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บทคัดยอ
 ระบบสิทธิบัตรสรางขึ้นจากแนวความคิดวา การใหสิทธิแตเฉพาะเจาของสิทธิบัตรในการใชประโยชนจากสิทธิบัตรใน
สิ่งประดิษฐของตน จะทําใหเกิดสิ่งประดิษฐใหมๆ ตอไป  ซึ่งภายใตแนวความคิดดังกลาวนี้ ความกาวหนาดานสิ่งประดิษฐ
เกิดจากการหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร  อยางไรก็ตาม การศึกษาจํานวนมากทําใหเกิด
คําถามเกี่ยวกับความถูกตองของแนวความคิดดังกลาว เนื่องจากผูผลิตภาคอุตสาหกรรมไดนําแนวคิดโดยสวนใหญเก่ียวกับการ
ผลติสนิคาใหมๆ  มาจากแหลงขอมลูภายนอกทีไ่มใชสทิธบิตัรทีม่กีารจดทะเบยีนไว แตเปนขอมลูทีม่กีารแบงปนซึง่กนัและกนัจาก
ผูผลิตภาคอุตสาหกรรมรายอ่ืน ประกอบกับบริษัทจํานวนมากก็ไดรวมตกลงท่ีจะแบงปนสิทธิบัตรของตน  ดังน้ัน บทความฉบับน้ี
จะศึกษาเก่ียวกับชองวางในระบบสิทธบิตัรวาระบบสิทธบิตัรในปจจุบนัไดมองขามการสงเสริมการเผยแพรเก่ียวกับสทิธบิตัร และ
คาํนึงเพยีงการคุมครองหวงแหนสิทธบิตัรของเจาของสทิธบิตัร อนัไมสอดคลองกบัความเปนจรงิ ตลอดจนศกึษาวเิคราะหวธิกีาร
ที่ระบบสิทธิบัตรสามารถสงเสริมการเผยแพรเกี่ยวกับสิทธบิัตรในสิ่งประดิษฐ

คําสําคัญ: สิทธิบัตร สิทธิแตเพียงผูเดียว การเผยแพรเก่ียวกับสิทธิบัตร

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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บทนํา
 การคุมครองสิทธิบัตรมีพื้นฐานแนวความคิดวา
สิทธิบัตรเปนการหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตร
ในสิ่งประดิษฐ ไมใชเปนการอนุญาตใหบุคคลอื่นสามารถใช
ประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาวได ที่จะทําใหเกิดสิ่งประดิษฐ
ใหมๆ  (Kapczynski & Syed, 2013)  ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไดกําหนดแนวความคิดดังกลาวไว
โดยใหอํานาจแกสภาคองเกรสในการสงเสริมความกาวหนาดาน
วิทยาศาสตรและศิลปะท่ีเปนประโยชนเพ่ือใหผูประดิษฐมีสิทธิ
แตเพียงผูเดียว (exclusive right)  ในการคนพบของตน (U.S. 
Constitution, Article I, section 8, Clause 8)  นอกจากน้ัน
ศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาในคดี  Dawson Chem. Co.
v Rohm & Haas Co. (1980)  ยังไดกลาววา สาระสําคัญของ
การคุมครองสทิธิบัตรเปนการหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชน
จากสิทธิบัตร อันทําใหเจาของสิทธิบัตรมีแรงจูงใจท่ีจะรักษา
และใชประโยชนในทรัพยสินซึ่งเปนสิทธิบัตรของตนอยางมี
ประสิทธิภาพ (Demsetz, 1967)
 อยางไรกต็าม เมือ่วันท่ี 12 มถินุายน พ.ศ. 2554  บริษทั
Tesla  ไดเปดเผยบล็อก (blog) ของตนที่ใชชื่อวา “สิทธิบัตร
ทกุอยางของเราเปนของคณุ” (All our patents are belong
to you.) (Musk, 2014)  เพ่ือเปนการเผยแพรเก่ียวกับสิทธิบัตร
ของบริษัท Tesla และใหบุคคลอื่นสามารถใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรดังกลาวไดอยางเสรี ซึ่งสิทธิบัตรโดยสวนใหญของ
บรษิทั Tesla  เปนสิง่ประดิษฐรถยนตทีข่บัเคล่ือนดวยพลงังาน
ไฟฟา  อยางไรก็ตาม ตลาดรถยนตพลังงานไฟฟามีขนาดเล็กมาก
เม่ือเปรียบเทียบกับตลาดรถยนตท่ีใชนาํมัน  ฉะน้ัน การท่ีบริษัท
Tesla ไดเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรของตน เปนการสงเสริม
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนและพัฒนา
รถยนตพลังงานไฟฟา อนัจะเปนการสงเสรมิความกาวหนาใน
เทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟาตอไป 
 นโยบายของบริษัท Tesla ที่สงเสริมการเผยแพร
เกี่ยวกับสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ แทนที่จะเปนการหามมิให
บุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาว เปนการไมใช
สิทธิตามกฎหมายของบริษัท Tesla ในฐานะเจาของสิทธิบัตร
เปนการชั่วคราว (waive) ไมวาจะเปนการหามมิใหบุคคลอื่น
นําไปใชหรือดัดแปลง  กลาวคือ เจาของสิทธิบัตรไดอนุญาต
ใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาวไดนั่นเอง และขณะเดียวกัน
บริษัทอื่นๆ ที่ไดรับผลประโยชนจากการไดรับอนุญาตใหใช
สิทธิบัตรของบริษัท Tesla ก็จะอนุญาตใหบริษัท Tesla
สามารถเขาถงึและใชประโยชนสทิธบิตัรของตนไดเชนกนั เพื ่อ
เปนการแลกเปลี่ยนกัน อันจะเปนการสงเสริมความกาวหนา

ทางดานส่ิงประดิษฐตอไป  ดังจะเห็นไดจากการท่ี บริษัท BMW 
บริษัท Nissan และ บริษัท Tesla  ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 80 ของ
ตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาในโลก ไดเจรจารวมมือกันเพ่ือพัฒนา
รถยนตพลังงานไฟฟา (Demsetz, 1967)  ตอมา บริษัท Toyota
ก็ไดประกาศที่จะเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรในรถยนตที่ใช
พลังงานไฮโดรเจน (Blanco, 2015)  และตามดวยบริษัท LG
ประกาศที่จะแบงปนสิทธิบัตรของตน จํานวน 29,000 ฉบับ
ใหแกบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (Ellis, 2015) นอกจากน้ัน
บรษิทั Panasonic กไ็ดเผยแพรเกีย่วกับสทิธบิตัรของตนเพ่ือ
ใหเปนการวิจัยและพัฒนา  อีกท้ังบริษัท Daewoo ก็ไดเผยแพร
เกี่ยวกับสิทธิบัตรในเทคโนโลยีแกสพลังงานธรรมชาติใหกับ
ผูผลติภาคอตุสาหกรรมทองถ่ิน  และขณะเดยีวกนั บรษิทัของ
ประเทศเกาหลี  อยางเชน บรษิทั Samsung บรษิทั Hyundai 
Motors และบริษัท Lotte ก็ไดมีแผนการที่จะเผยแพรเกี่ยว
กับสิทธิบัตรของตนเพื่อใหบุคคลอื่นเขาถึงและสามารถนําไป
ใชได 
 นอกจากนั้น แมวาการใหสิทธิแตเพียงผู เดียวแก
เจาของสิทธิบัตรในการใชประโยชนจากสิทธิบัตรของตน
ซึ่งเปนการหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตร
อาจจะทําใหเกิดความกาวหนาในส่ิงประดิษฐ แตงานวิชาการ
จํานวนมากกอใหเกิดคําถามเก่ียวกับความถูกตองของ
แนวความคิดดังกลาว  เนื่องจากเกือบรอยละ 50 ของผูผลิต
ภาคอุตสาหกรรมไดแนวคิดสําหรับการผลิตสินคาใหม โดย
สวนใหญจากแหลงขอมูลภายนอกที่ไมใชสิทธิบัตรที่มีการ
จดทะเบียนไว แตเปนขอมูลท่ีมีการแบงปนซ่ึงกันและกันกับ
ผูผลิตภาคอุตสาหกรรมรายอื่น (Arora, Cohen, & Walsh,
2014) ประกอบกับเจาของสิทธิบัตรเองก็ใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตรรายอื่นในอัตราสูงถึงรอยละ
40-60 เพื่อนํามาใชกับการประดิษฐของตน  ตัวอยางเชน
บริษัทผลิตยารักษาโรคขนาดใหญไดลงนามในสัญญาอนุญาต
ใหบริษัทขนาดเล็กไดใชสิทธิบัตรของตนในการผลิตยารักษา
โรค เปนตน (Graham, Merges, Samuelson, & Sichelman,
2009)

แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร
 ระบบสิทธิบัตรพัฒนามาจากแนวความคิดพื้นฐานวา
เปนระบบที่สงเสริมใหเกิดการเผยแพรหลายวิธีเกี่ยวกับ
สทิธบิตัรในสิง่ท่ีมกีารประดษิฐดวย  ประการแรก สาธารณชน
สามารถใชประโยชนจากสิทธบิตัรไดโดยเสรีเมือ่ระยะเวลาการ
คุมครองสิทธิบัตรสิ้นสุดลงและสิทธิบัตรดังกลาวไดตกเปน
สาธารณสมบัติ  ฉะนั้น เมื่อมีการใหความคุมครองสิทธิบัตร



28 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

มากขึน้ กจ็ะทาํใหสทิธบิตัรทีส่าธารณชนสามารถใชประโยชน
ไดอยางเสรเีมือ่การคุมครองสทิธบิตัรดังกลาวสิน้สดุระยะเวลา
ลงมีจํานวนมากข้ึนเชนกัน  นอกจากน้ัน ระบบสิทธิบัตรยังได
เปดใหมีการโอนความเปนเจาของสิทธิบัตรไปยังบุคคลอ่ืนได 
อันจะทําใหมีการถายโอนความรูเก่ียวกับสิ่งประดิษฐจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  อยางไรก็ตาม การเผยแพร
เก่ียวกับสิทธิบัตรก็มีขอจํากัด (Kelley, 2014) เชน หากเจาของ
สิทธิบัตรประสงคท่ีจะไมใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตน ก็สามารถ
กระทาํไดโดยการประกาศ หรอืการเผยแพรเกีย่วกบัสทิธบิตัร
ในเว็บไซตดังที่บริษัท Tesla ไดดําเนินการ  อยางไรก็ตามใน
กรณีดงักลาว เจาของสิทธกิไ็มมัน่ใจ และกลัววาจะสูญเสียสทิธิ
ของตนตลอดไป  หากบุคคลอ่ืนนําไปขอรับความคุมครองสิทธิ-
บัตรภายหลัง ประกอบกบักฎหมายก็อาจขาดความชัดเจนใน
เรื่องดังกลาว จึงทําใหทั้งเจาของสิทธิบัตรและบุคคลอื่นที่
ประสงคจะใชประโยชนไมมีความมั่นใจในการกระทําของตน
(Contreras, 2015)  ทัง้ทีโ่ดยหลกัการแลว การเผยแพรขอมลู
สทิธบิตัรบนเว็บไซตหรอือนุญาตใหบคุคลอ่ืนใชขอมลูสทิธบัิตร
ของตน ไมไดเปนการใหสิทธิความเปนเจาของแกบุคคลอื่น
แตอยางใด 
 นอกจากน้ัน การกระทําดังกลาวก็ไมไดมีกฎหมาย
กําหนดรองรับไวอยางชัดเจน จึงทําใหเกิดความไมแนนอนวา
บุคคลอื่นที่ใชประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาวจะถูกฟองรอง
โดยเจาของสิทธิบัตรในภายหลังไดหรือไม  ฉะนั้น การขาด
ความชัดเจนทางกฎหมายจึงทําใหทั้งเจาของสิทธิบัตรและ
บุคคลอื่นที่ประสงคจะใชประโยชนไมมีความมั่นใจในการ
กระทําของตน (Contreras, 2015)  นอกจากน้ัน หากเจาของ
สทิธบิตัรตองการท่ีจะเผยแพรสทิธบิตัรของตนใหสาธารณชน
รับรู ก็อาจทําใหเจาของสิทธิบัตรไมมั่นใจวาการกระทํา
ดังกลาวแสดงถึงการละทิ้งสิทธิบัตรของตนหรือไมใชงาน
สิทธิบัตรของตน  อันทําใหเจาของสิทธิบัตรตองสูญเสียสิทธิบัตร
หรือไม (Risch, 2014) จึงทําใหการเผยแพรสิทธิบัตรใน
สิ่งประดิษฐเพื่อใหบุคคลอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชนยังเกิด
ขึ้นนอย

ระบบสิทธิบัตรและสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
 เมื่อสิ่งประดิษฐใดไดรับความคุมครองสิทธิบัตรแลว 
เจาของสิทธิบัตรก็จะไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใช
ประโยชนจากสิทธบิตัรดังกลาว  ซึง่เปนการหามมใิหบคุคลอ่ืน
ใชประโยชนจากสทิธบิตัรดงักลาวได โดยการคุมครองสทิธบิตัร
นี้เปนการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social bargain) ซึ่งสังคม
จะมีสิ่งประดิษฐใหมและมีสิทธิบัตรที่สามารถนํามาเรียนรูได

เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแก
เจาของสิทธิบัตร  ฉะนั้น จากแนวความคิดดังกลาวนี้ ระบบ
สทิธบิตัรจึงไดสงเสริมความกาวหนาดานสิง่ประดิษฐ  โดยการ
หามมิใหบคุคลอ่ืนใชประโยชนจากสิทธิบตัร และขณะเดียวกัน 
กส็งเสรมิการเผยแพรเกีย่วกบัสทิธบิตัร เชน กฎหมายสทิธิบตัร
ฉบับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา (Patent Act of 1790)
กําหนดใหเจาของสิทธิบัตรมีสิทธิและเสรีภาพแตเพียงผูเดียว
ในการทํา สราง ใช และขายส่ิงประดิษฐหรือการคนพบของตน
โดยการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวน้ี เปนการหามมิใหบุคคลอื่น
ใชประโยชนจากสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร (Mosoff, 
2009) ตราบตลอดจนทุกวันนี้ แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิ
แตเพยีงผูเดยีวนีก้ป็รากฏในกฎหมายสทิธบิตัรของทกุประเทศ
 ในลําดับตอไป จะขออธิบายทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ
การคุมครองสิทธิบัตรดังตอไปนี้
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบตัร
  การใหสิทธิแตเพียงผูเดียวในระบบสิทธิบัตรเปน
รูปแบบของการคุมครองทรัพยสินตามทฤษฎีเก่ียวกับทรัพยสิน
วาดวยแรงงาน (labour theory of property)  ซึ่งกลาววา
บุคคลมีสิทธิตามธรรมชาติในสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการใชแรงงาน
ของตนหรือทรัพยสิน และมีสิทธิที่จะหามมิใหบุคคลอ่ืนใช
ประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว (Sterck, 2006)  นอกจากน้ัน 
ทฤษฎีวาดวยการใชประโยชน (utilitarian theory) เปนอีก
ทฤษฎีที่สนับสนุนการใหความคุมครองสิทธิบัตรวา การหาม
มิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐของ
เจาของสิทธิบัตร จะทําใหเจาของสิทธิบัตรมีแรงจูงใจที่จะ
ลงทุนในการสรางสรรคและพัฒนาความรูใหมๆ อันจะทําให
การสรางสรรคและพัฒนาความรูใหมๆ ดําเนินการไปอยาง
ตอเนื่อง  นอกจากน้ัน การใหสิทธิแตเพียงผูเดียวยังไดรับการ
สนับสนุนจากแนวความคิดวา จะชวยสงเสริมใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการหามมิใหบุคคลอ่ืน
ใชประโยชนจากสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร จะทําให
เจาของสทิธบิตัรมีแรงจงูใจในการรกัษาและพฒันาสิง่ประดษิฐ
ของตน อนัจะกอใหเกดิประโยชนตอสงัคมโดยรวมตอไป และ
ในมุมมองน้ี สิทธิบัตรเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการลงทุนอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหมๆ
 2. แรงจูงใจในการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร
 แนวความคิดเก่ียวกับการหามมิใหบุคคลอ่ืนใชประโยชน
จากสิทธบิตัรในส่ิงประดิษฐไมไดมอียูเฉพาะทางทฤษฎีเทานัน้
แตยังปรากฏใหเห็นในทางปฏิบัติดวย โดยเม่ือต้ังคําถามเก่ียวกับ
เหตุผลท่ีมีการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร ก็มักจะไดคําตอบ
โดยสวนใหญวา เพื่อตองการหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชน
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จากสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ  ซึ่งจากการสํารวจพบวา รอยละ
95.8 ของบริษัททางดานการวิจัยและพัฒนา (research and
development)  ไดขอรบัความคุมครองสทิธบิตัรเพือ่ปองกนั
มิใหบุคคลอื่นนําสิทธิบัตรของตนไปลอกเลียนเพื่อพัฒนาสิ่ง-
ประดิษฐ (Cohen, Nelson, & Walsh, 2000)  ขณะท่ีรอยละ 77 
ไดขอรับความคุมครองสิทธิบัตรเพ่ือคุมครองส่ิงประดิษฐของตน
ในการไมใหบุคคลอ่ืนสามารถเขาถึงขอมูลสิทธิบัตรได (Cohen, 
Nelson, & Walsh, 2000)  นอกจากน้ัน จากการสํารวจดาน
สิทธิบัตรพบวา บริษัทสมัยใหมมีความแนวคิดวาการปองกัน
มิใหบุคคลอื่นเลียนแบบสิ่งประดิษฐของตนเปนเหตุผลสําคัญ
ที่สุดในการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร อันจะเปนการหาม
มใิหบคุคลอืน่ใช) ประโยชนจากสทิธบิตัรดงักลาวได (Graham,
Merges, Samuelson, & Sichelman, 2009)
 3. การหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตร
 ผลของการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวจะเปนการหามมิให
บุคคลอ่ืนใชประโยชนจากสิทธิบัตรในส่ิงประดิษฐดังกลาว  แมวา
จะเปนการนํามาใชประโยชนเพียงเล็กนอยก็ตาม (Lemley,
1997) เน่ืองจากสิทธิแตเพียงผูเดียวมีขอบเขตคอนขางกวาง
มาก ซึ่งหมายความวาการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกเจาของ
สทิธบิตัรนัน้ ไมไดเปนเพยีงการหามมใิหบคุคลอืน่ใชประโยชน
จากรายละเอยีดทีม่กีารบรรยายหรอือางไวในสทิธบิตัรเทานัน้
แตรายละเอียดดังกลาว  อาจมีขอบเขตที ่กวางขึ ้นไดตาม
กาลเวลา  โดยรวมถึงส่ิงประดิษฐท่ีอาจไมไดมีอยู ณ วันท่ีมีการ
ประดิษฐคิดคน
 อยางไรก็ตาม การใหสิทธิแตเพียงผูเดียวน้ีก็มีความ
ขดัแยงในตัวเอง  เนือ่งจากแมวา ระบบสิทธบิตัรไดกาํหนดให
ผูประดษิฐตองเปดเผยรายละเอยีดเกีย่วกบัสิง่ประดษิฐของตน
แกบคุคลอืน่กต็าม แตระบบสทิธบิตัรกลบัไมสงเสรมิใหบคุคล
อื่นใชประโยชนจากรายละเอียดดังกลาว เพราะการรับรูถึง
รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตรอาจเปน
หลักฐานการพิสูจน กรณีที่มีขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิบัตรได โดยเฉพาะเมื่อบุคคลอื่นที่รับรูถึงรายละเอียด
ดงักลาวไดประดษิฐคดิคนสิง่ประดิษฐทีเ่หมอืนกบัสิง่ประดิษฐ
ของเจาของสทิธบิตัร กรณนีีก้อ็าจทาํใหมกีารกลาวหาวาบคุคล
ดังกลาวไดเขาถึงและใชประโยชนจากรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิทธิบัตรเพ่ือนํามาลอกเลียนเปนส่ิงประดิษฐของตน  นอกจากน้ัน
หากมกีารพสิจูนไดวาบคุคลดังกลาวรบัรูรายละเอียดเกีย่วกบั
สทิธบิตัรน้ันกอ็าจเปนการแสดงใหเหน็ถงึเจตนาในการละเมิด
สิทธิบัตร  อันจะสงผลตอโทษที่เพิ ่มขึ ้นสําหรับการละเมิด
สิทธิบัตรได  ฉะน้ัน หากบุคคลใดมีความกังวลในเร่ืองน้ีก็อาจจะ
หลีกเลี่ยงที่จะรับรูถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เจาของ

สิทธิบัตรไดเปดเผย (Chien & Lemley, 2011) และในการน้ี 
ก็จะสงผลเสียหายตอระบบสิทธิบัตรท่ีกําหนดใหผูประดิษฐ
ตองเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตรของตนได และอาจ
ทําใหกฎหมายสิทธิบัตรไมสงเสริมใหบุคคลอ่ืนเขาถึงและใช
ประโยชนจากรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตรดังกลาวอยาง
แทจริง (Lemley & Tangri, 2003)

ขอจํากัดเกี่ยวกับสิทธิแตเพียงผูเดียว
 การท่ีสิทธิบัตรจะหามมิใหบุคคลอ่ืนนําสิทธิบัตรไปใช
ประโยชนนั้นก็จะตองมีเง่ือนไขบางประการ ดังตอไปนี้
 1. ระยะเวลา
  การคุมครองสิทธิบัตรจะมีระยะเวลา 20 ป นับแตวัน
ที่ยื่นขอรับความคุมครองสิทธิบัตร ซึ่งในชวงระยะเวลา
ดังกลาว เจาของสิทธิบัตรก็จะดําเนินการเพื่อนําสิ่งประดิษฐ
ของตนทีไ่ดรบัความคุมครองสทิธบิตัรนีอ้อกสูตลาดในรปูของ
สินคา ไมวาจะเปนการขายหรือการเผยแพรสินคาดังกลาว
ไปยังสาธารณชน  อยางไรก็ตาม ระยะเวลาดําเนินการเพ่ือนํา
สิ่งประดิษฐออกสูตลาดนี้ ไมอาจคาดหมายได เนื่องจากเมื่อ
สิ่งประดิษฐใดไดรับความคุมครองสิทธิบัตรแลว ก็อาจมีชวง
ระยะเวลาท่ีขาดหายไปกอนท่ีส่ิงประดิษฐจะสามารถเขาสูตลาด
และเผยแพรหรือจําหนาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําสินคา
เขาสูตลาดอาจมีปจจัยท่ีทาํใหเกิดความลาชา ไมวาจะเปนการ
แขงขันในตลาด การโฆษณา การลําเลยีงสนิคา หรอืการกีดกนั
ทางการตลาด (Boldrin & Levine, 2004) อยางเชนกรณีที่มี
การประดษิฐคดิคนยารกัษาโรคบางชนดิ แตกวาท่ียารกัษาโรค
ดังกลาวจะสามารถเขาสูตลาดและขายหรือเผยแพรไปยัง
สาธารณชนได ก็อาจใชระยะเวลายาวนาน อันอาจทําใหมี
ผูเสยีชีวติจากโรคดงักลาว  นอกจากนัน้ อปุสรรคทีเ่กดิขึน้จาก
การนําสิง่ประดิษฐเขาสูตลาด กอ็าจทําใหเจาของสิทธบิตัรไมมี
แรงจูงใจท่ีจะใชประโยชนจากส่ิงประดิษฐของตน ซ่ึงอาจมีผล
ทาํใหไมมกีารนาํสิง่ประดษิฐดงักลาวเผยแพรออกสูตลาดกไ็ด 
และหากเปนเชนนั้น  สาธารณชนก็จะไมไดรับประโยชนจาก
สิ่งประดิษฐดังกลาวแตอยางใด
 2. ความสอดคลองระหวางสิ่งประดิษฐที ่ละเมิด
สิทธิบัตรกับสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร
  การหามมิใหบุคคลอื่นมาใชประโยชนจากสิทธิบัตร
มกัจะเกิดข้ึนกรณีทีม่กีารนําสทิธิบตัรดังกลาวมาใช  เนือ่งจาก
เจาของสิทธิบัตรเกิดความหวงแหนในสิทธิบัตรของตน และ
การนําไปใชประโยชนโดยบุคคลอ่ืนน้ันจะทําใหเจาของสิทธิบัตร
เสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจ แตหากเจาของสิทธิบัตรไมได
นําสิทธิบัตรของตนมาใชแตอยางใด หรือเปนเพียงการขอรับ
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ความคุมครองสิทธิบัตรไวลอยๆ เทานั้น การนําสิทธิบัตร
ดังกลาวมาใชประโยชนโดยบุคคลอ่ืนก็ไมไดกอใหเกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจแกเจาของสิทธิบัตร ซึ่งสิทธิบัตรโดย
สวนใหญแลวก็ไมไดมีการนํามาใชโดยเจาของสิทธิบัตร 
(Sichelman, 2010)  อยางไรก็ตาม กรณีที่เจาของสิทธิบัตร
ไดนําสิทธิบัตรของตนมาใช และคิดวาบุคคลอ่ืนไดละเมิด
สทิธิบตัรของตน การกลาวอางวาบคุคลอืน่ไดละเมดิสทิธบิตัร
ของตนหรือไมนั้น ไมอาจพิจารณาไดจากรูปลักษณภายนอก
ของสิง่ประดษิฐของบุคคลอืน่เทานัน้ หากแตจะตองพจิารณา
กระบวนการประดิษฐและกลไกการทํางานของสิ่งประดิษฐ
ดังกลาวดวย  ซึ่งในทางปฏิบัติ เปนเรื่องที่คอนขางยากในการ
พจิารณาวาสิง่ประดิษฐของบุคคลอ่ืนทีเ่จาของสิทธบิตัรอางวา
ละเมิดสิทธิบัตรตรงกับสิทธิบัตรของตน
 3. การบังคับใชสิทธิบัตร
  ในการหามมิใหบุคคลอ่ืนมาใชประโยชนจากสิทธิบัตร 
เจาของสิทธบิตัรจะตองตรวจพบวา บคุคลอ่ืนใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรของตนอันเปนการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งในเร่ืองน้ี 
เจาของสิทธบิตัรจะตองมีทรพัยากรอยางเพียงพอในการบังคบั
ใชสิทธิบัตรของตน ท้ังบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือ และคาใชจาย 
อยางไรก็ตาม การบังคับใชสิทธิบัตรนั้นกอใหเกิดคาใชจาย
คอนขางสูงและอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงของเจาของ
สิทธิบัตรไดจากมุมมองของสาธารณชน (Chien, 2010)  
นอกจากนัน้ หากเจาของสทิธบิตัรบงัคบัใชสทิธบิตัรกบับุคคล
อื่นที่คิดวาละเมิดสิทธิบัตร โดยการฟองรองบุคคลดังกลาว 
เจาของสิทธิบตัรก็อาจไดรบัการโตแยงกลับจากบุคคลดังกลาว
ถึงความชอบดวยกฎหมายของสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร
ได เพื่อหวังผลใหสิทธิบัตรดังกลาวไมสามารถใชบังคับได
กรณีการโตแยงนี้อาจทําใหเจาของสิทธิบัตรตองสูญเสียเวลา
ถึงรอยละ 42 เพื ่อตอสู ในชั้นศาล (Allison, Lemley, &
Schwartz, 2014) และเมื่อคิดคํานวณระยะเวลาทั้งหมดแลว 
เจาของสิทธิบัตรจะตองสูญเสียเวลาถึงรอยละ 77 ในการ
ดําเนินการทั้งหมดเพื่อตอสูกับการโตแยงดังกลาว (Love & 
Ambwani, 2014)  ฉะนั้น จากคาใชจายที่สูง ความเกรงกลัว
ในการเสื่อมเสียชื่อเสียง ตลอดจนภาระดานเวลาที่เกิดจาก
การบังคับใชสิทธิบัตรจึงสงผลใหสิทธิบัตรสวนใหญไมมีการ
บังคับใช (Eisenberg, 2011)  อยางไรก็ตาม เม่ือสิทธิบัตรส้ินสุด
ระยะเวลาการคุมครองตามกฎหมาย บุคคลอื่นก็สามารถใช
ประโยชนจากขอมูลสิทธิบัตรตอไปได ซึ่งถือเปนประโยชน
สาธารณะท่ีไดจากการท่ีกฎหมายสิทธิบัตรกําหนดใหเจาของ
สทิธติองเปดเผยรายละเอยีดสทิธบิตัรเมือ่ขอรบัความคุมครอง
สิทธิบัตร และกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการคุมครองสิทธิบัตร

การหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตรและการ
เผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 ระบบสิทธิบัตรมีความขัดแยงในตัวเอง (paradox) 
(Parchomovsky & Polk, 2005)  ในการนี้ การคุมครอง
สิทธิบัตรเปนการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกเจาของสิทธิบัตร
ในการแสวงหาประโยชนจากสทิธบิตัรของตน อนัเปนการหาม
มิใหบุคคลอื่นสามารถใชประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาวได 
และจะชวยสรางแรงจูงใจใหกับเจาของสิทธิบัตรในการประดิษฐ
คิดคนสิ่งประดิษฐใหมๆ และสงเสริมการเปดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐที่ไดรับความคุมครองสิทธิบัตรดวย 
กลาวคือ เนื่องจากสิทธิบัตรปองกันมิใหบุคคลอื่นมาแสวงหา
ประโยชนจากสิทธิบัตร จึงทําใหผูประดิษฐขอรับความ
คุมครองสิทธิบัตรในสงประดิษฐของตน
 อยางไรก็ตาม มีความแปลกเกิดข้ึนในชวงระยะเวลา
ระหวางการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร และการนําสิ่ง-
ประดิษฐทีไ่ดรบัความคุมครองสิทธบิตัรออกสูตลาด เนือ่งจาก
สิ่งประดิษฐที่ไดรับความคุมครองสิทธิบัตรโดยสวนใหญ
ไมไดมีการนํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย ขณะที่สินคาที่มี
การจําหนายในตลาดเปนสิ่งที่ไมไดมีการขอรับความคุมครอง
สทิธบิตัร  ฉะนัน้ เมือ่สทิธบิตัรใดไมไดมกีารนํามาใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย เจาของสิทธิบัตรก็อาจไมไดมีผลประโยชนที่
จําเปนตองดําเนินการกับบุคคลอ่ืนที่นําสิทธิบัตรของตนไปใช 
หรือเจาของสิทธิบัตรอาจจะมีผลประโยชนอยางอื่นที่สําคัญ
มากกวา ซึง่ทาํใหการหามมใิหบคุคลอืน่ใชประโยชนจากสทิธ-ิ
บัตรของตนไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ  นอกจากน้ัน ในกรณี
ที่เจาของสิทธิบัตรประสงคที่จะบังคับใชสิทธิบัตรของตน ก็
อาจจะเปนเร่ืองยากท่ีจะกลาววาบุคคลอ่ืนไดละเมิดสิทธิบัตร
ของตน เมื่อสิทธิบัตรดังกลาวไมไดมีการนํามาใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยหรือเผยแพรออกสูตลาด อันทําใหสาธารณชน
ไมไดรับทราบถึงสิทธิบัตรดังกลาวแตอยางใด
 กรณีนี้สามารถนํามาเทียบเคียงไดกับบริษัท Tesla
ซึ่งแตเดิม บริษัท Tesla ไดขอรับความคุมครองสิทธิบัตรใน
เทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟา เนื่องจากเกรงวาบริษัท
ขนาดใหญจะลอกเลียนเทคโนโลยีของตน จึงไดขอรับความ
คุมครองสทิธบิตัรเพ่ือหามมใิหบคุคลอืน่นาํสทิธบิตัรของตนไป
ใช  แตถงึกระนัน้ ในทายทีส่ดุ บรษิทั Tesla พบวา อตุสาหกรรม
รถยนตพลังงานไฟฟามีขนาดคอนขางเล็ก และแทบจะไมมี
คูแขง  บริษัท Tesla จึงยกเลิกหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชน
จากสิทธิบัตร แตไมไดยกเลิกสิทธิบัตรของตน เพื่อเปนการ
เผยแพรสิทธิบัตรของตน อันจะทําใหบุคคลอื่นสามารถนําไป
ใชประโยชนได  ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมการ
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เผยแพรเก่ียวกับสทิธิบตัร ซึง่จะทําใหมกีารประดิษฐเทคโนโลยี
รถยนตพลังงานไฟฟาจากสิทธิบัตรดังกลาวหรือนําไปพัฒนา 
แตบริษัท Tesla ไมสามารถนําไปใชประโยชนหรือพัฒนา
ดังกลาวน้ีไปขอรับความคุมครองสิทธิบัตรไดเพื่อเปนการ
คุมครองผลประโยชนของบริษัท และบริษัทยังสามารถใช
สิทธิบัตรของตนเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
ได  ฉะน้ัน ในกรณีนี้ บริษัท Tesla ไดเลือกที่จะสงเสริมการ
เผยแพรเก่ียวสิทธิบัตรของตนเพ่ือใหบุคคลอ่ืนสามารถนําไป
ใชประโยชนได มากกวาที่จะหามมิใหบุคคลอื่นสามารถใช
ประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาว

กลไกปจจุบันสําหรับการเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 ระบบสิทธิบตัรมีแนวความคิดวาการคุมครองสิทธิบตัร
เปนกลไกที่สงเสริมใหมีความกาวหนาทางดานสิ่งประดิษฐ 
เนื่องจากขั้นตอนในการขอรับความคุมครองสิทธิบัตรนั้น
จะตองมีการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐที่ขอรับ
ความคุมครองสิทธิบัตร เพื่อใหสาธารณชนไดเรียนรู และ
สามารถนําไปพัฒนาและตอยอดได  อยางไรก็ตาม กลไกที่
สงเสริมการเผยแพรเก่ียวกับสิทธิบัตรในปจจุบันยังมีขอ
บกพรอง ดังน้ี   
 1. การเปดเผยรายละเอียด
  ระบบสิทธิบัตรกําหนดใหมีการเปดเผยรายละเอียด
เกีย่วกับสิง่ประดษิฐทีจ่ะขอรบัความคุมครองสทิธบิตัร เพือ่ให
บุคคลที่มีความชํานาญในการวิทยาการแขนงเดียวกันกับ
สิ่งประดิษฐสามารถนํารายละเอียดดังกลาวไปประดิษฐได
ซึ่งเปนกลไกท่ีชวยเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรไปยังบุคคลอื่น  
อยางไรก็ตาม การเปดเผยรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ
ในกรณีน้ีก็มีขอจํากัด เน่ืองจากอาจจะมีการเปดเผยรายละเอียด
เพียงบางสวนเทานัน้หรือเปนขอมูลทีไ่มสมบูรณ ประกอบกับ
ระบบสิทธิบัตรก็ไมไดกําหนดใหเปดเผยรายละเอียดท้ังหมด 
จงึอาจทําใหรายละเอียดเก่ียวกับสิง่ประดิษฐนัน้ไมไดกอใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่  นอกจากนั้น การเปดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐตามระบบสิทธิบัตรในปจจุบันไมไดกอให
เกิดประโยชนมากนัก (Roin, 2005)  เนื ่องจากการเขียน
สิทธิบัตรใชภาษาทางกฎหมายผสมกับภาษาทางเทคนิค
จงึทาํใหเปนภาษาทีส่ือ่สารใหเขาใจไดยาก (Seymore, 2010)  
 นอกจากน้ัน เจาของสิทธบิตัรอาจเปดเผยรายละเอียด
ดานเทคนคิเกีย่วกับสิง่ประดษิฐของตนไมเพยีงพอเพราะขาด
แรงจงูใจ อกีทัง้สิง่ทีเ่จาของสทิธบิตัรเปดเผยอาจไมมปีระโยชน
มากนักในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยอาจเปนเพียง
รายละเอียดทีม่อียูแลวเทานัน้ หรอืเปนสิง่ทีส่ามารถตระหนัก

ไดอยูแลวจากส่ิงประดิษฐ ขณะท่ีไมมีการเปดเผยขอมูลที่มี
การคนพบขึน้มาใหม  ดงันัน้ การเปดเผยรายละเอยีดเกีย่วกบั
สิ่งประดิษฐอาจไมไดเปนประโยชนในการนําสิทธิบัตรมา
ประดิษฐคิดคนและพัฒนาแตอยางใด และทําใหสาธารณชน
ตองรอจนกวาสิทธิบัตรจะหมดระยะเวลาการคุมครอง เพื่อ
สามารถเขาถงึและใชประโยชนจากสิทธบิตัรไดอยางเตม็ที ่ซึง่
อาจทําใหการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับสิทธิบัตรลาชา
 ยิ่งกวานั้น การเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ยังมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลาในการเขาถึง เชน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา คําขอรับความคุมครองสิทธิบัตรที่จะไดรับการ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ จะตองรอจนกวาคําขอ
ดังกลาวประสบความสําเร็จในการไดรับความคุมครอง
สทิธบิตัร  เนือ่งจากกฎหมายมองวาในชวงระยะเวลาทีย่งัไมมี
การคุมครองสทิธิบตัร ผูประดษิฐยงัคงประสงคทีจ่ะเกบ็รกัษา
ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐของตนไวเปนความลับ ซึ่งการรอ
จนกวาคาํขอดงักลาวจะประสบความสาํเรจ็และมกีารเผยแพร
เกี่ยวกับสิทธิบัตร อาจยาวนานเกินไป ซี่งจะสงผลกระทบ
ตอการท่ีขอมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรจะถึงมือของสาธารณชน
เพือ่การนาํมาใชประโยชน และอาจจะสงผลกระทบตอเจาของ
สทิธบิตัรเอง เนือ่งจากระยะเวลาการคุมครองสทิธบิตัรจะเร่ิม
คํานวณต้ังแตวันท่ีมีการยื่นคําขอรับความคุมครองสิทธิบัตร 
ยิ่งไปกวานั้น หากกระบวนการขอรับความคุมครองใชระยะ
เวลามาก ก็จะทําใหมีเวลาเหลือนอยจนกวาสิทธิบัตรจะหมด
อายุการคุมครอง อันจะทําใหเจาของสิทธิบัตรไมสามารถ
แสวงหาประโยชนจากสิทธิบัตรของตนไดทันตามระยะเวลา
ดังกลาว  นอกจากน้ัน หลังจากท่ีคําขอดังกลาวประสบความ
สาํเรจ็แลว การนาํมาใชประโยชนกอ็าจไมใชเรือ่งงาย เนือ่งจาก
บุคคลอื่นที่ประสงคจะใชประโยชนจะตองสืบคนขอมูลจาก
สทิธบิตัรท่ีมอียูจาํนวนมากเพ่ือเลือกท่ีตองการและตรวจสอบ
เจาของสิทธิบัตร ซึ่งอาจทําใหมีคาใชจายคอนขางสูงและเสีย
ระยะเวลาคอนขางมากดวย
 2. การแบงปนและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 เจาของสิทธบิตัรอาจเผยแพรเก่ียวกับสทิธบิตัรของตน
และใหบุคคลอื่นสามารถใชประโยชนจากสิทธิบัตรได โดย
ไมถอืวาเปนการละเมิดสทิธบิตัรหรือความเปนอสิระในการใช
สิทธิบัตรโดยไมเปนการละเมิดสิทธิบัตร กรณีนี้ก็จะเปนการ
สงเสรมิใหเกิดการประดษิฐคดิคนและพฒันาสิง่ประดษิฐใหมๆ  
โดยเปนการแลกเปล่ียนเก่ียวกับสิทธิบัตรกันและกัน และ
เปนการใหโอกาสกับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไดเรียนรู
จากสิทธิบัตรของบริษัทขนาดใหญ เพื่อนํามาประดิษฐคิดคน
และพัฒนาสิ่งประดิษฐตอไป  อยางไรก็ตาม เจาของสิทธิบัตร
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อาจมีขอกังวลวาหากมีการเผยแพรสิทธิบัตรใหบุคคลอื่น
สามารถใชประโยชนไดอยางเสรีแลว จะทําใหตนสูญเสีย
ประโยชนหรือไม เนื่องจากบุคคลอ่ืนอาจจะนําสิ่งประดิษฐที่
ไดประดิษฐคิดคนและพัฒนาจากสิทธิบัตรมาขอรับความ
คุมครองสิทธิบัตรในเวลาตอมา  ฉะน้ัน หากมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายสิทธบิตัรในอนาคต กค็วรกําหนดใหบคุคลอ่ืนไมอาจ
นาํสิง่ประดษิฐทีไ่ดจากการประดษิฐคดิคนหรอืพัฒนาจากสทิธิ
บัตรดังกลาวมาขอรับความคุมครองสิทธิบัตรได อันจะทําให
เจาของสิทธิบัตรมีความม่ันใจมากข้ึนในการเผยแพรขอมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิบัตรของตน  ดังนั้น อาจจําเปนจะตองมี
การปรับเปลี่ยนระบบสิทธิบัตรเพื่อรองรับกรณีดังกลาวดวย 
เนือ่งจากระบบสิทธบิตัรในปจจบุนัยงัเปนอปุสรรคสําหรับการ
เผยแพรเก่ียวกับสิทธิบัตร และทําใหเจาของสิทธิบัตรไมมี
ความมั่นใจหากประสงคจะเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรของตน

การพัฒนาระบบสิทธิบัตรเพื่อการเผยแพรเกี่ยวกับ
สิทธิบัตร
  การเผยแพรเกีย่วกบัสทิธบิตัรจาํเปนทีจ่ะตองพจิารณา
นอกกรอบของระบบสิทธิบัตร เพราะสามารถกระทําได
ไมเพียงแตผานชองทางของการเปดรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ง-
ประดิษฐเทานั้น แตยังสามารถกระทําไดโดยผานการแบงปน 
แลกเปลี่ยน และการเผยแพรเชิงปองกัน อีกทั้งการเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐนั้นไมไดเปนการเผยแพร
เกี ่ยวกับสิทธิบัตรทั้งหมด  นอกจากนั้น การมีสิ ่งประดิษฐ
ออกมาสูตลาด เปรียบเสมือนกับการเผยแพรความรูใหมๆ
ออกสูตลาดเชนกัน แตก็ไมไดหมายความวาบุคคลอื่นจะ
สามารถนําความรูดังกลาวมาใชประโยชนไดอยางแทจริง
หากการเผยแพรยงัมขีอจาํกดัและไมไดเปนการเผยแพรขอมลู
อยางแทจริง
 สาํหรบัแนวทางการพัฒนาระบบสิทธิบตัรเพ่ือสงเสริม
การเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตร มีดังนี้ 
 1. การเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรเชิงปองกัน
 การเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรเปรียบเสมือนกับการ
เผยแพรความคิด ส่ิงประดิษฐ การปฏิบัติ ฯลฯ เพ่ือใหสาธารณชน
ไดรบัทราบและนําสทิธบิตัรดังกลาวมาใชประโยชนได โดยการ
เผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรเปนกระบวนการนําสิทธิบัตรของ
เจาของสิทธิบัตรมาเผยแพรผานชองทางในกลุมสมาชิกของ
สังคม อันจะเปนแหลงขอมูลจากภายนอกหรือวัตถุดิบท่ีจะ
ชวยสงเสริมใหมีการประดิษฐคิดคนและพัฒนาสิ่งประดิษฐ
ตอไป เนื่องจากการหามมิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรจะกอใหเกิดประโยชนเฉพาะกับเจาของสิทธิบัตร

เทานัน้ โดยอาจไมเหมาะสมและสอดคลองกบัเจตนารมณของ
กฎหมายอยางแทจริง เพราะไมไดสงเสริมการเผยแพรเก่ียวกับ
สิทธิบัตรใหบุคคลอ่ืนไดรับทราบและสามารถนําไปใชประโยชน
ไดแตอยางใด  
 การเผยแพรเชิงปองกันเปนการเผยแพรเก่ียวกับ
สิทธิบัตรเพ่ือใหบุคคลอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชนได เพ่ือเปน
การสรางความเปนอิสระในการใชสิ่งประดิษฐโดยไมเปนการ
ละเมิดสิทธิบัตร และจะชวยกระตุนใหมีการประดิษฐคิดคน
สิ่งประดิษฐใหมๆ โดยบุคคลที่นําไปใชประโยชนตองเปดเผย
ขอมลูความรูทีพ่ฒันาข้ึนมาดวย อนัจะเปนการแลกเปล่ียนกนั
และกนั และไมสามารถนาํสิง่ประดษิฐทีไ่ดประดษิฐคดิคนและ
พัฒนาข้ึนมาไปขอรับความคุมครองสิทธิบัตรได  (Parchnovsky,
2000) เพราะเมือ่มกีารเผยแพรเกีย่วกบัสทิธบิตัรดงักลาวแลว 
ก็ถือวาเปนสิ่งที่ปรากฏอยูแลว ซึ่งบุคคลอ่ืนไมสามารถนําไป
ขอรบัความคุมครองสิทธบิตัรได  ทัง้นีเ้พือ่ใหบคุคลอ่ืนสามารถ
ใชประโยชนจากขอมลูความรูและสิง่ประดษิฐดงักลาวไดอยาง
ตอเนื่อง และในทายที่สุด ก็จะเปนการสั่งสมเพิ่มพูนความรู
ขึน้มาในสงัคมและสามารถนํามาใชเพือ่พฒันาสิง่ประดิษฐทีด่ี
ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ไดมีการนําการเผยแพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรเชิง-
ปองกนันีม้าใชคอนขางมาก โดยเจาของสทิธบิตัรทีป่ระสงคจะ
เผยแพรเกีย่วกบัสทิธบิตัรของตน ไมวาจะเปนการเผยแพรทาง
วารสาร หรือเว็บไซต (Merges, 2004)
 2. การเผยแพรเกีย่วกบัสทิธบิตัรจากคําขอรบัความ
คุมครองสิทธิบัตร
 คาํขอรบัความคุมครองสิทธบิตัรเปนแหลงขอมลูสําคญั
ที่เผยแพรเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ เนื่องจากหากไมมีเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐในช้ันการขอรับความคุมครอง
สิทธิบัตร และรอไปเผยแพรเมื่อคําขอดังกลาวไดรับความ
คุมครองสิทธิบัตรแลว ก็จะทําใหไมมีการเผยแพรขอมูล
หลายประการเก่ียวกับสิง่ประดิษฐนัน้ๆ หากคําขอดังกลาวนัน้
ไมประสบความสาํเร็จในการไดรบัความคุมครองสิทธบิตัร เชน 
ในประเทศญ่ีปุน คําขอรับความคุมครองสิทธิบัตรรอยละ 56 
เทานั้นที่ประสบความสําเร็จในการไดรับความคุมครองสิทธิ-
บัตร  และขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา รอยละ 87 ของ
คําขอดังกลาวไดประสบความสําเร็จ (Cotropia, 2015) ซึ่ง
หมายความวาคําขอท่ีเหลือไมประสบความสําเร็จและไมจําเปน
ท่ีจะตองเผยแพรรายละเอียดการประดิษฐ  เน่ืองจากบุคคลอ่ืน
ก็อาจนําขอมูลไปใชประโยชนโดยไมไดรับความคุมครอง  ดังน้ัน
จึงอาจตองสรางแรงจูงใจใหผูประดิษฐเผยแพรรายละเอียด
เก่ียวกับสิ่งประดิษฐที่ไมไดรับความคุมครองสิทธิบัตรดวย
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  คําขอรับความคุมครองสิทธิบัตรที่ไมประสบความ
สําเร็จดังกลาวเปนเอกสารที่กลาวถึงสิ่งประดิษฐอยางไมเปน
ทางการ ซึ่งตามระบบสิทธิบัตร คําขอดังกลาวจะไมไดรับการ
เผยแพร และผูประดิษฐเองก็อาจไมประสงคที่จะเผยแพร
เนือ่งจากส่ิงประดิษฐของตนยังไมไดรบัความคุมครองสิทธบิตัร 
และเกรงวาอาจมีการนําขอมูลที่เผยแพรไปใชประโยชนเพื่อ
การเลียนแบบไดและตนก็จะไมไดรับความคุมครอง  ในการนี้ 
ระบบสิทธิบัตรจะตองสรางแรงจูงใจใหผูประดิษฐเผยแพร
รายละเอียดเก่ียวกับสิง่ประดิษฐของตน และสรางความม่ันใจ
วาจะไดรับความคุมครอง อันจะเปนกลไกอีกประการหนึ่งที่
ชวยการสงเสริมการเผยแพรความรูใหมๆ 
 3. นวัตกรรมแบบเปด
  นวัตกรรมแบบเปด (open innovation) เปนการใช
ประโยชนจากการไหลเวยีนของขอมลูความรูทีม่อียู โดยนาํมา
พัฒนาและตอยอดสิ่งประดิษฐ และขยายตลาดสําหรับสิ่ง-
ประดิษฐดงักลาว ซึง่แตกตางแนวความคิดเก่ียวกับการใหสทิธิ
แตเพยีงผูเดยีวหรอืการหามมใิหบคุคลอืน่สามารถใชประโยชน
จากสิทธิบัตร เพราะในกรณีดังกลาว ขอความรูจะเปนของ
เจาของสทิธิบตัรแตเพยีงผูเดยีวและการพัฒนาก็จะเกดิขึน้จาก
เจาของสิทธิบัตรดังกลาวเปนสวนใหญ  อยางไรก็ตาม ความคิด
ใหมๆ ของบริษัทในการพัฒนาสิ่งประดิษฐเกิดจากความคิด
ทีม่กีารเชือ่มโยงกนัระหวางธรุกจิตางๆ จงึทาํใหบรษิทัจาํนวน
มากมองไกลนอกเหนือจากขอบเขตของบริษัท และสราง
กระบวนการในการพฒันาความคดิใหมๆ  ทีไ่มไดมาจากภายใน
กรอบของบรษิทัหรอืหองปฏบิตักิารของบรษิทัเทาน้ัน แตเปน
ความคิดที่พัฒนามาจากแหลงขอมูลภายนอกบริษัท ไมวาจะ
เปนผูบริโภค หรือคูคาของตน (Dodgson, Gann, & Salter, 
2006)
 ปจจบุนัน้ี ไดมแีนวความคิดใหมเกีย่วกบัการพัฒนามา
แทนที่การวิจัยและพัฒนารูปแบบเดิม (research and 
development) โดยเรียกวา “การเชื ่อมโยงและพัฒนา” 
(connect and development)  ซ่ึงเปนการหาขอมูลจาก
แหลงภายนอกบริษัท ไมวาจากการแลกเปล่ียน การแบงปน 
หรือสรางเครือขาย เพื่อนํามาใชและพัฒนาส่ิงประดิษฐ ดังท่ีมี
รายงานระบุวา ส่ิงประดิษฐท่ีพัฒนามาจากแหลงขอมูลภายนอก  
มอีตัราสงูถงึรอยละ 45 (Huston & Sakkab, 2006) เชน กรณี
นํายาทําความสะอาด “magic eraser” เปนสิ่งประดิษฐของ
บริษัทญ่ีปุน แตโดยแทจริงแลว ไดมีการพัฒนามาจากขอมูล
ของบริษัทเยอรมันที่ไดคิดคนสิ่งประดิษฐเกี่ยวกับที่กันเสียง
และฉนวนกันความรอน โดยนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนาเปน

นาํยาทําความสะอาดดงักลาว ซึง่ถอืเปนแหลงขอมลูภายนอก 
และบริษทัญีปุ่นไดนาํมาพัฒนาเปนสิง่ประดิษฐใหม (Dodgson 
et al., 2006) 
  นอกจากนั้น นวัตกรรมแบบเปดยังใหโอกาสภาค
อตุสาหกรรมขนาดเลก็ในการใชประโยชนจากแหลงขอมูลของ
บริษัทขนาดใหญที่มีศักยภาพมากกวาได เพื่อนํามาประดิษฐ
คิดคน และพัฒนาสิ่งประดิษฐ โดยอาศัยการเชื่อมโยงและ
เสรีภาพในการนํามาใชประโยชน เนื่องจากบริษัทขนาดเล็ก
อาจไมมีบุคลากรท่ีมีความเปนเลิศดานเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร จึงทําใหเสียเปรียบดานทรัพยาการบุคคลและ
ไมสามารถประดษิฐคดิคนและพฒันาสิง่ประดษิฐได  ในการนี ้
บริษัทอุตสาหกรรมขนาดเล็กตองพ่ึงพาแหลงขอมูลภายนอก
จากบริษัทขนาดใหญที ่มีศักยภาพมากกวา  นอกจากนั้น 
นวัตกรรมแบบเปดยังชวยใหบริษัทสามารถมีแหลงขอมูลที่
ตนเองขาดแคลน เพื่อนํามาพัฒนาสิ่งประดิษฐของตนใหทัน
กับการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี แตทั้งนี้ บริษัทก็จะตอง
แบงปนแหลงขอมลูของตนใหกบับรษิทัอืน่เพือ่เปนแหลงขอมลู
ภายนอกสําหรบับรษิทัอืน่ดวย  โดยปจจบุนันี ้นวตักรรมแบบ-
เปดไดรับความสนใจมากขึ้น  โดยรอยละ 49 ของบริษัทได
รายงานวาส่ิงประดิษฐของตนไดพัฒนาจากแหลงขอมูลภายนอก 
เชน มหาวิทยาลัย บริษัทอ่ืนๆ หรือหองปฏิบัติการในหนวยงาน
ของรัฐที่ไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันและกัน
 4. การอนญุาตใหใชประโยชนจากสทิธบิตัรโดยไมมี
คาตอบแทน
  ระบบสิทธิบัตรอาจสงเสริมใหมีการเผยแพรความคิด
เพ่ือนําไปประดิษฐคิดคนและพัฒนาเปนสิ่งประดิษฐใหมๆ 
โดยสรางความเปนอิสระใหบุคคลอื่นสามารถใชสิทธิบัตรของ
เจาของสิทธิบัตรไดโดยไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิบัตร
(Schultz & Urban, 2012) ซึ่งจะทําใหเกิดการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในสิทธิบัตร หรือที่เรียกวา “การ
อนุญาตใหใชประโยชนจากสิทธิบัตรโดยไมมีคาตอบแทน”  
แตขณะเดียวกันก็ปองกันมิใหบุคคลอื่นที่ใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรดังกลาวนําส่ิงประดิษฐท่ีไดประดิษฐคิดคนหรือพัฒนา
จากสิทธิบัตรนั้นไปขอรับความคุมครองสิทธิบัตร (Chien, 
2010)  กลาวคือ การอนุญาตใหใชประโยชนจากสิทธบิตัร โดย
ไมมีคาตอบแทนนี้เปนการเปดโอกาสใหบุคคลอื่นสามารถนํา
ความรูเก่ียวกับสิทธิบัตรที่ไดรับความคุมครองไปใชประโยชน
ได แตเจาของสิทธิบัตรก็ไดรับความคุมครองจากการที่บุคคล
อื่นจะนําสิ่งประดิษฐที่พัฒนาจากสิทธิบัตรของตนไปขอรับ
ความคุมครองสิทธิบัตร วิธีการนี้จะทําใหเจาของสิทธิบัตร
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มีความมั่นใจในการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรของตน และเปนการกระตุนใหมีการแลกเปล่ียน
สิทธิบัตรกันและกันดวย
 นอกจากนัน้ การขอรบัความคุมครองสทิธบิตัรอาจเกดิ
จากการทีเ่จาของสทิธบิตัรตองการรกัษาสทิธขิองตนในการที่
จะอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิบัตร นอกเหนือจากความ
ตองการท่ีจะปองกันมใิหบคุคลอ่ืนเลียนแบบส่ิงประดิษฐของ-
ตน  อกีทัง้บรษิทัขนาดใหญดานเทคโนโลยไีดเผยแพรเกีย่วกบั
สทิธบิตัรของตนโดยอนุญาตใหบคุคลอืน่สามารถใชประโยชน
จากสทิธิบตัรโดยไมมคีาตอบแทนแตอยางใด (Former, 2009) 
เชน บริษัท LG Electronics ไดเผยแพรเก่ียวกับสิทธิบัตรของ-
ตน  จาํนวนมากกวา 10,000 ฉบบัใหแกบรษิทัขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก และบริษัท Samsung บริษัท Daewoo Shipbuilding 
& Marine Engineering บริษัท Hyundai Motor และบริษัท 
Panasonic ไดดําเนินการเชนเดียวกัน  นอกจากนั้น บริษัท 
Google ที่มีสิทธิบัตรจํานวนมากเปนอันอับ 8 ของโลก และ
บรษิัท Canon ที่มีสิทธิบัตรเปนจํานวนมากดวย ตางก็ไมโอน
สิทธิบัตรของตนใหกับบริษัทที่มุงเนนการฟองรองเก่ียวกับ
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 
จะตองเผยแพรเกีย่วกบัสทิธบิตัรของตนเพือ่เปนการตอบแทน
ใหแกผูรวมลงนามอ่ืนดวย (Loren, 2006)

บทสรุป
 ระบบสิทธบิตัรไดมกีารสรางข้ึนมาจากแนวความคิดที่
ใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกเจาของสิทธิบัตรในการใชประโยชน
จากสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐของตน ซึ่งภายใตแนวความคิด
ดงักลาวนี ้ความกาวหนาทางดานสิง่ประดษิฐเกดิจากการหาม
มิใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร  
อยางไรก็ตาม ผูผลิตภาคอุตสาหกรรมไดนําแนวคิดสวนใหญ
ในการผลิตสินคาใหมๆ มาจากแหลงขอมูลภายนอกที่ไมใช
สิทธิบัตรที่มีการจดทะเบียนไว แตเปนขอมูลที่มีการแบงปน
ซึง่กันและกันจากผูผลติภาคอุตสาหกรรมรายอ่ืน ประกอบกับ
เจาของสิทธิบัตรเองก็ยังเขาถึงสิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตร
รายอ่ืนในอัตราสูง และบริษัทจํานวนมากก็ไดรวมตกลงที่จะ
แบงปนสิทธิบัตรของตน  

 แมวาระบบสิทธิบัตรมีแนวความคิดวาการคุมครอง
สิทธิบัตรเปนกลไกท่ีสงเสริมใหมีความกาวหนาดานส่ิงประดิษฐ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากขั้นตอนในการขอรับความคุมครอง
สิทธิบัตรนั้นจะตองมีการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ง-
ประดษิฐทีข่อรบัความคุมครองสทิธิบตัรเพือ่ใหสาธารณชนได
เรยีนรูและสามารถนาํไปพฒันาและตอยอดได แตการเปดเผย
รายละเอียดดังกลาวยังมขีอบกพรอง ประกอบกับการคุมครอง
สิทธิบัตรไดเพิ่มมากขึ้น อันทําใหมีการแขงขันนอยลง  
 นอกจากนัน้ ราคาสิง่ประดิษฐทีส่งูยงัสงผลใหการเผย-
แพรเกี่ยวกับสิทธิบัตรคอนขางลาชา  กลาวคือ การเผยแพร
เกี่ยวกับสิทธิบัตรเพื่อใหบุคคลอื่นสามารถใชประโยชนจาก
สิทธิบัตร สามารถกระทําไดอยางเต็มที่เมื่อสิทธิบัตรดังกลาว
ไดสิ้นสุดระยะเวลาการคุมครองแลว ซึ่งถือเปนระยะเวลาที่
ยาวนานที่สาธารณชนจะตองรอคอย กวาที่จะสามารถใช
ประโยชนจากสิทธิบัตรไดอยางเต็มศักยภาพ โดยไมถือวา
เปนการละเมิดสทิธบิตัร  แตกระน้ันแลว การใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรของเจาของสิทธิบัตรไมจําเปนตองรอจนกวาสิ้นสุด
ระยะเวลาการคุมครองสทิธบิตัร หากเจาของสทิธบิตัรอนญุาต
ใหบุคคลอื่นสามารถใชประโยชนจากสิทธิบัตรของตนไดใน
รูปแบบของนวัตกรรมแบบเปด การเผยแพรเชิงปองกัน หรือ
การอนุญาตใหใชสิทธิบัตร เพื่อเปนการสงเสริมการเผยแพร
เกี่ยวกับสิทธิบัตร อันจะทําใหมีการนําสิทธิบัตรดังกลาวมา
ประดิษฐคดิคน พฒันา และตอยอดเปนสิง่ประดิษฐใหมๆ   ทัง้นี ้
เจาของสิทธิบัตรก็ยังไดรับความคุมครอง  โดยบุคคลที่นํา
สิทธิบัตรไปใชประโยชนไมสามารถนําสิ่งประดิษฐที่มีการ
ประดิษฐคดิคนหรือพฒันาจากสิทธบิตัรดังกลาวไปขอรับความ
คุมครองสิทธิบัตรได
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