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Immature poets imitate. Mature poets steal.

Bad poets deface what they take,

 and good poets make it into something better

or at least something different.

T.S. Eliot

The Sacred Wood

 สิทธิบัตรกับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย

จุดออนท่ีสํ าคัญท่ีสุดประการหนึ่ งของการถก
อภิปรายเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยคือ 
การกลาวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอยางไมเชื่อมโยงกับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา ท้ังท่ีเร่ืองดังกลาวมีความ
สํ าคัญเปนอยางมาก

กลาวโดยสรุป เราอาจแบงชนิดของทรัพยสินทาง
ปญญาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมออกไดเปน เคร่ืองหมาย
การคา (trademark) การออกแบบอุตสาหกรรม (indus-
trial design) สิทธิบัตร (patent) และอนุสิทธิบัตร (utility
model) โดยท่ัวไปแลว มักจะถือกันวาสิทธิบัตรเปนทรัพย
สินทางปญญาท่ีมีมูลคามากท่ีสุด รองลงมาคืออนุสิทธิบัตร
การออกแบบอุตสาหกรรมและเคร่ืองหมายการคาตาม 

ลํ าดับ ท้ังนี้ไมวาจะพิจารณาในแงสัดสวนของเทคโนโลยี
(technology content) ตนทุนท่ีผูสรางทรัพยสินทางปญญา
จะตองลงทุนหรือผลตอบแทนท่ีจะไดรับกลับมาก็ตาม

จากแนวคิดดังกลาว เม่ือพิจารณาสถิติการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของคนไทย เราก็จะพบขอมูล
ท่ีนาตกใจวา แมในทศวรรษท่ีผานมา คนไทยไดเร่ิมสราง
ทรัพยสินทางปญญาของตนบางแลวก็ตาม การสรางทรัพย
สินทางปญญาดังกลาวก็ยังอยูในระดับต่ํ า กลาวคือ ใน
ระหวางป 2532 จนถึงป 2539 ซึ่งเปนชวงท่ีไทยมีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงนั้น ยอดรวมของเคร่ืองหมาย
การคาของคนไทยท่ีไดรับการจดทะเบียนในประเทศไทยมี
รวมกัน 44,015 เคร่ืองหมาย ในขณะท่ียอดรวมของสิทธิ
บัตรการออกแบบอุตสาหกรรมและสิทธิบัตรการประดิษฐ
ในชวงดังกลาว และชวง 10 ปยอนหลังไปมีเพียง 1,052
ฉบับ และ 139 ฉบับเทานั้น

จากการวิ เคราะหขอมูลเ ก่ียวกับสิทธิบัตรของ 
นักประดิษฐไทยท่ีไดรับจดทะเบียนต้ังแตป 2538 จนถึง
กลางป 2541 จํ านวนท้ังส้ิน 56 ฉบับ โดยจํ าแนกตาม
ประเภทของเจาของสิทธิบัตรออกเปนนักประดิษฐอิสระ 
บริษัทเอกชน หนวยงานรัฐหรือสถาบันการศึกษา ผูเขียน
พบวา
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1 . จํ านวนสิทธิบัตรของนักประดิษฐอิสระมีมาก
กวาของบริษัทเอกชน สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาใน
ภาครัฐรวมกัน กลาวคือ นักประดิษฐอิสระเปนเจาของ
สิทธิบัตร 28 ฉบับหรือสองในสามของท้ังหมด ในขณะท่ี
บริษัทเอกชนและสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในภาค
รัฐเปนเจาของสิทธิบัตรเพียง 10 ฉบับและ 4 ฉบับตาม
ลํ าดับ

2. การประดิษฐสวนใหญท่ีไดรับสิทธิบัตรเปนผล
งานของนักประดิษฐซึ่งทํ างานคนเดียว มีเพียงสวนนอยเทา
นั้นท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนาเปนทีม ซึ่งนาจะเกิดจาก
การท่ีเจาของสิทธิบัตรสวนใหญเปนนักประดิษฐอิสระดัง
กลาวขางตน

3 . สิทธิบัตรสวนใหญเปนสิทธิบัตรผลิตภัณฑ 
(product patent) มีเพียง 2-3 ฉบับเทานั้นท่ีเปนสิทธิบัตร
กระบวนการผลิต (process patent)

4. สิทธิบัตรผลิตภัณฑสวนใหญเปนสิทธิบัตรท่ี
เก่ียวของกับของใชในชีวิตประจํ าวัน เชน มุง ชักโครก
ลูกตะกรอ เปนตน มีเพียงจํ านวนนอยท่ีเปนสิทธิบัตรใน
อุตสาหกรรมสาขาหลักของไทยท่ีมีมูลคาการสงออกสูง

5. การจดสิทธิบัตรส่ิงประดิษฐสวนใหญเปนการ
จดเพ่ือคุมครองเฉพาะส่ิงประดิษฐนั้นไมใชการจดสิทธิบัตร
ในเชิงยุทธศาสตร (strategic patent) ซึ่งจะตองจดสิทธิ-
บัตรเปนกลุม ดังตัวอยางการจดสิทธิบัตรของบริษัทขาม
ชาติ ท่ีจะกลาวถึงตอไป

อะไรคือสาเหตุท่ีสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษา
ของรัฐไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีประโยชนในเชิงอุต
สาหกรรมได? รายงานฉบับนี้มุงท่ีจะตอบคํ าถามดังกลาว
และเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี
ของประเทศไทย

 การวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ

เม่ือเปรียบเทียบกับภาคเอกชนแลว สถาบันวิจัย
หรือสถาบันการศึกษาในภาครัฐมีความพรอมในดานการ

วิจัยและพัฒนาสูงกวามากท้ังในดานการเงินและดาน
บุคลากร เชน สถาบันวิจัยของรัฐบางแหงไดรับงบประมาณ
เกินกวา 1 พันลานบาทติดตอกันมาหลายปและมีเจาหนาท่ี
และลูกจางท้ังหมดเกือบ 800 คน ในจํ านวนนี้เปนนักวิจัย
กวา 400 คน โดยเกินกวารอยละ 60 เปนนักวิจัยท่ีสํ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาท่ีผานมาสถาบันวิจัยใน
ภาครัฐยังมีผลงานในการพัฒนาเทคโนโลยีในเชิงอุตสาห
กรรมนอยมาก นิตย จันทรมังคละศรี (1998) วิเคราะหวา
ปญหาดังกลาวเกิดจากการท่ีนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี
ของประเทศไทยมีแนวคิดท่ีผิดพลาดคือเปนนโยบายท่ียึด 
�แบบจํ าลองเชิงเสน� (linear model) ซึ่งมีแนวทางท่ีไม
สอดคลองกับความเปนจริงอยางนอย 3 ประการคือ

1. ใหความสํ าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอยางแยก
ขาดจากสวนอ่ืน โดยถือวาการวิจัยเปนจุดเร่ิมของการ
พัฒนาเทคโนโลยี นั่นคือการวิจัยพื้นฐานเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
กอนติดตามดวยการวิจัยประยุกต การพัฒนาวิศวกรรม
และการผลิตตามลํ าดับ

2. มีความเชื่อวา ภาคเอกชนไมมีความสนใจใน
การทํ าวิจัยและพัฒนา และรัฐควรมีบทบาทนํ าในการทํ า
วิจัยและพัฒนา อยางไรก็ตาม มักประสบปญหาวาผลการ
วิจัยและพัฒนาท่ีรัฐดํ าเนินการหรือใหการสนับสนุนไม
สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม

3. ผูกํ าหนดนโยบายมักมองวา ทางเลือกในการ
พัฒนาเทคโนโลยีคือ การวิจัยและพัฒนาเองหรือการรับ
เทคโนโลยีจากตางประเทศอยางใดอยางหนึ่งอยางแยกขาด
จากกัน

ปญหาของการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยจึง
ถูกลดทอนลงมาเหลือเพียงการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาท่ีนอยเกินไปเม่ือเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ทํ าให
การเสนอทางออกจึงมักเนนไปท่ีการเพิ่มงบประมาณใน
การวิจัยและพัฒนาเปนหลัก
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 กลยุทธดานสิทธิบัตรของบริษัทขามชาติ

เนื่องจากเทคโนโลยีในประเทศและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศเปนส่ิงท่ีไมสามารถแยกขาดจากกันดังกลาวมา
แลวขางตน การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยจึงจํ าเปน
ตองคํ านึงถึงกลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยีและการถาย
ทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยเฉพาะกลยุทธในดาน
สิทธิบัตรของบริษัทขามชาติ บทความนี้จะขอยกตัวอยาง
กรณีศึกษาของบริษัทแคนนอน (Yamaji 1995) ดังตอไป
นี้

แคนนอน (Cannon) เปนบริษัทผูผลิตกลองถาย
รูป พร้ินเตอรและเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสชั้นนํ าของญี่ปุน
ซึ่งมียอดการถือครองสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาเกินกวา 1
หม่ืนรายการ ในบางปเชนในป 1987 และป 1992
แคนนอนเปนบริษัทท่ีขอย่ืนจดสิทธิบัตรมากท่ีสุดใน
สหรัฐฯ กลยุทธดานสิทธิบัตรซึ่งแคนนอนเร่ิมใชต้ังแตป
1975 ทํ าใหในปจจุบันบริษัทมีรายไดจากการอนุญาตใช
เทคโนโลยี (technology licensing) เกินกวาปละ 1 หม่ืน
ลานเยน และไมตองเสียคาใชสิทธิบัตรใหแกตางประเทศ
เนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนการใชเทคโนโลยีระหวางกัน 
(cross licensing) ได แคนนอนมีกลยุทธในดานการจด
สิทธิบัตรดังตอไปนี้

ในกรณีท่ีแคนนอนอยูในฐานะท่ีไดเปรียบคูแขง
เชน เม่ือบริษัทประสบความสํ าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี
พื้นฐานกอนคูแขง บริษัทจะพยายามจดสิทธิบัตรเพื่อคุม
ครองเทคโนโลยีนั้นใหรัดกุมท่ีสุด เชน สมมติวาแคนนอน
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟาสองสวางสํ าหรับถนนท่ีเปด
และปดไดเองโดยอัตโนมัติในเวลาเย็นและเวลาเชา บริษัท
จะใชกลยุทธดังนี้

1. ย่ืนจดสิทธิบัตรสํ าหรับเทคโนโลยีพื้นฐานนั้น 
โดยใหมีเงื่อนไขในการคุมครองกวางท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไป
ได ซึ่งหมายความวาบริษัทจะไมเพียงย่ืนจดสิทธิบัตรเพื่อ
คุมครองเทคโนโลยีท่ีตนพัฒนาข้ึนมาเทานั้น แตจะใหการ

คุมครองท้ังวิธีการ (means) และแนวความคิด (concept)
ของเทคโนโลยีนั้นดวย

2. ใชกลยุทธในการปองกันตนเองโดย
•  ย่ืนจดสิทธิบัตรเพื่อคุมครองเทคโนโลยีท่ี

เปนเงื่อนไขท่ีจะทํ าใหเทคโนโลยีพื้นฐานนั้นสามารถทํ างาน
ได (necessary condition) เชน เทคโนโลยีเซ็นเซอรท่ีจะ
ตรวจจับความสวางหรือความมืดของสถานท่ีนั้น เทคโน-
โลยีวงจรเปดปดอัตโนมัติและแผนก้ันระหวางหลอดไฟกับ
เซ็นเซอรเพื่อมิใหหลอดไฟหยุดทํ างาน เนื่องจากเซ็นเซอร
ไดรับแสงสวางจากหลอดไฟนั้น

•  ย่ืนจดสิทธิบัตรการประยุกตใช (usage)
เทคโนโลยีนั้นในทุกรูปแบบท่ีเปนไปได ไมวาบริษัทจะเปน
ผูผลิตหรือจํ าหนายสินคานั้นหรือไมก็ตาม การจดสิทธิบัตร
ไวลวงหนาจะชวยใหบริษัทมีรายไดจากคาตอบแทนการใช
เทคโนโลยี (licensing fee)

•  ย่ืนจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีท่ีคูแขงอาจใช
หลีกเล่ียงการใชเทคโนโลยีพื้นฐาน (circumvent tech-
nology) ไมวาเทคโนโลยีนั้นจะดีหรือดอยกวาเทคโนโลยี
พื้นฐานก็ตาม

•  ย่ืนจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีซึ่งยังอาจไม
เหมาะสมกับการประยุกตใช เนื่องจากมีตนทุนสูง แต
สามารถพัฒนาใหคุมทุนไดในอนาคตเม่ือเทคโนโลยีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน วัสดุศาสตรไดรับการพัฒนาข้ึน

สวนในกรณีท่ีบริษัทอยูในสภาพท่ีเสียเปรียบ เชน
เม่ือคูแขงสามารถพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานไดกอน ส่ิงท่ี
แคนนอนจะทํ าคือการย่ืนจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีท่ีจํ าเปน
และแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีนั้นตามกลยุทธ
ขางตนเพื่อกีดกันคูแขง

 สิทธิบัตรกับปญหาการรับเทคโนโลยีของ
ภาคเอกชนไทย

บริษัทไทยมักจะเปนฝายเสียเปรียบในการรับการ
ถายทอดทางเทคโนโลยีจากบริษัทขามชาติเนื่องจากมี
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อํ านาจตอรองนอยกวา ผูถายทอดเทคโนโลยีจึงสามารถ
กํ าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหใชเทคโนโลยีไดโดยมีขอ
จํ ากัดตางๆ เชนการจํ ากัดการสงออก (export restriction)
การทํ าขอสัญญาผูกมัด (tying clause) ตางๆ เชน บังคับ
ใหรับซื้อเคร่ืองจักร วัตถุดิบ หรือเทคโนโลยีอ่ืนนอกเหนือ
จากเทคโนโลยีท่ีเปนเปาหมายของการถายทอด เปนตน
เชน ในอดีตบริษัทไทยรายหนึ่งซึ่งผลิตเคร่ืองจักรกลทาง
การเกษตรโดยใชเคร่ืองหมายการคาของบริษัทญี่ปุน ถูก
เงื่อนไขรับการถายทอดเทคโนโลยีผูกมัดทํ าใหไมสามารถ
เพิ่มกํ าลังการผลิตเพื่อจํ าหนายภายในประเทศไดเอง โดย
ไมไดรับอนุญาตจากเจาของเทคโนโลยี บริษัทดังกลาวจึง
ไมสามารถดํ าเนินธุรกิจตามกลยุทธของตนเองได ปญหา
ลักษณะเดียวกันยังพบในบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเปนบริษัทผูรับจาง
ผลิต (subcontractor) ใหแกบริษัทอ่ืนในสาขาอุตสาหกรรม
หลักเชน อิเล็กทรอนิกส และ ยานยนตและชิ้นสวน เปนตน

ในกรณีของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตของไทยประมาณ 160 ราย
เปนบริษัทรับจางผลิตชิ้นสวนโดยใชเคร่ืองหมายการคา
ของผูวาจาง (Original Equipment Manufacturer หรือ
OEM) ซึ่งเปนผูถายทอดเทคโนโลยีให ท่ีเหลืออีกประมาณ
500 รายเปนผูผลิตชิ้นสวนท่ีเปนอะไหล (Replacement
Equipment Manufacturer หรือ REM) กอนการเกิดวิกฤติ
การณทางเศรษฐกิจ ตลาดชิ้นสวนอะไหลไดขยายตัวอยาง
รวดเร็ว เนื่องจากจํ านวนรถยนต (stock) ท้ังหมดในตลาด
โลกขยายตัวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ในบรรดาผูผลิต
ชิ้นสวนอะไหลท้ังหมด มีเพียงไมก่ีรายเทานั้นท่ีผลิตสินคา
ดวยเคร่ืองหมายการคาของตนเองและสามารถสงออกได 
เนื่องจากมีขอจํ ากัดท่ีเกิดจากการรับเทคโนโลยีจากตาง
ประเทศ โดยในหลายกรณีเปนสัญญาท่ีผูกพันอยางไมมี
กํ าหนดเวลา ซึ่งเปนการตัดโอกาสของผูประกอบการใน
การพัฒนาตราสินคาของตนเองในการผลิตชิ้นสวนอะไหล
เพื่อจํ าหนายเองดวย

การหลุดพนจากขอผูกมัดทางเทคโนโลยีดวยการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเองข้ึนมา จึงเปนส่ิงท่ีมีความ
จํ าเปนอยางสูงในการท่ีบริษัทผูรับชวงการผลิตของไทยจะ
สามารถพัฒนาตลาดของตนเองข้ึนมาได คํ าถามก็คือ
บริษัทเหลานั้นจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาวได
อยางไร?

 การลอกเลียนอยางสรางสรรค

ในหัวขอนี้ผูเขียนจะกลาวถึงแนวความคิดท่ีเรียกวา 
�การลอกเลียนอยางสรางสรรค� (creative imitation) ซึ่ง
ผูเขียนเช่ือวา นาจะเปนยุทธศาสตรหลักในการแกไขปญหา
ความออนแอในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยได

การท่ีจะเขาใจวา �การลอกเลียนอยางสรางสรรค�
คืออะไรนั้น สามารถทํ าไดโดยยอนกลับไปดูวาทะของ T.
S. Eliot ท่ีผูเขียนยกมาอางอิงในตอนแรกของรายงานฉบับ
นี้ ซึ่งกลาวถึง �การลอกเลียนอยางสรางสรรค� และ �การ
ลอกเลียนอยางไมสรางสรรค� ในงานดานกวีนิพนธ กลาว
คือ กวีท่ีออนหัดจะ �ลอกเลียนอยางไมสรางสรรค� โดย
การเลียนแบบตรงๆ ซึ่งในทางทรัพยสินทางปญญาถือวา
เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน หรือท่ีแยไปกวานั้นคือ
การดัดแปลงงานกวีนิพนธท่ีทรงคุณคาใหดอยลง ในขณะท่ี
กวีชั้นยอดจะ �ลอกเลียนอยางสรางสรรค� โดยการ
�ขโมย� กวีนิพนธของผูอ่ืน แลวดัดแปลงใหกวีนิพนธนั้นมี
คุณคาสูงข้ึนและเปนของเขาเอง

ในทํ านองเดียวกัน �การลอกเลียนอยางไมสราง
สรรค� ในทางเทคโนโลยีนั้นหมายถึง การเลียนแบบตรงๆ
ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิบัตรของผูอ่ืน หรือ ท่ีแยไปกวานั้น
คือ การดัดแปลงเทคโนโลยีนั้นใหดอยลง สวน �การลอก
เลียนอยางสรางสรรค� หมายถึง การประดิษฐท่ี �ขโมย�
ความคิดผูอ่ืนโดยไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิบัตร อีกท้ัง
ยังแกไขขอบกพรองใหการประดิษฐเดิมนั้นดีข้ึนหรืออยาง
นอยแตกตางออกไปจนไมถูกจับได
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กลาวใหรัดกุมข้ึน �การลอกเลียนอยางสรางสรรค�
ในทางเทคโนโลยีจะตองมีองคประกอบ 2 ประการคือ

1. การใชประโยชนจากความคิดของผูอ่ืนโดยการ
ลอกเลียนดวยกระบวนการตางๆ เชน การทํ าวิศวกรรม
ยอนกลับ (reverse engineering) ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห
เทคโนโลยีท่ีตองการศึกษาโดยละเอียดเพื่อใหทราบถึงวิธี
การทํ างาน การออกแบบหรือการสรางเทคโนโลยีนั้น

2. การพัฒนาใหเทคโนโลยีนั้นมี �ระดับข้ันการ
ประดิษฐ� (inventive step) ท่ีสูงพอจนกลายเปนส่ิงประ-
ดิษฐใหม (novelty) ท่ีสามารถจดสิทธิบัตรได ซึ่งหมาย
ความวาการประดิษฐน้ันไมใชส่ิงท่ีงายเกินไปจนเห็นไดแจงชัด

ผูอานบางทานอาจสงสัยวา ภายใตกฎเกณฑการคา
ระหวางประเทศขององคการการคาโลก (WTO) ในปจจุบัน
นั้น นักประดิษฐไทยยังสามารถ �ลอกเลียนอยางสราง
สรรค� การประดิษฐของบริษัทตางประเทศ เชนเดียวกับท่ี
ประเทศอ่ืนเคยทํ ามาในอดีตเม่ือคร้ังท่ีความตกลงระหวาง
ประเทศยังไมเขมงวดเชนในปจจุบันไดหรือไม เนื่องจาก
ประเทศไทยยอมตองใหการคุมครองสิทธิผูกขาดในการ
ประดิษฐของผูทรงสิทธิบัตรตามความตกลงวาดวยทรัพย
สินทางปญญาท่ีเก่ียวของกับการคา (Trade-Related As-
pects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPS)

เม่ือดูจาก พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2535 เราจะพบ
วากฎหมายดังกลาวไดเปดชองไวในมาตรา 36 ซึ่งกํ าหนด
ใหผูทรงสิทธิมีสิทธิผูกขาดในการประดิษฐนั้น ยกเวนแต
การกระทํ าใดๆ เพ่ือประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง
หรือวิจัย เชนเดียวกับราง พ.ร.บ. สิทธิบัตรฉบับใหมซึ่งแม
จะเปดชองวางใหแกการศึกษาวิจัยนอยลงก็ตาม ก็ยังมีชอง
วางมากพอท่ีจะสามารถทํ าการลอกเลียนอยางสรางสรรคได

 บริษัทตางชาติกับการลอกเลียนอยางสรางสรรค

ตัวอยางในหัวขอนี้จะชวยใหผูอานเขาใจแนวความ
คิดเร่ืองการลอกเลียนอยางสรางสรรคไดอยางชัดเจนและ

เปนรูปธรรมมากข้ึน ตัวอยางเหลานี้ยังจะช้ีใหเห็นดวยวา
การลอกเลียนอยางสรางสรรคเปนยุทธศาสตรท่ีประเทศ
ตางๆ เคยใชในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนมาแลวท้ังส้ิน

การผลิตเตาไมโครเวฟของซัมซุง (Kim 1997)

เม่ือผูบริหารคนหนึ่งของบริษัทซัมซุง (Samsung)
ซึ่งเปนผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟารายใหญของเกาหลีใตไดเห็น
เตาไมโครเวฟเปนคร้ังแรกในป 1976 เขารูสึกพิศวงมาก
จึงไดติดตอไปยังบริษัทผูผลิตเตาไมโครเวฟในญี่ปุนและ
สหรัฐฯ เพื่อขอรับการถายทอดเทคโนโลยี แตบริษัทดัง
กลาวไมยอมถายทอดให ซัมซุงจึงไดจัดต้ังทีมวิศวกรข้ึนมา
ทีมหนึ่งเพื่อออกแบบเตาไมโครเวฟดวยวิธีวิศวกรรมยอน
กลับ โดยซื้อเตาไมโครเวฟชั้นนํ าของโลกมาหลายรุนเพื่อ
เลือกหาช้ินสวนท่ีดีท่ีสุดแตละชิ้นจากรุนตางๆ เหลานั้น
อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมสามารถวิเคราะหวาหลอดแมก
นีตรอน (magnetron tube) ซึ่งเปนสวนท่ีสํ าคัญท่ีสุดท่ีทํ า
ใหเกิดคล่ืนไมโครเวฟนั้นทํ างานไดอยางไร

ทีมวิศวกรของซัมซุงทํ างานสัปดาหละ 80 ชั่วโมง
เปนเวลาหนึ่งปเต็มๆ ในการทํ าตนแบบ (prototype) ชิ้น
แรก อยางไรก็ตาม ในการทดสอบตนแบบดังกลาวชิ้นสวน
พลาสติกดานในเกิดหลอมละลาย หลังจากทํ างานอยาง
หนักตอเนื่องอีกระยะหนึ่งตนแบบรุนท่ีสองก็เสร็จออกมา
แตก็ยังมีปญหาท่ีชิ้นสวนบางช้ินหลอมละลายเชนเดิม จน
กระท่ังในเดือนมิถุนายน 1978 ซึ่งเปนเวลาสองปหลังจาก
เร่ิมโครงการ ทีมงานดังกลาวสามารถพัฒนาเตาไมโครเวฟ
ท่ีผานการทดสอบได อยางไรก็ตาม โมเดลดังกลาวก็ยังไม
สามารถแขงขันกับตลาดโลกเนื่องจากซัมซุงยังสามารถผลิต
ไดเพียง 1-2 เคร่ืองตอวันเพื่อใหรานทํ าขนมปงทดลองใช
เทานั้น แตทวาการพัฒนาเตาไมโครเวฟไดดวยตนเองดัง
กลาวทํ าใหซัมซุงมีอํ านาจการตอรองมากขึ้นในการเจรจา
รับเทคโนโลยี จนสามารถรับการถายทอดเทคโนโลยีไดใน
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ท่ีสุดและกลายเปนผูผลิตเตาไมโครเวฟรายใหญของโลกใน
เวลาตอมา

อุตสาหกรรมจักรยานของไตหวัน

ในปจจุบันไตหวันมียอดการผลิตจักรยานและช้ิน
สวนเพื่อสงออกสูงถึง 6 หม่ืนลานดอลลารไตหวัน จนได
รับสมญาวาเปน �อาณาจักรแหงจักรยาน� (Bicycle
Kingdom) อยางไรก็ตาม ในการผลิตรถจักรยานคุณภาพ
สูงไตหวันยังคงตองพึ่งการนํ าเขาชิ้นสวนสํ าคัญคือ ดีเรล
เลอร (derailleurs) ซึ่งเปนเกียรปรับความเร็วของจักรยาน
จากตางประเทศ เนื่องจากผูผลิตไตหวันไมสามารถฝาการ
ปดลอมทางเทคโนโลยีจากกลยุทธสิทธิบัตรของบริษัทชิมา
โน (Shimano) ของญี่ปุน บริษัทแซคส (Sachs) ของ
เยอรมัน และ บริษัทอ่ืนๆ ซึ่งมีจํ านวนสิทธิบัตรในเร่ืองดัง
กลาวรวมกันถึง 800 รายการ

เพื่อแกไขปญหานี้ หองวิจัยอุตสาหกรรมเคร่ืองกล
(Mechanical Industry Research Laboratories หรือ
MIRL) ในสังกัดของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(Industrial Technology Research Institute หรือ ITRI)
ของไตหวันไดพยายามพัฒนาระบบดีเรลเลอรแบบใหม 
โดยรวมกับบริษัททองถ่ินในประเทศในการทํ าตนแบบของ
ดีเรลเลอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ในป 1996 หองวิจัยดัง
กลาวไดย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร 6 ฉบับ และถายทอด
เทคโนโลยีใหแกบริษัทผูผลิตจักรยานในประเทศ เชน
บริษัทซันเรส (Sunrace) บริษัทฟลคอน (Falcon) และ
บริษัทเทรสเซอร (Tracer) นวัตกรรมดังกลาวทํ าใหบริษัท
ผูผลิตจักรยานในไตหวันสามารถลงทุนในโครงการท่ีเก่ียว
ของกับจักรยานไดกวา 300 ลานดอลลารไตหวัน เชน
บริษัทซันเรสซึ่งใชสิทธิบัตรของหองวิจัยดังกลาวสามารถ
ผลิตดีเรลเลอรไดถึง 2 ลานชุด และบริษัทฟลคอนสามารถ
ผลิตดีเรลเลอรคุณภาพสูงโดยลงทุน 4.8 ลานดอลลาร
ไตหวัน ทํ าใหสามารถทดแทนการนํ าเขาดีเรลเลอรจาก
ญี่ปุนไดรอยละ 15 หรือมีมูลคาถึง 2 ลานดอลลารไตหวัน

ในปจจุบันถือไดวาดีเรลเลอรท่ีผลิตในไตหวันมีคุณภาพ
ทัดเทียมกับชิ้นสวนนํ าเขาจากตางประเทศ และภารกิจตอ
ไปของหองวิจัยอุตสาหกรรมเคร่ืองกลคือการปลดปลอยให
อุตสาหกรรมจักรยานของไตหวันเปนอิสระจากขอผูก
พันทางเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเหลืออยู

 บริษัทไทยกับการลอกเลียนอยางสรางสรรค

กรณีศึกษาบริษัทผูผลิตช้ินสวนเคร่ืองรับโทรทัศน

บริษัทเอกชนไทยในกรณีศึกษานี้เปนบริษัทผูผลิต
ชิ้นสวนสํ าคัญของเคร่ืองรับโทรทัศนขนาด 14-25 นิ้ว ซึ่ง
เปนบริษัทรวมทุนกับบริษัทญี่ปุน บริษัทไดรับการสงเสริม
การลงทุนจากสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เม่ือ พ.ศ. 2529 เพื่อสงเสริมการผลิตช้ินสวนภายใน
ประเทศ

ในดานการผลิต บริษัทดังกลาวใชเทคโนโลยีจาก
หุนสวนตางชาติในรูปของการขออนุญาตใชเทคโนโลยี โดย
หุนสวนตางชาติใหความชวยเหลือดานการออกแบบ ดาน
เคร่ืองจักรและการฝกอบรม ในการนี้บริษัทดังกลาวตอง
ชํ าระคาธรรมเนียมการใชเทคโนโลยีซึ่งตองชํ าระทันทีเม่ือ
เร่ิมการผลิต และคาธรรมเนียมรายปในอัตรารอยละ 0.5
ของยอดขายในแตละป อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีการผลิต
ท่ีบริษัทดังกลาวไดรับการถายทอดมักจะไมใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยท่ีสุด แตจะเปนเทคโนโลยีท่ีตกรุนไปแลวเล็กนอย
เสมอ1

                                               
1 ในอดีต บริษัทดังกลาวยังเคยประสบปญหาในการรับเทคโนโลยี
การออกแบบซ่ึงหุนสวนตางชาติไมยอมถายทอดให โดยแกลง
เรียกเก็บคาฝกอบรมสูงถึง 30 ลานบาทในการฝกอบรมบุคลากร
ไทย 2 คนเปนเวลา 3 เดือน และเม่ือบริษัทดังกลาวแจงใหหุน
สวนทราบวายินดีที่จะจายคาฝกอบรมในอัตราดังกลาว หุนสวน
ตางชาติก็บิดพริ้วไมยอมถายทอดเทคโนโลยีใหจริง กวาที่บริษัท
จะไดรับการถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว ก็เมื่อหุนสวนตางชาติ
ตัดสินใจถอนตัวออกจากธุรกิจผลิตโทรทัศน เน่ืองจากไม
สามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นในญี่ปุนได
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ในการปรับปรุงคุณภาพสินคาและการออกแบบ 
ฝายวิจัยของบริษัทดังกลาวไดใชกลยุทธนํ าเอาชิ้นสวนเดียว
กันของผูผลิตรายอ่ืนมาศึกษาดูอยางละเอียด และเลียน
แบบขอดีตางๆ เหลานั้นตามแนวความคิดของวิศวกรรม
ยอนกลับ ในระยะหลังบริษัทยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
การออกแบบของตนเองข้ึนมาได แตยังไมไดย่ืนจดสิทธิ
บัตรเนื่องจากคาธรรมเนียมในการจดสิทธิบัตรสูงเกินไป 
และไมแนใจวาระดับข้ันการประดิษฐของส่ิงประดิษฐดัง
กลาวสูงพอท่ีจะจดสิทธิบัตรหรือไม

กรณีศึกษาบริษัทผูผลิตรองเทากีฬา

บริษัทผูผลิตรองเทากีฬาไทยแหงนี้เปนผูรับชวง
การผลิตรองเทากีฬาใหแกบริษัทรองเทากีฬารายใหญของ
โลกหลายรายโดยใชเคร่ืองหมายการคาของผูวาจาง โดยมุง
เปาท่ีจะผลิตรองเทาท่ีมีนํ้ าหนักเบา สามารถลดแรงกระ-
แทกไดมาก มีระบบสงคืนพลังงานท่ีดี กระชับเทา นุม
สบาย ทนทานและสวยงาม

เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันกับผูรับชวง
การผลิตรายอ่ืนท้ังในและตางประเทศ บริษัทไดพัฒนา
เทคโนโลยีของตนมาโดยตลอด วิธีหนึ่งท่ีบริษัทใชในการ
พัฒนาเทคโนโลยีคือ การวิเคราะหผลิตภัณฑของผูผลิตราย
อ่ืนอยางละเอียด ท้ังในแงของการออกแบบและวัสดุท่ีใชใน
การผลิต ท่ีผานมาบริษัทเคยจดสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีรองเทากีฬาหลายรายการท้ังในประเทศ
ไทย สหรัฐฯ และยุโรป อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมสามารถ
เก็บเก่ียวผลประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาวไดมากนัก 
เนื่องจากการประดิษฐเหลานั้นยังไมมีนวัตกรรมท่ีอยูใน
ระดับท่ีสูงพอ ในชวงหลังบริษัทจึงไมไดย่ืนจดสิทธิบัตรอีก
เม่ือสามารถพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีระดับข้ันการประดิษฐสูง
กวาการประดิษฐในสิทธิบัตรเดิมมาก การไมไดใหการคุม
ครองการประดิษฐใหมนี้ทํ าใหบริษัทเส่ียงตอการถูกบริษัท
คูแขงนํ าการประดิษฐไปใชมาก

กรณีศึกษาบริษัทผูจํ าหนายสุกี้ยากี้

บริษัทสุก้ียาก้ีรายใหญแหงหนึ่งซึ่งมีสาขามากกวา 
50 แหงท่ัวประเทศไทยไดคิดคนเตาเหนี่ยวนํ าแมเหล็ก
(magnetic induction heater) สํ าหรับตมสุก้ียาก้ีแทนเตา
ไฟฟาแบบขดลวดในการบริการลูกคา เนื่องจากสามารถให
ความรอนไดเร็วกวา ประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัย

จุดเร่ิมตนของการประดิษฐเตาเหนี่ยวนํ าแมเหล็ก
ดังกลาวเกิดข้ึนจากผูบริหารของบริษัทเดินทางไปประเทศ
ญี่ปุน และไดพบเห็นการใชเตาเหนี่ยวนํ าแมเหล็กแทนเตา
แบบขดลวดท่ีถายเทความรอนจากการสัมผัส จึงซื้อเตา
เหนี่ยวนํ ารุนตางๆ ท่ีมีจํ าหนายในประเทศญี่ปุนและของ
ประเทศอ่ืนๆ เชน ไตหวัน มาศึกษาและทดลองใชดูใน
ประเทศไทย แตพบวา นอกจากเตาไฟฟาท่ีนํ าเขาจะมีราคา
แพงแลว ยังไมสามารถใชงานอยางเหมาะสมในประเทศ
ไทยไดเนื่องจากใชไฟฟา 110 โวลต และไมสามารถปอง
กันแมลงสาบเขาไปติดในเตาได

บริษัทดังกลาวจึงไดวาจางวิศวกรดานอิเล็กทรอ-
นิกสกํ าลัง (power electronics) กลุมหนึ่ง ใหออกแบบวง
จรและปรับปรุงสวนประกอบของเตาดังกลาวใหเหมาะสม
กับการใชงานในประเทศไทย ตลอดจนออกแบบใหมีรูป
ลักษณท่ีสวยงาม ในขณะนี้บริษัทกํ าลังอยูในระหวางย่ืนจด
สิทธิบัตรในประเทศไทยเพ่ือคุมครองการประดิษฐดังกลาว

ขอสังเกต

จากตัวอยางท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาการพัฒนา
เทคโนโลยีของบริษัทเอกชนไทยมักจะไมสมบูรณแบบตาม
ข้ันตอนของการลอกเลียนอยางสรางสรรค กลาวคือ แมวา
ในชวงของการประดิษฐ นักประดิษฐไทยมักจะใชการทํ า
วิศวกรรมยอนกลับในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมก็ตาม ประ-
ดิษฐกรรมใหมสวนหนึ่งกลับไมไดรับการจดสิทธิบัตรคุม
ครอง โดยมีเหตุผลหลายประการคือ ประการท่ีหนึ่ง ระดับ
ข้ันของการประดิษฐจากการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นอาจไมสูง
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พอท่ีจะจดสิทธิบัตรได ประการท่ีสอง คาใชจายในการจด
และตออายุสิทธิบัตรสูงมากโดยเฉพาะในตางประเทศ ใน
ขณะท่ีการเก็บเก่ียวผลประโยชนจากสิทธิบัตรดังกลาวยัง
เปนส่ิงท่ีไมแนนอน โดยเฉพาะเม่ือบริษัทเอกชนไทยยังไม
สามารถเลือกพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีผลตอบแทนสูงไดอยาง
ถูกตอง ซึ่งสะทอนวาบริษัทเอกชนไทยยังอยูในข้ันตอนของ
การลองผิดลองถูกในการวางกลยุทธในการเลือกพัฒนา
เทคโนโลยีและการคุมครองการประดิษฐดวยสิทธิบัตรอยู

 สรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

กลาวโดยสรุป ท่ีผานมาสถาบันวิจัยในภาครัฐเองยัง
แทบไมมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีในเชิงอุตสาห
กรรมเลย ท้ังๆ ท่ีมีกํ าลังคนอยูคอนขางพรอมและไดรับงบ
ประมาณในแตละปมากพอสมควร สาเหตุสํ าคัญของปญหา
ดังกลาวเนื่องมาจากการท่ีสถาบันวิจัยในภาครัฐยังไม
สามารถเช่ือมตอกับภาคเอกชนไดสํ าเร็จและยังคงยึดติด
กับแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีตาม �แบบจํ าลองเชิง
เสน� ซึ่งมีความผิดพลาดหลายประการ ในบทความนี้ผู
เขียนเสนอวา �การลอกเลียนอยางสรางสรรค� ควรเปน
ยุทธศาสตรหลักของนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
ไทย โดยโมเดลในการรวมมือระหวางรัฐและเอกชนตาม

แนวความคิดดังกลาวคือ การท่ีสถาบันวิจัยในภาครัฐเปนผู
รับจางพัฒนาเทคโนโลยีใหภาคเอกชนตามโจทยท่ีภาคเอก
ชนประสบอยูจริง เชน การถูกผูกมัดดวยเงื่อนไขการถาย
ทอดเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ ผูเขียนเชื่อวา การลอก
เลียนอยางสรางสรรคตามแนวทางดังกลาวจะชวยแกปญหา
ในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกิดจาก �แบบจํ าลองเชิงเสน� ท่ี
กลาวมาขางตนไดดวยเหตุผลตามตารางท่ี 1

อยางไรก็ตาม การท่ียุทธศาสตรดังกลาวจะประสบ
ความสํ าเร็จไดน้ัน รัฐจะตองปรับระบบแรงจูงใจของสถาบัน
วิจัยในภาครัฐใหมุงสูการใหบริการภาคเอกชนมากข้ึน นอก
จากนี้ สถาบันวิจัยในภาครัฐ กรมทรัพยสินทางปญญา และ
บริษัทเอกชนจะตองสรางพันธมิตรทางเทคโนโลยีแบบ 
�ไตรภาคีเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี�

พันธมิตรระหวางสถาบันวิจัยของรัฐและกรมทรัพยสิน
ทางปญญา

เพื่อสงเสริมความรวมมือทางนโยบายในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนโยบายดานทรัพยสินทางปญญา หนวยงาน
ในกระทรวงวิทยาศาสตร เชน สํ านักงานพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ควรรวมมือกับ
กรมทรัพยสินทางปญญาในการดํ าเนินการตอไปนี้

ตารางที่ 1 การแกปญหาของแบบจํ าลองเชิงเสนดวยการลอกเลียนอยางสรางสรรค

การพัฒนาตามแบบจํ าลองเชิงเสน การพัฒนาดวยการลอกเลียนอยางสรางสรรค
การวิจัยพ้ืนฐานเกิดขึ้นกอนการวิจัยประยุกต
การพัฒนาและวิศวกรรม นอกจากนี้การพัฒนา
เทคโนโลยียังแยกจากการผลิต

ปญหาในการผลิตเกิดขึ้นกอน ทํ าใหเกิดความจํ าเปนในงานวิศวกรรม
การพัฒนา การวิจัยประยุกตและการวิจัยพ้ืนฐาน ทํ าใหการพัฒนา
เทคโนโลยีเชื่อมโยงกับการผลิตอยางแนบแนน

ผลการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะท่ีรัฐดํ าเนินการหรือ
ใหการสนับสนุนไมสามารถประยุกตใชในทาง
อุตสาหกรรมได

ผลการวิจัยสามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได เพราะเปนการ
แกปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงและคํ าตอบของปญหาไดรับการคุมครองดวย
สิทธิบัตร

เทคโนโลยีในประเทศและเทคโนโลยีจากตางประเทศ
เปนสิ่งท่ีแยกขาดจากกัน

การลอกเลียนเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนจุดเร่ิมของการพัฒนา
เทคโนโลยีในประเทศใหเปนของตน เทคโนโลยีในประเทศและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศจึงเปนสิ่งท่ีสัมพันธกัน
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1.  จัดการประชุมระดมสมองระหวางหนวยงานท้ัง
สองเพื่อกํ าหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรรวมกันในการ
พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของประเทศไทย 
โดยอาจใชยุทธศาสตรการลอกเลียนอยางสรางสรรคท่ีเสนอ
ในบทความนี้เปนแนวทางเร่ิมตน

2.  จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนความรูและความ
คิดเห็นระหวางบุคลากรในหนวยงานท้ังสอง เชน จัดการ
อบรมเก่ียวกับเร่ืองสิทธิบัตรใหแกนักวิจัยของ สวทช. โดย
เจาหนาท่ีของกรมทรัพยสินทางปญญา และการจัดการ
อบรมพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแก 
เจาหนาท่ีสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญา เปนตน

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจะตองปรับองคกรและระบบ
แรงจูงใจของกรมทรัพยสินทางปญญาและสถาบันวิจัยของรัฐ
เพื่อใหสามารถสรางหรือสงเสริมการสรางทรัพยสินทาง
ปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยโอนยายกรม
ทรัพยสินทางปญญาออกจากระบบราชการและปรับใหเปน
สํ านักงานทรัพยสินทางปญญาซ่ึงเปนองคกรอิสระ เพื่อใหมี
ความคลองตัวในการดํ าเนินงานมากข้ึน และสามารถดึงดูด
บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความสามารถได

นอกจากนี้ รัฐจะตองปรับระบบแรงจูงใจใหสถาบัน
วิจัยในภาครัฐใหความสํ าคัญตอการสรางทรัพยสินทาง
ปญญามากย่ิงข้ึน เชน ในการประเมินผลงานวิชาการ ให
มหาวิทยาลัยถือวาการประดิษฐท่ีสามารถจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรเปนผลงานท่ีใชในการขอตํ าแหนงทางวิชาการได
เชนเดียวกับบทความวิชาการ สวนในสถาบันวิจัยภาครัฐท่ีไม
ใชมหาวิทยาลัยควรใหรางวัลตอบแทนพิเศษแกนักวิจัยท่ีมีผล
งานการประดิษฐท่ีสามารถจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได

พันธมิตรระหวางสถาบันวิจัยของรัฐและบริษัทเอกชน

เพื่อใหสถาบันวิจัยในภาครัฐสามารถมีบทบาทใน
การชวยเหลือภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยี รัฐบาล
ควรมีแนวทางดังตอไปนี้

1.  วางนโยบายในการบริหารการวิจัย (research
management) ใหการกํ าหนดโจทยวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีของสถาบันวิจัยของรัฐเกิดจากการสํ ารวจความ
ตองการในการแกไขปญหาเทคโนโลยีท่ีภาคเอกชนประสบ
อยูจริง โดยวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยใหการพัฒนาเทคโนโลยีใน
สถาบันวิจัยของรัฐเปนประโยชนแกภาคเอกชนมากท่ีสุดก็
คือ ใหภาคเอกชนเปนผูแบกรับคาใชจายสวนหนึ่งดวย

2.  กระตุนใหสถาบันวิจัยภาครัฐเล้ียงตนเองดวย
การ �รับจาง� ภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีมากข้ึน
โดยรัฐบาลจะตองกํ าหนดเปาหมายใหสถาบันวิจัยภาครัฐมี
รายไดเล้ียงตนเองจากการรับจางเอกชนพัฒนาเทคโนโลยี 
(contract research) หรือประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคเอกชนในสัดสวน
อยางนอยคาหนึ่งเชน รอยละ 30 ภายใน 5 ป เปนตน2

พันธมิตรระหวางกรมทรัพยสินทางปญญาและ
บริษัทเอกชน

กรมทรัพยสินทางปญญาควรเพิ่มบทบาทในการ
กระตุนและเปนท่ีปรึกษาใหบริษัทเอกชนของไทยในการ
สรางและใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญามากยิ่งข้ึน 
โดยกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้

1. ใหความสํ าคัญตอกิจกรรมเผยแพรท่ีมีกลุมเปา
หมายท่ีชัดเจน เชน เนนการใหความเขาใจตอกลยุทธใน

                                               
2 พึงสังเกตวา ขอเสนอน้ีมุงจํ ากัด �สัดสวน� มิใช �ปริมาณ� เงิน
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาครัฐ ขอเสนอดัง
กลาวจึงมิไดมีจุดประสงคที่จะใหตัดลดงบประมาณในการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย ซ่ึงอยูใน
ระดับตํ่ าอยูแลวแตอยางใด หากแตมีจุดมุงหมายใหการเพิ่มเงิน
สนับสนุนดังกลาวเปนไปอยางมีคุณภาพ และจูงใจใหสถาบันวิจัย
ของรัฐปรับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอภาค
เอกชนมากขึ้น เน่ืองจากตามขอเสนอดังกลาว สถาบันวิจัยของรัฐ
จะสามารถรับเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มขึ้นได หากสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีที่เปนประโยชนและเปนที่ตองการของภาคเอกชน จน
ภาคเอกชนเต็มใจที่จะแบกรับตนทุนสวนหน่ึงดวย
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การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกกลุมบริษัทเอกชนท่ีมี
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี หรือเนนการใหความเขาใจตอ
กลยุทธในการรับเทคโนโลยีแกกลุมผูประกอบการท่ีรับ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ เปนตน

2. จัดกิจกรรมท่ีมีจุดประสงคเพื่อชวยใหเกิดการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการใชประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญาท่ีมีการจดทะเบียนในประเทศไทย เชน การจัด
�ตลาดนัดสิทธิบัตร� (patent market) ท้ังตลาดนัดสิทธิ
บัตรไทยและตลาดนัดสิทธิบัตรตางประเทศในสาขาอุตสาห
กรรมท่ีประเทศไทยมีความจํ าเปนท่ีจะตองปรับปรุงขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยี เชน อุตสาหกรรมท่ีมีการสง
ออกมาก
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