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ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร คือเครื่องมือที่นำ�ม�ใช้ในก�รสืบค้น
ข้อมูลสิทธิบัตรส�กล โดยตัวซอฟต์แวร์เป็นก�รรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรจ�ก
ฐ�นข้อมูลส�กลทั่วโลก เช่น ฐ�นข้อมูลสิทธิบัตรอเมริก� (USPTO), 
ฐ�นข้อมูลสิทธิบัตรจีน (SIPO), ฐ�นข้อมูลสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) 
เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้ส�ม�รถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้จ�กฐ�นเดียว 
เพ่ือคว�มง่�ย, สะดวก และรวดเร็ว มีก�รแสดงผลข้อมูลสิทธิบัตรที่
เป็นแบบฟอร์มเดียวกันทั้งซอฟต์แวร์ทำ�ให้สะดวกในก�รอ่�นข้อมูล
สิทธิบัตรจำ�นวนม�ก อีกทั้งซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร ยังช่วย
ให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรในภ�ษ�ท้องถิ่นต่�งๆ โดยมี
เครื่องมือก�รแปลภ�ษ�ท้องถิ่น ให้เป็นภ�ษ�อังกฤษ ซึ่งทำ�ให้ก�รเข้�
ถึงข้อมูลสิทธิบัตรเป็นไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

นอกจ�กนี้ ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร ยังประกอบด้วยฟังก์ชั่นใน
ก�รวิเคร�ะห์สิทธิบัตร ซึ่งเป็นก�รนำ�ข้อมูลสิทธิบัตร ไม่ว่�จะเป็นวัน
ที่ยื่นคำ�ขอ (Application date), วันที่ประก�ศโฆษณ�(Publication 
date), ประเทศที่ยื่นจดทะเบียน (Application country), ข้อมูลก�ร
จัดจำ�แนกสิทธิบัตร (IPC class) เป็นต้น ม�วิเคร�ะห์เพื่อแสดงผลใน
แง่มุมต่�งๆ เช่น แนวโน้มก�รยื่นจดทะเบียน (Application trend), 
จำ�นวนก�รยื่นจดทะเบียนจำ�แนกต�มกลุ่มเทคโนโลยี (Technology 
cluster), ประเทศที่เป็นตล�ด (Market location) เป็นต้น เพื่อให้
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถนำ�ข้อมูลสิทธิบัตรม�วิเคร�ะห์ท�งกลยุทธ์ เช่น ก�ร
สร้�งคว�มร่วมมือด้�นสิทธิบัตร, ก�รห�คู่ค้�ท่ีมีประสิทธิภ�พในก�รซื้อ-
ข�ยเทคโนโลยี, ก�รวิเคร�ะห์ศักยภ�พของคู่แข่ง, ก�รห�เทคโนโลยี
ที่มีศักยภ�พในก�รต่อยอด, ก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงในก�รละเมิด
เมื่อทำ�ก�รประดิษฐ์/ข�ย นวัตกรรมต�มสิทธิบัตรนั้นๆ เป็นต้น เพื่อ
ช่วยในก�รว�งแผน ก�รพัฒน�ต่อยอดนวัตกรรมหรือก�รทำ�ธุรกิจใน

อน�คตได้
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ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�และนวัตกรรม 
กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวงพ�ณิชย์ ได้จัดห�ซอฟต์แวร์
สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคร�ะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ประกอบ
ก�รหรือผู้ที่สนใจ ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกได้อย่�ง
มีประสิทธิภ�พ ซึ่งมี 3 ซอฟต์แวร์ ดังน้ี

Questel : ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร  ท่ีมีจุดเด่นในเร่ือง
ของก�รสืบค้นที่ทำ�ได้อย่�งหล�กหล�ย ผู้ใช้ง�นส�ม�รถนำ�ผล
ก�รสืบค้นในแต่ละคร้ังม�รวมกัน หรือห�ท่ีเหมือนกัน, ฟังก์ช่ัน 
similar search ที่ทำ�ให้ก�รค้นห�สิทธิบัตรเหมือนคล้�ย
ทำ�ได้ง่�ย

สำ�หรับโมดูลในก�รวิเคร�ะห์ของ questel ยังสะดวก
ต่อผู้ใช้ซึ ่งส�ม�รถเลือกจัดจำ�แนก หรือซ้อนทับข้อมูลลง
ไปยังผลก�รวิเคร�ะห์ได้อย่�งสะดวก ทำ�ให้ก�รวิเคร�ะห์
แสดงผลข้อมูลได้หล�กหล�ย

Patsnap : ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรที่มีจุดเด่นในแง่
ของก�รใช้ง�นที่ ไม่ซับซ้อนม�กนัก เหม�ะสำ�หรับผู้ใช้ที่ไม่มี
คว�มเช่ียวช�ญในก�รสืบค้น โดยมีรูปลักษณ์เรียบง่�ย อีกท้ัง
ประมวลผลรวดเร็ว

นอกจ�กนี้ยังมี Insight ที่ช่วยให้ผู้ใช้ส�ม�รถวิเคร�ะห์
สิทธิบัตรได้ง่�ยและรวดเร็ว ทั้งในส่วนของก�รวิเคร�ะห์
เทคโนโลยี และก�รวิเคร�ะห์บริษัทคู่แข่ง
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LexisNexis : ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร ที่มีจุดเด่น
ในเรื่องคว�มสะดวก เข้�ใจง่�ยต่อก�รใช้ง�น นอกจ�กนี้
ยังมีในส่วนของข้อมูล Litigation ซึ่งเป็นข้อมูลก�รดำ�เนิน
คดีท�งศ�ล และ NPL (Non-Patent Literature) ซึ่ง
เป็นข้อมูลเอกส�รอื่นที่ไม่ใช่สิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ใช้ส�ม�รถ
สืบค้นเอกส�รที่เหมือนคล้�ยได้ครอบคลุมม�กย่ิงข้ึน 
สำ�หรับโมดูลวิเคร�ะห์ส�ม�รถใช้ง�นได้สะดวก และที่
น่�สนใจ คือ ก�รวิเคร�ะห์ Patent Strength เพ่ือศึกษ�
คว�มแข็งแกร่งของสิทธิบัตรเทียบกันได้ เป็นต้น
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1. ก�รสืบค้นสิทธิบัตร
1.1 หน้�ต่�งก�รสืบค้น

เมื่อผู้ใช้ Login เข้�สู่ซอฟต์แวร์ Patsnap จะพบกับหน้�ต่�งหลักต�มภ�พที่ 1-1

1

3

2

1

2

3

แถบฟิลเตอร์สำ�หรับเลือกแหล่งฐ�นข้อมูลสิทธิบัตร

แถบตัวเลือกลักษณะวิธีก�รค้นห�

แถบก�รใส่ข้อมูลสำ�หรับก�รค้นห�

ภ�พที่ 1-1

คู่มือก�รใช้ง�น Patsnap
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ช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�คำ�สำ�คัญ (keyword)อื่นๆ ที่อ�จเขียนไว้ในสิทธิบัตร ทำ�ให้เห็นมุม
มองของก�รสืบค้นเพิ่มม�กขึ้น

ช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห� IPC ที่เกี่ยวข้องกับง�นประดิษฐ์ได้อย่�งรวดเร็ว โดยใช้คำ�สำ�คัญ
ในก�รค้นห�

ช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถวิเคร�ะห์ข้อมูลของบริษัทต่�งๆ ที่มีบริษัทในเครือหรือมีก�รควบรวม 
และ/หรือ ก�รซื้อข�ยบริษัทได้

Field Search : เป็นก�รค้นห�อย่�งง่�ย โดยผู้ใช้ง�นส�ม�รถระบุข้อมูลต่�งๆ
ลงไปได้ ซึ่ง Patsnap มีตัวช่วย (Helper) ในก�รค้นห�ที่ผู้ใช้ส�ม�รถเลือก
ใช้ได้ เช่น Keyword Helper หรือ IPC Helper เป็นต้น และยังส�ม�รถค้นห�
โครงสร้�งองค์กรต่�งๆ ได้แก่ ข้อมูลก�รควบรวมหรือซื้อกิจก�ร ข้อมูลบริษัทแม่
และบริษัทในเครือได้โดยกดปุ่ม Corporate Tree

แถบตัวเลือกลักษณะวิธีก�รค้นห�

หน้�ต่�ง Corporate Tree

ภ�พที่ 1-5

หน้�ต่�ง IPC Helper

ภ�พที่ 1-4

หน้�ต่�ง Keyword Helper

ภ�พที่ 1-3

ภ�พที่ 1-2



คู่มือก�รใช้ง�นโปรแกรมสืบค้นและวิเคร�ะห์ข้อมูลสิทธิบัตร12

Command Search : เป็นก�รค้นห�สิทธิบัตรโดยก�รกำ�หนดคำ�ค้นห� โดย
อ�ศัยคำ�สั่งท�งคอมพิวเตอร์

ตัวอย่�งคำ�สั่งท�งคอมพิวเตอร์

ข้อมูลคำ�ค้นห� สัญลักษณ์คำ�สั่งท�ง
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคำ�ค้นห� สัญลักษณ์คำ�สั่งท�ง

คอมพิวเตอร์
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system”

Standardized 
Assignee AN_ST:”IBM”

Abstract ABST:"Small and 
Medium Industries"

Assignee 
Address AN_ADD:”Brillion,WI”

Claims CLMS:”Automobile” Primary 
Examiner

PE:”Cuchlinski, Jr.; 
William A”

Independent 
Claims ICLMS:”car” Assistant 

Examiner
AE:”Cuchlinski, Jr.; 

William A”

Description DESC:”Automobile” Attorney 
Name AT:”GABLER, PHILIP”

US 
Classification UPC:701/1 Agency ATC:”PATRICK MIRANDAH”

Main IPC MIPC:A61K Cooperative 
Classification CPC:A46B11/0055

International 
Classification IPC:B60Q1/00 Locarno 

Classification LOC:09-02
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1.2 ตัวดำ�เนินก�ร (Operators)
ก�รสืบค้นสิทธิบัตร ต้องอ�ศัยก�รสืบค้นร่วมกัน

ระหว่�งคำ�สำ�คัญ (keyword) และตัวดำ�เนินก�รโดย
ตัวดำ�เนินก�รในซอฟต์แวร์ patsnap แสดงดังต�ร�ง
ต่อไปนี้

Bulk Search : ก�รค้นห�แบบกลุ่ม

Semantic Search : ก�รค้นห�สิทธิบัตรจ�ก
ข้อคว�มส่วนหนึ่งของบทคว�ม หรือง�นวิจัยต่�งๆ

Expand Search : ก�รค้นห�สิทธิบัตรโดยมีหัวข้อที่

เป็นส่วนขย�ยเพิ่มเติมที่ช่วยให้ก�รค้นห�ง่�ยขึ้น

Classification Search : ก�รใช้กลุ่มของ IPC, CPC, 
LOC, FI หรือ FTERM ในก�รค้นห�สิทธิบัตร

Legal Search : ก�รใช้ข้อมูลท�งกฎหม�ยในก�ร
ค้นห�สิทธิบัตร
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ตัวดำ�เนินก�ร (operators) 
และตัวตัดคำ� (truncations) คำ�อธิบ�ย ตัวอย่�ง

AND
สิทธิบัตรที่ปร�กฏต้องประกอบด้วย

คำ�ทุกคำ�ที่ระบุลงไป
solar AND cell
TTL:computer AND AN:apple

OR

สิทธิบัตรที่ปร�กฏต้องประกอบด้วย

คำ�ที่ระบุลงไป คำ�ใดคำ�หนึ่ง

อย่�งน้อย 1 คำ�

battery OR cell
TTL:computer OR IPC: H01L

NOT

สิทธิบัตรที่ปร�กฏต้องประกอบด้วย

คำ�แรกที่ระบุลงไป ไม่รวมถึงคำ�ที่อยู่

หลัง NOT

battery NOT “lead-acid”
AN:apple NOT ABST:screen

*

ใช้ระบุหลังคำ�ที่ใช้ค้นห� ในกรณีที่

ต้องก�รค้นห�คำ�ที่ลงท้�ยด้วยอักษร

ใดๆก็ต�ม แต่ขึ้นต้นคำ�ด้วย คำ�ที่ระบุ

ลงไปก่อนหน้�เครื่องหม�ย *

electr* 
EP200*B2

?

ใช้ระบุในคำ�ที่ต้องก�รค้นห� โดยใช้

แทนตัวอักษรหรือกลุ่มตัวอักษร

ที่ไม่ทร�บ

gra???ne
US7654???

$Wn

เป็นก�รกำ�หนดระยะคว�มห่�งของคำ�

ที่ค้นห� โดยคำ�ทั้งสองจะเรียงกัน

หรือสลับกันก็ได้

data $W2 line
ABST:(“solar cell” 
$W5 silicon)

$PREn

เป็นก�รกำ�หนดระยะคว�มห่�งของคำ�ที่

ค้นห�แต่คำ�ทั้งสองจะต้องเรียงกัน 

จะสลับตำ�แหน่งกันไม่ได้

data $PRE2 line
ABST:(“solar cell” 
$PRE5 silicon)

$WS คำ�ที่ค้นห�ต้องอยู่ในประโยคเดียวกัน display $WS HDMI

()
เป็นก�รค้นห�แบบรวมกลุ่มคำ�และจัด

ลำ�ดับก�รค้นห�เป็นกลุ่ม
vehicle AND 
(engine OR motor)

[] ก�รค้นห�ในลักษณะของ วัน/เดือน/ปี [20010101 TO 20101231]

“”

เป็นก�รระบุตำ�แหน่งว่�คำ�ที่ถูกค้นห�

จะต้องเรียงต�มลำ�ดับในเครื่องหม�ย

นี้เท่�นั้น

“electric vehicle”

ต�ร�งแสดงตัวดำ�เนินก�รในซอฟต์แวร์ Patsnap
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1.3 ก�รสืบค้น

ก�รสืบค้นสิทธิบัตรในหน้�ต่�ง Field search ซึ่งเมื่อเข้�ม�แล้วจะปร�กฏ 
ต�มภ�พที่ 1-6

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถสืบค้นสิทธิบัตรได้โดยกรอกข้อมูลลงใน หน้�ต่�งสำ�หรับกรอก
ข้อมูลก�รสืบค้น     และตรวจสอบคำ�ท่ีใช้สืบค้นได้ท่ี แถบตรวจสอบคำ�ท่ีใช้ในก�ร
สืบค้นข้อมูล     จ�กนั้นกดปุ่ม

1

2

ทั้งนี้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถตั้งค่�ก�รเลือกชุดข้อมูล, ก�รจัดลำ�ดับของข้อมูล รวมถึง
ก�รแสดงผลของข้อมูลสิทธิบัตรที่สนใจได้ โดยเลือกที่

สญัลกัษณรู์ปเฟอืง

ภ�พที่ 1-7

1

2

ภ�พที่ 1-6
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จ�กนั้นจะปร�กฏต�ร�ง 
ต�มภ�พที่ 1-8

ผู้ใช้ส�ม�รถปรับแต่งชุดข้อมูลที่ต้องก�รนำ�
เสนอ โดยมีหัวข้อต่�งๆ เช่น Application 
trend, Top IPCเป็นต้น

ต�มภ�พที่ 1-9 เป็นตัวเลือกก�รแสดง
ผลชุดข้อมูล ซึ่งผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกได้ 
เช่น One document per application 
คือก�รแสดงผลข้อมูลสิทธิบัตรที่มีก�รยื่น
ทั้งหมด หรือ One simple family 
representative per group คือให้แสดง
ผลเพียงสิทธิบัตรเดียว ในกรณีที่สิทธิบัตร
ดังกล่�ว ถูกยื่นเข้�ไปหล�ยฉบับ ในหล�ย
ประเทศ เป็นต้น

ภ�พที่ 1-9

ภ�พที่ 1-8
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1.4 ก�รแสดงผล
หลังจ�กใส่คำ�สืบค้นและกดปุ่มค้นห� (search) ผู้ใช้จะพบกับหน้�ต่�งผลก�ร

ค้นห�ดังแสดงต�มภ�พที่ 1-10

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถกำ�หนดรูปแบบก�รแสดงผลข้อมูล หรือเลือกฟังก์ช่ันก�รทำ�ง�นต่�งๆ
ได้ท่ีแถบเมนู     และส�ม�รถเลือกปรับฟิลเตอร์ก�รค้นห�ได้ท่ีแถบฟิลเตอร์        
โดยข้อมูลสิทธิบัตรจะปร�กฏใน ส่วนแสดงผล

3

2

1

โดยท่ีแถบเมนู     ส�ม�รถแสดงผลข้อมูลในหล�ยรูปแบบ ซ่ึงผู้ใช้ส�ม�รถเลือก
ก�รแสดงผลที่ต้องก�ร ได้แก่ ต�ร�ง, กริด (grid), แสดงหน้�แรกของสิทธิบัตร 
หรือแสดงในลักษณะรูปภ�พ ต�มลำ�ดับ ดังแสดงต�มภ�พที่ 1-11

1

อีกทั้งส�ม�รถเลือกลำ�ดับก�รแสดงผลข้อมูลได้ ซึ่งมีตัวเลือกของก�รแสดงผล
ต�มลำ�ดับที่กำ�หนดได้ เช่น ประก�ศโฆษณ�ล่�สุด (Latest Publication) หรือ 
เรียงต�มมูลค่�สิทธิบัตร (Patent Value) เป็นต้น

ภ�พที่ 1-12

ภ�พที่ 1-11

3 2

1

ภ�พที่ 1-10
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2. ก�รวิเคร�ะห์
ผู้ใช้ส�ม�รถนำ�ผลก�รสืบค้นที่ได้ ไปวิเคร�ะห์ข้อมูลโดยก�รเข้�ถึงส่วนของก�ร

วิเคร�ะห์ ส�ม�รถเลือกได้ที่สัญลักษณ์รูปกร�ฟ ดังแสดงต�มภ�พที่ 1-13

จ�กนั้นซอฟต์แวร์จะนำ�ผู้ใช้เข้�สู่หน้�ต่�งวิเคร�ะห์ เพื่อไปยังโมดูลก�รวิเคร�ะห์

สิทธิบัตรต่อไป

2.1 หน้�ต่�งวิเคร�ะห์

ในหน้�ต่�งวิเคร�ะห์นี้ ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกก�รแสดงผลของข้อมูลได้ที่ แถบ
ฟิลเตอร์     หรือเลือกได้จ�ก ภ�พรวมวิเคร�ะห์     โดยส�ม�รถเลือกก�รแสดง
ผลก�รวิเคร�ะห์ในแง่มุมต่�งๆ เช่น ผู้ถือสิทธิ ผู้ประดิษฐ์ ผู้ยื่นจด สัญลักษณ์
หมวดหมู่ของก�รประดิษฐ์ หรือกำ�หนดเอง เป็นต้น ซึ่งส�ม�รถเลือกก�รแสดง
ผลของข้อมูลในรูปแบบต่�งๆ ได้แก่ ต�ร�ง แผนภูมิแท่ง กร�ฟเส้น หรือแผนภูมิ

วงกลมต�มลำ�ดับ ต�มสัญลักษณ์ในกรอบสีแดง

ส�ม�รถด�วน์โหลดเก็บไว้ได้ 
(สัญลักษณ์ในกรอบสีฟ้�)

21

ภ�พที่ 1-15

1 2

ภ�พที่ 1-14

ภ�พที่ 1-13
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2.2 เครื่องมือก�รวิเคร�ะห ์

ก�รวิเคร�ะห์เบื้องต้น จะแสดงเครื่องมือวิเคร�ะห์พื้นฐ�น ดังนี้

Application Trend : แสดงข้อมูลจำ�นวนสิทธิบัตรที่มีก�รยื่นจด
ทะเบียนต่อปี

TOP IPC : แสดงสัญลักษณ์จำ�แนกก�รประดิษฐ์ระหว่�งประเทศ 
(IPC) ที่มีก�รยื่นจดทะเบียนสูงที่สุด

Top Assignee(s) : แสดงผู้ขอรับสิทธิที่มีก�รยื่นจดทะเบียนจำ�นวน
สูงที่สุด
Top Authorities : แสดงประเทศที่มีคำ�ขอเข้�ไปขอจดทะเบียนสูงที่สุด

Top CPC : แสดงสัญลักษณ์จำ�แนกก�รประดิษฐ์ร่วม (ระหว่�งยุโรป 
(EPO) และสหรัฐอเมริก� (USPTO))ที่มีก�รยื่นจดทะเบียนสูงที่สุด

Patent Type : แสดงประเภทสิทธิบัตรที่ยื่นจดทะเบียน 
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ตัวอย่�งก�รวิเคร�ะห์ประเทศที่ยื่นจดทะเบียนสูงสุด

ภ�พแสดงประเทศที่เป็นผู้นำ�ด้�นเทคโนโลยี โดยวิเคร�ะห์จ�กจำ�นวนสิทธิบัตร
ท่ีย่ืนจดทะเบียนสูงสุด ซ่ึงห�กผู้ใช้ง�นมีคว�มสนใจในเทคโนโลยีดังกล่�ว ก็อ�จเข้�ไป
สร้�งคว�มร่วมมือท�งธุรกิจ โดยเน้นไปที่กลุ่มประเทศผู้นำ�อันดับต้นๆได้

กร�ฟแสดงจำ�นวนก�รยื่นจดสิทธิบัตรต่อปี โดยข้อมูลดังกล่�วส�ม�รถชี้ให้เห็น
ถึงแนวโน้มคว�มสนใจในเทคโนโลยีนั้นๆ

ตัวอย่�งก�รวิเคร�ะห์แนวโน้มก�รยื่นจดร�ยปี

ภ�พที่ 1-16

ภ�พที่ 1-17
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2.3 แผนที่สิทธิบัตร
นอกจ�กนี้ Patsnap ยังมีฟังก์ชั่นก�รใช้ง�นในส่วนของแผนที่ท�งสิทธิบัตร 

(Landscape) ซึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง เพื่อวิเคร�ะห์ข้อมูลสิทธิบัตรต่�งๆ ในเชิง
แผนที่สิทธิบัตร ให้เข้�ใจได้ง่�ยขึ้น ซึ่งผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกสร้�งแผนที่สิทธิบัตร
ได้ที่ สัญลักษณ์รูปภูเข�ดังแสดงต�มภ�พที่ 1-18

สำ�หรับแผนที่สิทธิบัตร จะแสดงให้ เห็นกลุ่มของเทคโนโลยีต่�งๆ เป็น กลุ่มๆ 
ซ่ึงกลุ่มใดท่ีมีจำ�นวนสิทธิบัตรม�กจะถูกแสดงโดยมีคว�มสูงของพ้ืนท่ีม�กซ่ึงแผนท่ี
สิทธิบัตร จะช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเห็นได้ว่�บริเวณเทคโนโลยีใดท่ีมีผู้เล่นสูง และ 
บริเวณใดที่ยังไม่มีผู้เล่นสูง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถว�งกลยุทธ์ในก�รพัฒน�
นวัตกรรมเพื่อกล�ยเป็นผู้นำ�เทคโนโลยีต่อไปได้

1 2

นอกจ�กนี้ ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�ง�นประดิษฐ์ที่สนใจ หรือง�นประดิษฐ์ของ
ตนเอง  ว่�อยู่ที่ตำ�แหน่งไหนบนแผนที่สิทธิบัตร โดยก�รเลือกสัญลักษณ์    จ�ก
นั้นทำ�ก�รใส่ข้อคว�มหรือเนื้อห�ง�นประดิษฐ์ที่สนใจ เพื่อทำ�ก�รค้นห�ต่อไป

ในแถบเมนูท่ี   ผู้ใช้ส�ม�รถเลือกแสดงผลข้อมูล เช่น ผู้ประดิษฐ์ร�ยใหญ่ 
หรือปีที่ยื่นจดทะเบียน เพื่อให้แสดงบนแผนที่สิทธิบัตร ว่�สิทธิบัตรของผู้ประดิษฐ์
ร�ยใหญ่ หรือสิทธิบัตรในปีหนึ่งๆ มีม�กที่บริเวณไหน เพื่อก�รวิเคร�ะห์ ห�ช่องว่�ง
ท�งนวัตกรรมต่อไป

1

เมื่อเข้�สู่หน้�ต่�งแผนที่สิทธิบัตร ผู้ใช้ง�นทำ�ก�รเลือกจำ�นวนชุดข้อมูลที่จะสร้�ง
แผนที่แล้วทำ�ก�รสร้�งแผนที่เรียบร้อย ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกชุดข้อมูลและเลือก
ฟังก์ชั่นก�รแสดงผลของก�รวิเคร�ะห์ลงบนแผนที่ดังกล่�วได้ที่ส่วนของ แถบเมนู      
    และจะแสดงผลที่ หน้�ต่�งแผนที่สิทธิบัตร1 2

ภ�พที่ 1-18
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3. ส่วนเสริม (Insights)
Patsnap มีส่วนเสริมซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถวิเคร�ะห์ข้อมูลสิทธิบัตรที่สนใจ

ได้อย่�งรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น  ที่เรียกว่�  Insights  โดยเป็นส่วนที่แสดงหัวข้อก�ร
วิเคร�ะห์ในแง่มุมต่�งๆ ซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกวิเคร�ะห์ข้อมูลได้หล�กหล�ย
และรวดเร็ว เช่น ก�รวิเคร�ะห์สิทธิบัตรที่มีมูลค่�สูง ก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบ
บริษัท ก�รวิเคร�ะห์ก�รดำ�เนินคดีท�งศ�ล เป็นต้น โดยผู้ใช้ง�นส�ม�รถเข้�ถึง
หน้�ต่�ง Insights ได้โดยก�รกดปุ่ม

 โดยจะมีคำ�สั่ง Create Dashboards ให้เลือก 2 แบบ คือ Company และ 
Technology ซ่ึง Company เป็นก�รเลือกก�รวิเคร�ะห์ร�ยบริษัทส่วน Technology 
เป็นก�รวิเคร�ะห์เทคโนโลยีที่สนใจในภ�พรวม 

ซึ่งในที่นี้จะแสดงตัวอย่�งก�รเลือกวิเคร�ะห์ Technology Dashboards โดย
เมื่อเข้�สู่ส่วนดังกล่�วแล้ว จะปร�กฏหน้�ต่�งแสดงภ�พรวมของก�รวิเคร�ะห์ต�ม
ภ�พที่ 1-20

ภ�พที่ 1-20

ภ�พที่ 1-19
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ในหน้�ต่�งแสดงผล Insights ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกก�รวิเคร�ะห์ได้หล�ยรูป
แบบ เช่น ข้อมูลก�รยื่นจดในภูมิภ�คต่�งๆ (Geographic Breakdown), ผู้เล่น
หลักในเทคโนโลยีนี้ (Main Companies), ก�รจัดหมวดหมู่คำ�ที่เกี่ยวข้อง (Text 
Clustering) เป็นต้น

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถกด Create Technology Dashboard 
ซึ่งจะแสดงผลก�รวิเคร�ะห์ Technology Dashboard ต�มภ�พที่ 1-21

ภ�พที่ 1-21



คู่มือก�รใช้ง�นโปรแกรมสืบค้นและวิเคร�ะห์ข้อมูลสิทธิบัตร24

4. ก�รจัดก�รง�น
4.1 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นอย่�งง่�ย

ส่วน Insight ส�ม�รถช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถสร้�งร�ยง�นหรือเอกส�รนำ�เสนอ
ก�รวิเคร�ะห์สิทธิบัตรได้อย่�งง่�ยด�ย โดยส�ม�รถทำ�ได้โดยเลือกที่สัญลักษณ์            

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกชนิดข้อมูลที่ต้องก�รนำ�ม�จัดทำ�ร�ยง�นได้ โดยก�รคลิก
เลือกที่หน้�ต่�งท�งด้�นซ้�ย ต�มภ�พที่ 1-22 จ�กนั้นกดปุ่ม        เพื่อส่งออก
ร�ยง�น

4.2 ก�รส่งออกข้อมูลสิทธิบัตร
ก�รส่งออกข้อมูลสิทธิบัตร ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกจำ�นวนสิทธิบัตรและรูปแบบ

ของไฟล์ท่ีต้องก�รด�วน์โหลดได้ต�มต้องก�ร โดย Patsnap จะมีข้อกำ�หนดจำ�นวนของ
สิทธิบัตรสูงสุดที่ด�วน์โหลดได้ คือเป็น Excel ได้สูงสุด 10,000 ฉบับ และ PDF 
ได้ 1,000 ฉบับ เป็นต้น โดยห�กผู้ใช้ง�นต้องก�รด�วน์โหลดข้อมูล ส�ม�รถกระทำ�
ได้ ในหน้�ต่�งผลก�รสืบค้น โดยคลิกเลือกที่สัญลักษณ์        ต�มภ�พที่ 1-23

ภ�พที่ 1-23

ภ�พที่ 1-22



ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�และนวัตกรรม 25

- จำ�นวนข้อมูลที่ต้องก�รส่ง
ออก (1.Export Number)
- ชนิดไฟล์ที่ต้องก�รส่งออก 
(2.Export Format)
- หัวข้อที่ต้องก�รให้แสดงใน
เอกส�ร (3.Export Fields)
จ�กนั้นกดปุ่ม

ผู้ใช้ง�นจะต้องต้ังค่�ก�รส่ง
ออกข้อมูลสิทธิบัตรต�มภ�พท่ี 
1-24 ดังน้ี 

ภ�พที่ 1-24

4.3 ก�รรับแจ้งข้อมูลผ่�นท�งอีเมล
ก�รรับแจ้งข้อมูลผ่�นท�งอีเมล  ทำ�ให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถติดต�มคว�มเคลื่อนไหว

ของเทคโนโลยีท่ีสนใจได้ โดยผู้ใช้ง�นส�ม�รถระบุอีเมลท่ีต้องก�รรับข้อมูล และต้ังค่�
ก�รแจ้งเตือนโดยคลิกเลือก            ดังแสดงต�มภ�พท่ี  1-25  จ�กน้ันจะปร�กฏ
หน้�ต่�งต�มรูปที่ 1-26 เพื่อให้ผู้ใช้ง�นระบุอีเมลและคว�มถี่ ในก�รแจ้งเตือน จ�ก
นั้นกดปุ่ม

ภ�พที่ 1-25

ภ�พที่ 1-26
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จะปร�กฏหน้�ต่�งให้ผู้ใช้ง�นเลือกจำ�นวนข้อมูล
ที่จะจัดเก็บใน workspace เลือก New folder เพื่อ
สร้�งโฟลเดอร์ และกด       ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้
ใน workspace เรียบร้อย

ภ�พที่ 1-28

4.4 ก�รสร้�ง Workspace
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถจัดเก็บข้อมูลต่�งๆ ในลักษณะแบ่งเป็นโฟลเดอร์ย่อยๆ เพื่อให้

ง่�ยต่อก�รจัดก�รข้อมูลในภ�ยหลัง โดยก�รกดปุ่ม                  ดังแสดง
ต�มรูปภ�พที่ 1-27

ภ�พที่ 1-27
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4.5 ก�รบันทึกคำ�ที่ใช้ค้นห�
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถบันทึกคำ�ที่ใช้ในก�รสืบค้นข้อมูล (Search Query) สำ�หรับใช้

ในก�รค้นห�ในครั้งต่อไปได้ โดยผู้ใช้ง�นส�ม�รถบันทึกคำ�ค้นห�โดยกดปุ่ม
ดังแสดงต�มภ�พที่ 1-29

จ�กนั้น จะปร�กฏ
หน้�ต่�งดังภ�พที่ 1-30 
ให้ทำ�ก�รตั้งชื่อคำ�ค้นห�
และกดปุ่ม

ภ�พที่ 1-30

ภ�พที่ 1-29
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1. ก�รสืบค้นสิทธิบัตร
1.1 หน้�ต่�งก�รสืบค้น

เม่ือผู้ใช้ Log in เข้�สู่ซอฟต์แวร์ Questel 
จะปร�กฏชุดคำ�สั่งด้�นซ้�ยของหน้�จอแสดง
ผล ซึ่งมีคำ�สั่งสำ�หรับก�รใช้ง�นเบื้องต้นใน
หัวข้อ Menu ต�มภ�พที่ 2-1 ดังนี้

คู่มือก�รใช้ง�น 
Orbit Intelligence – Questel

Searches (คำ�สั่งก�รค้นห�)

Easy search (ก�รค้นห�อย่�งง่�ย)  

Advanced search (ก�รค้นห�โดยระบุเงื่อนไข)                                 

Semantic search (ก�รค้นห�โดยระบุชุดข้อคว�ม)  

Assignee search (ค้นห�จ�กผู้ถือสิทธิ)

Number search (ค้นห�จ�กเลขที่คำ�ขอ

หรือเลขที่ประก�ศโฆษณ�)   

ภ�พที่ 2-1
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1.2 ตัวดำ�เนินก�ร (Operators)
เพื่อให้ใช้คำ�สั่งก�รค้นห�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พจึงต้องเรียนรู้ตัวดำ�เนินก�ร

เบื้องต้น โดยตัวดำ�เนินก�รเบื้องต้นได้แสดงไว้ดังต�ร�งด้�นล่�ง

ต�ร�งแสดงตัวดำ�เนินก�รในซอฟต์แวร์ Orbit

1.3 ก�รสืบค้น

1.3.1 Easy search 
(ก�รค้นห�อย่�งง่�ย)

Easy search  ต�มภ�พที่ 2-2  จะใช้สำ�หรับก�รค้นห�อย่�งง่�ยหรือต้องก�ร
คว�มรวดเร็วในก�รค้นห� ซึ่งจะปร�กฏแถบสำ�หรับใส่ข้อมูล ดังเช่น คำ�สำ�คัญ ชื่อ
ผู้ประดิษฐ์ ชื่อผู้ขอถือสิทธิ เลขที่คำ�ขอ หรือเลขที่ประก�ศโฆษณ�สิทธิบัตร (Key-
word, a name or a number)  เพื่อทำ�ก�รค้นห�สิทธิบัตร 

ตัวดำ�เนินก�ร 
(operators) และ

ตัวตัดคำ� (truncations)
 คำ�อธิบ�ย ตัวอย่�ง

OR
สิทธิบัตรที่ปร�กฏต้องประกอบด้วยคำ�ที่

ระบุลงไป คำ�ใดคำ�หนึ่งอย่�งน้อย 1 คำ�
sulfur or sulphur

AND
สิทธิบัตรที่ปร�กฏต้องประกอบด้วยคำ�ทุก

คำ�ที่ระบุลงไป
plutonium 

AND isotope

NOT
สิทธิบัตรที่ปร�กฏต้องประกอบด้วยคำ�แรก

ที่ระบุลงไป ไม่รวมถึงคำ�ที่อยู่หลัง NOT
suv NOT 
vehicle

D สิทธิบัตรที่ปร�กฏต้องมีสองคำ�ที่อยู่ติดกัน
redundancy 
d check

#
ใช้แทนตัวอักษรในคำ�ที่ส�ม�รถใช้ได้

หล�ยแบบ
polymeri#ation

+
ใช้แทนตัวอักษรหรือกลุ่มตัวอักษรที่
ส�ม�รถใช้ได้หล�ยแบบ

Polymer+

ภ�พที่ 2-2
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ข้อแนะนำ�ก�รค้นห�โดย Easy search

ก�รค้นห�โดยใช้ Keyword หรือ name ส�ม�รถใส่ได้
ม�กกว่�หนึ่งคำ�และใช้ตัวดำ�เนินก�รต่�ง ๆ ร่วมด้วยได้ 
( AND, OR, NOT, (….), + )
ก�รค้นห�โดยใช้ Number ห�กไม่ระบุเงื่อนไขอื่นจะเป็นก�ร
ค้นห�จ�กเลขที่คำ�ขอรับสิทธิบัตร หรือเลขที่ประก�ศโฆษณ�
สิทธิบัตร
ก�รค้นห�โดยใช้ classification code เป็นก�รค้นห�สิทธิ
บัตรจ�ก IPC (International Patent Classification) หรือ 
CPC (Cooperative Patent Classification)
ก�รใช้เครื่องหม�ย comma ( , ) จะถูกแทนที่ด้วยตัว
ดำ�เนินก�ร OR 
ก�รเว้นวรรคระหว่�งคำ� จะถูกแทนที่ด้วยตัวดำ�เนินก�ร AND  
คำ�เหล่�นี้จะถูกลบออกอัตโนมัติ the, a, to, is, in, with, by, 
an, for, of, be, on, are, which, from, as, at, that, has, 
when, where ... 
เข้�สู่ Advanced search ได้จ�กด้�นล่�งของช่องสำ�หรับ
ใส่ข้อมูล
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1.3.2 Advanced search (ก�รค้นห�โดยระบุเงื่อนไข)

ก�รค้นห�โดยระบุเงื่อนไข มีส่วนสำ�หรับให้ใส่เงื่อนไขในก�รค้นห�ได้ 

1.3.2.1 Keywords 

เป็นก�รใส่คำ�สำ�คัญเพื่อทำ�ก�รค้นห� โดยระบุให้ค้นห�ได้จ�กส่วน

ต่�ง ๆ ของสิทธิบัตร (เลือกได้ม�กกว่�หนึ่งส่วน) ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

1.3.2 Advanced search เป็นก�รค้นห� โดยระบุเงื่อนไขได้หล�ยเงืื่อนไขเพื่อให้
ค้นห�ได้ง่�ยย่ิงขึ้น หรือค้นห�ได้เฉพ�ะเจ�ะจงม�กยิ่งขึ้น เช่น ก�รใส่คำ�สำ�คัญ 
(Keywords), ประเภทของสิทธิบัตร (Classifications), ชื่อ (Names), เลขที่
เอกส�รต่�ง ๆ (Numbers, date & country) ต�มภ�พที่ 2-3

ภ�พที่ 2-4

ภ�พที่ 2-3



คู่มือก�รใช้ง�นโปรแกรมสืบค้นและวิเคร�ะห์ข้อมูลสิทธิบัตร32

Title : ค้นห�จ�กชื่อที่แสดงถึงก�รประดิษฐ์
Abstract : ค้นห�จ�กบทสรุปก�รประดิษฐ์
Claims : ค้นห�จ�กข้อถือสิทธิ
Description : ค้นห�จ�กก�รเปิดเผยก�รประดิษฐ์
Object of invention : ค้นห�จ�กจุดมุ่งหม�ยก�ร
ประดิษฐ์
Advantages over prior art drawbacks 
: ค้นห�จ�กคว�มได้เปรียบของก�รประดิษฐ์
Independent Claims : ค้นห�จ�กข้อถือสิทธิหลัก
Concepts : ค้นห�จ�กก�รจำ�กัดคว�มสั้น ๆ ของ
เทคโนโลยีดังกล่�ว
Full text : ค้นห�จ�กทุกส่วนที่ปร�กฏในสิทธิบัตร

**Object of invention, Advantages over prior art 
drawbacks และ  Concepts ถูกจำ�แนกและเรียบเรียง
ด้วยเทคโนโลยีของ Questel ส�ม�รถดูได้จ�กหน้�แสดง

ผลก�รสืบค้น ซึ่งจะกล่�วถึงในลำ�ดับถัดไป
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1.3.2.2 Classifications
ใช้ระบุก�รจำ�แนกประเภทของสิทธิบัตรต�มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหรือต�ม

สัญลักษณ์จำ�แนกก�รประดิษฐ์ เช่น ก�รใช้ IPC (สัญลักษณ์จำ�แนกก�รประดิษฐ์
ระหว่�งประเทศ) หรือ Technology domain เป็นต้น ต�มภ�พที่ 2-5

Technology domain จัดกลุ่มจ�ก IPC โดย Questel

ข้อแนะนำ�ก�รใช้เครื่องมือในก�รใส่คำ�สำ�คัญ
     ใช้ +, - ในก�รเพิ่มหรือลดช่องสำ�หรับใส่เงื่อนไขและ
คำ�สำ�คัญ
กำ�หนดคำ�สำ�คัญได้ม�กกว่�หนึ่งคำ� และใช้ตัวดำ�เนินก�รต่�ง 
ๆ ร่วมด้วยได้ ( AND, OR, NOT, (….), + )
   ใช้สำ�หรับช่วยค้นห�คำ�สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับคำ�สำ�คัญที่ผู้ใช้
ง�นระบุ
ใช้แถบสีเพื่อสร้�งก�รไฮไลท์คำ�สำ�คัญที่ปร�กฏในส่วนต่�ง ๆ 

ของผลก�รสืบค้นที่ผู้ใช้ทำ�ก�รระบุเพื่อทำ�ก�รค้นห�

ภ�พที่ 2-5
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1.3.2.5 Legal status 
เลือกสถ�นะท�งกฎหม�ยของสิทธิบัตรที่สนใจได้จ�ก 
Status 
No restriction ( ไม่มีข้อจำ�กัด )

กำ�หนดขอบเขตวันที่ได้จ�กช่อง Date หรือกำ�หนด Patent Office ที่ได้
ทำ�ก�รประก�ศโฆษณ�ไว้ได้จ�กช่อง Patents published in Patent authorities 

ผู้ใช้ส�ม�รถระบุเง่ือนไขอ่ืน เช่น สถ�นะหรือก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยอ่ืน เป็นต้น

1.3.2.4 Numbers, dates & country
โดยมีตัวเลือกในก�รค้นห�ดังนี้
Publ. number (Publication number) : ค้นห�จ�กเลขที่ประก�ศโฆษณ�
Appl. number (Application number) : ค้นห�จ�กเลขที่คำ�ขอสิทธิบัตร
Priority number : ค้นห�จ�กเลขที่คำ�ขอสิทธิบัตรที่ได้ขอถือสิทธิไว้ครั้งแรก

Application or Priority number 

1.3.2.3 Names
ใช้ระบุเงื่อนไขโดยก�รค้นห�จ�ก ผู้รับโอนสิทธิในก�รประดิษฐ์ (Assignee), 

ผู้ประดิษฐ์ (Inventor), ตัวแทนในก�รยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร (Representative) 
โดยในส่วนผู้รับโอนสิทธิซึ่งอยู่ในรูปแบบบริษัทส�ม�รถใช้             ในก�ร
ค้นห�ช่วยระบุบริษัทหรือบริษัทในเครือที่ผู้ใช้ง�นสนใจได้

Alive

Dead

No restriction (ไม่มีข้อจำ�กัด)
Granted (เลือกสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว) 
Pending (เลือกสิทธิบัตรที่อยู่ในระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร)

No restriction (ไม่มีข้อจำ�กัด)
Expires (เลือกสิทธิบัตรที่หมดอ�ยุแล้ว) 
Lapsed (เลือกสิทธิบัตรที่ไม่มีผลท�งกฎหม�ยเนื่องจ�กคว�มผิดพล�ด) 
Revoked (เลือกสิทธิบัตรที่ถูกเพิกถอน โดย Patent Office)



ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�และนวัตกรรม 35

1.3.3 Semantic search (ก�รค้นห�โดยระบุชุดข้อคว�ม) 

1.4 ก�รแสดงผล

เมื่อใช้คำ�สั่งค้นห�ซอฟต์แวร์ จะแสดงผลก�รค้นห�ต�มภ�พที่ 2-7 ดังนี้

ในหัวข้อก�รค้นห�โดยระบุชุดข้อคว�ม เป็นก�รค้นห�โดย
ใส่กลุ่มคำ�หรือข้อคว�มได้อย่�งอิสระ ซ่ึงระบบจะทำ�ก�รค้นห�
สิทธิบัตรท่ีใกล้เคียงหรืออยู่ภ�ยใต้ขอบข่�ยเทคโนโลยีดังกล่�ว
ต�มภ�พที่ 2-6

A (เพิ่มเติมหน้� 36) 
B (เพิ่มเติมหน้� 37) 

C (เพิ่มเติมหน้� 37) 
D (เพิ่มเติมหน้� 38)

ภ�พที่ 2-6

ภ�พที่ 2-7
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A. ส่วนแสดงผลก�รค้นห� 
ก�รแสดงผลข้อมูล ผู้ใช้ง�น

ส�ม�รถเลือกรูปแบบก�รแสดงผล
ข้อมูลได้จ�กหัวข้อ Display ต�ม
ภ�พที่ 2-8

*บ�งรูปแบบมีก�รแสดง Relevance score ซึ่งแสดงคว�ม
ใกล้เคียงกับเงื่อนไขก�รค้นห�เป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ค้นห�
สิทธิบัตรที่ใกล้เคียงได้ง่�ยยิ่งขึ้น

Compact แสดงผล ชื่อที่แสดงถึงก�รประดิษฐ์, เลขที่
ประก�ศโฆษณ�, เจ้�ของหรือผู้ขอถือสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิ 
Abstracts แสดงผล ชื่อที่แสดงถึงก�รประดิษฐ์, เลขที่
ประก�ศโฆษณ�, เจ้�ของหรือผู้ขอถือสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิ, 
บทสรุปก�รประดิษฐ์ และภ�พเขียนหน้�แรกสิทธิบัตร
Kwic แสดงผล ชื่อที่แสดงถึงก�รประดิษฐ์, เลขที่
ประก�ศโฆษณ�, เจ้�ของหรือผู้ขอถือสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิ, 
บทสรุปก�รประดิษฐ์ และภ�พเขียนหน้�แรกสิทธิบัตร, 
และ KWIC (Key Words In Context) 
1st page drawing แสดงผล ภ�พเขียนหน้�แรก
สิทธิบัตร, ชื่อที่แสดงถึงก�รประดิษฐ์ 
Drawings แสดงผล ชื่อที่แสดงถึงก�รประดิษฐ์, เลขที่
ประก�ศโฆษณ�, เจ้�ของหรือผู้ขอถือสิทธิ/ผู้รับโอนสิทธิ, 
บทสรุปก�รประดิษฐ์ และภ�พเขียนทั้งหมด 
Custom display / Edit Custom ปรับแต่งก�รแสดงผล
ด้วยตนเอง ผ่�น Edit custom

ภ�พที่ 2-8
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B. ส่วนแสดงผลก�รค้นห�ที่ถูกเลือก
เมื่อทำ�ก�รคลิกเลือกสิทธิบัตรฉบับ

ใดฉบับหนึ่งในส่วนแสดงผลก�รค้นห� 
ข้อมูลของสิทธิบัตรฉบับดังกล่�วจะ
ปร�กฏขึ้นท�งซ้�ยของส่วนแสดงผล
ก�รสืบค้น ต�มภ�พที่ 2-9

โดยเลือกดูข้อมูลของสิทธิบัตรดังกล่�วได้ เช่น image (ก�รดูรูปเขียนทั้งหมด), 
Claims (ก�รดูข้อถือสิทธิทั้งหมด) หรือดูข้อมูลในหมวด Concepts ซึ่งโปรแกรม
ได้ทำ�ก�รจัด หมวดหมู่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไว้ให้ หรือดูก�รอ้�งถึงสิทธิบัตรอื่นที่
ใกล้เคียงกันในหมวด Citations หรือก�รดูข้อมูลในส่วนของ Key content ซึ่ง
แสดง  Object of Invention  (วัตถุประสงค์ของง�นประดิษฐ์), Advantages/ 
Prev.Drawbacks (ข้อดีหรือข้อได้เปรียบของง�นประดิษฐ์) รวมถึงข้อถือสิทธิหลัก
ของง�นประดิษฐ์และดูข้อมูลเบื้องต้นและปรับแต่งก�รแสดงผลเบ้ืองต้นได้จ�ก 

Preview และ Edit Preview ต�มภ�พที่ 2-10

C.แถบเครื่องมือก�รแสดงข้อมูลก�รค้นห�

ภ�พที่ 2-10

ภ�พที่ 2-9
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โดยแถบเคร่ืองมือในส่วนดังกล่�วใช้ในก�รจัดเก็บหรือส่งออกข้อมูลก�รสืบค้น, 
วิเคร�ะห์หรือสร้�งกร�ฟจ�กผลก�รสืบค้น, หรือก�รค้นห�สิทธิบัตรที่ใกล้เคียง โดย
แถบเครื่องมือดังกล่�วจะดำ�เนินก�รได้เมื่อมีก�รเลือก (select) ชุดข้อมูลหรือ

สิทธิบัตรที่สนใจแล้วเท่�นั้น ต�มภ�พที่ 2-11

D. แถบเครื่องมือก�รจัดก�รข้อมูลก�รสืบค้น

1.5 ก�รใช้คำ�สั่ง Similar Patents
คำ�สั่ง Similar Patents เลือกได้จ�กแถบเครื่องมือก�รจัดก�รข้อมูลก�ร

สืบค้น ต�มภ�พที่ 2-12 โดยผู้ใช้ส�ม�รถเลือก (Select) สิทธิบัตรที่สนใจ 
จ�กนั้นใช้คำ�สั่งดังกล่�วค้นห�สิทธิบัตรที่ใกล้เคียงกับสิทธิบัตรฉบับท่ีถูกเลือก
โดยคำ�สั่งดังนี้

• Search similar patents ค้นห�สิทธิบัตรที่ใกล้เคียง
กับสิทธิบัตรที่ถูกเลือกจ�กฐ�นข้อมูลสิทธิบัตรทั้งหมด
• Restrict to similar patents ค้นห�สิทธิบัตรที่ใกล้
เคียงกับสิทธิบัตรที่ถูกเลือกจ�กผลก�รสืบค้นก่อนหน้� ภ�พที่ 2-12

1.6 ก�รใช้ Search history (ประวัติก�รค้นห�)

ภ�พที่ 2-13

ภ�พที่ 2-11
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Search step แสดงลำ�ดับก�รสืบค้น
Result (s) จำ�นวนสิทธิบัตรที่สืบค้นได้จ�กก�รระบุเงื่อนไขดังกล่�ว
Query แสดงก�รใช้ code, คำ�สำ�คัญและตัวดำ�เนินก�รที่ใช้ในก�รค้นห�
Assistant แสดงรูปแบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในก�รสืบค้น 
Source แสดงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในก�รสืบค้น 

My session
Search history (ประวัติก�รค้นห�) โดยแสดงข้อมูลในหน้�ต่�งดังกล่�ว ต�ม
ภ�พที่ 2-13 ดังนี้

1.7 ก�รใช้ Filter
หลังจ�กทำ�ก�รสืบค้นโดยใช้เคร่ืองมือก�รสืบค้นหรือคำ�ส่ังก�รค้นห�แล้ว ท�งด้�น

ขว�ของก�รแสดงผลก�รสืบค้นนั้นจะปร�กฏคำ�สั่ง Filter ต�มภ�พที่ 2-14 ขึ้นโดย
อยู่ระหว่�ง  แถบเครื่องมือ Menu และ Explorer โดยคำ�สั่ง Filter จะช่วยในก�ร
กรองให้ได้สิทธิบัตรที่เร�สนใจได้

Show results แสดงผลก�รสืบค้นใน Search Step ดังกล่�วอีกครั้ง
Save บันทึกรูปแบบก�รสืบค้น โดยส�ม�รถย้อนดูก�รบันทึกได้จ�กแถบ
ขว�มือ Menu ---> My searches -----> My saved searches
Modify ทำ�ก�รแก้ไขรูปแบบหรือเงื่อนไขก�รสืบค้นใน Search step 
ดังกล่�ว
Alert ตั้งค่�ก�รแจ้งเตือน โดยให้ Search step ดังกล่�วทำ�ก�รแจ้งเตือน
ผ่�นท�งอีเมลเป็นร�ยเดือนหรือร�ยสัปด�ห์เมื่อพบก�รค้นห�ใหม่ โดยตรวจ
สอบก�รแจ้งเตือนได้จ�ก Menu ---> My searches -----> My Alert

Delete ทำ�ก�รลบ Search Step ดังกล่�ว

Action

โดยด้�นล่�งยังมีช่อง Combine strategies สำ�หรับให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถทำ�ก�ร
นำ� Search Step (ตัวเลขที่ปร�กฏในแถบ Search Step) ในแต่ละลำ�ดับม�
ค้นห�ร่วมกัน หรือนำ�ม�เพิ่มเติมเงื่อนไขในก�รค้นห� โดยใช้ตัวดำ�เนินก�รใน
รูปแบบต่�ง ๆ ดังเช่น (1 or 2) not 3, 1 and (phone+)
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หน้�ต่�งก�รวิเคร�ะห์ของ Questel ต้องทำ�ก�ร

สืบค้นสิทธิบัตร โดยใช้คำ�สั่งก�รค้นห� (Easy search, 

Advanced search, Semantic search) และทำ�ก�ร

เลือกสิทธิบัตร โดยใช้คำ�สั่ง Select เพื่อเลือกทั้งหมด

หรือกำ�หนดจำ�นวนของสิทธิบัตรที่ต้องก�รนำ�ม�

วิเคร�ะห์ ต�มภ�พที่ 2-15

2.ก�รวิเคร�ะห์
2.1หน้�ต่�งก�รวิเคร�ะห์

1st application year เลือกเฉพ�ะสิทธิบัตรที่ได้
ยื่นไว้ครั้งแรกในช่วงเวล�นั้น
Assignee เลือกสิทธิบัตรต�มชื่อผู้ขอถือสิทธิ
Publication country เลือกสิทธิบัตรที่ประก�ศ
โฆษณ�ในแต่ละประเทศ
Legal status เลือกสิทธิบัตรที่อยู่ในก�รดำ�เนินก�ร
หรือได้รับจดทะเบียนแล้ว (Alive) หรือสิทธิบัตรที่
ไม่มีอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รแล้ว (Dead)
CPC/IPC/US classification เลือกสิทธิบัตรต�ม
สัญลักษณ์จำ�แนกก�รประดิษฐ์

ภ�พที่ 2-15

ภ�พที่ 2-14
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เมื่อคลิกไอคอน   ผู้ใช้จะเข้�สู่หน้�ต่�งสำ�หรับเลือกเครื่องมือก�รวิเคร�ะห์ ต�ม
ภ�พที่ 2-17

2.2 เครื่องมือก�รวิเคร�ะห์

โดยเมื่อเลือกคำ�สั่งแล้วจะส�ม�รถใช้ชุดคำ�สั่งเพื่อก�รวิเคร�ะห์ได้ดังนี้ 
ต�มภ�พที่ 2-16 

เมื่อเริ่มต้นก�รใช้ง�นนั้นจะแสดงแผนภูมิให้เลือกใช้ง�นได้ดังนี้

Top technology players : แสดงผู้ขอถือสิทธิซึ่งมีสิทธิบัตรจำ�นวนม�กที่
สุดต�มลำ�ดับ
Players dead & alive patents : แสดงผู้ขอถือสิทธิซึ่งมีสิทธิบัตรจำ�นวน
ม�กที่สุดต�มลำ�ดับ โดยแสดงแถบสีระบุสถ�นะของสิทธิบัตร (dead & 
alive)
Technology investment trend : แสดงจำ�นวนสิทธิบัตรที่ประก�ศโฆษณ�
โดยเรียงลำ�ดับต�มปีที่ประก�ศโฆษณ�
R&D location : แสดงแผนที่ภูมิศ�สตร์ และแสดงจำ�นวนสิทธิบัตรซึ่งได้
ยื่นคำ�ขอครั้งแรกไว้ในประเทศต่�ง ๆ

ภ�พที่ 2-17

ภ�พที่ 2-16
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Markets & competitors location : แสดงแผนที่ภูมิศ�สตร์ และแสดง
จำ�นวนสิทธิบัตรซึ่งได้ประก�ศโฆษณ�ไว้ในประเทศต่�ง ๆ
Top players investment trend : แสดง bubble chart (บอกจำ�นวน
สิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก) และปีที่ได้ยื่นไว้ร่วมกับชื่อผู้ขอถือสิทธิ
Players dependency by citations : แสดงคว�มสัมพันธ์ในก�รอ้�งถึง
สิทธิบัตรโดยอ้�งอิงจ�กผู้ขอถือสิทธิ, ผู้ขอถือสิทธิร่วม, ผู้ประดิษฐ์
Players collaborative work : แสดงคว�มสัมพันธ์ในก�รร่วมมือกันด้�น
สิทธิบัตรโดยอ้�งอิงจ�กผู้ขอถือสิทธิหรือผู้ประดิษฐ์
Technology positioning by player : แสดงคว�มสัมพันธ์ของ Bubble 
chart ของจำ�นวนสิทธิบัตรและ concepts ซึ่งจัดกลุ่มต�มส�ข�เทคโนโลยี
ต่�ง ๆ และผู้ขอถือสิทธิ
Technology segmentation : จัดกลุ่มเทคโนโลยีในลักษณะของ 
Rectangular tree map 
Key technology concepts : จัดกลุ่มเทคโนโลยีในลักษณะของ Cloud 
Technology trends over time (IPC) : จัดกลุ่มเทคโนโลยีโดยใช้ IPC 
codes และแสดงผลในรูปแบบของ Heat map chart โดยแสดงคว�ม
สัมพันธ์กับปีที่ประก�ศโฆษณ�สิทธิบัตรดังกล่�ว
Technologies & applications : แบ่งกลุ่มเทคโนโลยีในรูปแบบของ 
circular tree map 
Landscape by technology clusters : แบ่งกลุ่มเทคโนโลยีในลักษณะ
ของแผนที่ท�งภูมิศ�สตร์ 
Most prolific inventors : แสดงผู้ประดิษฐ์ที่มีจำ�นวนสิทธิบัตรสูงที่สุด
Technology overview : กระจ�ย patent families ต�มส�ข�วิทย�ก�ร
ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่�งก�รวิเคร�ะห์
ยกตัวอย่�งก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เรื่อง Drone โดยใช้คำ�สำ�คัญคือ 

“drone OR UAV” และกำ�หนดให้ค้นห�จ�กช่ือก�รประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิร�ยละเอียด
ก�รประดิษฐ์ และบทสรุปก�รประดิษฐ์

การวิเคราะห์โดยใช้กราฟ Top technology players 
แสดงจำ�นวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลักท่ีอยู่ในเทคโนโลยีโดรนหรือ UAV ต�มภ�พ

ท่ี 2-18

จ�กกร�ฟจะเห็นว่�ผู้เล่นหลักในกลุ่มเทคโนโลยีดังกล่�ว คือ BOEING, 
BAESYSTEMS และ RAYTHEON  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิบัตร ม�กที่สุด 3 
อันดับแรก คือ 376, 204 และ 200 ฉบับ ต�มลำ�ดับ

Top technology players

ภ�พที่ 2-18
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ภ�พที่ 2-19

เป็นก�รนำ�ข้อมูลสิทธิบัตรทั้งหมดของแต่ละบริษัทที่ เป็นผู้ เล่นหลักใน
อุตส�หกรรม หรือ เทคโนโลยีนั้น ๆ ม�วิเคร�ะห์ ซึ่งกร�ฟข้�งต้นแสดงผลข้อมูล
ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ บริษัทผู้จำ�นวนสิทธิบัตรที่แต่ละบริษัทถือครอง และ
จำ�นวนปีเฉลี่ยของสิทธิบัตรทั้งหมดของบริษัทนั้น ๆ ต�มภ�พที่ 2-19

จ�กกร�ฟดังกล่�วแสดงให้เห็นว่�บริษัท BOEING มีจำ�นวนสิทธิบัตรม�กที่สุด 
คือ 376 ฉบับ และอ�ยุเฉลี่ยของสิทธิบัตรดังกล่�วอยู่ ที่ 5 ปี

ต�มภ�พที่ 2-20 ซึ่งแสดงจำ�นวนง�นประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยี ในกลุ่ม
เทคโนโลยีต่�ง ๆ ใน แต่ละปี โดยแสดงปี ในรูปแบบของ publication year และ
กลุ่มเทคโนโลยีแสดงด้วยสัญลักษณ์ก�รประดิษฐ์ ระหว่�งประเทศ (IPC codes) 
โดยกร�ฟดังกล�วแสดงในลักษณะของ  heatmap โดยสีแดง,  สีส้ม,  สีเหลือง 
แสดงถึงจำ�นวนสิทธิบัตรที่ม�กสุด ไปยังจำ�นวนน้อยสุด ต�มลำ�ดับ

ภ�พที่ 2-20

Technology trends over time (IPC)

Players IP portfolio size & age

ก�รวิเคร�ะห์โดยใช้ กร�ฟ Players IP portfolio size & age
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ภ�พที่ 2-21

ภ�พที่ 2-22

จ�กกร�ฟแสดงให้เห็นว่�ในกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ “drone AND UAV” 
สิทธิบัตรที่ถูกอ้�งถึงม�กที่สุดคือ US20050004723(A1), US2014003203 (A1) และ 
US6056237(A) ซึ่งมีจำ�นวนสิทธิบัตรอื่นที่อ้�งถึง เท่�กับ 133, 103 และ 101 ฉบับ 
ต�มลำ�ดับ

จ�กกร�ฟแสดงให้ เห็นว่�ในกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ “drone AND UAV”  
ในหมวดหมู่ท่ีเก่ียวข้องกับ “Helicopter” บริษัท INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
มีสิทธิบัตรม�กท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ขอถือสิทธิอ่ืน และบริษัท INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT มีสิทธิบัตรม�กท่ีสุดในหมวด “UNMANNES AERIAL VEHICLE” 
และ “HELICOPTER” เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นในกลุ่มเทคโนโลยีเดียวกัน

ต�มภ�พที่ 2-22 แสดงข้อมูลโดยแสดงผู้ขอถือสิทธิและหมวดหมู่ เทคโนโลยี
โดยเปรียบเทียบจำ�นวนของสิทธิบัตรในแต่ละหมวดเทคโนโลยีและแต่ละผู้ขอถือ
สิทธิโดยใช้ขน�ดของวงกลม (bubbles) แทนจำ�นวนของสิทธิบัตร

Technology positioning by player

Technology positioning by player

ก�รวิเคร�ะห์โดยใช้ กร�ฟ Technology’s most cited art
ต�มภ�พท่ี 2-21 ซ่ึงเป็นก�รวิเคร�ะห์ เพ่ือต้องก�รทร�บว่�สิทธิบัตรฉบับใดใน

กลุ่มเทคโนโลยีท่ีสนใจ ถูกอ้�งอิงโดยสิทธิบัตรฉบับอ่ืนม�กท่ีสุด ซ่ึงเป็นเครืองมือหน่ึง 
ท่ีอ�จช่วยให้เห็นว่�สิทธิบัตรฉบับดังกล่�ว เป็นเทคโนโลยีท่ีส�ม�รถพัฒน�ต่อยอดได้
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โดยเมื่อเลือกเครื่องมือวิเคร�ะห์อย่�งใดอย่�งหนึ่งแล้ว ส�ม�รถทำ�ก�ร
ปรับแต่งรูปแบบก�รแสดงผลได้จ�กชุดคำ�สั่ง ต�มภ�พที่ 2-23 ดังนี้
Chart ปรับแต่งชื่อของกร�ฟหรือแผนภูมิ, ปรับขน�ด 
Analysis axis/Horizontal axis/Vertical axis ปรับแต่งแนวแกนก�รแสดง
ผล (สิ่งที่แสดง, จำ�นวน, ชื่อแนวแกน)
Color by ปรับแต่งก�รแสดงผลของกร�ฟหรือแผนภูมิให้แสดงสีต�ม
เงื่อนไขเฉพ�ะที่กำ�หนดดังเช่น เลือกให้แสดงสีบนกร�ฟต�ม IPC codes 
เป็นต้น

โดยผู้ใช้ส�ม�รถดูร�ยละเอียดภ�ยใต้แผนภูมิหรือกร�ฟได้ โดยคลิกบนส่วนใด
ส่วนหนึ่งของกร�ฟหรือแผนภูมิซึ่งแสดงอยู่ท�งด้�นซ้�ยมือของผู้ใช้ง�น โดยข้อมูล

สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องจะปร�กฏในแถบ Selection ด้�นขว�มือของผู้ใช้ง�น

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถส่งออกกร�ฟหรือแผนภูมิออกม�ในรูปแบบของไฟล์ .csv หรือ

รูปภ�พ หรือสร้�งลิงค์ส�ธ�รณะเพ่ือกลับม�ดูกร�ฟได้ โดยใช้ไอคอนด้�นบนของ

กร�ฟหรือแผนภูมิดังกล่�ว

ภ�พที่ 2-23
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3.ก�รจัดก�รง�น
3.1 ก�รส่งออกข้อมูลสิทธิบัตร

ก�รส่งออกข้อมูลสิทธิบัตรทำ�ได้โดยใช้คำ�สั ่งก�รค้นห� (Easy search, 
Advanced search, Semantic search หรือคำ�สั่งอื่น) และทำ�ก�รเลือกสิทธิบัตร 
โดยใช้คำ�สั่ง Select เพื่อเลือกทั้งหมดหรือกำ�หนดจำ�นวนของสิทธิบัตรที่ต้องก�ร
ส่งออก ต�มภ�พที่ 2-24

โดยเมื่อเลือกสิทธิบัตรแล้วให้กดปุ่มส่งออกข้อมูล ซึ่งผู้ใช้ง�น 
ส�ม�รถเลือกรูปแบบของไฟล์ที่จะนำ�ออกได้ต�มภ�พที่ 2-25

หลังจ�กเลือกประเภทไฟล์แล้ว โปรแกรมจะเข้�สู่ Template 
options เพื่อเลือกว่�ต้องก�รส่งออกข้อมูลในส่วนใดบ้�ง

จ�กนั้นโปรแกรมจะนำ�เร�เข้�สู่
หน้�ต่�งสำ�หรับเลือกประเภทก�ร
จัดส่ง ต�มภ�พที่ 2-26 โดยมีตัว
เลือกก�รส่งออก เช่น Download, 
Send by Email, Zipped file 
หลังจ�กทำ�ก�รเลือก และใส่ร�ย
ละเอียดให้ทำ�ก�รเลือก Finish ก็

จะเสร็จสิ้นก�รนำ�ออกข้อมูล

ภ�พที่ 2-26

ภ�พที่ 2-25

ภ�พที่ 2-24
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คู่มือก�รใช้ง�น 
LexisNexis PatentStrategies

ซอฟต์แวร์ LexisNexis PatentStrategies ประกอบไปด้วย เคร่ืองมือ
ในก�รสืบค้นและวิเคร�ะห์ ดังนี้ เครื่องมือในก�รสืบค้น (Search), 
เครื่องมือในก�รปรับแต่งก�รสืบค้น (Refine) เครื่องมือในก�รวิเคร�ะห์ 
(Analyze) เครื่องมือในก�รร�ยง�น (Report) อีกทั้งยังมีเครื่องมืออื่นๆ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ง�นด้วย เช่น เครื่องมือก�รช่วยเหลือ (Help) 
และก�รสอน (Education) เป็นต้น 

เริ่มก�รใช้ง�น โดยก�ร Log in เข้�สู่ระบบ จ�กนั้นจะเข้�สู่หน้�
หลักของซอฟต์แวร์ LexisNexis PatentStrategies
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ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หน้�ต่�งหลัก โดยแสดงอยู่ด้�นบนซ้�ยของซอฟต์แวร์ ได้แก่

(1) Home หน้�ต่�งสำ�หรับก�รสืบค้น 
(2) Projects หน้�ต่�งสำ�หรับบันทึกโปรเจค 
(3) Playbooks หน้�ต่�งสำ�หรับก�รจัดทำ�ร�ยง�น 
(4) Dashboard หน้�ต่�งสำ�หรับก�รจัดทำ�ร�ยง�นแบบ ขั้นสูง 
(5) Alerts หน้�ต่�งสำ�หรับจัดก�รแจ้งเตือน

ส่วนด้�นบนขว�ของซอฟต์แวร์ 
มี 4 หน้�ต่�งแบบด่วน คือ 

(1) Jobs หน้�ต่�งสำ�หรับดูข้อมูลง�นที่กำ�ลังดำ�เนินก�ร
(2) History หน้�ต่�งสำ�หรับดูประวัติก�รดำ�เนินก�ร
(3)    หน้�ต่�งสำ�หรับก�รช่วยเหลือ 
(4)    หน้�ต่�งสำ�หรับผู้ใช้ง�น

1. ก�รสืบค้นสิทธิบัตร
1.1 หน้�ต่�งก�รสืบค้น

ภ�พที่ 3-1
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1.2 ตัวดำ�เนินก�ร (Operators)

ตัวดำ�เนินก�ร 
(operators) 

และตัวตัดคำ� 
(truncations)

คำ�อธิบ�ย ตัวอย่�ง

AND
สิทธิบัตรที่ปร�กฏต้องประกอบด้วยคำ�ทุกคำ�
ที่ระบุลงไป

instant AND noodle
หรือ instant noodle
หรือ instant & noodle

OR
สิทธิบัตรที่ปร�กฏต้องประกอบด้วยคำ�ที่ระบุ
ลงไป คำ�ใดคำ�หนึ่งอย่�งน้อย 1 คำ�

rice OR noodle 

NOT
สิทธิบัตรที่ปร�กฏต้องประกอบด้วยคำ�แรกที่
ระบุลงไป ไม่รวมถึงคำ�ที่อยู่หลัง NOT

instant NOT rice
หรือ instant -rice
หรือ instant !rice

( )
เป็นก�รค้นห�แบบรวมกลุ่มคำ�และจัดลำ�ดับ
ก�รค้นห�เป็นกลุ่ม

instant AND 
(noodle NOT rice)

" "
เป็นก�รระบุตำ�แหน่งว่�คำ�ที่ถูกค้นห�จะต้อง
เรียงต�มลำ�ดับในเครื่องหม�ยนี้เท่�นั้น

“instant noodle”

~n
เป็นก�รค้นห�แบบคว�มใกล้เคียง โดยจะ
แสดงผลลัพธ์เฉพ�ะคำ�ที่อยู่ภ�ยในจำ�นวน 
n คำ�

“instant noodle”~3

=n
เป็นก�รค้นห�แบบโควต้� โดยจะแสดง
ผลลัพธ์ที่จะต้องประกอบด้วยอย่�งน้อย n 
คำ� วลีหรือกลุ่มคำ�ที่ระบุไว้

“instant noodle”=2

^ or $
เป็นก�รจับคู่ห�กคำ�ค้นห�เกิดขึ้นที่จุดเริ่มต้น
หรือจุดสิ้นสุดของช่องข้อคว�ม

“^instant noodle” 
or “instant noodle$”

<< or >>
เป็นก�รจับคู่เพียงคำ�ค้นห�เกิดขึ้นต�มสิ่งที่
ระบุไว้เท่�นั้น (พร้อมด้วยคำ�คั่นระหว่�งข้อ
กำ�หนด)

instant <<noodle 
or noodle>> instant

ต�ร�งแสดงตัวดำ�เนินก�รในซอฟแวร์ 
LexisNexis PatentStrategies
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1.3 ก�รสืบค้น (Search)
รูปแบบก�รสืบค้นของซอฟต์แวร์ 

LexisNexis PatentStrategies ผู้ใช้ง�น
ส�ม�รถค้นห�ข้อมูลได้อย่�งหล�กหล�ย 
ดังนี้

1.3.1 ก�รสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Search)

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถสืบค้นได้ด้วยคำ�สำ�คัญ (Keyword Search) เลขที่
ประก�ศโฆษณ� (Publication Number Search) เลขที่คำ�ขอ/เลขที่
สิทธิบัตร (Application/Serial Number Search) และคว�มหม�ย
ของคำ� (Semantic Search) ดังนี้

1) ก�รสืบค้นด้วยคำ�สำ�คัญ (Keyword Search) 
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องได้โดยสืบค้นด้วยคำ�สำ�คัญอย่�งง่�ย 

(Simple keyword) หรือสืบค้นด้วยคำ�สำ�คัญอย่�งระบุ (Field search) โดยก�ร
กดปุ่ม Search Builder จ�กนั้นใส่ คำ�สำ�คัญที่อ�จเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขใดๆ

ได้เลย

ภ�พที่ 3-2
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2) ก�รสืบค้นด้วยเลขที่ประก�ศโฆษณ� (Publication Number Search)
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�สิทธิบัตรที่เก่ียวข้องได้โดยก�รใส่เลขที่ประก�ศโฆษณ� 

(Publication Number Search) ของคำ�ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรน้ันๆได้เลย

ตัวอย่�งหน้�ต่�งก�รสืบค้นสิทธิบัตรด้วยเลขที่
ประก�ศโฆษณ� (Publication Number Search)

ตัวอย่�งหน้�ต่�งก�รสืบค้นสิทธิบัตรด้วยคำ�สำ�คัญอย่�งระบุ 
(Field search) โดยก�รกดปุ่มที่ Search Builder

ภ�พที่ 3-3
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ตัวอย่�งหน้�ต่�งก�รสืบค้นสิทธิบัตรด้วยเลขที่คำ�ขอ/
เลขที่สิทธิบัตร (Application/Serial Number Search)

3) ก�รสืบค้นด้วยเลขที่คำ�ขอหรือเลขที่สิทธิบัตร (Application/Serial Number 
Search)

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�สิทธิบัตรท่ีเก่ียวข้องได้โดยก�รใส่เลขท่ีคำ�ขอ (Application 
Number)  หรือ เลขที่สิทธิบัตร (Serial Number)  ของคำ�ขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรนั้นๆได้เลย

4) ก�รสืบค้นด้วยคว�มหม�ยของคำ� (Semantic Search)
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องได้ โดยก�รใช้ข้อคว�มส่วนหนึ่งจ�ก

บทคว�มใดๆได้ และส�ม�รถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในก�รค้นห�ได้ด้วย เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ตรงกับคว�มต้องก�รให้ม�กที่สุด โดยมี 3 เงื่อนไขให้เลือกเพิ่มเติมดังนี้

(1) สัญช�ติของสิทธิบัตร ในตัวเลือก All Patents โดยมีให้เลือก 7 สัญช�ติ
คือ สิทธิบัตรสหรัฐอเมริก� (US) สิทธิบัตรญี่ปุ ่น (JP) สิทธิบัตรจีน (CN) 
สิทธิบัตรเก�หลี (KR) สิทธิบัตรระหว่�งประเทศ (WO) สิทธิบัตรยุโรป (EP) 
และสิทธิบัตรเยอรมัน (DE) โดยส�ม�รถเลือกได้อย่�งอิสระ ประสงค์ในประเทศ
ใดประหนึ่งหรือหล�ยๆประเทศร่วมกันก็ได้
(2) บริษัท ในตัวเลือก Company โดยส�ม�รถระบุบริษัทที่สนใจ
(3) โปรเจค ในตัวเลือก Project โดยส�ม�รถระบุโปรเจคของเร�ที่ได้เคยได้
บันทึกไว้
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ตัวอย่�งหน้�ต่�งก�รสืบค้นสิทธิบัตร
ด้วยคว�มหม�ยของคำ� (Semantic Search)

1.3.2 ก�รสืบค้นข้อมูลบริษัท (Company Search)
ส�ม�รถสืบค้นได้ด้วยคำ�สำ�คัญ ที่อ�จเป็นชื่อบริษัท โดยผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�

ข้อมูลง�นสิทธิบัตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทนั้น และยังส�ม�รถทำ�ก�ร
เปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทอื่นๆท่ีสนใจได้อีกด้วย

1) ก�รสืบค้นด้วยชื่อบริษัท (Company Name)
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถดูข้อมูลสิทธิบัตรหรือข้อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทน้ันๆได้ 
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1.3.3 ก�รสืบค้นข้อมูลจ�กก�รดำ�เนินคดีท�งศ�ล (Litigation Search)
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รท�งศ�ล อันเกี่ยวข้องกับ

สิทธิบัตรได้โดยสืบค้นด้วยคำ�สำ�คัญอย่�งง่�ย (Simple keyword search)

2) ก�รสืบค้นเพื่อเปรียบเทียบ (Comparison Search)
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกระบุบริษัทได้ม�กกว่� 1 บริษัท สูงสุดท่ี 10 บริษัท 

ได้ต�มต้องก�ร เพ่ือนำ�ม�เปรียบเทียบกันได้
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1.3.4 ก�รสืบค้นข้อมูลวรรณกรรมท่ีไม่ใช่สิทธิบัตร (NPL Search : Non Patent 
Literature Search)

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�ข้อมูลอันเก่ียวข้องกับสิทธิบัตรได้ โดยท่ีบทคว�มน้ันไม่ใช่
สิทธิบัตร นั่นหม�ยถึง บทคว�มวิทย�ศ�สตร์ หรือเอกส�รตีพิมพ์ง�นวิจัยต่�งๆ 
โดยสืบค้นได้ด้วยคำ�สำ�คัญ (Keyword Search) หรือคว�มหม�ยของคำ� (Semantic 
Search)

หรือสืบค้นด้วยคำ�สำ�คัญอย่�งระบุ (Field search) โดยก�รกดที่ Search 
Builder จ�กนั้นใส่ คำ�สำ�คัญที่อ�จเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขใดๆ ลงไป

ตัวแทน

โจทก์ในฟ้องแย้ง
จำ�เลยในฟ้องแย้ง

จำ�เลย

ผู้พิพ�กษ�
บริษัทที่ปรึกษ�กฎหม�ย

คู่พิพ�ท
บทสรุปก�รประดิษฐ์
ข้อถือสิทธิ
เลขที่ประก�ศโฆษณ�
ชื่อที่แสดงถึงก�รประดิษฐ์/ก�ร
ออกแบบผลิตภัณฑ์

 โจทก์

ศ�ล
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ตัวอย่�งหน้�ต่�งก�รสืบค้นข้อมูลวรรณกรรมที่ไม่ใช่สิทธิบัตร 
(NPL Search : Non Patent Literature Search)

1) ก�รสืบค้นด้วยคำ�สำ�คัญ (Keyword Search)
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�ข้อมูลวรรณกรรมที่ไม่ใช่สิทธิบัตร อันเกี่ยวข้อง

กับสิทธิบัตร โดยก�รใช้คำ�สำ�คัญใดๆได้
2) ก�รสืบค้นด้วยคว�มหม�ยของคำ� (Semantic Search)

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�ข้อมูลวรรณกรรมที่ไม่ใช่สิทธิบัตร อันเกี่ยวข้อง
กับสิทธิบัตร โดยก�รใช้ข้อคว�มส่วนหนึ่งจ�กบทคว�มใดๆได้

ตัวอย่�งมุมมองของผลก�ร
สืบค้นในรูปแบบต่�งๆ

1.4 ก�รแสดงผล (Display)
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกมุมมองในก�ร

แสดงผลกว่� 35 รูปแบบ

ภ�พที่ 3-12
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ตัวอย่�งกร�ฟแสดงผลก�รสืบค้นในรูปแบบหนึ่ง 
ในมุมมองของแกน x แกน Y และแกน Z

โดยในแต่ละแกนส�ม�รถเลือกหัวข้อในก�รแสดงผลได้ต�มประสงค์

ตัวอย่�งก�รแสดงผลก�รสืบค้นในรูปแบบ geographic map 
ในมุมมองภูมิภ�คแผนที่ที่แบ่งแยกต�มตำ�แหน่งของผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตร
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1.5 ก�รปรับแต่ง (Refine)
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถคัดกรองผลก�รสืบค้น

ได้ต�มต้องก�ร โดยจะมีหัวข้อให้เลือกกำ�หนด

ตัวอย่�งตัวกรองสำ�หรับใช้กรองผลก�รสืบค้น

1.5.1 ก�รกรองข้อมูลอย่�งง่�ย (Simple filtering)
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถปรับแต่งก�รกรองได้อย่�งง่�ยต�ม

ที่ซอฟแวร์ ได้จัดตั้งไว้ให้แล้ว ได้แก่ Status (สถ�นะ
ของสิทธิบัตร) GrantsหรือApplications (คว�มเป็น
สิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียน) Types (ประเภทของ
สิทธิบัตร) Legal Status (สถ�นะท�งกฎหม�ย)

1.5.2 ก�รกรองข้อมูลเพิ่มเติม 
(Additional filter options)

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถปรับแต่งตัวกรองเพ่ิมเติมได้อย่�ง
ง่�ยต�มท่ีซอฟต์แวร์ ได้จัดต้ังไว้ให้ ได้แก่ Dates (วันท่ี) 
Classifications (กลุ่มก�รประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์) 
Projects (โปรเจค) Inventors (ผู้ประดิษฐ์) Strength 
(คว�มแข็งแกร่งของสิทธิบัตร)

ภ�พที่ 3-16
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2. ก�รวิเคร�ะห์ (Analyze)
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถทำ�ก�รวิเคร�ะห์ได้โดยก�รเลือกข้อมูล ที่ต้องก�รวิเคร�ะห์จ�ก

นั้นเลือกคำ�สั่ง Analyze

2.1 หน้�ต่�งก�รวิเคร�ะห์
ผู้ใช้ส�ม�รถเลือกสิทธิบัตรฉบับที่น่�สนใจหลังจ�กก�รสืบค้น เพื่อทำ�ก�ร

วิเคร�ะหข์้อมูล โดยจำ�นวนสิทธิบัตรที่ส�ม�รถนำ�เข้�สู่ก�รวิเคร�ะห์ได้ในแต่ละครั้ง
นั้นม�กถึง 100,000 ฉบับ
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2.2 เครื่องมือวิเคร�ะห์
ก�รวิเคร�ะห์ข้ันต้น ซอฟต์แวร์จะมีหัวข้อเบ้ืองต้น

สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ดังนี้
Text Clustering : ก�รวิเคร�ะห์โดยก�รจัดหมวด
หมู่คำ�/ข้อคว�ม

PatentScape : ก�รวิเคร�ะห์โดยแผนที่สิทธิบัตร

Recommended by Classification 
: ก�รวิเคร�ะห์โดยกลุ่มจำ�แนกก�รประดิษฐ์ระหว่�ง
ประเทศ

Backward Citations : ก�รวิเคร�ะห์โดยก�รอ้�ง
ถึงสิทธิบัตรก่อนหน้�

Forward Citations : ก�รวิเคร�ะห์โดยก�รถูกอ้�ง
ถึงในสิทธิบัตร

Forward + Backward Citations : ก�รวิเคร�ะห์
โดยก�รถูกอ้�งถึงในสิทธิบัตรและก�รอ้�งถึงสิทธิ
บัตรก่อนหน้�

Family Expansion : ก�รวิเคร�ะห์โดยก�รแยก
ง�นประดิษฐ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

Family Reduction : ก�รวิเคร�ะห์โดยก�รรวบ
ง�นประดิษฐ์ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
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Text Clustering : ก�รวิเคร�ะห์โดยก�รจัดหมวดหมู่คำ�หรือข้อคว�ม แสดงผล
ก�รจำ�แนกหมวดหมู่ ที่เป็นองค์ประกอบของ ง�นประดิษฐ์หรือจ�กกลุ่มเทคโนโลยี

ที่ทำ�ก�รวิเคร�ะห ์ต�มภ�พที่ 3-19

แสดงผลก�รจำ�แนกหมวดหมู่ที ่ต่อเนื ่องจ�ก Text  Clustering  โดยจำ�แนก
องค์ประกอบของง�นประดิษฐ์ และแสดงถึงจำ�นวนสิทธิบัตรท่ีมีอยู่ในแต่ละกลุ่มต�ม
ภ�พที่ 3-20 

PatentScape : ก�รวิเคร�ะห์โดยแผนที่สิทธิบัตร

ตัวอย่�งผลลัพธ์ที่ได้จ�กก�รใช้เครื่องมือก�รวิเคร�ะห์
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Bubble Market : ก�รวิเคร�ะห์ท�งตล�ด 
ที่ทำ�ให้เห็นผู้เล่น (player) ในแต่ละโซน

A

C

B

D

กร�ฟแสดงจำ�นวนสิทธิบัตร ร�ยได้ และก�รดำ�เนินคดีต่อบริษัท

ก�รแสดงผลในส่วนของก�รวิเคร�ะห์ก�รตล�ดส�ม�รถจำ�แนกกลุ่มผู้
เล่นได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้เล่นกลุ่ม A หม�ยถึง กลุ่มผู้เล่นที่มีร�ยได้ รวมถึงมีจำ�นวนก�ร
ดำ�เนินคดีคว�มสูง แต่กลับมีสิทธิบัตรของตนเองไม่ม�กนัก
2. ผู้เล่นกลุ่ม B หม�ยถึง กลุ่มผู้เล่นที่มีร�ยได้ รวมถึงมีจำ�นวนก�ร
ดำ�เนินคดีคว�มสูง และมีสิทธิบัตรของตนเองจำ�นวนม�กอ�จเรียกได้
ว่�เป็นเจ้�ตล�ดหรือผู้เล่นหลัก
3. ผู้เล่นกลุ่ม C หม�ยถึง กลุ่มผู้เล่นทั่วไปที่มีร�ยได้ รวมถึงสิทธิบัตร
จำ�นวนไม่ม�กนัก ไม่ได้มีคว�มโดดเด่นในด้�นของเทคโนโลยีหรือด้�น
ก�รเงินม�กนัก
4. ผู้เล่นกลุ่ม D หม�ยถึง กลุ่มผู้เล่นที่มีจำ�นวนสิทธิบัตรสูงแต่มีร�ย
ได้ไม่สูงนัก หม�ยถึง กลุ่มผู้เล่นท่ีมีเทคโนโลยีค่อนข้�งม�กแต่ยังข�ด
ปัจจัยด้�นก�รลงทุน ยกตัวอย่�งเช่น สถ�บันวิจัยหรือนักวิจัยหรือนัก
วิช�ก�ร ต�มภ�พที่ 3-21

ภ�พที่ 3-21
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3.2 ก�รตั้งค่� (Setting)  
เมื่อกดปุ่มที่    จะเข้�สู ่หน้�ต่�งสำ�หรับผู้ใช้ง�น ในส่วนนี้ของซอฟต์แวร์ 

LexisNexis PatentStrategies เป็นส่วนท่ีต้ังค่�บัญชีส่วนตัว (My Info) ค่�คว�ม
แข็งแกร่ง (CustomStrength) ค่�ก�รตั้งค่� (Preferences) ต่�งๆในก�รสืบค้น 
วิเคร�ะห์ และก�รแสดงผล

3. ส่วนเสริม 
3.1 ก�รช่วยเหลือ (Help)

เมื่อกดปุ่ม     จะเข้�สู่หน้�ต่�งสำ�หรับก�รช่วยเหลือ  (Help)  และก�รสอน 
(Education) ในส่วนนี้ของซอฟต์แวร์ LexisNexis PatentStrategies เป็นส่วน
ที่ให้ข้อมูล คำ�แนะนำ� ในก�รใช้เครื่องมือแต่ละเครื่องมือของซอฟต์แวร์ และยังให้
คว�มรู้ท�งด้�นสิทธิบัตร และด้�นก�รสืบค้นและวิเคร�ะห์ข้อมูลสิทธิบัตร รวมถึง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรเพื่อก�รวิเคร�ะห์อย่�งมีกลยุทธ์แก่ผู้ใช้ง�นอีกด้วย 

ภ�พที่ 3-22
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ก�รตั้งค่�บัญชีส่วนตัว (My Info)

ก�รตั้งค่�คว�มแข็งแกร่ง (CustomStrength)

ก�รตั้งค่�บัญชีส่วนตัว เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้ง�น รวมทั้งก�รสร้�งรหัสผ่�นเพื่อ
คว�มปลอดภัย ต�มภ�พที่ 3-23

ก�รตั้งค่�คว�มแข็งแกร่ง เพื่อทำ�ก�รเปรียบเทียบคว�มแข็งแกร่งของสิทธิบัตรจ�ก
ข้อมูลด้�นต่�งๆ เช่น ระยะเวล�คว�มคุ้มครองที่เหลือ จำ�นวนข้อถือสิทธิ จำ�นวน
ก�รถูกนำ�ไปอ้�งอิงในสิทธิบัตรอื่นๆ เป็นต้น ต�มภ�พที่ 3-24

ภ�พที่ 3-24

ภ�พที่ 3-23
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ก�รตั้งค่�ก�รใช้ง�น (Preference)

4. ก�รจัดก�รง�น 
4.1 โปรเจค (Projects)  

เม่ือกดปุ่มท่ีหน้�ต่�งโปรเจค ซอฟต์แวร์จะแสดงข้อมูล ร�ยละเอียดง�นท่ีผู้ใช้ง�น
ได้ทำ�ก�รเก็บบันทึก ซึ่งผู้ใช้ง�นส�ม�รถนำ�ประวัติข้อมูลดังกล่�วม�ทำ�ก�รวิเคร�ะห์

และประมวลผลได้อีกครั้ง

ก�รตั้งค่�ก�รใช้ง�น เพื่อเข้�ถึงข้อมูลด้�นเขตอำ�น�จศ�ล เช่น ตรวจสอบข้อมูลก�ร
ละเมิด ก�รฟ้องร้อง หรือก�รดำ�เนินก�รท�งศ�ลของสิทธิบัตร เป็นต้น

ภ�พที่ 3-26

ภ�พที่ 3-25
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4.2 ก�รส่งออกข้อมูลสิทธิบัตร
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถส่งออกข้อมูลสิทธิบัตร, ข้อมูลกร�ฟวิเคร�ะห์ รวมถึงผลก�ร

วิเคร�ะห์ได้ในสกุลไฟล์ที่หล�กหล�ย โดยก�ร Save Patents เพื่อก�รบันทึกและ
ส่งออกไปยังก�รวิเคร�ะห์ถัดไป หรือก�รแจ้งเตือนถัดไป หรือส่งออก Exports 
เพื่อก�รส่งออกข้อมูลสู่ภ�ยนอก

4.2.1 Save Patents
• To Project สำ�หรับส่งออกไปยัง
เครื่องมือก�รจัดทำ�โปรเจค 
• To Document Alert สำ�หรับ
ส่งออกไปยังเครื่องมือก�รแจ้งเตือน 

และเมื่อโปรแกรมดำ�เนินก�รเสร็จสมบูรณ์ 

จะมีแถบแสดงสถ�นะขึ้นให้ทร�บ

ภ�พที่ 3-28

ภ�พที่ 3-27
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4.3 ก�รจัดทำ�ร�ยง�น
4.3.1 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นแบบเร็ว (Quick report)
- เพลย์บุ๊ค (Playbooks) 

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกชนิดของร�ยง�นที่ต้องก�รจัดทำ�ได้ ดังนี้

4.2.2 Exports ก�รส่งออกข้อมูลสู่ภ�ยนอก ส�ม�รถเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องก�ร
ส่งออกได้ดังนี้
• CSV (Excel)
• DOC (Simple)

• DOC (Detailed)
• Excel Chart

 • All Groups

 • PDF (bulk export)

4.3.2 ก�รตั้งค่� Email alert 
1) ก�รแจ้งเตือน (Alerts)

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถตั้งค่�ให้โปรแกรมแจ้งเตือนห�กพบเจอกรณีใดๆต�มที่ผู้ใช้ง�น

ได้ตั้งค่�ไว้ 

ภ�พที่ 3-31

ภ�พที่ 3-29

ภ�พที่ 3-30
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ผู้ใช้ง�นส�ม�รถตั้งค่�ให้โปรแกรมแจ้งเตือนห�กพบ
เจอกรณีใดๆที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมกับเอกส�รสิทธิบัตรท่ี
ได้ตั้งค่�ไว้ โดยส�ม�รถกำ�หนดระบุค่�ที่ต้องก�รให้แจ้ง
เตือนได้

ภ�พที่ 3-32

4.3.3 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นแบบขั้นสูง
- แดชบอร์ด (Dashboard)

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกข้อมูลเพื่อก�รนำ�เสนอได้ต�มต้องก�ร  จัดทำ�โดยขั้นตอน
แรก คือ ก�รเลือกโปรเจคที่ต้องก�รแสดงผล จ�กนั้นเลือกตัวเลือกของข้อมูลที่
ต้องก�รแสดงผล ดังน้ี Summary Activity Source Jurisdiction Market Patent 
Strength Classification Litigation Inventor

ภ�พที่ 3-33
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คุณสมบัติ
ซอฟต์แวร์

ระบบก�รค้นห� 
(Search system)

Simple search

 
Field search

Advance search

Corporate Tree

Keyword highlight

Keyword Helper

ปรับตั้งค่�ก�รแสดงผล

ฐ�นข้อมูล 
(Database)

คว�มครอบคลุม ตั้งแต่ปี 1790 
(US)

ตั้งแต่ปี 1799 
(GB)

ตั้งแต่ปี 1827 
(US)

ครอบคลุมฐ�นข้อมูลประเทศไทย

จำ�นวนสิทธิบัตร ม�กกว่�  100 ล้�นฉบับ

คว�มถี่ในก�รอัพเดทข้อมูล ร�ยสัปด�ห์

ระบบก�รวิเคร�ะห์

(Analytic 

system)

ระบบวิเคร�ะห์พื้นฐ�น อ�ทิ  

แนวโน้มเทคโนโลยี เป็นต้น

ก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบก�ร

วิเคร�ะห์อย่�งอิสระ

แผนที่สิทธิบัตร

ก�รแบ่งกลุ่มเทคโนโลยี
IPC; UPC; 

CPC; 
Fi/F-tern

IPC; UPC; 
CPC; LOC; 
Fi/F-tern

IPC; UPC; 
CPC; ECLA; 
Fi/F-tern; 

Technology 
Domain

ระบบก�รออก

ร�ยง�น

ก�รตั้งค่�แจ้งเตือนอีเมล

ก�รจัดกลุ่มง�น 

ก�รส่งออกข้อมูล

ต�ร�งแสดงก�รเปรียบเทียบคุณสมบัติ 3 ซอฟต์แวร์

บทที่ 4
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EMAIL :  ipidecenter@ipthailand.go.th
WEBSITE : www.ipthailand.go.th/ipidecenter
TEL : 1368


