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บทที่ 5
ข้อเสนอทางกฎหมายต่อความรับผิดฐานละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พ.ศ. 2546
5.1 บทสรุป
จากการศึ ก ษาถึ ง แนวทางในการให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ต่ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ในฐานะที่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
ชาวไทยในจังหวัดจันทบุรี โดยจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาส่งผลให้
กฏหมายที่มีอยู่ อันได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ไม่สามารถให้
ความคุ้มครองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 สามารถที่จะนามาใช้ อนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่งก็ตาม ทั้งมาตรการทางกฏหมายของประเทศไทยนั้นจะต้องเป็นไป
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
รวมถึงปัญหาของการปราศจาก
ข้อยกเว้นการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผู้กระทาการโดยสุจริต ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์
ถึงประเด็นปัญหาทั้งในส่วนของประเทศไทยและประเทศอินเดียด้วยการเปรียบเทียบมาตรการในการ
บังคับใช้กฏหมายเพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และประเด็นเนื้อหาที่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ตระหนักและให้ความสาคัญหลายประการด้วยกัน โดยผู้ศึกษาขอเสนอผลไว้ดังต่อไปนี้
5.1.1 ความเป็นประธานแห่งสิทธิของชุมชนเพื่อการใช้สิทธิตามกฎหมาย
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2546 มาตรา25 แม้ว่าเนื้อหาการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจะตั้งอยู่บนแนวคิดสิทธิชุมชน ซึ่งชุมชนในที่นเี้ ป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดจากการรวมตัวกันในพื้นที่
แห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส ามารถเป็ น ประธานแห่ ง สิ ท ธิ เ พื่ อ การใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ต ามกฏหมาย
แต่เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวไม่ได้มีการบัญญั ติ
อย่างชัดเจนว่าบุคคลใดหรือชุมชนในลักษณะใดสามารถเป็นประธานแห่งสิทธิเพื่อการใช้สิทธิตาม
กฏหมาย โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มาตรา 25 ได้กาหนดไว้
เพียงว่าผู้มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แก่บุคคลใด ซึ่งมาตรา 25 ดังกล่าวได้บัญญัติว่าเฉพาะ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าที่อยู่ในรูปของการ
เป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในแหล่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนหรือผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซง่ึ บุคคลเหล่านี้สามารถเป็นประธานแห่งสิทธิได้ โดยผู้มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมีสิทธิเพี ยงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนกับสินค้าเพียงอย่างเดียว
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ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่น ายทะเบียนกาหนดเกี่ยวกับการใช้สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสิ นค้า
เท่านั้น โดยไม่ได้บัญญัติในส่วนของการฟ้องคดีโดยชุมชนหากมีการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิ
ชอบด้วยกฏหมายด้วยการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นการหลอกลวงผู้อื่นเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ
สินค้าหรือคุณภาพหรือคุณลักษณ์เฉพาะของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาในส่วนของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธศั ก ราช 2550 ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ มี ล าดั บ ที่ สู ง กว่ า
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้มีการบัญญัติไว้ ในมาตรา 66 ที่ได้มีการบัญญัติ
รับรองให้ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมสามารถเป็นประธานแห่งสิท ธิเพื่อการใช้สิทธิตาม
กฏหมายได้ สิทธิตามกฎหมายเช่นว่านี้ย่อมรวมถึง สิทธิในการบริหารจัดการ การบารุงรักษาและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึง่ การบริหารบริหารจัดการเช่นว่านี้ย่อมรวมถึงสิทธิ
ในการฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้เมื่อได้ทาการศึกษาถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ของประเทศไทยเปรียบเทียบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ผู้ศึกษามีความเห็นว่าสมควรที่จะต้องเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายให้มีความ
สมบูรณ์และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในการให้สิทธิ แก่ชุมชนสามารถฟ้องคดีเกี่ยวกับ การใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์โดยมิชอบอันละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผลประโยชน์ของสินค้าประเภทอาหารที่
เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ถึงแม้ว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะได้บัญญัติให้การรับรองถึง
สิทธิของชุมชนไว้แล้วก็ตาม ในขณะเดียวกันการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายเช่นว่านี้ ก็ไม่
ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้บัญญัติให้การรองรับสิทธิของ
บุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชน ซึ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
เพื่ อ เป็ น การสงวนไว้ซึ่ ง ผลประโยชน์ข องชุม ชนท้อ งถิ่ นที่ เ ป็น ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้า ตามภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น
ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับแนวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา
66 ซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศที่ได้มีการบัญญัติรับรองถึงความประธานแห่งสิทธิโดยชุมชน
ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมสามารถบริหารจัดการรวมถึงการฟ้องคดีได้
5.1.2
การเพิ่ ม ขอบเขตความคุ้ ม ครองแก่ สิ ท ธิ ชุ ม ชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เมื่ อ พิ จ ารณาในส่ ว นของการให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จะตั้งอยู่บนแนวคิดสิทธิของชุมชน
ก็ตาม แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ปกป้องแต่เพียงเฉพาะผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจแก่
ชุมชนท้องถิ่นบางพื้นที่หรือบางจังหวัดเท่านั้น โดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มอบสิทธิให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
เพื่อที่ผู้ผลิตสินค้าในแหล่งภูมิศาสตร์หรือผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นมีสิทธิที่จะใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ กับสิ นค้าตามที่ได้มีการขึ้น ทะเบียนเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ทาง
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ภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มาตรา 25 โดยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้าดังกล่าวไม่สามารถที่จะโอนสิทธิใน
การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนไปยังบุคคลภายนอก นอกจากนี้สิทธิชุมชนในสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสิทธิชุมชนในด้านอื่นๆไม่ว่าจะ
เป็ น สิ ท ธิ ใ นการอนุ รั ก ษ์ ห รื อ คงไว้ ซึ่ ง สู ต รการผลิ ต อาหารไทยหรื อ สิ ท ธิ ใ นการสื บ ทอดหรื อ ส่ ง ต่ อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตอาหารไทยให้แก่ทายาทรุ่นต่อไปเพื่อให้สิทธิ
ชุมชนที่มีลักษณะเป็นสิทธิเชิงซ้อนมีขอบเขตแห่งสิทธิที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อได้ทาการศึกษา
บทบัญญัติของกฏหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เปรียบเทียบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 66 และ มาตรา 67 จะเห็นได้ว่า
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศดังกล่าวจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในเรื่อง
ของการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีว ภาพ รวมถึงการสื บทอดหรื อส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งเนื้อหา
บทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นซึ่ง เป็นผู้ผลิตสินค้า
ชุมชนของประเทศไทย
ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2546 สมควรที่จะต้องแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนเพื่อให้ความ
คุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการของการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั่ง
เดิ ม ในแง่ ค วามคุ้ ม ครองตามกฏหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ การฟื้ น ฟู จ ารี ต ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การสืบทอดหรือส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง การบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยเพื่อให้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ที่ตั้งอยู่บนแนวคิดสิทธิชุมชนมีเนื้อหาแห่งความคุ้มครอง
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นสิทธิของชุมชนของประเทศไทย ซึง่ การแก้ไขในส่วนที่เป็นสิทธิ
ชุมชนตามวิธีการเช่นว่านี้ก็เพื่อให้ เป็นไปตามแนวทางการให้ความคุ้มครองหรือเพื่อการรองรับสิทธิ
ของชุมชนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และ มาตรา
67 ได้บัญญัตถิ ึงสิทธิของชุมชนเอาไว้
5.1.3 การเพิ่มระดับความคุ้มครองแก่สินค้า ในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภายใต้
กรอบความตกลงทริปส์ (TRIPs)
สาหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท างภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ในส่วนของ
ข้อจากัดด้านวัตถุแห่งความคุ้มครองจะเห็นได้ว่าการปกป้องสินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ าสตร์ของ
ประเทศไทยนั้นจะอยู่ในมาตรา 27 ซึ่งเป็นสินค้าทั่วไปและมาตรา 28 ซึ่งเป็นสินค้าเฉพาะอย่างที่
กาหนดในกฎกระทรวง เช่น ข้าว ไหม ไวน์และสุรา โดยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปในมาตรา 27
เช่น อาหารท้องถิ่นหรือเครื่องปรุงหรืองานหัตถกรรมจะมีระดับความคุ้มครองที่ต่ากว่ามาตรา 28
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ซึ่งเป็น สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างตามทีกาหนดในกฎกระทรวง กล่าวคือ การใช้ถ้อยคาว่า
“ชนิ ด ”“ประเภท”“แบบ” หรื อ ค าอื่ น ใดเพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเรี ย กขานชื่ อ ของสิ น ค้ า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปนั้นสามารถกระทาได้หากการใช้ถ้ อยคาเช่นว่านี้ ไม่ทาให้ผู้บริโภคหรือสาธารณชน
สับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่ าว อีกทั้งในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาล
เกี่ยวกับการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ผู้ประกอบการใช้ถ้อยคาว่า“ชนิด”“ประเภท”“แบบ” หรือ
คาอื่นใดเพื่อการเรียกขานสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคที่จะต้องพิสูจน์ต่อศาลให้
เห็นว่าผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นเหตุให้ ได้รับความเสียหายสืบ
เนื่องมาจากการใช้ถ้อยคาของผู้ผลิตนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึง ทาให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทั่วไปที่เป็น
ผลผลิตจากภูมิปัญญาของชุมชนไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
เมื่อได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบถึงการให้ความคุ้มครองสินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 22 และข้อ 23 จะเห็นได้ว่าการให้ความคุ้มครองแก่สินค้าประเภทไวน์และ
สุราในข้อ 23.1 จะมีระดับความคุ้มครองที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป เช่น อาหารท้องถิ่น เครื่องปรุงรสหรือ
งานหัตถกรรมตามที่ปรากฏในข้อ 22 โดยในข้อ 23.1 จะห้ามการใช้คาว่า “ชนิด”“ประเภท”“แบบ”
หรือคาอื่นใดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกขานชื่อของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าไวน์และสุราที่ไม่ได้มาจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ อันเป็นแหล่งกาเนิดของ
สินค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งหลักการในข้อ 23.1 ดังกล่าวผู้บริโภคไม่ต้องมีการพิสูจน์ว่าการใช้ คาว่า
“ชนิ ด ”“ประเภท”“แบบ” ของผู้ ผ ลิ ต เช่ นว่ านี้ จะท าให้ ผู้ บ ริโ ภคเกิด ความสั บสนหลงผิ ด เกี่ย วกั บ
คุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือแหล่งภูมิศาสตร์ที่ผลิตสินค้าแต่อย่างใด
ดังนั้นเพื่อให้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย
ได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผลประโยชน์ของประเทศไทย ผู้ศึกษาเห็นว่า
สมควรที่จะยกระดับความคุ้มครองในสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารเพื่อให้ระดับความคุ้มครองแก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทั่วไปนั้นมีระดับความ
คุ้มครองที่ เท่าเทีย มกับ สิ น ค้า เฉพาะอย่างในกลุ่ มของไวน์และสุ ราตามความตกลงทริปส์ (TRIPs)
ในข้ อ 23.1 เนื่ อ งจากสิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั่ ว ไปของประเทศไทยถื อ เป็ น สิ น ค้ า เพื่ อ การบริ โ ภค
เช่นเดียวกับสินค้าเฉพาะอย่างในกลุ่มของไวน์และสุราตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) เช่นเดียวกัน
ซึ่งในปัจจุบันนี้ความคุ้มครองแก่สินค้าไวน์และสุราของประเทศไทยจะแยกความคุ้มครองอยู่ในหมวดที่
5 ของสิ นค้าอีกกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยการเพิ่มเติมหรือขยายความคุ้มครองให้ แก่สิ นค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความคุ้มครองแก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่ าวให้สูงขึ้น
จึงจาเป็ นที่จะต้ องบัญญัติกฏหมายโดยแยกความคุ้มครองให้แก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทั่วไปเป็นอีก
หมวดหนึ่งแยกต่างหากออกจากหมวดที่ 5 ที่ให้ความคุ้มครองแก่สินค้าเฉพาะอย่างเช่นสินค้าไวน์และ
สุราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 โดยอาจจะบัญญัติถึงการให้ความ
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คุ้ม ครองแก่ สิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั่ ว ไปไว้ ใ นหมวดที่ 4 ในเรื่ อ งของการใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
ซึง่ ในกรณีที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น อาหารท้องถิ่นของประเทศไทยได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วนั้นย่อมต้องห้ามไม่ให้มีการใช้คาว่า“ชนิด”“ประเภท”“แบบ” หรือคาอื่นใด
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกขานชื่อของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์โดยไม่ต้องพิจารณาว่าการใช้ คาว่า“ชนิด”“ประเภท”“แบบ”หรือคาอื่นใดเพื่อใช้เรียก
สิ น ค้า หรื อ ผลิ ตภั ณฑ์ ดั งกล่ า วจะทาให้ ผู้ บริ โ ภคเกิ ดความสั บ สนหลงผิ ด เกี่ ย วกั บคุ ณภาพหรือ คุ ณ
ลั กษณะเฉพาะหรื อแหล่ งที่มาของสิ นค้าหรือผลิ ตภัณฑ์ตามสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ห รือไม่ อีกทั้ ง
ผู้บริโภคไม่ต้องมีภาระการพิสูจน์ต่อศาลถึงความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะ
หรือแหล่งที่มาของสินค้าในกรณีที่มีการใช้ถ้อยคาว่า“ชนิด”“ประเภท”“แบบ” หรือคาอื่นใดที่ใช้เรียก
ขานสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคาดังกล่าวข้างต้นจะใช้กับสินค้าหรือ
ผลิ ตภัณฑ์ทั่ว ไปทุกกรณี เพื่อเป็ น การยกระดับความคุ้มครองให้ แก่ผู้ บริโ ภคและเป็นการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ในด้านการค้าของประเทศไทยรวมถึงชุมชนผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับ สินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้า
5.1.4 การเพิ่มความคุ้มครองในส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในส่วนของการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะเห็นได้ว่าเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ของประเทศไทยนั้นจะให้ความ
คุ้มครองแต่เพีย งชื่อภูมิศาสตร์ หรื อชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผ ลิ ตสินค้าเท่านั้น ในขณะที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวไม่ได้บัญญัตกิ ฏหมายเพื่อให้ความคุ้มครองไปใน
ส่ ว นของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในด้ า นสู ต รกรรมวิ ธี ห รื อ กระบวนการผลิ ต ตามภู มิ ปั ญ ญาไว้ โ ดยตรง
แต่อย่างใด เช่น การผลิตเส้นจันท์เพื่อไปสู่การผลิต เป็นอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ที่กรรมวิธี
การผลิตเส้นจันท์ดังกล่าวจะต้องมีกระบวนการใช้ข้าวเก่านาปีพันธุ์ (กข5) ร่วมกับการใช้น้าบาดาล
ภายในพื้นที่ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีผสมกันเพื่อโม่เป็นแผ่นแป้งก่อนผ่านกระบวนการ อบหมาดและ
การตัดเส้นจันท์ให้มีขนาดเล็กลงก่อนนาไปตากแดดเพื่อให้เส้นจันท์ทาปฏิกิริยากับแสงแดดจนแห้ง
ก่อนนาไปบรรจุ ส่งขายเพื่อนาไปสู่การผลิ ตอาหารผั ดไทยเส้ นจันท์ต่อไปหรือการผลิ ตอาหารไทย
ประเภทผัดไทยเส้นจันท์ที่จะต้องใช้กรรมวิธีหรือกระบวนการปรุงตามภูมิปัญญาของคนในจังหวัด
จันทบุรีเท่านั้น โดยการใช้ความร้อนหรืออุณหภูมิจากเตาถ่านหรือการใช้เครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆใน
การผลิตอาหารผัดไทยเส้นจันท์ โดยในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสูตรกรรมวิธีหรือ
กระบวนการในการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวนั้นมีสถานะเป็นเพียงข้อมูลสาธารณะหรืองาน
สาธารณะ (public domain) ที่บุคคลใดก็ตามสามารถนาเอาภูมิปัญญาด้านสูตรกรรมวิธีการผลิตหรือ
กระบวนการผลิตไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนทาให้ภูมิปัญญาด้านการผลิตเส้นจันท์หรือ ภูมิ
ปัญญาในการผลิตอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการศึกษาไม่ได้รับความคุ้มครอง
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ตามกฏหมายในระบบสิ่ง บ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเมื่อได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบถึงการให้ ความ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดีย จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1999 ในมาตรา1(3)(e) ของประเทศอินเดียนั้นได้มีการให้ความคุ้มครองในส่วนที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น กล่าวคือ
กระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต สินค้าที่ได้กระทาในดินแดน ภูมิภาคหรือท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่
ภูมิศาสตร์ที่ผลิตสินค้า จนเกิดเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ประจาดินแดน ภูมิภาคหรือท้องถิ่น นั้นย่อม
ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
จากการศึกษาถึงปัญหาในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านสูตรกรรมวิธีหรือ
กระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า สมควรที่จะต้องปรับปรุง
เนื้อหาบทบัญญัติของกฏหมายในเรื่องของสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ของประเทศไทย
มาตรา 3 ในสวนที่เกี่ยวกับคานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
สูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิต เส้นจันท์หรือผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ ตาม
ภูมิปัญญาได้รับการปกป้องตามกฏหมายด้วยระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
กล่าวคือ ไม่เพียงแต่เป็นการคุ้มครองแก่ชื่อภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ให้ ความคุ้มครองรวมไปถึง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาด้วยตามที่ปรากฏในมาตรา 1(3)(e)
ในตอนท้ายของประเทศอินเดีย ที่ให้ความคุ้มครองในส่วนที่เป็นกรรมวิธีหรือกระบวนการหรือการ
ตระเตรียมการเพื่อการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เมื่อมีการคุ้มครองในส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในด้านสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิต หากผู้ประกอบการค้า ที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์อื่นนอก
จังหวัดจันทบุรีจะโฆษณาแกผู้บริโภคโดยใช้คาว่า “ผัดไทยเส้นจันท์” เพื่อประโยชน์ในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ ผู้ประกอบการค้าจะต้องใช้เส้นจันท์ซึ่งเป็น เส้นที่ได้มี
การผลิตขึ้นจากพื้นที่ภูมิศาสตร์ในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นอีกทั้งจะต้องใช้สูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการ
ผลิ ตอาหารไทยประเภทผั ดไทยเส้ นจันท์ ต ามภูมิปัญญาของชาวจันทบุรีด้ว ยเช่นกัน ทุกครั้งจึงจะ
สามารถโฆษณาแก่ผู้บริโภคโดยใช้ชื่อว่า “ผัดไทยเส้นจันท์” กับตัวผลิตภัณฑ์อาหารไทยผัดไทยเส้น
จันท์ที่ผลิตขึ้นได้ หากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการไม่ได้ใช้เส้นจันท์หรือไม่ได้ใช้กรรมวิธีการผลิตหรือ
กระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาของคนในจังหวัดจันทบุรี ผู้ประกอบการค้าจะใช้คาว่า“ผัดไทยเส้น
จันท์”กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยไม่ได้ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ อัน เป็น การรักษามาตรฐานคุณภาพของสิ นค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามหลั กเกณฑ์ที่นายทะเบียนกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญากระทรวงพาณิชย์กาหนดไว้ อีกทั้งการเพิ่มเติมบทบัญญัติ ของกฎหมายในส่วนของการ
คุ้มครองความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นว่านี้ ถือเป็นการเพิ่มเติมความคุ้มครองซึ่งความตกลงทริปส์
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(TRIPs) ไม่เคยมีการคุ้มครองไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านสูตรกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตตามภูมิ
ปัญญาแต่อย่างใด ประกอบกับเพิ่มเติมเนื้อหาในการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกรณี
ดังกล่าวนี้ไม่ขัดหรือแย้งกับความตกลงทริปส์ (TRIPs) เนื่องจากว่าความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้มี
หลักการในเรื่องของมาตรฐานขั้นต่า (minimum standard) ที่กาหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกบัญญัติ
กฏหมายภายในของประเทศตนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ภายในประเทศของตนได้
5.1.5 การขยายความคุ้มครองในด้านคานิยามศัพท์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในส่ ว นของนิ ย ามศัพ ท์สิ่ งบ่ง ชี้ทางภูมิศาสตร์จะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 โดยพระราชบัญญัติของประเทศไทยดังกล่าวได้
มีการให้คานิยามศัพท์ของคาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ไว้ว่าหมายถึง “ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่
ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว” ซึ่งเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติของกฏหมายในส่วนของนิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” เทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์
อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนชาวไทยในจังหวัดจันทบุรีนั้นจะเห็น
ได้ ว่ า ในปั จ จุ บั น นี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อาหารไทยประเภทผั ด ไทยเส้ น จั นท์ ไ ม่ ส ามารถได้ รั บประโยชน์ จ าก
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ พ.ศ. 2546 ได้เนื่องจากมาตรา 3 ในตอนท้ายยังขาด
ความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า เนื่องจากกฎหมายใช้ คาว่า“...สินค้าที่เกิดจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์...” ทาให้มีข้อพิจารณาในแง่ของความเชื่อมโยงเกี่ยวกับแหล่งภูมิศาสตร์ที่ว่าสินค้าตาม
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะถูกบังคับหรือจากัดให้ใช้วัตถุดิบเฉพาะเจาะจงภายในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ผลิต
สินค้าแห่งนั้นเพียงแห่งเดียวเท่านั้นหรือไม่ ซึ่งหากมีการนาวัตถุดิบเพื่อการผลิต อาหารมาจากพื้น
ภูมิศาสตร์แหล่งอื่นมาใช้ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่ผลิตอาหารจะถือว่าเป็นสิ นค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์อัน จะ
สามารถที่จะได้รั บความคุ้มครองตามกฏหมายได้ห รือไม่เนื่องจากว่าการผลิต อาหารไทยประเภท
ผัดไทยเส้นจันท์สามารถอาศัยวัตถุดิบจากพื้นที่อื่นๆได้ทั่วไปโดยไม่จาเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบในพื้ นที่ที่
ตนเองอยู่อาศัยหรือผลิตอาหารเท่านั้น ตัวอย่างเช่น กุ้งแห้ง เต้าหู้ ถั่วงอก กุยช่าย ถั่วลิสง หัวไชโป้ ไข่
ไก่ หรือแม้แต่เครื่องปรุง เช่น น้าตาลมะพร้าว น้ามะขามเปียก มะนาว เป็นต้น ทาให้ในปัจจุบันนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์รวมทั้งผลิตภัณฑ์ อาหารไทยประเภทอื่นๆไม่สามารถ
ได้รับประโยชน์ จากการใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 เนื่องจาก
ข้อจากัดในด้านของคานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ซึ่งเมื่อได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบในส่วน
ของการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดียนั้นจะเห็นได้ว่าคานิยามศัพท์
“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ประเทศอินเดียจะคุ้มครองแก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารที่ค่อนข้าง
กว้างและครอบคลุมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น โดยวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้าของประเทศ
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อินเดียสามารถที่จะนาเข้ามาจากพื้นที่ภูมิศาสตร์แห่งใดก็ ได้โดยไม่จาเป็นต้องใช้วัตถุดิบในพื้นที่ที่
ตนเองอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ขอให้กรรมวิธีหรือการตระเตรียมหรือกระบวนการผลิตสินค้าต้องเกิดขึ้นใน
พื้นที่ที่ผลิตสินค้าจนสินค้ามีชื่อเสียงก็สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย อีกทั้งประเทศอินเดีย
ยังได้มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่กรรมวิธี ขั้นตอนการผลิต การเตรียมการสินค้า ไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองซึ่งทาให้เกิดความสะดวกในการ
ตีความในวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ “วัตถุประสงค์ของมาตรานี้ต้องการ
ที่จะให้ความคุ้มครองถึงชื่อของสินค้าใดๆแม้จะไม่มีชื่ออาณาเขตของภูมิศาสตร์หรือท้องที่ของประเทศ
ประกอบอยู่ด้วย แต่ก็สามารถพิจารณาให้เป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอาณาเขตนั้นได้ ถ้า
สินค้านั้นตัวนั้นได้ถูกใช้หรือสินค้านั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกั บพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยมีต้นกาเนิด
มาจากดินแดนหรือท้องถิ่นนั้นด้วย” จากบทบัญญัติของประเทศอินเดียดังกล่าวย่ อมแสดงให้เห็นว่า
แม้กระบวนการผลิตการตระเตรียมการ หรือขั้นตอนส่วนใดส่วนหนึ่งของการผลิ ตสินค้านั้นได้เกิดขึ้น
ในอาณาเขตภูมิประเทศรวมถึงการนาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นมาผลิตเป็นสินค้าก็ตามสินค้าภายใต้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินเดียก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ค.ศ. 1999 ในมาตรา 1(3)(e) ฉบับนี้ด้วยเช่นกัน
จากการศึกษาคานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ของทั้งประเทศไทยและ
ประเทศอินเดียประกอบกันแล้วผู้ศึกษามีความเห็นว่าสมควรที่จะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ในส่วนของคานิยามศัพท์โดยเทียบเคียงนิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1999 มาตรา 1(3)(e) ของ
ประเทศอินเดียในหลักการที่ว่าสามารถนาวัตถุดิบหรือส่วนประกอบบางส่วนเพื่อการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์นั้นมาจากพื้นที่แห่งอื่นๆได้โดยไม่ ถูกจากัดว่าวัตถุดิบต่างๆจะต้องเกิดขึ้นหรือผลิตขึ้น
เฉพาะในท้องถิ่นที่ผลิตสินค้าเท่านั้น กล่าวคือ สามารถใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบบางส่วนเพื่อการ
ผลิตสินค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากพื้นที่แหล่งอื่นได้เพียงแต่ว่าขอให้กรรมวิธีหรือกระบวนการ
ผลิตหรือการเตรียมการขั้นตอนใดขั้ นตอนหนึ่งเกิดขึ้นในดินแดนหรือพื้นที่เเหล่งภูมิศาสตร์ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตสินค้าก็เพียงพอแล้วที่จะสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย ซึ่งการแก้ไขกฏหมาย
สิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่นว่านี้ก็เพื่อให้ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
มาตรา 3 ในส่วนของคานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” ของประเทศไทยนั้นสามารถที่จะให้
ความคุ้มครองแก่สินค้าหรือผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ระบบสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงกรณีต่างๆได้ยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันการแก้ ไข
นิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” ของประเทศไทยดังกล่าวก็เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร เช่น การเป็น
อาหารไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อีกทั้งการแก้ไขเช่นว่านี้ก็ไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไขความคุ้มครองสิ่ง
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บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ความตกลงทริปส์ (TRIPs) เนื่องจากเป็นการเพิ่มหรือขยายความคุ้มครองให้แก่
สินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับที่สูงกว่าที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้กาหนดกรอบ
ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้
ในท้ายที่สุดนี้ แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
จะมีความเหมาะสมกับการปกป้องสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารไทย
ประเภทผัดไทยเส้นจันท์ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์แห่งการศึกษาในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ แต่ด้วยอุปสรรคการ
ใช้กฎหมายฉบับนี้บางประการผู้ศึกษาจึงขอเสนอด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในพระราชบัญญัติสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พ.ศ. 2546 ตามข้อเสนอข้างต้น
ข้อเสนอแนะ
เมื่อพิจารณาถึง มาตรการปกป้องสินค้าอาหารด้วยระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ทั้งในส่ ว นของประเทศไทยและประเทศอิน เดีย จะเห็ นได้ว่ าความคุ้ม ครองสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศ าสตร์
ดังกล่ า วเป็ น ไปตามแนวทางที่ กฏหมายได้ว างกรอบไว้ โดยในแต่ ล ะประเทศจะมีม าตรการทาง
กฏหมายในการให้ ความคุ้มครองแก่ สิ่ ง บ่ง ชี้ทางภู มิศาสตร์ที่ แตกต่า งกัน ออกไปไม่ ว่า จะด้ ว ยการ
กาหนดให้ สิ่ งบ่ ง ชี้ทางภูมิศ าสตร์ จ ะต้องมี การขึ้นทะเบีย นเสี ย ก่อนจึงจะได้รั บความคุ้ม ครองตาม
กฎหมายหรื อจะต้องมี การตรวจสอบในเรื่ องของมาตรฐานคุณภาพของสิ น ค้าเพื่ อให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฏหมายกาหนด ซึ่งการขึ้นทะเบียนหรือการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าทั้งประเทศไทยและประเทศอินเดีย ต่างมุ่งที่จะรักษาผลประโยชน์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ผู้บริโภค รวมทั้งสาธารณะชน นอกจากนี้มาตรการทางกฏหมายดังกล่าวยังนับเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อีกด้วย ประกอบกับ
การให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ เช่ น ว่ า นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพั น ธกรณี ข อง
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่สาคัญ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย โดยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ต้องเป็นไปตามหลักมาตรฐานขั้นต่า (minimum standard) ด้วยเหตุนี้จึงมีความ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเสนอมาตรการทางกฏหมายในการให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
เพื่อสงวนไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชุมชนและประเทศต่อไปเพื่อให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุดจึงควรศึกษาเพิ่มเติมและดาเนินการ
ในส่วนอื่นๆนอกเหนือไปจากที่ได้ทาการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางใน
การดาเนินการดังนี้
1.การใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนั้นไม่ควร
ตีความแบบจากัดตามเจตนารมณ์ของการใช้กฏหมายเพื่อคุ้มครองแต่เพียงชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
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เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทาให้ขอบเขตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามวัตถุประสงค์เกิดอุปสรรคในการ
บังคับใช้ ทั้งนี้ภาครัฐควรจะปรับปรุงกฏหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิสาสตร์ของไทยให้เกิดความ
เหมาะสมกับการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภท
อาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนชาวไทย นอกจากนี้ควรจะมีการอธิบายถึงเจตนารมณ์ของ
กฏหมายในแต่ละมาตราเพื่อประโยชน์ในการตีความของกฏหมายเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการ
แก้ปัญหาเกิดขึ้น
2.ควรที่จ ะต้องเพิ่ม เติม บทบั ญญัติ ของกฏหมายในฐานะที่สิ ทธิใ นสิ่ ง บ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์เป็น สิทธิชุมชนเพื่อให้ ส มาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้ มีสิ ทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้า
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มาตรา 25 ซึ่งได้แก่ผู้ผลิตสินค้าทุกคน
ที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จดทะเบียนกับสินค้าของตนสามารถฟ้องคดี
เกี่ยวกับ การใช้สิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยมิชอบต่อศาลได้ โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่ าว
เพื่อให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 66 ที่นอกจากให้ ชุมชมสามารถเป็นประธานแห่งสิทธิ ได้แล้วยังรวมไปถึงการให้สมาชิกใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อการใช้สิทธิทางกฏหมายซึ่งรวมถึงการฟ้องคดีตามกฏหมาย
ด้วยเพื่อเป็นการปกป้องชื่อเสียงเกียรติคุณของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นการ
สงวนไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา
66 ได้บัญญัติไว้
3.ควรที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนของสิทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อให้สิทธิชุมชนมีขอบเขตแห่งความคุ้มครองตามกฏหมายที่ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น โดยสิทธิชุมชนดังกล่าวให้รวมถึงสิทธิในการอนุรักษ์ หรือคงไว้ซึ่งสูตรการผลิตอาหารไทย
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือให้มีการสืบทอดและส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกรรมวิธีหรือกระบวนการ
ผลิตอาหารไทยตามภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังคนรุ่นต่อไป อีกทั้งฟื้นฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมร่วมกันของชุมชนในการจัดการ การบารุงรักษาและการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 66
และมาตรา 67 ได้บัญญัติไว้
4.ประเทศไทยสมควรที่จะต้องเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฏหมายแยกต่างหากออก
จากการคุ้มครองสินค้าเฉพาะอย่างประเภทไวน์และสุราเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ทั่วๆไปไว้ในหมวดที่ 4 ในส่วนของการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยอาจจะบัญญัติเป็นมาตรา 27/1
ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการเพิ่มเติมบทบัญญัติการ
ให้ความคุ้มครองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ เพื่อเป็นยกระดับความคุ้มครองในส่วนของผลิตภัณฑ์
อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารไทยรายการอื่นๆเพื่อให้ความคุ้มครองใน
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ระดับที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับการคุ้มครองสินค้าชนิดพิเศษหรือสินค้าเฉพาะอย่างเหมือนเช่นกรณีไวน์และ
สุราของต่างประเทศตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในฐานะที่ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารไทยก็นับเป็น
สิ น ค้ า มวลชนอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การแอบอ้ า งหรื อ แสวงหาประโยชน์ จ ากชื่ อ ของสิ น ค้ า หรื อ
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยโดยมิชอบด้วยกฏหมาย
5. ประเทศไทยสมควรที่จะต้องแก้บทบัญญัติของกฏหมายในส่วนของคานิยาม
ศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” ในมาตรา 3 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2546 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความเพื่อประโยชน์ในการให้คุ้มครองแก่ผลิตภั ณฑ์อาหาร
ไทยหลายๆรายการรวมถึงการอนุรักษ์ในส่วนของกรรมวิธีการผลิต กระบวนการผลิต หรือการปรุง
อาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้น
จันท์เพื่อเป็นรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของการเป็น
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนกับนาย
ทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ไว้ อีกทั้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัด
ไทยเส้ น จั น ท์ ส ามารถที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
พ.ศ.2546 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

