41

บทที่ 3
นิยามศัพท์และแนวคิดทฤษฏีเพื่อการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศและมาตรการกฏหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเทศอินเดีย
3.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับระหว่างประเทศนั้นจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องให้ความสาคัญกับแนวคิดและทฤษฏีต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลได้อย่างครอบคลุมซึ่งมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้
3.1.1 ทฤษฏีนิติบุคคลโดยสภาพเพื่อรับรองความเป็นประธานแห่งสิทธิของชุมชน
ทฤษฏีนิ ติ บุ คลโดยสภาพ (organic theory) หรือที่เ รียกว่า corporation
theory) ถือเป็นทฤษฏีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นนิติบุคคล ทฤษฏีดังกล่าวนี้ถูกค้นพบขึ้นโดย
นักกฏหมายชาวเยอรมันที่มีชื่อว่า Otto Frindrich von Gierke โดยเป็นนักทฤษฏีกลุ่มสานัก
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องกฎหมายของประเทศเยอรมณี ซึ่ง Gierke ได้ท าการศึ กษาถึ ง การรวมตั ว และ
การรวมกลุ่ ม ทางสั ง คมชาวเยอรมั นรวมถึง มี การเสนอให้ มีก ารแยกกฏหมายสาธารณะออกจาก
กฏหมายเอกชน นอกจากนี้ Gierke ได้มีการนาเสนอผลงานเกี่ยวกับร่างประมวลกฏหมายเยอรมัน
โดยเพิ่มองค์ประกอบที่สาคัญของกฏหมายโรมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ งของกฏหมายเยอรมัน ด้วยการ
ผสมผสานประเพณีวัฒ นธรรมเพื่อให้ ประมวลกฏหมายนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับชาว
เยอรมัน1
ในวงการนิติศาสตร์ในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาถึงทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
อย่างต่อเนื่องโดยนักกฎหมายได้มีความพยายามอย่างยิ่งในการเสนอความเห็นเกี่ย วกับนิติบุคคล
มีการแสดงให้ เห็นว่านิติบุคคลดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นบุคคลไม่ใช่นิติบุคลที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฏหมาย
จึงทาให้เกิดทฤษฏีเกี่ยวกับนิติบุคคล 2 ทฤษฏีด้วยกันคือ ทฤษฏีแรก คือ ทฤษฏีนิติบุคคลโดยสภาพ
หรือที่เรียกว่าทฤษฏีว่าด้วยตัวตนของชุมชน ซึ่งเป็นทฤษฏีที่สาคัญมีการรับรองว่าโดยลาพังแล้วชุมชน
ย่อมถือว่ามีสภาพความเป็นบุคคลโดยตัวเองอีกทั้งชุมชนย่อมมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งทฤษฏีนี้ได้
ถูกนามาใช้เกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวด้วย ส่วนทฤษฏีที่สอง คือ ทฤษฏีนิติบุคคลโดย
สมมุติ (fiction Theory) โดยจะอยู่ภายใต้แนวความคิดที่ว่าจะต้องมีกฏหมายให้การรับรองกลุ่มบุคคล
1

Encyclopedia Britanmica, “Otto Friedrich von Gierke,” Accessed 21
May,2013 http://www.brittannica.com/EBchecked/topic/233358/Otto-Friedrich-vonGierke
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เท่านั้นจึงจะถือว่ามีสภาพบุคคลและส่วนบุคคลธรรมดาจะต้องมีสภาพบุคคลตามความเป็นจริงเท่านั้น
จึงจะถือว่าเป็นบุคคลตามกฏหมาย
ทฤษฏีนิติบุคคลโดยสภาพนั้นจะมีการให้ความสาคัญต่อความเป็นกลุ่ มของบุคคล
กลุ่มบุ คคลดังกล่ าวเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลขึ้นเป็นองค์กร โดยเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และมี อ ยู่ จ ริ ง อี ก ทั้ ง ผู้ แ ทนของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของนิ ติ บุ ค คล
นิ ติ บุ ค คลและบุ ค คลธรรมดาสถานะจึ ง เท่ า เที ย มกั น ไม่ ไ ด้ มี ค วามแตกต่ า งกั น แต่ อ ย่ า งใด
อีกทั้งนิติบุคคลไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฏหมาย2
ในขณะเดียวกัน Gierke ได้มีความเห็นว่ากลุ่มบุคคลนี้เมื่อมีสภาพความเป็น
บุคคลแล้วย่อมมีสิทธิหน้าที่ในตัวของตนเอง อีกทั้งมองว่ากลุ่มบุคคลถือเป็นปัจจัยในการปกครอง
ท้องถิ่นจนถึงระดับรัฐที่มีความสาคัญ การใช้สิทธิใดๆทางกฎหมายของกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้มีสิทธิและ
หน้าที่ดังกล่าวสามารถกระทาได้ผ่านทางผู้แทนของนิติบุคคล ความรับผิดของตัวแทนย่อมไม่อาจแยก
ออกจากตัวการหรือกลุ่มบุคคลได้ โดยตัวการย่อมมีหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับผลประโยชน์ที่
ตนได้รับมาทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้อาจจะเป็นคณะบุคคล ชุมชน หรือกลุ่มบุคคลในรูปแบบ
อื่นๆก็ได้ ด้วยเหตุนี้นอกจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแล้วรวมไปถึงชุมชนซึ่งถือเป็นกลุ่ม บุคคลที่มี
ตั ว ตนและมี ค วามสามารถการใช้ สิ ท ธิ ร วมทั้ ง ชุ ม ชนยั ง สามารถเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ได้ ต ามกฎหมาย
ด้วยเหตุนี้ชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลจึงสามารถเป็นประธานแห่งสิ ทธิได้ตามกฏหมายทั้งในด้านของ
ทรัพย์สิน การครอบครอง การโอนการครอบครองและด้านอื่นๆ เป็นต้น3
ในอีกด้านหนึ่ง Gierke ได้มีความเห็นซึ่งแตกต่างไปจาก Savigny ซึ่งเป็น
นักกฏหมายชาวเยอรมันชาติเดียวกันเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องตัวตนของนิติบุคคล โดยทาง Savigny
ได้นาเสนอทฤษฏีที่เรียกว่า นิติบุคคลโดยสมมุติ (fiction theory) หมายความว่า กลุ่มบุคคลหรือ
นิติบุคคลก็คือบุคคลหรือกองทรัพย์สินที่มีหรือรวมอยู่ร่วมกัน ซึ่งโดยหลักแล้วนิติบุคคลไม่มีตัวตน
ความเป็น มนุษย์เพียงแต่กฎหมายได้ส มมุติให้ แยกบุคคลออกจากบุคคลธรรมดา โดยกลุ่ มบุคคล
หรือนิติบุคคลเกิดขึ้นโดยความรับรู้ และด้วยอานาจของกฎหมาย ในขณะเดียวกันกฎหมายได้มีการ
กาหนดการสิ้นสุดของสภาพการเป็นนิติบุคคลเมื่อใดก็ได้มีผลเท่ากับว่าแนวคิดทฤษฏีของ Savigny

2

ตุล เมฆยง, กฏหมายแพ่ง 1, (กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2554), น.6.
3
กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิของบุคคลที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน, (กรุงเทพ : สานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ, 2550), น.23-24.
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ปฏิเสธความมีตัวตนของชุมชนหรือกลุ่มบุคคลทั้งที่ในกฎหมายโรมันได้มีการรับรู้ถึงความเป็นผู้ทรง
สิทธิของชุมชนหรือกลุ่มบุคคลมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม4
พร้ อ มกั น นี้ Gierke ยั ง ค้ น พบว่ า ชุ ม ชนชาวเยอรมั น นั้ น มี ค วามเป็ น ตั ว ตน
ของตนเองแสดงออกมาผ่านทางวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย เช่น ชุมชน
ชาวนา ชุมชนช่างฝีมือ เป็นต้น ซึ่งมุมมองของ Gierke นั้นเกิดจากการศึกษาข้อมูลของกฎหมายโรมัน
ควบคู่กับวิถีชีวิตของชาวเยอรมัน อีกทั้ง Gierke ยังได้อธิบายว่าภายในโครงสร้างของกฏหมายโรมัน
ตัวตนของบุคคลจะมีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยสมมุติขึ้น กล่าวคือ ในทางกฎหมายโรมัน
บุคคลย่อมเกิดสิทธิแ ละมีความสามารถในทางกฎหมายทันทีโดยอัตโนมัตินับเเต่มี สภาพบุคคลและ
สิ้นสุดความเป็นสภาพบุคคลก็ต่อเมื่อถึงแก่ความตาย ในขณะเดียวกันกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลตาม
กฎหมายโรมัน ก็คือ คณะบุ คคลหรื อสถาบันหรือหน่ว ยงาน เช่น เมืองหรือส านักที่อยู่ร่ว มกันด้ว ย
จุดมุ่งหมายอันเดียวกัน ซึ่งกฎหมายให้การรับรองถึงสิทธิและหน้า ที่ตามกฎหมายทั้งสิทธิของคณะ
บุคคลถือเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายโรมันภายใต้หลักกฎหมายที่ว่า ”สภาพของคณะบุคคลเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถจับต้องแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยสติปัญญา “(no men intellectual et res incorporabilis)5
คณะบุคคลตามกฎหมายโรมัน ซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วสามารถแบ่ง
คณะบุคคลออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คณะบุคคลประเภทกองทรัพย์สินหรือชุมชนหรือ
สมาคมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ เช่น สถาบันทางศาสนาที่เรียกว่า universitas ประเภทที่สอง
คือ หุ้นส่วนหรือ socitas ได้แก่คณะบุคคลที่ไม่มีสภาพบุคคลแยกออกจากสมาชิก ซึ่งสิทธิดังกล่าว
ข้างต้นนี้เป็นสิทธิดั้งเดิมตามกฎหมายโรมันที่ให้คณะบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองและสิทธิ
เช่นว่านี้ยังได้ตกทอดไปสู่ชุมชนชาวเยอรมัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันกฏหมายบ้านเมืองไม่ได้มีการรับรอง
ถึงสิทธิของกลุ่มบุคคลก็ตาม แต่เนื่ องจากชุมชนต่างๆในประเทศเยอรมณี ได้มีจารีตประเพณีในการ
รั บ รองถึ ง สิ ท ธิ ข องกลุ่ ม บุ ค คลดั ง กล่ า วแม้ ว่ า กลุ่ ม บุ ค คลเช่ น ว่ า นี้ จ ะไม่ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลตามกฏหมาย
บ้านเมืองก็ตาม เช่น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเป็นต้น แต่กลุ่มบุคคลในประเทศเยอรมณีดังกล่าวยังคงมี
สิทธิหน้าที่ในทรัพย์สินเช่นในอดีตเช่นเดิม6

4

ชัยนันท์ งามขจรกูลกิจ, “ทฤษฏีว่าด้วยนิติบุคคลและความเป็นนิติบุคคลของบริษัทจากัด ”,
วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 น.50, (มกราคม ถึง มีนาคม 2541).
5
กิตติศักดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.23-24.
6
เพิ่งอ้าง, น.27.
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ในมุมมองของ Savigny อธิบายได้ว่าเมื่อกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลไม่มีตัวตนย่อม
ไม่ ส ามารถกระท าการได้ ด้ ว ยตนเองและในขณะเดี ย วกั น ย่ อ มไม่ มี สิ ท ธิ ใ ดๆตามกฎหมาย
อีกทั้งการกระทาของนิติบุคคลกระทาได้โดยผ่านผู้แทนของนิติบุคคล
ซึ่งความรับผิดรวมถึง
ผลประโยชน์ที่นิติบุคคลกับผู้แทนนั้นได้รับมาสามารถแยกออกจากกันได้ ความรับผิดของนิติบุคคล
จะเกิดขึ้นเมื่อผู้แทนของนิติบุ คคลกระทาการภายในขอบวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของนิติบุคคล
ประกอบกับความรับผิดในทางอาญาและการละเมิดนั้นจะต้องเกิดจากเจตนาร้าย (mens rea)
เป็นสาคัญ ซึ่งเมื่อนิติบุคคลไม่มีความเป็นตัวตน ไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่สามารถมีเจตนาได้ในตัวของตนเอง
ย่อมไม่อาจที่จะกระทาความผิดหรือมีความรับผิดใดๆทั้งในทางอาญาและในทางละเมิดได้7
นอกจากนี้ Gierke ยั ง ได้ คั ด ค้ า นโต้ แ ย้ ง ทฤษฏี นิ ติ บุ ค คลโดยสมมุ ติ (Fiction
theory) อีกทั้งยังคัดค้านการส่งเสริมอานาจอธิปไตยของรัฐใหม่ ซึ่งนักปรัชญาหลายๆคนได้มีการ
เสนอทฤษฏี สั ญ ญาประชาคม โดยแนวคิ ด ดั ง กล่ า วต้ อ งการสร้ า งความเป็ น ปึ ก แผ่ น ของรั ฐ ชาติ
อีกทั้งแนวคิดดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการผูกขาดอานาจของขุนนางและกษัตริย์ในด้านทรัพย์สินพร้อมกับ
ปฏิเสธความเป็นตัวตนของกลุ่มบุคคลถึงแม้ว่ากลุ่มบุคคลจะเคยมีสิทธิในทรัพย์สินตามกฎหมายโรมัน
ก็ตาม แต่ก ฎหมายในยุ ค นั้ น ยอมรั บเพี ยงกลุ่ ม บุคคลที่เ กิดจากการรวมตั ว กัน เป็น นิติบุ คคลตาม
กฏหมายส่วนกลุ่มบุคคลอื่นกลับไม่มีสิทธิใดๆตามกฏหมาย ดังนั้นกฎหมายสมัยใหม่จึงเป็นการรับรอง
สิทธิของปัจเจกชน เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง เป็นต้น8
ดังนั้นทฤษฏีนิติบุคคลโดยสภาพถือเป็นทฤษฏีที่ยืนยันว่าชุมชนหรือกลุ่มบุคคล
ที่มีวัตถุประสงค์หรือมีความสัมพันธ์ทางสังคมสามารถเป็นประธานแห่งสิทธิได้ ชุมชนหรือกลุ่มบุคคล
สามารถกระท าการใดๆได้ ด้ ว ยตนเองและมี ค วามชอบธรรมต่ อ การใช้ สิ ท ธิ เ หนื อ ทรั พ ย์ สิ น ได้
โดยสิ ท ธิ ข องชุ ม ชนหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเป็ น สิ ท ธิ ต ามธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ มความเป็ น ชุ ม ชน
ความสามารถในทางกฎหมายย่อมเกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติเหมือนเช่นบุคคลธรรมดาเพื่อการใช้สิทธิ
ต่างๆได้ตามกฏหมาย อีกทั้งมีสิทธิและหน้าที่ตลอดจนความรับผิดเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่ไม่ต้องจดทะเบียนตามกฏหมายในการยืนยันถึงสภาพความเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเนื่องจาก
ชุมชนย่อมมีสภาพบุคคลโดยสมบูรณ์ ซึ่งชุมชนหรือกลุ่มบุคคลย่อมมีตัวตนและมีสิทธิอยู่จริงตาม
สภาพในการใช้สิทธิตามกฎหมายด้วยตนเอง

7
8
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3.1.2 ทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้น
ทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นหรือทฤษฏีค่าใช้จ่ายในการสืบค้นเป็นผลงานของนัก
เศรษฐศาสตร์และนักกฏหมายที่มีชื่อว่า William Landes9 และ Richad Posner10 โดยเป็นทฤษฏี
ในทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งนักกฏหมายทั้งสองได้เสนอทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับ
เครื่องหมายการค้าเนื่องจากเครื่องหมายการค้านั้นมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกทั้งเพื่อเป็นการลดค่า ใช้จ่ายของประชาชนผู้บริโ ภค ซึ่งต่อมานักกฎหมายและศาลของ
ต่างประเทศได้ให้การยอมรับถึงทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีแม้ว่าทฤษฏี
ลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นจะไม่ได้มีการกล่าวถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ก็ตาม โดยทฤษฏีดังกล่าวนี้
เกิดขึ้นเพียงเพื่ออธิบายความสาคัญของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น แต่เนื่องจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์
และเครื่องหมายการค้าต่างมีความคล้ายคลึงกันในการช่วยให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถจาแนก
แยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่มีลักษณะหรือชนิดเดียวกันได้อย่ างชัดเจน อีกทั้งทฤษฏีดังกล่าว
ยังสามารถสะท้อนถึงบทบาทสาคัญของเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ มีต่อตลาดของ
สินค้าได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถนาทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นมาปรับใช้กับสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน11
ในมุมมองของ William Landes และ Richard Posner ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฏี
ลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการอธิบายถึงพฤติกรรมของประชาชนผู้บริโภคจาก
รายบุคคลไปถึงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล โดยทฤษฏีดังกล่าวนี้ต้องมีความชัดเจนปราศจากความ
คลุมเครือในแง่ที่ว่าเมื่อผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
ค่าใช้จ่ายผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าย่อมลดลง ในขณะเดียวกันการนาเสนอผลงานดังกล่าวซึ่งเป็น
ที่ ม าของทฤษฏี ล ดค่ า ใช้ จ่ า ยในการสื บ ค้ น ยั ง มุ่ ง สนั บ สนุ น ในการใช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า
อี ก ทั้ ง ผลงานทฤษฏี ล ดค่ า ใช้ จ่ า ยในการสื บ ค้ น ยั ง ได้ มี ก ารอธิ บ ายถึ ง อิ ท ธิ พ ลของประโยชน์ ข อง
เครื่องหมายการค้า การลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมทั้งยืนยันว่าเครื่องหมาย
การค้ามีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม โดยทฤษฏีดังกล่าวปรากฏอยู่ในวารสารและ

9

Landes เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสอนกฎหมายชิคาโก้
University of Chicago Law School
10
Posner เป็นผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นอาจารย์ในโรงเรียน
สอนกฏหมาย
11
Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley, Trademark Law and and Theory A
Handbook of Contemporary Research, (UK : Edwerd Elgar Publishing, Lnc.,2008 ), p.65.
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บทความหลายๆฉบับ เช่น Economic Analysis of Law หรือ The Economic of Justice
เป็นต้น12
ทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นจะมีการนาเสนอในแง่ของการอธิบายกลวิธีใน
การตั ด สิ น ใจและพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคทางเศรษฐศาสตร์ ใ นระดั บ จุ ล ภาคและมหาภาค
ซึ่งเมื่อทฤษฏีดังกล่าวได้ถูกค้นพบและมีการนาเสนอขึ้น บรรดานักกฎหมายและนักเศรษฐศาสตร์
ต่างให้การยอมรับในการใช้ทฤษฏีดังกล่าว ส่วนทฤษฏีนี้ในสาขานิติศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
มีการนาเสนอว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีคุณค่ามากกว่าตัวสินค้าของผู้ประกอบการอีกทั้งเครื่องหมาย
การค้าถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง เครื่องหมายการค้าจึงมีความสาคัญในฐานะเป็นสินค้า
ทางอุตสาหกรรมที่ทรงคุณค่าในทางเศรษฐกิจและในขณะที่เมื่อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคแล้วผู้ประกอบการย่อมได้รับผลกาไรจากการขายสิน ค้าเป็นจานวนมากโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการลดน้อยลง แต่หากสินค้านั้นไม่มีเครื่องหมายการค้าใดๆที่บ่งบอกแสดงถึง
ตัว สิ นค้า สิ น ค้าเช่นว่านี้ ย่อมไม่ได้รับการยอมรับในหมู่ของผู้ บริโ ภคเนื่องจากการขายสิ นค้าของ
ผู้ประกอบการเป็นจานวนมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกสรรของกลุ่มผู้บริโภคด้วยเป็น
ปัจจัยหลัก จึงสมควรให้กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปปกป้องเครื่องหมายการค้าดังกล่าว13
ในด้านของ Willam Landes และ Richard Posner ได้แสดงเนื้อหาของ
ทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นว่า เครื่องหมายการค้ามีความสาคัญ โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
ประกอบขึ้ น จากเครื่ อ งหมาย ชื่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ชื่ อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ป ระกอบกั น
ในรูปของเครื่องหมายการค้า ผู้บริโภคและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า
ในการแยกแยะสินค้าประเภทเดียวกัน ส่วนผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงแหล่งที่มาของผู้ผลิตผ่านทาง
เครื่องหมายการค้าได้ประกอบกับ Willam Landes และ Richard Posner ได้อธิบายบทบาทสาคัญ
ในประเด็นของเครื่องหมายการค้าผ่านทางทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นไว้ว่า 14 การประกอบการ
ในด้านการค้าขายสินค้าในท้องตลาดจะมีความเกี่ยวข้ องกับสินค้าอยู่ 2 ประเภท คือ สินค้าที่บริโภค
สามารถทดลองใช้ได้ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและสินค้าที่ผู้บริโภคไม่สามารถทดลองใช้ได้ก่อน
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยสินค้าดังกล่าวนี้มีส่วนสัมพันธ์อย่างสาคัญต่อการใช้เครื่องหมายการค้า
กล่าวคือ
12

Ibid, p.124
Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley, supra note 10, p.65.
14
จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายคุม้ ครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการส่งออก
และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น, (กรุงเทพ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2551), น 35.
13
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กรณีแรก สินค้าที่ผู้บริโภคสามารถทดลองใช้ได้ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ประสบการณ์โดยตรงของผู้บริโภคจะมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เมื่อผู้บริโภคทดลอง
ใช้สินค้าแล้วเกิดความพึงพอใจจึงตกลงใจในการเลือกซื้อสินค้านั้น กรณีเช่นนี้บทบาทของเครื่องหมาย
การค้าในกรณีดังกล่าวจะไม่มีส่วนสาคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภคแต่อย่างใด ตัวอย่างสินค้าในกลุ่ม
นี้เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น
กรณีที่สอง สินค้าที่ผู้บริโภคไม่สามารถทดลองใช้ได้ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าเนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสินค้ากลุ่มอื่น การบริโภคสินค้าเช่นว่านี้
ย่อมทาให้ประมาณ จานวน คุณค่าของสินค้าลดลงในทันที การทดลองใช้สินค้าเช่นว่านี้จึงไม่อาจ
กระทาได้ ตัวอย่างสินค้าเช่น พืช ผัก ผลไม้ ข้าว อาหาร เป็นต้น วิธีการทั่วไปที่ผู้บริโภคจะได้รับสินค้า
ที่มีคุณภาพก็คือผู้บริโภคจะต้องซื้อสินค้าแล้วนากลับไปทดลองใช้ หากสินค้านั้นมีคุณภาพตรงต่อ
ความต้องการแล้ว ในภายหลังผู้บริโภคจึงกลับไปซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายนั้นอีก
วิธีการบริโภคดังกล่าวข้างต้น ได้ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวค่าใช้ จ่าย
ในการบริ โ ภคเป็ น อย่ า งมากเนื่ อ งจากกว่ า ผู้ บ ริ โ ภคจะได้ สิ น ค้ า ที่ ต รงต่ อ ความต้ อ งการนั้ น
จะต้องเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการซื้อสินค้าเป็นจานวนมากจนกว่าจะได้สินค้าที่พึงพอใจ
โดยทาง Willam Landes และ Richard Posner ได้มีความเห็นในการแก้ปัญหาดังกล่าวว่า
เครื่ องหมายการค้าสามารถแก้ปั ญ หา คือ ผู้ บริ โ ภคสามารถเลื อ กสิ น ค้ากลุ่ มนี้ โ ดยอาศั ยชื่อ เสี ย ง
ภายใต้เครื่ องหมายการค้าดังกล่ าวได้ทันที จากการที่มีผู้ บริโ ภครายอื่นๆได้เลื อกทดลองใช้สิ นค้า
ซึ่งไม่ต้องใช้ประสบการณ์โดยตรงของผู้บริโภคนั้นเอง กรณีเช่นนี้ผู้บริโภคย่อมได้รับประโยชน์จาก
เครื่องหมายการค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาที่สูญเสียไปหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
สื บ ค้น สิ น ค้าจึ งมีผ ลเท่ากั บ ว่าผู้ บ ริ โ ภคสามารถจ าแนกแยกแยะรายละเอียดของสิ น ค้าตามความ
ต้องการของตนได้อย่ างถู กต้องไม่ ต้องอาศั ยประสบการณ์ในอดีตของตนมาเป็ นเครื่องมือในการ
ตัดสิน ใจเลื อกซื้อสิ น ค้าเหมือนแต่เดิมผู้บริโภคสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าได้
ในทันที
ด้วยเหตุนี้ William Landes และ Richard Posner จึงสรุปได้ว่าเครื่องหมาย
การค้ามีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภค เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ทาให้ค่าใช้จ่ายในการสืบค้น
สินค้าและระยะเวลาในการเลือกสินค้าลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทที่ไม่สามารถทดลองใช้
สินค้าก่อนการเลือกซื้อได้ เพราะเครื่องหมายการค้าย่อมสะท้อนถึงข้อมูลคุณภาพของสินค้าอยู่ในตัว
ซึ่งผู้ บริ โ ภครายอื่นอาจบริ โภคสิ นค้านั้นมาก่อนเเล้ว ในสภาพการณ์เช่นนี้ผู้ ประกอบการต้องการ
จะต้องเร่งพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสินค้าเพื่อให้สินค้านั้นได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอาจจะ
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กระทาโดยส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและท้ายที่สุ ดจากทฤษฏีดังกล่าวนี้ผู้บริโภค
เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากข้อมูลของสินค้าทาให้สามารถเลือกซื้อสินค้าโดยต้นทุนที่น้อยลง15
Willam Landes และ Richard Posner ได้สรุปว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากทฤษฏี
ลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นมีทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีลักษณะที่แตกต่าง
กันออกไป เช่น ในแง่ของผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า คือ ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่
มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของตนด้วยค่าใช้จ่ายที่มีจานวนน้อยลงการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของเครื่องหมายการค้าซึ่งผู้บริโภคไม่ต้องทาการวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อน
การบริโภคสินค้านั้น
ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการนั้น เครื่องหมายการค้าย่อม
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องจะต้องรักษาและ
พัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งเครื่องหมายการค้ายังทาหน้าที่เพื่อป้องกันคู่แข่ง ใน
ด้ า นการค้ า หากผู้ ป ระกอบการค้ า รายอื่ น ๆขายสิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วกั น กั บ ตน ป้ อ งกั น ส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาดในสินค้าของตนเเละในขณะเดียวกันจะต้องรักษามาตรฐานของสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ
ภายใต้เครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ16
ถึ ง แม้ ว่ า ทฤษฏี ล ดค่ า ใช้ จ่ า ยในการสื บ ค้ น จะมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากก็ ต าม
แต่ในขณะเดียวกันทฤษฏีดังกล่าวยังมีข้อจากัดอยู่ 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก ทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นอาจก่อให้เกิดการแช่ งขันไม่เป็น
ธรรมและสร้างการผูกขาดในตลาดการค้า ซึ่งเมื่อสินค้าได้มีการพัฒนาจนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงหรือ
ที่เรียกว่า “สินค้าที่มีคุณภาพสูง” (premium product) โดยผู้บริโภคให้ความเชื่อถือเกี่ยวกับสินค้า
ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกอบการรายอื่นในสินค้าประเภทเดียวกันย่ อมเกิดอุปสรรคในการนาสินค้าเข้าสู่
ตลาดผู้บริโภค ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมก็ตามเนื่องจาก “สินค้าค้าที่มีคุณภาพสูง”(premium product) ยังคงผูกขาดในตลาดของ
ผู้บริโภคพร้อมกับสร้างรายได้จานวนมากแก่ผู้ประกอบการ
ประการที่สอง แนวคิดของนักปรัชญาเกี่ยวกับทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้น
สิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ มี ก ารผลิ ต ออกสู่ ต ลาดสิ น ค้ า เป็ น จ านวนมาก โดยเป็ น สิ น ค้ า ภาคอุ ต สาหกรรม
ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์สินค้าดังกล่าวสามารถนาสินค้าอย่างอื่นมาทดแทนกันได้ เนื่องจากเป็นสิ นค้า
ธรรมดาหากว่าสินค้าดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น แต่สินค้าที่คล้ายกันมีราคาต่ากว่า เช่น หากไข่ไก่มีร าคาสูง
กว่าไข่เป็ดสามารถนาไข่เป็ด มาทดแทนให้แก่ผู้บริโภคได้ ในขณะที่การใช้ทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการ
15
16

Stacey L. Dogan and Mark A. Lamley, supra note 187, pp.65-66.
Ibid, p.66
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สืบค้นอาจจะไม่สอดคล้องกับสินค้าตามประเพณีวัฒนธรรม สินค้ากลุ่มนี้ถูกผลิตขึ้นตามความมุ่งหมาย
ของชุมชนเพราะว่าสิ น ค้ากลุ่ มนี้ ไม่ใช่สิ นค้าธรรมดา ทฤษฏีดังกล่ าวนี้จึงไม่ส ามารถอธิบายแง่มุ ม
ดังกล่าวได้เลย
ทฤษฏีล ดค่าใช้จ่ายในการสื บค้นจึงมีความเหมาะสมต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โดยเป็นการอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มบุคคลผู้บริโภคซึ่งอาศัยเครื่องหมาย
การค้าอีกทั้งต้องการชี้ให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีมูลค่าในตัวเองและแยกออกจากสินค้าตัว
เพราะฉะนั้นการปกป้องและการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าจึงเป็นประโยชน์ต่ อทางธุรกิจอีก
ทั้งหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าก็คือการทาหน้าที่จาแนกแยกแยะสินค้าประเภทเดียวกันของ
ผู้ผลิตรายหนึ่งออกจากผู้ผลิตรายอื่นๆ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่อาศัยประสบการณ์และอาศัยการ
บริโภคจากผู้บริโภครายอื่นข้อมูล สามารถกระทาได้โดยผ่านระบบเครื่องหมายการค้า
นอกจากนี้ทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นจึงมีประโยชน์ในการอธิบายอิทธิพล
ของเครื่องหมายการค้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะสินค้า ซึ่งสินค้าถูกผลิตขึ้นในอุตสาหกรรม
หรื อกสิ กรรมเชิงเดี่ย วสิ น ค้าที่ผ ลิ ตขึ้นมีจานวนมากและเหมือนกัน อีกทั้งทฤษฏีดังกล่ าวสามารถ
อธิบายถึงบทบาทสาคัญของเครื่องหมายการค้าในแง่เศรษฐศาสตร์และกฏหมายเครื่องหมายการค้า
อีกด้วย
ดังนั้นทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นจึงเป็นทฤษฏีที่ยืนยันถึงประโยชน์จากการ
ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่มีความสาคัญต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารหรือสินค้าใดก็ตามโดยอาศัยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจบริโภคสินค้า ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงมีหลายบุคคล
เริ่มตั้งแต่เจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จนถึงผู้บริ โภคและผู้ประกอบการ แม้ว่าทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายใน
การสืบค้นจะเป็นการผูกขาดในตลาดของสินค้าก็ตามรวมถึงทาให้การขาดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
ก็ตาม แต่ประโยชน์ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังมีมากกว่าโทษ การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงเป็น
ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนและประเทศที่กาลังพัฒนา
3.2 คานิยามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ชื่อทางภูมิศาสตร์ได้มีการนามาใช้โดยการคิดค้นของมนุษย์เพื่อประโยชน์ในด้านการค้า
และการให้บริการซึ่งทาให้คนทั่วโลกเข้าใจและทราบถึงคุณภาพ ชื่อเสียง และบริการ โดยสินค้าส่วน
ใหญ่ล้วนมาจากชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นกาเนิดของสินค้า อีกทั้งเมื่อการแข่งขันทางการค้าสูงขึ้น
ในการประกอบการโดยผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยความสาคัญเช่นว่านี้จึงได้ มีความพยายามที่จะหามาตรการในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ โ ดยได้ มี ก ารให้ ค านิ ย ามเกี่ ย วกั บ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ แ ละเครื่ อ งหมายการค้ า ไว้
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นอกจากนี้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับเครื่องหมายการค้ายังถือได้ว่ามีส่วนสาคัญและมีความเหมือนกัน
โดยระบบทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสองประเภทล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการจาแนกแยก
เเยะความแตกต่างของสินค้าต่างๆ ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้จึงขอทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคานิยาม
ศัพท์คาว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชุมชนท้องถิ่น
3.2.1 คานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์”
ค าว่ า “สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ” ค าดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น ค าที่ มี ป รากฏอยู่ ใ นความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) ขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยในข้อที่ 22.1 ที่ว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”
หมายถึ ง สิ่ ง บ่ ง ชี้ ที่ ไ ด้ บ่ ง ระบุ ถึ ง สิ น ค้ า ว่ า มี แ หล่ ง ก าเนิ ด ในดิ น แดนของประเทศสมาชิ ก หนึ่ ง
หรื อภูมิภ าคหรื อท้องถิ่นในดินแดนแห่ งนั้น ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียง หรือลั กษณะอื่นใดของสินค้าได้
เกิดขึ้นอย่างสาคัญอันเนื่องมาจากสินค้าได้เกิดขึ้นในแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์นั้น17
ในขณะเดี ย วกั น นั ก วิ ช าการได้ มี ก ารให้ ค านิ ย ามศั พ ท์ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์นอกเหนือไปจากคานิยามศัพท์ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ดังต่อไปนี้
ดร. ธนพจน เอกโยคยะ ได้ให้นิยามศัพท์เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ใน
มาตรา 3 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ไว้ว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”
หมายความว่า “ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอก
ได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
แหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว” ซึ่งจากคานิยามศัพท์ตามมาตรา 3 ดังกล่าวนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์จ ะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องเป็นชื่อหรือสั ญลั กษณ์
หรือสิ่งอื่นใดที่นามาใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และชื่อหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวนั้นจะต้องใช้กับ
สินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆด้วย รวมทั้งสินค้ายังต้องมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ
เฉพาะที่เกิดมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว18

17

ข้อ 22.1 ความตกลงทริปส์
Geographical indication are, for the purposes of this Agreement, indications
which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or
locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of
the good is essentially to its geographical origin.
18
ธนพจน เอกโยคยะ, “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์”, (การใช้ชื่อท้องถิ่นแสดงบนฉลากสินค้าเพื่อระบุแหล่งกาเนิดของสินค้า ). (กรุงเทพ :
บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จากัด,2547), น33.
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ด้วยประการเช่นว่านี้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงเป็นชื่อของท้องถิ่นที่ได้มีการนามา
ติดหรือพิมพ์ไว้เป็นฉลากของสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคทราบถึงความพิเศษของ
สินค้าที่มีความแตกต่างไปจากสินค้าอื่นๆ 19 อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคสินค้านั้นได้ทราบว่าสินค้าดังกล่าว
ได้มีการผลิตขึ้นในพื้นที่หรือในท้องที่แห่งใด
จากคานิยามดังกล่าวข้างต้น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง คาหรือสัญลักษณ์
ที่ ไ ด้ มี ก ารน ามาใช้ เ รี ย กหรื อ ใช้ แ ทนแหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ ไ ม่ ว่ า จะโดยทางตรงหรื อ โดยทางอ้ อ ม
และในขณะเดี ย วกั น ค าหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ นั้ น สามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพ ชื่ อ เสี ย ง หรื อ
ลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะปรากฏอยู่ในรูปของ
ฉลากที่ติดอยู่บนตัวสินค้า ซึ่งจะแสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งผลิตซึ่งเป็นที่มาของสินค้าว่าสินค้านั้น
มาจากพื้นที่แห่งใด นอกจากนี้ยังเป็นการรับรองถึงความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคด้วยว่าสินค้านั้นเป็น
สิ น ค้ า ที่ มี ค วามพิ เ ศษที่ ม าจากแหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ นั้ น โดยตรงจึ ง ถื อ ได้ ว่ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจาแนกแยกแยะความแตกต่างของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อมูล
ของสินค้าก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
3.2.2 คานิยามศัพท์ “ชุมชนท้องถิ่น”
ชุมชนท้องถิ่น หมายถึง ถิ่นฐานอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีความเกี่ยวพันกับ
สภาพทางภูมิศาสตร์และระบบความสัมพันธ์ในสังคม ซึ่งอ้างอิงอาศัยความเอื้ออาทร ความผูกพันและ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อให้มีชีวิตที่ดีร่วมกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็น
การรวมกันของกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ทั้งความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ทาง
สั ง คมเป็ น หน่ ว ยพื้ น ฐานของการพึ่ ง พาและจั ด การตนเอง มีก ารเกี่ ย วข้อ งกั บ การมีส่ ว นร่ ว มการ
ขับ เคลื่ อนทางสั งคม และหน่ ว ยจิ ตวิ ทยา วัฒ นธรรม อั นเป็น คุณ ค่า ที่บ่ งบอกถึง ความเป็ นตั ว ตน
(Indentity) ของชุมชนโดยเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ สิทธิ และอานาจในการจัดการ
คาว่า “ชุมชนท้องถิ่น” ตามของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชนหรือกลุ่มคนที่อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ อาทิ ท้องที่หรือพื้นที่ภายในเขต
การปกครองของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ ณ เวลาใดในท้องถิ่นหรือรวมตัวกันทาประเพณี
ท้องถิ่น เป็นต้น20
19

ธนพจน เอกโยคยะ, “คาอธิบายกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ”, (กรุงเทพ :
บริษัทสานักพิมพ์วิญญูชน จากัด, 2547,) น.19.
20
ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค)
พ.ศ.2546. น.100.
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ในขณะเดียวกันนี้ นักวิชาการยังได้มีการให้คานิยามศัพท์ที่เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น
ไว้ดังต่อไปนี้
นงคราญ กาญจนประเสริฐ ได้อธิบายความหมายของท้องถิ่น คือ ท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่สามารถกาหนดได้ว่ามีขนาดพื้นที่ จานวนประชากร หรือสิ่งต่างๆได้ว่าเป็น
เท่าใด บางครั้งอาจใช้ในความหมายที่คล้ายคลึงกับชุมชน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับจุดประสงค์และการมองภาพรวมที่นาไปใช้ว่ามีลักษณะใด21
ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ป ระเวศ วะสี ได้ อ ธิ บ ายความหมายของชุ ม ชนไว้
หมายถึง การที่คนจานวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความพยายามทาอะไร
ร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทา ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน (communicate) ความเป็น
ชุมชนอยู่ที่การร่วมกัน ความเป็นชุมชนอาจเกิดขึ้นในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆกัน เช่น มีความ
เป็ น ชุม ชนในครอบครั ว ในที่ท างาน ชุ มชนวิ ช าการ ชุ มชนสงฆ์ ชุ มชนทางอิน เตอร์ เนท เป็ นต้ น
ซึ่ง ความเป็ น กลุ่ ม ก้ อ นหรื อ ความเป็ น ชุ ม ชนท าให้ ก ลุ่ ม มีศั ก ยภาพสู ง มากเพราะเป็น กลุ่ ม ก้ อ นที่ มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความรัก มีการกระทาร่วมกัน และมีการเรียนรู้ร่วมกัน22
เสรี พริกจุ้ย ได้อธิบายเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นไว้ว่าเป็นสถาบันทางสังคมฐานล่าง
ที่รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา การพึ่งตนเอง มีความเกื้อกูลกันและอยู่
ร่วมกันมากับธรรมชาติมาอย่างยาวนาน ความเป็นชุมชนท้องถิ่นจึงมีความหมายมากกว่าที่จะกาหนด
เด็ดขาดหรือจาเพาะเจาะจงตามเขตการปกครอง ดังเช่นการแบ่งเขตหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
แต่อาจจะหมายรวมถึงความสัมพันธ์ทางสังคมที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน23
จากคานิยามดังกล่าวข้างต้น ชุมชนท้องถิ่นจึงหมายความถึงกลุ่มคนหรือกลุ่ ม
บุคคลที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีขนาดเล็ ก โดยเป็นหน่วยหนึ่งทางสังคมในอาณาเขตหรือพื้นที่
หรือในบริเวณที่ใกล้กัน โดยมีอุดมการณ์ เจตจานง ความเชื่อ และวิถีชีวิต วัตถุประสงค์ที่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ซึ่งถิ่นที่อยู่ของกลุ่มคนหรือกลุ่มบุค คลดังกล่าวจะมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกันกับ

21

นงคราญ กาจนประเสริฐ . “ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสิ่ งของเครื่องใช้โดย
เทคโนโลยีชาวบ้านของประชากรในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ”, (พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏ
พิษณุโลก) พ.ศ. 2545 น.60.
22
ประเวศ วะสี ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท เล่มที่ 2. (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์)
พ.ศ. 2536. น.21.
23
เสรี พริกจุ้ย. เมื่อสังคมขาดความเป็นชุมชนปัญหาจึงตามมา สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2558, จากhttp///www.thaiknowladge.org/board/boare-show.
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สภาพภูมิประเทศและความสัมพันธ์ทางสังคม โดยไม่ได้จากัดแต่เพียงเฉพาะอยู่ในเขตพื้นที่เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น
3.2.3 คานิยามศัพท์ “แหล่งภูมิศาสตร์”
คาว่า “แหล่งภูมิศาสตร์” นั้นจะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 โดยคาว่าแหล่งภูมิศาสตร์มีความหมายว่า พื้นที่ของประเทศ เขต
ภูมิภาคและท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึงทะเลสาบ แม่น้า ลาน้า เกาะ ภูเขาหรือพื้นที่อื่นทานอง
เดียวกัน
ทั้งนี้คาว่า “แหล่งภูมิศาสตร์ ” ไม่ใช่คาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยคงมีใช้แต่
เฉพาะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พ.ศ. 2546 ภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่าการ
กาหนดคานิยามศัพท์แหล่งภูมิศาสตร์ก็เพื่อประโยชน์ของการใช้กฏหมายฉบับนี้ บรรดานักกฏหมาย
และเจ้ าหน้ าที่ ที่เ กี่ ย วข้ องจะไม่ต้ อ งตี ค วามว่ า สิ่ ง บ่ งชี้ ทางภูมิ ศ าสตร์มี ขอบเขตเกี่ ยวข้ องกั บพื้ น ที่
ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเภทใด การก าหนดค านิ ย ามศั พ ท์ แ หล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ จึ ง เท่ า กั บ ขจั ด ปั ญ หาความ
คลาดเคลื่อนจากการใช้การตีความและคาๆนี้มีผลครอบคลุมถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทุกประเภทไม่ว่า
จะเป็นห้วย หนอง คลอง บึง แก่ง เป็นต้น
3.2.4 คานิยามศัพท์ “สินค้า”
คาว่า “สินค้า” นั้นจะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2546 มาตรา 3 โดยคาว่าสินค้ามีความหมายว่า สิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอน
กัน ได้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเป็นผลผลิตทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ทาง
หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม
จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของการกาหนดคานิยามศัพท์สินค้าตามพระราชบัญญัติ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ก็คือการสร้างความชัดเจนในการใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยสินค้าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความหมายอย่างกว้าง สินค้าจึงอาจเป็นผลผลิตทางการเกษตร
หัตถกรรม อุตสาหกรรมก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วนับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาประเทศไทยไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนสินค้าที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมเลย สินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีเพียงสินค้ าทางการเกษตร
อาหารและผลผลิตทางหัตถกรรมเท่านั้น ทั้งนี้เพราะสินค้ากลุ่มนี้มีเอกลักษณ์เกิดขึ้นจากปัจจัยตาม
ธรรมชาติ เช่น ลม ฟ้า อากาศ ดิน เป็นต้นหรือสินค้ากลุ่มหัตถกรรมก็อาศัยปัจจัยทักษะความสามารถ
ของมนุษย์ เช่น การทอผ้ าไหมหรื อผ้าฝ้าย เป็นต้น ตรงข้ามกับสิ นค้ าอุตสาหกรรมที่เกิดจาก
เครื่ อ งจั ก รกลโดยสิ น ค้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น แต่ ล ะครั้ ง มี จ านวนมาก สิ น ค้ า ทุ ก ชิ้ น มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น
สินค้ากลุ่มนี้จึงไม่มีเอกลักษณ์โดยอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติหรือมนุษย์ สภาพสินค้าเช่นนี้เกิดขึ้นกับ
ทุกประเทศทาให้สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมจึงมักขาดคุณสมบัติเป็นสินค้าตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
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เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาคานิยามทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วจึงสามารถสรุปได้ว่า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง คาหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อการใช้เรียก
หรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ อีกทั้งคาหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ผลิตจาก
แหล่ งภูมิ ศาสตร์ นั้ น เป็ น สิ น ค้ าที่ มีคุณ ภาพ ชื่ อเสี ยง หรื อคุณ ลั ก ษณะเฉพาะของแหล่ งภู มิศาสตร์
ดังกล่าว โดยทั่วไปสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มักจะปรากฏอยู่บนฉลากสิ นค้าเพื่อทาหน้าที่สื่อสารแก่
ผู้บริโภคว่าสินค้าที่ผลิตนั้นมาจากที่ใดพร้อมทั้งแสดงข้อมูลโดยบรรยายถึงคุณภาพ ชื่อเสียงของสินค้า
และสามารถจาแนกแยกแยะตัวผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกันได้อีกด้วย
ดังนั้นจากคาอธิบายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าเป็นชื่อของทอ้งถิ่นที่นามาพิมพ์
ไว้ บ นฉลากของสิ น ค้ า เพื่ อ ที่ จ ะสื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ท ราบว่ า สิ น ค้ า นั้ น ได้ ผ ลผลิ ต ขึ้ น ในท้ อ งถิ่ น ใด
การสื่อให้ผู้บริโภคทราบเช่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทาให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าสินค้านั้นมีลักษณะ
พิเศษอย่างไร โดยทาหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคสามารถคาดหวังได้
ว่าคุณภาพของสินค้านั้นจะเป็นแบบใด ซึ่งจะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าในแง่ที่ว่าเครื่องหมาย
การค้าจะสื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของใครหรือใครเป็นผู้ผลิต แต่สิ่งที่เหมือนกัน
ระหว่างสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และเครื่องหมายการค้าคือจะทาให้ ผู้ บริโภคสามารถคาดหวังได้ว่า
คุณภาพของสินค้าควรจะเป็นเช่นไร
3.3 มาตรการปกป้องสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
สืบ เนื ่อ งจากสิ ่ง บ่ง ชี้ท างภูมิศ าสตร์ นั้น มีบ ทบาทส าคัญ ต่อ การจาหน่า ยสิน ค้า ของ
หลายๆประเทศทั่ว โลก ในหลายองค์การระหว่า งประเทศจึงได้ป ระกาศใช้ส นธิสัญญาระหว่า ง
ประเทศซึ่งคาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” (Geographical Indication) หรือที่เรียกชื่อโดยย่อไว้
ว่า GI ซึ่งคาดังกล่าวนี้เป็นคากลางๆ ที่นามาใช้ในการคุ้มครองชื่อหรือเครื่องหมายที่เป็นชื่อเมือง
หรือ ชื่อ ท้อ งถิ่น ที่นามาใช้ติด ไว้บ นฉลากของสิน ค้า ต่า งๆ โดยคาว่า “สิ่ง บ่ง ชี้ท างภูมิศ าสตร์ ”
ได้ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นคาอื่นในบริบทของสนธิสัญญาระหว่างประเทศแต่ละฉบับ
ซึ่งสนธิสัญญาฉบับ แรกที่มีการกล่าวถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คืออนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883
โดยที ่สิ ่ง บ่ง ชี ้ท างภูม ิศ าสตร์ไ ด้ม ีก ารรู ้จ ัก กัน เป็น ครั ้ง แรกในชื ่อ ของ
“สิ ่ง บ่ง ชี ้แ หล่ง ที ่ม า”
(Indication of source) ซึ่งปรากฏในอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1883 และ ความตกลงกรุง
แมดริด ค.ศ. 1891 และต่อมาก็ได้มีการใช้คาว่า “เครื่องหมายแหล่งกาเนิด ” (apellation of
origin) ซึ่ง ปรากฏในความตกลงกรุง ลิส บอน ค.ศ.1958 โดยในส่ว นนี้จ ะขอทาความเข้า ใจ
เกี่ย วกับ วิวัฒ นาการเกี่ย วกับ สิ่งบ่ง ชี้ทางภูมิศาสตร์และการเกิดสนธิสัญญาระหว่า งประเทศด้า น
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา โดยเริ่ม ต้น จากอนุสัญ ญากรุง ปารีส ค.ศ.1883 ความตกลงกรุงแมดริด
ค.ศ.1891 ความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 และความตกลงทริปส์ (TRIPs) ตามลาดับ
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3.3.1 อนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883
อนุ สั ญ ญากรุ ง ปารี ส ว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางอุ ต สาหกรรม (Paris
Convention for the Protection of Industial Property) ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่
20 มีนาคม ค.ศ.1883 โดยอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 ถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรก
ที่เป็นความตกลงระหว่างประเทศแบบพหุภาคี ซึ่งวัตถุที่ได้รับการคุ้มครองในระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญา ได้แก่ ชื่อทางการค้า (trade name) ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม (Industial Property)
เครื่ อ งหมายบริ ก าร (sevice
marks) เครื่ อ งหมายการค้ า (trademark) สิ่ ง บ่ ง ชี้ แ หล่ ง ที่ ม า
(indication of source) เครื่องหมายแหล่งกาเนิด (appellation of origin) และการระงับการ
แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (The Repression of Unfair Compettition) โดยในอนุสัญญา
กรุงปารีสได้ให้ความคุ้มครองในระดับพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งอนุสัญญา
ฉบั บ นี้ จ ะมีวัตถุป ระสงค์ในการให้ รัฐ ภาคีส มาชิกบัญญัติก ฎหมายที่มีความสอดคล้ องภายใต้ห ลั ก
มาตรฐานเดียวกันภายในรัฐภาคีสมาชิก โดยในปัจจุบันนี้มีรัฐภาคีสมาชิกจานวนทั้งสิ้น 176 ประเทศ
และประชาคมอาเซียน 8 ประเทศ ยกเว้นประเทศเมียนม่าและประเทศบรูไน ซึ่งประเทศที่เหลือ
ทั้งหมดนี้ได้เข้าเป็นรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 ในวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2008
ส่วนประเทศไทยได้เข้าภาคีในอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 และได้มีผลบังคับใช้แก่ประเทศไทย
นับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.2008 เป็นต้นมา24
ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 เพียงแต่
ได้มีการวางหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้เท่านั้น โดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตาม
อนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1883 ได้ถูกเรียกขานในชื่อว่า “สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา” (indication of
source) และคาว่า “เครื่องหมายแหล่งกาเนิด” (appellation of origin) ตามที่ปรากฏในข้อ 1.2
ของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.188325 โดยมีการให้นิยามศัพท์คาว่า “ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม”
ไว้ว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมให้หมายความรวมถึงสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา (indication of source) และ
เครื่องหมายแหล่ งกาเนิด (appellation of origin) และการระงับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
ซึ่งจากนิยามดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้รัฐภาคีสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาและ
24

WIPO, “WIPO-Administered Treaties”. Accessed 20 Mar, 2013
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jps?lang=en&treaty_id=2
25
Article 1(2) stipulates that “The protection of industrial property has as its
object patent, utility models, industrial designs, trademarks, service mark, trade
name, indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair
competition”
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เครื่องหมายแหล่งกาเนิดตามพันธกรณีภายใต้หลักการพื้นฐานของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883
ไม่ว่าจะเป็นหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (national treatment) หลักการให้สิทธิที่จะขอรับความ
คุ้มครองก่อน (rights of priority) และหลักความเป็นอิสระของสิทธิ (independence of right)
ซึ่งหลักการทั้งสามประการนี้ได้นามาใช้ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาและเครื่องหมายแหล่งกาเนิด
รวมถึงการระงับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย26
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้อนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 ในส่วนของการบังคับ
ใช้ นั้ น ได้ ป รากฏว่ า เนื่ อ งจากอนุ สั ญ ญากรุ ป ารี ส ค.ศ.1883 จะมี ห ลั ก การพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ อยู่
3 ประการ คือ หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (national treatment) หลักการให้สิทธิที่จะขอรับความ
คุ้มครองก่อน (rights of priority) และหลักความเป็นอิสระของสิทธิ (independence of rights)
การบังคับใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงต้องเป็นไปตามหลักการทั้งสามด้วย กล่าวคือ27
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติตาม ข้อ 2 ของอนุสัญญา
กรุงปารีส ค.ศ.1883 จะต้องให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีแหล่งกาเนิดในรัฐภาคี
สมาชิกอื่นเช่นเดียวกับที่รัฐของตนนั้นได้รับคุ้มครองในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีแห่งกาเนิดในประเทศ
ของตนเช่นเดียวกัน28
ส่วนการปฏิบัติตามหลักการในการให้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองก่อนและหลัก
ความเป็นอิสระของสิทธินั้นซึ่งภายใต้หลักการทั้งสอง ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องอยู่ใน
ระบบของการจดทะเบียน ซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้วสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นจึงจะได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้รัฐภาคีสมาชิกมีสิทธิที่จะบัญญัติ กฎหมายภายในของตนโดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามแนวนโยบายของรัฐภาคีสมาชิกนั้นได้
ส าหรั บ การคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ นอนุ สั ญ ญานี้ ไ ด้ ใ ห้ ก ารคุ้ ม ครอง
ในรูปแบบของสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา (Indication of source) และ เครื่องหมายแหล่งกาเนิด (apellation
of origin) และการปราบปรามการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (The Repression of Unfair
Compettition) โดยกาหนดให้ประเทศสมาชิกบัญญัติข้อกาหนดพื้นฐานเพื่อป้องกันการใช้สิ่งบ่งชี้
26

จักกฤษณ์ ควรพจน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14, น.2-3.
27
ตะวัน เดชภิรัตมงคล, “การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ศึกษาเปรียบเทียบ
มาตรการตามกฏหมายไทยกับสหภาพยุโรป”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ พ.ศ. 2551, น.68.
28
โดมพล เฉลิมช่วง, “ปัญหาการอนุวัติกฏหมายให้เป็นไปตามความตกลงทริปส์เกี่ยวกับการ
คุ้มรองสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อพ้องกัน ”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลั ย
รามคาแหง พ.ศ. 2550, น.4.
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ทางภูมิศาสตร์ที่ผิดหรือไม่ถูกต้องหรือมิได้แสดงแหล่งกาเนิดอันแท้จริงของสินค้าซึ่งก่อให้เกิดความ
สับสนหลงผิดหรือเป็นการหลอกลวงสาธารณชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้มีการบัญญัติให้มี
คานิยามทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและบทบัญญัติที่กาหนด
ลักษณะของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งข้อห้ามที่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในอนุสัญญา
กรุงปารีส ค.ศ. 1883 มีดังต่อไปนี้
(1) การกระทาที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดโดยวิธีการใดๆก็ตามต่อสินค้า
อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า
(2) การกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงเพื่อทาลายความน่าเชื่อถือทางการค้าของคู่แข่งทาง
การค้า
(3) การใช้สิ่ งบ่งชี้ห รือการกล่ าวใดๆที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชนเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า หรือปริมาณของสินค้า
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ เ ป็ น ข้ อ ห้ า มดั ง กล่ า วนี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า มี ข อบเขตการให้ ค วาม
คุ้มครองที่ค่อนข้างกว้างและมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมใดบ้างที่จะ
ได้รับการคุ้มครองซึ่งหากไม่เป็นไปตามการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของอนุสัญญาฉบับนี้
ก็จะนาหลักเกณฑ์ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมมาใช้แทนทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
โดยการกาหนดลั กษณะอัน ถือเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมภายใต้ข้อห้ามทั้งสามประการข้างต้น
เท่านั้น
อย่ างไรก็ต ามคาว่า “สิ่ งบ่ งชี้ เหล่ ง ที่ม าและเครื่อ งหมายเหล่ งก าเนิด ” แม้จ ะ
ปรากฏอยู่ในอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 แต่ก็ไม่ได้มีการบัญญัติถึงคานิยามหรือคาจากัดความ
เกี่ยวกับคาทั้งสองไว้โดยชัดเจนในอนุสัญญาดังกล่าว โดยการใช้คาทั้งสองนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของ
รัฐภาคีสมาชิกในการนาไปปรับใช้ในทางปฏิบัติตามแต่กรณี ซึ่งภายหลังปรากฏว่าในทางปฏิบัตินั้น
คาว่า “เครื่องหมายแหล่งกาเนิด” (appellation of origin) จะใช้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความ
เกี่ยวพันแน่นแฟ้นเป็นอย่างมากกับท้องถิ่น โดยในส่วนคาว่า “สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา” (indication of
source) เป็ น สิ่ ง ที่ ร ะบุ แ ต่ เ พี ย งว่ า สิ น ค้ า นั้ น มาจากประเทศหรื อ สถานที่ ใ นประเทศนั้ น เท่ า นั้ น
ซึ่งต่อมาสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาก็ได้ไปปรากฏอยู่ในความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1891
ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ภ ายใต้ อ นุ สั ญ ญากรุ ง ปารี ส
ค.ศ.1883 จะเห็นได้ว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับความ
คุ้มครองที่เหมือนกันถึงแม้ว่าโดยโครงสร้างของผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และสิทธิชุมชนตาม
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ กั บ ระบบของเครื่ อ งหมายการค้ า จะมี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ก็ ต าม ทั้ ง นี้
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าอยู่หลาย
ประการไม่ ว่ า จะเป็ น การอนุ ญ าตให้ ยึ ด สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
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ซึ่ ง การยึ ด ดั ง กล่ า วสามารถกระท าได้ ทั้ ง ในประเทศที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า หรื อ ประเทศน าเข้ า สิ น ค้ า
แต่การยึดสินค้าดังกล่าวไม่สามารถยึดในระหว่างการขนส่งได้ อีกทั้งการยึดดังกล่าวจะต้องกระทา
โดยการร้องขอต่อพนักงานอัยการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานอื่นทีมีอานาจหน้าที่ หรือผู้มีส่วน
ได้เสียก็สามารถร้องขอให้มีการยึดสินค้านั้นได้ โดยในข้อ 9 และ ข้อ 10 ของอนุสัญญากรุงปารีส
ค.ศ. 1883ได้ให้ความหมายของ “ผู้มีส่วนได้เสีย“ ไว้ว่าคือผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการค้า หรือบุคคลที่
อยู่ในพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจตามกฎหมายที่มีการผลิตสินค้าในทางอุตสาหกรรมหรือในทาง
การค้าสินค้า ซึ่งสินค้าได้มีการผลิตขึ้นทั้งในท้องที่ที่สินค้านั้นตั้งอยู่หรือในประเทศที่สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา
ถูกใช้อย่างไม่ถูกต้อง รวมไปถึงหากรัฐภาคีสมาชิ กยังไม่อนุญาตให้ยึดสินค้าที่นาเข้า การยึดนั้นให้
เปลี่ยนลักษณะเป็นการห้ามนาเข้าสินค้าหรือว่าอนุญาตให้ยึดสินค้าภายในประเทศได้ แต่ถ้ารัฐภาคี
สมาชิกไม่อนุญาตให้ยึดสินค้าที่นาเข้าหรือห้ามการจาหน่ายสินค้าแล้ว รัฐภาคีสมาชิกต้องอนุญาตให้มี
การฟ้องร้องและชดใช้ค่าเสียหายเพื่อเป็นการทดแทน
ในอีกด้านหนึ่งนั้น ซึ่งเมื่อได้ทาการพิจารณาถึงการยึดสินค้าและหลักการที่สาคัญ
ภายใต้ข้อ 9 และ ข้อ10 ของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 188329 ได้มีหลักการที่สาคัญที่นามาใช้ในการ
29

ข้อ 9 ของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883
(1) All goods unlawfully bearing a trademark to trade name shall be seized on
importation into those countries of the Union where such mark or trade name is
entitled to legal protection
(2) Seizure shall likewise be effected in the country where the unlawfull
affixation occurred or in the country into which the goods were imported
(3) seizure shall take place at the request of the public prosecutor, or any
other competent authority, or any interested party, with the domestic legislation of
each country.
(4) The authorities shall not be bound to effect seizure of goods in transit.
(5) lf the legislation of a country does not permit seizure on importation
seizure shall be replaced by prohibition of importation or by seizure inside the
country.
(6) if the legislation of a country permits neither seizure on importation or
prohibition of importation or seizure inside the country, then, until such time as the
legislation is modified accordingly, these measures shall be replaced by the actions
and remedies available in such case to nationals under the law of such country.
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คุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาและเครื่องหมายแหล่งกาเนิดอันได้แก่การคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งยังได้มีการห้ามใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิดที่ไม่ถูกต้องกับสินค้าไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามหากสินค้าใดมีการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิดที่ไม่ถูกต้องตามข้อ 9
อนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 ที่ได้กาหนดให้มีการยึดสินค้าดังกล่าวนั้นหากสินค้าเช่นว่านี้ได้มีการ
นาเข้ามาในดินแดนของรัฐภาคีสมาชิก โดยผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้มีการยึดสินค้าก็คือ ผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอานาจเพียงแต่ผู้มีส่วนได้เสียในการร้องขอให้มีการยึดสินค้าจะ
รวมไปถึงผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสินค้า โดยจะต้องเป็นผู้ที่ทาการผลิตหรือจาหน่ายสินค้าภายใต้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวและบุคคลเหล่านี้ต้องมีฐานการผลิตหรือประกอบการในประเทศหรือภูมิภาคที่
เป็นแหล่งกาเนิดของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์30 โดยบุคคลดังกล่าวนี้เท่านั้นที่ มีสิทธิในการร้องขอให้มี
การยึดสินค้านาเข้ามาในประเทศ31
ตัวอย่างเช่น หากมีผู้ประกอบการในประเทศไทยนาสินค้าจาพวกไวน์ที่ใช้คาว่า
“บอร์กโดซ์” (Bordeaux) เข้ามาในประเทศ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไวน์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ผลิตขึ้นใน
แคว้นบอร์กโดซ์ตามตัวอย่างนี้ผู้ผลิตไวน์ในแคว้นดังกล่าวหรือผู้ที่เป็นตัวแทนจาหน่ายไวน์ในประเทศ
ไทยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตไวน์โดยถูกต้องย่อมมีสิทธิที่จะร้องขอให้เจ้าหน้าที่ทาการยึดสินค้าที่
นาเข้านั้นได้

30

Article 10 bis (3) stipulates that “The Following in particular shall be
prohibited:
1) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever
with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a
competitor;
2) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the
establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
3) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to
mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics,
the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.”
31
Article 10(1) stipulates that “The provisions of the preceding Article shall
apply in cases of direct or indirect use of a false indication of the source of the
goods or the identity of the producer, manufacturer of merchant”
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การยึดสินค้าที่ละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จะสะท้อนภาพให้เห็น
ว่าสภาพความเป็นจริงกับการดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นจะมีลักษณะที่ไม่สอดคล้อง
ซึ่ ง ผู้ ท รงสิ ท ธิ ใ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ นั้ น เป็ น เพี ย งชุ ม ชนไม่ ใ ช่ ปั จ เจกชนหรื อ เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียตามข้อ 9 และข้อ10 อนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1883 จึงทาให้การบังคับ
ใช้เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวเกิดช่องว่างและอุปสรรค อีกทั้งการขอให้สมาชิกทุกคนของชุมชนร้องขอให้มี
การยึ ดสิ นค้าที่ละเมิดสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ในฐานะที่ชุมชนเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ร่วมกัน
ซึ่งการดาเนินการเช่นว่านี้ย่อมไม่อาจกระทาได้และหากการยึดสินค้าเกิดจากการกระทาของพนักงาน
อัยการหรือหน่วยงานของรัฐแล้วย่อมเป็นดุลยพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่เป็นสาคัญ การยึดตาม
ข้อ 9 และข้อ 10 ของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นหากพนักงานอัยการหรือ
เจ้าหน้าที่ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าที่จะยึดไม่ใช่สินค้าตามความหมายของสิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิด
ในข้อ 10 ของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสินค้าดังกล่าวนั้นเป็น
เพียงชื่อสามัญ (generic name) ในประเทศตนที่สาธารณชนสามารถใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว
นั้นได้อย่างไม่มีข้อจากัด32
นอกจากนี้อนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้มีบทบัญญัติที่ห้ามใช้สิ่ งบ่งชี้แหล่งที่มาและ
เครื่องหมายแหล่งกาเนิดที่เป็นชื่อสามัญ (Generic Name) กล่าวคือ สามารถนาชื่อสามัญ (Generic
Name) มาใช้เป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาและเครื่องหมายแหล่งกาเนิดได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับชื่อสามัญ
ของรัฐภาคีสมาชิกในแต่ละรัฐนั้นย่อมมีลักษณะที่ต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ชื่อทาง
ภูมิศาสตร์ที่ได้กลายเป็นชื่อสามัญซึ่งในบางประเทศได้มีการห้ามการใช้ชื่อสามัญนั้น และจากกรณี
ดังกล่ าวส่ งผลให้สิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศหนึ่งกลายเป็นชื่อสามัญในอีกประเทศหนึ่งได้
ซึ่งความแตกต่างของการใช้กฏหมายเช่นนี้เป็นเพราะประเทศแต่ละประเทศมีหลักการเกี่ยวกับชื่อ
สามัญที่แตกต่างกัน33
ในขณะเดียวกันอนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้มีการห้ามถึงการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิด
อันถูกต้องแท้จริง แต่มีลักษณะที่ทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้านั้นมีแหล่งกาเนิดมาจาก
พื้นที่อีกแห่งหนึ่ง กล่าวคือ การใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิดอันแท้จริงแต่อาจทาให้สาธารณชนเข้าใจว่า
สินค้านั้นมีแหล่งกาเนิดในอีกพื้นที่อีกแห่งหนึ่งทั้งนี้เนื่องจากแหล่งกาเนิดของสินค้ากับพื้นที่นั้นมีชื่อ
เรียกเป็นอย่างเดียวกันที่บ่งระบุว่าพื้นที่ของสินค้ามีแหล่งกาเนิดอันแท้จริง แต่อาจทาให้สาธารณชน
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โดมพล เฉลิมช่วง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 28, น.4.
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เข้าใจว่าสินค้านั้นมีแหล่งกาเนิดในอีกพื้นที่อีกแห่งหนึ่งเนื่องจากพื้นที่กับแหล่งกาเนิดของสินค้านั้นมี
ชื่อเรียกเป็นอย่างเดียวกัน34
ในการบั ง คั บ ใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ภ ายใต้ อ นุ สั ญ ญากรุ ง ปารี ส ค.ศ.1883
รัฐภาคีสมาชิกจานวนมากโต้แย้งว่าการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นขาดประสิทธิภาพเพราะหาก
รัฐภาคีสมาชิกใดไม่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแล้ว รัฐภาคีสมาชิกดังกล่าวก็จะไม่สามารถให้
ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของรัฐอื่นได้ อีกทั้งรัฐภาคีสมาชิกดังกล่าวก็ไม่มีบทกฎหมายใดๆ
เพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศของตนด้วยมีผลทาให้สภาพการบังคับใช้ทางกฎหมายแก่
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถกระทาได้ ส่วนการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยรัฐภาคีสมาชิก
จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐภาคีสมาชิกว่าเห็นด้วยประการใด
ในการปกป้ อ งสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ต ามอนุ สั ญ ญากรุ ง ปารี ส ค .ศ.1883
สภาพของความเป็นจริงดังกล่าวข้างต้นนี้จึงขาดความเหมาะสมในการนามาใช้เพื่อปกป้องสิ่งบ่งชี้
ทางภู มิศ าสตร์ ซึ่ งหากจะน ารู ป แบบของการปกป้ องเครื่อ งหมายการค้า นามาปรั บใช้กั บสิ่ งบ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ย่อมก่อเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้เช่นกัน อีกทั้งอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 ได้วาง
หลักการไว้แต่เพียงอย่างเดียวโดยมิได้กล่าวถึงรายละเอียดในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ฉะนั้นการปกป้อง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามอนุสัญญากรุงปารี ส ค.ศ 1883 จึงไม่มีผลในทางปฏิบัติและจากสภาพของ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเช่นว่านี้จึงนามาสู่การเกิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับอื่นๆในภายหลังต่อมา
3.3.2 ความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891
ความตกลงกรุงเเมดริดว่าด้วยการปราบปรามการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาที่ผิดหรือ
เป็นการปลอมแปลงสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาของสินค้า (Madrid Agreement for the Repressing of
Deceptive Indication of Source on Goods) หรือที่เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าความตกลงกรุงแมดริด
ค.ศ. 1891 (Madrid Agreement) โดยที่ความตกลงกรุงแมดริดดังกล่าวถือเป็นความตกลงใน
รู ป แบบพหุ ภ าคี ท างด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอี ก ฉบั บ หนึ่ ง ซึ่ ง ความตกลงนี้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
14 เมษายน ค.ศ.1891 ซึ่งมีรัฐภาคีสมาชิกในความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891 ทั้งสิ้น 92 ประเทศ
ประกอบกั บ ประเทศในประชาคมอาเซี ย นอี ก 3 ประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์35
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ประเทศสิงค์โป36 และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 37 โดยที่ทั้ง 3 ประเทศได้เข้าเป็นรัฐ
ภาคีสมาชิกในความตกลงกรุงแมดริดเรียบร้อยแล้ว 38 แต่ส่วนประเทศไทยนั้นยังไม่ได้เข้าเป็นรัฐภาคี
ของความตกลงกรุงแมดริดฉบับนี้แต่อย่างใด ในความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891 ฉบับดังกล่าวถือ
เป็นความตกลงซึ่งมีที่มาจากกรอบของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.188339 ที่ให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้
แหล่งที่มา(Indication of Source)40 ซึ่งสถานะของความตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงพิเศษภายใต้
อนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 สาระสาคัญของความตกลงฉบับนี้จะอยู่ที่การกาหนดขอบเขตการให้
ความคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้แหล่งที่มาของสิ นค้าที่มีความชัดเจนมากกว่าอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883
รวมทั้งสภาพบังคับใช้ที่ดีกว่าอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883
ในฐานะที่ความตกลงกรุ งแมดริด ค.ศ.1891 ถือเป็นความตกลงแบบพหุภาคี
เกี่ยวกับการให้คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการมาตรการเสริมของอนุสัญญา
กรุงปารีส ค.ศ.1883 โดยที่ความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891 ได้มีการเพิ่มหลักการที่สาคัญของข้อ 9
และข้อ10 ของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 เข้าไปในความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1891 ด้วย
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891 จะไม่ได้ให้คาจากัดความคาว่า “สิ่งบ่งชี้
แหล่งที่มา” (indication of source) ไว้ก็ตาม แต่หากเมื่อพิจารณาในเนื้อหาแล้วสามารถกาหนด
คานิยามตามความตกลงฉบับนี้ได้อย่างคร่าวๆโดยเรียกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้ว่าเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา
(Indication of source) หมายถึง สิ่งที่ใช้อ้างอิงถึงประเทศหรือสถานที่ในประเทศว่าเป็นแหล่งกาเนิด
ของสินค้านั้นๆ กล่าวคือ หากสินค้านั้นได้ถูกผลิตขึ้นในประเทศหรือสถานที่ใดตามที่ได้ระบุไว้ก็เป็น
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source) ว่าหมายถึงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆอันระบุว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีการกาเนิดจาก
ประเทศ แคว้น หรือสถานที่หนึ่งที่โดยเฉพาะ
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การเพียงพอแล้วที่จะได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ จึงสามารถสรุปได้ว่าสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา
นั้นเป็นสิ่งที่อ้างถึงประเทศหรือสถานที่ในประเทศว่าเป็นแหล่งกาเนิดของสินค้านั้น41
อย่างไรก็ตามสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาตามความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891 ไม่ได้มีการ
ก าหนดความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเอกลั ก ษณ์ ห รื อ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า กั บ พื้ น ที่ แ หล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า
ผลที่ ต ามมาก็ คื อ สิ น ค้ า ใดที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในประเทศหรื อ สถานที่ ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ แ หล่ ง ที่ ม าแล้ ว
สินค้าดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นสินค้าภายใต้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาตามความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891 ได้
ทั้งสิ้น เช่น การใช้คาว่า “made in Thailand” กับสินค้านับเป็นการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาโดยที่
ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นผลิตขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น แต่ผู้บริโภคไม่สามารถทราบถึงพื้นที่ได้
อย่างชัดเจนว่าสินค้านั้นได้มีการผลิตขึ้นในเขตพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้คาดังกล่าว
นั้นก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์หรือชื่อเสียงหรือคุณภาพของสินค้าเชื่อมโยง
กับพื้นที่ในการผลิตสินค้าดังเช่นที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถที่จะกระทาได้ เป็นต้น42
ในส่วนของสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเนื้อหาตามความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891
คือเป็นส่วนที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรการเสริมของข้อ 9 และข้อ 10 ของอนุสัญญากรุงปารีส
ค.ศ.1883 โดยที่ในส่วนของข้อ 1.1 ความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.189143 ได้วางหลักการไว้เกี่ยวกับ
ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา (indication of source) ที่มาจากพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศ
สมาชิกของความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1891 กล่าวคือ การห้ามไม่ให้นาเอาสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาไปใช้
โดยไม่ถูกต้องหรือหลอกลวงต่อสิ่งบ่งชี้ แหล่งที่มาของประเทศหรือสถานที่ดั้งเดิมของประเทศสมาชิก
ของความตกลงนี้ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือเป็นการหลอกลวงต่อประชาชน
ผู้บริโภคเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หากมีการฝ่าฝืนจะต้องถูกยึด
สินค้าเมื่อนาสินค้าเข้ามาในประเทศของรัฐภาคีสมาชิกตามความตกลงนี้ จะเห็นได้ว่าความตกลง
กรุงแมดริด ค.ศ.1891 นั้นจะมีระดับความคุ้มครองครองที่กว้างกว่าอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1883
ไม่เพียงแต่การใช้สิ่งบ่งชี้เเหล่งที่มาอันเป็นเท็จเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาใน
ลักษณะหลอกลวงโดยทาให้สับสนเข้าใจผิดด้วย อีกทั้งในข้อ 1.1 ได้กาหนดให้ประเทศสมาชิก
สามารถยึดสินค้าที่นาเข้ามาในประเทศภาคีสมาชิกได้ แต่หากสินค้าอยู่ในระหว่างขนส่งจะไม่สามารถ
41

ธนพจน เอกโยคยะ, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 19, น.26.
เพิ่งอ้าง, น.26.
43
Article 1(1) stipulates that “All goods bearing a false or deception indication
by which one of the country to which this Agreement applies, or a place situated
there in, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall
be seized on importation into any of the said countries.
42
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ยึดสินค้านั้นได้ มาตรการดังกล่าวมีลักษณะที่คล้ายกับอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1883 ในข้อ 9
ในกรณีของการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาอย่างไม่ถูกต้อง และข้อ 10 ในกรณีที่มีสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาที่ ผิด
ปรากฏอยู่บนตัวสินค้า อย่างไรก็ตามข้อ 1.1 ของความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1891 จะให้ความ
คุ้มครองเฉพาะประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกเท่านั้น สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาที่ผิดกฏหมาย
หรือมีการปลอมแปลงสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาของประเทศอื่นที่มิได้เป็ นภาคีสมาชิกของความตกลงฉบับนี้
หากมีการกระทาดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศภาคีสมาชิกจะไม่สามารถยึดสินค้าได้44
ส่วนในข้อ 3 ของความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1891 ฉบับนี้จะเป็นการอนุญาติให้
ผู้ ขายสิ น ค้า ชี้ให้ เห็ น ถึง ชื่อหรื อสถานที่ของผู้ ขายประกอบลงบนตัว สิ นค้ าหรือผลิ ตภั ณฑ์ที่มาจาก
ประเทศอื่นอันเป็นการบ่งชี้ที่ถูกต้องเพื่อแสดงถึงคุณลักษณะที่แท้จริงของประเทศ สถานที่ผลิตสินค้า
หรือคุณลักษณะของสินค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น45 อีกทั้งในข้อ 3 ทวิของความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891
ยังห้ามไม่ให้ใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาที่ไม่ถูกต้องกับธุรกิจการค้าทุกประเภท โดยการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา
ไม่ ไ ด้ ถู ก จ ากั ด อยู่ แ ต่ เ ฉพาะในการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ดั ง เช่ น ตามบทบั ญ ญั ติ ใ นอนุ สั ญ ญากรุ ง ปารี ส
ค.ศ.188346
อี ก ทั้ ง การคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ภ ายใต้ ค วามตกลงกรุ ง แมดริ ด
ค.ศ.1891 ยังคงให้การคุ้มครองกรณีมีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในรูปของการหลอกลวงประชาชน
อี ก ด้ ว ยซึ่ ง ในหลั ก การนี้ ถื อ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญากรุ ง ปารี ส ค .ศ.1883 เช่ น เดี ย วกั น
แต่ตามข้อ 4 ของความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891 ได้วางข้อยกเว้นไว้ว่าหากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใด
ได้กลายเป็นชื่อสามัญแล้ว47 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองซึ่งหลักการนี้ไม่ได้ถูก
นามาใช้บังคับกับไวน์48 การกาหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับไวน์ดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าไวน์ถือเป็นสินค้าที่มี
ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891
ส่ ว นใหญ่ จ ะมีห ลายๆประเทศเป็ น สมาชิก รวมอยู่ ด้ว ยประกอบกั บ เพื่ อเป็น การให้ ความคุ้ม ครอง
ผลประโยชน์อย่างกว้างขวางให้กับประเทศที่พัฒนาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน49 ในส่วนของการพิจารณาว่า
44

จักกฤษณ์ ควรพจน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14 น.71.
เพิ่งอ้าง น.73.
46
ประเวศ วะสี, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 22, น.4.
47
การที่ชื่อสินค้ากลายเป็นชื่อสามัญทาให้สินค้าดังกล่าวสูญเสียลักษณะเฉพาะ (Loss of
distinctiveness) ซึ่งกลายเป็นการเรียกชื่อสินค้าชนิดพื้นๆแทนชื่อสินค้า และทาให้ชื่อสินค้าดังกล่าว
47
ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
48
เสรี พริกจุ้ย, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 23, น.26.
49
ประเวศ วะสี, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 22, น.4.
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สิ่ ง ใดจะเป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ แ หล่ ง ก าเนิ ด ของไวน์ ห รื อ ไม่ จ ะต้ อ งเป็ น ไปตามกฎหมายของประเทศที่ เ ป็ น
แหล่งกาเนิดของสิ่งบ่งชี้ (country of origin) โดยศาลของประเทศที่ให้ความคุ้มครองมีอานาจที่จะ
วินิจฉัยว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นชื่อสามัญหรือไม่ ผลก็คือหากว่าสิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิดของสินค้า
ไวน์ใดได้รับ ความคุ้มครองในประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิดแล้ ว สิ่งบ่งชี้นั้นจะได้รับความคุ้มครองใน
ประเทศสมาชิกทุกๆประเทศโดยทันที
สาระสาคัญของบทบัญญัติในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาตามความตกลงฉบับ
นี้ คือ การให้ประเทศภาคีสมาชิกของความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1891 สามารถยึดสินค้าที่มีการใช้
สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาที่ผิดหรือปลอมแปลงสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาได้ หากมีการนาสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ประเทศ
ภาคีสมาชิกของความตกลงดังกล่าว เช่น ประเทศสเปนซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของความตกลงกรุงแมดริด
ผลิตน้าหอมโดยใช้คาว่า “Made of France” เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าน้าหอมดังกล่าวเป็นน้าหอม
คุณภาพดีที่ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตน้าหอมในประเทศสเปนดังกล่ าวใช้สิ่งบ่งชี้
แหล่งที่มาที่ไม่ถูกต้อง หากมีการนาน้าหอมเข้ามาในประเทศฝรั่งเศส (ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกความตกลง
กรุงแมดริดด้วย) ฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียในประเทศฝรั่งเศสสามารถร้องขอให้มี การยึดสินค้าดังกล่าวนั้น
ได้50
ในความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891 ไม่ครอบคลุมถึงการใช้คาว่า“แบบ” “ชนิด”
“ประเภท” กล่าวคือ การใช้คาว่า “แบบ” “ชนิด” “ประเภท” ประกอบกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ย่ อมสามารถกระทาได้ โดยไม่ต้องห้ ามตามกฏหมาย รวมทั้งความตกลงกรุงแมดริด
ค.ศ.1891 ยังได้เพิ่มมาตรการโดยให้รัฐภาคีสมาชิกสามารถที่จะระงับการนาเข้าหรือส่งออกหรือจับกุม
หรือดาเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่ละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ รวมถึงการยึดสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้แหล่ง
มาที่ไม่ถูกต้องเหมือนดังเช่นอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1883 โดยได้กาหนดไว้เพียงว่าการยึดสินค้าจะ
กระทาได้ก็เฉพาะกรณีสินค้าถูกนาเข้ามาในประเทศภาคีสมาชิกเท่านั้น ส่วนสินค้าที่อยู่ในระหว่าง
การขนส่งหรือส่งต่อไปยังประเทศที่สาม (goods in transit) ประเทศสมาชิกจะไม่สามารถที่จะจับ
หรือยึดสินค้าได้ ด้ว ยประการเช่นว่านี้การที่รัฐภาคีสมาชิกไม่มีอานาจยึดสินค้าที่อยู่ในระหว่างการส่ง
ต่อทาให้ประสิทธิภาพในการให้คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในกรณีดังกล่าวย่อมเกิดอุปสรรคเป็น
อย่างมาก51
ดั ง นั้ น แม้ ค วามตกลงกรุ ง แมดริ ด ค.ศ.1891 มี ค วามพยายามในการแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องในการบังคับใช้ในอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 แต่ด้วยข้อจากัดหลายประการในความ
ตกลงฉบั บ นี้ เกี่ ย วกับ การไม่ มีค านิ ยามศั พท์ ของสิ่ ง บ่ง ชี้แ หล่ งที่ มาและความแตกต่ างกัน เกี่ ยวกั บ
50
51

จักกฤษณ์ ควรพจน์, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 14 น.48.
ประเวศ วะสี, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 22 น.4.
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มาตรฐานของสินค้ากลุ่มไวน์กับสินค้าทั่วไป หรือการยึดสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งหากมีกรณี
ของการละเมิดสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวนี้ส่งผลให้การปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตาม
ความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891 ขาดประสิทธิภาพในการนามาใช้บังคับ
3.3.3 ความตกลงกรุงลิสบอน
ความตกลงกรุงลิสบอนว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายแหล่งกาเนิดและการจด
ทะเบียนระหว่างประเทศ (Lisbon Agreement for Protection of Apellation of origin and
their Internationnal Registration) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958
(Lisbon agreement, 1958) ความตกลงฉบับนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.1958 โดยความ
ตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 นับเป็นความตกลงพหุภาคีเ ช่นเดียวกับความตกลงอื่นๆ ความตกลง
กรุงลิสบอน ค.ศ.1958 ฉบับนี้ซึ่งนับว่าเป็นความตกลงที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการเสริมหรือเพิ่มเติม แก่
อนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1883 และ ความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1891 อีกเช่นเดียวกันเพื่อให้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ได้รับความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและสงวนไว้ซึ่งผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ให้แก่
แหล่งกาเนิดของประเทศนั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ. 1958 ฉบับนี้มีสมาชิกที่เข้า
ร่วมถึง 28 ประเทศ ส่วนประเทศในประชาคมอาเซียนอีกทั้งหมด 10 ประเทศยังไม่ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.195852แต่อย่างใด
สาระสาคัญของความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 คือ ได้มีการกาหนดคาจากัด
ความหรือคานิยามของ “เครื่องหมายแหล่งกาเนิด”53 (appellation of origin) ไว้อย่างชัดเจนซึ่งแต่
เดิมในอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1883 และ ความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1891 ฉบับก่อนหน้านี้ไม่ได้
ให้คานิยามหรือคาจากัดความไว้ ในการอธิบายถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในความตกลงกรุงลิสบอน
ค.ศ. 1958 นั้นจะใช้ชื่อเรียกเป็นอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องหมายแหล่งกาเนิด ซึ่งโดยคาว่าเครื่องหมาย
แหล่งกาเนิด (appellation of origin) หมายถึง ชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ภูมิภาค แคว้น
หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งได้ใช้เพื่อระบุว่าสินค้ามีแหล่งกาเนิดจากที่นั้นโดยเฉพาะเพื่อแสดงว่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก าเนิ ด จากที่ แ ห่ ง นั้ น มี คุ ณ ภาพหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษเนื่ อ งจากสภาพแวดล้ อ มทาง
ภูมิศาสตร์ของบริเวณดังกล่าว ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยปัจจัยธรรมชาติหรือปัจจัยที่มนุษย์สร้าง
52

WIPO, “Contracting Parties [PDF]”,Accessed 20 August, 2014
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/lisbon.pdf
53
องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO) ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามเครื่ อ งหมายแหล่ ง ก าเนิ ด
(Appellation of origin) ว่าหมายถึง “ชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศ แคว้น หรือสถานที่ใดสถานที่
หนึ่งโดยเฉพาะหรือในสาระสาคัญเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของบริเวณ
ดังกล่าว ทั้งนี้ให้รวมถึงองค์ประกอบทางธรรมชาติหรือมนุษย์หรือทั้งสองอย่าง”
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ขึ้นหรือเกิดจากปัจจัยทั้งสองดังกล่าว 54 กล่าวคือ สินค้าที่เกิดขึ้นจะต้องมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ อี ก ทั้ ง เครื่ อ งหมายแหล่ ง ก าเนิ ด จะต้ อ งมี ก ารจดทะเบี ย นระหว่ า งประเทศอี ก ด้ ว ย
เช่นนี้ความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 จึงถือได้ว่าเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกที่ได้ให้
คานิยามเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งต่อมาภายหลั งจากที่ความตกลงกรุงลิสบอน
ค.ศ.1958 มีผลใช้บังคับแล้วนั้นปรากฏว่าสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามความตกลงฉบับนี้มีจานวนที่
ไม่มากนักซึ่งน้อยกว่าสนธิสัญญาฉบับอื่นๆ55 เนื่องจากคานิยามของเครื่องหมายแหล่งกาเนิดดังกล่าว
มี ค วามหมายที่ ค่ อ นข้ า งจ ากั ด ด้ ว ยการเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไขต่ า งๆเข้ า ไปในความตกลงกรุ ง ลิ ส บอน
ค.ศ. 1958 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่แหล่งผลิตหรือแหล่งกาเนิดของสินค้า
หรื อคุณภาพ ชื่อเสี ย ง คุณลั กษณะเฉพาะของสิ นค้าที่ต้องเกิดจากปัจจัยแวดล้ อมต่างๆ กล่ าวคือ
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายแหล่งกาเนิดจะมีการกาหนดรายละเอียดของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพหรื อ ลั ก ษณะเฉพาะของสิ น ค้ า ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ แ หล่ ง ผลิ ต หรื อ
แหล่งกาเนิด ในขณะที่สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา (indication of source) ตามความตกลงกรุงปารีส
ค.ศ. 1883 หรือความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1891 จะกาหนดเพียงแค่ลักษณะของสินค้าที่เชื่อมโยง
กับพื้นที่ผลิตสินค้าในทางภูมิศาสตร์เท่านั้น นอกจากนี้ความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 ยังมีความ
มุ่งหมายในการปกป้องผลประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าไวน์โดยเฉพาะเท่านั้น โดยการให้ความคุ้ มครอง
ดังกล่าวเกิดจากการที่ประเทศในประชาคมยุโรปได้เร่งผลักดันในการปกป้องสินค้าประเภทไวน์ตาม
คานิยามศัพท์ของมาตรา 2.1 ตามความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 ทาให้ความตกลงกรุงลิสบอน
ค.ศ. 1958 ขาดความเหมาะสมในการนามาใช้บังคับกับสินค้าทั่วๆไป คาจากัดความเช่นนี้จึงมี ความ
เหมาะสมที่จะนามาใช้กับสินค้าประเภทไวน์เท่านั้น ดัง ตัวอย่างของสินค้าภายใต้ความตกลงกรุง

54

ข้อ 2.1 ของความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ. 1958
In this Agreement, ”appellation of origin” mean the geographical denomination of a
country, region, or locality, which serves to desingnates product originating therein,
the quarity or characterristics of which are due exclusively or essentially to the
geographical environment, including natural and human factors
55
R. Knaak, “The Protection of Geographical Indications According to the
TRIPs Agreement”, From GATT to TRIPs - The Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (Weinheim : Beier and Schricker (eds.), 1996), p.121.
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ลิสบอน ค.ศ.1958 เช่น การใช้คาว่า “Bordeaux” กับสินค้าไวน์ประเทศฝรั่งเศสหรือถั่ว “Tequila”
กับสุราที่มาจากประเทศเม็กซิโกหรือการใช้คาว่า”jaffa”กับสินค้าส้ม เป็นต้น56
ค ว า ม ต ก ล ง ก รุ ง ลิ ส บ อ น ค .ศ .1958 ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ม า ต ร ก า ร เ ส ริ ม ข อ ง
อนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 และความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1891 เพื่อการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ โดยความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 ได้มีการวางข้อกาหนดอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นเรื่อง
ต้องห้ามไว้ในข้อ 3 ของความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.195857 เกี่ยวกับการใช้คาว่า“แบบ”“ประเภท”
หรือ“ชนิด”ควบคู่กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการใช้คาแปลในภาษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พร้อมกันนี้ภายใต้ความตกลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดระบบการจดทะเบียนสากลสาหรับสิ่ ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วย ซึ่งระบบนี้ภายหลังถูกพัฒนามาสู่ระบบจดทะเบียนสินค้ากลุ่มไวน์ตามความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) ในที่สุด58
ด้านเงื่อนไขการได้รับการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ข้อ 1.2 ความตกลง
กรุงลิสบอน ค.ศ.1958 ในการที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้รับการคุ้มครองในรัฐภาคีสมาชิกอื่นนั้น สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะต้องได้รับการคุ้มครองในประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิดก่อนไม่ว่าความ
คุ้มครองนี้จะอยู่ในรูปแบบใด ซึ่งความคุ้มครองดังกล่าวนี้อาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้โดยอาจจะอยู่ในรูป
ของบทบัญญัติของกฎหมายหรือคาพิพากษาของศาลหรือคาวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ59
อีกทั้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในชื่อเครื่องหมายแหล่งกาเนิดจะได้รับความคุ้มครอง
ก็ต่ อ เมื่อ เครื่ อ งหมายแหล่ ง ก าเนิ ด มี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ ว นตามข้ อ 1.1 ของความตกลงกรุ งลิ ส บอน
ค.ศ.1958 รวมทั้งเครื่องหมายแหล่งกาเนิดต้องได้รับการจดทะเบียนไว้กับสานักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาระหว่างประเทศ (International Bureau of Intelectual Property) ขององค์การทรัพย์สิน
56

ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, “กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในสินค้า
อาหารของประชาคมอาเซียน”, (กรุงเทพ : สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์), พ.ศ. 2557, น.128.
57
ข้อ 3 ของความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ. 1958. 195………………
Protection shall be ensured against any surpation or imitation, even if the
true origin of the product is indicated or if the appellation is used in translate from or
accompanied by them such as “kind,” “type,” “imitation”, or the like.
58
ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 56 น.128.
59
Knaak, R., “The Protection of Geographical Indication According to the TRIPs
Agreement”, in Beier and Schricker(eds), From GATT to TRIPs – Agreement on tradeRelated Aspects of Intelactual Property Rights IIC Studies Vol.18,VCH,
Weinheim,p.121,(1996)
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ทางปัญญาโลก ( World intellectual Property Organisation -WIPO ) ด้วยเพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้สินค้าทุกชนิดที่ใช้เครื่องหมายแหล่งกาเนิดกลายสภาพเป็นชื่อสามัญของสินค้า60
จากเงื่ อ นไขการได้ รั บ การคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ต ามความตกลง
กรุงลิสบอน ค.ศ.1958 ข้างต้น การคุ้มครองเครื่องหมายแหล่งกาเนิดจะไม่ใช่ ระบบความคุ้มครองโดย
แบบอัตโนมัติ (Automatic Protection) แต่เป็นเรื่องของระบบการจดทะเบียนซึ่งความพิเศษของ
การคุ้มครองตามความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 คือ ในข้อ 6 ความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958
ระบุว่าเครื่องหมายแหล่งกาเนิดที่จดทะเบียนจะไม่กลายเป็นชื่อสามัญและเครื่องหมายแหล่งกาเนิดจะ
ไม่สูญเสียการคุ้มครองตราบเท่าที่เครื่องหมายแหล่งกาเนิดนั้นยังคงได้รับการคุ้มครองในประเทศที่เป็น
แหล่งกาเนิดประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของการเกิดความตกลงฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นการไม่
จดทะเบียนหรือการไม่สูญเสียความคุ้มครองในรูปของเครื่องหมายแหล่งกาเนิด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ประโยชน์ต่อสินค้ากลุ่มไวน์และสุราของประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งสิ้นและปัจจุบันโครงสร้างดังกล่าวนี้ได้
ถูกนามาใช้ในการปกป้องตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) เฉพาะสินค้ากลุ่มไวน์และสุรา61
ดังนั้นด้วยจุดมุ่งหมายในการเกิดความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 เพื่อการ
ปกป้องเครื่องหมายแหล่งกาเนิด โดยสินค้าที่ได้รับประโยชน์จะเป็นสินค้าเฉพาะในกลุ่มเครื่องดื่ม
ประเภทไวน์และสุรารวมทั้งข้อจากัดในด้านคานิยามที่มีเงื่อนไขหลายประการ ความตกลงฉบับนี้จึง
ไม่ได้รั บ การลงนามจากประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่ มประชาคมอาเซียนทั้งสิ บ
ประเทศก็ไม่ได้ลงนาม ทั้งนี้สืบเนื่องจากสินค้าของกลุ่มประชาคมอาเซียนมีขอบเขตกว้างกว่าไวน์และ
สุราซึ่งการเข้าเป็นภาคีสมาชิกความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 จึงไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาคม
อาเซียนเช่นเดียวกันกับหลายประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งประเทศกลุ่มนี้จึงเลือกที่จะไม่เป็นสมาชิกความ
ตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 ดังเหตุผลดังกล่าว
3.3.4 ความตกลงทริปส์ (TRIPs)
ความตกลงทริ ป ส์ (TRIPs) หรื อ ที่ ไ ด้ มี ก ารเรี ย กในชื่ อ อย่ า งเป็ น ทางการว่ า
“ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ” (Agreements on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Right - TRIPs ) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง
60

ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 56 น.129.
ข้อ 6 ของความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1958
An appellation which has been granted protection in one of the countries of
the Spacial Union Pursuant to thr procedure under Article 5 cannot, In that country,
be deemed to have become generic, as long as it is protected as an appellation of
origin in the country of origin
61
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ในหลายๆฉบับที่เป็นผลสรุปของการเจรจาทางการค้ารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) โดยในขณะที่
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการกาหนดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศขั้นพื้นฐาน
เพื่อการปกป้องและคุ้มครองทรั พย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภ าพโดยต้องไม่ให้
มาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอุปสรรคต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) ดังกล่าวยังถือเป็นความตกลงที่รัฐภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO)62
ต้องผูกพันอย่างไม่มีเงื่อนไขในการที่จะต้องบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศของ
ตนเพื่อให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเช่นกัน ประกอบกับรัฐภาคีสมาชิกตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะต้องคานึงไปถึงประโยชน์สาธารณะและความเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวที่จะเกิดขึ้นภายในสังคมอีกด้วย 63 ในปัจจุบันนี้ความตกลงทริปส์ฉบับดังกล่าวได้มีประเทศ
ต่างๆจานวน 160 ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นก็เป็นประเทศ
หนึ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกด้วยเช่นกันซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมในวันที่ 28 ธันวาคม พ ศ 2538
โดยเป็นสมาชิกในลาดับ ที่ 59 อีกทั้งมีสถานะเป็นสมาชิกในการร่วมก่อตั้งองค์การการค้าโลกด้ว ย
เช่นกัน64 นอกจากนี้ประชาคมอาเซียนทั้งสิบประเทศก็ได้เข้าเป็นรัฐภาคีสมาชิกขององค์การการค้า
โลก (WTO) และเป็นรัฐภาคีสมาชิกความตกลงทริปส์ (TRIPs) แล้วด้วยเช่นกัน
ในส่วนของหลักการพื้นฐานของความตกลงทริปส์ (TRIPs) นั้นได้กาหนดเงื่อนไข
เพื่อให้ ป ระเทศสมาชิกจะต้อ งให้ ความคุ้มครองทรัพย์สิ น ทางปัญญาหลายประเภท เช่ น ลิ ขสิ ท ธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า
เป็ น ต้ น โดยได้ ว างบรรทัด ฐานเกี่ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ในการให้ คุ้ ม ครอง สิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ ความคุ้ ม ครอง
วัตถุแห่งความคุ้มครอง ขอบเขตของสิทธิ การบังคับใช้สิทธิ และกลไกระงับข้อพิพาท นอกจากนี้
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ยังได้กาหนดหลักมาตรฐานขั้นต่าของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาซึ่งประเทศภาคีสมาชิกสามารถที่จะให้ความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่สูงกว่าที่
62

องค์การการค้าโลกได้ถือกาเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 จากการเจรจากรอบ
อุรุกวัย ทาให้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือ แกตต์ (General Agreement
on Tariffs and Trade, 1994 – GATT) ได้พัฒนามาเป็นองค์การการค้าโลก
63
สานักยุทธศาสตร์การเจรจาการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “สาระสาคัญความ
ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ”, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556
จาก http://thailandaec.com/images/stories/document/wto/trips.pdf
64
ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวง
ต่างประเทศ, “กรอบความร่วมมือต่างประเทศ : องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO),” สืบค้น
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555, จาก http://www.mfa.go.th/business/th/cooperation
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ความตกลงทริ ป ส์ (TRIPS) ก าหนดไว้ ก็ ไ ด้ ต ราบเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด แย้ ง ต่ อ หลั ก การที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ละใน
ขณะเดียวกันความตกลงทริปส์ (TRIPs) ยังได้มีการนาหลักการพื้นฐานของแกตต์ (GATT) ไม่ว่าจะเป็น
หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หลักต่างตอบแทนมาใช้
อีกด้วย
หากเมื่อพิจ ารณาถึงเจตนารมณ์ของการเกิ ดขึ้นในความตกลงทริปส์ (TRIPs)
แล้วนั้นจะเห็นได้ว่าความตกลงทริปส์ (TRIPs) ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองถึงสินค้าที่เป็นผลผลิต
จากภูมิปั ญญาท้องถิ่นแต่ประการใดดังที่ปรากฏในส่ ว นอารัมภบทเบื้องต้นของความตกลงทริปส์
(TRIPs) นั้ น จะเห็ นได้ว่า ต้องการที่จะคุ้มครองทรัพย์สิ นทางปัญญาให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมในทางการค้ าระหว่ างประเทศและการถ่ ายทอดความรู้ และการสร้า งนวั ตกรรม
เทคโนโลยีจะได้รับการปกป้องจากรัฐภาคีสมาชิกตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) นอกจากนี้ความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) ยังได้มีการผนวกสนธิสัญญาระหว่างประเทศในด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้า
ด้วยกันอีก 2 ฉบับ คือ อนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883และอนุสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ.1886 จึงอาจจะ
กล่ าวได้ ว่ าความตกลงทริ ป ส์ (TRIPS) ต้ องการที่จ ะคุ้ ม ครองทรั พ ย์สิ นทางปั ญญาในรู ป แบบของ
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มีผลเท่ากับการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงไม่ได้มุ่งปกป้อง
และคุ้มครองผลประโยชน์ของสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่อย่างใด65
นอกจากนี้ ในขั้นตอนของการร่างข้อ 22 ถึงข้อ 24 ความตกลงทริปส์ (TRIPs)
เพื่อการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังปรากฏว่ าความคุ้มครองนี้มุ่งต่อการผูกขาดผลประโยชน์ของ
สินค้าในด้านการค้าเท่านั้น ซึ่งสินค้าในที่นี้เป็นเพียงสินค้าในความหมายทั่วไปไม่ใช่สินค้าที่เกิดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามที่ปรากฏในร่างข้อ 22 ถึงข้อ 24 ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ว่าการร่างข้อ 22
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นามาใช้ในการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และข้อเสนอทั้งหมดนี้ ก็เป็นการปกป้องสินค้าในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
เท่านั้น โดยแนวทางแรกรัฐบาลสหรัฐต้องการที่จะให้มีการคุ้มครองสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับที่ไม่
สูงนัก ซึ่งการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครื่องหมายการค้าในขณะที่
ประเทศกลุ่ ม ของสหภาพยุ โ รปต้ อ งการที่ จ ะปกป้ อ งสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ด้ ว ยกฎหมายเฉพาะ
ซึ่งการปกป้องดังกล่าวจะมีระดับสูงกว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า ทั้งหมดนี้จึงแสดงให้เห็นว่าการ
ปกป้องในรูปของเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรองหรือการใช้กฎหมายเฉพาะก็นับเป็นการ
ปกป้องสินค้าในฐานะเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเช่นกัน66
65

สานักยุทธศาสตร์การเจรจาการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, อ้างแล้ว, เชิงอรรถ
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ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 56 น.131.

ที่ 65.
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จุดเริ่มต้นการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ การนาแนวทางที่แตกต่างกัน
สองประการมาผสมผสานกัน โดยแนวทางที่หนึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศสหรัฐ อเมริกาได้เสนอไว้
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีแรก การคุ้มครองในฐานะที่เป็นเครื่องหมาย
การค้าประเภทเครื่องหมายรับรอง (certification marks) หรือวิธีที่สองเครื่องหมายร่วม (collective
marks) และแนวทางที่ ส องของประชาคมยุ โ รป การปกป้ อ งนี้ เป็ น การปกป้อ งในระดั บ ที่สู ง กว่ า
เครื่ อ งหมายร่ ว มและเครื่ อ งหมายรั บ รอง โดยทางประชาคมยุ โ รปไม่ ต้ อ งการให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมาย
แหล่งกาเนิด หากเครื่องหมายแหล่งกาเนิดจะทาให้เกิดความสับสนหลงผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
เครื่องหมายแหล่งกาเนิดกับสินค้าประเภทไวน์ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าเครื่องหมายแหล่งกาเนิดจะต้องไม่
กลายเป็ น ชื่ อสามั ญ ซึ่ งจากแรงผลั ก ดัน ของประเทศในประชาคมยุโ รปและรั ฐ ภาคี ส มาชิ กอื่ น ๆ
ในท้ายสุดความตกลงทริปส์จึงกาหนดข้อ 22 ถึง 24 ขึ้น เพื่อการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ าสตร์ไว้อย่าง
เข้มงวด67
สาระสาคัญเกี่ยวกับเนื้อหาของความตกลงทริปส์ ในข้อ 22.1 ได้มีการให้นิยาม
ศัพท์คาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” (geographical indication) ไว้อย่างชัดเจนโดยในข้อ 22.1
ระบุว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ สิ่งที่ใช้บ่งชี้ว่าสินค้ามีแหล่งกาเนิดในดินแดนของประเทศสมาชิก
หรือในท้องถิ่น ใดในดิน แดนนั้น และสินค้าดังกล่ าวมีคุณภาพหรือชื่อเสียงหรือลั กษณะเฉพาะอื่นๆ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเชื่อโยงกับแหล่งกาเนิดอย่างแท้จริง68 อีกทั้งความตกลงทริปส์ข้อ 2.1 ยังได้มีการ
นาเอาหลักการต่างๆของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการในข้อ 9 และ 10
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะมี
เนื้อหาที่ครอบคลุมกว่าสนธิสัญญาฉบับอื่นๆก่อนหน้านี้69

67

ธนพจน เอกโยคยะ, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 19 น.27.
ข้อ 22.1 ของความตกลงทริปส์ ค.ศ. 1994
Geographical indication are, for the purposes of this Agreement, indications
which identify as good as originating in the territory of a Member, or a region or
locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of
the good is essentially attributable to its geographical origin.
69
ข้อ 2.1 ของความตกลงทริปส์ ค.ศ. 1994
In respect of parts III, III and IV of this Agreement, Members shall comply with
Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).
68
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จากนิยามข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการให้ความคุ้มครอง
สินค้าที่มาจากแหล่งกาเนิดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของประเทศสมาชิกซึ่งอาจเป็นภูมิภาคหรือท้องถิ่นที่
เป็นหน่วยแยกย่อยลงไป แต่ที่สาคัญคือนอกจากสินค้านั้นต้องมาจากแหล่งกาเนิดในพื้นที่ดังกล่าว
แล้วสินค้านั้นจะต้องมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นของสินค้ามาประกอบด้วยอันเป็น
เงื่อนไขสาคัญที่จะได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งกาเนิดทาง
ภูมิศาสตร์ก็ตาม หากสินค้านั้นดังกล่าวไม่มีความเชื่อมโยงอื่นๆ อันได้แก่ คุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะอื่นใดอันเป็นเงื่อนไขสาคัญของการที่จะได้รับความคุ้มครองแล้วนั้นย่อมจะถือว่าไม่
เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ มาตรการปกป้ อ งสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ภ ายใต้
ความตกลงทริปส์ ตามข้อ 22 ถึง 24 จะมีสาระสาคัญเช่น มาตรการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะ
ใช้กับสินค้าเท่านั้น ส่วนบริการจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) และสินค้าที่
ได้รับการปกป้องด้วยระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะมีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ สินค้ากลุ่มพิเศษ
ประเภทไวน์และสุราจะได้รับความคุ้มครองในระดับที่เข้มงวดซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ 23 โดยมีการห้าม
มิให้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ตรงกับความจริง ถึงแม้ว่าสินค้าประเภทไวน์และสุราจะได้มีการระบุ
ถึงแหล่งกาเนิดที่แท้จริงไว้ก็ตาม รวมทั้งยังห้ามไม่ให้มีการแสดงข้อความประกอบโดยใช้คาว่า “ชนิด”
“แบบ”หรือ “เลียนแบบ” ซึ่งก็ไม่สามารถกระทาได้เช่นกัน โดยจะเห็นได้ว่ามาตรฐานในการให้ความ
คุ้มครองสินค้ากลุ่มนี้จะสูงกว่าสินค้ากลุ่มที่สอง กลุ่มที่สอง คือ สินค้าดังกล่าวจะเป็นสินค้าทั่วๆไปที่
ไม่ใช่ไวน์และสุรา อาจจะได้แก่อาหารหรือพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น อย่างไรก็ตามความคุ้มครอง
แก่สินค้าทั่วไปนั้นระดับความคุ้มครองจะปรากฏอยู่ในข้อ 22 ที่เป็นการให้ความคุ้มครองในระดับ
ธรรมดาเท่านั้น
ตัวอย่างคาพิพากษาคดี J. Bollinger and other V. The Costa Brava Wine
company Limited [1961] RPC 116. คาพิพากษานี้เรียกว่า “The Champagne Case” หรือ
“The Spanish Champagne Case”. ข้อเท็จจริงระบุว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบการผลิตไวน์ในเขต
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศสที่เรียกว่าแชมเปญ (Champagne) ไวน์ของโจทก์ผลิตในเขตแชมเปญ
และโจทก์ใช้องุ่นที่ปลูกในเขตแชมเปญ ซึ่งไวน์ของโจทก์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างยาวนาน
ผู้บริโภคย่อมคาดหวังว่าเมื่อซื้อไวน์ที่ใช้ชื่อว่าแชมเปญ ไวน์ดังกล่าวย่อมผลิตด้วยกระบวนการหรือ
กรรมวิธีโดยเฉพาะอีกทั้ง ใช้องุ่นที่ปลูกขึ้นในท้องที่เขตแชมเปญเท่านั้น ส่วนจาเลยไม่ได้ผลิตไวน์ใน
เขตแชมเปญแต่เวลาจาหน่ายไวน์จาเลยกลับใช้ชื่อว่า “แชมเปญสเปน” (Spanich Champagne)
ศาลจึงมีคาพิพากษาว่าคาว่า แชมเปญเป็นคาในภาษาฝรั่งเศสการใช้คาดังกล่าวเป็นการกระทาที่ไม่
สุจริ ต หากผู้ ใดนาชื่อดังกล่าวไปใช้กับไวน์ที่ผลิตนอกเขตแชมเปญหรือใช้องุ่นจากพื้นที่แหล่ งอื่น
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จาเลยจะต้องใช้คาเรียกชื่อสินค้าของจาเลยว่า “Sparkling” ด้วยเหตุนี้จาเลยจึงไม่มีสิทธิใช้คาว่า
“แชมเปญ” กับไวน์ของจาเลย70
3.4 มาตรการปกป้องสินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดีย
ประเทศอิน เดีย นับ ได้ว่าเป็นดินแดนที่มีความเก่าแก่ทางด้านประวัติศาสตร์มาอย่าง
ยาวนาน โดยที่ ในปั จจุ บั น ประเทศอินเดียยัง ได้ให้ ความส าคัญในเรื่องของเทคโนโลยีส ารสนเทศ
อีกทั้งมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพอย่างมากซึ่งโดดเด่นกว่าประเทศ
อื่ น ๆ เนื่ องจากโครงสร้ างประชากรในประเทศอิ นเดียที่มี คุณภาพส่ งผลต่อการขับเคลื่ อนระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ71 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ได้เข้ามามีบทบาทที่สาคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของการค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น การค้า
ทั้งภายในและภายนอกประเทศเนื่องจากประเทศอินเดียนั้นถือเป็นประเทศที่มีความสามารถในด้าน
การผลิตที่เข้มแข็งส่งผลให้มีสินค้ามากมายออกสู่ตลาดโลก 72 ทาให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ใช้ชื่อทาง
ภูมิศาสตร์ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างสูงและเป็นที่รู้ จักในระดับสากล ซึ่งแต่เดิมประเทศ
อินเดียไม่มีมาตรการทางด้านกฏหมายที่เหมาะสมในการคุ้มครองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตามประเพณี
วัฒนธรรมจนกระทั่งประเทศอินเดียได้เข้าเป็นสมาชิกของความตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งต่อมาประเทศ
อินเดียจึงได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1999 ขึ้น73 โดยในส่วนนี้ผู้ศึกษา
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วิชัย อริยะนันทกะ, ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการ
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม”, สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 จาก
http://www.library.coj.go.th/indexarticle2.php?Idmain=4&No=5&Title=%A1%AE%CB%
C1%D2%C2%B7%C3%D1%BE%C2%EC%CA%D4%B9%B7%D2%A7%BB%D1%AD%AD%
D2&page=
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ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร, และ พีรพรรณ สุวรรณรัตน์, “คอลัมน์คิดนอกกรอบ” สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง, น.20.
72
ณพเกษม โชติดิลก เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย -อินเดียกับทรัพย์สินทางปัญญา สานักงาน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,995
วัน ที่ 26-29 ตุ ล าคม พ.ศ.2557. จาก http///www.thaiindia.net/knowledge/2014-12-30-1409-50/item1755-2014-11-07-12-2…
73
ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, “มาตรการคุ้มครองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี
ศึกษากรณีผ้าไหมสุรินทร์ ”, ดุษฏีนิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พ.ศ. 2556,
น.314.
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จะขออธิบ ายถึ งสิ น ค้าที่ได้รั บ การคุ้มครองด้ว ยมาตรการตามกฎหมายสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศอินเดียตามลาดับ
3.4.1 สินค้าที่รับการปกป้องด้วยระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในส่ ว นของพระราชบัญ ญัติก ารคุ้มครองสิ่ ง บ่งชี้ ทางภูมิ ศาสตร์ ค.ศ.1999
(The Geographical Indications of Goods (registration and protection) Act, 1999) ของ
ประเทศอินเดียนั้น ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหลัก ที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ โดยที่ประเทศอินเดียได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางอาหารและ
ผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษเป็น
เอกลักษณ์อันมีจุดกาเนิดตามประเพณีและท้องถิ่นต่างๆในประเทศอินเดีย ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้จึงมี
คุณค่าต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในประเทศอินเดีย ประเทศอินเดียจึงได้สร้างระบบ
กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเป็นการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและคุ้มครองอาหารตาม
ประเพณี ข องชาวอิ น เดี ย
ดั ง ที่ ป รากฏตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
(Geographical Indication Act 1999) ที่มีจุดมุ่งหมายหลากหลายซับซ้อน โดยที่กฎหมายสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ได้ถูกสร้ างขึ้น มาภายใต้ แนวความคิดที่ว่าสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสิ ทธิสาธารณะ
(public rights) ส่งผลทาให้เอกชนและสาธารณชนนั้นสามารถที่จะเป็นผู้จดทะเบียนเพื่อให้ได้รับ
ความคุ้มครองในสิทธิดังกล่าวนี้ได้อย่างสมบูรณ์74
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดีย
นั้นยังมุ่งหมายที่จะให้คุ้มครองแก่ตัวสินค้า หากว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าตามธรรมชาติ (natural
goods) หรื อ ว่ า เป็ น สิ น ค้ า ที่ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น ในแหล่ ง ก าเนิ ด หรื อ ในดิ น แดนของประเทศหรื อ ภู มิ ภ าค
หรือท้องถิ่น ซึ่งการผลิตสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวก่อให้เกิดคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะพิเศษแก่
สินค้าอย่างสาคัญและหมายความรวมไปถึงสินค้าที่ถูกผลิตเพียงขั้นตอนหนึ่งในพื้นที่ หรือสินค้าที่ถูก
ผลิ ต บางขั้ น ตอนในพื้ น ที่ ห รื อ สิ น ค้ า ที่ ถู ก ตระเตรี ย มในพื้ น ที่ ซึ่ ง พื้ น ที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
เป็นพื้นที่ในดินแดนหรือภูมิภาคแต่ทั้งนี้จะไม่ได้ให้ความคุ้มครองรวมไปถึงการบริการ มีผลเท่ากับว่า
บริการนั้นจะไม่ใช่วัตถุแห่งความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฉบับดังกล่าว
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ประเทศอินเดียถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
นั บ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง
และในขณะเดีย วกันยั งมีโ ครงสร้างทางกฎหมายที่เข้มแข็งเเละมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพัน กัน หลาย
ขั้นตอนอย่างสลับซับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดีย
นั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายฉบับซึ่งสามารถแยกออกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้75
1) พระราชบั ญ ญั ติ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ค.ศ. 1999 (The Geographical
Indications of Goods (registration and protection) Act, 1999)
2) การจดทะเบียน และการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 2002
(The Geographical Indications of Goods (registration and protection) Rules, 2002)
3) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs
Agreement)
4) อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention)
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1999 (The Geographical
Indications of Goods (registration and protection) Act, 1999) ได้เกิดขึ้นจากการที่ประเทศ
อินเดีย นั้น เป็ นประเทศที่มีความหลากหลายในด้านของสิ นค้าหรือผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมและประเพณีจากท้องถิ่นในประเทศอินเดีย
แทบทั้งสิ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าดั งกล่าวนี้ล้วนมีส่วนสาคัญในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีโดยรวมภายในประเทศ โดยประเทศอินเดียได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าวจึงมีความ
พยายามในการสร้างหลักกฎหมายขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อ
คุ้มครองผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น และอาหารตามประเพณีของประเทศอินเดีย อีกทั้งวัตถุประสงค์ของ
การเกิดกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เช่นว่านี้จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดที่ว่าสาธารณชน
หรื อ เอกชนสามารถจดทะเบี ย นเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฏหมายได้
โดยถือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสิทธิสาธารณะ (public rights) ที่ประชาชนความชอบธรรมที่ใช้
ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่มีข้อจากัด76

75

กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ,กฎหมายสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศอิ น เดี ย ,
(กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2549), น.3.
76
Ajay Dua, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 78

77
3.4.1.1 คานิยามของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศอินเดีย
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1999 (The Geographical
Indications of Goods (registration and protection) Act, 1999) มาตรา 1(3)(e) ได้มีการอธิบาย
ไว้ว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับสินค้า หมายถึงว่า สิ่งที่ได้มีการใช้ในการบ่งบอกว่า
สิ นค้านั้ นเป็ นสิ นค้าทางการเกษตร หรือเป็ น สิ นค้าตามธรรมชาติ หรือเป็ นสิ นค้ าที่ได้ผลิ ตขึ้นใน
แหล่งกาเนิด หรืออาณาเขตของประเทศ หรือในดินแดน หรือว่าสถานที่ในอาณาเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง
จนทาให้สินค้านั้นได้รับการยอมรับถึงคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะโดยเฉพาะของสินค้าจนทาให้
สิ น ค้ า นั้ น เป็ น สิ น ค้ า ประจ าภู มิ ศ าสตร์ ดิ น แดน หรื อ ท้ อ งถิ่ น นั้ น อี ก ทั้ ง กระบวนการผลิ ต
หรือการเตรียมการนั้นได้กระทาหรือได้ก่อให้เกิดขึ้นในอาณาเขตภูมิประเทศนั้นด้วย77
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดีย นั้น
เมื่อพิจารณาจากมาตราดังกล่าวในตอนท้ายจะเห็นได้ว่ามีความมุ่ง หมายที่จะให้ความคุ้มครองถึงชื่อ
ของสินค้าใดๆ แม้ว่าไม่มีชื่อของอาณาเขตภูมิศาสตร์หรือท้องที่ของประเทศเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย
ก็ตาม แต่ถ้าสินค้านั้นได้มีความเกี่ยวพันธ์หรือสินค้านั้นได้มีการใช้ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ าสตร์
โดยมีต้นกาเนิดมาจากประเทศ หรือดินแดน หรือท้องถิ่นนั้น สามารถที่จะถือว่าเป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้
ของภูมิศาสตร์ของอาณาเขตนั้นได้ ดังตามที่ปรากฏในตอนท้ายว่า “For the purposes of this
cause, any name which is not the name of the of a country, region or locality of that
country shall also be considered as the geographical indication if it relates to a
specific geographical area and is used upon or in relation to particular goods
originating from that country, region or locality, as the case may be”
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geographical indication”, in relation to goods, means an indication which
identifies such goods as originating, or manufactured in the territory of a country, or
a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other
characteristic of such goods is essentially attributable to its geographical origin and in
case where such goods are manufactured goods one of the activities of the goods
concerned takes in such territory, region or locality, as the case may be, see also,
the Geographical Indications of Goods(registration and protection) Act,1999) Article 1
(3)(e)

78
ดังนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาตรา 1 (3)(e) จึง
ได้มีการให้ ความคุ้มครองถึงสิ่ งบ่ งชี้ที่มีความพิเศษเฉพาะตัว โดยเป็นสิ่ งบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงเขตทาง
ภูมิศาสตร์พิเศษและได้มีการนามาใช้เกี่ยวกับการผลิตสินค้า ถึงแม้ว่าจะเป็นการผลิตสินค้า แต่เพียง
บางส่วนก็ตาม สิ่งบ่งชี้เช่นว่านี้ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ โดยสิ่งบ่งชี้เหล่านี้อาจ
นามาใช้กับสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น สินค้าตามธรรมชาติหรือสินค้าทางการเกษตรที่ได้มีการ
ผลิตขึ้นในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือรัฐใด หรือพื้นที่ใดของประเทศหนึ่ ง และในขณะเดียวกันสิ่งบ่งชี้
ดังกล่าวนี้ย่อมสร้างความน่ าเชื่อถือหรือให้ความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ
พิเศษแก่สินค้าได้เช่นเดียวกัน78
ใน ค.ศ. 2010 สานักงาน GIS ของอินเดียได้มีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศอินเดีย คือ สตูเนื้อไฮเดอราบาดิ ฮาริม (Hyderrabadi
Haleem) โดยเป็นอาหารพื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ชาวพื้นเมืองที่มักจะมีการบริโภคกันในเดือน
รอมฏอน อีกทั้งเป็นอาหารจานแรกที่ไม่ใช่มังสวิรัติของอินเดียที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฏหมายสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สตูเนื้อไฮเดอราบาดิ ฮาริม จะประกอบด้วยถั่วและข้าวสาลีทุบแบบหนาผสมด้วย
เครื่องเทศดั้งเดิมของอินเดีย ส่วนผสมที่สาคัญของอาหารนี้ คือ เนื้อไก่หรือเนื้อแกะ ข้าวสาลี ขมิ้น
กระเทียม นม ถั่ว ขิง เครื่องเทศ เช่น อบเชย เมล็ดยี่หร่า (shah Zeera) พริกไทยสีเหลือง ฝรั่ง
ธรรมชาติ (Kababcheeni) หมาก น้าตาลโตนด กระวาน ส่วนผลไม้แห้งอื่นๆที่นามาเป็นส่วนประกอบ
ได้แก่ อัลมอนด์ มะม่วงหิมพานต์ พิสตาเซีย มะเดื่อ เป็นต้น โดยถูกเสิ ร์ฟแบบร้อนแล้วราดด้วยน้า
เกรวี่ แล้วใส่ชิ้นมะนาว เนยชนิ ดใส ไข่ต้มหั่น ผักชีสับ และหอมทอด อย่างไรก็ตามเมื่อผลิตภัณฑ์
อาหารชิ้นนี้ได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนแล้ว ความคุ้มครองดังกล่าวนี้ยังครอบคลุมไปถึง
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน79
ผลิตภัณฑ์อาหารพื้ นบ้านอีกชนิดหนึ่งของผู้ผลิตในท้องถิ่นที่ได้มีการจด
ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ โดยส านั ก งานสิ ท ธิ บั ต รของประเทศอิ น เดี ย ในเดื อ นกั น ยายน
ค.ศ.2010
ซึ่ ง ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองเช่ น เดี ย วกั น กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารไฮเดอราบาดิ ฮาเลม
(Hyderrabadi Haleem)ข้างต้นนี้อันได้แก่ บิกาเนียริ บฮูจาย (BikaneriBhujia) หรือเรียกสั้นๆว่า บฮู
จาย(Bhujia) ซึ่งเป็นขนมชนิดหนึ่งที่มีความกรอบและมีชื่อเสียงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่าง
มากมาย ขนมดังกล่าวจะมีการใช้แป้งกรัม (Besan) มาเป็นวัตถุดิบหลักและประกอบด้วยส่วนผสม
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รัฐศิรินทร์ ตมิศานนท์, ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ศึกษากรณี
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยพื้นบ้าน (ผัดหมี่โคราช), วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยสยาม, พ.ศ. 2556), น.37.
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เพิ่งอ้าง, น.38.
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ของเครื่ องเทศที่มาจากเมืองพิฆ เนร์ซึ่งเป็นเมืองในรัฐทางตะวันตกของรัฐ สถานในอินเดีย อีกทั้ง
เครื่องปรุงอื่นๆ เช่น กานพลู พริกไทยดา เกลือ กระวาน ฯลฯ ขนมดังกล่าวทาโดยการใช้แป้งนามา
กดและใช้การทอดในน้ามันพืชจนเป็นสีเหลือง แล้วจึงนามาเสิร์ฟให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเมื่อผู้ผลิตได้รับการ
จดทะเบียนสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองโดยผลของกฎหมายเช่นเดียวกัน
กับอาหารประเภทอื่นๆด้วยเป็นต้น80
ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดีย ค.ศ.
1999 จึงได้ถูกนามาใช้ในการให้ความคุ้มครองแก่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มาจากประเพณีวัฒนธรรมใน
ประเทศอินเดีย โดยการให้ความคุ้มครองแก่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าดังกล่าวข้างต้นนี้มีลักษณะเป็นสิทธิ
ชุมชนอั น เป็ น การปกป้ อ งสิ ทธิ ในทางเศรษฐกิ จของชุม ชนท้องถิ่น ซึ่ง สิ่ ง บ่ง ชี้ทางภู มิศ าสตร์ ของ
ประเทศอิน เดีย ได้ถูกน ามาปรั บ ใช้เพื่อ ปกป้อ งและให้ ความคุ้ม ครองแก่สิ นค้าที่ เกิดจากประเพณี
วัฒนธรรมหลากหลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อันได้แก่ สุรา กาแฟ ยาสูบหรืออาหารชนิด
อื่นๆ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าดังกล่าวจะถูกผลิตขึ้นในรูปของอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมก็ตาม81
3.4.2 การควบคุมมาตรฐานของสินค้าตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ส่วนมาตรการทางด้านกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดียนั้น
ถือเป็นหนึ่งในมาตรการทางด้านกฎหมายอย่างหนึ่ง ซึ่งมาตรการทางด้านกฎหมายดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อ
ควบคุมมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยความเป็นมาตรฐานของสินค้านี้จะต้องสอดคล้องกับ
ความตกลงทริปส์ ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีความสาคัญ โดยบทบัญญัติในมาตรา 2 (1)
ของพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ.1999 ของประเทศอินเดียนั้น โดยได้ให้คานิยามศัพท์
“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับสินค้า ” ไว้ว่า
สิ่งบ่งชี้ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ต่างๆของสินค้าทาง
การเกษตร สินค้าตามธรรมชาติ (natural goods) หรือสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นในแหล่งกาเนิดหรือใน
ดิน แดนของประเทศ หรื อ ภูมิภ าค หรื อท้องถิ่ นหนึ่ง ซึ่งการผลิ ต สิ นค้า ในพื้น ที่ดังกล่ าวก่อ ให้ เกิ ด
คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะพิเศษแก่สินค้าอย่างสาคัญ และหมายความรวมไปถึงสินค้าที่ถูก
ผลิตขึ้นเพียงขั้นตอนหนึ่งในพื้นที่หรือสินค้าที่ถูกผลิตบางขั้นตอนในพื้นที่ หรือสินค้าที่ถูกตระเตรียม
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เพิ่งอ้าง, น.38.
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ในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ ในดินแดน ภูมิภาค หรื อท้องถิ่น82 ด้วยเหตุเช่นว่านี้
พระราชบั ญญัติ สิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1999 จึงมุ่งหมายที่จะให้ ความคุ้มครองแก่สิ่ งทาง
ภูมิศาสตร์ ชื่อย่อ หรือคาอื่นใดซึ่งไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ แต่ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าชื่อดังกล่าวนั้นเป็นชื่อ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้า83
3.4.2.1. เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครอง
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ จ ะได้ รั บ การคุ้ ม ครองตามเงื่ อ นไขที่ ก ฎหมาย
กาหนดไว้นั้นจะต้องเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สามารถนามาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถนามาจดทะเบียนได้นั้นจะต้องไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสิ่ง
บ่งชี้ที่จะนามาจดทะเบียน ความคุ้มครองที่ได้รับซึ่งมาจากการควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ (1) การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(The Protection of Geographical Indications) (2) การให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย
เครื่องหมายการค้า (The Protection of Trade Mark) ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ มีความเชื่อมโยงกับแหล่งกาเนิดของสินค้า โดยจะมีสาระสาคัญ
คือ ลักษณะที่หนึ่ง ชื่อภูมิศาสตร์ในแหล่งกาเนิดของสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ กลไกการควบคุมตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ การควบคุมเกี่ยวกับคุณภาพ
หรือคุณลั กษณะเฉพาะของสินค้าไม่ให้สูญเสี ยความเป็นมาตรฐานดั้งเดิมของสิ นค้าจนสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ไม่ส ามารถน ามาใช้กับ สิ นค้าดังกล่ าวได้อีก ต่อไป ลั กษณะที่ส อง คือ ชื่อภูมิศาสตร์ใ น
แหล่งกาเนิดของสินค้า ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายเครื่องหมายการค้าเนื่องจากชื่อภูมิศาสตร์
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มาตรา 2 (1) พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อินเดีย ค.ศ. 1999
“geographical indication”, in relation to goods, mean an indication which
indentifies such goods as agricultural goods, natural goods or manufactured goods as
originating, or manufactured in the territory of a country, or a region or locality in that
territory, where a givan quality, reputation or other characteristic of such goods
esessentially attributable to its geographical origin and in case where such goods are
manufactured goods one of the activities of either the production or of processing or
preparation of the goods concerned take place in such territory, region or locality, as
the case may be.
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Masha A. Echols, Geographical indication for food products, (U.S.A. : Kluwer
Law International.2008), pp.125-127.
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เป็นเครื่องหมายรับรอง จากกรณี ดังกล่าวเช่นนี้จะต้องมีการตรวจสอบโดยผู้ทรงสิทธิว่าเครื่องหมาย
รับรองของตนนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งสามัญ ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าชื่อเครื่องหมายรับรองเป็นชื่อเรียก
ขานสินค้าโดยทั่วไปจนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ในรูปของเครื่องหมายการค้านั้นได้สูญเสียความเป็น
เครื่ อ งหมายไป ซึ่ ง เครื่ อ งหมายดั งกล่ า วก็ ย่ อ มอาจจะถู กเพิ ก ถอนจากระบบการจดทะเบี ย นได้
ถ้าหากว่าผู้ทรงสิทธินั้นละเลยต่อการตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่องหมายของตนที่ได้มีการจดทะเบียนไว้
แล้ว
3.4.2.2 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะอย่างใดๆดังต่อไปนี้ตามที่ปรากฏใน
มาตรา 9 เจ้าหน้าที่ย่อมไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นคาขอได้84
(1) ในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นอาจจะเป็นการหลอกลวงหรืออาจจะ
ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด
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Geographical Indications of Goods Act, 1999, Article 9 stipulates that “ A
geographical indication :
(a) the use of which would be likely to deceive or cause confusion; or
(b) the use of which would be contrary to any law for the time being in force;
(c) which comprises or contains scandalous or obscene matter; or
(d) which comprise or contains any matter likely to hurt the religious
susceptibilities of any class or section of the citizens of India; or
(e) which would otherwise be disentitled to protection in a court; or
(f) which are determined to generic names or indications of goods and are,
therefore, not or ceased to be protected in their country of origin, or
which have fallen into disuse in that country; or
(g) which although literally true as to the territory, region or locality in which
the goods originate, but falsely represent to the persons that the goods
originate in another territory, region or locality, as the case may be, shall
not be registered as a geographical indication.
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(2) ในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นขัดต่อกฎหมายใดๆที่มีผลใช้บังคับอยู่
แล้วในขณะนั้น
(3) สิ่ ง บ่ ง ชี้ท างภู มิศ าสตร์ ได้ ประกอบไปด้ว ยหรื อว่ า มีสิ่ งที่ ขั ดต่ อศี ล ธรรม
จรรยา
(4) สิ่ งบ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ งได้ ป ระกอบไปด้ ว ยหรือ มี สิ่ ง ที่อ าจจะท าลาย
ศาสนาที่เป็นสิ่งยึดถือของพลเมืองอินเดีย
(5) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิสาสตร์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในศาล
(6) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นชื่อสามัญทั่วๆไปหรือเครื่องหมายที่แสดงอยู่
บนตัวสินค้าหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีการใช้ในประเทศที่เป็นต้น
กาเนิดนั้น
(7) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้ แม้ว่าแท้ที่จริงแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้ า
ที่มีต้นกาเนิดมาจากดินแดน ภูมิภาค ท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่มีการแสดงให้สาธารณชนเข้าใจ
โดยไม่ถูกต้องว่าสินค้านั้นมีต้นกาเนิด หรือมาจากดินเเดน ภูมิภาค ท้องถิ่นแห่งอื่น
เมื่อเป็นกรณีตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 9 แล้วย่อมไม่สามารถที่จะทาการ
จดทะเบี ย นเพื่อคุ้มครองสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีลั กษณะเป็นชื่อสามัญได้ ซึ่งคาว่า “ชื่อสามัญ ”
หมายถึง ชื่ อของสิ น ค้า ที่แม้ ว่าจะมี ความเกี่ ยวพันกั บสถานที่ ดิ นแดน ที่สิ น ค้าได้ถู กผลิ ตขึ้น หรื อ
ว่ามีแหล่งกาเนิดจากสถานที่หรือดินแดนนั้นก็ตาม แต่ภายหลัง จากนั้นปรากฏว่าชื่อของสินค้าเช่นว่า
นี้ ไ ด้ สู ญ เสี ย ความเป็ น แหล่ ง ต้ น ก าเนิ ด ของสิ น ค้ า นั้ น ไป และต่ อ มาภายหลั ง ชื่ อ ของสิ น ค้ า นั้ น
ได้ ก ลายเป็ น ชื่ อ สามั ญ ส าหรั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารในฐานะที่ เ ป็ น เครื่ อ งแสดงถึ ง คุ ณ สมบั ติ ชนิ ด
และประเภทของสินค้านั้น85 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ต่อมาในภายหลังนั้นปรากฏว่าได้กลายเป็นเพียง
ชื่อสามัญ โดยในการการพิจารณาว่าเป็นชื่อสามัญหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อม
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For the purposes of this section, “generic names or indications” in relation
to goods, means the name of a goods which, although relates to the place or the
region where the goods was originally produced or manufactured, has lost its original
meaning and has become the common name of such goods and serves as a
designation for or indication of the kind, nature, type or other property or
characteristic of the goods, See also, Geographical Indications of Goods (Registration
and Protection) Act, 1999 - Section 9 (Explanation 1).
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ประกอบการพิจารณา อีกทั้งสภาพการต่างๆที่มีอยู่ รวมทั้งสภาพทางด้านภูมิภาค ดินแดน ในสถานที่
ที่ชื่อนั้นมีแหล่งกาเนิดเกิดขึ้นมา รวมไปถึงพื้นที่ที่ได้มีการบริโภคสินค้านั้นด้วย86
3.4.3 บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ เ มื่ อ มี ก ารจดทะเบี ย นต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ล้ ว นั้ น
ย่อมที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ส่วนสิทธิของบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ ท รงสิ ท ธิ จ ากสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ อั น ได้ จ ดทะเบี ย นแล้ ว นั้ น จะมี อ ยู่ ห ลายประเภทด้ ว ยกั น
ซึ่ ง การให้ ค วามคุ้ ม ครองถึ ง สิ ท ธิ ใ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ต ามกฎหมายของประเทศอิ น เดี ย
จะพิจ ารณาถึง บุ คคลซึ่ งเป็ น ผู้ ทรงสิ ท ธิ โดยคานึง ว่าสิ ทธิ นั้นเป็น สิ ทธิที่บ ริสุ ทธิ์แ ละมีผ ลสมบูร ณ์
ตามกฏหมายอยู่ในขณะนั้นจนถึงเวลาที่สิทธิของผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ถูกกระทาละเมิด
แต่หากต่อมาภายหลังปรากฏว่าบุคคลนั้นได้มีการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ด้วยประการใดๆสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภู มิศาสตร์อันได้จดทะเบียนไว้แล้วนั้น
ย่อมจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติของกฏหมาย
3.4.3.1 ผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จดทะเบียน
เมื่อ ผู้ ท รงสิ ท ธิได้ มีก ารจดทะเบีย นสิ่ งบ่ งชี้ท างภูมิ ศาสตร์ โ ดยชอบด้ว ย
กฎหมายแล้ ว นั้ น และในขณะเดี ย วกั น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ต ามที่ ไ ด้ มี ก ารจดทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว
ยังคงมีผลสมบูรณ์อยู่ในขณะนั้น ผู้ที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ย่อมถือได้ว่าเป็นเจ้าของ
ในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยชอบ อีกทั้งสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อันได้จดทะเบียนดังกล่าวนี้
ยั ง ครอบคลุ ม รวมไปถึ ง กรณี ข องผู้ ใ ช้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ ผู้ ใ ช้ ที่ มี สิ ท ธิ ใ นท านองเดี ย วกั น นี้ ด้ ว ย
ย่อมมีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายในการที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การกระทาละเมิดของบุคคลอื่นๆที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งได้จดทะเบียน
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ พระราชบัญญัตินี้ได้มีการรับรองและให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์นั้นไว้ เช่น กรณีการเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งหรือเรียกค่าเสียหายจากผลกาไรซึ่งอาจคิด
ค านวณได้ โ ดยศาลจะเป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ในจ านวนเงิ น ค่ า เสี ย หายหรื อ ผลก าไรให้ แ ก่ ผู้ เ สี ย หาย
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In determining whether the name has become genetic, account shall be
taken of all factors including the existing situation in the region or place in which the
name originates and the area of consumption of the goods, see also, Geographical
Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 - Section 9 (Explanation
2).
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ในกรณีที่เป็นค่าเสียหายที่ไม่เกี่ยวกับผลกาไรหรือเป็นค่าเสียหายที่ตามความเป็นจริงศาลย่อมไม่อาจ
อนุญาติให้ชดใช้ค่าเสียหายให้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้87
(1) การกระท าละเมิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งหมายรั บ รอง
หรือเครื่องหมายร่วม
(2) แสดงให้ เ ป็ น ที่ พ อใจแก่ ศ าลได้ ว่ า ในเวลาที่ ไ ด้ มี ก ารใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ ผู้กระทาละเมิดนั้นไม่รู้และไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าเจ้าของสิทธินั้นได้มีการจดทะเบียนหรือ
เจ้าของสิทธิ เช่นว่านี้เป็นได้รับอนุญาตในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และตนเองได้หยุดใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ กับสินค้าและบริการนั้นเมื่อได้รู้ถึงสิทธิของเจ้าของสิทธิดังกล่าวนั้นแล้ว
(3) กรณีที่ มีก ารลวงขายเกิด ขึ้ น ได้ มี การแสดงให้ เ ป็น ที่ พอใจแก่ศ าลโดย
ผู้กระทาละเมิดว่า ตนไม่รู้และไม่มีเหตุอันควรรู้ในเวลาที่ได้มีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าเจ้าของ
สิทธิได้มีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นไว้ก่อนแล้ว อีกทั้งในเวลาที่ผู้กระทาละเมิดทราบถึง
สิทธิของเจ้าของสิทธิ ได้มีการหยุดใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีการจดทะเบี ยนกับสินค้าและบริการ
นั้นๆ
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นผู้ทรงสิทธิ
จานวนสองคนหรือมากกว่านั้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้อาจจะเหมือนกันหรือคล้ายกันอย่างยิ่งก็ได้และไม่
ถือว่าสิทธิในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของบุคคลหนึ่งไม่ สามารถใช้ยันกับอีกบุคคลหนึ่งได้เพียง
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Although Section 20, paragraph 1 stipulates that no proceeding can be
instituted to prevent, or to recover, damages for the infringement of an unregistered
geographical indications, it declares in paragraph 2 that nothing in the Geographical
Indication Act shall be deemed to affect rights of action against any person for
passing off goods as the goods of another person or the remedies in respect thereof.
Therefore, unregistered geographical indications could be protected in the court on
the basis of the passing-off action.
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เพราะว่าการจดทะเบียน โดยถือว่าสิทธิของแต่ละคนนั้นเสมือนว่าเป็นเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
แต่เพียงผู้เดียวตามที่กฎหมายได้มีการบัญญัติไว้88
นอกจากบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายดั ง กล่ า วแล้ ว ยั ง ได้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ทรงสิทธิอีกประการหนึ่ง ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 24 วรรคแรกซึ่ง
ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการโอนสิทธิไว้ดังนี้คือ “Notwithstanding anything contained
in any law for the time being in force, any right to a registered geographical indication
shall not be the subject matter of assignment, transmission, licensing, pledge,
mortgage or any such other agreement…, โดยบทบัญญัติดังกล่าวนี้ได้กาหนดว่าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ได้ทาการจดทะเบียนแล้วนั้น ห้ามไม่ให้มีการโอนสิทธิหรือส่งต่อสิทธิด้วยประการใดๆ
เช่ น ห้ามโอน ห้ ามส่ งมอบ ห้ามจ านา ห้ ามจานอง หรือกระทาการโอน ในรูปแบบของสัญญาใน
ลักษณะอื่นๆเป็นต้น
โดยหลั กการในเรื่องของการอนุญาตให้ บุคคลอื่นใช้สิ ทธิในสิ่ งบ่งชี้ท าง
ภูมิศาสตร์ จะไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิสืบต่อไปได้ ส่วนกรณีที่ผู้มีสิทธิเช่นว่านี้ได้ถึงแก่
ความตายสิทธิของบุคคลดังกล่าวนี้ซึ่งเกี่ยวกับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ย่อมตกทอดแก่ผู้สืบสิทธิ
ตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 24 วรรคสอง มีใจความว่า “…on the death of an authorised
user his right in a registered geographical indication shall devolve on his successor in
title under the law for the time being in force.” ดังนั้นการโอนสิทธิด้วยวิธีการโอนโดยปกติ
นั้นจะไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่ง ชี้ทางภูมิศาสตร์
ถึงแก่ความตายเป็นต้น
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Geographical Indications of Goods Act, 1999,Article 21 (3)stipulates that
where the two or more persons are authorised users of geographical indications,
which are identical with or nearly resemble each other, the exclusive right to the use
of any of those geographical indications shall not (except so far as their respective
rights are subject to any conditions or limitations entered on the register) be deemed
to have been acquired by anyone of those persons as against any other of those
persons merely by registration of the geographical indications, but each of those
persons has otherwise the same rights as against other persons as he would have if
he were the sole authorised user.
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3.4.3.2 ผู้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาตรา 11 ได้มีการวาง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดียไว้ โดยมีการให้ความ
หมายถึงว่า บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิต องค์กร หรือหน่วยงานราชการที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับในเวลานั้น ซึ่งแสดงความสนใจในการผลิตสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นและมี
ความประสงค์ใ นการจดทะเบี ย นสิ่ งบ่ง ชี้ทางภู มิศาสตร์ 89 แต่ถ้า เป็นการยื่นคาขอโดยบุ คคลที่อ ยู่
ต่างประเทศ บุ คคลนั้น สามารถยื่ นคาขอด้วยตนเองโดยระบุในแบบคาขอว่าจะให้ สถานที่ใดเป็น
สถานที่จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศอินเดียจึงทาให้ทราบได้ว่าการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์นั้นผู้ที่จะทาการจดทะเบียนมีอยู่สองประเภทคือ
ประเภทที่ห นึ่ง ผู้ มีสิ ทธิที่จะจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องมีความ
เกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเมื่อมีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วจึงจะมีสิทธิและ
อ านาจในการใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ ผู้ ท รงสิ ท ธิ ไ ด้ ท าการจดทะเบี ย นไว้ นั้ น ตั ว อย่ า งเช่ น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า Tea Board90 ซึ่งแสดงตนว่าตนเองเป็นผู้ผลิตด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผู้ผลิต
หลายๆรายจึงอาจร่วมกันใช้สิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ แต่ผู้ผลิตเช่นว่านี้จะต้องปรับปรุงและ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าสาหรับการใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าของตน อีกทั้งผู้
89

Geographical Indications of Goods Act, 1999, Article 11(1) stipulates that

“Any association of persons or producers or any organization or authority established
by or under any law for the time being in force representing the interest of the
producers of the concerned goods, who are desirous of registering a geographical
indication in relation to such goods shall apply in writing to the Registrar in such form
and in such manner and accompanied by such fees as may be prescribed for the
registration of the geographical indication.
90

คาว่า “Tea Board” เป็นหน่วยงานราชการที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย Tea Act 1953
หน่วยงานนี้มีบทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาการรับรองกระบวนการผลิตและการขายชา ซึ่งชาที่อยู่ภายใต้
การดู แลนี้ มี ความพิเศษคือ ชาดั งกล่ า วเป็น ชาในดินแดนประเทศอินเดีย รวมทั้ งชาที่ มาจากเขต
Darjeeling ประเทศอินเดีย Tea Board เกิดขึ้นจากการรวมตัวของสมาชิกหลาย ๆ ประเภท ในฐานะ
ที่สมาชิกเหล่านี้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน สมาชิกของ Tea Board จึงมีทั้งรัฐบาล คนงาน ผู้ส่งออก ผู้
บรรจุภัณฑ์และผู้บริโภค
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ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่สร้างขึ้นเองและจะต้องยื่นคาขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์นั้นด้วย
ประเภทที่สอง ผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์91 ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้า อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตาม
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ โดยประโยชน์ของการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยผู้ใช้นั้นได้มี
การบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในหลายๆมาตราเช่น Article 25 ว่าด้วยเรื่องของ
Prohibition of the registration of geographical indication as trade mark ซึ่งบัญญัติว่า
“Notwithstanding anything contained in the TradeMarks Act, 1999, the Registrar of
Trade Marks referred to in Section 3 of that Act, shall, suomotu92 or at the request of
an interested party, refuse or invalidate the registrations of a trade mark which
(a) contains or consists of a geographical indication with respect to
the goods or class or classes of goods not originating in the territory of a country, or
a region or locality in that territory which such geographical indication indicates, if use
of such geographical indications in the trade mark for such goods, is of such a nature
as to confuse or mislead the persons as to the true place of origin of such goods or
class or classes of goods.” ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีสิทธิที่จะทาการปกป้อง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้ ได้ ไม่ว่าการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นจะก่อให้ เกิดความสั บสนหลงผิ ด
หรือทาให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกาเนิดที่แท้จริงของสินค้าหรือระดับของสินค้านั้น
91

Geographical Indications of Goods Act, 1999,
Article 11(4) stipulates that “Every application under sub-section (1) shall be
filed in the office of the Geographical Indications Registry within whose territorial
limits, the territory of the country or the region or locality in the country to which
the geographical indication relates is situated : Provided that where such territory,
region or locality as the case may be, is not situated in India, the application shall be
filed in the office of the Geographical Indications Registry within whose territorial
limits the place mentioned in the address for services in India as disclosed in the
application, is situated.
92
Suo motu (Latin language) means that refers to a court or other official
agency taking some action on its http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3ASuo_motu>.
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3.4.4 ลักษณะการละเมิดการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิชอบ
ลั ก ษณะของการละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ โ ดยมิ ช อบตาม
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1999 ของประเทศอินเดียนั้น ได้ปรากฏอยู่ในมาตรา 22
โดยได้มีการกาหนดถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับลักษณะของการกระทาละเมิดสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไว้หลายประการด้วยกัน โดยสามารถแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
3.4.4.1 การกระท าละเมิ ด ต่ อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ต ามที่ ไ ด้ ป รากฏอยู่ ใ น
มาตรา 22 (1)
ที่ว่าการกระทาตามลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทาละเมิดต่อสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้93
(1) ได้มีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยแสดงให้
เห็นว่าสินค้าตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้มีต้นกาเนิดอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว แต่เป็นการ
หลอกลวงให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกาเนิดอันแท้จริงของสินค้า
(2) ในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการ
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรมรวมไปถึงการลวงขายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว94
โดยลั ก ษณะและสภาพของการแข่ ง ขั น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมนั้ น ต้ อ งเป็ น การ
กระทาที่ขัดต่อการปฏิบัติโดยสุจริตในทางการค้าหรือทางอุตสาหกรรม นอกจากนี้กฎหมายคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดียยังได้มีคาอธิบายเกี่ยวกับการกระทาที่ให้ ถือว่าเป็นการ
แข่งขันอันไม่เป็นธรรมอีกด้วย ดังที่ได้ปรากฏตามตัวอย่างเช่น คาอธิบายเพิ่มเติมตามที่ได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 22 (1) Explanation 2 Explanation 2 (i) provides that all acts of such a nature as
93

ธนพจน เอกโยคยะ, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 18 น.12 -13.
Geographical Indications of Goods Act, 1999,
Article 22 (1) first paragraph provides that “A registered geographical
indication is infringed by a person who, not being an authorized user thereof,
(a) uses such geographical indication by any means in the designations or
presentation of goods that indicates or suggests that such goods originate in a
geographical area other than the true place of origin of such goods in a manner
which misleads the persons as to the geographical origin of such goods; or
(b) uses any geographical indication in such manner which constitutes an act
of unfair competition including passing off in respect of registered geographical
indication.
94
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to create confusion by any means whatsoever with the establishment, the goods or
the industrial or commercial activities, of a competitor” ซึ่งหมายความว่า การกระทาใดๆ
ในทุกกรณีที่ได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในต้นกาเนิดของสิน ค้าหรือการดาเนินการอื่นใดในทาง
การค้าหรือในทางอุตสาหกรรมของคู่แข่งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตาม เป็นต้น
กรณีที่สอง เป็นไปตามคาอธิบายอยู่ที่มาตรา 22 (1) Explanation 2 (ii)
provides that “false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit
the establishment, the goods or the industrial or commercial activities, of a
competitor” ซึ่งมีความหมายว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องในทางการค้าเพื่อเป็นการทาลายสินค้า
หรือคุณลักษณะของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรืออุตสาหกรรมหรือกิจการทางการค้าของคู่แข่ง เป็นต้น
กรณีที่สาม เป็นไปตามคาอธิบายเพิ่มเติมที่บัญญัติไว้ในมาตราที่ 22 (1)
Explanation 2 (iii) provides that “geographical indications, the use of which in the
course of trade is liable to mislead the persons as to the nature, the manufacturing
process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the
goods” ซึ่งหมายความถึงว่า การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วนั้น จะมีความรับผิด
ในกรณีของการทาให้บุคคลใดๆเข้าใจผิดในกระบวนการการผลิต ลักษณะเฉพาะ ซึ่งเหมาะสมต่อ
วัตถุประสงค์ หรือคุณภาพของสินค้า เป็นต้น
3) การหลอกลวงประชาชนที่เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดของสินค้าด้วยการใช้สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อันได้แก่ กระบวนการผลิต คุณลักษณะของสินค้า
ประโยชน์ของสินค้า คุณภาพของสินค้า เป็นต้น
3.4.4.2 การกระทาละเมิดต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 22 (3)
การกระทาซึ่งเกี่ยวกับสินค้าหรือจาพวกของสินค้าที่ได้มีการระบุไว้ใน
กฏหมายในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทาละเมิดต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
1) ได้มีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากที่แห่งหนึ่งกับสินค้าหรือจาพวกของ
สินค้ากับในที่อีกแห่งหนึ่ง โดยมิได้มีแหล่งกาเนิดในสถานที่ที่เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในที่แห่ง
แรก หรือ
2) ได้มีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบหนึ่งกับสินค้าหรือจาพวกของ
สินค้าเพื่อแสดงเห็นว่าสินค้าหรือจาพวกของสินค้านั้นมีแหล่งกาเนิดในสถานที่เดียวกั นกับสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์แห่งนั้นๆ
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3) ได้มีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งกับสิ นค้าหรือจาพวกของ
สิ น ค้ าอื่น ๆ โดยท าให้ เข้ าใจว่าสิ น ค้า หรือ จาพวกของสิ นค้ านั้น มีต้น กาเนิด หรือ ว่ามาจากรูป แบบ
คุณลักษณะความเหมือนแบบเดียวกัน95
3.4.4.3 การกระทาละเมิดต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 22 (4)
การกระท าของบุ ค คลที่ มิ ไ ด้รั บ อนุ ญาตตามกฎหมายให้ ใ ช้ สิ่ ง บ่ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ต่อสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยการเข้าถือสิทธิโดยชอบด้ว ย
กฎหมายกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในลักษณะที่รวมไปถึงการผลิต การเตรียมการ ไม่ถือเป็นการ
ละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เว้นแต่สภาพของสินค้านั้นถูกทาลาย ทาให้เสื่อมค่าลง หลังจากที่ได้มี
การนาเข้าสู่ตลาดแล้ว96
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Geographical Indications of Goods Act, 1999,
Article 22(3) stipulates that “Any person who is not an authorized user of a
geographical indication registered under this Act in respect of the goods or any class
or classes of goods notified under sub-section (2), uses any other geographical
indication to such goods or class or classes of goods not originating in the place
indicated by such other geographical indication or uses such other geographical
indication to such goods or class or classes of goods even indicating true origin of
such goods or uses such other geographical indication to such goods or class or
accompanied by expression such as “kind”, “style”, “imitation”, or the like
expression, shall infringe such registered geographical indication”
96
Geographical Indications of Goods Act, 1999,
Article 22 (4) stipulates that “notwithstanding anything contained in this
section, where the goods in respect of which a geographical indication has been
registered are lawfully acquired by a person other than the authorized user of such
geographical indication, further dealings in those goods by such person including
processing or packaging, shall not constitute an infringement of such geographical
indication, except where the condition of goods is impaired after they have been put
in the market”
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3.5 มาตรการปกป้องสินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
สินค้านั้นมีขึ้นมากมายหลายชนิด ซึ่งบางชนิดนั้นเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มี
เอกลักษณ์ พิเศษ หรื อสิน ค้าที่ถูกผลิ ตขึ้นในแหล่งกาเนิดหรือในดินแดนของประเทศ หรือภูมิภาค
หรือท้องถิ่นหนึ่ง ซึ่งการผลิตสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวก่อเกิดคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะพิเศษแก่
สินค้าอย่างสาคัญและหมายรวมถึงสินค้าที่ถูกผลิตเพียงขั้นตอนหนึ่งในพื้นที่ หรือสินค้าที่ถูกผลิตบาง
ขั้นตอนในพื้นที่หรือสินค้าที่ถูกตระเตรียมในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ดาเนินกิจกรรมดังกล่ าวเป็นพื้นที่ในดินแดน
ภูมิภาค หรือท้องถิ่น ซึ่งสินค้านี้ควรจะต้องได้รับการปกป้องและจะต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
3.5.1. สินค้าที่ได้รับการปกป้องด้วยระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
แต่เดิมก่อนที่ประเทศไทยจะได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงว่าด้วยสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลง TRIPs นั้น การใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่
ใกล้เคียงเพื่อใช้ในการปกป้องคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะปรากฏอยู่ในกฎหมาย 3 ฉบับคือ
กฎหมายลิขสิทธ์ กฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้
ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าเท่านั้นที่สามารถนาบทบัญญัติของกฎหมายมาปรับใช้เนื่องจากมีความ
ใกล้ เคียงในบริบทของกฎหมาย แต่เนื่องจากทฤษฏีในส่ วนของกฎหมายการค้านั้นจะมีลั กษณะที่
แตกต่างไปจากกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างสิ้นเชิงโดยเครื่องหมายการค้านั้นจะมีการบ่งบอก
ถึงตัวผู้ผลิตสินค้าหรือระหว่างผู้เป็นเจ้าของอย่างชัดเจนแต่ในส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะบอกถึง
พื้นที่ที่มีการผลิตเป็นหลัก แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าเครื่องหมายการค้าในเฉพาะใน
ส่วนที่เป็นเครื่องหมายรับรองเท่านั้น ที่มีรายละเอียดเกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
มากที่สุด หน้าที่ที่สาคัญของเครื่องหมายรับรองนั้นจะเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดของสินค้า
ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ คุณลักษณะของสินค้า97 ที่อาจจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้
เป็นเครื่องหมายรับรองได้ แต่เนื่องจากความคุ้มครองตามเครื่องหมายรับรองนั้นจะไม่เข้ าลักษณะตาม
เงื่ อ นไขของสิ่ ง บ่ งชี้ ท างภู มิศ าสตร์ ที่ จะต้ องอาศั ย ความมี ชื่ อเสี ย ง อี กทั้ ง การคุ้ม ครองสิ่ ง บ่ งชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ไม่สามารถครอบคลุมไปถึงพันธกรณีตามความตกลง TRIPs ทั้งหมดเท่าที่ควร กล่าวคือ
เครื่องหมายรับรองจะไม่สามารถออกให้แก่บุคคลหลายๆคนได้โดยต้องระบุเ ฉพาะถึงบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง เท่ า นั้ น และจะต้ อ งเป็ น การรั บ รองถึ ง บุ ค คลอื่ น เช่ น เดี ย วกั น จะไม่ ส ามารถรั บ รองตนเองได้
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พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 4 วรรคสี่ “เครื่องหมายรับรองหมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมาย
รับรองใช้ หรือจะใช้เป็นเครื่องหมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการ
รับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณสมบัติอื่นใดของสินค้านั้น
หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น”
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ในขณะเดี ย วกั น การจะน าหลั ก เครื่ องหมายร่ ว มมาปรั บ ใช้ ในกรณี เ ช่ น ว่า นี้ ก็ ไ ม่ ส ามารถจะท าได้
เนื่องจากปัญหาในเรื่องของคาจากัดความของเครื่องหมายร่ วมซึ่งไม่ได้ครอบคลุมไปถึงเครื่องหมาย
รับรองด้วย98
ด้ว ยเหตุปัจ จัย และองค์ประกอบหลายๆด้านการให้ ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์โดยการนากฎหมายเครื่องหมายการค้ามาปรับใช้นั้น ยังคงมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับหลักการ
ให้ความคุ้มครองประกอบกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านั้นได้มีบทบัญญัติไว้โดยโดยชัดแจ้ง
ที่ได้ห้ามมิให้นาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นอกจากหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองแล้วนั้น ยังมีกฎหมายไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ อันได้แก่ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองเพื่อไม่ให้มีการหลอกลวงแก่ผู้บริโภคหรือสาธารณะ
ชนในการเลือกซื้อสินค้า อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สาธารณชนสับสนหลงผิดอันเกิดจากการใช้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยไม่ถูกต้อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับความตกลง TRIPs มาตรา 22 วรรค 2 (a)
และในส่วนของการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิตจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางด้านการค้าตามมาตรา
22 วรรค 2 (b) ของข้อตกลง TRIPs ซึ่งความคุ้มครองตามกฎหมายไทยนั้นจะให้การคุ้มครองที่น้อย
กว่ า กรณี ข องการให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ ผู้ บ ริ โ ภคที่ ถู ก หลอกลวงเกี่ ย วกั บ แหล่ ง ก าเนิ ด ของสิ น ค้ า
ตัว อย่ า งเช่น ในเรื่ อ งของการซื้ อขายมะขามหวาน ในกรณี ที่ ผู้ ข ายไม่ ไ ด้ มี การกระท าอั น เป็ น การ
หลอกลวงผู้ ซื้อ โดยผู้ ขายได้ระบุ ไว้โดยชัดเจนว่าเป็นมะขามหวานเพชรบูรณ์ ซึ่งปลูกอยู่ที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ กรณีเช่นนี้จะไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานที่ทาให้ผู้ซื้อหลงเชื่อใน
แหล่งกาเนิดของสินค้าเป็นต้น แต่กรกระทาดังกล่าวนี้อาจทาให้ผู้ค้ารายหนึ่งหรือสินค้าอย่างหนึ่งนั้น
เสียชื่อเสียงหรือเสียค่ากู้ดวิลล์ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวเท่ากับกฎหมายไทยยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองถึงสิทธิ
ในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้โดยตรงและในขณะเดียวกันความคุ้มครองดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมไปถึง
พันธะกรณีตามความตกลง TRIPs ในมาตรา 22 ถึง มาตรา 24 ดังนั้นกฎหมายไทยที่มีอยู่จึงไม่
สามารถนามาใช้เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิในลักษณะนี้ให้เป็น ไปตามพันธะกรณีได้ แต่เมื่อประเทศ
ไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ประเทศไทยจะต้องอนุวัติการกฎหมายของ
ไทยให้เป็นไปตามองค์การการค้าโลก ซึ่งรวมไปถึงความตกลง(TRIP) ด้วยทั้งหมด อีกทั้งยังต้อง
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ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, “คู่มือการศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ ”, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
วิศวกรรมการพิมพ์, 2552), น.18-20.
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คานึงถึงรูปแบบของกฎหมายไทยที่จะใช้ในการคุ้มครองสิ่งบ่งใช้ทางภูมิศาสตร์ว่าควรมีรูปแบบใดหรือ
ลักษณะใดด้วยเช่นกัน99
บทบัญญัติในส่วนของความตกลง TRIPs ในเรื่องการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ นั้ น เป็ น ผลจากการประนีประนอมกันระหว่างสองกลุ่ มประเทศ กลุ่ มประเทศแรก คื อ
กลุ่มประเทศในภาคพื้นยุโรป มีค วามมุ่งหมายที่จะสงวนไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ในประเทศของตนเองซึ่งได้มีการนามาใช้กับสิ นค้านั้น และในขณะเดียวกันก็เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นใด อันได้แก่ ประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกานาเอากรรมวิธีการผลิต
หรือสูตรต่างๆจากบรรพบุรุษของตนที่อยู่ในยุโรปแล้วได้มีการอพยพไปยังทวีปใหม่ โดยนาเอาชื่อทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศเดิมซึ่งตนอพยพมาแล้วนั้น และนามาใช้กับสินค้าที่ตนได้ผลิตขึ้นในประเทศซึ่ง
เป็ น ทวี ป ใหม่ ที่ ต นได้ อ าศั ย นั้ น อี ก ทั้ ง น าสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วออกจ าหน่ า ยไปยั ง ประเทศต่ า งๆทั่ ว โลก
โดยมีคุณภาพหรือมีราคาต่ากว่าประเทศอื่นๆ และโดยในกลุ่มประเทศในทวีปใหม่จะอาศัยหลักเกณฑ์
ภายในประเทศของตนที่ ว่ า ชื่ อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า วได้ ม าอย่ า งยาวนานและต่ อ เนื่ อ ง
จนชื่อทางภูมิศาสตร์ที่นามาใช้กับสินค้านั้นได้กลายเป็นชื่อกึ่งสามัญหรือชื่อสามัญ และนามาใช้ใน
ประเทศของตนโดยกลุ่ มประเทศทั้งสองนี้ ซึ่ง ในกลุ่ มประเทศภาคพื้นยุโ รปจะมีรูปแบบของการ
คุ้มครองถึงสิทธิในลักษณะดังกล่าวนี้โดยตรงและมีความเคร่งครัด โดยประเทศดังกล่าวต้อ งการที่จะ
สงวนไว้ซึ่งประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิในสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศของตน จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
กฎหมายระหว่ า งประเทศทั้ งหมดที่ ให้ การคุ้ มครองถึง สิ ท ธิใ นลั ก ษณะนี้ เพื่ อให้ ก ฎหมายระหว่ า ง
ประเทศดังกล่าวมีผลบังคับอย่างครอบคลุมและกว้างขวางในระดับระหว่างประเทศ
ในส่วนของทวีปใหม่ที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในการนามาใช้เพื่อให้ความ
คุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิในลักษณะดังกล่าวนี้ กฎหมายที่ได้ถูกนามาใช้เพื่อการคุ้มครองในสิทธิเช่นว่านี้
จะมีลักษณะของการผ่อนปรน อีกทั้งประเทศในทวีปใหม่นี้ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ ได้ให้ ความคุ้มครองถึงสิ ทธิในลักษณะดังกล่ าวนี้โ ดยชัดเจน เช่นความตกลงกรุงแมดริด
หรือความตกลงกรุงลิสบอนหรืออาจเป็นเพียงสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสเท่านั้นเพราะเหตุว่า
อนุ สั ญญากรุ งปารี ส ได้ กาหนดให้ประเทศสมาชิก ให้ความคุ้มครองสิ ทธิในลั กษณะนี้ได้อย่างกว้าง
จึ งไม่ได้ มีบ ทบั ญญั ติที่เป็ น การบั งคับ ที่ให้ มีความคุ้มครองอย่า งชัดเจนมากนัก กฎหมายของกลุ่ ม
ประเทศนี้จึงสามารถยอมรับหลักเกณฑ์ที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภู มิศาสตร์เป็นชื่อสามัญได้ ซึ่งเมื่อในภายหลัง
99

วิมาน เหล่าดุสิต, “แนวทางการคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตาม
ข้อตกลง TRIPs”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พ.ศ. 2539,
น.171-173.
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กลุ่มประเทศทั้งสองได้เข้ามาร่วมเป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งมีข้อตกลงต่างๆที่
เกี่ยวกับการค้ารวมไปถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บทบัญญัติเรื่องสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์จึงมีการให้การคุ้มครองไว้อย่างชัดเจนแต่ก็มีข้อยกเว้นในการคุ้มครองไว้ด้วยเช่นกัน
จากการพิจ ารณาข้อมูล ดังกล่ าวมาแล้ ว เบื้องต้นประเทศไทยมีเพียงกฎหมาย
ไม่กี่ฉบั บ ในการให้ ความคุ้มครองสิ่ ง บ่งชี้ท างภูมิ ศาสตร์ ได้ ก่อนที่ ต่อมาในภายหลั ง ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงทริปส์ (TRIPs) อีกทั้งกฎหมายต่างๆได้กล่าวแต่เพียงลักษณะของ
แหล่งกาเนิดของสินค้าอย่างกว้างๆเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นการเพียงพอต่อการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีในการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริป ส์ (TRIPs) ด้ว ยเหตุปัจจัยหลายๆประการจึงได้มีการตรากฎหมาย
โดยเฉพาะเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ข องไทย อั น ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จึงได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2547 ซึ่งรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
พ.ศ. 2546 มีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไป100
3.5.1.1 คานิยามของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
นิยามศัพท์ของคาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา
3 มีใจความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอก
ได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ หรือชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว” จากนิยามดังกล่าวข้างต้นนอกจากชื่อของแหล่งภูมิศาสตร์แล้วยังให้
หมายความรวมถึงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ โดยจะต้องแสดงให้ผู้บริโภคทราบและเข้าใจ
ถึงที่มาของสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆได้ เช่น สัญลักษณ์รูปท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ซึ่งใช้แทน
จั ง หวั ด นครราชสี ม า หรื อ ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ พ ระธาตุ พ นมใช้ แ ทนจั ง หวั ด นครพนม เป็ น ต้ น
อีกทั้งยังหมายความรวมไปถึงสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ด้วย ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็น
ชื่อหรือข้อความอื่นใดที่ไม่ใช่ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของแหล่งภูมิศาสตร์ แต่ผู้บริโภคสามารถที่จะ
เข้าใจถ้อยคาหรือข้อความดังกล่าวได้ว่าหมายความถึงสถานที่ใด หรือเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ใดเช่นคา
ว่า“เมืองช้าง”หมายถึงจังหวัดสุรินทร์ หรือคาว่า “สองแคว”หมายถึงจังหวัดพิษณุโลก หรือคาว่า
“โคราช”หมายความถึงจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
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ตะวัน เดชภิรัตนมงคล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 27 น.37.
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3.5.1.2 ความสัมพันธ์ของสินค้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ได้มีการกาหนดว่าสินค้า
ไม่ ว่ า จะเป็ น ชนิ ด หรื อ ประเภทใดก็ ต ามต้ อ งสามารถที่ จ ะบ่ ง บอกได้ ถึ ง คุ ณ ภาพ ชื่ อ เสี ย ง
หรื อ คุณลั กษณะโดยเฉพาะของสิ นค้ าที่ผ ลิ ตจากแหล่ งพื้น ที่นั้ นได้ ดั งจะเห็ นได้ จากสิ น ค้าที่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ “ไข่เค็มไชยา” โดยเมื่อผู้บริโภคได้ยินถึงชื่อดังกล่าว ผู้บริโภคจะนึกถึงคุณภาพ
และลักษณะของไข่เค็มที่มีลักษณะฟองที่ใหญ่ มีรสชาติเค็ม ประกอบกับไข่แดงด้านในมีลักษณะเป็น
มันเยิ้ม เป็นต้น
นอกจากนี้ จ ะเห็ น ได้ ว่า สิ น ค้า ที่ ไ ด้ มีก ารจดทะเบีย นเพื่ อให้ ไ ด้ รับ ความ
คุ้มครองตามกฏหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น กาแฟดอยช้างของจังหวัดเชียงรายหรือไวน์ที่ราบ
สูงของจังหวัดเลย ซึ่งจะเห็นได้ว่า “ดอยช้าง” หรือ“ที่ราบสูงภูเรือ”จะไม่ใช่ชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด
เหมือนดังเช่นข้าวหอมมะลิสุ ริ น ทร์ห รือหอยนางรมสุ ราษฏร์ธ านีซึ่งเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์โ ดยแท้
ฉะนั้นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงไม่จาเป็นจะต้องเป็นชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดเท่ านั้นโดยอาจจะเป็นชื่อที่
ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ทางภูมิ ศ าสตร์ก็ ได้ หรื อ อาจจะเป็น ชื่อ ที่ ราบสู ง ทะเลสาบภู เ ขาก็ ได้ เช่ น
ประเทศโปรตุเกสทางตอนเหนือที่มักจะมีฝนตกหนักและมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ แต่ทางตอนใต้ ของ
ประเทศโปรตุเกสพื้นที่จะมีลักษณะที่เขียวชอุ่มปรกคลุมด้วยต้นไม้เป็นจานวนมากกว่าทางตอนเหนือ
และทางตอนใต้ได้มีการผลิตไวน์ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยเรียกชื่อว่า “ไวน์เขียว” โดยคาว่าเขียวไม่ได้สื่อถึง
แหล่งภูมิศาสตร์ แต่สื่อว่าสินค้าหรือไวน์ชนิดนี้มาจากพื้นที่ที่เขียวชอุ่ม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์เป็นชื่อที่ใช้เรียกสินค้าแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงแหล่งกาเนิด
ของสินค้า (Indication of Source) เสียทีเดียว101 นอกจากรูปแบบสัญลักษณ์หรือลักษณะถ้อยคาซึ่ง
เป็นองค์ประกอบตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในตัวของสินค้าที่
เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น สินค้ากับแหล่งทางภูมิศาสตร์จะต้องมีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกันใน
ฐานะที่เป็นแหล่งกาเนิดของสินค้า โดยสินค้าดังกล่าวนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงความมีชื่อเสียงคุณภาพ
หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ได้มีการผลิตมาจากแหล่งพื้นที่นั้นด้วยเช่นกัน
3.5.2. การควบคุมมาตรฐานของสินค้าตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สินค้าต่างๆที่มีปรากฏอยู่ในตลาดโลกนั้นมีจานวนหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น
สินค้าอุปโภคหรือบริโภค ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดนั้นล้วนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทุกภาคส่วน โดยชุมชน
นั้นได้ใช้ภูมิปัญญาในการประดิษฐ์คิดค้นด้วยการใช้ประโยชน์จ ากทรัพยากรท้องถิ่นผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และเมื่อสินค้าได้รับความ
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ปัจฉิมา ธนสันติ, “ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย-สหภาพยุโรป”, เอกสาร
บันทึกเทปการสัมมนา ณ โรงแรมอิมพิเรียลควีนส์ปาร์ค เมื่อวันที่23 สิงหาคม 2550, น.1-3.
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นิยมจากผู้บริโภคแล้ว จึงมีความจาเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ตรงต่อความต้องการ
ของผู้ บ ริ โ ภค จึ ง สมควรที่ จ ะต้ อ งใช้ ก ฎหมายสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ นการควบคุ ม สิ น ค้ า โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.5.2.1 เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครอง
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาตรา 3 ได้ให้คานิยามว่า
ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ สิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถที่จะบ่งบอกว่าสินค้าที่
เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์
ดังกล่าว โดยองค์ประกอบของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะมีเงื่อนไขซึ่งประกอบไปด้วย102
1) เป็นชื่อ หรือ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์
ลั กษณะของชื่ อทางภู มิศาสตร์นั้นจะต้องมีลั กษณะเป็น ชื่อของท้องถิ่ น
เช่น ชื่อของทะเล แม่น้า ตาบล อาเภอ จังหวัด หรือพื้นที่ที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัด
หรือแม้แต่ชื่อประเทศ เช่น นครชัยศรี ดอยตุง ทุ่งกุลาร้องไห้ เพชรบูรณ์ เชียงราย เทือกเขาสามร้อย
ยอด เกาะพงัน แชมเปญประเทศไทย (หรือไทย) สวิตเซอร์แลนด์(สวิส) เป็นต้น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ส่ว นใหญ่มักนิย มนาเอาชื่อในทางภูมิศาสตร์มาใช้มากที่สุดเนื่องจากว่าสามารถสื่อความหมายให้
ผู้บริโภคเข้าใจโดยตรงได้ว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งภูมิศาสตร์หรือแหล่งกาเนิดในที่ใด103
สัญลักษณ์ที่ได้มีการนาเอามาใช้แทนเเหล่งในทางภูมิศาสตร์ ซึ่งการสื่อ
ความหมายเพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้น ไม่จาเป็นจะต้องใช้ชื่อของท้องถิ่นเสมอ
ไปโดยอาจจะมีการสื่อความหมาด้ว ยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่ ผู้บริโภคแทนก็ได้
เช่น หอไอเฟลที่แสดงถึงประเทศฝรั่งเศส ใบเมเบิ้ลที่แสดงถึงประเทศแคนนาดา ธงชาติของไทยที่
แสดงให้ทราบถึงประเทศไทย เป็นต้น ส่วนใหญ่สัญลักษณ์ที่มีการนามาใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์จะมี
ลักษณะเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของท้องถิ่นนั้น หรือ รูปภาพของสถานที่ที่มีความสาคัญเนื่องจากทาให้
บริโภคัสามารถทราบได้โดยทันทีว่าสินค้าชนิดนั้นมาจากท้องถิ่นใด104
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97
สิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์จะเป็นชื่อหรือข้อความของ
สิ่งที่มิใช่ชื่ออย่างเป็นทางการของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นก็ได้เพียงแต่สามารถสื่อความหมายแก่ผู้บริโภคให้
รับ รู้ ได้ว่าชื่อนี้ ห มายถึงแหล่ งภูมิศาสตร์ใด เช่น แปดริ้ว หมายถึงจังหวัดฉะเชิงเทราหรือแม่กลอง
หมายถึงจังหวัดสมุทรสงคราม105
2) ชื่อ หรือ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใด สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นสินค้าที่เกิด
จากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น
กฎหมายคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างสิ่ ง ภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ถึ ง การให้ ค วาม
คุ้มครองไว้อย่างชัดเจน โดยจะมุ่งคุ้มครองเฉพาะสินค้าเท่านั้น มิได้หมายความรวมไปถึงบริการนั้น
ด้วย ตามที่กาหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือที่เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าความตกลง (TRIPs) อย่างไรก็ดีหากมีกรณีของการกระทาละเมิดที่เกี่ยวกับบริการที่ใช้ชื่อ
ของสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น มวยไทย จะใช้กฎหมายฉบับนี้มาใช้เพื่อคุ้มครองเกี่ยวกับบริการ
ไม่ได้106
นิยามศัพท์ของคาว่า สินค้า ให้หมายความถึง สิ่งที่สามารถทาการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนหรือโอนให้แก่กันได้ ไม่ว่ าสินค้าดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นผลผลิตมาจาก
การเกษตรรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม จึงอาจกล่าวได้ว่าการให้ความ
คุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าทั้ง 3 ประเภท ซึ่งคือสินค้าเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม
จะต้องมีความเชื่อมโยงกับแหล่ งภูมิศาสตร์นั้น จึงจะสามารถใช้ชื่อของท้องถิ่นหรือสัญลักษณ์หรือว่า
สิ่งอื่นที่บ่งบอกถึงท้องถิ่นนั้นกับสินค้าที่มาจากท้องถิ่นนั้นได้107
อย่างไรก็ดี คาจากัดความของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายใช้คาว่า “…
สินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์ …” จึงมีปัญหาในประการที่ว่าสินค้าใดที่จะถือว่าเป็นสินค้าที่เกิดจาก
แหล่งภูมิศาสตร์ หากสินค้านั้นเป็นสินค้าทางการเกษตรที่เป็นพืช ผัก ผลไม้ที่นามาจาหน่ายได้ทันที
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหรือกรรมวิธีต่างๆซึ่งจะไม่มีปัญหาในการตีความ แต่ถ้าเป็นสินค้าที่จะต้อง
น ามาผ่ า นกระบวนการหรื อกรรมวิธีบ างประการจากท้องที่ห นึ่ ง อาจจะเกิด ปัญหาว่า สิ นค้ านั้ น
สามารถผ่านกระบวนการในการผลิตจากท้องที่ใดได้หรือไม่และจะถือว่าเป็นสินค้าที่เกิดจากแหล่ง
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98
ภูมิศาสตร์นั้นหรือไม่ อีกทั้งจะสามารถใช้ชื่อของท้องถิ่นนั้นเป็นชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่ อให้ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายได้หรือไม่108
3) สิ น ค้ า ต้ อ งมี คุ ณ ภาพ ชื่ อ เสี ย ง หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของแหล่ ง
ภูมิศาสตร์
การแสดงให้ เห็ นถึงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างสิ นค้ากับ
แหล่งภูมิศาสตร์ ซึ่งหมายถึง สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ รวมไปถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่นของ
คนในชุมชนส่งผลให้สินค้าได้แสดงออกมาในรูปแบบดังต่อไปนี้
คุณภาพ ตามที่กล่าวมานี้หมายความถึงการใช้ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใด
ที่บ่งบอกถึงสินค้าว่ามีที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ใด ที่ได้นามาขอจดทะเบียนส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสินค้ านั้นได้ถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพที่แหล่งภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่น
กาหนดไว้ เช่น ไข่เค็มไชยา ที่ต้องนาไข่ที่ได้มาจากแม่เป็ดที่กินอาหารในท้องที่มาผ่านกระบวนการ
กรรมวิธีอาทิ นาดินจอมปลวกมาพอกผสมกับไข่ ซึ่งทาให้ไข่เค็มมีไข่สีแดงที่มีลักษณะเป็นมันเยิ้ม
เป็นต้น109
ชื่อเสียง หมายความถึง ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ หรือความเชื่อถือ
ในคุณภาพ ความมีชื่อเสียงอย่างยาวนานเป็นที่รู้จัก เช่น ไข่เค็มไชยา ซึ่งได้รับการยอมรับถึงความมี
ชื่อเสียงว่ามีรสชาติอร่อย หรือร่มบ่อสร้างโดยเป็นร่มที่ผลิตมาจากกระดาษสาโดยได้ทาขึ้นในตาบลบ่อ
สร้างในอาเภอสันกาแพงและมีการเขียนลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอีกทั้งเป็นภูมิปัญญาของคน
ในชุมชน110
ลักษณะเฉพาะ หมายความว่าสินค้าที่มีความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยง
ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน ปั จ จั ย เหล่ านี้ ส่ ง ผลให้ สิ น ค้ าถูก สร้ างออกมาในลั ก ษณะพิเ ศษ หรือคุ ณสมบั ติเฉพาะท าให้
คุณสมบัติของสินค้าประเภทเดียวกันนั้นมีความแตกต่างกันแต่มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ส้มโอขาว
แตงกวาชัย นาทที่เนื้อแห้งและหวานกรอบซึ่งต่างจากส้มโอนครชัยศรีซึ่งจะมีรสชาติห วานอันเป็น
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งเกิดจากแร่ธาตุในดินที่มีความเค็มและความเปรี้ยวที่พอเหมาะพอดี อันเป็นลักษณะ
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99
เฉพาะที่เกิดจากความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์หรือ“ส้มโอนครชัยศรี” ถือว่านามาขึ้นทะเบียนเป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้เนื่องจากเป็นการนาเอาชื่อของแหล่งทางภูมิศาสตร์มารวมด้วยประกอบกับ
ชื่อเสียง คุณภาพและจุดเด่นของสินค้าจะต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปสามารถพิสูจน์ได้ว่า
สินค้านั้นมีความสัมพันธ์กับแหล่งภูมิศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ขอบเขตทางพื้นที่ได้จริง ไม่ว่าจะเป็น
ขอบเขตตาบล อาเภอ หรือจังหวัด เช่น “สับปะรดภูแลเชียงราย” เป็นสับปะรดที่มีจุดเด่นโดยมีขนาด
เล็ก รสชาติหวานฉ่าและปลูกได้ที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้น หากนาไปปลูกในพื้นที่อื่นนอกจังหวัดนั้นจะ
ได้สั บ ปะรดที่มี ร สเปรี้ ย ว ในกรณี นี้จึง สามารถพิสู จน์ ได้อ ย่างชัดเจนว่า สั บปะรดภู แลเชียงรายมี
ความสัมพันธ์กับพื้นที่นั้นแล้วและต้องมีการใช้สินค้านั้นต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน111
3.5.2.2 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ดั ง จะกล่ า วต่ อ ไปนี้ จะไม่ ส ามารถน ามาขอจด
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ หากว่าสินค้านั้นมีลั กษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 5 ในกรณีดังนี้112 คือ
1) เป็นชื่อสามัญของสินค้าจะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น
ชื่อสามัญ หมายถึง เป็นชื่อเรียกขานของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันโดยทั่วไปหรืออาจจะกล่าวได้ว่าชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนนามาใช้เรียกขานสินค้าชนิดใด
ชนิดหนึ่งจนเป็นที่รู้จักและพูดกันจนติดปากอย่างทั่วไปเช่น ชาจีน เป็นต้น ซึ่งคาว่า “ชาจีน” นั้นถือได้
ว่าเป็นชื่อของสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพราะประกอบด้วยชื่อสิ นค้าคือ ชา และแหล่งภูมิศาสตร์คือ
“ประเทศจีน” แต่เนื่องจากชื่อสินค้านี้ได้มีการเรียกขานมานานจนติดปากของผู้บริโภคและยังเข้าใจว่า
เป็นชื่อสินค้าชนิดหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าใบชานั้นมาจากประเทศจีนจึงเป็นชื่อสามัญทาง
การค้า113
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มาตรา 5 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนสาหรับสินค้าใดต้องไม่มีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) เป็นชื่อสามัญของสินค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น
2) เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
นโยบายแห่งรัฐ
113
สุ พิ ศ ปราณี ต พลกรั ง , “กฏหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ”,
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ, อัตยา มิเล็นเนียม), พ.ศ. 2548 น.35–37.
112

100
ประเทศไทยถื อ ได้ ว่ าเป็ นประเทศที่ มีสิ น ค้า ที่ มีชื่ อ เสี ย งและเป็ นที่ ย อมรั บ
หลากหลายชนิ ด แต่ ชื่ อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ข องไทยที่ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ น ชื่ อ สามั ญ ก็ คื อ
ซอสพริ ก ศรี ร าชา โดยประชาชนทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศได้ มี ก ารน ามาใช้ เ รี ย กขาน
ในซอสชนิ ดนี้ คือ ซอสพริ กสี แดง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประวัติความเป็นมาในอดีตดังกล่ าวนี้ได้ท า
การเกษตรปลูกพริกแดงจานวนมากในบริเวณอาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี พริกแดงจะมีรสชาติดี
ซึ่งต่อมาเมื่อพริ กแดงเหลือจากการจาหน่ายและบริโ ภคแล้ วจึงได้นามาทาเป็นซอสพริกเพื่อใช้จิ้ม
กับ อาหารทะเล นอกจากนี้ ใ นการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐ อเมริก า
ได้มีก ารปฏิเสธการจดทะเบี ย นคาดั งกล่ าวเนื่ องจากถือ เป็น สิ นค้า ประเภทหนึ่งที่ กลายเป็น เพีย ง
ชื่อสามัญในทางการค้า
2) เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยจะไม่สามารถนามา
ขึ้นทะเบียนได้ ตัวอย่างเช่น รูปสัญลักษณ์ฆ้อนกับเคียวแสดงให้เห็นถึงการปกครองระบบคอมมิวนิสต์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเภทนี้จะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นทะเบียนเพราะชื่อนี้ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน114
3) เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ขัดต่ อศีล ธรรมอัน ดีข องประชาชน ซึ่งนายทะเบียนอาจจะปฏิเสธไม่รับขึ้นทะเบีย น
ตัวอย่างเช่น การนารูปหินตาหินยายมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้ใ นการบ่งชี้ว่าสินค้านั้นมีแหล่งกาเนิดที่
เกาะสมุย115 เป็นต้น
4) เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหากว่าเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อนโยบายแห่งรัฐที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่รับขึ้นทะเบียน เช่น การใช้สัญลักษณ์รูป
ดอกฝิ่นกับสินค้าที่มาจากดอยต่างๆ ทางภาคเหนือ116 เป็นต้น
3.5.3 บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2546
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น
จะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฏหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะมีข้อแตกต่าง
กัน ในสาระส าคัญ กล่ าวคือ กฎหมายทรัพย์ สิ นทางปัญญาฉบับอื่น ๆเช่น กฎหมายสิ ทธิบั ตรหรื อ
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กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ปัจเจกชน ในขณะที่กฎหมายคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มุ่งให้สิทธิแก่ชุมชน เป็นต้น
3.5.3.1 ผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จดทะเบียน
เนื่ อ งจากสิ ท ธิ ข องผู้ ท รงสิ ท ธิ ใ นการใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
ซึ่งโดยกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการคุ้มครองสิทธิของชุมชนจึงมีความแตกต่างที่
สาคัญจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่นซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
ดังนั้นเมื่อคาขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ที่มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้
จะไม่จากัดเฉพาะผู้ที่มาขอขึ้นทะเบียนเท่านั้น แต่จะมีบุคคลอื่นๆด้วยภายใต้ กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ได้ให้สิทธิแก่บุคคลอื่นๆ ในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
ตามที่ บั ญ ญั ติไ ว้ใ นมาตรา 25 “เมื่ อมี การขึ้น ทะเบีย นสิ่ งบ่ ง ชี้ท างภูมิ ศ าสตร์ ส าหรับ สิ น ค้ าใดแล้ ว
ผู้ผลิตสินค้านั้นซึ่งอยู่ในแหล่ง ภูมิศาสตร์ของสินค้าดังกล่าว หรือผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้านั้นมี
สิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนกับสินค้าที่ระบุตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนด” ดังนั้น
บุคคลสองประเภทที่สามารถใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ตามกฎหมาย คือ ผู้ผลิตสินค้าซึ่งมีถิ่น ที่อยู่
ในแหล่งภูมิศาสตร์และผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น
ตามมาตรา 26 ได้มีการกาหนดว่าการกระทาของบุคคลซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือ
ผู้ประกอบการซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนดไว้เกี่ยวกับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
นายทะเบี ยนสามารถแจ้ งไปยังบุคคลดังกล่ าวโดยทาเป็นหนังสือเพื่อให้ บุคคลเช่นว่านี้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนดไว้ได้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในเวลาอันสมควร นายทะเบียน
อาจมีคาสั่งเป็นหนังสือระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของบุคคลนั้นเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ทั้งนี้ ผู้ถูกระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่ง
ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ย่อมมีสิทธินาคดีไปสู่ศาลได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้ รั บ แจ้ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย นั้ น หากไม่ ด าเนิ น คดี ภ ายในก าหนดเวลาดั ง กล่ า วให้ ถื อ ว่ า ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการเป็นที่สุด
3.5.3.2 ผู้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
1) ผู้มีสิทธิยื่นคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์117
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102
ผู้ มี สิ ท ธิ ข อขึ้ น ทะเบี ย นตามมาตรา 7
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
สิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ ฉบั บนี้ ไม่ได้กาหนดให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถขอขึ้นทะเบียนได้
เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี้ด้วยนี้
ประเภทที่หนึ่ง ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์
ของสินค้า
ประเภทที่สอง บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้า
เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และถิ่นที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
ประเภทที่ ส าม กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ องค์ ก รผู้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์
หากกลุ่มบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีสัญชาติไทยก็สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ได้ แต่ต้องมีสัญชาติของประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ค้ า ( TRIPs) แ ล ะ มี ภู มิ ล า เ น า ห รื อ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
หรื อ ประเทศที่ อ าศั ย อยู่ ภ ายใต้ ข้ อ ตกลงเรื่ อ งสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกั บ การค้ า
การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในระบบการคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ นโลกนั้ น บางประเทศไม่ มี
กฎหมายคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการเฉพาะ แต่ใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าใน
ส่วนเครื่องหมายรับรอง (certification mark) หรือเครื่องหมายร่วม (collective mark) แต่ประเทศ
ไทยใช้ก ฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบั ญญั ติคุ้ม ครองสิ่ งบ่ง ชี้ท างภู มิศาสตร์ พ.ศ. 2546 เช่น นี้จ ะ
สามารถยื่นคาขอในประเทศไทยได้หรือไม่ ในเรื่องนี้จึงต้องพิจารณาว่าการจดทะเบียนคุ้มครองใน
ประเทศดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองในลักษณะของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่ ถ้าใช่ก็
สามารถมายื่นคาขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทยได้ถ้าได้จดทะเบียนในประเทศนั้นแล้ว เช่น ประเทศ
จีนใช้เครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองขึ้นมา และแน่นอนที่สุดหากมาขอขึ้น
ทะเบี ย นในประเทศไทยต้องแสดงให้ ได้ว่า กระบวนการของเครื่องหมายรับรองของจีนนั้น ต้อ ง
จัดระบบการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามที่สานักเครื่องหมายการค้าของประเทศจีนกาหนด118
2) คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน
โดยผู้ ข อขึ้น ทะเบี ยนสิ่ ง บ่ง ชี้ ทางภูมิ ศ าสตร์นั้ น จะต้ อ งเป็ นผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
หรื อ เป็ น ผู้ มี ภู มิ ล าเนาหรื อ สถานที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ อย่ า งแท้ จ ริ ง ในประเทศไทยหรื อ ประเทศภาคี
หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ตามหากเป็นผู้มี
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สัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยก็สามารถขอขึ้นทะเบียนได้เช่นกัน
กรณีสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศที่จะยื่นคาขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรั บความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ได้ จะต้องประกอบด้ว ยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ จะต้อง
ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ
นั้ น และมี การใช้ สื บ เนื่ อ งตลอดมาจนถึ งวั น ที่ยื่ นค าขอขึ้น ทะเบีย นในประเทศไทยตามมาตรา 6
และสอดคล้องกับมาตรา 24 วรรค 9 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิใ นทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวกับ
การค้า
3.5.4 ลักษณะการละเมิดการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิชอบ
การละเมิดการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่ ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 สามารถแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
3.5.4.1 การกระทาละเมิดต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 27(1)
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 27(1)
การใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ แสดงหรื อ ท าให้ บุ ค คลอื่ น หลงเชื่ อ ว่ า สิ น ค้ า ที่ มิ ไ ด้ ม าจากแหล่ ง
ภูมิศาสตร์ที่ระบุในคาขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีเจตนาที่จะทา
ให้ผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นหลงเชื่อว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้ระบุไว้บนฉลากหรือมุ่งหมาย
ทาให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งกาเนิดที่ได้ระบุไว้บนฉลาก ทั้งที่ในความเป็นจริง
สิ น ค้ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ม าจากแหล่ ง กาเนิ ด นั้ น แต่ อ ย่ า งใด ตั ว อย่ างเช่ น การใช้ ชื่ อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
“มะขามหวานเพชรบูรณ์” กับมะขามหวานที่ปลูกในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ หรือการใช้ชื่อ “ส้มโอ
นครชัยศรี” กับส้มโอที่ปลูกในพื้นทีข่ องจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้น
สาระสาคัญของการกระทาในข้อนี้มักจะกระทาโดยผู้ผลิตที่อยู่นอกแหล่ง
ภูมิศาสตร์ที่ระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับสินค้านั้นหรือโดยผู้ประกอบการค้า
ที่จาหน่ายสินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้าที่ระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากผู้ผลิต
และผู้ประกอบการดังกล่าวต้องการแสวงหาประโยชน์จากชื่อนั้นให้แก่สินค้าของตน ซึ่งไม่มีชื่อเสียง
เท่ากับสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นจริงๆ จึงเท่ากับว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จากชื่อที่ตนไม่มี
สิทธิใช้โดยชอบด้วยกฎหมายนั่นเอง
3.5.4.2 การกระทาละเมิดต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 27(2)
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา
27(2) การใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ โ ดยประการใดที่ ท าให้ เ กิ ด ความสั บ สนหรื อ หลงผิ ด ในแหล่ ง
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ภูมิศาสตร์ ของสิ น ค้าและในคุณภาพ ชื่อเสี ยง หรือคุณ ลั กษณะอื่นของสิ นค้านั้นเพื่ อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ประกอบการค้ารายอื่นซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีดังนี้
1) การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยผู้ผลิตที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้นหรือ
ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้ านั้นมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่หากผู้ผลิตสินค้า
หรือผู้ประกอบการไม่ได้ผลิตสินค้าตามข้อกาหนดและวิธีการที่ได้ระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ผู้ผลิตสินค้านั้นย่อมไม่มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว แต่หากมีการใช้ย่อ มถือว่า
เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยประการใดที่ทาให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของ
สิ น ค้ า และในคุ ณ ภาพ ชื่ อ เสี ย งหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ของสิ น ค้ า นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการผลิตสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้ นทะเบียนไว้ต้องเป็นตาม
มาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ถือได้ว่าเป็นการ
หลอกลวงประชาชน และเป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ชอบ
2) การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยผู้ผลิตที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ที่มีชื่อ
พ้องหรืออยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์อื่น โดยแอบอ้างใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทาให้เกิดความสับสนหรือ
หลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าและในคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอื่นของสินค้านั้น เพื่อให้
เกิดความเสีย หายแก่ผู้ป ระกอบการรายอื่น เช่นนี้เป็นการใช้สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิช อบด้ว ย
กฎหมาย
มีข้อสังเกตว่ากฎหมายใช้คาว่า “ทาให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่ง
ภูมิศาสตร์ของสินค้าและในคุณภาพ ชื่อเสียง...” จึงอาจเกิดข้อโต้เถียงว่าจะต้องทาให้ประชาชนสับสน
หลงผิดทั้งในแหล่งภูมิศาสตร์และคุณภาพของสินค้าจึงจะเป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ชอบ
หรือไม่ ในกรณีนี้เห็นได้ว่าในทางทฤษฎีการทาให้สับสนหลงผิดในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็
น่าจะเป็นการเพียงพอแล้วที่ จะทาให้การนั้นเป็นความผิด ในทางปฏิบัติเมื่อแหล่งภูมิศ าสตร์ที่เป็น
แหล่งที่มาของสินค้าแตกต่างกันแล้ว คุณภาพของสินค้าก็ย่อมจะแตกต่างกันด้วย ดังนั้นแม้ การใช้คา
ว่า “และ” แม้จะไม่เหมาะสมในทางทฤษฎีแต่ก็ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด
ดั ง นั้ น แม้ ว่ า ประเทศไทยจะมี ม าตรการทางกฎหมายในการคุ้ ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา แต่มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวก็ยังมีข้อจากัดในการปกป้องสินค้าที่เป็นภูมิ
ปัญญาของชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า ทั้งนี้การนามาตรการทางกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของประเทศอินเดียมาปรับใช้ย่อมจะทาให้ปัญหาการใช้และการตีความของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546ของไทยนั้นเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไขเช่นว่านี้ ยัง
สอดคล้ องกับ การดาเนิ น ธุ รกิจ การค้าของประเทศไทยอีกทั้ง มาตรการทางกฏหมายที่แก้ไขนี้ก็ไม่
ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของความตกลงทริปส์ (TRIPs) ที่ประเทศ
ไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย

