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บทที่ 1 บทนํา 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 
 จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ใหแก
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในเร่ือง “ผลกระทบและแนว
ทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา” พบวา 
ความตกลงดานทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะลิขสทิธิ์ สิทธบิัตร และการคุมครองพันธุพืช ใน
กรอบความตกลงการคาเสรีระหวางไทยและสหรฐั จะสงผลกระทบตอวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) เปนอยางมาก   
 
 แมการศึกษาที่ผานมาดังกลาวไดใหภาพรวมตอผลกระทบของการทาํความตกลงดาน
ทรัพยสินทางปญญาตอวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  การศึกษาดังกลาวยังไมไดลงลึกใน
รายละเอียดในรายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมตางๆ ที่สําคัญของประเทศไทย ทั้ง
ในอุตสาหกรรมการผลิต บรกิาร และเกษตรกรรม  จึงมีความจําเปนที่ตองศึกษาถงึผลกระทบใน
รายสาขา เพ่ือใหเขาใจสภาพปญหาในรายละเอียด สามารถนําผลการวิเคราะหที่ไดไปกําหนด
นโยบาย และยุทธศาสตรของรัฐและหนวยงานตางๆ เพ่ือรองรับผลกระทบจากความตกลง
การคาเสรีที่เกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงค  
 

1. เพ่ือประเมินผลกระทบ หรือแนวโนมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ SMEs จากความตกลง
ดานทรัพยสินทางปญญาในกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐ  

2. เพ่ือประเมินศกัยภาพ โอกาส และขอจํากัดของ SMEs และศึกษาแนวทางในการ
ผลักดัน SMEs ในการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐ โดยเฉพาะ
ในดานทรัพยสินทางปญญา 

3. เพ่ือเสนอแนะนโยบาย และยุทธศาสตรดานทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย ที่
เอ้ือตอการพัฒนา SMEs  

  
1.3 ผลที่คาดวาจะไดรบั 
 
 คาดวา ผลการศึกษาของโครงการนี้จะชวยให สสว. หนวยงานรฐัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และ
กลุม SMEs ไดรับองคความรูและขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี  
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1. องคความรูเกีย่วกับสภาพการใชทรัพยสนิทางปญญาในอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศไทย  

2. ความเขาใจเกีย่วกับผลกระทบจากการยอมรับความตกลงดานทรัพยสินทางปญญา
ในความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐ ตออุตสาหกรรมทีส่ําคัญ 

3. ยุทธศาสตรและแนวนโยบายดานทรัพยสนิทางปญญาของประเทศไทย ที่จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนา SMEs  

 
1.4  วิธีการวจิัย  
 
 คณะผูวิจัยใชแนวทางดังตอไปน้ีในการศกึษาประเด็นตางๆ ในรายงานฉบับนี้   

1. เก็บและวเิคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศ 
โดยเนนขอมูลเชิงปริมาณ และการเปรยีบเทียบกับตางประเทศ  

2. วิเคราะหภาพรวมของระบบการสราง คุมครอง และบรหิารทรัพยสินทางปญญา
ของประเทศไทย และศึกษาถึงผลกระทบตอ SMEs 

3. วิเคราะหโครงสรางอุตสาหกรรมสําคัญที่เลือกมาศึกษาในเชิงลกึ 3 อุตสาห 
กรรม คือ อุตสาหกรรมผลติภัณฑยา อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร  และ
อุตสาหกรรมพันธุพืช  ซึ่งถือเปนตวัแทนของอุตสาหกรรมการผลิต บริการและ
เกษตรกรรมตามลําดับ01  

4. สัมภาษณผูประกอบการและผูใชผลติภัณฑในสาขาอตุสาหกรรมที่เลอืกศึกษา 
ในประเด็นการสราง การคุมครอง และการใชทรัพยสนิทางปญญา  

5. วิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตออุตสาหกรรมตางๆ ในการศึกษาหากประเทศไทย
ยอมรับความตกลงดานทรพัยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐ  

6. นําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายและยทุธศาสตรตอระบบทรัพยสนิทางปญญา
ของประเทศไทย เพ่ือรองรับผลกระทบจากความตกลงการคาเสรี และเพื่อ
พัฒนาการใชทรัพยสินทางปญญาโดย SMEs   ทั้งในสวนการดําเนินงานของ 
สสว. เอง และในสวนที่ สสว. จะใหขอเสนอแนะตอหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   
โดยในสวนของ สสว. จะดําเนินการเองนั้นจะเสนอตัวอยางของแนวทางและ
มาตรการในการสนับสนุน SMEs 

 
กรอบในการศกึษานี้คือ การวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตร (economic 

analysis of law) และการวิเคราะหองคกรอุตสาหกรรม (industry organization) ทั้งนี้ ประเด็น
สําคัญในการศึกษาผลกระทบในแตละอุตสาหกรรมจะเปนไปตามตารางดังตอไปน้ี  

                                                 
1 ในการวิจัยน้ี คณะผูวิจัยไมไดเลือกศึกษาสาขาการคา เน่ืองจากพบวา อุตสาหกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับเคร่ืองหมายการคา
เปนหลัก และไมไดรับผลกระทบมากเทากับอุตสาหกรรมที่เลือกมาศึกษา 
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ตารางที่ 1.1 ประเด็นการศึกษาผลกระทบในแตละอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม ทรัพยสินทาง

ปญญาท่ีเกี่ยวของ 
ความตกลงที่เกี่ยวของใน
กรอบการคาเสรีไทย-สหรัฐ 

ประเด็นสําคัญในการศึกษา 

ผลิตภัณฑยา สิทธิบัตร บทบัญญัติดานสิทธิบัตร และ
ความตกลง PCT  

- สภาพการใชประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญาของผูประกอบการ 

- ผลกระทบจากการขยายอายุสิทธิบัตร 
- ผลกระทบจากการคุมครองขอมูลการ
ทดสอบผลิตภัณฑยา 

- ผลกระทบจากขอจํากัดการบังคับใช
สิทธิ (compulsory licensing) 

- ผลกระทบจากความตกลง PCT 
พันธุพืช การคุมครองพันธุ

พืช และ 
สิทธิบัตร 

ความตกลง UPOV 1991 
ความตกลง PCT 

- สภาพการใชประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญาของผูประกอบการ 

- ผลกระทบจากการรับความตกลง 
UPOV 1991  

- ผลกระทบจากการขยายสิทธิบัตรให
ครอบคลุมพันธุพืชและยีน   

- ผลกระทบจากความตกลง PCT 
คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร 

ลิขสิทธิ์และ
สิทธิบัตร 

บทบัญญัติดานลิขสิทธิ์  
ความตกลง WCT  และ ความ
ตกลง PCT 

- สภาพการใชประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญาของผูประกอบการ 

- ผลกระทบจากการรับความตกลง WCT   
- ผลกระทบจากบทบัญญัติสวนการบังคับ
ใชกฎหมาย   

- ผลกระทบจากการขยายสิทธิบัตรให
คุมครองซอฟตแวร  

- ผลกระทบจากความตกลง PCT 

 
 ทั้งนี้ คาดวาขอมูลที่จะใชในการศึกษานี้จะประกอบดวยขอมูลจาก 3 สวนใหญๆ คอื  

1. ขอมูลทตุิยภูมิเชิงปริมาณจากแหลงขอมูลในประเทศ โดยเฉพาะขอมูลการจด
ทะเบยีนทรัพยสินทางปญญาในดานตางๆ เชน การจดทะเบียนกบักรม
ทรัพยสินทางปญญา  หรือกรมวิชาการเกษตร    

2. ขอมูลทตุิยภูมิเชิงปริมาณจากแหลงขอมูลในตางประเทศ เชน ขอมูลจาก
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) เพ่ือใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบ
สถานภาพของการจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทยกบั
ตางประเทศ  
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3. ขอมูลปฐมภูมิเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณหรือการระดมสมองกับผูที่
เกี่ยวของกับการสรางและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในอุตสาหกรรม
ตางๆ ที่เลือกศึกษา   

 
ในสวนของการเก็บขอมูลปฐมภูมิ  ซึ่งเปนขอมูลเชิงคณุภาพ คณะผูวิจัยไดคัดเลอืกผูให

ขอมูลในการสมัภาษณหรือการระดมสมองจากรายชื่อผูจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญากับกรม
ทรัพยสินทางปญญา กรมวิชาการเกษตร หรือจากสมาคมผูประกอบการที่เกีย่วของ (ดู
รายละเอียดในบทที่ 3) โดยสัมภาษณเชิงลึกในแตละอุตสาหกรรมอยางนอยอุตสาหกรรมละ 5 
รายในชวงเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2549  

 
ในการศึกษา 3 สาขาที่คัดเลือกมา คณะผูวิจัยเริ่มจากการวิเคราะหโครงสราง

อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมเหลานั้น และสัมภาษณผูประกอบกิจการ SMEs ในแตละ
อุตสาหกรรม  โดยแบงประเด็นในการสัมภาษณออกเปน 3 สวนคือ  

1. ประเด็นที่เกีย่วของกับการประดิษฐหรือการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญา 
2. ประเด็นที่เกีย่วของกับการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน  และ 
3. ประเด็นที่เกีย่วของกับแนวโนมของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเม่ือมีการทําความตกลง

การคาเสรี โดยเฉพาะความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐ (TUSFTA) ซึ่งมีบทบัญญตัิ
ดานทรัพยสินทางปญญาเกนิกวาที่มีอยูในกฎหมายของไทยในปจจุบัน 

 
1.5  โครงสรางของรายงานฉบับน้ี   
 

บทที่ 2 ของรายงานการศึกษาฉบบันี้จะใหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกบัระบบกฎหมายทรพัย 
สินทางปญญา และการวเิคราะหในดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของ  ซึ่งจะใชในการวิเคราะหในบท
ตอไป    
 
 บทที่ 3 จะกลาวถึงภาพรวมในการสราง การคุมครอง การใชประโยชน และการบงัคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรพัยสินทางปญญาประเภทตางๆ ของ SME ในประเทศไทย   
 
 บทที่ 4-6 จะกลาวถึงกรณีศึกษาของการสราง การคุมครอง การใชประโยชนและการ
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยสนิทางปญญา และผลกระทบของการเพิ่มการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาใน 3 อุตสาหกรรมคอื อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร 
และอุตสาหกรรมการปรับปรุงพันธุพืชตามลําดับ  บทที่ 7 ซึ่งเปนบทสุดทายของรายงานฉบับน้ี
จะกลาวถึงขอเสนอแนะทางนโยบาย    



 5 

บทที่ 2  การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 
 ในบทนี้ คณะผูวิจัยจะกลาวถึงการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ เชน 
สิทธิบัตร   เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์  การคุมครองความลับทางการคา การคุมครองพันธุพืช  
โดยจะกลาวถึงการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดังกลาวตามกฎหมายของประเทศไทยใน
ปจจุบัน และกลาวถึงแนวทางการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรตอการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา  เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานและกรอบในการวิเคราะหของบทตอๆ ไป  
 
2.1 ประเภทของทรัพยสนิทางปญญา 
 
2.1.1 สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  
 
 สิทธิบตัร (patent) หมายถึงหนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐคิดคนหรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ ทีมี่ลักษณะตามที่กําหนดในกฎหมาย สิทธิบตัรเปนทรพัยสินทางปญญา
ประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกบัการประดิษฐ หรือการออกแบบอุตสาหกรรม เพ่ือใหไดผลิตภัณฑตางๆ ซึ่ง
เปนของใหม  เม่ือสิทธิบตัรไดรับการจดทะเบียนแลว  ผูทรงสิทธิบตัรมีสิทธิในการที่จะแสวงหา
ประโยชนจากผลงานของตนแตเพียงผูเดียวในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
 

กฎหมายสิทธบิัตรที่บังคบัใชในประเทศไทยประกอบดวยพระราชบญัญัติสิทธิบตัร 
พ.ศ.2522  พระราชบัญญัตสิิทธิบตัร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญตัิสทิธิบตัร (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามกฎหมายไทย สิทธบิัตร แบงออกเปน 2 ประเภท คือสิทธิบตัรการประดิษฐ 
(invention patent) และสทิธิบตัรการออกแบบผลิตภัณฑ (industrial design patent) 

- การประดิษฐ หมายถึงการคิดคนเกี่ยวกับ กลไก โครงสราง สวนประกอบของ
สิ่งของเครื่องใช เชน กลไกของกลองถายรูป หรือ ยารักษาโรค เปนตน หรือการ
คิดคนกรรมวธิีในการผลิตสิง่ของ เชน วิธีการในการผลิตสนิคา วธิีการในการ
เก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเรว็เกินไป เปนตน 

- การออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง การออกแบบรูปราง ลวดลาย หรือสีสัน ที่
มองเห็นไดจากภายนอก เชน การออกแบบแกวน้ําใหมีรูปรางเหมือนรองเทา 
เปนตน 
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กฎหมายกําหนดวา การประดิษฐที่ขอรับสิทธบิตัรได จะตองมีองคประกอบครบทั้ง 3
ประการคือ 

1. เปนสิ่งประดิษฐใหม (new) ซึ่งหมายถึง เปนสิ่งประดิษฐที่ยังไมเคยมี
จําหนายหรือขายมากอน หรือยังไมเคยเปดเผยรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ
ในสื่อใดๆ มากอน 

2. มีขั้นการประดิษฐ (inventive step) ที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึง ไมเปนสิ่งประดิษฐ
ที่สามารถทําไดงายโดยผูมีความรูในระดับธรรมดา และ 

3. สามารถนําไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรมและ 
พาณิชยกรรมได 

 
สวนการออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธบิัตรไดจะตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม

เพ่ืออุตสาหกรรม    
 
พระราชบัญญตัิสิทธิบตัร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  ยังกําหนดใหมีการประดิษฐที่สามารถ

ไดรับการคุมครองโดย “อนุสิทธบิัตร” (petty patent หรือ utility model) ซึ่งใหความคุมครอง
สิ่งประดิษฐคดิคนที่มีการปรับปรุงเพียงเล็กนอย กลาวคือ การประดิษฐทีส่ามารถจดทะเบยีนอนุ
สิทธิบตัรไดไมจําเปนตองมีขั้นการประดษิฐ (inventive step) แตยังตองเปนสิ่ง ประดิษฐใหม 
และสามารถนาํไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยกรรมได 

 
กฎหมายสิทธบิัตรของประเทศไทยยกเวนการประดิษฐบางประเภทที่ไมสามารถขอรับ

สิทธิบตัร-อนุสิทธิบตัรได คอื  
1. จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาต ิ

สัตว พืช หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช เชน แบคทเีรียที่มีอยูตามธรรมชาติ
พืชสมุนไพรยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร 

2. กฎเกณฑและทฤษฎีทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน สูตรคณติศาสตร 
3. ระบบขอมูลสาํหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร 
4. วิธีการวินิจฉยั บําบัด หรอืรักษาโรคมนษุย หรือสัตว 
5. การประดิษฐ ที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี

อนามัย หรือ สวัสดิภาพของประชาชน   
 
ในกรณีสิทธบิตัรผลติภัณฑ  ผูทรงสิทธิบตัรการประดิษฐมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ

ผลิต ใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขายหรอืนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบตัร  
สวนในกรณีสทิธิบตัรกรรมวิธี  ผูทรงสทิธิบตัรมีสิทธใินการใชกรรมวิธตีามสิทธบิัตร ผลติ ใช 



 7 

ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ผลติโดยใชกรรมวธิี
ตามสิทธบิตัร   

 
แมวากฎหมายสิทธบิัตรจะใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกผูทรงสิทธบิัตร  แตกฎหมายก็ได

เห็นความจําเปนที่จะใหสทิธิแกผูอ่ืนในการใชสิทธิบตัรโดยไมตองไดรับความยนิยอมจากผูทรง
สิทธิบตัร  เม่ือมีการออกสิทธิบตัร  สิทธิบตัรนั้นควรมีการใชจรงิเพ่ือเปนประโยชนตอสังคม  
สิทธิบตัรจะเปลาประโยชนหากผูทรงสิทธบิัตรไมใชสิทธิบตัรและไมอนุญาตใหผูอ่ืนใช  ผลก็คือ  
การประดิษฐใหมจะกลายเปนสิ่งไมมีประโยชน  ดังนั้น กฎหมายไทยจึงไดมีการกําหนดการ
บังคับใชสิทธ ิ (compulsory licensing) ในกรณีที่ไมมีการใชหรือขายผลติภัณฑตามสิทธิบตัร
ภายใน 3 ป หลังจากมีการออกสิทธิบตัร  หรือ 4 ป หลังจากวันยื่นคําขอแลวแตวันใดจะถึง
กําหนดภายหลัง    

 
นอกจากการบังคับใชสิทธกิรณีที่ผูทรงสทิธิไมมีการใชสิทธิบตัรแลว  การบังคับใชสิทธิ

โดยรัฐบาลสามารถทําไดเพ่ือประโยชนของสาธารณะโดยรวม  กฎหมายอนุญาตใหรฐับาลใช
สิทธิบตัรโดยปราศจากความยินยอมของผูทรงสิทธใิน 2 กรณีคือ  

1. กระทรวง ทบวง กรม อาจใชสิทธิแตเพียงผูเดียวในสิทธิบตัรหรือโดยผูอ่ืนเพื่อ
ประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภค การปองกันประเทศ  
หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน โดยตองแจงเปนหนังสือใหผูทรงสิทธ ิ
บัตรทราบถึงการใชนั้น และตองจายคาตอบแทนแกผูทรงสิทธบิัตรหรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธ ิ

2. นายกรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรฐัมนตรีอาจสั่งใหมีการใชสิทธิบตัร
ระหวางสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินเพ่ือปองกันประเทศและเพื่อรักษาความ
ม่ันคงของประเทศ  โดยผูทรงสิทธบิัตรตองไดรับการแจงการใชนั้นและมีสิทธิ
ไดคาตอบแทนที่เปนธรรม ผูทรงสิทธิบตัรยังมีสิทธิอุทธรณคําสัง่ของนายก 
รัฐมนตรีหรืออุทธรณจํานวนคาตอบแทนตอศาลได 

 
อายุแหงการคุมครองสิทธิบตัรการประดษิฐคือ 20 ป นับจากวนัที่มีการยื่นคาํขอรับ

สิทธิบตัรในประเทศไทย  ในขณะที่สิทธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑมีอายุแหงการคุมครอง 10 
ปนับจากวันทีไ่ดยื่นคําขอรบัสิทธบิตัรในประเทศไทย  โดยอายุแหงการคุมครองเหลานี้ไม
สามารถตอไดอีกเม่ือสิ้นอายุการคุมครอง สวนอนุสิทธบิัตรมีอายุแหงการคุมครอง 6 ป นับจาก
วันที่ไดยื่นคําขอรับอนุสิทธบิัตร  และสามารถตออายุไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ป สิทธิบตัรจะตก
เปนสมบตัิสาธารณะ  ผูทรงสิทธิบตัรไมสามารถอางความมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการประดิษฐ 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดอีก  ดังนั้น  บุคคลใดๆ จึงมีสิทธใิชสิทธิบตัรน้ันไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมายโดยไมตองเสียคาตอบแทน 
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2.1.2 เครื่องหมายการคา 
 

ตามกฎหมายไทย เครื่องหมายการคา หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณหรือตราที่
ใชกับสินคาหรือบริการ เครือ่งหมายที่ใหความคุมครองตามพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา 
พ.ศ. 2534 และ 0Hพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มี 4 ประเภท คือ  

1. เครื่องหมายการคา (trademark)  
2. เครื่องหมายบริการ (service mark) 
3. เครื่องหมายรับรอง (certification mark) 
4. เครื่องหมายรวม (collective mark) 

 
การคุมครองเครื่องหมายการคาประเภทตางๆ นั้นจะ1 Hไดรับการคุมครองโดยสมบูรณ

ตามกฎหมาย  เม่ือเจาของเครื่องหมายการคานั้นไดยื่นขอ และไดรับการจดทะเบยีนจากนาย
ทะเบยีน คือกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
เครื่องหมายการคามีประโยชนในการชวยใหผูบริโภคสามารถจดจําสินคาของเจาของ

เครื่องหมายการคานั้น ซึ่งจะทําใหผูบริโภคสามารถแยกแยะเลือกซื้อสินคานั้นได โดยไมสับสน
กับเครื่องหมายการคาของบคุคลอื่น รวมทั้งสามารถเลอืกซื้อสินคาที่มีคุณภาพตามตองการ และ
ผูผลิตสินคาทีใ่ชเครื่องหมายการคานั้นดวย 

 
ลักษณะเครื่องหมายการคาที่จดทะเบยีนไดตองประกอบดวยลักษณะ 3 ประการคอื  

1. มีลักษณะบงเฉพาะ (distinctiveness)  กลาวคือ มีลักษณะทีท่ําใหประชาชนหรือ
ผูใชสินคานั้นทราบและเขาใจไดวาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นแตกตางไป
จากสินคาอ่ืน  

2. ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เชน ใชเครื่องหมายประจําชาตหิรือธงชาติ 
หรือตราแผนดิน เครื่องหมายราชการตางๆ  และ 

3. ไมเหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายของบุคคลอ่ืนที่ไดจดทะเบียนไวแลว จนอาจ
ทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของของสินคาหรือ
แหลงกําเนิดของสินคา 

 
สิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบยีนก็คือ การสามารถฟองรองคดีเพ่ือ

ปองกันการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาของตน หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการ
ละเมิดสิทธิ   ในขณะที่เจาของเครื่องหมายการคาที่ไมจดทะเบียนจะไมมีสิทธิดังกลาว   อยางไร
ก็ตาม  เจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน ยังสามารถฟองคดีบุคคลอื่นซ่ึงเอาสินคา
ของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้นได  
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เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวจะมีอายุการคุมครอง 10 ป เม่ือครบกําหนด
สามารถที่จะตออายุไดเปนคราวๆ คราวละ 10 ป โดยไมมีการหมดอายุ 
 
2.1.3 ลิขสทิธิ์  
 

การคุมครองลขิสิทธิข์องประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญตัิลขิสทิธิ์ พ.ศ. 2537 งาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายดังกลาวรวมถึง งานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ คือ  

- วรรณกรรม ซึง่รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร   
- นาฏกรรม ซึ่งรวมถึง การเตนรํา การทําทา หรือการแสดงเปนเรื่องราว     
- ศิลปกรรม ซึ่งรวมถึงจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ สถาปตยกรรม 

ภาพถาย ภาพประกอบ และศลิปะประยกุต 
- ดนตรีกรรม ซึ่งรวมถึง เพลงที่แตงขึ้นเพ่ือบรรเลงหรือขับรอง 
- โสตทศันวัสดุ ซึ่งหมายถึง การบันทึกลําดบัของภาพและเสียงประกอบ ซึ่ง

สามารถนํามาเลนซ้ําไดอีก 
- ภาพยนตร ซึง่หมายถึง โสตทศันวัสดทุี่สามารถนําออกฉายตอเนื่อง 
- สิ่งบันทึกเสยีง  ซึ่งหมายถึง การบันทึกเสียงดนตรี เสยีงการแสดง หรือเสียง

อ่ืนๆ ที่นํามาเลนซํ้าได  
- งานแพรเสียงแพรภาพ ซึ่งหมายถึงงานที่นําออกเผยแพรโดยวิทยกุระจายเสียง 

หรือโทรทัศน หรือโดยวิธีอยางอ่ืน 
 
ลิขสิทธิ์ยังใหการคุมครองไปถึงงานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  วิทยาศาสตร หรอืแผนก

ศิลปะไมวาจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบใด  งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดรับการยอมรับตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์จะตองมีองคประกอบคือ  เปนการแสดงออกซึ่งความคิด  เปนงานที่กฎหมายรับรอง  
เปนงานที่สรางสรรคดวยตัวเอง (original) และไมใชงานที่ขัดตอกฎหมาย    

 
เจาของลิขสทิธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ํา  ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชนและ

ใหเชาตนฉบบัหรือสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตรและสิ่งบันทึกเสยีง  
และผูทรงสทิธิมีสิทธใินการหามผูอ่ืนจากการใชงานและสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนหรือ
เรียกรองใหมีการเยียวยาในกรณีที่มีผูละเมิดลิขสิทธิ์ของตน เจาของลิขสิทธิอ์าจโอนสิทธิแต
เพียงผูเดียวของตนไปใหบคุคลอื่นโดยการโอน  ซึ่งสามารถโอนลิขสิทธิ์โดยทางนิติกรรมหรือ
โดยทางมรดกและสามารถโอนลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 
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อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของไทยนั้น ระบุใหมีระยะเวลาคุมครองตาม
อนุสัญญากรุงเบิรน โดยคุมครองตลอดอายุของผูสรางสรรคและมีตอไปอีก 50 ป หลังจากผู
สรางสรรคเสยีชีวติ  ในบางกรณีอาจนับอายุแหงการคุมครองจากวันที่มีการสรางสรรคหรือมีการ
โฆษณางานครั้งแรก เม่ืออายุแหงการคุมครองสิ้นสุดงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นจะกลายเปนสาธารณ
สมบัติและจะไมไดรับการคุมครองลิขสิทธิ์อีก ซึ่งหมายความวา สาธารณชนสามารถใชงานนั้นได
โดยชอบและโดยไมตองขออนุญาตจากเจาของ  

 
 ตามกฎหมายไทย การไดมาซึ่งลิขสิทธิไ์มจําเปนตองจดทะเบียนกับหนวยงานรัฐ   
อยางไรก็ตาม กรมทรัพยสินทางปญญาไดจัดบริการจดทะเบียนงานอันมีลิขสทิธิ์ เพ่ือความ
สะดวกในการระงับขอพิพาทที่อาจเกิดขึน้ 
 
2.1.4 ความลบัทางการคา 
  
 ความลบัทางการคาคือ ขอมูลการคาซึ่งยังไมรูจักกันโดยทั่วไปและมีประโยชนในเชิง
พาณิชย ตวัอยางความลบัทางการคา ไดแก สูตรยา สูตรอาหาร สตูรเครื่องดื่ม สูตรเครื่องสําอาง 
กรรมวิธีการผลิตตางๆ  ตลอดจนขอมูลการบริหารธุรกิจ รายละเอยีดเกี่ยวกบัราคาสินคา บัญชี
รายชื่อลูกคา      
 

ทั้งนี้ ความลบัทางการคาที่จะไดรับการคุมครองทางกฎหมายจะตองเปนขอมูลที่มีมาตร 
การที่มีความเหมาะสมในการเก็บรักษาใหปลอดภัย   ในทางปฏิบตัิผูที่เปนเจาของขอมูลที่เปน
ความลบัทางการคาอาจใชมาตรการตางๆ เพ่ือนํามาจัดระบบการควบคุมดูแลขอมูลที่เปนความ 
ลับทางการคาของตนเชน ประทับตรา “ลับ” ลงในเอกสาร หามพนักงานเขาถึงขอมูลโดยไมได
รับอนุญาต ใชการเขารหัสขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เปนความลับ เปนตน   

 
การคุมครองตามกฎหมายตอขอมูลที่เปนความลบัทางการคาคือ การกําหนดบทลงโทษ

ตอผูที่เปดเผย หรือใชซึ่งความลับทางการคา โดยไมไดรับความยนิยอมจากเจาของ ในลักษณะ
ที่ขัดตอแนวทางปฏิบัตใินเชงิพาณิชยที่สุจริตตอกัน เชน การผิดสัญญา การจารกรรม โดยรูหรือ
ควรรูวาการกระทําดังกลาวเปนการขัดตอแนวทางปฏบิัติดังกลาวนัน้ 

 
อยางไรก็ตามกฎหมายความลับทางการคาไมถือวา การคนพบโดยอิสระ (independent 

discovery) หรือ การทําวิศวกรรมยอนกลับ (reverse engineering) จากการประเมินและศึกษา
วิเคราะหผลติภัณฑที่เปนทีรู่จักกันทั่วไป ซึ่งทําใหทราบความลบัทางการคาของผูอ่ืนเปนการ
ละเมิด 
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 ตามกฎหมายไทย การคุมครองความลับทางการคา ไมจําเปนตองจดทะเบียนกับ
หนวยงานรัฐ อยางไรก็ตาม กรมทรัพยสินทางปญญาไดจัดบริการจดทะเบียนความลับทาง
การคาเพื่อความสะดวกในการระงับขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้น 
 
2.1.5  แบบผงัภูมิของวงจรรวม 

 
แบบผังภูมิคือ แบบแผนผัง หรือภาพที่ทําขึ้นไมวาจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใด

เพ่ือใหเห็นถึงการจัดวางใหเปนวงจรรวม จากคํานิยามดังกลาวจะเหน็ไดวา แบบของวงจรไฟฟา
ที่ไดออกแบบขึ้นมาหรือที่เรยีกวา layout design และตัวชุดหนากากหรือแผนบัง (mask work) 
ซึ่งเปนตวัตนแบบทีใ่ชในการสรางใหเกิดแบบผังภูมิก็จัดวาอยูในขายที่จะไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายดวยเชนกัน 

 
กฎหมายคุมครองวงจรรวมของไทย ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะ (sui generis) ไดกําหนด

เง่ือนไขไววาแบบผังภูมิที่จะนํามาขอรับความคุมครองไดจะตองเปนแบบผังภูมิที่ผูออกแบบได
สรางสรรคขึ้นเองและไมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ในอุตสาหกรรมวงจรรวม หรือเปนแบบผังภูมิที่
ผูออกแบบไดสรางสรรคขึ้นใหมโดยนําเอาชิ้นสวน สวนเช่ือมตอแบบผังภูมิหรือวงจรรวมอันเปน
ที่รูจักกันโดยทั่วไปมาจัดวางใหม ทําใหเกิดเปนแบบผงัภูมิใหม 

 
ผูทรงสิทธิในแบบผังภูมิมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ํา นําเขา ขาย หรือจําหนาย

เพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยจากแบบผังภูมิที่ไดรับความคุมครอง หรือวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่
ไดรับความคุมครองประกอบอยู หรือผลิตภัณฑที่มีวงจรรวมประกอบอยู  ในระยะเวลา 10 ป นบั
แตวันยื่นขอจดทะเบียนหรือวันที่นําออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนครั้งแรกแลวแตวันใดจะ
เกิดขึ้นกอน แตระยะเวลาการใหความคุมครองแบบผังภูมิตองไมเกิน 15 ป นับแตวันที่
สรางสรรคแบบผังภูมิเสร็จ   
 
2.1.6  สิ่งบงชี้ทางภูมศิาสตร   
 

สิ่งบงชี้ทางภมิูศาสตร (Geographical Indication หรือ GI) เปนทรัพยสินทางปญญา
ประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีความเชือ่มโยงระหวางปจจัยสําคัญสองประการคอื 
ธรรมชาติและมนุษย กลาวคือ ชุมชนไดอาศัยลกัษณะเฉพาะที่มีอยูในแหลงภูมิศาสตรตาม
ธรรมชาติ เชน สภาพดินฟาอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ ตลอดจนทักษะความชํานาญ
และภูมิปญญาของกลุมชนที่อาศัยอยูในแหลงภูมิศาสตรนั้นๆ มาใชประโยชนในการผลิตสินคา
ในทองถิ่นของตนขึ้นมา ทาํใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณลกัษณะพิเศษจากพื้นที่ดังกลาว  คุณลักษณะ
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พิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ ที่มาจากแหลงภูมิศาสตร
นั้นๆ  

 
สิ่งบงชี้ทางภมิูศาสตรสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ  

1. สิ่งบงชี้ทางภมิูศาสตรโดยตรง (direct geographical indication) กลาวคือ เปนชื่อ
ทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกบัสินคานั้นๆ โดยตรง เชน ไขเค็มไชยา และมะขาม
หวานเพชรบรูณ เปนตน 

2. สิ่งบงชี้ทางภมิูศาสตรโดยออม (indirect geographical indication) กลาวคือ เปน
สัญลักษณ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ไมใชชื่อทางภูมิศาสตร ซึ่งใชเพ่ือบงบอกแหลง
ภูมิศาสตร   อันเปนแหลงกําเนิดหรือแหลงผลติของสินคา เชน สญัลักษณประจํา
อําเภอ หรือจังหวัด เปนตน 

 
สิทธิในสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรถือเปน “สิทธิชุมชน” (community rights) กลาวคอื ผูเปน

เจาของไมใชบุคคลหนึ่งบุคคลใด แตเปนกลุมชุมชนที่เปนผูผลิตหรือผูประกอบการในพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตรนั้นๆ เม่ือมีการจดทะเบียนแลว เฉพาะผูผลติที่อาศัยอยูในสถานที่หรือแหลง
ภูมิศาสตร และเกี่ยวกบัสนิคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นเทานั้น ที่มีสิทธิผลติสินคาดังกลาว
โดยใชชื่อทางภูมิศาสตรนั้นได 
 
 กฎหมายไทย ซึ่งออกตามความตกลง TRIPs ใหการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใน 2 
ระดับ คือ 

1. การคุมครองระดับปกต ิ ซึ่งใชกับสินคาทัว่ไปโดยมุงปองกันมิใหมีการนําสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตรไปใชในลักษณะที่จะทําใหคนสับสนหลงผิดในแหลงทีม่าของ
สินคานั้น เชน ผูผลิตไขเคม็ที่เชียงใหม ไมสามารถใชคําวา “ไขเค็มไชยา” กับ
สินคาของตนได หากทําใหเกิดความสับสน 

2. การคุมครองระดับพิเศษ ซึ่งใชกับสินคาเฉพาะอยางที่กําหนดไวในกฎ 
กระทรวง   เปนการหามการใชสิ่งบงชีท้างภูมิศาสตรนั้นทุกกรณี แมจะไมไดทํา
ใหสาธารณชนสับสนหลงผดิก็ตาม  ความตกลง TRIPS ไดกําหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ําทีทุ่กประเทศสมาชิก WTO จะตองใหความคุมครองสินคาประเภท ไวน 
และสุรา ในระดับพิเศษ ซึ่งทําใหผูผลติไวนในประเทศไทยไมสามารถใชคําวา 
Bordeaux  ไดเลย ไมวาจะเปนการอางโดยออม เชน ผลิตแบบ Bordeaux หรือ
ชนิดเหมือน Bordeaux หรือแมจะไดระบุไวชัดเจนแลววาเปนไวนทีผ่ลิตในไทย
ก็ตาม เปนตน 
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สิ่งบงชี้ทางภมิูศาสตรมีจุดประสงคในการคุมครองผูบริโภค โดยปองกันการหลอกลวงให
ผูบริโภคหลงเชื่อวาสินคานัน้มาจากที่อ่ืน และเพื่อคุมครองผูผลิตและปองกันการแขงขันที่ไมเปน
ธรรม  ซึ่งจะมีผลใหผูผลิตมีแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพ และสรางเพิ่มมูลคาของสินคาของตน  

 
2.1.7 การคุมครองพันธุพชื 

 
พันธุพืช (plant variety) หมายถึง กลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทาง

พฤกษศาสตรเหมือนหรือคลายคลึงกัน มีคุณสมบตัิเฉพาะตวัทีส่มํ่าเสมอ (uniform) คงตัว 
(stable) และแตกตางจากกลุมอ่ืนในพืชชนิดเดียวกัน (distinctive) 

 
วิธขีอรับการคุมครองพันธุพืชคือ การจดทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ทั้งนี้ กฎหมายไทยใหการคุมครองทั้งพันธุพืชใหมและพันธุพืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่น ซึง่มีทั้งพันธุพืชเฉพาะถิ่น พันธุพืชทัว่ไป และพันธุพืชปา  ในสวนของพันธุพืชใหม  
พันธุพืชที่จะไดรับการคุมครองจะตองเปนพันธุพืชทีไ่มมีการนําสวนขยายพันธุมาใชประโยชนมา
กอน และมีความแตก ตางจากพันธุพืชอ่ืนที่ปรากฏอยูในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความ
แตกตางนั้นเกี่ยวของกับลกัษณะทีเ่ปนประโยชนตอการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การ
ผลิต หรือการแปรรูป   

 
 พันธุพืชใหมทีไ่ดรับการจดทะเบยีน จะมีอายุในการคุมครองดังตอไปน้ี 

1. พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลกูจากสวนขยายพันธุ
ภายในเวลาไมเกินสองป มีอายุคุมครอง 12 ป 

2. พืชที่ใหผลผลติตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลกูจากสวนขยายพันธุ
ในเวลาเกินกวาสองป มีอายุคุมครอง 17 ป  

3. พืชที่ใชประโยชนจากเนื้อไมที่ใหผลผลติตามลักษณะประจําพันธุได
หลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป มีอายุคุมครอง 27 ป 

 
ทั้งนี้ เจาของพันธุพืชใหมจะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิต ขาย หรือจําหนาย  

นําเขา สงออก หรือใชประโยชนสวนขยายพันธุของพนัธุพืชใหมในลักษณะอ่ืนๆ โดยมีขอยกเวน
สิทธิบางประการตามกฎหมาย   
 
2.2 การคุมครองทรัพยสนิทางปญญากับประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
 
 ในสวนน้ี คณะผูวิจัยจะกลาวถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในเรื่องประสิทธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจ เม่ือมีการใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ 4 ประเภทคือ สิทธิบตัร  



 14 

เครื่องหมายการคา ลิขสทิธิ์ และความลับทางการคา การวิเคราะหดังกลาวจะชวยใหเขาใจ
เหตุผลของบทบัญญตัิในกฎหมาย และในบางกรณีอาจะชวยชีใ้หเห็นขอจํากัดของกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาดวย     
 
 นอกจากนี้ ควรระลึกวา การคุมครองทรัพยสินทางปญญาแตละอยางมีความเกีย่วของ
และเชื่อมโยงกัน เชน เจาของทรัพยสนิทางปญญาอาจใหการคุมครองสินคาหรือบริการหนึ่งๆ 
เชน ผลิตภัณฑยา ดวยสทิธิบตัรการประดิษฐ  และเครื่องหมายทางการคา  ในขณะที่คุมครอง
ขอมูลการทดสอบยาในลักษณะทีค่ลายกบัความลับทางการคาไปดวย เพ่ือใหไดรับการคุมครอง
มากที่สุดในทกุแงมุม  
 

ในการวิเคราะหดังกลาว คณะผูวิจัยจะไมกลาวถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในการ
คุมครองแผนภูมิวงจรรวมและการคุมครองพันธุพืชในรายละเอียด เน่ืองจากมีกรอบในการ
วิเคราะหคลายกับสิทธิบตัร ในขณะที่สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีกรอบในการวเิคราะหคลายกบั
เครื่องหมายการคา  
 
2.2.1 สิทธิบตัร 
 

หลักการของการใหการคุมครองการประดิษฐภายใตกฎหมายสิทธิบตัรก็คือ ความเชื่อ
ที่วา กฎหมายสิทธิบตัรจะชวยสงเสรมิประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว (dynamic 
efficiency) เน่ืองจากการใหการคุมครองจะชวยจูงใจใหเกิดการประดิษฐและการลงทุน  โดย
ปองกันไมใหคูแขงลอกเลียนการประดิษฐนั้น โดยไมไดรับอนุญาต 

 
การเปดเผยขอมูลตามขอกาํหนดของกฎหมายสิทธิบตัรยังชวยเพิ่มองคความรูดาน

เทคโนโลยี  และกระตุนใหเกิดการวิจัยพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
ยังอํานวยความสะดวกใหเกดิการอนุญาตใชสิทธิ (licensing) จากนักประดิษฐไปสูผูอ่ืน ซึ่งอาจมี
ความสามารถในการผลติสนิคาจากการประดิษฐนั้นไดดีกวานักประดิษฐเอง  ซึ่งจะชวยใหมีการ
แบงงานกันทาํ และเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  
 
 อยางไรก็ตาม การใหการคุมครองการประดิษฐอาจทําใหเกิดการผูกขาดตลาด  จากการ
ใหสิทธคิุมครองแตเพียงผูเดียว (exclusive rights) แกผูทีจ่ดทะเบียน ซึ่งเปนการลด
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในระยะสั้น (static efficiency)  จากการที่ผูผูกขาดสามารถเพิ่มราคา
สินคา หรือลดปริมาณการผลิตได  เพ่ือลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในลักษณะนี้ กฎหมาย
สิทธิบตัรจึงมักกําหนดระยะเวลาการไดสิทธิคุมครองแตเพียงผูเดียวในการประดษิฐนั้นใน
ระยะเวลาที่จํากัด เชน 20 ป  
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 นักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวาการที่ระบบสิทธิบตัรใหสทิธิคุมครองแตเพียงผูเดียวแกผู
ที่จดทะเบยีนรายแรก  ยังอาจทําใหนักประดิษฐแขงขันกันมากเกนิไปในการลงทุนดานการวจัิย
และพัฒนาเพือ่ใหไดเปนเจาของสิทธิบตัร (patent race) ซึ่งทําใหระบบเศรษฐกิจมีความสูญเสยี
จากการลงทุนซ้ําซอนในการวิจัยและพัฒนาในเรื่องเดียวกัน  
 
 นอกจากนี้ ในทางปฏบิัต ิ พฤติกรรมในการจดสิทธบิัตรแบบมีขอบเขตการอางสิทธิที่
กวางเกินไป หรือการจดสิทธิบตัรหลายๆ สิทธิบตัรทีเ่กี่ยวของกับการประดิษฐเดียวกัน ยังมีผล
ในการกีดกันการแขงขันของผูอ่ืน    
 
 ประการสุดทาย  เม่ือมีขอพิพาทเกิดขึ้น การระงับขอพิพาทมักมีตนทุนสูง ซึ่งมีผลทําให
ธุรกิจขนาดเลก็ไดรับความเสียหายจนถึงกับตองเลิกกจิการ หรือเลิกการผลติสนิคาที่เกี่ยวของ
ไปเลย ซึ่งมีผลเสียตอระบบเศรษฐกิจมาก    
 
2.2.2 เครื่องหมายการคา 
 
 ประโยชนในทางเศรษฐกิจของระบบเครื่องหมายการคาคือ การสนับสนุนใหผูบริโภค
สามารถตัดสนิใจเลือกซื้อสนิคาและบริการไดตรงกับความตองการของตน และการสรางแรงจูง 
ใจใหธุรกิจที่ผลิตสินคาและบริการนั้นรักษาคุณภาพสนิคาใหอยูในระดับสูง กฎหมายเครื่อง 
หมายการคายังกระตุนใหผูผลิตลงทุนในการพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑของตนใหดีขึ้นและ
ลอกเลียนแบบไดยาก 
 

ระบบเครื่องหมายการคาจึงเปนประโยชนอยางมากตอระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
กรณีที่ผูบริโภคไมสามารถตรวจสอบคุณภาพของสินคา และบริการที่เกี่ยวของไดกอนการ
บริโภค  ซึ่งสามารถกลาวในทางเศรษฐศาสตรไดวา ระบบเครื่องหมายการคาชวยลดตนทุนใน
การเสาะหาสนิคาและบริการ (search cost)  ของผูบริโภค 
  

แตเดิมนักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวา ระบบเครื่องหมายการคากระตุนใหเกิดการ
โฆษณาสินคามากเกินไป ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ   อยางไรก็ตาม มุมมองทาง
เศรษฐศาสตรในระยะหลังกค็ือ การโฆษณาสินคาเปนการใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริโภค
ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด   

 
นักเศรษฐศาสตรจํานวนหนึง่ยังเชื่อวา ปญหาจากการผูกขาดอันเนื่องมาจากเครื่อง 

หมายการคา มีความนาเปนหวงนอยกวาการผูกขาดจากการเปนเจาของสิทธบิตัรและลขิสิทธิ์  
เน่ืองจากเครื่องหมายการคาที่เปนไปไดมีจํานวนมากมายมหาศาล     
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2.2.3 ลิขสทิธิ์ 
 
 เชนเดียวกับกรณีของสิทธิบตัร  หลักการของกฎหมายลิขสทิธิค์ือการใหสิทธิผูกขาดใน
การทําซ้ําแตเพียงผูเดียวแกผูสรางสรรคผลงานวรรณกรรม และงานศิลปะในรปูแบบอ่ืนๆ ซึ่ง
ตองใชความคดิสรางสรรค  เพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่ตองใชความคิดสรางสรรคทั้งหลาย  
 
 เม่ือเปรียบเทยีบแลว การคุมครองภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์มักมีระยะเวลาที่ยาวนานกวา
การคุมครองภายใตกฎหมายสิทธบิัตร  อยางไรก็ตาม เพ่ือปองกันความเสียหายจากการผูกขาด
ที่อาจเกิดขึ้น  กฎหมายลิขสิทธิ์มักใหการคุมครองการแสดงออก (expression) ซึ่งมีขอบเขตที่
แคบกวาการคุมครองความคิด (idea) ภายใตกฎหมายสิทธบิัตร    
 
 กฎหมายลิขสทิธิ์โดยทัว่ไปยังกําหนดหลักการ “การใชอยางเปนธรรม” (fair use 
doctrine) ไว ซึ่งกําหนดใหผูอ่ืนที่ไมใชเจาของลิขสิทธิ์ สามารถใชประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์
นั้นไดในบางกรณี โดยไมตองขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์  โดยเฉพาะในกรณีที่ตนทุนดาน
ธุรกรรม (transaction cost) ในการขออนุญาตสูง   อยางไรก็ตาม การกระทําดังกลาวตองไมขัด
ตอการแสวงหาประโยชนจากงานลิขสิทธิต์ามปกตขิองเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือน
สิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
 
2.2.4 ความลบัทางการคา  
 
 ความลบัทางการคาเปนกลไกตามหลักของระบบกฎหมายจารีตประเพณี หรือระบบ
คอมมอนลอว (common law)  ที่สามารถใชในการควบคุมการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสนิ
ทางปญญาไดโดยตรง เน่ืองจากไมมีการเปดเผยขอมูลที่เปนความลบันั้นใหผูอ่ืนไดลวงรู ในภาย 
หลังประเทศในระบบประมวลกฎหมาย (civil law) ไดตรากฎหมายความลบัทางการคาขึ้นมาใช
ดวย 
 
 การคุมครองความลับทางการคามักใชกับการประดิษฐที่ไมเหมาะสมที่จะนําไปจด
ทะเบียนสิทธิบัตร  เน่ืองจากผูอ่ืนสามารถลอกเลียนและปรับปรุงใหดีขึ้นไดงาย ซึ่งทําใหยากตอ
การบังคับใชสิทธิของตนตามกฎหมายสิทธิบัตร   นอกจากนี้ การคุมครองการประดิษฐดวย
ความลับทางการคายังไมมีขอจํากัดในดานระยะเวลาในการใหการคุมครอง ซึ่งแตกตางจาก
ทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ  
 

อยางไรก็ตาม จุดออนของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดวยกฎหมายความลับทาง
การคาก็คือ การไมสามารถปองกันการคนพบโดยผูอ่ืนที่เกิดขึ้นโดยอิสระ   หรือการประดิษฐที่
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เกิดจากการทําวิศวกรรมยอนกลับ (reverse engineering) นอกจากนี้ ในบางสถานการณ การ
คุมครองความลับทางการคาอาจเปนกิจกรรมที่มีตนทนุสูง เน่ืองจากกฎหมายจะใหการคุมครอง
เฉพาะขอมูลที่ไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไวเปนความลับเทานั้น     จุดออนอีกประการ
หนึ่งก็คือ เจาของความลบัทางการคาจะมีกลไกในการเยียวยานอยมาก หากขอมูลที่เคยเปน
ความลบัของตนไดกลายเปนขอมูลสาธารณะ (public information)  
 
 นักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวา การคุมครองความลับทางการคามีผลในการปดกั้นการ
เผยแพร และการใชประโยชนจากเทคโนโลยี   ซึ่งจะลดประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และมี
ความเห็นวาระบบทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ โดยเฉพาะสิทธบิตัรถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อลดความ
สูญเสียดังกลาวที่เกิดจากการคุมครองขอมูลดวยความลับทางการคา  
 
 ในทางตรงกันขาม เน่ืองจากความลบัทางการคาไมสามารถคุมครองการคนพบโดยผูอ่ืน
ที่เกิดขึ้นโดยอิสระ  นักประดิษฐจึงไมมีความจําเปนที่จะตองลงทนุกันอยางซ้ําซอนเพ่ือแขงขัน
กันมากเทากับในกรณีของการคุมครองดวยสิทธิบตัร   
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บทที่ 3 ระบบทรัพยสนิทางปญญากับ SMEs ของประเทศไทย 
 
 

 ในบทนีค้ณะผูวิจัยจะวิเคราะหองคประกอบของระบบทรัพยสินทางปญญาในประเทศ
ไทย   โดยจะกลาวถึงภาพรวมของการสราง การคุมครอง การใชประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา และการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทย โดยจะให
ความสนใจเปนพิเศษตอบทบาทของ SMEs ในระบบทรัพยสินทางปญญา 
 

3.1 องคประกอบของระบบทรัพยสินทางปญญา 
 

ระบบทรัพยสนิทางปญญาโดยองครวมมีองคประกอบ 4 สวนคือ การประดิษฐหรอืการ
สรางสรรค  การนําการประดิษฐเขาสูการคุมครองดวยทรัพยสินทางปญญา การใชประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะการใชประโยชนในเชงิพาณิชย  และการบังคับใชกฎหมายและ
การระงับขอพิพาท ดังภาพที่ 3.1 

 

ภาพที่ 3.1 องคประกอบของระบบทรพัยสินทางปญญา 

 
 

เลอสรร และคณะ (2545) ไดเปรียบเทยีบองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบของระบบ
ทรัพยสินทางปญญาวาเปนเสมือนลอทั้งสี่ของรถยนต และใหแงคิดวาองคประกอบดานทรัพยสนิ
ทางปญญาที่เกี่ยวของจะตองมีความสมดุลกันเชนเดียวกับลอรถ  ปญหาของระบบทรัพยสินทาง
ปญญาในประเทศไทยที่มักมีการกลาวถึงบอยก็คือ  การใหความสําคัญอยางสูงตอการบังคับใช
กฎหมาย และการระงบัขอพิพาทโดยกระบวนการทางศาลมาก ในขณะที่ยังละเลยการสงเสรมิ

3. การใชประโยชน 

1. การสรางสรรค 

2. การคุมครอง 4. การบังคับใชกฎหมาย 
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ใหเกิดการประดิษฐหรือการสรางสรรค  ตลอดจนการนําทรัพยสินทางปญญาในภาครัฐมาใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยใหเกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
 

3.2 การสรางทรพัยสินทางปญญา   
 

องคประกอบแรกของระบบทรัพยสินทางปญญาไดแกการวิจัย พัฒนาและการคิดคนเพื่อ
สรางสรรคทรพัยสินทางปญญา ในอดีต การลงทนุเพื่อสรางทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
ไทยสวนใหญอยูในภาครัฐ อยางไรก็ตาม ภาคเอกชนไดเพ่ิมบทบาทมากขึ้น โดยในปจจุบัน 
สัดสวนการลงทุนในวิจัยและพัฒนาโดยภาคเอกชนไดสงูขึ้นเปนรอยละ 42 ของการลงทุนรวม 

 
ตัวอยางหนวยงานรัฐที่มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยไดแก สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) ซึ่งมีหนวยงานในสังกัด 4 
แหงคือ ศูนยพันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพ (BIOTEC) ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวสัดุ
แหงชาติ (MTEC) ศูนยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และ
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC) นอกจากนี้ หนวยงานวิจัยที่อยูในกระทรวงตางๆ 
โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร และมหาวทิยาลัยตางๆ ก็เกี่ยวของในการวิจัยและพฒันาทางวิทยา
ศาตรและเทคโนโลยี    สวนหนวยงานรฐัที่มีบทบาทในการใหทุนในการวิจัยและพัฒนาประกอบ
ไปดวย สํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนตน  
 

โดยภาพรวมแลว การลงทนุในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยมนีอยมาก โดยในป 
2545 ประเทศไทยลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพียง 328 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 13,120 
ลานบาท) หรือประมาณเทากับ 5.2 ดอลลาร (208 บาท) ตอคนตอปเทานั้น  การลงทุนดังกลาว
คิดเปนเพียงรอยละ 0.258 ของ GDP ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลวสวนใหญจะมีการลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพฒันาสูงกวานีห้ลายเทา เชน สหรัฐลงทนุเพื่อการวิจัยและพัฒนาในป 2545 สูง
ที่สุดถึง 2.7 แสนลานดอลลารสหรัฐ รองลงมาไดแกญี่ปุน เยอรมัน และฝรั่งเศสตามลําดับ  ทั้งนี้ 
ประเทศพัฒนาแลวจะมีการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาประมาณรอยละ 2-3 ตอ GDP ในขณะ
ที่ประเทศกําลงัพัฒนามีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่ํากวารอยละ 1 ตอ GDP 

 
เม่ือเปรียบเทยีบประเทศไทยกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา สิงคโปรมีรายจายเพื่อ

การวิจัยและพฒันาสูงสุดคือรอยละ 2.154 ของ GDP รองลงมาคือมาเลเซีย (รอยละ 0.711 ของ 
GDP) และไทย (รอยละ 0.258 ของ GDP) สวนฟลิปปนสและอินโดนีเซียมีรายจายวิจัยและ
พัฒนาตอ GDP ต่ําสุด คือ รอยละ 0.078 และ 0.041 ตามลําดับ (ตารางที่ 3.1)  
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ตารางที่ 3.1 การลงทุนเพือ่การวิจัยและพัฒนา (R&D) ของไทยและตางประเทศ (ป 2545) 

ประเทศ การลงทุนเพือ่ R&D  
(ลานดอลลารสหรัฐ) 

การลงทุนเพือ่ R&D  
ตอประชากร  

(ดอลลารสหรัฐตอคน) 

การลงทุนเพือ่ 
R&D ตอ GDP 
(% ของ GDP) 

ประเทศพัฒนาแลว    

สหรัฐ 274,478 964.7 2.720 
ญี่ปุน 127,923 1,006.2 3.073 
เยอรมัน 49,814 603.9 2.504 
ฝรั่งเศส 31,341 527.0 2.184 
อังกฤษ 27,070 453.0 1.888 
ประเทศอุตสาหกรรมใหม    
เกาหลีใต 13,849 290.7 2.532 
ไตหวัน 6,490 288.2 2.302 
สิงคโปร 1,901 455.7 2.154 
ประเทศกําลงัพัฒนา    
จีน 15,556 12.1 1.229 
อินเดีย 3,743 3.7 0.845 
เม็กซิโก 2,629 25.4 0.413 
มาเลเซีย 675 27.5 0.711 
ไทย 328 5.2 0.258 
อินโดนีเซีย 59 0.3 0.041 
ฟลิปปนส 51 0.7 0.078 
ที่มา: IMD (2004) 

 
นอกจากนี้ ประเทศพัฒนาแลวสวนใหญจะมีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาจากภาค

ธุรกิจเปนสัดสวนที่สูงกวาภาครัฐ เชน ในสหรัฐและญีปุ่น ภาคธุรกจิลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
รอยละ 73 ของการลงทุนวจัิยและพัฒนาทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่ประเทศไทย ภาคธุรกิจมี
รายจายเพื่อการวิจัยและพฒันาคิดเปนรอยละ 42 ของรายจายเพื่อการวิจัยและพัฒนารวมของ
ประเทศ (มูลคา 138 ลานดอลลารสหรัฐ) และเม่ือเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศในกลุม
อาเซียน พบวาภาคธุรกิจของสิงคโปรและมาเลเซียมีการลงทุนเพื่อวจัิยและพัฒนาในสัดสวนที่สงู
กวาประเทศไทย (ตารางที่ 3.2) 
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ตารางที่ 3.2 การลงทุนของภาคธุรกิจในการวิจัยและพัฒนาของไทยและตางประเทศ (ป 2545) 
ประเทศ การลงทุนของภาค

ธุรกิจ เพื่อ R&D  
(ลานดอลลารสหรัฐ) 

การลงทุนของภาค
ธุรกิจเพื่อ R&D  
ตอประชากร 

(ดอลลารสหรัฐตอคน) 

สัดสวนการลงทุน
ภาคธุรกิจเพื่อ R&D 
ตอการลงทุนรวม
ของประเทศเพื่อ 

R&D (%) 

ประเทศพัฒนาแลว    

สหรัฐ 200,525 704.09         73.06  
ญี่ปุน 94,246 741.34         73.67  
เยอรมัน 34,426 417.34         69.11  
อังกฤษ 18,246 305.32         67.40  
ประเทศอุตสาหกรรมใหม    

เกาหลีใต 10,152 213.11         73.30  
ไตหวัน 3,965 176.07 61.09  
สิงคโปร 1,168 279.95         61.44  
ประเทศกําลังพัฒนา    

จีน 9,518 n.a.         61.19  
อินเดีย 860 n.a.         22.98  
เม็กซิโก 645 644.00         24.53  
มาเลเซีย 443 18.06         65.63  
ไทย 138 2.18         42.07  
อินโดนีเซีย n.a. n.a. n.a. 
ฟลิปปนส 21 0.28         41.18  
ที่มา: IMD (2004) 

 
ในสวนของบคุลากรดานการวิจัยและพฒันานั้น ประเทศพัฒนาแลวสวนใหญจะมีจํานวน

บุคลากรที่เกีย่วกับการวิจัยและพัฒนาจํานวนมาก โดยประเทศญีปุ่นมีจํานวนบคุลากรดานนีถ้ึง
ประมาณ 892,000 คนหรือคิดเปนสัดสวน 7 คนตอประชากร 1,000 คน รองลงมาคือ เยอรมัน 
(5.8 คนตอประชากร 1,000 คน) เชนเดียวกนักับประเทศอุตสาหกรรมใหมอยางสิงคโปร 
ไตหวัน เกาหลีใต ซึ่งมีจํานวนบคุลากรที่เกีย่วกับการวิจัยและพัฒนาคอนขางสูงในระดับ
ประมาณ 4-5 คนตอประชากร 1,000 คน (ตารางที่ 3.3) 

 
ประเทศไทยมจํีานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาประมาณ 32,000 คน หรือ 0.509  

คน ตอประชากร 1,000 คน โดยบุคลากรดังกลาว ประกอบดวย นักวิจัย 17,710 คน (คิดเปน
รอยละ 55 ของจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด) ชางเทคนิคจํานวน 7,110 คน 
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(คิดเปนรอยละ 22) และพนกังานสนับสนนุจํานวน 7,919 คน (คิดเปนรอยละ 23) ทั้งนี้ บุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนาสวนใหญ (ประมาณรอยละ 70) อยูในภาครัฐ 

 
เม่ือเปรียบเทยีบกับตางประเทศแลว ประเทศไทยมีจํานวนบุคลากรต่ํากวาประเทศ

พัฒนาแลวและประเทศอุตสาหกรรมใหมมาก โดยไทยอยูในระดับเดียวกับมาเลเซีย แตอยูใน
ระดับที่สูงกวาเม็กซิโก อินเดียและฟลปิปนส  การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผาน
มาจึงขึ้นอยูกับการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศมาก  ดังจะเห็นไดจากการที่ประเทศไทย
ขาดดุลการคาดานทรัพยสินทางปญญากบัตางประเทศในปริมาณที่สงูมาโดยตลอด 

 
ตารางที่ 3.3 จํานวนบุคลากรที่เก่ียวกับ R&D ในประเทศไทยและตางประเทศ ป 2545 

ประเทศ จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวกับ 
R&D (1,000 คน)1 

จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวกับ R&D ตอ
ประชากร (ตอประชากร 1,000 คน) 

ประเทศพัฒนาแลว   

ญี่ปุน 892.06 7.017 
เยอรมัน 480.61 5.840 
อังกฤษ 95.20 1.607 
ประเทศอุตสาหกรรมใหม   

เกาหลีใต 189.29 3.986 
ไตหวัน 114.10 5.066 
สิงคโปร 21.87 5.243 
ประเทศกําลังพัฒนา   

จีน 1,035.20 0.806 
อินเดีย 308.39 0.318 
เม็กซิโก 39.74 0.405 
มาเลเซีย 12.84 0.524 
ไทย 32.01 0.509 
อินโดนีเซีย n.a. n.a. 
ฟลิปปนส 15.61 0.213 

ที่มา: IMD (2004) 
หมายเหตุ: 1 จํานวนบุคลากรในดาน R&D มีหนวยเปนคน โดยปรับใหเทียบเทากับการทํางานเต็มเวลา (full-

time work equivalent (FTE)) 

 
จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย   ในป 2548 ประเทศไทยจายคาธรรมเนียม

ทรัพยสินทางปญญา (royalties and license fees) ถึง 67,167 ลานบาท โดยมีรายรับจาก
คาธรรมเนียมดังกลาวเพียง 681 ลานบาท ซึ่งแสดงวาประเทศไทยขาดดุลบริการเกี่ยวกบั
ทรัพยสินทางปญญาในป 2548 สูงถึง 66,485 ลานบาท (ภาพที่ 3.2)  
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ภาพที่ 3.2 คาธรรมเนียมทรัพยสินทางปญญาที่ไทยรับและจายใหกับตางประเทศ 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
หมายเหต:ุ คาธรรมเนียมทรัพยสินทางปญญา (Royalties and License Fees) หมายถึง รายรับ (การสงออก) 

และรายจาย (การนําเขา) ของผูมีถ่ินฐานในประเทศและผูมีถ่ินฐานในตางประเทศ สําหรับการ
อนุญาตใหใชทรัพยสินที่ไมสามารถจับตองไดและมิใชทรัพยสินทางการเงินรวมทั้งการอนุญาตให
ใชส่ิงของตนฉบับ ไดแกเครื่องหมายการคาเทคนิคและการออกแบบสิทธิในการผลิตและสัมปทาน 
การจําหนายตนฉบับหนังสือ และภาพยนตที่จัดสรางโดยผานสัญญาทางลิขสิทธิ์ เปนตน 

 
  ที่ผานมา ยังไมมีการสํารวจอยางเปนระบบถึงการสรางทรัพยสินทางปญญาของภาค 
เอกชนไทย   การสํารวจที่ใกลเคียงที่สุดคือ การสํารวจการสรางสรรคและการใชนวัตกรรมของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยโดย สวทช. (2002)  ซึ่งศึกษาถึงการลงทุนของกิจการ 2,166 แหง ใน
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาตลอดจนกิจกรรมที่เรียกวา การสรางนวตักรรม
ตางๆ เชน การฝกอบรมบุคลากร  การสํารวจดังกลาวพบวา ธรุกิจเอกชนในประเทศไทยมีการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดตนทุนการผลติเปนสวนใหญ ซึ่งแตกตางจากประเทศเกาหลีใตที่ใช
นวัตกรรมเพือ่พัฒนาในดานผลิตภัณฑและเพ่ิมสวนแบงการตลาด (ตารางที่ 3.4) ทั้งนี้ บริษัทใน
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่สํารวจรอยละ 63 พัฒนานวัตกรรมขึ้นในองคกร รอยละ 57 จาก
เทคโนโลยขีองบริษัทแมในตางประเทศ รอยละ 27 ใชจากสถาบันวิจัยตางๆ มหาวทิยาลัยและ
หนวยงานรัฐ  

 
สําหรับกรณีของ SMEs ไทยนั้น มีการสรางสรรคนวตักรรมที่คอนขางต่ํา กลาวคือเพียง

รอยละ 7.3 ของบริษทัที่ทาํการสํารวจเทานั้น ในขณะที่ SMEs ของประเทศเกาหลีใต มีการ
สรางสรรคนวตักรรมถึงรอยละ 41 (ตารางที่ 3.5)  
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ตารางที่ 3.4 วัตถุประสงคในการสรางนวัตกรรม 
วิสาหกิจ ไทย (%) เกาหลีใต (%) 

ลดตนทุนการผลิต 77.4 75.8 
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงการผลิตใหเหมาะสม 69.0 64.3 
เพ่ิมสวนแบงการตลาด 69.2 83.4 
ทดแทนผลิตภัณฑที่ลาสมัย 56.9 80.5 
ที่มา: Thailand’s National Innovation System in the context of Asian Economies: Initial Finding-สวทช   

 

ตารางที่ 3.5 สัดสวนกิจการที่มีการพัฒนาดานการสรางสรรคนวัตกรรมในป 2002 
วิสาหกิจ ไทย (%) เกาหลีใต (%) 

ขนาดกลางและขนาดยอม 7.3 41.0 
ขนาดใหญ 14.4 78.0 
ที่มา: Thailand’s National Innovation System in the context of Asian Economies: Initial Finding-สวทช   
 

3.3 การคุมครองทรัพยสนิทางปญญา  
 

3.3.1 ภาพรวมของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทย 
 

 ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเบิรน (Berne Convention)  ซึ่งเปนความ 
ตกลงคุมครองทรัพยสินทางปญญาดานวรรณกรรมและศิลปกรรม และความตกลงทริปส 
(TRIPS) ขององคการการคาโลก ที่ใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาหลายชนิด   ความตกลง
เหลานี้ทําใหรัฐบาลไทยตองใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาแกคนตางชาติที่เปนพลเมือง
ของประเทศที่เปนภาคีของความตกลงดังกลาวในระดับเดียวกันกับคนไทย และหากมีการแกไข
กฎหมายภายในประเทศเพื่อเพ่ิมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา อันเนื่องมาจากการ
ดําเนินการเอง หรือการทําความตกลงตางๆ เชน ความตกลง TUSFTA  ประเทศไทยก็จะตอง
ใหการปฏิบัติตอคนของทุกประเทศที่เปนสมาชิกขององคการการคาโลกอยางเทาเทียมกัน ตาม
หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN)  
  

ตารางที่ 3.6  แสดงจํานวนและสัดสวนการจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญาในประเทศ
ไทยโดยจําแนกตามสัญชาตขิองเจาของทรัพยสินทางปญญา    จากตารางจะเหน็วา สิทธบิตัร
การประดิษฐที่จดทะเบยีนในประเทศไทยสวนใหญ คือรอยละ 93.6 เปนการจดทะเบยีนโดยคน
ตางชาติ ในขณะที่การจดทะเบียนอนุสทิธิบตัรในประเทศไทยสวนใหญ คือรอยละ 93.3 เปนการ
จดทะเบียนโดยคนไทย  เหตุผลของความแตกตางดังกลาวนาจะเนือ่งมาจากการประดิษฐของ
นักประดิษฐไทยสวนใหญยงัไมมีขั้นการประดิษฐในระดับสูงพอที่จะสามารถจดทะเบียนสทิธบิัตร
ได และเหมาะสมกับการจดทะเบียนอนสุิทธิบตัรมากกวา เน่ืองจากการจดทะเบยีนอนุสิทธบิัตร
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ไมกําหนดใหการประดิษฐนั้นตองมีขั้นการประดิษฐทีสู่ง แตกําหนดใหเปนการประดิษฐใหม
เทานั้น  

 
สวนในการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาและสิทธิบตัรการออกแบบนั้น จะพบวาคน

ไทยจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดังกลาวมากกวาชาวตางชาติเล็กนอย ในขณะที่การจด
ทะเบยีนพันธุพืชสวนใหญ (รอยละ 83.6) เปนการจดทะเบียนโดยคนไทยหรือบริษทัไทย ยกเวน
พันธุพืช 9 ชนิด ที่จดทะเบยีนโดยธุรกิจในเครือของบริษัทฟลิปปนสและเนเธอรแลนด  

 
ตารางที่ 3.6 การจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญาโดยคนไทยและคนตางชาติในประเทศไทย 

คนไทย คนตางชาต ิ รวม ประเภท 

จํานวน สัดสวน (%) จํานวน สัดสวน (%) จํานวน 
สิทธิบตัรการประดิษฐ 291 6.4 4,257 93.6 4,548 
สิทธิบตัรการออกแบบ 2,859 52.9 2,540 47.1 5,399 
อนุสิทธิบตัร 1,672 93.3 120 6.7 1,792 
เครื่องหมายการคา 72,829 59.4 49,802 40.6 122,631 
พันธุพืช 46 83.6 9 16.4 55 

หมายเหตุ: 1. ขอมูลจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ สิทธิบัตรการออกแบบ และเครื่องหมายการคา 
เปนขอมูลการจดทะเบียนในชวงเดือน ม.ค. 2542-มี.ค. 2548 

 2. ขอมูลจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเปนขอมูลการจดทะเบียนในชวงป 2542–2547 
 3. ขอมูลจดทะเบียนพันธุพืชเปนขอมูลการจดทะเบียนในชวงเดือนพ.ย. 2546-ธ.ค.2548  

 
ตารางที่ 3.7 เปรียบเทียบการจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทยกับ

ตางประเทศ    ในสวนของสิทธิบตัรการประดิษฐ สิทธิบตัรการออกแบบ และเครื่องหมายทาง 
การคา    จากตารางคณะผูวิจัยมีขอสังเกตดังนี้ 

- ประเทศที่มีการจดทะเบียนสิทธิบตัรการประดิษฐโดยบุคคลในประเทศ (residents) 
สูงสุดในป 2545 คือญ่ีปุนและสหรฐัอเมริกา โดยมีจํานวนการจดทะเบยีนสูงถึง 
107,741 และ 85,526 สิทธบิัตรตามลําดบั รองลงมาคือ เกาหลีใต รัสเซีย เยอรมัน 
และจีน ในขณะที่ประเทศไทยมีการจดทะเบียนโดยบุคคลในประเทศเพียง 39 
สิทธิบตัร ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกันกับมาเลเซีย (31 สิทธิบตัร)  

- ประเทศที่มีการจดทะเบียนสิทธิบตัรการออกแบบโดยบุคคลในประเทศสูงสุด ไดแก
สหรัฐอเมริกาและจีน โดยมีจํานวนการจดทะเบียนสูงถึง 124,016 และ 69,893 
สิทธิบตัรตามลําดับ รองลงมา ไดแก ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน และเกาหลีใต 
ตามลําดับ   สวนไทยมีการจดทะเบียนสิทธิบตัรการออกแบบโดยบุคคลในประเทศ 
596 สิทธบิตัร อยูในระดับเดียวกับประเทศอารเจนตนิา เม็กซิโก สวติเซอรแลนด 
และ แคนาดา 
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- ประเทศที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาโดยบุคคลในประเทศสูงสุดคือจีน
โดยมีการจดทะเบยีนสูงถึง 206,070 เครื่องหมาย รองลงมาคือญ่ีปุน เยอรมัน และ
อังกฤษ  สวนในประเทศไทยจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในป 2545 โดย
บุคคลในประเทศ 13,281 เครื่องหมาย 

 
ตารางที่ 3.7 จํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของประเทศตางๆ (ป 2545) 

บุคคลในประเทศ (residents) บุคคลตางชาติ (non-residents) ประเทศ 

สิทธิบัตร 
การประดิษฐ 

สิทธิบัตร 
การออกแบบ 

เคร่ืองหมาย
ทางการคา 

สิทธิบัตร 
การประดิษฐ 

สิทธิบัตร 
การออกแบบ 

เคร่ืองหมาย
ทางการคา 

1. ญี่ปุน 107,741 29,550 89,024 7,189 1,953 11,894 
2. สหรัฐอเมริกา 85,526 124,016 9,325 66,531 6,126 22,520 
3. เกาหลีใต (2003) 30,346 25,538 37,272 13,580 2,698 8,245 
4. รัสเซีย  15,113 1,568 21,776 948 4,444 352 
5. เยอรมัน 11,816 52,358 47,956 2,918 12,710 3,774 
6. จีน (2003) 11,404 69,893 206,070 25,750 6,273 36,441 
7. ฝรั่งเศส 8,226 59,774 n.a. 1,772 3,986 n.a. 
8. อังกฤษ 3,109 3,834 42,800 4,496 5,358 9,272 
9. สวีเดน 2,112 792 7,847 581 843 1,786 
10. แคนาดา 1,029 499 8,245 6,722 1,679 8,820 
11. อินเดีย (1999) 633 n.a. 6,747 1,527 n.a. 1,263 
12. สวิตเซอรแลนด 566 505 8,003 323 260 5,393 
13. ออสเตรเลีย 507 2,312 17,299 3,378 1,530 12,569 
14. นิวซีแลนด 232 310 7,035 602 546 11,343 
15. สิงคโปร (2003) 180 460 5,735 4,160 1,833 28,790 
16. เดนมารก 180 470 3,331 252 696 1,075 
17. อารเจนตินา 145 523 35,474 1,442 17,214 388 
18. เม็กซิโก 134 440 29,025 2,117 861 17,181 
19. ไทย 39 596 13,281 1,063 768 9,865 
20. มาเลเซีย (2003) 31 0 3,017 1,542 233 9,108 
21. เวียดนาม (2003) 17 358 4,910 756 110 2,236 
22. ปากีสถาน (2004) 12 269 1,136 404 110 2,423 
23. เปรู (2000) 9 54 5,974 299 105 7050 

ที่มา:  รวบรวมจาก World Intellectual Property Organization ( 2Hwww.wipo.int) 
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เม่ือเปรียบเทยีบสัดสวนการจดทะเบียนสทิธิบตัรการประดิษฐโดยบคุคลในประเทศตอ
จํานวนประชากร  1 แสนคน (ภาพที่ 3.3) พบวา ประเทศญี่ปุนและเกาหลีใตมีสดัสวนดังกลาว
สูงสุด คือ 84.5 สิทธิบตัร และ 63.7 สิทธบิัตรตอประชากร รองลงมาไดแก สหรัฐอเมริกา (29.6) 
สวีเดน (23.8) เยอรมัน (14.3) และฝรั่งเศส (13.8) ในขณะที่ไทยมีสัดสวนดังกลาวเพียง 0.06 
เทานั้น  ในกรณีสิทธิบตัรการออกแบบ ประเทศที่มีสดัสวนการจดทะเบยีนสิทธบิัตรตอประชากร
สูงสุดคือฝรั่งเศส คือ 100.5 สิทธิบตัรตอประชากร 1 แสนคน รองลงมาไดแกเยอรมัน (63.5) 
เกาหลีใต (53.6) และสหรัฐอเมริกา (43.0) ในขณะทีไ่ทยมีสัดสวนดังกลาวเพยีง 0.97  

 
ภาพที่ 3.3  การจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยคนในประเทศตอจํานวนประชากร 1 แสนคน 
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สิทธิบัตรการประดิษฐ  84.57  63.70  29.66  23.67  14.32  13.83  10.49  7.76  5.25  4.32  3.28  2.58  0.89  0.39  0.13  0.13  0.06  0.03  0.02 

สิทธิบัตรการออกแบบ 23.19 53.61 43.01 8.87 63.46 100.49 1.09 6.93 6.47 11.05 1.59 11.76 5.46 1.39 0.44 0.00 0.97 0.20 0.45 

ญ่ีปุน
เกาหลี
ใต

สหรัฐอเ
มริกา

สวีเดน เยอรมัน ฝร่ังเศส รัสเซีย
สวิตเซอ
รแลนด

อังกฤษ สิงคโปร แคนาดา
ออสเตรเ
ลีย

จีน
อารเจน
ตินา

เม็กซิโก
มาเลเซี
ย

ไทย เปรู
เวียดนา
ม

 
ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย 

 

ขอมูลการจดสิทธิบตัรของประเทศตางๆ ในสหรัฐ และสหภาพยุโรปก็มีลักษณะที่คลาย
กับที่กลาวมาขางตน ตารางที่ 3.8 เปรียบเทียบจํานวนสะสมของสทิธิบตัรทีไ่ดรับการจดทะเบยีน
จาก United States Patent and Trademark Office (USPTO) และ European Patent and 
Trademark Office (EPO) ของประเทศในเอเซีย 7 ประเทศ    จากตารางจะเหน็วา ประเทศที่
ไดรับการจดทะเบยีนสิทธบิัตรสูงสุด 3 อันดับแรก คือญ่ีปุน ไตหวัน และสิงคโปร ตามลาํดับ  
สําหรับประเทศไทยมีจํานวนสิทธบิัตรที่จดทะเบียนกบั USPTO และ EPO สูงกวาฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย และเวียดนาม  แตเม่ือเทียบกบัประเทศสิงคโปรแลวกย็ังนอยกวามาก   
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ตารางที่  3.8 จํานวนสะสมของสิทธิบตัรที่จดทะเบยีนกับ USPTO และ EPO  
ของประเทศในเอเซีย 

หนวย: ฉบับ 
 ไทย ฟลิปปนส ญี่ปุน สิงคโปร ไตหวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม 

สิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียน
จาก USPTO (ขอมูลถึงป 2004) 

348 258 574,865 2,719 57,606 162 9 

สิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียน
จาก EPO (ขอมูลถึงป 2001) 

13 5 96,893 82 418 8 - 

ที่มา: USPTO และ World Bank (2005) 
 

3.3.2  ภาพรวมของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของคนไทย 
 

 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหในบทนี้ไดมาจากฐานขอมูลการจดทะเบียนสิทธบิัตรการ
ประดิษฐ และการออกแบบผลิตภัณฑ  ลิขสิทธิค์อมพิวเตอรซอฟตแวร  เครื่องหมายการคา และ
ความลบัทางการคาของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย  ตลอดจนฐานขอมูลการจด
ทะเบยีนพันธุพืชใหมของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ทั้งนี้ ขอมูลในสวน
ของความลบัทางการคา และพันธุพืชทีใ่ชในการวิเคราะหเปนขอมูลทั้งหมดที่มีการจดทะเบียน
กับหนวยงานดังกลาวทั้งสองแหง สวนขอมูลการจดทะเบียนสิทธิบตัรการประดิษฐ  สิทธิบตัรยา 
การออกแบบผลิตภัณฑ คอมพิวเตอรซอฟตแวร และเครื่องหมายการคานั้นมีจํานวนมาก ไม
สามารถนํามาวิเคราะหไดทัง้หมด   คณะผูวิจัยจึงเลือกศึกษาขอมูลการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาดังกลาวในชวงเวลาดังตอไปน้ี  

- สิทธิบตัรการประดิษฐ และสิทธิบตัรยา: จํากัดเฉพาะสิทธิบตัรที่จดทะเบียน
ระหวางวนัที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2548 

- สิทธิบตัรการออกแบบผลติภัณฑ: จํากัดเฉพาะสิทธิบตัรที่จดทะเบียน
ระหวางวนัที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2548 

- คอมพิวเตอรซอฟตแวร:  จํากัดเฉพาะลขิสิทธทิี่สืบคนไดทางเครือขาย
อินเทอรเน็ต  

-  เครื่องหมายการคา: จํากัดเฉพาะเครื่องหมายการคาที่จดทะเบยีนระหวาง
วันที่ 1-7 มกราคม 2548 

 

ขอสังเกตอีกประการหนึ่งของขอมูลที่ใชในการวิเคราะหนี้ก็คือ คอมพิวเตอรซอฟตแวรที่
จดทะเบียนลขิสิทธิน์าจะมีจํานวนนอยกวาคอมพิวเตอรซอฟตแวรทั้งหมด ที่คนไทยพัฒนาขึ้น 
เน่ืองจากกฎหมายลิขสิทธิไ์มไดกําหนดใหงานสรางสรรค ที่จะไดรับการคุมครองตองจดทะเบียน
กับหนวยงานรัฐ นอกจากนี้ ซอฟตแวรบางสวน เชน เกมส หรือแอนิเมชั่นอาจถูกจดทะเบยีน
เปนงานประเภทโสตทศันวสัดุ ในทํานองเดยีวกัน กฎหมายไมไดกําหนดใหตองจดทะเบียน
ความลบัทางการคา ซึ่งทําใหมีความลับทางการคาอีกมากที่ไมไดจดทะเบียนและอยูนอกเหนือ
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การศึกษานี้  การจดทะเบียนมีประโยชนเพียงการอํานวยความสะดวกในการระงับขอพิพาทใน
กรณีที่เกิดปญหา  ซึ่งทาํใหนักพัฒนาคอมพิวเตอรซอฟตแวร และเจาของความลับทางการคา
สวนหนึ่งเลือกที่จะไมจดทะเบียนกบักรมทรัพยสินทางปญญา  
 

 ตารางที่ 3.9 (ก) และ 3.9 (ข) แสดงจํานวนและสดัสวนการจดทะเบยีนทรัพยสินทาง
ปญญาของคนไทยจําแนกตามประเภทของเจาของ 
 จากตารางดังกลาว คณะผูวิจัยมีขอสังเกตโดยรวมดังตอไปน้ี 

- เจาของทรัพยสินทางปญญาหลายประเภททั้งสิทธิบตัรการประดิษฐโดยรวม 
และสิทธิบตัรยา ตลอดจนพันธุพืช เกินกวาครึ่งเปนบคุคลธรรมดา  ซึ่งไมแนชัด
วา เปนบุคคลธรรมดาที่เปนเจาของกิจการ พนักงานขององคกรตางๆ หรือเปน
นักประดิษฐอิสระ อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงที่วา การประดิษฐสวน
ใหญที่ไดรับสทิธิบตัรเปนการประดิษฐโดยบุคคลเดียว มีเพียงประมาณรอยละ 
26 เทานั้นทีเ่ปนการประดษิฐโดยนักประดิษฐตั้งแต 2 คนขึ้นไป  เราอาจ
สันนิษฐานไดวา นักประดษิฐไทยสวนใหญเปนนักประดิษฐอิสระ  

- หนวยงานรัฐมีบทบาทสูงในการเปนเจาของสิทธบิัตรยาทั้งกรมวิทยาศาสตร 
การแพทย  สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  และ
องคการเภสัชกรรม  

- SMEs เปนเจาของทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ เกือบทุกประเภท
มากกวาธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะคอมพิวเตอรซอฟตแวรและเครื่อง หมาย
การคา มีเฉพาะความลับทางการคาเทานั้นที่ธุรกิจขนาดใหญเปนเจาของ
มากกวา SMEs  
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ตารางที่ 3.9 (ก) จํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของคนไทย 
(จําแนกตามประเภทผูยื่นจดทะเบียน) 

หนวย: การจดทะเบียน 

ธุรกิจเอกชนขนาด อื่นๆ/ ทรัพยสินทางปญญา 

เล็ก กลาง ใหญ 

บุคคล 
ธรรมดา 

หนวย 
งานรัฐ 

NPO 

ไมทราบ 

รวม 

สิทธิบัตรการประดิษฐ1 14 6 18 125 28 26 4 221 
  - สิทธิบัตรยา 0 0 0 7 6 0 0 13 
อนุสิทธิบัตร 56 24 30 328 60 0 17 514 
สิทธิบัตรการออกแบบ2 115 92 192 326 2 35 1 763 
ซอฟตแวร 32 8 18 13 8 0 1 80 
เครื่องหมายการคา3 94 23 45 NA NA NA NA 162 
พันธุพืช 0 6 13 26 9 0 1 55 
ความลับทางการคา 321 21 745 2,551 3,638 

 
ตารางที่ 3.9 (ข) สัดสวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของคนไทย 

(จําแนกตามประเภทผูยื่นจดทะเบียน) 
หนวย: รอยละ  

ธุรกิจเอกชนขนาด อื่นๆ/ ทรัพยสินทางปญญา 

เล็ก กลาง ใหญ 

บุคคล 
ธรรมดา 

หนวยงาน
รัฐ 

NPO 

ไมทราบ 

รวม 

สิทธิบัตรการประดิษฐ1 6.3 2.7 8.1 56.6 12.7 11.8 1.8 100.0 
  - สิทธิบัตรยา 0.0 0.0 0.0 53.8 46.2 0.0 0.0 100.0 
อนุสิทธิบัตร2 10.9 4.7 5.8 63.8 11.7 0 3.1 100.0 
สิทธิบัตรการออกแบบ3 15.1 12.1 25.2 42.7 0.3 4.6 0.1 100.0 
ซอฟตแวร4 40.0 10.0 22.5 16.3 10.0 0.0 1.3 100.0 
เครื่องหมายการคา5 58.0 14.2 27.8 NA NA NA NA 100.0 
พันธุพืช 0.0 10.9 23.6 47.3 16.4 0.0 1.8 100.0 
ความลับทางการคา 8.8 0.6 20.5 70.1 100.0 
ที่มา: วิเคราะหจากขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญาและกรมวิชาการเกษตร 
หมายเหตุ: 1. เฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐทั้งหมดที่จดทะเบียนระหวาง 1 มกราคม 2544 - 1 ธันวาคม 2548 
 2. เฉพาะอนุสิทธิบัตรทั้งหมดที่จดทะเบียนระหวาง มกราคม 2547–มีนาคม 2548 
 3. เฉพาะสิทธิบัตรการออกแบบทั้งหมดที่จดทะเบียนระหวาง 1 มกราคม 2547 - 1 ธันวาคม 2548 
 4. เฉพาะลิขสิทธิ์คอมพิวเตอรซอฟตแวรที่สามารถสืบคนไดทางอินเทอรเน็ต 
 5. เฉพาะเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนโดยธุรกิจของคนไทยระหวางวันที่ 1 - 7 มกราคม 2548 
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3.3.3  การคุมครองทรัพยสินทางปญญาแตละประเภท 
 
สิทธิบตัรการประดิษฐ 
 

 เม่ือศึกษาตัวอยางสิทธิบตัรการประดิษฐ ที่ไดรับการจดทะเบียนในระหวางวันที่ 1 
มกราคม 2544  ถึง 1 ธันวาคม 2548 จํานวน  221 ฉบับ ดังที่แสดงในตารางที่ 3.10  
คณะผูวิจัยพบวา ประเภทของสิทธบิตัรการประดิษฐโดยนักประดิษฐไทยโดยรวมและสิทธิบตัร
การประดิษฐซึ่งมี SMEs เปนเจาของ มีความคลายคลึงกัน กลาวคือ สิทธบิตัรการประดษิฐ
ประมาณรอยละ 40 อยูในหมวดหมูของใชในชีวติประจําวัน (section A: human necessities) 
ตางๆ รวมทัง้ยารักษาโรค   รองลงมา รอยละ 20 เปนการประดษิฐในกลุมกระบวนการผลติ-
ขนสง (section B: performing operations; transporting) รอยละ 10 ในกลุมการกอสราง 
(section E: fixed construction) และวิศวกรรมเครื่องกล (section F: mechanical engineering)       
 

สวนหมวดหมูการประดิษฐที่มีการจดทะเบียนนอยคือ สิ่งทอ-กระดาษ (section D: 
textiles-paper) เคมี-โลหะวิทยา (section C: chemistry-metallurgy) ฟสิกส (section G: 
physics) และไฟฟา (section H: electricity) 
 

ตารางที่ 3.10 หมวดหมูของการประดษิฐของคนไทยจําแนกตาม International 
Classification (เฉพาะทีจ่ดทะเบียนสทิธิบัตรในระหวางป 2544-2548) 

รวมท้ังหมด เฉพาะ SMEs รหัส 
 

กลุม 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

A ของใชในชีวิตประจําวัน 85 38.5 8 40.0 
B กระบวนการผลิต-ขนสง 47 21.3 4 20.0 
C เคมี-โลหะวิทยา 31 14.0 1 5.0 
D ส่ิงทอ-กระดาษ 7 3.2 0 0.0 
E การกอสราง 15 6.8 2 10.0 
F วิศวกรรมเครื่องกล 24 10.9 2 10.0 
G ฟสิกส 5 2.3 1 5.0 
H ไฟฟา 5 2.3 1 5.0 
 ไมทราบประเภท 2 0.9 1 5.0 
 รวมท้ังหมด 221 100.0 20 100.0 

ที่มา: วิเคราะหจากขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา 
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 เม่ือวิเคราะหตอไปในรายละเอียดจะพบวา 
- ของใชในชีวติประจําวันที่มีการจดทะเบียนสวนใหญเปนของใชที่เกีย่วของกับ

การเกษตร (A01) อาหาร (A23) และยารักษาโรค (A61K) ซึ่งจะกลาวถึงโดย
ละเอียดยิ่งขึ้นในสวนของสทิธิบตัรยา 

- สิ่งประดิษฐในกลุมกระบวนการผลิต-ขนสงจํานวนมากเปนอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
รถยนต ซึ่งไมใชชิ้นสวนรถยนตโดยตรง (B62) เชน ผาคลุมรถ อุปกรณล็อครถ  
ภาชนะและหีบหอสําหรับบรรจุ (B65) 

- การประดิษฐในกลุมการกอสราง จํานวนมากเกี่ยวของกับการสรางโรงเรือน (E04) 
และระบบจัดสงและระบายน้ํา  

- การประดิษฐในกลุมวศิวกรรมเครื่องกล จํานวนมากเปนอุปกรณเกี่ยวกับเคร่ืองยนต
สันดาปภายใน (F02) อุปกรณๆ เกี่ยวกบัทอนํ้า (F16) 

 

สิทธิบัตรยา 
 

 จากการศึกษาขอมูลการไดรับสิทธิบตัรยาของคนไทยจํานวน 13 สิทธิบตัรในระหวางป 
2544-2548  คณะผูวิจัยไมพบการจดทะเบียนสทิธบิตัรยาโดย SMEs หรือแมกระทั่งธุรกิจขนาด
ใหญเลย (ตารางที่ 3.11)  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑยาของคนไทยที่ไดรบัการจดทะเบียนเกินกวาครึ่งหนึ่ง
เปนของนักประดิษฐกลุมเดียวคือ นางเพญ็ศรี จาติกวณิช และคณะ    ที่เหลือเปนการจดทะเบยีน
โดยนักวิจัยจากหนวยงานรฐั 3 แหงคือ องคการเภสัชกรรม  กรมวิทยาศาสตรการแพทย และ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)      

 
เม่ือวิเคราะหดูในรายละเอียดจะพบวา ผลิตภัณฑยาของคนไทยทีไ่ดรับการจดทะเบยีน

สวนใหญเปนการนําเอาสมุนไพรมาแปรรูปเปนผลติภัณฑยา หรอืนําสารอาหารในธัญพืชไปใช
เปนยาปองกันและรักษาโรค 
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ตารางที่ 3.11 สิทธิบัตรยาของคนไทยที่ไดรับการจดทะเบียนในระหวางป 2544-2548 
ชื่อผูประดิษฐ ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ 

นางอังคณา หิรัญสาลี 
(กรมวิทยาศาสตรการแพทย) 

วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรพญายอ ฝรั่งและสมุนไพรใน
สกุล Phullanthus แทน ยาปฏชิีวนะในการรักษาโรคของสัตวน้ํา  

นางอังคณา หิรัญสาลี และสถาบันวิจัย
สมุนไพร 

การแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรหญาใตใบ (Phyllanthus 
urinaria) เพ่ือใชเปนยารักษาโรคเอดส 

นางอังคณา หิรัญสาลี 
(กรมวิทยาศาสตรการแพทย) 

การแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรกะลําปางหรือสลาปาง 
(Macaranga constricta Whitm.& Airt Shaw)เพ่ือใชเปนยารักษา
โรคเอดส  

นางสาวสิริพร โตนดแกว (สวทช.) กรรมวิธีการผลิตไคตินไฮโดรเจลเพื่อใชเปนวัสดุตกแตงแผล 
นางสาววนิดา จันทรวิกูลและคณะ (สวทช.) กรรมวิธีการผลิตวัสดุตกแตงแผลจากอนุพันธไคติน/ไคโตซาน 
นายกิม จันทระ และคณะ 
(องคการเภสัชกรรม) 

เชื่อไวรัสและโรคภูมิคุมกันบกพรอง รวมทั้งโรคติดเชื้อ ตาง ๆ 
พรอมกรรมวิธีการผลิตสวนผสมสมุนไพรและเภสัชผลิตภัณฑ  

นางเพ็ญศรี จาติกวณิช และคณะ 
 

การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืชไปใช
ปองกันเซลรางกายมนุษยจากการถูกทําลายของสารพิษตางๆ  

นางเพ็ญศรี จาติกวณิช และคณะ 
 

การนําเอาสารอาหาร Polyaaccharidepeptidea ในธัญพืชไปใช
ปองกันและรักษาระดับน้ําตาลในเลือดไมใหขึ้นสูงเกินปกติ จน
เปนโรคเบาหวานได   

นางเพ็ญศรี จาติกวณิช และคณะ 
 

การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืชไปใช
ปองกันและรักษาโรคตับอักเสบ (liver disease)  

นางเพ็ญศรี จาติกวณิช และคณะ 
 

การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืชไปใช
ปองกันเซลสมองจากการถูกทําลายของสารพิษตางๆ จนทําให
เกิดโรคอัลไซเมอร 

นางเพ็ญศรี จาติกวณิช และคณะ 
 

การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืชไปใช
เปนอาหารอายุวัฒนะ (Anti-aging) 

นางเพ็ญศรี จาติกวณิช และคณะ 
 

การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืช ไปใช
ในการปองกันการตายและการเสื่อมสภาพตามอายุขัยข องเซลใน
รางกายมนุษย 

นางเพ็ญศรี จาติกวณิช และคณะ 
 

การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืชไปใช
สงเสริมใหเซลตางๆ ในรางกายผลิตสารชีวภาค กลูตาไทโอนเพ่ือ
ตอตานอนุมูลอิสระ  

ที่มา: วิเคราะหจากขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา 
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อนุสิทธิบัตร 
 
 ในระหวางเดือนมกราคม 2547 -  มีนาคม 2548  คนไทยจดทะเบียนอนุสิทธบิัตรรวม 
514 รายการ (ตาราง 3.9 (ก) และ (ข) โดยสวนใหญ (รอยละ 63.8) เปนการจดทะเบียนโดย
บุคคลธรรมดา รองลงมาเปนการจดทะเบียนโดยหนวยงานรัฐ (รอยละ 11.7) และการจด
ทะเบยีนโดยธรุกิจเอกชนขนาดใหญ (รอยละ 5.8)   สวนการจดทะเบียนโดย SMEs มีสัดสวน
ประมาณรอยละ 15.6   
 
 เม่ือจําแนกประเภทสิทธิบตัรตามหมวดหมูจะพบวา SMEs จดทะเบียนอนุสิทธิบตัรใน
กลุมเคมี-โลหะวิทยา (B) สูงสุด คือรอยละ 32.9 รองลงมาไดแก กลุมของใชในชีวติประจําวัน (A) 
รอยละ 21.2 และกลุมกระบวนการผลติ-ขนสง รอยละ 20.0 ตารางที่ 3.12 แสดงตัวอยาง        
อนุสิทธิบตัรทีจ่ดทะเบียนโดย SMEs 
 
ตารางที่ 3.12  หมวดหมูของการประดิษฐของคนไทยที่ไดรับอนุสิทธิบัตรจาํแนกตาม 

International Classification 

รวมทัง้หมด เฉพาะ SMEs รหัส กลุม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
A ของใชในชีวติประจําวัน 209 39.73 18 21.18 
B กระบวนการผลิต-ขนสง 121 23.00 17 20.00 
C เคมี-โลหะวิทยา 70 13.31 28 32.94 
D สิ่งทอ-กระดาษ 8 1.52 1 1.18 
E การกอสราง 23 4.37 3 3.53 
F วิศวกรรมเครือ่งกล 57 10.84 11 12.94 
G ฟสิกส 15 2.85 1 1.18 
H ไฟฟา 23 4.37 6 7.06 
 รวมทัง้หมด 526 100 85 100 

ที่มา: วิเคราะหจากขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา  
หมายเหตุ:  วิเคราะหจากขอมูลอนุสิทธิบัตรจาก ม.ค. 2547- มี.ค.2548 รวม 514 อนุสิทธิบัตร  

   โดยในบางอนุสิทธิบัตรสามารถจัดกลุมรหัสไดหลายประเภท 
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ตารางที่ 3.13 ตัวอยางอนุสิทธิบัตรทีจ่ดทะเบียนโดย SMEs 
กลุม ตัวอยางอนสุิทธิบัตร 

A ของใชในชวีิตประจําวัน สูตรยาปราบวชัพืช 
ชีวธาตุสําหรบัผสมในอาหารเลี้ยงกุงกุลาดํา 
อาหารโคที่ไดจากเปลือกสปัปะรดและชานออย 
คุกกี้ตมยํากุงรสสมุนไพร 
ตูวางของสําหรับยึดติดผนัง 
กระชอนที่เปนตะแกรงลวดสําหรับลวกอาหาร 
เครื่องออกกําลังกาย 
คอกเด็กหัดเดิน 
วิธีการผลติลําไยผงโดยวิธีอบแหงแบบโฟม-เมท 
การทําน้ํามะมวงหิมพานตเขมขน 

B กระบวนการผลิต-ขนสง ไมสังเคราะหที่ทําจากเศษไมผสมกับเม็ดพลาสติก 
ชุดหาตําแหนงกึ่งกลางหัวปาดบาวาลวของเครื่องปาดบาวาลวของฝาสูบ 
รถปรับอากาศสําหรับอากาศยาน,เครื่องคัดแยกขนาดลําไย 
กระบะกึ่งพวงรถบรรทุกติดแผนกรุเหล็ก 
วิธีการผลติวงลอแบบไมมีรอยเชื่อมตอวงลอ 
อุปกรณเตือนภัยรถจักรยานยนต 
เข็มทิศเล็นเซติค 

C เคมี-โลหะวทิยา เม็ดโมเสดทองชนิดทองคําเปลวปดกระจก 
โลหะบัดกรีอุณหภูมิสูงชนิดไรสารตะกัว่ผสม 
สารเคลือบนิเกิลสําหรับเคลอืบลวดสแดนเลส 
โลหะผสมปองกันการมัวหมอง เพ่ิมแรงสปริง 
โลหะผสมเสรมิสรางความเงา 
กรรมวิธีการผลิตน้ําแรที่มีการเพิ่มปริมาณแมกนีเซียมไอออน 

D สิ่งทอ-กระดาษ กระดาษกาวที่มีการปรับปรุงการยึดติด 
E การกอสราง ชุดชิ้นสวนเสาและผนังรัว้ประกอบสําเร็จ 

ลูกบิดประต ู
แผนฉนวนกันความรอนที่มีเสนลวดสําหรบัการติดตั้ง 
วิธีการผลติกระเบื้องหลังคาพลาสติก 

F วศิวกรรมเครื่องกล กลไลวาลวสําหรับแกสหุงตม 
อุปกรณชวยในการสั่นสะเทอืนสําหรับเครือ่งไลความชื้นเมล็ดธัญพืช 
ชั้นสําหรับวางแผนดิสกที่สามารถเลื่อนได 
ตูอบผักและผลไม 
อุปกรณคลายแรงอัดโดยอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองยนต 

G ฟสิกส อุปกรณสําหรับการจัดเก็บและคํานวณคาสิทธินักแสดง 
H ไฟฟา สเตเตอรของมอเตอรพัดลมไฟฟา 

เครื่องควบคุมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัต ิ
ขั้วตอสายนําสัญญาไฟฟาชนิด SAT ตัวผู 

ที่มา: กรมทรัพยสินทางปญญา 
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สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
 

 จํานวนการจดทะเบยีนสิทธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (industrial design) โดยคน
ไทยมีมากกวาจํานวนการจดทะเบียนสิทธิบตัรการประดิษฐมาก    เม่ือวิเคราะหในรายละเอียด
จะพบวา ธุรกจิขนาดใหญเปนเจาของสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภัณฑในชวงที่ศกึษามากที่สุด
ถึงรอยละ 25.2 ของจํานวนสิทธิบตัรการออกแบบผลติภัณฑที่จดทะเบียนทั้งหมด  ติดตามมา
ดวยธุรกิจขนาดเล็ก (รอยละ 15.1)  และธุรกิจขนาดกลาง (รอยละ 12.1) 
 
 เม่ือวิเคราะหตามการจัดหมวดหมูของการออกแบบผลิตภัณฑระหวางประเทศ จะพบวา 
รอยละ 20 ของการออกแบบของนกัออกแบบไทยอยูในกลุมของเครื่องใชภายในบานตางๆ   
รอยละ 12.5 อยูในกลุมบรรจุภัณฑ รอยละ 9.4 วัสดุกอสราง และกลุมอุปกรณที่เกี่ยวกับการไหล 
เวียนของของเหลวและอากาศ เชนเครื่องปรับอากาศ รอยละ 9.2 อยูในกลุมของเลนและอุปกรณ
กีฬา ทั้งนี้ พบวาธุรกิจขนาดเล็กมีบทบาทสูงมากในการออกแบบบรรจุภัณฑ ในขณะที่ธุรกิจ
ขนาดใหญมีบทบาทมากในออกแบบของเลนและอุปกรณกีฬา   
 

คอมพิวเตอรซอฟตแวร  
 

 จากตารางที่ 3.14 จะเห็นวา ธุรกิจขนาดเล็กเปนผูจดทะเบียนคอมพิวเตอรซอฟตแวร
มากที่สุด ถึงรอยละ 40 ของคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่มีการจดทะเบียนทั้งหมด   รองลงมาเปน
ธุรกิจขนาดใหญ (รอยละ 22.5) และบุคคลธรรมดา (รอยละ 16.3) 
 
 จากตารางที ่ 3.14 คอมพิวเตอรซอฟตแวรที่มีการจดทะเบียนจํานวนมากที่สุดคือ 
โปรแกรมที่เกีย่วของกับระบบฐานขอมูล  (รอยละ 30.0) ระบบงานอุตสาหกรรม (รอยละ 18.8) 
ระบบงานทะเบียน (รอยละ 30.0) และระบบงานบัญชี (รอยละ 30.0) ตามลําดับ  
  
 ธุรกิจขนาดเลก็เปนเจาของลิขสิทธิ์คอมพวิเตอรซอฟตแวรแทบทุกประเภท ยกเวนคอม 
พิวเตอรซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับระบบอุตสาหกรรม ในขณะที่ธรุกิจขนาดกลางและขนาดใหญ
สวนใหญจะจดทะเบียนคอมพิวเตอรซอฟตแวร ที่เกีย่วของกับระบบอุตสาหกรรมและระบบฐาน 
ขอมูล  
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ตารางที่ 3.14 การจดทะเบียนคอมพิวเตอรซอฟตแวรของคนไทย 
(จําแนกตามประเภทซอฟตแวรและขนาดธุรกิจ) 

ธุรกิจ  
 

ประเภทซอฟตแวร ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

  
บุคคล 
ธรรมดา 

 สถาบันศึกษา 
หนวยงานรัฐ 
และอื่นๆ 

  
รวม 

 

  
รอยละ 

 

ระบบคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 2     1   3 3.8 

ระบบงานทะเบียน 11         11 13.8 

ระบบงานธนาคารและการเงิน 3         3 3.8 

ระบบงานอุตสาหกรรม   4 9   2 15 18.8 

ระบบฐานขอมูล 5 4 8 4 3 24 30.0 

ระบบบริหารงานอัตโนมัติ 1         1 1.3 

ระบบบริหารทรัพยากรในองคกร  3   1 1   5 6.3 

ระบบบัญชี 1     6  1 8 10.0 

ระบบปฏิบัติการ (OS) 1         1 1.3 

ระบบมัลติมีเดียและการออกแบบ 1       1 2 2.5 

ระบบสนับสนุนงานเอกสาร 2         2 2.5 

ระบบสนับสนุนงานเฉพาะดาน 1         3 3.8 

ไมทราบ 1     1 2 2 2.5 

รวม 32 8 18 13 9 80 100.0 

ที่มา: วิเคราะหจากขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
เครื่องหมายการคา 
 

 เครื่องหมายการคาที่ผูประกอบการไทยจดทะเบียนเก่ียวของกับสินคาและบริการ
สําหรับผูบริโภคในอุตสาหกรรมตางๆ เกือบทุกอุตสาหกรรม ตามลักษณะของโครงสรางเศรษฐ 
กิจไทย ซึ่งมีการกระจายการผลิตสินคาและบริการในหลายสาขา  
 
 เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนเกินกวาครึ่ง (รอยละ 58.0) เปนของธุรกิจขนาดเล็ก   
ติดตามมาดวยเครื่องหมายการคาของธุรกิจขนาดใหญ (รอยละ 27.8) และธุรกิจขนาดกลาง 
(รอยละ 14.2)  
 
 สาเหตุทีธุ่รกิจขนาดเล็กจดทะเบยีนเครื่องหมายการคามากที่สุดในชวงเวลาดังกลาว ไม 
ไดเกิดจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตอกิจการมากกวาธุรกจิขนาดกลางและขนาดใหญ  
เน่ืองจากโดยเฉลี่ยแลว ธุรกิจขนาดเลก็จดทะเบียนเครื่องหมายการคาสินคาประมาณ 1.31 
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เครื่องหมายตอกิจการ  ซึ่งยังนอยกวาธุรกิจขนาดใหญ (1.36 ตอกิจการ) และธุรกิจขนาดกลาง 
(1.44 ตอกิจการ) เล็กนอย  อยางไรก็ตาม  ธุรกิจขนาดกลางจดทะเบียนเครื่องหมายการคานอย
กวาธุรกิจขนาดใหญทั้งในดานจํานวนโดยรวม และการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตอกิจการ 
 

พันธุพืช 
 

 พันธุพืชที่จดทะเบยีนเพ่ือรับการคุมครองเกินกวาครึ่งคือ ไมดอก (รอยละ 55) โดย 
เฉพาะกลวยไมสกุลตางๆ ซึ่งผูยื่นจดทะเบียนแตละคนมักยื่นจดทะเบียนกลวยไมหลายพันธุ    
ติดตามมาดวยธัญพืชเชนขาวและขาวโพด (รอยละ 26)  ผลไม (รอยละ 9) และผัก (รอยละ 7)  
 
 ผูจดทะเบียนพันธุพืชเกินกวาครึ่งจดทะเบียนในนามบคุคลธรรมดา   ติดตามมาดวยการ
จดทะเบียนโดยธุรกิจขนาดใหญ และหนวยงานรัฐ  เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมธุรกิจ จะพบวาธุรกิจ
ที่จดทะเบยีนพันธุพืชมีเพียง 4 บริษัทคือ (ตารางที่ 3.15) 

1. บริษทั อีสท เวสท ซีด จํากัด  เปนธุรกิจขนาดกลางในเครือของบริษัทผลิต
เมล็ดพันธุผักขามชาติจากฟลิบปนส และมีฐานการประกอบ การอยูในหลาย
ประเทศในภูมิภาคเอเซียใตและเอเซียตะวันออกเฉียงใต ในปจจุบัน บริษทัได
ยื่นจดทะเบียนพันธุพืชผักและพืชไร ในประเทศไทยแลว 6 พันธุ  

2. บริษทั แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด เปนธรุกิจขนาดใหญในเครือของ ADVANTA  
จากประเทศเนเธอรแลนด  และมีขอบเขตการดําเนินธรุกิจเมล็ดพันธุครอบคลุม
ทวีปอเมริกาใต ที่ประเทศอารเจนตินา  และชลิี และเอเชียแปซิฟก  โดยมีงาน
วิจัยคนควาพฒันาพันธุพืชลูกผสมที่ผลผลิตสูงในขาวโพด ขาวฟาง ทานตะวัน 
หญาอาหารสัตว และคาโนลา เปนตน ในปจจุบัน บรษิัทไดยื่นจดทะเบียนพันธุ
ขาวโพดในประเทศไทยแลว 3 พันธุ 

3. บริษทั บางกอกกรีน จํากัด เปนธุรกิจของคนไทยขนาดใหญ มีสํานัก งานใหญ
ในจังหวัดนครปฐม สงออกกลวยไมไปญ่ีปุนและประเทศอ่ืนๆ   ในปจจุบัน 
บริษทัไดยื่นจดทะเบียนพันธุกลวยไมในประเทศไทยแลว 1 พันธุ 

4. บริษทั เอ็กซเซลออรคิด จํากัด  เปนธุรกจิของคนไทยขนาดใหญมีความชํานาญ
ดานการเพาะเลี้ยงกลวยไม ในปจจุบัน บริษัทไดยื่นจดทะเบยีนพันธุกลวยไมใน
ประเทศไทยแลว 9 พันธุ 
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ตารางที่ 3.15 พันธุพืชจดทะเบียนจําแนกตามขนาดของธุรกิจที่เปนเจาของ 

เจาของพันธุพืช ขนาดธุรกิจ พันธุพืชท่ีจดทะเบียน 

นายธันวา ยะปะนัน (บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด) ขนาดกลาง ขาวโพด  

นายธันวา ยะปะนัน (บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด) ขนาดกลาง ขาวโพด  

นายธันวา ยะปะนัน (บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด) ขนาดกลาง ขาวโพด  

บริษัท  อีสท เวสทซีด  จํากัด ขนาดกลาง มะระ 

บริษัท  อีสท เวสทซีด  จํากัด ขนาดกลาง มะเขือเทศ 

บริษัท  อีสท เวสทซีด  จํากัด ขนาดกลาง มะเขือเทศ 

นายสุรพล แสงอุทัย (บริษัท บางกอกกรีน จํากัด) ขนาดใหญ กลวยไมสกุลหวาย 

นายทิพากร แสงอุทัย (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) ขนาดใหญ กลวยไมสกุลหวาย 

นายทิพากร แสงอุทัย (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) ขนาดใหญ กลวยไมสกุลหวาย 

นายทิพากร แสงอุทัย (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) ขนาดใหญ กลวยไมสกุลหวาย 

นายทิพากร แสงอุทัย (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) ขนาดใหญ กลวยไมสกุลหวาย 

นายทิพากร แสงอุทัย (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) ขนาดใหญ กลวยไมสกุลหวาย 

นายทิพากร แสงอุทัย (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) ขนาดใหญ กลวยไมสกุลหวาย 

นายทิพากร แสงอุทัย (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) ขนาดใหญ กลวยไมสกุลหวาย 

นายทิพากร แสงอุทัย (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) ขนาดใหญ กลวยไมสกุลหวาย 

นายทิพากร แสงอุทัย (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) ขนาดใหญ กลวยไมสกุลหวาย 

นายศิริวุฒิ มานะเกษตร (บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด)  ขนาดใหญ ขาวโพด 

นายศิริวุฒิ มานะเกษตร (บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด)  ขนาดใหญ ขาวโพด 

นายศิริวุฒิ มานะเกษตร (บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด)  ขนาดใหญ ขาวโพด 
ที่มา: วิเคราะหจากขอมูลของกรมวิชาการเกษตร 
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ความลบัทางการคา 
 

ผูจดทะเบียนความลบัทางการคาสวนใหญ (ประมาณรอยละ 70) เปนบคุคลธรรมดา 
หรือคณะบุคคล ที่เหลือประมาณรอยละ 30 เปนการจดทะเบยีนโดยธรุกิจขนาดตางๆ  
 
 ความลบัทางการคาที่ไดรับการจดทะเบียนโดยธุรกิจสวนใหญ (รอยละ 66.2) เกี่ยวของ
กับผลติภัณฑอาหาร รองลงมาเปนความลับทางการคาที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและสาร 
เคมีที่ใชในอุตสาหกรรม (รอยละ 11.4)  ยารักษาโรค สมุนไพร และอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
(รอยละ 8.8)  และขอมูลธุรกจิ (รอยละ 4.2) 
 
 เม่ือแยกตามขนาดของธุรกิจแลวจะพบวา ธุรกิจขนาดใหญเปนเจาของความลบัทางการ 
คามากที่สุดถงึรอยละ 67.2 รองลงมาคือธุรกิจขนาดเลก็  (รอยละ 29.0) และธุรกิจขนาดกลาง 
(รอยละ 1.9) ตามลําดับ  
 
 ตารางที่ 3.16 แสดงสถิตคิวามลับทางการคาของธุรกจิไทยที่ไดรับการจดทะเบียน โดย
จําแนกตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม จากตารางจะเห็นไดวาความลับทางการคาที่ธุรกิจ
ขนาดเล็กเปนเจาของมากที่สุดคือ ความลับทางการคาในกระบวนการผลิตและสารเคมีอุตสาห 
กรรม (รอยละ 31.5)  ติดตามมาดวยความลบัทางการคาเกี่ยวกบัยารักษาโรค สมุนไพร และ
อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ (รอยละ 25.5) และความลบัทางการคาเกีย่วกับผลติภัณฑอาหาร (รอย
ละ 13.4)   ในขณะที่ความลับทางการคาสวนใหญของธุรกิจขนาดกลางเกี่ยวของกับขอมูลดาน
ธุรกิจ สวนความลับทางการคาที่ธุรกิจขนาดใหญเปนเจาของมากที่สุดคือ  ความลับทางการคา
เกี่ยวกบัผลติภัณฑอาหาร (รอยละ 91.5)  
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ตารางที่ 3.16 ความลับทางการคาของคนไทยที่ไดรับการจดทะเบียน (จําแนกตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม)  
 

รวมทั้งหมด  ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ  อื่นๆ อุตสาหกรรม 
  รวม รอยละ รวม รอยละ รวม รอยละ รวม รอยละ รวม รอยละ 

กระบวนการผลิต และสารเคมีอุตสาหกรรม  126 11.4 101 31.5 5 23.8 20 2.7   0.0 
ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม 33 3.0 9 2.8   0.0 23 3.1 1 4.8 
ผลิตภัณฑอาหาร  734 66.2 43 13.4 7 33.3 682 91.5 2 9.5 
เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑทําความสะอาดผิว 41 3.7 35 10.9   0.0 1 0.1 5 23.8 
ขอมูลธุรกิจ 47 4.2 21 6.5 9 42.9 14 1.9 3 14.3 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 4 0.4 4 1.2   0.0   0.0   0.0 
ยารักษาโรค สมุนไพร และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 97 8.8 82 25.5   0.0 5 0.7 10 47.6 
อาหารสัตว ปศุสัตว และสารเคมีการเกษตร 26 2.3 26 8.1   0.0   0.0   0.0 

รวม 1108 100.0 321 100.0 21 100.0 745 100.0 21 100.0 

     ที่มา: วิเคราะหจากขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา 
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3.4 การนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน 
 
  จุดออนที่สําคัญอีกประการหนึ่งของระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทยนอกจาก
การสรางทรัพยสินทางปญญาในระดับต่าํก็คือ การขาดการนําทรัพยสินทางปญญาที่สรางขึน้ไป
ใชประโยชนจริงโดยเฉพาะการใชประโยชนในเชิงพาณิชย   ทั้งนี้ สาเหตุที่สําคญัที่สุดของปญหา
ดังกลาวนาจะเกิดจากการขาดความเชื่อมโยง (linkage) ที่เขมแข็งระหวางสถาบันวิจัย-
มหาวิทยาลยัซ่ึงเปนผูสรางทรัพยสินทางปญญา กับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูตองการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยจากทรัพยสินทางปญญานั้น   
 
 ที่ผานมา การศึกษาในรายละเอียดถึงความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับภาค 
อุตสาหกรรม (university-industry linkage หรือ UIL) ในประเทศไทยมีนอยมาก   การศึกษาที่
เปนระบบที่สดุคือการสํารวจในโครงการความรวมมือระหวางมหาวทิยาลัยกบัภาคอุตสาหกรรม 
136 โครงการใน 5 มหาวิทยาลัยของรัฐโดย Schiller (forthcoming)   การศึกษาดังกลาวชีว้า 
โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอตุสาหกรรมในประเทศไทยกวาครึ่งหนึ่ง
เกี่ยวของกับการใหคําปรกึษา  ติดตามมาดวยการใหบริการทางเทคนิค เชน การทดสอบ
ตัวอยาง   ในขณะที่การวจัิยและพัฒนา มีสัดสวนต่ํากวารอยละ 10   สาเหตุทีค่วามเชื่อมโยง
ระหวางมหาวทิยาลัยกบัภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีอยูในระดับที่จํากัด นอกจากจะ
เน่ืองมาจากความไมพรอมของแตละฝายแลว ทั้งสองฝายยังมีปญหาความไมไวใจซึ่งกันและกัน 
และการขาดความเขาใจถึงความคาดหวงัของแตละฝาย 
 

ความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญจึงมักอยูใน
รปูของการทีอ่าจารยมหาวิทยาลัยใหบรกิารทางเทคนคิและใหคําปรกึษาแกภาคอุตสาหกรรมใน
ฐานะสวนตัว    การขาดความสัมพันธในระดับสถาบันทําใหการติดตอสื่อสารระหวางทั้งสองฝาย
มีความเขมขนต่ํา ความสัมพันธถูกจํากัดในชวงเวลาสั้นๆ และขาดการสนับสนุนทางสถาบัน 
เชน บริการดานบัญชีและกฎหมาย  ทําใหบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเห็นวา ความรวมมือกับ
อุตสาหกรรมมีความยุงยากมาก  
 
 จากการตระหนักถึงปญหาการขาดความเชื่อมโยงในระดับสถาบันดังกลาวขางตน 
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา  รัฐบาลจึงมุงสรางกลไกในการสนับสนุนความเชือ่มโยงระหวาง
สถาบันวิจัย-มหาวิทยาลยักับภาคอุตสาหกรรม โดยผานหนวยงานที่เรียกวา “สํานักงาน
ถายทอดเทคโนโลย”ี (technology licensing office หรือ TLO) และหนวยงานบมเพาะธรุกิจ 
(incubator) ทั้งนี้ จนถึงป 2548 ประเทศไทยมีหนวยงานถายทอดเทคโนโลยใีนมหาวิทยาลยั
ทั้งสิ้นแลว 5 แหง ไดแก สถาบันทรัพยสนิทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ศูนยพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีรฐัรวมเอกชน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) สํานักวิจัยและบริการ
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยสงเสริมงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร)ี  สถาบันบริหารการวิจัย (มหาวิทยาลัยขอนแกน) และศนูยประยุกตและ
การบริการขอมูล (มหาวทิยาลัยมหิดล)  นอกจากนี้ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) ก็กําลังจัดตั้งสํานักงานถายทอดเทคโนโลยีเชนกนั   

 
เม่ือเทียบจํานวนหนวยงานถายทอดเทคโนโลยีของไทยกับสหรัฐอเมริกาแลว พบวา

สหรัฐอเมริกามีจํานวนมหาวิทยาลัยที่มีหนวยงานถายทอดเทคโนโลยีมากกวา 100 แหง โดยแต
ละแหงมีการสรางและจดทะเบียนทรัพยสทิธิบตัรสูงกวาหนวยงานในลักษณะเดียวกันในประเทศ
ไทย (ตารางที ่3.17)  
 
  สวนหนวยบมเพาะธุรกิจ (incubator) นั้นถูกออกแบบมาเพื่อชวยในการสราง
ผูประกอบการใหม โดยใหบริการคําปรึกษาแกผูประกอบการในดานการบริหารจัดการ การ
เขาถึงแหลงเงินทุน ตลอดไปจนถึงการตลาด  ในปจจุบันประเทศไทยมีหนวยบมเพาะธุรกิจ
เพ่ิมขึ้นจาก 6 แหงในป 2545 เปน 28 แหงในป 2548 ตัวอยางหนวยบมเพาะธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับนวตักรรมและเทคโนโลยี อาทิ software park ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ และหนวยบมเพาะธุรกิจที่สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี อยางไรก็
ตาม จํานวนหนวยบมเพาะธุรกิจยังคงมจํีานวนนอยมากเทียบกบัประเทศพัฒนาแลว (ตารางที ่
3.18) 
 
ตารางที่ 3.17 จํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทีจ่ดทะเบียนโดยมหาวิทยาลัยของไทยและสหรัฐ 

มหาวิทยาลัย จํานวน
สิทธิบัตรท่ี
จดทะเบียน 

จํานวนอนุ
สิทธิบัตรท่ี
จดทะเบียน 

จํานวน
สิทธิบัตรท่ีอยู
ในกระบวนการ
ตรวจสอบ 

จํานวนอนุ
สิทธิบัตรท่ีอยูใน
กระบวนการ
ตรวจสอบ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 2 46 9 
มหาวิทยาลัยมหิดล 5 12 9 n.a. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 9 7 30 n.a. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2547) 11 n.a. n.a. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2546) 2 n.a. n.a. 
มหาวิทยาลัยในสหรัฐโดยเฉลี่ย 
(ป 2546) 

20 n.a. 68 n.a. 

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2548) และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2549) 
หมายเหตุ: 1. ขอมูลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรีเปนยอดสะสม สวนขอมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนขอมูลของป 2547 และ 2546 ตามลําดับ 

 2. ขอมูลของสหรัฐอเมริกาเปนคาเฉล่ียจํานวนสิทธิบัตรที่มหาวิทยาลัยชั้นนํา 198 แหงไดรับในป 2546  
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ตารางที่ 3.18 จํานวนหนวยบมเพาะธรุกิจในประเทศตางๆ ป 2544 

ประเทศ จํานวน 
สหรัฐอเมริกา 800 
เยอรมัน 300 
ฝรั่งเศส 192 
อังกฤษ 144 
เบลเยี่ยม 131 
ออสเตรเลยี 63 

อิตาล ี 45 
สวีเดน 39 

ไทย (2548) 28 
ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2548) 

 
3.5 การบังคับใชกฎหมาย  
 
  จากการวิเคราะหคดีที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาของศาลทรพัยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลางที่สามารถสืบคนทางเว็บไซต  พบวา มีคดีทั้งสิ้น 198 คดี ใน
ระหวางป 2541-2548  โดยแบงเปนคดใีนศาลชั้นตน 141 คดี  และคดีในศาลฎีกา 57 คดี  ทั้งนี้ 
ระยะเวลาที่ศาลใชในการพจิารณาคดีในระดับศาลชั้นตนเฉลี่ยตอคดปีระมาณ 1 ป   
 
 ตารางที่ 3.19 แสดงสถิติคดีที่มีการฟองรองในระดับศาลชั้นตน จากตารางจะเหน็วา คดี
ทรัพยสินทางปญญาที่มีการฟองรองสูงสุดเกี่ยวของกับการละเมิดชื่อทางการคาหรือเครื่องหมาย
การคา (รอยละ 68.1)  รองลงมาคือการละเมิดลิขสทิธิ์ (รอยละ 18)  การละเมิดสิทธิบตัร (รอยละ 
12) ที่เหลืออีกรอยละ 2 เปนคดีการละเมดิอนุสิทธิบตัรหรือความลับทางการคา    ทั้งนี้ ยังไมพบ
คดีที่เกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญาดานแผงวงจรรวม สิ่งบงชี้ทางภมิูศาสตร และ
พันธุพืช   ในสวนของคดทีี่มีการฟองรองจนถึงระดับศาลฎีกาทั้งหมดเกี่ยวของกบัการละเมิดชื่อ
ทางการคาหรือเครื่องหมายการคา (รอยละ 84) และการละเมิดลขิสิทธิ์ (รอยละ 16)  
 
 ตารางที่ 3.20 จําแนกรายละเอียดของโจทกและจําเลยในคดีดานทรพัยสินทางปญญาใน
ระดับศาลชั้นตนตามประเภทบุคคลที่เกีย่วของออกเปน บุคคลธรรมดา บริษทัขนาดตางๆ มูลนิธิ
และหนวยราชการ   จากตารางจะเห็นวา โจทกของคดีเปนบรษิัทตางประเทศจาํนวนมากที่สดุ 
(รอยละ 33)  ซึ่งสวนใหญฟองรองคดีเกี่ยวกบัการละเมิดชื่อทางการคาหรือเครื่องหมายการคา  
รองลงมาเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (รอยละ 24)  ซึ่งสวนใหญฟองรองคดีเกี่ยวกบัการ
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ละเมิดลขิสิทธิใ์นหนังสือ นวนิยาย ภาพยนตร เพลง และโปรแกรมคอมพิวเตอร   สวนโจทกที่
เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมน้ันมีสัดสวนรอยละ 4.3 และรอยละ 16.7 ตามลําดับ    
 

ทั้งนี้ คดีที่วิสาหกิจขนาดกลางเปนโจทกสวนใหญเปนคดีที่เกี่ยวของกับการละเมิดชื่อ
ทางการคาหรือเครื่องหมายการคา โดยวิสาหกิจขนาดกลางเหลานี้สวนใหญเปนตวัแทนของ
บริษทัตางประเทศ    สวนคดีที่วิสาหกิจขนาดยอมและบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเปนโจทกสวน
ใหญเปนคดีทีเ่กี่ยวของกับการละเมิดสิทธบิัตรและลิขสทิธิ์  ซึ่งสอดคลองกับสถติิการเปนเจาของ
ทรัพยสินทางปญญาในสัดสวนที่สูง 

 
เม่ือวิเคราะหในดานของจําเลย จะพบวา  จําเลยรอยละ 32 เปนวิสาหกิจขนาดยอม  

รองลงมาเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (รอยละ 29) และหนวยราชการ (รอยละ 25) คดีที่
วิสาหกิจขนาดยอมและบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถูกฟองรองสวนมากเกี่ยวกับการละเมิดชื่อ
ทางการคาหรือเครื่องหมายการคา สวนหนวยราชการที่ถูกฟองมากคือ กรมทรัพยสินทาง
ปญญา โดยคดีสวนใหญเกีย่วกับการรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

 
ในระดับศาลฎกีา โจทกของคดีเกือบทั้งหมด (รอยละ 89.7) คือสํานักงานอัยการสูงสุด  

โดยในบางคดมีีโจทกรวมเปนภาคเอกชนซึ่งเปนผูดูแลผลประโยชนของงานอันมีลิขสิทธิ์จาก
ตางประเทศ เชน คดีดานลิขสิทธิ์เกมสคอมพิวเตอร เปนตน  ที่เหลืออีกประมาณรอยละ 8.6 
เปนโจทกซึ่งเปนบรษิัทตางประเทศที่เปนเจาของลิขสทิธิ์ เชน บรษิทัไมโครซอฟต คอรปอเรชัน่ 
หรือบริษัท ทเว็นตี้ เซ็นจูรี่ ฟอกซ เปนตน  

 
เม่ือวิเคราะหตามประเภทของทรัพยสินทางปญญาทีถู่กละเมิด จะพบวา คดีละเมิด

เครื่องหมายการคาเกินกวาครึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยจําเลยของ
คดีในกลุมน้ีสวนมากเปนวสิาหกิจขนาดยอม  ทั้งนี้ ความขัดแยงสวนใหญเกีย่วของกับการนาํสง
รายไดจากการขายสินคาไมตรงตามทีต่กลงไวในสัญญา หรือการนําสินคาจากแหลงอ่ืนมา
จําหนาย เปนตน     ตารางที่ 3.21 แสดงวา จําเลยซึ่งสวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดยอมเปนฝาย
แพคดีในศาลชั้นตน   สวนคดีละเมิดเครือ่งหมายการคาในระดับศาลฎีกาเกี่ยวของกับการละเมิด
เครื่องหมายการคาสินคาหลากหลายชนดิ เชน นาฬิกาขอมือ ตุกตา เสื้อยืด เปนตน  โดยจําเลย
สวนใหญเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ผลการตัดสินในทุกคดีก็คือ จําเลยเปนฝายแพคดี  

 
ในสวนของคดีดานการละเมิดสิทธิบตัรทัง้หมดเปนคดีในศาลชั้นตน เกือบทั้งหมดของ

คดีในกลุมน้ีเปนการฟองกรมทรัพยสินทางปญญาใหเพิกถอนสิทธบิัตรการประดษิฐหรือสิทธิ 
บัตรการออกแบบผลิตภัณฑที่รับจดทะเบียน  โดยโจทกอางวาทรพัยสินทางปญญาในขอพิพาท
ไมใชการประดิษฐหรือการออกแบบใหม เพราะเคยมกีารจดสิทธิบตัรไวแลวในตางประเทศ หรือ
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มิไดมีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น โจทกของคดีในกลุมน้ีสวนมากเปนบริษทัตางประเทศหรือตัวแทน    
ทั้งนี้ ศาลตัดสินใหกรมทรพัยสินทางปญญาเปนฝายแพคดีในเกือบทุกคดี  นอกจากนี้ ยังมีการ
ฟองรองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบตัรโดยทั้งหมดเปนการฟองรองระหวางบุคคลธรรมดาสัญชาติ
ไทย  จากการวิเคราะหขอมูลยังไมพบกรณีที่โจทกซึ่งเปนวิสาหกิจขนาดใหญหรอืบริษัทตางชาติ
ฟองรองวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม หรือบุคคลธรรมดาแตอยางใด  แตมีกรณีที่มูลนิธิ
เขาถึงเอดสเปนโจทกฟองบริษัทยาจากตางประเทศที่ยืน่ขอรับสิทธิบตัรการประดษิฐในประเทศ
ไทย โดยคดีนี้โจทกฟองกรมทรัพยสินทางปญญาเปนจําเลยรวม ผลการพิจารณาคดีก็คือ ศาลสั่ง
ใหจําเลยและจําเลยรวมแกไขขอความในเอกสารขอรับสิทธิบตัรตามที่โจทกรองขอ 

 
ในคดีลขิสิทธิท์ี่เกี่ยวของกบัโปรแกรมคอมพิวเตอรเกอืบทุกคด ี มีโจทกเปนบรษิัท

ตางประเทศหรือบริษัทไทยที่เปนตัวแทนของบริษทัตางประเทศ ฟองจําเลยซึ่งเปนวิสาหกิจ
ขนาดยอมหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ประกอบธรุกิจรานเกมสคอมพิวเตอรหรือขาย
คอมพิวเตอร ผลการตัดสินจําเลยเปนฝายแพคดีทั้งหมด  ในสวนของคดีการละเมดิลิขสิทธิ์เพลง 
หนังสือ หรือนวนิยาย ภาพเขียน โจทกสวนใหญเปนบุคคลธรรมดาฟองจําเลยที่เปนทั้งบุคคล
ธรรมดาและบริษัท  ผลการตัดสินของคดีในกลุมน้ีสวนใหญใหจําเลยเปนฝายผิด  มีเพียงสวน
นอยที่ยกฟองเน่ืองจากโจทกพิสูจนไมไดวาเปนเจาของลิขสิทธิ์จริง 
 
 ในภาพรวมของการตัดสินคดี โจทกเปนฝายชนะคดีมากกวาจําเลยทั้งในระดับศาล
ชั้นตนและศาลฎีกา  โดยในระดับศาลชัน้ตนสวนใหญเปนการฟองรองโดยบริษัทตางประเทศใน
คดีการละเมิดชื่อทางการคาหรือเครื่องหมายการคา ตอจําเลยซึ่งเปนวสิาหกิจขนาดยอมหรือ
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย   สวนคดีเกือบทั้งหมดที่มีการฟองรองจนถงึระดับศาลฎีกาเกี่ยวของ
กับการละเมิดลิขสิทธิ์  โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดเปนโจทก 
 

3.6 สรุป  
 

กลาวโดยสรุป ระบบทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทยมีความออนแอมากโดยเฉพาะ
การสรางทรัพยสินทางปญญาและการเชือ่มโยงเพื่อใหเกิดการใชประโยชนในเชิงพาณิชย   ซึ่ง
สะทอนออกมาในการจดทะเบียนทรัพยสนิทางปญญาของคนไทยอยูในระดับที่ต่าํ และการจด
ทะเบยีนสวนใหญเปนการจดทะเบียนโดยบริษทัตางประเทศ และขอพิพาทที่เกิดขึ้นสวนใหญมัก
เกี่ยวของกับการที่บรษิัทตางประเทศฟองรองคดีเกี่ยวกบัการละเมิดชือ่ทางการคาหรือ
เครื่องหมายการคา หรือการละเมิดลขิสิทธิ์ตอผูประกอบการไทย 

 



 47 

ตารางที่ 3.19 สถิติคดลีะเมิดทรัพยสนิทางปญญา พ.ศ. 2541-2548 
 

ก. ศาลชั้นตน 

ป พ.ศ. สิทธิบัตร 
อนุ

สิทธิบัตร 
เคร่ืองหมาย

การคา 
ลิขสิทธ์ิ 

ความลับ
ทางการคา 

รวม 

2541 1 - 2 5 - 8 
2542 - - 2 2 - 4 
2543 - - 3 4 - 7 
2544 2 - 11 3 - 16 
2545 2 - 12 4 - 18 
2546 5 - 43 2 - 50 
2547 6 1 20 6 1 34 
2548 1 - 3 - - 4 

รวม 17 1 96 26 1 141 

รอยละ 12.1 0.7 68.1 18.4 0.7 100.0 

 
ข. ศาลฎีกา 

ป พ.ศ. เคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธ์ิ 

2541 1 6 
2542 8 12 
2543 - 2 
2544 - - 
2545 - 5 
2546 - 5 
2547 - 13 
2548 - 5 
รวม 9 48 

ที่มา: 3Hhttp://www.cipitc.or.th/ 
หมายเหตุ: 1. ขอมูลเฉพาะที่สืบคนไดจากเว็บไซตศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
 2. คดีในระดับศาลชั้นตน ยังไมพบคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญาดานแผงวงจรรวม ส่ิงบงชี้ทาง 
  ภูมิศาสตร และพันธุพืช 

3. คดีในระดับศาลฎีกา มีเฉพาะคดีละเมิดเครื่องหมายการคา และละเมิดลิขสิทธิ์เทานั้น 
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ตารางที่  3.20  โจทกและจําเลยในคดลีะเมิดทรัพยสินทางปญญา 
ก. ศาลชั้นตน 

โจทก จําเลย 

ขนาดธุรกิจ / ประเภท ขนาดธุรกิจ / ประเภท 
ประเภททรัพยสินทาง

ปญญา 
ยอม กลาง ใหญ มูลนิธ ิ บริษัทตางประเทศ ราชการ บุคคลธรรมดา ยอม กลาง ใหญ มูลนิธ ิ บริษัทตางประเทศ ราชการ บุคคลธรรมดา 

สิทธิบัตร 9 2 - 1 2 - 6 2 1 - - 2 8 6 
อนุสิทธิบัตร - - 1 - - - - - - - - - - 1 
เครื่องหมายการคา 8 3 22 - 43 1 12 34 5 3 - 5 30 19 
ลิขสิทธิ์ 6 - 3 - 1 2 15 11 3 2 - - - 18 
ความลับทางการคา - 1 - - - - - 1 - - - - - - 
แผงวงจรรวม - - - - - - - - - - - - - - 
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร - - - - - - - - - - - - - - 
พันธุพืช - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 23 6 26 1 46 3 33 48 9 5 - 7 38 44 

รอยละ 16.7 4.3 18.8 0.7 33.3 2.2 23.9 31.8 6.0 3.3 0.0 4.6 25.2 29.1 

 
ข. ศาลฎีกา 

โจทก จําเลย 

ขนาดธุรกิจ / ประเภท ขนาดธุรกิจ / ประเภท ประเภททรัพยสินทางปญญา 

ยอม กลาง ใหญ มูลนิธิ บริษัทตางประเทศ ราชการ บุคคลธรรมดา ยอม กลาง ใหญ มูลนิธิ บริษัทตางประเทศ ราชการ บุคคลธรรมดา 

สิทธิบัตร - - - - - - - - - - - - - - 
อนุสิทธิบัตร - - - - - - - - - - - - - - 
เครื่องหมายการคา - - - - - 9 - 1 - - - - - 8 
ลิขสิทธิ์ 1 - 1 - 5 43 - 1 1 1 - - - 46 
ความลับทางการคา - - - - - - - - - - - - - - 
แผงวงจรรวม - - - - - - - - - - - - - - 
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร - - - - - - - - - - - - - - 
พันธุพืช - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 1 0 1 0 5 52 0 2 1 1 - - - 54 

รอยละ 1.7 0.0 1.7 0.0 8.5 88.1 0.0 3.4 0.2 1.7 0.0 0.0 0.0 93.1 

ที่มา: คณะผูวิจัย  
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ตารางที่  3.21  ผลการตัดสินของศาลในคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
ก. ศาลชั้นตน 

โจทกชนะคดี จําเลยชนะคดี / ยกฟอง 

ขนาดธุรกิจ / ประเภท ขนาดธุรกิจ / ประเภท 
ประเภททรัพยสินทาง

ปญญา 
ยอม กลาง ใหญ มูลนิธ ิ บริษัทตางประเทศ ราชการ บุคคลธรรมดา ยอม กลาง ใหญ มูลนิธ ิ บริษัทตางประเทศ ราชการ บุคคลธรรมดา 

สิทธิบัตร 5 2 - 1 2 - 1 2 - - - 1 - 4 
อนุสิทธิบัตร - - 1 - - - - - - - - - - - 
เครื่องหมายการคา 6 2 14 - 29 1 6 3 1 8 - 14 - 9 
ลิขสิทธิ์ 5 - 1 - - 1 10 2 - 2 - - 1 3 
ความลับทางการคา - - - - - - - - 1 - - - - - 
แผงวงจรรวม - - - - - - - - - - - - - - 
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร - - - - - - - - - - - - - - 
พันธุพืช - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 16 4 16 1 31 2 17 7 2 10 0 15 1 16 

 
ข. ศาลฎีกา 

โจทกชนะคดี จําเลยชนะคดี / ยกฟอง 

ขนาดธุรกิจ / ประเภท ขนาดธุรกิจ / ประเภท 
ประเภททรัพยสินทาง

ปญญา 
ยอม กลาง ใหญ มูลนิธ ิ บริษัทตางประเทศ ราชการ บุคคลธรรมดา ยอม กลาง ใหญ มูลนิธ ิ บริษัทตางประเทศ ราชการ บุคคลธรรมดา 

สิทธิบัตร - - - - - - - - - - - - - - 
อนุสิทธิบัตร - - - - - - - - - - - - - - 
เครื่องหมายการคา - - - - - 9 - - - - - - - - 
ลิขสิทธิ์ 1 - - 1 2 38 - - - 1 - 3 6 1 
ความลับทางการคา - - - - - - - - - - - - - - 
แผงวงจรรวม - - - - - - - - - - - - - - 
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร - - - - - - - - - - - - - - 
พันธุพืช - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 1 - - 1 2 47 - - - 1 - 3 6 1 

ที่มา: คณะผูวิจัย
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บทที่ 4 ทรัพยสนิทางปญญากับผลกระทบตออุตสาหกรรมยารักษาโรค 
 

4.1  การพัฒนาผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมยารักษาโรค  
 
 อุตสาหกรรมยามีวงจรชีวติในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 4 ขั้นตอนดังแสดงตามภาพที่ 
4.1 คือ  

1) การวิจัย (research)  
2) การพัฒนา (development) 
3) การวางตลาดยาตนแบบ (patentee commercialization) และ  
4) การวางตลาดยาชื่อสามัญวางตลาด (generic commercialization)  

 
ภาพที่ 4.1 วงจรชีวติในการพัฒนายา 

 

 
ที่มา: Gollin (2001) 
 

1) การวิจัย ซึ่งเริ่มตนจากการวิจัยขั้นพ้ืนฐานและติดตามดวยการวิจัยประยุกตซึ่งใช
แบบจําลองทางชีววิทยาเพื่อระบุสารเคมีออกฤทธิ์ ในขั้นตอนนี้ผลิตภัณฑที่ถูกพัฒนาขึ้นจะใชชื่อ
เคมียังไมมีชื่อทางยา ผลลัพธของขั้นตอนนี้สวนใหญเปนการตีพิมพผลงานทางวิชาการและ
บางสวนไดถูกยื่นขอจดสทิธิบัตรสารเคมีใหมที่สามารถนํามาใชประโยชนในการวิจัยตอไป แตยัง
ไมแนวาจะสามารถนํามาใชเปนยารักษาโรคได (จดสิทธิบัตร 1 ในภาพที่ 4.1) 

  วิจัย พัฒนา ยาตนแบบวางตลาด ยาสามัญวางตลาด

พื้นฐาน  ทดสอบ 
กอนคลีนิค 
 

ทดสอบยาสามัญ 

 แบบจําลอง 
ทางชีววิทยา 

ทดสอบ 
ในหลอด 

ทดสอบ
ในสัตว 

ทดสอบ 
คลีนิค1 

ทดสอบ            
คลินิก2 

อนุญาต 
วางตลาด 

สิทธิบัตรหมดอายุ 

ตีพิมพทางวิชาการ จดสิทธิบัตร 1  ขาย

ตรวจชีวสมมูล 
(bioequivalence) 

3-10 ป

สิทธิผูกขาด

ไดสิทธิบัตร 20  ป + 
จดสิทธิบัตร 3 

จดสิทธิบัตร 2

หมดอายุขัย 
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2) หลังจากสามารถระบุสารออกฤทธิ์ไดแลว ขั้นตอนตอไปคือกระบวนการพัฒนา ซึ่ง
เร่ิมตนจากการทดสอบกอนคลินิก (pre-clinical research) ซึ่งเปนการทดสอบในหลอดทดลอง
และการทดสอบในสัตว หลังจากนั้นจะเปนขั้นตอนการทดสอบทางคลินิก (clinical trials) ซึ่งเปน
การทดสอบในคนเพื่อใหม่ันใจไดวา ยาดังกลาวมีความปลอดภัย (safe) และมีประสิทธิผล 
(efficacy) ในการรักษาโรค   ในขั้นตอนของการพัฒนายาน้ี อาจมีการจดสิทธิบัตรของการ
พัฒนาที่สูงขึ้นของสารเคมีที่คนพบในขั้นตอนวิจัย หรือสารขางเคียง (side line) ซึ่งเปนการ
คนพบที่ตอเน่ืองกับการจดสิทธิบัตรครั้งแรก (จดสิทธิบัตร 2 ในภาพที่ 4.1) และโดยมากผู
ประดิษฐจะใชชื่อรหัสยาโดยยังไมมีการใชชื่อยา (generic name) 

 
 โดยเฉลี่ยจะมีสารเคมีเพียง 5 ชนิดจาก 5,000 ชนิดที่คนพบ ที่มีศักยภาพในการรักษา

โรคสูงเพียงพอที่จะสามารถนํามาทําการทดสอบทางคลินิกตอไป และจะมีสารเคมีเพียงชนิด
เดียวเทานั้นที่ผานการทดสอบทางคลินิก  ทั้งนี้ ขั้นตอนการพัฒนาตั้งแตการทดสอบกอนคลินิก
จนถึงการทดสอบคลินิก    จะอยูภายใตการกํากับดูแลขององคการอาหารและยาในแตละ
ประเทศ เม่ือผูผลิตยาประสบความสําเร็จในการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา
กับคนแลว ก็จะตองขออนุญาตจากองคการอาหารและยาเพื่อทําการวางตลาดยา (การขึ้น
ทะเบียนยา1F

2) โดยที่ผูผลิตยาจะตองอธิบายขั้นตอนตางๆ ในการทดสอบยาอยางละเอียด และ
ในขั้นตอนการเตรียมขึ้นทะเบียนยานี้เองที่มีการตั้งชื่อยา (generic name) ขึ้น  

 
3) การวางตลาดยาตนแบบ เม่ือหนวยงานกํากับดูแลตรวจสอบกระบวนการตางๆ 

เสร็จสิ้นแลว ก็จะขึ้นทะเบียนยาหรืออนุมัติใหยาดังกลาววางตลาดได Di Masi, Hansen, and 
Grabowski (2003) พบวาขั้นตอนตั้งแตเร่ิมตนพัฒนายาจนถึงการไดรับอนุมัติวางตลาดโดย
เฉลี่ยใชเวลาประมาณ 10-12 ป และมีตนทุนโดยเฉลี่ย 802 ลานดอลลารสหรัฐฯ2F

3 เน่ืองจากยา
ตนแบบจะไมสามารถวางตลาดไดจนกวาจะไดรับอนุญาต ดังนั้นอายุการคุมครองจากสิทธิบัตรที่
มีประสิทธิผล (effective patent term) จะเร่ิมจากวันที่ไดรับอนุญาตวางตลาดจนถึงวันที่
สิทธิบัตรหมดอายุ สิทธิบัตรยามีอายุการคุมครองนับตั้งแตยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรจนถึง
หมดอายุเปนระยะเวลา 20 ป และ โดยเฉลี่ย ยาหนึ่งตัวจะใชเวลาตั้งแตการยื่นขอจดสิทธิบัตร
จนถึงไดรับอนุญาตใหวางตลาดไดประมาณ 3 -10 ป เพราะฉะนั้น โดยเฉลี่ย ยาหนึ่งตัวจะมีอายุ
การคุมครองจากสิทธิบัตรที่มีประสิทธิผลประมาณ 10-17 ป  

 
หลังจากที่ยาไดรับอนุญาตวางตลาดแลว ผูผลิตยาอาจมีการทําวิจัยตอ (post-marketing 

research) เพ่ือแสวงหาการใชใหมของยาตัวเดิม (new use) ศึกษาผลขางเคียงที่ยังไมเคย
ปรากฎมากอนในชวงของการพัฒนายา หรือเพ่ือพัฒนารูปแบบใหม (new form) ดังนั้นถึงแมวา

                                                 
2 ในบทนี้ การอนุมัติวางตลาดมีความหมายเชนเดียวกับการขั้นทะเบียนยาและทั้งสองคําสามารถใชแทนกันและกันได 
3 ตนทุนน้ีรวมถึงตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity cost)  
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ยาจะไดรับอนุญาตวางตลาดแลว ก็อาจจะมีการจดสิทธิบัตรของการคนพบใหมซึ่งเกี่ยวของกับ
ยาเดิม เชน การใชใหม หรือ รูปแบบใหม (จดสิทธิบัตร 3 ในภาพที่ 4.1) 

 
เม่ือยาตนแบบจะหมดอายุการคุมครองภายใตกฎหมายสิทธิบัตร ผูผลิตยาตนแบบมัก

พยายามยืดอายุการผูกขาดทางการตลาดและยืดวงจรชีวิตของยาออกไปออกไปโดยใชวิธี
บริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (life cycle management) 3F

4 เชน การพัฒนาผลิตภัณฑใหมบน
พ้ืนฐานของผลิตภัณฑหลักชนิดเดิมดวยวิธีการตางๆ เชน การนําวิธีการหรือรูปแบบยาเตรียม
ใหม (new delivery system) มาใช เชน เปลี่ยนไปผลิตยาในรูปแบบของแคปซูล หรือการนํา
วิธีใชใหม (new use) มาใช เชน การเพิ่มตัวยาปฏิชีวนะเขาไปในยาตนแบบเพื่อใหเกิดผลในการ
ควบคุมโรคมากขึ้น เปนตน  และการใชกลยุทธการจดสิทธิบัตรหลายคุณลักษณะของตัวยาหลัก 
โดยจดแตละสิทธิบัตรในเวลาที่แตกตางกัน (evergreening patent) เพ่ือกีดกันการเขาสูตลาด
ของยาชื่อสามัญและยืดอายุการผูกขาดทางการตลาดออกไป นอกจากนี้ยังมีกลยุทธอ่ืนๆที่ใช
รวมกับกลยุทธดังกลาวอีกมากมาย เชน การลงบทความในวารสารทางวิชาการเพื่อโนมนาวทํา
ใหเกิดการยอมรับคุณภาพและประสิทธิภาพของยา การถายโอนลูกคาจากผลิตภัณฑเดิมไป
ผลิตภัณฑใหม และการใชกลยุทธทางการตลาด เพ่ือยืดวงจรชีวิตของยาออกไป 

 
 อยางไรก็ตาม การจดสิทธิบัตรรูปแบบใหมและการใชใหมนั้นไมสามารถยืดอายุการ

ผูกขาดของผูผลิตยาตนแบบไดในทุกกรณี เม่ือสิทธิบัตรของยาตนแบบหมดอายุลง ผูผลิตยาชื่อ
สามัญจะสามารถผลิตยาชื่อสามัญออกจําหนายได เพียงแตจะตองไมเปนยาสามัญในรูปแบบยา
เตรียมใหมหรือดวยวิธีการใชใหม แตอยางไรก็ตาม ผูใชยาหรือแพทยผูออกใบสั่งยาอาจมีความ
เสี่ยงในการถูกฟองรองได หากใชหรือสั่งยาชื่อสามัญเพ่ือการรักษาโรคที่ระบุในสิทธิบัตรการใช
ใหม   

 
4) การวางตลาดยาชื่อสามัญ ยาชื่อสามัญ (generic drug) หมายถึง ยาที่ผลิตโดย

ผูผลิตยาที่ไมไดคิดคนและประดิษฐยาตนแบบ แตไดเรียนรูกรรมวิธีในการผลิตยาตนแบบ 
(original drug) ผูผลิตยาสามัญสามารถวางตลาดยาสามัญไดหลังจากที่การคุมครองสิทธิบัตร
ของยาตนแบบหมดอายุลง กอนวางตลาดยาชื่อสามัญ ผูผลิตยาชื่อสามัญจะตองทดสอบยาชื่อ
สามัญของตนโดยมักจะอางชีวสมมูล (bioequivalence) กับยาตนแบบ โดยการทดสอบยาชื่อ
สามัญกับคนเพื่อแสดงใหเห็นวา ยาชื่อสามัญดังกลาวใหผลตอรางกายเชนเดียวกับยาตนแบบ 

                                                 
4 ในหลายโอกาส life cycle management ถูกนํามาใชในความหมายเดียวกับ evergreening patent อยางไรก็ตาม ทั้งคูมีความ
แตกตาง กลาวคือ  evergreening patent เปนหน่ึงในหลายวิธีที่ผูผลิตยาใชในการยืดวงจรชีวิตของยาโดยเนนที่กรณีการจด
สิทธิบัตรหลายสิทธิบัตรเพ่ือคุมครองส่ิงประดิษฐหลักตวัเดิม ในขณะที่ life cycle management มีความหมายกวางกวา โดย
นอกจากครอบคลุมกลยุทธในการจดสิทธิบัตรแลวยังครอบคลุมถึงกลยุทธอื่นๆ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ การถายโอนลูกคา
จากผลิตภัณฑเดิมไปผลิตภัณฑใหม และการใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อแยงสวนแบงตลาดจากคูแขงที่ผลิตยา generic   
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หลังจากนั้นหนวยงานกํากับดูแลจะอนุมัติใหยาชื่อสามัญวางตลาดได    โดยทั่วไปยาชื่อสามัญ
จะมีราคาที่ต่ํากวายาตนแบบมาก เพราะมีตนทุนในการวิจัยและพัฒนานอยกวายาตนแบบมาก 

 
เพ่ือใหยาชื่อสามัญมีความพรอมที่จะเขาสูตลาดทันทีที่สิทธิบัตรหมดอายุ ผูผลิตยา

สามัญมักเริ่มตนทดสอบยาของตนในระหวางที่ตลาดยาตนแบบยังวางตลาดอยู ซ่ึงสามารถทาํได
ภายใตบทบัญญัติที่เรียกวา Bolar Amendment Provisions ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา และบางประเทศรวมทั้งประเทศไทย4F

5 
 

 วงจรชีวติของยาจะสิ้นสุดลงเมื่อผูผลิตเลิกผลิตยานั้นๆ เน่ืองจากไมเปนที่ตองการของ
ผูบริโภคอีกตอไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริโภคทราบวามียาใหมที่ดีกวา หรือมียาชื่อสามัญที่
สามารถใชทดแทนเขาสูตลาดทําใหเปลีย่นไปใชยาทดแทนอื่นๆ  ในความเปนจริง ยาชนิดเกาที่
หมดอายุการคุมครองจากสิทธิบตัรไปแลว เชน แอสไพรินหรือซัลฟาก็ยังคงอยูในตลาดแตตอง
จําหนายในราคาถูกลงเนื่องจากเผชิญการแขงขันที่มากขึ้นจากยาใหมและยาชื่อสามัญ 
  
4.2 โครงสรางตลาดผลติภัณฑยาในประเทศไทย 
  

ตลาดยาในประเทศไทยประกอบดวยตลาดยาแผนปจจุบันและตลาดยาแผนโบราณ ใน
หลายปที่ผานมาตลาดยาแผนปจจุบันมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ในป พ.ศ. 2547 ตลาดยามี
มูลคาทั้งหมด 53,102 ลานบาท โดยเปนมูลคาที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติรอยละ 71.48 ของ
มูลคาทั้งหมด และเปนมูลคาที่ผลิตโดยบริษัทไทยรอยละ 28.52 ของมูลคาทั้งหมด ทั้งนี้สวนแบง
ตลาดของผูผลิตไทยมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองดังแสดงในตารางที่ 4.1 มูลคาเกือบทั้งหมดที่

บริษัทขามชาติผลิตไดเปนมูลคาที่ไดจากการผลิตยาตนแบบ (original drug)5F

6 ซึ่งมีราคาสูงและ
โดยสวนมากเปนยาตนแบบที่หมดอายุสิทธิบัตรแลว  ในขณะที่มูลคาเกือบทั้งหมดที่บริษัทไทย
ผลิตไดเปนมูลคาที่ไดจากการผลิตยาชื่อสามัญ (generic drug)6F

7 ซึ่งมีราคาต่ํากวายาตนแบบ
หลายเทา  

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 พ.ร.บ.สิทธิบัตร มาตรา 36 (4)  
6 บอยครั้งยาตนแบบถูกเรียกโดยทั่วไปวายาแบรนดเนม (brand-name drug) 
7 ยาชื่อสามัญคือยาที่ถูกผลิตโดยการลอกเลียนแบบยาตนแบบหลังจากที่สิทธิบัตรของยาตนแบบไดหมดอายุลงแลว 
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ตารางที่ 4.1  สวนแบงการตลาดยาแผนปจจุบันไทยระหวางป 2543-2547 

 มูลคาจําหนาย (ลานบาท) 

 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 

ทั้งหมด 32,462 35,578 39,723 45,364 53,102 
 )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  

บริษทัตางชาต ิ 21,571 24,012 26,997 31,797 37,955 
 )66.50(  )67.50(  )67.96(  )70.09(  )71.48(  

บริษทัไทย 10,890 11,560 12,726 13,567 15,145 
 )33.50(  )32.50(  )32.04(  )29.91(  )28.52(  

ที่มา: IMS 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือรอยละของมูลคาทั้งหมด 
  

ในปเดียวกัน ตลาดยาแผนโบราณมีมูลคาทั้งหมดประมาณ 1,591 ลานบาท ซึ่งต่ํากวา
มูลคาของตลาดยาแผนปจจุบันหลายสบิเทาตวั มูลคายาแผนโบราณที่ผลติในประเทศคิดเปน
สัดสวนสูงถึงรอยละ 87 ของมูลคาทั้งหมดและคอยๆ ขยายตวัเพ่ิมขึ้นอยางตอเนือ่งตั้งแตป พ.ศ. 
2544-2547 ในขณะที่มูลคานําเขาคิดเปนเพียงรอยละ 13 ของมูลคาทั้งหมดดังแสดงในตารางที่ 
4.2     

 
อุตสาหกรรมยาไทยประกอบดวยผูผลิตทั้งจากภาครัฐและเอกชนในป 2548 

อุตสาหกรรมยาแผนปจจุบันประกอบดวยโรงงานผลิตทั้งหมด 162  แหงในจํานวนนี้มี 153   แหง
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP)  โดยแบงเปน
โรงงานขนาดใหญ 34 แหง โรงงานขนาดกลาง 59  แหงโรงงานขนาดเล็ก 47 แหง หนวยงาน
ราชการ/มหาวิทยาลัย 4 แหง และไมสามารถระบุได 9 แหง  ในปเดียวกันอุตสาหกรรมยาแผน
โบราณมีโรงงานทั้งหมด 947 แหงมี 9 แหงที่ไดรับ GMP ซึ่งในจํานวนนี้มีโรงงานขนาดใหญ 2 
แหง โรงงานขนาดกลาง 3 แหง และโรงงานขนาดเล็ก 3 แหง และไมสามารถระบุได 1 แหง 
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ตารางที่ 4.2  สวนแบงการตลาดของยาแผนโบราณไทยระหวางป 2543-2547 

 มูลคาจําหนาย (ลานบาท) 

 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 2  

มูลคาทั้งหมด1 801.26 885.1 1,037.92 1,407.8 1,591.44 

 )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  

ผลิตในประเทศ 676.68 738.52 870.38 1,205.1 1,392.05 
 )84(  )83(  )84(  )86(  )87(  

นําเขา1 124.58 146.58 167.57 202.7 199.39 

 )16(  )17(  )16(  )14(  )13(  
ที่มา: กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 หมายเหตุ:    ตัวเลขในวงเล็บคือรอยละของมูลคาทั้งหมด 
 1 มูลคารวมของยาสําหรับมนุษยและสัตว  
    2 ขอมูลป 2547 เปนขอมูลเบ้ืองตน 

 

นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตเครื่องสําอางทั้งแผนปจจุบนัและแผนโบราณจํานวน 248 
แหง ในจํานวนนี้มี 62 แหง ที่ได GMP โดยแบงเปนโรงงานขนาดใหญ 26  แหง ขนาดกลาง 20  
แหง ขนาดเล็ก 7 แหง หนวยงานราชการ/มหาวิทยาลยั 1 แหง และไมสามารถระบุได 8 แหง 
ดังแสดงในตารางที่ 4.3  

 

ตารางที่ 4.3 โรงงานผลิตยาและเครื่องสําอางที่ได GMP (ป 2548) 

 หนวย: แหง  
ประเภท เล็ก กลาง ใหญ ราชการ/

มหาวิทยาลยั 
ไมทราบ รวม ธุรกิจ

ทั้งหมด 
ยาแผนปจจุบนั 47 

)31(  
59 

)39(  
34 

)22(  
4 
)3(  

9 
)6(  

153 
(100) 

162 

ยาแผนโบราณ 3 
)33(  

3 
)33(  

2 
)22(  

0 
0 

1 
)11(  

9 
(100) 

947 

เครื่องสําอาง 7 
)11(  

20 
)32(  

26 
)42(  

1 
)2(  

8 
)13(  

62 
)100(  

248 

ที่มา: กองควบคุมยาและกลุมควบคุมเครื่องสําอาง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หมายเหตุ:    ตัวเลขในวงเล็บคือรอยละของจํานวนโรงงานทั้งหมดที่ได GMP 
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4.3 สิทธิบัตรยาในประเทศไทย 
 
4.3.1 ประเภทของสิทธิบตัรยา 
 

ในปจจุบัน กฎหมายสิทธิบตัรในประเทศไทยใหการคุมครองการอางสิทธิในยาใน 5 
ลักษณะ คือ 

1. การอางสิทธิในสารเคมีใหม (drug substance, chemical entity, chemical 
compound) 

2. การอางสิทธิในกรรมวิธิการผลิต (process) 
3. การอางสิทธิในสูตรตํารับใหม (formula) 
4. การอางสิทธิในการใชใหม (use, indication) 
5. การอางสิทธิในรูปแบบยาเตรียมใหม (dosage form, combination, delivery 

system) 
 

เน่ืองจากกฎหมายสิทธิบัตรไทยไดใหขอบเขตการคุมครองของยาไวกวางขวาง ยาชนิด
หน่ึงจึงอาจมีสิทธิบัตรที่เกี่ยวของไดหลายฉบับ บริษัทขามชาติมักใชกลยุทธการจดสิทธิบัตร
หลายคุณลักษณะของตัวยาหลัก โดยจดแตละสิทธิบัตรในเวลาที่แตกตางกัน (evergreening 
patent) ในบางกรณีผูผลิตยาชื่อสามัญจะตองรอจนกวาสิทธิบัตรทุกใบที่เกี่ยวของกับยาตนแบบ
หมดอายุลงจึงจะสามารถวางจําหนายยาชื่อสามัญได หรือหากผลิตจะตองรับความเสี่ยงในการ
ถูกฟองรองดําเนินคดีวาละเมิดสิทธิบัตรของผูอ่ืน  
 
4.3.2 สิทธิบตัรยาของคนไทย 

 
 ตั้งแตป พ.ศ. 2544-2548 คนไทยไดรับสิทธิบัตรยาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ (รหัส 

A61K) ทั้งสิ้น 13 รายการ7 F

8 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นวาสิ่งประดิษฐยาที่ไดรับ

สิทธิบัตรเปนกรรมวิธีผลิตยาสมุนไพรทั้งสิ้น ไมพบวามียาแผนปจจุบันที่ใชภายในแตอยางไร8F

9     
นอกจากนี้ คนไทยยังไดรับอนุสิทธิบัตรยาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ (รหัส A61K) ทั้งสิ้น 78 
รายการ9 F

10 โดยแบงเปนยา 40 รายการ เครื่องสําอาง 37 รายการ และเปนทั้งยาและ
เครื่องสําอาง 1 รายการ ดังแสดงในตารางที่ 4.4 เม่ือพิจารณารายละเอียดของอนุสิทธิบัตรจะ
พบวาเปนสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวกับยาสมุนไพรเกือบทั้งหมด ขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นวาจนถึง
ปจจุบัน ผูผลิตยาของไทยยังไมมีความพรอมในการพัฒนายาแผนปจจุบันและมีการใชประโยชน

                                                 
8 ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1 
9 มีสิทธิบัตร 2 รายการที่เปนกรรมวิธีการผลิตวัสดุตกแตงแผล 
10 ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 2 
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จากสิทธิบัตรในระดับที่ต่ํามาก แตมีความสามารถในการพัฒนาที่เกี่ยวกับยาสมุนไพรพอสมควร 
และไดใชประโยชนจากอนุสิทธิบัตรในระดับที่สูงกวาสิทธิบัตรมาก   นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึง
ระยะเวลาที่ใชในการขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจะพบวาการขอสิทธิบัตรยาโดยเฉลี่ยจะใช
เวลานานถึง 4 ป 2 เดือน และการขออนุสิทธิบัตรยา10F

11 ใชเวลาโดยเฉลี่ย 1 ป 7 เดือน แตหาก
พิจารณาในรายละเอียดจะพบวาการจดสิทธิบัตรยา ที่ยื่นขอโดยหนวยงานรัฐบาล ใชเวลา
คอนขางนาน โดยใชระยะเวลาเฉล ี่ยถึง 5 ป 9 เดือน โดยเฉพาะสิทธิบัตรยาที่ยื่นขอโดยกรม
วิทยาศาสตรการ แพทยใชเวลาในการจดนานถึง 9 ป 8 เดือน11F

12 
 

ตารางที่ 4.4 จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรของยาและเครื่องสําอางที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรระหวางป 2544-2548 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  หนวยงาน 

ยา เคร่ืองสําอาง ยา เคร่ืองสําอาง เครื่องสําอาง
และยา 

รวม 13 - 40 37 1 
เอกชน 7 - 24 33 1 

จํานวน
สิทธิบตัร 
(ฉบับ) รัฐบาล 6 - 16 4 - 

รวม 4 ป 2 เดือน - 1  ป 7  เดือน 1 ป 2 ป 1 เดือน 
เอกชน 2 ป 9 เดือน - 1  ป 7  เดือน 1 ป 2 ป 1 เดือน 

ระยะเวลา
เฉลี่ย 

รัฐบาล 5 ป 9 เดือน - 1  ป 6  เดือน 1 ป - 
ที่มา: กรมทรัพยสินทางปญญา 

 

4.3.3 ความสามารถในการประดิษฐยาของคนไทย  
  
ดังกลาวมาแลววา การพัฒนายาใหมจนสามารถวางตลาดไดตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงและ

ใชการลงทุนวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการทดสอบทางคลินิกสูงมาก    ตนทุนที่สูงมากนี้เปน
อุปสรรคสําคัญตอการพัฒนายาของคนไทย   ความสามารถในการประดิษฐยาของคนไทยถูก
สะทอนใหเห็นจากคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางดานเทคโนโลยีที่ปรากฏ (revealed  
 
 
 

                                                 
11 ไมรวมเครื่องสําอาง 
12 ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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technology advantage หรือ RTA)12F

13   ทั้งน้ี คา RTA ของประเทศ ก ในประเทศไทยคือสัดสวน
ของจํานวนคําขอสิทธิบัตรยาของคนประเทศ ก ในประเทศไทย ตอจํานวนคําขอสิทธิบัตรยา
ทั้งหมดในประเทศไทยหารดวยสัดสวนของจํานวนคําขอสิทธิบัตรทั้งหมดของคนประเทศ ก ใน
ประเทศไทยตอจํานวนคําขอสิทธิบัตรทั้งหมดในประเทศไทย   คา RTA ที่มากกวา 1 แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีในการพัฒนายา       

 
ตารางที่ 4.5 ชี้วาประเทศไทยมีคา RTA นอยกวา 1 อยางมากมาโดยตลอด ซึ่งแสดงถึง

การไมมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีในการพัฒนายา  ในขณะที่คา RTA ของยุโรปและ
สหรัฐอเมริกามีคามากกวา 1 และสูงกวาคา RTA ของประเทศไทยหลายเทา ซึ่งแสดงวาประเทศ
เหลานั้นมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนายามากกวาประเทศไทยหลายเทา   

 
ตารางที่ 4.5 ความไดเปรยีบโดยเปรียบเทียบทางเทคโนโลยีในการพัฒนายา 

ประเทศ ป 2544 ป 2545 ป 2546 
ไทย 0.041 0.027 0.023 
สหรัฐ 1.917 2.002 2.328 
ญี่ปุน 0.286 0.351 0.314 
ยุโรป 3.231 3.865 3.011 
อ่ืน ๆ 0.398 0.331 0.794 

ที่มา: การคํานวณของคณะผูวิจัยจากขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
4.4  ผลกระทบตอผูผลิตยาไทยจาก TUSFTA 
  

คาดวา สหรัฐอเมริกาจะเรียกรองใหไทยเพิ่มการใหการคุมครองผลิตภัณฑยาในลกัษณะ
ดังตอไปน้ี 

1. การคุมครองขอมูล (test data protection for pharmaceutical products)  
- ใหความคุมครองแกขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

และหลักฐานการขึ้นทะเบียนของยาตนแบบใหม (ทั้งที่ขึ้นทะเบียนใน
ประเทศและขึ้นทะเบียนในตางประเทศ) เพ่ือใชในการขึ้นทะเบียนยา

                                                 
13 การไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางเทคโนโลยีในการประดิษฐยาคํานวณไดจาก 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=

ะเทศไทย ั้งหมดในปรสิทธิบัตรทจํานวนการขอ

 ยในประเทศไทกงประเทศ ิทธิบัตรขอจํานวนคําขอส

ระเทศไทยทั้งหมดในป ิทธิบัตรยาจํานวนคําขอส

ยในประเทศไทกของประเทศ ิทธิบัตรยาจํานวนคําขอส

 คาRTA  
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ของยาชื่อสามัญหรือยาที่คลายคลึง โดยตองใหความคุมครองแกขอมูล
ดังกลาวเปนระยะเวลา 5 ป13F

14  

- ใหความคุมครองขอมูลใหมทางคลินิกและหลักฐานการขึ้นทะเบียนยา
ของผลิตภัณฑที่ มีสวนผสมของสารเคมีที่ เปนสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑที่เคยไดรับการขึ้นทะเบียนยาแลวเพ่ือใชในการขึ้นทะเบียน
ยาของผลิตภัณฑที่เหมือนกันหรือคลายคลึง ไมวาผลิตภัณฑดังกลาว
จะไดรับการขึ้นทะเบียนยาในประเทศหรือในตางประเทศก็ตาม โดย
ตองใหความคุมครองแกขอมูลดังกลาวเปนระยะเวลา 3 ป   

- เปนที่สังเกตวา ขอตกลงเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลนี้ มีลักษณะ
คลายคลึงกับกฎหมายในสหรํฐอเมริกา ซึ่งไดใหอํานาจแกองคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ในการใหสิทธิผูกขาดการ
จําหนายแกผูผลิตยาตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการทดลองทาง
คลินิกและไดรับการขึ้นทะเบียนยา โดยใหสิทธิผูกขาดเปนเวลา 5 ปใน

กรณีของยาโมเลกุลใหม  7 ปในกรณีของยากําพรา14F

15 (orphan drug) 
และ 3 ปในกรณีของยาที่ปรับปรุงจากยาที่เคยไดขึ้นทะเบียนแลว 
ในชวงระยะเวลาดังกลาวยาชื่อสามัญจะไมสามารถเขาสูตลาดได 
ถึงแมวาอายุการคุมครองจากสิทธิบัตรของยาตนแบบนั้นจะหมดลงไป
แลวก็ตาม 

   
2. การขยายระยะเวลาการคุมครองของสิทธบิัตร (extending patent term)    

- ใหขยายระยะเวลาการคุมครองของสิทธิบัตรในกรณีที่เกิดความลาชา
ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร   เหตุผลอันไม
สมควรดังกลาวรวมถึงกรณีที่ระยะเวลาในการตรวจสิทธิบัตรนานเกิน 4 
ป และระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิบัตรหลังจากวันที่ยื่นคําขอตรวจ
ที่นานเกิน 2 ป โดยไทยตองชดเชยเวลาจากความลาชาที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนที่เกิดความลาชามากที่สุด 

- ใหขยายระยะเวลาคุมครองจากสิทธิบัตรในกรณีที่การจดสิทธิบัตรถูก
อางอิงกับการจดสิทธิบัตรและเกิดความลาชาในการจดสิทธิบัตรใน
ประเทศที่ถูกอางอิง 

                                                 
14 การใหความคุมครองแกขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยดานประสิทธิภาพของยาใหมจะทําใหยาชื่อสามัญที่ลอกเลียนสามารถ
เขาสูตลาดไดชากวาปกติในกรณีที่ 1) ยาตนแบบไดรับการขึ้นทะเบียนยาหลังจาก 5 ป กอนที่สิทธิบัตรจะหมดอายุ 2) หลังจาก
ที่สิทธิบัตรของยาตนแบบหมดอายุไปแลวและ 3) ยาตนแบบไมไดจดสิทธิบัตรในประเทศเลย 
15 ยากําพราคือยาทีใ่ชรักษาโรคที่มีคนเปนนอย  
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- ใหขยายระยะเวลาคุมครองของสิทธิบัตรในกรณีที่เกิดความลาชาใน
การอนุมัติวางตลาดหรือการขึ้นทะเบียนยา  

- ใหขยายระยะเวลาการคุมครองจากสิทธิบัตรในกรณีที่การขึ้นทะเบียน
ยาถูกอางอิงกับการขึ้นทะเบียนยาในประเทศอื่นและเกิดความลาชาใน
การขึ้นทะเบียนยาในประเทศที่ถูกอางอิง 

- เปนที่สังเกตวา ขอตกลงเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการคุมครองจาก
สิทธิบัตรในกรณีที่เกิดความลาชาในการขึ้นทะเบียนยานั้นเหมือนกับ
สวนหนึ่งของกฎหมาย Hatch-Waxman ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสาระ
เกี่ยวกับการเขาสูตลาดของยาชื่อสามัญ   

 
3. ความเชื่อมโยงระหวางสิทธบิัตรและการขึน้ทะเบยีนยา (linkage between 

patent status and drug marketing approval) 
- โดยหลักการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะตองแจงผูทรง

สิทธิบัตรเม่ือมีการขอขึ้นทะเบียนยาที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรนั้นและให
ระงับการขึ้นทะเบียนยาของยาดังกลาว 

- ถึงแมวาจะยังไมมีรายละเอียดที่แนชัด แตคาดวาความเชื่อมโยง
ระหวางสิทธิบัตรและการขึ้นทะเบียนยานาจะมีกลไกที่คลายคลึงกับที่
สิ่งระบุไวในกฎหมาย Hatch-Waxman ซึ่งมีรายละเอียดโดยยอดังน้ี

15 F

16 ผูผลิตยาตนแบบจะตองใสรายการสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับยา
ตนแบบใน ”สมุดสีสม (Orange Book)”16F

17  หากผูผลิตยาชื่อสามัญใหม
เชื่อวาสิทธิบัตรในสมุดสีสม ไมเกี่ยวของกับยาตนแบบหรือเปน
สิทธิบัตรที่ไมชอบธรรม หรือยาชื่อสามัญใหมมิไดละเมิดสิทธิบัตรของ
ยาตนแบบ ผูผลิตยาชื่อสามัญใหมอาจแสดงเจตจํานงที่จะขึ้นทะเบียน
ยาชื่อสามัญน้ัน (Paragraph 4 certification)  เม่ือผูผลิตยาชื่อสามัญ
ใหมแสดงเจตจํานงแลว FDA จะมีหนาที่แจงใหผูผลิตยาตนแบบทราบ 
หลังจากนั้นผูผลิตยาตนแบบมีเวลา 45 วันในการตัดสินใจวาจะ
ฟองรองดําเนินคดีหรือไม หากผูผลิตยาตนแบบตัดสินใจฟองรอง
ดําเนินคดี FDA จะระงับการขึ้นทะเบียนยาโดยอัตโนมัติทันทีเปนเวลา 
30 เดือนเพ่ือรอใหการดําเนินคดีแลวเสร็จ17F

18  ในทางกลับกันหาก

                                                 
16 นอกจากสาระสําคัญของกฎหมาย Hatch-Waxman ที่กลาวไวแลว ยังมีสาระสําคัญอื่นๆอีกเชน การอนุญาตใหผูผลิตยาชื่อ
สามัญทําการศึกษาชีวสมมูลแทนการทดลองทางคลินิกในการขึ้นทะเบียนยา   
17 ในทางปฏิบัติ ผูผลิตยาตนแบบสามารถใสสิทธิบัตร ทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงและไมเกี่ยวของโดยตรงกับยาตนแบบที่ข้ึน
ทะเบียนไว เพิ่มเติมในสมุดสีสมไดทุกเวลา   
18 กฎหมาย  Hatch-Waxman ยังใหสิทธิผูกขาดในการจําหนายเปนเวลา 6 เดือน แกผูผลิตยาชื่อสามัญรายแรกที่แสดงเจตจํานง
ตาม Parapraph 4 cerification และชนะคดี 
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ผูผลิตยาตนแบบตัดสินใจไมฟองรองดําเนินคดี FDA สามารถ
ดําเนินการขึ้นทะเบียนยาไดตามปกติ 

 
4. การบังคับใชสทิธิ (compulsory license) ใหจํากัดการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ

โดยภาคเอกชนและภาครฐั ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิที่มากเกินขอบเขตของความ
ตกลง TRIPs  โดยจะสามารถใชการบังคบัใชสทิธใินกรณีตอไปน้ีเทานั้น 

- เพ่ือแกไขพฤติกรรมที่ถูกตดัสินโดยกระบวนการยตุธิรรมวาเปนการกีด
กันการแขงขนัหรือ 

- เพ่ือประโยชนสาธารณะที่ไมใชประโยชนในเชิงพาณิชย โดยตองใชโดย
รัฐบาลหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐบาล ตองมีการจายชดเชยที่
เหมาะสมใหแกผูทรงสิทธิ และตองไมบังคบัใหมีการถายทอดขอมูลที่
ไมสามารถเปดเผยได (undisclosed information) หรือความรูทางดาน
เทคนิค (technical know-how)  

 
5. ขยายขอบเขตการคุมครองของสิทธบิัตร ใหสิทธบิัตรคุมครองวิธีการวินิจฉัยโรค 

วิธีการรักษาโรค และวิธีการผาตัดที่ใชกบัคนหรือสัตว  
 
 กลาวโดยสรุป  การเพิ่มสิทธผิูกขาดของผลิตภัณฑยาภายใตกฎหมายสิทธบิัตรและการ
สรางขอจํากัดในการขออนุญาตวางตลาดยาชื่อสามัญ โดยการสรางความเชื่อมโยงระหวาง
สิทธิบตัรและการขึ้นทะเบียนยา  ตลอดจนการคุมครองขอมูลทดสอบยา ตามกรอบความตกลง 
TUSFTA จะเปนอุปสรรคที่สําคัญตอผูผลิตยาชื่อสามัญในประเทศไทย ทั้งทีเ่ปนบรษิัทขนาด
ใหญ และ SMEs ในการผลิตยาชื่อสามัญใหมๆ ออกสูตลาด แมวาสิทธบิตัรที่เกี่ยวของได
หมดอายุลงไปแลวกต็าม   ซึ่งมีผลทําใหผูผลิตยาไทยเสียโอกาสทางธุรกิจและตองจมอยูกับการ
ผลิตยาสามัญที่ผลติอยูในปจจุบันตลอดไป   ผลกระทบจากการแขงขันทีถู่กจํากัดลงดังกลาวจะ
ทําใหยาในประเทศไทยมีราคาแพงในอนาคต ซึ่งเปนตนทุนตอผูปวยและระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทย   
 
4.5 กรณีศึกษาการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาในอุตสาหกรรมยาไทย 
 
4.5.1 กรณีศกึษาองคการเภสัชกรรม 
 
เจาของสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตสวนผสมสมุนไพรและเภสัชผลติภัณฑรักษา

โรคภูมิคุมกันบกพรอง 
ประเภทธุรกิจ   หนวยงานภาครัฐบาล 
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การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
   

แมวายาสวนใหญที่องคการเภสัชกรรมผลิตไดจะเปนยาชื่อสามัญ  องคการเภสัชกรรม
ไดวิจัยและพัฒนายาตนแบบจนไดรับสิทธิบัตร  1  ฉบับและอนุสิทธิบัตร 10 ฉบับ สิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรเกือบทั้งหมดที่องคการเภสัชกรรมไดรับเปนสูตรตํารับใหม (new formulation) และ
รูปแบบตํารับใหม (new dosage form) ของยาแผนปจจุบันและยาสมุนไพร โดยผลิตภัณฑที่
ไดรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งหมดไดถูกนําไปผลิตเพ่ือขายในเชิงพาณิชยในประเทศไทย     
อยางไรก็ตามการดําเนินการจดสิทธิบัตรใชเวลาทั้งสิ้น 6 ป 10 เดือน ทําใหระยะเวลาการ
คุมครองที่มีประสิทธิผลสั้นลงมาก นอกจากนี้ องคการเภสัชกรรมยังไดรับสิทธิบัตรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  1  ฉบับ เพ่ือปองกันไมใหผูอ่ืนมาจดสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน   

 
ตนทุนในการประดิษฐสวนใหญเกิดจากการทําวิจัยและพัฒนาและซื้อวัตถุดิบมาทดลอง 

โดยตนทุนวัตถุดิบจะขึ้นอยูกับสถานภาพทางสิทธิบัตรของวัตถุดิบ หากวัตถุดิบมีสิทธิบัตร
คุมครอง ตนทุนก็จะสูง  โดยปกติแลวการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับยาสมุนไพรจะมีตนทุนสูงกวา
การวิจัยและพัฒนาสูตรยาแผนปจจุบัน เนื่องจากการระบุสารออกฤทธิ์และปริมาณการใช
สามารถทําไดยากกวา  ตนทุนในการจดสิทธิบัตรคอนขางต่ํามากเมื่อเทียบกับตนทุนในการวิจัย
และพัฒนาและซื้อวัตถุดิบ อยางไรก็ตาม ตนทุนในการทดลองทางคลินิกเพื่อใชเปนขอมูลในการ
ขึ้นทะเบยีนยาอยูในระดับคอนขางสูง  
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
  

ในการผลิตยาชื่อสามัญใหม องคการเภสัชกรรมไมสามารถใชประโยชนจากการ
หมดอายุสิทธิบัตรของผูอ่ืนไดอยางเต็มที่ เนื่องจากมีการออกสิทธิบัตรใหแกสิ่งประดิษฐซึ่ง
แทจริงแลวไมสมควรไดรับสิทธิบัตร   องคการเภสัชกรรมไดประสบปญหาในการวางจําหนายยา
รักษาโรคเอดสซึ่งไดพัฒนาสูตรยาจนประสบความสําเร็จและเตรียมผลิตยาออกจําหนายในป 
2541  แตถูกฟองรองวาละเมิดสิทธิบัตรยา DDI18F

19 ของบริษัท Bistrol Myers Squibb (BMS) 
แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งจําหนายยาเม็ดที่ใชรักษาโรคเอดสภายใตชื่อ VIDEX หลังจากนั้นองคการ
เภสัชกรรม มูลนิธิเพ่ือผูบริโภคและผูติดเชื้อ HIV 3 คน ไดฟองรองดําเนินคดีเพ่ือถอดถอน

                                                 
19 สิทธิบัตรยา DDI เปนชื่อเรียกที่ใชกันโดยทั่วไปในประเทศไทยของสิทธบัิตรที่ใชชื่อในการประดิษฐวา สูตรผสมซึ่งใหทางปาก
ที่ดีข้ึนของไดดออกซีพิวรินนิวคลีโอไซด สวนยา DDI คือยาตานไวรัสเอดสมีชื่อทางเคมีวา Dideoxy Inosine ซ่ึงถูกคิดคนโดย
สถาบันแหงชาติสหรัฐอเมริกาและสถาบันไดใหสิทธิ์ในการผลิตแกบริษัท BMS ดังน้ันยา DDI จึงไมมีสิทธิบัตรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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สิทธิบัตรดังกลาว เน่ืองจากเปนสิ่งประดิษฐที่ไมมีความใหม19F

20 และไมมีขั้นตอนการประดิษฐที่

สูงขึ้น20F

21 ทายที่สุดนั้นไดมีการเจรจายอมความกันในป 2547 โดยบริษัท BMS ไดยกสิทธิบัตร

ยา DDI ชนิดเม็ดใหแกประเทศไทย21F

22 องคการเภสัชกรรมจึงสามารถผลิตและจําหนายยา DDI 
ชนิดเม็ดในประเทศไทยได  อยางไรก็ตาม การวางจําหนายไดถูกเลื่อนออกไปถึง 6 ป ซึ่งสงผล
ใหผูปวยบางรายเสียชีวิตเน่ืองจากไมสามารถเขาถึงยาได 
  

นับแตนั้นมา องคการเภสัชกรรมไดขอความรวมมือจากกรมทรัพยสินทางปญญาใหสง
คําประกาศโฆษณาคําขอสิทธิบัตรยามาใหเพ่ือนํามาตรวจสอบวาสิ่งประดิษฐนั้นสมควรไดรับ
สิทธิบัตรหรือไมและดําเนินการคัดคานในกรณีที่สิ่งประดิษฐเหลานั้นไมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะไดรับสิทธิบัตร   อยางไรก็ดี องคการเภสัชกรรมไมสามารถตรวจสอบประกาศโฆษณาคําขอ
สิทธิบัตรยาทั้งหมดไดเน่ืองจากมทีรัพยากรจํากัด 
  

ปญหาอีกประการหนึ่งในการพัฒนายาก็คือ ฐานขอมูลสิทธิบัตรในประเทศไทยยังไมเอ้ือ
ตอการสืบคนวา สิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับแตละตํารับยานั้นจะหมดอายุเม่ือใด หรือยามีสิทธิบัตร
หรือไม เพราะไมสามารถสืบคนโดยอาศัยชื่อสามัญได และตองสืบคนจากชื่อบริษัทผูผลิตซ่ึงมัก
มีปญหาเนื่องจากชื่อบริษัทตางชาติเม่ือสะกดเปนภาษาไทยสามารถสะกดคําไดหลากหลายทํา
ใหอาจไดขอมูลไมครบถวน     ความไมสะดวกในการสืบคนขอมูลทําใหองคการเภสัชกรรมไม
สามารถวางแผนในการพัฒนายาชื่อสามัญใหมไดถูกตอง 
 
ความเห็นเพิม่เติม 
 

ผูใหสัมภาษณจากองคการเภสัชกรรมใหความเห็นวา การเชื่อมโยงระหวางสถานะของ
สิทธิบตัรกบัการขึ้นทะเบียนยาตาม TUSFTA นาจะชวยเพ่ิมความชดัเจนทางดานขอมูลเกี่ยวกบั
สิทธิบตัรยาได อยางไรก็ดี ธุรกิจเอกชนและผูผลติภาครัฐควรมคีวามรวมมือในการตรวจสอบ
ประกาศโฆษณาคําขอสิทธบิัตร เพ่ือคัดคานสิ่งประดิษฐที่ไมมีคุณสมบัติเหมาะสม   นอกจากนี้ 
ผูผลิตเอกชนควรรวมมือกับมหาวิทยาลยัในการกําหนดหัวขอการวิจัยและนําเอาผลวิจัยของ
สถาบันการศกึษาตางๆ มาใชประโยชนในเชิงพาณิชย  

 
 
 

                                                 
20 ไดมีการเปดเผยสาระสําคัญของยา DDI ในส่ิงตีพิมพและไดมีการใชยา DDI อยางแพรหลายในประเทศไทยอยูแลวกอนวันที่
บริษัท BMS จะยื่นขอจดสิทธิบัตร 
21 การเพิ่มประสิทธิภาพของยา DDI เปนส่ิงที่ผูชํานาญระดับสามัญในวงการเภสัชกรรมทั้งในตางประเทศและในประเทศไทย
สามารถประดิษฐไดโดยไมตองศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 
22 BMS ยังคงถือสิทธิบัตรยา DDI ชนิดเม็ดในประเทศอื่นๆ 
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4.5.2 กรณีศกึษาบริษัท A 
 
ขอมูลจากการสัมภาษณ บรษิัทผลติยาชื่อสามัญขนาดใหญของคนไทย 
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ 
 
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
  

บริษัท A เปนบริษัทผลิตยาชื่อสามัญขนาดใหญของคนไทย บริษัทมีการตั้งงบประมาณ
ในการวิจัยและพัฒนาประมาณรอยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมดถึงแมวาบริษัทไมมีการวิจัยและ
พัฒนายาตนแบบ เนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง แตบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับยาชื่อ
สามัญและการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตยาชื่อสามัญ 
โดยการวิจัยสวนใหญมุงเนนที่การทําการวิจัยยอนกลับของยาตนแบบ (reverse engineering)     
อยางไรก็ตาม แมวาบริษัทจะสามารถพัฒนาสูตรตํารับยาใหมขึ้นมาได แตก็ไมนําสูตรดังกลาว
มาขอจดเปนสิทธิบัตรแตอยางใด22F

23   เน่ืองจากบริษัทเห็นวาการจดสิทธิบัตรเปนการเปดเผย
สูตรตํารับยาของตนแกผูอ่ืน ซึ่งอาจนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและนําไปผลิตไดโดยไมถือเปน
การละเมิดสิทธิบัตร ดังนั้น จนถึงปจจุบันบริษัทยังไมมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ  

 
บริษัทใหขอมูลเพ่ิมเติมวา คาใชจายในการพัฒนาสูตรยาสามัญใหมและการทําชีวสมมูล

โดยเฉลี่ยสูงถึง 2-3 ลานบาท23F

24 
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน   
 
 บริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทขามชาติ โดยไดรับสิทธิในการผลิตยา
ใหแกบริษัทขามชาติ (licensing) จากหลายประเทศ เชน อิตาลีและญี่ปุน    อยางไรก็ตาม การ
รับจางผลิตของบริษัทมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จนในปจจุบันมูลคาจําหนายยาที่รับจางผลิตคิด
เปนเพียงรอยละ 2-3 ของมูลคาจําหนายทั้งหมด  

 
เง่ือนไขในการใหสิทธิในการผลิตโดยมากเปนเง่ือนไขเกี่ยวกับการทํายอดขายใหไดตาม

กําหนดและบริษัทจะตองจายคาธรรมเนียมซ่ึงขึ้นกับปริมาณการผลิต (output-based royalty 
fee) บริษัทขามชาติและบริษัทเองมักพิจารณาเลือกผลิตภัณฑที่จะผลิตโดยคํานึงถึงเทคโนโลยี
ในการผลิต เชน เครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณการผลิตที่ทันสมัยที่บริษัทมีอยูเปนสําคัญ  โดย

                                                 
23 บริษัทใหขอมูลวาสูตรตํารับยาใหมสามารถนําไปจดเปนสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตได (process patent) 
24 ไมรวมเงินเดือนพนักงาน 
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จะไมขอโอนสิทธิในการผลิตในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยูเดิม เพราะมี
ตนทุนสูง 

   
 บริษัทมีความเห็นวา ในปจจุบันการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทขามชาติมีไมมากนัก 
โดยเฉพาะการไมถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต  แตจะถายทอดเพียงสูตรตํารับยาตนแบบ
เทานั้น24F

25 ในบางครั้งสูตรตํารับยาที่ไดรับถายทอดไมสอดคลองกับเทคโนโลยีในการผลิตที่มีอยู
ของบริษัท บริษัทจึงตองวิจัยเพ่ือปรับเปลี่ยนสูตรยาใหสอดคลองกับเทคโนโลยีการผลิตของตน 
โดยแบกรับตนทุนที่เกิดขึ้นเอง 
 
 นอกจากนี้ บริษัทเห็นวาขอมูลที่เปดเผยในสิทธิบัตรของผูอ่ืนถึงแมจะไมครบถวน แตก็
เพียงพอที่จะทําการวิจัยยอนกลับได บริษัทเนนการวิจัยยอนกลับสูตรตํารับยาตนแบบของ
บริษัทขามชาติเพ่ือที่จะนํามาพัฒนาเพื่อผลิตยาชื่อสามัญใหม      อยางไรก็ตาม บริษัทมีปญหา
ในการเลือกยาตนแบบเพื่อที่จะนํามาพัฒนาเปนยาชื่อสามัญใหมที่ใชทดแทน เนื่องจาก
ฐานขอมูลสิทธิบัตรในประเทศไทยมีความไมสะดวกในการสืบคน การใชขอมูลเหลานั้นเปน
พ้ืนฐานในการตัดสินใจเลือกผลิตยาชื่อสามัญใหมจะทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองโดย
บริษัทขามชาติ 
 
ความเห็นเพิม่เติม   
 
 บริษัทเห็นวาการพัฒนายาสามัญใหมโดยการวิจัยยอนกลับน้ันสามารถทําไดเฉพาะใน
บริษัทใหญเพียงไมกี่แหงในประเทศไทย เนื่องจากตองใชเงินทุนมาก    แมบริษัทจะมีขนาด
ใหญเม่ือเทียบกับบริษัทคนไทยดวยกัน แตก็ยังเล็กมากเมื่อเทียบกับบริษัทขามชาติใน
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย       บริษัทเชื่อวา การใชระเบียบมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้นใน
อนาคตและสภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้น จะทําใหบริษัทขนาดเล็กในประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูผลิตมาเปนตัวแทนจําหนาย  
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 ในทางปฏิบัติ การใหสิทธิในการผลิต (licensing) เปนเพียงการถายทอดสิทธิในการผลิตจากบริษัทขามชาติใหแกบริษัทไทย
เทานั้น ซ่ึงตางจากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (foreign direct investment) ที่บริษัทขามชาตินําเครื่องจักรและเทคโนโลยี
การผลิตเขามาเพื่อผลิตสินคาในประเทศไทย  
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4.5.3 กรณีศกึษาบริษัท B 
 
ขอมูลจากการสัมภาษณ บรษิัท B ซึ่งเปนบรษิทัผลติยาชื่อสามัญขนาดใหญของคนไทย 
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ 
 
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 
 บริษัทที่สัมภาษณเปนบริษัทผลิตยาชื่อสามัญขนาดใหญของคนไทย จนถึงปจจุบัน
บริษัทยังไมเคยยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใดๆ เลยเนื่องจากการทําวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทมีจุดประสงคอยูที่การพัฒนายาชื่อสามัญและไมมีแผนในการพฒันายาตนแบบแตอยางใด 
เน่ืองจากมีตนทุนสูงทั้งการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการจัดหาวัตถุดิบ  
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน   
 
 บริษัทไดรับสิทธิในการผลิตยาจากบริษัทขามชาติในหลายประเทศ โดยเริ่มแรกบริษัท
เร่ิมจากการเปนผูแทนจําหนายกอน  ตอมาบริษัทสามารถทํายอดขายไดเปนที่พอใจของบริษัท
ขามชาติจึงไดรับสิทธิในการผลิต   เทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดจากบริษัทขามชาติจะอยูใน
รูปแบบของสูตรตํารับยาและระบบการบริหารจัดการเอกสาร  แตบริษัทขามชาติจะไมถายทอด
เทคโนโลยีในการผลิตและการวิจัยและพัฒนา 
 
 ในการผลิตยาชื่อสามัญใหมบริษัทไมสามารถใชประโยชนจากการหมดอายุลงของ
สิทธิบัตรผูอ่ืนมากนัก เน่ืองจากขาดขอมูลทางดานสิทธิบัตรที่นาเชื่อถือ     บริษัทมีปญหาใน
การเลือกยาตนแบบเปาหมายเพื่อทําการพัฒนายาชื่อสามัญใหมและไมรูวาควรจะเริ่มการวิจัย
และพัฒนาเพื่อผลิตยาชื่อสามัญใหมที่ใชทดแทนเมื่อใด     เม่ือพัฒนายาชื่อสามัญใหมสําเร็จ
แลว ในการวางจําหนายยาชื่อสามัญใหม บริษัทยังมีตนทุนในการทดสอบชีวสมมูลเพ่ือใชในการ
ขึ้นทะเบียนยาสูงประมาณ 1 ลานบาท     นอกจากนี้ ในปจจุบันประเทศไทยยังมีศูนยบริการ
ทดสอบชีวสมมูลไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ  และมักถูกบริษัทใหญจองควิไว
ลวงหนาทําใหบริษัทเล็กไมสามารถใชบริการได    อยางไรก็ตาม ในขณะนี้กําลังมีการจัดตั้งศูนย
รับทดสอบทางคลินิก (Clinical Research Organization) โดยเอกชนตางชาติ เพ่ือใหบริการ
ทดสอบทางคลินิกและการทดสอบชีวสมมูล ซึ่งนาจะสามารถแบงเบาภาระของศูนยบริการ
ทดสอบชีวสมมูลของประเทศไทย ซึ่งปจจุบันมีอยูเฉพาะในมหาวิทยาลัยไดบาง  
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 นอกจากนี้ บริษัทมีความเห็นวา เง่ือนไขของการขึ้นทะเบียนยายังเพ่ิมตนทุนในการ
พัฒนายาชื่อสามัญใหม เน่ืองจาก มีขอกําหนดใหผลิตยานํารอง (pilot drug) จํานวนมาก เพ่ือใช
ในการทดสอบทางคลินิกหรือใชในการทดสอบชีวสมมูล แตไมสามารถนํายาดังกลาวมาจําหนาย
ไดเพราะถูกผลิตขึ้นกอนที่ยาจะไดรับการขึ้นทะเบียน  
 
ความเห็นเพิม่เติม   
 
 ในปจจุบัน นอกจากบริษัทยาไทยจะเผชิญปญหาเกี่ยวกับตนทุนการวิจัยและพัฒนาที่สูง
แลวยังมีปญหาเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานการผลิตซึ่งเปนหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมยาใน
ยุคโลกาภิวัฒน      โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีแผนที่จะบังคับใช
มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) ในระดับที่สูงขึ้นกวามาตรฐานเดิมภายใน 2-3 ปขางหนา และ
อาเซียนกําลังริเร่ิมที่จะบังคับใชมาตรฐานการขึ้นทะเบียนยาระบบใหมซึ่งอางอิงกับมาตรฐานใน
สหภาพยุโรป ซึ่งหมายความวา  ผูประกอบการจะตองปรับปรุงมาตรฐานการผลิตของตนให
สูงขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานใหม ซึ่งจะทําใหมีภาระในการปรับตัวและอาจสงผลใหธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเลก็ซึ่งขาดแคลนเงินทุนตองปดกิจการลง    ผูใหสัมภาษณคาดวาหาก อย. 
บังคับใชมาตรฐานการผลิตใหม จํานวนผูประกอบการจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของในปจจุบัน 
และหากบังคับใชมาตรฐานที่สูงกวานี้ เชน มาตรฐานของ PICS (Pharmaceutical Inspection 
Cooperation Scheme) จํานวนผูประกอบการจะยิ่งลดลงไปอีก 
 
  ผูใหสัมภาษณยังมีความเห็นวา หากรัฐบาลตองการสนับสนุนใหธุรกิจเอกชนมกีารทํา
วิจัยและพัฒนายามากขึ้น รัฐบาลจะตองตระหนักวาธุรกิจเอกชนจําเปนตองมีกําไรมากเพียงพอ
จากการขายยาชื่อสามัญในประเทศเพื่อใชเปนทุนในการวิจัย รัฐบาลควรยกเลิกระบบการประมูล
ยาที่ใชอยูในปจจุบันเนื่องจากระบบการประมูลยากอใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรงในหมูผูผลติ
ยาเอกชน จนบางครั้งทําใหผูผลิตเอกชนจําเปนตองขายยาในราคาทีต่่ําเกินไปมาก   
 
4.5.4 กรณีศกึษาสถาบันวิจัยสมุนไพร 
 
ขอมูลจากการสัมภาษณ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย  
ประเภทธุรกิจ   หนวยงานภาครัฐ 
 
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 
 ผูใหสัมภาษณเปนผูถือสิทธิบัตร 3 รายการโดยสิ่งประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรทั้งหมดเปน
วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรค ในขณะนี้หนวยงานตนสังกัดของผูวิจัย
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กําลังดําเนินการเพื่อขออนุสิทธิบัตร 3 รายการและสิทธิบัตรอีก 1 รายการ   การประดิษฐ
สิ่งประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรแตละรายการมีตนทุนและระยะเวลาที่ใชแตกตางกันออกไป เชน 
การแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรพญายอเพื่อใชในการรักษาโรคหัวเหลืองในกุงมีงบโครงการ
ทั้งสิ้นประมาณ 380,000 บาท25F

26 ใชเวลา 4 ป     สวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรหญา

ใตใบและสมุนไพรกะลําปางเพ่ือรักษาโรคเอดสซึ่งอยูในโครงการเดียวกัน26 F

27 มีงบประมาณ
ทั้งสิ้นประมาณ 90 ลานบาทและใชเวลา 5 ป     โครงการนี้ยังนํามาซึ่งสิ่งประดิษฐที่กําลัง
ดําเนินการขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในขณะนี้ แมจะไดรับสิทธิบัตรหลายรายการแต
หนวยงานตนสังกัดของผูวิจัยยังไมไดมีการนําสิ่งประดิษฐเหลานั้นไปใชในเชิงพาณิชย แตมี
โครงการที่จะขายสิทธิในการผลิตใหแกเอกชนหรือหนวยงานรัฐบาลที่สนใจในอนาคต27F

28 
 
 ผูใหสัมภาษณใหความเหน็เพ่ิมเติมวา การจดสิทธบิัตรของกรมทรัพยสินทางปญญาใช
เวลานานมากโดยใชเวลาในการจดสิทธิบตัรสิ่งประดิษฐของผูใหสัมภาษณโดยเฉลีย่สิ่งประดิษฐ
ละประมาณ 7 ป 7 เดือน โดยเฉพาะในกรณีของการแปรรูปผลติภัณฑสมุนไพรพญายอ กรม
ทรัพยสินทางปญญาใชเวลาในการจดสิทธิบตัรนานถึง 9 ป 8 เดือน  ทั้งนี้เจาหนาของกรม
ทรัพยสินทางปญญาไมไดอธิบายถึงสาเหตุของความลาชาแตประการใด   อยางไรกด็ี ผูให
สัมภาษณคาดวาเหตุผลสวนหนึ่งนาจะเกิดจากการผูกงานไวกับผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
จดสิทธิบตัรเพียงคนเดียวทําใหการดําเนินงานเกิดความลาชาและขาดความตอเนื่องในกรณีที่
ผูรับผิดชอบตดิภาระกิจอ่ืน โยกยายตําแหนง หรือลาออก นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณยังมีปญหา
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการจดสิทธิบตัร ยกตวัอยางเชน หนวยงานตนสังกัดไมมีนิติกรทางดาน
สิทธิบตัรทําใหผูวิจัยตองดาํเนินการขอจดสิทธิบตัรเอง ทําใหเกิดความไมสะดวกและลาชา และ
คาธรรมเนียมในการจดสิทธบิัตรคอนขางสูงโดยเฉพาะสําหรับผูประดิษฐซึ่งไมมีการนําเอา
สิ่งประดิษฐไปใชในเชิงพาณิชย 
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน   
 
 ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวาโดยสวนใหญเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตยา
สมุนไพรที่ไดรับการถายทอดผานทางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) มักอยูในรูปของ
เครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยีในการผลิตสินคาจํานวนมาก (large scale production) เทานั้น 
บริษัทขามชาติมักมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในประเทศของตนและไมมีการถายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาใหแกผูผลิตในประเทศเจาบานแตอยางไร ดังน้ันการ
                                                 
26 ไมรวมเงินเดือนพนักงาน 
27 ในปจจุบันโครงการนี้ไดแลวเสร็จข้ันตอนการทําการทดลองกอนคลินิก (pre-clinical trials) และกําลังไดรับการตออายุ
โครงการออกไปเพือ่ ทําการทดสอบทางคลินิก (clinical trials) 

28 อันที่จริง หนวยงานนี้เคยพยายามที่จะขายสิทธิในการผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพรพญายอใหแกบริษัทเพาะเลี้ยงกุง แตบริษัท
ดังกลาวประสบปญหาทางการเงินจนตองปดกิจการไปกอนที่จะมีการขายสิทธิในการผลิตเกิดข้ึน 
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สงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจะเปดโอกาสใหบริษัทขามชาติเขามาตักตวง
ผลประโยชนจากสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งมีจํานวนจํากัดและอาจมีอยูเฉพาะในประเทศไทย
เทานั้น 
 
ความเห็นเพิม่เติม   
 
 ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวาการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ตั้งแตมาตรฐานการผลิตไป
จนถึงมาตรฐานการทดลองและหองทดลอง เปนหัวใจสําคัญของการวิจัยและพัฒนา และผลิตยา
แผนโบราณ การสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจําเปนตองชวยใหธุรกิจเหลานั้นมี
มาตรฐานการผลิตกอน ในขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําลังเรงผลักดันให
โรงงานผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณไดการรับรองมาตรฐานการผลิต (GMP) ซึ่งผูใหสัมภาษณ
เห็นวามาตรฐานที่สูงเกินไปอาจทําใหผูผลิตบางรายตองเลิกกิจการไป การริเร่ิมนําเอามาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (ม.ผ.ช.) ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งมีระดับต่ํากวามาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) มาใชกับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมอาจเปนการเร่ิมตนที่ดีและเปนประโยชนตอผูประกอบการ   สวนการยกระดับ
มาตรฐานทางดานการทดลองและหองทดลองนั้นควรเริ่มตนจากมาตรฐานขั้นที่ไมสูงจนเกินไป
กอน และอาศัยความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการฝกอบรมใหความรูแกผูผลิต รวมถงึอาจ
ขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยโดยขอแบงขั้นตอนการวิจัยบางสวนที่ผูผลิตยัง
ไมมีเครื่องมือหรือหองทดลองที่ไดมาตรฐานไปใหกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพรอมทางดาน
เครื่องมือมากกวา  
 
4.5.5 สรุปกรณศีึกษา 
 
 จากกรณีศึกษาที่กลาวมาขางตน  คณะผูวจัิยมีขอสรุปดังตอไปน้ี  

- ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาของไทยยังไมมีขีดความสามารถในการ
พัฒนายาตนแบบ  แตหลายรายมีความสามารถในการผลิตยาชื่อสามัญ และ
ยาจากสมุนไพร    และบางรายมีความสามารถในการทําวิศวกรรมยอนกลับ 
(reverse engineering) ได  

- ผูผลิตยาชื่อสามัญของไทยประสบปญหาไมทราบวา สทิธิบตัรยาใดหมดอายุ
แลวหรือไม เพราะไมสามารถสืบคนจากฐานขอมูลสทิธิบตัรที่มีอยูไดโดยงาย 
จึงไมสามารถวางแผนในการเขาสูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ผูผลิตยาชื่อสามัญหลายรายมีปญหาในการทดสอบชีวสมมูลเพื่อขออนุญาต
วางตลาดยา  เพราะมีตนทนุสูง และศูนยบริการทดสอบชีวสมมูลที่มีอยูใน
ปจจุบันมีขีดความสามารถในการรองรับทีจํ่ากัดมาก  
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- การขาดความเชื่อมโยงอยางใกลชิดระหวางสถาบันวิจัยของรัฐกับผูผลิตยา
จากสมุนไพร และการขาดการพัฒนาระบบคุณภาพของผูผลิตยาจาก
สมุนไพรมีผลทําใหอุตสาหกรรมยาสมุนไพรของไทยยงัไมไดรับการพัฒนา
เทาที่ควร   

- ผูประกอบการหลายรายมีความเปนหวงวา การยกระดับมาตรฐานการผลิตที่
ดี (GMP) ในอุตสาหกรรมยาจนสูงเกินไปจะเพ่ิมตนทนุของผูผลติ จนอาจทํา
ใหผูผลติจํานวนมากตองออกจากตลาดไป 
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ภาคผนวก 
 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของสิทธิบัตรยาที่ไดรับในชวงป 2544-2548 
ลําดับ เลขที่

สิทธิบัตร 
ชื่อผูขอรับสิทธิบัตร เรื่อง ชนิด

สิ่งประดิษฐ 
หนวยงาน ระยะเวลา 

1 17473 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ 

กรรมวิธีการผลิตวัสดุตกแตงแผลจากอนุพันธไคติน/ไคโตซาน ยา รัฐบาล 2 ป 2 เดือน 

2 17701 องคการเภสัชกรรม เชื้อไวรัสและโรคภูมิคุมกันบกพรอง รวมทั้งโรคติดเชื้อ ตาง ๆ พรอม
กรรมวิธีการผลิตสวนผสมสมุนไพรและเภสัชผลิตภัณฑ  

ยา รัฐบาล 6 ป 10 
เดือน 

3 17486 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข 

การแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรหญาใตใบ (Phyllanthus urinaria) เพื่อ
ใชเปนยารักษาโรคเอดส 

ยา รัฐบาล 6 ป 7 เดือน 

4 17487 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข 

การแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรกะลําปางหรือสลาปาง (Macaranga 
constricta whitm.& Airt shaw) เพื่อใชเปนยารักษาโรคเอดส  

ยา รัฐบาล 6 ป 7 เดือน 

5 14979 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข 

วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรพญายอ (Clinacanthus nutans 
Lindan) ฝรั่ง (Psidium guajaveLinn.) และสมุนไพรในสกุล Phullanthus 
แทนยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคของสัตวน้ํา  

ยา รัฐบาล 9 ป 8 เดือน 

6 17266 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ 

กรรมวิธีการผลิตไคตินไฮโดรเจลเพื่อใชเปนวัสดุตกแตงแผล ยา รัฐบาล 2 ป 6 เดือน 

7 17670 นางเพ็ญศรี จาติกวณิช    
นายทวีสิทธิ์ พงศประพันธศิริ 

การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptidea ในธัญพืชไปใชในการ
ปองกันและรักษาระดับน้ําตาลในเลือดไมใหขึ้นไปในระดับสูงเกินปกติจน
เปนโรคเบาหวานได (diabetes mellitus)  

ยา บุคคล 2 ป 8 เดือน 

8 17671 นางเพ็ญศรี จาติกวณิช    การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืชไปใชในการ ยา บุคคล 2 ป 8 เดือน 
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ลําดับ เลขที่
สิทธิบัตร 

ชื่อผูขอรับสิทธิบัตร เรื่อง ชนิด
สิ่งประดิษฐ 

หนวยงาน ระยะเวลา 

นายทวีสิทธิ์ พงศประพันธศิริ ปองกันและรักษาโรคตับอักเสบ (liver disease)  

9 17672 นางเพ็ญศรี จาติกวณิช    
นายทวีสิทธิ์ พงศประพันธศิริ 

การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืชไปใชในการ
ปองกันเซลสมองจากการถูกทําลายของสารพิษตางๆ จนทําใหเกิดโรคอัล
ไซเมอรได (Alzheimer's Disease)  

ยา บุคคล 2 ป 8 เดือน 

10 17674 นางเพ็ญศรี จาติกวณิช    
นายทวีสิทธิ์ พงศประพันธศิริ 

การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืชไปใชในการ
ปองกันการตายและการเสื่อมสภาพตามอายุขัยของเซลในรางกายมนุษย 

ยา บุคคล 2 ป 8 เดือน 

11 17675 นางเพ็ญศรี จาติกวณิช    
นายทวีสิทธิ์ พงศประพันธศิริ 

การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืชไปใชในการ
สงเสริมใหเซลตางๆ ในรางกายผลิตสารชีวภาค (biological chemical) 
ชนิดหนี่งที่เรียกกวา กลูตาไทโอน (Glutathione) เพื่อตอตานอนุมูลอิสระ 
(free fadicals) 

ยา บุคคล 2 ป 8 เดือน 

12 17669 นางเพ็ญศรี จาติกวณิช และคณะ การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืชไปใชในการ
ปองกันเซลรางกายมนุษยจากการถูกทําลายของสารพิษตางๆ  

ยา บุคคล 3 ป 1 เดือน 

13 17673 นางเพ็ญศรี จาติกวณิช    
นายทวีสิทธิ์ พงศประพันธศิริ 

การนําเอาสารอาหาร Polysaccharidepeptides ในธัญพืชไปใชเปน
อาหารอายุวัฒนะ (anti-aging) 

ยา บุคคล 2 ป 8 เดือน 
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของอนุสิทธิบัตรยาและเครื่องสาํอางที่ไดรับในชวงป 2544 – 2548 
ลําดับ เลขที่ 

อนุสิทธิบัตร 
ชื่อผูขอรับอนุสิทธิบัตร เรื่อง ชนิด

สิ่งประดิษฐ 
หนวยงาน ระยะเวลา 

1 2141 มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลิตภัณฑเจลขอยสําหรับใสในรองลึกปริทันต และกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑดังกลาว 

เครื่องสําอาง รัฐบาล 4 เดือน 

2 1135 องคการเภสัชกรรม ไลโปโซมบรรจุสารสกัดสมุนไพร เครื่องสําอาง รัฐบาล 1 ป 9 เดือน 
3 1153 กรมวิทยาศาสตรการแพทย โลชั่นทากันยุงสมุนไพร เครื่องสําอาง รัฐบาล 1 ป 2 เดือน 
4 113 มูลนิธิธรรมะเพื่อชีวิต  

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ 
ครีมทาผิวเพื่อบรรเทาและลดอาการคันปองกันตุมสิว ฝาแดด เครื่องสําอาง รัฐบาล 10 เดือน 

5 1781 มหาวิทยาลัยรังสิต น้ํายาบวนปากแบบผงแหง เครื่องสําอาง เอกชน 1 ป 9 เดือน 
6 2004 นายรายณ สีโสฬสสกุล กรดกําจัดกลิ่น เครื่องสําอาง เอกชน 1 ป 1 เดือน 
7 2094 นายบุญรุง สีดํา แชมพูสมุนไพร สูตรจุลินทรียมะเฟองและน้ําใบเตย เครื่องสําอาง เอกชน 2 ป 9 เดือน 
8 2095 นายบุญรุง สีดํา สบูเหลวผสมสมุนไพร สูตรมะกรูดและน้ําใบเตย เครื่องสําอาง เอกชน 2 ป 9 เดือน 
9 2104 นายไตรภพ ไชยชมภู ครีมลางมือ เครื่องสําอาง เอกชน 2 ป 10 เดือน 
10 1906 นายฐิติพัฒน ศุภภัทรนนท ครีมกันแดดผสมสารสกัดจากใบชิโซและชาขาว เครื่องสําอาง เอกชน 11 เดือน 
11 1905 นายฐิติพัฒน ศุภภัทรนนท เจลทําความสะอาดผิวหนาผสมสารสกัดจากใบชิโซและชาขาว เครื่องสําอาง เอกชน 11 เดือน 
12 1904 นายฐิติพัฒน ศุภภัทรนนท โลชั่นเช็ดหนาผสมสารสกัดจากใบชิโซและชาขาว เครื่องสําอาง เอกชน 11 เดือน 
13 2144 นางสาวยศยา เย็นใจ แปงสมุนไพรระงับกลิ่นภายใตวงแขน เครื่องสําอาง เอกชน 1 ป 6 เดือน 
14 1701 นางสาวนงลักษณ แซตั้ง สมุนไพรพอกตัว เครื่องสําอาง เอกชน 2 ป 11 เดือน 
16 1236 นายชัยยงค จึงวัฒนา ผงและครีมระงับกลิ่นกาย เครื่องสําอาง เอกชน 1 ป 1 เดือน 
17 1260 นายจินดา สุขสําราญ ฟองน้ําสําหรับทําความสะอาดที่ใหฟองและ/หรือมีกลิ่นหอม เครื่องสําอาง เอกชน 3 ป 
18 1376 นางสุภาภรณ เมฆอรุณกมล กรรมวิธีการทําสารสมผงดับกลิ่น เครื่องสําอาง เอกชน 5 เดือน 
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19 1215 นางสาววรรณา อุนหนาฝาคั่ง กรรมวิธีทําแชมพูใยใบไมและแชมพูที่ไดจากกรรมวิธีนี้ เครื่องสําอาง เอกชน 6 เดือน 
20 1210 นางเพ็ญแข สามไพบูลย สมุนไพรขัดผิว เครื่องสําอาง เอกชน 11 เดือน 
21 1173 นายอนุชา อภิวัฒนวโรดม กรรมวิธีในการผลิตขุยมะพราวและการใชเปนสวนประกอบใน

เครื่องสําอาง 
เครื่องสําอาง เอกชน 1 ป 4 เดือน 

22 1198 นายบุญโรจน ศิริมงคลภาวงศ องคประกอบบํารุงเสนผมที่มีสวนประกอบของสมุนไพรไทยและจีน เครื่องสําอาง เอกชน 9 เดือน 

23 1123 นางพิณทิพย เอื้อวงศ เกลือขัดผิว เครื่องสําอาง เอกชน 7 เดือน 
24 564 นายทิม เธียรกิจธํารง สูตรบํารุงเสนผมที่มีสวนประกอบของโสมและสมุนไพรจีน เครื่องสําอาง เอกชน 1 เดือน 
25 499 นางอังกูร ภัทรศิริกุล สูตรขัดหนาที่มีโซเดียมคลอไรดเปนสวนประกอบหลัก เครื่องสําอาง เอกชน 1 เดือน 
26 497 นางอังกูร ภัทรศิริกุล สูตรขัดรางกายที่มีโซเดียมคลอไรดเปนสวนประกอบหลัก เครื่องสําอาง เอกชน 1 เดือน 
27 825 นางสาว จันทรเพ็ญ แกวตุย สูตรครีมพอกหนาที่มีสวนผสมของสาหรายสไปรูนาและวานหางจระเข

เปนสวนประกอบหลัก 
เครื่องสําอาง เอกชน 2 เดือน 

28 111 สแพลช เมนูแฟชทูริง คอรปอเรชั่น ผลิตภัณฑดูแลผิวหนัง เครื่องสําอาง เอกชน 9 เดือน 
29 106 สแพลช เมนูแฟชทูริง คอรปอเรชั่น ผลิตภัณฑดูแลผิวหนัง เครื่องสําอาง เอกชน 9 เดือน 
30 213 ภก.สมเกียรติ คูวุฒิไวทย ครีมทาผิวที่ใชภายนอก เครื่องสําอาง เอกชน 11 เดือน 
31 437 นายอลงกรณ นิ่มสุวรรณ เจลทําความสะอาดชนิดไมตองใชน้ําชวยลางที่มีไฮดรอกซีโพรพิล เครื่องสําอาง เอกชน 1 เดือน 
32 438 นายอลงกรณ นิ่มสุวรรณ เจลทําความสะอาดชนิดไมตองใชน้ําชวยลางที่มีไฮดรอกซีโพรพิล เครื่องสําอาง เอกชน 1 เดือน 
33 176 นายพรชัย ตันติโนโรจน ยาน้ํามันสมุนไพรชนิดใชพนจมูก เครื่องสําอาง เอกชน 7 เดือน 
34 439 นายนันทชัย หาญประมุขกุล กรรมวิธีผลิตเจลทําความสะอาดชนิดไมตองใชน้ําชวยลาง เครื่องสําอาง เอกชน 1 เดือน 

35 192 นางสาวจันทรเพ็ญ แกวตุย ครีมสําหรับทําความสะอาดรางกายที่มีโซเดียมคลอไรดเปนสวนประกอบ
หลัก 

เครื่องสําอาง เอกชน 6 เดือน 

36 334 นางสาวจันทรเพ็ญ แกวตุย ครีมสําหรับทําความสะอาดและถนอมผิวหนาที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด
เปนสวนประกอบหลัก 

เครื่องสําอาง เอกชน 3 เดือน 
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37 314 นางสาวจันทรเพ็ญ แกวตุย ครีมบํารุงและถนอมผิวที่มีเกลือโซเดียมคลอไรดเปนสวนประกอบหลัก เครื่องสําอาง เอกชน 3 เดือน 
38 1668 องคการเภสัชกรรม สูตรตํารับซาควินาเวียรชนิดใหม ยา รัฐบาล 1 ป 6 เดือน 
39 1704 องคการเภสัชกรรม สูตรตํารับทางเภสัชกรรมชนิดใหม ยา รัฐบาล 1 ป 2 เดือน 
40 1705 องคการเภสัชกรรม สูตรตํารับทางเภสัชกรรมชนิดใหม ยา รัฐบาล 1 ป 5 เดือน 
41 1862 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิธีการเตรียมสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรฟาทะลายโจร 

(Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees,Acanthaceae) 
ยา รัฐบาล 1 ป 2 เดือน 

42 1822 มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ยาแคปซูลเถาวัลยเปรียง ยา รัฐบาล 10 เดือน 
43 1820 มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ยาแคปซูลบอระเพ็ด ยา รัฐบาล 10 เดือน 
44 1824 มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ยาแคปซูลเพกา ยา รัฐบาล 10 เดือน 
45 1823 มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ยาแคปซูลเพชรสังฆาต ยา รัฐบาล 10 เดือน 
46 1821 มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ยาแคปซูลหญาปกกิ่ง ยา รัฐบาล 10 เดือน 
47 1523 องคการเภสัชกรรม การใชสารสกัดจากขมิ้นขันและ/หรือเคอรคูมินอยดในการลดการสะสม

ของอนุมูลอิสระในผูปวยโรคธาลัสซีเมีย 
ยา รัฐบาล 3 ป 7 เดือน 

48 1524 องคการเภสัชกรรม สมุนไพรที่มีฤทธิ์ตานการเพิ่มระดับน้ําตาล หรืออลดการดูดซึมน้ําตาล ยา รัฐบาล 3 ป 1 เดือน 

49 1592 องคการเภสัชกรรม สูตรตํารับทางเภสัชกรรมชนิดใหม ยา รัฐบาล 3 ป 4 เดือน 
50 1134 องคการเภสัชกรรม ยาแบบควบคุมการปลดปลอย ยา รัฐบาล 1 ป 2 เดือน 
51 1136 องคการเภสัชกรรม สูตรผสมทางเภสัชกรรม ยา รัฐบาล 1 ป 1 เดือน 
52 800 องคการเภสัชกรรม สารผสมเภสัชกรรม ยา รัฐบาล 1 ป 3 เดือน 
53 801 องคการเภสัชกรรม สารผสมเภสัชกรรม ยา รัฐบาล 1 ป 3 เดือน 
54 1660 นายหมัน หวันเมือง ผลิตภัณฑลูกประคบสมุนไพร ยา เอกชน 1 เดือน 
55 2119 นายวินิจ ศิลปธนู สวนผสมของยาแกน้ําเหลืองเสีย ยา เอกชน 1 ป 8 เดือน 
56 1723 นายฐิติชัย เพชรปนแกว ลูกประคบสมุนไพร ยา เอกชน 5 เดือน 
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57 1924 นายเกียรติศักดิ์ วงษวุฒิพงษ ยาสมานแผลสมุนไพร ยา เอกชน 3 ป 3 เดือน 
58 1889 นายกิตติภณ วงศสิริโสภณ น้ําหมักผลไมสด และการทําสบูเหลวสําหรับทําความสะอาดผิวหนาและ

ผิวกายจากน้ําหมักผลไมสดดังกลาว 
ยา เอกชน 4 เดือน 

59 1724 นางสวาท วงศวิวัฒน น้ําหมักสมุนไพรแปรรูป ยา เอกชน 8 เดือน 
60 1657 นางนพทัศน รัตนปญญา ยาสมุนไพรที่สกัดจากพืช ยา เอกชน 3 ป 8 เดือน 
61 1658 นางนพทัศน รัตนปญญา ยาสมุนไพรที่สกัดจากพืช ยา เอกชน 3 ป 8 เดือน 
62 1659 นางนพทัศน รัตนปญญา ยาสมุนไพรที่สกัดจากพืช ยา เอกชน 3 ป 8 เดือน 
63 1515 นายสมศักดิ์ จันทะ ยาสมุนไพรรักษานิ่วในถุงน้ําดี นิ่วในไต ดีซานและนิ่วในกระเพาะ

ปสสาวะ 
ยา เอกชน 3 ป 2 เดือน 

64 1552 นายวุฒิ แจมใส สวนผสมสมุนไพรตานเชื้อไวรัส เอช.ไอ.วี.(H.I.V.),(ไวรัสเอดส) ยา เอกชน 5 เดือน 
65 1249 นายวิศิษฐ  ตันสัจจา ครีมทาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ยา เอกชน 2 ป 3 เดือน 
66 1209 นายวินิจ ศิลปธนู ยาฟอกโลหิตสําหรับเพิ่มภูมิคุมกัน ยา เอกชน 1 ป 

67 1406 นายฉียูเซีย หวัง สูตรผสมสมุนไพรสําหรับรักษาโรคไต ขับปสสาวะและสารพิษรวมทั้ง
ระบบหมุนเวียนโลหิต 

ยา เอกชน 1 ป 1 เดือน 

68 1418 นางอุไรวรรณ ปลันธนากุล ถุงประคบสมุนไพร ยา เอกชน 8 เดือน 
69 1468 นางสาวผกา แกวไพฑูรย ยาสําหรับบําบัดผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับภูมิคุมกันบกพรอง ยา เอกชน 5 เดือน 
70 1420 นางลําพูน พรรณไวย สวนผสมสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิตสวนผสมสมุนไพรดังกลาว ยา เอกชน 2 ป 
71 1563 นางดอกแกว เรืองฤทธิ์ ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อบํารุงกําลัง ยา เอกชน 3 ป 2 เดือน 
72 1131 บริษัท ธิชเซิล จํากัด การใชทรานเนซามิกแอลิคในทางเภสัชกรรมสําหรับการบําบัดรอยดําบน

ผิวหนา 
ยา เอกชน 1 ป 4 เดือน 

73 1020 นายโยธิน เพ็ชรลอเหลียน ยาดองสมุนไพรรวม ยา เอกชน 3 เดือน 
74 1064 นางออนศรี สิทธิชัย ลูกประคบสมุนไพร ยา เอกชน 2 ป 11 เดือน 
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75 864 นายอิทธิโชติ ทวีสุข สูตรยารักษาโรคติดตอยาเสพติด ยา เอกชน 1 เดือน 
76 727 ดร.วราทัศน วงศสุรไกร กรรมวิธิการผลิตแปงขาวโปรตีนต่ํา และการใชแปงดังกลาวเปนสารเพิ่ม

ปริมาณในการทํายาเม็ด 
ยา เอกชน 1 ป 10 เดือน 

77 108 นายชาติชาย ทิวสันต ยารักษาไขเสนและอาการอัมพฤกษ-อัมพาต ยา เอกชน 10 เดือน 
78 1610 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส 

จํากัด 
การใชสารสกัดเกสรบัวหลวงเปนสารตานออกซิแดนซในผลิตภัณฑยา 
อาหารเสริมและเครื่องสําอาง 

ยาและ
เครื่องสําอาง 

เอกชน 2 ป 1 เดือน 



บทที่ 5  ทรัพยสนิทางปญญากับผลกระทบตอ 
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร 

 
5.1 การพัฒนาคอมพิวเตอรซอฟตแวร 
 

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรเกีย่วของกับการพัฒนาซอฟตแวรหลากหลาย
ประเภท การศึกษากระบวนการพัฒนาซอฟตแวรจะทําใหเขาใจถงึที่มาของการพัฒนาซอฟตแวร
แตละชนิด 

 
ในสวนนีค้ณะผูวิจัยจะกลาวถึงวงจรการพฒันาซอฟตแวร (software life cycle) โดยยอ 

โดยจะแบงเปนการพัฒนาซอฟตแวรทัว่ไปซึ่งมีระบบงานที่ชัดเจนแนนอนตามความตองการของ
ลูกคากับการพัฒนาเกมสซึ่งเปนซอฟตแวรที่อาศัยความคิดสรางสรรค (creativity) เปนจุดเร่ิมตน
และมีกระบวนการทํางานที่ซับซอนกวา นอกจากนี้ คณะผูวิจัยจะกลาวถึงมาตรฐานกระบวนการ
ผลิตซอฟตแวร Capability Maturity Model (CMM) ซึ่งเปนมาตรฐานที่ใชสําหรบัวดัขีด
ความสามารถของกระบวนการผลิตซอฟตแวรและจํานวนบรษิัทไทยที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน 
CMM 

 
5.1.1 ข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร 
 

ก. ซอฟตแวรทัว่ไป 
ในการพัฒนาซอฟตแวรโดยทั่วไปนั้นมีรปูแบบ (model) ที่นักพัฒนาซอฟตแวรหรือ

โปรแกรมเมอรใชอยูหลายรปูแบบ1 รูปแบบที่ไดรบัการยอมรับอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม
ซอฟทแวรเรียกวา Waterfall model ซึ่งแบงขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวรออกเปน 5 ขั้น แตละ
ขั้นมีความตอเน่ืองกันเปนลาํดับ  ดังภาพที่ 5.1  แตละขั้นตอนมีกิจกรรมที่ตองทําดังนี้ 

ขั้นที่ 1: Requirements analysis and definition คือการวิเคราะหความตองการ การ
ปรึกษา สอบถาม ความตองการจากผูใชงานเพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกัน
ระหวางผูใชงานกับผูพัฒนาระบบ  

ขั้นที่ 2: System and software design คือ การนําความตองการของผูใชที่ผานขั้นการ
วิเคราะหมาแลวเขาสูกระบวนการออกแบบระบบในภาพรวม (overall system 
architecture) และออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวของซึ่งในหนึ่งระบบอาจมีมากกวา 
1 โปรแกรม 

                                                 
1 รูปแบบอื่น ๆ ของการพัฒนาซอฟตแวร เชน Incremental model, Boehm’s spiral model, Embedded system model, 
Sawtooth model และ V-model เปนตน 
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ขั้นที่ 3: Implementation and unit testing คือขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหรือชุด
โปรแกรม รวมถึงการทดสอบการเขากันไดของโปรแกรมในระบบพรอมทัง้
ทดสอบการใชงานวาตรงตามความตองการของผูใชงานตามที่วเิคราะหไวใน
ขั้นที่ 1 หรือไม 

ขั้นที่ 4: Integration and system testing คือการรวมโปรแกรมยอยที่เกีย่วของกันไว
เปนชุดเดียวกนั รวมถึงการทดสอบระบบโดยสมบรูณอีกครั้งกอนสงมอบให
ลูกคาหรือผูใชงาน 

ขั้นที่ 5: Operation and maintenance คือการนําเอาโปรแกรมที่พัฒนาและทดสอบ
เรียบรอยแลวไปติดตั้งใหผูใชงานจริง ขั้นตอนนี้จะรวมถึงการบํารุงรักษา 
ปรบัแตง แกไขขอผิดพลาดที่อาจไมเคยพบมากอน และการปรบัปรุงโปรแกรม
หากมีความตองการเพิ่มเตมิ 

 
ภาพที่ 5.1 การพัฒนาซอฟตแวรตามแบบ Waterfall Model 

 

 
ที่มา: Software Engineering   

 
ข. เกมส 

 ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟตแวรประเภทเกมสนั้นมีความแตกตางไปจากการพัฒนา
ซอฟตแวรทั่วไป กลาวคือเกมสมีจุดเริ่มตนมาจากความคิดสรางสรรคของนักออกแบบเกมส 
(game designer) เปนสําคญั จากการศึกษาของ Tschang (2003) พบวานักออกแบบเกมสอาจมี
ประวตัิความเปนมา (background) ที่หลากหลาย เชน มีพ้ืนฐานการศึกษาดานการเขยีน
โปรแกรม การออกแบบศิลปะ วิศวกร หรือแมแตเศรษฐศาสตร รัฐศาสตร ภาษาศาสตร แตทุกคน
จะมีคุณสมบตัิเหมือนกันอยางหนึ่ง คือเปนผูที่ชอบเลนเกมสและมีความสามารถในการ
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จินตนาการหรือเขาถึงความรูสึกของผูอ่ืนไดดี (empathy)  ขั้นตอนในการพัฒนาเกมสแบงไดเปน 
5 ขั้นตอนดังน้ี2

ขั้นที่ 1: Pre-production คือเปนชวงทีค่วามคิดสรางสรรคของนักออกแบบเกมสตก
ผลึก มองเห็นภาพกวางของเกมสที่จะสราง แนวคิดสําคัญๆ และวิธีการเลน
เกมสแลว ในขั้นตอนนี้นักออกแบบเกมสตองอธิบายความคิดของตนลงใน
เอกสารออกแบบ (design document) หรือภาพวาด (drawing) เพ่ือนําเสนอ
ใหทีมงานทราบในเบื้องตน ผูผลติเกมสบางแหงอาจใหโปรแกรมเมอรและฝาย
ศิลปจําลองความคิดของนกัออกแบบออกมาเปนตนราง (quick and dirty 
prototype) ตัง้แตขั้นนี ้

ขั้นที่ 2: Production คือขั้นการผลิตจรงิ  ในขั้นตอนนี้ โปรแกรมเมอรจะเขียน
ซอฟตแวรในรายละเอียด ฝายกราฟฟกสรางภาพ 3 มิติ ฝายดนตรีและเสียง
ประกอบแตงเพลงและเสียงที่ตองใช  ขั้นตอนนี้จะใชเวลานานที่สุด  เน่ืองจาก
มีรายละเอียดที่ตองเก่ียวของมากมาย  ในขั้นน้ีผูผลิตจะจางใหนักทดสอบเกมส 
(game tester) เขาทํางานทนัทีที่ซอฟตแวรเริ่มใชงานได   

ขั้นที่ 3: Milestone คือการกําหนดผลสําเร็จของงานในแตละชวงเวลา เปนขั้นตอนที่
ผูผลิตเกมสเชงิพาณิชยสวนมากนํามาใชกับบรษิัทรบัเหมาชวง (contractor) 
ของตน  ในขัน้น้ีจะรวมถึงการนําผลิตภัณฑรุนกอนจําหนายจริง (pre-release) 
ออกเผยแพร  โดย milestone สําคัญทีผู่ผลิตในอุตสาหกรรมนี้นิยมใชคือการ
นําเกมสรุนทดลอง (demo game) ของตนออกเผยแพรอยางเปนทางการใน
งานนิทรรศการเกมสที่ใหญที่สุดในโลกคอืงาน E3  

ขั้นที่ 4: Near completion คือขั้นปรับแตง ในขั้นน้ีนักทดสอบเกมสตองทาํงานอยาง
หนักเพื่อใหม่ันใจไดวาคุณสมบัตติางๆ ที่อยูในเกมสทั้งที่เปนของปรับแตงใหม
และของเกาตัง้แตเริ่มโครงการสามารถทาํงานไดอยางถูกตองทั้งหมด 

ขั้นที่ 5: Maintenance คือขั้นตอนการแกไขกรณีซอฟตแวรกับฮารดแวรทํางานเขากัน
ไดไมดี ในกรณีของเกมสที่ติดตั้งลงในตูเกมส (console game) แทบจะไมมี
ขั้นตอนนี้ เนื่องจากไดมีการทดสอบความเขากันไดของตูเกมสกบัซอฟตแวร
มาเรียบรอยแลวในขั้นที่ 4 แตในกรณีของเกมสที่เลนบนเครื่องคอมพิวเตอร
อาจมีปญหาได  นักพัฒนาจะตองปรับแตงสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่พบวามี
ปญหา โดยนักพัฒนาจะสรางโปรแกรมแกไข (patch) สําหรับคอมพิวเตอรรุน
นั้นๆ แลวนําไปเผยแพรในอินเทอรเน็ต หรือสงเปนแผนดิสกใหแกผูที่ซื้อเกมส
ไปแลว 

  

                                                 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Game_development 
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ความแตกตางที่สําคัญของการพัฒนาเกมสที่มีลักษณะใชความคิดสรางสรรคมากๆ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการพัฒนาซอฟทแวรทัว่ไป คือการพัฒนาเกมสมีองคประกอบทีเ่กี่ยวของมาก 
มายทําใหตองมีกระบวนการทํางานแบบวนซ้ําหลายครั้งเพ่ือใหม่ันใจวาสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทํางานเขากันไดเปนอยางดี และเกมสไดรับการตอบรบัดวยดีจากผูบริโภค   ผลคือทําใหมีโอกาส
สูงที่งบประมาณในการพัฒนาเกมสจะบานปลายคลายกับที่เกิดขึ้นกบัการพัฒนาภาพยนตรบาง
เรื่อง 
 
 ภาพที่ 5.2 แสดงระดับของ Capability Maturity Model  (CMM) ซึ่งเปนมาตรฐาน
กระบวนการผลิตซอฟตแวรพัฒนาโดย Software Engineering Institute (SEI) ของมหาวิทยาลัย
คารเนกี เมลลอน ประเทศสหรัฐ      มาตรฐานดังกลาวแบงออกเปน 5 ระดับตั้งแตขั้นเริ่มตน
กระบวนการ (initial) จนถึงขั้นปรับแตง (optimizing) จากการสํารวจของเขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรไทยพบวาปจจุบันมีบริษัทไทยที่ผานการรับรองมาตรฐาน CMM ในระดับ 2 จํานวน 14 
บริษัท ระดับ 3 จํานวน 3 และระดับ 4 เพียง 1 บริษัท กระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน CMM 
มีคาใชจายสูงตั้งแต 320,000–545,000 บาท ขึ้นอยูกับระดับของใบรับรอง โดยยังไมรวม
คาใชจายในการอบรมหลักสูตร Introduction to CMM ใหแกบุคลากรภายในองคกรอีกคนละ 
20,000 บาท   
 

ภาพที่ 5.2 ระดับของใบรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตซอฟตแวร 
 

 
 
ที่มา:  เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (http://www.swpark.or.th/cmm/CMM_Appraisal.asp) 
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นอกจากนี้ การเตรียมองคกรเพื่อขอการรับรองมาตรฐานในครั้งแรกยังตองใชเวลามากโดยเฉลี่ย
ประมาณ 12-18 เดือน มาตรฐานดังกลาวจะมีผลตอความสามารถในการรับจางผลิตงานใหตลาด
ตางประเทศ    

 
นอกจากมาตรฐาน CMM แลว อีกมาตรฐานหนึง่ที่ใชในประเทศไทยคือ มาตรฐาน

คุณภาพซอฟตแวรไทย (Thai Quality Software หรือ TQS)  มาตรฐานดงักลาวอางอิงจาก
มาตรฐาน ISO/IEC 12207 ซึ่งเปนมาตรฐานระหวางประเทศ โดยมีหนวยงานทีดู่แลมาตรฐานคือ
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย    มาตรฐาน TQS ถูกออกแบบมาเพื่อใหมีความเหมาะสมใน
การประยุกตใชกับ SMEs เพราะมีคาใชจายในการดําเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐานต่ํากวา
มาตรฐาน CMM มากคือเริ่มตนที่ประมาณ 10,000 บาท (ขึ้นอยูกับขนาดวสิาหกิจและจํานวน
บุคลากรที่จะเขารับการอบรม)  ปจจุบันมีบริษทัที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน TQS แลวจํานวน 45 
บริษทั    สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยคาดหวังวา มาตรฐาน TQS จะชวยเพิ่มโอกาสของ 
SMEs ในการเขารับงานพัฒนาโครงการซอฟตแวรของภาครัฐ ตลอดจนการพัฒนาซอฟตแวร
ใหแกบรษิัทจากตางประเทศเชน ญี่ปุนซึง่ใหการยอมรับบรษิัทไทยทีมี่มาตรฐาน TQS   

 
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรมผูผลิตภาพยนตรแอนิเมชั่น 

คณะผูวิจัยพบวาผูวาจางจากตางประเทศ เชน สหรัฐ หรือญ่ีปุน จะใหความสําคัญกับปญหาการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาเปนอยางมาก  โดยกําหนดใหผูเขาแขงขันเพ่ือรับงานตองแสดง
หนังสือรับรองสิทธิ (license certificate) ที่ออกโดยเจาของลิขสิทธิ์ซอฟตแวรที่ใชในการ
สรางสรรคงาน และตรวจสอบระยะเวลาของหนังสือรับรองดังกลาวอยางเครงครัด   ปญหานี้เปน
อุปสรรคที่สําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการไทย เน่ืองจากคาลิขสิทธิ์โปรแกรมดานแอนิ
เมชั่นและกราฟฟกมีมูลคาสูงมาก  ถึงแมวาในตลาดโลกจะยอมรับวาผูผลิตคนไทยมีความ
ประณีตบรรจง และมีความคิดสรางสรรคในระดับชั้นนําก็ตาม   
 
5.2  ภาพรวมของอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย 
 
5.2.1 มูลคาตลาด 

 
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) แบงประเภทของซอฟตแวร

ออกเปน 4 ประเภทคือ 
 

(1) ซอฟตแวรเร็จรูป (package software) ไดแก ซอฟตแวรประเภท Application 
solution เชน Microsoft Office Oracle Photoshop เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
ซอฟตแวร (Software tools) เชน Java tool kits  Middleware/System software 
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เชน Antivirus โปรแกรมควบคุมระบบเครือขาย เชน Novell Netware และ
ซอฟตแวรพัฒนาเฉพาะงาน เชน ระบบบัญชี ระบบฐานขอมูล เปนตน  ตลาด
ซอฟตแวรในกลุมน้ีสํารวจเมื่อป 2548 มีมูลคา 41,435 ลานบาท โดยแบงเปน
ซอฟตแวรสําเร็จรูป 21,401 ลานบาท และซอฟตแวรจางทําพิเศษ (outsource 
software) มูลคา 20,034 ลานบาท  

(2) แอนิเมชั่น (animation) ไดแก ภาพยนตรการตูน งานแอนิเมชั่นสําหรับภาพยนตร 
รายการโทรทศัน และ ภาพยนตรโฆษณาตางๆ  จากการสัมภาษณผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นพบวาปจจุบันตลาดแอนิเมชั่นของประเทศไทยมีมูลคา
ประมาณ 4,000 ลานบาท โดยมีสัดสวนของตลาดสงออกและตลาดภายในประเทศ
เทาๆกันคือรอยละ 50 ในอนาคตคาดวาตลาดในประเทศจะขยายตวัเพ่ิมขึ้น  โดย
เฉพาะที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมบันเทงิ  

(3) เกมส (games) ไดแก เกมสสําหรับคอมพิวเตอร ตูเกมส เกมสออนไลน และเกมส
สําหรับอุปกรณพกพาตางๆ มูลคาตลาดของการพัฒนาเกมสแมจะยังไมสูงมากนัก
เม่ือเทียบกบัสองกลุมแรก แตเปนสวนที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพซึ่งจะ
กลาวถึงในลําดับตอไป 

(4) ซอฟตแวรแบบฝงตวั (embedded software) ไดแก ซอฟตแวรที่ฝงตวัอยูใน
อุปกรณหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตางๆ ซอฟตแวรในกลุมน้ีมีจุดเริ่มตนมาจาก
ความกาวหนาของการพัฒนาของอุปกรณและเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส เชน 
ระบบควบคุมตางๆ ตลอดจนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทีต่ิดตั้งในรถยนต  เปนตน  
ปจจุบันมูลคาตลาดของซอฟตแวรในกลุมน้ียังไมสูงนักคือประมาณ 500-600 ลาน
บาทตอป  อยางไรก็ตาม การเติบโตและความพรอมของการพัฒนาซอฟตแวรแบบ
ฝงตวัในประเทศไทยไดรับความสนใจจากบริษทัผูผลติรถยนตจากประเทศญี่ปุน  
โดยบริษัทโตโยตาไดอนุมัตโิครงการลงทนุในประเทศไทยเพื่อพัฒนาซอฟตแวรฝง
ตัวสําหรบัอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในรถยนตแลว 

 
การแบงประเภทของคอมพิวเตอรซอฟตแวรออกเปน 4 กลุมขางตนเปนการแบงตาม

นิยามของสมาคมผูประกอบการ  อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ยังมีขอจํากัดดานขอมูลตามการแบง
ประเภทดังกลาวเนื่องจากการสํารวจที่ผานมาเชน การสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2548 (สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ และ
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 2548)   มิไดเปนการสํารวจตลาดคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรโดยเฉพาะแตเปนการสํารวจภาพรวมทั้งอุตสาหกรรม ในขณะที่รายงานการศึกษาของ
สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทร (2546) ซึ่งมีการศึกษาอตุสาหกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร
โดยเฉพาะนั้นสรุปสัดสวนมูลคาตลาดในอตุสาหกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรไทยตามการแบง
ประเภทอีกแบบหนึ่ง (รายละเอียดดังภาพที่ 5.3)   
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ภาพที่ 5.3 สัดสวนมูลคาตลาดในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรของไทย 

 

 
ที่มา: สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร (2546) 

 
 

5.2.2 ผูประกอบการและการแขงขันในตลาด 
 

หากวิเคราะหการแขงขันในตลาดคอมพิวเตอรซอฟตแวรโดยจําแนกตามประเภท
กิจกรรมดานซอฟตแวรทั้ง  3 ประเภทขางตน สรุปภาวะการแขงขันในแตละประเภทไดดังนี้ 

 
- ตลาดซอฟตแวรสําเร็จรูป ผูประกอบการไทยมีสวนแบงการตลาดนอยมาก เน่ือง 

จากผูบริโภคหลักคือหนวยงานรัฐและกลุมธุรกิจใหความเชื่อถือในคณุภาพและตรา
สินคา (brand) เปนอยางยิ่ง เชน ใหการยอมรับผลิตภัณฑของบริษทั Microsoft 
Oracle หรือ SAP สูงมาก  ทําใหโอกาสในการพฒันาซอฟตแวรประเภทนี้ของผู 
ประกอบการไทยมีนอยมาก ประกอบกับปญหาเรือ่งการถูกละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาทําใหผูประกอบการบางสวนเปลีย่นไปผลติงานในสวนอ่ืนๆ เชน โปรแกรม
หรือเกมสสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที ่ การรับจางพัฒนาระบบซอฟตแวรเฉพาะ
โครงการ การผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูปดานระบบบัญช ี ระบบทะเบยีน เปนตน  การ
แขงขันในตลาดซอฟตแวรประเภทนี้จึงเปนการแขงขันระหวางผูประกอบการจาก
ตางประเทศเปนหลัก   

- การพัฒนา digital content แมวาสัดสวนการตลาดของซอฟตแวรในกลุมน้ีจะมีเพียง
รอยละ 10 (ดูรูปที่ 5.3)  แตเปนกลุมที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะใน
สวนของ mobile content ซึ่งจะกลาวถึงตอไป ภาวะการแขงขันของธุรกิจซอฟตแวร
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ประเภทนี้ยังไมสูงนักเมื่อเปรียบเทยีบกบับริการดานซอฟตแวร โดยวัดจากจํานวน
บริษทัที่ยังมีอยูไมมากนักในตลาดขณะนี ้  

- Customized software  ปจจุบันตลาดกลุมน้ีผูประกอบการหลักเปนบรษิัทตางชาติ 
เชน Reuter Software HP IBM หรือ Accenture เปนตน  บรษิัทเหลานี้มีความ
ไดเปรียบในดานเทคโนโลย ี มีแนวทางการปฏิบตัิที่เปนเลิศ (best practice) และ
ประสบการณทํางานในตางประเทศ แมวาอัตราคาบริการจะสูงกวาบรษิัทไทยถึง  
รอยละ 50-100 แตก็มักไดรับความไววางใจจากลูกคา  สวนบริษทัไทยนั้นพยายาม
พัฒนาตนเองโดยเนนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน    บริษัท สตรีม ไอที คอน
ซัลติ้ง จํากัด มีความเชี่ยวชาญดานการธนาคารและโทรคมนาคม หรือบริษัท เอ็ม 
เอฟ อี ซี จํากัด เนนดานโทรคมนาคมเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีบริษัทไทยรายยอยที่
รับจางพัฒนาซอฟตแวรตามความตองการของลูกคาอีกเปนจํานวนมาก การแขงขัน
ในตลาดนี้มีความเขมขนมาก เน่ืองจากมีจํานวนผูประกอบการมากเมื่อเทียบกับ
จํานวนโครงการ และอุปสงคตอธุรกิจบริการดานซอฟตแวร   

 
ในดานศักยภาพของผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมนี้ ผลการสํารวจของเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทยในป 2546 พบวาผูประกอบการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับ
ตลาดภายในประเทศเปนหลักคือรอยละ 82 ของมูลคาตลาด ทีเ่หลือรอยละ 18 เปนการสงออกไป
ตางประเทศ   

 
ประเภทซอฟตแวรที่ผูประกอบการไทยผลิตเพ่ือตลาดภายในประเทศคือการพัฒนา 

digital content โดยเฉพาะการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับอุปกรณไรสาย (mobile content) ซึง่มี
สัดสวนถึงรอยละ 58 ของมูลคาตลาดซอฟตแวรประเภทนี้  คณะผูวิจัยเห็นวาสาเหตุนาจะมาจาก
การเติบโตอยางมากของตลาดอุปกรณสื่อสารไรสาย เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณพกพา 
(portable device) เปนตน ผูประกอบการหลักในกลุมน้ีสวนมากเปนวิสาหกิจขนาดใหญ หรือ
บริษทัในเครือของวิสาหกิจขนาดใหญ เชน จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ อารเอสโปรโมชั่น บีอีซี  เนื่องจาก
เปนบรษิัททีเ่ปนเจาของขอมูล (content) นอกจากนี้ยังมี สามารถอินโฟมีเดีย โนเกีย ชินน่ี เอ็ม
เว็บ สยามทยูู และโซดาแมก ในฐานะของผูที่นําขอมูลมาพัฒนาใหเปน mobile content และผู
ใหบริการถายโอน (download) ขอมูล เปนตน  

 
สําหรับการสงออกซึ่งมีสัดสวนรอยละ 18 ของมูลคาตลาด ผลสํารวจของเขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรประเทศไทยในป 2546 พบวาในจํานวนนั้นเปนการสงออก customized software สูง
ถึงรอยละ 81 ที่เหลือเปนการพัฒนา digital content ซึ่งเม่ือวิเคราะหในรายละเอียดแลวจะพบวา
บริษทัที่ใหบรกิารดานการพัฒนา customized software รอยละ 90 เปนบรษิัทตางประเทศทีม่า
เปดสาขาในประเทศไทย เชน Reuter Software, HP, IBM และ Accenture ตามที่กลาวไวแลว

 85 



ขางตน  ในขณะที่บรษิัทไทยจะเปนผูทีส่งออก digital content โดยบริษทัไทยเหลานี้เปนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม เชน บรษิัท ไซเบอร แพลเนท อินเตอรแอคทีฟ จํากัด บริษัท โซลชูั่น 
วัน โฮลด้ิง จํากัด  ทั้งสองบริษทันี้มีความโดดเดนในการพัฒนาเกมสทั้งสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่   
คอมพิวเตอร  (Windows และ Linux)  ตูเกมส   รวมถึงอุปกรณพกพาตางๆ (portable devices) 

 
นอกเหนือจากเกมสแลว ซอฟตแวรประเภท digital content ยังมีสวนของแอนิเมชั่น   

การสํารวจของเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทยพบวาบริษัทดานแอนิเมชั่นในไทยแบง 
เปน 2 กลุมคือกลุมที่รับจางผลิตงานใหกับตางประเทศโดยรับงานจากสตูดิโอชั้นนํา  เชน Disney 
Warner Bros. และ MGM เปนตน บริษัทในกลุมน้ีไดแก บริษัท ไทยหวัง ฟลม โปรดักชั่น จํากัด 
เปนบริษัทในเครือของ Wang Film Group จากประเทศไตหวัน และเปนวิสาหกิจขนาดกลางถือ
หุนโดยคนไตหวันทั้งหมด  สวนบริษัทคนไทยคือบริษัท RXI Motion Studio จํากัด เร่ิมกอตั้งเม่ือ
ป 2546 เปนวิสาหกิจขนาดยอม ผูกอตั้งเปนผูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชั่นของไทยและของ Disney 
จากสหรัฐ บริษัท Imagimax จํากัด กอตั้งเม่ือป 2541 รับเหมาชวงงานจากตางประเทศประมาณ
รอยละ 50  ของงานทั้งหมด มีความเชี่ยวชาญทั้งดานเกมส และแอนิเมชั่น ขณะนี้อยูในระหวาง
การพัฒนาภาพยนตรแอนิเมชั่นเรื่องแรกคือ Jungle Tales  ใชเงินลงทุนรวมกับผูผลิตจากสหรัฐ 
400  ลานบาท และเม่ือป 2547 เปนบริษัทที่ไดรับรางวัลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน 
12 อันดับแรกของประเทศไทย  

 
กลุมที่สองคือกลุมบริษัทแอนิเมชั่นที่มุงสรางผลงานเปนของตนเอง ไดแก บริษัท    กันต

นา แอนิเมชั่น จํากัด เจาของผลงานภาพยนตแอนิเมชั่นเรื่อง “กานกลวย” ซึ่งสงเขาประกวด
เทศกาลภาพยนตรทีเ่มืองคานส ประเทศฝรั่งเศสในปนี้ดวย  บริษทั บีบอยด ซีจี จํากัด สราง
ภาพยนตรแอนิเมชั่นสําหรบังานโฆษณา และภาพยนตรประกอบเพลง (music video) และบริษัท 
วิธติา แอนิเมชั่น จํากัด ผูนําในธุรกิจหนังสือการตูนไทย (การตูนมหาสนุก ขายหัวเราะ) มีผลงาน
ที่มีชื่อเสียงคอืแอนิเมชั่น 3 มิติเร่ือง ปงปอนด ดิ แอนิเมชั่น  การผลิตงานดานแอนิเมชั่นเปน
ธุรกิจที่ตองใชเงินทุนสูงและบุคลากรจํานวนมาก บริษทัในกลุมน้ีจึงเปนวิสาหกิจทีมี่ขนาด
สินทรัพยตั้งแต 10 ลานบาท ไปจนถึง 280 ลานบาท หรือสูงกวา   ทั้งนี้ไมรวมบริษัทที่รับจาง
ผลิตงานกราฟฟกและแอนเิมชั่นขนาดเลก็ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก 
  
5.3 ผลกระทบตอผูผลิตซอฟตแวรไทยจาก TUSFTA   
 

ขอเรียกรองของสหรัฐในดานสารบัญญัติในการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐ
ดานทรัพยสินทางปญญาทีส่ําคัญและเก่ียวของกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรมากทีสุ่ด
คือบทบัญญัตดิานลิขสิทธิ์และสิทธิบตัร ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญในการวิเคราะห 3 ประเด็นคือ การ
คุมครองลิขสทิธิ ์ การคุมครองมาตรการเทคโนโลย ี (technological measure) และการขยาย
สิทธิบตัรใหคุมครองซอฟตแวร   สวนประเด็นอ่ืนๆ เชน การกําหนดใหประเทศไทยตองเขาเปน
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ภาคีความตกลง WCT  สวนใหญเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งจะไมขอ
วิเคราะหในรายงานฉบับนี้  

 
5.3.1 ผลกระทบจากการขยายระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธ์ิ 
 
 สหรัฐเรียกรองใหขยายระยะเวลาการคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์จากเดิม 50 ป เปน 70 ป 
นับจากวันทีผู่สรางสรรคเสยีชีวติ ในขณะที่พระราชบญัญัติลขิสิทธิ ์พ.ศ. 2537 กําหนดระยะเวลา
การคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์ไว 50 ป นับจากวนัที่ผูสรางสรรคเสียชวีิต 
 
 การขยายระยะเวลาการคุมครองยอมเปนประโยชนตอเจาของลิขสิทธิ์ทําใหสามารถรับ
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของตนนานขึ้น โดยประโยชนนีช้ัดเจนสําหรับงานอันมีลิขสิทธิ์
ประเภทวรรณกรรม (เชน หนังสือ นิยาย ตํารา) นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ 
ภาพยนตร สิง่บันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ และสิทธินักแสดง   
 
 อยางไรก็ตาม ในสวนของคอมพิวเตอรซอฟตแวรซึ่งจัดอยูในกลุมงานวรรณกรรม
ประเภทหนึ่งน้ันกลับพบวาไมนาจะไดประโยชนจากการขยายระยะเวลาการคุมครองมากนัก  
เนื่องจากคอมพิวเตอรซอฟตแวรมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่งทําใหซอฟทแวรที่
พัฒนาขึ้นลาสมัยไปกอนระยะเวลา 50 ป   อยูแลว การขยายระยะเวลาการคุมครองจึงไมเกิด
ประโยชนแตอยางใด 
 
 ในอีกดานหนึ่งของการขยายระยะเวลาการคุมครองของลิขสิทธิ์ที่อาจมีผลตออุตสาห 
กรรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาภาพยนตรแอนิเมชั่นและเกมสนั้นคือการ
ใชทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน เชน ในกรณีที่ผูสรางภาพยนตรแอนิเมชั่นหรือเกมสของไทยตอง 
การใชตวัการตูนที่เปนงานลิขสิทธิข์องผูผลิตจากสหรฐัซ่ึงมีอายุการคุมครองเหลือเพียง 1-2 ป ก็
จะสามารถนํามาใชไดโดยไมตองเสียคาลขิสิทธิ ์ หากไทยยอมตามขอเสนอของสหรัฐจะมีผลทําให
ระยะเวลาการคุมครองขยายออกไปอีก 20 ป ผลคอืทําใหผูสรางภาพยนตรแอนิเมชั่นของไทย
ตองเสียคาลิขสิทธิ์การใชตวัการตูนน้ัน และทําใหตนทุนในการพัฒนาภาพยนตรแอนิเมชัน่หรือ
เกมสเพ่ิมขึ้น  
 
 ในประเด็นน้ี คณะผูวิจัยมีความเห็นวาผลกระทบอาจเกิดกับผูพัฒนาบางกลุมเทานั้นคือ
ผูพัฒนาที่มีความจําเปนตองใชทรัพยสินทางปญญาในลักษณะดังกลาวขางตน โดยจากการ
สัมภาษณผูพัฒนาภาพยนตรเอนิเมชั่นและเกมสบางรายพบวามีการใชประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญาในลักษณะนี้นอยมาก เน่ืองจากผูพัฒนาเหลานี้จะเนนการคิดสรางสรรคขึ้นเอง
มากกวา   
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 จากการวิเคราะหขางตนจะเห็นวาประโยชนที่ไดจากการขยายระยะเวลาการคุมครอง
ลิขสิทธิ์มีนอยมากเมื่อเทียบกับผลเสียที่จะเกิดตอสังคมโดยรวม ซึ่งตรงกันกับความเห็นของนกั
เศรษฐศาสตรชั้นนําของโลกหลายทานซึง่ไดรวมกันเขยีนบทความชือ่ The Copyright Term 
Extension Act of 1998: An Economic Analysis3

 
5.3.2 ผลกระทบจากการคุมครองมาตรการเทคโนโลย ี
 
 มาตรการเทคโนโลยี (technological measure) เปนเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อ
คุมครองงานดิจิตัลที่มีลิขสิทธิ์    ตัวอยางของงานที่มีลิขสิทธิ์ในปจจุบันที่ใชมาตรการทาง
เทคโนโลยีในการคุมครอง ไดแก ภาพยนตรในแผนดีวีดี (DVD)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 
เครื่องเลนเกมส (game console) หุนยนตของเลน และเว็บไซตที่ตองใชรหัสผาน (password) ใน
การเขาถึง   
  
 คาดวา ความตกลง TUSFTA จะกําหนดใหประเทศสมาชิกใหการคุมครองมาตรการ
เทคโนโลย ี  โดยกําหนดบทลงโทษทางแพงแก (ก) ผูซึ่งหลบเลี่ยง (circumvent) มาตรการทาง
เทคนิคซึ่งควบคุมการเขาถงึงานที่มีลิขสทิธิ์ โดยไมไดรับอนุญาต ทัง้ที่รูหรือควรจะไดรู  หรือ (ข) 
ผูผลิต นําเขา เผยแพรอุปกรณหรือผลิตภัณฑทีมี่จุดประสงคหลักเพื่อชวยในการหลบเลีย่ง
มาตรการเทคโนโลยี   และใหมีบทลงโทษทางอาญาแกผูที่แสวงหาผลประโยชนทางพาณิชยหรือ
ไดผลตอบแทนทางการเงินจากกิจกรรมดังกลาวขางตน  โดยใหขอยกเวนแกหองสมุดที่ไม
แสวงหาผลกําไร หอเอกสาร (archive) สถาบันการศึกษา หรือองคกรแพรภาพกระจายเสียง
สาธารณะที่ไมไดดําเนินการในเชิงพาณิชย  
 
 ทั้งน้ี ขอยกเวนของ (ก) คือ  

- หองสมุดที่ไมแสวงหาผลกําไร หอเอกสาร (archive) สถาบันการศกึษา ซึ่งได
หลบเลี่ยงมาตรการทางเทคนิคในการเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ ์ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจจัดซื้องานอันมีลิขสิทธิ์นั้น   

- การปองกันการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลของผูใชระบบ (เชน การลบโปรแกรม
หรือขอมูลบางอยาง เชน คกุกี้ ในระบบอินเทอรเน็ต) 

- การดําเนินการในกระบวนการทางปกครองหรือการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งตอง
หลบเลี่ยงมาตรการทางเทคนิคเพื่อเขาถึงขอมูลที่จําเปน 

 
 
 

                                                 
3 สาระสําคัญของบทความนี้สืบคนไดจาก http://www.ftadigest.com 
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สวนขอยกเวนของ (ข) คือ   
- การทําวิศวกรรมยอนกลับ (reverse engineering)  เพ่ือจุดประสงคในการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร ใหสามารถทํางานรวมกันกับระบบที่ เกี่ยว ของ  
(interoperability)  

- การวิจัยขอผดิพลาดหรือจุดออนของเทคโนโลยีเขารหัส (scrambling) หรือ
ถอดรหัส (descrambling) ขอมูลโดยนักวิจัยในสาขาทีเ่กี่ยวของ ซึ่งไดพยายาม
ขออนุญาตจากผูที่เกี่ยวของแลว  

- การเพิ่มสวนของระบบเพ่ือปองกันไมใหผูเยาวเขาถึงสารสนเทศหรือบริการที่ไม
เหมาะสม  

- การตรวจสอบหรือแกไขระบบความปลอดภัย (security) ของระบบคอมพิวเตอร 
โดยไดรับอนุญาตจากเจาของ  

 
 ในปจจุบัน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการยอมรับความตกลงดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย ในทางปฏิบัติอาจยังไมมีความชัดเจนนัก  อยางไรก็ตาม 
TUSFTA  นาจะมีผลชัดเจนในการสรางขอจํากัดที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ผูประกอบการไทยในหลายลักษณะ เชน   

- การจํากัดสิทธิของนักพัฒนาซอฟตแวรในการทําวิศวกรรมยอนกลับเพ่ือพัฒนา
ซอฟตแวรแขงขัน เพราะความตกลงใหขอยกเวนในการทําวิศวกรรมยอนกลับ
มาตรการทางเทคนิค เพ่ือจุดประสงคในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรให
สามารถทํางานรวมกันกับระบบที่เกี่ยวของเทานั้น  

- การจํากัดสิทธิของนักพัฒนาเทคโนโลยีเขา-ถอดรหัส ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ขึ้นมาแขงขัน เพราะความตกลงใหขอยกเวนในการวิจัยเพ่ือหาขอผิดพลาดหรือ
จุดออนของเทคโนโลยีเขา-ถอดรหัสเทานั้น  

 
5.3.3 ผลกระทบจากการขยายสิทธิบัตรใหคุมครองซอฟตแวร 

 
การเจรจาในประเด็นน้ีแมจะไมมีการระบไุวในขอเรียกรองอยางชัดเจนแตเม่ือวิเคราะห

จากเปาหมายของสหรัฐในการเจรจาความตกลงดานทรพัยสินทางปญญาคือสหรัฐตองการ
ผลักดันใหไทยยกระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเทียบเทากับมาตรฐานของตน ซึ่ง
อาจจะรวมถึงการใหการคุมครองซอฟตแวรดวยระบบสทิธิบตัร  

 
 เดิมทีนั้นกฎหมายสิทธิบตัรมาตรา 101 ของสหรัฐบัญญัติใหการประดิษฐที่สามารถไดรับ

การคุมครองดวยสิทธิบตัร ไดแก กระบวนการ (process) เครื่องจักร (machine) สินคา 
(manufacture) และวัสดุประกอบ (composition of matter) โดยถือวาขั้นตอนทางคณิตศาสตร 

 89 



(mathematical algorithm) ซอฟตแวร (software) และวธิีการดําเนนิธุรกิจ (business method) 
เปนสิ่งที่อยูนอกเหนือขอบขายการไดรับสิทธิบตัร   

 
ตอมาในทศวรรษที่ 1980 มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการประดิษฐที่ไดรับการคุมครองใน

สหรัฐ  โดยศาลฎีกาของสหรัฐไดเร่ิมมีทีทาสนับสนุนการจดสิทธิบัตรที่มีขอบเขตกวางขึ้น    คํา
พิพากษาที่สําคัญหลายครั้งมีผลทําใหขอบเขตการประดิษฐที่ไดรับการคุมครองดวยสิทธิบัตร 
(patentable subject matter) เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว และขยายไปสูการคุมครองซอฟตแวรในป 
1981 และคุมครองวิธีดําเนินการทางธุรกิจ (business method) ในป 1998 

 
แมวาขอเรียกรองของสหรัฐในเรื่องสิทธบิตัรมิไดกําหนดใหครอบคลมุการคุมครอง

ซอฟตแวรและวธิีดําเนินการทางธุรกิจไวโดยชัดเจน แตสหรัฐกําหนดเงื่อนไขการไมรับจดสิทธิ 
บัตรไวเพียง 4 ประการ ในการเจรจา TUSFTA คือ 

1. เพ่ือความเปนระเบียบของสงัคม (order public) 
2. เพ่ือศีลธรรมจรรยา (morality) 
3. เพ่ือปกปองชีวิตมนษุย สตัว พืช หรือเพ่ือสุขภาพ (human, animal, plant life or health) 
4. เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายรายแรงตอสิ่งแวดลอม (serious prejudice to the environment) 

 
จากเงื่อนไขทีไ่มมีการระบุใหชัดเจนขางตน อาจทําใหเกิดปญหาในการตีความที่แตกตาง

กันไดระหวางไทยกับสหรฐัในอนาคตวางานสรางสรรคใดๆ ที่ไมกอใหเกิดผลตามที่กําหนดไว
สามารถรับจดสิทธิบตัรได  ซึ่งอาจรวมถึงซอฟตแวรและวิธีดําเนินการทางธุรกิจตามที่กฎหมาย
สิทธิบตัรของสหรัฐใหความคุมครองไวแลว  เพ่ือใหเกิดความรอบคอบในการเจรจามากที่สุด การ
วิเคราะหในบทนี้จะประเมินผลกระทบในสถานการณในกรณีที่เลวรายที่สุด (worst case) วา 
TUSFTAกําหนดใหตองใหการคุมครองสิทธิบตัรแกซอฟตแวรดวย  
 
 ตารางที่ 5.1 แสดงสถิติการจดทะเบียนสิทธิบตัรซอฟตแวรของสหรฐัในป ค.ศ. 2000-
2004  จากตารางจะเหน็วา จํานวนการจดทะเบียนสิทธบิัตรซอฟตแวรในอยูในระดับเกินกวา 
10,000 สิทธบิัตรตอป  และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ     หากประเทศไทยใหการคุมครอง
ซอฟตแวรภายใตกฎหมายสิทธิบตัร ซอฟตแวรเหลานี้สวนหนึ่งคงถูกจดทะเบยีนในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชกิของความตกลง PCT ซึ่งอํานวยความ
สะดวกในการจดสิทธิบตัรระหวางประเทศ 
 

ตารางที่ 5.2 แสดงตัวอยางของซอฟตแวรที่ไดรบัการจดสิทธิบตัรที่สาํคัญ  ซอฟตแวร
ดังกลาวรวมถงึซอฟตแวรทีเ่กี่ยวของกับการเขารหัสขอมูล (cryptography)  การประมวลขอมูลที่
เกี่ยวของกับการบริหารฐานขอมูลและไฟล (database and file management) ปญญาประดษิฐ  
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(artificial intelligence) การประมวลสญัญาณ (signal processing) เปนตน ซึ่งลวนเปน
ซอฟตแวรพ้ืนฐาน ในปจจุบัน นักพัฒนาซอฟตแวรของไทยสามารถใชแนวความคิดดังกลาวใน
การพัฒนาซอฟตแวรของตนได หากเปนการพัฒนาขึ้นเองโดยไมเปนการทําซ้ํา (copy) 
ซอฟตแวรอันมีลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน แตโอกาสดังกลาวจะหมดไป หากประเทศไทยใหการคุมครอง
ซอฟตแวรภายใตกฎหมายสิทธิบตัร และมีผูมาจดสิทธิบัตรดังกลาวในประเทศไทย ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
สิทธิบตัรมีระดับของการคุมครองที่เขมงวดมากกวาลขิสิทธิ์ กลาวคือ สิทธิบตัรใหความคุมครอง
แนวความคิด (idea)  ในขณะทีล่ิขสทิธิใ์หการคุมครองการแสดงออก (expression) การใหการ
คุมครองซอฟตแวรดวยระบบสิทธบิตัรจึงกีดกันไมใหนักพัฒนาซอฟตแวรใชวิธีการหรือความคดิ
เดียวกันกับซอฟตแวรทีไ่ดจดสิทธิบตัรไวแลวนั่นเอง 

 
ตารางที่ 5.1 สถิติการจดทะเบียนสิทธิบัตรซอฟตแวรของสหรฐัในป ค.ศ. 2000-2004 

จํานวนสิทธิบัตร 
Class คําอธิบาย 

2000 2001 2002 2003 2004 

380 Cryptography 235 206 167 97 165 
382 Image Analysis 1,245 1,412 1,241 1,625 1,782 
700 Data Processing: Generic Control Systems or Specific Applications 465 661 843 1,023 1,125 
701 Data Processing: Vehicles, Navigation, and Relative Location 823 1,252 1,266 1,196 1,210 
702 Data Processing: Measuring, Calibrating, or Testing 518 573 952 1,296 1,516 
703 Data Processing: Structural Design, Modeling, Simulation, and Emulation 286 275 180 168 264 
704 Data Processing: Speech Signal Processing, Linguistics, Language 

Translation, and Audio Compression, Decompression 
534 610 573 428 532 

705 Data Processing: Financial, Business Practice, Management, or 
Cost/Price Determination 

727 475 449 424 307 

706 Data Processing: Artificial Intelligence 130 155 167 250 157 
707 Data Processing: Database and File Management, Data Structures, or 

Document Processing 
905 1,007 1,335 1,406 1,494 

709 Electrical Computers and Digital Processing Systems: Multi-computer 
Data Transferring or Plural Processor Synchronization  

1,152 1,139 1,232 1,166 1,569 

710 Electrical Computers and Digital Processing Systems: Input/Output 1,011 907 863 979 1,261 
711 Electrical Computers and Digital Processing Systems: Memory 891 1,006 1,175 1,255 1,316 
712 Electrical Computers and Digital Processing Systems: Processing 

Architectures and Instruction Processing (e.g., processors) 
490 502 372 309 371 

713 Electrical Computers and Digital Processing Systems: Support 752 809 703 812 1,053 
715 Data Processing: Presentation Processing of Document, Operator 

Interface Processing, and Screen Saver Display Processing 
670 677 637 637 607 

717 Data Processing: Software Development, Installation, and Management 372 507 334 343 415 
 รวม 11,206  12,173  12,489  13,414  15,144  

ที่มา: U.S. Patent and Trademark Office 
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ตารางที่  5.2 ตัวอยางสทิธิบัตรซอฟตแวรที่จดทะเบียนในสหรัฐ 

Class คําอธิบาย ตัวอยางทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
ชื่อเจาของ 

ทรัพยสินทางปญญา 

380 Cryptography 1. Network copy protection for database programs 
2. Simple algorithmic cryptography engine 

Apple Computer Inc. 
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
(Eindhoven, NL) 

382 Image Analysis 1. Pen out-of-proximity handwriting-recognition trigger 
2. System and method for detecting objects in images 
 
3. Image processing apparatus and image processing method 

Microsoft Corporation 
Mitsubishi Electric Research 
Laboratories Inc.  
Canon Kabushiki Kaisha (Tokyo, 
JP) 

704 Data Processing: Speech Signal Processing, Linguistics, Language 
Translation, and Audio Compression, Decompression 

1. Quality and rate control strategy for digital audio 
2. Apparatus and method for speech signal processing 

Microsoft Corporation 
Technology Research Association 
of Medical and Welfare Apparatus 
(Tokyo, JP) 

706 Data Processing: Artificial Intelligence 1. Artificial intelligence system for genetic analysis 
 
2. Animated toy utilizing artificial intelligence and fingerprint verification 

Iris Biotechnologies, Inc. (Santa 
Clara, CA) 
Intelligent Verification Systems, 
Inc. (San Antonio, TX) 

707 Data Processing: Database and File Management, Data Structures, 
or Document Processing 

1. Secure network system and method for transfer of medical information 
 

Nexsys Electronics Inc. 

713 Electrical Computers and Digital Processing Systems: Support System and method for computer hardware identification Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 715 Data Processing: Presentation Processing of Document, Operator 

Interface Processing, and Screen Saver Display Processing 
1. Adding white space to a document generating adjusted page sizing 
2. System and method for providing a marketing presentation PeopleSoft Inc. 

ที่มา: U.S. Patent and Trademark Office (www.uspto.gov) 

 



5.4 กรณีศึกษาการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาในอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย 
 

5.4.1 กรณีศึกษาบริษัท A 
 
เจาของทรัพยสินทางปญญา โปรแกรมระบบฝาก-ถอนเงิน และการใหสินเชื่อของสหกรณ

ออมทรัพย  
ขนาดวิสาหกิจ ขนาดเล็ก 
  
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 
 บริษทัดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยมี
ความเชีย่วชาญดานระบบฝาก-ถอนเงินของสหกรณออมทรัพย  โปรแกรมระบบสหกรณที่บริษทั
เปนเจาของลขิสิทธิใ์ชเวลาในการพัฒนาประมาณ 1 ป ในระยะเริม่ตนใชโปรแกรมเมอร 2 คน 
ทํางานเต็มเวลา    เม่ือไดโปรแกรมออกมาแลว การปรับปรุงในระยะตอมาใชเวลาไมมากนัก ใน
บางกรณีอาจมีการปรับเปลีย่นเล็กนอยตามความตองการของลูกคา 
 
 ปจจุบันบรษิัทยังคงพัฒนาโปรแกรมดังกลาวอยางตอเน่ือง แตไมไดปรับเปลี่ยนใน
สาระสําคัญ บริษัทไมไดเกบ็หลักฐานหรือบันทึกคาใชจายในการดําเนินการเพื่อจดลิขสิทธิ์ไว     
 แตประมาณไดวาเปนจํานวนเงินไมสูงมากนัก โดยเปนคาจางนักกฎหมายจากสํานักงาน
กฎหมายดําเนินการติดตอกับกรมทรัพยสินทางปญญา ระยะเวลาในการดําเนินการไมเกิน 1-2 
เดือน 
 
 บริษทัยื่นจดลขิสิทธิเ์น่ืองจากเล็งเห็นประโยชนในดานกฎหมาย (แมจะมีขอเสียที่ตอง
เปดเผย source code) โดยเฉพาะในกรณีทีมี่การฟองรอง นาจะชวยใหบรษิัทรักษา
ผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญาของตนได  อยางไรก็ตาม บริษัทเคยพบวามีการละเมิด
ลิขสิทธิ์โดยบริษัทตัวแทนจําหนายของตนเองนําไปใหผูอ่ืนลอกเลียนแบบ  บริษทัไดดําเนินการ
ฟองรองทางกฎหมาย แตในที่สุดศาลเรียกใหจําเลยมาเจรจาไกลเกลีย่  ประกอบกับทนายความ
ของบริษทัเห็นวาหลักฐานที่มีอยูพิสูจนไดไมชัดเจน ผลคือตองยอมความและเรยีกเปนคาเสยี 
หายซึ่งบริษทัเห็นวาไมสามารถทดแทนกบัความเสียหายที่เกิดขึ้นได 
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 
 บริษทัไมเคยนํา Licensed software ของผูอ่ืนมาพัฒนาตอยอด  เน่ืองจากการทํางาน
ของบริษทัเปนการรับจางพัฒนาระบบงานตามความตองการของลูกคาเปนหลัก เปนโปรแกรมที่

 93 



ออกแบบขึ้นเฉพาะระบบงานเปนเรื่องๆ ไปประกอบกับบริษทัเปนบรษิัทขนาดเล็ก ทําธุรกิจภาย 
ในครอบครวั ไมมีบุคลากรมากพอในการทํางานหลายอยาง  ภาระงานปจจุบันคอืการใหบริการ
ลูกคาที่ซื้อโปรแกรมไปใชเปนหลัก 
 
ความเห็นเพิม่เติม 
 
 บริษทัเห็นวาการจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพยสินทางปญญายังไมเห็นประโยชนชัดเจน  แต
ในอนาคตหากบริษทัมีการพัฒนาโปรแกรมใหมๆ ก็จะนําไปจดลิขสทิธิ์เน่ืองจากตนทุนไมสูงมาก
นักและบริษทัไมมีทางเลือกอ่ืน  การจดลิขสิทธิน์าจะดีกวาการไมจด 
 
 การแกปญหาเรื่องการละเมดิลิขสิทธิ์ บรษิัทไมสามารถพึ่งพากระบวนการทางกฎหมาย
ได แตตองชวยเหลือตนเองโดยการปรับเปลี่ยนวธิีการทําธุรกิจใหม  โดยการตดับริษัทตวัแทน
จําหนายออก บริหารดานการจัดจําหนายเองทั้งหมด  และกําหนดใหโปรแกรมเมอรที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาโปรแกรมเขามาถือหุนในบริษัท    
 
5.4.2 กรณีศกึษาบริษัท B 
 
เจาของทรัพยสินทางปญญา ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)  
ขนาดวิสาหกิจ ขนาดกลาง 
 
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 

บริษทัเปนเจาของลิขสทิธิ์ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรซึง่เปนฐานขอมูล
สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะ การพัฒนาระบบฐานขอมูลน้ีบรษิัทใชโปรแกรมสราง
แผนที่ที่ซื้อมาจากตางประเทศ  แลวพัฒนาสวนของฐานขอมูลดานอสังหาริมทรัพยขึ้นเอง โดย
บริษทัลงทุนสาํรวจ เก็บขอมูล และมีโปรแกรมเมอรของบริษทัเชื่อมตอขอมูลกับแผนทีเ่ขา
ดวยกัน จากนั้นจึงนําออกจําหนาย ในระยะเริ่มตนของการพัฒนาระบบฐานขอมูลใชบุคลากร
รวมทั้งสิ้นประมาณ 10 คน ทํางานเต็มเวลา  นอกจากนี้ยังมีคาใชจายดานอุปกรณการสรางแผน
ที่ (digitizer) และเครื่องคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูงอีก 2-3 ชุด  

 
บริษทัเคยการถูกละเมิดลิขสิทธิ์โดยตัวแทนจําหนาย และลูกคาของบริษทัเอง ทัง้ในรูป

ของการทําสําเนาทั่วไป และการนําระบบฐานขอมูลของบรษิัทไปเพิ่มเตมิขอมูลใหมแลวนํา
ออกจําหนายในอีกชื่อหนึ่ง อยางไรก็ตาม บริษทัเลือกที่จะไมดําเนินการทางกฎหมายใดๆ 
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เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่จํากัดอยูในวงแคบ การมีเรื่องฟองรองจะทําใหเกิดผล
เสียมากกวาผลดี 

 
ปจจุบันบรษิัทแกปญหาโดยการรับจางพัฒนาระบบฐานขอมูลใหลูกคา โดยพัฒนาจาก

ฐานขอมูลเดิมที่บรษิัทเปนเจาของลิขสิทธิ์อยูและเพิ่มเติมขอมูลตามที่ลูกคาตองการ ลิขสทิธิข์อง
ฐานขอมูลใหมเปนของลูกคา   
 
 บริษทัเห็นวาการจดลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาเปนแตเพียงการ “เขียนเสือใหววักลวั” 
เทานั้น  แตกจํ็าเปนตองทํา เน่ืองจากไมมีทางเลือกอ่ืนที่ดีกวา  
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 
 บริษทัไมเคยนําโปรแกรมของผูอ่ืนมาพัฒนาตอยอด  โปรแกรมการสรางแผนที่ที่ใชอยู
ในปจจุบันเปนการนํามาใชงานตามปกติ ไมไดมีการพัฒนาเพิ่มเติมแตอยางใด 
 
5.4.3 กรณีศกึษาบริษัท C 
 
เจาของทรัพยสินทางปญญา โปรแกรมการคํานวณคาความรอน  
ขนาดวิสาหกิจ ขนาดกลาง 
  
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 

 
 บริษทัพัฒนาโปรแกรมการคํานวณคาความรอนเพ่ือใชในอุตสาหกรรมการผลิตฉนวน
กันความรอน โปรแกรมนี้ไมไดมีไวเพ่ือจําหนายแตจะแจกจายใหแกผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม 
เชน วิศวกรออกแบบระบบระบายความรอน บริษทัตวัแทนจําหนาย  ลูกคาที่ซื้อฉนวนกันความ
รอนจากบริษทัฯ นําไปใชโดยไมคิดมูลคา  การจดลิขสิทธิ์มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันไมใหผูที่ได 
รับโปรแกรมนี้นําไปใชประโยชนอ่ืนในเชงิพาณิชยโดยไมไดรับอนุญาต 
 
 การพัฒนาโปรแกรมนี้ใชโปรแกรมเมอร 1 คน ระยะเวลาในการพฒันาประมาณ 2-3 
เดือน เปนโปรแกรมขนาดเล็ก ไมซับซอน   
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การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
  
 การใชประโยชนจากการนําโปรแกรมที่มีผูพัฒนาไวแลวจึงไมมีความจําเปน เน่ืองจากผู
ที่อยูในอุตสาหกรรมนี้ จะทราบดีวาโปรแกรมการคํานวณคาความรอนเปนโปรแกรมที่หาไดทั่ว 
ไปโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญในตางประเทศ ซึ่งเปนผูผลิตฉนวนกันความรอนที่มีสวนแบงการ 
ตลาดสูงจะพัฒนาโปรแกรมของตนเอง และแจกจายโปรแกรมซึ่งมีวิธีการคํานวณคาความรอน
ตามมาตรฐานของตนเอง (de facto standard) ใหแกผูที่เกี่ยวของ หรือนําไปเผยแพรใน
อินเทอรเน็ตจนกลายเปนโปรแกรมที่ใชกันทั่วไปในอุตสาหกรรม ในการพัฒนาโปรแกรมนี้ใช
ความรูดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งผูที่ไดรับการศึกษาอบรมมาในดานนี้สามารถนําไปพัฒนาได
เอง    
 
5.4.4 กรณีศกึษาบริษัท D 
 
เจาของทรัพยสินทางปญญา โปรแกรมการจัดทํางบประมาณ 
ขนาดวิสาหกิจ ขนาดเล็ก 
  
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 
 บริษทัดําเนินธุรกิจหลักเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจ โปรแกรมที่บรษิทัเปนเจาของลิขสิทธิ์
เปนโปรแกรมที่เกิดจากการเปนที่ปรึกษาการจัดทําระบบงบประมาณใหกับรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง 
โปรแกรมดังกลาวประกอบดวยโปรแกรมยอย 2 โปรแกรม คือโปรแกรมดานการลงทุน และ
โปรแกรมควบคุมการใชจายงบประมาณ  ปจจุบันรัฐวิสาหกิจดังกลาวไมไดใชโปรแกรมนี้แลว 
แตหันไปใชโปรแกรมจากตางประเทศแทน 
 
 ในการพัฒนาโปรแกรมการจัดทํางบประมาณที่บริษทัเปนเจาของลิขสิทธิ์นี้ ใชเวลาใน
การพัฒนาเพียง 3-4 เดือน เน่ืองจากเปนงานที่เรงรีบ มีกรอบเวลาที่ชัดเจน ใชบคุลากรประมาณ 
5-6 คน ซึ่งรวมทั้งการออกแบบและการเขียนโปรแกรม   
 
 โปรแกรมดังกลาวนี้เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับระบบงานของลกูคา 
ไมใชโปรแกรมที่สามารถนาํไปใชไดโดยทั่วไป บริษัทจึงไมพบปญหาเรื่องการละเมิดลขิสิทธิ์  
โดยบริษัทไมมีความเปนหวงเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มากนัก เน่ืองจากเห็นวาในทางเทคนิคแลว
มีวิธีการหลายวิธทีี่สามารถปองกันการคัดลอกโปรแกรม (copy) ไดและสวนที่สําคญัของ
โปรแกรมไมไดอยูที่ source code แตอยูที่แนวคิดในการออกแบบระบบงาน  ซึ่งเปนสิ่งที่ลอก
เลียนไดยากกวามาก  การเลือกปกปองแนวความคิดจึงเปนเรื่องที่สาํคัญกวา   
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วิธทีี่บริษัทใชคือการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาควบคูกับการขอจดลิขสิทธิ์  เชน 
ปจจุบันบรษิัทอยูในระหวางการขอจดลิขสิทธิ์โปรแกรมการจัดการสินทรัพย (Asset 
management) โดยบริษัทจดทะเบียนเครือ่งหมายการคาของโปรแกรมดังกลาวไวดวย  บริษัทมี
เปาหมายคือจะทําใหตลาดรูจักโปรแกรมของบริษัทในฐานะที่เปนโปรแกรมของคนไทยดานจัด 
การสินทรัพย เชนเดียวกันกับที่คนทั่วไปรูจักโปรแกรม Excel หรือ Lotus วาเปนโปรแกรมดาน
การคํานวณดวยตาราง (spreadsheet) และรูจัก Access หรือ Dbase วาเปนโปรแกรมดานการ
จัดการฐานขอมูล เปนตน  
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 
 เน่ืองจากบริษทัไมไดดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร จึงไม 
ไดใหความสนใจนําโปรแกรมของผูอ่ืนมาพัฒนาตอ ประกอบกับโปรแกรมที่มีอยูในทองตลาดมัก
เปนโปรแกรมพื้นฐานทัว่ไป ในขณะที่งานของบริษทัเนนการพัฒนาระบบงานเฉพาะ หรือการ
เปนที่ปรึกษาแกปญหาระบบงานใหกับลกูคา เปนระบบงานที่ไมมีขายทั่วไปในทองตลาด    
 
5.4.5 กรณีศกึษาบริษัท E 
 
เจาของทรัพยสินทางปญญา โปรแกรมระบบจัดเก็บภาษทีองถิ่น 
ขนาดวิสาหกิจ ขนาดกลาง 
  
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 
  บริษัทเปนเจาของลิขสิทธิ์โปรแกรมการจัดเก็บภาษีทองถิ่น ลูกคาคือองคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทั่วประเทศ  โปรแกรมนี้เปนชุด
โปรแกรมที่ประกอบไปดวยโปรแกรมยอย 4 โปรแกรม ซึ่งบริษัทแยกจดลิขสิทธิ์ของแตละ
โปรแกรม  การพัฒนาชุดโปรแกรมนี้บริษัทใชโปรแกรมเมอรประมาณ 6-10 คน ทํางานเต็มเวลา 
ใชเวลาในการพัฒนาประมาณ 1 ป 
  
 บริษทัมีเปาหมายทําตลาดโปรแกรมนี้ทั่วประเทศทําใหตองมีการแจกจายโปรแกรม
ออกไปอยางกวางขวาง มีความเสี่ยงสงูที่โปรแกรมจะถูกละเมิด บริษทัเห็นวาการจดลิขสิทธิ์
โปรแกรมจะชวยคุมครองทรัพยสินทางปญญาของบรษิัทได  โดยที่ผานมา 2 ป บริษัทยังไม
พบวามีการละเมิดลิขสทิธิ ์  อยางไรก็ตาม การพิสูจนวาโปรแกรมถูกละเมดิหรือไมนั้นทําได
คอนขางยาก เน่ืองจากเปนโปรแกรมเฉพาะดานการจัดเก็บภาษีทองถิ่นที่มีรปูแบบทีแ่นนอน
ตามระเบียบของทางราชการ บริษทัที่รบัจางพัฒนาโปรแกรมทุกแหงสามารถพัฒนาไดหากได 
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รับการวาจาง ความแตกตางที่สําคัญจะอยูที่บริการหลังการขายมากกวาตวัโปรแกรม  ปจจุบัน
บริษทัมีตวัแทนจําหนายและใหบริการครอบคลุมไดทัว่ประเทศ ทําใหโปรแกรมของบริษัทมีสวน
แบงการตลาดสูงที่สุด 
 
 ประโยชนจากการจดลิขสิทธิ์โปรแกรมที่เดนชัดคือ ทําใหบริษัทมคีวามมั่นใจในการนํา
โปรแกรมออกเผยแพรไดอยางกวางขวาง  
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 
 บริษทัเคยมโีครงการทดลองนําโปรแกรมประเภท Open source มาพัฒนา และใหลูกคา
คือหนวยงานราชการใชแตพบวาไมเปนที่นิยมเน่ืองจาก ระบบงานคอมพิวเตอรของ อบต. และ 
อบจ. ใชระบบปฏิบตัิการของ Microsoft Windows แทบทั้งสิ้น ในขณะที่โปรแกรมที่พัฒนาจาก 
Open source จะใชระบบปฏิบตัิการลีนกุซ ซึ่งผูใชงานไมคุนเคยและรูสึกวายากตอการใชงาน  
ทําใหโครงการดังกลาวไมประสบผลและลมเลิกไปในที่สดุ 
 
5.4.6 กรณีศกึษาบริษัท F 
 
เจาของทรัพยสินทางปญญา ผลงานดานกราฟฟก แอนิเมชั่น และ Digital content ตางๆ 
ขนาดวิสาหกิจ ขนาดกลาง 
 
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 
 บริษทัดําเนินกิจการครบวงจรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม Computer Generated 
Imagery (CGI) เชน งานกราฟฟกทุกประเภท งานผลิตภาพยนตรแอนิเมชั่น Visual effect 
สําหรับภาพยนตร รวมถึงการผลิตงานในกลุม Digital content และเกมส ดําเนินกิจการตั้งแตป 
2541 มีลูกคาตางประเทศรอยละ 50 ที่เหลือเปนลูกคาภายในประเทศ แนวโนมลกูคา
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะงานดานเกมส และ Mobile content  
 
 การพัฒนางานดานกราฟฟกและแอนิเมชัน่มีตนทุนตั้งแต 10-200 ลานบาท ขึ้นอยูกับ
ความละเอียดประณีตของงานที่ลูกคาตองการ  บริษัทติดตอลูกคาตางชาตทิั้งโดยตรงและจาก
การรวมงานนทิรรศการ Thailand Animation and Multimedia (TAM) รวมถึงการเขารวม
โครงการของ SIPA ที่สนับสนนุใหผูประกอบการไทยรวมงานนิทรรศการดานแอนิเมชั่นที่
ประเทศญี่ปุน โดย SIPA สนับสนุนคาเชาพื้นที่ สวนบริษทัรับผิดชอบคาเดินทางและคาที่พัก
ของพนักงาน รวมถึงคาใชจายอุปกรณในการจัดแสดงนิทรรศการของตนเอง 
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 ผลงานดานการออกแบบกราฟฟกและแอนิเมชั่นของบริษทัหลายชิน้จดทะเบียนลิขสิทธิ์
ที่ประเทศสหรัฐโดยการกรอกแบบฟอรมขอจดทะเบียนสงทางอินเทอรเน็ต จายคาธรรมเนียม 
30 ดอลลารสหรัฐตอ 1 แบบฟอรม   ในการจดทะเบียน บรษิัทตองสงหลักฐานไปทางไปรษณยี
ดวย โดยมีขอกําหนดวางานที่ยังไมไดโฆษณาหรือโฆษณาครั้งแรกนอกสหรัฐตองสงหลักฐานคือ 
สําเนาของงานที่สมบูรณ 1 ชุด พรอมคําอธิบายเนื้อหาแยกตางหา (กรณีของภาพยนตร)  หรอื
สงสําเนา source code ของ 25 หนาแรก และ 25 หนาหลังของโปรแกรมนั้น ถาโปรแกรมนั้นมี
นอยกวา  50 หนา ตองสงสําเนาทั้งโปรแกรม (กรณีของซอฟตแวร) การจดทะเบียนมีผลในวันที่
สํานักงานลิขสิทธิ์ไดรับแบบฟอรมคําขอจดทะเบียน คาธรรมเนียมและสําเนางานครบถวน
ทั้งหมดแลว  ที่ผานมาใชเวลาประมาณ 1 เดือนจึงไดรับอีเมลแจงกลับยืนยันการรับเอกสารและ
หลักฐานตางๆ ที่สงไป 
 
 บริษทัไมไดจดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเนือ่งจากไมทราบขอมูล ตลอดจนขั้นตอนการจด
ลิขสิทธิข์องประเทศไทย อยางไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายจะจดลิขสทิธิ์ในประเทศไทยดวยแตตอง
ศึกษาขอมูลกอน  การจดลิขสิทธิ์ผลงานทําไปเพื่อรักษาสิทธิ์และอาจใชประโยชนไดในอนาคต
หากมีปญหาถูกละเมิดทรพัยสินทางปญญา 
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 
 ที่ผานมาบริษทัเนนการออกแบบสรางสรรคเองหรือทํางานตามคําสั่งของลูกคา ยังไม
เคยนําทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืนมาใชประโยชน  แตปญหาสาํคัญของอุตสาหกรรมแอนิชั่น
ไทยในสวนทีเ่กี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาคือคาลิขสทิธิ์การใชโปรแกรมสนับสนุนการสรางสรรค
งานเชน มายา หรือไลทเวท ซึ่งมีราคาแพงมาก นอกจากนี้ลูกคาจากตางประเทศโดยเฉพาะ
สหรัฐและญี่ปุนบังคับใหผูเขาแขงขันประมูลงานตองแสดงหนังสืออนุญาตใหใชสทิธิโปรแกรม
เหลานี้โดยจะมีการตรวจสอบอยางเครงครัด ซึ่งมีผลตอความสามารถในการแขงขันของบริษทั
ไทยเปนอยางมาก  แมวานักพัฒนาแอนิเมชั่นไทยจะมจุีดแข็งในเรื่องการมีความคดิสรางสรรค มี
ความประณตีในการทํางานอยูในระดับแนวหนาก็ตาม  
 
 สําหรับปญหาน้ี SIPA มีการแตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวยผูแทนในอุตสาหกรรม 
แอนิเมชั่นของไทยเจรจาตอรองราคาคาลิขสิทธิ์กับบริษัทเจาของลิขสิทธิ์โปรแกรมจากตาง 
ประเทศ เพ่ือใหไดราคาที่ถูกลงจากการซื้อจํานวนมากเพราะทุกบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ตองใช 
แตการเจรจายังไมมีความคืบหนามากนัก  เนื่องจากบริษัทเจาของลิขสิทธิ์เหลานั้นตองการให
บริษัทไทยเปดเผยจํานวนงานที่ตองใชลิขสิทธิ์โปรแกรมโดยละเอียด 
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5.4.7 กรณีศกึษาบริษัท G 
 
เจาของทรัพยสินทางปญญา เกมสคอมพิวเตอร เกมสตู เกมสสําหรับอุปกรณพกพา และ

เกมสออนไลน 
ขนาดวิสาหกิจ ขนาดเล็ก 
 
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 
 บริษทัเปนผูพัฒนาเกมสทุกประเภทที่ใชกบัอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสเชน คอมพิวเตอร 
เกมสตู เกมสออนไลน โดยเฉพาะในปจจุบันตลาดเกมสสําหรบัอุปกรณพกพาและ
โทรศัพทมือถอืกําลังไดรับความนิยมอยางสูง   
 
 เกมสที่บรษิัทพัฒนาขึ้นจะนําไปเสนอขายใหแกบรษิัทผูเผยแพรเกมส (ในธุรกจิน้ีจะ
เรียกบรษิัทเหลานี้วา publisher) ในตางประเทศ เชน ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งเปนประเทศทีมี่
ตลาดเกมสขนาดใหญ  หากเกมสที่บรษิัทนําไปเสนอเปนที่สนใจของ publisher  publisher จะ
ซื้อเกมสแลวนําไปเผยแพรทําการตลาดสูผูบริโภคตอไปอีกขั้นหน่ึง  ที่ผานมาเกมสที่บรษิัท
พัฒนาสามารถจําหนายใหแก publisher แลวนําไปเผยแพรทั่วโลก 
 
 ในสวนของเกมสสําหรับเครือ่งคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือน้ัน ขณะนี้บรษิัทไดรับ
มอบหมายจากบริษทั โนเกีย (ประเทศไทย) จํากัด ใหเปนผูพัฒนาเกมสสําหรับโทรศัพทโนเกยี
ทั้งในรูปแบบของเกมสที่แจกใหฟรีสําหรับผูที่ซื้อโทรศพัทมือถือ และเกมสทีใ่หลูกคาดาวนโลด
ไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
 การพัฒนางานดานเกมสนั้นมีตนทุนและระยะเวลาที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับขนาดของ
งานเชน เกมสขนาดเล็กสําหรับอุปกรณพกพาอาจใชเวลาในการพฒันาประมาณ 2-3 เดือน ใช
บุคลากร 3-5 คน ในขณะที่เกมสขนาดกลางและขนาดใหญตองใชเวลาในการพฒันา 2-3 ป ใช
เงินทุนในหลกัลานบาท เปนตน 
 
 ผลงานของบรษิัทจะจดแจงลิขสิทธิ์กบักรมทรัพยสินทางปญญาทั้งหมด ปจจุบันมี
ประมาณรอยกวารายการ บอยครั้งที่บริษัทพบวามีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบริษทัแต
ไมไดดําเนินการใดๆ เน่ืองจากผูละเมิดเปนรายยอยเชน รานเกมส หรือเคานเตอรขาย
โทรศัพทมือถอื บริษัทเห็นวาการดําเนินการทางกฎหมายกับรายยอยเหลานี้ไมเกิดประโยชน 
แตหากพบวาเปนรายใหญบริษทัอาจพิจารณาดําเนินคดี   การจดแจงลิขสิทธิ์เปนการดําเนินการ
เพ่ือใหครบถวนตามขั้นตอนการปกปองทรัพยสินทางปญญาซึ่งอาจใชประโยชนไดในอนาคต 
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การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 
 ที่ผานมาบริษทัยังไมเคยใชทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืนมาพัฒนาตอยอด ธุรกิจของ
บริษทัเปนการออกแบบเกมสซึ่งเปนสิ่งที่ตองใชความคิดสรางสรรคของนักพัฒนาภายในบรษิัท
เอง  โดยบริษัทจะออกแบบสรางสรรคเองทั้งรูปแบบ เน้ือหาของเกมสรวมถึงตัวละครหรือตัว
การตูนตางๆ ดวย 
 
5.4.8 สรุปกรณีศึกษา 
 
 จากกรณีศึกษาที่กลาวมาขางตน  คณะผูวจัิยมีขอสรุปดังตอไปน้ี  

- ผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรของไทยมีศักยภาพในการพัฒนา
ซอฟตแวรตามความตองการของลูกคา (customized software)  และงาน
ดานมัลติมีเดีย ซึ่งรวมถึงแอนิเมชั่น พอสมควร  แตยงัไมมีขีดความสามารถ
ดานเงินทุนในการผลิตซอฟตแวรและเกมสในลักษณะสาํเร็จรูป     

- ในการพัฒนาซอฟตแวรตามความตองการของลูกคา ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมซอฟตแวรของไทยมักใชแนวความคิดตางๆ เชน อัลกอริธึม 
(algorithm) ที่มีอยูแลวในอตุสาหกรรม   ในกรณีศึกษา คณะผูวิจัยยงัไมพบ
การพัฒนาซอฟตแวรโดยผูประกอบการไทยที่ไดซอฟตแวรที่มี “ขั้นการ
ประดิษฐ” ที่สูงพอจนสามารถจดสิทธบิัตรได  หากประเทศไทยใหการ
คุมครองซอฟตแวรภายใตกฎหมายสิทธิบตัร       ในทางตรงกันขาม การ
คุมครองซอฟตแวรภายใตกฎหมายสิทธิบตัรนาจะเปนอุปสรรคในการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไทย 

- ปญหาการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะการพิสูจนความเปนเจาของ ทําให
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรไมสามารถเกบ็เกี่ยวผลประโยชน
จากงานของตนไดเต็มที่ แมไดแจงจดลิขสิทธิ์กับกรมทรพัยสินทางปญญา
แลว    วธิีการแกไขปญหาของผูประกอบการคือ การปรับโมเดลทางธุรกิจ
ไปสูโมเดลอ่ืน ซึ่งอาจไมใชแนวทางทีเ่หมาะสมที่สุด  

- ผูประกอบการบางรายตองการพัฒนาซอฟตแวรประเภทโอเพนซอรส แตติด
ปญหาที่หนวยราชการสวนใหญไมใชระบบดังกลาว    
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บทที่ 6 ทรัพยสนิทางปญญากับผลกระทบตอนักปรับปรุงพันธุพชื 
 
6.1 การปรับปรุงพันธุพืช 
 
 การปรับปรุงพันธุพืชเปนกระบวนการในการสรางลักษณะทางพันธุกรรมใหมของพืช
อยางจงใจ เพ่ือใหไดลักษณะทางกายภาพภายนอก (phenotype) และลักษณะทางยีน 
(genotype) ที่ตองการ  ทั้งนี้กระบวนการในการสรางลักษณะทางพนัธุกรรมดังกลาวอาจเกิดขึ้น
โดยการผสมเกสรโดยการควบคุม (controlled pollination) หรือการใชเทคโนโลยีดานพันธุ
วิศวกรรมศาสตร (genetic engineering) แลวคัดเลือกเอาพันธุพืชทีมี่ลักษณะตามความตองการ  
 
 วิธีการที่จะใชในการปรับปรุงพันธุพืช มักขึ้นอยูกับวิธีการในการขยายพันธุของพืชน้ัน 
ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 4 วิธีคือ1   

 
1. การปรับปรุงพันธุพืชที่ผสมพันธุแบบมีเพศ แตผสมในตนเดียวกัน (self pollination)  
 
นักปรับปรุงพันธุจะนําสายพันธุที่มีจุดเดนที่ตองการ 2 สายพันธุมาผสมกัน เม่ือผสม

แลวไดรุนลูก เรียกรุนที่หน่ึงวา F1 (สวนรุนตอๆ ไปเรียกวา F2, F3 ตามลําดับ) สําหรับพืชที่
ผสมในตนเดียวกัน ตนที่เปนตนพอตนแมจะเปนพันธุแท แตรุนลูกที่ไดจากการผสมในระยะตนๆ 
จะไมเปนเชนน้ัน จําเปนที่จะตองคัดพันธุเพ่ือจะใหไดพันธุแทมากขึ้น และนําเอาตนที่คัดมาปลูก
และคัดอีกเชนน้ีไปหลายรุน 

 
การผสมซ้ําและคัดพันธุนี้จะชวยใหไดพืช “พันธุแท” ที่มีลักษณะที่ตองการ ซึ่งสามารถ

นําไปเผยแพรแกเกษตรกรได เม่ือเกษตรกรไดรับพันธุดังกลาวไปแลวก็จะสามารถนําไปปลูก
และเก็บเมล็ดไวทําพันธุในรุนตอๆ ไปได ตัวอยางพืชในกลุมน้ีคือ ขาว เปนตน 

 
2. การปรับปรุงพันธุพืชโดยผสมพันธุแบบมีเพศ โดยผสมพันธุขามตน (cross 

pollination) 
 
การปรับปรุงพันธุพืชที่ผสมพันธุขามตนจะเริ่มจากการเพาะพันธุแทกอนดวยกรรมวิธี

คลายๆ กับการปรับปรุงพันธุโดยการผสมพันธุพืชในตนเดียวกัน เม่ือไดพอพันธุแมพันธุที่
ตองการแลว จึงนําเอาพันธุแททั้งสองมาผสมเพื่อใหเกิดลูกผสม (hybrid) 

 

                                                           
1 เน้ือหาบางสวนจากอัมมาร (2538) 
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ในทางปฏิบัติ เกษตรกรจะไมเอาพืชที่ผสมพันธุขามตนไปปลูกเอาผลผลิตหลายรุน 
เพราะจะมีความออนแอมากและใหผลผลิตต่ํา   และตองซื้อเมล็ด F1 ใหมมาปลูกทุกรุน ตัวอยาง
พืชที่ใชวิธีนี้ไดแก ขาวโพด ขาวฟาง กลวยไม มะระ เปนตน 

 
3. การปรับปรุงพันธุพืชที่ขยายพันธุโดยไมผานกระบวนการทางเพศ (asexually 

propagated)  
 
พืชบางชนิดเชนออย จะขยายพันธุโดยไมผานกระบวนการทางเพศ เชน นําออยไปวาง

แลวกลบดิน   อยางไรก็ตาม วิธีนี้จํากัดลูทางในการปรับปรุงพันธุพืชอยางมาก การปรับปรุง
พันธุออยในอดีตจึงกาวหนาไปชา เพราะตองรอใหเกิดการกลายพันธุ  ตอมาภายหลังมีชาวไร
ออยบางคนสังเกตเห็นวาตนออยมีเมล็ดและสามารถนําเมล็ดไปปลูกเปนตนออยได แสดงวา
สามารถใหออยผสมพันธุดวยกรรมวิธีทางเพศได เม่ือผสมพันธุได ก็ยอมปรับปรุงไดดวยการ
นําเอาพันธุอ่ืนมาใช โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธุปา ซึ่งสามารถนําเอาไปผสมและปรับปรุงพันธุได  
 

4. การปรับปรุงพันธุดวยการใชเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

นอกจากการปรับปรุงพันธุโดยวิธีด้ังเดิม (conventional plant breeding) ดังกลาว
ขางตนแลว  ในปจจุบันนักปรับปรุงพันธุยังสามารถใชเทคโนโลยีชีวภาพ เชน เทคนิคพันธุ
วิศวกรรมศาสตร (genetic engineering) ในการปรับปรุงพันธุพืช  ซึ่งชวยทําใหไดพันธุพืชใหม
ที่มีลักษณะที่ตองการ โดยไมปนลักษณะอื่นๆ มาดวย ซึ่งแตกตางจากวิธีปรับปรุงพันธุแบบ
ด้ังเดิม ที่มักทําใหไดลักษณะที่ไมตองการมาดวย    นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยีชีวภาพยังทํา
ใหเวลาที่ใชในการปรับปรุงพันธุรวดเร็วกวาวิธีการปรับปรุงพันธุแบบด้ังเดิม (ดูภาพที่ 6.1) และ
ในบางกรณียังสามารถนําเอาลักษณะที่ดีจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนเขามาผสมไดดวย เชน นําเอา
แบคทีเรียบีที (Bt) มาใชในการปรับปรุงพันธุฝายใหสามารถทนแมลงไดโดยไมตองใชสารเคมีฉีด
พน เปนตน  

 
วิธีการปรับปรุงพันธุพืชแตละวิธีที่แตกตางกันขางตนตองการการคุมครองทางทรัพยสิน

ทางปญญาที่แตกตางกัน ดังจะกลาวตอไปในหัวขอ 6.3  
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ภาพที่ 6.1 เปรียบเทียบการปรับปรุงพันธุพืชแบบดั้งเดิมและการใชเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พันธุวศิวกรรม 

การปรับปรงุพันธุแบบด้ังเดิม

Conventional Breeding 

 

สายพันธุใหม 3 

สายพันธุใหม 2 

สายพันธุใหม 1 พันธุผสมใหม 
(hybrids) 

 

เทคโนโลยีจีโนม 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ทดสอบที่ฟารม 

4-5 ป 

ปรับปรุงสาย
พันธุ 3-4 ป 

ที่มา:  Monsanto  

 
 การปรับปรุงพันธุพืชเพ่ือขายเมล็ดพันธุนั้น จะเริ่มตนจากการวิจัยและพัฒนาพนัธุพืช
ดวยวธิตีางๆ ขางตน โดยอาจใชวธิีการผสมแบบดั้งเดิมหรือใชเทคโนโลยีชวีภาพ แลวทําการ
คัดเลือกพันธุที่เหมาะสม พืชที่นิยมนํามาปรับปรุงพันธุในเชิงพาณิชยมักเปนพืชลูกผสม 
(hybrid) เพราะนักปรับปรุงพันธุสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนไดมากที่สุด     ในกรณีของพืชไร
เชน ขาวโพด  การพัฒนาพอพันธุและแมพันธุใหมจะใชเวลาประมาณ 2 ป จากนั้นทําการ
ทดสอบพันธุซึ่งใชเวลาประมาณ 4 ป จนม่ันใจวาพนัธุพืชใหมมีความคงตวัและความสม่ําเสมอ  
ขั้นตอนตอไปก็คือ การผลิตพอพันธุและแมพันธุจํานวนมาก ซึ่งใชเวลาประมาณ 1-2 ป แลวจึง
ผลิตเมล็ดพันธุที่เปนสินคา ซึ่งใชเวลาอีกประมาณ 2 ป และทําการตลาดและการขายในเวลา
ประมาณ 2 ป ก็ตองมีการวจัิยและพัฒนาเพื่อใหไดพันธุใหมๆ ที่มีคณุสมบัติดีและตรงตามความ
ตองการของตลาดตอไป (ภาพที่ 6.2)  
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ภาพที่ 6.2 วงจรธุรกิจเมลด็พันธุ 
 

 

งานวิจัยและพัฒนา (2 ป) 
- คัดเลือกพอและแมพันธุ 

งานการตลาดและการขาย (2 ป) 
- การสงเสริมการตลาด 
- การแสดงแปลงสาธิต 

งานผลิตสินคา (2 ป) 
งานทดสอบพันธุ (4 ป) 

- ทดสอบทุกอาณาเขตที่มีการปลูก 

งานผลิตพอและแมพันธุ (1-2 ป) 
- ผลิตในแปลง 

รวม 8 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  Monsanto 

 
6.2  อุตสาหกรรมการปรับปรุงพันธุพชืในประเทศไทย 
 

6.2.1 ไมดอก 
 

ไมดอกที่มีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อสงออกและมีการยื่นจดทะเบียนเพื่อคุมครอง
พันธุพืชใหมในประเทศไทยมากที่สุดคือ กลวยไมสกุลหวายซึ่งมีการจดทะเบียน 30 พันธุ จาก
พันธุพืชใหมที่ขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมทั้งสิ้น 58 พันธุ (คิดเปนรอยละ 51.7)   ทั้งน้ี 
ดอกกลวยไมถือเปนไมดอกที่มีมูลคาการสงออกสูงและมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยการ
สงออกป 2543 มีมูลคา 1,231 ลานบาท และขยายตัวเปน 2,538 ลานบาท ในป 2548   

 
สวนไมดอกอ่ืนๆ เชน กุหลาบและไมดอกเมืองหนาวนั้น แมมีการผลิตในประเทศไทย

บาง  แตปริมาณการผลิตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาดภายในประเทศ  
 

6.2.2 พืชสวน 
 
 ในป 2548 ประเทศไทยสงออกเมล็ดพันธุพืชสวนตางๆ หลายชนิดเชน มะเขือเทศ (245 
ลานบาท) แตงโม (175 ลานบาท) แตงกวา (138 ลานบาท) พริก (132 ลานบาท) และผักบุงจีน 
(110 ลานบาท) โดยตลาดสงออกเมล็ดพันธุของไทยอันดับหน่ึง ไดแก เวียดนาม มูลคาตลาด 
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414 ลานบาท รองลงมาไดแก สหรัฐอเมริกา (147 ลานบาท) ฟลิปปนส (146 ลานบาท) และ
อินโดนีเซีย (129 ลานบาท)  
 
 ผูที่มายื่นขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมในกลุมพืชสวน ไดแก บริษัท อีสท เวสท 
ซีด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผลิตเมล็ดพันธุผักขามชาติขนาดกลาง โดยย่ืนขอจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมมะระและมะเขือเทศ นอกนั้นเปนนักปรับปรุงพันธุพืชอิสระ ซึ่งมายื่นขอจดทะเบียนคุมครอง
พันธุพืชใหม เชน มะมวง มะละกอ แตงโม แตงกวา เปนตน 
 
6.2.3  พืชไร 
 
 ในป 2548 ประเทศไทยสงออกเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวกวา 610 ลานบาท  โดย
บริษัทที่สงออกสูงสุดเปนบริษัทขนาดใหญ ไดแก บริษัท มอนซานโต ไทยแลนด จํากัด (สวน
แบงในการสงออกรอยละ 31.24) บริษัท ซินเจนทา ซีดส จํากัด (สวนแบงในการสงออกรอยละ 
20.32) และบริษัท ซี.พี.อินเตอรเทรด จํากัด (รอยละ 10.87)2  
 
 ในดานการนําเขาเมล็ดพันธุนั้น ประเทศไทยนําเขาเมล็ดพันธุจากตางประเทศในป 
2548 รวม 6,716 ตัน คิดเปนมูลกวา 526.45 ลานบาท โดยเมล็ดพันธุที่นําเขาสูงสุดไดแก เมล็ด
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (มูลคา 125 ลานบาท)  ในสวนของการจําหนายภายในประเทศนั้น บริษัท 
มอนซานโต ไทยแลนด จํากัดมีสวนแบงในตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวประมาณรอยละ 50 รองลงมา
คือบริษัท เจียไต เมล็ดพันธุ จํากัด มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 30 และบริษัท ซินเจนทา 
ซีดส จํากัดมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 6-8 

 
 ในกรณีขาวโพดหวานนั้น บริษัทอีสตเวสทซีดเปนผูนําตลาดเมล็ดพันธุ โดยมีสวนแบง
ตลาดรอยละ 20 รองลงมา คือ บริษัทเจียไต ซึ่งมีสวนแบงตลาดรอยละ 18 และบริษัทเพื่อน
เกษตรซึ่งมีสวนแบงตลาดรอยละ 7  
 
 บริษัทซึ่งดําเนินธุรกิจขายเมล็ดพันธุพืชผักที่ไดยื่นขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม
กับกรมวิชาการเกษตร ไดแก บริษัท แปซิฟค เมล็ดพันธุ จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจขนาดใหญในเครือ
ของ ADVANTA จากประเทศเนเธอรแลนด และบริษัท อีสท เวสทซีด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผลิต
เมล็ดพันธุขนาดกลางขามชาติ 
 
 
 

                                                           
2 ขอมูลจากสมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย 
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6.3 ทรัพยสินทางปญญาทีเ่ก่ียวกับพันธุพืชและกฎหมายคุมครองพันธุพืชของไทย 
 
6.3.1 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาตอพันธุพืชใหม  
 

นักปรับปรุงพันธุจะเลือกวิธีการในการคุมครองพันธุพืชใหมที่ตนปรับปรุงขึ้น โดยยึด
ตามลักษณะของการขยายพันธุของพันธุพืชน้ัน ในกรณีของพืชที่ผสมพันธุแบบมีเพศในตน
เดียวกัน   การจดทะเบียนคุมครองพันธุแทอาจชวยปองกันไมใหนักปรับปรุงพันธุพืชรายอ่ืนลอก
เลียนได    อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลว นักปรับปรุงพันธุจะปองกันไมใหเกษตรกรนําพันธุ
พืชที่ไดไปขยายพันธุตอไดยากมาก    การคุมครองพืชที่ขยายพันธุโดยไมผานกระบวนการทาง
เพศก็มักประสบปญหาในลักษณะเดียวกัน  

 
ในกรณีของพืชที่ผสมพันธุแบบมีเพศที่ผสมพันธุขามตน  การคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญาสามารถทําไดโดยการเก็บรักษาพันธุพอ-พันธุแมเปนความลับ และ/หรือ การใชกฎหมาย
ความลับทางการคา โดยนักปรับปรุงพันธุมักจะจดทะเบียนพันธุผสม (hybrid) ที่ไดจากการผสม
พันธุ  นอกจากนี้ ในการผลิตเมล็ด นักปรับปรุงพันธุมักผลิตเอง หรือวาจางเกษตรกรอื่นใหผลิต
ในลักษณะคอนแทรกฟารม โดยมักใหเฉพาะพันธุแม และนําละอองเกสรพันธุพอไปใหในวัน
ผสมเพื่อปองกันไมใหพอพันธุรั่วไหลออกไป 

 
 สวนในการปรบัปรุงพันธุดวยการใชเทคโนโลยีชวีภาพนั้น นักปรับปรุงพันธุมักตองการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาของตนดวยการจดสิทธบิัตร เพราะพันธุพืชใหมมักมีลักษณะเขา
ขายการประดษิฐตามกฎหมายสิทธบิัตร    ซึ่งใหสิทธใินการคุมครองมากกวากฎหมายคุม ครอง
พันธุพืช   และมีขอยกเวนเร่ืองสิทธินอยกวา  
 

ตารางที่ 6.1 สรุปการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิผลในมุมมองของนัก
ปรับปรุงพันธุพืชโดยจําแนกตามลักษณะการขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุแบบตางๆ  
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ตารางที่ 6.1 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิผล 
ในมุมมองของนักปรับปรุงพันธุพืช 

วิธีในการขยายพันธุ/
ปรับปรุงพันธุ 

ตัวอยางของพืช แนวทางการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

ขยายพันธุโดยผสมพันธุใน
ตนเดียวกัน  
(self pollination) 

ขาว - จดทะเบียนคุมครองพันธุแท เพ่ือไมใหนักปรับปรุง
พันธุรายอื่นลอกเลียน  
- ทางปฏิบัติจะปองกันไมใหเกษตรกรนําไป
ขยายพันธุไดยาก  

ขยายพันธุโดยผสมพันธุขาม
ตน (cross pollination) ได
พันธุผสม (hybrid) 

ขาวโพด ขาวฟาง  
กลวยไม 
ผักบางชนิดเชน 
มะระ 

- คุมครองพันธุพอแมโดยเก็บรักษาเปนความลับ 
และ/หรือใชกฎหมายความลับทางการคา  
- จดทะเบียนพันธุพอแมได  โดยทั่วไปมักจดพันธุ
ผสม 
- ทําสัญญากับพนักงาน หามไมใหแขงขันกับตนเมื่อ
ออกจากกิจการในชวงเวลาหนึ่ง   
- ผลิตเมล็ดเอง หรือวาจางเกษตรกรในลักษณะคอน
แทรกฟารม แลวใหเฉพาะพันธุแม และละอองเกสร
พันธุพอในวันผสม  
- เกษตรกรตองซื้อเมล็ดพันธุใหมอยูแลว เพราะ
ผลผลิตดีกวา  

ขยายพันธุแบบไมมีเพศ 
(asexually propagated) 

ออย และพืชอ่ืนๆ ที่
ไมใชเมล็ดปลูก 
(สวนใหญไมใช
อาหารหลัก) 

- จดทะเบียนคุมครองพันธุแท เพ่ือไมใหนักปรับปรุง
พันธุรายอื่นลอกเลียน 
- ทางปฏิบัติจะปองกันไมใหเกษตรกรนําไป
ขยายพันธุไดยาก 

ปรับปรุงพันธุดวย
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ขาวโพด  
ฝาย  

- จดสิทธิบัตรคุมครองพันธุใหม (utility patent) 
เพราะเขาขายการประดิษฐตามกฎหมายสิทธิบัตร   
ไดสิทธิในการคุมครองมากกวาผูอื่นลอกเลียนไดยาก
กวา และไมมีขอยกเวนเรื่องสิทธิของนักปรับปรุง
พันธุ-เกษตรกร   
- อาจจดทะเบียนพันธุพืชควบคูไปดวย 

 
6.3.2 กฎหมายและความตกลงระหวางประเทศในการคุมครองพันธุพืช 
 

การคุมครองพันธุพืชระหวางประเทศเริ่มขึ้นในป ค.ศ. 1961 เม่ือมีการจัดทําขอตกลง
ระหวางประเทศเรียกวาอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองพันธุ พืชใหม 
(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants หรือ UPOV) ซึ่งมี
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วัตถุประสงคหลัก คือ การจูงใจใหนักปรับปรุงพันธุพัฒนาพันธุพืชใหม ดวยการใหการคุมครอง
สิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืช3        

 
ประเทศไทยยงัไมไดเขารวมเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOV   อยางไรก็ตาม 

สิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชในกฎหมายคุมครองพันธุพืชไทยตามพระราชบัญญัตคิุมครองพันธุ
พืช พ.ศ. 2542 มีลักษณะใกลเคียงกบัสทิธิในอนุสัญญา UPOV 1978  อยางไรก็ตาม พรบ.
คุมครองพันธุพืชของไทยไมเพียงมีเจตนารมณเพ่ือคุมครองแกพันธุพืชพื้นใหมเทานั้น แตยังได
ใหความคุมครองแกพันธุพืชพื้นเมือง ตลอดจนไดมีการนําหลักการตางๆ ที่ไดรับการยอมรับใน
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on Biological Diversity หรือ 
CBD)4 เชน การรับรองสิทธขิองเกษตรกร (farmers’ rights) การแบงปนผลประโยชนที่เปน
ธรรม (equitable sharing of benefit) และการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพโดยไดรับความยินยอม
ลวงหนา (prior informed consent) มาบัญญัตไิวในกฎหมายดวย5  

 
 สําหรับกรณีพันธุพืชใหมนั้น  พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนไดตองเปนพืชที่รัฐมนตรีวา 

การกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช  
ประกาศใหเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครอง ซึ่งในปจจุบันมีทั้งสิ้น 33 ชนิด และตองมี
ความสม่ําเสมอ (Uniformity)  มีความคงตัว (Stability) และมีลักษณะประจําพันธุแตกตางจาก
พันธุอ่ืน (Distinctness) ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 2  
 
 กรอบที่ 6.1 แสดงขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบพนัธุพืชทีข่อจดทะเบยีนคุมครอง
พันธุพืชใหม และภาพที่ 6.3 แสดงแผนผังขั้นตอนการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม 
  

เม่ือไดรับการจดทะเบียนแลว นักปรับปรุงพันธุพืชจะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิต 
ขาย นําเขา สงออก หรือมีไวเพื่อกระทําการอยางหน่ึงอยางใดดังกลาว ซึ่งสวนขยายพันธุของ
พันธุพืชใหม    ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในพันธุพืชใหมของตน
หรือจะโอนสิทธิในพันธุพืชใหมใหแกบุคคลอื่นก็ได     สิทธิในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะสวน
ขยายพันธุของพันธุพืชใหมเทานั้น เชน สิทธิในเมล็ด ตน ตอ หนอ กิ่ง ตา ราก หัว ดอก หรือผล 
ที่สามารถทําใหเกิดตนใหมไดโดยวิธีปกติตามธรรมชาติ  เชน  เมล็ดพันธุขาว ทอนพันธุออย  
ตนหรือกิ่งพันธุมะมวง ที่ขยายพันธุมาดวยการปกชํา ติดตา ตอกิ่ง หรือเสียบยอดเปนตน  และ
ตนลูกกลวยไมสกุลหวายจากการปนตา เปนตน 

                                                           
3 ในปจจุบัน อนุสัญญา UPOV มีสมาชิก 58 ประเทศ โดยในจํานวนนี้ เปนสมาชิกอนุสัญญา UPOV 1991 จํานวน 31 ประเทศ 
อนุสัญญา UPOV 1978 จํานวน 25 ประเทศ และอนุสัญญา UPOV 1961/1972 จํานวน 2 ประเทศ 
4 ปจจุบันมีสมาชิก 188 ประเทศ  โดย  168 ประเทศไดลงสัตยาบันแลว (ratification)  
5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จักรกฤษณ ควรพจน (2544) “สิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห” สํานักพิมพนิติธรรม, 
กรุงเทพมหานคร, หนา 134-140 
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ทั้งน้ี สิทธิในสวนขยายพันธุพืชจะยกเวนในกรณีที่ใชในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือ
วิจัยเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองเพื่อปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืช และการ
กระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองโดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือการคา เชน 
เกษตรกรที่เก็บเมล็ดพันธุอาจเอาไปแลกเปลี่ยนกันเองกับเพ่ือนบานไดโดยไมไดขายใหกันจะ
ไดรับการยกเวน ตลอดจนกรณีขายหรือจําหนายโดยไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิ์แลว เปน
ตน6

 
ตนทุนของนักปรับปรุงพันธุในการจดทะเบียนพันธุพืชประกอบดวยคาธรรมเนียมทั่วไป 

เชน คาธรรมเนียมสําหรับคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม 1,000 บาท คาธรรมเนียมรายปสําหรับ
การคุมครองพันธุพืชใหมปละ 1,000 บาท เปนตน นอกจากนี้จะมีตนทุนที่ใชในการตรวจสอบ
พั

                                                          

นธุพืชโดยจําแนกตามประเภทของพืช ซึ่งอาจตรวจที่แปลงของผูยื่นคําขอหรือที่แปลงของกรม
วิชาการเกษตรก็ได ประมาณการคาใชจายในการตรวจสอบพันธุพืชจําแนกตามประเภทพืช
แสดงในตารางที่ 6.2  

 
6 มาตรา 33 พรบ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 
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กรอบที่ 6.1 
ข้ันตอนและกระบวนการตรวจสอบพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม 

 
ข้ันตอนที่ 1:  การยื่นคําขอจดทะเบียน 
        นักปรับปรุงพันธุพืชหรือตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองคุมครองพันธุ
พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
ข้ันตอนที่  2:  การตรวจสอบคําขอ 
        เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานตาง ๆ วาถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนดหรือไม  
ข้ันตอนที่  3:  การตรวจสอบลักษณะพันธุพืช 
       หลังจากพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอพิจารณาพันธุที่จะใชเปรียบเทียบและแปลงทดสอบ พนักงาน
เจาหนาที่จะตรวจสอบพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนวามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม โดยจะตองปลูก
ทดสอบพันธุพืชใหมนั้น ณ แปลงทดสอบของผูขอจดทะเบียนหรือแปลงทดสอบของกรมวิชาการเกษตรหรือสถานที่
อธิบดีประกาศกําหนดก็ไดในเรื่องเกี่ยวกับ (1) ความแตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด (2) ความสม่ําเสมอของ
ลักษณะประจําพันธุ (3) ความคงตัวของลักษณะประจําพันธุ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลและเก็บบันทึกลักษณะ
กระทําโดยเจาหนาที่ที่กรมวิชาการเกษตรแตงตั้ง และมีคณะทํางานตรวจสอบภาคสนามทําหนาที่ประเมินผล 
ข้ันตอนที่  4:  การประกาศโฆษณาเพื่อใหคัดคาน 
        เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอและตรวจสอบลักษณะพันธุพืชเปนที่เรียบรอยแลว ถาเห็นวาถูกตอง 
พนักงานเจาหนาที่เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาสั่งประกาศโฆษณาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
รายงาน ในการประกาศโฆษณาคําขอนั้นใหไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเขต และที่วาการอําเภอทั่วประเทศ รวม
ทั่งในเว็บไซตของกรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th)   
      หากผูใดเห็นวาตนเองมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียน  หรือเห็นวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ไมชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นมีสิทธิคัดคานไดภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศโฆษณา โดยผูยื่นคําขอสามารถยื่น
คําโตแยงภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรับสําเนา จากนั้นอธิบดีพิจารณาภายใน 60 วัน นับแตวันไดรับคําคัดคาน
หรือคําโตแยง หลักจากอธิบดีวินิจฉัยใหยกคําขอ ผูยื่นคําขอสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
ภายใน 90 วัน และหากไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ สามารถฟองศาลไดภายใน 60 วัน 
ข้ันตอนที่  5:  การวินิจฉัย 
        เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่ที่เปนคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม 
และพิจารณากระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแลวเห็นวาไมมีเหตุขัดของในการรับจดทะเบียนพันธุพืชใหม  
อธิบดีจะพิจารณาสั่งรับจดทะเบียน 
 
ข้ันตอนที่  6: การออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม 
     เมื่ออธิบดีส่ังรับจดทะเบียนแลว ผูยื่นคําขอจดทะเบียนตองมาชําระคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหมภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเมื่อผูยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมชําระ
คาธรรมเนียมแลว พนักงานเจาหนาที่จะตองจดทะเบียนและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับชําระคาธรรมเนียม เมื่อไดจดทะเบียนพันธุพืชใหมแลว อธิบดีจะประกาศชื่อพันธุพืช
ใหมที่ไดรับการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา 
 
ที่มา: กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร 

 111 

http://www.doa.go.th/


ภาพที่ 6.3  แผนผังข้ันตอนการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม 
 

ยื่นคําขอจดทะเบียน 
ณ กองคุมครองพันธุพืช  กรมวิชาการเกษตร 

ตรวจสอบคําขอและหลักฐาน  

อธิบดีส่ังประกาศโฆษณาเพื่อใหคัดคาน
ภายใน 90 วัน 

รายงานผลการตรวจสอบตออธิบดี 
กรมวิชาการเกษตร 

ตรวจสอบลักษณะพันธุพืชใหมโดยการ
ปลูกทดสอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีผูคัดคาน มีผูคัดคาน ไมมีผูคัดคาน 

ไมมีผูคัดคาน เขาสูกระบวนการคัดคาน 

การคัดคานเปนผล 

ออกหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียน 

อธิบดีมีคําสั่ง
รับจดทะเบียน 

การคัดคานไมเปนผล 

ยกคําขอหรือผู
คัดคานไดรับสิทธิ 
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ตารางที่ 6.2 ตนทุนในการจดทะเบียนพันธุพืชในประเทศไทย 
 

A. อัตราคาธรรมเนียมทั่วไป1 ฉบับละ 
- คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม 1,000 บาท 
- หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม 1,000 บาท 
- คาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหม 1,000 บาท 
B. ประมาณการคาใชจายในการตรวจสอบพันธุพืชจําแนกตามประเภทพืช2 

ตัวอยางพันธุพืช แปลงกรมวิชาการเกษตร แปลงของผูขอจดทะเบียน 

กลวยไมสกุลหวาย 20,000 บาทตอป 20,000 บาทตอป 
มะมวง 50,000 บาทตอป 50,000 บาทตอป 
ขาว 56,750 บาท 32,960 บาท 
แตงกวา 32,260 บาท 12,960 บาท 
ถ่ัวเขียว 36,340 บาท 13,840 บาท 
ผักบุง 32,260 บาท 12,960 บาท 
ถ่ัวเหลือง 71,040 บาท 36,320 บาท 
โปยเซียน 31,680 บาท 12,960 บาท 
มะระ 32,260 บาท 12,960 บาท 
หยก 31,680 บาท 12,960 บาท 
ออย 69,900 บาท 32,400 บาท 

ที่มา: กองคุมครองพันธุพืช (http://www.doa.go.th/pvp/ca111.html)  
หมายเหตุ:  1/  อัตราคาธรรมเนียม แนบทายในพรบ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 

   2/ ผูยื่นขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมสามารถเลือกที่จะตรวจสอบพันธุพืชที่แปลงกรม
วิชาการเกษตร หรือ ที่แปลงของผูขอจดทะเบียนก็ได ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวเปนคาประมาณ
การโดยกองคุมครองพันธุพืช  

 

6.4 ผลกระทบของ TUSFTA ตอการคุมครองพันธุพืช 
 

การคุมครองพันธุพืชในกรอบ TUSFTA ถูกพัฒนาขึ้นจากกฎหมายภายในของสหรัฐ   
ซึ่งใหการคุมครองพันธุพืชภายใตกฎหมายหลายฉบับ เชน กฎหมายสิทธิบัตรพืช (Plant Patent 
Act of 1930)  ใหการคุมครองพันธุพืชที่ขยายพันธุแบบไรเพศ (Asexually propagated plant) 
กฎหมายสิทธิบัตร (Patent Act 1952)  ใหการคุมครองการประดิษฐซึ่งใหครอบคลุมถึงพืชดวย 
และกฎหมายคุมครองพันธุพืชใหม (Plant Variety Protection Act of 1970)  ใหการคุมครอง
พันธุพืชที่ขยายพันธุแบบมีเพศ (Sexually propagated plant)  
 

ความตกลง FTA ที่สหรัฐ ทํากับประเทศตางๆ รวมทั้งขอเรียกรองของสหรัฐในการ
เจรจากับไทยตามกรอบ TUSFTA   กําหนดใหประเทศในความตกลง FTA เขารวมเปนภาคี 
(ratify) ในอนุสัญญา UPOV Convention 1991 ภายในเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ความตกลงมี
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ผลบังคับใช     อนุสัญญาการคุมครองพันธุพืชฉบับใหมนี้ไดขยายสิทธิของนักปรับปรุงพันธุจาก
สิทธิที่มีอยูในอนุสัญญา UPOV 1978 ใหมีความเขมงวดขึ้นหลายประการ เชน ขยายขอบเขต
สิทธิของผูทรงสิทธิในการที่จะกีดกันผูอ่ืนมิใหนําเอาสวนที่ใชในการขยายพันธุพืช (propagating 
material)  ไปใชโดยไมไดรับอนุญาต  ตลอดจนขยายสิทธิในผลิตผลทางการเกษตร (harvested 
material) สิทธิในผลิตภัณฑ (products) และสิทธิในพืชอนุพันธ (essentially derived) ไมให
ผูอ่ืนนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ทั้งการหามสงออก นําเขาหรือเก็บรักษาสวนที่ใชในการ
ขยายพันธุพืชเพื่อการจําหนายหรือการเพาะปลูกดวย  

 
นอกจากนี้รางความตกลง TUSFTA ยังกําหนดใหมีการคุมครองพันธุพืชดวยสิทธิบัตร 

โดยตัดขอยกเวนการคุมครองสิทธิบัตรตามมาตรา 27.3(b) ของความตกลงทริปส (TRIPs) 
ออกไป7 และกําหนดใหประเทศคูเจรจาเขาเปนภาคีสนธิสัญญา PCT  ซึ่งเปนสนธิสัญญาที่จะ
อํานวยความสะดวกในยื่นจดสิทธิบัตรในหลายประเทศพรอมกันในการยื่นเพียงครั้งเดียว 

 
 ตารางที่ 6.3 แสดงสถิติการจดทะเบียนสิทธิบตัรพืชของสหรัฐในป ค.ศ. 2000-2004  
จากตารางจะเห็นวา จํานวนการจดทะเบยีนสิทธบิัตรพชืในอยูในระดับเกินกวา 1,000 สิทธิบตัร
ตอป  และมีแนวโนมเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ     หากประเทศไทยใหการคุมครองพืชในฐานะการประดษิฐ
ภายใตกฎหมายสิทธบิัตร พืชเหลานี้สวนหนึ่งคงถูกจดทะเบียนในประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งหากประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกของความตกลง PCT ซึ่งอํานวยความสะดวกในการจด
สิทธิบตัรระหวางประเทศ       

  
ตารางที่ 6.4 แสดงตัวอยางของพืชสําคัญที่ไดรับการจดสิทธิบัตร เชน ขาว ขาวโพด 

ตลอดจนผักและผลไม     การจดสิทธิบัตรของพืชดังกลาวจะทําใหผูทรงสิทธิมีสิทธิผูกขาด
มากกวาสิทธิที่ไดรับตามกฎหมายพันธุพืชของไทยมาก โดยเฉพาะการไมมีขอยกเวนในการวิจัย
และพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ  ซึ่งเรียกวา “ขอยกเวนของนักปรับปรุงพันธุพืช” (breeders’ 
exemption) และการหามการใชเมล็ดพันธุที่เก็บเกี่ยวไดไวเพาะปลูกในฤดูกาลตอไป ซึ่งเรียกวา 
“สิทธิของเกษตรกร” (farmers’ privilege)  การใหการคุมครองพืชในฐานะสิ่งประดิษฐภายใต
กฎหมายสิทธิบัตรจึงนาจะมีผลกระทบในดานลบอยางมากตอนักปรับปรุงพันธุพืชและเกษตรกร
ไทย  

 

                                                           
7 ความตกลงทริปสมีขอยกเวนการใหสิทธิบัตรพืชตามมาตรา 27.3(b) โดยระบุวา ประเทศสมาชิกอาจไมใหการคุมครอง
สิทธิบัตรแกพืชทั่วไป (Plants) แตกําหนดใหภาคีสมาชิกสามารถคุมครองพันธุพืช (Plant varieties) ภายใตสิทธิบัตรหรือ
กฎหมายเฉพาะ (sui generis) หรือคุมครองโดยใชกฎหมายทั้งสองรวมกัน จะเห็นวาความตกลงทริปสไมไดกําหนดใหสมาชิก
ตองคุมครองพืชดวยสิทธิบัตร ซ่ึงมิไดเปนไปตามความตองการของสหรัฐฯ ที่ไมตองการใหมีขอยกเวนของการใหสิทธิบัตรการ
ประดิษฐตางๆ รวมทั้งพืช 
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ตารางที่ 6.3 สถิติการจดทะเบียนสิทธิบัตรพืชของสหรัฐในป ค.ศ. 2000-2004 
 

จํานวนสิทธิบัตร 
Class คําอธิบาย 

2000 2001 2002 2003 2004 
800 Multicellular Living Organisms and Unmodified Parts 

Thereof and Related Processes 
เชน corn, flower, fruit, fruit plant, rice, root, seeds, 
vegetable plant, mushroom, wheat, rose, embryo, 
stem, tuber, etc.  

631 666 554 525 614 

PLT Plants 
เชน attack resistant stock, catalysts and stimulants, 
coating, husbandry, lights, planting, preserving, etc. 

551 586 1,134 994 1,019 

ที่มา: Patent and Trademark Office 
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ตารางที่ 6.4 ตัวอยางสิทธิบัตรพืชที่จดทะเบียนในสหรัฐ 
Class Subclass คําอธิบาย ตัวอยางทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับการจดสิทธิบัตร ชื่อเจาของทรัพยสินทางปญญา 

800 320.1 Corn 1. Corn products and methods for their production 
2. Inbred corn line BE8736 
3. Method for preparing fertile transgenic corn plants 

Pioneer Hi-Bred International Inc. 
Agrigenetic Inc. 
DeKalb Genetics Corporation 

 320.2 Rice 1. Rice hybrid RH103 
2. Rice gene resistant to blast disease 

 
3. Method of creating a transformed rice plant  

RiceTec, AG 
Society for Techno-Innovation of Agriculture, 
Forestry and Fisheries (JP) 
Monsanto Technology LLC (St. Louis, MO) 

 298+ Flower 1. Double flower gene of verbena and the method of producing 
same 
2. Genetically modified plants having modulated flower 
development 
3. Transgenic plants exhibiting altered flower color and methods 
for producing same 

Goldsmith Seeds, Inc. (Gilroy, CA) 
The Salk Institute for Biological Studies (La 
Jolla, CA) 
International Flower Developments Pty. Ltd. 
(Victoria, AU) 

 298+ Fruit 1. Fruit-specific and ripening-regulation expansin gene to control 
fruit texture and softening 
2. Method for producing hybrid plants using fertility selective 
growth media 
3. Control of fruit ripening and senescence in plants 

The Regents of the University of California 
(Oakland, CA) 
Chiang Mai University (Chiang Mai Province, 
TH) 
Monsanto Technology LLC (St. Louis, MO) 

 298+ Vegetable 1. Modification of vegetable oils using desaturase Agrigenetics, Inc. (San Diego, CA) 
ที่มา:  U.S. Patent and Trademark Office (www.uspto.gov) 

 



6.5 กรณีศึกษาการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาในการปรับปรุงพนัธุพืชไทย 
 
6.5.1 กรณีศกึษาบริษัท A  
 
เจาของพันธุพืช บริษทัปรับปรงุพันธุกลวยไมสกุลหวายหลายพันธุ  
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจขนาดใหญ 
 
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 

 บริษัท A ดําเนินธุรกิจสงออกดอกกลวยไมสกุลหวายมากวา 30 ป ตลาดสงออกหลักคือ
ประเทศญี่ปุนและอิตาลี บริษัทดําเนินธุรกิจขายกลวยไมตัดดอกโดยไมไดขายตนพันธุ ปจจุบัน
บริษัทยื่นขอจดทะเบียนคุมครองพันธุกลวยไมสกุลหวายพันธุใหม

                                                          

ในประเทศไทยจํานวนหลาย
พันธุ โดยกลวยไมแตละพันธุมีลักษณะพิเศษ เชน กลีบดอกสวย ชอยาว การจัดเรียงของตัวดอก
เปนระเบียบ อายุปกแจกันนานหลายวัน เปนตน     บริษัทมีฟารมเปนของตนเองเพื่อสามารถ
ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามที่ตองการ 
 
 ผูกอตั้งบริษัทเปนนักปรุงพันธุกลวยไมสกุลหวายที่มีประสบการณ  ไดปรับปรุงและ
คัดเลือกพันธุกลวยไมที่จะนําไปทําการตลาดดวยตนเอง  โดยมีฝายวิจัยซ่ึงทําหนาที่นําพันธุ
กลวยไมที่ผูกอตั้งคัดเลือกไว ไปเพาะเลี้ยงเน้ือเยื้อ (tissue culture) เพ่ือขยายพันธุตอไป8 โดย
จากขอมูลที่บริษัทยื่นขอรับการคุมครองพันธุพืชใหมกับกองคุมครองพันธุพืช พบวาการ
ปรับปรุงพันธุจนไดพันธุใหมที่ตองการใชเวลาประมาณ 2-7 ป  ในมุมมองของบริษัท คาใชจาย
ในการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชของไทยและการทดสอบฟารมถือวาไมสูงมากนักเม่ือ
เปรียบเทียบกับตางประเทศ9  
 
 สาเหตุที่บริษัทจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช เน่ืองจากบริษัทคาดวาจะไดประโยชนใน
การเขาสูตลาดตางประเทศไดดีขึ้นจากการมีใบรับรองวาบริษัทเปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม 
อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดคาดหวังในดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาหรือปองกันการ
ละเมิด       กอนหนาที่จะมีกฎหมายคุมครองพันธุพืช บริษัทไดใชหลายมาตรการในการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาอยูแลว โดยมาตรการที่สําคัญที่สุดคือ การเก็บรักษาพันธุพอและ

 
8 เปนวิธีการขยายพันธุพืชใหไดจํานวนมากโดยไดตนเหมือนตนที่นํามาขยายพันธุ  ทําไดโดยการตัดตาออน ยอดออน หรือสวน
ใดสวนหน่ึงของพืชที่เปนเน้ือเยื่อเจรญิ แลวนํามาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห และใหอยูในสภาพที่ปลอดเชื้อ จะทําใหสวนของ
พืชแบงตัวเพิ่มจํานวนเซลลข้ึนมากมายเปนกลุมเซลล ที่เรียกวา แคลลัส (Callus) สามารถตัดแบงไปเลี้ยงในอาหารใหมจน
เจริญเติบโตไปเปนตนใหมตามตองการ นิยมใชในการขยายพันธุกลวยไม  แตหากใสสารกระตุนมากก็อาจทําใหกลายพันธุได  
สวนวิธีการเพาะเลีย้งเมล็ดออน (seed culture) ตนที่ไดจะไมสมํ่าเสมอและมีความแปรปรวน  
9 คาใชจายการตรวจสอบในแปลงประมาณ 20,000 บาทตอป 
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พันธุแมที่ดีเปนความลับภายในครอบครัวของผูกอตั้ง    นอกจากนี้ บริษัทยังใชกฎหมาย
ความลับทางการคาและการจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาประกอบดวย    ดวยมาตรการ
ตางๆ ดังกลาว ในปจจุบัน บริษัทยังไมเคยถูกละเมิดหรือขโมยพันธุพืชแตอยางใด 
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 
 บริษัทไมไดใชพันธุกลวยไมที่เปนทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน  นอกจากพันธุกลวยไม
หวายพื้นเมืองประมาณรอยละ 20 ของพันธุทั้งหมดที่นํามาปรับปรุง    ตามกฎหมายคุมครอง
พันธุพืช บริษัทตองแบงปนผลประโยชนจากการใชพันธุพืชพ้ืนเมืองเขากองทุนคุมครองพันธุพืช 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกฎเกณฑในการแบงปนผลประโยชนยังไมไดบังคับใช และยังไมทราบ
วาจะตองแบงผลประโยชนเขากองทุนเปนจํานวนเงินเทาใด10     
 
แนวโนมของผลกระทบในอนาคตและความเห็นเพิ่มเติม 
   
 หากประเทศไทยตองเขาเปนภาคีสมาชิกของ UPOV Convention 1991 บริษัทคาดวา
อาจจะเลือกจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชเฉพาะกลวยไมที่มีลักษณะโดดเดนมากเทานั้น เชน 
กลวยไมสกุลหวายพันธุใหมพันธุหน่ึง ซึ่งเปนกลวยไมที่ดอกมีลักษณะเดน และตรงตามความ
ตองการของตลาดตางประเทศโดยเฉพาะญี่ปุน      ทั้งน้ี การเปดเผยกระบวนการปรับปรุงพันธุ
ไมเปนปญหา เพราะหากไมมีพอพันธุและแมพันธุ ผูอ่ืนก็ไมสามารถลอกเลียนพันธุใหมนี้ได    
อยางไรก็ตาม หากมีเง่ือนไขที่กําหนดใหตองสงตนพันธุพอและพันธุแมไปใหตรวจสอบดวย 
บริษัทก็อาจจะไมยื่นจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช  
 
6.5.2 กรณีศกึษาบริษัทปรับปรุงพันธุพืชผัก B   
 
เจาของพันธุพืช บริษทัปรับปรงุพันธุขาวโพด มะระและมะเขือเทศ 
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจขนาดกลาง 
 
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 
 บริษัทมีผูกอตั้งเปนชาวเนเธอรแลนด  ดําเนินธุรกิจขายเมล็ดพันธุพืชผักตางๆ เชน 
พริก มะเขือเทศ แตง มะระ ขาวโพดหวาน เปนตน โดยขายทั้งในประเทศและสงออกไปตลาด

                                                           
10 การสัมภาษณกองคุมครองพันธุพืช ทําใหทราบวา กฎเกณฑในการแบงปนผลประโยชนอยูในข้ันตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  โดยตามรางกฎเกณฑน้ันไมไดกําหนดสวนแบงที่จะตองนําเขากองทุนเปนการทั่วไป แตจะมีขอตกลง
การแบงปนผลประโยชนเปนรายๆ ไป 

 118 



ตางประเทศ บริษัทใชประเทศไทยเปนฐานในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและเอเซียใต คือ 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และจีน ปจจุบันบริษัทยื่นจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช
ใหมในประเทศไทยรวม 5 พันธุ โดยเปนขาวโพดหวาน 3 พันธุ มะระ 1 พันธุ และมะเขือเทศ 1 
พันธุ บริษัทเปนผูนําตลาดเมล็ดพันธุพืชบางชนิดในตลาดในประเทศ เชน ขาวโพดหวาน โดย
บริษัทมีสวนแบงตลาดรอยละ 20   
 
 บริษัทมีนักปรับปรุงพันธุ 11 คน ทั้งหมดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ โดย
คาใชจายในกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนาคิดเปนรอยละ 15 ของยอดขาย โดยเปนงบวิจัยและ
พัฒนาขาวโพดหวาน 40-50 ลานบาทและเมล็ดพันธุอ่ืนๆ ประมาณ 250 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ
เปนโครงการหลายป       จากขอมูลที่บริษัทยื่นขอรับการคุมครองพันธุพืชใหมกับกองคุมครอง
พันธุพืช พบวา การวิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพดหวานใชเวลาประมาณ 3 ป มะระใชเวลา
ประมาณ 5 ป และมะเขือเทศใชเวลาประมาณ 8 ป เมล็ดพันธุผักที่ไดจากการปรับปรุงพันธุพืช
ใหมสามารถเพิ่มราคา (mark-up price) ไดประมาณรอยละ 20 จากราคาเมล็ดผักทั่วๆ ไป 
 
 นอกจากนั้น บริษัทไดวาจางบริษัทตางประเทศ (เนเธอรแลนด) ในการวิจัยและพัฒนา
ในการเคลือบเมล็ดพันธุใหมีลักษณะพิเศษมากขึ้น เชน การผสมยาตานทานเชื้อรา โดย
โครงการวิจัยประมาณ 40 ลานบาท ใชเวลาประมาณ 3-4 ปตอโครงการ  
 
 การวิจัยและพัฒนาของบริษัท เปนการปรับปรุงคัดเอาลักษณะเดนของพันธุพอและพันธุ
แมจนไดพันธุแทประมาณรุนที่ 7 เม่ือไดพันธุแทที่ตองการและตรงกับความตองการตลาดจึง
นําไปขยายพันธุ โดยการนําเมล็ดไปปลูก โดยการทําคอนแทรกฟารม (Contract farming) กับ
เกษตรกร  
 
 บริษัทมีประสบการณการถูกละเมิดทรัพยสินทางปญญาโดยการปลอมแปลงบรรจุภัณฑ
ใหเหมือนกับของบริษัท (ละเมิดเครื่องหมายการคา) และเคยถูกขโมยเมล็ดพันธุ ซึ่งร่ัวไหล
ออกไปจากการทําคอนแทรกฟารม    ในปจจุบันบริษัทไดแกไขโดยการใหเฉพาะแมพันธุแก
เกษตรกร และทําฟารมศูนยกลางพอพันธุเอง (central male)   
 
 สาเหตุที่บริษัทจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชเน่ืองจากคาดวาจะมีประโยชนในการทํา
การตลาด โดยมองวาการคุมครองพันธุพืชมีลักษณะคลายเครื่องหมายรับรอง (Certificate 
mark) อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมม่ันใจในการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติทั้งในเรื่องการ
บังคับใชสิทธิและการแบงปนผลประโยชน  
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การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 
 นอกจากบริษัทจะใชพันธุและมีธนาคารยีน (gene bank) เปนของตนเองแลว บริษัทยัง
ใชพันธุจากตางประเทศที่มีการคุมครองพันธุพืชดวย เชน บริษัทนําเขาพันธุพอและพันธุแมของ
พืชผักสวนหนึ่งมาจากประเทศอารเจนตินา ซึ่งตองจายคารอยัลตี้ที่สูง 
 
 สําหรับบทบาทของหนวยงานของรัฐน้ัน ทางบริษัทเห็นวามหาวิทยาลัยบางแหงเชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการวิจัยดานนี้เชนกัน แตยังไมเชื่อมโยง
กับการตลาด ปญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือ การขาดแคลนนักปรับปรุงพันธุ ในมุมมองของ
บริษัทเห็นวามหาวิทยาลัยไทยไมมีหลักสูตรการปรับปรุงพันธุโดยตรงที่แยกออกมาตางหาก 
โดยวิชาปรับปรุงพันธุจะแทรกอยูในสาขาตางๆ เชน พืชสวน เปนตน  
 
แนวโนมของผลกระทบในอนาคตและความเห็นเพิ่มเติม 
   
 หากประเทศไทยตองเขาเปนภาคีสมาชิกของ UPOV Convention 1991 บริษัทให
ความเห็นวาไมนาจะกระทบกับการผลิตพืชผักของเกษตรกร  เพราะขนาดตลาดของผักแตละ
ชนิดคอนขางเล็ก แตนาจะกระทบกับพืชไรที่มีขนาดตลาดใหญและคุมคาในการทําวิจัยและ
พัฒนาที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงอยางเทคโนโลยีชีวภาพ เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งนากังวลกับ
การผูกขาดจากบริษัทตางชาติ  
 
6.5.3 กรณีศกึษาบริษัทปรับปรุงพันธุพืชไร C   
 
เจาของพันธุพืช บริษทัจําหนายเมล็ดพันธุและผลิตภัณฑสารกําจัดวัชพืช 
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจขนาดใหญ 
 
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 

บริษทัเปนบรษิัทในเครือบริษัทขามชาติจากสหรัฐอเมริกา ดําเนินธุรกิจผลติและขาย
เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสตัวและผลติภัณฑสารกําจัดวชัพืช โดยในดานเมลด็พันธุนั้น บริษทัผลติ
และจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมสําหรับเลี้ยงสตัว   บริษทัไมไดจดทะเบียนคุมครองพันธุ
พืช เน่ืองจากสินคาวางจําหนายในตลาดมาเกิน 1 ป จึงไมสามารถจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช
ใหมไดตามกฎหมายคุมครองพันธุพืชไทย11  

                                                           
11 พรบ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 มาตรา 12 บัญญัติวา “พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุใหมตามพระราชบัญญัติน้ี ตองมี
องคประกอบ ดังตอไปน้ี (1) เปนพันธุพืชที่ไมมีการนําสวนขยายพันธุมาใชประโยชนไมวาจะเปนการขายหรือจําหนายดวย
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สําหรับการตลาดในประเทศ บริษัทมีสวนแบงตลาดเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวสูงที่สุด
คือประมาณรอยละ 50  บรษิัทมีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยมีการวิจัยและพัฒนาเมล็ด
พันธุทั้งในตางประเทศ (บริษัทแม) และในประเทศไทย โดยมีนักวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
จํานวน 25 คน ทั้งน้ี วงจรธุรกิจเมล็ดพนัธุใชเวลารวม 8 ป เริ่มจากการวิจัยและพัฒนาโดยทํา
การคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุ  ใชเวลาประมาณ 2 ป จากนั้นทําการทดสอบพันธุซึ่งใชเวลา
ประมาณ 4 ป  โดยในขั้นตอนนี้หากพบพันธุใหมที่ตองการ ก็จะขอยื่นจดทะเบยีนคุมครองพันธุ
พืชไดเน่ืองจากในชวงนี้พันธุพืชใหมจะมีลักษณะครบตามเงื่อนไขแลว เชน มีความคงตวัและ
สม่ําเสมอ  ขั้นตอนตอไปจะเปนการผลิตพอพันธุและแมพันธุ ซึ่งใชเวลาประมาณ 1-2 ป แลวจึง
ผลิตเมล็ดพันธุที่เปนสินคา ซึ่งใชเวลาอีกประมาณ 2 ป   

 
ในการปรับปรุงพันธุ บริษัทจะใชเทคโนโลยีชีวภาพ โดยทําการวิจัยและพัฒนาพันธุ

เร่ิมตนที่สหรัฐอเมริกา แลวจึงนํามาวิจัยและพัฒนาตอในแตละภูมิภาครวมทั้งประเทศไทย 
เพ่ือใหไดพันธุที่เหมาะสมกับแตละพ้ืนที่ การปรับปรุงพันธุโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพจะทําใหได
ตนพืชใหมที่มีลักษณะดีที่ตองการ โดยไมปนลักษณะอ่ืนมาดวย    ทั้งน้ี เครือของบริษัททั่วโลก
ใชจายในการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดประมาณ 50-100 ลานดอลลารสหรัฐตอป   

 
สําหรับการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญานั้น บริษัทยังไมไดจดทะเบียนคุมครอง

พันธุพืชในไทย    อยางไรก็ตาม บริษัทแมไดจดทะเบียนการคุมครองพันธุพืชและจดสิทธิบัตร
พืชที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการประดิษฐ ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ 

 
 บริษัทมีประสบการณการถูกละเมิดโดยการปลอมแปลงบรรจุภัณฑใหเหมือนกับของ
บริษัท (ละเมิดเครื่องหมายการคา) ซึ่งของปลอมแปลงนั้นขายในราคาต่ํากวา แตก็มีคุณภาพต่ํา
กวา    นอกจากนี้ บริษัทยังมีประการณการณถูกขโมยเมล็ดพันธุ ซึ่งรั่วไหลออกไปจากการทํา
คอนแทรกฟารม ทําใหบริษัทจึงตองมีมาตรการตรวจสอบฟารมอยางสม่ําเสมอ 

 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 
 สําหรับในประเทศไทย บริษัทไมไดใชพันธุขาวโพดที่คุมครองทรัพยสินทางปญญาจาก
ผูอ่ืน    บริษัทมีความเห็นตอกฎหมายคุมครองพันธุพืชวา ยังมีปญหาความไมชัดเจนใน
ขอตกลงการแบงปนผลประโยชนหากใชพันธุพืชพื้นเมือง  
 
 

                                                                                                                                                                      
ประการใด ทั้งในและนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ หรือดวยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุเกินกวาหนึ่งปกอนวัน
ยื่นขอจดทะเบียน…..” 
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แนวโนมของผลกระทบในอนาคตและความเห็นเพิ่มเติม 
   
 หากประเทศไทยตองเขาเปนภาคีสมาชิกของ UPOV Convention 1991 บริษัทให
ความเห็นวา นิยามของ “เกษตรกร” ซึ่งจะไดรับ “สิทธิของเกษตรกร” ตามอนุสัญญาดังกลาว ยัง
ไมมีความชัดเจน จึงเกรงวาเกษตรกรที่ทําอุตสาหกรรมจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุไปใชในทาง
การคาตอได โดยเฉพาะพืชที่เก็บเมล็ดไปปลูกตอไดโดยไมกลายพันธุ เชน ขาว อยางไรก็ตาม  
เมล็ดพันธุขาวโพดของบริษัทเปนพันธุลูกผสม (hybrid) ซึ่งเกษตรกรจะไมเก็บพันธุไปปลูกตอ 
เน่ืองจากจะมีการกลายพันธุและใหผลผลิตต่ํา 
 
6.5.4 กรณีศกึษานักปรับปรุงพันธุมะมวง D   
 
เจาของพันธุพืช ชาวไรออย ซึ่งเปนนักปรับปรุงพันธุมะมวง 
 
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 
 ผูใหสัมภาษณมีอาชีพหลักในการทําไรออย แตมีงานอดิเรกในการปรับปรุงพันธุมะมวง  
กรรมวิธใีนการปรับปรุงพันธุคือ การนําตนกลาที่เพาะเมล็ดจากเมล็ดมะมวงพันธุน้าํตาลทรายมา
ปลูกจํานวน 3 ตนจาก 3 เมล็ด (คัดเหลือ 1 ตนตอเมล็ด) ตอมาเมื่อใหผลผลติพบวา 2 ตนมี
ลักษณะเหมือนตนแม สวนตนที่เหลือมีลักษณะแตกตางและมีรสชาติดี จึงคัดเลอืกไวและใหชือ่
วา “พันธุทองคํา” โดยมีลักษณะพิเศษประการหนึ่งคือออกดอกและติดผลมากกวา 1 ครั้งตอป 
 
 ในปจจุบัน ผูใหสัมภาษณยังไมไดดําเนินธุรกิจขายพันธุหรือผลมะมวง เนื่องจาก
ตองการรอใหไดรับการคุมครองพันธุพืชใหมจากกรมวิชาการเกษตรกอน จึงจะเร่ิมขยายพันธุ
และทําการตลาด       การปรับปรุงพันธุเร่ิมตนโดยการใชตนตอมะมวงแกวที่แข็งแรงซึ่งใชเวลา
ประมาณ 3 ป จากนั้นในปที่ 4 จึงนําพันธุมะมวงตางๆ มาทาบกิ่งจํานวน 4 พันธุ คือ พันธุพอ 
พันธุแม พันธุอ่ืน (ในกรณีนี้กรมวิชาการเกษตรใหใชพันธุการะเกด) และพันธุพืชใหมที่พบ (ใน
กรณีนี้คือพันธุทองคํา) โดยพิจารณาวาแตกตางกันหรือไม และตรวจสอบความคงตัว  ใน
ปจจุบันการตรวจสอบอยูในระยะการเริ่มทําการทาบกิ่งเพื่อตรวจสอบความแตกตาง ความ
สม่ําเสมอ และความคงตัว (เริ่มปที่ 4) 
 

สําหรับตนทุนในการจดทะเบียนพันธุพืชน้ัน ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวาคาใชจายไม
สูงนัก โดยเฉพาะหากทําการทดสอบที่แปลงของตนเอง อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการทดสอบ
ตามขอกําหนดของกรมวิชาการเกษตรตองใชประมาณ 5 ปนั้นคิดวาใชเวลานานจนเกินไป   ใน
ปจจุบันผูใหสัมภาษณยังไมไดคิดจริงจังในดานการทําธุรกิจจากพันธุพืชใหม  และตองการ
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พิจารณาเงื่อนไขการแบงปนผลประโยชนกับกรมวิชาการเกษตรในกรณีของการไมไดขายพันธุ
พืชในเชิงธุรกิจกอน  
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 
 ผูใหสัมภาษณไมไดใชพันธุพืชที่มีการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจากผูอ่ืน โดยใชแต
พันธุพืชพื้นเมือง คือ มะมวงพันธุน้ําตาลทราย และมะมวงพันธุอกรอง อยางไรก็ตาม ยังมีปญหา
ความไมชัดเจนในขอตกลงการแบงปนผลประโยชนหากใชพันธุพืชพ้ืนเมืองเชนเดียวกับกรณี
อ่ืนๆ 
 
6.5.5 กรณีศกึษานักปรับปรุงพันธุไมยืนตน E   
 
เจาของพันธุพืช ชาวสวนผลไมขนาดเล็ก ซึง่เปนนักปรับปรุงพันธุมะมวงและ

มะละกอ 
 
การประดิษฐหรือการสรางสรรคทรพัยสินทางปญญา 
 
 ผูใหสัมภาษณมีอาชีพหลักในการทําสวนผลไมหลายประเภท เชนมะมวง และมะละกอ 
โดยเปนสวนขนาดเล็ก ในปจจุบันทําการปรับปรุงพันธุมะมวงและมะละกอไว 4-5 พันธุ โดยเปน
การผสมพันธุตามธรรมชาต ิ ซึ่งผูใหสัมภาษณไดคัดเลือกพันธุแลวนําไปจดทะเบียนคุมครอง
พันธุพืชใหม 2 พันธุ เปนมะมวง 1 พันธุ และมะละกอ 1 พันธุ  
 

สําหรับพันธุมะมวงไดจากการนําเมล็ดมะมวงอกรองมาปลูกพบวามีลกัษณะแตกตางไป
จากอกรองอ่ืนๆ จึงไดทําการขยายพันธุโดยการทาบกิง่ไวจํานวน 10 ตน โดยมีลักษณะพิเศษที่
มีกลิ่นหอมและรสหวาน จึงตั้งชื่อพันธุมะมวงนี้แลวนําไปจดทะเบยีนคุมครองพันธุพืชใหม ใน
ปจจุบันอยูในขั้นตอนการทาํแปลงเพื่อตรวจสอบ  

 
สําหรับพันธุมะละกอ กรรมวิธีในการปรบัปรุงพันธุคือการนําเมล็ดมะละกอพันธุแขกดํา

ไปเพาะขยายไดจํานวน 100 ตน แลวพบวามี 1 ตนที่มีลักษณะทีแ่ตกตางไปจากพันธุแขกดํา 
คือมีลําตนเตีย้ แตกกอ ใหผลดกมากเปนพิเศษ จึงนําเมล็ดของตนพันธุใหมนี้ไปเพาะขยายพนัธุ
เพ่ิมเติมไดประมาณ 100 ตน ซึ่งพบวาทกุตนยังมีลักษณะคงตวัและสมํ่าเสมอทั้ง 100 ตน จึงตัง้
ชื่อพันธุใหมแลวนําไปจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม ในปจจุบันอยูในชวงขั้นตอนทําแปลง
เพ่ือตรวจสอบเชนกัน 
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 ในปจจุบัน ผูใหสัมภาษณยังไมไดนําพันธุมะมวงและมะละกอพันธุใหมไปดําเนินธุรกิจ
ขยายพันธุหรือผลแตอยางใด เน่ืองจากตองการรอใหไดรับการคุมครองพันธุพืชใหมจากกรม
วิชาการเกษตรกอน จึงจะคิดตอไปวาจะขยายพันธุและทําการตลาดหรือไม  
 

สําหรับตนทุนในการจดทะเบียนพันธุพืชน้ัน ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวาคาใชจายไม
สูง โดยเฉพาะหากทําการทดสอบที่แปลงของตนเอง และระยะเวลาในการทดสอบก็สมเหตสุมผล
ตามลักษณะของพืชแลว  
 
การใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 
 ผูใหสัมภาษณไมไดใชพันธุพืชที่มีการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจากผูอ่ืน โดยใช
พันธุพืชพ้ืนเมือง คือ มะมวงพันธุอกรอง และมะละกอพันธุแขกดํา ทั้งน้ี ยังมีปญหาความไม
ชัดเจนในขอตกลงการแบงปนผลประโยชนหากใชพันธุพืชพื้นเมืองเชนเดียวกับกรณีอ่ืนๆ  
 
6.5.6 สรุปกรณีศึกษา 
 
 จากกรณีศึกษาที่กลาวมาขางตน  คณะผูวจัิยมีขอสรุปดังตอไปน้ี  

-  นักปรับปรุงพันธุพืชไทย มีความสามารถในการปรบัปรุงพันธุไมดอกใน
ระดับสูง และสามารถสงออกไปจําหนายในตางประเทศได     แตมีขีด
ความสามารถที่จํากัดกวาในการปรับปรุงพืชสวนซึ่งเปนไมลมลุก และพืชไร 
ซึ่งทําใหตลาดของเมล็ดพันธุดังกลาวสวนใหญเปนของบริษัทขามชาต ิ

- การปรับปรุงพันธุพืชสวนใหญในประเทศไทย ยังเปนการดําเนินการโดยนัก
ปรับปรุงพันธุรายบุคคลที่ทาํอยางสมัครเลนเปนงานอดิเรก โดยไมไดมุงหวัง
ดําเนินการในเชิงพาณิชยอยางจริงจัง    

- ในกลุมพืชสวนใหญที่ศึกษา สถาบันวิจัยของรัฐมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมไมมากนัก ซึ่งทําใหมีการนําพันธุพืชที่พัฒนาโดย
สถาบันวิจัยของรัฐไปแสวงหาประโยชนในเชิงพาณิชยคอนขางนอย12    

- วิธีการปรับปรุงพันธุพืชของนักปรับปรุงพันธุพืชไทยสวนใหญเปนการ
ปรับปรุงพันธุโดยวิธีด้ังเดิม (conventional plant breeding)  โดยใน
การศึกษานี้ ยงัไมพบการใชเทคโนโลยชีีวภาพในการปรับปรุงพันธุพืชในเชิง
พาณิชย    ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการที่นักปรับปรุงพันธุสวนใหญยังไมได
ดําเนินการในเชิงพาณิชยอยางจริงจัง  การขาดขีดความสามารถทาง

                                                           
12 กรอบที่ 6.2 และ 6.3 แสดงตัวอยางกลไกการเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยรัฐและสถาบันวิจัยรัฐกับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับการปรับปรุงพันธุพืช 
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เทคโนโลยีและการขาดความเชื่อมโยงระหวางสถาบันวิจัยของรัฐกบันัก
ปรับปรุงพันธุในเชิงพาณิชยดังกลาวขางตน และการทีป่ระเทศไทยยงัไมมี
การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องพืชตดัแตงพันธุกรรม      ขอจํากัด
ดังกลาวนาจะทําใหนักปรับปรุงพันธุพืชไทยสวนใหญไมไดประโยชน หาก
ประเทศไทยใหการคุมครองพืชใหมภายใตกฎหมายสทิธิบตัร  

- การยังไมมีหลักเกณฑในการแบงปนผลประโยชนจากผูที่ใชพันธุพืชพื้นเมือง
ทั่วไปหรือพันธุพืชปาในการปรับปรุงพันธุพืชใหม กอใหเกิดความไมแนนอน
ในการปรับปรุงพันธุพืชในเชิงพาณิชย และทําใหนักปรับปรุงพันธุบางสวน
ลังเลที่จะจดทะเบียนพันธุพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ 6.2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกลไกการเชื่อมโยงระหวางผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับผูใช 

(เอกชน หนวยงานรัฐ ประชาชนทั่วไป) โดยไดดําเนินการผานชองทางตางๆ เชน  

• จัดสรรงบประมาณการวิจัยของมหาวิทยาลัย(ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) สวนหนึ่งโดยเฉพาะ
ใหแกโครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน    

• มีศูนยรัฐรวมและเอกชน (ศรอ.) ทําหนาที่เปนหนวยงานที่ติดตอกับภาคเอกชน ประสาน
ความรวมมือเพ่ือใหเกิดการลงทุน  ตลอดจนแลกเปลี่ยนองคความรูเชิงวิชาการของ
มหาวิทยาลัย กับประสบการณเชิงปฏิบัติของภาคเอกชน รวมทั้งนําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมและจดสิทธิบัตร  

• จัดตั้งกลุมนักวิจัยเฉพาะกิจเพ่ือทํางานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล หรือแกปญหาที่
สําคัญของประเทศอยางเรงดวน  

• จัดตั้งศูนยความเปนเลิศในดานตางๆ โดยตองการใหมีบทบาทและหนาที่ในการผลักดันให
งานวิจัยที่เปนที่ตองการและมีความสําคัญไดรับการพัฒนาและถายทอดไปยังสังคม เชน 
ศูนยความเปนเลิศดานกลวยไม ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย
ความเปนเลิศดานขาว เปนตน   

 
อยางไรก็ตาม กลไกตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะศูนยความเปนเลิศในดานตางๆ ยังอยูในระยะ

เร่ิมตน  
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 ไบโอเทคมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเชื่อมโยงการดําเนินงานและงานวิจัยของหนวยงานกับ
ภาคธุรกิจ ดังนี้ 

• งานถายทอดเทคโนโลยี โดยผลักดันใหเกิดการนําเอาผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีไดรับเงิน
สนับสนุนจากไบโอเทคไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย โดยการถายทอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิต ใหนําไปประยุกตใชจริงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ภาคเอกชนและสงผลใหเกิดการพัฒนาสูระบบเศรษฐกิจชีวภาพ รูปแบบหลัก ไดแก การ
อนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในงานวิจัย (technology licensing) โดยจัดทําเปน
สัญญาถายทอดเทคโนโลยี (technology transfer agreement) ระหวางไบโอเทคและเอกชน
ที่สนใจ 

• งานบริการปรึกษาอุตสาหกรรม ใหบริการปรึกษาอุตสาหกรรมใหแกผูประกอบการและผู
ที่สนใจจะลงทุน เพ่ือแกไขปญหาทางดานเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

• งานจัดต้ังองคกรสหกิจ (consortium) จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยความรวมมือระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่อยูในสายงานเดียวกัน เพ่ือรับทราบปญหา แลกเปล่ียน
ความรู และหาทางแกไขโดยการวิจัยและพัฒนารวมกัน เสริมสรางใหเกิดทิศทางการวิจัยที่
สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของภาคอุตสาหกรรม ปจจุบันมีการจัดตั้งแลว 2 องคกร 
ไดแก ชมรมเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมเพ่ือธุรกิจ และ องคกรสหกิจอุตสาหกรรมการหมัก 

• งานพัฒนาธุรกิจ สงเสริมใหเกิดความรวมมือในเชิงธุรกิจระหวางไบโอเทคและภาคเอกชน 
โดยใชการลงทุนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการผลักดันให
เกิดการนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใชประโยชนในรปูแบบเชิงธุรกิจ และทําการศึกษาศักยภาพ
และความเปนไปไดในเชิงธุรกิจตลอดจนประเมินความเสี่ยงของโครงการ นําผลการศึกษาที่
ไดมาประเมินและสรรหาผูที่สนใจนําเอาโครงการไปใชประโยชน โดยอาจถายทอด
เทคโนโลยีสูภาคเอกชน หรือรวมลงทุน เปนตน  

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) 
 

กรอบที่ 6.3 
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ภาคผนวก 
นิยามศัพททีใ่ชในบทที่ 6 

 
Asexually propagated   การผสมพันธุโดยไมผานกระบวนการทางเพศ 
Breeding    การผสมพันธุ 
CBD     อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  
Controlled pollination   การผสมเกสรโดยการควบคุม 
Cross pollination    การผสมพันธุแบบมีเพศโดยผสมขามตน 
Distinctness    ลักษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอื่น 
Essentially derived   พืชอนุพันธุ 
F1     ผลผลิตรุนที่ 1 (the first filial generation) 
F2     ผลผลิตรุนที่ 2 (the second filial generation) 
Genotype    ลักษณะทางยีนของพืช 
Hybrid     พันธุลูกผสม 
Phenotype    ลักษณะทางกายภาพภายนอกของพืช 
Plant Patent    สิทธิบัตรพืช 
Self pollination    การผสมพันธุแบบมีเพศโดยผสมในตนเดียวกัน 
Sexually propagated   การผสมพันธุโดยผานกระบวนการทางเพศ 
Stability     ความคงตัว 
Uniformity    ความสม่ําเสมอ 
UPOV     อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม 
Utility Patent   สิทธิบัตรการประดิษฐ 
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บทที่ 7  ขอเสนอแนะทางนโยบาย 
 
 ในบทนี้ คณะผูวิจัยจะนําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบาย ซึ่งเปนผลจากการศึกษาในบท
ที่ผานๆ มา   ขอเสนอแนะทางนโยบายดังกลาวประกอบดวยขอเสนอทางยุทธศาสตรดาน
ทรัพยสินทางปญญาของประเทศ   ขอเสนอทางยุทธศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมที่ศึกษาทั้ง 3 
อุตสาหกรรม ขอเสนอดานนโยบายตอการดําเนินการของ สสว. และหนวยงานอื่นในการใหการ
สนับสนุนดานทรัพยสินทางปญญาใหแก SMEs  
 
7.1 ขอเสนอทางยุทธศาสตรดานทรัพยสินทางปญญาของประเทศ 
 
 ขอเสนอทางยทุธศาสตรดานทรัพยสินทางปญญาของประเทศประกอบไปดวย การปรับ
ระดับของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหสอดคลองกับระดับการพัฒนา  การเพิ่มการลงทุน
เพ่ือสรางทรัพยสินทางปญญา  และการเชื่อมโยงการสรางทรัพยสนิทางปญญาในภาครัฐเขากบั
การใชประโยชนในภาคธุรกิจ 
 
1. การปรับระดับของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหสอดคลองกับระดับการพัฒนา  
 
 ในการเจรจาความตกลงการคาเสรีกับสหรฐัอเมริกา สหรัฐอเมริกาเรยีกรองใหไทยเพิ่ม
ระดับของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในระดับสงูมากกวาความตกลง TRIPS ของ WTO 
หรือที่เรียกวา TRIPS+ นอกจากนี้ในบางกรณี สหรัฐไดเรียกรองใหไทยเพิ่มระดับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาที่เขมงวดเกิดกวากฎหมายภายในของสหรัฐอีกดวย ตัวอยางเชน กรณี
ผลิตภัณฑยา1   
 
 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เขมงวดขึ้นเปนสิ่งที่จําเปนในการพัฒนาประเทศ 
เพราะจะสรางแรงจูงใจใหเกิดการลงทุนสรางทรัพยสินทางปญญาตางๆ     อยางไรก็ตาม การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาควรจะมีระดับสอดคลองกับระดับการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากหาก
มีการคุมครองมากเกินไปสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาก็อาจจะสงผลกระทบทางลบและเปน
อุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศได ดังนั้นประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกาํลังพัฒนานาจะมี
ระดับการคุมครองทรัพยสนิทางปญญาที่ต่ํากวาประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐฯ โดยหลักการ
แลว ประเทศไทยจึงไมควรเพิ่มระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหมากไปกวาความตกลง 
TRIPS ของ WTO      
 

                                                           
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สมเกียรติ (2549) “ไทยกําลังจะมีกฎหมายสิทธิบัตรยาที่เขมงวดกวาสหรัฐ?!?” งานวิจัยยอยตาม
โครงการ FTAfigest ลําดับที่ 5 
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 ในอดีต มีความเชื่อวาการปรับระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหมีความเขมงวด
มากขึ้นจะชวยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมายังประเทศกําลังพัฒนา  อยางไรก็ตาม  
งานวิจัยจํานวนมากในชวงที่ผานมาแสดงใหเห็นวาความเชื่อดังกลาวไมเปนความจริงแตอยางใด 
เชน Maskus (2002) พบวาเม่ือประเทศกําลังพัฒนาปรับระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ใหเขมงวดขึ้น บรรษทัขามชาติอาจตัดสินใจอนุญาตใหใชสทิธิในเทคโนโลยี (licensing) แก
บริษทัทองถิ่นแทนที่การเขามาลงทุนโดยตรง สวน Ferrantino (1993) ไมพบวาระบบทรัพยสิน
ทางปญญามีผลตอรูปแบบการลงทุนโดยตรงและการถายทอดเทคโนโลยี โดยยกตัวอยาง
ประเทศจีนซ่ึงเปนประเทศทีมี่การลงทุนจากตางประเทศมากที่สุดในโลกเปนเวลาติดตอกันหลาย
ป  ก็เปนประเทศที่มีมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่ต่ํา  แตสาเหตสุําคัญที่ทําให
บริษทัตางชาติเลือกลงทุนในประเทศจีนเปนเพราะประเทศจีนมีตลาดขนาดใหญ การศึกษานี้
แสดงใหเห็นวา การคุมครองทรัพยสินทางปญญามิไดเปนเพียงปจจัยเดียว และในหลายกรณี 
มิไดเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจลงทนุของนักลงทนุตางประเทศ 
 
 ในทางตรงกันขาม การศึกษาของ Hall (1991) Cohen and Levinthal (1989) พบวา
โดยทั่วไป การคิดคนตอยอดจะเกิดชาลงถากฎหมายดานทรัพยสนิทางปญญามีความเขมงวด
มากขึ้น เน่ืองจากมีการจํากัดการแพรกระจายความรู (spillover)  สวน Kumar and Saqid 
(1996) พบวาอุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑของอินเดียที่พัฒนาไดอยางรวดเรว็มา
ไดเกิดจากระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่มีลักษณะผอนปรน2

 
ดังนั้น หากจะมีการปรับเพ่ิมระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหสูงขึ้นกวาที่

เปนอยู   การปรับเพ่ิมน้ันควรเกิดขึ้นจากขอเรียกรองของผูสรางทรพัยสินทางปญญาในประเทศ
ไทยเอง ไมใชเกิดจากแรงกดดันของตางประเทศ  หนวยงานที่เปนเจาภาพในการยกราง
กฎหมายเพื่อเพ่ิมระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหสูงขึ้นจะตองมีภาระในการพิสูจนวา 
การเพิ่มระดับการคุมครองดังกลาวกอใหเกิดประโยชนแกผูประกอบการในประเทศในวงกวาง 
 
2. การเพิ่มการลงทุนเพื่อสรางทรัพยสินทางปญญา  
 
 ในปจจุบัน การลงทุนดานวจัิยและพัฒนาของไทยมีปรมิาณเพิ่มขึ้นจากอดีต โดยสัดสวน
ของการลงทุนจากภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามการลงทนุเพื่อการสรางทรัพยสินทาง
ปญญาของไทยยังคงอยูในระดับต่ํามากเมือ่เทียบกับตางประเทศ ทั้งประเทศทีพั่ฒนาแลวและ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม  
 

                                                           
2 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2549)  
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แมวารัฐบาลไทยไดประกาศนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจฐานความรู 
(knowledge-based economy) แตที่ผานมายังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดานทรัพยสิน
ทางปญญา รัฐบาลจึงควรประกาศใหการสรางทรัพยสินทางปญญาเปนวาระแหงชาติ (national 
agenda) โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
และกําหนดมาตรการกระตุนและจูงใจในการลงทุนเพ่ือการสรางและใชประโยชนทรัพยสินทาง
ปญญา โดยเฉพาะการจดสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของ 3 กลุมหลัก
ดังนี้     

1. สถาบันวิจัยภาครัฐ (public research institute)  ควรกําหนดใหทรัพยสิน
ทางปญญาทีถู่กสรางขึ้นเปนดัชนีชี้วัดที่สาํคัญในการประเมินผลองคกรและ
บุคลากร 

2. มหาวิทยาลยั ควรกําหนดใหการสรางทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะการ
จดสิทธิบตัรเปนผลงานทางวิชาการที่สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได  
และใหเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานของอาจารย   และใหการสราง
ทรัพยสินทางปญญาโดยรวมเปนสวนหนึง่ในการประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

3. ภาคเอกชน ควรพัฒนามาตรการจูงใจทีมี่อยูเชน มาตรการดานภาษีเงินได
ใหมีประสิทธภิาพในการสงเสริมใหเกิดการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สรางทรัพยสนิทางปญญามากยิ่งขึ้น   และควรกําหนดใหการสราง
ทรัพยสินทางปญญาเปนเง่ือนไขสําคัญในการขอรับการสงเสริมการลงทุน
จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ของภาคเอกชน 

 
ทั้งน้ี แนวทางในการดําเนินการในดานนโยบายอาจทําไดโดยการใหมีมติคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องดังกลาว หรือการบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนยุทธศาสตร
ของรัฐบาล    สวนแนวทางในการดําเนินการตอไปน้ันมี 2 สวน สวนที่สามารถดําเนินการไดเลย 
คือการตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ในการทําดัชนีชีว้ัด
สถาบันวิจัยภาครัฐและกรมทรัพยสินทางปญญา (ดูหัวขอ 7.4) และการใหแรงจูงใจแก
มหาวิทยาลยัของรัฐที่สรางทรัพยสินทางปญญาไดมาก อีกสวนหนึ่งควรเปนการทํางานอยาง
ตอเน่ืองภายใตกลไกของคณะกรรมการระดับชาติ เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 
3. การเชื่อมโยงการสรางทรัพยสินทางปญญาในภาครฐัเขากบัการใชประโยชนในภาคธุรกิจ 
 
 ที่ผานมา ประเทศไทยยงัขาดความเชือ่มโยงระหวางการสรางทรัพยสินทางปญญาใน
ภาครัฐเขากับการใชประโยชนในภาคธุรกิจ ทําใหการพัฒนานวตักรรมในภาครัฐยังมีลักษณะ
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เปนการผลักดันจากดานอุปทาน (supply push) ซึ่งพบวา มีประสิทธภิาพในการสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศนอยมาก รัฐบาลควรใชมาตรการจูงใจเพ่ือผลักดันให
การสรางทรัพยสินทางปญญาในภาครัฐมีลักษณะที่คลอยตามปจจัยดานอุปสงค (demand pull) 
มากขึ้น  ดังนี้   

1. จัดสรรงบประมาณของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยใหขึ้นอยู
กับมูลคาในการถายทอดเทคโนโลยีจากหนวยงานดังกลาวไปสูภาคเอกชน  

2. สนับสนุนในการตั้งสํานักงานถายทอดเทคโนโลยี (technology licensing 
office หรือ TLO) ในสถาบันวิจัยและมหาวทิยาลัยของรัฐ โดยให
งบประมาณตัง้ตนอุดหนุน และสงเสริมการเรียนรูประสบการณในการ
บริหารจัดการจากตางประเทศ     

 
7.2 ขอเสนอแนะทางนโยบายในรายสาขา 
 
7.2.1 อุตสาหกรรมยา  
 
 นโยบายดานทรัพยสินทางปญญาและนโยบายอื่นๆ ของประเทศไทยที่เกีย่วของกับ
อุตสาหกรรมยาควรมีเปาหมายหลักคือ การสงเสริมการเขาถึงยาที่มีคุณภาพดีในราคาที่
เหมาะสมของประชาชน  เปาหมายดังกลาวตองอาศัยแนวทางในการดําเนินการอยางนอย 2 
ประการ คือหนึ่ง การสนับสนุนใหผูผลติยาชื่อสามัญเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็วที่สุด ภายหลัง
จากที่สิทธบิัตรของยาตนแบบไดหมดอายุลง เพ่ือเพิ่มการแขงขนัในตลาดอันเปนประโยชนแก
ผูบริโภค  และสอง การสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑยา โดยเฉพาะยาจากสมุนไพร ซึ่งประเทศ
ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ และการสงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยี และการนํา
ผลิตภัณฑจากสิทธิบตัรไปใชในเชิงพาณชิย3   จากเปาหมายทางนโยบายดังกลาว  คณะผูวิจัย
มีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี  
 
ขอเสนอแนะในการเจรจาใน TUSFTA 
 

- ไมควรใหการคุมครองวิธีการวินิจฉัยโรค และวิธีการผาตัดที่ใชกับคนหรือสัตว 
เนื่องจากขอตกลงดังกลาวจะทําใหทางเลือกในการรักษาพยาบาลถูกจํากัดลง ซึ่ง
เปนผลเสียตอสุขภาพหรือชีวิตของผูปวย     อนึ่ง ประเทศคูคาของสหรัฐเชน 
ออสเตรเลีย ที่ลงนามในความตกลง FTA ไปแลว ก็ไมยอมใหการคุมครองดังกลาว  

                                                           
3 แนวทางดังกลาวจะมีสวนชวยใหประเทศไทยพึ่งตนเองในดานยาไดมากข้ึน  อยางไรก็ตาม การพึ่งตนเองทางดานยาโดย
สมบูรณเปนส่ิงที่เปนไปไมได และไมสมควรเปนเปาหมายของประเทศ เพราะเปาหมายหลักคือการสงเสริมการเขาถึงยาที่มี
คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมของประชาชน โดยไมจํากัดวายานั้นจะผลิตภายในประเทศหรือตางประเทศ 
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- ไมควรยอมรับขอจํากัดในการบังคับใชสิทธิ (compulsory license) เน่ืองจากจะทํา
ใหโอกาสในการเขาถึงยาของผูปวยถูกจํากัดลง และตนทุนในการรักษาพยาบาล
ของประเทศสูงขึ้น   

- ไมควรยอมรับบทบัญญัติที่จํากัดการเขาสูตลาดยาของผูผลิตยาชื่อสามัญ  เชน  
การขยายเวลาการคุมครองสิทธิบัตรในกรณีที่กระบวนการอนุมัติมีความลาชา หาก
ความลาชาดังกลาวไมไดเกิดจากการเลือกปฏิบัติตอบริษัทสหรัฐ  และไมควร
ยอมรับขอหามไมใหผูผลิตยาชื่อสามัญใชขอมูลผลการทดสอบยาที่เกี่ยวของกบัยาที่
ยื่นขออนุญาตวางตลาดกอน    

-  การรับหรือไมรับบทบัญญัติเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลทางสิทธิบัตรกับการขึ้น
ทะเบียนยาควรจะขึ้นกับรูปแบบของกลไกการเชื่อมโยงและความเปนไปไดในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกลไกในรายละเอียดเพ่ือใหเหมาะสมกับประเทศไทย 
รูปแบบของกลไกการเชื่อมโยงที่อาจถูกนําเสนอในการเจรจานาจะมี 2 รูปแบบ
ดวยกัน ดังตอไปน้ี  

รูปแบบแรก คือกลไกการเชื่อมโยง ซึ่งคลายคลึงหรือเหมือนกับกลไกที่ใช
อยูในสหรัฐอเมริกาภายใตกฏหมาย Hatch Waxman กลไกการเชื่อมโยงนี้จะชวย
ขจัดความคลุมเครือเกี่ยวกับสถานะทางสิทธิบัตรของยาตนแบบ ซึ่งเปนอุปสรรคที่
สําคัญในการเขาสูตลาดของผูผลิตยาชื่อสามัญใหมไทย อยางไรก็ตาม กลไกการ
เชื่อมโยงนี้มีชองโหวทางกฏหมายที่เปดโอกาสใหผูผลิตยาตนแบบชะลอการเขาสู
ตลาดของผูผลิตยาชื่อสามัญใหมได ในกรณีนี้ไทยควรจะรับขอเสนอก็ตอเม่ือสหรัฐ
ยอมใหไทยปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอยาง เพ่ือใหเหมาะสมกับประเทศไทยและ
อุดชองโหวทางกฎหมายซึ่งเปดชองใหมีการกีดกันการเขาสูตลาดของผูผลิตยาชื่อ
สามัญใหมชาวไทย4  

รูปแบบที่สอง คือกลไกที่ผลักภาระทั้งหมดในการพิสูจนวายาชื่อสามัญใหม
มิได ละเมิดสิทธิบัตรของยาตนแบบใหแกผูผลิตยาชื่อสามัญ โดยที่ไมมีการเปดเผย
ขอมูลสถานะสิทธิบัตรใหแกผูผลิตยาชื่อสามัญแตอยางไร หากแตผูผลิตยาชื่อสามัญ
ตองสืบคนขอมูลเหลานั้นดวยตัวเอง ในกรณีนี้ประทศไทยไมควรยอมรับบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลทางสิทธิบัตรกับการขึ้นทะเบียนยา  

 

                                                           
4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกลไกการเชื่อมโยงขอมูลสถานะของสิทธิบัตรกับการขึ้นทะเบียนยา ภายใต
กฏหมาย Hatch Waxman ใหเหมาะสมกับประเทศไทย ไดใน Panpiemras and Puttitanun (2006) 
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การปรับปรุงฐานขอมูลสิทธิบัตรยา  
 

ในปจจุบัน ผูผลิตยาชื่อสามัญของไทยประสบปญหาไมทราบวามีสิทธิบตัรใดบางที่
เกี่ยวของกับยาตนแบบ ดังนั้น จึงไมทราบวายาตนแบบใดหมดอายุการคุมครองจากสิทธิบตัร
แลวหรือไม ทําใหไมสามารถวางแผนการเขาสูตลาดของยาชื่อสามัญได เพ่ือขจัดปญหาความ
คลุมเครือเกี่ยวกับขอมูลสิทธิบตัรยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรออกกฏระเบียบ
บังคับใหผูขึ้นทะเบยีนยาตนแบบใหมตองแจงวามีสิทธบิัตรใดบางที่เกี่ยวของกับยาที่ขึ้นทะเบียน 
และสิทธิบตัรเหลานั้นจะหมดอายุลงเม่ือใด อีกทั้งจะตองแจงเพ่ิมเติมทุกครั้งที่ไดรบัสิทธบิตัรใหม
ที่เกี่ยวของกบัยาตนแบบทีข่ึ้นทะเบียน โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจเพิกถอน
ทะเบยีนยาหากทราบวาขอมูลที่แจงดังกลาวไมถูกตองหรือไมครบถวน  

  
การสงเสริมการพัฒนาและการผลิตยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
 

- การเพิ่มการลงทุนในการพัฒนายาจากสมุนไพร โดยหนวยงานรัฐ เชน สถาบันวิจัย
สมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย และมหาวิทยาลัยตางๆ หรือใหการอุดหนุน
แกเอกชนที่มีขีดความสามารถ 

- จัดตั้งหรือใหการอุดหนุนการจัดตั้งศูนยกลางในการทําการทดลองดานพิษวิทยาและ
การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรที่ไดการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล เพ่ือให 
SMEs ใชบริการโดยที่ไมตองลงทุนเองและลดการลงทุนซ้ําซอนของ SMEs 

- การสงเสริมใหมีการวิจัยทางคลีนิคโดยใชกรรมวิธีที่เหมาะสมกับยาสมุนไพรและมี
คาใชจายต่ํา ซึ่งอาจแตกตางจากกระบวนการของยาแผนปจจุบันซึ่งมีคาใชจายสูง  
แตทั้งน้ีการวิจัยทางคลีนิคของยาสมุนไพรจะตองมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

- การสงเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพของผูผลิตยาจากสมุนไพร โดยการจัดทํา
มาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopeias ใหครอบคลุมสมุนไพรมากชนิดขึ้น  และ
สงเสริมการจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวของกับสมุนไพร ทั้งการเกษตร 
(Good Agricultural Practice หรือ GAP)  การเก็บเกี่ยว  (Good Harvesting 
Practice หรือ GHP)  สําหรับสมุนไพรที่ยังไมมีแนวทางปฏิบัติดังกลาว โดยการ
สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลทางวิทยาศาสตรที่จําเปนตอการจัดทํา
มาตรฐานตางๆ นอกจากนี้ ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติที่ดีในการตรวจวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice หรือ GLP)  และอุดหนุนการฝกอบรม
ใหแกผูประกอบการ เพ่ือใหสามารถผานการรับรองการมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตยาจากสมุนไพร (Good Manufacturing Practice for Herbal Drugs) 

- การเพิ่มการลงทุนในดานเครื่องมือและบุคลากรของศนูยบริการทดสอบชีวสมมลู 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทดสอบชีวสมมูล ซึ่งจําเปนตอการขึ้น  ทะเบยีนยาชื่อ
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สามัญของผูประกอบการ และใหการอุดหนุนในการทดสอบ ชีวสมมูลแก
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

- การสงเสริมการพัฒนาการศึกษาดานพิษวิทยา (toxicity study) และเภสัชวิทยาของ
สมุนไพร ในภาครัฐและมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการขึ้น
ทะเบียนยาจากสมุนไพร     

 
การศึกษาผลกระทบของการยกระดับมาตรฐานการผลิตยาที่ดี  
 

ระดับมาตรฐานการผลิตยาที่ต่ําเกินไปจะทําใหผูบริโภคไดรับยาที่ไมมีประสิทธิผล 
หรือไมปลอดภัย และเปนการลดความสามารถในการแขงขันของผูผลิตไทยในตลาดโลก   
ในทางกลับกัน การยกระดับมาตรฐานการผลิตจนสูงเกินไปจะเพิ่มตนทุนของผูผลิต จนอาจทํา
ใหผูผลิตจํานวนมากตองออกจากตลาดไป  ระดับมาตรฐานการผลิตที่เหมาะสมจึงตองมีความ
สมดุลระหวางตนทุนและประโยชนดังกลาวขางตน  

 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควรจัดใหมีการศึกษาถึงผลกระทบของ

การยกระดับมาตรฐานการผลิตยาตออุตสาหกรรมยาไทยและผูบริโภค โดยวาจางใหหนวยงาน
วิชาการที่ไมมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมดําเนินการศึกษา กอนประกาศปรับเปลี่ยนระดับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรม   
 
7.2.2  การปรับปรุงพันธุพืช 
 
 นโยบายดานทรัพยสินทางปญญาและนโยบายอื่นๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวของกบัการ
ปรับปรุงพันธุพืชควรมีเปาหมายในการสงเสริมเกษตรกร และนักปรับปรุงพันธุรายยอยของ
ประเทศไทย   จากเปาหมายทางนโยบายดังกลาว  คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี  
 
ขอเสนอแนะในการเจรจาใน TUSFTA 
 

ประเทศไทยไมควรยอมรับขอกําหนดใหตองเขาเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOV 
1991 และไมควรใหการคุมครองพืชภายใตกฎหมายสิทธิบัตร  ซึ่งมีมาตรฐานในการคุมครองสูง
เกินกวาที่นักเพาะพันธุและเกษตรกรสวนใหญของไทยจะไดรับประโยชน หรืออยางนอยควร
เจรจาขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการดังกลาวออกไปอีกอยางนอย 10-15 ป   
 
 ในกรณีที่ตองยอมรับขอเรียกรองดังกลาวของสหรัฐ   รัฐควรกําหนดนโยบายเพื่อลด
ผลกระทบในดานลบ โดยเฉพาะการเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาดานเกษตรใหสูงขึ้น 
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โดยเฉพาะในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร เชน ขาวโพด  ซึ่งเปนพืชกลุมที่มีความเสี่ยง
จากการถูกผูกขาดโดยบริษัทขามชาติสูงที่สุด     
 
 ควรมีการระบุสัดสวนการแบงปนผลประโยชนทีช่ัดเจนในขอตกลงแบงปนผลประโยชน 
 

กฎหมายคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ไดถูกออกแบบขึ้นโดยมุงรกัษาความสมดุลของ
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ ไดดีพอสมควร    อยางไรก็ตาม ที่ผานมากฎหมาย
ดังกลาว ยังไมสามารถกอใหเกิดประโยชนแกฝายตางๆ ไดอยางแทจริง  เนื่องจากมาตรา 52 
ของกฎหมายกําหนดใหผูที่ใชพันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปหรือพันธุพืชปาเพื่อการปรับปรุงพันธุ 
ศึกษาทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชนในทางการคาจะตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน โดย
ใหนําเงินรายไดตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนสงเขากองทุนคุมครองพันธุพืช     ปญหาก็คือ 
ในปจจุบัน หลักเกณฑในการแบงปนผลประโยชนดังกลาวยังไมประกาศใช  ทําใหเกิดความไม
แนนอนเรื่องผลตอบแทนทางธุรกิจ  นักปรับปรุงพันธุพืชไทยบางสวน โดยเฉพาะในกลุมไมดอก 
ซึ่งมีศักยภาพในการแขงขันสูง จึงเสียโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากยังลังเลที่จะจดทะเบียนพันธุพืช
ของตน    
 

กรมวิชาการเกษตรและหนวยงานรัฐอ่ืนที่เกี่ยวของควรเรงประกาศแนวทางที่ชัดเจนใน
การจัดเก็บรายไดเขากองทุน  ใหอยูในระดับเหมาะสมและใชแนวทางในการจัดเก็บที่คํานึงถึง
ความเปนไปไดในการบังคับใช เชน ควรกําหนดการแบงปนผลประโยชนเปนจํานวนเงินที่
ตายตัว แทนการคิดตามสัดสวนของรายไดหรือกําไรสุทธิ ซึ่งเปนวิธีที่ มีตนทุนสูงในการ
ตรวจสอบ เพ่ือบังคับใหเปนไปตามขอกําหนด และมีผลในการบิดเบือนการตัดสินใจของ
ผูประกอบการในการดําเนินการทางธุรกิจ  
 
การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องพืชตัดแตงพันธุกรรม   
 

ในปจจุบัน ประเทศไทยยังไมอนุญาตใหมีการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของ
พืชตัดแตงพันธุกรรมในระดับไรนา ตามมติรับทราบของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 
2544 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไมอนุญาตใหใชพืชตัดแตงพันธุกรรมในทางการคา จนกวาจะมี
การประเมินความปลอดภัยบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร5   โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณได
หามการนําเขาพืชตัดแตงพันธุกรรม ยกเวนการนําเขาถั่วเหลืองและขาวโพดมาใชใน
อุตสาหกรรม  โดยตองติดฉลากผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของขาวโพดและถั่วเหลืองตัดแตง
พันธุกรรมตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข   

  

                                                           
5 พรบ.กักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 
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จากมุมมองทางดานการตลาด การหามปลูกพืชตัดแตงพันธุกรรมในระดับไรนาและการ
หามนําเขาพืชตัดแตงพันธกุรรมอาจเปนจุดยืนทางการตลาดที่ดี เน่ืองจากประเทศพัฒนาแลว
บางประเทศเชน สหภาพยโุรปไดออกกฎระเบียบหามนําเขาผลติภัณฑจากพืชตัดแตงพันธุกรรม 
โดยอางเหตุผลดานความปลอดภัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม   อยางไรก็ตาม การหามปลูกพืช
ตัดแตงพันธุกรรมในระดับไรนาของไทยอาจจํากัดความสามารถในการแขงขันของสนิคาเกษตร
ไทยในประเทศที่ไมหามนําเขาผลติภัณฑจากพืชตัดแตงพันธุกรรม เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
จีน อินเดีย ออสเตรเลยี เปนตน6  และเปนการจํากัดทางเลือกทางเทคโนโลยขีองนักปรับปรุง
พันธุพืชไทย   

 
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของจึงควรจัดใหมีการศึกษาทางเลอืกทางนโยบายเรื่องพืชตัดแตง

พันธุกรรมอยางรอบดาน ทั้งในประเด็นความปลอดภยั ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและโอกาสตอ
ตลาดการสงออกของไทย    
 
7.2.3 อุตสาหกรรมซอฟตแวร  
 
 นโยบายดานทรัพยสินทางปญญาและนโยบายอื่นๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวของกบั
อุตสาหกรรมซอฟตแวร ควรมีเปาหมายหลักในการมุงลดตนทุนการใชซอฟตแวรของภาคสวน
ตางๆ ของสังคมไทย  และมีเปาหมายรองในการสงเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของ
ผูประกอบไทย      จากเปาหมายทางนโยบายดังกลาว  คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี  
 
ขอเสนอแนะในการเจรจาใน TUSFTA 
 

- ไมควรใหการคุมครองซอฟตแวรภายใตกฎหมายสิทธิบัตร  เพราะจะปดโอกาสของ
ผูประกอบการไทยในการผลิตซอฟตแวรที่ใชแนวความคิดเดียวกัน  ซึ่งจะทําให
ซอฟตแวรมีตนทุนสูงขึ้น     นอกจากนี้ การคุมครองซอฟตแวรภายใตกฎหมาย
สิทธิบัตร ยังจะนําไปสูการใหการคุมครองวิธีดําเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเปน
อุปสรรคตอการประกอบธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการไทย 

 
การสงเสริมการใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส  
 

ในกรณีที่ประเทศไทยตองใหการคุมครองซอฟตแวรภายใตกฎหมายสิทธบิัตร และตอง
เพ่ิมความเขมงวดในการคุมครองซอฟตแวรภายใตกฎหมายลิขสิทธิต์ามความตกลง TUSFTA  

                                                           
6 ปจจุบันมี 17 ประเทศที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม  โดยประเทศที่ปลูกมากที่สุด 4 อันดับแรกไดแก สหรัฐอเมริกา 
อารเจนตินา แคนาดา และจีน โดยพืชที่ปลูกสวนใหญคือ ถ่ัวเหลือง ฝาย ขาวโพด และคาโนลา 
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ตนทุนในการใชซอฟตแวรของธุรกิจและภาคเศรษฐกิจตางๆ ในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมาก    
เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบในดานลบดังกลาว รัฐบาลไทยควรสงเสริมการพัฒนาซอฟตแวร
ทางเลือก โดยเฉพาะซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส (open source) โดยพิจารณาดําเนินการ
ดังตอไปน้ี   
 

- ประกาศใหการใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสเปนแนวนโยบายหลักดาน
อุตสาหกรรมซอฟตแวรของรัฐบาล  

- กําหนดเปาหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวการใชซอฟตแวรแบบโอเพน
ซอรสในหนวยงานรัฐทั้งหมด  โดยในระยะสั้นอาจเริ่มตนจากภาคการศึกษากอน  

- ใหแตมตอ (offset) ในการจัดซื้อจัดจางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ แก
ระบบที่พัฒนาอยูบนฐานของซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส  

- อุดหนุนการพัฒนาเพื่อปรับซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสตางๆ ใหสามารถใช
ภาษาไทยได  หรืออุดหนุนใหมีการพัฒนาโมดูลหลักของซอฟตแวรประยุกตตางๆ 
ในระบบโอเพนซอรส เพ่ือการใชงานที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศไทย   

- สงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทในการใหบริการสนับสนุน (support service) การใช
ซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสแกหนวยงานภาครัฐ  เพื่อพัฒนาตลาดของบริการ
ดังกลาว    

- สนับสนุนการเขียนหรือแปลตําราที่เกี่ยวของกับการใชและการพัฒนาซอฟตแวร
แบบโอเพนซอรส  

- สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชและการพัฒนาซอฟตแวรแบบ 
โอเพนซอรส เชนการดําเนินการของ Thai Open Source (www.thaiopensource.org)  

- สสว. ควรรวมมือกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC)  สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) และสมาคม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (ATSI) ในการจัดสัมมนาและการฝกอบรมเพื่อสราง
ความตื่นตัวใหแก SMEs  ในการปรับมาใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส  

- จัดทํากรณีศึกษาตัวอยางของธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสําเร็จในการปรับมาใช
ซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส 

- จัดใหมีการศึกษาประสบการณในการสนับสนุนการใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสข
องรัฐบาลในตางประเทศ 

 
อน่ึง การสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสตามแนวทางดังกลาว

ขางตนไมควรกอใหเกิดความเขาใจผิดวา การใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสไมมีตนทุนใดๆ เลย 
ซึ่งจะมีผลกระทบในดานลบตอผูใหบริการซอฟตแวรดังกลาว ทั้งน้ี เน่ืองจากแมวาการใช
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ซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสจะไมมีตนทนุดานลิขสิทธิ ์ แตก็มีตนทุนในดานการบรกิาร (service) 
ตางๆ    
 
การระงับขอพิพาทที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอรซอฟตแวร   
 
 เพ่ือลดตนทุนแกเจาของซอฟตแวรที่มีลขิสิทธิ์ในการรักษาสิทธิของตน  กรมทรัพยสิน
ทางปญญาอาจพิจารณาแกไขกฎหมายลขิสิทธิใ์นเรื่องภาระการพิสูจน ใหผูจดทะเบียนงานอันมี
ลิขสิทธิ์กบักรมทรัพยสินทางปญญา ไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูทรงสิทธิ์ในซอฟตแวร
ภายใตขอพิพาท    อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน การแจงขอมูลลขิสิทธิก์ับกรมทรัพยสินทางปญญา
เปนระบบสมคัรใจ เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกประชาชนผูใชบริการ จึงไมมีการเรียกหลักฐาน 
และไมมีการตรวจสอบความเปนเจาของลิขสิทธิ์อยางเขมงวด หากจะกําหนดขอสันนิษฐานใหผู
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ซอฟตแวรเปนผูทรงสทิธิ์ในซอฟตแวรนั้น ก็อาจตองปรับปรุงระบบการแจง
ขอมูลลขิสิทธิซ์อฟตแวร และเพ่ิมเจาหนาที่ในการตรวจสอบใหเหมาะสมดวย 
 
7.3 ขอเสนอแนะทางนโยบายตอ สสว. ในการใหการสนับสนุนแก SMEs 
 

ในอนาคต การสรางและการใชประโยชนจากทรพัยสินทางปญญาจะเปนปจจัยในการ
กําหนดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  ผูประกอบการ 
SMEs จึงควรเตรียมตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเริ่มจากการวิเคราะหจุดออน 
จุดแข็งของตนเอง การทําความเขาใจเบื้องตนตอกฎหมายทรัพยสินทางปญญาทั้งเพ่ือการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาของตน และเพื่อปองกันมิใหไปละเมิดทรัพยสินทางปญญาของ
ผูอ่ืนซึ่งอาจนําไปสูการถูกดาํเนินคดีได เปนตน  อยางไรก็ตาม การเตรียมการดังกลาวไมใชเร่ือง
งายสําหรับ SMEs บางกลุม  ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการสงเสริม SMEs  สสว.จึงควรมี
สวนรวมในการเสริมสรางความเขาใจและเพิ่มขีดความสามารถในการสรางและการใชประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญาของ SMEs ดังตอไปน้ี 
 
1. การขยายขอบเขตในการใหความชวยเหลือธุรกิจ  
 
  อุตสาหกรรมที่ มีการสรางทรัพยสินทางปญญามากเชน อุตสาหกรรมยา  เปน
อุตสาหกรรมที่ตองใชทั้งเงินทุน และแรงงานมีทักษะเขมขน  ทําใหมีแนวโนมที่ธุรกิจใน
อุตสาหกรรมดังกลาวในตางประเทศมักเปนธุรกิจขนาดใหญ  และมีขนาดใหญกวาธุรกิจของไทย
ที่ถูกจัดเปนธุรกิจขนาดใหญตามคําจํากัดความของรัฐบาลมาก กลาวอีกนัยหน่ึง ธุรกิจขนาด
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ใหญตามคําจํากัดความของรัฐบาล 7 มีสถานะเปนเพียงผูเลนขนาดกลางหรือเล็กมากใน
ตลาดโลก    
 
  สสว.จึงควรใหความสนับสนุนแกธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมทรัพยสินทางปญญาเปน
กรณีพิเศษ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะการแขงขันที่แทจริงในตลาด แมวาธุรกิจเหลานั้นอาจมี
ขนาดใหญกวา SMEs ตามคําจํากัดความทั่วไปก็ตาม  
 
2. การสรางความตื่นตวัและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  
 

การสรางความตื่นตัวและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาแก SMEs มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง  การศึกษาพบวา  SMEs จํานวนมาก รวมทั้ง SMEs ในสาขาที่ใช
เทคโนโลยีระดับสูงไมมีความเขาใจกฎหมายทรัพยสินทางปญญาแมในระดับพ้ืนฐาน  ซึ่งเปน
ผลเสียในการประกอบการอยางยิ่ง   เชน บางรายเปดเผยการประดิษฐของตนตอสาธารณะโดย
ยังไมไดยื่นจดสิทธิบัตร ซึ่งทําใหการประดิษฐดังกลาวสูญเสีย “ความใหม” และไมสามารถจด
สิทธิบัตรได   หรือบางรายเปดเผยเทคโนโลยีที่ตนพัฒนาขึ้นใหนักลงทุนตางชาติโดยไมไดทํา
สัญญาเพื่อรักษาความลับ (non-disclosure agreement) ซึ่งเสี่ยงตอการสูญเสียสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาของตน   

 
ที่ผานมา ภาครัฐโดยกรมทรัพยสินทางปญญา และกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดริเร่ิม

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน เพ่ือสรางความตื่นตวัดานทรพัยสินทางปญญาโดยเฉพาะ
สําหรับผูประกอบการที่เปน SMEs โดยเนนการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา บรกิาร
คนหาและแปลสิทธิบตัรในสาขาที่ SMEs สนใจ รวมถึงมีความรวมมือกับสถาบนัการศึกษาเพื่อ
สํารวจความตองการดานเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ เปนตน  อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวก็ยงั
สามารถใหบรกิารแก SMEs ไดอยางจํากัด   

 
สสว.ซึ่งเปนหนวยงานหลักและทํางานใกลชิดกับ SMEs จึงควรจะเพิ่มบทบาทในการให

ความรูในเชิงปฏิบัติเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาแก SMEs ที่เปนกลุมเปาหมาย โดย
ผานกิจกรรมดังตอไปน้ี 

 
1. จัดทําคูมือ (handbook) หรือแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน

ทางปญญาในดานตางๆ แก SMEs โดยควรเปนคูมือที่อานเขาใจงาย มี
ภาพประกอบ และมีสถานที่ติดตอสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ทั้งน้ีอาจพิจารณานํา
คูมือทรัพยสินทางปญญาสําหรับ SMEs ของตางประเทศมาแปลและเรียบเรียง

                                                           
7 ธุรกิจการผลิตขนาดใหญเปนธุรกิจที่มีการจางงานเกิน 200 คนและมีสินทรัพยถาวรเกิน 200 ลานบาท 
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ใหเขากับบริบทของไทย กรอบที่ 7.1 แสดงตัวอยางรายชื่อคูมือทรัพยสินทาง
ปญญาสําหรับ SMEs โดยเฉพาะที่จัดทําโดย WIPO  

2. จัดทําคูมือเชิงกลยุทธในการใชทรัพยสินทางปญญาสําหรับ SMEs ทั้งเพ่ือการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาของตน เชน การจดสิทธิบัตรเชิงกลยุทธ 
(strategic patenting)  โดยอาจศึกษาแนวทางจากเอกสารของสํานักงาน
สิทธิบัตรของตางประเทศ เชน Japan Patent Office (JPO) เปนตน 

3. รวบรวมและจัดทํากรณีศึกษา (case study)  ผูประกอบการไทยที่ประสบ
ความสําเร็จในการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา จากการมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี (best practice) และขอควรระวังในการบริหารทรัพยสินทางปญญา 
โดยใชกรณีศึกษาที่ผูประกอบการเสียประโยชนจากการบริหารทรัพยสินทาง
ปญญาที่ผิดพลาด  นอกจากนี้ อาจพิจารณาจัดแปลและเรียบเรียงกรณีศึกษา
ของตางประเทศตางๆ ดวย ดังตัวอยางในกรอบที่ 7.2 ซึ่งแสดงหัวขอของ
กรณีศึกษาดานทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับ SMEs ที่จัดทําโดย WIPO  

4.  จัดสัมมนา การประชุม หรือการรณรงคดานทรัพยสินทางปญญาสําหรับ
ผูประกอบการและ SMEs โดยเฉพาะ โดยรวมมือกับกรมทรัพยสินทางปญญา  

 
นอกจากนี้  สสว. อาจพิจารณาเพิ่มเน้ือหาสถานการณดานทรัพยสินทางปญญาของ 

SMEs เขาเปนสวนหนึ่งของรายงานสถานการณ SMEs เปนประจําทุกป โดยประสานงานขอ
ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของมาวิเคราะห 

 
3. การใหบริการขอมูลดานเทคโนโลยีและทรัพยสินทางปญญา 
 

สสว.หรือหนวยงานอื่นในภาครัฐเชน กรมทรัพยสินทางปญญา ควรพิจารณาใหการ
สนับสนุนการวิเคราะหขอมูลทางเทคโนโลยีและทรัพยสินทางปญญาเชน การทําแผนที่สิทธิบตัร 
(Patent map) เพ่ือใหขอมูลแนวโนมการพัฒนาทางเทคโนโลยีแกผูประกอบการ SMEs (ดูกรอบ
ที่ 7.3)8   

                                                           
8 ในปจจุบัน ประเทศไทยมีกลุมนักวิเคราะหที่ไดริเร่ิมจัดทําแผนที่สิทธิบัตรแลวคือ ทีมงานของอาจารยปราโมทย ธรรมรัตน 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
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กรอบที่ 7.1 
ตัวอยางคูมือทรัพยสินทางปญญาสําหรับ SMEs ท่ีจัดทําโดย WIPO 

1. คูมือเครื่องหมายทางการคาสําหรับ SMEs (Making a Mark: An Introduction to Trademarks for SMEs) 
2. คูมือการออกแบบอุตสาหกรรมสําหรับ SMEs (Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for SMEs) 
3. คูมือสิทธิบัตรสําหรับ SMEs (Investing the Future) 
4. คูมือลิขสิทธิ์สําหรับ SMEs (Creative Expression) 
5. คูมือการประเมนิคาทรัพยสินทางปญญา (IP Valuation) สําหรับ SMEs  
6. คูมือโดเมนเนม (Domain Names) สําหรับ SMEs  
7. คูมือความลับทางการคาสาํหรับ SMEs 
8. คูมือการใชขอมลูสิทธิบัตร (Patent Information) สําหรับ SMEs 
 

คูมือแตละเลมจัดทําและเผยแพรเปนหลายภาษา ไดแก ภาษาอาราบิก จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาเลียน โปรตุเกส 
รัสเซีย และสเปน และอยูระหวางการจัดทําคูมือใหเขากับลักษณะเฉพาะของประเทศตางๆ อีกประมาณ 40 ประเทศ 
นอกจากนี้ไดจัดทําฉบับออนไลน (interactive online) ผานทางเว็บไซตของ WIPO อีกดวย 
ที่มา:  WIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ 7.2 
หัวขอการจัดทํากรณีศึกษาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับ SMEs ท่ีจัดทําโดย WIPO 

1. ลิขสิทธิ์ (copyright and related rights)   
2. การระงับขอพิพาท (dispute resolution) 
3. โดเมนเนม (domain name)  
4. การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (electronic commerce)  
5. แฟรนไชส (franchising)  
6. เครื่องบงชี้ทางภูมิศาสตร (geographical indications)  
7. เทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศ (information and communication technologies) 
8. การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (industrial designs) 
9. ทรัพยสินทางปญญาและการจัดหาทุน (IP and financing)  
10. การอนุญาต (licensing)  
11. การตลาด (marketing)  
12. เครื่องหมายการคา (marks)  
13. สิทธิบัตร (patents)  
14. การวิจัยและพัฒนา (research and development)  
15. ภูมิปญญาทองถ่ิน (traditional knowledge and cultural expressions)  
16. การคา (trade)  
17. ความลับทางการคา (trade secrets)  
18. พันธุพืชใหม (new varieties of plants) 
ที่มา:  WIPO 
ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2549 
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กรอบที่ 7.3 
แผนท่ีสิทธิบัตร (Patent Map) 

 
แผนที่สิทธิบัตร คือ แผนภาพหรือกราฟ ซึ่งงายตอการอธิบายผลการวิเคราะหเอกสารสิทธิบัตร ซึ่งทําให

มองเห็นภาพรวมของขอมูลสิทธิบัตร โดยอาจชี้ใหเห็นถึงแนวโนมของเทคโนโลยี หรือทิศทางขององคกร  ซึ่งชวยให
เห็นชองวางทางเทคโนโลยีหรือการประดิษฐใหม  

 
ทั้งนี้ แผนที่สิทธิบัตรมีหลายแบบ ตามวัตถุประสงคการใชงานตางๆ กัน แตโดยรวมแลวจะตองให

ขอมูลของการวิจัยและพัฒนา ความเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
ใหมๆ เชน ภาพรวมของเทคโนโลยีนั้นๆ ฐานขอมูลของสิทธิบัตร องคประกอบของเทคโนโลยี สถานการณของการ
พัฒนาเทคโนโลยี ทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีของธุรกิจ ปญหาของการพัฒนาเทคโนโลยี วิธีการแกปญหาของ
การพัฒนาเทคโนโลยี ปญหาของการพัฒนาเทคโนโลยีจากผูจดสิทธิบัตร สิทธิบัตรที่สําคัญ ตําแหนงที่ตั้งของการ
พัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทที่สําคัญ แผนยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทที่สําคัญ ดูทิศทางของ
การพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทที่สําคัญ สิทธิบัตรของบริษัทที่สําคัญ   
 
 แผนที่สิทธิบัตรเร่ิมใชกันมากในบริษัทขามชาติและกลุมประเทศที่พัฒนาแลวสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต 
ศูนยขอมูล NCIPI (National Center for Industrial property Information) ของญี่ปุนไดจัดทําแผนที่สิทธิบัตรขึ้นโดย
ไดเพ่ิมขอมูลอางอิงของการพัฒนาเทคโนโลยีของ SMEs ในทุกสาขา รวมทั้งไดเพ่ิมการแนะนําแตละหัวขอของการ
พัฒนาเทคโนโลยีและการถือสิทธิ์ในสิทธิบัตรนั้นๆ ของอุตสาหกรรมไวดวย ทั้งนี้ ในประเทศไทยเริ่มการจัดทําแผน
ที่สิทธิบัตรบางแลว (ดูใน www.toryod.com ) โดยทําแผนที่สิทธิบัตรการประดิษฐที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาหลาย
ประเภท เชน มะพราว ชาเขียว ผลิตภัณฑขาวและกรรมวิธี เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณอาหาร แลคติก
แบคทีเรีย การบําบัดดวยน้ํา เปนตน ภาพที่ 1-4 แสดงตัวอยางแผนที่สิทธิบัตรในรูปแบบตางๆ  
 
ภาพที่ 1 ตัวอยางแผนที่สิทธิบัตรการประดิษฐแบตเตอรีแบบเปลี่ยนได (secondary batteries) โดยแสดง
ประเภท จํานวนยื่นจดสิทธิบัตร และจํานวนการใชสิทธิบัตร 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางแผนท่ีสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี CAD (CAD technology) 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยางแผนท่ีสิทธิบัตรที่แสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนสิทธิบัตรในเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะ
ทางการเกษตรเปนปุย  

 
ภาพที่ 4 ตัวอยางแผนท่ีสิทธิบัตรที่แสดงจํานวนสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีออพติคอล ดิสก (optical disks) 
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7.4 ขอเสนอดานนโยบายตอกรมทรัพยสินทางปญญา 
 
 หากไทยยอมรับความตกลง TUSFTA หรือเขาเปนภาคีสมาชิกของความตกลง PCT 
จํานวนสิทธิบตัรที่ยื่นจดในประเทศไทยจะมีจํานวนมากขึ้น    นอกจากนี้ การยอมรับความตกลง 
TUSFTA ครอบคลุมสาขาเทคโนโลยใีหมๆ เชน ซอฟตแวร และพันธุพืช ซึ่งเกิดจาก
เทคโนโลยชีีวภาพ     
 
 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมใหมดานกฎกติกาวาดวยทรัพยสินทาง
ปญญาของประเทศจากความตกลงดังกลาว   ประเทศไทยจําเปนตองปรับแนวทางในการ
บริหารจัดการระบบทรัพยสนิทางปญญาของประเทศขนานใหญ   เพ่ือไมใหเกดิผลกระทบใน
ดานลบที่มากเกินไป 
 

คณะผูวิจัยมีขอเสนอในทางนโยบายตอกรมทรัพยสินทางปญญาในการปรับโครงสราง
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธบิัตร  การเพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบสิทธบิัตร และการปรบั
เพ่ิมจํานวนและผลตอบแทนของบุคลากร   ทั้งน้ี มาตรการสวนหนึ่งควรไดรับการพิจารณา
ดําเนินการไมวาจะมีความตกลง TUSFTA หรือไม  
   
1. การปรับโครงสรางคาธรรมเนียมการจดทะเบยีนและการรักษาสิทธิในสิทธบิัตร  
 
 เม่ือเปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจดจดทะเบียนและการรักษาสิทธิในสิทธิบัตร
โดยเฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐของไทยกับตางประเทศ จะพบวาคาธรรมเนียมของไทยจะต่ํา
กวาหลายๆ ประเทศมาก  ในขณะที่ระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศไทยยังอยูใน
ระดับต่ํา ทําใหสัดสวนในการจดสิทธิบัตรการประดิษฐโดยคนไทยมีเพียงรอยละ 6.4 เทานั้น     
โครงสรางคาธรรมเนียมสิทธิบัตรที่เปนอยูในปจจุบันจึงไมเปนประโยชนตอคนไทยเทาที่ควร 
 
 กรมทรัพยสินทางปญญาจึงควรพิจารณาขึ้นคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและการ
รักษาสิทธิในสิทธิบัตร โดยเฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐใหสูงขึ้น โดยอาจเพ่ิมใหสูงใกลเคียงกับ
ของประเทศพัฒนาแลวมากขึ้น  เชน ขึ้นคาธรรมเนียมในการจดสิทธิบัตรขึ้น 5-10 เทา (ตารางที ่
7.1)  และอาจนําเอาระบบการคิดคาธรรมเนียมตามจํานวนขออางถือสิทธิ (claim) มาใช    
 
 การปรับโครงสรางคาธรรมเนียมดังกลาวจะทําใหการจดสิทธิบัตรโดยรวมลดลง ซึ่งจะ
ชวยลดการผูกขาดทางเทคโนโลยี     แตจะมีผลในการเพิ่มหรือลดรายไดจากคาธรรมเนียมที่
จัดเก็บไดก็แลวแตคาความยืดหยุนในความตองการจดทะเบียนตอคาธรรมเนียม (price 
elasticity) วาสูงหรือต่ําเพียงใด     ในกรณีที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น รายไดดังกลาวควรนํามาเพื่อการ
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พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทยเชน การเพิ่มคุณภาพในการตรวจสิทธิบัตร 
การรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการสรางทรัพยสินทางปญญาและขอเสนออ่ืนๆ ใน
บทนี้  
 
 อยางไรก็ตามสําหรับ SMEs ซึ่งมีทรัพยากรทางการเงินจํากัด การปรับเพ่ิมคา
คาธรรมเนียมจะเปนตนทุนที่สําคัญในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา   เพื่อลดผลกระทบใน
ดานลบดังกลาว รัฐควรใหการอุดหนุนแก SMEs รวมทั้งบุคลธรรมดาในการจดทะเบียนและ
รักษาสิทธ ิ ซึ่งเปนสิ่งที่ไมขัดกับกตกิาสากลทางการคา และมีตัวอยางในการดําเนินการใน
ตางประเทศเชน  

- แคนาดาลดหยอนคาธรรมเนียมลงครึ่งหน่ึงสําหรับ SMEs  
- สหรัฐอเมริกาลดหยอนคาธรรมเนียมลงครึ่งหนึ่งสําหรับนักประดษิฐอิสระ 

ธุรกิจขนาดเลก็ และองคกรที่ไมแสวงหากําไร  
- ญี่ปุนลดหยอนคาธรรมเนียมในการยื่นขอใหตรวจสอบสิทธบิตัรและลด

คาธรรมเนียมรายปสําหรับ 3 ปแรกในการรักษาสิทธิบตัร ตลอดจนขยาย
ระยะเวลาในการชําระคาธรรมเนียมใหกับ SMEs ที่มีขอจํากัดทางการเงิน 
(ดูตารางที่ 7.2) 

 
 ทั้งน้ี ในปจจุบัน กรมทรัพยสินทางปญญาไดมีประกาศยกเวนคาธรรมเนียมในการจด
ทะเบยีนสิทธบิัตรแกหนวยงานวิจัยของสถาบันการศึกษาและมลูนิธอิยูแลว นอกจากนี้ การ
ชวยเหลือ SMEs อาจทําไดหลายวธิี เชน การลดหยอนภาษีสําหรับคาใชจายดานการลงทุนวจัิย
และพัฒนา  อยางไรก็ตาม สําหรับ SMEs ที่เร่ิมกิจการใหม และยังมีผลประกอบการขาดทนุ 
อาจไมใหความสนใจกับแรงจูงใจดังกลาว และอาจวิตกกังวลตอการที่กรมสรรพากรจะเขามา
ตรวจสอบภาษีเขมงวดขึ้น  
 
2. การเพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบสิทธิบัตร 
 

กระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตรที่มีคุณภาพจะชวยลดผลกระทบในดานลบจากการ
ผูกขาดเทคโนโลยีที่มีผลกระทบในดานลบตอประชาชน เชน ผลิตภัณฑยา หรือพันธุพืช     กรม
ทรัพยสินทางปญญาควรดําเนินการดังตอไปน้ี เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการตรวจสอบสิทธิบัตร  

 
- โดยพ้ืนฐานที่สุด การตรวจสอบสิทธิบัตรจะตองยึดคํานิยามของการ

ประดิษฐที่สามารถขอรับสิทธิบัตรไดตามมาตรา 5 ในพ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 
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2522 อยางเครงครัด9 การตรวจสอบสิทธิบัตรที่เขมงวดจะชวยลดจํานวน
สิทธิบัตรที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจกีดขวางการเขาสูตลาดของผลิตภัณฑของ
ผูประกอบการไทยได  

- การพิจารณาอนุมัติใหจดสิทธิบัตรไมควรอางอิงกับการอนุมัติการจด
สิทธิบัตรในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวเชน สหรัฐอเมริกา 
ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนสิทธิบัตร (pro-patent) อยางเดนชัด10 ซึ่งทําใหเกิด
ปญหาตางๆ มากมาย เชน มีสิทธิบัตรจํานวนมากที่ไมมีขั้นตอนการ
ประดิษฐสูงขึ้นอยางแทจริง โดยสวนหนึ่งเปนสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับยาที่มี
ยอดจําหนายสูงกวาหนึ่งพันลานดอลลารสหรัฐ (blockbuster drugs) ซึ่ง
สงผลใหการเขาสูตลาดของยาชื่อสามัญถูกยืดระยะเวลาออกไป11 หรือเปน
สิทธิบัตรซอฟตแวรและวิธีการดําเนินการทางธุรกิจที่ทําใหเกิดขอถกเถียง
อยางกวางขวาง     

- ควรจัดตั้งคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวยผู เชี่ยวชาญจากภาครัฐและ
สถาบันการศึกษาในการทําคูมือแนวทางการตรวจสอบสิทธิบัตร (guide 
line) ซึ่งระบุอยางชัดเจนวา สิ่งประดิษฐใดที่ไมสามารถขอรับสิทธิบัตรได   
ตัวอยางเชน ในกรณีของผลิตภัณฑยา อาจตั้งคณะทํางานจากผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเภสัชกรรมและผูเชี่ยวชาญทางดานสิทธิบัตร เพ่ือทําคูมือแนว
ทางการตรวจสอบสิทธิบัตรยา  โดยระบุอยางชัดเจนวา Metabolite หรือ 
Polymorph ของสารออกฤทธิ์ที่รูจักกันอยูแลวไมสามารถขอรับสิทธิบัตรได    
ในกรณีที่จําเปน อาจตองระบุเพ่ิมเติมใหชัดเจนในพ.ร.บ.สิทธิบัตร ถึง
สิ่งประดิษฐที่ไมสามารถขอรับสิทธิบัตรได เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและมีผล
บังคับใชตามกฎหมาย  โดยอาจยึดตามแนวทางเดียวกับ  Patents 
(Amendment) Act 2005 ของอินเดีย12  

- แนวความคิดของคณะทํางานดังกลาวขางตนอาจขยายเปนคณะทํางาน
พิเศษเพื่อตรวจสอบสิทธิบัตรในสาขาที่มีผลกระทบตอประชาชนสูง  เพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของกรมทรัพยสินทางปญญา  

                                                           
9 ส่ิงประดิษฐที่สามารถขอรับสิทธิบัตรไดจะตอง 1. เปนการประดิษฐข้ึนใหม 2. เปนการประดษิฐที่มีข้ันตอนการประดิษฐสูงข้ึน
และ 3. เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม 
10 Adam B. Jaffe and Josh Lerner, “Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering 
Innovation and Progress, and What to Do About It”, Princeton University Press 2004. 
11Angell (2004) 
12 Section 3, Clause d ระบุวา salts, esters, polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixtures of 
isomers, complexes, combinations และรูปแบบตางๆของสารที่เปนที่รูจักแลว (known substance) จะถือวาเปนส่ิงเดียวกัน
กับสารนั้นและไมสามารถจดสิทธิบัตรได นอกจากรูปแบบตางๆนั้นจะมีประสิทธิภาพแตกตางจากสารที่เปนที่รูจักแลวอยาง
เดนชัด      
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- ในปจจุบันกรมทรัพยสินทางปญญาไดตั้งเปาหมายการตรวจสิทธิบัตร โดย
ใหเจาหนาที่แตละคนตรวจสิทธิบัตรตางประเทศ 128 คําขอตอเดือนและ
การตรวจสิทธิบัตรไทย 64 คําขอตอเดือน  การกําหนดเปาหมายดังกลาว
อาจสรางแรงจูงใจใหผูตรวจเนนปริมาณมากกวาคุณภาพของการตรวจ
สิทธิบัตร 13  เพื่อถวงดุลกับแรงจูงใจดังกลาว  ควรมีดัชนีชี้วัดจํานวน
สิทธิบัตรยาที่อนุมัติแตถูกเพิกถอนในภายหลัง เนื่องจากขาดความ
เหมาะสมตามมาตรา 5 ในพ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522   

- ในชวงการประกาศโฆษณาคําขอสิทธิบัตร นอกจากการประกาศเปนการ
ทั่วไปแลว กรมทรัพยสินทางปญญาควรจัดสงคําประกาศโฆษณาใหแก
สมาคมผูประกอบการที่เปนกลุมเปาหมายเปนการเฉพาะดวย เชน ในกรณี
ของสิทธิบัตรยา อาจสงใหองคการเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร 
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน และสมาคมผูวิจัยและผลิต
เภสัชภัณฑ เ พ่ือใหสามารถตรวจสอบและยื่นคัดคานไดทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว 

 
 นอกจากนี้ ควรพิจารณาแกไขกฎระเบยีบเพ่ือใหแรงจูงใจในการดําเนินการเพื่อเพิก
ถอนสิทธบิัตรที่ไมมีคุณสมบัติเหมาะสมแตผานการตรวจสอบไป เชน ในกรณีของผลิตภัณฑยา 
อาจใหเม่ือเกิดคดีละเมิดสทิธิบตัรระหวางผูผลิตยาตนแบบและผูผลิตยาชื่อสามัญใหม โดย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจพิจารณาใหผูผลิตยาชื่อสามัญรายแรกที่ชนะคดีความ
และสามารถนาํยาชื่อสามัญใหมที่ตนผลติเขาสูตลาดไดสําเร็จ ไดรับสิทธิผูกขาดในการขาย
ผลิตภัณฑนั้น (exclusive marketing right) เปนระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือจูงใจใหเกิดการเพิกถอน
สิทธิบตัรที่ไมมีคุณสมบัติเหมาะสม  การใหสิทธิผูกขาดดังกลาวสามารถทําไดโดยไมขัดตอความ
ตกลงระหวางประเทศที่มีอยู และมีการปฏิบัติอยูแลวในบางประเทศ เชน สหรัฐ  
 
3. การปรับเพ่ิมจํานวนและผลตอบแทนของบุคลากร 
 

ในระยะยาวแลว ความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินการของกรม
ทรัพยสินทางปญญาตามขอเสนอขางตน ขึ้นอยูกับความสามารถของบุคลากรในกรมโดยเฉพาะ
เจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิบัตร    ในปจจุบัน กรมทรัพยสินทางปญญามีเจาหนาที่ตรวจสอบ
สิทธิบัตรทั้งขาราชการและลูกจางรวมทั้งสิ้นเพียง 26 คน ซึ่งทําให

                                                          

แตละคนมีภาระงานมาก   
โดยในป 2545 จํานวนคําขอสิทธิบัตรตอเจาหนาที่ตรวจสอบของไทยอยูที่ 322 คําขอตอคนตอป 

 
13 ในทางปฏิบัติ ดัชนีชี้วัดดังกลาวยังอาจกอใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนของผูตรวจสิทธิบัตรในอีกลักษณะหน่ึงคือ การปฏิเสธวา
คํารองยื่นขอจดสิทธิบัตรที่ไดรับไมสมบูรณ และใหผูยื่นขอไปแกไขมาใหมซํ้าหลายๆ คร้ัง     โดยถือวาการปฏิเสธแตละครั้งเปน 
”การตรวจสิทธิบัตร” ตามดัชนีชี้วัดแลว    
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ในขณะที่ประเทศสหรัฐ (USPTO) สัดสวนดังกลาวอยูที่ 81 คําขอตอคนตอป  และสํานักงาน
สิทธิบัตรแหงยุโปร (EPO) อยูที่ 86 คําขอตอคนตอป (ดูตารางที่ 7.3)   

 
กรมทรัพยสินทางปญญาจึงควรพิจารณาเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิบัตร 

โดยเฉพาะสําหรับการตรวจสอบในสาขาการประดิษฐที่ขาดแคลนบุคลากรหรือสาขาการ
ประดิษฐที่มีการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสูง     นอกจากนี้ ควรมีแผนการในการปรับ
คาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ตรวจสิทธิบัตรใหไมแตกตางจากคาตอบแทนของบุคลากรใน
ภาคเอกชนที่มีทักษะใกลเคียงกันมากเกินไป เพราะการพัฒนาคุณภาพการตรวจสิทธิบัตรจะ
เกิดขึ้นไมได หากกรมทรัพยสินทางปญญาไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไวได
นานเพียงพอ    ในระยะสั้น ควรปรับคาตอบแทนในการตรวจสิทธิบัตรลวงเวลาใหสูงขึ้นจาก
ปจจุบันในอัตราวันละ 100 บาท 

 
ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบคาธรรมเนียมการจดสิทธิบัตรของไทยและตางประเทศ (บาท) 

 
 ไทย1 ออสเตรเลีย ญ่ีปุน สหรัฐ2 

คาธรรมเนียมยื่น
ขอสิทธิบัตร 

500 บาท 25,600 บาท 
(ทางออนไลน 
23,200 บาท) 

5,586 บาท 12,000 บาท 
 

คาธรรมเนียมยื่น
ขอใหตรวจสอบ
สิทธิบัตร 

250 บาท 27,200 บาท 58,858  บาทบวก 
1,396 บาทตอขอ

ถือสิทธิ 

8,000 บาท 

คาธรรมเนียมรักษา
สิทธิ 

ปที่ 5 เทากับ 
1,000 บาท 
ปที่ 6 เทากับ 
1,200 บาท 
และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
จนปที่ 20 เทากับ 
25,000 บาท 
 
หรือชําระครั้งเดียว 
เทากับ 140,000 
บาท 

ปที่ 5 เทากับ 
14,580 บาท 
ปที่ 6 เทากับ 
16,400 บาท 
และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
จนปที่ 20 เทากับ 
99,600 บาท 

ปที่ 1-3 เทากับป
ละ 907 บาทบวก 
69 บาทตอขอถือ
สิทธิ 
และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
โดยปที่ 10-25 
เทากับปละ 28,346
บาท บวก 2,234  
บาทตอขอถือสิทธิ 

เมื่อถึง 3.5 ป จาย 
36,000  บาท 
 
เมื่อถึง 7.5 ป จาย 
92,000 บาท 
 
เมื่อถึง 11.5 ปจาย 
152,000 บาท 

หมายเหตุ : 1. อัตราคาธรรรมเนียมลาสุดจากกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมและการยกเวน
คาธรรมเนียมสําหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2547 

 2. ในสหรัฐอเมริกา คาธรรมเนียมสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก (small entity) ซึ่งหมายถึงนักประดิษฐ
อิสระ ธุรกิจขนาดเล็ก และองคกรไมแสวงหากําไร จะลดหยอนให 50 % 
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ตารางที่ 7.2 ตัวอยางมาตรการสนับสนุน SMEs ดานทรัพยสินทางปญญาของสํานักงาน
สิทธิบัตรญี่ปุน (JPO) 

มาตรการ รายละเอียด 

1.การสัมมนา สํานักงานสิทธิบัตรญี่ปุนไดจัดสัมมนาโดยมีกลุมเปาหมายชัดเจน กลาวคือ สําหรับ 
SMEs และบริษัทรวมลงทุน (venture company) โดยในการสัมมนาจะเนนถึงกล
ยุทธในการไดรับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตางๆ รวมทั้งการใชขอมูลสิทธิบัตร
ใหเกิดประโยชน 

2.การฝกอบรม สํานักงานสิทธิบัตรญี่ปุนไดบรรยายและฝกอบรมใหกับ SMEs และบริษัทรวม
ลงทุนเพ่ือใหเขาใจและสามารถใชระบบทรัพยสินทางปญญาใหเกิดประโยชนโดย
จัดการฝกอบรมใหในทุกภูมิภาค 

3.บริการใหคําปรึกษา สํานักสิทธิบัตรญี่ปุนจัดบริการที่ปรึกษาสวนบุคคลใหสําหรับ SMEs และบริษัท
รวมลงทุนเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใน 170 แหงทั่วประเทศ 

4. การคนหาการ
ประดิษฐ 

สํานักสิทธิบัตรญี่ปุนจัดบริการอํานวยความสะดวกในการคนหาส่ิงประดิษฐที่มีมา
กอนเพ่ือตรวจสอบความใหมของการประดิษฐในทุกภูมิภาคจํานวน 47 แหง 

5.เรงกระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร 

สํานักสิทธิบัตรญี่ปุนมีนโยบายในการเรงกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรตลอดจนกระบวนการอุทธรณ สําหรับการจดทะเบียนจาก SMEs และ
บริษัทรวมลงทุนโดยเฉพาะ 

6.ลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม 

นับตั้งแตเดือนมกราคมป 2000 ภายใตกฎหมายสิทธิบัตร สํานักสิทธิบัตรญี่ปุนได
มีมาตรการยื่นขอใหตรวจสอบ ตลอดจนขยายเวลาในการชําระคาธรรมเนียมใหกับ 
SMEs และบริษัทรวมทุนที่มีขอจํากัดทางการเงิน 

ที่มา:  Japan Patent Office, Annual Report 2001 อางจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2546) 

 
 

ตารางที่ 7.3 จํานวนเจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิบัตรที่ใชในการจดทะเบียนสทิธิบัตร  
ป 2545 

 จํานวนยื่นคําขอ จํานวนเจาหนาท่ี
ตรวจสอบ (คน) 

จํานวนยื่นคําขอตอจํานวน
เจาหนาท่ีตรวจสอบ 

ญี่ปุน (JPO) 480,926 1,105 435.23 
ไทย 7,726 24 321.92 
ยุโรป (EPO)  271,596 3,157 86.03 
สหรัฐ (USPTO)  284,077 3,489 81.42 
ที่มา: Trilateral Statistics Report 2003 และกรมทรัพยสินทางปญญา 
หมายเหตุ:  ป 2548 จํานวนเจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญาประเทศไทยเพิ่มเปน 26 คน 
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