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บทคัดย่อ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สร้างเทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจากการวิจัยของอาจารย์ 
นักวิจัย โดยมีฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนให้บริการตั้งแต่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ทำสัญญา บริหารสัญญา จัดสรรผลประโยชน์ บังคับใช้สิทธิ (ถ้ามี) 
 การนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เดิมเป็นเทคโนโลยีที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร และเทคโนโลยีที่ไม่ได้ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากใน
การขอรับสิทธิบัตร มีหลักเกณฑ์ให้แสดง “รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง 
อันจะทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทำและปฏิบัติตามการ
ประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้” ทำให้นักวิจัยที่ไม่
ต้องการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ และประเมินว่าสิ่งประดิษฐ์นั ้นทำวิศวกรรมย้อนกลับได้ยาก 
ตัดสินใจไม่จดทะเบียนสิทธิบัตร ต่อมางานอนุญาตให้ใช้สิทธิ ฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้
ศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ พบว่าสิ่งประดิษฐ์สามารถขอรับความคุ้มครองเป็น
ความลับทางการค้าได้ โดยมีมาตรการในการจัดเก็บความลับที่เหมาะสม จึงได้ให้บริการวิชาการกับนักวจิัย
ในการจัดเก็บเทคโนโลยีเป็นความลับทางการค้า เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็น
เจ้าของเทคโนโลยีนั้นแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) มีสิทธิในการ โอน ขาย อนุญาต หวงกัน และ
บังคับใช้สิทธิ ซ่ึงสร้างมูลค่าในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทำให้การนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2564 มีเทคโนโลยีที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทความลับทาง
การค้า ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้รับค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท
ความลับทางการค้า ตลอดอายุการคุ้มครอง (เดิม ได้รับค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งเดียว) 
รวมทั้ง หากมีกรณีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า สามารถใช้สิทธิตาม พรบ.ความลับทางการค้า บังคับ
ใช้สิทธิได้ (เดิม ไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สามารถใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
บังคับใช้สิทธิได้) 
 
 
คำสำคัญ:  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ความลับทางการค้า  ทรัพย์สินทางปัญญา  สิทธิบัตร  
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1. บทนำ 
จากวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้วางเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มคุณภาพการผลิตบนพื้นฐานของการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ที่ผสมผสานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกัน โดยประเทศ
ไทยต้องอยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่า 1 ใน 10 ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลก และเพิ่มผล
การผลิตรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.00 ด้วยการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ และการพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองแผนงาน, 2561) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564) ได้วางนโยบายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การวิจัย
และนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง ทั้งในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และนำสู่การพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” 
(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559, น. ค) รวมถึงยุทธศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระยะ 
5 ปี (2561 – 2565) ที่กำหนดพันธกิจในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 
ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2561) 

อีกทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของรัฐไป
ใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยระหว่างหน่วยงานให้ทุนกับผู้รับทุน และเมื่อ
หน่วยงานผู้รับทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
จะช่วยให้ Startup และ SME สามารถรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยได้อย่าง
คล่องตัวมากขึ้น ส่งผลช่วยให้เกิดจำนวน Startup และ SME ที่ใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะ
กระตุ ้นให้เกิดระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมได้ นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับงานวิจัยในสถาบันวิจัยและ
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเพิ่มแรงจูงใจให้สถาบันวิจัยและนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์
ความต้องการของภาคผลิตและบริการ เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางพร้อมมุ่ง
สู ่การเป็นประเทศรายได้สูง (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ, 2564) เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่อาจารย์ นักวิจัยได้สร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีงานวิจัยทั้งสิ้น จำนวน 1,378 
เรื่อง (ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2564) โดยได้ขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร จำนวน 101 เรื่อง (คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา , 21 ตุลาคม 2564) มีงานวิจัยที่
ไม่ได้ขอรับสิทธิบัตรอีกจำนวน 1,277 เรื่อง ซ่ึงมีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านฝ่ายบริการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ ก่อนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีที่ขอรับสิทธิบัตรแล้ว ทำให้ได้รับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทรัพย์สินทางปัญญา แต่เทคโนโลยีไม่ได้ขอรับสิทธิบัตร และไม่ได้ขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ทำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้ไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น งานอนุญาตให้ใช้
สิทธิ จึงหาแนวทางในการทำให้เทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในประเภทที่
เหมาะสมกอ่น แล้วจึงจะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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1.1 วัตถุประสงค์ 
แนวทางการนำเทคโนโลยีที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการประดิษฐ์ และทำวิศวกรรม

ย้อนกลับได้ยาก จัดเก็บเป็นความลับทางการค้า เพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้มีสิทธิ
เด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู ้เดียว (Exclusive Rights) ในเทคโนโลยีนั ้น ซึ ่งสร้างมูลค่าในการนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1.2 ประโยชน์ที่จะได้รับ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งส่งผลต่อค่าตอบแทน และการบังคับใช้สิทธิ 

1.3 วิธีการศึกษา ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 

1.4 ขอบเขตของเรื่อง 
การนำเทคโนโลยีที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการประดิษฐ์ และทำวิศวกรรมย้อนกลับได้

ยาก จัดเก็บเป็นความลับทางการค้า ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ได้ดำเนินการ
แล้ว เป็นการให้บริการวิชาการกับนักวิจัยให้เข้าใจทรัพย์สินทางปัญญาประเภทความลับทางการค้า เน้นย้ำ
มาตรการในการจัดเก็บความลับ และสิทธิประโยชน์จากการได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่วน
ระยะที่ 2 จะดำเนินการในช่วงต่อไป เป็นการลงพื้นที่เยี ่ยมชมตรวจสอบมาตการจัดเก็บความลับของ 
นักวิจัย 

ทรัพย์สินทางปัญญาในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะสิทธิบัตรและความลับทางการค้าเท่านั้น 

1.5 คำจำกัดความหรือคำนิยาม 

นักวิจัย หมายถึง อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ หมายถึง งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ ฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
TLO หมายถึง ฝ่ายบร ิการจัดการทร ัพย ์ส ินทางปัญญา อุทยานว ิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยษณ์ 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผปก. หมายถึง ผู้ประกอบการ 

2. แนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1 ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
 ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือการสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ไม่ใช่การค้นพบในสิ่งที่มีอยู่แล้วตามปกติ แต่เน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่จำกัดชนิด
ของการสร้างสรรค์หรือวิธีการแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้ าต่าง ๆ หรือสิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นต้น ทรัพย์สินทางปัญญา 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ (Copyright) และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industry Property) 
(กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2562); (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2557, น. 177); (เทพรัตน์ พิมลเสถียร, 2560, น. 
107-108) และ (สุวิชชา เทพลาวัลย์ และ ชาครีย์ กิติยากร, 2562, น. 35) ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
สามารถสรุปให้เห็นภาพชัดเจนได้ ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
ลิขสิทธิ์ (Copyright) ทรัพย์สินทางอุตสหกรรม (Industrial Property) 

1. วรรณกรรม (รวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์) 

1. สิทธิบัตร (Patent) 

2. นาฏกรรม 1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) 
3. ศิลปกรรม 1.2 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) 
4. ดนตรีกรรม 1.3 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) 
5. โสตทัศนวัสดุ 2. แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of 

Integrated Circuits) 
6. ภาพยนตร์ 3. เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
7. สิ่งบันทึกเสียง 4. ความลับทางการค้า (Trade Secret) 
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 5. ชื่อทางการค้า (Tradename) 
9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนก

วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 
6. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) 

 
2.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิทางกฎหมายที่มีอยู่เหนือผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคล 
ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิที่จะหวงกันไม่ให้ผู้อ่ืนมาใช้ผลงานทางปัญญาที่ตนได้สร้างสรรค์หรือ
พัฒนาขึ้น เรียกว่า “สิทธิเด็ดขาด” หรือ “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว” (Exclusive Rights) เป็นสิทธิในทางปฏิเสธ
หรือนิเสธสิทธิ (Negative Rights) ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้สิทธิที่ตนมีอยู่ตามกฎหมาย ตามปกติ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลักษณะเฉพาะ (Sui Generis) โดยหลักแล้ว
ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่ในบางกรณีที่กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้นไม่มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะ อาจนำบทบัญญัติใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ป.พ.พ. มา
บังคับใช้โดยอนุโลม ในฐานะที่เป็นกฎหมายใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะเป็น
ทรัพย์สิทธิอย่างหนึ่ง (Jus in Rem) (แต่ไม่อยู่ในบังคับของบรรพ ๔ แห่ง ป.พ.พ.) เจ้าของสิทธิย่อมมีสิทธิ  
จำหน่ายจ่ายโอนหรือทำให้เกิดภาระติดพันใด ๆ ก็ได้ ยกเว้นสิทธิบางประเภท เช่น ธรรมสิทธิ์ (Moral 
Rights)1เป็นต้น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563) 

2.3 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง (สิทธิบัตร และความลับทางการค้า) 
2.3.1 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 : พรบ. สิทธิบัตร 

 
1ธรรมสิทธิ ์เกี่ยวขอ้งกบัลิขสิทธิ์ ซึ่งในบทความนีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะสิทธิบตัรและความลบัทางการคา้เท่านัน้ 
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(1) ความหมายของสิทธิบัตร ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และฉบับ
แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา 3 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 17 และมาตรา 65 ทวิ
(พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, 11 มีนาคม 2522) สรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

1) สิทธิบัตร คือหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์  ใน
ส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ประกอบด้วยสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร โดยให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ 
(Product) และกรรมวิธี (Process) การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ คือการประดิษฐ์นั้นยังไม่มีปรากฏมาก่อน ไม่เป็นการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้
แพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไม่เป็นการประดิษฐ์ที่ไดมีการเปดเผย
สาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพที่ได้เผยแพรอยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ยกเว้นการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ
กระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือการเปิดเผยโดยผูประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ 
และไดกระทําภายในสิบสองเดือนกอนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิใหถือวาเป็นการเปดเผยสาระสําคัญแล้ว 

เปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น คือไมเปนที่ประจักษ์โดยงายแกบุคคลที่มีความชํานาญ
ในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น ตัวอย่าง เช่น สิ่งประดิษฐ์ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และบุคคลในสาย
งานวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับสามัญยังคงจัดให้การประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นได้ยากมีความ
ซับซ้อนในกระบวนการคิด หรือการประดิษฐ์นั้นสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ ไม่ใช่แค่อำนว ยความ
สะดวกเท่านั้น หรือการประดิษฐ์ที่ให้ผลลัพธ์แตกต่างไปจากเดิมอย่างเหนือความคาดหมาย ตัวอย่าง เช่น 
นำสาร A ที่มีคุณสมบัติ AA ผสมกับสาร B ที่มีคุณสมบัติ BB แล้วได้สาร AB ที่มีคุณสมบัติมากกว่า AA กับ 
BB อาจจะเป็นคุณสมบัติ CC หรือคุณสมบัติอื่นเกิดขึ้นด้วย จากตัวอย่างนี้ คุณสมบัติ CC ที่ได้นับเป็นสิ่ง
เหนือความคาดหมาย 

เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม คือหลังจากที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว สามารถที่จะผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากในระดับอุตสาหกรรม โดยยังคงมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

ทั้งนี้ สำหรับการขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์นั้นมีคุณสมบัติเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ โดยไม่ต้องมีข้ันการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

2) คำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จำเป็นต้องมีรายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีขอความสมบูรณ์ 
รัดกุม และชัดแจง อันจะทำใหผูมีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของสามารถทํา
และปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได และตองระบุวิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุดที่ผูประดิษฐจะพึงทราบ
ได 

(2) เจ้าของสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 (พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522, 11 มีนาคม 2522) สรุปได้ ดังต่อไปนี้ 



6 
 

1) กรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ เป็นผู้มีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร 

2) กรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี เป็นผู้มีสิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย 
เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร 

3) มีสิทธิใช้คําว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมาย
เช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการโฆษณาการประดิษฐ์
ตามสิทธิบัตร โดยให้ระบุหมายเลขสิทธิบัตร 

4) มีสิทธิอนุญาตหรือโอนสิทธิให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตนในการผลิตผลิตภัณฑ์ สิทธิ
ในการใช้กรรมวิธี ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวธิี
ตามสิทธิบัตร 

5) มีสิทธิในการกำหนดเงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิ หรือค่าตอบแทน แต่ต้องไม่เป็นลักษณะการจํากัด
การแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม (เงื่อนไข ข้อจํากัดสิทธิ หรือค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นการจํากัดการแข่งขัน
โดยไม่ชอบธรรม ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง) 

6.) เป็นผู้กำหนดให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ชำระค่าตอบแทนในการใช้การประดิษฐ์ตาม
สิทธิบัตรก่อนสิทธิบัตรหมดอายุ 

2.3.2 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 : พรบ. ความลับทางการค้า 
ความลับทางการค้า ให้ความคุ้มครองข้อมูลการค้า การคิดค้น รวบรวม หรือสร้างสรรค์ข้อมูล

การค้า สูตร รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมขึ้น งานที่ได้ประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค กรรมวิธี หรือ
ข้อมูลใด ๆ ที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็นความลับ โดยมีมาตรการในการจัดเก็บไม่ให้ผู้อ่ืน
เข้าถึง หรือจำกัดการเข้าถึง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ ผู้นั้นจะได้เป็นเจ้าของความลับทาง
การค้า และความลับทางการค้าจะได้รับความคุ้มครองตลอดไป ตราบเท่าที่ยังเป็นความลับ ความลับ
ทางการค้าจะสิ ้นสภาพลง เมื่อถูกเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป  (รศวุฒิ วุฒิ, 2558, น. 121-122) 
เพราะฉะนั้นจากนิยามดังกล่าว กฎหมายความลับทางการค้าจึงมีความเหมาะสมที่จะคุ้มครองการประดษิฐ์
ที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการประดิษฐ์ และกฎหมายความลับทางการค้า  สิทธิของเจ้าของ
ความลับทางการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ที่จะเปิดเผย ใช้ อนุญาต หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และมี
สิทธิกำหนดเงื่อนไขต่อผู้รับอนุญาตเพ่ือรักษาความลับทางการค้าได้ รวมทั้งสามารถรับผลตอบแทนจากการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในความลับทางการค้า (รังสิมา ลัธธนันท, 2562, น. 214-215) ทั้งนี้ ผู้เขียน ขอหยิบยก
มาตราที่เป็นประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

(1) ความหมายของความลับทางการค้า และข้อมูลความการค้า (พระราชบัญญัติความลับทาง
การค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3) 

มาตรา 3 วรรค 1 และ 2 
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ความลับทางการค้า หมายความว่า ข้อมูลการค้าที่ยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่
บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์เนื่องจากการ
เป็นความลับ และเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือรักษาความลับ  

ข้อมูลการค้า หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใดไม่ว่า
การสื่อความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะจัดไว้ในรูปใด ๆ และให้ความหมายรวมถึงสูตร 
รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีด้วย  (พระราชบัญญัติ
ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545, 12 เมษายน 2545) 

(2) สิทธิของเจ้าของความลับทางการค้า (พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 5) 
มาตรา 5 วรรค 1 และ 2 
ความลับทางการค้านั้นย่อมโอนให้แก่กันได้ 
เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิที่จะเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าหรืออนุญาตให้

บุคคลอื่นเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้า โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดเพื่อรักษาความลับ
ทางการค้าดังกล่าวให้เป็นความลับต่อไปก็ได้ (พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545, 12 เมษายน 
2545) 

(3) การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า (พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 
6 และมาตรา 8) 
 มาตรา 6 โดยสรุป 

การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ได้แก่ การกระทำที่เป็นการเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่ง
ความลับทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้านั้น รวมถึงการผิดสัญญาการ
ละเมิดหรือการกระทำในประการที่เป็นการจูงใจให้ละเมิดความลับอันเป็นที่ไว้เนื ้อเชื่อใจต่อกัน การติด
สินบน การข่มขู่ การฉ้อโกง การลักทรัพย์ การรับของโจร หรือการจารกรรม โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีการอ่ืนใดด้วย (พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545, 12 เมษายน 2545) 

มาตรา 8 
เมื่อมีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าผู้ใดละเมิดหรือกำลังจะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการละเมิดสิทธิ

ในความลับทางค้า ผู้ควบคุมความลับทางการค้าที่ถูก หรือกำลังจะถูกละเมิดนั้นมีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
(1) ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นระงับหรือละเว้นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้นเป็น

การชั่วคราว และ 
(2) ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและฟ้องเรียกค่า

สินไหมทดแทนจากผู้ละเมิดสิทธิในทางความลับทางการค้าได้  (พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 
2545, 12 เมษายน 2545) 

2.3.3 กระบวนการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กรณีจัดเก็บเป็นความลับทาง
การค้า ในกระบวนการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั ้งเทคโนโลยีที ่ได้รับความคุ ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ได้ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน เริ่มจากการ
นำเทคโนโลยีออกสู่ตลาด การเจรจาต่อรองผลตอบแทนเป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือประกอบด้วยค่า
เทคโนโลยีแรกเข้า (Upfront Fee) ชำระครั้งเดียวหลังจากทำสัญญา และค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (Royalty 
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Fee) ชำระรายปีจากยอดขายตลอดอายุสัญญา เทคโนโลยีที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในการ
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นการ “อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” (Licensing) เพราะ
มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และมีสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นแต่เพียงผู ้เดียว 
(Exclusive Rights) จึงมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ก็ย่อมได้ ส่วนเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรียกว่า “ถ่ายทอดเทคโนโลยี” (Technology 
Transfer) เพราะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่รู้ให้ผู้ประกอบการ แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเจ้าขององค์
ความรู้นั้น เพราะไม่ได้ดำเนินการให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จึงไม่มีสิทธิในการหวงกัน 
หรือไม่อนุญาต 

ทั้งนี้ ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย นับเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยที่จดและไม่จดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน คือสามารถ
นำไปให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เหมือนกัน แต่การคุ้มครองในแง่ของกฎหมายทรัพยส์ิน
ทางปัญญา ต้องยึดถือตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น สรุปให้เห็นภาพชัดเจน ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กรณีความลับทางการค้า และกรณีอ่ืน ๆ 
 

สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทความลับทางการค้า ประการสำคัญคือต้องให้นักวิจัย จัดเก็บ
ข้อมูลเทคโนโลยีเป็นความลับ ด้วยมาตรการรักษาความลับที่เหมาะสม และหากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
ต่อภาครัฐให้จดแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐดูแลรักษาความลับทางการค้าดังกล่าวด้วย (พระราชบัญญัติ
ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3 และมาตรา 15)  เพื่อให้เทคโนโลยีได้รับความคุ้มครองเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทความลับทางการค้า ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดใน ข้อ 3.3 แนวทางการแก้ไข 
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2.3.4 ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย คือระเบียบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2552 ซึ่งให้คำจำกัดความ 
“ทรัพย์สินทางปัญญา” ว่า “การประดิษฐ์ กรรมวิธี หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือ
มิได้จดทะเบียนสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร” เป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาตามระเบียบนี้ และ “ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู ้ทรงสิทธิในผลงานการประดิษฐ์ กรรมวิธีหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที ่ผู ้สร้างสรรค์ได้ทำขึ ้น โดยหน้าที ่ การจ้าง การทำตามคำสั ่ง หรืออยู ่ในความ
ควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่นกับผู้สร้างสรรค์งาน” 
รวมทั้งให้ฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญารับผิดชอบการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการปกป้อง
คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการ
เจรจาหรือดำเนินการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552) 

3. แนวทางการนำเทคโนโลยีที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการประดิษฐ์ และทำวิศวกรรม
ย้อนกลับได้ยาก จัดเก็บเป็นความลับทางการค้า เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ
สร้างมูลค่าในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดิมชื่ออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การ
จัดตั้งโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2551) โดย
ในระยะแรกได้ดำเนินงาน 3 งาน ได้แก่ 1) งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (WUBI) 2) งานสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) 3) งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ที่ 514/2551 เรื่องการโอนงาน และย้ายสังกัดพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 26 
กันยายน 2551 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 2551) ต่อมาในวันที ่ 24 มีนาคม 2560 ได้ มีประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงาน (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560) เปลี่ยนชื่อเป็นอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 2) ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจ
และบ่มเพาะผู้ประกอบการ 3) ฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 4) ฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม 

โดยฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินภารกิจสอดคล้องตามวงจรการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ขั ้นตอนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นไป ส่วนขั้นตอนการสร้าง
งานวิจัยเป็นภาคของนักวิจัย วงจรการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย การสร้างงานวิจัย 
(Creation) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Protection) การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Utilization) 
การบังคับใช้สิทธิ (Enforcement) (อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, ม.ป.ป.) ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 วงจรการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่มา : (อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, ม.ป.ป., น. 10) 

ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อนักวิจัย ได้เทคโนโลยีจากงานวิจัย
แล้ว จะประสานมายังงานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือดำเนินการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร สำหรับการ
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะนำเทคโนโลยีทั้งยื ่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว และไม่ขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ออกสู่ตลาดเพื่อเสาะหาผู้รับเทคโนโลยี เจรจาต่อรอง จัดทำสัญญา บริหาร
สัญญา และบังคับใช้สิทธิ (ถ้ามี) สรุปได้ดังตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 ภารกิจหลักของฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลลัพธ์ที่ได้ 

ภารกิจ ผลลัพธ์ 
1. สร้างงานวิจัย  
โดย นักวิจัย  ของมหาวิทยาลัย 

ได้เทคโนโลยีจากการวิจัย  
- จดสิทธิบัตร (ส่งร่างคำขอจดสิทธิบัตรให้ TLO ดำเนินการ) 
- ไม่จดสิทธิบัตร 
 

2. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ประเภทสิทธิบัตร 
ยื่นขอรับสิทธิบัตร 
 

 
ได้ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร 

 

 



11 
 

ตารางท่ี 2 ภารกิจหลักของฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลลัพธ์ที่ได้ (ต่อ) 

3.นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ โดย 
- งานการตลาด นำเทคโนโลยีออกสู่
ตลาดเสาะหาผู้รับเทคโนโลยี  
- งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ งานบริหาร
สัญญา เจรจาต่อรอง จัดทำสัญญา 
และบริหารสัญญา 
 

 
 
ได้ ผปก. ที่สนใจรับเทคโนโลยีจากสิทธิบัตร และจากงานวิจัย 
 
- ได้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภท

สิทธิบัตร และได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุการคุ้มครอง 
- ได้สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยและค่าตอบแทน

ครั้งเดียว (ไม่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา) 
 

4. บังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
*มหาวิทยาลัยยังไม่มีกรณีบังคับใช้สิทธิ 

- ใช้ พรบ.สิทธิบัตร บังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตร 
- เทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไม่

สามารถใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบังคับใช้สิทธิได้ 

 

3.1 การนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย จากปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 
2563 

นับจากการก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปลายปี พ.ศ. 2551 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2564 ได้ขอรับสิทธิบ ัตร/อนุส ิทธ ิบ ัตร (ไม่รวมสิทธิบ ัตรการออกแบบ) จำนวน 101 เร ื ่อง 
(คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา, 21 ตุลาคม 2564) จากงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 1,378 เรื่อง (ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2564) และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จำนวน 10 เทคโนโลยี โดยเป็นการนำเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เทคโนโลยี 
เป็นเทคโนโลยีที่ได้ขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 4 เทคโนโลยี และไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 3 เทคโนโลยี จึงเป็นการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งเทคโนโลยีที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร และเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ ่งการนำ
เทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ใช่การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่สามารถรับค่าตอบแทนได้ตลอดอายุการคุ้มครองของทรัพย์สิน
ทางปัญญานั้น 
3.2 ข้อจำกัดในการนำเทคโนโลยีขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

เนื่องจากในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร ตาม พรบ.สิทธิบัตร มาตรา 17 (พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522, 11 มีนาคม 2522) กำหนดว่าในคำขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการ “รายละเอียดการ
ประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะทำให้ผู้มีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือ
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วิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่
ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้” ซึ่งการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเทคโนโลยีเช่นนั้น เมื่อสิทธิบัตรหมดอายุลง 
เทคโนโลยีนั้นจะตกเป็นสมบัติสาธารณะ (Public Domain) ผู้อื่นนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้โดยอิสระ  
พรบ.สิทธิบัตร มาตรา 35 กำหนดว่า สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ 20 ปี และมาตรา 65 สัตต กำหนดว่า  
อนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, 11 มีนาคม 
2522) ดังนั้น จึงทำให้นักวิจัยที่ประเมินว่าเทคโนโลยีที่ได้สร้างขึ้นมานั้นทำวิศวกรรมย้อนกลับได้ยาก หาก
ไม่เปิดเผยออกไป ก็ยากที่จะมีผู้ใดล่วงรู้หรือเข้าถึงได้ จึงตัดสินใจไม่จดทะเบียนสิทธิบัตรเพราะไม่ต้องการ
เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น แตน่ักวิจัยไม่ทราบว่า พรบ.ความลับทางการค้า มาตรา 3 วรรค 2 ให้ความคุ้มครอง
สิ่งประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน (พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545, 12 เมษายน 2545) เพราะฉะนั้น 
สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ต้องการเปิดเผยเทคโนโลยี จึงสามารถคุ้มครองด้วยกฎหมายความลับทางการค้าได้อีกหนึ่ง
ทางเลือก โดยเหมาะสำหรับเทคโนโลยีที่ทำวิศวกรรมย้อนกลับได้ยาก เพราะเทคโนโลยีที่ทำวิศวกรรม
ย้อนกลับได้โดยง่าย ก็ไม่อาจจะเป็นความลับได้ 

ผู้เขียนจึงขอสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีที่ได้รับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญากับเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยอ้างอิงตามข้อกฎหมาย
ของ พรบ. สิทธิบัตร และ พรบ. ความลับทางการค้า ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สรุปความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีที่ ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กับเทคโนยีที่
ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตาม พรบ. สิทธิบัตร และ พรบ. ความลับทางการค้า 

 

เทคโนโลยีที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

ความลับ 
ทางการค้า 

สิทธิใน
เทคโนโลยี 

เจ้าของมีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียว  
(พรบ.สิทธิบัตร 
มาตรา 36) 

เจ้าของมีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียว 
(พรบ.สิทธิบัตร 
มาตรา 65 ทศ) 

เจ้าของมีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียว 
(พรบ.ความลับ
ทางการค้า 
มาตรา 5) 
  

ไม่มี 

อายุการ
คุ้มครอง 

20 ปี (พรบ.
สิทธิบัตร มาตรา 
35) 

10 ปี (รวมต่อ
อายุ 2 ครั้ง) 
(พรบ.สิทธิบัตร 
มาตรา 65 สัตต) 

เมื่อเป็นความลับ 
(พรบ.ความลับ
ทางการค้า 
มาตรา 3) 
 

ไม่มี 
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ตารางที่ 3 สรุปความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กับเทคโนยีที่
ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตาม พรบ. สิทธิบัตร และ พรบ. ความลับทางการค้า (ต่อ) 

การรับ
ผลตอบแทน 
จากการใช้
เทคโนโลยี 

เรียกรับ
ค่าตอบแทนจาก
การใช้เทคโนโลยี 
ได้ตลอดอายุการ
คุ้มครอง 

เรียกรับ
ค่าตอบแทนจาก
การใช้เทคโนโลยี 
ได้ตลอดอายุการ
คุ้มครอง 

เรียกรับ
ค่าตอบแทนจาก
การใช้เทคโนโลยี 
ได้ตลอดอายุการ
คุ้มครอง 

เรียกรับ
ค่าตอบแทนจาก
การใช้เทคโนโลยีได้
เพียงครั้งแรกครั้ง
เดียว 

   
ผู้อื่นนำ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ โดย
ไม่ขออนุญาต 
 

ไม่ได้ (พรบ.
สิทธิบัตร มาตรา 
36) 

ไม่ได้ (พรบ.
สิทธิบัตร มาตรา 
65 ทศ) 

ไม่ได้ (พรบ.
ความลับทาง
การค้า มาตรา 5) 

ได้ 

บทลงโทษ หาก
นำเทคโนโลยี 
ไปใช้โดยไม่ขอ
อนุญาต 

มี (พรบ.สิทธิบัตร 
มาตรา 85) 

มี (พรบ.สิทธิบัตร 
มาตรา 86) 

มี (พรบ.ความลับ
ทางการค้า 
มาตรา 13) 

ไม่มี 

 
3.3 แนวทางการแก้ไข  

จากการนำเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไม่ได้รับสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยและนักวิจัยเสียโอกาสใน
การได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น งานอนุญาตให้ใช้
สิทธิ จึงได้ดำเนินการเพ่ือให้นักวิจัยสามารถนำเทคโนโลยีที่ไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์และ
ทำวิศวกรรมย้อนกลับได้ยาก จัดเก็บเป็นความลับทางการค้า โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะ 1 ดำเนินการแล้ว 
ศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทความลับทางค้า และได้สรุปข้อมูลจัดทำ Power Point 

ในประเด็น การได้รับความคุ้มครอง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุของทรัพย์สินทางปัญญา การเลือกความ
คุ้มครองระหว่างสิทธิบัตรกับความลับทางการค้า มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ เพ่ือ
นำเสนอให้นักวิจัยเข้าใจและสามารถจัดเก็บเทคโนโลยีที่ไม่จดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นความลับทางการค้า ได้ 
ซ่ึงงานอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ให้บริการวิชาการ การจัดเก็บเทคโนโลยีเป็นความลับทางการค้ากับนักวิจัย ไม่ว่า
กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ ตามเวลาและสถานที่ที ่นักวิจัยสะดวก  โดยได้ให้บริการกับนักวิจัย อาทิเช่น ทีม    
รองศาสตราจารย์.ดร.วาวิน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ทีม รองศาสตราจารย์.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นต้น  ต่อมาเมื่อ
นักวิจัยได้ดำเนินการจัดเก็บเทคโนโลยีเป็นความลับทางการค้าแล้ว ให้ส่งชื่อเทคโนโลยีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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มาที่งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ ฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปใช้
ประโยชน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อไป โดยนักวิจัยทีม รศ.ดร.วาริน อินทนา และทีม รศ.ดร.จิตรบรรจง 
ตั้งปอง ได้ส่งรายชื่อเทคโนโลยีมาให้งานอนุญาตให้ใช้สิทธิแล้ว และถ้าหากนักวิจัยได้ดำเนินการจัดเก็บการ
ประดิษฐ์เป็นความลับทางการค้าแล้ว แต่ไม่มั่นใจในมาตรการการจัดเก็บว่าเพียงพอเหมาะสมแล้วหรือไม่ 
งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ โดยนักวิจัยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ตลอดทุกวันทำ
การ รวมทั้งเมื่อนักวิจัยจะนำเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หากเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เขียนจะชวนคุยถึงเหตุผลที่ไม่จดทะเบียนสิทธิบัตร หากนักวิจัยบอกว่า
ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการประดิษฐ์ และยืนยันว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ 
(Reverse Engineering) ได้ยาก ผู้เขียนจะนำเสนอข้อมูลการจัดเก็บเป็นความลับทางการค้าให้เป็นกรณี
เร่งด่วน ส่วนนักวิจัยที่เคยนำเสนอข้อมูลการจัดเก็บความลับทางการค้าให้แล้ว ผู้เขียนจะเน้นย้ำกับนักวิจัย
อีกครั้งว่าได้ดำเนินการตามที่นำเสนอข้อมูลให้แล้วหรือไม่ หากยังไม่ดำเนินการให้รีบดำเนินการโดยเร่งด่วน
เพ่ือให้ความลับในเทคโนโลยียังคงเป็นความลับต่อไป 

การจัดสร้างมาตรการในการจัดเก็บความลับที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองความลับ
ทางการค้า ซึ ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนึง ส่งผลให้มีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู ้เดียว 
(Exclusive Rights) ในเทคโนโลยีนั้น นักวิจัยสามารถจัดทำได้ดังภาพที ่3 

 
ภาพที่ 3 มาตรการจัดเก็บความลับที่เหมาะสม 
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ตัวอย่างบรรยากาศและเนื้อหาบางส่วนที่ได้บริการวิชาการให้นักวิจัย ดังภาพที ่4 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างบรรยากาศและเนื้อหาบางส่วนที่ได้บริการวิชาการให้นักวิจัย 

ระยะ 2 ดำเนินการในช่วงต่อไป 
เยี่ยมชมการจัดเก็บเทคโนโลยีเป็นความลับของนักวิจัย เพื่อให้เทคโนโลยียังคงได้รับความคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทความลับทางการค้าต่อไป ซึ่งจะส่งผลในการต่ออายุสัญญา หรือทำสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิในรอบถัดไป ซึ่งหากเทคโนโลยีไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
จะไม่มีสิทธิหวงกันหรือได้ร ับผลตอบแทนจากการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ของผู ้ประกอบการ 
รายละเอียดดังที่ได้แสดงในตารางที่ 2 ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญากับเทคโนยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

รวมทั้ง ศึกษาวิธีการในการสร้างมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลที ่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เนื่องจากการเป็นความลับ เพื่อให้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทความลับทางการค้า  กรณี
ผู้รับเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นผู้ที่ทราบข้อมูลอยู่แล้ว เช่น นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย  ซึ่งจะมี
กระบวนการที่ยุ ่งยากซับซ้อนขึ้น ซึ่งอาจจะต้องนำวิธีการดังกล่าวเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาร่วมกัน 

3.4 ผลลัพธ์จากการนำเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจัดเก็บเป็น
ความลับทางการค้า 
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จากการนำเทคโนโลยีที่ไม่ได้ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเป็นเทคโนโลยีที่ทำ
วิศวกรรมย้อนกลับได้ยาก จัดเก็บเป็นความลับทางการค้า ทำให้มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยี ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญา ประเภทความลับทางการค้า 12 เทคโนโลยี ดังภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5 ฐานข้อมูลความลับทางการค้า 

 
เทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถสร้างมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญ เนื ่องจากสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู ้เดียว (Exclusive Rights) ทำให้ผู ้ที ่จะใช้
เทคโนโลยีต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะสามารถใช้เทคโนโลยีได้ เช่น เชื้อรา Trichoderma 
NST – 009 ในปี 2564 มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทความลับทาง
การค้าให้กับผู้ประกอบการแล้ว 2 ราย และกำลังอยู่ในระหว่างเจรจาธุรกิจ (Business Negotiation) อีก 2 
ราย ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บได้ทั้งค่าเทคโนโลยีแรกเข้า ค่าตอบแทนการใช้สิทธิตลอดอายุสัญญา 
และเมื่อสัญญาหมดอายุลง แล้วทางผู้ประกอบการยังคงต้องการใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยต่อไป 
มหาวิทยาลัยสามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนกับผู้ประกอบการต่อได้เรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ยังสามารถจัดเก็บ
ความลับทางการค้าไว้ได้ ต่างกับเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประกอบการไม่
จำเป็นต้องขออนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัย 

ในปี พ.ศ. 2564 ฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 2 เทคโนโลยี กับผู้ประกอบการ 3 ราย โดยเป็นเทคโนโลยีที่ขอรับอนุสิทธิบัตร 1 เทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีได้รับความคุ ้มครองความลับทางการค้า 1 เทคโนโลยี กับผู้ประกอบการ 2 ราย ซึ่งการนำ
เทคโนโลยีดังกล่าว จัดเก็บเป็นความลับทางการค้า จึงทำให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของความลับทางการค้า 



17 
 

และมีสิทธิตาม พรบ. ความลับทางการค้า ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้เทคโนโลยี และเมื่ออนุญาต
สามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีได้ตลอดอายุการคุ้มครอง 

4. สรุป 
เดิมงานอนุญาตให้ใช้สิทธิ ฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา นำเทคโนโลยีที่ได้รับความ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรตามที่งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการยื่นจด
ทะเบียนให้นักวิจัย และเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไปให้ผู้ประกอบการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ต่อมา งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้เพิ่มขั้นตอนให้นักวิจัยจัดเก็บความลับทางการค้า ด้วยมาตรการ
จัดเก็บความลับที่เหมาะสม สำหรับเทคโนโลยีที่นักวิจัยไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์ ก่อนการ
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จึงทำให้เทคโนโลยีที่ไม่ขอรับสิทธิบัตรเพราะไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลการ
ประดิษฐ์ ได้รับความคุ้มครองความลับทางการค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอีกประเภทหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของความลับทางการค้า จึงได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท
ความลับทางการค้า ซึงเป็นสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ที่เจ้าของสามารถ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู ้อื ่นใช้ก็ได้ หากอนุญาตมหาวิทยาลัยสามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในความลับทางการค้าของมหาวิทยาลัยได้ตลอดอายุการคุ้มครอง รวมทั้ง สามารถ โอน 
ขาย หวงกัน และบังคับใช้สิทธิ หากมีผู้ใดละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า  และถ้ามหาวิทยาลัยสามารถ
จัดเก็บความลับทางการค้าได้ดี ให้เป็นความลับตลอดไป มหาวิทยาลัยจะได้รับความคุ้มครองความลับ
ทางการค้าตลอดไป ตาม พรบ. ความลับทางการค้า ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

ส่วนการนำเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
มหาวิทยาลัยได้รับค่า Upfront Fee และค่า Royalty Fee เพียงสัญญาแรกครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากที่
มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี 
เมื ่อสัญญาหมดอายุลง ผู ้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้ตลอด โดยไม่ต้องขออนุญาต
มหาวิทยาลัย และไม่จำเป็นต้องชำระค่าตอบแทนให้มหาวิทยาลัยอีก ส่งผลไปถึงนักวิจัยที่จะไม่ได้รับการ
จัดสรรผลประโยชน์จากค่าตอบแทนด้วยเช่นกัน และมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิหวงห้าม เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในเทคโนโลยีนั้นตามสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อให้เห็นมูลค่าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้น หลังจากนักวิจัย ได้จัดเก็บเทคโนโลยีที่เดิมนักวิจัย 
ตัดสินใจว่าไม่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นความลับทางการค้าของมหาวิทยาลัย ผู้เขียน
จึงเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังของการจัดเก็บเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทความลับทางการค้า โดยเรียงลำดับตามกิจกรรมในวงจรการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ก่อนและหลังการจัดเก็บเทคโนโลยีที่ไม่จดสิทธิบัตรเป็นความลับทางการค้า 

ภารกิจ ผลลัพธ์ (เดิม) ผลลัพธ์ (ใหม่) 
1. สร้างงานวิจัย  
นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย 

ได้เทคโนโลยีจากการวิจัย 
- จดสิทธิบัตร (ส่งร่างคำขอจดสิทธิบัตรให้ TLO ดำเนินการ) 
- ไม่จดสิทธิบัตร 
 

ได้เทคโนโลยีจากการวิจัย 
- จดสิทธิบัตร (ส่งร่างคำขอจดสิทธิบัตรให้ TLO ดำเนินการ) 
- จัดเก็บเป็นความลับทางการค้า    มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทความลับทางการค้า 
 

ฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ประเภทสิทธิบัตร 
ยื่นขอรับสิทธิบัตร 
 

 
ได้ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร 

 
ได้ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร 

3.นำไปใช้ประโยชน์ 
- งานการตลาด นำเทคโนโลยีออก
สู่ตลาดเสาะหาผู้รับเทคโนโลยี 
 

- งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ งานบริหาร
สัญญา เจรจาต่อรอง จัดทำสัญญา 
และบริหารสัญญา 
 

 
- ได้ ผปก.ที่สนใจรับเทคโนโลยีจากสิทธิบัตรและจากงานวิจัย 
 
 

- ได้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
สิทธิบัตร และค่าตอบแทนตลอดอายุการคุ้มครอง 

 

- ได้สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยและค่าตอบแทน
ครั้งเดียว (ไม่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา) 

 

 
 ได้ ผปก. ที่สนใจรับเทคโนโลยี จากสิทธิบัตร และความลับ
ทางการค้า 
 

- ได้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
สิทธิบัตร และค่าตอบแทนตลอดอายุการคุ้มครอง 

 

- ได้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท
ความลับทางการค้า และค่าตอบแทน ตลอดอายุการคุ้มครอง 

 

4. บังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ถ้ามี) 

- ใช้ พรบ.สิทธิบัตร บังคับใช้สิทธิในสิทธิบบัตร 
- เทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไม่

สามารถใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบังคับใช้สิทธิได้ 

- ใช้ พรบ.สิทธิบัตร บังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตร 
- ใช้ พรบ.ความลับทางการค้า บังคับใช้สิทธิในความลับทาง

การค้า 
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จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น หลังจากงานอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้บริการวิชาการให้
นักวิจัยจัดเก็บเทคโนโลยีที่นักวิจัยไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์  เป็นความลับทางการค้า ทำให้ 
เทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กลายเป็น  เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเป็น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็น Exclusive Rights จึงสร้างมูลค่าในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ดังนี้ 

1. ได้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทความลับทางการค้า ตลอดอายุการ
คุ้มครอง (เดิม ได้สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งเดียว) 

2. ได้ค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทความลับทางการค้า 
ตลอดอายุการคุ้มครอง (เดิม ได้ค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งเดียว) 

3. หากมีกรณีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า สามารถใช้สิทธิตาม พรบ.ความลับทางการค้า 
บังคับใช้สิทธิได้ (เดิม ไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สามารถใช้กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา บังคับใช้สิทธิได้) 
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