
















































































































ขอ้เสนอเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารายงานของ 
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
เร่ือง “การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา” 

------------------------------------------- 
 

 คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเห็นว่า ความเห็นที่ได้รับจากการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้จัดท าข้อเสนอเพิ่มเติมส าหรับการปฏิรูปทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้ง ๒ ระดับ (ระดับชาติ และระดับประเด็นเฉพาะ) เพื่อให้แนวทางการปฏิรูประบบทรัพย์สินทาง
ปัญญามีความชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังน้ี  

 ๑. การปฏิรูปทรัพย์สินทางปัญญาในภาพรวมเชิงนโยบายระดับชาติ  ที่ในระยะส้ัน ได้เสนอให้
คณะรัฐมนตรีประกาศให้เรื่องการปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเป็นวาระแห่งชาติ  (national 
agenda) น้ัน เน่ืองจากในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีหน่วยงานตามวงจรวัฏจักรทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวข้อง             
จ านวนมาก ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ การคุ้มครอง และการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจุบันมีกลไกคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังขาดการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
จริงจัง เป็นรูปธรรมแท้จริง ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะเปล่ียน
ประเทศไทยสู่ประเทศไทย ๔.๐ จึงเสนอให้มีกลไกตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน                 
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการปฏิรูปต่อประธานคณะกรรมการนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ทราบทุก ๑-๒ เดือน อย่างต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแล ประเมินผล 
และส่ังการในระดับนโยบายต่อไป โดยมีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 ๒. การปฏิ รูปทรัพย์ สินทางปัญญาด้านต่าง  ๆ  ซึ่ งประกอบด้วยการปฏิรูป ๖ ด้าน ได้แก่                               
(๑) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๒) ด้านการส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา และการน า
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (๓) ด้านการคุ้มครองและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา                        
(๔) ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                 
(๕) ด้านการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
และ (๖) ด้านการคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ให้มีแนวทางการด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อเห็นผลได้ในระยะส้ัน 
ดังน้ี 
 ๒.๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านยาเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข โดย
มีแนวทางด าเนินการดังน้ี 
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 (๑) เร่งสร้างบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมาตรฐาน
และในระดับที่สภาวิชาชีพยอมรับ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันธุรกิจ ซึ่งรวมถึง              
การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาใน
สถาบันการศึกษาให้สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเป็นเจ้าของ เพื่อประโยชน์ในการจับคู่ธุรกิจ
และใช้ประโยชน์ในเ ชิงพาณิชย์  (ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง  กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ) 
 (๒) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรในด้านเคมีภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ เพื่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการตรวจสอบและจดทะเบียนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้าน
การสาธารณสุขและการเข้าถึงยาของประชาชน (กระทรวงพาณิชย์) 

 ๒.๒ ด้านการส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา และการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อแก้ปัญหาที่นักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา แต่อาจมีข้อจ ากัดด้านเงินทุนในการน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาการเข้าถึงฐานข้อมูลสิทธิบัตร                 
เพื่อสืบค้นแนวโน้มเทคโนโลยีก่อนการวิจัยและพัฒนา โดยมีแนวทางด าเนินการดังน้ี 

(๑) จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ( IP and 
Innovation Support Center) เพื่อเป็นหน่วยงานที่สามารถให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลในเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้อย่างครบวงจร ในรูปแบบ one-stop service ครอบคลุมการสืบค้นและวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตร   
(IP landscape/Patent mapping) วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากสิทธิบัตรที่หมดอายุ
แล้ว (open source) การยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การให้ค าแนะน าเรื่องการจับคู่ธุรกิจและ              
ขอการสนับสนุนทางการเงิน เป็นต้น โดยในระยะส้ัน ให้จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบการให้บริการของรัฐที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ                        
ในระยะต่อไป ให้จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาฯ ให้กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคต่างๆ ของไทย โดยความร่วมมือของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้บริการจากศูนย์ดังกล่าวได้สะดวกยิ่งขึ้น  

(๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้มีคุณภาพ ทันสมัย ครบถ้วน 
สมบูรณ์ เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้นักวิจัย ผู้สนใจ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทย เข้าถึงได้ง่าย และน าข้อมูลดังกล่าวไปสร้างแต้มต่อในการแข่งขันและพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ
ของตน รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อให้นักวิจัย ผู้ประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมยาของไทย 
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้ง่าย สามารถน าองค์ความรู้จากสิทธิบัตรที่หมดอายุแล้วไปพัฒนา             
ต่อยอด ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยาของไทย โดยมีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

 (๓) จัดให้มีมาตรการสนับสนุนส่งเสริมทางการเงิน มาตรการทางภาษี และมาตรการส่งเสริม
การลงทุน ส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการน า
ทรัพย์สินทางปัญญาไปจดทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงส าหรับนักวิจัย              
รายย่อย และผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยให้กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน             
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เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ และเพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการเข้าถึงยาของประชาชน 
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินการคลังเพื่อให้สิทธิพิเศษจูงใจในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยาของไทย รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานที่จ าเป็นในการวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมยา การอ านวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งทุน จัดหาหุ้นส่วนเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมยาของไทย   เป็นต้น 

(๔) จัดให้มีมาตรการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ และพัฒนา
ศักยภาพหน่วยงานหรือผู้ที่จะท าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (professional valuator) 
เน่ืองจากที่ผ่านมานักสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญามักประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบัน
การเงินที่ไม่ยอมรับมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อมีพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมี          
ผลใช้บังคับวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ให้การยอมรับให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันการช าระหน้ีได้ 
(โดยไม่จ าเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินน้ันแก่ผู้รับหลักประกัน) จึงจ าเป็นต้องมีกลไกที่ให้สถาบันการเงินยอมรับ            
การน าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้จริง โดยให้
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ประเมิน
ค่าอิสระ และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซ่ึงรวมทั้งการจัดท าคู่มือประเมิน คู่มือนักบัญชี ที่ได้
มาตรฐาน เป็นกลาง ที่สภาวิชาชีพยอมรับ เช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆ (กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์) 

๒.๓ ด้านการคุ้มครองและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานภายใต้                       
ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปปรับปรุง              
การท างานของหน่วยงานให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีแนวทาง
ด าเนินการปฏิรูปหน่วยงานด้านการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) 
ให้มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและเป็นอิสระ (autonomy) ทั้งด้านการบริหารรายได้และบุคลากร โดยใน   
ระยะส้ัน ให้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปฏิรูปองค์กร และในระยะยาว อาจปรับเป็นองค์การอิสระที่มิใช่
ราชการเช่นเดียวกับหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ เพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 

๒.๔ ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับใช้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา การมีกลไกในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือกรณีทรัพย์สินทางปัญญาไทยถูกละเมิดใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้สร้างสรรค์ของไทย ให้สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิและได้รับผลตอบแทน
ที่คุ้มค่าจากการสร้างสรรค์ผลงาน และส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย โดยมี
แนวทางด าเนินการ ดังน้ี 

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศ 
(๑) ตั้งศูนย์บูรณาการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ทั้งในกรุงเทพฯ 

และในจังหวัดที่มีการละเมิดสูง เพื่อเป็นกลไกถาวรที่มีการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และปฏิบั ติ ให้ เ กิ ดผลได้ จ ริ ง  โ ดย ในระดับจั งห วัดที่ พบการละ เมิ ด สู งและมี ตลาด ใก ล้ชายแดน                                    
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มอบกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ เช่น 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร เป็นต้น  

(๒) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความเข้าใจในเร่ือง                   
การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับ
ผลประโยชน์จากผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (หน่วยบังคับใช้กฎหมาย) 

(๓) ศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเร่ืองการชดเชยค่าเสียหาย
ทางแพ่ง เพื่อให้การชดเชยค่าเสียหายทางแพ่งแก่เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยค านึงถึงความร้ายแรง
ของความเสียหายและการสูญเสียประโยชน์จากการกระท าละเมิด และป้องกันมิให้มีการกระท าผิดซ้ าอีกใน
อนาคต (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์) 

การบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศ 
(๑) จัดตั้งศูนย์ เฝ้าระวังและติดตามทรัพย์สินทางปัญญาไทยถูกละเมิดในต่างประเทศ                      

(IP Helpdesk) เพื่อให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในเรื่องการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาไทยในต่างประเทศ เฝ้าระวังและแก้ปัญหาเมื่อถูกละเมิดในต่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง              
การต่างประเทศ)  

(๒) จัดท าความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการแลกเปล่ียนข้อมูล การด าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท าผิด 
และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เป็นต้น (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง) 

๒.๕ การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน  เน่ืองจาก
ไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม แต่ชุมชน
และประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน              
ขาดกลไกการคุ้มครองป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนถูกน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมจากผู้ที่มีศักยภาพ
มากกว่า หรือจากต่างประเทศ โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังน้ี 

(๑) จัดท าคลังข้อมูลระดับชาติ โดยเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (National Digital Library)               
ที่รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินและทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของหลาย
หน่วยงาน เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ฐานข้อมูลพันธ์ุพืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม และฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข        
เป็นต้น ให้อยู่ในรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเช่ือมโยงข้อมูลเหล่าน้ีกับหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของ
ต่างประเทศ โดยหากมีผู้น าทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมของไทยไป             
จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีการตรวจสอบกับฐานข้อมูลระดับชาติของไทยก่อน โดยหากพบว่ามี                  
การลักลอบเอาของไทยไปใช้ประโยชน์ ก็จะไม่สามารถจดทะเบียนให้ได้ เพราะเหตุผล เช่น ไม่ผ่านหลักเกณฑ์            
ความใหม่ ไม่ขออนุญาตก่อนใช้หรือแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นต้น และหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ
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ต้องปฏิเสธการจดทะเบียน (กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม                   
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)  

(๒) สร้างกลไกการปกป้องภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทรัพยากรชีวภาพ และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ของชุมชน โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้าง           
องค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น เพื่อส ารวจทรัพย์สินทางปัญญาของ
ชุมชน และรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลเป็นคลังของชาติเพื่อการอนุรักษ์ และป้องกันการเอาทรัพย์สินทางปัญญา
ของชุมชนไปพัฒนาใช้ประโยชน์ โดยไม่มีการบอกแหล่งที่มา ขออนุญาตก่อนใช้ และแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับ
ชุมชน 

๒.๖ ด้านการคุ้มครองส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ี                   
ทางภูมิศาสตร์จะช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชน แต่ชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง การขึ้นทะเบียน 
และประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จึงเสนอแนวทางการด าเนินการ โดยฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนให้มีความเข้าใจเรื่องการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ 
เพื่อให้ชุมชนเห็นความส าคัญ สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนฯ โดยหน่วยงาน               
ในพื้นที่ควรเป็นฝ่ายเข้าถึงผู้ผลิตในพื้นที่และชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ชุมชน 
(กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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