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 นวัตกรรมแบบเปดเปนเครื่องมือสำคัญสำหรับผูประกอบการ
ที่จะประหยัดตนทุนและเวลาการพัฒนาและวิจัยมากกวา

  การทำนวัตกรรมแบบปดในองคกร

นอกจากน้ี ในมุมของนักวิจัยนวัตกรรมแบบเปิดท่ีมีความรว่มมือจากหน่วยงานภายนอกองค์กรแสดงให้เห็น
ถึงวัตถุประสงค์การใชง้านวิจัยท่ีชัดเจน ด้วยกระแสนวัตกรรมแบบเปิดท่ีมีความสําคัญดังกล่าวในสว่นน้ีจึง
จะกล่าวถึงความหมายของนวัตกรรม นวัตกรรมแบบเปิดและความสําคัญของนวัตกรรมแบบเปิดเพื่อให้
ทราบถึงนิยามและมุมมองของนวัตกรรมแบบเปิดท่ีถูกนํามาใช้ประโยชน์อยา่งกว้างขวาง

ในปัจจุบันการได้มาซึ่งนวัตกรรมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปจากเดิม ด้วยในโลกยุคท่ีเทคโนโลยี
พฒันาไปอยา่งรวดเรว็การแสวงหานวัตกรรมโดยผู้ประดิษฐเ์พยีงคนเดียวหรอืหนว่ยงานเดียวมักมีขอ้จํากัด
ด้านองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยี ส่งผลให้ต้องมีการรวมตัวกันของหน่วยธุรกิจ หรือ
ผู้ประดิษฐห์ลายคน เพื่อรว่มกันสร้างนวัตกรรมหรอืเทคโนโลยท่ีีทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดอยา่งมีประสทิธภิาพยิง่ข้ึน รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใชไ้ด้อยา่งรวดเร็วท่ีสดุ ดังน้ัน
การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมในปัจจุบันจึงต้องอาศัยนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ท่ีมี
การแลกเปล่ียนข้อมูล องค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมกับองค์กรภายนอก เพราะนวัตกรรมแบบเปิด
เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรบัผู้ประกอบการซึ่งประหยัดต้นทนุและระยะเวลาของการพฒันาและวิจัยมากกว่า
การทํานวัตกรรมแบบปิดในองค์กร 
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นวัตกรรมมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ Innovare ซึ่งหมายถึง 
“การทําสิง่ใหมข้ึ่นมา” สําหรับคําว่า  “การประดิษฐ”์ (Invention) น้ัน
มีความหมายท่ีแตกต่างจากคําว่า “นวัตกรรม” เพราะการประดิษฐจ์ะ
มีความหมายท่ีเน้นเฉพาะในแง่ของการประดิษฐข้ึ์นมาเท่าน้ันอาจจะ
ประสบความสําเร็จในทางธุรกิจหรือไม่ก็ได้ข้ึนอยู่กับผู้ประดิษฐจ์ะมี
แนวทางหรอืรูปแบบธุรกิจท่ีจะทําให้การประดิษฐน้ั์นมีความเป็นไปได้
ในเชงิพาณชิยห์รอืไม ่แต่คําว่านวัตกรรมน้ันมีความสาํคัญอยา่งย่ิงต่อ
องค์กร บุคคล สังคม และเศรษฐกิจ1

ดังน้ันนวัตกรรมจึงเป็นคําท่ีใช้เม่ือพิจารณาถึงสิง่ท่ีมุง่สร้างเพื่อ
เกิดผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ด้วย โดยนวัตกรรมในมุมมอง
ของผู้ประกอบการถือเป็นเคร่ืองมือเฉพาะสําหรับผู้ประกอบการ
ในการแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการท่ีแตกต่างจากคู่แขง่2  ท้ังน้ีมี
ผู้ให้ความหมายของคําว่า “นวัตกรรม” ไว้หลากหลาย เช่น 
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติหรือเป็นสิ่งใหม่3

การนําวิธกีารใหม่ ๆ  มาปฏิบัติหลังจากได้ผา่นการทดลองหรือได้รบัการ
พฒันามาเป็นขัน้ ๆ  แล้ว โดยเร่ิมมาต้ังแต่การคิดค้นและพฒันาซึง่อาจ
มีการทดลองปฏิบัติก่อนแล้วจึงนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งแตกต่างไปจาก
การปฏิบัติเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา4

สิง่ท่ีถกูนํามาใช้ในธุรกิจการผลิต การจําหนา่ย รวมถึงการบรโิภคสนิค้า
และบริการต่าง ๆ5

วิธกีารปฏิบัติใหม่ ๆ  ท่ีแปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้น
พบวิธกีารใหม่ ๆ  ขึ้นมา หรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม และ
สิ่งท้ังหลายเหล่าน้ีได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นท่ีเช่ือถือได้แล้วว่า
ได้ผลดีทางปฏิบัติทําให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ6

การกระทําหรอืสิง่ท่ีทําขึ้นใหมห่รอืแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความ
คิด วิธกีาร หรืออุปกรณ์ เป็นต้น 

นวัตกรรมคือการพัฒนา: ความหมายของนวัตกรรม 

นวัตกรรม หมายถึง 
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9

นวัตกรรมเน้นในเรื่อง “ความใหม่” และ “ความสามารถในการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” โดยนวัตกรรมมีลักษณะ ดังน้ี9

ดังน้ัน โดยสรุปคําว่า นวัตกรรม จึงหมายถึง สิ่งใหม่ เน้นในเรื่องใหม่ ซึ่งความใหม่น้ันอาจจะเป็นความคิดใหม่ หรือสิ่งใหม่ท่ีทําให้เกิดขึ้น อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรอืกระบวนการใหม ่ๆ  ท่ีสร้างสรรค์มาจากความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อสรา้งประโยชน์ สรา้งความแตกต่าง สรา้งการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นกับ
องค์กร10 ท้ังน้ี การศึกษาถึงนวัตกรรมแบบเปิดในงานฉบับน้ีจะกล่าวในมุมของการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นสําคัญ โดยมุ่งเน้นความเป็น
นวัตกรรมแบบเปิดซึ่งหมายถึง การแลกเปล่ียนหรือการรว่มกันสรา้งหรือพฒันาระหว่างบุคคลหรอืองค์กรต้ังแต่สองฝ่ายข้ึนไปซึ่งขอ้มูล องค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
หรือผลงานนวัตกรรมท่ีนํามาซึ่งผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ  เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 บทที่ 1 โลกยุคใหม�กับนวัตกรรมแบบเป�ด

นวัตกรรม หมายถึง 

เป็นสิ่งใหม่ท่ีไม่เคย

มีมาก่อน
เป็นสิ่งท่ีมีอยูแ่ล้วแต่
ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์
ต่อมาได้มีการนํามา
ใช้ประโยชน์ 

เป็นสิง่ท่ีมีอยูแ่ล้วแต่

ไม่ได้นํามาใช้ในชว่ง

เวลาหน่ึงต่อมานํามา

ใช้ใหม่ภายใต้

สถานการณ์และ

เง่ือนไขใหมท่ี่เปล่ียนไป

เป็นสิ่งท่ีมีอยูแ่ล้วใช้

ได้ดีในสังคมอ่ืนหรือ

ประเทศอ่ืนแล้วนํา

มาใช้ในอีกสังคมหน่ึง

หรืออีกประเทศหน่ึง 

เป็นการพัฒนาปรับ

ปรุงจากของเดิมท่ีมี

อยูใ่ห้มีลักษณะต่าง

จากต้นแบบ เพื่อให้

เหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงของสังคม 

ประการท่ีหน่ึง
ประการท่ีสอง

ประการท่ีสาม ประการท่ีสี่ ประการท่ีห้า
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คิดค�น
ภายในองค�กร

เชื่อมโยงต�อ
ภายนอกองค�กร

R & D

แหล�งที่มาของนวัตกรรมมาจากสองแหล�ง

จัดตั้งหน�วยงานการ
วิจัยและพัฒนา (R&D) 

แหล่งท่ีมาของนวัตกรรมมาจากสองแหล่ง ได้แก่ นวัตกรรมท่ีมาจากการคิดค้นภายในองค์กร และนวัตกรรมท่ีมาจากการเชื่อมโยงต่อภายนอกองค์กร โดยนวัตกรรม
ท่ีมาจากการคิดค้นภายในองค์กรหรอืนวัตกรรมแบบปิด (Closed Innovation) ถือเป็นแหล่งท่ีมาเบ้ืองต้นของสนิค้าและบรกิารโดยองค์กรอาจจัดต้ังหนว่ยงาน
ด้านการวิจัยและพฒันา (R&D) ขึน้ และจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการคิดค้นสิง่ใหม่เพื่อมาชว่ยในการพฒันาสนิค้าและบรกิาร รวมถึงกระบวนการ
ในการดําเนินงานใหม่ ๆ เพื่อท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ

นวัตกรรมแบบเป�ดคือความร�วมมือ: ความหมายของนวัตกรรมแบบเป�ด 
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นวัตกรรมแบบเปิดจึงเป็นนวัตกรรมท่ีมีท่ีมาจากการแลกเปล่ียนข้อมูล องค์ความ
รู ้ผลงานวิจัย หรอืนวัตกรรมกับหนว่ยงานภายนอก โดยเป็นการแลกเปล่ียนหรอื
การร่วมกันสร้างหรือพัฒนาระหว่างบุคคลหรือองค์กรต้ังแต่สองฝ่ายขึ้นไปซึ่ง
ขอ้มูล องค์ความรู ้ผลงานวิจัย หรอืผลงานนวัตกรรมท่ีนํามาซึง่ผลิตภัณฑ์ บรกิาร 
หรือกระบวนการใหม่ ๆ  เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณชิยท่ี์นํามาสูก่ารพฒันาสนิค้า
และเพิ่มมูลค่าได้อยา่งรวดเร็วยิ่งขึ้น

สําหรบันวัตกรรมท่ีมาจากการเชื่อมโยงต่อภายนอกองค์กร หรือนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) น้ันเป็นกรณท่ีีองค์กรมีการเปิดกว้างในการพฒันาแนวคิด
ใหม่ ๆ ขึ้นมาไม่เพียงแต่จากการคิดค้นของบุคลากรภายในองค์กรเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการเปิดรับแนวคิดใหม่จากภายนอกอีกด้วย ซึ่งแนวคิดของการเปิดรับ
ภายนอกน้ันจะทําให้ความคิดใหม่ ๆ  เกิดขึ้นอยา่งรวดเรว็และหลากหลายกว่ารวมถึงอาจจะมีต้นทนุค่าใชจ่้ายท่ีต�ากว่าพฒันาเองท้ังหมดด้วย เน่ืองจากบุคลากร
ท่ีมีความเชีย่วชาญเฉพาะด้านอาจจะมีการกระจัดกระจายอยูใ่นองค์การต่าง ๆ   ซึ่งไมจํ่าเป็นว่าแนวคิดท่ีดีน้ันจะต้องมาจากบุคลากรภายในองค์กรแต่เพยีงอยา่ง
เดียวเท่าน้ัน 

นวัตกรรมแบบเป�ด

เเลกเปลี่ยนข�อมูล

องค�กรภายนอก นำมาซึ่งผลิตภัณฑ� บริการ 
หรือกระบวนการใหม� ๆ 

Open Innovation

 บทที่ 1 โลกยุคใหม�กับนวัตกรรมแบบเป�ด

นวัตกรรมท่ีมาจากการเชื่อมโยงต�อภายนอกองค�กร หรือนวัตกรรมแบบเป�ด 
(Open Innovation)
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ด้วยปฏิสมัพนัธท์างเศรษฐกิจท่ีเพิม่สงูข้ึนมากในปัจจุบันมีสาเหตจุากความซบัซอ้นของระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ตลอดจนความเจรญิก้าวหน้า
และการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีอันเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ส่งผลให้นวัตกรรมในวันน้ีไม่ได้
ขึ้นอยูกั่บผู้ประกอบการคนใดคนหน่ึงแต่เพียงผู้เดียว หากแต่เป็นการผนึกพลังของหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการทํานวัตกรรมน้ัน และการ
ทําให้เกิดความรว่มแรงรว่มใจ เชน่น้ันได้จําเป็นต้องมีความสามารถในการรูคิ้ด (Cognitive Capabilities) เพื่อชว่ยทําให้เกิดการแพรก่ระจาย
มากข้ึนจนเกิดความเข้าใจในนวัตกรรมและนําไปสู่การประกอบการในท่ีสุด11 โดยมีตัวอย่างความร่วมมือในการแลกเปล่ียนนวัตกรรมใน

วัคซีนโควิดแอสตราเซเนกาซ่ึงเป็นวัคซีนโควิดท่ีคิดค้นโดยบรษัิทแอสตราเซ
เนกา   (AstraZeneca) รว่มกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)12  

หรอืตัวอยา่งเชน่ เมอรค์ (Merck) ซึง่เป็นบรษัิทยาของสหรฐัอเมริกา กล่าวใน
รายงานประจําปีว่าบริษัทตนมีสว่นในการวิจัยเพียงร้อยละ 1 ของการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท้ังหมดของโลก องค์ความรู้อีกร้อยละ 99 มาจาก
ความรว่มมือกับมหาวิทยาลัย สถาบนัวิจัยและบรษัิทต่าง ๆ  ท่ัวโลกเพื่อให้การ
พฒันาเทคโนโลยแีละผลิตภัณฑ์ของเมอรค์มีประสทิธภิาพมากท่ีสดุ เน่ืองจาก
การพฒันาล่าสดุของเมอร์คอันได้แก่ เทคโนโลยชีีวภาพและจีโนมของมนุษย์
มีความซับซ้อนเกินกว่าความสามารถของบริษัทเดียว13   

ตัวอยา่ง เชน่

กระแสนวัตกรรมแบบเป�ด: นวัตกรรมแบบเป�ดสำคัญอย�างไร
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จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าผลผลิตท่ีมาจากนวัตกรรมแบบเปิดจึงมีความสาํคัญต่อการพัฒนาสินค้า การเพิ่มมูลค่า และการขับเคล่ือนนวัตกรรมของโลกท่ีหาก
ปราศจากกระบวนทัศน์ของนวัตกรรมแบบเปิดแล้วผลผลิตเหล่าน้ีอาจต้องใช้ระยะเวลานานยิง่ขึ้น หรือไมส่ามารถนํามาสูผ่ลผลิตได้ ดังน้ันนวัตกรรมแบบเปิด
จึงมีความสําคัญในโลกยุคใหม่

 Innovation Jams 

ผู�เข�าร�วมกว�า

150,000 คน

จาก 104 ประเทศ

IBM ให�ทุน

100 ล�านดอลลาร�

พัฒนา10 ธุรกิจ

นำเสนอกว�า

46,000
ความคิดทางนวัตกรรม

ตัวอยา่ง บริษัท International Business Machines (IBM) ใชก้ารประชุมเพื่อรวบรวมความคิดบนแพลตฟอรม์ออนไลน์ เรยีกว่า Innovation Jams เพื่อประเมิน
มูลค่าของโปรเจคต่าง ๆ  ภายนอกองค์กร ในปี ค.ศ. 2006 มีผู้เข้ารว่มใน Innovation Jams กว่า 150,000 คนจาก 104 ประเทศ และ 67 บรษัิท รว่มกันนําเสนอ
กว่า 46,000 ความคิดทางนวัตกรรม ในตอนท้ายบรษัิท IBM ให้ทนุจํานวน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อรว่มกันพฒันา 10 ธุรกิจใหมจ่ากไอเดียท่ีเสนอกันมาอยา่งเชน่ 
บริการแปลด้วยระบบประมวลผลแบบทันที (Real Time) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแบบ 3D และระบบธนาคารซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นท่ีห่างไกลได้14

 บทที่ 1 โลกยุคใหม�กับนวัตกรรมแบบเป�ด

หากปราศจากกระบวนทัศนของนวัตกรรมแบบเปด การผลิต
อาจตองใชระยะเวลานานขึ้น หรือไมสามารถนำไปสูการผลิตได

  ดังนั้นนวัตกรรมแบบเปดจึงมีความสำคัญในโลกยุคใหม
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ด้วยกระแสนวัตกรรมแบบเปิดท่ีมีความจําเป็นและถูกนํา
มาใชเ้พื่อขับเคล่ือนนวัตกรรมหรอืสินค้าเพ่ือตอบสนองต่อ
ผู้บรโิภคในโลกยุคใหม ่การพิจารณาเคร่ืองมือทางกฎหมาย
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อความร่วมมือใน
นวัตกรรมแบบเปิดจึงเป็นสิง่ท่ีถกูตระหนักถึงและกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกฎหมายท่ีสําคัญในการส่งเสริม
นวัตกรรมแบบเปิด เน่ืองจากเม่ือพจิารณาถึงสทิธใินทรพัยส์นิ
ทางปัญญากับนวัตกรรมแบบเปิดพบรูปแบบของทรพัยส์นิ
ทางปัญญาท่ีนํามาใชกั้บนวัตกรรมแบบเปิดสามารถปรากฏ
ได้ในหลายรูปแบบ อาทิ  

มุมมองกฎหมายกับนวัตกรรมแบบเป�ด

ประการที่สาม
รูปแบบการโอนสทิธใิน
ทรพัยส์นิทางปัญญาซึง่
ช่วยเพิ่มผลประโยชน์
ขององค์กรได้15

รูปแบบการสร้างพันธมิตรในทรัพย์สินทางปัญญา
(IP Alliance) เพื่อเป็นพนัธมิตรสิทธบิตัร หรอืกลุ่มสิทธิ
บัตรในกระบวนการนวัตกรรม โดยจะมีสิทธิบัตรท่ี
เก่ียวข้องเพื่อผลประโยชน์รว่มกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ 16

รูปแบบการอนุญาตให้ใช้และการโอนสิทธิใน
ทรพัยส์นิทางปัญญา (IP licensing and transfer) 
โดยการอนุญาตให้ใชสิ้ทธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 
คือ การอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา (IPR) ภายใต้เง่ือนไขบางประการ  

ประการที่หนึ่ง

ประการที่สอง
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นอกจากน้ี สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญากับนวัตกรรมแบบเปิดอาจเป็นรูป
แบบการวิจัยและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน (IP Cooperative 
R&D) การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันเป็นวิธีการหน่ึงในยุค
นวัตกรรมแบบเปิด เพื่อให้บริษัทสามารถแบ่งปันและแลกเปล่ียนข้อมูล 
ความเชี่ยวชาญ บุคลากร รวมถึงทุนด้านต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่นวัตกรรมท่ี
รวดเรว็และเป็นท่ีต้องการของตลาดอยา่งทันท่วงที และอาจนําไปสูก่ารเพิม่
ผลผลิตด้านทรัพย์สินทางปัญญาอยา่ง “สิทธบิัตรรว่ม” ได้ อยา่งไรก็ตาม 
แม้ว่าการเปิดเผยขอ้มูลทรัพยส์นิทางปัญญา (IP for Free) อาจขัดแยง้กัน
ในประเด็นสทิธบิตัร แต่บรษัิทสามารถเปิดเผยขอ้มูลในสทิธบัิตรของตนให้
กับองค์กรอ่ืนในกลุ่มเดียวกันหรือให้สิทธกิารใช้งานท่ีไม่จํากัดด้วยเหตุผล
บางประการท่ีบริษัทเชื่อว่าจะบรรลุผลลัพธท์างนวัตกรรมท่ีดีขึ้นได้

เม่ือพจิารณาถึงสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญากับนวัตกรรมแบบเปิด
ซึง่มีรูปแบบหลายรูปแบบขา้งต้น รูปแบบการวิจัยและพฒันาทรัพยส์นิ
ทางปัญญารว่มกันเป็นรูปแบบท่ีสร้างความรว่มมือและระบบนิเวศ
ทางนวัตกรรมระหว่างผู้ประกอบการมากท่ีสดุ ซึ่งรูปแบบน้ีรวมถึง
การจดสิทธบิัตรรว่มกัน   

 บทที่ 1 โลกยุคใหม�กับนวัตกรรมแบบเป�ด

สิทธิบัตร & สิทธิบัตรร�วม

“สทิธบิตัร” (Patent) หมายถึง หนังสอืสําคัญท่ีรฐั
ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ ์(Invention) หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ท่ีมี
ลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนด เป็นสทิธพิเิศษ ท่ี
ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มี
สิทธท่ีิจะผลิตสินค้า จําหนา่ยสินค้าแต่เพยีงผู้เดียว 
ในชว่งระยะเวลาหน่ึง
 
“สิทธิบัตรรว่ม”  หมายถึง สิทธบิัตรท่ีได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธบิตัรโดยปรากฏผู้มีชื่อ
ในหนังสอืสําคัญต้ังแต่สองฝ่ายขึน้ไป โดยประเทศไทย
ก็มีคําขอจดทะเบียนสิทธบัิตรรว่มกันท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผ่านมา 

PATENT
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สิทธิบัตรรวมเปนเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนความรวมมือ
ทางนวัตกรรมแบบเปดระหวางผูประกอบการหรือนักวิจัยไดดียิ่งขึ้น

A

P P R O V E D

PATENT

นอกจากน้ี การจดทะเบียนสิทธบิัตรรว่มเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดปริมาณของนวัตกรรม
แบบเปิดได้17  ประกอบกับสทิธบิตัรเป็นประเภทของทรพัยส์นิทางปัญญาท่ีมีความ
สําคัญในความรว่มมือระหว่างผู้ประกอบการในการสรา้งนวัตกรรมแบบเปิด18  ดังน้ัน 
การบรหิารจัดการสิทธบิตัรรว่มเพื่อลดขอ้จํากัดขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งและกฎหมาย 
รวมถึงการพฒันาแนวทางขอ้ตกลงสิทธบิตัรรว่มจึงเป็นเครื่องมือหนึง่ท่ีจะสนับสนุน
ความรว่มมือทางนวัตกรรมแบบเปิดระหว่างผู้ประกอบการหรือนักวิจัยได้ดียิ่งขึ้น
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ท่ีมา : กองสิทธบิัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

 บทที่ 1 โลกยุคใหม�กับนวัตกรรมแบบเป�ด

ตารางแสดงรายละเอยีดจำนวนคำขอจดทะเบียนสทิธิบัตรร�วม (ตัง้แต� ค.ศ. 2011-2021)

สรุปจำนวนคำขอ

Total

AVG

MAX
MIN

6,481

589

853
159

1,212

110

146
64

7,947

722

1,034
233

254

23

35
10

2011

2012
2013
2014
2015

2016

2017
2018

2019

2020

2021

419

618
693
698
785

823

833
914

1,034

897

233

13

25
17
14
31

28

24
23

35

34

10

ป�

328

488
561
588
660

670

668
773

853

738

159

จำนวนคำขอนิติบุคคลร�วม

83

105
115
96
94

125

141
118

146

125

64

จำนวนคำขอบุคคลร�วม จำนวนคำขอนิติบุคคล+บุคคล คำขอทั้งหมด



ทำไมตองสิทธิบัตรรวม: ความเกี่ยวของของสิทธิบัตรรวม
กับนวัตกรรมแบบเปดในทางระหวางประเทศ 

บทที่

2
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กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื ้ออำนวยต่อนวัตกรรมแบบเปิด โดยเฉพาะกฎหมาย
สิทธิบัตรซึ่งเป็นประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีวัตถุประสงค์
คุ้มครองผลผลิตจากการสร้างสรรค์การประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ โดยตรง ใน
ทางระหว่างประเทศมีการนำกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย
สิทธิบัตรมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมแบบเปิด ในอีกด้านหนึ่งมี
การกล่าวถึงข้อจำกัดในการนำกฎหมายสิทธิบัตรมาปรับใช้กับนวัตกรรม
แบบเปิดด้วยในขณะเดียวกัน โดยองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ  มีการ
พิจารณาถึงการส่งเสริมนวัตกรรมแบบเปิดโดยการใช้กฎหมายสิทธิบัตร
ในบริบทที่สอดคล้องคล้องกันและมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปซึ่งมี

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาเปน
เครื่องมือสำคัญในการสรางสภาพแวดลอม

ที่เอื้ออำนวยตอนวัตกรรมแบบเปด
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน (UDHR)

จัดตั้งเพื่อ

คุ�มครองสิทธิมนุษยขน

ทั่วโลก

ทำให�เกิดการบัญญัติ

สิทธิในการใช�ประโยชน�

ผลงานทางป�ญญา

ไทยเป�น 

1 ใน 48
ร�วมลงคะเเนนเสียง

ภายใต�การดำเนินงานขององค�การสหประชาติ (United Nations: UN)

ภายใต้การดําเนินงานขององค์การสหประชาติ พบว่า มี
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการสง่
เสริมนวัตกรรมแบบเปิดบนพื้นฐานของสิทธบิัตรรว่ม ได้แก่ 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights: UDHR) ท่ีเป็นหน่ึงในการใช้ขบัเคล่ือนใน
การสง่เสรมิการเติบโตของนวัตกรรม เน่ืองจากปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสทิธมินุษยชนถือเป็นมาตรฐานท่ีประเทศสมาชกิองค์การ
สหประชาชาติได้รว่มกันจัดทําเพื่อสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิ
มนุษยชนของประชาชนท่ัวโลก 

 โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อสง่เสรมิความตระหนักรูเ้ก่ียวกับหลักการสากล
ด้านสทิธมินุษยชนให้กับประชาชนได้รบัทราบ โดยเฉพาะสิทธขิัน้พื้นฐาน
ของมนุษย์ เม่ือวันท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2491 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสี่
สิบแปดประเทศแรกท่ีลงคะแนนเสียงรว่มรับรองปฏิญญาฉบับน้ี  โดย
แนวทางการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนน้ัน คือ การบัญญัติรับรองสิทธิของ
ประชาชน19 ซึง่เป็นพื้นฐานท่ีสําคัญในการใชป้ระโยชน์หรอืการเขา้ถึงผล
งานทางปัญญาท่ีมีบุคคลได้สรา้งขึน้ รวมถึงการเล็งเห็นความสําคัญของ
การสร้างความสมดุลท่ีควรจะเกิดขึ้นในสังคมวงกว้าง 
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 บทที่ 2 ทำไมต�องสิทธิบัตรร�วม

วัตถุประสงค�ของปฏิญญาสากลว�าด�วยสิทธิมนุษยชน

จากวัตถุประสงค์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชนขา้งต้น สามารถพิจารณารายละเอียดได้จาก  ขอ้ 27 แห่งปฏิญญาฯ ซึง่ได้กําหนดให้รฐัสมาชิกเห็นความ
สําคัญกับการสง่เสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ รว่มกัน20  ดังน้ี 

ประการที่สองประการที่หนึ่ง

ทกุคนมีสิทธท่ีิจะเขา้รว่มใชช้วิีตทางวัฒนธรรม
ในประชาคมอยา่งเสรท่ีีจะพงึพอใจในศิลปะและ
มีสว่นในความคืบหน้าและคุณประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

บุคคลทกุคนมีสทิธท่ีิจะได้รบัความคุ้มครองผล
ประโยชน์ทางศีลธรรมและวัตถอัุนเป็นผลจาก
การประดิษฐกรรมใด ๆ ทางวิทยาศาสตร์ 
วรรณกรรม และทางศิลปกรรมซึ่งตนเป็น
ผู้สร้าง21

รัฐตองรับรองสิทธิของทุกคนที่จะไดรับประโยชน
แหงความกาวหนาและการประยุกตใชทางวิทยาศาสตร
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รัฐควรสงเสริมใหเกิดการสรางงานนวัตกรรมใหมจาก
องคความรูที่มีอยูเดิมซึ่งทำไดโดยการสงเสริมตามหลักการ

ของสิทธิมนุษยชนบนนวัตกรรมแบบเปด

PATENT

เม่ือพจิารณาข้อ 27 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชนจะพบว่า การสง่เสริมนวัตกรรมแบบ
เปิดบนพ้ืนฐานของสิทธบิตัรรว่มเป็นการดําเนินการสง่เสรมิให้ประชาชนมีสทิธท่ีิจะได้รบัความ
คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์งาน หรือเป็นผู้ต้องการเข้าถึงงานท่ีมีการสร้างสรรค์ไว้แล้ว 
ดังน้ัน รัฐไม่เพียงแต่มีหน้าท่ีต้องคุ้มครองสิทธท้ัิงสองฝ่าย แต่ในขณะเดียวกันรัฐควรสง่เสริม
ให้เกิดการสรา้งงานนวัตกรรมใหมจ่ากองค์ความรูท่ี้มีอยูเ่ดิมซึง่การจะกระทําได้โดยการสง่เสรมิ
ให้เป็นไปตามหลักการของสิทธิมนุษยชนตามนวัตกรรมแบบเปิด รัฐต้องกระตุ้นให้เกิดการ
สรา้งสรรค์งานโดยการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในสงัคม เชน่ การเป็นตัวกลางประสานงานระหว่าง
ผู้สร้างสรรค์งานกับ ผู้ต้องการเข้าถึงงาน การจัดทําข้อตกลงท่ีเป็นมาตรฐานกลางเพื่อเอ้ือให้
เกิดความสะดวกต่อการนําไปใช ้การสง่เสรมิการนําทรพัย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชงิ
พาณิชย์ เป็นต้น โดยดําเนินการควบคู่ไปกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะท่ีให้สังคมได้ใช้
งานหรอืได้รับประโยชน์จากงานท่ีสรา้งสรรค์อยา่งเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสมดลุต่อการใช้
งานท่ีรบัความคุ้มครองในทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงจะสอดคล้องตามวัตถปุระสงค์ของปฏิญญา
สากลฉบับน้ี จากการศึกษาองค์การสหประชาชาติการสง่เสริมนวัตกรรมแบบเปิดโดยการใช้
ทรพัยสิ์นทางปัญญาจึงเป็นหน่ึงในพนัธกิจของรัฐท่ีควรสนับสนุนในบริบทท่ีทรัพยส์นิทางปัญญา
มีรากฐานมาจากสิทธมินุษยชน
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การจัดทําภาพแบบของข้อตกลง (Model Agreements

องค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลกให้ความสําคัญของการสง่เสรมินวัตกรรมแบบเปิดบนพื้นฐานของสิทธบัิตรรว่มในทางระหว่างประเทศ โดยมีการจัดทําแนวทาง
การจัดทําข้อตกลงชื่อว่า “การจัดทําภาพแบบของขอ้ตกลง” (Model Agreements) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรบัสถาบนัทางการศึกษาและการวิจัยในการพจิารณา
หลักการสําคัญของการเขา้ทําสทิธบิตัรรว่มและขอ้ควรพจิารณาในการป้องกันความขัดแยง้ท่ีมาจากการจัดสรรผลประโยชน์ การใช้ประโยชน์ท่ีขดักันของเจ้าของ
รว่ม และการแบง่ปันประโยชน์รว่มกันของสิทธบิัตรบนพื้นฐานท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับความตกลงว่าด้วยสิทธทิรัพย์สินทางปัญญา (ความตกลงทริปส์) การจัดทํา
แนวทางขององค์การทรพัยส์นิทางปัญญาโลกดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงความสําคัญของการพฒันานวัตกรรมรว่มกันระหว่างสองฝ่ายท่ีเปล่ียนแปลง
จากการหวงกันในรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาด้ังเดิม 

เป�นเครื่องมือสำหรับ

สถาบันทางการศึกษา

และการวิจัย

เพื่อการป�องกัน

ความขัดแย�งที่

มาจากการจัดสรรผล

ใช�การพิจารณา

เข�าทำสิทธิบัตรร�วม

และข�อควรพิจารณา

 บทที่ 2 ทำไมต�องสิทธิบัตรร�วม

องค�การทรพัย�สนิทางป�ญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) 
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การสง่เสรมิให้มีการเปิดเผยความรูต่้อสงัคม การสรา้งสรรค์และประดิษฐคิ์ดค้น
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีเพราะความตกลงว่าด้วยสิทธทิรพัย์สนิ
ทางปัญญามีวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
สาธารณะ ดังน้ัน จากเง่ือนไขในการขอรบัความคุ้มครองสทิธบิตัรภายใต้ความ
ตกลงว่าด้วยสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาน้ีกําหนดให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นจะต้องมี
การเปิดเผยรายละเอียด วิธกีาร กลไกของสิง่ประดิษฐแ์ละเทคนิคในการประดิษฐ์
ซึง่บุคคลอ่ืนสามารถนําไปศึกษาค้นคว้าเพิม่เติมได้แม้ยงัอยูใ่นระหว่างอายุการ
ให้ความคุม้ครองแก่สิง่ประดิษฐน้ั์นก็ตาม และเม่ือสิง่ประดิษฐน้ั์นสิน้อายุในการ
คุ้มครอง บุคคลใด ๆ  ก็สามารถท่ีจะนําส่ิงประดิษฐน้ั์นไปใชป้ระโยชน์ได้โดยไม่
ต้องเสยีค่าตอบแทนใด ๆ  ทําให้เกิดการต่อยอดพฒันาต่อส่ิงประดิษฐไ์ด้เรว็ยิง่
ขึ้นและมีการพัฒนาในข้ันตอนท่ีสูงข้ึนไม่ต้องเสียเวลากับการเริ่มประดิษฐส์ิ่ง
ประดิษฐซ์ึ่งอาจใช้เวลามากและมีค่าใช้จ่ายในการคิดค้นสูง 

ความตกลงว่าด้วยสทิธทิรัพยส์นิทางปัญญามิได้กําหนด
กฎเกณฑ์ในการให้ความคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาไว้
ชดัเจน แต่ความตกลงว่าด้วยสทิธทิรพัยส์นิทางปัญญามี
ลักษณะเป็นมาตรฐานขัน้ต�า คือต้องไมข่ดัต่อหลักการและ
ขอ้กําหนดในความตกลงว่าด้วยสทิธทิรัพยส์นิทางปัญญา
โดยประเทศต่าง ๆ   จะต้องใชวิ้ธกีารใดในการปฏิบติัตาม
มาตรฐานข้ันต�าน้ัน ให้ประเทศสมาชิกมีอิสระในการท่ีจะ
พจิารณาว่าจะใช้วิธกีารใดในการปฏิบติัตามพันธกรณีภาย
ใต้ความตกลงว่าด้วยสทิธทิรัพยส์นิทางปัญญามากําหนด
เป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิก 

ประการท่ีสอง

ความตกลงว่าด้วยสิทธทิรัพย์สินทางปัญญาขององค์การการค้าโลกผ่านการใช้งานภายใต้หลักความสมดุลมีสาระสําคัญ ดังน้ี   

องค�การการค�าโลก (World Trade Organization) 

ประการท่ีหน่ึง
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สิทธิทรัพยสินทางปญญาเปนการสรางหลักประกัน
ในการใหความคุมครองแกการประดิษฐคิดคนใหม

ให ได ไรับผลตอบแทนที่คุมคา

ประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองทรพัยส์นิ
ทางปัญญาให้สอดคล้องกับพันธกรณตีามความตกลงทรปิส์และ
ได้ขยายการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาในทกุประเภทรวมถึง
การคุม้ครองสทิธบิตัรอันปรากฏอยูใ่นพระราชบัญญติัสิทธบิตัร 
พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นฉบับท่ีใช้ในปัจจุบัน 

เพื่อสร้างความสมดลุระหว่างประโยชน์สาธารณะและผู้ทรงสทิธ ิการนํางานท่ีมีสิทธบัิตรไปใชผู้้ใชจึ้งกําหนดค่าตอบแทนการใช้
สิง่ประดิษฐกั์บผู้ทรงสทิธเิพื่อจูงใจให้มีสิง่ประดิษฐใ์หม่ ๆ   เกิดข้ึนหากปราศจากการให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐคิ์ดค้นแล้ว 
นักประดิษฐคิ์ดค้นก็จะขาดแรงจูงใจในการสรา้งสรรค์สิง่ใหม ่ๆ  ดังน้ัน ความตกลงว่าด้วยสทิธทิรพัยสิ์นทางปัญญาจึงสรา้งหลัก
ประกันในการให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐคิ์ดค้นใหม ่โดยผู้ประดิษฐคิ์ดค้นสามารถได้รบัประโยชน์ต่อการตอบแทนสงัคม
ถือได้ว่าถ้าตนได้คิดค้นสิ่งประดิษฐข์ึ้นมาแล้วด้วยการลงทุนลงแรงก็จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า

ประการท่ีสาม

 บทที่ 2 ทำไมต�องสิทธิบัตรร�วม

01
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กฎหมายสิทธิบัตรอาจกลายเปนเครื่องมือใหเกิดการผูกขาด
ดังนั้นกลไกสงเสริมนวัตกรรมแบบเปดบนพื้นฐานของสิทธิบัตรรวม อาจเปน

  ทางออกสูประโยชนของสวนรวมมากกวา

จากการศึกษาพบว่าการบงัคับใชก้ฎหมายสทิธบิตัรโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศกําลัง
พฒันากลับพบว่า กฎหมายสิทธบัิตรมักกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้ทรงสทิธนํิาไปแสวงหา
ผลประโยชน์ท่ีเกิดการผูกขาด ท่ีไม่อยู่บนพื้นฐานของการรักษาความสมดุลตาม
เจตนารมณข์องความตกลงว่าด้วยสทิธทิรัพยส์นิทางปัญญานอกจากน้ี กฎหมายในทกุ
ประเทศกําหนดให้ผู้ทรงสทิธภิายใต้การคุม้ครองสทิธบัิตรจะได้รบัการคุม้ครองในลักษณะ
ผูกขาดซึ่งเป็นสิทธแิต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ซึ่งหากผู้ทรงสิทธใิช้สิทธท่ีิไม่
สุจริตหรอืบิดเบือนการใช้สทิธใินทางไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Abuse of Rights) ก็จะเกิด
ความเสยีหายแก่สงัคมสว่นรวม ดังน้ัน กลไกสง่เสรมินวัตกรรมแบบเปิดบนพื้นฐานของ
สทิธบิตัรรว่มจะเป็นแนวทางหน่ึงในการสง่เสรมิให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการให้ความ
คุ้มครองกฎหมายและการได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และยังเป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการของมนุษยใ์นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว (Disruptive Technology) 
อีกทางหน่ึงด้วย

Patent
Law
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มีความจำเปนตองใชสัญญาเขามาอุดชองวางของกฎหมายตามหลักศักดิ์สิทธิ์
ของการแสดงเจตนาและหลักเสรีภาพในการทำสัญญา ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณ

ของคูสัญญาและลดขอจำกัดของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา

จะเห็นได้ว่า แม้กฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญาจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการสง่
เสรมินวัตกรรมแบบเปิดแต่ด้วยพื้นฐานของกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่
ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับนวัตกรรมแบบเปิดโดยเฉพาะทําให้มีข้อจํากัด 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญายังไม่ยดืหยุน่บุคคลหรอืองค์กร
สองฝ่ายข้ึนไปท่ีประสงค์จะรว่มกันพฒันานวัตกรรมจึงจําเป็นต้องใชส้ญัญาเขา้
มาอุดช่องว่างของกฎหมายตามหลักศักด์ิสิทธิ์ของการแสดงเจตนาและหลัก
เสรีภาพในการทําสัญญาซึ่งจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาและลดข้อ
จํากัดของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้

เม่ือพจิารณาในมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธบัิตร พบว่า ในทางระหว่างประเทศยงัไมมี่ความเหมาะสมสําหรับการสง่เสรมินวัตกรรม
แบบเปิดในปัจจุบันอยา่งเต็มรูปแบบ แม้ว่าจะมีการจัดต้ังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) และ
นานาชาติรว่มกันสร้างความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property: TRIPs) แต่ปัจจุบันยังคง
ไมมี่กฎหมายสิทธบิตัรท่ีท่ัวโลกสามารถใชร้ว่มกันได้และหลักการของกฎหมายสทิธบิตัรยงัไมเ่ปล่ียนไปจากเดิมซึง่เน้นการปกปิดและการให้สทิธเิด็ดขาดแก่ผู้ทรง
สทิธปิระกอบกับความตกลงว่าด้วยทรพัยส์นิทางปัญญาให้การคุ้มครองอยา่งเข้มแข็งสําหรบัทกุเทคโนโลยภีายใต้มาตรฐานเดียวกันซึง่แต่ละธุรกิจหรอือุตสาหกรรม
อาจต้องการลักษณะความคุ้มครองทางสิทธบิัตรท่ีมีรายละเอียดแตกต่างกันไป  

กฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญายังไม�ยืดหยุ�นทำให�

ใช�สัญญาอุดช�องว�าง
ของกฎหมาย

เพื่อเป�นไปตาม
เจตนารมณ�ของคู�สัญญา

และลดข�อจำกัดของ
กฎหมายทรัพย�สิน

ทางป�ญญาได�

บุคคลหรือ
องค�กรสองฝ�ายขึ้นไป

ที่ต�องการร�วม
พัฒนานวัตกรรม

 บทที่ 2 ทำไมต�องสิทธิบัตรร�วม



28

องค์การเพื่อความรว่มมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่ม
ประเทศท่ีพฒันาแล้วซึง่ประเทศเหล่าน้ียอมรับระบอบประชาธปิไตยและเศรษฐกิจการค้าเสรี
ในการรว่มกันและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก องค์การเพื่อความรว่มมือและ
การพฒันาทางเศรษฐกิจยงัทําหน้าท่ีเป็นเวทีแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นระหว่างประเทศสมาชกิบน
พื้นฐานของการศึกษาวิจัยอยา่งเป็นกลาง และรอบคอบ เพื่อนําไปสูข่้อสรุปรว่มกันในระดับ
นโยบายออกมาเป็นแนวทางปฏิบติั (Guidelines for Best Practices) โดยการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและกระบวนการเสนอข้อคิดเห็นระหว่างสมาชกิใช้หลัก peer review/peer pressure 
กล่าวคือ การเน้นและการโน้มน้าวประเทศสมาชิกด้วยเหตุผลทางวิชาการ การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศท่ีเป็นสมาชิกและมิใชส่มาชิก 
ผลของการไม่ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัจะไมมี่บทลงโทษเพียงแต่องค์กรจะชี้ให้เห็นว่า การ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของสมาชิกเอง

องค�การเพื่อความร�วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organization for Economic Cooperation and Development)
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นวัตกรรมแบบเปดชี้ใหเห็นวาบริษัทตาง ๆ ควรเปดกวางความรวมมือ
กับผูประกอบการภายนอก รวมถึงการทำสิทธิบัตรรวมกัน

องค์การเพื่อความรว่มมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจจะมีจัดกิจกรรมการประชุมและกําหนดหัวข้อการศึกษาวิจัยท่ีมีความสําคัญตรงประเด็นและทันสมัยซึ่ง
มาจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีข้ึนตลอดเวลาจากปรากฏการณโ์ลกาภิวัตน์และความเส่ียงต่อความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสงัคม (Vulnerabilities To Systemic 
Risks) เป็นสว่นหน่ึงท่ีทําให้องค์การเพื่อความรว่มมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจมีการจัดทําเอกสารการวิจัยในประเด็นของการสง่เสรมิพฒันาสทิธบัิตรรว่ม
ไว้ชื่อ “Co-ownership of intellectual property: Exploring the value creation and appropriation implications of co-patenting”22  ท่ีมีรายละเอียดใน
ประเด็นสทิธบิตัรรว่มกับโอกาสในการพัฒนา ซึง่นวัตกรรมแบบเปิดชีใ้ห้เห็นว่าบรษัิทต่าง ๆ  ควรเปิดกว้างความรว่มมือกับผู้ประกอบการภายนอก และจากข้อมูล
พบว่า บริษัทต่าง ๆ  มีสว่นรว่มมากขึ้นในนวัตกรรมแบบเปิดรวมถึงการนํานวัตกรรมแบบเปิดไปใช2้3  เน่ืองจากการทําสิทธบิัตรรว่มกันมีประโยชน์ ดังน้ี 

 บทที่ 2 ทำไมต�องสิทธิบัตรร�วม
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นวัตกรรมแบบเป�ดชี้ให�เห็นว�าการทำสิทธิบัตรร�วมกันมีประโยชน� ดังนี้

การท่ีผู้ประกอบการใช้เวลา
ในการทําตลาดสั้นลง 

1
การมีองค์ความรู้เกิดขึ้นใหม่
จากการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ี
มีอยูเ่ดิมนําไปสูก่ารต่อยอดคิดค้น
ได้องค์ความรู้ใหม ่รวมถึงการได้มา
ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

2
การแลกเปล่ียนองค์ความรู้สามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีมีอยู่เดิม ตัวอย่าง ผู้ประกอบ
การ A ทราบถึงปัญหาและข้อจํากัดใน
การพัฒนางานของตนเพื่อนําไปสู่งาน
ใหม่ ๆ หรืองานท่ีดีขึ้นกว่าเดิม แต่ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาน้ันได้ ต้องอาศัย
องค์ความรูบ้างอยา่งของผู้ประกอบการ 
B หรือรวมถึงการท่ีผู้ประกอบการ A 
ทราบถึงปัญหาและขอ้จํากัดในการพฒันา
งานของตนเพื่อนําไปสูง่านใหม่ๆ หรือ
งานท่ีดีขึ้นกว่าเดิม แต่กลับติดอุปสรรค
ของการคุ้มครองทรพัยสิ์นทางปัญญาใน
งานสิทธิบัตรของอีกฝ่ายหน่ึงจึงไม่
สามารถพัฒนางานของตนได้

3
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ท้ังน้ี องค์การเพื่อความรว่มมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีความเห็นว่า เพื่อให้บรรลุความรว่มมือในการสร้างนวัตกรรมผ่านสิทธบิัตรรว่มการทําข้อตกลง
ระหว่างคู่สัญญาจะลดข้อจํากัดของกฎหมายสง่ผลดีต่อความรว่มมือ และสามารถเพิ่มระดับความไว้เน้ือเชื่อใจของคู่สัญญาได้

 บทที่ 2 ทำไมต�องสิทธิบัตรร�วม

4
การวิจัยและพัฒนา (R & D) ของผู้ประกอบการ
ในการสรา้งงานขึน้มาชิน้หน่ึงจะต้องอาศัยต้นทนุ
ในบรบิทต่าง ๆ  จํานวนมาก ไมว่่าจะเป็นต้นทุนใน
เร่ืองระยะเวลา งบประมาณ เวลา ต้นทนุของการ
ล้มเหลวซึ่งมักเกิดในระยะของการทดลอง ท้ังน้ี 
เม่ือผู้ประกอบของการทําสิทธบิัตรร่วมได้มีการ
รว่มกันระหว่างผู้ประกอบการน้ันจะทําให้ต้นทนุ
ท่ีไมจํ่าเป็นเหล่าน้ีหมดไป ทําให้การพัฒนาเป็นไป
อยา่งก้าวกระโดดเน่ืองจากไมต้่องเสยีเวลาในการ
ทดลองและประหยัดต้นทุนจํานวนมากได้   

แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดเป็นแนวคิดใหม ่จาก
เดิมท่ีเป็นแนวคิดการหวงกันเพื่อจะได้เป็นผู้
ประกอบการท่ีมีอํานาจเหนือตลาดเป็นผู้ผูกขาด
รายเ ดียวหรือ น้อยราย เ น่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเป็น
ไปอยา่งรวดเรว็ การสรา้งงานใหมเ่พื่อตอบสนอง
ความต้องการจึงเป็นสิง่ท่ีจําเป็นมากกว่า ดังน้ัน
แนวคิดของการแลกเปล่ียนแบง่ปันจะสามารถ
สรา้งระบบนิเวศนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

5 6
การจดสิทธบิัตรรว่มทําให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงความ

สามารถของผู้รว่มจดสิทธบิัตร
และมีการเข้าถึงทรัพยากร

ท่ีเพิ่มขึ้น  

การสรางนวัตกรรมผานสิทธิบัตรรวมและการทำขอตกลงระหวาง
คูสัญญาจะลดขอจำกัดของกฎหมายและสงผลดีตอความรวมมือ

  โดยสามารถเพิ่มระดับความเชื่อใจของคูสัญญาได



ประเทศญี่ปุนฐานรากอุตสาหกรรมไทย: 
นวัตกรรมแบบเปดกับสิทธิบัตรรวมในประเทศญี่ปุน 

บทที่

3
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ประเทศไทยมีฐานรากทางอุตสาหกรรม
มาจากประเทศญี่ปุน

ประเทศญี่ปุ่นมีประเด็นของสิทธบิัตรรว่มท่ีนํามาใช้กับการพัฒนาการประดิษฐ ์ประกอบกับกระแส
นวัตกรรมแบบเปิดมีบทบาทท่ามกลางการแข่งขันและการพัฒนาสินค้าของประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศไทยยังมีฐานรากทางอุตสาหกรรมมาจากประเทศญีปุ่่น ประเทศญ่ีปุ่นจึงเป็นประเทศท่ีมีความ
น่าสนใจในการศึกษาถึงนวัตกรรมแบบเปิดกับสิทธบิัตรรว่ม
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ประเทศญี่ปุ�น Sole Action Co Action Acquisition Action 

/
มาตรา 38 ผู�ประดิษฐ�ร�วมทุกคนได�ยื่น
คำขอสิทธิบัตรร�วมกัน 

/
มาตรา 73(2) หากระหว�างผู�ทรงสิทธบัิตรร�วม
ด�วยกันไม�ได�มสัีญญากันไว�เป�นอย�างอืน่ ผู�ทรง
สิทธิบัตรร�วมแต�ละคนสามารถใช�ประโยชน�การ
ประดษิฐ�ตามสิทธบัิตรน้ันได�โดยไม�ต�องขอความ
ยินยอมจากผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมคนอื่น

1.หลักเกณฑ�การมีส�วนร�วม 
ในขัน้ตอนการประดิษฐ�ในความเป�น
เจ�าของร�วมกัน

2.หลักเกณฑ�การบริหารจัดการ 
การใช�ประโยชน�ท่ี ขัดกันของเจ�าของ
ร�วมในสิทธิบัตรและการแบ�งป�น
ประโยชน�ร�วมกัน

กฎหมายสิทธิบัตรและแนวคำพิพากษาท่ีเก่ียวข�องของประเทศญี่ปุ�นพบรายละเอียด
สรุปได�ตามตาราง ดังนี้



/
มาตรา 73(1) ผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมคน หนึ่งไม�สามารถใช�สิทธิในสิทธิบัตรไปเป�นหลัก
ประกันทางธุรกจิได�หากไม�ได�รบัความยนิยอมจากผู�ทรงสทิธบัิตรร�วมคนอืน่ ๆ  ทุกคน

การนำสิทธิบัตรร�วมไปใช�เป�น
หลักประกันทางธุรกิจ
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3.หลักเกณฑ�การใช�สิทธิบัตรร�วมระหว�างผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมกับบุคคลภายนอก

/
มาตรา 73 (3) ผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมแต�ละคนไม�สามารถทำสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิ
แบบเด็ดขาดหรือสัญญา อนุญาตให�ใช�สิทธิแบบไม�เด็ดขาดกับบุคคลที่สามได�โดย
ปราศจากความยินยอมจากผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมทุกคน

/
มาตรา 33 (3) เจ�าของสทิธแิต�ละคนจะไม�สามารถโอนส�วนแบ�งในสทิธขิองตนไปให�กบั
บุคคลอื่นได�หากปราศจากความยินยอมของเจ�าของสิทธิคนอื่น ๆ ทุกคน
 
มาตรา 73 (1) ผู�ทรงสิทธบิตัรร�วมแต�ละคนจะไม�สามารถโอนสิทธใินสิทธิบตัรหรอืก�อ
ให�เกิดคนภาระตดิพนัในสทิธิบัตรตามส�วนของตนได�โดยปราศจากความยนิยอมจาก
ผู�ทรงสิทธิบัตรทุกคน

สัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิ 

การโอนสิทธิ 

การรับมรดก 
/
มาตรา 73(1) การโอนสทิธิในสิทธิบตัรร�วมโดยทางมรดกน้ันไม�จำเป�นต�องขอความ
ยินยอมจากผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมคนอื่น ๆ ทุกคน 

/
มาตรา 73(1) ผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมคน หนึ่งไม�สามารถใช�สิทธิในสิทธิบัตรไปเป�นหลัก
ประกันทางธุรกจิได�หากไม�ได�รบัความยนิยอมจากผู�ทรงสิทธบัิตรร�วมคนอืน่ ๆ  ทุกคน

การนำสิทธิบัตรร�วมไปใช�เป�น
หลักประกันทางธุรกิจ

กฎหมายสทิธบัิตรและแนวคำพพิากษาท่ีเก่ียวข�องของประเทศญ่ีปุ�นพบรายละเอยีด
สรุปได�ตามตาราง ดังนี้

 บทที่ 3 ประเทศญี่ปุ�นฐานรากอุตสาหกรรมไทย

ประเทศญี่ปุ�น Sole Action Co Action Acquisition Action 
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ประเทศญี่ปุ�น Sole Action Co Action Acquisition Action 

/
การมีส�วนร�วมในขั้นตอนการประดิษฐ� ได�แก�
(1) คนแรกที่มีความคิด (Idea) อัน เกี่ยวกับการประดิษฐ�
(2) บุคคลนั้นเป�นผู�มีส�วนร�วมใน
การสร�างสรรค�ความคิดทางเทคนิค ของการประดิษฐ�

แนวคำพิพากษาของศาล

หลักเกณฑ�การมีส�วนร�วมในขัน้
ตอนการประดิษฐ�ในความเป�น
เจ�าของร�วมกัน 

การฟ�องร�องบังคับคดี /
หากมไิด�มกีารตกลงกนัไว�เป�นอย�างอืน่ 
ผู�ทรงสิทธบิตัรร�วมแต�ละคนสามารถฟ�อง
คดีได�อย�างอิสระแยกต�างหากจากกัน 

/
ผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมสามารถเรยีกคนืค�าเสียหายในฐานลาภมิควรได�ตาม
ส�วนแบ�งของตน แต�กรณีที่ระหว�างผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมไม�ได�มีการตกลง 
ส�วนแบ�งในสิทธบิตัรไว� ผู�ทรงสิทธบัิตรร�วมแต�ละคนได�รบัการ สนันิษฐาน
ตามมาตรา 250 ของประมวลกฎหมายแพ�งญีปุ่�นว�าให�มีสิทธิในสิทธิบัตร
ร�วมแต�ละคนเท�า ๆ  กัน ดังน้ัน ทุกคนจะมีสิทธิท่ีจะได�รบัค�าเสียหายจากการ
ทำละเมิดเท�า ๆ กัน   

การแบ�งค�าเสียหาย 

หลักเกณฑ�การบริหารจัดการการใช�ประโยชน�ที่ขัดกันของเจ�าของร�วมในสิทธิบัตรและการแบ�งป�นประโยชน�ร�วมกันของสิทธิบัตร 

กฎหมายสิทธิบัตรและแนวคำพิพากษาท่ีเก่ียวข�องของประเทศญี่ปุ�นพบรายละเอียด
สรุปได�ตามตาราง ดังนี้



37

/
มาตรา 73(1) ผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมคน หนึ่งไม�สามารถใช�สิทธิในสิทธิบัตรไปเป�นหลัก
ประกันทางธุรกจิได�หากไม�ได�รบัความยนิยอมจากผู�ทรงสทิธบัิตรร�วมคนอืน่ ๆ  ทุกคน

การนำสิทธิบัตรร�วมไปใช�เป�น
หลักประกันทางธุรกิจ

หลักเกณฑ�การใช�สิทธิบัตรร�วมระหว�างผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมกับบุคคลภายนอก 

/
การจ�างผลิตที่มีองค�ประกอบ ได�แก�
(1) ผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมกับผู�รับจ�าง จะต�องมีการทำสัญญา
ระหว�างกันท่ีระบุว�าผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมจ�างผู�รับจ�างให�ผลิต
สินค�าโดยมีการจ�าย ค�าตอบแทนให�กับผู�รับจ�าง
(2) ผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมเป�นผู�ควบคุม และให�คำแนะนำในการ
ผลิตสินค�าแก�ผู�รับจ�างนั้น
(3) ผู�รบัจ�างได�ทำการส�งมอบสินค�าท้ังหมดท่ีได�ผลิตให�กับผู�ทรง
สิทธิบัตรร�วม

กรณีท่ีครบหลักเกณฑ�ทัง้สามประการข�างต�นถอืว�าการจ�างผลิต
เป�นการแสวงหาประโยชน�ของผู�ทรงสิทธบัิตรร�วมโดยไม�ต�องขอ
ความยินยอมจากผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมคนอื่น 

การจ�างผลิต 

กฎหมายสทิธิบัตรและแนวคำพพิากษาท่ีเก่ียวข�องของประเทศญีปุ่�นพบราย
ละเอียดสรุปได�ตามตาราง ดังนี้

 บทที่ 3 ประเทศญี่ปุ�นฐานรากอุตสาหกรรมไทย

ประเทศญี่ปุ�น Sole Action Co Action Acquisition Action 
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องค�กรส�งเสริมนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ�น

THESIS

เศรษฐกิจของประเทศญีปุ่่นมีการขบัเคล่ือนโดยการบริหารจัดการเทคโนโลยีรูป
แบบเปิด (Open Technology Management) และเปล่ียนแปลงแนวโน้มการจด
สิทธิบัตรจากรูปแบบคนเดียวมาเป็นร่วมกันอันเป็นผลมาจากการวิจัยร่วมกัน
มากยิง่ขึน้24  ประกอบกับจากการศึกษาพบปัญหาการบรหิารจัดการสทิธบิตัรของ
ประเทศญีปุ่่นมีความคล้ายคลึงกับปัญหาการบรหิารจัดการสทิธบัิตรในประเทศไทย 
กล่าวคือ หลายสทิธบัิตรของประเทศญีปุ่่นท่ีประกอบไปด้วยองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กันแต่ยากต่อการนํามาใช ้เพราะสทิธบิตัรเหล่าน้ันต่างกระจัดกระจายอยูใ่นผู้ทรง
สิทธบิัตรท่ีแตกต่างกัน 

ไมว่่าจะเป็นบรษัิท มหาวิทยาลัย และสถาบนัวิจัยสง่ผลให้องค์กรท่ีต้องการพฒันา
นวัตกรรมเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพ่ือรวบรวมสิทธิบัตรท่ีจําเป็นต่อการพัฒนา
นวัตกรรมน้ัน ในด้านของผู้ทรงสิทธิบัตรก็ประสบปัญหาในการประเมินมูลค่า
สทิธบิตัรของตนและการค้นหาว่าควรอนุญาตให้ผู้ใดใช้สทิธใินสทิธบัิตรของตน
เพื่อสรา้งกําไร การศึกษาองค์กรสง่เสรมินวัตกรรมของประเทศญีปุ่่นเพื่อจัดการ
ปัญหาสิทธิบัตรท่ีคล้ายคลึงกับปัญหาท่ีพบในประเทศไทยจึงเป็นประโยชน์ต่อ
การนํามาปรับใชกั้บการจัดการและการบริหารองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกับสทิธบิตัรและ
นวัตกรรมแบบเปิดในประเทศไทย
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เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเทศญีปุ่่นจึงมีการสร้างกลไกและระบบเพื่อบรหิารจัดการสทิธบิตัรซึง่องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกับการสง่เสรมิสทิธบิตัรและนวัตกรรมแบบ
เปิดของประเทศญี่ปุ่นมีท้ังในรูปแบบขององค์กรภาครัฐและการร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยองค์กรท่ีสําคัญในส่วนของภาครัฐ คือ Japan 
Science and Technology Agency ซึ่งมีพันธกิจและระบบสนับสนุนท่ีมีความสัมพันธกั์บสิทธบิัตรรว่มและนวัตกรรมแบบเปิดท่ีสามารถแสดงได้ตามภาพท่ี 1 
และภาพท่ี 2 ดังน้ี

ภาพท่ี 1 พันธกิจของ Japan Science and Technology Agency 

สิทธิทรัพยสินทางปญญาเปนการสรางหลักประกัน
ในการใหความคุมครองแกการประดิษฐคิดคนใหม

ให ได ไรับผลตอบแทนที่คุมคา

 บทที่ 3 ประเทศญี่ปุ�นฐานรากอุตสาหกรรมไทย

การให�ข�อมูลเเละความรู�ทางวิทยาศาสตร�เเละ
เทคโนโลยีแก�ประชาชนและส�งเสริมความร�วมมือ
ระหว�างประเทศในด�านการวิจัย

การให�ความช�วยเหลือในการนำเทคโนโลยีใหม�มา
ใช�ประโยชน�เชิงพาณิชย�

การให�ทุนสนับสนุนการวิจัยเเละพัฒนาขั้นพื้นฐาน

Japan Science
and

Technology Agency
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ภาพท่ี 2 ระบบสนับสนุนนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ของ Japan Science and Technology Agency

แพลตฟอร�มบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ

การให�บริการด�านทรัพย�สินทาง
ป�ญญาเเบบครบวงจร

สื่อกลาง
(ฐานข�อมูล J-STORE)

การให�บริการคำปรึกษา
โดยไม�มีค�าใช�จ�ายให�กับ

การสนับสนุนเงินทุน/การร�วมยื่น
คำขอเพื่อเป�นทรง

โครงการการศึกษา
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพย�สินทางป�ญญาของ TLO

การให�ความช�วยเหลือในการทำเทคโนโลยีใหม�มาใช�ประโยชน�เชิงพาณิชย�

ระบบสนับสนุน
Support Systems

การสนับสนุนสิทธิบัตรเเละนวัตกรรมแบบเป�ด
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ภาพท่ี 3 พันธกิจของ Innovation Network Corporation of Japan

สําหรบัอีกรูปแบบหน่ึง กล่าวคือ องค์กรความรว่มมือระหว่างองค์กรภาครฐัและเอกชน ได้แก่ Innovation Network Corporation 
of Japan โดยจากการศึกษาเอกสาร Innovation Network Corporation of Japan มีพันธกิจท่ีสามารถแสดงได้ตามภาพท่ี 3 ดังน้ี

Innovation Network
Corporation of

ขัน้ตอนการลงทุนเพ่ือสร�างนวัตกรรม
ที่เป�นประโยชน�เชิงพาณิชย�

กิจกรรมการลงทุนรูปแบบ

การเพิ่มมูลค�า

การขยายความร�วมมือเพื่อ

สนับสนุนนวัตกรรมเเบบเป�ด

ขั้นตอนที่หนึ่ง: การลงทุนในการวิจัย

และพัฒนาทรัพย�สินทางป�ญญา

เพื่อให�ได�เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

ขั้นตอนที่สอง: การดำเนินการจัดตั้ง

ธุรกิจเเละขยายกิจกรรม

ขั้นตอนที่สาม: การดำเนินการแยก

ขยายเเละบริษัทลูก

ขั้นตอนที่สี่: การดำเนินการแยก

ขยายเเละบริษัทลูก

การร�วมทุนระหว�างรัฐเเละเอกชน

มุ�งเน�นการลงทุนในโครงการระยะ

กลางถึงระยะยาวที่มีความเสี่ยงสูง

อันไม�สามารถทำได�ในการลงทุน

โดยเอกชนฝ�ายเดียวได�

- การนำนวัตกรรมเเบบเป�ดมาใช�

   กับการสรรหาทรัพยากรเเละ

   บุคคลที่จำเป�นสำหรับการค�า

- การพัฒนาการเงินที่ดีของ

   องค�กรในระดับที่กว�างขวางขึ้น

- หน�าที่ประสานต�อความสัมพันธ�

  เพื่อความร�วมมืิอกันให�เกิดขึ้น

  ระหว�าง Innovation Network

  Corporation of Japan (INCJ)

  กับองค�กรภายนอก กองทุน

  สาธารณะ หรือเอกชนอื่นๆด�วย

 บทที่ 3 ประเทศญี่ปุ�นฐานรากอุตสาหกรรมไทย
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สําหรบัระบบสนับสนุนท่ีมีความสัมพนัธกั์บสทิธบิตัรรว่มและนวัตกรรมแบบเปิดของ Innovation Network Corporation of Japan มีระบบท่ีสําคัญ คือกองทนุ 
โดยกองทุนมีพันธกิจท่ีสามารถแสดงได้ตาม ภาพท่ี 4 ดังน้ี 

ภาพท่ี 4 ระบบสนับสนุนการใช้สิทธบิัตรเเละนวัตกรรมแบบเปิดของกองทุน

การขาดความสามารถ

ในการดำเนินกิจการ

การที่สิทธิบัตรของ

มหาวิทยาลัยมักไม�ตรง

ความต�องการของตลาด

การกระตุ�นเศรษฐกิจ

เเละพัฒนานวัตกรรม

ให�ทัดเทียมกับประเทศอื่น

IP Bridge

การแก�ป�ญหา

สิทธิบัตรเฉื่อย

กองทุน
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การสรางระบบที่หลากหลายภายในองคกรเปนการสงเสริมนวัตกรรมของประเทศญี่ปุน
เพื่อแก ไขปญหาการบริหารจัดการสิทธิบัตร ซึ่งนำไปสูการเปนแนวทาง

ในการชวยลดปญหาการบริหารจัดการสิทธิบัตรในประเทศไทยได

 บทที่ 3 ประเทศญี่ปุ�นฐานรากอุตสาหกรรมไทย

เม่ือศึกษาพบว่า ระบบการเชื่อมต่อทรัพย์สินทางปัญญา (IP Bridge) น้ันเป็น
ระบบหน่ึงภายใต้การบรหิารจัดการกองทนุเป็นระบบท่ีมีการรบัซื้อสทิธบัิตรเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือการขออนุญาตใช้สิทธิในสิทธิบัตรและรวบรวมเข้าเป็น 
Patent Package เพื่อออกการอนุญาตใช้สิทธใิห้บริษัทท้ังในและต่างประเทศ 
รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กในภูมิภาคต่าง ๆ   โดยในกรณีท่ี IP Bridge รับซื้อหรือรับ
โอนสิทธิบัตรน้ันกําไรท่ีได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรเหล่าน้ี IP 
Bridge จะนํามาแบง่กับผู้ทรงสทิธบิตัรด้ังเดิม รวมถึง IP Bridge มีการให้บรกิาร
ทางการเงินแก่บริษัทท่ีต้องการเงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาทรัพย์สินทาง
ปัญญา และมีกรณท่ีี IP Bridge จะได้รับโอนสทิธบัิตรของทรพัย์สนิทางปัญญา
น้ันเป็นการตอบแทนในการบริหารจัดการดังกล่าว 

นอกจากน้ี ในกรณท่ีีสทิธบิตัรท่ีรบัซื้อหรอืรับโอนมายงัไมส่มบูรณเ์พยีงพอ
ตรงกับความต้องการของตลาดกองทุนจะดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพิ่ม
เติม และทําการขอรบัสิทธบัิตรเพิม่เติม ในสว่นของกําไรท่ีได้จากการอนุญาต
ให้ใชส้ทิธกิองทนุจะนํามาแบง่กับผู้ทรงสทิธบิตัรด้ังเดิม และบางกรณีกองทุน
ทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นผู้ทรงสิทธบิัตรอีกด้วย

การสร้างระบบต่าง ๆ  ท่ีหลากหลายภายในองค์กรสง่เสริม
นวัตกรรมของประเทศญีปุ่่นเพื่อแก้ไขปัญหา การบรหิาร
จัดการสทิธบิตัร เพื่อชว่ยลดปัญหาการใช้ประโยชน์และ
นํามาสูก่ารสง่เสรมินวัตกรรมแบบเปิดมากยิง่ข้ึน หากนํา
มาปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกับบรบิทของประเทศไทยยอ่มเป็น
แนวทางหน่ึงท่ีลดปัญหาการบรหิารจัดการสทิธบัิตรใน
ประเทศไทยได้ 



สหรัฐอเมริกาทุนขนาดใหญทามกลางการสนับสนุนผูประกอบการรายยอย: 
นวัตกรรมแบบเปดกับสิทธิบัตรรวมในสหรัฐอเมริกา

บทที่

4
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สหรัฐอเมริกามีอัตราการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระหวางบุคคล
และองคกรเปนจำนวนมากจึงมีความนาสนใจในการศึกษา

  ถึงกฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิบัตรรวม

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีได้ช่ือว่ามีทรัพย์สินทางปัญญาและมีอัตราการแลกเปล่ียนนวัตกรรมระหว่างบุคคลและองค์กรเป็นจํานวนมาก 
สหรฐัอเมรกิาจึงมีความนา่สนใจในการศึกษาถึงกฎหมายสิทธบัิตรกับสิทธบัิตรรว่มและการบรหิารจัดการโดยองค์กรสง่เสรมินวัตกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
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กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิบัตรร�วม

กฎหมายสิทธิบัตรรวมของสหรฐัอเมรกิาเชนเดียวกับลกัษณะกฎหมาย

สิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ นท่ีไมมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

สิทธบัิตรรวมทีช่ดัเจนทุกประเด็นและศาลมีการตีความเพ่ือวางแนวทาง

เก่ียวกับสิทธิบัตรรวมไวดังตารางตอไปน้ี 
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 บทที่ 4 นวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในสหรัฐอเมร�กา

กฎหมายสิทธิบัตรและแนวคำพิพากษากับสิทธิบัตรร�วมของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา Sole Action Co Action 

1.หลักเกณฑ�การมีส�วนร�วมใน
ขั้นตอนการประดิษฐ�ในความเป�น
เจ�าของร�วมกัน

/
มาตรา 262 กำหนดว�าหากไม�มีการตก ลงกันไว�
เป�นอย�างอืน่ ผู�ทรงสิทธบัิตรร�วมแต�ละคนสามารถ
ผลิตใช�เสนอ ขาย หรือนำเข�าการประดิษฐ�ตาม 
สิทธิบัตรในสหรฐัอเมรกิาได� โดยปราศจากความ
ยินยอมจากผู�ทรงสิทธบัิตรร�วมคนอืน่ ๆ  รวมถงึ
ไม�มีความรับผิดชอบใดๆ (Accountability) ต�อ
ผู�ทรงสิทธบิตัรร�วมคนอืน่ ๆ  ด�วย รวมถงึไม�ต�อง
จ�ายค�าตอบแทนให�กับ ผู�ทรงสิทธบัิตรร�วมคนอืน่ 
(Duty to Account Profits) 

/
ในกรณี ท่ี มีการประดิษฐ�ร�วมในส่ิง
ประดษิฐ�หน่ึง ๆ  และไม�มีข�อตกลงเป�นอย�าง
อื่นผู�ประดิษฐ�แต�ละคนจะได�รับการ
สันนิษฐานว�าเป�นผู�ทรงสิทธบัิตรร�วมกัน

2.หลักเกณฑ�การบริหารจัดการ 
การใช�ประโยชน�ท่ีขดักันของเจ�าของ
ร�วมในสิทธิบัตรและการแบ�งป�น
ประโยชน�ร�วมกันของสิทธิบัตร

Acquisition Action 
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กฎหมายสิทธิบัตรและแนวคำพิพากษากับสิทธิบัตรร�วมของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา Sole Action Co Action Acquisition Action 

สัญญาอนุญาตให�ใช�สทิธแิบบไม�เดด็ขาด /
มาตรา 262 ผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมแต�ละคนสามารถทำ
สัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธใินสิทธิตามส�วนของตนไปให�
กับ บุคคลอืน่ได�โดยไม�ต�องขอความยินยอมจากผู�ทรง
สิทธิบัตรร�วมคนอื่น ๆ 

/
มาตรา 262 การโอนสิทธิถอืเป�นแสวงหาประโยชน�จาก
สิทธิบัตร ซึง่ผู�ทรงสทิธิร�วมในสทิธิบัตรสามารถกระทำ
ได� อย�างไรก็ตามการโอนสิทธิบัตรทั้งหมดต�องได�รับ
ความยินยอมจากผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมทุกคน

/
ในกรณทีีผู่�ทรงสิทธบัิตรเสยีชวีติลงโดยทีไ่ม�มีพนิยักรรม
จะทำให�ศาลในมลรัฐท่ีผู�ทรงสิทธิบัตรอยู�จะเป�นผู�มี
อำนาจในการ พจิารณาตัดสินว�าการแบ�งทรพัย�สินน้ัน
จะต�องทำอย�างไรตามวิธีการทางกฎหมาย

3.หลักเกณฑ�การใช�สิทธิบัตรร�วมระหว�างผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมกับบุคคลภายนอก

การโอนสิทธิ 

การรับมรดก 
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 บทที่ 4 นวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในสหรัฐอเมร�กา

กฎหมายสิทธิบัตรและแนวคำพิพากษากับสิทธิบัตรร�วมของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา Sole Action Co Action Acquisition Action 

สัญญาจ�างผลิต /
มาตรา 262 การจ�างให�บุคคล ภายนอกผลิตก็
เสมอืนเป�นการอนุญาตให�บุคคลภายนอกใช�สิทธิ
ผู�ทรงสทิธบัิตรร�วมย�อมสามารถทำได�ตามหลัก
เกณฑ�สิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตรร�วม 

การนำไปเป�นหลักประกันทางธุรกิจ /
มาตรา 9 Uniform Commercial Code สิทธิ
บัตรของสหรฐัอเมรกิาน้ัน สามารถนำมาใช�เป�น
หลักประกนัทาง ธุรกิจได� ผู�ทรงสทิธิบัตรร�วมคน
ใดคน หนึ่งจึงสามารถนำสิทธิในส�วนแบ�ง ตาม
สิทธิบัตรในส�วนของตนเอง (His or Her 
Interest In the Patent) นำไปใช�เป�นหลักประกัน
ทางธุรกิจได�โดยไม�ต�องขอความยินยอมจากผู�ทรง
สิทธิบัตรร�วมคนอื่น ๆ ก�อน 
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กฎหมายสิทธิบัตรและแนวคำพิพากษากับสิทธิบัตรร�วมของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา Sole Action Co Action Acquisition Action 

หลักเกณฑ�การมีส�วนร�วมในขั้นตอนการ
ประดิษฐ�ในความเป�นเจ�าของร�วมกัน

/
ผู�ประดิษฐ� หมายความว�า ผู�ท่ีทำการคิดค�น 
(Conceive) การประดษิฐ�ขึน้มาชิน้หน่ึงโดยในการ
คดิค�นส่ิงใดสิง่หน่ึงขึน้มาน้ันบุคคลดังกล�าวจำเป�น
ต�องมี “ความคิด” (Conception) ของการ
ประดษิฐ�ด�วยแนวคำพพิากษาของศาลมีการขยาย
ความคำว�า “ความคดิ” ว�าหมายถงึข�อมูลภายใน
จิตใจของผู�ประดิษฐ�อันเกี่ยวกับการประดิษฐ�ท่ีมี
ความชดัเจนและแน�นอน มคีวามสมบูรณ�และก�อให�
เกิดผลที่สามารถนำมาใช�ในทางปฏิบัติได� 

แนวคำพิพากษาของศาล 



 บทที่ 4 นวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในสหรัฐอเมร�กา

กฎหมายสิทธิบัตรและแนวคำพิพากษากับสิทธิบัตรร�วมของสหรัฐอเมริกา
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สหรัฐอเมริกา Sole Action Co Action 

การดำเนินคดี /
การดำเนินคดีการละเมิดสิทธบัิตรไม�มีผลสมบูรณ�ต�อเม่ือผู�ทรง
สิทธิบัตรร�วมทุกคนจะเข�าร�วมดำเนินคดี 

สัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิแบบเด็ดขาด 

สัญญาโอนสิทธิเด็ดขาด 

/
ผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมแต�ละคนไม�สามารถทำสัญญาอนุญาตให�
ใช�สิทธิเด็ดขาดในสิทธิบัตรกับบุคคลอื่นได� หากไม�ได�รับความ
ยินยอมจากผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมทุกคน 

/
การโอนสทิธโิดยการโอนสิทธิบัตรท้ังหมด ต�องได�รบัความยินยอม
จากผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมทุกคน

หลักเกณฑ�การบริหารจัดการ การใช�ประโยชน�ที่ขัดกันของเจ�าของร�วมในสิทธิบัตรและการแบ�งป�นประโยชน�ร�วมกันของสิทธิบัตร 

/
การแบ�งค�าเสียหายที่ได�รบัจากการดำเนินคดีละเมดิสิทธบิตัรของ
สหรฐัอเมรกิานัน้จะแบ�งตามสิทธิของผู�ทรงสทิธบัิตรร�วมแต�ละคน 

การแบ�งค�าเสยีหายจากการดำเนินคด ี

หลักเกณฑ�การใช�สิทธิบัตรร�วมระหว�างผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมกับบุคคลภายนอก 

Acquisition Action 



ซึง่ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอยา่งการสมัภาษณ์และการอภิปรายกลุม่ พบว่าในประเทศไทย
น้ันการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมสําหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กมีปัญหาดังกล่าวเชน่เดียวกัน การศึกษาองค์กรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับสทิธบิตัร
รว่มและนวัตกรรมแบบเปิดในสว่นของการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กจึงเป็นประโยชน์ท่ีสามารถนํามาปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกับบริบทการ
สง่เสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กของประเทศไทยได้ 
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องค�กรส�งเสริมนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกา

การสรา้งนวัตกรรมของสหรฐัอเมรกิาแหล่งทนุสว่นใหญม่าจากภาคเอกชน และมีข้อมูล
จํานวนมากท่ีแสดงให้เห็นถึงตัวอยา่งการรว่มกันในการแบง่ปันองค์ความรูแ้ละการแลก
เปล่ียนในลักษณะนวัตกรรมแบบเปิดท่ีนําไปสู่การจดสิทธิบัตรร่วมของประเทศผู้นํา
ด้านสทิธบิตัรอยา่งเชน่สหรฐัอเมรกิา สําหรบัองค์กรของสหรัฐอเมริกาท่ีมีความน่าสนใจ
ในการศึกษาน้ัน ผู้วิจัยศึกษาถึงองค์กรท่ีมีความเก่ียวข้องกับสทิธบัิตรรว่มและนวัตกรรม
แบบเปิดในสว่นของการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็ก คือ US Small Business 
Administration หรือ SBA เน่ืองจากเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีทุนจํานวนมากซึ่งทําให้การสนับสนุนโดยองค์กรภายนอกอาจ
ไม่มีความจําเป็นเท่ากับการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซ่ึงปัญหาการแข่งขัน 
การสรา้งและการใชสิ้ทธบิตัรหรือนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กท่ีไมมี่ความได้
เปรยีบเชน่เดียวกับผู้ประกอบการขนาดใหญเ่ป็นปัญหาท่ีหลายประเทศกําลังเผชญิอยู ่



ระบบติดตามและตรวจสอบ (monitor) การให้ทุนโดยหน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้กําหนดภารกิจและสิ่งท่ีต้องการให้ดําเนินการวิจัยและพัฒนา
และมีขั้นตอน ดังน้ี 
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การวิเคราะห์ พบว่า SBA มีการสง่เสริมผ่านการกําหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการขนาดเล็กท่ีจะได้รับทุนสนับสนุนและมีการสร้างระบบติดตามและตรวจสอบ 
(monitor) การให้ทุน และประเมินผลเป็นขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ประการท่ีหน่ึง มีสัญชาติสหรัฐ   

ประการท่ีสอง มีวัตถุประสงค์
ในการค้ากําไร 

ประการท่ีสาม มีลูกจ้างน้อยกว่า
500 คน

องคกรที่มีความเกี่ยวของกับสิทธิบัตรรวมและนวัตกรรม
แบบเปดในสวนของการสนับสนุนผูประกอบการขนาดเล็ก
  คือ US Small Business Administration หรือ SBA

 บทที่ 4 นวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในสหรัฐอเมร�กา

คุณสมบัติผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กท่ีจะได้รับทุน
สนับสนุน 

เม่ือเข้ารว่มโครงการ:  
Phase I เป็นระยะในการพฒันาแนวคิดทฤษฎี อาจใช้
เวลา 6 –12 เดือนในการประเมินขอบเขตหรือความ
เป็นไปได้ของความคิด
หรือเทคโนโลยี  
Phase II เป็นระยะในการลงมือวิจัยและพฒันาแนวคิด
ทฤษฎีท่ีได้จะระยะแรก ซึ่งอาจใช้ระยะมากถึง 2 ปี 
Phase III เป็นระยะท่ีนํานวัตกรรมท่ีพฒันาได้มาใช้
ประโยชน์เชงิพาณชิย ์โดยระยะน้ีจะไมไ่ด้รับทุน
สนับสนุนจากโครงการอีกต่อไป 

ในการเข้าร่วมโครงการหน่วยงาน
ของรฐัจะเผยแพรคํ่าเชื้อเชิญซ่ึงระบุถึง
ภารกิจและสิ่งท่ีต้องการให้วิจัยและ
พฒันาบริษัทหรอืธุรกิจท่ีสนใจก็ต้องสง่
รายงานคําเสนอให้หน่วยงานน้ัน
พิจารณาในลักษณะของการแข่งขัน 
บรษัิทหรอืธุรกิจท่ีชนะก็จะได้รบัคัดเลือก
ได้รับทุนจากรัฐ 

ขั้นตอนท่ีหน่ึง 
ขั้นตอนท่ีสอง

21
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Three Phase Process

Phase II 
Prototype Development 

24 months
$500,000 - 1.5 M

Phase III
Commercialization
Not SBIR funding

Phase I 
Concept Development 

6 months -  1 year
$50,000 - 250,000

ภาพท่ี 5  ระบบติดตามและตรวจสอบ (Monitor) การให้ทุนสําหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก



การใหทุนสนับสนุนผูประกอบการขนาดเล็กควรมีการกำหนดคุณสมบัติ
การติดตามและตรวจสอบเพื่อเปนการใชงบประมาณคุมคาสูงสุด
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เม่ือวิเคราะห์ประสานกับข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่มตัวอยา่งผู้ประกอบการ
มีความเห็นพ้องต้องกันว่าการให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กควรมี
การกําหนดคุณสมบัติและการติดตามและตรวจสอบเพ่ือแสวงหาผู้ประกอบ
การขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมสู่ขั้นต่อไปตามลําดับเพื่อ
เป็นการให้งบประมาณใชอ้ยา่งคุม้ค่าและเกิดการตรวจสอบ โดยจากขอ้มูลจาก
การอภิปรายกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการบางส่วนมีความเห็นว่า การให้ทุน
สนับสนุนจากภาครัฐปัจจุบันยังขาดความต่อเน่ืองซ่ึงระบบการให้ทุนเป็น
ข้ันตอนจะสามารถเลือกว่าควรให้ทุนกับผู้ประกอบการขนาดเล็กรายใดและ
รายไหนท่ีควรให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะสามารถสร้างนวัตกรรมและ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ในระยะยาว

 ขอ้มูลจากการสัมภาษณก์ลุ่มตัวอยา่งภาครฐัแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบนัรฐั
ยังไม่ได้มีระบบประเมินผลผู้ประกอบการหรือระบบติดตามปลายทาง
หรอืศักยภาพของผู้ประกอบการทําให้การให้ทนุบางสว่นไมส่ามารถตอบ
สนองหรอืนําไปสูผ่ลผลิตเพื่อเชิงพาณชิยไ์ด้ ท้ังน้ี ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์
และการอภิปรายกลุ่มตัวอยา่งนักวิชาการ มีความเห็นว่า การให้ทุนโดย
ไม่มีการติดตามและประเมินผลผู้ประกอบการอาจทําให้เกิดความ
สิ้นเปลืองงบประมาณและลดโอกาสของผู้ประกอบการขนาดเล็กท่ีมี
ศักยภาพดังน้ัน การให้ทุนผู้ประกอบการขนาดเล็กจึงควรมีการกําหนด
คณุสมบัติของผู้ประกอบการขนาดเล็กและระบบติดตามและตรวจสอบ 
(Monitor) ท่ีเป็นขั้นตอน 

 บทที่ 4 นวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในสหรัฐอเมร�กา

การให�ทุนผู�ประกอบการขนาดเล็กจำเป�นจะต�อง

ระบบติดตาม
และตรวจสอบ (Monitor) 

กำหนดคุณสมบัติของ
ผู�ประกอบการขนาดเล็ก



ระบบสนับสนุน (Support System)
สิทธิบัตรและนวัตกรรมแบบเปดอื่น ๆ

ที่สามารถเปนประโยชนกับประเทศไทยได
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นอกจากแนวทางข้อตกลงสิทธบิัตรร่วม การจัดต้ังกองทุน การให้ทุนท่ีมีข้ันตอนการติดตามและการประเมินผลแล้ว จากการศึกษาองค์การระหว่างประเทศ 
ประเทศท่ีเลือกศึกษา ประกอบกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่ง ผลการวิจัยยังพบว่าระบบสนับสนุน (Support System) สิทธบิัตรและนวัตกรรมแบบเปิดอ่ืน ๆ  ท่ี
สามารถเป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้ ได้แก่  

การลดขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธบิัตร 

1

2

3

4

5

การสร้างระบบท่ีปรึกษา (Mentor) 
และการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
แบบครบวงจร 

การยกระดับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสํานักงาน
จัดการสิทธเิทคโนโลยี (Technology Licensing Office: TLO) 

การพัฒนาตัวชี้วัด (KPI) เพื่อการใช้ประโยชน์
ในงานวิจัยท่ีเป็นขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการ
ต่อยอดและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

การสร้างแพลตฟอร์มทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อเป็นสื่อกลาง และการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(ต้นน�า-ปลายน�า)
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โดยสรุปผลจากการศึกษาองค�กรส�งเสร�มนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ�นและสหรัฐอเมร�กาสามารถนำไปสู�แนวทางการปรับใช�ระบบ
และกลไกสำหรับองค�กรที่เกี่ยวข�องกับการส�งเสร�มนวัตกรรมได�บางประการ
 

 บทที่ 4 นวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในสหรัฐอเมร�กา



มิติของนวัตกรรมแบบเปดกับสิทธิบัตรรวมในประเทศไทย

บทที่

5



นวัตกรรมแบบเป�ดภายใต�บริบทของเศรษฐกิจไทย

กระแสนวัตกรรมแบบเปิดมีการกล่าวถึงในบริบทของเศรษฐกิจ
ไทยมากยิง่ขึน้ โดยปัจจุบันนวัตกรรมแบบเปิดเป็นประเด็นแหง่
การศึกษาเพื่อตอบสนองและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจภายใต้กระบวน
ทัศน์นวัตกรรมแบบเปิดท่ีต้องการความเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับลักษณะของเศรษฐกิจไทย การศึกษานวัตกรรม
แบบเปิดกับสิทธิบัตรร่วมในประเทศไทยปรากฏข้อค้นพบท่ี
เป็นสาระสําคัญ ได้ดังน้ี

59



ประเทศไทยกับกระแสนวัตกรรมแบบเป�ด
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รัฐบาลไทยได้มีการกำหนดนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อปรับตัวกับวงการธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและส่งผลกระทบ
ต่อภาคธุรกิจอย่างรุนแรง นโยบายดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ หรืออาจกล่าวได้ว่า
เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากการผลิตหรือขายสินค้าเพื่อโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมเพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง25  การก้าวข้ามผ่าน
กับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2575 หมายความว่าประชากรไทยจะต้องมีรายได้มากกว่า 12,746 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี 
โดยเทียบกับในปัจจุบันประชากรไทยมีรายได้เพียง 5,410 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี นโยบายของไทยนอกจากต้องมีมาตรการสนับสนุนเพ่ือชักจูงการลงทุนใน
ประเทศไทยแล้ว ยังจำเป็นต้องกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน จึงมีการกำหนดอุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New 
Engine of Growth) เพื่อนำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน 

รัฐบาลไทยได�มีการกำหนดนโยบาย Thailand 4.0

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด�วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี

และความคิดสร�างสรรค�

เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
จากสินค�าเพื่อโภคภัณฑ�
ไปสู�สินค�าเชิงนวัตกรรม

กำหนดอุตสาหกรรมที่มี
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพื่ออนาคต



การพัฒนาอุตสาหกรรมใหมที่ตอยอดจากอุตสาหกรรม
ปจจุบันมี 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

 บทที่ 5 มิติของนวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในประเทศไทย
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การขับเคล่ือนดังกล่าวปรากฏตัวอย่างเช่นสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ท่ีต่อยอดจากอุตสาหกรรมปัจจุบัน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next-Generation Automotive) 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart Electronics) 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
(Affluent, Medical and Wellness Tourism) 

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture and Biotechnology) 

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
(Food for the Future)

หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemicals)

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(Aviation and Logistics) 

อุตสาหกรรมอนาคต
(New S - Curve) 

อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
(First S - Curve) 

อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub)

1
2
3

4

5

1
2
3

4

5



บริษัทไมเพียงตองหาคุณคาจากนอกองคกร แตยังตองลงทุนเพื่อพัฒนาบริการ
และผลิตภัณฑใหมีคุณคาในองคกร เพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลก

เพื่อเขามาเปนเจาของรวมในทรัพยสินทางปญญา
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จากนโยบายน้ีทําให้ภาคเอกชนเริม่มีการปรบัรูปแบบในแนวทางพฒันานวัตกรรมในองค์กรจากรูปแบบนวัตกรรมแบบ
ปิดมาเป็นนวัตกรรมแบบเปิดมากขึน้ กล่าวคือบรษัิทไมเ่พยีงแต่หาคณุค่าจากนอกองค์กร แต่ยงัต้องลงทนุเพื่อพฒันา
บริการและผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุค่าในองค์กร เพื่อท่ีจะดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนท่ัวโลกให้มารว่มลงทุนและเพื่อความ
เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญา เม่ือพิจารณาถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมแบบเปิดของ
ประเทศไทย พบว่ามีบริษัทท่ีให้ความสําคัญกับการทํานวัตกรรมแบบเปิด

 ตัวอยา่งเชน่ บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (Siam Cement Group: SCG) ท่ีเป็นองค์กรท่ีมีการทุ่มงบเพื่องาน
วิจัย และพฒันาทรพัย์สินทางปัญญารว่มกัน (IP Cooperative R&D) การสรา้งและการพฒันานวัตกรรมรว่มกันเป็น
วิธกีารหน่ึงในยุคนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อให้บริษัทสามารถแบง่ปันและแลกเปล่ียนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ บุคลากร 
รวมถึงทุนด้านต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่นวัตกรรมท่ีรวดเร็วและเป็นท่ีต้องการของตลาดอย่างทันท่วงที หรือตัวอย่าง
หน่วยงานท่ีสง่เสริมการทํานวัตกรรมแบบเปิด เชน่ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รว่มมือกับสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ   เพื่อประชาสัมพนัธโ์ครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 
ตลอดจนมีการให้ทุนเพื่อสนับสนุนโครงการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและกลุ่มธุรกิจ Startup ท่ีสนใจ 



ประชาชนตองการนวัตกรรมเพื่อเขามาแก ไขปญหาวิกฤต
โดยหนึ่งในการแก ไขปญหา คือการปรับกฎระเบียบ

  ใหเอื้อตอการทำนวัตกรรมรูปแบบใหม

63

อยา่งไรก็ตามนอกจากความจําเป็นในการพัฒนาประเทศ ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการด้านนวัตกรรมของประชาชนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 
พบว่า ประชาชนต้องการนวัตกรรมเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤตสงูสดุ โดยหนึง่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การปรบักฎระเบียบให้เอ้ือต่อการทํานวัตกรรม
รูปแบบใหม่  ในด้านสําคัญการปรับกฎระเบยีบให้เอ้ือต่อการทํานวัตกรรมรูปแบบใหม ่ได้แก่ กฎระเบยีบท่ียงัไมส่ามารถอํานวยความสะดวกได้เท่าท่ีควร ไมว่่า
จะเป็นด้านกฎหมาย การลดข้อจํากัดต่าง ๆ   เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางนวัตกรรมสามารถดําเนินไปได้อยา่งเต็มท่ี โดยหากลดขอ้จํากัดผา่นการสนับสนุนของ
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง การใช้กฎหมาย และการสง่เสริมการพัฒนาบนพื้นฐานนวัตกรรมควบคู่กันได้จะสง่ผลให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเอ้ือภาคเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังทําให้เกิดการลงทุนในด้านวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยีท่ีมีคุณค่าและเพิ่มมูลค่าได้

ปรับกฎระเบียบให�เอื้อต�อการทำนวัตกรรมรูปแบบใหม�

ส�งผลให�เกิด
ระบบนิเวศเอื้อต�อเศรษฐกิจ

ลงทุนด�านวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี

การลดข�อจำกัดต�าง ๆ
ด�านกฎหมาย

ส�งเสริมการพัฒนาบน
พื้นฐานนวัตกรรม

ควบคู�กัน

ส�งผลให�เกิด
ระบบนิเวศเอื้อต�อเศรษฐกิจ

ลงทุนด�านวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี

 บทที่ 5 มิติของนวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในประเทศไทย



ความรวมมือดานสิทธิบัตรบนพื้นฐานนวัตกรรมแบบเปดเปนเครื่องมือทางทรัพยสิน
ทางปญญาที่สามารถเพิ่มทางเลือก (Options) และอำนวยความสะดวก (Facilitations) 

ใหกับผูประกอบการในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหดียิ่งขึ้นได
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จะเห็นได้ว่าตามนโยบายภาครฐัของไทยมีการสง่เสริมให้ภาคเอกชนมีการพฒันานวัตกรรมบนพื้นฐานนวัตกรรมแบบเปิดมากขึน้ และมีการพฒันางานทรพัยส์นิ
ทางปัญญารว่มกัน ความรว่มมือด้านสทิธบัิตรบนพื้นฐานนวัตกรรมแบบเปิดจึงเป็นเครื่องมือทางทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถเพ่ิมทางเลือก (Options) และ
อํานวยความสะดวก (Facilitations) ให้กับผู้ประกอบการในการเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการให้ดียิง่ขึ้นได้ ดังน้ัน สิทธบัิตรรว่มจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการขบัเคล่ือนนวัตกรรมของประเทศ การสนับสนุนระบบผ่านองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง การลดขอ้จํากัดของกฎหมาย และการสร้างแนวทางข้อตกลงสิทธบิตัรรว่ม
จึงเป็นเครื่องมือหน่ึงท่ีสําคัญท่ีสามารถเอ้ือให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมผ่านความรว่มมือในนวัตกรรมแบบเปิดของผู้ประกอบการและนักวิจัยไทยได้

ความร�วมมือด�านสิทธิบัตรบนพื้นฐานนวัตกรรมแบบเป�ด

การร�วมมือด�านสิทธิบัตร
 (รัฐเเละเอกชน)

เพิ่มทางเลือก (Options) 
และอำนวยความสะดวก

(Facilitations)

เพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจ
ให�กับผู�ประกอบการ

ดียิ่งขึ้นได�

ส�งผลให�เกิด ส�งผลให�เกิด
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ข�อจำกัดของกฎหมายสิทธิบัตรร�วมกับนวัตกรรมแบบเป�ดในบริบทประเทศไทย 
 บทที่ 5 มิติของนวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในประเทศไทย

จากการศึกษาพบ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรกับ

สทิธิบัตรร�วมมีข�อจำกัดของกฎหมาย
สิทธิบัตรร�วมกับนวัตกรรมแบบเป�ด

ที่มีนัยสำคัญต�อการส�งเสริม
นวัตกรรมแบบเป�ด ดังนี้ 
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การมีส�วนร�วมในขั้นตอนการประดิษฐ�และความเป�นเจ�าของร�วมกัน

บญัญัติว่า “ถ้ามีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐร์ว่มกันบุคคลเหล่าน้ันมีสิทธขิอรับสิทธบัิตรรว่มกัน” 
จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคคลท่ีประดิษฐ์ร่วมกันสามารถยื่นคําขอสิทธิบัตรร่วมกัน 
และเม่ือมีการอนุญาตให้สิทธบัิตรแล้วบุคคลเหล่าน้ันก็จะเป็น ผู้ทรงสิทธบิตัรรว่ม ในสว่นน้ีจะเห็นได้
ว่ากฎหมายไมไ่ด้มีการบญัญติัถึงหลักเกณฑ์การประดิษฐร์ว่มกันไว้แต่อยา่งใดจึงเป็นข้อจํากัดในความ
ชัดเจนของหลักเกณฑ์การมีสว่นรว่มเพื่อขอรับสิทธบิัตร 

พระราชบญัญัติสทิธิบตัร พ.ศ. 2522
มาตรา 15 วรรคหนึ่ง



 บทที่ 5 มิติของนวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในประเทศไทย

การบริหารจัดการ การใช�ประโยชน�ของเจ�าของร�วมในสิทธิบัตร
และการแบ�งป�นประโยชน�ร�วมกันของสิทธิบัตร 

พระราชบัญญัติสิทธบิัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 42 ในกรณีท่ีมีผู้ทรงสิทธบิัตรรว่มกันถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอยา่งอ่ืน ผู้ทรง
สิทธบิตัรรว่มแต่ละคนมีสทิธมีิสิทธใิชส้ทิธติามมาตรา 36 และมาตรา 37 โดยไม่ต้องได้รบัความยนิยอมจากผู้ทรงสทิธบิตัรรว่มคนอ่ืน แต่การอนุญาตให้ใชส้ทิธิ
ตามสทิธบิตัรหรอืการโอนสิทธบิตัรตามมาตรา 38 ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ทรงสทิธบัิตรรว่มทกุคน” จากบทบญัญติัดังกล่าวแสดงว่าตามพระราชบัญญติั
สิทธบัิตรรว่ม พ.ศ. 2522 การบรหิารจัดการ การใช้ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธบัิตรรว่มสามารถดําเนินการเองได้ โดยการบรหิารจัดการ การใชป้ระโยชน์ท่ีสามารถ
ดําเนินการเองได้ ได้แก่ 
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สทิธบัิตรผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสทิธบัิตรรว่ม
มีสทิธใินการผลิต ใช ้ขาย มีไว้เพ่ือขาย 
เสนอขายหรอืนําเขา้มาในราชอาณาจักร
ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธบิัตร 

ประการท่ีหนึ่ง
สทิธบิตัรกรรมวิธ ีผู้ทรงสิทธบิตัรรว่มมี
สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย 
หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยใช้กรรมวิธีตาม
สิทธบิัตร

ประการท่ีสอง
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สิทธิในการผลิต / สิทธิในการใช� / สิทธิในการขาย / สิทธิในการเสนอขาย  

หมายถึง การก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นในลักษณะของอุตสาหกรรม หรอืด้วยวัตถปุระสงค์ทางการค้า แต่การผลิตดังกล่าวไมต้่องทําหลาย

ครั้ง หรือติดต่อกันแต่อยา่งใด แม้จะผลิตเพียงครั้งเดียวก็เข้าขา่ยการกระทําอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐท่ี์ได้รับ

สิทธบิัตรแล้ว26  รวมถึงสิทธใินการจ้างผลิต27  เพราะถือเป็นการแสวงหาประโยชน์จากสิทธบิัตรตามมาตรา 40 

มีความหมายถึง การนําการประดิษฐน้ั์นไปใชใ้นทางใดทางหน่ึงอันเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของการประดิษฐ ์ไมว่่าจะเป็นการใช้ในทาง

ส่วนตัวหรือการใช้ในทางพาณิชย์ก็ตาม อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีมีบุคคลได้ซื้อการประดิษฐ ์ หรือสินค้าของผู้ทรงสิทธบิัตรหรือผู้ได้รับ

อนุญาตให้ใช้สิทธติามสิทธบิัตรไปอย่างถูกต้อง บุคคลน้ันย่อมเป็นผู้มีสิทธใินการใช้สอยการประดิษฐห์รือสินค้าน้ันได้โดยไม่เป็นการ

ละเมิดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรแต่อย่างใด เพราะสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรได้หมดสิ้นไปแล้วเม่ือผู้ทรงสิทธิบัตรได้

ทําการจําหน่ายการประดิษฐช์ิ้นน้ันตามหลักการสิ้นสิทธใินทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of Intellectual Property Rights)28  

เป็นสทิธท่ีิผู้ทรงสทิธบิตัรให้ความสนใจมากท่ีสดุ เพราะมีความเก่ียวพนักับการแสวงหาประโยชน์โดยตรงและผลตอบแทนในสทิธบิตัร

ของผู้ทรงสทิธบิตัร ดังน้ันการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธบิตัรโดยไมไ่ด้รบัอนุญาตจากผู้ทรงสิทธบิตัรยอ่มเป็นการทําละเมิด สทิธใินการมี

ผลิตภัณฑ์น้ันไว้เพื่อขายจะสงัเกตได้ว่าสิทธชินิดน้ีเป็นสทิธท่ีิมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญัติสิทธบิตัรของไทยให้ความคุ้มครองไว้กว้าง

กว่ามาตรา 28 ของความตกลงทริปส์ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ถึงสิทธใินการมีผลิตภัณฑ์ตามสิทธบิัตรเพื่อขายไว้แต่อยา่งใด29  

เป็นการให้สทิธแิก่ผู้ทรงสทิธบิตัรในการนําเขา้การประดิษฐห์รอืผลิตภัณฑ์ตามสทิธบิตัรน้ันจากต่างประเทศเขา้มาขายในประเทศเพื่อ

เป็นการป้องกันการแขง่ขันจากสินค้าชนิดเดียวกันไม่ว่าสินค้าน้ันจะมีแหล่งท่ีมาจากภายนอกประเทศก็ตาม30 

คือ สิทธใินการเสนอหรือชักชวนให้ผู้อ่ืนซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตน เชน่ การโฆษณาสินค้า เป็นต้น 

สิทธิใน
การผลิต

สิทธิใน
การใช�

สิทธิใน
การขาย

สิทธิใน
การเสนอ

ขาย

สิทธิใน
การนำ

เข�า



ผูทรงสิทธิบัตรรวมมีสิทธิดำเนินการไดโดยไมจำเปนตองไดรับ
ความยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่นสงผลให ไมจำเปนตองมี

การแบงปนประโยชนใหแกเจาของรวมคนอื่นเมื่อมีการนำสิทธิบัตรไปใชประโยชน
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เม่ือพจิารณาต่อมาถึงการแบง่ค่าเสียหายจากการดําเนินคดี การเรยีก
ร้องค่าเสยีหายต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ทรงสทิธบิตัรรว่มคนอ่ืนๆ 
ด้วย ซึ่งอาจมีปัญหาว่าผู้ทรงสทิธบิตัรแต่ละคนควรมีสว่นในการได้รบั
เท่าใด โดยเฉพาะมีการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากันหรือผู้ทรงสิทธบิัตรบาง
คนไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ เพราะตามพระราชบญัญติัสทิธบัิตร พ.ศ. 2522 
มาตรา 77 ตร ีศาลมีอํานาจสัง่ให้จําเลยผู้กระทําละเมิดชดใชค่้าเสยีหาย
ให้กับโจทก์ตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร โดยพิจารณาค่าเสียหายน้ัน
ศาลจะต้องคํานึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย การสูญเสียผล
ประโยชน์ของโจทก์ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงค่าใช้จ่ายอัน
จําเป็นในการบังคับตามสิทธขิองโจทก์ 

ดังน้ัน เม่ือผู้ทรงสิทธบิตัรรว่มมีสทิธดํิาเนินการได้โดยไมจํ่าเป็นต้องได้รบัความ
ยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอ่ืนส่งผลให้ไม่จําเป็นต้องมีการแบ่งปัน
ประโยชน์ให้แก่เจ้าของรว่มคนอ่ืนเม่ือมีการนําสทิธบิตัรไปใชป้ระโยชน์ อยา่งไร
ก็ตาม หากเป็นกรณีการขอคืนสิทธิหรือการเลิกข้อถือสิทธิบางข้อผู้ทรง
สิทธิบัตรร่วมต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคนตาม
พระราชบญัญติัสิทธบิตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 53 เพราะเป็นการกระทบต่อสทิธิ
ของผู้ทรงสิทธบิัตรรว่มคนอ่ืน

สําหรบัสิทธใินการดําเนินคดีน้ัน สิทธบิตัรรว่มเป็นเจ้าของรว่มกันในสทิธบิตัร 
โดยความเป็นเจ้าของเกิดขึน้ทกุสว่นของสทิธบิตัรจึงสามารถฟอ้งคดีต่อบุคคล
ภายนอกท่ีกระทําละเมิดได้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
มาตรา 1359  

 บทที่ 5 มิติของนวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในประเทศไทย



การใช�สิทธิบัตรร�วมระหว�างผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมกับบุคคลภายนอก
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ตามพระราชบัญญัติสิทธบิัตร พ.ศ. 2522 กรณีท่ีผู้ทรง
สทิธบัิตรรว่มไม่ใชส้ทิธเิองแต่เป็นกรณีท่ีให้บุคคลภายนอก
ใช้สิทธ ิ คือ กรณีสิทธบิัตรผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สิทธใินการ
ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธบิัตร หรือสิทธบิัตร
กรรมวิธ ีในกรณสิีทธบัิตรรว่มมีสิทธใินการใช้กรรมวิธตีาม
สิทธบิัตร ได้แก่ สิทธใินผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอ
ขาย หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต
โดยใชก้รรมวิธตีามสทิธบิตัรต้องได้รบัความยนิยอมจาก
ผู้ทรงสทิธบิตัรรว่มทกุคน ดังน้ัน สญัญาอนุญาตให้บุคคล
ภายนอกใชส้ทิธไิมว่่าบางสว่นหรือเด็ดขาด หรอืสัญญาโอน
สทิธใิห้บุคคลภายนอกจึงต้องได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของ
รว่มทุกคน 



พระราชบัญญัติสิทธิ พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
 บทที่ 5 มิติของนวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในประเทศไทย
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สําหรับการนําไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558 บัญญัติคํานิยามของ “สญัญาหลักประกันทางธุรกิจ” ว่าหมายถึง สญัญา
ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง เรียกว่า ผู้ให้หลักประกันตราทรัพย์สินไว้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึง เรียกว่า ผู้รับหลักประกัน เพื่อเป็นประกันการชําระหน้ี โดยไม่จําเป็นต้องสง่
มอบทรัพย์สินน้ันแก่ผู้รับหลักประกันตามมาตรา 5 และทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ทรัพย์สินท่ีสามารถเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ตามมาตรา 8 (5) อย่างไรก็ตาม 
การนําสทิธบิตัรรว่มไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจไมส่ามารถกระทําได้หากไมไ่ด้รบั
ความยนิยอมจากเจ้าของรว่มทกุคนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์มาตรา 
1361 วรรคสอง เพราะตามหลักการของกรรมสิทธิ์รวมเจ้าของรวมคนหน่ึง  จะ
จําหน่าย จํานํา จํานอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันในตัวทรัพย์สินได้ก็แต่ด้วยความ
ยินยอมแห่งเจ้าของรว่มทุกคน 

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นเรื่องของการรับมรดก พระราช
บัญญัติสิทธ ิพ.ศ. 2522 มาตรา 10 กําหนดให้สิทธใินการ
ขอรบัสทิธบิตัรน้ันสามารถรบัมรดกได้ และกําหนดวิธกีาร
ในการขอจดทะเบยีนรบัโอนสิทธใินทางมรดกไว้ตามมาตรา 42 
สิทธิบัตรถือเป็นทรัพย์สินอย่างหน่ึงท่ีสามารถเป็นมรดก
ตกทอดไปยงัทายาทโดยธรรม หรือทายาทโดยพนัิยกรรม
หากมีการทําพินัยกรรมไว้ อย่างไรก็ตามการท่ีสิทธิใน
สทิธบิตัรรว่มตกทอดไปยงัทายาทของผู้ทรงสทิธบิตัรรว่ม
คนใดคนหน่ึงอาจมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
หรือการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการบริหารจัดการระหว่าง
ผู้ทรงสทิธบิตัรรว่มคนอ่ืน เพราะทายาทอาจไม่ใชผู้่มีสว่น
รว่มหรอืผู้ดําเนินธุรกิจรว่มกับผู้ทรงสทิธบิตัรคนอ่ืนมาต้ังแต่
แรก



การขับเคลื่อนนวัตกรรม: บทบาทขององค�กรที่เกี่ยวข�องกับการส�งเสริมสิทธิบัตร
และนวัตกรรมแบบเป�ดของประเทศไทย 
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จากการศึกษาเอกสารประกอบกับข้อมูลจากกลุม่ตัวอยา่ง พบว่า องค์กรท่ีมีความสําคัญและมีความสมัพนัธกั์นในการสง่เสริมสทิธบิตัรรว่มบนพื้นฐานนวัตกรรม
แบบเปิดของผู้ประเทศไทย ได้แก่ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Innovation Agency: NIA) กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา (Department 
of Intellectual Property: DIP) และสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (Office of National Higher Education
Science Research and Innovation Policy Council: NXPO) โดยจากการศึกษาเอกสารประกอบกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ 
และนักวิชาการสามารถวิเคราะห์ปัญหาขององค์กรของประเทศไทยได้เป็นสองประการ ได้แก่ ข้อจํากัดเฉพาะองค์กร และข้อจํากัดรว่มของทุกองค์กร ดังน้ี

 องค�กรที่มีความสำคัญและสัมพันธ�กันในการส�งเสริมสิทธิบัตรร�วมบนพื้นฐานนวัตกรรมแบบเป�ดของประเทศไทย 

สำนักงานนวัตกรรม
แห�งชาติ (องค�การมหาชน) 

NIA

สำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร�
วิจัยและนวัตกรรมแห�งชาติ

กรมทรัพย�สินทางป�ญญา
(Department of

 Intellectual Property: DIP) 



ข้อจํากัดเฉพาะองค์กรจากการศึกษาเอกสารประกอบกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่ง พบว่า สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กรมทรพัยส์นิทางปัญญา และสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยแต่ละองค์กรปรากฏขอ้จํากัด
เฉพาะองค์กร ดังน้ี

กรมทรพัยส์ินทางปัญญา 
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา

วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ 

กรมทรพัยส์นิทางปัญญามีขอ้จํากัดเฉพาะ
องค์กรในสว่นของขั้นตอนการยื่นขอรบั
สิทธบิัตร 

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติมี
ข้อจํากัดเร่ืองการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย
และนวัตกรรมและทนุวิจัยรว่มกันระหว่างภาค
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีมี
โครงสร้างพื้นฐาน (ต้ังแต่ต้นน�า) 

 มีขอ้จํากัดเฉพาะองค์กรเร่ืองการต่อยอดงาน
วิจัยและนวัตกรรมและทนุวิจัยรว่มกันระหว่าง
ภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีมี
โครงสร้างพื้นฐาน (ต้ังแต่ต้นน�า) 

สํานักงานนวัตกรรมแหง่ชาติ
(องค์การมหาชน) 

ประการที่หนึ่ง 

ข�อจำกัดเฉพาะองค�กร 
 บทที่ 5 มิติของนวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในประเทศไทย
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ประการที่สอง

จากการศึกษาเอกสารประกอบกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่ง พบว่า สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
และสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ โดยแต่ละองค์กรปรากฏขอ้จํากัดรว่มกัน ได้แก่ ขอ้จํากัด
ด้านความรว่มมือและข้อจํากัดด้านการเงิน 
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สำนักงานนวัตกรรม
แห�งชาติ (องค�การมหาชน) 

NIA

สำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร�
วิจัยและนวัตกรรมแห�งชาติ

กรมทรัพย�สินทางป�ญญา
(Department of

 Intellectual Property: DIP) 

ข�อจำกัดร�วมกัน
ความร�วมมือ

การเงิน

ข�อจำกัดร�วมของทุกองค�กร 
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แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิบัตรและนวัตกรรมแบบเปิดของประเทศไทยจําเป็นต้อง
พจิารณาท้ังขอ้จํากัดของแต่ละองค์กรและข้อจํากัดรว่มกันท่ีควรมีการแก้ไขด้วยเคร่ืองมือท่ีประสานกันเพื่อไมใ่ห้เกิด
ความซ�าซอ้นของการแก้ไขปัญหาและลดภาระด้านงบประมาณของระบบและบุคลากรบุคลากร ท้ังน้ี ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในประเทศไทยไมแ่ตกต่างจากปัญหาสว่นใหญท่ี่เกิดขึน้ในกระแสโลกกับการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม ดังนัน้การ
สรา้งกลไกและระบบสนับสนุนเพ่ิมเติมบนพื้นฐานของพนัธกิจท่ีมีอยูเ่ดิมและความไมทั่บซอ้นของอํานาจหน้าท่ีจึงเป็น
แนวทางท่ีควรพิจารณาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิดบนพื้นฐานของสิทธบิัตรรว่มได้อยา่งมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

ข�อจำกัดเฉพาะองค�กร 
 บทที่ 5 มิติของนวัตกรรมแบบเป�ดกับสิทธิบัตรร�วมในประเทศไทย



ปจจุบันสูอนาคต: 
แนวทางการสงเสริมนวัตกรรมแบบเปดในบริบทของสิทธิบัตรรวมของประเทศไทย

บทที่

6



การสรางขอตกลงสิทธิบัตรรวมที่เปนมาตรฐาน และการบูรณาการองคกร
กับกลไกหรือระบบสนับสนุนสิทธิบัตรและนวัตกรรมแบบเปดใน
มาตรการระยะสั้น มาตรการระยะกลาง และมาตรการระยะยาว

77

จากการศึกษาความหมาย ความสําคัญของนวัตกรรมแบบเปิด แนวทาง
ระหว่างประเทศประกอบกับประเทศญ่ีปุ่นและสหรฐัอเมริกาในการ
สง่เสรมินวัตกรรมแบบเปิดโดยการใชท้รัพย์สินทางปัญญาในบริบท
ของสิทธิบัตรร่วม รวมท้ังมิติของนวัตกรรมแบบเปิดกับกฎหมาย
สิทธิบัตรร่วมและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรมใน
ประเทศไทยนํามาสูแ่นวทางการสง่เสริมนวัตกรรมแบบเปิดโดยสิทธิ
บตัรรว่มของประเทศไทย ได้แก่ การสรา้งข้อตกลงสทิธบัิตรรว่มท่ีเป็น
มาตรฐาน และการบูรณาการองค์กรกับกลไกหรือระบบสนับสนุน
สิทธบัิตรและนวัตกรรมแบบเปิดในมาตรการระยะสัน้ มาตรการระยะ
กลาง และมาตรการระยะยาวได้ ดังน้ี
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เครื่องมือด�านสัญญา: มาตรฐานข�อตกลงสิทธิบัตรร�วม 
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 บทที่ 6 ป�จจ�บันสู�อนาคต

ขอ้จํากัดของกฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญาในทางระหว่างประเทศประกอบกับความ
ไมช่ดัเจนของหลักเกณฑ์สทิธบัิตรรว่มของพระราชบญัญติัสทิธบิตัร พ.ศ. 252 2     นํา
มาสูค่วามจําเป็นท่ีคู่สัญญาควรมีข้อตกลงรว่มกันในการพัฒนานวัตกรรมและการ
จดทะเบียนสทิธบิตัรรว่ม เม่ือวิเคราะห์แนวทางขอ้ตกลงสทิธบิตัรรว่ม พบว่าสิง่
ท่ีต้องคํานึงถึงเป็นพื้นฐานคือข้อกําหนดท่ีจําเป็นตามท่ีกฎหมายลักษณะสัญญา
กําหนดและการอุดชอ่งว่างของพระราชบัญญัติสิทธบิตัร พ.ศ. 2522 รวมถึงจาก
การสมัภาษณ์และการอภิปรายกลุ่มตัวอยา่งพบขอ้กําหนดท่ีจําเป็นเพื่อใชใ้นทาง
ปฏิบติัท่ีสามารถป้องกันขอ้พพิาทท่ีอาจเกิดขึน้ โดยแนวทางขอ้ตกลงสิทธบิตัรรว่ม
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

พระราชบญัญตัสิทิธิบัตร พ.ศ. 2522 



ความสำคัญของข�อตกลงสิทธิบัตรร�วม 
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เดิมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีความสําคัญในการคุ้มครองนวัตกรรมปิดเพราะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บริษัทต่าง ๆ  พัฒนานวัตกรรม โดยการคุ้มครอง
สิทธบิัตรมีแนวโน้มสร้างแรงจูงใจให้บริษัทต่าง ๆ  พัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการแบบปิดอยา่งมาก เน่ืองจากให้ความคุ้มครองท้ังความคิดและการนํามา
ประยุกต์ในอุตสาหกรรม จึงทําให้เป็นรูปแบบการคุ้มครองท่ีแข็งแรงท่ีสุด ผู้ทรงสิทธบิัตรมีอํานาจกีดกันไม่ให้ผู้อ่ืนผลิต ใช้ ขาย สง่ออกหรือนําเข้าสิ่งประดิษฐ์
ท่ีได้รับการจดสิทธบิัตรในระหว่างระยะเวลาการคุ้มครอง 20 ปีนับแต่วันท่ียื่นขอจดทะเบียนสิทธบิัตร (TRIPS, 1994, art. 33) เม่ือมีการนําใช้กับนวัตกรรม
แบบเปิดโดยท่ีนวัตกรรมแบบเปิดเป็นการใช้องค์ความรู้ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเร่งการพัฒนานวัตกรรมภายในและขยายตลาดสําหรับการ
นวัตกรรมน้ันภายนอกองค์กร31 สทิธบิตัรไมเ่พียงแต่เป็นเครื่องมือในการคุ้มครององค์ความรู้และแนวคิดท่ีมีมูลค่าแต่เป็นเครื่องมือให้สามารถใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เชน่ การใช้สิทธผิ่านการอนุญาตใช้สิทธ ิสิทธบิัตรรว่ม เป็นต้น 

ความสำคัญของข�อตกลงสิทธิบัตรร�วม

ตอบสนองวัตถุประสงค�
ทางธุรกิจ เช�นเครื่องมือในการคุ�มครอง

องค�ความรู�และแนวคิด
ที่มีมูลค�า

เครื่องมือให�สามารถ
ใช�ประโยชน�จากทรัพย�สิน

ทางป�ญญาของผู�อื่น

การใช�สิทธิผ�าน
การอนุญาตใช�สิทธิ

สิทธิบัตรร�วม



81

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในมุมมมองของกฎหมายสิทธิบัตรระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิบัตรในทางระหว่างประเทศยังไม่มีความเหมาะสมสําหรับการ
ดําเนินนวัตกรรมแบบเปิด ด้วยเหตุผลดังน้ี  

หน่ึง 

ประการที่

1
ประการที่

2
ประการที่

3

การจัดต้ังองค์การทรพัยส์นิทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) และ
นานาชาติรว่มกันสร้างความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (Agreement on Trade Related Aspects 
of Intellectual Property: TRIPs) แต่ปัจจุบันยังคงไม่มีกฎหมายสิทธบิัตรท่ีท่ัวโลกสามารถใช้รว่มกันได้  

หลักการของกฎหมายสทิธบัิตรยังไมเ่ปล่ียนไปจากเดิมซึง่เน้นการปกปิดและการให้สทิธเิด็ดขาดแก่
ผู้สร้างสรรค์ ไมไ่ด้มุง่เน้นการเปิดเผยองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมตามลักษณะของนวัตกรรมแบบเปิด 

ความตกลงว่าด้วยทรัพยส์นิทางปัญญาให้การคุ้มครองอยา่งเขม้แขง็สําหรบั
ทกุเทคโนโลยภีายใต้มาตรฐานเดียวกันแต่ในปัจจุบันวงจรชวิีตของผลิตภัณฑ์
สั้นมาก ตัวอยา่งเชน่ ซอฟท์แวร์สว่นใหญถู่กใช้เพียงสองถึงสามปีเท่าน้ัน 

เหตุผลของกฎหมายสิทธิบัตรในทางระหว�างประเทศยังไม�มีความเหมาะสม
สำหรับการดำเนินนวัตกรรมแบบเป�ด (ต�อ)

 บทที่ 6 ป�จจ�บันสู�อนาคต
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เหตุผลของกฎหมายสิทธิบัตรในทางระหว�างประเทศยังไม�มีความเหมาะสม
สำหรับการดำเนินนวัตกรรมแบบเป�ด (ต�อ)

ประการที่

4

ประการที่

6

สิทธิบัตรอาจยับยั้งการพัฒนาต่อยอดทางนวัตกรรมในเทคโนโลยีหน่ึง ๆ  ได้ และอาจปรากฏปัญหาซึ่ง
เก่ียวข้องกับลักษณะการเพิ่มพูนสะสม (Cumulative Nature) ของการประดิษฐซ์ึ่งลักษณะตามธรรมชาติ
ของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันท่ีมีความซบัซอ้นสูงเป็นผลมาจากกระบวนการเพิม่พนูสะสมองค์ความรูจ้ากนวัตกรรม
หน่ึงสูก่ารพฒันานวัตกรรมเป็นลําดับต่อมาทําให้การสรา้งสรรค์ท่ีเกิดจากความพึ่งพากันทางความรู ้ทําให้
เกิดข้อสงสัยประเด็นการละเมิดสิทธบิัตรได้อีกด้วย 

ประการที่

5
ผู้ทรงสทิธใินสิทธบัิตรมีวัตถปุระสงค์ในการคุ้มครองประโยชน์ของตน และมีวัตถปุระสงค์ท่ีหลาก
หลายในการได้มาซึง่สิทธใินสทิธบัิตร แต่การแบง่ปันและส่ือสารของผู้ประกอบการท่ีมีนวัตกรรมเป็น
ปัจจัยสําคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบเปิด 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีการกํากับดูแลผู้ประดิษฐ์ร่วม ผู้สร้างสรรค์
รว่มและเจ้าของรว่มในทรัพย์สนิทางปัญญา แต่ไมไ่ด้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าควร
จัดสรรการใช้สิทธหิรือกล่าวอ้างสิทธใินสิทธบิัตรอยา่งไร นอกจากน้ียังมีข้อ
จํากัดอ่ืน ๆ ดังได้วิเคราะห์ไปในข้างต้นหลายประการ  



การทำขอตกลงสิทธิบัตรรวมเพื่อลดชองวางการตีความของกฎหมาย
และเพื่อสรางการตอรองตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญา

  และสรางความไวเชื่อใจระหวางคูสัญญา

 บทที่ 6 ป�จจ�บันสู�อนาคต
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ด้วยข้อจํากัดท่ีมีสง่ผลให้การบริหารจัดการสิทธบิัตรรว่มท่ีดีจึงเป็นสิ่งหน่ึงท่ีจะทําให้นวัตกรรมแบบเปิดประสบความสําเร็จ เครื่องมือหน่ึงท่ีมีประสิทธภิาพใน
การบริหารจัดการสิทธบิัตรรว่ม คือ ข้อตกลงสิทธบิัตรรว่มระหว่างคู่สัญญา ซึ่งการทําข้อตกลงน้ีเป็นแนวทางท่ีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และองค์การ
เพื่อความรว่มมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเสนอแนะให้ใชเ้พื่อการสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด ประกอบกับในทางปฏิบติัผู้ประกอบการต่าง ๆ  และนักวิจัย
จะมีการทําข้อตกลงสิทธบิัตรร่วมเพื่อลดช่องว่างการตีความของกฎหมาย ประกอบกับเพื่อสร้างพื้นท่ีของการต่อรองตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญา และ
สร้างความไว้เน้ือเชื่อใจระหว่างคู่สัญญา ดังน้ัน ข้อตกลงสิทธบิัตรรว่มจึงมีความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิดและระบบนิเวศนวัตกรรม 

เครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิทธิบัตรร�วม

ข�อตกลงสิทธิบัตร
ร�วมระหว�างคู�สัญญา

เพื่อการสนับสนุน
นวัตกรรมแบบเป�ด

ลดช�องว�างการ
ตีความของกฎหมาย 

สร�างพื้นที่ของการ
ต�อรองตามหลักเสรีภาพ

ในการทำสัญญา 

สร�างความไว�เนื้อเชื่อใจ
ระหว�างคู�สัญญา



สาระสำคัญของข�อตกลงสิทธิบัตรร�วม
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การจัดทําแนวทางข้อตกลงตามงานวิจัยฉบับน้ีเป็นผลจากการ
ศึกษาเอกสารประกอบกับการสัมภาษณ์และการอภิปรายกลุ่ม
ตัวอยา่งท่ีพบว่า แนวทางขอ้ตกลงควรเป็นแนวทางท่ีเป็นมาตรฐาน
ขัน้ต�า (Minimum Standards) ท่ีเป็นกลางเพื่อให้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจท่ีมีความหลากหลาย เพราะในแต่ละ
ธุรกิจมีความเฉพาะเจาะจงจึงควรเปิดโอกาสให้คูส่ญัญาแก้ไขเพิม่
เติมตามลักษณะของธุรกิจและความต้องการของคูส่ญัญา ในขอ้
พจิารณาต่อมานอกจากสัญญาท่ีเป็นมาตรฐานท่ีเป็นกลางแล้ว 
งานวิจัยยังพบว่าสาระสําคัญของแนวทางขอ้ตกลงสทิธบิตัรรว่ม
ท่ีพึงต้องคํานึงถึงดังมีสาระสําคัญ ดังน้ี



การใชรูปแบบของสัญญาตามกฎหมายสัญญาและทางปฏิบัติ / 
การอุดชองวางของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

ในประเด็นที่อาจมีการตีความ

 บทที่ 6 ป�จจ�บันสู�อนาคต
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ประการท่ี

ประการท่ี

2

1
การใชรู้ปแบบของสัญญาตามกฎหมายสญัญาและทางปฏิบัติ เชน่ สถานท่ี
ทําสัญญา วันท่ีทําสัญญา ชื่อคู่สัญญา ท่ีอยูข่องคู่สัญญา ผู้มีอํานาจทํา
สัญญา การรับรองสญัญา พยาน (หากมี) เป็นต้น โดยการกําหนดรูปแบบ
และขอ้สัญญาในสว่นน้ีวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารประกอบกับการสัมภาษณ์
และการอภิปรายกลุ่มตัวอยา่งท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรา่งสัญญา 

การอุดชอ่งว่างของพระราชบญัญติัสทิธบิตัร พ.ศ. 2522 ในประเด็นท่ีอาจ
มีการตีความ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประดิษฐใ์นความเป็น
เจ้าของรว่มกัน การบรหิารจัดการ การใชป้ระโยชน์ของเจ้าของรว่มในสิทธบิตัร
และการแบง่ปันประโยชน์รว่มกันของสทิธบัิตร โดยการกําหนดขอ้สญัญา
ในสว่นน้ีวิเคราะห์จากเอกสารประกอบการสมัภาษณแ์ละการอภิปรายกลุ่ม
ตัวอย่างนักวิชาการด้านกฎหมายและผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับสัญญา
และทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังผู้ประกอบการหรือนักวิจัย  
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การกำหนดข�อสัญญาที่ในทางปฏิบัติ

ประการท่ี

3
การกําหนดขอ้สญัญาท่ีในทางปฏิบัติมีการนํามาใชโ้ดยพจิารณาจากความ
เป็นประโยชน์ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น โดยการกําหนดข้อสัญญาใน
สว่นน้ีวิเคราะห์จากเอกสารท่ีเปรียบเทียบจากสัญญาท่ีมาจากการสืบค้น
ข้อมูลในต่างประเทศและในประเทศประกอบการสมัภาษณแ์ละการอภิปราย
กลุ่มตัวอยา่งนักวิชาการด้านกฎหมายและผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งกับสญัญา
และทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังผู้ประกอบการหรือนักวิจัย 



คูสัญญาสามารถนำไปปรับใชควบคูกับขอตกลงสิทธิบัตรรวม
เพื่อพัฒนาสิทธิบัตรรวม ใหมีความชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น
ของการตกลงของคูสัญญาและเสรีภาพในการทำสัญญา
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 บทที่ 6 ป�จจ�บันสู�อนาคต

ด้วยผลการวิจัยดังกล่าวนํามาสูแ่นวทางขอ้ตกลงสิทธบัิตรรว่ม กล่าวคือ สัญญาจัดสรรประโยชน์และการดําเนิน
การเก่ียวกับสทิธบัิตรรว่ม (ปรากฏเอกสารดังภาคผนวก ก) นอกจากน้ี การพฒันานวัตกรรมและงานวิจัยรว่มกัน
อาจมีขอ้ตกลงเพิม่เติมนอกเหนือจากขอ้ตกลงสทิธบิตัรรว่ม อาทิ สัญญารว่มวิจัย สญัญาการเก็บรกัษาข้อมูลท่ี
เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement) เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ผลการวิจัยของสัญญารว่มวิจัย สัญญาการเก็บ
รักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement) เพิม่เติมจากผลการวิจัยหลัก คือ ข้อตกลงสทิธบิตัรรว่ม
(สญัญาจัดสรรประโยชน์และการดําเนินการเก่ียวกับสิทธบิตัรรว่ม) จากการศึกษาเอกสารประกอบจากขอ้มูลจาก
กลุ่มตัวอยา่ง (ปรากฏเอกสารดังภาคผนวก ข และภาคผนวก ค) ซึ่งคู่สัญญาสามารถนําไปปรับใช้ควบคู่กับข้อ
ตกลงสทิธบิตัรรว่มเพื่อพฒันาสิทธบิตัรรว่มรว่มกันให้มีความชัดเจนและรัดกุมยิง่ขึ้นบนพื้นฐานของความตกลง
ของคู่สัญญาและเสรีภาพในการทําสัญญา 



เครื่องมือด�านระบบและกลไก: 
การบูรณาการองค�กรกับกลไกหรือระบบสนับสนุนสิทธิบัตรและนวัตกรรมแบบเป�ด 
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จากการศึกษาขอ้จํากัดของกฎหมายสทิธบิตัรและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการสง่เสริมนวัตกรรมในประเทศไทยเปรียบเทียบกับแนวทางระหว่างประเทศ ประเทศ
ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาประกอบกับการเรียงลําดับกลยุทธต์ามความจําเป็นและกรอบระยะเวลาในการดําเนินการแล้วสามารถสังเคราะห์และเสนอแนะเป็น
มาตรการเชงินโยบายอยา่งบูรณาการได้เป็นมาตรการใน 3 ระยะ ได้แก่ มาตรการระยะส้ัน (Quick Win) มาตรการระยะกลาง และมาตรการระยะยาว (นโยบาย) 
ดังต่อไปน้ี 

มาตรการระยะสั้น (Quick Win) 

มาตรการระยะกลาง 

มาตรการระยะยาว (นโยบาย) 

มาตรการเชิงนโยบายอย�างบูรณาการได�เป�น
มาตรการใน 3 ระยะ



มาตรการระยะสั้น (Quick Win) 
 บทที่ 6 ป�จจ�บันสู�อนาคต
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มาตรการระยะสั้นพิจารณาได้เป็นมาตรการสําหรับเฉพาะองค์กรและมาตรการของทุกองค์กร 

1 ข้อจํากัดเฉพาะองค์กร มีรายละเอียดแต่ละองค์กรดังน้ี
(1) สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

• สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีข้อจํากัดเฉพาะองค์กรเรื่องการต่อยอดงานวิจัย
• และนวัตกรรมและทุนวิจัย
• รว่มกับระหว่างภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
• การสร้างระบบสนับสนุน (Support System): ควรมีการการกําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
• ขนาดเล็ก และระบบติดตามและตรวจสอบ (monitor) การให้ทุน และประเมินผล โดยการพัฒนา
• ระบบติดตามและตรวจสอบ ดังน้ี 

ในการเขา้รว่มโครงการหนว่ยงานของ
รัฐจะเผยแพร่คําเชื้อเชิญซึ่งระบุถึง
ภารกิจและสิ่งท่ีต้องการให้วิจัยและ
พัฒนาบรษัิทหรอืธุรกิจท่ีสนใจก็ต้องสง่
รายงานคําเสนอให้หน่วยงานน้ัน
พิจารณาในลักษณะของการแข่งขัน 
บรษัิทหรอืธุรกิจท่ีชนะจะได้รบัคัดเลือก
ได้รับทุนจากรัฐ 

เม่ือเขา้รว่มโครงการ: การประเมิน
และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
อยา่งสม�าเสมอ ซึง่มีการดําเนินการ
อยูแ่ล้ว  

ขั้นตอนท่ี 1

เม่ือเสรจ็สิ้นโครงการ การประเมิน
ผลการต่อยอด และการใชป้ระโยชน์ 
รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนา
โครงการท่ีมีศักยภาพอยา่งต่อเน่ือง

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3
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ข้อจํากัดด้านความรว่มมือ
• การสร้างระบบสนับสนุน (Support System): การจัดทําแนวทางข้อตกลง

มาตรการระยะสั้น (Quick Win) 

(2) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมทรัพย์สินทางปัญญามีข้อจํากัดเฉพาะองค์กรในสว่นของการได้รับข้อมูลของผู้ประกอบการและระยะเวลาการยื่น
ขอรับสิทธบิัตร การสร้างระบบสนับสนุน (Support System):
 (2.1)  การสร้างระบบท่ีปรึกษา (Mentor) และการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร 
 (2.2)  การยกระดับการบรหิารจัดการทรัพยส์นิทางปัญญาของสาํนักงานจัดการสทิธเิทคโนโลย ี(Technology
                           Licensing Office: TLO)
 (2.3)  สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(3) สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติมีข้อจํากัดเรื่องการใช้ประโยชน์ของ
งานวิจัยและนวัตกรรมและทุนวิจัยรว่มกันระหว่างภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน 

• การสร้างระบบสนับสนุน (Support System): การพัฒนาตัวชี้วัด (KPI) เพื่อการใช้ประโยชน์ในงานวิจัยท่ี
• เป็นขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการต่อยอดและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

  

2
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มาตรการระยะกลางมีแนวทางมาตรการเพื่อการสร้างระบบสนับสนุน (Support System) ท่ีเอ้ืออํานวยต่อระบบนิเวศนวัตกรรมยิ่งขึ้น ดังน้ี 

มาตรการระยะกลาง 
 บทที่ 6 ป�จจ�บันสู�อนาคต

การสร้างแพลตฟอร์มทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการนําระบบ
แชทบอทมาใช้กับการให้บริการ
ด้านทรพัยสิ์นทางปัญญา เพื่อการ
เป็นสื่อกลางและการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (ต้นน�า-ปลายน�า) โดยมี
ระบบหลายภาษาเพื่ อรองรับ
ผู้ประกอบการท่ีเข้ามาแสวงหา
นวัตกรรมจากหลายประเทศ  

การยกระดับระบบการตรวจสอบ
ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีในกรณี
ท่ีผู้ยื่นคําขอไมเ่ห็นด้วยผ่านการ
อุทธรณท่ี์รวดเรว็ยิง่ขึน้เพื่อเพิม่
ความโปรง่ใสและมาตรฐานการ
อนุมัติคําขอด้านทรพัยส์นิทาง
ปัญญา 

การจัดทําสถิติแนวโน้มด้าน
ทรพัยสิ์นทางปัญญาในกลุ่มธุรกิจ
ต่าง ๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์
อัตรากําลังและคุณวุฒิในการจัด
จ้างบุคลากร เชน่ นายทะเบียน 
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพื่อให้
บริการ ด้านทรัพ ย์สินทาง
ปัญญา ทางปัญญา 

การกระจายการให้คําปรึกษาด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาแบบเบ็ด
เสร็จไปยังภูมิภาค  



เพื่อลดปัญหาข้อจํากัดเฉพาะองค์กร ด้านความรว่มมือ และด้านการเงินของทุกองค์กรท่ีเก่ียวข้อง การสร้างระบบสนับสนุน (Support System) โดย
การจัดต้ังกองทุนหน่วยงานเฉพาะ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทรว่มระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม โดยให้มีการดําเนินการ
ในด้านต่าง ๆ  ดังน้ี 

การพัฒนามาตรการดังกล่าวจะสามารถชว่ยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการสง่เสริมนวัตกรรมแบบเปิดผ่านสิทธบิัตรรรว่มได้เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น ท้ังน้ี ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดการนําข้อตกลงมาตรฐานไปใช้จริง และการพัฒนากลไกเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตของกระแสนวัตกรรม
แบบเปิดต่อไปในอนาคต 

มาตรการระยะยาว (นโยบาย) 
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03 04

02 03 04

การเป�นที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ 

การที่สิทธิบัตรของ
มหาวทิยาลยัมักไม�ตรง

ความต�องการของ
ตลาด 

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่มีมูลค�า

หรอืเป�นท่ีต�องการของ
ตลาดยิ่งขึ้น 

 (Patent Package, การรับซื้อ
สิทธิบัตรการอนุญาตใช�สิทธิ, 
การรับโอนสิทธิ, การให�บริการ
ทางการเงินแก�ผู�ประกอบการ) 

01

การแก�ป�ญหา
สิทธิบัตรเฉื่อย
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ข�อจำกัดเฉพาะองค�กร 

มาตรการระยะสั้น
(Quick Win) 

ข�อจำกัดเรื่อง:
- การต�อยอดงานวิจัยและ

นวัตกรรม
- การร�วมทุนวจิยัระหว�างภาค

ธุรกิจ มหาวิทยาลัย หรือ 
หน�วยงาน

ผลต�อสิทธิบัตรร�วม: 
การลดข�อจำกัดดังกล�าวส�งผลให�
ลด ข�อจำกัดของการ พฒันางาน
วิจัยหรือ นวัตกรรมร�วมกันซึ่ง 
การพัฒนานวัตกรรม หรืองาน
วจิยัร�วมกัน เป�นการเพิม่แนวโน�ม 
ของการเกิดทรพัย�สิน ทางป�ญญา
ร�วมกัน

ข�อจำกัดเรื่อง:
- การได�รับข�อมูลของ
- ผู�ประกอบการ
- ระยะเวลาการย่ืนขอรบัสิทธิ

บัตร
ผลต�อสิทธิบัตรร�วม: 
การลดระยะเวลาการยื่นขอรับ
สิทธิบัตรไม�ได�มีความสัมพนัธ�กับ
การ เกิดสิทธิบัตรร�วมโดยตรง
แต�เป�นการส�งเสริมการสร�าง
สภาพแวดล�อมท่ีดี  สำหรับ
ทรัพย�สินทางป�ญญาของไทย

ข�อจำกัดเรื่อง:
- การใช�ประโยชน�ของงาน
- วิจัย และนวัตกรรม
- การร�วมทุนวิจัย ระหว�าง

ภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หรือ หน�วยงาน

ผลต�อสิทธิบัตรร�วมกัน:
การลดข�อจำกัด ดงักล�าวส�งผล
ให�ลดข�อจำกัดของการพัฒนา
งานวจิยัหรอืนวตักรรมร�วมกันซึง่
การพัฒนานวัตกรรมหรืองาน
วจิยัร�วมกันเป�นการเพ่ิมแนวโน�ม
ของการเกิดทรัพย�สินทาง
ป�ญญาร�วมกัน

การตอบสนองต�อพนัธกิจ NIA 
การพัฒนาผู�ประกอบการ
นวัตกรรม

การตอบสนองต�อพนัธกิจ DIP 
การสร�างสภาวะแวดล�อมเพ่ือเอือ้
อำนวยต�อทรพัย�สินทางป�ญญา
ของไทย 

การตอบสนองต�อพันธกิจ
สอวน.
 การใช�ประโยชน�จากงานวจิยัหรอื
นวตักรรมของมหาวทิยาลัยเพือ่
ประโยชน�เชิงพาณิชย�

NIA DIP  NXPO รายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะมาตรการ 



การบูรณาการองค�กรกับกลไกและระบบสนับสนุนสิทธิบัตรและนวัตกรรมแบบเป�ด

94

- การกำหนดคุณสมบัติของ
- ผู�ประกอบการขนาดเล็ก
- ระบบติดตามและตรวจสอบ

(monitor) การให�ทุน และ
ประเมินผลโดยการพัฒนา
ระบบติดตามและตรวจสอบ 
ดังนี้

ข้ันตอนท่ีหน่ึง ในการเข�าร�วม
โครงการหน �วยงานของรัฐจะ
เผยแพร �คำเชื้อเชิญซึ่งระบุถึง
ภารกิจและส่ิงทีต่�องการให�วจิยั และ
พัฒนาบริษัท หรือธุรกิจที่สนใจก็
ต�องส�งรายงานคำเสนอให�หน�วยงาน
น้ันพิจารณาในลักษณะของการ
แข�งขนับรษัิทหรอืธรุกจิท่ีชนะจะได�
รับคัดเลือกได�รับทุนจากรัฐ

- การสร�างระบบที่ปรึกษา 
(Mentor) (การให�บรกิารด�าน

- ทรพัย�สนิทางป�ญญา แบบครบ
วงจร)ผลต�อสิทธิบัตรร�วม: 
เพือ่เป�นการสร�าง องค�ความ
รู�ด�านสิทธิบัตรและขั้นตอน 
การจดสิทธบัิตรของ คู�สัญญา
แต�ละฝ�ายให� มากขึ้น

- โครงการการศึกษา เพื่อยก
ระดับการ บริหารจัดการ
ทรัพย�สินทางป�ญญา ของ
สำนักงานจัดการ สิทธิ
เทคโนโลยี (Technology 
Licensing Office: TLO)

ผลต�อสิทธิบัตรร�วม: เพือ่นำไปสู�การ
ใช� ประโยชน�จากผลงานวิจยัมากขึน้ 
อนัเป�นการเพิม่ โอกาสการต�อยอด

- การพัฒนาตัวช้ีวัด  (KPI)  
เพือ่การใช� ประโยชน�ในงานวจิยั
ที่เป�นขั้นตอนเพื่อสนับสนุน

- ก า ร ต� อ ย อ ด แ ล ะ ก า ร ใ ช� 
ประโยชน�เชิงพาณิชย�

ผลต�อสิทธิบัตรร�วม:
เพือ่นำไปสู�การใช�ประโยชน�จากผล
งานวิจัยมากขึ้นอันเป�นการเพิ่ม
โอกาสการต�อยอดความร�วมมือที่
นำไปสู�สิทธิบัตรร�วม

ระบบสนับสนุน (Support System) 

มาตรการระยะสั้น
(Quick Win) 

NIA DIP  NXPO รายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะมาตรการ 
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NIA ลักษณะมาตรการ DIP  NXPO รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่สอง 
การประเมินและตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานอย�างสม่ำเสมอซึ่งมี
การดำเนินการอยู�แล�ว ขั้นตอนที่
สาม ขัน้ตอนเม่ือเสรจ็สิน้โครงการ
การประเมินผลการต�อยอดและ
การใช�ประ โยชน� รวมถึ งการ
สนับสนุนและพัฒนาโครงการที่
มีศักยภาพอย�างต�อเน่ือง

ความร�วมมือที่นำไปสู�สิทธิ
บัตรร�วม 

NIA DIP  NXPO รายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะมาตรการ 

มาตรการระยะสั้น
(Quick Win) 
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ข�อจำกัดด�านความร�วมมือ

มาตรการระยะสั้น
(Quick Win) 

ขอจำกัดเรื่อง: 
ความร�วมมือจากผู�ประกอบการ 
ผลตอสิทธิบัตรรวม: 
การสนับสนุนความร�วมมือจาก
ผู�ประกอบการส�งเสรมิการพฒันา
งานวจิยัหรอืนวตักรรมร�วมกบัผู�
ประกอบการซึ่ง

ขอจำกัดเรื่อง:
 ความร�วมมือระหว�างมหาวทิยาลัย
กับผู�ประกอบการ
ผลตอสิทธิบัตรรวม:   
 การสนบัสนุนความร�วมมอืระหว�าง
มหาวทิยาลัยกับผู�ประกอบการส�ง
ผลต�อการ

NIA DIP  NXPO รายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะมาตรการ 
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ข�อจำกัดด�านความร�วมมือ

มาตรการระยะสั้น 

พฒันาหรอืงานวจิยัร�วมกันเป�นการ
เพิม่แนวโน�มของการเกิดทรพัย�สนิ
ทางป�ญญาที่ ใช�ประโยชน�ทาง
เศรษฐกิจได�จรงิร�วมกนัและนำไปสู�
การสร�างสรรค�สิทธบัิตรร�วมกันได� 

ส�งผลต�อการส�งเสรมิการพฒันางาน
วจิยัหรือนวตักรรมร�วมกนัซึง่การ
พฒันานวตักรรมหรอืงานวจิยัร�วม
กันเป�นการเพิม่แนวโน�มของการเกดิ
ทรพัย�สินทางป�ญญาท่ีใช�ประโยชน�
ทางเศรษฐกิจได�จรงิร�วมกนัและนำไป
สู�การสร�างสรรค�สทิธบิตัรร�วมกนั
ได� 

NIA DIP  NXPO รายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะมาตรการ 



ระบบสนับสนุน (Support System) 

มาตรการระยะกลาง

(1)   การสร�างแพลตฟอร�มทรพัย�สินทางป�ญญา และการนำระบบแชทบอทมาใช�กบัการให�บรกิารด�านทรพัย�สินทางป�ญญา เพือ่การเป�น
ส่ือกลาง และการบรกิารแบบเบ็ดเสรจ็ (ต�น น้ำ-ปลายน้ำ) โดยมีระบบหลายภาษาเพือ่รองรงัผู�ประกอบการท่ีเข�ามาแสวงหานวตักรรม จาก
หลายประเทศ  
ผลต�อสิทธิบัตรร�วม: เพื่อนำไปสู�การใช�ประโยชน�จากผลงานวิจัยมากขึ้นอันเป�นการเพิ่มโอกาสการต�อยอดความร�วมมือที่นำไปสู�
สิทธิบัตรร�วม (การเป�นสื่อกลาง และการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (ต�นน้ำ-ปลายน้ำ) 
(2)  การกระจายการให�คำปรึกษาด�านทรัพย�สินทางป�ญญาแบบเบ็ดเสร็จไปยังภูมิภาค

การใช�แนวทางข�อตกลงสิทธบัิตรร�วม

การยกระดบัสภาพแวดล�อมท่ีเอือ้อำนวยต�อระบบนิเวศนวตักรรมย่ิงขึน้
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NIA DIP  NXPO รายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะมาตรการ 
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มาตรการระยะยาว

การจัดตั้งกองทุน หน�วยงานเฉพาะ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทร�วมระหว�างภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม
(1)  การเป�นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
(2)  การที่สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยมักไม�ตรงความต�องการของตลาด
(3)  การแก�ป�ญหาสิทธบัิตรเฉ่ือย (Patent Package, การรบัซือ้สิทธิบัตร, การอนญุาตใช�สิทธิ, การรบัโอนสิทธ,ิ การให�บริการทางการเงนิ
        แก�ผู�ประกอบการ) 
(4)  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีมูลค�าหรือเป�นที่ต�องการของตลาด

(3)  การยกระดบัระบบการตรวจสอบความเห็นของเจ�าหน�าท่ีในกรณท่ีีผู�ย่ืนคำขอไม�เหน็ด�วยผ�านการอทุธรณ�ทีร่วดเรว็ย่ิงขึน้เพือ่เพิม่ความโปร�งใส   
      และมาตรฐานการอนุมัติคำขอด�านทรัพย�สินทางป�ญญา
ผลต�อสทิธิบัตรร�วม: การยกระดับระบบการตรวจสอบความเห็นของเจ�าหน�าท่ีในกรณท่ีีผู�ย่ืนคำขอไม�เหน็ด�วยผ�านการอทุธรณ�ท่ีรวดเรว็ย่ิงขึน้ไม�
ได�มีความสัมพันธ�กับการเกิดสิทธิบัตรร�วมโดยตรงแต�เป�นการส�งเสริมการสร�างสภาพแวดล�อมที่ดีสำหรับทรัพย�สินทางป�ญญาของไทย
(4)  การจัดทำสถิติแนวโน�มด�านทรัพย�สินทางป�ญญาในกลุ�มธุรกิจต�าง ๆ เพื่อสามารถวิเคราะห�อัตรากำลังและคุณวุฒิในการจัดจ�างบุคลากร 
      เช�น นายทะเบียน ผู�เชี่ยวชาญ เป�นต�น เพื่อให�บริการด�านทรัพย�สินทางป�ญญา 
ผลต�อสทิธิบัตรร�วม: การจดัทำสถติิแนวโน�มด�านทรัพย�สินทางป�ญญาในกลุ�มธรุกจิต�าง ๆ  เพือ่สามารถวเิคราะห�อตัรากำลังละคณุวฒุใินการจดั
จ�างบคุลากรไม�ได�มีความสัมพนัธ�กับการเกิดสิทธิบัตรร�วมโดยตรงแต�เป�นการส�งเสริมการสร�างสภาพแวดล�อมท่ีดีสำหรับทรพัย�สินทางป�ญญา
ของไทย

ข�อจำกัดเฉพาะองค�กร ข�อจำกัดด�านการเงิน และด�านความร�วมมือ 

NIA DIP  NXPO รายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะมาตรการ 

มาตรการระยะกลาง



การลําดับและจัดสรรทรพัยากรดังกล่าวสอดคล้องกับความคิด
เห็นของกลุ่มตัวอยา่งสว่นใหญอั่นเกิดจากการวิพากษ์ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการอภิปรายกลุ่ม ท้ังน้ี จากการศึกษา
ต้นแบบของกองทนุ หนว่ยงานเฉพาะ รฐัวิสาหกิจ หรือบริษัท
รว่มระหว่างภาครฐัและเอกชนประกอบกับการวิพากษ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างน้ัน งานวิจัยจึงมีแนวทางการจัดต้ังกองทุนโดยมี
วัตถุประสงค์ พันธกิจ และการดําเนินงานตามภาพท่ี 6 ดังน้ี 

100



 บทที่ 6 ป�จจ�บันสู�อนาคต

101

แนวทางของกองทุน หนวยงานเฉพาะ รัฐวิสาหกิจ
หรือบริษัทรวมระหวางภาครัฐและเอกชน 

วัตถุประสงค 
เพื่อการส�งเสริม สนับสนุน และต�อยอดงานวิจัย หรือ
นวัตกรรม ซึ่งรวมไปถึงองค�ความรู� กระบวนการ หรือ
แนวทางปฏิบัติให�เกิดการนำไปใช�ประโยชน� ท้ังในเชิง
พาณิชย�วิชาการ และนโยบาย ที่เกิดจากความร�วมมือ
ระหว�างบุคคล องค�กรธุรกิจหรือสาธารณะ อันนำไปสู�
การพฒันาประเทศอย�างมีประสิทธภิาพท่ัวถงึและย่ังยืน

ภาพที่ 6  แนวทางวัตถุประสงค� พันธกิจ และการดำเนินงานของกองทุนหน�วยงานเฉพาะรัฐวิสาหกิจ
หรือบริษัทร�วมระหว�างภาครัฐและเอกชน 

พันธกิจ 
(1)  เพื่อส�งเสริมสนับสนุนและต�อยอด งานวิจัยหรือ
นวัตกรรม ซึ่งรวมไปถึงองค�ความรู� กระบวนการหรือ
แนวทาง ปฏิบัติให�เกิดการนำไปใช�ประโยชน�ท้ังในเชิง
พาณิชย� วิชาการและนโยบาย
(2)  เพือ่ส�งเสรมิและสนบัสนุนความร�วมมอืด�านนวตักรรม
ระหว�างบุคคล องค�กร ธุรกิจ หรือสาธารณะ ให�เกิดการ 
พฒันางานวจิยั หรอืนวตักรรมร�วมกันท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว
(3)  เพือ่สนับสนนุ และให�คำปรกึษาทางด�านการเงนิให�กับ
บุคคล องค�กร ธุรกิจ หรือสาธารณะในการร�วมพัฒนา 
งานวจิยัหรอืนวตักรรมให�เกิดการพฒันาประเทศอย�างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน
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