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บทที่ 5
การคุมครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิน่

แมความตกลงทีพีพีจะไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับการคุมครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน
ซึ่งเปนประเด็นท่ีเปนผลประโยชนสําคัญของประเทศกําลังพัฒนา ท่ีอุดมสมบูรณไปดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และรุมรวยดวยภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรม การท่ีความตกลงทีพีพีไมไดกําหนดประเด็น
ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะมิไดกําหนดใหประเทศคูเจรจาเขารวมในสนธิสัญญาวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช
อาจทําใหประเทศไทยตองสูญเสียโอกาสในการผลักดันใหเกิดการคุมครองการคุมครองทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถ่ินในระดับระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นวาดวยการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ท่ีเก่ียวของกับการใชชื่อหรือสัญลักษณท่ีบงระบุแหลงกําเนิดทางภูมิศาสตรของสินคา ซึ่งโดยสวนใหญจะเปน
สินคาท่ีผลิตโดยอาศัยภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งในบทนี้จะวิเคราะหปญหาเก่ียวกับคุมครองทรัพยากรชีวภาพ
ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

5.1 การคุมครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น

ขอเสนอในรางความตกลงทีพีพี
 ไมมีขอเสนอเรื่องนี้

สาระสําคัญ

ปจจัยสําคัญท่ีสุดของการวิจัยดานการเกษตร คือ ทรัพยากรพันธุกรรม (genetic resources)
เนื่องจากการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม เชน การตัดไมทําลายปา ทรัพยากรพันธุกรรม
ท่ีมีอยูไดถูกทําลายลงหรือถูกทําใหลดนอยลงเปนลําดับ ในชวง 20 – 30 ปท่ีผานมา จึงไดความพยายามของ
นานาชาติในรูปแบบตางๆ ในอันท่ีจะอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมไวเพ่ือการใชประโยชนในปจจุบัน และ
อนาคต ความตกลงระหวางประเทศฉบับแรกท่ีถูกจัดทําข้ึน เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ การใช และการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม ไดแก ความตกลงขององคการอาหารและเกษตรกรรมวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช
(FAO Undertaking on Plant Genetic Resources) ท่ีจัดทําข้ึนในป ค.ศ. 1983 และตอมาในป ค.ศ.
1989 องคการอาหารและเกษตรกรรมไดแกไขเพ่ิมเติมความตกลงนี้ โดยไดผนวกหลักการ “สิทธิเกษตรกร”
(Farmers’ Rights) เขามา สิทธิเกษตรกรไดรับรองบทบาทสําคัญของเกษตรกรในการอนุรักษ ปรับปรุง และ
ทําใหคงมีอยูสืบมา ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตั้งแตอดีต จวบจนถึงปจจุบัน และตอไปในอนาคต ในการ
แกไขครั้งดังกลาว ความตกลงไดกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
พันธุกรรมพืชข้ึน เพ่ือสงเสริมกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคสอดคลองกับแนวทางดังกลาวในประเทศกําลังพัฒนา
เนื่องจากความตกลงฉบับป ค.ศ. 1983 มิไดเปนความตกลงระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันในทางกฎหมาย  จึง
ทําใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวมีความคืบหนานอยมาก ประกอบกับในป ค.ศ.1992 องคการ
สหประชาชาติไดจัดทําอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological
Diversity) ข้ึน เพ่ือกําหนดกรอบการอนุรักษ เขาถึง และใชประโยชนอยางยั่งยืนซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม องคการอาหารและเกษตรกรรมจึงเห็นควรท่ีจะปรับปรุงความตกลงวาดวย
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ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ใหเปนความตกลงระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันในทางกฎหมาย ซึ่งนําไปสูการจัดทํา
ความตกลงระหวางประเทศอีกฉบับหนึ่ง เพ่ือใชบังคับแทนความตกลงฉบับป ค.ศ.1983 โดยไดมีการจัดทํา
ความตกลงระหวางประเทศฉบับใหมข้ึนในป ค.ศ. 2001 เรียกวา สนธิสัญญาวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช
เพ่ืออาหารและเกษตรกรรม (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture) หรือ ITPGRFA สนธิสัญญานี้มีหลักการสําคัญท่ีคลายกับความตกลงระหวางประเทศเดิม
เพียงแตความตกลงฉบับใหมนี้ มีฐานะเปนสนธิสัญญาท่ีมีผลผูกพันในทางกฎหมาย

สนธิสัญญาวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช ค.ศ. 2001 มีความมุงหมายหลัก เพ่ือสงเสริมการเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชท่ีเก็บดูแลรักษาไวโดยประเทศสมาชิก รวมท้ังทรัพยากรท่ีอยูในหนวยงานท่ีเก็บรักษา
ไว เชน ธนาคารพันธุกรรม (gene bank) ท้ังนี้โดยตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรพันธุกรรมพืชท่ีมีตอ
การวิจัยทางการเกษตร และตระหนักวาไมมีประเทศใดดําเนินกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชไดโดยไม
ตองพ่ึงพาอาศัยประเทศอ่ืน  นอกจากนี้ สนธิสัญญายังไดรับรองบทบาทของเกษตรกรในการอนุรักษปรับปรุง
และทําใหมีอยูซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตามหลัก “สิทธิของเกษตรกร” ดังท่ีกําหนดไวในความตกลงฉบับ
เดิม สนธิสัญญาใหอํานาจประเทศสมาชิกท่ีจะกําหนดรูปแบบการรับรองสิทธิของเกษตรกรไดตามท่ี
เห็นสมควร ซึ่งอาจรวมถึงการกําหนดหลักเกณฑการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนท่ีไดจากการใช
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช1

มีขอสังเกตวา ตั้งแตอดีตกาล เกษตรกรมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการอนุรักษรักษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมพืช และไดปรับปรุงพันธุพืชเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพืชทางเศรษฐกิจ ท่ีลวนแตเปนผลงาน
ของเกษตรกรท้ังสิ้น  ระบบกฎหมายคุมครองพันธุพืชและสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต มิไดรับรูถึงบทบาทท่ีสําคัญ
ของเกษตรกรดังกลาว จึงมิไดวางระบบการชดเชยหรือแบงปนผลประโยชนใหแกเกษตรกร หลัก “สิทธิของ
เกษตรกร” ท่ีกําหนดโดยความตกลงขององคการอาหารและเกษตรกรรม จะสงเสริมและตอบแทนเกษตรกร
ใหทําการอนุรักษพัฒนาพันธุกรรมพืชใหคงอยูตลอดไป และสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชนิดพันธุพืช และพัฒนาพันธุกรรมพืชใหคงอยูตลอดไป และสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชนิดพันธุพืช

หลัก “สิทธิเกษตรกร” มิไดเปนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาดังเชนสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืช
(Plant Breeders’ Rights) ตามอนุสัญญายูปอฟ ในทางตรงกันขาม สิทธิเกษตรกรกลับเปนหลักการท่ี
ถวงดุลกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา อยางไรก็ดี การจะกําหนดวา “สิทธิเกษตร” มีขอบเขตและหลักเกณฑ
เปนเชนไรนั้น เปนสิ่งท่ีซับซอนและข้ึนอยูกับกฎหมายของแตละประเทศ

สนธิสัญญาวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช ไดกอตั้งระบบพหุภาคี (multilateral system) เพ่ือ
สงเสริมการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมท่ีไดระบุไวในภาคผนวกของสนธิสัญญา  โดยพืชท่ีระบุไวนั้นลวนแต
เปนพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและตอความม่ันคงทางอาหาร โดยมีสัดสวนถึง 80 เปอรเซ็นตของ
อาหารท่ีใหแคลอรี่ท้ังหมด สนธิสัญญากําหนดวาประเทศสมาชิกท่ีเขารวมผูกพันในความตกลงระหวาง
ประเทศนี้ ยินยอมท่ีจะบริจาคทรัพยากรพันธุกรรมพืช (เฉพาะท่ีระบุในภาคผนวก) ท่ีอยูในความควบคุมของ

1 ITPGRFA, Art. 9.
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ตนใหเขาอยูในการดูแลรักษาของระบบพหุภาคี รวมถึงทรัพยากรท่ีดูแลรักษาโดยสถาบันเชื้อพันธุท่ีประเทศ
สมาชิกเขาไปมีสวนรวม อันไดแก ธนาคารเชื้อพันธุภายใต CGIAR ท่ีดูแลรวมกันโดยรัฐบาลของประเทศท่ี
พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา

ในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา สนธิสัญญาวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชกําหนดวา ผูท่ีไดรับ
ทรัพยากรไปโดยผานระบบพหุภาคี จะตองรับรองวาตนจะไมขอรับหรืออางสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือ
สิทธิใดๆ เหนือทรัพยากรท่ีไดรับไปจากระบบพหุภาคี หากทรัพยากรนั้นอยูในรูปแบบเดิมจากท่ีไดรับไป2

ถอยคําท่ีระบุไวในสนธิสัญญามีลักษณะเปนการประนีประนอมระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลว และ
ประเทศกําลังพัฒนา ประเทศกําลังพัฒนาเรียกรองใหยกเลิกขอจํากัดในการเขาถึงพันธุพืชท่ีไดรับการพัฒนา
และปรับปรุงข้ึนใหม  ประเทศเหลานี้มองวา สิทธิในทรัพยสินทางปญญาเหนือพันธุพืชเปนอุปสรรคสําคัญตอ
การเขาถึงพันธุพืชสําคัญๆ  ในอีกดานหนึ่ง ประเทศท่ีพัฒนาแลวเรียกรองใหมีการรับรองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาเหนือพันธุพืช ภายใตหลักการและเงื่อนไขในกฎหมายของแตละประเทศ ถอยคําท่ีสําคัญในขอ
12.3 (ดี) ของสนธิสัญญาคือคําวา “ในรูปแบบท่ีไดรับไป” (in the form received) ซึ่งหมายความวา วัตถุ
พันธุกรรมพืชท่ีไดรับไปจากระบบพหุภาคีไมอาจขอรับสิทธิบัตรหรือสิทธิอ่ืนๆ ไดในสภาพเชนนั้น แตถามีการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุใหดีข้ึนแลว การปรับปรุงพันธุหรือการประดิษฐท่ีพัฒนาข้ึนอาจขอรับสิทธิบัตรได

ตัวอยางเชน นาย ก. ไดรับเมล็ดพันธุพืช X จากธนาคารเชื้อพันธุแหงหนึ่งท่ีอยูภายใตระบบพหุภาคี
นาย ก. จะขอรับสิทธิบัตรในเมล็ดพันธุท่ีไดรับไปนั้นไมได แตนาย ก. ไดพัฒนาการประดิษฐข้ึนจําเมล็ดพันธุ
นั้น เชน ดวยการสกัดยีนจากเมล็ดพันธุท่ีไดรับมา นาย ก. ก็อาจขอรับสิทธิบัตรในยีนนั้นได มีขอสังเกตวา
ในระหวางการเจรจาจัดทําสนธิสัญญาฯ ประเทศท่ีพัฒนาแลวเสนอวา ยีนท่ีสกัดออกมาไดนั้นยังคงอยูใน
สภาพ “ในรูปแบบท่ีไดรับไป” และไมอาจขอรับสิทธิบัตรได แตประเทศท่ีพัฒนาแลวยืนยันจะใหถือวายีนท่ี
สกัดจากเมล็ดพันธุท่ีไดไป มิใชทรัพยากร “ในรูปแบบท่ีไดรับไป” เนื่องจากเปนสิ่งท่ีเกิดจากผลงานทาง
ปญญาของบุคคล และการท่ีจะขอรับสิทธิบัตรในยีนดังกลาวได นักประดิษฐจะตองแสดงข้ันการประดิษฐท่ี
สูงข้ึน และบงระบุหนาท่ีการทํางาน (function) ของยีนนั้นไวในคําขอสิทธิบัตร ซึ่งท้ังสองประการท่ีกลาวมา
นี้ ลวนแตมิใชสิ่งท่ีมีอยูหรือเปนรูกันอยูในขณะท่ีไดรับทรัพยากรพันธุกรรมพืชจากธนาคารเชื้อพันธุ ในระบบ
พหุภาคี  ดังนั้น ยีนท่ีสกัดออกมาจึงเปนสิ่งท่ีอาจขอรับสิทธิบัตรได

นอกจากนี้ สนธิสัญญายังไดกําหนดวา ในการเขาถึงและสงมอบทรัพยากรพันธุกรรม ผูเขาถึงจะตอง
ลงนามในความตกลงถายโอนวัตถุพันธุกรรม (material transfer agreement) ซึ่งรางและจัดทําข้ึนโดย
องคกรบริหาร (Governing Body) ของสนธิสัญญา ซึ่งความตกลงท่ีจะลงนามนั้นตองกําหนดหลักการ
สําคัญๆ รวมท้ังขอหามขอรับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และเงื่อนไขในการเขาถึงและใชประโยชนความ
ตกลงแบงปนผลประโยชน เปนตน

กลาวโดยสรุป แตเดิมทรัพยากรพันธุกรรมมีฐานะเปนทรัพยสินสาธารณะท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชน หรืออาจเคลื่อนยายออกจากประเทศเพ่ือนําไปปลูกหรือไปใชประโยชนในประเทศอ่ืนไดโดยเสรี

2 ITRGR, Art. 12.3 (d).
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ทรัพยากรพันธุกรรมพืชนั้นเปรียบเสมือน “มรดกรวมกันของมวลมนุษยชาติ” (Common Heritage of
Mankind) ท่ีมีลักษณะเปนทรัพยสินรวมท่ีผูใดไมอางสิทธิเปนเจาของได แตหลักการมรดกรวมกันของมวล
มนุษยชาตินี้จะใชกับพันธุพืชท่ีมีลักษณะตามสภาพธรรมชาติเทานั้น สวนพันธุพืชท่ีเกิดจากการปรับปรุงพันธุ
โดยอาศัยภูมิปญญาของมนุษย กฎหมายระหวางประเทศถือวาเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีผูท่ีทําการปรับปรุง
พันธุ อาจอางเปนสิทธิในทรัพยสินของตนได

หลักกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืช ไดถูกเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญในป ค.ศ. 1992 เม่ือมี
การจัดทําอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และในป ค.ศ. 2001 เม่ือองคการเอฟเอโอจัดทํา
สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและเกษตรกรรม ความตกลงระหวาง
ประเทศท้ังสองฉบับนี้รับรองวา ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเปนสิทธิอธิปไตยของแตละประเทศ ซึ่งรัฐสามารถ
ออกกฎหมายมาหวงกันและควบคุมการใชประโยชน ความตกลงท้ังสองฉบับยังไดกําหนดเงื่อนไขการเขาถึง
และการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมในระดับระหวางประเทศไวดวย

แตกฎหมายระหวางประเทศดังกลาวก็มีจุดออน โดยมิไดสรางพันธะผูกพันสําหรับประเทศท่ีใช
ทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศอ่ืนอยางมากมาย เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหตองปฏิบัติตามความตกลง
ท้ังสองฉบับจึงไดแตเพียงแตรับรองสิทธิอธิปไตยของประเทศท่ีเปนแหลงทรัพยากรพันธุกรรมในเชิงหลักการ
เทานั้น โดยไมไดกําหนดเปนพันธกรณีวาประเทศสมาชิกจะตองรับรองสิทธิอธิปไตยของรัฐอ่ืน และมิได
กําหนดบังคับใหประเทศสมาชิกออกกฎหมายหามมิใหคนชาติของตน ไปนําเอาทรัพยากรพันธุกรรมของ
ประเทศอ่ืนมาใชประโยชน3

ดวยเหตุนี้ ถึงแมวานักวิจัยหรือบริษัทของประเทศท่ีพัฒนาแลว ดังเชนนักวิจัยหรือบริษัทของสหรัฐ
จะฉกฉวยเอาทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศอ่ืนไปใช และการกระทําดังกลาวจะเปนการละเมิดตอ
กฎหมายภายในของประเทศนั้น แตการกระทําดังกลาวก็ไมเปนความผิดตามกฎหมายสหรัฐ และท่ีผานมา
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ปฏิเสธท่ีจะใหสัตยาบันรับรองท้ังอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สนธิสัญญาวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชของเอฟเอโอ ซึ่งมีพันธกรณีท่ีจะทําใหสหรัฐตองเคารพสิทธิใน
ทรัพยากรพันธุกรรมของตางชาติ ขณะนี้สหรัฐประสบความสําเร็จสูงสุด ในการสรางระเบียบเศรษฐกิจและ
ระบบกฎหมายท่ีเอ้ือตอผลประโยชนของตน โดยสามารถใชกฎหมายระหวางประเทศภายใตองคการการคา
โลกบีบใหประเทศอ่ืนออกกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยีสมัยใหม แตในขณะเดียวกัน
ก็ปฏิเสธท่ีจะรับรองความตกลงระหวางประเทศใดๆ ท่ีจะผูกพันใหสหรัฐตองเคารพสิทธิเหนือทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศอ่ืน

สหรัฐไมวิตกกังวลกับปญหาการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมเทาใดนัก และมิไดผลักดันประเด็นนี้ใน
ความตกลงเอฟทีเอท่ีทํากับประเทศตางๆ  ซึ่งรางความตกลงทีพีพีก็ไมปรากฏหลักการในเรื่องนี้ ท้ังนี้เปน
เพราะสถานภาพทางกฎหมายท่ีเปนอยูในปจจุบัน มิไดเปนอุปสรรคตอการท่ีนักวิจัยและบริษัทของสหรัฐ
จะเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมของตางชาติ คนชาติและบรรษัทสหรัฐยังคงเขาถึงทรัพยากรของตางชาติไดโดย

3 โปรดดู Rangnekar, D. (2002) “Access to Genetic Resources, Gene-based Inventions and Agriculture”,
CIPR Background Paper, 3a, CIPR, London, p.39. Source: http://www.iprcommission.org
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อาศัยการทําความรวมมือในการวิจัย หรือความตกลงในรูปแบบอ่ืน เชน การจัดตั้งกองทุนปาเขตรอน หรือ
เขาถึงโดยผานธนาคารพันธุกรรมระหวางประเทศตางๆ ท่ีสหรัฐมีสวนรวมจัดตั้งหรือรวมบริหารจัดการอยู

5.2 การคุมครองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร

ขอเสนอในรางความตกลงทีพีพี
 ใหคุมครองเครื่องหมายการคาสิ่งท่ีไมสามารถมองเห็นไดดวยสายตา เชน เสียง กลิ่น ฯลฯ
 ใหเจาของเครื่องหมายการคาท่ีมีชื่อเสียงแพรหลายสามารถพิสูจนสิทธิของตนไดโดยงาย
 ใหมีการจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนเครื่องหมายการคา โดยเฉพาะเครื่องหมาย

รับรอง
 ใหสิทธิแกเจาของเครื่องหมายคา ในอันท่ีจะหามมิใหบุคคลอ่ืนใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ี

เหมือนหรือคลายคลึงกับเครื่องหมายการคานั้น
 ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางเครื่องหมายการคากับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ใหเครื่องหมาย

การคามีศักดิ์สูงกวาสิทธิในสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

สาระสําคัญ

ในรางความตกลงทีพีพีท่ีท่ีหลุดออกมา ประเทศคูเจรจาตองคุมครองเครื่องหมายการคาอยาง
กวางขวาง เกินเลยจากหลักการในความตกลงทริปส ความตกลงทริปสกําหนดใหประเทศสมาชิกคุมครอง
ถอยคํา อักษรประดิษฐ รูปภาพ การรวมกันของสี ฯลฯ  รางความตกลงทีพีพีกําหนดใหประเทศคูเจรจา
คุมครองสิ่งท่ีไมสามารถสัมผัสไดโดยจักษุประสาท (invisible to the eye) การกําหนดเชนนี้เพ่ือเปดโอกาส
ใหมีการนําเอาสิ่งท่ีไมสามารถสัมผัสไดโดยประสาทสัมผัสอ่ืนนอกจากจักษุสัมผัส เชน เสียง กลิ่น รส ฯลฯ
มาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา ซึ่งสิ่งเหลานี้ภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศท่ีพัฒนา
แลวหลายประเทศ เปนสิ่งท่ีอาจนํามาจดเปนเครื่องหมายการคา

รางความตกลงทีพีพียังใหมีการคุมครองเครื่องหมายการคาท่ีมีชื่อเสียงแพรหลาย (well-known
marks) ในระดับสูง เชน ดวยการกําหนดใหพิจารณาวาสิ่งใดเปนเครื่องหมายการคาท่ีมีชื่อเสียงแพรหลาย
โดยคํานึงถึงความรับรูของคนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสาขานั้น โดยไมใชความรับรูของประชาชนท่ัวไปเปนเกณฑ
พิจารณา ท้ังนี้เพราะความรับรูของประชาชนท่ัวไปนั้นอาจไมเก่ียวของไมอาจรับรูถึงชื่อเสียงของเครื่องหมาย
การคานั้นได การคุมครองเครื่องหมายการคาในระดับสูง  จะเปดโอกาสใหบริษัทใชวิธีการโฆษณาจูงใจ
ประชาชนใหเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา (brand loyalty) ซึ่งการผูกขาดโดยเครื่องหมายการคาจะเปน
ประโยชนอยางถาวรตอบริษัท ยิ่งกวาการผูขาดโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอ่ืน เนื่องจากการคุมครอง
เครื่องหมายการคาไมมีกําหนดเวลาสิ้นสุด  บริษัทจึงสามารถรักษาอํานาจการผูขาดตลาดของตนไดตลอดไป
ท้ังนี้แมอายุสิทธิบัตรหรือสิทธิประเภทอ่ืนจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม งานศึกษาของสแต็ทแมน (Statman) ระบุ
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วา “ราคาสินคายาท่ีมีสิทธิบัตรมิไดลดลง ถึงแมวาสิทธิบัตรของยานั้นจะหมดอายุแลวก็ตาม ท้ังนี้เปนผลมา
จากความจงรักภักดีตอตราสินคา ท่ีสรางข้ึนโดยเครื่องหมายการคาและการโฆษณาประชาสัมพันธ”4

การเจรจาการคาในประเด็นการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (geographical indications) เปน
ประเด็นการเจรจาท่ียุงยากมากท่ีสุดของรอบโดฮา โดยเปนการเผชิญหนาทางความคิดระหวางสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป ปญหาของการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในระดับระหวาประเทศ เกิดจากการท่ี
บทบัญญัติในความตกลงทริปสคุมครองระดับสูงสําหรับสุราและไวนเทานั้น ในขณะท่ีการคุมครองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรสําหรับสินคาอ่ืนยังคงอยูในระดับต่ํา  กลุมประเทศกําลังพัฒนาประกอบไปดวยอินเดีย ปากีสถาน
เคนยา มอริเชียส และศรีลังกา5 ตองการใหมีการขยายการคุมครองไปยังสินคาอ่ืนๆ นอกเหนือจากไวนและ
สุรา ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศผูสงออกสินคาเกษตร ประเทศสมาชิกอีกกลุมหนึ่งประกอบดวย
สหรัฐอเมริกา อาเจนตินา ชิลี และกัวเตมาลา โตแยงวา การขยายการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไปยัง
สินคาอ่ืน จะสรางภาระทางการเงินและการจัดการคุมครองสําหรับประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาท่ียากจน

ระบบทะเบียนพหุภาคีสําหรับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เปนขอเสนออีกประการท่ีจะชวยยกระดับการ
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในระดับระหวางประเทศ ในขณะนี้ความตกลงทริปสกําหนดใหมีการจัดทํา
ระบบทะเบียนสําหรับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสําหรับไวน ปฏิญญาโดฮากําหนดใหมีการเจรจาจัดทําระบบ
ทะเบียนสําหรับสินคาอ่ืนดวย เทาท่ีผานมา ประเทศสมาชิกไดเสนอแนวทางการจัดทําระบบทะเบียนระหวาง
ประเทศสําหรับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ซึ่งอาจจําแนกไดเปน 3 แนวทางดังนี้

แนวทางแรก เปนขอเสนอของสหภาพยุโรป

สวนแนวทางท่ีสอง เปนของประเทศฮังการี  ขอเสนอสองแนวทางนี้มีความคลายคลึงกัน โดย
กําหนดใหประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกเสนอรายชื่อสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีตองการใหมีการข้ึน
ทะเบียน ไปยังสํานักเสนาธิการขององคการการคาโลก  ประเทศสมาชิกอ่ืนภายหลังจากไดรับรายชื่อท่ีเสนอ
แลว หากตองการทําคําคิดคนตองแจงกลับไปยังสํานักเลขาธิการ ภายใน 18 เดือน ถาไมมีการคิดคนชื่อสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีเสนอข้ึนมานั้น จะไดรับการคุมครองในประเทศสมาชิกทุกประเทศ แตถามีการคิดคน
สหภาพยุโรปเสนอใหมีการเจรจาระหวาประเทศท่ีคิดคนและประเทศท่ีเสนอชื่อสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร สวน
ประเทศฮังการี เสนอใหรายชื่อท่ีมีผูคิดคนตกไปโดยทันที6

แนวทางท่ีสาม เปนขอเสนอรวมกันของประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  ชิลี  และญี่ปุน โดย
เสนอวา การเขารวมในระบบทะเบียนพหุภาคีใหเปนไปดวยความสมัครใจ เฉพาะแตประเทศสมาชิกท่ีสมัคร
ใจเขารวมในระบบทะเบียนเทานั้น จึงจะมีพันธกรณีผูกพันท่ีจะตองคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีระบุไวใน

4 Statman, M. “The Effect of Patent Expiration on the Market Position of Drugs”, in Helms, R.B. (ed.),
Drugs and Health, AEI, Washington, 1981, pp.140-150.
5 WTO Document No. IP/C/W/308/Rev.1.
6 WTO Document No. IP/C/W/255.
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ทะเบียน7 ประเทศท่ีเขารวมจะไดรับประโยชนจากระบบทะเบียนพหุภาคี ในการตรวจสอบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาท่ีใชหรือประกอบดวยสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจสําหรับประเทศกําลังพัฒนาท่ีจะไดจากการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
อยูท่ีการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนเครื่องรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสินคา  ซึ่งจะชวยเพ่ิมและ
สงเสริมสินคาสงออกของประเทศ  ประเทศกําลังพัฒนาอาจเสียประโยชนจากการท่ีหามปรามบริษัททองถ่ิน
มิใหใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตางประเทศ  แตการหามปรามดังกลาวจะชวยจัดระเบียบและสรางความ
นาเชื่อถือใหแกตลาดในประเทศ ชวยปกปองผูบริโภคมิใหถูกหลอกลวงในแหลงกําเนิดของสินคา

เนื่องจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร มีประโยชนมากตอการคุมครองสินคาเกษตรและอาหาร8 ประเทศ
กําลังพัฒนาจงึควรสงเสริมการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของตนในตางประเทศ อยางไรก็ดี เชนเดียวกับ
เครื่องหมายการคา สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจก็ตอเม่ือสินคาภายใตสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
นั้น มีกูดวิลลและความนาเชื่อถือ ประเทศกําลังพัฒนาจึงตองเรงสรางความนาเชื่อถือและยกระดับคุณภาพ
สินคาของตนไปดวยในขณะเดียวกัน นอกจากนี้ เนื่องจากเปนสิทธิเอกชน การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
จะกอใหเกิดตนทุนในการบังคับสิทธิ จึงจะเปนภาระตอประเทศกําลังพัฒนาอยางมาก โดยเฉพาะการบังคับ
สิทธิในตางประเทศ

นอกจากนี้ ภายใตทริปส ประเทศสมาชิกท่ีตองการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในตางประเทศ
จะตองคุมครองสงบงชี้ทางภูมิศาสตรของตนภายในประเทศเสียกอน มิเชนนั้น ประเทศสมาชิกอ่ืนไมมี
พันธกรณีท่ีจะตองคุมครองสิง่บงชี้ทางภูมิศาสตรนั้น

แนวทางการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตามรางความตกลงทีพีพี เปนการคุมครองโดยใชระบบ
กฎหมายเครื่องหมายการคาเปนสําคัญ ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบตอประเทศดังนี้

 กออุปสรรคในการใชกฎหมายลักษณะเฉพาะ (sui generis) เพ่ือคุมครองบงชี้ทางภูมิศาสตร
อยางกวางขวาง เชน ตาม พ.ร.บ. คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546

 ปดโอกาสท่ีจะขยายความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในระดับระหวางประเทศ ตามท่ีไทย
ผลักดันอยูในองคการการคาโลก

 ประเทศไทยตองรับรอง Well-known marks วามีสิทธิเหนือกวาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของ
ไทย

 กอใหเกิดปญหาตอการสงเสริมวิหากิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชนของไทย

สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตางก็พยายามจะใชชองทางการเจรจาการคาทวิภาคีและภูมิภาค
นิยม เพ่ือกําหนดมาตรฐานการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีใหประโยชนแกตนมากท่ีสุด สหภาพยุโรป
ประสงคจะสรางระบอบการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีมีลักษณะเฉพาะ สวนสหรัฐฯตองการคุมครอง

7 WTO Document No. IP/C/W/133/Rev.1.
8 World Bank (2001) “Global Economic Prospects and the Developing Countries 2002: Making
Trade Work for the World’s Poor”, World Bank, Washington DC, pp. 143-4.
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โดยเครื่องหมายการคา ระบบกฎหมายของสหรัฐฯมีเจตนารมณการคุมครองท่ีจํากัดกวากฎหมายสหภาพ
ยุโรป โดยมองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพียงมิติเดียว ในดานการเปนสิทธิของเอกชน (private proprietary
right) การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตามกฎหมายสหรัฐฯมีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือจัดระเบียบการแขงขัน
ในตลาด และคุมครองประโยชนของผูประกอบธุรกิจเทานั้น สวนสหภาพยุโรปคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ในมิติท่ีกวางกวามาก9

โดยท่ีประเทศไทยไดเจรจาการคาทวิภาคีกับสหภาพยุโรป และจะเจรจากับสหรัฐโดยผานความตก
ลงทีพีพี ซึ่งคูเจรจาการคาท้ังสองฝายคงจะเสนอหลักการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตามแนวทางของ
ตนเองตอไทย ประเทศไทยควรตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงระบบการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ท่ีมี
ความเหมาะสมและใหประโยชนกับไทยมากท่ีสุด โดยประเมินผลกระทบของการคุมครองท้ังสองระบบอยาง
รอบคอบ ท้ังผลกระทบในดานกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นโยบายดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ของไทย ควรจะสอดคลองกับวัตถุประสงคและแผนการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมท้ังตองคํานึงถึงทาที
และจุดยืนของประเทศในการเจรจาพหุภาคีขององคการการคาโลกดวย

ในการกําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และในทาทีเจรจาเรื่องการ
ขยายการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไปยังสินคาอ่ืนตามขอ 23 ของความตกลงทริปส ปจจัยดานพ้ืนฐาน
การผลิตและความตองการของอุตสาหกรรมของประเทศนับวามีความสําคัญท่ีสุด ประเทศไทยอาจไมไดรับ
ประโยชนจากระบบการคุมครองระหวางประเทศท่ีเปนอยูในปจจุบันเทาใดนัก เนื่องจากไวนและสุราท่ีไดรับ
ความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรระดับสูงตามทริปส หาใชสินคาสงออกสําคัญของไทยไม ประเทศไทยมี
สินคาเกษตร อาหาร และสินคาหัตถกรรมเปนสินคาหลัก ดังนั้น การขยายความคุมครองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรไปยังสินคาอ่ืน จึงอาจเปนประโยชนตอประเทศไทยมากกวา โดยไทยอาจสงเสริมใหมีการคุมครอง
ชื่อสินคาตางๆ ท่ีสําคัญของไทย เชน ชื่อสมุนไพร อาหาร เครื่องดื่ม สินคาหัตถกรรม ฯลฯ รวมถึงอาจ
เรียกรองใหมีการขยายการคุมครองไปยังธุรกิจบริการ ตลอดจนชื่อเรียกสินคาหรือบริการท่ีเปนศิลปกรรม
พ้ืนบาน การแสดงทางวัฒนธรรม และพันธุพืชพันธุสัตว อันไดแก นวด แพทยแผนไทย รําไทย มวยไทย ฯลฯ
ซึ่งอาจรวมถึงคําตางๆ เหลานี้ “Siamese cat” “Jasmine rice” “ขาวหอมมะลิ” “ผาไหมไทย” “ทุเรียน
หมอนทอง” “ชมพูเมืองเพชร” “รถตุกตุก” “นวดแผนไทย” “มวยไทย” ฯลฯ

ประเทศไทยไมควรจะคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เพียงเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกรณีความตกลง
ระหวางประเทศเทานั้น เพราะหากเปรียบเทียบกับระบบสิทธิบัตรท่ีมีคาใชจายและตนทุนท่ีสูงแลว การ
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรก็มิไดมีตนทุนท่ีสูงเกินไปเทาใดนัก การคุมครองท่ีมีประสิทธิภาพจะชวย
สงเสริมการสงออก และชวยสรางความเข็มแข็งของชุมชนทองถ่ิน ถึงแมขอเสนอของสหภาพยุโรปท่ีใหมี
ระบบทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรระหวางประเทศ จะมีตนทุนในการจัดทําและดําเนินการท่ีคอนขางสูง
เนื่องจากประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกจะตองสรางระบบทะเบียน และเชื่อมตอฐานขอมูลของ
ประเทศกับฐานขอมูลของคณะมนตรีทริปสและประเทศสมาชิกอ่ืน แตก็คงจะเปนตนทุนท่ีสูงเฉพาะในชวง
ตนของการจัดทําเทานั้น เม่ือไดมีการจัดทําระบบการคุมครองข้ึนแลว ตนทุนคาใชจายของการจดทะเบียน

9 โปรดดู จักรกฤษณ ควรพจน และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร : ทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน
สํานักพิมพนิติธรรม พ.ศ. 2556
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การตรวจสอบมาตรฐานสินคา และการพิสูจนการทําละเมิดก็จะมีไมมากนัก ฐานขอมูลและระบบทะเบียนจะ
ชวยใหการตรวจสอบและการฟองรองคดี ไมวาจะเปนการดําเนินคดีภายในหรือตางประเทศ เปนไปไดงาย
ข้ึน

นอกจากสนับสนุนใหมีการจัดทําระบบทะเบียนระหวางประเทศแลว ประเทศไทยควรหาทางใหมี
การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสําหรับสินคาตางๆ ใหกวางขวางครอบคลุมสินคาหลากหลายประเภท โดย
ไมจํากัดอยูเฉพาะสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไวนและสุราเทานั้น ประเทศไทยควรสนับสนุนใหมีการคุมครองสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตรสําหรับสินคาสงออกสําคัญของไทย ซึ่งนอกจากขาวและผาไหมแลว ก็ยังมีสินคาอ่ืนอีก
หลายประเภท หนวยงานท่ีเก่ียวของควรกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการสงออก และใชการคุมครองสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงออกสินคาเหลานั้น

สําหรับขอเสนอของสหภาพยุโรป ท่ีใหมีการเสนอรายชื่อสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของแตละประเทศ ไป
ยังสํานักงานเลขาธิการองคการการคาโลก ซึ่งหากไมมีการคัดคานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใดภายใน
กําหนดเวลา 18 เดือน ก็ใหถือวาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นไดรับความคุมครองในทุกประเทศโดยอัตโนมัตินั้น
ถึงแมวาระบบท่ีเสนอนี้จะมีตนทุนคาใชจายคอนขางมาก แตการลงทุนในเรื่องดังกลาวก็จะเปนผลดีตอ
ประเทศไทยในระยะยาว ท้ังในแงของการสรางฐานขอมูลท่ีมีความสมบูรณและเปนระบบ และในการสงเสริม
นโยบายสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินของรัฐบาล ไมวาจะเปนนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือ
โอท็อป (OTOP) หรือนโยบายสงเสริมการอนุรักษพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน นอกจากนี้ การคุมครองแบบ
ก่ึงอัตโนมัติดังกลาว ยังจะชวยลดตนทุนในการท่ีไทยจะตองไปขอข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใน
ประเทศตางๆ อีกดวย


