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การสมัมนาเร ือ่งสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์

การส่งเสรมิสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปัญญา

ในภูมภิาคอาเซยีน

โครงการนี้ไดร้บัการสนบัสนุนเงินทนุจากสหภาพยโุรป และด าเนินการโดยส านกังานทรพัยส์นิทางปัญญาแห่งสหภาพยโุรป



สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์การคุม้ครองและการ

ส่งเสรมิในสหภาพยโุรป



สารบญั

 นิยามและสทิธปิระโยชน์

 การขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งช ีท้างภมูศิาสตร ์ (GI) ในสหภาพยโุรป (EU) และในตลาด ระหวา่ง

ประเทศ

 ตวัอย่างกรณี GI ทีป่ระสบความส าเรจ็ใน EU และภมูภิาคอาเซยีน



นิยาม
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ทัว่โลก: แนวโนม้สูแ่หลง่ก าเนิดของผลติภณัฑ ์

– โลกาภวิฒันข์องการผลติในภาคอตุสาหกรรม

• ผลติภณัฑม์คีณุสมบตัเิหมอืนกนัและไดม้าตรฐาน

– ผูบ้รโิภคแสดงความสนใจในผลติภณัฑจ์ากแหลง่ก าเนิดทีม่ี

ช ือ่เสยีงและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และเป็นภมูปัิญญาดัง้เดมิ

ในทอ้งถิน่มากขึน้: พรอ้มทีจ่ะจา่ยในราคาพรเีมยีม

– จาก “สนิคา้โภคภณัฑ”์ สูค่วามเป็น “ผลติภณัฑท์ีม่ชี ือ่” = 
มรดกทีส่บืทอดกนัมา ความสามารถในการสบืคน้ยอ้นกลบั

คณุภาพ
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ในประเทศฝร ัง่เศส: แชมเปญ
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ในประเทศฝร ัง่เศส: เนยแข็ง ROQUEFORT
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ในประเทศอติาล:ี เนยแข็ง Parmigiano Reggiano (Parmesan)
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ในประเทศโคลมัเบยี: Café de Colombia

11



12

ในประเทศอนิเดยี: ชา Darjeeling



ในประเทศญีปุ่่ น: เนือ้ Kobé
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ในประเทศเวยีดนาม: Nuoc Mam Phu Quoc
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ในประเทศอนิโดนีเซยี: กาแฟ Kintamani
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(12/2008)



ในประเทศไทย: ขา้วหอมมะลทิุ่งกลุารอ้งไห ้(ขา้ว)
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ในประเทศไทย: ผา้ไหมยกดอกล าพูน
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GI ในระดบันานาชาติ

• ค.ศ. 1905: กฎหมายฉบบัแรก: เคร ือ่งหมายแหล่งก าเนิด (ฝร ัง่เศส) + 1935: การควบคมุ
• ค.ศ. 1958: การขยายแนวคดิเร ือ่งเคร ือ่งหมายแหล่งก าเนิด (Appellation of Origin-AO):

– ความตกลงลสิบอน (Lisbon Agreement), WIPO (ภาคสีมาชกิ 28 ประเทศ)

• ตัง้แตท่ศวรรษค.ศ. 1990-1999 : แนวคดิใหม่เกีย่วกบัสิง่บ่งช ีท้างภูมศิาสตร ์ (GI) โดยทีม่ี
ความเชือ่มโยงกบัแหล่งก าเนิดนอ้ยกว่าเคร ือ่งหมายแหล่งก าเนิด (AO):
– EU ตัง้แต ่ค.ศ. 1992 (ภาคสีมาชกิ 28 ประเทศ):  GI + AO
– ความตกลง TRIPs มผีลใชบ้งัคบัในภาคสีมาชกิของ WTO ทกุประเทศ ในปี ค.ศ. 

1994 (ภาคสีมาชกิ 164 ประเทศ):  GI
– กรรมสารเจนีวา (Geneva Act) ของความตกลงลสิบอน (ค.ศ. 2015): AO + GI 

(ภาคสีมาชกิ 15 ประเทศ)



• “ระบวุา่สนิคา้มแีหลง่ก าเนิดในดนิแดนของประเทศสมาชกิหรอืในภมูภิาค
หรอืทอ้งถิน่ในดนิแดนดงักลา่ว

• ซึง่ คุณภาพ ชือ่เสยีง หรอืคุณลกัษณะอืน่ๆ ของสนิคา้

• โดยพืน้ฐานถอืไดว้า่มาจากแหลง่ก าเนิดทางภมูศิาสตรข์องสนิคา้น้ัน”

(art. 22)

WTO/ความตกลง TRIPS (1994): สิง่บ่งช ีท้างภมูศิาสตร ์
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แหล่งก าเนิดทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง

(PDO)
สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีไ่ดร้บัการ

คุม้ครอง (PGI)

คณุลกัษณะทีเ่หมอืนกนั

 ชือ่ของภูมภิาค/สถานทีเ่ฉพาะ/ประเทศไดถ้กูน ามาใชเ้พือ่อธบิายเกีย่วกบั
ผลติภณัฑเ์กษตรหรอือาหารทีม่แีหล่งก าเนิดมาจากพืน้ทีน้ั่น

ความแตกตา่ง : ความเชือ่มโยงกบัแหล่งก าเนิด
 คุณภาพหรอืคุณสมบตัโิดยพืน้ฐาน

หรอืโดยเฉพาะเกดิขึน้จาก
สิง่แวดลอ้มทางภูมศิาสตรอ์ย่างใด
อย่างหน่ึงโดยทีม่ปัีจจยัทางธรรมชาตแิละ
ปัจจยัจากมนุษยอ์ยู่เป็นปกตวิสิยั

 การผลติ กระบวนการแปรรูป และ
การเตรยีมการเกดิขึน้ในพืน้ทีท่าง
ภมูศิาสตรท์ีก่ าหนดไว ้

 คุณภาพ ชือ่เสยีง หรอืคุณลกัษณะเฉพาะ
อืน่ๆ เกดิขึน้เน่ืองมาจากแหล่งก าเนิดทาง
ภมูศิาสตร ์

 การผลติ และ/หรอืกระบวนการ แปร
รูปและ/หรอืการเตรยีมการเกดิขึน้ใน
พืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีก่ าหนดไว ้

ระเบยีบสหภาพยโุรป 1151/2012
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GI = สทิธซิ ึง่คุม้ครองความเชือ่มโยงระหวา่งผลติภณัฑแ์ละแหลง่ก าเนิดทางภมูศิาสตร ์

• สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต:ิ ปัจจยัจากธรรมชาติ
 ทรพัยากรทางชวีภาพ: โดยการเพาะเลีย้งและแปรรปู (processes)
 ภมูอิากาศ น า้จากแม่น า้ ไมท้ีใ่ชใ้นการรมควนั…

• ความรูร้ว่มกนัของชมุชนจากสมยัโบราณ: ปัจจยัจากมนุษย ์
 โดยการใชอ้งคป์ระกอบของสิง่แวดลอ้มในการผลติผลติภณัฑ ์

 แตก็่สามารถท าไดเ้องโดยไม่ตอ้งอาศยัปัจจยัทางธรรมชาติ
• ความเชือ่มโยงดงักล่าวนัน้ถูกสะทอ้นใหเ้หน็ในขอ้ก าหนดจ าเพาะของ 

GI:
 ค าอธบิายผลติภณัฑ ์วธิกีารผลติ พืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์
 มกีารตรวจสอบโดยหน่วยงานทีม่อี านาจของรฐั
 ปกตจิะเป็นการคุม้ครองในระดบัสงู
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ผลติภณัฑ ์
(คณุภาพ คณุลกัษณะ ชือ่เสยีง…)

ผูผ้ลติ
(ความรู ้องคก์รตา่งๆ ประวตัคิวาม

เป็นมา…)

สถานทีผ่ลติ
(ภมูอิากาศ ดนิ ระดบัความสงู…)
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GI: ความเชือ่มโยงระหวา่งสถานที ่มนุษย ์และผลติภณัฑ ์
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วตัถปุระสงคแ์ละประโยชนข์อง GI 
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วตัถปุระสงคข์อง GI

• 1. คุม้ครองมูลคา่เพิม่ของผลติภณัฑ ์

• 2. ตอ่สูก้บัการเอาชือ่ไปใชโ้ดยมชิอบ

• 3. เป็นการพฒันาชนบท/ดนิแดน

• 4. คุม้ครองความรูด้ ัง้เดมิและภมูทิศัน์
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Objective 2

• ผลกระทบตอ่ราคา

วตัถปุระสงค ์ 1
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ราคาพรเีมยีมใน EU

• GI = มูลค่าระดบัพรเีมยีม

• ราคาของผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัสญัลกัษณ ์GI เป็น 2.23 เท่าของราคาผลติภณัฑ ์

ทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดท้ีไ่ม่ไดร้บัสญัลกัษณ์ (โดยเฉลีย่)

/!\ ไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสามารถในการท าก าไรของแผน GI เน่ืองจากไม่ไดค้ดิคา่ตน้ทุนเพิม่เตมิจาก
การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจ าเพาะของ GI แหล่งทีม่า: การส ารวจเพือ่ DG AGRI ของ AND-International (2012)

1.55

2.57

2.75

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

ผลติภณัฑแ์ละอาหารเกษตร.

สรุากลัน่

ไวน์
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จดุหมายปลายทางการขาย

60% ของยอดขาย: ตลาดในประเทศ
20% ในตลาด EU
20% ในประเทศอืน่ๆ

• ผลติภณัฑ ์ GI จาก EU 663 รายการมี

การขายในประเทศทีผ่ลติเทา่น้ัน

• ผลติภณัฑ ์GI จาก EU 1525 รายการได ้

มกีารสง่ออก

• ไวน์ 1224 รายการ

• ผลติภณัฑเ์กษตร 231 รายการ

• เหลา้กลัน่ 70 รายการ)

27

จดุหมายปลายทางการส่งออกสนิคา้ GI ทีส่ าคญั

อืน่ๆ
สหรฐัอเมรกิา

สหรฐัอเมรกิา



เกลอื Amed Bali (ประเทศอนิโดนีเซยี) ขึน้ทะเบยีน GI วนัที่ 23 ตลุาคม 2015

• เป็นการผลติแบบดัง้เดมิเกา่แกม่ากทีช่ายทะเล

• ราคาเกลอืถูกมาก เพยีง 3,000-5,000 IDR ตอ่กโิลกรมั และมกีารสูญเสยีทีด่นิจาก
การพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว

• หลงัจากการขึน้ทะเบยีน GI
• 2018: ขายในปรมิาณมาก : 27,000-35,000 IDR ตอ่กโิลกรมั

ขายแบบแยกบรรจหุบีห่อ: 60,000-70,000 IDR ตอ่กโิลกรมั

28

จ านวนทีข่ายได ้(กโิลกรมั) มูลค่าทีข่ายได ้(IDR)



Objective 2

• การคุม้ครอง GI: ตอ่สูก้บัการเอาชือ่
ไปใชโ้ดยมชิอบ

วตัถปุระสงค ์ 2
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การใช/้การเลยีนแบบ GI

EU ลสิบอน/เจนีวา TRIPs เพิม่เตมิ TRIPs พืน้ฐาน

ไม่ใหใ้ชใ้นเชงิพาณิชย ์

โดยตรงหรอืโดยออ้ม

ไม่ใหใ้ชใ้นกรณีทีไ่ม่เป็นตาม

ขอ้ก าหนดของ AO/GI
ไม่ใหใ้ช ้ ไม่ใหใ้ชเ้ฉพาะเมือ่

ประชาชนถกูชีน้ าใหห้ลง

ผดิเกีย่วกบัแหลง่ทีม่า: 
ตอ้งมกีารพสูิจน์

ไม่ใหใ้ชใ้นทางทีผ่ดิ ไม่ให ้

เลยีนแบบ ไม่ท าใหเ้กดิขึน้

ไม่ใหเ้ลยีนแบบ X

ถงึแมว้า่จะไดม้กีารระบุแหลง่ก าเนิดทีแ่ทจ้รงิเอาไว ้ ถา้มกีารแปล ถา้มกีารใชส้ิง่ที่

ท าใหเ้กดิการยา้ยออกจากทีเ่ดมิ (delocalisers): สไตล ์รปูแบบ วธิ ีตามทีผ่ลติใน

แหลง่ การเลยีนแบบ หรอืสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั

X
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การท าใหเ้กดิขึน้ (Evocation)

• Gorgonzola: ไดต้ราสญัลกัษณ ์PDO
(อติาล)ี

• แตใ่ชช้ ือ่ Cambozola ส าหรบัเนยแข็ง
ชนิดอืน่

• EU + ลสิบอน

= การท าใหเ้กดิ Gorgonzola

= ตอ้งหา้ม (ศาลยุตธิรรมแหง่ EU คดี
C87-97)
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การท าใหเ้กดิขึน้

• ขออนุญาตใชเ้คร ือ่งหมายการคา้

เพือ่น าไปใชก้บัปลา

• 2 PGI

• ปลาแซลมอนแบบเลีย้งในฟารม์

กบัปลาแซลมอนตามธรรมชาติ

ของสกอ๊ตแลนด ์

• ถกูปฏเิสธโดย EUIPO

(R 147/2011-2, 16/V2012)
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การท าใหเ้กดิขึน้

• ขอใชเ้คร ือ่งหมายการคา้ส าหรบั

น า้มนัทีร่บัประทานได ้

• Chianti Classico ไดต้รา

สญัลกัษณ ์PDO

• น า้มนัมะกอก

• ถกูปฏเิสธโดย EUIPO 

(R 1474/2011-2, 16/1/2012 )
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การท าใหเ้กดิขึน้

• Bordeaux ไดต้รา
สญัลกัษณ ์PDO 
(ฝร ัง่เศส)

• ชือ่ใชส้ าหรบัไวนจ์าก

อฟั รกิาใต:้ จะถกูหา้ม
ขายใน EU
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การใช/้การเลยีนแบบผลติภณัฑ ์GI

• FETA เป็นสนิคา้ไดต้ราสญัลกัษณ์
PDO (กรซี)

• แตใ่ชส้ าหรบัเนยแข็งทีท่ าในประเทศ
ไทยและขายในประเทศไทย

• EU + ลสิบอน + ขอ้ตกลง TRIPs
เพิม่เตมิ: จะถกูหา้มขาย

• ขอ้ตกลงพืน้ฐานจาก TRIPs: หา้ม
ขายถา้ผูบ้รโิภคถกูชีน้ าใหห้ลงผดิ
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การเลยีนแบบ

• Pruneau d’Agen
สนิคา้ไดต้ราสญัลกัษณ ์

PGI (ฝร ัง่เศส)

• น าไปใชส้ าหรบัผลไม ้

จากแคลฟิอรเ์นีย
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การใช ้GI ส าหรบัสนิคา้ทีไ่ม่คลา้ยคลงึกนั

EU ลสิบอน/เจนีวา TRIPs เพิม่เตมิ TRIPs พืน้ฐาน

ไม่ใหใ้ชก้รณีทีเ่ป็นการ
แสวงหาประโยชนจ์าก
ชือ่เสยีง

ไม่ใหใ้ชก้รณีทีร่ะบุวา่มคีวามเช ือ่มโยงกบั AO/GI ท าให ้
เกดิความเสยีหายตอ่ผลประโยชน ์ เป็นการแสวง

ประโยชนด์า้นชือ่เสยีงอยา่งไม่เป็นธรรมแมจ้ะมกีารระบุ

แหลง่ทีม่าทีแ่ทจ้รงิ ถา้มกีารแปล มกีารใช ้delocalisers: 
สไตล ์รปูแบบ วธิ ีตามทีม่กีารผลติในแหลง่ก าเนิด, การ
เลยีนแบบ หรอืสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั

X X
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สนิคา้ทีไ่ม่คลา้ยคลงึกนั

• แชมเปญ = ไดต้ราสญัลกัษณ ์
PDO (ฝร ัง่เศส) ส าหรบัเหลา้องุ่น
อดักา๊ซ

• ใชส้ าหรบัน ้าหอม

• ฝร ัง่เศส: หา้มใช ้(เปลีย่นชือ่ไปเป็น
Yvresse)

• ความตกลง TRIPs: อนุญาตให ้
ใชไ้ด ้
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ความสมัพนัธก์บัเคร ือ่งหมายการคา้ทีใ่ชม้ากอ่นหนา้และภายหลงัซึง่มชี ือ่เดยีวกบั GI

EU ลสิบอน/เจนีวา ความตกลง TRIPs ส่วน
เพิม่เตมิ

ความตกลง TRIPs
พืน้ฐาน

เคร ือ่งหมายการคา้ทีใ่ชม้า

กอ่น:
ใชร้ว่มกบั PDO/PGI + ถา้
เคร ือ่งหมายการคา้กอ่นหนา้

ไดม้กีารขึน้ทะเบยีนไวโ้ดย

สจุรติ

เคร ือ่งหมายการคา้ทีใ่ช ้

มากอ่น:
การใชร้ว่มกนัเป็นไปไดถ้า้

เคร ือ่งหมายการคา้น้ันได ้

ขึน้ทะเบยีนไวโ้ดยสจุรติ

เคร ือ่งหมายการคา้กอ่นหนา้: ตามบทบญัญตัิ Grandfather clause
เป็นไปไดท้ีจ่ะใชร้ว่มกนัในกฎหมายทอ้งถิน่

ไม่ใหใ้ชเ้คร ือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนภายหลงั ไม่ใหใ้ชเ้คร ือ่งหมายการคา้ที่

จดทะเบยีนภายหลงัเฉพาะใน

กรณีทีช่ ีน้ าสาธารณะชนให ้

หลงผดิ
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• ขึน้ทะเบยีนเคร ือ่งหมาย

การคา้ในประเทศจนี

4/2011:

• ถกูยกเลกิ 5/2014 
หลงัจากมกีารด าเนินคดี

โดยสมาคมและรฐับาล

เวยีดนาม

• ไดต้ราสญัลกัษณ์

GI ในเวยีดนาม:

ขึน้ทะเบยีนในปี ค.ศ. 
2005

เคร ือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนภายหลงั

กาแฟ Buôn Ma Thuột, เวยีดนาม
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Objective 2

• ผลกระทบตอ่การพฒันาชนบท

วตัถปุระสงค ์ 3
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GI = สว่นทีส่ าคญัของเกษตรกรรมฝร ัง่เศส/EU

• ฝร ัง่เศส: ภาคส่วนสนิคา้ GI = 14.5 % ของภาค
สว่นอาหารและเคร ือ่งดืม่

• ฝร ัง่เศส: เกษตรกร 1 ใน 4 คนมสีว่นเกีย่วขอ้งใน
การผลติสนิคา้ทีไ่ดต้ราสญัลกัษณ์ GI
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การพฒันาการท่องเทีย่ว: เทศกาลสนิคา้ GI ในฝร ัง่เศสส าหรบัพรกิจาก Espelette
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การพฒันาการท่องเทีย่ว: เทศกาลสนิคา้ GI ในเวยีดนาม
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Objective 2

• ผลกระทบตอ่การอนุรกัษค์วาม

หลากหลายทางชวีภาพและความรูท้ี่

มมีาแตด่ ัง้เดมิ

วตัถปุระสงค ์ 4
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การอนุรกัษพ์นัธุด์ ัง้เดมิ

• กรณีของขา้วไกน่อ้ยในลาว (ขึน้ทะเบยีน 11/2018):

4 พนัธุพ์ืน้เมอืงดัง้เดมิ

• และวธิปีฏบิตัใินการเพาะปลกูแบบดัง้เดมิทีเ่กีย่วกบัพนัธุ ์

เหลา่น้ัน
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การคุม้ครองสนิคา้ GI ในตลาด
ตา่งประเทศ
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มวีธิกีารขึน้ทะเบยีนในตา่งประเทศ 3 วธิี

– ขึน้ทะเบยีนรายบุคคล/กลุ่มบุคคลในแตล่ะประเทศทีส่่งออก

• โดยสมาคมผูผ้ลติ GI

– ความตกลงทางการคา้แบบทวภิาค/ีพหุภาคี

• เจรจาตอ่รองโดย EU

– ระบบลสิบอน

• โดยสมาคมผูผ้ลติสนิคา้ GI หรอืโดยเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของ
รฐั
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1. สนิคา้ GI ทีข่ึน้ทะเบยีนแบบรายบคุคล (ตวัอย่าง)

เวยีดนาม

สนิคา้ GI ของอาเซยีนทีข่ึน้ทะเบยีนในตลาด EU

Nuoc Mam 
Phu Quoc

2012 2013

ไทย

2015

ไทย

2016 2017

ไทย อนิโดนีเซยีกมัพูชา

ขา้มหอมมะลิ

ทุง่กลุารอ้งไห ้ กาแฟ

ดอยชา้ง
กาแฟดอย

ตงุ

ขา้วสงัขห์ยด

เมอืงพทัลงุ พรกิไทย

ก าปอต

กาแฟ Kopi 
Arabica 
Gayo

2019

กมัพูชา

น ำ้ตำลโตนดก ำ
ปงสปือ PGI 
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การขึน้ทะเบยีนขา้มประเภทภายในประเทศสมาชกิอาเซยีน

• ผา้ไหมยกดอกล าพูน

– ในประเทศอนิโดนีเซยี

– ในประเทศอนิเดยี

• กาแฟดอยตงุ

– ประเทศกมัพูชา

• ผา้ไหมอสีานไทย (Isan Thai Lan silk)
– ในประเทศเวยีดนาม

– ในประเทศมาเลเซยี

• ฯลฯ…

50



• อย่างไรก็ตามขอ้ก าหนดจ าเพาะของผลติภณัฑอ์าจจะมโีลโกร้ว่มของสนิคา้ GI และ
ระเบยีบในการปิดฉลากรวมอยู่ดว้ย:

GI คุม้ครองชือ่แตไ่ม่คุม้ครององคป์ระกอบกราฟิกของรปูแบบเอกลกัษณ ์(logo)

ตวัอยา่ง: หนงัสอืขอ้ก าหนด
จ าเพาะ (Book of 

Specifications) ของสนิคา้สิง่
บ่งช ีท้างภมูศิาสตรข์องพรกิไทย

ก าปอต (Kampot Pepper)
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Prosciutto di Parma (Parma Ham) อติาลี

• การขึน้ทะเบยีน/การคุม้ครองซ า้ซอ้น:

• รปูแบบเอกลกัษณ ์(logo) ของสนิคา้ GI: เคร ือ่งหมายการคา้ (เป็นเจา้ของและบงัคบั
ใชโ้ดยสมาคมสนิคา้สิง่บง่ช ีข้อง GI)

Prosciutto di Parma certification TM+

เคร ือ่งหมายการคา้รว่มของ Consorzio

• GI (การบงัคบัใชโ้ดยองคก์รดา้นการปกครอง + สมาคม GI)
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EU

ความตกลง GI

ความตกลงไวน/์เหลา้ทีเ่ป็น
สนิคา้ GI

การขึน้ทะเบยีนหลกั

มกีารเจรจาต่อรองต่อเน่ือง 16 รายการ

จบลงดว้ยความตกลง หรอืมผีลบงัคบั 34 รายการ

2. การขึน้ทะเบยีนสนิคา้ GI ตา่งประเทศในยโุรปโดยผ่านทาง FTA
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ขอ้ไดเ้ปรยีบของการคุม้ครองดว้ย FTA

แฮม«Prosciutto di Parma»ในแคนาดา:

• ความตกลง CETA (Comprehensive Economic and 
Trade Agreement) กบัแคนาดา, 2017

• ท าใหส้ามารถใช ้Prosciutto di Parma ทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง
PDO รว่มกบัเคร ือ่งหมายการคา้ของแคนาดาทีม่อียู่กอ่นหนา้
ส าหรบัแฮมทีแ่ปรรปูในแคนาดา

• กอ่นหนา้นีเ้ป็นไปไม่ไดท้ีผู่ผ้ลติสนิคา้ PDO ในอติาลจีะสง่ออก
ไปยงัแคนาดา
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FTA เพือ่การคุม้ครองสนิคา้ GI จากเอเซยีใน EU

• 2007: EU และอาเซยีนเร ิม่การเจรจาตอ่รอง

– ไม่มคีวามคบืหนา้: ท าการเจรจาตอ่รอง FTA แบบทวภิาคกีบัประเทศต่างๆ ทีเ่ป็น
สมาชกิอาเซยีน

• การเจรจาทวภิาค:ี    ตัง้แต่

– 2010:  กบัสงิคโปร ์ (ตกลงกนัไดใ้นปี 2018), มาเลเซยี

– 2012:  กบัเวยีดนาม (ตกลงกนัได้ 30/6/2019: มสีนิคา้ GI ของเวยีดนาม 39
รายการ สนิคา้ GI ของ EU 169 รายการ)

– 2013:  กบั ประเทศไทย

– 2015:  กบัฟิลปิปินส ์

– 2016: กบัอนิโดนีเซยี, ก าลงัเจรจารอบที ่8

55



• ความตกลงลสิบอน ค.ศ. 1958 – 28 ประเทศ

• เพือ่อ านวยความสะดวกใหม้กีารคุม้ครองเคร ือ่งหมายแหลง่ก าเนิด (AOs) ใน
ระหวา่งประเทศตา่งๆ โดยผ่านขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนเพยีงคร ัง้เดยีว

– บรหิารโดย WIPO: International Register of appellations of origin

• กรรมสารเจนีวา ค.ศ. 2015 

– เพือ่ใหร้ะบบลสิบอนน่าสนใจมากขึน้

– การภาคยานุวตัขิองกมัพูชาเมือ่วนัที ่9 มนีาคม2018

3. ระบบลสิบอน
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การคุม้ครองทางภูมศิาสตร:์ ยืน่ค าขอคร ัง้เดยีว = ไดร้บัการคุม้ครองใน 28 (+1) ประเทศ
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ตวัอย่างสนิคา้ GI ทีป่ระสบความส าเรจ็
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น า้มนัมะกอก 
Olive Oil of Baena
(ประเทศสเปน)

ทีม่า : กรณีศกึษา « Baena » PDO extra virgin olive oil. F. Caceres Clavero, C. Riccioli, E. Martinez Navarro, R. Garcia Collado.

Junta de Andalucia/JRC-ITPS
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“Duck fat liver from South-
West” ทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง GI 

(ฝร ัง่เศส) 

60
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“Duck fat liver from South-West” ทีไ่ดร้บั
การคุม้ครอง GI  (ฝร ัง่เศส): 

เครือ่งหมายการคา้ของประเทศ

Labeyrie
Pur Terroir

Montfort
Les Authentiques

PGI Canard à Foie Gras du Sud-Ouest – 15th เมือ่ พค 2008

เครือ่งหมายการคา้แหง่ชาติ

ฉลากสว่นตวัของ
รา้นคา้ปลกี

Auchan

เป็นการผสมผสาน GI, CoTM, TM 
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กาแฟ Gayo Arabica, จากอาเจะห ์ (Aceh), อนิโดนีเซยี ขึน้ทะเบยีน

4/2010

• มกีารใชช้ ือ่ในทางทีผ่ดินอ้ยลงนอกเมอืง Gayo

• มคีณุภาพและการบรรจภุณัฑเ์พิม่ขึน้

• มทีมีทดสอบถว้ยกาแฟ

• ราคาสงูขึน้จาก IDR 35-50,000 เป็น 100-
120,000/kg

ขึน้ทะเบยีนและมพีืน้ทีผ่ลติตามศกัยภาพ 3500 เฮคตาร ์ ใน 6
เขตเทศบาล พืน้ทีร่ะหวา่ง 900-1300 ตารางเมตร

วตัถปุระสงค:์ เพือ่ใหม้กีารรบัรูท้ีถ่กูตอ้งและหลกีเลีย่งการใช ้
ช ือ่ของทอ้งถิน่ในทางทีผ่ดิ
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สบัปะรดภแูล ประเทศไทย ขึน้ทะเบยีน 2006

ราคาเปรยีบเทยีบปี 2004 (กอ่นเป็นสนิคา้
GI) ถงึปี 2012

• ราคาทีไ่ร ่
8 บาท/กโิลกรมั  23 บาท/กโิลกรมั

• ราคาขายปลกี
35 บาท/กโิลกรมั  50 บาท/กโิลกรมั
ทีม่า:  กรมทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย, 2012
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ขอ้สรุป
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• GI: เคร ือ่งมอืทีน่่าสนใจในการทีจ่ะป้องกนัและสง่เสรมิสนิคา้ทีม่ี
แหลง่ก าเนิดในยุคโลกาภวิฒัน:์ มปีระสบการณท์ีป่ระสบความส าเรจ็

ยาวนานในยโุรป

• หลายประเทศมกีารเคลือ่นไหวอย่างมากในเอเชยี: มสีนิคา้ GI จ านวน
มากทีป่ระสบความส าเรจ็อยา่งแทจ้รงิ: กาแฟดอยชา้ง และผลติภณัฑ ์
อืน่ๆ จากประเทศไทย กาแฟ อาราบกีา้จาก Gayo, Nước mắm Phú 
Quốc, พรกิไทยก าปอต…

• สนิคา้ GI จากตา่งประเทศสามารถไดร้บัความคุม้ครองใน EU โดย
เสน้ทางตา่งๆ: ส าหรบัการทีจ่ะเขา้ถงึตลาด EU… แตก็่ยงัเป็นการเพิม่
ยอดขายเพือ่ทีจ่ะพฒันาตลาดในประเทศและในภมูภิาค!
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ขอบคุณส าหรบัการรบัฟัง

denis.sautier@cirad.fr
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ขอบคณุ
การส่งเสรมิสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปัญญา

ในภูมภิาคอาเซยีน

โครงการนี้ไดร้บัการสนบัสนุนเงินทนุจากสหภาพยโุรป และด าเนินการโดยส านกังานทรพัยส์นิทางปัญญาแห่งสหภาพยโุรป


