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1. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดคน้ หรอืสร้างสรรค์ของมนุษย์ 

ซึ่งเน้นที่ผลผลติของสตปิัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรอืวิธีในการ

แสดงออก  

2. ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทรัพย์สินทางปัญญาสำคัญที่เกี่ญวข้องกับคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ทรัพย์สินทาง

ปัญญาในกลุ่มสิทธิบัตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 สิทธิบัตร (Petent) 

          สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเ้พื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรอืการออกแบบ

ผลติภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มลีักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สทิธิบัตรการประดษิฐ์ สิทธิบัตร

การออกแบบผลติภัณฑ์ และ อนุสิทธิบัตร ผูท้รงสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสทิธิเด็ดขาดหรือสิทธิเด็ดขาด

หรอืสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการแสวงกาผลประโยชน์จากการประดษิฐ์หรอืการออกแบบผลติภัณฑ์ที่ได้รับ

สิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 

        2.2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองการคดิค้นเกี่ยวกับ

ลักษณะองค์ประกอบโครงสร้าง หรอืกลไกของผลติภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลติ การเก็บรักษา หรอื

การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มอีายุความคุ้มครอง 20 ปี นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร 

        2.3 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์(Design Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองความคิด

สร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของลวดลายหรอืสีของ

ผลติภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ และแตกต่างไปจาก

เดิม มีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันยืนคำขอรับสิทธิบัตร 

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ กฎหมายกำหนดว่า จะต้องมคีุณสมบัติครบทั้ง 3 อย่าง ดังต่อไปนี้  

1) เป็นสิง่ประดษิฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจำหน่ายหรอืขายมาก่อน หรอืยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของ 

สิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรอืในวิทยุ มาก่อน  
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2) มีขัน้การประดษิฐ์ที่สูงขึ้น คอื ไม่เป็นสิ่งการประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ง่ายโดยผู้มีความรูใ้นระดับธรรมดา 

หรอือาจพูดได้ว่ามีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐ์ที่มมีาก่อน  

3) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้  

2.4 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ การให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์

ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจากการ

ประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนเพียงเล็กน้อย มีอายุความคุ้มครอง 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร และต้อง

ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 ทั้งนี้ สามารถต่ออายุได้สองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 

10 ปี) 

(Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่น เดียวกับสิทธิบัตร การประดษิฐ์ แต่แตกต่าง

กันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และมี

ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น  

การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้กฎหมายกำหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 อย่างดังต่อไปนี้  

1) เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คอื ยังไม่เคยมีจำหน่ายหรอืขายมาก่อน หรอืยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของ 

สิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใด ๆ ในทีวี หรอืวิทยุ มาก่อน  

2) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ พาณิชยกรรม ได้  

3. การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้  

การประดษิฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้ 

3.1 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจาก   

สัตว์หรอืพืช เช่น แบคทีเรยีที่มอียู่ตามธรรมชาติ พืชสมุนไพร ยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร เป็นต้น  

3.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น สูตรคูณ เป็นต้น  

3.3 ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

3.4 วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรอืรักษาโรคมนุษย์ หรอืสัตว์  
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3.5 การประดิษฐ์ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรอืศลีธรรมอันดี อนามัย หรอื สวัสดิภาพของประชาชน 

เช่น การคิดสูตรยาบ้า เป็นต้น 

4. สิ่งสำคัญที่ควรทราบในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

4.1 การสบืสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเป็นวิธีการตรวจสอบ “ความใหม่” 

4.2 ผูป้ระดิษฐ์ควรจะสืบค้นข้อมูลสทิธิบัตรก่อนเริ่มทำการประดิษฐ์คิดค้น 

4.3 หลักในการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรทุกประเทศในโลกใช้“หลักดินแดน” 

4.4 ห้ามเผยแพร่ผลงานที่จะขอรับจดสิทธิบัตร หรอือนุสิทธิบัตร ยกเว้นเฉพาะกรณีเผยสาระสำคัญใน

งานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดงานหรอือนุญาตให้มีขึ้น โดยเป็นงานที่จัดขึน้เฉพาะในประเทศไทย และได้

ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรนั้น ภายใน 12 เดือน 
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5. ขั้นตอนในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 นักวิจัย/เจ้าของผลงาน  

จัดทำรายละเอียดและกรอกข้อมูล 

ต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ถูกต้อง 

 นักวิจัย/เจ้าของผลงาน  

บันทึกข้อความขอให้ดำเนินการ                

ทางทรัพย์สินทางปัญญา 

นักวิจัย/เจ้าของผลงาน  

ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ผ่าน ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร 

และ คณบดีลงนาม 

 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยฯ ตรวจสอบ

ความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร  

ที่เกี่ยวข้อง (1 วัน)  

  เจ้าหนา้ที่สถาบันวิจัยฯ ส่งเอกสาร  

คำขอจดทรัพย์สินทางปัญญา (1 วัน) 

 ส่งสำเนาและบันทึกแจ้งนักวิจัย 

และบันทึกข้อมูล ( 1 วัน) 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น  

- สิทธิบัตร (10 เดอืน)  

- อนุสิทธิบัตร 

   (6.5 เดอืน)  

https://www.ipthailand.go.

th/th/patent-005.html 

ผ่าน 

หากมีการ
แก้ไขส่งต่อให้
นักวิจัย/
เจ้าของผลงาน
ดำเนินการ 

ไม่ผ่าน 

http://www.ipthailand.go.th/th/patent-

0110.html  

- แบบ สป/สผ/อสป/001-ก คำขอรับ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการ

ออกแบบผลติภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร  

- แบบ สป/อสป/004-ก คำขอ

เปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ  

- แบบ ลข.01 คำขอแจง้ขอ้มูลลิขสทิธิ์  

- สำเนำบัตรประชำชน 2 ชุด  

- สัญญาโอนสิทธิ ์

 เสนออธิการบดีลงนามเอกสาร ( 3 วัน) 

 เอกสารไม่ครบ/แก้ไข ส่งคืน ( 7 วัน) 
ไม่ผ่าน 
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6. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ 

การนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย  สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำ ไปใช้จนก่อให้เกิด

ประโยชน์ได้จรงิตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น  

7.1 การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเป็นการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไปใช้

ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

7.2 การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์ การนำไปใช้ประโยชน์เชงิพณิชย์  

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ งานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่ง

ก่อใหเ้กิดรายได้ หรอืนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ 

7.3 การนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  

เป็นการนำผลงานการวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน หรอืสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

7.4 การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  

ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื ่องต่าง ๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและ 

เศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสำหรับ

วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

7.5 การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่  

เป็นการนำผลงานการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เจาะจงพืน้ที่นั้นๆ 
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7.6 การใช้ประโยชน์ทางออ้มของงานสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรค์คุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ

จติใจ ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพ สรา้งความสุข  

เป็นการสรา้งสรรค์คุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งาน

ศลิปะที่นำไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มกีารศกึษาและการประเมินไว้ 

8. ขุมความรู้จากผู้มีประสบการณ์ 

8.1 รศ.ดร. อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

 

แนวทางการทำงานวจิัยที่สามารถนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรอืการนำไปใช้

ประโยชน์ 

ควรเป็นงานวิจัยที่มคีวามใหม่ แตกต่าง จากที่เคยมีรายงานมา ดังนั้นควรตรวจสอบงานวิจัยที่มี

รายงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาก่อน โดยควรปรับตั้งแต่ขอ้เสนองานวิจัยใหม้ีความแตกต่างชัดเจน เช่น                 

ใช้การบรูณาการหลายศาสตร์ทั้งทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถิต ิ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ มาทำให้งานวิจัยมีความโดดเด่น เป็นประโยชน์ชัดเจน และเป็นป้องกันการซ้ำซ้อนกับ

งานวิจัยอื่น ก่อนที่งานวิจัยที่วางแผนไว้จะแล้วเสร็จ ทั้งนีก้ารศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอจะทำ

ให้วางแผนงานได้ดีและควรจะอ่านงานวิจัยที่ผ่านมาให้ชัดเจน ทุกงานจะมีขอ้ดีที่ผูว้ิจัยตอ้งการนำเสนอมา

เปิดเผย แต่จุดอ่อนก็อาจยังมีอยู่ เช่น ความยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายที่สูง ระยะเวลาที่นาน งานวิจัยใหม่ที่สนใจส่ง

ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีความแตกต่าง หรอืช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ หรอืทำใหส้ะดวกหรือดี

ขึน้ได้ ตัวอย่างงานวิจัยที่มีประสบการณ์นำไปจดแจ้งอนุสิทธิบัตรคืองาน งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแป้งอัด

แข็งจากข้าวสำหรับการแต่งหนา้ และนำไปใช้ประโยชน์ ผ่านการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเรื่อง สูตรและ

กรรมวิธีการปรับปรุงแป้งข้าวด้วย PEG – 50 Shea butter เพื่อทดแทนทัลคัม ในการผลิตแป้งพัฟ (แป้งอัด

แข็งสำหรับการแต่งหน้า ตามเลขที่คำร้อง 2020091400015 
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ปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรอืการนำไปใช้

ประโยชน์  

ถ้าตั้งใจอุปสรรคอะไรก็ไม่เป็นปัญหา ที่ผ่านมาขณะที่ขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ต้องติดต่อ

ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและกรมทรัพย์สินทางปัญญาดว้ยตัวเอง เพราะจะทำในช่วงที่ศูนย์บ่มเพาะเพิ่ง

ปิดไป แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้อำนวยความสะดวกผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งมีระบบการจัดการที่

ดีขึ้น 

ท่านศึกษาแนวทางการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการนำงานวจิัยไปใช้ประโยชน์

จากแหล่งข้อมูลใด 

เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา https://www.ipthailand.go.th/th/ และ

เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีขัน้ตอนต่างๆ ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร https://odin.pnru.ac.th/irdp/upload-

files/uploadfile/18/3795af0554959cb5ed35ea7214d035d9.pdf 

ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ท่านเคยมีประสบการณ์มาและมีความประสงค์ในการถ่ายทอดข้อมูล

ดังกล่าว 

เมื่อทำงานวิจัยแล้วเสร็จจนได้ผลผลติที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้ดำเนินการ

ก่อน เมื่อยื่นจดแจ้งแล้วท่านสามารถนำไปตีพมิพ์เผยแพร่ต่อไปได้  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ipthailand.go.th/th/%20และเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
https://www.ipthailand.go.th/th/%20และเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
https://odin.pnru.ac.th/irdp/upload-files/uploadfile/18/3795af0554959cb5ed35ea7214d035d9.pdf
https://odin.pnru.ac.th/irdp/upload-files/uploadfile/18/3795af0554959cb5ed35ea7214d035d9.pdf
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8.2 รศ.ดร. โองการ  วณิชาชีวะ   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

 

แนวทางการทำงานวจิัยที่สามารถนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรอืการนำไปใช้ป

ประโยชน์เชิง  ได้แก่งานวิจัยในรูปแบบใดบ้าง  

 แนวทาง การวิจัย ที่สามารถนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบของงานวิจัย ในความ 

คิดเห็นและในการดำเนินงานที่ผ่าน สามารถนำเอางานวิจัย ทั้ งในการวิจัยด้านองค์ความรู้ และงานวิจัย 

บูรณาการ โดยการประยุกต์ ให้สามารถ นำไปใช้ ได้หลากหลาย ทั้งสองแบบสามารถนำไปจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

 สำหรับงานวิจัย ด้านองค์ความรู้ การนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา อาจเป็นข้อมูล ที่

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อใช้ ในเชงิ การค้า หรอื เป็น ข้อมูล ที่สามารถนำมาช่วย ในการ วิเคราะห์ งาน

ขั้นสูงต่อไป ตัวอย่างเช่น งานวิจัยทางความหลากหลาย ทางชีวภาพ อาจมกีารนำ ลักษณะเฉพาะบางอย่าง 

ไปจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรอืกระบวนการ ที่นำไปใช้ ในการจำแนกสิ่งมีชีวติ เพื่อสามารถ นำไป

เป็น ตัวบ่งช้ี เชงิการคา้ได้เป็นต้น สำหรับตัวอย่าง ที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผู้วิจัยเคย

ได้ทำ เช่น การใชเ้ครื่องหมายทางโมเลกุลในการจำแนก สาหร่ายไก เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสาหร่าย สายพันธุ์

บำบัด นำ้เสียได้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาปรือการนำไปใช้ป

ประโยชน์ 

 การต่อยอด การจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการนำไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคที่สำคัญ คือ 

การนำไปใช้ได้จริง ในบริบท ของ ชุมชนและพืน้ที่ เนื่องจาก บางครัง้ อุปกรณ์ หรือ วธิีการบ้าง ประเภท   

ไม่สามารถ เอื้ออำนวย ได้ในชุมชน หรอื ในท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้ง วธิีการบางอย่าง อาจตอ้งอาศัยเวลา เพื่อ

พัฒนาใหเ้หมาะสม กับบริบทของชุมชนและพืน้ที่จริง 
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ท่านศึกษาแนวทางการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการนำงานวจิัยไปใช้ประโยชน์

จากแหล่งข้อมูลใด 

 แนวทางการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สามารถหาได้จาก แหล่งขอ้มูล ในรูปของเว็บไซต์

ต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูล การนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากมหาวิทยาลัยเป็นต้น 

 ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านเคยมีประสบการณ์มาและมีความประสงค์ในการถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าว 

 ข้อมูลที่มปีระโยชน์อย่างมากในการ ช่วยพัฒนาแนวคิด ในการนำงานวิจัยไปใช้ คือ ฐานข้อมูลด้าน

นวัตกรรม และความตอ้งการของชุมชนพืน้ที่ ซึ่งจำเป็นจะต้องมกีารสำรวจในบ้างครั้ง และหากจะเป็น สิ่งที่

สามารถนำมาพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดในการจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาใด ซึ่งเข้า

กับบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จรงิ 
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8.3 ผศ. ดร. สุชาดา ไม้สนธิ์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาการ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

 

แนวทางการทำงานวจิัยที่สามารถนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรอืการนำไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ได้แก่งานวจิัยในรูปแบบใดบ้าง  

   การทำงานวิจัยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมานี ้(เริ่มทำในปี 2559 ถึงปัจจุบัน) จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมประมาณ 12 เรื่อง ได้รับการสนันสนุนทุนวิจัยจาก สำนักส่งเสริมงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสหกรรม (สกว. เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ทุนร่วมกับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่มีโจทย์วิจัยที่

ต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เข้าถึงแหล่งทุนหรือ

โจทย์วิจัยได้จากการประกาศรับข้อเสนอโครงการของหน่วยงานสนับสนุนทุน โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็น

โจทย์จากบริษัทบริษัทร่วมทุนที่เป็น SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อ

การขยายตลาดและให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องแต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในวิจัยและพัฒนาสินค้า เช่น

การผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิทอาหารชนิดใหม่ๆ  การผลิตอาหารตามเทรนด์และแนวโน้มของการ

บริโภคของผู้บริโภค  การพัฒนากระบวนการผลิตที่ต้องการยืดอายุการเก็บรักษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

การส่งออก และการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อการจำหน่ายทั้ง

ภายในและต่างประเทศจึงข้อความช่วยเหลอืจากภาครัฐ ดังนัน้งานวิจัยส่วนใหญ่จึงได้นำไปใช้ประโยชน์หลัง

งานวิจัยเสร็จสิ้น โดยงานวิจัยยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญาจะเกิดผลกับบริษัทผู้ร่วมสนับสนุนทุนในส่วนของสูตรและกระบวนการจึงยังไม่ได้ดำเนินการใน

ส่วนนี ้
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ปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรอืการนำไปใช้

ประโยชน์  

    การจดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ดี เป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 

การค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่ๆ หากจดทรัพย์สินทางปัญญาได้หรอืงานวิจัยได้นำไปใช้ประโยชน์ก็จะเป็นขวัญและ

กำลังใจกับนักวิจัยป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาและอุปสรรค์เนื่องจากงานวิจัยที่ได้รับทุนนั้นมีผู้ใช้

ประโยชน์ชัดเจนและนอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนทุนได้มีการกำหนดสิทธิ์คุ ้มครองงานวิจัย

เหล่านัน้ไว้แล้ว 

ท่านศึกษาแนวทางการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการนำงานวจิัยไปใช้ประโยชน์

จากแหล่งข้อมูลใด 

ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาและได้เข้าอบรมกับทางสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้เชญิผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความรู ้ ในส่วน

ของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เริ่มจากพิจารณาขอทุนวิจัยจากแหล่งสนับสนุนทุนของภาครัฐที่มกีาร

กำหนดขอบเขตและรายละเอียดจากแหล่งทุน (TOR) ที่บอกถึงผู้ใชป้ระโยชน์งานวิจัยนั้นๆ ศกึษาหาข้อมูล

เพิ่มเพิ่มและเข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายของผู้ประกอบการที่เคยร่วม

ขอทุนเดิมหรือกับทางชุมชนที่ได้เข้าไปบริการวิชาการ เป็นต้น   

ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านเคยมีประสบการณ์มาและมีความประสงค์ในการถ่ายทอดข้อมูล

ดังกล่าว 

การทำงานวิจัยที่มีการระบุการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรอืมีผูใ้ช้ประโยชน์ชัดเจน เช่น บริษัท

ร่วมให้ทุนวิจัย มีข้อดีคืองานที่ทำงานวิจัยนั ้นได้ใช้ประโยชน์มีความคุ้มทุนทั้งในด้านงบประมาณของ

ประเทศชาติและทุนองค์ความรู้ของอาจารย์ได้นำมาต่อยอดเพิ่มพูนและได้นำมาถ่ายทอดอย่างเต็มที่ แต่สิ่ง

ที่ตอ้งเตรยีมตัวและตั้งรับคือ การทุ่มเทเวลาและความสม่ำเสมอในการทำวิจัยต้องมีความต่อเนื่องและตรง

ต่อเวลาเสมอ เมื่อพบปัญหาที่ผลการวิจัยอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั ้งไว้ต้องสามารถ

แก้ปัญหาหรือหาทางออกให้กับงานนั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีผู้ที่รอใช้ผลงานวิจัยนั้นอยู่ ในปีแรก  ๆ ที่
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ทำงานวิจัยในลักษณะนี้เมื่อพบปัญหาอาจจะมีความเครียดท้อและมีความวิตกกังกลแต่พอผ่านไปแล้วได้

เรียนรู้และมีประสบการณ์ทางการวิจัยเพิ่มมากขึ้นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้นก็จะทำให้งานวิจัยนั้นๆ สำเร็จ 
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