ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
(Geographical Indications หรือ GI)
ความรูเบื้องตนเรื่อง สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications หรือ GI)
เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหวางปจจัยสําคัญสอง
ประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย กลาวคือ ชุมชนไดอาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยูในแหลงภูมิศาสตรตาม
ธรรมชาติ เชน สภาพดินฟาอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใชประโยชนในการผลิตสินคาในทองถิ่นของตน
ขึ้นมา ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกลาว คุณลักษณะพิเศษนี้ อาจหมายถึง
คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆที่มาจากแหลงภูมิศาสตรนั้น ๆ
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร คือ อะไร?
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนี้ อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1.
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยตรง (Direct Geographical Indication) กลาวคือ เปนชื่อทาง
ภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับสินคานั้น ๆโดยตรง เชน ไชยา เพชรบูรณ เปนตน
2. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยออม (Indirect Geographical Indication) กลาวคือ เปนสัญลักษณ
หรือสิ่งอื่นใดที่ไมใชชื่อทางภูมิศาสตร ซึ่งใชเพื่อบงบอกแหลงภูมิศาสตรอันเปนแหลงกําเนิดหรือแหลงผลิตของ
สินคา เชน สัญลักษณประจําอําเภอ หรือจังหวัด รูปยาโม รูปหอไอเฟลเปนตน
เงื่อนไขการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร คือ อะไร?
สินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมักจะเปนสินคาที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม เนื่องจากมีคุณสมบัติ
พิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดลอมทางภูมิศาสตร เชน สภาพแวดลอม ดิน ฟา อากาศ ของ
แหลงภูมิศาสตรนั้น ๆ ตลอดจนทักษะความชํานาญและภูมิปญญากลุมชนที่อาศัยอยูในแหลงภูมิศาสตรนั้น ๆ
ประกอบดวย
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีความแตกตางจากทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น กลาวคือ ผูเปนเจาของ
ไมใชบุคคลหนึ่งบุคคลใดแตเปนกลุมชุมชนที่เปนผูผลิตหรือผูประกอบการในพื้นที่ทางภูมิศาสตรนั้นๆ ซึ่งจะสงผล
ใหผูผลิตที่อาศัยอยูในสถานที่หรือแหลงภูมิศาสตร และผูประกอบการเกี่ยวกับสินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
นั้นเทานั้น ที่มีสิทธิผลิตสินคาดังกลาวโดยใชชื่อทางภูมิศาสตรนั้นได ผูผลิตคนอื่นที่อยูนอกแหลงภูมิศาสตรจะไม
สามารถผลิต สินคาโดยใชชื่อแหลงภูมิศาสตรเดียวกันมาแขงขันได สิทธิในลักษณะดังกลาวนี้นักวิชาการบาง
ทานเรียกวา “สิทธิชุมชน” ซึ่งไมสามารถนําสิทธิที่ไดรับไปอนุญาตใหบุคคลอื่นใชตอได ผูที่อยูในพื้นที่แหลง
ภูมิศาสตรเทานั้นที่มีสิทธิใช
การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยทั่วไป อาจแบงไดเปน 2 ระดับ คือ
ระดับปกติ ใชกับสินคาทั่วไปโดยมุงปองกันมิใหมีการนําสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไปใชในลักษณะที่จะทํา
ใหคนสับสนหลงผิดในแหลงที่มาของสินคานั้น เชน ผูผลิตไขเค็มที่เชียงใหม ไมสามารถใชคําวา “ไขเค็มไชยา”
กับสินคาของตนได หากทําใหผูบริโภคเขาใจผิด คิดวาไขเค็มของตนมาจากอําเภอไชยา
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ระดับพิเศษ ใชกับสินคาเฉพาะอยาง (ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง) เปนการหามการใชสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรนั้นทุกกรณี แมจะไมไดทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดก็ตาม เพื่อคุมครองไมใหมีการแสดงใหทราบถึง
แหลงภูมิศาสตรของสินคาโดย
ใชคําวา “ชนิด” หรือ “แบบ” หรือคําทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม ภายใตความตกลงระหวางประเทศ
TRIPS ไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ทุกประเทศสมาชิก WTO จะตองใหความคุมครองสินคาประเภท ไวน และ
สุรา ในระดับพิเศษ ตัวอยางการคุมครอง GI ในระดับพิเศษนี้ เชน ผูผลิตไวนในประเทศไทยไมสามารถใชคําวา
“Borbeaux” ไดเลย ไมวาจะเปนการอางโดยออม เชน ผลิตแบบ Borbeaux หรือชนิดเหมือน Borbeaux หรือแม
จะไดระบุไวชัดเจนแลววาเปนไวนที่ผลิตในไทยก็ตาม
ประโยชนของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
1) เพื่อคุมครองผูบริโภค ประโยชนขอนี้อยูบนแนวคิดที่วาผูบริโภคควรจะไดบริโภคสินคาหรือบริการ
ที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตามที่ตองการ การทําใหผูบริโภคหลงเชื่อวาสินคานั้นมาจากที่อื่นยอมเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะนอกจากจะทําใหผูบริโภคไมไดรับสินคาตามที่ตนตองการจากฉลากหรือชื่อที่ใช
แลว ยังอาจจะสงผลกระทบไปยังสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม ในแงที่วาสินคานั้นอาจจะ
ไมมีมาตรฐานอยางที่ควรจะเปน
2) เพื่อคุมครองผูผลิตและปองกันการแขงขันที่ไมเปนธรรม ในระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมนี้ ถือ
เปนภารกิจสําคัญของรัฐที่จะตองสงเสริมการ แขงขันทางการคาอยางเปนธรรม เพื่อใหกลไกตลาดดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ผูประกอบการคาจะตองไมถูกเอาเปรียบจากผูคารายอื่นอยางไมเปนธรรม กลาวคือ ผู
ประกอบธุรกิจจะตองไมฉกฉวยหรือนําเอาชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคาไปแอบอางโดยทุจริต การอางแหลง
ผลิตสินคาโดยมิชอบ เพื่อแสวงประโยชนจากชื่อเสียงของชุมชนอื่น ๆที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกัน ยอมถือเปนการ
กระทําที่ไมเปนธรรม
3) เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาใหผูผลิต และเปนเครื่องมือทางการตลาด วัตถุประสงคหลักประการ
หนึ่งของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร คือ เพื่อสื่อใหเห็นวาผลิตภัณฑดังกลาวไดผลิตขึ้นในประเทศใดประเภทหนึ่ง หรือ
ทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง โดยที่การระบุชื่อประเทศหรือทองถิ่นดังกลาวจะตองทําใหผูบริโภคเขาใจวาสินคาหรือ
ผลิตภัณฑนั้นมีลักษณะพิเศษตางไปจากสินคาจําพวกเดียวกันที่ผลิตขึ้นจากแหลงอื่น การระบุเชนนี้จะมีผลทํา
ใหสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นมีราคาสูงขึ้นหรือจําหนายไดมากขึ้น เนื่องจากผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นวาจะไดรับ
สินคาดีมีคุณภาพตามที่ตองการจากแหลงผลิตที่ไดมีการอางชื่อ ตัวอยางชื่อของสินคาที่อาจจะเปนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรได เชน ไขเค็มไชยา มีดอรัญญิก สมโอนครชัยศรี มะขามหวานเพชรบูรณ ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห
Bordeaux Wine หรือ Irish Whisky เปนตน
นอกจากนี้ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรยังสามารถใชเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ชวยในการประชาสัมพันธ
สินคานั้นใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายในนามของกลุมผูผลิต ซึ่งจะชวยลดภาระในการประชาสัมพันธสินคาของ
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ผูผลิตแตละรายลงได ทั้งนี้เพราะการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในทางการตลาดเปนที่แพรหลายอยูแลวในหลาย
ประเทศ การเพิ่มเครื่องมือทางการตลาดตัวนี้ใหแกคนไทยยอมเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในระดับโลก
ไปในตัว….
4) เพื่อใหมีการดูแลรักษามาตรฐานของสินคา
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร มีลักษณะเหมือนเปน
เครื่องหมายรับรองคุณภาพและแหลงที่มาของสินคา เนื่องจาก เงื่อนไขของการขอรับความคุมครองในสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร ผูขอจะตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่และตัวสินคา ไมวาในแง คุณภาพ ชื่อเสียง
หรือคุณลักษณะใด ๆ เชน วิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใช ฯลฯ ซึ่งสงผลถึงคุณภาพเฉพาะของสินคาจากแหลงนั้น กลุม
ผูผลิตจึงตองมีสวนอยางมากในการชวยกันรักษาคุณภาพ หรือชื่อเสียงนั้น ๆไว มิฉะนั้น อาจเขาเหตุระงับการใช
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได
5)
เพื่อชวยกระจายรายไดสูชนบท และสงเสริมอุตสาหกรรม
เนื่องจากสินคาที่อาจขอขึ้น
ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไดนั้น โดยมากจะเปนสินคาเกษตร เพราะปจจัยในแงสภาพดินฟาอากาศ หรือ
สภาพพื้นที่จะสงผลอยางมากตอคุณภาพของสินคา ซึ่งนําไปสูชื่อเสียงของสินคานั้น ๆ การคุมครองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรจึงเปนการชวยกระตุนเศรษฐกิจในระดับทองถิ่นโดยตรง โดยเปนการดึงเอาชื่อเสียงที่มีการสั่งสมมา
นานดังกลาว มาใชประโยชนในทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา และความสามารถในการแขงขันทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับสากล ซึ่งสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล
6) เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
ประโยชนในทางออมของ
การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร คือการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมชนในทองถิ่น ที่ตองรวมมือ
กันพัฒนาคุณภาพของสินคาของตน สรางความรูสึกผูกพัน ความภาคภูมิใจในถิ่นกําเนิด อันเปนการสรางคุณคา
ใหกับทองถิ่นซึ่งจะชวยลดปญหาแรงงานชนบทอพยพเขาสูเมือง ชวยรักษามรดกตกทอด ขนบธรรมเนียม และ
ศิลปะพื้นบานของไทยไดอีกดวย
หลักการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในระดับสากล
คําวา "สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร" หรือ Geographical Indications: GI เปนคํากลางๆ ที่ใชเมื่อมีการ
กลาวถึงการใหความคุมครองชื่อหรือเครื่องหมายที่เปนชื่อเมืองหรือทองถิ่นที่ใชบนฉลากของสินคาตาง ๆ แทที่
จริงแลวคําวา "สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร" ไดถูกปรับเปลี่ยนไปเปนคําอื่นเมื่อถูกอางถึงในกฎหมายระหวางประเทศ
แตละฉบับ เชน สนธิสัญญากรุงปารีส อาจใชคําวา สิ่งบงชี้แหลงที่มา (indication of source) หรือ ในความตก
ลงกรุงลิสบอน อาจใชคําวา สิ่งที่ใชระบุแหลงกําเนิด (appellation of origin) คําที่ใชในกฎหมายแตละฉบับก็จะ
มีขอบเขตแตกตางกันไปดังจะไดกลาวถึง ดังตอไปนี้
3.1 Indication of source คําวา "indication of source" ไดถูกระบุไวในสนธิสัญญากรุงปารีส (the
Paris Convention) มาตรา 1(2) และ 10 และไดถูกอางถึงในความตกลงกรุงมาดริด (the Madrid Agreement
for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods of 1891) ทั้งฉบับ แตเปนที่
สังเกตไดวากฎหมายระหวางประเทศทั้งสองฉบับนี้ไมไดใหคํานิยามของคําวา "indication of source" ไวแต
อยางใด แตการกลาวถึง "indication of source" ในความตกลงกรุงมาดริด มาตรา 1(1) อาจทําใหสามารถ
กําหนดคํานิยามไดวาหมายถึง สิ่งที่ใชอางอิงถึงประเทศ หรือสถานที่ในประเทศ ในฐานะที่เปนประเทศ หรือ
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สถานที่ที่เปนแหลงที่มาของสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น เปนที่สังเกตไดวาคําวา indication of source นั้นไมไดมี
เงื่อนไขกําหนดวาผลิตภัณฑที่มี indication of source ปรากฏอยูจะตองมีคุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะที่มาจาก
แหลงที่มานั้น เพียงแตวาผลิตภัณฑดังกลาวไดถูกผลิตในประเทศ หรือสถานที่ในประเทศที่ระบุใน indication of
source ก็เปนการเพียงพอ ตัวอยาง indication of source ไดแก made in ….. , product of ….. เปน
ตน แมวาประเทศไทยจะไมไดเปนประเทศภาคีสมาชิกของสนธิสัญญากรุงปารีสและความตกลงกรุงมาดริดก็
ตาม แตการใช indication of source ก็ไดปรากฏใหเห็นอยูทั่วไป
3.2 Appellation of Origin
เปนคําที่ใชในความตกลงกรุงลิสบอน (the Lisbon Agreement for
the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of 1958) ซึ่งไดใหคําจํากัด
ความไววาหมายถึง ชื่อทางภูมิศาสตรของประเทศ ภูมิภาค หรือ ทองถิ่นซึ่งไดใชเปนสิ่งที่ระบุวาสินคาหรือ
ผลิตภัณฑไดมีแหลงกําเนิดจากที่นั้น
ๆ
และผลิตภัณฑนั้นไดมีคุณภาพและลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงกับ
สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของแหลงที่มานั้น ซึ่งใหหมายรวมถึงปจจัยทางธรรมชาติและมนุษยดวย
ขอแตกตางระหวาง indication of source และ appellation of origin คือผลิตภัณฑที่มี appellation
of origin ปรากฏอยู จะตองมีความเชื่อมโยงกับแหลงกําเนิดนั้นๆ คือจะตองมีคุณภาพและลักษณะเฉพาะที่มา
จากสภาพแวดลอม ณ แหลงกําเนิดนั้น ๆ แต indication of source ไมไดกําหนดใหมีคุณภาพหรือลักษณะ
ดังกลาว ตัวอยาง appellation of origin ที่ไดมีการยอมรับและไดใชแกผลิตภัณฑ ไดแก "Bordeaux" สําหรับ
ไวน "Noix de Grenoble" สําหรับถั่ว "Tequila" สําหรับสุราบางชนิด หรือ "Jaffa" สําหรับสม
3.3 Geographical Indication
ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา
หรือที่เรียกวา TRIPS ไดกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการมีไว ขอบเขต และการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใน
เรื่องสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ไวในขอ 22 – 24 โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตามขอตกลงการเจรจา
การคาในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
(1) สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร คือการใชชื่อของสถานที่ในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งของประเทศสมาชิก
ประกอบกับสินคาเพื่อแสดงใหผูซื้อหรือผูบริโภคไดทราบถึงแหลงที่มาของสินคาวา คุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
ลักษณะอื่นของสินคามีสวนสําคัญมาจากแหลงกําเนิดทางภูมิศาสตรของสินคานั้น
(2) ประเทศสมาชิกจะตองกําหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อปองกันมิใหมีการนํา
สินคาจากแหลงภูมิศาสตรอื่นนอกเหนือจากแหลงภูมิศาสตรที่แทจริงไปใชในลักษณะที่ทําใหสาธารณชนสับสน
หลงผิดเกี่ยวกับแหลงกําเนิดทางภูมิศาสตรของสินคา หรือกอใหเกิดการกระทําที่เปนการแขงขันที่ไมเปนธรรม
(3) เมื่อมีการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาในประเทศสมาชิกในลักษณะ
ที่ทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดเกี่ยวกับสถานที่อันแทจริงของแหลงกําเนิด ประเทศสมาชิกจะตองปฏิเสธหรือ
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาซึ่งมีสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวกับสินคาที่มิไดมีแหลงกําเนิดใน
ดินแดนตามที่ระบุไวนั้น
(4)
ประเทศสมาชิกจะตองกําหนดใหมีการคุมครองเพิ่มเติมสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสําหรับไวนและ
สุรา กลาวคือถาไวนหรือสุราที่ขึ้นทะเบียนนั้นไมไดมีแหลงกําเนิดแทจริงตามที่แสดงไว ประเทศสมาชิกจะตอง
ปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับไวนหรือสุราดังกลาว กรณีที่เปนแหลงกําเนิดที่
แทจริงของสินคา แมไดมีการกระทําที่พยายามไมใหสาธารณชนสับสนหลงผิดดวยการแสดงขอความบางอยาง
ประกอบโดยการใชคําวา “ชนิด” “ประเภท” “แบบ” “การเลียนแบบ” เชน การระบุวา “ผลิตแบบแชมเปญ” หรือ
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“ผลิตเลียนแบบแชมเปญ” ซึ่งตองการบอกใหสาธารณชนทราบวามิใชแชมเปญแท แตผลิตแบบเดียวกับแชม
เปญ ก็ลวนแตเปนการกระทําที่ตองหามทั้งสิ้น
อาจสรุปไดวาการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หรือ ชื่อแหลงภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับสินคาตาม
พันธกรณีของความตกลง TRIPS ประเทศสมาชิกจะตองใหความคุมครองแกสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หรือชื่อแหลง
ภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับสินคา โดยมีเงื่อนไขในการคุมครองคือ ชื่อหรือ สิ่งบงชี้ดังกลาวจะตองมีความสัมพันธ
กับพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของ (ตามขอ 22.1 ”…..…….a given quality, reputation, or other
characteristics of the goods is essentially attributable to its geographical origin.”) โดยอาจแบงระดับ
การคุมครองไดเปน 2 ระดับ คือ
1. ระดับพิเศษ (Article 23) ใชกับสินคาประเภทไวนและสุรา เปนการหามการใชสิ่งบงชี้นั้นทุกกรณี
แมจะไมไดทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดก็ตาม เพื่อคุมครองไมใหมีการแสดงใหทราบถึงแหลงภูมิศาสตรของ
สินคาโดยใชคําวา “ชนิด” หรือ “แบบ” หรือคําทํานองเดียวกัน
2. ระดับปกติ (Article 22) ใชกับสินคาทั่วไป โดยมุงปองกันมิใหมีการนําชื่อไปใชในลักษณะที่จะ
ทําใหคนสับสนหลงผิด
การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในประเทศไทย
1. กฎหมายอาญา
ไดถูกใชเปนสวนหนึ่งในการใหความคุมครองแกสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรกลาวคือ
มาตรา 271 ไดบัญญัติวา "ผูใดขายของโดยหลอกลวงดวยประการใด ๆ ใหผูซื้อหลงเชื่อในแหลงกําเนิด สภาพ
คุณภาพหรือปริมาณแหงของนั้นอันเปนเท็จ ถาการกระทํานั้นไมเปนความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ" ดังนั้นจะเห็นไดวาหากมีการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ไม
ถูกตองตามความเปนจริงซึ่งทําใหผูซื้อหลงเชื่อในแหลงกําเนิดก็จะเปนความผิดตามมาตรานี้ แตมีขอสังเกตวา
หากผูขายมิไดหลอกลวงผูซื้อ ก็ไมเปนความผิดตามมาตรานี้ เชนผูขายระบุไวชัดเจนวาเปนมะขามหวาน
เพชรบูรณ ซึ่งปลูกในยะลา เปนตน แตการกระทํานี้อาจเปนการทําใหชื่อเสียงหรือกูดวิลลของผูคาอีกรายหนึ่ง
หรือของสินคานั้นเสียหายได ดังนั้นจะเห็นไดวากฎหมายอาญามาตรา 271 มิไดมุงที่จะใหความคุมครองแกผูมี
สิทธิในการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่แทจริง นอกจากนี้อาจจะมีปญหาการตีความคําวา "ผูซื้อ" ในมาตรา 271
ควรจะครอบคลุมถึงผูบริโภคทุกคนแมวาจะไมไดเปนผูที่ซื้อสินคานั้นหรือไม จึงอาจกลาวไดวากฎหมายอาญา
ยังไมเพียงพอที่จะใหความคุมครองแกสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
2. กฎหมายคุมครองผูบริโภค
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมใน
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ไดบัญญัติไวในมาตรา 22 วา "การโฆษณาจะตองไมใช
ขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไม
วาขอความดังกลาวนั้นจะเปนขอความที่เกี่ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ
ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ ..." ดังนี้ถือไดวาเปนการใหความคุมครองแกสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตรทางหนึ่งเชนกัน แตจุดมุงหมายที่แทจริงของพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น คือการใหความ
คุมครองแกผูบริโภคเปนหลัก ดังนั้นจึงเห็นไดวาหากขอความที่ใช ไมไดเปนขอความที่จะทําใหผูบริโภคสับสน
หรือหลงผิดเกี่ยวกับแหลงกําเนิด เชน การใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรควบคูกับการระบุที่มาที่แทจริงดังที่ได
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ยกตัวอยางไวในกรณีของกฎหมายอาญาขางตน ซึ่งอาจจะทําใหผูคารายอื่นเสียหายแตก็ไมอาจถือไดวาเกิดผล
เสียตอสังคมโดยสวนรวม
ดังนี้อาจถือไดวาการกระทําดังกลาวไมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค
แตเมื่อพิจารณาในแงของการคาแลวจะเห็นไดวาเปนการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม
ซึ่ง
ผูประกอบการที่มีสิทธิที่แทจริงในการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นควรจะมีสิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง
ผลประโยชนอันเกิดจากชื่อเสียงและกูดวิลลของสินคาของตน
3. กฎหมายเครื่องหมายการคา ในบางประเทศ กฎหมายเครื่องหมายการคาอาจเขามามีบทบาท
สําคัญในการใหความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร แตเนื่องจากทฤษฎีของกฎหมายเครื่องหมายการคานั้นอาจ
แตกตางกันไปในแตละประเทศ ซึ่งในบางประเทศรวมถึงประเทศไทย หลักการและวัตถุประสงคของกฎหมาย
เครื่องหมายการคา มีความแตกตางกับการใหความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรอยางสิ้นเชิง กลาวคือ ในขณะ
ที่เครื่องหมายการคาจะบงบอกความแตกตางระหวางเจาของหรือตัวผูผลิตสินคา แตสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจะบง
บอกถึงพื้นที่ที่ผลิต
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อพิจารณาตามคํานิยามของเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมาย
รวมของไทยแลวจะเห็นไดวาไมสามารถใหความคุมครองแกสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได กลาวคือ เครื่องหมาย
รับรองสามารถออกใหไดแกบุคคลเพียงคนเดียว และก็ไมสามารถใชรับรองตนเองได สวนการที่จะนําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับเครื่องหมายรวมมาขยายความปรับใชเพื่อใหความคุมครองแกสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นก็ไมสามารถทํา
ได เนื่องจากคําจํากัดความของเครื่องหมายรวม ไมไดคลุมไปถึงเครื่องหมายรับรอง ดังนั้นจึงเห็นไดวาทฤษฎี
กฎหมายเครื่องหมายการคาของไทยนั้นไมครอบคลุมไปถึงการใหความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ยิ่งไปกวา
นั้นกฎหมายยังไดบัญญัติไวชัดเจนวาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไมสามารถนํามาจดทะเบียนไดตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคานี้
เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายที่จะให
4. กฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546
ความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพของสินคาที่ผลิตในทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น อัน
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาทางดานการคาของประเทศตอไป ทั้งนี้ โดยการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจะ
ชวยกระตุนใหผูผลิตในทองถิ่นมีความตองการที่จะเสริมสรางและรักษาภาพพจนในสินคาที่ผลิตจากทองถิ่นของ
ตน และยังเปนการปองกันไมใหประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหลงภูมิศาสตรของสินคา โดยกําหนดใหมีการ
ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสําหรับสินคาที่มาจากแหลงภูมิศาสตรและหามการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
อันจะทําใหเกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหลงภูมิศาสตรอันแทจริงของสินคาที่ระบุในทะเบียน
ใน
ขณะเดียวกัน นโยบายนี้ก็เปนการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตามขอ 22 ถึงขอ 24 ของความตกลงวา
ดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาในภาคผนวกทายความตกลงมารราเกซ จัดตั้งองคการการคา
โลก
แตกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูยังไมเพียงพอที่จะรองรับนโยบายการใหความคุมครองและรองรับ
พันธกรณีดังกลาวขางตนได จึงจําเปนตองยกรางกฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรขึ้นมา
ปจจุบัน
พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 ไดถูกประกาศใชเปนกฎหมายแลว โดยจะมีผลใช
บังคับในวันที่ 28 เมษายน 2546 เปนตนไป
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ความเปนมาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ.2546
กระทรวงพาณิชยไดเสนอรางพระราชบัญญัติสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ .......... ตอคณะรัฐมนตรี โดย
มีหลักการและเหตุผลที่จะใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เพื่อปองกันมิใหประชาชน
สับสนหลงผิดในแหลงกําหนดทางภูมิศาสตรของสินคา โดยกําหนดใหมีการขอขึ้นทะเบียน และเพื่อเปนการอนุ
วัติการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตามขอ 22 ถึงขอ 24 แหงความตกลงมารราเกซ จัดตั้ง องคการการคา
โลก ซึ่งประเทศไทยจะตองดําเนินการภายใน 5 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2538 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2544 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงพาณิชย
เสนอและไดนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณา โดยไดผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการรวมของทั้งสองสภา และไดนําทูลเกลาลงพระปรมาภิไทยในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
พระราชบัญญัติสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เลม 120 ตอนที่ 108 ก วันที่ 31 ตุลาคม 2546 และจะมีผลบังคับใชในวันที่ 28 เมษายน 2546
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ไดกําหนดคํานิยามของ “สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร” ไว วาหมายถึง ชื่อ
สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเรียกหรือใชแทนแหลงภูมิศาสตร และที่สามารถบงบอกวาสินคาที่เกิดจากแหลงทาง
ภูมิศาสตรนั้นเปนสินคาที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตรดังกลาว
เงื่อนไขของการขอรับความคุมครอง ในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไดแก คุณภาพ ชื่อเสียง
หรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆของสินคาที่จะใชกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้น จะตองมีความสัมพันธกับทองถิ่นหรือ
สถานที่ภูมิศาสตรนั้น ตัวอยางเชน กรณีของไขเค็มไชยาที่มีลักษณะเฉพาะที่นักชิมทั้งหลายติดใจ คือ ไขแดงที่
ใหญและแดงสดนั้น เปนผลมาจากอาหารตามธรรมชาติที่เปดกินและมีอยูเฉพาะในทองถิ่นนั้นเทานั้น
ดังนั้น แมจะนําเปดพันธุเดียวกันไปเลี้ยงที่จังหวัดอื่น ก็จะไมไดไขที่มีลักษณะเดียวกันกับที่ไดจากการ
เลี้ยงในอําเภอไชยา เชนนี้ถือไดวาคุณภาพของไขเค็มไชยานั้นมีความสัมพันธกับทองถิ่นนั้นแลว
ผูมีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ผูมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร มีดังนี้
(1) สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่
เปนนิติบุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหลงภูมิศาสตรของสินคานั้น
(2) บุคคลธรรมดา กลุมบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวของกับสินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร และมีถิ่นที่อยูในแหลงภูมิศาสตรของสินคา
(3) กลุมผูบริโภคหรือองคกรผูบริโภคสินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ผูมีสิทธิใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
ผูมีสิทธิใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนไดแก ผูผลิตสินคาที่อยูในทองถิ่นนั้นและผูประกอบการคาที่เกี่ยวกับสินคานั้น ผลของการขึ้นทะเบียน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนไวแลว เชน ไขเค็มไชยายอมสงผลใหเฉพาะคนในทองถิ่นของอําเภอ
ไชยาที่ทําการผลิตไขเค็มเทานั้นที่มีสิทธิใชคําวา “ไขเค็มไชยา” กับไขเค็มที่ผลิตขึ้นได คนในทองถิ่นอื่นแมจะผลิต
ไขเค็มออกขายเชนเดียวกันก็ไมมีสิทธิใชคําวา “ไขเค็มไชยา” ทั้งนี้ หากมีการละเมิดโดยมีบุคคลอื่นใชคําดังกลาว
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การสั่งระงับการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
หากปรากฏวามีผูใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา
นายทะเบียนอาจมีคําสั่งใหระงับการใชสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรนั้นเปนระยะเวลาไมเกินสองปนับจากวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
การเพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ตามปกติการใหความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้น เมื่อ
ไดขึ้นทะเบียนแลวก็จะไดรับความคุมครองตลอดไปโดยไมมีกําหนดระยะเวลา เวนแตถาปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้ภายหลัง ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานเจาหนาที่อาจรองขอใหเพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได
(1) การขอขึ้นทะเบียนหรือการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไดกระทําไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย
หรืออําพราง หรือมีรายการขอความผิดจากความเปนจริงในขณะที่รับขึ้นทะเบียน
(2) สถานการณเปลี่ยนแปลงไปและการเปลี่ยนแปลงนั้น ทําใหสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีลักษณะ
ตองหามตามที่กฎหมายกําหนด หรือทําใหรายการเกี่ยวกับแหลงภูมิศาสตรหรือรายการอื่นเปลี่ยนแปลงไปจากที่
ลงไวในทะเบียน
ขั้นตอนการไดมาซึ่งความคุมครองในสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร รวมกลุมผูประกอบการทั้งสายการผลิต เพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดของการขอขึ้นทะเบียน GI และกําหนด specification ของสินคา รวมทั้งในแงมุมทาง
การตลาดวา การขึ้นทะเบียนดังกลาวจะใหผลที่คุมคาตอกลุมหรือไม เมื่อเทียบกับคาใชจายในระบบรับรอง
มาตรฐาน?
และจะมีแผนทําการตลาดในการประชาสัมพันธสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นๆ
อยางไรใหติด
ตลาด นํา ราง Specification มาขอรับรองกับหนวยงานรับรอง (Certification Boby: CB) วาไดมาตรฐาน
หรือไม? พรอมทั้งยกราง มาตรการควบคุมการผลิตสินคา GI นั้น ๆ (Control Plan) และเพื่อใชเปนหลักฐานใน
การขอยื่นขึ้นทะเบียน
กระบวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตามกฎหมาย
จัดตั้งกลไกควบคุมการใชสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร หรือมาตรการควบคุมการผลิตสินคาตามที่นายทะเบียนไดกําหนดไวเปนเงื่อนไขของการใชสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร เพื่อรักษาไวซึ่งความมีเอกลักษณะของสินคานั้น ๆ ประชาสัมพันธสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดย
ใชคุณลักษณะพิเศษของสินคาจากแหลงภูมิศาสตรนั้น ๆเปนตัวนํา เพื่อใหผูบริโภคสนใจและเกิดภาพลักษณ
เชื่อมโยงระหวางคุณลักษณะพิเศษนั้นกับพื้นที่แหลงผลิต
ภารกิจของกรมทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เตรียมการวางระบบ
การบริหารงานคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เชน รางกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ เพื่อใหการบังคับใช
กฎหมายเปนไปไดอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจใหแก
ผูประกอบการผลิต และหนวยงานที่เกี่ยวของทั่วประเทศ เกี่ยวกับการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เพื่อใหเห็น
ถึงประโยชนของการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือทางการตลาดในการเพิ่มมูลคาใหแกสินคา
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สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมผูประกอบการผลิตทั้งสายการผลิตเพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดทั้งทาง
เทคนิคและการตลาด รวมทั้งกําหนด specification ของสินคาดวย
ศึกษาและกําหนดแนวยุทธศาสตรการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของไทย เพื่อใชประโยชนจาก
ระบบความคุมครองไดอยางเต็มที่ทั้งในและตางประเทศ และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในบทบาทของแตละฝายใน
ระบบการบริหารงานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการเจรจาเกี่ยวกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เพื่อสงเสริมใหมีการคุมครอง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทยในตางประเทศ
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