การค้าในศตวรรษที่ 21 กับทรัพย์สินทางปั ญญา

เรื่อง

Trade in the 21st Century and Intellectual Property
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ผู้เขียน

Associate Professor Montree Socatiyanurak, Ph.D.
บทคัดย่อ
ในยุคแห่ งการแข่งขันกันด้วยความสามารถ การสรรค์สร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
และการประดิ ษ ฐ์คิ ดค้นสิ่ งใหม่ ท าให้ มิ ติข องการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จที่ พ่ ึ งพาภาคการค้า
ระหว่างประเทศ จาเป็ นต้องตระหนักและใส่ ใจถึ งปั จจัยที่ ช่วยผลักดันให้เกิ ดผลในเชิ งบวก และ
สร้ างสิ่ งแวดล้อมให้ ส นับ สนุ น การเกิ ดทัก ษะการประดิ ษ ฐ์คิ ด ค้น ให้ เพิ่ ม มากขึ้ น ด้วยทุ นมนุ ษ ย์
ภายในประเทศ ไปพร้ อมๆ กับการพัฒนา ปรับปรุ งการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาให้แข็งแกร่ ง
เพื่อเสริ มศักยภาพการแข่งขันในเวที ระหว่างประเทศ เพิ่มอานาจทางการค้ากับประเทศคู่คา้ สร้ าง
ความเชื่อมัน่ ในการลดปั ญหาความล้มเหลวของตลาด และเพิ่มศักยภาพการผลิตทั้งการประหยัดต่อ
ขนาดและการประหยัดต่อขอบเขต
Abstract
In the era of an ability-driven competition, creating innovation and invention is causing
economic growth. As a result, the country which is economic structure depending on international
trade need to be aware and pay attention to the increasing knowledge, supportive economic
development and enabling environment factors in order to generate more skills and creativity for
domestic human capital. In addition, the stronger development and improvement intellectual
property rights are needed for strengthening the international competitiveness. Other reasons for
increasing the significance of intellectual property rights in international trade are to enhance
trading power and creating confidence to reduce market failures and increasing productivities
both for improving the economies of scale and economies of scope.
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บทนำ
ในเชิ ง หลัก การแล้ว การคุ ้มครองทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญาเป็ นปั จจัย หนึ่ งในความสัม พัน ธ์
ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ โดยอาศัยกระบวนการส่ งผ่าน
แรงจูงใจ ผลักดันให้เกิ ดการคิดค้น และสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ (Keith E. Maskusa and Mohan
Penubartib, 1995) ซึ่ งภายใต้แบบจาลอง Endogenous growth theories ในหลายแบบจาลอง ต่างมี
พื้ น ฐานแนวคิ ด ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมใหม่ เป็ นตัว ผลัก ดัน ให้ เกิ ด การ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ผ่านองค์ค วามรู ้ ข องมนุ ษ ย์ (David M. Gould and William C. Gruben,
1996) ซึ่ งก่อให้เกิดผลแห่ งการพัฒนาตามมา กล่าวได้วา่ ช่องทางการส่ งผ่านการคุม้ ครองทรัพย์สิน
ทางปั ญญาไปสู่ การพัฒนาและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จนั้น พึ่งพาการสะสมองค์ความรู้ของ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Keith E. Maskus, 2000) ซึ่ งได้รั บ จากการศึ ก ษาที่ มี เพี ย งพอ และมี คุ ณ ภาพ
ประกอบกับการมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ด้วยความ
เชื่ อมัน่ ในสิ ท ธิ์ แห่ งสิ่ งใหม่ เหล่ านั้น อาทิ การให้ก ารคุ ้มครอง การให้สิ ทธิ ในความคิ ด ฯ หรื อที่
เรี ยกว่า “สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”
Intellectual property rights หรื อ สิ ท ธิ ในทรั พ ย์สิ นทางปั ญญา คื อ สิ ท ธิ ที่ ให้แก่ บุ ค คลใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผูส้ ร้างหรื อเป็ นผูท้ ี่คิดค้นสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดด้วยหัวใจและความคิดของเขา
(The World Trade Organization, 2016) หรื ออาจหมายถึ ง การคุ ้ม ครองความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่
ก่อให้เกิดสิ่ งประดิษฐ์ งานด้านศิลปะวรรณกรรม การออกแบบ ตลอดจนสัญลักษณ์ ชื่ อ ภาพที่ใช้ใน
เชิ งพาณิ ชย์ ด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา เช่ น สิ ทธิ บตั ร ลิ ขสิ ทธิ์ และเครื่ องหมายทางการค้า
ซึ่ งนับเป็ นความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางความคิดของนักประดิษฐ์กบั ผลประโยชน์ทางการ
เงิน (World Intellectual Property Organization, 2016) ทั้งนี้ การให้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาถื อ
เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดสภาพแวดล้อมแห่งการสร้างสรรค์ และการก่อเกิดนวัตกรรม สะท้อนให้เห็น
ได้จากงานที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญากับการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ซึ่ งยื น ยัน ว่ า ปั จ จัย ทั้ง คู่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ซ่ ึ งกัน และกัน อาทิ งานศึ ก ษาของ Elhanan
Helpman (1993) ยืน ยัน ว่าประเทศที่ มี ก ารคุ ้มครองทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญาจะมี ผลท าให้นวัตกรรม
เพิ่ ม ขึ้ นได้ในระยะสั้ น ภายใต้ข ้อจากัดที่ ว่าประเทศนั้น ท าการผลิ ตสิ น ค้าที่ ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง
ในขณะที่ Rod Falvey, Neil Foster and David Greenaway (2004) แสดงให้ เห็ น ว่ า การคุ ้ม ครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญาส่ งผลให้เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกันในกลุ่มประเทศที่
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มีระดับรายได้ต่าและสู ง ผ่านการนาเข้าเทคโนโลยีและแรงขับเคลื่อนของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่
จากองค์ความรู้ของมนุ ษย์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ชดั เจนในกลุ่มประเทศรายได้ระดับ
ปานกลาง ซึ่ งอาจจะเนื่ องมาจากผลแห่ งการชดเชยในการลอกเลี ยนแบบที่เกิ ดขึ้น องค์ประกอบใน
ด้านความรู้ และระดับความเข้มข้นของการคุม้ ครองในทรัพย์สินทางปัญญา
ดัง นั้น อาจกล่ าวได้ว่า การตระหนัก และให้ ค วามส าคัญ ในสิ ท ธิ ท รั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาที่
เข้มข้น มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู ้ การพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ ช่วยกันผลักดันให้เกิ ดความคิ ดสร้ างสรรค์ การประดิ ษฐ์นวัตกรรม และการพัฒนา
เทคโนโลยี ใ หม่ ใ ห้ เกิ ด ขึ้ น ก้า วทัน การแข่ ง ขัน ในยุ ค ปฎิ ว ตั ิ อุ ต สาหกรรม 4.0 เนื่ อ งจากการมี
สภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการสะสมองค์ความรู ้ เพื่อการพัฒนาของทรัพยากรมนุ ษย์ จะเป็ นการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการแข่งขันในเวทีโลก และสนับสนุ นให้เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
ของประเทศตามมา
บทบำทของทรัพย์สินทำงปัญญำต่ อกำรพัฒนำประเทศ
ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด ภาคการค้าระหว่างประเทศนับเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่
ช่ วยผลัก ดัน ให้ เกิ ด การพัฒ นาและเกิ ด การขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ ม
ประเทศกาลังพัฒนาที่มีโครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่พ่ ึงพาภาคการค้าระหว่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่
ซึ่ งหมายรวมถึ ง ประเทศไทย และกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ที่ ผ ลัก ดัน ให้ ป ระเทศของตนเกิ ด การ
เจริ ญเติบโตได้จากแรงขับเคลื่อนในภาคการค้าระหว่างประเทศ โดยได้รับทั้งผลประโยชน์ทางการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรื อรายได้ของประเทศ และผลประโยชน์ในการ
ถ่ายโอนความรู ้ และเทคโนโลยี นวัตกรรมระหว่างประเทศซึ่ งเป็ นผลได้ในมิ ติของการพัฒนาจาก
การเติ บ โตของภาคการค้าระหว่างประเทศ นั่น หมายถึ ง การถ่ ายโอนเทคโนโลยี (Technology
Transfer) นวัตกรรม และองค์ค วามรู ้ สู่ ท รั พ ยากรบุ ค คล ผ่านการลงทุ น โดยตรงจากต่ างประเทศ
(Foreign Direct Investment: FDI) ท าให้ เกิ ด ผลแห่ ง การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital) ใน
ประเทศขึ้นทางอ้อม ดังนั้น อาจกล่าวได้วา่ การค้าระหว่างประเทศกระจายผลประโยชน์ให้เกิ ดผล
แห่งการพัฒนาเกินกว่าศักยภาพของประเทศ (Gene M. Grossman and Edwin L. C. Lai, 2004)
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นอกจากภาคการค้าระหว่างประเทศจะส่ งผลได้ต่อการพัฒนาประเทศผ่านการถ่ ายโอน
เทคโนโลยีแ ละองค์ค วามรู ้ ด้วยการน าเข้าเทคโนโลยีระดับ สู งระหว่างประเทศแล้ว การลงทุ น
โดยตรงจากต่ างประเทศก็ นับ เป็ นอี ก หนึ่ ง ปั จจัย ที่ ผ ลัก ดัน ให้ เกิ ดการถ่ า ยโอนเทคโนโลยี และ
ผลักดันให้เกิ ดผลแห่ งการพัฒนาประเทศขึ้น แต่กระบวนการที่ จะช่ วยสนับสนุ นให้เกิ ดผลในเชิ ง
บวกต่อภาคการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้น จาเป็ นจะต้องมีกลไก
ที่สามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดขึ้นกับประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะภาคการค้าระหว่างประเทศของ
กลุ่ ม ประเทศก าลังพัฒ นา ที่ ค่ อนข้างมี ระดับ ความเสี่ ยงในเรื่ องของการลอกเลี ย นแบบ และการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ สูง ฉะนั้นการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาที่เข้มข้น จะส่ งผลให้ประเทศกาลังพัฒนา
มีอานาจทางการค้าได้มากขึ้น (Gene M. Grossman and Edwin L. C. Lai, 2004) โดยผ่านกลไกไปสู่
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตที่ เกิ ดการประหยัดต่อขนาด (Economics of Scale) และการประหยัดต่อ
ขอบเขต (Economics of Scope) ซึ่ งสุ ดท้ายจะส่ งผลในเชิ งบวกต่ อเนื่ องไปสู่ ก ารเติ บ โตและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิ จของประเทศ ดังนั้น อาจกล่าวได้วา่ การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นปั จจัย
สาคัญประการแรกสาหรับ กลุ่ มประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่ มีโครงสร้ างเศรษฐกิ จ
พึ่งพาภาคการค้าระหว่างประเทศเป็ นสาคัญ
แม้ว่าความสั ม พัน ธ์ เชื่ อ มโยงระหว่างการค้า ระหว่า งประเทศ นวัต กรรม การคุ ้ม ครอง
ทรั พย์สินทางปั ญญา การเติบโตทางเศรษฐกิ จและการพัฒนาเศรษฐกิ จ จะยังมี ความคลุ มเครื อใน
เรื่ องของปั จจัยใดเป็ นเหตุและปั จจัยใดเป็ นผล (Causality Test) แต่ผลการศึกษาในปั จจุบนั ยืนยันได้
ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งปั จจัย ดัง กล่ า วที่ เกิ ด ขึ้ น ได้อ ย่า งชัด เจน โดย Elhanan Helpman (1993)
แสดงผลการศึกษาที่ยืนยันว่าการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาที่แข็งแกร่ ง จะช่วยเพิ่มนวัตกรรมขึ้น
ได้ใ นระยะสั้ น และจะมี ส่ ว นผลัก ดัน ให้ เกิ ดการขยายตัวทางเศรษฐกิ จได้ต ามมา ในขณะที่ ผ ล
การศึกษาของ Lee G. Branstetter et. al (2006) แสดงให้เห็นว่าการคุม้ ครองทรัพย์ทางปั ญญามีผลทา
ให้การวิจยั และพัฒนา (R&D) และนวัตกรรมในประเทศขยายตัวเพิ่มสู งขึ้น ในขณะที่เงื่อนไขที่ทา
ให้เกิ ดการการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญานั้น มาจากการขยายตัวในการถ่ายโอนเทคโนโลยีจาก
ภาคการค้าระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา จะมีผลสนับสนุนและร่ วมผลักดันให้
เกิ ด R&D เกิ ด เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมในประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น แต่ โ ครงสร้ า งการศึ ก ษา
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ภายในประเทศที่ขาดการสอดประสานระหว่างกัน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประดิษฐ์ คิดค้น การ
ก่อเกิ ดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ข้ ึ นในประเทศย่อมยากที่ จะปรากฎ ดังนั้น เพื่อผลแห่ งการ
พัฒนาประเทศที่ยงั่ ยืน นอกจากจาเป็ นจะต้องพัฒนาการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาให้แข็งแกร่ ง
เพื่ อสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้ ก ับ ประเทศคู่ ค ้า และดึ งดู ดการลงทุ นโดยตรงจากต่ างประเทศแล้ว ยัง
จาเป็ นต้องยกระดับ การศึ ก ษา และพัฒ นาระบบนวัต กรรมของประเทศให้ มี อ งค์ค วามรู้ ที่ ม าก
เพียงพอ มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการคิ ดค้น และมีบรรยากาศที่เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ จึงจะ
เป็ นกระบวนการที่ยงั ผลแห่ งการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ ทั้งในเชิงของการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าจากผลผลิตของ
นวัตกรรม และกระบวนการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งในเชิงคุณภาพของสิ นค้า ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ผลิตและปริ มาณสิ นค้า ซึ่ งในท้ายที่สุดจะส่ งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับการ
พัฒนาทุ นมนุ ษ ย์ อันเป็ นปั จจัยส าคัญของการสนับสนุ นให้ประเทศมีศกั ยภาพ และมีอานาจทาง
การค้ามากขึ้น ตลอดจนทาให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ในระยะยาว (ดังภาพ 1)

ภาพ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศ นวัตกรรม การคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ
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กำรแข่ งขันภำยใต้ กำรปฎิวตั ิอุตสำหกรรม 4.0 ด้ วยทรัพย์ สินทำงปัญญำ
ประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาซึ่ งแสดงให้เห็ นได้ว่า การปฎิ วตั ิ อุตสาหกรรมนาไปสู่ การพัฒนา
และการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จนั้น ถูกขับเคลื่อนด้วยการถ่ายโอนเทคโนโลยี (Ha-Joon Chang,
2010) ซึ่ งกระบวนการนี้ เชื่ อมโยงมาสู่ การพัฒนาองค์ความรู ้ของทรัพยากรมนุ ษย์ ทาให้ทรัพยากร
มนุษย์ในช่วงเวลานั้น หรื อแรงงานที่มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี จาเป็ นจะต้องได้รับการคุม้ ครอง เพราะ
นอกจากจะเกิ ด การถ่ า ยโอนเทคโนโลยี ร ะหว่ า งกัน แล้ว ในกระบวนการดัง กล่ า วยัง เกิ ด การ
เคลื่อนย้ายแรงงานขึ้นด้วย ทาให้เกิดกระบวนการถ่ายโอนองค์ความรู ้ เกิ ดการยกระดับและพัฒนา
ทุนมนุ ษย์ตามมา ซึ่ งจะเห็ นได้ว่ากระบวนการของการพัฒนาเศรษฐกิ จในมิติน้ ี พึ่งพาการถ่ายทอด
ความรู ้ เทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นระหว่างกัน ดังนั้น เพื่อการธารงไว้ซ่ ึ งกระบวนการเหล่านี้ ที่จะไม่
ถูกบิดเบือนไป จึงจาเป็ นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสะสมองค์ความรู ้ และเป็ นประโยชน์ต่อ
กระบวนการความคิดเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การขับ เคลื่ อนและการพัฒนาเศรษฐกิ จในทุ กวันนี้ นอกจากจะพึ่ งพาการแข่งขันในเวที
ระหว่างประเทศมากขึ้น เนื่ องจากโครงสร้ างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบ
เปิ ด (Open Economy) แล้ว แต่ละประเทศยังอยู่ในยุคที่ เรี ยกว่า “โลกาภิวฒั น์” ที่อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ มีความรวดเร็ วสู งผ่านการติดต่อสื่ อสารเป็ นปั จจัยหลักในการทาธุ รกรรม ฉะนั้นการ
ทาธุ รกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ จะเป็ นไปในลักษณะของการอาศัยเทคโนโลยีเป็ นสื่ อกลางทั้งสิ้ น ทา
ให้ในปั จจุบนั วิถีแห่งการแข่งขันระหว่างกันไม่ได้อยูท่ ี่การลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนแรงงาน ต้นทุน
วัตถุดิบ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว แต่ปัจจัยสาคัญหรื อ Key Success แห่ งการแข่งขันและการ
มีอานาจทางการค้า จะต่อสู ้กนั ด้วยความสามารถแห่ งการประดิ ษฐ์ คิดค้น (Ian Hargreaves, 2011)
เนื่ องจากโลกแห่ งเศรษฐกิ จในยุค ดิ จิตลั ที่ มี ก ารเข้าถึ งแหล่ งข้อมู ล ได้ท วั่ ถึ ง ท าให้ ช่ วยลดความ
ได้เปรี ย บในเรื่ อ งของปั จ จัย การผลิ ต ต่ า งๆ ลงไป จนคงเหลื อ ไว้เพี ย งศัก ยภาพของทุ น มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะในเรื่ องขององค์ความรู้ การประดิษฐ์ การคิดค้น และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสรร
สร้ า งเทคโนโลยี และนวัต กรรมเท่ า นั้ น ที่ นับ เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ของการขับ เคลื่ อ นและเป็ นข้อ
ได้เปรี ยบสาหรับการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ ฉะนั้น การสร้างสิ่ งแวดล้อม และบรรยากาศให้
เอื้อต่อการคิ ดค้น ด้วยการพัฒนาการศึกษา ระบบนวัตกรรม และความแข็งแกร่ งในการคุ ม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญาจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
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ประเทศไทยเริ่ ม ให้ ความส าคัญ กับ การคุ ม้ ครองทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาในรู ป แบบการขึ้ น
ทะเบี ยนเครื่ องหมายทางการค้าในกระทรวงเกษตราธิ การตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2453 ก่ อนที่ จะมี การ
พัฒนาให้มีมิติของการคุม้ ครองที่กว้างขวางมากขึ้นตามอิทธิ พลของภาคการค้าระหว่างประเทศ การ
ทาสนธิ สัญญาทวิภาคี และการเข้าร่ วมภาคีของอนุ สัญญาสาคัญต่างๆ จนกระทัง่ มีพระราชบัญญัติ
สิ ทธิ บตั ร พ.ศ. 2522 เป็ นทางการฉบับแรก ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า การคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาใน
ประเทศไทยนั้นมี มาอย่างยาวนานด้วยระยะเวลากว่า 106 ปี แม้ว่าช่ วงเวลากว่าครึ่ งหนึ่ งของการ
คุม้ ครองฯ จะยังไม่ชดั เจนและครอบคลุมมากเพียงพอ แต่อย่างไรแล้วพระราชบัญญัติคุม้ ครองฉบับ
สุ ดท้ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาก็มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่ งนับว่าเป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยที่ทรัพย์สินทางปั ญญาของประเทศไทยควรจะมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศได้ แต่เพียงกลไกด้านกฎหมายอาจไม่เพียงพอต่อการยังผล
ในเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม การที่ตอ้ งเผชิ ญกับภาวะการแข่งขันของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ ยุคของนัก
คิ ด การสรรค์ ส ร้ า งนวัต กรรม และเศรษฐกิ จ ดิ จิ ต ัล ที่ รวดเร็ ว ในปั จ จุ บ ัน ท าให้ ห ลายภาคส่ ว น
โดยเฉพาะรัฐบาลไทยตระหนักและตื่นตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยการปรับปรุ งพัฒนา
ให้ กฎหมายเพื่ อการคุ ม้ ครองทรั พ ย์สิ นทรั พ ย์ท างปั ญ ญามี ความเข้น ข้นไปพร้ อมๆ กับ การขยาย
ขอบเขตในการคุม้ ครองให้กว้างขวางและเพิ่มมิติในเชิงลึก เพื่อสร้างสิ่ งแวดล้อมให้เกิดความเชื่อมัน่
ในการป้ องกันการละเมิด เพิ่มอานาจทางการค้ากับประเทศคู่คา้ และมุ่งลดการบิดเบือนของตลาด
(David M. Gould and William C. Gruben, 1996) ซึ่ งเป็ นการหลี ก เลี่ ยงสถานการณ์ ความล้มเหลว
ของตลาด (Market Failure) ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศได้
ทั้งนี้ การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศนั้น จาเป็ นต้องใส่ ใจการคุม้ ครองทรัพย์ทางปั ญญาควบคู่ไปกับการยกระดับด้านการศึกษา
และพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศไปพร้ อมกัน ซึ่ งในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่านมา ประเทศไทย
ละเลยปั จจัยด้านการศึกษา และการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิ ดจาก
กลไกการคุ ้ม ครองทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาที่ เข้ม ข้น ในประเทศ สามารถส่ ง ผลให้ เกิ ด การคิ ด ค้น
นวัตกรรมใหม่ในประเทศค่อนข้างต่า รวมทั้งเริ่ มส่ งสัญญาณในเชิงถดถอยลง
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ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ประเทศไทยจาเป็ นต้องมีการพัฒนาด้านการศึกษา ระบบนวัตกรรม
และความเข้มข้นของการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาไปร่ วมกันและสอดรับกันอย่างเหมาะสม
เพราะปั จจัย ดัง กล่ า วนับ เป็ นกลไกคู่ ข นานที่ ส มบู รณ์ (David M. Gould and William C. Gruben,
1996) ในการช่ วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณภาพ เกิ ดการคิดค้นที่สร้างสรรค์ ผลักดันให้
เกิ ดการวิจยั และพัฒ นา (R&D) และยกระดับคุ ณภาพของทุนมนุ ษ ย์ ซึ่ งจากการรายงานของ The
World Intellectual Property Organization พบว่า ประเทศไทยมี Global Innovation Index (GII) ซึ่ ง
เป็ นดัชนี ที่สะท้อนได้ถึงมิติของทรัพย์สินทางปั ญญาลดต่ าลง (ดังตาราง 1) เนื่ องจากบทบาทของ
กฎหมาย การใส่ ใจในทุนมนุ ษย์และการวิจยั การพัฒนามิติของการศึกษา และความเชื่ อมโยงของ
นวัตกรรมในประเทศไทยขาดความชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งยังขาดการบูรณาการการ
ทางานร่ วมกันในกระบวนการระหว่างการศึกษา ระบบนวัตกรรม และการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ทั้งๆ ที่ปัจจัยเหล่านี้เป็ นกลไกคู่ขนานที่จาเป็ นต้องพัฒนาร่ วมกัน
ตาราง 1 แสดงสถิติดา้ นทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย
2558
2559
คะแนนเต็ม อันดับจาก คะแนนเต็ม อันดับจาก
100 คะแนน 141 ประเทศ 100 คะแนน 141 ประเทศ
Global Innovation Index (GII)
38.1
55
36.5
52
บทบาทของกฎหมาย
44.1
65
43.4
70
ทุนมนุษย์และการวิจยั
31.1
60
30.7
70
ภาพรวมการศึกษา
51.1
45
43.3
78
ค่ าใช้ จ่ายการศึกษาต่ อ GDP
7.6%
9
4.9%
53
งบประมาณรายจ่ ายของ
37.4%
10
19.7%
58
รั ฐบาลด้ านการศึกษาต่ อ
GDP ต่ อหัว
ความเชื่อมโยงของนวัตกรรม
25.6
96
25.2
84
ที่มา: WIPO, Cornell University, INSEAD (2016)
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ดังนั้น ภายใต้การแข่งขันในยุคนี้ ประเทศไทยควรใส่ ใจมิติของทรัพย์สินทางปั ญญาในเชิ ง
ลึกให้มากขึ้น เพราะไม่เพียงมิติดา้ นกฎหมายเท่านั้นที่มีความสาคัญ แต่มิติดา้ นการศึกษา และการ
พัฒนาระบบนวัตกรรม ถื อเป็ นปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่ ง ที่มีน้ าหนักของความสาคัญไม่ต่างกัน
เสมือนการทางานที่สอดประสานกันของอวัยวะด้านซ้ายและด้านขวา
สรุ ปและเสนอแนะ
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในมิติของภาคการค้าในศตวรรษนี้ ชูปัจจัยแห่ งการ
แข่งขันในเรื่ องของศักยภาพทางความคิด การประดิ ษฐ์ และการสร้ างสรรค์สินค้า บริ การ อันเป็ น
นวัตกรรมใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ ฉะนั้นกลไกสาคัญเพื่อเสริ มศักยภาพในการแข่งขันยุคนี้ จนนา
ผลประโยชน์ในเชิ งบวกไปสู่ การพัฒนาประเทศได้น้ นั ประกอบไปด้วย 2 ประการหลักๆ ที่จาเป็ น
จะต้องพัฒนาไปคู่ขนานกัน คือ
(1) การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มข้นทั้งในเชิ งกว้างและลึก เพื่อป้ องกันการละเมิด
ในมิ ติ ต่ า งๆ ได้อ ย่า งครอบคลุ ม และเป็ นประโยชน์ ต่ อ การสร้ า งสิ่ ง แวดล้อ มและ
บรรยากาศแห่ งการสร้ างสรรค์ รวมทั้งเอื้ อประโยชน์ต่อภาคการค้าระหว่างประเทศ
และการลงทุ นโดยตรงจากต่างประเทศ เนื่ องจากการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาที่
แข็งแกร่ ง เป็ นการลดความเสี่ ยงในปั ญหาการบิดเบือนตลาดได้ท้ งั ในภาคการนาเข้า
และการส่ งออก ตลอดจนยังเพิ่มศักยภาพและความเชื่ อมัน่ ให้กบั ประเทศคู่คา้ ในเรื่ อง
ของการลอกเลี ยนแบบ ซึ่ งเป็ นช่ องทางหนึ่ งของการเพิ่มโอกาสทางการค้า และเพิ่ ม
อานาจทางการค้าได้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศให้สามารถขยายตัวเพิ่มสู งขึ้นได้
(2) การพัฒนาด้านการศึกษา และระบบนวัตกรรมในประเทศ เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยสาคัญที่
ช่ วยสนับ สนุ น ให้ ก ลไกการคุ ้ม ครองทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
โดยเฉพาะผลเชิ ง บวกที่ ส่ ง ต่ อ ไปสู่ ก ารพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ เนื่ อ งจากการก่ อ เกิ ด การ
ขยายตัวในการวิจยั และพัฒนา (R&D) การเพิ่มจานวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ภายในประเทศนั้น เกิ ดจากการสะสมองค์ความรู ้ ซึ่ งถึ งแม้ว่าบางส่ วนในทุ นมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะในส่ วนขององค์ค วามรู ้ น้ ัน จะได้รับ อิ ท ธิ พ ลมาจากภาคการค้าระหว่า ง
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ประเทศ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ด้วยการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่าง
กันก็ตาม แต่ระบบการศึกษาที่ดี มีเพียงพอ และเสริ มการคิดสร้างสรรค์ สนับสนุ นให้
เกิ ดทักษะการประดิษฐ์คิดค้นให้เพิ่มมากขึ้นได้ จะเป็ นกลไกจาเป็ นอีกประการหนึ่งที่
ต้องให้ความสาคัญ และได้รับการพัฒนา ยกระดับคู่ขนานไปกับการพัฒนา ปรับปรุ ง
กฎหมายเพื่อการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อนาไปสู่ ผลประโยชน์ต่อศักยภาพใน
ภาคการค้าและก่ อเกิ ดผลเชิ งบวกในการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศได้อย่างยัง่ ยืน
ต่อไปในระยะยาว

11

บรรณำนุกรม
David M. Gould and William C. Gruben. 1996. The role of intellectual property rights in
economic growth. Journal of Development Economics, Vol. 48. pp. 323-350.
Elhanan Helpman. 1993. Innovation, Imitation, and Intellectual Property Rights. Econometrica,
Vol. 61, No. 6, pp. 1247-1280. Available:
http://www.jstor.org/stable/2951642?origin=JSTOR-pdf.
Gene M. Grossman and Edwin L. C. Lai. 2004. International Protection of Intellectual Property.
The American Economic Review, Vol. 94, No. 5. pp. 1635-1653.
Ha-Joon Chang. 2010. Intellectual Property Rights and Economic Development: Historical
lessons and emerging issues. Journal of Human Development, Vol.2, No.2. Available:
http://dx.doi.org/10.1080/14649880120067293.
Ian Hargreaves. 2011. Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth.
Available:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipre
view-finalreport.pdf.
Keith E. Maskus. 2000. Intellectual Property Rights and Economic Development. Case Western
Reserve Journal of International Law. Volume32 Issue3. Available:
http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol32/iss3/4.
Keith E. Maskusa and Mohan Penubartib. 1995. How trade-related are intellectual property
rights?. Journal of International Economics, Vol. 39. pp. 227-248.
Lee G. Branstetter, Raymond Fisman and C. Fritz Foley. 2006. Do Stronger Intellectual
Property Rights Increase International Technology Transfer? Empirical Evidence from
U.S. Firm-Level Data. Available: http://repository.cmu.edu/sds.
Rod Falvey, Neil Foster and David Greenaway. 2004. Intellectual Property Rights and
Economic Growth. Research Paper Series Internationalisation of Economic Policy.

12

The World Trade Organization. 2016. What are intellectual property rights?. Available:
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm.
WIPO, Cornell University and INSEAD. 2016. Global Innovation Index 2016 Winning with
Global Innovation. Available:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf.
World Intellectual Property Organization. 2016. What is Intellectual Property?. Available:
http://www.wipo.int/about-ip/en/.

