
Intellectual Property Management Office ,  Khon Kaen University 
ส ำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

สทิธบิตัร 

จริาภรณ ์เหลอืงไพรนิทร ์ 
ผูจ้ดัการส านกังานบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา 





 สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัรไมไ่ดเ้กดิขึน้เอง
โดยอตัโนมตัหิลงัจากทีไ่ดส้รา้งสิง่ประดษิฐ ์
ข ึน้ 
 

 ตอ้งท าการยืน่ค ารอ้งขอตอ่กรมทรพัยส์นิ
ทางปญัญา + ด าเนนิข ัน้ตอนตามทีก่ฎหมาย
สทิธบิตัรก าหนด 

 

 ถา้ค ารอ้งขอเป็นตามทีก่ฎหมายก าหนดจงึ
จะสามารถไดร้บัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 



วจิยัเสร็จแลว้ 
จะจดแจง้ลขิสทิธิ ์

หรอืจดสทิธบิตัรด ี??? 



พนัธ์พชืใหม่ 

 

สิทธิบัตรกำรประดษิฐ์ 

 

 

อนุสิทธิบัตร 

 

สิทธิบัตรกำรออกแบบผลติภณัฑ์ 
 

กระทิงแดง 

สูตรเป๊ปซ่ี 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

เคร่ืองหมำยบริกำร 

เคร่ืองหมำยรับรอง 

เคร่ืองหมำยร่วม 

เคร่ืองจกัรกล 
ชุดอุปกรณ์ 
สารเคมี 
กรรมวธีิ ฯลฯ 

 มีดอรัญญกิ, มะขำมหวำนเพชรบูรณ์ 

1. งำนวรรณกรรม เชน่ หนังสอื นวนิยาย โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

2. งำนนำฏกรรม เชน่ งานเกีย่วกบัการร า การเตน้ 

3. งำนศิลปกรรม เชน่ จติรกรรม ภาพพมิพ ์ภาพถ่าย 
ภาพประกอบ แผนที ่ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม ศลิปะประยกุต ์

4. ดนตรีกรรม เชน่ ท านอง  โน้ตเพลง  แผนภมูเิพลง ค ารอ้งที่
แต่งเพือ่ประกอบท านอง 

5.งำนโสตทัศนวสัดุ เชน่ ล าดบัภาพ ล าดบัภาพและเสยีง   
เสยีงประกอบ 

6. งำนภำพยนตร์ เชน่ ภาพยนตร ์เสยีงประกอบภาพยนตร ์

7. งำนส่ิงบันทึกเสียง เชน่ งานท่ีมีล าดบัของเสียงดนตรี เสียงการ
แสดง หรือเสียงอ่ืนใด โดยบนัทึกลงในวสัดุไม่ว่าจะมีลกัษณะใด ๆ 
อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้ก เช่นเทปเพลง ซดีเีพลง 

8. งำนแพร่เสียงแพร่ภำพ เชน่ การน าออกเผยแพร่ทางวทิย ุTV 

9. งำนอื่นใดอันเป็นงำนในแผนกวรรณคด ีแผนก
วทิยำศำสตร์ หรือแผนกศิลปะ เชน่ ลายถกั ลายปกั 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

-ใหม่ 
-การประดิษฐข์ั้นสูง    (อำยุ 20 ปี) 
-เชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 

-ใหม่ 
-เชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 
(อำยุ 6+2+2 ปี)  

-ใหม่ (รูปร่าง,ลวดลาย,สี) 
     (อำยุ 10 ปี) 

แบบผงัภูมิของวงจรรวม 

ควำมลบัทำงกำรค้ำ 

ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ 

1. ลขิสิทธ์ิ 2. ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม 

ผลงานทางปัญญาท่ีอาจ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม การแสดงออกซ่ึง

ความคิด (Expression of 
idea) 

ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

(ยืน่จดท่ีกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.nu.ac.th/office/nuip/IMAGES/t2.jpg&imgrefurl=http://www.nu.ac.th/office/nuip/Intellectual/trademark_detail.asp&h=412&w=509&sz=25&hl=en&start=2&tbnid=MsMefsbt3M01nM:&tbnh=106&tbnw=131&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&gbv=2&svnum=10&hl=en


2. ควำมหมำยของกำรประดษิฐ์ = กำรคิดค้นหรือท ำขึน้ อนัเป็นผลให้ได้มำซ่ึงผลติภัณฑ์หรือ
กรรมวธีิใดขึน้ใหม่ หรือ กำรกระท ำใดๆ ที่ท ำให้ดขีึน้ซ่ึงผลติภัณฑ์หรือกรรมวธีิ 

1. ประเภทของสิทธิบัตร 
  

8. ขั้นตอนกำรยืน่ค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

  สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
   สิทธิบตัรการประดิษฐ์ 
           อนุสิทธิบตัร (การประดิษฐ)์ 

3. เงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอรับสิทธิบัตร (กำรประดษิฐ์) 
1. เป็นการประดษิฐ์ขึ้นใหม่ 
2. มีขั้นการประดษิฐ์สูงขึ้น 
3. สามารถประยกุต์ทางอตุสาหกรรม 

4. ส่ิงที่สิทธิบัตรไม่ให้ควำมคุ้มครอง (1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ สตัว ์ พืช หรือสารสกดัจากสตัวห์รือพืช 
(2) กฎเกณฑแ์ละทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(3) ระบบขอ้มลูส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(4) วิธีการวินิจฉยั บ าบดั  หรือรักษาโรคมนุษย ์หรือสตัว ์
(5) การประดิษฐท่ี์ขดัต่อความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอนัดี  อนามยัหรือสวสัดิภาพของประชาชน 

5. สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ผู้ถือสิทธิบัตรมสิีทธิเดด็ขำดในการแสวงหาประโยชนจ์ากการประดิษฐท่ี์ไดรั้บความคุม้ครอง สิทธิน้ี ไดแ้ก่ กำรผลติจ ำหน่ำย ใช้ 
ขำย มไีว้เพือ่เสนอขำย หรือน ำเข้ำมำในรำชอำณำจกัร  สิทธิน้ีจะมีอยูใ่นช่วงระยะเวลาท่ีสิทธิบตัรนั้นยงัมอีำยุอยู่เท่ำน้ัน สิทธบัตร
อำยุ 20 ปี อนุสิทธิบัตร 6 ปี+2+2 

6. ข้อยกเว้นกำรละเมดิของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

7. ใครคือเจ้ำของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

- กำรกระท ำใดๆ เพือ่ประโยชน์ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง หรือ วจิยั 
- กำรกระท ำโดยได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของสิทธิบัตร 

 - ผู้ประดษิฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิท่ีจะได้รับกำรระบุช่ือว่ำเป็นผู้ประดษิฐ์ในสิทธิบัตร 
สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกนัได้ (กำรโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือช่ือผู้โอน และผู้รับโอน) 
 - สิทธิในสิทธิบัตรอนัเกิดจำกกำรท ำงำนตำมสัญญำจ้ำงย่อมตกได้แก่นำยจ้ำง ยกเว้นแต่สัญญำจ้ำงจะระบุไว้เป็นอืน่ 
- ในกรณีท่ีนำยจ้ำงเป็นผู้ถือสิทธิบัตรและได้รับประโยชน์จำกกำรใช้  สิทธิบัตรน้ัน ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จพเิศษจำกนำยจ้ำงนอกเหนือจำกค่ำจ้ำง
ตำมปกต ิ

ผูป้ระดิษฐเ์ขียน invention disclosure+รายละเอียดส่ิงประดิษฐ+์รูปภาพ (ถา้ม)ี ส่งส านกังานบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา ชั้น 3 อาคาร
สถาบนัวจิยัและพฒันา Tel.043-364409, ภายใน 11598-11599, E-mail ip@kku.ac.th , http://www.ip.kku.ac.th 

3. อนุสิทธิบัตร (กำรประดษิฐ์) 

คุม้ครองเฉพาะรูปร่าง, ลวดลาย, สี (เนน้ความสวยงาม) 

- ตวัผลิตภณัฑ ์
- กรรมวิธีการผลิต 
- การท าใหผ้ลิตภณัฑห์รือกรรมวิธีดีข้ึน 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 



1.ความหมายของสทิธบิตัร 
 

2.ประเภทของสทิธบิตัร 
 

3. เง ือ่นไขในการยืน่ค าขอรบัสทิธบิตัร
และอนสุทิธบิตัร 
 

4.สิง่ทีส่ทิธบิตัรไมใ่หค้วามคุม้ครอง 
 

5.สทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 
 

6.ขอ้ยกเวน้การละเมดิของสทิธบิตัร/อนุ
สทิธบิตัร 
 

7.ใครคอืเจา้ของสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 



คอื หนงัสอืส าคญัทีร่ฐั*ออกใหเ้พือ่
คุม้ครองการประดษิฐ ์  การออกแบบ
ผลติภณัฑ ์หรอื ผลติภณัฑอ์รรถประโยชน ์
ทีม่ลีกัษณะตามทีก่ฎหมายก าหนด (* กรณีของ

ประเทศไทย  รฐั คอื กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย)์ 

สทิธ ิ+ บตัร  

การประดษิฐ ์กบั การออกแบบ 

1. ความหมายของสทิธบิตัร 



ค าขอรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 
 

 สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
 อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ 

2. ประเภทของสทิธบิตัร 



www.rmutphysics.com/charud/invention/  

http:// appliancist.com  http://morewaystowastetime.blogspot.com 

สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร (การ
ประดษิฐ)์ 

สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์



คอื หนงัสอืส าคญัทีร่ฐั*ออกใหเ้พือ่
คุม้ครองการประดษิฐ ์  การออกแบบ
ผลติภณัฑ ์หรอื ผลติภณัฑอ์รรถประโยชน ์
ทีม่ลีกัษณะตามทีก่ฎหมายก าหนด (* กรณีของ

ประเทศไทย  รฐั คอื กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย)์ 

สทิธ ิ+ บตัร  

การประดษิฐ ์กบั การออกแบบ 

1. ความหมายของสทิธบิตัร 



 สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 อนสุทิธบิตัร(การประดษิฐ)์ 
 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์

ยารกัษาสวิแบบใหม ่

สตูรยา/
สว่นผสมของยา 

รปูรา่ง/ลวดลาย
ของเม็ดยา 



ค าขอรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 
 สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์
 อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ 

2. ประเภทของสทิธบิตัร 



[ม. 3] “การประดษิฐ”์ หมายความวา่การ
คดิคน้หรอืท าข ึน้ อนัเป็นผลใหไ้ดม้าซึง่
ผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิใีดขึน้ใหม ่หรอื การ
กระท าใดๆ ทีท่ าใหด้ขี ึน้ซึง่ผลติภณัฑห์รอื
กรรมวธิ ี

 ผลติภณัฑ ์
 กรรมวธิ ี

ใหม ่+ 

คดิคน้/ท าขึน้ 

สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ 



สิง่ทีม่รีปูรา่งหรอืมคีณุสมบตัทิางกายภาพท ัง้หมด 
แบง่ออกไดต้าม ลกัษณะโครงสรา้ง องคป์ระกอบ 
และประโยชนใ์ชส้อย  

1. เครือ่งจกัรกล (machine) 

2. เครือ่งส าเร็จ (apparatus) 

3. อปุกรณ์ (Devices) 

4. เครือ่งมอื (tool) 

5. ผลติผลหรอืผลติภณัฑ ์

6. ผลติภณัฑท์างเคมใีน
ลกัษณะตา่งๆ  

ผลติภณัฑ ์



กรรมวธิ ี=  
 วธิกีาร กระบวนการหรอืกรรมวธิใีนการผลติ 
 หรอืการเก็บรกัษาใหค้งสภาพ 
 หรอืใหม้คีณุภาพดขี ึน้ 
 หรอืการปรบัสภาพใหด้ขี ึน้ซึง่ผลติภณัฑ ์และ

รวมถงึการใชก้รรมวธินี ัน้ๆ ดว้ย 

กรรมวธิผีลติผง
มะนาวเทยีม 

น ามาท าใหเ้กดิ
ผลติภณัฑ ์

กรรมวธิ ี(Process) I 



3.สามารถประยกุตท์างอตุสาหกรรม 

2. มขี ัน้การประดษิฐส์งูข ึน้ 

1. เป็นการประดษิฐข์ ึน้ใหม ่

สทิธบิตัรขาดขอ้ใดขอ้หนึง่ไมไ่ด ้
แตอ่นสุทิธบิตัรตอ้งการเพยีงขอ้ 1 และ 3 

3. เง ือ่นไขในการขอรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 
(การประดษิฐ)์ (ม.5) 



สทิธบิตัร 

 การประดษิฐท์ ีแ่กไ้ข
ปญัหาทางเทคนคิ 

 คุม้ครอง 20 ปี 

 คา่ธรรมเนยีมสงูกวา่ 

 ใชร้ะบบการตรวจสอบ 

โทรศพัทมื์อถือ โทรศพัทมื์อถือ + สายอากาศ 

อนสุทิธบิตัร 

 การประดษิฐง์า่ย ๆ 

 คุม้ครอง 6 ปี + 2+2 ปี 

 คา่ธรรมเนยีมนอ้ยกวา่ 

ใชร้ะบบจดทะเบยีน 

ความแตกตา่ง สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 



 ไมม่กีารใชแ้ละเผยแพรม่ากอ่น 

 ไมม่กีารเปิดเผยสาระส าคญัหรอืรายละเอยีดใน
เอกสารหรอืสิง่พมิพ ์

 ไมใ่ชก่ารประดษิฐท์ ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรแลว้ (ใน+นอก
ประเทศ) 

 ไมเ่ป็นการประดษิฐท์ ีข่อรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร
ไวน้อกราชอาณาจกัรเกนิ 18 เดอืนกอ่นวนัขอรบั
สทิธบิตัร แตย่งัไมไ่ดอ้อกสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 

 ไมเ่ป็นการประดษิฐท์ ีข่อรบัสทิธบิตัร+ไดป้ระกาศ
โฆษณาแลว้    

ใหม=่ไมเ่ป็นงานทีป่รากฏอยูแ่ลว้ 

การประดษิฐข์ ึน้ใหม ่



ยืน่ 1 ธค 2555 

 ไมม่กีารใชแ้ละเผยแพรม่ากอ่น 

 ไมม่กีารเปิดเผยสาระส าคญั 

 ไมใ่ชก่ารประดษิฐท์ ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรแลว้ 

 ไมเ่ป็นการประดษิฐท์ ีข่อรบัสทิธบิตัร/อนุ
สทิธบิตัรไวน้อกราชอาณาจกัรเกนิ 18 
เดอืนกอ่นวนัขอรบัสทิธบิตัร แตย่งัไมไ่ด้
ออกสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 

 ไมเ่ป็นการประดษิฐท์ ีข่อรบัสทิธบิตัร+ได้
ประกาศโฆษณาแลว้  

30 พย. 2554 X 
กอ่นยืน่ค าขอ 

มค.2556 



 การเปิดเผยสาระส าคญั หรอื
รายละเอยีดดว้ยการกระท าอนัไมช่อบ
ดว้ยกฎหมาย  (เชน่การขโมยรายละเอยีดมาเปิดเผย
หรอืลกูจา้งน าความลับของนายจา้งไปเปิดเผยตอ่บคุคลอืน่) 

 การเปิดเผยสาระส าคญั หรอื รายละเอยีด 
โดยผูป้ระดษิฐ ์รวมท ัง้การแสดงผลงานของ
ผูป้ระดษิฐใ์นงานแสดงสนิคา้ระหวา่งประเทศ 
หรอื งานแสดงตอ่สาธารณชนทางราชการ 
ภายใน 12 เดอืนกอ่นวนัยืน่ขอรบัสทิธบิตัร 

การประดษิฐข์ ึน้ใหม ่



 ท าใหข้าดความใหม ่
 สทิธบิตัรไมส่มบรูณ์ 

[ค ำพพิำกษำศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงที่ ทป97/2545] 

ถกูเพกิถอนสทิธบิตัรการประดษิฐ ์

 SeaWalker มโีฆษณาใน
วารสาร อ.ส.ท. + ในวดิโิอ
เทปน าเทีย่ว ของการ
ทอ่งเทีย่วประเทศไทย ฯลฯ 
กอ่นยืน่ขอสทิธบิตัร 

http://www.oceanhotels.com.au/_img/photos/sunlover/Seawalker-Helmet-Diving.jpg


อ.วชัรา แกว้มหานลิ 

คณะสหเวชศาสตร ์ชนะเลศิ

อนัดบั 1 ผลงานประดษิฐ ์

ภายใตโ้ครงการคา่ยนกั

ประดษิฐร์ุน่ใหม ่"นวตักรรม

เครือ่งตรวจความเสีย่งโรค

สมองขาดเลอืดแบบเขา้ถงึ

ชุมชน" 
รบัรางวลัในวนัที ่5 กพ. 
2556 ในงาน “วนันกั
ประดษิฐ”์  ณ อมิแพ็ค เมอืง
ทองธาน ี

จะยืน่จดสทิธบิตัรการประดษิฐ/์
อนสุทิธบิตัรไดห้รอืไม ่? ใหม ่? 



 การเปิดเผยสาระส าคญั หรอื
รายละเอยีดดว้ยการกระท าอนัไมช่อบ
ดว้ยกฎหมาย  (เชน่การขโมยรายละเอยีดมาเปิดเผย
หรอืลกูจา้งน าความลับของนายจา้งไปเปิดเผยตอ่บคุคลอืน่) 

 การเปิดเผยสาระส าคญั หรอื รายละเอยีด 
โดยผูป้ระดษิฐ ์รวมท ัง้การแสดงผลงานของ
ผูป้ระดษิฐใ์นงานแสดงสนิคา้ระหวา่งประเทศ 
หรอื งานแสดงตอ่สาธารณชนทางราชการ 
ภายใน 12 เดอืนกอ่นวนัยืน่ขอรบัสทิธบิตัร 

ขอ้ยกเวน้ 

การประดษิฐข์ ึน้ใหม ่



 ตอ้งไมเ่ป็นงานทีป่รากฏอยู ่
 ตอ้งไมม่หีรอืใชแ้พรห่ลายอยูแ่ลว้ใน

ราชอาณาจกัรกอ่นวนัขอรบัสทิธบิตัร  
 ตอ้งไมม่กีารขายหรอืออกจ าหนา่ยกอ่น

วนัขอรบัสทิธบิตัร 

การประดษิฐข์ ึน้ใหม ่

 เอกสารหลกัฐานทีน่ ามาแสดงเป็นงานที่
ปรากฏอยูแ่ลว้ ไดแ้ก ่หลกัฐานตพีมิพ ์
ใบส ัง่ซือ้สนิคา้ ใบสง่ของ ใบปลวิ
ประกาศโฆษณาสนิคา้ เป็นตน้ 



ใหมบ่างสว่นจดสทิธบิตัรไดไ้หม ?  





ใหมบ่างสว่นไดไ้หม ?  

ปญัหาการประดษิฐเ์ดมิ การประดษิฐใ์หม ่

ครมีบ ารงุผวิ ท าใหผ้วิมคีวาม
ชุม่ชืน่ ขอ้เสยีไมส่ามารถท า
ใหผ้วิหนา้ขาว  
 

ครมีบ ารงุผวิประกอบดว้ย  

- สาร X 50 % โดยน า้หนกั 

- สาร Y 30 % โดยน า้หนกั 

- สาร Z 20 % โดยน า้หนกั 

เพิม่สว่นผสม Alpha Hydroxy 
Acid) + วติามนิ E ขอ้ด ีท าให้
ผวิหนา้ขาว ขจดัรอยดา่งด า 
 

ครมีบ ารงุผวิประกอบดว้ย  

- สาร X  30 % โดยน า้หนกั 

- สาร Y  30 % โดยน า้หนกั 

- สาร Z  20 % โดยน า้หนกั 

- Alpha Hydroxy Acid  10 
%  โดยน า้หนกั 

-  วติามนิ E  10 % โดย
น า้หนกั 



3.สามารถประยกุตท์างอตุสาหกรรม 

2. มขี ัน้การประดษิฐส์งูข ึน้ 

1. เป็นการประดษิฐข์ ึน้ใหม ่

สทิธบิตัรขาดขอ้ใดขอ้หนึง่ไมไ่ด ้
แตอ่นสุทิธบิตัรตอ้งการเพยีงขอ้ 1 และ 3 

3. เง ือ่นไขในการขอรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 
(การประดษิฐ)์ (ม.5) 



 การประดษิฐท์ ีไ่มเ่ป็นทีป่ระจกัษโ์ดยงา่ย
แกบ่คุคลทีม่คีวามช านาญในระดบัสามญั
ส าหรบังานประเภทน ัน้  

 
 

 ไมใ่ชก่ารประดษิฐท์ ีส่ามารถคดิหรอืท า
ไดโ้ดยงา่ยโดยผูท้ ีม่คีวามรูพ้ ืน้ฐานท ัว่ไป
ในเรือ่งน ัน้ โดยเฉพาะสิง่ทีท่ าข ึน้โดย
ไมไ่ดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถในเชงิ
ประดษิฐ ์ใชแ้ตท่กัษะของชา่งฝีมอืเทา่น ัน้ 

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 



 ถา้เป็นสิง่ทีไ่มอ่าจคาดคดิหรอืไมอ่าจท าได้
โดยงา่ยโดยบคุคลดงักลา่ว ก็นบัไดว้า่มขี ึน้
การประดษิฐท์ ีส่งูข ึน้ 

 

  ถา้ส ิง่น ัน้สามารถคาดคดิหรอืท าได้
โดยงา่ยโดยบคุคลดงักลา่ว ถอืไดว้า่ไมม่ขี ัน้
การประดษิฐท์ ีส่งูข ึน้ 

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 

การประดษิฐน์ ัน้เป็นสิง่ทีบ่คุคลดงักลา่ว
สามารถคดิหรอืท าไดโ้ดยงา่ยหรอืไม ่ 



 ข ัน้การประดษิฐส์งู ไมไ่ดอ้ยูท่ ีล่กัษณะ
ทางโครงสรา้ง 

 อยูท่ ีล่กัษณะการท างาน กบัผลทีไ่ดร้บั 

แตกตา่งจาก prior art เพยีงใด 

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 



 

 

 ไมใ่ชผ่ลติภณัฑห์รอืกรรมวธิที ีส่ามารถคดิได้
งา่ยโดยผูท้ ีม่คีวามรูพ้ ืน้ฐานท ัว่ไปในเรือ่งน ัน้ 

 

 ไมใ่ชส่ ิง่ท ีท่ าข ึน้โดยไมไ่ดใ้ชค้วามสามารถใน
เชงิประดษิฐค์ดิคน้ ใชแ้ตท่กัษะชา่งฝีมอื เชน่ การ
ตดิลอ้ทีข่าเกา้อี ้

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 



การน าเอาสว่นประกอบทีม่อียูแ่ลว้มาประกอบ
เป็นการประดษิฐใ์หม ่จะมขี ัน้การประดษิฐส์งู 

เฉพาะกรณีทีป่รากฏวา่ ผลทีไ่ดจ้ากการรวม
สว่นประกอบน ัน้มากกวา่ผลรวมของสว่นประกอบ

เหลา่น ัน้แตล่ะสว่น 1+1 › 2 
 

+ 

25o C 27o C -20o C 

สารโบรม็อกซนีลิ สารไออ็อกซนีลิ 
สารผสมตกผลกึในอณุหภมูิ

ต า่ลงมากกวา่สารตวัเดยีว ใช้

ในการขนสง่สารได ้

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://61.19.145.8/student/web4142/M402/402-01/images/salt05.jpg&imgrefurl=http://61.19.145.8/student/web4142/M402/402-01/index.html&usg=__3JkycwnTR-nWOD7zAKLRjDGBnLA=&h=194&w=200&sz=8&hl=th&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=W6kO-zXpYL0BBM:&tbnh=101&tbnw=104&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1T4CYBA_enTH341&tbs=isch:1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.moomthai.com/images/healty/gh10.jpg&imgrefurl=http://healthy.moomthai.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0 %E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/detail43-1.html&usg=__Es7VEDPc3aEdmOLmPWDwUaKGyM8=&h=310&w=310&sz=10&hl=th&start=21&um=1&itbs=1&tbnid=wmnBcEV5OJN_8M:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5&um=1&hl=th&rlz=1T4CYBA_enTH341&tbs=isch:1


+ 

ถา้การน าเอาสว่นประกอบเหลา่น ัน้มารวมกนัท า
ใหไ้ดร้บัเพยีงความสะดวก แตไ่มไ่ดผ้ลทีแ่ตกตา่ง
ไปจากเดมิ 
 และหนา้ทีห่รอืประโยชนใ์ชส้อยของ
สว่นประกอบแตล่ะสว่นยงัเหมอืนเดมิ ถอืวา่ไมม่ ี
ข ัน้การประดษิฐส์งู 

ตอ้งมผีลดกีวา่เดมิ/ผลทีเ่หนอืความคาดหมาย (Synergistic effects)จงึจะ
ถอืวา่มขี ัน้การประดษิฐส์งู 

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 



ถา้การน าเอาสว่นประกอบเหลา่น ัน้มารวมกนัท าให้
ไดร้บัเพยีงความสะดวก แตไ่มไ่ดผ้ลทีแ่ตกตา่งไป
จากเดมิ และหนา้ทีห่รอืประโยชนใ์ชส้อยของ
สว่นประกอบแตล่ะสว่นยงัเหมอืนเดมิ ถอืวา่ไมม่ขี ัน้
การประดษิฐส์งู 

ตอ้งมผีลดกีวา่เดมิ/ผลทีเ่หนอืความ
คาดหมาย (Synergistic effects) จงึ
จะถอืวา่มขี ัน้การประดษิฐส์งู 

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 



 
ไมส่งู 



นาฬกิา+  
เครือ่งคดิเลข + 

 
ไมส่งู 

ถา้มผีลดกีวา่เดมิหรอืผลทีเ่หนอืความคาดหมาย 
(Synergistic effects) จงึถอืวา่มขี ัน้การประดษิฐส์งู 

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 



 การน าเอาสว่นประกอบทีม่หีนา้ทีอ่ยา่ง
เดยีวกนักบัสว่นประกอบทีใ่ชอ้ยูแ่ลว้มาแทนที่
สว่นประกอบดงักลา่ว ถอืวา่ไมม่ขี ัน้การ
ประดษิฐส์งู เชน่ 

ใชม้อเตอรไ์ฮโดรลคิแทนมอเตอรไ์ฟฟ้า หรอื ใช้

พลงังานจากแสงอาทติยแ์ทนพลงังานไฟฟ้า 

 

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.thaionlinemarket.com/picproduct/14-82/thumbnailshow205643.jpg&imgrefurl=http://www.thaionlinemarket.com/question.asp?QID=205643&usg=__ovYWDGsDjUO_Oti2PtsK600DoL0=&h=266&w=300&sz=12&hl=th&start=1&um=1&tbnid=lwDuckSOFiIq3M:&tbnh=103&tbnw=116&prev=/images?q=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84&hl=th&rlz=1T4CYBA_en___TH264&sa=N&um=1


♠ การยอ่สว่นหรอืขยายสว่นประกอบ ถอื
วา่ไมม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู เชน่ การท าเครือ่งซกัผา้จาก
ความจ ุ6.5 ก.ก. เป็นความจ ุ13 ก.ก.  

ภาพจาก http://www.washingmachinereviews.org.uk 

 

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 

ไมส่งู 



 ถา้เป็นเพยีงการเปลีย่นวสัดทุ ีแ่ตกตา่ง
ไปจากเดมิ ถอืวา่ไมม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู  

-การใชเ้ซรามคิแทนเหล็กในการกอ๊กน า้ หรอืการใช้

กระเบือ้งแทนพลาสตคิในการท าถว้ยจาน 

ภาพจาก: www.vanzeq.tradeprince.com  

 

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 

http://vanzeq.tradeprince.com/
http://vanzeq.tradeprince.com/
http://vanzeq.tradeprince.com/
http://vanzeq.tradeprince.com/
http://vanzeq.tradeprince.com/


 

การใชก้ระเบือ้งแทนพลาสตกิ
ในการท าถว้ยจาน 

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 

ไมส่งู 



 กระบวนการทีม่ขี ัน้ตอนเหมอืนการ
ประดษิฐก์อ่นหนา้ยกเวน้สภาวะทีใ่ช้
อณุหภมู ิ

 ถ ้าอุณหภูม ิด ังกล่า วมีผลทาง
เทคนคิทีแ่ตกตา่งเห็นไดช้ดั  

 

คาดเดาไมไ่ดต้ามทฤษฎ ี

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 



1.กรรมวธิผีลติโซดา 
- หมกั 
- ตม้ 
- กรอง  

2.กรรมวธิผีลติโซดา 

- ตม้ 
- กรอง 
- หมกั 

ไมผ่า่นลกัษณะ ยกเวน้การสลบัมผีลทางเทคนคิ
ทีแ่ตกตา่ง ดงัน ัน้ตอ้งมผีลการเปรยีบเทยีบ 

 
ได้ผลติภัณฑ์เหมือนเดมิ 

ไดผ้ลติภณัฑท์ี่
แตกตา่ง ดกีวา่เดมิ 

 

3.กรรมวธิผีลติโซดา 

- กรอง 
- หมกั 
- ตม้ 

ได ้BOURBON 

http://intouchlabels.com 

http://intouchlabels.com 

http://fluidalchemy.wordpress.com 

กรรมวธิใีหม ่

กรรมวธิใีหม ่

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 



การประดษิฐเ์ดมิ การประดษิฐใ์หม ่ -ใชเ้วลาส ัน้  
-ประหยดั
แรงงาน 
-ลดตน้ทนุการ
ผลติ 

 

ค ัว่ กาแฟที ่T 50 C 

บด .....ที ่T 60 C 

อบ ......ที ่T 60 C 

ค ัว่ กาแฟที ่T 80 C 

บด....ที ่T 60 C 

อบ.....ที ่T 80 C 

 

ถา้ไดก้าแฟทีก่นิ
แลว้ท าใหผ้อม 

 ไม่สูง อณุหภมูสิงู
แหง้เร็ว 

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 



สตูรเดมิ สตูรใหม ่ สตูรใหม ่
สว่นประกอบ สาร A +B สาร A + C สาร A + C 

ผลลพัธ ์ กนัยงุ กนัยงุ กนัยงุ + 
ผวิขาว 

ข ัน้การ
ประดษิฐส์งู 

กนัยงุ 
กนัยงุ+ 
ผวิขาว 

   

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7) 

กนัยงุ 



3.สามารถประยกุตท์างอตุสาหกรรม 

2. มขี ัน้การประดษิฐส์งูข ึน้ 

1. เป็นการประดษิฐข์ ึน้ใหม ่

สทิธบิตัรขาดขอ้ใดขอ้หนึง่ไมไ่ด ้
แตอ่นสุทิธบิตัรตอ้งการเพยีงขอ้ 1 และ 3 

3. เง ือ่นไขในการขอรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 
(การประดษิฐ)์ (ม.5) 



 น าไปใชใ้หเ้กดิผลในทางปฏบิตัไิด ้
 ไมใ่ชท่ฤษฎทีีส่มมตขิ ึน้อยา่งเลือ่นลอย 

เครือ่งจกัรกล สว่นประกอบตอ้งสามารถท างานรว่มกนั
เพือ่ใหท้ าหนา้ทีต่ามทีก่ลา่วอา้ง 

เครือ่งส าเร็จ ชุดอปุกรณต์อ้งใชง้านไดต้ามทีก่ลา่วอา้ง 

สารเคม ี ตอ้งสามารถเตรยีมขึน้ได ้และมี
คณุสมบตัติามทีก่ลา่วอา้ง 

กรรมวธิ ี มขี ัน้ตอนทีป่ฏบิตัไิด ้แลว้ไดผ้ลตามที่
กลา่วอา้ง 

การประดษิฐท์ ีส่ามารถประยกุตใ์ชใ้นทาง
อตุสาหกรรมได ้


