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       ดร.กติตพิงษ ์แจง้กมลกลุชยั 
       ดารานยี ์วจันะวฒุวิงศ ์
        
       เมือ่วันที ่15 สงิหาคม ทีผ่า่นมา ศาลสงูสดุของออสเตรเลยีไดพ้จิารณาตดัสนิใหรั้ฐบาลเป็นฝ่ายชนะคดฟ้ีองรอ้งโดย
บรษัิทยาสบูเพือ่หาขอ้ยตุวิา่ การบญัญัตกิฎหมายเพือ่บังคบัใชซ้องบหุรีแ่บบเรยีบไมข่ดัตอ่กฎหมายรัฐธรรมนูญของออสเตรเลยี 
อยา่งไรกด็ ีความถกูตอ้งของกฎหมายทีบ่งัคับใชซ้องบหุรีแ่บบเรยีบ ซึง่รวมไปถงึการตัดสนิวา่ออสเตรเลยีจะตอ้งจา่ยเงนิชดเชย
จํานวนมากใหก้บัฟิลลปิ มอรร์สิ เอเชยี ลมิเิต็ด หรอืไม ่จะยังคงเป็นประเด็นและยังตอ้งมกีารพจิารณาคดตีอ่ไปอกีนาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในกรณีพพิาทในเวทกีารคา้ระดับโลก โดยในปัจจุบันประเทศยเูครนi (เมือ่วันที ่13 มนีาคม 2555) ประเทศฮอนดรูัส
ii (เมือ่วันที ่4 เมษายน 2555) และประเทศสาธารณรัฐโดมนิกินัiii (เมือ่วันที ่18 กรกฎาคม 2555) ไดย้ืน่คําขอปรกึษาหารอืกบั
ประเทศออสเตรเลยี (Requests for Consultations) ซึง่เป็นขัน้ตอนแรกของการดําเนนิการเกีย่วกบัขอ้พพิาทในองคก์ารการคา้
โลก ทัง้นี ้ประเทศอืน่ๆ ก็ไดแ้สดงเจตนาทีจ่ะเริม่ขอ้พพิาทหรอืเขา้รว่มในฐานะบคุคลทีส่ามเชน่กนั 
        
       ถา้คณะกรรมการวนิจิฉัยขอ้พพิาทมคีวามเห็นคัดคา้นมาตรการซองบหุรีแ่บบเรยีบ มาตรการดังกลา่วจะไมช่อบดว้ยกฎหมาย
ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก โดยประเทศออสเตรเลยีจะมหีนา้ทีใ่นการทําใหก้ฎหมายของตนสอดคลอ้งกบัพันธกรณีระหวา่ง
ประเทศทีต่นมอียู ่ซึง่หากประเทศออสเตรเลยีไมส่ามารถดําเนนิการดงักลา่วได ้ประเทศออสเตรเลยีอาจไดรั้บการตอบโตท้างการ
คา้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิอยา่งรนุแรง 
        
       ตัง้แตป่ระเทศออสเตรเลยีไดแ้จง้ตอ่องคก์ารการคา้โลก (WTO) ถงึรา่งพระราชบญัญัตซิองบหุรีแ่บบเรยีบ เป็นครัง้แรกใน
เดอืนเมษายน 2554 มาตรการนีไ้ดก้ลายเป็นประเด็นในการอภปิรายอยา่งกวา้งขวางในองคก์ารระหวา่งประเทศดังกลา่ว สมาชกิ
องคก์ารการคา้โลกจํานวนมากขึน้ไดแ้สดงความวติกและตัง้คําถามตอ่ประเทศออสเตรเลยี และยังวพิากษ์วจิารณ์ขอ้จํากัดการคา้
ระหวา่งประเทศทีไ่มจํ่าเป็น และการละเมดิตอ่หัวใจสําคญัของสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่ป็นผลมาจากมาตรการดังกลา่ว ทัง้นี้
การวพิากษ์วจิารณ์เกดิขึน้ทัง้ตอ่คณะกรรมการอปุสรรคทางเทคนคิตอ่การคา้ขององคก์ารการคา้โลกและคณะกรรมการทรัพยส์นิ
ทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ (TRIPS Council) ขององคก์ารการคา้โลก 
        

       ประเทศทีไ่ดแ้สดงความวติกและตัง้คําถามตอ่มาตรการดงักลา่วมกีวา่ 24iv ประเทศ ทัง้ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่
พัฒนาแลว้ไดแ้สดงความวติกเกีย่วกบัผลกระทบของมาตรการซองบหุรีแ่บบเรยีบในระหวา่งการอภปิรายตอ่หนา้คณะกรรมการ
อปุสรรคทางเทคนคิตอ่การคา้ขององคก์ารการคา้โลกและคณะกรรมการทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ (TRIPS Council) 
ขององคก์ารการคา้โลก โดยประเทศกําลังพัฒนาไดเ้นน้ย้ําวา่มาตรการซองบหุรีแ่บบเรยีบจะสง่ผลกระทบดา้นลบตอ่เศรษฐกจิ
ของตนอยา่งมนัียสําคัญ เนือ่งจากหลายประเทศพึง่พาอตุสาหกรรมยาสบูอยา่งมากโดยเป็นแหลง่ทีม่าของรายไดแ้ละการจา้งงาน
สว่นประเทศทีพั่ฒนาแลว้ไดเ้นน้ถงึความวติกตอ่การละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา เชน่ เครือ่งหมายการคา้ บางประเทศ
แสดงความวติกเกีย่วกบัผลกระทบของมาตรการซองบหุรีแ่บบเรยีบทีอ่าจขยายไปสูผ่ลติภณัฑอ์ืน่นอกเหนอืจากผลติภัณฑย์าสบู
        
       สมาชกิองคก์ารการคา้โลกมไิดค้ดัคา้นวัตถปุระสงคด์า้นสาธารณสขุของประเทศออสเตรเลยี แตบ่รรดาสมาชกิโตแ้ยง้วา่
กฎเกณฑดั์งกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิอปุสรรคทางการคา้อยา่งไมจํ่าเป็น (อันเป็นการละเมดิขอ้ 2.2 ของความตกลงวา่ดว้ยอปุสรรค
ทางเทคนคิตอ่การคา้) เนือ่งจากบรรดาสมาชกิดังกลา่วเห็นวา่มาตรการนีเ้ป็นการจํากัดการคา้เกนิกวา่ทีจํ่าเป็นเพือ่การบรรลวุัตถุ
ประสงคด์า้นสาธารณสขุตามทีป่ระเทศออสเตรเลยีไดร้ะบไุว ้บรรดาสมาชกิยังไดโ้ตแ้ยง้อกีวา่มาตรการซองบหุรีแ่บบเรยีบขดัขวาง
การใชเ้ครือ่งหมายทางการคา้อยา่งไมเ่ป็นธรรม (อันเป็นการละเมดิตอ่ขอ้ 20 ของความตกลงวา่ดว้ยสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา
ทีเ่กีย่วกบัการคา้) และจะกอ่ใหเ้กดิความสบัสนในหมูผู่บ้รโิภค (อันเป็นการละเมดิตอ่ขอ้ 10 ของอนุสญัญากรงุปารสีวา่ดว้ยการคุม้
ครองทรัพยส์นิอตุสาหกรรม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของความตกลงวา่ดว้ยสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัการคา้) 
        
       สําหรับในประเทศไทยไดม้กีารผลักดนัการใชม้าตรการซองบหุรีแ่บบเรยีบเชน่เดยีวกนั โดยลา่สดุรา่งพระราชบญัญัตคิวบคมุ
การบรโิภคยาสบู พ.ศ. ..... ทีอ่ยูใ่นระหวา่งการจัดทําประชาพจิารณท์ีจ่ะเสร็จสิน้ในเดอืนกนัยายนนี ้คณะยกรา่งฯ ไดก้ลา่วในงาน
ประชาพจิารณ์วา่ มาตรา 40 ในหมวด 6 การควบคมุผลติภณัฑย์าสบูนัน้เป็นมาตรการบังคับใชซ้องบหุรีแ่บบเรยีบ อยา่งไรก็ด ียัง
ไมม่กีารชีแ้จงประเด็นขอ้ขดัแยง้ทางการคา้ทีอ่าจเกดิขึน้เชน่กรณีขอ้พพิาทในประเทศออสเตรเลยี 
        
       ดารานยี ์วจันะวฒุวิงศ ์หุน้สว่นรว่มบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการแผนกทรพัยส์นิทางปญัญา บรษิทั ตลิลกิแีอนด์
กบิบนิส ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จํากดั สํานักงานกฎหมายทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและใหญท่ีส่ดุของประเทศไทย และไดรั้บการยอมรับระดับ
นานาชาตใินดา้นทรัพยส์นิทางปัญญา กลา่ววา่ “ในประเทศไทยนัน้ เครือ่งหมายทางการคา้นับเป็นทรัพยส์นิทางปัญญาทีม่มีลูคา่
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดก้ําหนดใหไ้ดรั้บความคุม้ครองเป็นทรัพยส์นิทางปัญญาตามรัฐธรรมนูญแหง่ราช
อาณาจักรไทย มาตราที ่86 ขอ้กําหนดทีใ่ชบ้งัคับกบัฉลากของซองบหุรีใ่หเ้ป็นแบบเรยีบนับเป็นการบังคับไมใ่หแ้สดงลักษณะ
เฉพาะของตราสนิคา้ และลกัษณะทีส่รา้งความแตกตา่งใหผ้ลติภัณฑบ์นซองบหุรี ่ตัวอยา่งเชน่ ตราสนิคา้ โลโก ส ีรปูแบบอกัษร
ทีไ่ดถ้กูออกแบบไว ้และกราฟิก การอนุญาตใหใ้ชต้ราสนิคา้หรอืชือ่สนิคา้ในรปูแบบตวัอักษรและสแีบบมาตรฐานนัน้เป็นการยดึ
เอาไปซึง่สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทีม่มีลูคา่ยิง่ไปจากเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ ทัง้ในดา้นมลูคา่ทางทรัพยส์นิ มลูคา่จากการ
ใชส้ทิธ ิการโอนสทิธ ิและคา่ความนยิมโดยรวมของเครือ่งหมายการคา้ จงึเป็นการสมควรอยา่งยิง่ทีเ่จา้ของเครือ่งหมายการคา้จะ
ไดรั้บการชดเชยความเสยีหายจากการถกูยดึไปซึง่สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาดังกลา่ว อนัเกดิจากมาตรการทีกํ่าหนดใหฉ้ลาก
ของซองบหุรีเ่ป็นแบบเรยีบ การคํานวณมลูคา่ของตราสนิคา้นัน้ขึน้อยูก่บัปัจจัยหลายอยา่งทีส่าํคัญมากในการทีจ่ะใชใ้นการ
พจิารณา”  
        
       ดร.กติตพิงษ ์แจง้กมลกลุชยั Associate Director ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ บรษิทั ไบรอนั เคฟ 
อนิเตอรเ์นช ัน่แนลคอนซลัติง้ จํากดั กลา่ววา่ “การหา้มใชต้ราสนิคา้และโลโกนัน้เป็นการสรา้งอปุสรรคทางการคา้ เนือ่งจาก
การหา้มดงักลา่วจะทําใหก้ารนําเขา้บหุรีท่ีม่ยี ีห่อ้จากตา่งประเทศนัน้ลดลงอยา่งมนัียสําคัญ เนือ่งจากผูบ้รโิภคหันไปซือ้บหุรีย่ีห่อ้
ธรรมดาท่ัวไปมรีาคาถกูลงเพิม่ขึน้ ซึง่ถอืเป็นการละเมดิความตกลงวา่ดว้ยอปุสรรคทางเทคนคิตอ่การคา้ขององคก์ารการคา้โลกที
ประเทศไทยเป็นภาคสีมาชกิ ดังนัน้รัฐบาลไทยควรรอผลลัพธจ์ากปัญหาขอ้พพิาทมาตรการซองบหุรีแ่บบมาตรฐานทีห่า้มใช ้
ตราสนิคา้และโลโกของประเทศออสเตรเลยีกอ่นทีจ่ะเดนิหนา้ดําเนนิการใดๆ”  
        

เครือ่งมอืจดัการเว็บ

สง่บทความนีต้อ่

พมิพห์นา้
นี้

ขา่วทีม่ผีูส้ง่มากทีส่ดุ

แบง่ปันใหเ้พือ่น 

สง่ถกูใจ เป็นคนแรกของเพือ่นของคณุทีถ่กูใจสิง่นี้
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       iWTO DISPUTE SETTLEMENT: DISPUTE DS434, Australia — Certain Measures Concerning Trademarks and 
Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and 
Packaging,http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds434_e.htm 
        

       iiWTO DISPUTE SETTLEMENT: DISPUTE DS435, Australia — Certain Measures Concerning Trademarks and 
Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and 
Packaging,http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds435_e.htm 
        

       iiiWTO DISPUTE SETTLEMENT: DISPUTE DS434, Australia — Certain Measures Concerning Trademarks and 
Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and 
Packaging,http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds441_e.htm 
        

       ivประเทศทีไ่ดแ้สดงความวติกและตัง้คําถามตอ่มาตรการดงักลา่วมกีวา่ 24 ประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศชลิ ีประเทศจนี ประเทศ
โคลอมเบยี ประเทศควิบา สาธารณรัฐโดมนิกินั ประเทศเอกวาดอร ์ประเทศเอลซลัวาดอร ์สหภาพยโุรป ประเทศฮอนดรัูส ฮอ่งกง
ประเทศอนิโดนเีซยี ประเทศญีปุ่่ น ประเทศจอรแ์ดน ประเทศเม็กซโิก ประเทศมอลโดวา ประเทศนคิารากวั ประเทศไนจเีรยี 
ประเทศฟิลปิปินส ์รัสเซยี ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ประเทศตรุก ีประเทศยเูครน ประเทศแซมเบยี และประเทศซมิบบัเว 
 

ขา่วลา่สดุ ในหมวด
กรณีศกึษามาตรการดา้นสขุภาพและผลกระทบทางการคา้จากขอ้พพิาท มาตรการซองบหุรีแ่บบเรยีบของประเทศ
ออสเตรเลยีในเวทกีารคา้โลก
‘แกว้’ พลาดเหรยีญทอง เพราะประทว้งเกนิ 5 นาท?ี

กํานันผูใ้หญบ่า้นยคุใหม ่: ในมมุมอง PR

“สรา้งสขุ สลายทกุข”์ อยา่งไร ใหต้อบโจทยป์ระชาชน
ฟ้องเพกิถอนเขือ่นแมว่งก ์: จดุเริม่ตน้สกดัทโีออาร ์3.5 แสนลา้น

จํานวนคนอา่น 3 คน จํานวนคนโหวต 1 คน

คณุคดิอยา่งไรกบัการนําเสนอขา่ว/บทความนี้

ควรปรับปรุง ดมีาก

 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

23 องศา คอนโด เขาใหญ่
พบกนัในงาน Exclusive Sales 18 ส.ค. ทีโ่รงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวัณ

www.sansiri.com/Tel:1685

โปรดอา่นกฎกตกิากอ่นแสดงความคดิเห็น

1. โปรดงดเวน้ การใชค้ําหยาบคาย สอ่เสยีด ดหูมิน่ กลา่วหาใหร้า้ย สรา้งความแตกแยก หรอืกระทบถงึสถาบนัอันเป็นทีเ่คารพ 

2. ทกุความคดิเห็นไมเ่กีย่วขอ้งกบัผูด้ําเนนิการเว็บไซต ์และไมส่ามารถนําไปอา้งองิทางกฎหมายได ้

3. ทมีงานเวบ็มาสเตอรข์อสงวนสทิธิใ์นการลบความคดิเห็น โดยไมต่อ้งชีแ้จงเหตผุลใดๆ ตอ่เจา้ของความคดิเห็นนัน้

4. เพือ่ใหก้ารแสดงความคดิเห็นเป็นไปตามกฎกตกิาทีว่างไว ้ทางผูจ้ัดการออนไลนไ์ดป้รับปรงุระบบการกรองคําใหเ้ขม้งวดยิง่ขึน้ 
กรณุารอสกัครู ่กอ่นทีค่วามคดิเห็นของทา่นจะถกูนําขึน้แสดง

5. ผูร้ว่มแสดงความคดิเห็นสามารถรว่มตรวจสอบขอ้ความทีไ่มเ่หมาะสมได ้โดยการกดปุ่ ม "แจง้ลบ" หรอืสง่อเีมลแจง้มาที ่
cs@astvmanager.com หรอื cs.astvmanager@gmail.com ซึง่ทมีงานจะทําการตรวจสอบ และลบขอ้ความดังกลา่วโดยเร็ว
ทีส่ดุ หรอือยา่งชา้ภายใน 3 วันทําการ

มอเตอรไ์ซคม์อืสอง
ศนูยก์ลางซือ้-ขายมอเตอรไ์ซคม์อืสอง มอเตอรไ์ซคว์บิาก รถ
ป๊อป พรอ้มใชง้าน
www.dealfish.co.th

โปร. ต ัว๋เครือ่งบนิ เพยีบ
เลอืกจองตั๋วเครือ่งบนิ ทีด่ทีีส่ดุ ไปตา่งประเทศถกูมาก Book 

Now!
CheapTickets.co.th/จองออนไลนถ์กู

GPS นําทางถูกทีส่ดุ 1,xxx฿
จอHD+3D ยอดขายอันดบั1 ถกูสดุๆลด 50% สง่ฟร+ีเก็บเงนิ
ปลายทาง+ของแถมมากสดุ
www.GPS4Car.com/Tel:02-968-3037

บา้นพรอ้มอยู ่หลงัสดุทา้ย
บา้น 3 นอน 2 น้ํา 67 ตรว. ตกแตง่ครบ ปิดโครงการ ราคา
พเิศษ ลด 4 แสนบาท
www.arunproperty.com

เพือ่ใหก้ารแสดงความคดิเห็นเป็นไปตามกฎกตกิาทีว่างไว ้ทางผูจ้ดัการออนไลนไ์ดป้รบัปรงุระบบการกรองคาํใหเ้ขม้งวดยิง่ข ึน้ กรณุารอสกัครู ่กอ่นทีค่วามคดิเห็นของ
ทา่นจะถกูนําขึน้แสดง

แสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ

โชวภ์าพผูใ้ชท้กุคร ัง้ท ีแ่สดงความเห็น เพยีงเขา้สูร่ะบบดว้ยบญัชขีองเฟซบกุ กดทีปุ่่ มดา้นลา่งนีเ้ลย! 
 

เลอืกรปูภาพแสดงอารมณ์

Log In
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ชือ่/e-mail ของคณุ :  *

คณุสามารถใชร้ปูภาพแสดงอารมณ์ (Emoticons) เมือ่เขา้สูร่ะบบสมาชกิผูจ้ดัการออนไลนแ์ลว้
คลกิทีน่ี ่เพือ่เขา้สูร่ะบบหรอืสมัครสมาชกิ 

 *

  กฎกตกิาการแสดงความคดิเห็นฉบับเต็ม       สงความคดิเห็น
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