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การสรางทรัพยสินทางปญญาจากการวิจัย
ตองรูจักประเด็นการประดิษฐ รูจักดึงตัวเทคโนโลยี องค
ความรู (know-how) ที่เปนสาระสําคัญที่เกิดขึ้นจากการ
วิจัยออกมาได สามารถสืบคน ตรวจสอบ หาสวนใหม ที่
มีการตอยอดออกมาได และยกรางขอถือสิทธิเปน
รายงานผลการวิจัย วิทยานิพนธ ปญหาพิเศษ
โครงงาน เปนคลังองคความรู ที่จะสรางทรัพยสินทาง
ปญญาไดมากและรวดเร็วที่สุด ควรจัดระบบใหมีการ
นํามาตรวจสอบ ความใหมและศักยภาพเชิงพาณิชย
กอนตีพิมพ เผยแพร ในการนี้ จึงเสนอใหมหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษา กระทรวง กรม กอง หนวยงานวิจัย
แหลงทุนวิจัยดําเนินการใหมีการนํารายงานผลการวิจัย
วิทยานิพนธ ปญหาพิเศษ โครงงาน มาตรวจสอบความ
ใหม และพิจารณาศักยภาพเชิงพาณิชย กอนตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการ
หรือเผยแพรรายงานวิจัย
วิทยานิพนธ ในหองสมุด หรือถายทอดแกสาธารณชน
และวางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาไป
ใชประโยชนใหเขมแข็ง
ขีดความสามารถในการสรางทรัพยสินทางปญญายื่น
ขอรับสิทธิบัตรของไทยอยูในขั้นวิกฤต
โลกสมัยใหมแขงขันกันดวยขีดความสามารถในการ
สรางทรัพยสินทางปญญาและการใชประโยชนทรัพยสิน
ทางปญญาที่เกิดขึ้น ที่ผานมาคนไทยเราสรางทรัพยสิน
ทางปญญายื่นขอรับสิทธิบัตรกันนอยมาก เราสนับสนุน
สงเสริมการวิจัยพัฒนากันมาหลายสิบป ผลงานวิจัย
พัฒนาสวนใหญออกมาในรูปผลงานตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
และ
ถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชน ที่ผานมามี

ผลงานวิจัยพัฒนาที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรและนํามาใช
ประโยชนเชิงพาณิชยจํานวนคอนขางนอยมาก ตางชาติ
ยื่นขอรับสิทธิบัตรไทยมากกวาคนไทย สิทธิบัตรของคน
ไทยที่ยื่นขอในประเทศไทยกวา 2 ใน 3 เปนของนัก
ประดิษฐอิสระและบริษัทเอกชน และสวนใหญเปนการ
ประดิษฐที่ไมซับซอนเทคโนโลยีไมสูงนัก สิทธิบัตรการ
ประดิษฐของคนไทยที่ไดรับจดทะเบียนในประเทศไทยก็
มีจํานวนนอยมาก เพียงราวประมาณ 5,000 เรื่อง
เทานั้น และมีคําขอรับสิทธิบัตรที่คนไทยไปยื่นขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐในตางประเทศเพียงประมาณ
200-300 เรื่องเทานั้น ขีดความสามารถในการสราง
ทรัพยสินทางปญญายื่นขอรับสิทธิบัตรของไทยจึงอยูใน
ขั้นวิกฤต
หากไทยเราไมตื่นตัวพัฒนาขีดความสามารถ
ในการสรางทรัพยสินทางปญญา
ตอไปก็ตองขอ
อนุญาตใชสิทธิในสิทธิบัตรที่ตางชาติเขามาจดทะเบียน
ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นๆ ตัวอยางขณะนี้สิทธิบัตรยา
ตัวสําคัญๆ ตางชาติเขามาจดทะเบียนในประเทศไทย ผู
ที่ไดรับผลกระทบหลักคือบริษัทผูผลิตยาในประเทศ
และผูบริโภคยาที่จําเปนตองใชนั้นๆ เมื่อการจด
สิทธิบัตรสะดวกรวดเร็วขึ้นคําขอรับสิทธิบัตรที่สําคัญ
รองลงมาก็มาจดทะเบียนในประเทศไทยมากขึ้น จะ
กระทบตอผูประกอบการอุตสาหกรรมสาขาตางๆ มาก
ขึ้น และมีโอกาสกระทบตอผูบริโภคสูงมากขึ้น
รายงานผลการวิจัย วิทยานิพนธ ปญหาพิเศษ
โครงงาน เปนคลังองคความรู ที่จะสรางทรัพยสินทาง
ปญญาไดมากและรวดเร็วที่สุด ควรจัดระบบใหมีการ

นํามาตรวจสอบ ความใหมและศักยภาพเชิงพาณิชย
กอนตีพิมพเผยแพร
แหลงสําคัญของทรัพยสินทางปญญาที่เรามีอยู
แลว เปนจํานวนมาก แตยังไมไดบริหารจัดการมาใช
ประโยชนใหเกิดเปนทรัพยสินทางปญญาคือ รายงาน
ผลการวิจัย วิทยานิพนธ ปญหาพิเศษ ของนักวิจัย
อาจารย นักศึกษา ทั่วประเทศปละหลายหมื่นเรื่อง
ดังนั้นทางออกในการเพิ่มขีดความสามารถในการสราง
ทรัพยสินทางปญญาจากการวิจัย
คือ
การนํา
ผลงานวิจัยที่ยังไมไดตีพิมพหรือยังไมไดเผยแพรมา
พิจารณาสาระสําคัญ จับประเด็นการประดิษฐ สืบคน
ตรวจสอบ หาสวนที่เปนเทคโนโลยีใหม ที่มีการตอ
ยอดจากงานที่มีปรากฏอยูกอนแลวทั่วโลก
และ
พิจารณาศักยภาพเชิงพาณิชย แลวกลั่นกรอง คัดเลือก
ผลงานสิ่งประดิษฐ
เขาสูกระบวนการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา
โดยวิธีการนี้ ไทยเราจะสามารถสรางทรัพยสิน
ทางปญญา ยื่นขอรับสิทธิบัตรไดอีกมากมายหลายเทา
ของสิทธิบัตรที่เราสามารถสรางไดในปจจุบัน
ขณะเดียวกัน
ก็เปนการพัฒนาศักยภาพขีด
ความสามารถของนักวิจัย
ในการจับประเด็นการ
ประดิษฐ รูจักดึงตัวเทคโนโลยี องคความรู (know-how)
ที่เปนสาระสําคัญ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยออกมาได และ
สามารถสืบคนตรวจสอบหาสวนที่ใหมที่มีการตอยอด
ออกมาได
วิธีการตรวจสอบผลงานวิจัย รายงานวิจัย วิทยานิพนธ
เพื่อคนหาสวนที่เปนทรัพยสินทางปญญาออกมาใช
ประโยชน และเทคนิคการยกรางขอถือสิทธิการประดิษฐ
วิธีการตรวจสอบผลงานวิจัย วิทยานิพนธ หาสวน
ที่เปนเทคโนโลยี องคความรู (know-how) ที่เปน
สาระสําคัญ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยออกมาทําไดโดยการ
นําผลงานวิจัยและความคิดที่เกิดขึ้นจากการวิจัย มาย
กรางเปน “ขอถือสิทธิ” การประดิษฐ โดยเริ่มจากการ
พิจารณาวา การประดิษฐนั้นเปนผลิตภัณฑ หรือวิธีการ
ทําผลิตภัณฑ หรือทั้งสองอยาง ถาผลิตภัณฑสําคัญกวา

ก็ขึ้นตนดวยคําวา “ผลิตภัณฑ…” ซึ่งหมายความถึงขอ
การคุมครองสิทธิในตัวผลิตภัณฑตามรายละเอียดที่จะ
ระบุในสิทธิบัตรแตละขอ ถาวิธีการสําคัญกวาก็ขึ้นตน
ดวย “วิธีการทําผลิตภัณฑ…” ซึ่งหมายความถึงขอการ
คุมครองสิทธิ ในวิธีการทําผลิตภัณฑที่ระบุตามขอถือ
สิทธิแตละขอ โดยขอถือสิทธิหลักขอ 1 จะตองมีสวนที่มี
ความใหม มีการตอยอดจากงานที่มีปรากฏอยูกอนแลว
ทั่วโลกอยูดวย หากตรงกับที่ไดมีผูเปดเผยไวแลวก็จะ
ขาดความใหม จะถูกปฏิเสธการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรได
สมมุติวา ถาตอนที่ Alexander Flemming คนพบยา
ปฏิชีวนะครั้งแรกของโลก(ดู
http://ecurriculum.mv.ac.th/elibrary/library/theyoun
g.net/scientiseUn142.htm) โดยไดพบวาเชื้อราเพนนิซิ
เลียม สามารถสรางสารปฏิชีวนะชนิดเพนนิซิลิน ที่
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสเตปฟโล
คอกคัส (Staphylococcus) ได แลวไมตีพิมพหรือ
เผยแพรตอสาธารณะ แตยกรางคําขอรับสิทธิบัตรและ
ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ ลองมาดูกันวาเขาจะตั้ง
ชื่อการประดิษฐและเขียนขอถือสิทธิอยางไรไดบาง
(ผูเขียนขอใหทานลองอาน และตีความทําความเขาใน
ขอบเขตการคุมครองของขอถือสิทธิแตละขอดู)
1. ขอถือสิทธิในกรอบที่ตรงกับสิ่งที่คนพบ อาจตั้ง
ชื่อเรื่องการประดิษฐวา
“สารปฏิชีวนะและวิธีการ
ผลิต” อาจยกรางขอถือสิทธิดังนี้ (กรณีสมมุติ)
ขอถือสิทธิ 1 สารปฏิชีวนะเพนนิซิลิน ที่มีสูตร
ดังนี้(เขียนสูตรเคมีประกอบ)
ขอถือสิทธิ 2 สารปฏิชีวนะเพนนิซิลิน ตามขอถือ
สิทธิ 1 ที่ซึ่งเปนสารมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียสเตปฟโล
คอกคัส
ขอถือสิทธิ 3 สารปฏิชีวนะเพนนิซิลิน ตามขอ
ถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งเปนสารปฏิชีวนะที่ไดจากเชื้อราเพนนิซิ
เลียม
ขอถือสิทธิ 4 สารปฏิชีวนะเพนนิซิลิน ที่ซึ่งมี

สารอื่นเปนสวนผสม ที่เปนสารใดๆที่เปนที่ยอมรับทาง
การแพทยอยางนอยหนึ่งชนิด
ขอถือสิทธิ 5 สารปฏิชีวนะเพนนิซิลิน ตามขอ
ถือสิทธิ1-4 ที่ซึ่งใชเปนสารปฏิชีวนะที่ใชเปนยา
ขอถือสิทธิ 6 วิธีการผลิตสารปฏิชีวนะเพนนิซิ
เลียมที่มีฤทธิ์ฆาแบคทีเรียสเตปฟโลคอกคัส
ประกอบดวย
ก.เพาะเลี้ยงเชื้อราเพนนิซิเลียมในอาหารเลี้ยงเชื้อ ให
เชื้อสรางสารปฏิชีวนะเพนนิซิลิน
ข.สกัดสารปฏิชีวนะเพนนิซิลินออกจากอาหารเลี้ยงเชื้อ
ซึ่งในการตรวจสอบก็สืบคนดูวา ไดมีผูเปดเผย
ถึงสารปฏิชีวนะชนิดเพนนิซิลินตามสูตรที่เขียนนี้กอน
การยื่นขอรับสิทธิบัตรเรื่องนี้หรือไม แลวตรวจสอบ
รองลงมาวาไดมีการเปดเผยแลวหรือไมวาเชื้อราเพนนิซิ
เลียมสรางสารเพนนิซิลิน
แตการเขียนตรงที่สุดกับสิ่งที่คนพบ
เชนที่
นักวิจัยทั่วไปมักนิยมนําเสนอในการเขียนผลงานตีพิมพ
ในวารสารทางวิชาการลักษณะนี้นั้น ทําใหขอบเขตการ
คุมครองแคบอยูเฉพาะในสวนที่ไดคนพบจากทดลอง
เทานั้น
2. ขยายองคความรู โดยวิเคราะหองคความรูจาก
ผลการทดลอง
แลวเขียนขอถือสิทธิที่คุมครองกวาง
ขึ้น พิจารณาใหดี
การคนพบนี้เปนการคนพบยา
ปฏิชีวนะขึ้นครั้งแรกของโลก หากวิเคราะหองคความรูที่
Alexander Flemming ไดจากการทดลอง จะสามารถ
เขียนขอถือสิทธิใหมีขอบเขตการคุมครองกวางขวางขึ้น
โดยคุมครองวิธีการผลิตสารปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ ที่ไมใช
เพนนิซิลิน คุมครองตัวสารปฏิชีวนะอื่นๆ นอกจากเพน
นิซิลิน รวมถึงสามารถเขียนขอถือสิทธิใหคุมครองไป
ถึงการฆาเชื้อจุลินทรียอื่นที่ไมใชแบคทีเรีย รวมถึงสาร
ปฏิชีวนะที่สรางขึ้นโดยเชื้อราชนิดอื่นใดๆ
นอกเหนือจากราเพนนิซิเลียม ไดอีกดวย โดยอาจตั้งชื่อ
เรื่องและยกรางขอถือสิทธิ ดังนี้ เรื่อง “วิธีการผลิตสาร
ปฏิชีวนะ และสารปฏิชีวนะที่ผลิตได” ซึ่งจากองคความรู
ที่วาเชื้อราสามารถสรางสารปฏิชีวนะฆาจุลินทรียไดอาจ

รางเปนขอถือสิทธิไดดังนี้
ขอถือสิทธิ1วิธีการผลิตสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ฆา
จุลินทรียที่ประกอบดวย
ก.เพาะเลี้ยงเชื้อราในอาหารที่เชื้อราสามารถ
เจริญเติบโตได
ข.สกัดสารปฏิชีวนะจากเชื้อรา
(ในการตรวจสอบ ก็ตรวจสอบดูวา มีรายงานมา
กอนหรือไมวา เชื้อราสามารถสรางสารที่สามารถฆาจุลิ
นทรียได)
ขอถือสิทธิ 2 วิธีการผลิตสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์
ฆาจุลินทรีย ตามขอถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งเชื้อราที่เพาะเลี้ยง
เปนเชื้อราเพนนิซิเลียม
ขอถือสิทธิ 3 วิธีการผลิตสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์
ฆาจุลินทรีย ตามขอถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งจุลินทรียที่ถูกยับยั้ง
เปนเชื้อแบคทีเรีย
ขอถือสิทธิ 4 วิธีการผลิตสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์
ฆาจุลินทรีย ตามขอถือสิทธิ 3 ที่ซึ่งแบคทีเรียที่ถูกยับยั้ง
เปนสเตปฟโลคอกคัส
ขอถือสิทธิ5สารปฏิชีวนะที่ผลิตไดจากวิธีการ
ตามขอถือสิทธิ1-3
ขอถือสิทธิ 6 สารปฏิชีวนะตามขอถือสิทธิ 4 ที่ซึ่ง
สารปฏิชีวนะเปนเพนนิซิลิน
(ตลอดจนขอถือสิทธิอื่นๆ
ในลักษณะที่คลายกับ
ตัวอยางในขอ 1 ขางตน)
จะเห็นไดวาหากนักวิจัยไมไดทําการตรวจสอบ
ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นจากการวิจัย และยื่นขอ
การคุมครองการประดิษฐกอนตีพิมพเผยแพร หรือยก
รางขอถือสิทธิไดไมดีเทาที่ควร ก็จะเสียโอกาสในการนํา
องคความรูเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิง
พาณิชยไปเปนอันมาก ในการวางระบบอาจใหนักวิจัย
สงรายงานวิจัยใหหนวยทรัพยสินทางปญญา
(TLO)ตรวจสอบให
หากมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยใด สนใจ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ติดตอขอคําแนะนําปรึกษา
กับ
สสวพ.
สกว.
ไดที่เว็บไซตตอยอด

ดอทคอม www.toryod.com
อนึ่ง ผูเขียนเคยเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อสอบวิทยานิพนธ
เสร็จจะมีแบบฟอรมสําหรับกรรมการสอบวิทยานิพนธที่
รายงานวา ควรเก็บวิทยานิพนธนี้เปนความลับระยะ
หนึ่งกอนหรือไม โดยจะยังไมเผยแพร ยังไมวางใน
หองสมุด เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา นิสิต ไดยื่นขอรับ
สิทธิบัตร
หรือนําไปเจรจาธุรกิจเพื่อใชประโยชนเชิง
พาณิชยเสียกอน
ซึ่งนับเปนตัวอยางที่ดีที่
สถาบันการศึกษาอื่นๆ นาจะพิจารณานําไปดําเนินการ
ได

