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ในยุคปัจจุบันท่ีโลกกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หลายประเทศกำาลังตระหนัก
ถึงสภาวะดังกล่าวและเตรียมปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งความจริงแล้วกล่าวได้
ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว ผลจากการก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุนั้นกระทบในสองด้านหลักคือการลดลงของจำานวนประชากรส่งผล
ให้ขาดแคลนแรงงานในสาขาวิทยาการดังกล่าว อีกด้านคือการเพิ่มขึ้นของจำานวน
ผู้สูงอายุซ่ึงบุคลากรทางการแพทย์น้ันไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุ และรูปแบบสังคม
ที่เปลี่ยนไปทำาให้ผู้สูงอายุจำานวนมากขาดคนดูแลและส่งผลโดยตรงต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุและการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุยังกระทบต่อค่าดูแล
รักษาทางการแพทย์ในระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย เพื่อทดแทนบุคลากรที่ไม่
เพียงพอที่จะดูแลผู้สูงอายุและดำาเนินการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้รวมทั้งความ
ต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่สำาคัญเพื่อจะรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างสมบูรณ์

บทสรุปผู้บริหาร
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บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

นอกจากการนำาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในการทดแทน
แรงงานแล้ว หุ่นยนต์ยังเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีนำามาใช้ในการดูแลผู้สูง
อายุในชีวิตประจำาวัน รวมท้ังประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
จำานวนผู้สูงอายุท่ีมากข้ึน โดยจากการศึกษาข้อมูลสิทธิบัตรจากฐาน
ข้อมูลต่างประเทศพบแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของการยื่น
จดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุใน 10 ปี
ที่ผ่านมา ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีจำานวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
กับหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุทั้งหมด 856 ฉบับ จากการยื่น
จดในประเทศจีนสูงท่ีสุด ตามมาด้วยประเทศเกาหลีใต้และญ่ีปุ่นตาม
ลำาดับ เช่นเดียวกับผู้เล่นหลักหรือหน่วยงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร
ในกลุ่มเทคโนโลยีนี้ 10 อันดับแรกก็เป็นหน่วยงานจาก 3 ประเทศ
ข้างต้นเช่นกัน โดยจากการศึกษาพบว่าสิทธิบัตรส่วนใหญ่เป็นการ
ประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ดูแล (caregiver) และแขนกล (robotic 
arm) และเทคโนโลยีที่ถูกนำามาใช้มากที่สุดในการพัฒนาหุ่นยนต์
สำาหรับผู้สูงอายุ คือ ระบบการติดต่อสื่อสาร ซึ่งสิทธิบัตรที่ถูกจัด
กลุ่มใน 3 กลุ่มเทคโนโลยีดังกล่าว ได้แก่ หุ่นยนต์ดูแล แขนกล และ
ระบบติดต่อสื่อสาร รวมกันมีจำานวนมากถึง 66% ของจำานวนสิทธิ
บัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุทั้งหมด
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อย่างไรก็ตามจำานวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ
ในประเทศไทยยังมีงานประดิษฐ์ในรูปแบบสิทธิบัตรจำานวนน้อยมาก โดยเทคโนโลยี
ด้านดังกล่าวของประเทศไทยยังมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตข้ึนอีกในอนาคต ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ภาพรวมของคำาขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย พบว่าสัดส่วนของการยื่นจดทะเบียน
จากต่างชาติ (คิดเป็น 48%) และการยื่นจดในนามผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทย (คิดเป็น 
52%) มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาสัดส่วนการยื่นจด
จากต่างชาติ (48%) ดังกล่าวนั้น พบว่าเป็นการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรผ่านระบบ 
PCT มากถึง 69% ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้แนวโน้มด้านสิทธิบัตรเพิ่มสูงขึ้น โดย
ชาติที่เข้ามาจดทะเบียนมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุ่น, ยุโรป, สหรัฐอเมริกา, เกาหลีใต้
และเยอรมนี ตามลำาดับ 

หากพิจารณาถึงลักษณะของเทคโนโลยีพบว่าต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนหุ่น
ยนต์ในลักษณะของหุ่นยนต์ในรูปแบบของหุ่นยนต์บริการส่วนบุคคล เช่น หุ่นยนต์
ทำาความสะอาด, หุ่นยนต์ด้านการฝึกซ้อมหรือการบันเทิง, รวมท้ังหุ่นยนต์ในรูปแบบ
แขนกล ซึ่งสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้น
มักเป็นหุ่นยนต์ท่ีเก่ียวข้องกับด้านกายภาพหรือการบำาบัดฟ้ืนฟู, หุ่นยนต์ซ่ึงช่วยในการ
เคล่ือนท่ีและการเคล่ือนย้ายผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย รวมท้ังยังปรากฏหุ่นยนต์สำาหรับการ
ผ่าตัดอีกด้วย โดยมีลักษณะของเทคโนโลยีที่แตกต่างจากการเข้ามาจดทะเบียนจาก
ต่างประเทศ

จากผลการศึกษาข้อมูลสิทธิบัตรในประเทศไทยน้ัน พบว่าประเทศไทยยังมี
สิทธิบัตรที่ปรากฏน้อยมาก โดยเฉพาะในภาคเอกชน ทำาให้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นถูก
ผลักดันจากหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาเป็นหลัก ซ่ึงโดยมากเป็นเทคโนโลยี
ท่ีมีความซับซ้อนสูงและเป็นหุ่นยนต์สำาหรับมืออาชีพซ่ึงมีมูลค่าสูงในตลาด ฉะน้ันการ
สร้างกลไกการผลักดันและเชื่อมโยงให้เทคโนโลยีจากหน่วยงานของรัฐและสถาบัน
การศึกษาให้กลายเป็นธุรกิจหรือมีความร่วมมือกับภาคเอกชนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความสำาคัญเป็นอย่างมาก แม้ว่าในปัจจุบันสัดส่วนคำาขอรับสิทธิบัตรจากผู้ขอถือสิทธิ
สัญชาติไทยและจากต่างชาติจะมีจำานวนใกล้เคียงกัน แต่การไหลเข้าของสิทธิบัตรจาก
ต่างชาติในบางปีมักจะมีจำานวนการยื่นจดในปริมาณมาก และมาจากจำานวนคำาขอ
รับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการกระตุ้นกิจกรรมในการพัฒนา
เทคโนโลยีดังกล่าวในภาคเอกชนไทยจึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งมือเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
จะส่งผลต่อภาพรวมของเทคโนโลยีภายในประเทศค่อนข้างสูง
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รายงานการวิเคราะห์ฉบับน้ี นำาเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ด้านสิทธิบัตรและ
สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยเฉพาะหุ่นยนต์เพื่อ
สังคมผู้สูงอายุ (Robotic for aging society) ซึ่งสะท้อนลักษณะของเทคโนโลยี
ผ่านมุมมองที่ปรากฏตามข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรในระดับสากลและภายใน
ประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีดังกล่าว ข้อมูลของผู้เล่นหลัก 
(ผู้ขอถือสิทธิในสิทธิบัตร) และแนวโน้มหรือลักษณะของเทคโนโลยีที่ปรากฏ

โดยรายงานการวิเคราะห์ฉบับน้ี รวมถึงการนำาเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์
ของสังคมผู้สูงอายุและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ รวมท้ังลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน (Sup-
ply chain) เพื่อนำาเสนอภาพรวมกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับต้นน้ำาไปจนถึงปลาย
น้ำา สำาหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการวิเคราะห์เทคโนโลยีโดยอาศัยข้อมูล
สิทธิบัตรตามรายงานฉบับนี้

นอกจากข้อมูลด้านเทคโนโลยีและมุมมองด้านสิทธิบัตรแล้ว รายงานการวิเคราะห์
ฉบับนี้ยังมุ่งหวังให้เกิดการตระหนักถึงการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ข้อมูล
สิทธิบัตรเพื่อสะท้อนสถานการณ์ในภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบหนึ่งซึ่งข้อมูลสิทธิบัตร
ยังนำาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายวิถีทาง รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สำาหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

วัตถุประสงค์
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สิทธิบัตรสามารถประยุกต์ใช้ได้ในฐานะดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ของการวิจัย (R&D) (Griliches, 
1998) อีกทั้งข้อมูลสิทธิบัตรและสัดส่วนการอ้างอิงสิทธิบัตร ส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญกับมูลค่า
ทางการตลาด (Hall, 2005) โดยสิทธิบัตรคือหนังสือสำาคัญที่รับรองให้กับอุปกรณ์, สารตั้งต้น, 
กรรมวิธี ที่มีความใหม่, มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและประยุกต์ใช้ได้จริงในทางอุตสาหกรรม อีกทั้ง
สิทธิบัตรยังให้สิทธิขาดแก่ผู้ถือสิทธิทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต, ใช้, ขาย, เสนอขาย
หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

โดยสิทธิบัตร ยังประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เผยแพร่เป็นสาธารณะ เช่น กลุ่มงาน
ประดิษฐ์สากล (International Patent Classification : IPC) รายละเอียดผู้ถือสิทธิ, ผู้ประดิษฐ์ 
ตลอดจนเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ภูมิหลังการประดิษฐ์)

ดังน้ันการวิเคราะห์ข้อมูลในสิทธิบัตร โดยการใช้เมทริกท่ีได้มีการศึกษาวิจัยท่ีน่าเช่ือถือต่าง 
ๆ มาวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผู้ประดิษฐ์, กลุ่มเทคโนโลยี, ประเทศที่ทำาการยื่นจด,  ประเทศที่
ประกาศโฆษณา เป็นต้น ผ่านเครื่องมือสืบค้นสิทธิบัตร ประกอบกับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
จึงทำาให้เรามีโอกาสที่จะสามารถมองเห็นกิจกรรมที่สำาคัญ เช่น ความสนใจ (Scope) ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานหรือบริษัท, ปริมาณการยื่นจดได้ เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ข้อมูลที่เปิดเผยในสิทธิบัตรต้องเป็นข้อมูลเชิงนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้
จริงในอุตสาหกรรม โดยข้อมูลในสิทธิบัตร จะต้องเป็นงานที่สามารถจับต้องได้ เราจะไม่พบข้อมูล
ที่เป็นนามธรรมมากนัก เช่น งานสร้างสรรค์เชิงสุนทรียภาพ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือโมเดล
ธุรกิจ (WIPO, 2018) เป็นต้น

ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์งานวิจัยโดยใช้ข้อมูลสิทธิบัตร

Robotic For 
Aging Society
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นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร โดยจำาแนกเป็นกลุ่มนวัตกรรม ที่สามารถแสดงเป็นกลุ่ม
นวัตกรรมที่เราเห็นภาพชัดและคุ้นชินนั้น ทำาได้ไม่มาก เนื่องจาก ข้อจำากัดของข้อมูลสิทธิบัตร ดังนี้

ด้วยข้อเด่นและข้อจำากัดดังกล่าวข้างต้น การสืบค้น จัดกลุ่มเทคโนโลยี และ
วิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร จึงได้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่แตกต่าง และได้แง่มุม
การวิเคราะห์ ที่แตกต่างจากรายงานการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น รายงานการ
วิเคราะห์การตลาด, การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ช่วยให้ผู้ประกอบ
การ หรือผู้บริหาร มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
มากขึ้น (T., 2015)

1. นวัตกรรมหนึ่งอย่างประกอบขึ้นจากหลากหลายเทคโนโลยี ที่ซึ่ง
ข้อมูลสิทธิบัตร จำาแนกงานประดิษฐ์เป็นกลุ่มตามเทคโนโลยี เช่น เรา
ไม่สามารถค้นหากลุ่มของนวัตกรรม crowdfunding หรือ การเรียน
การสอนทางไกลได้โดยใช้สัญลักษณ์การจำาแนกสิทธิบัตรสากล (IPC) 
ได้โดยตรง เพราะในนวัตกรรมเหล่านั้น ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เช่น เทคโนโลยีเครือข่าย, เทคโนโลยีการจัดเก็บ
ข้อมูล หรือเทคโนโลยีการแสดงผล เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่า นวัตกรรม
เหล่านั้น ผู้ประดิษฐ์ได้พัฒนาในประเด็นไหน ซ่ึงในบางคร้ัง ผู้ประดิษฐ์
เพียงแค่พัฒนาเทคโนโลยีการแสดงภาพของนวัตกรรมการแพทย์
ทางไกล ซึ่งงานประดิษฐ์นั้น สามารถถูกจัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกับงาน
ประดิษฐ์เทคโนโลยีการแพร่ภาพของอุตสาหกรรมเกมส์ได้ เป็นต้น 
ทำาให้การแยกว่า เทคโนโลยีการแสดงภาพน้ี เป็นของนวัตกรรมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมใดเป็นเร่ืองยาก 

2. ข้อความในสิทธิบัตร ไม่เป็นข้อความท่ีใช้โดยท่ัวไป กล่าวคือการบรรยาย
งานประดิษฐ์ในสิท ธิบัตร มักไม่ใช้คำา ที่เราเข้าใจดี แต่มักเป็นการ
บรรยายโดยการบอกลักษณะมากกว่า เช่น หากจะค้นหาเก้าอี้ โดยใช้
คำาค้นหาว่า เก้าอี้ อาจไม่สามารถเจองานประดิษฐ์เกี่ยวกับเก้าอี้ได้หมด 
เนื่องจากในการบรรยายนั้น ผู้ยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรหรือตัวแทนสิทธิ
บัตร จะใช้วิธีการบอกกว้างๆ เช่น อุปกรณ์สำาหรับนั่ง หรือแผ่นรองรับ 
เป็นต้น เพื่อเพิ่มขอบเขตการคุ้มครองและหลีกเลี่ยงการค้นเจอได้โดย
ง่าย ทำาให้การค้นหาข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อนำามาวิเคราะห์ โดยการใช้คำา
สืบค้นเพียงอย่างเดียว จะได้ข้อมูลที่น้อยและไม่ครบถ้วน
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1.  คำาจำากัดความของหุ่นยนต์
หุ่นยนต์นั้นมีลักษณะภายนอกหรือรูปแบบการประยุกต์ใช้ที่

หลากหลายทำาให้ความหมายของหุ่นยนต์หรือนิยามของหุ่นยนต์น่ัน
มีความแตกต่างกันออกไป โดยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) นั้นได้ให้ความหมายของหุ่นยนต์ไว้ว่า หุ่น
ยนต์ (คำานาม) หุ่นที่ทำาเป็นคนมีเครื่องกลไกภายใน สามารถทำางาน
ได้หลายอย่างแทนมนุษย์ได้ แม้จะมีการระบุความหมายไว้ในลักษณะ
ดังกล่าวแต่ตามรายงานหรือบทวิเคราะห์ด้านหุ่นยนต์แต่ละแหล่ง
ที่มานั้นก็มีการให้นิยามและความหมายของหุ่นยนต์แตกต่างกันออก
ไปดังเช่นที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม โดยสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไว้ว่า หุ่นยนต์เป็นเครื่องจักรกล
ที่ทำางานควบคุมโดยอัตโนมัติ โดยมีลักษณะโครงสร้างและการทำางาน
คล้ายมนุษย์และสามารถทำางานซ้ำา ๆ และซับซ้อนได้ดี รวมถึงสามารถ
ทำางานที่มีความยากที่มนุษย์ไม่สามารถทำาได้ (สถาบันทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2017) พร้อมทั้งยังแสดงนิยาม
ของหุ่นยนต์จากแหล่งต่าง ๆ ไว้จำานวนมาก หรือจากรายงานการศึกษา 
เรื่อง “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย” โดยฝ่ายวิจัยนโยบาย 
สวทช. (Policy Research: PRS - NSTDA) ซึ่งเปรียบเทียบ หุ่นยนต์กับ
ระบบอัตโนมัติ โดยในส่วนหนึ่งได้กล่าวว่า หุ่นยนต์ มีองค์ประกอบและ
การทำางานที่คล้ายกับ “ระบบอัตโนมัติ” แต่หุ่นยนต์จะสามารถทำางาน
ได้จากโปรแกรมการตัดสินใจและสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการ
ทำางานให้ทำางานได้หลากหลายหน้าที่ได้ซึ่งระบบอัตโนมัติไม่สามารถ
ทำาได้ ทั้งนี้นอกจากนิยามของหุ่นยนต์การแบ่งประเภทของหุ่นยนต์
ยังสามารถจำาแนกได้หลากหลายทั้งรูปแบบของหุ่นยนต์ ลักษณะการ
ทำางาน หรือระดับการใช้งานของหุ่นยนต์ 

คำาจำากัดความ
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ด้วยนิยามที่หลากหลายของหุ่นยนต์นั่นทำาให้การวิเคราะห์สิทธิบัตรในอุตสาหกรรมดัง
กล่าวนั้นดำาเนินการได้ยาก เนื่องจากภาษาที่ปรากฏในสิทธิบัตรนั้นอาจไม่ได้ระบุถึงคำาว่าหุ่นยนต์
โดยตรงหรือการจดสิทธิบัตรอาจเป็นเพียงบางชิ้นส่วนหรือระบบของหุ่นยนต์เท่านั้น อีกทั้งหมวด
หมู่หรือสัญลักษณ์จำาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ ( International Patent Classifica-
tion) สำาหรับจำาแนกหมวดหมู่ของสิทธิบัตรนั้นยังไม่สามารถระบุถึงการประดิษฐ์ในลักษณะของ
หุ่นยนต์ในลักษณะที่เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนได้ เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นถูกประยุกต์ใช้ในหลากหลาย
จุดประสงค์และขอรับความคุ้มครองในหลายแง่มุมและอาจเกิดจากการควบรวมหลากหลาย
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ทำาให้การคัดกรองสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องนั้นดำาเนินการได้ยาก อีกทั้งการคัด
กรองสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์นั้นยังมีความซับซ้อนเนื่องจากนิยามของหุ่นยนต์ที่หลากหลาย ทำาให้
หุ่นยนต์อาจเป็นได้ทั้งตู้ขายของอัตโนมัติหรือเครื่องซักผ้าเป็นต้น ทั้งนี้การจำาแนกหุ่นยนต์ออกจาก
เครื่องจักรที่ซับซ้อน (Robot or Complex machine) ก็ยังเป็นเรื่องที่คลุมเครือและระบุได้ยาก
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โดยการแยกหุ่นยนต์ออกจากเครื่องจักรที่ซับซ้อนนั้น เกณฑ์หนึ่งที่น่าสนใจคือ หุ่นยนต์
ควรสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตนเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้และต้องรับรู้เมื่องาน
นั่นเสร็จสิ้น (Lifewire, 2018) ซึ่งรายงานฉบับนี้คัดกรองสิทธิบัตรและให้นิยามของหุ่นยนต์ใน
ลักษณะเดียวกับแผนที่นำาทาง การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ โดยศูนย์ความเป็น
เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ซึ่งกล่าวถึงหุ่นยนต์ไว้ดังนี้ “อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันยังไม่มีนิยามที่แน่ชัดของหุ่นยนต์ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวกันและไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์
ว่าสิ่งใดมีคุณสมบัติที่จะเป็นหุ่นยนต์ ตามที่บิดาของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Joseph Engelberger 
ได้กล่าวไว้ว่า “I can’t define a robot, but I know one when I see one.” ทั้งนี้ แนวคิดที่เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป คือ หุ่นยนต์ควรมีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วนคือ sensing, actuation และ 
cognition และควรมีความสามารถใดความสามารถหนึ่งหรือหลายอย่าง” (Thailand Center of 
Excellence for Life Sciences (TCELS), 2015) ซึ่งใกล้เคียงกับบทสัมภาษณ์ ผศ.ดร. ถวิดา 
มณีวรรณ์ จาก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้นิยามของหุ่นยนต์ว่า คำาว่า หุ่นยนต์ จริง ๆ แล้วจะมีองค์
ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) การรับรู้ (Perception) 2) การกระทำา (action/actuation) 3) การ
ประมวลผล การตัดสินใจหรือปฏิกิริยาตอบกลับ/ตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม (สำานักวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)., 2016)

รายงานฉบับนี้จึงคัดกรองและเน้นการประดิษฐ์ที่มีองค์ประกอบครบทั้งสามส่วนคือ การ
รับรู้ได้, กระทำาได้, ตัดสินใจและตอบสนองได้ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่มีความใกล้เคียงสูงที่จะมีองค์
ประกอบดังกล่าว
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โดยสถานการณ์โลกในปัจจุบันพบว่าประชากรโลกในปัจจุบันนั้นมีอายุ 65 ปี หรือมากกว่า
อยู่ถึงร้อยละ 8.5 โดยใน ปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) คาดการณ์ว่าจะมีประชากรโลกจะมีผู้สูงอายุ
สูงถึงร้อยละ 17 ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีหรือมากกว่า
อยู่สูงถึงร้อยละ 26 (National Institutes of Health, 2016)  ซึ่งภาพรวมของโลกนั้นทุกประเทศ
มีแนวโน้มเข้าการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ดังเช่นประเทศญี่ปุ่น
ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีจำานวนมากและเป็นท่ีน่าจับตามองท่ีสุดถึงสถานการณ์ด้านสังคมผู้สูงอายุ 
เนื่องจากจำานวนประชากรเกิดใหม่ที่ลดลงและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยในปี 
ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และสหประชาชาติ 
(UN) จัดญี่ปุ่นให้อยู่ในฐานะของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged Society) ซึ่งมีประชากร
ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 21 และมีอัตราการเกิดที่ระดับต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์และ
จำานวนประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง (Asia Insurance Review, 2017)

2.   คำาจำากัดความของสังคมผู้สูงอายุและสถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้นิยามถึงสังคมผู้สูงอายุ โดยแบ่ง

ลักษณะของสังคมผู้สูงอายุออกเป็น 3 ระดับ (Sukhothai Thammathirat open University, 
2014) ได้แก่

1)  ระดับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง 
สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 
10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี
มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ 
2)  ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมาย
ถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากร
อายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ
3)  ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged Society) 
หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ
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ประเทศไทยเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีน่าจับตามองในเร่ืองของสังคมผู้สูงอายุ โดยตามรายงาน
ของธนาคารโลก (World Bank) หรือธนาคาระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ 
(International Bank for Reconstruction and Development) ได้กล่าวถึงสถานการณ์ใน
ประเทศไทยว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน 
โดยในปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ประชากรไทยร้อยละ 11 หรือเกือบ 7.5 ล้านคนมีอายุ 65 ปี
ขึ้นไป โดยในปี ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) ประชากรไทยจะมีอายุ 65 ปีขึ้นไปจำานวนสูงถึง 17 ล้าน
คน (World Bank Group, 2016) ซึ่งตามรายงานดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับข้อมูลจากแหล่งที่มา
อื่นภายในประเทศ  ดังเช่นข้อมูลของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้
เปิดเผยว่าในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากร
ทั้งหมดและมากกว่าประชากรเด็กทำาให้ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
(Aged Society) (Thaipost, 2017) หรือตามการประเมินของสำานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ใน
ปี ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 และในปี 
ค.ศ. 2031 (พ.ศ. 2574) ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 (Thairath, 
2018) หรือจากข้อมูลของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุซึ่งคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 
ประชากรไทยจะมีจำานวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคนหรือร้อยละ 26.3 และปี ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) 
จะมีจำานวนประชากรผู้สูงอายุสูงถึง 20.5 ล้านคนหรือร้อยละ 32.1 จากรายงานต่าง ๆ กล่าวได้
ว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สถานะการเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว (Foundation For Older 
Persons’ Development, 2015)

สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 
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โดยสภาวะของสังคมผู้สูงอายุนั้นส่งผลกระทบต่อลักษณะของประชากรใน 2 ส่วนหลักคือ
การลดลงของประชากรเกิดใหม่ และการเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้สูงอายุ ตามรูปที่ 1 Young Chil-
dren and Older People as a Percentage of Global จากสหประชาชาติ (United Nations, 
2010)

รูปที่ 1 Young Children and Older People as a Percentage of Global

การขาดแคลนประชากรน้ันส่งผลให้แรงงานในหลากหลายสาขาวิทยาการเกิดการ
ขาดแคลน โดยวารสารอุตสาหกรรมสารกล่าวถึงสถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุและหุ่นยนต์ใน
ปัจจุบันไว้ว่า ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำาให้มีแนวโน้มการขาดแคลนจำานวน
แรงงานคนในอนาคตดังน้ัน ภาคอุตสาหกรรมจำานวนมากจึงมีความต้องการระบบอัตโนมัติมากขึ้น 
เพื่อเข้ามาช่วยทดแทนแรงงานคนที่เริ่มลดน้อยลง (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2018) จากปัจจัย
การลดลงของประชากรทำาให้การพัฒนาหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนสำาคัญ
อย่างมากท่ีจะพัฒนาเพ่ือนำามาแก้ปัญหาต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมและทดแทนในส่วนของแรงงาน
ท่ีขาดแคลน

ในส่วนของการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุนั้นส่งผลให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน ทั้ง
ระบบทางการแพทย์ในหลายประเทศที่ยังไม่สามารถรองรับจำานวนประชากรผู้สูงอายุได้อย่าง
เพียงพอ ทั้งการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้ง
ขาดแคลนบุคลากรสำาหรับการดูแลผู้สูงอายุส่วนบุคคล ซึ่งสังคมในรูปแบบที่มีการแยกกันอยู่มาก
ย่ิงข้ึนย่ิงทำาให้การดูแลผู้สูงอายุน้ันทำาได้ยาก โดยมากผู้สูงอายุมักมีปัญหาเร่ืองสุขภาพหรือการดำาเนิน
กิจวัตรในหลากหลายด้านของชีวิต ด้วยสภาพสังคม เทคโนโลยีและปัจจัยด้านประชากรนั้นทำาให้
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุนั้นพบกับปัญหาหลากหลายปัจจัย
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เป็นที่แน่นอนในส่วนของการนำาหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลให้
ต้นทุนทางอุตสาหกรรมลดลง สร้างมาตรฐานและความแม่นยำาในการผลิต อีกทั้ง
ยังเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งการนำาหุ่นยนต์มา
ใช้ยังช่วยเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการขาดแคลนประชากรในอนาคต
ได้ แต่ในส่วนของจำานวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น หุ่นยนต์เองก็มีบทบาทใน
หลายประการทั้งในส่วนของหุ่นยนต์บริการต่าง ๆ หุ่นยนต์ทางการแพทย์หรือการ
บำาบัดฟื้นฟูเพื่อให้การดูแลประชากรผู้สูงอายุน้ันเป็นไปได้อย่างทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาเรื่องจำานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อจำานวนผู้สูงอายุ รวม
ทั้งหุ่นยนต์ในการดูแลและให้การช่วยเหลือส่วนบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ดังเช่น
หุ่นยนต์สำาหรับทำาความสะอาดหรือหุ่นยนต์สำาหรับการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ หุ่น
ยนต์สำาหรับกิจกรรมบันเทิงเพื่อโต้ตอบกับผู้สูงอายุหรือฝึกฝนทักษะหรือหุ่นยนต์
สำาหรับการทำากิจกรรมอย่างง่าย ทั้งหุ่นยนต์ทางด้านการแพทย์และหุ่นยนต์สำาหรับ
กิจกรรมทั่วไปนั่นจะมีส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างมากในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้
กับผู้สูงอายุ รายงานวิเคราะห์ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นไปยังหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ
เป็นสำาคัญโดยเฉพาะในส่วนของหุ่นยนต์สำาหรับการรองรับจำานวนประชากรผู้สูง
อายุที่สูงขึ้นและมีส่วนช่วยใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชากรผู้สูงอายุใน
ด้านต่าง ๆ
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ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โดยเฉพาะหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
ธุรกิจต้นน้ำา ได้แก่ ผู้จัดหาวัสดุ ผู้ผลิตชิ้นส่วนและเครื่องจักรกล ธุรกิจระดับกลางน้ำา ได้แก่ ผู้ผลิต
หุ่นยนต์ ผู้รวมระบบ เช่น วิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักวิจัย และธุรกิจระดับปลายน้ำา คือ  ผู้กระจาย
สินค้า โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านขายเครื่องมือแพทย์ 

รูปที่ 2 แผนภาพโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ

ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ

ผู้จัดหาวัสดุ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนและเครื่องจักรกล

ผู้ผลิตหุ่นยนต์

ผู้รวมระบบ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักวิจัย 

ผู้กระจายสินค้า

โรงพยาบาล ร้านขายเครื่องมือแพทย์

สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ค้าปลีก

ระดับต้นนำา้

ระดับกลางนำา้

ระดับปลายนำา ้
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ธุรกิจระดับต้นนำา้ของกลุ่มเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้จัดหาวัสดุ
สำาหรับใช้ทำาชิ้นส่วนหุ่นยนต์และระบบต่าง ๆ ภายในหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็น แผงวงจรไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้า ระบบเครื่องกล หรือวัสดุของตัวหุ่นยนต์ โดยวัสดุเหล่านี้บางชิ้นส่วนจำาเป็นต้องเป็นเกรด
พิเศษสำาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ได้มาตรฐานสำาหรับใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ใช้ ต่อจากนั้นวัสดุเหล่านี้จะถูกนำาไปใช้ต่อโดยผู้ผลิตชิ้นส่วนและเครื่องจักร
กล เพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วน เช่น มอเตอร์ ใบพัด แผงวงจรสำาเร็จรูป หรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ 
หลังจากนั้นชิ้นส่วนต่าง ๆ จะนำามาใช้โดยธุรกิจระดับกลางน้ำา เพื่อพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้
ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ เครื่องมือ ระดับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ หรือระดับรายย่อย 
เช่น นักวิจัย วิศวกร ช่าง โปรแกรมเมอร์ ที่เป็นผู้พัฒนาและรวมระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เข้า
ด้วยกัน เพื่อให้เกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำางานให้เกิดประโยชน์ได้จริงและออกมาเป็นสินค้า
ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานในสังคมผู้สูงอายุได้

ธุรกิจระดับปลายนำา้ ได้แก่ ผู้กระจายสินค้าหรือตัวแทนจำาหน่ายของแต่ละธุรกิจ ทำาหน้าที่
กระจายสินค้าที่ได้จากโรงงานผู้ผลิตสู่ตัวกลาง เช่น โรงพยาบาล ร้านขายเครื่องมือแพทย์ สถาน
พยาบาลที่เกี่ยวข้อง และห้างสรรพสินค้า ที่จะทำาหน้าที่กระจายสินค้าต่อไปยังผู้ใช้ ซึ่งในบางกรณี
ธุรกิจระดับปลายน้ำานี้ยังเป็นผู้ใช้เองด้วย เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งโรงพยาบาล
สามารถนำาหุ่นยนต์ช่วยดูแลมาใช้เป็นเพื่อนให้ผู้สูงอายุ ให้ข้อมูลและความบันเทิง หรือแม้กระทั่ง
ใช้ในการทำากายภาพบำาบัดให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เป็นต้น  ส่วนห้างสรรพสินค้าและผู้ค้าปลีกอื่น 
ทำาหน้าที่ในการจัดหาหุ่นยนต์เพื่ออำานวยความสะดวกภายในครัวเรือน เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วย ที่คอย
ดูแลบ้านและคนในครอบครัว ช่วยให้การดำาเนินชีวิตที่เร่งรีบของคนในบ้านเป็นไปได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นระเบียบเรียบร้อย จะเห็นได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อสังคม
ผู้สูงอายุน้ันจำาเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากหลายส่วน เพ่ือนำาการประดิษฐ์ท่ีสามารถตอบโจทย์ แบ่ง
เบาภาระงานท่ีเกิดข้ึนในสังคมผู้สูงอายุ ออกไปสู่ตลาดได้และนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยผู้บริโภค
จริง ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สูงอายุเอง ญาติของผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ  
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ภาพรวมสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ

1. ภาพรวมสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุระดับสากล

1.1 แนวโน้มของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุระดับสากล

รูปที่ 3 จำานวนการประดิษฐ์ยื่นขอรับสิทธิบัตรเปรียบเทียบกับจำานวนสิทธิบัตร
ที่ประกาศโฆษณา ค.ศ. 2007 - 2018 (พ.ศ. 2550 - 2561)

จากรูปท่ี 3 จำานวนการประดิษฐ์ย่ืนขอรับสิทธิบัตรเปรียบเทียบกับจำานวนสิทธิบัตรท่ีประกาศ
โฆษณา ค.ศ. 2007 - 2018 (พ.ศ. 2550 - 2561) เป็นการเปรียบเทียบจำานวนการประดิษฐ์
ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเป็นการนับการประดิษฐ์ตามจำานวน patent family หรือกล่าวได้ว่า
เป็นการนับการประดิษฐ์เดียวเพียงหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรที่ประเทศหรือเขตแดน
ใด ซึ่งเป็นการแสดงถึงจำานวนการประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่จริงในเวลานั้น ไม่นับการนำาการ
ประดิษฐ์เดิมไปปรับปรุงและยื่นใหม่ในประเทศอื่น ในขณะที่จำานวนสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณา
เป็นการนับจำานวนคำาขอรับสิทธิบัตรท่ีถูกประกาศโฆษณาหลังจากมีการยื่นคำาขอต่อหน่วยงานรับ
ผิดชอบของแต่ละประเทศ เป็นรายฉบับ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ของแต่ละ patent 
family มีศักยภาพที่จะออกสู่ตลาดได้มากเพียงใด จากจำานวนสมาชิกของแต่ละ patent family 
แต่อย่างไรก็ตามจำานวนสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาอาจมีส่วนที่ทบจากปีก่อนหน้า เนื่องจากระยะ
เวลาพิจารณาหลังจากยื่นคำาขอรับสิทธิบัตร ก่อนที่จะประกาศโฆษณากินเวลาอย่างน้อย 12 เดือน 
ซึ่งทำาให้ข้อมูลของปี ค.ศ. 2017 - 2018 (พ.ศ. 2560 - 2561) ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลยัง
ประกาศไม่ครบถ้วน
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จากรูปที่ 3 จำานวนการประดิษฐ์ยื่นขอรับสิทธิบัตรเปรียบเทียบกับจำานวนสิทธิบัตรที่
ประกาศโฆษณา ค.ศ. 2007 - 2018 (พ.ศ. 2550 - 2561) แสดงให้เห็นการเติบโตของจำานวน
สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาซึ่งจำานวนของสิทธิ
บัตรในกลุ่มนี้มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากจำานวนเพียง 2 ฉบับในปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 
2550) สู่จำานวนสะสม 1,236 ฉบับในปีค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2561) ซึ่ง
เป็นจำานวนที่เพิ่มขึ้น 618 เท่าในระยะเวลา 10 ปี การเติบโตนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดและความ
ต้องการของหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มผู้
สูงอายุหรือผู้อายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งมีจำานวนมากกว่า 962 ล้านคนทั่วโลกหรือคิดเป็น 13% ของ
ประชากรโลกในปัจจุบัน และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปีจำานวนมากกว่า 137 ล้านคนที่จะ
เพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านคนในอีก 30 ปีข้างหน้า
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ก.  ระบบโครงกระดูกภายนอก (exoskeleton) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับระบบโครง
กระดูกภายนอก สำาหรับคำา้ยันส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เพื่อช่วยในการเดิน
หรือเคลื่อนที่
ข.  หุ่นยนต์ช่วยเคล่ือนท่ี (mobility) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ท่ีนอกเหนือจากระบบโครงกระดูก
ภายนอก สำาหรับช่วยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการเดินหรือเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ค.  แขนกล (robotic arm) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับแขนกล หรือหุ่นยนต์ที่ประกอบ
ด้วยแขนกล สำาหรับช่วยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยให้ดำาเนินชีวิตประจำาวันได้สะดวกขึ้น
ง.  หุ่นยนต์ผู้ช่วย (caregiver) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่มีระบบการทำางาน
สำาหรับทำาหน้าที่ดูแล อำานวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เช่น นวด โกนหนวด เป่าผม 
ทำาความสะอาดบ้าน เป็นต้น

1.2 โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี
การศึกษาโปรไฟล์นวัตกรรม ทำาการศึกษาภาพรวมเทคโนโลยีที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร โดย

จำาแนกออกเป็นกลุ่มเทคโนโลยีดังนี้
1)  การจำาแนกกลุ่มตามลักษณะของหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ
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2)  การจำาแนกกลุ่มตามการทำางานของหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ

จ.  ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ที่มีระบบการทำางาน ประมวนผลด้วยปัญญาประดิษฐ์
ฉ.  ระบบสังเกตการณ์สุขภาพ (health monitoring) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่
เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยส่วนที่ทำาหน้าที่ติดตามตัวแปรทางสุขภาพ (health 
parameter) ของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย และแจ้งเตือนให้ทานยา
ช.   ระบบตรวจสอบการเคล่ือนไหว (motion monitoring) ประกอบด้วย การประดิษฐ์
ท่ีเก่ียวกับหุ่นยนต์ท่ีประกอบด้วยส่วนท่ีทำาหน้าท่ีติดตามการเคล่ือนท่ี และตำาแหน่งของ
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
ซ.   ระบบข้อมูลและความบันเทิง (infotainment) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยว
กับหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยหน้าจอแสดงผล หรือลำาโพงสำาหรับเป็นสื่อให้ข้อมูลและ
ความบันเทิง
ฌ.   ระบบการนำาเสนอเสมือนจริงจากระยะไกล (telepresence) ประกอบด้วย การ
ประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยระบบการนำาเสนอเสมือนจริงจากระยะไกล
ญ.   ระบบการติดต่อสื่อสาร (communication) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยว
กับหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยระบบการติดต่อสื่อสาร เช่น การสื่อสารทางสาย (wired 
communication) การสื่อสารไร้สาย (wireless communication) บลูทูธ (Blue-
tooth) การสื่อสารสนามใกล้ (Near Field Communication, NFC) ไวไฟ (Wi-Fi) 
การโทรฉุกเฉิน (emergency calling) เป็นต้น
ฎ.   อ่ืน ๆ (miscellaneous) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ท่ีเก่ียวกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูง
อายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่สามารถจำาแนกได้ตามกลุ่มเทคโนโลยีข้างต้น
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จากการศึกษาข้อมูลสิทธิบัตรท่ีเก่ียวข้องกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุที่ครอบคลุมโปรไฟล์
นวัตกรรมข้างต้น พบสิทธิบัตรจำานวนทั้งหมด 856 ฉบับจากฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ ราย
ละเอียดการใช้คำาสำาคัญและสัญลักษณ์การจำาแนกสิทธิบัตรสากล (IPC) ที่นำามาใช้แสดงในภาค
ผนวก หลังจากน้ันนำามาจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีตามโปรไฟล์ข้างต้นตามรูปท่ี 4 จำานวนสิทธิบัตร
จำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามสิทธิบัตรแต่ละฉบับอาจถูกนับซำา้ในแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี 
เน่ืองจากอาจเป็นการประดิษฐ์ท่ีใช้มากกว่าหน่ึงเทคโนโลยีในสิทธิบัตรฉบับเดียว

จากรูปที่ 4 จำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี พบว่าเทคโนโลยีที่ถูกนำามาใช้มาก
ที่สุดในการพัฒนาหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ระบบการติดต่อสื่อสาร (commu-
nication) หุ่นยนต์ผู้ช่วย (caregiver) และแขนกล (robotic arm) ซึ่งมีจำานวนสิทธิบัตรในกลุ่ม
ดังกล่าว 300, 279, และ 232 ฉบับตามลำาดับ ซึ่งสิทธิบัตรที่ถูกจัดกลุ่มใน 3 กลุ่มเทคโนโลยีดัง
กล่าวรวมกัน มีจำานวนมากถึง 567 ฉบับ หรือ 66% ของจำานวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ผู้สูง
อายุทั้งหมด (มีการนับซ้ำาเมื่อสิทธิบัตรถูกจัดอยู่ในมากกว่าหนึ่งกลุ่มเทคโนโลยี)

รูปที่ 4 จำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี
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แต่เมื่อพิจารณาตามการจำาแนกกลุ่มตาม
ลักษณะของหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุพบว่า หุ่น
ยนต์ผู้ช่วยและแขนกล เป็นลักษณะของหุ่นยนต์ท่ี
ได้รับการพัฒนามากท่ีสุด 2 อันดับแรก โดยหุ่นยนต์
ผู้ช่วยมีจำานวน 279 ฉบับหรือคิดเป็น 32.5% ของ
จำานวนสิทธิบัตรท้ังหมด และแขนกลมีจำานวน 232 
ฉบับหรือคิดเป็น 27% ของจำานวนสิทธิบัตรในกลุ่ม
น้ี ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาตามการจำาแนกกลุ่มตามการ
ทำางานของหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ พบว่าเทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวข้องกับระบบการติดต่อส่ือสาร (communi-
cation) และระบบสังเกตการณ์สุขภาพ (health 
monitoring) ถูกนำามาใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์
สำาหรับผู้สูงอายุมากที่สุด 2 อันดับแรก โดยระบบ
การติดต่อสื่อสารได้ถูกนำาใช้ในสิทธิบัตรจำานวน 
300 ฉบับหรือคิดเป็น 35% ของจำานวนสิทธิบัตร
ท้ังหมด และระบบสังเกตการณ์สุขภาพในสิทธิบัตร
จำานวน 129 ฉบับหรือคิดเป็น 15% ของจำานวน
สิทธิ บัตรท่ีเ ก่ียวกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สู งอายุ
ทั้งหมด
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รูปที่ 5 จำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีรายปี 
ปีค.ศ. 2007 – 2018 (พ.ศ. 2550 – 2561)

1.3 แนวโน้มเทคโนโลยีแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

เมื่อพิจารณาจำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีให้ละเอียดขึ้น ดังในรูปที่ 5 
จำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีรายปี ปีค.ศ. 2007 – 2018 (พ.ศ. 2550 – 2561) พบ
ว่าทุกลักษณะของหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ระบบโครงกระดูกภายนอก หุ่นยนต์ช่วยเคลื่อนที่  
แขนกล และหุ่นยนต์ผู้ช่วย มีแนวโน้มจำานวนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ แขนกลและ
หุ่นยนต์ผู้ช่วย โดยทั้ง 2 ลักษณะของหุ่นยนต์ดังกล่าวมีจำานวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นอย่างเด่นชัดใน
ช่วงปีค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) หรือในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
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เมื่อพิจารณาแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของจำานวนสิทธิบัตรดังกล่าว ในรูปแบบการ
คำานวณอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของจำานวนสิทธิบัตร ดังแสดงในรูปที่ 6 อัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate, CAGR) ระหว่างปี ค.ศ. 
2012 – 2016 (พ.ศ. 2555 – 2559) ของจำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี 
พบว่า หุ่นยนต์ผู้ช่วย มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงที่สุดในกลุ่มการจำาแนกตาม
ลักษณะของหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ ที่ 71% ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ในขณะที่กลุ่มหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยระบบสังเกตการณ์สุขภาพ เป็นกลุ่มที่มีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงท่ีสุดในกลุ่มการจำาแนกตามการทำางานของหุ่นยนต์สำาหรับผู้
สูงอายุ ที่ 82% 
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รูปที่ 6 อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate, CAGR) 
ระหว่างปี ค.ศ. 2012 – 2016 (พ.ศ. 2555 – 2559) ของจำานวนสิทธิบัตร

จำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี

เป็นที่สังเกตว่าหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยระบบการนำาเสนอเสมือนจริงจากระยะไกล มีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ 0% ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเทคโนโลยีระบบการนำาเสนอเสมือนจริงจาก
ระยะไกลยังมีจำานวนการวิจัย หรือมีการนำามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบการทำาหุ่นยนต์
สำาหรับผู้สูงอายุน้อยเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาได้อีกแง่มุมหน่ึงได้
ว่า เทคโนโลยีระบบการนำาเสนอเสมือนจริงจากระยะไกลน้ียังมีข้อจำากัดและความซับซ้อนในการ
พัฒนาเข้าร่วมกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ เพ่ือแก้ไขปัญหาเช่น การใช้งานในพ้ืนท่ีจำากัด ส่ิงกีดขวาง
จำานวนมากในพ้ืนท่ีการใช้งานและสถานการณ์ท่ีซับซ้อนขณะทำางานกับผู้สูงอายุ เป็นต้น (Michaud, 
2007)
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ในปีพ.ศ. 2560 United Nation รายงานว่ามีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจำานวน
มากกว่า 962 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งคิดเป็น 13% ของประชากรโลก จำานวนของผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 
ปีนี้เติบโตที่ปีละประมาณ 3% ต่อปี จำานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้ (The United Nations, 2017) ไม่
เพียงแต่ทำาให้มีอัตราการจ้างงานพยาบาลและบุคลากรสำาหรับดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ความ
ต้องการของหุ่นยนต์สำาหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุก็ยังเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน หุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุอาจ
ไม่สามารถทดแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมนุษย์ได้ แต่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระการทำางาน ลดเวลา
และทรัพยากรคนที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้ แต่อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์สำาหรับดูแลผู้สูงอายุในตลาด
ปัจจุบันยังคงมีจำานวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับหุ่นยนต์บริการสำาหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น หุ่น
ยนต์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์เพื่อการก่อสร้าง หุ่นยนต์กู้ภัย เป็นต้น (Techemergence, 2018)

1.4 ความต้องการของตลาดของอุตสาหกรรม
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ตาราง 1 จำานวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำาแนกตามทวีป 
ในค.ศ. 2017 และ ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2593) 

(The United Nations, 2017)

จำานวนผู้สูงอายุ
ค.ศ. 2017 (ล้านคน)

จำานวนผู้สูงอายุ
ค.ศ. 2050 (ล้านคน)

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงระ
หว่างปีค.ศ. 2017 - 2050

ทั่วโลก 962.3 2080.5 116.2

แอฟริกา 68.7 225.8 116.2

เอเชีย 549.2 1273.2 131.8

ยุโรป 183.0 247.2 35.1

อเมริการเหนือ 78.4 122.8 56.7

อเมริกาใต้

และแคริบเบียน
76.0 198.2 160.7

โอเชียเนีย 6.9 13.3 92.6

ข้อมูลสิทธิบัตรสามารถบ่งชี้ความสามารถในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของการประดิษฐ์
หรืองานวิจัยได้ การศึกษาข้อมูลสิทธิบัตรจึงเป็นประโยชน์ในการศึกษากลยุทธ์ของผู้ถือครองสิทธิบัตรได้ 
ว่ามีตลาดเป้าหมายเป็นประเทศใดบ้าง การยื่นสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศใด
ประเทศหนึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง คุ้มค่าต่อการยื่นจดสิทธิบัตรเพื่อรับ
ความคุ้มครองและป้องกันการละเมิดการประดิษฐ์
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จากรูปที่ 7 จำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามประเทศที่ยื่นจดครั้งแรก 10 อันดับแรก ระหว่าง
ปี ค.ศ. 2007 – 2018 (พ.ศ. 2550 – 2561) แสดงให้เห็นประเทศที่มีจำานวนการยื่นจดสิทธิบัตร
ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุจำานวนมากที่สุด 10 ประเทศแรกได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส การยื่นผ่านสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรหรือระบบ PCT อินเดีย 
ไต้หวัน การยื่นผ่าน European Patent Office หรือ EPO และรัสเซีย สังเกตได้ว่า 3 อันดับแรกที่
มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ เป็นประเทศจากทวีปเอเชียทั้งหมด นั่นคือ 
จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น สอดคล้องกับข้อมูลจาก United Nation ตามตาราง 1 จำานวนผู้สูงอายุ 
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำาแนกตามทวีป ในค.ศ. 2017 และ ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2593) 
ที่แสดงให้เห็นว่าทวีปเอเชียมีจำานวนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีสูงที่สุด ที่จำานวน 549.2 ล้าน
คนในปีค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) และจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 130 % ถึง 1273.2 ล้านคนในปีค.ศ.
2050 (พ.ศ. 2593) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดผู้สูงอายุ ไม่เพียงแต่หุ่นยนต์
สำาหรับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่การประดิษฐ์อื่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ ก็มี
ความต้องการของตลาดที่สูงมากเช่นกัน

รูปที่ 7 จำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามประเทศที่ยื่นจดครั้งแรก 10 อันดับแรก 

ระหว่างปี ค.ศ. 2007 – 2018 (พ.ศ. 2550 – 2561)
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รูปที่ 8 จำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามประเทศที่ยื่นจดครั้งแรกรายปี 
ระหว่างปี ค.ศ. 2007 – 2018 (พ.ศ. 2550 – 2561)

เมื่อพิจารณาจำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามประเทศที่ยื่นจดครั้งแรกดังกล่าวเป็นรายปี พบ
ว่าจีนมีแนวโน้มการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดย
มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) 
เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ในขณะที่เกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น มียอดการยื่นจดสิทธิบัตรในกลุ่มนี้ค่อน
ข้างคงที่ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยปีละ 14 และ 8 ฉบับตามลำาดับ ส่วนประเทศอื่นยัง
คงมีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุไม่มากนัก เฉลี่ยไม่เกิน 2 ฉบับต่อปี ตาม
แสดงในรูปที่ 8 จำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามประเทศที่ยื่นจดครั้งแรกรายปี ระหว่างปี ค.ศ. 2007 
– 2018 (พ.ศ. 2550 – 2561)
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รูปที่ 9 อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate, CAGR) 
ระหว่างปี ค.ศ. 2012 – 2016 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ของจำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามประเทศที่ยื่นจดครั้งแรก

หากพิจารณาแนวโน้มของจำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามประเทศที่ยื่นจดครั้งแรกดังกล่าว 
ในรูปแบบการคำานวณอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของจำานวนสิทธิบัตร ดังแสดงในรูปที่ 9 อัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate, CAGR) ระหว่างปี ค.ศ. 2012 – 
2016 (พ.ศ. 2555 – 2559) ของจำานวนสิทธิบัตรจำาแนกตามประเทศที่ยื่นจดครั้งแรก พบว่าจีน
มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ 75% ในขณะที่การยื่นผ่านสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร
หรือระบบ PCT อินเดียและรัสเซีย แม้ว่ามีจำานวนการยื่นจดที่ไม่มากแต่เป็นตลาดที่มีอัตราเติบโต
เฉลี่ยสะสมต่อปีที่ 26% และในขณะที่สหรัฐอเมริกามียอดการยื่นจดลดลง โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่
ยนต่อปีมีค่าติดลบที่ -34% อย่างไรก็ตามฝรั่งเศส ไต้หวันและการยื่นผ่าน European Patent Of-
fice  (EPO) หรือสำานักงานสิทธิบัตรยุโรป มีจำานวนสิทธิบัตรยื่นจดเพียง 1-2 ฉบับต่อปี ทำาให้เมื่อ
ไม่มีการยื่นสิทธิบัตรในปีใดปีหนึ่งทำาให้อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีลดลงเป็น -100%
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1.5 ผู้เล่นหลัก

รูปที่ 10 จำานวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลัก 12 อันดับแรก 
ในปีค.ศ. 2007 – 2018 (พ.ศ. 2550 – 2561)

จากรูปที่ 10 จำานวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลัก 12 อันดับแรก ในปีค.ศ. 2007 – 2018 (พ.ศ. 
2550 – 2561) พบว่าหน่วยงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุจำานวน
มากที่สุดคือ Chongqing Youbanjia Technology จากจีน ด้วยจำานวนทั้งหมด 32 ฉบับในระยะ
เวลา 10 ปี รองลงมาคือ National Rehabilitation Center- Korea จากเกาหลีใต้ ด้วยจำานวน
ทั้งหมด 13 ฉบับ ตามมาด้วย Foshan Fumutong Intelligent Robot จากจีน ด้วยจำานวน
ทั้งหมด 11 ฉบับ จากผู้เล่นหลักทั้งหมด 12 อันดับแรกเป็นหน่วยงานจากเอเชียทั้งหมด คือ จีน 
เกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นหน่วยงานจากจีนทั้งหมด 6 หน่วยงานคือ Chongqing You-
banjia Technology, Foshan Fumutong Intelligent Robot, Huanghe S&T College (หรือ 
Huanghe Science and Technology College), Beijing Institute of Petrochemical Tech-
nology, Harbin Institute of Technology และ Wuyi University ซึ่งมีบริษัทเอกชนเพียง 2 
แห่งคือ Chongqing Youbanjia Technology และ Foshan Fumutong 
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Intelligent Robot นอกจากน้ันเป็นหน่วยงานวิจัยและสถาบัน
การศึกษา ในขณะที่เป็นหน่วยงานจากเกาหลีใต้ 4 แห่งคือ National 
Rehabilitation Center, Samsung, Electronics and Telecom-
munications Research Institute และ Daegu Gyeongbuk Insti-
tute of Science and Technology ซึ่งมีเพียง Samsung เท่านั้นที่
เป็นภาคเอกชน ส่วน National Rehabilitation Center และ Elec-
tronics and Telecommunications Research Institute เป็น
หน่วยงานวิจัยที่สนับสนุนโดยรัฐบาล และนอกจากนั้นมีเพียง 2 หน่วย
งานจากประเทศญี่ปุ่น นั่นคือ Toyota และ Equos Research Co. 
Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนทั้งสองแห่ง
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เมื่อพิจารณาจำานวนสิทธิบัตรของแต่ละผู้เล่นหลักทั้ง 12 แห่งดังกล่าว ในรูปแบบจำานวน
สิทธิบัตรที่ยื่นรายปี ดังแสดงในรูปที่ 11 จำานวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลัก 12 อันดับแรกแบบรายปี 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 – 2018 (พ.ศ. 2550 – 2561) จะพบว่า Chongqing Youbanjia Technol-
ogy ผู้เล่นอันดับ 1 มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุภายในปีค.ศ. 2017 (พ.ศ. 
2560) เพียงปีเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับผู้เล่นอันดับ 3 Foshan Fumutong Intelligent Robot 
จากจีน ที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 
เพียงปีเดียวเท่านั้น

หากพิจารณาแนวโน้มการยื่นจดสิทธิบัตรของผู้เล่นหลักตามรูปที่ 11 จำานวนสิทธิบัตรของ
ผู้เล่นหลัก 12 อันดับแรกแบบรายปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 – 2018 (พ.ศ. 2550 – 2561) จะพบ
ว่าผู้เล่นหลักส่วนใหญ่มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุที่ไม่ต่อเนื่องนัก มีเพียง 
4 หน่วยงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีนี้อย่างน้อย 5 ปี คือ National Rehabilita-
tion Center, Samsung, Electronics and Telecommunications Research Institute และ 
Toyota เท่านั้น แสดงให้เห็นความพยายามในการพัฒนาการประดิษฐ์ในกลุ่มเทคโนโลยีนี้อย่างต่อ
เน่ืองของผู้เล่นกลุ่มน้ี และเป็นท่ีสังเกตว่าหน่วยงานเหล่าน้ีเป็นหน่วยงานจากเกาหลีใต้และประเทศ
ญี่ปุ่นเท่านั้น นอกจากนี้ผู้เล่นหลักอื่นมีการยื่นสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ ไม่เกิน 3 ปี
เท่านั้น ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

รูปที่ 11 จำานวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลัก 12 อันดับแรกแบบรายปี 
ตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 – 2018 (พ.ศ. 2550 – 2561)
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1.5.1 โปรไฟล์นวัตกรรมของบริษัทในระดับสากล
Chongqing Youbanjia Technology เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี ตั้งอยู่ใน Chongqing 

Internet Industrial Park เมืองฉงชิ่ง ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 
National Rehabilitation Center หรือ NRC เป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้ Ministry of 

Health and Welfare เกาหลีใต้ ซึ่ง National Rehabilitation Center ประกอบด้วย Rehabili-
tation Hospital และ National Rehabilitation Research Institute (KNRRI) ซึ่งเป็นหน่วย
งานหลักในการวิจัยที่เกี่ยวกับกายภาพบำาบัดของเกาหลีใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) 
เป็นหน่วยงานวิจัยแรกของรัฐบาลเพื่อพัฒนาการวิจัยและวางนโยบายเพื่อผู้พิการโดยเฉพาะ Na-
tional Rehabilitation Research Institute (KNRRI) เน้นการทำาวิจัยเกี่ยวกับกายภาพบำาบัด
และการช่วยเหลือผู้พิการ (rehabilitative and assistive technology) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางหุ่นยนต์ แขนกล ขากลสำาหรับกายบำาบัด (National Reha-
vilitation Center, 2018)

Foshan Fumutong Intelligent Robot เป็นบริษัทสาขาภายใต้ Shenzhen 
Shengshengtong Voice Technology Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนขนาดกลางที่เน้นการ
พัฒนาเทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียง ตั้งอยู่ใน Nanshan District, Shenzhen จีน ก่อนหน้า
ปีค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) บริษัทใช้ชื่อ Beijing Ziguang Youlan Robotics Co., Ltd. 
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1.5.2 เทคโนโลยีหลักของบริษัท

รูปที่ 12 จำานวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลักจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี 

จากรูปที่ 12 จำานวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลักจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งความเข้มของ
สีในแต่ละข้อมูลแปรผันตรงกับจำานวนสิทธิบัตรของแต่ละผู้เล่นหลัก เห็นได้อย่างอย่างชัดเจนว่า 
Chongqing Youbanjia Technology จากประเทศจีน มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการพัฒนา
หุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุที่โดดเด่นด้านหุ่นยนต์ผู้ช่วยและการใช้ระบบการติดต่อสื่อสารเป็น
หลัก นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเคลื่อนที่ และแขนกล และการใช้ระบบสังเกตการณ์
สุขภาพและระบบข้อมูลและความบันเทิงในการพัฒนาหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุอีกด้วย Youbanjia 
เน้นการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยแก้ไขภาวการณ์ขาดแคลนผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยการพัฒนา
หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (humanoid robot) ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ชื่อ Youban ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ช่วยตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับผู้สูงอายุในสถานพยาบาล โดยหุ่นยนต์นี้สามารถตรวจความดันเลือด 
ระดับน้ำาตาลในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ และส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังระบบโครงข่ายเพื่อ
ประมวลผลและเก็บข้อมูลได้ นอกจากนั้นหุ่นยนต์ยังสามารถเป็นเพื่อนผู้สูงอายุได้ สามารถเล่า
เรื่อง เล่านิทาน ร้องเพลง อ่านกลอนให้ฟังได้ เตือนผู้สูงอายุให้ทานยาตามเวลา เตือนเมื่อถึงเวลา
ตรวจสุขภาพ โทรศัพท์ วิดีโอคอล (video call) ผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถสื่อสารกับผู้สูงอายุได้
ผ่านการสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งมีในปีค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ได้มีการนำาหุ่นยนต์ 
Youban ไปใช้ในสถานดูแลผู้สูงอายุใน Liangjiang New Area ซึ่งสามารถช่วยลดจำานวนบุคลากร
ดูแลได้เหลือเพียง 3 คนต่อผู้สูงอายุ 200 คนได้ (Yifei, 2016)
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จากรูปที่ 12 จำานวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลักจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่า 
National Rehabilitation Center จากเกาหลีใต้ มีสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์สำาหรับ
ผู้สูงอายุในรูปแบบระบบโครงกระดูกภายนอก แขนกล และหุ่นยนต์ช่วยเคลื่อนที่ เป็นหลัก รองลง
มาเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วย และมีการใช้เทคโนโลยีด้านระบบสังเกตการณ์สุขภาพและระบบการติดต่อ
สื่อสารในการพัฒนาหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ

Foshan Fumutong Intelligent Robot จากจีน มีสิทธิบัตรท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหุ่นยนต์
สำาหรับผู้สูงอายุในรูปแบบหุ่นยนต์ผู้ช่วยเพียงรูปแบบเดียว ซ่ึงโดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีด้านระบบ
การติดต่อส่ือสารในการพัฒนาหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ และยังมีใช้เทคโนโลยีด้านระบบสังเกตการณ์
สุขภาพและระบบข้อมูลและความบันเทิงในการพัฒนาการประดิษฐ์อีกด้วย
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1.5.3 แนวโน้มความสนใจในเทคโนโลยี

รูปที่ 13 จำานวนสิทธิบัตรที่มีการคาบเกี่ยวระหว่างเทคโนโลยี

จากรูปที่ 13 จำานวนสิทธิบัตรที่มีการคาบเกี่ยวระหว่างเทคโนโลยี แสดงจำานวนสิทธิบัตรท่ี
มีการคาบเก่ียวของเทคโนโลยีในการประดิษฐ์หน่ึงงาน ซ่ึงความเข้มของสีในแต่ละข้อมูลแปรผันตรง
กับจำานวนสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีน้ัน จะเห็นได้ว่ากลุ่มเทคโนโลยีด้านระบบการติดต่อส่ือสารถูก
นำามาพัฒนาร่วมกับหุ่นยนต์ผู้ช่วยมากท่ีสุด นอกจากน้ันยังถูกใช้ร่วมกับระบบสังเกตการณ์สุขภาพ
เพ่ือพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยอีกด้วย ซ่ึงโดยภาพรวมแล้วเม่ือพิจารณาร่วมกับหัวข้อท่ีผ่านมา จะเห็นได้
ว่าจำานวนสิทธิบัตรท่ีเก่ียวข้องกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ ได้ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีด้านระบบ
การติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด มากกว่า 35% ของสิทธิบัตรในกลุ่มน้ีและได้ถูกนำาไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
อ่ืนทุกกลุ่ม แสดงให้เห็นว่าในการพัฒนาหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุจำาเป็นต้องประกอบด้วยระบบการ
ติดต่อส่ือสารเป็นอย่างแรก ท้ังในการพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วย ซ่ึงจำาเป็นต้องมีระบบการติดต่อส่ือสาร
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ให้ติดต่อส่ือสารกับผู้ดูแล บุคคลากรทางการแพทย์หรือญาติ
ได้ และในการพัฒนาระบบโครงกระดูกภายนอก หุ่นยนต์ช่วยเคล่ือนท่ี และแขนกล ซ่ึงจำาเป็นต้อง
ใช้ระบบการติดต่อส่ือสารเพ่ือถ่ายโอนหรือแลกเปล่ียนข้อมูล เช่น ข้อมูลสัญญาณชีพ เพ่ือประกอบ
การประเมินสภาพพ้ืนฐานของร่างกายผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และระบบการนำาเสนอเสมือน
จริงจากระยะไกล เริ่มถูกนำามาใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยแต่ยังมีจำานวนไม่มาก ซึ่งยังคงเป็น
ช่องว่างทางธุรกิจที่นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถเข้าไปพัฒนาและทำาธุรกิจได้

1.5.4 ประเทศที่ยื่นจดสิทธิบัตร

รูปที่ 14 จำานวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลักจำาแนกตามรายประเทศที่ยื่นจดครั้งแรก
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เม่ือศึกษาการย่ืนจดสิทธิบัตรของแต่ละผู้เล่นหลัก จะเห็นกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาของแต่ละผู้เล่น จากรูปที่ 14 จำานวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลักจำาแนกตามรายประเทศที่
ยื่นจดครั้งแรก ซึ่งความเข้มของสีในแต่ละข้อมูลแปรผันตรงกับจำานวนสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยี
นั้น จะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้เล่นหลักที่เป็นหน่วยงานจากจีนทั้ง 6 หน่วยงานคือ Chongqing You-
banjia Technology, Foshan Fumutong Intelligent Robot, Huanghe S&T College (หรือ 
Huanghe Science and Technology College), Beijing Institute of Petrochemical Tech-
nology, Harbin Institute of Technology และ Wuyi University มีการยื่นจดสิทธิบัตรครั้งแรก
ในจีนเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือสถาบันการศึกษา ในขณะที่หน่วยงานจากเกาหลีใต้ทั้ง 
4 แห่งคือ National Rehabilitation Center, Samsung, Electronics and Telecommunica-
tions Research Institute และ Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology 
มีการยื่นจดนอกเหนือจากภายในเกาหลีใต้ เช่น National Rehabilitation Center มีการยื่นจด
สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกาและผ่านระบบ PCT แสดงให้เห็น
ว่า National Rehabilitation Center มีตลาดที่สนใจอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่
สามารถเข้าไปทำาผลกำาไรจากการประดิษฐ์เหล่านี้ได้ และบริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่อย่าง 
Samsung ที่มีตลาดอยู่แล้วทั่วโลก ก็มีการยื่นจดสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีนี้ในหลายประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและการยื่นผ่าน European Patent Office หรือ EPO 
เพื่อนำาการประดิษฐ์เข้าตลาดในประเทศนั้น ๆ นอกจากนั้น 2 หน่วยงานจากประเทศญี่ปุ่น นั่นคือ 
Toyota และ Equos Research Co. Ltd. มีการยื่นจดสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีนี้ในประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าเป็นตลาดหลักของหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ เพราะมีจำานวนผู้สูงอายุที่สูง
ที่สุดในโลก แต่อย่างไรก็ตาม Toyota ก็ยังมีการยื่นจดในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายตลาดไปทางฝั่ง
ประเทศตะวันออกเช่นกัน
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รูปที่ 15 จำานวนสิทธิบัตรของแต่ละประเทศจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี

เมื่อพิจารณาแนวโน้มความสนใจเทคโนโลยีในภาพกว้างหรือในรูปแบบรายประเทศ จะ
เห็นได้ว่าตลาดในแต่ละประเทศมีความสนใจท่ีแตกต่างกัน จากการพิจารณาจำานวนสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้อง
กับหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุที่ถูกจำาแนกออกตามกลุ่มเทคโนโลยี ดังแสดงในรูปที่ 15 จำานวนสิทธิ
บัตรของแต่ละประเทศจำาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งความเข้มของสีในแต่ละข้อมูลแปรผันตรงกับ
จำานวนสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีน้ัน ประเทศท่ีมีการย่ืนจดสิทธิบัตรในกลุ่มน้ีมากท่ีสุด คือ ประเทศ
จีนมีความสนใจเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีการยื่นจดสิทธิบัตรในหลายกลุ่มเทคโนโลยี ที่โดดเด่น
มากที่สุดคือกลุ่มหุ่นยนต์ผู้ช่วย ระบบการติดต่อสื่อสารและกลุ่มแขนกล นอกจากนั้นก็ยังมีการยื่น
จดสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีอื่น ได้แก่ ระบบโครงกระดูกภายนอก หุ่นยนต์ช่วยเคลื่อนที่ ระบบ
สังเกตการณ์สุขภาพ ระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหว ระบบข้อมูลและความบันเทิง อีกด้วยแต่มี
จำานวนน้อยลงมา ส่วนประเทศเกาหลีใต้มีความสนใจที่โดดเด่นในระบบโครงกระดูกภายนอก หุ่น
ยนต์ช่วยเคลื่อนที่ แขนกล หุ่นยนต์ผู้ช่วย และระบบการติดต่อสื่อสาร ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมี
ความสนใจของตลาดในระบบโครงกระดูกภายนอกน้อยกว่าหุ่นยนต์ประเภทอื่น ๆ เมื่อสังเกตใน
ภาพรวมจะสามารถเห็นได้ว่า กลุ่มเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์และระบบการนำาเสนอเสมือน
จริงระยะไกลยังมีจำานวนสิทธิบัตรน้อยมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มเทคโนโลยีอื่น ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี
ที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาและยังไม่มีการนำามาใช้ในหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุมากนัก 
และยังคงเป็นช่องว่างทางธุรกิจที่ยังคงเข้ามาพัฒนาและลงทุนได้
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2. ภาพรวมสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

2.1 แนวโน้มของเทคโนโลยีและลักษณะของสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุใน  
ประเทศไทย
 แนวโน้มโดยรวมของสิทธิบัตรในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
หากพิจารณาถึงสถิติการยื่นคำาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรท้ังในส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นย้อนหลัง 10 ปี จากปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) นั้นมีการยื่น
คำาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรทั้งสิ้น 10,578 ฉบับ โดยในปี พ.ศ.2560 (ค.ศ. 2017) มีการยื่นคำาขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตรทั้งสิ้น 12,987 ฉบับซึ่งในระยะ 10 ปี มีการเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 22 โดย
ในส่วนของอนุสิทธิบัตรนั้นจากปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ซึ่งมีอนุสิทธิบัตรยื่นคำาขอจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 1,515 ฉบับ โดยในปี พ.ศ.2560 (ค.ศ. 2017) มีอนุสิทธิบัตรยื่นจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,517 
ฉบับ โดยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 66 (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 
2017) ในส่วนของอนุสิทธิบัตรนั้นตามข้อมูลโดยองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intel-
lectual Property Organization, WIPO) ประเทศไทยนั้นมีจำานวนการยื่นอนุสิทธิบัตรสูงเป็น
อันดับ 9 ของโลก (WIPO, 2017) จะเห็นว่าประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตด้านสิทธิบัตรเป็น
อย่างมาก
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แม้แนวโน้มในภาพรวมด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในประเทศไทยจะเติบโตมากยิ่งขึ้น แต่
หากพิจารณาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอนาคต นั่นพบว่า
จำานวนสิทธิบัตรหรืองานวิจัยที่ปรากฏในอุตสาหกรรมดังกล่าวยังปรากฏอยู่น้อยมาก โดยรายงาน
การศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย โดยฝ่ายวิจัยนโยบาย สวทช. นั้นได้กล่าว
ถึงจำานวนสิทธิบัตรและการวิจัยด้านหุ่นยนต์ในประเทศไทยว่าจากการรวบรวมข้อมูลบทความ
วิชาการและสิทธิบัตรย้อนหลัง 5 ปี คือ ปีค.ศ. 2013 - 2017 (พ.ศ. 2556 – 2560) ของไทย พบ
ว่าไทยยังมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับหุ่นยนต์น้อย โดยส่วนใหญ่มักเป็นการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยปรากฏงานวิจัยเพียง 75 เรื่องจากงานวิจัยทั่วโลก 
14,676 เรื่อง (Policy Research: PRS - NSTDA, 2017)
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นอกจากน่ันตามรายงานการวิเคราะห์แนวโน้ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดย
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
เปิดเผยไว้นั้นพบว่าจากการศึกษาวิจัยภาพรวมทรัพย์สิน
ทางปัญญาในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย โดย
ทำาการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลคำาขอรับสิทธิบัตรที่
เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ (Robots) ผลที่ได้จากการสืบค้น
ฐานข้อมูลสิทธิบัตร ณ วันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 
2560) พบว่าจำานวนคำาขอรับสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับหุ่นยนต์ มีจำานวน 109 ฉบับ ในช่วงระยะเวลา 33 ปี 
เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 
ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) (สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2017)
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จะเห็นว่าจำานวนสิทธิบัตรที่ปรากฏในด้านหุ่นยนต์น่ันมี
จำานวนน้อยมาก โดยหากทำาการใส่คำาว่า “หุ่นยนต์” ลง
ในฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาน้ันจะพบสิทธิ
บัตรทั้งสิ้น 400 ฉบับ (สิงหาคม ปีพ.ศ. 2561) โดยสิทธิ
บัตรที่ปรากฏนั้นยังรวมถึงของเล่นต่าง ๆ หรือหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมอยู่ด้วย ซึ่งตามขอบเขตและการได้มาซึ่งข้อมูล
ของรายงานฉบับน้ีซ่ึงใช้การค้นหาด้วยคำาสำาคัญ (Keyword) 
ร่วมกับสัญลักษณ์จำาแนกการประดิษฐ์ (International Pat-
ent Classification) แสดงในภาคผนวก โดยได้ทำาการ
รวบรวมข้อมูล (Data collection) และทำาการคัดกรอง
สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตรแล้วพบว่าได้สิทธิบัตรท่ีมีลักษณะใกล้
เคียงหรือมีลักษณะเช่นเดียวกับหุ่นยนต์ รวมไปถึงอุปกรณ์
อัตโนมัติด้านต่าง ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงหุ่นยนต์ รวมทั้ง
ระบบและอุปกรณ์ซ่ึงมีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้ได้ใน
ลักษณะของหุ่นยนต์ โดยงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้
สูงอายุนั้น รวบรวมได้ทั้งสิ้น 162 ฉบับ
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รูปที่ 16 จำานวนการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแสดงตามรายปีตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1998 – 2007 (พ.ศ. 2541 - 2550)

ตามรูปที่ 16 จำานวนการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแสดงตามรายปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1998 – 2007 (พ.ศ. 2541 - 2550) แสดงให้เห็นจำานวนการยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์
เพื่อสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่มีมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) แต่
ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1998 – 2007 (พ.ศ. 2541 - 2550) นั้นยังปรากฏสิทธิบัตรอยู่จำานวนน้อยมาก 
โดยเฉลี่ยแต่ละปีนั้นไม่เกิน 4 ฉบับ ซึ่งไม่พบข้อมูลสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องเลยใน ปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 
2547) โดยในช่วงตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1998 – 2007 (พ.ศ. 2541 - 2550) พบว่าสิทธิบัตรที่มีการ
ยื่นจดทะเบียนนั้นมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาระหว่างการยื่นคำาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของผู้ขอถือ
สิทธิไทยและต่างชาติ
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รูปที่ 17 ภาพเขียนของการประดิษฐ์อุปกรณ์หุ่นยนต์ 
สิทธิบัตรคำาขอเลขที่ 9801004877

โดยสิทธิบัตรช่วงปี ค.ศ. 1998 – 2007 (พ.ศ. 2541 - 2550) ของผู้ขอถือสิทธิในไทยนั้น
เป็นการประดิษฐ์ดังเช่น รถไฟฟ้าสำาหรับคนพิการ,  หุ่นยนต์รถเด็กเล่นสมองกล, รถไฟฟ้าสำาหรับ
คนพิการปรับยืนได้, หุ่นยนต์ตรวจการ, หุ่นยนต์กู้ภัย เป็นต้น โดยหุ่นยนต์ที่มีการเข้าจดโดยผู้ขอ
ถือสิทธิบัตรสัญชาติอื่นนั้น เป็นการจดสิทธิบัตรโดยบริษัทดังเช่น KUKA Robotic, Panasonic 
Healthcare Holding หรือ Sony Corporation โดยสิทธิบัตรของ Sony Corporation จด
ทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่ อุปกรณ์หุ่นยนต์, ระบบหุ่นยนต์, วิธีการบรรยายโครงสร้างของหุ่น
ยนต์และชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ ในปี ปีค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ซึ่งปรากฏภาพหุ่นยนต์ตามรูปที่ 17 
ภาพเขียนของการประดิษฐ์อุปกรณ์หุ่นยนต์ สิทธิบัตรคำาขอเลขที่ 9801004877 ซึ่งมีลักษณะใกล้
เคียงกับหุ่นยนต์สุนัข AIBO ซึ่งมีการเปิดตัวครั้งแรก ปีค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ใน
ลักษณะเป็นเพื่อน (companion) ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมด้วย
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รูปที่ 18 จำานวนการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแสดงตามรายปีตั้งแต่ปี
ค.ศ. 2008 – 2017 (พ.ศ. 2551 – 2560)

ตามรูปที่ 18 จำานวนการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแสดงตามรายปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2008 – 2017 (พ.ศ. 2551 – 2560) นั้นแสดงภาพจำานวนการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยในช่วงปี ค.ศ. 2008 – 2017 (พ.ศ. 2551-2560) นั้นมีความต่อเนื่อง
ของการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรมากยิ่งขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วมีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรปีละ 14 ฉบับ 
โดยเป็นของผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยเฉลี่ยปีละ 7.5 ฉบับ และต่างชาติเฉลี่ยปีละ 6.5 ฉบับ แม้ว่า
แนวโน้มการเติบโตด้านสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้น
ไม่ได้เติบโตอย่างเด่นชัดแต่ในส่วนของภาพรวมในช่วงปี ค.ศ. 2008 – 2017 (พ.ศ. 2551-2560) 
นั่นมีจำานวนสิทธิบัตรในแต่ละปีนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดจากภาพรวมในช่วงปีค.ศ. 1998 – 2007 
(พ.ศ. 2541 - 2550) โดยทั้งผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยนั้นมีการยื่นคำาขออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง
ปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ส่วนผู้ขอถือสิทธิต่างชาตินั้นมีการยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) โดยในแต่ละปีนั้นคำาขอที่ยื่นโดยผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยนั้น
ใกล้เคียงกับผู้ขอถือสิทธิจากต่างชาติอย่างมาก มีเพียงปี ค.ศ 2015 (พ.ศ. 2558) ที่มียอดการยื่น
จดสิทธิบัตรจำานวนมากทั้งผู้ขอสัญชาติไทยและต่างประเทศซึ่งการยื่นจดโดยผู้ขอถือสิทธิต่างชาติ
นั้นมีจำานวนมากเป็นพิเศษซึ่งเป็นผลจากการยื่นจดสิทธิบัตรของบริษัท SoftBank Robotics และ
บริษัท Aldebaran (ซึ่งถูกซื้อกิจการโดย SoftBank ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น SoftBank Robotics) ซึ่ง
ยื่นสิทธิบัตรในประเทศไทยถึง 16 ฉบับ ซึ่งเป็นทั้งระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำาหรับหุ่นยนต์ โดยมี
ลักษณะของหุ่นยนต์ที่มีพื้นฐานเช่นเดียวกับมนุษย์ (Humanoid) ดังเช่นสิทธิบัตรชื่อการประดิษฐ์
ฐานอัดประจุแบตเตอรี่และวิธีการอัดประจุใหม่อีกที่ใช้งานกับฐานประเภทนี้, 
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หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่มีขีดความสามารถในการหลีกเลี่ยงการปะทะชนและการฟื้นสภาพตามแนว
วิถี, โหมดเตรียมพร้อมของหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์, การตรวจจับการปะทะชน, การขับเร้าของมือที่
จะถูกจัดให้มีขึ้นบนหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ เป็นต้น รวมทั้ง Toshiba Lifestyle Products & Ser-
vice Corporation ซึ่งยื่นสิทธิบัตรทั้งสิ้น 9 ฉบับ โดยเป็นอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องกับหุ่น
ยนต์ดูดฝุ่นดังเช่นสิทธิบัตรชื่อการประดิษฐ์ดังเช่น เครื่องดูดฝุ่น, ตัวเคลื่อนที่ด้วยตัวเองและเครื่อง
ดูดฝุ่น, ตัวเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง

2.2 ลักษณะของสิทธิบัตรในประเทศไทย 

รูปที่ 19 สัดส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

จากการรวบรวมข้อมูลตามรายงานฉบับน้ีสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุใน
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยตั้งแต่ปีค.ศ. 1984 – สิงหาคม ปีค.ศ. 2018 (พ.ศ.2527 - สิงหาคม พ.ศ. 
2561) หากแบ่งเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์, สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, อนุสิทธิบัตรพบ
ว่าแบ่งเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ร้อยละ 70 อนุสิทธิบัตรร้อยละ 20 และสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 10 โดยแบ่งเป็นผู้ขอสัญชาติไทยนั้นยื่นจดเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ร้อยละ 
55 อนุสิทธิบัตรร้อยละ 37 และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ร้อยละ 8 โดยผู้ขอถือสิทธิต่าง
ชาติคิดเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ร้อยละ 87 อนุสิทธิบัตรร้อยละ 1 และสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 12 

จากสัดส่วนการจดสิทธิบัตรจะเห็นว่าลักษณะการยื่นจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในลักษณะของการยื่น
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ซึ่งผู้ขอถือสิทธิไทยนั้นยื่นจดเป็นอนุสิทธิบัตรร้อยละ 37 แต่ผู้ขอถือสิทธิ
ต่างชาตินั้นคิดเป็นร้อยละ 1 เท่านั้น ซึ่งอาจเกิดได้จาก 3 ปัจจัยตามมุมมองผู้วิเคราะห์ดังนี้
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2.2.1.ลักษณะของเทคโนโลยี เนื่องจากการจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต้อง
พิจารณาทั้งเรื่องของ “ความใหม่” และ “ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น” ซึ่งแตกต่างกับรูปแบบการ
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรซึ่งไม่มีการพิจารณา “ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น” อาจแสดงให้เห็นถึงระดับ
ของเทคโนโลยีที่ทำาการยื่นจดทะเบียนโดยผู้ขอสัญชาติไทยซ่ึงมีลักษณะของเทคโนโลยีไม่สูงมาก
นัก

2.2.2.รูปแบบการจดทะเบียนในต่างประเทศ โดยสัดส่วนที่ผู้ขอถือสิทธิจากต่างชาติที่มา
ยื่นจดนั้นโดยมากเป็นประเทศญี่ปุ่น, ยุโรป, สหรัฐอเมริกา, เกาหลีใต้ และเยอรมนี ซึ่งรูปแบบการ
ยื่นจดทะเบียนในบางประเทศดังเช่น สหรัฐอเมริกาหรือยุโรปนั้น ไม่มีระบบอนุสิทธิบัตร ทำาให้
คำาขอที่เข้ามายื่นจดในประเทศไทยมีลักษณะเป็นสิทธิบัตรตามการยื่นครั้งแรกในประเทศนั้น

2.2.3.ขั้นตอนและการดำาเนินการตรวจสอบภายในประเทศ เนื่องจากจำานวนคำาขอรับ
สิทธิบัตรในประเทศไทยท่ีมีจำานวนมากทำาให้การตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้นใช้ระยะเวลา
ในการตรวจสอบนาน โดยระยะเวลาในการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรนั้นใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า
มาก ทำาให้อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรภายในประเทศ
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ตามรูปที่ 20 สัดส่วนของสิทธิบัตรในลักษณะขององค์ประกอบและหุ่นยนต์แบบสำาเร็จรูป 
นั้นนอกจากประเภทของสิทธิบัตรที่ได้ยื่นจดในประเทศไทยนั้นระหว่างผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทย
และต่างชาติจะแตกต่างกันแล้ว หากพิจารณาในเนื้อหาของสิทธิบัตรนั้นจะพบความแตกต่าง
อีกประการหนึ่งคือโดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์หรือการประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อนสูงนั้นมักจะจดสิทธิ
บัตรแบบแยกส่วนหรือองค์ประกอบเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการนำาการประดิษฐ์นั้นไปใช้ โดย
สิทธิบัตรที่ถูกยื่นโดยผู้ขอถือสิทธิต่างชาติน้ันจะปรากฏรูปหรือลักษณะของหุ่นยนต์แบบเต็มรูป
แบบเพียงร้อยละ 52 และเป็นเพียงระบบหรือองค์ประกอบซึ่งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์
ถึงร้อยละ 48 ซึ่งในส่วนของสิทธิบัตรซึ่งถูกยื่นขอด้วยผู้ขอถือสิทธิไทยนั้นมีการยื่นสิทธิบัตรซึ่ง
แสดงรูปแบบของหุ่นยนต์แบบเต็มรูปแบบสูงถึงร้อยละ 71 และแสดงเป็นเพียงระบบหรือองค์
ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งนั้นมีเพียงแค่ร้อยละ 29 เท่านั้น ซึ่งอาจเกิดจากทั้งรูปแบบของ
เทคโนโลยีซึ่งประเทศไทยยังนำาหลายองค์ประกอบที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์หรือสร้างเป็นชิ้นงาน
ใหม่ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการจดทะเบียนในลักษณะแยกส่วนหรือแยกเป็นระบบได้หรืออาจเกิด
จากความเร่งรีบในการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือต้องการประหยัดงบประมาณในด้านการจด
ทะเบียนทำาให้ต้องรวบรวมหลายระบบหรืออุปกรณ์ในการยื่นจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว อีกปัจจัย
หนึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจถึงระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อให้ครอบคลุมและยืดหยุ่น
มากที่สุด

รูปที่ 20  สัดส่วนของสิทธิบัตรในลักษณะขององค์ประกอบและหุ่นยนต์แบบสำาเร็จรูป
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รูปที่ 21 ลักษณะของการประดิษฐ์ตามสัญลักษณ์จำาแนกการประดิษฐ์

2.3 ลักษณะเทคโนโลยีในประเทศไทย
2.3.1 แบ่งเทคโนโลยีตามสัญลักษณ์จำาแนกการประดิษฐ์
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โดยการประดิษฐ์ตามรายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้ซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 – สิงหาคม ปีค.ศ. 2018 (พ.ศ.2527 - สิงหาคม พ.ศ. 2561) หากแบ่งหมวด
หมู่ตามสัญลักษณ์จำาแนกการประดิษฐ์ (International Patent Classification, IPC) สามารถ
แบ่งได้หลากหลายหมวดหมู่ย่อยโดยสัญลักษณ์จำาแนกการประดิษฐ์ที่มีจำานวนสิทธิบัตรมากที่สุด
คือหมวด แขนกลและอุปกรณ์หุ่นยนต์ (B25J:Manipulators) คิดเป็นร้อยละ 23 โดยหมวดหมู่ดัง
กล่าวเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หุ่นยนต์, อุปกรณ์ควบคุมเข็มในการผ่าตัด รวมถึงระบบการโปรแกรม
และควบคุม (B25J 9/00), ข้อต่อ (B25J 17/00), แขนหุ่นยนต์ (B25J 18/00) เป็นต้น โดยการ
ประดิษฐ์ในกลุ่มนี้ได้แก่งานประดิษฐ์ การตรวจจับการปะทะชน, ระบบกันการติดขัดในหุ่นยนต์
แบบคล้ายมนุษย์, อุปกรณ์สำาหรับตั้งตำาแหน่งล่วงหน้าและยึดแนบอวัยวะที่มีข้อต่อยืดหยุ่นของ
หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์โดยให้ถอดออกได้, ระบบและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล, บานพับยึดที่ขับดัน
ด้วยมอเตอร์ซึ่งถูกจัดให้มีขึ้นบนหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์, หุ่นยนต์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแบบเคลื่อนที่
รอบแกนอ้างอิงแกนเดี่ยว, แขนกลแบบกลไกขนานเพื่อจับถือและกำาหนดตำาแหน่ง และทิศทาง
ของอุปกรณ์ผ่าตัดเปิดแผลเล็ก เป็นต้น โดยหมวดหมู่นี้เป็นหมวดหมู่ที่มีจำานวนสิทธิบัตรด้านหุ่น
ยนต์มากที่สุดซึ่งเป็นหมวดหมู่หลักที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเชิงลึกหรือด้านเทคนิคได้
ต่อไปสำาหรับผู้ที่สนใจ
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ในหมวดหมู่ที่รองลงมาได้แก่หมวดหมู่ อุปกรณ์ทางกายภาพบำาบัด (A61H: Physical 
therapy apparatus), การควบคุมหรือการกำาหนดระบบ (G05B: Control or regulating sys-
tems in general) คิดเป็นร้อยละ 8.5 ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับจำานวนสิทธิบัตรออกแบบที่มีแนวโน้ม
ที่จะเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยหมวดอุปกรณ์ทางกายภาพบำาบัดเกี่ยวข้อง
กับอุปกรณ์กายภาพบำาบัดซ่ึงรวมถึงอุปกรณ์รักษาเฉพาะทางหรือเฉพาะส่วนในร่างกายด้วยยก
ตัวอย่างเช่นการประดิษฐ์ ระบบหุ่นยนต์สำาหรับการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่างและข้อศอกแบบ
กลไกที่มีตัวขับเคลื่อนหนึ่งตัวหนึ่งข้อต่อ, ระบบหุ่นยนต์สำาหรับการฟื้นฟูแขนท่อนล่าง ข้อศอก 
และข้อไหล่ แบบโครงแขนทางกลผสานแขนกล, กลไกแบบโครงกระดูกภายนอกสำาหรับอุปกรณ์
กายภาพบำาบัดมือ, อุปกรณ์บำาบัดแขนและระบบการทำางานของอุปกรณ์นั้น เป็นต้น ในส่วนของ
หมวดหมู่การควบคุมหรือการกำาหนดระบบน้ันเก่ียวข้องกับระบบการควบคุมและองค์ประกอบ
ของระบบการควบคุม ดังเช่นการประดิษฐ์ ระบบหุ่นยนต์, กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์, 
วิธีการตรวจจับจากคลื่นอัตราโซนิคสำาหรับหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติสำาหรับ หุ่นยนต์เคลื่อนที่
ด้วยล้อ, หุ่นยนต์แก้ไขการพูดภาษาไทย, หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการเอื้อม เป็นต้น
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โดยหมวดหมู่ในลำาดับถัดมาได้แก่หมวดการเคลื่อนย้ายและการขนส่งส่วนบุคคล 
(A61G:Transport, personal conveyances) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.7 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่ง
หรือการเคลื่อนย้ายส่วนบุคคล โดยฉพาะสำาหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่นรถไฟฟ้า
สำาหรับคนพิการปรับยืนได้, เตียงคนไข้ป้องกันการเกิดแผลกดทับ, วีลแชร์ควบคุมด้วยสัญญาณ
สมองพี 300 แบบกึ่งอัตโนมัติ ถัดมาเป็นหมวดหมู่การล้างและทำาความสะอาด (A47L:Domestic 
washing or cleaning) คิดเป็นร้อยละ 4.8 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์หรือองค์ประกอบสำาหรับหุ่น
ยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองสำาหรับการทำาความสะอาด 

หมวดหมู่อื่นได้แก่ ระบบควบคุม (G05D:Systems for controlling or regulating non-
electric variables) ร้อยละ 3.6, อุปกรณ์สำาหรับการฝึกฝนทางกายภาพ (A63B:Apparatus for 
physical training) ร้อยละ 3.6, การประมวลผลข้อมูลดิจิตอล (G06F: Electric digital data 
processing) ร้อยละ 3.1 และอุปกรณ์ในการวินิจฉัยหรือผ่าตัด (A61B:Diagnosis: Surgery: 
Identification) ร้อยละ 3.1 นอกจากนั้นยังปรากฏสิทธิบัตรในหมวดหมู่อื่นซึ่งมีจำานวนน้อยมาก
ดังเช่น หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คำาพูดหรือการสังเคราะห์เสียง (G01L: Speech 
analysis or synthesis, Speech recognition), ระบบการส่งสัญญาณหรือการเรียกเข้า (G08B: 
Signaling or calling systems, Order telegraphs, Alarm systems) เป็นต้น
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2.3.2 แบ่งเทคโนโลยีตามการประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์และระบบหรืออุปกรณ์

รูปที่ 22 จำานวนสิทธิบัตรตามการประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์
และระบบหรืออุปกรณ์แบ่งตามผู้ขอถือสิทธิ
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รูปท่ี 22 จำานวนสิทธิบัตรตามการประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์และระบบหรืออุปกรณ์แบ่งตาม
ผู้ขอถือสิทธิ รูปที่ 22 จำานวนสิทธิบัตรตามการประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์และระบบหรืออุปกรณ์
แบ่งตามผู้ขอถือสิทธิแสดงจำานวนสิทธิบัตรแบ่งตามการประยุกต์ใช้งานในฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 – สิงหาคม ปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ.2527 - สิงหาคม พ.ศ. 2561) ซึ่งการจำาแนก
การประดิษฐ์ตามสัญลักษณ์การประดิษฐ์นั้นอาจไม่มีลักษณะของหุ่นยนต์ในบางประเภทซ่ึง
รายงานการวิเคราะห์ฉบับน้ีได้ทำาการจำาแนกตามลักษณะการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์หรือการประยุกต์
ใช้อุปกรณ์หรือระบบซ่ึงเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของหุ่นยนต์ โดยพิจารณาตามแต่ละคำาขอรับสิทธิบัตร 
โดยแบ่งได้หุ่นยนต์เป็นการประยุกต์ใช้ในการผ่าตัด, การบำาบัดฟื้นฟู, อุปกรณ์ในลักษณะอวัยวะ
เทียมหรือโครงกระดูกภายนอก, หุ่นยนต์หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์, หุ่นยนต์ด้านการบันเทิง, หุ่น
ยนต์ในลักษณะแขนกล, หุ่นยนต์หรืออุปกรณ์สำาหรับการเคลื่อนย้าย เป็นต้น ในส่วนของอุปกรณ์
หรือระบบนั้นแบ่งเป็นระบบควบคุม, ระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์, อุปกรณ์ในลักษณะของมือ
หุ่นยนต์, ระบบในการรับรู้ อุปกรณ์ในส่วนของข้อต่อ เป็นต้น

โดยการแบ่งตามลักษณะดังกล่าวพบว่าสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์ผู้สูงอายุในประเทศไทยน้ัน
พบว่าหุ่นยนต์สำาหรับการบำาบัดฟ้ืนฟูน้ันมีจำานวนมากท่ีสุด โดยมาจากผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยเป็นจำานวน
มาก โดยเป็นการประดิษฐ์ดังเช่น ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่สำาหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน
และ 1 แกนเลื่อน, อุปกรณ์ประกอบสำาหรับการฟื้นฟูส่วนของร่างกาย, ระบบควบคุมหุ่นยนต์
สำาหรับการฟื้นฟูแขนท่อนล่าง ข้อศอก และข้อไหล่แบบโครงแขนทางกลผสานแขนกล, เครื่องช่วย
ฝึกเดินสำาหรับผู้ป่วยอัมพาต เป็นต้น 
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ลำาดับถัดมาเป็นหุ่นยนต์ในลักษณะของการบันเทิงหรือการศึกษาซึ่งเป็นของผู้ขอถือสิทธิ
สัญชาติไทยทั้งสิ้น 10 ฉบับและเป็นของผู้ขอถือสิทธิต่างชาติ 7 ฉบับ ซึ่งมีลักษณะของสิทธิบัตรที่
ได้ทำาการย่ืนจดไว้แตกต่างกัน โดยของผู้ขอถือสิทธิต่างชาติเป็นการประดิษฐ์ในลักษณะของอุปกรณ์
ในการฝึกซ้อมกีฬาต่าง ๆ ดังเช่น หุ่นยนต์สำาหรับเล่นปิงปองท่ีมีการเคล่ือนท่ีของหัวเสิร์ฟท่ีได้รับการ
ปรับปรุง, หุ่นยนต์เทเบิลเทนนิสและวิธีการปฏิบัติการ, เคร่ืองป้อนลูกกอล์ฟแบบอัตโนมัติสำาหรับการ
ฝึกหัด และเครื่องป้อนลูกกอล์ฟแบบอัตโนมัติสำาหรับฝึกตีกอล์ฟ ส่วนสิทธิบัตรได้จดไว้โดยผู้ขอถือ
สิทธิไทยนั้นเป็นลักษณะของการสร้างการโต้ตอบหรือการฝึกฝนพัฒนาการ ดังเช่น หุ่นยนต์แก้ไข
การพูดภาษาไทย, ชุดหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สื่อสาร, หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้สำาหรับ
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นต้น โดยหุ่นยนต์เหล่านี้แม้จะเน้นการแก้ไขทักษะ
บางประการสำาหรับผู้มีปัญหาทางการส่ือสารหรือสำาหรับเด็ก แต่ก็สามารถพัฒนาเพ่ือใช้ในการติดต่อ
ส่ือสารหรือโต้ตอบกับผู้สูงอายุได้เช่นกัน
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ในลำาดับที่ 3 เป็นงานประดิษฐ์ในลักษณะของผู้ช่วยส่วนตัวหรือผู้ดูแล (Personal assis-
tance, Caregiver) โดยเป็นการจดทะเบียนจากผู้ขอถือสิทธิต่างชาติทั้งสิ้น 14 ฉบับ โดยเป็นหุ่น
ยนต์ประเภททำาความสะอาดและอุปกรณ์หรือระบบสำาหรับหุ่นยนต์ทำาความสะอาดเท่านั้น โดย
ของผู้ขอถือสิทธิไทยนั้นมีทั้งสิ้น 4 ฉบับเป็นงานประดิษฐ์ในลักษณะทั่วไปดังเช่นอุปกรณ์วัดส่วน
ของร่างกาย หรือการประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำากัด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี
ในนามของหุ่นยนต์ดินสอ (Dinsow) โดยเป็นหุ่นยนต์สำาหรับการโต้ตอบกับผู้สูงอายุและสามารถ
ใช้ในการสื่อสารได้

โดยสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุที่ปรากฏในไทยน้ันพบว่างานประดิษฐ์ที่มี
การยื่นจดทะเบียนจากผู้ขอถือสิทธิในประเทศไทยนั้นได้แก่การประดิษฐ์เกี่ยวกับหุ่นยนต์สำาหรับ
การเคลื่อนย้าย, อวัยวะเทียมหรือโครงกระดูกภายนอก, หุ่นยนต์สำาหรับการติดต่อสื่อสาร, หุ่น
ยนต์ในการวินิจฉัย และหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนำาทางหรือหุ่นยนต์ลำาเลียงอัตโนมัติ โดยบาง
ส่วนที่ผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยได้ยื่นจดทะเบียนจำานวนมากโดยมีผู้ขอถือสิทธิต่างชาติจำานวนน้อย
ได้แก่หุ่นยนต์ตรวจการณ์ (monitor), หุ่นยนต์ผ่าตัด, หุ่นยนต์จ่ายยา, หุ่นยนต์ในลักษณะเตียง
ซึ่งหุ่นยนต์แต่ละประเภทนั้นยังมีจำานวนน้อยมากนับว่ายังมีโอกาสอีกมากในการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ในประเทศไทย

Dinsow
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ตามรูปที่ 23 สัดส่วนของหุ่นยนต์บริการสำาหรับการใช้โดยทั่วไปและใช้โดยผู้เชี่ยวชาญนั้น 
โดยหากพิจารณาสิทธิบัตรในฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 – สิงหาคม ปี ค.ศ. 2018 
(ปี พ.ศ.2527 - สิงหาคม พ.ศ. 2561) ด้านหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุสำาหรับหุ่นยนต์จะพบว่า
ผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยนั้นโดยมากยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรซ่ึงเป็นการประดิษฐ์ในลักษณะของ
หุ่นยนต์บริการสำาหรับผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 57 และเป็นสำาหรับบุคคลทั่วไปเพียงร้อยละ 39 ซึ่งโดย
ส่วนมากเป็นหุ่นยนต์ด้านการบำาบัดฟื้นฟูหรือการกายภาพ, หุ่นยนต์ในการผ่าตัด, หุ่นยนต์จ่ายยา 
เป็นต้น โดยเป็นกลุ่มของหุ่นยนต์ทางด้านการแพทย์ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูง แต่ยังมี
สัดส่วนสำาหรับหุ่นยนต์ซึ่งใช้ได้โดยบุคคลทั่วไปเป็นจำานวนน้อย โดยแตกต่างจากหุ่นยนต์ซึ่งถูกจด
ทะเบียนโดยต่างชาติซึ่งมีสัดส่วนของหุ่นยนต์บริการสำาหรับบุคคลทั่วไปร้อยละ 60 และเป็นหุ่น
ยนต์สำาหรับผู้เชี่ยวชาญเพียงร้อยละ 18 เท่านั้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตและนำาเทคโนโลยี
ด้านหุ่นยนต์สำาหรับบุคคลทั่วไปเข้ามาภายในประเทศไทย

รูปที่ 23 สัดส่วนของหุ่นยนต์บริการสำาหรับการใช้โดยทั่วไปและใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ

2.3.3 ประเภทของหุ่นยนต์บริการตามสิทธิบัตรในประเทศไทย
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2.4 ประเภทของผู้ขอถือสิทธิและประเทศที่ยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศไทย

รูปที่ 24 จำานวนสิทธิบัตรแยกตามประเภทของผู้ขอถือสิทธิ

ตามรูปที่ 24 จำานวนสิทธิบัตรแยกตามประเภทของผู้ขอถือสิทธิ หากพิจารณาผู้ขอถือสิทธิ
ท่ีซ่ึงท่ีย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยตามประเภทท้ังสถาบันการศึกษา, บริษัทเอกชน, หน่วย
งานของรัฐ และบุคคลธรรมดา โดยแบ่งเป็นทั้งผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยและผู้ขอถือสิทธิต่างชาติ 
จะแบ่งเป็น บริษัทเอกชนผู้ขอถือสิทธิเป็นต่างชาติร้อยละ 45, สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็นผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยร้อยละ 27, หน่วยงานของรัฐสัญชาติไทยร้อยละ 20, บริษัทเอกชน
ผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยร้อยละ 5 และบุคคลธรรมดาทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติรวมกันได้เพียง
ร้อยละ 3  
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จากจำานวนดังกล่าวจะพบว่าบริษัทเอกชนต่างชาติ
นั้นมีจำานวนสูงถึงร้อยละ 45 ซึ่งมีจำานวนสิทธิบัตรสูงมาก
โดยมากจากทั้งบริษัทดังเช่น SoftBank Robotics, Alde-
baran, Toshiba lifestyle products & services cor-
poration ซึ่งมากกว่าบริษัทเอกชนสัญชาติไทยเป็นอย่าง
มากซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ดังเช่น บริษัท ซีที 
เอเชีย โรโบติกส์ จำากัดและ บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำากัด 
เป็นต้น ภาคเอกชนอาจต้องระมัดระวังการเข้ามาจดสิทธิ
บัตรโดยบริษัทเอกชนต่างชาติมากยิ่งขึ้น และโดยภาพรวม
นั้นผู้ขอจดทะเบียนสัญชาติไทยเป็นสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานของรัฐรวมกันถึงร้อยละ 47 แสดงให้ว่าเทคโนโลยี
ด้านหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุน้ัน สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานของรัฐยังเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยีด้านดังกล่าว
อยู่ซึ่งอาจต้องผลักดันให้เทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานของรัฐถ่ายทอดไปยังภาคเอกชนให้มากยิ่ง
ขึ้นเพื่อให้เกิดการนำาเทคโนโลยีไปใช้ในภาคธุรกิจมากและ
เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดมากยิ่งขึ้น และเป็นที่น่าสังเกตเห็น
ได้ว่าการจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดานั้นมีจำานวน
น้อยมากซึ่งโดยปกติการจดทะเบียนด้วยบุคคลธรรมดาน้ัน
มักเป็นบริษัทเกิดใหม่หรือเป็นบริษัทท่ีมีโครงสร้างไม่ใหญ่ 
แสดงให้เห็นว่าอาจมีบริษัทเกิดข้ึนใหม่จำานวนน้อยมากใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว
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รูปที่ 25 ประเทศที่เข้ามายื่นจดสิทธิบัตรในประเทศไทย
และสัดส่วนการยื่นจดโดยผู้ยื่นสัญชาติไทยและต่างประเทศ

หากมาแบ่งสัดส่วนระหว่างผู้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรสัญชาติไทยและผู้ยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตรจากต่างประเทศในฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 – สิงหาคม ปี ค.ศ. 
2018 (ปี พ.ศ.2527 - สิงหาคม พ.ศ. 2561) นั้นคิดเป็นผู้ยื่นจดสิทธิบัตรสัญชาติไทยร้อย
ละ 52 และเป็นต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 48 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกันอย่าง
มาก ด้วยสัดส่วนดังกล่าวยังนับได้ว่าเทคโนโลยีด้านนี้ยังมีต่างชาติสนใจเข้ามาจดทะเบียนสิทธิ
บัตรในประเทศไทยหรือประกอบธุรกิจภายในประเทศไทยน้อยมาก โดยคำาขอท่ีเข้ามาย่ืนจดใน
ประเทศไทยน้ันเป็นการยื่นจดทะเบียนตรง (Direct route) ร้อยละ 31 คือเป็นเทคโนโลยีที่มีการ
ยื่นจดทะเบียนไว้นอกประเทศไม่เกิน 12 เดือนก่อนเข้ามายื่นจดทะเบียนภายในประเทศไทย 
และเป็นการยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) ร้อยละ 69 
ซึ่งเป็นคำาขอที่มีการยื่นจดทะเบียนไว้นอกประเทศไม่เกิน 31 เดือนก่อนเข้ามายื่นจดทะเบียน
ภายในประเทศไทย จะเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรจากต่างชาตินั้นส่วนมากยื่นสิทธิบัตร
ผ่านระบบ PCT ซึ่งคนไทยยังรู้จักและใช้ระบบดังกล่าวอยู่น้อยมาก ซึ่งการยื่นขอรับสิทธิบัตร
ผ่านระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) เป็นระบบที่เกิดจากความตกลงระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิบัตร เหมาะสำาหรับผู้ขอที่ต้องการความคุ้มครองในหลายประเทศ นอกจากนี้
ระบบยังมีเวลาที่ให้ผู้ขอได้ศึกษาแนวโน้มของตลาด และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะตัดสินใจ
ว่าจะเข้าสู่ตลาดในประเทศนั้นหรือไม่ เนื่องจากการขอยื่นจดทะเบียนครั้งหลังได้สิทธิคุ้มครอง
ตั้งแต่วันที่ยื่นขอจดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งสิทธิดังกล่าวยืดระยะเวลาออกเป็น 30-31 เดือนหลัง
จากยื่นขอจดทะเบียนครั้งแรก (Intellectual Design Group (IDG) , 2017) 
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โดยสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุซ่ึงจดทะเบียนโดยผู้ขอถือสิทธิต่างชาติพบ
ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นสิทธิบัตรท่ีย่ืนโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นร้อย
ละ 51 จำานวน 39 ฉบับ ซึ่งยื่นจดทะเบียนโดยบริษัท KAWASAKI HEAVY IND LTD, Life Ro-
botics Inc, Toshiba lifestyle products & services corporation, SHARP, SONY Corp., 
Honda, IWANE KENKYUSHO KK, Panasonic healthcare holdings เป็นต้น โดยมากเป็นงาน
ประดิษฐ์ด้านแขนกลหรือกลไกสำาหรับแขนกลและหุ่นยนต์สำาหรับทำาความสะอาด จากยุโรปร้อย
ละ 20 จำานวน 15 ฉบับ ซึ่งยื่นจดทะเบียนโดย SoftBank Robotics, Aldebaran และ ENRAF 
NONIUS BV โดยเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบหรืออุปกรณ์ในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หรือองค์
ประกอบของหุ่นยนต์ในลักษณะของหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ จากสหรัฐอเมริการ้อยละ 10 จำานวน 8 
ฉบับ ยื่นจดทะเบียนโดย UNIVERSAL ROBOTS AS, NEWGY IND INC และบุคคลธรรมดา โดย
มากเป็นสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์สำาหรับการฝึกฝนทักษะทางด้านกีฬา 

ในส่วนของเกาหลีใต้ร้อยละ 7 จำานวน 5 ฉบับ ยื่นจดทะเบียนโดย Samsung electron-
ics co. ltd และบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรืออุปกรณ์สำาหรับหุ่น
ยนต์ทำาความสะอาด, ระบบการผ่าตัดและหุ่นยนต์ป้อนลูกกอล์ฟ และเยอรมนีร้อยละ 4 จำานวน 
3 ฉบับ ยื่นจดทะเบียนโดย DUERR SYSTEMS GMBH, KUKA robotics ซึ่งเป็นสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และวิธีการควบคุมสำาหรับหุ่นยนต์ โดยยังมีประเทศอื่นที่เข้ามาจดทะเบียน
สิทธิบัตรในประเทศไทยอีกดังเช่น ประเทศจีน, สวิตเซอร์แลนด์, อังกฤษ เป็นต้น
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2.5 ผู้เล่นหลักในประเทศไทย

รูปที่ 26 จำานวนสิทธิบัตรแยกตามชื่อผู้ขอถือสิทธิ
และจำานวนที่มีการถือสิทธิร่วมกับหน่วยงานอื่น

ตามรูปที่ 26 จำานวนสิทธิบัตรแยกตามชื่อผู้ขอถือสิทธิและจำานวนที่มีการถือสิทธิร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำานวนสิทธิบัตรของแต่ละหน่วยงานในฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 – สิงหาคม ปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ.2527 - สิงหาคม พ.ศ. 2561) ซึ่งผู้ที่ถือครอง
สิทธิบัตรมากที่สุดประเทศไทยเป็นสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ซึ่งมีสิทธิบัตรอยู่ที่ 24 ฉบับ โดยอันดับ 2 คือมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีสิทธิบัตรรวมทั้งหมด 18 ฉบับ 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาสัญชาติไทยนั้นมีจำานวนสิทธิบัตรเป็นอันดับที่ 1 และ 2 
โดยอันดับที่ 3 ถึง 5 เป็นบริษัทเอกชนซึ่งเป็นของต่างชาติได้แก่ SoftBank Robotics, KAWASAKI 
HEAVY IND LTD, Toshiba lifestyle products & services corporation โดยหากพิจารณา
จากทั้งหมดจะเห็นว่าส่วนมากยังเป็นผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยอยู่ที่มีจำานวนสิทธิบัตรอยู่ในอันดับ
ต้น ๆ แต่ก็ยังมีจำานวนสิทธิบัตรอยู่ไม่มากนัก

จากที่แสดงไว้นั้นจะเห็นได้ว่ามีการขอถือสิทธิร่วมกันอยู่บ้าง โดยมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
ขอถือสิทธิร่วมกับหน่วยงานอื่นถึง 8 ฉบับจากทั้ง 18 ฉบับ และ สวทช. ก็มีการถือสิทธิร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 7 ฉบับ ตามด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งมีการถือสิทธิร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 2 ฉบับเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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รูปที่ 27 สิทธิบัตรที่มีการถือสิทธิร่วมกัน

ตามรูปที่ 27 สิทธิบัตรที่มีการถือสิทธิร่วมกัน จะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรในฐานข้อมูลสิทธิบัตร
ไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 – สิงหาคม ปี ค.ศ. 2018 (ปี พ.ศ.2527 - สิงหาคม พ.ศ. 2561) โดยมากจะ
เป็นการขอถือสิทธิร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานของรัฐดังเช่นมหาวิทยาลัยมหิ
ดลและสวทช. ซึ่งมีการถือสิทธิร่วมกัน 6 การประดิษฐ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับหุ่นยนต์สำาหรับ
การผ่าตัดและการฟื้นฟูหรือการบำาบัด ซึ่งเป็นลักษณะของหุ่นยนต์ทางการแพทย์เป็นหลัก หรือ
เป็นการถือสิทธิระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยดังเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นการประดิษฐ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูหรือบำาบัดเช่นกัน โดย
มีเพียงการประดิษฐ์เดียวเท่านั้นที่มีการถือสิทธิร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน
คือการประดิษฐ์ หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการเอื้อม ของบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำากัดและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนนั้นยังปรากฏอยู่น้อยมาก แต่ก็ยังมีข้อมูลการร่วมงานกัน
ระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทเอกชนอีกเช่นกันแต่อาจไม่ได้ปรากฏในรูปแบบสิทธิบัตรเช่น
การประดิษฐ์ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและบริษัทเอกชนซึ่งเป็นการพัฒนาการประดิษฐ์ใน
ลักษณะของหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูเช่นกัน 
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รูปที่ 28 จำานวนการยื่นจดสิทธิบัตรของผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทย
และต่างชาติโดยแสดงเป็นรายปี ค.ศ. 2008 – 2012 (พ.ศ. 2551 – 2555)

รูปที่ 29 จำานวนการยื่นจดสิทธิบัตรของผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทย
และต่างชาติโดยแสดงเป็นรายปี ค.ศ. 2013 – 2017 (พ.ศ. 2556 – 2560)
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ตามรูปที่ 28 จำานวนการยื่นจดสิทธิบัตรของผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยและต่างชาติโดย
แสดงเป็นรายปี ค.ศ. 2008 – 2012 (พ.ศ. 2551 – 2555) และรูปที่ 29 จำานวนการยื่นจดสิทธิ
บัตรของผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยและต่างชาติโดยแสดงเป็นรายปี ค.ศ. 2013 – 2017 (พ.ศ. 2556 
– 2560) ได้แสดงกิจกรรมการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรในแต่ละปีโดยแยกตามสัญชาติของผู้ขอถือ
สิทธิจะเห็นว่าการยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นมหาวิทยาลัย โดยมีบริษัทเอกชน
สัญชาติไทยยื่นจดเป็นครั้งแรกใน ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) คือบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำากัด ลำาดับถัด
มากเป็นบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำากัด ได้ยื่นในปี ค.ศ. 2013 – 2014 (พ.ศ. 2556-2557) รวม
ทั้งบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำากัด ในปี ค.ศ 2014 (พ.ศ. 2557) เช่นกัน ตามด้วยบริษัท ไฮฟ์กราวนด์ 
จำากัดยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

โดยประเทศไทยมียอดจดสิทธิบัตรจำานวนสูงที่สุดในปี 2015 (พ.ศ. 2558) ซึ่งเป็นการเข้า
มาของสิทธิบัตรจากต่างชาติจำานวนมาก โดยเฉพาะ SoftBank Robotics, Toshiba lifestyle 
products & services corporation ซึ่งมีสิทธิบัตรเข้ามาจดรวมกันถึง 25 ฉบับ และผู้ขอถือสิทธิ
สัญชาติไทยเองก็มีความหลากหลายจากหลายสถาบันการศึกษาเช่นกันและตามที่ได้แสดงให้เห็น
ไว้จะเห็นว่ามีเพียงการประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและสวทช.เท่านั้นที่มีการยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องในทุกปี
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โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐน้ันค่อนข้างมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใน
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีการประดิษฐ์ไปสู่ภาคเอกชนค่อนข้างน้อยซ่ึงการประดิษฐ์ที่เกิดจาก
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นการประดิษฐ์เก่ียวกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์ดังเช่นหุ่น
ยนต์ด้านการกายภาพหรือการบำาบัดฟื้นฟูรวมทั้งหุ่นยนต์ผ่าตัดซึ่งได้แสดงตัวอย่างไว้ตามรูปที่ 30 
กิจกรรมการยื่นจดสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์ผ่าตัดแสดงตามรายปี ค.ศ. 2008 – 2017 (พ.ศ. 2551 
– 2560) และรูปที่ 31 กิจกรรมการยื่นจดสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับการบำาบัดฟื้นฟูแสดงตาม
รายปี ค.ศ. 2008 – 2017 (พ.ศ. 2551 – 2560) ซึ่งหุ่นยนต์ในลักษณะดังกล่าวแม้จะเป็นหุ่นยนต์
ที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูงแต่หุ่นยนต์ในด้านดังกล่าวนั้นก็มีความซับซ้อนสูงด้วยเช่นกัน รวมทั้งต้อง
ผ่านการทดลองและได้รับการรับรองมาตรฐานจำานวนมากซ่ึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่พัฒนาไปเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือนำาไปใช้โดยภาคเอกชนได้ยาก
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รูปที่ 30 กิจกรรมการยื่นจดสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์ผ่าตัดแสดงตามรายปี 
ค.ศ. 2008 – 2017 (พ.ศ. 2551 – 2560)

รูปที่ 31 กิจกรรมการยื่นจดสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับการบำาบัดฟื้นฟู
แสดงตามรายปี ค.ศ. 2008 – 2017 (พ.ศ. 2551 – 2560)
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หากพิจารณาภาพรวมสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุในระดับสากล จะพบว่า
จุดแข็งของอุตสาหกรรมนี้คือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น 
ซึ่งมีการยื่นจดสิทธิบัตรจำานวนมากที่สุด 3 อันดับแรก เนื่องจากทวีปเอเชียเป็นตลาดหลักของ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ จึงทำาให้หน่วยงานและนักประดิษฐ์จากประเทศในทวีป
เอเชียดังกล่าวมีการพัฒนาการประดิษฐ์ในกลุ่มเทคโนโลยีนี้มาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมากจากการกระ
ตุ้นและสนับสนุนนวัตกรรมโดยภาครัฐ จะเห็นได้ว่าจาก 12 ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมนี้ดังแสดง
ในหัวข้อ 1.5 ผู้เล่นหลัก 7 หน่วยงานจากทั้งหมด 12 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานจากภาครัฐ ทั้ง
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยที่สนับสนุนโดยรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความ
ต่อเนื่องในการยื่นจดสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุอย่างต่อ
เนื่อง แสดงให้เห็นความต่อเนื่องของการพัฒนาการประดิษฐ์และการนำามาใช้จริง ตัวอย่างเช่นใน
ประเทศเกาหลีใต้ รัฐบาลได้มีการจัดตั้งหน่วยงานหลักในการวิจัยที่เกี่ยวกับกายภาพบำาบัดโดย
เฉพาะ คือ National Rehabilitation Center เพื่อพัฒนาการวิจัยและวางนโยบาย เกี่ยวกับ
การกายภาพบำาบัดและการช่วยเหลือ (rehabilitative and assistive technology) เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้คนในสังคม ซึ่งหน่วยงานนี้มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูง
อายุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งสถาบัน

3.จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของเทคโนโลยี
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แม้ว่าผู้เล่นหลาย ๆ หน่วยงานมีการยื่นจดสิทธิ
บัตรจำานวนมาก เช่น หน่วยงานจากจีน ไม่ว่าจะเป็น 
Chongqing Youbanjia Technology หรือ Foshan 
Fumutong Intelligent Robot ที่มีจำานวนสิทธิบัตร
มากโดดเด่นกว่าหน่วยงานอื่น แต่หน่วยงานดังกล่าวมี
การย่ืนจดเพียงแค่ในประเทศตนเองเท่าน้ัน และเป็นการ
ย่ืนจดท้ังหมดภายในปีเดียว ซ่ึงอาจเป็นผลมากจากการ
จัดต้ังบริษัทลูกข้ึนมาใหม่ เพ่ือทำาการตลาดสินค้าตัวใด
ตัวหนึ่งเท่านั้น ที่เป็นกลยุทธทางการตลาดของหน่วย
งานส่วนใหญ่ในจีน ซึ่งกฎหมายและสิทธิต่าง ๆ เอื้อ
อำานวยในการจัดตั้ง จดทะเบียนนิติบุคคล และยื่นจด
สิทธิบัตร

เม่ือพิจารณากลุ่มเทคโนโลยีท่ีถูกนำามาใช้ในการ
พัฒนาหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุแล้ว จะพบว่าการ
นำาปัญญาประดิษฐ์และระบบการนำาเสนอเสมือนจริง
จากระยะไกลมาใช้ร่วมกับหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูง
อายุน้อยมาก เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีกลุ่มอื่น ดังนั้น
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์และ
ระบบการนำาเสนอเสมือนจริงจากระยะไกลมาใช้
พัฒนาการประดิษฐ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ จึงยังเป็นช่องว่างทางธุรกิจที่นักประดิษฐ์ยังคงเข้า
มาพัฒนาต่อได้
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หากพิจารณาภาพรวมสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้นจะพบว่า
ประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งอยู่หลายส่วน โดยจะเห็นว่ามีหลากหลายมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
รัฐที่มีการวิจัยด้านหุ่นยนต์ โดยเฉพาะหุ่นยนต์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้กับสังคมผู้สูงอายุโดยมีงานวิจัย
และมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีศูนย์เครือ
ข่ายวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) ซึ่งเน้นการพัฒนาวิทยาการ
หุ่นยนต์การแพทย์และเทคโนโลยีด้านการผ่าตัด หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซ่ึงมีสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาค
สนาม (Institute of Field Robotics: FIBO) ทั้งนี้ยังพบสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยอื่น
อีกทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย นอกจากที่พบในข้อมูลสิทธิบัตรแล้ว ประเทศไทยนั้น
มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจำานวน
มาก ดังเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยสารคาม, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

โดยความเป็นจริงแล้วนอกจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยังมีสมาคมและหน่วยงานอ่ืนท่ีมีทรัพยากร
และองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติอีกจำานวนมาก ท้ัง สวทช., สมาคมพัฒนาหุ่นยนต์
ไทย (Thai Robotics Society), สมาคมสมองกลฝังตัว (Thai Embedded Systems Asso-
ciation, TESA), สถาบันไทยเยอรมัน หรือสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น รวมทั้งยังมีการ
จัดตั้ง Center of Robotic Excellence (CoRE) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์
จากภาคการศึกษาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานศึกษา
และภาคเอกชน โดยในปัจจุบันมี 9 หน่วยงานหลักได้แก่ สถาบันไทย-เยอรมัน, สถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์จำานวนมากซึ่งส่งผลดีใน
การกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางด้านนวัตกรรมเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่และแสดงให้เห็นถึงการ
ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานภาครัฐในอุตสาหกรรมดังกล่าว อีกทั้งองค์ความรู้เหล่า
นี้จะช่วยสร้างบุคลากรด้านหุ่นยนต์ให้เพียงพอในอนาคตเพื่อรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต 
นอกจากนั้นหากพิจารณาจากสิทธิบัตรงานที่ปรากฏนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ทางด้าน
การแพทย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง
 แต่แม้ว่าจะมีหน่วยงานที่มีการสนับสนุนและมีทรัพยากรอยู่จำานวนมากแต่ประเทศไทย
ก็ยังมีจุดอ่อนในด้านจำานวนของสิทธิบัตร โดยสิทธิบัตรของผู้ขอถือสิทธิสัญชาติไทยในด้านหุ่นยนต์
สำาหรับสังคมผู้สูงอายุมีเพียงแค่ 7.5 ฉบับต่อปีซ่ึงโดยรวมแล้วยังมีจำานวนสิทธิบัตรอยู่น้อยมากและ
ไม่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในสภาพความเป็นจริงน้ันมีการประดิษฐ์และงานวิจัยเกิด
ขึ้นอยู่จำานวนไม่น้อย หากเจาะลึกเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์อย่างเดียว
จะพบว่ามีงานวิจัยด้านหุ่นยนต์สำาหรับการตรวจคัดกรอง การรักษาและการผ่าตัด, การพื้นฟู
ทางการแพทย์, การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและการติดตามเฝ้าระวังหลายงานวิจัย 
แต่การประดิษฐ์จำานวนมากไม่ถูกแสดงให้เป็นสิทธิบัตร ทำาให้การนำาเทคโนโลยีหรือการประดิษฐ์
ต่าง ๆ ไปใช้จริงนั้นมีขอบเขตจำากัด ร่วมทั้งหากพิจารณาการประดิษฐ์ที่มีการสร้างความร่วมมือ
กันระหว่างสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานรัฐกับภาคเอกชนที่เกิดขึ้นในรูปสิทธิบัตรนั้นก็มีเพียง
การประดิษฐ์เดียว แสดงให้เห็นถึงการสร้างความร่วมมือที่เกิดการผลักดันไปเป็นผลิตภัณฑ์จริงใน
ตลาดและมีการคุ้มครองที่ชัดเจนนั้นมีจำานวนอยู่น้อยมาก 
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นอกจากปัญหาการไม่เกิดสิทธิบัตรใหม่และความร่วม
มือที่เกิดขึ้นน้อยจะเห็นว่ามีภาคเอกชนท่ีมีสิทธิบัตรมี
จำานวนน้อยรายมากโดยบริษัทเอกชนไทยท่ีมีสิทธิบัตร
นั้นมีเพียง 4 บริษัทเท่านั้น ได้แก่ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบ
ติกส์ จำากัด, บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำากัด, บริษัท สุพรีม ไฮที
ร่า จำากัด, บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำากัด ซึ่งตามข้อมูลการ
ประกาศโฆษณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีสิทธิ
บัตรรวมกันเพียง 9 ฉบับ ซึ่งผู้ขอถือสิทธิต่างชาติที่เข้า
มายื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยน้ันมีสิทธิบัตร
รวมกันมากถึง 74 ฉบับ มีโอกาสสูงมากที่จะถูกจำากัด
ขอบเขตของเทคโนโลยีจากสิทธิบัตรท่ีเข้ามาโดยผู้ขอถือ
สิทธิต่างชาติในอนาคต
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แต่ด้วยจำานวนสิทธิบัตรที่มีจำานวนน้อยมากทำาให้มีโอกาสอีกมากในพัฒนาเทคโนโลยีต่าง 
ๆ ภายในประเทศหากพิจารณาถึงภาคเอกชนที่มีสิทธิบัตรในประเทศไทยที่มีสิทธิบัตรนั้นจะพบ
ว่าแต่ละบริษัทนั้นมีความชำานาญเฉพาะด้าน โดยบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำากัด เป็นหุ่นยนต์
สำาหรับผู้สูงอายุซึ่งเน้นการโต้ตอบและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ รวมทั้งเฝ้าระวังและสร้างการ
ติดต่อสื่อสาร บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำากัด เป็นหุ่นยนต์สำาหรับการส่งและจ่ายยา บริษัท ทีเอ็มจีไอ 
จำากัด เน้นไปที่หุ่นยนต์ด้านการบำาบัดฟื้นฟู และบริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำากัด เน้นการประดิษฐ์หุ่น
ยนต์สำาหรับงานเฉพาะด้าน โดยมีสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์สำาหรับหุ่นยนต์ในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยหรือผู้
สูงอายุ โดยยังมีอีกหลากหลายเทคโนโลยีที่ภาคเอกชนสามารถเข้ามามีบทบาทได้อีกจำานวนมาก 
แม้ว่าหากเทียบเฉพาะภาคเอกชนน้ัน ภาคเอกชนในไทยยังมีสิทธิบัตรจำานวนน้อยแต่ในภาพรวมนั้น
ก็นับว่ามีจำานวนสิทธิบัตรท่ีใกล้เคียงกับสิทธิบัตรท่ียื่นขอโดยผู้ขอถือสิทธิต่างชาติและมีลักษณะ
ของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันทำาให้ภาคเอกชนไทยยังมีโอกาสอีกมากในการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ตัวเองและครอบครองพื้นที่ทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ภายในประเทศ และด้วยองค์ความรู้และ
แหล่งเงินทุนในประเทศนั้นนับเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (startup)

รูปที่ 32 สัดส่วนธุรกิจเกิดใหม่และบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์บริการ
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รูปที่ 33 แสดงขนาดของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์บริการแยกตามภูมิภาค

จากรูปที่ 32 สัดส่วนธุรกิจเกิดใหม่และบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์บริการ และรูปที่ 
33 แสดงขนาดของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์บริการแยกตามภูมิภาค จะเห็นบริษัท 
startup ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการท้ังแบบหุ่นยนต์สำาหรับผู้ใช้ท่ัวไปและหุ่นยนต์สำาหรับผู้ใช้ชำานาญ
การน้ันมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 29 โดยธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถดำาเนินกิจการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
บริการได้ และจะเห็นว่าในแต่ละภูมิภาคนั้นผู้ประกอบธุรกิจด้านหุ่นยนต์บริการนั้นส่วนใหญ่แล้ว
เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดของธุรกิจซึ่งมีพนักงานอยู่ที่  11 - 50 คน 
รองลงมามีพนักงานอยู่ที่ 1 – 10 คน เท่านั้นจะเห็นว่าการประกอบธุรกิจด้านหุ่นยนต์โดยเฉพาะ
หุ่นยนต์บริการนั้นไม่จำาเป็นต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่เสมอไป
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อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องพึงระวังเป็นอย่างมากคือการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรจากต่าง
ประเทศ ซึ่งมีการยื่นจดทะเบียนเข้ามาภายในประเทศไทยเป็นจำานวนมากในแต่ละครั้งซึ่งทำาให้
ขอบเขตในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในประเทศน้ันแคบลงอย่างรวดเร็วได้ในอนาคต จึง
ต้องจับตามองการย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตรจากต่างชาติภายในประเทศไทยเป็นพิเศษ โดยในปัจจุบัน
น้ันต่างชาติเข้ามาจดสิทธิบัตรในไทยในหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะด้านแขนกล และหากเจาะจงหุ่น
ยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุน้ันเทคโนโลยีท่ีถูกนำาเข้ามามักเป็นองค์ประกอบหรืออุปกรณ์ของหุ่น
ยนต์ในลักษณะของหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ (Humanoid) และหุ่นยนต์ซึ่งเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองและ
มีจุดประสงค์ในการทำาความสะอาดซึ่งเป็นกลุ่มของหุ่นยนต์บริการสำาหรับบุคคลทั่วไป จึงต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษในการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าว อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใด ๆ 
ควรพิจารณาสิทธิบัตรที่ปรากฏในต่างประเทศด้วย โดยจากที่พิจารณาข้อมูลสิทธิบัตรจะเห็นว่า
สิทธิบัตรส่วนมากยื่นตรวจสอบผ่านระบบ PCT ทำาให้มีโอกาสและระยะเวลาที่จะดำาเนินการเข้า
มาจดทะเบียนในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นจึงต้องพิจารณาเทคโนโลยีด้วยข้อมูลสิทธิบัตรอย่าง
รอบคอบก่อนเริ่มการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ 
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4.การวิเคราะห์เทคโนโลยีที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนา

จากลักษณะเทคโนโลยีที่ปรากฏในประเทศไทยจะเห็นว่าหุ่นยนต์ในบางลักษณะนั้นยังมีสิทธิ
บัตรอยู่น้อยมากในประเทศไทยและไม่มีผู้ขอถือสิทธิต่างชาติย่ืนจดสิทธิบัตรในประเทศไทย ดังเช่น
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ลำาเลียงอัตโนมัติ, หุ่นยนต์วินิจฉัย หรือหุ่นยนต์ในลักษณะของโครงกระดูกภายนอก
หรืออวัยวะเทียม ตามรูปท่ี 34 แสดงภาพตัวอย่างการประดิษฐ์ด้านหุ่นยนต์ลำาเลียงอัตโนมัติ, หุ่นยนต์
วินิจฉัย, โครงกระดูกภายนอก โดยเทคโนโลยีเหล่านี้นั้นเนื่องจากมีจำานวนของสิทธิบัตรในไทย
จำานวนน้อยทำาให้ยังมีโอกาสอีกมากที่จะนำามาพัฒนาต่อยอดหรือสร้างเทคโนโลยีใหม่ในด้านดัง
กล่าว

รูปที่ 34 แสดงภาพตัวอย่างการประดิษฐ์ด้านหุ่นยนต์ลำาเลียงอัตโนมัติ, 
หุ่นยนต์วินิจฉัย, โครงกระดูกภายนอก



86

บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

5.ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์
รายงานการวิเคราะห์ฉบับน้ีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโดยรวมของสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์

สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ในประเทศกับในระดับโลกแล้วพบว่างาน
ประดิษฐ์ในประเทศไทยนั้นมีอยู่น้อยมากและมีแนวโน้มการเติบโตที่ไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับใน
ระดับสากลจากผลการวิเคราะห์น้ีทำาให้เล็งเห็นถึงความสำาคัญและการสร้างความตระหนักถึงด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะสิทธิบัตรให้กับแต่ละหน่วยงานและบริษัทเอกชนเพื่อให้สามารถ
สร้างพื้นที่ทางนวัตกรรมได้อย่างเทียบเคียงกับในระดับสากล

โดยสิทธิบัตรในประเทศไทยยังเป็นการจดทะเบียนในรูปแบบของหุ่นยนต์แบบครอบคลุม
ในฉบับเดียวซึ่งทำาให้ขอบเขตหรือความยืดหยุ่นในการบังคับใช้สิทธินั้นยังน้อย อาจต้องปรับปรุง
แนวทางหรือรูปแบบในการจดทะเบียนเพื่อให้ครอบคลุมและเกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นและจะ
เห็นว่าประเทศไทยยังมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำาหรับการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ
และยังมีสัดส่วนของเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำาหรับผู้ใช้งานทั่วไปอยู่น้อยซ่ึงอาจเป็นส่ิงที่น่าสนใจเป็น
อย่างยิ่งสำาหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในอนาคตแต่ตามรายงานฉบับนี้ก็ยังชี้ให้
เห็นถึงคู่แข่งสำาคัญว่าหากต้องการเริ่มต้นพัฒนาเทคโนโลยีด้านน้ีจำาเป็นต้องศึกษาข้อมูลสิทธิบัตร
หรือข้อมูลนวัตกรรมของใครบ้าง
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สุดท้ายนี้ข้อมูลที่ปรากฏตามรายงานฉบับนี้นั้นนำาเสนอในแง่ของผู้เล่นหรือผู้ขอถือสิทธิ 
ประเทศ หรือภูมิภาคที่ทำาการจดทะเบียนสิทธิบัตร แนวโน้มโดยรวมและลักษณะทางเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วในสิทธิบัตรมักเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคในแต่ละการประดิษฐ์ข้อมูล
ดังกล่าวจึงเป็นการนำาทาง เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าถึงและค้นคว้าข้อมูลทางเทคนิคในตามแต่ละการ
ประดิษฐ์ได้อย่างตรงกับจุดประสงค์และความต้องการของผู้ศึกษา

ในแง่ของเทคโนโลยีนั้นพบว่าหลายเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมน้ันมีแนวโน้มการเติบโต
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังแสดงให้เห็นรูปแบบเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้หน่วย
งานภาครัฐหรือเอกชนวางแผนเพื่อเริ่มต้นการพัฒนาและวิจัยหุ่นยนต์ได้สอดคล้องกับแนวโน้ม
ด้านสิทธิบัตรว่าเทคโนโลยีใดยังมีผู้จดทะเบียนน้อยและมีโอกาสอยู่มาก หรือเทคโนโลยีใดมีผู้จด
ทะเบียนอยู่เป็นจำานวนมากและมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ภาคเอกชนมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
ท่ีตนเองสนใจร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐมากย่ิงข้ึน รวมท้ังเพ่ือให้เอกชนสามารถ
เข้าถึงงานวิจัยต่าง ๆ ได้มากขึ้นและง่ายต่อการนำาไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานของรัฐ อาจต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนใน
การทดลองหรือขอการรับรองมาตรฐานที่น้อยลง
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คำาจำากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์นี้ทำาการคัดเลือกสิทธิบัตรท่ีอยู่ในเทคโนโลยีเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้

สูงอายุ โดยอาศัยคำาสำาคัญ (Keyword) ร่วมกับสัญลักษณ์การจำาแนกสิทธิบัตรสากล (IPC class) 
และสัญลักษณ์การจัดจำาแนกสิทธิบัตรของ Derwent (DWPI class) เป็นตัวกรองหลักสำาหรับการ
ค้นหาและจัดกลุ่มข้อมูล

การแบ่งกลุ่มข้อมูล อยู่บนมุมมองของเทคโนโลยีเป็นหลัก ร่วมกับกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็น
ความสนใจของประเทศ กล่าวคือในการแบ่งกลุ่มเทคโนโลยี จะอาศัยข้อมูลสิทธิบัตรเป็นพื้นฐาน 
โดยในข้อมูลสิทธิบัตรมีการแบ่งออกเป็นเรื่องใดได้บ้างและการแบ่งกลุ่มดังกล่าวเห็นภาพชัดเจน
หรือไม่ 

โดยผู้วิเคราะห์ได้แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
การวิเคราะห์สิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากล

การวิเคราะห์สิทธิบัตรในระดับสากลเป็นการรวบรวมสิทธิบัตรโดยการใช้คำาสำาคัญ (Keyword) 
และกลุ่มงานประดิษฐ์สากล (International Patent Classification : IPC) ที่เกี่ยวข้องกับหุ่น
ยนต์, ระบบโครงกระดูกภายนอกสำาหรับใช้กับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ซึ่งสามารถนำา
มาใช้กับผู้สูงอายุได้ แล้วจึงนำาสิทธิบัตรที่รวบรวมได้มาจำาแนกตามกลุ่มดังนี้

การจัดการข้อมูล
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1)  การจำาแนกกลุ่มตามลักษณะของหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ

ก.  ระบบโครงกระดูกภายนอก (exoskeleton) ประกอบด้วย 
การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับระบบโครงกระดูกภายนอก สำาหรับค้ำา
ยันส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เพื่อช่วยใน
การเดินหรือเคลื่อนที่
ข.  หุ่นยนต์ช่วยเคล่ือนท่ี (mobility) ประกอบด้วย การประดิษฐ์
ท่ีนอกเหนือจากระบบโครงกระดูกภายนอก สำาหรับช่วยผู้สูงอายุ
หรือผู้ป่วยในการเดินหรือเคล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง
ค.  แขนกล (robotic arm) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยว
กับแขนกล หรือหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยแขนกล สำาหรับช่วยผู้
สูงอายุหรือผู้ป่วยให้ดำาเนินชีวิตประจำาวันได้สะดวกขึ้น
ง.  หุ่นยนต์ผู้ช่วย (caregiver) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ท่ีเก่ียว
กับหุ่นยนต์ท่ีมีระบบการทำางานสำาหรับทำาหน้าท่ีดูแล อำานวย
ความสะดวกให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เช่น นวด โกนหนวด เป่าผม 
ทำาความสะอาดบ้าน เป็นต้น
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2)  การจำาแนกกลุ่มตามการทำางานของหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูงอายุ

จ.  ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับหุ่น
ยนต์ที่มีระบบการทำางาน ประมวนผลด้วยปัญญาประดิษฐ์
ฉ.  ระบบสังเกตการณ์สุขภาพ (health monitoring) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยว
กับหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยส่วนที่ทำาหน้าที่ติดตามตัวแปรทางสุขภาพ (health param-
eter) ของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย และแจ้งเตือนให้ทานยา
ช.  ระบบตรวจสอบการเคลื่อนไหว (motion monitoring) ประกอบด้วย การประดิษฐ์
ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยส่วนที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบการเคลื่อนไหว ติดตามการ
เคลื่อนที่และตำาแหน่งของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
ซ.  ระบบข้อมูลและความบันเทิง (infotainment) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยว
กับหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยหน้าจอแสดงผล หรือลำาโพงสำาหรับเป็นสื่อให้ข้อมูลและความ
บันเทิง
ฌ.  ระบบการนำาเสนอเสมือนจริงจากระยะไกล (telepresence) ประกอบด้วย การ
ประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยระบบการนำาเสนอเสมือนจริงจากระยะไกล
ญ.  ระบบการติดต่อสื่อสาร (communication) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยระบบการติดต่อสื่อสาร เช่น การสื่อสารทางสาย (wired com-
munication) การสื่อสารไร้สาย (wireless communication) บลูทูธ (Bluetooth) การ
สื่อสารสนามใกล้ (Near Field Communication, NFC) ไวไฟ (Wifi) การโทรฉุกเฉิน 
(emergency calling) เป็นต้น
ฎ.  อื่น ๆ (miscellaneous) ประกอบด้วย การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์สำาหรับผู้สูง
อายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่สามารถจำาแนกได้ตามกลุ่มเทคโนโลยีข้างต้น
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การวิเคราะห์สิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากลในประเทศไทย
การวิเคราะห์สิทธิบัตรในประเทศไทยนั้นด้วยจำานวนสิทธิบัตรที่มีไม่มากนักและสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้บางส่วน การคัดเลือกสิทธิบัตรจึงอาศัยข้อมูลสิทธิบัตรเป็นพื้นฐาน โดยคัดเลือก
สิทธิบัตรที่ปรากฏคำาว่าหุ่นยนต์ หรือมีลักษณะของการประดิษฐ์ที่มีองค์ประกอบทั้งสามส่วนหรือ
เทียบเคียงได้กับทั้งสามส่วนคือมีองค์ประกอบด้านการรับรู้ (Sensing), ด้านการดำาเนินการได้ 
(Actuation), ด้านการตอบสนองหรือตระหนักรู้ได้ (Cognition) โดยครอบคลุมการประดิษฐ์ใน
ลักษณะของ หุ่นยนต์บริการ, หุ่นยนต์ทางการแพทย์, อุปกรณ์หรือระบบอัตโนมัติ, ชิ้นส่วนหรือ
ระบบซึ่งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์, แขนกลซึ่งมีลักษณะการขอถือสิทธิ
อย่างกว้าง
โดยผู้วิเคราะห์ได้แบ่งกลุ่มของประเภทหุ่นยนต์จากเทคโนโลยีหลัก คือ

1) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (โดยสิทธิบัตรดังกล่าวมีการขอถือสิทธิหรือมีรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ที่ไม่จำาเพาะต่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นลักษณะหรือกลไกของหุ่นยนต์)

2) หุ่นยนต์บริการซึ่งแบ่งเป็น
2.1 หุ่นยนต์บริการสำาหรับการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ
2.2 หุ่นยนต์บริการสำาหรับการใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

โดยผู้วิเคราะห์ได้แบ่งกลุ่มของการประยุกต์ใช้การประดิษฐ์ดังกล่าวออกเป็น 2 หมวดหมู่ใหญ่
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การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
• หุ่นยนต์เพื่อการผ่าตัด
• หุ่นยนต์เพื่อการบำาบัดฟื้นฟูหรือกายภาพ
• อวัยวะเทียมหรือโครงกระดูกภายนอก
• หุ่นยนต์เพื่อการเฝ้าระวังหรือตรวจการณ์
• หุ่นยนต์เพื่อการบันเทิงหรือเพื่อการศึกษา
• หุ่นยนต์เพื่อการเป็นผู้ช่วยดูแลส่วนบุคคล
• แขนกล
• หุ่นยนต์เพื่อการเคลื่อนที่บุคคล
• ปัญญาประดิษฐ์
• หุ่นยนต์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
• หุ่นยนต์เพื่อการจ่ายหรือขนส่งยา
• หุ่นยนต์เพื่อการลำาเลียงอัตโนมัติ
• หุ่นยนต์เพื่อการวินิจฉัย
• เตียง
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การประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของ
หุ่นยนต์, ระบบหรือกระบวนการของหุ่นยนต์
• การควบคุมหุ่นยนต์
• การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
• มือของหุ่นยนต์
• รูปแบบการดำาเนินการของหุ่นยนต์
• การรับรู้ของหุ่นยนต์
• ข้อต่อหรือส่วนต่อเชื่อมของหุ่นยนต์
• ส่วนปกคลุมของหุ่นยนต์
• ระบบแยกส่วนของหุ่นยนต์
• การสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์และบุคคลอื่น

หรือระหว่างหุ่นยนต์
• วงจรไฟฟ้า
• แบตเตอรี่หรือการอัดประจุของหุ่นยนต์
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การสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากล
การสืบค้นสิทธิบัตร กระทำาโดยการค้นหาด้วยคำาสำาคัญ (Key-

word) ร่วมกับสัญลักษณ์การจำาแนกสิทธิบัตรสากล (IPC class) และ
สัญลักษณ์การจัดจำาแนกสิทธิบัตรของ Derwent (DWPI class) โดย
การแบ่งกลุ่มสัญลักษณ์ดังกล่าวออกเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ต้องการ
ศึกษา แล้วจึงทำาการค้นหาและคัดกรองข้อมูล

การสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย
การสืบค้นสิทธิบัตรในฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย กระทำาโดย

การค้นหาด้วยคำาสำาคัญ (Keyword) ร่วมกับสัญลักษณ์การจำาแนก
สิทธิบัตรสากล (IPC class) ซึ่งอ้างอิงจากชุดคำาสืบค้น (search 
query) ที่ใช้ในการสืบค้นบนฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากล โดยการแบ่ง
กลุ่มสัญลักษณ์ดังกล่าวออกเป็นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีต้องการศึกษา 
แล้วจึงทำาการค้นหาและคัดกรองข้อมูล

การได้มาซึ่งข้อมูลสิทธิบัตรในกลุ่ม
เทคโนโลยีหุ่นยนต์สำาหรับสังคมผู้สูงอายุ
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กรอบระยะเวลาสำาหรับการวิเคราะห์

การสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากล
การสร้างชุดข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากล เป็นการ

จำากัดขอบเขตของเวลาการยื่นจดสิทธิบัตรย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 - 2018 
(พ.ศ. 2550 - 2561)แต่ทั้งนี้ข้อมูลสิทธิบัตรในระหว่างปี ค.ศ. 2017 
- 2018 (พ.ศ. 2560 - 2561) ยังประกาศโฆษณาออกมาไม่ครบถ้วน 
ซึ่งจึงผลให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่สมบูรณ์

การสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย
การสร้างชุดข้อมูลในคร้ังน้ี ไม่ทำาการจำากัดขอบเขตของระยะ

เวลาการย่ืนจดทะเบียน เน่ืองจากจำานวนสิทธิบัตรในประเทศไทยมี
จำานวนไม่มาก จึงสามารถดึงมาวิเคราะห์ทั้งหมดได้ โดยสิ้นสุดการ
ค้น เดือนสิงหาคม ค.ศ.2018 (พ.ศ. 2561)



96

บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

การจัดการข้อมูลประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ในการได้มาซึ่งข้อมูลและผลวิเคราะห์ ดังนี้ 
ลำาดับที่ 1: ทำาการแบ่งกลุ่มเทคโนโลยี บนพื้นฐานของ IPC หรือ DWPI class 
ลำาดับที่ 2: ทำาการสร้าง search query โดยการใส่รายละเอียดของ IPC หรือ DWPI class 

ที่เกี่ยวข้อง
ลำาดับที่ 3: ทำาการคัดกรองและทำาความสะอาดข้อมูล จากนั้นจัดเก็บข้อมูล 
ลำาดับที่ 4: ประกอบด้วยการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยทำาการวิเคราะห์และแสดงผล

จัดทำาเป็นรายงาน

การวิเคราะห์ฉบับนี้จัดเรียงอันดับงานประดิษฐ์ โดยการวิเคราะห์จากเมทริก (metrics) 
ต่าง ๆ ซึ่งใช้ข้อมูลสิทธิบัตรเป็นพื้นฐาน และแสดงผลในรูปแบบตาราง, กราฟหรือรูปภาพนำาเสนอ 
ที่ประกอบด้วยข้อมูลสิทธิบัตรดังกล่าว

การคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูล
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