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การสมัมนาเร ือ่งสิง่ชีบ้่งทางภูมศิาสตร ์

การส่งเสรมิสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปัญญา

ในภูมภิาคอาเซยีน

โครงการนี้ไดร้บัการสนบัสนุนเงินทนุโดยสหภาพยโุรปและด าเนินการโดยส านกังานทรพัยส์นิทางปัญญาแห่งสหภาพยโุรป (EUIPO)

การส่งเสรมิสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปัญญา

ในภูมภิาคอาเซยีน



กลยุทธก์ารพฒันาตราสญัลกัษรณ์ GI:

เร ือ่งราวแห่งความส าเรจ็



1. หวัหอมหวาน 
Cévennes,

ฝร ัง่เศส
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แหล่งทีม่า: Fesquet, Richard, ADOC. Cevennes sweet onion PDO. Presentation at 2018 InterGI Training Course, Redd-Cirad.
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หวัหอมหวาน Cévennes, ฝร ัง่เศส

ทีม่า: Fesqnet, Richard, ADOC. Cevennes sweet onion PDO  การน าเสนอทีก่ารฝึกอบรม InteGI Training 2018, Redd-Cirad
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ความคดิเบือ้งตน้

แรงจงูใจของกลุม่ผูผ้ลติ:

• 1987: การสรา้งสมาคมเพือ่สรา้งมูลคา่ใหแ้กห่วัหอมหวาน:
เพือ่ทีจ่ะรกัษาและสง่เสรมิพนัธุท์อ้งถิน่ เพือ่ผลติดว้ยกนัและ

แตกตา่งกนั

• 1991: สรา้งสหกรณส์ าหรบัท าการตลาด: “Origin Cevennes” 
(สมาชกิ 30 ราย)

• 1996: สรา้งสมาคม ADOC Association โดยมเีป้าหมายทีจ่ะ
ขึน้ทะเบยีน GI



การน ากลยุทธ ์GI ไปด าเนินการ

• จากปี 2003 – 2010 : 
– “Sweet onion Cévennes “ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน GI โดยหน่วยงานซึง่

รบัผดิชอบ GI ของ ฝร ัง่เศส (2003) 

– ยืน่ค าขอและขึน้ทะเบยีน GI ในระดบั EU (2008)

– การตรวจสอบความถกูตอ้งของแผนการควบคมุ + การเลอืกองคก์รควบคมุ

• ตัง้แตปี่ 2010:
– การบรรจภุณัฑแ์บบใหม่

– สถานทีบ่รรจภุณัฑแ์ห่งใหม่

– เว็บไซต ์ระบบขายออนไลน์

– รา้นอาหารในทอ้งถิน่เพือ่ขายตรงใหแ้กผู่บ้รโิภค
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«สมาคมปกป้องและจดัการสนิคา้ GI»

• รวบรวมสมาชกิของห่วงโซค่ณุค่า (Value Chain):

– ผูผ้ลติ 109 ราย

– ผูแ้ปรรูป (บรรจุภณัฑ ์+ การตลาด) 2 ราย

– ผูผ้ลติ-ผูบ้รรจุ 19 ราย

• การจดัการและการส่งเสรมิ

• 2018: ควบคมุ 2750 ตนั

• การประชมุใหญ่ : 1 คร ัง้ตอ่ปี

คณะกรรมการจดัการ (Administrative Board): สมาชกิ 13 
ราย

คณะกรรมการบรหิาร (Executive Board): สมาชกิ 4 ราย
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งบประมาณส าหรบัองคก์ร GI

• รายรบัภายใน

– คา่ธรรมเนียม 0.03 ยโูร/กก. ทีข่ายดว้ยตราสญัลกัษณG์I (2 750 T)

• รายรบัภายนอก จากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในระดบัจงัหวดั + EU 

– การสนับสนุนบางส่วนส าหรบัการส่งเสรมิ GI และการสือ่สาร

• คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ:

– 60% ส าหรบัสมาคม GI Association (การควบคมุภายในบางอย่าง) 

– 30%  ส าหรบัการควบคมุภายนอก

– 10% ส าหรบัองคก์ร GI ระดบัชาติ
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การควบคมุคณุภาพ:   100% ของการผลติ GI 
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การสรา้งเอกลกัษณต์ราสนิคา้ (Branding): การบรรจภุณัฑ ์
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การสรา้งเอกลกัษณต์ราสนิคา้: การสง่เสรมิและการเลา่เร ือ่ง

งานแสดงสนิคา้

แผ่นปลวิ

โปสเตอร ์

การแขง่ขนัถา่ยภาพ

การท างานกบัหวัหนา้

หอ้งครวั (Chef)
การไปเยีย่มเยอืน

เทศกาลเก็บเกีย่ว

เว็บไซต ์

การขายตรง

…           
งบประมาณในการส่งเสรมิการขาย = 19,000 ยโูร (2017)
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การสรา้งเอกลกัษณต์ราสนิคา้: ผลติภณัฑต์ามฤดกูาลดว้ยราคาพรเีมยีม

เก็บเกีย่วตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม ถงึเดอืนมนีาคม: วางต าแหน่งทางการตลาดระดบัพรเีมยีม
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2. พรกิไทยก าปอต
กมัพูชา
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พรกิไทยก าปอต (Kampot Pepper), กมัพูชา

4/201O

2016

12/2009
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• ขึน้ทะเบยีนโดยกระทรวงมหาดไทยเลขที่ 293 เมือ่วนัที่ 12 ธนัวาคม 
2009

• ทีอ่ยู:่ AnkorCheyI, DamnakKantoutKhangTbong, Kampong
Trach, Kampot

• โทรศพัท:์ 092 752 572 / 092 618 011

• อ-ีเมล:์ kppa2008@yahoo.com/ kppa2008@gmail.com

สมาคมสง่เสรมิพรกิไทยก าปอต

21



จ านวนสมาชกิของสมาคม
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ในกมัพูชา: พรกิไทยก าปอต
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ววิฒันาการดา้นราคา (2552-2561)



การพฒันาเคร ือ่งมอืในการส่งเสรมิ

• แผ่นพบั

• ภาพโฆษณาทีแ่สดงผ่านหนา้เว็บไซต ์(Banner)

• วดีทีศัน์

• ...ฯลฯ

กจิกรรมส่งเสรมิการขายโดยทาง:

• เว็บไซต ์ (www.kampotpepper.biz) วทิยุ โทรทศัน์

นิตยสารและสือ่อืน่ๆ

• การเขา้รว่มในงานนิทรรศการในประเทศกมัพูชาและในต่างประเทศ

การสง่เสรมิและการสือ่สาร
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http://www.kampotpepper.biz/
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2.5 เคร ือ่งมอืส่งเสรมิการ
ขายพรกิไทยก าปอต
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3.  เนยแข็ง Comté (ฝร ัง่เศส)
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เคร ือ่งหมายการคา้ของแตล่ะราย

ชือ่ GI (ขึน้ทะเบยีนแลว้)
+ โลโก ้GI (Co.TM)

ฉลาก GI ของยโุรป (DOP)

กรณีศกึษา : เนยแข็ง Comté ในประเทศฝร ัง่เศส



Comté เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Emmental: มแีหล่งก าเนิดใกลก้นัแตก่ลยุทธใ์นการพฒันาที่

ตรงกนัขา้ม • พืน้ทีท่างภูมศิาสตร ์

• ขอ้จ ากดัทางเทคนิคในการเก็บรกัษานมไวไ้ม่ใหเ้สยี

COMTE
กลยุทธ ์P.D.O.

การรกัษามรดกตกทอดและการ

พฒันาทอ้งถิน่

EMMENTAL
กลยุทธแ์บบอตุสาหกรรม

ผลติภณัฑช์ ือ่สามญั (Generic
product) และมกีารปรบัการผลติ

ใหเ้ขา้กบัทอ้งถิน่

แหล่งก ำเนิด

เนยแข็ง Comté เมือ่เปรยีบเทยีบกบั Emmental
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เนยแข็ง Comté ในฝร ัง่เศส
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• มผีลกระทบทางเศรษฐกจิโดยตรงใน

ทุกขัน้ตอนของห่วงโซมู่ลค่า

• เพิม่ชอ่งว่างดา้นราคาไปตามห่วงโซ่

มูลค่า
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เนยแข็ง Comté ในฝร ัง่เศส

• ผลกระทบเชงิบวกต่อปรมิาณการผลติ :
• การผลติเนยแข็ง Comté : + 3%/ปีในชว่ง 10 ปีทีผ่่านมา

การผลติเนยแข็ง Emmental ในทอ้งถิน่ลดลง
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Source: F.Dupont MAAF
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ผลติภณัฑ ์GI: การเขา้ไปในชอ่งทางการตลาดตา่งๆ

เคร ือ่งหมายรา้นขายสนิคา้ปลกี

หลากหลาย (Carrefour)

เคร ือ่งหมายของเอกชน

ช ัน้น าระดบัชาติ

เคร ือ่งหมายผูค้า้ปลกีสนิคา้อนิทรยี ์

ตวัอย่างการแบ่งส่วนตลาด (segmentation) ของผลติภณัฑ ์

รา้นขายเนยแข็ง



4. การรวมเคร ือ่งหมายการคา้
และสิง่บ่งช ีท้างภมูศิาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั

ในกลยทุธก์ารสรา้งเอกลกัษณข์องตราสนิคา้
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ขอ้สรปุ
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• โดยตวัของมนัเอง การใหก้ารคุม้ครองดา้นทรพัยส์นิทาง

ปัญญาแกผ่ลติภณัฑจ์ากแหลง่ก าเนิด ยงัไม่เพยีงพอที่

จะท าใหต้ าแหน่งในเชงิการแขง่ขนัในตลาดและในการ  

สง่เสรมิรายไดข้องผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งดขีึน้

• การสรา้งเอกลกัษณข์องตราสนิคา้ จงึจ าเป็นในการทีจ่ะ

พฒันามุมมองของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัคณุภาพของสนิคา้จาก

แหลง่ก าเนิด และความส าคญัของแหลง่

ก าเนิดทางภมูศิาสตรข์องสนิคา้น้ัน

• ทรพัยส์นิทางปัญญาและการสรา้งเอกลกัษณต์ราสนิคา้         

ตอ้งไปดว้ยกนั ภายในกลยุทธท์างธรุกจิ
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ทรพัยส์นิทางปัญญาและการสรา้งเอกลกัษณต์ราสนิคา้



o การสรา้งเอกลกัษณข์องสนิคา้ GI / ผลติภณัฑจ์ากแหล่งก าเนิด เนน้ทีค่ณุสมบตัจิ าเพาะ

ของผลติภณัฑท์ีเ่ช ือ่มโยงกบัแหล่งก าเนิดอย่างมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั:
*   ปัจจยัทางธรรมชาติ

*   ปัจจยัมนุษย ์

o การสรา้งเอกลกัษณท์ าใหเ้กดิกรณีของเหตผุลและอารมณ ์ส าหรบัการทีผู่บ้รโิภคจะเลอืก

ผลติภณัฑจ์ากแหล่งก าเนิด/ผลติภณัฑ ์GI แทนทีจ่ะเลอืกทางเลอืกอืน่ๆ

o การสรา้งเอกลกัษณต์ราสนิคา้( Branding )หมายถงึ: ชือ่ โลโก ้แนวทางปฏบิตัิ สือ่ทีใ่ชใ้น
การส่งเสรมิการขายและกลยุทธ…์ ส่วนผสมในการท าตลาด:  4P – ผลติภณัฑ ์(Product) 
จดุขาย (Point of sale) ราคา (Price) การส่งเสรมิการขาย (Promotion)

o แตท่ีร่วมอยู่ดว้ยและมคีวามส าคญัทีสุ่ดก็คอืการพฒันาโมเดลทางธรุกจิทีเ่หมาะสม

กลยุทธก์ารสรา้งเอกลกัษณส์ าหรบัสนิคา้ GIs
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ผลติภณัฑช์ ัน้น า

• ชือ่เสยีงผลติภณัฑเ์ป็นสิง่ที่

มคี่าของดนิแดนน้ันๆ

• ผลติภณัฑห์ลกัของภูมภิาค

ตะกรา้สนิคา้

• ส่งเสรมิอาหารและ 
ผลติภณัฑง์านฝีมอื บรกิาร

ต่างๆ ของภูมภิาค

• การส่งเสรมิการขายรว่มกนั
โดยทาง web-portals
รา้นคา้ และงานแสดงสนิคา้

การท่องเทีย่ว

• เทศกาลต่างๆ

• ไปเยีย่มเยอืนผูผ้ลติ

• การแสดงประเพณีดัง้เดมิ

ของทอ้งถิน่

• ความเชีย่วชาญพเิศษในการ
ท าอาหาร

การสรา้งเอกลกัษณ์

สนิคา้ของภูมภิาคหรอื
ของชาติ

• ผลติภณัฑข์องวนอุทยาน
แห่งชาติ

• บทบาทในภูมทิศัน ์

• ชมุชนทีย่ ัง่ยนื

กลยุทธก์ารสรา้งเอกลกัษณต์ราสนิคา้ทีป่ระสบความส าเรจ็
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ขอบคุณส าหรบัการรบัฟัง 

denis.sautier@cirad.fr



ขอบคณุ
การส่งเสรมิสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปัญญา

ในภูมภิาคอาเซยีน

โครงการนี้ไดร้บัการสนบัสนุนเงินทนุโดยสหภาพยโุรปและส านกังานทรพัยส์นิทางปัญญาแห่งสหภาพยโุรป.......เป็นผูด้ าเนินการ


