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Lab notebook: บันทึกช่วยจําในงานวจิัย 
ดร.ใจรัก เอื!อชูเกยีรติ* 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 
  บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยั เป็นการบนัทึกความคิด ผลการทดลอง ขอ้สงัเกต ผลลพัธ์ และกระบวนการในการ
ทดลองทางวทิยาศาสตร์ วตัถุประสงคห์ลกัของบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัคือการบนัทึกสิ*งที*อาจขอรับความคุม้ครองสิทธิบตัร 
โดยบนัทึกเหตุการณ์ตามลาํดบัเวลาที*เกิดขึ.นอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ ประโยชน์ของบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยั คือ ผูป้ระดิษฐ์
สามารถนาํขอ้มูลที*บนัทึกไวพิ้สูจน์สิทธิในศาลเวลาเกิดขอ้พิพาททางกฎหมาย ส่วนผูร่้างคาํขอรับสิทธิบตัรสามารถนาํสิ*งที*
บนัทึกไวเ้ป็นขอ้มูลประกอบการร่างขอ้ถือสิทธิในคาํขอรับสิทธิบตัรได ้

 
Abstract 
 

Laboratory notebook is a record of ideas, experimental records, observations, thoughts, results and 

all parts of any laboratory process. The main purpose of a laboratory notebook is to document work that may be 

patentable and which requires clear, concise, chronological entries with specific dates. The laboratory notebook 

can help inventors to certify their work if there is a legal dispute with another party working in the same or 

similar area. Furthermore, these work-process substantiating documents can also be used by a patent attorney to 

review research data and material when they draft patent claims. 

บทนํา 
 บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยั (Laboratory Notebook หรือ Lab Notebook) คือการบนัทึกสิ*งที*เกิดขึ.นในระหวา่ง

การดาํเนินการวจิยั ตั.งแตเ่ริ*มตน้จนสิ.นสุดกระบวนการ จึงมีความสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการคน้ควา้วจิยัผลงานทาง
วทิยาศาสตร์ อาทิ เพื*อจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลสาํหรับการใชป้ระโยชน์ในองคก์รที*คน้ควา้วจิยั สาํหรับนกัวจิยัที*คิดคน้งานใน
การลาํดบัเหตุการณ์การดาํเนินการวจิยั สาํหรับนกัวจิยัรายอื*นที*สามารถนาํสิ*งที*บนัทึกนั.นมาทาํการทดลองซํ. าเพื*อพฒันาต่อ
ยอดงานวจิยันั.น และสาํหรับผูเ้กี*ยวขอ้งในการดาํเนินการขอรับความคุม้ครองและปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
งานวจิยันั.น เนื*องจากเป็นขอ้มูลที*ผูร่้างคาํขอรับสิทธิบตัรสามารถใชป้ระกอบในการร่างคาํขอใหมี้เนื.อหาครอบคลุม และ
สาํหรับนกักฎหมายที*ใชใ้นการพิสูจน์ความเป็นเจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเมื*อมีการพิพาทเกิดขึ.นวา่ใครมีสิทธิดีกวา่
ในงานวจิยันั.น ๆ   

 บทความนี.จะเกริ*นนาํถึงความสาํคญัและความจาํเป็นของการมีบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยั อธิบายถึงสิ*งที*ควร
ปฏิบติัเพื*อใหบ้นัทึกช่วยจาํในงานวจิยันี.สามารถใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุดสมความมุ่งหมาย จากนั.นจึงกล่าวถึงคดีที*เกิดขึ.นที*มี
การนาํบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการพิสูจน์สิทธิ คดีที*เกิดขึ.นทั.งหมดแมเ้ป็นคดีที*เกิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่สามารถนาํผลของคดีมาศึกษาเทียบเคียงหากมีการนาํคดีขึ.นสู่ศาลไทยไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุวา่
พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ระบุวา่ในการคดัคา้นการขอรับสิทธิบตัรใด ๆ ผูค้ดัคา้นและผูถู้กโตแ้ยง้สิทธิ
จะตอ้งนาํเสนอหลกัฐานประกอบการพิจารณาดว้ย ในกรณีเช่นวา่นั.น บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัจะเป็นหลกัฐานชิ.นหนึ*งที*ใช้

                                                 
* นบ. (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ* ง) จุฬาฯ, นม. (จุฬาฯ), LLM. in European Community Law (Essex), Ph.D. in Intellectual Property Law (London) 
นกัวิชาการ  สาํนกังานจดัการสิทธิเทคโนโลย ี ศูนยบ์ริหารจดัการเทคโนโลย ี สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
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ในการพิสูจน์สิทธิไดว้า่มีการทาํวจิยัขึ.น หลกัเกณฑต์่าง ๆ ที*สรุปไดจ้ากตวัอยา่งคดีที*เกิดขึ.นที*มีขอ้เทจ็จริงที*หลากหลายจะ
นาํไปสู่ขอ้พึงระวงัและบทสรุป 

 

ความสําคัญและความจําเป็นของการมีบันทกึช่วยจําในงานวจัิย (Lab Notebook) ในเชิงกฎหมาย 
1. หลกัฐานประกอบการร่างคาํขอรับความคุม้ครองสิทธิบตัร เพื*อใหไ้ดรั้บความคุม้ครองสูงสุดและครอบคลุม 

และจะเป็นประโยชนใ์นกรณีการเรียกค่าเสียหายเมื*อมีการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา และ/หรือการพิสูจน์วา่งานวจิยันี. มิได้
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้*น 

2. การพิสูจน์ความเป็นเจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา   กรณีมีขอ้โตแ้ยง้วา่ใครมีสิทธิดีกวา่   แมว้า่ประเทศ 
ไทยจะใชห้ลกั First to file system ก็ตาม ที*ถือหลกัวา่ ผูใ้ดยื*นคาํขอรับสิทธิบตัรก่อน ผูน้ั.นมีสิทธิดีกวา่ ซึ*งพระราชบญัญติั
สิทธิบตัร   พ.ศ. 2522 มาตรา 16  ระบุถึงกรณีต่างฝ่ายต่างทาํการประดิษฐเ์ดียวกนัโดยไม่ไดร่้วมกนั ดงันี.  ผูใ้ดยื*นคาํขอรับ
สิทธิบตัรก่อน ผูน้ั.นมีสิทธิดีกวา่1  แต่ถา้เป็นกรณีนาํผลงานของผูอื้*นมายื*นขอรับความคุม้ครองโดยมิชอบ ผูเ้ป็นเจา้ของที*
แทจ้ริงสามารถนาํสืบได ้ โดยอาศยับนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัเป็นหลกัฐานในการพิสูจน์สิทธิของตนตามมาตรา 31

2
 ที*ระบุถึง

การคดัคา้นสิทธิบตัรกรณีผูที้*เห็นวา่ตนมีสิทธิในการขอรับสิทธิบตัรดีกวา่ผูข้อรับสิทธิบตัรที*มีการประกาศโฆษณา ซึ*ง
กฎหมายระบุวา่จะตอ้งแสดงหลกัฐานประกอบการคดัคา้น และในขณะเดียวกนัผูถู้กโตแ้ยง้ก็ตอ้งแสดงหลกัฐานดว้ยเช่นกนั 

และมาตรา 323 อนุญาตใหน้าํพยานหลกัฐานมายื*นเพิ*มเติมได ้

3. การแสดงถึงการมีส่วนร่วมและภาระหนา้ที*ในการดาํเนินงานวจิยั      เพื*อประโยชน์ในการระบุชื*อบุคคลที* 
เขา้ข่ายเป็น “ ผูป้ระดิษฐ”์ 4 การกาํหนดสดัส่วนความเป็นเจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและการจดัสรรผลประโยชน์
เมื*อมีการนาํผลงานวจิยันั.น ๆ ไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์นอกจากนี.  พระราชบญัญติัสิทธิบตัร   พ.ศ. 2522 มาตรา 15 ระบุ
ถึงกรณีผูท้าํการประดิษฐร่์วมกนัในงานวจิยัใด ๆ    ตั.งแต่สองรายขึ.นไป ทุกรายต่างมีสิทธิในการร่วมขอรับสิทธิบตัรใน

                                                 
1 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร   พ.ศ. 2522 มาตรา 16 บญัญติัวา่ “ในกรณีบุคคลหลายคนต่างทาํการประดิษฐ์อยา่งเดียวกนัโดยไม่ไดร่้วมกนั ให้บุคคล
ซึ* งไดย้ื*นคาํขอรับสิทธิบตัรไวก่้อนเป็นผูมี้สิทธิรับสิทธิบตัร ถา้ยื*นคาํขอรับสิทธิบตัรในวนัเดียวกนั ให้ทาํความตกลงกนัวา่จะให้บุคคลใดมีสิทธิ
แต่ผูเ้ดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกนั ถา้ตกลงกนัไม่ไดภ้ายในเวลาที*อธิบดีกาํหนด ให้คูก่รณีนาํคดีไปสู่ศาลภายในกาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัสิ.น
ระยะเวลาที*อธิบดีกาํหนด ถา้ไม่นาํคดีไปสู่ศาลภายในกาํหนดดงักล่าว ให้ถือวา่บุคคลเหล่านั.นละทิ.งคาํขอรับสิทธิบตัร” 
2 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร   พ.ศ. 2522 มาตรา 31 บญัญติัว่า  

“เมื*อไดมี้การประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แลว้ บุคคลใดเห็นวา่ตนมีสิทธิรับสิทธิบตัรดีกวา่ผูข้อรับสิทธิบตัรหรือเห็นวา่คาํขอรับ
สิทธิบตัรใดไม่ชอบดว้ยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 จะยื*นคาํคดัคา้นต่อพนกังานเจา้หนา้ที*ก็ได ้แต่ตอ้งยื*นภายในเกา้สิบ
วนันบัแต่วนัประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 
               เมื*อพนกังานเจา้หนา้ที*ไดรั้บคาํคดัคา้นตามวรรคหนึ*ง ให้ส่งสาํเนาคาํคดัคา้นไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัร ให้ผูข้อรับสิทธิบตัรยื*นคาํ
โตแ้ยง้ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที*ผูข้อรับสิทธิบตัรไดรั้บสาํเนาคาํคดัคา้น ถา้ผูข้อรับสิทธิบตัรไม่ยื*นคาํโตแ้ยง้ ให้ถือวา่ละทิ.งคาํขอรับสิทธิบตัร 
  คาํคดัคา้นและคาํโตแ้ยง้ให้ยื*นพร้อมทั.งแสดงหลกัฐาน”              
3 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร   พ.ศ. 2522 มาตรา 32 วรรคแรก บญัญติัว่า “ในการพิจารณาคาํคดัคา้นและคาํโตแ้ยง้ ผูค้ดัคา้นหรือผูโ้ตแ้ยง้จะนาํ
พยานหลกัฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ*มเติมก็ได ้ทั.งนี.  ตามระเบียบที*อธิบดีกาํหนด” 
4 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร   พ.ศ. 2522 มาตรา 10 วรรคแรก บญัญติัวา่ “ผูป้ระดิษฐ์เป็นผูมี้สิทธิขอรับสิทธิบตัร และมีสิทธิที*จะไดรั้บการระบุชื*อ
วา่เป็นผูป้ระดิษฐ์ในสิทธิบตัร” 
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ลกัษณะของเจา้ของร่วม5 กรณีขอเพิ*มชื*อผูป้ระดิษฐร์ายใดรายหนึ*งหรือหลายรายในภายหลงัก่อนมีการออกสิทธิบตัร 
พนกังานเจา้หนา้ที*อาจเรียกใหส่้งเอกสารเพิ*มเติมได้6 
         4.   เพื*อประโยชน์ในการเป็นฐานขอ้มูลสาํหรับผูที้*ประสงคจ์ะทาํการวจิยัซํ. า หรือต่อยอดงานวจิยั  ซึ*งหากเป็น
กรณีที*งานวจิยันั.นไดย้ื*นขอรับความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือไดรั้บคู่มือสิทธิบตัรแลว้ การอนุญาตใหบุ้คคลอื*นใช้
สิทธิในงานวจิยัหรือเทคโนโลยนีี.  สามารถใชข้อ้มูลที*ทาํการบนัทึกนี. เป็นส่วนหนึ*งของกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผู ้
ขออนุญาตใชสิ้ทธิได ้
 
รูปแบบและลกัษณะของบันทกึช่วยจําในงานวจัิย 
  บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัที*ดีควรมีลกัษณะดงัต่อไปนี.   

1. บนัทึกในสมุดเยบ็เล่ม      ไม่สามารถฉีกขาดไดง่้าย    ขนาดของสมุดบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยันั.นไม่ควรมี 
ขนาดเลก็เกินไป เนื*องจากในบางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งแนบเอกสารอื*น ๆ ไวใ้นบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัดว้ย อาทิ ผลการ
ทดลอง กราฟ ตาราง รูปภาพ การคาํนวณ เป็นตน้ ในกรณีที*ไม่อาจแนบเอกสารไวใ้นบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัได ้เช่น ขอ้มูล
ที*มีรายละเอียดในปริมาณมาก อาจใชว้ธีิการสรุปขอ้ความพร้อมอา้งอิงวา่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลนั.น ๆ ไดจ้ากแหล่งใด 
นอกจากนี. ในส่วนแรกของสมุดบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยั นอกจากระบุถึงชื*อโครงการ รายชื*อผูด้าํเนินการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย สมมุติฐานที*ใช ้ แผนดาํเนินการ วนัที*เริ*มดาํเนินการแลว้ ควรเวน้ที*วา่งไวส้าํหรับการระบุสารบญั วนัที* และเลข
หนา้อา้งอิงของแต่ละหวัขอ้ที*ทาํการบนัทึก เพื*อประโยชน์ในการคน้ควา้และอา้งอิงในภายหลงั เนื*องจากการบนัทึกจะเป็น
การบนัทึกตามลาํดบัเหตุการณ์ที*เกิดขึ.น บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัจึงตอ้งมีการระบุเลขหนา้ดว้ย 

2. บนัทึกเป็นลายมือดว้ยปากกา หากตอ้งการแกไ้ขขอ้ความใด ๆ     ควรใชว้ธีิการขีดฆ่าและลงนามกาํกบัทุก 
ครั. ง เพื*อแสดงวา่ใครเป็นผูด้าํเนินการแกไ้ข พร้อมระบุเหตผุลในการแกไ้ขดว้ย ไม่แนะนาํใหล้บหรือใชป้ากกาลบคาํผดิใน
การแกไ้ขขอ้ความหรือฉีกทาํลายหนา้ที*มีการบนัทึกขอ้มูลไวแ้ลว้ หากเป็นการแกไ้ขขอ้มูลในภายหลงั ใหใ้ชว้ธีิบนัทึกขอ้มูล
ที*ตอ้งการ ณ วนัที*มีการคน้พบขอ้เทจ็จริงนั.น (ซึ*งอาจมิใช่หนา้ถดัจากที*มีการบนัทึกขอ้มูลที*เกี*ยวขอ้งไวค้รั. งแรก) โดยระบุ
วนัที*รวมทั.งอา้งอิงไปถึงหนา้ที*ตอ้งการแกไ้ขขอ้ความ นอกจากนี.  ไม่แนะนาํใหบ้นัทึกดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
เนื*องจากอาจมีปัญหายุง่ยากและมีกระบวนการที*ซบัซอ้นในการพิสูจน์ในศาล  ซึ*งตอ้งอาศยัผูเ้ชี*ยวชาญในการพิสูจน์ความ
ถูกตอ้งแทจ้ริงของขอ้มูลที*ทาํการบนัทึก เวลาที*บนัทึก ผูบ้นัทึก การแกไ้ขเปลี*ยนแปลงขอ้มูล เป็นตน้ 

3. การบนัทึกจะตอ้งบนัทึกทุกหนา้อยา่งต่อเนื*อง    ดา้นบนของหนา้จะตอ้งระบุวนัที*และสิ*งที*ดาํเนินการ  ไม่ 
มีการเวน้ที*วา่งหรือหนา้กระดาษเปล่า  (ถา้ไม่ตอ้งการบนัทึกดา้นหลงัของกระดาษแต่ละแผน่ จะตอ้งทาํการขีดฆ่าเป็นเสน้
ทแยงมุมจากดา้นบนสู่ดา้นล่าง) หากหนา้ใดที*บนัทึกมีที*วา่งหลงเหลือ จะตอ้งทาํการขีดฆ่าเช่นกนั เพื*อป้องกนัมิใหมี้การ
เพิ*มเติมขอ้มูลในภายหลงั ลงชื*อกาํกบัพร้อมวนัที*ทุกครั. งเฉพาะผูท้าํการวจิยัที*เกี*ยวขอ้งกบัขอ้มูลนั.นก่อนขึ.นหนา้ใหม่ 
เนื*องจากในการดาํเนินการวจิยั หากมีผูว้จิยัมากกวา่ 1 คน อาจมีการแบ่งหนา้ที*กนัทาํการทดลองในแต่ละส่วน นอกจากนี.  
หากขอ้ความที*ระบุในหนา้นั.น ๆ ตอ้งอาศยัผลการทดลองอยา่งต่อเนื*องที*อาจตอ้งอาศยัเวลาในการไดรั้บผลการทดลอง

                                                 
5 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร   พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคแรก บญัญติัวา่ “ถา้มีบุคคลหลายคนทาํการประดิษฐ์ร่วมกนั บุคคลเหล่านั.น มีสิทธิขอรับ
สิทธิบตัรร่วมกนั” 
6 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร   พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคทา้ย บญัญติัวา่ “ในการสอบสวนตามวรรคสาม  พนกังานเจา้หนา้ที*จะเรียกผูข้อรับ
สิทธิบตัรและผูร่้วมขอรับสิทธิบตัรมาให้ถอ้ยคาํชี.แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือสิ*งใดเพิ*มเติมก็ได ้ เมื*อพนกังานเจา้หนา้ที*ไดด้าํเนินการสอบสวนและ
อธิบดีไดวิ้นิจฉยัแลว้ ให้แจง้คาํวินิจฉยัไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัรและผูร่้วมขอรับสิทธิบตัร” 
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ดงักล่าว ผูบ้นัทึกสามารถระบุอา้งอิงถึงเลขหนา้ที*มีการบนัทึกผลที*เกิดขึ.นในภายหลงัได ้ซึ*งจะมีส่วนช่วยใหก้ารบนัทึกขอ้มูล
ไม่ขาดระยะ ซึ*งรายละเอียดที*ระบุในสารบญัจะเป็นดชันีที*ช่วยในการอา้งอิงขอ้มูลนี. เช่นกนั 

4. ขอ้มูลที*ทาํการบนัทึกนั.นตอ้งมีขอ้ความที*ละเอียดเพียงพอที*ผูอื้*นจะสามารถทาํการทดลองซํ. าได ้     บนัทึก 
สิ*งที*ทาํในทนัทีเพื*อป้องกนัปัญหาการหลงลืม  โดยจะตอ้งบนัทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที*เกิดขึ.นทุกสิ*ง แนวคิด กระบวนการที*ใช้
ในการทดลอง  การสงัเกตการณ์ระหวา่งการดาํเนินการ  เช่น   สีของสารเคมีที*เปลี*ยนแปลงไป เป็นตน้ การทดลองที*ประสบ
ความสาํเร็จและลม้เหลว บนัทึกสิ*งที*อาจมีการตั.งสมมุติฐานวา่จะเกิดผล แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นไปตามนั.น ซึ*งขอ้มูล
ดงักล่าวอาจเป็นประโยชนใ์นการนาํมาใชว้เิคราะห์ในภายหลงัได ้ รวมถึงการบนัทึกขอ้มูลอื*น ๆ ที*เกี*ยวขอ้งที*อาจส่งผลต่อ
การทดลองดงักล่าว อาทิ อุณหภูมิหอ้ง ลกัษณะของหลอดทดลอง สารเคมีที*ใชมี้ปริมาณเท่าใด บรรจุอยูใ่นภาชนะโปร่งแสง
หรือทึบแสง วธีิการเก็บรักษาสารเคมี  แหล่งที*มาและชื*อผูผ้ลิตสิ*งที*นาํมาใชใ้นการทดลอง สูตรที*ใช ้ ระยะเวลาในการรอให้
ส่วนผสมเขา้กนัก่อนนาํมาทดลอง เป็นตน้ นอกจากนี.  ควรมีการวางแผนอยา่งต่อเนื*องวา่ในลาํดบัถดัไปจะมีการดาํเนินการ
สิ*งใดบา้ง ทั.งนี.  จะตอ้งระบุวนัที*ที*มีการบนัทึกทุกครั. ง รวมทั.งลงลายมือชื*อกาํกบั เพื*อแสดงวา่มีการดาํเนินการใดบา้งและ
เกิดผลเช่นใด 

5. บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยันี.จะตอ้งเก็บรักษาไวใ้นสถานที*ปลอดภยัที*ผูใ้ดไม่อาจเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย   
โดยทั*วไปมกัจะเก็บรักษาไวใ้นหอ้งปฏิบติัการ หวัหนา้โครงการ และ/หรือผูมี้หนา้ที*ดูแลหอ้งปฏิบติัการ จะเป็นผูเ้ก็บรักษา
และทาํการตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ที*เกิดขึ.นเป็นระยะ พร้อมลงนามกาํกบั เพื*อตรวจทานความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลวา่เกิดขึ.นตามที*มีการบนัทึกจริง ซึ*งจะเป็นประโยชน์ในการนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานเมื*อมีการโตแ้ยง้สิทธิใน
การคิดคน้ผลงานวจิยัวา่ใครเป็นผูมี้สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา การทาํสาํเนา และ/หรือ การนาํขอ้มูลไปใช ้ จะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากหวัหนา้โครงการ และ/หรือผูมี้หนา้ที*ดูแลหอ้งปฏิบติัการนั.น ๆ ดว้ยเหตุนี.  กรณีที*มีผูท้าํการวจิยัมากกวา่ 1 คน 
การบนัทึกนั.น จะตอ้งระบุดว้ยวา่ใครเป็นผูท้าํสิ*งใด การทดลองนี.  และ/หรือการคน้พบขอ้มูลใด ๆ กระทาํโดยผูใ้ด เพื*อ
ประโยชน์ในการระบุวา่บุคคลใดอยูใ่นฐานะเป็น “ ผูป้ระดิษฐ”์  (Inventor) ที*มีสิทธิในการไดรั้บการระบุชื*อ มีสิทธิในการยื*น
ขอรับความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและมีสิทธิในผลประโยชน์ที*เกิดขึ.นหากมีการนาํทรัพยสิ์นทางปัญญานั.นไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

6. มีพยานที*เป็นคนกลางที*ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนร่วมในการทาํการวจิยันั.น   ๆ   ซึ*งควรเป็นผูเ้ชี*ยวชาญที* 
มีความรู้ ความเขา้ใจในสาขาวชิาดงักล่าว  ทาํการลงลายมือชื*อในบนัทึกช่วยจาํดว้ยเป็นระยะวา่มีการดาํเนินการจริงดงัที*ได้
บนัทึกไว ้ เพื*อใหบ้นัทึกช่วยจาํในงานวจิยันี. มีความน่าเชื*อถือขึ.น ซี*งจะเป็นประโยชน์อยา่งมากเมื*อมีการกล่าวอา้งในการยื*น
ขอรับความคุม้ครองวา่ใครควรมีสิทธิดีกวา่ เนื*องจากในกรณีของสิทธิบตัรนั.น ใชห้ลกั First to file system   แต่มีขอ้ยกเวน้ใน
กรณีที*ผูย้ื*นคาํขอก่อนนั.นกระทาํการโดยไม่สุจริต  
 

คดีที7เกี7ยวข้อง 
  แมว้า่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะยดึหลกัผูใ้ดประดิษฐง์านวจิยัก่อน ผูน้ั.นมีสิทธิดีกวา่ (First to invent system) 
ในขณะที*ประเทศอื*น ๆ รวมทั.งประเทศไทย ยดึหลกัผูใ้ดยื*นขอรับความคุม้ครองสิทธิบตัรก่อน ผูน้ั.นมีสิทธิดีกวา่   (First to file 

system)   ก็ตาม   บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัสามารถนาํมาใชเ้ป็นหลกัฐานเพื*อพิสูจน์สิทธิของผูเ้ป็นเจา้ของที*แทจ้ริง รวมถึงการ
เพิกถอนสิทธิบตัร7 อยา่งไรก็ตาม คดีที*เกิดขึ.นส่วนใหญ่ที*มีการอา้งอิงบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัเป็นหลกัฐานในศาลนั.นมกั

                                                 
7 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 54 บญัญติัวา่  

“สิทธิบตัรใดไดอ้อกไปโดยไม่ชอบดว้ยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้ถือวา่สิทธิบตัรนั.นไม่สมบูรณ์ 
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เกิดขึ.นในประเทศสหรัฐอเมริกาที*ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยัถือเป็นสาระสาํคญัในการแสดงวา่ผูใ้ดมีสิทธิในการ
ประดิษฐน์ั.น  
  ภายใตแ้นวปฏิบติัเกี*ยวกบัการยื*นขอรับความคุม้ครองสิทธิบตัรในประเทศสหรัฐอเมริกานั.น   เมื*อมีผูป้ระสงค์
ยื*นขอรับความคุม้ครองในงานวจิยัเดียวกนัตั.งแต่สองรายขึ.นไป หลกั คือ จะพิจารณาวนัที*ทาํการประดิษฐเ์ป็นสาํคญั โดยผูใ้ด
ทาํการประดิษฐไ์ดก่้อนผูอื้*น ผูน้ั.นจะไดรั้บสิทธิบตัร การโตแ้ยง้สิทธิจะตอ้งนาํเสนอหลกัฐานเพื*อแสดงวา่ใครเป็นผูคิ้ดคน้
ก่อน (Conception date)8  ใครเป็นผูป้ระยกุตง์านนั.นมาใชป้ระโยชน์ไดก่้อน (Date of reduction to practice)9  รวมทั.งการนาํสืบถึง
ความมานะพยายามในการนาํแนวคิดนั.นมาประยกุตใ์หใ้ชไ้ดใ้นทางปฏิบติั (Diligence in reducing invention to practice)

10 ขอ้มูล
เหล่านี. จึงถูกนาํมาใชใ้นการโตแ้ยง้สิทธิความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญา มิใช่การยดึถือวา่ผูใ้ดเป็นผูย้ื*นคาํขอรับ
สิทธิบตัรก่อน ผูน้ั.นมีสิทธิดีกวา่เสมอไป11 นอกจากนี.หลกัฐานที*ไดจ้ากพยานที*ไม่มีส่วนไดเ้สียกบัผูป้ระดิษฐส์ามารถรับฟัง
ในศาลไดเ้ช่นกนั12 
  ในส่วนนี.  ผูเ้ขียนจะนาํเสนอตวัอยา่งคดีต่าง ๆ ที*เกิดขึ.นในประเทศสหรัฐอเมริกาที*มีการอา้งอิงบนัทึกช่วยจาํใน
งานวจิยัในการพิสูจน์สิทธิการขอรับสิทธิบตัรโดยกฎหมายที*เกี*ยวขอ้ง คือ มาตรา 102 (g)

13 ที*ระบุหนา้ที*ของผูที้*ยื*นคาํขอรับ
สิทธิบตัรรายหลงั (Junior party) วา่ มีภาระในการพิสูจน์วา่ตนเป็นผูคิ้ดคน้และทาํการประดิษฐน์ั.น ๆ ก่อน เพื*อแสดงวา่ตน

                                                                                                                                            
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ*ง   บคุคลใดจะกล่าวอา้งขึ.นก็ได ้  หรือบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพนกังานอยัการจะฟ้องต่อศาลขอให้

เพิกถอนสิทธิบตัรนั.นก็ได”้ 
8 Conception มีความหมายที*แสดงถึงรูปแบบแนวคิดในการทาํการประดิษฐ์ โดยยงัมิไดมี้การลงมือทาํการประดิษฐ์ให้เกิดผลงานขึ.นเพื*อใชง้าน ณ 
ขณะนั.น ดูรายละเอียดเพิ*มเติมใน Hybritech Inc. v Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d at 1376, 231 USPQ at 87 (Fed.Cir.1986) และ 
Coleman v Dines, 754 F.2d 353, 359, 224 USPQ 857,862 (Fed.Cir.1985). 
9 Reduction to practice หมายถึงการลงมือประดิษฐ์งานวิจยัขึ.น ซึ* งไม่จาํเป็นวา่งานนั.นตอ้งมีสภาพสมบูรณ์แบบที*จะใชง้านไดใ้นทางปฏิบติั 
เพียงแต่มีความน่าจะเป็นที*จะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคที์*ตั.งใจไวก้็เพียงพอแลว้ แต่ในกรณีจาํเป็นที*จะตอ้งมีการทดลองทดสอบ งานนั.นตอ้ง
สามารถประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง ดูรายละเอียดเพิ*มเติมใน Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d at 1376, 231 USPQ at 87 
(Fed.Cir.1986), UMC Elecs. Co. v. United States, 816 F.2d 647, 652, 2 USPQ 2d 1465, 1468 (Fed.Cir.1987), Estee Lauder Inc. v. L’Oreal 

S.A., 129 F.3d at 588, 593-595, 44 USPQ 2d 1610, 1614 (Fed.Cir.1997), Mahurkar v. C.R. Bard Inc., 79 F.3d 1572, 1578, 38 USPQ 2d 1288, 
1291 (Fed.Cir.1996), Scott v Finney, 34 F.3d at 1061, 32 USPQ 2d at 1117(Fed.Cir.1994) และ Knorr v. Pearson, 671 F.2d 1368, 1375, 213 
USPQ 196, 202 (CCPA 1982). 
10 แมห้ลกัการประดิษฐ์ก่อน (First to invent system) จะพิจารณาว่าใครเป็นผูป้ระยกุตใ์ชง้านวิจยัไดก่้อนก็ตาม แต่ถา้สามารถพิสูจน์ไดว้า่ตนได้
คิดคน้งานวิจยันั.นไดก่้อน แลว้ใชค้วามมานะพยายามเป็นอยา่งยิ*งระหวา่งนั.นจนสามารถประยกุตง์านวิจยัไดใ้นที*สุดแมจ้ะสาํเร็จภายหลงัจากผูอื้*น
ก็ตาม ผูคิ้ดคน้งานวิจยันั.นไดก่้อนจะมีสิทธิดีกวา่ ดูรายละเอียดเพิ*มเติมใน  Price v Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ 2d 1031, 1033 
(Fed.Cir.1993) และ Mahurkar v. C.R. Bard Inc., 79 F.3d 1572,1578 (Fed.Cir.1996). 
11 Oka v. Youssefyeh, 849 F.2d 581, 584, 7 USPQ2d 1169, 1172 (Fed.Cir.1988). 
12 Reese v. Hurst v. Wiewiorowski, 661 F.2d 1222, 1225, 211 USPQ 936, 940 (CCPA 1981) และ Lacotte v. Thomas, 758 F.2d at 613, 225 
USPQ at 634 (citing Reese); 37 C.F.R. §1.608(b). 
13 35 U.S.C. § 102 (g) (1994): Interference Proceeding   
   “(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the 
extent permitted in section 104, that before such person’s invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, 
suppressed, or concealed, or 
            (2) before such person’s invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, 
suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates 
of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce 
to practice, from a time prior to conception by the other.”  
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เป็นผูท้าํการประดิษฐร์ายแรกที*แมจ้ะมายื*นคาํขอรับสิทธิบตัรในภายหลงัก็ตาม แต่ในระหวา่งนั.นตนไดใ้ชค้วามวริิยะ
อุตสาหะเรื*อยมาในการที*จะประยกุตง์านวจิยันั.นมาใชป้ระโยชน์ มิไดล้ะทิ.งหรือเจตนาทาํใหล่้าชา้โดยไม่สมควร จึงเป็นผู ้
สมควรไดรั้บคู่มือสิทธิบตัรมากกวา่ผูที้*ยื*นคาํขอรับสิทธิบตัรรายแรก (Senior party) 
 
คดทีี7 1: Peter B. Cooper, Appellant v. David Goldfarb, Appellee

14 
  คดีนี.ศาลตดัสินวา่ Goldfarb ผูย้ื*นคาํขอรับสิทธิบตัรเมื*อวนัที* 24 ตุลาคม 1974 โดยระบุวนัที*คิดคน้ คือ วนัที* 8 
กมุภาพนัธ์ 1973 และวนัที*ประยกุตใ์ชง้านวจิยั คือ วนัที* 30 มิถุนายน 1973 เป็นผูป้ระยกุตง์านวจิยัมาใชป้ระโยชน์ไดก่้อน 
แมว้า่ Cooper จะยื*นคาํขอรับสิทธิบตัรเมื*อวนัที* 2 เมษายน 1974 โดยระบุวนัที*คิดคน้และประยกุตใ์ชง้านวจิยั คือ วนัที* 1 
พฤษภาคม 1973 ก็ตาม 
  บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัของ Cooper ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานของ Gore ระบุวา่ตนเริ*มดาํเนินการตั.งแต่วนัที* 17 
เมษายน 1973   และทาํการทดลองจนไดข้อ้สรุป   พร้อมแนบเอกสารประกอบไวใ้นบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัดว้ย  Cooper 
ลงนามและลงวนัที*กาํกบัไวใ้นวนัที* 1 พฤษภาคม 1973 และ John Giovale ลงนามวา่ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในบนัทึกช่วย
จาํในงานวจิยัของ Cooper เมื*อวนัที* 5 มิถุนายน 1973 ซึ*ง Giovale ใหก้ารเพิ*มเติมต่อศาลวา่ตนไดอ่้านและหารือในทาง
วชิาการกบั Cooper เกี*ยวกบัเนื.อหาที*ระบุไว ้ บนัทึกหนา้ต่อไป Cooper ลงนามในวนัที* 2 พฤษภาคม 1973 อา้งอิงถึงผลการ
ทดลองของ Dr. Kelly ที*ประสบความลม้เหลว Giovale ลงนามวา่ตนไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยั
ของ Cooper เมื*อวนัที* 5 มิถุนายน 1973 
  Goldfarb ไดรั้บการติดต่อจาก Gore โดยผา่นทาง Mendenhall และ Cooper ใหท้าํการทดลอง Goldfarb และ 
Jimmy Lee Moore ผูช่้วยวจิยั เริ*มดาํเนินการวจิยัระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 1973 ปรากฏวา่การทดลอง
ประสบความสาํเร็จ และใหก้ารวา่ในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน 1973 ตนไดเ้ปิดเผยถึงผลการทดลองที*ประสบ
ความสาํเร็จดงักล่าวแก่ Mendenhall และ Harold Green (วศิวกรเคมีของ Gore) Mendenhall ยนืยนัวา่ไดห้ารือกบั Goldfarb 
ช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ปี 1973 ส่วน Green ยนืยนัวา่มีการติดต่อกบั Goldfarb ช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 1973 
  คณะกรรมการอุทธรณ์และคดัคา้นสิทธิบตัร  (The Board of Patent Appeals and Interferences) วนิิจฉยัวา่ 
Cooper คิดคน้งานวจิยัไดเ้มื*อวนัที* 5 มิถุนายน 1973 ตามหลกัฐานที*ระบุในบนัทึกช่วยจาํงานวจิยัที*มี Giovale รับรองเป็น
พยาน ในขณะที*การอา้งถึงผลการทดลองของ Dr. Kelly ที*ประสบความลม้เหลว ทาํให ้ Cooper ไม่ใช่ผูป้ระยกุตง์านวจิยัมา
ใชป้ระโยชน์ได ้ณ วนันั.น ในกรณีของ Goldfarb คณะกรรมการฯ เห็นวา่แมพิ้สูจน์ไม่ไดว้า่คิดคน้งานวจิยัไดก่้อน Cooper 
แต่มีหลกัฐานบ่งชี.จากคาํใหก้ารของ Mendenhall และ Green วา่ Goldfarb คิดคน้และประยกุตใ์ชง้านวจิยัไดเ้มื*อเดือน
กรกฎาคม 1973 ซึ*งศาลอุทธรณ์พิพากษายนื 
  โดยสรุป   คดีนี.ศาลวางหลกัเกณฑโ์ดยยดึถือวนัที*ที*พยานไดล้งนามเป็นหลกั มิใช่วนัที*ที*ผูบ้นัทึกไดร้ะบุไว ้
 
คดทีี7 2: Jean P. Lacotte and Claude Puech, Appellants v. Harold T. Thomas and Dennis S. Howe, Appellees

15 
  คดีนี.แม ้Lacotte ยื*นคาํขอรับสิทธิบตัรเมื*อวนัที* 26 พฤศจิกายน 1979 ก็ตาม เมื*อ Lacotte โอนสิทธิในคาํขอรับ
สิทธิบตัรดงักล่าวให ้ Thomas Brandt บริษทัสญัชาติฝรั*งเศส จึงไดรั้บสิทธิยอ้นหลงัไปยงัวนัที*มีการยื*นคาํขอนี. เมื*อวนัที* 7 
พฤษภาคม 1975 ส่วน Thomas ยื*นคาํขอรับสิทธิบตัรในวนัที* 30 สิงหาคม 1976 และโอนสิทธิให ้Eastman Kodak Company 
of Rochester, New York ดงันั.น วนัที*นาํมาใชใ้นการพิจารณาวา่ฝ่ายใดเป็นผูป้ระดิษฐก่์อน คือ วนัที* 7 พฤษภาคม 1975 

                                                 
14 154 F.3d 1321 (Fed.Cir.1998).  
15 758 F.2d 611 (Fed.Cir.1985). 
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  Thomas ยื*นหลกัฐานบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัเพื*อแสดงวา่ตนและ Howe เริ*มดาํเนินการวจิยัตั.งแตต่น้ปี 1974 
และไดป้ระยกุตง์านนั.นมาใชป้ระโยชน์ไดต้ั.งแต่วนัที* 6 มีนาคม 1975 เมื*อหลกัฐานที*นาํมาใชพิ้สูจน์นี. มีความต่อเนื*อง และ

ขอ้มูลมีการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ จึงมีความน่าเชื*อถือ16 
  Lacotte อา้งวา่บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัที* Thomas นาํมาอา้งวา่มีการประยกุตง์านนั.นมาใชป้ระโยชน์ไดก่้อน
วนัที* 7 พฤษภาคม 1975 นั.น เป็นการบนัทึกดว้ยลายมือ ระบุวนัที* 6 มีนาคม 1975 เท่านั.น ซึ*งไม่เพียงพอในการพิสูจน์สิทธิ 
อยา่งไรก็ดี เมื*อนาํระบบการจดัเก็บขอ้มูลของ Eastman Kodak Company มาพิจารณาแลว้ พบวา่ มีการจดัเก็บขอ้มูลที*เพียง
พอที*จะแสดงวา่ผูป้ระดิษฐไ์ดด้าํเนินการใดบา้ง หลกัฐานชิ.นนี. จึงรับฟังได ้
  โดยสรุป   คดีนี.ศาลวางหลกัเกณฑว์า่ ระบบการจดัเก็บขอ้มูลขององคก์รจะถูกนาํมาพิจารณาประกอบดว้ยวา่
ขอ้มูลที*ระบุในบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัจะน่าเชื*อถือและรับฟังไดม้าก-นอ้ยเพียงใด 
 
คดทีี7 3: Stern vs The Trustees of Columbia University in the City of New York and Bito

17 

  Stern นกัศึกษาแพทยร้์องขอใหเ้พิ*มชื*อตนเป็น “ผูป้ระดิษฐร่์วม” ในสิทธิบตัรสหรัฐอเมริกา เลขที* 4,599,35318 

ที*มีการระบุชื*อ Lazio Z. Bito บุคลากรของมหาวทิยาลยัโคลอมเบียเป็นผูป้ระดิษฐ ์ ซึ*งยื*นคาํขอเมื*อปี 1982 และไดรั้บคู่มือ
สิทธิบตัรในปี 1986  Stern กล่าวอา้งวา่เมื*อปี 1980 ตนไดมี้ส่วนช่วยทาํการวจิยั และผลจากการทดลองของตนทาํใหเ้กิด
สิทธิบตัรฉบบัดงักล่าว 
  ศาลชั.นตน้วนิิจฉยัวา่หลกัฐานที* Stern ยื*นเพื*อพิสูจน์สิทธินั.นไม่เพียงพอ และต่อมาศาลอุทธรณ์วินิจฉยัยนืโดย
ยดึเกณฑว์า่ “ผูป้ระดิษฐร่์วม” จะตอ้งมีส่วนร่วม (Contribution) ในการก่อใหเ้กิดแนวคิด (Conception) ของการประดิษฐ์

นั.น19 การมีส่วนร่วมแมเ้พียงขอ้ถือสิทธิเดียวในสิทธิบตัรก็ตาม ก็ถือวา่เป็น “ผูป้ระดิษฐร่์วม”20 เมื*อ Stern เกี*ยวขอ้งกบั
งานวจิยันี. เฉพาะในส่วนของการทาํการทดลองที* Bito ไดด้าํเนินการมาก่อนหนา้นี.  โดยใชส้ตัวท์ดลองต่างชนิดกนั แต่การ
เลือกประเภทสตัวที์*จะทาํการทดลองนี.  Stern ไดรั้บคาํแนะนาํจาก Bito ดว้ยเหตุนี.  Stern จึงไม่อยูใ่นฐานะที*จะถูกระบุชื*อวา่
เป็น “ผูป้ระดิษฐร่์วม” 
  การที* Stern อา้งวา่บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัที*จะใชพิ้สูจน์สิทธิของตนนั.นไดถู้ก Bito ทาํลาย เมื*อไดค้วามวา่ไม่
มีพยานรู้เห็นในการจดัทาํบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยั ทาํใหข้อ้มูลนั.นขาดความน่าเชื*อถือ แมบ้นัทึกช่วยจาํในงานวจิยัฉบบันั.น

จะไม่ถูกทาํลายและนาํมาแสดงต่อศาลไดก็้ตาม21 
  โดยสรุป   คดีนี.ศาลวางหลกัเกณฑว์า่ บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัที*มีความน่าเชื*อถือและศาลจะรับฟังเป็นพยาน
เอกสารนั.น จะตอ้งมีพยานที*ไม่มีส่วนเกี*ยวขอ้งกบัการทาํวจิยัรู้เห็นในการจดัทาํบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยันี.ดว้ย 
 
คดทีี7 4: Arjun Singh, Appellant v. Anthony J. Brake, Appellee

22 

                                                 
16 Berges v. Gottstein, 618 F.2d 771, 775, 205 USPQ 691, 695 (CCPA 1980) OPINION. 
17 434 F3d 1375 (Fed. Cir. 2006). 
18 Stern เสนอขอเป็น “ผูป้ระดิษฐ์ร่วม” ในขอ้ถือสิทธิที* 3,5, 9-12 และขอเป็น “ผูป้ระดิษฐ์” แต่เพียงผูเ้ดียวในขอ้ถือสิทธิที* 1 
19 Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227-28 (Fed. Cir. 1994). 
20 Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998). 
21 Hybritech Inc. v Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.3d at 1378. 
22 01-1621 (Interference No. 102,728), (Fed.Cir.2003). 
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  คดีนี. เกี*ยวขอ้งกบัขอ้ถือสิทธิจาํนวน 37 ขอ้ ตามสิทธิบตัรสหรัฐอเมริกาของ Brake เลขที* 4,870,008 ซึ*งเป็นการ
ต่อเนื*องจากคาํขอรับสิทธิบตัรสหรัฐอเมริกาเลขที* 06/522,999 ที*ยื*นเมื*อวนัที* 12 สิงหาคม 1983 ซึ*งต่อเนื*องจากคาํขอเลขที* 
06/457,325 ที*ยื*นเมื*อวนัที* 12 มกราคม 1983 อีกทีหนึ*ง และขอ้ถือสิทธิที* 8 และ 19-21 ตามคาํขอรับสิทธิบตัรสหรัฐอเมริกาที*
ยื*นโดย Singh คาํขอเลขที* 07/552,719 เมื*อวนัที* 16 กรกฎาคม 1990 ที*มีผลยอ้นไปถึงคาํขอเลขที* 06/488,323 และ 06/506,098 
ที*ยื*นเมื*อวนัที* 25 เมษายน 1983 และวนัที* 20 มิถุนายน 1983 ตามลาํดบั 
  จากขอ้เท็จจริงขา้งตน้ ถือวา่ Brake เป็นผูย้ื*นคาํขอรับสิทธิบตัรก่อน (Senior party)  
  Singh อา้งขอ้ความในบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัที*มีการระบุถึงสิ*งต่าง ๆ ที*ไดท้าํการทดลอง เริ*มตั.งแต่วนัที* 24 
พฤศจิกายน 1982 โดยสั*งซื.อของที*จะนาํมาใชใ้นการทดลองและยกเลิกการสั*งของในวนัเดียวกนั พร้อมระบุวา่จะเปลี*ยน
วธีิการทดลองใหม่ Peter NG นกัเคมี ยอมรับวา่ตนไดส้งัเคราะห์สารให ้Singh เมื*อวนัที* 20 ธนัวาคม 1982 ต่อมาเมื*อวนัที* 21 
ธนัวาคม 1982  Singh ไดแ้นบใบสั*งซื.อของฉบบัใหม่ ลงวนัที* 1 ธนัวาคม 1982 เพื*อแสดงวา่ตนไดท้าํการคิดคน้งานวจิยัก่อน
วนัที* 12 มกราคม 1983 และใชค้วามวริิยะอุตสาหะตลอดมาจนสามารถประยกุตง์านเพื*อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได ้  
ในประเดน็นี.ศาลเห็นวา่ คณะกรรมการอุทธรณ์และคดัคา้นสิทธิบตัร (The Board of Patent Appeals and Interferences)   
วนิิจฉยัถูกตอ้งแลว้วา่หลกัฐานมีนํ. าหนกัไม่เพียงพอที*จะแสดงวา่  Singh ไดเ้ริ*มคิดคน้งานวจิยัตั.งแต่วนัที* 24 พฤศจิกายน 
1982 เนื*องจากขอ้ความในบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัเป็นการบนัทึกปัญหา โดยยงัไม่สามารถหาทางแกปั้ญหานั.นได ้ และไม่มี
ขอ้ความเชื*อมโยงวา่สิ*งที*บนัทึกในวนัที* 24 พฤศจิกายน 1982 วนัที* 1 ธนัวาคม 1982 และวนัที* 21 ธนัวาคม 1982 มีความ
เชื*อมโยงกนั รวมทั.งไม่มีหลกัฐานแสดงวา่สิ*งที*สั*งซื.อเมื*อวนัที* 1 ธนัวาคม 1982 สามารถนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ จึงไม่

อาจถือวา่วนัที* 24 พฤศจิกายน 1982 เป็นวนัที*มีการคิดคน้งานวจิยัได้23 นอกจากนี.  Singh ไม่อาจพิสูจน์ใหเ้ชื*อไดว้า่ตนไดใ้ช้
ความวริิยะอุตสาหะภายหลงัจากวนัที* 20 ธนัวาคม 1982 เป็นตน้มา 
  โดยสรุป   คดีนี.ศาลวางหลกัเกณฑว์า่ขอ้ความในบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยันั.น หากมีความเกี*ยวโยงกนั จะตอ้งมี
การแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงความเชื*อมโยงของขอ้มูลนั.น ๆ ดว้ย 
 
คดทีี7 5: Hahn et al., Appellants v. Wong, Appellee

24 
คดีนี.  Hahn ยื*นคาํขอรับสิทธิบตัรเมื*อวนัที* 9 มิถุนายน 1986 และไดรั้บการปฏิเสธ เนื*องจาก Wong ไดย้ื*นขอรับ

สิทธิบตัรเดียวกนันี.ไวต้ั.งแต่วนัที* 23 ธนัวาคม 1985 Hahn จึงนาํเสนอหลกัฐานเพื*อพิสูจน์วา่ตนไดท้าํการประดิษฐนี์. ก่อนวนัที* 
23 ธนัวาคม 1985 หนึ*งในหลกัฐานคือบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัที*แนบเอกสารสาํเนากราฟและแผนผงัซึ*งมีการระบุวนัที*ใน
เอกสารดว้ยวธีิการต่าง ๆ ทั.งการระบุดว้ยเครื*อง ดว้ยลายมือ และบางฉบบัไม่ระบุวนัที* ทั.งนี.  ในคาํใหก้าร Hahn ไม่ไดอ้ธิบาย
ถึงความสาํคญัของแผนผงัเหล่านี.วา่มีความเกี*ยวขอ้งเช่นใดกบัสิ*งที*ไดย้ื*นคาํขอรับสิทธิบตัร แต่ไดอ้า้งเพื*อนร่วมงานที*บริษทั 
Dow Chemical จาํกดั ที*ตนทาํงานอยู ่คือ David W. Hughes และ William J. Harris เป็นพยาน วา่ไดอ่้านและเขา้ใจเนื.อหาที*
บนัทึกพร้อมยนืยนัวา่เป็นสาํเนาของเอกสารฉบบัจริงที*ไดอ่้าน และพยานไดล้งนามในเอกสาร เวน้แต่วา่วนัที*ที*ระบุไว้
ดา้นล่างของเอกสารฉบบัจริงขณะลงนามไม่ปรากฏในสาํเนาเอกสารที*แนบไวใ้นบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยั  

สาํนกังานสิทธิบตัรและเครื*องหมายการคา้แห่งสหรัฐอเมริกามีความเห็นวา่ คาํใหก้ารของพยานทั.ง 2 ไม่เพียง
พอที*จะแสดงวา่การอ่านและเขา้ใจขอ้ความในบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยันั.นเป็นการยนืยนัวา่ไดมี้การนาํผลงานวจิยันี.มาทาํให้
เกิดผลก่อนวนัที* Wong ยื*นคาํขอรับสิทธิบตัร แต่เป็นเพียงการยนืยนัความมีอยูข่องเอกสารเท่านั.นในวนัที*ที*มีการระบุ ซึ*งใน

                                                 
23 Burrough Wellcome Co. v. Burr Labs, Inc., 40 F.3d 1223, 1228, 32 USPQ2d 1915, 1919 (Fed.Cir.1994). 
24 892 F.2d 1028, 13 USPQ 2d 1313 (Fed. Cir. 1989). 
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ประเด็นนี.ศาลอุทธรณ์มีความเห็นพอ้ง และปฏิเสธที*จะพิจารณาหลกัฐานที*มีการยื*นเพิ*มเติมเนื*องจากการละเลยที*จะยื*น
เอกสารภายในกาํหนดเป็นเหตุผลที*รับฟังไม่ขึ.นในการยื*นเอกสารล่าชา้  

โดยสรุป   คดีนี.ศาลวางหลกัเกณฑว์า่ บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัเป็นเพียงหลกัฐานชิ.นหนึ*งในคดีที*จะตอ้งนาํมา
ชั*งนํ. าหนกักบัพยานหลกัฐานชิ.นอื*น ๆ ดว้ย  

 
คดทีี7 6: Michael S. Brown, Joseph L. Goldstein, and Yuval Reiss, Appellants v Mariano Barbacid and Veeraswamy 

Manne, Appellees
25

 

  คดีนี.  ผูอุ้ทธรณ์ คือ Brown และพวก ที*ยื*นคาํขอรับสิทธิบตัรเมื*อวนัที* 18 เมษายน 1990 ส่วนผูถู้กยื*นอุทธรณ์ คือ 
Barbacid และพวก ที*ยื*นคาํขอรับสิทธิบตัรเมื*อวนัที* 8 พฤษภาคม 1990 
  คณะกรรมการอุทธรณ์และคดัคา้นสิทธิบตัร  (The Board of Patent Appeals and Interferences) วนิิจฉยัวา่ แม ้
Brown จะคิดคน้งานวจิยัไดก่้อนวนัที* 15 พฤศจิกายน 1989 ก็ตาม แต่เมื*อไม่สามารถพิสูจน์ไดถึ้งความวริิยะอุตสาหะในการ

นาํงานวจิยันั.นมาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์26 Barbacid จึงมีสิทธิดีกวา่ Brown จึงอุทธรณ์เป็นคดีนี.  
  Barbacid มีความเห็นวา่การเริ*มนบัวนัเริ*มตน้สาํหรับการตรวจสอบวา่ Brown มีการใชค้วามวริิยะอุตสาหะ
หรือไม่ ควรเริ*มนบัตั.งแต่วนัที*ตนไดคิ้ดคน้งานวจิยัจนถึงวนัที* Brown ไดย้ื*นคาํขอรับสิทธิบตัร คือวนัที* 18 เมษายน 1990 

มิใช่เริ*มจากวนัที*ตนและพวกประยกุตง์านวจิยัมาใชป้ระโยชน์ คือ วนัที* 6 มีนาคม 199027  การที* Barbacid ไม่ใชสิ้ทธิทกัทว้ง
ก่อนหนา้นี.  ศาลจึงถือวา่ Barbacid ไดส้ละขอ้ต่อสูใ้นประเด็นนี.  
  Brown เสนอหลกัฐานในการพิสูจน์สิทธิ คือ บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัของ Dr. Reiss คณะกรรมการฯ ปฏิเสธ
การรับฟังเป็นพยาน เนื*องจาก Dr. Reiss บนัทึกการทาํงานวจิยัเพียงช่วงระยะเวลา 10 วนัเท่านั.น จึงไม่เพียงพอในการแสดง

วา่มีการใชค้วามวริิยะอุตสาหะ28ตลอดระยะเวลา 31 วนั ระหวา่งวนัที* 6 มีนาคม ถึงวนัที* 18 เมษายน 1990 อยา่งไรก็ตาม เมื*อ 

Debra Morgan นกัวทิยาศาสตร์ที*ร่วมทาํงานดว้ยไดย้นืยนัวา่งานที*ตนทาํนั.นไดรั้บการมอบหมายจาก Dr. Reiss และอา้งอิงถึง
สิ*งที*มีการบนัทึกไวใ้นบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัของ Dr. Reiss ที*มีการลงวนัที*กาํกบัไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่  Dr. Reiss  ไดมี้การ
ดาํเนินการอยา่งต่อเนื*องในช่วงเวลานั.น ซึ*งคณะกรรมการฯ ยอมรับในขอ้เท็จจริงนี.  แต่คณะกรรมการฯ ปฏิเสธไม่รับฟัง
เนื.อหาในบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัของ Morgan ในฐานะพยานหลกัฐาน เนื*องจากไม่มีการอธิบายเนื.อหาที*บนัทึกและ
จุดประสงคใ์นการทาํการทดลอง จึงไม่ชดัเจนวา่ไดมี้การทาํสิ*งใดบา้งดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 
  ศาลวนิิจฉยัวา่ บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัเป็นการบนัทึกสิ*งที*ทาํในแต่ละวนัจึงไม่จาํเป็นตอ้งระบุวตัถุประสงค์
ของโครงการวจิยัลงในทุกหนา้ที*ทาํการบนัทึก หากไดค้วามวา่ ผูที้*อยูใ่นวงการสามารถอ่านแลว้เขา้ใจในสิ*งที*ทาํการบนัทึก

                                                 
25 05-1119 (Interference No. 103,586) (Fed.Cir.2006).  
26 Barbacid v. Brown, Interf. No. 103,586 (Bd. Pat. App. & Interf. Sept. 28,2004). 
27 ผูที้*คิดคน้งานวิจยัก่อน แต่ประยกุตง์านวิจยัไดใ้นภายหลงั จะตอ้งสามารถแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะที*ตนมีก่อนวนัที*อีกฝ่ายหนึ* งจะเริ*มตน้
คิดคน้งานวิจยั ดูรายละเอียดเพิ*มเติมใน Mahurkar v. C.R. Bard Inc., 79 F.3d 1578 (Fed.Cir.1996). 
28 ความวิริยะอุตสาหะอาจแสดงไดใ้นหลายรูปแบบ ที*สาํคญัคือ ตอ้งมีความต่อเนื*องในการดาํเนินการ เช่น ก) การเตรียมเอกสารในการยื*นคาํ
ขอรับสิทธิบตัร ดูรายละเอียดเพิ*มเติมใน Bey v. Kollonitsch, 806 F.2d 1024, 1030 (Fed.Cir.1986), ข) การจดัหาสถานที*และการก่อสร้างโรงงาน
เพื*อรองรับการผลิตในระดบัอุตสาหกรรม ดูรายละเอียดเพิ*มเติมใน Scott v. Koyama, 281 F.3d 1248 (Fed.Cir.2002), ค) การดาํเนินการจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ที*จาํเป็นและห้องปฏิบติัการเพื*อทดลองทดสอบวสัดุเหล่านั.น ดูรายละเอียดเพิ*มเติมใน In re Jolley, 308 F.3d 1327 (Fed.Cir.2002). 
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ไว ้     ก็เพียงพอที*จะรับฟังเป็นพยานหลกัฐานได้29     จึงพิพากษากลบัคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการฯ โดยใหส้ามารถรับฟัง
บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัของ Morgan ในฐานะพยานหลกัฐานเพื*อแสดงวา่ไดมี้การใชค้วามวริิยะอุตสาหะในคดีนี.  
  โดยสรุป   คดีนี.ศาลวางหลกัเกณฑโ์ดยยดึถือวา่สิ*งที*ทาํการบนัทึกในบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยันั.น ไม่จาํเป็นที*
บุคคลธรรมดาทุกคนตอ้งสามารถอ่านแลว้เขา้ใจได ้
 
คดทีี7 7: Medichem S.A. vs Rolabo S.L.

30  
  ปี 1997 Alberto Stampa กรรมการและผูร่้วมก่อตั.ง Medichem ซึ*งเป็นบริษทัผูผ้ลิตยา ไดย้ื*นจองสิทธิการขอรับ
สิทธิบตัรในประเทศสหรัฐอเมริกา (US provisional patent application) ในกรรมวธีิการผลิต Loratadine ที*เป็นส่วนผสมของ
ยารักษาโรคภูมิแพ ้Claritin® ในขณะที* Rolabo S.L. บริษทัผูผ้ลิตยาสญัชาติสแปนิชไดย้ื*นคาํขอรับสิทธิบตัรในกระบวนการ
ทางเคมีชนิดเดียวกนัไวก่้อนหนา้นี. เป็นเวลา 3 เดือนเศษ 
  Stampa  ยื*นหลกัฐานหลายชิ.นซึ*งรวมถึงบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัดว้ยเพื*อแสดงวา่ตนเป็นผูท้าํการประดิษฐ์
ผลงานนั.นก่อน โดยเฉพาะอยา่งยิ*งก่อนที* Rolabo S.L. จะยื*นขอรับความคุม้ครองสิทธิบตัร หลงัการตรวจสอบหลกัฐาน ศาล
อุทธรณ์สหรัฐอเมริกาวนิิจฉยัวา่ บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยันี. ไม่อาจพิสูจน์ไดว้า่ Stampa มีสิทธิดีกวา่ เนื*องจากไม่มีขอ้ความที*
แสดงใหเ้ห็นวา่สาร Loratadine นี.สามารถผลิตขึ.นโดยการใชก้ระบวนการตามขอ้ถือสิทธิที*ระบุในคาํขอรับสิทธิบตัร และไม่
มีบุคคลที*เป็นพยานในการจดัทาํบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยั ดว้ยเหตุนี. จึงวนิิจฉยัให ้ Rolabo S.L. เป็นผูมี้สิทธิดีกวา่เนื*องจาก
ประดิษฐผ์ลงานเป็นรายแรก ตามหลกั First to invent  system 

  โดยสรุป   คดีนี.ศาลวางหลกัเกณฑว์า่ ในกรณีที*บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัไม่มีนํ. าหนกัเพียงพอในการใชเ้ป็น
หลกัฐานเพื*อพิสูจน์สิทธิ วนัที*แสดงถึงการประดิษฐผ์ลงานวจิยัจะยดึวนัที*มีการยื*นคาํขอรับสิทธิบตัรเป็นสาํคญั  
 
คดทีี7 8: Shu-Hui Chen and Vittorio Farina, Appellants v. Herve Bouchard, Jean-Dominique Bourzat and Alain 

Commercon, Appellees
31

 

  Chen อา้งบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัของ Dr. Jianmei Wei เป็นหลกัฐานในคดี พร้อมเหตุผลวา่ตนเป็นผู ้
ควบคุมดูแลการทาํงานของ Dr. Wei และขณะเดียวกนัก็เป็นผูต้รวจสอบบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัฉบบันี.ดว้ย ทาํใหท้ราบวา่มี
การบนัทึกขอ้ความตามลาํดบัเหตกุารณ์ที*เกิดขึ.นจริง แตค่ณะกรรมการอุทธรณ์และคดัคา้นสิทธิบตัร    (The Board of Patent 
Appeals and Interferences) ปฏิเสธดว้ยเหตุผลวา่บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัของ Dr. Wei เป็นพยานบอกเล่าซึ*งตอ้งหา้มรับฟัง 
ทั.งนี.ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ Chen มิไดน้าํ Dr. Wei มาเบิกความเพื*อพิสูจน์ความถูกตอ้งแทจ้ริง ประกอบกบัมิไดน้าํสืบถึง
มาตรการในการเก็บรักษาบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยั ทาํใหป้ราศจากนํ. าหนกัในการรับฟังหลกัฐานชิ.นนี.  นอกจากนี.ไม่ปรากฏ
วา่ไดน้าํพยานที*ลงลายมือชื*อในบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัของ Chen หรือนกัวจิยัอื*นที*ร่วมในโครงการมาเบิกความ
ประกอบการพิจารณา จึงพิพากษาให ้Bouchard และพวก มีสิทธิดีกวา่ 
  อยา่งไรก็ตาม ผูพิ้พากษา Newman ไดห้มายเหตุกรณีนี.ไวว้า่ หากบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัใด ๆ ไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นบนัทึกฉบบัจริงและขอ้ความที*บนัทึกนั.นมีความน่าเชื*อถือโดยปราศจากหลกัฐานที*หกัลา้งแลว้ ดงันั.น จึงไม่มี
ความจาํเป็นที*ตอ้งนาํผูบ้นัทึกมาเบิกความเป็นพยานอีก 

                                                 
29 Mahurkar v. C.R. Bard Inc., 79 F.3d 1577-78 (Fed.Cir.1996) และ Brown v. Barbacid, 276 F.3d 1334 (Fed.Cir.2002). 
30353 F.3d 928, 69 USPQ 1283 (Fed. Cir. 2003). 
31 03-1037 (Interference No. 103,675), (Fed.Cir.2003). 
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  โดยสรุป   คดีนี.ศาลวางหลกัเกณฑว์า่การกล่าวอา้งบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัเป็นหลกัฐานในคดีนั.น ควรมีการ
เบิกความเจา้ของบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัดว้ย เพื*อพิสูจนค์วามถูกตอ้งและมาตรการที*ใชใ้นการเก็บรักษาบนัทึกช่วยจาํใน
งานวจิยั ซึ*งจะส่งผลใหสิ้*งที*บนัทึกมีความน่าเชื*อถือยิ*งขึ.น 
 

ข้อพงึระวงั 
1. พยานที*มีส่วนรู้เห็นและเขา้ถึงขอ้มูลที*มีการบนัทึกในบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยันั.น       มีหนา้ที*ในการเก็บ 

รักษาความลบัของขอ้มูลนั.น ๆ ดว้ย เนื*องจากในการยื*นขอรับความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งอาศยั “ ความใหม่”  
(Novelty) เป็นสาระสาํคญั ดงันั.น จึงพึงหลีกเลี*ยงการเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ต่อสาธารณชนหรือบุคคลภายนอกที*อาจส่งผล
กระทบใหข้อ้มูลนั.นกลายเป็น “ ขอ้มูลที*ปรากฏก่อนหนา้นี.”  (Prior art) ที*เป็นการทาํลายคุณสมบติัในการขอรับความ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา เพราะหลกัเกณฑที์*ใชใ้นการตรวจสอบวา่การประดิษฐใ์ดสามารถขอรับสิทธิบตัรไดต้าม
พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 5 นั.น ประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปนี. คือ เป็นการประดิษฐขึ์.นใหม่32 มีขั.นการ
ประดิษฐสู์งขึ.น33 และสามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม34 ซึ*งจะพิจารณาเรียงตามลาํดบั หากไดค้วามวา่การประดิษฐน์ั.น
เป็นงานที*ปรากฏอยูแ่ลว้ งานวจิยันั.นจะไม่สามารถขอรับความคุม้ครองสิทธิบตัรได ้

2. บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยันี.     ควรเก็บรักษาไวอ้ยา่งนอ้ยตลอดอายกุารคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา  แมว้า่ 
ผูว้จิยัจะไดรั้บคู่มือสิทธิบตัรแลว้ก็ตาม เนื*องจากในระหวา่งอายกุารคุม้ครองสิทธิบตัรบุคคลหนึ*งบุคคลใดหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
หรือพนกังานอยัการสามารถฟ้องต่อศาลขอใหเ้พิกถอนสิทธิบตัรนั.นไดต้ามพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 54

การเก็บรักษาบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยันี. เพื*อประโยชน์ในการใชเ้ป็นหลกัฐานในการพิสูจน์สิทธิในศาลได ้ เช่น กรณีการ
เปิดเผยสาระสาํคญัอนัเป็นผลมาจากการกระทาํโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การละเมิดขอ้ตกลงเรื*องการรักษาความลบัของ
ขอ้มูล ไม่ถือวา่เป็นงานที*ปรากฏอยูแ่ลว้ โดยผลของมาตรา 6 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 
 

บทสรุป 
บนัทึกช่วยจาํในงานวจิยัที*จะสามารถใชอ้า้งอิงเป็นหลกัฐานในการพิสูจน์สิทธิความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น

ทางปัญญานั.น ควรมีขอ้ความที*ละเอียด ถูกตอ้ง กระจ่าง ชดัเจน เพียงพอ มีการเรียงตามลาํดบัเหตกุารณ์และระบุวนัที*ที*ทาํ
การบนัทึกทุกครั. ง พร้อมพยานที*รู้เห็นในการจดัทาํบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยั สิ*งต่าง ๆ เหล่านี.จะช่วยใหบ้นัทึกช่วยจาํใน
งานวจิยันั.นเป็นหลกัฐานที*มีความน่าเชื*อถือ ทั.งนี.  ขอ้มูลที*ทาํการบนัทึกในบนัทึกช่วยจาํในงานวจิยันี.  จะมีความละเอียด
มากกวา่เนื.อหาที*มีการตีพิมพใ์นรายงานสรุปผลการวจิยัหรือบทความที*ตีพิมพใ์นสื*อสิ*งพิมพต์่าง ๆ เนื*องจากในการเผยแพร่
ขอ้มูลทางวชิาการหรือการประชาสมัพนัธ์ไม่จาํเป็นตอ้งระบุขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดปลีกยอ่ย เช่น เครื*องมือที*ใชใ้นการ
ทาํวจิยัที*จาํเป็นในการวเิคราะห์วา่การทดลองนั.นจะประสบผลสาํเร็จหรือไม่ ใครเป็นผูด้าํเนินการวจิยัในขั.นตอนใดซึ*งจาํเป็น
ในการระบุรายชื*อ “ผูป้ระดิษฐ”์  ที*มีสิทธิเป็นเจา้ของร่วมในผลงานและมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรผลประโยชนเ์มื*อมีการนาํ
งานวจิยันั.นไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์เป็นตน้  

                                                 
32 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 6 วรรคแรก บญัญติัวา่ “การประดิษฐ์ขึ.นใหม่ ไดแ้ก่การประดิษฐ์ที*ไม่เป็นงานที*ปรากฏอยูแ่ลว้” 
33 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 7 บญัญติํวา่ “การประดิษฐ์?มีขั.นการประดิษฐ์สูงขึ.น ไดแ้ก่ การประดิษฐ์ที*ไม่เป็นที*ประจกัษ์
โดยง่ายแก่บุคคลที*มีความชาํนาญในระดบัสามญัสาํหรับงานประเภทนั.น” 
34 พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 8 บญัญติัวา่ “การประดิษฐ์?สามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม ไดแ้ก่การประดิษฐ์ที*สามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั.งหตัถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม” 
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อยา่งไรก็ตาม สิ*งที*ทาํการบนัทึกนั.น ไม่จาํเป็นวา่ทุกคนที*อ่านจะสามารถทาํความเขา้ใจเนื.อหาได ้ การอธิบาย
ทุกขั.นตอนอยา่งละเอียดจึงไม่ใช่สาระสาํคญัของการนาํมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสูจน์สิทธิ ศาลคาํนึงเพียงวา่ ผูที้*มี
ความรู้ในสาขาวชิานั.น ๆ เขา้ใจเนื.อหาที*บนัทึกไวก็้เพียงพอแลว้ 


