
 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.1 ทฤษฎีการจัดการความรู (Knowledge Management Theory) 

ทฤษฎีจัดการความรูมีหลายทฤษฎี แตละทฤษฎีจะมีหลักการตางกัน แตมีวัตถุประสงค

เดียวกัน คือ บริหารจัดการความรู ประสบการณของบุคลากรในหนวยงาน ใหสามารถนํามา

ประยุกตใชในการทํางานของคนทํางานใชความรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตใหแกองคกร

ทําใหสามารถแขงขันได สวนจะเลือกใชทฤษฎีใดมาแกไขปญหายอมขึ้นอยูกับสาเหตุของปญหา

ตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละองคกร 

การจัดการความรูหมายถึง “การบริหารจัดการโดยเนนการใหความรูและประสบการณ

แกคนทํางานรวมทั้งสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิตแกองคกรใหสามารถ

แขงขนัไดในอุตสาหกรรมน้ัน ๆ” (ดร.ณพศิษฏ จักรพิทักษ, 2552) และ 

การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการในการคัดเลือก รวบรวม เผยแพรกระจายความรู

และสารสนเทศที่สําคัญในการสนับสนุนการทํางาน เก็บไวเปนหลักฐานขอมูลขององคกรใหคนใน

องคกรไดศึกษาเรียนรู และนําไปใชในการแกไขปญหาในการทํางาน (แหลงขอมูล, [ระบบ

ออนไลน])  

ดงัน้ัน “การจัดการความรู หมายถึง การจัดการขององคกรในดานความรู ประสบการณ

ของคนทํางานรวมท้ังขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนในการทํางาน มารวบรวม จัดเก็บและแพรกระจาย

ใหคนในองคกรไดนําไปใชในการแกไขปญญาในการทํางาน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานและลดขอผิดพลาด” 

การจัดการความรู (Knowledge Management) คือ การบริหารจัดการความรู และ

ประสบการณ (Tacit) ที่มีอยูในตัวคนทํางานใชความรูแตละประเภท (Knowledge Worker) ตราบ

เทาที่เชื่อวาใชทํางานไดจริง และไดผลเสมอ ในงานสําคัญที่ตองใชประสบการณพิเศษ (Critical 

Task) รวมตลอดถึงขอมูลและสารสนเทศที่เพียงพอตอการทํางาน (Explicit Knowledge) แลวนํามา

จัดเก็บอยางมีระบบ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนเพื่อใหเขาถึงงาย เพื่อแบงปนความรู 

(Sharing) ประยุกตใชความรู (Application) ในทุกเวลาและทุกสถานที่ (Whenever Wherever) เพื่อ

พัฒนาองคความรู (Development) เพื่อการประเมินผล (Evaluation) และปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อ

ถายทอดความรูจากรุนสูรุนโดยเนนผูบริหารระดับกลางและคนทํางานใชความรูที่อยูหนางาน 
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เพราะเปนผูที่ทํางานที่สงผลตอความสําเร็จขององคกรโดยตรง ซึ่งเชื่อวามนุษยเทาน้ัน เปนผูมี

ปญญาแตกตางจากสัตวอ่ืนที่สามารถแสวงหาความรู และสั่งสมความรู ทักษะ ความถนัด และเหตุ

ผลตาง ๆ รวมกับสารสนเทศในการสรางความรูใหมได เชน ความรู จากประสบการณทํางานตองรู

วาเร่ืองอะไรสําคัญ (Know What) ตองทําอยางไรจึงสําเร็จ (Know How) และทําไมตองทําอยางน้ัน 

(Know Why) และองคกรตองรูวาใครที่มีประสบการณรูเร่ืองน้ันดีที่สุด (Know Who Know What) 

ซึ่งการจัดการความรูก็เพื่อลดเวลาการทํางาน ลดความเสี่ยงจากการทํางานผิดพลาด และทรัพยากร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตใหองคกรทําใหสามารถแขงขันได และสามารถปรับตัวรองรับ

การเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วภายใตการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ไดดีกวา 

สภาพปญหาของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดก็คือ การขาดบุคลากร ที่มี

ความรู และประสบการณในการบริหารจัดการองคความรูอยางถูกตอง อยางเปนระบบ การไมไดรับ

การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงอยางพอเพียงทั้งในการกําหนดนโยบายของการจัดการความรู

และสนับสนุนเร่ืองงบประมาณ รวมตลอดถึงการตอตานการเปลี่ยนแปลงของคนทํางานใชความรูท่ี

ติดยึดกับงานประจํา (Defensive Routine) ซึ่งปญหาที่สําคัญที่สุดก็คือเร่ืองของคน เพราะถาคนใน

องคกรไมยอมรับ ความสําเร็จก็ยอมไมอาจเกิดขึ้นได ดังนั้น บทบาทของผูบริหารระดับสูงในการ

จัดการความรู จึงมีความสําคัญยิ่ง โดยตองเขาใจถึงความจําเปนที่ตองมีการจัดการความรูและ

ประโยชนที่องคกรจะไดรับในอนาคตที่สงผลตอความสําเร็จและความอยูรอดขององคกร โดย

กําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งหากเปนนโยบายการจัดการความรูจากผูบริหารระดับสูงก็จะชวย

ลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงของคนทํางานใชความรูไดและตองสื่อสารทําความเขาใจกับ

บุคลากรถึงความจําเปนและสําคัญในการจัดการความรูอยางทั่วถึงทั้งองคกร และเพื่อใหการ

ดําเนินการใหไดผลจริง จําเปนตองปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังใหมีเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่

การจัดการความรู และจัดใหมีหนวยงาน หรือกลุมภารกิจงานที่สนับสนุนการจัดการความรูของ

องคกรโดยเฉพาะ รวมตลอดถึงการสนับสนุนดานการศึกษาแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการจัดการ

ความรู ทั้งใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เพียงพอกับระบบการจัดการความรูดวย 

การจัดการความรูของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ก็

เพื่อการแกปญหาวิกฤติ คือ การดําเนินคดีที่ไมเปนเอกภาพ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการติดยึดกับการ

ทํางานอยางไมมีระบบ ตางคนตางทําไมมีแนวทาง หรือขอมูลการพิจารณาสั่งคดีที่สํานักงานได

ดําเนินการไปแลวไวศึกษา รวมตลอดถึงสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่พอเพียงตอการทํางาน การแกปญหา 

และการตัดสินใจ ไมมีการสื่อสารประสานงาน และ/หรือการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณการ

ทํางานระหวางสํานักงานอัยการพิเศษฝาย 1-3 รวมตลอดถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนมา
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สนับสนุนการทํางาน จากการศึกษาเพื่อสรางระบบ KMS  ตามขั้นตอนอยางเปนระบบตาม

มาตรฐาน ISO 12207/15504 เมื่อไดขอมูลแลว จึงนํามาวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาขอมูล

เพื่อสรางผังความรู ซึ่งภายในมีชุดความรูการพิจารณาสั่งคดี ตามระเบียบวิธีวิศวกรรมความรู ตาม

มาตรฐาน Common KADS ซึ่งเปนการบริหารจัดการ สรางองคความรูที่มีทั้งศาสตรและศิลปอยาง

ถูกตอง สามารถแกปญหากรณีผูเชี่ยวชาญเกษียนในแตละป หรือการยายออกตามวาระ เพราะ

สามารถจัดการความรูใหอยูคูหนวยงานได นอกจากนี้ยังใชสารสนเทศที่พอเพียง และเขาถึงงาย

สนับสนุนการทํางานของคนทํางานใชความรู และเปนการเพิ่มชองทางใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณทํางานระหวางคนทํางานใชความรู เพื่อการปรับปรุงตอยอดตลอดเวลา ซึ่งสามารถทํา

ใหมีความเขาใจตรงกัน ในการพิจารณาสั่งคดีใหเปนเอกภาพได 

 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) 

สําหรับการจัดการความรูของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศจะใชทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ซึ่งเปนทฤษฎีที่นํางานที่จําเปนตอง

ทํา หรืองานที่มีปญหาวิกฤตมาเปนโอกาสฝกพัฒนาทักษะการเรียนรูของคนทํางานใชความรูและ

องคกรไปพรอมกัน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย David Garvin ทฤษฎีน้ีไมเนนการเอาผูเชี่ยวชาญหรือ

คนทํางานใชความรูออกจากหนางาน เปนการลดความเสี่ยงจากการเอาผูเชี่ยวชาญหรือคนทํางานใช

ความรู ไปทํากิจกรรมจัดการความรูนอกสํานักงานจนเกิดผลกระทบตอผลผลิตและประสิทธิภาพ

การแขงขันขององคกร ซึ่งกระบวนการเรียนรู ประกอบดวยการคนหาสารสนเทศหรือขอมูล 

(Acquiring Information) ที่เกี่ยวของแลวตีความสารสนเทศหรือขอมูล (Interpreting) ใหเปนเหตุ

เปนผลวาเกิดจากอะไรและสงผลอยางไรแลวนําไปประยุกตใชกับสารสนเทศหรือขอมูล 

(Applying) ตาง ๆ ที่เกี่ยวของประกอบการทํางาน การตัดสินใจและการแกไขปญหาจาก

กระบวนการดังกลาว ผลที่ตามมาก็คือ ไดความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความถนัด 

(Aptitude) ในการทํางานหรือกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนการแกไขปญหา การตัดสินใจ การหาวิธี

ทํางานรวมกัน วิธีเรียนรูใหไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลยุทธสําคัญก็คือ เลือกประเด็น

ปญหาเพื่อใชในการฝกฝนทักษะที่ไดจากการเรียนรูแลวเกิดประโยชนแกองคกรโดยตรง ซึ่งใน

กรณีศึกษาวิจัยน้ีไดนําการแกปญหาการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา (Action) 

ประเด็นการพิจารณาสั่งคดีที่ไมเปนเอกภาพ ซึ่งเปนความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

ประกอบพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ. 2551 มาเปนโอกาสในการเรียนรู (Learning 

Opportunity) ซึ่งตามทฤษฎีของ David Garvin ไดแนะนําใหองคกรจัดรูปแบบ (Mode) ในการ

เรียนรูเปน 4 รูปแบบ คือ 
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1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning) เปนการต้ังคณะทํางานสืบ

ความลับในงานที่ยังมีขอมูลไมเพียงพอตอความสําเร็จของงาน อาจทําโดยการสืบคน (Search)    

การสอบถามผูเชี่ยวชาญ (Inquiry) และการเฝาสังเกตติดตาม (Observation) 

2. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) โดยศึกษาผลสะทอนโดยรอบ

และทบทวนเหตุการณ (Reflect and Review) เพื่อปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือ

ผลผลิต 

3. การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning) เพื่อหาความรูใหมที่ยังไมมีใคร

ทํามากอน โดยการต้ังสมมติฐานและพิสูจนสมมติฐาน สําหรับการสรางนวัตกรรมใหม 

4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning) เปนการพัฒนาผูบริหารหรือหัวหนางาน

ใหมีทักษะการเรียนรู และเปนผูนําการเรียนรู โดยสามารถสอนงาน (Coaching) ผูอยูใตบังคับบัญชา

อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบุคคล ทีมงาน และองคกรมีการเรียนรูไปพรอม ๆ กันอยางตอเน่ือง ทําให

สามารถตอบรับ เปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อความอยูรอดขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(David A. Garvin, 2000) และพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ในที่สุด 

 

โดยในการศึกษาแบบอิสระในคร้ังนี้อาจนําประเด็นการพิจารณาสั่งคดีที่ไมเปนเอกภาพ

มาเปนโอกาสแหงการเรียนรู (Learning Opportunity) ตามทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน โดยไมตอง

เอาตัวผูเชี่ยวชาญ หรือคนทํางานใชความรูออกจากหนางาน เพราะมีภาระการดําเนินคดีอาญา

ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งมีปริมาณคดีมากอยูแลวไปรวมกิจกรรมจัดการความรูนอกสํานักงานซึ่งอาจ

มีผลตอการปฏิบัติงานประจํา จึงเหมาะสมที่จะนํามาประยุกตใชกับการจัดการความรูของสํานักงาน

คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ นอกจากนั้นอาจใหผูเชี่ยวชาญและคนทํางานใช

ความรูทดลองใชระบบ KMS ที่สรางขึ้นเพื่อใชงานในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ

ทาํงานระหวางกนัใหความรูแพรกระจายในหนวยงาน โดยใชวธิกีารเรียนรูโดยการทดลอง 

(Experimental Learning) นําปญหาที่เกิดจากการดําเนินคดีตาง ๆ เชน การใชดุลยพินิจพิจารณาสั่ง

คดีไมเปนเอกภาพมาจัดการความรู โดยใชวิธีการเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intellectual Learning) 

ดวยการสืบคนขอมูลจากสถาบันขางเคียงนอกองคกร เชน ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศกลางศาลฎีกา เพื่อติดตามแนวทางวินิจฉัยของศาล และสืบคนสํานวนคดีที่มีปญหา

และไดดําเนินการมากอนแลวมาทบทวน และสืบคนหาขอมูลในองคกรจากสํานวนทั้งขอเท็จจริง

และขอกฎหมาย หรือจากนอกองคกร เชน แนวทางวินิจฉัยจากคําพิพากษาของศาล จากศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ แลวหาจุดเชื่อมโยงกับปญหาที่ตองการแกไข และ/

หรือ ใชวิธีสอบถามผูเชี่ยวชาญ ผูเกี่ยวของกับคดีในเร่ืองน้ัน ๆ ที่รูจริง และหรือผูเชี่ยวชาญอ่ืนของ
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สํานักงานโดยใช CommonKADS มาเปนเคร่ืองมือวิศวกรรมความรูดวยการจับความรูดวยการ

สอบถามและการเฝาสังเกตติดตามแนวทางวินิจฉัยจากคําพิพากษาของศาล และ/หรืออาจใชวิธีการ

เรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) คือสํานวนคดีซึ่งมีอยูในสํานักงานอยูแลว มา

ศึกษาทบทวนหาเหตุและผล (Review) ตามความจําเปน วาหลังจากตัดสินใจพิจารณาสั่งคดีไปแลว

งานสําเร็จหรือไม สาเหตุเพราะอะไรหรือตอไปควรทําอยางไร จากนั้นวิเคราะหผลกระทบ 

(Reflect) โดยใชมาตรฐาน (Deming Cycle PDCA) แลวนําผลลัพธที่ไดมาทบทวนสรางแนวทางที่ดี

ในการพิจารณาสั่งคดี (Best Practice) ไวใชในระบบ KMS และประการสุดทาย ผูบริหารหนวยงาน

ตองใชวิธีเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู  (Leading Learning) โดยตองฝกทักษะการเรียนรูของตนเอง และ

สนับสนุนสอนงาน (Coaching) กระตุนใหคนทํางานใชความรู (Knowledge Worker) เรียนรู

ตลอดเวลา โดยนําปญหา เชน การจัดการความรูของสํานักงานมาเปนโอกาสในการเรียนรูมาเปน

โจทยในการเรียนรูแลวระดมสมอง ความรู ประสบการณของคนทํางานใชความรู ประกอบขอมูล

และสารสนเทศที่เกี่ยวของกับปญหาน้ัน ๆ มาเรียนรู ใครครวญ แลกเปลี่ยนประสบการณ การแกปญหา 

ในลักษณะที่เปนกลุมแหงการเรียนรูรวมกัน โดยอาจเปนทางหรือไมเปนทางการกอได ภายใต

แนวคิดที่วา การทํางานกับการเรียนรูตองควบคูกันไปเสมอ ซึ่งกลุมแหงการเรียนรูควรมาจากตาง

หนวยงาน หรือตางหนวยงานยอย กลุมละประมาณ 6 – 10 คน ซึ่งมีประสบการณความรูเกี่ยวกับ

ปญหา และควรเรียนรูการแกไขปญหาในทุกโอกาสที่เปนไปได มิใชการแกปญหาเฉพาะหนาใน

ระยะสั้น ยิ่งถากลุมแหงการเรียนรูสามารถแกปญหาไดมากเทาใด คุณภาพของการแกปญหาก็จะ

เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นเทาน้ัน (แหลงขอมูล .{ระบบออนไลน}) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู และ

สรางบรรยากาศในการเรียนรูรวมกันผานระบบ KMS จากบุคคล ทีมงาน หนวยงาน และองคกร 

และนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ในที่สุด 

 

2.3 วิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) 

วิศวกรรมความรู หมายถึง “การสรางระบบคอมพิวเตอรใหทํางานโดยมีพฤติกรรม

เหมอืนมนุษยในการแกปญหา (Human Like) ตามลักษณะแบบจําลองความคิดของมนุษยในการ

แกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู จากความรูที่สะสมในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง 

(Explicit Knowledge) ที่สามารถคนหาไดจากเอกสาร นํามาสรางใหเกิดการเปลี่ยนถายเพื่อใหเกิด 

ความรูใหมอยางเปนระบบ และนําไปใชสําหรับผูบริหารใชในการตัดสินใจ และผูปฏิบัติใชในการ

แกปญหาในการทํางาน” และยงัไดใหความเห็นตอไปอีกวา “วิศวกรรมความรูไมใชการทําเหมือง

ขอมูลความรูผูเชี่ยวชาญแตประกอบดวยโครงสรางการจําลองความรูของมนุษยในดานตาง ๆ เดิมที

วิศวกรรมความรูถูกมองวาเหมือนเปนกระบวนการสกัด หรือเจาะความรูจากผูเชี่ยวชาญ แลวนํามา
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เขาระบบคอมพิวเตอร แลวกลับออกมาอยางหยาบ ๆ แตปจจุบันวิศวกรรมความรูเปนกิจกรรมการ

จําลองแบบ ที่มีวัตถุประสงคในการไดมาซึ่งความรูที่อยูในตัวคน เปนแบบจําลองโครงสรางในการ

อธิบายความรูที่ดีตัดสวนที่ไมสําคัญทิ้งไป” ดังน้ัน จึงสรุปไดวา วิศวกรรมความรู หมายถึง 

กระบวนการการจําลองพฤติกรรมการคิดของมนุษยในการทํางาน การแกปญหา และตัดสินใจ โดย

โครงสรางแบบจําลองดังกลาวสามารถอธิบายความรูน้ัน ใหเขาใจไดงาย (Guus Schreber and 

Others, 2001)  

Common KADS : (Knowledge Analisis and Data Structuring) เปนเคร่ืองมือที่เปนที่

ยอมรับ และใชอยางแพรหลาย ในการวิศกรรมความรูโดยมี Template สําหรับโครงสรางสื่อ

ความคิดความรูประสบการณของผูเชี่ยวชาญดวยแบบ หรือผังจําลองความรูที่เรียกวา

ปญญาประดิษฐ แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

1. ระดับงาน (Task Level) ไดแก ความรูเกี่ยวกับภาพรวมเปาหมายสําคัญของงาน 

2. ระดับคดิ (Inference Level) ไดแก ความรูในขั้นตอนวิธีคิดในสวนน้ัน ๆ ซึ่งสามารถ

นําไปวิเคราะห และสังเคราะห ออกแบบแบบจําลองผังความรู 

3. ระดับปญหา (Domain Level) ไดแก หลักการที่เปนเหตุผล และความสัมพันธระหวาง

เหตุและผลที่ใชในการแกปญหา และตัดสินใจในการทํางานน้ัน ๆ  

โดยใชกรอบวิธีคิดดังกลาวขางตน เร่ิมตนจากการจับความรู (Knowledge Capture) 

การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) และการสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) แลว

สรางแบบจําลองความรู (Knowledge Modeling) และการนําความรูไปใช รวมถึงการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุน ผลักดันใหมีการบริหารจัดการองคความรูใหมีประสิทธิภาพอยางเปน

ระบบ ซึ่งในการสรางระบบ KMS ของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศในงานคนควาแบบอิสระนี้ ก็เพื่อแกปญหาวิกฤติของสํานักงานโดยจะใช Common KADS 

เปนเคร่ืองมือในการวิศวกรรมความรู ทั้ง Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ใหเกดิองค

ความรูอยางเปนระบบมีผังความรูที่สั้นและเขาใจงาย แมผูมีประสบการณการพิจารณาสั่งคดีนอยก็

สามารถเขาใจและนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินเพื่อการปรับปรุง

องคความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาตลอดไป 

 

2.4 ความหมายของคําวา “คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ”  

ทรัพยสินทางปญญา คือ “บรรดาสิทธิทางกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับผลงานสรางสรรค

ประเภทตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดของมนุษยชาติ โดยสามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก 

ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม และลิขสิทธิ์หรือสิทธิขางเคียง” (อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ,2547:139)  
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ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ทรัพยสินที่เกิดจากการสรางสรรคของมนุษยไมวาจะอยู

ในรูปแบบที่จับตองได หรือจับตองไมได (แหลงที่มา, [ระบบออนไลน]) 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และวิธี

พิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ มิไดนิยามความหมายของคดีทรัพยสิน

ทางปญญาโดยตรงวาคืออะไร ตามมาตรา 7 กําหนดแตเพียงวา ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงและอาญาดังตอไปนี้ คือ 

1) คดีอาญาเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

2) คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275 

3) คดีแพงเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญา

ถายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 

4) คดีแพงอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึง

มาตรา 275 

5) คดีแพงเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคา หรือตราสารการเงินระหวางประเทศ 

หรือการใหบริการระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอ่ืนที่

เกี่ยวเน่ือง 

6) คดีแพงเกี่ยวกับเลตเตอรออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเน่ืองกับกิจกรรมตาม 5) การสงเงิน

เขามาในราชอาณาจักรหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสตรีซีท รวมทั้งการประกันเกี่ยวกับ

กิจการดังกลาว 

7) คดีแพงเกี่ยวกับการกักเรือ 

8) คดีแพงเกี่ยวกับการทุมตลาด และการอุดหนุนสินคาหรือการใหบริการจาก

ตางประเทศ 

9) คดีแพงหรือคดีอาญาที่เกี่ยวกับขอพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การคนพบทาง

วิทยาศาสตร ชื่อทางการคา ชื่อทางภูมิศาสตรที่แสดงถึงแหลงกําเนิดของสินคา ความลับทางการคา

และการคุมครองพันธุพืช 

10) คดีแพงหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศ 

11) คดีแพงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทตาม 3) ถึง 10) 

คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ จึงหมายถึง “คดีแพงและอาญาที่อยู

ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ” ดังกลาว

ขางตน 
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ดังนั้น สรุปไดวา คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ หมายถึง คดีอัน

เกี่ยวของกับสิทธิทางกฎหมายไมวาทางแพงหรืออาญาเหนือทรัพยสินอันเปนผลงานการสรางสรรค

ของมนุษย ทั้งในรูปแบบที่จับตองไมไดและจับตองได ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

จักรพันธ ทองอํ่า, 2542 ไดศึกษาบทบาทของรัฐในการใหความคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา (ศึกษาเฉพาะกรณีลิขสิทธิ์) วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอมหาวิทยาลัย

รามคําแหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาบทบาทการดเนินงานของภาครัฐ ตลอดจนมาตรการ

ตาง ๆ ที่รัฐกําหนดขึ้นในดานการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยเนนเร่ืองลิขสิทธิ์ (2) 

ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของภาครัฐ (3) ศึกษาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค

จากการดําเนินงานภาครัฐ ซึ่งผลของการวิจัยในประเด็นปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานให

ความคุมครอง คือ เร่ืองของบุคลากรยังไมมีความชํานาญและทักษะเพียงพอ ควรแกไข โดยการจัด

ฝกอบรม ซึ่งเทากับวาภาครัฐยังขาดผูเชี่ยวชาญ ที่มีทักษะเพียงพอที่จะดําเนินการใหความคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา (ลิขสิทธิ์) ตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น ซึ่งถือไดวาเปนปญหาวิกฤตของ

หนวยงานภาครัฐ ดังนั้น การเสนอแนวทางแกไขดวยการจัดฝกอบรมเพียงอยางเดียวอาจไมเปนการ

เพียงพอในยุคนี้ เพราะผลมาจากการศึกษาพบวามีการนําไปใชประโยชนหลังจากการฝกอบรมเพียง

รอยละ 10  และเมื่อเวลาผานไปสองสัปดาห หากไมนําความรูจากการฝกอบรมมาใช ความรูหรือ

ทักษะจะเลือนหายไปเกือบหมด (ปาริฉัตต  ศังขนันทน. แหลงขอมูล ,[ระบบออนไลน ]) จึงไมนาจะ

มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแกไขได คงเพียงแกไขปญหาเฉพาะหนาไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน ถือได

วาเปนการแกไข   อยางไมมีระบบ ขาดประสิทธิภาพและไมยั่งยืน ซึ่งถาเปรียบเทียบกับการจัดการ

ความรูอยางมีประสิทธิภาพ งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาของสํานักงานคดีทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศแลวจะเห็นวาไดนําแนวทางสรางระบบจัดการความรู 

Knowledge Management System มาแกปญหาอยางเปนระบบ โดยใช CommonKADS เปน

เคร่ืองมือวิศวกรรมความรูประสบการณของผูเชี่ยวชาญอยางมีระบบ ทําใหองคความรูที่ไดมี

ประสิทธิภาพและแกไขปญหาได โดยประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน คือนําปญหาวิกฤต

ของการทํางานมาเปนโอกาสแหงการเรียนรูในการจัดการเพื่อใหไดองคความรู แนวทางการใชดุลย

พินิจพิจารณาสั่งคดีที่ถูกตองมาเปนตัวอยางในระบบ KMS จึงเปนการแกไขปญหาอยางมีระบบ 

ยั่งยืน เชื่อถือได 


