บทที่ 4
วิเคราะห์ปัญหาและข้อจากัดทางกฎหมายการขอขึ้นทะเบียนสินค้าเกษตร : กาแฟขี้ชะมด
เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ ชื่อหรือเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนฉลากสินค้าซึ่งจะสื่อให้
เห็นว่าสินค้าดังกล่าวมาจากหรือได้ถูกผลิตขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
ทาให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมีความเข้าใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสินค้า
จาพวกเดียวกันที่ผลิตจากแหล่งอื่นๆ การที่มีการระบุสถานที่เช่นว่า นั้นอาจมีผลทาให้สินค้ามีราคา
สูงขึ้นหรือจาหน่ายได้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าตนจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามที่
ต้องการ เมื่อเปรี ย บเทีย บกับ เครื่ องหมายการค้าก็จะเห็ นได้ว่า เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่ งที่บอก
ผู้บริโภคว่าสินค้านั้นใครเป็นผู้ผลิต แต่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเป็นสิ่งที่บอกว่าสินค้านั้นมาจากแหล่ง
ใด หน้าที่ที่เหมือนกันของเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือ การที่บอกว่าคุณภาพของ
สินค้าที่ผู้บริโภคได้คาดหวังนั้นเป็นเช่นไร เพราะว่าผู้บริโภคจะเกิดจินตนาการขึ้นทันทีว่าสินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้านี้หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้จะมีคุณภาพหรือลักษณะอย่างไร ดังนั้นจึงเป็นไป
ได้ที่เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้ควบคู่กันไปในสินค้าหนึ่งๆ ทาให้ผลิตภัณฑ์
ที่เกิดขึ้นจากการเพาะปลูกของท้องถิ่นของชุมชน ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นกาแฟหรือผลิตภัณฑ์
การเกษตรอื่นๆ โดยการวิเคราะห์นี้เริ่มต้น จากการวิเคราะห์แนวคิดด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับ
ระหว่างประเทศและระดับประเทศ เพื่อการเป็นประธานแห่งสิทธิในชุมชน การคุ้มครองการขอขึ้น
ทะเบียนสินค้าเกษตรพันธุ์กาแฟ การจาแนกความแตกต่างของการขอขึ้นทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์
ตามด้วยการวิเคราะห์ปัญหาและข้อจากัดของแนวคิดกฎหมายภายใต้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศไทย และปั ญหาและข้อจ ากัดของแนวคิดกฎหมายภายใต้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศที่เลือกศึกษา
4.1 ปัญหาข้อจากัดการใช้ชื่อกาแฟขี้ชะมดขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจานวนมากที่สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้นมีกาแฟรวมอยู่ด้วย ได้แก่ กาแฟดอยช้าง กาแฟ
ดอยตุง กาแฟดงมะไฟ กาแฟเขาทะลุ โดยกาแฟที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้จะมีคุณภาพ
ชื่อเสียง คุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตัวโดยมีปัจจัยจากแหล่งเพาะปลูกที่สอดคล้องกับแหล่งทาง
ภูมิศาสตร์เป็นหลักทั้งสิ้น
สาหรับกาแฟขี้ชะมด การผลิตกาแฟขี้ชะมดจะใช้ทักษะและภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการ
ปลูกกาแฟรวมถึงการเลี้ยงชะมด เพื่อให้ชะมดกินกาแฟและนามาผ่านกรรมวิธีในการผลิตจนได้กาแฟ
ขี้ ช ะมดซึ่ ง มี ร าคาแพง ประเด็ น ที่ ค วรวิ เ คราะห์ คื อ ข้ อ จ ากั ด ใดท าให้ ก ารใช้ ชื่ อ “กาแฟขี้ ช ะมด”
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ไม่ได้
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ซึ่งในหัวข้อนี้จะเป็นการนาผลการศึกษาในบทที่ 2 และบทที่ 3 มาใช้ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ ถึง
ประเภทของสายพันธุ์กาแฟ แหล่งการผลิตกาแฟ สายพันธุ์ชะมด การเลี้ยงชะมดเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมดซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ตลอดจนหลักการปกป้องสินค้า
ทางการเกษตรภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทั้งการใช้ชื่อพันธุ์พืช ชื่อพันธุ์สัตว์
และการใช้ชื่อภูมิศาสตร์ต่อการเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่อาจใช้
ปกป้ อ งผลประโยชน์ ท างการค้า และภูมิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ นของชุ มชน รวมถึ งความไม่ เ หมาะสมของ
กฎหมายดังกล่าวสมควรได้รับการแก้ไข
4.1.1 ปัญหาข้อจากัดการใช้ชื่อสายพันธุ์กาแฟ ชื่อสายพันธุ์ของชะมด หรือคาว่า
“กาแฟขี้ชะมด”เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริปส์ ที่มาของพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์
กาแฟถือเป็นพืช ทางเศรษฐกิจ ของโลก มีสายพันธุ์กาแฟที่ปลูก อยู่ 3 สายพันธุ์ คือ
กาแฟพันธุ์อราบิก้า, กาแฟพันธุ์โรบัสต้า และกาแฟพันธุ์ลิเบอริก้านั้น ทาให้เห็นว่ากาแฟที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไปแล้วนั้น ก็เป็นผลผลิตกาแฟจากสายพันธุ์กาแฟต่างๆนี้เช่นกันนามา
จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้ แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดนาชื่อสายพันธุ์กาแฟทั้ง“สายพันธุ์อรา
บิก้า, สายพันธุ์โรบัสต้า สายพันธุ์ลิเบอริก้า”มาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จึงต้องวิเคราะห์ว่า
ชื่อสายพันธุ์กาแฟเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่
ปัญหาข้อจากัดแรก คานิยามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2546 มาตรา 3 สอดคล้องกับคานิยามข้อ 22.1 ตามความตกลงทริปส์
(TRIPs) หรือไม่ เมื่อศึกษาจากคานิยามของความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 22.11 ว่า “สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ที่ได้บ่งระบุสินค้าว่ามีแหล่งกาเนิดในดินแดนของประเทศสมาชิก
หนึ่ง หรือในภูมิภาคหรือท้องถิ่นในดินแดนแห่งนั้นที่ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะอื่นใดของสินค้า
ได้เกิดมีขึ้นอย่างสาคัญ อันเนื่องมาจากสินค้าได้เกิดขึ้นในแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์นั้น ” และตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2546 มาตรา 32 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารบ่งบอกว่า
สินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง
ภูมิศาสตร์ดังกล่าว จะเห็นว่าคานิยามของคาว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความสอดคล้องกันในส่วนของ

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.
2
ธนพจน เอกโยคยะ, คาอธิบายกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ , (กรุงเทพ : บริษัท
สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด, 2547), น.19.
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ที่สามารถบ่งถึงแหล่งกาเนิด แหล่งภูมิศาสตร์ที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่ง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งความเชื่อมโยงของสายพันธุ์กาแฟกับพื้นที่แหล่งกาเนิดนั้นไม่ปรากฏให้เห็น
ปัญหาข้อจากัดที่สอง ชื่อสายพันธุ์กาแฟเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้อ 22.1 ตามความ
ตกลงทริปส์หรือไม่ จะเห็นว่าทั้งชื่อสายพันธุ์กาแฟ และคาว่ากาแฟขี้ชะมด ไม่ตอ้ งด้วยนิยามตามความ
ตกลงทริปส์ ข้อ 22.1 ที่จะสามารถขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ เนื่องจากชื่อสายพันธุ์กาแฟ
และคาว่ากาแฟขี้ชะมดนั้น ไม่ใช่ชื่อหรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์
และชื่อหรื อ สิ่ งอื่น ใดดังกล่ าวต้องใช้กับ สิ นค้าที่เกิดจากแหล่ งภูมิศาสตร์นั้น รวมทั้งสิ นค้าต้องมี
คุณภาพ หรือชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ ทาให้ชื่อของสายพันธุ์กาแฟทั้ง
อราบิก้า โรบัสต้า และลิเบอริก้านั้น ไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ของ
สินค้ากาแฟ อีกทั้งชื่อสายพันธุ์กาแฟดังกล่าว ก็ไม่ใช่ชื่อที่บ่งระบุแหล่งที่มาของสินค้ากาแฟด้วย หรือ
อาจกล่าวง่ายๆ ว่าสายพันธุ์กาแฟทั้งสามไม่ใช่สายพันธุ์พืชที่มีชื่อซ้ากับชื่อท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง และ
ไม่ ใ ช่ ชื่ อ สายพั น ธุ์ พื ช ที่ มี ชื่ อ สายพั น ธุ์ เ ป็ น ชื่ อ เฉพาะโดยไม่ เ ป็ น ชื่ อ ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยเมื่ อ ไม่ ชื่ อ ที่ ร ะบุ
แหล่ ง กาเนิ ด และไม่มี ชื่อที่บ่ งระบุ แหล่ งที่ม าของสิ นค้า กรณีของสายพันธุ์สั ตว์ก็เ ช่นกั น ทาให้ ไ ม่
สามารถนาชื่อสายพันธุ์พืชและสายพันธุ์สัตว์เพียงอย่างเดียวมาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ปั ญ หาข้ อ จ ากั ด ที่ ส าม ชื่ อ สายพั น ธุ์ ก าแฟเป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ตามมาตรา 3
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2546 หรือไม่ จะเห็นว่าทั้งชื่อสายพันธุ์
กาแฟ และคาว่ากาแฟขี้ชะมด ไม่ต้องด้วยคานิยามตามมาตรา 3 ที่จะสามารถขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากชื่อสายพันธุ์ กาแฟ,ชื่อสายพันธุ์สั ตว์ และคาว่ากาแฟขี้ช ะมดนั้น ไม่ใช่ ชื่อ
สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจาก
แหล่ งภูมิ ศาสตร์ นั้ น เป็ น สิ น ค้ าที่ มีคุณ ภาพ ชื่ อเสี ยง หรื อคุณ ลั ก ษณะเฉพาะของแหล่ งภู มิศาสตร์
ดังกล่าว ทั้งชื่อสายพันธุ์กาแฟ,กาแฟขี้ชะมด ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นชื่อที่เจาะจงว่ามี
แหล่งกาเนิดจากท้องที่ใดที่จะเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ที่มีการผลิตกาแฟหรือกาแฟขี้ชะมด
ปัญหาข้อจากัดที่สี่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามข้อ 22.1 ความตกลงทริปส์ สอดคล้อง
กับธรรมเนียมการผลิตจาหน่ายกาแฟขี้ชะมดหรือไม่ กรณีการใช้คาว่า “กาแฟขี้ชะมด”กับสินค้ากาแฟ
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยกระบวนการย่อยของตัวชะมด/อีเห็น เพื่อให้เกิดกาแฟขี้ชะมด
ขึ้นนั้น จะเห็นว่าคาว่ากาแฟขี้ชะมดไม่ได้แสดงถึงแหล่งทางภูมิศาสตร์ใดๆเลย และในประเทศไทยก็ ได้
ไม่มีพื้นที่ใดที่เป็นแหล่งกาเนิดพันธุ์ชะมด/อีเห็น และไม่ปรากฏว่ามีชุมชนหรือสถานที่ใดชื่อว่าขี้ชะมด
ที่จะแสดงเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกาแฟขี้ชะมดแต่อย่างใด ทาให้ไม่อาจระบุ
เจาะจงได้ว่าชะมด/อีเห็น มีแหล่งกาเนิดจากที่ใดเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือกาแฟขี้ชะมดมีอยู่ใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ทาให้คาว่ากาแฟขี้ชะมดไม่ถือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่มีประเด็นว่า การที่คน
ทั่วโลกได้รับรู้ถึงชื่อเสียงของกาแฟขี้ชะมดนั้นจะถือว่าคาว่ากาแฟขี้ชะมดเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
หรือไม่ อย่างไร ซึ่ง เมื่อเทียบสินค้าประเภทกาแฟขี้ชะมดกับกรณีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเภทข้าว
หอมมะลิ จะเห็นว่าข้าวหอมมะลิเป็นผลผลิตที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย อันถูกจาแนกเข้าเป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามคาจากัดความตามมาตรา 22 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) เนื่องจากข้าวหอมมะลิของไทยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นข้าวที่มี
กลิ่ น หอมคล้ ายดอกมะลิ และเมื่อหุ งสุ กจะได้ เมล็ ดข้ าวที่ อ่อ นนุ่ม เป็น ข้า วที่ป ลู ก ได้ดี ในเขตภาค

111
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ในพื้นที่เป็นดินทรายที่เป็นดินเค็ม ที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของข้าว
หอมมะลิเป็นผลมาจากการเพาะปลูกในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง ทาให้ข้าวหอมมะลิในพื้นที่บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้หลายรายการ เช่น ข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ เป็นต้น ดังนั้นกรณีของกาแฟ ขี้ชะมด ถ้าพิจารณาตามชื่อจะ
เห็ น ว่ า เป็ น สามัญ นามของสิ น ค้า ท าให้ ไม่ ได้ รั บความคุ้ม ครอง เพราะสิ นค้ า ที่มี สิ่ ง บ่ งชี้ ส ามั ญทาง
ภู มิ ศ าสตร์ นั้ น มิ ไ ด้ ท าหน้ า ที่ ใ นการระบุ แ หล่ ง ที่ ม าของสิ น ค้ า อี ก ต่ อ ไป หากแต่ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ส ามั ญ ทาง
ภูมิศาสตร์กลายเป็นเครื่องหมายแสดงถึงชนิดของสินค้าเท่านั้น นอกจากนี้ตามความตกลงลิสบอน
ระบุไว้ในมาตรา 3 ว่า “การคุ้มครองชื่อของแหล่งกาเนิด ครอบคลุมถึงการใช้ชื่อของแหล่งกาเนิด ใน
เชิงเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแปลชื่อของแหล่งกาเนิด หรือการเพิ่มเติมข้อความต่างๆเข้ากับชื่อของ
แหล่งกาเนิด” อีกทั้งข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPs) มาตรา 22(b) ที่เกี่ยวกับการ
กาหนดให้ภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลกตรากฎหมายป้องกันมิให้มีการใช้สิ่งใดๆซึ่งก่อให้เกิดการ
กระทาซึ่งเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามความหมายของมาตรา 10ทวิ ของอนุสัญญาปารีส รวมทั้ง
ออกกฎหมายป้องกันมิให้มีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่แสดงในไวน์และสุรา สาหรับไวน์และสุราที่
มิ ไ ด้ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากสถานที่ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ แ สดงไว้ แม้ แ ต่ ก รณี ที่
แหล่งกาเนิดที่แท้จริงของสินค้าที่มีระบุไว้หรือมีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในคาแปล หรือมีสิ่งแสดง
ประกอบ เช่น ชนิ ด ประเภท แบบ การเลี ยนแบบ หรือที่คล้ ายกันก็ตาม ตามมาตรา 23 จึง เป็น
ข้อจากัดที่ทาให้กาแฟขี้ชะมดที่มีชื่อเสียงไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับชื่อสายพันธุ์สัตว์ ชะมด/อีเห็น เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตาม
ความตกลงทริปส์ ได้หรือไม่ เมื่อศึกษาจากคานิยาม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามความตกลงทริปส์
ข้อ 22.13 ทาให้เห็นว่าสายพันธุ์สัตว์ชะมด เช่น อีเห็นข้างลาย,อีเห็นเครือ และอีเห็นหน้าขาวหูด่าง
ไม่ต้องด้วยคานิยามตามความตกลงทริปส์ ข้อ 22.1 ที่จะสามารถขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ได้ เนื่องจากชื่อสายพันธุ์ สัตว์ชะมด/อีเห็น ไม่ว่าจะเป็นชนิดใด ไม่อาจแสดงให้เห็นว่าเป็น ชื่อหรือ
สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ เพราะชื่อหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวต้องใช้
กับสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น รวมทั้งสินค้าต้องมีคุณภาพ หรือชื่อเสี ยง หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ ทาให้ชื่อของสายพันธุ์สัตว์ชะมด/อีเห็นนั้น ไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่แสดง
ถึงแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้ากาแฟขี้ชะมด เมื่อพิจารณาตามชื่อสายพันธุ์สัตว์ชะมด/อีเห็น
จะเห็นว่าเป็นชื่อสามัญ (generic name) ของสินค้าทาให้ไม่ได้รับความคุ้มครอง
ปัญหาเกี่ยวกับชื่อสายพันธุ์สัตว์ชะมด/อีเห็น เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 3
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2546 หรือไม่ จะเห็นว่าทั้งชื่อสายพันธุ์
สัตว์ชะมด/อีเห็น ไม่ต้องด้วยคานิยามตามมาตรา 3 ทีจ่ ะสามารถขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
3

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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ได้ เนื่องจากชื่อสายพันธุ์สัตว์ชะมด/อีเห็นนั้น ไม่ใช่ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทน
แหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว ทั้งชื่อสายพันธุ์กาแฟ,กาแฟขี้ชะมด
ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นชื่อที่เจาะจงว่ามีแหล่งกาเนิดจากท้องที่ใดที่จะเชื่อมโยงกับแหล่ง
ภูมิศาสตร์ที่มีการผลิตกาแฟหรือกาแฟขี้ชะมดได้
การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้ากาแฟขี้ชะมดจึงมีข้อจากัดและไม่สอดคล้องกับ
กรรมวิธีผลิตสินค้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากสินค้ากาแฟย่อมมีความเชื่อมโยงกับแหล่งการผลิต
หรือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเทคนิคและกรรมวิธีที่ผู้ผลิตกาแฟได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษของตนเอง ทาให้เห็นว่ากระบวนการผลิตที่ทาให้กาแฟขี้ชะมดมีคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์นั้ นถือ
เป็นภูปัญญาท้องถิ่น ในฐานะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือปัจจัยที่ได้จากมนุษย์ เช่น ความชานาญในการ
ผลิต เป็นต้น หรืออาจจะเป็นทั้งปัจจัยทางด้านธรรมชาติและปัจจัยที่ได้จากมนุษย์ก็ได้ ที่กฎหมาย
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศให้การคุ้มครองจนสามารถขอขึ้นทะเบียนได้
สาหรับประเทศไทยไม่ได้ให้ความคุ้มครองและไม่อาจที่จะขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 3 ได้ระบุเพียง ชื่อ
สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจาก
แหล่ งภูมิศาสตร์ นั้ น เป็น สิ น ค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสี ยง หรือคุณลั กษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์
ดังกล่าว ไม่ได้กล่าวถึงแหล่งกาเนิดที่เป็นปัจจัยที่ได้จากมนุษย์หรือภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเลย ทาให้เกิด
ช่องว่างของกฎหมายที่การมีส่งเสริมเพื่อใช้คุ้มครองสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงปัจจัยที่ได้
จากความคิดหรือทักษะหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของมนุษย์ด้วย ซึ่งไม่ได้คานึงถึงแต่เฉพาะแหล่งกาเนิด
สินค้าเท่านั้น ทาให้เห็นว่าเมื่อคุณภาพของกาแฟขี้ชะมดถือเป็นภู มิปัญญาท้องถิ่นแต่มีข้อจากัดของ
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เน้นไปที่แหล่งผลิตสินค้าเป็นสาคัญเท่านั้น
เมื่อพิจารณาจากคานิยามของความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 22.14 ว่า “สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ที่ได้บ่งระบุสินค้าว่ามีแหล่งกาเนิดในดินแดนของประเทศสมาชิกหนึ่ง
หรือในภูมิภาคหรือท้องถิ่นในดินแดนแห่งนั้นที่ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าได้เกิด
มีขึ้นอย่างสาคัญ อันเนื่องมาจากสินค้าได้เกิดขึ้นในแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์นั้น ”จะเห็นว่าความ
ตกลงทริปส์มีการกาหนดให้สินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับความคุ้มครองสามารถขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แต่ต้องมีความเชื่อมโยงกับแหล่งกาเนิดหรือท้องถิ่นนั้นๆ ทาให้กาแฟขี้ชะมด
ไม่สอดคล้องกับกรรมวิธีผลิตสินค้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากความคิดหรือทักษะของมนุษย์
4.1.2 ปัญหาข้อจากัดการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสินค้ากาแฟขี้ชะมด
ตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยและของสหภาพยุโรป
4

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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การศึ กษาถึงประเด็น กรณี ชื่อพั นธุ์ก าแฟที่ผ ลิ ตสิ น ค้ากาแฟขี้ช ะมดเป็นสิ่ งบ่ง ชี้ทาง
ภูมิศาสตร์หรือไม่ อย่างไร ตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาตรา 3 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หมายความว่า ชื่อสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และแสดงได้ว่าสินค้า
ที่มาจากพื้นที่ภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะที่มีความเกี่ยวพันกับ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ดังกล่าว ทาให้เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดในการผลิต กาแฟขี้ชะมดแล้ว จะเห็นว่า
กาแฟ ขี้ชะมดเป็นการนาเมล็ดกาแฟพันธุ์ต่างๆมาให้ชะมดกิน มีพันธุ์กาแฟที่นิยม คือ กาแฟพันธุ์
อราบิก้าและกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ซึ่งการให้ชะมดกินกาแฟคนละพันธุ์ก็มีผลทาให้รสชาติของกาแฟ
เปลี่ยนไปด้วย ทาให้สินค้ากาแฟขี้ชะมดไม่ต้องด้วยนิยามมาตรา 3 ที่จะสามารถทาให้พันธุ์กาแฟ
ขี้ชะมดเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ทาให้เห็นว่าเมื่อกาแฟขี้ชะมดถือเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่สามารถ
ตรวจสอบได้ในแหล่งกาเนิดหรือแหล่งทางภูมิศาสตร์ได้ โดยสินค้ากาแฟขี้ชะมดที่มาจากหรือมีถิ่น
กาเนิดภายในพื้นที่ภูมิศาสตร์ต่างๆ แต่ก็ไม่มีได้มีการใช้ชื่อภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ของสินค้านั้นๆ
จากหลักการของความตกลงทริปส์ตามบทบัญญัติข้อ 24.4 และ ข้อ 24.6 ที่ให้การใช้ชื่อ
หรือข้อความใดๆ ที่แม้จะเหมือนหรือพ้องกันกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกอื่น หากแต่
โดยจารีตประเพณี ชื่อหรือข้อความนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็น “ชื่อสามัญ”5 (Common name or
Generic name) ในประเทศสมาชิกนั้น หรือโดยจารีตประเพณีของประเทศสมาชิกนั้น ชื่อหรือข้อความนั้น
ไปพ้องกันกับชื่อของพันธุ์องุ่น (Vine) ที่ปลูกอยู่ในดินแดนของประเทศสมาชิกนั้น การที่ชื่อนั้นเป็นชื่อสามัญ
ตามจารีตประเพณีของประเทศที่ให้ความคุ้มครองหรือการที่ชื่อนั้นไปพ้องกับชื่อของพันธุ์องุ่น บุคคลใดๆ
ย่อมสามารถใช้ชื่อหรือข้อความนั้นกับสินค้าของตนได้ แม้ว่าชื่อหรือข้อความนั้นจะได้รับการยอมรับและ
ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายของประเทศสมาชิกอื่นก็ตาม
กล่ าวอีกนั ยหนึ่ ง ก็คือ การที่ สิ่ งบ่ งชี้ ทางภูมิ ศาสตร์ ใดกลายเป็นชื่ อสามัญในประเทศหนึ่ ง สิ่ งบ่งชี้
ทางภู มิ ศาสตร์ นั้ น ย่ อมกลายเป็ นสาธารณสมบั ติ ที่ บุ คคลใดในประเทศนั้ นอาจน าไปใช้ ไ ด้ โ ดยเสรี
“ชื่อสามัญ” หมายถึงชื่อที่ใช้เรียกหรือบ่งระบุตัวสินค้าโดยตรง โดยไม่ได้เป็น ชื่อหรือสิ่งที่แสดงถึง
แหล่งกาเนิดของสินค้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง ชื่อสามัญก็คือชื่อของสินค้า
ส่ ว นกฎหมายคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ข องไทยตามมาตรา 5 ได้ ร ะบุ ว่ า
“หากสินค้ามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนรับความคุ้มครองได้ เป็นชื่อสามัญของ
สินค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น” ซึ่ง“ชื่อสามัญ” ตามกฎหมายคือ ชื่อที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นชื่อที่
ใช้เรียกขานสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงอาจกล่าวได้ ว่าชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนใช้เรียกขาน
สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจนรู้จักติดปากกันทั่วไป เช่น ชาจีน เป็นต้น ซึ่งชื่อสามัญได้ให้รวมถึง ชื่อที่เป็น
“ชื่อของสายพันธุ์พืชหรือสัตว์”ด้วย โดยสาหรับชื่อสายพันธุ์พืชที่ไม่อาจนามา ขึ้นทะเบียนได้อาจแบ่ง
ได้เป็น สายพัน ธุ์พืชที่มีชื่อซ้ากับ ชื่อท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง และสายพันธุ์พืชที่มีชื่อสายพันธุ์เป็นชื่อ
เฉพาะโดยไม่เป็นชื่อท้องถิ่น
ทั้งนี้ระเบียบประชาคมยุโรป 510/20066 บัญญัติให้ชื่อที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่สามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นชื่อแหล่งกาเนิด หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่ได้ คือ
5
6
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(1) ชื่อสามัญ หมายความว่า ชื่อของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่แม้
จะมีความเชื่อมโยงกับสถานที่ หรือท้องถิ่นซึ่งมีการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ดั้งเดิม
แต่ได้กลายเป็นคาทั่วไปที่ใช้เรียกชื่อผลิตภัณฑ์นั้นในประชาคมยุโรป
(2) ชื่อที่พ้องกัน ชื่อที่มีลั กษณะพ้องกับชื่อดังต่อไปนี้ไม่ส ามารถขึ้นทะเบียนเป็นชื่อ
แหล่งกาเนิดหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ คือ ชื่อที่พ้องกับชื่อพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ และอาจทาให้
ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในแหล่งกาเนิดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์7
หลักเกณฑ์ข้างต้นตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 22.1 ที่ระบุว่า สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ที่ได้บ่งระบุสินค้าว่ามีแหล่งกาเนิดในดินแดนของประเทศสมาชิกหนึ่ง
หรือในภูมิภาคหรือท้องถิ่นในดินแดนแห่งนั้นที่ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าได้เ กิด
มีขึ้นอย่างสาคัญ อันเนื่องมาจากสินค้าได้เกิดขึ้นในแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์นั้น จึงทาให้ไม่สามารถ
รับขึ้นทะเบียนชื่อที่พ้องกับชื่อพันธุ์สัตว์ได้ หากชื่อนั้นไม่ทาให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในสินค้าหรือสัตว์
ซึ่งมีที่มาจากแหล่งผลิตอื่น8 ซึ่งเมื่อเทียบตามกฎหมายไทยและสหภาพยุโรปได้ระบุว่าชื่อพันธุ์พืชหรือ
พันธุ์สัตว์ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นชื่อแหล่งกาเนิด หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่ไทยมีการตีความ
โดยเคร่งครัดว่าชื่อพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์นั้นเป็นชื่อสามัญว่าต้องห้ามรับขึ้นทะเบียนโดยเด็ดขาด ซึ่งแม้
จะเป็นชื่อสามัญแต่ก็ยังสามารถขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
ชื่อสายพันธุ์กาแฟทั้งอราบิก้า โรบัสต้า และลิเบอริก้า หรือชื่อสายพันธุ์สัตว์ ชื่อสายพันธุ์
ชะมด ไม่ว่าจะเป็นใช้ชื่อเรียกใดก็ตามเป็นชื่อสามัญ ซึ่งชื่อสายพันธุ์พืชหรือสายพันธุ์สัตว์นี้ไม่อาจ
แสดงออกได้ว่ามี แหล่งกาเนิดหรือแหล่ งที่มาอย่างไร ชื่อสายพันธุ์กาแฟจึงไม่อาจที่จะนามาขอขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส่วนกาแฟที่มีการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้แล้ว เช่น กาแฟเทพเสด็จ ปลูกที่ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ ด
จั ง หวัด เชี ย งใหม่ ,กาแฟดงมะไฟ ปลู กที่ บ้ า นดงมะไฟ ต าบลมะเกลื อ ใหม่ อาเภอสู ง เนิ น จัง หวั ด
นครราชสีมา, กาแฟดอยตุง ปลูกบนเทือกเขานางนอน จังหวัดเชียงราย และกาแฟดอยช้าง ปลูกบน
ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย กาแฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วมีการใช้คาว่า “กาแฟ”ซึ่งเป็นชื่อสามั ญ
รวมกับชื่อภูมิศาสตร์ (ชื่อหมู่บ้าน,ตาบล,อาเภอ) ที่แสดงความสัมพันธ์ว่าเป็นชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่น
ใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภู มิศาสตร์ และเมื่อพิจารณาลงไปถึง
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์กาแฟแต่ละชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว จะเห็น
ว่าไม่ใช่เพียงแต่สถานที่ปลูกกาแฟที่แสดงถึงที่สิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระดับความสูงของสถานที่ปลูกกาแฟแต่ล ะท้องที่ รวมถึงสภาพอากาศ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
กาแฟที่ทาให้กาแฟแต่ละท้องที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสอดคล้องกับคานิยามของคาว่า
“แหล่งภูมิศาสตร์ ” ที่ว่าพื้นที่ของประเทศเขตภูมิภาคและท้องถิ่นและให้ หมายความรวมถึงทะเล
ทะเลสาบ แม่น้า ลาน้า เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่อื่นทานองเดียวกัน โดยลักษณะของชื่อแหล่งภูมิศาสตร์
7

EC Regulation NO 510/2006. Article 3(2).
Ana Soeiro. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ไทย-สหภาพยุโรป” ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 23 สิงหาคม 2550.
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ต้องมีลักษณะเป็นชื่อของท้องถิ่นเช่น ชื่อของแม่น้าทะเลตาบล อาเภอ จังหวัด ภูมิภาคหรือพื้นที่ที่มี
ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดหรือแม้แต่ชื่อของประเทศ
ทั้งนี้สหภาพยุโรปได้ให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะสินค้าทางเกษตรที่
เป็นกาแฟ ทั้งแบบที่เป็น PDO และPGI โดยคานึงถึงสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ใช้ชื่อท้องถิ่น
สถานที่เฉพาะ หรือในบางกรณีชื่อประเทศใช้บรรยายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
ซึ่ง มี แ หล่ ง ก าเนิ ด ในท้ องถิ่ น สถานที่ เ ฉพาะหรือ ในประเทศนั้ น และมี คุณ ภาพที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอื่นใดเป็นผลมาจากการที่มีแหล่งกาเนิดในพื้นที่ภูมิศาสตร์นั้น และการผลิต
และหรือการแปรรูป และหรือการจัดเตรียม ได้กระทาภายในเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์นั้น ดังเห็นได้จาก
สหภาพยุโรป ที่มีระเบียบประชาคมยุโรป Regulation 2081/92 และ Regulation 510/2006 ได้
แบ่งการคุ้มครองสินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.การ
คุ้มครองชื่อแหล่งกาเนิด (PDO) กับ 2.การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (PGI) โดยกาแฟดอยตุงและ
กาแฟดอยช้างของไทยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรปนั้น จะเห็นว่า
กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างเข้าหลักเกณฑ์ ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการคุ้มครองตาม
ระเบียบประชาคมยุโรป กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้าง สามารถแยกพิจารณาตามประเภทการ
คุม้ ครองได้ดังนี้ กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างจัดเป็นการคุ้มครองชื่อแหล่งกาเนิด (PDO) ที่ให้ความ
คุ้มครองกับสินค้าที่เป็นแหล่งกาเนิดที่แท้จริงของสินค้า ชื่อของสินค้ามีความเชื่อมโยงกับสถานที่ หรือ
ท้องถิ่นซึ่งมีการผลิตกาแฟดังกล่าว และขณะเดียวกันกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างก็ยังการคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (PGI) ได้อีกด้วย กล่าวคือ เน้นถึงลักษณะพิเศษของตัวสินค้าโดยเฉพาะอัน
เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ หรือองค์ประกอบทางธรรมชาติหรือภูมิปัญญามนุษย์ เน้น
ความมีชื่อเสียงตลอดจนลักษณะอื่นๆ ของสินค้าที่มาจากพื้นฐานดั้ง เดิมของภูมิศาสตร์มากกว่าระบบ
การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
เมื่ อ เที ย บกั บ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 3
จะเห็นว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทน
แหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว อันเป็นการกาหนดเฉพาะหรือมุ่งเน้นไป
ที่สินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์เท่านั้น โดยต้องมีขั้นตอนเงื่อนไขหรือกระบวนการพิเศษในการผลิต
วัตถุดิบ และมีกระบวนการวางระบบตามขั้นตอนเงื่อนไขหรือกระบวนการในการผลิ ตวัตถุดิบ นั้ น
จะต้องมาจากแหล่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นจะต้องประกอบด้วยภูมิปัญญา
ของมนุษย์ในท้องถิ่นนั้น เพื่อสร้างสรรค์ผลผลิตให้มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น ที่สามารถขึ้นทะเบียนได้ จะ
เห็นว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยไม่สามารถที่จะจาแนกประเภทออกตามสหภาพยุโรปที่แบ่งการ
คุ้มครองออกเป็น 2 ประเภทคือ การคุ้มครองชื่อแหล่งกาเนิด (PDO) กับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (PGI) ทาให้เห็นว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 3 มี
ความแตกต่างจากการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป ดังนั้นเมื่อระเบียบประชาคม
ยุโรปมิได้บัญญัติให้พิจารณาถึงระดับการคุ้มครองว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากประเทศที่สามต้องเป็น
แบบ PDO เท่านั้น จึงไม่เป็นอุปสรรคจากการที่ประเทศไทยให้การคุ้ มครองแบบ PGI แล้วสินค้าไทย
จะไม่ได้รับการคุ้มครองยังต่างประเทศ
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ตาม Regulation 2081/92 และ Regulation 510/2006 มีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
และคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรของสหภาพยุโรป แบ่งได้
เป็น 2 แนวทางที่รู้จักกันดีคือ PDO และ PGI
1.Protected Destination of Origin : PDO ชื่อแหล่งกาเนิดที่ได้รับความคุ้มครอง
จะต้องพิจารณาว่าสินค้าที่ขอใช้ตรา PDOนั้น ไม่ว่าวัตถุดิบหรือกระบวนวัตถุดิบนั้นจะต้องมาจาก
แหล่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นจะต้องประกอบด้วยภูมิปั ญญาของมนุษย์
ในท้องถิ่น นั้ น เพื่อสร้ างสรรค์ผ ลผลิ ตให้ มีลั กษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งการกาหนดพื้นที่อาจมีอาณาเขต
กว้างกว่าแหล่งผลิตหรือแปรรูป หากพิสูจน์ได้ว่าสินค้าการผลิตมีวัตถุดิบที่ค่อนข้างจากัด มีขั้นตอน
เงื่อนไขหรือกระบวนการพิเศษในการผลิตวัตถุดิบและมีกระบวนการวางระบบตามขั้นตอนเงื่อนไข
หรือกระบวนการในการผลิตวัตถุดิบนั้น
2.Protected Geographical Indication :PGI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการ
คุ้มครองการขึ้น ทะเบีย นขอตราPGI มีวิธีการคล้ ายกับ PDO จะแตกต่างกันในคุณภาพพิเศษ
บางประการ คือ PGI มิได้เน้นถึงลักษณะพิเศษสินค้าโดยเฉพาะอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์ หรือองค์ประกอบทางธรรมชาติหรือภูมิปัญญามนุษย์อย่างเคร่งครัดนัก แต่จะไปเน้น
ความมีชื่อเสียงตลอดจนลักษณะอื่นๆ ของสินค้าที่มาจากพื้นฐานดั้งเดิมของภูมิศาสตร์มากกว่าระบบ
การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการคุ้มครอง PGI และสิ่งบ่งระบุแหล่งที่มาที่ได้รับความ
คุ้มครอง PDO อันเป็นแหล่งกาเนิดที่แท้จริงของสินค้า สินค้าที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนตรารับรอง
PDO
จะมีห ลั กเกณฑ์และเงื่อนไขค่อนข้างเข้มงวดซับซ้อน กล่ า วคือ ไม่ว่า จะเป็นวัตถุดิ บ
กระบวนการหรือกรรมวิธีการในการผลิตหรือการเตรียมวัตถุดิบ นอกจากจะต้องมาจากพื้นที่อันเป็น
แหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์นั้นแล้ว สินค้าดังกล่าวยังต้องอาศัยองค์ประกอบทางด้านธรรมชาติและ
องค์ประกอบทางด้านมนุษย์หรือภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนั้น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตผลที่มีลักษณะ
เฉพาะตั ว หรื อ อาจจะกล่ า วได้ ว่ า สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถผลิ ต ในพื้ น ที่ อื่ น ได้ น อกจากพื้ น ที่ ท าง
ภูมิศาสตร์ดังกล่าวนี้เท่านั้น ส่วนการจะได้รับการรับรองให้ขึ้นทะเบียน PGI มิได้เน้นถึงการมีลักษณะ
พิเศษเฉพาะอันสื บเนื่องจากสภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบทางด้านมนุษย์อย่าง
เคร่งครัดมากนัก แต่จะเป็นการเน้นไปที่ความมีชื่อเสียงตลอดจนลักษณะอื่นๆของสินค้าที่มาจากพื้นที่
ดั้งเดิมทางภูมิศาสตร์เสียมากกว่า ซึ่งเป็นการคุ้มครองในลักษณะที่ผ่อนปรนมากกว่าขึ้นทะเบียน PDO
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น PDO นั้นไม่เพียงแต่ต้องอาศัยองค์ประกอบทาง
ธรรมชาติและองค์ประกอบจากมนุษย์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิต การ
เตรียมวัตถุดิบ ต้องกระทาในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้น การได้รับความคุ้มครองแบบ PGI จึงง่าย
และสะดวกมากกว่าและสามารถให้ความคุ้มครองแก่สินค้าได้ครอบคลุมมากกว่า PDO สาหรับ
ลั ก ษณะสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ข องไทย เน้ น ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ น ค้ า กั บ แหล่ ง ก าเนิ ด ทาง
ภูมิศาสตร์ของสินค้า โดยสินค้านั้นจะต้องมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด อัน
เนื่องมาจากแหล่งกาเนิดในพื้นที่หรือดิ นแดนดังกล่าว โดยคุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะเฉพาะของ
สินค้าเกิดจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์หรือปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศ หรือดิน หรือ
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ปัจจัยที่ได้จากมนุษย์ เช่น ความรู้ความชานาญในการผลิต หรืออาจมาจากปัจจัยธรรมชาติและปัจจัย
มนุษย์ก็ได้
เมื่ อ สหภาพยุ โ รปได้ จั ด ให้ ก าแฟดอยตุ ง และกาแฟดอยช้ า งของไทย ที่ ส ามารถขึ้ น
ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้ ก็ เ นื่ อ งจากมี เ อกลั ก ษณ์ ข องกาแฟแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ก ารระบุ ว่ า
กระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การคั่ว ว่าเป็นสายพันธุ์กาแฟใด ปลูก
ในระดับความสูงตั้งแต่ระดั บน้าทะเลที่เท่าใด พื้นที่ที่ปลูกมีสภาพเป็นดินชนิดใด อันเป็นผลผลิตที่บ่ง
บอกแหล่งภูมิศาสตร์ เป็นเหตุให้ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามแบบ PGI ดังนั้น การที่จะ
นากาแฟขี้ชะมดมาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงควรที่จะพิจารณาเทียบเคียงหรือใช่หลั กเกณฑ์
เช่น เดีย วกับ หลั กเกณฑ์ก ารคุ้ม ครองสิ่ ง บ่งชี้ท างภู มิศาสตร์ แบบ PGI เช่ นกัน เพราะค าว่า กาแฟ
ขี้ชะมดนั้นไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงแหล่งกาเนิด ที่ต้องแสดงชื่อภูมิศาสตร์ของประเทศ แคว้น หรือ
สถานที่ใดสถานที่หนึ่งโดยเฉพาะ หรือสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาของกาแฟนั้น ได้ว่ามาจากแหล่งที่มาใด อีกทั้ง
ไม่อาจเจาะจงได้ว่าชื่อดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือเกิดจากการ
คิดสร้างสรรค์ อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง และกาแฟขี้ชะมดไม่อาจแยกได้
ว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตรง หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยอ้อม ทาให้ไม่อาจที่จะนามาขอขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีการตีความไว้ค่อนข้าง
เคร่งครัด
เมื่ อ เที ย บกั บ สหภาพยุ โ รป ที่ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นกาแฟขี้ ช ะมดของอิ น โดนี เ ซี ย Kopi
Luwak ซึ่งคาว่า โกปี แปลว่า กาแฟ ส่วนคาว่า ลูวะก์ แปลว่า ชะมด สายพันธุ์ Paradoxurus ซึ่งเป็น
ชะมดที่อาศัยอยู่ทั่วไปบนเกาะสุมาตราโดยกาแฟที่เป็นผลผลิตมาจากขี้ของชะมดสายพันธุ์ดังกล่าว
ที่มาจากไร่บนเกาะสุมาตรา ทาให้เห็นว่าสหภาพยุโรปมีการตีความในลักษณะกว้าง เพียงแค่มีความ
เชื่อมโยงกับสถานที่ในการผลิตกาแฟขี้ชะมด เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ระเบีย บประชาคมยุโ รป เลขที่
510/2006 ที่บัญ ญัติคาจากัด ความถึงสิ่งที่จะได้รับ การจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ 2
ประเภทคือการระบุ แหล่ งกาเนิ ด (Designation of Origin) และสิ่ งบ่ง ชี้ท างภู มิศาสตร์
(Geographical Indication) ตามมาตรา 2(1) ซึ่งมีความเชื่อมโยงประกอบกับเงื่อนไขในการ
จดทะเบียนรับรองคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 4 คือ PDO และ PGI ทาให้เห็นว่าการที่
สหภาพยุโรป ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับ กาแฟขี้ชะมด Kopi Luwak ให้กับอินโดนีเชีย
เนื่ องจากสายพัน ธุ์ช ะมด มีแหล่ งกาเนิดที่เกาะสุ มาตราโดยเฉพาะ มาเป็นจุดเกาะเกี่ยวเพื่อที่จะ
สามารถแสดงแหล่งกาเนิดของกาแฟขี้ชะมดได้
เมื่อศึกษาประเด็นต่อมาคือ การพิจารณาถึงคุณภาพ ชื่อเสียง คุณลักษณะเฉพาะของ
สินค้ากาแฟขี้ชะมดแล้วจะพบว่าสินค้ากาแฟขี้ชะมดมีเอกลัก ษณ์เฉพาะตัว คือ มีความขม ความหอม
หวาน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเก็บบ่มกาแฟขี้ชะมด เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2546 มาตรา 3 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายความว่า ชื่อ
สัญลั กษณ์ห รื อสิ่ งอื่น ใดที่ใช้เรี ย กหรือใช้ แทนแหล่งภูมิศาสตร์และแสดงได้ว่าสิ นค้าที่มาจากพื้นที่
ภู มิ ศ าสตร์ นั้ น เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ ชื่ อ เสี ย งหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ พื้ น ที่
ภูมิศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งจากความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เช่นว่านี้ ทาให้เห็นว่าองค์ประกอบ
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ จ ะต้ อ งเป็ น ชื่ อ หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ไ ด้ ใ ช้ เ รี ย กหรื อ ใช้ แ ทนแหล่ ง
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ภูมิศาสตร์อีกทั้งชื่อหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวต้องใช้กับสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์เท่านั้นรวมถึงว่า
สินค้าต้องมีคุณภาพหรือชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ สิ่งบ่งชี้ท างภูมิศาสตร์จึง
นับได้ว่าเป็นชื่อของท้องถิ่นที่อยู่ในรูปของฉลากของสินค้าที่ได้มีการนามาติดไว้บนหีบห่อหรือบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าชนิด ทาให้เห็นว่าคุณภาพ ชื่อเสียง รวมถึงคุณลักษณะ
เฉพาะของสินค้ากาแฟขี้ชะมดไม่ต้องด้วยมาตรา 3 ที่จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ได้ เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพ ชื่ อ เสี ย ง รวมถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของกาแฟขี้ ช ะมดไม่ ไ ด้ บ่ ง บอกถึ ง
แหล่งกาเนิดหรือแหล่งทางภูมิศาสตร์ของกาแฟขี้ชะมดอย่างใด ไม่มีความเชื่อมโยงในพื้นที่ใดๆทั้งสิ้น
กรณีดังกล่าวเป็นเพียงการใช้ความรู้ความสามารถของมนุษย์ในการผลิตกาแฟขี้ชะมดให้มีคุณภาพ
ชื่อเสียง และคุณลักษณะเฉพาะ ทาให้เห็นว่า กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย ยังขาดความ
ชัดเจนในประเด็นการให้ความคุ้มครองถึงกรรมวิธี ขั้นตอน หรือกระบวนการในการผลิ ต ที่อาศัย
ความรู้ความสามารถความชานาญของมนุษย์ผู้ผลิ ตสินค้าว่า ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่
ขึ้นทะเบียนนั้นจะสามารถใช้วัตถุดิบที่ผลิตมาจากที่อื่นหรือจาเป็นต้องเป็นวัตถุดิบจากแหล่งภูมิศาสตร์
ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นและกรรมวิธีในทุกขั้นตอนการผลิตหรือการผลิตขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดสามารถ
ทานอกพื้นที่ได้หรือไม่ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ผู้ศึกษาเห็นว่า เมื่อเทียบตามแนวทางของกฎหมาย
สหภาพยุ โ รปแบ่ งสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ออกเป็นสองประเภทคือสิ นค้าที่ใช้สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ประเภท PGI หรือ Protected Geographical Indications และสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ประเภท PDO หรือ Protected Designations of Origin โดยที่สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้ง
PGI และ PDO นั้นต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน แต่ถือว่าเป็นการตีความในลักษณะกว้างและสามารถ
เชื่อมโยงถึงการใช้ความรู้ความสามารถของมนุษย์ในแต่ละท้องที่ให้สามารถที่ จะได้รับการขึ้นทะเบียน
ตามหลักกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรปได้
4.1.3 ปัญหาข้อจากัด สินค้ากาแฟต่อการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2546 มาตรา 7
ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 7 คือ ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีดังนี้
(1) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
อื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ ข อขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ใ นกลุ่ ม แรกนี้ ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานของ
ราชการต่างๆ ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และยังรวมถึงองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลด้วย สาหรับหน่วยงานของ
รัฐนั้น จะต้องเป็นหน่วยงานในระดับกรมขึ้นไป เพราะจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อที่จะสามารถทานิติ
กรรมต่างๆตลอดถึงเป็นผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องให้รับผิดได้ ดังนั้นหน่วยงานราชการที่มิได้มีชื่อว่าเป็น
กรมแต่มีฐานะเทียบเท่ากับกรม เช่น สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก็สามารถ
เป็นผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ แต่ในทางกลับกันหน่วยงานที่มีชื่อเรียกว่ากรมแต่มิได้
มีฐานะเป็นนิติบุคคลก็ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน เช่น กรมพระธรรมนูญ กรมการพลังงาน
ทหาร เป็นต้น
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นอกจากนี้ หน่วยงานของราชการที่จะเป็นผู้ มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
นั้น จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าที่ใช้สิ่ง บ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์นั้นด้วย คาว่า “มีเขตรับผิดชอบครอบคลุม ” นั้น มิได้หมายความถึงว่ ามีเขตความ
รับผิดชอบครอบคลุมในเชิงพื้นที่ เท่านั้นแต่จะต้องมีขอบเขตความรั บผิดชอบในแง่ของภารกิจหน้าที่
ด้วย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยจึงสามารถเป็นผู้มี
สิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในนามส่วนราชการด้วย ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ศาลจังหวัด
ถึงแม้ว่าจะมีเขตอานาจครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดนั้น แต่ไม่ได้มีภารกิจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการ
ดูแลการผลิตสินค้า จึงไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของ
สินค้าที่ได้ผลิตขึ้นในจังหวัดนั้น
ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าในพื้นที่หนึ่งๆ อาจจะมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่มี
เขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมอยู่ เช่น ในเขตจังหวัดนครปฐม ก็อาจจะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมอยู่ นอกจากนี้ยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีเขตความรับ ผิดชอบ
ครอบคลุมอยู่ ด้ว ยเช่น เดียวกัน ในกรณีเ ช่นนี้ หน่วยงานใดจะเป็นผู้ มีสิ ท ธิดีกว่าในการขึ้นทะเบียน
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ แม้ ว่ า กฎหมายจะมิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ล าดั บ ไว้ ว่ า หน่ ว ยงานใดจะมี สิ ท ธิ ดี ก ว่ า กั น
แต่ในทางปฏิบัติแล้ว หน่วยงานราชการควรจะต้องมีการประสานงานกันเสียก่อนว่า หน่วยงานใดจะ
เป็นผู้ไปขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น และหากมี กรณีที่ไม่สามารถตกลงได้ ก็คงจะต้องถือ
ตามลาดับว่าหน่วยงานใดมายื่นคาขอก่อนก็จะมีสิทธิดีกว่า แต่ปั ญหาต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือ
หากหน่วยงานที่มาขอขึ้นทะเบียนก่อนไม่สามารถแสดงให้เห็นความเกี่ยวพันระหว่างสินค้ากับแหล่ง
ภูมิศาสตร์ได้ชัดเจนเท่ากับหน่วยงานที่มาขอขึ้ นทะเบียนภายหลัง ในกรณีเช่นนี้นายทะเบียนควรจะมี
สิทธิใช้ดุลยพินิจรับขึ้นทะเบียนให้แก่หน่วยงานที่มาขอขึ้นทะเบียนภายหลังได้
(2) บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าที่
ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และมีถิ่นที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในกลุ่มต่อไป คือ บุคคลที่ประกอบกิจการ
ค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็คือ ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสินค้าที่ใช้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้จาหน่ายในรูปของการค้าส่งหรือค้าปลีกก็ตาม ทั้งนี้ กฎหมาย
ได้ เ ปิ ด กว้ า งให้ ทั้ ง บุ ค คลธรรมดา กลุ่ ม บุ ค คลและนิ ติ บุ ค คลให้ มี สิ ท ธิ ข อขึ้ น ทะเบี ย นได้ ดั ง นั้ น
กลุ่ มเกษตรกรที่ร วมตัวกัน แม้ว่าจะไม่จดทะเบียนเป็นสมาคมก็ตาม ก็ส ามารถมาขอขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ แต่มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่า การที่กฎหมายบังคับให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือ
นิติบุคคลเหล่านั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า จึงจะมีสิทธิมาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ จะทาให้เกิดปัญหาการลิดรอนโอกาสของผู้จาหน่ายสินค้าที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น
หรือไม่ เนื่องจากผู้ที่รับสินค้ามาจาหน่ายอาจจะไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่ผลิตสินค้านั้นเลยแต่เป็นผู้ที่
ขนส่งสินค้าจากท้องถิ่นนั้นไปจาหน่ายยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศหรือทั่วโลกก็เป็นไปได้ ดังนั้นหาก
ผู้ที่จาหน่ายสินค้าต้องการจะมีสิทธิขึ้นทะเบียนก็จะต้องมาตั้งถิ่นฐานที่อยู่ในท้องถิ่นดังกล่าว หากเป็น
นิติบุคคลก็อาจจะต้องมีสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขาอยู่ในท้องถิ่นนั้นด้วย
ปัญหาที่เกิดขึ้น ในทางปฏิบัติบุคคลที่ประกอบกิจการค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ที่จะมาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์น่าจะเป็นผู้ผลิตเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากจะ
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เป็นผู้ทมี่ ีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการผลิตสินค้านั้น ดังนั้นโอกาสที่ผู้ผลิตจะเป็ น
ผู้ ที่ ม าขอขึ้ น ทะเบี ย นจึ ง มี ม ากกว่า ผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้า อย่ า งไรตามผู้ จ าหน่ า ยสิ นค้ า ก็ เ ป็ น บุ ค คลที่
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แต่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในแหล่ง ภูมิศาสตร์
ของสินค้า ก็ควรที่จะให้ผู้จาหน่ายสินค้ามีสิทธิที่จะมาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วย เพราะ
เมื่อ สิ่ งบ่ งชี้ท างภู มิศาสตร์ นั้ น ได้รั บ การขึ้ นทะเบี ยน แล้ ว ก็มิ ใช่ว่ าผู้ จ าหน่ ายสิ นค้า ที่มายื่นขอขึ้ น
ทะเบียนนั้นจะเป็นผู้ที่มีสิทธิใช้สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แต่เพียงผู้ เดียว แต่จะเป็นบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่ น
นั้นทุกคน ดังนั้นถ้าให้ผู้จาหน่ายสินค้ามีสิทธิที่จะมาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ก็จะทาให้มี
ผู้มาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มากขึ้นและจะทาให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับความคุ้มครอง
ซึ่งมีอยู่น้อยได้รับความคุ้มครองมากขึ้นตามไปด้วย
(3) กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กลุ่มผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กร
ผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น สมาคมพลังผู้บริโภค ชมรมพิทักษ์ผู้บริโภค โดยกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนนี้ไม่จาเป็นจะต้องมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล ดังนั้นการรวมตัว
กันของผู้บริโภคเป็นชมรมหรือสมาคมที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ร่วมตัวกัน
เฉพาะกิจ ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 (3) ด้วยเช่นกัน
การที่กฎหมายให้สิทธิแก่บุคคลกลุ่มนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้บริโภคให้สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น และให้โอกาสแก่ผู้บริโภคที่จะ
รักษาวิธีการผลิตสินค้านั้นให้คงคุณภาพและคงลักษณะที่สืบทอดต่อกั นมาเป็นระยะเวลานานไว้ได้
อย่างไรก็ดี ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่ผู้บริโภคจะสามารถรู้ถึงวิธีการผลิตสินค้าอย่างถ่องแท้นั้น
อาจจะมีน้อยกว่าผู้ผลิตหรือผู้ประกอบกิจการค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น
การขึ้นทะเบียนโดยผู้บริโภคจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนักในทางปฏิบัติ
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ ที่มีสิ ทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในกลุ่ มใด หลั กการ
สาคัญของผู้ที่จะมาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นั้นคือ จะต้องมีความรู้ในขั้นตอนวิธีการผลิต
รวมถึงคุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะของสินค้าเป็นอย่างดี เนื่องจากหากชื่อหรือสัญลักษณ์ใดได้รับการ
ขึ้นทะเบียนแล้ว สินค้าที่ใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องผลิตตามกรรมวิธีและขั้นตอนที่
กาหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นการบังคับให้ชุมชนนั้นต้องปฏิบัติตามโดยปริยาย
นอกจากนี้เป็นที่สังเกตว่า กฎหมายไม่ได้บั ญญัติให้ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์มีสิทธิผูกขาดในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ประกอบการหรือชุมชน
ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน เพราะโดยทั่วไปแล้วโดยระเบียบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ที่จะขอขึ้น
ทะเบียนต้องจัดทาคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้า และผู้ผลิตสินค้าในชุมชนต้องเข้าร่วมตาม
กาหนดจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ดังนั้น จึงควรที่จะตีความได้ว่าผู้ที่มีสิทธิขอ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุกกลุ่มมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ทั้งนี้นายทะเบียนควรจะมีอานาจใช้
ดุล ยพินิ จขึ้น ทะเบี ย นให้ แก่ผู้ ที่ส ามารถแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของสิ นค้ากับแหล่ ง
ภูมิศาสตร์นั้น ตลอดจนวิธีการผลิตและการรักษาคุณภาพของสินค้านั้นได้ดีกว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนราย
อื่น แม้ว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนรายอื่นนั้นจะได้มายื่นคาขอก่อนก็ตาม
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4.2 ปัญหาข้อจากัดด้านทักษะแรงงานผูผ้ ลิตกาแฟขี้ชะมดต่อการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ข้อจากัดการใช้ทักษะของแรงงานมนุษย์ เพื่อทาการคัดแยก การคั่วกาแฟขี้ชะมด อันเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟขี้ชะมด แต่เอกลักษณ์นี้ยังไม่อาจขึ้นทะเบียนหรือได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย จะเห็นว่าทักษะแรงงานในการผลิ ตกาแฟหรือกาแฟขี้ช ะมด จาต้องใช้
ความรู้ ความสามารถไม่ว่าจะขั้ น ตอนในการเลี้ ยงชะมด การคั ดแยกเมล็ ด กาแฟออกจากขี้ช ะมด
การใช้ความพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟ ความแห้ง ความชื้น ไม่ขึ้นรา การร่อนเศษผงสกปรกออก
การล้ างเมล็ ดกาแฟ ขั้น ตอนในการคั่ ว เมล็ ดกาแฟ สั ด ส่ ว นของการผสมเมล็ ดกาแฟเพื่อ นาไปคั่ ว
การควบคุมอุณหภูมิของการคั่ว ระดับไฟที่ใช้คั่ว ความสม่าเสมอของไฟ ระยะเวลาในการคั่วว่ามาก
หรือน้อยเพียงใดตลอดจนเทคนิคการคั่วกาแฟให้มีความหอม ทีจ่ ะทาให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยนแปลง
ไปไม่มากก็น้อย ทาให้เมล็ดกาแฟมีเอกลักษณ์ในตัวทั้งความหอม รวมถึงรสชาติที่แตกต่างแม้จะเป็น
เมล็ดกาแฟ สายพันธุ์เดียวกันก็ตาม ซึ่งต้องอาศัยความชานาญ ความเชี่ยวชาญของแรงงานมนุษย์เพื่อ
ท าให้ เ กิ ด เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของกาแฟ ซึ่ ง ถื อ ภู มิ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ใ ช้ ทั ก ษะความช านาญฝี มื อ
กระบวนการผลิต และกรรมวิธีที่ทาให้วัตถุดิบตามธรรมชาติมีลักษณะเฉพาะตัวในการรังสรรค์เมล็ด
กาแฟให้มีความน่าลิ้มลองมาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
4.2.1 เทียบความตกลงทริปส์กับการคุ้มครองทักษะแรงงาน จะเห็นว่ามีความแตกต่าง
กัน กล่าวคือ ความตกลงทริปส์ ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ
ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยมีเงื่อนไขในการคุ้มครองคือ ชื่อหรือ สิ่งบ่งชี้ดังกล่าว
จะต้องมีความสัมพันธ์ กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ตามข้อ 22.1 “a given quality,
reputation, or other characteristics of the goods is essentially attributable to its
geographical origin.”) แบ่งระดับการคุ้มครองได้เป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับพิเศษ (Article 23) ใช้กับสินค้าประเภทไวน์และสุรา เป็นการห้ามการใช้
สิ่งบ่งชี้นั้นทุกกรณีแม้จะไม่ได้ทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิดก็ตาม เพื่อคุ้มครองไม่ให้มีการแสดงให้
ทราบถึงแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าโดยใช้คาว่า “ชนิด” หรือ “แบบ” หรือคาทานองเดียวกัน
2. ระดับปกติ (Article 22) ใช้กับสินค้าทั่วไปโดยมุ่งป้องกันมิให้มีการนาชื่อไปใช้ใน
ลักษณะที่จะทาให้คนสับสนหลงผิด
ส่วนการคุ้มครองทักษะแรงงาน เป็นการคุ้มครองถึงความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ความรู้
ความสามารถของผู้ผลิตสินค้า ที่สามารถนาทักษะเฉพาะตัวดังกล่าวมาผสมผสานกับสินค้าของตนให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึง่ ทักษะแรงงานหรือภูมิปัญญาของมนุษย์ทผี่ ลิตสินค้านี้จะไม่สามารถระบุได้ว่ามี
ความเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ทาให้ไม่สามารถที่จะนา
ทักษะแรงงานของมนุษย์มาขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ และอาจเป็นเพราะมนุษย์หรือ
ผู้ผลิตสินค้าสามารถย้ายถิ่นฐานได้เสมอตลอดเวลา ทาให้ไม่สามารถควบคุมการผลิตเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได้ เพราะถือว่าผู้ผลิตที่ใช้ทักษะแรงงานเป็นเพียงผู้ที่ทาให้สินค้านั้นเกิดขึ้นมาในแต่ละท้องที่
เท่านั้น เป็นเพียงการที่ บรรพบุรุษสั่งสมสืบทอดกัน มาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นการสร้างคุณค่าและ
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เอกลักษณ์ของสินค้าในท้องถิ่นตนให้มีลักษณะโดดเด่น บรรพบุรุษที่สั่งสมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
กลายเป็นการสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของสินค้าในท้องถิ่นตนให้มีลักษณะโดดเด่น
4.2.2 ปั ญหาทัก ษะแรงงานผู้ ผ ลิ ตกาแฟขี้ช ะมดถื อเป็ น ภูมิปั ญญาท้องถิ่นหรือไม่
กระบวนการผลิตกาแฟขี้ชะมดที่ใช้แรงงานมนุษย์ เพื่อทาการคัดแยก การคั่วกาแฟขี้ชะมด อันเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟขี้ชะมด แต่เอกลักษณ์นี้ยังไม่อาจขึ้นทะเบียนหรือได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย จะเห็นว่าทักษะแรงงานในการผลิ ตกาแฟหรือกาแฟขี้ชะมด จาต้องใช้ความรู้
ความสามารถไม่ว่าจะขั้นตอนในการเลี้ยงชะมด การคัดแยกเมล็ดกาแฟออกจากขี้ชะมด การใช้ความ
พิถีพิถันตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟ ความแห้ง ความชื้น ไม่ขึ้นรา การร่อนเศษผงสกปรกออก การล้างเมล็ด
กาแฟ ขั้นตอนในการคั่วเมล็ดกาแฟ สัดส่วนของการผสมเมล็ดกาแฟเพื่อนาไปคั่ว การควบคุมอุณหภูมิ
ของการคั่ว ระดับ ไฟที่ใช้คั่ว ความสม่าเสมอของไฟ ระยะเวลาในการคั่ว ว่ามากหรือน้อยเพียงใด
ตลอดจนเทคนิคการคั่วกาแฟให้มีความหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ประสบการณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่ายทอด
ต่ อ ๆ กั น มาจากบรรพบุ รุ ษ หรื อ ได้ รั บ โดยการศึ ก ษาอบรมจากสถาบั น ในชุ ม ชน ได้ แ ก่ วั ด และ
ครอบครัว ความรู้และประสบการณ์ตรงของคนในท้องถิ่น ที่ได้จากการสะสมประสบการณ์การทางาน
การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้จากธรรมชาติ อาจเป็นแนวคิด กิจกรรม และบุคคลที่ได้รับการยก
ย่องให้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทักษะแรงงานของผู้ผลิตกาแฟขี้ชะมดถือเป็นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องอาศัยความรู้
ความชานาญ ประสบการณ์ของบุคคลเป็นสาคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความรู้ความสามารถ
กิจกรรม ผลงาน ประสบการณ์ ทักษะ ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรับปรุงพัฒนา สั่งสมและ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นเวลานานของผู้คนในท้องถิ่น รวมทั้ งสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาจากวัสดุ
อุปกรณ์ และทรัพ ยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อนามาใช้ในการดารงชีวิตตลอดจนในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ โดยมีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความต้องการของท้องถิ่น
เมื่อภูมิปัญญาไม่เป็นวัตถุแห่งความคุ้มครองโดยตรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2546 มาตรา 3 ที่ระบุว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายความว่า ชื่อ
สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจาก
แหล่ งภูมิศาสตร์ นั้ น เป็น สิ น ค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสี ยง หรือคุณลั กษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์
ดังกล่าว ที่จะทาให้ทักษะแรงงานที่เกิดจากภูมิปัญญ้าท้องถิ่นได้รับความคุ้มครอง
4.2.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถได้รับความคุ้มครองตามความตกลงทริปส์ ได้หรือไม่
เมื่ อ พิ จ ารณาตามความตกลงทริ ป ส์ จากแนวคิ ด ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ น ค้ า ที่ เ กิ ด จากแหล่ ง
ภูมิศาสตร์ ทีแ่ บ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
(1) เครื่อ งหมายแหล่ง กาเนิด หมายถึง ชื่อ ภูมิศ าสตร์ข องประเทศ แคว้น
หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งโดยเฉพาะ ที่มีลักษณะเป็นความหมายอันแสดงว่าผลผลิตซึ่งมีแหล่งกาเนิด
บริ เวณนั้ น ๆมีคุณภาพหรื อคุณลั กษณะหรือในสาระส าคัญเป็ นผลสื บเนื่อ งมาจากสภาพแวดล้ อ ม
ทางภูมิศาสตร์ของบริเวณดังกล่าว
(2) สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญ ลักษณ์ใดๆ อันระบุว่าสินค้า
หรือบริการนั้นมีการกาเนิดจากประเทศ แคว้น หรือสถานที่ที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะ
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(3) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียก
หรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว
เมื่อพิจารณาจากคานิยามของความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 22.1 ว่า “สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ที่ได้บ่งระบุสินค้าว่ามีแหล่งกาเนิดในดินแดนของประเทศสมาชิกหนึ่ง
หรือในภูมิภาคหรือท้องถิ่นในดินแดนแห่งนั้นที่ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าได้เกิด
มีขึ้นอย่างสาคัญ อันเนื่องมาจากสินค้าได้เกิดขึ้นในแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์นั้น ” ทักษะแรงงานกับ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป โดยทักษะแรงงานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของมนุษย์ที่ได้ใช้
ความคิดหรือทักษะในกระบวนการผลิตสินค้านั้น ทาให้เห็นว่าทักษะแรงงานตามความตกลงทริปส์
ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะเป็นสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่จะสามารถขึ้นทะเบียน
สิ่ งบ่ งชี้ท างภู มิศาสตร์ ได้ ซึ่งสหภาพยุโ รปไม่ได้ กาหนดให้ ความคุ้ มครองทั กษะแรงงาน เพื่ อที่จ ะ
สามารถนามาขึ้นทะเบียนเป็ นสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ได้เช่นเดียวกับการสินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจาก
ภูมิศาสตร์ ที่ผู้ผลิตที่อยู่ในพื้นที่ใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น รวมทั้งทุกขั้นตอนการผลิต
สินค้าได้กระทาในแหล่งภูมิศาสตร์ที่กาหนดไว้ หรือจะสามารถทาการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนอก
พื้นที่ได้
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย พ.ศ.2546 มาตรา 3 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้
เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้า
ที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว จะเห็นว่าคานิยามของคาว่า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความสอดคล้องกันในส่วนของที่สามารถบ่งถึงแหล่งกาเนิด แหล่งภูมิศาสตร์ที่มี
คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลัก ษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ ทาให้เห็นว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่
สามารถได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2546
ดังนั้นจะเห็ นว่าข้อ 22.1 ตามความตกลงทริปส์ และตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 พระราชบัญญั ติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 3 ไม่สามารถปกป้อง
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ได้ ทั้ ง คู่ และสถานะภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น งานสาธารณะ เพื่ อ สาธารณชนใช้
ประโยชน์ ป ราศจากค่าตอบแทน ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้ ผลิ ตสามารถควบคุมการผลิ ตสิ นค้าให้ มีคุณภาพที่
ทัดเทียมกัน
4.2.4 สถานะภูมิปัญญาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มิได้ให้ความคุ้มครองถึงทักษะแรงงานมนุษย์ หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว ทาให้เกิดความสูญเสียที่จะนาสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงเป็นเหตุให้กาแฟขี้ชะมดไม่อาจขอขึ้นทะเบียนทางภูมิศาสตร์ได้
ทักษะแรงงานกับพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 จากคาว่า“แหล่ง
ภูมิศาสตร์” ที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พ.ศ.2546
มี ความหมายว่ า พื้ นที่ ของประเทศ เขตภูม ิภ าคและท้อ งถิ ่น และให้ห มายความรวมถึง ทะเล
ทะเลสาบ แม่น้า ลาน้า เกาะ ภูเขา หรือ พื้นที่อื่นทานองเดียวกันด้วย ทั้งนี้คาว่า “แหล่งภูมิศาสตร์”
ไม่ใช่คาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คงมีใช้แต่เฉพาะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท างภูมิศาสตร์
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ไทย พ.ศ.2546 ภายใต้เจตนารมณ์ว่า การกาหนดคานิยามศัพท์แหล่งภูมิศาสตร์ก็เพื่อประโยชน์ของ
การใช้กฎหมายฉบับ นี้ บรรดานักกฎหมายและเจ้าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องจะไม่ต้ องตีความว่ า สิ่งบ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับพื้นที่ภูมิศาสตร์ประเภทใด การกาหนดคานิยามศัพท์แหล่งภูมิศาสตร์
จึงเท่ากับขจัดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการใช้การตีความ และคาๆ นี้มีผลครอบคลุมถึงพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นห้วย หนอง คลอง บึง แก่ง เป็นต้น
ทาให้เห็นได้ว่าทักษะแรงงานหรือภูมิปัญญาของมนุษย์หรือผู้ผลิตสินค้าไม่สามารถที่ จะ
นามาขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ผู้ศึกษามีความเห็นว่าอาจเป็นเพราะมนุษย์หรือ
ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า สามารถย้ า ยถิ่ น ฐานได้ เ สมอตลอดเวลา ท าให้ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม การเป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ได้ เพราะถือว่าผู้ผลิตที่ใช้ทักษะแรงงานเป็นเพียงผู้ที่ทาให้สินค้านั้นเกิดขึ้นมาในแต่ละ
ท้องที่เท่านั้น เป็นเพียงการที่ บรรพบุรุษสั่งสมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นการสร้างคุณค่า
และเอกลักษณ์ของสินค้าในท้องถิ่นตนให้มีลักษณะโดด
ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กาหนดเรื่องสิทธิชุมชนไว้ โดยเป็นสิทธิที่
รัฐธรรมนูญกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิโดยไม่ต้องมีกฎหมายลาดับรองมารองรับ ดังนั้นสิทธิชุมชนใน
พระราชบั ญ ญั ติ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ พ.ศ.2546 สิ ท ธิ ชุ ม ชนจึ ง ถู ก ตี ค วามโดยการก าหนดพื้ น ที่
เนื่ อ งจากกฎหมายสิ่ ง บ่ ง ชี้ท างภูมิ ศาสตร์คื อ ชื่อ ตรา หรื อสั ญลั กษณ์ที่ ใช้ กับ สิ น ค้า ที่อ ยู่ ใ นแหล่ ง
ภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่ง ทาให้ชุมชนที่ผลิตสินค้าหรือประกอบธุรกิจการค้าที่เกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายความว่า ประสบการณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่ายทอดต่ อๆกันมาจากบรรพบุรุษ
หรือได้รับโดยการศึกษาอบรมจากสถาบันในชุมชน ได้แก่ วัดและครอบครัว ความรู้และประสบการณ์
ตรงของคนในท้องถิ่น ได้จากการสะสมประสบการณ์การทางาน การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้
จากธรรมชาติ อาจเป็นแนวคิด กิจกรรม และบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้ เป็นภูมิ ปัญญาชาวบ้าน
เมื่อเทียบกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริปส์ ที่ระบุถึงสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา หมายความถึงชื่อ
ทางภู มิ ศาสตร์ หรื อ สิ่ ง ที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ประเทศภู มิภ าค หรื อ ท้ อ งถิ่น ที่ สิ น ค้ า ซึ่ ง ผลิ ตในพื้ น ที่ ดัง กล่ า วมี
คุณลักษณะพิเศษ สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาอาจเป็นชื่อ หรือเครื่องหมายที่แสดงว่าสินค้านั้นมีที่มาจากพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ และเครื่องหมายแหล่งกาเนิด หมายถึง ชื่อ หรือสิ่งที่บ่งชี้ถึงประเทศ ภูมิภาค
หรือท้องถิ่นที่แสดงว่าลักษณะหรือคุณภาพสินค้าที่มีแหล่งกาเนิดในพื้นที่นั้น ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 3 คาว่า “คุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ ”
น่าที่จะขยายความรวมถึงทักษะแรงงานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
จากปัญหาดังกล่าวทาให้เห็นว่า ทั้งลักษณะหรือคุณภาพสินค้าที่มีแหล่งกาเนิดในพื้นที่
เป็น ผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศ หรือ
ดิน เป็นต้น หรือปัจจัยที่ได้จากมนุษย์ เช่น ความชานาญในการผลิต เป็นต้น หรืออาจจะเป็นเพราะ
ทั้งปัจจัยทางด้านธรรมชาติและปัจจัยที่ได้จากมนุษย์ก็ได้ ที่กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของต่างประเทศให้การคุ้ มครองจนสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ แต่สาหรับประเทศไทยไม่ได้ให้ความ
คุ้มครองและไม่อาจที่จะขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 3 ได้ระบุเพียง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทน
แหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
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ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว ไม่ได้กล่าวถึงแหล่งกาเนิดที่เป็นปัจจัยที่
ได้จากมนุษย์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเลย ทาให้เกิดช่องว่างของกฎหมายที่การมีส่งเสริมเพื่อใช้คุ้มครอง
สินค้าที่ได้ใช้ความเพียรพยามที่จะสร้างและพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรืออาศัยองค์ประกอบด้าน
ธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชนในพื้นที่ของตนที่สร้างให้สินค้าของตน มีลักษณะโดดเด่นขึ้นมา
เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นหรือชุมชนอื่นที่ไม่มีสิทธิมาใช้ชื่อของสินค้าที่แสดงถึงแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์
ของตน ซึ่งทักษะแรงงานของผู้ผลิตกาแฟและกาแฟขี้ชะมดนี้ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือเป็นสินค้าที่
เกิดจากทักษะแรงงานมนุษย์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นตัวอย่างหนึ่งที่สมควรได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์
4.2.5 สิทธิชุมชนสามารถได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 หรือไม่ เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.
2546 มาตรา 3 ได้ระบุเพียง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิ ศาสตร์และที่
สามารถบ่ ง บอกว่ า สิ น ค้ า ที่ เ กิ ด จากแหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ นั้ น เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ ชื่ อ เสี ย ง หรื อ
คุณลักษณะเฉพาะของแหล่ งภูมิศาสตร์ดังกล่าว ส่ วนสิทธิชุมชน หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีขอบเขตเป็นชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือหลายชุมชนหรือ
หลายกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่จากัดเฉพาะกลุ่มคนในชนบทเท่านั้นแต่จะรวมถึงกลุ่มคนในเมืองด้วยกลุ่ม
คนเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ทางสังคม มีวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งกลุ่มคนนั้นมีอานาจอันชอบธรรมถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์ ประเพณีหรือข้อตกลงที่บุคคลในสังคมยึดถือร่วมกัน
เป็นการกล่าวโดยไม่ได้เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดที่เป็นปัจจัยที่ได้จากมนุษย์หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเลย ทาให้เกิดช่องว่างของกฎหมายที่การมีส่งเสริมเพื่อใช้คุ้มครองสินค้าที่ได้ใช้ความเพียร
พยามที่จะสร้างและพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรืออาศัยองค์ประกอบด้านธรรมชาติที่ มีลักษณะเฉพาะ
ของชุมชนในพื้นที่ของตนที่สร้างให้สินค้าของตน ที่ให้ความคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการของ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิมในแง่ความคุ้มครองตามกฎหมายในส่วน
ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การสืบทอดหรือส่งต่อ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การ การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย เพื่อให้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ที่ตั้ง
อยู่บนแนวคิดสิทธิชุมชนมีเนื้อหาแห่งความคุ้มครองที่ส อดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นสิทธิของ
ชุมชนของประเทศไทย เพื่อให้สิทธิชุมชนเป็นไปตามแนวทางการให้ความคุ้มครองหรือเพื่อการรองรับ
สิทธิของชุมชนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และ
มาตรา 67 ได้บัญญัติถึงสิทธิของชุมชนเอาไว้
4.3 ปัญหาข้อจากัดความทับซ้อนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่เดียวกันของกาแฟขี้ชะมด
จากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ย่อมได้รับความคุ้มครองและ
สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งของประเทศไทย และของสหภาพยุโรป ทาให้เห็นว่ายังมี
ช่องว่างอยู่ ห ลายอย่ า งที่ท าให้ ผ ลิ ต ภัณฑ์ ทางการเกษตรโดยเฉพาะกาแฟ หรือ กาแฟขี้ช ะมด ที่ มี

126
กรรมวิธีผลิตที่มีขั้นตอนที่สูงกว่า ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองและขึ้นทะเบียนตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์
ปัญหาแรก เกี่ยวกับขอบเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นของการผลิตกาแฟขี้ชะมดสอดคล้องกับ
มาตรา 3 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย พ.ศ.2546 หรือไม่
เมื่อพิ จ ารณาจากการน าภูมิปั ญญาท้ องถิ่ นและการใช้ ภูมิปั ญญาท้ องถิ่น ได้ทวี ความ
ต้องการมากขึ้น ประเทศที่มีทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจานวนมากอย่างประเทศไทย จึงต้องให้
มีการส่งเสริม สนับสนุน การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้นมาใช้ผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อเป็น
การสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เหล่ า นั้ น ประกอบกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ได้กาหนดให้บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ท้ อ งถิ่ น และของชาติ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษาและการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบ
กับคานิยามของคาว่า สิทธิชุมชน ที่ให้หมายถึง อานาจหรือผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็น
ชุมชนโดยที่ไม่ใช่อานาจของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิทธิชุมชนเป็นสิ่งที่มีมาอย่างช้านานควบคู่
กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทยอย่างแนบแน่น 9 การใช้ชีวิตร่วมกันของคนในชุมชนต้องพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน มีการร่วมทุกข์ร่วมสุขเกิดความเอื้ออาทรและผูกพันต่อกัน ข้อพิพาทในด้านต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ในชุมชนจะมีการคิดค้น เพื่อหาวิธีการจั ดการภายในให้ ลุ ล่ ว ง ซึ่งความเป็นไปของชุมชน
ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเกิดจากข้อบัญญัติอันศักดิ์สิทธิที่
ชุม ชนยึ ดถื อ ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ซึ่ งแฝงอยู่ ในวิถี ชี วิต ของชุ มชนและพั ฒ นาสู่ แ บบแผนที่ แข็ ง แรงมั่น คง
นอกจากนี้ข้อบัญญัติของชุมชนยังถือเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับขอบเขตอานาจที่สมาชิกพึงมีหรือได้รับ
ในการดาเนิ น ชีวิตและอานาจดังกล่ าวยังเป็นอานาจที่ทุกคนให้ การยอมรับภายใต้คุ ณค่าที่ยึดถือ
ร่วมกันที่เป็นอานาจอันชอบธรรมซึ่งก็คือระบบสิทธิชุมชนนั่นเอง
ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงสิทธิชุมชนนั้นจะพบว่ามีลักษณะเป็นสิทธิเชิงซ้อน ซึ่งคาว่า
“สิทธิเชิงซ้อน” หมายความว่า ภายใต้ข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ในการจัดการร่วมกันของชุมชนจะ
ประกอบไปด้วยสิทธิ หลากหลายประเภทที่สัมพันธ์กัน โดยที่ไม่มีการแบ่งแยกสิทธิออกจากกันอย่าง
ชัดเจนเพีย ง แต่ว่าสิ ทธิดังกล่ าวจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน เช่น สิ ทธิในความเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิในการใช้สอย สิทธิในการจัดการ สิทธิในการอนุรักษ์ สิทธิใน
การสืบทอดและส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งสิทธิเชิงซ้อนไม่ใช่สิทธิ
แบบเบ็ดเสร็จ (Absolute rights) โดยสิทธิดังกล่าวนี้จะมีความทับซ้อนกันของสิทธิที่หลากหลาย
ภายในชุมชนไม่ว่าจะโดยตัววัตถุที่ได้รับความคุ้มครอง หรือตัวผู้ทรงสิทธิ หรือรูปแบบของสิทธิ หรือ
สิทธิในความเป็นเจ้าของสิทธิ อาทิเช่น รัฐหรือบุคคลในชุมชนย่อมมีสิทธิในความเป็นเจ้าของเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบางประเภทหรือบางกรณีได้ อย่างไรก็ตามบุคคลในชุมชนก็ยังคงมีสิทธิในการเข้าถึง การ
ใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การจัดการในทรัพยากรของตนเพียงแต่ว่าบุค คลดังกล่าวนี้จะไม่สิทธิในการ
9

ชลธิ ร า สั ต ยาวั ฒ นา, “พลวั ติ ส ิ ท ธิ ช ุ ม ชน : กระบวนทั ศ น์ ท างมนุ ษ ย์ ว ิ ท ยา ”,
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546), น.81-94.

127
กีดกันหรือขัดขวางบุคคลอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากว่าบุคคลอื่นสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรนั้นได้ในบางลักษณะ สภาพการณ์เช่นว่านี้จะมีความแตกต่างกับแนวคิดและทฤษฏีของ
นักปรัชญาตะวันตก โดยที่สิทธิของชาติตะวันตกดังกล่าวนั้ นมีลักษณะเป็นการมอบสิทธิให้แก่ปัจเจก
ชนในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่ผู้เพียงเดียว (exclusive right) อันถือได้ว่าเป็นสิทธิเชิงเดี่ยวซึ่ง
คาว่า “สิทธิเชิงเดี่ยว” หมายความว่าสิทธิในการที่จะได้รับความคุ้มครองดังกล่าวเป็นสิทธิที่แยกออก
จากกันอย่างชัดเจนว่าสิทธิ ใดเป็นสิทธิครอบครอง หรือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ใดเป็นเจ้าของและเจ้าของ
มีสิ ทธิป ระการใด เป็ น ต้น ดังนั้ น จึงอาจกล่าวได้ว่าสิ ทธิเชิงซ้อนเป็นสิ ทธิที่มีความเหลื่อมล้ าและ
ทับซ้อนกัน ของสิทธิโ ดยที่ไม่ได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยเมื่อสิทธิชุมชนถือเป็นส่ วนหนึ่ง
ของสิทธิมนุษยชนผลที่ตามมาคือสิทธิชุมชนจึงมีขอบเขตที่กว้างขวางและครอบคลุมกว่าสิทธิเชิงเดี่ยว
ไม่ว่าจะเป็นการปกครองตนเอง ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดในส่ ว นของการคุ้ มครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ฉบับดังกล่าวยังไม่สามารถให้ความ
คุ้มครองสิทธิชุมชนได้อย่างสมบูรณ์เพราะสิทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการมอบสิทธิ
ผูกขาดในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้า นการค้า ขายสิน ค้า ซึ่ง เป็น สิท ธิใ นทางเศรษฐกิจ เท่า นั้น
(economic right) เพื่อความชอบธรรมในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินเท่านั้น กล่าวคือ
ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ในชุ ม ชนเท่ า นั้ น ที่ มี สิ ท ธิ ใ ช้ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ กั บ สิ น ค้ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้
โดยสิทธิชุมชนตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฉบับนี้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของธรรมสิทธิ์
ในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติคุณและการรับประกัน รวมถึงให้มีการอนุรักษ์หรือสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่อไป สิทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จึงมีขอบเขต
ที่จ ากัดเนื่องจากสิทธิชุมชนจะมีขอบเขตแห่ งสิ ทธิที่ห ลากหลายทั้งในด้านของสิ ทธิในการอนุรักษ์
การใช้ ป ระโยชน์ การสื บ ทอดและส่ งต่ อ วัฒ นธรรม สิ ทธิ ท างศี ล ธรรม สิ ทธิ ใ นความเป็น เจ้า ของ
รวมอยู่ด้วย เป็นต้น
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าข้อจากัดของสิทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จะมีลักษณะเป็นสิทธิเชิงเดี่ยว (ซึ่งเป็นสิทธิในทรัพย์สินของปัจเจกชน)
ไม่ใช่สิทธิเชิงซ้อน (ซึ่งถือเป็นสิทธิชุมชน) กล่าวคือ เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้มีการขึ้นทะเบียนแล้ว
นั้น สมาชิกภายในชุมชนย่อมมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากชื่อภูมิศาสตร์หรือชื่อแหล่งภูมิศาสตร์
เกี่ยวกับสินค้าเฉพาะภายในชุมชนหรือท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่จากัดเท่านั้น อีกทั้งผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทาง
ทางภูมิศาสตร์ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ในการหวงกันผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า
นอกจากแหล่งภูมิศาสตร์ตามคาขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ รวมถึงไม่สามารถที่จะโอน
ขาย หรืออนุญาตให้สิทธิแก่บุคคลอื่นได้ ประกอบกับข้อจากัดของสิทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ยังเป็นการผูกขาดเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางการ
เงินด้านการค้าขายสินค้าด้วยการใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ท างภูมิศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวอันเป็นสิทธิในทาง
เศรษฐกิจเท่านั้นโดยไม่ครอบคลุมถึงคติพจน์ ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิชุมชน หมายถึง สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หรือ
ความมุ่งหมายร่วมกันและมีที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีขอบเขตเป็นชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือหลายชุมชน
หรือหลายกลุ่มชาติพันธุ์ โดยอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลทั้งประเทศหรือเมืองหรือหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่ง
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ก็ไ ด้ โ ดยที่ ไ ม่ ไ ด้จ ากั ด เฉพาะกลุ่ ม คนในชนบทเท่า นั้ น แต่จ ะหมายความรวมไปถึ งคนในเมื อ งด้ ว ย
ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะมีความสั มพันธ์กันทางสังคม มีประเพณีวัฒนธรรมร่วมกัน และมีอานาจอันชอบ
ธรรมตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่บุคคลได้ยึดถือร่วมกัน
ปัญหาที่สอง ขอบเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นของการผลิตกาแฟขี้ชะมดสอดคล้องกับหลักการ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับสากลหรือไม่
จากหลักการคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับสากล ได้กาหนด สิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ถึงการให้ความคุ้มครองชื่อหรือเครื่องหมายต่างๆ ที่เป็นชื่อเมือง หรือท้องถิ่น ที่ใช้บนฉลาก
ของสินค้าต่างๆ แท้ที่จริง แล้วคาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นคาอื่นเมื่อถูก
อ้ า งถึ ง ในกฎหมายระหว่ า งประเทศแต่ล ะฉบั บ เช่ น สนธิสั ญ ญากรุ งปารี ส อาจใช้ ค าว่า สิ่ ง บ่ ง ชี้
แหล่งที่มาหรือในความตกลงกรุงลิสบอน อาจใช้คาว่า สิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกาเนิด คาที่ใช้ในกฎหมาย
แต่ละฉบับก็จะมีขอบเขตแตกต่างกันไปดังจะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้
(1) Indication of source คาว่า “indication of source” ได้ถูกระบุไว้ในสนธิสัญญา
กรุงปารีส (the Paris Convention) มาตรา 1(2) และ 10 และได้ถูกอ้างถึงในความตกลงกรุงมาดริด
(the Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source
on Goods of 1891) ทั้งฉบับ แต่เป็นที่สังเกตได้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศทั้งสองฉบับนี้ไม่ได้ให้
คานิยามของคาว่า “indication of source” ไว้แต่อย่างใด แต่การกล่าวถึง “indication of
source” ในความตกลงกรุงมาดริด มาตรา 1(1) อาจทาให้สามารถกาหนดคานิยามได้ว่าหมายถึง
สิ่งที่ใช้อ้างอิงถึงประเทศ หรือสถานที่ในประเทศ ในฐานะที่เป็นประเทศ หรือสถานที่ที่เป็นแหล่งที่มา
ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น เป็นที่สังเกตได้ว่าคาว่า indication of source นั้นไม่ได้มีเงื่อนไขกาหนด
ว่าผลิตภัณฑ์ที่มี indication of source ปรากฏอยู่จะต้องมีคุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะที่มาจาก
แหล่งที่มานั้น เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกผลิตในประเทศ หรือสถานที่ในประเทศที่ระบุใน
indication of source ก็เป็นการเพียงพอ
(2) Appellation of Origin Appellation of origin เป็นคาที่ใช้ในความตกลงกรุง
ลิสบอน (the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their
International Registration of 1958) ซึ่งได้ให้คาจากัดความไว้ว่าหมายถึง ชื่อทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศ ภูมิภาค หรือ ท้องถิ่นซึ่งได้ใช้เป็นสิ่งที่ระบุว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้มีแหล่งกาเนิดจากที่นั้นๆ
และผลิ ตภัณฑ์นั้ น ได้มีคุณภาพและลั กษณะเฉพาะเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ของ
แหล่งที่มานั้น ซึ่งให้หมายรวมถึงปัจจัยทางธรรมชาติและมนุษย์ด้วย ข้อแตกต่างระหว่าง indication
of source และ appellation of origin คือผลิตภัณฑ์ที่มี appellation of origin ปรากฏอยู่
จะต้ อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ แหล่ ง ก าเนิ ด นั้ น ๆ คื อ จะต้ อ งมี คุ ณ ภาพและลั ก ษณะเฉพาะที่ ม าจาก
สภาพแวดล้อม ณ แหล่งกาเนิดนั้นๆ แต่ indication of source ไม่ได้กาหนดให้มีคุณภาพหรือ
ลักษณะดังกล่าว ตัวอย่าง appellation of origin ที่ได้มีการยอมรับและได้ใช้แก่ผลิตภัณฑ์
(3) Geographical Indication ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
การค้า หรือที่เรียกว่า TRIPS ได้กาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการมีไว้ ขอบเขต และการใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไว้ในข้อ 22 – 24 โดยกาหนดให้ประเทศสมาชิก
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ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการเจรจาการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
1) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือการใช้ชื่อของสถานที่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งของ
ประเทศสมาชิก ประกอบกับสินค้าเพื่อแสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าว่า
คุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะอื่นของสินค้ามีส่วนสาคัญมาจากแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้า
นั้น
2) ประเทศสมาชิกจะต้องกาหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อ
ป้องกันมิให้มีการนาสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์อื่นนอกเหนือจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่แท้จริงไปใช้ใน
ลักษณะที่ทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้า หรือก่อให้เกิด
การกระทาที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3) เมื่อมีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้าในประเทศ
สมาชิ ก ใ นลั ก ษณ ะที่ ท าให้ สาธ าร ณช นสั บ สนหลงผิ ดเกี่ ย ว กั บ สถาน ที่ อั นแท้ จริ ง ขอ ง
แหล่งกาเนิด ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมี
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับสินค้าที่มิได้มีแหล่งกาเนิดในดินแดนตามที่ระบุไว้นั้น
4) ประเทศสมาชิกจะต้องกาหนดให้มีการคุ้มครองเพิ่มเติมสิ่งบ่งชี้ทางภู มิศาสตร์
สาหรับไวน์และสุรา กล่าวคือถ้าไวน์หรือสุราที่ขึ้นทะเบียนนั้นไม่ได้มีแหล่งกาเนิดแท้จริงตามที่แสดงไว้
ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสาหรับไวน์หรือสุรา
ดังกล่าว กรณีที่เป็นแหล่งกาเนิดที่แท้จริงของสินค้า แม้จะได้มีการกระทาที่พยายามไม่ให้สาธารณชน
สั บ สนหลงผิ ด ด้ ว ยการแสดงข้ อ ความบางอย่ า งประกอบโดยการใช้ ค าว่ า “ชนิ ด ”“ประเภท”
“แบบ”“การเลียนแบบ”
สรุปได้ว่าการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าตามพันธกรณีของความตกลงทริปส์ ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ หรือชื่อแหล่งภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยมีเงื่อนไขในการคุ้มครองคือ ชื่อหรือ
สิ่งบ่งชี้ดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ตามข้อ 22.1 “a given
quality, reputation, or other characteristics of the goods is essentially attributable to
its geographical origin.”) โดยอาจแบ่งระดับการคุ้มครองได้เป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับพิเศษ (Article 23) ใช้กับสินค้าประเภทไวน์และสุรา เป็นการห้ามการใช้
สิ่งบ่งชี้นั้นทุกกรณีแม้จะไม่ได้ทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิดก็ตาม เพื่อคุ้มครองไม่ให้มีการแสดงให้
ทราบถึงแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าโดยใช้คาว่า “ชนิด” หรือ “แบบ” หรือคาทานองเดียวกัน
2. ระดับปกติ (Article 22) ใช้กับสินค้าทั่วไปโดยมุ่งป้องกันมิให้มีการนาชื่อไปใช้ใน
ลักษณะที่จะทาให้คนสับสนหลงผิด
ปั ญ หาที่ ส าม ขอบเขตภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของการผลิ ต กาแฟขี้ ช ะมดสอดคล้ อ งกั บ
หลักการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรปหรือไม่
ตามแนวทางของกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ของสหภาพยุโรป ได้แบ่งสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเภท PGI หรือ Protected
Geographical Indications และสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเภท PDO หรือ Protected
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Designations of Origin โดยที่สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้ง PGI และ PDO นั้นต่างมีข้อดี
ข้อเสียแตกต่างกันเช่น การคุ้มครองสินค้า ตามหลัก PDO นั้นการผลิตสินค้าทุกขั้นตอนจะต้องกระทา
ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้นจะทาให้มีความชัดเจนในเรื่องความเชื่อมโยงถึงแหล่งที่มาของสินค้า
อย่างแน่นอนแต่อาจจะมีข้อเสียคือทรัพยากรที่นามาใช้ภายในท้องถิ่นนั้นยอมมีจานวนจากัดและ
ไม่สามารถมีการขยายตัวของธุร กิจชุมชนต่อไปได้แต่หากเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเภท PGI ข้อ
ห้ามดังกล่าวจะไม่ถูกนามาใช้บังคับเพราะสามารถมีกระบวนการผลิต หรือมีการเตรียมสินค้าจาก
ท้องที่อื่นได้ จากตัวอย่าง กรณีโรงคั่วกาแฟในท้องที่หนึ่งได้นาเมล็ดกาแฟของกาแฟดอยตุงซึ่งได้รับ
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แล้วนามาผ่านกระบวนการแปรรูปในท้องโรงคั่วกาแฟ ซึ่งการ
คั่วนั้นได้ใช้ความรู้ความสามารถความชานาญทักษะภูมิปัญญาของบุคคลในโรงคั่วกาแฟนั้นซึ่งมีเทคนิค
ที่แตกต่างจากการคั่วของกาแฟดอยตุง จนทาให้เมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วโดยโรงคั่วแห่งนี้มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของการคั่วกาแฟนั้น จะนาเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วนั้นมาทาการ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้หรือไม่ ถือเป็นปัญหาว่าจะเป็นทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในเรื่องของ
แหล่ ง ก าเนิ ด ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องสิ น ค้ า หรื อ ไม่ เนื่ อ งจากไม่ อ าจแยกความแตกต่ า งในการแสดง
คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า และการระบุปัจจัยทางธรรมชาติ หรือปัจจัยด้านมนุษย์แหล่งภูมิศาสตร์
โดยจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของลักษณะสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ ต้องอาศัยความรู้เทคนิค
และหลักฐานการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งกระทาได้ยากนั่นเอง
จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นว่ากฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย ยังขาดความชัดเจน
ในประเด็นการให้ความคุ้มครองถึงกรรมวิธี ขั้นตอน หรือกระบวนการในการผลิตว่า ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนนั้นจะสามารถใช้วัตถุดิบที่ผลิตมาจากที่อื่นหรือจาเป็นต้องเป็น
วัตถุดิบจากแหล่ งภูมิศาสตร์ที่ขึ้น ทะเบียนเท่านั้นและกรรมวิธีในทุกขั้นตอนการผลิตหรือการผลิ ต
ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดสามารถทานอกพื้นที่ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาจากขอบเขตภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของการผลิตกาแฟขี้ชะมด สามารถแยกวิเคราะห์ได้ดังนี้
(1) ขอบเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นของการผลิตกาแฟขี้ชะมดกับพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 จากคาว่า “แหล่งภูมิศาสตร์” ที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ ไทย พ.ศ.2546 มี ความหมายว่า พื้นที่ของประเทศ เขตภูมิภ าคและ
ท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึ งทะเล ทะเลสาบ แม่น้า ลาน้า เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่อื่นทานอง
เดียวกันด้วย ทั้งนี้คาว่า “แหล่งภูมิศาสตร์” ไม่ใช่คาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คงมีใช้แต่เฉพาะตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พ.ศ.2546 ภายใต้เจตนารมณ์ว่า การกาหนดคา
นิ ย ามศั พ ท์ แ หล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ ก็ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องการใช้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ บรรดานั กกฎหมายและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะไม่ต้องตีความว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับพื้นที่ภูมิศาสตร์
ประเภทใด การกาหนดคานิยามศัพท์แหล่งภูมิศาสตร์จึงเท่ากับขจัดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการ
ใช้การตีความ และคาๆ นี้มีผลครอบคลุมถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นห้วย หนอง
คลอง บึง แก่ง เป็นต้น
ขอบเขตภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของการผลิ ต กาแฟขี้ ช ะมดไม่ ส ามารถที่ จ ะน ามาขอขึ้ น
ทะเบี ยนเป็ นสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ทั้งนี้เพราะมนุษย์ที่คิดค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อผลิต สิ นค้า
สามารถย้ ายถิ่น ฐานได้เสมอตลอดเวลา ทาให้ไม่สามารถควบคุมการเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
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เพราะถือว่าผู้ผลิตที่ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเพียงผู้ที่ทาให้สินค้านั้นเกิดขึ้นมาในแต่ละท้องที่เท่านั้น
เป็นเพียงการที่บรรพบุรุษสั่งสมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นการสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์
ของสินค้าในท้องถิ่นตนให้มีลักษณะโดดเด่น บรรพบุรุษที่สั่งสมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็น
การสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของสินค้าในท้องถิ่นตนให้มีลักษณะโดดเด่น
(2) ขอบเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นของการผลิตกาแฟขี้ชะมดกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
สหภาพยุโรป จะเห็นว่าขอบเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นของการผลิตกาแฟขี้ชะมดของมนุษย์ที่ได้ใช้ความคิด
หรือทักษะในกระบวนการผลิตสินค้า สหภาพยุโรปไม่ได้ กาหนดให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อที่จะสามารถนามาขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้เช่นเดียวกับการสินค้าที่มีแหล่งกาเนิด
จากภูมิศาสตร์ ที่ผู้ผลิตที่อยู่ในพื้นที่ใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น รวมทั้งทุกขั้นตอนการผลิต
สินค้าได้กระทาในแหล่งภูมิศาสตร์ที่กาหนดไว้ หรือจะสามารถทาการผลิตขั้ นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนอก
พื้นที่ได้ โดยได้แบ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ออกเป็นสองลักษณะ ซึ่งสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ประเภท PDO นั้ น การผลิ ตสิ น ค้าทุกขั้ นตอนจะต้ องกระทาในแหล่ งภูมิศ าสตร์นั้นเท่ านั้น แม้ว่ า
กฎหมายจะอนุญาตให้ผู้ผลิตใช้วัตถุดิบที่มาจากนอกพื้นที่ก็ตาม ผู้ผลิตยังคงต้องทาการผลิตสินค้าใน
พื้นที่นั้นเท่านั้น แต่หากเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเภท PGI ข้อห้ามดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับ ทาให้
เห็นว่าการบังคับ ให้ใช้วัตถุดิบการผลิตที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้น หรือการกาหนดว่าทุก
ขั้นตอนการผลิตจะต้องกระทาในแหล่งภูมิศาสตร์เท่านั้น อันอาจก่อให้เกิดปั ญหาที่เป็นการจากัด
โอกาสขยายตัวของสิทธิชุมชนที่มุ่งหวังที่จะให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างความเติบโต สาหรับการ
ผลิ ต สิ น ค้า ทางการเกษตร เช่ น กาแฟหรื อกาแฟขี้ ช ะมดนั้ น มี ค วามจาเป็ น ต้ องพึ่ ง พาธรรมชาติ
ภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก หากเมื่อใดสภาพธรรมชาติไม่อานวยต่อการผลิตก็จะทา
ให้การผลิตสินค้าเกิดปัญหาได้ การอนุญาตให้นาเข้าวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ในการผลิต และการ
ยินยอมให้ ทาการผลิตสิน ค้าบางขั้นตอนนอกพื้นที่จะช่วยให้ การผลิ ตสิ นค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะการผลิตและสภาพธุรกิจ แต่หากมีการยืดหยุ่นในเงื่อนไขดังกล่าวก็จะทาให้
สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสินค้าที่ขาดมาตรฐาน หรือมีคุณภาพที่แตกต่างกัน ทาให้ควรนา
หลักการคุ้มครองแบบ PGI ตามกฎหมาย Regulation 510/2006 ของสหภาพยุโรปที่มีความยืดหยุ่น
มาใช้ เพราะหากยังคงเคร่งครัดเช่นนี้จะทาให้กาแฟขี้ชะมดไม่อาจที่จะสามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได้ เนื่องจากเมล็ดกาแฟและสายพันธุ์ชะมดอาจมาจากคนละแหล่งที่มากัน ทาให้เกิดความ
ทับซ้อนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ว่าจะใช้หลักการใดในการ
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
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เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ได้กาหนดคานิยาม
ของ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ไว้ ว่าหมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง
ภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งทางภู มิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นเงื่อนไขสาคัญในการขอขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แก่ คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆของสินค้าที่จะใช้
กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น จะต้องมีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นหรือสถานที่ภูมิศาสตร์นั้นเงื่อนไขสาคัญ
ในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แก่ คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆของ
สินค้าที่จะใช้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น จะต้องมีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นหรือสถานที่ภูมิศาสตร์นั้น
ซึ่งการให้ ความคุ้ มครองสิ ทธิใ นสิ่ ง บ่งชี้ ทางภูมิศ าสตร์ แม้ว่า พระราชบัญญั ติคุ้ม ครองสิ่ ง บ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จะตั้งอยู่บนแนวคิดสิทธิของชุมชนก็ตาม แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าว
นี้ปกป้องแต่เพียงเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่นบางพื้น ที่หรือบางจังหวัดเท่านั้น
โดยสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ มอบสิ ทธิให้ แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อที่ผู้ ผ ลิ ตสิ นค้าในแหล่ งภูมิศาสตร์ห รือ
ผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นมีสิทธิที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าตามที่ได้มีการขึ้น
ทะเบียนเท่านั้นตามพระราชบัญญั ติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มาตรา 25 โดยผู้ผลิต
หรือผู้ประกอบการค้าดังกล่าวไม่สามารถที่จะโอนสิทธิในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไปยังบุคคลภายนอก นอกจากนี้สิทธิชุมชนในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวยังไม่ได้ให้ความ
คุ้มครองครอบคลุมไปถึงสิทธิชุมชนในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการอนุรักษ์หรือคงไว้หรือสิทธิใน
การสืบทอดหรือส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ทายาทรุ่นต่อไปเพื่อให้สิทธิชุมชนที่มีลักษณะเป็นสิทธิ
เชิงซ้อนมีขอบเขตแห่งสิทธิที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อได้ทาการศึก ษาบทบัญญัติของกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 66 และ มาตรา 67 จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศดังกล่าวจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น ในเรื่องของการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ รวมถึ ง การสื บ ทอดหรื อ ส่ ง ต่ อ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง เนื้ อ หาบทบั ญ ญั ติ ต าม
รัฐธรรมนูญดังกล่าวจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ ผลิตสินค้าชุมชนของ
ประเทศไทย
ด้วยเหตุนี้จะเห็นว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ยังไม่
ครอบคลุมถึงส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนเพื่อให้ความคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการของการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิ มในแง่ความคุ้มครองตามกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การสืบทอดหรือส่งต่อ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การ การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยเพื่อให้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ที่ตั้ง
อยู่บนแนวคิดสิทธิชุมชนมีเนื้อหาแห่งความคุ้มครองที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นสิทธิของ
ชุมชนของประเทศไทย ซึ่งการคุ้มครองในส่วนนี้ถือเป็นสิทธิชุมชนตามวิธีการเช่นว่านี้ก็เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางการให้ความคุ้มครองหรือ เพื่อการรองรับสิทธิของชุมชนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และ มาตรา 67 ได้บัญญัติถึงสิทธิของชุมชนเอาไว้
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การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกาแฟขี้ชะมดที่เกี่ยวกับความทับซ้อนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในพื้นที่เดียวกันนี้ ทาให้ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์คุณสุรเชษฐ์ ยุทธสุนทร เจ้าของไร่กาแฟคุณหญิง ผู้ผลิต
ขี้ชะชดที่มีชื่อเสียงรายหนึ่งที่ยังไม่สามารถนากาแฟขี้ชะมดขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตาม
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ได้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
จากการสัมภาษณ์คุณสุรเชษฐ์ ยุทธสุนทร เจ้าของไร่กาแฟคุณหญิง ทางโทรศัพท์เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ทาให้ทราบถึงกระบวนการผลิตกาแฟขี้ชะมดของกาแฟขี้ชะมดไร่คุณหญิง
ตั้งอยู่ที่ 105 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตาบลแก่งเสี้ยน อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ความ
ว่า ชะมด/อีเห็ น มีอยู่ ทั้ งหมด 11 สายพันธุ์ โดยชะมดถือ เป็นสัตว์คุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 แต่กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2546
ให้ ช ะมดซึ่ง มี ส ายพั น ธุ์ ที่ เรี ย กชื่ อ ว่ า อี เห็ น เป็ น สั ต ว์ ป่า คุ้ มครองชนิ ดเพาะเพื่อ ขยายพั นธุ์ ไ ด้ โดย
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงตัวชะมดสาย
พันธุ์อีเห็นในเชิงพาณิชย์ เพราะสามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน เมื่อชะมดสายพันธุ์อีเห็นเป็นสัตว์
เศรษฐกิจจึงได้นามาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตกาแฟขี้ชะมด ซึ่งจริงๆแล้วกาแฟขี้ชะมดคือกาแฟ ขี้อีเ ห็น
แต่ซึ่งหากจะเรียกกว่า กาแฟขี้อีเห็น ก็คงจะฟังดูไม่เพราะ จึงนิยมเรียกชื่อกาแฟขี้ชะมดต่อไป ซึ่งต่าง
กับของอินโดนีเซียที่ใช้ชะมด และในเวียดนามที่ใช้พังพอนในการผลิตกาแฟขี้ชะมด โดยที่ไร่คุณหญิง
จะมีชะมดสายพันธุ์อีเห็น อยู่ 3 สายพันธุ์ คือ อีเห็นข้างลาย, อีเห็ นเครือ และอีเห็นหน้าขาวหูด่าง ซึ่ง
เป็นอีเห็นเป็นสัตว์ที่มีอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียมาเลี้ยงไว้ที่ไร่คุณหญิงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นระยะเวลา
10 เดือน และในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปีจะนาอีเห็นที่เลี้ยงขึ้นรถเดินทางไปไร่กาแฟที่
อาเภอดอยตุง จังหวัดเชียงรายซึ่งปลูกไว้มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เป็นกาแฟสายพันธุ์อราบิก้า ซึ่งเป็น
สายพันธุ์กาแฟที่ตัวอีเห็นชอบกินเมล็ดสุกเป็นอาหาร ได้นาตัวชะมดไปปล่อยในไร่กาแฟ โดยใช้สูตร
ชะมด 1 ตัว ต้นกาแฟ 1หรือ 2 ต้น ใช้ตาข่ายขนาด2.5x2.5 เมตร สูง 3 เมตร กั้นเอาไว้กันอีเห็น
หลบหนี โดยก่อนที่จะนาอีเห็นไปที่ไร่กาแฟจะมีการปรับอาหารแก่อีเห็นให้กินผลไม้และเมื่อไปถึงไร่
กาแฟจะให้อีเห็นพักร่างกายเป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นก็ปล่อยอีเห็นเข้าไปในไร่กาแฟให้อีเห็นเลือก
กินเมล็ ดกาแฟด้วยตนเอง โดยอีเห็ นจะเลือกกินเมล็ดกาแฟที่สุ กงอมเข้าไปจากนั้นได้ถ่ายมูลออกมามี
ลักษณะเป็นแท่งที่มีเมล็ดกาแฟติดกันเป็นเกรียว จะสังเกตเห็นว่าโดยรอบจะมีเอนไซม์และสารเคมีที่มีอยู่
ในกระบวนการย่อยอาหารของมั น ติ ด ออกมาด้ ว ย และทุกๆ 7 วันจะสลับให้อีเห็นกินกล้วยเพื่อ
รักษาสมดุลในการกินอาหารของอีเห็นเพราะหากปล่อยให้อีเห็นกินเมล็ดกาแฟอย่างเดียวจะทาให้
อีเห็นอ่อนเพลียได้ เมื่อครบ 2 เดือน ก่อนนาอีเห็นเดินทางกลับมาที่จังหวัดกาญจนบุรีก็จะให้อีเห็นพัก
ฟื้นอีก
เมื่ออีเห็นถ่ายมูลออกมาจะมีลักษณะเป็นแท่งที่มีเมล็ดกาแฟติดกันเป็นเกรียว ก็จะนาไปตาก
แดดประมาณ 7-15 วัน เพื่อให้ แห้ งสนิท โดยกระบวนการผลิ ตนับจากนี้ จะผลิ ตที่ไร่คุณหญิง จังหวัด
กาญจนบุรี หลังจากนั้นก็จะเก็บมูลอีเห็นที่เห็นแล้วไว้ในกระสอบกระเทียมเก็บไว้ในโกดังที่มีอากาศถ่ายเท
เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี (ยิ่งเก็บนานมูลค่าก็จะสูง) เมื่อครบระยะเวลาก็จะนาออกมากระเทาะ
เปลือกด้วยมือและไม้บดกาแฟซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นเอง นาไปร่อนซึ่งกระบวนการต่างๆ จะใช้มือ
มนุษย์ทั้งสิ้นไม่ได้ใช้เครื่องจักรแต่อย่างใด จากนั้นจึงนามาคั่วในระดับอ่อน กลาง เข้ม แล้วนาไปชงให้
ลูกค้าดื่มตามความชื่นชอบของลูกค้าต่อไป
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จากการกระบวนการผลิตกาแฟขี้ชะมดของไร่กาแฟคุณหญิงนี้ จะเห็นว่ ามีความทับซ้อน
กันอยู่ของสินค้ากาแฟขี้ชะมด คือ หากพื้นที่เลี้ยงชะมด/อีเห็นกับไร่กาแฟอยู่คนละพื้นที่กัน ซึ่งการ
เลี้ยงชะมด/อีเห็นเป็นการประยุกต์จากภูมิปัญญาของมนุษย์ที่คิดค้นวิธีการเลี้ยงชะมด/อีเห็นให้กิน
เมล็ดกาแฟที่สุกงอม เพื่อให้ได้กาแฟขี้ชะมดที่ผ่านกระบวนการย่อยของตัวชะมด เช่นใดกาแฟขี้ชะมด
ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์นี้จึงยังไม่ สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ หรือหาก
สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ จะต้องขึ้นทะเบียนโดยใช้ชื่อภูมิศาสตร์ใดระหว่างพื้น ที่
เลี้ยงชะมด/อีเห็นหรือพื้นที่ที่เป็นไร่กาแฟที่นาชะมดไปกินเมล็ดกาแฟ ซึ่งถือเป็นความทับซ้อนกันอยู่
เพราะหากมีพื้นที่ใดของทั้งสองพื้นที่นี้ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปก่อน หรือสามารถขึ้นทะเบียน
เป็ น สิ่ ง บ่ งชี้ทางภูมิศ าสตร์ อี กสิ น ค้ ารายหนึ่ง ได้ จะทาให้ อีกพื้น ที่สู ญเสี ยความเป็น เอกลั ก ษณ์ที่จ ะ
สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปหรือไม่ เพราะเห็นว่ามีแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ หรือ
ชื่อที่บ่งระบุแหล่งที่มาจากแหล่งเดียวกันตามหลักมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ.2546 ด้วยกันทั้งคู่ ทาให้เป็นข้อจากัดอย่างหนึ่งที่ทาให้สินค้ ากาแฟขี้ชะมดไม่อาจขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

