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บทคัดย่อ

	 นานาชาติให้การยอมรับว่าการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรมมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการกระตุ้นความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม

ของโลกในศตวรรตที่	 ๒๑	 ที่เน้นการเป็นสังคมฐานความรู้	 หลายประเทศจึงได้ก�าหนดนโยบายส่งเสริม

สถาบันการศึกษาในฐานะกลไกขับเคล่ือนท่ีส�าคัญของวงจรทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประกอบด้วยการ

สร้างสรรค์	 การป้องกัน	 และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้น�าในด้านการ

ส่งเสริมบทบาทสถาบันการศึกษาในด้านนี้นับตั้งแต่มีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมทรัพย์สินทาง

ปัญญาซึ่งได้ประกาศใช้กฎหมายส�าคัญโดยเฉพาะ	“Bayh-Dole	Act”	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	กฎหมายดังกล่าว

ส่งผลต่อความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 อาทิ	 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ซึ่งก่อตั้งซิลิคอน	 แวลเลย์	 เป็นต้น	 รัฐบาลของหลายประเทศจึงได้หันมาให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม	 ดังเช่น	 ประเทศญี่ปุ่นที่ได้มีการประกาศกฎหมาย

ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๑	และกฎหมาย

พิเศษเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ที่เรียกกันว่ากฎหมาย	 “Bayh-Dole

ภาคญี่ปุ่น”	 เป็นต้น	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๕๔๕	มีการประกาศนโยบายมุ่งสู่	 “การเป็นประเทศที่สร้างบนฐาน

ทรัพย์สินทางปัญญา”	พร้อมกับตรากฎหมายพื้นฐานว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	ส่วนสาธารณรัฐเกาหลี

ก็ได้ประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกาโดยมีการตรากฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเมื่อเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 และกฎหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษา

และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ผลจากการประยุกต์ใช้รูปแบบของสหรัฐอเมริกาท�าให้

ทัง้สองประเทศต่างประสบความส�าเรจ็ในการส่งเสรมิให้มหาวทิยาลยัท�าบทบาทด้านทรพัย์สนิทางปัญญา

เมื่อพิจารณาจากจ�านวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนและมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

ในเชิงพาณิชย์	 การศึกษาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาจึงเป็นบทเรียนส�าคัญส�าหรับ

การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์	นวัตกรรม	และสิทธิบัตร
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Abstract

	 It	has	been	widely	 recognized	 that	promoting	 intellectual	property	 (IP)	 resulting

from	creativity	and	 innovation	 is	essential	 to	 the	advancement	of	 the	world’s	economy	

and	social	development	in	the	twenty-f irst	century	which	emphasizes	a	knowledge-based	

society.	Many	countries	have	given	importance	to	educational	institutions	and	their	roles	

in	 the	 intellectual	 property	 cycle;	 namely,	 creation,	 protection,	 and	 commercialization.

The	United	States	has	played	a	leading	role	since	the	IP	reform	and	the	passing	of	the	

Bayh-Dole	Act	in	1980.	At	the	higher	education	level,	it	is	also	noteworthy	that	the	US	model	

is	highly	recognized	after	the	success	of	universities’	technology	transfer	such	as	Stanford	

University’s	Silicon	Valley.	Since	then,	the	issue	of	technology	transfer	from	universities	to	

industries	has	been	on	the	political	agenda	in	many	countries,	including	Japan	and	South	

Korea.	In	Japan,	the	1998	Law	for	Promoting	University-Industry	Technology	Transfer	and	

the	1999	Industrial	Revitalization	Special	Law	known	as	“Japanese	Bayh-Dole	Act”	were	

promulgated.	 Moreover,	 in	 2002,	 the	 government	 approved	 an	 important	 law	 titled

“Basic	 Law	 on	 Intellectual	 Property”	 and	 announced	 their	 ambition	 to	 become	 an	 “IP	

Nation”.	 Using	 the	 American	model,	 South	 Korea	 promulgated	 such	 laws	 as	 the	 2000	

Technology	Transfer	Promotion	Law	and	the	2003	Law	for	Industrial	Education	Promotion	

and	Collaboration	Boost.	The	universities	in	these	two	countries	are	highly	successful	in	

promoting	intellectual	property	when	considering	the	numbers	of	patents	and	generated	

incomes	 from	 IP’s	commercialization.	Lessons	 learned	 from	 the	United	States	are	 thus	

imperative	for	the	utilization	of	creative	work,	innovation,	and	patents.

ค�ำส�ำคัญ:	 ทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันการศึกษา	สหรัฐอเมริกา

KEYWORDS:	INTELLECTUAL	PROPERTY/EDUCATIONAL	INSTITUTION/UNITED	STATES
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๑. ควำมส�ำคัญของทรัพย์สินทำงปัญญำ

	 การแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ีนับวันยิ่งทวี

ความรุนแรงมากขึ้นท�าให้หลายประเทศให้ความ

สนใจกบัการใช้ทรพัย์สนิทางปัญญาและเทคโนโลยี

เป็นพืน้ฐานของการพฒันาศักยภาพในการแข่งขนั

และสร ้างรายได ้เพื่อให ้ประเทศยืนหยัดใน

เวทีนานาชาติได ้อย่างเต็มภาคภูมิ	 องค์การ

สหประชาชาติเห็นความส�าคัญดังกล่าวจึงได้

ก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	 (World	

Intellectual	Property	Organization	-	WIPO)	

เป็นทบวงช�านัญพิเศษมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๑๓	โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ	

รวมท้ังให้เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการ

ความตกลงต่างๆ	 เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา	ซึ่งมีสนธิสัญญาสากลหลายฉบับ	เช่น	

อนุสัญญาปารีสหรือ	Paris	Convention	for	the	

Protection	 of	 Industrial	 Property	 (1883)	

อนุสัญญากรุงเบอร์นหรือ	 Berne	 Convention	

for	 the	Protection	of	 Literary	 and	Artistic	

Works	 (1886)	 นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งองค์การ

การค้าโลก	(World	Trade	Organization	–	WTO)	

ขึ้นแทนความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร

และการค้า	 (GATT)	 เมื่อวันที	 ๑	มกราคม	พ.ศ.	

๒๕๓๘	 เพื่อเป็นองค์กรกลางในการก�าหนดกฎ

กติกาการค้าระหว่างประเทศ	และเป็นเวทีในการ

เจรจาลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า	 เพื่อ

สนับสนุนให้การค้าระหว่างประเทศมีความเสรี

ยิ่งขึ้น	 ความตกลงที่ส�าคัญมีอาทิ	 ความตกลงว่า

ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า	

(Agreement	 on	 Trade	 Related	 Aspect	 of	

Intellectual	Property	Rights	-	TRIPs)	เป็นต้น	

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาโลกเม่ือวันที่	 ๒๕	 ธันวาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 และเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก

เมื่อวันที่	๒๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๗

	 ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นประเด็นที่ได้รับ

การส่งเสริมในประเทศต่างๆ	 โดยหมายรวมถึง

ความรู	้การค้นพบ	หรอืการสร้างสรรค์ทางปัญญา

ซึง่อาจเป็นสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได้	เช่น	ความคดิ	แนวคดิ	

กรรมวิธี	หรือทฤษฎี	กับทรัพย์สินทางปัญญาที่จับ

ต้องได้	เช่น	สิ่งประดิษฐ์	หรือสื่อรูปแบบอื่น	โดย

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้แบ่งทรัพย์สิน

ทางปัญญาออกเป็น	๒	กลุ่ม	กลุ่มที่หนึ่ง	ทรัพย์สิน

ทางอุตสาหกรรม	 (Industrial	 property)	 เช่น	

เครื่องหมายการค้า	 สิทธิบัตร	 การออกแบบ	 ผัง

ภูมิวงจรรวม	 ชื่อทางการค้า	 ความลับทางการค้า	

การคุ ้มครอง	 พันธุ ์พืช	 กลุ ่มที่สอง	 ลิขสิทธ์ิ	

(Copyright)	และสิทธิ์ข้างเคียง	(Neighbouring	

right)	 เช่น	 สิทธิของผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง	 สิทธิ

ของนักแสดง	 ในส่วนของมหาวิทยาลัย	 ปัจจุบัน

ให้ความส�าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภท

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม	 โดยเฉพาะสิทธิบัตร

ซึ่งแบ่งออกเป็น	 (๑)	 สิทธิบัตรการประดิษฐ์	

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์	(Product)	และกรรมวิธี	

(Process)	 (๒)	สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	

(Product	Design)	และ	(๓)	อนุสิทธิบัตร	(Petty	

Patent	/	Utility	Model)	โดยได้มีการก่อตั้งหน่วย

งานดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ	 เช่น	 ส�านักงาน

บรหิารทรพัย์สนิทางปัญญา	ส�านกังานจดัการสทิธิ

เทคโนโลยี	 (Technology	 Licensing	 Off ice	 -	

TLO)	ส�านกังานถ่ายทอดเทคโนโลย	ี(Technology	

Transfer	 Off  ices	 -TTO)	 เป็นต้น	 หน่วยงาน

เหล่านีไ้ด้รบัการคาดหวงัว่าจะท�าหน้าทีค่รอบคลมุ

ระบบทรัพย์สินทางปัญญาสามด้าน	 ได้แก่	 การ

สร้างสรรค์ทรพัย์สนิทางปัญญา	การคุม้ครองและ
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ปกป้องทรพัย์สนิทางปัญญา	และการน�าทรพัย์สนิ

ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 ท้ังนี้	

National	Academy	of	 Inventors	(NAI)	และ	

Intellectual	 Property	 Owners	 Association	

(IPO)	 ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับสิทธิบัตร

จากสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด	 ๑๐๐	 อันดับแรกใน

ปี	 ค.ศ.	 2012	 (The	 National	 Academy	 of	

Inventors:	NAI	&	The	Intellectual	Property	

Owners	 Association:	 IPO,	 2014)	 โดยใช้

ข้อมูลจากส�านักสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้า

สหรัฐอเมริกา	 สถาบันที่ได้รับสิทธิบัตรมากที่สุด	

๒๐	อันดับแรก	คือ	

Source:	http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/12/Top-100-Universities-List.pdf

	 อย่างไรก็ตามเมื่อศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี	

สถาบันบรุคกิ้งส์	 (Center	 for	 Technology	

Innovation,	Brookings	Institution,	2012	อ้าง

ถึงใน	 Zuhn,	 2014)	 จัดอันดับสถาบันการศึกษา

ตามจ�านวนรายได้ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์

สิทธิบัตรในเชิงพาณิชย์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ปรากฏว่าสถาบันการศึกษาที่มีรายได้จากการ

ให้ใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรมากที่สุดกลับเป็น

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค	 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	

สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาจูเซทท	์ ตามล�าดับ	

ส�าหรับประเทศไทย	 ได้มีความพยายามพัฒนา

ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้มีความ

ก้าวหน้า	 เพื่อน�าองค์ความรู้	 นวัตกรรม	 และ

ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมาพัฒนาเป็นสินค้า

และบริการที่มีความหลากหลาย	 และเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวที

โลกมาตลอดมา	ดงัจะเหน็ว่าแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาตนิบัตัง้แต่ฉบบัที	่๙	(พ.ศ.	๒๕๔๕	

–	๒๕๔๙)	จนถึงฉบับปัจจุบัน	คือ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	

๒๕๕๕	 –๒๕๕๙)	 ต่างก�าหนดให้พัฒนาระบบการ

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 ตั้งแต่ส่งเสริมการ

จดทะเบยีน	การใช้	ไปจนถงึการคุม้ครองทรพัย์สนิ
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ทางปัญญา	 เพื่อสนับสนุนให้มีการน�าผลงานวิจัย	

นวัตกรรม	 ความคิดสร้างสรรค์	 และภูมิปัญญา	

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 โดยมอบหมายให้

กรมทรัพย์สินทางปัญญายกร่างแผนยุทธศาสตร์

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย	 พ.ศ.	

๒๕๕๖	–	๒๕๕๙	(กรมทรพัย์สนิทางปัญญา,	๒๕๕๗)	

ที่ส�าคัญการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ

การรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๘๖	 ที่ก�าหนดว่ารัฐ

ต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านวทิยาศาสตร์	

ทรัพย์สินทางปัญญา	และพลังงาน	ดังต่อไปนี้

	 “(๒)	 ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคิดค้น

เพือ่ให้เกดิความรูใ้หม่	รกัษาและพฒันาภมิูปัญญา

ท้องถิ่นและภูมิป ัญญาไทย	 รวมทั้งให ้ความ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

	 ในเชิงนโยบายและกฎหมาย	ประเทศไทยมี

ความก้าวหน้าไปมากแต่ในทางปฏิบัติการพัฒนา

ทรัพย์สินทางปัญญายังต้องการการส่งเสริม

หลายด้าน	 จึงควรศึกษาบทเรียนจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีเป็นแม่แบบของการสร้างสรรค์	

การคุ้มครอง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์

จากทรัพย์สินทางปัญญา

๒. กำรส่งเสริมทรัพย์สินทำงปัญญำใน

 สถำบันอุดมศึกษำของสหรัฐอเมริกำ

 ๒.๑ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรส่งเสริม

ทรัพย์สินทำงปัญญำในสถำบันอุดมศึกษำ

	 สหรัฐอเมรกิามรีะบบทรพัย์สนิทางปัญญาที่

ยาวนานและก้าวหน้ามาก	และมอีทิธิพลต่อระบบ

ทรัพย์สินทางปัญญาของโลกโดยเฉพาะระบบ

สิทธิบัตร	 ทั้งนี้	 รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา

ให้การรับรองและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ในมาตรา	๘	หมวดที่	๑	ก�าหนดให้รัฐสภามีอ�านาจ

ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเจ้าของและ

ผู้ประดิษฐ์ผลงาน	 ยกเว้นการออกกฎหมายน้ันๆ	

เป็นไปเพื่อ	 “ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปวิทยา”	 ระยะแรก

รัฐบาลกลางให้ความส�าคัญกับลิขสิทธิ์	 แต่หลัง

สงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นต้นมาได้ด�าเนนินโยบาย

ทบทวนระบบสิทธิบัตรในแง่มุมเศรษฐศาสตร์	 มี

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากับการพัฒนา

นวัตกรรมมากข้ึน	และเปลีย่นแนวคดิจากนโยบาย

ต่อต้านสิทธิบัตร	 (Anti-Patent	 Policy)	 เป็น

นโยบายสนบัสนนุสทิธบิตัร	(Pro-Patent	Policy)	

โดยให้เช่ือมโยงระบบสทิธิบตัรกับการพฒันาระบบ

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ	 ขณะ

เดียวกันสถาบันอุดมศึกษาก็ได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่

ภาคอตุสาหกรรมซึง่เกีย่วข้องกบัสทิธบิตัรโดยตรง	

นับตั้งแต่นายแวนเนเวอร์	บุช	(Vannevar	Bush)

น�าเสนอรายงานเรื่อง	 “Science-The	 Endless	

Frontier”	ต่อประธานาธิบดแีฟรงคลนิ	ด.ี	รสูเวลท์	

(Franklin	 D.	 Roosevelt)	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๘	

โดยรายงานฉบับน้ีชี้ให้เห็นความส�าคัญของการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยในมหาวิทยาลัย

และสถาบันวิจัยภายใต้	 “โครงการแมนฮัตตัน”	

ที่มีต่อการทหารและการป้องกันประเทศ	 พร้อม

ทั้งมีข้อเสนอให้รัฐบาลตระหนักถึงคุณค่าของงาน

วจิยัซึง่เขาเหน็ว่าเป็นพลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจหากรู้จักน�าความรู้และงานสร้างสรรค์

จากภาควิชาการมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	

รายงานฉบับดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐเข้ามามี

บทบาทในการให้เงินทุนสนับสนุนการผลิตผล

งานวิจัยโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	
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ชนิตา รักษ์พลเมือง

และมีการก่อตั้งหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นงานวิจัย

เพิ่มขึ้นจ�านวนมาก	 แต่การด�าเนินงานในช่วงนั้น

ยังมีอุปสรรคมาก	 เนื่องจากมีการก�าหนดเง่ือนไข

ให้องค์กรของรัฐซึ่งเป็นผู ้สนับสนุนทุนในการ

ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาเป็นเจ้าของสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่สถาบันการศึกษาที่ได้

รับเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ	

นอกจากน้ีการอนุญาตให้ใช้สิทธิก็ยังเป็นรูปแบบ

ไม่ผูกขาดรายเดียว	 (non-exclusive	 license)	

ท�าให้เอกชนภาคอุตสาหกรรมไม่สนใจเนื่องจาก

เกรงว่าจะมีผู้เข้ามาแข่งขันในอนาคต	 ต่อมาช่วง

ทศวรรษ	 1980	 รัฐบาลกลางจึงให้ความส�าคัญ

กับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมทรัพย์สินทาง

ปัญญา	พร้อมกบัปรบัปรุงกฎหมายทีม่อียูเ่ดมิ	เช่น	

กฎหมายสิทธิบตัรการประดษิฐ์	โดยกฎหมายฉบับ

ส�าคัญที่สุด	 ๒	 ฉบับที่มีผลต่อความส�าเร็จในการ

ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอด

เทคโนโลยจีากมหาวทิยาลยัไปสูภ่าคอตุสาหกรรม

ได้รับการประกาศเมื่อ	พ.	ศ.	๒๕๒๓	ฉบับแรก	คือ	

“Stevenson-Wydler	Technology	Innovation	

Act”	 ซึ่งให้สถาบันวิจัยของรัฐส่งเสริมความ

ร่วมมือการท�างานวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	

มหาวิทยาลัย	 และองค์กรไม่แสวงก�าไร	 กับภาค

อตุสาหกรรม	และให้สถาบันวจัิยของรฐัจัดสรรเงนิ	

๐.๕%	ของงบประมาณส�าหรบัใช้ในกิจกรรมเกีย่ว

กับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 อีกฉบับ	 คือ	 “Bayh-

Dole	University	and	Small	Business	Patent	

Procedures	Act”	หรือที่เรียกสั้นๆ	ว่า	“Bayh-

Dole	Act”	ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแม่แบบใน

การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 มีข้อก�าหนด

เกี่ยวกับผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษาที่ได้รับ

เงินสนับสนุนจากรัฐ	 และมาตรการส�าคัญในการ

ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในฐานะแหล่ง

ผลิตองค์ความรู ้และเทคโนโลยี	 (knowledge	

creator)	กับภาคอุตสาหกรรม	

	 Bayh-Dole	Act	เสนอโดยวฒิุสมาชกิ	Birch	

Bayh	 และ	 Robert	 Dole	 ได้รับการประกาศ

เป็นกฎหมายในประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา	

ลักษณะที่	 ๓๕	 ว่าด้วยสิทธิบัตร	 มีผลบังคับเมื่อ

วันที่	 ๑	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 ใช้บังคับกับ

องค์กรประเภทไม่แสวงก�าไรซึ่งหมายรวมทั้ง

มหาวิทยาลัยและธุรกิจขนาดเล็ก	 โดยมีผลใช้

บังคับกับสิ่งประดิษฐ์ทุกประเภทที่เป็นผลจากเงิน

สนับสนุนของรัฐไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	แต่ไม่

ใช้บังคับกับการให้ทุนการศึกษา	 หรือการท�าวิจัย

หลังปริญญาเอก	 (กริชผกา	 บุญเฟื่อง,	 ๒๕๔๙)	

วัตถุประสงค์ของกฎหมาย	Bayh-Dole	Act	คือ	

	 -	 เพือ่ใช้ระบบสทิธบิตัรในการส่งเสรมิการ

ใช้ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ์ที่เป็นผลมาจากการ

วิจัยและพัฒนาที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ

	 -	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจาก

ธุรกิจขนาดเล็กอย่างสูงสุดในการวิจัยและพัฒนา

ที่ใช้เงินสนับสนุนจากรัฐ

	 -	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

ภาคธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไรรวมถึง

มหาวิทยาลัย

	 -	 เพื่อเป็นหลักประกันว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ท�า

โดยองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไรและธุรกิจขนาดเล็ก

ถูกน�าไปใช้ในลักษณะที่สนับสนุนการค้าและการ

แข่งขันที่เสรี	 โดยปราศจากอุปสรรคต่อการวิจัย

และค้นคว้าในอนาคต

	 -	 เพื่อส่งเสริมธุรกิจการพาณิชย์และให้

สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากสิง่ประดษิฐ์ทีท่�าใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา
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การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา

	 -	 เพือ่เป็นหลักประกนัว่ารฐัได้รบัสทิธอิย่าง

เพียงพอและเหมาะสมในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐ	 รวมท้ังตอบสนองต่อความ

ต้องการของรัฐ	และปกป้องสาธารณะจากการไม่

น�างานนั้นไปใช้ประโยชน์	หรือการใช้สิ่งประดิษฐ์

นั้นโดยมิชอบ

	 -	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

 สาระส�าคัญของกฎหมายฉบับน้ีครอบคลุม

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการ

ให้ได้มาซึ่งเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	

การจดัสรรประโยชน์จากผลงานให้กบันักวจัิยหรอื

ผู้ประดิษฐ์	 หลักเกณฑ์ส�าคัญท่ีบัญญัติเป็นแนว

ปฏิบัติส�าหรับมหาวิทยาลัย	 (กริชผกา	 บุญเฟื่อง,	

๒๕๔๙;	ชนิตา	รักษ์พลเมือง,	๒๕๕๓)	สรุปได้ดังนี้	

	 -	 มหาวิทยาลัยต้องด�าเนนิการให้คณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยลงนามใน

สัญญาเปิดเผยการประดิษฐ์และโอนสิทธิในการ

ประดิษฐ์	

	 -	 มหาวทิยาลัยมหีน้าท่ีเปิดเผยการประดษิฐ์

ใหม่ให้หน่วยงานของรัฐท่ีให้เงินทุนภายในเวลา

๒	เดือนหลังจากที่นักประดิษฐ์ได้เปิดเผยงานเป็น

ลายลักษณ์อักษรให้ทราบ

	 -	 มหาวิทยาลัยต้องตัดสินใจว่าจะถือสิทธิ

เป็นเจ้าของส่ิงประดิษฐ์ใหม่น้ันหรือไม่	 ภายใน

เวลา	๒	ปีนับจากมีการเปิดเผยการประดิษฐ์ให้แก่

สถาบันของรัฐทีใ่ห้เงนิทนุ	แต่หากมกีารตพีมิพ์เผย

แพร่รายงานผลการวิจัยหรือมีการน�าสิ่งประดิษฐ์

ไปใช้ประโยชน์ทางสาธารณะแล้ว	 ระยะเวลา

ดังกล่าวจะลดลงเหลือ	 ๑	ปี	 หรือก่อนระยะเวลา

สิ้นสุดกฎหมายสิทธิบัตรก�าหนดไว้	 กรณีเช่นนี	้

มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาการถือสิทธิภายใน	

๖๐	วัน	หากไม่มีการตัดสินใจดังกล่าว	หน่วยงาน

รัฐเจ้าของทุนจะเป็นผู ้ได้สิทธิเป็นเจ้าของส่ิง

ประดิษฐ์

	 -	 ในการถือสิทธิเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์	

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรภายใน

เวลา	๑	ปี	หรือก่อนระยะเวลาสิน้สดุตามท่ีกฎหมาย

สิทธิบัตรก�าหนดไว้	 หากเลือกท่ีจะถือสิทธิใน

สิ่งประดิษฐ์น้ัน	 มหาวิทยาลัยต้องให้สิทธิรัฐใน

การใช้สิทธิบัตรการประดิษฐ์น้ันทั้งในประเทศ

และต่างประเทศในนามของสหรัฐอเมริกา	 หาก

มหาวิทยาลยัประสงค์ทีจ่ะยืน่ถอืสทิธใินต่างประเทศ

ต้องแจ้งให้หน่วยงานรัฐเจ้าของทุนทราบภายใน	

๑๐	 เดือนนับตั้งแต่ย่ืนขอถือสิทธิ	 แต่หากไม่มี

ความประสงค์ดังกล่าว	 หน่วยงานรัฐเจ้าของทุน

อาจยื่นขอถือสิทธิในต่างประเทศแทนในนามของ

สหรัฐอเมริกา

	 -	 การให้สิทธิรัฐในการใช้สิทธิบัตรการ

ประดิษฐ์ในประเทศและต่างประเทศในนามของ

สหรัฐอเมริกา	 เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่

ผกูขาดรายเดยีว	(non-exclusive)	ไม่สามารถโอน

ให้แก่บคุคลอืน่ได้	(non-transferable)	ไม่สามารถ

เรียกคืนหรือยกเลิกได้	โดยในการใช้สิทธิดังกล่าว	

รัฐบาลจะจ่ายเงินค่าตอบแทนสิทธิที่เหมาะสมให้

แก่มหาวิทยาลัย

	 -	 มหาวิทยาลัยต้องระบุถึงการได้รับเงิน

สนับสนุนจากรัฐ	 และสิทธิของรัฐบาลในสิ่ง

ประดิษฐ์นั้นไว้ให้ชัดเจนในสิทธิบัตร

	 -	 มหาวิทยาลยัต้องเสนอรายงานเป็นระยะ

ต่อส�านักงานกองทุนของรัฐ	 โดยอาจเสนอเป็น

รายงานประจ�าปี	โดยรายงานถึงการใช้ประโยชน์

หรอืการพยายามทีจ่ะใช้ประโยชน์จากงานสทิธบิตัร

นั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้เอง	โอนสิทธิ	หรืออนุญาต



182

ชนิตา รักษ์พลเมือง

ให้ใช้สิทธิ	 เนื่องจากรัฐต้องการให้องค์กรไม่แสวง

ก�าไรหรือธุรกิจขนาดเล็กเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร	 จึง

ก�าหนดไว้ว่าสิทธิในสิทธิบัตรนั้นไม่สามารถโอน

สิทธิในการประดิษฐ์นั้นให้กับบุคคลที่สาม	ยกเว้น

จะเป็นการโอนให้กับองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการ

บรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาเช่น	ส�านกังาน

อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี	 อย่างไรก็ตาม	

หน่วยงานของรัฐที่ให้ทุนสามารถตกลงให้องค์กร

ไม่แสวงก�าไรมอบสิทธิในผลงานให้แก่รัฐบาลได้

โดยข้อตกลงการมอบสทิธใินงานประดษิฐ์ดงักล่าว

ต้องท�าเป็นลายลักษณ์อกัษรก่อนท่ีจะมีการลงนาม

ในสัญญาให้ทุนระหว่างผู้ให้ทุนกับผู้รับทุน	 โดย

การกระท�าดงักล่าวต้องไม่ขดักบั	Bayh-Dole	Act

	 -	 ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลย	ี

มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาให้ธุรกิจขนาดเล็ก

(ธุรกิจที่มีจ�านวนพนักงานน้อยกว่า	๕๐๐	คน)	ที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาและผลิตเป็นสินค้าได้ก่อน	

แต่บรษิทัขนาดใหญ่อาจได้รบัอนุญาตให้ใช้สทิธไิด้

หากมีส่วนลงทุนวิจัยเพื่อคิดค้นส่ิงประดิษฐ์	 โดย

บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีการขายสินค้า

ในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องด�าเนินการผลิต

ส่วนส�าคัญ	 (substantially	manufacture)	ของ

สินค้าน้ันในประเทศ	 ทั้งนี้	 หน้าท่ีในการน�าสิ่ง

ประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์เป็นไป

ตามวัตถปุระสงค์ของกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้ภายใต้

นโยบายว่าถ้าเอกชนไม่ปฏิบัติตามเอกชนจะเสีย

สิทธิในงานนั้น	(นโยบาย	“use	it	or	lose	it”)	

	 -	 มหาวิทยาลัยต้องจัดสรรผลประโยชน์ที่

ได้รบัให้กบัผู้ประดษิฐ์	รายรบัส่วนทีเ่หลอืหลงัจาก

หกัค่าใช้จ่าย	ต้องน�ากลับมาสนบัสนนุการวิจัยและ

ค้นคว้าต่อไป

	 -	 ในกรณีที่ไม่มีการน�าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้

ประโยชน์ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม	 หรือ

ในกรณทีีเ่ป็นผลงานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องสขุภาพหรอื

ความปลอดภัย	 หรือเมื่อการใช้ส่ิงประดิษฐ์ท�าให้

เกิดอันตรายต่อส่วนรวม	 โดยที่ไม่มีกฎหมายอ่ืน

บัญญัติไว้	 รัฐบาลสามารถบังคับให้มหาวิทยาลัย

หรอืภาคเอกชนอนญุาตให้บคุคลทีส่ามมสีทิธิใช้ผล

งานประดิษฐ์นั้น	 หรือรัฐบาลสามารถเข้าถือสิทธิ

ในงานนัน้และเป็นผูม้สีทิธิใช้งานนัน้เอง	(หลกัการ	

“march-in	 rights”)	 ทั้งนี้	 การที่มีข้อก�าหนด

ถ่วงดุลสิทธิเด็ดขาดเช่นนี้เป็นเพราะรัฐมีความ

กังวลในเรื่องของการผูกขาดสิทธิในผลงานวิจัย

และพฒันานัน้อันเป็นผลมาจากการทีม่หาวทิยาลัย

และภาคเอกชนเป็นผู้ถือสิทธิในงานนั้นแต่เพียง

ผู้เดียวโดยที่รัฐไม่มีส่วนร่วมด้วย

	 การประกาศใช้กฎหมาย	 Bayh-Dole	 Act	

จึงเป็นการแก้ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาค

อตุสาหกรรมด้วยการอนญุาตให้สถาบนัการศกึษา

ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่ภาคอตุสาหกรรม

ได้โดยตรง	 และยังช่วยส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง

ส�านักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลย	ี (TLO)	

ในมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ	

อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ได้ระบุสัดส่วนในการ

จดัสรรประโยชน์	ต่อมาจงึมกีารประกาศกฎหมาย

อกีฉบบัใน	พ.ศ.	๒๕๒๗	เพือ่แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย	

Bayh-Dole	Act	คือ	Trademark	Clarif ication	

Act	 ก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่

เก่ียวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี	

เช่น	 ให้คู่สัญญามีสิทธิได้รับค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ	

ให้สถาบันวิจัยมีอ�านาจตัดสินใจในการอนุญาตให้

ใช้สิทธิ	 ให้บริษัทเอกชนอาจขอรับอนุญาตให้ใช้
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การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา

สิทธิแบบเด็ดขาด	(exclusive	licensing)	ให้งาน

วจิยัทีไ่ด้รบัทนุตกเป็นของผูท้�าวจิยั	และให้รฐับาล

มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาแบบการอนุญาตให้

ใช้สิทธิไม่เด็ดขาด	 (non-exclusive	 licensing)	

และไม่สามารถเพิกถอนได้

	 กฎหมาย	 Bayh-Dole	 Act	 จึงส่งผลให้

มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปสู่

ภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอย่าง

รวดเร็วด้วยเหตุผลหลายประการ	 ประการแรก	

มหาวทิยาลยัมแีรงจูงใจท่ีจะสร้างผลงานเพือ่น�าไป

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากสามารถ

เป็นเจ้าของสิทธิบัตรในผลงานและสิ่งประดิษฐ์

ที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยได้	 ประการท่ีสอง	 ภาคเอกชน

ให้การยอมรับมหาวิทยาลัยในฐานะหุ้นส่วนการ

วิจัยและพัฒนามากขึ้น	 และพร้อมที่จะลงทุน

เพื่อต่อยอดการวิจัยและการขออนุญาตใช้สิทธิ

ในผลงานวิจัย	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในช่วงน้ี

จงึมกีจิกรรมทีส่�าคญั	คอื	การจดทะเบยีนสทิธบิตัร

และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี	 กับ

การตั้งบริษัทใหม่จากผลการวิจัย	 (Start-up	

companies)	 นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีการตั้ง

ส�านักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลย	ี (TLO)	

ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานชื่ออื่นท่ีท�าหน้าที่

ถ่ายทอดเทคโนโลยี	ดึงดูดการร่วมลงทุนจากภาค

อุตสาหกรรมเอกชน	 นอกจากนี้สมาคมผู้บริหาร

สทิธบัิตรในมหาวทิยาลยั	(Society	of	University	

Patent	Administrators	-	SUPA)	ซึ่งได้รับการ

ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่	พ.	ศ.	๒๕๑๗	กไ็ด้รบัการพฒันาข้ึน

มาเป็นสมาคมผูจ้ดัการเทคโนโลยใีนมหาวทิยาลยั	

(Association	 of	 University	 Managers	 -	

AUTM)	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๒	เพื่อให้มีขอบข่ายความ

รบัผดิชอบครอบคลุมงานอืน่ๆ	นอกจากการบรหิาร

สิทธิบัตร	 อาทิ	 การส�ารวจข้อมูลการอนุญาตให้

ใช้สิทธิ	 การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพให้แก่

ผู้จัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เป็นต้น

	 ตอนต่อไปผู้เขียนจะน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ

การส่งเสรมิทรพัย์สนิปัญญาในสถาบนัอดุมศกึษา

ในสหรัฐอเมริกาโดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สู่ภาคเอกชน	 แบ่งเป็นความเคลื่อนไหวในด้าน

นโยบาย	 และมาตรการส่งเสริมการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทีม่ศีกัยภาพในเชงิพาณชิย์	การคุม้ครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา	 การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน

ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	

 ๒.๒ นโยบำยและมำตรกำรส ่ง เสริม

ทรัพย ์ สินป ัญญำในสถำบันอุดมศึกษำใน

สหรัฐอเมริกำ

 ๒.๒.๑ นโยบำยกำรส่งเสริมทรัพย์สิน

ปัญญำในสถำบันอุดมศึกษำ

	 การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบัน

การศึกษาระยะแรกมุ่งไปที่การให้ความคุ้มครอง

ลิขสิทธ์ิในผลงานวิชาการและงานวิจัยเป็นส�าคัญ	

และการใช้ประโยชน์เพือ่การศกึษาค้นคว้ามากกว่า

เชิงพาณิชย์แม้ว่าผลงานนั้นจะมีศักยภาพเชิง

พาณิชย์ก็ตาม	 การเผยแพร่ผลงานวิจัยจึงจ�ากัด

อยู่เฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและการ

ประชมุทางวชิาการ	ต่อมาคณาจารย์มหาวทิยาลยั

ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

จ�านวนมาก	 เช่น	มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย

แห่งเบอร์กเล่ย์	มหาวทิยาลยัชคิาโก	มหาวทิยาลยั

ฮาวาร์ด	 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน	 สถาบันเทค

โนโลีแห่งแมสซาจูเซทท์	 และมหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ด	 เร่ิมเรียกร้องให้ก�าหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์หรือรายได้ที่เกิด

จากสิทธิบัตรและการอนุญาตให้ใช ้สิทธิจาก
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ผลงาน	หลงัการประชมุทีม่หาวทิยาลยัวสิคอนซนิ

ใน	พ.ศ.	๒๔๖๗	ที่ประชุมเห็นว่ามหาวิทยาลัยควร

ก�าหนดนโยบายหรอืแผนการท่ีชดัเจนเกีย่วกบัการ

ใช้นวตักรรมทีจ่ดทะเบยีนสทิธบิตัรได้ทีค่ณาจารย์

สร้างสรรค์ขึน้	โดยให้นโยบาย/แผนการดงักล่าวมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองบุคคลที่มีผลงาน

จดสทิธบิตัร	ให้มกีารใช้ประโยชน์จากงานสทิธบิตัร

อย่างเหมาะสม	 และแสวงหารายได้มาช่วยการ

ท�างานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป	 (Bremer,	

1998)	อย่างไรกต็าม	ความเคล่ือนไหวท่ีจะก�าหนด

นโยบาย/แผนการเกี่ยวกับสิทธิบัตรและทรัพย์สิน

ทางปัญญายงัคงไม่มมีากนกัจนกระท่ังมกีารปฏริปู

ระบบทรัพย์สินทางปัญญาตามนัยแห่งกฎหมาย	

Bayh-Dole	Act	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�า

ต่างก็ได้มีการก�าหนดนโยบายทรพัย์สนิทางปัญญา

เป็นการเฉพาะ	เช่น

 ระบบมหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย	 (The	

University	 of	 California	 System,	 1994).	 มี

นโยบายว่าด้วยลิขสิทธิ์มาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๑๘	และ

แก้ไขปรับปรุงเรื่อยมาภายใต้หลักการใช้อย่าง

เป็นธรรมหรือ	 “fair	 use”	 ในส่วนสิทธิบัตร	 มี

นโยบายให้บุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยรายงานการ

ค้นพบนวัตกรรมที่มีศักยภาพที่จะจดสิทธิบัตรมา

ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๖๙	 แต่ไม่มีมาตรการบังคับจน

กระทั่ง	พ.ศ.	๒๕๐๖	จึงก�าหนดให้บุคลากรและนัก

วิจัยทุกคนที่ได้รับเงินทุนหรือใช้สิ่งอ�านวยความ

สะดวกมอบผลงานให้แก่มหาวทิยาลัย	ต่อมา	พ.ศ.	

๒๕๒๒	 ได้ตั้งส�านักสิทธิบัตร	 เครื่องหมายการค้า	

และลิขสิทธิ์	 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรท�าวิจัยตาม

ระเบยีบของแหล่งทุนภายนอกโดยเฉพาะทนุรฐับาล

และช่วยเจ้าของสิง่ประดษิฐ์ในด้านการใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์	 ส�านักงานดังกล่าวเปลี่ยนชื่อเป็น

ส�านกัถ่ายทอดเทคโนโลย	ี(Off ice	of	Technology	

Transfer	-	OTT)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๔	มีภารกิจหลัก

ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนโดย

การอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นหลัก	 มหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนียให้ความส�าคัญกับภารกิจดังกล่าว

โดยเน้นการสร้างภาคีวิชาการ	 (intellectual	

partnership)	 ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาค

อุตสาหกรรมซึ่งได้ด�าเนินการทั้งในด้านการวิจัย	

การเรยีนการสอน	และการบริการสงัคมโดยเฉพาะ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์

 มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด	 (Stanford	

University,	 1994)	 ก�าหนดวิสัยทัศน ์เป ็น	

“มหาวทิยาลยัวจิยัชัน้น�า”	โดยการว่าจ้างคณาจารย์

ทีม่ชีือ่เสยีง	เสาะหานกัศกึษาทีม่คีวามสามารถสงู

และเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัหน่วยงานภาค

รัฐและภาคอุตสาหกรรม	 ในช่วงปลายทศวรรษ	

1940	 มหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยจ�านวนมาก

จากกระทรวงกลาโหม	 เป็นผลให้มหาวิทยาลัย

เริ่มด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี	 และลงมือสร้าง

อุทยานอุตสาหกรรมหรืออุทยานวิจัยแห ่ง

สแตนฟอร์ด	 (Stanford	 Research	 Park)	 ใน

ช่วงทศวรรษ	 1950	 ทศวรรษต่อมาต้ังศูนย์กลาง

เทคโนโลยีอีเล็คโทรนิคที่รู้จักกันในนาม	 “Silicon	

Valley”	 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประกาศ

นโยบายว่าด้วยลิขสิทธิ์เมื่อวันที่	 ๑	 กันยายน	

พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ปรับปรุงใหม่	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 มีสาระ

ส�าคัญว่าผลงานวิชาการต่างๆ	 เป็นของผู้สร้าง

ผลงาน	 ยกเว้นเป็นงานของสถาบัน	 คือ	 งานที่

มหาวิทยาลัยมีส่วนให้ทุน	เป็นงานที่มหาวิทยาลัย

ขอให้ท�า	 นอกจากนี้ยังประกาศนโยบายว่าด้วย

สิ่งประดิษฐ์	สิทธิบัตร	และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ	

ก�าหนดนโยบายและข้ันตอนการเปิดเผยและ

การเป็นเจ้าของนวตักรรมท่ีมศีกัยภาพด้านสิทธิบตัร

นโยบายดังกล่าวใช้กับคณาจารย์	 บุคลากร	
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การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 นักวิจัยในหลักสูตร

หลังปริญญาเอก	 และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กบัการวิจยั	บุคคลทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัของนโยบายนี้

จะต้องพิจารณาศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของ

นวตักรรมทีค่ดิค้นขึน้มา	หากพบว่ามศัีกยภาพทีจ่ะ

จดสิทธิบัตรจะต้องเปิดเผยการค้นพบนั้นต่อมหา

วิทยาลัย	ทั้งนี้	นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการท�างาน

ในมหาวทิยาลัยหรอืใช้ทรพัยากรของมหาวทิยาลยั

ตกเป็นของมหาวิทยาลัย	 หากมหาวิทยาลัยไม่

ประสงค์จะใช้ผลงานวิจัยดังกล่าว	สิทธิในการถือ

ครองจะตกเป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงาน	 การขอ

ยกเว้นใดๆ	อยู่ในอ�านาจของอธิการบดีหรือบุคคล

ที่ได้รับมอบหมายโดยจะพิจารณาถึงข้อตกลงที่

มีกับเจ้าของทุนวิจัยและประโยชน์สูงสุดในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 มหำวิทยำลัยวิสคอนซิน	 มีนโยบายส�าคัญ	

คือ	 “The	 Wisconsin	 Idea”	 เน้นการน�าการ

เรียนการสอน	การวิจัยและการบริหารไปสู่ชุมชน	

การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างมหาวทิยาลัยกบัภาคอตุสาหกรรม	(Stark,	

Jack,	 2006)	 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดเด ่น

ด้านความยืดหยุ่นและความมีประสิทธิภาพใน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านมูลนิธิวิจัยศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยวิสคอนซินหรือ	Wisconsin	Alumni	

Research	 Foundation	 (WARF)	 ซึ่งก่อตั้งขึ้น

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๘	 หลังการค้นพบวิตามินเอและ

จดสิทธิบัตรเพ่ือน�ามาใช้รักษาโรคขาดวิตามิน	

มูลนิธิฯ	 แห่งนี้เป็นองค์กรไม่แสวงก�าไรที่มีหน้าที่

พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	

ท�าหน้าที่เป็นผู้ย่ืนขอสิทธิบัตร	 และด�าเนินการ

อื่นใดเกี่ยวกับสิทธิบัตร	 รวมทั้งท�างานร่วมกับ

นักประดิษฐ์ในการจัดท�าแผนเชิงพาณิชย์	ในส่วน

นโยบายสิทธิบัตรมีประกาศให้วิทยาเขตทุกแห่ง

ที่อยู่ในระบบวางขั้นตอนด�าเนินการในกรณีที่มี

การค้นพบนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์จากทุนที่

ได้จากรัฐบาลกลาง	 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ

บริการของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการให้ความ

คุม้ครองเจ้าของทนุ	บคุลากร	และตวัมหาวทิยาลยั

เอง	มหาวทิยาลยัวิสคอนซนิมนีโยบายว่าบคุลากร

ที่ค้นพบนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เป็นเจ้าของ

สทิธโิดยสมบรูณ์ยกเว้นกรณทีีท่�างานดงักล่าวโดย

ได้รบัการยกเว้นภาระงานปกตเิพือ่ท�างานวิจยัและ

พัฒนาชิ้นน้ัน	 (work-for-hire	 arrangement)	

หรือเมื่อมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนหรือมีส่วน

เกีย่วข้อง	เช่น	ให้ใช้ห้องทดลองปฏบิตัการ	อปุกรณ์

การวิจัย	 หรือเป็นงานวิจัยตามข้อตกลงระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับแหล่งทุนภายนอกที่มีข้อสัญญา

ก�าหนดไว้	ทั้งนี้	บุคลากรทุกคนจะต้องแจ้งการค้น

พบส่ิงประดษิฐ์ต่อตามล�าดบัขัน้ไปยงัส�านักบรกิาร

และส่งเสริมการวิจัย	 แต่ในส่วนของ	 WARF

นักวิจัยไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยสิ่งประดิษฐ์	 หาก

ผลงานดังกล่าวไม่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลาง	

ที่น่าสนใจ	 คือ	 มหาวิทยาลัยสนับสนุนพันธกิจ

ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับฝ่ายบริหาร

ของมลรัฐวิสคอนซินผ่านสถาบันวิจัยซึ่งส่วนใหญ่

ท�างานลักษณะสหวิทยาการให้กับบริษัทที่ใช้

เทคโนโลยีชั้นสูง	 มีการร่วมสร้างอุทยานวิจัย	

ตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี	 (Technology	

Development	 Fund)	 ให้กู้เงินดอกเบี้ยต�่าโดย

ให้กู้เงินได้มากถึงร้อยละ	 ๗๕	 ของเงินที่ต้องใช้

ส�าหรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาและการน�าไปใช้

เชิงพาณิชย์	 กับมีการตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยี	(Technology	Development	Loan)	

(University	of	Wisconsin	System,	1985)

 สถำบนัเทคโนโลยแีห่งมลรฐัแมสซำจเูซทท์ 

(Massachusetts	 Institute	 of	 Technology,	
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2010)	มนีโยบายน�าสทิธบิตัร	ลขิสทิธ์ิ	และทรพัย์สนิ

ทางปัญญาประเภทอื่นท่ีเปิดเผยต่อสถาบันไปสู่

ภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆ	 ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อสาธารณะ	 สถาบันจะยกย่องให้

เกียรติเจ้าของนวัตกรรม	 และจะสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลการวิจัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและ

เปิดเผย	งานของคณาจารย์	บคุลากร	วทิยานพินธ์

นักศึกษา	 และนักวิชาการอาคันตุกะ	 เป็นของ

ผู้คิดค้นหรือประดิษฐ์	 แต่หากเป็นงานท่ีท�าตาม

สญัญาจ้าง	(work-for-hire)	หรอืเป็นงานทีใ่ช้เงนิ

ทนุหรอืสิง่อ�านวยความสะดวกของสถาบัน	ผลงาน

นั้นจะเป็นของสถาบัน	 ส่วนงานท่ีได้รับเงินจาก

แหล่งทุนภายนอกหรือมีข้อตกลงอื่นให้เป็นไป

ตามข้อตกลง	เช่นเดียวกันวิทยานิพนธ์ที่ได้รับเงิน

สนับสนุนจากสถาบันเอ็มไอทีท้ังในรูปค่าจ้าง

เงินเดอืน	เงนิทนุวจิยั	เป็นของสถาบนัเว้นแต่มข้ีอ

ตกลงอ่ืนไว้	 และก่อนส�าเร็จการศึกษา	 นักศึกษา

จะต้องลงนามยินยอมให้สถาบันใช้สิทธิในผลงาน

โดยไม่เสียค่าใช้จ ่าย	 ในด้านการบริหารงาน	

สถาบันเอ็มไอทีแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สิน

ทางปัญญาชุดหนึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็น

ประธาน	 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายของสถาบัน	

และจัดตั้งหน่วยงาน	 ๒	 แห่งเพื่อดูแลกิจการใน

ด้านนี้	 คือ	 Off ice	 of	 Sponsored	 Programs	

ท�าหน้าที่เจรจาเรื่องสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ส�าหรับ

งานวิจัยทุกช้ินที่ได้รับทุนจากหน่วยงานรัฐและ

ภาคอุตสาหกรรม	กับส�านักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ในเทคโนโลยี	 (TLO)	 ท�าหน้าที่ดูแลงานด้านการ

อนุญาตให้ใช้สิทธิ	 และรับแจ้งการเปิดเผยการ

ค้นพบจากผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์	

หากเป็นผลงานวจิยัทีไ่ด้รบัทนุภายนอก	มหาวทิยาลยั

มีหน้าที่รายงานการค้นพบนวัตกรรมใดๆ	 ให้

เจ้าของทุนทราบโดยเร็วไม่ว่าผู้ให้ทุนจะเป็นภาค

อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานรัฐบาลกลางซ่ึงเป็น

แหล่งทุนหลักของมหาวิทยาลัย

 ๒.๒.๒ มำตรกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมที่มีศักยภำพในเชิงพำณิชย์

 มหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมริกาเหน็ว่าคณาจารย์

นักวิจัย	 และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

เป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทาง

ปัญญา	จึงมีมาตรการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์

นวตักรรมทีม่ศีกัยภาพในเชงิพาณชิย์ทัง้มาตรการ

ด้านการเงินและมาตรการที่ไม่ใช่ตัวเงิน	 ในส่วน

ของคณาจารย์	 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่าง

สนบัสนนุให้คณาจารย์ท�างานสร้างสรรค์นวัตกรรม

ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ	และมีมาตรการสนับสนุน

อืน่นอกจากการให้เงนิทนุวจิยั	การจดัสิง่เอือ้อ�านวย

ความสะดวกในการวิจัยที่ทันสมัย	 การให้รางวัล

ยกย่อง	 มหาวิทยาลัยเหล่านี้ให้ความส�าคัญกับ

นโยบายเกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์และราย

ได้จากผลงานวิจัยและการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน

เทคโนโลยี	 กับการอนุญาตให้คณาจารย์ถือหุ้นใน

บริษัทที่ตั้งใหม่จากผลงานวิจัย	 (start-ups)	 เพื่อ

จูงใจให้สร้างผลงานที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย	์

นอกจากนี้ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการว่าจ้าง	เกณฑ์

ภาระงาน	และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	เช่น	

การว่าจ้างอาจารย์วิจัย	 (Research	 Professor)	

ซึ่งได้รับเงินเดือนทั้งหมดจากเงินทุนวิจัย	 แต่ไม่มี

สิทธิได้รับการบรรจุเป็นคณาจารย์ประจ�า	การลด

ภาระการสอนเพื่อให้ท�างานวิจัย	 (Research	

Release/course	release/	course	buyout)	โดย

ให้ลาพักเพื่อท�างานวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก	 หรือ

อนญุาตให้ต้นสงักดัตกลงกบัคณาจารย์น�าเงนิวจิยั

ที่ได้รับส่วนหนึ่งไปว่าจ้างบุคคลอื่นมาช่วยสอน

รายวิชากับสนับสนุนงานวิจัยของคณะ	นักศึกษา

บัณฑิตศึกษา	 และจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
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การวิจัย	โดยต้นสังกัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบการใช้

เงินที่ได้จากการลดภาระงานสอนเพื่อให้หลักสูตร

สามารถคงคุณภาพทีด่	ีและใช้เงนิว่าจ้างบคุคลอืน่

มาสอนแทนในอัตราประหยัด	 ส่วนมาตรการอื่น

ที่น่าสนใจมีอาทิ

 มหำวทิยำลยัวสิคอนซนิ	มนีโยบายสนบัสนนุ

คณาจารย์ที่ท�างานวิชาการและงานวิจัยท้ังการ

วิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ที่มีสร้างองค์

ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์และสามารถสร้างนวตักรรม

ใหม่ได้	 โดยภาควิชาสามารถน�าผลงานดังกล่าว

ไปใช้ในการบริหารบุคลากร	 เช่น	 การให้ความดี

ความชอบ	 การเลื่อนต�าแหน่ง	 การบรรจุเป็น

คณาจารย์ประจ�า	(tenure)	นอกจากนี้ยังมีการว่า

จ้างคณาจารย์แบบ	“cluster	hire	initiative”	ซึ่ง

เป็นการจ้างคณาจารย์สหสาขาวิชา	 เนื่องจาก

พบว่าคณาจารย์ทีท่�างานสหสาขาวชิามีความเป็น

ผู้ประกอบการและสนใจการน�าส่ิงประดิษฐ์ไปใช้

เชิงพาณิชย์มากกว่า	 รวมทั้งมีความร่วมมือกับ	

WARF	 ให้เงินทุนส�าหรับการสรรหาและรักษา

คณาจารย์ทีมี่คณุภาพ	รวมท้ังสนบัสนนุการว่าจ้าง

คณาจารย์ในสาขาวิชาที่เป็นยุทธศาสตร์	 โดยให้

คณาจารย์ในโครงการนี้มีภาระงานในคณะ/ภาค

วิชาตั้งแต่	 ๒	 แห่งขึ้นไป	 (joint	 appointment)	

(University	of	Wisconsin-Madison,	2008)

 มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด	 อนุญาตให้

คณาจารย์ท�างานเป็นทีป่รกึษาบรษิทัได้สปัดาห์ละ	

๑	 วันโดยได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทแต่มีข้อแม้

ให้น�าความรู ้จากการท�างานมาใช้ในการเรียน

การสอนและงานวิจัย	 โดยเชื่อว ่าจะท�าให ้

มหาวิทยาลัยมีโอกาสด�าเนินงานด้านการอนุญาต

ให้ใช้สิทธิในการวิจัยมากขึ้น	 นอกจากนี้ยังเปิด

โอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยท�างานกับบริษัท

และผูส้นใจร่วมลงทนุในบริษทัทีต่ัง้ขึน้จากผลงาน

วจิยั	หากการท�างานนัน้เป็นประโยชน์ต่อการเรยีน

การสอนหรือมีแนวโน้มจะพัฒนาโครงการวิจัย

ระดับชาติได้	 แต่มีข้อน่าสังเกตคือมหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ดมกัเลอืกผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยี

และนักวิทยาศาสตร์มาเป็นผู้บริหาร	เช่น	คณบดี	

รองอธิการบดี	หรืออธิการบดี	จึงเห็นความส�าคัญ

ในเรื่องดังกล่าวและส่งเสริมให้คณาจารย์มีความ

สัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม	(Sandelin,	2007)

 ๒.๒.๓ มำตรกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำง

ปัญญำ

	 มหาวิทยาลัยวิจัยในสหรัฐอเมริกากระตุ้น

ให้คณาจารย์เปิดเผยสิ่งประดิษฐ์และน�าไปจด

สิทธิบัตร	 เกือบทุกแห่งจะก�าหนดให้คณาจารย์ที่

สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญามีหน้าที่เปิดเผย

ผลงานสร้างสรรค์ต่อมหาวิทยาลัยและปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ขณะเดียวกันก็มีการตั้ง

หน่วยงานบรหิารจดัการด้านทรพัย์สนิทางปัญญา

เป็นการเฉพาะ	เช่น	ส�านกังานถ่ายทอดเทคโนโลยี	

(TTO)	 ส�านักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี	

(TLO)	ส�านกังานจัดการเทคโนโลย	ี(Technology	

Management	Off ice	-	TMO)	หรอืศนูย์บ่มเพาะ

ธุรกิจ	 (University	 Business	 Incubation

Center	-UBI)	หน่วยงานประเภทนีม้กีารบรหิารงาน

หลายรปูแบบ	เช่น	มลูนธิ	ิหรอืบรษิทั	ในการด�าเนนิ

งาน	 หน่วยงานดังกล่าวจะเน้นการด�าเนินงาน

เชิงรุก	 มีความร่วมมือกับคณะ	 สถาบันในการให้

ความรู้	 สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา	ทีส่�าคญัจะให้การสนบัสนนุการจดทะเบยีน

ทรพัย์สนิทางปัญญา	มบีรกิารด้านการจดทะเบียน

สิทธิบัตร	 และการคุ้มครองลิขสิทธิ์	 หน่วยงาน

เหล่าน้ียังมีการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ

คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย	 ขณะ

เดียวกันก็มีการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบ
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ชนิตา รักษ์พลเมือง

กันเองกับผู้ร่วมลงทุน	 (venture	 capitalists)	 ที่

ส�าคัญ	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานจะช่วยชี้ช่องทางเชิง

พาณิชย์ให้นักวิจัยเห็นตั้งแต่เริ่มท�างานวิจัย	 เมื่อ

ผลงานมีศักยภาพจะน�าไปใช้เชิงพาณิชย์ได	้

ส�านักงานจะส่งข่าวให้ผู้ร่วมลงทุนทราบล่วงหน้า

ก่อนงานวิจัยเสร็จเพื่อจะได้เข้ามาช่วยนักวิจัย

เขยีนแผนธรุกจิ	ขณะเดยีวกนัเจ้าหน้าทีส่�านกังาน

จะท�างานร่วมกับนักวิจัยและดูแลให้ได้รับการ

ช่วยเหลือด้านกฎหมายและการเงิน	 ในด้าน

กฎหมายอาจมีการตั้งหน ่วยงานที่ท�าหน ้าที่

ด้านกฎหมายแทนบุคลากรมหาวิทยาลัย	 เช่น	

ส�านกังานทรพัย์สนิทางปัญญา	สถาบนัเทคโนโลยี

แห่งมลรัฐแมสซาจูเซทท	 มีคณะกรรมการด้าน

กฎหมายโดยเฉพาะ	 แต่บางแห่งอาจจ้างนัก

กฎหมายหรือที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ด�าเนินการ

แทน	ตัวอย่างการด�าเนินงานมีอาทิ

 สถำบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจีย (Georgia	

Institute	 of	 Technology,	 2013)	 มีข้อก�าหนด

ในบางคณะว่าหากคณาจารย์สามารถยื่นจด

สิทธิบัตร	 หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์จะนับเป็นเครดิตส�าหรับพิจารณาบรรจุ

เป็นคณาจารย์ประจ�าหรือการพิจารณาความดี

ความชอบอื่นๆ

 มหำวิทยำลัยเพนน ์ซิลวำเนีย สเตท 

(Pennsylvania	 State	 University,	 2013)	 มี

แนวปฏิบัติว่าหากบุคลากรมีนวัตกรรมที่สามารถ

จดสทิธบิตัรได้	มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ช�าระค่าใช้จ่าย

ในการยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออาจหาหุ้นส่วนภาค

อุตสาหกรรมมาร่วมช�าระค่าใช้จ่ายนั้น	 ซึ่งโดย

ปกติ	 ค่าใช้จ่ายครั้งแรกในการยื่นขอสิทธิบัตร

จะอยู่ประมาณ	๘,๐๐๐	–	๑๕,๐๐๐	ดอลลาร์สหรัฐ	

มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท�า

การตลาดให้สิง่ประดษิฐ์ทีเ่ปิดเผยแก่มหาวทิยาลัย

 ระบบมหำวิทยำลัยเท็กซัส เอแอนน์เอ็ม 

(Texas	 A&M	 University	 System,	 2006)	 มี

นโยบายคุ ้มครองทรัพย ์สินทางป ัญญาของ

คณาจารย ์และนักวิ จัยโดยการสนับสนุนให ้

มหาวิทยาลัยในระบบแห่งที่มีการค ้นพบสิ่ง

ประดษิฐ์นัน้ๆ	เป็นผูช้�าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการ

ยื่นขอสิทธิบัตร	หัวหน้างานวิจัยของ	TAMU	เป็น

ผู้จัดสรรเงินและรับรองค่าใช้จ่ายต่างๆ	เพื่อท�าให้

สิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยได้รับการคุ้มครอง	

นอกจากนี้ยังสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์เข้ามามี

ส่วนร่วมในการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาโดย

การก�าหนดนโยบายแบ่งผลประโยชน์ที่ดึงดูดใจ

 ๒.๒.๔ มำตรกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทำงปัญญำในเชิงพำณิชย์

	 มาตรการส�าคัญที่ช ่วยส ่งเสริมการน�า

ทรพัย์สนิทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์	

คอื	นโยบายการแบ่งผลประโยชน์จากการอนญุาต

ให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี	 (royalty	 sharing)	 และ

นโยบายเกี่ยวกับการตั้ง/การเป็นหุ้นส่วนในบริษัท

ใหม่	 (start-ups)	 ซึ่งด�าเนินการควบคู่ไปกับการ

สร้างเครือข่ายและกิจกรรมร่วมกับภาคธุรกิจ

เอกชน	และภาคอุตสาหกรรม	ทั้งนี้	มหาวิทยาลัย

แต่ละแห่งมนีโยบายเกีย่วกับการแบ่งผลประโยชน์

ที่ได ้จากการอนุญาตให้ใช ้สิทธิในเทคโนโลยี

แตกต่างกัน	เนื่องจากกฎหมาย	Bayh-Dole	Act	

อนุญาตให้มหาวิทยาลัยก�าหนดสัดส่วนได้เอง	แต่

โดยปกตมิหาวทิยาลยัจะแบ่งรายได้เป็น	๓	ส่วนให้

กับคณาจารย์หรือเจ้าของสิ่งประดิษฐ์	(inventor)	

ต้นสังกัด	 และมหาวิทยาลัย	 ตัวอย่างมาตรการ

เก่ียวกับการแบ่งผลประโยชน์จากการน�าทรพัย์สนิ

ทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์มีดังนี้
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 มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด (Stanford	

University,	 2012)	 มีข้อก�าหนดว่าหากมีรายได้

จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิส�าหรับสิ่งประดิษฐ์

แต่ละชิน้	ส�านักงานอนญุาตให้ใช้สทิธใินเทคโนโลยี

ของมหาวิทยาลัยจะได้รับส่วนแบ่งกลับคืนมา

เพื่อชดเชยรายจ่ายในการด�าเนินงานของส�านัก

งานฯ	ไม่เกินร้อยละ	๑๕	ของรายได้ทั้งหมด	ราย

ได้สทุธทิีเ่หลอืประมาณร้อยละ	๘๐-๘๕	จะแบ่งกนั

ระหว่างผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์	 (อาจมีคนเดียว

หรือมากกว่า	 ๑	 คน)	 ภาควิชา	 และคณะที่ผู ้

สร้างสรรค์สิง่ประดษิฐ์สงักดั	แต่หากค่าใช้จ่ายของ

ส�านักงานฯ	มจี�านวนน้อยกว่าส่วนแบ่งร้อยละ	๑๕	

ข้างต้น	 เงินส่วนที่เหลือจะส่งไปให้รองอธิการบดี

ด้านวิจัยเพื่อให้น�าไปใช้ส�าหรับกิจการด้านการ

วิจัยและวิชาการ	 เช่น	 ทุนการศึกษา	 และจาก

การที่ส�านักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี

ได้รับส่วนแบ่งในลักษณะน้ีตลอดมาจึงท�าให้เป็น

หน่วยงานที่สามารถเลี้ยงตนเองได้มาตั้งแต่กลาง

ทศวรรษ	๑๙๘๐

 สถำบันโปลีเทคนิคและมหำวิทยำลัยรัฐ

เวอร์จิเนีย (Virginia	Polytechnic	Institute	and	

State	University,	2013).	ปรับปรุงนโยบายด้าน

ทรพัย์สนิทางปัญญาให้ทนัสมยัอยูเ่สมอทัง้ในส่วน

ที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรโดยให้ชุมชนใน

มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมให้ความเห็นอย่างกว้าง

ขวาง	สถาบันแห่งนี้ตั้งบริษัททรัพย์สินทางปัญญา	

(Virginia	 Tech	 Intellectual	 Properties,	 Inc.	

หรือ	 VTIP)	 ให้ท�าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย

เน้นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 ที่น่าสนใจ	 คือ

การที่	 VTIP	 ให้คณาจารย์เจ้าของสิ่งประดิษฐ์มา

ร่วมเป็นทีมบริหารจัดการบริษัทใหม่	 (start-ups)	

ที่จะก่อตั้ง	 โดยมีการเจรจากันก่อนในเรื่องหุ้น	

นอกจากนี้ยังมีนโยบายการแบ่งประโยชน์ที่ได้

จากงานวิจัยที่น่าดึงดูดใจส�าหรับคณาจารย์และ

หน่วยวิชาการในมหาวิทยาลัย	 กล่าวคือ	 หลังหัก

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ	VTIP	เช่น	ค่าให้

ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย	เจ้าของสิ่งประดิษฐ์จะได้

รบัส่วนแบ่งร้อยละ	๕๐	ของรายได้สทุธ	ิVTIP	เกบ็

ส่วนที่เหลือร้อยละ	 ๔๐	 ไว้ให้มหาวิทยาลัย	 อีก

ร้อยละ	๑๐	แบ่งให้ภาควชิาหรอืหน่วยงานต้นสงักดั

ของเจ้าของสิ่งประดิษฐ์	

 มหำวิทยำลัยคำร์เนกี เมลลอน	(Carnegie	

Mellon	University,	2014)	มีมาตรการจูงใจด้าน

การเงนิสงูกว่าแห่งอืน่	มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่แบ่ง

รายได้จากการด�าเนนิงานออกเป็น	๓	ส่วนระหว่าง

ผูส้ร้างสรรค์นวัตกรรม	ภาควชิา	และมหาวทิยาลยั	

แต่ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี	เมลลอน	ครึ่งหนึ่งของ

รายได้สุทธหิลงัหกัค่าใช้จ่ายจะเป็นของผูส้ร้างสรรค์

นวัตกรรม	๑	ใน	๔	ให้กับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย	

อกี	๑	ใน	๔	ให้กบัคณะทีส่งักัด	ในบางกรณ	ีคณบดี

ของคณะที่สังกัดยังมอบเงินส่วนแบ่งในส่วนของ

คณะกลับคืนไปให้ห้องทดลองปฏิบัติการ	 ท�าให้

ผู ้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้รับส่วนแบ่งมากกว่า

ครึ่งหนึ่ง	 ดังนั้นคณาจารย์และนักวิจัยเจ้าของส่ิง

ประดิษฐ์จึงได้รับส่วนแบ่งจากรายได้มากถึง	 ๓	

ใน	๔	ของรายได้สุทธิทั้งหมดที่ได้จากสิ่งประดิษฐ์	

นับเป็นการจัดสรรประโยชน์ให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

๓. บทสรุป

	 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศต้นแบบในด้าน

การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะด้าน

สิทธิบัตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ในเชิง

พาณิชย์	 โดยสหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรการทั้งใน

เชิงกฎหมายและนโยบาย	 รวมทั้งมีมาตรการ

ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร	
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นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ยังให้ความส�าคัญ

ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยวิ จัยและ

มหาวิทยาลัยที่ต้องการหาแหล่งรายได้ซึ่งเป็นสิ่ง

จ�าเป็นในช่วงทีม่หาวทิยาลัยมคีวามจ�าเป็นต้องพึง่

ตนเอง	ดงันัน้	จงึเหน็ว่ามหาวทิยาลยัเหล่านีมี้การ

ประกาศนโยบายหลักของมหาวทิยาลัยทีเ่กีย่วข้อง

กับการส่งเสริมการสร้างสรรค์ทุนทางปัญญา	

นวัตกรรม	 และการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาซึ่งรวมถึงการคุ้มครองและการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากความคิดสร้างสรรค์ของประชาคม

มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของคณาจารย์	 นักวิจัย	

และนิสิตนักศึกษา	 มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือ

องค์กรบรหิารจัดงานทรพัย์สนิทางปัญญาท่ีท�างาน

เชิงรุกร่วมกับผู้ประดิษฐ์ผลงานในมหาวิทยาลัย

และภาคอุตสาหกรรมท่ีจะเป็นผู้น�าผลงานไปใช้

ประโยชน์	 และมีมาตรการแบ่งผลประโยชน์จาก

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีที่เป็นธรรม

โดยมีแนวทางท่ีน่าสนใจในการน�าผลประโยชน์

ที่ได้รับส่วนหนึ่งกลับมาลงทุนด้านการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ต่อไปเป็น

วงจรต่อเนื่อง

	 เมื่อผู้เขียนได้ท�าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ

นโยบายและมาตรการของประเทศอ่ืนๆ	 คือ	

ออสเตรเลีย	 อังกฤษ	 ญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐเกาหลี	

และสิงคโปร์	 (ชนิตา	 รักษ์พลเมือง	 และคณะ,	

๒๕๕๑)	 พบว่า	 ประเทศที่มีการน�าโมเดลการ

ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา

ไปใช้โดยตรง	คือ	ประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้มีการต่อมา

ประกาศนโยบายมุง่สู	่“การเป็นประเทศท่ีสร้างบน

ฐานทรพัย์สนิทางปัญญา”	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๔๕	โดย

ได้มกีารตรากฎหมายพืน้ฐานว่าด้วยทรพัย์สนิทาง

ปัญญา	 ทั้งนี้	 รัฐบาลญี่ปุ่นได้วางรากฐานส�าหรับ

นโยบายดงักล่าวโดยการประกาศกฎหมายส�าคญัๆ	

เช่น	 กฎหมายส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมเมื่อ	

พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 และกฎหมายพิเศษเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม	พ.ศ.	๒๕๔๒	ที่เรียก

กันว่ากฎหมาย	“Bayh-Dole	ภาคญี่ปุ่น”	เป็นต้น

ที่น่าสนใจ	 คือประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งส�านักงานใหญ่

ด้านยุทธศาสตร์ทรพัย์สนิทางปัญญาในระดบัชาติ

เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 และในปีเดียวกันรัฐบาลยัง

สนับสนุนให้ตั้ง	 “ส�านักงานใหญ่/ศูนย์ทรัพย์สิน

ทางป ัญญาในมหาวิทยาลัย”	 (University	

Intellectual	Property	Headquarters/Centers)	

เพื่อวางระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

ส�าหรบัการควบคมุและการใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิ

ทางปัญญาทีส่ร้างโดยมหาวทิยาลยัเป็นหน่วยงาน

เฉพาะ	 โดยไม่ปล่อยให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

ด�าเนินการโดยล�าพัง	 มหาวิทยาลัยในประเทศ

ญี่ปุ ่นจึงสามารถสร้างความร่วมมือกับบริษัท

เอกชน	 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีความ

จ�าเป็นต้องหาแหล่งรายได้เพื่อพึ่งตนเองมากข้ึน

จากผลของการประกาศใช้กฎหมายมหาวิทยาลัย

บรรษัทแห ่งชาติ 	 (Nat ional	 Univers i ty	

Corporation	Law)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๗	มีตัวอย่าง

เช ่นมหาวิทยาลัยนาโกยาตั้ งหน ่วยงานชื่อ	

Technology	Partnership	of	Nagoya	University,

Inc,	(NU	Tech)	เพือ่ท�าหน้าทีถ่่ายทอดเทคโนโลยี

และส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในและ

ต่างประเทศ	เช่น	บริษัทโตโยต้า	และ	Research	

Triangle	 Park	 ในมลรัฐนอร ์ทแคโรไลน่า	

สหรัฐอเมริกา	 ส่วนสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ความ

สนใจกับการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญามาแล้ว

ระยะหน่ึงโดยรัฐบาลออกกฎหมายก�าหนดว่าจะ

ให้เงินสนับสนุนโครงการวิจัยขนาดใหญ่ภายใต้

เงื่อนไขว่าเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย



191

การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา

กบัภาคอตุสาหกรรมในช่วง	พ.ศ.	๒๕๑๕	เน่ืองจาก

ความต้องการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต	การ

พฒันาเทคโนโลยแีละสนิค้าทีเ่ป็นยทุธศาสตร์เพือ่

ยกระดับการแข่งขันของประเทศ	 อย่างไรก็ตาม

การด�าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่อมาจึงมี

นโยบายประยกุต์รปูแบบการส่งเสรมิทรพัย์สนิทาง

ปัญญาของสหรัฐอเมริกาโดยส�านักงานทรัพย์สิน

ทางปัญญาเกาหลี	 (KIPO)	 ร่วมกับกระทรวง

อตุสาหกรรมและพลังงานเสนอปรบัปรงุกฎหมาย

สิทธิบัตรและกฎหมายส่งเสริมการถ่ายทอด

เทคโนโลยเีพือ่ให้มกีารสร้างสรรค์และการบรหิาร

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการตรา

กฎหมายส�าคัญ	คือ	กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเมื่อเดือนมกราคม	 พ.ศ.	

๒๕๔๓	 และกฎหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาและ

ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม	พ.ศ.	๒๕๔๖	ขณะ

เดียวกันก็มีการปฏิรูปมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย	

ตัวอย่างความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิ

ทางปัญญามีอาทิ	 สถาบันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีชั้นสูงแห่งเกาหลี	 (KAIST)	 กับบริษัท

ต่างๆ	 ในเมืองวิทยาศาสตร์แตด๊อก	 (Taedok)	

ด้านวสัด	ุเคม	ีอเีลค็โทรนคิ	เครือ่งมอือวกาศ	และ

พลังงาน	เป็นต้น

	 โดยสรปุ	นโยบายการส่งเสรมิทรพัย์สนิทาง

ปัญญาในมหาวิทยาลัยเป็นนโยบายที่ส�าคัญในยุค

ปัจจบุนั	ประเทศสหรัฐอเมรกิาประสบความส�าเรจ็

ในการด�าเนินการดังกล่าวโดยได้วางรากฐาน

มาอย่างยาวนาน	 แต่การประยุกต์แนวทางและ

มาตรการของสหรัฐอเมริกาต้องค�านึงถึงบริบทใน

สังคมด้วย	 การที่ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐ

เกาหลนี�ากฎหมาย	Bayh-Dole	Act	ทีเ่ป็นแม่แบบ

ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการน�า

ทรพัย์สนิทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์

จนประสบความส�าเร็จนั้น	ประเทศทั้งสองได้วาง

มาตรการอ่ืนประกอบด้วย	 ที่ส�าคัญมีนโยบายรัฐ

ที่ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญา	 โดยนโยบายมีความครอบคลุม	 “วง

ล้อทรัพย์สินทางปัญญา”	ทั้งการสร้างสรรค์	 การ

คุ้มครอง	 และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง

ปัญญา	 หากประเทศไทยจะน�าแม่แบบดังกล่าว

มาใช้ก็จ�าเป็นต้องศึกษาบทเรียนของประเทศ

ต่างๆ	 เพื่อน�ามาก�าหนดแนวทางและมาตรการ

ขับเคลื่อน	 “วงล้อทรัพย ์สินทางปัญญา”	 ที่

เหมาะสมส�าหรับบริบทสังคมไทยและธรรมชาติ

ของมหาวิทยาลัยไทย
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