
การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมจากภูมิป�ญญาชาวบ�าน: 

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต(างประเทศ 
 

Protection in Folk Wisdom in Handicraft Products:     

A Comparative Study between Thai and International Laws 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมจากภูมิป�ญญาชาวบ�าน: 

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต(างประเทศ 

 

Protection in Folk Wisdom in Handicraft Products:  

A Comparative Study between Thai and International Laws 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภูชิชยH สุรรัตนH 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค�นคว�าอิสระเปIนส(วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปOการศึกษา 2556 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2557 

ภูชิชยH สุรรัตนH 

สงวนลิขสิทธิ์ 





ภูชิชย� สุรรัตน�. ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต, กันยายน 2557, บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
การคุ$มครองสินค$าหัตถกรรมจากภูมิป(ญญาชาวบ$าน: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต1างประเทศ (102 หน$า) 
อาจารย�ท่ีปรึกษา: ผู$ช1วยศาสตราจารย� ดร.อรรยา สิงห�สงบ 

 
บทคัดย�อ 

 
ประเทศไทยในป(จจุบันได$มีการส1งออกสินค$าหัตถกรรมเป:นจํานวนมากและสินค$าหัตถกรรม

ของไทยนั้นเป:นท่ีนิยมแพร1หลายไปท่ัวโลกจนอาจก1อให$เกิดเป:นรายได$หลักของประเทศได$อีกทางหนึ่ง
นอกจากสินค$าเกษตรกรรมแม$ประเทศไทยจะมีกฎหมายสิ่งบ1งชี้ทางภูมิศาสตร�ประกาศใช$ตั้งแต1ป?  
พ.ศ. 2546 และมีสินค$าหัตถกรรมบางชนิดก็ได$รับการข้ึนทะเบียนเป:นสิ่งบ1งชี้ทางภูมิศาสตร�เช1น     
ผ$าไหมยกดอกลําพูน และเครื่องป(Dนดินเผาศิลาดล เชียงใหม1 ซ่ึงเป:นสินค$าหัตถกรรมท่ีเชื่อมโยงกับ
แหล1งภูมิศาสตร� จึงได$รับความคุ$มครองตามกฎหมายคุ$มครองสิ่งบ1งชี้ทางภูมิศาสตร� แต1ยังมีสินค$า
หัตถกรรมบางประเภทเช1นมีดอรัญญิกท่ีใช$กรรมวิธีการผลิตด้ังเดิมตามภูมิป(ญญาชาวบ$านท่ีสืบทอดกัน
มาจากรุ1นสู1รุ1นโดยไม1ได$อิงกับแหล1งภูมิศาสตร� จากการศึกษาพบว1าการคุ$มครองสินค$าหัตถกรรมใน
ประเทศไทย ตามกฎหมายสิ่งบ1งชี้ทางภูมิศาสตร�ของประเทศไทยเป:นเพียงเป:นเพียงการคุ$มครอง
สินค$าหัตถกรรมความเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีนั้นอย1างใกล$ชิดโดยต$องมีอย1างน$อย 1 ข้ันตอนระหว1างการ
ผลิตผ1ากระบวนการหรือเตรียมการเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภูมิศาสตร�เท1านั้นมิได$ขยายความคุ$มครองเป:นภูมิ
ป(ญญาชาวบ$านทีไม1ได$ข้ึนกับแหล1งพ้ืนท่ีภูมิศาสตร�เม่ือยังไม1มีกฎหมายใดให$ความคุ$มครองสินค$า
หัตถกรรมท่ีเป:นภูมิป(ญญาชาวบ$านแต1ไม1อิงกับแหล1งภูมิศาสตร�อาจทําให$เกิดป(ญหาโดนลอกเลียนหรือ
มีผู$เอาภูมิป(ญญาชาวบ$านของไทยไปลักลอบจดทะเบียนอ$างว1าเป:นภูมิป(ญญาของตน ดังเช1นท่ีบาง
ประเทศนําเอาท1าฤษีดัดตนของไทยไปจดเป:นเครื่องหมายการค$าของตน หากมีการให$ความคุ$มครอง
สินค$าหัตถกรรมท่ีเป:นภูมิป(ญญาชาวบ$านแต1ไม1อิงแหล1งภูมิศาสตร� จะช1วยปHองกันการโจรกรรมภูมิ
ป(ญญาของไทย และผู$ผลิตสินค$าหัตถกรรมประเภทภูมิป(ญญาชาวบ$านท่ีไม1เก่ียวกับแหล1งภูมิศาสตร�ใน
ประเทศไทยในหลายท$องท่ีจะได$รับประโยชน�มากเพราะสินค$าหัตถกรรมของประเทศไทยมีมากมาย 
หากกฎหมายเข$าไปคุ$มครองดูแล จะเป:นประโยชน�ต1อผู$ผลิตหัตถกรรมแบบภูมิป(ญญาชาวบ$านไม1
เก่ียวกับแหล1งภูมิศาสตร� ตัวสินค$าหัตถกรรมนั้นก็จะได$รับการเพ่ิมค1าในมูลค1าของตัวสินค$าด$วย 

ผู$เขียนจึงเห็นว1าหากประเทศไทยได$มีการพัฒนากฎหมายสิ่งบ1งชี้ทางภูมิศาสตร�ให$มีการ
ตีความให$ครอบคลุมถึงสินค$าหัตถกรรมท่ีเป:นภูมิป(ญญาชาวบ$านไม1อิงกับแหล1งภูมิศาสตร�หรือมี
กฎหมายให$ความคุ$มครองสินค$าหัตถกรรมท่ีเป:นภูมิป(ญญาชาวบ$านไม1อิงกับแหล1งภูมิศาสตร� ผู$ผลิต



สินค$าหัตถกรรมในประเทศไทยในหลาย ๆ ท$องท่ีจะได$รับประโยชน�มากเพราะสินค$าหัตถกรรมของ
ประเทศไทยมีมากมายหากกฎหมายเข$าไปคุ$มครองดูแล จะปHองกันการโจรกรรมภูมิป(ญญา และจะ
เป:นประโยชน�และผู$ผลิตหัตถกรรมแบบภูมิป(ญญาชาวบ$าน ตัวสินค$าหัตถกรรมนั้นก็จะได$รับการเพ่ิม
ค1าในมูลค1าของตัวสินค$าด$วย 
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 ABSTRACT  

 
At present, a lot of Thai handicraft products have been exported and become 

well known to global market. Accordingly, handicraft products can be another major 
income besides agricultural products. Although the protection of geographical 
indications law has been enforced since 2003 (B.E. 2546), it requires that the product 
must be related to the area of origin. Some handicraft products are registered as the 
geographical indications, for example, “Lamphun brocade Thai Silk” and “Chiangmai 
Celadon Ceramics”, which are the handicrafts relating to the area of origin. Yet, there 
are some types of handicraft relating to folk wisdom such as “Aranyik knife” that 
handed down over generations without reference to the area of origin. 

This research found that the Protection of Thai handicraft products under 
Protection of Geographical Indications Act B.E. 2546 (2003) could be protected only 
when the products are closely related to the area of origin at least one step during 
the protection or preparation process but the Act did not extend to protect the 
products relating to folk wisdom that had no reference to the area of origin causing a 
lots of imitate products. In addition, there was someone claimed as a right holder of 
Thai folk wisdom such as “Thai yoga posture” by registering as a trademark in other 
countries. Therefore, the protection of handicrafts relating to folk wisdom would 
benefit Thai handicraft manufacturers and adding value of the products. 

This research suggests that the Protection of Geographical Indications Act B.E. 
2546 should be extended to protect handicrafts relating to folk wisdom or there 
should be the law to protect such handicrafts. 

 
Keywords: Geographical Indications, Handicraft Products, Thai Law, International Law 
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บทท่ี1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

ในป�จจุบันอาจกล�าวได�ว�าสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร! (Geographical Indications) เป5นทรัพย!สิน
ทางป�ญญาท่ีสําคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย ท่ีเก่ียวข�องกับการให�ความคุ�มครองผลิตภัณฑ!ด�าน
การเกษตรด�านอุตสาหกรรม และ ด�านหัตถกรรม การคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!จึงถูกแต�ละ
ประเทศได�นําไปใช�เป5นเครื่องมือในการคุ�มครองสินค�าของตนรวมท้ังการนําไปใช�เพ่ือประโยชน!ในการ
ต�อรองทางการค�าระหว�างประเทศอีกด�วย โดยเฉพาะสหภาพยุโรปได�ใช�ตัวกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร!เป5นมาตรการในการเจรจาทางการค�าท่ีสําคัญกับหลาย ๆ ประเทศรวมท้ังประเทศไทยด�วยก็
ได�จัดทํากฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!โดยเอารัฐบัญญัติ และระเบียบของสหภาพยุโรปมาเป5น
แม�แบบในการจัดทํากฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ภายในของประเทศตน เนื่องจากหลาย
ประเทศเล็งเห็นว�าการให�ความคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!เป5นเรื่องสําคัญเพราะเป5นกฎหมายท่ีใช�
คุ�มครองชื่อเสียง ความนิยมในสินค�าอันเกิดจากภูมิป�ญญาชาวบ�านในท�องถ่ินของตน1 และการใช�
กฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ถูกใช�อย�างได�ผลในหลาย ๆ ประเทศของยุโรปจนทําให�ในประเทศต�าง ๆ 
ออกกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!โดยมีกฎหมายของสหภาพยุโรปเป5นต�นแบบในการออก
กฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ภายในประเทศของตน 

เนื่องจากประเทศไทยนั้นเป5นประเทศท่ีมีวัฒนธรรมและภูมิป�ญญาชาวบ�านมาช�านาน ซ่ึงภูมิ
ป�ญญาท�องถ่ินของไทย2 คือ องค!ความรู�ของกลุ�มบุคคลท�องถ่ิน และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน
ท่ีมีอยู�ในประเทศไทย ซ่ึงตามหลักเกณฑ!ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.)3 ได�
แบ�งประเภทของภูมิป�ญญาในประเทศออกเป5นกลุ�มดังนี้ 

1) ภูมิป�ญญาท่ัวไปภูมิป�ญญาพ้ืนบ�านภูมิป�ญญาชาวบ�านภูมิป�ญญาท�องถ่ินและภูมิป�ญญา
เอกลักษณ!ชนเผ�า 

2) ภูมิป�ญญาท่ีมีกฎหมายด�านทรัพย!สินทางป�ญญาคุ�มครอง 

                                                           

1 จักรกฤษณ! ควรพจน! และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม!, สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร%ทรัพย%สินทางป�ญญาและสิทธิ
ชุมชน, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2556), 23. 

2 กรมทรัพย!สินทางป�ญญา, ภูมิป�ญญาท*องถิ่นไทย [Online], 17 กันยายน 2556. แหล�งท่ีมา 
http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=318. 

3 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, หลักเกณฑ%และวิธกีารขึ้นทะเบียนและส�งเสริมการใช*
ประโยชน%ภูมิป�ญญาท*องถิ่นด*านทรัพยากรชีวภาพ [Online], 17 กันยายน 2556. แหล�งท่ีมา 
http://www.bedo.or.th/upload/doc/290911หลักเกณฑ!26%20กย.pdf. 
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3) ภูมิป�ญญาท่ีมีกฎหมายคุ�มครองโดยเฉพาะ 
4) ภูมิป�ญญาของชาติ 
ภูมิป�ญญาท่ัวไปหมายความถึงภูมิป�ญญาท่ีมีและใช�ประโยชน!องค!ความรู�อยู�แล�วโดยท่ัวไปไม�

เป5นความลับใด ๆ บางเรื่องมีการผสมผสานองค!ความรู�รวมกันจนไม�ทราบแหล�งท่ีมาหรือไม�ทราบผู�ใด
คิดค�นไม�ทราบผู�ใดเป5นเจ�าขององค!ความรู�นั้น 

ภูมิป�ญญาพ้ืนบ�านหรือภูมิป�ญญาชาวบ�านหมายความถึงภูมิป�ญญาท่ัวไปและเป5นภูมิป�ญญาท่ี
เก่ียวข�องกับการทํามาหากินการพ่ึงพาธรรมชาติและวิถีชีวิตประจําวันท่ีมีการถ�ายทอดกันมาจากรุ�นสู�
รุ�นหรือถ�ายทอดบอกต�อให�แก�คนท่ีอาศัยในกลุ�มเดียวกัน 

ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน (Traditional Knowledge) หมายความถึงภูมิป�ญญาท่ีมีลักษณะเฉพาะใน
ท�องถ่ินใดท�องถ่ินหนึ่งตามการแบ�งเขตการปกครองท่ีเก่ียวข�องกับการทํามาหากินการพ่ึงพาธรรมชาติ
และวิถีชีวิตประจําวันท่ีมีการถ�ายทอดกันมาจากรุ�นสู�รุ�นหรือถ�ายทอดบอกต�อให�แก�คนท่ีอาศัยในกลุ�ม
เดียวกันซ่ึงคล�ายกับภูมิป�ญญาชาวบ�านแต�แตกต�างกันท่ีภูมิป�ญญาท�องถ่ินจะมีลักษณะเป5นการเฉพาะ
ในท�องถ่ินแห�งนั้นหรือในภาคนั้นท้ังนี้รวมถึงภูมิป�ญญาเอกลักษณ!ชนเผ�าท่ีเป5นภูมิป�ญญาเฉพาะของชน
ชาติชนเผ�าซ่ึงมีการถ�ายทอดองค!ความรู�เฉพาะคนภายในชนเผ�าแต�อาจมีอยู�ในหลายท�องถ่ินหรือมีอยู�
ในหลายประเทศก็ได�เนื่องจากเป5นชนเผ�าชาติพันธุ!เดียวกันแต�ได�มีการเดินทางแยกย�ายต้ังหลักแหล�ง
ทํามาหากินในท�องถ่ินต�าง ๆ กันหรือมีการอพยพลี้ภัยสงครามในอดีตส�วนใหญ�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินและ
ภูมิป�ญญาเอกลักษณ!ชนเผ�ามักถูกเรียกรวมกันเป5นภูมิป�ญญาท�องถ่ินเช�นลวดลายการถักทอผ�าและการ
ใช�สีธรรมชาติย�อมผ�ารวมถึงวิธีการการตัดเย็บผ�าของชนเผ�า 

ภูมิป�ญญาท�องถ่ินด�านทรัพยากรชีวภาพหมายความถึงภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีมีการใช�ประโยชน!
ทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบต�าง ๆ เป5นไปตามสภาพองค!ความรู�และ
วิถีชีวิตของแต�ละชุมชนและชนเผ�า 
 

ภูมิป�ญญาท่ีมีกฎหมายด*านทรัพย%สินทางป�ญญาคุ*มครอง 
ภูมิป�ญญาท่ีมีกฎหมายด�านทรัพย!สินทางป�ญญาคุ�มครองหมายความถึงภูมิป�ญญาของบุคคลท่ี

สามารถได�รับความคุ�มครองได�ตามกฎหมายด�านทรัพย!สินทางป�ญญาในแต�ละกรณีเก่ียวกับการ
สร�างสรรค!การประดิษฐ!การใช�ความคิดการออกแบบการผลิตสินค�าการใช�ตราหรือเครื่องหมายเพ่ือใช�
บ�งบอกสินค�าหรือบริการในทางการค�าการใช�องค!ความรู�หรือความลับในการผลิตสินค�าการปรับปรุง
พันธ!พืชใหม�หากมีผู�ฝqาฝrนก็จะเป5นการกระทําความผิดและมีโทษในทางอาญาเช�น 

(1) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(2) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(3) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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(4) พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร! พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(5) พระราชบัญญัติความลับทางการค�า พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(6) พระราชบัญญัติคุ�มครองพันธุ!พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
ภูมิป�ญญาท่ีมีกฎหมายคุ*มครองโดยเฉพาะ 
ภูมิป�ญญาท่ีมีกฎหมายคุ�มครองโดยเฉพาะหมายความถึงภูมิป�ญญาในเรื่องเฉพาะท่ีรัฐให�

ความสําคัญในการรักษาความสงบเรียบร�อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือคุ�มครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะแต�
ก็มีผลกระทบถึงการให�ความคุ�มครองหรือให�การส�งเสริมการใช�ประโยชน!ภูมิป�ญญาไปด�วยเช�น 
  (1) พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

(2) พระราชบัญญัติคุ�มครองและส�งเสริมภูมิป�ญญาการแพทย!แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(3) พระราชบัญญัติสําหรับรักษาช�างปqา พ.ศ. ๒๔๖๔ 
(4) กฎหมายกลุ�มของเครื่องราชอิสริยาภรณ! 
(5) กฎหมายกลุ�มของเหรียญชัยสมรภูมิ 
(6) กฎหมายกลุ�มของเข็มติดประดับ 
(7) กฎหมายกลุ�มของเงินตราและเหรียญท่ีระลึกต�าง ๆ 
(8) กฎหมายกลุ�มของเครื่องแบบต�าง ๆ 
(9) กฎหมายกลุ�มของตราประจําหน�วยงานและกลุ�มของตราต�าง ๆ ท่ีใช�ในราชการ 
 
ภูมิป�ญญาของชาติ 
ภูมิป�ญญาของชาติหมายความถึงภูมิป�ญญาท่ีมีลักษณะเฉพาะบ�งบอกความเป5นชาติไทยบาง

กรณีมีการประชาสัมพันธ!เผยแพร�และเป5นท่ียอมรับในสากลแล�วเช�นลายกนกบ�านเรือนทรงไทยเรือ
สุพรรณหงส!โบสถ!ของวัดไทยตุ{กตาชาววังองค!ความรู�ลักษณะช�างไทยสําคัญเป5นต�น 

การหัตถกรรม4 เป5นภูมิป�ญญาท�องถ่ินของชาวบ�านไทย ซ่ึงมีอยู�มากมายหลายชนิดทําด�วย
วัสดุและวัตถุดิบท่ีสามารถหาได�ในท�องถ่ินนั้น ๆ นอกจากจะมุ�งเพ่ือประโยชน!ใช�สอยเป5นหลักแล�วยัง
สอดใส�ศิลปะในการประดิษฐ!ลงไปในสิ่งประดิษฐ!ให�ดูสวยงามทําให�ชิ้นงานต�าง ๆ ดูมีคุณค�าและความ
งามอย�างโดดเด�นทางศิลปวัฒนธรรมของชนชาวไทยตลอดมาไม�แพ�ชนชาติอ่ืน ๆ ประเทศไทยมี
หัตถกรรมท่ีเกิดจากภูมิป�ญญาชาวบ�านมากมายในป�จจุบันตลาดสินค�าหัตถกรรมของไทยได�รับความ

                                                           
4 พระราชประสงค!ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว, “การผลติผลิตภัณฑ!หตัถกรรมในประเทศไทย”, 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน [Online], 26 พฤศจิกายน 2556. แหล�งท่ีมา http://guru.sanook.com/
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ_เล�มท่ี_21/. 
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นิยมอย�างมากในต�างประเทศ เพราะงานสินค�าหัตถกรรมของไทยมีเอกลักษณ!เฉพาะของตนมีความ
หลากหลายสามารถ ดึงดูดความสนใจผู�ซื้อท่ัวไป อีกท้ังมีคุณภาพดีและราคาก็ไม�สูงจนเกินไป จากสถิติ
ป� 2537-2540 พบว�าประเทศไทยมีอัตราการส�งออกหัตถกรรมท่ีสูงข้ึนโดยอ�างอิงข�อมูลเม่ือวันท่ี 3 
มิถุนายน 2542 ซ่ึงเป5นตารางล�าสุดท่ีกรมส�งเสริมอุตสาหกรรมได�ทําสถิติไว� ตามตารางท่ี 1.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1.1: สถิตส�งออกสินค�าหัตถกรรมไทย 

หน�วย: ล�านบาท 

ประเภทหัตถกรรม 2537 2538 2539 2540 

เพชรพลอย 11,749 10,633 10,150 9,168 

เครื่องหนัง 7,613 8,004 8,265 8,472 

ไม�และไม�แกะสลัก 4,910 5,610 5,635 6,512 

เครื่องประดับ 16,544 18,749 19,046 24,663 

เครื่องเรือนไม� 5,835 6,630 6,984 8,373 

เครื่องเรือนหวาย 331 283 221 219 

ผ�าไหมและผลิตภัณฑ! 748 649 649 885 

เครื่องทองลงหิน 26.9 27.9 32.3 34.5 

เครื่องเงินเครื่องถม 3,899 3,915 4,163 5,918 

เครื่องจักสาน 74.7 59.4 62.0 53.5 

ผ�าฝ�ายและผลิตภัณฑ! 3,091 2,904 2,338 2,742 

ดอกไม� – ผลไม�ประดิษฐ! 2,516 2,199 1,667 1,705 

ภาพเขียน รูปป��น รูปสลัก 38.3 681.7 64.3 56.5 

ผลิตภัณฑ!โลหะหล�อ 322 300 302 391 

ผลิตภัณฑ!จากหอยมุก งา เขาสัตว! 57 188 457 224 

เครื่องป��นดินเผา 4,722 4,703 4,611 5,974 

ตุ{กตา 996 777 396 527 

เครื่องเขิน 6.9 4.0 2.9 6.7 

ร�มกระดาษ 4.5 4.4 4.8 4.5 

ผลิตภัณฑ!เสื่อ 9.03 7.70 5.04 20.38 

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางท่ี 1.1 (ต�อ): สถิตส�งออกสินค�าหัตถกรรมไทย 
หน�วย: ล�านบาท 

ประเภทหัตถกรรม 2537 2538 2539 2540 

พรมทอมือ 0.43 0.02 3.32 20.38 

สิงประดิษฐ!จากหิน 0.43 1.82 0.69 13.08 

ผลิตภัณฑ!คอมพิวเตอร! 46.50 4.10 1.10 0.72 

รวม 63,468 66,342 65,067 75,990 

ท่ีมา: กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (2542). สถิติส�งออกสินค�าหัตถกรรมไทย. 
สืบค�นจาก http://www.thaisme.com/export_thai.htm. 

 
จากตารางท่ี 1.1 จะเห็นได�ว�ามูลค�าของการส�งออกสินค�าหัตถกรรมนั้นเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ป� จึง

อาจกล�าวได�ว�าในป�จจุบันประเทศไทยมีรายได�จากการส�งออกสินค�าหัตถกรรมมากข้ึนจนอาจก�อให�เกิด
เป5นรายได�หลักของประเทศได�อีกทางหนึ่งนอกจากสินค�าเกษตรกรรมจากข�อมูลของศูนย!ส�งเสริมศิลป
ชีพระหว�างประเทศ (องค!กรมหาชน) โดยนางพิมพาพรรณ ชาญศิลป�ผู�อํานวยการศูนย!ส�งเสริมศิลปชีพ
ระหว�างประเทศ (องค!กรมหาชน) ป� 2556 เป�ดเผยว�า5 ช�วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคม ประเทศ
ไทยส�งออกสินค�าหัตถกรรมไปยังต�างประเทศจํานวน 683.1 ล�านเหรียญสหรัฐสินค�าท่ีมีมูลค�าการ
ส�งออกสูงสุด ได�แก� ผลิตภัณฑ!เครื่องเงินเครื่องทอง 444.5 ล�านเหรียญสหรัฐ ผลิตภัณฑ!ผ�าทอมือ 
270.5 ล�านเหรียญสหรัฐ หัตถกรรม 74.4 ล�านเหรียญสหรัฐ และเซรามิก 25.6 ล�านเหรียญสหรัฐ 
ขณะท่ีมูลค�าการค�าสินค�าหัตถกรรมในประเทศคาดว�าจะมีมูลค�ากว�า 50,000 ล�านบาท หรือมากกว�า
มูลค�าส�งออกเกือบ 2 เท�าตัวสําหรับป� 2557 ศ.ศ.ป. ต้ังเป�ามูลค�าการค�าส�งออก 846 ล�านเหรียญสหรัฐ
เพ่ิมข้ึน 4% เพราะคาดเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุqนน�าจะดีข้ึน และมีคําสั่งซ้ือ
ล�วงหน�ามาแล�วถึงกลางป� 2557ย�อมแสดงให�เห็นสินค�าหัตถกรรมของไทยเป5นท่ียอมรับในคุณภาพจน
เป5นท่ีแพร�หลายไปท่ัวโลก 

สําหรับสินค�าหัตถกรรมบางชนิดก็ได�รับการข้ึนทะเบียนเป5นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!คือ ผ�าไหม
ยกดอกลําพูน และเครื่องป��นดินเผาศิลาดลเชียงใหม� แต�เป5นท่ีน�าเสียดายว�าในการให�ความคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมในประเทศไทยด�วยการข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!เท�านั้น แต�ภูมิป�ญญา

                                                           

5 “ศ.ศ.ป.ตั้งเป�าส�งออกหัตถกรรมป� 57 โต 4% เป5นห�วงการเมืองวุ�น ท�องเท่ียวหด ฉุดยอดขายใน
ประเทศ”, ASTVผู*จัดการออนไลน% [Online], 18 ธันวาคม 2556. แหล�งท่ีมา
http://www.manager.co.th/ibizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000155329. 
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พ้ืนบ�านโดยเฉพาะสินค�าหัตถกรรมของไทยเป5นเพียงการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมความเชื่อมโยง    
กับพ้ืนท่ีนั้นอย�างใกล�ชิดโดยต�องมีอย�างน�อย 1 ข้ันตอนระหว�างการผลิต ผ�านกระบวนการ หรือ
เตรียมการ เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภูมิศาสตร!เท�านั้น แต�ยังมีสินค�าหัตถกรรมบางประเภท ท่ีเป5นภูมิป�ญญา
ชาวบ�านแต�ไม�ได�ข้ึนกับแหล�งพ้ืนท่ีภูมิศาสตร! แต�เป5นกรรมวิธีการผลิตด้ังเดิมด�วยภูมิป�ญญาชาวบ�าน 
เช�นการผลิตสินค�าหัตถกรรมเบญจรงค! หรือ สินค�ามีดอรัญญิกท่ีใช�ภูมิป�ญญาในการผลิตโดยไม�ต�องมี
ข้ันตอนเก่ียวกับแหล�งภูมิศาสตร! ซ่ึงสินค�าหัตถกรรมดังกล�าวนี้ไม�อยู�ภายใต�การคุ�มครองของกฎหมาย
สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของไทยแต�อย�างใด 

ป�จจุบันประเทศไทยได�ประกาศใช�พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร! พ.ศ. 2546 
มาต้ังแต�วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงบัดนี้ ในป� พ.ศ. 2557 เป5นเวลา 10 ป�แล�ว แต�ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ�านมาการบังใช�กฎหมายตามกฎหมายฉบับดังกล�าว ยังประสบป�ญหาในเรื่องการให�ความ
คุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร! โดยประเทศไทย ยังคงให�ความคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!แบบเป5น
Protection Geographical Indication: PGI เพียงอย�างเดียว และการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมใน
กฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของประเทศไทยเป5นเพียงเป5นเพียงการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมความ
เชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีนั้นอย�างใกล�ชิด โดยต�องมีอย�างน�อย 1 ข้ันตอนระหว�างการผลิต ผ�านกระบวนการ 
หรือเตรียมการ เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภูมิศาสตร!เท�านั้นแต�กฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของไทย
มิได�ขยายความคุ�มครองให�ครอบคลุมถึงภูมิป�ญญาชาวบ�านท่ีเป5นกรรมวิธีในการผลิตสินค�าแต�ไม�ได�
ข้ึนกับแหล�งพ้ืนท่ีภูมิศาสตร!  ทําให�กฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของไทยยังไม�ชัดเจนในการขยาย
ความคุ�มครองภูมิป�ญญาชาวบ�านท่ีเป5นองค!ความรู�กรรมวิธีในการผลิตสินค�าหัตถกรรม แต�ไม�ได�ข้ึนกับ
แหล�งพ้ืนท่ีภูมิศาสตร! อาจทําให�เกิดป�ญหาในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมของไทย เช�น6 กรณี
กฎหมายการคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของอินเดียท่ีให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมเพียงระดับ
เดียวและไม�ได�จํากัดความหมายของสินค�าหัตถกรรมไว�โดยแน�ชัดโดยประเทศอินเดียให�ความหมาย
ของสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ว�าสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ท่ีเก่ียวกับสินค�าหมายถึงสิ่งท่ีใช�บ�งบอกตัวสินค�าว�า
เป5นสินค�าทางการเกษตร สินค�าตามธรรมชาติ หรือสินค�าท่ีถูกผลิตข้ึนในแหล�งกําเนิด หรือถูกผลิตใน
อาณาเขตของประเทศ หรือในแหล�งดินแดนหรือสถานท่ีในอาณาเขตแห�งหนึ่ง จนได�รับการยอมรับถึง
ความมีคุณภาพ ความมีชื่อเสียง หรือความมีคุณลักษณะของสินค�าเฉพาะอย�าง จนทําให�สินค�านั้นเป5น
สินค�าประจําภูมิศาสตร! ดินแดน หรือท�องถ่ินนั้น ท่ีซึ่งกระบวนการในการผลิตหรือกระบวนการ
เตรียมการสินค�านั้นอยู� หรือเกิดข้ึนในอาณาเขตภูมิประเทศนั้นด�วย แม�ในคําว�าสินค�าภายใต�

                                                           
6 Mani, S., PIL wants additional statutory protection for GI-tagged handicrafts 

[Online], 30 December 2013. Available from http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/PIL-
wants-additional-statutory-protection-for-GI-tagged-handicrafts/articleshow/28144287.cms. 
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ความหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของอินเดียคําว�าสินค�าจะหมายความรวมถึงสินค�าหัตถกรรมก็ตาม 
แต�ก็ยังเห็นว�าเป5นการคุ�มครองท่ีไม�เพียงพอเพราะในประเทศอินเดียมีการผลิตสินค�าหัตถกรรม ท่ีเป5น
ภูมิป�ญญาชาวบ�านท่ีเป5นกรรมวิธีการผลิต โดยไม�เก่ียวข�องกับแหล�งภูมิศาสตร! จนทําให�ต�องมีการร�อง
ขอต�อศาลเมืองมัทราส (เจนไน) ให�มีคําสั่งรับการจดทะเบียนคุ�มครองเพ่ิมเติมสินค�าหัตถกรรมท่ีใช�ภูมิ
ป�ญญาชาวบ�านในการผลิตสินค�าเพ่ือความชัดเจนในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในฐานะสิ่ง
บ�งชี้ทางภูมิสาสตร!ท่ีได�รับความคุ�มครองตามพระราชบัญญัติสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของอินเดียมาตรา 
227 ท่ีห�ามการใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!เพ่ือแสดงหรือทําให�บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว�าสินค�าท่ีมิได�มาจาก
แหล�งภูมิศาสตร!ท่ีระบุในคําขอข้ึนทะเบียนเป5นสินค�าท่ีมาจากแหล�งภูมิศาสตร!และการใช�สิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร!โดยประการใดท่ีทําให�เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล�งภูมิศาสตร!ของสินค�าและใน
คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค�านั้น เพ่ือให�เกิดความเสียหายแก�ผู�ประกอบการค�า  
รายอ่ืน 

ในส�วนของสหภาพยุโรปได�ออกข�อรัฐบัญญัติยุโรป (EC regulation 1151/2012) เลขท่ี 
1151/2012 แห�งสภายุโรปและคณะมนตรีลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน ค.ศ.2012 ในมาตรา17 ว�าระบบ
มาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ!พิเศษซ่ึงรับรองการผลิตด�วยวิธีดั้งเดิมกําหนดข้ึนเพ่ือคุ�มครองวิธีการผลิต
และสูตรแบบด้ังเดิมด�วยการช�วยให�ผู�ผลิตผลิตภัณฑ!แบบด้ังเดิมในการทําการตลาดและสื่อคุณลักษณะ
ท่ีเป5นตัวเพ่ิมมูลค�าของสูตรและผลิตภัณฑ!แบบด้ังเดิมให�ผู�บริโภคทราบ เพียงแต�ข�อรัฐบัญญัติของยุโรป
นี้ใช�กับผลิตภัณฑ!การเกษตรและผลิตภัณฑ!อาหารไม�ได�รวมถึงการทําหัตถกรรมด�วย ทําให�ในหลาย ๆ
ประเทศท่ีเป5นสมาชิกของสหภาพยุโรปเองท่ีต�องการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมเม่ือข�อรัฐบัญญัติยุโรป
(EC regulation 1151/2012) เลขท่ี 1151/2012 มุ�งให�ความคุ�มครองเพียงสินค�าอาหาร และสินค�า
เกษตรเท�านั้น สมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศจึงออกกฎหมายคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมเช�น 
ประเทศฝรั่งเศสได�ออกกฎหมายเฉพาะในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 
และประเทศเวียดนามก็ได�ออกกฎหมายคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมสินค�าหัตถกรรมสามารถข้ึนทะเบียน
สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ได� 

ดังนั้นหากประเทศไทยได�มีการพัฒนากฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ให�มีการตีความให�
ครอบคลุมถึงการทําสินค�าหัตถกรรมแบบภูมิป�ญญาชาวบ�านแบบด้ังเดิมท่ีไม�เก่ียวกับแหล�งภูมิศาสตร! 
ผู�ผลิตสินค�าหัตถกรรมประเภทภูมิป�ญญาชาวบ�านท่ีไม�เก่ียวกับแหล�งภูมิศาสตร!ในประเทศไทยในหลาย
ท�องท่ีจะได�รับประโยชน!มากเพราะสินค�าหัตถกรรมของประเทศไทยมีมากมายหากกฎหมายเข�าไป

                                                           

7 Parliament of India, Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) 
Act, 1999 [Online], 1999. Available from http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128105. 
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คุ�มครองดูแล จะเป5นประโยชน!ต�อผู�ผลิตหัตถกรรมแบบภูมิป�ญญาชาวบ�านไม�เก่ียวกับแหล�งภูมิศาสตร!
ตัวสินค�าหัตถกรรมนั้นก็จะได�รับการเพ่ิมค�าในมูลค�าของตัวสินค�าด�วย 

ผู�วิจัยจึงเห็นว�าควรศึกษาข�อกฎหมายเปรียบเทียบกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของไทยและ
กฎหมายการคุ�มครองหัตถกรรมในกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของประเทศสาธารณ
ฝรั่งเศส และ กฎหมายการคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ในหัตถกรรมของ สาธารณรัฐอินเดีย 
กฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของเวียดนาม เพ่ือหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
คุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!เพ่ือให�คุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ได�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค%ในการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดในการคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย และ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิดในการแบ�งระดับในการให�ความคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร! 
1.2.3 เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ!และการแบ�งระดับในการให�ความคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!

ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร! พ.ศ. 2546 เปรียบเทียบกฎหมายต�างประเทศ 
1.2.4 เพ่ือเสนอวิเคราะห!แนวทางการการแก�ไข และการพัฒนากฎหมายสิ่งบ�งชี้ทาง

ภูมิศาสตร!ของไทย 
 
1.3 สมมติฐาน 

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร! พ.ศ. 2546 ของไทยยังไม�มี   
การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกรณีท่ีงานหัตถกรรมท่ีใช�เพียงภูมิป�ญญาชาวบ�านโดยไม�เก่ียวกับแหล�ง
ภูมิศาสตร! จึงควรท่ีจะต�องมีการปรับปรุงกฎหมาย และแก�ไขกฎหมายให�เหมาะสมท่ีจะใช�ในการให�
ความคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ให�เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จะเป5นประโยชน!แก�ผู�ผลิต
สินค�าหัตถกรรมซ่ึงจะทําให�เป5นการเพ่ิมค�าในมูลค�าของตัวสินค�ามากข้ึนด�วย 
 
1.4 วิธีดําเนินการศึกษา 

งานวิจัยเรื่องนี้เป5นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) ซ่ึงค�นคว�า รวบรวมด�วยเอกสารท้ังหมด ได�แก� ตําราคําอธิบายกฎหมาย
ต�าง ๆ วารสารกฎหมาย บทความอ่ืน ๆ ท่ีเขียนโดยผู�ทรงคุณวุฒิท้ังในประเทศและต�างประเทศ       
การค�นคว�าจากวิทยานิพนธ! สารนิพนธ! Internet รวมท้ังบทความท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมายสิ่งบ�งชี้   
ทางภูมิศาสตร!และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องและศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายและแนวคิดของกฎหมาย
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ระหว�างประเทศท่ีเก่ียวข�องคือ กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอินเดีย และ
กฎหมายของประเทศเวียดนาม 
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป5นเรื่องการศึกษาแนวคิดและการแบ�งระดับในการให�ความคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร!ในสินค�าหัตถกรรม รวมถึงหลักเกณฑ!และวิธีการในการให�ความคุ�มครองในสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร!สินค�าหัตถกรรมตามพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร! พ.ศ. 2546 โดย
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของสหภาพยุโรปและในประเทศสมาชิก โดยทําการวิเคราะห!ถึงข�อดี
ข�อเสีย ความเหมาะสมในกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของไทย พร�อมท้ังข�อเสนอแนะและแนวทาง
ในการตีความและปรับปรุงแก�ไขกฎหมาย 

 
1.6 ประโยชน%ท่ีคาดว�าจะได*รับ  

1.6.1 ทําให�ทราบถึงแนวคิดในการแบ�งระดับการคุ�มครองในกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร! 
1.6.2 ทําให�ทราบถึงหลักเกณฑ!ในการให�ความคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ในสินค�า

หัตถกรรม 
1.6.3 ทําให�ทราบถึงการเปรียบเทียบกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร!ของไทยและของ

ต�างประเทศในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม 
1.6.4 ทําให�ทราบถึงแนวทางในการแก�ไขและปรับปรุงให�เหมาะสมกับกฎหมายสิ่งบ�งชี้

ภูมิศาสตร!ในเรื่องการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมของไทย 
 



บทท่ี 2 
การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมตามกฎหมายไทย 

 
การศึกษาในบทนี้จะกล�าวถึง การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายทรัพย"สินทางป$ญญา

ของไทยและประกาศท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�ทราบถึงการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมของไทยว�า
กฎหมายทรัพย"สินทางป$ญญาให�ความคุ�มครองอย�างไร และสินค�าหัตถกรรมของไทยนอกจากกฎหมาย
ทรัพย"สินทางป$ญญาแล�วในกฎหมายอ่ืนให�ความคุ�มครองอย�างไร 
 
2.1 การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมตามกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาของไทย 

คําว�าหัตถกรรมหมายถึง งานช�างท่ีทําด�วยมือหรืออุปกรณ"ง�าย ๆ อาศัยทักษะและเน�น
ประโยชน"ใช�สอยเป2นหลัก โดยท่ัวไปเป2นผลิตภัณฑ"ท่ีแสดงให�เห็นถึงวัฒนธรรมและศาสนา สามารถ
นํามาใช�ในชีวิตประจําวันได� ผลิตภัณฑ"ท่ีผลิตออกมาเป2นจํานวนมาก หรือผลิตด�วยเครื่องจักรไม�เรียกว�า
หัตถกรรม1 การศึกษาเก่ียวกับเรื่องราวเก่ียวกับผลิตภัณฑ"พ้ืนบ�านหรือในอดีตเรียกว�า “หัตถกรรม” ท่ี
ปรากฏในประเทศไทย เป2นสิ่งท่ีมนุษย"สร�างข้ึนซ่ึงสะท�อนให�เห็นความสามารถของมนุษย"แต�ละยุคแต�ละ
สมัยอันเป2นหลักฐานสําคัญท่ีจะเชื่อมโยงสภาพชีวิตความเป2นอยู� ความสัมพันธ"ท้ังแนวคิดและกระบวน 
การสร�างสรรค"ตลอดจนวัฒนธรรมท่ีมีวิวัฒนาการอย�างต�อเนื่องมายาวนาน จนทําให�สินค�าหัตถกรรม
ของประเทศไทยกลายเป2นท่ีนิยมของชาวโลกมาช�านานและมีภูมิป$ญญาท่ีสืบทอดต�อมาต้ังแต�บรรพบุรุษ
จนถึงป$จจุบัน สําหรับสินค�าหัตถกรรมของไทยส�วนใหญ�มักเป2นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนใช�การสืบ
ทอดจากการบอกเล�าภูมิป$ญญาจากรุ�นสู�รุ�นจึงก�อเกิดเป2นงานหัตถกรรมอันล้ําค�า และด�วยภูมิป$ญญา
ชาวบ�านท่ีมีนี่เองทําให�สินค�าหัตถกรรมของไทย ชดช�อยสวยงามจนเป2นท่ีประจักษ"แก�สายตาของชาวโลก
และถือเป2นสินค�าส�งออกสําคัญของประเทศไทยรวมท้ังเป2นแหล�งก�อกําเนิดรายได�ให�ประเทศไทยอีกทาง
หนึ่งด�วย เป2นท่ีน�าสนใจว�าแม�นสินค�าหัตถกรรมของประเทศไทยจะเป2นสินค�าส�องออกท่ีสําคัญและแสดง
ถึงวัฒนธรรมและภูมิป$ญญาของบรรพบุรุษไทย แต�กลับไม�มีกฎหมายท่ีให�ความคุ�มครองในสินค�า
หัตถกรรมโดยเฉพาะ 

ป$จจุบันสินค�าหัตถกรรมของไทยจึงตกอยู�ภายใต�ระบบกฎหมายทรัพย"สินทางป$ญญา เช�น
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ฉบับแก�ไขปG 2542 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ฉบับแก�ไขปG 2543 พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้

                                                           

1 เว็บไซต"หตัถกรรมไทย ภูมิป$ญญาไทย สู�สายตาชาวโลก, หัตถกรรมไทย [Online], ม.ป.ป. แหล�งท่ีมา
http://thailandhandmadebuu.wordpress.com/category/ความหมายของหัตถกรรม/. 
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ทางภูมิศาสตร" พ.ศ. 2546 ซ่ึงจะต�องมาทําการวิเคราะห"กฎหมายเหล�านี้เพ่ือหาแนวทางและ 
มาตรการท่ีเหมาะสมในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรมต�อไป 

2.1.1 การให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
สําหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มิได�ให�ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมโดยตรงเพียงแต�

บัญญัติไว�ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ว�างานใดบ�างท่ีได�รับความคุ�มครองในฐานะเป2นงาน
อันมีลิขสิทธิ์2 เช�นงานจิตรกรรมได�แก� งานสร�างสรรค"รูปทรงท่ีประกอบด�วยเส�น แสง สี หรือสิ่งอ่ืน 
อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างรวมกัน ลงบนวัสดุอย�างเดียวหรือหลายอย�าง งานประติมากรรม 
ได�แก� งานสร�างสรรค"รูปทรงท่ีเก่ียวกับปริมาตรท่ีสัมผัสและจับต�องได� งานภาพพิมพ" ได�แก� งาน
สร�างสรรค"ภาพด�วยกรรมวิธีทางการพิมพ" และหมายความรวมถึงแม�พิมพ"หรือแบบพิมพ"ท่ีใช�ในการ
พิมพ"ด�วย หรือจะเป2นงานศิลปประยุกต" ได�แก� งานท่ีนําเอางานศิลปกรรม จิตรกรรม หรือ
ประติมากรรม อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างรวมกันไปใช�ประโยชน"อย�างอ่ืน นอกเหนือจากการ
ชื่นชมในคุณค�าของตัวงานดังกล�าวนั้น เช�น นําไปใช�สอย นําไปตกแต�งวัสดุหรือสิ่งของอันเป2นเครื่องใช�
หรือนําไปใช�เพ่ือประโยชน"ทางการค�า และในมาตรา 63 แห�งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ก็กล�าวว�างาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได�แก�งานสร�างสรรค"ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร" สิ่งบันทึกเสียง งานแพร�เสียงแพร�ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร" หรือแผนกศิลปะ ของผู�สร�างสรรค"ไม�ว�างานดังกล�าวจะแสดงออกโดยวิธี
หรือรูปแบบอย�างใด 

เม่ือพิจารณาจากหลักเกณฑ"งานอันมีลิขสิทธิ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์แล�ว พบว�างานสินค�า
หัตถกรรม อาจได�รับความคุ�มครองในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์จากผู�สร�างงานหัตถกรรมชิ้นนั้น ๆ ซ่ึงเป2น
สิทธิของผู�ท่ีไปจดแจ�งงานอันมีลิขสิทธิ์เท�านั้นมิใช�สิทธินั้นตกเป2นของชุมชนหรือสาธารณะ อาจเกิด
ป$ญหาว�าหากเป2นงานหัตถกรรมท่ีเกิดจากการภูมิป$ญญาชาวบ�าน ท้ังข้ันตอนและกรรมวิธีการผลิตก็
เป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านอย�างเช�นเครื่องเบญจรงค" ท่ีมีการเขียนลายคล�าย ๆ กันเพราะได�รับสืบทอดภูมิ
ป$ญญาจากบรรพชนคล�าย ๆ กัน ก็อาจเกิดป$ญหาว�า หากให�ลายในการเขียนเบญจรงค"ในท่ีมีบุคคลไป
ขอจดแจ�งเป2นงานท่ีได�รับการคุ�มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ในขณะท่ีผู�อ่ืนในชุมชนท่ีทําการเขียนลาย
ท่ีคล�ายหรือใกล�เคียงกันก็อาจถือได�ว�าทําการละเมิดลิขสิทธิ์ของอีกผู�ขอจดแจ�งได� เพราะตามมาตรา 
15 แห�งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได�กล�าวไว�ว�าเจ�าของลิขสิทธิ์ย�อมมีสิทธิแต�ผู�เดียวดังต�อไปนี้ทําซํ้าหรือ

                                                           

2 กรมทรัพย"สินทางป$ญญา, พระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. 2537 [Online], 9 ธันวาคม 2537. แหล�งท่ีมา 
http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid 
=213&Itemid=272. 

3 เรื่องเดียวกัน. 
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ดัดแปลงเผยแพร�ต�อสาธารณชนให�เช�าต�นฉบับหรือสําเนางานให�ประโยชน"อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก�ผู�อ่ืน
อนุญาตให�ผู�อ่ืนใช�สิทธิตาม จากบทบัญญัติในมาตรา 154 จะเห็นได�ว�าการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ี
เป2นงานอันเกิดจากภูมิป$ญญาชาวบ�านไม�อาจท่ีจะขอรับความคุ�มครองภายใต�กฎหมายลิขสิทธิ์เพราะ 
ผู�ท่ีจะขอรับความคุ�มครองในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเป2นการขอความคุ�มครองโดยป$จเจกบุคคล 
รวมท้ังกฎหมายลิขสิทธิ์มุ�งคุ�มครองการแสดงออกในความคิดสร�างสรรค"ของผู�สร�างจึงไม�เหมาะสมท่ีจะ
นํามาคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมอันเกิดจากภูมิป$ญญาชาวบ�านซ่ึงเป2นสิ่งท่ีบรรพชนได�สั่งสมจนเกิดเป2น
องค"ความรู�อันเป2นสิ่งสาธารณะท่ีชุมชนได�ใช�กันสืบมา 

2.1.2 การให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ฉบับท่ีแก�ไขป/ พ.ศ. 2542 

สําหรับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ฉบับท่ีแก�ไขปG 2542 มิได�ให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมโดยตรงแต�ได�กล�าวถึงการออกแบบผลิตภัณฑ"ว�าแบบผลิตภัณฑ"5 หมายความว�า รูปร�างของ
ผลิตภัณฑ" หรือองค"ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ" อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ"
ซ่ึงสามารถใช�เป2นแบบสําหรับผลิตภัณฑ"อุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรมได� อันเป2นเรื่องของสิทธิบัตร
ออกแบบผลิตภัณฑ" ซ่ึงอาจจะเป2นมาตรการในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมได� แต�มีข�อสังเกต
ว�าจะเป2นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ" ซ่ึงการออกแบบผลิตภัณฑ"จะต�องเป2น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ"6 ท่ีประกอบไปด�วยสองประการคือต�องเป2นการออกแบบผลิตภัณฑ"ใหม�7 จะต�องเป2นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ"เพ่ืออุตสาหกรรม หรือ หัตถกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ"ท่ีใหม� ซ่ึง พ.ร.บ.
สิทธิบัตร ไม�ได�ให�คํานิยามไว�โดยตรงว�าการออกแบบผลิตภัณฑ"ใหม�คืออะไรหรือมีลักษณะอย�างไร 
เพียงแต�ระบุถึงการออกแบบผลิตภัณฑ"ท่ีไม�ถือว�าเป2นการออกแบบผลิตภัณฑ"ใหม�ไว� 4 ประเภท8 ดังนี้ 

1) แบบผลิตภัณฑ"ท่ีมีหรือใช�แพร�หลายอยู�แล�วการออกแบบผลิตภัณฑ"ท่ีได�มีการผลิต
ผลิตภัณฑ" หรือมีการใช�ในการผลิตผลิตภัณฑ"อย�างแพร�หลายอยู�แล�วในประเทศก�อนวันขอรับสิทธิบัตร 

                                                           

4 เรื่องเดียวกัน. 
5 สมาคมทรัพย"สินทางป$ญญาแห�งประเทศไทย, พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 [Online], 11 

มีนาคม 2522, แหล�งท่ีมา http://www.ipat.or.th/index.php?view=category&id=27%3At4&option=com 
_content&Itemid=12. 

6 สมาคมสินทรัพย"ทางป$ญญาแห�งประเทศไทย, การออกแบบผลิตภัณฑ�ท่ีขอรับสิทธิบัตรได� [Online], 
2557. แหล�งท่ีมา http://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=275:25-06-
53&catid=46:aut2&Itemid=14. 

7 เรื่องเดียวกัน. 
8 เรื่องเดียวกัน. 
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ตัวอย�างเช�น ผู�ออกแบบได�นําผลิตภัณฑ"นั้นไปผลิตผลิตภัณฑ"และวางขายจําหน�ายก�อนท่ีจะยื่นขอรับ
สิทธิบัตร ก็ถือว�าไม�ใช�การออกแบบผลิตภัณฑ"ใหม�ท่ีจะขอรับสิทธิบัตรได� 

2) แบบผลิตภัณฑ"ท่ีได�มีการเปrดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร หรือ 
สิ่งพิมพ"ท่ีได�เผยแพร�อยู�แล�วไม�ว�าในหรือนอกราชอาณาจักรก�อนวันขอรับสิทธิบัตร ถือว�าไม�เป2นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ"ใหม� ท้ังนี้ไม�รวมถึงการเปrดเผยต�อสาธารณชนโดยวิธีในลักษณะอ่ืน เช�น การนํา
แบบผลิตภัณฑ"ออกแสดงในนิทรรศการ หรือการประชุมการวิชาการ เป2นต�น 

3) แบบผลิตภัณฑ"ท่ีได�มีการประกาศโฆษณามาก�อนวันขอรับสิทธิบัตร คือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ"ท่ีได�มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย และได�มีการพิมพ"ประกาศโฆษณาแล�วกฎหมาย
ถือว�าไม�ใช�การออกแบบผลิตภัณฑ"ใหม� 

4) แบบผลิตภัณฑ"ท่ีคล�ายกับแบบผลิตภัณฑ"ประเภทท่ี (1) - (3) มากจนเห็นได�ว�าเป2นการ
เลียนแบบ คือแบบผลิตภัณฑ"ท่ีแม�จะไม�เหมือนกับแบบผลิตภัณฑ"ท่ีมีอยู�แล�วทุกกประการ แต�มี
สาระสําคัญเหมือนหรือคล�ายกันมากให�ถือว�าไม�ใช�การออกแบบผลิตภัณฑ"ใหม�หลักเกณฑ"นี้คล�ายกับ
หลักเกณฑ"ในเรื่องข้ันการประดิษฐ"สูงข้ึนซ่ึงเป2นลักษณะหนึ่งของการประดิษฐ"ท่ีขอรับสิทธิบัตรได� 

จากการศึกษาจะเห็นได�ว�า พระราชบัญญัติสิทธิบัตรให�ความคุ�มครองในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ"ท่ีสามารถเอาไปประยุกต"ใช�ได�ในทางอุตสาหกรรมและหัตถกรรมแต�จะต�องเป2นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ"ใหม�และไม�มีการเผยแพร�หรือแพร�หลายหรือมีใช�ก�อนยื่นคําขอจดทะเบียนซ่ึงไม�
สอดคล�องกับสินค�าหัตถกรรมบางประเภทโดยเฉพาะสินค�าหัตถกรรมท่ีเกิดจากภูมิป$ญญาชาวบ�าน  
ซ่ึงเป2นสิ่งท่ีมีอยู�และแพร�หลายอยู�แล�วจะเห็นได�ว�าตามกฎหมายสิทธิบัตร สินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิ
ป$ญญาของชาวบ�านจะไม�สามารถท่ีจะได�รับความคุ�มครองได�เพราะไม�ใช�การออกแบบผลิตภัณฑ"ใหม�
แต�เป2นสิ่งท่ีมีอยู�หรือแพร�หลายมานานแล�ว ดังนั้นสินค�าหัตถกรรมประเภทท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านจึง
ไม�สามารถได�รับความคุ�มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได� 

2.1.3 การให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า ฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ. 2543 

สําหรับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2543 ไม�ได�มีบทบัญญัติคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมโดยตรงแต�สินค�าหัตถกรรมสามารถได�รับความคุ�มครองในฐานะเป2นเครื่องหมาย
รับรองได� โดยในมาตรา 4 แห�งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�าให�ความหมายเครื่องหมายรับรองไว�
ว�าเครื่องหมายท่ีเจ�าของเครื่องหมายรับรองใช�หรือจะใช�เป2นท่ีหมายหรือเก่ียวข�องกับสินค�าหรือบริการ
ของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป2นการรับรองเก่ียวกับแหล�งกําเนิด ส�วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ
คุณลักษณะอ่ืนใดของสินค�านั้น หรือเพ่ือรับรองเก่ียวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใด
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ของบริการนั้น9 เม่ือพิจารณาแล�วจะเห็นได�ว�าเครื่องหมายรับรองนั้นมีไว�เพ่ือเป2นมาตรรับสินค�าหรือ
บริการมีการรับรองแหล�งกําเนิดของสินค�า วิธีการผลิตและคุณภาพ ซ่ึงอาจนํามาใช�กับการคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมได�โดยสามารถจะนําเครื่องหมายรับรองท่ีรับรองการผลิต คุณภาพ ไปรับรองคุณภาพ 
แหล�งกําเนิด คุณลักษณะของสินค�าหัตถกรรมได� แต�ก็จะมีป$ญหาว�าเครื่องหมายรับรองนั้นมีข�อจํากัดท่ี
จะออกให�แก�บุคคลเพียงคนเดียวเท�านั้น และ ไม�สามารถออกเพ่ือรับรองตนเองได�10 ดังนั้นเจ�าของ
สินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านก็ไม�อาจท่ีจะขอเครื่องหมายรับรองเพ่ือเป2นการรับรอง
เก่ียวกับแหล�งกําเนิด ส�วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค�าของตนได� 
คงจะขอคุ�มครองเป2นเครื่องหมายการค�าซ่ึงจะได�รับประโยชน"เพียง ทําให�ผู�บริโภคสามารถจดจําหรือ
เรียกขานสินค�าของเจ�าของเครื่องหมายการค�านั้นได�เท�านั้น ในกรณีจะถือว�าสินค�าหัตถกรรมสามารถ
ได�รับการคุ�มครองโดยเป2นเครื่องหมายการค�าร�วมได�หรือไม�นั้น เครื่องหมายร�วมคือเครื่องหมายการค�า
หรือเครื่องหมายบริการท่ีใช� หรือจะใช�โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ�มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของ
สมาคม สหกรณ" สหภาพ สมาพันธ" กลุ�มบุคคลหรือองค"กรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชนแต�บทบัญญัติของ
เครื่องหมายร�วม11 ไม�สามารถนําเอาบทบัญญัติในเรื่องเครื่องหมายรับรองมาใช�โดยอนุโลมได� 

เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 แล�ว จะเห็นได�ว�าการ
คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมจะสามารถได�รับการคุ�มครองในฐานะเครื่องหมายการค�าได� แต�ก็มีข�อเสียคือ
กฎหมายเครื่องหมายการค�าจะบ�งบอกความแตกต�างระหว�างเจ�าของหรือผู�ผลิตสินค�าแต�ไม�ได�บ�งบอก
ถึงคุณลักษณะการรับรองเก่ียวกับแหล�งกําเนิด ส�วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะ
อ่ืนใดของสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านว�าแตกต�างกันอย�างไรกับสินค�าหัตถกรรมธรรมดา 
อีกท้ังบทบัญญัติในเรื่องเครื่องหมายรับรองอาจเข�ามาให�ความคุ�มครองได�เพียงแต� เครื่องหมายรับรอง
ตามกฎหมายเครื่องหมายการค�าของไทยนั้นมีข�อจํากัดท่ีจะออกให�แก�บุคคลเพียงคนเดียวเท�านั้น และ
ไม�สามารถออกเพ่ือรับรองตนเองได� ถึงแม�จะนําเรื่องเครื่องหมายร�วมมาใช�ก็ไม�สามารถนํามาใช�ได�นั้น 
เนื่องจากคําจํากัดความของเครื่องหมายร�วม ไม�ได�ครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายรับรอง ดังนั้นจึงเห็นได�
ว�ากฎหมายเครื่องหมายการค�าของไทยนั้นไม�ครอบคลุมไปถึงการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิ
ป$ญญาชาวบ�านได�สินค�าหัตถกรรมไทยท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านนั้นจึงไม�เหมาะสมในการท่ีจะนํา
กฎหมายเครื่องหมายการค�าของไทยมาให�ความคุ�มครอง 

                                                           

9 สมาคมทรัพย"สินทางป$ญญาแห�งประเทศไทย, พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า พ.ศ. 2534 
[Online], 28 ตุลาคม 2534, แหล�งท่ีมา http://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content& 
view=category&id=15:t1&Itemid=12&layout=default. 

10 เรื่องเดียวกัน. 
11 เรื่องเดียวกัน. 
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2.1.4 การให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองส่ิงบ8งช้ีทาง
ภูมิศาสตร� พ.ศ. 2546 

สําหรับการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิของไทยนั้นมีบัญญัติไว�ใน
พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" พ.ศ. 2546 โดยเป2นไปตามความตกลง TRIPS ใน 
Section 3: Geographical Indications ท่ีประเทศไทยเป2นภาคี โดยพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้
ทางภูมิศาสตร" พ.ศ. 2546 มีรายละเอียด ข้ันตอน และวิธีการคุ�มครองดังนี้ 

1) ความหมายของคําว8าส่ิงบ8งช้ีทางภูมิศาสตร� 
สําหรับการกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ของไทยนั้นบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่ง

บ�งชี้ทางภูมิศาสตร" พ.ศ. 2546 โดยในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ได�ให�ความหมาย
ไว�ในมาตรา 3 ว�า ในพระราชบัญญัตินี้ “สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"” หมายความว�า ชื่อ สัญลักษณ" หรือสิ่ง
อ่ืนใดท่ีใช�เรียกหรือใช�แทนแหล�งภูมิศาสตร"และท่ีสามารถบ�งบอกว�าสินค�าท่ีเกิดจากแหล�งภูมิศาสตร"
นั้นเป2นสินค�าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล�งภูมิศาสตร"ดังกล�าว12 เม่ือพิจารณา
จากมาตรา3แห�งพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"องค"ประกอบของสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"
มีดังนี้ 

- ชื่อ สัญลักษณ" หรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีใช�เรียกหรือแทนแหล�งภูมิศาสตร" 
- ชื่อ สัญลักษณ" หรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีใช�เรียกหรือแทนแหล�งภูมิศาสตร"และสามารถบ�งบอกได�ว�า

สินค�านั้นเป2นสินค�าท่ีเกิดจากแหล�งภูมิศาสตร"นั้น 
- สินค�านั้นจะต�องมีชื่อเสียง คุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะ ของแหล�งภูมิศาสตร" 
ดังนั้น สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"จึงหมายถึง ชื่อหรือสัญลักษณ"ใด ๆ ท่ีใช�เรียกหรือแทนสินค�านั้น

เพ่ือบ�งบอกว�า สินค�านั้นเป2นอย�างไร มีคุณสมบัติ หรือมีชื่อเสียง อย�างไร13 ซ่ึงอาจเป2นภูมิป$ญญาของ
คนในท�องถ่ินนั้น รวมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ จึงทําให�เกิดผลิตผลท่ีมีคุณภาพ จนเม่ือนึกถึง
ผลิตภัณฑ"นั้นก็ต�องนึกถึงแหล�งภูมิศาสตร"นั้นด�วย เช�น เม่ือเรานึกถึงผ�าไหม ท่ีทอด�วยการทอชั้นสูงใช�
เส�นไหมท่ีทอจกลวดลายได�แน�นเรียบ เก็บปมด�ายเรียบร�อยสวยงาม ลวดลายท้ังด�านนอกและด�านใน
คล�ายกัน สามารถใช�ได�ท้ังสองด�านเส�นพุ�งพิเศษอาจเป2นฝ|ายไหม หรือด้ินเงินด้ินทอง เราก็จะนึกถึงผ�า
ไหมยกดอกของจังหวัดลําพูนเป2นต�น 

                                                           

12 กรมทรัพย"สินทางป$ญญา, พระราชบัญญัติ คุ�มครองสิ่งบ8งชี้ทางภูมศิาสตร� พ.ศ. 2546 [Online], 
2553. แหล�งท่ีมา http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view 
&gid=213&Itemid=272.  

13 ป$จฉิมา ธนสันต,ิ การคุ�มครองสิ่งบ8งชี้ทางภูมิศาสตร�: ตํารากฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญา, (กรุงเทพฯ: 
เนติบัณฑิตยสภาแห�งเนติบณัฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ", 2554). 
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นอกจากนี้สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"14 อาจจะไม�ใช�เพียงแต�การใช�ชื่อแหล�งภูมิศาสตร"เช�น ผ�าไหม
ยกดอกลําพูนท่ีทําให�รู�ว�าเป2นผ�าไหมยกดอกของลําพูนเท�านั้น  สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"อาจใช�สัญลักษณ"
เพ่ือสื่อให�ผู�บริโภคเข�าใจว�าสินค�ามาจากแหล�งภูมิศาสตร"นั้น ๆ ได� เช�น สินค�ามีรูปพระพุทธชินราช 
แสดงให�เห็นว�าสินค�านั้นมาจากจังหวัดพิษณุโลกเป2นต�น 

รวมท้ังบางกรณี สินค�านั้นอาจไม�มีชื่อเรียกเป2นทางการของแหล�งภูมิศาสตร"นั้นแต�อาจเป2นสิ่ง
อ่ืนใดท่ีใช�เรียกแทนแหล�งภูมิศาสตร"15 แม�จะไม�ใช�ชื่ออย�างเป2นทางการของแหล�งภูมิศาสตร"นั้นแต�เม่ือ
เรียกแล�วทําให� ผู�บริโภคเข�าใจได�ว�าสินค�านั้นมาจากแหล�งใด หรือข�อความนั้นแสดงแหล�งภูมิศาสตร"ใด 
รวมท้ังหมายถึงภูมิศาสตร"ใด เช�นคําว�า ชาลวันอาจหมายถึงเมืองพิจิตร หรือแม�กลองหมายถึงเมือง
สมุทรสงครามเป2นต�น 

พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ก็ยังให�นิยามในมาตรา316 คําว�าแหล�ง
ภูมิศาสตร"ไว�ดังนี้ว�า “แหล�งภูมิศาสตร"” หมายความว�า พ้ืนท่ีของประเทศ เขต ภูมิภาคและท�องถ่ิน
และให�หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ แม�น้ํา ลําน้ํา เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนท่ีอ่ืนทํานองเดียวกันด�วย 

จากการศึกษาจะเห็นได�ว�าการกําหนดความหมายของคําว�า แหล�งภูมิศาสตร"เพ่ือให�เกิดความ
ชัดเจนครอบคลุมและเพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีถูกต�องตรงกันและการมีคําว�าพ้ืนท่ีอ่ืนทํานองเดียวกัน
ย�อมหมายความว�าสามารถตีความแหล�งภูมิศาสตร"ได�ในความหมายอย�างกว�าง ไม�จําเป2นต�องเป2นชื่อ
ทางการของแหล�งภูมิศาสตร"แต�เป2นชื่อท่ีไม�เก่ียวกับแหล�งภูมิศาสตร"เป2นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีไม�
เก่ียวกับชื่อภูมิศาสตร"ก็ได� 

พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ยังได�ให�ความหมายไว�ในคําว�า สินค�า17 
“สินค�า” หมายความว�า สิ่งของท่ีสามารถซ้ือขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได� ไม�ว�าจะเกิดโดย
ธรรมชาติหรือเป2นผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ"ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

จากการศึกษาคําว�าสินค�าในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"หมายความว�า 
สิ่งของท่ีสามารถซ้ือขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได� ไม�ว�าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเป2นผลิตผลทาง
การเกษตร รวมตลอดถึง ผลิตภัณฑ"ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม โดย 

                                                           

14 ตะวัน เดชภิรตันมงคล, การให�ความคุ�มครองสิ่งบ8งชี้ทางภูมิศาสตร�: ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการตาม
กฎหมายไทยกับสหภาพยุโรป (วิทยานิพนธ"ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร" บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย", 2551), 10-21. 

15 เรื่องเดียวกัน. 
16 กรมทรัพย"สินทางป$ญญา, พระราชบัญญัติ คุ�มครองสิ่งบ8งชี้ทางภูมศิาสตร� พ.ศ. 2546.  
17 เรื่องเดียวกัน. 
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(1) สินค�าเกษตรท่ีจะสามารถได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร"ได�นั้นจะต�องสามารถบ�งบอกได�ถึงคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค�าท่ีผลิต
จากแหล�งพ้ืนท่ีนั้นได�ยกตัวอย�างเช�นเม่ือพูดถึงคําว�า “ไข�เค็มไชยา” ผู�บริโภคจะนึกถึงคุณภาพหรือ
ลักษณะของไข�เค็มท่ีมีลักษณะฟองโตมีไข�แดงใหญ�มันเยิ้มเป2นต�นโดยหลักจะต�องดูว�าแหล�งพ้ืนท่ีนั้นมี
ส�วนเก่ียวข�องกับสินค�านั้นอย�างไรลักษณะเด�นของสินค�าทางภูมิศาสตร"ท่ีมาจากพ้ืนท่ีการผลิตนั้นมี
ความแตกต�างจากสินค�าเดียวกันท่ีมาพ้ืนท่ีอ่ืนมีความแตกต�างหรือความโดดเด�นของสินค�าท่ีเป2นสิ่ง
บ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ได�นั้น 

(2) สินค�าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ"อุตสาหกรรม ท่ีจะสามารถได�รับความคุ�มครอง
ตามกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"อาจมีข้ันตอนหรือวิธีการผลิตท่ีเป2นภูมิป$ญญาของท�องถ่ินใดท�อง
หรือในทักษะการผลิตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งในการขอรับความคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ผู�ขอจะต�อง
แสดงให�ปรากฏได�ว�ามีความเชื่อมโยงอย�างใดอย�างหนึ่ง เช�น ศิลาดล ท่ีจะต�องใช�ดินในบริเวณจังหวัด
เชียงใหม�ท่ีสามารถทนร�อนมีความพรุน ความทนไฟ และการป$�นท่ีเป2นเอกลักษณ" อิงกับแหล�ง
ภูมิศาสตร" จึงได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" 

เม่ือพิจารณาจากความหมายของคําว�าสินค�าจะเห็นได�ว�าคําว�าสินค�าในพระราชบัญญัติคุ�มครอง
สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"นั้นจะหมายความว�าเป2นสังหาริมทรัพย"มีความหมายรวมถึงสินค�าเกษตร สินค�า
หัตถกรรม และสินค�าอุตสาหกรรมโดยคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค�านั้น ๆ จะต�องมีความสัมพันธ"กับ
ท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร"นั้น ๆ 

2) ส่ิงบ8งช้ีทางภูมิศาสตร�ท่ีไม8อาจขอรับความคุ�มครองได�18 
มาตรา 5 แห�งพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" พ.ศ. 2546 ได�กล�าวถึงสิ่งท่ีไม�

อาจขอรับความคุ�มครองดังนี้ สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีขอข้ึนทะเบียนสําหรับสินค�าใดต�องไม�มีลักษณะ
อย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 

(1) เป2นชื่อสามัญของสินค�าท่ีจะใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"นั้น 
(2) เป2นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรือนโยบายแห�งรัฐ 
โดยคําว�า ชื่อสามัญตามกรณีของมาตรา 5 นั้นเป2นชื่อสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีประชาชนได�ใช�

เรียกขานสินค�าชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีรู�จักจนติดปากท่ัวไปแล�วซ่ึงแท�จริงแล�วผู�ผลิตสินค�าอาจต้ังชื่อเฉพาะ
แก�สินค�านั้นแล�ว แต�ประชาชนนิยมเรียกสินค�าดังกล�าวตามชื่อทางภูมิศาสตร"ท่ีได�ใช�กับสินค�านั้นจน
กลายเป2นชื่อสามัญนั่นเอง เช�นชาจีนเป2นต�นคําว�า “ชาจีน” น�าจะเป2นชื่อสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"เพราะ

                                                           

18 ตะวัน เดชภิรตันมงคล, การให�ความคุ�มครองสิ่งบ8งชี้ทางภูมิศาสตร�: ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการตาม
กฎหมายไทยกับสหภาพยุโรป, 10-21. 
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ประกอบด�วยชื่อสินค�าคือชาและแหล�งภูมิศาสตร"คือประเทศจีนแต�เนื่องจากชื่อสินค�านี้ได�มีการเรียก
ขานมานานจนติดปากผู�บริโภคและเข�าใจว�าเป2นชื่อสินค�าชนิดหนึ่งเท�านั้นไม�ได�หมายความว�าใบชานั้น
มาจากประเทศจีนจึงเป2นชื่อสามัญทางการค�า 

ประเทศไทยมีสินค�าท่ีมีชื่อเสียงเป2นท่ียอมรับแต�ชื่อสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ของไทยท่ีเข�าข�าย
เป2นชื่อสามัญคือ “ซอสพริกศรีราชา” เนื่องจากประชาชนท้ังในประเทศและต�างประเทศได�ใช�เรียก
ขานซอสชนิดหนึ่งคือซอสพริกสีแดงหากศึกษาถึงประวัติความเป2นมาในอดีตท่ีผ�านมาบริเวณอําเภอ 
ศรีราชาจังหวัดชลบุรีได�ทําการเกษตรปลูกพริกแดงท่ีมีรสอร�อยจํานวนมากและเม่ือเหลือจากจําหน�าย
และบริโภคจึงได�ทําเป2นซอสพริกเพ่ือใช�จิ้มอาหารทะเล นอกจากนี้ในการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค�าในประเทศสหรัฐอเมริกาได�ให�แสดงปฏิเสธคําดังกล�าวเนื่องจากเป2นประเภทหนึ่งของสินค�าจึง
กลายเป2นชื่อสามัญทางการค�าอันไม�อาจมาขอรับความคุ�มครองเป2นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ได�19 

 ส�วนสิ่งท่ีไม�อาจขอรับความคุ�มครองตามมาตรา 5(2) ก็จะเป2นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีขัดต�อ
ความสงบเรียบร�อยของประชาชน เช�น รูปสัญลักษณ" ค�อนกับเคียวแสดงให�เห็นถึงการปกครองระบบ
คอมมิวนิสต"สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ประเภทนี้จะถูกปฏิเสธไม�ให�ข้ึนทะเบียนเพราะชื่อนี้ขัดต�อความสงบ
เรียบร�อยของประชาชนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีขัดต�อแนวนโยบายแห�งรัฐ เช�นการใช�สัญลักษณ"รูป
ดอกฝr�นกับสินค�าท่ีมาจากดอยต�าง ๆ ทางภาคเหนือเป2นต�น หรือ สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีขัดต�อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เช�น การนํารูปหินตาหินยายมาเป2นสัญลักษณ"เพ่ือใช�ในการบ�งชี้ว�าสินค�า
นั้นมีแหล�งกําเนิดท่ี เกาะสมุย เป2นต�น 

3) การขอข้ึนทะเบียนส่ิงบ8งช้ีทางภูมิศาสตร�20 
ก�อนท่ีจะยื่นคําขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"มีข้ันตอนท่ีจะต�องนํามาพิจารณาก�อน

ดังนี้ 
3.1) ผู�มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ในมาตรา 7 กล�าวถึงผู�มีสิทธิขอข้ึน

ทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ไว�ดังนี้ 
- ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือ

องค"กรอ่ืนของรัฐท่ีเป2นนิติบุคคลซ่ึงมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล�งภูมิศาสตร"ของสินค�า 
- บุคคลธรรมดา กลุ�มบุคคล หรือนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการค�าเก่ียวข�องกับสินค�าท่ี

ใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" และมีถ่ินท่ีอยู�ในแหล�งภูมิศาสตร"ของสินค�า 

                                                           

19 ป$จฉิมา ธนสันต,ิ การคุ�มครองสิ่งบ8งชี้ทางภูมิศาสตร�: ตํารากฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญา. 
20 ตะวัน เดชภิรตันมงคล, การให�ความคุ�มครองสิ่งบ8งชี้ทางภูมิศาสตร�: ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการตาม

กฎหมายไทยกับสหภาพยุโรป, 10-21. 
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- กลุ�มผู�บริโภคหรือองค"กรผู�บริโภคสินค�าท่ีใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" 
ซ่ึงในกลุ�มผู�สิทธิขอข้ึนทะเบียนท่ีเป2นผู�บริโภคตามกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ของไทยนั้น

ไม�จําเป2นต�องเป2นผู�บริโภคในแหล�งกําเนิดแต�สามารถเป2นผู�บริโภคท่ัวไปก็สามารถยื่นขอข้ึนทะเบียนสิ่ง
บ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ได� ซ่ึงต�างจาก ข�อรัฐบัญญัติของสหภาพยุโรป 510/2006 ท่ีบัญญัติให�ผู�บริโภคจะ
ขอจดทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ได�ต�อเม่ือเข�าร�วมกับผู�ผลิตเท�านั้น21 

3.2) คุณสมบัติของผู�ขอข้ึนทะเบียน22 ในกรณีท่ีผู�ขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร" มิใช�บุคคลผู�มีสัญชาติไทย หรือมาจากหน�วยงานของไทยและต�องการนําสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร"มาข้ึนทะเบียนในประเทศไทยในมาตรา8ของพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"
กล�าวไว�ดังนี้ผู�ขอข้ึนทะเบียนตามมาตรา 7 ซ่ึงมิได�มีสัญชาติไทยและมีความประสงค"จะขอข้ึนทะเบียน
สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ของต�างประเทศต�องมีคุณสมบัติอย�างใดอย�างหนึ่ง ดังต�อไปนี้ด�วย 

- มีสัญชาติของประเทศท่ีเป2นภาคีแห�งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว�างประเทศ
เก่ียวกับการคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" ซ่ึงประเทศไทยเป2นภาคีอยู�ด�วย 

- มีภูมิลําเนาหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจอย�างแท�จริงในประเทศไทยหรือประเทศท่ี
เป2นภาคีแห�งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว�างประเทศเก่ียวกับการคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ซึ่ง
ประเทศไทยเป2นภาคีอยู�ด�วย ซ่ึงอาจจะมีป$ญหาว�าหากบางประเทศไม�ได�มีการคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร"แบบกฎหมายเฉพาะแต�เป2นการใช�กฎหมายเครื่องหมายการค�าในส�วนเครื่องหมายรับรอง
แต�สําหรับประเทศไทยเป2นกฎหมายเฉพาะจะสามารถนํามาขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ได�
หรือไม� ในกรณีก็ต�องพิจารณาว�าการจดทะเบียนคุ�มครองในประเทศดังกล�าวนั้นเพ่ือคุ�มครองสิ่งบ�งชี้
ทางภูมิศาสตร"ใช�หรือไม� ถ�าใช�ก็สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนในประเทศไทยได�ถ�าได�จดทะเบียนใน
ประเทศนั้นแล�ว 

3.3) ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"23 
สําหรับการเตรียมความพร�อมของการขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"มี

หลักเกณฑ"ท่ีกรมทรัพย"สินทางป$ญญาของไทยได�นําหลักการในทางปฏิบัติของต�างประเทศและแนว
ปฏิบัติของกรมทรัพย"สินทางป$ญญาเองมาใช�ดังนี้ 

- ข้ันตอนการเตรียมความพร�อมก�อนข้ึนทะเบียน24 สิทธิในสิง่บ�งชี้ทางภูมิศาสตร"เป2น 
สิทธิร�วม (Collective Right) หรือสิทธิชุมชน (Community Right) ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต�อ

                                                           

21 เรื่องเดียวกัน. 
22 เรื่องเดียวกัน. 
23 เรื่องเดียวกัน. 
24 เรื่องเดียวกัน. 
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ผู�ประกอบการจํานวนมาก การขอข้ึนทะเบียนเป2นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"หรือไม�การกําหนดมาตรฐาน
การผลิต (Specification) หรือวิธีการควบคุมตรวจสอบการใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" (Control Plan)
จึงควรต�องมีการหารือกันระหว�างกลุ�มผู�ประกอบการท้ังหมดท่ีเก่ียวข�องโดยในเบื้องต�นผู�ประกอบการ
จะต�องทําความเข�าใจร�วมกันว�าไม�ใช�ชื่อพ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ี หรือสินค�าทุกประเภทจําเป2นจะต�องได�รับการ
คุ�มครองเป2นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"เสมอไปดังนั้นจึงควรเตรียมความพร�อมก�อนการขอข้ึนทะเบียนซ่ึง
สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ดังนี้ 

(ก) กําหนดสินค�าและสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีต�องการคุ�มครอง 
การข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ใด ๆ จะต�องเริ่มจากการรวมกลุ�มผู�ประกอบการ

ตลอดสายการผลิต (ต้ังแต�ผู�ผลิตวัตถุดิบต�นน้ํา จนถึงผู�ประกอบการแปรรูปปลายน้ํา) ในการกําหนด
สินค�า และสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีต�องการได�รับความคุ�มครอง ผู�ประกอบการจึงควรศึกษาความเป2นไป
ได�ของการขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"โดยพิจารณาหาลักษณะเฉพาะของสินค�าและความ
เชื่อมโยงท่ีมีต�อพ้ืนท่ีการผลิต ซ่ึงอาจมีการศึกษาลงไปถึงประวัติการผลิตสินค�านั้น ๆ ว�ามีความเก่ียวข�อง
กับสังคมในพ้ืนท่ีนั้นมานานอย�างไร รวมท้ังความแพร�หลายของสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ดังกล�าวท่ีมีต�อ
ผู�บริโภค นอกจากนี้ ควรร�วมกันพิจารณาในแง�มุมทางธุรกิจว�า การข้ึนทะเบียนดังกล�าว จะให�ผลท่ีคุ�มค�า
ต�อผู�ประกอบการหรือไม� เม่ือเปรียบเทียบกับค�าใช�จ�ายของการตรวจสอบมาตรฐาน และกลุ�มจะกําหนด
แผนการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ"สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"นั้นต�อไปอย�างไรเพ่ือให�เกิดประโยชน"สูงสุด 

(ข) ร�างข�อกําหนดมาตรฐานการผลิตสินค�า (Product Specification) 
ผู�ประกอบการควรจะต�องร�วมกันพิจารณายกร�างข�อกําหนดมาตรฐานการผลิตสินค�า 

โดยประกอบด�วยสาระสําคัญ 4 ประการดังนี้ 
(1) มาตรฐานสินค�า (Product Specification) รายละเอียดของสินค�าท่ีจะ

ใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" ต้ังแต�วัตถุดิบท่ีใช� ลักษณะหรือองค"ประกอบท่ีเป2นสาระสําคัญทางฟrสิก เคมี 
ชีวภาพ หรือคุณลักษณะทางอินทรีย"ของสินค�านั้น ตลอดจนรูปร�างหรือลักษณะภาพนอกท่ีสําคัญ ท้ังนี้ 
ผู�ประกอบการจะต�องคํานึงถึงความเข�าใจของผู�บริโภคเป2นหลัก เช�น หากกล�าวถึงสินค�าจากแหล�งนี้ 
ผู�บริโภคจะนึกถึงคุณลักษณะอะไรเป2นสําคัญ 

(2) รายละเอียดความเชื่อมโยงของสินค�ากับพ้ืนท่ี (Links) เม่ือกําหนด
รายละเอียดหรือมาตรฐานสินค�าท่ีได�ข�างต�นแล�ว ผู�ประกอบการจะต�องพิจารณาว�ารายละเอียด หรือ
คุณสมบัติเฉพาะท่ีสําคัญของสินค�านั้น เกิดจากป$จจัยการผลิตใดท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีการผลิต ไม�ว�าจะเป2น
ป$จจัยทางธรรมชาติหรือป$จจัยด�านมนุษย" เพ่ือแสดงให�เห็นถึงความเชื่อมโยงของสินค�าดังกล�าวท่ีมีต�อ
พ้ืนท่ีการผลิต 

(3) กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีในการผลิต (Zoning or Boundary Setting) 
ผู�ประกอบการจะต�องกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีในการผลิตท่ีชัดเจน โดยพิจารณาว�า ป$จจัยการผลิตท่ี
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ก�อให�เกิดคุณลักษณะเฉพาะของสินค�านั้นมีอยู�ในพ้ืนท่ีใดบ�าง ซ่ึงในส�วนนี้ อาจจําเป2นจะต�องหารือ
ผู�เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข�องทําการศึกษา เช�น ผู�เชี่ยวชาญทางด�านธรณีวิทยาหรือผู�เชี่ยวชาญ
ทางด�านสภาพอากาศ เป2นต�นกรณีท่ีคุณลักษณะดังกล�าวเกิดจากวัตถุดิบเฉพาะท่ีอาจพบได�ในหลาย
แหล�ง ผู�ประกอบการจะต�องแสดงรายละเอียดดังนี้ 

- พ้ืนท่ีการผลิตหรือแหล�งวัตถุดิบนั้นมีลักษณะท่ีจํากัด 
- ข้ันตอน เง่ือนไข หรือกระบวนการพิเศษในการผลิตวัตถุดิบ 
- ระบบควบคุมและตรวจสอบว�ามีการใช�วัตถุดิบนั้นในการผลิตสินค�าท่ี

ขอรับความคุ�มครอง 
(4) การตรวจสอบรับรอง และจัดต้ังระบบควบคุมการผลิต (Inspection 

Structure and Control System) การยกร�างข�อกําหนดมาตรฐานการผลิตสินค�านี้ ผู�ประกอบการ
ควรปรึกษาหารือกับหน�วยงานตรวจสอบรับรองท่ีเก่ียวข�อง (หน�วยงานของรัฐหรือเอกชน) รวมท้ังยก
ร�างแผนควบคุมการผลิตสินค�าสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" (Control Plan) เพ่ือใช�เป2นหลักฐานประกอบ ใน
การขอยื่นคําขอข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย 

3.4) การข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย 
ผู�มีสิทธิยื่นคําขอข้ึนทะเบียนจัดทําคําขอพร�อมท้ังนําร�างกําหนดมาตรฐานการผลิต

สินค�าดังกล�าวมาข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ยื่นต�อกรมทรัพย"สินทางป$ญญา หรือสํานักงาน
พาณิชย"จังหวัด เพ่ือให�มีผลตามกฎหมายต�อไป  ภายหลังจากท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว ผู�ประกอบการ
จะต�องปฏิบัติตามท่ีเง่ือนไขการใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีกําหนดไว�  เช�น จัดต้ังกลไกควบคุมการใช�สิ่ง
บ�งชี้ทางภูมิศาสตร" และมาตรการควบคุมการผลิตสินค�า เพ่ือให�เป2นไปตามมาตรฐานสินค�าท่ีได�ข้ึน
ทะเบียนไว� เป2นต�น 

3.5) ประชาสัมพันธ"สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" 
ภายหลังการข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ตามกฎหมายแล�ว ผู�ประกอบการควร

วางแผนการตลาดโดยการประชาสัมพันธ"สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"  แสดงถึงคุณลักษณะพิเศษของสินค�า
จากแหล�ภูมิศาสตร"ท่ีเชื่อมโยงระหว�างคุณลักษณะพิเศษกับพ้ืนท่ีแหล�งผลิตสินค�าเพ่ือทําให�ผู�บริโภค
สนใจ 

3.6) ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" 
พระราชบัญญัติสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" พ.ศ. 254625 ได�บัญญัติให�ผู�มีสิทธิขอข้ึน

ทะเบียนจัดทําคําขอข้ึนทะเบียนตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง26 ดังนั้น

                                                           

25 มาตรา 9 การขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร"ให�เป2นไปตามหลกัเกณฑ"และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง. 
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กฎกระทรวงฉบับแรก จึงว�าด�วยหลักเกณฑ"และวิธีการเก่ียวกับการขอข้ึนทะเบียน การประกาศ
โฆษณา การคัดค�านและการโต�แย�งคําคัดค�านการข้ึนทะเบียนการอุทธรณ"และการแก�ไขหรือเพิกถอน
ทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" 

3.7) คําขอข้ึนทะเบียน 
พระราชบัญญัติได�กําหนดหลักเกณฑ"ให�คําขอข้ึนทะเบียนจะต�องแสดงรายละเอียด27

เก่ียวกับคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะของสินค�าท่ีใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ผู�ขอข้ึนทะเบียน 
ส่ิงบ8งช้ีทางภูมิศาสตร�จะต�องจัดทําคําขอโดยเตรียมข�อมูล ดังต8อไปนี้ 
(1) รายละเอียดเก่ียวกับผู�ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนตามรายการในแบบพิมพ" 
(2) ชื่อ สัญลักษณ" หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช�เรียกหรือใช�แทนแหล�งภูมิศาสตร" 
(3) รายการสินค�าท่ีใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" 
(4) รายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค�าท่ีใช�สิ่ง

บ�งชี้ทางภูมิศาสตร" 
(5) รายละเอียดซ่ึงแสดงความสัมพันธ"ระหว�างสินค�าท่ีใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"กับแหล�ง

ภูมิศาสตร" 
(6) รายละเอียดเก่ียวกับท่ีต้ังแหล�งภูมิศาสตร"ท่ีขอข้ึนทะเบียน 
(7) รายละเอียดแสดงการใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีขอข้ึนทะเบียนบนฉลากสินค�า 
(8) รายละเอียดผู�มีหน�าท่ีตรวจสอบสินค�าท่ีใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีข้ึนทะเบียน 
การย่ืนคําขอ 
ผู�ขอจะต�องจัดทําคําขอข้ึนทะเบียนตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(1) สําเนาคําขอ จํานวน 1 ชุด 
(2) สําเนาบัตรประจําตัว คือ ส�วนราชการ ให�ใช�สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการหรือสําเนา

คําสั่งแต�งต้ังกรณีนิติบุคคลให�ใช�สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลไม�เกิน 6 เดือน นับแต�วันท่ีออกหนังสือ
รับรอง กรณีบุคคลธรรมดาหรือกลุ�มบุคคล ให�ใช�สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
อ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให� 

(3)ภาพถ�ายของสินค�าท่ีใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีขอข้ึนทะเบียน 

                                                                                                                                                                      

26 กฎกระทรวง ว�าด�วยหลักเกณฑ"และวิธีการเก่ียวกับการขอข้ึนทะเบียน การประกาศโฆษณา การคัดค�าน
และการโต�แย�งคําคัดค�าน  การข้ึนทะเบียน  การอุทธรณ"  และการแก�ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร" 
พ.ศ. 2547 ข�อ9. 

27 มาตรา 10 คําขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร"จะต�องประกอบด�วยรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ 
ช่ือเสียง หรือคุณลักษณะอ่ืนของสนิค�า แหล�งภูมิศาสตร"และรายละเอียดอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง. 
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(4) ต�นฉบับ สําเนาหรือภาพถ�ายของฉลากสินค�าท่ีใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีขอข้ึนทะเบียนซ่ึง
สามารถเห็นข�อความตามท่ีระบุไว�อย�างชัดเจน 

ผู�ขอจะสามารถยื่นคําขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีณกรม
ทรัพย"สินทางป$ญญากระทรวงพาณิชย"หรือสํานักงานพาณิชย"จังหวัดหรือส�งทางไปรษณีย"ลงทะเบียน
ตอบรับถึงพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ี
รับคําขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" และได�ชําระค�าธรรมเนียมคําขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร"ตามอัตราท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง28 และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนดแล�ว ให�ถือว�าวัน
นั้นเป2นวันยื่นคําขอ แต�ในกรณีท่ีส�งทางไปรษณีย"ลงทะเบียนตอบรับ ให�ถือว�าวันท่ีกรมทรัพย"สินทาง
ป$ญญารับคําขอดังกล�าว เป2นวันท่ียื่นคําขอนั้น 

การตรวจสอบคําขอข้ึนทะเบียน 
เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�รับคําขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"แล�วจะต�องตรวจเบื้องต�น

ว�าคําขอนั้นได�กรอกข�อมูลครบถ�วนหรือไม�และพิจารณาตรวจสอบให�คําขอนั้นเป2นไปตามหลักเกณฑ"ท่ี
กําหนดคือ คุณสมบัติของผู�มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีขอข้ึนทะเบียนไม�มีลักษณะ
ต�องห�ามตามกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ของต�างประเทศต�องปรากฏหลักฐานชัดเจนว�าได�มีการจด
ทะเบียนไว�ในประเทศนั้นมาก�อนแล�วตลอดจนพิจารณาถึงคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะของสินค�า
สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"นั้นพนักงานเจ�าหน�าท่ีจะต�องรายงานผลการตรวจสอบเสนอความเห็นถึงนาย
ทะเบียนภายใน 120 วัน นับแต�วันท่ีได�รับคําขอข้ึนทะเบียน29 ในการตรวจสอบคําขอข้ึนทะเบียน 
พนักงานเจ�าหน�าท่ีสามารถดําเนินการใด ๆ ดังต�อไปนี้ เพ่ือนํามาใช�ประกอบการพิจารณา 

(1) เรียกให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องมาให�ถ�อยคําชี้แจง 
(2) เรียกให�ส�งหลักฐานเพ่ิมเติม 
ในกรณีถ�าจําเป2นอาจขอความเห็นของผู�เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข�อง30 

                                                           

28 เรื่องเดียวกัน. 
29 มาตรา 11 เมื่อได�รับคําขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร" ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบว�าคําขอข้ึน

ทะเบียนดังกล�าวเป2นไปตามหลักเกณฑ"ท่ีกําหนดไว�ในมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10
หรือไม� และให�ทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอความเห็นต�อนายทะเบียนภายในหน่ึงร�อยยีส่ิบวันนับแต�วันท่ีได�รบัคํา
ขอข้ึนทะเบียน. 

30 มาตรา 12 การตรวจสอบคําขอตามมาตรา 11 พนักงานเจ�าหน�าท่ีอาจเรียกให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนหรือผู�ท่ี
เก่ียวข�องมาให�ถ�อยคําช้ีแจงหรือแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีด�วยก็ได� ในกรณีท่ีจาํเป2นต�องรับฟ$ง
ความเห็นของผู�เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีต�องวินิจฉัยให�นายทะเบียนส�งเรื่องให�ผู�เช่ียวชาญพิจารณา 
และให�ความเห็น. 
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หากคําขอข้ึนทะเบียนไม�ได�ปฏิบัติให�ครบถ�วนตามเง่ือนไขหลักเกณฑ"นายทะเบียนจะต�องมี
คําสั่งปฏิเสธการรับข้ึนทะเบียนคําขอนั้นภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีได�รับรายงานการตรวจสอบและ
จะต�องมีหนังสือแจ�งคําสั่งดังกล�าวให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนทราบภายใน 15 วันหากผู�ข้ึนทะเบียนไม�เห็นด�วย
กับคําสั่งดังกล�าวผู�ขอข้ึนทะเบียนมีสิทธิยื่นคําขออุทธรณ"ต�อคณะกรรมการสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"
ภายใน 90 วันนับแต�วันได�รับแจ�งคําสั่งหากคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแล�ว ถ�าผู�ขอข้ึนทะเบียนไม�เห็น
ด�วยกับคําวินิจฉัย  ผู�ขอข้ึนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ"คําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล�าวโดยนําคดีสู�
ศาลภายใน 90 วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัยแต�หากผู�ขอไม�ดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกล�าว
จะถือว�าคําวินิจฉัยนั้นถึงท่ีสุด31 

การคัดค�านบุคคลผู�มีส�วนได�เสียอาจยื่นคําคัดค�านการข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ี   
ขอข้ึนทะเบียนได�ภายใน 90 วัน นับแต�วันประกาศโฆษณา โดยยื่นคําขอคัดค�าน โดยระบุเหตุแห�ง  
การคัดค�านพร�อมแนบสําเนาคําขอจํานวน 1 ชุด และบัตรประจําตัวประชาชนของผู�คัดค�าน พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีจะต�องส�งคําคัดค�านให�แก�ผู�ขอข้ึนทะเบียนภายใน 15 วัน32 ผู�ขอข้ึนทะเบียนสามารถยื่นคํา
โต�แย�ง คําคัดค�านได�ภายใน 90 วัน นับแต�วันท่ีได�รับสําเนาคําคัดค�าน หากผู�ขอข้ึนทะเบียนไม�ยื่นคํา
โต�แย�งให�ถือว�าผู�ขอข้ึนทะเบียนละท้ิงคําขอนั้นพนักงานเจ�าหน�าท่ีจะต�องส�งสําเนาคําโต�แย�งให�ผู�คัดค�าน
ทราบและในการพิจารณาวินิจฉัยคําคัดค�าน พนักงานเจ�าหน�าท่ีอาจเรียกให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนหรือ
ผู�เก่ียวข�องมาให�ถ�อยคําหรือแสดงเอกสารเพ่ิมเติมหรือขอความเห็นจากผู�เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข�อง

                                                           

31 มาตรา 13 ในกรณีท่ีคําขอข้ึนทะเบียนไม�เป2นไปตามหลักเกณฑ"ท่ีกําหนดในมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 
7 มาตรา 8 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ให�นายทะเบียนมคํีาสั่งยกคําขอข้ึนทะเบียนน้ันภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ี
ได�รับรายงานการตรวจสอบและให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนทราบภายในสิบห�าวันนับ
แต�วันท่ีมีคําสั่ง 

ผู�ขอข้ึนทะเบียนมสีิทธิอุทธรณ"คาํสั่งของนายทะเบียนต�อคณะกรรมการได�ภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับ
แจ�งคําสั่งน้ันการอุทธรณ"ให�เป2นไปตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 14 เมื่อคณะกรรมการได�มคํีาวินิจฉัยอุทธรณ"ของผู�ขอข้ึนทะเบียนแล�ว ให�มีหนังสือแจ�งคําวินิจฉัย
พร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนทราบภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีมีคําวินิจฉัย 

เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแล�วถ�าผู�ขอข้ึนทะเบียนไม�เห็นด�วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให�มีสิทธิ
นําคดีไปสู�ศาลได�ภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัยน้ันถ�าไม�ดําเนินคดภีายในกําหนดเวลาดังกล�าวให�ถือ
ว�าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป2นท่ีสุด. 
  32 มาตรา 16 ภายในเก�าสิบวันนับแต�วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 15 บุคคลผู�มสี�วนได�เสียอาจยื่นคํา
คัดค�านการข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร"ท่ีขอข้ึนทะเบียนได�การยื่นคําคัดค�านตามวรรคหน่ึงให�เป2นไปตาม
หลักเกณฑ"และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง. 
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ได�33 นายทะเบียนจะแจ�งผลคําวินิจฉัยพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนและผู�คัดค�านทราบภายใน 
15 วัน นับแต�วันท่ีมีการวินิจฉัย ถ�าคู�กรณีท้ัง 2 ฝ�ายไม�พอใจในคําวินิจฉัยของนายทะเบียนสามารถจะ
ยื่นอุทธรณ"ต�อคณะกรรมการสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ได�ภายใน 90 วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัย  
และหากฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งไม�เห็นด�วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ สามารถอุทธรณ"คําวินิจฉัยต�อศาล
ได�ภายใน 90 วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัยหากไม�มีการอุทธรณ"ต�อศาลให�ถือว�าคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเป2นท่ีสุด34 

ผลของการจดทะเบียน 
พระราชบัญญัติกําหนดให�การคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีข้ึนทะเบียนแล�วมีผลต้ังแต�วันท่ี

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียน35 เนื่องจากหากมีการคัดค�านและนายทะเบียนได�สั่งระงับคําคัดค�านดังกล�าว 
ย�อมมีผลทําให�คําขอนั้นข้ึนทะเบียนได�  และเป2นการรับรองความสมบูรณ"ของคําขอดังกล�าวมาต้ังแต�
วันยื่นคําขอการแก�ไขหรือเพิกถอน สิ่งบ�งชี้ภูมิศาสตร"36 

                                                           

33 มาตรา 17 เมื่อมีการคัดค�านตามมาตรา 16 ให�ส�งสําเนาคําคัดค�านให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนภายในสิบห�าวัน 
นับแต�วันท่ีมีการคัดค�านให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนยื่นคําโต�แย�งภายในเก�าสบิวันนับแต�วันท่ีได�รับสําเนาคําคัดค�านและให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งสําเนาคําโต�แย�ง ดังกล�าว ให�ผู�คัดค�านในกรณท่ีีผู�ขอข้ึนทะเบียนไม�ยื่นคําโต�แย�งให�ถือว�าผู�ขอข้ึน
ทะเบียนละท้ิงคําขอในการพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดค�านและคําโต�แย�งให�นํามาตรา 12 มาใช�บังคับโดยอนุโลม. 

34 มาตรา 18 เมื่อนายทะเบียนวินิจฉัยคําคัดค�านและคําโต�แย�งแล�ว ให�มีหนังสือแจ�งคําวินิจฉัยพร�อมด�วย
เหตุผลให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนและผู�คัดค�านทราบภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีมีคําวินิจฉัย 

ผู�ขอข้ึนทะเบียนและผู�คัดค�านมีสทิธิอุทธรณ"คําวินิจฉัยของนายทะเบียนต�อคณะกรรมการได�ภายในเก�าสิบ
วันนับแต�วันท่ีได�รบัแจ�งคําวินิจฉัยน้ัน การอุทธรณ"ให�เป2นไปตามหลกัเกณฑ"และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแล�วถ�าฝ�ายหน่ึงฝ�ายใดไม�เห็นด�วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให�มสีิทธิ
นําคดีไปสู�ศาลได�ภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัยน้ันถ�าไม�ดําเนินคดภีายในกําหนดเวลาดังกล�าวไห�ถือ
ว�าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป2นท่ีสุด. 

35 มาตรา 20 เมื่อนายทะเบียนข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร"ตามมาตรา 15 หรือมาตรา 19 แล�ว ให�
การคุ�มครองสิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร"มีผลตั้งแต�วันยื่นคําขอข้ึนทะเบียน. 

36 มาตรา 22  เมื่อนายทะเบียนได�รบัข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร"ตามมาตรา 19แล�วหากปรากฏ
หลักฐานภายหลังว�าการขอข้ึนทะเบียนหรือการข้ึนทะเบียนได�ดําเนินการไปโดยมิชอบด�วยกฎหมายหรือโดยอําพราง 
หรือโดยมีรายการข�อความผิดพลาดจากความเป2นจริงในขณะท่ีรับข้ึนทะเบียนผู�มีส�วนได�เสียหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี
อาจขอให�นายทะเบียนส�งเรื่องให�คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยให�แก�ไขหรือเพิกถอนทะเบียนได�การแก�ไขหรือเพิกถอน
ให�เป2นไปตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยให�แก�ไขหรือเพิกถอน
ทะเบียนสิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร"ตามวรรคหน่ึงแล�วให�มีหนังสือแจ�งการแก�ไขหรือเพิกถอนทะเบียนพร�อมด�วยเหตผุลให�
ผู�ขอข้ึนทะเบียนทราบภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีคณะกรรมการได�มคํีาวินิจฉัยให�แก�ไขหรือเพิกถอนทะเบียนและให�
ประกาศโฆษณาการแก�ไขหรือเพิกถอนทะเบียนน้ันตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง. 
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ข�อผิดพลาดอันเป2นสาระสําคัญในการข้ึนทะเบียน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงใดท่ีทําให�
สาระสําคัญของการข้ึนทะเบียนเปลี่ยนแปลงไป เป2นอํานาจของคณะกรรมการสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ี
จะวินิจฉัยให�แก�ไขหรือเพิกถอนทะเบียนนั้นเม่ือผู�มีส�วนได�เสียหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี ขอให�นาย
ทะเบียนส�งเรื่องให�วินิจฉัยในกรณีต�อไปนี้ 

(1) กรณีการขอข้ึนทะเบียนหรือการข้ึนทะเบียนได�ดําเนินการไปโดยมิชอบหรือโดยอําพราง 
หรือโดยมีรายการข�อความผิดจากความเป2นจริงในขณะท่ีรับข้ึนทะเบียน 

(2) กรณีสถานการณ"เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการข้ึนทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให�
สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"นั้น กลายเป2นชื่อสามัญของสินค�าท่ีจะใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" 

(3) กรณีสถานการณ"เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการข้ึนทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให�
สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"นั้น กลายเป2นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีขัดต�อความสงบเรียบร�อย หรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชนหรือนโยบายแห�งรัฐ 

(4) กรณีสถานการณ"เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการข้ึนทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงนั้น ทําให�
รายการเก่ียวกับแหล�งภูมิศาสตร"  หรือรายการอ่ืนเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีลงไว�ในทะเบียน 

คําวินิจฉัยให�แก�ไขหรือเพิกถอนทะเบียนของคณะกรรมการนี้ จะมีหนังสือแจ�งพร�อมด�วย
เหตุผลให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนทราบ ภายใน 15 วันนับแต�วันท่ีมีคําวินิจฉัยและประกาศโฆษณาตาม
หลักเกณฑ"และวิธีการท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง 

4) ขอบเขตความคุ�มครองส่ิงบ8งช้ีทางภูมิศาสตร�ตามกฎหมาย 
(1) การคุ�มครองในระดับท่ัวไป37 การข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"สําหรับสินค�า

ใด ๆ ตามมาตรา 27 กฎหมายกําหนดห�ามมิให�มีการใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"นั้น เพ่ือทําให�ผู�บริโภค
หลงเชื่อว�าสินค�าของตนท่ีมาจากแหล�งอ่ืนเป2นสินค�าท่ีมาจากแหล�งภูมิศาสตร"ท่ีขอข้ึนทะเบียน หรือการ
ใช�ในลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให�เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล�งภูมิศาสตร"ของสินค�าและในคุณภาพ 
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค�านั้น เพ่ือให�เกิดความเสียหายแก�ผู�ประกอบการค�ารายอ่ืน เช�น 
การใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"กับผลิตภัณฑ"ท่ีไม�ได�มาตรฐานตามเกณฑ"ท่ีขอข้ึนทะเบียนไว� เป2นต�น ท้ังนี้ 
โดยเป2นไปตามหลักการคุ�มครองการแข�งขันท่ีไม�เป2นธรรม ตามท่ีกําหนดไว�ใน TRIPs ข�อ 22.2 และ

                                                           

37 มาตรา 27 การกระทําดังต�อไปน้ีถือว�าเป2นการกระทําโดยมิชอบ 
(1) การใช�สิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร"เพ่ือแสดงหรือทําให�บุคคลอ่ืนหลงเช่ือว�าสินค�าท่ีมิได�มาจากแหล�งภมูิศาสตร"

ท่ีระบุในคําขอข้ึนทะเบียน เป2นสินค�าท่ีมาจากแหล�งภูมิศาสตร"ดังกล�าว 
(2) การใช�สิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร"โดยประการใดท่ีทําให�เกิดความสับสนหรือหลงผดิในแหล�งภมูิศาสตร"ของ

สินค�าและในคุณภาพ ช่ือเสียง หรอืคุณลักษณะอ่ืนของสินค�าน้ันเพ่ือให�เกิดความเสียหายแก�ผู�ประกอบการค�ารายอ่ืน
การกระทําดังกล�าวตามวรรคหน่ึงถ�าได�กระทําก�อนวันข้ึนทะเบียนสิง่บ�งช้ีทางภูมิศาสตร"ให�ถือว�าเป2นการกระทําโดย
ชอบ. 
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Paris Convention ข�อ10 bis ตัวอย�างเช�นผู�ผลิตไข�เค็มท่ีเชียงใหม� จะไม�สามารถใช�คําว�า “ไข�เค็ม     
ไชยา” กับสินค�าของตนได� หากทําให�ผู�บริโภคเข�าใจผิด คิดว�าไข�เค็มของตนมาจากอําเภอไชยา 

(2) การคุ�มครองในระดับพิเศษ (สินค�าเฉพาะอย�าง)38  กฎหมายได�เปrดช�องไว�ในมาตรา 28 ท่ีจะ
ให�รัฐมนตรีประกาศกําหนดรายชื่อประเภทสินค�าท่ีจะได�รับความคุ�มครองสูงข้ึนท่ีเรียกกันว�า “สินค�า
เฉพาะอย�าง”) กล�าวคือ จะเป2นการห�ามการใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"นั้นทุกกรณี แม�จะไม�ได�ทําให�
สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล�งท่ีมาของสินค�านั้นก็ตาม ตัวอย�างเช�น การใช�คําว�า “ชนิด” หรือ 
“แบบ” หรือคําทํานองเดียวกันตัวอย�างเช�น หากกําหนดให�ไข�เค็มเป2นสินค�าเฉพาะอย�าง ผู�ประกอบการ
ผลิต ไข�เค็มในจังหวัดเชียงใหม� ก็จะไม�สามารถใช�คําว�า “ไข�เค็มเชียงใหม�ผลิตแบบไข�เค็มไชยา” ได� แม�
จะเขียนระบุไว�ชัดเจนว�าเป2นสินค�าจากเชียงใหม�ก็ตาม ลักษณะการใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"นี้อาจไม�ใช�
การลวงโดยตรง เพราะมีการแสดงแหล�งท่ีมาของสินค�าเฉพาะอย�างไว� ซ่ึงกฎหมายถือว�าเป2นการใช�
ประโยชน"ในสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"โดยมิชอบ เรื่องนี้เป2นไปตามความตกลง TRIPs เก่ียวกับความ
คุ�มครองเพ่ิมเติมแก�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ของไวน"และสุราและประเทศไทยได�ออกกฎกระทรวงกําหนด
รายชื่อประเภทสินค�าเฉพาะอย�าง… พ.ศ. ….ไว�ได�แก�ข�าวไหมไวน"และสุรา 

ข�อสังเกตภายใต�พันธกรณีของไทยกับ WTO ตามความตกลงว�าด�วยสิทธิในทรัพย"สินทาง
ป$ญญาท่ีเก่ียวกับการค�า หรือ TRIPs Agreement ได�กําหนดให�ประเทศสมาชิกจะต�องให�ความคุ�มครอง
สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ในระดับพิเศษ (เหมือนท่ีกฎหมายไทยกําหนดในมาตรา 28) สําหรับสินค�าไวน"และ
สุรา ซ่ึงจะส�งผลให�ผู�ผลิตไวน"ในประเทศไทยไม�สามารถใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"สําหรับสินค�าประเภท
ไวน"และสุราได� แม�จะเป2นการใช�ท่ีไม�ทําให�เกิดความสับสนหลงผิดในแหล�งท่ีมาของสินค�าก็ตามเช�น คํา
ว�า Bordeaux ได�รับการข้ึนทะเบียนเป2นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ในประเทศไทย ผู�ประกอบการไทยจะไม�
สามารถใช�คําว�า Bordeaux ได�เลย แม�จะได�ระบุไว�ชัดเจนแล�วว�าเป2นไวน"ท่ีผลิตในไทย หรือการอ�างโดย
อ�อม เช�น ผลิตแบบ Bordeaux หรือชนิดเหมือน Bordeaux  เป2นต�น ด�วยเหตุนี้ การยกร�าง

                                                           
38 มาตรา 28 รัฐมนตรีอาจประกาศให�สินค�าประเภทใดเป2นสินค�าเฉพาะอย�างก็ได�โดยกําหนดใน

กฎกระทรวงภายใต�บังคับวรรคสี่ เมื่อประกาศให�สินค�าประเทศใดเป2นสินค�าเฉพาะอย�างตามวรรคหน่ึงการใช�สิ่งบ�งช้ี
ทางภูมิศาสตร"กับสินค�า ท่ีมิได�มีแหล�งภูมิศาสตร"ท่ีระบุในคําขอข้ึนทะเบียนเป2นการกระทําโดยมิชอบแม�ว�าผู�ใช�จะได�
ระบุแหล�งภูมิศาสตร"อันแท�จริงของสินค�าน้ันไว�ด�วยหรือได�ใช�คําหรือได�กระทําการใดท่ีแสดงให�ทราบถึงแหล�ง
ภูมิศาสตร"อันแท�จริงของสินค�าน้ันก็ตาม 

การแสดงให�ทราบถึงแหล�งภูมิศาสตร"อันแท�จริงของสินค�าตามวรรคสองให�รวมถึงการใช�คําว�า “ชนิด” 
“ประเภท” “แบบ” หรือคําหรือสิง่ทํานองเดียวกันประกอบกับสิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร"ท่ีใช�กับสินค�าน้ัน 

การกระทําตามวรรคสองมิให�ถือว�าเป2นการกระทําโดยมิชอบหากผู�ใช�สิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร"น้ันได�ใช�สิ่งบ�งช้ี
ทางภูมิศาสตร"ดังกล�าว เป2นระยะเวลาสิบปGติดต�อกันก�อนวันท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2537 หรือโดยสุจริตก�อนวัน
ดังกล�าว. 
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พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" พ.ศ. 2546 คณะกรรมการทํางานยกร�างฯ จึงได�ร�าง
มาตรา 28 เพ่ือเปrดช�องในเรื่องการคุ�มครองในระดับพิเศษให�สามารถกําหนดรายการสินค�าอ่ืน ๆ 
นอกจากไวน"และสุราซ่ึงประเทศไทยมีพันธะผูกพันจะต�องให�ความคุ�มครองอยู�แล�วได� 

5) บทลงโทษ 
การคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ต�างจากทรัพย"สินทางป$ญญาประเภทอ่ืน กล�าวคือ ชุมชนใน

ท�องถ่ินนั้นเป2นผู�มีสิทธิในการใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ท่ีได�ยื่นคําขอไว�ในนามของส�วนราชการหรือ
ผู�ประกอบการหรือผู�บริโภคมิใช�สิทธิแต�เพียงผู�เดียวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงไม�มีความผิดตามกฎหมาย
ฐานละเมิดสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"แต�อย�างไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้ได�บัญญัติบทกําหนดโทษไว� กรณีท่ีมี
การกระทําอย�างใดอย�างหนึ่งต�อไปนี้ถือว�ามีความผิดตามกฎหมาย 

(1) การใช�สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"โดยมิชอบเพ่ือแสดงให�บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว�าสินค�านั้น
มาจากแหล�งภูมิศาสตร"ดังกล�าว หรือเพ่ือทําให�เกิดความสับสนหลงผิดในแหล�งภูมิศาสตร"ของสินค�า 
เป2นความผิดต�องระวางโทษปรับไม�เกิน 200,000 บาท39  

(2) สินค�าประเภทใดท่ีประกาศเป2นสินค�าเฉพาะอย�างหากมีการนําสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร"นั้น ไปใช�กับสินค�าท่ีมิได�มีแหล�งภูมิศาสตร" ท่ีระบุในคําขอข้ึนทะเบียน เป2นการกระทําโดยมิ
ชอบ ต�องระวางโทษปรับไม�เกิน 200,000 บาท40 

กรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป2นนิติบุคคลซ่ึงต�องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้กรรมการผู�จัดการ  
ผู�จัดการหรือผู�แทนนิติบุคคล  ต�องรับโทษตามท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้นด�วย เว�นแต�จะพิสูจน"ว�า
มิได�รู�เห็นยินยอม41 อย�างไรก็ตามความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต�องระวางโทษปรับเพียงอย�างเดียวมิได�
มีโทษจําคุกด�วยดังนั้นเพ่ือให�คดีเป2นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
จึงกําหนดให�อธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได�เม่ือผู�ต�องหาได�ชําระค�าปรับตามคําเปรียบเทียบแล�ว42 
จากการศึกษา การคุ�มครองเป2นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ของประเทศไทยเป2นการให�ความคุ�มครองโดยรวม
ท้ังสินค�าท่ีเป2นสินค�าจําพวกอาหาร  สินค�าเกษตรแปรรูป รวมท้ังสินค�าหัตถกรรมท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ และ
หัตถกรรมเครื่องป$�น อาทิ ผ�าไหมยกดอกลําพูน และเครื่องป$�นดินเผาศิลาดล แต�การคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมนั้นต�องเป2นสินค�าท่ีมีการเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ"ระหว�างสินค�าและพ้ืนท่ีแหล�งภูมิศาสตร"

                                                           

39 มาตรา 39 ผู�ใดกระทําการตามมาตรา 27 ต�องระวางโทษปรับไม�เกินสองแสนบาท. 
40 มาตรา 40 ผู�ใดกระทําการตามมาตรา 28 วรรคสองต�องระวางโทษปรับไม�เกินสองแสนบาท. 
41 มาตรา 42 ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดซึ่งต�องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเป2นนิติบุคคลกรรมการ

ผู�จัดการ ผู�จดัการ หรือผู�แทนนิติบคุคลน้ัน ต�องรับโทษตามท่ีบัญญัตไิว�สําหรับความผิดน้ันด�วยเว�นแต�จะพิสูจน"ได�ว�า
ตนมิได�รู�เห็นหรือยินยอมในการกระทําความผดิของนิติบุคคลน้ัน. 

42 มาตรา 43 ความผดิตามพระราชบัญญัติน้ี ให�อธิบดมีีอํานาจเปรียบเทียบได� และเมื่อผู�ต�องหาได�ชําระ
ค�าปรับตามคําเปรียบเทียบแล�วให�ถือว�าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. 
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นั้นแต�กฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ของไทยยังไม�ได�ให�คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีไม�ได�ข้ึนกับ
แหล�งพ้ืนท่ีภูมิศาสตร"แต�เป2นสินค�าหัตถกรรมท่ีผลิตด�วยภูมิป$ญญาของชาวบ�านแต�ไม�อิงกับแหล�ง
ภูมิศาสตร"  แม�กฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ของไทยเองก็มีมาตรการในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม
แต�เป2นเพียงมาตรการคุ�มครองในข้ันธรรมดา43สําหรับสินค�าท่ัวไปเท�านั้นเม่ือเทียบกับสินค�า ไวน" สุรา 
ผ�าไหม ข�าวหอมมะลิซึ่งได�รับการคุ�มครองในข้ันเข�มข�น โดยยังมิได�ขยายมาจนถึงสินค�าหัตถกรรมท่ีผลิต
ด�วยภูมิป$ญญาของชาวบ�านแต�ไม�อิงกับแหล�งภูมิศาสตร" 

2.1.5 ตัวอย8างการสินค�าหัตถกรรมท่ีได�ข้ึนทะเบียนเปEนส่ิงบ8งช้ีทางภูมิศาสตร� 
1) การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมประเภทส่ิงทอ: ผ�าไหมยกดอกลําพูน 
ผ�าไหมยกดอกลําพูน44 เป2นหนึ่งในโครงการนําร�องหมู�บ�านผลิตไหมไทยภายใต�สิ่งบ�งชี้

ทางภูมิศาสตร" ปG พ.ศ. 2549 – 2553 ของสถาบันหม�อนไหมแห�งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (กรมหม�อนไหม ในป$จจุบัน) โดยการส�งเสริมและพัฒนาผ�าไหมยกดอกลําพูน 
เพ่ือยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเป2นสินค�าสิ่งบ�งชี้ทาง ซ่ึงจะใช�เป2นแนวทางในการพัฒนาสินค�าอ่ืน ๆ เพ่ือการขอ
ข้ึนทะเบียนเป2นสินค�าสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" จากการพิจารณาข�อมูลในเบื้องต�นแล�ว ผ�าไหมยกดอกลําพูน
มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ"ท่ีกําหนด สามารถพัฒนาให�ข้ึนทะเบียนเป2นสินค�า GIs ได�สําเร็จ โดยกรม
ทรัพย"สินทางป$ญญา กระทรวงพาณิชย" ได�มอบสิทธิบัตรเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2550 โดยองค"การ
บริหารส�วนจังหวัดลําพูน เป2นผู�ขอข้ึนทะเบียน โดยขอข้ึนทะเบียน ผ�าไหมยกดอก ท่ีเป2นผ�าชุด ผ�าซ่ิน   
ผ�าชิ้น ผ�าสไบและผ�าคลุมไหล� ท่ีผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 

การได�รับการข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" เป2นความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากความ
ต�องการและความสมัครใจของชุมชนในท�องถ่ินท่ีประสงค"จะพัฒนาสินค�าของตนเองให�ได�รับการปกป|อง
คุ�มครอง สิทธิภูมิป$ญญาท�องถ่ิน ตลอดจนได�รับความร�วมมือประสานการดําเนินงานบูรณาการแบบ
ไตรภาคีระหว�างเกษตรกรผู�ผลิต ผู�ประกอบการ และหน�วยงานภาครัฐ ได�แก� กรมทรัพย"สินทางป$ญญา 
สถาบันหม�อนไหมแห�งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย"หม�อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม� สํานักงาน
พาณิชย"จังหวัดลําพูน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน และสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดลําพูน 
จะเห็นได�ว�าการได�รับสิทธิบัตรต�องอาศัยความร�วมมือจากหลายฝ�ายจึงจะประสบความสําเร็จ และเม่ือ

                                                           

43 ปภาศรี บัวสวรรค", สิ่งบ8งชี้ทางภมูิศาสตร� (Geographical Indication) แนวทางการคุ�มครองตาม
กฎหมายยุโรป – อาเซียน และไทย [Online], 2550. แหล�งท่ีมา http://www.l3nr.org/posts/65164. 

44 ระบบสารสนเทศศูนย"อนุรักษ"ผ�าไหม, ผ�าไหมยกดอกลําพูน [Online], แหล�งท่ีมา 
http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_20.php. 
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ได�รับสิทธิบัตรแล�วจําเป2นต�องรักษาไว�อย�างดี นอกจากจะเป2นประโยชน"กับชุมชนแล�วยังเป2นการปลุก
จิตสํานึกในการรักษาเอกลักษณ" หรือวัฒนธรรมของท�องถ่ินอีกด�วย 

ป$จจุบันผ�าไหมยกดอกลําพูน ได�เป2นสินค�าคู�แฝด (Twinning Products) กับแชมเปญ 
ประเทศฝรั่งเศส ท่ีมีชื่อเสียงก�องโลกเช�นเดียวกัน อันเป2นการเพ่ิมช�องทางการจําหน�ายสินค�าเชิง
เศรษฐกิจสร�างสรรค" (Creative Economy) ในอนาคตจึงคาดหวังว�า ผ�าไหมยกดอกลําพูน จะทําให�ผ�า
ไหมไทยท่ีมีชื่อเสียงดีอยู�แล�วในตลาดโลกยิ่งจะมีชื่อเสียงและมีมูลค�ามากยิ่งข้ึน ด�วยเอกลักษณ"ท่ีมีความ
ยุ�งยากในการผลิต ลวดลายอ�อนช�อย วิจิตรมหัศจรรย" และมีเรื่องราวความเป2นมาท่ีน�าสนใจยิ่ง อันจะทํา
ให�ผ�าไหมชนิดอ่ืน ๆ ของไทยได�ขอข้ึนทะเบียนเป2นสินค�า GIs เพ่ือสร�างสรรค"คุณค�าและความภาคภูมิใจ
ให�แต�ละชุมชนมากยิ่งข้ึน ทําให�การส�งออกผ�าไหมไทยสูงข้ึน จึงขอให�ชาวไทยทุกคนร�วมภาคภูมิใจใน
บรรพชนของเราท่ีได�มอบมรดกทางวัฒนธรรมไว�ให�อนุชนรุ�นหลังได�มีอาชีพ ในการผลิตสินค�าอัน
ทรงคุณค�าจากภูมิป$ญญาของบรรพบุรุษ 
 
ภาพท่ี 2.1: ผ�าไหมยกดอกลําพูน45 
 

 
 

ท่ีมา: รําเทียนบองมาเช�. (2555). ผ�าไหมยกดอกลําพูน ด้ินทอง. สืบค�นจาก
http://www.panoramio.com/photo/76768867. 

 
(1) เลขท่ีคําขอ50100032ทะเบียนเลขท่ีสช 50100020 
(2) วันท่ียื่นคําขอ14มีนาคม 2550วันท่ีข้ึนทะเบียน14 มีนาคม 2550 
(3) ผู�ขอข้ึนทะเบียนองค"การบริหารส�วนจังหวัดลําพูนท่ีอยู� 125 หมู� 15 ตําบลป�าสัก 

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

                                                           
45 กรมทรัพย"สินทางป$ญญา, ทะเบียนสิ่งบ8งชี้ทางภมูิศาสตร� ผ�าไหมยกดอกลําพูน สช. 50100020 

[Online], 2550 ก. แหล�งท่ีมา http://ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=doc 
_download&gid=343&Itemid=261. 



31 

(4) คุณภาพ ชื่อเสียง  คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค�า 
คํานิยาม 
ผ�าไหมยกดอกลําพูน (Lamphun Brocade Thai Silk) หมายถึง ผ�าไหมท่ีทอย

กลวดลายให�สูงกว�าผืนผ�า โดยการเลือกยกบางเส�นข�มบางเส�นเพ่ือให�เกิดลวดลาย โดยใช�ตะกอลอย 
และใช�เส�นไหมตีเกลียวเป2นท้ังเส�นยืนและเส�นพุ�ง รวมท้ังมีเส�นไหมเพ่ิมพิเศษในการทอยกให�เกิด
ลวดลาย ตามกรรมวิธีท่ีประณีตท่ีเป2นมรดกทางหัตถกรรมท่ีถ�ายทอดสืบกันมา 

ลักษณะของสินค�า 
(1) ประเภทของผ�า 
- ผ�าชุด มีความกว�างไม�ตํ่ากว�า 40 นิ้ว ความยาว 4 – 5 เมตร โดยทอส�วนยกลาย 1.80 – 

2.20 เมตร 
- ผ�าซ่ิน มีความกว�างไม�ต่ํากว�า 40 นิ้ว โดยทอยกดอกตลอดความยาวไม�ต่ํากว�า 1.80 เมตร 
- ผ�าชิ้น มีความกว�างไม�ต่ํากว�า 40 นิ้ว โดยทอยกดอกตลอดความยาว 
- ผ�าสไบ มีความกว�างระหว�าง 10 – 12 นิ้ว ความยาว 2.00 – 2.50 เมตร 
- ผ�าคลุมไหล� มีความกว�างไม�ตํ่ากว�า 21 นิ้ว ความยาวระหว�าง 1.80 – 2.20 เมตร 
(2) ลักษณะทางกายภาพ 
- ผ�าไหมท่ีทอยกลวดลายให�สูงกว�าผืนผ�า ประกอบด�วย เส�นไหมตีเกลียว ด้ินเงิน ด้ินทอง 
- เส�นไหมยืน เป2นไหมควบ 3-4 (21Dinier) 
- เส�นไหมพุ�ง เป2นไหมควบ 6 (28Dinier) 
กระบวนการผลิต 
เส�นไหม 
(1) กรณีผลิตเส�นไหมเองในพ้ืนท่ี 

(1.1) การปลูกหม�อน การดูแลรักษา และการเก็บใบหม�อน ให�ปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ 

(1.2) การเลี้ยงไหม 
- ให�ใบหม�อน เป2นอาหาร 
- พันธ"ไหม ใช�พันธุ"ไทย พันธุ"ไทยลูกผสม หรือพันธ"ลูกผสมต�างประเทศท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
- เลี้ยงตามหลักวิชาการเลี้ยงไหมท่ีถูกต�องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเก็บ

ไหมวัย 5 ท่ีเริ่มสุกเข�าจ�อ ในสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดล�อมเหมาะสม 
- หลังจากไหมทํารัง ไม�ต่ํากว�า 4 –5 วัน ในไหมพันธ"ไทย และ 5 – 7 วัน ใน

ไหมพันธุ"ลูกผสม ให�เก็บรังไหมมาแผ�กระจายในชั้นเลี้ยงหรือกระด�ง เพ่ือไม�ให�เกิดความชื้นและความร�อน 
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(1.3) การสาวไหม 
ใช�วิธีการสาวมือหรือการสาวด�วยเครื่องสาวขนาดกําลังไฟไม�เกิน 5 แรงม�า  

สําหรับไหมเส�นพุ�ง แต�ไหมเส�นยืนจะสาวด�วยเครื่องสาวเท�านั้น ปริมาณรังไหมท่ีสาวข้ึนอยู�กับขนาด
เส�นไหมท่ีต�องการใช� 

(1.4) การฟอกย�อมสีไหม 
ใช�สีธรรมชาติหรือสีท่ีไม�ทําลายสิ่งแวดล�อมในการย�อมเส�นไหม 

(2) กรณีซื้อเส�นไหมนอกพ้ืนท่ี 
(2.1) คัดเลือกเส�นไหมให�ได�ขนาดมาตรฐานตามลักษณะของเส�นไหมยืน และ

เส�นไหมพุ�ง 
(2.2) ต�องเป2นเส�นไหมพันธ"ไทยปรับปรุงท่ีมีการเลี้ยงและผลิตในเขตภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเท�านั้น 
ผ�าไหม 
(1) การเตรียมอุปกรณ" 

(1.1) ก่ีทอผ�า เป2นก่ีพ้ืนเมืองโครงสร�างไม�เนื้อแข็ง ใช�การพุ�งกระสวยด�วยมือ (ก่ี
กระทบ) ก่ีต�องแข็งแรงไม�โยกคลอน ระยะห�างระหว�างแกนหัวม�วนเส�นไหมยืน กับไม�กระทบและแกนม�วน
ผ�าต�องได�ระยะท่ีเท�ากันท้ังด�านซ�ายและด�านขวาของตัวก่ี และติดต้ังอุปกรณ"ท่ีใช�ในการทอให�ครบถ�วนเช�น 
คานรับตะกอเขาดอก ไม�ม�วนผ�า เป2นต�น 

(1.2) ตะกอเขาย่ํา จัดเก็บตะกอเขาย่ําเพ่ือทอโครงสร�างผ�าแบบลายขัด คือ  
การเก็บตะกอ 2 ตะกอเข�ากับไหมเส�นยืน ให�เป2น 2 ชุด สลับกัน 

(1.3) ตะกอเขาดอก เป2นตะกอท่ีทําให�เกิดลวดลาย โดยใช�ตะกอเขาดอกไม�ต่ํา
กว�า 15 ตะกอ พาดลงบน ไหมเส�นยืน เก็บตะกอตามการออกแบบ 

(2) การเตรียมเส�นไหม 
(2.1) การเตรียมเส�นยืน ม�วนไหมเส�นยืนเข�าอยู�ในแกนม�วนใบพัด  ซ่ึงเริ่มจาก

การกรอไหมใส�หลอดหรือท�อ และนํามาต้ังในหลักหน�าม�าเดินไหม ทําการเดินค�นเส�นไหมให�ได�ขนาดความ
กว�างและความยาวของผ�าท่ีต�องการ ซ่ึงคํานวณจากความถ่ีของเส�นยืน หรือฟ�มท่ีใช�คือ 48 – 50 ช�องต�อ
นิ้ว 

(2.2) การเตรียมเส�นพุ�ง กรอไหมเส�นพุ�งเข�ากับหลอดขนาดเล็ก โดยควบรวม
เส�นไหมให�ได�ขนาดท่ีต�องการ นํามาใส�ในกระสวยพุ�งมือ กระสวยละ 1 หลอด เพ่ือให�กระสวยเป2นตัวนํา
เส�นพุ�งสอดขัดเส�นยืน 
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(3) การทอ 
(3.1) สืบเส�นด�ายยืนเข�ากับแกนม�วนด�ายยืนและร�อยปลายด�ายแต�ละเส�นเข�าใน

ตะกอแต�ละชุด และฟ$นหวีดึงปลายเส�นด�ายยืนท้ังหมดม�วนเข�ากับแกนม�วนผ�าอีกด�านหนึ่ง ปรับความตึง
หย�อนให�พอเหมาะ 

(3.2) เริ่มการทอโดยกด (ย่ํา) เครื่องแยกหมู�ตะกอ เส�นด�ายยืนชุดท่ี 1 จะถูก
แยกออก และเกิดช�องว�างสอดกระสวยด�ายพุ�งผ�าน สลับตะกอชุดท่ี 1 ยกตะกอชุดท่ี 2 สอดกระสวยด�าย
พุ�งกลับ ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ�า 

(3.3) กระทบฟ$นหวี (ฟ�ม) เม่ือสอดกระสวยด�ายพุ�งกลับก็จะกระทบ ฟ$นหวี 
เพ่ือให�ด�ายพุ�งแนบติดกัน ได�เนื้อผ�าท่ีแน�นหนา 

(3.4) ทอสลับกับการทอยก โดยยกตะกอเขาดอกให�เส�นยืนท่ีต�องการยกข้ึน 
แล�วสอดไม�หลาบ เพ่ือคํ้าเส�นไหมยกไว� สอดกระสวยด�ายพุ�งเพ่ิมพิเศษ เพ่ือให�เกิดลวดลายแล�วปลดไม�
หลาบออก กระทบฟ�มอีกครั้ง ต�องไล�ทอจากตะกอแรกถึงตะกอสุดท�าย แล�วทอวนกลับครบรอบ ก็จะได�
ลวดลายหนึ่งดอก  ตามท่ีออกแบบไว� 

(3.5) การเก็บหรือม�วนผ�าเม่ือทอผ�าได�พอประมาณแล�ว ก็ม�วนเก็บในแกนม�วน
ผ�าโดยผ�อนแกนด�ายยืนให�คลายออกและปรับความตึงหย�อนใหม�ให�พอเหมาะ 

(3.6) การเก็บตะกอดอกจะเก็บลายผ�าอยู�ด�านใน 
ความสัมพันธ�ระหว8างสินค�ากับแหล8งภูมิศาสตร� 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลําพูนเป2นจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มี  3 ฤดู คือ ฤดูร�อน ฤดูฝน

และฤดูหนาว  พ้ืนท่ีสูงกว�าระดับน้ําทะเลประมาณ 310 เมตร อยู�ห�างไกลจากทะเล สินค�าเกษตรท่ีสําคัญ
คือ ลําไย พ้ืนท่ีท่ีปลูกหม�อนเลี้ยงไหมป$จจุบันอยู�ในแถบแม�น้ําลี้ เนื้อดินบนเป2นดินร�วนปนทราย ดินล�าง
เป2นดินร�วนเหนียวปนกรวดหรือเศษหิน พบบริเวณพ้ืนท่ีเป2นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ความลาดชัน
ประมาณร�อยละ 3-25 มีความอุดมสมบูรณ"ตามธรรมชาติพอใช� 

ประวัติความเปEนมา 
ลําพูนหรือนครหริภุญชัยในอดีตสมัยพระนางจามเทวีเป2นท่ีกล�าวขานว�าเป2นแผ�นดินทอง

ของล�านนา  แต�จุดกําเนิดของผ�ายกดอกท่ีนี่ เริ่มในสมัยท่ีเรียกว�า เก็บผักใส�ข�า เก็บข�าใส�เมือง ในช�วงปG     
พ.ศ. 2348 พญากาวิละเจ�าเมืองเชียงใหม� ได�กวาดต�อนชาวไตลื้อจากเมืองยอง สิบสองป$นนา ซ่ึงมีกลุ�ม 
ชนชั้นเจ�านายรวมอยู�ด�วย  มาอยู�ลําพูนซ่ึงขณะนั้นแทบจะเป2นเมืองร�าง โดยให�อยู�กระจัดกระจายท่ัวลําพูน 
และสร�างเวียงยองข้ึนท่ีฝ$�งแม�น้ํากวงด�านตะวันออกของลําพูนให�เจ�ายองอยู� 

การเดินทางของชนชาวยองในชั้นเจ�านายนี้เป2นการนําวิชาแขนงต�าง ๆ เข�ามาด�วย 
โดยเฉพาะ การทอผ�าท่ีเป2นเอกลักษณ"ของชนชาวยองในกลุ�มชนชั้นสูง  ท่ีวัตถุดิบเป2นเส�นไหมมากกว�าเส�น
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ฝ|ายท่ีใช�กันในชนชั้นล�างลงไป กาลเวลาล�วงไปนับร�อยปG พระราชชายาเจ�าดารารัศมี ทรงฟ��นฟูผ�าไหมยก
ดอก และได�นําความรู�ท่ีเรียนรู�มาจากราชสํานักส�วนกลางในกรุงเทพฯ มาประยุกต" จนเป2นผ�าไหมยกดอก
ท่ีมีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจง และถ�ายทอดให�แก�เจ�าหญิงส�วนบุญ และเจ�าหญิงลําเจียก
ซ่ึงเป2นชายาและธิดาของเจ�าจักรคํา ขจรศักด์ิ เจ�าผู�ครองนครลําพูนองค"สุดท�าย จากนั้น การทอผ�าไหมยก
ดอกจึงแพร�หลายท่ัวไป และทอกันมากในตําบลเวียงยองและบริเวณใกล�เคียงท่ีเป2นชุมชนของเจ�านายยอง
ใน อดีต  ผ�าไหมยกดอกลําพูนจึงเป2นมรดกทางหัตถกรรมของชนชั้นสูงท่ีถ�ายทอดสืบกันมา 

ขอบเขตท่ีตั้งแหล8งภูมิศาสตร� 
ขอบเขตของการผลิตผ�าไหมยกดอกลําพูน อยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน รายละเอียดตาม

แผนท่ี 
การพิสูจน�แหล8งกําเนิด 
(1) ผ�าไหมยกดอกลําพูนจะต�องมีการผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน   
(2) กระบวนการผลิตจะต�องได�ผ�านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการข้ึนทะเบียน

ผู�ผลิต รวมท้ังต�องมีเอกสารกํากับเพ่ือการตรวจสอบย�อนกลับได� 
เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 
(1) จัดให�มีระบบการตรวจสอบและควบคุม ท้ังกระบวนการผลิต  ในระดับผู�ผลิตและ

ระดับจังหวัด 
(2) จัดให�มีการข้ึนทะเบียนผู�ผลิต และผู�จําหน�าย ท่ีประสงค"จะขอใช�สิ่งบ�งชี้ทาง

ภูมิศาสตร"ผ�าไหมยกดอกลําพูน 
(3) ผู�ขอข้ึนทะเบียนต�องจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน สําหรับสมาชิกผู�ขอใช�สิ่งบ�งชี้ทาง

ภูมิศาสตร" ผ�าไหมยกดอกลําพูน 
2) การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมประเภทเครื่องป�Xนดินเผา: ศิลาดลเชียงใหม8 
ศิลาดล46 เป2นเครื่องป$�นดินเผาท่ีใช�ความร�อนสูง เคลือบด�วยข้ีเถ�าไม�ผสมดินหน�านาทําให�เคลือบ

เป2นสีเขียวเหมือนหยก เป2นการเคลือบธรรมชาติไม�ใช�สารเคมี ศิลาดล (Celadon) หรือเครื่องป$�นดินเผา
สังคโลก หมายถึง เครื่องป$�นดินเผาท่ีเคลือบด�วยวัสดุธรรมชาติมีลักษณะเป2นเคลือบใสสีเขียวหยกมองทะลุ
เนื้อดินได� ผิวเคลือบจะราน (แตกลายงา Crack) สีเขียวท่ีเกิดข้ึนทําได�โดยไม�ก�อไม�รกฟ|ามาเผาเอาข้ีเถ�า 
แล�วนํามาผสมกับดินหน�าผิวนาแล�วเผาเคลือบด�วยวิธี ลดออกซิเจน (Reducing) เผาความร�อนสูง
ประมาณ 1,2060-1,300 องศาเซลเซียส ซิลากลหรือสังคโลก มาจากคําภาษอังกฤษสันสกฤตคําว�า 

                                                           
46 อุษา เอ้ือจิตราเจริญ, ณัฎฐา พลพละวัฒน", มยุรี สวนประเสริฐ และวรพร แสนจันด,ี ศิลาดล [Online], 

1 สิงหาคม 2549. แหล�งท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-1/no16-25-
26-42/kong-dee-kong-thai/sec76.htm. 
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“ศิลา” แปลว�าหิน “ดล” แปลว�าเขียว รวมกันแปลว�าหินสีเขียว เป2นผลงานความพยายามของมนุษย"ท่ีจะ
เลียนแบบหยกในธรรมชาติ โดยท่ีหยกได�รับความนิยมว�าเป2นหินท่ีได�รับความนิยมว�าเป2นหินธรรมชาติท่ี
แข็งแกร�งสวยงาม และนําโชคลาภมาให� “ศิลาดล” ทําข้ึนโดยวัสดุธรรมชาติล�วน ๆ ไม�มีสารเคมีใด ๆ เจือ
ปนจึงได�รับยกย�องว�ามีความปลอดภัยสูงจึงใช�เป2นภาชนะใส�อาหาร “ศิลาดล” มักตกแต�งให�สวยงามโดย
การขูดแกะสลักเซาะร�องหรือ กด ประทับ ก�อนท่ีจะเคลือบ  
 
ภาพท่ี 2.2: ศิลาดลเชียงใหม�47 

 
ท่ีมา: กานดา กาญจนากร, ทัศนีย" ยะจา และยงยุทธ กมลาศ. (ม.ป.ป.). ศิลาดลเชียงใหม�. สืบค�นจาก 

http://www.thaiipmart.com/productdetail.php?pdid=2384&offertype=sell. 
 

(1) เลขท่ีคําขอ 50100040 ทะเบียนเลขท่ี สช 52100030 
(2) วันท่ียื่นคําขอ 31 สิงหาคม 2550 วันท่ีข้ึนทะเบียน 31สิงหาคม 2550 
(3) ผู�ขอข้ึนทะเบียน นายป$ญญา สันติภราภพ นายไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน" นายปกรณ" 

วิไล นางสาวกานดา กาญจนากร นางสาวทัศนีย"ยะจามล.ยงยุทธ กมลาศ และบริษัทสยามศิลาดล 
พอตเทอรี่ จํากัด 

(4) รายการสินค�า ผลิตภัณฑ"เครื่องป$�นดินเผาศิลาดล  
(5) คุณภาพชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค�า 
คํานิยาม 
ศิลาดลเชียงใหม� (Chiang Mai Celadon) หมายถึง ผลิตภัณฑ"เครื่องป$�นดินเผา

ประเภทเนื้อหินท่ีผลิตในจังหวัดเชียงใหม� ทําข้ึนจากเนื้อดินดําหรือดินผสมกับดินดํา ตกแต�งด�วย
เคลือบข้ีเถ�าธรรมชาติ เผาท่ีอุณหภูมิสูง ในบรรยากาศการสันดาปท่ีไม�สมบูรณ" ตามกรรมวิธีท่ีสืบทอด
ต�อกันมา 

 
 

                                                           
47 กรมทรัพย"สินทางป$ญญา, ทะเบียนสิ่งบ8งชี้ทางภมูิศาสตร� ศิลาดลเชียงใหม8 สช.50100030 [Online], 

2550 ข. แหล�งท่ีมา http://ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download& 
gid =2937&Itemid=261. 
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ลักษณะของสินค�า 
ลักษณะทางกายภาพ 
เนื้อเคลือบ มีรอยรานตัว ลักษณะของเคลือบมีความใส สีเคลือบอยู�ในกลุ�มสีเขียว

ต้ังแต� เขียวเหลือง เขียวอมเทา เขียวใบตอง เขียวมรกต เขียวใบไม� จนถึง เขียวน้ําตาล และอาจมีสีน้ํา
เงิน หรือสีน้ําตาล เม่ือเคาะมีเสียงกังวาน 

กระบวนการผลิต 
การเตรียมดิน 
(1) คัดเลือกดินในจังหวัดเชียงใหม�มาทดสอบคุณภาพ ด�านความเหนียว ความพรุน 

ความทนไฟ การหดตัว 
(2) นําดินท่ีผ�านการทดสอบมาบดร�อน และนวด เพ่ือให�ข้ึนรูปได� 
การข้ึนรูป 
(1) ข้ึนรูปด�วยมือประกอบกับแป|นหมุนหรือแป|นจิกเกอร" หรือด�วยแม�พิมพ" 
(2) ตกแต�ง (ถ�ามี) ด�วยการป$�นแปะ ขูดขีด เซาะร�อง กดประทับ แกะสลัก และฉลุ

ลวดลายด�วยมือ 
(3) ผึ่งไว�ในท่ีร�ม ไม�มีลมโกรก หรือ อบแห�งในตู�อบ 
การเผาดิบ 
(1) ทําการเผาท่ีอุณหภูมิ 750 – 900 องศาเซลเซียส เป2นเวลา 7 – 8 ชั่วโมง 
(2) ตรวจสอบรอยร�าว และตําหนิพ้ืนผิวของผลิตภัณฑ"หลังการเผา 
(3) ตกแต�ง (ถ�ามี) ด�วยการเขียนสีใต�เคลือบ ลวดลายสีสัน ท่ีบ�งถึงวัฒนธรรมท�องถ่ิน  
การเคลือบ  
(1) การเตรียมเคลือบ จากดินหน�านาและข้ีเถ�าไม�ก�อตาหมูกับข้ีเถ�าไม�รกฟ|า หรือ

ข้ีเถ�าพืชชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม 
(2) เคลือบผลิตภัณฑ" ด�วยการจุ�ม การทา การเทราด หรือการพ�น โดยความหนาของ

เคลือบต�องสมํ่าเสมอ 
การเผาเคลือบ 
(1) ทําการเผาแบบสันดาปไม�สมบูรณ" ท่ีอุณหภูมิ 1250 – 13000 องศาเซลเซียส 

เป2นเวลา 5 – 7 ชั่วโมง 
(2) ตรวจสอบรอยร�าว รอยบิ่น และตําหนิพ้ืนผิวของผลิตภัณฑ" รวมท้ังตําหนิของ

เคลือบหลังการเผา 
(3) ตกแต�ง (ถ�ามี) ด�วยการเขียนสีบนเคลือบ ลวดลายสีสัน ท่ีบ�งถึงวัฒนธรรมท�องถ่ิน 

และเผาท่ีอุณหภูมิ 750 – 900 องศาเซลเซียส เป2นเวลา 5 – 7 ชั่วโมง 
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การบรรจุหีบห8อ 
รายละเอียดบนฉลาก ให�ประกอบด�วยคําว�า “ศิลาดลเชียงใหม�” และ/หรือ 

“Chiang Mai Celadon” 
ความสัมพันธ�ระหว8างสินค�ากับแหล8งภูมิศาสตร� 
ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศ เป2นพ้ืนท่ีราบ ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 0 - 300 เมตร พ้ืนท่ี

บางส�วนเป2นท่ีนาปลูกข�าว จากลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ี ตามหัวไร� ปลายนา ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม
เขตร�อน ได�รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต�และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทําให�ในช�วงเดือน
พฤษภาคม – เดือนกันยายน มีฝนตกชุก และในช�วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ" มีอากาศหนาว
เย็นและแห�งแล�ง 

ประวัติความเปEนมา 
เม่ือ 400 -500 ปGท่ีผ�านมา เป2นยุคทองของอนาจักรล�านนา ได�ผลิตเครื่องถ�วยศิลาดลข้ึน

ท่ีบริเวณอําเภอสันกําแฟง จังหวัดเชียงใหม� ซ่ึงถูกค�นพบโดยนายไกรศรี นิมมานเหมินทร" ในปG พ.ศ. 2495 
และค�นคว�าร�วมกับนายบุญยืน วุฒิสรรพ" ทําให�มีการพัฒนานําไปสู�การผลิตเต็มรูปต้ังแต�ปG พ.ศ. 2502 เป2น
ต�นมา จนสามารถผลิตส�งออกไปต�างประเทศได� และนําไปสู�การก�อต้ังโรงงานศิลาดลในจังหวัดเชียงใหม�อีก
หลายแห�งและดําเนินกิจการต�อเนื่องมาถึงป$จจุบัน 

ขอบเขตท่ีตั้งแหล8งภูมิศาสตร� 
ขอบเขตการผลิต ศิลาดลเชียงใหม� อยู�ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม�  
เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 
(1) จัดให�มีระบบการตรวจสอบและควบคุม ท้ังกระบวนการผลิต ในระดับผู�ผลิต 

และระดับจังหวัด 
(2) จัดให�มีการข้ึนทะเบียนผู�ผลิต/ผู�ประกอบการค�าท่ีประสงค"จะขอใช�สิ่งบ�งชี้ทาง

ภูมิศาสตร" ศิลาดลเชียงใหม� 
(3) ผู�ขอข้ึนทะเบียนต�องจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกผู�ขอใช�สิ่งบ�งชี้ทาง

ภูมิศาสตร" ศิลาดลเชียงใหม� 
การพิสูจน�แหล8งกําเนิด 
(1) ศิลาดลเชียงใหม� จะต�องมีการผลิตในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม� ตามกระบวนการ

ผลิตข�างต�น 
(2) กระบวนการผลิตจะต�องผ�านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการข้ึนทะเบียนสมาชิก

ผู�ผลิตศิลาดลเชียงใหม�รวมท้ัง ต�องมีเอกสารกํากับเพ่ือการตรวจสอบย�อนกลับได� 
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2.1.6 ตัวอย8างการสินค�าหัตถกรรมท่ีเปEนภูมิป�ญญาชาวบ�าน 
ในประเทศไทยนอกจากสินค�าหัตถกรรมท่ีเชื่อมโยงสินค�ากับแหล�งภูมิศาสตร" ท่ีสามารถได�รับ

ความคุ�มครองตามกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ได�นั้น ประเทศไทยยังมีสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิป$ญญา
ชาวบ�านท่ีไม�อิงกับแหล�งภูมิศาสตร" มีกรรมวิธีในการผลิตท่ีเป2นเอกลักษณ"เฉพาะ เป2นภูมิป$ญญาจาก
บรรพชน จากรุ�นสู�รุ�น ท่ีน�าจะได�รับความคุ�มครองตามกฎหมาย ดังนี้ 

มีดอรัญญิก48 
ความรู�เรื่องเหล็กและเทคโนโลยีในการถลุงเหล็กแยกเหล็กจากแร�ธรรมชาติ จนสามารถนํามา

หล�อหรือตีข้ึนรูปเป2นเครื่องใช�ไม�สอย บรรพบุรุษของมนุษย"เราได�ใช�การฟ$นฝ�าอุปสรรคต�าง ๆ เพ่ือความอยู�
รอดของชีวิต ทําอาวุธล�าสัตว"หาอาหาร ปลูกพืช ตัดไม� ทําท่ีอยู�อาศัย ปกป|องตนเองและเผ�าพันธุ"ให�รอด
พ�นจากศัตรูนานาชนิดตลอดจนใช�ในการรักษาเอกราชอธิปไตยของบ�านเมืองตลอดมา ดังเช�น ประเทศ
ไทยในป$จจุบันจากประวัติศาสตร"ชาติไทย ชาวไทยต้ังแต�สมัยบรรพกาล กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ล�วนได�
ใช�อาวุธท่ีเกิดจากเทคโนโลยีท่ีมีอยู�นี้ รักษาบ�านเมืองให�รอดมาเพ่ือให�พวกเราได�อยู�เย็นเป2นสุขจนทุกวันนี้ 

ชาวบ�านต�นโพธิ์บ�านไผ�หนองตําบลท�าช�างอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป2นกลุ�มคน
กลุ�มหนึ่งท่ีได�สะสมเทคโนโลยีการทําเครื่องมือเครื่องใช�จากเหล็กมาต้ังแต�อดีต แต�ผลผลิตท่ีออกมาจากคน
ไทยกลุ�มนี้กลับเรียกว�า มีดอรัญญิก หรือ ของอรัญญิกเดิม ชาวบ�านต�นโพธิ์และชาวบ�านไผ�หนอง  มีรกราก
ถ่ินฐานเป2นชาวเวียงจันทน"ประเทศลาว ได�เข�ามาอยู�ในประเทศไทยประมาณช�วงต�นกรุงรัตนโกสินทร"    
ซ่ึงชาวเวียงจันทน"กลุ�มนี้ส�วนใหญ�มีอาชีพทางช�าง มีช�างทําทองกับช�างตีเหล็ก คือ คนไหนแข็งแรงก็ได�ตี
เหล็ก คนไหนอ�อนแอมีความละเอียดให�ตีทองคํา เครื่องอาภรณ"ประดับกาย การทํามาหากิน ในสมัยนั้น
อาชีพท้ังสองทํากันเป2นล่ําเป2นสันตลอดมา ครั้นต�อมาในราว พ.ศ. 2365 อาชีพช�างทองก็ได�เลิกราสลาย 
ตัวไป คงเหลือแต�อาชีพตีมีดประเภทเดียว ชาวบ�านจึงยึดอาชีพตีมีดเป2นอาชีพหลัก เกียรติประวัติของการ
ตีมีดของชาวอรัญญิกก็คือ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 แผ�นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว พระองค"
ทรงทราบว�าบ�านต�นโพธิ์ บ�านไผ�หนองเป2นหมู�บ�านตีมีด พระองค"พร�อมด�วยพระบรมวงศ"ศานุวงศ"ได�เสด็จ
ทอดพระเนตรการตีมีดของชาวเวียงจันทน"กลุ�มนี้ จึงได�ปลูกพลับพลาท่ีประทับอย�างสมพระเกียรติ และได�
เกณฑ"ชาวบ�านมาทําการตีมีดให�พระองค"ทรงทอดพระเนตร พระองค"ท�านสนพระทัย และทรงพอพระราช
หฤทัยเป2นอันมาก 

ด�วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวได�เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมชาว   
ท�าช�าง เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2519 เพ่ือให�ขวัญกําลังใจ และพระราชทานดําริให�ทําเป2นตัวอย�างและ

                                                           

48 สถาบันอยุธยาศึกษา, บันทึกคําบอกเล8าของผู�รู�ในท�องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่ืองมีดอรัญญิก 
[Online], 2548. แหล�งท่ีมา http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th/content/view/219/57/. 
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เริ่มต�นทําในสิ่งท่ีจะดํารงเทคโนโลยี การทํามีดอรัญญิก อันเป2นสมบัติและเอกลักษณ"ไทยให�พัฒนาและคง
อยู�ตลอดไป 
 
ภาพท่ี 2.3: มีดอรัญญิก 
 

 
 

ท่ีมา: เท่ียวท่ัวไทย. (ม.ป.ป.). หมู�บ�านทํามีดอรัญญิก: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สืบค�นจาก
http://www.teawtourthai.com/ayutthaya/?id=3272. 

 
ชาวตําบลท�าช�างกลุ�มนี้ เดิมเป2นชาวเวียงจันทร"และได�อพยพเข�ามา พร�อมกับนําเทคโนโลยีการทํา

เครื่องมือเครื่องใช�จากเหล็ก (มักเรียกรวม ๆ กันว�า ตีมีด) และส�วนหนึ่งเป2นช�างทองรูปพรรณ เล�าต�อ ๆ 
มาว�า มีช�าง 2 เชือก สําหรับขนสัมภาระร�วมขบวนมาด�วย มีหลักฐานสําคัญของต�นตระกูลชาวหนองไผ�ท่ี
เป2นวัตถุ สามารถสืบย�อนอดีตไปได� คือ มีดดาบนายบัญญัติคําศรี ผู�มีศักด์ิเป2นเหลนทวดของขุนนรา
บริรักษ" ได�รับเป2นมรดกตกทอดมาเป2นสมบัติของตระกูล คือ ดาบขนาดเหมาะมือมีลักษณะสวยงามมาก 
ฝ$กและด�ามประดับด�วยทองคําสลักลายนูน เฉพาะด�ามท่ีจับถักหุ�มด�วยลวดเงิน ทําให�เกิดผิวสากจับได�
กระชับมือ ไม�ลื่นไถล สันนิษฐานว�าน�าจะเป2นท่ีทําข้ึนมาใช�งานจริง ๆ และใช�แสดงตําแหน�งยศด�วย ชาว
เวียงจันทร"กลุ�มนี้ได�อพยพเข�าพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย รัชกาลท่ี 2 
แห�งกรุงรัตนโกสินทร" ในปG พ.ศ. 2365 สาเหตุเนื่องจากเวียงจันทร"ขณะนั้นเกิดการทํามาหากินอัตคัดขาด
แคลน โจรผู�ร�ายชุกชุม 

สมเด็จพระมาตุฉา พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�า พร�อมด�วยพระบรมวงศานุวงศ" 
ได�เคยเสด็จมาทอดพระเนตรการทํามีดของชาวบ�านหนองไผ�ท่ีวัดมเหยงค"ครั้งหนึ่ง ในเวลาต�อมา หลวงได�
โปรดเกล�าฯ พระราชทานบรรดาศักด์ิแก�นายเทา ซ่ึงเป2นต�นตระกูล พันธุ"หนอง อดีตหัวหน�าผู�อพยพจาก
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เวียงจันทร"และเป2นหัวหน�าหมู�บ�านขณะนั้นเป2น ขุนนราบริรักษ" ด�วยความท่ีสามารถดูแลปกครองลูกบ�าน
ให�อยู�ในจารีตประเพณีอันดีงาม มีความสามัคคีปรองดอง และเคารพต�อกฎของบ�านเมือง 

ลักษณะเด8นของมีดอรัญญิก 
ช�างทํามีดอรัญญิก ข้ึนชื่อได�ว�าเป2นผู�มีความชํานาญในการตีเหล็กเป2นอย�างมาก ข้ันตอนการทํา

มีดทุกข้ันตอนต�องใช�ความรู� ทักษะ และความชํานาญเฉพาะตัว ต้ังแต�การเลือกวัสดุ เช�น เหล็ก ถ�านท่ีใช�
ในการเผามีด การเผาเหล็กท่ีได�อุณหภูมิพอเหมาะท่ีจะทําการตีข้ึนรูป (หลาบ) หรือ (ซํ้า) หรือการใช�ค�อน
ตีเนื้อเหล็กท่ีเป2นรูปแล�วให�เรียบเป2นมันมีเนื้อแน�น (ไห�) การแต�งให�ได�รูปเล�มท่ีสวยงาม การทําคมให�
เหมาะสมกับชนิดการใช�งานของมีด และการชุบคมให�แข็งซ่ึงเป2นสูตรลับและภูมิป$ญญาท่ีสืบทอดและ
พัฒนากันมา บางชนิดสามารถใช�ฟ$นตะปูขาดโดยคมมีดไม�มีรอยบิ่นเลย ด�วยวิธีภูมิป$ญญาท่ีสืบทอดกันมา
นับแต�โบราณนี่เองท่ีทําให�มีดอรัญญิกมีลักษณะเด�นเป2นเอกลักษณ"เฉพาะตัว เป2นมีดท่ีมีความเป2นเลิศ ใน
ความทนทานใช�การได�นานนับเป2นปG ๆ บางชนิดใช�งานได�ตลอดชีวิตของผู�ใช� และมีความสวยงามประณีต 
มีรอบตีทําให�เหล็กแน�นแข็งแรง ตัวมีดคมบางใช�เหล็กอย�างดี ทําให�คมมีดไม�แตกหรือบิ่น ด�ามมีดแต�ละ
ชนิดจะแตกต�างกัน ด�ามไม�ใช�ไม�อย�างดี บางด�ามมีการฝ$งมุกให�สวยงาม ท่ีสําคัญคือ ตราท่ีประทับบนตัว
มีดแสดงให�เห็นว�าเป2นมีดอรัญญิกแท� 
 
ภาพท่ี 2.4: ทุ�มแรงเหวี่ยงลูกพะเนินหลาบเหล็ก 
 

 
 

ท่ีมา: เท่ียวท่ัวไทย. (ม.ป.ป.). หมู�บ�านทํามีดอรัญญิก: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สืบค�นจาก
http://www.teawtourthai.com/ayutthaya/?id=3272. 

 
ในสมัยก�อน การทํามีดต�องอาศัยคนงานหลายคน เช�น คนตีพะเนิน จะต�องฝ�กหัดกันมาเป2นอย�าง

ดี จะต�องรู�ว�ามีดรูปไหนควรตีตรงไหน และจะต�องคอยฟ$งสัญญาณการใช�เสียงของผู�จับเหล็กนี้ ตามภาษา
ชาวบ�านเรียกว�า “หน�าเตา” ซ่ึงจะต�องเป2นคนท่ีมีความรู�เก่ียวกับการทํามีดเป2นอย�างดีเยี่ยม 
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สถานท่ีใช�ในการทํางานบริเวณหมู�บ�านตีมีดเกือบท้ังตําบลท�าช�างจะมีลักษณะการต้ัง
บ�านเรือนอยู�แบบขนานไปกับสองฟากฝ$�งของแม�น้ําป�าสัก แต�ละหลังจะปลูกบ�านแบบใต�ถุนสูง      
เพ่ือป|องกันน้ําท่ีอาจจะเอ�อล�นสองฟากฝ$�งแม�น้ําข้ึนมาท�วมบ�านเรือนได� การตีมีดของชาวบ�านส�วนใหญ�
จะใช�บริเวณใต�ถุนบ�านเป2นท่ีประกอบการทํามีด ต้ังแต�การป$ดมีดคม ไล�มีด การลับมีด ยกเว�นการเผา
เหล็กให�ร�อนแดง ส�วนมากชาวบ�านจะสร�างเป2นโรงเรือนเล็ก ๆ ต�างหาก เพ่ือป|องกันอัคคีภัยท่ีจะเกิด
ข้ึนมาได� ถึงแม�บริเวณใต�ถุนของชาวบ�านจะสูงโปร�งก็ตามแต�ลักษณะของงานท่ีต�องใกล�กับความร�อน
จากเตาเผาเหล็ก 

จากตัวอย�างเป2นการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม ในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" 
พ.ศ. 2546 กับสินค�าหัตถกรรมท่ีไม�ได�รับการคุ�มครองในกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"ของไทยแต�เป2น
สินค�าท่ีใช�ภูมิป$ญญาชาวบ�านโดยไม�อิงกับแหล�งภูมิศาสตร"เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่ง
บ�งชี้ทางภูมิศาสตร" พ.ศ. 2546 ท่ีให�ความหมายไว�ในคําว�า สินค�าไว�ว�า “สินค�า”49 หมายความว�า สิ่งของ
ท่ีสามารถซ้ือขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได� ไม�ว�าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเป2นผลิตผลทางการเกษตร 
รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ"ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม เม่ือพิจารณาจากความหมาย จะเห็นได�ว�าคําว�า
สินค�าในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" นั้นจะหมายรวมไปท้ังสินค�าเกษตร สินค�า
หัตถกรรม และสินค�าอุตสาหกรรม กฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�ชี้ทางภูมิศาสตร"ของไทยนั้นเป2นการคุ�มครองใน
ระดับเดียวกันท้ังหมด พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"นั้นจึงคุ�มครองได�ท้ังสินค�าเกษตร
และสินค�าหัตถกรรม เพียงแต�สินค�าหัตถกรรมท่ีจะขอรับความคุ�มครองได�จะต�องเป2นไปตามมาตรา 3 
ของพระราชบัญญัตินี้คือจะต�องมีความเก่ียวพันกับท�องถ่ิน แหล�งภูมิศาสตร" หรือสามารถบ�งบอกว�าสินค�า
ท่ีเกิดจากแหล�งภูมิศาสตร"นั้นเป2นสินค�าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล�งภูมิศาสตร"
ดังกล�าวและจะต�องอิงกับแหล�งภูมิศาสตร"ด�วย เช�น ผ�าไหมยกดอกลําพูน อันเป2นงานหัตถกรรมการทอผ�า
ไหมยกดอกลําพูนจะต�องมีการผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน เท�านั้น หรืองานเครื่องป$�นดินเผาศิลาดล 
เชียงใหม�ท่ีต�องคัดเลือกดินในจังหวัดเชียงใหม�มาทดสอบคุณภาพ ด�านความเหนียว ความพรุน ความทน
ไฟ การหดตัว จะเห็นได�ว�าสินค�าหัตถกรรมเหล�านี้ล�วนแต�อิงกับแหล�งพ้ืนท่ีภูมิศาสตร"ท้ังสิ้น แต�หากเป2น
งานสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านเช�นมีดอรัญญิกเป2นสินค�าหัตถกรรมท่ีใช�ภูมิป$ญญาชาวบ�าน
ท่ีสืบทอดต�อๆกันมาไม�ได�อิงกับแหล�งภูมิศาสตร"อาจไม�ได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร"ของไทยเพราะเม่ือเปรียบเทียบกับผ�าไหมยกดอกลําพูนอันเป2นงานหัตถกรรมการทอผ�าไหมยก
ดอกลําพูนท่ีจะต�องมีการผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน เท�านั้น หรืองานเครื่องป$�นดินเผาศิลาดล เชียงใหม�ท่ี
ต�องคัดเลือกดินในจังหวัดเชียงใหม�มาทดสอบคุณภาพ ด�านความเหนียว ความพรุน ความทนไฟ การหด
ตัว จะต�องมีส�วนหนึ่งส�วนใดหรือมีข้ันตอนอิงกับแหล�งภูมิศาสตร"ท้ังสิ้น แต�การตีมีดอรัญญิกนั้นสามารถ

                                                           

49 กรมทรัพย"สินทางป$ญญา, พระราชบัญญัติ คุ�มครองสิ่งบ8งชี้ทางภูมศิาสตร� พ.ศ. 2546. 
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ใช�เหล็กจากท่ีใดก็ได�มาตีเป2นมีด เพียงแต�การตีมีดของชาวบ�านอรัญญิกจะมีกรรมวิธีการตีท่ีเป2นภูมิ
ป$ญญาโบราณ เช�นเผาเหล็กท่ีได�อุณหภูมิพอเหมาะท่ีจะทําการตีข้ึนรูป (หลาบ) การใช�ค�อนตีเนื้อเหล็กท่ี
เป2นรูปแล�วให�เรียบเป2นมันมีเนื้อแน�น หรือการตีเหล็กท่ีคนใช�พะเนินตีจะต�องฟ$งสัญญาณจากคนจับเหล็ก
ให�ตีเหล็กตามจังหวะ การแต�งให�ได�รูปเล�มท่ีสวยงาม การทําคมให�เหมาะสมกับชนิดการใช�งานของมีด 
และการชุบคมให�แข็งซ่ึงเป2นสูตรลับ เป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านและไม�ม่ีส�วนใดส�วนหนึ่งหรือมีข้ันตอนอิงกับ
แหล�งภูมิศาสตร"เลย ดังนั้นแม�นพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร" พ.ศ. 2546 จะมีการ
คุ�มครองงานสินค�าหัตถกรรมก็ตาม หรือจะมีการขยายความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมไทยบางประเภท
เช�นผ�าไหมให�เป2นสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร"แบบคุ�มครองเข�มข�น50 แต�ก็เป2นเพียงให�ความคุ�มครองว�าจะใช�คํา
ว�าชนิด หรือแบบ หรือประเภทเดียวกับสินค�าประเภทนั้นไม�ได�เท�านั้นแต�ไม�ได�หมายความรวมถึงการ
คุ�มครองงานสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านท่ีไม�อิงแหล�งภูมิศาสตร"ด�วยโดยป$จจุบันยังมิได�มี
กฎหมายใดให�ความคุ�มครองขยายมาจนถึงสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านผลิตด�วยกรรมวิธี
ผลิตแบบด้ังเดิมท่ีไม�อิงแหล�งภูมิศาสตร"ประเทศไทยจึงควรจัดให�มีการแก�ไข กฎหมายสิ่งบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร"ของไทยให�คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมประเภทท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านท่ีไม�อิงกับแหล�ง
ภูมิศาสตร" เพ่ือหามาตรการในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมประเภทท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านโดยไม�อิง
แหล�งภูมิศาสตร"ได�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.2 การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมตามประกาศท่ีเก่ียวข�องของไทย 

สําหรับในประเทศไทยนอกจากการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมตามกฎหมายทรัพย"สินทางป$ญญา 
ยังพบว�าการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมยังมีกฎหมายให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมไว�ในกฎหมายหรือ
ประกาศอ่ืน ๆ แต�ไม�ได�ให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมไว�อย�างเด�นชัดแต�การกระจายความคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมไปในกฎหมายต�าง ๆ เช�น 

2.2.1 การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม ตามประกาศกรมทรัพย�สินทางป�ญญา51 เรื่อง การแจ�ง
ข�อมูลและขอรับบริการข�อมูลภูมิป�ญญา 

เนื่องจากภูมิป$ญญาท�องถ่ินไทยมีความสําคัญอย�างมากต�อการวิถีชีวิตของผู�คนและมีมูลค�าทาง
เศรษฐกิจ จึงควรค�าแก�การอนุรักษ"และส�งเสริมให�มีการนาเอาภูมิป$ญญาท�องถ่ินไปใช�ประโยชน"ในเชิง
พาณิชย" ตลอดจนส�งเสริมให�มีการวิจัยและพัฒนาภูมิป$ญญาท�องถ่ินไทยเพ่ือการนาไปใช�ประโยชน"อย�าง

                                                           

50 เรื่องเดียวกัน. 
51 กรมทรัพย"สินทางป$ญญา, การแจ�งข�อมูลและขอรับบริการข�อมูลภมูิป�ญญาท�องถิ่นไทย [Online], 7 

พฤศจิกายน 2545. แหล�งท่ีมา http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task= 
doc_download&gid=57&Itemid=169. 
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จริงจังและยั่งยืน ดังนั้น กรมทรัพย"สินทางป$ญญาจึงได�ดําเนินการรวบรวมข�อมูล และให�บริการข�อมูลภูมิ
ป$ญญาท�องถ่ินไทยตามระเบียบ 

กรมทรัพย"สินทางป$ญญา เรื่อง การแจ�งข�อมูลและขอรับบริการข�อมูลภูมิป$ญญาท�องถ่ินไทย พ.ศ. 
2545 โดยการรับแจ�งข�อมูล บริการข�อมูล และการจัดทําทะเบียนข�อมูลไว�เพ่ือเก็บไว�เป2นฐานข�อมูลอย�าง
เป2นระบบ โดยภูมิป$ญญาท�องถ่ินไทยท่ีสามารถนามาแจ�งข�อมูลต�อกรมทรัพย"สินทางป$ญญาได�นั้น หมายถึง 
องค"ความรู�ของชุมชนท�องถ่ิน และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�านท่ีมีอยู�ในประเทศไทย ซ่ึงผู�แจ�งข�อมูล
จะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ" วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด นอกจากนั้น ระเบียบฯ ดังกล�าวยังได�
กําหนดให�มีการจัดทาระบบฐานข�อมูลภูมิป$ญญาท�องถ่ินไทยซ่ึงมีวัตถุประสงค" ดังนี้  

1) เพ่ือให�ทราบว�าในป$จจุบัน มีหน�วยงานใดเก็บรวบรวมข�อมูลด�านภูมิป$ญญาท�องถ่ิน
สาขาใดไว�บ�าง เพ่ือผู�สนใจสามารถติดต�อขอทราบข�อมูล ขออนุญาตนาไปพัฒนาต�อยอดหรือใช�ประโยชน"
ภายใต�กฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติของหน�วยงานนั้น ๆ และเม่ือผู�ใดทําละเมิดหรือนําภูมิป$ญญาท�องถ่ิน
ของไทยไปจดทะเบียนจะทราบได�ว�าสามารถรวบรวมหลักฐานเพ่ือพิสูจน"สิทธิของไทยได�จากหน�วยงาน
ใดบ�าง 

2) เพ่ือส�งเสริมให�คนไทยนําองค"ความรู�ดั้งเดิมของไทยมาพัฒนาต�อยอดให�เกิดผลิตภัณฑ"
ใหม� ๆ นามาขอรับการคุ�มครองทรัพย"สินทางป$ญญา เพ่ือสร�างรายได�ให�แก�คนไทย 

3) เพ่ือป|องกันไม�ให�มีการนําภูมิป$ญญาท�องถ่ินของไทยซ่ึงเป2นของส�วนรวมไปจดทะเบียน
ทรัพย"สินทางป$ญญา 

ซ่ึงภูมิป$ญญาไทยตามประกาศฉบับนี้แบ�งเป2น 2 ประเภท52 คือ  
(1) ภูมิป$ญญาฯ ประเภทองค"ความรู�ของกลุ�มบุคคลท�องถ่ิน เช�น การผลิต

อาหารและเครื่องด่ืม การผลิตผลิตภัณฑ"จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ"จากวัสดุเหลือใช� และการผลิต
ผลิตภัณฑ"จากไม� หิน โลหะ แก�ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอ่ืน ๆ  

(2) ภูมิป$ญญาฯ ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน เช�น เรื่องเล�าพ้ืนบ�าน กวี
นิพนธ"พ้ืนบ�าน ปริศนา  พ้ืนบ�าน เพลงพ้ืนบ�าน ดนตรีพ้ืนบ�าน การฟ|อนรําพ้ืนบ�าน ละครพ้ืนบ�าน จิตกรรม
พ้ืนบ�าน ประติมากรรมพ้ืนบ�าน หัตถกรรมพ้ืนบ�าน เครื่องแต�งกายพ้ืนบ�าน และสิ่งทอพ้ืนบ�าน 
เม่ือพิจารณาจากประกาศกรมทรัพย"สินทางป$ญญาเรื่องการแจ�งข�อมูลและขอรับบริการข�อมูลภูมิป$ญญา
สินค�าหัตถกรรมเองก็อาจได�รับความคุ�มครองท้ังสองประเภท แต�ว�าประกาศฉบับนี้เป2นเพียงประกาศ
ภายในของกรมทรัพย"สินทางป$ญญา และประกาศฉบับนี้ก็ไม�ได�แจ�งว�าจะให�ความคุ�มครองอย�างไร การจะ
ขอข้ึนทะเบียนนั้นจะต�องมีการควบคุมตรวจสอบอย�างไรและการจดแจ�งนั้นก็ไม�ได�บอกว�าเป2นสิทธิของใคร
ผู�จดแจ�งหรือสิทธิของชุมชน ประกาศฉบับนี้เพียงแต�ให�มีการจดแจ�งภูมิป$ญญาชาวบ�านไว� เพียงเพราะการ

                                                           

52 เรื่องเดียวกัน. 
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จดแจ�งตามประกาศนี้มีวัตถุประสงค"เพียงเพ่ือ53 ข�อมูลภูมิป$ญญาท�องถ่ินไทยท่ีได�รับการจดแจ�งแล�ว      
จะถูกรวบรวมไว�เป2นฐานข�อมูลสําหรับให� ประชาชนผู�สนใจได�ค�นหาข�อมูล หรือติดต�อกับผู�แจ�งข�อมูล   
เพ่ือประโยชน"ในทางธุรกิจ อันเป2นการอนุรักษ"และส�งเสริมภูมิป$ญญาฯ ให�มีการนําไปใช�อย�างเกิด
ประโยชน"สูงสุดในเชิงพาณิชย" นอกจากนี้ ผู�แจ�งข�อมูลภูมิป$ญญาฯ อาจนําหนังสือรับรองท่ีทางกรม
ทรัพย"สินทางป$ญญาออกให�ไปแสดงต�อธนาคารหรือสถาบันการเงินต�าง ๆ ท่ีเข�าร�วมโครงการแปลง
ทรัพย"สินทางป$ญญาให�เป2นทุนกับกรมทรัพย"สินทางป$ญญา เพ่ือเป2นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือ
หลักประกันในการชําระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นเท�านั้น ดังนั้นประกาศนี้ก็ยังไม�สามารถให�
ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมได�เพราะไม�ได�มีบทบัญญัติใด ๆ ท่ีจะคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมเพียงแต�ให�
จดแจ�งข�อมูลไว�เท�านั้น อย�างไรก็ดี ในปG พ.ศ. 255154 กรมทรัพย"สินทางป$ญญาได�ร�วมมือกับนักวิชาการ
ทางด�านทรัพย"สินทางป$ญญาจาก ศูนย"พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ (ไบโอเทค) ได�
ศึกษาวิจัยจัดทําร�างพระราชบัญญัติคุ�มครองภูมิป$ญญาท�องถ่ินของไทยซ่ึงประกอบด�วย 6 หมวด 39 
มาตรา โดยมีสาระสําคัญ เช�น การส�งเสริมภูมิป$ญญาโดยการอนุรักษ" ฟ��นฟู สืบทอดภูมิป$ญญา การจัดทํา
ฐานข�อมูลภูมิป$ญญาการข้ึนทะเบียนภูมิป$ญญาท่ีสําคัญโดยคณะอนุกรรมการผู�ชํานาญเฉพาะสาขา      
การคุ�มครองภูมิป$ญญาและชื่อของภูมิป$ญญาท่ีต�องขออนุญาตก�อนนําไปใช�เชิงการค�าหรือศึกษาวิจัย    
ห�ามนําไปใช�ในทางท่ีเสื่อมเสีย ส�งเสริมและสนับสนุนกิจการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับภูมิป$ญญา และบทลงโทษ
สําหรับผู�ท่ีละเมิดกฎหมายคุ�มครองภูมิป$ญญา โดยกําหนดให�เป2นความผิดทางอาญา มีโทษจําคุกไม�เกิน 2 
ปG หรือปรับไม�เกิน 400,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับร�างพระราชบัญญัตินี้ ได�ถูกวิจัยและจัดทํา
ต้ังแต�ปG พ.ศ. 2550-2551 แต�เป2นท่ีน�าเสียดายว�าพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม�ได�ประกาศใช� จึงทําให�ยังไม�มี
กฎหมายใดในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเกิดจากภูมิป$ญญาท่ีไม�อิงแหล�งภูมิศาสตร" 

2.2.2 การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมตามประกาศบัญชีรายช่ือมรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรม
เพ่ือข้ึนทะเบียนคุ�มครอง55 

สําหรับประกาศฉบับนี้กระทรวงวัฒนธรรมมีความเห็นว�าศิลปะการแสดงและงานช�างฝGมือด้ังเดิม
กาลังสูญหายอย�างรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม และความ
เจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้ังเดิมไปด�วย ทําให�ไม�มีการสืบทอดและอนุรักษ"

                                                           

53 กรมทรัพย"สินทางป$ญญา, ภูมิป�ญญาท�องถิ่นไทย [Online], 17 กันยายน 2556. แหล�งท่ีมา
http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=64. 

54 “เผยร�าง พรบ. คุ�มครองภูมิป$ญญาไทย ป|องกันต�างชาติฉวยโอกาส”, ผู�จัดการออนไลน� [Online],     
2 เมษายน 2551. แหล�งท่ีมา http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=2016&Itemid=42. 

55 กระทรวงวัฒนธรรม, ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรม [Online], 2556. แหล�งท่ีมา 
http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=3930. 
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มรดกภูมิป$ญญาทางวัฒนธรรมท่ีต�อเนื่อง การประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิป$ญญาทางวัฒนธรรมโดยกรม
ส�งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จึงเป2นมาตรการท่ีมุ�งส�งเสริมการตระหนักถึงคุณค�าอัน
โดดเด�น ยกย�ององค"ความรู� และภูมิป$ญญาของบรรพบุรุษ ส�งเสริมศักด์ิศรีทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ"
ของกลุ�มชนท่ีมีอยู�ท่ัวประเทศ ตลอดจนการอนุรักษ"และสืบทอดมรดกภูมิป$ญญาทางวัฒนธรรมอย�างเป2น
ระบบท่ียั่งยืนต�อไป จึงได�มีการประกาศบัญชีรายชื่อมรดกภูมิป$ญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือข้ึนทะเบียน
คุ�มครองโดยมีการเริ่มข้ึนทะเบียนเป2นครั้งแรกในปG 2542 รวม 80 รายการ แบ�งออกเป2น 2 สาขา คือ 
สาขาศิลปะการแสดง และสาขางานช�างฝGมือด้ังเดิม 

โดยสาขางานช�างฝGมือด้ังเดิมนั้นประกอบไปด�วยสาขางานช�างฝGมือด้ังเดิม 11 รายการ 4 
ประเภท คือ ประเภทผ�าและผลิตภัณฑ"จากผ�า ประเภทเครื่องรัก ประเภทเครื่องโลหะ และประเภท
งานศิลปกรรมพ้ืนบ�านโดยสาขางานช�างฝGมือท่ีประกาศบัญชีรายชื่อมรดกจะต�องประกอบด�วยลักษณะ
ดังนี้ 

1) มีต�นกําเนิดหรือถูกนามาพัฒนาในชุมชนนั้นจนเป2นท่ียอมรับ  
2) แสดงถึงทักษะฝGมือและภูมิป$ญญา ตลอดจนการใช�เทคโนโลยีอย�างเหมาะสม เช�น ใช�

เทคโนโลยีพ้ืนบ�าน การผลิตด�วยมือ เป2นต�น  
3) มีการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือท่ีใช�เพ่ือตอบสนองกระบวนการผลิต เช�น วัสดุท่ีใช�ใน

การผลิตผลงาน แหล�งท่ีมา เครื่องมือท่ีใช�ในการผลิต และ กระบวนการ/ ข้ันตอนการผลิต  
4) มีวัตถุประสงค"เบื้องต�นในการผลิต เช�น เพ่ือประโยชน"ใช�สอยในวิถีชีวิต ขนบประเพณี ความ

เชื่อ วัฒนธรรม หรือการประกอบอาชีพของคนในชุมชน  
5) มีลักษณะเฉพาะถ่ิน หรือเฉพาะชาติพันธุ" เช�น เอกลักษณ"หรือ อัตลักษณ"ของผลงานท่ีสะท�อน

ถึงหรือท่ีพบเฉพาะท�องถ่ินหรือชาติพันธุ"นั้น ๆ  
6) มีคุณค�าทางศิลปะและวัฒนธรรมของท�องถ่ิน เช�น ความหมายและคุณค�าต�อประวัติศาสตร"

ท�องถ่ินหรือชาติพันธุ"นั้น ๆ การผลิตและถ�ายทอดสืบต�อกันมา ความภาคภูมิใจของคนในชุมชน หรือ  
7) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเห็นว�าเหมาะสม เช�น มีความเสี่ยงต�อการสูญ

หายต�องได�รับการปกป|องคุ�มครองอย�างเร�งด�วน 
เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติในประกาศนี้ ประกาศนี้เป2นเพียงการคุ�มครองภูมิป$ญญาชาวบ�าน

โดยรวมไม�ได�ให�การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมโดยเฉพาะแต�เป2นเพียงเพ่ือข้ึนทะเบียนเพ่ือการอนุรักษ"
และสืบทอดมรดกภูมิป$ญญาทางวัฒนธรรมเท�านั้น ไม�ได�เก่ียวกับการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมโดยตรง
ประกาศฉบับนี้อาจสามารถนําไปปรับใช�สําหรับสินค�าหัตถกรรมท่ีไม�เก่ียวกับแหล�งภูมิศาสตร"หรือการ
ผลิตหัตถกรรมท่ีเป2นการผลิตด�วยภูมิป$ญญาชาวบ�านโดยไม�อิงแหล�งภูมิศาสตร" ได� ผู�จัดทํามีข�อสังเกต
เพียงว�าประกาศฉบับนี้มีข้ึนเพ่ือรวบรวมและคุ�มครองภูมิป$ญญาเท�านั้นแต�ไม�ได�มีมาตรการว�าเม่ือข้ึน
ทะเบียนแล�วงานนั้นจะเป2นสิทธิของใครหรือเป2นสิทธิชุมชนและประกาศนี้ไม�ได�กล�าวไว�ว�าใครจะเป2นผู�
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ขอข้ึนทะเบียนและมีมาตรการในการคุ�มครองภูมิป$ญญาชาวบ�านอย�างไร ผู�จัดทําเห็นว�าประกาศฉบับ
นี้ก็ยังไม�ได�ให�ความคุ�มครองเพียงพอต�อสินค�าหัตถกรรม 

จากการศึกษาจะเห็นได�ว�ากฎหมายอ่ืน หรือประกาศต�างๆก็ยังไมได�ให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านท่ีไม�อิงกับแหล�งภูมิศาสตร" โดยประกาศของกรมทรัพย"สินทางป$ญญา
ก็เป2นเพียงเรื่องการแจ�งข�อมูลและขอรับบริการข�อมูลภูมิป$ญญาสินค�าหัตถกรรมเองก็อาจได�รับความ
คุ�มครองท้ังสองประเภท แต�ว�าประกาศฉบับนี้เป2นเพียงประกาศภายในของกรมทรัพย"สินทางป$ญญา และ
ประกาศฉบับนี้ก็ไม�ได�แจ�งว�าจะให�ความคุ�มครองอย�างไร การจะขอข้ึนทะเบียนนั้นจะต�องมีการควบคุม
ตรวจสอบอย�างไรและการจดแจ�งนั้นก็ไม�ได�บอกว�าเป2นสิทธิของใครผู�จดแจ�งหรือสิทธิของชุมชนเพราะ
ประกาศนี้เป2นเพียงการรวบรวมเป2นฐานข�อมูลเพ่ือให�ประชาชนได�ค�นหาข�อมูล หรือติดต�อกับผู�แจ�งข�อมูล 
เพ่ือประโยชน"ในทางธุรกิจ อันเป2นการอนุรักษ"และส�งเสริมภูมิป$ญญาฯ ให�มีการนําไปใช�อย�างเกิด
ประโยชน"สูงสุดในเชิงพาณิชย"  นอกจากนี้ ผู�แจ�งข�อมูลภูมิป$ญญาฯ อาจนําหนังสือรับรองท่ีทางกรม
ทรัพย"สินทางป$ญญาออกให�ไปแสดงต�อธนาคารหรือสถาบันการเงินต�าง ๆ ท่ีเข�าร�วมโครงการแปลง
ทรัพย"สินทางป$ญญาให�เป2นทุนกับกรมทรัพย"สินทางป$ญญา เพ่ือเป2นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือ
หลักประกันในการชําระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นเท�านั้นแต�ประกาศนี้ไม�ได�มีมาตรการใน
การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมแต�อย�างใดแค�เพียงให�จดแจ�งข�อมูลไว�เพียงเท�านั้น  ในส�วนประกาศการ
คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมตามประกาศบัญชีรายชื่อมรดกภูมิ ของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเป2นเพียงการ
คุ�มครองภูมิป$ญญาชาวบ�านโดยรวมไม�ได�ให�การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมโดยเฉพาะแต�เป2นเพียงเพ่ือข้ึน
ทะเบียนเพ่ือการอนุรักษ"และสืบทอดมรดกภูมิป$ญญาทางวัฒนธรรมเท�านั้น ประกาศนี้ไม�มีการคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านท่ีไม�อิงกับแหล�งภูมิศาสตร"มีข�อสังเกตเพียงว�าประกาศฉบับนี้มี
ข้ึนเพ่ือรวบรวมและคุ�มครองภูมิป$ญญาเท�านั้นแต�ไม�ได�มีมาตรการว�าเม่ือข้ึนทะเบียนแล�วงานนั้นจะเป2น
สิทธิของใครหรือเป2นสิทธิชุมชนและประกาศนี้ไม�ได�กล�าวไว�ว�าใครจะเป2นผู�ขอข้ึนทะเบียนและมีมาตรการ
ในการคุ�มครองภูมิป$ญญาชาวบ�านอย�างไร ผู�จัดทําเห็นว�าประกาศฉบับนี้ก็ยังไม�ได�ให�ความคุ�มครอง
เพียงพอต�อสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านไม�อิงแหล�งภูมิศาสตร" แต�ในปG 2551 กรมทรัพย"สิน
ทางป$ญญาได�ร�วมมือกับนักวิชาการทางด�านทรัพย"สินทางป$ญญาจาก ศูนย"พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ (ไบโอเทค) ได�ศึกษาวิจัยจัดทําร�างพระราชบัญญัติคุ�มครองภูมิป$ญญาท�องถ่ิน
ของไทย ซ่ึงประกอบด�วย 6 หมวด 39 มาตรา โดยมีสาระสําคัญ เช�น การส�งเสริมภูมิป$ญญาโดยการ
อนุรักษ" ฟ��นฟู สืบทอดภูมิป$ญญา การจัดทําฐานข�อมูลภูมิป$ญญา การข้ึนทะเบียนภูมิป$ญญาท่ีสําคัญโดย
คณะอนุกรรมการผู�ชํานาญเฉพาะสาขา การคุ�มครองภูมิป$ญญาและชื่อของภูมิป$ญญาท่ีต�องขออนุญาต
ก�อนนําไปใช�เชิงการค�าหรือศึกษาวิจัย ห�ามนําไปใช�ในทางท่ีเสื่อมเสีย ส�งเสริมและสนับสนุนกิจการต�าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข�องกับภูมิป$ญญา และบทลงโทษสําหรับผู�ท่ีละเมิดกฎหมายคุ�มครองภูมิป$ญญาโดยกําหนดให�เป2น
ความผิดทางอาญา มีโทษจําคุกไม�เกิน 2 ปG หรือปรับไม�เกิน 400,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เม่ือ
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พิจารณาจากเค�าโครงร�างพระราชบัญญัตินี้เห็นว�าร�างพระราชบัญญัติคุ�มครองภูมิป$ญญาท�องถ่ินไทย
น�าจะให�ความคุ�มครองต�อสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิป$ญญาชาวบ�านไม�อิงกับแหล�งภูมิศาสตร"ได� แต�ใน
ป$จจุบันร�างพระราชบัญญัตินี้ก็ยังไม�ได�ประกาศใช� จึงทําให�ป$จจุบันยังไม�มีกฎหมายใดให�ความคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิป$ญญาไม�อิงกับแหล�งภูมิศาสตร" 
 
 



บทท่ี 3 
มาตรการคุ�มครองส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ในสินค�าหัตถกรรมในต�างประเทศ 

 
การศึกษาในบทท่ี 2 ทําให�เราทราบในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมของไทยในกฎหมาย

สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' และ ประกาศกับกฎหมายอ่ืน ๆ สําหรับบทนี้จะทําการศึกษากฎหมายสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'ของต"างประเทศ เพ่ือศึกษาว"าในต"างประเทศให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่ง
บ"งชี้ทางภูมิศาสตร' มีขอบเขตในการคุ�มครองอย"างไร แยกพิจารณาได�ดังนี้ 

มาตรการการคุ�มครองส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ในสินค�าหัตถกรรมในต�างประเทศ 
การให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในสินค�าหัตถกรรมนั้นจะเป2นไปตามการคุ�มครองตาม

กฎหมายภายในประเทศ โดยแต"ละประเทศอาจจะคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในสินค�าหัตถกรรมรวม
ไปกับสินค�าการเกษตร ซ่ึงจะขอยกตัวอย"างของการให�ความคุ�มครองในสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' ในคามตก
ลงระหว"างประเทศ และ ประเทศท่ีให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในสินค�าหัตถกรรมดังนี้ 

 
3.1 การให�ความคุ�มครองในส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร� ตามความตกลงระหว�างประเทศ1 

3.1.1 การให�ความคุ�มครองของส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ภายใต�อนุสัญญากรุงปารีส 
อนุสัญญากรุงปารีสว"าด�วยการคุ�มครองทรัพย'สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property) นับเป2นกฎหมายระหว"างประเทศฉบับแรกท่ีกล"าวถึงการให�
คุ�มครองทรัพย'สินทางปMญญาใน สิ่งบ"งชี้แหล"งท่ีมาหรือเครื่องหมายแหล"งกําเนิด โดยในส"วนท่ีเก่ียวข�อง
กับการคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' อนุสัญญากรุงปารีสได�ให�การคุ�มครองในมาตรา 1 (2) กล"าวไว�ว"า 
“ทรัพย'สินทางอุตสาหกรรม” ให�มีความหมายรวมถึง สิ่งบ"งชี้แหล"งท่ีมาหรือเครื่องหมายแหล"งกําเนิดและ
การระงับของการแข"งขันท่ีไม"เป2นธรรมทางการค�า2  การคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในฉบับนี้เป2นการ

                                                           

1 The Protection of Geographical Indications, A case study of Thai local food products 
[Online], 2014. Available from http://www.research-system.siam.edu/images/ independent/ 
Problems_of_The_Protection_of_Geographical_Indications_A_Case_Study_of 
_Thai_Local_Food_Products/.pdf. 

2 Article 1(2) stipulates that “The protection of industrial property has as its object 
patent, utility models, industrial designs, trademarks, service mark, trade name, indication of 
source or appellation of origin, and the repression of unfair competition”. 
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ให�ความคุ�มครองในเรื่องการใช�เครื่องหมายสิ่งบ"งชี้แหล"งกําเนิดท่ีผิดไม"ว"าทางตรงหรือทางอ�อม3 จะเน�นไป
ท่ีการบังคับใช�สิทธิของผู�เสียหาย โดยส"วนใหญ"จะเป2นการยึดสินค�า รวมท้ังจะให�การคุ�มครอง สิ่งบ"งชี้
แหล"งท่ีมาหรือเครื่องหมายแหล"งกําเนิดคือการคุ�มครองตามหลักเกณฑ'ว"าด�วยการแข"งขันทางการค�าท่ีไม"
เป2นธรรม4 

อย"างไรก็ตามแต"อนุสัญญากรุงปารีสฉบับไมได�ให�ความคุ�มครองสิทธิในลักษณะโดยตรง และ
อนุสัญญาปารีสนั้นมีข�อบกพร"องคือ 

1) อนุสัญญากรุงปารีสเป2นมาตรการท่ีให�การคุ�มครองในทางอ�อม โดยห�ามเฉพาะการใช�สิ่งบ"งชี้ท่ี
ไม"ถูกต�องหรือไม"ได�แสดงแหล"งกําเนิดอันแท�จริงของสินค�าเท"านั้น จึงทําให�ความมีประสิทธิภาพของการ
ใช�มาตรการทางกฎหมายนี้ กลับข้ึนอยู"กับดุลพินิจของเจ�าหน�าท่ีของรัฐเท"านั้นท่ีมีอํานาจการร�องขอให�ยึด
สินค�านําเข�าเป2นสําคัญ โดยเจ�าหน�าท่ีต�องทําการพิจารณาว"า สิ่งบ"งชี้กับสินค�าดังกล"าวเป2นสิ่งบ"งชี้
แหล"งกําเนิดตามความหมายของข�อ10ของอนุสัญญากรุงปารีสหรือไม" หรือเป2นเพียงชื่อสามัญท่ีโดยท่ัวไป
อาจนํามาใช�กากับสินค�าได�โดยไม"มีข�อจํากัด 

2) อนุสัญญากรุงปารีสไม"ได�กําหนดหลักการเก่ียวกับชื่อทางภูมิศาสตร'ท่ีได�กลายมาเป2นชื่อสามัญ
กับสินค�า แต"บางประเทศกลับห�ามการใช�ชื่อสามัญ 

3) นอกจากข�อบกพร"องท้ังสองประการดังกล"าว ข�อ 9 และข�อ 10 ของอนุสัญญากรุงปารีสก็ยัง
ไม"ได�ห�ามการใช�สิ่งบ"งชี้แหล"งกําเนิดท่ีถูกต�องแท�จริง แต"มีลักษณะท่ีอาจทําให�ประชาชนสับสนหลงผิด ว"า
สินค�านั้นมีแหล"งกําเนิดจากพ้ืนท่ีอีกแห"งหนึ่ง กล"าวคือ การใช�สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีบ"งระบุพ้ืนท่ีท่ีสินค�า

                                                           

3 Article 10(1) stipulates that “The provisions of the preceding Article shall apply in cases 
of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the 
producer, manufacturer of merchant”. 

4 Article 10 bis (3) stipulates that “The Following in particular shall be prohibited: 
1) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the 
establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; 
2) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the 
goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; 
3) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public 
as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, 
or the quantity, of the goods.” 
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มีแหล"งกําเนิดอันแท�จริง แต"อาจทําให�สาธารณชนเข�าใจว"าสินค�านั้นมีแหล"งกําเนิดในอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง ท้ังนี้
เนื่องจากแหล"งกําเนิดของสินค�ากับพ้ืนท่ีนั้นมีชื่อเรียกเป2นอย"างเดียวกัน5 

3.1.2 การคุ�มครอง ส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ภายใต�ความตกลงกรุงแมดริด 
การคุ�มครองตามความตกลงแมดริด มีท่ีมาเก่ียวพันกับอนุสัญญากรุงปารีส โดยท่ีอนุสัญญากรุง

ปารีสไมได�ให�ความคุ�มครอง ในสิ่งบ"งชี้แหล"งกําเนิดโดยตรง จึงเกิดการจัดทําความตกลงแมดริดเพ่ือเป2น
มาตรการเสริมของอนุสัญญากรุงปารีสด�วยประสงค'จะให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'เป2นไปอย"าง
มีประสิทธิภาพ  ความสําคัญของความตกลงแมดริด คือการให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้แหล"งท่ีมาโดยตรง 
สาระสําคัญคือ การให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้แหล"งท่ีมาหรือ Indication of Source6 ท่ีกําหนดบทบัญญัติ
ของความตกลงในการให�ความคุ�มครองสิทธิประเภทนี้ไว�โดยเฉพาะเนื่องจากอนุสัญญากรุงปารีสไม"ได�ให�
ความคุ�มครองโดยตรงการให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้แหล"งท่ีมาตามความตกลงนี้กระทํา โดยการเปsดโอกาส
ให�มีการยึดสินค�าท่ีใช�สิ่งบ"งชี้แหล"งท่ีมาของสินค�าท่ีผิดหรือการปลอมแปลงสิ่งบ"งชี้แหล"งท่ีมาปtองกันการ
ใช�สิ่งบ"งชี้แหล"งท่ีมาของสินค�าท่ีผิด หรือหลอกลวงสาธารณะและรวมถึงพฤติการณ'การใช�สิ่งบ"งชี้แหล"ง 
ท่ีมา7 ท่ีอาจทําให�ผู�บริโภคหรือสาธารณะชนสับสนหลงผิดในแหล"งท่ีมาของสินค�า การให�ความคุ�มครอง
เฉพาะสินค�าประเภทไวน'ท่ีไม"สามารถกลายเป2นชื่อสามัญได�8ส"วนสินค�าประเภทอ่ืนข้ึนอยู"กับดุลยพินิจ
ของศาลในแต"ละประเทศสมาชิกท่ีจะพิจารณาว"าสินค�าประเภทใดท่ีกลายเป2นชื่อสามัญ  แต"อย"างไรก็ดี 
การท่ีความตกลงกรุงแมดริดได�กาหนดให�มีการยึดสินค�าท่ีใช�สิ่งบ"งชี้แหล"งกาเนิดท่ีไม"ถูกต�อง ดังเช"นท่ีกา
หนดไว�ในอนุสัญญากรุงปารีส แต"การยึดสินค�าจะกระทาได�ก็แต"เฉพาะในกรณีท่ีมีการนาเข�าสินค�ามาใน
ประเทศเท"านั้น ส"วนในกรณีท่ีสินค�าซ่ึงอยู"ระหว"างการส"งต"อไปยังประเทศท่ีสาม (Goods in Transit) 

                                                           

5 จักรกฤษณ' ควรพจน' และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม', กฎหมายคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�เพ่ือการ
ส�งเสริมการส�งออกและการสร�างความเข�มแข็งของชุมชนท�องถิ่น, (กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551), 
3-4. 

6 องค'การทรัพย'สินทางปMญญาโลก (WIPO) ได�นิยามสิ่งบ"งช้ีแหล"งท่ีมา (Indication of Source) ว"า
หมายถึงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ'ใด ๆ อันระบุว"าสินค�าหรือบริการน้ันมีการกําเนิดจากประเทศ แคว�น หรือ
สถานท่ีหน่ึงท่ีโดยเฉพาะ. 

7 Article 1(1) stipulates that “All goods bearing a false or deception indication by which 
one of the country to which this Agreement applies, or a place situated there in, is directly or 
indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any 
of the said countries. 

8 การท่ีช่ือสินค�ากลายเป2นช่ือสามญัทําให�สินค�าดังกล"าวสญูเสียลักษณะเฉพาะ (Loss of Distinctiveness) 
ซึ่งกลายเป2นการเรยีกช่ือสินค�าชนิดพ้ืน ๆ แทนช่ือสินค�า และทําให�ช่ือสินค�าดังกล"าวไม"ได�รับการคุ�มครองตาม
กฎหมาย. 
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ประเทศสมาชิกไม"อาจทําการยึดสินค�าดังกล"าวได� การขาดอํานาจในการยึดสินค�าท่ีอยู"ระหว"างการส"งต"อ 
ย"อมลดทอนประสิทธิภาพการคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'เป2นอย"างมาก 

3.1.3 การคุ�มครอง ส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ภายใต�ความตกลงกรุงลิสบอน 
การให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' ภายใต� ความตกลงกรุงลิสบอนนั้น ก็เป2นความตกลง

ท่ียกร"างข้ึนมาภายใต�กรอบของอนุสัญญากรุงปารีส เพ่ือให�ความคุ�มครองเครื่องหมายแหล"งกําเนิด 
(Appellation of Origin) ซึงนิยามของเครื่องหมายแหล"งกําเนิดเม่ือเปรียบเทียบกับสิ่งบ"งชี้แหล"งท่ีมา 
(Indication of Source) ตามความตกลงแมดริดแล�วเครื่องหมายแหล"งกําเนิดจะกําหนดรายละเอียดใน
การคุ�มครองเก่ียวกับคุณภาพของสินค�าท่ีมีความเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร' ส"วนสิ่งบ"งชี้แสดงท่ีมา
จะกําหนดลักษณะสินค�าท่ีได�รับการคุ�มครองกว�าง ๆ ว"าสินค�าจะต�องมีแหล"งกําเนิดจากประเทศ แคว�น 
หรือสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งเท"านั้น ไม"มีการระบุถึงรายละเอียดในเรื่องคุณภาพของสินค�านอกจากนี้ความ
ตกลงลิสบอนได�กําหนดไว�ให�มีการจดทะเบียนระหว"างประเทศในเครื่องหมายแหล"งกําเนิดซ่ึงความตกลง
แมดริดไม"ได�กําหนดไว� แต"อย"างไรก็ตามความตกลงลิสบอนไม"ได�ให�ความคุ�มครองในส"วนของบริการส"วน
ความตกลงแมดริดได�ให�การคุ�มครองท่ีรวมไปถึงบริการด�วย9 

อย"างไรก็ดี ความตกลงกรุงลิสบอนว"าด�วยการคุ�มครองเครื่องหมายแหล"งกําเนิดและการจด
ทะเบียนระหว"างประเทศ ถูกจัดทําข้ึนและมีผลใช�บังคับในป| ค.ศ. 1958 โดยปMจจุบันมีประเทศสมาชิก
จานวนไม"มากนักโดยมีเพียง 16 ประเทศเท"านั้น เช"นเดียวกับความตกลงกรุงแมดริด ความตกลงกรุง
ลิสบอนได�ถูกจัดทําข้ึนเพ่ือใช�เป2นมาตรการเสริมเพ่ิมเติมจากอนุสัญญากรุงปารีส เพ่ือท่ีจะทําให�การ
คุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'เป2นไปอย"างมีประสิทธิภาพ ปกปtองผลประโยชน'ให�กับประเทศท่ีเป2น
แหล"งกําเนิดของสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ได�อย"างเต็มท่ี แต"ปรากฏว"า ภายหลังจากท่ีความตกลงกรุงสิสบอน
มีผลบังคับใช� สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีได�รับความคุ�มครองตามความตกลงนี้กลับมีจํานวนไม"มากนัก 

3.1.4 การคุ�มครองส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ภายใต�ความตกลงทริปส� 
ความตกลงทริปส'กาหนดหลักเกณฑ'การคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ไว�ในภาค 2 ของส"วนท่ี 3 

ต้ังแต"ข�อ 22 ถึง 24 รวมท้ังสิ้น 3 ข�อ อย"างไรก็ดี โดยผลของข�อ 2.1 ของความตกลงทริปส' บัญญัติว"า
หลักการต"าง ๆ ขออนุสัญญากรุงปารีส โดยเฉพาะอย"างยิ่งหลักการในข�อ 9 และ 10 ท่ีเก่ียวกับการ
คุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' จะต�องใช�บังคับกับประเทศสมาชิกขององค'การการค�าโลกด�วย10 

                                                           

9 จักรกฤษณ' ควรพจน' และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม', สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�ทรัพย�สินทางปBญญาและสิทธิ
ชุมชน, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2556), 5-6. 

10 Article 22  
Protection of Geographical Indications 
1. 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 
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นอกจากนี้ ในความตกลงทริปส'กาหนดให�ประเทศสมาชิกใช�วิธีการทางกฎหมายในลักษณะ  
ใดๆ เพ่ือปtองกันการใช�สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีมิชอบดังท่ีใน มาตรา ความตกลงทริปส' ข�อ 22.2-22.4 
บัญญัติว"า “…2) ในส"วนท่ีเก่ียวกับสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' บรรดาสมาชิกจะต�องกําหนดวิธีการทาง
กฎหมายสําหรับบุคคลท่ีมีส"วนได�เสีย ในอันท่ีจะปtองกันการกระทําต"อไปนี้ 

(เอ) การใช�วิธีการใด ๆ ในการระบุหรือนําเสนอสินค�า ท่ีเป2นการชี้หรือแนะว"าสินค�าดังกล"าว
กําเนิดจากพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'แห"งหนึ่ง อันมิใช"สถานท่ีเป2นแหล"งกําเนิดท่ีแท�จริง ในลักษณะท่ีทําให�
สาธารณชนสับสนหลงผิดเก่ียวกับแหล"งกําเนิดทางภูมิศาสตร'ของสินค�านั้น 

(บี) การใช�ใด ๆ ซ่ึงก"อให�เกิดการกระทาท่ีเป2นการแข"งขันท่ีไม"เป2นธรรม ตามความหมายของข�อ 
10 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ. 1967) 

3) ภายใต�บทบัญญัติแห"งกฎหมายของประเทศสมาชิก หรือโดยการร�องขอของบุคคลท่ีมีส"วนได�
เสีย ประเทศสมาชิกจะต�องปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า ซ่ึงมี หรือประกอบไป
ด�วยสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' ท่ีใช�กับสินค�าท่ีมิได�มีแหล"งกําเนิดในดินแดนท่ีได�บ"งระบุ หากการใช�สิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'ในเครื่องหมายการค�าสําหรับสินค�าเช"นว"านั้นในประเทศสมาชิก มีลักษณะท่ีทาให�สาธารณชน
สับสนหลงผิดเก่ียวกับสถานท่ีแหล"งกําเนิดท่ีแท�จริง 

4) บทบัญญัติวรรคก"อน ๆ ในข�อนี้ ให�นําไปใช�กับสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีมีข�อความท่ีเป2นความ
จริงในเรื่องดินแดนภูมิภาค หรือท�องถ่ิน ท่ีซึ่งสินค�านั้นมีแหล"งกําเนิด หากแต"ได�แสดงอย"างไม"ถูกต�องต"อ
สาธารณชนว"าสินค�ามีแหล"งกําเนิดจากดินแดนอีกแห"งหนึ่ง”11 

                                                                                                                                                                      

given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its 
geographical origin. 

11 2. In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for 
interested parties to prevent: 
(a)  the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests 
that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a 
manner which misleads the public as to the geographical origin of the good; 
(b)  any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of 
the Paris Convention (1967). 
3. A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, 
refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical 
indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in 
the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to 
the true place of origin. 
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ความตกลงทริปส'กาหนดให�ประเทศสมาชิกปtองกันการแสดงหรือนําเสนอแหล"งกําเนิดทาง
ภูมิศาสตร'ของสินค�าอันเป2นเท็จ ท้ังนี้เพราะสําหรับสินค�าบางชนิด สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'มีความสาคัญ
เพราะเป2นสิ่งท่ีแสดงและบ"งชี้ถึงคุณภาพหรือลักษณะของสินค�า ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต"อการตัดสินใจของ
ผู�บริโภค โดยเฉพาะอย"างยิ่งหากสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'นั้นเป2นสิ่งบ"งชี้ท่ีมีชื่อเสียง ตัวอย"างของใช�สิ่งบ"งชี้
ทางภูมิศาสตร'อันเป2นเท็จ หรือก"อให�เกิดความสับสนหลงผิด เช"น การใช�ภาพหอไอเฟลกับสินค�า เพ่ือสื่อ
ว"าสินค�านั้นผลิตข้ึนในประเทศฝรั่งเศส12 

ความตกลงทริปส'ยังห�ามใช�สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' ในลักษณะท่ีอาจก"อให�เกิดความสับสนหลงผิด
ต"อประชาชนผู�บริโภค13 และได�ห�ามการใช�สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในลักษณะท่ีเป2นการแข"งขันท่ีไม"เป2น
ธรรม (Unfair Competition) ซ่ึงการห�ามเช"นนี้มีผลให�การคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'มีขอบเขตท่ี
กว�างมากเนื่องจากได�ห�ามการใช�สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'อย"างถูกต�องแท�จริงท่ีไม"มีการหลอกลวง
สาธารณชนด�วย เช"น การใช�สิง่บ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีถูกต�องกับสินค�าท่ีคุณภาพตํ่ากว"ามาตรฐาน จะเป2น
การต�องห�ามเพราะการกระทาดังกล"าวทาให�ผู�บริโภคเข�าใจผิดเก่ียวกับลักษณะ กระบวนการผลิต 
คุณภาพของสินค�านั้น เข�าข"ายเป2นการแข"งขันท่ีไม"เป2นธรรม ถึงแม�ว"าสินค�านั้นจะผลิตในแหล"งภูมิศาสตร'
ท่ีสิ่งบ"งชี้นั้นบ"งระบุอย"างถูกต�องก็ตาม 

ความตกลงทริปส'ห�ามการใช�สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' ท่ีแม�จะบ"งระบุพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคท่ีเป2น
แหล"งกําเนิดอันแท�จริงของสินค�า หากแต"อาจทําให�สาธารณชนสับสนหลงผิดว"าสินค�ามีแหล"งกําเนิดในอีก
พ้ืนท่ีหนึ่ง14 ท้ังนี้เนื่องจากในความเป2นจริงมีดินแดน ภูมิภาค หรือเมืองในหลาย ๆ พ้ืนท่ีท่ัวโลก ท่ีมีชื่อ
เรียกเป2นอย"างเดียวกัน ซ่ึงก็คงเป2นผลมาจากการท่ีมีผู�อพยพจากประเทศหนึ่งไปอยู"ในอีกประเทศหนึ่งใน
กรณีเช"นผู�ท่ีอพยพไปต้ังถ่ินฐานใหม"มักจะเรียกดินแดน ภูมิภาค หรือเมืองท่ีเข�าไปอยู"ใหม"นั้นตามชื่อถ่ิน
ฐานเดิมของตน ตัวอย"างเช"น คาว"า “เคมบริดจ'” (Cambridge) ได�ถูกใช�เป2นชื่อเมืองในประเทศอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา หรือเมืองเพิร'ธ (Perth) ก็มีอยู"ท้ังในสกอตแลนด'และในประเทศออสเตรเลีย เป2นต�น
เช"นนี้ความตกลงทริปส'ห�ามใช�คําว"า “เพิร'ธ” กับสินค�าท่ีผลิตในเมืองเพิร'ธของประเทศออสเตรเลีย ท่ีแม�
จะเป2นความจริงก็ตาม หากการใช�คํา เช"นนี้อาจทําให�ผู�บริโภคเข�าใจผิดได�ว"าสินค�านั้นเป2นสินค�าท่ีมาจาก

                                                                                                                                                                      

4. The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical 
indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods 
originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory. 

12 M. Blakeney, “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : A Concise Guide 
to the TRIPS Agreement”, (London, Sweet & Maxwell, 1996), p.71. 

13 จักรกฤษณ' ควรพจน', กฎหมายระหว�างประเทศว�าด�วย ลิขสิทธิ์ สทิธิบัตร และเคร่ืองหมายการค�า, 
(กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2548), 25-37. 

14 TRIPs Agreement, Article 22.4. 
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เมืองเพิร'ธในประเทศสหราชอาณาจักร วัตถุประสงค'ของการห�ามใช�สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในลักษณะนี้   
ก็เพ่ือคุ�มครองมิให�ผู�บริโภคเกิดความสําคัญผิดในแหล"งกําเนิดของสินค�า15 ความตกลงทริปส'ข�อ 24.4 – 
24.6 กาหนดข�อยกเว�นของการคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ตามข�อ 22 ไว�หลายประการด�วยกัน ดังนี้ 

ความตกลงทริปส'ในข�อ 22.3 และข�อ 23.2 ห�ามการจดทะเบียนสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'เป2น
เครื่องหมายการค�า แต"ถ�าเป2นกรณีท่ีสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ใดได�รับการจดทะเบียนเป2นเครื่องหมายการค�า
อยู"ก"อนท่ีความตกลงทริปส'จะมีผลใช�บังคับ ก็จะทําให�เกิดปMญหาว"าเครื่องหมายการค�าจดทะเบียนนั้นจะ
มีผลสมบูรณ'ต"อไปหรือไม"เพียงใดในเรื่องนี้ข�อ 24.5 กาหนดบทยกเว�นสําหรับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค�าท่ีเป2นสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' ซ่ึงได�กระทําก"อนหน�าความตกลงระหว"างประเทศนี้ ภายใต�บทบัญญัติ
ดังกล"าว หากได�มีการขอหรือมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�าโดยสุจริต หรือหากได�มีการใช�
เครื่องหมายการค�าโดยสุจริตบทบัญญัติของความตกลงทริปส'ในส"วนท่ีเก่ียวกับการคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'จะไม"มีผลกระทบกระเทือนต"อความตกลงทริปส'ในข�อ 22.3 และข�อ 23.2 ห�ามการจดทะเบียน
สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'เป2นเครื่องหมายการค�า แต"ถ�าเป2นกรณีท่ีสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ใดได�รับการจด
ทะเบียนเป2นเครื่องหมายการค�าอยู"ก"อนท่ีความตกลงทริปส'จะมีผลใช�บังคับ ก็จะทาให�เกิดปMญหาว"า
เครื่องหมายการค�าจดทะเบียนนั้นจะมีผลสมบูรณ'ต"อไปหรือไม"เพียงใดในเรื่องนี้ข�อ 24.5 กําหนดบท
ยกเว�นสาหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�าท่ีเป2นสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' ซ่ึงได�กระทําก"อนหน�าความ
ตกลงระหว"างประเทศนี้ ภายใต�บทบัญญัติดังกล"าว หากได�มีการขอหรือมีการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค�าโดยสุจริต หรือหากได�มีการใช�เครื่องหมายการค�าโดยสุจริตบทบัญญัติของความตกลงทริปส'ในส"วน
ท่ีเก่ียวกับการคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'จะไม"มีผลกระทบกระเทือนต"อสิทธิตามเครื่องหมายการค�า
นั้น หากปรากฏว"า (1) การขอจดทะเบียนหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า หรือการใช�
เครื่องหมายการค�าโดยสุจริตนั้น ได�กระทําอยู"ก"อนท่ีพันธกรณีตามความตกลงทริปส'จะมีผลผูกพัน ตาม
หลักเกณฑ'ท่ีกาหนดไว�ในภาค 6 เรื่องบทเฉพาะกาล หรือ (2) การขอจดทะเบียนหรือการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค�า หรือการใช�เครื่องหมายการค�าโดยสุจริตนั้นได�กระทาอยู"ก"อนท่ีสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'
จะได�รับความคุ�มครองในประเทศท่ีเป2นแหล"งกําเนิด16 ความตกลงทริปส'ข�อ 24.9 บัญญัติว"า ประเทศ
สมาชิกขององค'การการค�าโลกไม"มีพันธกรณีท่ีจะต�องคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' ซ่ึงมิได�รับความ
คุ�มครองในประเทศท่ีเป2นแหล"งกําเนิด หรือซ่ึงความคุ�มครองในประเทศท่ีเป2นแหล"งกําเนิดได�ระงับไปแล�ว 
เช"น หากสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ใดได�กลายเป2นชื่อสามัญในประเทศท่ีเป2นแหล"งกาเนิด อันทําให�การ
คุ�มครองในประเทศนั้นสิ้นสุดลง กรณีเช"นนี้ ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเป2นสมาชิกขององค'การการค�าโลกก็ไม"

                                                           
15 วิมาน กฤตพลวิมาน, การคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�, (นนทบุรี: สุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 173-

180. 
16 TRIPs Agreement, Article 24.5. 
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จําต�องให�ความคุ�มครองแก" สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'นั้น หรือหากได�ให�ความคุ�มครองแก"สิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'นั้นแล�ว ก็อาจระงับหรือยกเลิกการคุ�มครองนั้นเสียได�17 
 
3.2 การคุ�มครองส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ของประเทศฝรั่งเศส18 

ประเทศฝรั่งเศสเป2นประเทศแรก ๆ ท่ีได�ให�ความสําคัญกับการคุ�มครองความมีชื่อเสียงของ
แหล"งกําเนิดสินค�าท้ังสินค�าท่ีเป2นเครื่องอุปโภคและบริโภคโดยประเทศฝรั่งเศสจะมีชื่อเสียงมากในด�าน
การให�ความคุ�มครองชื่อแหล"งกําเนิดสินค�าแบบเข�มข�น สินค�าต"างๆของประเทศฝรั่งเศสชื่อเสียง มักจะมี
ความสัมพันธ'กับแหล"งพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร' ดังนั้นประเทศฝรั่งเศสจึงถือว"าเพ่ือเป2นการปกปtองชื่อเสียง
และแหล"งภูมิศาสตร'ไม"ให�ถูกบุคคลท่ีไม"มีสิทธิในแหล"งภูมิศาสตร'นําไปใช�หรือเพ่ือเป2นการคุ�มครองไม"ให�
ผู�บริโภคสับสนหลงผิดแหล"งท่ีมาแท�จริงของสินค�าบริโภคและอุปโภคประเทศฝรั่งเศสจึงมีมาตรา
กฎเกณฑ'ในการให�ความคุ�มครองเก่ียวกับสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ดังนี้ 

3.2.1 การให�ความคุ�มครองแก�เครื่องหมายแหล�งกําเนิด (Appellation of Origin) 
ประเทศฝรั่งเศสได�ประกาศใช�กฎหมายว"าด�วยการคุ�มครองเครื่องหมายแหล"งกําเนิดฉบับนี้ใน

วันท่ี 6 พฤษภาคม ป| ค.ศ. 1919 โดยกฎหมายฉบับนี้มีรากฐานมาจากกฎหมายการค�าของประเทศ
ฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค'ให�ความคุ�มครองเครื่องหมายแหล"งกําเนิดและเป2นการระงับรวมท้ังปราบปราม
การใช�เครื่องหมายแหล"งกําเนิดไม"ถูกต�อง กฎหมายฉบับนี้ให�ความคุ�มครองท้ังสินค�าเกษตร และ
อุตสาหกรรม19 กฎหมายว"าด�วยการคุ�มครองเครื่องหมายแหล"งกําเนิดฉบับนี้เป2นการวางรากฐานการ
ยอมรับความด้ังเดิมคุณภาพของสินค�า กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติท่ีเป2นการปราบปราม และระงับการ
ใช�เครื่องหมายแหล"งกําเนิดท่ีผิด หรือการปลอมแปลง มีการต้ังแผนกปราบปรามผู�ท่ีใช�ชื่อสินค�าอันทําให�
ผู�อ่ืนหลงผิด  ในป| ค.ศ. 1907 โดยกฎหมายฉบับนี้มีข้ึนเพ่ือความเป2นธรรมในทางการค�า และจะให�ความ
คุ�มครองในสินค�าเกษตรและรวมไปถึงสินค�าอุตสาหกรรมอันอาจหมายรวมถึงสินค�าหัตถกรรมด�วยแต"
กฎหมายดังกล"าวมิได�กล"าวถึงความคุ�มครองเครื่องหมายแหล"งกําเนิดโดยตรงแต"เพียงแค"ระบุถึงการ
กระทําผิดกฎหมายเท"านั้น20 ต"อมาในป| ค.ศ. 1990 ประเทศฝรั่งเศสได�มีการออกกฎหมายพัฒนาการ
คุ�มครองของเครื่องหมายแหล"งกําเนิด ฉบับเดิมแต"เป2นการให�ความคุ�มครองแก"สินค�าเกษตรและอาหาร
เท"านั้น มิได�ให�ความคุ�มครองแก"สินค�าหัตถกรรมและสินค�าอุตสาหกรรมแต"อย"างใด โดยกฎหมายฉบับนี้

                                                           

17 Ibid. 
18 กรมทรัพย'สินทางปMญญา, สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร� [Online], ม.ป.ป. แหล"งท่ีมา 

http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=259. 
19 ชณิดา ฌายเีนตร, กฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�: ขอบเขตของประเทศไทย (วิทยานิพนธ'ปริญญา   

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร' มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย', 2548), 26-27. 
20 เรื่องเดียวกัน, 28. 
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ได�ให�คํานิยามของคําว"าสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'21 เป2นเครื่องหมายท่ีใช�กับสินค�าท่ีมีแหล"งกําเนิดทาง
ภูมิศาสตร'เฉพาะ และมีคุณสมบัติหรือชื่อเสียงท่ีได�มาจากสถานท่ีท่ีเป2นแหล"งกําเนิดนั้น โดยส"วนมากสิ่ง
บ"งชี้ทางภูมิศาสตร'จะประกอบไปด�วยชื่อของสถานท่ีมีแหล"งกําเนิดของสินค�าผลิตภัณฑ'เกษตรกรรม ท่ีมี
คุณสมบัติมาจากสถานท่ีท่ีทําการเพาะปลูก และได�รับอิทธิพลมาจากปMจจัยเฉพาะของท�องถ่ิน เช"น สภาพ
อากาศ และดิน 
              เครื่องหมายคุ�มครองแหล"งกําเนิดคือสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ชนิดพิเศษท่ีใช�กับผลิตภัณฑ'ท่ีมี
คุณสมบัติเฉพาะซ่ึงมีอยู"เฉพาะตัวและขาดเสียมิได�อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล�อมทางภูมิศาสตร'ทีผลิตภัณฑ'
นั้นได�รับการผลิตข้ึน เครื่องหมายคุ�มครองแหล"งกําเนิดหรือสิ่งบ"งชี้แหล"งกําเนิดตามกฎหมายทรัพย'สิน
ทางปMญญาของฝรั่งเศส ต�องประกอบไปด�วยสิ่งดังต"อไปนี้ 

- ชื่อทางภูมิศาสตร'ของประเทศ ภูมิภาค หรือสถานท่ีท่ีเป2นสิ่งระบุว"าผลิตภัณฑ'นั้นมี
แหล"งกําเนิดมาจากสถานท่ีดังกล"าว 

- คุณภาพ คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะของสินค�าอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล�อมทาง
ภูมิศาสตร' รวมไปถึงปMจจัยทางธรรมชาติ และมนุษย'ด�วย 

- การผลิตสินค�าทุกข้ันตอนจะต�องกระทําในแหล"งภูมิศาสตร'นั้นเท"านั้น 
3.2.2 เง่ือนไขของการได�รับความคุ�มครอง 
Appellation of Origin หรืเครื่องหมายแหล"งกําเนิด คือ การพิสูจน'ให�เห็นถึงลักษณะเด"นทาง

ธรรมชาติ และปMจจัยของมนุษย'ท่ีอาศัยอยู"ในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'นั้น ท่ีซึ่งจะบรรยายคุณลักษณะพิเศษ 
ความมีลักษณะเฉพาะ และความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ'นั้นโดยในการยื่นขอความคุ�มครองนั้น ผู�ยื่นคําขอ
จะต�องนําส"งหลักฐานท้ังหมด ท่ีจะนํามาพิสูจน'ถึงความเก่ียวข�องสัมพันธ'กัน เช"น ผลประโยชน'ร"วมกัน  
การค�นหาเก่ียวกับประวัติความเป2นมา การแสดง การตรวจสอบระดับท�องถ่ิน หรือระดับประเทศ เป2นต�น 
ท่ีสําคัญสินค�านั้นการผลิตสินค�าทุกข้ันตอนจะต�องกระทําในแหล"งภูมิศาสตร'นั้นเท"านั้น 

3.2.3 กฎเกณฑ�ว�าด�วยฉลากรับรองคุณภาพ22 
นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสยังได�ขยายความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ด�วย โดยสินค�าท่ีใช�ชื่อ

ทางภูมิศาสตร'ใดภูมิศาสตร'หนึ่งอาจได�รับความคุ�มครองโดยกฎเกณฑ'ว"าด�วยฉลาก เพ่ือเป2นการรับรอง
คุณภาพของสินค�าไม"ว"าจะเป2นการรับรองคุณภาพของสินค�าหรือใช�รับรองเรียกขานแหล"งกําเนิดของ
สินค�า แต"กฎเกณฑ'ว"าด�วยฉลากรับรองคุณภาพจะมีความสําคัญต"อสินค�าจําพวกไวน'เพราะเป2นการแสดง
ถึงคุณภาพของไวน'ว"าได�รับรองอยู"ในระดับใดรวมท้ังแสดงให�เห็นคุณภาพของตัวไวน'ด�วย 

                                                           
21 กรมทรัพย'สินทางปMญญา, สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�. 
22 ชณิดา ฌายเีนตร, กฎหมายสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�: ขอบเขตของประเทศไทย, 32. 
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นอกจากประเทศฝรั่งเศส จะมีกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'โดยเฉพาะ ประเทศ
ฝรั่งเศสเป2นภาคีสมาชิกในสหภาพยุโรป ซ่ึงสหภาพยุโรปมีกฎเกณฑ'กลางในการให�ความคุ�มครองในสิ่ง
บ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ซึ่งใช�บังคับกับทุกประเทศในสหภาพยุโรป โดยปMจจุบันสภายุโรปได�ออกกฎระเบียบ
ใหม"คือระเบียบเลขท่ี 1151/2012 ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2012 โดยความคุ�มครองตามระเบียบนี้แบ"ง
ความคุ�มครองได�สามประเภทคือ 

1) Protected Designation of Origin (PDO) หรือสิ่งบ"งชี้แหล"งกําเนิด โดยในข�อรัฐบัญญัติ
ยุโรป ระเบียบเลขท่ี 1151/2012 ได�ให�ความหมายไว�ใน มาตรา 5 ดังนี้ สิ่งบ"งชี้แหล"งกําเนิดคือคําเรียก
ผลิตภัณฑ'ท่ีมีคุณสมบัติต"อไปนี้ 

(เอ) มีต�นกําเนิดจากสถานท่ี, ภูมิภาค หรือในกรณีพิเศษประเทศใดประเทศหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

(บี) มีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะอันเป2นผลโดยแท�และโดยเฉพาะมาจาก
สภาพแวดล�อมทางภูมิศาสตร'ท่ีมีปMจจัยทางธรรมชาติหรือมนุษย' 

(ซี) มีข้ันการผลิตท่ีดําเนินไปภายในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'ท่ีระบุ 
2) Protected Geographical Indication (PGI) หรือสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'โดยในข�อรัฐบัญญัติ

ยุโรป ระเบียบเลขท่ี 1151/2012 ได�ให�ความหมายไว�ใน มาตรา 5 ดังนี้สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'คือคําเรียก
ผลิตภัณฑ'ท่ีมีคุณสมบัติต"อไปนี้ 

(เอ) มีต�นกําเนิดจากสถานท่ี, ภูมิภาคหรือประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ 
(บี) มีคุณสมบัติชื่อเสียงหรือลักษณะเฉพาะอ่ืนๆอันเนื่องมาจากถ่ินกําเนิดทางภูมิศาสตร'

ของผลิตภัณฑ'ดังกล"าวโดยแท� และ 
(ซี) ท่ีมีข้ันการผลิตอย"างน�อยหนึ่งข้ันเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'ท่ีได�ระบุไว� 

3) TRADITIONAL SPECIALITIES GUARANTEED (TSG) หรือ ผลิตภัณฑ'พิเศษซ่ึงรับรองการ
ผลิตด�วยวิธีดั้งเดิมซ่ึงในมาตรา 1723 ของข�อรัฐบัญญัติยุโรป ระเบียบเลขท่ี 1151/2012 ได�ให�ความหมาย
ไว�คือ ระบบมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ'พิเศษซ่ึงรับรองการผลิตด�วยวิธีดั้งเดิมกําหนดข้ึนเพ่ือคุ�มครอง
วิธีการผลิตและสูตรแบบด้ังเดิมด�วยการช"วยให�ผู�ผลิตผลิตภณัฑ'แบบด้ังเดิมในการทําการตลาดและสื่อ
คุณลักษณะท่ีเป2นตัวเพ่ิมมูลค"าของสูตรและผลิตภัณฑ'แบบด้ังเดิมให�ผู�บริโภคทราบ แม�ในระเบียบนี้จะมี

                                                           

23 REGULATION (EU) No 1151/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 21 November 2012 Article 17TRADITIONAL SPECIALITIES GUARANTEED Article 17 
Objective A scheme for traditional specialities guaranteed is established to safeguard traditional 
methods of production and recipes by helping producers of traditional product in marketing and 
communicating the value-adding attributes of their traditional recipes and products to 
consumers. Article 18. 
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มาตรการคุ�มครองผลิตภัณฑ'ท่ีเป2นกรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิม หรือภูมิปMญญาท่ีไม"อิงกับแหล"งภูมิศาสตร'แต"
ระเบียบของสหภาพยุโรปฉบับนี้มุ"งคุ�มครองเพียงผลิตภัณฑ'ทางด�านอาหารและสินค�าเกษตรแปรรูป ดังท่ี
กล"าวไว�ตามบทเฉพาะกาล ข�อท่ี 15 ท่ีกล"าวว"า ขอบเขตของระเบียบนี้ควรจํากัดอยู"ท่ีผลิตภัณฑ'
การเกษตรสําหรับการบริโภคของมนุษย' ตามรายการในภาคผนวก I ของสนธิสัญญานี้ ตลอดจนรายการ
ผลิตภัณฑ'ท่ีอยู"นอกเหนือจากขอบเขตภาคผนวกดังกล"าวซ่ึงเก่ียวข�องอย"างใกล�ชิดกับการผลิตทาง
เกษตรกรรมหรือเศรษฐกิจชนบท ดังนั้นระเบียบสหภาพยุโรปฉบับนี้ไม"คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิ
ปMญญาชาวบ�านและไม"อิงกับแหล"งภูมิศาสตร' 

การให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ของประเทศฝรั่งเศส เป2นการให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้
แหล"งกําเนิด แต"จะเน�นให�ความคุ�มครองในสินค�าเกษตรกรรม ส"วนความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมคง
เป2นความคุ�มครองแบบสิ่งบ"งชี้ภูมิศาสตร' โดย พิสูจน'ให�เห็นถึงลักษณะเด"นทางธรรมชาติ และปMจจัยของ
มนุษย'ท่ีอาศัยอยู"ในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'นั้น ท่ีซึ่งจะบรรยายคุณลักษณะพิเศษ ความมีลักษณะเฉพาะ   
และความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ'นั้น และจะต�องมีข้ันตอนหนึ่งข้ันตอนใดผลิตในแหล"งภูมิศาสตร'นั้น  
โดยไม"ได�ให�ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิปMญญาชาวบ�านท่ีไม"ได�ข้ึนกับแหล"งพ้ืนท่ีภูมิศาสตร'
โดยเฉพาะเจาะจง แต"อย"างใด จนกระท่ังในวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 201424 ประเทศฝรั่งเศสได�ประกาศใช�
กฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับใหม" โดยเพ่ิมเติมการคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมและสินค�าท่ีไม"ใช"สินค�า
เกษตรด�วยในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' แต"เดิมประเทศฝรั่งเศส
ได�มีการให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ตามข�อรัฐบัญญัติยุโรปอยู"แล�วเช"นข�อรัฐบัญญัติยุโรป 
1151/2012, 491/2009 และ 110/2008 ซ่ึงข�อรัฐบัญญัติยุโรปเหล"านี้มุ"งแต"เพียงคุ�มครองสินค�าเกษตร
และสินค�าอาหารเท"านั้น แต"รัฐสภาฝรั่งเศสได�เห็นความสําคัญในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมใน
สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ด�านสินค�า
อาหารและสินค�าเกษตรด�วย 

โดย คํานิยามของสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'สําหรับสินค�าหัตถกรรมและสินค�าอุตสาหกรรมของ
ประเทศฝรั่งเศสตามมาตรา Art. L. 721-2. กล"าวว"าให�ถือว"าผลิตภัณฑ'อุตสาหกรรมและหัตถกรรมได�รับ
การคุ�มครองเป2นสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'นอกเหนือจากสินค�าเกษตรและอาหารหากสินค�านั้นมีแหล"งกําเนิด

                                                           

24 The new French law on consumer affairs creates: geographical indications for 
manufactured products, new rights for local territories and new tasks for the French IP 
Office [Online], 29 April 2014. Available from http://www.bdl-ip.com/en/actualites/flash-info/id-
137-the-new-french-law-on-consumer-affairs-creates-geographical-indications-for-manufactured-
products-new-rights-for-local-territories-and-new-tasks-for-the-french-ip-office. 
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ในพ้ืนท่ี ภูมิภาคหรือท�องถ่ินท่ีอยู"ในแหล"งภูมิศาสตร'นั้น ซ่ึงท้ังคุณภาพท่ีได�และชื่อเสียงท่ีมีมานานหรือ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ เป2นผลเนื่องมาจากแหล"งกําเนิดพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'นั้น ๆ25 

ในมาตรา Art. L. 721-726ได�กล"าวถึงเง่ือนไขในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม
อุตสาหกรรมคือจะต�องมีพิสูจน'ให�เห็นถึงลักษณะเด"นทางธรรมชาติ และปMจจัยของมนุษย'ท่ีอาศัยอยู"ใน
พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'นั้น ท่ีซึ่งจะบรรยายคุณลักษณะพิเศษ ความมีลักษณะเฉพาะ และความมีชื่อเสียงของ
ผลิตภัณฑ'สินค�าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมนั้นโดยในการยื่นขอความคุ�มครองนั้น ผู�ยื่นคําขอจะต�อง
นําส"งหลักฐานท้ังหมด ท่ีจะนํามาพิสูจน'ถึงความเก่ียวข�องสัมพันธ'กัน เช"น ผลประโยชน'ร"วมกัน การค�นหา
เก่ียวกับประวัติความเป2นมาของสินค�าหัตถกรรมอุตสาหกรรมนั้น การแสดง การตรวจสอบระดับท�องถ่ิน 
หรือระดับประเทศ ผู�ยื่นคําขอจะต�องแสดงให�เห็นว"าผลิตภัณฑ'นั้นมีความสัมพันธ'พิเศษเฉพาะกับสถานท่ี
ท่ีทําการผลิต ซ่ึงความสัมพันธ'นี้อาจเป2นเรื่องของวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางของการผลิต เป2นต�น 

ในมาตรา L. 721-627 ก็ได�กล"าวถึงการควบคุมตรวจสอบสินค�าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมท่ีจะ
ขอรับความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'อาทิเช"นจัดทําร"างพัฒนาสินค�าหัตถกรรมอุตสาหกรรมนั้นกับ
องค'กรพัฒนาสินค�าหัตถกรรมอุตสาหกรรม หรือควบคุมตรวจสอบมาตรฐานของสินค�าหัตถกรรม
อุตสาหกรรม รวมท้ังส"งเสริมความรู�เรื่องสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ให�กับผู�ประกอบการสินค�าหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรมในแหล"งพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'นั้น 

ข้ันตอนในการขอนําสินค�าหัตถกรรมอุตสาหกรรมมาขอข้ึนทะเบียนความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'นั้นมีข้ันตอนตามมาตรา L. 721-3.28 ดังนี้ คําขอจดทะเบียนสิ่งท่ีเป2นต�นกําเนิดต�องยื่นต"อ
สถาบันทรัพย'สินทางปMญญาแห"งชาติ (IP Office) ท่ี ซ่ึงเป2นองค'กรบริหารมหาชน และเป2นหน"วยงานตาม
กฎหมายคณะกรรมการเหล"านี้ประกอบไปด�วนตัวแทนท่ีมีความเชี่ยวชาญ ตัวแทนจากภาครัฐ และ
ตัวแทนท่ีผ"านการทดสอบคุณสมบัติ โดยเฉพาะอย"างยิ่ง ผู�บริโภค คณะกรรมการแต"ละกลุ"มจะมีอํานาจใน
การกระทําการต"อผลิตภัณฑ'ท่ีอยู"ภายในขอบอํานาจของตนจะมีการตรวจสอบเนื้อหา ของข�อกําหนดและ 
ข�อมูล ของผู�ประกอบการในสินค�านั้น เม่ืออนุมัติในการข้ึนทะเบียนเป2นสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'แล�วก็จะมี

                                                           

25 Ibid. 
26 The new French law on consumer affairs creates: geographical indications for 

manufactured products, new rights for local territories and new tasks for the French 
IPOffice[Online], 29 April 2014. Available from http://www.bdl-ip.com/en/actualites/flash-info/id-
137-the-new-french-law-on-consumer-affairs-creates-geographical-indications-for-manufactured-
products-new-rights-for-local-territories-and-new-tasks-for-the-french-ip-office. 

27 Ibid. 
28 Ibid. 
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การคอยติดตามตรวจสอบคุณภาพของสินค�าท่ีขอข้ึนทะเบียนทางภูมิศาสตร'หากปรากฏว"ามีผู�ใช�สิ่งบ"งชี้
ทางภูมิศาสตร'โดยไม"ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได�ข้ึนทะเบียนไว�กับสถาบันทรัพย'สินทางปMญญา ผู�อํานวยการ
สถาบันอาจมีคําสั่งให�ระงับการใช�สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'นั้นได� 

จากการศึกษาจะเห็นได�ว"าเดิมประเทศฝรั่งเศสมีนโยบายในการให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'ในรูปแบบ Appellation of Origin หรือสิ่งบ"งชี้แหล"งต�นกําเนิดโดยจะเน�นไปท่ีผลิตภัณฑ'
อาหารและผลิตภัณฑ'การเกษตรและแม�เดิมประเทศฝรั่งเศสได�มีการให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'ตามข�อรัฐบัญญัติยุโรปอยู"แล�วเช"นข�อรัฐบัญญัติยุโรป 1151/2012, 491/2009 และ 110/2008 
แต"ข�อรัฐบัญญัติยุโรปเหล"านี้มักจะเป2นการคุ�มครองในสินค�าท่ีเป2นอาหารหรือสินค�าเกษตรแปรรูป 
จนกระท่ังต"อมาในวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 2014 ประเทศฝรั่งเศสก็ได�ออกกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับ
ใหม" โดยในกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับนี้ได�เพ่ิมเติมการคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในสินค�า
หัตถกรรมและสินค�าท่ีไม"ใช"สินค�าเกษตรด�วย กฎหมายฉบับนี้พ่ึงมีผลบังคับใช�ได�แค"ไม"นานแต"ก็ได�วางหลัก
วิธีการในการให�ความคุ�มครองแก" สินค�าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมเป2นระบบและมีการตรวจสอบ 
ควบคุม อย"างเคร"งครัดแต"กฎหมายฉบับนี้เป2นเพียงการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีจะต�องมีแหล"งกําเนิดใน
พ้ืนท่ี ภูมิภาคหรือท�องถ่ินท่ีอยู"ในแหล"งภูมิศาสตร'นั้น ซ่ึงท้ังคุณภาพท่ีได�และชื่อเสียงท่ีมีมานานหรือ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ เป2นผลเนื่องมาจากแหล"งกําเนิดพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'นั้น ๆ นอกจากนี้สินค�าหัตถกรรมท่ี
จะได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับใหม" มีเง่ือนไขในการให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมอุตสาหกรรมคือจะต�องมีพิสูจน'ให�เห็นถึงลักษณะเด"นทางธรรมชาติ ปMจจัยของมนุษย'ท่ีอาศัยอยู"
ในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'นั้น ท่ีซ่ึงจะบรรยายคุณลักษณะพิเศษ ความมีลักษณะเฉพาะ ความมีชื่อเสียงของ
ผลิตภัณฑ'สินค�าหัตถกรรมโดยในการยื่นขอความคุ�มครองนั้น กฎหมายได�บังคับให�ผู�ยื่นคําขอจะต�องนําส"ง
หลักฐานท้ังหมด ท่ีจะนํามาพิสูจน'ถึงความเก่ียวข�องสัมพันธ'กัน เช"น ผลประโยชน'ร"วมกัน การค�นหา
เก่ียวกับประวัติความเป2นมาของสินค�าหัตถกรรมอุตสาหกรรมนั้น การแสดง การตรวจสอบระดับท�องถ่ิน 
หรือระดับประเทศ โดยผู�ยื่นคําขอจะต�องแสดงให�เห็นว"าผลิตภัณฑ'นั้นมีความสัมพันธ'พิเศษเฉพาะกับ
สถานท่ีท่ีทําการผลิต ซ่ึงความสัมพันธ'นี้อาจเป2นเรื่องของวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของการผลิต จากลักษณะให�การคุ�มครองตามกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับใหม"ท่ีได�เพ่ิมเติม
เรื่องการคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในสินค�าหัตถกรรมของประเทศฝรั่งเศส จะเห็นได�ว"าการคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมของประเทศฝรั่งเศสในสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ยังคงให�ความคุ�มครองกับสินค�าหัตถกรรมท่ีมี
ความสัมพันธ'กับแห"งภูมิศาสตร'เท"านั้น แต"สินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิปMญญาชาวบ�านก็ไม"ได�อยู"ในข"ายความ
คุ�มครองตามกฎหมายฉบับนี้ 
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3.3 การคุ�มครองส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ของประเทศอินเดีย29 
ในอดีตประเทศอินเดียมีการเรียกชื่อสินค�าโดยใช�ชื่อแหล"งท่ีเป2นต�นกําเนิดของสินค�านั้น ๆ เพ่ือ

แสดงถึงความโดดเด"นทางด�านคุณภาพและคุณลักษณะของสินค�านั้น ๆ หากแต"การริเริ่มความคุ�มครอง
ในตัวสินค�าท่ีมีความแตกต"างทางด�านภูมิศาสตร'เพ่ิงจะมีข้ึนเม่ือไม"นานท่ีผ"านมา 

ในเดือนธันวาคมของป| ค.ศ. 1999 รัฐสภาของประเทศอินเดียได�ออกกฎหมายเก่ียวกับการจด
ทะเบียนสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในประเทศอินเดียท่ีมีชื่อว"า Geographical Indications of Goods 
(Registration and Protection) Act 1999 ซ่ึงมีวัตถุประสงค'สําคัญ 3 ประการได�แก"ประการแรกเพ่ือ
ส"งเสริมให�เกิดการคุ�มครองสิทธิในสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ให�แก"ผู�ผลิตและทําให�ผู�ผลิตมีความม่ังค่ังมากข้ึน
ประการท่ีสองเพ่ือคุ�มครองผู�บริโภคจากสินค�าหลอกลวงท่ีอาจทําให�เกิดความสับสนและประการท่ีสาม
เพ่ือส"งเสริมสินค�าท่ีมีสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในตลาดสินค�าส"งออกของประเทศ30และต"อมาในป| 2002 ก็ได�
ออกกฎ Geographical Indication of Goods (Regulation and Protection) Rules 2002 ซ่ึง
นํามาใช�ควบคู"กันและมีผลทําให�เกิดการจดทะเบียนสินค�าท่ีเก่ียวข�องท่ีมีลักษณะโดดเด"นสามารถบ"งชี้ถึง
ลักษณะทางภูมิศาสตร'ของประเทศอินเดียได�และอาจนํามาซ่ึงประโยชน'ในการค�าขายสินค�านั้น ๆ โดยสิ่ง
บ"งชี้ทางภูมิศาสตร'เป2นตัวบ"งชี้ท่ีใช�เพ่ือแยกแยะผลผลิตทางการเกษตรธรรมชาติหรือสินค�าท่ีผลิตจาก
ท�องท่ีใดท�องท่ีหนึ่งซ่ึงเป2นสินค�าท่ีมีต�นกําเนิดในขอบเขตท่ีชัดเจนของประเทศอินเดียนอกจากนี้ยังบ"งชี้ถึง
คุณลักษณะพิเศษหรือชื่อเสียงท่ีสื่อถึงความโดดเด"นของสภาพท�องท่ีนั้น ๆ ไว�อย"างชัดเจนอีกด�วย
ตัวอย"างเช"นข�าวบาสมาติ (Basmati Rice) ชาดาร'จีลิ่ง (Darjeeling Tea) ผ�าไหมส"าหรี (Kanchipuram 
Silk Saree) มะม"วงพันธุ' Alphonso (Alphonso Mango) ส�มสายพันธุ'นาคปุระ (Nagpur Orange) 
รองเท�าหนังทามือ (KolhapuriChappal) และขนมทานเล"นท่ีทาจากแปtง (BikaneriBhujia) 

ในปMจจุบันประเทศอินเดียมีสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีได�ยื่นขอจดทะเบียนอยู" 230 รายการ 
(นับต้ังแต"วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2554) ซ่ึงในจานวนนี้เป2นรายการท่ีได�รับอนุญาตให�ข้ึนทะเบียนเป2นสิ่ง
บ"งชี้ทางภูมิศาสตร'แล�ว 146 รายการท้ังนี้ยังมีอีก 7 รายการท่ีซ้ํากับสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีได�ข้ึนทะเบียน
ไปแล�วจึงได�รับการควบรวมเข�าไปเป2นรายการย"อยของสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีได�ข้ึนทะเบียนไปแล�ว
ประโยชน'จากการจดทะเบียนสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในประเทศอินเดียคือสินค�าท่ีจดทะเบียนข้ึนเป2นสิ่ง
บ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ของประเทศอินเดียจะได�รับการคุ�มครองทางกฎหมายและได�รับการปtองกันไม"ให�
บุคคลอ่ืนซ่ึงไม"ได�รับอนุญาตใช�ตราสินค�าของสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'นั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีส"วนช"วยในการ
                                                           

29 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, การจดทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภมูิศาสตร�ของอินเดีย.สถาบันเอเชียแปซิฟ]กศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [Online], ม.ป.ป. แหล"งท่ีมา http://www.insaps.org/portaladmin/uploads 
/Download/1368066252.pdf. 

30 Aiaca Website [online], n.d. Available from http://www.aiacaonline.org/pfd/policy-
briefs-geographical-indications-india-socio-economic-development-issues.pdf. 
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ส"งเสริมการส"งออกของประเทศอินเดียซ่ึงจะเป2นส"วนสําคัญในการขยายเศรษฐกิจของประเทศและยังทํา
ให�สินค�าได�รับการคุ�มครองทางกฎหมายต"อประเทศสมาชิกขององค'การการค�าโลกทุกๆประเทศภายใต�
ความตกลงว"าด�วยสิทธิในทรัพย'สินทางปMญญาท่ีเก่ียวกับการค�า (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) ขององค'การการค�าโลกท่ีว"าสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'
เป2นทรัพย'สินทางปMญญาประเภทหนึ่งท่ีประเทศสมาชิกองค'การการค�าโลกตกลงให�ความคุ�มครองร"วมกัน 

3.3.1 ระบบการจดทะเบียนและหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หน"วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจดทะเบียนสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในประเทศอินเดียคือ    

The Controller General of Patents, Designs and Trade Marks ซ่ึงต้ังอยู"ท่ีเมืองเจนไน 
(Chennai) ประเทศอินเดียในประเทศอินเดียผู�ท่ีได�รับอนุญาตให�ยื่นเรื่องเพ่ือขอจดทะเบียนสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'อาจเป2นกลุ"มบุคคลองค'กรหรือผู�ท่ีได�รับอนุญาตตามกฎหมายก็ได�สาหรับสิทธิความเป2นเจ�าของ
และการใช�สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'จะไม"จํากัดเฉพาะบุคคลหรือกลุ"มบุคคลใดแต"ผู�เป2นเจ�าของและมีสิทธิใช�
สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'คือประชากรท่ีเป2นผู�ผลิตหรือผู�ประกอบการท่ีมีหลักแหล"งอยู"ในแหล"งภูมิศาสตร'
ดังกล"าวเท"านั้นส"งผลให�ผู�ผลิตหรือผู�ประกอบการรายอ่ืนท่ีตั้งอยู"นอกแหล"งภูมิศาสตร'ไม"สามารถผลิต
สินค�าประเภทเดียวกันภายใต�ชื่อแหล"งภูมิศาสตร'ตรงกันออกมาแข"งขันได�โดยการยื่นขอข้ึนทะเบียนนั้นมี
หลักเกณฑ'และแบบฟอร'มท่ีกําหนดไว�ให�ปฏิบัติตามดังนี้ในการจดทะเบียนข�อมูลจะถูกแบ"งเป2น 2 ส"วน
โดยส"วนแรกประกอบด�วยรายละเอียดของสินค�าท่ีจะนํามาจดทะเบียนและส"วนท่ีสองประกอบด�วย
รายละเอียดของบุคคลผู�ท่ีจะได�รับอนุญาตให�ใช�ตราของสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'นั้น ๆ โดยกระบวนการจะ
เริ่มจากการกรอกแบบฟอร'มเพ่ือขอจดทะเบียนจากนั้นจะถูกส"งเข�าสู"ระบบการตรวจสอบ 
(Examination) เม่ือมีการตรวจสอบแล�วผลท่ีได�อาจเป2นการยอมรับหรือถูกคัดค�านได�หากคําขอถูก
คัดค�านแล�วจะมีกระบวนการตรวจสอบอีกข้ันตอนหนึ่งเพ่ือท่ีจะสรุปผลว"าจะยอมรับหรือปฏิเสธคาขอ 
นั้น ๆ เม่ือคาขอถูกปฏิเสธก็จะถูกนาไปรวบรวมไว�ท่ี Intellectual Property Appellate Board (IPAB) 
แต"หากได�รับการยอมรับแล�วจะมีกระบวนการแจ�งให�ทราบโดยลงเรื่องไว�ใน GI Journal โดยคาขอท่ี
ได�รับการยอมรับข้ันต�นนี้ยังอาจถูกคัดค�านได�อีกครั้งหนึ่งก"อนท่ีจะถูกส"งไปทําการจดทะเบียนและออก
ใบรับรองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'นั้น ๆ  

3.3.2 ขอบเขตส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ท่ีได�รับความคุ�มครอง 
ขอบเขตของการให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'นั้นไม"ได�จํากัดแค"เฉพาะสินค�าเกษตร

เท"านั้นแต"การยื่นขอรับการจดทะเบียนข้ึนเป2นสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในประเทศอินเดียได�แบ"งผู�ผลิต
ออกเป2น 3 ประเภทดังนี้ 

1) ผู�ผลิตสินค�าทางการเกษตร (Agricultural Goods) รวมถึงการเป2นผู�ซื้อขาย 
(Trading and Dealing) สินค�าเกษตรด�วยตัวอย"างสินค�าเช"นชาดาร'จิลิ่ง (Darjeeling Tea) เป2นต�น 
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2) ผู�ผลิตสินค�าท่ีได�มาจากธรรมชาติ (Natural Goods) ซ่ึงได�มาจากการขุดเจาะหรือ
แสวงหาและรวมถึงการเป2นผู�ซ้ือขายสินค�าจากธรรมชาติด�วย 

3) ผู�ผลิตสินค�าหัตถกรรมหรือสินค�าอุตสาหกรรม (Handicrafts or Industrial 
Goods) ท่ีรวมไปถึงการเป2นผู�ซ้ือขายสินค�าด�วยตัวอย"างสินค�าเช"นผ�าคลุมไหล" (Pashmina Shawls)  

เง่ือนไขในการใช�ชื่อสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'เป2นส"วนหนึ่งของชื่อสินค�าจะต�องมีลักษณะ
พิเศษอันสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล�อมทางภูมิศาสตร'เท"านั้นเพราะได�มีการใช�ชื่อแหล"งผลิตเป2น
หลักประกันคุณภาพและชื่อเสียงของสินค�า 

ในส"วนของสินค�าท่ีไม"สามารถนํามายื่นขอจะทะเบียนเพ่ือข้ึนเป2นสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'
ของประเทศอินเดียจะมีลักษณะดังต"อไปนี้ 

1) เป2นสินค�าท่ีมีความล"อแหลมไปในทางหลอกลวงชวนเชื่อและสร�างความสับสนให�กับ
ผู�บริโภค 

2) เป2นสินค�าท่ีผิดกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนในช"วงเวลานั้น ๆ 
3) เป2นสินค�าท่ีประกอบด�วยสิ่งหยาบคายหรือลามกอนาจาร 
4) เป2นสินค�าท่ีอาจส"งผลกระทบด�านศาสนาและชนชั้นในประเทศอินเดีย 
5) เป2นสินค�าท่ีอาจส"งผลกระทบต"อการถอดถอนสิทธิต"าง ๆ ในศาล 
6) เป2นสินค�าท่ีอาจมีชื่อเรียกสามัญท่ีไม"ได�รับการคุ�มครองจากประเทศท่ีเป2นต�นกําเนิด

แล�วหรือไม"ได�มีการใช�สินค�าชนิดนั้นแล�ว 
7) เป2นสินค�าท่ีมีการปลอมแปลงแหล"งกําเนิดท่ีแท�จริง 
สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีจดทะเบียนในประเทศอินเดียนั้นจะได�รับความคุ�มครองเป2น

ระยะเวลา 10 ป|หลังจากครบกําหนดแล�วนั้นจะสามารถยื่นขอต"ออายุได�อีกครั้งละ 10 ป|โดยสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'ท่ีใด ๆ ท่ีไม"มีการยื่นขอต"ออายุภายในระยะเวลาดังกล"าวจะถูกถอดถอนออกจากระบบไปโดย
ปริยาย 
 

3.3.3 คํานิยามของส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ในประเทศอินเดีย31 
รัฐบัญญัติการคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' พ.ศ. 2542 (The Geographical Indications of 

Goods (Registration and Protection) Act, 1999) มาตรา 1(3)(e) อธิบายว"าสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ี

                                                           

31 การให�ความคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�อินเดีย [Online], ม.ป.ป. แหล"งท่ีมา
http://www.research-system.siam.edu/images/independent/Problems_of_The_Protection_of_ 
Geographical_Indications_A_Case_Study_of_Thai_Local_Food_Products/9.บทท่ี_3_การให�ความ
คุ�มครองสงบ"งช้ีทางภูมิศาสตร'ของประเทศอินเดีย.pdf. 



64 

เก่ียวกับสินค�าหมายถึงสิ่งท่ีใช�บ"งบอกตัวสินค�าว"าเป2นสินค�าทางการเกษตรสินค�าตามธรรมชาติหรือสินค�า
ท่ีถูกผลิตข้ึนในแหล"งกําเนิดหรือถูกผลิตในอาณาเขตของประเทศหรือในแหล"งดินแดนหรือสถานท่ีใน
อาณาเขตแห"งหนึ่งจนได�รับการยอมรับถึงความมีคุณภาพความมีชื่อเสียงหรือความมีคุณลักษณะของ
สินค�าเฉพาะอย"างจนทาให�สินค�านั้นเป2นสินค�าประจําภูมิศาสตร'ดินแดนหรือท�องถ่ินนั้นท่ีซ่ึงกระบวนการ
ในการผลิตหรือกระบวนการเตรียมการสินค�านั้นอยู"หรือเกิดข้ึนในอาณาเขตภูมิประเทศนั้นด�วย32 

ดังนั้นรัฐบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'มาตรา 1(3)(e) จึงบัญญัติให�ความคุ�มครองถึงสิ่ง
บ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวกล"าวคือเป2นสิ่งบ"งชี้ท่ีบ"งบอกถึงเขตทางภูมิศาสตร'พิเศษและเขต
ทางภูมิศาสตร'ดังกล"าวถูกใช�เก่ียวข�องกับการผลิตสินค�าแม�เพียงการผลิตสินค�าแค"บางส"วนสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'ดังกล"าวนั้นย"อมได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'เหล"านี้อาจ
เป2นสิ่งบ"งชี้ท่ีใช�กับสินค�าหลากหลายประเภทเช"นสินค�าทางการเกษตรสินค�าตามธรรมชาติหรือบรรดา
สินค�าท่ีผลิตข้ึนในพ้ืนท่ีใดของประเทศหนึ่งหรือรัฐใดรัฐหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งโดยสิ่งบ"งชี้
ดังกล"าวย"อมสร�างความเชื่อถือทางด�านคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะพิเศษแก"สินค�าสืบเนื่องจากสินค�า
เหล"านี้ได�ปลูกข้ึนในแหล"งกําเนิดทางภูมิศาสตร'หรือสินค�าดังกล"าวถูกผลิตข้ึนณสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งหรือ
สถานท่ีดังกล"าวได�เก่ียวข�องกับกระบวนการผลิตสินค�าเช"นการเตรียมสินค�าเป2นต�น 

หากพิจารณาจากรัฐบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'มาตรา 1(3)(e) ท่ีบัญญัติให�ความ
คุ�มครองถึงสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวกล"าวคือเป2นสิ่งบ"งชี้ท่ีบ"งบอกถึงเขตทางภูมิศาสตร'
พิเศษและเขตทางภูมิศาสตร'ดังกล"าวถูกใช�เก่ียวข�องกับการผลิตสินค�าแม�เพียงการผลิตสินค�าแค"บางส"วน
ย"อมเห็นได�ว"ากฎหมายสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ของอินเดียก็มุ"งให�ความคุ�มคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีอิงกับ
แหล"งภูมิศาสตร'แต"ไม"ให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเกิดจากภูมิปMญญาชาวบ�าน 

อย"างไรก็ตามอินเดียได�ให�การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายอ่ืนของประเทศอินเดียด�วย
กล"าวคือในป| ค.ศ. 2006 ประเทศอินเดีย33 ได�มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือเพ่ิมความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมในชื่อรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบ ค.ศ. 2000 โดยมีเจตนารมณ'ของกฎหมายเพ่ือเพ่ิม

                                                           

32 “geographical indication”, in relation to goods, means an indication which identifies 
such goods as originating, or manufactured in the territory of a country, or a region or locality in 
that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of such goods is essentially 
attributable to its geographical origin and in case where such goods are manufactured goods one 
of the activities of the goods concerned takes in such territory, region or locality, as the case may 
be, see also, the Geographical Indications of Goods(registration and protection) Act,1999) Article 1 
(3)(e).   

33 Deepak, J. S., “Protection of Traditional Handicrafts under Indian Intellectual Property 
Laws”, Journal of Intellectual Property Rights, 13(May 2008): 197-207. 
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บทลงโทษท้ังทางแพ"งและอาญาเพ่ือเป2นการปtองกันการละเมิดสินค�าหัตถกรรมและเป2นการเพ่ิมระดับ
ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในสินค�าหัตถกรรมของอินเดีย โดย การคุ�มครองนี้กฎหมายจะ
คุ�มครองท้ังสินค�าสิ่งบ"งชี้ภูมิศาสตร' ตามรัฐบัญญัติสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' และ สินค�าหัตถกรรมท่ีใช�
กรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิมหรือภูมิปMญญาชาวบ�าน ในมาตรา 234 ของรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบได�ให�
ความหมายไว�ว"า สินค�าหัตถกรรมหมายถึงสินค�าท่ีผลิตด�วยวัตถุดิบจากการสังเคราะห'หรือวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติรวมถึงการท่ีนําท้ังวัตถุดิบธรรมชาติและส"วนหนึ่งส"วนใดเป2นวัตถุดิบสังเคราะห'มาสร�างสรรค'
เป2นผลงานด�วยมือท้ังหัตถกรรมและหัตถกรรมท่ีมีการผลิตด�วยภูมิปMญญาชาวบ�าน โดยขอบเขตของ
มาตรา 2 ในรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบจะแสดงให�เห็นถึงคํานิยามว"ามุ"งให�ความหมายในคําว"า 
สินค�าหัตถกรรมหมายความรวมไปถึงสินค�าหัตถกรรมท่ีใช�กรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิมด�วย และในมาตรา
2(d)35 ก็ให�นิยามความหมายคําว"าการออกแบบว"า 

การออกแบบในพระราชบัญญัติหมายถึงการออกแบบคุณสมบัติของรูปร"าง, การต้ังค"า รูปแบบ
การตกแต"งหรือองค'ประกอบของเส�นหรือ สีท่ีนําไปใช�กับงานศิลปะใด ๆ ไม"ว"าจะเป2นในสอง มิติหรือสาม
มิติหรือท้ัง 

รูปแบบโดยกระบวนการใด ๆ หรือหมายถึง ไม"ว"าจะเป2นเครื่องกลหรือสารเคมี แยกหรือรวมกัน
ซ่ึงข้ันตอนสุดท�ายและต�อง ดึงดูดความสนใจและมีการตัดสิน และสามารถเห็นได�ด�วยตาแต"ไม"รวมถึงงาน
ศิลปะตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 2(C) 

อีกประการหนึ่งตามรัฐคุ�มครองการออกแบบ ในการผลิตงานหัตถกรรมท่ีเป2นกรรมวิธีแบบ
ด้ังเดิม มีสิทธิได�รับความคุ�มครองตามรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบ แต"ผู�ผลิตสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2น
การใช�กรรมวิธีแบบด้ังเดิมหรือภูมิปMญญาชาวบ�านจะไม"ได�รับสิทธิ์ได�รับความคุ�มครองภายใต�รัฐบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ตามนัยแห"งมาตรา 436 แห"งรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบห�ามการรับจดทะเบียน ของการ
ออกแบบท่ี 

(ก) ไม"ได�เป2นการออกแบบ ใหม" หรือเป2นการออกแบบท่ีเป2น ต�นฉบับหรือ 
(ข) การออกแบบซ่ึงได�รับการเปsดเผยต"อสาธารณชนท่ีใดก็ได�ใน อินเดียหรือ ใน 

ประเทศอ่ืน ๆ ด�วยสิ่งพิมพ' ในรูปแบบท่ีจับต�องได� หรือโดยการใช�งานหรือในการ อ่ืน ๆ ก"อนวันท่ียื่นจด
ทะเบียนหรือวันท่ีใช�บังคับก"อนวันยื่นจดทะเบียน 

                                                           

34 Enforcement of IP and Related Laws, Industrial Designs: The Designs Act, 2000 
[Online], 25 May 2000. Available from http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128103. 

35 Ibid. 
36 Ibid. 
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(ค) ไม"ได�มีนัยสําคัญ แตกต"างจากการออกแบบ ท่ีรู�จักกันหรือการรวมกัน ของการ
ออกแบบ ท่ีรู�จักกัน หรือ 

(ง) ประกอบด�วย หรือ มีอ้ือฉาว หรือ ลามกอนาจาร 
มาตรา 4 นี้จะมีข�อสังเกตอีกประการหนึ่งหากเอางาน37 ท่ีเป2นหัตถกรรมท่ีผลิตด�วยภูมิปMญญา

ชาวบ�านมาพัฒนาใหม"จะไม"ได�รับความคุ�มครองตามรัฐบัญญัติว"าด�วยการคุ�มครองการออกแบบแต"การ
พัฒนาใหม"อาจจะได�รับความคุ�มครองเป2นผลิตภัณฑ'สินค�าหัตถกรรมประเภทใหม" 

การศึกษา จะเห็นได�ว"าประเทศอินเดียมีการให�ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรม สามารถได�รับ
ความคุ�มครองตามรัฐบัญญัติว"าด�วยการคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'แต"สินค�าหัตถกรรมนั้นจะต�องเป2น
สินค�าธรรมชาติท่ีถูกผลิตข้ึนในแหล"งกําเนิดหรือถูกผลิตในอาณาเขตของประเทศหรือในแหล"งดินแดน
หรือสถานท่ีในอาณาเขตแห"งหนึ่งจนได�รับการยอมรับถึงความมีคุณภาพความมีชื่อเสียงหรือความมี
คุณลักษณะของสินค�าเฉพาะอย"างจนทําให�สินค�านั้นเป2นสินค�าประจําภูมิศาสตร'ดินแดนหรือท�องถ่ินนั้นท่ี
ซ่ึงกระบวนการในการผลิตหรือกระบวนการเตรียมการสินค�านั้นอยู"หรือเกิดข้ึนในอาณาเขตภูมิประเทศ
นั้นด�วย เม่ือพิจารณาจากรัฐบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ของประเทศอินเดีย สินค�าหัตถกรรมท่ี
จะได�รับความคุ�มครองในฐานะสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'จะต�องเป2นสินค�าหัตถกรรมท่ีอิงกับแหล"งภูมิศาสตร'
เท"านั้น แต"หากเป2นสินค�าหัตถกรรมท่ีใช�กรรมวิธีผลิตแบบภูมิปMญญาชาวบ�านโดยไม"อิงแหล"งภูมิศาสตร' 
สามารถขอข้ึนทะเบียนเพ่ือได�รับความคุ�มครองตามรัฐบัญญัติว"าด�วยคุ�มครองการออกแบบได� เพราะรัฐ
บัญญัติว"าด�วยการคุ�มครองการออกแบบของอินเดียได�วางหลักวิธีการในการให�ความคุ�มครองแก"สินค�า
หัตถกรรมและสินค�าหัตถกรรมท่ีผลิตด�วยกรรมวิธีแบบภูมิปMญญาชาวบ�านโดยไม"อิงแหล"งภูมิศาสตร'ไว�
อย"างเป2นระบบและให�ความคุ�มครองท้ังการคุ�มครองท้ังสินค�าหัตถกรรมสิ่งบ"งชี้ภูมิศาสตร' ตามรัฐบัญญัติ
สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' และสินค�าหัตถกรรมท่ีใช�กรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิมหรือภูมิปMญญาชาวบ�าน รวมท้ัง
แยกความแตกต"างระหว"างการขอรับความคุ�มครองภายใต�กฎหมายลิขสิทธิ์และความคุ�มครองภายใต�
พระราชบัญญัติคุ�มครองการออกแบบอย"างชัดเจน 

ดังนั้นประเทศไทยอาจพิจารณาถึงรูปแบบการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิปMญญา
ชาวบ�านไม"อิงแหล"งภูมิศาสตร' ในรูปแบบเป2นกฎหมายเฉพาะแบบรัฐบัญญัติว"าด�วยการคุ�มครองการ
ออกแบบของประเทศอินเดีย เพ่ือเป2นแนวทางในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมของไทยท่ีอาจเป2น
สินค�าท่ีไม"ได�เก่ียวกับแหล"งภูมิศาสตร'แต"ด�วยกรรมวิธีการผลิตด้ังแบบภูมิปMญญาชาวบ�านโดยไม"อิงแหล"ง
ภูมิศาสตร' คงพิจารณาเช"นเดียวกับรูปแบบการให�ความคุ�มครองโดยรัฐบัญญัติว"าด�วยการคุ�มครองการ
ออกแบบของประเทศอินเดียเช"นเดียวกัน 
 

                                                           

37 Ibid. 
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3.4 การคุ�มครองส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ของประเทศเวียดนาม 38 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได�เข�าร"วมเป2นภาคีในอนุสัญญาหรือข�อตกลงต"าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

มากมาย39 อาทิเช"นสมาชิกองค'การทรัพย'ทรัพย'สินทางปMญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization: WIPO) เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 อนุสัญญากรุงปารีสว"าด�วยการคุ�มครอง
ทรัพย'สินอุตสาหกรรม (Paris Convention of the Protection of Industrial Property) ตราข้ึนเม่ือ
ป| ค.ศ. 1883 โดยเข�าร"วมเป2นภาคีเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 ข�อตกลงกรุงมาดริดว"าด�วยการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค�าระหว"างประเทศ (Madrid Agreement concerning the International 
Registration of Marks) โดยเข�าร"วมเป2นสมาชิกข�อตกลงเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 

นอกจากนั้นเวียดนามยังได�เข�าร"วมเป2นสมาชิกองค'การการค�าโลก(World Trade 
Organization: WTO) เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 หลังจากมีความพยายามยาวนานถึง 11 ป|
จากการได�เข�าเป2นสมาชิกขององค'การการค�าโลกดังกล"าวเป2นผลให�เวียดนามต�องผนวกเอาความตกลงว"า
ด�วยสิทธิในทรัพย'สินทางปMญญาท่ีเก่ียวกับการค�าหรือ The Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs เอาไว�ด�วยในฐานะความตกลงข�างเคียงการพัฒนาสิ่งบ"งชี้
ทางภูมิศาสตร'ถือเป2นยุทธศาสตร'หลักของเวียดนามในการอนุรักษ'วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแข"งขันในระดับประเทศและระดับภูมิภาคโดยสินค�าหลักท่ีเวียดนามมุ"งเน�นให�ได�รับการ
รับรองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'คือสินค�าเกษตรสินค�าหัตถกรรมรวมถึงสินค�าอุตสาหกรรมเช"นไม�น�าตาล
ผลไม�ไวน'กาแฟชาบุหรี่เครื่องจักสานขนสัตว'เป2นต�น 

1) ระบบการให�ความคุ�มครอง 
เวียดนามใช�ระบบกฎหมายเฉพาะ (Sui Generis) เช"นเดียวกับสหภาพยุโรปโดยมีกฎหมายให�

ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'และชื่อแหล"งกําเนิดทางภูมิศาสตร'ของสินค�า (Geographical 
Indications and Appellations of Origin) อย"างไรก็ตามการคุ�มครองมีให�เฉพาะผู�ยื่นขอคําร�องตาม
ความสมัครใจ (No Ex Officio Protection) โดยให�ความคุ�มครองครอบคลุมถึงสินค�าจากธรรมชาติ
สินค�าเกษตรสินค�าเหมืองแร"สินค�าอุตสาหกรรมสินค�าหัตถกรรมยกเว�นสินค�าภาคบริการ 

 

                                                           

38 National Office of Intellectual Property of Vietnam, Geographical Indications [Online], 
n.d. Available from http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/ 
(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=49BC1C4511A1FFCA4725767F00377FAD. 

39 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สถาบันเอเชียแปซิฟ]กศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ [Online], ม.ป.ป. แหล"งท่ีมา
http://www.insaps.org/portaladmin/uploads/Download/1368066271.pdf. 
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2) กฎหมายคุ�มครองส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ของเวียดนาม40 
การคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในเวียดนามสามารถแบ"งออกได�เป2น 2 ระยะกล"าวคือ 

ระยะท่ี 1 ต้ังแต"วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
ภายใต�ประมวลกฎหมายแพ"ง พ.ศ. 2538 (Civil Code 1995) 

ระยะท่ี 2 ต้ังแต"วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึงปMจจุบันภายใต�กฎหมายทรัพย'สินทาง
ปMญญา พ.ศ. 2548 (Intellectual Property Law 2005)  

ระยะท่ี 1 ชื่อแหล"งกําเนิดทางภูมิศาสตร'ของสินค�าและการคุ�มครองชื่อแหล"งกําเนิดทาง
ภูมิศาสตร'ของสินค�าได�รับการควบคุมครั้งแรกผ"านทางประมวลกฎหมายแพ"ง พ.ศ. 2538 โดยได�ให�
รายละเอียดการคุ�มครองและคําจํากัดความไว�ภายใต�มาตรา 786 ว"า Appellation of Origin หมายถึง
สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีสามารถระบุแหล"งกําเนิดทางภูมิศาสตร'ลักษณะเด"นทางธรรมชาติรวมถึงปMจจัย
ของมนุษย'ท่ีอาศัยอยู"ในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'นั้นท่ีซ่ึงจะบรรยายคุณลักษณะพิเศษความมีลักษณะเฉพาะ
และความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ'นั้นอย"างไรก็ตามสัญลักษณ'หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีไม"ใช"ชื่อทางภูมิศาสตร'ซึ่งใช�
เพ่ือบ"งบอกแหล"งภูมิศาสตร'อันเป2นแหล"งกําเนิดหรือแหล"งผลิตของสินค�าเช"นสัญลักษณ'ประจําอําเภอ
หรือจังหวัดไม"ถือรวมอยู"ในคํานิยามของ Appellation of origin41 

ระยะท่ี 2 การคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในเวียดนามได�เริ่มข้ึนอย"างเป2นทางการในวันท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ภายใต�กฎหมายทรัพย'สินทางปMญญา พ.ศ. 2548 โดยในส"วนของกฎข�อบังคับ
รวมถึงความคุ�มครองด�านสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ได�รับแนวทางจาก 

(1) พระราชบัญญัติเลขท่ี 103/2006/ND-CP ลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงให�
แนวทางการออกมาตรากฎหมายต"าง ๆ ภายใต�กฎหมายทรัพย'สินทางปMญญาว"าด�วยทรัพย'สิน
อุตสาหกรรม 

(2) พระราชบัญญัติเลขท่ี 105/2006/ND-CP ลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงให�
แนวทางการออกมาตรากฎหมายต"าง ๆ ภายใต�กฎหมายทรัพย'สินทางปMญญาว"าด�วยการคุ�มครอง
ทรัพย'สินทางปMญญาและการจัดการสถานะของทรัพย'สินทางปMญญา 

                                                           

40 กรมทรัพย'สินทางปMญญา กระทรวงพาณิชย', สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�เวียดนาม [Online], ม.ป.ป. 
แหล"งท่ีมา http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article &id=523 
&Itemid=259. 

41 มาตรา 786 ว"า “The original name of goods is a country, or a locality’s geographical 
name that is used to indicate the origin of the goods from this country or locality provide that 
the goods have the characteristics or quality reflecting the specific geographical conditions of 
natural or human character or the combination of thereof”. 
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(3) พระราชบัญญัติเลขท่ี 106/2006/ND-CP ลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงให�
แนวทางด�านมาตรการการลงโทษการละเมิดการบริหารจัดการในด�านทรัพย'สินทางอุตสาหกรรม 

(4) ระเบียบเลขท่ี 01/2007/TT-BKHCN ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ' พ.ศ. 2550 ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีซึ่งเป2นระเบียบย"อยท่ีให�แนวทางการออกมาตรากฎหมายต"าง ๆ
ภายใต�พระราชบัญญัติเลขท่ี 103/2006/ND-CP ลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2549  

3) นิยามการให�ความคุ�มครองส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร� 
กฎหมายทรัพย'สินทางปMญญาของเวียดนาม พ.ศ. 2548 ย"อหน�าท่ี 22 มาตราท่ี 4 ได�ให�คําจํากัด

ความสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ไว�ว"าสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'หมายความถึงข�อมูลในรูปแบบของงาน
สัญลักษณ'โลโก�หรือภาพท่ีแสดงถึงประเทศหรือท�องถ่ินเม่ือนามาใช�กับสินค�าเพ่ือแสดงถึงแหล"งท่ีมาหรือ
แหล"งของสินค�านั้นโดยคุณภาพคุณลักษณะหรือชื่อเสียงของสินค�านั้นมีความสัมพันธ'อย"างสําคัญกับ
ประเทศหรือท�องถ่ินนั้น42 

ภายใต�กฎหมายทรัพย'สินทางปMญญาของเวียดนามพ.ศ. 2548 มาตราท่ี 79 ระบุไว�ว"าสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'จะได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายของประเทศเวียดนามต"อเม่ือสินค�าชนิดนั้น ๆ เป2นสินค�าท่ี
ผลิตหรือมีต�นกําเนิดมาจากพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'ท�องถ่ินดินแดนหรือประเทศตามท่ีนิยามเอาไว�สินค�าชนิด
นั้น ๆ เป2นสินค�าท่ีมีชื่อเสียงคุณภาพรวมถึงคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถผลิตได�เฉพาะพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'
ท�องถ่ินดินแดนหรือประเทศท่ีนิยามไว�เท"านั้น 

ในทางกลับกันกฎหมายทรัพย'สินทางปMญญา พ.ศ. 2548 มาตราท่ี 80 ระบุไว�ว"าสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'จะถูกยกเว�นไม"ได�ความคุ�มครองตามกฎหมายทรัพย'สินทางปMญญา พ.ศ. 2548 ของประเทศ
เวียดนามต"อเม่ือสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีมีชื่อเป2นชื่อสามัญของสินค�าซ่ึงไม"สามารถทําหน�าท่ีระบุแหล"ง 
กําเนิดของสินค�าสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีไม"รับความคุ�มครองในประเทศท่ีเป2นเจ�าของแหล"งภูมิศาสตร'นั้น
และสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ท่ีไม"ได�มีการใช�อีกต"อไปในประเทศท่ีเป2นเจ�าของแหล"งภูมิศาสตร'นั้นชื่อของ
สินค�าชนิดนั้น ๆ เป2นชื่อของสินค�าท่ีคล�ายหรือเหมือนกับชื่อของเครื่องหมายท่ีได�รับการคุ�มครองแล�วซ่ึง
การกระทําดังกล"าวอาจก"อให�เกิดความสับสนเก่ียวกับแหล"งกําเนิดของสินค�าได� สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ใน
ลักษณะท่ีอาจก"อให�เกิดความสับสนหลงผิดเก่ียวกับแหล"งกําเนิดของสินค�า 

4) ผู�มีสิทธิขอข้ึนทะเบียน 
ภายใต�กฎหมายทรัพย'สินทางปMญญา พ.ศ. 2548 มาตราท่ี 88 ระบุไว�ว"าผู�มีสิทธิขอข้ึนทะเบียน

สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ประกอบด�วยองค'กรหรือบุคคลท่ัวไปซ่ึงผลิตสินค�าท่ีต�องการขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ"งชี้
ทางภูมิศาสตร'และมีถ่ินท่ีอยู"ในแหล"งภูมิศาสตร'ของสินค�ารวมถึงกลุ"มองค'กร (Collective 

                                                           

42 “A geographical indication means a sign which identifies a product as originating from a 
specific region, locality, territory or country”. 
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Organization) หรือตัวแทนในการยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในกรณีท่ีผู�ขอยื่นจดทะเบียน
เป2นชาวต"างชาติอย"างไรก็ตามผู�ยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'จะต�องไม"เป2นเจ�าของสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร'นั้น ๆ ท้ังนี้เนื่องจากภายใต�ย"อหน�าท่ี 4 มาตราท่ี 121 ระบุไว�ว"า “The owner of Vietnam’s 
geographical indications is the state” กล"าวคือรัฐจะเป2นผู�ให�สิทธิให�แก"ผู�ขอยื่นจดทะเบียนโดยผู�ยื่น
ขอจดทะเบียนย"อมมีสิทธิในการใช�สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'กับสินค�าของตน 

5) อายุความคุ�มครอง 
สิทธิท่ีจะใช�สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ยังคงมีต"อไปตราบเท"าท่ีสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ยังคงมีลักษณะ

ตามท่ีกําหนดเอาไว�ตามคํานิยามและการใช�เป2นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเอาไว�ในกฎหมายทรัพย'สินทาง
ปMญญาพ.ศ. 2548 กล"าวคือสินค�าท่ีผลิตจะต�องมีคุณภาพดีและได�มาตรฐานอย"างไรก็ตามสิทธิท่ีจะใช�สิ่ง
บ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ไม"สามารถถ"ายโอนให�แก"บุคคลอ่ืนได� 

6) หน�วยงานรับผิดชอบ 
สํานักงานทรัพย'สินทางอุตสาหกรรม (The National Office of Industrial Property) ภายใต�

การกํากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร'เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อมและสํานักงานตัวแทนของ NOIP
อย"างไรก็ตามประเทศเวียดนามให�การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายอ่ืนเช"นกันเนื่องจากกฎหมาย
สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ไม"ได�ให�ความหมายโดยตรงของสินค�าหัตถกรรมเอาไว�เพราะสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'
ของเวียดนามเพียงแต"ให�ความหมายไว�ว"าถึงข�อมูลในรูปแบบของงาน สัญลักษณ' โลโก� หรือภาพท่ีแสดง
ถึงประเทศหรือท�องถ่ิน เม่ือนํามาใช�กับสินค�าเพ่ือแสดงถึงแหล"งท่ีมาหรือแหล"งของสินค�านั้น โดยคุณภาพ 
คุณลักษณะ หรือชื่อเสียงของสินค�านั้นมีความสัมพันธ'อย"างสําคัญกับประเทศหรือท�องถ่ินนั้น43 แต"การ
คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมกลับมีอยู"ในกฎหมายการออกแบบอุตสาหกรรม ซ่ึงอยู"ในส"วนท่ี4 บทท่ี 2 ของ 
ประมวลกฎหมายแพ"งเวียดนามซ่ึงได�ประกาศใช�ในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เรื่องสิทธิในทรัพย'สิน
อุตสาหกรรมและต"อมาได�มีพระราชกฤษฎีกาแก�ไขเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยแก�ไขเพ่ิมเติม
เป2นการคุ�มครองด�านทรัพย'สินอุตสาหกรรม และในวันท่ีวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ก็มีประกาศจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีของเวียดนาม ออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับความหมายของการ
ออกแบบทรัพย'สินอุตสาหกรรมภายใต�กฎหมายเวียดนาม สําหรับความหมายของคําว"าการออกแบบ
ทรัพย'สินอุตสาหกรรมในกฎหมายเวียดนามให�คํานิยามดังนี้ การออกแบบอุตสาหกรรม คือ การออก 
แบบลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ'ด�วยรูปแบบเส�นและสีหรือการรวมกันขององค'ประกอบท่ีมีลักษณะ
ใหม"ในโลกและเป2นต�นฉบับสําหรับการประดิษฐ'ผลิตภัณฑ'อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ'หัตถกรรมและ  

                                                           
43 Asean Intellectual Property Association, Geographical indications shall be protected 

if the following conditions are met [Online], n.d. Available from http://www.aseanipa.org/ 
index.php /members/viet-nam/185-ipguidesvietnam/507-ip-guides-forvietnam. 
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การได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายของเวียดนามก็จะต�องเป2นการผลิตท่ีใหม"และยังไม"แพร"หลายในโลก
และอยู"ในรูปแบบการผลิตเพ่ือผลิตภัณฑ'ทางอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเท"านั้นและนอกจากนี้จะต�องมี
ความคิดสร�างสรรค'โดยต"างจากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ'โดยผลิตภัณฑ'ทางอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรมนั้นจะสามารถสร�างข้ึนได�อย"างง"ายๆโดยผู�ท่ีมีทักษะสามัญในศิลปะ 

นอกจากนี้การออกแบบนั้น จะต�องเก่ียวกับการท่ีจะนําผลิตภัณฑ'ท่ีได�รับการออกแบบนั้นไปใช�
สําหรับการผลิตภัณฑ'โดยกรรมวิธีอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเท"านั้นท่ีกฎหมายนี้คุ�มครอง แต"สําหรับการ
ผลิตเพ่ือการอย"างอ่ืนอาจได�รับความคุ�มครองในประเภทงานออกแบบศิลปกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ของเวียดนาม44 

ข�อยกเว�นของการได�รับความคุ�มครองในกฎหมายคุ�มครองการออกแบบทรัพย'สินอุตสาหกรรม
เวียดนามมีดังนี้ 

1) ลักษณะการออกแบบท่ีปรากฏว"าเป2นการออกแบบท่ีสามารถทําได�อย"างง"ายดาย
ภายใต�บุคคลทักษะระดับเดียวกันกับผู�ออกแบบ 

2) ลักษณะการออกแบบท่ีปรากฏว"าเป2นงานออกแบบท่ีถูกกําหนดโดยฟMงก'ชั่นทาง
เทคนิค 

3) ลักษณะท่ีเป2นการออกแบบเพ่ืออุตสาหกรรมการก"อสร�างสถานท่ีและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

4) ลักษณะการออกแบบท่ีเป2นไปตามหลักสูตร 
5) การออกแบบเพ่ือคุณค"าทางศิลปะเท"านั้น 
และการออกแบบท่ีจะได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายนี้ จะต�องไม"มีการเปsดเผย

ก"อนท่ีจะมาขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ'สําหรับใช�ในอุตสาหกรรมและหัตถกรรมนี้จะไม"
สามารถขอยื่นจดทะเบียนได� โดยจะไม"มีข�อผ"อนผันใด ๆ ท้ังสิ้น และสิทธิท่ีกฎหมายให�จะแตกต"างจาก
ของประเทศอินเดียคือ ประเทศอินเดียจะให�สิทธิในการออกแบบนั้นเป2นสิทธิของชุมชนแต"ของเวียดนาม
จะให�เป2นสิทธิส"วนตนแต"หากมี ผู�ออกแบบหลายคนก็อาจเป2นเจ�าของการออกแบบร"วมกันได� 

                                                           

44 Serving as a pattern for manufacture of industrial or handicraft products 
To satisfy this requirement, the concerned design must be capable of being used for mass-
production of products by industry and handicraft methods. In absence of this attribute, a work 
may be protected under copyright laws as an artistic work. 
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ระยะเวลาในการคุ�มครองการออกแบบนั้นตามกฎหมายของเวียดนาม45 มีระยะเวลาในการ
คุ�มครองการออกแบบผลิตภัณฑ'สําหรับอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 15 ป|นับแต"จดทะเบียนแต"จะมี
ค"าธรรมเนียมในการต"ออายุเม่ืออายุการคุ�มครองครบ 5 ป|หรือ 10 ป|หากไม"สามารถชําระค"าธรรมเนียม
ได�ทันจะต�องเสียค"าธรรมเนียมต"ออายุล"าช�าภายใน 6 เดือนนับต้ังแต"ครบ 5 ป|หรือ 10 ป| 

การศึกษากฎหมายเวียดนาม ท่ีเป2นสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ไม"มีนิยามของคําว"าสินค�าคืออะไรแต"
ให�นิยามกว�าง ๆ ว"า“สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'” หมายความถึง ข�อมูลในรูปแบบของงาน สัญลักษณ'  
โลโก� หรือภาพท่ีแสดงถึงประเทศหรือท�องถ่ิน เม่ือนํามาใช�กับสินค�าเพ่ือแสดงถึงแหล"งท่ีมาหรือแหล"งของ
สินค�านั้น โดยคุณภาพ คุณลักษณะ หรือชื่อเสียงของสินค�านั้นมีความสัมพันธ'อย"างสําคัญกับประเทศหรือ
ท�องถ่ินนั้น รวมท้ังกฎหมายสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ของเวียดนามเองก็ไม"ได�ให�ความคุ�มครองแยกประเภท
ระหว"างสินค�าเกษตรและสินค�าหัตถกรรม การท่ีกฎหมายสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ของเวียดนามอาจสามารถ
ตีความรวมไปถึงสินค�าหัตถกรรมได�ด�วยเพียงแต"สินค�าหัตถกรรมนั้นจะต�องมีความสัมพันธ'กับแหล"ง
ภูมิศาสตร' โดยสินค�าหัตถกรรมท่ีเกิดจากภูมิปMญญาชาวบ�านแต"ไม"ได�ข้ึนกับแหล"งพ้ืนท่ีภูมิศาสตร'อาจไม"ได�
รับความคุ�มครองตามกฎหมายเวียดนามแต"อย"างใดเพราะกฎหมายสิ่งบ"งชี้ภูมิศาสตร'ของเวียดนาม
บัญญัติไว�ชัดเจนว"าชื่อเสียงของสินค�านั้นชื่อเสียงของสินค�านั้นจะต�องมีความสัมพันธ'อย"างสําคัญกับ
ประเทศหรือท�องถ่ินนั้น และนอกจากนี้เวียดนามยังมีกฎหมายการออกแบบอุตสาหกรรมเป2นกฎหมายท่ี
ให�ความคุ�มครองในการออกแบบอุตสาหกรรมท่ีเป2นการออกแบบลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ'ด�วย
รูปแบบเส�นและสีหรือการรวมกันขององค'ประกอบท่ีมีลักษณะใหม"ในโลกและเป2นต�นฉบับสําหรับการ
ผลิตผลิตภัณฑ'อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ'หัตถกรรมแต"ไม"ได�มุ"งคุ�มครองท่ีสินค�าหัตถกรรมโดยตรงจะมุ"ง
คุ�มครองเพียงการออกแบบท่ีต�องเก่ียวกับการท่ีจะนําผลิตภัณฑ'ท่ีได�รับการออกแบบนั้นไปใช�สําหรับการ
ผลิตภัณฑ'โดยกรรมวิธีอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเท"านั้นท่ีกฎหมายนี้คุ�มครอง จะเห็นได�ว"าประเทศ
เวียดนามไม"ได�คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมโดยตรงแต"มุ"งคุ�มครองเพียงการออกแบบเพ่ือผลิตภัณฑ'เท"านั้น 
และไมได�กล"าวถึงการผลิตสินค�าหัตถกรรมด�วยกรรมวิธีดั้งเดิมแบบอินเดียด�วย เพราะการออกแบบ
ผลิตภัณฑ'สําหรับอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมของเวียดนามนั้นจะต�องใหม"และใหม"ท่ัวโลกด�วย ดังนั้นการ
ให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมของเวียดนามจึงไม"คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นการผลิตด�วยภูมิ
ปMญญาชาวบ�านไม"อิงกับแหล"งภูมิศาสตร' ไม"สอดคล�องกับการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นการ
ผลิตด�วยภูมิปMญญาชาวบ�านแต"ไม"อิงกับแหล"งภูมิศาสตร'ท่ีมีในประเทศไทยจึงไม"มีความเหมาะสมกับ   

                                                           
45 Extending time-limits: The time periods reserved for amending or supplementing 

documents as requested by the National Office of Industrial Property, for refutation of opinions 
and for opposing an intention. 
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การนํามาพิจารณาเพ่ือปรับใช�กับสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นการผลิตด�วยภูมิปMญญาชาวบ�านแต"ไม"อิงกับแหล"ง
ภูมิศาสตร'ของประเทศไทย 

 
3.5 ความแตกต�างระหว�างการคุ�มครองส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ในสินค�าหัตถกรรมระหว�างประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย และประเทศเวียดนาม 

จะเห็นได�ว"าจากการศึกษาถึงการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ของ
ต"างประเทศ ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย และ ประเทศเวียดนาม ท้ังสามประเทศท่ีกล"าวมา    
มีสาระสําคัญดังนี้ 

3.5.1 ประเทศฝรั่งเศส เดิมเป2นการให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้แหล"งกําเนิดท่ีจะต�องพิสูจน'ให�เห็น
ถึงลักษณะเด"นทางธรรมชาติและปMจจัยของมนุษย'ท่ีอาศัยอยู"ในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'นั้นรวมท้ังทุกข้ันตอน
จะต�องมีการผลิตในแหล"งภูมิศาสตร'นั้น ส"วนสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'นั้นประเทศฝรั่งเศสคงให�ความคุ�มครอง
แบบเป2นการพิสูจน'ให�เห็นลักษณะเด"นทางธรรมชาติและปMจจัยของมนุษย'ท่ีอาศัยอยู"ในแหล"งภูมิศาสตร'
นั้นท่ีจะบรรยายชื่อเสียง ลักษณะพิเศษ และความมีลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ'นั้นรวมท้ังไม"จําต�อง
ผลิตในพ้ืนท่ีแหล"งภูมิศาสตร'ท้ังหมด มีเพียงข้ันตอนหนึ่งข้ันตอนใดเก่ียวกับแหล"งภูมิศาสตร'ก็เพียงพอแล�ว 
อย"างไรก็ดี การคุ�มครองท้ังสิ่งบ"งชี้แหล"งกําเนิดและสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' ประเทศฝรั่งเศสเน�นในการให�
ความคุ�มครองกับสินค�าอาหารและสินค�าเกษตรแปรรูป แม�จะมีกฎเกณฑ'รับสินค�าท่ีเป2นฉลาก ก็จะเน�น
แต"สินค�าสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'หรือสิ่งบ"งชี้แหล"งกําเนิดท่ีเป2นจําพวกไวน'หรือสุราไม"ได�ให�ความคุ�มครองใน
สินค�าหัตถกรรม อนึ่งแม�ประเทศฝรั่งเศสเป2นสมาชิกสหภาพยุโรปอันจะต�องปฏิบัติตามข�อรัฐบัญญัติยุโรป
ท่ี 1151/2012 ท่ีต�องให�สมาชิกในสหภาพยุโรปนั้นคุ�มครองผลิตภัณฑ'พิเศษท่ีรับรองการผลิตด�วย
กรรมวิธีแบบด้ังเดิมโดยไม"คํานึงถึงแหล"งภูมิศาสตร'ท่ีผลิตก็ตามแต"ระเบียบนี้ไม"ได�ให�ความคุ�มครองรวมไป
ถึงสินค�าหัตถกรรมด�วยโดยคุ�มครองเพียงสินค�าอาหารและเกษตรแปรรูปแต"ไม"ได�คุ�มครองสินค�า
หัตถกรรม จนกระท่ังในวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 201446 ประเทศฝรั่งเศสได�ประกาศใช�กฎหมายคุ�มครอง
ผู�บริโภคฉบับใหม" โดยเพ่ิมเติมการคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมและสินค�าท่ีไม"ใช"สินค�าเกษตรด�วยใน
รูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' โดยตามกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภค
ฉบับใหม"ได�เพ่ิมเติมการคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ในสินค�าหัตถกรรมและสินค�าท่ีไม"ใช"สินค�าเกษตร
ด�วย กฎหมายฉบับนี้พ่ึงมีผลบังคับใช� แต"เพียงได�วางหลักวิธีการในการให�ความคุ�มครองแก"สินค�า
                                                           

46 The new French law on consumer affairs creates: Geographical indications for 
manufactured products, new rights for local territories and new tasks for the French IP 
Office [Online], 29 April 2014. Available from http://www.bdl-ip.com/en/actualites/flash-info/id-
137-the-new-french-law-on-consumer-affairs-creates-geographical-indications-for-manufactured-
products-new-rights-for-local-territories-and-new-tasks-for-the-french-ip-office. 
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หัตถกรรมและอุตสาหกรรมเป2นระบบและมีการตรวจสอบ ควบคุม อย"างเคร"งครัดและกฎหมายฉบับนี้
เป2นเพียงการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีจะต�องมีแหล"งกําเนิดในพ้ืนท่ี ภูมิภาคหรือท�องถ่ินท่ีอยู"ในแหล"ง
ภูมิศาสตร'นั้น ซ่ึงท้ังคุณภาพท่ีได�และชื่อเสียงท่ีมีมานานหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ เป2นผลเนื่องมาจาก
แหล"งกําเนิดพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร'นั้น ๆ แต"กฎหมายฉบับนี้ไม"ได�ให�ความคุ�มครองครอบคลุมไปถึงสินค�า
หัตถกรรมท่ีเป2นภูมิปMญญาชาวบ�านท่ีไม"อิงแหล"งภูมิศาสตร' ดังนั้นเห็นได�ว"าการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม
ของประเทศฝรั่งเศสในสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ยังคงให�ความคุ�มครองกับสินค�าหัตถกรรมท่ีมีความสัมพันธ'
กับแห"งภูมิศาสตร'เท"านั้น แต"สินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิปMญญาชาวบ�านก็ไม"ได�อยู"ในข"ายความคุ�มครองตาม
กฎหมายฉบับนี้ 

3.5.2 ประเทศอินเดียมีการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'โดยจะต�อง
เป2นสินค�าธรรมชาติท่ีถูกผลิตข้ึนในแหล"งกําเนิดหรือถูกผลิตในอาณาเขตของประเทศหรือในแหล"ง
ดินแดนหรือสถานท่ีในอาณาเขตแห"งหนึ่งจนได�รับการยอมรับถึงความมีคุณภาพความมีชื่อเสียงหรือความ
มีคุณลักษณะของสินค�าเฉพาะอย"างจนทําให�สินค�านั้นเป2นสินค�าประจําภูมิศาสตร'ดินแดนหรือท�องถ่ินนั้น
ท่ีซึ่งกระบวนการในการผลิตหรือกระบวนการเตรียมการสินค�านั้นอยู"หรือเกิดข้ึนในอาณาเขตภูมิประเทศ
นั้นด�วย เม่ือพิจารณาจากรัฐบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ของประเทศอินเดีย สินค�าหัตถกรรมท่ี
จะได�รับความคุ�มครองในฐานะสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'จะต�องเป2นสินค�าหัตถกรรมท่ีอิงกับแหล"งภูมิศาสตร'
เท"านั้น แต"หากเป2นสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิปMญญาชาวบ�านและไม"ได�อิงแหล"งภูมิศาสตร' ก็จะได�รับความ
คุ�มครองในรัฐบัญญัติด�วยคุ�มครองการออกแบบได� โดยรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบได�วางหลักการให�
ความคุ�มครอง สินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิปMญญาชาวบ�านไม"อิงกับแหล"งภูมิศาสตร'ไว�อย"างเป2นระบบและ
ให�ความคุ�มครองท้ังการคุ�มครองท้ังสินค�าหัตถกรรมสิ่งบ"งชี้ภูมิศาสตร' ตามรัฐบัญญัติสิ่งบ"งชี้ทาง
ภูมิศาสตร' และสินค�าหัตถกรรมท่ีใช�กรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิมหรือภูมิปMญญาชาวบ�าน รวมท้ังแยกความ
แตกต"างระหว"างการขอรับความคุ�มครองภายใต�กฎหมายลิขสิทธิ์และความคุ�มครองภายใต�
พระราชบัญญัติคุ�มครองการออกแบบอย"างชัดเจน จึงทําให�ประเทศอินเดียมีการให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมท้ังในกฎหมายสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' หากสินค�าหัตถกรรมนั้นมีจุดเกาะเก่ียวกับแหล"ง
ภูมิศาสตร' และในรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบในกรณีท่ีเป2นสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นภูมิปMญญาชาวบ�าน
โดยไม"อิงกับแหล"งภูมิศาสตร' 

3.5.3 ประเทศเวียดนามไม"ได�ให�คํานิยามของคําว"าสินค�าในกฎหมายสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ของ
เวียดนาม  โดยไม"มีนิยามของคําว"าสินค�า แต"ให�นิยมกว�าง ๆ ว"า“สิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'” หมายความถึง 
ข�อมูลในรูปแบบของงาน สัญลักษณ' โลโก� หรือภาพท่ีแสดงถึงประเทศหรือท�องถ่ิน เม่ือนํามาใช�กับสินค�า
เพ่ือแสดงถึงแหล"งท่ีมาหรือแหล"งของสินค�านั้น โดยคุณภาพ คุณลักษณะ หรือชื่อเสียงของสินค�านั้นมี
ความสัมพันธ'อย"างสําคัญกับประเทศหรือท�องถ่ินนั้น รวมท้ังกฎหมายสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร'ของเวียดนาม
เองก็ไม"ได�ให�ความคุ�มครองแยกประเภทระหว"างสินค�าเกษตรและสินค�าหัตถกรรม กฎหมายสิ่งบ"งชี้ทาง
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ภูมิศาสตร'ของเวียดนามอาจสามารถตีความรวมไปถึงสินค�าหัตถกรรมได�ด�วย เพียงแต"ว"าสินค�าหัตถกรรม
นั้นจะต�องมีส"วนใดส"วนหนึ่งเก่ียวกับแหล"งภูมิศาสตร' นอกจากนี้ประเทศเวียดนามยังมีกฎหมายออกแบบ
อุตสาหกรรมโดยเป2นกฎหมายท่ีให�ความคุ�มครองในการออกแบบทางอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ'ทาง
หัตถกรรม ไม"ได�มุ"งคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมโดยตรง แต"มุ"งให�ความคุ�มครองเพียงการออกแบบผลิตภัณฑ'
โดยวิธีอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเท"านั้นท่ีกฎหมายนี้คุ�มครอง  ดังนั้นประเทศเวียดนามมีการคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมตามกฎหมายสิ่งบ"งชี้ทางภูมิศาสตร' แต"จะต�องเป2นสินค�าหัตถกรรมท่ีมีส"วนหนึ่งส"วนใดอิง
กับแหล"งภูมิศาสตร' แต"สินค�าหัตถกรรมท่ีไม"อิงกับแหล"งภูมิศาสตร'กฎหมายของเวียดนามไม"ได�ให�ความ
คุ�มครอง แม�นจะมีกฎหมายคุ�มครองการออกแบบอุตสาหกรรม แต"กฎหมายฉบับนี้ไม"ได�คุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมโดยตรงแต"มุ"งคุ�มครองเพียงการออกแบบเพ่ือผลิตภัณฑ'เท"านั้น และไมได�กล"าวถึงการผลิต
สินค�าหัตถกรรมด�วยกรรมวิธีดั้งเดิมแบบด�วย เพราะการออกแบบผลิตภัณฑ'สําหรับอุตสาหกรรมหรือ
หัตถกรรมของเวียดนามนั้นจะต�องใหม"และใหม"ท่ัวโลกด�วย ดังนั้นการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม
ของเวียดนามจึงไม"คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป2นการผลิตด�วยภูมิปMญญาชาวบ�านไม"อิงกับแหล"ง
ภูมิศาสตร' 



บทท่ี 4 
วิเคราะห�เปรียบเทียบความสอดคล�องและความแตกต�างในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม 

ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต�างประเทศ 
 

การศึกษาในบทท่ี 2 ท่ีเป�นการศึกษาเก่ียวกับการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายไทย   
และบทท่ี 3 ท่ีเป�นการศึกษาการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายของต'างประเทศท่ีผ'านมาจะทําให�
ทราบถึงการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของไทยและของต'างประเทศ    
คือ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอินเดียและประเทศเวียดนาม ว'ามีลักษณะในการให�ความคุ�มครองสิค�า
หัตถกรรมในสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/อย'างไร โดยในบทนี้ผู�เขียนจะได�ทําการวิเคราะห/เปรียบเทียบว'า       
มีลักษณะสอดคล�องหรือแตกต'างอย'างไร โดยมีลักษณะท่ีพิจารณาได�ดังนี้ 

 
4.1 วิเคราะห�เปรียบเทียบการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ของไทยกับประเทศ
ฝรั่งเศส 

สําหรับพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ พ.ศ. 2546 ของประเทศไทยกับกฎหมาย
คุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของประเทศฝรั่งเศสในสินค�าหัตถกรรม เปรียบเทียบได�ดังนี้ 

ประเทศฝรั่งเศสเดิมให�ความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ในลักษณะเป�นเครื่องหมายคุ�มครอง
แหล'งกําเนิด (Appellation of Origin) โดยประเทศฝรั่งเศสได�ให�คํานิยามของคําว'าสิ่งบ'งชี้ทาง
ภูมิศาสตร/ว'าเป�นเครื่องหมายท่ีใช�กับสินค�าท่ีมีแหล'งกําเนิดทางภูมิศาสตร/เฉพาะ และมีคุณสมบัติหรือ
ชื่อเสียงท่ีได�มาจากสถานท่ีท่ีเป�นแหล'งกําเนิดนั้น โดยส'วนมากสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/จะประกอบไปด�วย
ชื่อของสถานท่ีมีแหล'งกําเนิดของสินค�าผลิตภัณฑ/เกษตรกรรม ท่ีมีคุณสมบัติมาจากสถานท่ีท่ีทําการ
เพาะปลูก และได�รับอิทธิพลมาจากปMจจัยเฉพาะของท�องถ่ิน เช'น สภาพอากาศ และดินในส'วน 
Appellation of Origin คือสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ชนิดพิเศษท่ีใช�กับผลิตภัณฑ/ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ ซ่ึงมี
อยู'เฉพาะตัวและขาดเสียมิได�อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล�อมทางภูมิศาสตร/ท่ีผลิตภัณฑ/นั้นได�รับการผลิต    
ซ่ึงสิ่งบ'งชี้แหล'งกําเนิดตามกฎหมายทรัพย/สินทางปMญญาของฝรั่งเศส ต�องประกอบไปด�วยสิ่งดังต'อไปนี้ 

- ชื่อทางภูมิศาสตร/ของประเทศ ภูมิภาค หรือสถานท่ีท่ีเป�นสิ่งระบุว'าผลิตภัณฑ/นั้นมีแหล'งกําเนิด
มาจากสถานท่ีดังกล'าว 

- คุณภาพ คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะของสินค�าอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล�อมทางภูมิศาสตร/ 
รวมไปถึงปMจจัยทางธรรมชาติ และมนุษย/ด�วยแต'ส'วนมากสิ่งบ'งชี้แหล'งกําเนิดของประเทศฝรั่งเศสมุ'งให�
ความคุ�มครองกับสินค�าการเกษตรเป�นหลัก ส'วนความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมคงเป�นความคุ�มครอง
แบบเป�น การพิสูจน/ให�เห็นถึงลักษณะเด'นทางธรรมชาติ และปMจจัยของมนุษย/ท่ีอาศัยอยู'ในพ้ืนท่ีทาง
ภูมิศาสตร/นั้น ท่ีซึ่งจะบรรยายคุณลักษณะพิเศษ ความมีลักษณะเฉพาะ และความมีชื่อเสียงของ
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ผลิตภัณฑ/นั้น แต'ไม'รวมถึงสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านโดยไม'อิงแหล'งภูมิศาสตร/ด�วย ต'อมา
ในวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 2014 ประเทศฝรั่งเศสได�ประกาศใช�กฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับใหม' โดย
เพ่ิมเติมการคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมและสินค�าท่ีไม'ใช'สินค�าเกษตรด�วยในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการ
ให�ความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/เดิม สําหรับคํานิยามของสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/สําหรับสินค�า
หัตถกรรมและสินค�าอุตสาหกรรมของประเทศฝรั่งเศสตามมาตรา L. 721-2.1 กล'าวว'าให�ถือว'า
ผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรมและหัตถกรรมได�รับการคุ�มครองเป�นสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/นอกเหนือจากสินค�า
เกษตรและอาหารหากสินค�านั้นมีแหล'งกําเนิดในพ้ืนท่ี ภูมิภาคหรือท�องถ่ินท่ีอยู'ในแหล'งภูมิศาสตร/นั้น  
ซ่ึงท้ังคุณภาพท่ีได�และชื่อเสียงท่ีมีมานานหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ เป�นผลเนื่องมาจากแหล'งกําเนิดพ้ืนท่ีทาง
ภูมิศาสตร/นั้น ๆ นอกจากนี้ในมาตรา Art. L. 721-72 ก็ได�กล'าวถึงเง่ือนไขในการให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมอุตสาหกรรมคือต�องพิสูจน/ให�เห็นถึงลักษณะเด'นทางธรรมชาติ และปMจจัยของมนุษย/ท่ีอาศัยอยู'
ในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร/นั้น ท่ีซ่ึงจะบรรยายคุณลักษณะพิเศษ ความมีลักษณะเฉพาะ และความมีชื่อเสียง
ของสินค�าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมนั้นโดยในการยื่นขอความคุ�มครองนั้น ผู�ยื่นคําขอจะต�องนําส'ง
หลักฐานท้ังหมด ท่ีจะนํามาพิสูจน/ถึงความเก่ียวข�องสัมพันธ/กัน เช'น ผลประโยชน/ร'วมกัน การค�นหา
เก่ียวกับประวัติความเป�นมาของสินค�าหัตถกรรมอุตสาหกรรมนั้น การแสดง การตรวจสอบระดับท�องถ่ิน 
หรือระดับประเทศ ผู�ยื่นคําขอจะต�องแสดงให�เห็นว'าผลิตภัณฑ/นั้นมีความสัมพันธ/พิเศษเฉพาะกับสถานท่ี
ท่ีทําการผลิต ซ่ึงความสัมพันธ/นี้อาจเป�นเรื่องของวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางของการผลิต เป�นต�น 

สําหรับประเทศไทย มีการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมอยู'ในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ 
ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ พ.ศ. 2546 โดยไว�ในมาตรา 3 ว'า ในพระราชบัญญัติ
นี้ “สิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/”3 หมายความว'า ชื่อ สัญลักษณ/ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช�เรียกหรือใช�แทนแหล'ง

                                                           
1 The new French law on consumer affairs creates: Geographical indications for 

manufactured products, new rights for local territories and new tasks for the French IP 
Office [Online], 29 April 2014. Available from http://www.bdl-ip.com/en/actualites/flash-info/id-
137-the-new-french-law-on-consumer-affairs-creates-geographical-indications-for-manufactured-
products-new-rights-for-local-territories-and-new-tasks-for-the-french-ip-office. 
Ibid. 

2 Ibid. 
3 กรมทรัพย/สินทางปMญญา, พระราชบัญญัติ คุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมศิาสตร� พ.ศ. 2546 [Online], 

2553. แหล'งท่ีมา http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat 
_view&gid=233&Itemid=261 
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ภูมิศาสตร/ และท่ีสามารถบ'งบอกว'าสินค�าท่ีเกิดจากแหล'งภูมิศาสตร/นั้นเป�นสินค�าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล'งภูมิศาสตร/ดังกล'าว 

เม่ือพิจารณาจากมาตรา3แห'งพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/องค/ประกอบของสิ่ง
บ'งชี้ทางภูมิศาสตร/มีดังนี้ 

1) ชื่อ สัญลักษณ/ หรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีใช�เรียกหรือแทนแหล'งภูมิศาสตร/ 
2) ชื่อ สัญลักษณ/ หรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีใช�เรียกหรือแทนแหล'งภูมิศาสตร/และสามารถบ'งบอกได�ว'า

สินค�านั้นเป�นสินค�าท่ีเกิดจากแหล'งภูมิศาสตร/นั้น 
3) สินค�านั้นจะต�องมีชื่อเสียง คุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะ ของแหล'งภูมิศาสตร/ 
สิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/จึงหมายถึง ชื่อหรือสัญลักษณ/ใด ๆ ท่ีใช�เรียกหรือแทนสินค�านั้นเพ่ือบ'ง

บอกว'า สินค�านั้นเป�นอย'างไร มีคุณสมบัติ หรือมีชื่อเสียงอย'างไร4 ในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของ
ไทยจะหมายความรวมถึงสินค�าทุกประเภทท้ังสินค�าเกษตรและสินค�าหัตถกรรมเพียงแต'จะเป�นสินค�าท่ี
ได�รับความคุ�มครองทางสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ได�นั้น สินค�าหัตถกรรมนั้นจะต�องอิงกับแหล'งภูมิศาสตร/ 
สินค�าหัตถกรรมนั้นอาจเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านก็ได� รวมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ จึงทําให�เกิด
ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ จนเม่ือนึกถึงผลิตภัณฑ/นั้นก็ต�องนึกถึงแหล'งภูมิศาสตร/นั้นด�วย เช'น เม่ือผู�บริโภคนึก
ถึงผ�าไหม ท่ีทอด�วยการทอชั้นสูงใช�เส�นไหมท่ีทอจกลวดลายได�แน'นเรียบเก็บปมด�ายเรียบร�อยสวยงาม
ลวดลายท้ังด�านนอกและด�านในคล�ายกัน สามารถใช�ได�ท้ังสองด�านเส�นพุ'งพิเศษอาจเป�นฝpายไหมหรือด้ิน
เงินด้ินทอง ผู�บริโภคก็จะนึกถึงผ�าไหมยกดอกของจังหวัดลําพูน เป�นต�น อย'างไรก็ตามกฎหมายคุ�มครอง
สิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของไทยเองก็ไม'ได�ให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านท่ีไม'อิง
กับแหล'งภูมิศาสตร/ เช'นมีดอรัญญิก ท่ีจากภูมิปMญญาชาวบ�านแบบด้ังเดิมโดยไม'อิงแหล'งภูมิศาสตร/ ก็จะ
ไม'ได�รับความคุ�มครองจากกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/เพราะไม'ได� รวมกับสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ จึงทําให�เกิดผลิตผลท่ีมีคุณภาพ จนเม่ือนึกถึงผลิตภัณฑ/นั้นก็ต�องนึกถึงแหล'งภูมิศาสตร/นั้น
นอกจากนี้ ในมาตรา 3 แห'งพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ พ.ศ. 2546 ได�ให�ความหมาย
ของคําว'า สินค�า5ดังนี้ “สินค�า” หมายความว'า สิ่งของท่ีสามารถซ้ือขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได� ไม'ว'า
จะเกิดโดยธรรมชาติหรือเป�นผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ/ทางหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ดังนั้นคําว'าสินค�าในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/หมายความว'า สิ่งของท่ี
สามารถซ้ือขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได� ไม'ว'าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเป�นผลิตผลทางการเกษตร 

                                                           
4 ปMจฉิมา ธนสันต,ิ การคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�: ตํารากฎหมายทรัพย�สินทางปNญญา, (กรุงเทพฯ: 

เนติบัณฑิตยสภาแห'งเนติบณัฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ/, 2554). 
5 กรมทรัพย/สินทางปMญญา, พระราชบัญญัติ คุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมศิาสตร� พ.ศ. 2546. 
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รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ/ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม เม่ือพิจารณาจากความหมายของคําว'าสินค�า   
จะเห็นได�ว'าคําว'าสินค�าในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/นั้นจะหมายความว'าเป�น
สังหาริมทรัพย/มีความหมายรวมถึงสินค�าเกษตร สินค�าหัตถกรรม และสินค�าอุตสาหกรรมโดยคุณภาพ
หรือชื่อเสียงของสินค�านั้น ๆ จะต�องมีความสัมพันธ/กับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร/นั้น ๆ 

จากการศึกษาจะเห็นได�ว'า ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสมีการคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/
เป�นกฎหมายเฉพาะเหมือนกัน โดยประเทศไทยให�ความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/เป�นไปในรูป
กฎหมายเฉพาะคือ พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ พ.ศ. 2546 และสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/
ของประเทศไทย คุ�มครองท้ังสินค�าเกษตรและสินค�าหัตถกรรม ส'วนประเทศฝรั่งเศสให�ความคุ�มครองสิ่ง
บ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ในรูปกฎหมายเฉพาะเช'นกันคือกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ'งชี้แหล'งกําเนิดโดยเน�นให�ความ
คุ�มครองสินค�าเกษตร และแม�ประเทศฝรั่งเศสจะเป�นสมาชิกสหภาพยุโรปต�องปฏิบัติตามระเบียบข�อรัฐ
บัญญัติยุโรป 1151/2012, 491/2009 และ 110/2008 แต'ข�อรัฐบัญญัติยุโรปเหล'านี้มักจะเป�นการ
คุ�มครองในสินค�าท่ีเป�นอาหารหรือสินค�าเกษตรแปรรูป  และในปs 2014 ประเทศฝรั่งเศสได�ประกาศใช�
กฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับใหม' โดยเพ่ิมเติมการคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมและสินค�าท่ีไม'ใช'สินค�า
เกษตรด�วยในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/เดิม แต'มาตรการในการ
ให�ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมของกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับใหม'ของประเทศฝรั่งเศสนั้นเป�น
เพียงการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีจะต�องมีแหล'งกําเนิดในพ้ืนท่ี ภูมิภาคหรือท�องถ่ินท่ีอยู'ในแหล'ง
ภูมิศาสตร/นั้น ซ่ึงท้ังคุณภาพท่ีได�และชื่อเสียงท่ีมีมานานหรือแต'คุณลักษณะอ่ืน ๆ เป�นผลเนื่องมาจาก
แหล'งกําเนิดพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร/นั้น ๆ แต'ไม'ได�ครอบคลุมถึงสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านท่ี
ไม'อิงแหล'งภูมิศาสตร/ 

การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ในประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสนั้นได�
ให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/แตกต'างกัน โดยการคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทาง
ภูมิศาสตร/ในสินค�าหัตถกรรมของประเทศไทยนั้นได�ให�ความคุ�มครองในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้
ทางภูมิศาสตร/ พ.ศ. 2546 โดยสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/จะต�องเป�นชื่อหรือสัญลักษณ/ใด ๆ ท่ีใช�เรียกหรือ
แทนสินค�านั้นเพ่ือบ'งบอกว'าสินค�านั้นเป�นอย'างไร มีคุณสมบัติ หรือมีชื่อเสียงอย'างไร6 ในกฎหมายสิ่งบ'งชี้
ทางภูมิศาสตร/ของไทยจะหมายความรวมถึงสินค�าทุกประเภทท้ังสินค�าเกษตร และสินค�าหัตถกรรม
เพียงแต'จะเป�นสินค�าท่ีได�รับความคุ�มครองทางสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ได�นั้น สินค�าหัตถกรรมนั้นจะต�องอิง
กับแหล'งภูมิศาสตร/ สินค�าหัตถกรรมนั้นอาจเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านก็ได� แต'จะต�องรวมกับสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ จึงทําให�เกิดผลิตผลท่ีมีคุณภาพ จนเม่ือนึกถึงผลิตภัณฑ/นั้นก็ต�องนึกถึงแหล'ง
ภูมิศาสตร/นั้นด�วย ในส'วนการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของประเทศ

                                                           

6 เรื่องเดียวกัน. 
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ฝรั่งเศสเดิมไม'ได�ให�ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมแต'เน�นให�ความคุ�มครองสินค�าอาหารและสินค�า
เกษตรแปรรูป แต'ต'อมาประเทศฝรั่งเศสได�ออกกฎหมายครองผู�บริโภคฉบับแก�ไข ปs ค.ศ. 2014 ได�
เพ่ิมเติมการคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมและสินค�าท่ีไม'ใช'สินค�าเกษตร โดยกําหนดว'าผลิตภัณฑ/ 
อุตสาหกรรมและหัตถกรรมได�รับการคุ�มครองเป�นสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/นั้นจะต�องมีแหล'งกําเนิดในพ้ืนท่ี 
ภูมิภาคหรือท�องถ่ินท่ีอยู'ในแหล'งภูมิศาสตร/นั้น ซ่ึงท้ังคุณภาพท่ีได�และชื่อเสียงท่ีมีมานานหรือคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ เป�นผลเนื่องมาจากแหล'งกําเนิดพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร/นั้น ๆ และมีเง่ือนไขในการให�ความคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมอุตสาหกรรมคือจะต�องมีพิสูจน/ให�เห็นถึงลักษณะเด'นทางธรรมชาติ และปMจจัยของมนุษย/
ท่ีอาศัยอยู'ในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร/นั้น ท่ีซึ่งจะบรรยายคุณลักษณะพิเศษ ความมีลักษณะเฉพาะ และความ
มีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ/สินค�าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมนั้นโดยในการยื่นขอความคุ�มครองนั้น ผู�ยื่นคํา
ขอจะต�องนําส'งหลักฐานท้ังหมด ท่ีจะนํามาพิสูจน/ถึงความเก่ียวข�องสัมพันธ/กัน เช'น ผลประโยชน/ร'วมกัน 
การค�นหาเก่ียวกับประวัติความเป�นมาของสินค�าหัตถกรรมอุตสาหกรรมนั้น การแสดง การตรวจสอบ
ระดับท�องถ่ิน หรือระดับประเทศ ผู�ยื่นคําขอจะต�องแสดงให�เห็นว'าผลิตภัณฑ/นั้นมีความสัมพันธ/พิเศษ
เฉพาะกับสถานท่ีท่ีทําการผลิต ซ่ึงความสัมพันธ/นี้อาจเป�นเรื่องของวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของการผลิต แต'กฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของฝรั่งเศสก็ไม'ได�กล'าวถึงการให�
ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านโดยไม'อิงแหล'งภูมิศาสตร/เช'นกัน 

ดังนั้นเม่ือพิจารณาจากกฎหมายฝรั่งเศสจะเห็นได�ว'าให�ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมโดยเป�น
กฎหมายอ่ืนแต'ให�ความคุ�มครองในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/  
และสินค�าหัตถกรรมท่ีคุ�มครองก็ต�องอิงแหล'งภูมิศาสตร/เช'นกัน 

แม�ประเทศไทยจะให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/เป�น
กฎหมายเฉพาะ แต'ประเทศฝรั่งเศสให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคแต'ให�
ความคุ�มครองในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ แต'ลักษณะในการให�
ความคุ�มครองก็เหมือนกันคือ สินค�าหัตถกรรมนั้นจะต�องเป�นสินค�าท่ีมีส'วนหนึ่งส'วนใดอิงกับแหล'ง
ภูมิศาสตร/มีความสัมพันธ/พิเศษเฉพาะกับสถานท่ีท่ีทําการผลิตหรือแหล'งภูมิศาสตร/ แต'ท้ังสองประเทศยัง
ไม'มีการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านแต'ไม'อิงแหล'งภูมิศาสตร/เช'นเดียวกัน ดังนั้น
กฎหมายคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของประเทศไทยและกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคแต'ให�ความ
คุ�มครองในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ ของประเทศฝรั่งเศสจึงให�
ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ในระดับเดียวกัน 
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4.2 วิเคราะห�เปรียบเทียบการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ของไทยกับประเทศ
อินเดีย 

รัฐสภาของประเทศอินเดียได�ออกกฎหมายเก่ียวกับการจดทะเบียนสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ใน
ประเทศอินเดียท่ีมีชื่อว'า Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 
ในปs 1999 โดยสิ่งท่ีกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของอินเดียมุ'งให�ความคุ�มครองมีขอบเขตดังนี้ขอบเขต
ของการให�ความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/นั้นไม'ได�จํากัดแค'เฉพาะสินค�าเกษตรเท'านั้นแต'การยื่น
ขอรับการจดทะเบียนข้ึนเป�นสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ในประเทศอินเดียได�แบ'งผู�ผลิตออกเป�น 3 ประเภท
ดังนี้ 

1) ผู�ผลิตสินค�าทางการเกษตร (Agricultural Goods) รวมถึงการเป�นผู�ซื้อขาย (Trading and 
Dealing) สินค�าเกษตรด�วยตัวอย'างสินค�าเช'นชาดาร/จิลิ่ง (Darjeeling Tea) เป�นต�น 

2) ผู�ผลิตสินค�าท่ีได�มาจากธรรมชาติ (Natural Goods) ซ่ึงได�มาจากการขุดเจาะหรือแสวงหา
และรวมถึงการเป�นผู�ซื้อขายสินค�าจากธรรมชาติด�วย 

3) ผู�ผลิตสินค�าหัตถกรรมหรือสินค�าอุตสาหกรรม (Handicrafts or Industrail Goods) ท่ีรวม
ไปถึงการเป�นผู�ซื้อขายสินค�าด�วยตัวอย'างสินค�าเช'นผ�าคลุมไหล' (Pashmina Shawls) เง่ือนไขในการใช�
ชื่อสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/เป�นส'วนหนึ่งของชื่อสินค�าจะต�องมีลักษณะพิเศษอันสืบเนื่องมาจากสภาพ 
แวดล�อมทางภูมิศาสตร/เท'านั้นเพราะได�มีการใช�ชื่อแหล'งผลิตเป�นหลักประกันคุณภาพและชื่อเสียงของ
สินค�า 

รัฐบัญญัติการคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/พ.ศ. 2542 (The Geographical Indications of 
Goods (Registration and Protection) Act, 1999) มาตรา 1(3)(e) อธิบายว'าสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ท่ี
เก่ียวกับสินค�าหมายถึงสิ่งท่ีใช�บ'งบอกตัวสินค�าว'าเป�นสินค�าทางการเกษตรสินค�าตามธรรมชาติหรือสินค�า
ท่ีถูกผลิตข้ึนในแหล'งกําเนิดหรือถูกผลิตในอาณาเขตของประเทศหรือในแหล'งดินแดนหรือสถานท่ีใน
อาณาเขตแห'งหนึ่งจนได�รับการยอมรับถึงความมีคุณภาพความมีชื่อเสียงหรือความมีคุณลักษณะของ
สินค�าเฉพาะอย'างจนทําให�สินค�านั้นเป�นสินค�าประจําภูมิศาสตร/ดินแดนหรือท�องถ่ินนั้นท่ีซ่ึงกระบวนการ
ในการผลิตหรือกระบวนการเตรียมการสินค�านั้นอยู'หรือเกิดข้ึนในอาณาเขตภูมิประเทศนั้นด�วย7 

                                                           

7 “geographical indication”, in relation to goods, means an indication which identifies 
such goods as originating, or manufactured in the territory of a country, or a region or locality in 
that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of such goods is essentially 
attributable to its geographical origin and in case where such goods are manufactured goods one 
of the activities of the goods concerned takes in such territory, region or locality, as the case may 
be, see also, the Geographical Indications of Goods(registration and protection) Act,1999) Article 1 
(3)(e). 
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ดังนั้นรัฐบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/มาตรา 1(3)(e) จึงบัญญัติให�ความคุ�มครองถึงสิ่ง
บ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวกล'าวคือเป�นสิ่งบ'งชี้ท่ีบ'งบอกถึงเขตทางภูมิศาสตร/พิเศษและเขต
ทางภูมิศาสตร/ดังกล'าวถูกใช�เก่ียวข�องกับการผลิตสินค�าแม�เพียงการผลิตสินค�าแค'บางส'วนสิ่งบ'งชี้ทาง
ภูมิศาสตร/ ดังกล'าวนั้นย'อมได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/เหล'านี้อาจ
เป�นสิ่งบ'งชี้ท่ีใช�กับสินค�าหลากหลายประเภทเช'นสินค�าทางการเกษตรสินค�าตามธรรมชาติหรือบรรดา
สินค�าท่ีผลิตข้ึนในพ้ืนท่ีใดของประเทศหนึ่งหรือรัฐใดรัฐหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งโดยสิ่งบ'งชี้
ดังกล'าวย'อมสร�างความเชื่อถือทางด�านคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะพิเศษแก'สินค�าสืบเนื่องจากสินค�า
เหล'านี้ได�ปลูกข้ึนในแหล'งกําเนิดทางภูมิศาสตร/หรือสินค�าดังกล'าวถูกผลิตข้ึนณสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งหรือ
สถานท่ีดังกล'าวได�เก่ียวข�องกับกระบวนการผลิตสินค�าเช'นการเตรียมสินค�าเป�นต�น 

กฎหมายคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของไทยได�ให�ความหมายของสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ ไว�ใน
มาตรา 3 ว'า ในพระราชบัญญัตินี้“สิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/”8 หมายความว'า ชื่อ สัญลักษณ/ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ี
ใช�เรียกหรือใช�แทนแหล'งภูมิศาสตร/ และท่ีสามารถบ'งบอกว'าสินค�าท่ีเกิดจากแหล'งภูมิศาสตร/นั้นเป�น
สินค�าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล'งภูมิศาสตร/ดังกล'าว 

กฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของไทยยังได�ให�ความหมายของสินค�าสินค�า9 “สินค�า” 
หมายความว'า สิ่งของท่ีสามารถซ้ือขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได� ไม'ว'าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเป�น
ผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ/ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม จะเห็นได�ว'า ท้ังประเทศ
ไทย และประเทศอินเดียมีการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/
เหมือนกัน แต'ท้ังสองประเทศจะให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ สินค�า
หัตถกรรมนั้นจะต�องเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีมีส'วนเก่ียวข�องกับแหล'งภูมิศาสตร/ หรืออิงกับแหล'งภูมิศาสตร/ 
โดยในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของอินเดียให�กล'าวว'า สินค�าหัตถกรรมท่ีจะได�รับความคุ�มครองใน
กฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/นั้นจะต�องเป�นสิ่งบ'งชี้ท่ีบ'งบอกถึงเขตทางภูมิศาสตร/พิเศษและเขตทาง
ภูมิศาสตร/ดังกล'าวถูกใช�เก่ียวข�องกับการผลิตสินค�าแม�เพียงการผลิตสินค�าแค'บางส'วนสิ่งบ'งชี้ทาง
ภูมิศาสตร/ ดังกล'าวนั้นย'อมได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายอินเดีย ส'วนกฎหมายไทยในมาตรา๓
พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 3 ได�กล'าวถึงสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/
ว'า ชื่อ สัญลักษณ/ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช�เรียกหรือใช�แทนแหล'งภูมิศาสตร/ และท่ีสามารถบ'งบอกว'าสินค�าท่ี
เกิดจากแหล'งภูมิศาสตร/นั้นเป�นสินค�าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล'งภูมิศาสตร/
ดังกล'าว 

                                                           

8 กรมทรัพย/สินทางปMญญา, พระราชบัญญัติ คุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมศิาสตร� พ.ศ. 2546. 
9 เรื่องเดียวกัน. 
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จากการศึกษา ท้ังประเทศไทยและประเทศอินเดีย สินค�าหัตถกรรมสามารถได�รับความคุ�มครอง
ในกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร/ได� แต'จะต�องเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีมีส'วนหนึ่งส'วนในอิงกับแหล'ง
ภูมิศาสตร/หรือเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านก็ได�แต'ยังต�องมีส'วนหนึ่งส'วนใดเก่ียวข�องกับ
แหล'งภูมิศาสตร/ 

อย'างไรก็ตามอินเดียให�การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายอ่ืนนอกจากจะให�ความคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/แล�ว ในปs ค.ศ. 2006 ประเทศอินเดียได�มีการบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือเพ่ิมความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในชื่อรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบ ค.ศ. 2000 โดยมี
เจตนารมณ/ของกฎหมายเพ่ือเพ่ิมบทลงโทษท้ังทางแพ'งและอาญาเพ่ือเป�นการปpองกันการละเมิดสินค�า
หัตถกรรมและเป�นการเพ่ิมระดับความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ในสินค�าหัตถกรรมของอินเดีย   
โดยการคุ�มครองนี้กฎหมายจะคุ�มครองท้ังสินค�าสิ่งบ'งชี้ภูมิศาสตร/ ตามรัฐบัญญัติสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ 
และสินค�าหัตถกรรมท่ีใช�กรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิมหรือภูมิปMญญาชาวบ�าน ในมาตรา 210 ของรัฐบัญญัติ
คุ�มครองการออกแบบได�ให�ความหมายไว�ว'า สินค�าหัตถกรรมหมายถึงสินค�าท่ีผลิตด�วยวัตถุดิบจากการ
สังเคราะห/หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติรวมถึงการท่ีนําท้ังวัตถุดิบธรรมชาติและส'วนหนึ่งส'วนใดเป�นวัตถุดิบ
สังเคราะห/มาสร�างสรรค/เป�นผลงานด�วยมือท้ังหัตถกรรมและหัตถกรรมท่ีมีการผลิตด�วยภูมิปMญญา
ชาวบ�าน โดยขอบเขตของมาตรา 2 ในรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบจะแสดงให�เห็นถึงคํานิยามว'ามุ'ง
ให�ความหมายในคําว'า สินค�าหัตถกรรมคืออะไร และให�หมายความรวมไปถึงสินค�าหัตถกรรมท่ีใช�
กรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิมหรือเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านโดยไม'อิงแหล'งภูมิศาสตร/ด�วย กฎหมายไทยนั้นยังไม'
มีการบัญญัติกฎหมายคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านแต'ไม'ได�อิงแหล'งภูมิศาสตร/ดังนั้น
ประเทศไทยอาจพิจารณาถึงรูปแบบการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านไม'อิง
แหล'งภูมิศาสตร/ในรูปแบบเป�นกฎหมายเฉพาะแบบรัฐบัญญัติว'าด�วยการคุ�มครองการออกแบบของ
ประเทศอินเดีย เพ่ือเป�นแนวทางในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมของไทยท่ีอาจเป�นสินค�าท่ีไม'ได�
เก่ียวกับแหล'งภูมิศาสตร/แต'ผลิตด�วยกรรมวิธีการผลิตด้ังเดิมหรือแบบภูมิปMญญาชาวบ�านโดยไม'อิงแหล'ง
ภูมิศาสตร/ คงพิจารณาเช'นเดียวกับ รูปแบบการให�ความคุ�มครองโดยรัฐบัญญัติว'าด�วยการคุ�มครองการ
ออกแบบของประเทศอินเดียเช'นเดียวกัน 
 
 
 

                                                           

10 Enforcement of IP and Related Laws, Industrial Designs: The Designs Act, 2000 
[Online], 25 May 2000. Available from http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128103. 
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4.3 วิเคราะห�เปรียบเทียบการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร�ของไทยกับประเทศ
เวียดนาม 

กฎหมายทรัพย/สินทางปMญญาของเวียดนาม พ.ศ. 2548 ย'อหน�าท่ี 22 มาตราท่ี 4 ได�ให�คําจํากัด
ความสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ไว�ว'าสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/หมายความถึงข�อมูลในรูปแบบของงานสัญลักษณ/ 
โลโก�หรือภาพท่ีแสดงถึงประเทศหรือท�องถ่ินเม่ือนํามาใช�กับสินค�าเพ่ือแสดงถึงแหล'งท่ีมาหรือแหล'งของ
สินค�านั้นโดยคุณภาพคุณลักษณะหรือชื่อเสียงของสินค�านั้นมีความสัมพันธ/อย'างสําคัญกับประเทศหรือ
ท�องถ่ินนั้นจากนิยามจะเห็นได�ว'า กฎหมายคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของเวียดนามนั้นไม'ได�ให�
ความหมายโดยตรงของสินค�าหัตถกรรมเอาไว�เพราะสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของเวียดนามเพียงแต'ให�
ความหมายไว�ว'าถึง11 ข�อมูลในรูปแบบของงาน สัญลักษณ/ โลโก� หรือภาพท่ีแสดงถึงประเทศหรือท�องถ่ิน 
เม่ือนํามาใช�กับสินค�าเพ่ือแสดงถึงแหล'งท่ีมาหรือแหล'งของสินค�านั้น โดยคุณภาพ คุณลักษณะหรือ
ชื่อเสียงของสินค�านั้นมีความสัมพันธ/อย'างสําคัญกับประเทศหรือท�องถ่ินกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทาง
ภูมิศาสตร/ของไทยได�ให�ความหมายของคําว'าสินค�าไว�ดังนี้ พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/
ยังได�ให�ความหมายไว�ในคําว'า สินค�า12 “สินค�า” หมายความว'า สิ่งของท่ีสามารถซ้ือขาย แลกเปลี่ยน 
หรือโอนกันได� ไม'ว'าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเป�นผลิตผลทางการเกษตรรวมตลอดถึงผลิตภัณฑ/ทาง
หัตถกรรมและอุตสาหกรรมสินค�า  จะเห็นได�ว'าคําว'าสินค�าในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทาง
ภูมิศาสตร/ นั้นจะหมายความว'าเป�นสินค�าเกษตรสินค�าหัตถกรรมและสินค�าอุตสาหกรรม โดยกฎหมาย
ไทยจะบัญญัติไว�ชัดกว'ากฎหมายเวียดนามท่ีบัญญัติไว�อย'างกว�าง ๆ 

การคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของเวียดนามภายใต�กฎหมายทรัพย/สินทางปMญญาของ
เวียดนาม พ.ศ. 2548 มาตราท่ี 79 ระบุไว�ว'าสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/จะได�รับความคุ�มครองตามกฎหมาย
ของประเทศเวียดนามต'อเม่ือสินค�าชนิดนั้นๆเป�นสินค�าท่ีผลิตหรือมีต�นกําเนิดมาจากพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร/
ท�องถ่ินดินแดนหรือประเทศตามท่ีนิยามเอาไว�สินค�าชนิดนั้นๆเป�นสินค�าท่ีมีชื่อเสียงคุณภาพรวมถึง
คุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถผลิตได�เฉพาะพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร/ท�องถ่ินดินแดนหรือประเทศท่ีนิยามไว�
เท'านั้น 

พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของไทย ให�ความหมายของ คําว'า สิ่งบ'งชี้ทาง
ภูมิศาสตร/หมายถึง ชื่อหรือสัญลักษณ/ใดๆท่ีใช�เรียกหรือแทนสินค�านั้นเพ่ือบ'งบอกว'า สินค�านั้นเป�น

                                                           

11 Asean Intellectual Property Association, Geographical indications shall be protected 
if the following conditions are met [Online], n.d. Available from http://www.aseanipa.org 
/index.php/members/viet-nam/185-ipguidesvietnam/507-ip-guides-for-vietnam. 

12 กรมทรัพย/สินทางปMญญา, พระราชบัญญัติ คุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมศิาสตร� พ.ศ. 2546. 
. 
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อย'างไร มีคุณสมบัติ หรือมีชื่อเสียง อย'างไร13 ซ่ึง อาจเป�นภูมิปMญญาของคนในท�องถ่ินนั้น รวมกับสภาพ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ จึงทําให�เกิดผลิตผลท่ีมีคุณภาพ จนเม่ือนึกถึงผลิตภัณฑ/นั้นก็ต�องนึกถึงแหล'ง
ภูมิศาสตร/นั้นด�วย 

จากการศึกษาท้ังไทยและเวียดนามให�ความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/คล�ายกันสินค�าท่ีจะ
ขอรับความคุ�มครองในฐานะเป�นสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ได�จะต�องมีส'วนหนึ่งส'วนใดผลิตหรือมีจุดเกาะ
เก่ียวกับแหล'งภูมิศาสตร/นั้น และอาจเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านได�แต'จะรวมกับสภาพภูมิประเทศเสมอ    
ท้ังสองประเทศยังไม'มีการคุ�มครองสินค�าท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านแต'ไม'อิงกับแหล'งภูมิศาสตร/ 

นอกจากนี้เวียดนามยังให�การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายอ่ืนกล'าวคือกฎหมายสิ่งบ'งชี้
ทางภูมิศาสตร/ไม'ได�ให�ความหมายโดยตรงของสินค�าหัตถกรรมเอาไว�อย'างชัดแจ�ง เพราะสิ่งบ'งชี้ทาง
ภูมิศาสตร/ของเวียดนามเพียงแต'ให�ความหมายไว�ว'าถึง ข�อมูลในรูปแบบของงาน สัญลักษณ/ โลโก� หรือ
ภาพท่ีแสดงถึงประเทศหรือท�องถ่ิน เม่ือนํามาใช�กับสินค�าเพ่ือแสดงถึงแหล'งท่ีมาหรือแหล'งของสินค�านั้น 
โดยคุณภาพ คุณลักษณะ หรือชื่อเสียงของสินค�านั้นมีความสัมพันธ/อย'างสําคัญกับประเทศหรือท�องถ่ิน
นั้น แต'การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมกลับมีอยู'ในกฎหมายการออกแบบอุตสาหกรรม14 ซ่ึงอยู'ในส'วนท่ี4 
บทท่ี 2 ของ ประมวลกฎหมายแพ'งเวียดนามซ่ึงได�ประกาศใช�ในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เรื่องสิทธิ
ในทรัพย/สินอุตสาหกรรมและต'อมาได�มีพระราชกฤษฎีกาแก�ไขเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดย
แก�ไขเพ่ิมเติมเป�นการคุ�มครองด�านทรัพย/สินอุตสาหกรรม และในวันท่ีวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ก็มี
ประกาศจากกระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีของเวียดนาม ออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับความหมาย
ของการออกแบบทรัพย/สินอุตสาหกรรมภายใต�กฎหมายเวียดนาม สําหรับความหมายของคําว'าการ
ออกแบบทรัพย/สินอุตสาหกรรมในกฎหมายเวียดนามให�คํานิยามดังนี้ การออกแบบอุตสาหกรรม คือ 
การออกแบบลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ/ด�วยรูปแบบเส�นและสีหรือการรวมกันขององค/ประกอบท่ีมี
ลักษณะใหม'ในโลกและเป�นต�นฉบับสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ/หัตถกรรม  
โดยการได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายของเวียดนามจะต�องเป�นการผลิตท่ีใหม'และยังไม'แพร'หลาย   
ในโลกและอยู'ในรูปแบบการผลิตเพ่ือผลิตภัณฑ/ทางอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเท'านั้น 

นอกจากนี้การออกแบบนั้น จะต�องเก่ียวกับการท่ีจะนําผลิตภัณฑ/ท่ีได�รับการออกแบบนั้นไปใช�
สําหรับการผลิตภัณฑ/โดยกรรมวิธีอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเท'านั้นท่ีกฎหมายนี้คุ�มครอง แต'สําหรับ 

                                                           
13 ปMจฉิมา ธนสันติ.การคุ�มครองสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร�: ตํารากฎหมายทรัพย�สินทางปNญญา. 
14 Asean Intellectual Property Association, Geographical indications shall be protected 

if the following conditions are met. 
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การผลิตเพ่ือการอย'างอ่ืนอาจได�รับความคุ�มครองในประเภทงานออกแบบศิลปกรรมตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของเวียดนาม15 

การออกแบบท่ีจะได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายของเวียดนามนี้ จะต�องไม'มีการเป�ดเผย
ก'อนท่ีจะมาขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ/สําหรับใช�ในอุตสาหกรรมและหัตถกรรมนี้จะไม'
สามารถขอยื่นจดทะเบียนได� โดยจะไม'มีข�อผ'อนผันใด ๆ ท้ังสิ้น และสิทธิท่ีกฎหมายให�จะแตกต'างจาก
ของประเทศอินเดียคือ ประเทศอินเดียจะให�สิทธิในการออกแบบนั้นเป�นสิทธิของชุมชนแต'ของเวียดนาม
จะให�เป�นสิทธิส'วนตนแต'หากมี ผู�ออกแบบหลายคนก็อาจเป�นเจ�าของการออกแบบร'วมกันได�ระยะเวลา
ในการคุ�มครองการออกแบบนั้นตามกฎหมายของเวียดนาม16 มีระยะเวลาในการคุ�มครองการออกแบบ
ผลิตภัณฑ/สําหรับอุตสาหกรรมและหัตถกรรม15ปsนับแต'จดทะเบียนแต'จะมีค'าธรรมเนียมในการต'ออายุ
เม่ืออายุการคุ�มครองครบ 5 ปsหรือ 10 ปsหากไม'สามารถชําระค'าธรรมเนียมได�ทันจะต�องเสีย
ค'าธรรมเนียมต'ออายุล'าช�าภายใน 6 เดือนนับต้ังแต'ครบ 5 ปsหรือ 10 ปs 

กฎหมายคุ�มครองการออกแบบผลิตภัณฑ/และอุตสาหกรรมของเวียดนามนั้นไม'ได�มุ'งคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านเพราะการผลิตสินค�าหัตถกรรมท่ีกฎหมายเวียดนามคุ�มครอง
ต�องเป�นการผลิตท่ีใหม'และยังไม'แพร'หลาย 

สรุปจากการศึกษาจะเห็นได�ว'าประเทศฝรั่งเศส ประเทศเวียดนาม และประเทศไทยให�ความ
คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/เหมือนกัน โดยประเทศฝรั่งเศสให�ความ
คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับใหม' โดยเพ่ิมเติมการคุ�มครองในสินค�า
หัตถกรรมและสินค�าท่ีไม'ใช'สินค�าเกษตรด�วยในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทาง
ภูมิศาสตร/เดิม โดยมีใจความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/เหมือนกับไทย 
คือจะต�องมีจุดเกาะเก่ียวหรืออิงแหล'งภูมิศาสตร/เช'นเดียวกับกฎหมายคุ�มครองครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/
ของไทย ส'วนประเทศเวียดนามนั้นแม�จะได�ให�ความหมายของสินค�าท่ีสามารถได�รับความคุ�มครองทาง
กฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/แต'ก็มีความหมายอย'างกว�างอาจหมายถึงสินค�าหัตถกรรมก็ได� และต�องอิง
กับแหล'งภูมิศาสตร/เหมือนกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของไทยและประเทศฝรั่งเศสเช'นกันจะ
เห็นได�ว'าท้ังสามประเทศให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/เช'นเดียวกัน 

                                                           

15 Serving as a pattern for manufacture of industrial or handicraft products 
To satisfy this requirement, the concerned design must be capable of being used for mass-
production of products by industry and handicraft methods. In absence of this attribute, a work 
may be protected under copyright laws as an artistic work. 

16 Extending time-limits: The time periods reserved for amending or supplementing 
documents as requested by the National Office of Industrial Property, for refutation of opinions 
and for opposing an intention. 
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แต'จะเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีมีจุดเกาะเก่ียวกับแหล'งภูมิศาสตร/เท'านั้น สินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญา
ชาวบ�านไม'อิงแหล'งภูมิศาสตร/จะไม'ได�รับความคุ�มครอง 

ดังนั้นท้ังประเทศไทย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเวียดนาม มีการให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมในสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ในระดับเดียวกันคือการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีมีจุดเกาะ
เก่ียวกับแหล'งภูมิศาสตร/ แต'ไม'ได�ให�ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านแต'ไม'อิง
กับแหล'งภูมิศาสตร/ 

ประเทศอินเดียนั้นก็มีการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/เช'นเดียว 
กับไทย เวียดนาม และฝรั่งเศส คือเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีอิงกับแหล'งภูมิศาสตร/สินค�าหัตถกรรมดัง
ความหมายของคําว'าสินค�าในรัฐบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ของอินเดีย กล'าวว'า จะต�องเป�น
สินค�าธรรมชาติท่ีถูกผลิตข้ึนในแหล'งกําเนิดหรือถูกผลิตในอาณาเขตของประเทศหรือในแหล'งดินแดน
หรือสถานท่ีในอาณาเขตแห'งหนึ่งจนได�รับการยอมรับถึงความมีคุณภาพความมีชื่อเสียงหรือความมี
คุณลักษณะของสินค�าเฉพาะอย'างจนทําให�สินค�านั้นเป�นสินค�าประจําภูมิศาสตร/ดินแดนหรือท�องถ่ินนั้นท่ี
ซ่ึงกระบวนการในการผลิตหรือกระบวนการเตรียมการสินค�านั้นอยู'หรือเกิดข้ึนในอาณาเขตภูมิประเทศ
นั้นด�วย แต'ขณะเดียวกันอินเดียได�ออกกฎหมายชื่อว'า รัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบ ค.ศ. 2000 โดยมี
เจตนารมณ/ของกฎหมายเพ่ือเพ่ิมบทลงโทษท้ังทางแพ'งและอาญาเพ่ือเป�นการปpองกันการละเมิดสินค�า
หัตถกรรมและเป�นการเพ่ิมระดับความคุ�มครองสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ในสินค�าหัตถกรรมของอินเดีย โดย 
การคุ�มครองนี้กฎหมายจะคุ�มครองท้ังสินค�าสิ่งบ'งชี้ภูมิศาสตร/ ตามรัฐบัญญัติสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ และ 
สินค�าหัตถกรรมท่ีใช�กรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิมหรือภูมิปMญญาชาวบ�าน รัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบ 
ค.ศ. 2000 นี้ได�วางหลักไว�ว'าหากสินค�าหัตถกรรมนั้นข้ึนกับแหล'งภูมิศาสตร/ จะต�องไปขอความคุ�มครอง
ในกฎหมายสิ่งบ'งชี้ทางภูมิศาสตร/ แต'หากเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีเกิดจากภูมิปMญญาชาวบ�านและไม'อิง
แหล'งภูมิศาสตร/นั้นจะต�องไปขอรับความคุ�มครองในกฎหมายรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบตามมาตรา
2 แห'งรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบของอินเดียท่ีกล'าวไว�ว'าสินค�าหัตถกรรมหมายถึงสินค�าท่ีผลิตด�วย
วัตถุดิบจากการสังเคราะห/หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติรวมถึงการท่ีนําท้ังวัตถุดิบธรรมชาติและส'วนหนึ่ง
ส'วนใดเป�นวัตถุดิบสังเคราะห/มาสร�างสรรค/เป�นผลงานด�วยมือท้ังหัตถกรรมและหัตถกรรมท่ีมีการผลิต
ด�วยภูมิปMญญาชาวบ�าน จะเห็นได�ว'าประเทศอินเดียได�มีมาตรการในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�น
ภูมิปMญญาชาวบ�านแต'ไม'อิงกับแหล'งภูมิศาสตร/ไว�ด�วย ประเทศไทยจึงควรนํารูปแบบการให�ความคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิปMญญาชาวบ�านไม'อิงแหล'งภูมิศาสตร/ แบบรัฐบัญญัติว'าด�วยการคุ�มครองการ
ออกแบบของประเทศอินเดียมาทําการพิจารณาศึกษาเพ่ือเป�นแนวทางในการให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมของไทยท่ีไม'อิงกับแหล'งภูมิศาสตร/ให�ได�รับความคุ�มครองตามกฎหมาย โดยอาจใช�รูปแบบ
รูปแบบการให�ความคุ�มครองโดยรัฐบัญญัติว'าด�วยการคุ�มครองการออกแบบของประเทศอินเดีย
เช'นเดียวกัน 



บทท่ี 5 
บทสรุป และข�อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

งานศิลปหัตถกรรมเป�นงานท่ีต�องทําด�วยมือหรือเครื่องมือเล็กน�อย เป�นงานท่ีจัดทําข้ึนมา      
เพ่ือตอบสนองประโยชน(ในการใช�สอย หรือใช�ตกแต+งเพ่ือให�เกิดความสวยงาม และงานหัตถกรรมเอง    
ยังเป�นเครื่องแสดงอัตลักษณ(ของความเป�นไปของชนในชาติท่ีได�สืบต+อภูมิป1ญญากันมาช�านาน ทําให�เรา
ทราบในรากเหง�าและความเป�นมาเป�นไปของบรรพบุรุษของเราได� สําหรับงานศิลปหัตถกรรมของงาน
ศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยยังแสดงถึงเอกลักษณ(แห+งความเป�นไทย สะท�อนความเป�นไปและความ
เจริญรวมท้ังความเป�นอยู+ในสมัย ๆ นั้นของผู�คนในประเทศไทยแต+ละยุคแต+ละสมัยด�วย ประเทศไทยเป�น
ประเทศท่ีมีการผลิตงานศิลปหัตถกรรมต้ังแต+ยุคก+อนประวัติศาสตร(เช+นงานศิลปหัตถกรรมหม�อ ไห ท่ีบ�าน
เชียงเป�นต�น 

งานศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยคือสิ่งท่ีเป�นภูมิป1ญญาของชาวบ�านท่ีสร�างข้ึนเพ่ือประโยชน( 
ในการใช�สอยในชีวิตประจําวัน เป�นงานท่ีเรียบง+ายแต+มีประโยชน(ในการใช�สอยท่ีเก่ียวกับวิถีประจําวันของ
ท�องถ่ินหรือวิถีของชาวบ�านในท�องถ่ินนั้น จนกลายเป�นเอกลักษณ(ของชุมชนนั้นและมีจุดเกาะเก่ียวกับ
แหล+งภูมิศาสตร(นั้นด�วย เช+น เครื่องป16นดินเผาศิลาดล ท่ีนําเอาดินท่ีมีคุณภาพในเชียงใหม+มาทดสอบ
คุณภาพ ด�านความเหนียว ความพรุน ความทนไฟ การหดตัวแล�วแล�วจึงได�เป�นเครื่องป16นดินเผาคุณภาพดี 
กลายเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีข้ึนชื่อของจังหวัดเชียงใหม+  

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีศิลปหัตถกรรมประเภทหนึ่งท่ีเราเรียกว+างานหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิ
ป1ญญาชาวบ�าน แต+ไม+ได�อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(นี้ งานหัตถกรรมประเภทนี้มักเป�นภูมิป1ญญาในการผลิต
งานเพ่ือใช�สอย และมีภูมิป1ญญาเฉพาะตัวไม+เก่ียวกับแหล+งภูมิศาสตร( อาจถ+ายทอดจากรุ+นสู+รุ+นในชุมชน
หนึ่ง เม่ือคนในชุมชนหรือท�องถ่ินนั้น ๆ ได�ไปต้ังรกรากหรือขยายไปทํากินในท�องถ่ินอ่ืน ๆ เอกลักษณ(ใน
งานศิลปหัตถกรรมนั้นก็ได�ติดตัวไปด�วยในรูปแบบของภูมิป1ญญาท�องถ่ิน เม่ือไปยังท�องถ่ินใด ๆ ก็ยังได�นํา
ภูมิป1ญญาชาวบ�านเหล+านี้ไปผลิต ไม+ว+าจะเพ่ือใช�สอยเองหรือผลิตขายเป�นสินค�าก็ตามเม่ือมีการผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมได�เป�นจํานวนมากนอกจากจะเกิดเป�นเอกลักษณ(เฉพาะแล�วงานศิลปหัตถกรรมนั้นก็อาจ
กลายเป�นสินค�า เช+นการตีมีดของหมู+บ�านอรัญญิก ท่ีเดิมเป�นชาวเวียงจันทน( ประเทศลาว อพยพมาในสมัย
ต�นรัตนโกสินทร(ได�นําเทคโนโลยีการทําเครื่องมือเครื่องใช�จากเหล็ก (มักเรียกรวม ๆ กันว+า ตีมีด) มาจาก
เวียงจันทน( มาตีเป�นของใช�ของมีคมต�องใช�ความรู� ทักษะ และความชํานาญเฉพาะตัว ต้ังแต+การเลือกวัสดุ 
เช+น เหล็ก ถ+านท่ีใช�ในการเผามีด การเผาเหล็กท่ีได�อุณหภูมิพอเหมาะท่ีจะทําการตีข้ึนรูป (หลาบ) หรือ 
(ซํ้า) หรือการใช�ค�อนตีเนื้อเหล็กท่ีเป�นรูปแล�วให�เรียบเป�นมันมีเนื้อแน+น (ไห+) การแต+งให�ได�รูปเล+มท่ีสวย 
งาม การทําคมให�เหมาะสมกับชนิดการใช�งานของมีด และการชุบคมให�แข็งซ่ึงเป�นสูตรลับและภูมิป1ญญา 
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ท่ีสืบทอดและพัฒนากันมา ด�วยวิธีภูมิป1ญญาท่ีสืบทอดกันมานับแต+โบราณนี่เองท่ีทําให�มีดอรัญญิกมี
ลักษณะเด+นเป�นเอกลักษณ(เฉพาะตัว เป�นมีดท่ีมีความเป�นเลิศ ในความทนทานใช�การได�นานนับเป�นป@ ๆ 
บางชนิดใช�งานได�ตลอดชีวิตของผู�ใช� จนมีชื่อเสียง 

 แต+เป�นท่ีน+าเสียดายว+า แม�นสินค�าหัตถกรรมของไทยท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านไม+อิงกับแหล+ง
ภูมิศาสตร(ของไทยจะมีชื่อเสียงมากเท+าไรก็ตาม แต+การให�ความคุ�มครองในทางด�านกฎหมายน�อยมาก  
โดยขณะป1จจุบัน ยังไม+มีกฎหมายฉบับใด ให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านไม+  
อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(โดยเฉพาะ  อย+างไรก็ดีการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมของไทยกระจายอยู+  
ในกฎหมายทรัพย(สินป1ญญาดังต+อไปนี้ 

1) การให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
กฎหมายลิขสิทธิ์มิได�บัญญัติคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมโดยตรง แต+เป�นการคุ�มครองการสร�างสรรค(

ผลงานชิ้นนั้นโดยผู�สร�างสรรค(ต�องนําไปจดแจ�งลิขสิทธิ์ สิทธิท่ีได�เป�นแต+ของผู�จดแจ�งเพียงผู�เดียวเท+านั้น 
เม่ือผู�ใดทําการจดแจ�งสินค�าหัตถกรรมเช+นลวดลายในถ�วยเบญจรงค(เป�นลิขสิทธิ์ของตนอาจมีป1ญหากับ
บุคคลอ่ืนท่ีได�รับการถ+ายทอดภูมิป1ญญาในการเขียนลายถ�วยเบญจรงค(ท่ีคล�ายกันได� อาจจะมีป1ญหาเรื่อง
ละเมิดลิขสิทธิ์กันได� จะเห็นได�ว+าการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นงานอันเกิดจากภูมิป1ญญาชาวบ�านไม+
อาจท่ีจะขอรับความคุ�มครองภายใต�กฎหมายลิขสิทธิ์เพราะผู�ท่ีจะขอรับความคุ�มครองในฐานะงานอันมี
ลิขสิทธิ์นั้นเป�นการขอความคุ�มครองโดยป1จเจกบุคคล รวมท้ังกฎหมายลิขสิทธิ์มุ+งคุ�มครองการแสดงออกใน
ความคิดสร�างสรรค(ของผู�สร�างจึงไม+เหมาะสมท่ีจะนํามาคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมอันเกิดจากภูมิป1ญญา
ชาวบ�านซ่ึงเป�นสิ่งท่ีบรรพชนได�สั่งสมจนเกิดเป�นองค(ความรู�อันเป�นสิ่งสาธารณะท่ีชุมชนได�ใช�กันสืบมา 
ดังนั้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จึงยังไม+ได�ให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมอย+างเต็มท่ี 

2) การให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 
สําหรับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ฉบับแก�ไข มิได�ให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม

โดยตรงแต+ได�กล+าวถึงการออกแบบผลิตภัณฑ(ว+าแบบผลิตภัณฑ( หมายความว+า รูปร+างของผลิตภัณฑ(   
หรือองค(ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ( อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ(ซ่ึงสามารถใช�
เป�นแบบสําหรับผลิตภัณฑ(อุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรมได� อันเป�นเรื่องของสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ(    
ซ่ึงอาจจะเป�นมาตรการในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมได� แต+มีข�อสังเกตว+าจะเป�นสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ( ซ่ึงการออกแบบผลิตภัณฑ(จะต�องเป�นการออกแบบผลิตภัณฑ(ท่ีเป�นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ(ใหม+ และจะต�องเป�นการออกแบบผลิตภัณฑ(เพ่ืออุตสาหกรรม หรือ หัตถกรรม ซ่ึง
พระราชบัญญัตินี้แม�จะเอาไปประยุกต(ใช�กับสินค�าหัตถกรรมได�แต+บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
นั้นการประดิษฐ(ต�องใหม+และไม+มีการเผยแพร+หรือแพร+หลายหรือมีใช�ก+อนยื่นคําขอจดทะเบียนซ่ึงไม+
สอดคล�องกับงานสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านซ่ึงเป�นความรู�ท่ีมีมานานแล�วได�ถ+ายทอดจากรุ+น
สู+รุ+นจนเป�นองค(ความรู�และกลายสินค�าหัตถกรรมท่ีมาจากภูมิป1ญญาของชาวบ�านจะไม+สามารถท่ีจะได�รับ
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ความคุ�มครองได�เพราะไม+ใช+การออกแบบผลิตภัณฑ(ใหม+แต+เป�นสิ่งท่ีมีอยู+หรือแพร+หลายมานานแล�ว ดังนั้น
สินค�าหัตถกรรมประเภทท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านจึงไม+สามารถได�รับความคุ�มครองตามพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตรได� 

3) การให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ.2534 
สําหรับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ไม+ได�มีบทบัญญัติคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม

โดยตรงแต+สินค�าหัตถกรรมสามารถได�รับความคุ�มครองในฐานะเป�นเครื่องหมายรับรองได�เครื่องหมาย
รับรองไว�ว+าเครื่องหมายท่ีเจ�าของเครื่องหมายรับรองใช�หรือจะใช�เป�นท่ีหมายหรือเก่ียวข�องกับสินค�าหรือ
บริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป�นการรับรองเก่ียวกับแหล+งกําเนิด ส+วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ
คุณลักษณะอ่ืนใดของสินค�านั้น หรือเพ่ือรับรองเก่ียวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของ
บริการนั้น เม่ือพิจารณาแล�วจะเห็นได�ว+าเครื่องหมายรับรองนั้นมีไว�เพ่ือเป�นมาตรรับสินค�าหรือบริการมี
การรับรองแหล+งกําเนิดของสินค�า วิธีการผลิตและคุณภาพ ซ่ึงอาจนํามาใช�กับการคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมได�โดยสามารถจะนําเครื่องหมายรับรองท่ีรับรองการผลิต คุณภาพ ไปรับรองคุณภาพ แหล+ง 
กําเนิด คุณลักษณะของสินค�าหัตถกรรมได� แต+ก็จะมีป1ญหาว+าเครื่องหมายรับรองนั้นมีข�อจํากัดท่ีจะออก
ให�แก+บุคคลเพียงคนเดียวเท+านั้น และไม+สามารถออกเพ่ือรับรองตนเองได�ดังนั้นเจ�าของสินค�าหัตถกรรม  
ท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านก็ไม+อาจท่ีจะขอเครื่องหมายรับรองเพ่ือเป�นการรับรองเก่ียวกับแหล+งกําเนิด 
ส+วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค�าของตนได� คงจะขอคุ�มครองเป�น
เครื่องหมายการค�าซ่ึงจะได�รับประโยชน(เพียง ทําให�ผู�บริโภคสามารถจดจําหรือเรียกขานสินค�าของเจ�า 
ของเครื่องหมายการค�านั้นได�เท+านั้น ในกรณีจะถือว+าสินค�าหัตถกรรมสามารถได�รับการคุ�มครองโดยเป�น
เครื่องหมายการค�าร+วมได�หรือไม+นั้น เครื่องหมายร+วมคือเครื่องหมายการค�าหรือเครื่องหมายบริการท่ีใช� 
หรือจะใช�โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ+มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ( สหภาพ 
สมาพันธ( กลุ+มบุคคลหรือองค(กรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชนแต+บทบัญญัติของเครื่องหมายร+วม 

เม่ือพิจารณาจากตัวพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 แล�ว จะเห็นได�ว+าการ
คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมจะสามารถได�รับการคุ�มครองในฐานะเครื่องหมายการค�าได� แต+ก็มีข�อเสียคือ
กฎหมายเครื่องหมายการค�ากฎหมายเครื่องหมายการค�าจะบ+งบอกความแตกต+างระหว+างเจ�าของหรือ
ผู�ผลิตสินค�าแต+ไม+ได�บ+งบอกถึงคุณลักษณะการรับรองเก่ียวกับแหล+งกําเนิด ส+วนประกอบ วิธีการผลิต 
คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านว+าแตกต+างกันอย+างไรกับ
สินค�าหัตถกรรมธรรมดา อีกท้ังบทบัญญัติในเรื่องเครื่องหมายรับรองก็อาจเข�ามาให�ความคุ�มครองได�
เพียงแต+ เครื่องหมายรับรองของกฎหมายเครื่องหมายการค�าของไทยนั้นมีข�อจํากัดท่ีจะออกให�แก+บุคคล
เพียงคนเดียวเท+านั้น และ ไม+สามารถออกเพ่ือรับรองตนเองได� ถึงแม�จะนําเรื่องเครื่องหมายร+วมมาใช�ก็ไม+
สามารถนํามาใช�ได�นั้นไม+สามารถทําได� เนื่องจากคําจํากัดความของเครื่องหมายร+วม ไม+ได�คลุมไปถึง
เครื่องหมายรับรองดังนั้นจึงเห็นได�ว+าทฤษฎีกฎหมายเครื่องหมายการค�าของไทยนั้นไม+ครอบคลุมไปถึง 
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การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านได�ดังนั้นสินค�าหัตถกรรมไทยท่ีเป�นภูมิป1ญญา
ชาวบ�านนั้นจึงไม+เหมาะสมในการท่ีจะนํากฎหมายเครื่องหมายการค�าของไทยมาให�ความคุ�มครอง 

4) การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมตามกฎหมายคุ�มครองส่ิงบ/งช้ีทางภูมิศาสตร3ของไทย 
สําหรับการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ+งชี้ทางภูมิของไทยนั้นจะมีบัญญัติไว�ใน

พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร( พ.ศ. 2546 โดยในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทาง
ภูมิศาสตร(ได�ให�ความหมายไว�ในคําว+า สินค�าไว�ว+า “สินค�า1” หมายความว+า สิ่งของท่ีสามารถซ้ือขาย 
แลกเปลี่ยน หรือโอนกันได� ไม+ว+าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเป�นผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึง
ผลิตภัณฑ(ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม เม่ือพิจารณาจากความหมาย ของคําว+าสินค�า จะเห็นได�ว+า   
คําว+าสินค�าในพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร( นั้นจะหมายรวมไปท้ังสินค�าเกษตร สินค�า
หัตถกรรม และสินค�าอุตสาหกรรม โดยกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ของไทยนั้นเป�นการ
คุ�มครองในระดับเดียวกันท้ังหมด โดยพระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(นั้นจึงคุ�มครองได�ท้ัง
สินค�าเกษตรและสินค�าหัตถกรรม เพียงแต+สินค�าหัตถกรรมท่ีจะขอรับความคุ�มครองได�จะต�องเป�นไปตาม
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัตินี้คือจะต�องมีความเก่ียวพันกับท�องถ่ิน แหล+งภูมิศาสตร( หรือสามารถบ+ง
บอกว+าสินค�าท่ีเกิดจากแหล+งภูมิศาสตร(นั้นเป�นสินค�าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
แหล+งภูมิศาสตร(ดังกล+าวและจะต�องอิงกับแหล+งภูมิศาสตร(ด�วย เช+น ผ�าไหมยกดอกลําพูน อันเป�นงาน
หัตถกรรมการทอผ�าไหมยกดอกลําพูนจะต�องมีการผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน เท+านั้น หรืองานเครื่องป16น 
ดินเผาศิลาดล เชียงใหม+ท่ีต�องคัดเลือกดินในจังหวัดเชียงใหม+มาทดสอบคุณภาพ ด�านความเหนียว ความ
พรุน ความทนไฟ การหดตัว แต+หากเป�นสินค�าท่ีเป�นหัตถกรรมท่ีใช�ภูมิป1ญญาชาวบ�านแต+ไม+อิงกับแหล+ง
ภูมิศาสตร( เช+น มีดอรัญญิกเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีใช�ภูมิป1ญญาชาวบ�านท่ีสืบทอดต+อ ๆ กันมากรรมวิธีการ
ตีท่ีเป�นภูมิป1ญญาโบราณ เช+นเผาเหล็กท่ีได�อุณหภูมิพอเหมาะท่ีจะทําการตีข้ึนรูป (หลาบ) การใช�ค�อนตี
เนื้อเหล็กท่ีเป�นรูปแล�วให�เรียบเป�นมันมีเนื้อแน+น หรือการตีเหล็กท่ีคนใช�พะเนินตีจะต�องฟ1งสัญญาณจาก
คนจับเหล็กให�ตีเหล็กตามจังหวะ การแต+งให�ได�รูปเล+มท่ีสวยงาม การทําคมให�เหมาะสมกับชนิดการใช�งาน
ของมีด และการชุบคมให�แข็งซ่ึงเป�นสูตรลับ เป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านและไม+ม่ีส+วนใดส+วนหนึ่งหรือมีข้ันตอน
อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(ก็ไม+สามารถได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ได� 
     5) การเปรียบเทียบความสอดคล�องและความแตกต/างในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม 

ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต+างประเทศสําหรับการเปรียบเทียบความสอดคล�องและความ
แตกต+างในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรม ระหว+างกฎหมายไทยและกฎหมายต+างประเทศ ท่ีได�ทํา

                                                           
1 กรมทรัพย(สินทางป1ญญา, พระราชบัญญัติ คุ�มครองสิ่งบ/งชี้ทางภูมศิาสตร3 พ.ศ. 2546 [Online], 

2553. แหล+งท่ีมา http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid 
=233&Itemid=261. 
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การวิเคราะห(เปรียบเทียบกับกฎหมายต+างประเทศ โดยได�ทําการวิเคราะหืความสอดคล�องและความ
แตกต+างกับสามประเทศดังนี้ 

5.1.1 การวิเคราะห3ความแตกต/างและความสอดคล�องในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมตาม
กฎหมายไทยและกฎหมายประเทศฝรั่งเศส 

จากการวิเคราะห(กฎหมายไทยและกฎหมายประเทศฝรั่งเศสในการให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมพบว+า ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสการคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(เป�นกฎหมายเฉพาะ
เหมือนกัน โดยประเทศไทยให�ความคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(เป�นไปในรูปกฎหมายเฉพาะคือ 
พระราชบัญญัติคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร( พ.ศ. 2546 และสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ของประเทศไทย 
คุ�มครองท้ังสินค�าเกษตรและสินค�าหัตถกรรม แต+ประเทศฝรั่งเศสให�ความคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร( 
ในรูปสิ่งบ+งชี้แหล+งกําเนิด โดยเน�นให�ความคุ�มครองสินค�าเกษตรในป@ 2014 ประเทศฝรั่งเศสได�ประกาศใช�
กฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับใหม+ โดยเพ่ิมเติมการคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมและสินค�าท่ีไม+ใช+สินค�า
เกษตรด�วยในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(เดิม เพียงแต+มาตรการใน
การให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมของฝรั่งเศสในกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับใหม+ของประเทศ
ฝรั่งเศสนั้นเป�นเพียงการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีจะต�องมีแหล+งกําเนิดในพ้ืนท่ี ภูมิภาคหรือท�องถ่ินท่ีอยู+
ในแหล+งภูมิศาสตร(นั้น ซ่ึงท้ังคุณภาพท่ีได�และชื่อเสียงท่ีมีมานานหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ เป�นผลเนื่องมาจาก
แหล+งกําเนิดพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร(นั้น ๆ แต+ไม+ได�ครอบคลุมถึงสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านท่ีไม+
อิงแหล+งภูมิศาสตร( 

ดังนั้นจะเห็นได�ว+าประเทศฝรั่งเศสไม+ได�ให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ+งชี้ทาง
ภูมิศาสตร( แต+ให�ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายอ่ืน เพียงแต+ให�ความคุ�มครองในรูปแบบท่ี
คล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ลักษณะในการให�ความคุ�มครองก็เหมือนกันกับ
กฎหมายสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ของประเทศไทยคือ สินค�าหัตถกรรมนั้นจะต�องเป�นสินค�าท่ีมีส+วนหนึ่งส+วน
ใดอิงกับแหล+งภูมิศาสตร(มีความสัมพันธ(พิเศษเฉพาะกับสถานท่ีท่ีทําการผลิตหรือแหล+งภูมิศาสตร( และท้ัง
ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสยังไม+มีการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านแต+ไม+อิง
แหล+งภูมิศาสตร(เช+นเดียวกัน ดังนั้นกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ของประเทศไทยและกฎหมาย
คุ�มครองผู�บริโภคแต+ให�ความคุ�มครองในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร( 
ของประเทศฝรั่งเศสจึงให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ในระดับเดียวกัน 

5.1.2 การวิเคราะห3ความแตกต/างและความสอดคล�องในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมตาม
กฎหมายไทยและกฎหมายประเทศอินเดีย 

สําหรับประเทศไทยและประเทศอินเดียมีการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ+งชี้
ทางภูมิศาสตร(เช+นเดียวกันแต+จะต�องเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีมีส+วนหนึ่งส+วนในอิงกับแหล+งภูมิศาสตร( หรือ
เป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านก็ได�แต+ยังต�องมีส+วนหนึ่งส+วนใดเก่ียวข�องกับแหล+งภูมิศาสตร( 
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แต+ประเทศอินเดียเองได�มีการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านแต+ไม+อิงแหล+ง
ภูมิศาสตร(ใน  โดยได�ตรากฎหมายชื่อรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบ ค.ศ. 2000 โดยมีเจตนารมณ(ของ
กฎหมายเพ่ือเพ่ิมบทลงโทษท้ังทางแพ+งและอาญาเพ่ือเป�นการปnองกันการละเมิดสินค�าหัตถกรรมแล  
รวมท้ังเป�นการเพ่ิมระดับความคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ในสินค�าหัตถกรรมของอินเดีย โดยการ
คุ�มครองนี้กฎหมายจะคุ�มครองท้ังสินค�าสิ่งบ+งชี้ภูมิศาสตร( ตามรัฐบัญญัติสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร( และสินค�า
หัตถกรรมท่ีใช�กรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิมหรือภูมิป1ญญาชาวบ�าน โดยในมาตรา 2  ของรัฐบัญญัติคุ�มครอง
การออกแบบได�ให�ความหมายไว�ว+า สินค�าหัตถกรรมหมายถึงสินค�าท่ีผลิตด�วยวัตถุดิบจากการสังเคราะห(
หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติรวมถึงการท่ีนําท้ังวัตถุดิบธรรมชาติและส+วนหนึ่งส+วนใดเป�นวัตถุดิบสังเคราะห(
มาสร�างสรรค(เป�นผลงานด�วยมือท้ังหัตถกรรมและหัตถกรรมท่ีมีการผลิตด�วยภูมิป1ญญาชาวบ�าน โดย
ขอบเขตของมาตรา 2 ในรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบจะแสดงให�เห็นถึงคํานิยามว+ามุ+งให�ความหมายใน
คําว+า สินค�าหัตถกรรมคืออะไร และให�หมายความรวมไปถึงสินค�าหัตถกรรมท่ีใช�กรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิม
หรือเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านโดยไม+อิงแหล+งภูมิศาสตร(  ซ่ึงประเทศไทยยังไม+ได�มีการคุ�มครองคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านแต+ไม+ได�อิงแหล+งภูมิศาสตร(ดังนั้นประเทศไทยอาจพิจารณาถึงรูปแบบ
การให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านไม+อิงแหล+งภูมิศาสตร(ในรูปแบบเป�น
กฎหมายเฉพาะแบบรัฐบัญญัติว+าด�วยการคุ�มครองการออกแบบของประเทศอินเดีย เพ่ือเป�นแนวทางใน
การให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมของไทยท่ีอาจเป�นสินค�าท่ีไม+ได�เก่ียวกับแหล+งภูมิศาสตร(แต+ผลิตด�วย
กรรมวิธีการผลิตด้ังเดิมหรือแบบภูมิป1ญญาชาวบ�านโดยไม+อิงแหล+งภูมิศาสตร( คงพิจารณาเช+นเดียวกับ 
รูปแบบการให�ความคุ�มครองโดยรัฐบัญญัติว+าด�วยการคุ�มครองการออกแบบของประเทศอินเดีย
เช+นเดียวกัน 

5.1.3 การวิเคราะห3ความแตกต/างและความสอดคล�องในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมตาม
กฎหมายไทยและประเทศเวียดนาม 
 สําหรับประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีการให�ความคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(คล�ายกัน
สินค�าท่ีจะขอรับความคุ�มครองในฐานะเป�นสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ได�จะต�องมีส+วนหนึ่งส+วนใดผลิตหรือมี  
จุดเกาะเก่ียวกับแหล+งภูมิศาสตร(นั้น และอาจเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านได�แต+จะรวมกับสภาพภูมิประเทศ
เสมอ ท้ังสองประเทศยังไม+มีการคุ�มครองสินค�าท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านแต+ไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(     
แต+เวียดนามยังให�การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายอ่ืนกล+าวคือกฎหมายสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ไม+ได�
ให�ความหมายโดยตรงของสินค�าหัตถกรรมเอาไว�อย+างชัดแจ�ง เพราะสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ของเวียดนาม
เพียงแต+ให�ความหมายไว�ว+าถึง ข�อมูลในรูปแบบของงาน สัญลักษณ( โลโก� หรือภาพท่ีแสดงถึงประเทศหรือ
ท�องถ่ิน เม่ือนํามาใช�กับสินค�าเพ่ือแสดงถึงแหล+งท่ีมาหรือแหล+งของสินค�านั้น โดยคุณภาพ คุณลักษณะ 
หรือชื่อเสียงของสินค�านั้นมีความสัมพันธ(อย+างสําคัญกับประเทศหรือท�องถ่ินนั้น แต+การคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมกลับมีอยู+ในกฎหมายการออกแบบอุตสาหกรรม  ซ่ึงอยู+ในส+วนท่ี 4 บทท่ี 2 ของ ประมวล
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กฎหมายแพ+งเวียดนามซ่ึงได�ประกาศใช�ในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เรื่องสิทธิในทรัพย(สิน
อุตสาหกรรมและต+อมาได�มีพระราชกฤษฎีกาแก�ไขเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยแก�ไขเพ่ิมเติม 
เป�นการคุ�มครองด�านทรัพย(สินอุตสาหกรรม และในวันท่ีวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ก็มีประกาศ    
จากกระทรวงวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีของเวียดนาม ออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับความหมายของ    
การออกแบบทรัพย(สินอุตสาหกรรมภายใต�กฎหมายเวียดนาม สําหรับความหมายของคําว+าการออกแบบ
ทรัพย(สินอุตสาหกรรมในกฎหมายเวียดนามให�คํานิยามดังนี้ การออกแบบอุตสาหกรรม คือ การออกแบบ
ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ(ด�วยรูปแบบเส�นและสีหรือการรวมกันขององค(ประกอบท่ีมีลักษณะใหม+ใน
โลกและเป�นต�นฉบับสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ(อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ(หัตถกรรม โดยการได�รับความ
คุ�มครองตามกฎหมายของเวียดนามจะต�องเป�นการผลิตท่ีใหม+และยังไม+แพร+หลายในโลกและอยู+ในรูปแบบ
การผลิตเพ่ือผลิตภัณฑ(ทางอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเท+านั้น และการออกแบบนั้น จะต�องเก่ียวกับการท่ี
จะนําผลิตภัณฑ(ท่ีได�รับการออกแบบนั้นไปใช�สําหรับการผลิตภัณฑ(โดยกรรมวิธีอุตสาหกรรมหรือ
หัตถกรรมเท+านั้นท่ี แต+สําหรับการผลิตเพ่ือการอย+างอ่ืนอาจได�รับความคุ�มครองในประเภทงานออกแบบ
ศิลปกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของเวียดนาม  
 นอกจากนี้การออกแบบท่ีจะได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายออกแบบอุตสาหกรรมของ
เวียดนามจะต�องไม+มีการเปoดเผยก+อนท่ีจะมาขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ(สําหรับใช�ใน
อุตสาหกรรมและหัตถกรรมนี้จะไม+สามารถขอยื่นจดทะเบียนได� โดยจะไม+มีข�อผ+อนผันใด ๆ ท้ังสิ้น และ
สิทธิท่ีกฎหมายให�จะแตกต+างจากของประเทศอินเดียคือ ประเทศอินเดียจะให�สิทธิในการออกแบบนั้นเป�น
สิทธิของชุมชนแต+ของเวียดนามจะให�เป�นสิทธิส+วนตนแต+หากมี ผู�ออกแบบหลายคนก็อาจเป�นเจ�าของการ
ออกแบบร+วมกันได�ระยะเวลาในการคุ�มครองการออกแบบนั้นตามกฎหมายของเวียดนาม  มีระยะเวลาใน
การคุ�มครองการออกแบบผลิตภัณฑ(สําหรับอุตสาหกรรมและหัตถกรรม15ป@นับแต+จดทะเบียนแต+จะมี
ค+าธรรมเนียมในการต+ออายุเม่ืออายุการคุ�มครองครบ 5 ป@หรือ 10 ป@หากไม+สามารถชําระค+าธรรมเนียมได�
ทันจะต�องเสียค+าธรรมเนียมต+ออายุล+าช�าภายใน 6 เดือนนับต้ังแต+ครบ 5 ป@หรือ 10 ป@ กฎหมายคุ�มครอง
การออกแบบผลิตภัณฑ(และอุตสาหกรรมของเวียดนามนั้นไม+ได�มุ+งคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิ
ป1ญญาชาวบ�านเพราะการผลิตสินค�าหัตถกรรมท่ีกฎหมายเวียดนามคุ�มครองต�องเป�นการผลิตท่ีใหม+และ 
ยังไม+แพร+หลาย 
 จากการศึกษาจะเห็นได�ว+าประเทศฝรั่งเศส ประเทศเวียดนาม และประเทศไทยให�ความคุ�มครอง
สินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(เหมือนกัน โดยประเทศฝรั่งเศสให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมในกฎหมายคุ�มครองผู�บริโภคฉบับใหม+ โดยเพ่ิมเติมการคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมและสินค�าท่ี
ไม+ใช+สินค�าเกษตรด�วยในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกับการให�ความคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(เดิม แต+ให�ความ
คุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(เหมือนกับไทย คือจะต�องมีจุดเกาะเก่ียวหรืออิง
แหล+งภูมิศาสตร(เช+นเดียวกับกฎหมายคุ�มครองครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ของไทย ส+วนประเทศเวียดนาม
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นั้นแม�จะได�ให�ความหมายของสินค�าท่ีสามารถได�รับความคุ�มครองทางกฎหมายสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(แต+ก็
มีความหมายอย+างกว�างอาจหมายถึงสินค�าหัตถกรรมก็ได� เพียงแต+จะต�องอิงกับแหล+งภูมิศาสตร(เหมือน
กฎหมายคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ของไทยและประเทศฝรั่งเศสเช+นกัน 
 จากการศึกษาจะเห็นได�ว+าท้ังสามประเทศให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ+งชี้
ทางภูมิศาสตร(เช+นเดียวกัน แต+จะเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีมีจุดเกาะเก่ียวกับแหล+งภูมิศาสตร(เท+านั้น สินค�า
หัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านไม+อิงแหล+งภูมิศาสตร(จะไม+ได�รับความคุ�มครอง จึงกล+าวได�ว+าประเทศ
ไทย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเวียดนาม มีการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(
ในระดับเดียวกันคือการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีมีจุดเกาะเก่ียวกับแหล+งภูมิศาสตร( เท+านั้น   
แต+ไม+ได�ให�ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านแต+ไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร( 
 สําหรับประเทศอินเดียนั้นก็มีการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมในกฎหมายสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(
เช+นเดียวกับเหมือนกับ ไทย เวียดนาม และฝรั่งเศส คือเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีอิงกับแหล+งภูมิศาสตร(สินค�า
หัตถกรรม แต+ขณะเดียวกันอินเดียได�ออกกฎหมายชื่อว+า รัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบ ค.ศ. 2000 โดย
มีเจตนารมณ(ของกฎหมายเพ่ือเพ่ิมบทลงโทษท้ังทางแพ+งและอาญาเพ่ือเป�นการปnองกันการละเมิดสินค�า
หัตถกรรมและเป�นการเพ่ิมระดับความคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ในสินค�าหัตถกรรมของอินเดีย โดย 
การคุ�มครองนี้กฎหมายจะคุ�มครองท้ังสินค�าสิ่งบ+งชี้ภูมิศาสตร( ตามรัฐบัญญัติสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร( และ 
สินค�าหัตถกรรมท่ีใช�กรรมวิธีผลิตแบบด้ังเดิมหรือภูมิป1ญญาชาวบ�านด�วย โดยกฎหมายฉบับนี้ได�วางหลักไว�
ว+าหากสินค�าหัตถกรรมนั้นข้ึนกับแหล+งภูมิศาสตร( จะต�องไปขอความคุ�มครองในกฎหมายสิ่งบ+งชี้ทาง
ภูมิศาสตร( แต+หากเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีเกิดจากภูมิป1ญญาชาวบ�านและไม+อิงแหล+งภูมิศาสตร(นั้นจะต�อง
ไปขอรับความคุ�มครองในกฎหมายรัฐบัญญัติคุ�มครองการออกแบบตามนัยมาตรา2แห+งรัฐบัญญัติคุ�มครอง
การออกแบบของอินเดียท่ีกล+าวไว�ว+าสินค�าหัตถกรรมหมายถึงสินค�าท่ีผลิตด�วยวัตถุดิบจากการสังเคราะห(
หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติรวมถึงการท่ีนําท้ังวัตถุดิบธรรมชาติและส+วนหนึ่งส+วนใดเป�นวัตถุดิบสังเคราะห(
มาสร�างสรรค(เป�นผลงานด�วยมือท้ังหัตถกรรมและหัตถกรรมท่ีมีการผลิตด�วยภูมิป1ญญาชาวบ�าน  
 ดังนั้นจะเห็นได�ว+าประเทศอินเดียได�มีมาตรการในการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญา
ชาวบ�านแต+ไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(ไว�ด�วย ประเทศไทยจึงควรนํารูปแบบการให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านไม+อิงแหล+งภูมิศาสตร( แบบรัฐบัญญัติของอินเดียว+าด�วยการคุ�มครอง
การออกแบบของประเทศอินเดียมาทําการพิจารณาศึกษาเพ่ือเป�นแนวทางในการให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมของไทยท่ีไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(ให�ได�รับความคุ�มครองตามกฎหมาย โดยอาจใช�รูปแบบการ
เพ่ิมการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวด้ังเดิมไม+อิงแหล+งภูมิศาสตร(ในกฎหมายคุ�มครองสิ่ง
บ+งชี้ทางภูมิศาสตร( หรืออาจจะใช�รูปแบบการให�ความคุ�มครองโดยออกเป�นกฎหมายให�ความคุ�มรองสินค�า
หัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวด้ังเดิมไม+อิงแหล+งภูมิศาสตร(แบบรัฐบัญญัติว+าด�วยการคุ�มครองการออกแบบ
ของประเทศอินเดียก็ได�เช+นเดียวกัน 
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5.2 ข�อเสนอแนะ 
จากสภาพป1ญหาท่ียังไม+มีกฎหมายใดให�การคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�าน

และใช�กรรมวิธีการผลิตแบบด้ังเดิมโดยไม+อิงแหล+งภูมิศาสตร( ผู�เขียนขอเสนอ แนวทางแก�ไขท้ังในเชิงของ
กฎหมายและนโยบายดังนี้ 

1) เพ่ือให�เกิดความชัดเจนในการให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านและ
ไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(ได�รับความคุ�มครองจึงควรเพ่ิมบัญญัติกฎหมายคุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(ให�มี
ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านและไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(โดยอาจวางหลัก
วิธีการในการให�ความคุ�มครองแก+ สินค�าหัตถกรรมและสินค�าหัตถกรรมท่ีผลิตด�วยภูมิป1ญญาชาวบ�านและ
ไม+อิงแหล+งภูมิศาสตร(ไว�อย+างเป�นระบบและแยกความแตกต+างระหว+างการขอรับความคุ�มครองภายใต�
กฎหมายสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร(และกฎหมายทรัพย(สินทางป1ญญาอ่ืน ๆ 

2) อาจมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเพ่ือให�ความคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญา
ชาวบ�านและไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(อย+างชัดเจน เช+น มีการระบุถึงความหมายของคําว+า สินค�า
หัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านและไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร( หมายถึงสินค�าท่ีผลิตด�วยวัตถุดิบจากการ
สังเคราะห(หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติรวมถึงการท่ีนําท้ังวัตถุดิบธรรมชาติและส+วนหนึ่งส+วนใดเป�นวัตถุดิบ
สังเคราะห(มาสร�างสรรค(เป�นผลงานด�วยมือและมีการผลิตด�วยภูมิป1ญญาชาวบ�านโดยไม+เจาะจงว+างาน
หัตถกรรมนั้นจะต�องมีจุดเชื่อมโยงกับแหล+งภูมิศาสตร(นั้น ๆ หรือไม+ และคําว+าภูมิป1ญญาชาวบ�าน หมายถึง
องค(ความรู�ในการทํางานหัตถกรรมท่ีสะสมกันมาจากรุ+นสู+รุ+นแต+องค(ความรู�นั้นอาจจะต�องมีอายุเกิน 30 ป@
ข้ึนไป หรือกล+าวถึงในกรณีท่ีว+าหากเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีอิงกับแหล+งภูมิศาสตร(ให�ข้ึนกับกฎหมาย
คุ�มครองสิ่งบ+งชี้ทางภูมิศาสตร( และหากเป�นสินค�าหัตถกรรมท่ีใช�ภูมิป1ญญาชาวบ�านท่ีไม+เก่ียวกับแหล+ง
ภูมิศาสตร(ก็สามารถขอข้ึนทะเบียนเพ่ือได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายท่ีให�ความคุ�มครองสินค�า
หัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านและไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(ได� 

3) เพ่ือเป�นการปกปnองผลประโยชน(ของชุมชนในการจัดการให�ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรมท่ี
เป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านและไม+อิงแหล+งภูมิศาสตร( ควรมีการร+วมมือระหว+างชุมชนผู�ผลิตสินค�าหัตถกรรมท่ี
ใช�ภูมิป1ญญาชาวบ�านท่ีไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(และหน+วยงานราชการในการจัดทําระเบียบหรือร+างเสนอ
ให�สินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านท่ีไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(ในการให�ความคุ�มครอง 

4) เพ่ือเป�นการคุ�มครองสินค�าหัตถกรรมท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านท่ีไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร(   
กรมทรัพย(สินทางป1ญญาหรือผู�เก่ียวข�องควรมีการรณรงค(เผยแพร+การให�ความคุ�มครองในสินค�าหัตถกรรม
ท่ีเป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านท่ีไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร( อันเป�นการคุ�มครองผลประโยชน(ในสินค�าหัตถกรรมท่ี
เป�นภูมิป1ญญาชาวบ�านท่ีไม+อิงกับแหล+งภูมิศาสตร( อันจะทําให�เป�นการสร�างรายได�ให�แก+ประเทศชาติ 
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