
การวิเคราะห์สิทธิบัตร
การส่องสว่างข้อมูล 

ข้อมูลสิทธิบัตรโดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่  
งานบริการความรู้และห้องสมุด

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

เทคโนโลยีเกี่ยวกับแสง (Photonics)
ยุคของการใช้แสงเพื่อกิจกรรมไอทีกําลังใกล้เข้ามามาก

ด้วยศักยภาพที่ทั้งเร็ว แรง ช่องสัญญาณกว้างขวาง 
เริ่มตั้งแต่ชิปอุปกรณ์ แสงที่มาร่วมงานกับอิเล็กทรอนิกส์ 

การเชื่อมต่อสัญญาณทางแสง เครือข่ายโทรคมฯ 
แสงชุมสายเชิงแสง (switching) ฯ 

ซึ่งยังต้องท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงอีกมาก
ทั้งฮาร์ดแวร์ดังกล่าวรวมถึงซอร์ฟแวร์ที่จะเข้ามาจัดการ 

ข่าว : “ไลไฟ (LiFi) เร็วกว่าไวไฟ (WiFi) ร้อยเท่า”
• งานวิจัยของ ศ.ฮารอล ฮาสส์ ใช้แสงเลเซอร์ 

(laser diode) มิใช่ แอลอีดีปกติทั่วไป เป็นต้น 
• รวมทั้งมีข้อจํากัดอีกมาก เช่น มีช่องทางการ

สื่อสารผ่านแสงส่อง สว่างกับเพียงกับสัญญาณขา
ลง (downlink) ส่วนขาขึ้น (uplink) ไม่ปรากฏ

• แนวทางที่เป็นไป ได้กับการใช้สัญญาณแสง 
จนกระทั่งผลงานขั้นสุดท้ายได้รับการวิพากษ์
โดยทั่วไปว่า อาจออกมาในลักษณะ “ของเล่น 
(Gadgets) เช่น โคมไฟ (แอลอดีีผสมเลเซอร์) 
พ่วงสายเคลื่อน ย้ายไม่ได้ เป็นจุดให้โหลดข้อมูล 
เล่นอินเทอร์เน็ตไม่สะดวก”



การพัฒนาด้านอื่น ๆ

(FSO: Free Space Optical (laser) Link)
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Title/Abstract/Claims
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จากการสํารวจ ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2559 
พบสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องผ่านการกลั่นกรองการซ้ําซ้อนแล้ว

1551 (DWPI) ชุดจากทั่วโลกทุกภาษาที่ระบบรองรับ

เจ็ดสิทธิบัตรตัวอย่างเด่น (1)

• อยู่ในกลุ่ม Frequency‐division multiplex 
systems หรือการผสมสัญญาณเชิงความถี่

• ชื่อสิทธิบัตร : การออกแบบสัญญาณนําสําหรับ
สนับสนุนโครงสร้างหลากหลายด้วยการส่องสว่าง
ข้อมูล

• ขอ้มูลโดยสงัเขป “วธิีการ สําหรับการส่งสัญญาณ
ภาคขยายของชุดพื้นฐาน รวมถงึการส่งสองขบวน
สัญญาณด้วยการทาํซํา้ของการตรวจจับรูปแบบ 
(FLP) และการทาํซํา้ของรูปแบบเฉพาะ (TDP)”

• เพื่อรองรับโครงสร้างที่มีจํานวนมากของภาคสง่หรือโคม
หลอดได้ โดยที่วิธีการสง่สญัญาณนําสว่นที่ตอ่ยอดหรือ
การขยายผลระหวา่งชว่งของการรับสญัญาณ หรือ
ระหวา่งรอ (idle) ก็เพื่อการรักษาระดบัสญัญาณให้
เกิดการเข้าจงัหวะที่จะมีประสทิธิผลที่ดีมากขึน้ด้วย



การแทรกสอดรบกวนของแสง (light interference) ระหว่าง
การส่ง-รับของการ ส่องสว่างข้อมูล ทั้งอาจมาจากแสงรบกวนจาก
แหล่งกําเนิดอื่น ๆ และแสงแดด อันรวมถึงการ รบกวนกันเองในระบบ
เครือข่ายการสื่อสารด้วยแสงช่วงสีหรือสเปคตรัมที่มองเห็นได้

สรุปประเด็นจากข้อถือสิทธิ 
ตัวอย่าง 1) US8913631B2

• สิทธิบัตรนี้ถือสิทธิในสว่นของการสร้างอุปกรณ์การสอ่งสว่างข้อมูล 
ที่ประกอบส่วนกันเพือ่ใช้สง่สัญญาณนํา (Preamble sequence) 

• ประกอบย่อยไปด้วยรูปแบบเฉพาะ (Fast locking pattern (FLP) มาประกอบสําหรับ
การเข้าจังหวะ (Clock synchronization) ของการสื่อสาร (ภาคส่งและรับ) 

• จัดให้มีอย่างน้อยการส่งหนึ่งครั้งหรือการทําซ้ํา ๆ Topology dependent pattern 
(TDP) เพื่อแยกแยะความแตกต่างของโครงสร้าง

• เสนอประเด็นย่อยลงไปในโครงสร้างระดับภาคสง่และรับ การประมวลผล และ
ข้อกําหนดของการเข้าจังหวะย่อย 

• สิทธิบัตรนี้ เน้นหนักที่หลักการวิศวกรรมไฟฟ้าสือ่สารในด้านการผสมสัญญาณเชิง
ความถี่ (FDM systems) เพื่อระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมของการส่องสว่างข้อมูลในสว่นของ 
การเข้าจังหวะสัญญาณ (Synchronization performance)

เจ็ดสิทธิบัตรตัวอย่างเด่น (2)
• อยู่ในกลุ่มอปุกรณ์การกําหนดชีเ้ป้าเคลือ่นยา้ยหรือ

กําหนดตําแหน่งโดยผูใ้ชง้าน 
• ชื่อสิทธิบัตร : เครื่องมือและวธิีควบคุมการใช้งาน

จอแสดงผลด้วยอุปกรณ์ทีน่ําเสนอ
• ขอ้มูลโดยสงัเขป “อุปกรณ์เชิงภาพเพื่อควบคุม

กาํหนดเป้าล่วงหน้าจากภาพของอุปกรณ์จอภาพ
และกล้องทีต่ดิตั้งเสริม”

• ประดิษฐ์ อปุกรณ์เชิงแสง โดยประกอบกบัเครื่องมือด้าน
การกําหนดเป้าหมายลว่งหน้า เพื่อจดัการการเลง็เป้า
ผา่นการกําหนดลว่งหน้าด้วยภาพที่ปรากฏบนหน้า
จอแสดงผล โดยที่มีการติดตัง้กล้องเพื่อจดัการถ่ายภาพ
บนจอแอลซีดี (LCD) เมื่อมีการเคลื่อนที่เป้าหมายจะที่
เลง็และล๊อกไว้นัน้จะปรับตามตดัสนิใจด้วยหน่วย 
ควบคุมที่สร้างขึน้และเลือกเป้าหมายโดยหน่วยการ
ตัดสินใจเลือกเป้าหมายที่แยกตา่งหาก

เจ็ดสิทธิบัตรตัวอย่างเด่น (3)
• มหาวิทยาลยัทงจิ ประเทศจีน
• อยู่ในกลุ่มระบบการส่งสญัญาณผ่านสายส่งกําลงัไฟฟ้า 
• ชื่อสิทธิบัตร : วธิีการร่วมของการส่องสว่างข้อมูล กับการ

สื่อสารผ่านสายไฟฟ้ารวมทั้งการหาค่าทีเ่หมาะสมของ
โครงสร้างหน่วยสื่อสาร

• ขอ้มูลโดยสงัเขป “ระบบร่วมของการส่องสว่างข้อมูล ผ่าน
สายไฟฟ้า อันมีแหล่งข้อมูลทีเ่ชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสาร
บรอดแบนด์และอุปกรณ์ แยกเส้นทาง โดยทีอุ่ปกรณ์สื่อสาร
บรอดแบนด์จะส่งข้อมูลไปยังแหล่งส่องสว่างข้อมูล”

• มีอปุกรณ์ในการมอดูเลตสญัญาณส่องสว่างดว้ยโมเด็มผ่าน
สายไฟฟ้า ประยกุต์ได้หลากหลายด้วยคณุภาพสญัญาณที่ดีและ
อื่น ๆ เหมาะสําหรับการสื่อสาร ประเภทความเสถียรและอตัรา
ความเร็วในการสื่อสารที่สงู มีโอกาสการทําตลาดที่กว้างขวาง 



เจ็ดสิทธิบัตรตัวอย่างเด่น (4)
• กลุ่มบริษัทพานาโซนิก
• กลุ่มการจดัระบบไฟฟ้าของภาครบัส่งสญัญาณ
• ชื่อสิทธิบัตร : อุปกรณ์รับสัญญาณการส่องสว่างและ

วธิีการการรับแสงสว่าง
• ขอ้มูลโดยสงัเขป “ภาครับสัญญาณแสงทีม่องเหน็ได้เพื่อ

ตรวจจับตาํแหน่งทีต่ั้ง เช่น โทรศัพท์ โดยตรวจจับจุดที่
สัญญาณทีม่ีค่าสูงหรือตํา่กว่าค่าอ้างองิ”

• อปุกรณ์รับสญัญาณประกอบด้วย ชดุขยายสญัญาณ และ
สว่นคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ชดุสําหรับแซมปลงิสญัญาณ
และ การแปลงสญัญาณแอนะลอ็กสูด่ิจิทลั การคํานวณจะทํา
การหาคา่ความแตกตา่งของ สญัญาณดิจิทลันัน้ ๆ คํานวณ
คา่อ้างอิงทัง้สําหรับระดบัสญัญาณทางบวก และลบเพื่อ
ตรวจจบัสญัญาณชว่งขึน้หรือลง เพื่อการหาคา่ตวัอย่างแรก
และของชว่งคาบสญัญาณตวัอยา่งที่สอง สว่นการคํานวณ
สดุท้ายจะหาคา่สญัญาณที่กลํา้ของช่วงคาบใด ๆ บนพืน้ฐาน
ของคา่คาบตวัอยา่งทัง้สองที่คํานวณไว้ก่อนหน้า

เจ็ดสิทธิบัตรตัวอย่างเด่น (5)
• กลุ่ม "การส่องสว่างขอ้มูล" (Visible light communication)
• ชื่อสิทธิบัตร :ระบบการสื่อสารสัญญาณวีดีโอกับการส่องสว่าง

รวมทั้งวธิีการสร้างฮาร์ดแวร์เอฟพีจีเอ
• ขอ้มูลโดยสงัเขป “วธิีการสร้าง ฮาร์ดแวร์เอฟพีจีเอระบบการ

สื่อสารสัญญาณวีดีโอ กับสัญญาณการส่องสว่างด้วยแสงปกต ิ
ด้วยการส่งสัญญาณวดิีโอไปยังหน่วยควบคุมเข้ารหัสเอฟพีจีเอ
โดยช่องทางอีเทอร์เน็ต และต่อไปยังหน่วยแสดงผลวดิีโอ”

• สร้างฮาร์ดแวร์เอฟพีจีเอ สําหรับการสื่อสารสญัญาณวีดีโอกบั
สญัญาณการสอ่งสวา่งด้วยแสงสว่างปกติ ด้วยการสง่สญัญาณ
วิดีโอไปยงัหน่วยควบคมุเข้ารหสัเอฟพีจีเอโดยชอ่งทางอีเทอร์เน็ต

• การประดิษฐ์นีใ้ช้งานในชว่งระยะหา่งการรับสง่ที่ไมม่ากหรืออยูใ่กล้
กนัโดยจะได้การสื่อสารสญัญาณวิดีโอความเร็วสงู

เจ็ดสิทธิบัตรตัวอย่างเด่น (6)
• กลุ่มแหล่งกําเนิดแสง
• ชื่อสิทธิบัตร : อุปกรณ์แสงสว่างเพื่อการตรวจวัดตาํแหน่งของ

อุปกรณ์เคลื่อนทีป่ลายทางและระบบตรวจวัดตาํแหน่ง
• ขอ้มูลโดยสงัเขป “อุปกรณ์แสง สว่างสําหรับการระบุตาํแหน่ง

ทีต่ั้งของอุปกรณ์เคลื่อนทีเ่ขตภายในอาคารโดยมีหน่วยรวม 
แสงตดิตั้งอยู่ ณ โคมหลอดแอลอีดีจาํนวนมากเพื่อการ
รวบรวมแสง”

• อปุกรณ์แสงสวา่งสําหรับการระบตุําแหน่งที่ตัง้ของอปุกรณ์เคลื่อนที่ 
สิง่ประดิษฐ์นีน้ําเสนอ โดยการตรวจวดัแสงสว่างจากการสอ่งสว่าง
ข้อมลู ประกอบด้วยสว่นให้กําเนิดแสงด้านขอบข้างหนึง่หน่วยหรือ
มากกวา่ เพื่อให้แสงสวา่งพร้อมรหสัประจําตําแหน่งเพื่อให้อปุกรณ์
ปลายทางทราบ และหน่วยกําเนิดแสงสว่นที่อยู่ด้านในขอบเขตนัน้
พร้อมข้อมลูรหสั รวมไปถงึ อปุกรณ์รวบรวมสญัญาณหรือสว่นรวม
แสงที่มาประกอบรวมกนัโดยลําดบั เพื่อเป็นระบบให้แสงสวา่งที่มี
สญัญาณบอกขอบเขตการสอ่งสวา่งด้านใด ๆ ได้

เจ็ดสิทธิบัตรตัวอย่างเด่น (7)
• กลุ่มการใชง้านแผงไฟฟ้าเรืองแสง
• ชื่อสิทธิบัตร : อุปกรณ์แสดงผลโอแอลอีดีและระบบการส่อง

สว่างข้อมูลร่วม
• นําเสนอจอแสดงผล โอแอลอีดีตา่ง ๆ ที่สามารถนํามาเป็นอปุกรณ์

เพื่อการสอ่งสวา่งข้อมลูได้ ซึง่ประกอบไปด้วย ตวัจอแสดงผล 
หน่วยความจําจดัเก็บข้อมลู และหน่วยควบคมุ ทัง้นี ้ระบบจะทํางาน
โดยที่ภาพจากจอแสดงผลเหลา่นัน้จะพว่งข่าวสารที่ฝังตวัอยู่ด้วย
ออกมา และหน่วยความจําเหลา่นัน้จดัเก็บทัง้ภาพและข้อมลูขา่สาร
ดงักลา่วด้วย โดยขณะที่หน่วยควบคมุจะทําการควบคมุ การ
แสดงผลภาพ และการพว่งกระพริบขา่วสารออกมาด้วยความถี่ที่
มนษุย์ไมส่ามารถรับรู้ได้ อีกทัง้ระบบนีส้ามารถใช้เป็นทัง้หน่วย
แสดงผลและหน่วยรับข้อมลูการสอ่งสว่างได้



สรุปผลภาพรวมสิทธิบตัร 

การใช้งาน “แอลอีดี ราคาถูกเพื่อการส่องสว่าง (illumination)
สิ่งที่ปรากกฏระบบการสื่อสารไร้สายประเภท
การสื่อสาร “ทางเดียว (simplex)” เป็นหลัก 

ยังไม่พบนัยสําคัญของวงการวิชาการ
เรื่อง การสื่อสารสองทางใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (full-Duplex)

พร้อมการสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile)

อัตราส่วนของประเทศที่ยื่นขอและได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร 
(พ.ศ.2557) 

สูงสุดคือ ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ และจีน ตามลําดับ

อัตราส่วนของประเทศที่ยื่นขอและได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร 
(เมษายน พ.ศ.2559) 

สูงสุดคือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตามลําดับ

แนวโน้มการตีพิมพ์สิทธิบัตรทั่วโลกในของช่วงปีต่าง ๆ 
ถึงเมษายนพ.ศ.2559 



บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (Samsung Electronic) 
จากประเทศเกาหลีใต้

มีจํานวนสิทธิบัตร อยู่ในอันดับที่ 1 จํานวนเกิน 100 หัวเรื่อง 
ตามด้วยบริษัทต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ในสิบลําดับแรก 

ปรากฏว่ามาจากประเทศญี่ปุน่ 
เช่น Panasonic Corp. หรือ Toshiba Corp 

โดยที่หน่วย งานของประเทศจีนสอดแทรกเข้ามา

สถิติบริษัทผู้ขอและได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร


