านบาท

Top Thai BrandsTop Thai Brands

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผู�ทรงเป�นเลิศด�านการสร�างสรรค�

ทรัพย�สินทางป�ญญา

The Princess of Creative Excellence

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผู�ทรงเป�นเลิศด�านการสร�างสรรค�

ทรัพย�สินทางป�ญญา

The Princess of Creative Excellence
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