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บทคัดยอ 
 สิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายสิทธิบัตรมีลักษณะเปนสิทธิผูกขาดโดยสมบูรณที่สามารถปกปองผูทรงสิทธิจากการแขงขัน
ของผูอื่นสิทธิบัตรนั้นจึงอาจกอใหเกิดอํานาจผูกขาดทางการคา และผูทรงสิทธิอาจนําสิทธิบัตรไปใชในทางที่สรางความเสียหาย
แกประชาชนและระบบเศรษฐกิจได อาทิ กรณี “การบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ” หรือที่ในตางประเทศเรียกวา “Patent 
Trolls” ซึ่งกําลังเปนปญหาที่สรางความเสียหายอยางมากในประเทศผูนําทางนวัตกรรมหลายประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งที่กลาวไดวาเปนประเทศที่กฎหมายสิทธิบัตรมีอิทธิพล และมีความทันสมัยมากที่สุดประเทศหนึ่งของ
โลกและแมประเทศสหรัฐอเมริกาจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อกํากับดูแลพฤติกรรมการแสวงหาประโยชนจาก
สิทธิบัตรในลักษณะดังกลาวแลว แตก็ยังพบขอถกเถียงในทางกฎหมายซึ่งยังไมเปนที่ยุติอีกหลายประการ ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุ
ท่ีทําใหสถานการณการแกปญหาการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกายังไมมีความคืบหนาเทาท่ีควร

คําสําคัญ:  สิทธิเด็ดขาด  สิทธิบัตรการบังคับใช  สิทธิบัตรโดยมิชอบ

Abstract 
 A patent is the exclusive right granted by the state to an inventor to exclude others from commercially 
exploiting the patent innovation for limited period of time, in return for the disclosure of theinvention. 
Patents are occasionally referred to as “monopoly rights” and the patent holders may abuse their rights 
causing a negative impact on innovation and economic growth. An example is the rapid emergence of 
manners called “Patent Trolls” in many countries, especially in the United States of America, one of the 
most infl uential patent law country. Althoughthe United States of America continues to work on measures 
to avoid or at least to reduce the litigation originating from Patent Trolls, the growingof legal debate about 
the said issue stillremained. Thismay be the cause of the less effectiveness in resolvingthe Patent Trolls 
problems in the United States of America.
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บทนํา 
 บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐ-
อเมริกาในมาตรา 1 สวนที่ 8 ขอที่ 8 ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวย
อํานาจหนาที่ของรัฐสภาประเทศสหรัฐอเมริกา ไดวางกรอบ
ของการคุมครองสิทธิตางๆ ในทรัพยสินทางปญญา โดย
บัญญัติไววา “(รัฐสภามีอํานาจหนาที ่)... สงเสริมความ
กาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและงานศิลปะที่เปนประโยชน 
โดยการประกันสิทธิแตเพียงผูเดียวใหกับผูสรางสรรคงาน
วรรณกรรมและผูประดิษฐสิ ่งประดิษฐ ทั้งนี้ ตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีจํากัดไว” บทบัญญัติดังกลาว มุงหมายท่ีจะสราง
สมดุลระหวางการใหสิทธิเด็ดขาดในลักษณะสิทธิแตเพียง
ผูเดียว และการจํากัดเวลาอางสิทธิเด็ดขาด ซึ่งหลักการสราง
สมดุลที่เหมาะสมนี้ ไดกลายเปนหลักสําคัญที่ถูกอางในการ
ใชบังคับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และถูกพัฒนาเปน
บัญญัติในกฎหมายทรัพยสินทางปญญา    (จุมพล    ภิญโญสินวัฒน,
2552) ซึ่งรวมถึงการเปนที่มาของกฎหมายสิทธิบัตรแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาตอมา
 ระบบกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา
มีวิวัฒนาการมายาวนานและซับซอน และมีอิทธิพลตอการ
คุ มครองสิทธิบัตรของประเทศอื ่นๆ ทั ่วโลกในปจจุบัน 
(เฉลิมชัย กกเกียรติกุล, 2556) อยางไรก็ดีดวยเหตุที่ลักษณะ
เฉพาะของสิทธิบัตร ซึ่งเปนสิทธิเด็ดขาดท่ีไมมีรูปราง จับตอง
ไมได และไมผูกติดกับสิ ่งใด เปนเหตุผลสําคัญที ่ท ําให
สิทธิบัตรถูกนําไปใชเพ่ือหารายไดและใชประโยชนอยาง
กวางขวาง จนกอใหเกิดอํานาจผูกขาดทางการคา และกอ
ใหเกิดความเสียหายแกบุคคลผูประกอบธุรกิจรายอื่น จนอาจ
ขยายผลกระทบไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและระบบ
เศรษฐกิจได อาทิ กรณีการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบโดย
พฤติกรรมที่ในตางประเทศ เรียกวา “Patent Trolls” ซึ่ง
กําลังเปนปญหาท่ีไดรับความสนใจอยางมากในประเทศผูนํา
ทางนวัตกรรมหลายประเทศในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แมจะกลาวไดวาเปนประเทศที่มี
กฎหมายสิทธิบัตรที่มีอิทธิพล และมีความทันสมัยมากที่สุด
ประเทศหนึ่งของโลกก็ตาม
 บทความนี้ มุงนําเสนอสาระวาดวย พฤติกรรมการ
บังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบที่เรียกวา “Patent Trolls” ซึ่ง
เกิดขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลกระทบจาก
พฤติกรรมดังกลาวและความพยายามแกไขปญหาในทาง
กฎหมาย โดยในการนําเสนอสาระดังกลาว ผูเขียนจะขอแบง
เนื้อหาในการนําเสนอออกเปน 3 หัวขอยอย โดยเริ่มตนดวย
การอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของสิทธิบัตรท่ีสามารถใช

ประโยชนอยางกวางขวาง อันเปนที่มาที่ทําใหเกิดพฤติกรรม 
“การบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ” ในหัวขอ “สิทธิบัตร: การ
แสวงหาประโยชนจากสิทธิบัตรท่ีมีลักษณะเปนการบังคับใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบ (Patent Trolls)” หลังจากนั้นในหัวขอ 
“การบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ: สภาพปญหาและผล
กระทบในประเทศสหรัฐอเมริกา” ผูเขียนจะนําเสนอใหเห็น
ถึงขอเท็จจริง สภาพปญหาและผลกระทบของพฤติกรรมการ
บังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ ที่มีตอนวัตกรรมและเศรษฐกิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาตอดวยการนําเสนอใหเห็นถึง
แนวทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใชเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
ซึ่งกําลังไดรับความสนใจจากประเทศตางๆ ทั่วโลก ในหัวขอ 
“ประเทศสหรัฐอเมริกา: แนวทางแกไขปญหาการบังคับใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบในทางกฎหมาย” ดังนี้

สิทธิบัตร: การแสวงหาประโยชนจากสิทธิบัตรท่ีมีลักษณะ
เปนการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ (Patent Trolls)
 สิทธิบัตรเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งที่
กอตั้งและรับรองโดยกฎหมายเฉพาะท่ีเกิดจากการประดิษฐ
คิดคนหรือออกแบบผลิตภัณฑ2     โดยกฎหมายสิทธิบัตรของ
นานาประเทศมักจะกําหนดไวเปนอยางเดียวกันวาผูประสงค
จะขอรับความคุมครองจะตองยื ่นคําขอจดทะเบียน และ
เปดเผยรายละเอียดเก่ียวกับการประดิษฐตอเจาหนาที่ของ
รัฐ เพื ่อทําการตรวจสอบตามแบบพิธีการและขั ้นตอนที่
กฎหมายกําหนด 3 ประการ กลาวคือเปนการประดิษฐ
ขึ้นใหม (novelty) มีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น (inventive 
step) และสามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในทาง
อุตสาหกรรมได (industrial applicability) เจาหนาที่รัฐก็
จะดําเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรให และมีผลทําใหผูขอรับ
การคุมครองสิทธิบัตรกลายเปนผู ทรงสิทธิบัตร มีสิทธิใช
ประโยชนจากการประดิษฐนั้นไดแตเพียงผูเดียว (exclusive 
right) เชน การผลิตเพื่อขายการจําหนายการนําเขาหรือการ
ใชประโยชนทางพาณิชยในลักษณะอ่ืนในชวงระยะเวลาท่ี
จํากัดชวงหนึ่ง (ยรรยง พวงราช, 2533)

2 สําหรับประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ กฎหมาย
สิทธิบัตรน้ันจะใหความคุมครองท้ังการประดิษฐและการออกแบบ
ผลิตภัณฑแตกตางกับในประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งจะใหสิทธิบัตรกับ
การประดิษฐเทานั้น การคุมครองการออกแบบผลิตภัณฑจะไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายอ่ืน (อธิบายเพิ่มเติมโดยผูเขียน)
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 เหตุผลท่ีรัฐใหความคุมครองสิทธิของผูประดิษฐและ
ผูออกแบบผลิตภัณฑ ก็เพื่อเปนการตอบแทนที่ผูประดิษฐได
ทุมเทสติปญญา ความรูและคาใชจายในการประดิษฐ และ
เพื่อจูงใจใหเกิดการประดิษฐคิดคน และพัฒนาเทคโนโลยี
ใหมอันนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม รัฐจึงใหการคุมครอง
สิทธิดังกลาว ดวยการใหสิทธิเด็ดขาดในการใชประโยชน
แตเพียงผูเดียวแกผูทรงสิทธิบัตร ภายในระยะเวลาอันจํากัด 
แลกเปลี่ยนกับการที่ผูทรงสิทธิบัตรมีหนาที่จะตองเปดเผย
รายละเอียดและขอมูลที่เกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนนั้นๆ 
แกสาธารณชน และหนาที ่ในการนําสิ ่งประดิษฐออกใช
ประโยชนภายในประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอทั้งบุคคล
ทั่วไปที่จะไดใชประโยชนจากสิ่งประดิษฐนั้น ทั้งในการดํารง
ชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพ รวมถึงกอใหเกิด
ประโยชนในการคนควาวิจัยตอไป (จักรกฤษณ ควรพจน, 
2554) นอกจากนี้ การใหความคุมครองสิทธิของผูประดิษฐ
และผูออกแบบผลิตภัณฑในรูปแบบของสิทธิบัตร ยังชวย
สงเสริมการคาและกระตุนใหตางชาติเกิดความมั่นใจในการ
ตัดสินใจเขามาลงทุนในประเทศ โดยการใชกฎหมายเปน
เครื่องมือสรางความเชื่อมั่นวาเทคโนโลยีที่ไดรับถายทอดจาก
ตางประเทศผานการคาการลงทุนตางๆ จะไมถูกบุคคลอื่น
แสวงหาประโยชนโดยไมสุจริต และจะไดรับการคุมครองโดย
กฎหมายภายในในระดับที่ใกลเคียงกับกฎหมายของประเทศ
เจาของเทคโนโลยี หรือเปนกฎหมายที่ระบุหลักเกณฑที ่
สอดคลองและไดรับการยอมรับในระดับสากล
 ทั้งนี้ ดวยลักษณะเฉพาะที่สิทธิบัตรเปนสิทธิเด็ดขาด
ที ่ไมมีร ูปราง จับตองไมได ไมผูกติดกับสิ ่งใด และเปน
ทรัพยสิทธิที่สามารถจําหนาย จาย โอน และสรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจได เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหสิทธิบัตรสามารถ
ถูกนําไปใชเพ่ือหารายไดและใชประโยชนอยางกวางขวาง 
กระทั่งทําใหผูทรงสิทธิบัตรกลายเปนผูมีสิทธิผูกขาดในการ
ประดิษฐและมีสิทธิแสวงหาประโยชนจากการประดิษฐตาม
สิทธิบัตรของตนไดหลายประการ กลาวคือ
 1) ผูทรงสิทธิบัตร อาจจะผลิตผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร
และนําผลิตภัณฑนั้นออกจําหนายในทองตลาด
 2) ผูทรงสิทธิบัตร อาจจะไมมีความประสงคที่จะผลิต
ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรดวยตนเอง แตเลือกที่จะทําสัญญา
อนุญาตใหบุคคลอื่นเปนผูผลิตผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรนั้น
ออกจําหนายแทน
 3) ผูทรงสิทธิบัตร อาจจะเลือกที่จะผลิตผลิตภัณฑ
ตามสิทธิบัตรดวยตนเอง ควบคูกับการทําสัญญาอนุญาตให
บุคคลอ่ืนสามารถผลิตผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรออกจําหนายดวย

 4) ผูทรงสิทธิบัตร อาจจะโอนสิทธิในสิทธิบัตรใหแก
บุคคลภายนอก โดยการโอนนั้นจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ได 
และสงผลใหบุคคลภายนอกกลายเปนผูทรงสิทธิบัตร ซึ่งมี
สิทธิในการเลือกใชประโยชนจากสิทธิบัตรในทางใดทางหน่ึง
ตอไป
 5) ผูทรงสิทธิบัตรอาจเลือกท่ีจะไมใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรในทางหนึ่งทางใดตามที่กลาวมาขางตนเลย ซึ่งมัก
จะเกิดข้ึนในกรณีผูทรงสิทธิบัตรตองการท่ีจะใชสิทธิบัตรเปน
เครื่องมือกีดกันการแขงขันทางการคาจากคูแขงขันอื่น โดย
ผูทรงสิทธิบัตรเลือกที่จะใชสิทธิในสิทธิบัตรไปในทางที่กอ
ใหเกิดความเสียหายแกบุคคลผูประกอบธุรกิจรายอื่น ใน
ลักษณะของการใชสิทธิบัตรเพื่อมุงฟองรองหรือบังคับเรียก-
รองเอาทรัพยสินเปนคาใชสิทธิจากบุคคลหรือองคกรอื่นที่
ถ ูกกลาวหาวากระทําละเมิดตอสิทธิบัตรของตน ซึ ่งใน
ตางประเทศมีการเรียกขานการแสวงหาประโยชนจาก
สิทธิบัตรในพฤติกรรมเชนนี้วา “การบังคับใชสิทธิบัตรโดย
มิชอบ หรือ Patent Trolls” (Wyatt, 2014)
 ลักษณะการแสวงหาประโยชนจากสิทธิบัตรโดย
พฤติกรรมการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบนั้น จะกระทํา
ในรูปแบบของธุรกิจ โดยในขั้นแรกกลุมผูทรงสิทธิบัตรซึ่งมี
พฤติกรรมในการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบจะกลาวหา
ผูอื ่นวามีการละเมิดสิทธิบัตรเกิดขึ้น และยื่นขอเสนอการ
ทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิเพ่ือเก็บคาสิทธิในข้ันตอไป
ถาเปาหมายไมตกลงกลุมผูบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบก็จะ
ฟองรองดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหาย ทั้งนี้ เปาหมายของ
กลุมผูบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบแตเดิมนั้นจะเปนการ
มุงกระทําตอธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (information 
technologyindustry) ขนาดใหญหรือท่ีมีช่ือเสียง (Ohkuma,
Sahashi, Hsueh, & Joe, 2007) แลวจึงไดขยายเปนการ
กระทําตอผู ประกอบธุรกิจรายยอยในสาขาอื ่นๆ ดวยใน-
ปจจุบัน โดยสาเหตุที่กลุมผูบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบมัก
เลือกที่จะแสวงหาประโยชนจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้นมีองคประกอบท่ีสามารถไดรับสิทธิบัตรหรือสามารถ
นําไปขอยื่นรับสิทธิบัตรไดหลายลักษณะที่ประกอบกันอยู
ในผลิตภัณฑชิ ้นเดียว ดังนั ้น แมวาจะมีการละเมิดเพียง
คุณลักษณะหรือสวนประกอบเพียงสวนเดียวของผลิตภัณฑ
นั้นศาลก็สามารถมีคําสั่งใหผูกระทําละเมิดกระทําการ
อยางหน่ึงอยางใดเพ่ือหยุดการผลิตผลิตภัณฑนั้นทั้งชิ้นได 
นอกจากนั้น การที่มีสิทธิบัตรหลายสิทธิบัตรมาเกี่ยวของกัน
ในผลิตภัณฑชิ้นเดียวยังเปนการยากท่ีจะตรวจสอบถึง
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การมีอยู ของงานที ่ปรากฏขึ ้นกอน ซึ ่งเปนประโยชนตอ
การฟองคดีละเมิดสิทธิบัตร จึงเปนสิ่งจูงใจใหกลุมที่มุงบังคับ
ใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ เลือกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเปาหมายหลัก 
 การบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ หรือการนําสิทธิ
เด็ดขาดในสิทธิบัตรซึ่งไดรับการรับรองและคุมครองใหโดย
กฎหมายไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนในลักษณะของการมุง
ฟองรองหรือบังคับใชสิทธิโดยเรียกรองเอาทรัพยสินจาก
บุคคลหรือองคกรอื่นเปนคาใชสิทธิ โดยไมมีเจตนาที่จะผลิต
สินคาหรือใชประโยชนจากสิทธิบัตรที่ตนถือครองอยูในเชิง-
พาณิชยใดๆ นี้ ไดเกิดขึ้นแลวในประเทศผูนําทางนวัตกรรม
หลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
มีระบบกฎหมายสิทธิบัตรที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน และ
มีการพัฒนาปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยูเสมอ กระทั่งมี
กฎหมายสิทธิบัตรที่มีอิทธิพลตอการคุมครองสิทธิบัตรของ
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในปจจุบัน (เฉลิมชัย กกเกียรติกุล, 
2556) ทั้งน้ี กรรมาธิการการคาสหรัฐอเมริกา (The Federal 
Trade Commission [FTC], 2011) ไดเล็งเห็นถึงความ
สําคัญในประเด็นปญหาวาดวย การบังคับใชสิทธิบัตรโดย
มิชอบดังกลาวที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และได
ใหคําอธิบายไววา “Patent Trolls” หรือเรียกอีกชื่อไดวา 
“Patent Assertion Entity (PAE)” คือ การดําเนินธุรกิจ
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งทําโดยการมุงซื้อสิทธิบัตรมาเพื่อทําการฟอง-
รองผูประกอบการรายอื่นๆ ที่ไดใชเทคโนโลยีตามสิทธิบัตร
นั้นๆ มากกวาที่จะทําการพัฒนาหรือถายทอดเทคโนโลยี
 ประเด็นปญหาวาดวยการบังคับใชสิทธิบัตรโดย
มิชอบดังกลาว จึงกําลังไดรับความสนใจเปนอยางยิ ่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศใหความสําคัญอยาง
มากตอหลักการสรางสมดุลที่ เหมาะสมในการใชบังคับ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
ดวยเหตุนี้เมื่อพบวาเกิดปญหาการนําสิทธิเด็ดขาดในสิทธิ-
บัตรซึ่งไดรับการรับรองและคุมครองใหโดยกฎหมายไปใช
เพื่อแสวงหาประโยชนในลักษณะของการมุงฟองรองหรือ
บังคับใชสิทธิโดยเรียกรองเอาทรัพยสินเกิดขึ้น และกอให
เกิดผลกระทบตอนวัตกรรมและเศรษฐกิจอยางมากมาย 
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีความพยายามในการพัฒนา
กฎหมายของตนใหสามารถควบคุมหรือยับยั้งพฤติกรรมการ
แสวงหาประโยชนโดยไมสุจริตในลักษณะของการบังคับใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบ ตามท่ีจะไดกลาวในหัวขอตอๆ ไป

การบังคับใช้ส ิทธิบัตรโดยมิชอบ: สภาพปัญหาและ
ผลกระทบในประเทศสหรัฐอเมริกา
 คําวา “Patent Trolls” หรือการบังคับใชสิทธิบัตร
โดยมิชอบเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ
ป ค.ศ. 1991 (Sandburg, 2001) โดยนาย Peter Detkin 
ทนายความดานทรัพยสินทางปญญาของธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศรายใหญแหงหนึ ่ง ซึ ่งไดใชคําวาการบังคับใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบเพื่อเรียกขานถึง “กลุมบุคคลที่พยายาม
จะทําเงินจํานวนมากจากสิทธิบัตรที่พวกเขาไมไดใชและ
ไมมีความตั้งใจที่จะใชและในเกือบทุกกรณีพวกเขาไมเคยใช
สิทธิบัตรนั้น” ถอยคําดังกลาวไดรับการยอมรับและสราง
ความตระหนักรูวาสถานการณการแสวงหาประโยชนจาก
สิทธิบัตรในรูปแบบใหม ดังเชน การบังคับใชสิทธิบัตรโดย
มิชอบนี้ไดเกิดขึ้นแลวในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ภายหลังการเกิดข้ึนของคําวาการบังคับใชสิทธิบัตร
โดยมิชอบ ในป ค.ศ. 1991 สถานการณการบังคับใชสิทธิบัตร
โดยมิชอบ ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดแผขยายและสราง
ความเสียหายใหแกประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลกระทบตอ
ทั้งการสรางสรรคนวัตกรรม การคาการลงทุน และรวมถึง
ระบบเศรษฐกิจ จนกระทั่งกลายมาเปนปญหาสําคัญในระดับ
ประเทศ (Executive Office of the President, 2013) 
จากผลสํารวจที่จัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมาธิการ
การคาประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2012 แสดงขอมูล
วามีการฟองรองคดีความในประเทศสหรัฐอเมริกาวาดวย
การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
โดยผูเปนโจทกซึ่งไมมีเจตนาท่ีจะผลิตสินคาหรือใชประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญาท่ีตนถือครองอยูในเชิงพาณิชยใดๆ 
เปนจํานวนสูงถึง 2,500 คดี ในจํานวนนี้เปนคดีฟองรองโดย
กลุมผูทรงสิทธิบัตรท่ีมีพฤติกรรมการบังคับใชสิทธิบัตรโดย
มิชอบ คิดเปนรอยละ 62 นอกจากนั้น เปนการฟองละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่นๆ โดยจํานวนการฟองรอง
คดีสิทธิบัตรดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2011 ถึงรอยละ 45
(Chien, 2013) ยิ่งไปกวานั้นผลสํารวจในป ค.ศ. 2013 พบ
ขอมูลวาคดีการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นเพิ่มปริมาณขึ้นถึง 3 เทาตัวในชวงเวลา
เพียง 2 ป และเฉพาะในป ค.ศ. 2012 มีผูประกอบธุรกิจถูก
คุกคามขมขูจากการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ เปนจํานวน
สูงถึง 100,000 ราย ซึ่งคาดการณวาผูถูกคุกคามจํานวนหนึ่ง
ไดยินยอมชดใชเงินใหกับกลุมผูบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ 
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เปนคาตอบแทนการทําสัญญาอนุญาตให ใชสิทธิ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการฟองรองคดีความอีกเปนจํานวนอยางนอย 
60,000 ราย ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวพบวามีจํานวนเงินที่ตอง
สูญเสียไปท้ังในการฟองรองคดีและการยินยอมชดใชเงินเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการฟองรองคดีเปนจํานวนสูงถงึ 29 ลานลานบาท 
(Robin, Ewing, & Jeruss, 2013) ทั้งนี้ ไดมีการคาดการณ
วาการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของพฤติกรรมการบังคับใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น    เปนผลสืบ-
เนื่องมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ไดแก 1) มีการขยายตัว
อยางรวดเร็วของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเปน
เปาหมายหลักที ่งายตอการฟองคดีละเมิดสิทธิบัตร และ 
2) การขมขูคุกคามเพื่อเรียกรองทรัพยสินของกลุมผูบังคับใช
สทิธิบตัรโดยมิชอบ เปนการกระทําโดยอาศัยสทิธทิีผู่ทรงสทิธิ
มีอยูตามกฎหมายซึ่งกระทําไดโดยงาย ไมตองลงทุน และ
สามารถสรางรายรับจํานวนมหาศาล
 จากสถานการณการนําสิทธิเด็ดขาดในสิทธิบัตรซ่ึงได
รับการรับรองและคุมครองใหโดยกฎหมายไปใชเพื่อแสวงหา
ประโยชนโดยการมุงฟองรองหรือบังคับใชสิทธิโดยเรียกรอง
เอาทรัพยสิน ในลักษณะของการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกากอใหเกิดผลกระทบท้ังตอ
ผูประกอบธุรกิจ ผูบริโภคและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ดังตอไปน้ี
 1) ผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจ: ในแงของผูประกอบ
ธุรกิจ การกระทําอันเปนการคุกคามในลักษณะของการมุง
เรียกรองคาเสียหาย หรือการขมขูวาจะฟองรองคดีละเมิด
สิทธิบัตรของกลุมผูบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ กอใหเกิด
ความเสี่ยงท่ีสูงเกินไปและสงผลใหเกิดการลดแรงจูงใจของ
บุคคลหรือองคกรธุรกิจในการลงทุนเพื่อการวิจัย คนควา 
พัฒนา ทําการคา หรือสรางสรรคนวัตกรรมช้ินใหมออกสูตลาด
ดังนั้น การบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบจึงเปนการขัดขวาง
การพัฒนาทางนวัตกรรม อุตสาหกรรม ตลอดจนการคา
พาณิชย ทําใหเกิดการสูญเสียรายไดและโอกาสในทางการคา
(Roberts, 2005)
 2) ผลกระทบตอผู บริโภค: นอกจากการบังคับใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบจะสงผลใหภาคธุรกิจลดแรงจูงใจในการ
ลงทุนเพื่อการวิจัย คนควา พัฒนา ทําการคา หรือสรางสรรค
ผลิตภัณฑชิ้นใหมออกสูตลาดแลว ในระหวางที่มีการฟองรอง
คดีละเมิดสิทธิบัตร องคกรธุรกิจที่ตกเปนจําเลยในคดีละเมิด
สิทธิบัตรท่ีถูกฟองรองโดยกลุมผูบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ
มักจะตองยุติกระบวนการผลิตทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสิทธิ
บัตรที่มีการฟองรอง ซึ่งอาจจะเปนการยุติการผลิตโดยคําสั่ง

ศาล หรือโดยความตองการของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงขอเท็จ-
จริงที่วาดวยการจงใจกระทําละเมิดซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดในกรณี
ที่กลุมผูบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบเปนฝายชนะคดี ซึ่งจะมี
ผลทําใหภาคธุรกิจที่ตกเปนจําเลยอาจตองชดใชคาเสียหาย
เปนจํานวนสูงถึงสามเทา ดวยเหตุนี้ผูบริโภคยอมไดรับผล
กระทบจากการไมสามารถใชประโยชนจากผลิตภัณฑนั้นๆ
ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 
(Tucker, 2013)
 3) ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ: สืบเนื ่องจากผล
กระทบของการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบท่ีมีตอผูประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งสงผลเปนการลดแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อการวิจัย 
คนควา พัฒนา ทําการคา หรือสรางสรรคนวัตกรรมชิ้นใหม
ออกสูตลาด รวมถึงการยุติการผลิตในระหวางการพิจารณาคดี
ของศาล ทําใหขาดรายไดจากผูบริโภค อาจสงผลใหองคกร
ธุรกิจบางแหงตองประสบปญหาการขาดทุนและขาด
สภาพคลอง จําเปนตองมีการลดขนาดของธุรกิจหรือกระทั่ง
ตองยุติการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน
ตองหยุดชะงักหรือขาดทุน เกิดการวางงาน ซึ่งจะนําไปสู
ปญหาการชะลอการใชจายการบริโภคลดลง จนกระทั่งสงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด (Boswell, 
2013)
 ตัวอยางการฟองรองคดีโดยกลุมผูทรงสิทธิบัตรซ่ึงมี
พฤติกรรมใชสิทธิบัตรโดยมิชอบหรือ Patent Trolls ซึ่งกอ
ใหเกิดผลกระทบทั้งตอผูประกอบธุรกิจ ผูบริโภคและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เชน คดี NTP, Inc v. Research In 
Motion, Ltd. (Linn, 2004) ขอเท็จจริงในคดีนี้ คือ บริษัท 
NTP ซึ่งกอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการทําสัญญาอนุญาต
ใหใชสิทธิในสิทธิบัตร (หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนบริษัทที่
มุงถือครองสิทธิบัตรไวเพื่อใชประโยชนในการเรียกรอง
เอาคาธรรมเนียมการใชสิทธิ เชน พฤติกรรมการบังคับใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบ) เปนผูทรงสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับการ
รับสงอีเมลแบบไรสาย ไดเปนโจทกฟองรองบริษัท Research 
In Motion (RIM) ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี ่ยวกับอุปกรณรับสง
อีเมลแบบไรสายของ Blackberry โดยกลาวหาวา RIM ได
กระทําการละเมิดสิทธิบัตรในเทคโนโลยีการรับสงขอมูล
ไรสายดังกลาวของ NTP ทั้งทางตรงและทางออม
 ในการพิจารณาคดี คณะลูกขุนมีความเห็นวา RIM 
จําเลยไดจงใจกระทําละเมิดตอสิทธิบัตรของ NTP โจทกและ
เห็นควรให NTP ไดรับคาเสียหาย 33 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ซึ่งในเวลาตอมาศาลช้ันตนสหรัฐไดเห็นพองดวยกับคําตัดสิน
ของคณะลูกขุนและปฏิเสธขอตอสูของจําเลยทั้งหมด พรอม
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มีคําตัดสินเพิ่มจํานวนคาเสียหายที่ RIM ตองชําระใหแก
NTP เปนจํานวนรวม 53.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยศาล
ใหเหตุผลวาการกําหนดจํานวนคาเสียหายเชนนี้เปนการ
กําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษแก RIM ซึ่งไดกระทําการละเมิด
สิทธิบัตรโดยจงใจ
 คําตัดสินในคดีนี้สงผลกระทบถึงขั้นที่บริษัท RIM ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาตองยุติการดําเนินกิจการและสงผล
กระทบอยางมากตอพลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใช
อุปกรณรับสงอีเมลแบบไรสายของ Blackberry อยูเปน
จํานวนมากจนกระทั่งรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาตอง
ชวยเหลือเยียวยาใหบริษัท RIM ยังสามารถดําเนินธุรกิจตอ
ไปได บริษัท RIM ไดโตแยงและอุทธรณคําวินิจฉัยของศาล
ชั้นตนแตไมเปนผล อยางไรก็ดีทายที่สุด RIM ตัดสินใจรักษา
ชื่อเสียงของตน โดยการตกลงยินยอมชําระคาเสียหายใหแก 
NTP เปนจํานวน 612.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อยุติคดีและ
แลกกับการไดรับสิทธิในการใชสิทธิบัตรของ NTP ตอไป 
 ประเด็นปญหาวาดวยการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ
ดังกลาว กําลังไดรับความสนใจเปนอยางยิ ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งพิจารณาวาความสามารถในการแสวงหา
ประโยชนจากสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในลักษณะดังกลาว
จะเกิดขึ ้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับกฎหมายสิทธิบัตร และ
ระบบการใหความคุมครองสิทธิบัตร จนกระทั่งนําไปสูการ
พยายามแกไขปญหาโดยการปฏิรูปกฎหมายสิทธิบัตรท้ังใน
ระดับประเทศสหรัฐอเมริกาและระดับมลรัฐ ซึ่งจะกลาวถึง
ในหัวขอตอไป 

ประเทศสหรัฐอเมริกา: แนวทางแก ไขปญหาการบังคับใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบในทางกฎหมาย
 พัฒนาการของกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรสิทธิบัตรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เริ ่มตนขึ้นในป ค.ศ. 17903  โดย

รัฐสภาสหรัฐอเมริกาเปนผูดําเนินการออกกฎหมายสิทธิบัตร
สหรัฐอเมริกาฉบับแรก (United States Federal Patent 
Laws) ภายใตชื ่อเรียกวา “An Act to promote the 
Progress of Useful Arts.” มีเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวของ
กับการใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงแหงรัฐ (The 
Secretary of State) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสงคราม 
(The Secretary of War) และอัยการสูงสุด (The Attorney 
General) เปนผู มีอํานาจในการออกสิทธิบัตรใหแกนัก
ประดิษฐภายใตหลักหลักการ first to invent หรือหลัก
ผูประดิษฐคิดคนกอนยอมมีสิทธิไดรับสิทธิบัตรกอน (Ladas 
& Parry, 2014) ทั้งนี้ การออกกฎหมายสิทธิบัตรดังกลาว
ขึ้นใชบังคับเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของรัฐสภาวาดวยการ
วางกรอบหลักกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่รัฐธรรมนูญ
ของประเทศกําหนด หลังจากที ่กฎหมายสิทธิบัตรฉบับ
ดังกลาวมีผลใชบังคับการแกไขกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ไดเกิดข้ึนเปนประจําอยางตอเนื่องอีกหลาย
ครั้งตามสภาพปญหาและสถานการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
โดยศาลยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบาทสําคัญ
ในการชวยสรางกฎเกณฑของระบบสิทธิบัตรดวย โดยการ
วางหลักกฎหมายสําคัญในการวินิจฉัยขอพิพาทตางๆ ซึ่ง
รัฐสภาไดนําหลักกฎหมายดังกลาวมาบรรจุเปนกฎหมาย
ลายลักษณอักษรในเวลาตอมาเม่ือมีการแกไขปรับปรุง
กฎหมายสิทธิบัตร (Hunter, 1986) จนกลาวไดวาระบบ
กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันมีวิวัฒนาการ
มายาวนานและซับซอน และเปนกฎหมายสิทธิบัตรที่มีความ
ทันสมัยมากที่สุดประเทศหนึ่ง ดังนั้น ในครั้งนี้เมื่อประเทศ
สหรัฐอเมริกาตองเผชิญกับปญหาการแสวงหาประโยชน
จากสิทธิบัตรในรูปแบบของการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ
ซึ่งสรางความเสียหายใหแกประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอยาง
มาก จึงถึงเวลาที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายสิทธิ-
บัตรในประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหสามารถ
ควบคุมหรือยับย้ังพฤติกรรมการแสวงหาประโยชนในลักษณะ
ดงักลาว    และเพ่ือเปนการดําเนินการตามหลักการสรางสมดุล
ที่ เหมาะสมของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาตาม
ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา มาตรา 1 สวนที่ 8 
ขอที ่ 8 โดยแบงออกเปนการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
สิทธิบัตรในระดับประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Law) 
และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรในระดับมลรัฐ 
(State Law) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3 ในชวงกอนป ค.ศ. 1970 พบวาไดมีการใหสิทธิพิเศษในลักษณะของ
การออกสิทธิบัตรใหแกผูประดิษฐแลวในหลายมลรัฐ ทั้งนี้ โดยการ
ไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษในยุค
อาณานิคม ซึ่งอํานาจหนาที่ในการพิจารณาออกสิทธิบัตรในมลรัฐ
ตางๆ เปนอํานาจหนาที่ของศาล กฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเกิดขึ้นที่มลรัฐ South Carolina ในป ค.ศ. 
1784 หลังจากนั้นจึงเกิดขึ้นในรัฐอื่นๆ ตามมา ซึ่งระบบกฎหมายสิทธิ
บัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคแรกน้ันมีลักษณะเปนกฎหมายใน
ระดับมลรัฐที่แตกตางและเปนอิสระจากกัน จึงเกิดปญหาจากความไม
สอดคลองกันของระบบสิทธิบัตรเปนจํานวนมาก และเปนเหตุใหตอง
มีการออกกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1970 (อธิบาย
เพิ่มเติมโดยผูเขียน)
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 1) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรในระดับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ความพยายามควบคุมหรือยับยั้งพฤติกรรมการ
แสวงหาประโยชนโดยไมสุจริตในลักษณะของการบังคับ
ใชสิทธิบัตรโดยมิชอบที่เกิดขึ้นในกฎหมายระดับประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดแก การออกกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตร ที่ใน
เวลาตอมาเรียกวา The Leahy-Smith America Invents 
Act ลงนามโดยประธานาธิบดี Barack Obama เมื่อวันที่ 16 
กันยายน ค.ศ. 2011 (The United States Patent and 
Trademark Office [USPTO], 2011) กฎหมายฉบับนี้ได
นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงมากมายตอระบบกฎหมายสิทธิบัตร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Levitt, 2011) อาทิ การเปลี่ยน
จากระบบ first to invent เปน first to file หรือการ
ขยายหลักการสิทธิของผูใชอยูกอน (prior user right) ทั้งนี้ 
กฎหมายฉบับน้ีมีวัตถุประสงคที่จะใหบริษัทสัญชาติอเมริกัน
และนักประดิษฐมุงใหความสนใจเรื่องของการสรางสรรค
และใชประโยชนจากนวัตกรรมมากกวาการถือครองสิทธิ-
บัตรไวเพื่อการเรียกรองเอาคาธรรมเนียมการใชสิทธิหรือการ
ฟองรองคดี หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อ
ควบคุมหรือยับยั้งพฤติกรรมการแสวงหาประโยชนโดยไม
สุจริตของการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบซึ่งกําลังเปนปญหา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน (Bryant, 2012)
 ดวยความตระหนักวาพฤติกรรมการบังคับใชสิทธิบัตร
โดยมิชอบนั้น ไมไดเปนของผูประดิษฐคิดคนผลงานตางๆ 
แตมักจะเปนการกระทําของนักลงทุนที่มีสิทธิบัตรอยูใน
ครอบครองจากการซื้อตอในราคาตําจากบุคคลหรือบริษัท
ที่ขาดทุนหรือกําลังจะลมละลายหรือซื้อจากการขาย
ทอดตลาด เพื ่อมุ งนําสิทธิบัตรดังกลาวมาแสวงหากําไร
จํานวนมากในลักษณะของการเรียกรองเอาคาใชสิทธิหรือ
ฟองรองเรียกเอาทรัพยสินจากบุคคลอ่ืนโดยกลาวอางวา
มีการละเมิดสิทธิบัตร (Ohkumaet al., 2007) การกระทํา
ดังกลาวถือเปนการกระทําโดยอาศัยสิทธิที่ตนมีอยูตาม
กฎหมาย และการแสวงหาประโยชนจากสิทธิบัตรดวยวิธี
การดังกลาวก็เปนการใชอํานาจในฐานะผูทรงสิทธิตามท่ี
กฎหมายกําหนด ดังนั ้น The Leahy-Smith America 
Invents Act จึงไมปรากฏบทบัญญัติที ่ชี ้วาการบังคับใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
หรือหามการกระทําดังกลาว แตใชวิธีการควบคุมหรือยับยั้ง
พฤติกรรมของการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบโดยการ

กําหนดมาตรการที่เปนอุปสรรคซึ่งคาดวาจะสามารถยับยั้ง
หรือลดแรงจูงใจในการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบได 
(Bryant, 2012) มาตรการตางๆ ที่กอใหเกิดอุปสรรคตอการ
บังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบภายใตกฎหมายฉบับนี้ อาทิ 
 • การหามมิใหมีการรวมฟองจําเลยหลายคนใน
คดีละเมิดสิทธิบัตรเดียวกันและกําหนดวาการฟองคดีตอง
มีลักษณะ “หนึ่งจําเลยตอหนึ่งการฟองคดี” ในการนี้ คา
ธรรมเนียมในการฟองคดีที่สูงอาจสรางอุปสรรคทางการเงิน
ของกลุมผูบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็เปน
การเพ่ิมความเส่ียงตอความสมบูรณของสิทธิบัตรในคดี
ที่ทําการฟองรองทุกคดี ในกรณีจําเลยยกประเด็นวาดวย
ความไมสมบูรณของสิทธิบัตรในกรณีใดกรณีหนึ่งขึ้นตอสู
และศาลเห็นพองดวยกับขอตอสูที่จําเลยไดยกข้ึน 
 • การจํากัดการชดเชยความเสียหายในการละเมิด
สิทธิบัตร มาตรการนี้กําหนดใหศาลยกเลิกคาเสียหายเชิง-
ลงโทษในคดีละเมิดสิทธิบัตรและใชหลักทางเศรษฐศาสตรใน
การกําหนดคาเสียหายทดแทน โดยกําหนดใหโจทกตองเปน
ผูมีภาระในการพิสูจนความเสียหายที่แทจริงที่ตนไดรับในคดี
ละเมิดสิทธิบัตร ตามวิธีการนี้หากโจทกไมใชผูใชประโยชน
จากสิทธิบัตรที่แทจริง โจทกยอมไมสามารถพิสูจนความ
เสียหายที่ตนไดรับได ถือเปนการเพิ่มภาระในการฟองรองคดี
ของกลุมผูบังคับใชสิทธบิัตรโดยมิชอบ
 • การใชสิทธิตรวจสอบสิทธิบัตรซาํหลังรับจดทะเบียน
สทิธบิตัรและกระบวนการคดัคานสทิธบิตัร    (reexamination
and opposition) ซึ่งกําหนดใหสํานักงานสิทธิบัตรและ
เครื ่องหมายการคา (The United States Patent and 
Trademark Offi ce: USPTO) มีสิทธิตรวจสอบสิทธิบัตรซํา
หลังรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อครบระยะเวลาชําระคา
ธรรมเนียม และรวมถึงการตรวจสอบเมื ่อมีการคัดคาน
สิทธิบัตรโดยบุคคลอื่น เพื่อพิจารณาใหเพิกถอนสิทธิบัตร
ที่ดอยคุณภาพและไมไดถูกนําไปใชเพื่อกระตุนนวัตกรรม
เปนการชวยกําจัดสิทธิบัตรที่ไมมีการใชงานตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย และไมสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาผลประโยชนโดยกลุมผูบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ
 ทั้งนี้ ในป ค.ศ. 2013 ภายหลังการลงนามใน The 
Leahy-Smith America Invents Act ประธานาธิบดี
Barack Obama ไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็นการบังคับ
ใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ และการออกกฎหมาย The Leahy-
Smith America Invents Act โดยกลาววา “ลักษณะ
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พฤติกรรมของกลุมผูบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบจะไมไดมี
เจตนาที่จะทําการผลิตผลิตภัณฑใดๆ ดวยตนเอง พวกเขา
เพียงแคขโมยความคิดสรางสรรคของผูอื ่นมาใช และเฝา
พิจารณาหาชองทางที่จะสามารถสรางรายไดจากความคิด
สรางสรรคนั้น... และสําหรับการแกไขปญหาน้ี ความพยายาม
ในการออกกฎหมายปฏิรูปสิทธิบัตรถือเปนเพียงแคหนทางหน่ึง
เทานั้น สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองหา
ทางออกรวมกันเพื่อใหไดมาซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรที่ดียิ่งขึ้น” 
(Executive Offi ce of the President, 2013)
 2) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรในระดับ
มลรัฐ
 สําหรับในกฎหมายระดับมลรัฐนั้นความพยายาม
ควบคุมหรือยับยั้งพฤติกรรมการแสวงหาประโยชนใน
ลักษณะของการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบไดเกิดขึ้นแลว
ใน 27 มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ เวอรมอนต
ฟลอริดาแมสซาชูเซตส เทกซัสวอชิงตัน ฯลฯ ซึ่งมีการเรียก-
ขานกฎหมายดังกลาวอยางไมเปนทางการวา Patent Troll 
Prevention Act หรือ Anti Patent Troll Act 
 ดวยตระหนักวาขั้นตอนการแสวงหาประโยชนของ
การบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบในข้ันแรกนั้นจะเริ่มดําเนิน
การโดยการสงเอกสารเรียกรองหรือ “Demand Letter” 
ถึงผูอ่ืนท่ีเปนเปาหมายของกลุมผูบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ
ซึ่งเอกสารเรียกรองจะเปนเอกสารที่ระบุเนื้อความใน
ลักษณะกลาวหาผูอื่นที่เปนเปาหมายวามีการกระทําการ
ละเมิดสิทธิบัตรเกิดขึ ้น และยื ่นขอเสนอใหเปาหมายทํา
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิพรอมขอเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การใชสิทธิในขั้นตอไปหากเปาหมายปฏิเสธกลุมผูบังคับใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบก็จะดําเนินการฟองรองดําเนินคดีเพ่ือ
เรยีกคาเสยีหาย     ซึง่โดยทัว่ไปเปาหมายทีถ่กูกลาวหาวาละเมดิ
สิทธิบัตรมักจะยินยอมจายคาใชสิทธิบัตรตามที่ถูกเรียกรอง
เพื่อเปนการรักษาเวลา รักษาชื่อเสียงและเพื่อหลีกเลี่ยงจาก
คาธรรมเนียมการฟองรองคดีที่มีจํานวนสูง ดังนี้กฎหมาย 
Patent Troll Prevention Act หรือ Anti Patent Troll 
Act จึงใหอํานาจศาลในการพิจารณาหามการกระทําที่ถือ
เปนการสงเอกสารเรียกรองโดยไมสุจริต (bad faith) พรอม
กําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อใหผูตกเปนเปาหมาย
ใชตอบโตแกผูสงเอกสารเรียกรองโดยไมสุจริตดังกลาว 
(Samuel, 2014)
 ทั ้งนี ้ กฎหมายดังกลาวกําหนดใหบุคคลผู ได ร ับ
เอกสารเรียกรองสามารถยื่นคํารองตอศาล เพื่อขอใหศาล
พิจารณาวาพฤติกรรมการสงเอกสารดังกลาวของผูที่อางวา

เปนผูทรงสิทธิบัตรนั้น มีลักษณะเปนการกระทําที่ไมสุจริต
ตามที่กฎหมายฉบับนี้กําหนดไวหรือไม ซึ่งเง่ือนไขที่ศาลจะใช
ในการพิจารณาองคประกอบของการกระทําท่ีถือเปนการ
เรียกรองโดยไมสุจริต ไดแก (Guo, 2015)
 1) เอกสารเรียกรองไมไดระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิทธิบัตรที่อางวามีถูกกระทําละเมิดอยางครบถวนสมบูรณ
 2) กอนการสงเอกสารเรียกรอง ผูที่อางวาเปนผูทรง
สิทธิบัตรท่ีมีการกระทําละเมิดไมสามารถช้ีเฉพาะหรือ
ทําการเปรียบเทียบใหเห็นไดอยางชัดแจงวา ผลิตภัณฑของ
เปาหมายที่ถูกกลาวหาละเมิดสิทธิบัตร กระทําละเมิดใน
สวนใดของขอถือสิทธิ
 3) เอกสารเรียกรองขาดรายละเ อียดเ ก่ียวกับ
สิทธิบัตรตามขอ 1) ซึ่งเปาหมายไดทักทวงและขอใหผู ที ่
อางวาเปนผู ทรงสิทธิบัตร เพิ ่มเติมรายละเอียดดังกลาว
แลว แตไมมีการดําเนินการภายในเวลาที่เหมาะสม
 4) เอกสารเรียกรอง เรียกรองใหมีการจายเงินคา
ธรรมเนียมการใชสิทธ ิภายในระยะเวลาที่ไมสมเหตุสมผล
 5) คาธรรมเนียมการใชสิทธิตามที่มีการเรียกรองไมมี
ความสมเหตุสมผล
 6) ขอถือสิทธิตามที่ไดกลาวอางนั้น ไมมีผลใชบังคับ
 7) ขอถือสิทธิตามที่ไดกลาวอางนั้น เปนเท็จ
 8) ผูที่อางวาเปนผูทรงสิทธิบัตรที่มีการกระทําละเมิด 
ไดสงเอกสารเรียกรองในลักษณะเดียวกันนี้ไปเรียกรองหรือ
ทําการคุกคามตอเปาหมายรายอื่นอีกหลายราย 
 9) เง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของตามที่ศาลเห็นสมควร
 หากศาลพิจารณาแลวเห็นวา การสงเอกสารเรียกรอง
มีลักษณะตามเงื่อนไขขางตน การกระทําดังกลาวจะถือเปน
การกระทําที ่ไมสุจริตตามกฎหมายนี ้ ซึ ่งจะสงผลใหศาล
สามารถกําหนดมาตรการตางๆ อาทิ การกําหนดใหผูทรง
สิทธิบัตรท่ีดําเนินการสงเอกสารเรียกรองตองชดใชคา-
ธรรมเนียมในการพิจารณาคดีของศาล การกําหนดคาเสียหาย
เชิงลงโทษเปนจํานวน 50,000 ดอลลารสหรัฐฯ หรือการ
กําหนดใหชดใชคาเสียหายเปนจํานวน 3 เทาของจํานวนเงิน
ที ่เรียกรองในเอกสารเรียกรอง เปนตน ทั้งนี ้ โดยคาดวา
มาตรการท่ีกาํหนดข้ึนดงักลาวจะสามารถปองปราม      หรอืเพ่ิม
ความเส่ียงอันเปนการลดแรงจูงใจในการบังคับใชสิทธิบัตร
โดยมิชอบไดตอไป
 อยางไรก็ดี แมสถานการณการนําสิทธิเด็ดขาดใน
สิทธิบัตรไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนโดยการมุงฟองรอง
หรือบังคับใชสิทธิโดยเรียกรองเอาทรัพยสินที่มีลักษณะ
เปนการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบจะกําลังเปนปญหา



11    ปที่ 36 ฉบับท่ี 2
กรกฏาคม-ธันวาคม 2559

สําคัญซึ่งสรางความเสียหายใหแกประเทศสหรัฐอเมริกาเปน
อยางมาก กระทั่งจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
สิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นทั้งในระดับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและมลรัฐดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตจาก
การศึกษาพบวายังคงปรากฏความเห็นโตแยงในทางบวก
จากหลายฝาย ดังตอไปนี้ (McDonough, 2006)
 1) การนําสิทธิเด็ดขาดในทรัพยสินทางปญญาซึ่งได
รับการรับรองและคุมครองใหโดยกฎหมายไปใชเพื่อแสวงหา
ประโยชนในลักษณะของการบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ 
เปนการกระทําภายในขอบเขตของกฎหมายท่ีใหอํานาจไว 
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
 2) การกระทําในลักษณะดังกลาวยังเปนประโยชนตอ
สังคมในการกระตุนเศรษฐกิจกอใหเกิดการแลกเปล่ียนข้ึนใน
ตลาดโดยใหสิทธิบัตรนั้นเปนทรัพยสินที่มีสภาพคลองในการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนภายใตความตกลงของคูสัญญา 
 3) การที ่ส ิทธ ิบ ัตร ซึ ่งเป นทรัพยส ินทางปญญา
ประเภทหนึ ่งที ่ไดร ับความคุ มครองทางกฎหมายนั ้น มี
สภาพคลองและสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินจํานวนมาก
ไดนั ้น เปนการสรางแรงจูงใจที ่สําคัญอยางมากสําหรับ
ผูสรางสรรคผลงานในการที่จะคิดคนวิจัย และพัฒนางาน
สรางสรรคใหมๆ  อยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนประโยชนตอสาธารณะ 
การกระทําเชนน้ีจึงถือเปนการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาการคาการพาณิชยและ
อุตสาหกรรมตอไป
 4) หากมองวาการใชสิทธิฟองรองผูกระทําการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ถือเสมือนเปนการสนับสนุนวาการกระทําละเมิดเปนสิ่งท่ี
ถูกตองและสามารถทําไดอันจะสงผลใหผูกระทําละเมิดนํา
ไปใชเปนเหตุผลในการตอสูคดีใหพนความรับผิด
 ดวยเหตุน้ี ความพยายามจัดทํารางกฎหมายหลายฉบับ
ทั้งในระดับมลรัฐ และระดับประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมุง
นํามาใชในการควบคุมหรือยับยั้งพฤติกรรมการบังคับใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบจึงไมประสบความสําเร็จ และอาจจะเปน
สาเหตุหน่ึงที่ทําใหสถานการณการแกปญหาการบังคับ
ใชสิทธิบัตรโดยมิชอบในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยังไมมี
ความคืบหนาเทาที่ควร

บทสรุป
 สิทธิบัตรเปนสิทธิเด็ดขาดที่ไมมีรูปราง จับตองไมได
และไมผูกติดกับสิ่งใด สามารถนํามาใชเพื่อปกปองผูทรงสิทธิ
จากการแขงขันของผูอื ่น จึงอาจกอใหเกิดอํานาจผูกขาด
ทางการคา และผูทรงสิทธิบัตรอาจนําสิทธิบัตรไปใชในทาง
ที่สรางความเสียหายแกผูประกอบธุรกิจ ผูบริโภคและระบบ
เศรษฐกิจได ดังเชน พฤติกรรมการแสวงหาประโยชนจาก
สิทธิบัตรที่เรียกวา “การบังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบ” ซึ่ง
กําลังเปนปญหาสําคัญที่ไดรับความสนใจ และตองการการ
แกไขอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกา และแมประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายเพ่ือ
การกํากับดูแลพฤติกรรมการแสวงหาประโยชนจากสิทธิบัตร
ในลักษณะดังกลาวแลว ทั ้งในกฎหมายระดับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและระดับมลรัฐ แตก็ยังคงมีขอถกเถียงในทาง
กฎหมายซึ่งยังไมเปนที่ยุติอีกหลายประการ อาทิ การใช
สิทธิบัตรโดยพฤติกรรมดังกลาวแทจริงแลวเปนการใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบดวยกฎหมายซึ่งควรจะตองมีการควบคุม
ยับยั้งจริงหรือไม รวมถึงประเด็นการเปรียบเทียบประโยชน
ของการใหความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร กับสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจากการที่ผูทรงสิทธิบัตรใชประโยชน
จากสิทธิบัตรนั้นโดยมิชอบและมาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสมท่ีจะนํามาใชบังคับตอพฤติกรรมดังกลาว ซ่ึงประเด็น
ปญหาเหลานี้ยังไมเปนที่ยุติและเปนเหตุใหรางกฎหมาย
หลายฉบับท่ีไดมีการพยายามจัดทําขึ้นเพื่อแกไขปญหาการ
บังคับใชสิทธิบัตรโดยมิชอบในประเทศสหรัฐอเมริกาตอง
ตกไป ประเทศตางๆ ทั่วโลกกําลังติดตามประเด็นปญหานี้ที่
เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยในฐานะท่ี
ตองพึ่งพาการคาระหวางประเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
จึงควรศึกษาติดตามและใหความสนใจตอพฤติกรรมการ
แสวงหาประโยชนจากสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใน
ลักษณะดังกลาวดวยเชนกันเพื่อสามารถปรับตัวใหทันกับ
สถานการณและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
และนําความรูที่ ไดมาใชเพื่อพัฒนาระบบทรัพยสินทาง
ปญญาของประเทศใหมีความกาวหนามากยิ่งข้ึนตอไป
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