








	 การด�าเนินธรุกิจการค้าและการลงทุนในปัจจบุนั	
มีรูปแบบการแข่งขันท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนกว่าในอดีต
อย่างเห็นได้ชดั	ซึง่นวตัรรมและทรพัย์สินทางปัญญาได้รบั
การยอบรบัว่าเป็นปัจจยัส�าคญัในการขับเคล่ือนการเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธรุกิจ	เห็นได้จาก
ประเทศท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ได้มาก	จะมีพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและ
ย่ังยืนได้มากกว่าประเทศในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญาที่น้อยกว่า	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกุญแจส�าคัญ
ท่ีสร้างการเชื่อมต่อระหว่างภาคการศึกษา	 ซึ่งเป็น																			
ผู้ท�าหน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนา	 กับภาคธุรกิจ	 ซึ่ง
เป็นผู้ท่ีน�าผลงานการสร้างสรรค์ท่ีได้รับการคุ้มครอง
ทรพัย์สนิทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ	รวมทัง้ยังเป็นเครือ่งมือในการสร้างความมัน่ใจให้
ผู้สร้างสรรค์ว่า	ผลงานการสร้างสรรค์ของตนได้รับการ
คุ้มครองอย่างเหมาะสม	ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดการสร้าง
สรรค์ใหม่ๆ	เพิ่มเติมให้กับสังคมต่อไปในอนาคต

	 ในส่วนของประเทศไทย	 ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับสังคมโลกอย่างไม่สามารถแบ่งแยกได้	การ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ	บนพื้นฐานของนวัตกรรมและ														
ทรัพย์สินทางปัญญา	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวตักรรม	สร้างรายได้ให้กับภาคธุรกจิ	SMEs	
และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและยั่งยืน	ลดความเหลื่อม
ล�้าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

นอกจาก น้ี 	 รั ฐบาล ไทย ยั ง ใ ห ้ ค ว ามส� าคัญ กับ																																
การพฒันาระบบทรพัย์สนิทางปัญญาของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการด�าเนินนโยบายประเทศไทย	๔.o	
(Thailand	4.0)	ท่ีมุ่งเน้นการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์	 ปฏิรูป
การวิจัยและพัฒนาของประเทศบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย	ีพฒันาทรพัยากรมนุษย์	การศกึษา	และปัจจยั
แวดล้อมต่างๆ	 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมและก้าวพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้
ทางเศรษฐกิจในระดับปานกลางท่ีพึง่พาการเป็นฐานการ
ผลิตสนิค้าให้กบัต่างประเทศ	ไปสู่การเป็นประเทศที่มรีาย
ได้สูงอย่างแท้จริง

	 กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 ในฐานะหน่วยงาน
หลักด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ	ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการเป ็นส ่วนหนึ่ง ในการร ่วม
ผลักดันการด�าเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลให้																																																																																																																																														
ประสบความส�าเรจ็เป็นรปูธรรม	จงึเห็นควรให้มกีารศกึษา
วิจัยในเชิงลึกเพื่อรับทราบบทบาทของทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่ละประเภทท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	
รวมทัง้ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมท่ีใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือ	 เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนส�าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ในการจัดท�า
นโยบายการส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
บนพื้นฐานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ท่ีตรง
ตามความต้องการของภาคเอกชน	 รวมท้ังเป็นข้อมูล
สนับสนุนเพื่อให ้ภาคเอกชนได ้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา	 ในฐานะเคร่ืองมือใน
การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของตน	 และใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจ	 เปิดโอกาสทางการค้าและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

“

”



01
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและสถิติเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่ี
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา	 (เครื่องหมายการค้า	 สิทธิบัตร	
สิทธิบัตรการออกแบบ	 อนุสิทธิบัตร	 ลิขสิทธ์ิ	 และส่ิง						
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์)	 เป็นปัจจัยหลักในการด�าเนินธุรกิจ	
เพื่อวิเคราะห์บทบาทและแนวทางการพัฒนาบทบาท
ของอุตสาหกรรมเหล่าน้ันต่อการพัฒนาศักยภาพ																									
ทางเศรษฐกิจ	การค้า	การลงทุน	ตลอดจน	การจ้างงาน
ของประเทศ

02
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับผลผลิต	(Output)	
มูลค่าเพิ่ม	 (Value	Added)	ค่าแรง	 (Wages)	และมูลค่า
การค้าระหว่างประเทศ	 (Trade)	 ในอุตสาหกรรมเหล่า
น้ัน	เป็นสัดส่วนเท่าใดของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	
(Gross	Domestic	Product	:	GDP)



ฐานข้อมูลการจดทรพัย์สินทางปัญญา	มีการใช้รหัสในการจ�าแนกประเภทธุรกิจ	ประเภท
สินค้าและบริการ	 รวมถึงประเภทท่ีใช้ประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญา	 แตกต่างกันไป
ตามแต่ละประเภททรัพย์สินทางปัญญา	โดยสิทธิบัตร	อนุสิทธิบัตร	จะเก็บในรูปแบบรหัส	
International	Patent	Classification	 (IPC)	 สิทธิบัตรการออกแบบ	จะเก็บในรูปแบบ
รหัส	 Industrial	Design	 :	The	Locarno	Classification	 (LOC)	 เครื่องหมายการค้า	
จะเก็บในรูปแบบรหัส	 International	classification	of	goods	and	services	 (NICE)	
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์และส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 ไม่ได้ถูกจัดเก็บใน																																												
รปูแบบรหัส	แต่จดัเก็บแยกตามประเภทของทรพัย์สินทางปัญญาน้ันๆ	ซึง่การจะวเิคราะห์
ถงึประเภทอตุสาหกรรมท่ีน�าไปใช้ประโยชน์ได้น้ัน	จ�าเป็นจะต้องสร้างตัวเชือ่มระหว่างข้อมูล
ทรพัย์สินทางปัญญาและข้อมูลกจิกรรมทางเศรษฐกจิให้อยู่ในรปูแบบรหัสข้อมูลเดยีวกัน	
โดยทาง	EUIPO	ได้ใช้รหัสประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมสากล	(Intenational	Standard	
Industrial	Classification:	ISIC)	ท่ีระดับ	4	digits	เป็นรหัสเพือ่เชือ่มโยงข้อมูล	โดยตาราง
ท่ีแปลงข้อมูลรหัสทรพัย์สินทางปัญญาให้เป็นรหัสประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมสากล	
ISIC	ที่ระดับ	4	digit	เรียกว่า	ตารางเปรียบเทียบ	(Concordance	Table)



กรอบแนวคดิทางการศกึษา	:	ศกึษาบทบาทของหน่วยธุรกิจท่ีจดัต้ังในประเทศไทย	ท่ีมกีารใช้ทรพัย์สนิทางปัญญาเป็นปัจจยัหลักใน
การด�าเนินธุรกิจทุกกลุม่อตุสาหกรรม	เพือ่แสดงผลศกัยภาพทางเศรษฐกิจ	การค้า	การลงทุนของประเทศ	ซึง่จะศกึษาครอบคลุม
ทรัพย์สินทางปัญญา	5	ประเภท	ประกอบด้วย	 (1)	 เครื่องหมายการค้า	 (2)	สิทธิบัตร	 	 	อนุสิทธิบัตร	 (3)	สิทธิบัตรการออกแบบ	
(4)	ลิขสิทธิ์	และ	(5)	สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	โดยใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางของรายงานการศึกษาเรื่อง	“Intellectual	Property	
Rights	Intensive	Industries	:		Contribution	to	Economic	Performance	and	Employment	in	the	European	Union”		
โดยส�านักงานสิทธิบัตรยุโรป	(European	Patent	Office	:	EPO)	และส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป	(Euro-
pean	Union	Intellectual	Property	Office	:	EUIPO)	โดยแนวทางการวัดมูลค่าอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเข้มข้น	
(Intellectual	Property	Rights	Intensive	Industries)	จะเป็นไปตามแนวทางของ	EUIPO	โดยเชือ่มโยงข้อมลูระดบัอตุสาหกรรม	
(Industrial	Level)	ท้ังด้านการจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญากับผลการด�าเนนิงานทางเศรษฐกิจ	(Economic	Performance)

ตารางเปรียบเทียบ	 (Concordance	Table)	 มีแนวคิดการสร้าง										
ท่ีจะใช้การเปรียบเทียบค�าอธิบายของรหัสข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจว่ามีความคล้ายคลึงกัน
มากน้อยเพียงใด	 โดยจะ	 เป็นตารางท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง															
การจัดจ�าแนกต่างประเภท	 ซึ่งเป ็นการแสดงความสัมพันธ์																																																																																																														
จากรายการในการจัดจ�าแนกต้นทาง	 ไปยังรายการการจัดจ�าแนก
ปลายทาง

สิทธิ บัตรการออกแบบ 	 ใช ้ ข ้ อ มูล สิท ธิบัตร																							
การออกแบบของ	USPTO	 ในการสร้างการเชื่อม
โยงระหว่างรหัสสิทธิบัตรการออกแบบกับหมวด
อุตสาหกรรม	 โดยใช้รหัสการค้นหาตามระบบของ	
USPC	ซึง่สามารถแปลงเป็น	Locarno	และพจิารณา
ต่อไปว่าสิทธิบัตรออกแบบนั้น	อ้างอิงสิทธิบัตรใด

เครือ่งหมายการค้า	ใช้ตารางท่ีพฒันาโดย	Zolas	และ
คณะ	ในการแปลงรหัสหมวดของเคร่ืองหมายการค้า
จ�าแนกเป็นหมวดอุตสาหกรรม

ลิขสิทธ์ิ	 ใช้แนวทางของ	WIPO	 (2003)	 ในการ
พิจารณาอุตสาหกรรมท่ีใช้ลิขสิทธิ์เป็นหลัก	 (core	
industries)	ซึ่ง	Leelawath,	Ariyasajjakorn	and	
Sakhornrad	(2012)	ได้ใช้แนวทางดังกล่าว	ในการ
พิจารณาหมวดอุตสาหกรรมท่ีใช้ลิขสิทธ์ิเป็นหลัก
ส�าหรับประเทศไทย

ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 จะพิจารณาจากการศึกษา
ของ	EUIPO	 (2016)	 ในส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท่ีมี
การขึ้นทะเบียน	ว่าอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมใดบ้าง	

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	 ใช้ตารางค่าน�้าหนักของ	
Lybbert	 and	Zolas	 (2014)	 ในการสร้างตาราง
เปรียบเทียบ



จากการจัดเตรียมฐานข้อมูลส�าหรับการจัดท�าตารางเปรียบเทียบ	 ใน																
ข้ันตอนท่ี	 1	 ผ่านกระบวนการสร้างตารางเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญากับรหัสประเภทอตุสาหกรรมสากล	ในข้ันตอนย่อยท่ี	2	สู่การเชือ่มโยง																																																																																																																										
ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับหมวดอุตสาหกรรม	 โดยท�าการจับ
คู่ชื่อโดยใช้ตารางเปรียบเทียบ	 (Concordance	 Table)	 ระหว่างหมวด																			
ทรัพย์สินทางปัญญากับหมวดอุตสาหกรรม	ผ่านรหัสประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสากล	ISIC	ที่ระดับ	4	digit	



㈎



ส�าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยท่ีกล่าวมาข้างต้น	พบว่า	 อุตสาหกรรมท่ี
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเข้มข้น	 มีจ�านวนธุรกิจรวมท้ังหมดโดยเฉล่ีย	135,206	ราย	คิดเป็นสัดส่วนต่อ											
ภาพรวม	ร้อยละ	29.16	โดยมีทุนจดทะเบยีนรวมท้ังส้ิน	3,760,187	ล้านบาท	คดิเป็นสัดส่วนต่อภาพรวม	
ร้อยละ	25.76	สินทรัพย์รวม	10,841,542	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนต่อภาพรวม	ร้อยละ	18.66	รายได้
รวม	13,928,737	ล้านบาท	คดิเป็นสดัส่วนต่อภาพรวม	ร้อยละ	32.65	และมีก�าไรสทุธ	ิ682,498	ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนต่อภาพรวม	ร้อยละ	29.61











ส�ำหรับควำมทับซ้อนกันของทรัพย์สินทำงปัญญำแต่ละประเภท จะจ�ำแนกตำมอุตสำหกรรมท่ีใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำเข้มข้น กล่ำวคือ 
อุตสำหกรรมที่ใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำเข้มข้นต่ำงมีกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำแบบทับซ้อนกัน โดยจ�ำนวนอุตสำหกรรม
ที่ใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำเข้มข้น ในภำพรวมมีทั้งสิ้น 172 อุตสำหกรรม ซึ่งเครื่องหมำยกำรค้ำและ สิทธิบัตรกำรออกแบบ เป็นประเภท
ของทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีควำมทับซ้อนกับทรัพย์สินทำงปัญญำทุกประเภท



เม่ือวเิครำะห์อตุสำหกรรมท่ีใช้ทรพัย์สินทำงปัญญำเข้มข้น และจดัอนัดบั 10 สำขำอตุสำหกรรมท่ีมีกำรจ้ำงงำนสงูสุด พบว่ำ อตุสำหกรรม
กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นอตุสำหกรรมทีมี่กำรใช้ทรพัย์สินทำงปัญญำเข้มข้นและมกีำรจ้ำงงำนสงูสุดเป็นอนัดับ 1 สัดส่วนท่ีร้อยละ 5.91 
รองลงมำ คอื อตุสำหกรรมกำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติก เป็นอนัดบั 2 ท่ีสดัส่วนร้อยละ 5.00 และร้ำนขำยปลีกสินค้ำใหม่อืน่ๆ เป็นอนัดบั 3 
ที่สัดส่วนร้อยละ 4.83 ตำมล�ำดับ



เม่ือวเิครำะห์อตุสำหกรรมท่ีใช้ทรพัย์สินทำงปัญญำเข้มข้น และจดัอนัดบั 10 สำขำอตุสำหกรรมท่ีส่งผลต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) สูงสดุ พบว่ำ กำรโทรคมนำคมแบบใช้สำย เป็นอตุสำหกรรมทีมี่กำรใช้ทรพัย์สินทำงปัญญำเข้มข้นทีมี่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) สูงสุด เป็นอันดับ 1 สัดส่วนที่ร้อยละ 9.89 รองลงมำ คือ กำรโทรคมนำคมแบบไร้สำย เป็นอันดับ 2 ที่สัดส่วน ร้อยละ 4.72 และ
กำรผลิตยำนยนต์เป็นอันดับ 3 ที่สัดส่วนร้อยละ 3.45 ตำมล�ำดับ 



ส�ำหรบัสำขำอตุสำหกรรมท่ีใช้ทรพัย์สินทำงปัญญำเข้มข้น ทีมี่กำรส่งออกสูงสุด 10 อนัดบัแรก พบว่ำ กำรผลิตยำนยนต์ เป็นอตุสำหกรรม
ที่มีกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำเข้มข้นที่มีกำรส่งออกสูงสุด เป็นอันดับ 1 สัดส่วนที่ร้อยละ 12.41 รองลงมำ คือ กำรผลิตพลำสติกและ
ยำงสังเครำะห์ขั้นต้น เป็นอันดับ 2 ที่สัดส่วนร้อยละ 9.61 และกำรผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งำนทั่วไป เป็นอันดับ 3 ที่สัดส่วนร้อยละ 8.28 
ตำมล�ำดับ 



ส�ำหรับสำขำอุตสำหกรรมที่ใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำเข้มข้น ที่มีกำรน�ำเข้ำสูงสุด 10 อันดับแรก พบว่ำ กำรผลิตโลหะมีค่ำและโลหะอื่นๆ     
ที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐำน เป็นอุตสำหกรรมที่มีกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำเข้มข้นที่มีกำรน�ำเข้ำสูงสุด เป็นอันดับ 1 สัดส่วนที่ร้อยละ 18.31 
รองลงมำ คือ กำรผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำขั้นมูลฐำน เป็นอันดับ 2 ที่สัดส่วนร้อยละ 11.27 และกำรผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐำน เป็นอันดับ 
3 ที่สัดส่วนร้อยละ 7.32 ตำมล�ำดับ



อุตสำหกรรมท่ีใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำ
เข ้มข ้น ส ่วนใหญ่จะมี ใช ้ควบคู ่ กับ
ทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทอื่นๆ ด้วย 

มีเพียงอุตสำหกรรมที่ใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ประเภทลิขสิทธิ์เข้มข้นท่ีส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
เป็นอุตสำหกรรมท่ีใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำ     
แต่เพียงล�ำพัง



อุตสำหกรรมที่มีจ�ำนวนกำรจ้ำงงำน    
ในอันดับต้นๆ มักจะเป็นอุตสำหกรรม            
ท่ีมีกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำ ประเภท
สิทธิบัตรกำรออกแบบเข้มข้นและประเภท
ลิขสิทธิ์เข้มข้น

อุตสำหกรรมที่มีกำรใช ้ทรัพย์สิน        
ทำงปัญญำเข้มข้น โดยมีผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงสุด มักจะ
เป็นอตุสำหกรรมจ�ำพวกโทรคมนำคม 
และอุตสำหกรรมกำรผลิตยำนยนต์
และจักรยำนยนต์

กำรน�ำเข ้ำและกำรส ่งออก
ของอุตสำหกรรมท่ีมีกำรใช้
ทรัพย ์ สินทำงป ัญญำเข ้ม
ข้น มีลักษณะท่ีมีควำมเชื่อม
โยงกับห่วงโซ่คุณค่ำของโลก 
(Global Value Chain) สงูจำก
กำรท่ีมูลค่ำทั้งกำรน�ำเข้ำและ         
กำรส่งออกของอตุสำหกรรมที่
มีกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำ
เข้มข้นมีสัดส่วนท่ีสูง โดยเป็น
อตุสำหกรรมประเภทกำรผลิต
ยำนยนต์ กำรผลิตพลำสติก 
ก ำ ร ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง จั ก ร อื่ น ๆ           
ที่ใช้งำนทั่วไป เป็นต้น





















สำ�หรับก�รศึกษ�จะใช้แนวท�งจำ�แนกต�มกลุ่มอุตส�หกรรมต�มคู่มือ Guide on Survey-
ing the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries ของ WIPO 
และ     the United Nation International Standard Industrial Classification (ISIC) 
โดยนำ�ตัวคูณของอุตส�หกรรมลิขสิทธ์ิและอุตส�หกรรมท่ีเก่ียวข้อง (copyright factor) 
จ�กก�รศึกษ�ของ Watcharas Leelawath Danupon Ariyasajjakorn และ Poonsri 
Sakhornrad (2012) ม�ประยุกต์ใช้ในก�รประเมินมูลค่�เพิ่มก�รจ้�งง�นและก�รส่งออกของ
อตุส�หกรรมลิขสทิธ์ิและอตุส�หกรรมทีเ่ก่ียวข้องจ�กชดุข้อมูลท่ีรวบรวมได้ โดยแยกพจิ�รณ�                                                                     
ต�มหมวดย่อยอุตส�หกรรม ดังนี้ 

(1) อุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์โดยตรง (Core Copyright Industries) 
(2) อตุส�หกรรมผลิตอปุกรณท่ี์รองรบัง�นลิขสิทธิ ์(Interdependent Copyright Industries)            
(3) อุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้ลิขสิทธิ์ (Partial Copyright Industries) และ 
(4) อุตส�หกรรมที่มีลิขสิทธิ์เป็นส่วนสนับสนุน (Non-dedicated Support Industries)







ส�ำหรับกำรศึกษำจะใช้แนวทำงกำรสัมภำษณ์กับกลุ่มพื้นท่ี/กลุ่มชุมชน          
ท่ีใช้ประโยชน์จำกส่ิงบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์นั้นๆ เน่ืองจำก เป็นประเภทสินค้ำ
ท่ีไม่ใช่ลักษณะเชิงอุตสำหกรรม แต่เป็นกำรใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน               
ทำงปัญญำในพ้ืนท่ี/ชุมชนใดชุมชนหน่ึง น�ำมำวิเครำะห์เพื่อให้ทรำบถึง      
มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำนั้นๆ





กำรศึกษำโดยใช้แบบจ�ำลอง CGE และเครื่องมือทำงเศรษฐมิติ fixed effect panel data regression พบว่ำ อุตสำหกรรม
ท่ีเป็นอุตสำหกรรมสิทธิบัตรเข้มข้นเม่ือจ�ำแนกกลุ่มอุตสำหกรรมตำมแบบจ�ำลอง GTAP มีท้ังส้ิน 8 อุตสำหกรรม โดย
กำรศึกษำผลกระทบของกำรเพิ่มข้ึนของกำรจดสิทธิบัตรในอุตสำหกรรมเหล่ำน้ีต่อเศรษฐกิจโดยรวม พบว่ำ ผลกระทบ                              
ข้ึนอยู่กับปัจจัยส�ำคัญ 2 ประกำร ได้แก่ ประกำรแรก คือ ขนำดและควำมส�ำคัญของอุตสำหกรรมน้ันๆต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม อุตสำหกรรมท่ีมีขนำดใหญ่ มีสัดส่วนกำรจ้ำงงำนและสัดส่วนผลผลิตในระดับสูง และมีควำมเชื่อมโยงต่อภำค
เศรษฐกิจอื่นๆมำก เมื่อเทคโนโลยีก้ำวหน้ำขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมไม่ว่ำจะเป็น GDP กำรลงทุน กำรส่งออก                                                                                                  
และค่ำจ้ำงแรงงำน ในภำพรวมค่อนข้ำงมำก ประกำรท่ีสอง คือ ควำมเข้มข้นของสิทธิบัตรในอุตสำหกรรมน้ันๆ กำรเพิ่ม
ข้ึนของจ�ำนวนสิทธิบัตรต่อแรงงำน ร้อยละ 1 ในอุตสำหกรรมที่มีควำมเข้มข้นของสิทธิบัตรท่ีแตกต่ำงกัน ย่อมส่งผลให้                                                                                                                       
จ�ำนวนสิทธิบัตรที่เพิ่มข้ึนในแต่ละอุตสำหกรรมต่ำงกันไปด้วย อุตสำหกรรมท่ีสิทธิบัตรเข้มข้นกว่ำย่อมมีจ�ำนวนสิทธิบัตร       
ที่เพิ่มขึ้นมำกกว่ำ และมีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในสัดส่วนที่มำกกว่ำด้วย 



จำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรมท่ีใช้
ทรัพย์สินทำงปัญญำเข้มข้น โดยใช้แบบจ�ำลองดุลยภำพท่ัวไป 
(Computable General Equilibrium Model: CGE Model) 
และกำรประมำณค่ำจำกกำรใช้เศรษฐมิติ พบว่ำ ผลกระทบของ
สิทธิบัตรในอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรกระจำยก๊ำซ และ
อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีค่ำสูงท่ีสุด กล่ำวคือเมื่อสิทธิบัตร                         
ในอตุสำหกรรมเหล่ำน้ีเพิม่ข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ GDP ขยำยตัว
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.09 – 0.17 ในกรณีของอุตสำหกรรมกำรผลิต
และกำรกระจำยก๊ำซ และร้อยละ 0.06 - 0.12 ส�ำหรบัอตุสำหกรรม
กำรผลิตเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในขณะที่อุตสำหกรรม
สิทธิบัตรเข้มข้นอื่นๆ มีผลกระทบที่ลดหลั่นกันลงไป



กำรเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเครำะห์มูลค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ
โดยตรงท�ำได้ยำกในทำงปฏิบัติ เน่ืองจำกฐำนข้อมูลของ        
แต่ละหน่วยงำนมีกำรเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 

จำกฐำนข ้อมูลกรมทรัพย ์ สินทำงป ัญญำ ในส ่วนของ
ข้อมูลประเภทบุคคลจะใช้รหัสกำรเก็บท่ีไม่เหมือนกัน โดย                                                                                                 
บุคคลธรรมดำ จะใช้เป็นเลขประจ�ำตัวประชำชน บริษัทหรือ
นิติบุคคล จะใช้เป็น เลขนิติบุคคล ซึ่งยำกต่อกำรท่ีจะใช้            
เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลอื่นๆ ซ่ึงควรท่ีจะมีกำรเพิ่มกำรเก็บรหัส
อื่นๆ ที่จะสำมำรถใช้ครอบคลุมทุกประเภทกำรในรูปแบบเดียว

จำกฐำนข้อมูลกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ในส่วนของข้อมูล
สถำนะทรัพย ์สินทำงป ัญญำยังขำดกำรอัปเดตให ้ เป ็น            
สถำนะปัจจุบัน ท�ำให้มีข้อมูลบำงส่วนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์    
รวมไปถึงกำรขำดข้อมูลส�ำคัญต่ำงๆท่ีควรมีกำรเก็บข้อมูล 
เช่น ข้อมูลกำรน�ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์ และ                           
ข ้อมูลกำรถูกละเ มิดทรัพย ์ สินทำงป ัญญำ ท่ีจะท�ำ ให ้                                                                                                                 
กำรเชื่อมโยงผลกำรน�ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์   
ได้ดียิ่งขึ้น

จำกข้อมูลจ�ำนวนแรงงำนในประเทศไทยแยกตำมประเภท
อตุสำหกรรม สำมำรถบอกจ�ำนวนได้เฉพำะในส่วนของแรงงำน
ท่ีอยูใ่นระบบ ยงัคงมแีรงงำนนอกระบบที่ไม่สำมำรถระบุจ�ำนวน
ได้อย่ำงแน่ชัด ซึ่งหำกมีข้อมูลแรงงำนที่ครอบคลุมทั้งในระบบ
และนอกระบบแล้วจะสำมำรถสะท้อนผลกำรใช้ประโยชน์                           
จำกทรัพย์สินทำงปัญญำได้ดียิ่งขึ้น








