Geographical Indication
ศิรยา เลาหเพียงศักดิ์

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication: GI) คือ การระบุแหลงที่มาของสินคาที่มี
คุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะอื่นทีม่ ีอยูของสินคาซึ่งมีสวนสําคัญมาจากแหลงกําเนิดทางภูมิศาสตรของ
สินคานั้น เชน แชมเปญจากฝรัง่ เศส สก็อตวิสกี้จากสก็อตแลนด และใบชาดาจิลิ่งจากอินเดีย เปนตน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นไมไดจํากัดอยูเฉพาะเพียงสินคาเกษตร
แตสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
สามารถใชไดกับสินคาทุกประเภท เชน สินคาไฮเทค ภายใตชื่อ บัลเซอร (Balzer) จากประเทศลิก
เทนสไตน เปนตน ภายใตเงื่อนไขที่วา สินคาที่มีการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไดนั้น จะตองมีลักษณะ
พิเศษ อันสืบเนื่องมาจากสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรเทานั้น เพราะสินคาไดอาศัยชือ่ แหลงผลิตในการ
ใหหลักประกันคุณภาพและชื่อเสียงของสินคา
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจึงถูกสงวนสิทธิไ์ วเฉพาะผูผลิตสินคาในแหลงผลิตที่เฉพาะเจาะจง เพื่อ
แยกสินคาที่มสี ิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรออกจากสินคาที่ไมมสี ิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และเปนการปองกันมิให
สินคาที่มีสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไดรับผลกระทบจากการทีผ่ ูบริโภคหลงเชื่อวา สินคาทั่วๆไปนั้นเปน
สินคาที่ผลิตจากแหลงผลิตโดยเฉพาะเจาะจง อันจะสงผลใหชื่อเสียงของสินคาที่มีสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
เสียหาย
อยางไรก็ตาม ไมใชวาสินคาที่มีลักษณะจําเพาะทางภูมิศาสตรทุกชนิดจะสามารถใชสงิ่ บงชี้ทาง
ภูมิศาสตรได กลาวคือ สินคาที่มีการผลิตในแหลงผลิตหนึ่งๆ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง และในเวลาตอมา
ชื่อสินคาที่ระบุแหลงผลิตนีไ้ ดกลายเปนชนิดของสินคานั้นๆ โดยไมมีการคํานึงถึงแหลงผลิตอีกตอไป
เชน มัสตารดดีจอง (Dijon Mustard) เปนตน เรียกวา สิ่งบงชีส้ ามัญทางภูมศิ าสตร (Generic
Geographical Indication)
การบังคับใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสามารถทําไดโดยอาศัยทั้งกฎหมายภายในประเทศผูผลิตที่มี
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และกฎขององคการระหวางประเทศ อาทิ น้ํามันมะกอกจากแควนทัสคานี่ ไดรับ
ความคุมครองจากกฎหมายของประเทศอิตาลี หมายเลข 169 ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ ค.ศ. 1992 และ
กฎสหภาพยุโรป หมายเลข 2081/92 มีวัตถุประสงคในการคุมครองเนยแข็งจาก Roquefort เปนตนโดย
กฎตางๆ นี้มวี ัตถุประสงคในการปองกันมิใหผูไมมีสิทธิ์ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรหลอกใหผูบริโภคซื้อ
สินคาที่มิไดผลิตจากแหลงผลิตที่มีสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตรดังเชนที่กลาวอาง
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พัฒนาการของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
องคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (World Intellectual Property Organization:
WIPO) ซึ่งถือกําเนิดในป ค.ศ. 1883 เปนองคการสากลองคการแรกที่ทําหนาที่ในการปกปองทรัพยสิน
ทางปญญาประเภทตางๆ รวมทั้งสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตรดวย ดังจะเห็นไดจากขอตกลงตางๆที่เกิดขึ้น
ภายใตองคการทรัพยสินทางปญญาโลก อาทิ ขอตกลงแมดริด (Madrid Agreement) ซึ่งตราขึน้ เมื่อป
ค.ศ. 1891 (แกไขเพิ่มเติม ป ค.ศ. 1967) ไดออกกฎเรื่องการระบุแหลงผลิตของสินคา และขอตกลง
ลิสบอน (Lisbon Agreement) ที่ตราขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1958 (แกไขเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1979) มีใจความ
สําคัญเรื่องการปกปองชื่อแหลงกําเนิดและการขึ้นทะเบียนระหวางประเทศ อีกทั้งมีการประชุมทีส่ เตรส
ซา (Stresa Convention) เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน ค.ศ. 1951 อันเปนการประชุมนานาชาติวาดวยการระบุ
แหลงที่มาและชื่อของเนยแข็ง จากการประชุมและขอตกลงตางๆขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก
เหลานี้ แสดงใหเห็นจุดยืนขององคการนีไ้ ดวา มีจุดมุงหมายในการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร อัน
เห็นไดจากกฎระเบียบที่เขมงวดมากขึน้ ในการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ในชวงทศวรรษที่ 1990 สหภาพยุโรปใหความสนใจเรื่องการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ดัง
จะเห็นไดวา ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community) ออกกฎหมายเลข
2081/92 เรือ่ งการปกปองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและการระบุแหลงทีม่ าของสินคาเกษตรเมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม ค.ศ. 1992 และกฎของสหภาพยุโรป (EC) หมายเลข 40/94 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1993
เรื่องเครื่องหมายการคาของประชาคมยุโรป
เมื่อมีการกอตัง้ องคการการคาโลกขึ้นในป ค.ศ. 1994 มีการออกกฎเกณฑเพื่อทําความตกลง
เรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกีย่ วกับการคา (Trade-Related Intellectual Property Rights:
TRIPS) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการคุมครองและบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาชนิดตางๆ
และมีขอบเขตการทํางานในการคุมครองผลิตภัณฑที่มีสทิ ธิบัตร (Patents) ลิขสิทธิ์ (Copyrights)
เครื่องหมายการคา (Trademarks) สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications) งานแบบ
อุตสาหกรรม (Industrial Designs) และการออกแบบวงจรรวม (Layout Designs of Integrated
Circuits)

และ WTO ทําขอตกลงในความรวมมือในการใชขอตกลงเรือ่ งการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาระหวางกันเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1996 ทั้งในเรื่องการบังคับใชกฎหมายและกฎตางๆ
ความชวยเหลือทางดานเทคนิคใหแกประเทศกําลังพัฒนา และความชวยเหลือทางกฎหมายเทคนิค
WIPO
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ขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาใหความคุม ครองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรในสองระดับ คือ การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแบบทัว่ ไป (มาตรา 22) และการคุมครอง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแบบเขมงวด (มาตรา 23) กลาวคือ
(1) การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแบบทั่วไป กลาวถึงวิธีในการระบุสินคาที่มแี หลงที่มา
จากภาคีสมาชิก ซึ่งเปนแหลงผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี มีชื่อเสียง หรือลักษณะพิเศษอื่นๆ ทีเ่ ปนลักษณะ
จําเพาะของแหลงที่มานั้นๆ โดยประเทศภาคีสมาชิกจะตองออกกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใชชื่อที่มี
การบงชี้ทางภูมิศาสตรกับสินคาที่มิไดมีแหลงผลิตในทางภูมิศาสตร ณ ที่นั้นจริง เพื่อเปนการปองกันมิ
ใหผูบริโภคหลงเชื่อการโฆษณาของสินคาชนิดนั้น รวมทั้งการกระทําใดๆที่ขัดตอการคาเสรีภายใต
ความหมายของมาตรา 10 (ทวิ) 1 แหงอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) ที่ตราขึ้นในป ค.ศ.
1967 อีกทั้งภาคีสมาชิกจะตองไมรับขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการคาของสินคาที่มีการละเมิดสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร หากการใชเครื่องหมายการคานัน้ จะสงผลใหเกิดความเขาใจผิดในหมูผูบริโภค
(2) การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแบบเขมงวด เปนการคุม ครองเพิ่มเติมสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรสําหรับไวนและสุราเปนพิเศษ โดยเพิ่มกฎเกณฑนอกเหนือจากการออกกฎหมายเพื่อปองกัน
มิใหมีการใชชอื่ ที่มีการบงชีท้ างภูมิศาสตรกับสินคาที่มิไดมีแหลงผลิตในทางภูมิศาสตร ณ ที่นนั้ จริง ให
รวมถึงการหามมิใหใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในคําแปล หรือมีสิ่งแสดงประกอบ เชน ชนิด ประเภท
แบบ และการเลียนแบบ เปนตน
อยางไรก็ตาม การบังคับใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรยังคงเปนขอถกเถียงกันในระหวางภาคีสมาชิก
ขององคการการคาโลก โดยแบงแยกความเห็นออกเปน 2 คาย คือ คายโลกเกา (Old World) กับ คาย
โลกใหม (New World) กลาวคือ
คายโลกเกา (Old World) ซึ่งนําโดยสหภาพยุโรป บัลแกเรีย สาธารณรัฐเชค อินเดีย และ
สวิตเซอรแลนด โดยไดรับการสนับสนุนจากประเทศคิวบา ไซปรัส จอรเจีย ฮังการี ไอซแลนด เคนยา
ลิกเทนสไตน มัลตา มอริเชียส ปากีสถาน โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลเวเนีย ศรีลังกา ตุรกี และไทยนัน้
ตองการใชนโยบายการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแบบเขมงวด กับสินคาประเภทอื่นๆดุจเดียวกับที่
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การกระทําใดๆ ทีก่ อใหเกิดความสับสน ทําลายภาพลักษณ และชื่อเสียงของสินคาของคูแขง ทั้งในแงของตัวสินคา กระบวนการทาง
อุตสาหกรรม หรือกระบวนการทางการคาของคูแ ขง
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บังคับใชกับไวนและสุรา โดยคายโลกเกานี้เชื่อวา การทําเชนนี้จะชวยใหประเทศสมาชิกสามารถ
ปกปองสินคาที่มีการลงทะเบียนไวในระบบไดอยางแทจริง
คายโลกใหม (New World) ซึ่งนําโดยสหรัฐอเมริกา อารเจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดา และ
ชิลี โดยไดรับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐโดมินิกนั เอลซัลวาดอร กัวเตมาลา นิวซีแลนด ปารากวัย
ฟลิปปนส และไตหวันนั้น ไมตองการใหมีการขยายการใชนโยบายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรอยางเขมงวด
จากไวนและสุราไปสูสินคาอืน่ ๆ อันจะสงผลใหประเทศในคายโลกใหมเสียเปรียบจากการไมสามารถ
ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได
อยางไรก็ตาม
เรื่องสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนี้มีการคาดการณวาจะมีการตกลงกันในลักษณะ
ประนีประนอม การเจรจาในเรื่องนี้เปนวาระหนึ่งในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา
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