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บทคัดยอ
ระบบสิทธิบัตรสรางขึ้นจากแนวความคิดวา การใหสิทธิแตเฉพาะเจาของสิทธิบัตรในการใชประโยชนจากสิทธิบัตรใน
สิ่งประดิษฐของตน จะทําใหเกิดสิ่งประดิษฐใหมๆ ตอไป ซึ่งภายใตแนวความคิดดังกลาวนี้ ความกาวหนาดานสิ่งประดิษฐ
เกิดจากการหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร อยางไรก็ตาม การศึกษาจํานวนมากทําใหเกิด
คําถามเกี่ยวกับความถูกตองของแนวความคิดดังกลาว เนื่องจากผูผลิตภาคอุตสาหกรรมไดนําแนวคิดโดยสวนใหญเกี่ยวกับการ
ผลิตสินคาใหมๆ มาจากแหลงขอมูลภายนอกทีไ่ มใชสทิ ธิบตั รทีม่ กี ารจดทะเบียนไว แตเปนขอมูลทีม่ กี ารแบงปนซึง่ กันและกันจาก
ผูผ ลิตภาคอุตสาหกรรมรายอืน่ ประกอบกับบริษทั จํานวนมากก็ไดรว มตกลงทีจ่ ะแบงปนสิทธิบตั รของตน ดังนัน้ บทความฉบับนี้
จะศึกษาเกีย่ วกับชองวางในระบบสิทธิบตั รวาระบบสิทธิบตั รในปจจุบนั ไดมองขามการสงเสริมการเผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั ร และ
คํานึงเพียงการคุม ครองหวงแหนสิทธิบตั รของเจาของสิทธิบตั ร อันไมสอดคลองกับความเปนจริง ตลอดจนศึกษาวิเคราะหวธิ กี าร
ที่ระบบสิทธิบัตรสามารถสงเสริมการเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ
คําสําคัญ: สิทธิบัตร สิทธิแตเพียงผูเดียว การเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตร
Abstract
The patent system is established from a concept that the provision of exclusive rights to the patent
owners in the exploitation of theirs patents in the inventions will lead to the creation of new inventions.
Under this concept, the advancement on the inventions will emerge from prohibiting other persons in
exploitation of the patents of patent owners. However, a number of studies have questioned the accuracy
of this concept because the manufacturers have gained new ideas for their new products from outside
sources which are not patented, but they are sources of information which are shared among the manufacturing
sectors. Moreover, a lot of companies have agreed to share their patents as well. Therefore, this article will
study the existing loophole in the patent system that overlooks the diffusion of patents, as well as to study
and analyze the ways that patent system can encourage the diffusion of patents.
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การคุ ม ครองสิ ท ธิ บั ต รมี พื้ น ฐานแนวความคิ ด ว า
สิทธิบัตรเปนการหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตร
ในสิ่งประดิษฐ ไมใชเปนการอนุญาตใหบุคคลอื่นสามารถใช
ประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาวได ที่จะทําใหเกิดสิ่งประดิษฐ
ใหมๆ (Kapczynski & Syed, 2013) ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาทีไ่ ดกาํ หนดแนวความคิดดังกลาวไว
โดยใหอาํ นาจแกสภาคองเกรสในการสงเสริมความกาวหนาดาน
วิทยาศาสตรและศิลปะทีเ่ ปนประโยชนเพือ่ ใหผปู ระดิษฐมสี ทิ ธิ
แตเพียงผูเ ดียว (exclusive right) ในการคนพบของตน (U.S.
Constitution, Article I, section 8, Clause 8) นอกจากนั้น
ศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาในคดี Dawson Chem. Co.
v Rohm & Haas Co. (1980) ยังไดกลาววา สาระสําคัญของ
การคุมครองสิทธิบัตรเปนการหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชน
จากสิทธิบัตร อันทําใหเจาของสิทธิบัตรมีแรงจูงใจที่จะรักษา
และใชประโยชนในทรัพยสินซึ่งเปนสิทธิบัตรของตนอยางมี
ประสิทธิภาพ (Demsetz, 1967)
อยางไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 บริษทั
Tesla ไดเปดเผยบล็อก (blog) ของตนที่ใชชื่อวา “สิทธิบัตร
ทุกอยางของเราเปนของคุณ” (All our patents are belong
to you.) (Musk, 2014) เพือ่ เปนการเผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั ร
ของบริษัท Tesla และใหบุคคลอื่นสามารถใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรดังกลาวไดอยางเสรี ซึ่งสิทธิบัตรโดยสวนใหญของ
บริษทั Tesla เปนสิง่ ประดิษฐรถยนตทขี่ บั เคลือ่ นดวยพลังงาน
ไฟฟา อยางไรก็ตาม ตลาดรถยนตพลังงานไฟฟามีขนาดเล็กมาก
เมือ่ เปรียบเทียบกับตลาดรถยนตทใ่ี ชนาํ มัน ฉะนัน้ การทีบ่ ริษทั
Tesla ไดเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรของตน เปนการสงเสริม
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนและพัฒนา
รถยนตพลังงานไฟฟา อันจะเปนการสงเสริมความกาวหนาใน
เทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟาตอไป
นโยบายของบริษัท Tesla ที่สงเสริมการเผยแพร
เกี่ยวกับสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ แทนที่จะเปนการหามมิให
บุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาว เปนการไมใช
สิทธิตามกฎหมายของบริษทั Tesla ในฐานะเจาของสิทธิบตั ร
เปนการชั่วคราว (waive) ไมวาจะเปนการหามมิใหบุคคลอื่น
นําไปใชหรือดัดแปลง กลาวคือ เจาของสิทธิบัตรไดอนุญาต
ใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาวไดนั่นเอง และขณะเดียวกัน
บริษัทอื่นๆ ที่ไดรับผลประโยชนจากการไดรับอนุญาตใหใช
สิทธิบัตรของบริษัท Tesla ก็จะอนุญาตใหบริษัท Tesla
สามารถเขาถึงและใชประโยชนสทิ ธิบตั รของตนไดเชนกัน เพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนกัน อันจะเปนการสงเสริมความกาวหนา

ทางดานสิง่ ประดิษฐตอ ไป ดังจะเห็นไดจากการที่ บริษทั BMW
บริษทั Nissan และ บริษทั Tesla ซึง่ มีสดั สวนรอยละ 80 ของ
ตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาในโลก ไดเจรจารวมมือกันเพือ่ พัฒนา
รถยนตพลังงานไฟฟา (Demsetz, 1967) ตอมา บริษทั Toyota
ก็ไดประกาศที่จะเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรในรถยนตที่ใช
พลังงานไฮโดรเจน (Blanco, 2015) และตามดวยบริษัท LG
ประกาศที่จะแบงปนสิทธิบัตรของตน จํานวน 29,000 ฉบับ
ใหแกบริษทั ขนาดกลางและขนาดเล็ก (Ellis, 2015) นอกจากนัน้
บริษทั Panasonic ก็ไดเผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั รของตนเพือ่
ใหเปนการวิจยั และพัฒนา อีกทัง้ บริษทั Daewoo ก็ไดเผยแพร
เกี่ยวกับสิทธิบัตรในเทคโนโลยีแกสพลังงานธรรมชาติใหกับ
ผูผ ลิตภาคอุตสาหกรรมทองถิน่ และขณะเดียวกัน บริษทั ของ
ประเทศเกาหลี อยางเชน บริษทั Samsung บริษทั Hyundai
Motors และบริษัท Lotte ก็ไดมีแผนการที่จะเผยแพรเกี่ยว
กับสิทธิบัตรของตนเพื่อใหบุคคลอื่นเขาถึงและสามารถนําไป
ใชได
นอกจากนั้น แมวาการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแก
เจาของสิทธิบัตรในการใชประโยชนจากสิทธิบัตรของตน
ซึ่ ง เป น การห า มมิ ใ ห บุ ค คลอื่ น ใช ป ระโยชน จ ากสิ ท ธิ บั ต ร
อาจจะทําใหเกิดความกาวหนาในสิง่ ประดิษฐ แตงานวิชาการ
จํ า นวนมากก อ ให เ กิ ด คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ความถู ก ต อ งของ
แนวความคิดดังกลาว เนื่องจากเกือบรอยละ 50 ของผูผลิต
ภาคอุตสาหกรรมไดแนวคิดสําหรับการผลิตสินคาใหม โดย
สวนใหญจากแหลงขอมูลภายนอกที่ไมใชสิทธิบัตรที่มีการ
จดทะเบียนไว แตเปนขอมูลที่มีการแบงปนซึ่งกันและกันกับ
ผูผลิตภาคอุตสาหกรรมรายอื่น (Arora, Cohen, & Walsh,
2014) ประกอบกับเจาของสิทธิบัตรเองก็ใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตรรายอื่นในอัตราสูงถึงรอยละ
40-60 เพื่อนํามาใชกับการประดิษฐของตน ตัวอยางเชน
บริษทั ผลิตยารักษาโรคขนาดใหญไดลงนามในสัญญาอนุญาต
ใหบริษัทขนาดเล็กไดใชสิทธิบัตรของตนในการผลิตยารักษา
โรค เปนตน (Graham, Merges, Samuelson, & Sichelman,
2009)
แนวความคิดเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิทธิบัตร
ระบบสิทธิบัตรพัฒนามาจากแนวความคิดพื้นฐานวา
เป น ระบบที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การเผยแพร ห ลายวิ ธี เ กี่ ย วกั บ
สิทธิบตั รในสิง่ ทีม่ กี ารประดิษฐดว ย ประการแรก สาธารณชน
สามารถใชประโยชนจากสิทธิบตั รไดโดยเสรีเมือ่ ระยะเวลาการ
คุมครองสิทธิบัตรสิ้นสุดลงและสิทธิบัตรดังกลาวไดตกเปน
สาธารณสมบัติ ฉะนั้น เมื่อมีการใหความคุมครองสิทธิบัตร
ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559
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มากขึน้ ก็จะทําใหสทิ ธิบตั รทีส่ าธารณชนสามารถใชประโยชน
ไดอยางเสรีเมือ่ การคุม ครองสิทธิบตั รดังกลาวสิน้ สุดระยะเวลา
ลงมีจํานวนมากขึ้นเชนกัน นอกจากนั้น ระบบสิทธิบัตรยังได
เปดใหมีการโอนความเปนเจาของสิทธิบัตรไปยังบุคคลอื่นได
อันจะทําใหมีการถายโอนความรูเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง อยางไรก็ตาม การเผยแพร
เกีย่ วกับสิทธิบตั รก็มขี อ จํากัด (Kelley, 2014) เชน หากเจาของ
สิทธิบตั รประสงคทจ่ี ะไมใชสทิ ธิตามสิทธิบตั รของตน ก็สามารถ
กระทําไดโดยการประกาศ หรือการเผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั ร
ในเว็บไซตดังที่บริษัท Tesla ไดดําเนินการ อยางไรก็ตามใน
กรณีดงั กลาว เจาของสิทธิกไ็ มมนั่ ใจ และกลัววาจะสูญเสียสิทธิ
ของตนตลอดไป หากบุคคลอืน่ นําไปขอรับความคุม ครองสิทธิบัตรภายหลัง ประกอบกับกฎหมายก็อาจขาดความชัดเจนใน
เรื่องดังกลาว จึงทําใหทั้งเจาของสิทธิบัตรและบุคคลอื่นที่
ประสงคจะใชประโยชนไมมีความมั่นใจในการกระทําของตน
(Contreras, 2015) ทัง้ ทีโ่ ดยหลักการแลว การเผยแพรขอ มูล
สิทธิบตั รบนเว็บไซตหรืออนุญาตใหบคุ คลอืน่ ใชขอ มูลสิทธิบตั ร
ของตน ไมไดเปนการใหสิทธิความเปนเจาของแกบุคคลอื่น
แตอยางใด
นอกจากนั้น การกระทําดังกลาวก็ไมไดมีกฎหมาย
กําหนดรองรับไวอยางชัดเจน จึงทําใหเกิดความไมแนนอนวา
บุคคลอื่นที่ใชประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาวจะถูกฟองรอง
โดยเจาของสิทธิบัตรในภายหลังไดหรือไม ฉะนั้น การขาด
ความชัดเจนทางกฎหมายจึงทําใหทั้งเจาของสิทธิบัตรและ
บุคคลอื่นที่ประสงคจะใชประโยชนไมมีความมั่นใจในการ
กระทําของตน (Contreras, 2015) นอกจากนัน้ หากเจาของ
สิทธิบตั รตองการทีจ่ ะเผยแพรสทิ ธิบตั รของตนใหสาธารณชน
รั บ รู ก็ อ าจทํ า ให เจ า ของสิ ท ธิ บั ต รไม มั่ น ใจว า การกระทํ า
ดังกลาวแสดงถึงการละทิ้งสิทธิบัตรของตนหรือไมใชงาน
สิทธิบตั รของตน อันทําใหเจาของสิทธิบตั รตองสูญเสียสิทธิบตั ร
หรือไม (Risch, 2014) จึงทําใหการเผยแพรสิทธิบัตรใน
สิ่งประดิษฐเพื่อใหบุคคลอื่นสามารถนําไปใชประโยชนยังเกิด
ขึ้นนอย
ระบบสิทธิบัตรและสิทธิแตเพี
่ ยงผูเดี
้ ยว
เมื่อสิ่งประดิษฐใดไดรับความคุมครองสิทธิบัตรแลว
เจ า ของสิ ท ธิ บั ต รก็ จ ะได รั บ สิ ท ธิ แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย วในการใช
ประโยชนจากสิทธิบตั รดังกลาว ซึง่ เปนการหามมิใหบคุ คลอืน่
ใชประโยชนจากสิทธิบตั รดังกลาวได โดยการคุม ครองสิทธิบตั ร
นี้เปนการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social bargain) ซึ่งสังคม
จะมีสิ่งประดิษฐใหมและมีสิทธิบัตรที่สามารถนํามาเรียนรูได
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เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแก
เจาของสิทธิบัตร ฉะนั้น จากแนวความคิดดังกลาวนี้ ระบบ
สิทธิบตั รจึงไดสง เสริมความกาวหนาดานสิง่ ประดิษฐ โดยการ
หามมิใหบคุ คลอืน่ ใชประโยชนจากสิทธิบตั ร และขณะเดียวกัน
ก็สง เสริมการเผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั ร เชน กฎหมายสิทธิบตั ร
ฉบับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา (Patent Act of 1790)
กําหนดใหเจาของสิทธิบัตรมีสิทธิและเสรีภาพแตเพียงผูเดียว
ในการทํา สราง ใช และขายสิง่ ประดิษฐหรือการคนพบของตน
โดยการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวนี้ เปนการหามมิใหบุคคลอื่น
ใชประโยชนจากสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร (Mosoff,
2009) ตราบตลอดจนทุกวันนี้ แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิ
แตเพียงผูเ ดียวนีก้ ป็ รากฏในกฎหมายสิทธิบตั รของทุกประเทศ
ในลําดับตอไป จะขออธิบายทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับ
การคุมครองสิทธิบัตรดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบตั ร
การให สิ ท ธิ แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย วในระบบสิ ท ธิ บั ต รเป น
รูปแบบของการคุม ครองทรัพยสนิ ตามทฤษฎีเกีย่ วกับทรัพยสนิ
วาดวยแรงงาน (labour theory of property) ซึ่งกลาววา
บุคคลมีสิทธิตามธรรมชาติในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใชแรงงาน
ของตนหรือทรัพยสิน และมีสิทธิที่จะหามมิใหบุคคลอื่นใช
ประโยชนจากทรัพยสนิ ดังกลาว (Sterck, 2006) นอกจากนัน้
ทฤษฎีวาดวยการใชประโยชน (utilitarian theory) เปนอีก
ทฤษฎีที่สนับสนุนการใหความคุมครองสิทธิบัตรวา การหาม
มิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐของ
เจาของสิทธิบัตร จะทําใหเจาของสิทธิบัตรมีแรงจูงใจที่จะ
ลงทุนในการสรางสรรคและพัฒนาความรูใหมๆ อันจะทําให
การสรางสรรคและพัฒนาความรูใหมๆ ดําเนินการไปอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนั้น การใหสิทธิแตเพียงผูเดียวยังไดรับการ
สนับสนุนจากแนวความคิดวา จะชวยสงเสริมใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากการหามมิใหบคุ คลอืน่
ใช ป ระโยชน จ ากสิ ท ธิ บั ต รของเจ า ของสิ ท ธิ บั ต ร จะทํ า ให
เจาของสิทธิบตั รมีแรงจูงใจในการรักษาและพัฒนาสิง่ ประดิษฐ
ของตน อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ สังคมโดยรวมตอไป และ
ในมุมมองนี้ สิทธิบัตรเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการลงทุนอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหมๆ
2. แรงจูงใจในการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร
แนวความคิดเกีย่ วกับการหามมิใหบคุ คลอืน่ ใชประโยชน
จากสิทธิบตั รในสิง่ ประดิษฐไมไดมอี ยูเ ฉพาะทางทฤษฎีเทานัน้
แตยงั ปรากฏใหเห็นในทางปฏิบตั ดิ ว ย โดยเมือ่ ตัง้ คําถามเกีย่ วกับ
เหตุผลทีม่ กี ารขอรับความคุม ครองสิทธิบตั ร ก็มกั จะไดคาํ ตอบ
โดยสวนใหญวา เพื่อตองการหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชน

จากสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ ซึ่งจากการสํารวจพบวา รอยละ
95.8 ของบริษัททางดานการวิจัยและพัฒนา (research and
development) ไดขอรับความคุม ครองสิทธิบตั รเพือ่ ปองกัน
มิใหบุคคลอื่นนําสิทธิบัตรของตนไปลอกเลียนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ (Cohen, Nelson, & Walsh, 2000) ขณะทีร่ อ ยละ 77
ไดขอรับความคุม ครองสิทธิบตั รเพือ่ คุม ครองสิง่ ประดิษฐของตน
ในการไมใหบคุ คลอืน่ สามารถเขาถึงขอมูลสิทธิบตั รได (Cohen,
Nelson, & Walsh, 2000) นอกจากนั้น จากการสํารวจดาน
สิทธิบัตรพบวา บริษัทสมัยใหมมีความแนวคิดวาการปองกัน
มิใหบุคคลอื่นเลียนแบบสิ่งประดิษฐของตนเปนเหตุผลสําคัญ
ที่สุดในการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร อันจะเปนการหาม
มิใหบคุ คลอืน่ ใช) ประโยชนจากสิทธิบตั รดังกลาวได (Graham,
Merges, Samuelson, & Sichelman, 2009)
3. การหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตร
ผลของการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวจะเปนการหามมิให
บุคคลอืน่ ใชประโยชนจากสิทธิบตั รในสิง่ ประดิษฐดงั กลาว แมวา
จะเปนการนํามาใชประโยชนเพียงเล็กนอยก็ตาม (Lemley,
1997) เนื่องจากสิทธิแตเพียงผูเดียวมีขอบเขตคอนขางกวาง
มาก ซึ่งหมายความวาการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกเจาของ
สิทธิบตั รนัน้ ไมไดเปนเพียงการหามมิใหบคุ คลอืน่ ใชประโยชน
จากรายละเอียดทีม่ กี ารบรรยายหรืออางไวในสิทธิบตั รเทานัน้
แตรายละเอียดดังกลาว อาจมีขอบเขตที ่กวางขึ ้นไดตาม
กาลเวลา โดยรวมถึงสิง่ ประดิษฐทอ่ี าจไมไดมอี ยู ณ วันทีม่ กี าร
ประดิษฐคิดคน
อยางไรก็ตาม การใหสิทธิแตเพียงผูเดียวนี้ก็มีความ
ขัดแยงในตัวเอง เนือ่ งจากแมวา ระบบสิทธิบตั รไดกาํ หนดให
ผูป ระดิษฐตอ งเปดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับสิง่ ประดิษฐของตน
แกบคุ คลอืน่ ก็ตาม แตระบบสิทธิบตั รกลับไมสง เสริมใหบคุ คล
อื่นใชประโยชนจากรายละเอียดดังกลาว เพราะการรับรูถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตรอาจเปน
หลักฐานการพิสูจน กรณีที่มีขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิบัตรได โดยเฉพาะเมื่อบุคคลอื่นที่รับรูถึงรายละเอียด
ดังกลาวไดประดิษฐคดิ คนสิง่ ประดิษฐทเี่ หมือนกับสิง่ ประดิษฐ
ของเจาของสิทธิบตั ร กรณีนกี้ อ็ าจทําใหมกี ารกลาวหาวาบุคคล
ดังกลาวไดเขาถึงและใชประโยชนจากรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิทธิบตั รเพือ่ นํามาลอกเลียนเปนสิง่ ประดิษฐของตน นอกจากนัน้
หากมีการพิสจู นไดวา บุคคลดังกลาวรับรูร ายละเอียดเกีย่ วกับ
สิทธิบตั รนัน้ ก็อาจเปนการแสดงใหเห็นถึงเจตนาในการละเมิด
สิทธิบัตร อันจะสงผลตอโทษที่เพิ่มขึ้นสําหรับการละเมิด
สิทธิบตั รได ฉะนัน้ หากบุคคลใดมีความกังวลในเรือ่ งนีก้ อ็ าจจะ
หลีกเลี่ยงที่จะรับรูถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เจาของ

สิทธิบัตรไดเปดเผย (Chien & Lemley, 2011) และในการนี้
ก็จะสงผลเสียหายตอระบบสิทธิบัตรที่กําหนดใหผูประดิษฐ
ตองเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตรของตนได และอาจ
ทําใหกฎหมายสิทธิบัตรไมสงเสริมใหบุคคลอื่นเขาถึงและใช
ประโยชนจากรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตรดังกลาวอยาง
แทจริง (Lemley & Tangri, 2003)
ขอจํากัดเกี่ยวกับสิทธิแตเพียงผูเดียว
การที่สิทธิบัตรจะหามมิใหบุคคลอื่นนําสิทธิบัตรไปใช
ประโยชนนั้นก็จะตองมีเงื่อนไขบางประการ ดังตอไปนี้
1. ระยะเวลา
การคุมครองสิทธิบัตรจะมีระยะเวลา 20 ป นับแตวัน
ที่ ยื่ น ขอรั บ ความคุ ม ครองสิ ท ธิ บั ต ร ซึ่ ง ในช ว งระยะเวลา
ดังกลาว เจาของสิทธิบัตรก็จะดําเนินการเพื่อนําสิ่งประดิษฐ
ของตนทีไ่ ดรบั ความคุม ครองสิทธิบตั รนีอ้ อกสูต ลาดในรูปของ
สินคา ไมวาจะเปนการขายหรือการเผยแพรสินคาดังกลาว
ไปยังสาธารณชน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาดําเนินการเพื่อนํา
สิ่งประดิษฐออกสูตลาดนี้ ไมอาจคาดหมายได เนื่องจากเมื่อ
สิ่งประดิษฐใดไดรับความคุมครองสิทธิบัตรแลว ก็อาจมีชวง
ระยะเวลาทีข่ าดหายไปกอนทีส่ ง่ิ ประดิษฐจะสามารถเขาสูต ลาด
และเผยแพรหรือจําหนาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําสินคา
เขาสูต ลาดอาจมีปจ จัยทีท่ าํ ใหเกิดความลาชา ไมวา จะเปนการ
แขงขันในตลาด การโฆษณา การลําเลียงสินคา หรือการกีดกัน
ทางการตลาด (Boldrin & Levine, 2004) อยางเชนกรณีที่มี
การประดิษฐคดิ คนยารักษาโรคบางชนิด แตกวาทีย่ ารักษาโรค
ดังกลาวจะสามารถเขาสูตลาดและขายหรือเผยแพรไปยัง
สาธารณชนได ก็อาจใชระยะเวลายาวนาน อันอาจทําใหมี
ผูเ สียชีวติ จากโรคดังกลาว นอกจากนัน้ อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จาก
การนําสิง่ ประดิษฐเขาสูต ลาด ก็อาจทําใหเจาของสิทธิบตั รไมมี
แรงจูงใจทีจ่ ะใชประโยชนจากสิง่ ประดิษฐของตน ซึง่ อาจมีผล
ทําใหไมมกี ารนําสิง่ ประดิษฐดงั กลาวเผยแพรออกสูต ลาดก็ได
และหากเปนเชนนั้น สาธารณชนก็จะไมไดรับประโยชนจาก
สิ่งประดิษฐดังกลาวแตอยางใด
2. ความสอดคล อ งระหว า งสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ ล ะเมิ ด
สิทธิบัตรกับสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร
การหามมิใหบุคคลอื่นมาใชประโยชนจากสิทธิบัตร
มักจะเกิดขึน้ กรณีทมี่ กี ารนําสิทธิบตั รดังกลาวมาใช เนือ่ งจาก
เจาของสิทธิบัตรเกิดความหวงแหนในสิทธิบัตรของตน และ
การนําไปใชประโยชนโดยบุคคลอืน่ นัน้ จะทําใหเจาของสิทธิบตั ร
เสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจ แตหากเจาของสิทธิบัตรไมได
นําสิทธิบัตรของตนมาใชแตอยางใด หรือเปนเพียงการขอรับ
ปที่ 36 ฉบับที่ 1
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ความคุมครองสิทธิบัตรไวลอยๆ เทานั้น การนําสิทธิบัตร
ดังกลาวมาใชประโยชนโดยบุคคลอื่นก็ไมไดกอใหเกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจแกเจาของสิทธิบัตร ซึ่งสิทธิบัตรโดย
ส ว นใหญ แ ล ว ก็ ไ ม ไ ด มี ก ารนํ า มาใช โ ดยเจ า ของสิ ท ธิ บั ต ร
(Sichelman, 2010) อยางไรก็ตาม กรณีที่เจาของสิทธิบัตร
ไดนําสิทธิบัตรของตนมาใช และคิดวาบุคคลอื่นไดละเมิด
สิทธิบตั รของตน การกลาวอางวาบุคคลอืน่ ไดละเมิดสิทธิบตั ร
ของตนหรือไมนั้น ไมอาจพิจารณาไดจากรูปลักษณภายนอก
ของสิง่ ประดิษฐของบุคคลอืน่ เทานัน้ หากแตจะตองพิจารณา
กระบวนการประดิษฐและกลไกการทํางานของสิ่งประดิษฐ
ดังกลาวดวย ซึ่งในทางปฏิบัติ เปนเรื่องที่คอนขางยากในการ
พิจารณาวาสิง่ ประดิษฐของบุคคลอืน่ ทีเ่ จาของสิทธิบตั รอางวา
ละเมิดสิทธิบัตรตรงกับสิทธิบัตรของตน
3. การบังคับใชสิทธิบัตร
ในการหามมิใหบุคคลอื่นมาใชประโยชนจากสิทธิบัตร
เจาของสิทธิบตั รจะตองตรวจพบวา บุคคลอืน่ ใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรของตนอันเปนการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งในเรื่องนี้
เจาของสิทธิบตั รจะตองมีทรัพยากรอยางเพียงพอในการบังคับ
ใชสทิ ธิบตั รของตน ทัง้ บุคลากร อุปกรณเครือ่ งมือ และคาใชจา ย
อยางไรก็ตาม การบังคับใชสิทธิบัตรนั้นกอใหเกิดคาใชจาย
ค อ นข า งสู ง และอาจส ง ผลกระทบต อ ชื่ อ เสี ย งของเจ า ของ
สิทธิบัตรไดจากมุมมองของสาธารณชน (Chien, 2010)
นอกจากนัน้ หากเจาของสิทธิบตั รบังคับใชสทิ ธิบตั รกับบุคคล
อื่นที่คิดวาละเมิดสิทธิบัตร โดยการฟองรองบุคคลดังกลาว
เจาของสิทธิบตั รก็อาจไดรบั การโตแยงกลับจากบุคคลดังกลาว
ถึงความชอบดวยกฎหมายของสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร
ได เพื่อหวังผลใหสิทธิบัตรดังกลาวไมสามารถใชบังคับได
กรณีการโตแยงนี้อาจทําใหเจาของสิทธิบัตรตองสูญเสียเวลา
ถึงรอยละ 42 เพื่อตอสูในชั้นศาล (Allison, Lemley, &
Schwartz, 2014) และเมื่อคิดคํานวณระยะเวลาทั้งหมดแลว
เจาของสิทธิบัตรจะตองสูญเสียเวลาถึงรอยละ 77 ในการ
ดําเนินการทั้งหมดเพื่อตอสูกับการโตแยงดังกลาว (Love &
Ambwani, 2014) ฉะนั้น จากคาใชจายที่สูง ความเกรงกลัว
ในการเสื่อมเสียชื่อเสียง ตลอดจนภาระดานเวลาที่เกิดจาก
การบังคับใชสิทธิบัตรจึงสงผลใหสิทธิบัตรสวนใหญไมมีการ
บังคับใช (Eisenberg, 2011) อยางไรก็ตาม เมือ่ สิทธิบตั รสิน้ สุด
ระยะเวลาการคุมครองตามกฎหมาย บุคคลอื่นก็สามารถใช
ประโยชนจากขอมูลสิทธิบัตรตอไปได ซึ่งถือเปนประโยชน
สาธารณะที่ไดจากการที่กฎหมายสิทธิบัตรกําหนดใหเจาของ
สิทธิตอ งเปดเผยรายละเอียดสิทธิบตั รเมือ่ ขอรับความคุม ครอง
สิทธิบัตร และกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการคุมครองสิทธิบัตร
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การหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตรและการ
เผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ระบบสิทธิบัตรมีความขัดแยงในตัวเอง (paradox)
(Parchomovsky & Polk, 2005) ในการนี้ การคุมครอง
สิทธิบัตรเปนการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกเจาของสิทธิบัตร
ในการแสวงหาประโยชนจากสิทธิบตั รของตน อันเปนการหาม
มิใหบุคคลอื่นสามารถใชประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาวได
และจะชวยสรางแรงจูงใจใหกบั เจาของสิทธิบตั รในการประดิษฐ
คิดคนสิ่งประดิษฐใหมๆ และสงเสริมการเปดเผยรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ ไ ด รั บ ความคุ ม ครองสิ ท ธิ บั ต รด ว ย
กลาวคือ เนื่องจากสิทธิบัตรปองกันมิใหบุคคลอื่นมาแสวงหา
ประโยชน จ ากสิ ท ธิ บั ต ร จึ ง ทํ า ให ผู ป ระดิ ษ ฐ ข อรั บ ความ
คุมครองสิทธิบัตรในสงประดิษฐของตน
อยางไรก็ตาม มีความแปลกเกิดขึ้นในชวงระยะเวลา
ระหวางการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร และการนําสิ่งประดิษฐทไี่ ดรบั ความคุม ครองสิทธิบตั รออกสูต ลาด เนือ่ งจาก
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ท่ี ไ ด รั บ ความคุ ม ครองสิ ท ธิ บั ต รโดยส ว นใหญ
ไมไดมีการนํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย ขณะที่สินคาที่มี
การจําหนายในตลาดเปนสิ่งที่ไมไดมีการขอรับความคุมครอง
สิทธิบตั ร ฉะนัน้ เมือ่ สิทธิบตั รใดไมไดมกี ารนํามาใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย เจาของสิทธิบัตรก็อาจไมไดมีผลประโยชนที่
จําเปนตองดําเนินการกับบุคคลอื่นที่นําสิทธิบัตรของตนไปใช
หรือเจาของสิทธิบัตรอาจจะมีผลประโยชนอยางอื่นที่สําคัญ
มากกวา ซึง่ ทําใหการหามมิใหบคุ คลอืน่ ใชประโยชนจากสิทธิบัตรของตนไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ นอกจากนั้น ในกรณี
ที่เจาของสิทธิบัตรประสงคที่จะบังคับใชสิทธิบัตรของตน ก็
อาจจะเปนเรื่องยากที่จะกลาววาบุคคลอื่นไดละเมิดสิทธิบัตร
ของตน เมื่อสิทธิบัตรดังกลาวไมไดมีการนํามาใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยหรือเผยแพรออกสูตลาด อันทําใหสาธารณชน
ไมไดรับทราบถึงสิทธิบัตรดังกลาวแตอยางใด
กรณีนี้สามารถนํามาเทียบเคียงไดกับบริษัท Tesla
ซึ่งแตเดิม บริษัท Tesla ไดขอรับความคุมครองสิทธิบัตรใน
เทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟา เนื่องจากเกรงวาบริษัท
ขนาดใหญจะลอกเลียนเทคโนโลยีของตน จึงไดขอรับความ
คุม ครองสิทธิบตั รเพือ่ หามมิใหบคุ คลอืน่ นําสิทธิบตั รของตนไป
ใช แตถงึ กระนัน้ ในทายทีส่ ดุ บริษทั Tesla พบวา อุตสาหกรรม
รถยนตพลังงานไฟฟามีขนาดคอนขางเล็ก และแทบจะไมมี
คูแขง บริษัท Tesla จึงยกเลิกหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชน
จากสิทธิบัตร แตไมไดยกเลิกสิทธิบัตรของตน เพื่อเปนการ
เผยแพรสิทธิบัตรของตน อันจะทําใหบุคคลอื่นสามารถนําไป
ใชประโยชนได ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมการ

เผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั ร ซึง่ จะทําใหมกี ารประดิษฐเทคโนโลยี
รถยนตพลังงานไฟฟาจากสิทธิบัตรดังกลาวหรือนําไปพัฒนา
แตบริษัท Tesla ไมสามารถนําไปใชประโยชนหรือพัฒนา
ดังกลาวนี้ไปขอรับความคุมครองสิทธิบัตรไดเพื่อเปนการ
คุมครองผลประโยชนของบริษัท และบริษัทยังสามารถใช
สิทธิบัตรของตนเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
ได ฉะนั้น ในกรณีนี้ บริษัท Tesla ไดเลือกที่จะสงเสริมการ
เผยแพรเกี่ยวสิทธิบัตรของตนเพื่อใหบุคคลอื่นสามารถนําไป
ใชประโยชนได มากกวาที่จะหามมิใหบุคคลอื่นสามารถใช
ประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาว
กลไกปจจุบันสําหรับการเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ระบบสิทธิบตั รมีแนวความคิดวาการคุม ครองสิทธิบตั ร
เปนกลไกที่สงเสริมใหมีความกาวหนาทางดานสิ่งประดิษฐ
เนื่องจากขั้นตอนในการขอรับความคุมครองสิทธิบัตรนั้น
จะตองมีการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐที่ขอรับ
ความคุมครองสิทธิบัตร เพื่อใหสาธารณชนไดเรียนรู และ
สามารถนําไปพัฒนาและตอยอดได อยางไรก็ตาม กลไกที่
ส ง เสริ ม การเผยแพร เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ บั ต รในป จ จุ บั น ยั ง มี ข อ
บกพรอง ดังนี้
1. การเปดเผยรายละเอียด
ระบบสิทธิบัตรกําหนดใหมีการเปดเผยรายละเอียด
เกีย่ วกับสิง่ ประดิษฐทจี่ ะขอรับความคุม ครองสิทธิบตั ร เพือ่ ให
บุคคลที่มีความชํานาญในการวิทยาการแขนงเดียวกันกับ
สิ่งประดิษฐสามารถนํารายละเอียดดังกลาวไปประดิษฐได
ซึ่งเปนกลไกที่ชวยเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรไปยังบุคคลอื่น
อยางไรก็ตาม การเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ
ในกรณีนก้ี ม็ ขี อ จํากัด เนือ่ งจากอาจจะมีการเปดเผยรายละเอียด
เพียงบางสวนเทานัน้ หรือเปนขอมูลทีไ่ มสมบูรณ ประกอบกับ
ระบบสิทธิบัตรก็ไมไดกําหนดใหเปดเผยรายละเอียดทั้งหมด
จึงอาจทําใหรายละเอียดเกีย่ วกับสิง่ ประดิษฐนนั้ ไมไดกอ ใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่ นอกจากนั้น การเปดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐตามระบบสิทธิบัตรในปจจุบันไมไดกอให
เกิดประโยชนมากนัก (Roin, 2005) เนื่องจากการเขียน
สิ ท ธิ บั ต รใช ภ าษาทางกฎหมายผสมกั บ ภาษาทางเทคนิ ค
จึงทําใหเปนภาษาทีส่ อื่ สารใหเขาใจไดยาก (Seymore, 2010)
นอกจากนัน้ เจาของสิทธิบตั รอาจเปดเผยรายละเอียด
ดานเทคนิคเกีย่ วกับสิง่ ประดิษฐของตนไมเพียงพอเพราะขาด
แรงจูงใจ อีกทัง้ สิง่ ทีเ่ จาของสิทธิบตั รเปดเผยอาจไมมปี ระโยชน
มากนักในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยอาจเปนเพียง
รายละเอียดทีม่ อี ยูแ ลวเทานัน้ หรือเปนสิง่ ทีส่ ามารถตระหนัก

ไดอยูแลวจากสิ่งประดิษฐ ขณะที่ไมมีการเปดเผยขอมูลที่มี
การคนพบขึน้ มาใหม ดังนัน้ การเปดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับ
สิ่งประดิษฐอาจไมไดเปนประโยชนในการนําสิทธิบัตรมา
ประดิษฐคิดคนและพัฒนาแตอยางใด และทําใหสาธารณชน
ตองรอจนกวาสิทธิบัตรจะหมดระยะเวลาการคุมครอง เพื่อ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิบตั รไดอยางเต็มที่ ซึง่
อาจทําใหการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรลาชา
ยิ่งกวานั้น การเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ยังมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลาในการเขาถึง เชน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา คําขอรับความคุมครองสิทธิบัตรที่จะไดรับการ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ จะตองรอจนกวาคําขอ
ดั ง กล า วประสบความสํ า เร็ จ ในการได รั บ ความคุ ม ครอง
สิทธิบตั ร เนือ่ งจากกฎหมายมองวาในชวงระยะเวลาทีย่ งั ไมมี
การคุม ครองสิทธิบตั ร ผูป ระดิษฐยงั คงประสงคทจี่ ะเก็บรักษา
ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐของตนไวเปนความลับ ซึ่งการรอ
จนกวาคําขอดังกลาวจะประสบความสําเร็จและมีการเผยแพร
เกี่ยวกับสิทธิบัตร อาจยาวนานเกินไป ซี่งจะสงผลกระทบ
ตอการที่ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรจะถึงมือของสาธารณชน
เพือ่ การนํามาใชประโยชน และอาจจะสงผลกระทบตอเจาของ
สิทธิบตั รเอง เนือ่ งจากระยะเวลาการคุม ครองสิทธิบตั รจะเริม่
คํานวณตั้งแตวันที่มีการยื่นคําขอรับความคุมครองสิทธิบัตร
ยิ่งไปกวานั้น หากกระบวนการขอรับความคุมครองใชระยะ
เวลามาก ก็จะทําใหมีเวลาเหลือนอยจนกวาสิทธิบัตรจะหมด
อายุการคุมครอง อันจะทําใหเจาของสิทธิบัตรไมสามารถ
แสวงหาประโยชนจากสิทธิบัตรของตนไดทันตามระยะเวลา
ดังกลาว นอกจากนั้น หลังจากที่คําขอดังกลาวประสบความ
สําเร็จแลว การนํามาใชประโยชนกอ็ าจไมใชเรือ่ งงาย เนือ่ งจาก
บุคคลอื่นที่ประสงคจะใชประโยชนจะตองสืบคนขอมูลจาก
สิทธิบตั รทีม่ อี ยูจ าํ นวนมากเพือ่ เลือกทีต่ อ งการและตรวจสอบ
เจาของสิทธิบัตร ซึ่งอาจทําใหมีคาใชจายคอนขางสูงและเสีย
ระยะเวลาคอนขางมากดวย
2. การแบงปนและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิทธิบัตร
เจาของสิทธิบตั รอาจเผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั รของตน
และใหบุคคลอื่นสามารถใชประโยชนจากสิทธิบัตรได โดย
ไมถอื วาเปนการละเมิดสิทธิบตั รหรือความเปนอิสระในการใช
สิทธิบัตรโดยไมเปนการละเมิดสิทธิบัตร กรณีนี้ก็จะเปนการ
สงเสริมใหเกิดการประดิษฐคดิ คนและพัฒนาสิง่ ประดิษฐใหมๆ
โดยเปนการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิทธิบัตรกันและกัน และ
เปนการใหโอกาสกับบริษทั ขนาดกลางและขนาดเล็กไดเรียนรู
จากสิทธิบัตรของบริษัทขนาดใหญ เพื่อนํามาประดิษฐคิดคน
และพัฒนาสิ่งประดิษฐตอไป อยางไรก็ตาม เจาของสิทธิบัตร
ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559
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อาจมีขอกังวลวาหากมีการเผยแพรสิทธิบัตรใหบุคคลอื่น
สามารถใชประโยชนไดอยางเสรีแลว จะทําใหตนสูญเสีย
ประโยชนหรือไม เนื่องจากบุคคลอื่นอาจจะนําสิ่งประดิษฐที่
ไดประดิษฐคิดคนและพัฒนาจากสิทธิบัตรมาขอรับความ
คุม ครองสิทธิบตั รในเวลาตอมา ฉะนัน้ หากมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายสิทธิบตั รในอนาคต ก็ควรกําหนดใหบคุ คลอืน่ ไมอาจ
นําสิง่ ประดิษฐทไี่ ดจากการประดิษฐคดิ คนหรือพัฒนาจากสิทธิ
บัตรดังกลาวมาขอรับความคุมครองสิทธิบัตรได อันจะทําให
เจาของสิทธิบัตรมีความมั่นใจมากขึ้นในการเผยแพรขอมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิบัตรของตน ดังนั้น อาจจําเปนจะตองมี
การปรับเปลี่ยนระบบสิทธิบัตรเพื่อรองรับกรณีดังกลาวดวย
เนือ่ งจากระบบสิทธิบตั รในปจจุบนั ยังเปนอุปสรรคสําหรับการ
เผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตร และทําใหเจาของสิทธิบัตรไมมี
ความมั่นใจหากประสงคจะเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรของตน
การพั ฒ นาระบบสิ ท ธิ บั ต รเพื่ อ การเผยแพร เ กี่ ย วกั บ
สิทธิบัตร
การเผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั รจําเปนทีจ่ ะตองพิจารณา
นอกกรอบของระบบสิ ท ธิ บั ต ร เพราะสามารถกระทํ า ได
ไมเพียงแตผานชองทางของการเปดรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐเทานั้น แตยังสามารถกระทําไดโดยผานการแบงปน
แลกเปลี่ยน และการเผยแพรเชิงปองกัน อีกทั้งการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐนั้นไมไดเปนการเผยแพร
เกี่ยวกับสิทธิบัตรทั้งหมด นอกจากนั้น การมีสิ่งประดิษฐ
ออกมาสูตลาด เปรียบเสมือนกับการเผยแพรความรูใหมๆ
ออกสูตลาดเชนกัน แตก็ไมไดหมายความวาบุคคลอื่นจะ
สามารถนําความรูดังกลาวมาใชประโยชนไดอยางแทจริง
หากการเผยแพรยงั มีขอ จํากัดและไมไดเปนการเผยแพรขอ มูล
อยางแทจริง
สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบสิทธิบตั รเพือ่ สงเสริม
การเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตร มีดังนี้
1. การเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรเชิงปองกัน
การเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรเปรียบเสมือนกับการ
เผยแพรความคิด สิง่ ประดิษฐ การปฏิบตั ิ ฯลฯ เพือ่ ใหสาธารณชน
ไดรบั ทราบและนําสิทธิบตั รดังกลาวมาใชประโยชนได โดยการ
เผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรเปนกระบวนการนําสิทธิบัตรของ
เจาของสิทธิบัตรมาเผยแพรผานชองทางในกลุมสมาชิกของ
สังคม อันจะเปนแหลงขอมูลจากภายนอกหรือวัตถุดิบที่จะ
ชวยสงเสริมใหมีการประดิษฐคิดคนและพัฒนาสิ่งประดิษฐ
ต อ ไป เนื่ อ งจากการห า มมิ ใ ห บุ ค คลอื่ น ใช ป ระโยชน จ าก
สิทธิบัตรจะกอใหเกิดประโยชนเฉพาะกับเจาของสิทธิบัตร
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เทานัน้ โดยอาจไมเหมาะสมและสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมายอยางแทจริง เพราะไมไดสง เสริมการเผยแพรเกีย่ วกับ
สิทธิบตั รใหบคุ คลอืน่ ไดรบั ทราบและสามารถนําไปใชประโยชน
ไดแตอยางใด
การเผยแพร เชิ ง ป อ งกั น เป น การเผยแพร เ กี่ ย วกั บ
สิทธิบตั รเพือ่ ใหบคุ คลอืน่ สามารถนําไปใชประโยชนได เพือ่ เปน
การสรางความเปนอิสระในการใชสิ่งประดิษฐโดยไมเปนการ
ละเมิดสิทธิบัตร และจะชวยกระตุนใหมีการประดิษฐคิดคน
สิ่งประดิษฐใหมๆ โดยบุคคลที่นําไปใชประโยชนตองเปดเผย
ขอมูลความรูท พี่ ฒ
ั นาขึน้ มาดวย อันจะเปนการแลกเปลีย่ นกัน
และกัน และไมสามารถนําสิง่ ประดิษฐทไี่ ดประดิษฐคดิ คนและ
พัฒนาขึน้ มาไปขอรับความคุม ครองสิทธิบตั รได (Parchnovsky,
2000) เพราะเมือ่ มีการเผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั รดังกลาวแลว
ก็ถือวาเปนสิ่งที่ปรากฏอยูแลว ซึ่งบุคคลอื่นไมสามารถนําไป
ขอรับความคุม ครองสิทธิบตั รได ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหบคุ คลอืน่ สามารถ
ใชประโยชนจากขอมูลความรูแ ละสิง่ ประดิษฐดงั กลาวไดอยาง
ตอเนื่อง และในทายที่สุด ก็จะเปนการสั่งสมเพิ่มพูนความรู
ขึน้ มาในสังคมและสามารถนํามาใชเพือ่ พัฒนาสิง่ ประดิษฐทดี่ ี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไดมีการนําการเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรเชิงปองกันนีม้ าใชคอ นขางมาก โดยเจาของสิทธิบตั รทีป่ ระสงคจะ
เผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั รของตน ไมวา จะเปนการเผยแพรทาง
วารสาร หรือเว็บไซต (Merges, 2004)
2. การเผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั รจากคําขอรับความ
คุมครองสิทธิบัตร
คําขอรับความคุม ครองสิทธิบตั รเปนแหลงขอมูลสําคัญ
ที่เผยแพรเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ เนื่องจากหากไมมีเผยแพร
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ใ นชั้ น การขอรั บ ความคุ ม ครอง
สิทธิบัตร และรอไปเผยแพรเมื่อคําขอดังกลาวไดรับความ
คุ ม ครองสิ ท ธิ บั ต รแล ว ก็ จ ะทํ า ให ไ ม มี ก ารเผยแพร ข อ มู ล
หลายประการเกีย่ วกับสิง่ ประดิษฐนนั้ ๆ หากคําขอดังกลาวนัน้
ไมประสบความสําเร็จในการไดรบั ความคุม ครองสิทธิบตั ร เชน
ในประเทศญี่ปุน คําขอรับความคุมครองสิทธิบัตรรอยละ 56
เทานั้นที่ประสบความสําเร็จในการไดรับความคุมครองสิทธิบัตร และขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา รอยละ 87 ของ
คําขอดังกลาวไดประสบความสําเร็จ (Cotropia, 2015) ซึ่ง
หมายความวาคําขอทีเ่ หลือไมประสบความสําเร็จและไมจาํ เปน
ทีจ่ ะตองเผยแพรรายละเอียดการประดิษฐ เนือ่ งจากบุคคลอืน่
ก็อาจนําขอมูลไปใชประโยชนโดยไมไดรบั ความคุม ครอง ดังนัน้
จึงอาจตองสรางแรงจูงใจใหผูประดิษฐเผยแพรรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐที่ไมไดรับความคุมครองสิทธิบัตรดวย

คําขอรับความคุมครองสิทธิบัตรที่ไมประสบความ
สําเร็จดังกลาวเปนเอกสารที่กลาวถึงสิ่งประดิษฐอยางไมเปน
ทางการ ซึ่งตามระบบสิทธิบัตร คําขอดังกลาวจะไมไดรับการ
เผยแพร และผูประดิษฐเองก็อาจไมประสงคที่จะเผยแพร
เนือ่ งจากสิง่ ประดิษฐของตนยังไมไดรบั ความคุม ครองสิทธิบตั ร
และเกรงวาอาจมีการนําขอมูลที่เผยแพรไปใชประโยชนเพื่อ
การเลียนแบบไดและตนก็จะไมไดรับความคุมครอง ในการนี้
ระบบสิทธิบัตรจะตองสรางแรงจูงใจใหผูประดิษฐเผยแพร
รายละเอียดเกีย่ วกับสิง่ ประดิษฐของตน และสรางความมัน่ ใจ
วาจะไดรับความคุมครอง อันจะเปนกลไกอีกประการหนึ่งที่
ชวยการสงเสริมการเผยแพรความรูใหมๆ
3. นวัตกรรมแบบเปด
นวัตกรรมแบบเปด (open innovation) เปนการใช
ประโยชนจากการไหลเวียนของขอมูลความรูท มี่ อี ยู โดยนํามา
พัฒนาและตอยอดสิ่งประดิษฐ และขยายตลาดสําหรับสิ่งประดิษฐดงั กลาว ซึง่ แตกตางแนวความคิดเกีย่ วกับการใหสทิ ธิ
แตเพียงผูเ ดียวหรือการหามมิใหบคุ คลอืน่ สามารถใชประโยชน
จากสิทธิบัตร เพราะในกรณีดังกลาว ขอความรูจะเปนของ
เจาของสิทธิบตั รแตเพียงผูเ ดียวและการพัฒนาก็จะเกิดขึน้ จาก
เจาของสิทธิบตั รดังกลาวเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม ความคิด
ใหมๆ ของบริษัทในการพัฒนาสิ่งประดิษฐเกิดจากความคิด
ทีม่ กี ารเชือ่ มโยงกันระหวางธุรกิจตางๆ จึงทําใหบริษทั จํานวน
มากมองไกลนอกเหนือจากขอบเขตของบริษัท และสราง
กระบวนการในการพัฒนาความคิดใหมๆ ทีไ่ มไดมาจากภายใน
กรอบของบริษทั หรือหองปฏิบตั กิ ารของบริษทั เทานัน้ แตเปน
ความคิดที่พัฒนามาจากแหลงขอมูลภายนอกบริษัท ไมวาจะ
เปนผูบริโภค หรือคูคาของตน (Dodgson, Gann, & Salter,
2006)
ปจจุบนั นี้ ไดมแี นวความคิดใหมเกีย่ วกับการพัฒนามา
แทนที่ ก ารวิ จัย และพั ฒ นารู ป แบบเดิ ม (research and
development) โดยเรี ยกว า “การเชื่ อมโยงและพั ฒนา”
(connect and development) ซึง่ เปนการหาขอมูลจาก
แหลงภายนอกบริษทั ไมวาจากการแลกเปลี่ยน การแบงปน
หรือสรางเครือขาย เพื่อนํามาใชและพัฒนาสิง่ ประดิษฐ ดังทีม่ ี
รายงานระบุวา สิง่ ประดิษฐทพ่ี ฒ
ั นามาจากแหลงขอมูลภายนอก
มีอตั ราสูงถึงรอยละ 45 (Huston & Sakkab, 2006) เชน กรณี
นํายาทําความสะอาด “magic eraser” เปนสิ่งประดิษฐของ
บริษัทญี่ปุน แตโดยแทจริงแลว ไดมีการพัฒนามาจากขอมูล
ของบริษัทเยอรมันที่ไดคิดคนสิ่งประดิษฐเกี่ยวกับที่กันเสียง
และฉนวนกันความรอน โดยนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนาเปน

นาํ ยาทําความสะอาดดังกลาว ซึง่ ถือเปนแหลงขอมูลภายนอก
และบริษทั ญีป่ นุ ไดนาํ มาพัฒนาเปนสิง่ ประดิษฐใหม (Dodgson
et al., 2006)
นอกจากนั้น นวัตกรรมแบบเปดยังใหโอกาสภาค
อุตสาหกรรมขนาดเล็กในการใชประโยชนจากแหลงขอมูลของ
บริษัทขนาดใหญที่มีศักยภาพมากกวาได เพื่อนํามาประดิษฐ
คิดคน และพัฒนาสิ่งประดิษฐ โดยอาศัยการเชื่อมโยงและ
เสรีภาพในการนํามาใชประโยชน เนื่องจากบริษัทขนาดเล็ก
อาจไม มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามเป น เลิ ศ ด า นเทคโนโลยี แ ละ
วิทยาศาสตร จึงทําใหเสียเปรียบดานทรัพยาการบุคคลและ
ไมสามารถประดิษฐคดิ คนและพัฒนาสิง่ ประดิษฐได ในการนี้
บริษัทอุตสาหกรรมขนาดเล็กตองพึ่งพาแหลงขอมูลภายนอก
จากบริษัทขนาดใหญที่มีศักยภาพมากกวา นอกจากนั้น
นวัตกรรมแบบเปดยังชวยใหบริษัทสามารถมีแหลงขอมูลที่
ตนเองขาดแคลน เพื่อนํามาพัฒนาสิ่งประดิษฐของตนใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี แตทั้งนี้ บริษัทก็จะตอง
แบงปนแหลงขอมูลของตนใหกบั บริษทั อืน่ เพือ่ เปนแหลงขอมูล
ภายนอกสําหรับบริษทั อืน่ ดวย โดยปจจุบนั นี้ นวัตกรรมแบบเปดไดรับความสนใจมากขึ้น โดยรอยละ 49 ของบริษัทได
รายงานวาสิง่ ประดิษฐของตนไดพฒ
ั นาจากแหลงขอมูลภายนอก
เชน มหาวิทยาลัย บริษทั อืน่ ๆ หรือหองปฏิบตั กิ ารในหนวยงาน
ของรัฐที่ไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันและกัน
4. การอนุญาตใหใชประโยชนจากสิทธิบตั รโดยไมมี
คาตอบแทน
ระบบสิทธิบัตรอาจสงเสริมใหมีการเผยแพรความคิด
เพื่อนําไปประดิษฐคิดคนและพัฒนาเปนสิ่งประดิษฐใหมๆ
โดยสรางความเปนอิสระใหบุคคลอื่นสามารถใชสิทธิบัตรของ
เจ า ของสิ ท ธิ บั ต รได โ ดยไม ถื อ ว า เป น การละเมิ ด สิ ท ธิ บั ต ร
(Schultz & Urban, 2012) ซึ่งจะทําใหเกิดการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในสิทธิบัตร หรือที่เรียกวา “การ
อนุญาตใหใชประโยชนจากสิทธิบัตรโดยไมมีคาตอบแทน”
แตขณะเดียวกันก็ปองกันมิใหบุคคลอื่นที่ใชประโยชนจาก
สิทธิบตั รดังกลาวนําสิง่ ประดิษฐทไ่ี ดประดิษฐคดิ คนหรือพัฒนา
จากสิทธิบัตรนั้นไปขอรับความคุมครองสิทธิบัตร (Chien,
2010) กลาวคือ การอนุญาตใหใชประโยชนจากสิทธิบตั ร โดย
ไมมีคาตอบแทนนี้เปนการเปดโอกาสใหบุคคลอื่นสามารถนํา
ความรูเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่ไดรับความคุมครองไปใชประโยชน
ได แตเจาของสิทธิบัตรก็ไดรับความคุมครองจากการที่บุคคล
อื่นจะนําสิ่งประดิษฐที่พัฒนาจากสิทธิบัตรของตนไปขอรับ
ความคุมครองสิทธิบัตร วิธีการนี้จะทําใหเจาของสิทธิบัตร
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มี ค วามมั่ น ใจในการอนุ ญ าตให บุ ค คลอื่ น ใช ป ระโยชน จ าก
สิทธิบัตรของตน และเปนการกระตุนใหมีการแลกเปลี่ยน
สิทธิบัตรกันและกันดวย
นอกจากนัน้ การขอรับความคุม ครองสิทธิบตั รอาจเกิด
จากการทีเ่ จาของสิทธิบตั รตองการรักษาสิทธิของตนในการที่
จะอนุ ญ าตให บุ ค คลอื่ น ใช สิ ท ธิ บั ต ร นอกเหนื อ จากความ
ตองการทีจ่ ะปองกันมิใหบคุ คลอืน่ เลียนแบบสิง่ ประดิษฐของตน อีกทัง้ บริษทั ขนาดใหญดา นเทคโนโลยีไดเผยแพรเกีย่ วกับ
สิทธิบตั รของตนโดยอนุญาตใหบคุ คลอืน่ สามารถใชประโยชน
จากสิทธิบตั รโดยไมมคี า ตอบแทนแตอยางใด (Former, 2009)
เชน บริษทั LG Electronics ไดเผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั รของตน จํานวนมากกวา 10,000 ฉบับใหแกบริษทั ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก และบริษทั Samsung บริษทั Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering บริษัท Hyundai Motor และบริษัท
Panasonic ไดดําเนินการเชนเดียวกัน นอกจากนั้น บริษัท
Google ที่มีสิทธิบัตรจํานวนมากเปนอันอับ 8 ของโลก และ
บริษัท Canon ที่มีสิทธิบัตรเปนจํานวนมากดวย ตางก็ไมโอน
สิทธิบัตรของตนใหกับบริษัทที่มุงเนนการฟองรองเกี่ยวกับ
สิทธิบัตร ในทํานองเดียวกัน บริษัท IBM บริษัท Sony บริษัท
Google บริษัท LG Electronics บริษัท Canon และบริษัท
จํานวนมากกวา 1,300 แหง ไดลงนามรวมกันในเครือขาย
นวัตกรรมแบบเปด (open innovation network) เพื่อให
ผูรวมลงนามสามารถใชสิทธิบัตรกันและกันไดโดยไมมีคา
ตอบแทน หรือที่เรียกวา “linux technology” ซึ่งเปนความ
ตกลงใหผูที่ไดรับประโยชนจากสิทธิบัตรของผูรวมลงนามอื่น
จะตองเผยแพรเกีย่ วกับสิทธิบตั รของตนเพือ่ เปนการตอบแทน
ใหแกผูรวมลงนามอื่นดวย (Loren, 2006)
บทสรุป
ระบบสิทธิบตั รไดมกี ารสรางขึน้ มาจากแนวความคิดที่
ใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกเจาของสิทธิบัตรในการใชประโยชน
จากสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐของตน ซึ่งภายใตแนวความคิด
ดังกลาวนี้ ความกาวหนาทางดานสิง่ ประดิษฐเกิดจากการหาม
มิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร
อยางไรก็ตาม ผูผลิตภาคอุตสาหกรรมไดนําแนวคิดสวนใหญ
ในการผลิตสินคาใหมๆ มาจากแหลงขอมูลภายนอกที่ไมใช
สิทธิบัตรที่มีการจดทะเบียนไว แตเปนขอมูลที่มีการแบงปน
ซึง่ กันและกันจากผูผ ลิตภาคอุตสาหกรรมรายอืน่ ประกอบกับ
เจาของสิทธิบัตรเองก็ยังเขาถึงสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร
รายอื่นในอัตราสูง และบริษัทจํานวนมากก็ไดรวมตกลงที่จะ
แบงปนสิทธิบัตรของตน
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แมวาระบบสิทธิบัตรมีแนวความคิดวาการคุมครอง
สิทธิบตั รเปนกลไกทีส่ ง เสริมใหมคี วามกาวหนาดานสิง่ ประดิษฐ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากขั้นตอนในการขอรับความคุมครอง
สิทธิบัตรนั้นจะตองมีการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐทขี่ อรับความคุม ครองสิทธิบตั รเพือ่ ใหสาธารณชนได
เรียนรูแ ละสามารถนําไปพัฒนาและตอยอดได แตการเปดเผย
รายละเอียดดังกลาวยังมีขอ บกพรอง ประกอบกับการคุม ครอง
สิทธิบัตรไดเพิ่มมากขึ้น อันทําใหมีการแขงขันนอยลง
นอกจากนัน้ ราคาสิง่ ประดิษฐทสี่ งู ยังสงผลใหการเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรคอนขางลาชา กลาวคือ การเผยแพร
เกี่ยวกับสิทธิบัตรเพื่อใหบุคคลอื่นสามารถใชประโยชนจาก
สิทธิบัตร สามารถกระทําไดอยางเต็มที่เมื่อสิทธิบัตรดังกลาว
ไดสิ้นสุดระยะเวลาการคุมครองแลว ซึ่งถือเปนระยะเวลาที่
ยาวนานที่สาธารณชนจะตองรอคอย กวาที่จะสามารถใช
ประโยชนจากสิทธิบัตรไดอยางเต็มศักยภาพ โดยไมถือวา
เปนการละเมิดสิทธิบตั ร แตกระนัน้ แลว การใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตรไมจําเปนตองรอจนกวาสิ้นสุด
ระยะเวลาการคุม ครองสิทธิบตั ร หากเจาของสิทธิบตั รอนุญาต
ใหบุคคลอื่นสามารถใชประโยชนจากสิทธิบัตรของตนไดใน
รูปแบบของนวัตกรรมแบบเปด การเผยแพรเชิงปองกัน หรือ
การอนุญาตใหใชสิทธิบัตร เพื่อเปนการสงเสริมการเผยแพร
เกี่ยวกับสิทธิบัตร อันจะทําใหมีการนําสิทธิบัตรดังกลาวมา
ประดิษฐคดิ คน พัฒนา และตอยอดเปนสิง่ ประดิษฐใหมๆ ทัง้ นี้
เจาของสิทธิบัตรก็ยังไดรับความคุมครอง โดยบุคคลที่นํา
สิทธิบัตรไปใชประโยชนไมสามารถนําสิ่งประดิษฐที่มีการ
ประดิษฐคดิ คนหรือพัฒนาจากสิทธิบตั รดังกลาวไปขอรับความ
คุมครองสิทธิบัตรได
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