พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
กับทรัพยสินทางปญญาและวันนักประดิษฐ
ผศ.ดร.สมหมาย จันทรเรือง *
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา (Intellectual Property) หมายถึ ง
สิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ ค วรได จ ากการใช ค วามคิ ด สร า งสรรค ห รื อ ประดิ ษ ฐ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาใหม สำหรับทรัพยสินทางปญญานี้มีปรากฏในสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว (รั ช กาลที่ ๕) แต ไ ด รั บ
ความสนใจน อ ย จึ ง ไม เ ป น ที่ รู จั ก ของคนไทยทั่ ว ไป แม เ ปลี่ ย นแปลง
การปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย (ป ๒๔๗๕) ไดมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญาหลายฉบับ คนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ
เรื่องนี้ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทรงเริ่มงานดานลิขสิทธิ์เพลงพระราชนิพนธ
สิทธิในเครื่องหมายการคา และสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ ไดเปนแรงกระตุนใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญาอยางกวางขวาง

ปฐมบทพระมหากษัตริยกับทรัพยสินทางปญญา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชนั บ เป น
พระมหากษั ต ริ ย พ ระองค แ รกที่ ใ ห ค วามสนใจและสร า งสรรค ง าน
ดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งมีทั้งผลงานดานลิขสิทธิ์ ไดแก เพลง
พระราชนิพนธ ภาพถาย และภาพวาดฝพระหัตถ วรรณกรรมหนังสือ
แนวคิ ด ทฤษฎี ใ หม โครงการทฤษฎี ใ หม แ ละปฏิ ม ากรรมเหรี ย ญ
พระมหาชนก สำหรับผลงานดานเครือ่ งหมายการคา ไดแก เครือ่ งหมาย
สุวรรณชาด ทองแดง โกลเดนเพลส และเครื่องหมายธรรมชาติ
สวนผลงานดานสิทธิบัตร ไดแก สิ่งประดิษฐเครื่องกลเติมอากาศ
(กังหันน้ำชัยพัฒนา) ฝนหลวง และผลงานประดิษฐอีกหลายสิ่ง ซึ่งมี
สาระสำคัญดังตอไปนี้

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กับลิขสิทธิ์ (copyright)
ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ป น ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาในลั ก ษณะวรรณกรรม
ศิลปกรรม ซึง่ ผูส รางสรรคไดสทิ ธิแตเพียงผูเ ดียว โดยไมตอ งจดทะเบียน
แตอาจจดแจงสิทธิไวเปนหลักฐานได สิทธิในลิขสิทธิน์ กี้ ฎหมาย ใหความ
คุม ครองตลอดชีวติ ของผูส รางสรรค และตอเนือ่ งไปยังทายาทอีก ๕๐ ป
สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงไดรับลิขสิทธิ์จากผลงานพระราชนิพนธเรื่องแรกคือ “เมื่อขาพเจา
จากสยามมาสูสวิตเซอรแลนด” (http://www.vcharkam.com/p3.) ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือรายเดือนวงวรรณคดีฉบับ
เดือนสิงหาคม ๒๔๙๐ พระราชนิพนธเรื่องนี้เปนบันทึกของพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวในชวงเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
เพื่อกลับไปศึกษาตอที่ประเทศสวิตเซอรแลนด ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ โดยทรงบันทึกเรือ่ งราวการเดิน
ทางทีแ่ สดงความรูส กึ ของพระองค ตลอดถึงเหตุการณทที่ รงไดประสบและรูส กึ ประทับใจ ไดแก เหตุการณรถพระทีน่ งั่ แลนผาน
* คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
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ถนนราชดำเนินกลางอยางชา ๆ ถึงวัดเบญจมบพิตร ทรงไดยินประชาชนคนหนึ่งรองขึ้นมาดัง ๆ วา “อยาละทิ้ง
ประชาชน” พระองคอยากจะบอกเขาไปวา “ถาประชาชนไมทงิ้ ขาพเจา แลวขาพเจาจะละทิง้ อยางไรได” ซึง่ เปนจุดเดน
ของการบันทึกเรื่องราวในพระราชนิพนธนี้
ในสวนของวรรรกรรมอืน่ ไดแก งานทรงแปล เรือ่ ง “นายอินทรผปู ด ทองหลังพระ” ทรงแปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษ
เรือ่ ง “A MAN CALLED INTREPID” บทประพันธของวิลเลีย่ ม สตีเฟนสัน (William Stephenson) งานทรงแปลเรือ่ ง
“TITO” ของฟลลิส ออตี้ (Phyllis Auty) พระราชนิพนธ “พระมหาชนก” (The Story of Mahajanaka) พระราชนิพนธ
“เรือ่ งทองแดง” (The Story of Tongdaeng) รวมถึงพระราชดำรัส ทีท่ รงแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษอีกจำนวนมาก
และที่คุนหูของคนไทยในชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษา (เดือนธันวาคม) ไดแก เพลงพระราชนิพนธ เริ่มตั้งแตทรงเปน
สมเด็จพระอนุชาธิราช จนถึงปจจุบันรวมทั้งหมด ๔๘ เพลง โดยเพลงลาสุดคือเพลง “เมนูไข” (http://th.wikipedia.org)
เปนเพลงแนวสนุกสนาน เนื้อรองโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเปนของขวัญ
วันพระราชสมภพครบ ๗๒ พรรษา แดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เมื่อ ป ๒๕๓๘

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กับเครื่องหมายการคา (Trademark)
เครื่องหมายการคา หมายถึง เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคา เพื่อแสดงวาสินคา
ที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น
เครื่องหมายการคานี้อาจเปนภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ชื่อ คำ ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือ
ชื่อ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน และลักษณะสำคัญ
ของเครื่องหมายการคาคือการระบุเจาะจงและการจำแนกสินคานั้นเอง
การคุมครองเครื่องหมายการคา ทำโดยการจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญาหรือสำนักงานพาณิชยจังหวัด
ทุกจังหวัด ซึง่ มีระยะเวลาคุม ครองสิทธิ ๑๐ ป นับแตวนั ยืน่ คำขอจดทะเบียนและมีสทิ ธิตอ อายุการคุม ครองไดคราวละ ๑๐ ป
ทั้งนี้ ใหยื่นคำขอตออายุภายใน ๙๐ วันกอนวันสิ้นอายุคุมครอง
สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ทรงไดรบั สิทธิในเครือ่ งหมายการคา โดยพระราชทานใหบริษทั สุวรรณชาด จำกัด
และมูลนิธชิ ยั พัฒนา จดทะเบียนเครือ่ งหมายการคารวม ๑๓ คำขอ (http:// larnbuddhism.com) ไดแก เครือ่ งหมายการคา
สุวรรณชาด ๑ คำขอ ทองแดง ๒ คำขอ โกลเดนเพลส ๔ คำขอ ธรรมชาติ ๕ คำขอและมุมสบาย ๆ ๑ คำขอ
เครือ่ งหมายการคาทีโ่ ดดเดนรูจ กั กันทัว่ ไป คือ เครือ่ งหมายสุวรรณชาด (สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย, ๒๕๔๕ : ไมปรากฏ
เลขหนา) เกิดจากแนวพระราชประสงคที่จะสรางตราสัญลักษณสินคาที่เปนของคนไทย ผลิตโดยคนไทย จึงพระราชทาน
ตราสินคา “สุวรรรณชาด” ขึ้นเปนตนแบบ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจการของคนไทย
เครือ่ งหมายสุวรรณชาดนีม้ ไิ ดจำกัดเฉพาะสินคาชนิดใดชนิดหนึง่ แตจะพัฒนาใหมสี ถานะเปน “ตราสินคาแหงชาติ”
อยางจริงจังในอนาคต และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหหอการคาไทยใชชื่อตราสินคาสุวรรณชาดภายใตโครงการ
ภูมใิ จในตราสินคาไทย ซึง่ มี “เสือ้ ทองแดง” เปนสินคานำรองโดยไดรบั พระบรมราชานุญาต ใหผลิตและจำหนายในวาระแรก
เพียง ๓๐๐,๐๐๐ ตัว

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กับสิทธิบัตร (Patent)
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑที่มีลักษณะ
ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น สิทธิบัตรจึงมี ๒ ประเภท ไดแก สิทธิบัตรการประดิษฐกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
และมีอนุสิทธิบัตรอีกลักษณะหนึ่งที่ใชกับการประดิษฐที่มีเทคนิคไมสูงมากนัก
อายุการคุมครองสิทธิบัตร กฎหมายกำหนดใหจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดย
สิทธิบตั รการประดิษฐไดรบั ความคุม ครอง ๒๐ ป สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑไดรบั ความคุม ครอง ๑๐ ป และอนุสทิ ธิบตั ร
ไดรับความคุมครองระยะแรก ๖ ป และตออีก ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒ ป รวมทั้งหมด ๑๐ ป นับแตวันที่ยื่นขอจดทะเบียน
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สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงไดรับสิทธิบัตรและ
อนุสทิ ธิบตั ร ไดแก สิทธิบตั ร เครือ่ งกลเติมอากาศทีผ่ วิ น้ำหมุนชาแบบทุน ลอย
(กังหันน้ำชัยพัฒนา) เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ การใช
น้ำมันปาลมกลั่นบริสุทธิ์เปนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนตดีเซล การใช
น้ำมันปาลมกลั่นบริสุทธเปนน้ำมันหลอลื่นสำหรับเครื่องยนตสองจังหวะ
การดัดแปลงแปรสภาพอากาศเพือ่ ใหเกิดฝน (ฝนหลวง) ภาชนะรองรับของเสีย
ที่ขับออกจากรางกาย อุปกรณควบคุมการผลักดันของเหลว กระบวนการ
ปรับปรุงสภาพดินเปรีย้ วเพือ่ ใหเหมาะสมตอการเพาะปลูก (โครงการแกลงดิน)
ลาสุด ป ๒๕๕๓ ทรงไดรับสิทธิบัตรจากผลงานสิ่งประดิษฐใหม ๓ ผลงาน
ไดแก ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดวยรางพืชรวมกับเครื่องกลเติมอากาศ
เครือ่ งกำเนิดไฟฟาพลังงานจลน และโครงสรางเครือ่ งกำเนิดไฟฟาพลังงานเจลน

สรุป สิทธิบัตรในพระปรมาภิไชย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภายในป ๒๕๕๐ ไดแก (กรมทรัพยสินทางปญญา, ๒๕๕๐ : ๐๓๖-๐๙๙)
๑. สิทธิบัตรการประดิษฐเครื่องกล เติมอากาศที่ผิวน้ำ
(กังหันน้ำชัยพัฒนา)
๒. สิทธิบัตรการประดิษฐการใชน้ำมันปาลมกลั่นบริสุทธิ์
๓. สิทธิบตั รการประดิษฐการดัดแปรสภาพอากาศเพือ่ ใหเกิดฝน
(ฝนหลวง)
๔. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ภาชนะรองรับของเสีย
ขับออกจากรางกาย
๕. สิทธิบัตรการประดิษฐอุปกรณควบคุมการผลักดันของเหลว
๖. สิทธิบัตรเรือใบในพระปรมาภิไธย
สวนในป ๒๕๕๓ ทรงไดรับสิทธิบัตรอีก ๓ ผลงานไดแก (http://
www๒.moc.go.th/ewt_news.php?nid=4940)
๑. การประดิษฐระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดวยรางพืชรวมกับ
เครื่องกล
๒. การประดิษฐเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานจลน
๓. การประดิษฐโครงสรางเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานจลน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กับวันนักประดิษฐ
ในดานวันนักประดิษฐนั้นเกี่ยวของกับผลงานทรงประดิษฐที่โดดเดน และรูจักกันทั่วไป คือ กังหันน้ำชัยพัฒนา
ที่ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ จากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ใหวนั ที่ ๒ กุมภาพันธของทุกปเปน “วันนักประดิษฐ” (http://www.panyathai.or.th) งานนีจ้ ดั ขึน้
เปนครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ณ ศูนยการคาเวิลเทรดเซ็นเตอร โดยความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แหงชาติ (วช.) กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และไดจัดตอมาเปนประจำทุกป
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สำหรับวัตถุประสงคของการจัดงานวันนักประดิษฐ มีดังนี้
l เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐคิดคนสิ่งที่เปน
ประโยชน เพื่อแกปญหาและพัฒนาประเทศ
l เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตรของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแดพระมหากษัตริยพระองคแรก
ของโลก
l เพื่อเปนการสงเสริมและเผยแพรผลงานของนักประดิษฐไทยใหเปนที่รูจัก
l เพื่อนำไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอันเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
l เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือและประสานประโยชนระหวางภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
คิดคน
l เพื่อสนับสนุนและใหกำลังใจแกนักประดิษฐเยาวชนและประชาชนทั่วไปในอันที่จะแสดงความรูความสามารถ
ตอสาธารณชน เพื่อจะไดทำการประดิษฐคิดคนสิ่งที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น
l เพื่อประกาศเกียรติคุณแกนักประดิษฐที่มีความสามารถ และนำผลงานของนักประดิษฐออกเผยแพรใชงาน
ไดอยางจริงจัง

ปจฉิมบท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ทรงเปนพระมหากษัตริยพ ระองคแรกของโลกทีบ่ กุ เบิกงานดานทรัพยสนิ ทางปญญา
โดยเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา และสิทธิบัตร เปนผลใหคนไทยหันมาสนใจทรัพยสินทางปญญามากขึ้น กอปรกับ
องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางใหการสนับสนุนงานดานนี้อยางชัดเจน จึงเปนแรงกระตุนตอการพัฒนาทรัพยสิน
ทางปญญาของไทยใหมีการเรียนรูและสรางสรรค สิ่งใหมในสังคมไทย เชื่อวาอนาคตอันใกลภูมิปญญาไทยจะไดนำมา
ใชประโยชนสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ใหกับคนไทย และประเทศไทยอยางทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
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