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บทที่ 4
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีปัญหาและข้อจากัดทางกฎหมาย
ในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
4.1 ปัญหาข้อจากัดในการใช้แนวคิดทฤษฎีกับกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับระหว่างประเทศนั้นมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับการให้ความ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย 2 ทฤษฎีด้วยกันคือ
1. ทฤษฎี นิ ติ บุ ค คลโดยสภาพถื อ เป็ น ทฤษฎี ที่ ไ ด้ มี ก ารอธิ บ ายถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ ง
ของความเป็นนิติบุคคล โดยที่ทฤษฎีดังกล่าวนี้นักกฎหมายชาวเยอรมันที่มีชื่อว่า Otto Frindrich
von Gierke โดยเป็ นกลุ่มสานักประวัติศาสตร์ของกฎหมายประเทศเยอรมัน ได้มีการค้นพบขึ้ น
ซึ่ง Gierke ได้ทาการศึกษาสังคมชาวเยอรมันที่เกี่ยวกับ การรวมตัวและการรวมกลุ่ม ขึ้นทางสังคม
นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอให้มีการแยกกฎหมายสาธารณะออกจากกฎหมายเอกชนรวมทั้ง Gierke
ได้ มี ก ารเพิ่ ม องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ของกฎหมายโรมั น เข้ า ไปเป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของกฎหมายเยอรมั น
ด้ ว ยการน าเสนอผลงานเกี่ ย วกั บ ร่ า งประมวลกฎหมายเยอรมั น อั น เกิ ด การผสมผสานประเพณี
วัฒนธรรมทั้งหลายเพื่อให้ประมวลกฎหมายฉบับนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับชาวเยอรมัน1
2. ทฤษฎีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้น หรือทฤษฎีค่าใช้จ่ายในการสืบค้นเป็นผลงานของ
William Landes และ Richad Posner โดยบุคคลทั้งสองนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักกฎหมาย
โดยทั้งสองได้เสนอทฤษฎีที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับเครื่องหมายการค้า
เข้าด้วยกันเนื่องจากเครื่องหมายการค้านั้นมีได้มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อีกทั้งเพื่อให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้บริโภคลดลง ซึ่งในปัจจุบันนักกฎหมายและศาลในต่างประเทศ
ได้ให้การยอมรับถึงทฤษฎีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้น2
อย่ า งไรก็ต ามแม้ ว่า ทฤษฎี ล ดค่ า ใช้ จ่ ายในการสื บ ค้ น จะเกิ ด ขึ้น เพีย งเพื่ อ อธิ บ าย
ความส าคั ญ ของเครื่ อ งหมายการค้ า เท่ า นั้ น หากแต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดในสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภู มิ ศ าสตร์ แ ล้ ว นั้ น เนื่ อ งจากสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ แ ละเครื่ อ งหมายการค้ า มี ค วามมุ่ ง หมาย
1

Encyclopedia Britanmica, “Otto Friedrich von Gierke,” Accessed 21 May,
2013 http://www.brittannica.com/EBchecked/topic/233358/Otto-Friedrich-von-Gierke
2
ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, “กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในสินค้า
อาหารของประชาคมอาเซียน”, (กรุงเทพ : สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์, 2557), น.33.
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ที่คล้ายคลึงกันเพื่อ ช่วยให้ประชาชนผู้ บริโภคสามารถจาแนกแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่มี
ลักษณะหรือชนิดเดียวกันได้อย่างชัดเจน อีกทั้งทฤษฎีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นยังสามารถแสดง
บทบาทส าคั ญ ของเครื่ อ งหมายการค้ า และสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ มี ต่ อ การค้ า ของสิ น ค้ า ได้
ด้ ว ยเหตุ ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วจึ ง สามารถน าทฤษฎี ล ดค่ า ใช้ จ่ า ยในการสื บ ค้ น มาปรั บ ใช้ กั บ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน3
4.1.1 ปัญหาข้อจากัดความเป็นประธานแห่งสิทธิ
เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 นั้น
จะเห็นได้ว่าเนื้อหาในกฏหมายฉบับนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดสิทธิชุมชน โดยชุมชนย่อมมีสิทธิในการบริหาร
จัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจาก
กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าชุมชนแบบใดที่สามารถเป็นประธานแห่งสิ ทธิได้
ตามกฎหมาย อีกทั้งปัญหาในด้านของผู้ทรงสิทธิซึ่งบุคคลตามกฎหมายเท่านั้นที่จะสามารถเป็นผู้มี
สิทธิได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านของ
ผู้ทรงสิทธิชุมชนจาเป็นจะต้องศึกษาทั้งในส่วนของเเนวคิดทฤษฎีและกฎหมายอื่นประกอบกันเพื่อการ
ใช้สิทธิของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาถึงผู้ทรงสิทธิชุมชนจึงมีความสาคัญต่อการใช้สิทธิ
ของชุมชนในการรักษาผลประโยชน์ของชุมชนซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในส่ ว นของทฤษฎี นิติบุคคลโดยสภาพนั้น เป็ นทฤษฎี ที่ให้ ความส าคัญ กับกลุ่ ม
บุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชน ซึ่งมีการยืนยันว่าชุมชนมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นสิทธิที่เกิดขึ้น
และมีอยู่โดยสภาพตามความเป็นจริง ตัวตนของชุมชนเกิดขึ้นพร้อมกับความเป็นชุมชนเนื่องจาก
ความจาเป็นในการอยู่ร่วมกัน ตามสภาพธรรมชาติของมนุษย์ สิทธิของชุมชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติ
ของความเป็นชุมชนที่ไม่ต้องพึ่งพากฎหมายในการรับรองสิทธิของตัวชุมชน โดยทฤษฎีดังกล่าวยืนยัน
ว่าชุมชนยังถือเป็นสิ่งที่มีตัวตนทางกายภาพตามข้อเท็จจริงถึงแม้จะไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลก็ตาม
การใช้สิทธิทางกฎหมายกระทาได้ผ่านสมาชิกในชุม ชน ชุมชนย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิได้ตามกฎหมายไม่
ว่าในด้านทรัพย์สิน การฟ้องคดี หรือด้านอื่นๆ หรือแม้กระทั่งชุมชนย่อมมีความรับผิดตามกฎหมาย
แม้ว่าการกระทาของชุมชนนั้นเกิดขึ้นนอกวัตถุประสงค์ของความเป็นชุมชนก็ตาม4

3

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.
4
ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2 น. 41-44.
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นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศได้มีการบัญญัติรับรองในส่วนของสิทธิชุมชนไว้ในมาตรา 665 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่ง
รวมตัว กันเป็ น ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชุนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิ ทธิอนุรักษ์ห รือฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ” จึงเป็นกรณีรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้บัญญัติ
รับรองถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชุนท้องถิ่นดั้งเดิมไว้
ซึ่งการรับรองถึงสิทธิเช่นว่านี้อันได้แก่ ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชุนท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นการรับรอง
ถึงสิทธิที่มีมาตรฐานที่สูงกว่ากฎหมายฉบับอื่นๆ ประกอบกับเมื่อพิจารณาในแง่ของลาดับชั้นของ
กฎหมายแล้ ว พระราชบั ญญัติคุ้ม ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น จะมีล าดับทางกฎหมายที่ต่ากว่ า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อันที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กรณี
เช่นนี้จึงต้องถือตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้กล่าวคือบุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชุนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมสามารถเป็นประธานแห่งสิทธิได้ ตามกฎหมายเนื่องจากรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายได้มีการรับรองตัวตนของชุมชนตามกฎหมายที่ได้มีการกาหนดเกี่ยวกับอานาจหน้าที่และ
ความมุ่งหมายของชุมชนไว้ ด้ว ยเหตุนี้ อานาจหน้าที่ของชุมชนจึงอาจมีได้ อย่างกว้างขวางซึ่งเป็น
เสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันเป็นชุมชนซึ่งเป็นหมู่คณะตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ6
อย่างไรก็ตามในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มีการบัญญัติไว้ว่า
ผู้ทรงสิทธิห รือเจ้าของสิทธินั้นจะต้องมีสภาพบุคคลซึ่งอาจจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้
และความเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายซึ่งไม่ได้หมายความรวมไปถึง
กลุ่มชนหรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชน โดยกลุ่มชนหรือกลุ่มบุคคลที่เกิด จากการรวมตัวกัน
ของบุคคลโดยที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็ นนิติบุคคลตามที่กฎหมายกาหนดไว้ กลุ่มชนหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้จึงไม่ถือเป็นบุคคลตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อ
การใช้สิทธิหน้าที่ตามกฏหมายอันจะถือได้ว่าเป็นประธานแห่งสิทธิในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้7

5

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 47 ก น.18-19. ตราไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2550
กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิของบุคคลที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน, (กรุงเทพ : สานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ, 2550), น.23-24.
7
ประสิ ท ธิ์ ปิ ว าวั ฒ นพาณิ ช ย์ ,
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฏหมาย, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 5
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), น.134.
6
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ในขณะที่ พ ระราชบั ญ ญั ติคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภูมิ ศ าสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่ ง เป็ น
กฏหมายล าดับ รองลงมาจากรั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยเช่ นเดี ยวกั บประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้มีการบัญญัติถึงผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ในมาตรา 25 ซึ่งได้แก่บุคคล
ธรรมดา นิติบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ผ ลิต สินค้า ที่อ ยู่ในแหล่ง ภูมิศ าสตร์ห รือ ผู้ป ระกอบการที่
เกี ่ย วข้อ งกับ สิน ค้า เป็ น ผู้ ท รงสิ ท ธิใ นพระราชบัญ ญั ติ คุ้ มครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ท างภูมิ ศ าสตร์ พ.ศ.2546
ซึ่ง จะเห็น ได้ว่า กฎหมายกาหนดไม่ไ ด้กาหนดว่า ประธานแห่ง สิท ธิเ พื่อ การใช้สิท ธิต ามกฏหมาย
คือ ชุม ชนหรือ กลุ ่ม บุค คลในรูป แบบใดทั้งที่พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.
2546 ฉบับดังกล่าวตั้งอยู่บนแนวคิดสิทธิชุมชนก็ตาม8
แม้ประธานแห่งสิทธิหรือผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงว่า
ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights หรือ TRIPs) เป็นสิทธิของปัจเจกชนดังปรากฏอยู่ในอารัมภบทของ
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศดั งกล่าวยอมรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของปัจเจกชนโดยความตกลงทริปส์ (TRIPs) ดังกล่าวมอบสิทธิผูกขาดทางด้านการค้าอันเป็นสิทธิทาง
เศรษฐกิจ (economic right) ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพียงผู้ เดียวซึ่งในที่นี้ก็คือปัจเจกชน
อย่างไรก็ตามการมอบสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ก็ได้ให้การยอมรับ
ในฐานะที่ชุมชนถือเป็นกลุ่ มบุคคลที่เกิดจากการรวมตัว กันของบุคคลเช่นกันมีผลเท่ากับ สิทธิตาม
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังที่ปรากฏในความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 22.1 จึงเป็นสิทธิร่วมของเอกชน
หลายคนหรื อสิ ทธิชุมชน ด้วยเหตุนี้ ชุมชนจึงสามารถเป็นประธานแห่งสิทธิตามความตกลงทริปส์
(TRIPs) ได้9
นอกจากนี้ บ ทบัญญัติ ของรั ฐ ธรรมนูญในส่ ว นของการแสดงเจตนาของชุมชน
ซึ่งมาตรา 67 ตอนท้ายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีการรับรองสิทธิ
ของชุมชนในการฟ้องคดีของชุมชนไว้อย่างชัดแจ้งในการบริหารจัดการ การบารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสิทธิหน้าที่ของชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้ ที่
จะต้องมีการจัดการตามอานาจหน้าที่ของชุมชน แต่เนื่องจากชุมชนนั้นเป็นเพียงกลุ่มบุคคลซึ่งไม่ใช่ทั้ง
บุคคลธรรมดาที่จะสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย อันเป็นการกระทาทางกายภาพที่จะแสดงให้ เห็ น
8

ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, “มาตรการคุ้มครองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี :
ศึกษากรณีผ้ าไหมสุ ริ น ทร์ ”,(ดุษฎี นิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ,
2556), น.458-463.
9
อารัมภบทความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs)
Recognizing that intellectual property rights are private rights.
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เจตนาของบุคคลได้และไม่ถือเป็นนิติบุคคลที่จะมีผู้แทนเป็นผู้แสดงเจตนาแทนได้ อีกทั้งรัฐธรรมนูญก็
ไม่ ได้ บั ญญั ติเ รื่ องนี้ เ อาไว้จึ ง ทาให้ เ กิด ประเด็ นปั ญ หาเกี่ ย วกั บการจั ดการชุ มชนว่า มีรู ป แบบหรื อ
กระบวนการแบบใดในการแสดงเจตนา โดยเมื่อพิจารณาถึงการแสดงเจตนาของชุมชนดังกล่าวจะ
เห็นว่าต้องกระทาโดยผู้นาของชุมชนหรือสมาชิกในชุมชน ซึ่งการได้มาของผู้นาชุมชนหรือสมาชิกใน
ชุมชนอาจจะได้มาจากการเลือกตั้งภายในชุมชนหรืออานาจของกฎหมาย การจัดการชุมชนจะกระทา
โดยผู้นาของชุมชนอาจจะเป็นองค์กรกลุ่มหรือคณะบุคคลในรูปของคณะกรรมการและองค์กรเดี่ยวที่มี
บุคคลเพียงคนเดียวที่เป็นผู้นาหรือสมาชิกชมชุน ซึ่งในส่วนของชุมชนที่เป็นประธานแห่งสิทธิในการ
ดาเนินคดีการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นั้น ปัญหาคือชุมชนตามาตรา 25 ได้แก่บุคคลใดและ
สามารถฟ้องคดีได้ในนามชุมชนหรือตนเอง ในส่วนของผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จดทะเบียนจะเห็น
ได้ ว่ า สิ ท ธิใ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ท างภู มิ ศาสตร์ถื อ เป็ น สิ ท ธิ ชุ มชน ชุ ม ชนในที่นี้ คื อกลุ่ มบุ ค คลที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่
ภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งที่มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่ได้วัดจากจานวนสมาชิกของ
ชุ ม ชน ชุ ม ชนจึ ง เป็ น ผู้ ท รงสิ ท ธิ ใ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ อี ก ทั้ ง จากลั ก ษณะของสิ ท ธิ ชุ ม ชน
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาตรา 25 ที่ว่า “เมื่อได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภู มิศาสตร์ ส าหรั บ สิ น ค้ารายใดแล้ ว ผู้ ผ ลิ ตสิ นค้า ซึ่งอยู่ในแหล่ งภูมิศาสตร์ของสิ นค้าดังกล่ าวหรื อ
ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับ สินค้านั้นมีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนกับสินค้าที่ระบุตาม
เงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนด” จากบทบัญญัติดั งกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ใช้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ
ผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ห รือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าถึงแม้ว่าจะไม่ ได้มีการ
บัญญัติถึงผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้โดยตรงก็ตาม ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ มี สิ ทธิใช้ประโยชน์ จ ากสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางการค้าเท่านั้น โดยไม่
สามารถโอนสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้แก่บุคคลภายนอกได้ ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในที่นี้
ถือเป็นชุมชนตามทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพโดยไม่จาต้องเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคล กล่าวคือ
กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันย่อมถือเป็นชุมชนตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้นชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันตาม
ข้อเท็จจริงย่อมสามารถฟ้องคดีได้ในนามของทั้งตนเองได้อีกทั้งสมาชิกภายในชุมชนก็ย่อมสามารถ
ฟ้องคดีได้ในนามของปัจเจกชนได้เช่นกัน10
หลักการใช้สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญมีปัญหาว่าชุมชนซึ่งเป็นประธานแห่งสิทธิ
ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก ไทยหรื อ ไม่ ผู้ ศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่ า ชุ ม ชนสามารถเป็ น ประธานแห่ ง สิ ท ธิ ไ ด้ ต าม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง
ชุมชนซึ่งเป็นประธานแห่งสิทธินั้นแยกออกเป็นชุมชนเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
10

กิตติศักดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6 น.200-210.
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ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อผู้ทรงสิทธิ เพื่อการดาเนินคดีการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อสิทธิในสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์เป็นสิทธิของชุมชนซึ่งไม่ใช่สิทธิของปัจเจกชนหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ผู้ทรงสิทธิในสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ย่อมมีสิทธิร่วมกันในการบริหารจัดการได้โดยไม่มีสิทธิห้ามบุคคลอื่นเพื่อการใช้สิทธิ
ฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ของตนเอง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีสถานะเป็นเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ
ผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ าสตร์บุคคลเหล่านี้ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายเพื่อการฟ้องร้องดาเนินคดีในกรณีมี
การละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ าสตร์เพื่อการเรียกค่าเสียหายหรือการระงับพฤติกรรมการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์โดยมิชอบด้วยกฏหมายของชุมชนอื่น ซึ่งการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นการ
หลอกลวงก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่ผู้บริโภคว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ถูกผลิตหรือมาจากพื้นที่
แหล่งภูมิศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ชุมชนสามารถฟ้องคดีได้
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์ในการให้สิทธิและ
เสรีภาพแก่ชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไว้ โดยเมื่อรัฐธรรมนูญได้มีการประกาศใช้บังคับ
ย่อมมีสภาพบังคับทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีกฏหมายลาดับรองประกาศใช้บังคับในภายหลัง11
ด้วยเหตุนี้การปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นจึง
เป็นเพียงกฎหมายในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามความตกลงทริปส์ (TRIPs)
เพื่ อ การใช้ ก ฎหมายสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ นปกป้ อ งผลประโยชน์ ข องสิ น ค้ า และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ในขณะเดียวกันชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลหรือสมาชิกในชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ร่วมกัน
ย่อมสามารถฟ้องคดีได้ในนามของตนเอง บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้ องถิ่น หรือชุมชุน
ท้องถิ่นดั้งเดิมจึงสามารถที่จะเป็นประธานแห่งสิทธิในพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2546 ได้ตามความแห่งรั ฐธรรมนูญ เมื่อชุมชนสามารถเป็นประธานแห่งสิทธิในกฎหมาย
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ได้แล้วชุมชนย่อมมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ร่วมกัน สิทธิในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิฟื้นฟูจารีตประเพณี สิทธิสืบทอดและส่งต่อภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้เมื่อถือได้ว่าชุมชนสามารถเป็นประธานแห่งสิทธิได้หากมีกรณีของการ
กระทาละเมิดโดยชุมชน ชุมชนดังกล่าวย่อมมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเช่นเดียวกับความรับผิด
ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
4.1.2 ปัญหาข้อจากัดขอบเขตแห่งสิทธิชุมชน
เมื่อกล่าวถึงคาว่า “สิทธิชุมชน” (Community Rights) จะเห็นได้ว่าเป็น
เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น มาเกิ ด ควบคู่ กั บ วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนและสั ง คมมาอย่ า งยาวนาน ซึ่ ง ต่ อ มาเมื่ อ
พัฒนาการทางด้านของสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปภาครัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมเพื่อ
จัดระเบียบสิทธิชุมชนดังกล่าวโดยอาศัย กลไกทางกฏหมาย ในการคุ้มครองถึงสิทธิชุมชนดังกล่าวได้
11

เพิ่งอ้าง, น. 200-210.
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ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยบัญญัติไว้ใน
หมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในส่วนที่ 12 ว่าด้วยสิทธิชุมชน มาตร 66 ที่บัญญัติ
ว่า “บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการ
จั ดการ การบ ารุ งรั ก ษา และการใช้ป ระโยชน์จ ากทรั พยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ” และมาตรา 67 ที่บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมี
ส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดารงชีพอยู่
ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย สวัส ดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิ ตของตนย่ อมที่จ ะได้รั บความคุ้ม ครองตามความเหมาะสม การด าเนิ นโครงการหรื อ
กิ จ กรรมที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุ ขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็ นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมเสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุ ขภาพและผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่ งแวดล้ อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าวซึ่งแสดงถึง
การให้ความสาคัญและความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน และสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้ อม”
ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ การบริหารจั ดการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมไปถึงสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และนอกจากนี้การดาเนินการใดๆที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง การดาเนินการเช่นว่านี้จะ
ไม่สามารถกระทาได้จนกว่าจะผ่านขั้นตอนและกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เสียก่อนที่จะดาเนินการ12
อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีสิทธิ
ชุมชนนั้นจะเห็นได้ว่ามีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 16-17 โดยมาจากปรัชญาทางการเมืองของ
สังคมตะวันตกซึ่งให้ความสาคัญกับสิทธิของปัจเจกชนหรือเอกชน (Individual Rights) ในฐานะที่เป็น
12

กลุ่ ม ผลิ ต เอกสาร ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษ ฏร,
“สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ”, (กรุงเทพ : กลุ่มงานผลิตเอกสาร สานักประชาสัมพันธ์ สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2555),น. 15-17.
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สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันเป็นที่มาของระบอบการเมืองเสรีประชาธิปไตยและระบอบ
ทรั พย์สิ น ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของเอกชนซึ่ง ถือเป็นหัว ใจหลั กส าคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
แต่ระบบดังกล่าวนี้ก็ได้ถูกคัดค้านและทาลายลงเนื่องจากว่าสิทธิของปัจเจกชนหรือเอกชนนั้นทาให้
สิทธิในทางศีลธรรมถูกลิดรอนและทาให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสื่อมลง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความ
ต้องการที่จะให้การคุ้มครองสิทธิของกลุ่มหรือสิ ทธิร่ว มซึ่ง นอกเหนือไปจากสิ ทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองประกอบกับต้องมีสิทธิในทางสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วยจนในที่สุด พ.ศ. 2491 เมื่อทาง
สหประชาชาติได้มีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงทาให้ต้องประกาศกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไปควบคู่กับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิการเมืองเพื่อให้สิท ธิดังกล่าวมีความหลากหลายและแตกต่างไปจากเดิมเพื่อสร้าง
ความเท่าเทียมกันและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึง่ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้เกิดสิทธิชุมชนขึ้น
ดังเช่นในปัจจุบันนี้13
ในส่วนความหมายของสิทธิชุมชน หมายถึง อานาจหรือผลประโยชน์ของกลุ่มคน
ที่รวมตัวกันเป็นชุมชนโดยที่ไม่ใช่อานาจของคนใดคนหนึ่ง ซึ่ งจะเห็นได้ว่า สิทธิชุมชนเป็นสิ่งที่มีมา
อย่างช้านานควบคู่กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทยอย่างแนบแน่น14 การใช้ชีวิตร่วมกันของคน
ในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน มีการร่วมทุกข์ร่วมสุขเกิดความเอื้ออาทรและผูกพันต่อกัน
ข้ อ พิ พ าทในด้ า นต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนจะมี ก ารคิ ด ค้ น เพื่ อ หาวิ ธี ก ารจั ด การภายในให้ ลุ ล่ ว ง
ซึ่งความเป็นไปของชุมชนดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเป็นกฏเกณฑ์ที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเกิดจาก
ข้อบัญญัติอันศักดิ์สิทธิที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติร่วมกันซึ่งแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนและพัฒนาสู่แบบ
แผนที่แข็งแรงมั่นคง นอกจากนี้ข้อบัญญัติของชุมชนยังถือเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับขอบเขตอานาจ
ที่สมาชิกพึงมีหรือได้รับในการดาเนินชีวิต และอานาจดังกล่าวยังเป็นอานาจที่ทุกคนให้การยอมรับ
ภายใต้คุณค่าที่ยึดถือร่วมกันที่เป็นอานาจอันชอบธรรมซึ่งก็คือระบบสิทธิชุมชนนั่นเอง15
คาว่า “สิทธิชุมชน” ดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดของนักปรัชญา
ตะวั น ตกซึ่ ง เป็ น การอธิ บ ายบริ บ ทเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องกลุ่ ม บุ ค คลภายใต้ ก รอบความเสมอภาค
โดยที่แ นวความคิด ดัง กล่า วถือ เป็น ส่ว นหนึ่ง ของสิท ธิม นุษ ยชน (Human right) ในขณะที่สิท ธิ
13

รัฐศิรินทร์ ตมิศานนท์, ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ศึกษากรณี
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยพื้นบ้าน (ผัดหมี่โคราช), วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยสยาม, 2556), น.25-26.
14
ชลธิ ร า สั ต ยาวั ฒ นา, “พลวั ติ ส ิ ท ธิ ช ุ ม ชน : กระบวนทั ศ น์ ท างมนุ ษ ย์ ว ิ ท ยา”,
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546), น.81-94.
15
เพิ่งอ้าง, น.23-25.
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มนุษยชนดังกล่าวนี้เกิดจากการบัญญัติของศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริ กและนักวิชาการอีกหลายๆคน
ในการบัญญัติศัพท์คานี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณและภูมิปัญญาของชุมชน โดยมีความพยายาม
ในการรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้ นมาภายหลังจากที่สิทธิดังกล่าวในสังคมไทยถูกลิดรอนไปเป็นเวลายาวนาน
ประกอบกั บ นั ก วิ ช าการมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใหม่16
โดยศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ยังได้มีการให้ความหมายของคาว่า “สิทธิชุมชน”
ไว้กล่าวคือ “การให้ชุมชนชาวบ้านมีสิทธิในการกาหนดอนาคตของตนเอง โดยมีความเป็นอิสระด้วย
ตัวของตนเอง ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมีความจาเป็นที่จะต้องให้ชาวบ้านเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนที่เขา
ได้อยู่อาศัยและทรัพยากรในด้านความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลก
กาลั งเพ่งเล็งอยู่ เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมสิ่งที่เขามีอยู่กับความต้อ งการหรือความ
คาดหวังจากโลกภายนอกเพื่ อใช้ในการปกป้องสิทธิของเขาเองและในขณะเดียวกันก็ใช้สิทธิ ดังกล่าว
พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขาสามารถทาประโยชน์ให้กับโลกได้อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากร
ของโลก”17
จากความหมายของสิทธิชุมชนตามที่ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ได้มีการอธิบาย
ไว้ นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า สิ ท ธิ ชุ ม ชนมี ลั ก ษณะเป็ น กฏเกณฑ์ ห รื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคมและในด้านอื่นๆ โดยที่กลุ่มคนดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือวัฒนธรรมที่
จะต้องร่วมกันบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกชุมชน อีกทั้งสิทธิชุมชนดังกล่าวจะมีรูปแบบที่
ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนและมีขอบเขตที่กว้างขวางกว่าสิทธิของปัจเจกชน
นอกจากนี้ภายใต้คานิยามศัพท์ของคาว่า “สิทธิชุมชน” ได้พัฒนามาจากกรอบ
ของ“สิทธิมนุษยชน”เนื่องจากมีฐานแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นพื้นฐาน สิทธิชุมชนถือเป็นเรื่องปกติ
ธรรมชาติของชุมชนโดยเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นมาโดยปริยายและสิทธิชุมชนเป็นเรื่องที่มีมานับตั้งแต่อดีต
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษย์ทุกกลุ่มที่มีความเป็นสากลก่อนที่ภายหลังภาครัฐได้สร้างกฏเกณฑ์ของ
กฎหมายบ้านเมืองขึ้นมาและเมื่อกฎหมายบ้านเมืองเกิดขึ้นกฎหมายเหล่านี้กลับรับรองเพียงแค่สิทธิ
ของปัจเจกชนและสิทธิของรัฐทั้งๆที่สิทธิชุมชนยังคงมีปรากฏอยู่ในสังคมเพียงแต่กฏหมายบ้านเมือง
ไม่ได้ให้การรับรองไว้เท่านั้น
16

เจริญ คัมภีรภาพและคณะ, “สารัตถะแห่งสิทธิชุมชน หลักการและความเคลื่อนไหวเรื่อง
สิทธิชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ”, (กรุงเทพ : เครือข่ายสิทธิภูมิปัญญาไทย,
พ.ศ.2541), น.121.
17
กลุ่มผลิตเอกสาร สานักประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร อ้างแล้ว,
เชิงอรรถที่ 12 น.12-14.

114
ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึง สิทธิชุมชนนั้นจะพบว่ามีลักษณะเป็นสิทธิเชิงซ้อน
ซึ่งคาว่า “สิทธิเชิงซ้อน” หมายความว่า ภายใต้ข้อตกลงหรือกฏเกณฑ์ในการจัดการร่วมกันของชุมชน
จะประกอบไปด้วยสิทธิหลากหลายประเภทที่สัมพันธ์กัน โดยที่ไม่มีการแบ่งแยกสิทธิออกจากกันอย่าง
ชัดเจนเพีย ง แต่ ว่าสิ ทธิดังกล่ าวจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน เช่น สิ ทธิในความเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิในการใช้สอย สิทธิในการจัดการ สิทธิในการอนุรักษ์ สิทธิใน
การสืบทอดและส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย18 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งสิทธิเชิงซ้อนไม่ใช่สิทธิ
แบบเบ็ดเสร็จ (Absolute rights) โดยสิทธิดังกล่าวนี้ จะมีความทับซ้อนกันของสิทธิที่หลากหลาย
ภายในชุมชนไม่ว่าจะโดยตัววัตถุที่ได้รับความคุ้มครอง หรือตัวผู้ทรงสิทธิ หรือรูปแบบของสิทธิ หรือ
สิทธิในความเป็นเจ้าของสิทธิ อาทิเช่น รัฐหรือบุคคลในชุมชนย่อมมีสิทธิในความเป็นเจ้าของเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบางประเภทหรือบางกรณีได้ อย่างไรก็ตามบุคคลในชุมชนก็ยังคงมีสิทธิในการเข้าถึง การ
ใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การจัดการในทรัพยากรของตนเพียงแต่ว่าบุคคลดังกล่าวนี้จะไม่สิทธิในการ
กีดกันหรือขัดขวางบุคคลอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากว่าบุคคลอื่นสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรนั้นได้ในบางลักษณะ สภาพการณ์เช่นว่านี้จะมีความแตกต่างกับแนวคิดและทฤษฏีของ
นักปรัชญาตะวันตก โดยที่สิทธิของชาติตะวันตกดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นการมอบสิทธิให้แก่ปัจเจก
ชนในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่ผู้เพียงเดียว (exclusive right) อันถือได้ว่าเป็นสิทธิเชิงเดี่ยวซึ่งคา
ว่า “สิทธิเชิงเดี่ยว” หมายความว่าสิทธิในการที่จะได้รับความคุ้มครองดังกล่าวเป็นสิทธิที่แยกออกจาก
กันอย่างชัดเจนว่าสิทธิใดเป็นสิทธิครอบครอง หรือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ใดเป็นเจ้าของและเจ้าของมีสิทธิ
ประการใด เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิเชิงซ้อนเป็นสิทธิที่มีความเหลื่อมล้าและทับซ้อนกัน
ของสิ ท ธิโ ดยที่ ไม่ ไ ด้ แ ยกออกจากกั น อย่ างชั ด เจน โดยเมื่ อ สิ ทธิ ชุ ม ชนถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของสิ ท ธิ
มนุษยชนผลที่ตามมาคือสิทธิชุมชนจึงมีขอบเขตที่กว้างขวางและครอบคลุม กว่าสิทธิเชิงเดี่ยวไม่ว่าจะ
เป็นการปกครองตนเอง ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดในส่ ว นของการคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ฉบับดังกล่าวยังไม่สามารถ
ให้ความคุ้มครองสิทธิชุมชนได้อย่างสมบูรณ์เพราะสิทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการ
มอบสิทธิผูกขาดในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้า นการค้า ขายสิน ค้า ซึ่ง เป็น สิท ธิใ นทางเศรษฐกิจ
เท่า นั้น (economic right) เพื่อความชอบธรรมในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สิน เท่านั้น
กล่าวคือผู้ผลิตสินค้าในชุมชนเท่านั้นที่มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
โดยสิทธิชุมชนตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฉบับนี้ไม่ได้ให้ความคุม้ ครองในส่วนของธรรมสิทธิ์ใน
18

น.119-124

เสน่ห์ จามริก. สิทธิชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน, (กรุงเทพ : สานักพิมพ์นิติธรรม, 2547)
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การปกป้องชื่อเสียงเกียรติคุณและการรับประกันว่าคนในชุมชนจะคงไว้ซึ่งสูตรการผลิตอาหารโดยจะ
ไม่ทาการดัดแปลงสูตรการผลิตอาหารไทย รวมถึงให้มีการอนุรักษ์หรือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านการผลิ ตอาหารไทยต่อไป เพราะฉะนั้นสิ ทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จึงมีขอบเขตที่จากัดเนื่องจากสิทธิชุมชนจะมีขอบเขตแห่งสิทธิที่หลากหลายทั้ง
ในด้านของสิทธิในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ การสืบทอดและส่งต่อวัฒนธรรม สิทธิทางศีลธรรม
สิทธิในความเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เป็นต้น
นอกจากนี้ จ ะเห็ น ได้ว่ า ข้ อจากัด ของสิ ท ธิชุ มชนตามพระราชบัญ ญัติคุ้ มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จะมีลักษณะเป็นสิทธิเชิงเดี่ยว (ซึ่งเป็นสิทธิในทรัพย์สินของปัจเจก
ชน) ไม่ใช่สิทธิเชิงซ้อน (ซึ่งถือเป็นสิทธิชุมชน) กล่าวคือ เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้มีการขึ้นทะเบียน
แล้วนั้น สมาชิกภายในชุมชนย่อมมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากชื่อภูมิศาสตร์ หรือชื่อแหล่งภูมิศาสตร์
เกี่ยวกับสินค้าเฉพาะภายในชุมชนหรือท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่จากัดเท่านั้น อีกทั้งผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทาง
ทางภูมิศาสตร์ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ในการหวงกันผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า
นอกจากแหล่งภูมิศาสตร์ตามคาขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงไม่สามารถที่จะโอน ขาย
หรืออนุญาตให้สิทธิแก่บุคคลอื่นได้ ประกอบกับข้อจากัดของสิทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ยังเป็นการผูกขาดเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ ทางการเงินด้าน
การค้าขายสินค้าด้วยการใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวอันเป็นสิทธิในทางเศรษฐกิจ
เท่านั้นโดยไม่ครอบคลุมถึงคติพจน์ ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิชุมชน หมายถึง สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีวัตถุประสงค์
หรือความมุ่งหมายร่วมกันและมีที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีขอบเขตเป็นชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือหลาย
ชุมชนหรือหลายกลุ่มชาติพันธุ์ โดยอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลทั้งประเทศหรือเมืองหรือหมู่บ้านแห่งใดแห่ง
หนึ่งก็ได้โดยที่ไม่ได้จากัดเฉพาะกลุ่มคนในชนบทเท่า นั้นแต่จะหมายความรวมไปถึงคนในเมืองด้วย
ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กันทางสังคม มี ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกัน และมีอานาจอันชอบ
ธรรมตามกฏเกณฑ์และข้อตกลงที่บุคคลได้ยึดถือร่วมกัน
4.2 ปัญหาและข้อจากัดเพื่อการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs)
สืบ เนื่อ งจากสิ่ง บ่ง ชี้ทางภูมิศ าสตร์ นั้น ได้มีบทบาทสาคัญต่อ การจาหน่า ยสิน ค้า
ของหลายๆประเทศทั่ว โลก องค์การระหว่างประเทศจึงได้ มีการประกาศใช้ส นธิสัญญาระหว่าง
ประเทศในการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งคาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ”
(Geographical Indication) หรื อ ที่ เ รี ย กชื่ อ โดยย่ อ ไว้ ว่ า GI จะมี ส นธิ สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ
อนุส ัญ ญากรุง ปารีส ค.ศ.1883 ความตกลงกรุง แมดริ ด ค.ศ.1891 ความตกลงกรุง ลิส บอน
ค.ศ.1958 และความตกลงทริป ส์ (TRIPs)
โดยสนธิส ัญ ญาดัง กล่า วนี ้ม ีผ ลต่อ การแก้ไ ข
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พระราชบัญ ญัต ิคุ ้ม ครองสิ ่ง บ่ง ชี ้ท างภูม ิศ าสตร์ พ.ศ.2546 ของไทยและประเทศอื ่น ๆทั ่ว โลก
ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์มาตรฐานความคุ้มครองตามสนธิสัญญาทั้งหลายเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องสาคัญ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ปัญหาข้อจากัดด้านวัตถุแห่งความคุ้มครอง
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือที่เรียกว่า
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งถือเป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับหนึ่งที่มีความสาคัญ ขององค์การ
การค้าโลก (WTO) โดยมีการบัญญัติข้อจากัดด้านวัตถุแห่งความคุ้มครองไว้ดังปรากฏอยู่ในข้อ 22-24
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ข้ อ 22.1 ของความตกลงทริ ป ส์ (TRIPs) ดั ง กล่ า วที่ ว่ า “สิ่ ง บ่ ง ชี้ท างภู มิศ าสตร์ ”
หมายถึง สิ่งบ่งชี้ที่ได้บ่งระบุถึงสินค้าว่ามีแหล่งกาเนิดในดินแดนของประเทศสมาชิก ภูมิภาคหรือ
ท้องถิ่นในดินแดนแห่งนั้น ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าได้เกิดขึ้นอย่างสาคัญอัน
เนื่องมาจากสินค้าได้เกิดขึ้นในแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์นั้น 19 ในส่วนข้อจากัดด้านวัตถุแห่งความ
คุ้มครองจะเห็นได้ว่าวัตถุแห่งความคุ้มครองตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ดังกล่าวนี้คือ ชื่อทาง
ภูมิศาสตร์หรือชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ ซึ่งชื่อทางภูมิศาสตร์หรือชื่อแหล่งภูมิศาสตร์นั้นมีลักษณะเป็นชื่อ
ของสถานที่ ที่ผ ลิ ต สิ น ค้ าและที่ผ ลิ ต สิ นค้ าเช่น ว่านี้เ ป็นที่ผ ลิ ตสิ นค้าที่ มีความเชื่ อมโยงกับ คุ ณภาพ
ชื่ อ เสี ย ง คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของสิ น ค้ า ซึ่ ง พื้ น ที่ แ ห่ ง อื่ น นั้ น ไม่ ส ามารถที่ จ ะกระท าให้ เ หมื อ นได้
กล่ าวอีก นั ย หนึ่ ง คือ มี เพี ย งพื้น ที่ ที่ ผ ลิ ตสิ นค้ า แห่ งนี้ แห่ งเดีย วเท่า นั้น ที่ส ามารถผลิ ต สิ น ค้า ที่เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะดังกล่าวได้
เมื่อการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการคุ้มครองเฉพาะชื่อทางภูมิศาสตร์
หรือชื่อแหล่งภูมิศาสตร์และเมื่อพิจารณาประกอบกับทฤษฏีลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้น ซึ่ง นอกจากจะ
มีความเหมาะสมกับระบบกฏหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังมีความเหมาะสมกับระบบกฏหมาย
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อีกด้วย โดยทฤษฏีดังกล่าวเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคด้วยอาศัยเครื่องหมายการค้า โดยจะเห็นได้ว่าชื่อทางภูมิศาสตร์จะทา
หน้าที่เสมือนกับเครื่องหมายการค้า ซึ่งเมื่อผู้บริโภคเห็นก็ย่อมเข้าใจได้ว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่า จึงได้ตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อบริโภคประกอบกับต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่า
เครื่องหมายการค้า นั้นมีมูลค่าในตัวเองและแยกออกจากตัวสินค้าเพราะฉะนั้นการปกป้องและการใช้
19

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.
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ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าจึงเป็นประโยชน์ต่อทางธุรกิจอีกทั้งหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าก็
คือการทาหน้าที่จาแนกแยกแยะสินค้าประเภทเดียวกันของผู้ผลิตรายหนึ่งออกจากผู้ผลิตรายอื่นๆโดย
การตัดสินใจของผู้บริโภคจึงอาศัยประสบการณ์ตรงและอาศัยข้อมูลการบริโภคของผู้บริโภครายอื่นซึ่ง
สามารถกระทาได้โดยผ่านระบบของเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นภายใต้ความตกลงทริปส์ (TRIPs)
ในข้อ 22.1 จึงเลือกที่จะให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือชื่อทางภูมิศาสตร์ แยกออกมาเป็น
อีกกลุ่ มหนึ่ งต่างหากเพราะสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ห รือชื่อทางภูมิศาสตร์ทาหน้าที่เช่น เดียวกันกับ
เครื่องหมายการค้าเพียงแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันบางประการเพราะชื่อของเครื่องหมายการค้า
จะบ่งบอกถึงตัวผู้ผลิตสินค้าแต่ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะบ่งบอกถึงสถานที่ผลิตสินค้า ดังนั้นความ
แตกต่างเช่น ว่านี้ จึง แตกต่างกัน เพียงแค่การบ่งบอกที่เจาะจงไปยังตัว บุคคลหรือพื้นที่หรือสถานที่
เท่านั้น20
คุณสมบัติของชื่อภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 22.1 ที่ว่าจะต้อง
มีลักษณะที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ นั้น กล่าวคือ สินค้านั้นจะต้องมีที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น
อีกทั้งสินค้าดังกล่าวจะต้องสามารถบ่งบอกได้ถึง คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้ า
อันเนื่องมาจากแหล่งภูมิศาสตร์หรือพื้นที่นั้นได้ ซึ่งจากคุณสมบัติของชื่อทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) จะต้องแสดงให้เห็นว่าแหล่งพื้นที่นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสินค้านั้ นอย่างไร
รวมไปถึงลักษณะเด่นของสินค้านั้นด้วย นอกจากนี้ต้องบรรยายให้เห็ นว่าสินค้าที่มาจากพื้นการผลิต
ทางภู มิ ศ าสตร์ นั้ น มี ค วามแตกต่ า งจากสิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วกั น ซึ่ ง มาจากพื้ น ที่ แ ห่ ง อื่ น อย่ า งไร
ซึ่งความแตกต่างและความโดดเด่นของสิ นค้าเช่นว่านี้อาจเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เช่น คุณภาพ
ของวัตถุดิบ ที่มีเฉพาะในพื้น ที่แหล่ งใดแหล่งหนึ่ง ขั้นตอน กรรมวิธีการผลิ ตซึ่งเป็นภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง โดยลักษณะดังกล่าวนี้ย่อมจะทาให้ประชาชนหรือผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น
และให้การยอมรับว่าสินค้าซึ่งมีที่มาจากพื้นที่แหล่งนี้โดยมีชื่อทางภูมิศาสตร์ให้การรับรองนับได้ว่าเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าสินค้าชนิดหรือประเภทเดียวกันที่มาจากพื้นที่แห่งอื่นๆ
นอกจากนี้ปัญหาของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
ที่เป็นผลจากการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอีกประการหนึ่ง คือ การปกป้อง
สินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องจากว่าความตกลงทริปส์ (TRIPs) นั้นเป็นความตกลงที่เกิดจาก
แนวคิดของชาติตะวันตกซึ่งให้สิทธิแก่ ปัจเจกชนหรือเอกชน (individual right) เพื่อประโยชน์ด้าน
การค้าและการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล โดยการให้ทุกประเทศที่เป็นภาคี
สมาชิกความตกลงดังกล่ าวสร้างระบบความคุ้มครองทรัพย์ สิ นทางปัญญาด้ว ยมาตรฐานเดียวกัน
ซึ่งไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นไปตามแนวคิดสิทธิชุมชนที่ ต้องการปกป้องผลประโยชน์เกี่ยวกับภูมิปัญญา
20

ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2 น.95.
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ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่ชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มุ่งให้ความคุ้มครอง
เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า เท่ า นั้ น โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ บริ ก าร (service) แต่ ป ระการใด
ทั้งนี้เป็น ไปตามความตกลงทริป ส์ (TRIPs) ข้อ 22.2 ถึงข้อ 22.4 ซึ่ง ส่งผลให้สินค้าที่ได้รับความ
คุ้มครองต้องมีคุณภาพ ชื่อเสี ย ง ลั กษณะเฉพาะเท่านั้นโดยไม่จาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแต่อย่างใด
เมื่อพิจารณาเนื้อหาในความตกลงทริปส์ (TRIPs) ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่ามี
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ข้ อ จ ากั ด ในแง่ ที่ ว่ า ชื่ อ ทางภู มิ ศ าสตร์ เ ป็ น เพี ย งชื่ อ ของสถานที่ ห รื อ พื้ น ที่ เ ท่ า นั้ น
ซึง่ ไม่ใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคาว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ก็คือเป็นเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ของชุ ม ชนในธรรมชาติ ห รื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ เ กิ ด จากการสั่ ง สม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้พบเห็น จดจา อบรมสั่งสอนมาหลายชั่วอายุคน โดยบรรพบุรุษได้มี
การสืบทอดส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีการดาเนินชีวิต21 เพราะฉะนั้นสิทธิที่
ได้รับหรือวัตถุแห่งความคุ้มครองในกรณีดังกล่าวนี้จึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งการที่จะนาเอาบทบัญญัติ
ตามความตกลงทริ ป ส์ (TRIPs) มาใช้ ใ นการคุ้ มครองภูมิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น จึ ง ไม่ ได้ ใ ห้ ค วามคุ้ม ครอง
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรงในทันที โดยความคุ้มครองเช่นว่านี้เป็นเพียงการคุ้มครองผ่านชื่อ
ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เท่านั้นเพราะเหตุว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นภายใต้ชื่อ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มักจะมี
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนสัมพันธ์หรือส่วนร่วมในการผลิตอยู่เสมอทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับความคุ้มครองไปด้วยโดยปริยาย จากข้อจากัดตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ดังกล่าวนี้มีผล
เท่ากับว่าไม่ได้ให้ความคุ้ มครองไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงแต่เป็นการคุ้มครองในส่วนของชื่อทาง
ภูมิศาสตร์หรือชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ เท่านั้น นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีความแตกต่างไปจากชื่อ
ทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความรู้หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตซึ่ง
บรรพบุรุษได้บ่มเพาะเป็นเวลานานและได้ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นต่อๆมา โดยความรู้ที่ถ่ายทอดมานั้น
อาจจะปรากฏตัวอยู่ในรูปของสิ่งที่สามารถจับต้องได้ เช่น เครื่องประดับ สิ่งทอ สิ่งก่อ สร้าง เป็นต้น
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น นิทาน ตานาน การละเล่น บทกวี กลอน เป็นต้น
แต่ในส่วนของชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้เนื่องจากชื่อทางภูมิศาสตร์เป็น
เพียงชื่อของสถานที่ในท้องถิ่น ตาบล อาเภอ จังหวัดหรือประเทศเท่านั้นซึ่งไม่สามารถจับต้องได้22
แต่เดิมแท้ที่จริงแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถได้รับประโยชน์จากระบบกฏหมาย
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ หากแต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าวนั้นเป็นเพียงประโยชน์ในทางอ้อมเท่านั้น
21

กนกวรรณ วงศ์กวี, “ความเคลื่อนไหวของสิทธิชุมชนตามกฎหมายไทย”. พื้นที่และมุมมอง
: เรื่องของไท(ย)ถึงสากล, วารสารไทยคดีศึกษา, น.235-239 (2550).
22
ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 8 น.368.
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เพราะหากว่าเมื่อสินค้าที่ใช้ชื่อภูมิศาสตร์ชนิดนั้นทีไ่ ด้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนสัมพันธ์ใน
การผลิตแล้วตราบใดที่ชุมชนยังมีการผลิตสินค้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้จาหน่ายในทางการค้าการ
ผลิตดังกล่าวมีผลเท่ากับเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่น ว่านี้ก็ยังคง
ได้รั บ การอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอดหรื อ ส่ ง ต่อ ภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ นต่ อไปเพีย งแต่ร ะบบกฎหมายสิ่ งบ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ไม่ได้ให้ความคุ้มครองไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสาคัญใน
การผลิตสินค้านั้นโดยตรงเท่านั้น
ประกอบกับเมื่อพิจารณาในส่วนของระดับความคุ้มครองเกี่ยวกับสินค้าตามความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) สามารถที่จะเเบ่งระดับความคุ้มครองเป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ สินค้าทั่วไปจะ
ได้รับความคุ้มครองในระดับปกติตามข้อ 22 ส่วนสินค้ากลุ่มไวน์และสุราถือเป็นสินค้าพิเศษที่ได้รับ
ความคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าตามข้อ 23 จึงทาให้สินค้าทั่วไปและสินค้าพิเศษแตกต่างกันไม่ได้รับ
ความคุ้มครองในระดับเดียวกันโดยสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นสินค้าทั่วไปได้รับความ
คุ้มครองที่ต่ากว่าสินค้าไวน์และสุราซึ่งเป็นสินค้าพิเศษ และนอกจากนี้ความคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์นั้นจะคุ้มครองเฉพาะในดินแดนที่จดทะเบียนเท่านั้นเนื่องจากระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์มีลักษณะเช่นเดียวกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้า
กฎหมายสิทธิบัตร เป็นต้น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงมี ผลใช้บังคับได้ในประเทศที่จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภู มิ ศ าสตร์ เ ท่ า นั้ น หากสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ข องไทยต้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองใน
ต่างประเทศ ประเทศไทยต้องจดทะเบียนในต่างประเทศด้วยเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อ 24.9 ความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs)23
4.2.2 ปัญหาข้อจากัดสิทธิที่ได้รับตามความตกลงทริปส์ (TRIPs)
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือที่เรียกว่า
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) นั้นจะให้ความคุ้มครองสิทธิในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยที่ความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อที่ 22.2 ที่ระบุว่า “ประเทศสมาชิกจะต้องใช้วิธีการทางกฎหมายในลักษณะ
ใดๆเพื่ อ ป้ อ งกั น การใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ท างภู มิ ศาสตร์โ ดยมิ ช อบ” กล่ า วคือ จะต้อ งกาหนดมาตรการด้ า น
กฏหมายในการคุม้ ครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึง่ จะต้องกาหนดหลักการที่สาคัญและจาเป็นที่จะต้อง
มีในการให้ความคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยความตกลงทริปส์ (TRIPs) ไม่ได้มีการกาหนด
รายละเอียดและวิธีการของกฎหมายหรือ รูปแบบของการคุ้มครองว่าจะต้องเป็นกฏหมายเฉพาะด้าน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไว้ ด้วยเหตุนี้ ผลที่ตามมานั้น จึงเป็นหน้าที่ของประเทศรัฐภาคีสมาชิกต่างๆที่
จะต้องออกกฏหมายตามความเหมาะสมที่จาเป็นแก่สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ภายในประเทศของ
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เพิ่งอ้าง น.414.

120
ตนเองเพื่อปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 24 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการกฎหมายในความตกลงทริปส์
(TRIPs)
ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ร ะบุ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า มาตรการเช่ น ว่ า นี้ ค วรจะเป็ น มาตรการอย่ า งใด
ปัญหาและข้อจากัดเช่นว่านี้สิทธิที่ได้รับดังกล่าวจึงเป็นสิทธิที่ มีอยู่ภายใต้กรอบของกฏหมายภายใน
ของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในระบบกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน
นี้จะแบ่งออกเป็น 3 แนวทางด้วยกัน คือ กฎหมายทั่วไป การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะ
(sui generis) และกฎหมายเครื่ อ งหมายการค้ า (trademark) 25 ดั ง ตั ว อย่ า งเช่ น ประเทศไทย
ออกเป็ นกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ คุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย
ออกเป็ น กฏหมายเครื่ องหมายการค้ า ประเทศฟิลิ ปปิ น ส์ อ อกเป็ นกฎหมายเครื่อ งหมายการค้ า
ส่วนประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีนใช้ทั้งกฏหมายเครื่องหมายการค้าและกฏหมายสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์อันเป็นกฏหมายเฉพาะ (sui generis) เป็นต้น26 จึงเห็นได้ว่าแม้จะมีการให้ความคุ้มครอง
ในกฎหมายตามความเป็นจริงแต่สิทธิที่ได้รับเป็นเพียงสิทธิผูกขาดเกี่ ยวกับการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์
ซึ่งขึ้น อยู่ กับ กฏหมายภายในของประเทศภาคี สมาชิก ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ที่ขาดความ
ชัดเจนแน่นอน ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงเป็นปัญหาด้านข้อจากัดความคุ้มครองตามความตกลงทริปส์
(TRIPs)
สิทธิตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 22.2 นั้นได้บัญญัติถึงสิทธิในการได้รับ
ความคุ้ มครองตามกฏหมายสิ่ งบ่ ง ชี้ท างภู มิศ าสตร์ ซึ่ง สิ ท ธิดัง กล่ าวนี้ ถือ เป็น สิ ท ธิของปั จเจกชน
(Individual right) ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงอรัมภบทในตอนต้นของความตกลงทริปส์ (TRIPs)
จะพบว่าได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนโดยที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ดังกล่าวนี้มุ่งเน้นที่จะให้ความ
คุ้มครองสิทธิแก่ปัจเจกชนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึง่ สิทธิเช่นว่านี้มีไว้เพื่อเป็นการผูกขาดในการเก็บ
เกีย่ วผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอันได้แก่การขายสินค้าอย่างเดียวเท่านั้น27 ซึ่งข้อจากัดดังกล่าวนี้
24

จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฏหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการส่งออก
และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว), 2551), น.8.
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สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีที่ จะจากัดอยู่ภ ายในกรอบของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ทางการเงิน
โดยที่ไม่ครอบคลุมในเรื่องของคติชน (folklore) หรือสิทธิในทางศีลธรรม (moral rights) ประกอบ
กับ ความตกลงทริป ส์ (TRIPs) ดัง กล่า วนี้ ไ ด้เ กิด ขึ้น มาเพื่อ มอบสิท ธิ ใ นความเป็น เจ้า ของสิท ธิใ น
ทรัพย์สินให้แก่ปัจเจกชนหรือเอกชนเพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยที่ไม่ได้มอบสิทธิในความคุ้มครองให้แก่
ชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลแต่ประการใด
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าสิทธิตามความตกลงทริปส์ (TRIPs ) ดังกล่าวถือเป็นสิทธิ
เชิงเดี่ย วเท่านั้น โดยเป็น การคุ้มครองสิทธิในแง่ของการผูกขาดทางการค้าซึ่ง ถือเป็นสิทธิในด้าน
ทรั พย์ สิ น ซึ่ง ย่ อมแสดงให้ เห็ น ว่า สิ ทธิดังกล่ าวถือ เป็น สิท ธิใ นความเป็น เจ้า ของ (ownerships)
ที่มีสิทธิในการใช้สอย จาหน่าย จ่า ย โอน เพื่อประโยชน์ของตนเองอีกทั้งมีสิทธิป้องกันและขัดขวาง
ไม่ให้ผู้ใดสอดเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายซึ่งหากว่ามีผู้ใดเข้ามาก่อการรบกวนสิทธิโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายแล้วบุคคลนั้นอาจถูกฟ้องคดีได้ ด้วยเหตุนี้จึงย่อมแสดงให้เห็นว่าสิทธิในความเป็น
เจ้ า ของนั้ น อยู่ ใ นกรอบที่ จ ากัด โดยที่ ก รอบข้ อ จ ากั ด ดั ง กล่ าวไม่ ไ ด้ ครอบคลุ ม ไปถึ ง สิ ท ธิใ นการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน สิทธิในการอนุรักษ์ สิทธิในการฟื้นฟู สิทธิในการสืบทอดหรือส่งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ
แต่อย่างใด
จึงอาจสรุปได้ว่าสิทธิในความตกลงทริปส์ (TRIPs) จะมีข้อจากัดอยู่หลายประการ
เนื่องจากเป็นการผูกขาดเกี่ยวกับตัวของชื่อ ภูมิศาสตร์ ซึ่งสิทธิในการใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ
ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะไม่ได้ให้ ความคุ้มครองรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิทธิเช่นว่านี้ถือ
เป็นสิทธิเฉพาะในด้านการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในด้านการค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นซึ่งไม่ได้มีการ
กาหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนแต่อย่างใดอันเป็นปัญหาและข้อจากัดของสิทธิตาม
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ดังกล่าว
4.3 ปัญหาและข้อจากัดการใช้กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
ในส่วนของการวิเคราะห์ถึงปัญหาและข้อจากัดในการใช้กฏหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศอินเดียนั้น ผู้ศึกษาประสงค์ที่จะทาการศึกษาและเปรียบเทียบ
ถึงแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายและการบังคับใช้ก ฎหมายเพื่อเป็น แนวทางในการพัฒ นากฎหมาย
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ
ต่อไปโดยมีประเด็นที่สาคัญทางกฎหมายโดยสามารถนามาศึกษาเปรียบเทียบได้ดังนี้
4.3.1 ปัญหาข้อจากัดด้านวัตถุแห่งความคุ้มครอง
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือที่เรียกว่า
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอยู่
ด้วยนั้นจึงส่งผลให้ประเทศไทยต้องบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่
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สินค้า ซึ่งสินค้าดังกล่าวจะมีทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าเฉพาะอย่างเช่ นไวน์และสุรา ทั้งนี้ความคุ้มครอง
แก่สินค้าทั้งสองชนิดจะปรากฏอยู่ในข้อ 22 และข้อ 23 อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงวัตถุแห่งความคุ้มครอง
ในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะพบว่ามีข้อจากัดอยู่ 3 ประการ คือ
ประการแรก สิ นค้าทั่วไปรวมถึงสินค้าอาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์ได้รับความ
คุ้มครองในระดับที่ต่ากว่าสินค้าในกลุ่มของไวน์และสุราตามข้อ 23 ของความตกลงทริปส์ (TRIPs)
โดยที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศทีเ่ กิดจากแรงผลักดันของประเทศ
ในประชาคมยุโรปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มไวน์และสุรา ความตกลง
ระหว่างประเทศดังกล่าวมุ่งปกป้องผลประโยชน์แก่ประเทศประชาคมยุโรปที่เป็นผู้ผลิตสินค้าส่งออก
รายใหญ่ โดยสินค้ากลุ่มนี้สร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศในประชาคมยุโรปจานวนมาก อย่างไรก็ตาม
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้มีการแบ่งระดับความคุ้มครองสินค้าที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสินค้าทั่วไป
กับสินค้ากลุ่มไวน์และสุราไว้ในข้อ 22 และ 23 การให้ความคุ้มครองแก่สินค้าในกลุ่มไวน์และสุราจะ
ปรากฏอยู่ในข้อ 23 ของความตกลงทริปส์ (TRIPs) ที่ได้แบ่งระดับความคุ้มครองประเภทของสินค้า ที่
สูงกว่ากับสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่ไวน์และสุราที่ปรากฏในข้อ 22.1 ของความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในขณะ
ที่ผลประโยชน์ของประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ที่สินค้าทั่วไปตามข้อ 22.1 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มไวน์และสุรา
ในข้อ 23 ทาให้สินค้าทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหารหรืองานหัตถกรรมของประเทศ
ไทยความคุ้มครองดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ากว่าสินค้าในกลุ่มไวน์และสุราของประเทศประชาคมยุโรป
ซึ่งทาให้ประเทศไทยเสียเปรียบในด้านของสิทธิทางด้านเศรษฐกิจการค้า28
โดยความคุ้มครองสินค้าในกลุ่มไวน์แ ละสุราได้มีหลักการห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่มิได้แสดงแหล่งกาเนิดที่แท้จริง ตามที่ปรากฏในข้อ 23.1 ที่ระบุว่า “รัฐภาคีสมาชิกแต่ละ
รายจะต้อ งก าหนดวิธี การทางกฎหมายเพื่อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ยท าการป้อ งกั นไม่ ให้ นาเอาสิ่ งบ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ที่บ่งระบุสินค้าประเภทไวน์ไปใช้กับไวน์ที่มิได้มีแหล่งกาเนิดจากสถานที่ที่ระบุไว้ในสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิ ศาสตร์ ห รื อ การใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ท างภูมิศ าสตร์ ที่บ่ งระบุ สิ นค้ าประเภทสุ ราไปใช้กั บสุ ราที่มิ ได้ มี
แหล่งกาเนิดจากสถานที่ที่ระบุไว้ในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แม้ว่าการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว
ได้แสดงแหล่งกาเนิดที่แท้จริงของสินค้าเอาไว้ด้วยหรือการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในรูปคาแปลหรือ
การใช้สิ่งบ่งชี้ท างภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อความอื่นๆ เช่น ชนิด แบบ การเลียนแบบ หรือถ้อยคาอื่นที่
คล้ายคลึงกัน”29
ผลจากข้อ 23.1 ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้างต้นสินค้ากลุ่มไวน์และสุราจึง
ได้รั บ การปกป้ องในสองลั กษณะ คือ ลั กษณะแรก การห้ า มใช้ สิ่ งบ่ งชี้ท างภูมิศ าสตร์ที่มิ ได้แ สดง
28
29
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แหล่งกาเนิดที่แท้จริง ภายใต้เหตุผลสาคัญคือการป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในแหล่งกาเนิด
ของสินค้ากลุ่มไวน์และสุรา ซึ่งการห้ามเช่นนี้เป็นข้อห้ามใช้ในทุกกรณีกับสินค้าในกลุ่มไวน์และสุรา
โดยข้อห้ามนี้ไม่มีเงื่อนไขว่าการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่แสดงแหล่งกาเนิดอั นแท้จริงได้สร้างความ
สับสนหลงผิดแก่ผู้บริโภคดังเช่นสินค้าทั่วไปตามข้อ 22 ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ลักษณะที่สอง
การห้ ามใช้ชื่อ เครื่ องหมายหรื อลั กษณะที่แม้จะไม่ได้ระบุว่าสิ นค้าผลิ ตจากพื้นที่ตามสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ นั้นโดยตรง หากข้อความกลับแสดงไว้ในทานองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือลักษณะอย่าง
หนึ่งอย่างใดคล้ายคลึงกับสินค้าที่ผลิตในพื้นที่นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้การใช้คาว่า ชนิด แบบ
ลักษณะ หรือข้อความอื่นในทานองเดียวกันร่วมกับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การห้ามนี้จะปรากฏ
อยู่ในข้อ 23.1 ความตกลงทริปส์ (TRIPs) โดยเจตนารมณ์ข้อนี้ก็คือการปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศในประชาคมยุโรป โดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มไวน์และสุราของประชาคมยุโรป การห้ามใช้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มิได้แสดงแหล่งกาเนิดที่แท้จริงจึงเป็นการมอบความคุ้มครองสินค้ากลุ่มไวน์
และสุราสูงกว่าสินค้าทั่วไป โดยหลักการดังกล่าวถูกใช้กับสินค้าไวน์และสุราและการใช้หลักข้อนี้ไม่
ต้องพิสูจน์ถึงความสับสนหลงผิดของผู้บริโภคดังเช่นสินค้า ทั่วไปรวมทั้งหลักการในข้อ 23.1 ความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) นี้ยังมีขอบเขตที่กว้างขวางไม่ว่าผู้ใดจะใช้คาว่าประเภท แบบ หรือคาอื่นใดใน
ทานองเดียวกันร่วมกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการใช้ข้อความที่บ่งบอกถึงแหล่งผลิตสินค้าในภาษา
ใดๆก็ต้องห้าม หากการใช้ในลักษณะนี้สร้างความสับสนหลงผิดแก่ผู้บริโภคสินค้าไวน์และสุรา การใช้
ข้อความดังกล่าวร่วมกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ย่อมไม่อาจกระทาได้เพราะผู้บริโภคย่อมถูกชักจูงใจจาก
ข้อความเช่นนี้30
ในกรณีของสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มไวน์และสุราซึ่งได้แก่สินค้าประเภทอาหารหรือ
งานหัตถกรรมจะมีระดับความคุ้มครองที่ไม่เท่าเทียมกับสินค้ากลุ่มไวน์และสุรา โดยสินค้าทั่วไปนั้น
การใช้คาว่าชนิด แบบ ลักษณะหรือคาอื่นใดในทานองเดียวกันร่วมกับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับ
สินค้าทั่วไปไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือ กรณีสินค้าอาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์ ซึ่ง
เป็นสินค้าทั่วไปไม่ใช่กลุ่มไวน์และสุราจึงทาให้ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในระดับที่สูงในข้อ 23
ซึ่งหากมีการใช้ถ้อยคาว่าชนิด แบบ หรือคาอื่นประกอบกับสินค้าอาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์จะไม่ถือ
เป็นการต้องห้ามตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) เนื่องจากการใช้ในลักษณะดังกล่าวไม่ทาให้ผู้บริโภค
เกิดความสับสนหลงผิดในสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งการใช้ถ้อยคาดังกล่าวมีผลทาให้สินค้า
ทั่วไปไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกับสินค้ากลุ่มไวน์และสุราในข้อ 23 ทั้งที่สินค้าในกลุ่มไวน์
และสุรากับสินค้าอาหารหรืองานหัตถกรรมถือเป็นสินค้าเช่นเดียวกัน31
30
31

เพิ่งอ้าง, น.144-145.
เพิ่งอ้าง, น.136-137.

124
นอกจากนี้ ใ นข้ อ 22.1 เป็ น การคุ้ ม ครองเฉพาะชื่ อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าเท่านั้นโดยไม่ได้มีวัตถุแห่งการคุ้ มครองอยู่ที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการปกป้องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดจากระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) เป็นเพียงผล
ทางอ้อมเท่านั้น ที่ เป็น ผลมาจากการใช้ข้อ 22.1 ความตกลงทริปส์ (TRIPs) นอกจากนี้สินค้าใน
ความหมายตามข้อ 22.1 ยังได้แก่สินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าในรูปอุตสาหกรรมที่ผ ลิตขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคส่วนรวม แต่สินค้าอาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์ที่ผลิตขึ้นหากจะ
ทาให้ได้รับความคุ้มครองในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องเปลี่ยนไปเป็นสินค้าอาหารในรูปของสินค้า
บรรจุภัณฑ์พร้อมจาหน่ายโดยผลิตขึ้นในรูปแบบและมาตรฐานที่เท่ากัน เช่น ในด้านรสชาติ เครื่องปรุง
ส่วนผสมเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงเห็นได้ว่าสินค้าตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ
22 เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเมื่อนามาใช้กับอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องปรับภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ด้ ว ยเหตุ นี้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จึ ง เป็ น เพี ย งวั ต ถุ ดิ บ ของการสร้ า ง
เอกลักษณ์ของสินค้าให้เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ ซึ่งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นผลพลอย
ได้จากการขายสินค้า32
ประการที่สอง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 22.1
นั้ น เกิ ด มี ขึ้ น เพื่ อ มุ่ ง ปกป้ อ งเฉพาะการใช้ ชื่ อ ภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ ประกอบการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เท่ า นั้ น
โดยที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ไม่ได้มุ่งคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดสินค้า ในขณะเดียวกัน
เมื่อพิจารณาจากจุดเริ่มต้นของการเกิดความตกลงทริปส์ (TRIPs) แล้วนั้นจะพบว่าความตกลงทริปส์
(TRIPs) ไม่ได้ เกิด ขึ้น เพื่อปกป้ องสิ่ งบ่ งชี้ท างภู มิศาสตร์บ นพื้น ฐานของสิ นค้า ที่เกิ ดจากภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นอีกเช่นกันดังปรากฏตามส่วนอารัมภบทความตกลงทริปส์ (TRIPs) ที่ต้องการปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความชอบธรรมทางการค้าระหว่างประเทศ การถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมจะได้รับการปกป้องจากรัฐภาคี สมาชิกความตกลงทริปส์
(TRIPs) ประกอบกับในขั้นของการร่างความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 22-24 นั้น โดยเฉพาะข้อ 22.1
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่มุ่งให้สิทธิผูกขาดประโยชน์ทางการค้า
สินค้าในการใช้ชื่อภูมิศาสตร์หรือชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลิตสินค้าเท่านั้น ซึ่งสินค้าเช่นว่านี้
เป็นสินค้าทั่วๆไป เช่น สินค้าทางอุตสาหกรรม เป็นต้น มีผลเท่ากับไม่ได้มีเจตนารมณ์เพื่อปกป้อง
ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตสินค้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่อย่างใด
จึ งท าให้ ก ารคุ้ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ท างภูมิ ศาสตร์ข าดความชัด เจนและสมบูร ณ์ ในขณะที่ สิ่ งบ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์นั้นเป็นการปกป้องชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และชื่อดังกล่าว
32

จุมพต ภิญโญสินวัฒน์ , “หลักเหตุผลของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”,
(ดุษฏีนิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2552), น. 463-466.
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ได้ถูกนามาใช้เชื่อมโยงกับการค้าขายสินค้า กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงไม่อาจนามาใช้ปกป้อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดทุกประเภท ด้วยเหตุนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆที่ไม่ใช่ชื่อหรือ
คาที่ใช้เรียกแทนแหล่งภูมิศาสตร์ย่อมไม่ได้รับการปกป้องตามกฎหมาย ซึ่งการปกป้องสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์นั้นจากัดเฉพาะผลประโยชน์ทางการค้าสินค้า โดยสิทธิตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถ
กีดกัน คู่แข่งในสิ นค้าประเภทเดียวกันได้ แต่การปกป้องสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถปกป้อง
ความรู้และการขายผลิตภัณฑ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ หากผู้จาหน่ายสินค้าไม่ใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์
เท่ากับว่าเมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ถือเป็นชื่อภูมิศาสตร์หรือชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ที่กฏหมายให้ความ
คุ้มครองโดยตรง กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จึงไม่สามารถปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวได้ มี
ประสิทธิภาพ33
ประการที่ส าม มาตรการปกป้องสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามความตกลงทริปส์
(TRIPs) ในข้อ 22.1 นั้นประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์เท่านั้น
โดยสิ น ค้า ภายใต้ชื่อภูมิศาสตร์จ ะต้องมีความสั มพันธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านของวัตถุดิบ กรรมวิธี หรือ
เอกลักษณ์ของสินค้าซึ่งความสัมพันธ์เช่นว่านี้มีผลต่อเอกลักษณ์ ชื่อเสียงของสินค้า ระบบการปกป้อง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึ งมีผลต่อวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิ ตหรือตัว ของสินค้า จึงทาให้เห็ นว่า ความ
คุ้มครองเช่นว่านี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงบริการถึงแม้ว่าบริการที่เกิดขึ้ นจะมีคุณภาพที่มีความเชื่อมโยง
แหล่ งภูมิศาสตร์ก็ตาม กล่าวอีกนัยหนึ่ง สินค้าถือเป็น วัตถุแห่ งความคุ้มครองในระบบสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริป ส์ (TRIPs) เนื่องจากความตกลงดังกล่าวเป็นสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศทีเ่ กิดจากแนวคิดของชาติตะวันตกที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความพยายามของประเทศในทวีปยุโรป
กลุ่มธุรกิจไวน์และสุราเนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ที่สาคัญให้กลุ่มประเทศในภาคพื้น
ยุโรปดังกล่าว34
4.3.2 ปัญหาข้อจากัดนิยามศัพท์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
การให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ต ามความตกลงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือที่เรียกว่าความตกลงทริปส์ คาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ”
คาดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น คาที่ มี ป รากฏอยู่ ใ นความตกลงทริ ป ส์ (TRIPs) ขององค์ ก ารการค้ า โลก (WTO)
โดยในข้อที่ 22.1 ที่ว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หมายถึง สิ่งบ่งชี้ที่ได้บ่งระบุถึงสินค้าว่ามีแหล่งกาเนิด
ในดินแดนของประเทศสมาชิกหนึ่งหรือภูมิภาคหรือท้องถิ่นในดินแดนแห่งนั้น ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียง
หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าได้เกิดขึ้นอย่างสาคัญ อันเนื่องมาจากสินค้าได้เกิดขึ้นในแหล่งกาเนิดทาง

33
34

ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2 น.186-187.
เพิ่งอ้าง น.188-189.
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ภูมิศาสตร์นั้น35 จะเห็นได้ว่าความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้มีการอธิบายถึงเนื้อหาสาระสาคัญ เกี่ยวกับ
คานิยามศัพท์คาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” (geographical indication) ในข้อ 22.1 ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยสินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) จะต้องเป็นสินค้าที่
เกิดขึ้นในดินแดนหรือท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกและสินค้าที่เกิดขึ้นจะต้อง
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพหรือมีคุณลักษณ์เฉพาะที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นผลมาจากแหล่งกาเนิดทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกที่ผลิตสินค้าอย่างแท้จริง36
ต่อมาเมื่อพิจารณาถึงมาตรการทางกฏหมายในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ของประเทศไทยจะเห็นได้ว่า
เนื้อหาการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นไปตามกรอบของความตกลงว่าด้วยสิ ทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือที่เรียกว่าความตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งเป็นความตกลง
ส่วนหนึ่งขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วยทาให้ประเทศไทยมี
พันธกรณีจะต้องปฏิบัติตามกรอบที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้กาหนดไว้ ซึ่งในกรณีของผลิตภัณฑ์
อาหารไทยประเภทผั ดไทยเส้ นจั น ท์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนชาวไทยในจังหวัดจันทบุรีนั้น
จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ได้มีการให้ความหมายสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ไว้ในมาตรา 3 ซึ่งคานิยามศัพท์คาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” คือ “ชื่อหรือสัญลักษณ์
หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว”37
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เมื่อได้ทาการศึกษาถึงคานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ของทั้งประเทศ
ไทยและความตกลงทริปส์ (TRIPs) ประกอบกันจะพบว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ สินค้าใน
ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องเป็นสินค้า ที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์และในขณะเดียวกันสินค้าที่
เกิดขึ้นจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะที่มีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ ซึ่ง
เป็นแหล่งที่มาของสินค้าดังกล่าวอีกด้วย อย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองในส่วน
ของชื่อภูมิศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คานิยามศัพท์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยยัง
35

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.
36
ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง เชิงอรรถที่ 2 น.94-96.
37
รัฐศิรินทร์ ตมิศานนท์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13 น.60-61.
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หมายความรวมถึงสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีความหมายโดยตรงและทางอ้อมที่แสดงถึงชื่อภูมิศาสตร์
หรือแหล่งภูมิศาสตร์อีกด้วย เช่น คาว่า “เมืองช้าง” หมายถึงจังหวัดสุรินทร์ คาว่า “โคราช” หมายถึง
จังหวัดนครราชสีมา คาว่า “แปดริ้ว” หมายถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าชื่อดังกล่าวข้างต้น
เช่น “เมืองช้าง” “โคราช” “แปดริ้ว ” จะไม่ใช่ชื่อจังหวัด ตาบล อาเภอที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์หรือชื่อ
แหล่ ง ภู มิศ าสตร์ โ ดยตรง แต่ ชื่ อดั ง กล่ าวข้ า งต้ น ก็ ส ามารถสื่ อ หรือ แสดงให้ ผู้ บ ริ โ ภคเข้ าใจว่ า ชื่ อ
“เมืองช้าง” “โคราช” “แปดริ้ว” เป็นชื่อภูมิศาสตร์ที่แสดงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากจังหวัดใด
หรือตาบลใดหรืออาเภอใด เป็นต้น ผลลัพธ์คือมาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ดังกล่าวจึงสูง
กว่าที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้กาหนดไว้38
เมื่อได้ทาการพิจารณาในส่วนของการให้ความคุ้มครองสินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ข องประเทศอิ น เดี ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า นของนิ ย ามศั พ ท์ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
ซึ่งจะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1999 ในมาตรา 1(3)(E) ที่ว่า
“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับสินค้า” คือ สิ่งที่ได้มีการใช้ในการบ่งบอกว่าสินค้านั้นเป็น
สินค้าทางการเกษตรหรือเป็นสินค้าตามธรรมชาติหรือเป็นสินค้าที่ได้ผลิตขึ้นในแหล่งกาเนิดหรืออาณา
เขตของประเทศหรือในดินแดนหรือว่าสถานที่ในอาณาเขตแห่งใดแห่งหนึ่งจนทาให้สินค้านั้นได้รับการ
ยอมรับถึงคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะโดยเฉพาะของสินค้าจนทาให้สินค้านั้นเป็นสินค้าประจา
ภูมิศาสตร์ ดินแดน หรือท้องถิ่นนั้น อีกทั้งกระบวนการผลิตหรือการเตรียมการนั้นได้กระทาหรือได้
ก่อให้เกิดขึ้นในอาณาเขตภูมิประเทศนั้นด้วย” 39 เมื่อพิจารณาในส่วนของการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นส่ ว นของประเทศอิ น เดีย กั บ ความตกลงทริ ป ส์ (TRIPs) จะพบว่ า มาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของทั้งประเทศอินเดียและความตกลงทริปส์ (TRIPs)
จะมีเนื้อหาที่เหมือนกันในแง่ที่ว่าสินค้า ที่จะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นั้นจะต้องผลิตขึ้นจะต้องมี
แหล่งกาเนิดในอาณาเขตหรือดินแดนหรือท้องถิ่นในพื้นที่ภูมิศาสตร์และสินค้าที่ผลิตขึ้ นจะต้องมีความ
เชื่ อ มโยงในด้ า นของคุ ณ ภาพหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะระหว่ า งตั ว สิ น ค้ า กั บ แหล่ ง ก าเนิ ด นั้ น ด้ ว ย
แต่ในส่วนของประเทศอินเดียนั้นจะมีเนื้อหาขอบเขตแห่งความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่กว้าง
และครอบคลุมมากกว่าที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้กาหนดไว้ โดยประเทศอินเดียได้มีการขยาย
ความคุ้มครองในส่วนของมาตรา 1(3)(e) ในตอนท้ายกล่าวคือ การเป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของประเทศอินเดีย ไม่จาเป็นที่วัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่างๆเพื่อการผลิตสินค้าทุกชนิดจะต้องมา
38
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จากแหล่งภูมิศาสตร์ทั้งหมด ผู้ผลิตอาจจะใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบเพียงบางอย่างที่นาเข้าจาก
พื้นที่ภูมิศาสตร์อื่นก็ได้เพียงแต่ขอให้กรรมวิธีหรือการตระเตรียมหรือกระบวนการผลิตสินค้า จะต้อง
เกิดขึ้น ภายในพื้นที่ภูมิศาสตร์ ที่ผลิตสิ นค้าเท่านั้นก็ส ามารถที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
มีผลเท่ากับว่าประเทศอินเดียได้ให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมไปถึง กรรมวิธี ขั้นตอนการ
ผลิต การเตรียมการสินค้า อย่างชัดเจนซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการตี ค วามในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ กล่ า วคื อ
“วัตถุประสงค์ของมาตรานี้ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองถึงชื่อของสินค้าใดๆแม้จะไม่มีชื่ออาณาเขต
ของภูมิศาสตร์หรือท้องที่ของประเทศประกอบอยู่ด้วย แต่ก็สามารถพิจารณาให้เป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ของอาณาเขตนั้นได้ ถ้าสินค้านั้นตัวนั้นได้ถูกใช้หรือสินค้า นั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับ พื้น ที่ ทางภูมิ ศ าสตร์ โ ดยมี ต้น ก าเนิด มาจากดิ น แดนหรื อท้ อ งถิ่ น นั้น ด้ ว ย” จากบทบัญ ญั ติข อง
ประเทศอินเดียดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าแม้กระบวนการผลิต การตระเตรียมการ หรือขั้นตอนส่วน
ใดส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้านั้นได้เกิดขึ้นในอาณาเขตภูมิป ระเทศ รวมถึงการนาวัตถุดิบจากแหล่ง
อื่นมาผลิตเป็นสินค้าก็ตามสินค้าภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดียก็ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1999 ฉบับนี้ด้วยเช่นกันผลลัพธ์คือมาตรการ
ทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ดังกล่าวจึงสูงกว่าที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้กาหนดไว้40
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนของคานิยามศัพท์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของทั้ง
ประเทศไทยและประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่เลือกศึกษา โดยทั้งสองประเทศดังกล่าวเป็นภาคี
สมาชิกของความตกลงทริปส์ (TRIPs) จะพบว่ามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ในส่วนของประเทศไทยและประเทศอินเดียจะมีความเหมือนกันในแง่ที่ว่าสินค้าที่จะได้รับ
การคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องเป็นสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์ประกอบกับจะต้อง
มีความเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ที่ผลิตสินค้าด้วย
ในส่วนของความแตกต่างเกี่ยวกับนิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” ของทั้งประเทศไทยและ
ประเทศอินเดีย ประเทศอินเดียจะมีเนื้อหาความคุ้มครองแก่สินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภุมิศาสตร์ที่
กว้างและครอบคลุ มมากกว่าประเทศไทย กล่ า วคือ สิ น ค้าสิ่ งบ่ งชี้ทางภู มิศาสตร์ประเทศอินเดี ย
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่างๆสามารถนาเข้าจากพื้นที่ภูมิศาสตร์อื่นเพื่อการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิ ศาสตร์ นั้ น ได้ โดยไม่จ าเป็ น ที่ วัต ถุดิ บ หรื อส่ ว นประกอบต่ างๆเพื่ อการผลิ ตสิ น ค้า สิ่ ง บ่ง ชี้ท าง
ภูมิศาสตร์จะต้องเกิดขึ้นภายในแหล่งกาเนิดซึ่งเป็นพื้นที่ภูมิ ศาสตร์ที่ผลิตสินค้าเท่านั้นเพียงแต่ขอให้
กระบวนการหรื อ กรรมวิธี ห รื อการตระเตรีย มการเพื่ อการผลิ ต สิ น ค้า จะต้อ งเกิด ขึ้น ภายในพื้ น ที่
40
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ภู มิ ศ าสตร์ เ ท่ า นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฏหมาย ซึ่ ง ในส่ ว นของประเทศไทยไม่ ไ ด้ มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับกรรมวิธีหรือ กระบวนการหรือการตระเตรียมการเพื่อการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เหมือนเช่นประเทศอินเดีย ผลลัพธ์คือมาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ”
ดังกล่าวจึงกว้างและครอบคลุมมากกว่าที่ประเทศไทยได้บัญญัติไว้
อย่างไรก็ตามประเด็นในส่ว นของความคุ้มครองแก่สิ นค้า ในระบบสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยนั้น ยังคงขาดความชัดเจนเนื่องจากกฎหมายใช้คาว่า “...สินค้าที่เกิดจาก
แหล่งภูมิศาสตร์...” ทาให้มีข้อพิจารณาในแง่ของความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งภูมิศาสตร์กับสินค้าใน
ประการที่ ว่ า สิ น ค้ า ที่ จ ะเป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้ นั้ น จะถู ก บั ง คั บ หรื อ จ ากั ด ให้ ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ
เฉพาะเจาะจงภายในพื้นที่ภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลิตสินค้าแห่งนั้นเพียงแห่งเดียวเท่านั้นหรื อไม่
หากมีการนาเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตอาหารมาจากพื้นภูมิศาสตร์แหล่งอื่นมาใช้ซึ่งไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ผลิต
อาหารจะถือว่าเป็นสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์อันจะสามารถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ได้หรือไม่เนื่องจากว่าการผลิตอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์สามารถอาศัยวัตถุดิบจากพื้นที่อื่นๆ
ได้ทั่วไปโดยไม่จาเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบในพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัยหรือผลิตอาหารเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
ผลิ ตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผั ดไทยเส้นจันท์ซึ่งวัตถุดิบที่ส าคัญนอกเหนือจากเส้ นจันท์จะได้แก่
กุ้งแห้ง เต้าหู้ ถั่วงอก กุยช่าย ถั่วลิสง หัวไชโป้ ไข่ไก่ หรือแม้แต่เครื่องปรุง เช่น น้าตาลทราย น้าตาล
มะพร้าว น้ามะขาม น้าปลา มะนาว เป็นต้น ด้วยข้อจากัดดังกล่าวส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทย
ประเภทผัดไทยเส้นจันท์ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งเป็นผลมาจากข้อจากัดในด้าน
ของค านิ ย ามศั พ ท์ สิ่ 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. 254641
นอกจากนีจ้ ากการศึกษาเปรียบเทียบในส่วนของการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ตามความตกลงทริป ส์ (TRIPs) และความหมายในส่ว นของนิย ามศัพ ท์ “สิ่ง บ่ง ชี้ท าง
ภูมิศาสตร์” ทั้งของประเทศไทยและประเทศอินเดีย แล้วนั้นทาให้มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม
ก็คือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมคานิยามศัพท์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ พ.ศ. 2546 ของประเทศไทยเพื่ อ ขยายความคุ้ ม ครองแก่ สิ น ค้ า ในระบบสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับคานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” ของประเทศอินเดีย
ในแง่ที่ว่าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบทุกอย่างเพื่อการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่จาเป็นจะต้อง
เกิดขึ้นในพื้นที่ภูมิศาสตร์ทั้งหมด กล่าวคือ วัตถุดิบหรือส่วนประกอบเพียงบางส่วนเท่านั้นหรือเพียงแต่
มี ก ระบวนการผลิ ต บางขั้ น ตอนเท่ า นั้ น ก็ ส ามารถเป็ น สิ น ค้ า ในระบบสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้
41
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กรณีเช่นว่านี้หากมีการแก้ไขคานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับการคุ้มครองผลประโยชน์ด้านสินค้าของประเทศไทยอันเป็นการขยายความคุ้มครองแก่
สินค้าในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ของประเทศไทยซึ่งเป็น
ภาคีสมาชิกของความตกลงทริปส์ (TRIPs) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการศึกษาของประเทศอินเดีย
การแก้ไขคานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” ดังกล่าวจะทาให้มาตรฐานการให้ความคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยต่ากว่าหลักมาตรฐานขั้นต่า (minimum standard)42 อันเป็น
การขัดแย้งกับหลักการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้มีการกาหนด
กรอบการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไว้หรือไม่เพราะเหตุว่า สินค้าที่จะเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ตามความตกลงทริ ปส์ (TRIPs) ได้นั้นส่ ว นประกอบทุกอย่างเพื่อการผลิ ต สิ นค้าจะต้อง
เกิดขึ้นและมาจากท้องถิ่นหรือภายในดินแดนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เท่านั้นประกอบกับจะต้องมีความ
เชื่ อ มโยงกั บ แหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ถึ ง จะเป็ น สิ น ค้ า ในระบบสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ 43
ซึ่งจากการศึกษาถึงปั ญหาในด้า นคานิยามศัพท์“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” ผู้ศึกษาเห็นว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ของประเทศไทยในส่วนของคา
นิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” เพื่อขยายขอบเขตแห่ง ความคุ้มครองแก่สินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยโดยเทียบเคียงกับประเทศอินเดียนั้นไม่ขัดแย้งกับหลักมาตรฐานขั้นต่า
ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ที่กาหนดไว้เนื่องจากความตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งเป็นความตกลง
ระหว่างประเทศได้วางกรอบมาตรฐานการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ โดยมีการกาหนด
42

มาตรฐานขั้นต่า หมายถึง หลักเกณฑ์ขั้นต่าตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งรัฐภาคี
สมาชิกทั้งหลายมีห น้ าที่และความผู กพันที่จะต้องให้ ความคุ้มครองแก่สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้ว ย
มาตรฐานที่ไม่ต่าไปกว่าที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ให้ความคุ้มครองไว้ แต่รัฐภาคีสมาชิกสามารถที่
จะเลือกให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยมาตรฐานระดั บความคุ้มครองที่สูงกว่าที่ความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) ให้ความคุ้มครองได้ ตราบเท่าที่การให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
นั้นไม่ขัดเเย้งกับหลักการที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้กาหนดไว้
43
ข้อ 1.1 ของความตกลงทริปส์
Member shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may,
but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is
required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the
provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate
method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal
system and practice.
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หลักการให้ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 44 เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การออกแบบผังภูมิวงจรรวมและโดยเฉพาะอย่าง
การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของวัตถุแห่งความคุ้มครอง
การบังคับใช้สิทธิ การระงับข้อพิพาท เป็นต้น ซึ่งหลักมาตรฐานขั้นต่า (minimum standard) ตาม
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) เช่นว่านี้ทาให้ประเทศภาคีสมาชิกมีหน้าที่จะต้องบัญญัติกฏหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาภายในประเทศของตนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับที่จะต้องไม่ต่า
ไปกว่ าที่ ความตกลงทริ ป ส์ (TRIPs) ได้ ให้ ความคุ้ม ครองไว้ อีก ทั้ง การให้ ความคุ้ม ครองสิ่ ง บ่ง ชี้ท าง
ภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกจะต้องไม่ขัดเเย้งต่อหลักการตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) มีผลเท่ากับ
ว่าประเทศภาคีสมาชิกสามารถที่จะบัญญัติกฏหมายเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใน
ระดับที่สูงหรือนอกเหนือไปจากที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้กาหนดไว้ก็ได้45
ด้วยเหตุนี้การแก้ไขเพิ่มเติมความคุ้มครองในส่วนของคานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 เพื่อให้เนื้อหาความ
คุ้มครองเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับคานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์” ของประเทศไทยซึ่งได้เทียบเคียงกับประเทศอินเดียเพื่อให้ มีขอบเขตแห่งความคุ้มครองที่
กว้างและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงเป็นการมอบความคุ้มครองแก่สินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใน
ระดับที่สูงกว่าที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs)ได้กาหนดไว้ การแก้ไขโดยเพิ่มเติมความคุ้มครองแก่สินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จึงไม่ขัดแย้งกับหลักมาตรฐานขั้นต่าเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ตามทีค่ วามตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้กาหนดไว้
4.3.3 ปัญหาข้อจากัดด้านการใช้ชื่อภูมิศาสตร์
เมื่อ พิจ ารณาถึง ผลิ ต ภัณฑ์ อาหารไทยประเภทผั ด ไทยเส้ นจัน ท์กับ การ
คุ้มครองตามกฎหมายด้วยระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2546 นั้นมุ่งที่จะคุ้มครองแต่เพียงชื่อภูมิศาสตร์หรือแหล่งภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลิตสินค้า
เท่านั้น โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการ
ผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไว้โดยตรง ซึ่งในปัจจุบันนี้สูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิต
ตามภูมิปั ญญาท้องถิ่นชุมชนอยู่ ในสถานะที่เป็น เพียงข้อมูลสาธารณะหรือ งานสาธารณะ (public
44

ข้อ 22.2 ของความตกลงทริปส์
In respect of geographical indications. Members shall provide the legal means
for interested parties to prevent.
45
ธัชชัย ศุภผลศิริ, ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย. (กรุงเทพ : กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2544) น.76-81.
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domain) ที่ไม่ได้รับการปกป้องตามกฏหมายทาให้ บุคคลใดๆก็ตามสามารถนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนที่เกี่ยวกับสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิต ไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างเสรี โดยไม่ต้องเสี ย
ค่าตอบแทน46 เมื่อเป็นการคุ้มครองแต่เพียงชื่อภูมิศาสตร์ ทาให้มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาก็คือว่า
หากผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ผู้ประกอบการค้าที่อยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์อื่นนอกแหล่งภูมิศาสตร์ ของจังหวัดจันทบุรีจะถูก
จากัดให้ป ระกอบการค้า ได้เฉพาะภายในพื้นที่ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น
หรือไม่ หากเป็นกรณีผู้ประกอบการค้าที่อยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์อื่นนอกแหล่งภูมิศาสตร์ของจังหวัด
จันทบุรี เช่น คนในจังหวัดกรุงเทพมหานครจะใช้เพียงเส้นจันท์ที่มาจากพื้นที่ภูมิศาสตร์ในจังหวัด
จันทบุรีหรือว่าใช้เพียงสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาของคนจันทบุรีอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วโฆษณาแก่ผู้บริโภคโดยใช้ชื่อคาว่า “ผัดไทยเส้นจันท์” เพื่อประโยชน์ในด้าน
การค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์จะเป็นการต้องห้ามตามกฏหมายในเรื่อง
ของการกาหนดมาตรฐานคุณภาพของสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่
จากการศึ กษาถึง กรณีดัง กล่ าวผู้ ศึก ษาเห็ นว่า ถึง แม้ ผู้ ประกอบการค้า จะผลิ ต
อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้น จัน ท์ขึ้นในขณะที่ ผู้ประกอบการค้าไม่ได้อยู่ ภ ายในพื้นที่ภูมิศาสตร์
จังหวัดจัน ทบุ รีซึ่งเป็นแหล่ งภูมิศาสตร์อันเป็นพื้นที่ที่ผลิ ตสิ นค้า ก็ตาม ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารไทยประเภทผั ด ไทยเส้ น จั น ท์ ย่ อ มไม่ เ ป็ น การต้ อ งห้ า มตามกฎหมายเนื่ อ งจาก
มาตรา 25 ได้กาหนดไว้ว่าเฉพาะผู้ผลิตสินค้าเท่านั้นที่จะต้องผลิตอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์
ภายในพื้นที่ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ซึง่ กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าผู้ประกอบการค้าจะต้องผลิตอาหาร
ไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ภายในพื้นที่ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีแต่อย่างใด กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
ค้าสามารถที่จ ะผลิตอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้ นจันท์ในจังหวัดอื่นๆนอกแหล่ งภูมิศาสตร์ของ
จังหวัดจันทบุรีได้ และนอกจากนีใ้ นกรณีที่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ได้รับการขึ้น
ทะเบี ย นเป็ น สิ น ค้ า ในระบบสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ข องจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า
โดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะมีกระบวนการเพื่อควบคุมและกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพของสิ น ค้าและวั ตถุดิบ รวมทั้งกรรมวิธีแ ละกระบวนการผลิ ตอาหารไทยประเภทผั ดไทย
เส้นจันท์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่นายทะเบียนกาหนด
โดยสิ น ค้ า ที่ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมาย
สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี คุ ณ ภาพหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ แหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์
46

ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง และ ชูชีวรรณ ตมิศานนท์, “เรื่องมาตราการกฏหมายสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสินค้าอาหารในประชาคมอาเซียน : บทเรียนสาหรับ
ประเทศไทย” โครงการสัมมนากลุ่มทางวิชาการ, 2559 : น.5-34.
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ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลิตสินค้า ซึ่งความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นเรื่องของตัววัตถุดิบหลักสาคัญหรือ
กรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนก็ได้ เช่น กรรมวิธีในการผลิตเส้นจันท์
ก่อนที่จะนาไปปรุงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ ซึ่งกรรมวิธีการผลิตดังกล่าวเกิด
จากภูมิปัญญาของคนในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ข้าวเจ้าที่เป็นข้าวเก่านาปีพันธุ์ (กข5) มาบดละเอียด
ด้วยการโม่แล้วผสมกับน้าบาดาลที่อยู่ ในบ่อใต้ดินในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เท่านั้นเนื่องจากเป็นน้าที่มี
ตะกอนน้อยอีกทั้งมีแร่ธาตุที่สาคัญทาให้เส้นจันท์ที่ได้มีความเหนียวนุ่มซึ่งแตกต่างไปจากการใช้น้าใน
พื้นที่อื่นเผื่อการผลิตเส้นจันท์ถัดมาจึง เข้าสู่กระบวนการนึ่งแผ่นแป้ง การอบหมาดแผ่นแป้ง การตัด
แผ่นแป้งจนได้เป็นแผ่นเส้นจันท์ขนาดใหญ่ก่อนที่จะต้องนาไปผ่านกระบวนการตากแดดโดยนาไปผึ่ง
ลมบนตะแกรงไม้ไผ่ขนาดใหญ่เพื่อให้แป้งแห้งและคืนสภาพซึ่งจะทาเป็นแผ่นแป้งแห้ งอย่างทั่วถึง
ก่อนที่จะนาแผ่นเส้นจันท์ไปตัดเพื่อให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะนาไปบรรจุในหีบห่อเพื่อส่งจาหน่าย ซึ่ง
เมื่อมีการควบคุมและกาหนดมาตรฐานคุณภาพของสินค้าดังกล่าวย่อมจะทาให้ผู้ผลิตซึ่งอยู่ในแหล่ง
ภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มาตรา 2547 ที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องทาการผลิตอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ด้วย
การใช้เส้นจันท์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสาคัญที่จะต้องผลิตขึ้นตามภูมิปัญญาของคนจันทบุรีภายในพื้นที่
ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นและในขณะเดียวกันจะต้องใช้ สูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิต
อาหารไทยประเภทผั ดไทยเส้น จันท์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในจังหวัดจันทบุรีร่ว มด้วยเสมอ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกาหนดมาตรฐานคุณภาพของสินค้าที่ได้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ไว้นั้น แต่ในส่วนของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่นๆ เช่น กุ้งแห้ง เต้าหู้ น้ามะขามเปียก
น้าตาลมะพร้าว พริกหรือหอมหัวแดงไม่จาเป็นต้องนามาจากพื้นที่ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
เมื่อได้ทาการศึกษาถึงการคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ของประเทศไทยและประเทศอินเดียแล้ว นั้นผู้ศึกษามี
ความเห็นว่าสมควรที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติกฏหมายเพื่อให้ ความคุ้มครองในส่วนของการใช้
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่นเพียงบางส่วนเพื่อการผลิตอาหารในพื้นที่ภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ภูมิปัญญาด้านการผลิตและในส่วนที่เกี่ยวกับสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังกล่าวด้วย โดยเทียบเคีย งกระบวนการผลิ ตตามภูมิปัญญาท้องถิ่นดังที่ปรากฏพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1999 ในมาตรา 1(3)(e) ของประเทศอินเดียเพื่อเป็นการยกระดับ
ความคุ้มครองตามกฏหมายในระบบสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อันจะทาให้ ภูมิปัญญาในด้านการผลิ ต
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ผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ได้รับประโยชน์สูงสุดตามกฏหมายทั้งในระดับประเทศ
และระดับระหว่างประเทศ และขณะเดียวกันการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมี
ผลทางอ้อมในการคุ้มครองเกี่ยวกั บภูมิปัญญาท้องถิ่นไปในขณะเดียวกันอีกด้วย นอกจากนี้การแก้ไข
ดังกล่าวก็ไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับหลักมาตรฐานขั้นต่าตามความตกลงทริปส์ (TRIPs)48 ซึ่งประเทศ
ไทยเป็ นภาคีส มาชิกอยู่ด้ว ยเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมความคุ้มครองเช่นว่านี้เป็นการมอบความ
คุ้ ม ครองไปในส่ ว นที่ ค วามตกลงทริ ป ส์ (TRIPs) ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองไปถึ ง สู ต รกรรมวิ ธี ห รื อ
กระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้โดยตรง ดังนั้นกรณีที่ ผู้ประกอบการค้า ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ภูมิศาสตร์อื่นๆนอกแหล่งภูมิศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีจะใช้ คาว่า “ผัดไทยเส้นจันท์” ซึ่งเป็นชื่อสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีกับผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์เพื่อประโยชน์
ในด้านการค้า ผู้ประกอบการค้าที่อยู่นอกแหล่งภูมิศาสตร์ จังหวัดจันทบุรีดังกล่าวจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เส้นจันท์ที่ผลิตขึ้นในพื้นที่ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีตามภูมิปัญญาของคนจันทบุรี เท่านั้น
ร่วมกับสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในจัง หวัดจันทบุรีร่วมกันทุก
ครั้งในการผลิตอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ แต่วัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่นๆบางอย่าง เช่น
กุ้งแห้ ง เต้าหู้ น้ามะขามเปี ย ก น้ าตาลมะพร้าว พริกหอมหั ว แดง มะนาวไม่จาเป็นที่วัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบเช่นว่านี้จะต้องนามาจากพื้นที่ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีแต่อย่างใด ซึ่งการใช้เส้นจันท์
และสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาของคนในจังหวัดจันทบุรีดังกล่าวก็เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดตามที่ปรากฏในคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อ
เป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าตามที่นายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กาหนดไว้
หากในกรณีที่ผู้ประกอบการค้าดังกล่าวไม่ได้ใช้เส้นจันท์และสูตรกรรมวิธีก ารหรือกระบวนการผลิต
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในจังหวัดจันทบุรีร่วมกัน ผู้ประกอบการค้าในพื้นที่ภูมิศาสตร์อื่นๆนอก
จังหวัดจันทบุรีย่อมไม่มีสิทธิ ใช้ชื่อคาว่า “ผัดไทยเส้นจันท์” ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด
จั น ทบุ รี เ พื่ อ เรี ย กผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารไทยประเภทผั ด ไทยเส้ น จั น ท์ ไ ด้ เ พราะเป็ น การต้ อ งห้ า มตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ในส่วนของการกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
ของสินค้าตามที่ได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้กับนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ด้ ว ยเหตุ นี้ แ ม้ ว่ า มาตรการทางกฏหมายในการให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ของประเทศไทยนั้นจะมี
ความเหมาะสมต่อการปกป้องสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยได้ใน
ระดับหนึ่งก็ตาม แต่เนื่องจากมาตรการทางกฏหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีปัญหาที่
เกิด ขึ้น ไม่ ว่าจะเป็ น เรื่ อ งของนิ ย ามศั พท์ “สิ่ งบ่ง ชี้ ท างภูมิศ าสตร์ ” ที่ ยังขาดความชั ดเจนหรื อ
48

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 53

135
การปราศจากข้อยกเว้นการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แก่ผู้กระทาการโดยสุจริต รวมถึงการไม่มี
บทบัญญัติของกฏหมายในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตตาม
ภูมิปัญญาของชาวจันทบุรีที่เกี่ยวกับการผลิตเส้นจันท์หรือกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตอาหารไทย
ประเภทผัดไทยเส้นจันท์และข้อจากัดในด้านความเป็นประธานแห่งสิทธิของชุมชนเพื่อการใช้สิทธิตาม
กฏหมายในการฟ้องคดีหากมีกรณีการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ขึ้นอันเนื่องมาจากมีผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์โดยมิชอบด้วยกฏหมายเพื่อเป็นการปกป้องชื่อเสียงเกียรติคุณของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่
เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการแก้ไขบทบัญญัติของกฏหมายในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 นั้นก็เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในประเทศ
ไทยให้สูงยิ่งขึ้นอันจะทาให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่นว่ามานี้ได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

