
Denis SAUTIER, PhD
นักเศรษฐศาสตรอ์าวโุสดา้นอาหารเกษตร, CIRAD - FRANCE
เชยีงราย, ประเทศไทย | 27 กนัยายน 2562

การสมัมนาเร ือ่งสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์

การส่งเสรมิสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปัญญา

ในภูมภิาคอาเซยีน



การควบคมุและการด ารงรกัษากลไกของ GI ที่

ขึน้ทะเบยีนแลว้



การด ารงรกัษากลไก: 
การจดัการคณุภาพ และการควบคมุ GI
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เหตใุดจงึตอ้งมกีารควบคมุ

• เพือ่ควบคมุใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจ าเพาะของ GI

• เพือ่รกัษาค ามั่นสญัญาทีใ่หไ้วแ้กผู่บ้รโิภค

• เพือ่คุม้ครองผูผ้ลติ/ผูแ้ปรรปู ทีพ่ยายามท างานดา้นคณุภาพ

การควบคมุม ี2 กรอบ:

– การควบคมุตลาดหลงัจากการน าไปใชใ้นเชงิพาณิชย ์ โดยมี

เจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจคอยตรวจสอบ (การบงัคบัใช)้

– การควบคมุฟารม์ หน่วยแปรรปู ผลติภณัฑ ์กอ่นการน า

ผลติภณัฑไ์ปท าเป็นธรุกจิ
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การบงัคบัใชห้ลงัการท าเป็นธรุกจิ

• ใน EU: ผูเ้ลน่ทีม่บีทบาทส าคญัคอืหน่วยงานบรกิารดา้นการ
ปราบปรามการฉอ้โกง/หลอกลวง
₋ ความสามารถในการรบัมอืส าหรบัต ารวจ: การตรวจสอบ การ
ยดึ การปรบั.. 

• การด าเนินการทางปกครอง: การคุม้ครอง GIs โดยต าแหน่ง
หนา้ที ่(ศลุกากร)

• การด าเนินการทางศาล:  การคุม้ครองแบบฝ่ายเดยีว
– โดยเจา้หนา้ทีข่องรฐั (ในฝร ัง่เศส: INAO)

– โดยสมาคมผูผ้ลติ
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การควบคมุกอ่นท าเป็นธรุกจิ

• การควบคมุขอ้ก าหนดจ าเพาะ: 
– พืน้ทีท่างภมูศิาสตร:์ 

• การปรบัใหเ้ขา้กบัทอ้งถิน่โดยผูผ้ลติ/ผูแ้ปรรปู

– วธิกีารผลติ: 
• การตรวจฟารม์ หน่วยแปรรปู และหน่วยบรรจภุณัฑ ์

– ผลติภณัฑ:์ 
• การวเิคราะหท์างกายภาพและทางเคมี + การวเิคราะหท์างประสาทสมัผสั

– การบรรจภุณัฑ ์การปิดฉลาก

• ความสามารถในการทวนสอบยอ้นกลบั:
– การควบคมุปรมิาณ
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ใครเป็นผูค้วบคมุใน EU

• เจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของประเทศสมาชกิ/ประเทศทีไ่ม่ใช่
สมาชกิ ถา้มกีารรบัรองอย่างเพยีงพอในแง่ของการยดึถอืตาม

ขอ้เท็จจรงิและความเป็นกลาง

และ/หรอื

• องคก์รควบคมุทีไ่ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 17 065 
(ระเบยีบส าหรบัองคก์รซึง่ออกเอกสารรบัรองผลติภณัฑ:์ การ
ยดึถอืตามขอ้เท็จจรงิและความเป็นกลาง)
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ผูค้วบคมุถกูควบคมุ

- ในฝร ัง่เศส: โดยองคก์รทีร่ฐัมสี่วนควบคมุ: COFRAC

โดยเปรยีบเทยีบองคก์รทีอ่อกเอกสารรบัรองกบัมาตรฐาน ISO/IEC 17065 
ในดา้น:

• ความเป็นอสิระ

• ความเป็นกลาง

• ความสามารถ

• การยดึถอืตามขอ้เท็จจรงิ

COFRAC: สมาคมทีร่ฐัมสีว่นควบคมุซึง่ก ากบัดูแลโดยกรมการอาหารของ
กระทรวงเกษตร

การรบัรององคก์รทีอ่อกเอกสารรบัรอง
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การควบคมุม ี3 แบบ

• การควบคุมตนเอง ด าเนินการโดยผูป้ระกอบการเอง

• การควบคุมภายใน ด าเนินการโดยองคก์ร GI
• การควบคุมภายนอก โดยองคก์รควบคมุ (“การควบคมุ

อย่างเป็นทางการ”)

แตล่ะ GI พฒันาแผนควบคมุทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะของตนเอง ซึง่

เขยีนโดยองคก์รควบคมุหลงัจากไดป้รกึษาหารอืกบัองคก์ร GI 
และไดร้บัความเห็นชอบจากเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจ
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี

เกษตรกร ผูแ้ปรรปู พ่อคา้…
1. การควบคมุตนเอง

ผูย้ืน่ค าขอ

สมาคมผูผ้ลติ

2. การควบคมุภายใน: การ
อบรม การสนับสนุน…

องคก์รออกเอกสารรบัรอง

ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 17065

3. การควบคมุโดยบุคคลภายนอก: ตรวจสอบ 
รบัรอง และลงโทษโดยการบงัคบั

หน่วยงาน GI
ทีม่อี านาจหนา้ที ่

INAO

5. อนุมตั:ิ ค าขอ GI แผนการควบคมุ องคก์รออก

เอกสารรบัรอง สมาคมผูผ้ลติ

หน่วยงานรบัรองมาตรฐาน

COFRAC

4. รบัรองมาตรฐานองคก์รออกเอกสารโดย
เปรยีบเทยีบตามมาตรฐาน 17 065

ล าดบัขัน้การควบคมุ ในประเทศฝร ัง่เศส (อาหาร)
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เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่

ผูใ้ช ้GI ทีไ่ดร้บัอนุญาต

(ผูผ้ลติ ผูแ้ปรรปู ผูบ้รรจ,ุ…)

4. จดัการสทิธทิีจ่ะใช ้ GI

3. รบัผดิชอบการควบคมุภายนอก

2. รบัผดิชอบการควบคมุภายใน

1. ควบคุมตนเอง

สมาคม : หน่วยงานทีก่อ่ตัง้ขึน้เพือ่สว่นหน่ึงของ
GI

5. เป็นเจา้ของ GIรฐั

• STAMEQ หน่วยงาน (กรม) 
ทอ้งถิน่ (กระทรวง S&T)

• คณะกรรมการควบคุมเฉพาะ

• ไม่มี

ล าดบัขัน้การควบคมุ: ในเวยีดนาม: สทิธใินการใช ้GI
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ผูผ้ลติ: เกษตรกร ผูแ้ปรรปู พ่อคา้…
บงัคบัใช ้QR โคด้ : ชือ่ผูผ้ลติ ผูแ้ปรรปู พ่อคา้ พืน้ทีใ่น

ทอ้งถิน่ วนัที่
1. การควบคมุตนเอง

สมาคมผูผ้ลติหรอืรฐับาลทอ้งถิน่

2. การควบคมุภายใน 
การฝึกอบรม การสนับสนุน…

องคก์รออกเอกสาร

รบัรองตา่งประเทศที่

ไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานตาม

17 065 

3. การควบคมุโดยองคก์รภายนอก: การ
ลงโทษโดยการบงัคบั

ทมีผูเ้ชยีวชาญดา้น

GI+ ทมีผูเ้ช ีย่วชาญดา้น

การควบคุม

4. การก ากบัดแูล

ล าดบัขัน้การควบคมุ: ในอนิโดนีเซยี

องคก์รควบคมุ

ของรฐั
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หน่วยงานทีม่ี

อ านาจในตา่งจงัหวดั

ผูใ้ช ้GI ทีไ่ดร้บัอนุญาต

(ผูผ้ลติ ผูแ้ปรรปู ผูบ้รรจุ…)

4. คณะกรรมการ/ค าส ัง่

3. การควบคมุภายนอก

2. แผน/กจิกรรมการ

ควบคมุภายใน

1. การควบคมุ
ตนเอง

สมาคมหรอืผูย้ืน่ขอ

CB ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
ตาม

ISO 17065

5. ผูย้ืน่ขอ
รฐับาล/
สมาคม

ประเทศไทย: การควบคมุเนน้เร ือ่งการใชต้ราสญัลกัษณ ์GI ไทย
ไม่บงัคบัใหม้กีารควบคมุภายนอก



หน่วยงานทีม่ี

อ านาจในตา่งจงัหวดั

ผูใ้ช ้GI ทีไ่ดร้บัอนุญาต

(ผูผ้ลติ ผูแ้ปรรปู ผูบ้รรจุ…)

4. คณะกรรมการ/ค าส ัง่

3. การควบคมุภายนอก

2. แผน/กจิกรรมการ
ควบคมุภายใน

1. การควบคมุ
ตนเอง

สมาคมหรอืผูย้ืน่ขอ

CB ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
ตาม

ISO 17065

5. ผูย้ืน่ขอรฐับาล/

สมาคม

การศกึษาในปี 2015 (FAO/AFD) 51 GIs :
- 15 GI ใชต้ราสญัลกัษณ์ GI ไทย(25%)
- 39 มคีูม่อื GI (66%)
- 35 มแีผนการควบคมุภายใน (59%)
- 27 มคีณะกรรมการควบคมุภายใน (46%)
- 16 มกีารควบคมุภายนอกทีส่อดคลอ้งกบั

มาตรฐานระหวา่งประทศ (30%)

ประเทศไทย: การควบคมุเนน้เร ือ่งการใชต้ราสญัลกัษณ ์GI ไทย
ไม่บงัคบัใหม้กีารควบคมุภายนอก
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ควบคมุอย่างไร? แผนการควบคุม

• ถอ้ยแถลงแตล่ะขอ้ในขอ้ก าหนดจ าเพาะ GI กลายเป็น “จดุตรวจสอบ”

– เป็นเร ือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งรา่งขอ้ก าหนดจ าเพาะและแผนการควบคมุในเวลา

เดยีวกนั เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ระเบยีบแตล่ะขอ้สามารถควบคมุไดแ้ละไม่มกีฎระเบยีบ

มากเกนิไป!

• ส าหรบัจดุตรวจสอบแตล่ะจดุ:  

– วธิกีารควบคมุ: ดว้ยสายตา เอกสาร การวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร การ
วเิคราะห/์การทดสอบทางประสาทสมัผสั

– ความถีข่องการควบคมุ

– ผูท้ีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบ: การควบคมุตนเอง การควบคมุภายใน และ/หรอืการ
ควบคมุภายนอก

– การลงโทษโดยการบงัคบั
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- ผูป้ระกอบการแตล่ะรายไดร้บัมอบอ านาจหนา้ทีใ่นการควบคมุ
= การยอมรบัความสามารถของตนทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ตา่งๆ ทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืขอ้ก าหนดจ าเพาะ (Book of 
Specifications)

- วธิกีาร: 
– การระบุทีม่มีากอ่นหนา้โดยองคก์ร GI
– อ านาจหนา้ทีซ่ ึง่ใหไ้วโ้ดยหน่วยงานควบคมุ

การมอบหมายอ านาจใหผู้ป้ระกอบการ
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• ความถีจ่ะตอ้งปรบัใหเ้ขา้กบัลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ ์(เชน่
เป็นพชืผลฤดเูดยีวหรอืพชืยนืตน้)

• อาจจะมรีะยะตัง้แตห่ลายปีไปจนถงึการควบคมุ X% ของ
ผูป้ระกอบการเป็นรายปี เพือ่ทีจ่ะใหผู้ป้ระกอบการทัง้หมดมี
ชว่งเวลาลา่ชา้ทีเ่หมาะสม

• หน่วยแปรรปูมคีวามถีใ่นการควบคมุมากกวา่

ความถีข่องการควบคมุ
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องคก์รควบคมุเป็นผูล้งโทษโดยการบงัคบั

การลงโทษเชน่นีไ้ดม้กีารก าหนดขึน้มากอ่นในแผนการ
ควบคมุซึง่ไดร้บัความเห็นชอบจากฝ่ายตา่งๆ

การลงโทษโดยการบงัคบัเป็นเร ือ่งทีผู่ป้ระกอบการรบัรูม้า
กอ่น

การลงโทษโดยการบงัคบัใดๆ จะตอ้งมคี าขอใหป้ฏบิตัติาม
รวมอยู่ดว้ย

การลงโทษโดยการบงัคบั / บทลงโทษ (1/2)
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• มคีวามรนุแรงระดบัตา่งๆ: สถานเบา สถานหนัก หรอืรา้ยแรงทีส่ดุ

• การลงโทษโดยบงัคบัจ าเป็นตอ้งเป็นสดัสว่นกบัความรนุแรงของการ
ละเมดิ:

– การละเมดิสถานเบา = การตกัเตอืน

– การละเลยสถานหนัก = มกีารควบคมุเพิม่ขึน้ สญูเสยีฉลากที่

ใชต้ดิผลติภณัฑ ์

– การฝ่าฝืนอย่างรา้ยแรง = การระงบัหรอืถอนฉลากส าหรบั
ผูป้ระกอบการน้ัน

• เป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารลงโทษโดยการบงัคบัทางการเงนิ

การลงโทษโดยการบงัคบั / บทลงโทษ (2/2)
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• บนเว็บไซตข์องเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจ :
– แผนการควบคมุ
– ชือ่ขององคก์รควบคมุ
– การอนุมตัขิององคก์รทีท่ าหนา้ทีค่วบคมุอยู่

• บนเว็บไซตข์ององคก์รควบคมุ:
– เอกสารทัง้หมดทีอ่ธบิายเงือ่นไขของการออกเอกสารรบัรอง 

พรอ้มกบัรายชือ่องคก์ร GI และผลติภณัฑท์ีถ่กูควบคมุ

• ผูป้ระกอบการทีจ่ะถกูควบคมุเป็นผูจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยในการยนืยนั

รบัรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจ าเพาะจ าเป็นตอ้งประเมนิ
คา่ใชจ้า่ยนี้ไวเ้มือ่รา่งแผน

ขอ้มูลสาธารณะและค่าใชจ้า่ยตา่งๆ
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• กลุม่ท าหนา้ทีอ่ธบิายขอ้ก าหนดจ าเพาะของ GI โดย
ละเอยีด

• กลุม่เลอืกองคก์รทีจ่ะออกเอกสารรบัรอง
• กลุม่มสีว่นรว่มในการรา่งแผนการควบคมุ
• กลุม่ก าหนดประเด็นทีส่ าคญัทีจ่ะตอ้งถกูควบคมุซึง่

ส าคญัส าหรบั GI น้ัน และควรจะตอ้งมกีารตดิตาม
ตรวจสอบเป็นพเิศษ

• กลุม่แนะน าวธิกีารควบคมุทีเ่กีย่วขอ้ง

กลุม่ผูป้ระกอบวชิาชพีมหีนา้ทีร่บัผดิชอบแผนควบคมุ GI:
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แผนการควบคมุ

เอกสารอา้งองิ /
หลกัฐาน

มาตรการลงโทษ

โดยการบงัคบั

มหีน้าทีร่บัผดิชอบการ

ควบคุม
ความถีข่ ัน้ต า่คา่เป้าหมายจุดตรวจสอบ

แผนการตดิตามตรวจสอบ
เกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด

จ าเพาะ
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L A  Q U A L I T É  A  U N E  O R I G I N E

• Clementine จากเกาะคอรส์กิา้
Clémentine de Corse

• หนิแกรนิตจาก Brittany
Granit de Bretagne

ตวัอย่างจากฝร ัง่เศส



Clementine จาก Corsica, ฝร ัง่เศส (Certipaq)

สิง่ทีต่อ้งควบคมุ คา่เป้าหมาย การควบคมุตนเอง (Self-Control-SC)

การควบคมุภายใน (Internal Control-IC)

การควบคมุภายนอก (External control-EC)

ความถีข่ ัน้ต า่ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

การควบคมุ

ขนาดของ

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง

อา้งองิ

1-5

เสน้ผ่าศูนย ์

กลาง 46 - 68 
มม.

SC การควบคมุทางสายตา ทกุสปัดาห ์ ผูจ้ดัการดา้นคณุภาพของ

สถานทีบ่รรจภุณัฑ ์(ผูผ้ลติ)

IC การควบคมุผลไมท้ีส่ามารถออกเอกสาร

รบัรองไดด้ว้ยสายตา

2 คร ัง้ / ปี สมาคม GI (APRODEC)

ES การควบคมุผลไมท้ีส่ามารถออกเอกสาร

รบัรองไดด้ว้ยสายตาและโดยเอกสาร

1 คร ัง้ / ปี / ตอ่
สถานี

ผูต้รวจสอบภายนอก 

Certipaq
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หนิแกรนิตจาก Britanny, ฝร ัง่เศส (Certipaq)

D.Sautier

รหสั
จุดทีจ่ะตอ้ง

ควบคุม
ค่าเป้าหมาย

การควบคุมตนเอง (Self-control-SC) 

การควบคุมภายนอก (External control-EC)
ความถีข่ ัน้ต ่า

ผูร้บัผดิชอบ

การควบคุม
วธิกีาร

เอกสารอา้งองิ / ขอ้

พสูิจน์

PM2 การขดุเหมอืงหนิ
เหมอืงหนิตัง้อยู่ในย่านทีม่หีนิ

แกรนิต Brittany

SC

-แผนทีท่ีด่นิ

-การมอบอ านาจทางปกครองใหป้ระกอบการ

-การรบัประกนัความเป็นเอกภาพ (Solidarity guarantee act)

-การรบัประกนัการเงนิของการฟ้ืนฟูความสมบูรณ์

ด าเนินการต่อเน่ือง
ผูจ้ดัการ

เหมอืง
เอกสาร

-แผนทีท่ีด่นิ

-ขอ้ตกลงการเป็นสมาชกิ GI

-ค าสัง่ใหป้ระกอบการของ

จงัหวดั

-การรบัประกนัความเป็น

เอกภาพ

-การรบัประกนัการเงนิของ

การฟ้ืนฟูความสมบูรณ์
EC

-การตรวจสอบยนืยนัอ านาจหนา้ทีใ่นการประกอบการ,การรบัประกนั

ความเป็นเอกภาพ และการรบัรองการเงนิของการฟ้ืนฟูความสมบูรณ์

-การตรวจสอบยนืยนัต าแหน่งทีต่ ัง้ของสถานที่

-การตรวจสอบยนืยนัความสอดคลอ้งกนัระหวา่งต าแหน่งทีต่ ัง้ในสญัญา

การเป็นสมาชกิ GI และแผนทีท่ีด่นิ

การตรวจสอบ 1 คร ัง้

/3 ปี

ผูต้รวจสอบ

จากภายนอก

เอกสาร

ดว้ยสายตา

PM4

คุณสมบตัเิด่น

ทางภูมศิาสตร ์

ของเหมอืงหนิ

ความเชือ่มโยงของหนิแกรนิต

ประเภททีใ่ชใ้นเชงิพาณิชยก์บั

คุณสมบตัเิด่นทางภูมศิาสตรข์อง

เหมอืงหนิ

SC การตรวจสอบ DNA ส าหรบัการขดุขึน้มาแต่ละคร ัง้

เมือ่ตรวจสอบคร ัง้แรก ผูจ้ดัการ

เหมอืง

เอกสาร

แฟ้มเอกลกัษณ ์DNA

รายการหนิแกรนิตทีม่คี่า GI 

เป็นบวก
EC

-เอกสารยนืยนัความถกูตอ้งของผลส าเรจ็ของการตรวจ DNA และผล

ของความสอดคลอ้งกนั

-การตรวจสอบยนืยนัชือ่ทางการคา้ทีใ่ชอ้ยู่

การตรวจสอบ 1 คร ัง้

/3 ปี

ผูต้รวจสอบ

จากภายนอก

เอกสาร



TITLE SLIDEกมัพูชา: พรกิไทยก าปอต
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ชา Darjeeling, อนิเดยี

หน่วยงานออกเอกสารรบัรองอสิระซึง่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการชา (Tea Board) เพือ่ควบคมุความถกูตอ้งแทจ้รงิของขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวม
มาจากระบบ Darjeeling Tea Trade Supply Chain Integrity System โดยระบบออนไลน:์ IMO Control Private Limited (ปฏบิตัไิด ้
ตามบรรทดัฐาน ISP 65) 

• Tea Board มบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลการผลติและการเพาะปลูกชาในอนิเดยี

– ปรบัปรงุคณุภาพของชา / การท าวจิยัเพือ่ทีจ่ะก ากบัดแูลการขายและการสง่ออกชา / การฝึกอบรมในดา้นการชมิและการ
ก าหนดมาตรฐานของชาเกรดตา่งๆ

• อตุสาหกรรมภายใตก้ารควบคมุของรฐับาลกลางตัง้แต ่ค.ศ.  1933  (กฎหมายชาของอนิเดยี - Indian Tea Act):

• คลงัสนิคา้ขึน้ทะเบยีนกบั Tea Board ภายใตค้ าสัง่ออกใบอนุญาตคลงัเก็บสนิคา้ชา (Tea Warehouses Licensing Order) 

• บรรทดัฐาน และกฎระเบยีบในการประมูล: 

– คณะกรรมการประมูลประกอบดว้ยผูซ้ ือ้หลกั ผูป้ลกู และตวัแทนจากคณะกรรมการ (Board)

– ชาทีซ่ ือ้มาจากผูข้ายสง่ ผูข้ายปลกี ผูบ้รรจ ุหรอืผูส้ง่ออก มกีารขึน้ทะเบยีนไวก้บัศูนยก์ารประมูลตา่งๆ (Auction Centers)

– ผูซ้ ือ้ทกุรายจะตอ้งขึน้ทะเบยีนไวก้บัคณะกรรมการประมูล (Auction Committee) 

– ผูส้ง่ออกทกุรายจะตอ้งขึน้ทะเบยีนไวก้บัคณะกรรมการ (Board) ภายใตค้ าสัง่ควบคมุการจ าหน่ายและสง่ออกชา (Tea 
Distribution & Export Control)

• คณะผูช้มิ ความสามารถประเมนิลกัษณะเฉพาะของชา Darjeeling เน่ืองจากไดฝึ้กอบรมภาคปฏบิตัแิละมปีระสบการณม์าเป็นเวลา

หลายปี ตลอดจนมกีารรบัรูท้างประสาทสมัผสัทีล่ะเอยีดออ่นมาก
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การควบคมุภายในโดยสมาคม GI

• รายชือ่สมาชกิ เป็นตน้วา่ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ (เลขรหสั ชือ่ 
วนัทีเ่ขา้เป็นสมาชกิ ขนาดทีด่นิทัง้หมด ผลติภาพโดยประมาณ ...
ฯลฯ)

• ทมีตรวจสอบภายใน

• คณะกรรมการวเิคราะหท์างประสาทสมัผสั: การประเมนิวา่
ผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัทีส่ามารถรบัไดห้รอืไม่ โดยทีม่คีณะซึง่
ประกอบดว้ยชา่งเทคนิค ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นอาหาร ผูบ้รโิภค

• ระบบทวนสอบยอ้นกลบั (ขอ้มูลบญัชขีองในสต็อก)
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การวเิคราะหก์ารรบัรูท้างประสาทสมัผสั: ตวัอย่างเชน่ Chili Espelette, ฝร ัง่เศส
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การวเิคราะหด์า้นประสาทสมัผสั: ตวัอย่างพรกิ Chili Espelette, ฝร ัง่เศส
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การทวนสอบยอ้นกลบั: การควบคมุปรมิาณ + ภาษีทีจ่า่ยใหส้มาคม GI

• ตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของปรมิาณทีซ่ ือ้และขาย

– ในระดบัผูผ้ลติ: บนัทกึเกีย่วกบัการผลติวตัถดุบิ การขาย

– ในระดบัผูแ้ปรรปู: ใบรบัรองการจดัสง่บนัทกึ รายการซือ้ บนัทกึรายการ
ปรบัล็อตใหม่ บนัทกึการขาย บนัทกึรายการสต็อก

• การทราบถงึปรมิาณตา่งๆ: ชว่ยเพิม่ Contribution per Volume = 

– แหลง่ส าคญัของงบประมาณของสมาคม GI ตามทีใ่ชส้ าหรบัการน าการ
ควบคมุภายในไปปฏบิตัโิดยเฉพาะ

– การขายเคร ือ่งหมายการทวนสอบยอ้นกลบั(Traceability mark)/สติก๊เกอร ์
– ท าใหร้วบรวม Contribution per Volume ได ้
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คา่ใชจ้า่ยในการควบคมุใน GI ของฝร ัง่เศส

• โดยปกตอิยู่ทีป่ระมาณ 1% ของราคาสดุทา้ย (ประเมนิโดย Certipaq)

• เป็นคา่ใชจ้า่ยทีส่มาคม GI ตอ้งรบัผดิชอบ

• ตวัอย่างของหวัหอมหวานจาก Cévennes (ฝร ัง่เศส)

– รายได:้ คา่ธรรมเนียม 1% ของยอดขายดว้ย AO

– 60% ส าหรบัการควบคมุภายในและการสง่เสรมิของสมาคม GI

– 30%  ส าหรบัการควบคมุภายนอก

– 10% ส าหรบั INAO 
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คา่ใชจ้า่ยในการควบคมุพรกิไทยก าปอต (กมัพูชา)
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ปัญหาในการควบคมุ

• ปัญหาในขณะทีท่ าการบรรจขุ ัน้สดุทา้ยทีก่ระท าขึน้นอกพืน้ทีก่ารผลติ: มคีวาม
เสีย่งตอ่การเอาของอืน่มาผสมผสาน การเอาชือ่ไปใชโ้ดยมชิอบ

• พารม์าแฮม และเนยแข็งพารม์า ไดร้วมเร ือ่งการบรรจภุณัฑข์ัน้สดุทา้ยไวใ้น

ขอ้ก าหนดจ าเพาะ: มปัีญหาแตไ่ดร้บัการยนืยนัโดย EU และปัจจบุนัเป็นสว่นหน่ึง
ของกฎระเบยีบของ EU ซึง่ท าใหม้คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะปรบัขัน้ตอนในการบรรจุ
ภณัฑใ์หเ้ขา้กบัทอ้งถิน่ ถา้การท าเชน่น้ันมคีวามส าคญัตอ่การควบคมุคณุภาพ

• ในทางตรงกนัขา้มสิง่เหลา่นีไ้ม่ไดร้บัการยอมรบัส าหรบักรณีของชา Darjeeling 
หลงัจากทีไ่ดม้กีารคดัคา้นจากประเทศตา่งๆทีเ่ป็นผูน้ าเขา้
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ปัญหาในการควบคมุ

• เป็นเร ือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งมกีารควบคมุคณุภาพ

• แตค่วรจะมปีระสทิธภิาพคุม้ทนุและมกีารปรบัไปใชใ้นห่วงโซค่ณุค่า 

(value chain): ภาครฐั และ/หรอืเอกชน

• มคีวามเป็นกลางในการควบคมุ แตใ่นขณะเดยีวกนัจ าเป็นตอ้งรูจ้กั

ผลติภณัฑเ์ป็นอย่างด:ี รวมถงึผูผ้ลติ พ่อคา้ ผูเ้ช ีย่วชาญในการชมิใน
ระบบควบคมุ
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ขอ้สรปุ

• ขึน้อยู่กบัระบบการควบคมุทีม่อียู่ส าหรบัการเกษตรกรรมอนิทรยี ์ความปลอดภยัดา้นอาหาร 

และการควบคมุภายในประเทศ/องคก์รออกเอกสารรบัรอง

• ความส าคญัของการควบคมุภายใน

– เพือ่เพิม่ความเขม้แข็งใหแ้กส่มาชกิ GI

– เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้ก าหนดจ าเพาะของ GI ไดม้กีารรา่งอย่างถูกตอ้ง เพือ่ใหส้ามารถควบคมุได ้

– เพือ่น าการฝึกอบรมไปใชร้ว่มกบัการควบคมุ

– เพือ่ทีจ่ะมปีระสทิธภิาพในระดบัทอ้งถิน่เน่ืองจากผูต้รวจเป็นผูผ้ลติทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมมาแลว้

– เพือ่ทีจ่ะลดตน้ทนุของการควบคมุภายนอกซึง่สามารถเนน้ทีก่ารตรวจสอบประสทิธภิาพของสมาคม 

GI โดยทีม่กีารควบคุมโดยตรงจากผูผ้ลตินอ้ยมาก

• จ าเป็นตอ้งเสรมิความแข็งแกรง่ของเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจในการปราบปรามการฉอ้โกง/หลอกลวง
ในตลาด
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ขอ้สรปุ
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• หนังสอืก าหนดคณุสมบตัจิ าเพาะและแผนการควบคมุจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง

สอดคลอ้งกนั: ไม่สามารถน าไปใหร้ายละเอยีดแยกจากกนัได ้

• สนิคา้ GI แตล่ะชนิดจะมหีนังสอืขอ้ก าหนดจ าเพาะของตนเองและมกีาร
พฒันาแผนการควบคมุทีใ่ชเ้ฉพาะของสนิคา้น้ันเท่าน้ัน

• กฎระเบยีบทีด่คีอืกฎระเบยีบทีม่กีารควบคมุอย่างมปีระสทิธผิล

• การควบคมุทีด่คีอืการควบคมุทีม่กีารตดิตามอย่างมปีระสทิธผิลโดย

วธิกีารบงัคบั

ขอ้สรปุโดยทัว่ไป (1)
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การควบคมุ GI และการด ารงรกัษาไวซ้ ึง่วธิปีฏบิตัติา่งๆ ขึน้อยู่กบัสมาคม 
GI, ห่วงโซคณุค่า (value chains) ..

แตก็่เป็นความรบัผดิชอบของรฐัดว้ยเชน่กนั :
 สง่เสรมิ / ฝึกอบรมเร ือ่ง GI ใหผู้ท้ีจ่ะมศีกัยภาพเป็นผูใ้ช ้

 การควบคมุ และการออกเอกสารรบัรอง / การรบัรองมาตรฐาน

 ก าหนดตราสญัลกัษณข์องประเทศและการใชง้าน

 สง่เสรมิการตระหนักรูเ้กีย่วกบั GI (โดยทัว่ๆ ไป) และตราสญัลกัษณข์อง

ประเทศแก ่ผูบ้รโิภค: การรณรงคส์ง่เสรมิตา่งๆ

 การบงัคบัใช:้ ตอ่สูก้บัการฉอ้โกง/หลอกลวงและการใชใ้นทางทีผ่ดิ

ขอ้สรปุโดยทัว่ไป (2)

D.Sautier



ขอบคุณส าหรบัการรบัฟัง

denis.sautier@cirad.fr



ขอบคณุ
การส่งเสรมิสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปัญญา

ในภูมภิาคอาเซยีน

การส่งเสรมิสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปัญญา

ในภูมภิาคอาเซยีน


