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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
โดยที่หลักการส าคัญของการคุ้มครองสิทธิบัตร คือ การที่รัฐให้สิทธิผูกขาดแก่ผู้ประดิษฐ์ใน

การประดิษฐ์นั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ประดิษฐ์ได้น าเอา
นวัตกรรมหรือวิทยาการที่ก้าวหน้าของตนมาเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้รับทราบและได้ใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมหรือวิทยาการที่ก้าวหน้านั้นให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการพัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร  
ผู้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรจึงต้องแสดงรายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง 
อันจะท าให้ผู้มีความช านาญระดับสามัญในแต่ละสาขาสามารถท าหรือปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ 
ซึ่งในกรณีสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพนั้น ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องแสดงรายละเอียดการประดิษฐ์โดย
การน าจุลชีพไปฝากไว้กับสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ และเมื่อมีมิติด้านการต่างประเทศมาเกี่ยวข้อง 
ได้มีการจัดท าสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (WIPO) เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ โดยก าหนดให้มี 
การยอมรับระหว่างประเทศในการฝากเก็บจุลชีพส าหรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในบรรดาประเทศ
ภาคีท้ังหลาย 

ผู้เขียนได้ศึกษาหลักการส าคัญเกี่ยวกับการฝากเก็บจุลชีพส าหรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
ภายใต้สนธิสัญญาบูดาเปสต์ ข้อกังวลต่อการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ โอกาสและผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึน พบว่าการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์จะช่วยอ านวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย
ส าหรับนักวิจัย นักประดิษฐ์ หน่วยงาน และอุตสาหกรรมไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพที่ต้องการ
ขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ อีกทั้งท าให้หน่วยงานด้านการวิจัย
ของไทยมีโอกาสที่จะท าหน้าที่เป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) ซึ่งจะช่วยขยาย
โอกาสทางธุรกิจและจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาองค์กร โดยประการส าคัญการเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาบูดาเปสต์ ไม่มีผลให้ประเทศภาคีต้องขยายขอบเขตหรือยกระดับการคุ้มครองสิทธิบัตร  
จึงถือได้ว่าไม่มีผลกระทบในเชิงลบ ผู้เขียนจึงให้ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ก.  ในระยะสั้น (ภายใน 3 ปี) เป็นช่วงการเตรียมการเพ่ือเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 
โดยศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบพันธกรณี เพ่ือพิจารณาถึงการประสานสอดคล้องกับ 
กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพย์สินทางปัญญา หลักธรรมาภิบาลและ  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง
การปฏิบัติตามขั้นตอนภายใต้ระบบสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจหรือให้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ 

ข.  ในระยะกลาง (ภายใน 5 ปี) เป็นช่วงของการด าเนินกระบวนการภายในตามที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อเข้าเป็นภาคี  

ค.  ในระยะยาว (ด าเนินการต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี) เป็นช่วงการด าเนินการเพ่ือให้เกิด 
ประโยน์สูงสุดจากการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ โดยสนับสนุนให้สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ
ของไทยปรับหน่วยงานและรูปแบบการท างานให้เป็น IDA และสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ



จ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทย โดยพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พัฒนา 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาในการให้ค าแนะน า
และค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร  บุราคม อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคารพอีกสองท่าน ได้แก่ เอกอัครราชทูต วิมล  คิดชอบ และรองศาสตราจารย์ 
ดร. รุ่งพงษ์  ชัยนาม ซึ่งช่วยให้ให้ผู้เขียนจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหวังไว้ ผู้ เขียนขอใช้โอกาสนี้  ขอบพระคุณนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดี 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และนางสาวนุสรา 
กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่สนับสนุนและให้โอกาสผู้เขียนเข้ารับการศึกษาอบรม
ในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ตลอดจนขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานในส านักส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูล และต้องรับภาระงานเพ่ิมขึ้น
ในช่วงที่ผู้เขียนเข้ามารับการอบรม 

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
ที่ได้สละเวลาให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยให้รายงานการศึกษาฉบับนี้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทุกท่าน 
ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ดูแลเอาใจใส่ด้วยมิตรไมตรี ส่งผลให้หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณเพ่ือนนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ทุกท่าน 
ส าหรับมิตรภาพ ไมตรีจิต และความอาทรห่วงใยที่มีให้แก่กัน ถือเป็นก าลังใจที่ส าคัญ เป็นความทรงจ า 
ที่อบอุ่น และมีคุณค่านอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับตลอดการฝึกอบรมในครั้งนี้ 
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ค านิยามศัพท์ 
 
 
ก.  ค านิยามศัพท์ตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ข้อ 2 

สิทธิบัตร หมายความรวมถึง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หนังสือส าคัญของนักประดิษฐ์ หนังสือ
ส าคัญอนุสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือหนังสือส าคัญเพ่ิมเติม หนังสือส าคัญของนักประดิษฐ์
เพ่ิมเติม และหนังสือส าคัญอนุสิทธิบัตรเพ่ิมเติม 

การฝากเก็บจุลชีพ หมายถึง การถ่ายโอนจุลชีพไปยังสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่าง
ประเทศ ที่ได้รับและยอมรับจุลชีพนั้น หรือการเก็บจุลชีพโดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่ าง
ประเทศ หรือทั้งการถ่ายโอนและการเก็บจุลชีพ ตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์และกฎระเบียบ 

สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ หมายถึง สถาบันที่จัดให้มีการรับ ยอมรับ และเก็บ จุลชีพ และ
ส่งตัวอย่างจุลชีพนั้น 

สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ หมายถึง สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ ที่ได้รับ
สถานะเป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ ตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ข้อ 7 

 
ข.  ค านิยามศัพท์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเรื่องนี้เป็นการน าข้อมูลที่ผู้เขียนได้รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ ในฐานะผู้ที่
รับผิดชอบในการก ากับดูแลงานด้านต่างประเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมทั้งการเจรจา
จัดท าหรือการพิจารณาเข้าร่วมความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา และความตกลง
การค้าเสรีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ในการนี้ ผู้เขียนแบ่งความตกลงระหว่าง
ประเทศตามกรอบการเจรจา ดังนี้ 

1)  ความตกลงภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก  (World Trade Organization: WTO) 
ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า  (Agreement on Trade–
Related Aspects on Intellectual Property Rights: TRIPS Agreement) ซึ่งเป็นผลลัพธ์หนึ่งของ 
การเจรจาความตกลงทั่วไปทางภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: 
GATT) รอบที่ 8 (Uruguay Round) (1986–1993) อันน ามาสู่การก่อตั้ง WTO และการจัดระเบียบ
ทางการค้าในเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างกลไกระงับข้อพิพาท
ทางการค้า โดย WTO ท าหน้าที่ก ากับดูแลการเจรจาและการปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ ภายใต้
กรอบ WTO 

ความตกลง TRIPS เป็นความตกลงที่ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับสมาชิก WTO ซึ่งปัจจุบันมี 164 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ1 กล่าวคือ 
สมาชิก WTO ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่สูงกว่าที่ก าหนด
ไว้ในความตกลง TRIPS แต่ก็สามารถให้ความคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าได้2  

2)  ความตกลงภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (World Intellectual 
Property Organization: WIPO) ซึ่งเป็นองค์การช านัญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติ (United 
Nations: UN) ปัจจุบัน WIPO มีสมาชิก 192 ประเทศ3 มีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งในการสร้าง
มาตรฐานสากลส าหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ดังนั้นที่ผ่านมาจึงได้มีการจัดท าความตกลงหลายฉบับ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ
มาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์  (WIPO Copyright 
Treaty) และสนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงและผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง  (WIPO 
Performances and Phonograms Treaty: WPPT) เป็นต้น และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนหรือ
การอ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญา 
                                                 
1 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
2 Article 1 ย่อหน้าท่ี 1 ของ TRIPS Agreement 
3 https://www.wipo.int/members/en/ 
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ความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) พิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียน
เครื่องหมายระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks: Madrid Protocol) ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียน 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (Hague Agreement Concerning the International Registration 
of Industrial Designs: Hague Agreement) และสนธิสัญญาบูดาเปสต์ว่าด้วยการยอมรับระหว่างประเทศใน
การฝากเก็บจุลชีพส าหรับขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร (Budapest Treaty on the International 
Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure: 
Budapest Treaty) เป็นต้น 

3)  ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ซึ่งมีทั้งความตกลงระดับ
ภูมิภาคและความตกลงระดับทวิภาคี ในส่วนที่เป็นความตกลงระดับภูมิภาค เช่น ความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่ง
ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจากับประเทศคู่ค้ารายส าคัญ 6 ประเทศ4 และความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans–Pacific Partnership: TPP) ซึ่งต่อมาหลังจากสหรัฐฯ ได้ถอนตัว 
ประเทศภาคีที่เหลือ 11 ประเทศ5 ได้ร่วมกันจัดท าเป็นความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพ่ือความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans–
Pacific Partnership: CPTPP) แทน ในส่วนที่เป็นความตกลงระดับทวิภาคี เช่น ความตกลงเขตการค้าเสรี 
ไทย–ออสเตรเลีย (Thailand–Australia Free Trade Agreement : TAFTA) และความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (Japan–Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) เป็นต้น  

ทั้งนี้ ในการเจรจาจัดท าความตกลง FTA ต่างๆ ประเทศคู่เจรจามีแนวโน้มที่จะก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาของประเทศคู่เจรจาให้สูงขึ้น โดยพันธกรณีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานั้นอาจถูกก าหนดไว้ในข้อ
บทความตกลง FTA ฉบับนั้นๆ โดยตรง หรืออาจถูกก าหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศฉบับอ่ืนที่
ความตกลง FTA ก าหนดให้ต้องเข้าเป็นภาคี ตัวอย่างเช่นกรณีความตกลง TPP ที่ก าหนดให้ประเทศ
ภาคีต้องเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) สนธิสัญญาบูดาเปสต์ (Budapest Treaty) 
สนธิสัญญาสิงคโปร์ (Singapore Treaty) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ฉบับปี ค.ศ. 1991 (UPOV 1991) สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์  (WCT) และสนธิสัญญาว่าด้วย 
การคุ้มครองสิทธิของนักแสดงและผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง (WPPT) 

สนธิสัญญาบูดาเปสต์ เป็นความตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบ WIPO ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับจุลชีพ โดยก าหนดให้มีการ
ยอมรับระหว่างประเทศในการฝากเก็บจุลชีพส าหรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร สนธิสัญญาฉบับนี้จัดท าขึ้น 
ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2520 (ค.ศ. 1977) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2523 (ค.ศ. 1980) และต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2523 (ค.ศ. 
1980) ปัจจุบันสนธิสัญญาบูดาเปสต์มีประเทศภาคี 82 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศพัฒนาแล้ว 
เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สมาพันธรัฐสวิส ออสเตรเลีย 
                                                 
4 ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย ญี่ป่น และเกาหลีใต ้
5 ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ญี่ปน่ ชิลี มาเลเซีย เม็กซโิก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และเวียดนาม  
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นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น เป็นต้น และประเทศก าลังพัฒนา เช่น จีน อินเดีย ชิลี โคลัมเบีย เม็กซิโก คิวบา 
เปรู ตุรกี โมร็อคโค บาเรน และโอมาน เป็นต้น ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้เข้าเป็นภาคีแล้วมี 
3 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์6  

โดยที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี แต่ยังคงมิได้เข้าเป็น
ภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ผู้เขียนจึงใช้โอกาสที่ได้พบหารือกับผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ WIPO ที่มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องการปฏิบัติตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
และคณะผู้เจรจาด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่เจรจาต่างๆ ซึ่งท าให้ได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับโอกาสและผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ (Budapest Treaty) 
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

  
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาหลักการส าคัญเกี่ยวกับการฝากเก็บจุลชีพส าหรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรภายใต้สนธิสัญญาบูดาเปสต์  

1.2.2 เพ่ือศึกษาข้อกังวลต่อการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 
1.2.3 เพ่ือศึกษาโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อนักวิจัย นักประดิษฐ์ หน่วยงาน 

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ และต่อเศรษฐกิจของประเทศ หากประเทศไทยเข้ าเป็นภาคี
สนธิสัญญาบูดาเปสต์  

1.2.4 เพ่ือสรุปและน าเสนอข้อมูล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ประเทศไทย ในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1)  ด้านสารัตถะ ศึกษากฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ 3 ส่วน ได้แก่  

(1) ข้อบทสนธิสัญญาบูดาเปสต์ รวมทั้งประเด็นที่มีปัญหาด้านการตีความหรือผู้มีส่วนได้เสียมีความกังวล 
และแนวทางการตีความของ WIPO (2) ข้อบทความตกลง TRIPS Agreement ภายใต้กรอบ WTO 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการคุ้มครองสิทธิบัตร และ (3) บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

2)  ด้านกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการน าเสนอข้อมูลมี 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้ก าหนด
นโยบาย (2) กลุ่มนักวิจัย นักประดิษฐ์ หน่วยงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ และ  
(3) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ  
  

                                                 
6 https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=7 
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1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา  
1)  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร

ทางวิชาการ รวมทั้งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เผยแพร่โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม  
ภาควิชาการ และองค์การระหว่างประเทศ (WIPO และ WTO) 

2)  รับฟังข้อมูลและความเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และน ามาประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยพรรณนา  (descriptive research) โดยศึกษา

เปรียบเทียบหลักการและสาระส าคัญของสนธิสัญญาบูดาเปสต์กับกรอบนโยบายและข้อกฎหมายของ
ประเทศไทยในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ รวมทั้งศึกษาข้อกังวลต่อการเข้าเป็น
ภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกส าหรับประเทศไทยต่อ
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการที่ผู้เขียนได้หารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และได้เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องนี้โดยตรง ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวนวรรณกรรม 
เอกสารวิชาการ และรายงานต่างๆ และเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ของ
ประเทศไทย 

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์จะช่วยสร้างโอกาสหรือมีผลกระทบต่อประเทศไทย 
หรือไม่ อย่างไร 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

1.5.1 การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์จะช่วยอ านวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย
ส าหรับนักวิจัย นักประดิษฐ์ หน่วยงาน และอุตสาหกรรมไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพที่ต้องการ
ขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์  

1.5.2 การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์จะท าให้หน่วยงานด้านการวิจัยของไทย 
มีโอกาสที่จะท าหน้าที่เป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) ซึ่งจะช่วยขยายโอกาส
ทางธุรกิจ และจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาองค์กร 

1.5.3 การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ไม่มีผลให้ประเทศภาคีต้องขยายขอบเขต
หรือยกระดับการคุ้มครองสิทธิบัตร จึงไม่มีผลกระทบในเชิงลบ 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1 ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย ท าให้มีข้อมูลที่สามารถใช้ประกอบการประเมิน
ความเหมาะสมและความพร้อมของไทยในการตัดสินใจว่าประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
บูดาเปสต์หรือไม่  
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1.6.2  ประโยชน์ต่อนักวิจัย นักประดิษฐ์ หน่วยงาน และอุตสาหกรรมไทยในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับจุลชีพ ท าให้สามารถเตรียมการรองรับหรือก าหนดแนวทางการปรับตัว เพ่ือใช้โอกาสที่จะ
เกิดขึ้นหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัย  
นักประดิษฐ์ หน่วยงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวม  

1.6.3 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ 
ท าให้เกิดองค์ความรู้และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสนธิสัญญา
บูดาเปสต์ 

 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2.1.1  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการรับรองสิทธิตามธรรมชาติของปัจเจก
บุคคล  

แนวคิดนี้มีทฤษฎีรองรับ 2 ทฤษฎี ดังนี้ 
1)  ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right Theory)  

เกิดขึ้นมาจากแนวความคิดที่ว่าการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
การรับรู้ถึงสิทธิทางศีลธรรม  (Moral Right) ที่เจ้าของงานมีอยู่ เหนือผลงานทางปัญญาของตน  
เมื่อบุคคลใดได้สร้างสรรค์งานหรือท าการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดขึ้นมา งานหรือสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวควรตกเป็น
ทรัพย์สินของบุคคลนั้น7 เช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอ่ืนที่จับต้องได้ เช่น บ้าน รถยนต์ และเงินสด 
บุคคลที่สร้างทรัพย์สินนั้นขึ้นหรือหาทรัพย์สินนั้นมาได้ก็ควรได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของ หากบุคคลใด
น าทรัพย์สินของผู้อ่ืนไปหรือใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็น “การขโมย” (Stealing) หรือ 
“การเป็นโจรสลัด” (Piracy) ดังจะเห็นได้จากการใช้ถ้อยค าภาษาอังกฤษส าหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ว่า 
“Copyright Piracy”  

ส าหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
ดังพระราชด ารัสที่พระราชทานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะในโอกาสเข้าเฝ้า
ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ า ณ วังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2544 ความตอนหนึ่งว่า "ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องที่ 
เกิดขึ้นมานานแล้ว สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความส าคัญมาก เมื่อตอนปี พ.ศ. 2500 
พูดกันว่าเราไปลอกจากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าคิดที่จะจดทะเบียนสิทธิบัตร  
เราสามารถใช้อะไรจากต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้สิทธิ การพูดอย่างนี้ไม่ถูก เป็นการดูถูกคนไทย8  

2)  ทฤษฎีการให้รางวัล (Reward Theory)  
เป็นที่ยอมรับกันว่าการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิทธิบัตร 

เปรียบเสมือนการที่รัฐให้สิทธิผูกขาดแก่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานในการแสวงหาประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนเพ่ือเป็นการตอบแทนการประดิษฐ์หรือการสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ได้ลงทุนลงแรง หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนในการประดิษฐ์ คิดค้น 
สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาขึ้น โดยที่สังคมได้รับประโยชน์จากผลงานทางปัญญานั้น  
                                                 
7 จักรกฤษณ์ ควรพจน์. กฎหมายสทิธิบัตร: แนวคิดและบทวิเคราะห์ (พิมพ์ครั้งท่ี 4) หน้า 27 
8 กนกวลี ชูชัยยะ บทความเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปญัญา ต ารากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เนติบัณฑติยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้า 21 
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ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. ลงทุนในการท าการวิจัย พัฒนา และทดลองจนสามารถ
ผลิตวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ได้เป็นรายแรก ท าให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับวัคซีนนั้นมีภูมิคุ้มกันและ 
ไม่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคเอดส์ อีกทั้งรัฐสามารถประหยัดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลได้ 
เพราะเมื่อประชาชนมีภูมิคุ้มกันจ านวนผู้ป่วยโรคเอดส์ย่อมลดลง กรณีเช่นนี้รัฐจึงให้รางวัลตอบแทน
แก่บริษัท ก. โดยให้สิทธิผูกขาดในการผลิตและจ าหน่ายวัคซีนชนิดนี้เป็นระยะเวลา 20 ปี ผ่านระบบ
การคุ้มครองสิทธิบัตร 

2.1.2  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
แนวคิดนี้มีทฤษฎีรองรับ 3 ทฤษฎี ดังนี้ 
1)  ทฤษฎีการเป็นเครื่องจูงใจ (Incentive to Invent Theory)  

ภายใต้ทฤษฎีนี้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงกระตุ้น
ให้เกิดการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ผลงานทางปัญญา โดยสหรัฐอเมริกาได้น าเรื่องนี้มาก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักร เมื่อปี 2319 (ค.ศ. 1789) ความว่า 

Article I, Section 8, Clause 8, of the United States Constitution:  
“The Congress shall have power… 
"To promote the progress of science and useful arts, by securing 

for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective 
writings and discoveries."  

ข้อความในรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ข้างต้นเป็นบทบัญญัติที่ให้อ านาจรัฐสภา
สหรัฐฯ ในการออกกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น จึงมักถูกกล่าวถึงว่า  "patent and 
copyright clause."9 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
มาเป็นเวลากว่า 200 ปี โดยเชื่อว่าการให้สิทธิแก่เอกชนในการใช้ประโยชน์จากผลงานของตน ภายใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ 

ปัจจุบันทฤษฎีการเป็นเครื่องจูงใจนี้ถูกท้าทายหรือวิพากษ์วิจารณ์ว่าการให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแท้จริงมิได้เป็นปัจจัยส าคัญที่ ท าให้เกิดการประดิษฐ์ คิดค้น  
หรือสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้ที่ท้าทายหรือวิพากวิจารย์ทฤษฎีนี้ เห็นว่า การประดิษฐ์ คิดค้น  
หรือสร้างสรรค์ นั้นมีมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น การสร้างปิรามิด ก าแพงเมืองจีน และทาจมาฮาล  
ต่างมาจากเหตุผลความจ าเป็นหรือแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ส าหรับปัจจัยส าคัญที่เป็นแรงจูงใจในการประดิษฐ์ 
คิดค้น หรือสร้างสรรค์ผลงานที่ส าคัญในปัจจุบันเป็นปัจจัยด้านการแข่งขันทางธุรกิจ กล่าวคือ องค์กร
ธุรกิจมักลงทุนในการสร้างสรรค์หรือคิดค้นนวัตกรรมเพราะต้องการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ือที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น าในธุรกิจนั้นๆ มิได้ลงทุนเพื่อที่จะให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร 
  

                                                 
9 https://www.law.cornell.edu/constitution/articlei 
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2)  ทฤษฎีการเปิดเผยข้อมูลความรู้ต่อสังคม (Disclosure of Information Theory)  
เชื่อว่าผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานทางปัญญาจะเก็บข้อมูลความรู้ที่ตนได้คิดค้นหรือ

พัฒนาขึ้นไว้เป็นความลับ ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้นในแง่ของการพัฒนา
หรือความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ กฎหมายสิทธิบัตรจึงก าหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องเปิดเผย
ข้อมูลรายละเอียดของการประดิษฐ์ต่อสาธารณชน ซึ่งมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
เจ้าของผลงานทางปัญญาในอันที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายกับสังคมในอันที่จะได้ข้อมูล
ความรู้ที่จะสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 

3)  ทฤษฎีการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (Prevention of Unfair Competition and Consumer Protection)  

เชื่อว่าเมื่อมีการประดิษฐ์ คิดค้น ออกแบบ หรือสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ และ
น าผลงานมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หากประสบความส าเร็จ สิ่งที่ตามมาในไม่ช้า คือ คู่แข่งมักจะ
ลอกเลียนแบบผลงานเหล่านั้น โดยมิได้ลงทุนลงแรงใดๆ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประดิษฐ์ 
คิดค้น ออกแบบ หรือสร้างสรรค์งาน และเมื่อมีการลอกเลียนแบบเป็นจ านวนมากย่อมก่อให้เกิด 
ความไม่เป็นธรรมทางการค้า 

ในแง่ของผู้บริโภค การรับรู้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าและตัวตนของผู้ให้บริการ
เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการแต่ละประเภท เนื่องจากความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้าและบริการมักมาจากทัศนคติ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับเกี่ยวกับ
ผู้ผลิต/ผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญส่วนหนึ่งใน
การคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
นอกจากนี้บางประเทศมีกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ที่มีผลในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะกฎหมาย
ป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การลอกเลียน
รูปลักษณ์สินค้า (Configuration of goods) ของผู้ อ่ืน และการน าองค์ประกอบรวมของสินค้า /
บริการ (Trade dress) เช่น รูปแบบ โทนสี การจัดตกแต่งร้าน ของผู้อ่ืนมาใช้กับกิจการของตน ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า/บริการนั้นๆ ได้ 

ทฤษฎีการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้รับการยอมรับทั่วไปในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากอารัมภบทของ TRIPS Agreement ที่
ก าหนดให้สมาชิก WTO มีหน้าที่ลดการบิดเบือนและอุปสรรคทางการค้าและให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิผลและเพียงพอ  (“Desiring to reduce distortions and 
impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective 
and adequate protection of intellectual property rights ...”) 

ทั้งนี้ ผู้เขียนขอแบ่งการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาออกเป็น 2 มิติ 
คือ (1) การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเขตอาณา คือ การจัดให้มีระบบคุ้มครองและ
บังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศของตน และ (2) การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญานอกเขตอาณา คือ การปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ค้าและนักลงทุนของตน 
เมื่อมีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศและมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 
โดยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเขตอาณาย่อมเป็นไปตามกฎหมายทรัพย์สินทาง
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ปัญญาของแต่ละประเทศ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายเครื่องหมายการค้า 
เป็นต้น ในขณะที่การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานอกเขตอาณานั้น โดยปกติมักเป็นไปตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น TRIPS Agreement และความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็นระดับทวิภาคีหรือระดับภูมิภาค ตลอดจนกรอบความร่วมต่างๆ 

 
2.2  นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สืบเนื่องจากทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาดังที่ได้กล่ าวในข้อ 2.1  
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจ  
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของอีกด้วย ดังนั้น การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นส่วนส าคัญของนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และเป็นความท้าทาย
ของรัฐบาลที่จะต้องวางระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับประเทศของตน10  

ส าหรับประเทศไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการค้า
และการลงทุน โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมมา
ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทาง “ประเทศไทย 4.0” ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นแนวทาง 
ในการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจจาก “ท ามาก ได้น้อย” เป็น “ท าน้อย ได้มาก”  

ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
มอบกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดท าแผนที่น าทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา ในอันที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศด้วยทรัพย์สินทางปัญญาตามแนวทาง “ประเทศไทย 4.0” และต่อมากรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนที่น าทางฯ ให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–
2579) และเสนอในคราวการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ครั้งที่ 
2/2559 ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนที่น าทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
ดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 4 ด้าน ในวัฏจักรทรัพย์สินทางปัญญา 
( Intellectual Property Value Chain) คือ  (1 )  การสร้ า งสรรค์  (Creation) (2)  การคุ้มครอง 
(Protection) (3) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) และ (4) บังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) และเพ่ิมอีก 2 ด้าน ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนและประเทศ ซึ่งเป็น
เรื่องที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน คือ (5) เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: 

                                                 
10 http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/ 
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GI) และ (6) เรื่องทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional 
Knowledge: TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional cultural expressions: 
TCEs)11 ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือน าแผนที่
น าทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้น ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ ในระยะยาว 20 ปี ประเทศไทยได้มีการจัดท าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มี
พระบรมราชโองการให้ประกาศใช้ “ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580” หลังจากร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 และจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ในส่วนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ซึ่งมี
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลจักรหนึ่งในการขับเคลื่อน 

 
2.3  หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

นอกจากมิติด้านเศรษฐกิจดังที่ได้กล่าวในข้อ 2.2 แล้ว การพัฒนาระบบการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศยังต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ประเทศที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศด้วย โดยในส่วนของไทยระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้
จ าแนกองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลไว้ ดังนี้  

1)  หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามหลักกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน 

2)  หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย 

3)  หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

                                                 
11 กรมทรัพย์สินทางปญัญา 
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4)  หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดง 
ความคิดเห็น ตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบ 
การท างานของภาครัฐ การท าประชาพิจารณ์ การร่วมลงประชามติ หรืออ่ืนๆ ที่เปิดให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม 

5)  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน 
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง 

6)  หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า 
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ได้ระบุเป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาลไว้ดังต่อไปนี้ 

1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ ์
6)  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ  
7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

2.4  การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
ในการประเมินข้อเท็จจริงตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้เขียนจะน า SWOT 

Analysis หรือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อม/ปัจจัยภายใน และวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม/ปัจจัยภายนอก มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์  

ความหมายในเบื้องต้นของ SWOT สรุปได้ดังนี้ 
1) จุดแข็ง (Strengths) หมายความถึง จุดเด่นหรือข้อได้เปรียบ เป็นผลมาจากปัจจัยทฤษฎี

การป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในของประเทศ เช่น จุดแข็งด้านองค์กร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้าน
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  

2) จุดอ่อน (Weaknesses) หมายความถึง จุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ เช่น การขาดเงินทุน 
นโยบายและทิศทางที่ไม่แน่นอน หรือบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องหาวิธีในการปรับปรุงให้ดีขึ้น
หรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ  

3) โอกาส (Opportunities) เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกประเทศที่เอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบาย โดยสภาพแวดล้อม
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ภายนอกนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขันในตลาด นั้น 
เป็นต้น 

4) อุปสรรค (Threats) เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลเสียต่อ
ประเทศ เช่น ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เป็นต้น 

หลังจากการวิเคราะห์ SWOT ผู้เขียนจะน า TOWS Matrix หรือการท าการจับคู่จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เข้าด้วยกันตามผลของการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือประเมินผลและ
ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดันโยบาย  
ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1) กลยุทธ์ เชิ งรุก  (SO) เกิดจากการจับคู่ ระหว่างจุดแข็ ง  (Strength) และโอกาส 
(Opportunity) โดยการใช้จุดแข็งผสมกับโอกาสที่ดีเพ่ือน ามาก าหนดแนวทางด าเนินการเชิงรุก 

2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เกิดจากการจับคู่ระหว่างจุดอ่อน (Weakness) และโอกาส 
(Opportunity) โดยการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพ่ือมาปิดจุดอ่อนหรือท าให้จุดอ่อนนั้นลดลง 

3) กลยุทธ์ เชิงรับ  (ST) เกิดจากการจับคู่ระหว่างจุดแข็ง  (Strength) และอุปสรรค 
(Threat) โดยการน าจุดแข็งมาป้องกันอุปสรรค 

4) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) เกิดจากการจับคู่ระหว่างจุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค 
(Threat) เพ่ือลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยมีเป้าหมายคือการป้องกันปัญหาหรือสถานการณ์
ไม่ให้แย่ไปกว่าเดิม 

 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  หลักการและความส าคัญของสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 

ในระดับสากล นวัตกรรมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ
ส าหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์แนล และ INSEAD จัดท ารายงานดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation 
Index: GII) เป็นประจ าทุกปี และรายงาน GII ได้ถูกน าไปใช้และอ้างอิงในประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
โดยมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวต่างชาติให้เข้ามาประกอบธุรกิจ
ภายในประเทศต่างๆ 

ค าว่า “นวัตกรรม” นั้นนักวิชาการในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง และมีมุมมองและให้ค าจ ากัดความ
ไว้แตกต่างกัน12 ผู้ เขียนขอหยิบยกค าจ ากัดความของ  Freeman & Soete (1997) ที่กล่าวว่า 
นวัตกรรม คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่ หรือที่ได้ท าการปรับปรุงแล้วมาใช้ในเชิงพาณิชย์
เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความหมายที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร แตกต่างกันเพียงเงื่อนไข
การคุ้มครองบางประการ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ในเบื้องต้นว่า สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่รัฐ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการให้สิทธิผูกขาดแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ตามเงื่อนไขการคุ้มครอง
ที่กฎหมายสิทธิบัตรก าหนด  

ตามแนวปฏิบัติสากลในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงรายละเอียด
การประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะท าให้ผู้มีความช านาญระดับสามัญในแต่ละ
สาขา เช่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเคมี และสาขาไฟฟ้า เป็นต้น สามารถท าหรือปฏิบัติการตาม
การประดิษฐ์นั้นได้ ซึ่งในแง่ของประโยชน์ต่อรัฐหรือสังคมโดยส่วนรวม ถือว่าผู้ประดิษฐ์ได้น าเอา
นวัตกรรมหรือวิทยาการที่ก้าวหน้าของตนมาเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้รับทราบและได้ใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมหรือวิทยาการที่ก้าวหน้านั้นให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการพัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น ส่วนในแง่ของประโยชน์ต่อผู้ประดิษฐ์ 
ถือว่ารัฐหรือสังคมตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนโดยให้สิทธิผูกขาดแก่ผู้ประดิษฐ์ในการประดิษฐ์นั้นในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไป คือ 20 ปี อันเป็นหลักการส าคัญของการคุ้มครองสิทธิบัตร ทั้งนี้ สอดคล้อง
กับทฤษฎีการให้รางวัลและทฤษฎีการเปิดเผยข้อมูลความรู้ต่อสังคม ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อที่ 2.1 

อย่างไรก็ดี การประดิษฐ์ที่ เกี่ ยวข้องกับจุลชีพมีความแตกต่างจากการประดิษฐ์อ่ืนๆ 
เนื่องจากจุลชีพเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อน ท าให้ยากหรืออาจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแสดง
รายละเอียดการประดิษฐ์เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียวในอันที่จะท าให้ผู้อ่ืนที่มีความช านาญ
ระดับสามัญในสาขานั้นๆ สามารถที่จะท า ปฏิบัติการ หรือผลิตซ้ าได้ จึงเกิดแนวความคิดให้มีการฝากเก็บ

                                                 
12 http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba128/Article/JBA128Somnuk.pdf 
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จุลชีพไว้กับหน่วยงานที่เป็นสถาบันรับฝากเก็บจุลชีพ ซึ่งถือเป็นกระบวนการหรือเครื่องมือส าคัญใน
การแสดงรายละเอียดการประดิษฐ์หรือการเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์ที่ เกี่ยวกับจุลชีพไปสู่
สาธารณชน  

โดยที่ในการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ ประเทศต่างๆ มักก าหนดให้ต้องมี
การฝากจุลชีพไว้กับสถาบันรับฝากจุลชีพภายในประเทศที่มีการยื่นค าขอสิทธิบัตร ส่งผลให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรที่ต้องการยื่นค าขอในหลายประเทศต้องฝากเก็บจุลชีพไว้ในทุกๆ ประเทศที่ต้องการยื่น  
ค าขอรับสิทธิบัตร ซึ่งไม่สะดวกและมีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้การฝากเก็บจุลชีพในแต่ละแห่ง
อาจมีมาตรฐานหรือมีเงื่อนไขท่ีแตกต่างกันไป จึงได้มีการจัดท าสนธิสัญญาบูดาเปสต์จากความต้องการ 
ให้สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพมีมาตรฐานเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ มีความน่า เชื่อถือ และโดย
ประการส าคัญช่วยอ านวยความสะดวกในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพระหว่าง
ประเทศ โดยอนุญาตให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถฝากเก็บจุลชีพเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียน
สิทธิบัตรไว้กับสถาบันรับฝากเก็บจุลชีพแห่งใดแห่งหนึ่งที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน
สนธิสัญญาบูดาเปสต์ เรียกว่า “สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ” (International 
Depositary Authority: IDA)13 (ปัจจุบันมีจ านวน 47 แห่งทั่วโลก14) เพ่ือขอรับสิทธิบัตรในประเทศ
ภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องฝากเก็บไว้ในประเทศที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะ
ขอรับสิทธิบัตรอีก ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ
จุลชีพ  

  
3.2  ข้อกังวลต่อการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 

ในขณะที่ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์และยังไม่มีการศึกษาเนื้อหา
สนธิสัญญาบูดาเปสต์อย่างจริงจัง สนธิสัญญาบูดาเปสต์เป็นหนึ่งในความตกลงระหว่างประเทศด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ความตกลง CPTPP ก าหนดให้ต้องเข้าเป็นภาคี และเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องใน
การเจรจา RCEP ผู้มีส่วนได้เสียส่วนกลุ่มที่คัดค้านการเข้าเป็นภาคีความตกลง CPTPP และคัดค้าน
ไม่ให้มีการยกระดับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในความตกลง TRIPS 
(TRIPS plus) ได้แสดงความกังวลต่อผลกระทบที่ตนเห็นว่าอาจเกิดข้ึนจากการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
บูดาเปสต์ ในการนี้ เมื่อครั้งผู้เขียนได้มีโอกาสพบกับ  Mr. Marco Alleman ผู้อ านวยการส านัก
กฎหมายสิทธิบัตรของ WIPO ในช่วงการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการค้าและ
สุขภาพ (Workshop on Trade and Public Health) ครั้งที่ 14 จัดโดย WTO ร่วมกับ WIPO และ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ระหว่างวันที่ 8–12 ตุลาคม 2561 จึงได้น าประเด็นข้อกังวลต่างๆ ไปหารือ 
รวมทั้งได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขอค าอธิบายเกี่ยวกับประเด็นข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย และ  
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายสิทธิบัตรของ WIPO ได้ให้ค าอธิบายเป็น 
รายประเด็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ดังนี้  
  

                                                 
13 สนธิสัญญาบูดาเปสต์ ข้อ 3 
14 https://www.wipo.int/budapest/en/idadb/ 
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3.2.1 ประเด็นการจดทะเบียนสิทธิบัตรจุลชีพ 
ผู้มีส่วนได้เสียส่วนหนึ่งเห็นว่าหากไทยเข้าเป็นภาคีจะมีผลให้ต้องคุ้มครองสิทธิบัตร

สิ่งมีชีวิตในส่วนที่เป็นจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  
ผู้อ านวยการส านักกฎหมายสิทธิบัตรของ WIPO ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าการเข้าเป็น

ภาคี สนธิสัญญาบูดาเปสต์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการพิจารณาว่าจะให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรจุลชีพ
หรือไม่ โดยกลไกการฝากเก็บจุลชีพตามสนธิสัญญาบูดาเปสช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรสามารถเข้าใจรายละเอียดการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับจุลชีพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น การที่ประเทศภาคี 
สนธิสัญญาบูดาเปสต์จะรับจดทะเบียนสิทธิบัตรจุลชีพหรือไม่ ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ภายในประเทศ และความตกลง TRIPS  

ในส่วนของไทย กฎหมายสิทธิบัตรก าหนดให้ “จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ” ไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร15 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ในความตกลง TRIPS16 ดังนั้น หากไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ก็ไม่ต้องคุ้มครองสิทธิบัตรจุลชีพ 
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

3.2.2 ประเด็นโจรสลัดชีวภาพ (Bio–Piracy) หรือการน าเอาทรัพยากรชีวภาพ (เช่น 
สารสกัดจากพืชสมุนไพร) ที่เป็นของประเทศหนึ่งหรือพื้นถิ่นหนึ่งไปใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือครรลองคลอธรรม โดยไม่เสียค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมให้แก่ประชาชนหรือรัฐบาล
ของประเทศหรือพื้นถิ่นที่เป็นเจ้าของทรัพยากรชีวภาพ17 

ผู้มีส่วนได้เสียส่วนหนึ่ง มีข้อกังวลว่าหากไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์จะ
เป็นเหตุให้ต่างชาติสามารถน าจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรชีวภาพของไทยไป  
จดทะเบียนสิทธิบัตรเพ่ืออ้างสิทธิผูกขาดในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพนั้น ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยเสียประโยชน์  

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายสิทธิบัตรของ WIPO ได้ให้ความกระจ่างว่า กฎระเบียบ 
(Regulations) ที่ออกตามความในสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ข้อ 9.2 เรื่องการเก็บรักษาความลับ 
(Secrecy) ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า IDA ต้องรักษาข้อมูลของจุลชีพที่รับฝากเก็บ ไว้เป็นความลับ 
โดยห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลใด เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของจุลชีพเท่านั้น นอกจากนี้ 
จากการที่ผู้เขียนได้สอบถาม WIPO ทราบว่า ที่ผ่านมายังไม่เคยปรากฏว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลจุลชีพ
และไม่เคยพบปัญหา Bio–Piracy ในบริบทของการฝากเก็บจุลชีพไว้กับ  IDA ภายใต้สนธิสัญญา
บูดาเปสต์แต่อย่างใด  

3.2.3 ประเด็นเกี่ยวกับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มา (Disclosure Requirement) และ
หลักการแบ่งปันผลประโยชน์ (Benefit Sharing) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จุลชีพ 

สืบเนื่องจากประเด็นโจรสลัดชีวภาพ (Bio–Piracy) ผู้มีส่วนได้เสียส่วนหนึ่ง มีข้อกังวลว่า 
สนธิสัญญาบูดาเปสต์ ไม่มีข้อก าหนดให้ผู้ที่น าเอาจุลชีพของประเทศหรือพ้ืนถิ่นหนึ่งไปใช้ประโยชน์

                                                 
15 พระราชบัญญัตสิิทธิบัตรฯ มาตรา 9 (1) 
16 ความตกลง TRIPS ข้อ 27 ย่อหน้าที่ 3 (b) 
17 https://www.merriam-webster.com/dictionary/biopiracy 
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ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของจุลชีพนั้น หรือแบ่งปันผลประโยชน์ (เสียค่าตอบแทน) ให้แก่ประชาชนหรือ
รัฐบาลของประเทศหรือพ้ืนถิ่นที่เป็นเจ้าจุลชีพนั้น  

ปัจจุบันมีความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ คือ 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)  
ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) จัดท าขึ้น
เมื่อปี 2535 (ค.ศ. 1992) และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 (ค.ศ. 1993) ด้วย
วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (2) การใช้
องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และ (3) การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ18 อย่างไรก็ดี ในระดับพหุภาคี ไม่มีความตกลงระหว่างประเทศฉบับใดที่
ก าหนดให้มีการน าหลักการเปิดเผยแหล่งที่มา (Disclosure Requirement) ของทรัพยากรชีวภาพ 
(รวมถึงจุลชีพ) และหลักการแบ่งปันผลประโยชน์ มาก าหนดเป็นเงื่อนไขในการขอรับความคุ้มครอง
สิทธิบัตร มีเพียงความพยายามที่จะจัดท าความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องนี้ภายใต้กรอบ  WTO 
โดยคณะมนตรีทริปส์ (TRIPS Council) และภายใต้กรอบ WIPO  ดยคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม 
(WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and Folklore: IGC)  

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายสิทธิบัตรของ  WIPO ได้ให้ข้อมูลว่า สนธิสัญญา
บูดาเปสต์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มาและหลักการแบ่งปันผลประโยชน์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์จุลชีพ (Invented Micro–organism) หรือการประดิษฐ์ที่ใช้จุลชีพเป็น
ส่วนประกอบ (Micro–organism Based Invention) แต่อย่างใด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สนธิสัญญา
บูดาเปสต์ไม่มีพันธกรณีที่ก าหนดให้ประเทศภาคีต้องน า (หรือต้องไม่น า) หลักการเปิดเผยแหล่งที่มา
และหลักการแบ่งปันผลประโยชน์มาใช้ ดังนั้นการที่จะน าหลักการดังกล่าวมาใช้หรือไม่ย่อมข้นอยู่กับ
นโยบายและกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ  

ในส่วนของประเทศไทยเอง ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เพ่ือปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึงการเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในค าขอรับสิทธิบัตร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่าง
การพิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. … ซึ่งครอบคลุมหลักการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้น าข้อมูลและค าอธิบายที่ได้รับจาก WIPO มาใช้ในการหารือ
เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก 

                                                 
18 https://www.cbd.int/intro/default.shtml 
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WIPO คือ Mr. Ewald Glantschnig หัวหน้าฝ่ายสนธิสัญญาบดาเปสต์ ส านักกฎหมายสิทธิบัตรของ 
WIPO มาให้ข้อมูล ซึ่งผู้เขียนเชื่อมั่นว่าขณะนี้ผู้มีส่วนได้เสียของไทยเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นแล้ว 

 
3.3  ผลการวิเคราะห์ SWOT 

ผู้เขียนใช้การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ในการพิจารณาปัจจัยภายใน (Internal 
factors) และปัจจัยภายนอก (External factors) ส าหรับประเทศไทย ภายใต้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.3.1  ปัจจัยภายในส าหรับประเทศไทย 
3.3.1.1 กรอบนโยบายของประเทศ 

1)  กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) บนพ้ืนฐาน
ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่ งรวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ไปสู่
ประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle income 
trap) ไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ก าหนดให้มีการพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดยพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้ระบบ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 
การตรวจสอบและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์
ด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ  

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ก าหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการ
ปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ 

เมื่อพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ทั้งสองส่วนดังกล่าวควบคู่กันไป จะเห็นได้ถึง
การให้น้ าหนักความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า
และการลงทุน โดยมีกลไกส าคัญในการสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ “นวัตกรรม”ซึ่ง
หมายความถึงการประดิษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์ และการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ และน ามา
ประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล19 โดยระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้

                                                 
19 https://th.wikipedia.org/wiki/นวัตกรรม 
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เกิดประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ และช่วยปกป้องสิทธิของเจ้าของผลงานทางปัญญาต่างๆ ตาม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้กล่าวในหัวข้อ 2.1 

กรอบนโยบายที่ได้กล่าวข้างต้น เป็นตัวก าหนดทิศทางการท างาน
ของผู้บริหารประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในการจัดท าแผนงาน โครงการ และการขอรับ
งบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นและสามารถที่จะอ้างอิงถึงความสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ โดยที่เห็นได้ชัด คือ  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 บัญญัติให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผน 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวข้อง 

ตัวอย่างเช่น กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นโรงเรียนแพทย์ของรัฐบาล
ต้องการจัดท าแผนงานโครงการและขอรับงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องการวิจัยและพัฒนาจุลชีพ เมื่อสามารถแสดงถึงความสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ได้อย่างชัดเจน ก็ท าให้มี
โอกาสสูงที่จะได้รับการอนุมัติแผนงานโครงการและได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ  
ด้วยเหตนี้จึงกล่าวได้ว่า กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 
เป็นจุดแข็งในเรื่องนี้ 

2)  กรอบนโยบายเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

ประเทศไทยมีการน าเอาหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 
มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ว่า“รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” นอกจากนี้ มาตรา 76 บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอ่ืน  
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน”  

รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อนุวัติการตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญดังกล่าว โดยการก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ ให้ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขอโลก  
อยู่ตลอดเวลา และล่าสุดได้ตราพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้มี
การจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม หรือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
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ดังนั้น หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะในยุคสมัยใดนับจากนี้เป็นต้นไป ต้องยึดถือปฏิบัติทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

ในผลการศึกษานี้ ผู้เขียนขอหยิบยกเป้าหมายของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ดังที่ได้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 4 ประการ (จากทั้งหมด 7 ประการ) คือ (1) มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (2) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น (3) มีการ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ (4) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ  

ภายใต้ เป้าหมายดังกล่าว ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ ได้ด าเนินการในหลายเรื่อง เช่น การจัดให้มีระบบการยื่นค าขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–filing) และการเปิดให้ช าระค่าธรรมเนียมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e–payment)20 เป็นต้น อีกทั้งมีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยการแก้ไขกฎหมายและการเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการอ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาระหว่างประเทศ ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ คือ การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือ  
ด้านสิทธิบัตร (PCT) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 และมีผลบังคับใช้ส าหรับประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2552 และล่ าสุ ดมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติ เครื่ องหมายการค้า  พ .ศ .  2534  
โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาใน
การด าเนินการจดทะเบียนให้มีความชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้นและสอดคล้องกับพิธีสารมาดริด 
(Madrid Protocol) ตลอดจนการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ท าให้ผู้ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในประเทศภาคีพิธีสารฯ  
เพียงครั้งเดียวเพื่อขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีพิธีสารฯ ได้ 

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือแก้ไข
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ
อนุสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเกิดความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน สอดคล้องกับหลักสากล และความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ 21 และล าดับต่อไปกรมทรัพย์สินทางปัญญามีแผนที่จะเสนอแก้ไข
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ในส่วนการปรับปรุงกระบวนการการขอรับสิทธิบัตรออกแบบให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักสากล และเตรียมพร้อมที่จะเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮก (Hague 
Agreement) 

สนธิสัญญาบูดาเปสต์  มีหลักการและสาระส าคัญในการอ านวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจุลชีพ โดยก าหนดให้มี
                                                 
20https://sso.ipthailand.go.th/login?app_id=1700000003&redirect_url=https:%2F%2Fportal.ipthaila
nd.go.th%2Ftoken%3Fcontinue_url%3Dhttps%253A%252F%252Fportal.ipthailand.go.th%252F 
21 http://www.ipthailand.go.th/images/patent20180918/4.thai_patent_act_draft.pdf 
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การยอมรับระหว่างประเทศในการฝากเก็บจุลชีพส าหรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร ดังที่ได้กล่าวใน
หัวข้อที่ 3.1จึงถือได้ว่าเป็นความตกลงอีกฉบับหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และความตกลงกรุงเฮก 
(Hague Agreement) โดยประการส าคัญ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ไม่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ด้านขั้นตอนที่ไม่มีขั้นตอน  
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ และด้าน
การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จะเห็นได้ว่ามีความประสาน
สอดคล้องกันทั้งในแง่การด าเนินการและเป้าหมายทั้ง 4 ประการ ดังนั้น กรอบนโยบายเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงเป็นจุดแข็งส าหรับประเทศไทยในอันที่จะเข้าเป็น
ภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 

3.3.1.2 ข้อกฎหมาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ คือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ มาตรา 17 วรรคแรก บัญญัติว่า การขอรับ
สิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง และมาตรา 17 วรรคสอง 
บัญญัติว่า ค าขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ (2) ลักษณะและ
ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ (3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณรัดกุมและชัดแจง 
อันจะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถท าและ
ปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได
(4) ข้อถือสิทธิโดยชัดแจง และ 05) รายการอื่นตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ภายใต้บทบัญญัติดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 
21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอรับสิทธิบัตร โดยกฎกระทรวงฯ ข้อ 2 วรรคสอง ก าหนดว่า ค าขอรับสิทธิบัตรต้องมี
รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ ยื่นไปพร้อมกับค าขอ และในกรณีที่
จ าเป็น เพ่ือให้เข้าใจการประดิษฐ์ได้ดีขึ้นให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรจัดให้มีรูปเขียนประกอบค าขอรับสิทธิบัตร
ยื่นพร้อมกับค าขอด้วย  

ในกรณีการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับจุลชีพใหม่ 
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2 วรรคสาม ก าหนดว่า รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรองการฝากเก็บ
จุลชีพและ/หรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้น ซึ่งออกให้โดย
สถาบันรับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศรายชื่อเป็นคราวๆ ไป 

ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เรื่อง ก าหนดรายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 โดยประกาศกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ข้อ 2 ก าหนดว่า หนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและหรือเอกสารแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพ ที่ออกให้โดยสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพที่มี
รายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ให้ถือว่าเป็นรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ใช้ในการยื่นขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรได โดยที่บัญชีแนบท้ายประกาศ ประกอบด้วยรายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ 3 
กลุ่ม ดังนี้ 
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1)  สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ จ านวน 22 สถาบัน 
2)  สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพของต่างประเทศ จ านวน 3 สถาบัน 
3)  สถาบั นที่ รั บฝากเก็ บจุ ลชี พในประเทศ จ านวน 2 สถาบั น  

(ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และหนวยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน) 

ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ เมื่อครั้งปี 
2542 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้น ารายชื่อทั้งหมดมาจากรายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่าง
ประเทศ (IDA) ตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ในขณะนั้น 

จากการที่กฎหมายยอมรับระบบและกลไกที่ให้อ้างอิงการฝากเก็บจุลชีพ
ระหว่างประเทศ ในบรรดาค าขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรทั้งหมดของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านมา 
มีผู้ยื่นค าขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่อ้างอิงถึงจุลชีพที่ฝากเก็บไว้กับสถาบันรับฝากจุลชีพต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 406 ค าขอ22  

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ บางแห่งได้เปลี่ยนชื่อไปแล้ว เช่น  Australian 
Government Analytical Laboratories (AGAL) ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนชื่อเป็น  National 
Measurement Institute (NMI) Gentraai Bureau Voor Schimmelcultures (CBS) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เปลี่ยนชื่อเป็น Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (CBS) และ European Collection of 
Animal Cell Cultures (ECACC) ประเทศสหราชอาณาจักร เปลี่ยนชื่อเป็น European Collection 
of Cell Cultures (ECACC)23 เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) 
ตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น จาก 22 สถาบัน เมื่อปี 2542 เป็น 47 สถาบัน ใน
ปัจจุบัน ประกอบกับในส่วนของประเทศไทยเอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) ได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ ตามประกาศกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงอยู่ระหว่างการทบทวนรายชื่อสถาบันที่รับ
ฝากเก็บจุลชีพ ตามประกาศดังกล่าว โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ในเรื่องนี้ครั้งแรกเม่ือวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้เพ่ิมชื่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพตามประกาศกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ ด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงข้อกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า ประเทศไทย 
มีกฎหมายรองรับการที่จะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์อยู่แล้ว คือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ 
มาตรา 17 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 
2522 ข้อ 2  

อนึ่ง เนื่องจากประเทศภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์สามารถใช้ประโยชน์
จากกลไกของสนธิสัญญาบูดาเปสต์ได้โดยไม่มีพันธกรณีที่จะต้องจัดตั้งสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ
                                                 
22 กองสิทธิบัตร กรมทรัพยส์ินทางปญัญา 
23 ส านักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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ระหว่างประเทศ (IDA) ขึ้นภายในประเทศของตน หากเพียงแต่ต้องให้การยอมรับผลการฝากเก็บจุลชีพ
ของ IDA ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรอ้างอิงถึงเท่านั้น ซึ่งกรณีของประเทศไทย หากจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
บูดาเปสต์ก็สามารถด าเนินการได้โดยง่าย เพียงแก้ไขประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ก าหนด
รายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 โดยน ารายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ
ระหว่างประเทศ (IDA) ตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ทั้งหมดมาก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น โดยที่การแก้ไขประกาศดังกล่าวมิได้มีผลกระทบหรือท าให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างานใดๆดังนั้น จึงถือได้ว่าประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องข้อกฎหมายที่รองรับ
อยู่แล้ว 

3.3.1.3 โครงสร้าง/องค์กร 
1)  กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีหน่วยงานภายในรองรับในแต่ละด้านที่

เกี่ยวข้อง หากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ดังนี้ 
(1)  กองสิทธิบัตร (กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ) รับผิดชอบในการรับ 

ค าขอและตรวจสอบสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ  
(2)  ส านักกฎหมาย (กลุ่ม 1) รับผิดชอบงานด้านการปรับปรุงกฎหมาย

และอนุบัญญัติต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการขอความเห็นชอบ 
จากรัฐสภาในการเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ 

(3)  ส านักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (กลุ่มความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 2) รับผิดชอบงานด้านนโยบายและความร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 

2)  สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ 
ประเทศไทยมีสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ 58 แห่ง ซึ่งอยู่ตาม

หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเป็นการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
จึงถือว่าประเทศไทยยังไม่มีสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระดับชาติ อย่างไรก็ดี มีความร่วมมือของ
หน่วยงานหลัก 4 แห่ง24 ประกอบด้วย 

(1)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) เป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ
ของไทย ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ25 โดยในการประชุม เรื่อง การก าหนดรายชื่อสถาบัน
รับฝากเก็บจุลชีพตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา BIOTECH ให้ข้อมูลว่า การฝากเก็บจุลชีพดังกล่าวจะเป็นความลับและเปิดเผยให้เฉพาะ 
ผู้ฝากเก็บเองและกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ในการตรวจสอบสิทธิบัตร) เท่านั้น ทั้งนี้ BIOTECH ได้น า
หลักเกณฑ์หรือแนวทางการฝากเก็บของสถาบันที่รับฝากเก็บแห่งอ่ืนที่เป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ
ระหว่างประเทศ (IDA) ตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ มาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ของตน เช่น มีการออก
หนังสือรับรองการฝากเก็บให้แก่ผู้ฝากเก็บ เป็นต้น 

                                                 
24 https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/3373-tncc 
25 ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เรื่อง ก าหนดรายชื่อสถาบันท่ีรับฝากเก็บจลุชีพ ฉบับวันท่ี 27 กันยายน 2542 
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(2)  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์
จุลินทรีย์ทางการแพทย์แห่งชาติ  (DMST Culture Collection) ได้เก็บรวบรวบเชื้อแบคทีเรีย
การแพทย์ตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปัจจุบันมีเชื้อที่เก็บรวบรวมไว้กว่า 10,000 สายพันธุ์ และเปิดให้บริการ
แจก จ าหน่ายเชื้อแบคทีเรียแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ซึ่งศูนย์ฯ มีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบมาตรฐาน และมีการพัฒนาการบริการ ข้อมูลและ วิธีก ารจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง  
โดยให้บริการรับฝากเก็บจุลชีพแก่ทั้งนักวิจัยภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอก 26 นอกจากนี้  
ในการประชุม เรื่อง การก าหนดรายชื่อสถาบันรับฝากเก็บจุลชีพตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แจ้งว่า อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ (DMSC Bio–Medical Resources Center) 

(3)  กรมวิชาการเกษตร โดยหน่วยเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทาง
การเกษตร กองโรคพืชและจุลชีววิทยา ได้รวบรวมจุลชีพพร้อมข้อมูลจากนักวิชาการภายในกองฯ 
น ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2542 โดยมีเป้าหมายเพ่ือจัดตั้งแหล่งรวบรวมและเก็บรักษา 
ทรัพยากรพันธุกรรมของสายพันธุ์รา และแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช จุลชีพที่ใช้ควบคุมโรคพืชและจุลชีพ
ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรรวมทั้งเห็ด ให้ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการสายพันธุ์ของเชื้ อต่างๆ กับ
หน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพ่ือใช้ในงานวิจัย การเรียนการสอน หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ ทางด้านอ่ืน ๆ ปัจจุบันมีจุลชีพที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้ประมาณ 1,500 สายพันธุ์ 
ประกอบด้วย สายพันธุ์แบคทีเรีย 1,000 สายพันธุ์ รา 500 สายพันธุ์ เห็ด 750 สายพันธุ์ ซึ่งเก็บแยก
ไว้ในศูนย์รวบรวม เชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดท าบัญชีรายชื่อจุลชีพที่เก็บรักษาและ
จัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้นต่อไป27  

(4)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
โดยศูนย์จุลินทรีย์ ซึ่งเป็นแหล่งกลางรวบรวมเก็บรักษาสายพันธุ์จุลชีพนอกถิ่นก าเนิดที่มีประโยชน์ใน
การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2008 นอกจากนี้ยังเป็นหน่วย
บริการด้านจุลชีพ (service culture collection) แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย 
UNESCO เมื่อปี 2519 ให้ท าหน้าที่เป็นศูนย์ฯ ในระดับภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์และเป็นศูนย์เครือข่าย
ระดับโลก (UNESCO World Network of Microbiological Resources Centre–MIRCEN) ด าเนิน
กิจกรรมงานวิจัยและงานบริการด้านจุลชีพเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจุลชีพอย่าง
ยั่งยืน28 วว. ได้มีหนังสือแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ  
ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ โดยให้ข้อมูลว่า วว. อยู่ระหว่างเพ่ิมเติมมาตรฐานสากลใน
ด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบจุลินทรีย์ ISO 17025 นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลว่า วว. มีการท าวิจัยร่วมกับ 
Korean Collection for Type Cultures (KCTC) ซึ่งเป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ 
ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ และตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ จึงได้รับทราบแนวปฏิบัติของ
สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) เป็นอย่างดี  

                                                 
26 http://www1a.biotec.or.th/TNCC/dmst_det.html 
27 http://www1a.biotec.or.th/TNCC/doa_det.html 
28 https://www.tistr.or.th/tistr_culture/index_th.php 
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สถาบันรับฝากเก็บจุลชีพทั้ง 4 แห่ง ได้ร่วมกันในลักษณะเครือข่ายที่
เรียกว่า "เครือข่ายศูนย์ เก็บรักษาจุลินทรีย์แห่งประเทศไทย" (Thailand Network on Culture 
Collection : TNCC) ตั้งแต่ปลายปี 2543 โดยขณะนี้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ TNCC29  

3)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าด้วยกัน เพ่ือให้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน 
การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนเข้าด้วยกัน และให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบาย ในการพัฒนาประเทศ30  

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การก าหนดทิศทางการท างานที่ประสาน
สอดคล้องกันของหน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม และหน่วยงานสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายและแผนงาน ด้านงบประมาณ 
และด้านบุคลากร จะช่วยเป็นเป็นแรงกระตุ้นในเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ตัวอย่างเช่น หาก
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีแผนที่จะท าการวิจัยและพัฒนาจุลชีพเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม
อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีสาขาวิชา
จุลชีววิทยา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้ หรือส่งอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถมาร่วมท าการวิจัยและพัฒนาในเรื่องนี้ โอกาสที่จะประสบความส าเร็จและเกิดเป็น
นวัตกรรมก็จะมีมากขึ้น 

3.3.1.4 บุคลากรในการตรวจสอบสิทธิบัตร 
เมื่อปี 2558 กรมทรัพย์สินทางปัญญามีผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

จ านวน 30 คน31 ต่อมาเพ่ือรองรับงานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีปริมาณค าขอเพ่ิมสูงขึ้น 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบการเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจ านวน 120 คน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–256132 ในจ านวนนี้
เป็นผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์จ านวน 78 คน ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้บรรจุแต่งตั้งและ
ได้ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการที่บรรจุใหม่ โดยความร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO) และส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ เช่น ส านักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan 
                                                 
29 https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/3373-tncc 
30 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562 
31 รายงานประจ าปี 2559 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หน้า 32 
32 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2561 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หน้า 12 
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Patent Office: JPO) ส านักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา  (United States 
Patent and Trademark Office: USPTO) และส านักงานสิทธิบั ตรยุ โ รป  (European Patent 
Office: EPO) เป็นต้น33  

การบรรจุแต่งตั้งและการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของข้าราชการดังกล่าว
ท าให้การตรวจสอบสิทธิบัตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากจ านวนค าขอค้าง
พิจารณาที่ลดน้อยลง โดยปี 2559 มีค าขอค้างพิจารณาจ านวน 21,420 ค าขอ ในขณะที่ปี 2561  
มีค าขอค้างพิจารณาจ านวน 18,616 ค าขอ34 หรือเท่ากับจ านวนค าขอค้างพิจารณาลดลงร้อยละ 
13.09 ภายในระยะเวลา 2 ปี  

นอกจากนี้ ในเชิงคุณภาพ สาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับจุลชีพ ซึ่งส่วนใหญ่
มักเป็นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาเภสัชภัณฑ์ มีผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่ส า เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในแต่ละด้าน เช่น วิศวกรรมชีวเวช เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเวชศาสตร์ 
และเภสัชศาสตร์ เป็นต้น จึงนับได้ว่าบุคลากรในการตรวจสอบสิทธิบัตรของไทยนับเป็นจุดแข็งในการ 
เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาร์เปสต์ 

3.3.1.5 การวิจัยและพัฒนา 
1)  บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา 

ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สอวช.) (ชื่อเดิม คือ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)) ได้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อจ านวนประชากรของประเทศ ในช่วง 3 ปี 
(2558–2560) พบว่าประเทศไทยมีจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยต่อประชากร 10,000 คน 
จ านวน 13.6 คน ในปี 2558 จ านวน 17 คน ในปี 2559 และจ านวน 21 คน ในปี 2560 จึงเห็นได้ว่า 
แม้ในช่วงปี 2558–2560 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศจะมีแนวโน้มสูงขึ้น  
แต่ก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ า  

นอกจากนี้ แม้จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาพรวม
ภาคเอกชนมีสัดส่วนที่สูงกว่าภาครัฐ แต่เมื่อพิจารณาถึงการกระจายตัวของนักวิจัยและพัฒนาที่อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย จะพบว่า ในแต่ละอุตสาหกรรมไทยยังมีจ านวนนักวิจัยและ
พัฒนาโดยเฉลี่ยที่ค่อนข้างน้อย ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development Service) ในปี 2558 มีนักวิจัยและพัฒนาจ านวน 2,158 คน ในปี 2559 มี
นักวิจัยและพัฒนาจ านวน 1,806 คน และในปี 2560 มีนักวิจัยและพัฒนาจ านวน 1,724 คน เป็นต้น 

2)  การลงทุนและค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจัยและพัฒนา 
จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

ในปี 2551–2560 พบว่า แม้ประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2551–2560 แต่หากน ามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จะพบว่า 
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศยังอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ า 
                                                 
33 ส านักส่งเสริมการพัฒนาทรัพยส์นิทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปญัญา 
34 กองสิทธิบัตร กรมทรัพยส์ินทางปญัญา 
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โดยในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1 และหากพิจารณาสถิติย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี 2551–2560 ก็ยังไม่เคย
มีปีใดที่เกินร้อยละ 1  

ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านจ านวนนักวิจัยและพัฒนา  
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกิดขึ้นของงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ อันอาจน าไป
จดทะเบียนสิทธิบัตรได้ ประกอบการด้านการลงทุนและการใช้จ่ายส าหรับการวิจัยและพัฒนา ถือว่า
ยังเป็นจุดอ่อนอยู่  

3.3.2  ปัจจัยภายนอกส าหรับประเทศไทย 
3.3.2.1 กรอบกติกาภายใต้สนธิสัญญาบูดาเปสต์ 

ผู้เขียนขอแบ่งกรอบกติกาภายใต้สนธิสัญญาบูดาเปสต์ออกเป็น 2 ส่วนที่
ส าคัญ ดังนี้ 

1)  การยอมรับการฝากเก็บจุลชีพของสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ
ระหว่างประเทศ (IDA) 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.1 หลักการส าคัญของสนธิสัญญา
บูดาเปสต์ คือ การยอมรับการฝากเก็บจุลชีพไว้กับสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนสิทธิบัตร35 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถฝากเก็บจุลชีพไว้
กับสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) แห่งใดแห่งหนึ่งเพ่ือขอรับสิทธิบัตรในประเทศ
ภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องฝากเก็บไว้ในประเทศที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะ
ขอรับสิทธิบัตรอีก ทั้งนี้ นอกจากแต่ละประเทศจะสามารถยอมรับระบบการฝากเก็บจุลชีพภายใต้
สนธิสัญญาบูดาเปสต์แล้ว ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาคก็สามารถยอมรับระบบนี้
เช่นกัน 36 ขณะนี้องค์การสิทธิบัตรยุ โรป  (European Patent Organization: IPOrg) องค์การ
สิทธิบัตรยูเรเซีย (Eurasian Patent Organization: EAPO) ได้ยอมรับระบบนี้แล้ว37 ซึ่งเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับจุลชีพมากยิ่งขึ้น 

2)  การเป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) 
หน่วยงานที่จะขอเป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ 

(IDA) จะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้ แต่ต้องมีที่ตั้งอยู่ในเขตอาณาของประเทศภาคีและได้รับ
การเสนอชื่อจากประเทศภาคีหรือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ38 และต้องมีคุณสมบัติ
หรือความสามารถในการรับฝากเก็บจุลชีพตามเงื่อนไข 8 ประการ39 ดังนี้ 

(1)  มีตัวตนอยู่อย่างต่อเนื่อง (continuous existence) 

                                                 
35 สนธิสัญญาบูดาเปสต์ ข้อ 3 (1) (a) 
36 สนธิสัญญาบูดาเปสต์ ข้อ 9 (1) 
37 Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the 
Purposes of Patent Procedure: Note by the Secretariat 
38 สนธิสัญญาบูดาเปสต์ ข้อ 6 (1) 
39 สนธิสัญญาบูดาเปสต์ ข้อ 6 (2) 
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(2)  มีบุคลากรและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอที่จะสามารถ
ด าเนินการด้านวิทยาศาสตร์และด้านการบริหารจัดการได้ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบ เช่น 
สามารถส่งตัวอย่างจุลชีพที่รับฝากไว้ให้แก่ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการได้40  

(3)  มีความเป็นกลาง (impartial and objective) 
(4)  สามารถรับฝากเก็บจุลชีพจากผู้ฝากเก็บทุกราย ภายใต้เงื่อนไข

เดียวกัน  
(5) รับฝากเก็บจุลชีพทุกกรณีที่เป็นไปตามชนิดที่สถาบันก าหนด 

ตรวจสอบความมีชีวิต และจัดเก็บ ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้มิได้หมายความว่าสถาบันจะต้องรับฝากเก็บจุลชีพ
ทุกชนิด หากแต่หมายความว่า เมื่อมีการน าจุลชีพชนิดที่สถาบันก าหนดจะต้องยอมรับ ตรวจสอบ
ความมีวิต และจัดเก็บ ทุกกรณี 

(6)  ออกใบรับและเอกสารรับรองความมีวิตของจุลชีพ 
(7) สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝ่ายเลขานุการ ตามที่ก าหนดใน

กฎระเบียบ 
(8) สามารถส่งตัวอย่างจุลชีพที่ฝากเก็บไว้ ภายใต้สภาพและ

สอดคล้องกับขั้นตอนที่ก าหนดในกฎระเบียบ 
อนึ่ง ประเด็นส าคัญ คือ สนธิสัญญาบูดาเปสต์ไม่มีพันธกรณีที่บังคับ

ให้ประเทศภาคีต้องจัดตั้งสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) แต่ให้โอกาสที่สถาบันที่รับฝาก
เก็บจุลชีพจะสามารถจัดตั้งเป็น IDA ได้ ตามความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละสถาบัน ซึ่งตาม
ข้อมูลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในจ านวนประเทศภาคี 82 ประเทศ มีเพียง 26 
ประเทศท่ีมีการจัดตั้ง IPA41 ดังตารางนี้ 
 

ประเทศภาคี จ านวน IDA 
– สหราชอาณาจักร 
– เกาหลีใต ้
– จีน อิตาลี สหรัฐอเมริกา 
– ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น โปแลนด์ สเปน รัสเซีย 
– เบลเยียม บัลกาเรีย แคนาดา ชิลี สาธารณเช็ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี 
ลัตเวีย เม็กซิโก โมร็อคโค เนเธอร์แลนด์ สโลวาเกีย และสวิสเซอร์แลนด์ 

7 
4 
3 
2 
1 

 
จากกรอบกติกาภายใต้สนธิสัญญาบูดาเปสต์ ทั้งเรื่องการยอมรับการฝากเก็บ

จุลชีพและเรื่องการเป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) เป็นปัจจัยภายนอกส าหรับ
ประเทศไทย ซึ่งตามข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการของ WIPO ได้จัดท าขึ้น (เอกสารหมายเลข WO/INF/12 
REV. 26 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 256242) การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์มีข้อได้เปรียบที่ส าคัญ
                                                 
40 กฎระเบยีบภายใต้สนธสิัญญาบูดาเปสต์ ข้อ 11 
41 https://www.wipo.int/budapest/en/idadb/ 
42 https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf 
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ในเรื่องขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร ที่ง่ายขึ้น ดึงดูดให้คนเข้ามาจดทะเบียนสิทธิบัตรมากขึ้น  
มีความมั่นคงปลอดภัยเพราะไม่ต้องถ่ายโอนจุลชีพไปในหลายประเทศ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความสะดวก 
เช่น ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและภาษา เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ เขียนแบ่งกลุ่มผู้ที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์อย่างเห็นได้ชัด คือ  

1) ผู้ขอรับสิทธิบัตร ได้แก่ นักวิจัย นักประดิษฐ์ หน่วยงาน และ
อุตสาหกรรมไทย ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพที่ต้องการขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคี
สนธิสัญญาบูดาเปสต์ จะได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากสามารถที่จะฝากเก็บจุลชีพ 
ไว้ที่ IDA เพียงแห่งเดียว เพ่ือใช้ในการขอรับสิทธิบัตรในประเทศภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ได้ โดย  
ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถเลือก IDA ที่ตอบสนองความต้องการของตนมากที่สุด ในแง่ของประเภทของ
จุลชีพ และในแง่ของความสะดวกและการประหยัดค่าใช้จ่าย  

ตัวอย่างเช่น กรณีที่ไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ บริษัท ก  
ซึ่งเป็นของคนไทย ท าการวิจัยและพัฒนาเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค (Bacteria (pathogenic)) 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้เป็นผลส าเร็จ และต้องการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรใน
สหรัฐอเมริกา และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ในกระบวนการ
ขอรับสิทธิบัตรของส านักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) และส านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาสวิสเซอร์แลนด์ (Swiss Federal Institute of Intellectual Property) ต้องมี
การฝากเก็บจุลชีพไว้กับสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ บริษัท ก จะสามารถเลือกที่จะน าเชื้อแบคทีเรีย
ของตนไปฝากเก็บไว้กับ China General Microbiological Culture Collection Center (CGMCC) 
ณ ประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งใน IDA ตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ โดยเสียค่าธรรมเนียมการฝากเก็บ
จ านวน 434 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13,454 บาท) เท่านั้น ในทางกลับกันกรณีที่ไทยไม่เป็นภาคี
สนธิสัญญาบูดาเปสต์ บริษัท ก จะต้องน าเชื้อแบคทีเรียของตนไปฝากเก็บไว้กับสถาบันที่รับฝากเก็บ
จุลชีพในสหรัฐอเมริกา เช่น American Type Culture Collection (ATCC) ซึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การฝากเก็บจ านวน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 77,500 บาท) และน าเชื้อแบคทีเรียของตนไป
ฝากเก็บไว้กับสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เช่น Culture Collection of 
Switzerland (CCOS) ซึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเก็บจ านวน 2,483 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
76,973 บาท) จะเห็นได้ว่าการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์จะช่วยให้ บริษัท ก 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บเชื้อแบคทีเรียของตนได้ถึง 4,549 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
141,019 บาท) ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าด าเนินการด้านโลจิสติกส์อื่นๆ อีก 

นอกจากนี้ หากในอนาคตหน่วยงานที่เป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ
ในประเทศไทย เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สามารถจัดตั้งเป็น IDA ได้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรของไทย 
ที่ต้องการขอรับสิทธิบัตรในภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์จะยิ่งได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย
มากขึ้นอีก เพราะจะไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องน าจุลชีพของตนไปฝากเก็บในต่างประเทศ 

2) หน่วยงานด้านการวิจัยของไทยที่ต้องการท าหน้าที่เป็น IDA หาก
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ จะมีผลบวกท่ีส าคัญ ได้แก่ 
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(1)  ในเชิงการพัฒนาองค์กรและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านการบริหารจัดการได้ หน่วยงานด้านการวิจัยของไทยจะได้รับการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการและปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน ให้สามารถปฏิบัติกฎระเบียบภายใต้
สนธิสัญญาบูดาเปสต์ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลในเรื่องนี้  

ตัวอย่างเช่น หากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) ต้องการที่จะเข้าเป็นหนึ่งใน IDA ก็จะต้องจัดให้มีบุคลากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่พร้อมในการส่งตัวอย่างจุลชีพที่รับฝากเก็บไว้ให้แก่ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาขอประเทศต่างๆ 
ซ่ึงท าให้ วว. มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนในการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน และในการเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

(2)  ในเชิงการตลาด หน่วยงานด้านการวิจัยของไทยจะสามารถ
เติบโตและเพ่ิมยอดการให้บริการ (Intensive Growth) โดยใช้กลยุทธ์การตลาดของฟิลลิปป์ คอทเลอร์ 
(Phillip Kotler) ซึ่งได้การยกย่องว่าปรมาจารย์ด้านการตลาด โดยแบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ (Product) กับตลาดหรือกลุ่มลูกค้า (Market)43 ดังนี้ 

ก. กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) 
ซึ่งหมายถึงการเพ่ิมยอดการให้บริการจากผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดเดิม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ IDA  
ในกรณีนี้ คือ นักวิจัย นักประดิษฐ์ หน่วยงาน และอุตสาหกรรมของไทย ที่ต้องการขอรับสิทธิบัตรใน
ประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 

ข. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market Development Strategy) 
ซึ่งหมายถึงการเพ่ิมยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดใหม่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ IDA ในกรณีนี้ 
คือ นักวิจัย นักประดิษฐ์ หน่วยงาน และอุตสาหกรรมของต่างประเทศ ที่ต้องการขอรับสิทธิบัตรใน
ประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 

ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่มี IDA 
ในปัจจุบันมี เพียง 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้  ดังนั้น  
หากหน่วยงานด้านการวิจัยของไทยสามารถเข้าเป็น IDA ก็จะเป็น IDA แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน  
ซึ่งจะท าให้สามารถใช้กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market Development Strategy) ได้อย่างโดดเด่น 
ในการดึงดูดนักวิจัย นักประดิษฐ์ หน่วยงาน และอุตสาหกรรม ในภูมิภาคอาเซียนให้เข้ามาเป็นลูกค้าได้ 

ผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาบูดาเปสต์ ดังที่ได้กล่าวมานี้ ท าให้ปราศจากข้อสงสัยว่า กรอบกติกาภายใต้สนธิสัญญา
บูดาเปสต์ ในเรื่องการยอมรับการฝากเก็บจุลชีพและเรื่องการเป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่าง
ประเทศ (IDA) จะสร้างโอกาส ส าหรับผู้ขอรับสิทธิบัตร ได้แก่ นักวิจัย นักประดิษฐ์ หน่วยงาน และ
อุตสาหกรรมไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพที่ต้องการขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคี
สนธิสัญญาบูดาเปสต์ และสร้างโอกาส ส าหรับหน่วยงานด้านการวิจัยของไทยที่ต้องการท าหน้าที่เป็น
สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) 
  

                                                 
43https://moneyhub.in.th/article/กลยุทธ์ขยายตลาด/ 
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3.3.2.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 

การค้า และการลงทุน กับประเทศคู่ค้า อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้ไทยมีการจัดท า
ความตกลงทางการค้าที่มีประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยในส่วนของ
ความร่วมมือ ที่ผ่านมามีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับส านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ของต่างประเทศ รวมทั้งมีการจัดท ากรอบความร่วมมือ
ในรูปแบบบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนมี
การจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานดังกล่าวที่ตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และ
ระดับพหุภาคี ดังนี้  

1)  กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคี เช่น ความร่วมมือการพัฒนา
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทย–สิงคโปร์ ไทย–จีน ไทย–ญี่ปุ่น ไทย–เวียดนาม และโครงการความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทย–สหภาพยุโรป (IP Key) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาโดยตรง และยังมีกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา เช่น ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย–รัสเซีย ภายใต้การก ากับดูแล
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือภายใต้กรอบ  Japan–Thailand High–
Level Cooperation Dialogue on Agricultural and Food Industries ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 

2)  กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น กรอบอาเซียน มีการประชุม
คณะท างานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual 
Property : AWGIPC) ซึ่งมีการจัดท าแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2559–2568 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ตอบสนองการเข้าเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 นอกจากนี้อาเซียนได้รับความร่วมมือจาก
ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายส าคัญ เช่น ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพ
ยุโรป (European Intellectual Property Office: EUIPO) ผ่านโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาอาเซียน–สหภาพยุโรป (ARISE Plus IPR) ส านักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
สหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office: USPTO) และส านักงานสิทธิบัตร
ญี่ป่น (Japan Patent Office: JPO) เป็นต้น 

3)  กรอบความร่วมมือระดับพหุภาคี ประกอบด้วย ความร่วมมือกับ
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และความร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญา โลก  (World Intellectual Property Organization: WIPO) ทั้ ง นี้  เ นื่ อ งจ าก ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ซึ่งเป็นความตกลงภายใต้กรอบ WIPO ผู้เขียนจึงขอเน้นให้น้ าหนัก
ความส าคัญกับความร่วมมือภายใต้กรอบนี้มากกว่ากรอบอ่ืนๆ โดยที่ไทยกับ WIPO มีความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยอย่างต่อเนื่อง  
โดย WIPO ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
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(ก) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทย ผ่านการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เช่น การอบรม
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่ได้รับบรรจุใหม่ เป็นต้น  

(ข) สนับสนุนการพัฒนาระบบกฎหมายและระบบจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ เช่น ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในการตรวจสอบสิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้าและให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาภาระงานค้างด้านการจดทะเบียน เป็นต้น  

(ค) สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ค าปรึกษาเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบการตรวจสอบและจดทะเบียน รวมถึงการสร้างระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ  

(ง) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้กับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เช่น การอบรมการยกร่างค าขอ
สิทธิบัตร การสร้างแบรนด์และให้ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน เป็นต้น  

(จ) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคี
ความตกลงระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้ ไทยได้เข้าเป็นภาคี
ความตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบ WIPO แล้ว ได้แก่ อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) 
เกี่ยวกับการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (เช่น สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า) สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้าน
สิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนสิทธิบัตร
ระหว่างประเทศ และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 

เนื่องจากสิ่งที่ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียในประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจ
เกี่ยวกับสนธิสัญญาบูดาเปสต์ คือ การที่สนธิสัญญาบูดาเปสต์เป็นหนึ่งในความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ความตกลง CPTPP ก าหนดให้ต้องเข้าเป็นภาคี อันน ามาซึ่งข้อกังวลต่างๆ 
ดังนั้น การด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือกับ WIPO ในช่วงที่ผ่านมาจึงเป็นการด าเนินการในเชิง
การตั้งรับ (Defensive) กล่าวคือ เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วในหัวข้อที่ 3.2  

ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศไทยสามารถใช้ประโยน์จากกรอบความร่วมมือ
ต่างๆ รวมทั้ง WIPO ในเชิงรุก (Aggressive) มากขึ้น ตั้งแต่ขั้นการเตรียมการเข้าเป็นภาคี จนถึงขั้น
การปฏิบัติตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ โดยไทยสามารถขอรับการสนับสนุนทางวิชาการและทางเทคนิค
จาก WIPO หรือส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นข้อกฎหมายหรือประเด็นข้อเท็จจริง ให้แก่บุคลากร
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนที่เป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแล คือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนที่เป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร คือ นักวิจัย นักประดิษฐ์ 
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หน่วยงาน และอุตสาหกรรมไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพที่ และส่วนที่เป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและต่อประเทศ ในกรณีที่ไทยตัดสินใจเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
บูดาเปสต์ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาส 
ส าหรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 

3.3.2.3 ปัจจัยการแข่งขันกับต่างประเทศด้านการพัฒนานวัตกรรม  
ปัจจุบันรัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมา
ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ตามแนวทาง “ประเทศไทย 4.0” ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560–2579) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 2.2  

ตามรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII) ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นประจ าปี 256144 ประเทศที่ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ
ที่หนึ่งด้านนวัตกรรมของโลก คือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งครองแชมป์อันดับหนึ่งติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2554 
นอกจากนี้ ในบรรดาประเทศที่ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับสูงสุด 10 ประเทศแรก เป็นประเทศ
ตะวันตก 9 ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ (อันดับ 1) เนเธอร์แลนด์ (อันดับ 2) สวีเดน (อันดับ 3) 
อังกฤษ (อันดับ 4) สหรัฐอเมริกา (อันดับ 6) ฟินแลนด์ (อันดับ 7) เดนมาร์ก (อันดับ 8) เยอรมัน 
(อันดับ 9) และไอร์แลนด์ (อันดับ 10) และมีประเทศเอเชียเพียงประเทศเดียว คือ สิงคโปร์ (อับดับ 5) 
ที่ติดอันดับ ส าหรับประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 44 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนประเทศไทยเป็นที่ 3 รองจากสิงคโปร์ (อับดับ 5) และมาเลเซีย (อันดับที่ 35) อย่างไรก็ดี 
เวียดนาม (อันดับที่ 45) แม้จะอยู่หลังประเทศไทย 1 อันดับ แต่เวียดนามเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน
ที่น่าจับตามอง เนื่องจากได้รับการจัดอันดับให้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด จากอันดับที่ 59 ในปี 2559 เป็นอันดับที่ 47 ในปี 2560 และอันดับที่ 45 ในปี 2561 

รายงาน GII ประจ าปี 2561 ได้มีการระบุตัวชี้วัด (Indicators) 80 ตัว  
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การเมืองและกฎหมาย ทุนมนุษย์และการวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สถานะทางการตลาด การด าเนินธุรกิจ ผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี และผลงาน
สร้างสรรค์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ โดยแม้ในรายงานฯ จะระบุว่าไทยมี 
ความเข้มแข็ง ในหลายด้าน เช่น การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ (ไทยอยู่อันดับที่ 6) และการส่งออก
สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (ไทยอยู่อันดับที่ 8) แต่ในส่วนทีเกี่ยวข้องกับ “ทุนมนุษย์และการวิจัย” ไทยยัง
ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 57 ซึ่งต่ ากว่าอันดับของไทยในภาพรวม (อันดับที่ 44) อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึง
การจดทะเบียนสิทธิบัตรภายในประเทศ และการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศภายใต้ความ
ตกลงความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากสนธิสัญญาบูดาร์เปสต์ ไทยก็ยังอยู่ในอันดับที่ 65 และ 60 ตามล าดับ ดังนั้น การพัฒนา
ด้านนวัตกรรมของไทยเพ่ือเทียบกับต่างประเทศ รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้านที่อาจถือได้ว่าเป็นคู่แข่งใน
เรื่องของการค้าและการลงทุน ดังที่ปรากฏในรายงาน GII ถือว่าเป็นอุปสรรค์ส าหรับประเทศไทย 

                                                 
44 https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4330 
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เมื่อน าผลของการผลของการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ของประเทศไทย โดยใช้ SWOT Analysis แล้ว จะปรากฏผลตามตารางนี้  
 

Strengths Weaknesses 
1. กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และทรัพย์สินทางปัญญา  
2. กรอบนโยบายเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. ข้อกฎหมาย  
4. โครงสร้าง/องค์กรในส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
5. โครงสร้าง/องค์กรในส่วนสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ  
6. โครงสร้าง/องค์กรในส่วนกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
7. บุคลากรในการตรวจสอบสิทธิบัตร  

1. บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา  
2. การลงทุนและค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจัยและ

พัฒนา  

Opportunities Threats 
1. กรอบกติกาการยอมรับการฝากเก็บจุลชีพของ

สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) 
2. กรอบกติกาการเป็นสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ 

ระหว่างประเทศ (IDA) 
3. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

1. ปัจจัยการแข่งขันกับต่างประเทศด้านการ
พัฒนานวัตกรรม (ตามรายงาน GII ไทยอยู่
อันดับ 44 ของโลก อันดับ 3 ของอาเซียน) 

 
จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกส าหรับประเทศไทย พบว่ามีปัจจัยที่ เป็นจุดแข็ง 7 ข้อ ซึ่งเป็นเรื่องของกรอบนโยบาย  
ข้อกฎหมาย โครงสร้าง/องค์กร และบุคลากรในการตรวจสอบสิทธิบัตร มีปัจจัยที่เป็นโอกาส 3 ข้อ  
ซึ่งเป็นเรื่องของกรอบกติกาสนธิสัญญาบูดาเปสต์ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา แต่ก็ยังคงมีปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน 2 ข้อ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 1 ข้อ ซึ่งเป็นเรื่องของการวิจัย
และพัฒนา และการแข่งขันกับต่างประเทศด้านการพัฒนานวัตกรรม 

แม้ในเชิงคุณภาพ ปัจจัยแต่ละข้อที่ได้กล่าวมานี้อาจมีน้ าหนักความส าคัญ
และมีเนื้อหาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละเรื่อง โดยที่ผู้เขียนมิได้ค านวณค่าถ่วงน้ าหนักของ 
แต่ละปัจจัย ผลของการวิเคราะห์ SWOT ในครั้งนี้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดกลยุทธ์
ส าหรับประเทศไทยต่อไป ในชั้นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อประเทศไทยมีจุดแข็งและโอกาสที่ชัดเจน 
สามารถที่จะใช้กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เพ่ือใช้จุดแข็งเสริมโอกาสส าหรับประเทศไทยในการก าหนด
แนวทางด าเนินการ ดังจะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 4 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ผู้เขียนได้น าแนวคิดทฤษฎี ประกอบด้วย ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนที่ว่า
ด้วยประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกส าหรับประเทศไทย  
ต่อกรณีการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ โดยใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมอื  

จากการที่วิ เคราะห์ดังกล่าว พบว่าปัจจัยภายในส่วนใหญ่เป็นจุดแข็ง (Strengths)  
ที่สนับสนุนหรืออย่างน้อยท่ีสุดสามารถรองรับการเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ส าหรับประเทศไทยได้ 
ดังนี้  

1) กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพย์สินทางปัญญาและที่
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความสอดคล้องและสามารถที่จะเป็น
ส่วนส าคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 

2) ข้อกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ และกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตรฯ รองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ หากไทยจะเข้าเป็นภาคีสามารถ
ด าเนินการได้โดยง่ายเพียงแก้ไขประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยน ารายชื่อ IDA ซึ่งปัจจุบันมี 47 
แห่ง มาก าหนดไว้ในประการกรมฯ 

3) โครงสร้าง/องค์กร มีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาบูดาเปสต์ มีสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ ซึ่งแสดงความสนใจและในอนาคตอาจมีความพร้อม 
ที่จะเป็น IDA อีกทั้งมีการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยให้
ทิศทางการท างานด้านการสร้างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทาง
ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

4) บุคลากรในการตรวจสอบสิทธิบัตร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและได้รับการพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้าน จึงสามารถเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาบูดาเปสต์ 

ในขณะที่มีปัจจัยภายในมีเพียงเรื่องบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา และการลงทุนและ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)  

นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกส่วนใหญ่เป็นโอกาส (Opportunities) ส าหรับประเทศไทยได้ 
ได้แก่  

1) กรอบกติกาการยอมรับการฝากเก็บจุลชีพของ IDA  
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2) กรอบกติกาการเป็น IDA สามารถท าให้สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพของไทยมีโอกาสใน
การพัฒนาองค์กรและขยายช่องทาง/โอกาสทางธุรกิจ โดยใช้ทั้งกลยุทธ์การเจาะตลาดและการพัฒนาตลาด  

3) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะ WIPO ที่พร้อมจะ
สนับสนุนข้อมูลและช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ตั้งแต่ในช่วงการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคี การปฏิบัติตามพันธกรณี และการใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จากการเข้าเป็นภาคี 

ในขณะที่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threats) มีเพียงเรื่องเดียว คือ ปัจจัยการแข่งขัน
กับต่างประเทศด้านการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยยังคงต้องพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันอีก 

อย่างไรก็ดี โดยสรุปผลการศึกษาในเรื่องนี้พบว่า การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์จะ
สร้างโอกาสให้แก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ หน่วยงาน และอุตสาหกรรมไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพที่
ต้องการขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ในอันที่จะช่วยอ านวยความ
สะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องน าจุลชีพของตนไปฝากเก็บในทุกประเทศที่ต้องการขอรับ
สิทธิบัตร ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสให้แก่หน่วยงานด้านการวิจัยของไทยที่ต้องการท าหน้าที่เป็น
สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพระหว่างประเทศ (IDA) ในแง่ของการขยายโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนา
องค์กร โดยประการส าคัญที่การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ แม้ไทยจะมีจุดอ่อนด้านการวิจัย
และพัฒนาและข้อเสียเปรียบต่างประเทศด้านการแข่งขันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่บ้าง แต่การเข้าเป็น
ภาคีก็ไม่มีผลกระทบในเชิงลบดังที่ผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มมีข้อกังวลแต่อย่างใด เพราะพันธกรณีภายใต้
สนธิสัญญาบูดาเปสต์เป็นเรื่องของการอ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนสิทธิบัตร ไม่มีผลให้ประเทศ
ภาคีต้องขยายขอบเขตหรือยกระดับการคุ้มครองสิทธิบัตร  

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

ผ้เขียนใช้ TOWS Matrix เป็นในการประเมินผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก และขอเสนอกลยุทธ์เชิงรุก (SO) ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งเสริมโอกาสส าหรับประเทศไทยในการเข้าเป็น
ภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ โดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะในระยะสั้น (ระยะเวลาด าเนินการภายใน 3 ปี) 
ในระยะสั้นเป็นช่วงการเตรียมการเพ่ือเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ซึ่งอาจ

แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ส่วน คือ 
1)  ในเชิงนโยบายและเชิงกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรเป็นหน่วยงานที่

ท าหน้าที่ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบพันธกรณีตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ รวมทั้งกรอบ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพย์สินทางปัญญา และที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความประสานสอดคล้องกัน  

2)  ในเชิงปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทาปัญญาควรศึกษาแนวทาง 
การปฏิบัติตามข้ันตอนภายใต้ระบบสนธิสัญญาบูดาเปสต์ 



36 

 

3)  ในเชิงการมีส่วนร่วม ควรมีการเสริมสร้างความเข้าใจหรือให้ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือไม่ให้เกิดแรงต้านอันเกิดจากความเข้าใจผิดหรือ
การรับรู้ถึงชุดของข้อมูลเก่าท่ีมีการเผยแพรต่อสาธารณโดยไม่มีการตรวจสอบก่อน 

นอกจากนี้ กลุ่มที่อาจมีส่วนในการสนับสนุน คือ สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพของตน 
ถ้าสถาบันดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในระยะกลาง (ระยะเวลาด าเนินการภายใน 5 ปี) 
ในระยะกลางเป็นช่วงของการด าเนินกระบวนการภายในตามที่ก าหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าเป็นภาคี โดยเฉพาะการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียและจัดท าสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อการเข้าเป็นภาคของไทย และการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพ่ือขอความเห็นชอบเข้าเป็นภาคี ส าหรับข้อกฎหมายสามารถ
ด าเนินการได้โดยปรับแก้ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพียงฉบับเดียวเท่านั้น ในอันที่จะน ารายชื่อ 
IDA ทั้ง 47 แห่งทั่วโลกมาใส่ไว้ในประกาศกรมฯ  

4.2.3  ข้อเสนอแนะในระยะยาว (ระยะเวลาด าเนินการต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี) 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ควรมี 

การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1)  สนับสนุนให้สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพของไทยปรับหน่วยงานและรูปแบบ 

การท างานให้เป็น IDA ทั้งเพ่ือประโยชน์ด้านการอ านวยความสะดวกและการประหยัดค่าจ่ายส าหรับ 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่เป็นคนไทย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาองค์กรและการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้มากขึ้นด้วย 

2)  สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือที่จะลด
จุดอ่อนของไทยในด้านนี้ และเพ่ือป้องกันผลกระทบจากการแข่งขันของต่างประเทศที่มีแนวโน้ม
แข่งขันกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้มีผลกระทบที่รุนแรงต่อไป ปัจจัยส าคัญในเรื่องนี้ คือ การพัฒนา
บุคลากร และการเพ่ิมการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งแท้จริงแล้วการสนับสนุนด้าน
การวิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติ ส าหรับการศึกษาครั้งนี้
ผู้เขียนขอหยิบยกตัวอย่างแนวทางด าเนินการโดยสังเขป อาทิ  

(ก) การด าเนินการร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน (Public–Private 
Partnership) โดยรัฐบาลอาจเสนอแรงจูงใจทั้งมาตรการด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีแก่
ภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการท าวิจัยและพัฒนา  

(ข) การด าเนินการโดยจัดสรรเงินลงทุนจากการกู้ยืมหรือการก่อหนี้สาธารณะ 
ซึ่งมาตรการนี้จะต้องค านึงถึงต้นทุนของเงินเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
อนึ่ง ในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังที่ได้กล่าว

มาแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกขน สามารถที่จะ
อาศัยโอกาสจากความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในระดับพหุภาคี โดยกรอบ
การท างานของ WIPO ระดับภูมิภาค โดยใช้เวทีการประชุมต่างๆ ของอาเซียน และระดับทวิภาคี  
โดยการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิบัตร โดยเฉพาะที่เป็นภาคี
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สนธิสัญญาบูดาเปสต์อยู่แล้ว และให้ความส าคัญในเรื่องนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินเดีย  
เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะส าหรับประเทศไทยได้ 

สุดท้ายนี้ เมื่อสามารถที่จะใช้จุดแข็งที่มีอยู่เสริมกับโอกาส พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยภายใน
ที่เป็นจุดอ่อน และป้องกันผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค ตามแนวทางและระยะเวลาที่
ผู้เขียนได้เสนอแนะข้างต้น การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ก็จะเป็นกลจักรส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ เพ่ือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมส าหรับ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
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