บทที่ 3
ความหมายและที่มาของสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและสหภาพยุโรป
3.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นั้นถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทหนึ่งที่เป็นการให้
ความคุ้มครองแก่สินค้าทีม่ าจากหรือมีถิ่นกาเนิดภายในพื้นที่ภูมิศาสตร์ต่างๆ ซึ่งในอดีตมนุษย์ได้มีการ
ใช้ชื่อภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ในด้านการค้าขายสินค้าของคนท้องถิ่น ซึ่งจุดเริ่มต้นของความนิยมและ
ความมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสินค้านั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ ชื่อพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ทะเล เมือง
หรื อปุ าที่เป็ น พื้น ที่ที่ผ ลิ ตสิ น ค้าเพื่อทาให้ ผู้บริโ ภคทั่ว โลกทราบถึงคุณภาพและชื่อเสี ยงของสิ นค้า
ด้ ว ยความส าคั ญ ดั ง กล่ า วจึ ง ได้ มี ก ารก าหนดถึ ง มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ให้ ค วามคุ้ ม ครองถึ ง
ผลประโยชน์ด้านการค้าด้วยการกาหนดความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ตี ค วามคามกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ซึ่ ง เนื้ อ หาในส่ ว นนี้ ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ขอท าความเข้ า ใจใน
สาระสาคัญเบื้องต้นตั้งแต่คานิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความเป็นมาและแนวคิด
ทฤษฎีของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามลาดับต่อไปนี้
3.1.1 คานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”
คาว่า “สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” ถือเป็นคาที่ได้ปรากฏอยู่ในความตกลงทริปส์
(TRIPs) ขององค์การการค้าโลกเป็นครั้งแรก ซึ่งจะปรากฏอยู่ในข้อ 22.1 ว่า“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ที่ได้บ่งระบุสินค้าว่ามีแหล่งกาเนิดในดินแดนของประเทศสมาชิกหนึ่ง หรือใน
ภูมิภาคหรือท้องถิ่น ในดินแดนแห่งนั้นที่ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียงหรือลักษณะอื่นใดของสินค้าได้เกิดมีขึ้น
อย่างสาคัญ อันเนื่องมาจากสินค้าได้เกิดขึ้นในแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์นั้น”1
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ดังนี้
ดร.ธนพจน เอกโยคยะ ได้ มี ก ารอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ต ามมาตรา 3 ของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2546 กล่าวคือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แ ทนแหล่งภูมิศาสตร์และแสดงได้ว่าสินค้า
ที่มาจากพื้นที่ภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะที่มีความเกี่ยวพัน
กับ พื้ น ที่ ภู มิ ศ าสตร์ ดั งกล่ า ว ซึ่ ง จากความหมายของสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภูมิ ศ าสตร์ เ ช่ นว่ า นี้ ท าให้ เ ห็ น ว่ า
องค์ประกอบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องเป็นชื่อหรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ได้ใช้เรียกหรือใช้แทน
1

ข้อ 22.1 ของความตกลงทริปส์
Geographical indications 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 attributable to its geographical origin.
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แหล่งภูมิศาสตร์อีกทั้งชื่อหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวต้องใช้กับสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์เท่านั้นรวมถึง
ว่าสินค้าต้องมีคุณภาพหรือชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศ าสตร์ดังกล่าว2 ด้วยเหตุนี้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงนับได้ว่าเป็นชื่อของท้องถิ่นที่อยู่ในรูปของฉลากของสินค้าที่ได้มีการนามาติด
ไว้บนหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าชนิดนี้มีพื้นที่การผลิตอยู่ในแหล่ง
ภูมิศาสตร์ใดประกอบกับสินค้ามีความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ภูมิศาสตร์เช่นใด3
ฉะนั้นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามคานิยามเช่นว่านี้จึงหมายถึงคาหรือสัญลักษณ์
หรื อสิ่ ง อื่น ใดซึ่ งอาจจะมี ค วามหมายโดยตรงและโดยอ้ อ มที่ แสดงถึ งแหล่ ง ภู มิศ าสตร์ ซึ่ง ค าหรื อ
สัญลักษณ์ดังกล่าวได้ถูกนามาใช้เพื่อเรียกแทนแหล่งภูมิศาสตร์และคาหรือสัญลักษณ์เช่นว่านี้ สามารถ
บ่ ง บอกว่ า คุณ ภาพ ชื่ อ เสี ย งหรื อ คุ ณลั ก ษณะเฉพาะของสิ น ค้า ดั ง กล่ า วเป็ น สิ น ค้ า ที่ มาจากแหล่ ง
ภูมิศาสตร์ โดยทั่ว ไปแล้ ว สิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเป็น ฉลากที่ติดลงบนตังของสิ น ค้าเพื่อสื่ อสาร
กับผู้บริโภคว่า สินค้าผลิตจากที่ใดเพื่อ สร้างความเชื่อถือและรับประกันแก่ผู้บริโภคว่า สินค้าภายใต้
ฉลากมีคุณภาพ ชื่อเสี ย ง เอกลั กษณ์พิเศษที่เชื่อมโยงกับแหล่ งภูมิศาสตร์ ด้ว ยเหตุนี้ สิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์จึงมีบทบาทส่วนหนึ่งที่คล้ายเครื่องหมายการค้ า โดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลและจาแนก
แยกแยะตัวผู้ผลิตแก่ผู้บริโภค
3.1.2 คานิยามศัพท์ “เครื่องหมายการค้า”
คาว่า “เครื่องหมายการค้า” แม้คาดังกล่าวไม่ใช่คาที่ใช้ในความหมายสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ แต่เครื่องหมายการค้าก็มีบทบาทหน้าที่หลายประการเช่นเดียวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ซึ่งการทาความเข้าใจคานิยามศัพท์ของเครื่องหมายการค้าจึงเป็นส่วนสาคัญต่อ การทาความเข้าใจใน
ส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปในเวลาเดียวกัน โดยคานิยามศัพท์ “เครื่องหมายการค้า” ถือเป็นคา
ที่ถูกใช้มาอย่างยาวนาน ซึ่งได้มีนักวิชาการได้อธิบายความหมายของคานิยามศัพท์ “เครื่องหมาย
การค้า” ไว้ดังนี้
ลุควิค เชาว์มอร์ ได้อธิบายความหมายของ “เครื่องหมายการค้า” ไว้กล่าวคือ
เป็นเครื่องหมายนามาใช้เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
รายหนึ่งจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายอื่นๆและเครื่องหมายการค้านี้ย่อมใช้กับสินค้า
รวมถึงบริการอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และที่ใช้ในส่วน
ของบริ การนั้ นล้วนมีเจตนรมณ์เดียวกันเพื่อการจาแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากรายอื่น4

2

ธนพจน เอกโยคยะ, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(การใช้ชื่อท้องถิ่นแสดงบนฉลากสินค้าเพื่อระบุแหล่งกาเนิดของสินค้า), (กรุงเทพ : บริษัททีชชิ่งทอยส์
จากัด, 2547), น.33.
3
ธนพจน เอกโยคยะ, คาอธิบายกฎหมายสิ่ งบ่ งชี้ท างภู มิศาสตร์ , (กรุงเทพ : บริษั ท
สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด, 2547), น.19.
4
ลุควิค เชาว์มอร์, “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1” วารสารดุลพาห
เล่มที่ 3 ปีที่ 34, น.43-44, (พฤษภาคม–มิถุนายน 2530).
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รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ได้ ให้ คาอธิบายว่า “เครื่องหมาย
การค้า” ก็คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา
ชื่อ ฯลฯ ที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย5
กรมทรัพย์สิ นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับคานิยาม
ศัพท์เครื่องหมายการค้าไว้ กล่าวคือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ
ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มี 4 ประเภท คือเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรอง6
ด้วยเหตุนี้เครื่องหมายการค้า ตามคานิยามศัพท์ดังกล่าวจึงหมายถึง สัญลักษณ์
ที่ทาหน้าที่ในการจาแนกสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งออกจากผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งทาให้ ผู้บริโภค
หรื อสาธารณชนเข้าใจได้ว่าผู้ ผลิ ตสิ นค้าชนิดนั้น คือผู้ ผลิ ตรายใดและในขณะเดียวกัน เครื่องหมาย
การค้าก็ สามารถน ามาใช้กับ บริ การได้ อีกด้ว ย นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้ายัง ถือเป็นเครื่องมือ
เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในส่วนของสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภคไปใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งคุณค่าในตัวเครื่องหมายการค้าจึงเสมือนเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ที่สามารถแยก
ออกเป็นเอกเทศจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการนั้นได้เช่นกัน
3.1.3 คานิยามศัพท์ “สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา”
คาว่า “สิ่ งบ่ งชี้แหล่ งที่มา” คานี้ปรากฏในความตกลงกรุงแมดริดว่าด้ว ยการ
ปราบปรามการใช้สิ่ งบ่ งชี้แหล่ งที่มาที่ผิ ดหรือปลอมแปลงสิ่ งบ่งชี้แหล่ งที่มาของสิ นค้า ค.ศ.1891
(Madird Agreement for the Repressing of Deceptive Indication of Source on Goods,
1981) ซึ่งความตกลงดังกล่าวเป็นความตกลงที่มีความเกี่ยวพันกับอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883
ในฐานะที่ความตกลงกรุงแมดริดว่าด้วยการปราบปรามการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาที่ผิดหรือเป็นปลอม
แปลงสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาของสิ นค้า ค.ศ.1891 มีที่มาจากกรอบของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883
พร้อมทั้งความตกลงฉบับนี้ยังให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา หรือ Indication of Source
โดยความตกลงกรุงแมดดริด ค.ศ. 1891 ได้มีการให้ความหมายเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาไว้ กล่าวคือ
สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาหมายความถึงชื่อทางภูมิศาสตร์หรือสิ่งที่ บ่งชี้ถึงประเทศภูมิภาคหรือท้องถิ่นที่สินค้า
ซึ่งผลิตในพื้นที่ดังกล่าวมีคุณลักษณะพิเศษ สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาอาจเป็นชื่อหรือเครื่องหมายที่แสดงว่า
สินค้านั้นมีที่มาจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ7

5

จักรกฤษณ์ ควรพจน์ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อ
การส่งเสริมการส่งออกและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น , (กรุงเทพ : สานักงานงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),2551), น.24.
6
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, “เครื่องหมายการค้า ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2558, http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&
view=article&id=29&ltemid=309
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ตั ว อย่ า งของสิ่ ง บ่ ง ชี้ แ หล่ ง ที่ ม า เช่ น นาฬิ ก าที่ ไ ด้ มี ก ารผลิ ต ขึ้ น ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งการเป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาเช่นว่านี้ย่อมจะทาให้ผู้บริโภคทราบว่านาฬิกา
เรื อ นดั ง กล่ า วได้ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น โดยใช้ ทั ก ษะความรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญของช่ า งนาฬิ ก าในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น ซึ่งคนทั่วไปยอมรับว่าเกี่ยวกับคุณภาพของนาฬิกาที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะ
ในการผลิตของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่จาหน่ายนาฬิกาที่ผลิต
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงสามารถใช้คาว่า “Switzerland” หรือ “Made in Switzerland” เพื่อ
เป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาของนาฬิกาที่ตนผลิตหรือจาหน่ายได้ เป็นต้น
ดังนั้ น สิ่ งบ่ งชี้แหล่ งที่มาเช่นว่านี้ จึง นาใใช้สิ นค้าเท่านั้น โดยสิ นค้า ที่มีสิ่ งบ่ งชี้
แหล่งที่มาจะต้องมีเอกลักษณ์พิเศษที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ ในขณะเดียวกันสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มานั้นยัง
ทาหน้าที่ในการสื่ อสารเกี่ยวกับของมูลของผู้ ผลิตสินค้าไปยั งผู้บริโภคอีกด้วย โดยแสดงให้เห็ น ถึง
คุณ ภาพหรื อ คุณ ลั ก ษณะของสิ น ค้ า ด้ ว ยเช่ นกั น อย่า งไรก็ ตามความหมายของสิ่ ง บ่ง ชี้ แหล่ งที่ ม า
เกี่ยวกับสินค้าเช่นว่านี้จะไม่ครอบคลุมในส่วนที่เป็นกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตสินค้าหรือวัตถุดิบที่
นามาใช้เพื่อการผลิตสินค้า มีผลทาให้ขอบเขตของคานิยามศัพท์สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาจึงจากัดเฉพาะ
เอกลักษณ์ของตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
3.1.4 คานิยามศัพท์ “เครื่องหมายแหล่งกาเนิด”
คาว่า “เครื่องหมายแหล่งกาเนิด” ปรากฏอยู่ในความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958
(Lisbon Agreement, 1958) ซึ่งนับเป็นความตกลงที่ได้มีการพัฒนาและยกร่างขึ้นมาภายหลัง
ภายใต้กรอบของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 ด้วยเช่นกัน โดยความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958
เกิดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายแหล่งกาเนิด (appellation of origin) ซึ่งได้มีการให้คานิยาม
ในส่ วนของเครื่ องหมายแหล่ งกาเนิด ไว้ ซึ่งหมายถึง ชื่อ หรือสิ่ งที่ ใช้ บ่งชี้ถึงประเทศ ภูมิภ าคหรือ
ท้องถิ่นเพื่อที่จะแสดงถึง ลักษณะหรือคุณภาพสินค้าที่มีแหล่งกาเนิดในพื้นที่นั้น ทั้งนี้ลักษณะหรือ
คุณภาพสินค้าที่มีแหล่งกาเนิดในพื้นที่ นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งปัจจัย
ทางธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศหรือดินเหรือปัจจัยที่ได้จากมนุษย์ เช่น ความชานาญในการผลิต
หรืออาจจะเป็นเพราะทั้งปัจจัยทางด้านธรรมชาติและปัจจัยที่ได้จากมนุษย์ ร่วมกันก็ได้ ตัวอย่างของ
เครื่องหมายแหล่งกาเนิดที่มีชื่อเสียง เช่น ซิการ์ฮาวานา (Havana cigar) ไวน์เบอร์กันดี (Burgundy
Champagne) หรือเหล้าเชอรี่ (Sherry) การที่สินค้าเหล่านี้มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปซึ่ง เป็น
ผลสื บ เนื่ อ งมาจากสภาพภู มิ อ ากาศ คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ พาะปลู ก ในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต ฝี มื อ
ความชานาญตลอดจนภูมิปัญญาของคนในพื้นที่นั้น8
เพราะฉะนั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาทั้ ง ในส่ ว นของสิ่ ง บ่ ง ชี้ แ หล่ ง ที่ ม ากั บ เครื่ อ งหมาย
แหล่ ง ก าเนิ ด แล้ ว นั้ น เครื่ อ งหมายแหล่ ง ก าเนิ ด ภายใต้ ค วามตกลงกรุ ง ลิ ส บอน ค.ศ.1891 จะมี
ความหมายที่จ ากัดกว่าสิ่ งบ่ งชี้ แหล่ งที่มาตามความตกลงกรุง แมดริด ค.ศ.1958 เพราะนอกจาก
เครื่องหมายแหล่งกาเนิดจะต้องระบุพื้นที่ ภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดสินค้าแล้ว นั้น เครื่องหมาย
แหล่งกาเนิดจะต้องแสดงให้เห็ น ถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแหล่ งกาเนิดของสิ นค้ากับ ตัว สินค้า
รวมถึงคุณภาพและลักษณะของสินค้าจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแหล่งกาเนิดอีก ด้วย ในขณะเดียวกัน
8
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สิ่งบ่ งชี้แหล่ งที่มากับ เครื่ องหมายแหล่ งกาเนิดจะแสดงให้ เห็ นถึงความแตกต่างที่ เป็นสาระส าคัญ
กล่ า วคื อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ แหล่ งที่ ม าเพี ย งแต่แ สดงให้ ผู้ บ ริ โ ภคทราบว่ า สิ น ค้ ามี แ หล่ ง ผลิ ต ณ ที่ใ ดเท่ า นั้ น
แต่ เ ครื่ อ งหมายแหล่ ง ก าเนิ ด นอกจากจะบอกให้ ท ราบแหล่ ง ก าเนิ ด ของสิ น ค้ า แล้ ว เครื่ อ งหมาย
แหล่ งก าเนิ ดจะต้องมี การระบุ ถึงคุณ ภาพหรื อคุณลั ก ษณะเฉพาะตัว ของสิ น ค้า ที่มีค วามเชื่ อมโยง
หรือสัมพันกับแหล่งภูมิศาสตร์ที่ผลิตสินค้าอีกด้วยในฐานะที่คุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะตัวของ
สินค้าเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์อีกด้วย9
3.1.5 คานิยามศัพท์ “แหล่งภูมิศาสตร์”
คาว่า “แหล่งภูมิศาสตร์ ” ปรากฏอยู่ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิ่ งบ่ งชี้ ทางภูมิ ศาสตร์ ไทย พ.ศ.2546 โดยค าว่าแหล่ งภูมิศาสตร์ มีความหมายว่า พื้นที่ของประเทศ
เขตภูมิภ าคและท้องถิ่น และให้ห มายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ แม่น้า ลาน้า เกาะ ภูเขาหรือ
พืน้ ที่อื่นทานองเดียวกันด้วย
ทั้งนี้คาว่า “แหล่งภูมิศาสตร์” ไม่ใช่คาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคงมีใช้แต่เฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พ.ศ.2546 ภายใต้เจตนารมณ์ว่าการกาหนดคา
นิยามศัพท์แหล่งภูมิศาสตร์ก็เพื่อประโยชน์ของการใช้กฎหมายฉบับนี้ บรรดานักกฎหมายและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจะไม่ต้องตีความว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับพื้นที่ภูมิศาสตร์ประเภทใด
การกาหนดคานิย ามศัพท์แหล่ งภูมิศาสตร์จึงเท่ากับขจัดปัญหาความคลาดเคลื่ อนจากการใช้การ
ตีความ และคาๆนี้มีผลครอบคลุมถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นห้วย หนอง คลอง บึง
แก่ง เป็นต้น10
3.1.6 คานิยามศัพท์ “สินค้า”
คาว่า “สินค้า” ปรากฏอยู่ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไทย พ.ศ.2546 โดยคาว่า “สินค้า” มีความหมายว่าสิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน
หรื อ โอนกั น ได้ ไ ม่ ว่ า จะเกิ ด โดยธรรมชาติ ห รื อ เป็ น ผลิ ต ผลทางการเกษตรรวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางหั ต ถกรรมและอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เจตนารมณ์ ก ารก าหนดค านิ ย ามศั พ ท์ ค าว่ า “สิ น ค้ า ”
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ พ.ศ.2546 ก็ คื อ การสร้ า งความชั ด เจนในการใช้
พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสินค้าตามกฎหมายฉบับนี้มีความหมายอย่างกว้าง สินค้าจึงอาจเป็น
ผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรมและอุตสาหกรรมก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วนับตั้งแต่ประกาศใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ประเทศไทยไม่เคยมีการขึ้น
ทะเบียนสินค้าที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเลย ซึ่ง สินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มี
เพี ย งสิ น ค้ า ทางการเกษตร อาหารและผลผลิ ต ทางหั ต ถกรรมเท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ เ พราะสิ น ค้ า กลุ่ ม นี้
มี เ อกลั ก ษณ์ เ กิ ด ขึ้ น จากปั จ จั ย ตามธรรมชาติ เช่ น ลม ฟู า อากาศ ดิ น เป็ น ต้ น หรื อ สิ น ค้ า กลุ่ ม
หั ตถกรรมก็อ าศัย ปั จ จั ย ทั กษะความสามารถของมนุษย์ เช่ น การทอผ้ า ไหมหรื อผ้ า ฝู าย เป็ นต้ น
ตรงกันข้ามกับสินค้าอุตสาหกรรมเกิดจากเครื่องจักรกลทาให้สินค้าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจึงมีจานวนมาก
สิ น ค้ า ทุ ก ชิ้ น มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น สิ น ค้ า กลุ่ ม นี้ จึ ง ไม่ มี เ อกลั ก ษณ์ โ ดยอาศั ย ปั จ จั ย ทางธรร มชาติ
9
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หรือมนุษย์สภาพสินค้าเช่นนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศทาให้สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมจึงมักขาดคุณสมบัติ
เป็นสินค้าตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ด้วยเหตุนี้เมื่อได้พิจารณาในส่วนของคานิยามศัพท์ต่างๆทั้งหมดแล้ว จึงสรุปได้ว่า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ก็คือ คาหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อการใช้เรียกหรือ
ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และคาหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นว่า สินค้าที่ผลิตจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์ นั้น เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสี ยงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว
โดยทั่วไปสิ่งบ่งชี้ทางภู มิศาสตร์มักจะปรากฏอยู่บนฉลากสินค้า เพื่อทาหน้าที่สื่อสารแก่ผู้บริโภคว่า
สินค้าผลิตจากที่ใดพร้อมทั้งแสดงข้อมูลโดยบรรยายถึงคุณภาพชื่อเสียงของสินค้าและสามารถจาแนก
แยกแยะตัวผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มประเภทสินค้าประเภทเดียวกันได้ด้วย
ดังนั้นจากคาอธิบายของสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ว่าเป็นชื่อท้องถิ่นที่นามาพิมพ์ไว้
บนฉลากสิน ค้าเพื่อ ที่จ ะสื่อให้ผู ้บ ริโ ภคได้ท ราบว่า สินค้านั้นได้ผ ลิต ขึ้น ในท้องถิ่นใด การที่สื ่อให้
ผู้บริโภคทราบเช่นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทาให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าสินค้ามีลักษณะพิเศษอย่างไร
อันทาหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคสามารถคาดหวังได้ว่าคุณภาพของ
สินค้านั้นจะเป็นเช่นไรซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้า ในแง่ที่ว่าเครื่องหมายการค้าจะสื่อให้
ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของใครหรือใครเป็นผู้ผลิต แต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่างสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และเครื่องหมายการค้าคือ จะทาให้ผู้บริโภคสามารถคาดหวังได้ว่าคุณภาพของสินค้าควร
จะเป็นเช่นไร
3.2 หลักการปกป้องสินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
การให้ความคุ้มครองแก่สินค้าภายใต้ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนั้นสืบ
เนื่องมาจากว่าประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ทาให้ประเทศไทยมี
พันธกรณีที่จะต้องบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศของตนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามที่ปรากฏในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
หรือที่เรียกว่าความตกลงทริปส์ (TRIPs) ที่ได้วางกรอบการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ไว้อย่างสาคัญ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในข้อ 22 ถึง ข้อ 24 ซึ่งการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของประเทศไทยจะต้องเป็นไปตามหลักมาตรฐานขั้นต่าตามที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้วางกรอบ
กติกาการให้ความคุ้มครองไว้ กล่าวคือ รัฐภาคีสมาชิกสามารถบัญญัติกฏหมายเพื่อคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐของประเทศตนได้ ตราบเท่าที่การให้ความ
คุ้ม ครองแก่ สิ่ งบ่ ง ชี้ท างภู มิ ศาสตร์ ที่ บั ญญั ติ ขึ้น ไม่ขั ด แย้ ง กับ การให้ ความคุ้ ม ครองตามที่ ค วามตก
ลงทริปส์ (TRIPs) ได้วางกรอบแห่ งความคุ้มครองไว้ไม่ว่าจะบัญญัติขึ้นเป็นกฏหมายเฉพาะหรือ
กฎหมายทั่วไปก็ได้ โดยในส่วนนี้จะขอทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการให้ความคุ้มครองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการเกิดของสนธิสัญญาระหว่างประเทศในด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามลาดับ
ดังนี้
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3.2.1 การให้ความคุ้มครองแก่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศ
เนื่ องจากการขยายตัว ทางด้ านการค้ า ระหว่ างประเทศที่ เพิ่ ม จานวนมากขึ้ น
ในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 ทาให้เกิดการลอกเลียนหรือละเมิดการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายแสดง
แหล่งกาเนิดสิ นค้าที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นยุโรป มีผลทาให้ในหลายๆ
ประเทศเริ่มตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มครองหรือมาตรการทางกฎหมายเพื่อปูองกัน
การแอบอ้างหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อหรือเครื่องหมายที่แสดงแหล่งกาเนิดของสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยประเทศต่างๆได้ วางมาตรการพื้นฐานเพื่อให้ความคุ้มครองกับสินค้าที่ตั้งอยู่บนหลัก
ปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity) โดยมีวิวัฒนาการของข้อตกลงระหว่างประเทศ11 ดังว่านี้
1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883
(Paris Convention) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการ
กล่าวถึงการคุ้มครอง “สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา” (Indication of Source) และ “เครื่องหมายแหล่งกาเนิด”
(Appellation of Origin) อย่างไรก็ตาม Paris Convention ไม่ได้ให้คาจากัดความเกี่ยวกับคา
ดังกล่าวไว้เพียงแต่ได้กาหนดหลักการเกี่ยวกับการให้ คุ้มครองเพื่อปูองกันการใช้ที่ไม่เป็นธรรมทาง
การค้า (Unfair Competition Principle) เท่านั้น12
2. Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive
Indications of Source on Goods of 1891 (Madrid Agreement) ซึ่งถือเป็นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่เน้ นเฉพาะเรื่อง “สิ่งบ่ งชี้แหล่งที่มา” (Indications of Source) โดยมีห ลักการที่ไม่
แตกต่างไปจาก Paris Convention และเมื่อพิจารณาจากคานิยามดังกล่าวจะหมายถึงสิ่งที่ใช้อ้างอิง
ถึงประเทศหรือสถานที่ในประเทศ ในฐานะที่เป็นประเทศหรือสถานที่ที่เป็นแหล่งที่ มาของสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์นั้นและคาว่า (Indications of Source) นั้นไม่ได้มีการเงื่อนไขกาหนดเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์
ที่มี (Indications of Source) ปรากฏอยู่นั้นจะต้องมีคุณภาพหรือลักษณะเฉพาะที่มาจากแหล่งที่มา
เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกผลิตในประเทศหรือสถานที่ในประเทศที่ระบุใน Indications of
Source เป็นการเพียงพอ ตัวอย่างเช่น made in…, product of… เป็นต้น13
3. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin
and their International Registration of 1958 (Lisbon Agreement) คาว่า Appellations of
Origin “เครื่องหมายแหล่งกาเนิด” จะเป็นคาที่ใช้ในความตกลงกรุงลิสบอน (Lisbon Agreement)
ซึ่งได้ให้คาจากัดความไว้ว่า หมายถึง ชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ภูมิภาคหรือท้องถิ่น ซึ่งได้ใช้เป็น
สิ่ ง ที่ ร ะบุ ว่ า สิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากที่ นั้ น ๆและผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพและ
ลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของแหล่งที่มา ซึ่งให้หมายรวมถึงปัจจัยทาง
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ปัจฉิมา ธนสันติ, วิวัฒนาการของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับสากล,
(กรุงเทพ : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์), น.234.
12
เพิ่งอ้าง, น.234.
13
เพิ่งอ้าง, น.234.
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ธรรมชาติและมนุษย์ ตัวอย่างเช่น “Bordeaux” สาหรับไวน์ “Noix de Grenoble” สาหรับถั่ว
“Tequila” สาหรับสุราบางชนิดหรือ “Jaffa” สาหรับส้ม14
อย่างไรก็ตามข้อแตกต่างระหว่าง Indications of Source และ Appellations
of Origin คือ ผลิตภัณฑ์ที่มี Appellations of Origin ปรากฏอยู่ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
แหล่งกาเนิดนั้นๆ คือจะต้องมีคุณภาพและลักษณะเฉพาะที่มาจากสภาพแวดล้อม ณ แหล่งกาเนิด
นั้นๆ แต่ Indications of Source ไม่ได้กาหนดให้มีคุณภาพหรือลักษณะดังกล่าว
4. WIPO Model Law on Geographical Indications (Model Law)
เป็นกฎหมายแม่บทในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ WIPO ที่พยายามวางแนวทางการคุ้มครองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ไม่มีผลผูกพันประเทศใดๆให้ต้องปฏิบัติตาม)15
5. GATT Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPs) เป็นความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
หรือที่เรียกว่า (TRIPs) ได้กาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการมีไว้ ขอบเขตและการใช้สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ในข้อ 22-24 โดยกาหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงการเจรจาการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา16
(1) ประเทศสมาชิกจะต้องกาหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เพื่อปูองกันมิให้มีการนาสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์อื่นนอกเหนือจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่แท้จริงไปใช้ใน
ลักษณะที่ทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือก่อให้เกิด
การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
(2) เมื่อมีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็น เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้าใน
ประเทศสมาชิ ก ในลั ก ษณะที่ ท าให้ ส าธารณชนสั บ สนหลงผิ ด เกี่ ย วกั บ สถานที่ อั น แท้ จ ริ ง ของ
แหล่งกาเนิด ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมี
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับสินค้าที่มิได้มีแหล่งกาเนิดในดินแดนตามที่ระบุไว้นั้น
(3) ประเทศสมาชิกจะต้องมีการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็น 2 ระดับ คือ
ระดับปกติ (Article 22) ใช้กับสินค้าทั่วไปโดยมุ่งปูองกันมิให้มีการนาชื่อไปใช้ใน
ลักษณะที่จะทาให้สับสนหลงผิด
ระดับพิเศษ (Article 23) ใช้กับสินค้าประเภทไวน์ สุรา เป็นการห้ามใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์นั้นทุกกรณี แม้จะไม่ได้ทาให้สาธารณชนหลงผิดก็ตามเพื่อคุ้มครองมิให้ทราบถึงแหล่ง
ภูมิศาสตร์ของสินค้า โดยใช้คาว่าชนิดหรือแบบหรือคาในทานองเดียวกัน
วิวัฒนาการตามข้างต้นจะเห็นว่าคาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” เป็นคากลางๆเมื่อมี
การกล่าวถึงการให้ความคุ้มครองชื่อ หรือเครื่องหมายต่างๆที่เป็นชื่อเมืองหรือท้องถิ่นแท้ที่จริงแล้ว
คาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นคาอื่นเมื่อถูกอ้างในกฎหมายระหว่างประเทศ
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เพิ่งอ้าง, น.235.
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แต่ละฉบับ เช่น สนธิสัญญากรุงปารีสใช้คาว่า สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาหรือความตกลงกรุงลิสบอนใช้คาว่า
เครื่องหมายระบุแหล่งกาเนิด ดังนั้นคาที่ใช้ในกฎหมายจึงมีขอบเขตแตกต่างกันไป
เมื่อพิจารณาถึงความเป็นมาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะเห็นได้ว่าประเทศใน
แถบยุโรปทั้งหลายจะมีการผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพสูงเพื่อจาหน่ายแก่ผู้ บริโภค ซึ่งด้วยองค์ประกอบ
ทางลักษณะภูมิป ระเทศหรือภูมิอากาศที่มีลักษณะเฉพาะตัวคุณค่าของสินค้าที่ผลิ ตขึ้นมาจึงได้รับ
ความนิยมจากประชากรในประเทศของตน ด้วยเหตุนี้ประเทศในแถบยุโรปจึงได้มีการผลักดันให้มี
การคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับสินค้าในระดับนานาชาติต่อไป ซึง่ การคุ้มครองชื่อแหล่งกาเนิดของสินค้านั้น
ได้เกิด ขึ้น มาเป็ น เวลานานทั้งในรู ปแบบของกฎหมายภายในประเทศตลอดจนกฎหมายระหว่า ง
ประเทศ โดยเริ่มมาจากการให้ความคุ้มครองแก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มี มีเอกลักษณ์หรือคุณลักษณะ
โดดเด่น ซึ่งในเรื่องนี้สามารถย้อนกลับไปในสมัยโบราณจวบจนถึงสมัยกลาง (Middle Ages) ที่มนุษย์
ได้เสาะหาหนทางเพื่อสร้างลักษณะเด่นเฉพาะให้แก่สินค้าที่ได้ผลิตขึ้นมา โดยการใช้ชื่อของแคว้นที่มี
การผลิตสิ น ค้ากับ ตัว สิ น ค้า 17 และยังคงมีชื่อเสี ยงจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในขณะนั้นสิ นค้าที่ใช้ชื่อ
แหล่งกาเนิดอันมีชื่อเสียงดังกล่าวยังเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงแคบเท่านั้น ต่อมาเมื่อการคมนาคม
สะดวกมากขึ้นสินค้าที่มีคุณภาพและชื่อเสียงนี้ได้กระจายออกไปในแคว้น ประเทศหรือทวีปต่างๆ
ผู้ผลิตสินค้าเริ่มเล็งเห็นถึงความสาคัญของการมีกฎหมายเพื่อใช้คุ้มครองสินค้าที่ได้ใช้ความเพียรพยาม
ที่จะสร้างและพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรืออาศัยองค์ประกอบด้านธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของ
ชุมชนในพื้นที่ของตนที่สร้างให้สินค้าของตนมีลักษณะโดดเด่นขึ้นมาเพื่อปูองกันมิให้ผู้อื่นหรือชุมชน
อื่น ที่ไม่มีสิ ทธิ มาใช้ชื่อของสิ น ค้าที่แสดงถึงแหล่ งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ของตน 18 นอกจากนี้ ห าก
พิจ ารณาจะพบว่า การคุ้ม ครองเครื่องหมายของสิน ค้า ที่ใช้ชื่อ แหล่ง ที่มาเริ่มเป็น รูปธรรมขึ้นเมื่อ
ค.ศ.1718 โดยฝุายนิติบัญญัติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ใช้กฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ ประกอบกับ มาตรการทางด้านอาญาเพื่อคุ้มครองชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ถูกใช้ ส าหรับการ
บรรยายคุณลักษณะของไวน์ที่ผลิตขึ้นในกรุงเบอร์น โดยมีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเพื่อปูองกันมิให้
สาธารณชนถูกหลอกลวงโดยการจาหน่ายจากผู้ผลิตไวน์ต่างประเทศ 19 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าว

17

Domminique, Filbol, The Protection of Appellation of Origin and Indication
of Source in France. Symposium on Appellation of Origin and Indications of Source,
(France : Bordeaux, 1988), P.95.
18
วิมาน กฤตพลวิมาน, การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยที่12, (กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2547), น.168.
19
Reichardt Alfred, (1988,November9-10). The Protection of Registered
Designations and Geographical Descriptions in the European Community
Particularly Viticutarly Produet. Symposium on the Protection of Geographical
Indication, (France : Sanetenay), p.99.
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มิได้ให้การคุ้มครองสิทธิลักษณะนี้จะเป็นการคุ้มครองโดยหลักเกณฑ์ของกฎหมายเครื่อ งหมายการค้า
มากกว่าที่จะคุ้มครองโดยหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะ20
กระทั่งในศตวรรษที่ 19 สภาวการณ์ของระบบเศรษฐกิจการค้ามีการพัฒ นา
แปรเปลี่ยนไป ประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีสินค้าที่ใช้ชื่อแหล่งกาเนิดอันมีชื่อเสียงเป็นจานวนมากจึงเริ่มให้
ความสนใจต่อการมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายแหล่งกาเนิด (Appellation of Origin)
โดยการพิจารณาถึงการเพิ่มของจานวนสินค้าที่มีชื่อเสียงเพื่อจาหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก
จึงเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียสองฝุายในการคุ้มครอง เครื่องหมายแหล่งกาเนิด
(Appellation of Origin) โดยฝุายแรกเป็นผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นนั้น แต่ในทางกลับกันอีกฝุายหนึ่ง
ต้องการแสดงหาหนทางในการเอาเปรียบต่อการความสาเร็จของฝุายแรกโดยชื่อสินค้าที่มีชื่อเสียง
ดังกล่าวเพื่อแสวงหากาไรในทางการค้าอย่างผิดกฎหมาย เช่น กรณีผ ลิตภัณฑ์ไวน์ของฝรั่งเศส
ที่นับได้ว่ามีคุณลักษณะที่โดดเด่นเป็นการเฉพาะตัวตามแต่ละพื้นที่ซึ่งมีคุณภาพและชื่อเสียงระดับโลก
เมื่อแคว้นดังกล่าวต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพของไวน์จะใช้วิธีการจากัดจานวนการผลิต แต่ฝรั่งเศส
กลั บ ประสบกับผู้ ผ ลิตไวน์ จ ากประเทศอื่นที่ผ ลิตและจาหน่ายในราคาถูกโดยใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์
กับชื่อแคว้นของฝรั่งเศส เป็นต้น21 ภายใต้สถานการณ์ที่กดดันเช่นนี้ เป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้แนวคิด
ในการคุ้มครองชื่อแหล่งกาเนิดเริ่มแยกตัวออกจากแนวคิดของเครื่องหมายการค้าจนในที่สุดฝรั่งเศสได้
บั ญ ญั ติก ฎหมายเพื่อ รองรั บ สถานะของเครื่ องหมายของเครื่อ งหมายแหล่ ง กาเนิ ดใน ค.ศ.1919
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจและความเกี่ยวพันทางการค้าอี กทั้งเป็นการให้ความคุ้มครอง
ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า แต่ ก็ มิ ไ ด้ มี ก ารก าหนดค านิ ย ามของเครื่ อ งหมายแหล่ ง ก าเนิ ด
(Appellation of Origin) ได้แต่อย่างใด22
กฎหมายของฝรั่ ง เศสในช่ ว งต้ น เป็ น การกล่ า วถึ ง การตั้ ง ชื่ อ แหล่ ง ดั้ ง เดิ ม
(Designation of Origin) เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคว่าสินค้านั้นผลิตขึ้นที่ใดและใครเป็นผู้ผลิตเท่านั้น
มิได้กล่าวถึงคุณภาพของสินค้าแต่อย่างใด แม้บทบัญญัติเรื่องเครื่องหมายแหล่งกาเนิด (Appellation
of Origin) จะรวมอยู่ ใ นบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายการค้ า ด้ ว ยก็ ต าม แต่ ก็ มิ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง
เครื่องหมายแหล่งกาเนิด (Appellation of Origin) ที่ชัดเจน23
จนกระทั่งใน ค.ศ. 1958 ได้มีการกาหนดนิยามทางกฎหมายของเครื่องหมาย
แหล่งกาเนิด (Appellation of Origin) ขึ้นเป็นครั้งแรกในความตกลงลิสบอนว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งที่
ใช้ระบุแหล่งกาเนิดและการจดทะเบียนสากลสิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกาเนิด (Lisbon Agreement for the
20

Combaldieu,Jena-Claude, General Introduction to the Protection of
Appellation of Origin and Indications of Source, of Source, Symposium on
Appellations of Origin and Indirections of Source, (France : Bordeaux, 1988), p. 17..
21
Dominique, Filbol, The Protecion of Appellation of Origin and Indication of
Source in France. Symposium on Appellation of Origin and Indications of Source,
(France : Bordeaux,1988), p.95-96.
22
Combalxlieu, Jean-Claude, Op.cit, pp. 18.
23
Dorninique, Filbol. Op.cit, p.95.
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Protection of Appellation of Origin and their International Registration) ซึ่งเป็นการ
ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการใช้ชื่อที่มีความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
อันเป็นแหล่งที่มาของสินค้า24 ซึง่ จะเห็นได้ว่าการให้ความคุ้มครองสิทธิในสินค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าวนี้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบกับปัญหาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่ยอมรับหรือการไม่ให้
ความสาคัญกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือประเทศที่ไม่ประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิ
โดยตรงเนื่ อ งจากต้ อ งการใช้ ข้ อ ยกเว้ น การคุ้ ม ครองเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องผู้ ป ระกอบการ
ภายในประเทศของตนจึง มัก หลีก เลี ่ย งที่จ ะให้มีก ารคุ้ ม ครองสิท ธิป ระเภทนี ้อ ย่า งเคร่ง ครัด
แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่อุดมสมบูร ณ์ไปด้วยวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตส่งผลให้สินค้าที่ผลิตออกวางจาหน่ายนั้นมีคุณภาพและชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ประเทศเหล่านี้มักตระหนั กถึงคุณค่าของสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศของตนคงมีการตรา
กฎหมายขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิลักษณะนี้มาช้านาน โดยมีการรวมกลุ่มของประเทศเพื่อผลักดันให้มีการ
คุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับนานาชาติ ในรูปของกฎหมายหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศ ได้แก่
อนุ สั ญ ญากรุ ง ปารี ส ว่ า ด้ ว ยความคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น อุ ต สาหกรรม (Paris
Convention of the Protection of Industrial Property) ซึ่งเป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่ให้ความ
คุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ความตกลงกรุงมาดริดว่าด้วยการปราบปรามการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาที่ไม่ถูกต้อง
หรือหลอกลวงกับสินค้า (Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive
Indications of Source on Goods) และ
ความตกลงลิ ส บอนว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองสิ่ ง ที่ ใ ช้ ร ะบุ แ หล่ ง ก าเนิ ด และการจด
ทะเบียนสากลสิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกาเนิด (Lisbon Agreement for the Protection of Appellation
of Origin and their International Registration)
อย่างไรก็ตามกฎหมายระหว่างประเทศทั้งสามฉบับนี้ยังมีข้อจากัดในการให้ความ
คุ้มครองซึ่งไม่เป็ น ที่แพร่ ห ลายมากนักจนกระทั่งเกิดความพยายามของกลุ่มประเทศดังกล่ าวเพื่อ
ผลักดันให้มีการคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปสู่การคุ้มครองที่ได้มาตรฐานจึงเป็นที่มาของ
การเข้าร่วมเจรจาเพื่อหาข้อยุติในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจารอบอุรุกวัย
(Uruguay Round) ของแกตต์ในประเด็นเรื่องมาตรการปูองกันการสินค้าปลอมแปลง (Trade in
Counterfeit Goods) และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
ในการคุ้มครองชื่อของสินค้าที่แสดงถึงแหล่งกาเนิดของสินค้าที่ประเทศในแถบ
ยุโรปประสงค์จะให้มีการคุ้มครองได้ถูกผลักดันโดยประเทศสมาชิกของแกตต์ในการเจรจารอบอุรุกวัย
ซึ่งก่อนที่จะมีการข้อสรุปในการมีความตกลงว่าด้ วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือ
(TPIPs) นั้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ ใน ค.ศ. 1974 องค์ก ารทรัพย์ สิ น ทางปัญญาโลก (World Intellectual
Property Organization : WIPO) ในฐานะองค์การชานาญพิเศษทางการบริหารเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างความตกลงในระดับพหุภาคีจึงเริ่มศึกษาแผนงานในการ
24
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เตรี ยมการเพื่อรองรับ กับ อนุ สั ญญาพหุภ าคี จึงเริ่มศึกษาแผนงานในการเตรียมการเพื่อรองรับกับ
อนุสัญญาพหุภาคีที่จะมีขึ้นใหม่สาหรับการคุ้มครองสิทธิในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อว่า (Indication of
Source) ต่อมาใน ค.ศ. 1975 จึงได้เสนอร่างสนธิสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indication) โดยมุ่งหมายให้คาว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้ถูกใช้เพื่อครอบคลุม
ทั้งเครื่องหมายแหล่งกาเนิดและสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา25
3.2.2 การให้ความคุ้มครองแก่สินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
ประเทศไทยนั้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ดิ น แดนที่ อุ ด มไปด้ ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้อมทางภู มิศาสตร์ที่สมบูรณ์ส่งผลให้ประเทศไทยมีสินค้าที่มีคุณภาพและชื่อเสี ยงที่เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลายประสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge) ของบรรพบุรุษที่สั่งสม
สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นการสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของสินค้าในท้องถิ่น ให้มีลักษณะ
โดดเด่น แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลักษณะดังกล่าวนี้เป็น รูป ธรรมมากเท่าใดนัก 26 ซึ่งหากศึกษาถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะพบว่าแต่เดิมกฎหมายไทยจะเน้นไปที่การคุ้มครองผู้บริโภคจากการ
ถูกหลอกลวงโดยผู้ประกอบการและการปูองกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคจากการถูกหลอกลวงโดยผู้ประกอบการนั้นจะปรากฏอยู่ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้ามาตรา 8 (10) และมาตรา 46 วรรคสอง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 22 มาตรา 31 และมาตรา 40 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 271 และมาตรา 272 (1) ส่วนการปูองกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่ เป็นธรรมจะปรากฏใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ มาตรา 40 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1)27
อย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การการค้าโลก
(WTO) ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การการค้าโลกจึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
แนวนโยบายที่เกิดขึ้นจากการเจรจาทางการค้ารวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเช่นกันในฐานะเป็นหนึ่งในนโยบายการเจรจาทางการค้าในรอบอุรุกวัย
ในฐานะทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) จึงต้องอนุวัติการตามพันธกรณี
ที่มีต่อข้อ 22-24 ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศขององค์การ
การค้าโลก (WTO) ในการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่เนื่องจากความตกลงทริปส์
(TRIPs) มิได้มีการกาหนดแนวทางหรือกลไกทางกฎหมายที่จะใช้คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้
ชัดเจนทาให้แนวทางการคุ้มครองสิทธิลักษณะนี้ของบรรดาประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศมีความ
แตกต่า งกัน ไปกล่า วคือในความตกลง (TRIPs) ข้อ 1 กาหนดพันธกรณีให้ประเทศสมาชิกกาหนด
25
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มาตรฐานขั้นต่า (minimum standard) ในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งรวมถึง
สิ ท ธิ ใ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภูมิ ศ าสตร์ นี้ ด้ ว ยเท่ านั้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ ท าให้ แ นวทางในการคุ้ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 แนวทางด้วยกัน คือ
(1) ใช้กฎหมายเฉพาะ (sui generis) เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
(2) ใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademarks)
(3) ใช้กฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
บทบั ญญัติกฎหมายไทยที่สามารถรับรองกับบทบัญญัติของความตกลงทริปส์
(TRIPs) ในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แค่เพียงการคุ้มครองผู้บริโภคจากการสับสน
หลงผิด ในแหล่งกาเนิดของสินค้าตามข้อ 22(2), (a) และการปูองกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรมตามข้อ 22(2), (b) เท่านั้น แต่บทบัญญัติกฎหมายไทยดังกล่าวยังไม่สามารถรองรับกับข้อ 22
ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในส่วนอื่นๆได้ประกอบกับยังไม่สามารถรองรับกับการคุ้มครองเพิ่มเติม
แก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับไวน์และสุราตามข้อ 23 และการเจรจาระหว่างประเทศในข้อ 24 ได้อีก
ด้วย
อย่ างไรก็ตามบทบัญญัติ ของกฎหมายไทยที่สามารถรองรับ ความตกลงทริปส์
(TRIPs) ในข้อ 22 (2), (a) และ (b) ได้นั้นมิใช่บทบัญญัติที่ใช้ในการคุ้มครองสิทธิลักษณะนี้ โดยตรง
ที่จะครอบคลุมไปถึงสาระสาคัญอันเป็นเงื่อนไขที่ใช้ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แต่อย่างใด
ผลลัพธ์คือบทบัญญัติของกฎหมายไทยจึงไม่สามารถรองรับกับพันธกรณีจากการที่ประเทศไทยจะต้อง
บัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะมี
การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสิทธิลักษณะนี้ก็ตาม
เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านการค้าของประเทศต่อไป โดยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตในท้องถิ่นมีความต้องการที่เสริมสร้างและรักษาภาพพจน์ใ นสินค้าที่ผลิตจาก
ท้องถิ่นของตนและยังเป็นการปูองกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
โดยกาหนดให้มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรั บสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์และ
ห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันจะทาให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้ จริง
ของสินค้าที่ระบุในทะเบียนและเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตามข้อ 22 ถึงข้อ 24
ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือความตกลงทริปส์ (TRIPs)
ในภาคผนวกท้ายความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก
ประเทศไทยจึ ง ได้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ พิจ ารณากฎหมายที่ใ ช้ บั งคั บ ใน
ขณะนั้นว่าให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพียงพอหรือไม่และจาเป็นจะต้องยกร่างกฎหมาย
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ขึ้นมาเป็นการเฉพาะหรือไม่ดังรายละเอียด28 ดังนี้
1) กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ได้บัญญัติคุ้มครองแก่สิ่ง
บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ กล่ า วคื อ หากมี ก ารใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามความเป็ น จริ ง
28
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ซึ่งทาให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกาเนิดจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ แต่หากผู้ขายมิได้หลอกลวงผู้ซื้อ
จะไม่มีความผิดตามมาตรานี้ เช่น ผู้ขายระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นมะขามหวานเพชรบูรณ์ ปลูกในยะลา
เป็นต้น การกระทาเช่นนี้อาจเป็นการทาให้ชื่อเสียงหรือ good will ของผู้ค้าอีกรายหนึ่งหรือเจ้าของ
สินค้าของสินค้านั้นเสียหายได้ ดังนั้น มาตรา 271 มิได้มุ่งที่จะคุ้มครองแก่ผู้มีสิทธิในการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิ ศ าสตร์ ที่ แ ท้จ ริ ง จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ ากฎหมายอาญายั ง ไม่ เ พีย งพอที่ จะคุ้ ม ครองแก่ สิ่ ง บ่ งชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์
2) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 มาตรา 22 ให้ความคุ้มครองแก่สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทางหนึ่งเช่นกัน แต่หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้บริโภคเป็นหลัก หากข้อความที่ใช้ไม่ได้เป็นข้อความที่จะทาให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลง
ผิดเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด เช่น การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ควบคู่กับการระบุที่มาที่แท้จริงดังตั วอย่าง
กรณีของกฎหมายอาญาข้างต้น อาจทาให้ผู้ค้ารายอื่นเสียหายแต่ไม่อาจถือได้ว่าเกิดผลเสียต่อสังคม
โดยส่วนรวม ดังนั้นการกระทาดังกล่าวจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
3) กฎหมายเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ได้บัญญัติคานิยามของ
เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม ซึ่งไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
กล่าวคือ เครื่องหมายรับรองสามารถออกให้ได้แก่บุคคลเพียงคนเดียวและไม่สามารถใช้รับรองตนเอง
ได้ ส่วนการที่จะนาบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายร่วมมาขยายความปรับใช้เพื่อให้ความคุ้ม ครองแก่
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นไม่สามารถทาได้ เนื่องจากคาจากัดความของเครื่องหมายร่วมไม่ได้คลุม ไปถึง
เครื่องหมายรับรอง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าทฤษฎีกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยนั้นไม่ครอบคลุมไป
ถึงการให้ ความคุ้มครองสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ และกฎหมายยังได้บัญญั ติไว้ชัดเจนว่าสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไม่สามารถนามาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามพระราชบัญญัตินี้
เนื่องจากหลักการและเหตุผลของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ของแต่ละประเทศ
นั้นจะมีเนื้อหารายละเอียดของความคุ้มครองที่ แตกต่างกันออกไปตามแนวนโยบายของประเทศตนเอง
ซึ่ งในบางประเทศกฎหมายเครื่ องหมายการค้ า จะบัญญั ติ ให้ ความคุ้ มครองไปในส่ วนของสิ่ งบ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ด้วย แต่ในประเทศอื่นๆในบางประเทศรวมทั้งประเทศไทยจะมีหลักการและเหตุผลของการ
บังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ที่มีความแตกต่างไปจากการให้ความคุ้ มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ กล่ า วคื อ การให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ข องประเทศไทยนั ้น จะออก
กฎหมายเป็น การเฉพาะ ก็คือ พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองสิ่ง บ่ง ชี้ท าง ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ซึ่งได้
ประกาศเป็ น กฎหมายและมีผ ลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 แยกต่างหากออกจาก
กฎหมายเครื่ อ งหมายการค้ า ซึ่ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งกฎหมายทั้ ง สองฉบั บ นี้ คื อ กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าไทยจะบ่งบอกความแตกต่างระหว่างเจ้าของหรือผู้ผลิตสินค้า แต่ในส่วนที่เป็น
กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะบ่งบอกถึงพื้นที่ผลิตด้วย
การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ฉ บั บ นี้ เ ป็น ผลมาจาก
คณะอนุก รรมการชุด นี้ไ ด้พิจ ารณากฎหมายภายในที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้แก่
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญ ญัติ

53
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นว่า กฎหมายทั้งสามฉบับนี้ยังไม่
สอดรับกับพันธกรณีตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้อย่างครบถ้วนคือ
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 22 (2), (a)29 บทบัญญัติห้ามมิให้มีการใช้วิธีการ
ใดๆ อันเป็นการแสดงว่าสินค้ามีแหล่งกาเนิดจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แห่งหนึ่งใดอันเป็นเท็จในลักษณะ
ซึ่งเป็นการหลอกลวงสาธารณชนในแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้า ในขณะที่ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 271 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคถึงสถานการณ์บางอย่างเกี่ยวกับการใช้ชื่อ
ทางภูมิศาสตร์อันเป็นเท็จ แต่กลับมีการระบุแหล่งกาเนิดของสินค้าที่แท้จริง
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 22 (4) บัญญัติห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่
ถูก ต้ อ งตรงกับ แหล่ ง ก าเนิ ด ซึ่ งท าให้ ส าธารณชนสั บ สนหลงผิ ด ว่ า เป็ น สิ นค้ า จากแหล่ ง ก าเนิ ด อื่ น
ในเรื่องนี้กฎหมายไทยไม่มีบัญญัติไว้ หรือ
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 23 บัญญัติห้ามการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์กับสินค้า
ไวน์หรือสุรา ซึ่งกฎหมายไทยไม่มีบัญญัติในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ เป็นต้น
ในที่สุ ดเมื่อวันที่ 6 ตุล าคม พ.ศ. 2537 คณะอนุกรรมการเสนอให้ มีการออก
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการเฉพาะ (sui generis) ซึ่งขณะนั้น
ยังใช้ถ้อยคาในร่างกฎหมายว่า “ชื่อทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)” ที่มาจากแหล่งใด
แหล่งหนึ่งโดยเฉพาะก็สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ เช่น ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ กาแฟ
ดอยตุง ซึ่งแนวทางนี้สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าภูมิปัญญาของคนไทยได้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น30
ประกอบกับหากกฎหมายไทยไม่คุ้มครองชื่อทางภูมิศาสตร์ของสายพันธุ์ พืชและ
สายพันธุ์สัตว์โดยกาหนดให้เป็นชื่อสามัญก็จะทาให้ประเทศไทยไม่สามารถอ้างสิทธิ์คุ้มครองชื่อพันธุ์
พืชและพันธุ์สัตว์ของไทยในต่างประเทศได้เลยทั้งนี้เพราะความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 24 (9) กาหนดว่า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใดจะได้รับการคุ้มครองในประเทศอื่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องได้รับการ
คุ้มครองในประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิดเสียก่อน ดังนั้นหากกฎหมายไทยไม่คุ้มครองชื่อพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์จะมีผลให้ชื่อ Jasmine Rice ฯลฯ กลายเป็นชื่อสาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถนาไปใช้ได้
โดยเสรีโดยทันทีซึ่งจะเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและการเจรจาการค้าของ
ประเทศไทยใน WTO เป็นอย่างมาก31
ด้ว ยเหตุนี้ใ นวาระการประชุม สภาผู้แ ทนราษฎร ชุด ที่ 21 ปีที่ 3 ครั้ง ที่ 12
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) มีการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันโดยเห็นควรให้มีการจากัดข้อความ
ในคานิย าม “ชื่อสามัญ ” คาว่า “หรือ เป็น ชื่อ สายพัน ธุ์พืช สัต ว์ ” ของมาตรา 3 ออกไปต่อ มา

29

Article 22 (2),(a) TRIPs Agreement.
จักรกฤษณ์ ควรพจน์, เจริญ คัมถีรภาพ, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ “แนวคิดและข้อเสนอต่อ
การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ,” ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช : น.5-6.
31
เพิ่งอ้าง, น.13.
30

54
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จึงได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2547
3.3 แนวความคิดสิทธิชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สิ ท ธิ ชุม ชนเป็ นเรื่ องที่ มีม าดั้ง เดิม คู่ กั บวั ฒ นธรรมชุ มชนและวัฒ นธรรมสั ง คม
มานานต่อมาเกิดกลไกภาครัฐที่มีอานาจมากขึ้นและเข้าไปดาเนินการจั ดระบบสิทธิชุมชนในประเทศ
ไทยได้รับการคุ้มครองครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งสิทธิชุมชนได้บัญญัติ
ไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 12 ว่าด้วยสิทธิชุมชน มาตรา 66 และมาตรา
67 โดยให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร อนุรักษ์ บารุงรักษาและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วน
ร่วมกับรัฐและชุมชนในการคุ้มครอง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การดาเนินโครงการต่างๆที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จะดาเนินการไม่ได้นอกจากจะมีการศึกษาและผ่านกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะมีการดาเนินการ32 ดูภาคผนวก ตารางที่ 1
3.3.1 ความหมายของสิทธิชุมชน
สิทธิชุมชนเป็นอุดมการณ์ที่แนบแน่นกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนมา
33
อย่างยาวนาน จากการใช้ชีวิตร่วมกันของชุมชนที่ ต้องพึ่งพาอาศัยร่วมทุกข์ร่วมสุข เกิดความเอื้อ
อาทรและผูกพันซึ่งกันและกัน บรรดาความขัดแย้งแตกแยกต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนจะผลักดันให้มีการ
คิดค้นหาวิธีการจัดการภายในให้ลุล่วงไป ความเป็นไปของชุมชนในลักษณะดังกล่าวพัฒนาให้เกิด
กฎเกณฑ์ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นข้อบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชุมชนยึดถือร่วมกัน แฝงอยู่ใน
วิถีชีวิตชุมชนเกิดมีขึ้นซ้าๆ จนพัฒนาเป็นแผนที่แข็งแรง ข้อบัญญัติดังกล่าวของชุมชนเป็นข้อบัญญัติ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวเนื่องกันขอบเขตอานาจที่สมาชิกแต่ละคนแต่ละฐานะพึงมีพึงได้รับท่ามกลางการดาเนินชีวิต
ด้วยกัน อานาจนั้นเป็นอานาจที่ทุกคนยอมรับภายใต้คุณค่าที่ยึดถือร่วมกันเป็นอานาจที่มีความชอบ
ธรรมก็คือระบบสิทธิของชุมชนนั่นเอง
คุณค่าที่ชุมชนยึดถือร่วมกันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยชีวิตชุมชน เช่น
ความเชื่อถือเรื่องผีบรรพบุรุษ ผีปูุย่า คุณค่าแห่งความกตัญญูรู้คุณค่าธรรมชาติ บุพการี การเคารพ
และให้คุณค่าในผลประโยชน์และทรัพย์สินส่วนรวมหรืออาจจะเป็นคุณค่าที่ชุมชนรับจากภายนอกมา
ผสมผสานเป็นคุณค่าชุมชน เช่น หลักธรรมทางศาสนาทีก่ ล่าวได้ว่าคุณค่าเหล่านี้เป็นหลักทางศีลธรรม
ซึ่งทาหน้าที่กากับพฤติกรรมของชาวชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ ระบบสิทธิชุมชนหรือสิทธิ
32

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ,” หนังสือและสื่อ
เผยแพร่ สานักประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (มีนาคม 2555), น. 15-17.
33
ชลธิรา สัตยาวัฒนา, พลวัตสิทธิชุมชน : กระบวนทัศน์ทางมานุษยวิทยา,
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริทร(องค์การมหาชน), 2546), น. 81-94.
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ชุมชนนั้นปรากฏอยู่ในทุกมิติของชีวิตชุมชน ตั้งแต่ระบบการจัดการทรัพยากร ระบบเกษตรกรรม
ระบบการดูแลสุขภาพ ระบบการศึกษา ระบบการปกครอง ระบบยุติธรรมชุมชนเป็นต้น ระบบสิทธิที่
หลากหลายซับซ้อนของสังคมชุมชนที่กล่าวถึงเป็นสิทธิตามจารีตประเพณี Customary Rights ซึ่งมักจะ
แตกต่างขัดแย้งกับสิทธิตามกฎหมาย Legal Rights ทั้งนี้เพราะสิทธิตามจารีตประเพณีมักจะตั้งอยู่
บนหลักของ “สิทธิทางศีลธรรม” อย่างเคร่งครัดในขณะที่สิทธิตามกฎหมายนั้นจะผสมผสานหลักการ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจด้วย34
อย่ า งไรก็ ต ามข้ อ เท็ จ จริ ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องการสร้ า งองค์ ค วามรู้
แนวความคิดทฤษฎีเรื่องสิทธิชุมชนในปัจจุบันมีที่มาจากการพัฒนาปรัชญาการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม
ตะวันตกในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งให้ความสาคั ญกับสิ ทธิปัจเจกชนในฐานะสิ ทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองอันเป็นที่มาของระบอบการเมืองเสรีประชาธิปไตย และระบอบทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือ
กรรมสิทธิ์เอกชนอันเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งเติบโตงอกงามต่อมา แต่ก็ถูกทาลายและ
วิพากษ์จากนักคิดสายสังคมนิยมซึ่งเห็นว่าสิทธิปัจเจกชนและระบอบทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นที่มาของ
ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมเป็นที่มาของการขูดรีดทางชนชั้นปลดลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุ ษย์ จึงควรให้ความสนใจแก่สิ ทธิกลุ่มหรือสิ ทธิร่วมและแทนที่จะมีเพียงสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิ
ทางการเมื องต้อ งมีสิ ท ธิท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมวั ฒ นธรรมด้ ว ยจนต่อ มาใน พ.ศ. 2491 เมื่ อ
สหประชาชาติประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จึงต้องประกาศกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองควบคู่ไปกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมและต่อมาได้เปิดพรมแดนสู่มิติ ของสิทธิที่มีความหลากหลาย ความเท่าเทียม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้เกิดสิทธิชุมชนดังเช่นปัจจุบัน
อาจารย์เสน่ห์ จามริก ได้มีการให้ความหมายว่าสิทธิชุมชนคือการให้ชุมชน
ชาวบ้านมีสิทธิในการเลือกอนาคตของตนเองเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระโดยตัวเองในสถานการณ์
ปัจจุบันชาวบ้านจาเป็นต้องเรียนรู้ชุมชนที่เขาอยู่ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญา
เหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกกาลังจ้องอยู่ โดยเขาต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมสิ่งที่เขามีอยู่กั บความต้องการความ
คาดหวังจากโลกภายนอกเท่าทันที่จะปกปูองสิทธิเขา ในขณะเดียวกันก็ใช้สิทธิที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็น
ว่าเขาสามารถทาประโยชน์ ให้กับโลกได้อย่างน้อยที่สุดปกปูองรักษาทรัพยากรของโลก หรืออาจจะบอกว่า
เขาก็สนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมที่จะทาวิจัย เขายินดีที่จะร่วมมือทาอะไรต่อมิอะไรที่จะใช้ ทรัพยากร
เหล่านี้อย่างเป็นประโยชน์ยั่งยืน ในเวลานี้เราต่อสู้เรื่องสิทธิชุมชนแค่เรื่องทากินว่าต้องอยู่ตรงนี้เป็นแค่นี้ ไม่พอ
มีอะไรหลายอย่างที่เราต้องคิด วิจัย ศึกษา35
อาจารย์กิต ติศัก ดิ์ ปรกติ ให้ค วามหมายของสิท ธิชุม ชนว่า เป็น สิท ธิ
ในความมี ตั ว ตนของคนที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น ในวิ ถี ชี วิ ต แบบพื้ น บ้ า นหรื อ ผู ก พั น กั บ ฐานทา งทรั พ ยากร
ยกตัวอย่างเช่น วัดซึ่งเป็นชุมชนทางศาสนาไม่ว่าจะมีกฎหมายมารับรองสถานะบุคคลหรือไม่หรือมี
34

อานันท์ กาญจนพันธุ์, มติชุมชน : วิธีคิดว่าด้วยสิทธิ อานาจ และการจัดการทรัพยากร,
(กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), น. 127-164.
35
เสน่ห์ จามริก, สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก, (กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2549), น.5.
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กฎหมายรั บ รองสิ ท ธิห รื อไม่ แต่สิ่ งที่ คนไทยปฏิบัติสื บต่อ กันมาเป็ นร้อยปีก็คื อยอมรับ ว่าวัดเป็ น
เจ้าของทรัพย์สินได้ เช่น การที่เราจะไปยืมถ้วยโถโอชามของวัดเราก็ต้องเอาไปคืนหรือวันสงกรานต์
ก็มีการขนทรายเข้าวัด หรือความรู้สึกที่ว่าการเอาของวัดไปเป็นบาป แสดงให้เห็นว่าในความรู้สึกของ
คนไทยนั้น วัดมีตัวตนแบบหนึ่งซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย นอกจากวัดแล้วก็ยังมีชุมชนอื่นๆที่มี
วิถีชีวิตมีความเป็นอยู่ มีแบบแผนการดาเนินชีวิตและพร้อมกันนั้นก็มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเป็นชุมชน
มีสิทธิเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐแต่ที่ผ่านมา เรามักจะละเลยต่อการทาความเข้าใจว่าชุมชนก็มี
สิทธิได้และลืมไปจนไปเน้นความมีสิทธิของปัจเจกบุคคลมากเกินไปและละเลยการมีสิทธิร่วมกันใน
ฐานะที่เป็นชุมชนหรือบุคคลที่รวมอยู่เป็นหมู่เหล่า36
อาจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิบายความหมายของคาว่า สิทธิชุมชน
ว่าหมายถึงสิทธิที่ไม่ใช่ส่วนของบุคคลของประชาชนแต่ละคน และไม่ใช่ของรัฐแต่เป็นสิทธิของชุมชน
ที่จะจัดการใช้ประโยชน์และมีหน้าที่บารุงรักษาเหนือทรัพยากร37
อาจารย์จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ให้ความหมายของสิทธิชุมชนว่าหมายถึง
สิทธิที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้ รวมถึงการดูแลรักษา
ให้ ท รั พ ยากรนั้ น คงอยู่ ต่ อ ไปและชุ ม ชนในความหมายนี้ ต้ อ งเป็ น ชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม ที่ มี ป ระเพณี แ ละ
วัฒนธรรมสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
อาจารย์อานันท์ กาญจนพันธ์ กล่าวว่าสิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิในการเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นั้น พื้นที่เหล่านั้นก็ยังคงเป็นของรัฐ แต่อานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาเป็น
ของชุมชนชุมชนสามารถออกกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ เพื่อพิทักษ์สิทธิและพื้นที่เหล่านั้นให้คงอยู่
สิทธิชุมชนจะเกี่ ยวข้องกับ สิทธิอื่น ๆ ตามคติที่มีอยู่เชิงคุณค่า เชิงศีล ธรรมของสังคม สิทธิชุมชน
จะซ่อนอยู่อยู่ในเรื่องสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิหน้าหมู่คือ สิทธิของคนที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันในปุา
ในที่ดินอะไรต่างๆ หรือว่าสิทธิในเรื่องของสิทธิการใช้ สิทธิเหล่านี้เกิดขึ้นตามหลักที่ว่าทุกคนควรมี
สิทธิในการยั งชีพมีสิ ทธิในการที่จ ะมีชีวิตเป็นระบบคุณค่าทางศีลธรรมและสิ ทธิชุมชนยังขยายตัว
ออกไปเกี่ยวข้องกับสิทธิอื่นๆ ตามความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สิทธิในความเป็นมนุษย์หรือ
ศักดิ์ศรีของความเป็นคน สิทธิชุมชนจะเอื้อต่อการพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืน38
อาจารย์ยศ สันตสมบัติ ให้ความหมายของสิทธิชุมชนว่าหมายถึงสิทธิ
ร่วมเหนือทรัพย์สินของชุมชน โดยนัยนี้สิทธิชุมชนให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อ
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น แม้ว่าโดยทฤษฎีแล้วสมาชิกของชุมชนทั้งหมดจะมีสิทธิตาม
ธรรมชาติในการใช้ทรัพยากรรวม แต่ชุมชนก็สามารถใช้อานาจออกกฎเกณฑ์โดยคานึงความเป็น
ธรรมในสังคมเป็นสาคัญ39

36

กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิชุมชน, (กรุงเทพ : สานักพิมพ์วิญญูชน, 2550), น.238.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน, (กรุงเทพ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2536). น.121.
38
อานันท์ กาญจนพันธุ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 34, น.248.
39
ชลธิรา สัตยาวัฒนา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 33, น.85.
37
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อาจารย์จรัล ดิษฐาอภิชัย ให้ความหมายสิทธิชุมชนไว้ว่ามีลักษณะเป็น
สิทธิร่วมกันของกลุ่มคน (Collective Rights) ที่จะกาหนดชะตาชีวิตของคนในชุมชนทั้ งด้านการ
ตัดสินใจทางการเมืองว่าชุมชนจะมีการปกครองและพัฒนาไปในทิศทางที่ชุมชนต้องการตัดสินใจในทาง
เศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ เพราะฐานเศรษฐกิจของชุมชนคือฐานการ
ใช้ทรั พยากรธรรมชาติที่ อาศัยภูมิปัญญาความรู้ ในการดูแลจัดการทรัพยากรให้ยั่งยื นถึงชนรุ่ นหลั ง
ทั้ งนี้ เพราะทรั พยากรธรรมชาติ เ ป็ น ดั่ ง ชี วิ ต ของครอบครั ว และชุ มชนที่ อยู่ รอดจากการท าไร่ ท านา
การอยู่อาศัย การใช้ประโยชน์จากผืนปุาและผืนดิน ตลอดจนหล่อหลอมวัฒนธรรมประเพณีกับการอยู่
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า สิทธิชุมชนหรือ Community Rights หมายถึง
หมู่ชน กลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีขอบเขตเป็นชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
หรือหลายชุมชนหรือหลายกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่จากัดเฉพาะกลุ่มคนในชนบทเท่านั้นแต่จะรวมถึงกลุ่ม
คนในเมืองด้วยกลุ่มคนเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ทางสังคม มีวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งกลุ่มคนนั้นมีอานาจ
อันชอบธรรมถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ประเพณีหรือข้อตกลงที่บุคคลในสังคมยึดถือร่วมกัน40
3.3.2 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายความว่า ประสบการณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
ที่ได้รับการถ่ายทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษ หรือได้รับโดยการศึกษาอบรมจากสถาบันในชุมชน
ได้ แ ก่ วั ด และครอบครั ว ความรู้ แ ละประสบการณ์ ต รงของคนในท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ จ ากการสะสม
ประสบการณ์การทางาน การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้จากธรรมชาติ อาจเป็นแนวคิด กิจกรรม
และบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน41
ลักษณะของภูมิปัญญา ได้กล่าวว่าภูมิปัญญามีลักษณะเป็นนามธรรมอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้42 คือ
1. ความคิด เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กาเนิด ที่เรียกว่า Cognitive System
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยระบบประสาท ระบบสมอง และต่ อ มต่ า ง ๆ ท าหน้ า ที่ คิ ด ให้ แ ก่ ร่ า งกายและ
นั กมานุ ษ ยวิท ยาเชื่อ ว่าท างานอยู่ นอกเหนือจากการบงการของร่างกาย หมายถึง ทั้งส่ ว นที่ เป็ น
จินตนาการและผลของการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งความคิดดังกล่าวนี้จะเป็นแหล่งสาคัญหรือที่ มาของความรู้อันเป็นองค์ประกอบของ
ภูมิปัญญาในลาดับถัดไป
2. ความรู้ มีการนามาใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ ภูมิรู้ ปรากฏ
อยู่ ใ นแนวคิ ด ทฤษฎี ญ าณวิ ท ยาที่ ว่ า ด้ ว ยทฤษฎี แห่ ง ความรู้ การสื บ ค้ น ก าเนิ ด แห่ ง ความรู้
และธรรมชาติของความรู้ การหาคาตอบว่าตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ หรือว่าความรู้เป็นเพียงการ
40

สานักงานเลขาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 32, หน้า 18.
นิธิ เอียวศรีวงศ์ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559,
World Wide Web http://www.ipesp.ac.th/learning/thaistory/content1.html
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เอี่ยม ทองดี “ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559,
http://www.ipesp.ac.th/learning/thaistory/content2.html.
41
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พิจารณาเทียบเคียง ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและยังสืบค้นความรู้เรื่องกาล (Time) อวกาศ (Space)
เนื้อสาร (Substance) สัมพันธภาพ (Relation) และความเป็นเหตุเป็นผล (Causality) องค์ความรู้
เป็นหมวดๆ (Category) ความรู้ หรือองค์ความรู้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาที่กล่าวข้างต้น
3. ความเชื่อ เป็นพื้นฐานส าคัญยิ่งของสั งคมมนุษย์ มนุษย์แต่ละกลุ่มมี
ความเชื่อแตกต่างกันไป ซึ่งความเชื่อก็คือความศรัทธาหรือยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นแกนสาคัญในการ
ดาเนินชีวิตและความมั่นคงของสังคม ความเชื่อมีอยู่หลายระดับทั้งในการดาเนินชีวิตประจาวันอันเป็น
ความเชื่อโดยทั่วไป และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิญญาณ โลกนี้ โลกหน้า ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์
บาปบุญคุณโทษ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญยิ่งในภูมิปัญญา
4. ค่านิยม คือ สิ่งที่คนสนใจ ความปรารถนาอยากจะมี อยากจะเป็นที่
ยกย่อง สรรเสริญ หรือเป็นสิ่งที่บังคับต้องทา ต้องปฏิบัติ มีความรักและมีความสุขเมื่อได้เห็นหรือ
ได้สิ่งเหล่านั้นมา ค่านิยมจึงเป็นพื้นฐานของการจัดรูปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ภายใน และแสดงออก
เป็นพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ ทางกาย วาจา และความคิด โดยสรุปค่านิยมเป็นพื้นฐานส าคัญ
ทางภูมิปัญญา เป็นบ่อเกิดพฤติกรรมของบุคคลแต่ละสังคม
5. ความเห็น คือ ภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลหรือชุมชน ได้พิจารณาและ
ใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้วจึงลงมติตัดสินใจ ว่าควรจะแสดงออกในลักษณะอย่างไร เช่น เห็นด้วย
ทาตาม ยอมรับ ปฏิเสธ ร่วมมือ กระทาหรือดาเนินการ ด้วยเห็นว่าดี ชั่ว เหมาะสม ไม่เหมาะสม
เป็ น บาป เป็ น บุ ญ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ความเห็ น ในลั กษณะดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ นภู มิ ปั ญ ญาประการหนึ่ ง ที่ มี ผ ล
สาคัญยิ่งต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งกาย วาจา และจิตใจ
6. ความสามารถ หมายถึง ศักยภาพและประสิทธิภาพที่มีอยู่ภายในบุคคล
เช่น ชุมชนในการที่จะจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะเดียวกับสิ่งที่เรียกว่า “พรสวรรค์” ซึ่งเป็นผล
มาจากลั กษณะทางกายและจิ ตใจร่วมกัน โดยแต่ล ะคนหรือชุมชนย่อมจะต้องมีแตกต่างกัน เช่น
การที่บงคนสามารถปาฐกถาได้ดี ลาดับเนื้อหาและการแสดงทุกอย่างเป็นที่ชื่นชม ซึ่งถือว่าเป็นผล
มาจากความสามารถที่มีอยู่ในบุคคลนั้น ๆ ฉะนั้นความสามารถจึงเป็นภูมิปัญญาอีกประการหนึ่ง
7. ความฉลาดไหวพริ บ หมายถึ ง ทั ก ษะที่ ป รากฏอยู่ ภ ายในจิ ต ใจ
หรือจิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่สามารถนามาใช้แก้ไขปูองกันควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ให้เกิดเป็นปัญหาขึ้น
หรือให้เป็นไป ตามที่ตนเองหรือชุมชนต้องการ
ดังนั้ น องค์ประกอบของภูมิปัญญาจึงมีส่ วนสาคัญที่จะทาให้ภูมิปัญญา
ที่มีอยู่เกิดคุณค่าแก่ความภาคภูมิใจซึ่งได้แก่ ความคิดที่เกิดจากการจินตนาการจากสภาพแวดล้อมที่มี
อยู่ในสังคม ความรู้อาจเกิดจากภูมิความรู้ที่ได้จากการทดสอบทดลองหลายครั้งจนได้ความรู้ที่แท้จริง
ความเชื่อถืออัน เป็ นพื้น ฐานในการดารงชีวิตที่มีบาปบุญคุณโทษ และจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่านิยมที่คนในสังคมให้การยกย่องเชิดชูว่าเป็นสิ่งดีงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้มีการสืบทอดแก่
ลู ก หลาน ความเห็ น ที่ เ กิด จากพิ จ ารณารอบคอบจากชุ ม ชนจนเกิ ด การยอมรั บ ด้ ว ยความจริ ง ใจ
ความสามารถอันเกิดจากพรสวรรค์หรือจากการฝึกฝนจนสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ ความฉลาด
ไหวพริบการแก้ไข เช่นกัน ย่อมเกิดขึ้นจากจินตนาการ ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ และค่านิยม
การสั่ง สมประสบการณ์ดังที่ได้กล่ าวมาแล้ว จนสามารถสร้างองค์ความรู้และสั งเคราะห์ ใหม่ให้ มี
ความก้าวหน้าและนามาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ภูมิปัญญาเหล่านี้สะท้อนออกมาเป็น 3 ลักษณะที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน43 คือ
1.ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันคือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้อม
สัตว์ พืช ธรรมชาติ 2.ความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ที่ร่วมกันในสังคมหรือในชุมชน 3.ความสัมพันธ์กับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้
3.4 ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
การให้ ความคุ้มครองแก่สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทหนึ่งได้นี้ได้มีการปรับเปลี่ยนถ้อยคาไปเป็นคาอื่นๆเมื่อมีการกล่าวอ้างหรืออธิบายความหมาย
ในสนธิสั ญญาระหว่า งประเทศแต่ล ะฉบับ โดยสนธิส ัญ ญาระหว่า งประเทศฉบับ แรกที่เ ริ ่ม
กล่า วถึง สิ่ง บ่ง ชี้ ทางภูมิศาสตร์ก็คืออนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 ที่มีการเรียกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โดยใช้ชื่อว่า “สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา” และต่อมาในความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ได้มีการเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “เครื่องหมายแหล่งกาเนิด” ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ในบริบทของความตกลงระหว่างประเทศฉบับต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงขอทาความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ตามลาดับดังต่อไปนี้
3.4.1 อนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883
อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention
for the Protection of Industrial Property) นับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกที่กล่าวถึงการ
คุ้มครองทรั พย์ สิ นทางปั ญญาในสิ ทธิบัตรแบบจาลองเพื่อการใช้สิ ทธิประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาหรือเครื่องหมาย
แหล่งกาเนิดและการระงับของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อนุสัญญากรุงปารีสได้ให้การคุ้มครองในระดับพื้นฐาน ตามข้อ 1 (2) “ทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม” ให้มีความหมายรวมถึงสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาหรือเครื่องหมายแหล่งกาเนิดและการระงับ
ของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า44
การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมตามอนุสัญญานี้เน้นไปที่การบังคับใช้สิทธิ
ของผู้เสียหายที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นการยึดสินค้า ในการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิดสินค้าที่ผิดไม่ว่าทางตรง

43

ประภาศิริ กลางพอน, “ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน
2559, http://www.ipesp.ac.th/learning/thaistory/content2.html.
44
Article 1(2) ของความตกลงทริปส์
stipulates that “The protection of industrial property has as its object
patent, utility models, industrial designs, trademarks, service mark, trade name,
indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair
competition”
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ทางอ้อม45 และหลักสาคัญที่ใช้ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาหรือเครื่องหมายแหล่งกาเนิดคือการ
คุ้มครองตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม46 แต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิลักษณะโดยตรง ทั้งอนุสัญญากรุงปารีสไม่มีบทบัญญัติ
ที่ ใ ช้ ห้ า มไม่ ใ ห้ สิ่ งบ่ ง ชี้ แ หล่ งที่ ม าหรื อ เครื่ อ งหมายแหล่ งก าเนิ ด กลายเป็ น ชื่ อสามั ญแต่ อ ย่ า งใด 47
ข้อบกพร่องของอนุสัญญากรุงปารีสในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีอยู่ด้วยกันสามประการ คือ
ประการแรก อนุสัญญากรุงปารีสเป็นมาตรการที่ให้การคุ้มครองในทางอ้อมโดยห้าม
เฉพาะการใช้สิ่งบ่งชี้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้แสดงแหล่งกาเนิดอันแท้จริงของสินค้าเท่านั้นจึงทาให้ความมี
ประสิทธิภาพของการใช้มาตรการทางกฎหมายนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่มี
อานาจการร้องขอให้ยึดสินค้านาเข้าเป็นสาคัญ โดยเจ้าหน้าที่ต้องทาการพิจารณาว่าสิ่งบ่งชี้กับสินค้า
ดังกล่าวเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิดตามความหมายของข้อ 10 ของอนุสัญญากรุงปารีสหรือไม่หรือเป็นเพียงชื่อ
สามัญที่โดยทั่วไปอาจนามาใช้กากับสินค้าได้โดยไม่มีข้อจากัด
ประการที่สอง อนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้กาหนดหลักการเกี่ยวกับชื่อทางภูมิศาสตร์
ที่ได้กลายมาเป็นชื่อสามัญกับสินค้า แต่บางประเทศกลับห้ามการใช้ชื่อสามัญ
ประการที่สาม นอกจากข้อบกพร่องทั้งสองประการดังกล่าว ข้อ 9 และข้อ 10
ของอนุสัญญากรุงปารีสก็ยังไม่ได้ห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่ งกาเนิดที่ถูกต้องแท้จริง แต่มีลักษณะที่อาจทาให้
ประชาชนสับสนหลงผิดว่าสินค้านั้นมีแหล่งกาเนิดจากพื้นที่อีกแห่งหนึ่ง กล่าวคือ การใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่บ่งระบุพื้นที่ที่สินค้ามีแหล่งกาเนิดอันแท้จริง แต่อาจทาให้สาธารณชนเข้าใจว่าสินค้า นั้นมี

45

Article 10(1) ของความตกลงทริปส์
stipulates that “The provisions of the preceding Article shall apply in cases
of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the
identity of the producer, manufacturer of merchant”
46
Article 10 bis (3) ของความตกลงทริปส์
stipulates that “The Following in particular shall be prohibited:
1) all acts of such a nature as to create confusion by any means
whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial
activities, of a competitor;
2) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the
establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
3) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to
mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics,
the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.”
47
วิมาน เหล่าดุสิต, “ข้อพิจารณารูปแบบกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทย,” วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ฉบับที่ 1, ปีที่10, น.117 (มิถุนายน
2541).
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แหล่ งก าเนิ ดในอี กพื้ นที่ หนึ่ ง ทั้ งนี้ เนื่ องจากแหล่ งก าเนิ ดของสิ นค้ ากั บพื้ นที่ นั้ นมี ชื่ อเรี ยกเป็ นอย่ าง
เดียวกัน48
3.4.2 ความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ.1891
ความตกลงแมดริดว่าด้วยการปราบปรามการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาที่ผิดหรือเป็นปลอม
แปลงสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาของสินค้า (Madrid Agreement for the Repressing of Deceptive Indication of
Source on Goods) เป็นความตกลงที่มีความเกี่ยวพันกับอนุสัญญากรุงปารีส โดยความตกลงซึ่งมีที่มาจาก
กรอบของอนุสัญญากรุงปารีส49 ในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาหรือ (Indication of Source)50
ที่กาหนดบทบัญญัติของความตกลงในการให้ความคุ้มครองสิทธิประเภทนี้ไว้โ ดยเฉพาะเนื่องจาก
อนุ สั ญ ญากรุ ง ปารี ส ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองโดยตรง การให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ่ งบ่ ง ชี้ แ หล่ ง ที่ ม าตาม
ความตกลงนี้กระทาโดยการเปิดโอกาสให้มีการยึดสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาของสินค้าที่ผิดหรือ
การปลอมแปลงสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา 51 ปูองกันการใช้สิ่ง บ่งชี้แหล่งที่มาของสินค้าที่ผิด หรือหลอกลวง
สาธารณะและรวมถึงพฤติการณ์การใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาที่อาจทาให้ผู้บริโภคหรือสาธารณะชนสับสน
หลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า การให้ความคุ้มครองเฉพาะสินค้าประเภทไวน์ที่ไม่สามารถกลายเป็นชื่อ
สามัญได้52 ส่วนสินค้าประเภทอื่นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลในแต่ละประเทศสมาชิกที่จะพิจารณาว่า
สินค้าประเภทใดที่กลายเป็นชื่อสามัญส่วนสาคัญของความตกลงแมดริดคือการให้ ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
แหล่งที่มาโดยตรง แม้ความตกลงกรุงแมดริดจะถูกจัดทาเพื่อเป็นมาตรการเสริมของอนุสัญญากรุงปารีส
ด้วยประสงค์จะให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ความตกลงนี้ก็ยังมี
ข้อบกพร่องดังนี้
ประการแรก เช่นเดียวกันกับอนุสัญญากรุงปารีส การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงกรุงแมดริดขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของประเทศที่ให้ความ
48
49

จักรกฤษณ์ ควรพจน์ และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น. 3-4.

Ludwig Bacumer, The International Protection of Geographical indications,
Symposium on the International Protection of Geographical indications, (October
1991), p.29.
50

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้นิยามสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา (Indication of
source)ว่าหมายถึงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆอันระบุว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีการกาเนิดจาก
ประเทศ แคว้น หรือสถานที่หนึ่งที่โดยเฉพาะ
51
Article 1(1) ของความตกลงกรุงแมดริด
stipulates that “All goods bearing a false or deception indication by which
one of the country to which this Agreement applies, or a place situated there in, is
directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized
on importation into any of the said countries.
52
การที่ชื่อสินค้ากลายเป็นชื่อสามัญทาให้สินค้าดังกล่าวสูญเสียลักษณะเฉพาะ (Loss of
distinctiveness) ซึ่งกลายเป็นการเรียกชื่อสินค้าชนิดพื้นๆแทนชื่อสินค้า และทาให้ชื่อสินค้าดังกล่าว
ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
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คุ้มครองเป็นสาคัญ ข้อ 4 ของความตกลงกรุงแมดริดกาหนดให้การพิจารณาว่าสิ่งบ่งชี้ใดเป็นสิ่งบ่งชี้
แหล่งกาเนิดอันได้รับความคุ้มครองหรือเป็นเพียงชื่อสามัญที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายให้
เป็นอานาจและดุลพินิจของศาลของประเทศที่ให้ความคุ้มครอง ซึ่งการใช้ดุลพินิจของศาลในแต่ละ
ประเทศย่อมจะมีความแตกต่างกันออกไปเนื่องจากขาดหลักการร่ว มในอันที่จะใช้เป็นเกณฑ์การ
พิจารณา
ข้อ 4 ของความตกลงกรุงแมดริดกาหนดข้อยกเว้นในกรณีที่สิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิดนั้น
เป็นสิ่งบ่งชี้ที่ใช้กับสินค้าประเภทไวน์ โดยให้การพิจารณาว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิดของไวน์
หรือไม่ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิดของสิ่งบ่งชี้นั้น (Country of origin)
โดยไม่ ให้ เป็ นอ านาจศาลของประเทศที่ ให้ ความคุ้ มครอง (Protecting country) ผลก็ คื อหากสิ่ งบ่ งชี้
แหล่งกาเนิดของสินค้าไวน์ใดได้รับความคุ้มครองในประเทศแหล่งกาเนิด สิ่งบ่งชี้เช่นว่านี้ย่อมจะได้รับ
ความคุ้มครองในประเทศสมาชิกทุกประเทศโดยทันที บทยกเว้นนี้ถูกกาหนดขึ้นก็เพราะเหตุว่าไวน์เป็น
สินค้าที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ซึ่งประเทศเหล่านั้นโดยส่วนใหญ่
ก็เป็นสมาชิกของความตกลงกรุงแมดริด การที่มีการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับไวน์อย่าง
กว้างขวางจะเป็นการปกปูองผลประโยชน์ของประเทศเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี
ประการที่สอง ความตกลงกรุงแมดริดได้กาหนดให้มีการยึดสินค้าที่ใช้สิ่ งบ่งชี้
แหล่งกาเนิดที่ไม่ถูกต้องดังเช่นที่กาหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส แต่การยึดสินค้าจะกระทาได้ก็แต่
เฉพาะในกรณีที่มีการนาเข้าสินค้ามาในประเทศเท่านั้น ส่วนในกรณีที่สินค้าซึ่งอยู่ระหว่ างการส่ง
ต่อไปยังประเทศที่ส าม (Goods in transit) ประเทศสมาชิกไม่อาจทาการยึดสินค้าดังกล่าวได้
การขาดอานาจในการยึด สินค้าที่อยู่ระหว่างการส่งต่อย่อมลดทอนประสิทธิภาพการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างมาก
3.4.3 ความตกลงกรุงลิสบอน ค.ศ.1958
ความตกลงลิ สบอนว่าด้วยเครื่องหมายแหล่ งกาเนิดและการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศ (Lisbon Agreement for Protection of Apellation of origin and their International
Registration) เป็นความตกลงที่ยกร่างขึ้นมาภายใต้กรอบของอนุสัญญากรุงปารีส เพื่อให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายแหล่งกาเนิด (Apellation of origin) ซึ่งนิยามของเครื่องหมายแหล่งกาเนิด53 จะต้องเป็นชื่อ
ของภูมิภาคในประเทศ แคว้นท้องที่หนึ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อที่ตั้งของสินค้าอันมีที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว
และที่สาคัญคุณภาพของสินค้าต้องเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งจะต้องมีการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศในเครื่องหมายแหล่งกาเนิดด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา (Indication of source)
ตามความตกลงแมดริ ดแล้ วเครื่ องหมายแหล่งกาเนิดจะกาหนดรายละเอียดในการคุ้มครองเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้าที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ส่วนสิ่งบ่งชี้แสดงที่มาจะกาหนดลักษณะ

53

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ให้คานิยามเครื่องหมายแหล่งกาเนิด
(Appellation of origin)ว่าหมายถึง “ชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศ แคว้น หรือสถานที่ใดสถานที่
หนึ่งโดยเฉพาะหรือในสาระสาคัญเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของบริเวณ
ดังกล่าว ทั้งนี้ให้รวมถึงองค์ประกอบทางธรรมชาติหรือมนุษย์หรือทั้งสองอย่าง”
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สินค้าที่ได้รับการคุ้มครองกว้างๆว่าสินค้าจะต้องมีแหล่งกาเนิดจากประเทศ แคว้น หรือสถานที่ใดสถานที่
หนึ่งเท่านั้นโดยไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดในเรื่องคุณภาพของสินค้า
นอกจากนี้ความตกลงลิสบอนได้กาหนดไว้ให้มีการจดทะเบียนระหว่างประเทศใน
เครื่องหมายแหล่งกาเนิดซึ่งความตกลงแมดริดไม่ได้กาหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามความตกลงลิสบอน
ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของบริการส่วนความตกลงแมดริดได้ให้การคุ้มครองที่รวมไปถึงบริการด้วย54
ความตกลงกรุงลิสบอนว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายแหล่งกาเนิดและการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศถูกจัดทาขึ้นและมีผลใช้บังคับในปี ค.ศ.1958 โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกจานวนไม่มากนัก
โดยมีเพียง 16 ประเทศเท่านั้น เช่นเดียวกับความตกลงกรุงแมดริดและความตกลงกรุงลิสบอนได้ถูกจัดทาขึ้น
เพื่อใช้เป็นมาตรการเสริมเพิ่มเติมจากอนุสัญญากรุงปารีส เพื่อที่จะทาให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพในการปกปูองผลประโยชน์ให้ กับประเทศที่เป็นแหล่ งกาเนิดของสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดไี ด้ปรากฏว่าภายหลังจากที่ความตกลงกรุงสิสบอนมีผลบังคับใช้กลับ
ปรากฏว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามความตกลงนี้กลับมีจานวนไม่มากนัก55
สาเหตุที่ทาให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองมีจานวนไม่มากก็คือ
ความตกลงนี้ให้คานิยามของสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองไว้อย่างค่อนข้างแคบ บทบัญญัติในข้อ2(1)
ของความตกลงกรุงลิสบอนได้ให้คานิยามของคาว่า “เครื่องหมายแหล่งกาเนิด”(Appellatio of origin)
ไว้ว่าหมายความถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศ แคว้น หรือภูมิภ าคใดที่แสดงว่าผลิ ตภัณฑ์ที่มี
แหล่งกาเนิดจากพื้นที่นั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์ของพื้น ที่ดังกล่าวทั้งนี้โดยรวมถึงปัจจัยและองค์ประกอบทางธรรมชาติหรือมนุษย์
หรือทั้งสองประการ ซึ่งการให้คานิยามลักษณะนี้มีผลเป็นการเพิ่มเงื่อนไขการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โดยเพิ่มจากหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีสและความตกลงกรุงแมดริด
อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าความตกลงระหว่างประเทศนี้มีเปูาหมายที่จะคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิด
สาหรับสินค้าจาพวกไวน์เป็นสาคัญ คานิยามที่ได้ให้ไว้ในข้อ 2(1) จึงมีลักษณะที่ค่อนข้างจากัด
ดังกล่าวซึ่งไม่มีความเหมาะสมที่จะใช้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับสินค้าประเภทอื่น
ความตกลงกรุงลิสบอนในข้อ 1(2) กาหนดหลักการคุ้มครองเครื่องหมายแหล่งกาเนิดไว้ว่า
เครื่องหมายแหล่งกาเนิดจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศสมาชิกก็ต่อเมื่อเครื่องหมาย
แหล่ ง กาเนิ ด นั้ น ได้ รั บ การรั บ รองและคุ้ ม ครองในประเทศที่ เ ป็ น ต้ น กาเนิ ด โดยไม่ คานึ ง ว่ า การ
คุ้มครองนั้นจะปรากฏในรูปแบบใด เช่นอาจเป็นการคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือโดย
ค าพิ พ ากษาของศาลหรื อ โดยค าวิ นิ จ ฉั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ก็ ไ ด้ 56 นอกจากนี้ เ ครื่ อ งหมาย
แหล่งกาเนิดที่จะได้รับความคุ้มครองนอกจากจะต้องมีลักษณะตามคานิยามข้างต้นแล้ว นั้นยังจะต้อง
เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้กั บสานักงานระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
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(International Bureau of WIPO) ด้วยซึ่งเท่ากับว่าจะต้องมีการจดทะเบียนการคุ้มครองกับองค์การ
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญาโลกเสี ย ก่ อ นเครื่ อ งหมายแหล่ ง ก าเนิ ด จึ ง จะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองและเมื่ อ
เครื่องหมายแหล่งกาเนิดใดได้ ทาการจดทะเบียน เครื่องหมายแหล่งกาเนิดนั้นจะได้รับความคุ้มครองที่
ค่อนข้างกว้างขวางพอสมควรโดยข้อ 6 ของความตกลงกรุงลิสบอนกาหนดว่าเครื่องหมายแหล่งกาเนิด
จดทะเบียนจะไม่กลายเป็นชื่อสามัญอันจะทาให้สูญเสียการคุ้มครองตราบเท่าที่เครื่องหมายแหล่งกาเนิด
นั้นยังคงได้รับการคุ้มครองในประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิด
ปัจจุบันมีประเทศต่างๆเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่เข้าร่วมในความตกลงกรุงลิสบอน
เหตุผลสาคัญประการหนึ่งเป็นเพราะการให้คานิยามของคาว่า “เครื่องหมายแหล่งกาเนิด” อย่างแคบ
จึ ง ท าให้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ แ หล่ ง ก าเนิ ด ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ จ ะเข้ า เกณฑ์ ต ามค านิ ย ามนั้ น มี จ านวนที่ น้ อ ยมาก
สิ่งบ่งชี้แหล่งกาเนิดที่เข้าเกณฑ์จะได้รับความคุ้มครองโดยส่วนใหญ่ก็คือสิ่งบ่งชี้ที่ใช้กับสินค้าจาพวก
อาหารและเครื่องดื่มซึ่งประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าดังกล่าวก็มักจะไม่ให้ความสนใจเข้า
ร่วมในการให้ความคุ้มครอง
3.4.4 ความตกลงทริปส์
มาตรการความตกลงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกั บ การค้ า
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs) เรื่องระบบของการคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมมากกว่าสินค้าที่มาจากแหล่งกาเนิด (Appellation
of Origin) และสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา (indication of source) แต่ยังมีความครอบคลุมถึงเรื่องบริการด้วย
อย่างไรก็ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือชื่อพื้นที่หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถใช้เรียกแทนแหล่งพื้นที่ที่ทา
การผลิตสินค้าที่มีการสั่งสมชื่อเสียงในสินค้านั้นๆ มาอย่างยาวนานจนทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ
ว่ามีคุณลั กษณะเฉพาะแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่มาจากแหล่งอื่นหรือ อาจกล่ าวได้ว่า
ลักษณะเช่น นี้เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นผสมผสานกับปัจจัยทางธรรมชาติที่มี เฉพาะพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์นั้นๆมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สินค้ามีความโดดเด่นโดยแหล่งภูมิศาสตร์ โดยไม่จาเป็นต้องเป็นไป
ตามเขตการปกครอง เช่น จังหวัด จึงมีแนวคิดการแบ่งประเภทของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็น
2 ประเภท คือ
1. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตรง (Direct Geographical Indication) หมายถึง
ชื่อทางภูมิศาสตร์เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆโดยตรง เช่น แชมเปญ Bordeaux หิมาลัย เป็นต้น
2. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยอ้อม (Indirect Geographical Indication)
หมายถึง สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งใช้เพื่อบ่งบอกว่าแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็น
แหล่งกาเนิดหรือแหล่งผลิตสินค้านั้น เช่น รูปย่าโม รูปหอไอเฟล เป็นต้น
สาหรับอีกแนวคิดการให้ความคุ้มครองสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์ อาจแบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภท คือ
1.เครื่องหมายแหล่งกาเนิด หมายถึง ชื่อ ภูมิศ าสตร์ของประเทศ แคว้น หรือ
สถานที่ใดสถานที่ห นึ่งโดยเฉพาะที่มีลักษณะเป็นความหมายอันแสดงว่าผลผลิ ตซึ่งมีแหล่ งกาเนิด
บริ เวณนั้ น ๆมีคุณภาพหรื อคุณลั กษณะหรือในสาระส าคัญเป็ นผลสื บเนื่อ งมาจากสภาพแวดล้ อ ม
ทางภูมิศาสตร์ของบริเวณดังกล่าว
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2.สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆอันระบุว่าสินค้า
หรือบริการนั้นมีการกาเนิดจากประเทศ แคว้นหรือสถานที่ที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะ
3.สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือ
ใช้ แทนแหล่ ง ภูมิ ศาสตร์ แ ละที่ ส ามารถบ่ งบอกสิ น ค้า ที่ เกิ ดจากแหล่ งภู มิศ าสตร์ นั้ นเป็น สิ น ค้า ที่ มี
คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว
ความตกลงทริปส์กาหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ในภาค 2
ของส่วนที่ 3 ตั้งแต่ข้อ 22 ถึง 24 รวมทั้งสิ้น 3 ข้อ อย่างไรก็ดีโดยผลของข้อ 2.1 ของความตกลงทริปส์
หลักการต่างๆของอนุสัญญากรุงปารีสโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการในข้อ 9 และ 10 ที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะต้องใช้บังคับกับประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกด้วย
ความตกลงทริปส์กาหนดให้ประเทศสมาชิกใช้วิธีการทางกฎหมายในลักษณะใดๆ
เพื่อปูองกันการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ที่มิชอบ57 วิธีการทางกฎหมายนี้อาจเป็นบทบัญญัติใน
กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า กฎหมายแพ่งหรือกฎหมาย
อาญาก็ได้ ซึ่ งความตกลงทริ ป ส์ มิได้ กาหนดให้ ป ระเทศสมาชิกออกกฎหมายเพื่อคุ้ม ครองสิ่ งบ่ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ เป็นการเฉพาะหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาก็มิได้ใช้กฎหมายลักษณะเฉพาะ
เพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
3.4.5 การป้องกันการใช้อันเป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้มีการกาหนดให้ประเทศสมาชิกปูองกันการแสดง
หรือนาเสนอแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าอันเป็นเท็จ ทั้งนี้เพราะสาหรับสินค้าบางชนิด ซึง่ สิ่งบ่งชี้
ทางภู มิ ศาสตร์ นั้ นมี ความส าคัญ เพราะเป็น สิ่ งที่ แสดงและบ่ ง ชี้ถึ งคุ ณ ภาพหรื อ ลั ก ษณะของสิ น ค้ า
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ข้อ 22.2-22.4 ของความตกลงทริปส์
2) ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ บรรดาสมาชิกจะต้องกาหนดวิธีการทางกฎหมาย
สาหรับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ในอันที่จะปูองกันการกระทาต่อไปนี้
(เอ) การใช้วิธีการใดๆ ในการระบุหรือนาเสนอสินค้า ที่เป็นการชี้หรือแนะว่าสินค้า
ดังกล่าวกาเนิดจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แห่งหนึ่ง อันมิใช่สถานที่เป็นแหล่งกาเนิดที่แท้จริง ในลักษณะที่
ทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้านั้น
(บี) การใช้ใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการกระทาที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ตามความหมายของ
ข้อ 10 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ. 1967)
3) ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศสมาชิก หรือโดยการร้องขอของบุคคลที่มี ส่วน
ได้เสีย ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งมี หรือ
ประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ใช้กับสินค้าที่มิได้มีแหล่งกาเนิดในดินแดนที่ได้บ่งระบุ หาก
การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้าเช่นว่านั้นในประเทศสมาชิก มีลักษณะ
ที่ทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเกี่ยวกับสถานที่แหล่งกาเนิดที่แท้จริง
4) บทบัญญัติวรรคก่อนๆ ในข้อนี้ ให้นาไปใช้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีข้อความที่เป็นความ
จริงในเรื่องดินแดนภูมิภาค หรือท้องถิ่น ที่ซึ่งสินค้านั้นมีแหล่งกาเนิด หากแต่ได้แสดงอย่างไม่ถูกต้องต่อ
สาธารณชนว่าสินค้ามีแหล่งกาเนิดจากดินแดนอีกแห่งหนึ่ง”
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ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ าสตร์นั้นเป็นสิ่ง
บ่งชี้ที่มีชื่อเสียง ตัวอย่างของใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันเป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด
เช่น การใช้ภาพหอไอเฟลกับสินค้าเพื่อสื่อว่าสินค้านั้นผลิตขึ้นในประเทศฝรั่งเศส 58 หรือใช้คาว่า
“Highland” กับ สิ น ค้าประเภทสุ ร าเพื่อแสดงให้ เห็ นว่าสุ ราดังกล่ าวผลิ ตขึ้นในแถบ Highland
ตอนกลางของแคว้นสกอตแลนด์ เป็นต้น
นอกจากนี้ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ยังห้ามใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อประชาชนผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น คาพิพากษาของศาลสูงของสหพันธรัฐ
สวิตเซอร์แลนด์ที่ตัดสินเกี่ยวกับการใช้คาว่า “Alaska” เป็นเครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้าจาพวก
เครื่ องดื่มต่ างๆ เช่ น น้ าแร่ เบี ยร์ น้ าผลไม้ ฯลฯ โดยศาลสู งสวิ สฯตั ดสิ นว่ าประชาชนทั่ วไปเข้ าใจว่ า
“Alaska” เป็นชื่อเรียกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และในขณะเดียวกันก็มีความเข้าใจว่าถ้อยคาดั งกล่าวเป็น
สั ญลั กษณ์ ของความหนาวเย็ นและน้ าแข็ ง แต่ โดยข้อเท็ จจริ งมลรั ฐอลาสก้ า ของสหรั ฐ อเมริ ก า
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดังกล่าวบ่งระบุถึงมิได้มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องดื่มประเภทใด ดังนั้นการใช้คา
ว่า “Alaska” กับสินค้าจาพวกเครื่องดื่มจึงไม่ทาให้ประชาชนผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดว่าสินค้า
นั้นมีแหล่งกาเนิดในมลรัฐอลาสก้าแต่อย่างใดการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงอาจกระทาได้59
3.4.6 การป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
ความตกลงทริปส์ยังห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะที่เป็นการแข่งขันที่
ไม่เป็นธรรม (Unfair competition) ซึ่งการห้ามเช่นนี้มีผลให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีขอบเขต
ที่กว้ างมากเนื่ องจากได้ ห้ า มการใช้สิ่ งบ่ งชี้ท างภูมิ ศาสตร์ อย่ างถูกต้ องแท้ จริง ที่ไ ม่มี การหลอกลวง
สาธารณชนด้ว ย เช่น การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อ งกับสินค้าที่คุณภาพต่ากว่ามาตรฐาน
จะเป็นการต้องห้ามเพราะการกระทาดังกล่าวทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะ กระบวนการผลิต
คุณภาพของสินค้านั้นเข้าข่ายเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมถึงแม้ว่าสินค้านั้นจะผลิตในแหล่งภูมิศาสตร์ที่
สิ่งบ่งชี้นั้นบ่งระบุอย่างถูกต้องก็ตาม60
3.4.7 การป้องกันการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นความจริงหากแต่ทาให้เกิดความ
สับสนหลงผิด
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้มีการห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่แม้จะบ่ง
ระบุพื้นที่หรือภูมิภาคที่เป็น แหล่งกาเนิดอันแท้จริงของสินค้า หากแต่อาจทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิด
ว่าสินค้ามีแหล่งกาเนิดในอีกพื้นที่หนึ่ง61 ทั้งนี้เนื่องจากในความเป็นจริงมีดินแดน ภูมิภาคหรือเมืองใน
หลายๆพื้นที่ทั่วโลกที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างเดียวกัน ซึ่งก็คงเป็นผลมาจากการที่มีผู้อพยพจากประเทศหนึ่งไป
58

M. Blakeney, “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : A
Concise Guide to the TRIPS Agreement”, (London, Sweet & Maxwell, 1996), p.71.
59
จัก รกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่า งประเทศว่า ด้ว ย ลิข สิท ธิ์ สิท ธิบัต ร และ
เครื่องหมายการค้า , (กรุงเทพ : สานักพิมพ์นิติธรรม, 2548), น. 25-37.
60
T. Hart, L. Fazzani, Intelletual Property Law, (Florence : Palgrave Law
Masters, 2004), p.117-119.
61
TRIPs Agreement, Article 22.4.
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อยู่ในอีกประเทศหนึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้ที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่มักจะเรียกดินแดน ภูมิภาค หรือเมืองที่เข้าไป
อยู่ใหม่นั้นตามชื่อถิ่นฐานเดิมของตน ตัวอย่างเช่นคาว่า “เคมบริดจ์” (Cambridge) ได้ถูกใช้เป็นชื่อเมืองใน
ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาหรือเมืองเพิร์ธ (Perth) ก็มีอยู่ทั้งในสกอตแลนด์และในประเทศออสเตรเลีย
เป็นต้น
เช่นนี้ความตกลงทริปส์ห้ามใช้คาว่า “เพิร์ธ” กับสินค้าที่ผลิตในเมืองเพิร์ธของ
ประเทศออสเตรเลียที่แม้จะเป็นความจริงก็ตาม หากการใช้คาเช่นนี้อาจทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ว่า
สินค้านั้ นเป็ นสิ นค้าที่มาจากเมืองเพิร์ธในประเทศสหราชอาณาจักร วัตถุประสงค์ของการห้ามใช้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะนี้ก็เพื่อคุ้มครองมิให้ผู้บริโภคเกิดความสาคัญผิดในแหล่งกาเนิดของสินค้า62
3.4.8 ข้อยกเว้นการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงทริปส์
ความตกลงทริปส์ข้อ 24.4 – 24.6 ได้มีการกาหนดข้อยกเว้นของการคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามข้อ 22 และ 23 ไว้หลายประการด้วยกัน ดังนี้
3.4.8.1 สิทธิในการใช้อย่างต่อเนื่อง
ข้อ 24.4 กาหนดว่า ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกอาจจะอนุญาต
ให้บุคคลที่เป็นคนชาติของตนหรือที่มีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศของตนให้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับ
สินค้าประเภทไวน์หรือสุราที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกอื่นได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ สอง
ประการต่อไปนี้ (1) บุคคลนั้นได้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนและ (2)
บุคคลนั้นได้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวภายในประเทศสมาชิกที่ให้ความคุ้มครองเป็นเวลาอย่างน้อย
สิบปีก่อนวันที่ 15 เมษายน 2537 อันเป็นวันที่มีการประชุมรัฐมนตรีสรุปผลการเจรจาทางการค้ารอบ
อุรุกวัยหรือถ้าหากไม่ได้มีการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีดังกล่าวบุคคลนั้นจะต้องได้ใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์นั้นโดยสุจริต (In good faith) อยู่ก่อนวันที่ 15 เมษายน 2537 การใช้โดยสุจริตนี้
หมายความว่าผู้ใช้ไม่ได้รู้ว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของ
ประเทศสมาชิกอื่น
ตัวอย่างเช่น ก. เป็นบริษัทผลิตและจาหน่ายไวน์ในประเทศไทยได้ใช้คาว่า
“Bordeaux” กับสินค้าของตนมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนเป็นเวลากว่าสิบปี ก่อนวันที่ 15 เมษายน
2537 กล่าวคือ ได้มีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2527 ถึงวันที่
15 เมษายน 2537 มาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน เช่นนี้ ก. สามารถใช้คาว่า “Bordeaux” กับสินค้า
ของตนต่อไปได้ แม้ภายหลังจากที่ความตกลงทริปส์มีผลใช้บังคับแล้วก็ตาม โดยไม่ถือว่าขัดกับข้อ 22
และข้อ 23 แต่อย่างใดหรือแม้หาก ก.จะมิได้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลาสิบปีติดต่อกันก็ตาม ถ้าปรากฏว่า ก .ได้ใช้คาว่า “Bordeaux” อยู่ก่อนวันที่ 15 เมษายน
2537 โดยไม่รู้ว่าคาว่า “Bordeaux” เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่บ่งระบุถึงพื้นที่ที่ทาการผลิตไวน์ใน
ประเทศฝรั่งเศสเช่นนี้ ก. ย่อมได้รับการยกเว้นให้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นต่อไปได้
มีข้อสังเกตว่า ข้อ 24.4 มิได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าการใช้อย่าง
ต่อเนื่องที่ได้รับการยกเว้นนั้นหมายถึงการใช้ในลักษณะใด ดังนั้นจึงอาจหมายความถึงการใช้ในฐานะ
62

วิมาน กฤตพลวิมาน, การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, (นนทบุรี : สานักพิมพ์สุโขทัยธรร
มาธิราช, 2547), น.173-180.

68
เครื่อ งหมายการค้า หรือ ในฐานะที่เ ป็น ชื่อ สามัญ ก็ไ ด้ ด้ว ยเหตุนี้ผู้ที่ใ ช้สิ่ง บ่ง ชี้ท างภูมิศ าสตร์ ใน
ลัก ษณะดัง กล่า วไม่ว ่า จะเป็น การใช้เ พื ่อ กากับ สิน ค้า หรือ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ ใช้ใ นการโฆษณาก็ต าม
หากเป็ น การใช้ ก่อนวัน ที่มีการสรุ ปผลการเจรจารอบอุรุกวัยภายใต้เงื่อนไขของบทบัญญัตินี้แล้ ว
บุคคลนั้นย่อมอาจใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นต่อไปได้ จากตัวอย่างข้างต้น บริษัท ก. อาจใช้คาว่า
“Bordeaux” เป็นเครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้าที่ ก. จาหน่าย หรืออาจใช้คาว่า “Bordeaux” เป็นชื่อ
สามัญที่ประกอบกับเครื่องหมายการค้าก็ได้
ข้อยกเว้นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในข้อนี้ใช้บังคับกับการใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ของสิน ค้าจาพวกไวน์และสุราเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับว่าข้อ 24.4 เป็นบทยกเว้นของ
ข้อ 23.1 ที่ห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มิได้แสดงแหล่งกาเนิดอันแท้จริงของสินค้าในทุกกรณี
แต่บทยกเว้นในข้อ 24.4 นี้ไม่ใช้บังคับกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับสินค้าประเภทอื่น ดังนั้นผู้ที่ใช้
สิ่งบ่ง ชี้ทางภูมิศ าสตร์สาหรับ สิน ค้า อย่างอื่นอยู่ก่อน จะต้องยุติการกระทาดังกล่าวโดยทัน ทีเมื่อ
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) มีผลใช้บังคับ
3.4.8.2 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นชื่อสามัญทั่วไป
ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 24.4 ข้อยกเว้นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สาหรับสินค้าจาพวกไวน์และสุราที่ได้กระทามาอย่างต่อเนื่องก่อนวันที่ 15 เมษายน 2537 นอกจากนี้ความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 24.6 ยังยินยอมให้มีการใช้ชื่อหรือข้อความใดๆที่แม้จะเหมือนหรือพ้องกันกับ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกอื่น หากแต่โดยจารีตประเพณีชื่อหรือข้อความนั้นได้รับการ
ยอมรับว่าเป็น “ชื่อสามัญ” (Common name or Generic name) ในประเทศสมาชิกนั้นหรือโดย
จารีตประเพณีของประเทศสมาชิกนั้นชื่อหรือข้อความนั้นไปพ้องกันกับชื่อของพันธุ์องุ่น (Vine) ที่ปลูกอยู่
ในดินแดนของประเทศสมาชิกนั้น63 การที่ชื่อนั้นเป็นชื่อสามัญตามจารีตประเพณีของประเทศที่ให้ความ
คุ้มครองหรือการที่ชื่อนั้น ไปพ้องกับชื่อของพันธุ์องุ่น บุคคลใดๆย่อมสามารถใช้ชื่อหรือข้อความนั้นกับ
สินค้าของตนได้ แม้ว่าชื่อหรือข้อความนั้นจะได้รับการยอมรับและได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายของประเทศสมาชิกอื่นก็ตาม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการที่สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ใดกลายเป็นชื่อสามัญในประเทศหนึ่ง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นย่อมกลายเป็นสาธารณสมบัติที่
บุคคลใดในประเทศนั้นอาจนาไปใช้ได้โดยเสรี โดย “ชื่อสามัญ” หมายถึงชื่อที่ใช้ เรียกหรือบ่งระบุตัว
สินค้าโดยตรงที่ไม่ได้เป็นชื่อหรือสิ่งที่แสดงถึงแหล่งกาเนิดของสินค้า ด้วยเหตุนี้ชื่อสามัญก็คือชื่อของสินค้า
(Product name) นั่นเอง ตัวอย่างของชื่อสามัญของสินค้าก็เช่น “ไส้กรอกอีสาน” “Hamburger” “Danish
Pasty” “Eau de Cologne” ฯลฯ ในขณะที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ผลิตสินค้าและผู้จาหน่าย
สินค้า) เท่านั้นที่มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งชื่อสามัญเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการใดๆ อาจนาไปใช้กากับ
สินค้าของตนได้64 ข้อยกเว้นเรื่องการไม่คุ้มครองชื่อสามัญนี้กาหนดไว้เพื่อปกปูองผลประโยชน์ของสาธารณชน
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TRIPs Agreement, Article 24.4.
F.K. Beier, R. Knaak, “The Protection of Direct and Indirect Geographical
Indications of Source in Germany and the European Community”, International
Review of Industrial Property and Copyright Law (Weinheim : VCH Verlagsgesellschaft,
1994), p.4.
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ที่จะใช้สิ่งที่ได้กลายเป็นชื่อสามัญไม่ให้ถูกลิดรอนโดยกฎหมายที่ออกมาในภายหลังในข้อ 24.6 ตอนท้าย
ที่ได้กาหนดหลักการให้มีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้โดยเสรี หากปรากฏว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น
เป็นชื่อสามัญของพันธุ์องุ่นที่มีอยู่ในประเทศสมาชิกนั้น ตัวอย่างเช่นคาว่า “Spatburgunder” เป็นชื่อสามัญที่
ใช้เรียกพันธุ์องุ่นพันธุ์หนึ่งในประเทศเยอรมนีและในหลายประเทศของทวีปยุโรป โดยผลของข้อ 24.6
บุคคลทั่วไปในประเทศเหล่านั้นสามารถใช้คาว่า “Spatburgunder” กับสินค้าได้แม้ว่าชื่อนี้จะถูกใช้เป็นสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับสุราและไวน์ที่ผลิตในประเทศสมาชิกอื่นก็ตาม
3.4.8.3 การใช้ชื่อบุคคล
บทยกเว้ น ข้ อ ต่ อ ไปอยู่ ใ นข้ อ 24.8 ของความตกลงทริ ป ส์ (TRIPs)
สาระสาคัญของข้อ 24.8 มีอยู่ว่าบทบัญญัติในส่วนที่ 3 เรื่องการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะไม่
ตัดสิทธิของบุคคลใดในอันที่จะใช้ชื่อของตนในทางการค้าแม้ว่าชื่อนั้นจะไปพ้องกับชื่อของสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ก็ตาม สิทธิที่ว่ามานี้ยังรวมถึงสิทธิในอันที่จะใช้ชื่อของบรรพบุรุษในทางการค้าด้วย 65
เช่น บุคคลชื่อTom Michigan สามารถที่จะใช้คาว่า “Michigan” ในทางธุรกิจการค้าของตนได้
ถึงแม้ว่า “Michigan” จะเป็ นชื่อมลรัฐ หนึ่งในสหรัฐก็ตาม อย่างไรก็ดีบทยกเว้นนี้ไม่ใช้บังคับ
หากบุ คคลใดได้ใช้ชื่อตนเองหรื อชื่อบรรพบุรุษโดยมีเจตนาที่จะทาให้ เ กิดความสั บสนหลงผิ ดต่ อ
สาธารณชน บุคคลนั้นต้องรับผิดในการกระทาดังกล่าวเนื่องจากเป็นการกระทาที่ไม่เป็นธรรมในทาง
การค้าทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อ 22 และ 23 ของความตกลงทริปส์ที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น66
3.4.8.4 สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครองในประเทศที่ เ ป็ น
แหล่งกาเนิด
ความตกลงทริปส์ในข้อ 24.9 ที่บัญญัติว่าประเทศสมาชิกขององค์การ
การค้าโลกไม่มีพันธกรณีที่จะต้องคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมิได้รับความคุ้มครองในประเทศที่
เป็นแหล่งกาเนิดหรือซึ่งความคุ้มครองในประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิดได้ระงับไปแล้ว 67 เช่น หากสิ่งบ่งชี้
ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ ดได้ ก ลายเป็ น ชื่ อ สามั ญ ในประเทศที่ เ ป็ น แหล่ ง กาเนิ ด อั น ทาให้ ก ารคุ้ ม ครองใน
ประเทศนั้น สิ้น สุดลง กรณีเช่นนี้ประเทศอื่นๆที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกก็ไม่จาต้องให้
ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นหรือหากได้ให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น
แล้วก็อาจระงับหรือยกเลิกการคุ้มครองนั้นเสียได้
3.5 การปกป้องสินค้าทางการเกษตรของสหภาพยุโรปด้วยระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
มาตรการทางกฎหมายในการในความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามแนวทาง
ปฏิ บั ติ ข องสหภาพยุ โ รปได้ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ.1992 ในรู ป แบบของระเบี ย บ
ประชาคมยุโรป เลขที่ 2081/92 ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และชื่อแหล่งกาเนิดสาหรับ
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สินค้าทางการเกษตรและอาหาร 68 (Regulation(EEU) NO.2081/92 on the protection of
geographical indication and designations of origin for agricultural product and
foodstuffs) โดยระเบียบของประชาคมยุโรปดังกล่าวได้วางกรอบเพื่อให้ภาคีสมาชิกทั้ง 27 ประเทศ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ประชาคมยุโรปได้วางกติกาไว้ เช่น การกาหนดว่าความคุ้มครอง
แก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับภูมิภาคนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนเสียก่อนเพื่อให้เปน
ไปตามกฎเกณฑ์พิเศษของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการคุ้มครองเช่นว่านี้จะต้องมีการ
กาหนดเงื่อนไขด้านวัตถุดิบหรือการผลิต รวมถึงลักษณะและคุณภาพของวัคถุดิบเพื่อการผลิตสินค้าด้วย
ซึ่งการกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นของระเบียบประชาคมยุโรปทาให้เห็นได้ว่าสหภาพยุโ รปได้
ให้ค วามสาคัญ ต่อ การคุ้ม ครองสิ่ง บ่ง ชี้ท างภูมิศ าสตร์ใ นลัก ษณะที่เ ข้ม งวดและเคร่ง ครัด อีกทั้ง
กฎเกณฑ์พิเศษที่บัญญัติขึ้นนี้ยังมีผลบังคับใช้เหนือกฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกด้วย
อย่างไรก็ตามการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามแนวทางของสหภาพยุ โรปนั้นได้มีการ
แบ่งรูปแบบการให้ความคุ้มครองแก่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ออกเป็น 2 แนวทางด้วยกันก็คือ
รูปแบบการให้ความคุ้มครองแกสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระบบ PDO และ PGI
1.Protected Destination of Origin : PDO69 ชื่อแหล่งกาเนิดที่ได้รับความคุ้มครอง
จะต้องพิจารณาว่าสินค้าที่ขอใช้ตรา PDO นั้นไม่ว่าวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตสินค้า นั้นจะต้อง
เกิดขึ้นภายในพื้นที่หรือจะต้องมาจากแหล่งกาเนิดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวนั้นจะต้องประกอบด้วยภูมิปัญญาของมนุษย์ ในท้องถิ่นนั้นเพื่อสร้างสรรค์ผลผลิตให้มีลักษณะ
บ่ งเฉพาะ ซึ่ งการก าหนดพื้ นที่ อาจมี อาณาเขตที่ กว้ างกว่ าแหล่ ง ผลิ ต หรื อ แหล่ ง แปรรู ป ของสิ น ค้ า
ด้วยเหตุนี้การเป็นสินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะได้รับความคุ้มครองในระบบความคุ้มครอง
แบบ PDO เช่นว่านี้จึงค่อนข้างจากัดเกี่ยวกับขั้นตอนเงื่อนไขหรือกระบวนการพิเศษในการผลิต สินค้า
หรือตัววัตถุดิบเพื่อการนามาใช้ผลิตสินค้าอีกทั้งจะมีกระบวนการตามขั้นตอนเงื่อนไขหรือกระบวนการ
ในการผลิตวัตถุดิบที่จะต้องเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้เท่านั้น
2.Protected Geographical Indication :PGI70 สินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยระบบการขึ้นทะเบียนเพื่อขอตรา PGI นั้นจะมีวิธีการที่คล้ายกับ
การคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในรูปแบบของ PDO แต่จะแตกต่างกันในด้านของคุณภาพ
ของสินค้าพิเศษบางประการ กล่าวคือ การคุ้มครองในรูปแบบของ PGI จะมิได้เน้นถึงลักษณะพิเศษ
ของสินค้าโดยเฉพาะอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์หรือองค์ประกอบทางธรรมชาติหรือ
ภูมิ ปั ญญามนุ ษ ย์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด เหมื อ นเช่ น ในรู ป แบบการให้ ความคุ้ม ครองแบบ PDO แต่จ ะให้
ความสาคัญโดยเน้นไปที่ความมีชื่อเสียงของสินค้าที่เกิดขึ้นตลอดจนลักษณะอื่นๆของสินค้าที่มาจาก
พื้นฐานดั้งเดิมของภูมิศาสตร์มากกว่าระบบการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินค้าที่
เกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ใ นกฎเกณฑ์ข องสหภาพยุโ รปตามมาตรา 2 เป็น การคุ ้ม ครองชื ่อ
แหล่งที่มาและสิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสินค้าเกษตรและอาหารที่จะต้อ งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ตาม
มาตรา 2 วรรค 2 ที่กล่าวไว้ดังนี้
1) Protection of Designations of Origin : PDO as names of a region, a
specific place or, in exceptional cases, a country, used to describe an agricultural
product or a foodstuff where particular quality or characteristics are essentially due
to a particular geographical environment with its inherent natural and human factors
and the production, process in grand preparation takes place in the definfd
geographical area.
ชื่อแหล่งที่มา (designations of origin) หมายถึง ชื่อของแคว้น สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
โดยเฉพาะ หรือในการที่เป็นกรณีพิเศษ ในประเทศที่มีการพรรณนาถึงเกษตรและอาหาร ซึ่งคุณภาพ
หรือคุณลักษณะของสินค้าซึ่งเป็นสาระสาคัญหรือมีความเฉพาะตัวอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้ อม
ภูมิศาสตร์โดยเฉพาะที่มีความยึดติดกับองค์ประกอบทางธรรมชาติและมนุษย์กับสินค้า
ที่มีกระบวนการและการตระเตรียมซึ่งถูกแทนในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การปกปู อ งสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วสิ น ค้ า นั้ น จะต้ อ งมาจาก
แหล่งกาเนิดที่แท้จริงอันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ดังตัวอย่างเช่น เนยสวิตเซอร์แลนด์ที่ใช้ชื่อว่า
Evitaz ซึ่งลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น คือ การผลิตต้องรักษากรรมวิ ธีดั้งเดิมอย่างเคร่งครัดและการ
เลี้ยงวัวต้องใช้หญ้าจากเทือกเขาแอลป์เท่านั้นรวมถึงการรมควันเนยต้องใช้วัสดุในท้องถิ่นเท่านั้นด้วย
2) Protection of Geographical Indications: PGI as names of a region, a
specific place or, in exceptional cases, a country, used to describe an agricultural
product or a foodstuff where a specific quality, reputation or other characteristic is
attributable to that geographical area of origin and where production and/or
processing and/or preparation takes place in the defined geographical area.
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical indications) หมายถึงชื่อแคว้น สถานที่ใด
สถานที่หนึ่งโดยเฉพาะหรือในการที่เป็นกรณีพิเศษ ในประเทศที่ถูกใช้หรื อพรรณนาถึงสินค้าเกษตร
และอาหารในการเป็นเจ้าของคุณภาพพิเศษโดยเฉพาะความมีชื่อเสียงหรือลักษณะอื่นใดที่มาจากพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ดั้งเดิมและสินค้า หรือกระบวนการหรือลักษณะอื่นใดที่มาจากถูกแทนที่ในพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์
อย่างไรก็ดี ภ ายหลังจากที่มีการบังคับใช้ระเบียบของประชาคมยุโรปเลขที่ 2081/92
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องไปยังสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ระเบียบของประชาคมยุโรปฉบับ
ดังกล่าวโดยเห็นว่าการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้แก่ประเทศตนและประเทศอื่นๆ
ยั ง มี ข้ อ บกพร่ อ งบางประการและไม่ ส ามารถปกปู อ งผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศอื่ น ๆรวมถึ ง
สหรัฐอเมริกาเท่าที่ควร ซึ่งแตกต่างไปจากแนวทางปฏิบัติที่สหภาพยุโรปมอบความคุ้มครองให้แก่
ผู้ผลิตในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นเอง ซึ่งการกระทาเช่นว่านี้ของสหภาพยุโรปเป็น
การขัดต่อหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ที่จะต้องให้ความเท่าเทียมกันในด้าน
การคุ้มครองแก่สินค้าทั้งของประเทศตนเองและประเทศสมาชิกอื่นๆโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นใน

72
ด้านของระบบการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของสินค้า (Verification system) หรือระบบการ
ตรวจสอบย้ อ นกลั บ (Traceability) เป็ น ต้ น ซึ่ ง เงื่ อ นไขดั ง กล่ า วนี้ ท าให้ ป ระเทศที่ ส ามจะต้ อ ง
ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหภาพยุโรปกาหนดไว้ มิเช่นนั้นจะนาสินค้ามาจดทะเบียน
เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปนั้นไม่ได้ 71 ซึ่งจากกรณีดังกล่าวจะทาให้สหภาพยุโรปได้มี
การแก้ไขเกี่ยวกับระเบียบของประชาคมยุโรปจากเดิมเลขที่ 2081/92 เป็นเลขที่ 692/2003 โดยได้
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มากขึ้น แต่ อย่างไรก็ตามระเบียบของ
ประชามยุโรปก็ยังมีการกาหนดเงื่อนไขว่าประเทศที่สามยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในเรื่องระบบการให้
ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เทียบเท่ากับสหภาพยุโรปเช่นเดิมทาให้ประเทศออสเตรเลียและ
สหรัฐอเมริกาได้ร้องเรียนจนเกิดเป็นข้อพิพาทต่อคณะลูกขุนของ WTO ซึ่งจากข้อพิพาทเช่นว่านี้จึงทา
ให้สหภายุโรปต้องแก้ไขระเบียบประชาคมยุโรปใน ค.ศ. 2005 เป็นระเบียบประชาคมยุโรปเลขที่
510/2006 ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และชื่อแหล่งกาเนิดสาหรับสินค้าเกษตรและ
อาหาร โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.2006 โดยเนื้อหาในระเบียบประชาคมยุโรปได้
กาหนดเพียงว่าการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรปจะต้องมีระบบการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า (Verification system) และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่ได้
มาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถืออย่างเพียงพอก็สามารถจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นั้นได้โดย
ประเทศที่สามไม่จาต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดทีส่ หภาพยุโรปกาหนดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในส่วนของการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารตามแนวทางของสหภาพยุโรปแล้วนั้นจะพบว่าสหภาพยุโรปได้มี
มาตรการคุ้มครองแก่สินค้าเฉพาะอย่างไว้ในระเบียบประชาคมยุโรปเลขที่ 1493/1999 ที่ได้กาหนด
ขึ้นเพื่อมอบความคุ้มครองให้แก่สินค้าประเภทสินค้าไวน์และสุราไว้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีข้อกาหนดห้าม
ไม่ให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปนาเข้าสิน ค้าประเภทไวน์และสุราเพื่อจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปอย่างเด็ดขาด
อย่ างไรก็ตามหากพิจารณาถึง ความตกลงทริปส์ (TRIPs) จะเห็ นได้ว่าความตกลง
ดังกล่าวในข้อ 23 ได้มีการให้กาหนดหลักเกณฑ์การให้ ความคุ้มครองแก่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในระดั บ พิ เ ศษส าหรั บ สิ น ค้ า ไวน์ แ ละสุ ร าแก่ ป ระเทศภาคี ส มาชิ ก ตามความตกลงทริ ป ส์ (TRIPs)
โดยสหภาพยุโรปผลักดันให้ ประเทศที่ส ามต้องคุ้มครองสินค้าไวน์และสุ ราเช่นเดียวกัน ซึ่งในส่ว น
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางศาสตร์ พ.ศ.2546 ของประเทศไทยนั้นจะให้ความคุ้มครองแก่
สินค้าประเภทไวน์และสุราดังกล่าวไว้เช่นกันด้วยการออกเป็นกฏกระทรวงที่กาหนดให้สินค้าประเภท
ไวน์และสุราเป็นสินค้าเฉพาะอย่างที่มีระดับความคุ้มครองที่สูงกว่าสินค้าประเภททั่วไป
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อย่างไรก็ดี ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะกล่าวเพียงหลักเกณฑ์ในระเบียบประชาคมยุโรปเลขที่
510/2006 ที่ใ ห้สิทธิป ระเทศที่ส ามสามารถจดทะเบีย นสิ่ง บ่งชี้ท างภูมิศาสตร์ใ นสหภาพยุโ รป
ได้แยกพิจารณาดังนี้72
1) นิยามและประเภทของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครอง
ระเบียบประชาคมยุโรป เลขที่ 510/2006 บัญญัติคาจากัดความถึงสิ่งที่จะได้รับการ
จดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ 2 ประเภทคือการระบุแหล่งกาเนิด (Designation of Origin)
และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) ตามมาตรา 2(1) ซึง่ มีความเชื่อมโยงประกอบ
กับเงื่อนไขในการจดทะเบียนรับรองคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ตามาตรา 4 คือ PDO และ PGI อธิบาย
ได้ดังนี้
(1) ชื่อแหล่งกาเนิดที่ได้รับความคุ้มครอง (Protected Designation of Origin: PDO)
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ทางด้านอาหารที่จะได้รับความคุ้มครอง
เป็นชื่อแหล่งกาเนิด หรือ PDO นั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกันก็คื อนิยาม “ชื่อแหล่งกาเนิด”
ซึ่งบัญญัติไว้ใน ข้อ 2 (1), (a)73 ของระเบียบประชาคมยุโรปฉบับนี้
“(a) การระบุแหล่งกาเนิด หมายถึง ชื่อท้องถิ่น สถานที่เฉพาะหรือในบางกรณีชื่อ
ประเทศที่ใช้บ รรยายผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ ทางด้านอาหารซึ่งมีแหล่ งกาเนิดใน
ท้องถิ่นเฉพาะหรือในประเทศนั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะอันเป็นสาระสาคัญ หรือโดยทั้งหมดจาก
สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เฉพาะกับปัจจัยทางธรรมชาติ และปัจจัยที่แยกไม่ออกจากสภาพภูมิศาสตร์
นั้นและการผลิตแปรรูปและการเตรียมการผลิตได้กระทาในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ดั่งที่ได้กล่าวมานั้น”
หากพิจารณานิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสินค้าที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์โดยใช้ ตราสัญลักษณ์รับรองในรูปแบบของ PDO นั้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขความ
คุ้มครองที่เคร่งครัด กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ กระบวนการหรือกรรมวิธีการในการผลิ ตหรือการ
เตรียมวัตถุดิบ นอกจากจะต้องมาจากพื้นที่อันเป็นแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์นั้นแล้ว สินค้าดังกล่าว
ยังต้องอาศัยองค์ประกอบทางด้านธรรมชาติและองค์ประกอบทางด้านมนุษย์ห รือภูมิปัญญาของคนใน
ท้องถิ่นนั้นเพื่อสร้างสรรค์ผลิตผลที่มีลักษณะเฉพาะตัวหรืออาจจะกล่าวได้ว่ าสินค้าดังกล่าวไม่สามารถ
ผลิตในพื้นที่อื่นได้นอกจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวนี้เท่านั้น
อย่ า งไรก็ ต ามในข้ อ 2(3)74 แห่ ง ระเบี ย บประชาคมยุ โ รปเลขที่ 510/2006
กาหนดให้ชื่อทางภูมิศาสตร์ (Geographical Designation) บางแห่งซึ่งอาจได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบ PDO ได้แม้จะมีการนาวัตถุดิบในการผลิตมาจากพื้นที่อื่นซึ้งกินอาณา
เขตกว้างกว่าบริเวณแหล่งผลิตหรือแปรรูปสินค้าได้ หากปรากฏว่า
1. มีการระบุพื้นที่ในการผลิตวัตถุดิบ
2. มีข้อกาหนดพิเศษในการผลิตวัตถุดิบ และ
3. มีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกาหนดใน (2) แล้ว
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ดัง นั้น วัตถุดิบ จากสัตว์ ที่มีชีวิต เนื้อ สัตว์ นมหรือ วัต ถุดิบอื่นใดซึ่งมีที่ม าจาก
นอกพื้นที่ตั้ง ของโรงงานผลิตหรือแปรรูปจะถือเป็นวัตถุดิบได้ต่อเมื่อการกาหนดเงื่อนไขเฉพาะในการ
เลี้ ยงสัตว์และการผลิ ตเนื้ อ นมหรื อวัตถุดิบอื่น ๆ มี การรับประกันโดยระบบตรวจการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกล่าวซึ่งรวมถึงอาหารสัตว์ที่ต้องมาจากภายในขณะที่เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบก็ต้อง
ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ของคุณภาพเฉพาะตัว ความมีชื่อเสียงหรือคุณสมบัติอื่นของสินค้า เช่น
กรรมวิธีการผลิต การแปรรูปและสูตรปรุงแต่งตามประเพณีของพื้นที่นั้นๆอีกด้วย
จะเห็ น ได้ ว่ าในกระบวนการเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง การรั บ รองโดยตราสั ญ ลั กษณ์ ใ น
รู ป แบบของ PDO ดั ง กล่ า วค่ อ นข้ า งมี ลั ก ษณะที่ เ คร่ ง ครั ด ถึ ง แม้ ร ะเบี ย บประชาคมยุ โ รปเลขที่
510/2006 ข้อ 2(3) จะมีลักษณะคล้ายกับเป็นข้อยกเว้นหรือเป็นการผ่อนปรนให้กับการสรรหา
วัตถุดิบก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของหลักการดังกล่าวแล้วจะพบว่าแม้จะได้มี การผ่อน
ปรนดังกล่าว แต่เงื่อนไขการคัดสรรวัตถุดิบนั้นยังคงจากัดอยู่ในบริเวณหรือพื้นที่อันมีลักษณะจากัด
ประกอบกับยังมีระบบการตรวจสอบคุณ ภาพวัต ถุดิบ อีก ชั้น หนึ่ง ซึ่ง ก็ยั ง คงความเคร่ง ครัด ในการ
ได้มาซึ่งคุณภาพของสิน ค้า อยู่นั่นเอง75 เช่น ในสินค้า Parma Ham ได้รับการรับรองเป็นสินค้าที่ใน
รูปแบบความคุ้มครองแบบ PDO เมื่อปี ค.ศ.1996 เนื้อแฮมผลิตจากขาส่วนหลังของสุกรโดยมีเทคนิค
ในการเลี้ยงและแพร่พันธุ์ตามที่กาหนด กล่าวคือ สุกรต้องมีน้าหนักอย่างน้อย 150 กิโลกรัมและเป็น
พัน ธุ์ไวท์ , พัน ธุ์แลนด์เรซ หรือพัน ธุ์ดูร็อก เท่านั้นโดยสุ กรพันธุ์ต่าง ๆ เหล่ านี้ต้ องเป็นสุ กรที่เกิดใน
ประเทศอิตาลีเนื่องจากสภาพอากาศของเมือง Parma มีลักษณะที่โดดเด่นต่างจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
อื่นๆ ทาให้สามารถผลิตแฮมที่มีคุ ณภาพสูงได้นอกจากนี้โรงชาแหละเนื้อสุกรยังจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่
11 เขตจังหวัดทางภาคเหนือและภาคกลางของประเทศอิตาลี ในขั้นตอนการผลิตจะได้รับการพิถีพิถัน
ตั้งแต่การคัดสรรสุกร โดยมีการกาหนดความหนาไขมัน เทคนิคการโรยเกลือและนาแช่เย็นเป็นเวลา 3
เดือนเพื่อให้เกลือซึมเข้าไปในเนื้อสุกร เมื่อครบกาหนดดังกล่าวแล้วต้องมีการนามาผึ่งกับอากาศและ
ทาด้วยไขมันเพื่อนาไปเก็บรักษาคุณภาพในห้องใต้ดินเป็นเวลา 12 เดือนโดยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ กล่าวนี้
จะไม่มีการใส่สารเคมีใดๆ เจือปนลงไปทั้งสิ้น หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพด้วย
เข็มกระดูกม้าโดยผู้ที่มีความชานาญโดยเฉพาะ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะมีการประทับตราสินค้า
ด้วยเหล็กร้อนรนไฟเป็นรูปมงกุฎของยุค 5 แฉก และแสดงรหัสของผู้ผลิตถึงสถานที่ที่เนื้อแฮมนั้น
ได้รับการรักษาให้คงคุณภาพโดยการเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทและได้รับการควบคุมที่เข้มงวดของผู้
ตรวจสอบคุณภาพจาก I.P.Q หรือ Instituto Parma Qualita ในขั้นตอนสุดท้าย
(2) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครอง (Protected Geographical
Indication: PGI)
ในข้อ 2(1), (b)76 ของระเบียบประชาคมยุโรปเลขที่ 510/2006 ได้กาหนด
นิยามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้กล่าวคือ
“(b) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ชื่อท้องถิ่น สถานที่เฉพาะหรือในบางกรณี
ชื่อประเทศที่ใช้บรรยายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมีแหล่งกาเนิดในท้องถิ่น
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สถานที่เฉพาะหรือในประเทศนั้นและมีคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะชื่อเสียงหรือคุณลักษณะอื่นใดเป็น
ผลมาจากการที่มีแหล่งกาเนิดในพื้นที่ภูมิศาสตร์นั้นและการผลิต และหรือการแปรรูปและหรือการ
จัดเตรียมได้กระทาภายในเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ดั่งที่กล่าวมานั้น”
จะเห็ น ได้ ว่ า การจะได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ โ ดยมี ต รา
สัญลักษณ์รับรองในรูปแบบ PGI นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับ PDO แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันใน
คุณลักษณะที่แตกต่างกันในคุณลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษบางประการ กล่าวคือ การจะได้รับการ
รับรองให้ขึ้นทะเบียนในรูปแบบการคุ้มครองแบบ PGI จะมิได้เน้นถึงการมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
อันสืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบทางด้านมนุษย์อย่างเคร่งครัดมากนัก
แต่จ ะเป็ น การเน้ น ไปที่ ความมีชื่อ เสี ยงตลอดจนลั กษณะอื่น ๆของสิ น ค้าที่มาจากพื้ นที่ดั้งเดิมทาง
ภูมิศาสตร์เสียมากกว่า ซึ่งเป็นการคุ้มครองในลักษณะที่ผ่อนปรนมากกว่าขึ้นทะเบียน PDO เนื่อง
ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการจดทะเบียนเป็น PDO นั้นไม่เพียงแต่ต้องอาศัยองค์ประกอบทางธรรมชาติ
และองค์ประกอบจากมนุษย์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตหรือ การเตรียม
วัตถุดิบต้องกระทาในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้น การได้รับความคุ้มครองในรูปแบบความคุ้มครอง
แบบ PGI จึงง่ายและสะดวกมากกว่า และสามารถให้ความคุ้มครองแก่สินค้าได้ครอบคลุมมากกว่า
PDO77
2) ลักษณะของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
ขอบเขตการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามระเบียบประชาคมยุโรปฉบับนี้มาตรา 1
บัญญัติให้ความคุ้มครองต่อการระบุแหล่งกาเนิด และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับผลิตภัณฑ์ ทาง
การเกษตรและอาหาร แต่ไม่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ไวน์และสุรายกเว้นผลิตภัณฑ์น้าส้มที่หมักจากไวน์
(wine vinegars) จะเห็นได้ว่าสินค้าที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในสหภาพ
ยุโรปจากัดอยู่เพียงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารเท่านั้น แต่การจะได้รับความคุ้มครองเป็นสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีหลั กเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวด กล่าวคือ ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Specification) ตามมาตรา 478 สินค้าดังกล่าวจึงจะได้รับ
ความคุ้มครองในรูปแบบ PDO หรือ PGI นั้นต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ในคาขอจดทะเบียน
(1) ชื่อของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อาหารประกอบกับการระบุ
แหล่งกาเนิดหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (มาตา 4(2),(a))
ชื่อที่จะได้รับการคุ้มครอง ชื่อดังกล่าวต้องมีลักษณะเพื่อใช้ในการค้าและเป็น
การกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เท่านั้นและต้องมีการอธิบายถึงความเป็นมาของชื่อนั้นว่ามี
ความเกี่ยวข้องกับพื้นที่อันเป็นแหล่งภูมิศาสตร์นั้นอย่างไรด้วย
(2) คาบรรยายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิ ตภัณฑ์อาหารรวมถึงวัตถุดิบ
รวมถึงความเหมาะสมและลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ห รือลักษณะอื่นๆ
แล้วยังจะต้องประกอบด้วยการบรรยายถึงข้อมูลพื้นฐานทางเคมีของผลิตภัณฑ์พื้นฐานทางเทคนิค
ทั่วไปที่ใช้สาหรับผลิตสินค้านั้นซึ่งต้องอธิบายให้ชัดเจนโดยปราศจากข้อสงสัย กล่าวคือ ต้องอธิบายให้
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ได้ว่ า สิน ค้า นั้น แตกต่า งจากสิน ค้า ชนิด เดีย วกัน ที่ม าจากท้อ งที่อื่น อย่า งไร การระบุใ นคาขอ จด
ทะเบียนเพียงว่า เป็นสินค้าที่ดีเยี่ยม, เป็นสินค้าชนิดพิเศษ, เป็นสินค้าที่มีรสชาติ สีสันและกลิ่นที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวอย่างมาก กรณีเช่นนั้นทาให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนนั้น
เนื่องจากจะเกิดคาถามตามมาว่าสินค้านั้นดีเยี่ยมอย่างไร, พิเศษอย่างไรมีรสหวานเพียงใด
(3) ค านิ ย ามของพื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ แ ละรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดในมาตรา 2(3) หากเหมาะสม (มาตรา 4(2), (c))
ในการบรรยายถึงลักษณะของสินค้าต้องเป็นการบรรยายถึงความเชื่อมโยงว่า
สินค้านั้นมีความเกี่ยวข้องกับแหล่งภูมิศาสตร์อันเป็นแหล่ งกาเนิดของสินค้านั้นอย่างไร ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์อะไรที่เป็นการชักนาให้สามารถผลิตสินค้าด้วยวิธีการอันมีลักษณะเฉพาะได้ เช่น แหล่ง
ภูมิศาสตร์สาหรับไวน์ หากข้อกาหนดมาตรฐานกาหนดให้สามารถนาข้าวบาร์เลย์ (Malt) หรือน้ามาจาก
พื้นที่อื่นๆบางแห่งได้ เช่นนี้ผู้ยื่นคาขอต้องแสดงเหตุผลได้ว่าคุณภาพของข้าวบาร์เลย์หรือน้าและ
แหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร เป็นต้น
(4) หลัก ฐานที่แ สดงว่า ผลิต ภัณ ฑ์ท างการเกษตรหรือ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารนั้น
มีแหล่งกาเนิดในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (มาตา 4(2), (d))
กล่า วคือ ต้อ งมีห ลัก ฐานที่แ สดงถึง ลัก ษณะเฉพาะของสิน ค้า รวมถึง ขั้น ตอน
การรับประกันแหล่ งกาเนิดที่สามารถพิสูจน์ถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวตามพื้นที่ คุณภาพ การแปรรูป
สู ต รปรุ ง แต่ ง และชื่ อ เสี ย งของสิ น ค้ า เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ จ ะสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงความเป็นจริงในแหล่งกาเนิดของสินค้าตามที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้
(5) คาอธิบ ายการได้ม าซึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ท างการเกษตรหรือ ผลิต ภัณ ฑ์ อาหาร
และวิธีการดั้งเดิมจาเพาะของท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเรื่องบรรจุภัณฑ์และให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดการ
บรรจุสินค้าจึงต้องกระทาภายในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่กาหนดเพื่อรักษาคุณภาพหรือประกันแหล่งที่มา
หรือประกันการควบคุมสินค้าได้ (มาตรา 4 (2), (c))
ผู้ ยื ่น ขอจดทะเบีย นสิ ่ง บ่ง ชี้ท างภูมิศ าสตร์ใ นรูป แบบการรับ รองแบบ PDO
หรือ PGI ในสิน ค้า นั ้น ไม่ว ่า จะเป็น บุค คลรายเดีย วหรือ กลุ ่ม ผู ้ผ ลิต จะต้อ งบรรยายให้เ ห็น ถึง
รายละเอีย ดของข้อมูล นับ แต่ขั้น ตอนการเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตตาม
ประเพณีดั้งเดิม ความจาเป็นของการบรรจุสินค้าลงหีบห่อที่ต้องกระทาในพื้นที่ผลิตสินค้า เช่น ผลิต
เนื้อแฮมก็ต้องบรรยายถึงขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์สุกรการให้อาหาร วัตถุดิบของอาหาร เป็นต้น
เมื่อผลิตแฮมเสร็จแล้วการนาออกจาหน่ายก็จาต้องระบุอีกเช่นกันว่าเป็นการจาหน่ายในลักษณะใด เช่น
เป็นการขายทั้งชิ้นหรือขายแบบหั่น (slide) แต่ที่สาคัญคือต้องระบุเหตุผลว่าเพราะเหตุใดกระบวนการ
ขั้นตอนทั้งหมดจึงต้องกระทาในพื้นที่ภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้น เช่นเหตุผลในเรื่องของการควบคุมและ
รักษาคุณภาพของสินค้าจากการเดินทางไปยังแหล่ง บรรจุภัณ ฑ์ห รือ เพื่อ ประกัน การควบคุม และ
แหล่งที่มาของสิน ค้าอย่างแท้จ ริง ดัง เช่นกรณีของไวน์ ที่ราบสูงภูเรือ ซึ่งเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลองุ่น
เสร็จ แล้ว จะนาไปคั้น น้าองุ่น ในทัน ทีใ นสถานที่คั้น ซึ่ง ตั้ง อยู่ ไม่ไกลจากไร่องุ่นเพื่อคงความสดและ
คุณภาพที่ดีของน้าองุ่น เป็นต้น
อย่ างไรก็ตามในขั้นตอนสุ ดท้ายของการขอรับความคุ้มครองในรูปแบบความ
คุ้มครองแบบ PDO นั้น นอกจากต้องอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังจะต้อง
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อธิบายถึงรายละเอียดความเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพหรือคุณลักษณะของสินค้ากับสิ่งแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์เฉพาะกับปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจากมนุษย์ด้วย ในกรณีของการคุ้มครองในรูปแบบ
PGI นั้นก็เช่นกันผู้ยื่นคาขอต้องอธิบายหรือแสดงรายละเอียดในความเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพเฉพาะ
ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะอื่นใดอันเป็นผลมาจากการมีแหล่งกาเนิดในแหล่งภูมิศาสตร์ที่มีส่วนในการ
สร้างความมีลักษณะเฉพาะตัวในสินค้านั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4(2), (f)
(6) ชื่อและสถานที่ติดต่อของหน่วยงานที่มีหน้าที่ ควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข
เพื่อขอจดทะเบียนสินค้าในรูปแบบความคุ้มครองแบบ PDO และ PGI นั้นต้องปรากฏอยู่บนฉลาก
สินค้าที่ผลิตในแต่ละภูมิภาคตาม มาตรา 4 (2), (g)
นอกจากนี้ ชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ น ชื่ อ แหล่ ง ก าเนิ ด หรื อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์แล้วจะได้รับการคุ้มครองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูองกัน79
1. การน าชื่ อ ที่ จ ดทะเบี ย นไปใช้ ใ นทางการค้ า กั บ สิ น ค้ า ที่ มิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้
ซึ่งการใช้ชื่อดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงของชื่อที่ได้รับการจดทะเบียนนั้น
2. เพื่อปูองกันหรือต่อต้านการเลียนแบบ หรือการนาไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งชื่อที่
ได้รั บ การจดทะเบี ย น แม้จ ะมีการระบุแหล่ งกาเนิดที่แท้จริงของผลิ ตภัณฑ์ หรือมีการใช้ถ้อยคา
ประกอบ เช่น คาว่า “แบบ” , “ชนิด”, “โดยวิธี”, “ผลิตใน”, หรือ “คล้ายกับ” ควบคู่ไปกับชื่อที่
ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
3. เพื่ อ ปู อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารระบุ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ท าให้ สั บ สนหลงผิ ด ใน
แหล่ ง ที่ม า แหล่ ง กาเนิ ด ลั ก ษณะหรือ คุณ สมบั ติส าคั ญของสิ น ค้า บนตัว ผลิ ตภั ณฑ์ ห รื อเอกสารที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น หรือการกระทาอื่นใดที่อาจทาให้ผู้ บริโภคสับสนหลงผิดในแหล่งกาเนิดของ
สินค้า
3) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่อาจได้รับความคุ้มครอง
ระเบียบประชาคมยุโ รป 510/2006 บัญญัติให้ชื่อที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่ส ามารถ
จดทะเบียนเป็นชื่อแหล่งกาเนิด (Designation of Origin) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical
Indication) ได้
(1) ชื่อสามัญ80
ชื่อซึ่งกลายเป็นชื่อสามัญ หมายความว่า ชื่อของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่แม้จะมีความเชื่อมโยงกับสถานที่หรือท้องถิ่นซึ่งมีการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวแต่ดั้งเดิมแต่ได้กลายเป็นคาทั่วไปที่ใช้เรียกชื่อผลิตภัณฑ์นั้นในประชาคมยุโรป
ระเบียบประชาคมยุโรปกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นชื่อสามัญไว้ดังนี้
1. พิจารณาจากสภาพการณ์ปัจจุบันในประเทศสมาชิกและในด้านการบริโภค
2. พิจารณากฎหมายภายในประเทศและกฎหมายของประชาคมที่เกี่ยวข้อง
(2) ชื่อที่พ้องกัน
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ชื่อที่มีลักษณะพ้องกับชื่อดังต่อไปนี้ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นชื่อแหล่งกาเนิด
(Designation of Origin) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) ได้
1. ชื่อที่พ้องกับชื่อพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์และอาจทาให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดใน
แหล่งกาเนิดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์81
หลักเกณฑ์ข้างต้นมิได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด ดังนั้นสามารถรั บจดทะเบียนชื่อที่
พ้องกับชื่อพันธุ์สัตว์ได้ หากชื่อนั้นไม่ทาให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในสินค้าหรือสัตว์ซึ่งมีที่มาจากแหล่ง
ผลิตอื่น
2. ชื่อที่พ้องกับชื่อที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว82
โดยหลักกฎหมายแล้ว ชื่อที่พ้องกับชื่อที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นชื่อแหล่งกาเนิด
(Designation of Origin) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) แล้วไม่ว่าจะ
ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถจดทะเบียนเป็นชื่อแหล่งกาเนิด หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้เว้นแต่
เป็นการพิจารณาจากการใช้ในท้องที่และการใช้ดั้งเดิมอีกทั้งมีความแตกต่างกันในการใช้มากเพีย งพอ
ในชื ่อ ที ่จ ดทะเบีย นภายหลัง กับ ชื ่อ ทะเบีย นภายหลัง กับ ชื ่อ แหล่ง ก าเนิด หรือ สิ ่ง บ่ง ชี ้ ทาง
ภูมิศาสตร์ได้เว้นแต่เป็นการพิจารณาจากการใช้ในท้องที่และการใช้ดั้งเดิมอีกทั้งมีความแตกต่างกัน ใน
การใช้มากเพียงพอในชื่อที่จดทะเบียนได้
อย่างไรก็ดีบทบัญญัตินี้บัญญัติยกเว้นไม่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนชื่อที่พ้องกัน
จนทาให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นมาจากท้องที่อื่นแม้จะมีการใช้ชื่อจาก
พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดที่แท้จริงของสินค้านั้นก็ตาม (มาตรา 3(3), (a))
เช่น มีเมือง 92 เมืองในสหรัฐอเมริกาที่มีคาว่า “Paris” ประกอบอยู่ด้วยหรือใน
ปะเทศบราซิลและแอฟริกาหรือแม้ในเอเชียมีชื่อเสียงในประเทศยุโปรตุเกสอยู่เช่นกัน83
(3) ชื่อแหล่งกาเนิด (Designation of Origin) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indication) ที่ซ้ากับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็ นที่รู้จักและมีการใช้มาเป็น
เวลานานเนื่องจากอาจทาให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในตัวสินค้า84
(4) ชื่อที่ซ้ากับชื่อที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว85
กรณีที่มีการใช้ชื่อที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนซ้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับ
การจดทะเบียนแล้วนั้น คณะกรรมาธิการยุ โรปอาจอนุญาตให้มีการใช้ชื่อดังกล่าวร่วมกันได้หากเข้า
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

81

EC Regulation NO 510/2006 Article 3(2).
EC Regulation NO 510/2006 Article 3(4).
83
Ana Soeiro,“ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย-สหภาพยุโรป,” ในการสัมมนา
วิชาการ, จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร, 2550
84
EC Regulation No 510/2006 Aricle 3(4).
85
EC Regulation NO 510/2006 Article 3(4).
82

79
1. ชื่อเดียวกันซึ่งยังคงมิได้รับการจดทะเบียนนั้น มีการใช้โดยชอบอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปีก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1993
2. ต้องแสดงให้ประจักษ์ว่าการใช้ชื่อนั้นมิได้เป็นไปเพื่ออาศัยประโยชน์จากความ
มีชื่อเสียงของชื่อที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วและจะไม่ทาให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในแหล่งกาเนิดของ
ผลิตภัณฑ์นั้นและ
3. มีการรับทราบถึงปัญหาชื่อซ้ากันนี้มาก่อนแล้วก่อนที่จะมีการจดทะเบียนชื่อนั้น
หากเข้าเงื่อนไขทั้งสามประการข้างต้นสามารถใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อที่จดทะเบียนได้
โดยการใช้ดังกล่าวต้องมีการระบุประเทศอันเป็นแหล่งกาเนิดของสินค้าในชื่อนั้นด้วยซึ่งมีกาหนด
ระยะเวลาในการใช้ไม่เกิน 15 ปี เมื่อครบกาหนดระยะเวลานี้แล้วต้องดาเนินการยกเลิกการใช้ชื่อที่
ไม่ได้จดทะเบียนนั้น
เช่น การยื่นคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสิ นค้าสุรา Pisco จาก
ประเทศเปรูซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ต่อมาประเทศชิลีได้ยื่นคัดค้านการขึ้นทะเบียนดังกล่าวเนื่องจากใน
ประเทศชิลีได้มีการใช้คาว่า “Pisco” เช่นกันซึ่งจากการสืบค้นพบว่าประเทศทั้งสองเคยเป็นอาณาจักร
เดียวกัน ต่อมาภายหลังมีการแบ่งแยกออกเป็นประเทศชิลีและประเทศเปรู ด้วยเหตุนี้จึงเข้าเงื่อนไขที่
สินค้ามีชื่อเรียกแบบเดียวกันส่งผลให้สุรา Pisco จากประเทศชิลีซึ่งยื่นขอจดทะเบียนรายหลังต้องระบุ
ประเทศอันเป็นแหล่งกาเนิดของสินค้าลงในชื่อนั้นด้วย เช่น “PISCO CHILENO” หรือ “พิสโกของ
ชิลี” เป็นต้น
4) การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ระเบียบประชาคมยุโรปกาหนดขั้นตอนการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดย
มีรายละเอียดดังนี้
(1) บุคคลผู้มสี ิทธิจดทะเบียน86
เฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้นมีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับ
สินค้าเกษตรหรืออาหารซึ่งกล่าวโดยสรุปได้แก่
1. กลุ่มผู้ผลิต หรือแปรรูปไม่ว่าจะมีการรวมตัวเป็นสมาคมหรือไม่ก็ตาม
2. ผู้มีส่วนได้เสียโดยการเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ผลิต
3. บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามที่ มาตรา 16(c) บัญญัติไว้
ระเบี ย บฉบั บ นี้น อกจากจะเปิดโอกาสให้ บรรดากลุ่ มผู้ ผ ลิ ตของสหภาพยุโ รป
สามารถยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ประเทศที่สามสามารถยื่นขอจด
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีแหล่ง กาเนิดจากประเทศที่สามได้อีกด้วย โดยในมาตรา 5 (9)
บัญญัติให้ประเทศที่สามแสดงข้อมูลในส่วนของคาขอจดทะเบียนและหลักฐานที่แสดงว่าชื่อที่จะนามา
ขอจดทะเบี ย นเป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ นั้ น ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองเป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
ภายในประเทศแหล่งกาเนิดแล้ว ซึ่ง การยื่นคาขอนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของประเทศที่สามว่า
จะบัญญัติให้บุคคลใดหรือหน่วยงานใดมีหน้าที่ยื่นคาขอจดทะเบียนดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการยุโรป
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(2) ขั้นตอนการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ก่อนการยื่นคาขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งจาเป็นที่ผู้ยื่นคาขอจาต้อง
กระทาในเบื้องแรก คือ การเตรียมความพร้อมก่อนการจดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้ปรากฏตาม
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรปในภาคผนวกแผนภูมิที่ 1
1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการจดทะเบียน
ส าหรั บ ขั้ น ตอนก่ อ นการจดทะเบี ย นเพื่ อ ขอรั บ การรั บ รองในรู ป แบบความ
คุ้ม ครองแบบ PDO หรื อ PGI นั้ น ผู้ ยื่ น ค าขอต้ อ งจั ด ท าค าขอ (Single Document) ซึ่ ง ต้ อ งมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 ชื่อและที่อยู่ของกลุ่มที่ยื่นคาขอจดทะเบียน
1.2 รายละเอียดข้อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Specification)
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 4
1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับ
1.3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ นิยามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ รายละเอียดตั้งแต่วัตถุดิบ
ที่ใช้ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ชีวภาพ คุณลักษณะทางอินทรีย์หรือกลิ่น รสของสิ้นค้านั้น ตลอดจนคา
บรรยายวิธีการได้มานับแต่การเตรียมวัตถุดิบ ข้อมูลการบรรจุภัณฑ์และการปิดฉลาก
สาหรับชื่อที่จะนามาจดทะเบีย นต้องเป็นชื่อที่เรียกขานทั่วไปหรือเป็นที่
รู้จักทางธุรกิจการค้าในภาษาดั้งเดิมในอดีตของภูมิประเทศในภาษาลาตินและภาษาท้องถิ่นอื่น
1.3.2 การบรรยายความเชื่ อมโยงระหว่า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ กับ พื้ น ที่ อั น เป็ น
แหล่งกาเนิดของสินค้า ตลอดจนคุณภาพ ความมีชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอันเกิดจากปัจจัยการ
ผลิตที่มีในพื้นที่นั้นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางธรรมชาติ หรือปัจจัยจากมนุษย์เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยง
ของผลิตภัณฑ์ที่มี่ต่อพื้นที่อันเป็นแหล่งกาเนิดนั้น
1.4 ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มผู้ยื่นคาขอคาอธิบายสินค้าและการ
เชื่อมโยงคุณสมบัติกับภูมิประเทศและขั้นตอนการผลิต (มาตรา 5 (7)) สาหรับการยื่นขอจดทะเบียน
สินค้าที่ผลิตนอกสหภาพยุโรปหรือจากประเทศที่สามต้องยื่นหลักฐานพิสูจน์ว่าสินค้าที่ประสงค์จะจด
ทะเบียนได้รับการคุม้ ครองอยู่แล้วในประเทศผู้ผลิต (มาตรา 5 (9))
1.5 ต้ อ งมี ก ารระบุ ป ระเภทของสิ น ค้ า ตามที่ ป รากฏในภาคผนวก 11 ท้ า ย
EC Regulation 510/2006
2. ขั้นตอนการจดทะเบียน
เมื่ อ จั ด ทาคาขอดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะเข้ า สู่ ขั้ น ตอนการจด
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การพิจารณาตรวจสอบคาขอ
เมื่อจั ดท าคาขอและยื่นคาขอจดทะเบียนแล้ ว คณะกรรมาธิการยุโ รปจะท า
หน้าที่พิจารณาคาขอจดทะเบียนนั้น เมื่อเห็นว่าคาขอดังกล่าวถูกต้องและเป็นไป ตามข้อกาหนด
ทีว่ างไว้คณะกรรมาธิการยุโรปจะดาเนินการประกาศโฆษณาคาขอนั้น โดยการพิจารณาในขั้นตอนนี้
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ต้องกระทาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนและดาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ของสหภาพยุโรปต่อไป87
ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันประกาศโฆษณาข้อมูลการจดทะเบียนใน
ราชกิจจานุเบกษาของสหภาพยุโรปแล้วประเทศสมาชิกของสหภาพยุโ รปเองหรือประเทศที่ส าม
สามารถยื่น คัด ค้า นคาขอจดทะเบียนนั้นได้โ ดยการยื่น ถ้อ ยคาอันเป็น สาระแห่งการคัด ค้านตาม
แบบฟอร์มที่ปรากฏในภาคผนวก III ท้าย EC Regulation 510/2006 ต่อกรรมาธิการยุโรป88
โดยแสดงมูลเหตุดังต่อไปนี้ 89
ก) แสดงมูลเหตุถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการระบุแหล่งกาเนิด
และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 2
ข) แสดงให้เห็นว่าการจดทะเบียนชื่อดังกล่าวจะขัดแย้งกับการห้ามจดทะเบี ยน
ชื่อที่พ้องกับชื่อพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ชื่อพ้องที่ทาให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดถึงแหล่งที่มาและชื่อที่ซ้ากับ
เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตาม มาตรา 3(2), (3) และ (4)
ค) แสดงให้เห็นว่าการจดทะเบียนชื่อนั้นจะทาให้สิทธิที่มีอยู่ก่อนแล้วของชื่อหรือ
เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันทั้งหมดหรือบางส่วนเสื่อมเสียไป หรือ
ง) แสดงรายละเอียดซึ่งทาให้สามารถสรุปได้ว่าชื่อที่ขอจดทะเบียนเป็นชื่อสามัญ
หาก คณะ กรร มาธิ การ ยุ โ ร ปเห็ นว่ า การ ยื่ น คั ดค้ า นดั ง กล่ า ว มี มู ลใ ห้
คณะกรรมาธิการยุโรปเรียกผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทาการหารือและต้องสรุปข้อตกลงภายในระยะเวลา
6 เดือน หากตกลงกันได้ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้รายงานรายละเอียดหรือปัจจัยที่ทาให้
สามารถตกลงได้รวมถึ งความคิดเห็นของผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านต่อคณะกรรมาธิการ
ยุโรป90
กรณี ไ ม่ ส ามารถหาข้ อ สรุ ป ได้ คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปจะด าเนิ น การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อหาข้อยุติข้อพิพาทต่อไปโดยคานึงถึงการใช้โดยชอบ การใช้ดั้งเดิม และความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนตามมาตรา 7 (5)
หากไม่มีผู้ใดยื่นคัดค้านภายในระยะเวลาที่กาหนดให้คณะกรรมาธิการยุโ รป
รับ จดทะเบี ย นชื่อ นั้น เป็น ชื่อแหล่ง กาเนิด หรือ สิ่งบ่งชี้ท างภูมิศ าสตร์และประกาศโฆษณาการรับ
จดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาของสหภาพยุโรป
เมื่อชื่อดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนภายใต้ระเบียบฉบับนี้ แล้วสามารถนาไปใช้
โดยผู้ประกอบการค้าด้านการตลาดทุกรายและสามารถแสดงข้อความ “Protected Designation
of Origin” หรือ “Protected Geographical Indication” หรือสัญลักษณ์ของประชาคมยุโรปบน
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ฉลากได้ หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารที่มีแหล่งกาเนิ ดในประเทศที่
สามและจาหน่ายโดยใช้ชื่อที่จดทะเบียนภายใต้ระเบียบฉบับนี้ด้วย 91
2.2 การแก้ไขข้อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชื่อที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว92
กลุ่มบุคคลหรื อผู้ มีส่ว นได้เสียสามารถยื่นคาร้องขอแก้ไขข้อกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ หรือชื่อที่ได้รับการจดทะเบียนไว้โดยให้แสดงรายละเอียดและเหตุผลที่ขอให้มีการแก้ไขใน
แบบฟอร์มที่ปรากฏในภาคผนวก VI โดยขั้นตอนในการพิจารณาแก้ไขนั้น มาตรา 9 (2) บัญญัติให้
ขั้นตอนการยื่นคาขอแก้ไขเป็ นไปตามขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยุโรปเหมือนเช่น
ขั้นตอนการพิจารณาคาขอจดทะเบียนในมาตรา 5, มาตรา 6 และมาตรา 7 ดังที่กล่าวมาแล้ว
2.3 การตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าก่อนออกวางจาหน่ายกับการเพิกถอน
การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ก่อนการนาสิ นค้าออกจาหน่ายเป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรควบคุมที่
เกี่ ย วข้ อ งในการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องสิ น ค้ า ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Verification of Compliance with Specifications) ตาม EC Regulation 510/2006 มาตรา
11 ซึ่งหากคณะกรรมาธิการยุโรปมีความเห็น หรือโดยการร้องขอของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่มี
ส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการ
จดทะเบียนคุ้มครองชื่อนั้นมิได้มีลักษณะเป็นตามข้อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่กาหนดไว้ในมาตรา
4 ของระเบียบฉบับนี้อีกต่อไปให้คณะกรรมาธิการพิจารณาและมีคาสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนชื่อนั้น
และดาเนินการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาของสหภาพยุโรปต่อไป (มาตรา 12)
เมื่อพิจารณาถึงกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มสหภาพยุโรปได้มีการสนับสนุนให้มี
การคุ้มครองและจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้า อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง สิ น ค้ า สุ ร าและไวน์ ท าให้ส ิน ค้า สิ ่ง บ่ง ชี ้ท างภูม ิศ าสตร์ข องสหภาพยุโ รปนั ้น ได้ร ับ ความนิย ม
แพร่หลายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงาน
การศึกษามูลค่าการปกปูองชื่อสินค้ าเกษตรและอาหารทั้งหมดภายใต้ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในสหภาพยุโรปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่า นมา พบว่ามูลค่าการค้าสิ นค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของ
สหภาพยุโรปในปี 2553 ประมาณ 54.3 พันล้านยูโร โดยเป็นสินค้าไวน์ร้อยละ 56 (30.4 พันล้านยูโร)
สินค้าเกษตรและอาหารร้อยละ 29 (15.8 พันล้านยูโร) สุราร้อยละ 15 (8.1 พันล้านยูโร) ไวน์มีกลิ่น
ของเครื่องเทศหรือ aromatized wine ร้อยละ 0.1 (31.3 ล้านยูโร) ซึ่งเป็นการขายในประเทศที่ผลิต
ร้อยละ 60 ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร้อยละ 20 และนอกสหภาพยุโรปร้อยละ 20 นอกจากนี้
ผลการศึกษายังระบุว่าการขายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเติบโตร้อยละ 12 จากปี 2548 – 2553
ส าหรั บ ประเทศที่ เป็ น ผู้ นาด้ า นสิ น ค้ าสิ่ ง บ่ งชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ คื อ อิต าลี และฝรั่ง เศส
โดยคิดเป็ น ร้ อยละ 60 รองลงมาคือเยอรมนีและอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่าการค้าสิ นค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดของสหภาพยุโรป ส่วนการส่งออกสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปนอกกลุ่ม
สหภาพยุโรปรวมทั้งหมดประมาณ 11.5 พันล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ 15 ของการส่งออกอาหารและ
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เครื่องดื่มของสหภาพยุโรปทั้งหมด โดยเป็นการส่งออกไวน์ ร้อยละ 47 สุราร้อยละ 44 และสินค้า
เกษตรและอาหารร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้าทีส่ ิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ส่งออกประเทศผู้นาเข้าที่สาคัญ
คือ สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 30 (3.4 พันล้านยูโร) รองลงมา คือ สวิตเซอร์แลนด์และสิงคโปร์ คิดเป็น
ประเทศละ ร้อยละ 7 (839 และ 829 ล้านยูโร) และ แคนาดา จีน ญี่ปุน และฮ่องกง คิดเป็นประเทศ
ละร้อยละ 6
ส่วนประเทศที่ส่งออกสินค้าสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์มากที่สุด คือ ฝรั่งเศส (ร้อยละ 40)
รองลงมาคือ อังกฤษ (ร้อยละ 25) และอิตาลี (ร้อยละ 21) รวมเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่
ส่งออกทั้งสามประเทศคิดเป็นร้อยละ 86 ของการส่งออกสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป
ทั้งหมดสินค้าหลัก ได้แก่ Champagne และ Cognac ของฝรั่งเศส Scotch Whiskey ของอังกฤษ
Grana Padano และ Parmigiano Reggiano ของอิตาลี
อัตรามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้รับ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยเฉลี่ยจะขายในราคา
สูงกว่าสินค้าทั่วไปที่ไม่ได้รับ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ประมาณ 2.23 เท่า โดยอัตรามูลค่าเพิ่มของ
สินค้าไวน์ คิดเป็น 2.75 เท่า สุรา 2.57 เท่าและสินค้าเกษตรและอาหาร 1.55 เท่า แต่ไม่ได้หมายความว่า
ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จะได้กาไร (Margin) สูงกว่า 2.23 เท่า เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มีต้นทุนเพิ่มในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(GI) เช่นกัน ทั้งนี้ประมาณมูลค่าเพิ่มของสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากสหภาพยุโรปรวมราว
29.8 พันล้านยูโร โดยเป็นไวน์ร้อยละ 65 (19.3 พันล้านยูโร) สินค้าเกษตรและอาหาร ร้อยละ 19
(5.6 พันล้านยูโร) และสุราร้อยละ 16 (4.9 พันล้านยูโร)93
ตั้งแต่ปี 2007 สิ น ค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะกาแฟที่ได้ ยื่นขอจดทะเบียนสิ่ งบ่ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ กับ สหภาพยุ โ รป มี กาแฟอินโดนีเซียหลายชนิดได้มีการยื่นขอจดทะเบียนสิ่ งบ่งชี้
ทางภู มิศาสตร์ แต่ยั งอยู่ ร ะหว่างกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียด ซึ่งทาให้ ในปัจจุบันมีกาแฟ
อินโดนีเซียเพียง 2 ชนิดได้รับการจดทะเบียน และ ออกตรารับรองเป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ประกอบไปด้วย Bali Kintamani Arabica Coffee และ Gayo Arabica Coffeeในปี 2008
และ 2010 ตามลาดับ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ 2 ฉบับ คือ
(1) Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1134 of 9 July 2015 entering a
name in the register of protected designations of origin and protected geographical
indications (กาแฟดอยตุง (Kafae Doi Tung)(PGI)) ใน EU Official Journal L 185/4 และ (2)
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1135 of 9 July 2015 entering a name
in the register of protected designations of origin and protected geographical
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จดหมายข่าวผลิใบ ก้าวใหม่การวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, “GI สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558, http://it.doa.go.th/pibai/pibai/
n16/v_4-may/ceaksong.html
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indications (กาแฟดอยช้าง (Kafae Doi Chaang) (PGI)) ใน EU Official Journal L 185/594 ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
1. กฎระเบี ย บใหม่ ทั้ ง 2 ฉบั บ นี้ เ ป็ น การประกาศขึ้ น ทะเบี ย นคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ให้กับ “กาแฟดอยตุง” และ “กาแฟดอยช้าง” ของไทย
ที่เคยขอขึ้นทะเบียนกับทาง EU และต่อมา EU ได้นาการยื่นคาร้องของไทยแจ้งเวียนลงใน EU
Official Journal เพื่อให้แก่ประเทศสมาชิก EU ทราบทั่วกันก่อนหน้านี้ในวันที่ 20 และ 21
กุมภาพันธ์ 2557 ตามลาดับ ซึ่งต่อมาคณะกรรมาธิการยุโรปก็ไม่ได้รับการคัดค้านใดๆ จากประเทศ
สมาชิก
2. ในการนี้ EU จึงประกาศการขึ้นทะเบียนให้กับกาแฟทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวอย่างเป็น
ทางการโดยได้รับการคุ้มครอง 2 ประเภท คือ การคุ้มครองการตั้งชื่อจากแหล่งกาเนิด (Protected
Designation of Origin : PDO) และการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Protected Geographical
Indication : PGI) ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของแท้ที่มีชื่อและมาจาก
แหล่งผลิตที่ระบุไว้บนฉลากจริง และมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียนไว้แต่แรกเริ่ม
3. กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากประกาศลงใน EU Official
Journal (ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558) และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีผลเป็นต้นไป 95
ดูประกาศกฎระเบียบของกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างที่ภาคผนวก
ปัจจุบันมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามระบบ GI ของสหภาพยุโรปทั้งสิ้น 1,108
รายการโดยเป็นสินค้าที่ได้ PDO 560 รายการและ PGI 548 รายการ96
3.6 การปกป้องสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
3.6.1 สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2546
ก่อนที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์ (TRIPs) นั้น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
94

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช, “สหภาพยุโรปขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างของไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2558,http://www.doa.go.th/psco/index.php?option=com_content&view=article&id=252:-gi&catid=42:2010-08-06-04-08-08&Itemid=71.
95
เพิ่งอ้าง.
96
thaieurope.net news“สหภาพยุโรปเผยแพร่รายงานการศึกษามูลค่าการปกปูองชื่อ
สินค้าอาหารและการเกษตรทั้งหมดภายใต้ระบบ GI,”สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558,
http://www2.thaieurope.net/.
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ไทยที่ใกล้เคียงต่อการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นมี อยู่สามฉบับ คือ กฎหมายลิขสิทธิ์
กฎหมายสิ ทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งพบว่ามีเพียงกฎหมายเครื่องหมายการค้า
เท่า นั้ น ที่มีค วามใกล้ เ คีย งในการน ามาปรับ ใช้แ ต่เ นื่องจากทฤษฎี ของกฎหมายการค้ านั้ นมีค วาม
แตกต่างกับการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างสิ้ นเชิง กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าจะมี
ความชัดเจนในการบ่งบอกความแตกต่างระหว่างเจ้าของหรือตัวผู้ผลิตสินค้า แต่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
จะบ่งบอกพื้นที่ที่ผลิตเป็นหลัก อย่างไรก็ตามพบว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าเฉพาะในส่วนของ
เครื่ อ งหมายรั บ รองเท่ า นั้ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งใกล้ เ คี ย งกั บ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ม ากที่ สุ ด
โดยเครื่องหมายรับรองจะเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ
หรื อคุ ณลั กษณะของสิ น ค้าที่ อาจจดทะเบียนสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศ าสตร์เป็น เครื่ องหมายรั บรองได้แ ต่
เครื่ องหมายรั บ รองมี ลั กษณะของการคุ้ม ครองที่ กว้ างไม่ส ามารถเป็น ไปตามลั ก ษณะสิ่ ง บ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ที่สินค้าจะต้องมีชื่อเสียงได้ อีกทั้งไม่สามารถครอบคลุมในส่วนของพันธกรณีของข้อตกลง
ทริปส์ (TRIPs) ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ทั้งหมด กล่าวคือ เครื่องหมายรับรองสามารถ
ออกให้ ไ ด้ แ ก่ บุ ค คลเพี ย งคนเดี ย วและก็ ไ ม่ ส ามารถใช้ รั บ รองตนเองได้ ส่ ว นการจะน าหลั ก
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 วรรคสี่ “เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า
เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับ รองใช้ หรือจะใช้เป็นเครื่องหมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือ
บริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือ
คุณสมบัติอื่นใดของสินค้านั้นหรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของ
บริการนั้น”เครื่องหมายร่วมมาปรับใช้ก็ไม่สามารถทาได้เนื่องจากคากาจัดความของเครื่องหมายร่วม
ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายรับรอง97
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยนั้นยังคงไม่ครอบคลุมไป
ถึงการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประกอบกับกฎหมายก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่าส่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ไม่ส ามารถน ามาจดทะเบี ยนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าด้ว ยอีกเช่นกัน
นอกจากหลั ก เกณฑ์ ในเรื่ องเครื่ อ งหมายรั บ รองแล้ ว ยั งมี ก ฎหมายไทยที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ สิ่ ง บ่ งชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์อีกคือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่เน้นไปในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกหลอกลวงในการซื้อสินค้าโดยเป็นการปูองกันการ
ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะที่ทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิด ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs) มาตรา 22 วรรค2 (a) ได้และในส่วนของการคุ้มครองผู้ผลิตจากการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรมทางการค้าตามมาตรา 22 วรรค 2 (b) ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) กฎหมายไทยดังกล่าวจะ
ให้ ความส าคัญที่น้ อยกว่าการคุ้มครองผู้ บริโ ภคจากการถูกหลอกลวงในแหล่ งกาเนิดของสิ นค้า98
ตัวอย่างเช่นในเรื่องการซื้อขายมะขามหวาน หากผู้ขายไม่ได้หลอกลวงผู้ซื้อโดยผู้ขายระบุไว้ชัดเจนว่า
97

ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, คู่มือการศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ , (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
วิศวกรรมการพิมพ์, 2552), น.18-20.
98
วิมาน เหล่าดุสิต, “แนวทางการคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตาม
ข้อตกลงTRIPs,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539), น. 171173.
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เป็นมะขามหวานเพชรบูรณ์ซึ่งปลูกที่เพชรบุรีเช่นนี้ก็จะไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาใน
ฐานทาให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกาเนิดของสินค้าเป็นต้นแต่การกระทาดังกล่าวอาจเป็นการกระทาให้
เสียชื่อเสียงหรือกู้ดวิลล์ของผู้ค้าอีกรายหนึ่งหรือของสินค้านั้นเสียหายได้ จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายไทย
ไม่ได้ให้การคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้โดยตรง อีกทั้งไม่สามารถครอบคลุมถึงพันธกรณี
ตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 24 ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) กฎหมายไทยที่มีอยู่จึงไม่สามารถนามาใช้
เพื่อคุ้มครองสิทธิลักษณะนี้ให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าวได้ แต่จากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
ขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่จะต้องอนุวัตรการกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามองค์การการค้าโลก
(WTO) ซึ่งรวมถึงข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) ทั้งหมดจึงก็จะต้องพิจารณาถึงรูปแบบกฎหมายไทยที่จะใช้ใน
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าควรมีลักษณะใด99
ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ จ ากที่ ก ล่ า วมาในส่ ว นของ
บทบัญญัติความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเสมือนบทบัญญัติที่ได้มา
จากการประนีประนอมระหว่างประเทศสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นประเทศในภาคพื้นยุโรปที่ประสงค์จะ
รักษาผลประโยชน์ของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศของตนไม่ให้ประเทศใด (โดยเฉพาะ
ประเทศออสเตรเลีย) ที่อาจเป็นผู้สืบเชื้อ สายตลอดจนนาเอาสูตรกรรมวิธีในการผลิตสินค้ามาจาก
บรรพบุรุษของตนที่อยู่ในยุโรปและอพยพมาอยู่ในทวีปใหม่โดยได้นาชื่อทางภูมิศาสตร์ในประเทศที่ตน
อพยพมาใช้กับสินค้าที่ตนผลิตขึ้นในประเทศของตนและได้ส่งสินค้าออกจาหน่ายทั่วโลกในคุณภาพ
และราคาที่ต่ากว่าประเทศดั่งเดิม โดยในกลุ่มประเทศในทวีปใหม่จะอาศัยหลักเกณฑ์ภายในประเทศ
ของตนที่ว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวได้มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนสินค้าที่ ใช้ชื่อ
ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวได้กลายเป็นชื่อสามัญหรือชื่อกึ่งสามัญและสามารถใช้ได้ในประเทศของตน
ซึ่งประเทศสองกลุ่มนี้ กลุ่มประเทศในภาคพื้นยุโรปจะมีกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองสิทธิลักษณะนี้
โดยตรงและจะมีรูปแบบของกฎหมายที่ให้การคุ้มครองอย่างเคร่งครัด ประเทศดังกล่าวประสงค์ที่จะ
หวงกันสิทธิในสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศของตนจึงได้เป็นสมาชิกของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมด
ที่มีการให้การคุ้มครองสิทธิลักษณะนี้เพื่อให้กฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้กว้างใน
ระดับระหว่างประเทศ แต่กลับมีจานวนประเทศสมาชิกที่จากัด
ส่วนประเทศในทวีปใหม่ที่ไม่มีกฎหมายที่ให้การคุ้มครองสิทธิลักษณะนี้โดยตรง
ลั กษณะของกฎหมายที่ใ ช้ในการคุ้มครองสิ ทธิ จึงเป็ นไปอย่า งผ่ อ นปรนโดยไม่ ได้เ ป็นสมาชิ กของ
กฎหมายระหว่างประเทศที่ให้การคุ้มครองสิทธิลักษณะดังกล่าวนี้อย่างชัดเจน เช่นความตกลงแมดริค
และความตกลงลิสบอนหรืออาจเป็นเพียงสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสเท่านั้นเพราะอนุสัญญากรุง
ปารีสกาหนดให้ประเทศสมาชิกคุ้มครองสิทธิลักษณะนี้อย่างกว้างจึงไม่บังคับให้มีการคุ้มครองอย่าง
ชั ด เจนนั ก กฎหมายของกลุ่ ม ประเทศนี้ จึ ง ผ่ อ นปรนซึ่ ง สามารถยอมรั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ มี สิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์กลายเป็นชื่อสามัญได้ซึ่งเมื่อประเทศทั้งสองกลุ่มได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ
การค้าโลก (WTO) ที่มีข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับการค้าอันรวมถึงการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาบทบัญญัติเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงมีการให้การคุ้มครองไว้อย่างชัดเจนแต่ก็มีข้อยกเว้นใน
การคุ้มครองไว้ด้วย จากการศึกษามาข้างต้นจะเห็นได้ว่าก่อนที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในความ
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ตกลงทริปส์ (TRIPs) มีเพียงกฎหมายไม่กี่ฉบับที่สามารถนามาใช้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได้ป ระกอบกับ กฎหมายต่างๆเหล่ า นั้นเป็นเพียงการกล่ าวถึงแหล่ งกาเนิดของสิ นค้าใน
ลักษณะกว้างๆเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอต่อการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทย
จาต้องอนุวัติการให้มีการคุ้มครองสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ด้วยเหตุนี้จึงมี
การตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของไทยจนในที่สุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2537 จึงได้มีการเสนอให้มีการออกกฎหมาย
เกี่ย วกับ การคุ้มครองสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ซึ่งในขณะนั้นยังใช้ถ้อยคาในร่างกฎหมายว่า “ชื่อทาง
ภูมิศาสตร์” หรือ “Geographical Indications” ต่อมาพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2546 จึงได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2547 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไป100
คานิ ยามของสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยในมาตรา 3 กาหนดนิยาม
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียก
หรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว” จากนิยามดังกล่าวข้างต้นจะ
เห็ น ได้ ว่ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ม่ ไ ด้ จ ากั ด แต่ เ ฉพาะเพี ย งชื่ อ ของแหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง
หมายความรวมถึงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ซึ่งต้องสามารถใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้บริโภคทราบ
และเข้าใจถึงที่มาของสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆได้ เช่น ใช้สัญลักษณ์พระธาตุพนมใช้แทนจังหวัด
นครพนมหรือสัญลักษณ์รูปท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) แทนจังหวัดนครราชสีมา ทั้งยังหมายความรวมถึง
สิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ด้วยซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นชื่อหรือข้อความอื่นใดที่ไม่ใช่ชื่อ
เรียกอย่างเป็นทางการของแหล่งภูมิศาสตร์ แต่ผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าใจถ้อยคาหรือข้อความดังกล่าว
ได้ว่าหมายความถึงสถานที่ใดหรือเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ใด เช่น คาว่า “โคราช” หมายความถึงจังหวัด
นครราชสีมา คาว่า “เมืองช้าง” หมายถึงจังหวัดสุรินทร์หรือคาว่า “สองแคว” หมายถึงจังหวัด
พิษณุโลกเป็นต้น
อย่างไรก็ตามสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เช่นไวน์ที่ ราบสูง
ภูเรือของจังหวัดเลยหรือกาแฟดอยตุงของจังหวัดเชียงรายจะเห็นได้ว่าที่ราบสูงภูเรือหรือดอยตุงนั้น
ไม่ใช่ชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดเหมือนดังเช่นส้มโอนครชัยศรีหรือส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทที่เป็นชื่อทาง
ภูมิศาสตร์โดยแท้ กรณีเช่นนี้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อาจจะเป็นชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดโดยอาจจะเป็น
ชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ได้อาจจะเป็นชื่อภูเขา ทะเลสาบหรือที่ราบสูงก็ได้เช่นทาง
ตอนเหนื อของโปรตุเกสมีฝ นตกหนักมากและมากกว่าท้องถิ่นอื่นแต่ทางตอนใต้มีพื้นที่เขียวชอุ่ ม
มากกว่ามีการผลิตไวน์ซึ่งเป็นที่ยอมรั บหรือเรียกกันว่า “ไวน์เขียว” โดยคาว่าเขียวไม่ได้สื่อถึงแหล่ง
ภูมิศาสตร์แต่สื่อว่ามันมาจากพื้นที่ที่เขียวชอุ่มชุ่มชื่นหรืออีกนัยหนึ่งก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นชื่อที่
ใช้เรียกสินค้าแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงแหล่งกาเนิดของสินค้า
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(Indication of Source) เสียทีเดียว101
นอกจากองค์ ป ระกอบทางด้ า นถ้ อ ยค าหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น
สินค้าในระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนั้น สินค้าดังกล่าวต้องมี
ความสัมพันธ์กับแหล่งภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นถิ่นกาเนิดของสินค้านั้น โดยสินค้านั้นต้องแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงในด้านของคุณภาพหรือความมีชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ เป็นผลมา
จากพื้นที่การผลิตจากแหล่งพื้นที่นั้นได้
3.6.2 สินค้าทางการเกษตรภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เนื่องจากสินค้าทางการเกษตรในปัจจุบันนี้มกี ารขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆมากมาย
ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างทางสายพันธุ์หรือ แหล่งเพาะปลูกหรือแม้กระทั่ งแหล่งจาหน่าย
สินค้าทางการเกษตรจึงควรศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการได้รับความคุ้มครองในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
3.6.2.1 การใช้ชื่อพันธุ์พืชต่อการเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.
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พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 กาหนดคานิยามของ
“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” ไว้หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ เรียกหรือใช้แทนแหล่ ง
ภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสิ นค้าที่เกิดจากแหล่ งทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว 103 เงื่อนไขสาคัญในการขอขึ้นทะเบีย น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แก่ คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆของสินค้าที่จะใช้กับ สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นหรือสถานที่ภูมิศาสตร์นั้น
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าในการยกร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2546 มีประเด็นสาคัญที่ได้รับการพิ จารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาว่า ชื่อสายพันธุ์พืช
หรือชื่อสายพันธุ์สัตว์เป็นสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้หรือไม่ ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็เห็นชอบ
ตามมติของคณะกรรมาธิการร่วมที่ให้ชื่อสายพันธุ์พืชหรือสัตว์เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ดังนั้น ชื่อพันธุ์
ข้าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวบาสมาติ ข้าวหอมมะลิหรือจัสมินไรซ์ ก็อาจเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนได้เช่นกัน
อย่ า งไรก็ ตาม โดยหลั กการของกฎหมายคุ้ม ครองสิ่ ง บ่ง ชี้ท างภูมิ ศาสตร์นั้ น
ชื่อของสายพันธุ์พืชจะไม่สามารถนามาขึ้นทะเบียนได้อยู่แล้ว โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้104
1.สายพันธุ์พืช ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 กรณี
คือ สายพันธุ์พืชที่มีชื่อซ้ากับชื่อท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งและสายพันธุ์พืชที่มีชื่อสาย
พันธุ์เป็นชื่อเฉพาะโดยไม่เป็นชื่อท้องถิ่น105
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ปัจฉิมา ธนสันติ, “ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย-สหภาพยุโรป”, ในการ
สัมมนาวิชาการ , โรงแรมอิมพิเรียลควีนส์ปาร์ค,2550 : น. 1-3.
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1.1 สายพันธุ์พืชที่มีชื่อซ้ากับชื่อท้องถิ่น ในกรณีนี้ การตั้งชื่อของสายพันธุ์พืช
อาจจะเนื่องมาจากมีการค้นพบพืชพันธุ์ นี้เป็นครั้งแรกในท้องถิ่นนั้น หรือเป็นพืชที่ได้มีการพัฒนาสาย
พันธุ์ในท้องถิ่นนั้นจึงได้รับการตั้งชื่อสายพันธุ์ตามชื่อของท้องถิ่นนั้นๆ แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากพืชพันธุ์
ใดพันธุ์หนึ่งไม่จาเป็นจะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีชื่อตรงกับชื่อของสายพันธุ์พืชนั้นๆ เช่น ข้าวพันธุ์ปทุมธานี
ไม่ จ าเป็ น จะต้ อ งปลู ก ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เ ท่ า นั้ น โดยสามารถปลู ก ในจั ง หวั ด อื่ น ๆได้ โ ดยยั ง คง
ลักษณะเฉพาะหลักๆของข้าวพันธุ์ปทุมธานีไว้ได้ (แม้ว่าลักษณะอื่นๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย
ตามสภาพท้องถิ่นที่ปลูกแต่ละแห่งก็ตาม) ด้วยเหตุนี้ข้าวพันธุ์ปทุมธานีจึงไม่ได้หมายความว่าเป็นข้าว
ที่ปลูกในจังหวัดปทุมธานีเสมอไปอาจปลูกในจังหวัดอื่นๆ เช่น อยุธยา ก็ได้และหากมีการอนุญาตให้
ขึ้นทะเบียนชื่อพันธุ์ข้าวปทุมธานีแล้วก็จะทาให้ เฉพาะเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวพันธุ์ปทุม ธานีในจังหวัด
ปทุมธานีเท่านั้นที่จะสามารถใช้ชื่อข้าวพันธุ์ปทุมธานีกับข้าวที่ปลูกขึ้นได้ อันเป็นการปิดกั้นการแข่งขัน
โดยไม่เป็นธรรมเพราะเกษตรกรที่ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานีในจังหวัดอื่นๆจะเป็นการต้องห้ามไม่ให้ ใช้
คาว่าข้าวพันธุ์ปทุมธานีได้ ตัวอย่างของชื่อสายพันธุ์พืชอื่นๆที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ด้วย เช่น มะม่วง
หนองแซงซึ่งมะม่วงพัน ธุ์นี้ ไม่ได้ปลูกที่อาเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีเท่านั้นแต่เป็นสายพันธุ์ของ
มะม่วงที่มาจากอาเภอหนองแซง เป็นต้น
1.2 สายพันธุ์ที่มีชื่อสายพันธุ์เป็นชื่อเฉพาะโดยไม่เป็นชื่อท้องถิ่น ชื่อสายพันธุ์พืช
อาจจะมีการตั้งตามชื่อหรือนามสกุลของคนที่ค้นพบหรือพัฒนาพันธุ์หรือตั้งตามลักษณะการค้นพบ
สายพัน ธุ์นั้ น ๆก็ได้ เช่น มะม่ว งพันธุ์เขียวเสวย ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยหลั กการเบื้องต้นแล้ ว
ชื่อเหล่านี้ไม่ได้เป็นชื่อท้องถิ่น หรือชื่อทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใดจึงไม่สามารถถือได้ว่าชื่อเหล่านี้เป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นจึงไม่ต้องพิจารณาว่าจะสามารถนามาขึ้นทะเบียนได้หรือไม่ยกเว้นใน
กรณีที่พืชสายพันธุ์นั้นได้ปลูกในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะและไม่ได้มีการปลูกในท้องที่อื่นใดเลย
หากมีการกล่าวถึงพืชสายพันธุ์นี้ ประชาชนทั่วไปจะรับทราบได้ในทันทีว่าเป็นพืชที่มาจากท้องถิ่นใด
ในกรณีเช่นนี้ชื่อสานพันธุ์พืชนั้นอาจจะเข้าข่ายเป็นสิ่งอื่นใดที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์นั้นก็ได้
3.6.2.2 การใช้ชื่อภูมิศาสตร์ต่อการเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ นิ ย มใช้ ชื่ อ แหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
สามารถสื่อความหมายแก่ผู้บริโภคโดยตรงว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งภูมิศาสตร์หรือแหล่งกาเนิดใด
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ การสื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่มา
ของสินค้าไม่จาเป็นต้องใช้ชื่อของท้องถิ่นเสมอไป แต่อาจจะสื่อด้วยสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นที่รู้จักดีใน
หมู่ผู้บริโภค สัญลักษณ์ที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ส่วนมากจะเป็นรูปภาพของสถานที่สาคัญหรือสิ่งที่
เป็นสัญลักษณ์สาคัญของท้องถิ่นนั้น เนื่องจากสามารถสื่อความหมายแก่ผู้บริโภครับรู้ได้ว่าสินค้าที่ใช้
สัญลักษณ์นั้นมาจากท้องถิ่นใด สิ่งอื่นใดที่เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ จะเป็นชื่อหรือข้อความที่
มิใช่ชื่ออย่างเป็นทางการของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น แต่สามารถสื่อความหมายแก่ผู้บริโภครับรู้ได้ว่า
ชื่อนี้หมายถึงแหล่งภูมิศาสตร์ใด
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3.6.3 ลักษณะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
สิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามนิยามแห่ งมาตรา 3 บัญญัติว่าหมายความว่า “ชื่อ
สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจาก
แหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ นั้ น เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ ชื่ อ เสี ย งหรื อ คุณ ลั ก ษณะเฉพาะของแหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์
ดังกล่าว” โดยองค์ประกอบของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยเงื่อนไข 3 ประการดังนี้คือ106
1) เป็ น ชื่อ หรื อ สั ญลั ก ษณ์ห รื อสิ่ ง อื่นใดที่ใช้เ รียกหรือใช้แทนแหล่ งภูมิศ าสตร์
มาตรา 3 ได้บัญญัตินิยาม “แหล่งภูมิศาสตร์” หมายความว่าพื้นทีข่ องประเทศเขตภูมิภาคและท้องถิ่น
และให้หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ แม่น้า ลาน้า เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่อื่นทานองเดียวกัน
โดยลักษณะของชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ต้องมีลักษณะเป็นชื่อของท้องถิ่น เช่น ชื่อของแม่น้า ทะเล ตาบล
อาเภอ จังหวัด ภูมิภาคหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวั ดหรือแม้แต่ชื่อของประเทศ
เช่น เกาะพงัน ดอยตุง นครชัยศรี เชียงราย เพชรบูรณ์ ทุ่งกุลาร้องไห้ เทือกเขาสามร้อยยอด คอนยัค
แชมเปญประเทศไทย (หรือไทย) สวิสเซอร์แลนด์ (สวิส) เป็นต้น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นิยมใช้ชื่อแหล่ง
ภูมิศาสตร์ มากที่สุด เนื่องจากสามารถสื่ อความหมายแก่ผู้บริโภคโดยตรงว่าสิ นค้านั้น มาจากแหล่ ง
ภูมิศาสตร์หรือแหล่งกาเนิดใด
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ การสื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่มาของ
สินค้าไม่จาเป็นต้องใช้ชื่อของท้องถิ่นเสมอไป แต่อาจจะสื่อด้วยสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นที่รู้จักดีในหมู่
ผู้บริโภค เช่น ธงชาติไทยแสดงถึงประเทศไทย ใบเมเปิ้ลแสดงถึงประเทศแคนนาดา หอไอเฟลแสดงถึง
ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น สัญลั กษณ์ที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ส่ว นมากจะเป็นรูปภาพของสถานที่
สาคัญหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์สาคัญของท้องถิ่นนั้นเนื่องจากสามารถสื่อความหมายแก่ผู้บริโภครับรู้ ได้
ว่าสินค้าที่ใช้สัญลักษณ์นั้นมาจากท้องถิ่นใด
สิ่งอื่นใดที่เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์จะเป็นชื่อหรือข้อความที่มิใช่ชื่ออย่าง
เป็นทางการของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น แต่สามารถสื่อความหมายแก่ผู้บริโภครับรู้ได้ว่า ชื่อนี้หมายถึง
แหล่งภูมิศาสตร์ใด เช่น แม่กลองหมายถึงจังหวัดสมุทรสงคราม แปดริ้วหมายถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นต้น
2) ชื่อ หรือสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นสินค้าที่เกิดจากแหล่ง
107
ภูมิศาสตร์นั้น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องเป็นสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นนั้น
เท่านั้น กฎหมายฉบับนี้บัญญัติไว้ชัดเจนเฉพาะสินค้ามิไ ด้หมายความรวมถึงบริการ ตามที่กาหนดไว้
ในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพ ย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือที่เรียกว่า ความตกลงทริปส์
(TRIPs) แต่อย่างใด (หากมีการละเมิดบริการที่ใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น มวยไทยจะใช้กฎหมาย
ฉบับนี้ไม่ได้)
คาว่า “สินค้า”คานิยามให้หมายความว่า สิ่งที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยนหรือ
โอนกัน ได้ ไม่ว่ าจะเกิดโดยธรรมชาติห รือ เป็นผลิ ตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึ งผลิ ตภัณฑ์ทาง
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ให้ความคุ้มครองสินค้า 3 ประเภท คือ
106
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สินค้าเกษตรกรรม สิ นค้าอุตสาหกรรมและสินค้าหัตถกรรม ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแหล่ ง
ภูมิศาสตร์นั้นๆจึงจะสามารถใช้ชื่อท้องถิ่นหรือสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่บ่งบอกถึงท้องถิ่นนั้นกับสินค้า
ที่มาจากท้องถิ่นนั้นได้
อย่างไรก็ดี คาจากัดความของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายใช้คาว่า “...สินค้า
ที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์...”จึงอาจมีปัญหาถกเถียงต่อไปว่า อย่างไรจึงจะถือว่าสินค้านั้นเกิดจาก
แหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว หากเป็นสินค้าสินค้าเกษตรที่เป็นพืช ผักหรือผลไม้ที่สามารถนามาจาหน่าย
ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหรือกรรมวิธีผลิตต่างๆจะไม่มีปัญหาในการตีความแต่หากเป็น
สิ น ค้ า ที่ จ ะต้ อ งน ามาผ่ า นกระบวนการหรื อ กรรมวิ ธี ผ ลิ ต ต่ า งๆ อาจมี ปั ญ หาว่ า สิ น ค้ า นั้ น จะผ่ า น
กระบวนการผลิตจากท้องที่อื่นได้หรือไม่และจะถือว่าเป็น “สินค้าเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น”
หรือไม่จะสามารถใช้ชื่อท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อนามาขอรับความคุ้มครองได้หรือไม่
3) สินค้าต้องมีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์108
การแสดงให้ เ ห็ นถึ งความสั มพัน ธ์ห รื อความเชื่อมโยงระหว่างสิ นค้ ากับ แหล่ ง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งหมายถึง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมรวมถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั้น
ส่งผลให้สินค้าแสดงออกมาในลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้ คุณภาพในที่นี้หมายถึงการใช้ชื่อ สัญลักษณ์
หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ บ่ ง บอกถึ ง สิ น ค้ า มาจากแหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ ใ ดที่ น ามาขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์จะต้องพิสูจน์ได้ว่ าสินค้านั้นได้ผลิตขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพที่แหล่งภูมิศาสตร์หรือ
ท้องถิ่นกาหนดไว้ เช่น ไข่เค็มไชยาจะต้องใช้ไข่ที่ได้จากแม่เป็ดที่กินอาหารในท้องที่แ ละกรรมวิธี อาทิ
ดินจอมปลวกที่นามาผสมพอกส่งผลให้ไข่เค็มมีไข่แดงที่มีสีแดงเป็นมันเยิ้ม เป็นต้น
ชื่ อ เสี ย ง ความมี ชื่ อ เสี ย งที่ ย าวนานเป็ น ที่ รู้ จั ก และเชื่ อ ถื อ ในคุ ณ ภาพและมี
ประวัติศาสตร์เป็นที่ยอมรับ เช่น ไข่เค็มไชยาชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่าไข่เค็มชื่อนี้มีรสอร่อยหรือร่ม บ่อ
สร้างเป็นร่มกระดาษสาที่ทาขึ้นที่ตาบลบ่อสร้างอาเภอสันกาแพงเขียนลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
และเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั้นความมีชื่อเสี่ยงจึงเป็นที่ยอมรับ
คุณลั กษณะเฉพาะ อาจกล่ าวได้ว่าสินค้าที่มีความสั มพันธ์หรือความเชื่อมโยง
ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาชุมชนปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลให้สินค้าแสดงออกมาในลักษณะพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะที่ทาให้สินค้าประเภทเดียวกัน
มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ต่ า งกั น ได้ แ ต่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ เช่ น ส้ ม โอนครชั ย ศรี จ ะมี ร สชาติ ห วานอั น เป็ น
ลักษณะเฉพาะซึ่งเกิดจากแร่ธาตุในดินที่มีความเค็มและความเปรี้ยวที่พอเหมาะพอดีซึ่งต่างจากส้มโอ
ขาวแตงกวาชัยนาทที่เนื้อแห้งและหวานกรอบ อันเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดจากความเชื่อมโยงกับ
แหล่งภูมิศาสตร์หรือ“ส้มโอนครชัยศรี” ถือว่านามาขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภู มิศาสตร์ได้เนื่องจาก
เป็นการนาเอาชื่อของแหล่งทางภูมิศาสตร์มารวมด้วย ประกอบกับชื่อเสียงคุณภาพและจุดเด่นของ
สินค้าจะต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นมีความสัมพันธ์กับแหล่ง
ภูมิศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ขอบเขตทางพื้นที่ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตตาบล อาเภอหรือจังหวัด เช่น
“สับปะรดภูแลเชียงราย” เป็นสับปะรดที่มีจุดเด่นรสหวานฉ่าและมีขนาดเล็กปลูกได้ที่จังหวัดเชียงราย
เท่านั้น หากนาไปปลูกพื้นที่นอกจังหวัดจะได้สับปะรดที่มีรสเปรี้ยว ในกรณีนี้จึงสามารถพิสูจน์ได้
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อย่ างชัด เจนว่า สั บ ปะรดภูแลเชี ย งรายมีความสั มพันธ์กั บพื้นที่นั้ นแล้ ว และต้องมี การใช้ สิ นค้านั้ น
ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวถึ งต่อไปนี้ไม่ส ามารถขอขึ้นทะเบียนขอรับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย มาตรา 5 หากสินค้ามีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้109
1) เป็นชื่อสามัญของสินค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น
“ชื่อสามัญ” ตามกฎหมายคือชื่อที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นชื่อที่ใช้เรียกขานสินค้า
ชนิดใดชนิดหนึ่งจึงอาจกล่าวได้ว่าชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนใช้เรียกขานสินค้าชนิดใดชนิด
หนึ่งจนรู้จักติดปากกันทั่วไป เช่น ชาจีน เป็นต้น คาว่า “ชาจีน” น่าจะเป็นชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เพราะประกอบด้วยชื่อสินค้า คือ ชา และแหล่งภูมิศาสตร์ คือ ประเทศจีนแต่เนื่องจากชื่อสินค้านี้ได้มี
การเรียกขานมานานจนติดปากผู้บริโภคและเข้าใจว่าเป็นชื่อสินค้าชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่ได้หมายความว่า
ใบชานั้นมาจากประเทศจีนจึงเป็นชื่อสามัญทางการค้า
ประเทศไทยมีสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ แต่ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
ไทยที่เข้าข่ายเป็นชื่อสามัญคือ “ซอสพริกศรีราชา” เนื่องจากประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้ใช้เรียกขานซอสชนิดหนึ่ง คือ ซอสพริกสีแดง หากศึกษาถึงประวัติความเป็นมาในอดีตที่ผ่านมา
บริเวณอาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ได้ทาการเกษตรปลูกพริกแดงที่มีรสอร่อยจานวนมากและเมื่อ
เหลื อจากจ าหน่ ายและบริโ ภคจึ งได้ทาเป็นซอสพริกเพื่อใช้จิ้มอาหารทะเล นอกจากนี้ในการจด
ทะเบี ยนเครื่ องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ แสดงปฏิเสธคาดังกล่ าวเนื่ องจากเป็น
ประเภทหนึ่งของสินค้าจึงกลายเป็นชื่อสามัญทางการค้า110
2) เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยจะไม่สามารถนามาขึ้น
ทะเบียนได้ ตัวอย่างเช่น รูปสัญลักษณ์ค้อนกับเคียวแสดงให้เห็นถึงการปกครองระบบคอมมิวนิสต์ สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเภทนี้จะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นทะเบียนเพราะชื่อนี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน
3) เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน สิ่งบ่งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ที่ ขั ด ต่ อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชนซึ่ ง นายทะเบี ย นอาจจะปฏิ เ สธไม่ รั บ ขึ้ น ทะเบี ย น
ตัวอย่างเช่น การนารูปหินตาหินยายมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการบ่งชี้ว่าสินค้านั้นมีแหล่งกาเนิดที่
เกาะสมุย เป็นต้น
4) เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อนโยบายแห่งรัฐ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัด
ต่อนโยบายแห่งรัฐที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่รับขึ้นทะเบียน เช่น การใช้สัญลักษณ์รูปดอกฝิ่นกับสินค้าที่มา
จากดอยต่างๆ ทางภาคเหนือ เป็นต้น
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3.6.4 กระบวนการขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กรณีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศที่จะยื่นคาขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ได้ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ111 คือ จะต้องปรากฏ
หลักฐานชัดเจนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นและมีการ
ใช้สืบเนื่องตลอดมาจนถึงวันที่ยื่นคาขอขึ้ นทะเบียนในประเทศไทย ตามมาตรา 6 และสอดคล้องกับ
มาตรา 24 วรรค 9 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
การขออนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 สามารถแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
3.6.4.1 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นทะเบียน112
เนื่องจากสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสิทธิร่วม (Collective Right)
หรือสิทธิชุมชน (Community Right) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการจานวนมาก การขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่ การกาหนดมาตรฐานการผลิต (Specification) หรือวิธีการ
ควบคุมตรวจสอบการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Control Plan) จึงควรต้องมีการหารือกันระหว่างกลุ่ม
ผู้ประกอบการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยในเบื้องต้น ผู้ประกอบการจะต้องทาความเข้าใจร่ว มกันว่าไม่ใช่
ชื่อพื้นที่ ทุกพื้นที่หรือสินค้าทุกประเภทจาเป็นจะต้องได้รับการคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เสมอไป ดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
อย่ า งยิ่ ง และต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การเป็ น ล าดั บ ขั้ น แต่ ห ากศึ ก ษากฎหมายฉบั บ นี้ จ ะพบว่ า ยั ง ไม่ มี
บทบัญญัติครอบคลุมทุกขั้นตอน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติและต้องมีบทบังคับใช้ตามกฎหมายอีกด้วย
เช่น ระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียนไว้สาหรับขั้นตอนเตรียม
ความพร้อมก่อนการขึ้นทะเบียนมี 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดสินค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการคุ้มครอง
การขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ ดๆจะต้ อ งเริ่ ม จากการรวมกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการตลอด
สายการผลิต (ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้า จนถึงผู้ประกอบการแปรรูปลายน้า)
ในการกาหนดสินค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการได้รับการคุ้มครอง
ผู้ป ระกอบการจึงควรศึกษาความเป็นไปได้ของการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 113 โดย
พิจารณาหาลักษณะเฉพาะของสินค้าและความเชื่อมโยงที่มีต่อพื้นที่การผลิตซึ่งอาจมีการศึกษาลงไป
ถึงประวัติการผลิตสินค้านั้นๆ ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสังคมในพื้นที่นั้นมานานอย่างไรรวมทั้งความ
แพร่ ห ลายของสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า วที่ มี ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ในการรวมกลุ่ ม ของเกษตรกร
ผู้ประกอบการ โดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกันพิจารณาในแง่มุมทางธุรกิจว่าการขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวจะให้ผลที่คุ้มค่าต่อผู้ประกอบการหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบ
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มาตรฐานและกลุ่มจะกาหนดแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นต่อไปอย่างไร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ขั้ น ตอนที่ 2 ร่ า งข้ อ ก าหนดมาตรฐานการผลิ ต สิ น ค้ า ( Product
114
Specification )
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น จะต้องร่วมกัน
พิจ ารณายกร่ า งข้ อ ก าหนดมาตรฐานการผลิ ต สิ นค้ า โดยค านึ ง ถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ โ ดยปกติ ห รื อ
มาตรฐานกลางที่ผู้ผลิตทุกคนยอมรับและถือปฏิบัติได้เนื่องจากข้อกาหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าจะ
ใช้เป็ น เกณฑ์ใ นการควบคุมตรวจสอบคุณภาพของสิ น ค้าและจะเป็ นข้อ มูล ในการเขีย นคาขอขึ้ น
ทะเบียนด้วย สิ่งสาคัญต่อมาก็คือการร่างข้อกาหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าซึ่งต้องประกอบด้วย
สาระสาคัญ115ได้แก่
1) มาตรฐานสินค้า (Product Specification) คือรายละเอียดของสินค้า
ที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่วัตถุ ดิบหรือองค์ประกอบที่เป็นสาระสาคัญทางเคมี ฟิสิกส์ ชีวภาพ
และ/หรือคุณลักษณะทางอินทรีย์ของสินค้านั้นตลอดจนรูปร่างหรือลักษณะภายนอกที่สาคัญ ทั้งนี้
ผู้ประกอบการจะต้องคานึงถึงความเข้าใจของผู้บริโภคเป็นหลัก เช่น หากกล่าวถึงสินค้าจากแหล่งนี้
ผู้บริโภคจะนึกถึงคุณลักษณะอะไรเป็นสาคัญ
2) รายละเอียดความเชื่อมโยงของสินค้ากับพื้นที่ (Links) เมื่อทาการ
กาหนดรายละเอียดหรือมาตรฐานของสินค้าแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาว่ารายละเอียดหรือ
คุณสมบัติเฉพาะที่สาคัญของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยการผลิตใดที่อยู่ในพื้นที่การผลิตไม่ว่าจะเป็นปัจจัย
ทางธรรมชาติหรือปัจจัยมนุษย์เพื่อแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของสินค้าดังกล่าวที่มีต่อพื้นที่การผลิต
3) กาหนดขอบเขตพื้นที่ในการผลิต (Zoning or Boundary Setting)
ผู้ ป ระกอบการจะต้องกาหนดขอบเขตพื้น ที่ในการผลิ ต ที่ชัดเจนโดยพิจารณาว่าปั จจัยการผลิ ต ที่
ก่อให้ เกิดคุณลั กษณะเฉพาะของสินค้าที่มีอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง ซึ่งในส่ วนนี้อาจจาเป็นต้องหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องทาการศึกษาเช่น ผู้ เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
สมุนไพร เป็นต้น
การที่คุณ ลั กษณะดั งกล่ าวเกิดจากวัตถุ ดิบเฉพาะที่อ าจพบได้ ในหลาย
แหล่งผู้ประกอบการจะต้องแสดงรายละเอียด เช่น พื้นที่การผลิตหรือแหล่งวัตถุดิบนั้นมีลักษณะ
จากัด หรือระบบควบคุมตรวจสอบว่ามีการใช้วัตถุดิบนั้นในการผลิตสินค้าที่ขอรับความคุ้มครองหรือ
การตรวจสอบรับรองและจัดตั้งระบบควบคุมการผลิต (Inspection Structure and Control
System) เป็นต้น
4) การตรวจสอบรั บ รองและระบบควบคุ ม การผลิ ต (Inspection
Structure and Control System) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจะต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานตรวจสอบรับรองคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและได้รับมาตรฐานรับรอง
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หน่ว ยงานตามที่ กาหนดด้านสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานนี้อาจเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน นอกจากนี้จะต้องมีการยกร่างแผนการควบคุมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Control
Plan) เพื่อใช้เป็นประกอบการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนและเป็นการแสดงขั้นตอนการควบคุมการผลิต
สินค้าที่จะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตได้ทุกขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3 การขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย116
ผู้มีสิทธิยื่นคาขอจดทะเบียนจัดทาคาขอพร้อมยกร่างกาหนดมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าขั้นตอนที่ 2 และเอกสารประกอบยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสานักงานพาณิชย์
จังหวัด ภายหลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามที่เงื่อนไขการใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ที่กาหนดไว้ในคาขอขึ้นทะเบียนเช่น จัดตั้งกลไกควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
และมาตรการควบคุมการผลิตสินค้า เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า117
เมื่อสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้ผลิต จะต้อง
จัดระบบการตรวจสอบควบคุม คุณภาพสินค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ การควบคุมตนเอง (Self
Control) การควบคุมภายใน (Internal Control) การควบคุมภายนอก (External Control) และ
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ขั้นตอนที่ 5 การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์118
เนื่องจากสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่มี
ขั้นตอนในการดาเนินการหลายขั้นตอนจึงมีสินค้าในจานวนจากัดและมีมูลค่ามากกว่าสินค้ าประเภท
เดียวกัน ผู้ผลิตและผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
แสดงถึงคุณลักษณะพิเศษของสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะพิเศษกับพื้นที่
แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคสนใจ รวมทั้ ง การวางแผนการบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า สู่ ต ลาด
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปรากฏตามแผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ในภาคผนวก แผนภูมิที่ 2
3.6.4.2 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์119
โดยทั่วไปในคาขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องเป็นไปตาม
ความในมาตรา 10 ซึ่งบัญญัติว่า “คาขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องประกอบด้ว ย
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ ชื่ อ เสี ย งหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ของสิ น ค้ า แหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ แ ละ
รายละเอียดอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง” แต่ในทางปฏิบัติการยื่นคาขอดังกล่า วไม่ได้มีแต่เพียง
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอื่นของสินค้าเท่านั้น ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้อง
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เตรียมรายละเอียดอย่างอื่นประกอบด้วย120 เช่น ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทน
แหล่งภูมิศาสตร์รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับแหล่ง
ภูมิศาสตร์หรือรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน เป็นต้น
หลังจากนั้นให้ผู้ขอยื่นคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์หรือสานักงานพาณิชย์จังหวัด เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว จะทาการตรวจสอบคาขอขึ้นทะเบียนตาม
ความในมาตรา 11 ว่ามีลั กษณะต้องห้ ามตามกฎหมายหรือไม่ห ากเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูล ใดๆ
เพิ่มเติมก็จะเรียกผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ ยวข้องมาให้ถ้อยคาชี้แจงหรือแสดงหลักฐานเพิ่มตามที่
กาหนดไว้ ใ นมาตรา 12 หากค าขอขึ้ น ทะเบี ย นไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ค รบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขหลั ก เกณฑ์
นายทะเบียนจะต้องมีคาสั่งปฏิเสธการรับขึ้นทะเบียนคาขอนั้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานตรวจสอบและต้องมีหนังสือแจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผู้ขึ้นทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันและหาก
ผู้ขึ้นทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าว ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิยื่นคาขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งตามมาตรา 13
หากคณะกรรมการมีคาสั่งวินิจฉัยแล้ว ถ้าผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่เห็นด้วยกับ
คาวินิจฉัย ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยได้ โดยนาคดีขึ้นสู่ศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่
วัน ที่ ไ ด้ รั บ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการ แต่ ห ากผู้ ขอไม่ ด าเนิ น คดี ภ ายในก าหนดเวลาดั ง กล่ า ว
จะถือว่าคาวินิจฉัยนั้นถึงที่สุดตามนัยมาตรา 14
หากนายทะเบียนเห็นสมควรก็ให้ขึ้นทะเบียนคาขอจดทะเบียนนั้นหรือ
ศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุด นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือไม่
ก็ได้ โดยในระหว่างเวลาการประกาศโฆษณาดังกล่าวนั้น บุคคลผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นคาคั ดค้านการ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศโฆษณาโดยผลแห่ง
การคัดค้านนั้น คู่กรณีทั้งสองฝุายสามารถยื่นคาขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยและหากฝุายใดฝุายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจะใช้สิทธินาคดีไปสู่ศาลได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย หากไม่มี
การนาคดีขึ้นสู่ศาลให้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด ตามมาตรา 18
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งรับการขึ้นทะเบียนอย่างมีเงื่ อนไขก็ให้ผู้ มี
สิทธิดังกล่าวดาเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กาหนด หากยังไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอัน
ควรก็ให้นายทะเบียนมีคาสั่งเป็นหนังสือระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี
หากผู้ถูกระงับการใช้ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
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3.6.4.3. ระยะเวลาการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์121
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่
มีขั้นตอนการจดทะเบียนก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายได้ ซึง่
ระยะเวลาการคุ้มครองมีดังนี้
(1) ระยะเวลาเริ่มต้นการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ยื่น
คาขอขึ้นทะเบียนถึงแม้ว่าจะมีขั้นตอน การคัดค้าน และการนาคดีขึ้นสู่ศาลก็ตาม หากผลถึงที่สุดให้
รับขึ้นทะเบียนคาขอนั้นได้ จึงเป็นการรับรองความสมบูรณ์ของคาขอดังกล่าวมาตั้งแต่วันยื่นคาขอขึ้น
ทะเบียนนั้น ทั้งนี้ตามมาตรา 20
(2) ระยะเวลาสิ้นสุดการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ระยะเวลาการคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไม่ได้กาหนด
ระยะเวลาไว้ จึงตีความได้ว่า เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์แล้ว สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
นั้นจะได้รับความคุ้มครองตลอดไปโดยไม่มีกาหนดระยะเวลา
3.6.5 การควบคุมมาตรฐานสินค้าภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะช่วยสื่อความหมายที่สาคัญ 3 ประการไปยังผู้บริโภค
กล่าวคือ 1) ชื่อผลิตภัณฑ์ 2) พื้นที่ที่เป็นแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้า และ 3) คุณภาพ
ของสิ น ค้า ชื่อเสี ยง หรื อลั กษณะอย่างอื่นที่เป็นผลอย่างสาคัญมาจากพื้นที่อันเป็นแหล่งกาเนิด
ทางภูมิศาสตร์
หากเป็ นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ผู้บริโ ภคคุ้นเคยดีอยู่แล้ว ผู้บริโภคก็ส ามารถ
เลือกซื้อสินค้าที่ตนคุ้นเคยได้โดยเพียงมองหาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น และสาหรับสินค้าที่ผู้บริโภคไม่
มีความคุ้น เคยผู้บริโ ภคก็อาจได้รับ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากบุคคลอื่น หรือจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่ระบุชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือแม้แต่สินค้าที่ผู้บริโภคไม่คุ้นเคย หากแต่เป็นสินค้า
ที่อยู่ในหมวดเดียวกับที่ผู้บริโภคเคยใช้ เช่น เป็นสินค้าในหมวดเครื่องดื่มหรืออาหารเช่นเดียวกัน
ผู้บริโภคก็ย่อมคาดหมายได้จากประสบการณ์ในอดีตของตนว่าสินค้าภายใต้สิ่งบ่งชี้ดังกล่าว ควรจะมี
คุณภาพเช่นใด และหากไม่พอใจในคุณภาพในคุณภาพสินค้า ผู้บริโภคก็สามารถตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าที่มาจากแหล่งกาเนิดอื่นหรือจากผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถกระทาได้โดยง่ายโดยอาศัย
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ใช้กากับสินค้าเป็นเครื่องมือ
3.6.6 ผู้ทรงสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีข้อแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญา
ฉบับอื่นในเรื่องของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น กล่าวคือ กฎหมายคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มุ่งให้สิทธิแก่ชุมชน แต่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น เช่น กฎหมาย
สิทธิบัตรหรือกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะมุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ปัจเจกชน เป็นต้น
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3.6.6.1 สิทธิของผู้ทรงสิทธิ122
เนื่ อ งจากสิ ท ธิ ข องผู้ ท รงสิ ท ธิใ นการใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ท างภูมิ ศ าสตร์ ก ฎหมาย
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการคุ้มครองสิทธิของชุมชนจึงมีความแตกต่างที่สาคัญจากกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเมื่อคาขอสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ที่มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้จะไม่จากัดเฉพาะ
ผู้ที่มาขอจดทะเบีย นแล้ว ผู้ที่มีสิ ทธิใช้สิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้จะไม่จากัดเฉพาะผู้ ที่มาขอขึ้น
ทะเบียนเท่านั้น แต่จะมีบุคคลอื่นๆ ด้วย ภายใต้กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ให้สิทธิแก่
บุคคลอื่นๆ ในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25
“เมื่อมีการขึ้น ทะเบีย นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับสินค้าใดแล้ว ผู้ ผลิ ตสินค้านั้นซึ่งอยู่ในแหล่ ง
ภูมิศาสตร์ของสินค้าดังกล่าวหรือผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้านั้นมีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภู มิศาสตร์ที่
ขึ้นทะเบียนกับสินค้าที่ระบุตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนด” ดังนั้น บุคคลสองประเภทที่สามารถ
ใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้ ต ามกฎหมาย คื อ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นแหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ แ ละ
ผู้ประกอบการค้าเกี่ย วกับ สิน ค้าสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ตามมาตรา 26 กาหนดว่าหากบุคคล
ดังกล่าวข้างต้นได้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ นายทะเบียน
สามารถมีหนังสือแจ้งให้บุคคลนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในเวลาที่นายทะเบียนกาหนด หากยังไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรภายในเวลาดังกล่าว นายทะเบียนอาจมีคาสั่งเป็นหนังสือ
ระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของบุคคลนั้นเป็นระยะเวลาไม่เกิ นสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ทั้งนี้ ผู้ถูกระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามวรรคหนึ่ งมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนต่อ
คณะกรรมการได้ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ถ้ าบุคคลดังกล่าวไม่เห็ นด้วยกับคา
วินิจ ฉัย ของคณะกรรมการ ย่ อมมีสิ ทธินาคดีไปสู่ศาลได้ภ ายในเก้า สิ บวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคา
วินิจฉัยนั้นหากไม่ดาเนินคดีภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด
3.6.6.2 ผู้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
1) ผู้มีสิทธิยื่นคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์123
ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ฉบั บ นี้ ไม่ได้กาหนดให้ เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ เท่านั้น
แต่ยังครอบคลุมถึงผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี้ด้วยนี้
ประเภทที่ ห นึ่ ง ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่ง
ภูมิศาสตร์ของสินค้า
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รัฐศิรินทร์ ตมิศานนท์, “ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ศึกษากรณี
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยพื้นบ้าน (ผัดหมี่โคราช),” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม, 2556),น. 66.
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ปัจฉิมา ธนสันติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 106, น. 239.
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ประเภทที่สอง บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการ
ค้าเกี่ยวกับเกี่ย วข้องกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และถิ่นที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
ประเภทที่สาม กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หากกลุ่ มบุ คคลดั งกล่ า วข้ างต้น ไม่ มีสั ญ ชาติไ ทยก็ส ามารถขึ้ นทะเบีย น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ แต่ต้องมีสัญชาติของประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือความตกลงทริปส์ (TRIPs) และมีภูมิลาเนาหรือสถานประกอบการใน
ประเทศไทยหรือประเทศที่อาศัยอยู่ภายใต้ข้อตกลงเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นที่ทราบกันดีว่าในระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในโลกนั้ น บางประเทศไม่มีก ฎหมายคุ้มครองสิ ทธิ ในสิ่ งบ่ง ชี้ทางภู มิศาสตร์ เป็น การเฉพาะแต่ใ ช้
กฎหมายเครื่องหมายการค้าในส่วนเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หรือเครื่องหมายร่วม
(Collective Mark) แต่ประเทศไทยใช้กฎหมายเฉพาะคือพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 เช่นนี้จะสามารถยื่นคาขอในประเทศไทยได้หรือไม่ ในเรื่องนี้จึงต้องพิจารณา
ว่าการจดทะเบียนคุ้มครองในประเทศดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองในลักษณะสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ห รื อไม่ ถ้าใช่ก็สามารถมายื่นคาขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทยได้ถ้าได้จดทะเบียนใน
ประเทศนั้นแล้ว เช่น ประเทศจีนใช้เครื่องหมายการค้ าจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองขึ้นมาและ
แน่นอนที่สุดหากมาขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทยต้องแสดงให้ได้ว่ากระบวนการของเครื่องหมาย
รับรองของจีนนั้นต้องจัดระบบการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ ตามที่สานักเครื่องหมายการค้าของ
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2) คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน
ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้มีภูมิลาเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ
อย่างแท้จริงในประเทศไทย หรือประเทศภาคีหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างไรก็ตามหากเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาหรือความ
ตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยก็
สามารถขอขึ้นทะเบียนได้เช่นกัน
กรณีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศที่จะยื่นคาขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรั บ ความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ได้ จะต้องประกอบด้ว ยองค์ ประกอบ 2 ประการ คือ จะต้อง
ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ
นั้นและมีการใช้สืบเนื่องตลอดมาจนถึงวันที่ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ตามมาตรา 6 และ
สอดคล้องกับมาตรา 24 วรรค 9 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
ในกรณีเมื่อปรากฏหลักฐานการเปลี่ยนแปลงในสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญของ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายหลังที่ได้ขึ้นทะเบียนนั้น บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
ขอให้นายทะเบียนส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะวินิจฉัยให้แก้ไขหรือเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนนั้นได้ตามมาตรา 22 และมาตรา 23 เช่น การขึ้นทะเบียนได้ดาเนินการไปโดยมิชอบ
หรื อ โดยอ าพรางหรื อ โดยมี ร ายการข้ อ ความผิ ด จากความเป็ น จริ ง ในขณะที่ รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ
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สถานการณ์ เปลี่ ย นแปลงไปภายหลั ง การขึ้ นทะเบี ยนและการเปลี่ ย นแปลงนั้ นท าให้ สิ่ งบ่ ง ชี้ท าง
ภูมิศาสตร์นั้น กลายเป็นชื่อสามัญของสินค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ไปภายหลังการขึ้นทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงนั้นทาให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น กลายเป็นสิ่งบ่งชี้
บ่งภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชนหรือนโยบายแห่งรัฐเป็นต้น
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับมีคาขอ
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว จานวน 50 รายการซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้
ดังนี้125
ก. ผู้ยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีภูมิลาเนานอก
ราชอาณาจักรไทยคือ
1. พิสโก (Pisco) ผู้ยื่นคาขอคือสาธารณรัฐเปรู
2. แชมเปญ (Champagne) ผู้ ยื่ น ค าขอคื อ คณะกรรมการกลุ่ ม ผู้
ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับไวน์แห่งแคว้นแชมเปญ
3. บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน (Brunello di Montalcino ผู้ยื่นคาขอคือ
คอนซอร์ซิโอเดลวีโน บรูเนลโลดิมอนตาลชิโน
4.คอนยัค (Cognac) ผู้ยื่นคาขอคือ บูโร นาซิอองนาล แองแตร์โปรเฟสซิ
อองนาลดูคอนยัค(Bureau National Interprofessional du Congac) หรือเบแอ็นอีเซ (BNIC)
5. ปรอชชุตโต ดิ ปาร์มา (Prosciutto di Parma) ผู้ยื่นคาขอคือคอน
ซอร์ซิโอ เดลปรอชชุต โต ดิ ปาร์มา (Consorzio del Prosciutto di Parma)
6. สก็อตซ์ วิสกี้ (Scotch Whisky) ผู้ยื่นคาขอคือเดอะ สก๊อตช์วิสกี้แอส
โซซิเอชั่น
7. นาปา วัลเลย์ (Napa Valley) ผู้ยื่นคาขอคือนาปา วัลเลย์ วินท์เนอสร์
แอสโซซิเอชั่น (Napa Valley Vintners’ Association)
8. ตากีล่ า (Tequila) ผู้ ยื่นค าขอคื อคอนเซโจรีกูล าดอร์เ ดล ตากีล่ า ,
เอ.ซี. (ConsejoRegulador del Tequila, A.C.)
ข. ผู้ ยื่ นขอจดทะเบียนคุ้มครองสิ่ ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีภูมิล าเนาใน
ราชอาณาจักรไทยคือ
1. ส้มโอนครชัยศรี(Nakonchaisri Pomelo) ผู้ยื่นคาขอคือหอการค้า
จังหวัดนครปฐม
2. มะขามหวานเพชรบูรณ์ (Phetchabun Sweet Tamarind) ผู้ยื่น
คาขอคือ จังหวัดเพชรบูรณ์
3. หมูย่างเมืองตรัง ผู้ยื่นคาขอคือจังหวัดตรัง
4. กาแฟดอยตุง ผู้ยื่นคาขอคือมูลนิธิแม่ฟูาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
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5. ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ ผู้ยื่นคาขอคือ บริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
6. ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (Chainat Khaotongkwa Pomelo)
ผู้ยื่นคาขอคือนายวินัยขากลา (ประธานชมรมไม้ผลจังหวัดชัยนาท)
7. สับปะรดศรีราชา (Sriracha Pineapple) ผู้ยื่นคาขอคือนายปิยะ
โกสินทรจิตต์
8. หอยนางรมสุราษฎร์ธานี ผู้ยื่นคาขอคือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
สุราษฎร์ธานี จากัด
9. ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Sangyod Maung Phatthalung Rice)
ผู้ยื่นคาขอคือกรมการข้าว
10. สับปะรดภูแลเชียงราย (Chiangrai Phulae Pineapple) ผู้ยื่นคาขอ
คือองค์การบริหารส่วนตาบลนางแลและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปลูกสับปะรดภูแลจังหวัดเชียงราย
11. สับปะรดนางแล (Nanglae Pineapple) ผู้ยื่นคาขอคือองค์การ
บริหารส่วนตาบลนางแล
12.ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ผู้ยื่นคาขอคือจังหวัดสกลนคร
13.ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ผู้ยื่นคาขอคือจังหวัดเชียงใหม่
14.กาแฟดอยช้าง (Doi Chaang Coffee)ผู้ยื่นคาขอคือกลุ่มผู้ปลู ก
“กาแฟดอยช้าง” ประกอบด้วยนายอนุชิต พิสัยเลิศ กลุ่มผลิตกาแฟดอยช้าง 1, นายคุณากร
พิสัยเลิศ กลุ่มผลิตกาแฟดอยช้าง 2, นายปณชัย พิสัยเลิศ กลุ่มกาแฟ Doi Chaang Coffee,
นายกฤษฎาธัญ วุ้ยยื้อ กลุ่มกาแฟ EGO, นายนพดล พิสัยเลิศ กลุ่มกาแฟดอยช้างAAA, นายวินัย
พิสัยเลิศ กลุ่มกาแฟดอยยามา, นายวันชัย ใสสว่างธรรมกูล กลุ่มกาแฟภูสว่าง, นายสมศักดิ์ พิสัยเลิศ
กลุ่มแปรรูปกาแฟยามาก่อจ่อ, นายชาญชัย พงษ์อนุรักษ์ภูมิ กลุ่มแปรรูปกาแฟลอมี้อาข่าดอยช้าง
และบริษัท ดอยช้าง เฟรซ โรสเต็ดคอฟฟี่จากัด
15. ไข่เค็มไชยา (Chaiya Salted Eggs) ผู้ยื่นคาขอคือนายอติศักดิ์ธีรธร
ตัวแทนกลุ่มอาชีพผู้ผลิตและจาหน่ายไข่เค็มไชยา
16.ผ้าไหมยกดอกลาพูน (Lamphun Brocade Thai Silk) ผู้ยื่นคาขอคือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
17.ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ (Prawa Kalasin Thai Silk) ผู้ยื่นคาขอคือ
จังหวัดกาฬสินธุ์
18.ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้(Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali
Rice :TKR) ผู้ยื่นคาขอคือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด สุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดยโสธร
19.ข้าวหอมมะลิสุรินทร์(Surin Hom Mali Rice) ผู้ยื่นคาขอคือจังหวัด
สุรินทร์
20.ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ผู้ยื่นคาขอคือกรมการข้าว
21.ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร (Khao Leuang Patew Chumphon) ผู้ยื่น
คาขอคือกรมการข้าว
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22.ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ (Kaowong Kalasin Sticky Rice) ผู้ยื่นคา
ขอคือจังหวัดกาฬสินธุ์
23. ร่มบ่อสร้าง (Bor Sang Umbrella) ผู้ยื่นคาขอคือสหกรณ์ร่ม
หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ่อสร้าง
24. เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง (Ban Chiang Pottery) ผู้ยื่นคาขอคือ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง และเทศบาลตาบลบ้านเชียง
25. ศิลาดลเชียงใหม่ (Chiang Mai Celadon) ผู้ยื่นคาขอคือนายปัญญา
สันติภราภพ นายไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ นายปกรณ์วิไล นางสาวกานดา กาญจนากร นางสาวทัศนีย์
ยะจา มล.ยงยุทธ กมลาศ และบริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จากัด
26. สับปะรดภูเก็ต (Phuket Pineapple) ผู้ยื่นคาขอคือจังหวัดภูเก็ต
27. เครื่องจักรสานพนัสนิคม ผู้ยื่นคาขอคือ นายคมกฤช บริบูรณ์
28. ชมพู่เพชร (Phet Rose Apple) ผู้ยื่นคาขอคือ จังหวัดเพชรบุรี
29. ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท (Chonnabot Mudmee Thai Silk) ผู้ยื่นคาขอ
คือจังหวัดขอนแก่น
30. กล้วยหินบันนังสตา (Gluay Hin Bannang Sata) ผู้ยื่นคาขอคือ
จังหวัดยะลา
31. ญอกมละบริน่าน (Yok Mlabri Nan) ผู้ยื่นคาขอคือนางสาวอรัญวา
เจริญคีรีพนา และชาวมละบริรวมทั้งสิ้น 12 คน
32. ข้าวก่าล้านนา (Khao Kum Lanna) ผู้ยื่นคาขอคือกรมการข้าว
33. เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด (Kohkret Pottery) ผู้ยื่นคาขอคือจังหวัด
นนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเกร็ด และกลุ่มหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา
34.กระท้อนห่อบางกร่าง (Kathon-Hor-Bangkrang) ผู้ยื่นคาขอคือ
จังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง และนายนรินทร์
สนอ่วม
35. ทุเรียนนนท์ (Nont Durian) ผู้ยื่นคาขอคือจังหวัดนนทบุรี องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทุเรียนนนท์
36.ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม (Samutsongkham Kom Lychee) ผู้ยื่น
คาขอคือจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่ว นจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้จังหวัดสมุทรสงคราม
37. ส้ ม โอขาวใหญ่ ส มุ ท รสงคราม (Samutsongkhram Khaoyai
Pomelo) ผู้ ยื่ น ค าขอคื อ จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
หอการค้ า จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพไม้ ผ ลจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
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38. ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง (Pakpanang Tabtimsiam Pomelo)
ผู้ ยื่ น ค าขอคื อ นายอิ ม รอน แสงวิ ม านและนางอั ม พร สวั ส ดิ์ สุ ข ตั ว แทนกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ส้ ม โอจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
39. มะพร้าวเกาะพะงัน (Kho Phangan Coconut) ผู้ยื่นคาขอคือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนชาวมะพร้าวเกาะพะงัน โดยนายสฤษดิ์ โชติช่วง ประธานกลุ่ม
40. น้าตาลโตนดเมืองเพชร ผู้ยื่นคาขอคือจังหวัดเพชรบุรี
41. ขนมหม้อแกงเมืองเพชร ผู้ยื่นคาขอคือจังหวัดเพชรบุรี
42. เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (Isan Indigenous Thai Silk Yarn) ผู้ยื่น
คาขอคือกรมหม่อนไหม
ส าหรั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตรประเภทกาแฟนั้ น การมี สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์อยู่บนสินค้าประเภทกาแฟ ตัวอย่างเช่น กาแฟดอยตุง ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลผลิตสินค้ากาแฟ
ดังกล่าวได้ปลูกขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นดอยสูงจากระดับน้าทะเลมากกว่า 800 เมตร อยู่ในละติจูด
ที่เหมาะสมโดยมีอากาศเย็ นและปริมาณน้าฝนที่เหมาะสม ทาให้เมล็ ดกาแฟมีการสะสมสารหอม
ระเหย (Aroma Molecules) เข้าไปในเมล็ด ซึ่งสารหอมระเหยแต่ละชนิดที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง
นั่นคือถึงแม้ว่าจะเป็นกาแฟพันธุ์เดียวกันหรือคัดเอาเมล็ดพันธุ์เหมือนๆกัน แต่นาไปปลูกในที่แห่งอื่น
เช่น บนดอยในประเทศเวียดนามก็ไม่สามารถที่จะผลิตกาแฟที่มีกลิ่นและรสชาติเหมือนกันได้ นั่นคือ
กาแฟดอยตุงต้องปลูกที่ดอยตุงเท่านั้ นที่อื่นเอาไปปลูกอย่างไรก็ไม่มีทางทาให้รสชาติเหมือนกาแฟ
ดอยตุ ง เช่ น เดี ย วกั บ กาแฟดอยช้ า งที่ เ มื่ อ ได้ ดื่ ม แล้ ว จะสามารถจ าแนกได้ ว่ า เป็ น กาแฟมาจาก
ดอยช้างทั้งนี้เป็นเพราะสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูก ทาให้รสชาติของกาแฟมีความแตกต่างกันนั่นเอง
เช่น เดีย วกับ เครื่ องดื่ม ประเภทไวน์ ที่มี รสชาติ แตกต่างกันตามพื้นที่เพาะปลู กดู เหมือนการสร้า ง
อัตลักษณ์ให้แก่กาแฟไทยด้วยการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของ
กาแฟแบรนด์ไทย ดังนั้นกาแฟไทยจะต้องพยายามพัฒนาและรักษาคุณภาพของกลิ่นและรสชาติ ให้ดี
พยายามนาความได้เปรียบในเรื่องของภูมิศาสตร์ที่ทาให้กาแฟมีเอกลักษณ์มาใช้ประโยชน์ พยายาม
รักษาเอกลักษณ์นั้นไว้ ดังจะเห็นได้ว่าขณะนี้กลุ่มผู้ปลูกกาแฟดอยช้างได้เริ่มมีการผลิตกาแฟขี้ชะมด
แล้วจะเห็นว่าการพัฒนาเพื่อต่อยอดดังกล่าวถือเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดและทักษะของ
มนุษย์นั่นเอง
3.6.7 การละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และโทษตามกฎหมาย
3.6.7.1 การละเมิดการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 สามารถแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
(1) การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิชอบตามมาตรา 27126
เมื่ อ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ ดได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว ย่ อ มได้ รั บ การ
คุ้มครองตามกฎหมายหากบุคคลใดได้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นโดยมิชอบถือว่ามีความผิ ดตาม
กฎหมายนี้การกระทาที่ถือว่าเป็นการกระทาโดยมิชอบด้วยมาตรา 27 มีดังต่อไปนี้
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1) การใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ แสดงหรื อ ท าให้ บุ ค คลอื่ น
หลงเชื่อว่าสินค้าที่มิได้ มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ระบุในคาขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่มาจากแหล่ ง
ภูมิศาสตร์ดังกล่ าวองค์ป ระกอบที่ส าคัญคือ การใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศ าสตร์โ ดยมีเจตนาที่จะทาให้
ผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นหลงเชื่อว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้ระบุไว้บนฉลากหรือมุ่ง หมายทา
ให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดว่าสิ นค้านั้นมาจากแหล่งกาเนิดที่ได้ระบุไว้บนฉลาก ทั้งที่ในความเป็นจริง
สิน ค้านั้ น ไม่ได้มาจากแหล่ งกาเนิ ดนั้นแต่อย่างใด ตัว อย่างเช่น การใช้ชื่อสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์
“มะขามหวานเพชรบู ร ณ์ ” กับ มะขามหวานที่ปลู กในจังหวัดเชียงใหม่ห รือการใช้ชื่อ “ส้มโอนคร
ชัยศรี” กับส้มโอที่ปลูกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้น สาระสาคัญของการกระทาในข้อนี้มักจะ
กระทาโดยผู้ผลิตที่อยู่นอกแหล่งภูมิศาสตร์ที่ระบุไว้ในการขึ้ นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับ
สินค้านั้นหรือโดยผู้ประกอบการค้าที่จาหน่ายสินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้าที่ระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการดังกล่าวต้องการแสวงหาประโยชน์จากชื่อนั้น
ให้แก่สินค้าของตน ซึ่งไม่มีชื่อเสียงเท่ากับสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นจริงๆจึงเท่ากับว่าเป็นการ
แสวงหาประโยชน์จากชื่อที่ตนไม่มีสิทธิใช้โดยชอบด้วยกฎหมายนั่นเอง
2) การใช้สิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์โดยประการใดที่ทาให้ เกิดความ
สับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าและในคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะอื่นของสินค้า
นั้นเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการค้ารายอื่น ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีดังนี้
(1) การใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ โ ดยผู้ ผ ลิ ต ที่ อ ยู่ ใ นแหล่ ง
ภูมิศาสตร์นั้นหรือผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้านั้นมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่หากผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ประกอบการไม่ได้ผลิตสินค้าตามข้อกาหนดและวิธีการที่ได้ระบุไว้ในการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้ผลิตสินค้านั้นย่อมไม่มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว แต่หาก
มีการใช้ย่อมถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์โดยประการใดที่ทาให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่ง
ภูมิศาสตร์ ของสิ น ค้าและในคุณภาพ ชื่อ เสี ย งหรือคุณ ลั กษณะอื่นของสิ นค้านั้น เพื่ อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่น เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการผลิตสินค้า
ที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ต้องเป็นตามมาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพ การไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ถือได้ว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนและเป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ไม่ชอบ
(2) การใช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ โ ดยผู้ ผ ลิ ต ที่ อ ยู่ ใ นแหล่ ง
ภูมิศาสตร์ที่มีชื่อพ้ องหรืออยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์อื่น โดยแอบอ้างใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทาให้เกิด
ความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ ของสินค้าและในคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะอื่นของ
สินค้านั้นเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่นเช่นนี้เป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อสังเกตว่ากฎหมายใช้คาว่า “ทาให้เกิดความสั บสนหลงผิดใน
แหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าและในคุณภาพ ชื่อเสียง...” จึงอาจเกิดข้อโต้เถียงว่าจะต้องทาให้ประชาชน
สับสนหลงผิดทั้งในแหล่งภูมิศาสตร์และคุณภาพของสินค้าจึงจะเป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่
ชอบหรือไม่ ในกรณีนี้เห็นได้ว่าในทางทฤษฎีการทาให้สับสนหลงผิดในองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งก็น่าจะเป็นการเพียงพอแล้วที่จะทาให้การนั้นเป็นความผิด ในทางปฏิบัติเมื่อแหล่งภูมิศาสตร์ที่
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เป็นแหล่งทีม่ าของสินค้าแตกต่างกันแล้ว คุณภาพของสินค้าก็ย่อมจะแตกต่างกันด้วย ดังนั้นแม้การใช้
คาว่า“และ”แม้จะไม่เหมาะสมในทางทฤษฎีแต่ก็ไม่มีปัญหาในทางปฏิ บัติแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม
มาตรา 27 ได้กาหนดข้อยกเว้นไว้ว่าหากการกระทาดังกรณีดังกล่าวข้างต้น ได้เกิดมาตั้งแต่ก่อนวันที่
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ถือว่าเป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เป็นไป
ตามหลักการคุ้มครองการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามที่กาหนดไว้ในความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 22.2
ตัวอย่างเช่น อาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถปลูกชมพู่ได้อร่อยรสชาติ หวาน
กรอบอร่อยกว่าจังหวัดอื่นๆ เนื่องมาจากดินมีแร่ธาตุดีอุดมสมบูรณ์
ต่อมาผู้ปลูกชมพู่ดังกล่าวจึงมาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่า
“ชมพู่เฉลิมพระเกียรติ”สามารถขายได้ดีมีราคาแพงกว่าชมพู่ทั่วไป ดังนั้นกรณีอาจเป็นไปได้ว่าผู้ปลูก
ชมพู่ในจั งหวัดอื่น เช่น ในจังหวัดนครราชสี มาหรือจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ งมีอาเภอชื่อเฉลิ มพระเกียรติ
เหมือนกันโดยนาชื่อ“ชมพู่เฉลิมพระเกียรติ” ไปใช้ในลักษณะที่ทาให้เกิดความสับสนหรือหลงผิด
ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าได้ เนื่องจากประชาชนหรือผู้บริโภคอาจจะเข้าใจว่าเป็นชมพู่ที่มาจาก
อาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้
อย่างไรก็ตามกฎหมายได้กาหนดข้อยกเว้นไว้ว่าหากการกระทา
ดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้ นได้รับการขึ้นทะเบียน การกระทา
ดังกล่าวก็ไม่เป็นความผิดแต่ประการใด ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายเล็งเห็นว่ามีผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสินค้า
เป็นจานวนมากที่ได้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าของตนโดยสุจริตอยู่ก่อนและไม่ทราบการกระทา
เช่นนั้นจะเป็นความผิดในอนาคต ดังนั้นกฎหมายจึงไม่มีผลลงโทษย้อนหลังแต่อย่างใด
(2) การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิชอบตามมาตรา 28127
การคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ต ามมาตรา 28 เป็ น การคุ้ ม ครอง
สาหรับ“สินค้าเฉพาะ” เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงก่อตั้งองค์การการค้าโลก
(WorldTrade Organization : WTO) ในเรื่องของความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
(TradeRelated Aspects of Intellectual Property : TRIPs) ที่ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความ
คุ้ ม ครองในระดั บ ที่ สู ง กว่ า เกณฑ์ ป กติ กฎหมายสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ม าตรา 28 วรรคหนึ่ ง
ได้กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจประกาศให้สินค้าประเภทใดเป็นสินค้าเฉพาะอย่าง
ก็ได้โดยกาหนดไว้ในกฎกระทรวง เมื่อรัฐมนตรีเห็นว่าสินค้าสมควรได้รั บการคุ้มครองพิเศษ เช่น ไหม
ไวน์ สุรา ข้าว เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สาคัญและทาชื่อเสียงให้กับประเทศไทย หากมีการ
ลักลอบนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้ไปใช้กับสินค้าที่คล้ายคลึงกันมากโดยอาศัยช่องว่างของการให้
ความคุ้มครองในระดับธรรมดาที่ผู้ผลิตเพียงแต่ระบุแหล่งที่มาที่แท้จริงจะไม่สามารถเอาผิดกับผู้ใช้สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้ เป็นต้น
การคุ้มครองการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับสินค้าเฉพาะอย่างที่ถือว่า
เป็นการกระทาโดยไม่ชอบ กฎหมายได้มีการบัญญัติไว้เฉพาะในวรรคสองถึงวรรคสี่ของมาตรา 28
ว่า “ภายใต้บั ง คับ วรรคสี่ เมื่อ ประกาศให้ สิ นค้า ประเภทใดเป็นสิ น ค้าเฉพาะอย่างตามวรรคหนึ่ ง
การใช้สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับสิ นค้าที่มิ ได้มีแหล่ งภูมิศาสตร์ที่ระบุในคาขอขึ้นทะเบียนเป็นการ
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กระทาโดยมิชอบ แม้ว่าผู้ใช้จะได้ระบุแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของสินค้านั้นไว้ด้วยหรือได้ใช้คาหรือ
การกระทาการใดที่แสดงให้ทราบถึงแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของสินค้านั้นก็ตาม การแสดงให้ทราบ
ถึงแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของสิ นค้าตามวรรคสองให้รวมถึงการใช้คาว่า “ชนิด” “ประเภท”
“แบบ” หรือคาหรือสิ่งทานองเดียวกันประกอบกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ใช้กับสินค้านั้น
การกระทาตามวรรคสองมิให้ ถือว่าเป็นการกระทาโดยมิช อบหากผู้ ใ ช้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีติดต่อกันก่อนวันที่ 15
เมษายน พ.ศ. 2537 หรือโดยสุจริตก่อนวันดังกล่าว”
การให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ สิ น ค้ า เฉพาะอย่ า งเป็ น การให้ ค วามคุ้ ม ครอง
ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าธรรมดาหรือที่เรียกว่าการให้ความคุ้มครองในระดับพิเศษ ซึ่งจะให้แก่สินค้าเฉพาะ
อย่างเท่านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่าการให้ความคุ้มครองในระดับพิเศษ คือ การที่กฎหมายเอาผิดกั บ
ผู้นาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาใช้โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง ถึงแม้ว่าจะได้มีการระบุถึงแหล่งที่มา
ที่แท้จริงของสินค้านั้นก็ตาม เช่น ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ”กับไวน์ที่ผลิตจาก
พะเยาถึงแม้ว่าจะได้ร ะบุ แหล่ ง ที่มาที่แท้จริงของไวน์นั้นว่า มาจากพะเยาหรือผลิ ตที่พะเยาก็ตาม
ซึ่งหากสมมุติว่าไวน์ไม่ได้เป็ นสินค้าเฉพาะอย่างที่รัฐมนตรีกาหนดการระบุที่มาที่แท้จริงของไวน์นั้น
กล่าวคือ “ผลิตที่พะเยา”จะไม่ทาให้การใช้ชื่อ “ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ”กับไวน์ที่ผลิตในจังหวัดพะเยา
เป็นความผิดแต่อย่างใด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไวน์เป็นสินค้าที่รัฐมนตรีกาหนดให้เป็นสินค้าเฉพาะ
อย่าง ดังนั้ น การระบุที่มาที่แท้จริ ง ไม่ทาให้ การกระทานั้นไม่เป็นความผิ ดตามกฎหมายคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น จึงเห็นว่าการให้ความคุ้มครองระดับพิเศษนี้จะไม่คานึงว่าผู้บริโภคสับสน
หลงผิดหรือไม่ เพียงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่ถูกต้องตรงตามที่ได้ขึ้ นทะเบียนไว้จะถือว่าเป็นการ
กระทาโดยมิชอบทั้งสิ้นนอกจากนี้ การคุ้มครองในระดับพิเศษยังรวมถึงการห้ามมิให้ใช้คาว่า “ชนิด”
“ประเภท” “แบบ” หรือคาหรือสิ่งทานองเดียวกันประกอบกับสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์นั้นด้วย เช่น
การใช้คาว่า“ไวน์แบบเดียวกับไวน์ที่ราบสูงภูเรือ” กับไวน์ที่ผลิตจากพะเยา ถือว่าเป็นการกระทาโดย
มิชอบ
3.6.7.2 โทษการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นนอกจากชุมชนในท้องถิ่นนั้นเป็นผู้มีสิทธิ
ในการใช้สิ่ ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้ยื่นคาขอไว้ยังมีส่ วนราชการหรือผู้ ประกอบการหรือผู้ บริโ ภค
อีกด้วยเป็นผู้มีสิทธิในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นจึงไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลหนึ่ง บุคคล
ใด บทลงโทษกฎหมายจึงได้กาหนดโทษทางอาญาไว้ในกรณีที่มีการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดย
มิชอบต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้128
(1) ความรับผิ ดตามมาตรา 39 กล่ าวคือ การใช้สิ่ ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โดย มิชอบเพื่อแสดงให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าสินค้านั้นมาจากแหล่ งภูมิศาสตร์ดังกล่าวหรือเพื่อทาให้
เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า เป็นความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสน
บาท
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(2) ความรับผิดตามมาตรา 40 กล่าวคือ สินค้าประเภทใดที่ประกาศเป็น
สินค้าเฉพาะอย่าง หากมีการนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นไปใช้กับสินค้าที่มิได้มีแหล่งภูมิศาสตร์ ที่ระบุ
ในคาขอขึ้นทะเบียนเป็นการกระทาโดยไม่ชอบต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
(3) ความรั บ ผิ ด ตามมาตรา 41 กล่ า วคื อ การที่บุ คคลฝุ า ฝื น ค าสั่ งของ
คณะกรรมการหรื อ อนุกรรมการที่สั่ งให้มาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วหากผู้ที่ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนไม่มาให้
ถ้อยคาเพิ่มเติมหรือส่งพยานหลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน
ร้องขอก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นไม่ รักษาสิทธิของตนเอง ซึ่งจะมีผลทาให้นายทะเบียนมีอานาจใช้ดุลยพินิจ
ที่จะพิจารณาไม่รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้ยื่นคาขอนั้นไว้
(4) ความรับผิดตามมาตรา 42 กล่าวคือ กรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติ
บุคคลซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลต้องรับโทษ
ตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ว่ามิได้รู้เห็นยินยอม อย่างไรก็ตามความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับเพียงอย่างเดียวมิได้มีโทษจาคุกด้วย ดังนั้น เพื่อให้คดีเป็นอันเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายจึงกาหนดให้อธิบดีมีอานาจเปรียบเทียบ
ปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามคาเปรียบเทียบแล้ว
มีข้อน่าพิจารณาว่า การพิสูจน์ความผิดในคดีอาญาโดยหลักทั่วไปแล้ว
ผู้กล่ าวหาหรื อโจทก์จ ะต้องมีภ าระในการพิสู จน์ว่าผู้ ต้องหาหรือจาเลยได้กระทาความผิ ดตามข้อ
กล่าวหาไม่ใช่ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นผู้ พิสูจน์ว่าตนไม่ได้กระทาความผิดแต่ตามบทบัญญัติแห่ง
มาตรา 42 นี้ เ มื่ อพิ จ ารณาถึ งภาระการพิสู จน์ ก ารกระทาความผิ ด แล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ ากฎหมายได้
ผลักภาระการพิสูจน์ไปให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยว่าตนไม่ได้เป็นผู้กระทาความผิด ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว
ยังใช้อยู่กับกฎหมายหลายฉบับที่เอาผิดต่อบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 42 จนกระทั่งปัจจุบันนี้
(5) ความรับผิดตามมาตรา 43 กล่าวคือ กฎหมายบัญญัติให้ความผิดตาม
มาตรานี้เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้โดยให้อานาจอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ผู้มีอานาจเปรียบเทียบปรับและผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเป็นอัน
เลิ กกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามความในมาตรา 43 อย่างไรก็ตามมีข้อ
น่าพิจารณาว่าความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นไม่เป็นความผิดอันยอม
ความได้ เ พราะกฎหมายพิ จ ารณาว่ า การกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นความผิดต่อส่วนรวม กล่าวคือ การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยไม่ชอบจะเป็น
การทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมดังนั้นกฎหมายจึงไม่ได้
บั ญ ญั ติใ ห้ เป็ น ความผิ ด อั น ยอมความได้ อนึ่ ง คดี อ าญาจะเลิ กกั น ได้ โ ดยไม่ ต้อ งฟูอ งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 และมาตรา 38

