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บทคัดย่อ 
 
 ปัจจุบนัความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโยยี่สมยั ใหม่  นอกจากจะก่อให้เกิด
ปัญหาหลายๆ ดา้นท่ีเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิในงานสร้างสรรคป์ระเภทท่ีเป็นภาพและเสียง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งท่ีอยูใ่นรูปของภาพยนตร์ทั้งท่ีเป็นปัญหากฎหมายและปัญหาทางปฏิบติัแลว้ยงัท าให้การละเมิด
ลิขสิทธ์ิงานสร้างสรรคป์ระเภทน้ีกระท ากนัไดอ้ยา่งง่ายดายกวา้งขวางและรวดเร็วคร้ังละมากๆ จึง
สร้างรายไดใ้ห้แก่ผูล้ะเมิดลิขสิทธ์ิเป็นจ านวนมหาศาลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีเป็น ภาพยนตร์ ท าให้มี
การละเมิดลิขสิทธ์ิประเภทน้ีในแทบทุกประเทศโลกท่ีสามซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยดว้ย อนัก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมากมายต่อเจา้ของลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ท าให้ขาดทุนถึงขนาดท่ีอาจจะท าให้ไม่
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้อนัส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศของผูส้ร้างภาพยนตร์
เป็นอนัมาก เพราะการส่ง ออกภาพยนตร์น่าจะสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศผูส่้งออกไดเ้ป็นอยา่งมาก 
หากไม่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์อยา่งในปัจจุบนั วสิาหกิจ ท่ีไดรั้บความเสียหายจากการละเมิด
ลิขสิทธ์ิน้ี จึงกดดนัใหส้หรัฐฯ บีบบงัคบัประเทศท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิสหรัฐฯใหป้้องกนัและปราบปราม
การละเมิดลิขสิทธ์ิของตนอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด ประเทศไทยจึงใช้มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์รุนแรงมากจนเกิดปัญหาทั้งท่ีเป็นปัญหากฎหมายและ
ปัญหาในทางปฏิบติั นอกจากนั้นปัญหากฎหมายว่าใครมีลิขสิทธ์ิในส่วนใดของภาพยนตร์แต่ละ
เร่ืองและการจ่ายค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จะตอ้งจ่ายให้แก่ใครและใครเป็นผูมี้สิทธิท่ีจะมาเรียกเก็บ
ค่าลิขสิทธ์ิ กบัปัญหาการเรียกเก็บค่าลิขสิทธ์ิซ ้ าซ้อนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีการฉายภาพยนตร์ทาง
โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมยงัคงเป็นปัญหากฎหมายท่ียงัหาค าตอบมิได ้เพราะมีลิขสิทธ์ิอ่ืนซบัซ้อนกนั
อยู่ ซ่ึงอาจท าให้มีปัญหาในเร่ืองการบงัคบัใช้สิทธิของเจา้ของงานอนัมีลิขสิทธ์ิต่างๆ เป็นจ านวน
มากและท าใหมี้การฟ้องร้องกนัไม่รู้จบ 
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จากการศึกษาวิ เคราะห์ปัญหาการให้ความคุ้มครองลิขสิท ธ์ิในภาพยนตร์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญา 
กรุงเบิร์น ค.ศ.1976 และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา พบวา่กฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยยงัมีช่องโหว่อยู่
และยงัมิอาจใหค้วามคุม้ครองแก่ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

         ผูเ้ขียนจึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ีว่าเน่ืองจากงานภาพยนตร์มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
หลายฝ่ายเช่นผูเ้ขียนบท ผูอ้  านวยการสร้าง ผูก้  ากบัการแสดง นกัแสดงและวงดนตรี ในการสร้าง
ภาพยนตร์น้ีหลายคน จึงตอ้งถือวา่ผูส้ร้างภาพยนตร์เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิเพราะผูส้ร้างภาพยนตร์เป็น
ผูเ้สียค่าตอบแทนให้ทุกๆฝ่ายท่ีเขา้ร่วมงานการสร้างภาพยนตร์ และเป็นผูท่ี้มีอ านาจท่ีจะใช้ หรือ
อนุญาตให้ผูใ้ดใช้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์นั้นตลอดจนสามารถเรียกค่าเสียหายจากผูล้ะเมิดลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์นั้นไดด้ว้ย 
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ABSTRACT 
 

Presently, there has been a  rapid development in  modern technology.    In addition to 
creating many problems related to  creative works in  audio and visual , especially in movies .  It 
causes both legal and enforcement problems and  make copyright infringement on these creative 
works  quite  easy,  widespread , and  quick  in large quantity generating enormous income for an  
infringer of copyright, especially  in movie.   This type of piracy is prevalent  in third-world 
countries, including the Kingdom of Thailand.  It causes huge damages to owners of copyright 
movies and even  operate at  a loss of profit and may be unable to continue business.  As the result,  
it impacts on the economy of  these movie maker countries .  The export can  generate revenue for 
the exporting countries provided that   there is  not any  copy right infringement  like the present.  
Consequently, these businesses have  put pressure on the United States  to force  countries that 
violate copy right  infringement of the United States  to prevent and suppress  copyright  
infringement strictly  and severely.   Thus, Thailand  has taken measures to prevent and suppress  
copyright infringements of movies very severely  which  created   legal and enforcement issues. 
Moreover, the issue of who has copyrights  in any part of the movie and the payment of royalties 
such as  to whom it  is paid  and who is entitled to collect royalties, and a problem  of  double 
charging of royalties,  especially movie broadcast via satellite are  still  problems that  have no 
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lawful answer.  Because of  these complicated copyrights issues, they causes many  problems in 
enforcement of  the rights of the owner of copyrighted work  and  there could  be  endless  litigation. 

From the analysis of  the problems of the protection of copyright in the film, according to   
Copyright Act B.E.  2 5 3 7  ( 1 9 9 4 )  as compared to the international laws such as the Berne 
Convention in 1976 and the United  States laws, it  shows that  copyright laws of Thailand are still 
vulnerable and cannot  provide  full protection of copyright to the movie. 

The author proposes guideline for solving these problems  that  as  there are many parties  
associated with the movie work, such as a screenwriter, producer, director, actors, and bands  in 
movie making, thus, it is deemed that  ownership of the copyright  belongs to the movie makers.   
Because or she pays compensation for all parties who participated in the creation of the movie and  
the movie maker shall have power for its  use and  to authorize any party  in the use of any 
copyrighted movies as well as  claims for  damages from the infringer.  
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ตั้งแต่เร่ิมตน้ท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ีจนส าเร็จ ผูเ้ขียนทราบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งดี และ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี อีกทั้งกราบขอบพระคุณ ดร.ชาญวิทย ์ สุวรรณะบุณย ์
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ในการใหค้  าแนะน า คอยสนบัสนุนขอ้มูลต่างๆ ในการเขียนสารนิพนธ์และเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูเ้ขียน 
สุดทา้ยน้ีผูเ้ขียนขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย ์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิประสาท
ความรู้ให้และอบรมสั่งสอนผูเ้ขียน  และขอขอบคุณ คุณสาริศา  รุ่งทิพากรไพศาล ท่ีคอยช้ีแนะและ
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ความส าคญัของปัญหา  
 
 ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัท าให้การลอกเลียนและท าซ ้ าซ่ึงงาน
สร้างสรรคอ์นัมีลิขสิทธ์ิกระท าไดโ้ดย ง่าย รวดเร็วและท าแต่ละคร้ังไดเ้ป็นจ านวนมากๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งงานสร้างสรรคอ์นัมีลิขสิทธ์ิ ในรูปของเสียงและภาพ เช่น เพลง ดนตรีและภาพยนตร์ท าให้
การละเมิดลิขสิทธ์ิงานสร้างสรรค์ประเภทเหล่าน้ี กระท าไดร้วดเร็วคร้ังละมากๆ อย่างกวา้งขวาง 
สร้างรายไดใ้ห้ผูล้ะเมิดลิขสิทธ์ิอยา่งมหาศาล ซ่ึงท าให้มีผูนิ้ยมละเมิดลิขสิทธ์ิกนัอยา่งกวา้งขวางใน
ประเทศโลกท่ีสามซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยดว้ยจึงกอให้เกิดความเสียหายต่อเจา้ของลิขสิทธ์ิทีตอ้ง
ขาดทุนมากจนไม่อาจด าเนินกิจการต่อไปไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
ซ่ึงเป็นงานสร้างสรรคท่ี์ตอ้งลงทุนมหาศาล โดยเฉพาะภาพยนตร์ใหญ่ๆท่ีตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจ านวน
มหาศาลและได้รับความนิยมสูงมากเช่นภาพยนตร์เ ร่ืองบทบัญญัติสิบประการ (The Ten 
Commandments)เฮอร์คิวลีส (Hercules) เบ็นเฮอร์(Ben Hur) อวตาร (AVATAR) สตาร์ วอร์ส (Star 
Wars) ลอร์ดออฟเดอะริงส์(Lord of the Rings) หรืออภินิหารแหวนครองพิภพ แฮรร่ี พอตเตอร์ 
(Harry Potter) ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงหากไม่ถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ เม่ือน าภาพยนตร์เหล่าน้ีออกฉายในโรง
ภาพยนตร์ทัว่โลกจะท าให้ผูส้ร้างภาพยนตร์ได้ก าไรหลายแสนล้านดอลล่าร์ แต่เม่ือมีการท าซ ้ า 
(copy) ภาพยนตร์เหล่าน้ีลงในแผ่นซีดี(CD) หรือแผ่นดีวีดี (DVD) และน าออกจ าหน่ายอย่าง
กวา้งขวางในทอ้งตลาดทัว่ๆไปในราคาเพียงเร่ืองละ 120 บาทเท่านั้นผูค้นจึงนิยมซ้ือแผ่น CD กบั 
DVD มากกว่าท่ีจะไปดูในโรงภาพยนตร์ท าให้มีการละเมิดลิขสิทธ์ิกันอย่างกว้างขวางและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือใช้โปรมแกรมบิตเทอร์เรนต์ (Bittorrent) ซ่ึงกดปุ่มเพียงคร้ังเดียวก็กระจาย
ออกไปไดก้วา้งขวางอยา่งไม่มีขีดจ ากดัในหลายๆ ประเทศเป็นเหตุให้การละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูส้ร้างภาพยนตร์อย่างไม่สามารถค านวณความเสียเป็นตวัเงินไดเ้พราะ
โอกาสท่ีภาพยนตร์ดงักล่าวขา้งตน้จะท าเงินจากการฉายในโรงภาพยนตร์เป็นเงินหลายลา้นดอลล่าร์
ย่อมเป็นไปไม่ได้ ยิ่งกว่านั้ นการท่ีมีการถ่ายทอดภาพยนตร์ผ่านดาวเทียมและผ่านเวปไซต์ 
(websites) ท่ีสามารถ brouce มาใชป้ระโยชน์ส่วนตวักระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ อีกดว้ย
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ในลักษณะเดียวกับโปรมแกรม Napstersใน Cyber Space ซ่ึงท าให้ทุกคนสามารถดาวโหลด 
downloadไปใช ้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเคยสร้างความเสียหายใหแ้ก่เจา้ของลิขสิทธ์ิเพลง
มาแลว้ทัว่โลก ท าให้การละเมิดลิขสิทธ์ิเป็น ไปไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วและก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อเจา้ของลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ในลกัษณะเดียวกบัลิขสิทธ์ิเพลงอยา่งมหาศาล ประเทศพฒันา
ทั้ง หลายท่ีไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เหล่านั้นจึงตอ้งบีบบงัคบัประเทศ
ต่างๆท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศโลกท่ีสาม ท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ของตนอยา่งมาก เช่น ประทศจีนและประเทศโลกท่ีสามอ่ืนๆ ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยดว้ย 
ต้องมีการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์อย่างรุ่นแรงให้มีประสิทธิภาพ
มิฉะนั้นจะถูกลงโทษโดยการตดัสิทธิพิเศษทางศุลกากร (Generalized System of Preferences – GSP
) หรือถูกใช้มาตรการบีบบงัคบัทางการเมืองและทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจน ถึงกบัห้ามน าเขา้
สินคา้จากประเทศท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิภาพพยนต์ก็มีและแมแ้ต่จะยอมป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิดงักล่าวออย่างจริงจงัท่ีเพิ่มโทษทางอาญาอย่างรุนแรงแลว้ก็ยงัมีปัญหาในทางแพ่ง
เก่ียว กบัการเรียกเก็บค่าลิขสิทธ์ิซ ้ าซ้อนกนักบัปัญหาว่าใครเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในส่วนใดของ
ภาพยนตร์และในตวัภาพยนตร์เองทั้งหมดอีกดว้ย  
 
1.2 วตัถุประสงค์การศึกษา 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาหลกัการ แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความเป็นมาของการ
ใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานภาพยนตร์ 

1.2.2  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ,กฎหมายต่างประเทศและ
กฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์ของต่างประเทศและของไทยดว้ย 

1.2.3  เพื่อศึกษาวิเคราะห์การให้ความคุม้ครองลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์ ตามหลกักฎหมาย
ระหว่างประเทศ มาตรการในการคุม้ครองภายใต้เง่ือนไขของอนุสัญญาต่างๆ และกฎหมายใน
ประเทศของประเทศต่างๆ 

1.2.4  เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายและปัญหาในทางปฏิบติัในเร่ืองการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ต่างๆของต่างประเทศและของไทยในประเทศไทย 

1.2.5  เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการคุม้ครองสิทธ์ิงานภาพยนตร์ในประเทศไทย 
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีใช้ในการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ

ภาพยนตร์ทั้งของต่างประเทศและของไทย ยงัไม่เพียงพอและยงัมีช่องโหว่ง (lacunae) ซ่ึงเม่ือใน
ปัจจุบนัเม่ือโลกไดก้า้วเขา้สู่ยุคโลกาภิวฒัน์ (GLODBALIZATION)ท่ีมีการคา้ขายกนัท่ีทุกประเทศ
ในโลกจะตอ้งท าการคา้ขายระหว่างกนัและกนั  จึงเกิดปัญหาเก่ียวกบัการละเมิดงานอนัมีลิขสิทธ์ิ
ของภาพยนตร์อย่างไม่มีขอบเขตในโลกท่ีสามซ่ึงไม่มีความสามารถท่ีจะสร้างภาพยนตร์ท่ีมี
คุณภาพสูงและตอ้งใชเ้งินทุนอยา่งมหาศาล แข่งขนักบัประเทศพฒันาท่ีพฒันาแลว้ไดโ้ดยเฉพาะยิง่
ในขณะน้ีซ่ึงมีการสร้างภาพยนตร์ออกมาแข่งกนัมากมาย  อนัก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายอย่าง
ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นปัญหาเก่ียวกบัลกัษณะงานอนัมีลิขสิทธ์ิ และการให้ความคุม้ครองลิขสิทธ์ิใน
งานภาพยนตร์และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา เก่ียวกบัการคุม้ครอง ลิขสิทธ์ิในการแสวงประโยชน์
จากลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท าให้มีการละเมิด
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไดง่้ายข้ึนและรวดเร็วข้ึนกว่าแต่ก่อนมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เม่ือมีเทคโนโลยีท่ี
เรียกว่า Bittorrent ท่ีท  าให้การแพร่กระจ่ายงานอนัมีลิขสิทธ์ิในภาพยนตร์ไปไปไดท้ัว่โลกพร้อมๆ
กนั การคดัลอกและท าซ ้ า (Copy)ภาพยนตร์อนัมีลิขสิทธ์ิสามารถกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและพร้อม
กนัเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายแก่เจา้ของกรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิภาพยนตร์อย่าง
ประเมินค่ามิได ้และกลายเป็นธุรกิจท่ีท าก าไรให้แก่ผูล้ะเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์อย่างมหาศาล เม่ือ
เป็นเป็นภาพยนตร์ใหญ่ท่ีได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวาง เช่น อวตาร(AVATAR), สตาร์ วอร์ส 
(Star Wars), ลอร์ดออฟเดอะริงส์ อภินิหารแหวนครองพิภพ (The Lord the Rings), แฮรร่ี พอตเตอร์ 
(Harry Potter) เป็นตน้ ท าให้ผูส้ร้างภาพยนตร์ ท่ีลงทุนในการสร้างหลายลา้นดอลล่าร์ ท าให้แสวง
ประโยชน์ (Exploit)ในเชิงพาณิชยไ์ด้น้อยกว่าท่ีควรจะเป็นหลายหม่ืนเท่า ยิ่งกว่านั้นการท่ีมีการ
ถ่ายทอดรายการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมขา้มประเทศท่ีมีรายการภาพยนตร์ของต่างประเทศรวมอยู่
ด้วยเสมอยิ่งก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย ท่ียุ่งยากสลับซับซ้อนเป็นอนัมาก เช่นเกิดมีการเก็บ
ค่าลิขสิทธ์ิซ ้ าซอ้นกนัและมีปัญหาในการท่ีจะวินิจฉยัวา่ผูใ้ดเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในภาพยนตร์แต่ละ
เร่ืองเพียงใด ในสัดส่วนเท่าไร จึงจ าเป็นตอ้งยกปัญหาเร่ืองการคุม้ครองลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ข้ึนมา
วเิคราะห์เพื่อจะเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวต่อไป   
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1.4  วธิีการด าเนินการศึกษา 
 
 วิธีการศึกษาค้นคว้าของสารนิพนธ์ฉบับน้ีใช้วิ ธีการวิจัย เอกสาร (Documentary 
Research) โดยการค้าควา้จากกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ต ารากฎหมาย บทความ รายงานวิจัย 
เอกสารทางวิชาการ และส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีหาไดจ้ากห้องสมุดของสถาบนัต่างๆทั้งท่ีเป็น
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบให้ไดม้าซ่ึงขอ้สรุป และแนวทาง
ในการแกปั้ญหา 
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 
ในการศึกษาน้ีจะท าการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการแนวคิด และความเป็นมาของการ

ให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา และลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์โดยการศึกษาเปรียบเทียบกบัอนุ
สัญญากรุงเบิร์นฉบบัแกไ้ข ณ กรุงเบอร์ลินซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยู่และอนุสัญญาการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญหาท่ีเก่ียวกบัการคา้ และสินคา้ปลอมแปลง(TRIPS)ซ่ึงท าให้ประเทศพฒันาแลว้
น ามาใช้บีบบงัคบัประเทศไทยโดยใช้มาตราการลงโทษทางเศรษฐกิจส าหรับการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ กับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ต่อไป  

 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 

 1.6.1 ท าใหท้ราบหลกัการ แนวคิดทฤษฏีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความเป็นมาของการ
ใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานภาพยนตร์ 

1.6.2  ท าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ,กฎหมายต่างประเทศและ
กฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์ของต่างประเทศและของไทยดว้ย 

1.6.3  ท าให้ทราบถึงการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์ ตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ มาตรการในการคุม้ครองภายใต้เง่ือนไขของอนุสัญญาต่างๆ และกฎหมายใน
ประเทศของประเทศต่างๆ 

1.6.4  ท าให้ทราบปัญหากฎหมายและปัญหาในทางปฏิบติัในเร่ืองการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ต่างๆของต่างประเทศและของไทยในประเทศไทย 

1.6.5  ท าให้ทราบแนวทางการแกไ้ขปัญหาการคุม้ครองสิทธ์ิงานภาพยนตร์ในประเทศ
ไทย 
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและววิฒันาการของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกีย่วกบั 

การละเมิดลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ 
 

 มนุษยเ์ร่ิมท าการประดิษฐ์ดว้ยเหตุผลอีกประการหน่ึง คือ เพื่อสนองความอยากรู้อยาก
เห็น ซ่ึงส่งผลให้เกิดการพฒันาทางวิทยาการในดา้นต่าง ๆ และเกิดการสะสมความรู้จนกลายเป็น
อารยธรรมสมยัใหม่ และเม่ือสังคมมนุษยเ์ร่ิมเขา้สู่ยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีมีการใชน้วตักรรมพฒันา
ความสามารถในการผลิตเพื่อความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ เช่น การพฒันาเคร่ืองจกัรไอน ้า เคร่ืองทอ
ผา้ เคร่ืองพิมพ ์และเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีแนวความคิดในการประดิษฐ์และนวตักรรมก็
ไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นความตอ้งการรางวลัหรือการตอบแทนในทางเศรษฐกิจมากกวา่ช่ือเสียงเกียรติ
คุณ เพื่อยกระดบัฐานะทางสังคมตามแนวทางของลทัธิทุนนิยม ดว้ยสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในยคุนั้น 
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้รับการพฒันาให้เป็นกลไกท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการค้นคิด
ประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ เพื่อการผลิตหรือเปิดเผยนวตักรรมใหม่ในสังคม จากแนวความคิด
ดังกล่าว ผลก็คือจ านวนส่ิงประดิษฐ์จึงเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามกาลเวลา แต่การลอกเลียนการ
ประดิษฐเ์พื่อแยง่ตลาดผูบ้ริโภคก็เพิ่มมากข้ึนเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงเร่ิมมีแนวความคิดอนัเก่ียวกบัการ
คุม้ครองสิทธิของเจา้ของกาประดิษฐ์ข้ึน โดยเฉพาะสมยัยุคกลางในยุโรปนั้น การสะสมทางปัญญา
เป็นแนวทางท่ีรัฐส่วนใหญ่ให้การยอมรับและสนับสนุนแนวความคิดด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ดงันั้น ระบบสิทธิบตัรและระบบลิขสิทธ์ิจึงค่อย ๆ เจริญงอกงามอยา่งรวดเร็วตามล าดบั 

 

2.1 ความเป็นมาของทรัพย์สินทางปัญญา1 
 
 การประดิษฐ์และนวตักรรมต่าง ๆ เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของมนุษย ์ซ่ึงเกิดหรือ
วิวฒันาการเน่ินนานมาแลว้ นบัแต่ยุคดึกด าบรรพม์นุษยเ์ร่ิมท าการประดิษฐ์เพื่อวตัถุประสงค์หลกั

                                                        
1 เยาวลกัษณ์  เคลือบมาศ.  (2557).  วชิาวตักรรมและความคดิสร้างสรรค์ (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://mail.chiangmail.ac.th/narinn_privatemc_400/mc400-23.htm. 
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ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภยัและสร้างความเป็นอยูข่องตนให้สะดวกสบายข้ึน เช่น การคิด
ประดิษฐ์วงล้อส าหรับ เกวียนเพื่อใช้ขนส่ิงของการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว ์และการพฒันาการ
ประดิษฐ์อาวุธง่าย ๆ จ าพวกมีด ดาบ และธนูเพื่อใช้ในการล่าสัตวห์รือป้องกนัตวั เป็นตน้ ทั้งน้ี 
ความสามารถในการพฒันานวตักรรมเป็นลกัษณะพิเศษ หรือความสามารถพิเศษของมนุษยท่ี์มี
เหนือสัตวป์ระเภทอ่ืนในโลก จึงท าให้มนุษยส์ามารถครอบครองโลกน้ีได ้เพราะมนุษยส์ามารถหา
วิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและเอาตวัรอดโดยใช้สติปัญญาสร้างนวตักรรมต่าง ๆ ข้ึนมาจน
กลายเป็นอารยธรรมของมนุษยช์าติจนกระทัง่ยา่งเขา้สู่ยคุอารยธรรมโบราณ 
 ตามบนัทึกทางประวติัศาสตร์พบวา่ ระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาในยุคเร่ิมสุดเกิดข้ึนในยุค
สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ซ่ึงถือไดว้า่เป็นตน้ก าเนิดของ
ระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีการใช้กนัปัจจุบนั กล่าวคือในกฎหมายของเวนิช ปี ค.ศ. 1474 ได้
พยายามสร้างระบบสิทธิบตัรให้ความคุม้ครองส่ิงประดิษฐ์ ซ่ึงไดใ้ห้สิทธิผกูขาดแต่เพียงผูเ้ดียวแก่
บุคคลท่ีประดิษฐส่ิ์งใหม่ และศตวรรษท่ี 15 กษตัริยอ์งักฤษไดมี้การมอบสิทธิพิเศษในเชิงผกูขาดแก่
ผูผ้ลิตสินคา้หรือพ่อคา้ โดยการให้เอกสารสิทธิบตัร (letters patent) ซ่ึงจะมีตราประทบัของกษตัริย์
รังรอง และจากพยานหลกัฐานเท่าท่ีปรากฏคือ กษตัริยเ์ฮนร่ีท่ี 6 ไดม้อบเอกสารสิทธิบตัรแก่นาย 
John of Utyman ในปี ค.ศ. 1449 ซ่ึงเอกสารสิทธิบตัรดงักล่าวใหสิ้ทธิผกูขาดเป็นเวลา 20 ปี ส าหรับ
การผลิตแกว้ เพื่อจะน ามาใชใ้นการท ากระจก อยา่งไรก็ตาม นกัวชิาการส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั
แม่แบบของกฎหมายผกูขาด (The Statute of Monopolies) ปี ค.ศ. 1623 ของประเทศองักฤษมากกวา่ 
ซ่ึงอยู่ในรัชสมยัพระราชินี Elizabeth I กฎหมายฉบบัน้ีมีอิทธิพลต่อการบญัญติักฎหมายสิทธิบตัร
สมยัใหม่ของประเทศต่าง ๆ โดยการอนุญาตใหสิ้ทธิผกูขาดเป็นเวลา 14 ปี แก่เจา้ของการประดิษฐ์ท่ี
ใหม่เป็นประโยชน์ 
 ส าหรับกรณีของลิขสิทธ์ินั้ น เม่ือเคร่ืองพิมพ์ได้ถูกประดิษฐ์ข้ึนโดยนาน Johannes 
Gutenberg ในราวปี ค.ศ. 1450 ส่ิงประดิษฐน้ี์ไดก่้อใหเ้กิดระบบลิขสิทธ์ิข้ึนมาเป็นคร้ังแรก เน่ืองจาก
สมยันั้นยุคแห่งการฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ บรรดาผลงานดานวรรณกรรมต่าง ๆ ไดถู้กน ามาตีพิมพ ์
เผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง แต่ก็มีการลกัลอบตีพิมพผ์ลงานวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงโดยมิไดรั้บอนุญาต 
ซ่ึงปัญหาดงักล่าวท าให้ส านกัพิมพท่ี์ไดรั้บสิทธิในการพิมพเ์ผยแพร่ไดรั้บความเดือดร้อน จึงไดมี้
การเรียกร้องให้มีระบบการจดทะเบียนส่ิงพิมพข้ึ์น โดยอา้งวา่เพื่อป้องดนัการลกัลอบพิมพโ์ดยมิได้
รับอนุญาตจากเจา้ของสิทธิ และ Queen Mary II ก็ด าเนินการตามขอ้เรียกร้องดงักล่าว โดยการให้
สิทธิผูกขาดแก่ส านักพิมพ์ในการพิมพ์หนังสือ และหนังสือท่ีจะจ าหน่ายได้ตอ้งข้ึนทะเบียนกับ
ส านกัพิมพก่์อน ต่อมาในปี ค.ศ. 1710 ก็ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมาย Statute of Anne ซ่ึงถือวา่เป็น
กฎหมายลิขสิทธ์ิในหลายประเทศจวบจนกระทัง่ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 นบัวา่ช่วงท่ีเทคโนโลยี
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และวิทยาการใหม่ไดช่้วยก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมท่ีน าไปสู่ปรากฏการณ์ท่ีส าคญั
ต่าง ๆ เช่น การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของเมืองใหญ่ การขยายโครงข่ายการคมนาคม การลงทุนท่ี
เพิ่มมากข้ึนของภาคเอกชน และการขยายตวัด้านการคา้ระหว่างประเทศ เป็นตน้ กล่าวไดว้่าการ
ปฏิวติัอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีซ่ึงมีรากฐานจากแนวความคิดทุนนิยมนั้นไดมี้ส่วนอยา่งมากใน
การพฒันาแนวความคิดดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาให้เกิดเป็นระบบจนกระทัง่เป็นระบบกฎหมายใน
ปัจจุบนั 
 ตามหลกัการและวตัถุประสงค์ของระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาสมยัใหม่ พบว่าสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นหวัใจหลกัท่ีสร้างสมดุลระหวา่งผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์
ของเอกชนในฐานะผูป้ระดิษฐ์หรือผูส้ร้างสรรค ์กล่าวคือ ระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นกลไกท่ีจูง
ใจให้มีการเผยแพร่ความรู้หรือวิทยากรใหม่ๆ สู่สังคมโดยการให้ผลประโยชน์จูงใจทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นการตอบแทนแก่ผูท่ี้เปิดเผยความรู้ท่ีมีประโยชน์เหล่านั้น และส่ิงท่ีตอบแทนนั้น 
ปรากฏในรูปของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงเป็นสิทธิผกูขาดทางกฎหมายแก่ส่ิงประดิษฐ์หรือ
งานสร้างสรรค์ โดยผูป้ระดิษฐ์ผูส้ร้างสรรค์สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิดงักล่าวนั้นแต่ผูเ้ดียว
เหมือนเป็นทรัพยสิ์นอย่างหน่ึง โดยสามารถโอนหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ได้หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาสามารถหา้มผูอ่ื้นใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของตนได ้
 ส าหรับระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาระหว่างประเทศนั้นเร่ิมตน้วางรากฐานโดยระบบ
อนุสัญญาระหว่างประเทศสองฉบับคือ อนุสัญญาปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) และอนุสัญญา
เบอร์นว่าด้วยการคุม้ครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ. 1886 (Berne Convention for the 
Protection of Literary and Artistic Works) นอกจากน้ี อนุสัญญาวา่ดว้ยการก่อตั้งองคก์ารทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลก (Convention Establishing the World Intellectual Property Organization)  ซ่ึงไม่
เก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยตรง แต่เป็นอนุสัญญาท่ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อสนบัสนุนการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกโดยผา่นทางความร่วมมือ
ระหวา่งรัฐ และร่วมมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิก
อยู่ด้วยในอนุสัญญาฉบับน้ี โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization : WIPO) ได้รับการสถาปนาในฐานะเป็นหน่ึงในหน่วยงานพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติ และในปัจจุบนัทีบทบาทส าคญัในการเป็นศูนยก์ลางของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอนัเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและมีบทบาทส าคญัมากต่อระบบทรัพยสิ์น
ทางปัญญาระหวา่งประเทศ 
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 นอกจากน้ีแล้ว ในปี ค.ศ. 1995 เกิดเวทีการเจรจาระหว่างประเทศใหม่ท่ีเก่ียวกับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบของความตกลงองค์การการคา้โลก 
(World Trade Organization) โดยประเทศสมาชิกองคก์ารคา้โลก ซ่ึงปัจจุบนัมีมากกวา่ 140 ประเทศ 
ตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามพนัธกรณีของความตกลงว่าด้วยการคา้เก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา  (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights :  TRIPS)  ซ่ึ ง มี
บทบัญญัติเก่ียวกับมาตรฐานการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแทบทุกประเภท เช่น 
ลิขสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ การออกแบบทางอุตสาหกรรม ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ความลบัทางการคา้ และการออกแบบผงัภูมิวงจรรวม เป็นตน้ จากแนวคิดในความตกลง TRIPS 
นบัว่าเป็นมิติใหม่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศท่ีน าเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญามาผูกกบัการคา้
ระหวา่งประเทศ จึงท าให้แนวคิดการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาแพร่กระจายไปทัว่โลก
อย่างรวดเร็ว และกดดนัให้ประเทศต่าง ๆ ยกระดบัการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาให้
เทียบเทียมกบัแนวปฏิบติัของอารยประเทศท่ีใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญามาเน่ินนานแลว้ 
 กล่าวโดยสรุป แนวความคิดพื้นฐานของระบบทรัพย์สินทางปัญญาท่ีผ่านมาใน
ประวติัศาสตร์มักเก่ียวข้องกับหลักการยอมรับและให้รางวลัแก่เจ้าของส่ิงประดิษฐ์และงาน
สร้างสรรค์เพื่อกระตุน้ กิจกรรมสร้างสรรค์และนวตักรรมและเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ กล่าวคือ จากปัญญาต้องใช้ความรู้น าไปสู่จินตนาการแล้วน าไปสู่นวตักรรม ซ่ึงก็จะ
กลายเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา และทา้ยท่ีสุดก็เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซ่ึงวฎัจกัรของเทคโนโลยีน้ีจะเป็นตัวขบัเคล่ือนท่ีส าคัญในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปอยา่งเป็นพลวตัร 
 

2.2  ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 ทรัพยสิ์นทางปัญญามีการใหนิ้ยามความหมายหลายรูปแบบแตกต่างกนั องคก์รทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลก ได้ก าหนดความหมายของทรัพยสิ์นทางปัญญาไวใ้นอนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้ง
องค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (Convention Establishing the World Property Organization) ไว้
ว่า  “ทรัพย์สินทางปัญญา” (Intellectual property)  หมายความรวมถึง สิทธิอันเ ก่ียวกับงาน
วรรณกรรมศิลปกรรมและวิทยาศาสตร์ การแสดงของศิลปิน นกัแสดง การด าเนินการบนัทึกและ
เผยแพร่ภาพการแสดงนั้น การประดิษฐ์กรรมทุกประเภทท่ีเกิดจากความอุตสาหะของมนุษย ์การ
คน้พบทาง วิทยาศาสตร์ การออกแบบผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมาย
บริการ และช่ือหรือส่ิงก าหนดอนัเก่ียวกบัการคา้ การป้องกนัการกระท าอนัเป็นการแข่งขนัโดยไม่



9 

เป็นธรรม ตลอดจนสิทธิอ่ืน ๆ อนัเป็นผลมาจากการสร้างสรรค์โดยใชปั้ญญาในทางอุตสาหกรรม
วทิยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรม 
 ส าหรับในทางกฎหมายนั้นมกัจะให้นิยาม “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” หมายถึง สิทธิตาม
กฎหมายอนัเก่ียวกบัผลผลิตจากปัญญาของมนุษย ์เช่น สิทธิของนกัประพนัธ์ สิทธินกัแสดง และ
สิทธินกัประดิษฐ ์เป็นตน้ 
 ทรัพย์สินทางปัญญามีวตัถุประแห่งสิทธิเป็นนามธรรม ซ่ึงสิทธิท่ีกฎหมายให้ความ
คุม้ครองเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจในลกัษณะนิเสธสิทธิ (negative right) ท่ีจะกีดกนัหรือหวงห้ามผูอ่ื้น
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา บางประเภทยงัรวมถึงสิทธิทางศีลธรรม หรือธรรมสิทธิด้วย (Moral Right) 
ฉะนั้น การได้มาและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาจ าเป็นต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย กล่าวคือ ผูส้ร้างสรรคห์รือผูป้ระดิษฐ์ตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายก่อนจึงจะ
ไดรั้บความคุม้ครองและการใช้ประโยชน์ในทรัพยสิ์นทางปัญญาก็จ  าเป็นตอ้งอยู่ในขอบเขตแห่ง
สิทธิท่ีกฎหมายรังรอง รวมทั้งการลิดรอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงเป็นสิทธิของเอกชน 
(private right) ก็ตอ้งมีกฎหมายระบุไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
 ทั้งน้ี ในทฤษฎีทางกฎหมายแลว้ ทรัพยสิ์นทางปัญญา ถือว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่าง
ประเภทหน่ึง และสามารถถูกแยกออกจากทรัพยท่ี์มีรูปร่างหรือจบัตอ้งได ้ดงันั้น การใชป้ระโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาอาจสามารถใช้ประโยชน์ไดแยกต่างหากจากทรัพย์สินท่ีมีรูปร่างท่ี
ทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นรวมอยู่ เช่น การซ้ือเทปเพลง หรือวิดีโอ ผูซ้ื้อถือว่าเป็นเจา้ของเทปเพลง
หรือมว้นวิดีโอในทางกายภาพเท่านั้น ส าหรับกรณีของทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น ผูซ้ื้อได้รับการ
อนุญาตให้ใชสิ้ทธิในการใชป้ระโยชน์คือเพื่อฟังหรือชมเพื่อการส่วนตวัเท่านั้น การน าไปเผยแพร่
ในท่ีสาธารณะหรือน าไปให้เช่าต่อนั้น เช่นกรณีของร้านอาหารท่ีเปิดเพียง สถานีวิทยุร้านให้เช่า
วดีิโอหรือร้านบริการคาราโอเกะนั้น จ  าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงในเร่ือง
น้ีไดส้ร้างความสับสนกบัประชาชนทัว่ไปอยูค่่อนขา้งมาก 
 ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นท่ีรู้จกักันว่าคือ กลไกทาง
กฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคท์างดา้นเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นระบบหรือกลไก
ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจูงไหผู้ป้ระดิษฐ์หรือสร้างสรรคเ์ปิดเผยความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย
รัฐจะให้ความคุม้ครองแก่ผูป้ระดิษฐ์และผูส้ร้างในรูปแบบของโดยมีสิทธิผกูขาดทางกฎหมายเพื่อ
เป็นส่ิงแลกเปล่ียนกบัการเปิดเผยดงักล่าว ทั้งน้ี สิทธิผูกขาดดงักล่าวส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิในทาง
เศรษฐกิจท่ีจะใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของตนเองภายในระยะเวลาหน่ึง เพื่อเป็นการ
ตอบแทนผูป้ระดิษฐ์หรือสร้างสรรคใ์นการอุทิศตนทั้งแรงกายและก าลงัความคิด รวมทั้งการลงทุน
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ต่าง ๆ เพื่อคิดคน้หรือสร้างสรรค์งานท่ีมีคุณค่าต่อสังคมข้ึนมา ซ่ึงการตอบแทนดงักล่าวเป็นการ
กระตุน้ให้เกิดการคิดคน้หรือสร้างสรรคง์านท่ีดีออกมาอยูเ่ร่ือย ๆ หลงัจากหมดระยะเวลาในการให้
ความคุม้ครอง ประชาชนทัว่ไปก็สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีหมดอายุแล้วได้
โดยไม่ตอ้งขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาอีกต่อไป โดย
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีหมดอายเุหล่านั้นก็อาจเป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคญัท่ีสามารถน าไปพฒันาต่อไป
จนเกิดวฎัจกัรการพฒันาวตักรรมท่ีเป็นพลวตัรในระบบเศรษฐกิจและสังคมนอกจากน้ีในระบบ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาก็ยงัมีกลไกหลายประการในการสร้างความสมดุลเพื่อให้นวตักรรมรุ่นต่อมา
สร้างพฒันาหรือเกิดข้ึน เช่น การบงัคบัใชสิ้ทธิ ขอ้ยกเวน้การละเมิดสิทธิ และการใชสิ้ทธิอยา่งเป็น
ธรรม เป็นตน้ 
 

2.3 แนวคดิการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 แนวความคิดหรือเหตุผลในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีหลากหลาย
เหตุผล แตกต่างกนัโดยเหตุผลหลกั ๆ มีดงัน้ี 

 2.3.1 เหตุผลทางเศรษฐกจิ2 
 เพื่อกระตุน้ให้เกิดการประดิษฐ์โดยให้ความคุม้ครองหรือสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจในการ
หาประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียวภายในระยะเวลาหน่ึง หลงัจากหมดอายคุวามคุม้ครองนั้น ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญานั้นถือวา่เป็นสมบติัสาธารณะ (Public Domain) ท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถใช้ประโยชน์ได ้
ซ่ึงส่ิงจูงใจทางดา้นเศรษฐกิจดงักล่าวจะกระตุน้ให้มีการเผยขอ้คน้พบใหม่ ๆ ต่อสาธารณะ เพราะ
การเปิดเผยการประดิษฐ์จะท าให้บุคคลอ่ืนในสังคมสามารถศึกษาและเขา้ใจเก่ียวกบัการประดิษฐ์
นั้น โดยสามารถน าไปปรับปรุงหรือพฒันาต่อไปได้ อนัจะน ามาซ่ึงความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่อไปอย่างต่อเน่ืองเป็นพลวตัร และจะมีผลพ่วงต่อเน่ืองไปยงัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และในแง่ของผูป้ระดิษฐ์หรือสร้างสรรคก์็จะมีพ่วงต่อเน่ืองไปยงัการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมและประเทศ และในแง่ของผูป้ระดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ก็จะมีก าลงัใจหรือก าลงัทรัพยใ์นการ
พฒันาการประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ออกสู่สังคมเร่ือย ๆ เน่ืองจากมีรางวลัตอบแทนใน
การลงทุนลงแรง นอกจากน้ีการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญายงัเป็นการกระตุน้ให้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการลงทุนเพื่อท่ีจะท าใหมี้การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมมาก 
                                                        
2 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา.  (2551).  โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกจิไทย-
เยอรมัน (GTZ).  เอกสารกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา. หนา้ 1-20 
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 ตวัอยา่งเช่น ระบบสิทธิบตัรมีส่วนช่วยต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันา
ประเทศในการท าการตลาดและการหาประโยชน์ในเชิงพาณิชยจ์ากการประดิษฐ์หลายประการ เช่น 
ช่วยสร้างแรงจูงใจในการสร้างเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ การเพิ่มผลผลิตและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใช้ประโยชน์ 
ส่ิงประดิษฐแ์ละเทคโนโลยใีหม่ในทางอุตสาหกรรมและยงัส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งการลงทุนจาก
ต่างชาติ หรือช่วยเป็นตวัเร่งในการหาประโยชน์เชิงพาณิชยข์องส่ิงประดิษฐ์และมีความสามารถใน
การถ่ายโอนการใชท่ี้มีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 
 2.3.2 เหตุผลทางด้านศีลธรรม3 
 วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัอีกประการหน่ึงของทรัพยสิ์นทางปัญญา คือ การให้ความคุม้ครอง
แก่ผูป้ระดิษฐ์และผูส้ร้างสรรค ์โดยเหตุผลในเชิงความยุติธรรมและเป็นธรรม กล่าวคือ ผูป้ระดิษฐ์
หรือสร้างสรรค์ท่ีไดล้งทุนลงแรงทั้งเงินทอง เวลา และสติปัญญาในการประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ 
ไม่ตอ้งการให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบโดยการเอาทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืนไปโดยมิชอบ 
รัฐจึงมีความจ าเป็นตอ้งเขา้มาแทรกแซ.โดยการใหค้วามคุม้ครองทางกฎหมาย เพราะหากปราศจาก
การให้ความคุม้ครองทางกฎหมาย ก็จะเป็นการบัน่ทอนก าลงัใจของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
การสร้างผลงานดีออกสู่สังคม เพราะผูป้ระดิษฐ์หรือผูส้ร้างสรรค์อาจรู้สึกไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
จากสังคม นอกจากน้ี กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญายงัประสงค์จะให้เกียรติแก่ผูส้ร้างสรรค์และผู ้
ประดิษฐ์ในการแสดงช่ือว่าตนเองเป็นผูป้ระดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ โดยเฉพาะระบบลิขสิทธ์ินั้น ผู ้
สร้างสรรคมี์สิทธิท่ีจะห้ามผูอ่ื้นมิให้กระท าการบิดเบือน ตดัทอน ดดัแปลง หรือกระท าการให้เกิด
ความเสียหายต่อช่ือเสียงของผู ้สร้างสรรค์ และถือว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู ้
สร้างสรรคห์รือผูป้ระดิษฐไ์ด ้
 2.3.3 ลกัษณะเฉพาะของทรัพย์สินทางปัญญา 
 ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่า ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นแนวความคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์และ
กฎหมายท่ีตอ้งการสร้างกลไกจูงใจใหผู้ป้ระดิษฐห์รือสร้างสรรคเ์ปิดเผยความรู้ต่อสาธารณะ โดยให้
ความคุม้ครองแก่ผูป้ระดิษฐ์และผูส้ร้างสรรคใ์นรูปแบบของโดยมิสิทธิผูข้ากทางกฎหมาย เพื่อเป็น
ส่ิงแลกเปล่ียน ดงันั้น จึงตอ้งมีกฎหมายมารองรับสิทธิดงักล่าวให้เหมือนกบัทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน
ทัว่ไป อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญามีลกัษณะเฉพาะตวับางอยา่งท่ีแตกต่าง
จากทรัพยสิ์นทัว่ไปท่ีมีรูปร่างจบัตอ้งได ้จึงจ าเป็นมีกฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองในรูปแบบเฉพาะ 
(Sui Generic Law)  ทรัพย์สินท่ีไม่ มี รูปร่าง  โดยทั่วไปทรัพย์สินทุกคนรู้จักคุ้นเคยกัน คือ 

                                                        
3 เร่ืองเดียวกนั,  หนา้ 25. 
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อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นท่ีรูปร่างหรือจบัตอ้งได ้(Tangible Property) 
แต่ทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นทรัพย์สินท่ีไม่มีรูปร่างหรือไม่สามารถจบัต้องได้ (Intangible 
Property) ซ่ึงโดยลกัษณะแลว้ยากท่ีผูใ้ดจะครอบครองไวไ้ด ้แมจ้ะแฝงตวัอยูใ่นทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้ง
ได ้แต่ดว้ยระบบกฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองและปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงสามารถถือครอง
หรือครอบครองได้ นอกจากน้ี การให้ความคุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
จ าเป็นตอ้งมีกลไกและระบบท่ีแตกต่างจากระบบทรัพยสิ์นทัว่ไปในบางกรณี ดงันั้น จึงมีกฎหมาย
เฉพาะรองรับหรือให้ความคุม้ครองแตกต่างจากทรัพยสิ์นในความหมายทัว่ไป ลกัษณะพิเศษท่ี
ส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาประการหน่ึง คือ ทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นข้อมูลหรือ
สารสนเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นสินคา้ก่ึงสาธารณะ (Quasi Public Goods) ท่ีไม่สามารถกีดกนับุคคลอ่ืน
ในการใชป้ระโยชน์ได ้โดยส่วนใหญ่ทรัพยสิ์นทางปัญญามกัจะมิใช่สินคา้โดยตวัเอง แต่ทรัพยสิ์น
ทางปัญญามกัจะเป็นตวัสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินคา้หรือบริการ จึงมกัจะแฝงตวัอยูใ่นสินคา้หรือบริการ
นั้น ดังนั้น ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงถูกสร้างข้ึนเพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลหรือ
สารสนเทศท่ีมีค่าเหล่าน้ี เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลหรือสารสนเทศสามารถใชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ได้ ก็คล้ายกับระบบทรัพย์สินทั่วไป เพราะจากลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นข้อมูล
สารสนเทศ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองได้ล าบาก 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นผลิตภณัฑ์หรือการประดิษฐ์ท่ีลอกเลียนไดง่้าย ซ่ึงหากไม่ให้ความคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาบุคคลอ่ืนก็สามารถน าทรัพยสิ์นทางปัญญาเหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์ไดง่้าย 
 2.3.4 สิทธิทางกฎหมาย4 
 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นกลไกทางกฎหมายท่ีจะส่งเสริมให้เกิด
นวตักรรมปรากฏแก่สังคม การให้ความคุม้ครองแก่ทรัพยสิ์นทางปัญญาให้เท่าเทียมกบัทรัพยสิ์น
อ่ืนทัว่ไป เป็นการให้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น อยา่งไรก็
ตาม สิทธิผกูขาดนั้นก็เป็นสิทธิท่ีจ  ากดัเง่ือนเวลาและมีเง่ือนไขท่ีจ ากดัการใชสิ้ทธิผกูขาดโดยมิชอบ 
เจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงมีสิทธิอยูอ่ยา่งจ ากดั โดยสิทธิผกูขาดท่ีไดรั้บมกัเป็นกลุ่มของสิทธิใน
การใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิในการใชสิ้ทธ์ิในการผลิต สิทธิในการท าซ ้ า สิทธิการจ าหน่ายจ่าย
แจก หรือสิทธิน าเขา้ เป็นตน้ ทั้งน้ี ตามหลกัการแลว้ สิทธิดงักล่าวอาจไดรั้บการขยายความคุม้ครอง
ในประเทศอ่ืนดว้ย หากมีพนัธกรณีระหวา่งประเทศใหค้วามคุม้ครอง ซ่ึงพนัธกรณีระหวา่งประเทศ
อาจเกิดข้ึนในสองลกัษณะ คือ ความตกลงแบบทวิภาคี (Bilateral Agreement) หรือความตกลงแบบ
พหุภาคี (Multilateral Agreement) 

                                                        
4 ธชัชยั ศุภผลศิริ.  (2539).  ค าอธิบายกฎหมายลขิสิทธ์ิ.  (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: นิติธรรม. หนา้ 1-8 
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 2.3.5 การใช้ประโยชน์พร้อมกนัหลายคนในเวลาเดียวกนั 
 แมว้่าทรัพยสิ์นทางปัญญาจะเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่าง ทรัพยสิ์นทางปัญญาก็สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ไดเ้หมือนกบัทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน เพียงแต่กลไกและวิธีการใช้ประโยชน์อาจ
แตกต่างกนั เน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของทรัพยสิ์นทางปัญญาทีเป็นเพียงขอ้มูลหรือสรสนเทศ ซ่ึง
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยบุคคลใด บุคคลหน่ึงก็ไม่ได้ท  าให้บุคคลท่ีเหลือไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นได ้กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ ทรัพยสิ์นทางปัญญาสามารถใช้ได้
โดยหลายบุคคลในขณะเดียวกนั ดงันั้น ทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงสามารถช่วยก่อให้เกิดรายไดแ้ละ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจอย่างมากมายมหาศาล ซ่ึงบ่อยคร้ังอาจท ารายไดม้ากกว่า
สินคา้ท่ีมีรูปร่าง เช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมหรือดนตรี เป็นตน้ หากเจา้ของรู้จะใชป้ระโยชน์และ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เช่น ในบางกรณีการขยายกิจการ 
เจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนเอง แต่อาจอนุญาตใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา การขยายกิจการก็อาจด าเนินการไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีลกัษณะส าคญัอีกประการอีก
ประการหน่ึง คือทรัพยสิ์นทางปัญญายงัถือวา่เป็นกลุ่มของสิทธิ ซ่ึงในบางกรณีสามารถอนุญาตให้
ใชสิ้ทธิหน่ึงสิทธิใดท่ีแตกต่างกนัไดโ้ดยมิไดก้ระทบกระเทือนถึงสิทธิอ่ืน 
 

2.4 ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา5 
 
 โดยทัว่ไป ทรัพยสิ์นทางปัญญา แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ สิทธิบตัร เคร่ืองหมาย
การคา้ แบบผงัภูมิวงวรรวม ความลบัทางการคา้ และลิขสิทธ์ิ (Copyrights) โดยลิขสิทธ์ิมุ่งให้ความ
คุ้มครองสิทธิของผูส้ร้างสรรค์งานซ่ึงใช้ทกัษะและแรงงานในการสร้างงานอนัมีท่ีมาจากงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรม โดยการก าหนดสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวแก่ผูส้ร้างสรรคท่ี์มีความคิดริเร่ิม และ
ส าหรับทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมเป็นความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยท่ี์เก่ียวกบัสินคา้อุตสาหกรรม
ซ่ึงรวมถึงการประดิษฐ์คิดคน้ การออกแบบผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรมซ่ึงอาจจะเป็นกระบวนการ
หรือเทคนิคในการผลิตท่ีไดป้รับปรุงหรือคิดคน้ข้ึนใหม่ หรือท่ีเก่ียวกบัตวัสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นองค์ประกอบ และรูปร่างสวยงามของตวัผลิตภณัฑ์ และทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมยงัรวมถึง
เคร่ืองหมายการคา้หรือยี่ห้อ ช่ือและถ่ินท่ีอยูท่างการคา้ ท่ีรวมถึงแหล่งก าเนิดสินคา้และการป้องกนั
การแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมดงันั้น อาจกล่าวได้ว่าทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมสามารถ

                                                        
5 ธชัชยั  ศุภผลศิริ.  (2544).  ค าอธิบายกฎหมายลขิสิทธ์ิ.  (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: นิติธรรม. หนา้ 1-20 
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แบ่งย่อยออกเป็นประเภทเฉพาะดงัน้ี สิทธิบตัรเคร่ืองหมายการคา้ แบบผงัภูมิวงจรรวม ความลบั
ทางการคา้ช่ือทางการคา้ และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ตาม สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ช้ินหน่ึงอาจได้รับความคุม้ครองจากทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาหลายประเภท เช่น โทรศพัทมื์อถือ รูปร่างและการออกแบบภายนอกของโทรศพัทมื์อถืออาจ
ไดรั้บความคุม้ครองจากสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ วงจรรวมของโทรศพัท์อาจไดรั้บความ
คุม้ครองแบบผงัภูมิวงจรรวม การผลิตโทรศพัท ์หรืออุปกรณ์อาจไดรั้บความคุม้ครองจากสิทธิบตัร
การประดิษฐ์/อนุสิทธิบตัร หรือความลบัทางการคา้ และเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั ผูผ้ลิตหรือ
จ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ อาจไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ 
 ในส่วนต่อไปเป็นการอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่ละประเภท แต่
เน่ืองจากเน้ือหาของทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่ละประเภทรายละเอียดค่อนขา้งมาก จึงจะมุ่งเนน้อธิบาย
เฉพาะองคป์ระกอบท่ีส าคญั 

 2.4.1 ลขิสิทธ์ิ (Copyrights) 
 ในปัจจุบนัน้ีประเทศต่าง ๆ ร้อยละ 80-90 ของอุตสาหกรรมดา้นลิขสิทธ์ิ คือ บริษทัขนาด
กลางและขนาดเล็ก ภาคอุตสาหกรรมท่ีสร้างสรรค์รวมถึง อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดนตรี แพร่ภาพ แพร่เสียง สถาปัตยกรรม โฆษณา แฟชัน่ ศิลปะ และหตัถกรรม เป็น
ตน้ ซ่ึงค านวณแลว้มีมูลค่าถึงประมาณร้อยละ 3-6 ของผลรวมมวลรวมของประเทศ (GDP) จึงอาจ
กล่าวไดว้่าเราสามารถพบเห็นและใชป้ระโยชน์งานลิขสิทธ์ิแทบจะทุกวนั ไม่ว่าในหน้าท่ีการงาน
หรือเพื่อความบนัเทิง และในบางกรณีงานลิขสิทธ์ิเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมหรือ
ความเป็นอยู่ของเราโดยไม่รู้ตวั ดงันั้น ลิขสิทธ์ิจึงมีความส าคญัอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบนั โดยทัว่ไปลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ี
ผูส้ร้างสรรค์ไดท้  าข้ึน กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ลิขสิทธ์ิเป็นผลงานท่ีเกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรคง์านให้เกิดข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาประเภทหน่ึง โดยมีพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ให้ความคุม้ครองแก่งานอนัมีลิขสิทธ์ิ 
โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 2.4.2 หลกัเกณฑ์ให้ความคุ้มครองลขิสิทธ์ิ 
 ในการให้ความคุม้ครองลิขสิทธ์ินั้น พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขของการใหค้วามคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิไว ้ดงัน้ี 
  1) เป็นการแสดงออกซ่ึงความคิด 
  หลกัการท่ีส าคญัของกฎหมายลิขสิทธ์ิ คือ ส่ิงท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธ์ินั้นตอ้งเป็นการแสดงออกซ่ึงความคิดให้ปรากฏในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึง ไม่ว่าจะ
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ปรากฏในรูปแบบใด เช่น การเขียน หรือ พิมพค์วามคิดลงบนแผ่นกระดาษ การบนัทึกเสียงเพลง
และดนตรีลงบนเทปบนัทึกเสียง หรือการแกะสลกังานออกเป็นรูปร่าง เป็นส าหรับตวัความคิด
นั้นเอง จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิแต่ประการใด ซ่ึงกฎหมายลิขสิทธ์ิ มาตรา 6 
ระบุไวช้ัดเจนว่าการคุม้ครองลิขสิทธ์ิไม่ครอบคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอนกรรมวิธีหรือระบบ 
หรือวิธีใช้งานหรือท างาน หรือแนวคิด หลกัการ การคน้ พบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ ซ่ึงหลกัการน้ีของระบบลิขสิทธ์ิจึงแตกต่างจากระบบสิทธิบตัรท่ีให้ความคุม้ครอง
ความคิด ดงันั้น หากตอ้งการคุม้ครองความคิดควรค านึงถึงระบบสิทธิบตัร 
  2) เป็นการสร้างสรรคด์ว้ยตนเองหรือความคิดริเร่ิม 
  หลกัการส าคญัประการต่อมาคือ ผูส้ร้างสรรค์ไดใ้ช้ความรู้ความสามารถของตนเอง
ในการสร้างสรรคง์านนั้นข้ึนมาดว้ยตนเองเป็นส าคญั หรืออาจกล่าวไดว้า่งานนั้นเกิดจากความคิด
ริเร่ิมของผูส้ร้างสรรค์โดยมิไดล้อกเลียนแบบงานของผูใ้ด อย่างไรก็ตาม งานท่ีสร้างสรรค์นั้น ไม่
จ  าเป็นตอ้งมีงานใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน เช่นหากศิลปินสองคนวาดภาพธรรมชาติท่ีเดียวกนั 
โดยมิไดล้อกเลียนแบบกนั ทั้งสองคนก็อาจเป็นเจา้ของงานท่ีตนเองสร้างสรรคข้ึ์น อยา่งไรก็ตาม มี
บางแนวความคิดถือว่าการสร้างสรรค์ดว้ยตนเองนั้นจะตอ้งมีความรู้ ความช านาญ ความสามารถ 
และความอุตสาหพยายาม ตลอดจนวิจารณญาณของตนเอง โดยมิได้ตดัลอกงานจากท่ีอ่ืน จ าก
หลกัการดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ความใหม่และคุณภาพของงานจึงไม่ใช่สาระส าคญัของงานลิขสิทธ์ิ 
  3) เป็นงานสร้างสรรคต์ามท่ีกฎหมายใหค้วามคุม้ครอง 
  งานท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ินั้น นอกจากจะเป็นงานสร้างสรรค์
ดว้ยตนเองและแสดงออกซ่ึงความคิดแลว้ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ องคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการ
หน่ึงของการไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ คือ ตอ้งเป็นงานท่ีกฎหมายให้การรับรอง
ดว้ย 
  งานท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิใหก้ารรับรองอาจแบ่งออกได ้2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 
  1) งานลิขสิทธ์ิทัว่ไป (Copyrights Works) ไดแ้ก่ 
  - วรรณกรรม หมายความว่า งานนิพนธ์ท่ีท าข้ึนทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร  
ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ดว้ย 
  - งานนาฏกรรม หมายความว่า งานเก่ียวกบัการการร า การเตน้ การท าท่า หรือการ
แสดงท่ีประกอบข้ึนเป็นเร่ืองราว และใหห้มายความรวมถึงการแสดงโดยวธีิใบด้ว้ย 
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  - งานศิลปกรรม หมายความรวมถึง งานด้านจิตรกรรม งานประติมากรรม งาน
สถาปัตยกรรม งานภาพพิมพ ์งานภาพประกอบแผนท่ี งานภาพถ่ายแผนท่ีหรือโครงสร้าง และศิลป
ประยกุตข์องงาน ดงักล่าว 
  - งานดนตรีกรรม หมายความวา่ งานเก่ียวกบัเพลงท่ีแต่งข้ึนเพื่อบรรเลงหรือขบัร้อง 
ไม่ว่าจะมีท านองและค าร้องหรือมีท านองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือ
แผนภูมิเพลงท่ีไดแ้ยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว้ 
  - งานโสตทศันวสัดุ หมายความวา่ งานอนัประกอบดว้ยล าดบัของภาพโดยบนัทึกลง
ในวสัดุ ไม่ว่าจะมีลกัษณะอย่างใด อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าได้อีก โดยใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น
ส าหรับการใชว้สัดุนั้น และใหค้วามหมายรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดว้ย ถา้มี 
   - งานภาพยนตร์ หมายความว่า โสตทศันวสัดุ อนัประกอบดว้ย ล าดบัของภาพ ซ่ึง
สามารถน าออกฉายต่อเน่ืองไดอ้ย่างภาพยนตร์ หรือสามารถบนัทึกลงบนวสัดุอ่ืน เพื่อน าออกฉาย
ต่อเน่ืองไดอ้ยา่งภาพยนตร์ และใหห้มายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นดว้ย ถา้มี 
  - งานบนัทึกเสียง หมายความวา่ งานอนัประกอบดว้ยล าดบัของเสียงดนตรี เสียงการ
แสดงหรือเสียงอ่ืนใด โดยบนัทึกลงในวสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะใด ๆ อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าได้
อีก โดยใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้วสัดุนั้น แต่ทั้งน้ีมิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบ
ภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทศันวสัดุ 
  - งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายความว่า งานท่ีน าออกสู่สาธารณชน โดยการแพร่
เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทศัน์ หรือโดยวิธีอย่างอ่ืนอนั
คลา้ยคลึง 
  2) งานลิขสิทธ์ิสืบเน่ือง (Derivative Works) ไดแ้ก่ 
  - งานดดัแปลง หมายถึง งานท่ีเกิดจากการท าซ ้ างานตน้ฉบบั โดยเปล่ียนรูปใหม่ 
ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม หรือจ าลองงานตน้ฉบบัในส่วนอนัเป็นสาระส าคญั โดยไม่มีลกัษณะเป็นการ
จดัท างานข้ึนใหม่ ทั้ งน้ี การกระท าดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ เช่นการน า
ภาพวาดไปพิมพเ์ป็นลวดลายบนกระเบ้ืองหรือเส้ือยดื นวนิยายแปล การท างานสองมิติเป็นงานสาม
มิติ หรือการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
  - งานรวบรวม หมายถึง งานท่ีเป็นการน าเอางานอันมีลิขสิทธ์ิมารวบรวมหรือ
ประกอบเขา้กนั โดยการคดัลอกหรือจดัล าดบัในลกัษณะซ่ึงมิไดล้อกเลียนงานของบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี 
การกระท าดงักล่าวตอ้งได้รับอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ เช่น พจนานุกรม ปาทานุกรม หนงัสือ
รวบรวมขอ้เทจ็จริง หรือฐานขอ้มูล เป็นตน้ 
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  นอกจากจะเป็นงานท่ีกฎหมายให้การรับรองตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้ เง่ือนไขท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ งานท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนดว้ย เช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิจะไม่ให้ความ
คุ้มครองแก่ภาพลามกอนาจาร หรือนวนิยายเส่ือมเสียศีลธรรม เป็นต้น เพราะเป็นการขัดต่อ
วตัถุประสงค์และนโยบายของระบบกฎหมายแก่สังคมแก่ประการใด อน่ึงแม้จะไม่มีกฎหมาย
ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน แต่ก็มีค  าพิพากษารองรับหลักการดังกล่าวน้ีแล้ว (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 
3705/2530) 
 

2.5  ววิฒันาการของงานภาพยนตร์ทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ 6 
 
 ความหมายของงานภาพยนตร์ ประเภทของงานภาพยนตร์บุคคลท่ีเก่ียวข้องในงาน
ภาพยนตร์ซ่ึงมีหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะทัว่ไปในการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ซ่ึง
กล่าวถึงงานท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิให้ความคุม้ครอง และท่ีไม่ใหค้วามคุม้ครอง การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิไม่
วา่โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายลิขสิทธ์ิ และโดยกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์การละเมิดลิขสิทธ์ิไม่วา่
จะเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิขั้นตน้หรือขั้นรอง และการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานบางประเภท ขอ้ยกเวน้
การละเมิดลิขสิทธ์ิ อายุแห่งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ และรวมไปถึงขอบเขตสิทธิใน
งานภาพยนตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการท าซ ้ า สิทธิแต่ผูเ้ดียวในการดดัแปลง
สิทธิแต่ผูเ้ดียวในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน สิทธิแต่ผูเ้ดียวในการให้เช่าตน้ฉบบัหรือส าเนางาน
สิทธิแต่ผูเ้ดียวในการให้ประโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิผูอ่ื้น สิทธิแต่ผูเ้ดียวในการอนุญาตให้ผูอ่ื้นใช้
สิทธิ สิทธิแต่ผูเ้ดียวในการโอนลิขสิทธ์ิใหแ้ก่ผูอ่ื้น และสิทธิเฉพาะตวัเองผูส้ร้างสรรคด์ว้ย 

 2.5.1 ความหมายของงานภาพยนตร์ 
 ค าวา่ “ภาพยนตร์” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ไดใ้หค้วามหมาย
ไวว้า่ “ภาพยนตร์ หมายถึง ภาพถ่ายดว้ยเคร่ืองท าใหเ้ห็นเป็นเคล่ือนไหวได”้ 
 ภาพยนตร์เป็นค าใหม่ท่ีไดบ้ญัญติัข้ึน แต่เดิมนั้นเรียกว่า “หนงัญ่ีปุ่น” เหตุท่ีเรียกกนัว่า
หนงัญ่ีปุ่นคงเป็นเพราะการแพร่ภาพปรากฏท่ีจอเป็นเงาเหมือนหนงัตะลุง และเน่ืองจากญ่ีปุ่นเป็น
ชาติแรกท่ีน าภาพยนตร์มาฉายในเมืองไทย ฉะนั้นจึงเรียกวา่หนงัญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่นไดน้ าภาพยนตร์เขา้มา
ฉายในราวปี พ.ศ. 2447-2448 (ชวลิต หงสกุล, 2519, หนา้ 38) 

                                                        
6 ภาณุ  อารี.  (2546).  ภาพยนตร์ความเป็นมาของภาพยนตร์ในประเทศไทย.  สารคด.ี 13(5), หนา้ 102-120. 
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 ค าวา่ “ภาพยนตร์” ตามพระราชบญัญติัภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 มาตรา 3 หมายความวา่ 
 ฟิล์มไม่วา่จะเป็นชนิด เนกาทีฟ (Nagative) หรือโพซิทีฟ (Positive) ซ่ึงไดถู้กถ่ายหรืออดั 
หรือกระท าการดว้ยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏรูป หรือเสียง เป็นเร่ืองหรือเหตุการณ์ หรือขอ้ความอนัจกั
ถ่ายทอดรูปหรือเสียง หรือทั้งรูป หรือเสียง เป็นเร่ืองหรือเหตุการณ์ หรือเคร่ืองอย่างอ่ืนท านอง
เดียวกนัและใหค้วามหมายตลอดถึงฟิลม์ซ่ึงถูกถ่าย อดั หรือท าดว้ยวธีิใด ๆ ใหป้รากฏสีเพื่ออดัลงใน
ฟิลม์ท่ีกล่าวขา้งตน้ดว้ย (พระราชบญัญติัภาพยนตร์, พ.ศ. 2473) 
 ภาพยนตร์ หมายถึง ภาพชุดท่ีเรียงติดต่อกันบนฟิล์มขนาดยาวท่ีถ่ายด้วยกล้องถ่าย
ภาพยนตร์ เม่ือฉายดว้ยเคร่ืองฉายภาพยนตร์ไปท่ีจอจะมองเห็นเงาของภาพปรากฏบนจอเคล่ือนไหว
ติดต่อกนัไดเ้หมือนจริงตามธรรมชาติ (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2538, หนา้ 286) 
 ส่วนค าจ ากดัความของค าว่า “ภาพยนตร์” ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ใน
มาตรา 4 ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวว้า่ “ภาพยนตร์ หมายความวา่ โสตทศันวสัดุอนัประกอบดว้ยล าดบัภาพ ซ่ึง
สามารถน าออกฉายต่อเน่ืองได้อย่างภาพยนตร์ หรือสามารถบนัทึกลงวสัดุอ่ืน เพื่อน าออกฉาย
ต่อเน่ืองไดอ้ยา่งภาพยนตร์ และใหค้วามหมายถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นดว้ย ถา้มี” 
 2.5.2 ประเภทของงานภาพยนตร์ 
 ส าหรับภาพยนตร์สามารถแบ่งได้หลายประเภท โดยข้ึนอยู่กบัสี ขนาด เสียง มิติ หรือ
วตัถุประสงคข์องภาพยนตร์นั้น ๆ เอง 
  1) แบ่งตามสี หมายถึง การแบ่งประเภทภาพยนตร์โดยอาศยัเป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็น 
ภาพยนตร์ขาวด า ภาพยนตร์สี 
  2) แบ่งตามขนาด หมายถึง การแบ่งประเภทภาพยนตร์โดยอาศยัเกณฑค์วามกวา้งของ
ฟิล์มภาพยนตร์โดยวดัจากริมขา้งหน่ึง โดยวดัเป็นมิลลิเมตร ซ่ึงมีขนาดต่างกนัคือ 8 มม. 16 มม.   
35 มม. และ 70 มม. การแบ่งตามขนาดของฟิล์มตามหลกัวิชาการณ์ภาพยนตร์แบ่งออกเป็น ขนาด
มาตรฐาน (Standard Film) ขนาดเล็กกวา่มาตรฐาน (Substandard Film) 
  3) แบ่งตามเสียง หมายถึง การแบ่งประเภทภาพยนตร์ โดยอาศยัเสียงเป็นเกณฑ์ แบ่ง
ออกเป็น ภาพยนตร์เงียบ (Silent Film) ภาพยนตร์เสียง (Sound Film) 
  4) แบ่งตามมิติ หมายถึง การแบ่งประเภทภาพยนตร์โดยอาศยัมิติของภาพยนตร์แบ่ง
ออกเป็น ภาพยนตร์ 2 มิติ ภาพยนตร์ 3 มิติ 
  5) แบ่งตามวตัถุประสงค์ของภาพยนตร์ ได้แก่ ภาพยนตร์บนัเทิง ภาพยนตร์ข่าว 
ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์การศึกษา ภาพยนตร์ฝึกอบรม ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์
ประชาสัมพนัธ์ 
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 2.5.3  บุคคลทีเ่กีย่วข้องในงานภาพยนตร์ 
 ในปัจจุบนัภาพยนตร์ถือไดว้่าเป็นธุรกิจประเภทหน่ึงซ่ึงตอ้งใชเ้งินทุนมหาศาล มีอตัรา
เสียงต่อการลงทุนค่อนข้างสูง และมีผลตอบแทนการลงทุนในด้านของช่ือเสียง และผลก าไร
ค่อนขา้งมากตวับุคคลท่ีเขา้มาภาระในการสร้างภาพยนตร์จึงมีความส าคญัมากต่องานท่ีไดล้งทุนไป 
งานสร้างภาพยนตร์จึงต้องพึ่งพาความช านาญ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ร่วมมือร่วมใจในการท างานของแต่ละฝ่าย ซ่ึงจะเป็นตวัจกัรส าคญัในการผลกัดนัให้ภาพยนตร์เร่ือง
นั้นประสบความส าเร็จ และจากการท่ีธุรกิจการสร้างภาพยนตร์ไทยไดข้ยายวงกวา้งออกไปท าให้
จ  านวนบุคลากร และหนา้ท่ีต่าง ๆ ในการผลิตภาพยนตร์เพิ่มจ านวนมากข้ึนตามไปดว้ยซ่ึงความจริง
งานสร้างภาพยนตร์ตอ้งอาศยัความช านาญเฉพาะของบุคคลสายอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีความสามารถ
มาร่วมมือกนัจึงท าใหก้ารผลิตประสบความส าเร็จดว้ยดี 
 ทีมงานผูส้ร้างภาพยนตร์ ประกอบไปดว้ย ผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์ ผูก้  ากบัการแสดง 
ผูจ้ดัการกองถ่าย ฝ่ายธุรกิจกองถ่าย ผูช่้วยผูก้  ากบัการแสดง ผูช่้วยการแสดง ผูก้  ากบัฝ่ายศิลป์ ฝ่าย
เส้ือผา้ ช่างแต่งหน้าท าผม ผูก้  ากับภาพ (ตากล้อง) ช่างไฟ ช่างเสียง ผูรั้กษาความต่อเน่ือง ผู ้
บนัทึกภาพน่ิง ตวัแสดงประกอบ ผูน้ าแสดง เด็กงาน แม่ครัว และเสริฟน ้ า ผูต้ดัต่อ ผูป้ระพนัธ์เพลง 
และดนตรีประกอบ 
 สรุปแล้วจะเห็นได้ว่างานสร้างภาพยนตร์เป็นงานท่ีใหญ่ และตอ้งการผูร่้วมงานมาก
บุคลากรท่ีรับหน้าท่ีในด้านต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ล้วนแล้วแต่เป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถ และความช านาญงานในสาขาต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งมาท างานสร้างสรรคผ์ลงานช้ินเดียวกนั
ให้มีความสมบูรณ์ในทุกดา้นในการศึกษาผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ผูท้  างานในดา้นภาพยนตร์จึงตอ้งมี
คุณสมบติัพิเศษนอกเหนือจากความรู้ ความช านาญ และความสามารถเฉพาะดา้นคือ 
 1) มีความช านาญ และความรับผิดชอบในงานด้านท่ีตนเองท าอยู่ เพื่อท าให้งาน
เป็นไปด้วยความราบร่ืนและรวดเร็วไม่ท าให้งานของส่วนรวมเสียหาย หรือช้าลงไปรวมทั้งมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีตนเองรับผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2) มีความรู้ในเร่ืองของศิลปะท่ีเก่ียวกบัภาพยนตร์ โดยมีความเขา้ใจลกัษณะพื้นฐาน
ของการส่ือสารด้านภาพยนตร์ รวมทั้งเข้าใจจุดเด่นของภาพยนตร์ เพื่อการท าความเข้าใจของ
ทีมงานใหต้รงกนั 
 3) เข้าใจกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทุกขั้ นตอน เพื่อทราบการท างานและ
ความสัมพนัธ์ของการท างานแต่ละขั้นตอน เพื่อใหรั้บรู้วา่ตนเองตอ้งรับภาระในส่วนใดของขั้นตอน
การถ่ายท า 
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 4) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูร่้วมงานทุกคน ทั้งน้ีเพราะงานสร้างภาพยนตร์มีผูร่้วมงาน
มาก มีการท างานท่ีตอ้งประสบความคิด และการท างานร่วมกนั ความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในกองถ่าย
จึงมีผลต่อคุณภาพในการท างาน และผลงานท่ีออกมาดว้ย 
 5) มีความสามารถในการโน้มน้าว และแสดงความคิดเห็นให้ผูอ่ื้นคลอ้ยตาม ทั้งน้ี
เพราะการท างานท่ีมีการประสานกันหลายฝ่าย ย่อมท าให้เกิดการแสดงความคิดเห็น และ
ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ค่อนขา้งมากผูท่ี้มีความคิดดีแต่ไม่มีความสามารถในการโน้มน้าวให้
ผูอ่ื้นเห็นความส าคญัของความคิดเห็นนั้นได ้ความคิดนั้นก็ไม่มีผล ตรงกนัขา้ม ผูมี้ความสามารถใน
การโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นความส าคญัของความคิดนั้นได ้ความคิดนั้นยอ่มเป็นผลประโยชน์ 
 2.5.4  หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการให้การคุ้มครองลขิสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ 
 ลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิอยา่งหน่ึงตามกฎหมายอนัเกิดจากกฎหมายพิเศษ จึงตอ้งควรพิจารณาถึง
งานท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิให้ความคุม้ครอง และท่ีไม่สามารถใหค้วามคุม้ครองได ้การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิ
ในงานภาพยนตร์ และขอบเขตสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ 
  2.5.4.1  งานทีก่ฎหมายลขิสิทธ์ิให้ความคุ้มครอง7 
  พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ไดร้ะบุให้ประเภทของงานอนัมีลิขสิทธ์ิในมาตรา 
6 วรรคแรก ไวคื้อ 
  งานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ี ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผูส้ร้างสรรค์ไม่ว่างาน
ดงักล่าวจะแสดงออกโดยวธีิ หรือรูปแบบอยา่งใด 
  เน่ืองจากไดมี้การระบุงานอนัมีลิขสิทธ์ิไวใ้นมาตราท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นค าจ ากดัความ
แลว้ ดงันั้น การท่ีจะวนิิจฉยัวา่งานท่ีสร้างสรรคด์งักล่าวเป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิจึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
  งานวรรณกรรม (Literary Work) 
  วรรณกรรมหมายความว่า งานนิพนธ์ ท่ีท าข้ึนทุกชนิด เช่น หนงัสือ จุลสาร ส่ิงเขียน 
ส่ิงพิมพ ์ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ และใหค้วามหมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดว้ย 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program) ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
ไดใ้หนิ้ยามค าศพัทไ์วว้า่ 

                                                        
7 สมพร  พรหมหิตาธร.  (2538).  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลขิสิทธ์ิ. กรุงเทพฯ: วญิญูชน. หนา้ 25. 
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  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายความว่า ค  าสั่งชุดค าสั่ง หรือส่ิงใดท่ีน าไปใช้กบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพื่อใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานหรือให้ไดรั้บผลอยา่งหน่ึงอยา่งใด ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็น
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลกัษณะใด 
  ในการศึกษาผูเ้ขียนมีความเห็นวา่เน่ืองจากปัจจุบนัมีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นแบบมลัติมีเดีย (Multimedia) ท่ีมีขอ้มูลอกัษร ภาพ และเสียงประกอบเขา้ดว้ยกนั การคุม้ครอง
ข้อมูลแต่ละประเภทภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิก็จะแตกต่างกันไป (สุภาภรณ์ วิเชียรสกุล. 2540,  
หนา้ 59) 
  เดิมมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 ได้ให้นิยามค าศัพท์ไว้ว่า 
“วรรณกรรม หมายความวา่ งานนิพนธ์ท่ีท าข้ึนทุกชนิดไม่วา่แสดงออกมาโดยวธีิหรือในรูปอย่างใด 
เช่น หนงัสือ จุลสาร ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ ์ปาฐกถา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ ส่ิงบนัทึกเสียงและหรือภาพ
อ่ืน ๆ” 
  งานนาฏกรรม (Dramatic Work) 
  นาฏกรรม หมายความว่า งานเก่ียวกับการร า การเต้น การท าท่า หรือการแสดงท่ี
ประกอบข้ึนเป็นเร่ืองราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วยเดิมมาตรา 4 แห่ง
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 ไดใ้หนิ้ยามค าศพัทไ์วว้า่ “นาฏกรรม หมายความวา่ งานเก่ียวกบั
การร า การเตน้ การท าท่าหรือการแสดงท่ีประกอบข้ึนเป็นเร่ืองราว และหมายความรวมถึงการแสดง
โดยวธีิใบด้ว้ย” 
  ในการศึกษาผูเ้ขียนมีความเห็นว่า งานนาฏกรรมตามพระราชบญัญติัน้ีได้แก่การ
กระท าท่ีเป็นกระบวนท่า การละคร การฟ้อนร า การเตน้ในลกัษณะต่าง ๆ การท าท่าท่ีแสดงประกอบ
เป็นเร่ืองราว เช่น การเตน้โขน ยีเ่ก่ เหล่าน้ีลว้นเป็นงานนาฏกรรมทั้งส้ิน แต่การแข่งขนัฟุตบอล การ
แสดงสุนัข ซ่ึงไม่มีใครแต่บทหรือก ากบับทได้ไม่จ  ากดัเป็นนาฏกรรม (White, Jacob & Davies, 
1978, p.121) 
  งานศิลปกรรม (Artistic Work) 
  ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดงัต่อไปน้ี 
   1) งานจิตรกรรม ไดแ้ก่ งานสร้างสรรครู์ปทรงท่ีประกอบดว้ยเส้น แสง สี หรือส่ิง
อ่ืนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั ลงบนวสัดุอยา่งเดียวหรือหลายอยา่ง 
   2) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงท่ีเก่ียวกบัปริมาตรท่ีสัมผสั 
และจบัตอ้งได ้
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   3) งานพิมพ ์ไดแ้ก่ งานสร้างสรรคภ์าพดว้ยกรรมวิธีทางการพิมพ ์และหมายความ
รวมถึงแม่พิมพ ์หรือแบบพิมพท่ี์ใชใ้นการพิมพด์ว้ย 
   4) งานสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ งานออกแบบอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างงานออกแบบ
ตกแต่งภายใน หรือภายนอกตลอดจนบริเวณของอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์
หุ่นจ าลองของอาหาร หรือส่ิงปลูกสร้าง 
   5) งานภาพถ่าย ไดแ้ก่ งานสร้างสรรค์ภาพท่ีเกิดจากการใช้เคร่ืองมือบนัทึกภาพ
โดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยงัฟิล์มหรือกระจก และลา้งดว้ยน ้ ายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ หรือดว้ยกรรมวิธี
ใดๆ อนัท าใหเ้กิดภาพข้ึน หรือการบนัทึกภาพโดยเคร่ืองมือหรือวธีิการอยา่งอ่ืน 
   6) งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสร่าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค ์รูปทรงสาม
มิติอนัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวทิยาศาสตร์ 
   7) งานศิลปประยุกต ์ไดแ้ก่ งานท่ีน าเอางานตาม 1) ถึง 6) อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ
หลายอยา่งรวมกนัไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน นอกเหนือจากการช่ืนชมในคุณค่าของตวังานดงักล่าว
นั้น เช่น น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวสัดุหรือส่ิงของอนัเป็นเคร่ืองใช้หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการคา้ 
  ทั้งน้ี ไม่วา่งานตาม 1) ถึง 7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายและแผนผงัของงานดงักล่าวดว้ย 
  เดิมมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 ได้ให้ค  านิยามค าศพัท์ไวว้่า 
“ศิลปกรรม หมายความวา่ งานอนัมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ หลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 
   1) งานจิตรกรรม ไดแ้ก่ งานสร้างสรรครู์ปทรงท่ีประกอบดว้ยเส้น แสง สี หรือส่ิง
อ่ืนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั ลงบนวสัดุอยา่งเดียวหรือหลายอยา่ง 
   2) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงท่ีเก่ียวกบัปริมาตรท่ีสัมผสั 
และจบัตอ้งได ้
   3) งานภาพพิมพ ์ไดแ้ก่ งานสร้างสรรคด์ว้ยกรรมวิธีทางการพิมพ ์และหมายความ
รวมถึงแม่พิมพห์รือแบบพิมพท่ี์ใชใ้นการพิมพด์ว้ย 
   4) งานสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ งานออกแบบอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างงานออกแบบ
ตกแต่งภายใน หรือภายนอกแบบตกแต่งภายใน หรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคาร หรือส่ิง
ปลูกสร้างหรือการสร้างสรรคหุ่์นจ าลองของอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้าง 
   5) งานภาพถ่ายได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพท่ีเกิดจากการใช้เคร่ืองมือบนัทึกภาพ
โดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยงัฟิล์มหรือกระจก และลา้งดว้ยน ้ ายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ หรือดว้ยกรรมวิธี
ใดๆ อนัท าใหเ้กิดภาพข้ึน หรือการบนัทึกภาพโดยเคร่ืองมือหรือวธีิการอยา่งอ่ืน 
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   6) งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสาม
มิติอนัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวทิยาศาสตร์ 
   7) งานศิลปประยุกต ์ไดแ้ก่ งานท่ีน าเอางานตาม 1) ถึง 6) อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ
หลายอยา่งรวมกนัไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน นอกเหนือจากการช่ืนชมในคุณค่าของตวังานดงักล่าว
นั้น เช่น น าไปใชส้อย น าไปตกแต่งวสัดุ หรือส่ิงของอนัเป็นเคร่ืองใชห้รือไปใชเ้พื่อประโยชน์ทาง
การคา้ 
  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้รวมถึงภาพถ่าย และแผนผงัของงาน
ดงักล่าวดว้ย 
  ในการศึกษาผูเ้ขียนมีความเห็นว่าตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ได้นิยาม
ศพัทค์  าวา่ “ศิลปกรรม” ไวแ้ยกพิจารณาเป็นประเภท ตามหลกัวิชาการในดา้นศิลปะเพื่อให้เห็นชดั
วา่งานใดบา้ง เขา้ข่ายเป็นงานศิลปกรรม 
  งานดนตรีกรรม (Musical Work) 
  ดนตรีกรรม หมายความวา่ งานเก่ียวกบัเพลงท่ีแต่งข้ึนเพื่อบรรเลงหรือขบัร้องไม่วา่จะ
มีท านอง และค าร้องหรือมีท านองอยา่งเดียว และให้ความหมายรวมถึงโนต้เพลง หรือแผนภูมิเพลง
ท่ีไดแ้ยก และเรียบเรียงเสียงประสานแลว้ 
  เดิมมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 ไดใ้หนิ้ยามค าศพัทไ์วว้า่ 
  ดนตรีกรรม หมายความวา่ งานเก่ียวกบัเพลงท่ีแต่งข้ึนเพื่อบรรเลงหรือ ขบัร้อง ไม่วา่
จะมีค าร้องและหรือท านอง และหมายความรวมถึงหนงัสือเพลง โน้ตเพลงหรือแผนภูมิ เพลงท่ีได้
แยกแยะ และเรียบเรียงเสียงประสานแลว้ 
  งานดนตรีกรรมจึงหมายถึงงานสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวกบัเพลงท่ีแต่งข้ึนเพื่อบรรเลงหรือ
ขบัร้อง ไม่วา่จะมีเพียงเน้ือร้องและท านองรวมกนัก็จดัเป็นดนตรีกรรมทั้งส้ิน (ธีระพงษ ์ฮัน่ไพศาล, 
2541, หนา้ 28) เช่น เพลงบรรเลงท่ีมีเฉพาะเสียงดนตรี ไม่วา่จะเป็นวงใหญ่ทั้งวงหรือมีเพียงเคร่ือง
ดนตรีช้ินเดียวก็ตาม หรือเป็นเพลงบรรเลงท่ีมีผูข้บัร้องเพียงคนเดียวหรือขบัร้องประสานเสียงหลาย
คน โดยไม่มีเคร่ืองดนตรีบรรเลงเลยก็ได ้เหล่าน้ีแลว้ก็เป็นดนตรีกรรมทั้งส้ิน 
  ในการศึกษาผูเ้ขียนมีความเห็นว่างานดนตรีกรรมตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2537 ยงัหมายความรวมถึง หนงัสือเพลง เช่น พวกหนงัสือท่ีพิมพข์ายโดยทัว่ไป โนต้เพลง (Musical 
Note) และหมายถึง แผนภูมิเพลง (Musical Diagram) ซ่ึงตอ้งแยก และเรียบเรียงเสียงประสานแลว้ 
  กล่าวโดยสรุปแลว้นั้น ไม่วา่ส่วนใดของเพลงไม่วา่จะเป็นโนต้เพลง เน้ือเพลง แผนภูมิ
เพลง หรือส่ิงท่ีรวบรวมส่ิงเหล่าน้ีดว้ยหนงัสือเพลงลว้นแต่ถือเป็นดนตรีกรรมทั้งส้ิน 
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  งานโสตทศันวสัดุ (Audio-visual Work) 
  โสตทศันวสัดุ หมายความว่า งานอนัประกอบด้วยล าดบัของภาพโดยบนัทึกลงใน
วสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะอยา่งใด อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้กโดยใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับ
การใชว้สัดุนั้น และใหห้มายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดว้ย ถา้มี 
  เดิมมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 ไดใ้หนิ้ยามศพัทไ์วว้า่ 
  โสตทัศนวัสดุ หมายความว่า ส่ิงบันทึกเสียงแผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบ
บนัทึกภาพ หรือส่ิงอ่ืนใดซ่ึงบนัทึกเสียง และหรือภาพไว ้อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้กทั้งน้ีไม่
วา่จะตอ้งใชเ้คร่ืองมืออ่ืนช่วยดว้ยหรือไม่ 
  ในการศึกษาผูเ้ขียนมีความเห็นวา่งานโสตทศันวสัดุ เป็นงานสร้างสรรคท่ี์ปรากฏข้ึน
ด้วยการได้ยินหรือได้เห็น และประกอบด้วยล าดับแห่งภาพและหรือเสียง ซ่ึงบนัทึกไวใ้นส่ิงท่ี
สามารถน าออกแสดงไดซ้ ้ าอีกดว้ยเคร่ืองกลหรือเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกใด ๆ ทั้งน้ีไม่ว่าจะ
น ามาเล่นซ ้ าอีกโดยอาศยัตวัมนัเอง หรือใชเ้คร่ืองมืออ่ืนช่วยหรือไม่ก็ตาม 
  งานภาพยนตร์ (Cinematographic Work) 
  ภาพยนตร์ หมายความวา่ โสตทศันวสัดุอนัประกอบดว้ยล าดบัของภาพซ่ึงสามารถน า
ออกฉายต่อเน่ืองไดอ้ยา่งภาพยนตร์ หรือสามารถบนัทึกลงบนวสัดุอ่ืน เพื่อน าออกฉายต่อเน่ืองได้
อยา่งภาพยนตร์ และใหห้มายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นดว้ย ถา้มี 
  ส่วนค าวา่ “ภาพยนตร์” ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 ไดใ้หนิ้ยามค าศพัทไ์ว้
ว่า “ภาพยนตร์” หมายความว่า โสตทัศนวสัดุอันประกอบด้วยล าดับของภาพไม่ว่าจะมีเสียง
ประกอบดว้ยหรือไม่ โดยบนัทึกลงในวสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะอยา่งใดเพื่อใหส้ามารถใชว้สัดุนั้น 
   1) น าออกฉายต่อเน่ืองไดอ้ยา่งภาพยนตร์ หรือ 
   2) ส าหรับบนัทึกลงวสัดุอ่ืน เพื่อน าออกฉายไดอ้ยา่งภาพยนตร์ 
  ในการศึกษาผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าเม่ือพิจารณาดูนิยามค าศพัท์แล้วจะเห็นว่า 
ภาพยนตร์เป็นงานสร้างสรรคท่ี์เป็นงานโสตทศันวสัดุอยา่งหน่ึงอนัประกอบดว้ยล าดบัของเสียงท่ีมี
เสียง เช่น ภาพยนตร์เสียงในฟิลม์ หรือไม่มีเสียง เช่น ภาพยนตร์ 8 มิลลิเมตร หรือ 16 มิลลิเมตร ซ่ึง
ตอ้งมีการพากย ์มีการบนัทึกลงในวสัดุเพื่อให้สามารถใชว้สัดุนั้นน าออกมาฉายไดอ้ยา่งภาพยนตร์ 
เช่น บันทึกลงในฟิล์มขนาดต่าง ๆ กับบันทึกลงในวีดีโอเทป ฯลฯ แล้วน าออกฉายได้อย่าง
ภาพยนตร์เห็นล าดบัของภาพต่าง ๆ  
  ส่ิงบันทกึเสียง (Sound Record) 
  พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ไดใ้หนิ้ยามค าศพัทไ์วว้า่ 
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  ส่ิงบนัทึกเสียง หมายความว่า งานอนัประกอบด้วยล าดบัของเสียงดนตรี เสียงการ
แสดง หรือเสียงอ่ืนใด โดยบนัทึกลงในวสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะใด ๆ อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าได้
อีกโดยใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้วสัดุนั้น แต่ทั้งน้ีมิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบ
ภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทศันวสัดุอยา่งอ่ืน 
  ในการศึกษาผูเ้ขียนมีความเห็นว่าส่ิงบนัทึกเสียงเป็นงานท่ีปรากฏข้ึนดว้ยการไดย้ิน
และประกอบดว้ยล าดบัแห่งเสียง ซ่ึงบนัทึกไวใ้นส่ิงท่ีสามารถน ามาออกเล่นซ ้ าไดอี้กดว้ยเคร่ืองกล 
หรือเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกใด ๆ แต่ทั้ งน้ีไม่รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียง
ประกอบโสตทศันวสัดุอยา่งอ่ืน 
  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (Sound and Video Broadcasting Work) 
  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายความว่า งานท่ีน าออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียง
ทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทศัน์ หรือ โดยวิธีอย่างอ่ืนอัน
คลา้ยคลึงกนั 
  งานประเภทน้ี พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 ไดใ้ห้นิยามค าศพัทไ์วว้า่ “งานแพร่
เสียงภาพ หมายความวา่ งานท่ีน าออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยกุระจายเสียง การแพร่
เสียงและหรือภาพทางวทิยโุทรทศัน์ หรือ โดยวธีิอยา่งอ่ืนอนัคลา้ยคลึงกนั” 
  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เป็นการน างานสร้างสรรค์ไม่ว่าประเภทใดท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 6 วรรคแรกนั้น ออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน โดยวธีิแพร่เสียงทางวทิยกุระจายเสียง (Radio Broadcasting) โดยวธีิแพร่เสียง และหรือ
ภาพทางวทิยโุทรทศัน์ (Television) หรือโดยวธีิอยา่งอ่ืนอนัคลา้ยคลึงกนั 
 

2.6  ววิฒันาการของการคุ้มครองลขิสิทธ์ิในประเทศไทย8 
 
 รากฐานของกฎหมายลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีพื้นฐานจากประกาศหอพระสมุด 
วชิรญาณ ในปี พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) ในสมยัราชกาลท่ี 5 แห่งราชวงศจ์กัรี ซ่ึงยงัเป็นการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช หอพระสมุดวชิรญาณตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2424 (ค.ศ. 1881) และมี
คณะกรรมการเป็นผูบ้ริหาร กรรมการสัมปาทิกสภามีมติว่าการตีพิมพบ์างส่วนหรือทั้งหมดของ
หนงัสือวชิรญาณวิเศษจะท าไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากกรรมการสัมปาทิกสภา พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงเห็นดว้ยกบัมติดงักล่าวจึงไดป้ระกาศหอพระสมุดวชิรญาณข้ึน และ

                                                        
8 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา. อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 2.  หนา้ 30. 
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ภายใตร้ะบบกฎหมายและการปกครองในยคุนั้น ประกาศหอพระสมุดจึงมีผลเสมือนหน่ึงกฎหมาย
เพราประกาศดงักล่าวเป็นพระราชโองการซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับุคคลทุกคน ประกาศน้ีถูกกล่าวอา้ง
ว่าเป็นกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบบัแรกของประเทศไทย เพราะเน้ือหาซ่ึงให้คณะกรรมการมีอ านาจให้
อนุญาตในการท าซ ้ าหนังสือนั้น เป็นหลกัของกฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแต่เพียงผู ้
เดียว ในการอนุญาตให้ท าซ ้ า ดดัแปลง หรือโฆษณางานนัน่เอง แต่เม่ือเวลาผ่านไปพบวา่นอกจาก
หนงัสือวชิรญาณวิเศษแลว้นั้น ประกาศดงักล่าวไม่สามารถให้ความคุม้ครองแก่หนงัสืออ่ืนได้เลย
ความจ าเป็นในการคุม้ครองผูส้ร้างสรรค์หนงัสือเล่มอ่ืน ๆ ดว้ย จึงเป็นท่ีมาของการตรากฎหมายท่ี
เรียกวา่ “พระราชบญัญติักรรมสิทธ์ิผูแ้ต่งหนงัสือ พ.ศ. 2544” (ค.ศ. 1901) 
 จากการวิเคราะห์หลกัการและเหตุผลตลอดจนบทบญัญติัของพระราชบญัญติัดงักล่าว
แสดงว่าพระราชบญัญติัน้ีได้รับอิทธิพลจากกฎหมายควีนแอนนี ค.ศ. 1709 และพระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิในวรรณกรรม ค.ศ. 1842 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นประเทศองักฤษในสมยันั้น นอกจากน้ียงัเช่ือกนั
ว่า พระองค์เจา้รพีพฒันศกัด์ิซ่ึงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวท่ี
ทรงส าเร็จการศึกษากฎหมายจากประเทศองักฤษ เป็นผูท้รงแนะน ากฎหมายใหม่น้ีมาสู่ประเทศไทย 
พระราชบญัญติักรรมสิทธ์ิผูแ้ต่งหนงัสือน้ีใช้บงัคบัต่อมาอีกมากกว่า 10 ปี จึงไดมี้การแกไ้ขในปี 
พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914) การแกไ้ขใหม่น้ีรวมถึงการขยายนิยามของค าว่า “หนงัสือ” ให้ครอบคลุม
มากกว่างานเขียน แต่อย่างไรก็ตามงานสร้างสรรค์ชนิดอ่ืน ๆ ของลิขสิทธ์ิก็ยงัคงอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตของกฎหมายน้ี 
 

2.7 ความหมายและลกัษณะของลขิสิทธ์ิ 
 
 ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ด้
ท าข้ึน โดยการแสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธ์ิต่าง ๆ เป็นผลงานท่ีเกิดจากการใช้สติปัญญา
ความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็น 
“ทรัพยสิ์นทางปัญญา” ประเภทหน่ึงท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ดงันั้นเจา้ของผลงานทางลิขสิทธ์ิจึงควร
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย อีกทั้งทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีสามารถซ้ือ 
ขาย หรือโอนสิทธิกนัได ้ทั้งทางมรดก หรือโดยวธีิอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจสรุปลกัษณะโดยทัว่ไป ของลิขสิทธ์ิ 
ดงัน้ีคือ 



27 

  1) ลิขสิทธ์ิเป็นทรัพยสิ์น9 
  เจา้ของลิขสิทธ์ิผูส้ร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิหรือไดลิ้ขสิทธ์ิมาโดยชอบดว้ยกฎหมาย
นั้น มีสิทธิท่ีจะโอนหรือจ าหน่ายจ่ายแจกผลงานของตนได้ทุกรูปแบบเท่าท่ีไม่ขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน โดยกฎหมายจะบญัญติัขอบเขตคุม้ครองการกระท าหรือ
การใช้ท่ีไม่เหมาะสมตามบรรทดัฐานของสังคม จึงท าให้ถือได้ว่าลิขสิทธ์ิเป็นรูปแบบหน่ึงของ
ทรัพยสิ์น คือเป็นทรัพยสิ์นท่ีถูกจ ากดัโดยเง่ือนไขและข้อจ ากัดของกฎหมาย แมว้่าลิขสิทธ์ิจะมี
ลกัษณะไม่เหมือนกบัทรัพยสิ์นไปเสียทีเดียวก็ตาม ซ่ึงความแตกต่างระหว่างลิขสิทธ์ิกบัทรัพยสิ์น
คือ งานอนัมีลิขสิทธ์ิมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะส่ือความหมายของงานเข้าสู่จิตใจของผูอ่ื้นซ่ึงไม่
สามารถจบัตอ้งไดใ้นทางกายภาพ อีกทั้งลิขสิทธ์ิมีเง่ือนไขเฉพาะในเร่ืองระยะเวลาการท าซ ้ าเผยแพร่ 
  2) ลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิแต่ผูเ้ดียว10 
  ลิขสิทธ์ิประกอบดว้ยสิทธินานาประการอนัเป็นสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว สิทธิเหล่าน้ีคือ
สิทธิซ่ึงใหแ้ก่เจา้ของลิขสิทธ์ิแต่เพียงผูเ้ดียวในการห้ามผูอ่ื้นมิใหก้ระท าการในส่ิงซ่ึงเจา้ของลิขสิทธ์ิ
มีสิทธิท า ในทางทฤษฎีลิขสิทธ์ิจึงเป็นสิทธิในทางนิเสธ เพราะมิไดย้ืนยนัวา่เจา้ของลิขสิทธ์ิมีสิทธิ
ท าประการใดแก่งานของเขา แต่ให้อ านาจเจา้ของลิขสิทธ์ิในการห้ามผูอ่ื้นจากการกระท าบางอย่าง
ต่องานสร้างสรรค ์แต่ลิขสิทธ์ิก็ไม่ใช่สิทธ์ิผกูขาด กฎหมายมิไดใ้ห้สิทธิเพียงเจา้ของลิขสิทธ์ิในการ
สร้างสรรค์งาน บุคคลอ่ืนก็สามารถสร้างสรรค์งานอย่างเดียวกันได้ หากมิได้ลอกเลียนงานอ่ืน
หลักการน้ีแตกต่างจากสิทธิบตัรซ่ึงบุคคลไม่สามารถสร้างหรือใช้การประดิษฐ์ซ่ึงจดทะเบียน
สิทธิบตัรไวแ้ลว้ ไม่วา่จะรู้หรือไม่ก็ตาม 
  3) ลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิท่ีมีเวลาจ ากดั11 
  แมว้า่ลิขสิทธ์ิจะเป็นส่ิงตอบแทนแก่ผูส้ร้างสรรคห์รือเจา้ของลิขสิทธ์ิ แต่ตอ้งค านึงถึง
ประโยชน์ของสาธารณชนดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งมีการก าหนดให้ผูส้ร้างสรรคห์รือเจา้ของตอ้งข้ึนอยูก่บั
ขอ้ตกลงหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับภายใตบ้ทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
กฎหมายไดว้างแนวทางเร่ืองระยะเวลาในการคุม้ครองเจา้ของลิขสิทธ์ิไวห้ลายประการ เช่น ในกรณี

                                                        
9 ไชยยศ  เหมะรัชตะ. (2550). ปัญหากฎหมายลขิสิทธ์ิ. รายงานผลการวจิยั ทุนวจิยัรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. หนา้ 28. 
10 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจไทย – เยอรมนั 
(GTZ). (2551).  วิวฒันาการของกฎหมายลิขสิทธ์ิในประเทศไทย.  วารสารสถาบันวฒันธรรมและศิลปะ
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปีท่ี 9. หนา้ 20-21. 
11 เมธาว ี สาระไทย. (2546). ค่าเสียหายในคดลีะเมิดลขิสิทธ์ิในงานดนตรีกรรมงานส่ิงบันทกึเสียงและงานโสต
ทศันะวสัดุ.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. หนา้ 8. 
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ทัว่ไป กฎหมายจะใหค้วามการคุม้ครองเจา้ของลิขสิทธ์ิเป็นเวลาตลอดอายขุองผูส้ร้างสรรคแ์ละมีอยู่
ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผูส้ร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย (พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
มาตรา 19) ในขณะท่ีงานอนัมีลิขสิทธ์ิประเภทส่ิงบนัทึกเสียงหรือโสตทศันวสัดุจะได้รับการ
คุม้ครองเป็นเวลา 50 ปี นบัแต่ท่ีไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก (พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
มาตรา 21) 
  4) ลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิต่างหากจากกรรมสิทธ์ิ 
  ทั้งน้ีเน่ืองจากว่ากรรมสิทธ์ิเป็นทรัพยสิ์ทธิประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นสิทธิท่ีเป็นทรัพยสิ์น
และติดกบัตวัทรัพยสิ์นนั้นไปเสมอ เจา้ของกรรมสิทธ์ิมีสิทธิต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อใช้
สอยจ าหน่าย ไดรั้บดอกผลหรือติดตามเอาคืน ในขณะท่ีลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิเด็ดขาดอยา่งหน่ึงในอนัท่ี
จะหวงหนัไม่ใหผู้อ่ื้นเขา้มาใชสิ้ทธิมีเหนืองานอนัมีลิขสิทธ์ินั้น ผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในงานอนัมี
ลิขสิทธ์ิจึงอาจเป็นคนละคนกบัผูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิเหนืองานดงักล่าวก็ได ้

 2.7.1 การได้มาซ่ึงลขิสิทธ์ิ 
 การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิ หมายถึง การไดเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงต่างกบัการเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิในหนงัสือท่ีมีลิขสิทธ์ิอนัเป็นท่ีมีตวัตน โดยท่ีกฎหมายเองก็มิไดก้  าหนดแบบพิธีไว ้การ
ไดม้าซ่ึงสิทธ์ินั้นอาจมีไดห้ลายกรณีดว้ยกนั คือ 
  2.7.1.1  โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
  การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายลิขสิทธ์ิ มีข้ึนไดห้ลายกรณีดว้ยกนั
คือ 
   1) การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิโดยการสร้างสรรค ์ 
   ผูส้ร้างสรรคน์ั้นหมายถึงผูท่ี้ท  าหรือผูก่้อให้เกิดงานสร้างสรรคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี
เป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ซ่ึงผูส้ร้างสรรค์นั้นอาจมีไดท้ั้งกรณีของบุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล 
   ในกรณีท่ีผูส้ร้างสรรคเ์ป็นนิตินั้น ตามมาตรา 8 วรรคทา้ย ไดว้างบทบญัญติัไวด้ว้ย
ว่า ในกรณีท่ีผูส้ร้างสรรค์ตอ้งเป็นผูมี้สัญชาติไทย ถา้ผูส้ร้างสรรคเ์ป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตอ้ง
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
   ในการศึกษาผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ ผูส้ร้างสรรคท์ัว่ไปนั้นในท่ีน้ีหมายความว่าเป็น
ผูส้ร้างสรรคง์านดว้ยตนเองไม่ใช่กรณีเป็นผูรั้บจา้ง ลูกจา้งซ่ึงกฎหมายไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นกรณีพิเศษ
และจะไดก้ล่าวถึงต่อไป ในส่วนของผูส้ร้างสรรคท์ัว่ไปพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 8 
ไดบ้ญัญติัใหผู้ส้ร้างสรรคเ์ป็นผูมี้ลิขสิทธ์ิในงานท่ีตนไดส้ร้างสรรคข้ึ์นภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
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    (1)  กรณีท่ียงัไม่ไดโ้ฆษณางาน 
    ผูส้ร้างสรรคจ์ะตอ้งเป็นผูมี้สัญชาติไทย หรืออยูใ่นประเทศไทย หรือมีสัญชาติ 
หรืออยูใ่นประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองลิขสิทธ์ิซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยู่
ตลอดเวลา หรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งาน กรณีน้ีเป็นการท่ีกฎหมายบญัญติัเอาเกณฑ์
บุคคลเป็นจุดเกาะเก่ียว กล่าวคือ ใชเ้กณฑใ์นเร่ืองสัญชาติบุคคล หรือถ่ินท่ีอยูเ่ป็นเกณฑ ์
    (2)  กรณีท่ีไดมี้การโฆษณางานแลว้ 
    การโฆษณางานนั้นคร้ังแรกไดก้ระท าข้ึนในประเทศไทย หรือในประเทศท่ีเป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองลิขสิทธ์ิซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ดว้ย หรือไดน้ างานกลบั
เขา้มาโฆษณาในประเทศไทย หรือประเทศภาคีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่มีการโฆษณาคร้ังแรกใน
ประเทศอ่ืน หรือผูส้ร้างสรรคเ์ป็นผูมี้คุณสมบติัตามขอ้ (1) แลว้ 
    กรณีน้ีเป็นการท่ีกฎหมายบญัญติัเอาเกณฑภู์มิศาสตร์ หรือดินแดนหรือพื้นท่ีมา
เป็นจุดเกาะเก่ียว กล่าวคือ ถือเอาประเทศท่ีมีการโฆษณางานเป็นคร้ังแรก 
  2.7.1.2  การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิโดยการจา้งแรงงาน 
  ในกรณีท่ีการสร้างสรรค์งานข้ึนโดยการจา้งแรงงานในฐานะพนักงาน หรือลูกจา้ง
ปัญหาวา่ใครจะเป็นผูมี้สิทธ์ิระหวา่งนายจา้งกบัพนกังานหรือลูกจา้ง มาตรา 9 ไดว้างบทบญัญติัให้
งานเป็นของผูส้ร้างสรรค ์หากมิไดท้  าหนงัสือตกลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน คือพนกังานหรือลูกจา้งเป็น
ของลิขสิทธ์ิ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็บัญญัติให้นายจ้างมีสิทธิน างานนั้นออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนไดต้ามท่ีวตัถุประสงคแ์ห่งการจา้งแรงงาน 
  2.7.1.3  การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิโดยการจา้งท าของ 
  กรณีน้ีเป็นเร่ืองระหวา่งผูว้า่จา้งกบัผูรั้บจา้งเป็นการจา้งท าของ คือการสร้างสรรคง์าน
ข้ึน มาตรา 10 บญัญติัให้ผูว้่าจา้งเป็นผูมี้สิทธ์ิในงานท่ีสร้างสรรค์ข้ึน เวน้แต่ผูส้ร้างสรรค์ และผูว้า่
จา้งจะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน เช่น ตกลงเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิร่วมกั้น หรือใหต้กเป็นลิขสิทธ์ิของ
ผูรั้บจา้งแต่ผูว้า่จา้งมีสิทธ์ิน าออกเผยแพร่เป็นตน้ 
  ในกรณีศึกษาผูเ้ขียนมีความเห็นว่า การตกลงกันระหว่างผูว้่าจ้างกับผูรั้บจ้างตาม
มาตรา 10 น้ี กฎหมายมิไดบ้ญัญติัวา่ ขอ้ตกลงตอ้งท าเป็นหนงัสือเหมือนในกรณีนายจา้งกบัลูกจา้ง
ตามมาตรา 9 ดงันั้น กรณีมาตรา 10 จึงอาจตกลงกนัดว้ยวาจาก็ไดแ้ต่อยา่งไรก็ตาม จะตอ้งมีการตก
ลงครบถว้นในสาระส าคญัของการตกลงจา้งกนั กล่าวคือ สัญญาจา้งท าของไดเ้กิดข้ึนเป็นท่ีแน่นอน
แลว้ไม่ใช่ยงัไม่เกิดเป็นสัญญาข้ึน 
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  2.7.1.4  การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิโดยการดดัแปลงงาน 
  กรณีน้ีเป็นกรณีท่ีมีการดดัแปลงงานอนัมีลิขสิทธ์ิ โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิ เพราะหากไม่ไดรั้บอนุญาตแลว้ก็เป็นการดดัแปลงอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ไม่ไดลิ้ขสิทธ์ิ
ในงานท่ีดดัแปลง กรณีน้ีเห็นไดว้า่ผูด้ดัแปลงไม่ใช่เป็นผูส้ร้างสรรคง์านดั้งเดิม แต่เป็นผูส้ร้างสรรค์
ในงานท่ีดดัแปลข้ึน ปัญหาวา่งานท่ีดดัแปลงนั้นจะเป็นลิขสิทธ์ิ ของใคร มาตรา 11 ไดบ้ญัญติัให้ผูท่ี้
ไดด้ดัแปลงนั้นมีลิขสิทธ์ิในงานท่ีไดด้ดัแปลง แต่กฎหมายก็ไดบ้ญัญติัเป็นเง่ือนไขไวด้ว้ยวา่ ตอ้งไม่
เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิท่ีมีอยู่ในงานของผูส้ร้างสรรค์เดิมท่ีถูก
ดดัแปลงเจา้ของลิขสิทธ์ิเดิมเคยมีลิขสิทธ์ิในงานอยูอ่ยา่งไรก็เป็นไปอยา่งนั้น ดงันั้น หากผูด้ดัแปลง
คนแรกต้องการเป็นผูด้ัดแปลงแต่เพียงผูเ้ดียวก็ต้องท าความตกลงกบัเจา้ของลิขสิทธ์ิในการขอ
อนุญาตดดัแปลงวา่ เจา้ของลิขสิทธ์ิเดิมจะตอ้งไม่อนุญาตให้ผูใ้ดดดัแปลงงานในลกัษณะเดียวกบัท่ี
ตนดดัแปลงอีก 
  ในกรณีท่ีมีการดัดแปลงงานประเภทท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ เช่น งานท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิตาม
กฎหมาย งานท่ีมีลิขสิทธ์ิแต่หมดอายุคุม้ครองไปแลว้ หากลกัษณะของการดดัแปลงเป็นการสร้าง
สรรคใ์ชค้วามรู้ ความสามารถ ความพยายามก็อาจจะกลายเป็นงานท่ีมีลิขสิทธ์ิก็ได ้
  2.7.1.5  การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิโดยการรวบรวมงาน 
  ผู ้รวบรวมงานอันมีลิขสิทธ์ิโดยเจ้าของลิขสิทธ์ิอนุญาตก็มีลิขสิทธ์ิในงานท่ีได้
รวบรวมข้ึน ตามท่ีมาตรา 12 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ งานใดมีลกัษณะเป็นการน าเอางานอนัมีลิขสิทธ์ิตาม
พระราชบญัญติัน้ีมารวบรวมหรือประกอบเขา้กนัโดยไดรั้บอนุญาตจาเจา้ของลิขสิทธ์ิ หรือเป็นการ
น าเอาขอ้มูลหรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงสามารถอ่านหรือถ่ายทอดไดโ้ดยอาศยัเคร่ืองกล หรืออุปกรณ์อ่ืนใดมา
รวบรวม หรือประกอบเขา้กนั หากผูท่ี้ไดร้วบรวมหรือประกอบเขา้กนัไดร้วบรวม หรือประกอบเขา้
กนัซ่ึงงานดงักล่าวข้ึนโดยการคดัเลือก หรือจดัล าดบัในลกัษณะซ่ึงมิไดล้อกเลียนงานของบุคคลอ่ืน
ให้ผูท่ี้ได้รวบรวม หรือประกอบเขา้กนันั้นมีสิทธ์ิในงานท่ีได้รวบรวม หรือประกอบเขา้กนัตาม
พระราชบญัญติัน้ี แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจา้ของลิขสิทธ์ิท่ีมีอยู่ในงานหรือขอ้มูล 
หรือส่ิงอ่ืนใดของผูส้ร้างสรรคเ์ดิมท่ีถูกน ามารวบรวมหรือประกอบเขา้กนั 
  กรณีของผูด้ดัแปลง และผูร้วบรวมอนัมีลิขสิทธ์ิน้ีบทบญัญติัแห่งมาตรา 13 บญัญติัให้
น าบทบญัญติัมาตรา 8, 9 และ 10 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมดว้ย กล่าวคือ งานนั้นจะมีลิขสิทธ์ิไดต้อ้ง
อยูภ่าใตเ้ง่ือนไขแห่งมาตรา 8 และหากเป็นกรณีมีการกระท าโดยลูกจา้ง ผูรั้บจา้งก็บงัคบัตามมาตรา 
9 และ 10 โดยการน าบทบญัญติัดงักล่าวมาบงัคบัโดยอนุโลม 
  2.7.1.6  งานท่ีได้สร้างสรรค์ข้ึนโดยการจา้ง หรือตามค าสั่งหรือความควบคุมของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ของทอ้งถ่ิน 



31 

  กรณีน้ีเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งมาตรา 14 ซ่ึงบญัญติัวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ของทอ้งถ่ิน ยอ่มมีลิขสิทธ์ิในงานท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นโดยการจา้ง หรือตาม
ค าสั่งหรือในความควบคุมของตน เวน้แต่ละไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  โดยกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
   1) โดยการรับโอนลิขสิทธ์ิ โดยกฎหมายบงัคบัให้ตอ้ง ท าเป็นหนงัสือลายมือช่ือผู ้
โอนและผูรั้บโอน และก าหนดระยะเวลานานเท่าใด หรือตลอดเวลาอายุแห่งการคุม้ครองสิทธิหาก
ไม่ก าหนดระยะเวลาไวใ้นสัญญา กฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นการโอนมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี 
   ในการโดนนั้นอาจจะโอนไปทั้ งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ ในขณะเดียวกัน
เก่ียวกบัก าหนดระยะเวลาในการโอนนั้น จะโอนโดยมีก าหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุม้ครอง
ลิขสิทธ์ิก็ได้ ตามมาตรา 17 วรรคหน่ึง ทั้ งน้ีเพราะสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ินั้นมีมากมายหลาย
ประการ ดังท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 15 เช่น การท าซ ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นต้น 
เจา้ของลิขสิทธ์ิอาจโอนไปบางส่วนก็ได ้
   2) โดยทางมรดก ซ่ึงเป็นกรณีตกทอดทางกฎหมายโดยผลทางกฎหมาย เม่ือ
ลิขสิทธ์ิเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างชนิดหน่ึง ยอ่มตกทอดไปตามกฎหมายมรดก เม่ือเจา้ของลิขสิทธ์ิ
ถึงแก่ความตาย ดงันั้นชั้นและอนัดบัตลอดจนส่วนแบ่งระหว่างทายาทยอมเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยมรดก 
  การโดนโดยผลของกฎหมายอีกประการหน่ึง คือในกรณีท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิตกเป็น
บุคคลล้มละลาย ลิขสิทธ์ิ และสิทธิอนัมีอยู่ในลิขสิทธ์ิของเขาย่อมโอนไปยงัเจา้พนักงานพิทกัษ์
ทรัพยโ์ดยอตัโนมติัตามกฎหมายลม้ละลาย และถา้เจา้ของลิขสิทธ์ิเป็นนิติบุคคล ลิขสิทธ์ินั้นไม่อาจ
ตกทอดโดยทางมรดกไดเ้พรานิติบุคคลไม่มีทายาท แต่ลิขสิทธ์ิของนิติบุคคลอาจตกไปอยูใ่นความ
พิทกัษข์องเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์ามกฎหมายลม้ละลายเช่นเดียวกบัของบุคคลธรรมดา 
 

2.8 บุคคลทีเ่ป็นเจ้าของลขิสิทธ์ิ 
 
 บุคคลท่ีเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ไดแ้ก่ บุคคลดงัต่อไปน้ี 
  1. ผูส้ร้างสรรคง์าน โดยความคิดริเร่ิมของตนเอง โดยไม่ลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืน 
และอาจหมายรวมถึงผูส้ร้างสรรคง์านร่วมกนัดว้ย 
  2. ผูส้ร้างสรรคใ์นฐานะพนกังานหรือลูกจา้ง 
  3. ผูว้า่จา้งในกรณีวา่จา้งใหบุ้คคลอ่ืนสร้างสรรคง์าน 
  4. ผูด้ดัแปลง รวบรวม หรือประกอบกนัเขา้ โดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
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  5. กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของทอ้งถ่ิน 
  6. ผูรั้บโอนลิขสิทธ์ิ 
 2.8.1 การคุ้มครองลขิสิทธ์ิ 
 เจา้ของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ ต่องาน อนัมีลิขสิทธ์ิของตนเอง
ดงัน้ี 
  1) ท าซ ้ าหรือดดัแปลง 
  2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  3) ให้เช่าตน้ฉบบัหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ 
หรือส่ิงบนัทึกเสียง 
  4) ใหป้ระโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผูอ่ื้น 
  5) อนุญาตให้ผูอ่ื้นใช้สิทธิโดยจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ท่ีไม่เป็นการ
จ ากดัการแข่งขนัโดยไม่เป็นธรรม 
 2.8.2 ประโยชน์ของลขิสิทธ์ิ 
  1) ประโยชน์ของเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
  เจา้ของลิขสิทธ์ิย่อมไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ และมีสิทธิแต่เพียงผู ้
เดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดท้  าข้ึน หรือผลงานตามขอ้ใดขอ้หน่ึงตามท่ี
ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ดงันั้น เจา้ของลิขสิทธ์ิจะมีสิทธิในการท าซ ้ า ดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
และให้เช่าตน้ฉบบัหรือส าเนางานอนัมีลิขสิทธ์ิของตน รวมทั้งให้ประโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่
ผูอ่ื้น หรืออนุญาตให้ผูอ่ื้นใช้ลิขสิทธ์ิของตนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเจา้ของลิขสิทธ์ิย่อม
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
  2) ประโยชน์ของประชาชนหรือผูบ้ริโภค 
  การคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิในผลงานลิขสิทธ์ิ มีผลให้เกิดแรงจูงใจแก่ผูส้ร้างสรรค์
ผลงานท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าออกสู่ตลาด ส่งผลใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความรู้ 
ความบนัเทิง และไดใ้ชผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ 
 

2.9  ทฤษฎเีกีย่วกบัการคุ้มครองลขิสิทธ์ิ 
 
 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการคุ้มครองลิขสิทธ์ิจะแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม แต่ก็
สามารถสรุปไดอ้ยู ่3 ทฤษฎี ดงัน้ี 
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 2.9 .1 ทฤษฎเีสรีนิยม12 
 แนวความคิดของทฤษฎีน้ีเห็นว่าบรรดาส่ิงนิพนธ์จากความนึกคิดของมนุษยส์มควรให้
สาธารณชนโดยทัว่ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเสรี เพื่อเป็นการผลกัดนัและส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้
ของวฒันธรรมของประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากผลงานอนัเกิดจากความนึกคิดของมนุษยไ์ม่ควรท่ีจะถือ
ว่าเป็นส่ิงท่ีนิพนธ์อย่างแทจ้ริงได ้เพราะว่าความนึกคิดของบุคคลใดบุคคลหน่ึงย่อมอาศยัจากการ
ไดรั้บความดลใจจากความนึกคิดของบรรดาบรรพบุรุษไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม ความนึกคิดอนั
เป็นความริเร่ิมอยา่งแทจ้ริงโดยเอกเทศเป็นส่ิงท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึนได ้ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ส่ิงนิพนธ์
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงความจริงเป็นผลิตผลทางสังคมมนุษยน์บัไดว้า่เป็นทรัพยสิ์นของมนุษยช์าติ
ท่ีมีคุณค่าสูงสุด อนัควรแก่การยอมรับนบัถือของสาธารณชน การใชป้ระโยชน์จากความนึกคิดของ
มนุษยจึ์งสมควรปล่อยให้เป็นของสาธารณชนอย่างเสรีซ่ึงก็หมายความว่า บรรดางานสร้างสรรค์
อนัมีลิขสิทธ์ิตกเป็นสมบติัของสาธารณะมิใช่สมบติัของผูผ้ลิตแต่อยา่งใด 
 2.9.2 ทฤษฎคุ้ีมครองป้องกนั 
 แนวความคิดของทฤษฎีน้ี เห็นว่าลิขสิทธ์ิ  สมควรได้รับความคุ้มครองป้องกัน
เช่นเดียวกบัสิทธิในทางแพง่โดยทัว่ไปและอา้งวา่ลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิท่ีใชย้นับุคคลทัว่ไป อยา่งหน่ึงซ่ึง
มีลกัษณะพิเศษโดยมีเหตุผลสนบัสนุน 2 ประการ คือ 
 ประการท่ีหน่ึง เห็นว่าชีวิตในส่วนจิตใจและสติปัญญาก็เป็นส่วนหน่ึงของสภาพบุคคล 
(Personality) เม่ือสภาพบุคคลไดรั้บความคุม้ครอง (Protection of One’s Personality) การแสดงออก
ทางความนึกคิดอนัเป็นรูปธรรมก็เป็นส่วนแห่งสภาพบุคคลซ่ึงน่าจะไดรั้บความคุม้ครองดว้ย จาก
เหตุผลสนบัสนุนน้ีท าให้ลิขสิทธ์ิมีความโน้มเอียงไปทางท่ีเห็นวา่ลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิในสภาพบุคคล 
(Right of Personality) 
 ประการท่ีสอง เห็นวา่นิพนธ์ (งานสร้างสรรค)์ อนัเป็นผลงานของบุคคลใดบุคคลหน่ึงย่อ
มตกเป็นของบุคคลนั้นแต่ผูเ้ดียว ถา้ส่ิงนั้นมีคุณค่าทางเศรษฐกิจก็ยอ่มเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลนั้น 
หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดก็สมควรไดรั้บการคุม้ครองเช่นเดียวกบักรรมสิทธ์ิของบุคคลนั้นซ่ึงจากเหตุผล
สนบัสนุนน้ี เป็นท่ีมาของแนวความคิดท่ีวา่ลิขสิทธ์ิเป็นกรรมสิทธ์ิและเป็นสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีไม่มี
รูปร่าง (Right of Incorporeal Property) 
 จากทฤษฎีคุม้ครองป้องกนัน้ีหากจะเปรียบเทียบกบัทฤษฎีเสรีนิยมแล้ว ก็จะเห็นได้ว่า
ย่อมจะเกิดผลในทางส่งเสริมความเจริญกา้วหน้าทางวฒันธรรมมากกวา่เสียอีก เพราะจากผลแห่ง

                                                        
12 มิตรชาย  ก ่าทอง. (2550).  ปัญหาเกีย่วกบัการน าสืบพสูิจน์ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดลีะเมิดลขิสิทธ์ิ. 
วทิยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม. หนา้ 11-12. 
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การคุม้ครองท่ีไดรั้บตามทฤษฎีคุม้ครองป้องกนัจะเป็นเหตุใหบุ้คคลมีความเพียรพยายามสร้างสรรค์
งานมากยิ่งข้ึน ปรากฏว่าทฤษฎีการคุม้ครองลิขสิทธ์ิทั้งสองทฤษฎีน้ีนั้น ในทางปฏิบติักฎหมาย
ลิขสิทธ์ิในประเทศต่าง ๆ ไดย้ดึถือตามทฤษฎีคุม้ครองป้องกนัเป็นสารุส าคญัแต่รากฐานอนัเป็นท่ีมา
ของลิขสิทธ์ิโดยแทจ้ริงแล้วยงัไม่มีความไม่แน่นอนและมีการโตเ้ถียงกนัอยู่ แต่เม่ือพิจารณาจาก
กฎหมายลิขสิทธ์ิในปัจจุบนัแล้ว จะเห็นว่าลิขสิทธ์ิเป็นการคุ้มครองสิทธิในสภาพบุคคลของผู ้
สร้างสรรค์ตามความเหมาะสม นอกจากนั้นเม่ืองานสร้างสรรค์นั้ นอาจใช้ประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจได้ ก็ย่อมได้รับการคุม้ครองแก่ประโยชน์ในทางทรัพยสิ์นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ววิฒันาการของเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง ไดมี้งานสร้างสรรคแ์บบ
ใหม่ ๆ เช่น ส่ิงบนัทึกเสียงหรือบนัทึกภาพ ภาพยนตร์ การแพร่เสียงแพร่ภาพทางวิทยุหรือวิทยุ
โทรทศัน์ หรือแมก้ระทัง่ระบบขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ (computer software) การแสวงหาประโยชน์
จากงานสร้างสรรคใ์นทางทรัพยสิ์น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง 
 2.9.3 ทฤษฎสีายกลาง13 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่ทฤษฎีคุม้ครองป้องกนั หากจะเปรียบเทียบกบัทฤษฎีเสรีนิยมแลว้
นั้น ต่างมีจุดดีจุดดอ้ยอยูใ่นตวัเอง กล่าวคือ หากการคุม้ครองลิขสิทธ์ิเป็นไปอยา่งไม่มีขีดจ ากดัอย่าง
ทฤษฎีคุม้ครองป้องกนั ย่อมเป็นส่ิงท่ีขีดต่อการพฒันาทางภูมิปัญญาของสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
หากลิขสิทธ์ิของงานสร้างสรรค์ใด ๆ ต่างตกอยู่กบัคนเฉพาะกลุ่ม ย่อมยากท่ีคนในสังคมจะใช้
ความรู้เหล่านั้นมาเป็นพื้นฐานต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กบัสังคมไดต่้อไป แต่หากไม่มีการ
คุม้ครองลิขสิทธ์ิเสียเลยตามทฤษฎีเสรีนิยม ก็ย่อมจะท าให้ผูส้ร้างสรรค์งานขาดแรงจูงใจท่ีจะคิด
สร้างสรรคง์านใด ๆ ข้ึน เน่ืองจากเม่ือสร้างสรรคอ์อกมาแลว้ก็ตกเป็นของสาธารณชนหมด โดยไม่
สามารถใชป้ระโยชน์จากงานสร้างสรรคเ์หล่าน้ีไดเ้ลย 
 ดว้ยเหตุดงัน้ี จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีสายกลาง โดยน าเอาแนวคิดขา้งตน้ทั้ง 2 ทฤษฎีน้ีมา
รวมเขา้ดว้ยกนั โดยมีความเห็นวา่งานทางวรรณกรรมใด ๆ ไม่น่าจะเกิดข้ึนมาไดโ้ดยตวัของมนัเอง 
ดังนั้นมนุษย์จงัน่าจะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมนั้น ๆ ข้ึน แต่ใน
ขณะเดียวกนัโดยตวัของมนุษยเ์องก็ไม่น่าท่ีจะสร้างสรรค์ริเร่ิมแนวคิดใด ๆ ได้อย่างแทจ้ริงอีก
เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเพรามนุษยเ์ป็นหน่วยหน่ึงของสังคม ดงันั้น แนวคิดริเร่ิมของมนุษยจึ์งน่าจะไดรั้บ
มาจากสภาวะทางสังคม รวมถึงการถ่ายทอดความนึกคิดท่ีสะสม มาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงแตกต่างกนั
ไปตามความรับรู้ของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุดังน้ีงานวรรณกรรมใด ๆ จึงน่าจะเกิดข้ึนโดยการ

                                                        
13 นรินทร์ น าเจริญ.  การละเมิดลขิสิทธ์ิ.  (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก http://mail.chiangmai.ac.th/~narinn/_private/ 
mc_400/mc400_23.html. 
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ผสมผสานและพึ่งพิงกนัระหวา่งความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคลและการก าหนดข้ึนของสภาวะ
แวดลอ้ม จะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงมิได ้ดงันั้นงานวรรณกรรมจึงเป็นทั้งสมบติัของผูส้ร้างสรรค ์และ
เป็นทั้งสมบติัของสาธารณชนดว้ย 
 จากพื้นฐานแนวคิดของทฤษฎีน้ี น ามาสู่แนวคิดเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ โดยเสนอว่าการ
คุม้ครองลิขสิทธ์ินั้นสมควรท่ีจะมีอยู่ แต่ควรมีอยู่อย่างจ ากดั โดยการก าหนดระยะเวลาให้ผูส้ร้าง
สรรคห์รือทายาทสามารถท าประโยชน์จากงานสร้างสรรคข์องตนเองไดใ้นระยะเวลาหน่ึงเม่ือพน้
จากระยะเวลาดงักล่าวแลว้ งานสร้างสรรคน์ั้น ๆ จะตกเป็นของสาธารณชน 
 จากทั้ง 3 ทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่ในปัจจุบนั ประเทศในทัว่โลก รวมทั้งประเทศ
ไทยดว้ยไดย้ดึกนัตามทฤษฎีสายกลางเป็นสาระส าคญั 
 2.9.4 ทฤษฎคีวามรับผดิทางละเมิด 
 ความหมายและลกัษณะการท าละเมิด14 
 ละเมิด (TORTS) คือ การกระท าใด ของบุคคลหรือการกระท าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของบุคคลอนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ผูไ้ด้รับความเสียหายนั้นชอบท่ีจะได้รับการ
เยียวยา โดยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเรียกร้องให้ผูล้ะเมิดปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติัใน
ลกัษณะอ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี เช่น นายแดงขบัรถโดยประมาทเลินเล่อชนนายฟ้า หรือ นายแดงจงใจท า
ร้าย นายฟ้า เช่นน้ีนายฟ้าไดรั้บความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นหรือร่างกาย ยอ่มเรียกให้นายแดงชดใชค้่า
ในไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงการกระท าละเมิดมีลกัษณะกล่าวไดด้งัน้ี 
  1) จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ฉะนั้นถ้าเป็นการกระท าละเมิดท่ีระวงัเต็มท่ีแล้วแต่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นอีกก็มีตอ้งรับผิด เช่น พนักงานเสิร์ฟอาหารในภตัตาคารก าลงัยก
อาหารร้อนจดัไปให้ลูกคา้ดว้ยความระมดัระวงัเต็มท่ี ขณะนั้นลูกคา้คนหน่ึงรีบเดินเขา้มาไม่ทนัเห็น
จึงชนชามซุปหกลาดบนขาของลูกคา้ไดรั้บบาดเจบ็ เช่นน้ีลูกคา้จะเรียกร้องฐานละเมิดไม่ได ้
  2) ผิดกฎหมาย โดยปกติกฎหมายไดคุ้ม้ครองชีวิตร่างกาย ช่ือเสียง และทรัพยสิ์นของ
บุคคลไวอ้ยูแ่ลว้ การกระท าต่อส่ิงเหล่าน้ีโดยไม่มีอ านาจถือวา่ผดิกฎหมาย 
  3) กระท าต่อส่ิงท่ีกฎหมายคุม้ครอง คือ ชีวิตร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์นหรือ
สิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใด ถา้กระท าต่อส่ิงอ่ืนนอกจากน้ีไม่ถือวา่เป็นการละเมิด 
  4) เกิดความเสียหาย ละเมิดนั้นตอ้งการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ถา้ไม่มีความ
เสียหายก็ไม่มีอะไรต้องเยียวยา เช่น คนข่ีรถจักรยานประมาทเลินเล่อ พุ่งเข้าชนรถบรรทุก 

                                                        
14 สุรศกัด์ิ  มณีศร.  ละเมิด (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก www.moj.go.th/upload/sub_km/uploadfiles/4225_3936.pdf. 
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รถจกัรยานพงัและผูข่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ รถบรรทุกไม่เสียหายใด ๆ ลกัษณะเช่นน้ีเจา้ของรถบรรทุกไม่มี
สิทธิฟ้องฐานละเมิด เพราะตนเองไม่มีความเสียหาย 
  5) มีความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผล ความเสียหายท่ีเกิดนั้นตอ้งสามารถคาด
เห็นได ้ความเสียหายอ่ืน ๆ ท่ีผดิปกติกฎหมายไม่รับรองท่ีจะเยยีวยาได ้
  6) ความรับผดิเพื่อกระท าของบุคคลอ่ืน กรณีน้ีเป็นนโยบายทางกฎหมายท่ีก าหนดให้
ผูห้น่ึงผูใ้ดตอ้งรับผิดแมว้า่ตนเองมิใช่เป็นผูก้ระท าละเมิดโดยตรง เพราะผูน้ั้นเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์
จากกิจการงานของผูก้ระท าละเมิด หรือผูน้ั้นมีหนา้ท่ีดูแลผูก้ระท าละเมิด คือ 
   ก) นายจา้งตอ้งรับผดิชอบต่อการกระท าละเมิดของลูกจา้งในทางการท่ีจา้ง 
   ข) ตวัการตอ้งรับผดิต่อการกระท าละเมิดของตวัแทน 
   ค) ผูว้าจา้งท าของ “ไม่ตอ้งบัผดิ” ต่อการละเมิดของผูรั้บจา้ง เวน้แต่ผูว้า่จา้งท าของ
ผดิในส่วนการงานท่ีสั่งใหท้  า หรือในค าสั่งท่ีตนใหไ้ว ้
   ง) บิดา มารดา หรือผูอ้นุบาล ตอ้งรับผดิต่อการกระท าของผูเ้ยาว ์
   จ) ครูบาอาจารย ์นายจา้ง หรือผูรั้บดูแล ตอ้งรับผิดต่อการกระท าของผูเ้ยาว ์หรือ
บุคคลไร้ความสามารถ 
  7) ความรับผดิชอบเพราะการมีทรัพยสิ์นบางประเภทไวใ้นครอบครอง ทรัพยสิ์นบาง
ประเภทมีลกัษณะท่ีเป็นอนัตรายหรือมีอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับุคคลอ่ืนได ้โดยไม่สามารถรู้ได้
วา่เกิดข้ึนอยา่งไร ฉะนั้นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการท่ีทรัพยสิ์นนั้นอยู ่คือผูค้รอบครองยอ่มมีภาระท่ี
จะตอ้งรับผดิต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นดงักล่าว ซ่ึงมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
   ก) ความเสียหายเกิดข้ึนนั้นเพราะสัตว ์เจา้ของหรือผูรั้บล้ียงรักษาตอ้งรับผิดชอบ 
   ข) ความเสียหายเกิดข้ึนเพราะโรงเรียน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ก่อสร้างไว้
ช ารุดบอกพร่อง หรือบ ารุงรักษาไม่เพียงพอ ผูค้รอบครองตอ้งรับผดิชอบ 
   ค) ความเสียหายเกิดเพราะยานพาหนะ รถยนต ์ทรัพยอ์นัเป็นของเกิดอนัตรายโดย
สภาพ เช่น เคร่ืองจกัร วตัถุระเบิด เป็นตน้ ผูค้รอบครองหรือควบคุมตอ้งรับผดิชอบ 
  8) ในส่วนของการเยยีวยาความเสียหาย มีวธีิการตามกฎหมายดงัน้ี 
   ก) ให้กระท าการ เช่น การเข้าไปในท่ีดินของบุคคลอ่ืน ในลักษณะบุกรุกศาล
สามารถสั่งให้ออกไปจากท่ีดงักล่าวได ้การกล่าวถอ้ยค าหม่ินประมาทผูอ่ื้น ศาลอาจสั่งให้ผูล้ะเมิด
ประกาศค าขอโทษลงในหนงัสือพิมพร์ายวนั 
   ข) งดเวน้การกระท า เช่น การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของผูอ่ื้นมาประกอบธุรกิจโดย
ไม่มีอ านาจ การเปิดวทิยเุสียงดงั รบกวนเพื่อนบา้นขา้งเคียง ศาลอาจสั่งใหผู้ล้ะเมิดงดเวน้การกระท า
ดงักล่าว 
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   ค) เรียกค่าสินไหมทดแทน เช่น การเรียกให้ผูล้ะเมิดช าระเงินเพื่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนในลกัษณะดงัน้ี 
    a) ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั และเสรีภาพ ความสามารถเรียกว่า
รักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการรักษาพยาบาล เช่น ค่าเดินทาง ค่าขาดรายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพขณะบาดเจ็บ ค่าเสียหายทางจิตใจ กรณีถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง หรือ
สูญเสียอวยัวะ กรณีตายสามารถเรียกค่าท าศพ ค่าเสียหายท่ีไม่อาจค านวณได้แน่นอน เช่น การ
ละเมิดต่อเสรีภาพ ช่ือเสียง ศาลก็จะค านวณตามพฤติการณ์และความร้ายแรง 
    b) ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น เรียกค่าซ่อมแซมตามท่ีจ าเป็นถา้สูญเสียหมดส้ิน
ไปก็เรียกใหช้ าระราคาทั้งหมดได ้
  9) อายคุวามในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูถู้กละเมิดตอ้งใชสิ้ทธิเรียกร้องภายในเวลา 1 
ปี นบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัผูจ้ะพึงใชค้่าสินไหมทดแทน แต่ตอ้งไม่เกิน 10 ปี นบั
แต่วนัท าละเมิด 
 ทฤษฎรัีบภัย15 
 ทฤษฎีน้ีมีความมุ่งหมายให้ผูก่้อความเสียหายแก่ผูอ่ื้นตอ้งชดใชค้่าเสียหายโดยมิไดค้  านึง
วา่ผูล้ะเมิดจะตอ้งกระท าความผิดดว้ย เป็นทฤษฎีท่ีถือวา่ อาจมีความรับผิดไดแ้มไ้ดมี้ความผิดก็ตาม 
(Liability Without Fault) เพื่อให้ผูก่้อความเสียหายแก่ผูอ่ื้นตอ้งชดใชค้่าเสียหาย แนวคิดน้ีมีพื้นฐาน
จากหลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในอนัท่ีจะไม่ถูกท าให้เสียหาย ทฤษฎีน้ีจะไม่พิจารณาถึง
องค์ประกอบภายในด้านจิตใจของผู ้ละเมิด ทั้ ง น้ี เพราะถือว่าความผิดของมนุษย์อันเป็น
องค์ประกอบภายในดา้นจิตใจไม่อาจถูกพิจารณาได ้กล่าวคือ เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึน และรู้ว่า
ผูใ้ดเป็นผูก่้อความเสียหายข้ึน ก็เพียงพอท่ีจะถือวา่ผูน้ั้นเป็นผูล้ะเมิดแลว้ ไม่วา่การกระท าท่ีก่อความ
เสียหายจะผิดหรือถูกก็ตาม เพราะถือวา่มนุษยเ์ราเม่ือไดก้ระท าการใด ๆ ข้ึนแลว้ยอ่มเป็นการเส่ียง
ภยัอย่างหน่ึง คือ อาจมีผลดีหรือผลร้ายก็ได ้ดงันั้นผูก้ระท าก็ตอ้งรับผลแห่งการเส่ียงภยันั้น โดยมี
เหตุผลทางทฤษฎีอยู ่2 ประการ คือ 
 ประการแรก เหตุผลทางกฎหมาย ผลแห่งความรับผิดทางละเมิดคือการบงัคบัให้ใช้ค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายมิใช่เป็นการลงโทษอยา่งความรับผิดทางอาญา ดงันั้น กฎเกณฑ์เร่ือง
ละเมิดไม่ควรค านึงถึงความผิดเช่นเดียวกบักฎเกณฑ์ทางอาญา เพียงแต่เป็นผูก่้อความเสียหายก็ควร
ถือเป็นการละเมิดแลว้ 

                                                        
15 มิตรชาย  ก ่าทอง. อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 4. หนา้ 31. 
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 ประการสอง เหตุผลทางพฤติการณ์ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแมจ้ะหาผูรั้บผิดมิได ้ก็ไม่ควร
จะใหผู้เ้สียหายเป็นผูรั้บเคราะห์โดยท่ีความเสียหายมิไดเ้กิดจากการกระท าของเขาเพียงแต่พิเคราะห์
วา่ภยันั้นเป็นผลเพราะเหตุใด และเหตุนั้นใครเป็นผูก่้อผูน้ั้นตอ้งเป็นผูรั้บผดิชดใช ้
 ทฤษฎคีวามรับผดิ 
 เป็นแนวคิดท่ีถือหลกัว่า ไม่มีความรับผิดท่ีปราศจากความผิด (Liabili6y as a Result of 
Fault) ซ่ึงเป็นการพฒันาแนวความคิดในเร่ืองละเมิดไปอีกขั้นหน่ึง ซ่ึงต่างกบัทฤษฎีรับภยั โดย
ทฤษฎีความรับผิดน้ีมีแนวคิดว่าความเสียหายท่ีจะมีผูรั้บผิดชอบใชเ้ยียวยาไดน้ั้น ตอ้งเกิดจากการ
กระท าของบุคคลซ่ึงไดจ้งใจกระท าหรือกระท าลงโดยขาดความระมดัระวงัเท่านั้น เน่ืองจากแนวคิด
น้ีมีพื้นฐานมาจากหลกัคุม้ครองเสรีภาพของผูก้ระท ามากกวา่มุ่งคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหาย โดยจะ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ประการแรก ครบองค์ประกอบภายนอกคือเป็น
ความผิดโดยผลทางกฎหมาย และท าให้บุคคลอ่ืนเสียหาย ส่วนประการท่ีสองครบองค์ประกอบ
ภายในจิตใจของผูก้ระท า ไดแ้ก่ การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ 
 ทฤษฎคีวามรับผดิเด็ดขาด (absolute liability) 
 ปัจจุบนัโลกเจริญกา้วหนา้มากข้ึน การขยายตวัทางดา้นการคา้และอุตสาหกรรมประกอบ
กับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความเป็นอยู่ก็เปล่ียนแปลงไปซ่ึง
ก่อให้เกิดความเสียหายจากการบริโภคสินคา้และบริการได้มากข้ึน การท่ีจะพิสูจน์ความผิดของ
ผูก้ระท าละเมิดจึงเป็นไปไดย้าก ในปัจจุบนัจึงมีแนวความคิดเก่ียวกบัการชดใชเ้ยยีวยาในทางละเมิด
ท่ีเรียกวา่ ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด คือไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัหรือพิจารณาวา่การกระท าเป็นความผดิ
ทางกฎหมายหรือไม่ และไม่ตอ้งอาศยัหรือพิจารณาวา่กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ 
เพียงแต่โจทก์สามารถพิสูจน์ถึงความเสียหายวา่เน่ืองมาจากตน้เหตุนั้นไดก้็เพียงพอแลว้ ผูเ้สียหาย
ไม่จ  าเป็นตอ้งพิสูจน์ความผิดของผูก้ระท า ตวัอยา่งเช่น ผูป้ระกอบการของโรงงานหรือเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ ตอ้งรับผดิโดยเด็ดขาดส าหรับความเสียหายต่อบุคคลท่ีสาม 
 

2.10 วิวัฒนาการของการคุ้มครองลิขสิทธ์ิในประเทศไทยพัฒนาสู่ระดับระหว่าง
ประเทศ16 

 จากการวิเคราะห์หลกัการและเหตุผลตลอดจนบทบญัญติัของพระราชบญัญติัดงักล่าว
แสดงว่าพระราชบญัญติัน้ีได้รับอิทธิพลจากกฎหมายควีนแอนนี ค.ศ. 1709 และพระราชบญัญติั

                                                        
16 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจไทย-เยอรมนั 
(GTZ).  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 4. หนา้ 9-12 
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ลิขสิทธ์ิในวรรณกรรม ค.ศ. 1842 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นประเทศองักฤษในสมยันั้น นอกจากน้ียงัเช่ือกนั
วา่ พระองคเ์จา้รพีพฒันศกัด์ิซ่ึงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจา้เกลา้เจา้อยู่หัวท่ี
ทรงส าเร็จการศึกษากฎหมายจากประเทศองักฤษ เป็นผูท้รงแนะน ากฎหมายใหม่น้ีมาสู่ประเทศไทย 
พระราชบญัญติักรรมสิทธ์ิผูแ้ต่งหนงัสือน้ีใช้บงัคบัต่อมาอีกมากกว่า 10 ปี จึงไดมี้การแกไ้ขในปี 
พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914) การแกไ้ขใหม่น้ีรวมถึงการขยายนิยามของค าว่า “หนงัสือ” ให้ครอบคลุม
มากกว่างานเขียน แต่อย่างไรก็ตามงานสร้างสรรค์ชนิดอ่ืน ๆ ของลิขสิทธ์ิก็ยงัคงอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตของกฎหมายน้ี 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยกา้วสู่ขั้นระดบัระหว่างประเทศเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2474 
(ค.ศ. 1931) เน่ืองจากประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีในอนุสัญญาเบิร์นเพื่อคุม้ครองงานวรรณกรรม
และศิลปกรรม ค.ศ. 1886 (Beme Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) 
แกไ้ขเพิ่มเติมท่ีกรุงเบอร์ลิน ค.ศ. 1908 และพิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1914 พนัธกรณีส าคญัในฐานะภาคี
ก็คือการตรากฎหมายลิขสิทธ์ิภายในประเทศไทยให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาเบิร์น ดงันั้นในปี พ.ศ. 
2474 ท่ีไทยเขา้เป็นภาคีน้ีเอง ประเทศไทยก็ได้ตรากฎหมายลิขสิทธ์ิภายในประเทศท่ีมีหลกัการ
เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศเป็นคร้ังแรกเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาเบิร์น กฎหมายน้ีมีช่ือวา่ 
“พระราชบญัญติัคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474” โดยท่ียกเลิกพระราชบญัญติั
กรรมสิทธ์ิผูแ้ต่งหนงัสือ พ.ศ. 2444 โดยปริยาย และพระราชบญัญติัน้ีไดย้อมรับเอาหลกัปฏิบติัเยี่ยง
คนชาติ หลักสิทธิขั้นต ่า และหลักการคุ้มครองโดยทนัทีโดยปราศจากแบบ มาใช้ นอกจากน้ี
พระราชบญัญติัดงักล่าวยงัมีองคป์ระกอบส าคญัอ่ืนอีก เช่น ขยายนิยามของงานลิขสิทธ์ิ การใหค้วาม
คุม้ครองแก่งานต่างชาติ การลงโทษทางแพง่อาญา ฯลฯ 
 พระราชบญัญติัคุม้ครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ใช้บงัคบัมา 47 ปี โดย
ปราศจากการแกไ้ขเพิ่มเติม จนกระทัง่ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ลา้สมยั บทบญัญติัใน
เร่ืองการคุม้ครองยงัไม่เพียงพอ ตลอดจนการลงโทษในทางอาญาเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 4 แห่ง ในพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 คือ การ
ขยายขอบเขตของงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ปรับปรุงฐานความผดิทางอาญาและโทษท่ีสูงข้ึน ปรับปรุงความ
รับผิดทางแพ่ง ปรับปรุงระยะเวลาการคุม้ครองสิทธ์ิและกฎเกณฑ์ในการคุม้ครองลิขสิทธ์ิระหว่าง
ประเทศ โดยการให้ออกพระราชกฤษฎีการะบุเง่ือนไขแห่งการคุม้ครองในรายละเอียด ดงันั้น พระ
ราชกฤษฎีกาเพื่อคุม้ครองงานลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) จึงตามข้ึนเพื่อวาง
เง่ือนไขตามอนุสัญญาเบิร์นและขอ้สงวนซ่ึงประเทศไทยไดว้างไวแ้ต่ต่อมาพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี
ก็ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุม้ครองลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 
(ค.ศ. 1993) เน่ืองจากเง่ือนไขต่าง ๆ ถูกเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่าง
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ประเทศในขณะนั้น ตวัอย่างเช่น หลกัการคุม้ครองโดยอิสระซ่ึงประเทศไทยตั้งขอ้สงวนไว ้6 ขอ้ 
(ภาคผนวก) ไม่ยอมรับในการภาคยานุวติั กบัอนุสัญญาเบิร์น 
 พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 น้ีมีผลใช้บงัคบัโดยไม่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมจนกระทัง่ปี 
พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) มีการตราพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เพื่อแทนท่ีกฎหมายเดิมและวาง
บทบญัญติัใหม่ ๆ หลายประการ วตัถุประสงคใ์นการตรากฎหมายน้ีเพื่อยกระดบักฎหมายลิขสิทธ์ิ
ภายในประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ วตัถุประสงค์น้ีปรากฏอยู่ใน
หลักการและเหตุผลของพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว 
บทบญัญติัต่าง ๆ จึงไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท่ีไดเ้ปล่ียนแปลง
ไป โดยเฉพาะการพฒันาและการขยายตวัทางเศรษฐกิจการคา้และอุตสาหกรรมของประเทศและ
ระหว่างประเทศสมควรท่ีจะได้มีการปรับปรุงมาตรการคุม้ครองด้านลิขสิทธ์ิให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานในด้าน
วรรณกรรม ศิลปกรรมและงานดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมากยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี” 
 การยกร่างพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ท าข้ึนในระหวา่งท่ีมีการเจรจา ความตกลง
วา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ (TRIPs) เน่ืองจากเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีจะ
ปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ ผูร่้างจึงมุ่งเนน้ถึงผลของการ
เจรจา เม่ือการเจรจา TRIPs มาถึงขั้นสุดทา้ย คณะกรรมการยกร่างคาดเดาผลสรุปของ TRIPs ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ ซ่ึงประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกจะต้องผูกพนัตามในไม่ช้า
คณะกรรมการยกร่างจึงใช้กลยุทธ์ในการรวบรวมกฎเกณฑ์เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิภายใต ้TRIPs ไวใ้น
พระราชบญัญติัฉบบัใหม่ เพื่อป้องกนัมิใหป้ระเทศไทยถูกกล่าวหาจากประเทศคู่คา้วา่ขาดมาตรฐาน
การคุม้ครองลิขสิทธ์ิท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัระหวา่งประเทศ อนัอาจท าให้ประเทศไทยได้รับ
การตอบโตท้างการคา้เช่นท่ีเคยประสบมา พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 จึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่
วนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) เร่ือยมาจนปัจจุบนั และยงัไม่มีการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว 
เน่ืองจากพระราชบญัญติัน้ีสอดคลอ้งกบัความตกลง TRIPs แลว้ตั้งแต่ขณะท่ีมีการตรากฎหมายน้ี 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ วิวฒันาการของงานลิขสิทธ์ิของไทยเร่ิมแต่ปี พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) 
โดยผ่านประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ แมว้่าประกาศน้ีจะเป็นเร่ืองภายในประเทศ แต่ประกาศน้ี 
ถือวา่เป็นกฎหมายลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของลิขสิทธ์ิในยุคถดัมาจะ
พบหลกัลิขสิทธ์ิของประเทศสหราชอาณาจกัรในระบบกฎหมายไทยในพระราชบญัญติั พ.ศ. 2444 
(ค.ศ. 1901) ยุคต่อมาคือการยอมรับกฎเกณฑ์ของลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศภายใตอ้นุสัญญาเบิร์น 
โดยพระราชบญัญติัปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) และสุดทา้ยประเทศไทยไดย้อมรับมาตรฐานของความ
ตกลง TRIPs มาใชใ้นพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
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 กฎหมายลิขสิทธ์ิต่าง ๆ ของไทยนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากพนัธกรณีของไทยภายใต้
อนุสัญญาและความตกลงต่าง ๆ ท่ีไทยได้เป็นภาคีไวต้ามแต่ห้วงระยะเวลา ซ่ึงในยุคตน้นั้นไทย
เลือกท่ีจะผกูพนัตามอนุสัญญาเบิร์นฯ แกไ้ขเพิ่มเติมท่ีกรุงเบอร์ลิน ค.ศ. 1908 และพิธีสารเพิ่มเติม ปี 
ค.ศ. 1914 ทั้งในบทบญัญติัดา้นสารบญัญติัและการบริหาร โดยมีขอ้สงวน 6 ขอ้ ซ่ึงพนัธกรณีดา้น
สารบญัญติัได้สะทอ้นให้เห็นในพระราชบญัญติัคุม้ครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 
นัน่เอง ยุคถดัมาไทยไดป้ระกาศต่อองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) วา่การผกูพนัดา้นการ
บริหารจะเปล่ียนแปลงไปตามบทบญัญติัของอนุสัญญาเบิร์นฯ แกไ้ขเพิ่มเติมท่ีกรุงปารีส พ.ศ. 1971 
และแกไ้ขในปี ค.ศ. 1979 พนัธกรณีน้ีมีผลเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) แต่ไม่ไดท้  า
ให้ไทยตอ้งแกไ้ขกฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้น เน่ืองจากพนัธกรณีน้ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ดา้นบริหารระหวา่งประเทศและ WIPO เท่านั้น 
 ต่อมาเม่ือพระราชบญัญติัปี พ.ศ. 2521 ได้เข้ามาแทนท่ีพระราชบญัญติัปี พ.ศ. 2474 
ประเทศไทยยงัไม่ไดเ้ปล่ียนพนัธกรณี แต่เน้ือหาบางส่วนของพระราชบญัญติัปี พ.ศ. 2521 เป็นไป
ตามบทบญัญติัในดา้นสารบญัญติัของอนุสัญญาเบิร์นท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1971 ซ่ึงไดรั้บการ
ยอมรับในฐานะมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยพนัธกรณีตามอนุสัญญาเบิร์นเปล่ียนแปลงคร้ัง
ส าคญัเม่ือประเทศไทยประกาศต่อ WIPO วา่พนัธกรณีของตนคือการขยายมาตรา 1 ถึง 21 (ดา้นสาร
บญัญติั) ของพิธีสารกรุงปารีส ค.ศ. 1971 แทนการยอมรับบทบญัญติัเดิมของตราสารกรุงเบอร์ลิน 
ค.ศ. 1908 พนัธกรณีใหม่น้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 1995 แต่ยงัไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัพิธีสารกรุงปารีส ค.ศ. 1971 แลว้ และปัจจุบนัประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาเบิร์นและพิธีสาร
กรุงปารีส ค.ศ. 1971 ทั้งในด้านสารบญัญติัและการบริหาร เหตุน้ีท าให้ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศท่ีก าลงัพฒันามีสิทธิใช้ มาตรา 2 ขอ้จ ากดัสิทธิในการแปลของภาคผนวกแห่งพิธีสารกรุง
ปารีส ค.ศ. 1971 (1) 
 ส าหรับพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซ่ึงประเทศไทยใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัน้ี ไดว้างหลกั
พื้นฐานว่า งานลิขสิทธ์ิของผูส้ร้างสรรค์ของประเทศซ่ึงเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครอง
ลิขสิทธ์ิ หรืองานอนัมีลิขสิทธ์ิขององค์การระหว่างประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีจะไดรั้บการ
คุม้ครองภายใตพ้ระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงบทบญัญติัน้ีนอกจากจะไม่ระบุเฉพาะเจาะจงถึงเง่ือนไขในการ
คุ้มครองยงัเป็นการยอมรับหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติอีกด้วย เพราะให้หลักประกันว่างานของ
ชาวต่างชาติจะไดรั้บการคุม้ครองภายใตพ้ระราชบญัญติัเช่นเดียวกนักบังานของคนชาติ เพื่อเป็นการ
เพิ่มเติมหลกัของอนุสัญญาเบิร์น 
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 ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาส าคญั ๆ วา่ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาซ่ึงเกือบทุกประเทศในโลกเป็นสมาชิก เช่น อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) ความ
ตกลง  TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)  WTO และ 
GATT เป็นตน้ ซ่ึงประเทศไทยได้มีการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
อนุสัญญาหรือความตกลงดงักล่าวเร่ือยมา 
 

2.11 ทรัพย์สินทางปัญญาในความเกีย่วพนักบัการค้าเสรีระหว่างประเทศ17 
 
 เป็นท่ียอมรับกันในปัจจุบนัว่า ทรัพยสิ์นทางปัญญามีบทบาทท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
พฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่เพียงแต่เป็นไปเพื่อคุม้ครองสิทธิ
ของปัจเจกชนท่ีคน้คิดหรือสร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาเท่านั้น แต่ยงัเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้มีการ
ประดิษฐคิ์ดคน้ผลงานใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมอีกดว้ยการใหค้วามคุม้ครองสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่บุคคลจึงเปรียบเสมือนเป็นการท่ีรัฐให้การตอบแทนแก่ผูป้ระดิษฐ์ท่ีไดใ้ช้
ความวิริยะอุตสาหะในการประดิษฐ์คิดคน้ผลงานอนัมีคุณค่าแก่สังคม และเพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
กบัการท่ีบุคคลนั้นไดเ้ปิดเผยความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมอีกดว้ย 
 การให้ความคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นไปในลกัษณะท่ีเป็นการให้สิทธิ
เด็ดขาดแก่ปัจเจกชนในการกีดกนัมิให้ผูอ่ื้นมาแสวงหาประโยชน์จากผลงานทางปัญญานั้นโดย
ไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูท้รงสิทธิ ทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงมีลกัษณะเป็นการจ ากดัการแข่งขนัทาง
การคา้ แต่การให้ความคุม้ครองในลกัษณะเช่นน้ีก็หาไดเ้ป็นไปโดยปราศจากขอบเขตไม่ ทรัพยสิ์น
ทางปัญญาเป็นสิทธ์เด็ดขาดท่ีมีระยะเวลาการคุม้ครองจ ากดั เพื่อให้สังคมสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเม่ืออายกุารคุม้ครองส้ินสุดลง นอกจากนั้นจากนั้นการใชสิ้ทธิ
ในทรัพยสิ์นทางปัญญาจะตอ้งเป็นไปโดยไม่ขดัต่อประโยชน์ของสาธารณะ โดยรวมดว้ยรัฐจึงตอ้ง
มีมาตรการให้การควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นเพื่อป้องกนัมิให้ผูท้รงสิทธิ
แสวงหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาในทางท่ีมิชอบดว้ยการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญานั้นเป็น
เคร่ืองมือในการกีดกนัมิให้ผูอ่ื้นเขา้มาประกอบธุรกิจแข่งขนัโดยชอบหรือเป็นเคร่ืองมือในการกีด
กนัการศึกษาวิจยัและพฒันาในสาขาเทคโนโลยีนั้น ด้วยเหตุผลดงักล่าวน้ี การให้ความคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงมิใช่เป็นจุดมุ่งหมายสุดทา้ยของสังคม แต่เป็นเพียงวิถีทางหน่ึงท่ีจะน าพา
สังคมไปสู่การพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีย ัง่ยนืเท่านั้น 

                                                        
17 การคา้เสรี (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : http://people.su.se/~nain4031/FTAthai.html. [2557, 28 มิถุนายน] 

http://people.su.se/~nain4031/FTAthai.html.%20%5b2557
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 ในทางทฤษฎีแลว้ การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาจะส่งเสริมใหเ้กิดการวิจยัและพฒันา
มากยิ่งข้ึน เพราะหากมีการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างเขม้งวด  ผูป้ระกอบการก็
มกัจะเส่ียงท่ีจะลงทุนท าการวิจยัและพฒันาเพื่อแลกเปล่ียนกบัโอกาสท่ีจะได้มาซ่ึงสิทธิเด็ดขาด
ภายใตร้ะบบทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น ในทางกลบักนัหากไม่มีการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ผูป้ระกอบการจะหลีกเล่ียงไม่ลงทุนท าการวิจยัและพฒันาในสาขาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีตอ้งใช้
เงินทุนวิจยัจ  านวนมาก อยา่งไรก็ดี มีขอ้พึงค านึงวา่มาตรฐานการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นก็
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศดว้ย การคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเขม้งวดเกินไปจะส่งผลกระทบต่อการวิจยัและพฒันา เพราะทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาจะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการปิดกั้นการเขา้ถึงขอ้มูลและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาทางเทคโนโลยีต ่า ผูป้ระกอบการในประเทศเหล่าน้ีจะไม่มีทางแข่งขนั
กบับริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ท่ีเขา้มาประกอบธุรกิจในประเทศไดแ้มแ้ต่นอ้ย การให้ความคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเขม้งวดจึงไม่ไดช่้วยส่งเสริมใหเ้กิดการวิจยัและพฒันาในประเทศอยา่งจริงจงั 
และประเทศเหล่าน้ีก็จะไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาท่ีส้ินอายุการ
คุม้ครองได ้เพราะวา่ผูป้ระกอบการในประเทศเหล่าน้ีไม่มีศกัยภาพทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
อยา่งเพียงพอนัน่เอง 
 แมว้า่นานาประเทศต่างตระหนกัถึงความส าคญัของการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา แต่ประเทศเหล่าน้ีต่างมีทศันคติเก่ียวกบัระดบัหรือมาตรฐานของการคุม้ครอบทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีแตกต่างกนั ประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาทางเทคโนโลยสูีงมกัจะตอ้งการให้มีการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในทุกสาขาเทคโนโลยีอย่างเขม้งวด ขณะท่ีประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาทาง
เทคโนโลยไีม่สูงนกักลบัตอ้งการจ ากดัขอบเขตของการใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาเฉพาะ
ในสาขาเทคโนโลยีท่ีคนในประเทศนั้นมีศกัยภาพในการแข่งขนัเท่านั้น ประเทศเหล่าน้ีจึงมีความ
จ าเป็นต้องสร้างดุลผลประโยชน์ระหว่างผูท้รงสิทธิซ่ึงมกัจะเป็นบริษทัข้ามชาติขนาดใหญ่กบั
ประชาชนในประเทศดว้ยการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัท่ีไม่สูงมากนกั ดงัน้ี
มาตรฐานของการคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงมกัจะถูกก าหนดโดยพิจารณาจากระดับการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นส าคญั 
 นโยบายดา้นการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญามกัจะมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการ
พฒันาทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศท่ีพฒันาแล้วและประเทศก าลงัพฒันา ในช่วงศตวรรษท่ี 19 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรแก่ผลิตภณัฑ์ยา แต่กลับส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการในประเทศศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ยาของประเทศอ่ืน และพฒันาศักยภาพในการ
ผลิตภณัฑย์าตลอดมา จนกระทัง่ในปัจจุบนัประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีบริษทัชั้นน าดา้นผลิตภณัฑ์ยา
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มากมาย ในท านองเดียวกัน ประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีตก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าละเมิด
ลิขสิทธ์ิท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนั้น สหรัฐอเมริกาจึงไม่ให้ความคุม้ครอง
ลิขสิทธ์ิแก่คนต่างชาติดว้ยการปฏิเสธไม่เขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์น แต่เม่ือผูป้ระกอบการ
ในประเทศไดพ้ฒันาศกัยภาพทางเทคโนโลยีมากข้ึน สหรัฐอเมริกาจึงไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา
ดงักล่าวและเรียกร้องให้ประเทศอ่ืนคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในคนในประเทศตนเองอย่าง
เพียงพอ 
 แต่เดิมประเด็นโตเ้ถียงเก่ียวกบัความเหมาะสมของระดบัการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญาจะจ ากดัอยูใ่นประเทศใดประเทศหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็น
สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองเฉพาะในดินแดนของประเทศท่ีใหค้วามคุม้ครอง การก าหนดแนวทาง
หรือนโยบายในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงข้ึนอยู่กบัอ านาจการตดัสินใจของประชาชน
หรือรัฐบาลของประเทศนั้นเท่านั้น แต่ต่อมาเม่ือการคา้ระหว่างประเทศเร่ิมเป็นไปโดยเสรีมากข้ึน 
การเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งประเทศเป็นไปดว้ยความรวมเร็ว ประเทศท่ีพฒันาแลว้บางประเทศได้
เล็งเห็นวา่สินคา้ภายใตท้รัพยสิ์นทางปัญญาของตนไดถู้กลอกเลียนเป็นจ านวนมากในประเทศก าลงั
พฒันาในปี ค.ศ. 1979 ระหว่างการเจรจาหลายฝ่ายรอบโตเกียวของแกตต์ สหรัฐอเมริกาและกลุ่ม
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจยุโรปขณะนั้นจึงไดเ้สนอประเด็นเก่ียวกบัการคา้สินคา้ปลอมแปลง
เขา้สู่การพิจารณาดงักล่าวดว้ยอยา่งไรก็ดี การเสนอประเด็นเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวน้ี
ไดรั้บการคดัคา้นจากประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่ เน่ืองจากเห็นว่าประเด็นเหล่าน้ียงัขาดความ
ชัดเจนและไม่เคยได้รับการพิจารณาในแกตต์มาก่อน นอกจากนั้นการพิจารณาประเด็นปัญหา
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาควรปล่อยให้เป็นหน้าท่ีขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งโลก 
(World Intellectual Property Organization) ซ่ึงเป็นองค์การช านาญพิเศษของสหประชาชาติเป็น
ผูรั้บผดิชอบมากกวา่ 
 หลงัจากประสบความลม้เหลวในการน าประเด็นทรัพยสิ์นทางปัญญาเขา้สู่การพิจารณา
ในกรอบของแกตตใ์นปี ค.ศ. 1980 สหรัฐอเมริกาไดป้รับปรุงกฎหมายการคา้ (Trade Act of 1974) 
โดยไดแ้กไ้ขมาตรา 301 เพื่อเพิ่มอ านาจให้แก่ผูแ้ทนทางการคา้สหรัฐในการระบุวา่ประเทศใดไม่ให้
ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเพียงพอและประเทศเหล่าน้ีก็จะถูกเพิกถอนสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences หรือ G.S.P.) หลงัจากนั้น สหรัฐก็เร่ิมกระบวนการ
เจรจาระดบัทวิภาคีกบัประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศท่ีเช่ือกนัว่าเป็นแหล่งผลิตสินคา้ละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น เกาหลี ไตห้วนั อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย โดยสหรัฐไดขู้่วา่
จะประเทศเหล่าน้ีจะตอ้งออกกฎหมายและมีมาตรการในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่คน
สหรัฐอยา่งเพียงพอ มิฉะนั้นจะตอ้งถูกตดัสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
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 การข่มขู่ว่าจะใช้มาตรการในการตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรของสหรัฐประสบ
ความส าเร็จเป็นอยา่งมาก เพราะประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่ลว้นแต่ตอ้งพึ่งพาการส่งออกสินคา้
ไปยงัประเทศสหรัฐ หากประเทศเหล่าน้ีตอ้งถูกตดัสิทธิพิเศษทางศุลกากรดงักล่าวก็จะท าให้การ
ส่งออกสินค้าน้อยลง ซ่ึงมีผลต่อการน ารายได้เข้าสู่ประเทศ ดังนั้ นประเทศเหล่าน้ีจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ขกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาไปในทิศทางท่ีสหรัฐอเมริกาตอ้งการ และ
ไดด้ าเนินการบงัคบัใช้กฎหมายดว้ยการปราบปรามสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างจริงจงั 
นอกจากนั้น การด าเนินการแก้ไขกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศก าลงัพฒันายงัเป็น
ประโยชน์แก่สหรัฐในการน าประเด็นทรัพยสิ์นทางปัญญาบรรจุไวใ้นความตกลงพหุภาคีอีกด้วย 
เน่ืองจากเม่ือประเทศเหล่าน้ีได้แก้ไขกฎหมายภายในไปล่วงหน้าแล้ว ความขดัแยง้ในการน า
ประเด็นเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็นหวัขอ้ในการเจรจาทางการคา้ก็ยอ่มมีนอ้ยลงไปดว้ย 
 หลังจากส้ินสุดการเจรจารอบโตเกียวของแกตต์ สหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่กดดันให้
ประเทศก าลังพฒันาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้ น แต่ยงัคงพยายามน า
ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่การพิจารณาของแกตต์อีกต่อไป ในการเจรจารอบอุรุกวยั 
สหรัฐอเมริกาจึงได้น าประเด็นการค้าท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา (trade-related aspects of 
intellectual property) เขา้สู่การพิจารณาของแกตตอี์กคร้ัง ในคราวน้ี แมว้า่ประเทศก าลงัพฒันาส่วน
ใหญ่จะไม่เต็มใจนกัในการเขา้ร่วมเจรจาดว้ย แต่ก็เห็นว่าหากปล่อยให้มีการจบัคู่เจรจากบัสหรัฐ
แบบทวิภาคีแลว้ ประเทศก าลงัพฒันาเหล่าน้ีก็จะเสียเปรียบ เน่ืองจากมีอ านาจในการเจรจาต่อรอง
น้อยกว่า การเขา้ร่วมเจรจาภายใตร้ะบบพหุภาคีจึงน่าจะเป็นประโยชน์กว่า ดว้ยเหตุน้ีเองประเด็น
การคา้ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงถูกน าเขา้สู่การพิจารณาของแกตต์อยา่งเป็นทาการในรอบ
อุรุกวยัน้ีเอง 
 ขอบเขตของการเจรจาประเด็นทางการคา้ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในรอบอุรุกวยัน้ี
มีความกวา้งขวางมากกว่าท่ีสหรัฐพยายามเสนอในรอบโตเกียวมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นการ
ก าหนดมาตรการในการต่อตา้นสินคา้ปลอมแปลงเท่านั้น แต่เน้ือหาของการเจรจากลบัครอบคลุมถึง
การก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาแทบทุกประเภทด้วย การเจรจา
การคา้รอบน้ีด าเนินไปเป็นระยะเวลาประมาณ 7 ปี จนในท่ีสุด ท่ีประชุมใหญ่ของแกตต์ก็ไดมี้มติ
รับรอง “กรรมสารสุดทา้ยรวบรวมผลการเจรจาการคา้พหุภาคีรอบอุรุกวยั” (Final Act Embodying 
the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations) โดยมีความตกลงเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาผนวกรวมไวด้้วย เรียกว่า ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี
เก่ียวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือความ
ตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) 
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  2.11.1  ความตกลงทริปส์ถือเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่สมาชิกขององค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization, WTO) ตอ้งผกูพนัอยา่งไม่มีเง่ือนไข วตัถุประสงคส์ าคญั
ของความตกลงฉบบัน้ีก็คือ เพื่อส่งเสริมมาตรการในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นอุปสรรค
ต่อการคา้เสรีระหวา่งประเทศ 
  ความตกลงทริปส์ไม่เพียงแต่ได้น าเอาหลักการส าคัญท่ีปรากฏอยู่ในอนุสัญญา
ทรัพยสิ์นทางปัญญาฉบบัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญากรุงปารีส อนุสัญญากรุงเบิร์น ฯลฯ มา
บญัญติัเรียบเรียงไวอ้ยา่งเป็นระบบ แต่ไดรั้บเอาหลกัการพื้นฐานของความตกลงแกตต ์ไม่วา่จะเป็น
หลกัปฏิบติัเยี่ยงชาติท่ีได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-favoured-nation Treatment Principle) หลกั
ปฏิบติัเยี่ยงคนชาติ (National Treatment Principle) และหลกัต่างตอบแทน (Reciprocity Principle) 
มาบญัญติัไวเ้ป็นหลกัการพื้นฐานของความตกลงทริปส์ท่ีประเทศสมาชิกตอ้งถือปฏิบติัดว้ย 
  ภายใตค้วามตกลงฉบบัน้ี ประเทศสมาชิกมีหน้าท่ีตอ้งออกกฎหมายภายในเพื่อให้
ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีก าหนดไวภ้ายในหน่ึงปีนบัแต่ความตกลงจดัตั้งองคก์ารการคา้
โลกมีผลใช้บงัคบั โดยทรัพยสิ์นทางปัญญาตามความตกลงน้ีครอบคลุมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิและ
สิทธิขา้งเคียง เคร่ืองหมายการคา้ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ แบบผงัภูมิของงจรรวม และการควบคุมการ
ปฏิบติัท่ีเป็นปรปักษ์ต่อการแข่งขนัทางการคา้ โดยความตกลงทริปส์ได้วางบรรทดัฐานเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์ในการคุม้ครอง ส่ิงท่ีไดรั้บความคุม้ครอง ขอบเขตของสิทธิ ตลอดจนการบงัคบัใชสิ้ทธิ 
และกลไกการระงบัขอ้พิพาทไว ้
  อย่างไรก็ดี ความตกลงทริปส์มิไดมี้วตัถุประสงค์ในการท าให้กฎหมายของประเทศ
สมาชิกมีความสอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันนั้น (harmonization) เน่ืองจากความตกลงน้ี
เพียงแต่ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่า (minimum standards) ของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาเท่านั้น ประเทศสมาชิกจึงสามารถท่ีจะบญัญติักฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาให้มีระดบัการ
คุม้ครองท่ีสูงกวาความตกลงทริปส์ได ้ตราบเท่าท่ีไม่ขดัแยง้ต่อหลกัการท่ีบญัญติั 
  ความตกลงทริปส์ไม่ไดก้  าหนดวิธีการในการอนุวติัการไว ้ประเทศสมาชิกจึงมีอิสระ
ท่ีจะเลือกวธีิการอนุวตัรการท่ีเหมาะสมกบัระบบกฎหมายภายในของแต่ละประเทศได ้นอกจากนั้น 
เง่ือนเวลาในการอนุวตัรการตามความตกลงทริปส์มิไดถู้กก าหนดอยา่งเคร่งครัด เน่ืองจากประเทศท่ี
เขา้มาร่วมการเจรจามีความเห็นร่วมกนัวา่ประเทศท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลกมีระดบั
การพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัมาก การก าหนดให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศตอ้งแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายภายในภายใตเ้ง่ือนไขและเง่ือนเวลาเดียวกนันั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั ความตกลงทริปส์จึงมีบทบญัญติัท่ีผ่อนปรนให้แก่ประเทศสมาชิกบางประเทศ โดย
พิจารณาจากระดบัสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเป็นส าคญั กล่าวคือ ประเทศก าลัง
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พฒันา (developing countries) และประเทศท่ีเปล่ียนระบบเศรษฐกิจจากระบบการวางแผนจา
ส่วนกลางไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (country in transition to a market economy) จะไดรั้บการ
ผ่อนผนัให้ด าเนินการอนุวตัรการต่อไปอีกเป็นเวลาส่ีปี ส่วนประเทศท่ีพฒันาน้อยท่ีสุด (least 
developed countries) จะไดรั้บการผอ่นผนัเป็นระยะเวลาสิบปี 
  ดงันั้น เม่ือความตกลงจดัตั้ งองค์การการคา้โลกมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 
2538 ประเทศไทยซ่ึงถูกตกลงทริปส์ใหเ้สร็จส้ินไปภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2543 
  นอกจากบทบญัญติัท่ีผอ่นปรนก าหนดระยะเวลาอนุวตัรการใหแ้ก่ประเทศสมาชิกท่ีมี
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจไม่สูงนกัแลว้ ความตกลงทริปส์ยงัมีบทบญัญติัท่ีให้สิทธิแก่ประเทศสมาชิก
ในการเลือกออกกฎหมายภายในให้สอดคลอ้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศอีกดว้ย 
ตวัอย่างเช่น ในเร่ืองการระงบัไปซ่ึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (Exhaustion of Rights) ประเทศ
สมาชิกมีสิทธิท่ีจะออกกฎหมายภายในไปในแนวทางใดก็ได ้ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดให้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาระงับไปในอาณาเขตดินแดนของประเทศท่ีมีการจ าหน่ายสินค้าภายใต้
ทรัพยสิ์นทางปัญญาคร้ังแรก (National Exhaustion) หรือจะก าหนดให้สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา
ระงับไปไม่ว่าการจ าหน่ายสินค้านั้นจะเกิดข้ึนท่ีใดในโลกก็ตาม (Interactional Exhaustion) อีก
ตวัอย่างหน่ึงก็คือ แมค้วามตกลงทริปส์ก าหนดให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศตอ้งออกกฎหมาย
คุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ (new variety of plants) แต่ความตกลงฉบบัน้ีก็อนุญาตให้ประเทศสมาชิก
เลือกท่ีจะออกกฎหมายคุม้ครองอยา่งใดก็ได ้ไม่วา่จะเป็นตามระบบสิทธิบตัร หรือระบบคุม้ครอง
พนัธ์ุพืช หรือทั้งสองระบบร่วมกนั 
  มีขอ้พึงค านึงว่า การก าหนดให้ประเทศสมาชิกมีอ านาจในการเลือกรูปแบบในการ
ออกกฎหมายภายในดงักล่าวขา้งตน้นั้นไม่ไดเ้ป็นวตัถุประสงคด์ั้งเดิมของการร่างความตกลงฉบบัน้ี 
แต่กลับสะท้อนให้เห็นว่าการร่างความตกลงฉบบัน้ีมีข้อขดัแยง้ระหว่างประเทศสมาชิกหลาย
ประการ และในประเด็นใดท่ีประเทศสมาชิกไม่อาจหาขอ้สรุปอนัเป็นท่ียุติได ้ความตกลงทริปส์ก็
จะเปิดช่องใหป้ระเทศสมาชิกไปด าเนินการออกกฎหมายภายในเองตามแนวทางท่ีตอ้งการ 
  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นความตกลงทริปส์ไม่อาจสร้างความพึง
พอใจให้แก่ทุกประเทศไดน้กั เพราะในขณะท่ีมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอยา่งสหรัฐอเมริกาตอ้งการ
ท่ีจะขยายขอบเขตของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาใหก้วา้งขวางมากท่ีสุด ประเทศก าลงัพฒันา
ส่วนใหญ่กลบัเห็นว่าความตกลงทริปส์มีบทบญัญติัในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเขม้งวด
เกินไป ดงันั้น แต่ละประเทศพยายามผลกัดนัให้มีการแกไ้ขบทบญัญติัในความตกลงทริปส์ไปใน
แนวทางท่ีตนเองตอ้งการ 
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  ภายหลงัจากความตกลงจดัตั้งองคก์ารคา้โลกมีผลใชบ้งัคบั ประเด็นดา้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาไดถู้กน าเขา้สู่การประชุมระดบัคณะมนตรีของผูแ้ทนองค์การการคา้โลกหลายคร้ัง แต่ก็ไม่
สามารถหาขอ้มูลได ้และเม่ือมีการประชุมระดบัคณะมนตรีท่ีเมืองซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในปี ค.ศ. 1999 ก็เกิดการประทว้งจากกลุ่มองค์การพฒันาเอกขน เกษตรกร และผูค้ดัคา้นกระแส
โลกภิวตัน์ จนท าให้การประชุมไม่อาจด าเนินต่อไปได้ ในการเจรจาระดบัพหุภาคีขององค์การ
การค้าโลกรอบโอฮาว่าด้วยการพฒันา (Doha Development Round) จึงได้เร่ิมข้ึนประเด็นด้าน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาได้ถูกหยิบยกข้ึนมาพิจารณาอีกคร้ังด้วยความมุ่งหมายท่ีจะให้การคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาสอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศอยา่งจริงจงั ใน
การน้ี ประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศจึงไดร้วมกลุ่มกนัและผลกัดนัให้คณะมนตรีของทริปส์ 
(TRIPs Council) พิจารณาผลกระทบของการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาหลายประเด็น
ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผลกระทบของการให้ความคุ้มครองสิทธิบตัรต่อการเข้าถึงยา 
เน่ืองจากประเทศก าลังพฒันาเหล่าน้ีเห็นว่าหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรยาเป็น
อุปสรรคต่อการเขา้ถึงยาของผูป่้วยในประเทศ ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองการน าเขา้ซ้อน กลไกในการใช้
มาตรการบงัคบัใชสิ้ทธิ และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการข้ึนทะเบียนยา เป็นตน้ 
  จนกระทัง่ในการประชุมระดบัคณะมนตรีของผูแ้ทนองค์การการคา้โลกคร้ังท่ี 4 ท่ี
เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ คณะมนตรีของผูแ้ทนองค์การการคา้โลกไดอ้อกแถลงการณ์ฉบบัหน่ึง
เรียกว่า “ปฏิญญาว่าด้วยความตกลงทริปส์และสาธารณสุข” (Dota Declaration on the TRIPs 
Agreement and Public Healty) โดยยอ่หนา้ท่ี 6 ไดต้ระหนกัวา่ประเทศสมาชิกท่ีขาดศกัยภาพในการ
ผลิตภณัฑ์ยาย่อมตอ้งพบกบัอุปสรรคส าคญัในการใช้มาตรการบงัคบัใช้สิทธิ จึงก าหนดให้คณะ
มนตรีของทริปส์พิจารณาปัญหาเก่ียวกบัอุปสรรคของประเทศก าลงัพฒันาในการเขา้ถึงยาและเสนอ
รายงานเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวภายในส้ินปี ค.ศ. 2002 แถลงการณ์ฉบบัน้ีจึงดูเหมือนเป็นการเปิด
โอกาสใหป้ระเทศก าลงัพฒันาสามารถใชม้าตรการบงัคบัใชสิ้ทธิกบัสิทธิบตัรยาไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
  จะเห็นไดว้า่ ทั้งความตกลงทริปส์และการเจรจาการคา้พหุภาคีรอบโดฮาไม่ไดเ้ป็นไป
ตามความตอ้งการของสหรัฐมากนกั สหรัฐจึงตอ้งหนัมาท าการเจรจาการคา้ไม่วา่จะเป็นความตกลง
การคา้ระดบัภูมิภาค (Regional Trade Agreement) และในระดบัทวิภาคี (Bilateral Agreement) โดย
ประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นประเด็นหลักในความตกลงเหล่าน้ี ซ่ึงสหรัฐมักจะ
ก าหนดใหมี้มาตรฐานในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาตามท่ีตอ้งการ 
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  2.11.2   ความตกลงการค้าเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา18 
  ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกได้จดัท าความตกลงการคา้เสรีทั้งใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัทวิภาคีมาเป็นเวลานานแลว้ จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการการคา้และ
การพฒันาแห่งสหประชาชาติพบวา่ ความตกลงท่ีเก่ียวกบัการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศได้
เพิ่มข้ึนจากจ านวน 385 ฉบบัในปี ค.ศ. 1989 เป็น 1,857  ฉบบัในปี ค.ศ. 1999 สหรัฐก็ไดท้  าความตก
ลงการคา้เสรีกบัหลายประเทศเช่นกนั ความตกลงการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (North America Free 
Trade Agreement หรือ NAFTA) ซ่ึงเป็นความตกลงการคา้ระดบัภูมิภาคท่ีมีมาตั้งแต่ก่อนมีการจดัตั้ง
องคก์ารการคา้โลก และความตกลงทวภิาคีอีกหลายฉบบั ทั้งท่ีมีมาก่อนการจดัตั้งองคก์ารคา้การโลก
และในภายหลงั ความตกลงระดบัทวิภาคีน้ีมีหลายรูปแบบดว้ยกนั เช่น ความตกลงทวิภาคีดา้นการ
ลงทุน (Bilateral Investment Agreement) ความตกลงทวิภาคีด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Bilateral 
IPRs Agreement) ความตกลงทวภิาคีดา้นการคา้ (Bilateral Trade Agreement) 
  แมว้่าในแง่มุมหน่ึง ประเทศก าลงัพฒันาต่างพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการเจรจาการคา้
ระดบัทวิภาคีเน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีมีอ านาจในการต่อรองน้อยกวา่ แต่หลายประเทศก็พยายามท่ี
จะเขา้ร่วมในการเจรจาดว้ยเพราะเล็งเห็นโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐ และโอกาสใน
การส่งสินคา้เขา้ไปในสหรัฐไดม้ากยิ่งข้ึน ประเทศเหล่าน้ีจึงไดเ้ขา้ร่วมการเจรจาการคา้ทวิภาคีกบั
สหรัฐดว้ยเหตุผลดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ สหรัฐไดท้  าความตกลงทวิภาคีกบัหลายประเทศเช่น ความ
ตกลงทวิภาคีด้านการลงทุนสหรัฐ โบลิเวีย ปี 1998 ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุนสหรัฐ -
นิการากวั 1995 และความตกลงทวภิาคีดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาสหรัฐ-นิคารากวั 1998 เป็นตน้ โดย
ปริมาณของความตกลงทวิภาคีในลกัษณะเช่นน้ีไดเ้พิ่มข้ึนตามล าดบัคือ จากจ านวน 1 ฉบบั ในปี 
ค.ศ. 1986 เป็นจ านวน 42 ฉบบัในปี ค.ศ. 1996 และมีขอ้น่าสังเกตว่าความตกลงเหล่าน้ีลว้นแต่มี
ประเด็นเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 
  ในปัจจุบนั สหรัฐไดด้ าเนินการจดัท าความตกลงการคา้เสรีกบัหลายประเทศแลว้เสร็จ
คือ ความตกลงการคา้เสรีท่ีสหรัฐท ากบัจอร์แดน อิสราเอล ชิลี และสิงคโปร์ และอยูใ่นระหวา่งการ
เจรจากบัอีกหลายประเทศเช่นออสเตรเลีย โมร็อกโก อียิปต ์นอกจากน้ียงัไดมี้การริเร่ิมด าเนินการ
เจรจาจดัท าขอ้ตกลงการคา้เสรีแบบภูมิภาคกบักลุ่มประเทศไทยในอเมริกากลางและในแอฟริกาอีก
ดว้ย 

                                                        
18 จกัรกฤษณ์  ควรพจน์.  (2541).  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลขิสิทธ์ิสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้า.  
กรุงเทพฯ: นิติธรรม. หนา้ 35. 
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  ส าหรับประเทศไทยนั้น ความคิดริเร่ิมในการจดัท าความตกลงการคา้เสรีระหวา่งไทย
กบัสหรัฐเร่ิมตน้ข้ึนในระหว่างการประชุมเอเปค คร้ังท่ี 10 ท่ีประเทศเม็กซิโก โดยประธานาธิบดี
จอร์จ ดบัเบิลยู บุช ได้ประกาศริเร่ิมโครงการความสัมพนัธ์ทางการคา้กบักลุ่มประเทศอาเซียน  
ซ่ึงเรียกว่า Enterprise for ASEAN Initiative (EAI) โดยมีหลักการว่าสหรัฐจะท าการเจรจากับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนวา่ตอ้งการท าความตกลงการคา้เสรีกบัสหรัฐหรือไม่หากประเทศใดตอ้งการ
ท าการเจรจาการคา้เสรีกบัสหรัฐ ประเทศนั้นก็จะตอ้งลงนามในความตกลงกรอบดา้นการคา้และ
การลงทุน (Trade and Investment Framework Agreement หรือ TIFA) กบัผูแ้ทนการคา้ของสหรัฐ
เพื่อแสดงเจตจ านงคใ์นการท าความตกลงการคา้เสรีต่อกนัต่อไป 
  เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยข์องไทยได้ลงนามใน
ความตกลงกรอบดา้นการคา้และการลงทุนดงักล่าว อนัเป็นการแสดงว่าประเทศไทยตอ้งการท่ีจะ
เขา้ร่วมเจรจากบัสหรัฐในความตกลงการคา้เสรี ต่อมาในเดือนตุลาคม 2546 พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชิน
วตัร นายกรัฐมนตรีของไทย กบันายจอร์จ ดบัเบิลย ูบุช ประธานาธิบดีสหรัฐ ก็ไดป้ระกาศร่วมกนั
ระหวา่งการประชุมเอเปคท่ีกรุงเทพมหานครวา่ทั้งสองประเทศจะเร่ิมการเจรจาการคา้เสรีระหว่าง
กนั และเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2547 นาย Robert Zoellick ผูแ้ทนการคา้สหรัฐก็ไดส่้งหนงัสือถึง
รัฐสภาสหรัฐแสดงเจตจ านงท่ีจะเปิดการเจรจาการคา้เสรีกบัประเทศไทย ส่วนรัฐบาลไทยก็ได้
เตรียมคณะท างานเพื่อเจรจาการคา้เช่นเดียวกนั แต่ไม่ไดมี้การด าเนินการแจง้หรือขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาพแต่อยา่งใด 
  แมว้่าจะมีการเจรจาความตกลงการคา้เสรีระหว่างไทยกบัสหรัฐมาตามล าดบั แต่ทั้ง
สองประเทศก็ไม่เคยมีการเปิดเผยร่างความตกลงหรือประเด็นท่ีจะมีการเจรจาต่อสาธารณชน แต่ก็
เป็นท่ีคาดหมายกนัวา่การท าความตกลงระหวา่งไทยกบัสหรัฐจะมีประเด็นหลกัในการเจรจาคือการ
ลดภาษีศุลกากรและอุปสรรคทางการค้าท่ีไม่เก่ียวกับภาษีศุลกากร ตลอดจนประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านการลงทุน การคา้บริการ ความโปร่งในของ
กฎระเบียบทางการคา้ต่าง ๆ นโยบายการแข่งขนัทางการคา้ พิธีการศุลกากร มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรฐานแรงงาน การอ านวยความสะดวกทางการคา้ การจดัซ้ือของภาครัฐ และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา โดยความตกลงไทย-สหรัฐ คงจะถือตามกรอบความตกลงการค้าเสรีท่ีสหรัฐท ากบัประเทศ
สิงคโปร์และชิลีเป็นแม่แบบในการเจรจา 
  มีขอ้สังเกตว่า การก าหนดมาตรฐานของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเพิ่มข้ึน
ตามความตกลงการคา้เสรีจะท าให้ประเทศคู่คา้ตอ้งขยายขอบเขตของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาดังกล่าวไปยงัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้เป็นคู่เจรจาตามหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีได้รับการ
อนุเคราะห์อย่างยิ่ง (Most-favored Nation Treatment) ท่ีก าหนดไวใ้นความตกลงทริปส์ด้วย ทั้งท่ี
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โดยหลกัการแลว้การท าความตกลงการคา้เสรีถือเป็นการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งประเทศคู่คา้ มิใชก้ารใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ประเทศใดประเทศหน่ึงในดา้นสิทธิในทรัพยสิ์น
ทางปัญญาแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ประเทศท่ีไดรั้บผลประโยชน์ดา้นการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
เพิ่มข้ึนก็มีหน้าท่ีตอ้งให้ผลประโยชน์อ่ืนตอบแทนแก่อีกประเทศหน่ึงดว้ย คณะผูเ้จรจาในการท า
ความตกลงการคา้เสรีจึงตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบหากการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาจะต้อง
ขยายความคุม้ครองไปยงัประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศคู่คา้ในความตกลงการคา้เสรีในการน้ีคณะ 
ผูเ้จรจาจึงตอ้งหาวธีิการในการจดัท าความตกลงการคา้เสรีและหาแนวทางในการตีความความตกลง
การค้าเสรีเพื่อให้ผลประโยชน์ในการท าความตกลงการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญาตกแก่
ประเทศคู่คา้อย่างแท้จริงทั้งน้ีโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงกัน 
และกนั 
  2.11.3  สาระส าคัญของความตกลงการค้าเสรีทีเ่กีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา 
  ความตกลงการคา้เสรีท่ีสหรัฐท ากบัประเทศคู่คา้ไดก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรฐาน
ในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาไวห้ลายเร่ือง โดยแต่ละเร่ืองมีขอบเขตท่ีกวา้งขวางมาก และ
โดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงอาจสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัต่อไปน้ี 
  บทบัญญตัิทัว่ไป 
  ในเบ้ืองต้น ความตกลงการค้าเสรีได้ระบุถึงความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไวห้ลายฉบบั โดยไดก้ าหนดหนา้ท่ีของประเทศคู่คา้ไวห้ลายประการดงัน้ีคือ 
   ก. กลุ่มความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศคู่คา้ตอ้งให้สัตยาบนัหรือเขา้ร่วม
เป็นภาคี มีดงัน้ี 
   - อนุสัญญาว่าด้วยการแพร่สัญญาณทางดาวเทียม (Convention Relation to the 
Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite 1974) 
   - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพนัธ์ุพืชใหม่ (International 
Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1991) 
   - สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO Copyright 
Treaty 1996) 
   - สนธิสัญญาการแสดงและส่ิงบนัทึกเสียงขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
(WIPO Copyright Treaty 1996) 
   - สนธิสัญญาความร่วมมือดา้นสิทธิบตัร (Patent Cooperation Treaty 1984) 
   ข. กลุ่มความตกลงระหวา่งประเทศท่ีประเทศคู่สัญญาตอ้งปฏิบติัตาม มีดงัน้ี 
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   - ค าแนะน าร่วมเก่ียวกบับทบญัญติัวา่ดว้ยการคุม้ครองเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียบง
แพร่หลายทัว่ไป (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known 
Marks 1999) ซ่ึงไดรั้บการรับรองโดยสหภาพปารีสเพื่อการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมและ
ท่ีประชุมใหญ่องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
   - สนธิสัญญากฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ (Trademark Law Treaty) 
   ค. กลุ่มความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศคู่ค้าต้องใช้ความพยายามอย่าง
ยิง่ยวดท่ีจะใหส้ัตยาบนัหรือเขา้ร่วมเป็นภาคี มีดงัน้ี 
   - ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนระดับระหว่างประเทศซ่ึงการ
ออกแบบทางอุตสาหกรรม (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial 
Designs 1999) 
   - พิธีสารเพิ่มเติมความตกลงกรุงมาดริดวา่ดว้ยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายระดบั
ระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the Interactional Registration 
of Marks 1989) 
 จะเห็นไดว้่า ความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวขา้งตน้มี
สาระส าคญัหลกั 2 ประการ คือ การก าหนดขอบเขตและมาตรฐานในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีเขม้งวดและกวา้งขวางมากยิ่งข้ึนและการช่วยให้การจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเป็นไปได้โดยง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนแต่สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์และ
เป็นไปตามความตอ้งการของสหรัฐทั้งส้ิน แต่ในขณะท่ีประเทศไทยไม่ไดใ้ห้สัตยาบนัหรือเขา้ร่วม
เป็นภาคีของความตกลงดงักล่าวขา้งตน้แมแ้ต่ฉบบัเดียว 
 ในปัจจุบนัท่ีเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปโดยเสรีมากยิ่งข้ึน ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็น
ประเด็นท่ีมีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกบัการคา้ระหวา่งประเทศอยา่งลึกซ้ึง จึงตอ้งถูกน ามาบญัญติั
ไวเ้ป็นกฎหมายระหวา่งประเทศอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นกฎหมาย
ท่ีมีความสลบัซับซ้อนและตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกบัเทศกาลสังคม 
แม้ว่าแทบทุกประเทศในโลกปัจจุบันต่างเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกซ่ึงต้องผูกพันตาม
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาภายใตค้วามตกลงทริปส์เช่นเดียวกนั แต่เวทีเจรจาการคา้
ระดบัพหุภาคีอยา่งองคก์ารการคา้โลกยอ่มไม่สามารถท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัทุกประเทศได้
ทั้งหมด 
 ภายหลังจากความล้มเหลวในการเจรจาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ประเทศ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจหลายประเทศจึงตอ้งหนัมาการเจรจาการคา้ในระดบัภูมิภาคและระดบัทวิ
ภาคีเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของประเทศตน สหรัฐเป็นประเทศท่ีมีความกระตือรือร้นในการท า
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ความตกลงการคา้หรือความตกลงการคา้เสรีท่ีสหรัฐจดัท าข้ึน การจดัท าความตกลงการคา้เสรีน้ีดู
เหมือนจะเป็นวิธีการท่ีดีและง่ายท่ีสุดท่ีจะบงัคบัให้ประเทศก าลังพฒันาออกกฎหมายภายในท่ี
แตกต่างไปจากท่ีก าหนดไวใ้นความตกลงทริปส์ เช่น การขยายอายกุารคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
การขยายขอบเขตของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาให้เพิ่มข้ึน การจ ากดัสิทธิของประเทศคู่คา้
ในการออกกฎหมายภายในตามขอ้ยกเวน้ท่ีก าหนดไวก้ารเร่งรัดให้มีการออกกฎหมายคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาบางประเภทเร็วกว่าเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้และการก าหนดให้ประเทศคู่คา้เขา้
ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีขอบเขตของการคุ้มครอง
กวา้งขวางและเข้มงวดกว่าความตกลงทริปส์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจเรียกรวมกันว่า “ทริปส์ผนวก” 
(TRIPs-Plus) 
 การน าประเด็น “ทริปส์ผนวก” มาก าหนดไวใ้นความตกลงการคา้เสรีจะท าให้สหรัฐมี
ความสะดวกในการเสนอประเด็นเหล่าน้ีในการเจรจาดบัพหุภาคีขององคก์ารการคา้โลกมากยิ่งข้ึน 
เพราะเม่ือประเทศก าลงัพฒันาเหล่าน้ีไดแ้กไ้ขกฎหมายภายในไปตามท่ีสหรัฐตอ้งการแลว้ อ านาจ
ต่อรองในเวทีองค์การการคา้โลกก็จะน้อยลง ซ่ึงหมายความว่า ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและ
กฎหมายภายในท่ีเ ก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นไปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของ
ผูป้ระกอบการในประเทศท่ีพฒันาแลว้ทั้งหมด 
 โดยหลกัการแลว้ การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่ควรเป็นไปเพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของผูท้รงสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ตอ้งค านึงถึงประโยชน์และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อ
สาธารณชนดว้ย เพราะเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาก็คือการสร้างความ
เจริญและผาสุกแก่สังคมโดยรวม การบงัคบัให้ประเทศหน่ึงประเทศใดตอ้งออกกฎหมายคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเหมือนกบัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายภายในประเทศตนเองโดยคิดว่าเป็นระบบ
กฎหมายหน่ึงเดียวท่ีสามารถใช้ได้กบัทุกประเทศ (One-size-fits-all) เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่
สมควรกระท า ในทางตรงกนัขา้ม การเจรจาระหว่างประเทศเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาจึงควรท่ีกระท าในเวทีการเจรจาระดบัพหุภาคีและเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศมีทางเลือกใน
การออกกฎหมายภายในตามสมควร ประเทศก าลังพฒันาทั้งหลาย รวมทั้งประเทศไทยจึงควร
หลีกเล่ียงการเจรจาประเด็นดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาในความตกลงการคา้เสรีระดบัทวิภาคี เพราะ
การเจรจาเช่นน้ีจะท าให้ประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีอ านาจในการเจรจาต่อรองนอ้ยกวา่เสียเปรียบอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ทั้งท่ีโดยหลกัแล้วตามตกลงการคา้เสรีควรจะตอ้งไปเพื่อประโยชน์ของคู่เจรจา
เท่านั้น 
 การท าความตกลงการค้าเสรีอาจก่อให้เกิดผลดีแก่บุคคลหน่ึง แต่ก็อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อบุคคลอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้
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ประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประเด็นหน่ึงท่ีมีความสลับซับซ้อน และเก่ียวพันกับ
ผลประโยชน์ของประเทศมากท่ีสุด รัฐบาลท่ีมีวิสัยทศัน์อนัยาวไกลจึงตอ้งพิจารณาผลกระทบจาก
การท าความตกลงการคา้เสรีอยา่งถ่ีถว้นและรอบดา้น โดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
ส าคญั การท าความตกลงการคา้เสรีจึงตอ้งมีการศึกษาวิจยัอย่างจริงจงัและเป็นระบบ นอกจากนั้น
กระบวนการในการจดัท าและเจรจาความตกลงการค้าเสรียงัต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับรู้ถึงความเป็นไป ตลอดจนผล
ของการเจรจาต่อรองใหม้ากท่ีสุดดว้ย19 

                                                        
19 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการวจิยัท่ีเสนอต่อสภาวจิยัแห่งชาติและกระทรวงยติุธรรม ในการประชุม
นิติศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนยป์ระชุมสหประชาชาติเม่ือวนัท่ี 15-16 กนัยายน 2557 
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บทที ่3 
 

มาตรการทางกฎหมายที่เกีย่วกบัการคุ้มครองลขิสิทธ์ิงานภาพยนตร์ 
ในประเทศไทย มาตรการระหว่างประเทศ และกฎหมายลขิสิทธ์ิในต่างประเทศ 

 
3.1  กฎหมายระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกบักรรมสิทธ์ิในภาพยนตร์ 
 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นกฎหมายซ่ึงได้รับความสนใจ และความส าคัญจากทั้ งในและ
ต่างประเทศ ทั้งน้ี เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีกฎหมายดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจของแต่
ละประเทศทัว่โลก เพื่อน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศท่ีมีการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ รวมไปถึง
การคุม้ครองสิทธิท่ีพึงจะไดรั้บของผูบ้ริโภค และผูส้ร้างสรรคง์าน 
 เน่ืองจากคุณสมบติัพิเศษของกฎหมายท่ีมีลกัษณะของการบงัคบัใช้เฉพาะภายในแต่ละ
ประเทศ ถึงแม้จะได้มีการท าการตกลงระหว่างประเทศในเร่ืองดังกล่าวไวใ้นสนธิสัญญาหรือ
อนุสัญญาท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ แล้วก็ตาม เช่น อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) การค้าท่ี
เก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (Trade Related Inellectual Property Rights : TRIPS) ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างไรก็ตามการบังคับใช้ และการท าให้
หลกัเกณฑ์การคุม้ครองลิขสิทธ์ิดงักล่าวมีความเป็นสากล หรือความมีมาตรฐานเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกันตามสนธิสัญญา หรืออนุสัญญาดังกล่าวข้างต้นก็ยงัไม่มีผลสมบูรณ์ เน่ืองจากผลของ
ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นเพียงการก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของกฎหมายลิขสิทธ์ิในบางเร่ือง และบงัคบั
ใชเ้ฉพาะประเทศสมาชิกเท่านั้น กรณีความแตกต่างของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศในบาง
เร่ืองจึงยงัคงปรากฏอยู่ และด้วยเหตุน้ีเองผูส้ร้างสรรค์งานท่ีมีความประสงค์ท่ีจะได้รับความ
คุม้ครองงานของตนด้วยกฎหมายลิขสิทธ์ิในหลาย ๆ ประเทศในคราวเดียวกนัจะต้องเรียนรู้ถึง
ขอบเขตเง่ือนไขการให้ความคุม้ครองการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิรวมถึงอายุแห่งการคุม้ครองของงานใน
แต่ละประเทศ เพื่อใหเ้กิดความคุม้ครองอยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ 
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  3.1.1 มาตรการการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์1 
 ประเทศก าลงัพฒันาต้องการท่ีจะได้มาซ่ึงเทคโนโลยีอนัทนัสมยั แต่ในขณะเดียวกัน
ประเทศเหล่านั้นมีความประสงคท่ี์จะใชก้ารคา้ขาย และการส่งออก เพื่อเป็นกลไกในการยกระดบั
และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ การมีโอกาสเขา้ร่วมองค์การการคา้โลกถือว่าเป็นบนัไดสู่ความ
เติบโต และความกา้วหนา้ของอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศ แต่การเขา้ร่วมองคก์ารการคา้
โลกนั้นยอ่มหมายถึงการตอ้งยอมรับเอาพนัธกรณีในสัญญาขอ้ตกลงต่าง ๆ ขององคก์ารการคา้โลก
ซ่ึงรวมถึงการให้การรับรองต่อสัญญาขอ้ตกลงทริปส์ท่ีจะก่อให้เกิดผลท่ีเป็นการริดลอน และจ ากดั
เสรีภาพของประเทศในการก าหนดนโยบายดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อาจกล่าวได้ว่าข้อจ ากัดดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายท่ีประเทศก าลังพัฒนาจ าต้องยอมสูญเสีย เพื่อ
แลกเปล่ียนกบัการท่ีจะมีโอกาสเขา้ร่วมในองค์การการคา้โลกท่ีมีความส าคญั และมีบทบาทมาก
ท่ีสุดในโลกปัจจุบนั 
 การใหค้วามคุม้ครองลิขสิทธ์ิ 
 การใหค้วามคุม้ครองลิขสิทธ์ิในระหวา่งประเทศนั้น ไดมี้การบญัญติัอยูห่ลายฉบบั แต่ใน
ท่ีน้ีกล่าวถึงจากในอนุสัญญากรุงเบิร์น ค.ศ. 1971 อนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากล อนุสัญญากรุงโรมและ
อนุสัญญาการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ และการปลอมแปลงเท่านั้น 
 3.1.2 มาตรการการให้ความคุ้มครองลขิสิทธ์ิในอนุสัญญากรุงเบิร์น ค.ศ. 1971 
 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อนุสัญญากรุงเบิร์น เป็นระบบท่ีเกิดข้ึนจากอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศในระดบัพหุภาคี โดยการรวมตวักนัของนานาประเทศส่วนใหญ่ในแถบทวีปยุโรปเม่ือวนัท่ี 
9 กนัยายน ค.ศ. 1886 ซ่ึงเป็นระบบท่ีเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองมากนกั โดยท่ีไม่มีพิธีการต่าง ๆ อาทิเช่น 
การจดทะเบียนส าหรับการขอใหลิ้ขสิทธ์ิอนุสัญญาเบอร์นไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงเพียงคร้ังเดียวใน
รอบ 20 ปี หลกัการส่วนใหญ่ไดแ้ก่การคุม้ครองสิทธ์ิระหว่างประเทศ โดยไม่ใช่เป็นการคุม้ครอง
งานท่ีมีลกัษณะเป็นการภายใน เช่น งานท่ีคนไทยสร้างสรรคข้ึ์น และไดมี้การโฆษณางานเป็นคร้ัง
แรกในประเทศไทยนั้นไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีอนุสัญญาน้ีตอ้งการจะครอบคลุมไปถึงหลกัเกณฑ์ภายใต้
อนุสัญญามีเป้าหมายท่ีจะคุม้ครองงานของคนต่างชาติ และเป็นงานท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศเป็น
ส าคญั 
 

                                                        
1 จกัรกฤษณ์  ควรพจน์.  (2541).  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลขิสิทธ์ิสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้า.  
กรุงเทพฯ: นิติธรรม. หนา้ 50-85. 
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 3.1.3 มาตรการการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิของอนุสัญญากรุงเบิร์นได้รับการแก้ไข
เพิม่เติมทั้งส้ินรวม 8 คร้ัง ได้แก่ 
  1) การแกไ้ขในการประชุมท่ีกรุงปารีส เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1896 อนุสัญญา
ฉบบัแกไ้ขน้ี เรียกวา่ “Paris Additional Act and Interpretative Decleration, 1896” 
  2) การแกไ้ขในการประชุมท่ีกรุงเบิร์น เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1908 เรียกว่า 
“Berlin Act, 1908” 
  3) การแกไ้ขในการประชุมท่ีกรุงเบิร์น เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม ค.ศ. 1914 เรียกวา่ “Berne 
Additional Protocol, 1914” 
  4) การแกไ้ขในการประชุมท่ีกรุงโรม เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน ค.ศ. 1928 เรียกวา่ “Rome 
Act, 1928” 
  5) การแกไ้ขในการประชุมท่ีกรุงบรัสเชลส์ เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน ค.ศ. 1948 เรียกวา่ 
“Brussels Act, 1948” 
  6) การแก้ไขในการประชุมท่ีกรุงสตอคโฮล์ม เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1967 
เรียกวา่ “Stockholm Act, 1967” 
  7) การแกไ้ขในการประชุมท่ีกรุงปารีส เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1971  เรียกว่า 
“Paris Act, 1971” (พฒันพล เปรมสมิทธ์, 2533, หนา้ 26) 
  8) การแกไ้ขในการประชุมคร้ังล่าสุด ฉบบัปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม ค.ศ. 1979 
 อนุสัญญากรุงเบิร์นเป็นความตกลงระหว่างประเทศท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งโดยเฉพาะ
ค านึงถึงจ านวนประเทศท่ีเขา้ร่วม กล่าวคือจนถึงวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2538 อนัเป็นวนัท่ีความตก
ลงทริปส์ท่ีผลใชบ้งัคบั อนุสัญญากรุงเบิร์นท่ีประเทศสมาชิกรวมทั้งส้ิน 111 ประเทศ 
 ประเทศท่ีเขา้ร่วมในความตกลงระหว่างประเทศน้ีมีทั้งประเทศท่ีพฒันาแลว้อนัไดแ้ก่
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น กลุ่มประเทศสหภาพยโุรป รวมทั้งประเทศท่ีก าลงัปรับเปล่ียนระบบ โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจในยุโรปตะวนัออกประเทศในค่ายสังคมนิยม เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
บรรดาประเทศท่ีก าลงัพฒันาในทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต ้ส าหรับประเทศไทยนั้นไดเ้ขา้
ร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเบิร์นเช่นเดียวกนั โดยไดเ้ขา้ร่วมในความตกลงระหวา่งประเทศน้ีมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดย้อมรับความผกูพนัตนตามอนุสัญญากรุงเบิร์น ฉบบักรุงเบอร์ลิน 
ค.ศ. 1908 (Berlin Act, 1908) กบัพิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1914 (Additional Protocol, 1914) เม่ือวนัท่ี 
17 มิถุนายน พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ซ่ึงสาเหตุท่ีประเทศไทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์นน้ี 
เน่ืองมาจากการท่ีประเทศไทยได้ขอแกไ้ขหนงัสือสัญญาทางงราชไมตรีฯ ท่ีท ากบันานาประเทศ 
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับเอกราชทางศาลกลับคืนมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
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เจา้อยู่หัว และต่อมาเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2538 ประเทศไทยได้แสดงเจตนาขอเปล่ียนแปลง
พนัธกรณีเป็นพนัธกรณีตามขอ้ 1 ถึง 12 ของอนุสัญญากรุงเบิร์นฉบบักรุงปารีส ค.ศ. 1971 (Paris 
Act, 1971) 
 อนุสัญญากรุงเบิร์นได้ก่อตั้งสหภาพเบอร์น เบอร์นยูเนียน (Berne Union) ข้ึน โดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะให้ประเทศสมาชิกให้การคุม้ครองลิขสิทธ์ิภายใตห้ลกัการท่ีเป็นหน่ึงเดียวกัน 
อนุสัญญากรุงเบิร์นไดก้ าหนดมาตรฐานการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ เพื่อเป็นบรรทดัฐานส าหรับการเป็นรัฐ
ภาคีท่ีจะไดรั้บไปบญัญติัไวใ้นกฎหมายภายในมาตรฐานการคุม้ครองท่ีรวมถึงหลกัการพื้นฐานการ
คุม้ครองลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศ อนัไดแ้ก่ หลกัดินแดนของการคุม้ครอง หลกัการปฏิบติัเยี่ยงคน
ชาติ ขอบเขตของสิทธิท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิมีตามกฎหมาย ประเทศของงานอนัมีลิขสิทธ์ิ การก าหนด
สิทธิขั้นต ่า อายแุห่งการคุม้ครอง ฯลฯ 
 เจตนารมณ์ดั้ งเดิมของการจัดท าอนุสัญญากรุงเบิร์นก็คือ เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ในการ
คุ้มครองงานวรรณกรรม และศิลปกรรมท่ีเป็นการสร้างสรรค์งานในด้านความสวยงาม และ
สุนทรียภาพเป็นส าคญั แต่ในปัจจุบนัขอบเขตของการให้การคุม้ครองไดข้ยายออกไปสู่งานท่ีเน้น
ในดา้นหนา้ท่ีปฏิบติัการ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยโีทรคมนาคมดว้ย 
 หลักการส่วนใหญ่ภายใต้อนุสัญญากรุงเบิร์นจะใช้กับการคุ้มครองลิขสิทธ์ิระหว่าง
ประเทศ โดยไม่ใชก้บัการคุม้ครองงานท่ีมีลกัษณะเป็นการภายใน เช่น งานท่ีคนไทยสร้างสรรคข้ึ์น
และท่ีไดมี้การโฆษณางานเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นส่ิงท่ีอนุสัญญาน้ีตอ้งการจะ
ครอบคลุมไปถึง หลกัเกณฑ์ภายใตอ้นุสัญญากรุงเบิร์นมีเป้าหมายท่ีจะคุม้ครองงานของคนต่างชาติ 
และเป็นงานท่ีมีหลกัแหล่งก าเนิดในต่างประเทศเป็นส าคญั ทั้งน้ีจะเห็นไดจ้ากการท่ีบทบญัญติัใน
ขอ้ 5(1) ของอนุสัญญากรุงเบิร์นก าหนดให้ใช้หลกัการปฏิบติัเยี่ยงคนชาติ และหลกัสิทธิขั้นต ่า
เฉพาะกรณีท่ีผูส้ร้างสรรคมิ์ไดเ้ป็นคนชาติของประเทศท่ีใหค้วามคุม้ครองเท่านั้น 
 หลกัการส าคญัภายใตอ้นุสัญญากรุงเบิร์นมีอยูส่ามประการใหญ่ ๆ คือ 
  1) หลักการปฏิบติัเยี่ยงคนชาติท่ีก าหนดว่าประเทศสมาชิกต้องให้สิทธิแก่ผูส้ร้าง
สรรคท่ี์เป็นคนชาติของรัฐภาคีอ่ืน เช่นเดียวกบัท่ีไดใ้หสิ้ทธิแก่คนชาติตนเอง เหตุผลของการก าหนด
หลกัการกฎหมายดงักล่าวไวใ้นความตกลงระหว่างประเทศน้ีก็เช่นเดียวกนักบักรณีทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาอ่ืน ๆ นั่นคือ เป็นผลมาจากการรับรองว่าสิทธิตามลิขสิทธ์ิจะมีอยู่อย่างจ ากัดภายใต้หลัก
ดินแดนแห่งรัฐ 
  2) หลกัการก าหนดสิทธิขั้นต ่าหมายความวา่บรรดาสิทธิ และความคุม้ครองท่ีประเทศ
รัฐภาคีไดใ้ห้แก่ผูส้ร้างสรรคท่ี์เป็นคนชาติจะตอ้งไม่น้อยไปกวา่ระดบัการคุม้ครองท่ีก าหนดไวใ้น
อนุสัญญากรุงเบิร์น ตวัอยา่งเช่น ตามกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกเจา้ของลิขสิทธ์ิตอ้งมีสิทธิ
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ในการท าซ ้ าสิทธิในการดดัแปลงงาน และสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนรวมทั้งอายุแห่งความ
คุม้ครองตอ้งมีก าหนดไม่น้อยกว่าอายุผูส้ร้างสรรค์กบัอีก 50 ปี นบัแต่สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 
เป็นตน้ 
  3) หลกัการคุม้ครองโดยไม่มีรูปแบบหมายความวา่ประเทศสมาชิกจะก าหนดเง่ือนไข
ของการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิในลกัษณะใด ๆ ไม่ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการก าหนดให้มีการจดทะเบียน หรือ
ก าหนดใหใ้ชเ้คร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ใด ๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
 อนุสัญญากรุงเบิร์นก าหนดให้มีการคุม้ครองลิขสิทธ์ิต่างชาติ โดยค านึงถึงประเทศท่ีเกิด
ของงานเป็นส าคญั ประเทศท่ีเกิดงาน (Country of Origin) หมายความถึง ประเทศท่ีผูส้ร้างสรรค์มี
สัญชาติ หรือประเทศท่ีมีการโฆษณางานเป็นคร้ังแรก การท่ีอนุสัญญาก าหนดให้ค  านึงถึงประเทศท่ี
มีการโฆษณางานเป็นคร้ังแรกประกอบด้วยก็เพื่อหลีกการปัญหาการพิจารณาเร่ืองสัญชาติของผู ้
สร้างสรรค ์ในกรณีท่ีงานนั้นมีบุคคลหลายคนร่วมกนัเป็นผูส้ร้างสรรค ์(Cornish, 1996, p. 311) 
 กล่าวโดยสรุป การคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศภายใตอ้นุสัญญากรุงเบิร์น
ใชปั้จจยัสองประการเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา กล่าวคือ สัญชาติของผูส้ร้างสรรค ์และสถานท่ีท่ีมี
การเผยแพร่งาน 
 ภายใตข้อ้ 3(1) ของอนุสัญญากรุงเบิร์น การคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศ
จะตอ้งกระท าภายใตห้ลกัการต่อไปน้ี 
 ประการแรก งานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีไดส้ร้างสรรค์ข้ึนโดยบุคคลท่ีเป็นคนชาติของประเทศ
สมาชิกของสหภาพเบอร์น ไม่ว่างานนั้นจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่ จะได้รับความ
คุม้ครองตามกฎหมายของประเทศภาคีทุกประเทศ 
 ประการท่ีสอง ส าหรับงานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีได้สร้างสรรค์โดยผูท่ี้มิได้เป็นคนชาติของ
ประเทศสมาชิกจะไดรั้บการคุม้ครองในประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์น ก็ต่อเม่ือได้มีการ
น างานดงักล่าวออกเผยแพร่งานเป็นคร้ังแรกในประเทศประเทศหน่ึง ซ่ึงเป็นภาคีของสหภาพเบอร์น
หรือการเผยแพร่งานนั้นไดก้ระท าในประเทศสมาชิกพร้อมกนักบัท่ีไดเ้ผยแพร่ในประเทศอ่ืนท่ีมิได้
เป็นสมาชิกของสหภาพเบอร์น การโฆษณางานอนัมีลิขสิทธ์ิถือว่าไดพ้ร้อมกนั หากมีการเผยแพร่
งานภายในก าหนด 30  วนั นบัแต่วนัท่ีไดมี้การโฆษณาในประเทศอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นภาคีสมาชิกของ
อนุสัญญากรุงเบิร์น 
 ดงันั้น ในกรณีท่ีผูส้ร้างสรรคง์านมิไดเ้ป็นคนชาติของประเทศสมาชิกของสหภาพเบอร์น 
สถานท่ีท่ีมีการเผยแพร่งานเป็นคร้ังแรกจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการท่ีงานอนัมีลิขสิทธ์ิจะ
ไดรั้บความคุม้ครองตามอนุสัญญากรุงเบิร์น (Joyeel, 1991, p.927) 
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 แมว้า่จะมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหลายคร้ัง แต่หลกัการส าคญัของอนุสัญญากรุงเบิร์นก็ยงั
มีผลใช้บงัคบัอยู่เช่นเดิม (Vaver, 1986, p.25) การแก้ไขบทบญัญติัของอนุสัญญาฯ แต่ละคร้ังได้
กระท าเพื่อท าให้การคุม้ครองลิขสิทธ์ิมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในแต่ละยุคสมยั เท่าท่ีผา่นมาหลกัการของอนุสัญญากรุงเบิร์นท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงก็เช่น การ
ยกเลิกเง่ือนไขการจดทะเบียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิ การเปล่ียนแปลงอายุแห่งการคุม้ครอง การ
ขยายการคุม้ครองไปสู่งานประเภทใหม่ การยินยอมให้ประเทศสมาชิกน าเอามาตรการบงัคบัใช้
สิทธิ (Compulsory Licensing) มาใช้ และให้การรับรองสิทธิทางศีลธรรม (Moral Right) ของผู ้
สร้างสรรค ์เป็นตน้ 
 3.1.4 มาตรการการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในอนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากล (Universal 
Copyright Convention)2 
 ความตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการคุม้ครองลิขสิทธ์ิท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัสอง
รองจากอนุสัญญากรุงเบิร์นก็คือ อนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากล ซ่ึงถูกจดัท าข้ึนในปี พ.ศ. 2495 นบัจนถึง
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2538 อนุสัญญาฉบบัน้ีมีประเทศต่าง ๆ เขา้ร่วมเป็นสมาชิกทั้งส้ินรวม 95 
ประเทศ 
 เช่นเดียวกบัอนุสัญญากรุงเบิร์น อนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากลไดรั้บการแกไ้ขเพิ่มเติมหลาย
คร้ัง คร้ังล่าสุดท่ีมีการแกไ้ขก็คือในปี พ.ศ. 2514 หรือ ค.ศ. 1971 ท่ีกรุงปารีส โดยผลของการแกไ้ข
ในคร้ังล่าสุดน้ีมีผลท าให้มาตรฐานการคุม้ครองลิขสิทธ์ิมีระดบัท่ีค่อนขา้งสูงพอสมควร โดยเฉพาะ
หากเปรียบเทียบกบัหลกัการของอนุสัญญาน้ีก่อนหนา้ท่ีจะมีการแกไ้ขท่ีกรุงปารีส 
 ถึงแม้ว่าอนุสัญญาฉบบัแก้ไขปี ค.ศ. 1971 ได้ปรับปรุงหลักการคุ้มครองลิขสิทธ์ิให้
เขม้งวดข้ึนกวา่เดิมแต่มาตรฐานการคุม้ครองภายใตอ้นุสัญญาลิขสิทธ์ิสากลก็ยงัคงมีระดบัท่ีต ่ากว่า
มาตรฐานของอนุสัญญากรุงเบิร์นมาก โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองลกัษณะ และประเภทของงาน
อนัมีลิขสิทธ์ิ รวมทั้งในเร่ืองการให้เสรีภาพในการก าหนดระดบัระดบัการคุม้ครองแก่ประเทศท่ีเขา้
ร่วม ตวัอย่างเช่น ขอ้ 1 ของอนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากลก าหนดว่า “รัฐภาคีตอ้งให้ความคุม้ครองสิทธิ
ของผูป้ระพนัธ์อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ” ซ่ึงบทบญัญติัน้ีไดก้ าหนดพนัธกรณีท่ีมีความ
ยดืหยุน่กวา่อนุสัญญากรุงเบิร์น เน่ืองจากรัฐภาคีของอนุสัญญาขอบเขตของสิทธิท่ีเจา้ของงานมีตาม
กฎหมายไดโ้ดยเสรี 
 อนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากลไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ และบรรทดัฐานของการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ
ไวใ้นท านองเดียวกบัอนุสัญญากรุงเบิร์น (แต่มีระดบัการคุม้ครองท่ีต ่ากว่าอนุสัญญากรุงเบิร์น) 

                                                        
2 เทิดชยั  ธนพงศพ์ร.  (2556).  ค าอธิบายกฎหมายลขิสิทธ์ิ.  (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: นิติธรรม. หนา้ 35-55. 
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กล่าวคือ ก าหนดหลกัการปฏิบติัเยี่ยงคนชาติ มาตรฐานขั้นต ่าของการคุม้ครอง ขอบเขตของสิทธิ
ตามลิขสิทธ์ิ ระยะเวลาการคุม้ครอง ฯลฯ เจตนารมณ์ของอนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากลคือ เปิดโอกาสให้
ประเทศท่ีไม่ตอ้งการเขา้ร่วมในอนุสัญญากรุงเบิร์น (เน่ืองจากไม่ตอ้งการผูกพนัตามพนัธกรณีท่ี
เขม้งวด) ไดเ้ขา้มาร่วมในอนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากล ซ่ึงเป็นความตกลงระหวา่งประเทศท่ีมีหลกัการซ่ึง
มีความยดืหยุน่มากกวา่แทน 
 อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาลิขสิทธ์ิก็มีข้อจ ากัดบางประการกล่าวคือ หลักการต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นอนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากลจะไม่น าไปใชก้บัการสร้างสรรคง์าน ในกรณีท่ีประเทศท่ีเกิด
ของงานเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์น หากงานอนัมีลิขสิทธ์ิใดมีแหล่งก าเนิดในประเทศ
ภาคีของอนุสัญญากรุงเบิร์นก็ให้บงัคบัตามหลกัการของอนุสัญญากรุงเบิร์น โดยไม่ให้น าหลกัการ
ในอนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากลไปใช้บงัคบัถึงแมว้่าประเทศท่ีเป็นท่ีเกิดของงานนั้นจะเป็นภาคีของ
อนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากลอยูด่ว้ยก็ตาม 
 โดยบญัญติัน้ีจึงผลเท่ากบัว่า อนุสัญญากรุงเบิร์นได้รับการจดัล าดับให้มีความส าคญั
เหนือกวา่อนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากล เหตุผลในเร่ืองน้ีก็อาจเป็นเพราะวา่ บรรดาประเทศอุตสาหกรรม
ใหญ่ ๆ ต่างเป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์น ในขณะท่ีอนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากลนั้นมีประเทศ
สมาชิกท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจเขา้ร่วมเพียงไม่ก็ประเทศเท่านั้น 
 โดยบทบญัญติัดงักล่าว การน าเอาหลกัการต่าง ๆ ในอนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากลไปใช้จึง
จ ากดัอยูแ่ต่เฉพาะในบางกรณีเท่านั้น กล่าวคือ เฉพาะในกรณีท่ีประเทศท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของงาน
เป็นสมาชิกของอนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากล แต่ไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเบิร์นด้วย ซ่ึงใน
ปัจจุบนัประเทศท่ีเป็นสมาชิกของอนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากล โดยไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุง
เบิร์นนั้นมีอยู่เพียง 19 ประเทศเท่านั้น โดยประเทศเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นประเทศเล็ก ๆ ท่ีไม่ค่อยมี
ความส าคญัในทางเศรษฐกิจเท่าใดนกั อนัไดแ้ก่ ประเทศในตะวนัออกกลาง เอเชีย ลาตินอเมริกา 
รวมทั้งประเทศท่ีเป็นอดีตสมาชิกของสหภาพโซเวยีต (จกัรกฤษณ์ ควรพจน์, 2541, หนา้ 72-74) 
 3.1.5 มาตรการการให้ความคุ้มครองลขิสิทธ์ิในอนุสัญญากรุงโรม 
 อนุสัญญากรุงโรมว่าดว้ยการคุม้ครองนกัแสดง ผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียง และองค์การแพร่
เสียงแพร่ภาพ (Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 
Broadeacting Organizations) เป็นความตกลงระหวา่งประเทศท่ีก าหนดหลกัเกณฑก์ารคุม้ครองสิทธิ
ขา้งเคียง (related Right or Neighboring Right) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 2504 ในขณะท่ีมีการจดัท า
อนุสัญญากรุงโรมนั้น นานาประเทศต่างไม่มีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในความตกลง
ระหวา่งประเทศน้ีเท่าใดนกั เน่ืองจากเทคโนโลยกีารบนัทึกเสียง และการแพร่ภาพ ซ่ึงอนุสัญญากรุง
โรมประสงค์จะให้การคุ้มครองยงัไม่มีความก้าวหน้ามากนักในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ต่อมา
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สภาพการณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไปในทางตรงกนัขา้ม ประเทศต่าง ๆ ไดใ้ห้ความสนใจต่อการเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกของความตกลงน้ีมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยอีีเล็คทรอนิคส์ และโทรคมนาคม ส่งผลใหป้ระเทศท่ีเขา้ร่วมในอนุสัญญามีจ านวนท่ีเพิ่ม
มากข้ึน จนถึงวนัท่ีความตกลงทริปส์มีผลใช้บงัคบัอนุสัญญากรุงโรมมีประเทศสมาชิกรวมทั้งส้ิน
จ านวน 47 ประเทศ 
 หลักการพื้นฐานของการคุ้มครองสิทธิข้างเคียงภายใต้อนุสัญญากรุงโรมก็คือการ
คุ้มครองสิทธิข้างเคียงจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผูป้ระพนัธ์ในระบบลิขสิทธ์ิแบบดั้ งเดิม 
อนุสัญญากรุงโรมไดก้ าหนดบรรทดัฐานของการคุม้ครองสิทธิขา้งเคียงระหวา่งรัฐ โดยยอมรับให้
คุม้ครองสิทธิของนกัแสดง ผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียง และองคก์ารแพร่เสียงแพร่ภาพ ซ่ึงเป็นคนชาติของ
ประเทศสมาชิกอ่ืนภายใตห้ลกัการปฏิบติัเยีย่งคนชาติ 
 สิทธิขั้นต ่าท่ีรัฐภาคีตอ้งจดัให้แก่บุคคลดงักล่าวคือ ในกรณีของนักแสดง รัฐภาคีตอ้ง
ก าหนดให้นกัแสดงมีสิทธิเด็ดขาดในการน าเสนอต่อสาธารณชนซ่ึงการแสดงของตน การบนัทึก
การแสดง และการท าซ ้ าซ่ึงการบนัทึกการแสดง ส าหรับผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียง อนุสัญญากรุงโรม
ก าหนดใหมี้สิทธิในการเด็ดขาดในการท าซ ้ าซ่ึงส่ิงบนัทึกเสียง รวมทั้งมีสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน
ท่ีเป็นธรรมชาติส าหรับการใช้ส่ิงบนัทึกเสียง ในการแพร่เสียงแพร่ภาพ และในการน าเสนอต่อ
สาธารณชน และโดยบทบญัญติัของอนุสัญญากรุงโรม องคก์ารแพร่เสียงแพร่ภาพมีสิทธิเด็ดขาดใน
การแพร่เสียงแพร่ภาพซ ้ า บนัทึก ท าซ ้ า และน าเสนอต่อสาธารณชนซ่ึงงานแพร่เสียงแพร่ภาพของ
ตน 
 เช่นเดียวกนักบัอนุสัญญาเก่ียวกบัการคุม้ครองลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ หลกัการ และมาตรฐาน
ต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นอนุสัญญากรุงโรมได้ถูกก าหนดให้ใช้บงัคบัการคุม้ครองสิทธิขา้งเคียงใน
ระดบัระหวา่งประเทศนั้น โดยจะไม่ใชบ้งัคบัการคุม้ครองสิทธิของนกัแสดง ผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียง
และองคก์ารแพร่เสียงแพร่ภาพ ภายในประเทศใดประเทศหน่ึงเป็นการเฉพาะ 
 นอกจากน้ี การคุม้ครองสิทธิขา้งเคียงภายใตอ้นุสัญญากรุงโรมก็ถูกผกูติดกบัปัจจยัเร่ือง
สัญชาติของเจา้ของงาน และสถานท่ีท่ีเกิดของงานเช่นเดียวกนักบัหลกัการของอนุสัญญากรุงเบิร์น 
ตวัอย่างเช่น การท่ีผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียงใดจะไดรั้บการคุม้ครองในประเทศสมาชิกของอนุสัญญา
กรุงโรมนั้น จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี กล่าวคือ ผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียงนั้น
เป็นคนชาติของประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงโรม หรือมิฉะนั้นการบนัทึกงานนั้นไดก้ระท าข้ึน
เป็นคร้ังแรกในประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหน่ึงของอนุสัญญากรุงโรม 
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 3.1.6 การให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในอนุสัญญาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกีย่วกบัการค้า และสินค้าปลอมแปลง (TRIPS) 
 สัญญาขอ้ตกลงองคก์ารการคา้โลกลูกประกาศใชโ้ดยเป็นผลพวงมาจากการประชุมโต๊ะ
กลมของ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) เป็นการประชุมของผูแ้ทนของประเทศ
ภาคีความตกลงทัว่ไปทางศุลกากร และการคา้ ซ่ึงเป็นการประชุมเพื่อจดัระเบียบ และกฎหมาย
การคา้ระหวา่งประเทศ และในการประชุม ณ ประเทศอุรุกวยั ซ่ึงเรียกวา่การเจรจาแกตตร์อบอุรุกวยั 
(Uruguay Round) (บณัฑิต หลิมสกุล, 2530, หนา้ 33) ซ่ึงเร่ิมมีข้ึนในเดือนกนัยายนปี ค.ศ. 1986 โดย
ได้มีการน าเอาประเด็นทางการค้าใหม่ 3 ประการเข้ามาเจรจา เช่น ความตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property 
Rights) หรือความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) สัญญาขอ้ตกลงทริปส์ซ่ึงเป็นสัญญาขอ้ตกลง
คุณลกัษณะทางการคา้ในแง่มุมของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงกฎหมายบทผนวกพิเศษของ
สัญญาขอ้ตกลงองคก์ารการคา้โลก 
 สัญญาขอ้ตกลงทริปส์ไดบ้รรลุความตกลงเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม ค.ศ. 1993 โดยมีประเทศ
สมาชิก 118 ประเทศเขา้ร่วมลงงาน ณ เมืองมาราเกช ประเทศโมร็อคโค เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน ค.ศ. 
1994 และสัญญาขอ้ตกลงทริปส์เร่ิมมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1995 ซ่ึงประเด็นการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิเป็นปัญหาท่ีประเทศสมาชิกใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมากจึงผลกัดนัใหเ้กิดการก าหนด
มาตรฐานของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกลกัษณะโดยครอบคลุมสิทธิบตัรลิขสิทธ์ิและ
สิทธิขา้งเคียง เคร่ืองหมายการคา้ สัญญาขอ้ตกลงระหว่างประเทศน้ีได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และ
มาตรฐานขั้นต ่าของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้รัฐภาคีน าไปบญัญติั
กฎหมายภายใน โดยอาจให้ความคุ้มครองสูงกว่าสัญญาข้อตกลงทริปส์ หรือก าหนดวิธีการท่ี
เหมาะสม ซ่ึงได้ก าหนดลิขสิทธ์ิไวใ้นภาค 2 ส่วนท่ี 1 ภายใตห้ัวขอ้ “มาตรฐานเก่ียวกบัการมีไว ้
ขอบเขต และการใช้สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา” (Standards Concerning the Availability, Scope 
and Use of Intellectual Property Rights) โดยหลกัเกณฑ์การคุม้ครองลิขสิทธ์ิไดถู้กก าหนดไวร้วม
ทั้งส้ิน 6 ขอ้ ตั้งแต่ขอ้ 9 ถึง 14 บทบญัญติัขอ้ 9 ถึง 13 เป็นหลกัการเก่ียวกบัการคุม้ครองลิขสิทธ์ิส่วน
ขอ้ 14 วา่ดว้ยการรับรองสิทธิขา้งเคียง (Related Rights) 
 3.1.7 เง่ือนไขการได้มาซ่ึงงานอนัมีลขิสิทธ์ิในอนุสัญญากรุงเบิร์น ค.ศ. 1971 
 อนุสัญญากรุงเบิร์น ฉบบั (Paris Act 1971) ได้มีการบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเป็น 
ผูส้ร้างสรรค์ไวใ้นมาตรา 15 ซ่ึงบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงช่ือของตนปรากฏอยู่บนงานภาพยนตร์ใน
ลกัษณะปกติ ในกรณีท่ีไม่มีหลกัฐานเป็นอยา่งอ่ืนใหส้ันนิษฐานวา่เป็นผูส้ร้างงานนั้นข้ึน 
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 ในกรณีของงานท่ีปรากฏช่ือผูส้ร้างสรรค์หรืองานท่ีผูส้ร้างสรรค์ใช้นามแฝง นอกจาก
กรณีขา้งตน้ ถา้ไม่หลกัฐานเป็นอยา่งอ่ืนผูพ้ิมพโ์ฆษณาซ่ึงช่ือของตนปรากฏอยูบ่นงานนั้นให้ถือว่า
เป็นผูแ้ทนผูส้ร้างสรรค ์และในฐานะดงักล่าวให้มีสิทธิท่ีจะด าเนินการคุม้ครอง และบงัคบัใชสิ้ทธิ
ของผูส้ร้างสรรคไ์ด ้บทบญัญติัในเร่ืองน้ีไม่ใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้ปิดเผยตนเองและพิสูจน์
ไดแ้ลว้วา่ตนเป็นผูส้ร้างสรรคง์านดงักล่าว 
 3.1.8 เง่ือนไขการได้มาซ่ึงงานอันมีลิขสิทธ์ิในอนุสัญญาการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาทีเ่กีย่วกบัการค้า และสินค้าปลอมแปลง 
 เง่ือนไขการไดม้าซ่ึงงานอนัมีลิขสิทธ์ิในอนุสัญญาการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาที
เก่ียวกบัการคา้ และสินคา้ปลอมแปลง (TRIPS) เป็นไปตามสัญญาขอ้ตกลงทริปส์ ขอ้ 3 และ 4 ใน
เร่ืองการปฏิบติัเยี่ยงคนชาติ ซ่ึงให้สมาชิกแต่ละประเทศให้แก่คนในชาติของสมาชิกประเทศอ่ืนใน
การปฏิบติัท่ีเป็นคุณไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่าท่ีให้คนชาติของตนในส่วนเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญาประโยชน์การอนุเคราะห์ เอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัใด ๆ ท่ีสมาชิกให้แก่คนชาติของ
ประเทศอ่ืนใดตอ้งใหแ้ก่คนชาติของสมาชิกอ่ืน ๆ ทั้งปวงดว้ย และปราศจากเง่ือนไขใด ๆ ท่ีสมาชิก
ให ้
  3.1.9 ข้อยกเว้นการละเมิดลขิสิทธ์ิเกีย่วกบังานภาพยนตร์ (Paris Act 1971) 
 ขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบังานภาพยนตร์ท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายระหว่าง
ประเทศทั้งในอนุสัญญากรุงเบิร์น ค.ศ. 1971 และในการเจรจาเร่ืองการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
ท่ีเก่ียวกบัการคา้ และสินคา้ปลอมแปลง 
 3.1.10 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเกี่ยวกับงานภาพยนตร์ในอนุสัญญากรุงเบิร์น ค.ศ. 
1971 อนุสัญญากรุงเบิร์น ฉบับ (Paris Act 1971) ได้มีการบัญญัติในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิของ 
ผูส้ร้างสรรคไ์วใ้นมาตรา 14 
  1) ผูส้ร้างสรรคง์านวรรณกรรม และศิลปกรรมเป็นผูมี้สิทธิแต่ผูเ้ดียวท่ีจะอนุญาต 
   (1) ให้มีการดดัแปลงหรือท าซ ้ า ซ่ึงงานของตนในรูปแบบของงานภาพยนตร์และ
การจ าหน่ายงานท่ีไดมี้การดดัแปลงหรือท าซ ้ า 
   (2) ให้มีการน าออกแสดงต่อสาธารณาชน หรือการส่ือสารต่อสาธารณชนโดยทาง
วทิยซ่ึุงงานท่ีไดมี้การดดัแปลงหรือท าซ ้ า 
  2) ให้มีการดดัแปลงงานภาพยนตร์ ซ่ึงท าข้ึนมาจากงานวรรณกรรม และศิลปกรรม
ให้เป็นรูปแบบของงานศิลปะอ่ืน ๆ ได้ แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูส้ร้างสรรคง์านตน้ฉบบั ทั้งน้ีไม่
กระทบกระเทือนต่อการอนุญาตของผูส้ร้างสรรคท่ี์สร้างงานภาพยนตร์นั้นข้ึน 
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  ในมาตรา 14 ทวิ (1) โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิในงานใด ๆ ซ่ึงได้มีการ
ดัดแปลงหรือท าซ ้ าให้งานภาพยนตร์ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับงานต้นฉบบัอนัหน่ึงให้
เจา้ของลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์มีสิทธิเช่นเดียวกบัผูส้ร้างสรรคง์านตน้ฉบบั รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ท่ี
ใหต้ามท่ีระบุไวใ้นมาตรก่อน 
   (1)    กรรมสิทธ์ิในลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ให้เป็นเร่ืองของกฎหมายภายในของ
ประเทศ ซ่ึงผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้รียกร้องขอใหมี้การคุม้ครองท่ีจะก าหนด 
   (2)    อย่างไรก็ตาม ในประเทศสมาชิกของสหภาพซ่ึงกฎหมายของตนก าหนดวา่
เจา้ของลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ให้รวมถึงบุคคล ซ่ึงไดมี้ส่วนร่วมในการท างานนั้นข้ึนผูส้ร้างสรรค ์
ดงักล่าวหากไดส้ัญญาว่าจะร่วมท าดว้ยจะตอ้งไม่ขดัขวางหรือยบัย ั้งยกเวน้แต่จะไดมี้เง่ือนไขเป็น
พิเศษหรือเง่ือนไขท่ีเป็นตรงกนัขา้ม การท าซ ้ า การจ าหน่าย การน าแสดงออกต่อสาธารณชน การ
ส่ือสารต่อสาธารณชนโดยทางวทิย ุการแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือวธีิการส่ือสารต่อสาธารณชน การท า
ค าพากย ์หรือการเขียนค าพากยน์ั้นลงในภาพยนตร์ซ่ึงงานนั้น 
  3) เวน้แต่กฎหมายภายในจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บทบญัญติัของวรรค 2) (2) 
ขา้งตน้ไม่ให้ใช้บงัคบักบัผูส้ร้างสรรค์เคา้โครงเร่ือง บทสนทนา และงานดนตรีกรรม ท่ีท าข้ึนเพื่อ
การท างานภาพยนตร์ หรือผูอ้  านวยการสร้างคนส าคญัของการสร้างงานภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม
ประเทศสมาชิกของสหภาพซ่ึงมิได้ก าหนดบทบัญญัติให้ใช้วรรค 2) (2) ข้างต้นบังคับกับ
ผูอ้  านวยการสร้างคนส าคญัในการสร้างภาพยนตร์ใหแ้จง้ใหผู้อ้  านวยการใหญ่ทราบ โดยค าประกาศ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหผู้อ้  านวยการใหญ่แจง้ใหป้ระเทศสมาชิกอ่ืนของสหภาพทราบทนัที 
 3.1.11 ข้อยกเว้นการละเมิดเกี่ยวกับงานภาพยนตร์ในอนุสัญญาการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัการค้า และสินค้าปลอมแปลง 
 สัญญาขอ้ตกลงทริปส์ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัขอ้จ ากดั และขอ้ยกเวน้ในขอ้ 13 โดยให้สมาชิก
สามารถจ ากดัขอ้จ ากดั หรือขอ้ยกเวน้สิทธิแต่ผูเ้ดียวไวเ้พียงผูเ้ดียวไวเ้พียงกรณีพิเศษบางกรณี ซ่ึง
ตอ้งไม่ขดักบัการใช้ประโยชน์ตามปกติของงานอนัมีลิขสิทธ์ิ และไม่เส่ือมเสียโดยไม่สมควรต่อ
ประโยชน์อนัชอบธรรมของผูท้รงสิทธิ 
  3.1.12 อายุแห่งการคุ้มครองงานภาพยนตร์ 
 อายุแห่งการคุม้ครองงานภาพยนตร์ท่ีบญัญติัระยะเวลาการให้ความคุม้ครองงานอนัมี
ลิขสิทธ์ินั้น กฎหมายระหวา่งประเทศทั้งในอนุสัญญากรุงเบิร์น ค.ศ. 1971 และในการเจรจาเร่ืองการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ และสินคา้ปลอมแปลงนั้นมีความ แตกต่างกนั 
  



66 

 3.1.13 อายุการคุ้มครองงานภาพยนตร์อนุสัญญากรุงเบิร์น ค.ศ. 1971 
 อนุสัญญากรุงเบิร์น ฉบบั (Paris Act 1971) ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัอายุแห่งการคุม้ครองงาน
อนัมีลิขสิทธ์ิไวใ้นขอ้ 7 (1) โดยให้อายุแห่งการคุม้ครองทัว่ไปก าหนดตลอดอายุผูส้ร้างสรรค ์และ
อีก 50 ปี หลงัจากท่ีผูส้ร้างสรรคถึ์งแก่ความตาย อยา่งไรก็ตามอนุสัญญากรุงเบิร์นไดบ้ญัญติัเก่ียวกบั
อายุแห่งการคุม้ครองงานบางอยา่งไวเ้ป็นการเฉพาะดว้ย กล่าวคือ งานภาพยนตร์ภายใตบ้ทบญัญติั
ขอ้ 7 (2) สมาชิกของสหภาพเบอร์นจะตอ้งบญัญติัอายุแห่งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิตอ้งกระท าดว้ย
ความยนิยอมของผูส้ร้างสรรค ์หรือถา้ไม่มีการเผยแพร่งานก็ให้อายุแห่งการคุม้ครองมีก าหนด 50 ปี 
นบัจากท่ีไดมี้การสร้างสรรคง์านนั้น 
 3.1.15 อายุการคุ้มครองงานภาพยนตร์อนุสัญญาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกีย่วกบัการค้า และสินค้าปลอมแปลง 
 สัญญาข้อตกลงทริปส์บญัญติัเก่ียวกบัอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิไวใ้นข้อ 12 และ
บญัญติัอายแุห่งการคุม้ครองสิทธิขา้งเคียงในขอ้ 14 (5) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 12  ของสัญญาขอ้ตกลงทริปส์ได้บญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ เก่ียวกบัอายุแห่งการ
คุม้ครองลิขสิทธ์ิไวด้งัน้ี 
 ในกรณีท่ีการค านวณอายุแห่งการคุ้มครองของงานท่ีมิใช่งานภาพถ่าย หรืองานศิลป
ประยุกต ์ไดก้ระท าโดยอาศยัส่ิงอ่ืน ๆ นอกจากอาศยัชีวิตของบุคคลธรรมดาเป็นเกณฑ ์อายุของการ
คุม้ครองงานนั้นจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 50 ปี นบัจากวนัส้ินสุดของปีปฏิทินของวนัท่ีท่ีมีงานโฆษณาโดย
ไดรั้บอนุญาต หรือหากไม่มีการโฆษณางานภายใน 50 ปี หลงัจากท่ีไดมี้การสร้างสรรคง์านให้มีอายุ
การคุม้ครอง 50 ปี นบัจากวนัส้ินสุดปีปฏิทินของปีท่ีมีการสร้างงานนั้น 
 สัญญาขอ้ตกลงทริปส์มิไดบ้ญัญติัอายุแห่งการคุม้ครองตามประเภทของงานอนัมีลิขสิทธ์ิ
ดงัเช่นอนุสัญญากรุงเบิร์น หากแต่ก าหนดอายแุห่งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิไวใ้นลกัษณะทัว่ไป โดยขอ้ 
12 ก าหนดให้อายุแห่งการคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 50 ปี นับจากวนั
ส้ินสุดของปีปฏิทินของป่ี ซ่ึงไดมี้การเผยแพร่งานโดยไดรั้บอนุญาตหรือในกรณีท่ีมิไดมี้การเผยแพร่
งานโดยไดรั้บอนุญาตให้มีอายุแห่งการคุม้ครอง 50 ปี นบัจากวนัส้ินสุดของปีปฏิทิน ของปีซ่ึงไดมี้
การสร้างสรรค์งานนั้น อายุแห่งการคุม้ครองท่ีบญัญติัไวน้ี้จะใช้กบังานอนัมีลิขสิทธ์ิทุกประเภท 
ยกเวน้งานภาพถ่าย และงานศิลปประยกุต ์
 อายแุห่งการคุม้ครองในขอ้ 12 ของสัญญาขอ้ตกลงทริปส์ใหน้ าไปใชก้บัการคุม้ครองงาน
ซ่ึงไม่ได้ค  านวณโดยอาศยัชีวิตของบุคคลธรรมดาเป็นเกณฑ์ซ่ึงหลักการน้ีอาจน าไปใช้กับการ
ค านวณอายแุห่งการคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิไดส้องกรณีดว้ยกนักล่าวคือ 
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 กรณีแรกหลกัเกณฑ์ในขอ้ 12 อาจใช้เป็นมาตรฐานในการนบัอายุแห่งการคุม้ครองใน
กรณีท่ีผูส้ร้างสรรคง์านไม่ไดเ้ป็นบุคคลธรรมดา หากแต่เป็นนิติบุคคล (ซ่ึงหมายถึงกรณีท่ีกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิของประเทศภาคีท่ียินยอมให้นิติบุคคลมีฐานะเป็นผูส้ร้างสรรค์งานได้) (Correa, 1993,  
p. 51-52) 
 กรณีท่ีสอง หลกัเกณฑใ์นสัญญาขอ้ตกลงทริปส์ขอ้น้ีสามารถน าไปใชใ้นการค านวณอายุ
แห่งการคุ้มครองงานภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างจากหลักเกณฑ์ในข้อ 7 (2) ของ
อนุสัญญากรุงเบิร์น 
 ส าหรับสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์น การคุม้ครองงานภาพยนตร์ตอ้งมีก าหนดเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 50 ปี นบัจากท่ีมีการเผยแพร่งานต่อสาธารณชนดว้ยความยินยอมของผูส้ร้างสรรค ์และใน
กรณีท่ีไม่มีการเผยแพร่งาน อายแุห่งการคุม้ครองไม่นอ้ยกวา่ 50 ปี นบัจากท่ีไดมี้การสร้างสรรค์งาน
นั้นในทางตรงกนัขา้ม โดยบทบญัญติัขอ้ 12 ของสัญญาขอ้ตกลงทริปส์รัฐภาคีขององคก์ารการคา้
โลกจะตอ้งคุม้ครองงานภาพยนตร์เป็นก าหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ 50 ปี นบัจากวนัส้ินสุดปีปฏิทินของ
วนัท่ีมีการโฆษณางานโดยไดรั้บอนุญาต หรือหากไม่มีการโฆษณางานก็ให้มีอายุแห่งการคุม้ครอง 
50 ปี นบัจากวนัส้ินสุดของปีปฏิทินของปีท่ีมีการสร้างสรรค์งานนั้น ซ่ึงการค านวณอายุแห่งการ
คุม้ครองงานภาพยนตร์ภายใตค้วามตกลงระหวา่งประเทศทั้งสองต่างก็มีวธีิการค านวณท่ีแตกต่างกนั 
 สัญญาขอ้ตกลงทริปส์บญัญติัให้การค านวณอายุแห่งการคุม้ครองงานภาพยนตร์โดยใช้
วนัท่ีมีการโฆษณาเป็นเกณฑ์ ซ่ึงก็หมายความว่าอายุแห่งการคุม้ครองงานภาพยนตร์ตามสัญญา
ขอ้ตกลงทริปส์อาจยาวนานวา่อายุการคุม้ครองภายใตอ้นุสัญญากรุงเบิร์น (ซ่ึงใชว้นัท่ีมีการเผยแพร่
งานต่อสาธารณชนเป็นเกณฑ)์ 
 3.1.16 เคร่ืองหมายการค้าภายใต้การจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community หรือ AEC)3 
 การก่อตั้งของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) น าไปสู่การ
จดัท าแผนอย่างเป็นทางการท่ีจะใช้ชุมชนทางเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศสมาชิก อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย  บรูไน  เวียดนาม  ลาว พม่า กมัพูชา  ส าหรับเป็นเสาหลกัการ
จัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ภายในปี 2558 
เพื่อใหอ้าเซียนมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อยา่งเสรี และเงินทุนท่ีเสรีข้ึน 
หน่ึงในวตัถุประสงคห์ลกัของอาเซียนคือการรวมตวัทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคและมีเป้าหมายท่ี

                                                        
3 เยาวลกัษณ์  เกลือมาศ.  (2557).  วชิานวตักรรมและความคดิสร้างสรรค์ (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://mail.chiangmai.ac.th/marinnmc_400/mc400_23htm 
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จะสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่ม
ประเทศ จีน เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น เขา้มาอยูด่ว้ย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ 
จีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และ อินเดีย 
     การเปล่ียนแปลงท่ีจะมาถึงในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งความกงัวลดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองของการคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ในภูมิภาค เช่น เคร่ืองหมายการคา้
สามมิติ (3D) เคร่ืองหมายการคา้เสียง เคร่ืองหมายการคา้กล่ิน ระบบการบงัคบัใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
ระบบศุลกากรซ่ึงท าหน้าท่ียบัย ั้งการน าเข้าสินค้าท่ีละเมิดเคร่ืองหมายการค้า รวมถึงปัญหา
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนัท่ีในแต่ละประเทศอธิปไตยของตนรับจดทะเบียนไวแ้ลว้ 
เป็นตน้ 
     ในการเขา้ สู่ AEC ไทยไม่ตอ้งยอมรับพนัธกรณีดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเขม้งวดเกิน
กว่าพนัธกรณีของไทยภายใต ้WTO โดยในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา ไทยจะตอ้งด าเนิน การตาม
แผนปฏิบติัการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2554-2558 (ASEAN IPR Action Plan 2011-
2015) ซ่ึงเป็นแผนความร่วมมือดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยครอบคลุมกิจการต่าง ๆ  ท่ีส าคญั เช่น 
การเขา้เป็นภาคีความตกลงระหวา่งประเทศเพื่อพฒันาระบบการรับจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา
ไดแ้ก่พิธีสารมาดริดส าหรับเคร่ืองหมายการคา้และความตกลงกรุงเฮกดา้นสิทธิบตัรการออกแบบ 
การแลกเปล่ียนผลการตรวจสอบสิทธิบตัรภายใตโ้ครงการASPEC การฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพ
ผูต้รวจสอบเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร และ สิทธิบตัรการออกแบบ การเผยแพร่ขอ้มูลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาอาเซียน (IP Portal) เป็นตน้ 
     อย่างไรก็ตามเป้าหมาย ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ของ AEC ไม่ขยายไปถึงเคร่ืองหมาย
การคา้ชุมชน ดงัเช่น Community Trademark ของยุโรป จ านวน 27 ประเทศ เพื่อให้ มีการป้องกนั
การละเมิดท่ีง่ายราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพ ประเด็นปัญหาน่าจะเป็นเพราะ ความไม่พร้อมของ
รัฐสมาชิก เช่น พม่า ก็ยงัไม่สามารถใช้ระบบการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าในระบบท่ีเป็น
มาตรฐาน นอกจากนั้นอาเซียนมีเพียง 10 ประเทศสมาชิก เม่ือเทียบกบั 27 ประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป ท าให้การจดทะเบียนคุม้ครองเป็นเพียงกลุ่มประเทศขนาดเล็ก ซ่ึงในเวลานั้นส าหรับประเทศ
ไทย พิธีสารมาดริดก็ยงัคงเป็นวิธีท่ีทดแทนได ้อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองหมายการคา้ชุมชน มีแนวโน้ม
การจดัตั้งระบบท่ีสามารถก าหนดเง่ือนไขท่ีง่ายและประหยดัไดดี้กวา่ ดงันั้นการเตรียมความพร้อม
จึงตอ้งด าเนินการในลกัษณะการยืน่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในแต่ละประเทศไวก่้อน 
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 3.1.16 การคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าในต่างประเทศ นั้นในปัจจุบนัมีรูปแบบดงัน้ี 
 การยืน่จดทะเบียนคุม้ครองในแต่ละประเทศ  
      การจดทะเบียนในประเทศหน่ึงจะไม่มีผลคุ้มครองไปถึงประเทศอ่ืนท่ีไม่ได้ยื่น 
จดทะเบียนดว้ยเน่ืองจาก การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในประเทศใดก็จะอยู่ภายใตก้ฎหมาย
เคร่ืองหมายการค้าของประเทศนั้น ซ่ึงกฎหมายในประเทศหน่ึงจะไม่สามารถบังคบัใช้ไปถึง
ประเทศอ่ืนดว้ยตามหลกัดินแดน ดงันั้นจะเป็นท่ีพบเห็นอยูเ่สมอวา่เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนกนั
นั้นจะไดรั้บการจดทะเบียนไวต่้างเจา้ของกนัในประเทศท่ีต่างกนั  
 3.1.17  การยืน่จดทะเบียนคุ้มครองในกลุ่มประเทศ  
     เน่ืองจากการท าธุรกิจปัจจุบันโดยปกติจะท าการตลาดและจ าหน่ายสินค้าไปยงัทุก
ประเทศทัว่โลก ดงันั้นการคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งการให้คุม้ครองไปยงั
ทุกประเทศ ดงันั้น การยืน่จดทะเบียนในลกัษณะกลุ่มประเทศน้ีจึงเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของ
หลกักฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ของประเทศใดก็จะคุม้ครองเฉพาะในประเทศของตนเองเท่านั้น 
โดยมีกลุ่มประเทศ ดงัน้ี 

-    กลุ่มสหภาพยโุรป (Community Trademark) หรือ CTM  คุม้ครอง 27 ประเทศ 
-     กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกา (The African 

Intellectual Property Organization) หรือ OAPI  คุม้ครอง 16 ประเทศ 
-    กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกา (African 

Regional Intellectual Property Organization) หรือ ARIPO  คุม้ครอง 16 ประเทศ 
-     การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามระบบมาดริด (Madrid System) มีประเทศ

สมาชิกตามความตกลงมาดริด และพิธีสารมาดริด ซ่ึงประกอบกนัเป็นสหภาพมาดริด รวมทั้งส้ิน 84 
ประเทศ (ปี 2552) โดยมีหลกัการ คือยืน่ค  าขอจดทะเบียนในประเทศเดียวแต่สามารถระบุประเทศท่ี
ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองไดห้ลายประเทศในประเทศท่ีเป็นสมาชิกของระบบมาดริด (Madrid 
System)   
         ** โดยปัจจุบนัประเทศไทยอยูร่ะหวา่งเตรียมการออกกฎหมายภายในเพื่อรองรับระบบมาดริด 
(Madrid System) และมีก าหนดการเขา้เป็นสมาชิกภาคีพิธีสารมาดริดภายในปี  2558  
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3.2  กฎหมายเกีย่วกบักรรมสิทธ์ิในภาพยนตร์ในทางปฏบิัติของนานาชาติ States 
Practice 

  3.2.1 มาตรการและกฎหมายการให้ความคุ้มครองลขิสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ของกฎหมาย
ลขิสิทธ์ิประเทศสหรัฐอเมริกา4 
 ในปัจจุบนัให้ความคุม้ครองลิขสิทธ์ิในต่างประเทศเกิดข้ึนดว้ยแนวคิดท่ีจะส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ให้กวา้งขวาง และอยู่ในระดับสากล ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายระหว่าง
ประเทศไดก้ าหนดมาตรฐานขั้นตน้เอาไวแ้ลว้บา้ง แต่ในแต่ละประเทศก็สามารถก าหนดกฎหมาย
ของตนเองได ้ท าให้กฎหมายลิขสิทธ์ิของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัในรายละเอียด จึงควร
ศึกษาขอบเขตของแต่ละประเทศเฉพาะลงไปอีก 
 3.2.2  การให้ความคุ้มครองลขิสิทธ์ิในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกาได้มีรากฐานมาตรการน ารัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา (The United States of America Constitution 1789) เช่นเดียวกบักฎหมายสิทธิบตัรมา
ใช้โดยก าหนดอนุญาตให้สภาคองเกรสออกกฎหมายโดยมีว ัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และศิลปะท่ีมีประโยชน์เป็นส าคัญภายใต้บทบัญญัติดังกล่าว  
สภาคองเกรสจึงมีอ านาจท่ีจะประกาศบทบญัญติัใด ๆ ซ่ึงตรงกบัความประสงคข์องรัฐธรรมนูญท่ีจะ
ให้ความคุม้ครองสิทธ์ิดว้ยเวลาท่ีไดจ้  ากดัไว ้เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดการอุทิศผลงานน ามาเสนอ
เพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชนซ่ึงให้สิทธิต่าง ๆ แต่เพียงผูเ้ดียวแก่ผูส้ร้างสรรค์ผลงานนั้น โดย
ไดรั้บค่าตอบแทนความพยายามในการสร้างสรรค์แก่สาธารณชน กฎหมายแห่งมลรัฐไดเ้ดินตาม
รัฐธรรมนูญมากภายใน 1 ปี จึงมีกฎหมายลิขสิทธ์ิ คือ กฎหมายลิขสิทธ์ิปี 1790 (The Copyright Act 
1790) ประกอบดว้ยลกัษณะรูปแบบต่าง ๆ อยา่งเช่น ของกฎหมายองักฤษในช่วงนั้น (Stewart, 1989, 
p.24) ซ่ึงแนวคิดขององักฤษถูกน ามาใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อท่ีการปฏิวติัในช่วง ค.ศ. 1776 ท าให้
เกิดความรักในชาติ และในท่ีสุดก็ใชภ้าษาองักฤษในการพดูนบัตั้งแต่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิปี 1790 ไดมี้
การแกไ้ขในส่วนสาระส าคญัในเวลาต่อมาอยู่ทั้งหมด 4 คร้ัง ถือปี ค.ศ. 1831, 1909 ซ่ึงในปี ค.ศ. 
1831 ได้เพิ่มการประพนัธ์เพลงให้เป็นงานประเภทหน่ึงซ่ึงได้รับความคุม้ครองหลงัจากท่ีมีการ
แกไ้ขอยู่บ่อยคร้ัง และใช้มาถึง 200 ปี ซ่ึงมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัเช่น โดยมีการแกไ้ข
กฎหมายลิขสิทธ์ิมาเป็นกฎหมายลิขสิทธ์ิ ปี 1976 (The Copyright Act 1976) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 
1 มกราคม ค.ศ. 1978) 

                                                        
4 มิตราย  ถัง่ทอง.  (2550).  ปัญหาเกีย่วกบัการพสูิจน์ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดลีะเมิดลขิสิทธ์ิ.  วทิยานิพนธ์
นิติศาสตร์มหาบณัฑิต,  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม. หนา้ 70-85. 
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 กฎหมายลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกาก าหนดงานท่ีไดรั้บความคุม้ครองลิขสิทธ์ิไว ้เช่น งาน
วรรณกรรม งานดนตรีกรรมรวมทั้งเน้ือร้องประกอบดว้ย งานนาฏกรมรวมทั้งดนตรีประกอบดว้ย
การแสดงละครใช้และงานศิลปแสดงท่าร่ายร า งานภาพเขียน งานภาพร่างเป็นเส้น และงาน
ประติมากรรมภาพยนตร์ และงานโสตทศัวสัดุอ่ืน ๆ การบนัทึกเสียง แต่ไม่คุม้ครองขยายครอบคลุม
ไปถึงความคิด วิธีการ กระบวนการ ระบบ วิธีด าเนินงาน แนวคิด หลกัการ หรือการคน้พบใด ๆ 
(The copyright, 1976, Art. 102) 
 3.2.3  การให้ความคุ้มครองงานภาพยนตร์ตามกฎหมายลขิสิทธ์ิในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกาตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1976 ไดมี้
การบญัญติัในส่วนทีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ไวใ้นมาตรา 101 ไดใ้ห้นิยามค าศพัทไ์วว้า่ “ภาพยนตร์
หมายความว่า งานโสตทศันวสัดุท่ีประกอบดว้ยล าดบัของภาพท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเม่ือมี
การฉายติดต่อกนัจะให้ความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวของภาพดงักล่าวรวมทั้งเสียงท่ีประกอบอยูด่ว้ย
ถา้มี” และ 
 งานโสตทันศวสัดุ หมายความว่า งานซ่ึงประกอบข้ึนด้วยล าดับของภาพท่ีต่อเน่ือง
เก่ียวข้องกัน ซ่ึงผูส้ร้างสรรค์ตั้ งใจจะน าออกเปิดเผยให้ทราบ โดยการใช้เคร่ืองมือ หรือเคร่ือง
ประดิษฐ์ เช่น เคร่ืองฉายภาพ เคร่ืองดูภาพ หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าพร้อมกบัการไดย้ิน (ถา้มี) 
ไม่วา่วสัดุท่ีบนัทึกงานนั้นอยูจ่ะมีลกัษณะอยา่งไรก็ตาม เช่น แผน่ฟิล์ม หรือเทป ซ่ึงมีงานนั้นบนัทึก
อยู ่
 3.2.4  เงื่อนไขการได้มาซ่ึงงานอนัมีลขิสิทธ์ิในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1976 ไดบ้ญัญติัเร่ืองความเป็นเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์ไวใ้นมาตรา 201 ซ่ึงผูส้ร้างสรรค์ย่อมได้รับความคุม้ครองตั้งแต่แรกเร่ิมท่ี
สร้างสรรคง์านนั้นข้ึน และกรณีของผูส้ร้างสรรคซ่ึ์งสร้างสรรคง์านร่วมกนัยอ่มเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ
ในงานนั้นร่วมกนัดว้ย อย่างไรก็ตาม งานท่ีท าข้ึนจากการรับจา้ง ในกรณีของงานท่ีท าข้ึนจากการ
รับจา้งจากนายจา้งหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเป็นผูว้า่จา้งใหมี้การท างานนั้นข้ึนมาใหถื้อวา่เป็นผูส้ร้างสรรค์
งานนั้น เวน้แต่จะตกลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และลงลายมือช่ือเอาไว้
ซ่ึงงานท่ีท าข้ึนจากการรับจา้ง หมายความว่างานท่ีท าข้ึนโดยลูกจา้งภายในขอบเขตของการงานท่ี
จา้ง หรืองานท่ีสั่งใหท้  าข้ึนเป็นพิเศษส าหรับใชใ้นฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของงานนั้น 
 นอกจากน้ีลิขสิทธ์ิในงานท่ีรวบรวมข้ึนมานั้น แยกออกไดต่้างหากจากลิขสิทธ์ิในงานแต่
ละช้ินท่ีรวมอยูใ่นงานรวบรวมนั้นให้สันนิษฐานวา่ผูร้วบรวมเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานท่ีรวบรวม
นั้นเท่านั้น 
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 3.2.5  ข้อยกเว้นการละเมิดลขิสิทธ์ิเกีย่วกบังานภาพยนตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1976 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัสิทธิในงาน
ภาพยนตร์ไวใ้นมาตรา 106 ซ่ึงกล่าวถึงสิทธิท่ีมีแต่ผูเ้ดียวของเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ี
จะกระท าหรืออนุญาตให้กระท าซ ้ าข้ึนซ่ึงงานอนัมีลิขสิทธ์ิในลกัษณะของส าเนาจ าลองหรือแผ่น
บนัทึกเสียง มีสิทธิท่ีจะจดัท าข้ึนซ่ึงงานสืบเน่ืองโดยใชง้านอนัมีลิขสิทธ์ิเป็นพื้นฐานใน การจดัท ามี
สิทธิท่ีจะจดัจ าหน่ายจ่ายแจกส าเนาจ าลองหรือแผน่บนัทึกเสียงโดยวิธีอ่ืน หรือโดยการให้เช่าหรือ
ให้ยืม ในกรณีของงานวรรณกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม และงานแสดง ศิลปการแสดงท่าร่ายร า
การแสดงละครใบ ้และภาพยนตร์ และงานโสตทศันวสัดุอ่ืน ๆ มีสิทธิน างานอนัมีสิทธ์ิดงักล่าวออก
แสดงต่อสาธารณชนได ้
 นอกจากน้ี ในกรณีของงานวรรณกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม และงานการแสดง
ศิลปกรรมการแสดงท่าร่ายร า การแสดงละครใช ้และงานภาพเขียน งานภาพร่างเป็นเส้น หรืองาน
ประติมากรรม รวมทั้งภาพต่าง ๆ แต่ละภาพของภาพยนตร์และงานโสตทศันวสัดุอ่ืน ๆ มีสิทธิน า
งานอนัมีลิขสิทธ์ิดงักล่าวออกโชวโ์ดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 3.26  อายุแห่งการคุ้มครองงานภาพยนตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1976 ไดบ้ญัญติัอายุแห่งการคุม้ครอง
งานภาพยนตร์ไวใ้นมาตรา 302 ซ่ึงกล่าวถึงระยะเวลาของลิขสิทธ์ิ งานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นในวนัท่ีหรือ
หลงัจากวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1978 ในบททัว่ไป ลิขสิทธ์ิในงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นในวนัท่ีหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1978 ให้มีอยู่ตั้งแต่วนัท่ีมีการสร้างสรรค์งานนั้นข้ึน และให้มีอยู่ต่อไปเป็น
ระยะเวลาตลอดชีวิตของผูส้ร้างสรรค์ และอีก 70 ปี หลงัจากท่ีผูส้ร้างสรรค์เสียชีวิต ยกเวน้เฉพาะ
กรณีท่ีระบุไวใ้นอนุมาตราอ่ืน  
 

3.3  กฎหมายไทยเกีย่วกบักรรมสิทธ์ิในภาพยนตร์ทางปฏบิัติของประเทศไทย5 
 
 3.3.1 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 ทรัพย์สินในทางกฎหมาย หมายถึง ส่ิงท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างท่ีอาจถือเอาได้ 
ครอบครองได ้ผลิตผลทางปัญญาถือเป็นทรัพยสิ์นอย่างหน่ึง เรียกว่า ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ 

                                                        
5 เมธาว ี สาระไทย.  (2546).  ค่าเสียในคดลีะเมดิลขิสิทธ์ิในงานดนตรีกรรม งานส่ิงบันทกึและงานโสตทศันวสัดุ.  
วทิยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบณัฑิต,  บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. หนา้ 8-10. 
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บทความ บทละคร บทเพลง ภาพยนตร์ สูตรผลิตยา เป็นตน้ กฎหมายให้ความคุม้ครองสิทธิในการ
สร้างสรรค ์การประดิษฐห์รือการคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
   1) ลิขสิทธ์ิ 
   2) สิทธิบตัร 
   3) เคร่ืองหมายการคา้ 
  3.3.2 กฎหมายลขิสิทธ์ิ 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิมุ่งคุม้ครองงานท่ีบุคคลสร้างสรรค์ข้ึนดว้ยตนเองไม่ให้มีบุคคลอ่ืนมา
เลียนแบบหรือลอกเลียนเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เจา้ของงานไดรั้บประโยชน์อยา่งเต็มท่ีและให้
ผูอ่ื้นเคารพในสิทธิของงานสร้างสรรคน์ั้น ๆ  
 ลิขสิทธ์ิ หมายความว่า สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีตนได้
สร้างสรรคง์านข้ึน 
 งานสร้างสรรค ์หมายความวา่ งานท่ีท าข้ึนหรือก่อใหเ้กิดข้ึนโดยความคิดริเร่ิมของตนเอง 
ไม่ใช่เป็นการลอกเลียนแบบ แม้บงัเอิญจะไปเหมือนกับงานของผูอ่ื้นท่ีมีอยู่แล้วก็ได้รับความ
คุม้ครอง งานสร้างสรรคมิ์ใช่เป็นแต่เพียงความคิด (Idea) แต่ตอ้งเป็นงานสร้างสรรคท่ี์แสดงออกเป็น
รูปร่าง เช่น ถา้เพียงแต่คิดจะเขียนนิยายข้ึนมาเร่ืองหน่ึงแลว้น าไปเล่าให้เพื่อนฟังถึงเคา้โครงเร่ือง ถา้
เพื่อนคนนั้นเอาไปเขียนเป็นนิยายข้ึนมาก่อน จะถือวา่เพื่อนคนนั้นละเมิดลิขสิทธ์ิไม่ได ้เพราะเป็น
แต่เพียงความคิดยงัมิไดแ้สดงออกมาในรูปแบบใดเลย 
 3.3.3 งานทีไ่ด้รับความคุ้มครอง 
 งานท่ีได้คุม้ครองตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 คืองานสร้างสรรค์ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่
ภาพ หรืองานอ่ืนใดอนัเป็นงานท่ีแผนกวรรณคดี แผนกวทิยาศาสตร์หรือแผนกศิลป์ 
  1) งานวรรณกรรม 
  งานวรรณกรรม หมายความวา่ งานนิพนธ์ท่ีท าข้ึนทุกชนิด ไม่วา่แสดงออกมาโดยวิธี
ใดหรือรูปแบบใด เช่นหนงัสือ จุลสาร ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ ์ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ 
และใหห้มายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ย 
  2)  งานนาฏกรรม 
  งานนาฏกรรม หมายความว่า งานเก่ียวกบัการร า การเตน้ การท าท่าหรือการแสดงท่ี
ประกอบข้ึนเป็นเร่ืองราว เช่น ท่าโขน เตน้บลัเลตเ์ร่ือง แต่การเตน้ร าท่ีมิไดเ้ป็นเร่ืองราว เช่น การเตน้
ทัว่ไป การเตน้ในบาร์ ในดิสโกเ้ธค กฎหมายไม่ถือวา่เป็นนาฏกรรม จึงไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 
 



74 

  3) งานศิลปกรรม 
  งานศิลปกรรม หมายถึง อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
   (1) งานจิตรกรรม ไดแ้ก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงท่ีประกอบดว้ยเส้น แสง สี หรือ
หลายอย่างรวมกนับนวตัถุอย่างเดียว เช่น งานเขียนภาพวาดภาพ บนกระดาน บนผา้หรือบนผนัง
อาคาร บนเพดานอาคาร เป็นตน้ 
   (2) งานประติมากรรม ไดแ้ก่ งานสร้างสรรครู์ปเก่ียวกบัปริมาตรท่ีสัมผสัได ้เช่น
ป้ัน งานแกะสลกัต่างๆ เป็นตน้ 
   (3) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ ภาพท่ีสร้างสรรค์ข้ึนด้วยกรรมวิธีการพิมพ์ เช่น ภาพ
ต่างๆ ท่ีท าจากแม่พิมพ ์เป็นตน้ และคุม้ครองถึงแม่พิมพแ์ละแบบพิมพด์ว้ย 
   (4) งานสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ งานออกแบบอาคาร ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ รวมทั้งงาน
ออกแบบตกแต่งภายใน หรือภายนอก รวมทั้งงานสร้างสรรคหุ่์นจ าลองของอาคาร 
   (5) งานภาพถ่าย ไดแ้ก่ งานสร้างสรรคภ์าพท่ีเกิดจากเคร่ืองมือบนัทึกภาพ เช่น ใช้
กลอ้งถ่ายภาพ เป็นตน้ 
   (6) งานภาพประกอบ แผนท่ี ไดแ้ก่ งานสร้างสรรคแ์ผนท่ีภาพประกอบ ภาพร่าง
เก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ 
   (7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ท่ีน าเอางานทั้ง 6 ประเภทดงักล่าว
ขา้งตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ประกอบกนัน าไปตกแต่งหรือน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ทาง
การคา้ เช่น น าภาพถ่ายไปท านาฬิกา เป็นตน้ 
  4) งานดนตรีกรรม 
  งานดนตรีกรรม หมายถึง งานเก่ียวกบัเพลงท่ีแต่งข้ึนเพื่อบรรเลงหรือขบัร้อง ไม่วา่จะ
มีค าร้องและท านองหรือไม่ รวมถึงหนงัสือเพลง โนต้เพลง หรือแผนภูมิเพลงท่ีไดแ้ยกแยะและเรียบ
เรียงเสียงประสานแลว้ 
  5) งานโสตทศันวสัดุ 
  งานโสตทศันวสัดุ หมายความวา่ งานอนัประกอบดว้ยล าดบัของภาพโดยบนัทึกลงใน
วสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะอยา่งใดอนัสมควรท่ีจะมาเล่นซ ้ าไดอี้ก เช่น V.D.O. หรือ Laser disc เป็นตน้ 
  6) งานภาพยนตร์ 
  งานภาพยนตร์ ได้แก่ ภาพยนตร์ท่ีฉายทั่วไปตามโรงภาพยนตร์ไม่ว่าจะมีเสียง
ประกอบด้วยหรือไม่ โดยบนัทึกลงบนวสัดุอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้สามารถน ามาฉายได้อย่าง
ภาพยนตร์ 
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  7) ส่ิงบนัทึกเสียง 
  ส่ิงบนัทึกเสียง ได้แก่ เทปเพลง เทปบนัทึกการแสดงของวงดนตรี เทปบนัทึกเร่ือง
ละคร เช่น เทปตลก เทปนิทาน เป็นตน้ รวมทั้งแผน่ C.D. ซ่ึงบนัทึกเพลง (Compact Disc) 
  8) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ไดแ้ก่ งานท่ีน าออกสาธารณชนดว้ยการกระจายเสียงทางวทิยุ 
หรือภาพและเสียงทางวิทยุโทรทศัน์ หรือ โดยทางเคเบิลทีวี แต่ไม่รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์
หรือเสียงประกอบโสตทศัวสัดุอ่ืน ๆ  
  9) งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวทิยาศาสตร์และแผนกศิลปะ 
 3.3.4 งานทีก่ฎหมายลขิสิทธ์ิไม่ให้การคุ้มครอง 
 งานท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิไม่ใหค้วามคุม้ครองไม่ถือวา่เป็นงานอนัมีสิทธ์ิมีดงัน้ี 
  1) ข่าวประจ าวนัและขอ้เทจ็จริงท่ีมีลกัษณะเป็นข่าวสาร 
  2) กฎหมายต่าง ๆ และรัฐธรรมนูญ 
  3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งของทางราชการ และหนังสือโต้ตอบของ
กระทรวงทบวง กรมต่าง ๆ 
  4) ค าพิพากษา ค าสั่งค  าวนิิจฉยั และรายงานของทางราชการ 
  5) ค าแปล และการรวบรวมส่ิงต่าง ๆ ทั้ง 4 ประการข้างต้น ซ่ึงกระท าโดยหน่วย
ราชการ แต่ถา้เอกชนจดัท ายอ่มไดรั้บการคุม้ครอง 
  3.3.5 อายุความฟ้องร้องคดีละเมิดลขิสิทธ์ิ 

 เม่ือมีการละเมิดลิขสิทธ์ิเกิดข้ึน เจา้ของลิขสิทธ์ิซ่ึงเป็นผูเ้สียหายสามารถฟ้องร้องต่อศาล
ไดท้ั้งคดีอาญาและคดีแพง่ 
 3.3.6 คดีอาญา 
 เน่ืองจากคดีละเมิดลิขสิทธ์ิเป็นความผิดอนัยอมความได ้ผูเ้สียหายจึงตอ้งฟ้องหรือร้อง
ทุกขต่์อเจา้หนา้ท่ีสอบสวนภายในเวลา 3 เดือน นบัแต่วนัรู้เร่ืองความผิดและรู้ตวัผูก้ระท าความผิด 
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามตอ้งไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนักระท าผิด มิฉะนั้นคดีขาดอายุความฟ้องร้อง
ไม่ได ้
 3.3.7 คดีแพ่ง 
 การฟ้องร้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายในการละเมิดลิขสิทธ์ิจะตอ้งฟ้องภายใน 3 ปี นบัแต่
วนัท่ีผูเ้สียหายรู้ถึงการละเมิด และรู้ตวัผูก้ระท าจะตอ้งฟ้องไม่เกิน 10 ปี นบัแต่วนัท่ีละเมิด 
 กรณีตวัอยา่ง 
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  1) จ าเลยเป็นผูข้ายแผ่นซีดีของกลางให้แก่ผูซ้ื้อ แมจ้  าเลยเป็นเพียงลูกจา้งขายสินคา้ 
การกระท าของจ าเลยถือได้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิจึงเป็นความผิดตามกฎหมายแล้ว (ฎีกา 
6558/2541) 
  2) โจทก์ซ้ือลิขสิทธ์ิบทเพลงพิพาทรวมกบับทเพลงอ่ืนจาก ด. ซ่ึงเป็นผูส้ร้างสรรคแ์ต่
เหตุท่ีจ  าเลยพิพาทน าไปบนัทึกเสียง เน่ืองจากจ าเลยเขา้ใจวา่ตนมีสิทธิในลิขสิทธ์ิเพลงพิพาทดีกว่า
โจทก ์จึงถือไม่ไดว้า่จ  าเลยทั้งสามมีเจตนากระท าผดิ (ฎีกา 5941/2541) 
  3) โจทก์น าแผนท่ีของกรมทางหลวงมาปรับปรุงเล็กนอ้ย โดยลอกเลียนแบบของเดิม
ท่ีมีอยูแ่ลว้และใชก้นัทัว่ไป โจทกมิ์ใช่ผูคิ้ดคน้หรือสร้างสรรค์ข้ึน จึงไม่มีสิทธิในสัญลกัษณ์แผนภูมิ
ระยะทางรูปเข็มทิศ โจทก์เพียงน าแผนท่ีของกรมทางหลวงมาแบ่งส่วนใหม่ให้สีและพิมพ์เป็น
รูปเล่ม โจทกจึ์งไม่ไดลิ้ขสิทธ์ิ (ฎีกา 4486/2539) 
  4) จ าเลยอา้งว่าขายลิขสิทธ์ิเพลงพิพาทให้แก่ ป. ต่อมา ป. ขายให้จ  าเลยท่ี 1 อีกทอด
หน่ึง แต่จ าเลยไม่มีหลกัฐานการซ้ือขายเป็นหนังสือระหว่าง ป. กบัโจทก์มาแสดงต่อศาล จึงฟัง
ไม่ได้ว่าโจทก์ขายลิขสิทธ์ิเพลงให้แก่ ป. ป.ไม่มีสิทธิในเพลงพิพาท การกระท าของจ าเลยถือว่า
เจตนาละเมิดลิขสิทธ์ิ (ฎีกา 846/2534) 
  5) จ าเลยซ้ือภาพพิพาทไปกบัโจทก็ โดยโจทก์ไม่เคยขาดลิขสิทธ์ิภาพพิพาทให้จ  าเลย 
กรณีจ าเลยน าภาพพิพาทท่ีซ้ือจากโจทก็ไปพิมพบ์ตัรอวยพรปีใหม่จ  าหน่าย โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ถือ
วา่ละเมิดลิขสิทธ์ิของโจทก็ (ฎีกา 4076/2533) 
  6) วดีิโอเทปของกลางท่ีโจทก์อา้งเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ มีบทแสดงการร่วมเพศระหวา่ง
หญิงชายบางตอนอนัเป็นภาพลามก จึงมิใช่งานสร้างสรรค ์โจทก์จึงไม่ใช่เจา้ของลิขสิทธ์ิและไม่ใช่
ผูเ้สียหาย (ฎีกา 3705/2530) 
  3.3.8  กฎหมายทัว่ไปเกีย่วกบัค่าเสียหายเชิงลงโทษ6 
 ค่าเสียหายเชิงลงโทษมีอยูใ่นประวติัศาสตร์ทางกฎหมายมายาวนานตั้งแต่ประมาณ 2,000 
ปีก่อนคริสต์ศกัราช โดยในสมยัก่อนนั้นจะยงัไม่รู้จกักนัในช่ือท่ีเรียกว่า “Punitive Damages” แต่
บรรพบุรุษในสมยัก่อนจะรู้จกัในฐานะของค่าเสียหายท่ีมีจ านวนหลายเท่าตวั (Multiple Damages) 
ซ่ึงค่าเสียหายชนิดน้ีไดถู้กบญัญติัข้ึนมาตั้งแต่ในยุคของกฎหมายบาบิโลเนียน (Babylonian) โดย
บญัญติัในประมวลกฎหมายฮมับูรบี (The Code of Hammurabe) ซ่ึงเป็นประมวลกฎหมายท่ีมีความ
เก่าแก่ท่ีสุด ค่าเสียหายชนิดน้ีจะถูกค านวณ โดยการทวีคูณความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไปตามสัดส่วนท่ี
ถูกก าหนดไวล่้วงหนา้ตามการกระท าของผูก้ระท าละเมิด โดยใหช้ดใชต้ั้งแต่ 3 เท่าจนถึง 30 เท่าของ
ราคาวตัถุท่ีถูกท าให้เสียหาย ตวัอยา่งเช่น หากผูใ้ดลกัโค 1 ตวัจากวดัหรือจากพระราชวงั ประมวล

                                                        
6 ปริญญาวนั  ชมเสวก.  (2550).  ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดลีะเมิด.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบณัฑิต,  บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 21. 
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กฎหมายฮมับูราบี บญัญติัว่าตอ้งถูกตดัสินให้ชดใช้โคเป็นจ านวน 30 ตวั ดงันั้นถ้าลกัโคไปเป็น
จ านวนเท่าใด การชดใชก้็จะเพิ่มเป็นทวีคูณตามจ านวนท่ีไดก้ าหนดไวเ้ท่านั้น ต่อมาค่าเสียหายชนิด
น้ีไดถู้กยอมรับเขา้มาอยู่ในกฎหมายของ Hittite ซ่ึงเป็นชนชาติหน่ึงในเอเชียสมยัโบราณ และก็ได้
ปรากฏข้ึนอีกคร้ังในประมวลขอ้ตกลงฮีบรูของกฎหมายโมเสก (The Hebrew Covenant Code of 
Mosaic Law) และในประมวลกฎหมายฮินดูขอมนู (The Hindu Code of Manu) ในช่วง 1,200 และ 
200 ปี ก่อนคริสต์ศักราชตามล าดับ ต่อจากนั้นหลักค่าเสียหายท่ีมีจ านวนหลายเท่าตัวก็ได้มี
วิวฒันาการต่อเน่ืองเร่ือยมาจนกระทัง่กลายเป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยง
อยา่ดงัเช่นท่ีรู้จกัในปัจจุบนั 
 3.3.9  ลกัษณะของค่าเสียหายเชิงลงโทษ7 
 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) หมายถึง ค่าเสียหายท่ีก าหนดข้ึนท่ีเพิ่มเติม
นอกเหนือจากค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตามปกติ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการลงโทษ
ผูก้ระท าละเมิดท่ีมีพฤติกรรมน่าต าหนิให้เข็ดหลายจนไม่หวนกลบัมาท าพฤติกรรมเช่นเดิมอีก และ
ยงัมุ่งป้องปราบมิให้ผูอ่ื้นมีพฤติกรรมเช่นเดียวกนัอีกในภายภาคหน้า โดยค่าเสียหายชนิดน้ีจะ
ก าหนดข้ึนไดก้็ข้ึนอยูพ่ฤติกรรมของผูท้  าละเมิด เช่น ในกรณีท่ีผูล้ะเมิดไดก้ระท าโดยจงใจ (Willful) 
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (Gross Negligence) ขาดความยบัย ั้ง (Wanton) สะเพร่าไม่ใช้ความ
ไตร่ตรองและไม่ค  านึงถึงผลท่ีตามมา ผReckless) มีเจตนาชั่วร้ายตอ้งการให้ผูอ่ื้นได้รับอนัตราย 
(Malicious) หรือใชว้ธีิการกดข่ีข่มเหงผูอ่ื้น (Oppressive) เป็นตน้ 
 ส าหรับลกัษณะโดยทัว่ไปของค่าเสียหายเชิงลงโทษ มีดงัน้ี 
  1) เป็นค่าเสียหายท่ีก าหนดลงโทษตอบแทนผูถู้กกระท า เพื่อปรามมิให้กระท ามิชอบ
เช่นนั้นอีก และขณะเดียวกนัยงัเป็นเยีย่งอยา่งแก่ผูอ่ื้นมิใหก้ระท าตามดว้ย 
  2) ฝ่ายโจทก์ไม่จ  าเป็นต้องพิสูจน์จ านวนค่าเสียหายส่วนน้ี เพราะศาลจะพิจารณา
ก าหนดเองตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงลกัษณะความร้ายแรงแห่งการละเมิด และปริมาณความ
เสียหายท่ีโจทกไ์ดรั้บ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของจ าเลย 
  3) เป็นค่าเสียหายท่ีเพิ่มเติมข้ึนนอกเหนือจากค่าเสียหายท่ีชดใชท้ดแทนความเสียหาย
จริงแต่ในบางคดีอาจไม่ปรากฏค่าเสียหายจริง ศาลอาจก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษอยา่งเดียวก็ได ้

                                                        
7
 กฤษณ  ทองค าแท.้ (2550).  ปัญหาการก าหนดค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายต่อสิทธินอกทรัพย์สิน: ศึกษา

เฉพาะกรณีค่าเสียหายเชิงลงโทษ.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม.  
หนา้ 44. 
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  4) ศาลจะก าหนดให้เฉพาะกรณีละเมิดท่ีมีพฤติการณ์รุนแรงอนัมีลกัษณะของการ
ละเมิดเป็นความผิดทางอาญา เช่นการใช้ก าลงัท าร้าย ข่มขู่หลอกลวง ฉ้อฉล ซ่ึงผูก้ระท าละเมิดมุ่ง
หมายให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อร่างกายจิตใจของผูเ้สียหาย หรือท าให้รู้สึกอบัอาย ถูกดูถูก
และเหยยีดหยาม เป็นตน้ 
 3.3.10 วตัถุประสงค์ทัว่ไปของค่าเสียหายเชิงลงโทษ8 
  1) เพื่อลงโทษจ าเลยผูก้ระท าละเมิดใหมี้ความเขด็หลาบ 
  วตัถุประสงค์ในข้อน้ีถือเป็นส่วนส าคญัส าหรับการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ
เพราะเม่ือผูใ้ดกระท าละเมิดโดยมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความชัว่ร้ายภายในจิตใจโดยไม่แยแส
ใส่ใจถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผูอ่ื้น และไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นจ านวนมากหรือน้อย
เพียงใด ค่าเสียหายเชิงลงโทษจะถูกก าหนดเพิ่มเติมข้ึนอีกส่วนหน่ึงจากค่าเสียหายท่ีโจทกพ์ิสูจน์ได ้
เพื่อเป็นการลงโทษผูก้ระท าละเมิดให้มีความเข็ดหลาบจนไม่หวนกลบัมาท าพฤติกรรมเช่นเดิมอีก 
โดยมีขอ้สังเกตวา่ในบางกรณีหากให้ผูก้ระท าละเมิดรับบทลงโทษทางร่างกายดว้ยซ ้ ากล่าวคือ ใน
กรณีท่ีผูก้ระท าละเมิดน าสินคา้ท่ีช ารุดบกพร่องออกวางขายในทอ้งตลาด จนเป็นเหตุให้ผูบ้ริโภค
ไดรั้บอนัตรายจากการใชส้อยสินคา้นั้น หากผูก้ระท าละเมิดไดรั้บบทลงโทษทางอาญาเช่น ถูกจ าคุก
ผูน้ั้นอาจไม่เข็ดหลาบเท่ากบัการให้ผูน้ั้นรับผิดในค่าเสียหายท่ีเพิ่มเติมข้ึนเพื่อเป็นการลงโทษ ซ่ึง
แน่นอนว่าเงินท่ีน ามาใช้รับผิดคงหนีไม่พน้ก าไรท่ีผูก้ระท าละเมิดได้รับมาจากการกระท าละเมิด
นัน่เอง หรืออาจกล่าวไดเ้ป็นวธีิการลงโทษแบบหนามยอกเอาหนามบ่งนัน่เอง 
  2) การป้องปรามมิใหผู้ก้ระท าผดิมีพฤติกรรมเช่นเดียวกนัในภายภาคหนา้ 
  การก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษเป็นการป้องปรามผูท่ี้มีความคิดจะกระท าพฤติกรรม
เช่นนั้นให้ได้เห็นผลของค าตดัสิน และเกิดความเกรงกลวัจนต้องยบัย ั้งพฤติกรรมดงักล่าวมิให้
เกิดข้ึนไดอี้กดว้ย ซ่ึงศาลและนกัวิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นวา่วตัถุประสงคน้ี์มีอิทธิพลเหนือการลงโทษ
เพราะเป็นวิธีการป้องกนัมิให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ โดยพฤติกรรมท่ีตอ้งการป้องปรามจะถูกส่ง
ตรงไปยงัผูท่ี้คิดจะกระท าละเมิดใหไ้ดเ้ห็นเป็นเยีย่งอยา่ง โดยรับรู้ไดเ้ป็นวงกวา้งในสังคม อยา่งไรก็
ดี วตัถุประสงคข์อ้น้ีจะสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพไดห้รือไม่นั้นตอ้งข้ึนอยูก่บัวา่สามารถ
น าตวัผูก้ระท าละเมิดมาตดัสินให้รับผิดในค่าเสียหายเชิงลงโทษไดห้รือไม่ หรือผูเ้สียหายไดน้ าคดี
มาฟ้องร้องทางแพ่งหรือไม่ มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถตดัสินค่าเสียหายเชิงลงโทษให้เป็นเยีย่งอยา่งแก่
ผูอ่ื้นได ้หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นวธีิการเชือดไก่ใหลิ้งดู 
  3) รักษาความสงบสุข 

                                                        
8 ปริญญาวนั  ชมเสวก.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 6.  หนา้ 23. 
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  เม่ือผูใ้ดจงใจกระท าการอนัมิชอบจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น ผูเ้สียหายอาจ
ต้องการแก้แค้นให้ผูน้ั้ นได้รับความเสียหายในท านองเดียวกันกลับคืน ซ่ึงอาจน าไปสู่การท า
สงครามระหวา่งเอกชนและท าให้เกิดความไม่สงบในสังคมได ้ดงันั้นค่าเสียหายเชิงลงโทษจึงเป็น
มาตรการปราศจากความรุนแรงซ่ึงสามารถระงับความโกรธแค้นของผูเ้สียหายได้อีกทางหน่ึง
เน่ืองจากค่าเสียหายเชิงลงโทษจะตกเป็นของผูเ้สียหาย แต่ผูเ้สียหายจะไดรั้บไวท้ั้งหมดหรือไม่นั้น
สุดแลว้แต่วา่ก าหมายในพื้นท่ีท่ีการท าละเมิดเกิดข้ึนจะก าหนดไวอ้ยา่งไร 
  4) จูงใจใหมี้การน าคดีมาฟ้องร้อง 
  ในกรณีเม่ือมีการกระท าละเมิดเกิดข้ึนและมีความเสียหายเพียงเล็กน้อย ผูท่ี้ได้รับ
ความเสียหายจากการละเมิดนั้นมกัจะไม่น าคดีมาฟ้องร้องเน่ืองจากค่าเสียหายท่ีพิสูจน์ได้จะเป็น
จ านวนน้อยไม่คุม้ค่ากบัภาระค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องท่ีสูง จึงเป็นเหตุท่ีท าให้ไม่มีการน าคดีมา
ฟ้องร้อง และผูก้ระท าละเมิดก็ยงัคงด าเนินพฤติกรรมท่ีน่าต าหนินั้นต่อไป แต่เม่ือมีการก าหนด
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายชนิดน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงจูงใจให้ผูเ้สียหายจากการกระท าละเมิด
น าคดีมาฟ้องร้อง และเม่ือมีผูน้ าคดีมาฟ้องร้อยก็จะส่งผลให้ผูก้ระท าละเมิดท่ีมีพฤติกรรมชัว่ร้ายน่า
ต าหนิตอ้งรับผดิชอบใชท้ั้งในส่วนค่าเสียหายท่ีพิสูจน์ไดแ้ละค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
  5) ชดเชยความเสียหายท่ีไม่สามารถชดเชยได ้
  บุคคลเรามีสิทธิอยู่สองประเภทคือ สิทธิอันอยู่ในกองทรัพย์สิน กับสิทธิท่ีอยู่
นอกเหนือกองทรัพยสิ์น ความเสียหายทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน โดยละเมิดนั้นส่วนใหญ่มกัท าลายสิทธิใน
กองทรัพยสิ์นซ่ึงก็จะสามารถชดเชยไดด้ว้ยค่าเสียหายท่ีพิสูจน์ได ้แต่ส าหรับสิทธิท่ีอยู่นอกเหนือ
กองทรัพยสิ์นหรือท่ีเรียกวา่ความเสียหายในทางศีลธรรม เช่น ค่าเสียหายท่ีตอ้งเศร้าโศกเสียใจ ความ
พน้ทุกขท์รมาน หรือความอบัอายขายหนา้ นั้น กลบัมีปัญหาในเร่ืองการพิสูจน์เป็นมูลค่าของความ
เสียหาย เพราะไม่สามารถตีราคาเป็นเงินได ้ค่าเสียหายเชิงลงโทษจึงสามารถเขา้มาท าหนา้ท่ีชดเชย
ความเสียหายท่ีไม่สามารถตีราคาได ้แมจ้ะไม่สามารถท าให้กลบัมาเป็นปกติไดก้็ตามแต่เรียกวา่ดี
ท่ีสุดท่ีจะสามารถชดเชยไดแ้ลว้ 
  6) ชดเชยค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีของโจทก ์
  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีของโจทก์ อนัรวมไปถึงค่าทนายความของโจทก์นั้น แมว้า่
ค่าเสียหายเชิงลงโทษจะไม่มีหนา้ท่ีในการชดเชยความเสียหาย แต่ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีน าเขา้มาใชใ้น
การพิจารณาตดัสินใจก าหนดจ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ค่าเสียหายเชิงลงโทษ
ท าหนา้ท่ีในการชดเชยค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีของโจทกด์ว้ย 
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 3.3.11  หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
  1) พฤติกรรมจ าเลยท่ีสมควรแก่การถูกก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ9 นั้น สามารถ
แยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
   1.1) การกระท าละเมิดโดยจงใจ 
   การกระท าละเมิดโดยจงใจนั้นมีความหมายแตกต่างไปจากการกระท าผิดโดย
เจตนาในทางกฎหมายอาญา เพราะค าวา “จงใจ” ท่ีใชอ้ยูใ่นกฎหมายละเมิดนั้น หมายความถึงจงใจ
ท าใหเ้ขาเสียหาย ไม่วา่ในขณะท่ีกระท าผูก้ระท าจะรู้หรือไม่วา่การกระท าของตนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายข้ึนมากน้อยเพียงใด เพียงแค่ในขณะกระท าผูก้ระท ารู้ส านึกว่าการกระท าของตนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนก็ถือเป็นการเพียงพอแลว้ แต่ส าหรับ “เจตนา” ตามกฎหมายอาญานั้น
จะตอ้งมีความมุ่งหมายท่ีประสงคต่์อผลหรือเล็งเห็นผลท่ีจะเกิดข้ึนนั้นดว้ย เช่น ด าท าร้ายแดงถึงตาย
แต่ถ้าด าไม่เล็งเห็นผลนั้นแต่ความเป็นผลโดยตรงจากการท่ีด าได้ท าร้ายแดงโดยเจตนา ด าจะมี
ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา10 แต่ในทางละเมิดเม่ือด ารู้วา่การกระท าของตนจะท าให้แดง
ไดรั้บความเสียหาย แมว้า่จะรู้แต่เพียงท าให้แดงไดรั้บบาดเจ็บ แต่ผลท่ีเกิดข้ึนท าให้แดงถึงแก่ความ
ตายก็ตาม ก็ถือเป็นการกระท าละเมิดโดยจงใจแลว้ 
   ส าหรับการกระท าละเมิดโดยจงใจ ควรพิจารณาจากความชัว่ร้ายภายในจิตใจของ
จ าเลยเป็นส าคญั กล่าวคือ หากจ าเลยรู้อยูแ่ก่ใจวา่เม่ือตนไดก้ระท าหรืองดเวน้กระท าการใด ๆ ไปจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนแก่โจทก์ แต่ทั้งน้ีจ  าเลยกลบัมิไดแ้ยแสหรือใส่ใจกบัผลท่ีเกิดข้ึนแต่อยา่ง
ใด ทั้งยงัมุ่งหน้ากระท าการนั้นต่อไปเพื่อให้โจทก์ไดรั้บความเดือดร้อน ร าคาญ ท าให้ไดรั้บความ
เสียหาย หรือเพื่อให้ตนไดรั้บผลประโยชน์ จากการกระท านั้น ๆ ยกตวัอยา่งเช่น โรงงานผลิตยาฆ่า
แมลงจงใจทิ้งสารเคมีลงสู่แม่น ้ าเพื่อประหยดังบประมาณจากการก าจดักากสารเคมี โดยทั้งท่ีรู้ว่ามี
ชาวบา้นมากมายใช้ประโยชน์จากแม่น ้ าสายน้ี แต่ก็มิไดย้บัย ั้งหรือละเลิกการกระท าดงักล่าว เป็น
เหตุใหช้าวบา้นท่ีอาศยัในบริเวณนั้นไดรั้บอนัตรายจากสารพิษจนลม้ป่วยเป็นจ านวนมาก 
   1.2)  การกระท าละเมิดโดยประมาทเลินเล่อยา่งธรรมดา (Negligence) 
   ปกติแลว้การกระท าละเมิดโดยประมาทเลินเล่อนั้นหมายถึง การกระท าท่ีผูก้ระท า
มิไดจ้งใจท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บความเสียหาย แต่เกิดจากการไม่ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในระดบัท่ีสมควร
จะใชจึ้งท าใหเ้กิดความเสียหายต่อผูอ่ื้นข้ึน แต่ความประมาทเลินเล่ออยา่งธรรมดานั้นมีองคป์ระกอบ

                                                        
9 ปริญญาวนั  ชมเสวก.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 6,  หนา้ 27. 
10 จิตติ  ติงศภทิัย.์  (2526).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 354 ถึงมาตรา 452 (พิมพ์
คร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ: เรือนแกว้การพิมพ.์ หนา้ 179. 



81 

ท่ีเก่ียวขอ้งคือ บุคคลหน่ึงตอ้งมีหนา้ท่ีทางกฎหมายต่อผูอ่ื้น และบุคคลนั้นไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีทาง
กฎหมายนั้น และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ี เช่น การขบัรถดว้ย
ความเร็วขณะฝนตก เจา้ของรถยนต์พบว่าห้ามลอ้มีความช ารุดบกพร่องแต่กลบังดเวน้ไม่จดัการ
ซ่อมแซม อีกทั้ งยงัน ารถคันดังกล่าวออกมาใช้งานจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ซ่ึงใน
ต่างประเทศนั้นมกัเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ กรณีท่ีประมาทเลินเล่ออยา่งธรรมดานั้น ยงัไม่เพียงพอต่อการ
ก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ เน่ืองจากการประมาทเลินเล่อในระดบัน้ี จะยงัไม่ถือว่าผูป้ระมาทมี
ความประพฤติท่ีชั่วร้ายเท่าใดนัก เพียงแต่เป็นการขาดความระมดัระวงัไปชั่วขณะใดขณะหน่ึง
เท่านั้น 
   1.3)  การกระท าละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง (Gross Negligence) 
   ความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง คือ การกระท าท่ีคู่ผูก้ระท ามิไดค้  านึงถึงความ
ปลอดภยั ของบุคคลหรือทรัพยสิ์นใด ๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงความประมาทในระดบัดูเหมือนจะวิง่เลยเห็นของ
การกระท าละเมิดโดยมิได้จงใจมาไกล จนแทบจะไปอยู่กับการจงใจท าให้ผูอ่ื้นได้รับความไม่
ปลอดภยัแลว้ เพียงแต่การกระท านั้น ๆ อาจจะยงัไม่ถือวา่เป็นการจงใจท าใหเ้กิดความเสียหายโดยมี
เจตนาชั่วร้ายภายในจิตใจเท่านั้ น โดยองค์ประกอบของความประมาทเลินเล่อร้ายแรงจะ
ประกอบดว้ยประการแรก พฤติกรรมของผูก้ระท าตอ้งอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีสูงมาก โดยพิจารณา
จากขนาดความร้ายแรง และความเป็นไปไดข้องอนัตรายท่ีเกิดข้ึน ประการต่อมาผูก้ระท าไดรั้บรู้
ความเสียงสูงท่ีอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท านั้นแลว้ แต่ก็ยงัด าเนินปฏิบติัต่อไปโดยไม่แยแสว่า
จะเกิดอนัตรายข้ึนกบัสิทธิความปลอดภยั หรือสวสัดิภาพของผูอ่ื้น  โดยระดบัความเส่ียงสูงนั้นตอ้ง
มีมาตรฐานท่ีเส่ียงสูงกวา่ระดบัของวญิญูชน 
   ดงันั้น ผูท่ี้ก่อให้เกิดความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่ออยา่ง
ร้ายแรงของตนนั้น จึงสมควรถูกก าหนดให้รับผิดในค่าเสียหายเชิงลงโทษ เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจ
ให้กบัตนเองและเป็นเยี่ยงอยา่งให้ผูอ่ื้นใช้ความระมดัระวงัในการกระท าการใด ๆ โดยจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงความปลอดภยัของบุคคลหรือทรัพยข์องผูอ่ื้นเป็นส าคญั 
  2) การก าหนดจ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิด11 
  ส่วนใหญ่ในประเทศท่ีน าหลกัค่าเสียหายเชิงลงโทษไปใชจ้ะให้ลูกขุนเป็นผูต้ดัสินทั้ง
ความรับผิดของจ าเลยและการประเมินจ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ แต่ในระยะหลงัมีแนวโน้มว่า
จะมีการโอนอ านาจในการตดัสินค่าเสียหายเชิงลงโทษจากลูกขุนไปสู่ผูพ้ิพากษา ดว้ยเหตุท่ีค าและ
วลีต่าง ๆ ท่ีน ามาบรรยายการกระท าของจ าเลยมีมากมาย เช่น การกระท าละเมิดโดยจงใจ (Willful), 

                                                        
11 ปริญญาวนั  ชมเสวก. อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 6. หนา้ 39. 
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การกระท าท่ีขาดความยบัย ั้ง (Wanton), การกระท าดว้ยความสะเพร่า (Reckless), การกระท าควร
เป็นผูท่ี้มีทกัษะในการแยกแยะได้ช านาญ ผูพ้ิพากษาซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการตดัสินมา
ยาวนานจึงสามารถเขา้ใจความหมายของค าและวลีเหล่านั้นไดดี้ทั้งในความหมายแบบตรงตวัและ
ความหมายท่ีนอกเหนือไปจากความหมายปกติ 
  อยา่งไรก็ตามฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการโอนอ านาจการตดัสินไปสู่ผูพ้ิพากษาไดโ้ตแ้ยง้
ว่าการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษควรให้ลูกขุนเป็นผูต้ดัสิน เน่ืองจากลูกขุนไดใ้ช้ความรู้สึกผิด
ชอบชัว่ดีของสังคมมาเป็นบรรทดัฐานในการตดัสิน อีกทั้งการก าหนดจ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ
จ าเป็นตอ้งประเมินจ านวนใหมี้ความสมเหตุสมผลพอเหมาะกบัการป้องปรามพฤติกรรมท่ีน่าต าหนิ
นั้น ๆ จึงกล่าวไดว้า่การให้ลูกขุนเป็นผูต้ดัสินค่าเสียหายเชิงลงโทษก็เท่ากบัเป็นการส่งตวัแทนของ
สังคมมาเป็นปากเป็นเสียงพิจารณาความประพฤติของจ าเลยนัน่เองการตดัสินว่าโจทก์ควรได้รับ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือไม่นั้น ในแต่ละประเทศจะมีหลกัเกณฑใ์นการตดัสินท่ีแตกต่างกนัแต่โดย
ผูพ้ื้นฐานทัว่ไปแลว้ตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระดบัความประพฤติของจ าเลยโดยผูต้ดัสินตอ้ง
พิจารณาดูว่าความประพฤติของจ าเลยเป็นการกระท าท่ีน่าต าหนิ ชัว่ร้ายเพียงใด ระยะเวลาท่ีความ
ประพฤติเกิดข้ึน รวมถึงระดบัของการขาดความระมดัระวงัของจ าเลยท่ีท าให้เป็นอนัตรายแก่โจทก์ 
ทศันคติ และความประพฤติของจ าเลยท่ีอยูน่อกเหนือความประพฤติท่ีชัว่ร้ายนั้นรวมทั้งการกระท า
บางอยา่งท่ีจ  าเลยไดป้ฏิบติัเพื่อเยียวยาผลท่ีเกิดจากการกระท าละเมิดของจ าเลย เคยกระท าละเมิดซ่ึง
มีพฤติกรรมท่ีน่าต าหนิในลกัษณะคลา้ยกนัในอดีตและปัจจุบนัยงัคงเกิดข้ึนอยูแ่ละบ่อยคร้ังหรือไม่ 
  เม่ือมีการตดัสินวา่ควรก าหนดค่าเสียหายหายเชิงลงโทษให้แก่จ าเลยแลว้ ล าดบัถดัมา
จะเป็นขั้นตอนของการประเมินจ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษให้แก่จ าเลย โดยตามหลกัทฤษฎีใน
เร่ืองน้ีดูจะเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะก าหนดจ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษให้มีความเหมาะสม แต่ในทาง
ปฏิบติัการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษตอ้งมีความยดืหยุน่สามารถปรับขยายเปล่ียนแปลงให้เหมาะ
กบัพฤติการณ์ในแต่ละคดีได้ โดยปัจจยัท่ีน ามาใช้ในการประเมินจ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
ไดแ้ก่ 
   2.1)  พฤติกรรมท่ีชัว่ร้ายของจ าเลย 
   ในการตดัสินค่าเสียหายเชิงลงโทษนั้นปัจจยัส าคญัอย่างแรกท่ีน ามาใช้ในการ
พิจารณาค่าเสียหายเชิงลงโทษ คือ พฤติกรรมท่ีชัว่ร้ายของจ าเลย โดยโจทกต์อ้งน าพยานหลกัฐานมา
แสดงว่าจ าเลยกระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่แยแสว่าจะเกิด
อนัตราย ข้ึนกบัผูอ่ื้น ซ่ึงความประพฤติของจ าเลยจะตอ้งเป็นความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมมีลกัษณะ
น่าต าหนิ หรือน่าประณาม เป็นความประพฤติท่ีสังคมเห็นวา่ไม่ควรให้ผูอ่ื้นถือเป็นเยี่ยงอยา่ง เป็น
ตน้ หากผูต้ดัสินเห็นวา่ความประพฤติของจ าเลยมีความชัว่ร้ายเพียงใด จ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ
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ก็อาจมากข้ึนตามนั้น แต่ทั้งน้ีจ  านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษจะเพียงพอกบัจ าเลยหรือไม่ยงัตอ้งข้ึนอยู่
กบัปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย 
   2.2)  อนัตรายท่ีเกิดข้ึนกบัโจทกแ์ละสังคม 
   ในการกระท าละเมิดบางกรณีนั้นความเสียหายหรืออนัตรายท่ีเกิดข้ึนกบัโจทก์ได้
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมอนัชั่วร้ายซ่ึงจ าเลยกระท าต่อโจทก์อย่างชัดเจน เช่นกรณีท่ีนายจ้าง
มอบหมายปัดฝุ่ นแร่ใยหินให้ลูกจา้งท าเป็นระยะเวลานานหลายปี โดยไม่ค  านึงถึงความปลอดภยัใน
การให้อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นแก่ลูกจา้งจึงส่งผลให้ลูกจา้งพิการทางสายตา เน่ืองจากไดรั้บเช้ือโรคจาก
ฝุ่ นใยหินเป็นเวลาหลายปี จะเห็นไดว้า่อนัตรายท่ีเกิดข้ึนกบัโจทกจ์นไดรั้บความพิการทางสายตานั้น
ไดส้ะทอ้นให้เห็นว่าจ าเลยมิไดแ้ยแสใส่ใจในสุขอนามยัของโจทก์แต่ประการใด ในกรณีเช่นน้ีจึง
สมควรน าอนัตรายท่ีเกิดข้ึนกบัโจทกม์าใชเ้ป็นปัจจยัประเมินค่าเสียหายเชิงลงโทษดว้ย 
   2.3)  ผลก าไรจากการกระท าละเมิดของจ าเลย 
   เน่ืองจากในกรณีท่ีจ าเลยถูกฟ้องร้องให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทนจ าเลยก็อาจยงัคง
ไดรับประโยชน์จากการกระท านั้น ๆ อยู ่ซ่ึงกรณีเช่นน้ีแสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมของจ าเลยเป็นการ
กระท าท่ีล่วงละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นโดยไม่แยแสใส่ใจวา่ผูใ้ดจะไดรั้บความกระทบกระเทือนจากการ
กระท าของจ าเลยนั้นเลย แต่หวงัเพียงผลประโยชน์ทางการเงินท่ีตนจะไดรั้บเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีการ
ลงโทษจ าเลยให้เข็ดหลายและป้องปรามมิให้จ  าเลยกลบัไปมีพฤติกรรมเช่นเดิมไดดี้ท่ีสุด จึงควรน า
ผลก าไรท่ีจ าเลยไดรั้บมาประเมินจ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษดว้ย 
   2.4)  ฐานะทางการเงินของจ าเลย 
   ตามหลกัทัว่ไปในการประเมินค่าเสียหายท่ีพิสูจน์ได ้ฐานะทางการเงินของจ าเลย
จะไม่น ามาเก่ียวข้องเพราะคู่ความแต่ละฝ่ายควรอยู่ในฐานะท่ีเท่าเทียมกันและไม่ควรเกิดการ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อกนัในการชดใชค้่าเสียหาย เน่ืองจากผูใ้ดกระท าละเมิดแลว้เกิดความเสียหาย
เป็นจ านวนเท่าใดก็ตอ้งรับผิดชอบเป็นจ านวนเท่านั้น แต่ส าหรับการประเมินค่าเสียหายเชิงลงโทษ
ฐานะทางการเงินของจ าเลยจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีน ามาใช้พิจารณา เน่ืองจากบางกรณีค่าเสียหายเชิง
ลงโทษอาจไม่มีความเหมาะสมกบัฐานะทางการเงินของจ าเลย เช่น กรณีท่ีจ  าเลยมีฐานะทางการเงิน
ท่ีร ่ ารวย มีทรัพยสิ์นมากมายหลายสิบลา้น หากก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษเพียงแค่ไม่ก่ีพนับาท
อาจไม่ไดส้ร้างความกระทบกระเทือนให้กบัจ าเลยและไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในการป้อง
ปรามพฤติกรรมท่ีชัว่ร้ายนั้น ๆ ได ้
   2.5)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าเสียหายเชิงลงโทษกบัค่าเสียหายท่ีพิสูจน์ได ้
   นอกจากปัจจัยต่างๆ  ท่ีกล่าวไปข้างต้นจะสามารถน ามาใช้ประเมินจ านวน
ค่าเสียหายเชิงลงโทษไดแ้ลว้ บ่อยคร้ังก็ไดมี้การน าความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าเสียหายท่ีพิสูจน์ไดก้บั
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ค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใชใ้นการประเมินดว้ยวธีิหน่ึง การน าค่าเสียหายท่ีพิสูจน์ไดม้าเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการประเมินจ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษนั้น ใชว้ธีิการเอาค่าเสียหายท่ีพิสูจน์ไดม้าเป็นฐานแลว้
หาเพดานสูงสุดของค่าเสียหายเชิงลงโทษโดยเอามาคูณกบัจ านวนท่ีมีการก าหนดข้ึนซ่ึงจ านวนท่ี
ก าหนดไวน้ั้นจะไม่แน่นอนตายตวัแต่จะตอ้งพิจารณาไปตามพฤติการณ์ความร้ายแรงของแต่ละคดี 
ยกตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีจ าเลยมีความประพฤติท่ีชั่วร้ายมาเป็นช่วงเวลานานและไม่มีทางท่ีจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้ผูต้ดัสินอาจใชต้วัคูณเป็นสามเท่าของค่าเสียหายท่ีพิสูจน์ไดแ้ต่ถา้จ าเลยมี
ความประพฤติท่ีไม่ไดช้ัว่ร้ายมากและมีความเป็นไปไดว้า่จะสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตวัเอง
ไดถึ้งแมว้า่ไม่ถูกตดัสินใหช้ดใชค้่าเสียหายเชิงลงโทษตวัคูณเป็นแค่ 1-2 เท่าเพียงเท่านั้น 
  3) การควบคุมจ านวนเงินของค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
  สาเหตุท่ีต้องมีการควบคุมจ านวนเงินของค่าเสียหายเชิงลงโทษก็เน่ืองมาจาก
โดยทัว่ไปการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษจะอยูใ่นดุลพินิจของคณะลูกขุนหรือผูพ้ิพากษาแลว้แต่
กรณี จึงท าให้เป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์กนัว่าหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษนั้นจะมี
ความชดัเจนหรือไม่ หรือจ านวนท่ีตดัสินอาจจะเป็นไปตามความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีลูกขุนหรือผู ้
พิพากษามีต่อจ าเลยเท่านั้น ดงันั้นค่าเสียหายเชิงลงโทษจึงควรถูกควบคุมไวไ้ม่ให้เป็นจ านวนท่ีมาก 
และไม่ควรถูกก าหนดข้ึนบ่อยคร้ังจนเกินความเหมาะสม เพราะถา้เป็นเช่นนั้นอาจท าให้บริษทัหรือ
กิจการห้างร้านต่าง ๆ กลวัการถูกตดัสินในค่าเสียหายเชิงลงโทษจนไม่กลา้ท าธุรกิจและท าให้เกิด
ปัญหาขาดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจข้ึนได้ ยิ่งไปกว่านั้นเม่ือค่าเสียหายเชิงลงโทษไม่ได้รับการ
ควบคุมอาจท าให้ค่าเสียหายชนิดน้ีกลายเป็นส่ิงจูงใจให้โจทกแ์ละทนายความสร้างคดีข้ึนและน ามา
ฟ้องร้องเพื่อหวงัจะไดรั้บค่าเสียหายเชิงลงโทษก็เป็นได ้
  ซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการควบคุมจ านวนเงินของค่าเสียหายเชิงลงโทษท่ีควรน ามาใช้ก็คือ
การพิจารณาค่าเสียหายเชิงลงโทษจะตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคห์ลกั ทั้ง 2 ประการของค่าเสียหาย
เชิงลงโทษนัน่คือ เพื่อลงโทษจ าเลยให้เข็ดหลาบและป้องปรามมิให้เกิดพฤติกรรมเช่นเดียวกนัน้ีอีก
และในการตดัสินตอ้งหลีกเล่ียงการใชอ้คติเป็นท่ีตั้งในการประเมินจ านวนค่าเสียหายชนิดน้ีอีกทั้งยงั
ควรหาเพดานสูงสุดในการค านวณค่าเสียหายเชิงลงโทษ โดยการน าค าตดัสินท่ีมีการก าหนดจ านวน
ค่าเสียหายเชิงลงโทษไวอ้ย่างสมเหตุสมผลมาเป็นบรรทดัฐานเทียบเคียงเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ตดัสินในภายภาคหนา้และท่ีส าคญัก็คือจ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษท่ีถูกก าหนดข้ึนนั้นตอ้งไม่เป็น
จ านวนท่ีมากเกินความเหมาะสมและควรมีสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัค่าเสียหายท่ีพิสูจน์ไดด้ว้ย อีกทั้งยงั
ไม่ควรก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีซ่ึงค่าเสียหายท่ีพิสูจน์ไดเ้ป็นจ านวนท่ีเพียงพอกบัการ
ลงโทษจ าเลยใหเ้ขด็หลายแลว้ 
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  จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงกฎหมายและมาตรการในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี
เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบักฎหมายและมาตรการการคุม้ครองของ
ระหวา่งประเทศภายใตเ้ง่ือนไข และอนุสัญญาต่างๆ รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธ์ิเก่ียวกบังานภาพยนตร์
ของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้ จะพบปัญหาต่างๆ ท่ีกฎหมายและมาตรการการคุม้ครองลิขสิทธ์ิงาน
ภาพยนตร์ในประเทศไทยยงัไดรั้บความคุม้ครองไม่เพียงพอ ซ่ึงจะไดน้ าไปวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ 
ในบทต่อไป 
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บทที ่4 

 
วเิคราะห์ปัญหามาตรการในการคุ้มครองละเมิดลขิสิทธ์ิงานภาพยนตร์ 

 
 ในปัจจุบนัการละเมิดลิขสิทธ์ิเป็นปัญหาส าคญัอีกปัญหาหน่ึง สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ
สามารถพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไป ไม่วา่จะเป็น CD เพลง (มกัจะเป็น CD รวมไฟล์เพลงประเภท MP3) 
VCD และ DVD ภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ ซ่ึงสามารถซ้ือสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ
ไดโ้ดยง่าย สะทอ้นให้เห็นการไม่เอาจริงเอาจงั ในการบงัคบัใช้กฎหมายลิขสิทธ์ิ และเพราะการท่ี 
ผูซ้ื้อไม่เห็นความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญาในการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 ภาพยนตร์ทุกเร่ืองมาจากความคิดเน่ืองจากในตวัความคิดนั้นสามารถท่ีจะน ามาปรับแต่ง 
หรือแต่งเติมให้เป็นเร่ืองราวข้ึนไดโ้ดยท่ีมาของความคิดน่าจะหยบิยกข้ึนมาจากส่ิงต่าง ๆ รอบตวัไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองราวจากประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์ของคนรอบข้างก็ตาม หลงัจากท่ีได้
แนวความคิดเร่ืองราวท่ีจะน ามาใช้สร้างภาพยนตร์แล้วขั้นตอนต่อไปท่ีส าคญัคือ การหาแหล่ง
เงินทุนท่ีจะน ามาขยายผลงานของตนต่อไป เน่ืองจากหลกัการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทธ์ิคือ
กฎหมายให้ความคุม้ครองกบัการแสดงออกซ่ึงความคิด (Expression of Idea) โดยไม่คุม้ครองตวั
ความคิด โดยตรงส าหรับในกฎหมายไทยก็ไดต้รงบทบญัญติัเก่ียวกบัหลกัการดงักล่าวเป็นคร้ังแรก
ในพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 อยา่งชดัเจนในมาตรา 6 วรรคทา้ย 
 การคุม้ครองลิขสิทธ์ิไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอนกรรมวิธี หรือระบบวิธีใช้ หรือ
ท างานหรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการในขอ้ตกลงทริปส์ (TRIPs) ขอ้ 9 (2) ดงัน้ี “ความคุม้ครองลิขสิทธ์ิจะคลุม
ถึงการแสดงออก แต่ไม่คลุมถึงความคิด กรรมวิธี วิธีปฏิบติัหรือแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์” 
ปัญหาขั้นต่อไปก็คือ เราจะจ าแนกไดอ้ยา่งไรจึงถือวา่เป็นการแสดงออกทางความคิด 
 หลกัการจากขอ้ตกลงทริปส์ดงักล่าวความแตกต่างระหว่างความคิด และการแสดงออก
ซ่ึงความคิด ไดด้งัน้ี 
  1) ตวัความคิดทัว่ ๆ ไป หรือแนวความคิดพื้นฐานของงานความคิดประเภทน้ีจะ
เกิดข้ึนภายในใจของผูส้ร้างสรรค ์ตวัอย่างเช่น บุคคลหน่ึงตกลงใจท่ีจะเขียนโครงกลอน บทเพลง 
หรือบทภาพยนตร์ ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นเพียงความคิดท่ีอยูใ่นใจของเขา ซ่ึงกฎหมายจะไม่กา้วล่วงเขา้ไป
คุม้ครอง เน่ืองจากส่ิงท่ีวา่น้ียงัไม่มีลกัษณะท่ีเป็นงานหากเป็นเพียงส่ิงซ่ึงเป็นนามธรรมเท่านั้น 
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  2) การแสดงออกซ่ึงความคิดเป็นส่ิงท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดถ่้ายทอดแนวความคิดพื้นฐาน
ท่ีมีอยูใ่นใจใหก้ารเป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม โดยท าการแต่งเติมรูปแบบรูปร่างรายละเอียด ลกัษณะ และ
ส่วนประกอบอ่ืนลงไปในความคิดนั้น ตวัอยา่งเช่น พล็อตเร่ืองราวนวนิยายท่ีนกัประพนัธ์มีอยูใ่นใจ
ถือเป็นความคิดในประเภทแรก หากจะเขียนข้ึนเป็นนวนิยายนักประพันธ์จะต้องแต่งเติม
บุคลิกลกัษณะตวัละคร บทสนทนารายละเอียดของเน้ือเร่ือง และอ่ืน ๆ เพิ่มเติมข้ึนไป หรือในการ
วาดภาพจิตกรผูว้าดภาพจะตอ้งใส่รูปลกัษณะ สี แสง เงาของรูปวาดนั้น ซ่ึงความคิด และรายละเอียด
ต่าง ๆ ท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดแ้สดงออกมาน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัความช านาญ ความรู้ การศึกษาคน้ควา้ และ
จินตนาการของผูส้ร้างสรรค ์ซ่ึงในสายตาของกฎหมายความคิดประเภทหลงัน้ีถือเป็นผลงาน และ
การสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากสติปัญญาของบุคคล และเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าควรแก่การคุม้ครอง 
 อีกประการก็คือ ขอ้ตกลงทริปส์ไม่ไดก้  าหนดเป็นเง่ือนไขวา่งานท่ีไดรั้บการคุม้ครองตาม
กฎหมายลิขสิทธ์ิจะตอ้งปฏิบติัตามแบบพิธีอยา่งใดอยา่งหน่ึง ยิง่กวา่นั้นโดยบทบญัญติัขอ้ 9 (1) ของ
ความตกลงทริปส์ท่ีก าหนดให้ประเทศสมาชิกปฏิบติัตามหลกัการในขอ้ 1 ถึง 21 ของอนุสัญญา 
กรุงเบิร์น มีผลท าให้หลกัการคุม้ครองโดยอตัโนมติัซ่ึงก าหนดไวใ้นขอ้ 5 (2) ของอนุสัญญากรุง
เบิร์น ผกูพนัประเทศสมาชิกขององคก์ารการคา้โลก กล่าวโดยสรุปวา่ งานอนัมีลิขสิทธ์ิจะให้ความ
คุม้ครองโดยทนัทีเม่ือมีการสร้างสรรค์โดยปราศจากแบบพิธีใดประเทศสมาชิกจะก าหนดเง่ือนไข
ของการคุม้ครองลิขสิทธ์ิไม่วา่จะเป็นการก าหนดใหมี้การบนัทึกงาน การจดทะเบียน หรือมีการฝาก
ส าเนางานในลกัษณะหน่ึงลกัษณะใดไม่ได ้
 จากการศึกษามาตรการในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาในกรณี
มาตรการในการคุม้ครองเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์ และเม่ือน ามาวิเคราะห์จึงพบวา่
มาตรการเก่ียวกบัการคุม้ครองลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์ยงัคงมีปัญหา ดงัต่อไปน้ี 
 

4.1  ปัญหาการคุ้มครองลขิสิทธ์ิงานภาพยนตร์ 
 
 ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 15 ก าหนดให้เจา้ของลิขสิทธ์ิแต่เพียง 
ผูเ้ดียวดงัต่อไปน้ี 
  (1) ท าซ ้ าหรือดดัแปลง 
  (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  (3) ให้เช่าตน้ฉบบัหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ 
และส่ิงบนัทึกเสียง 
  (4) ใหป้ระโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผูอ่ื้น 
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  (5) อนุญาตให้ผูอ่ื้นใช้สิทธ์ิตาม (1) (2) และ (3) โดยจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใด
หรือไม่ก็ได ้แต่เง่ือนไขดงักล่าวจะก าหนดในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดัการแข่งขนัโดยไม่เป็นธรรม
ไม่ได ้
 สิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิทุกประเภทซ่ึงรวมถึงงานแพร่เสียงแพร่ภาพด้วย 
ฉะนั้น เม่ือมีการเผยแพร่งานดนตรีกรรมหรืองานภาพยนตร์ต่อสาธารณชนโดยการแพร่เสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง หรือการแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทศัน์ ผูท้  าการเผยแพร่งานดนตรี
กรรมหรืองานภาพยนตร์ต่อสาธารณชนก็จะไดสิ้ทธิแต่เพียงผูเ้ดียวตามมาตรา 15 เช่นเดียวกนักบั
เจา้ของงานดนตรีกรรมและงานภาพยนตร์ท่ีตนน าออกเผยแพร่ เช่นน้ีหากมีการท าซ ้ าหรือดดัแปลง
งานดนตรีกรรมหรืองานภาพยนตร์ดงักล่าวใครจะเป็นผูเ้สียหาย ระหว่างเจา้ของงานดนตรีกรรม
หรืองานภาพยนตร์หรือเจา้ของงานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
 ปัญหาของลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์ในปัจจุบันนั้ น สามารถเกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก าลงัได้รับความนิยมมากมีการสร้างภาพยนตร์ออกมาแข่งกนั
มากมาย โดยอาจเกิดปัญหาหลากหลายอย่างด้วยกนัไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่ียวกบัการใช้สิทธิของ
เจา้ของลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ ปัญหาเก่ียวกบัความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์กรณีท่ี
ผูอ้  านวยการสร้างผูจ้ดัจดัหน่าย ผูก้  ากบัการแสดง หรือนกัแสดงปัญหาเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิใน
งานภาพยนตร์ท่ีมีผลต่องานอันมีลิขสิทธ์ิอ่ืนในกรณีตัวความคิดกรณีบทประพันธ์ หรือบท
ภาพยนตร์ 
 ความแตกต่างระหวา่งผูส้ร้างสรรคง์า และเจา้ของลิขสิทธ์ิค าวา่ผูส้ร้างสรรคง์าน หมายถึง 
บุคคลผูซ่ึ้งท าหรือก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ ส่วนเจา้ของงานอนัมีลิขสิทธ์ิ หมายถึง บุคคลท่ีถือ
ครอบครองลิขสิทธ์ิ 
 ผูส้ร้างสรรคง์านก็คือบุคคลท่ีสร้างงาน และไม่จ  าเป็นตอ้งมีพิธีการอะไรมากนกั ในส่วน
ของการจดทะเบียน หรืออีกนัยหน่ึงก็คือสามารถคุ้มครองได้ด้วยระบบท่ีไม่มีพิธีรีตองมากนัก 
ผูส้ร้างสรรคง์านจ าเป็นตอ้งเป็นผูป้ระดิษฐช้ิ์นงาน แต่ก็ยงัมีกรณียกเวน้ดว้ย 
 ส าหรับการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์นั้นถือเป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากการสร้างสรรค์
งานอ่ืน ๆ เช่น การเขียนหนังสือ การแปลบทประพนัธ์ เป็นตน้ เพราะเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือของบุคคลอ่ืนเกิดกว่าหน่ึงคนข้ึนไป จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ
งานภาพยนตร์จึงจดัอยู่ในประเภทพิเศษ และไม่อาจถือเป็น “งานท่ีรวบรวมหรือประกอบเข้า
ดว้ยกนั” ตามความหมายท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 12 พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ได ้  
 งานใดมีลกัษณะเป็นการน าเอางานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ีมารวบรวม หรือ
ประกอบเขา้กนัโดยได้รับอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ หรือเป็นการน าเอาขอ้มูลหรือส่ิงอ่ืนใดซ่ึง
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สามารถอ่าน หรือถ่ายทอดไดโ้ดยอาศยัเคร่ืองกล หรืออุปกรณ์อ่ืนใดมารวบรวม หรือประกอบเขา้
ดว้ยกนั หากผูท่ี้ไดร้วบรวมหรือประกอบเขา้กนั ซ่ึงงานดงักล่าวข้ึนโดยคดัเลือกหรือจกัล าดบัใน
ลกัษณะซ่ึงมิไดล้อกเลียนงานของบุคคลอ่ืนให้ผูท่ี้ไดร้วบรวม หรือประกอบเขา้กนันั้นมีลิขสิทธ์ิใน
งานท่ีไดร้วบรวม หรือประกอบเขา้กนัตามพระราชบญัญติัน้ี แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
เจา้ของลิขสิทธ์ิท่ีมีอยูใ่นงานหรือขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืนใดของผูส้ร้างสรรคเ์ดิมท่ีถูกน ามารวบรวม หรือ
ประกอบเขา้ดว้ยกนั 
 

4.2  ปัญหาในการละเมิดลขิสิทธ์ิของผู้ได้รับอนุญาตแพร่เสียงแพร่ภาพที่มีต้นก าเนิดใน
ต่างประเทศ 
 
 ส าหรับปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิของผูไ้ดรั้บอนุญาตเพียงผูเ้ดียวให้ท าการแพร่เสียงแพร่
ภาพในประเทศไทยส าหรับงานท่ีมีสัญญาณการแพร่เสียงแพร่ภาพตน้ก าเนิดในต่างประเทศโดยใช้
สัญญาณการแพร่เสียงแพร่ภาพจากตน้ก าเนิดหรือสัญญาณจากประเทศอ่ืนนั้น จ  าตอ้งมีการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารคุม้ครองใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บอนุญาตดว้ยการเพิ่มบทมาตราและแกไ้ขบทบญัญติัในพระราช
บญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ก าหนดให้การกระท าใด ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการขดัขวางการแสดงหา
ประโยชน์ของเจา้ของงานแพร่เสียงแพร่ภาพนั้น และผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ท าการแพร่เสียงแพร่ภาพ
ภายในประเทศเป็นการละเมิดสิทธิของผูไ้ดรั้บอนุญาตและเป็นความผิดอาญา โดยเสนอให้มีการ
เพิ่มบทมาตราเป็น  
 “มาตรา 29/1 การกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพท่ีมีสัญญาณต้น
ก าเนิดจากต่างประเทศอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ใน
ราชอาณาจกัร ไม่วา่จะกระท าโดยการใชส้ัญญาณจากท่ีใด ให้ถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิของผูไ้ดรั้บ
อนุญาตใหท้ าการแพร่เสียงแพร่ภาพงานนั้นภายในราชอาณาจกัร ถา้ไดก้ระท าดงัต่อไปน้ี 
  (1) จดัท าโสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ทั้งน้ี
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (2) แพร่เสียงแพร่ภาพซ ้ า ทั้งน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (3) จดัให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพโดยเรียกเก็บเงินหรือ
ผลประโยชน์อยา่งอ่ืนในทางการคา้ 
 และแกไ้ขมาตรา 69 วรรคหน่ึง จากเดิม “ผูใ้ดกระท าการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิของ
นกัแสดงตามมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 52 ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท” 
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 เป็น “ผูใ้ดกระท าการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหท้ าการแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานนั้นภายในราชอาณาจกัร หรือสิทธิของนกัแสดงตามมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 29/1 
มาตรา 30 หรือมาตรา 52 ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
 ภายหลงัการแกไ้ขดงักล่าวแลว้การแพร่เสียงแพร่ภาพซ ้ าหรือการกระท าใดดว้ยการใช้
สัญญาจากสัญญาต้นก าเนิดในต่างประเทศหรือสัญญาอ่ืนใดอนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวางการ
แสวงหาประโยชน์ของผูไ้ดรั้บอนุญาตแพร่เสียงแพร่ภาพในราชอาณาจกัรก็ไม่สามารถท าไดโ้ดย
ชอบ ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนให้ผูท่ี้ต้องการจะท าการแพร่เสียงแพร่ภาพงานอนัมีลิขสิทธ์ิตอ้ง
ด าเนินการขออนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ ท าให้เจา้ของลิขสิทธ์ิไดป้ระโยชน์จากการใช้งานอย่าง
เป็นธรรมและผูไ้ด้รับอนุญาตแพร่เสียงแพร่ภาพในราชอาณาจักรไม่ถูกขัดขวางการแสวงหา
ประโยชน์จากการด าเนินการ 
 

4.3 ปัญญาอายุการคุ้มครองงานภาพยนตร์ 
 
 วตัถุประสงคส์ าคญัประการหน่ึงของลิขสิทธ์ิคือการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรคง์านและ
ในขณะเดียวกนัก็ค  านึงถึงประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมดว้ย เพื่อรักษาดุลยภาพของทั้งสองส่วนไว ้
แนวคิดในการคุ้มครองโดยมีก าหนดเวลาจึงเกิดข้ึน การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิจึงมี
ระยะเวลาซ่ึงเม่ือพน้ก าหนดเวลาแห่งการคุ้มครองแล้ว งานอนัมีลิขสิทธ์ินั้นก็จะกลายเป็นงาน
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน ด้วยเหตุผลดงักล่าวการก าหนดอายุแห่งการคุม้ครอง
ลิขสิทธ์ิจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูส้ร้างสรรค์และสังคม แต่การคุม้ครองงาน
แพร่เสียงแพร่ภาพท่ีมิไดส้ร้างสรรคง์านช้ินใหม่ออกสู่สังคมให้ไดรั้บความคุม้ครองอยา่งงานอนัมี
ลิขสิทธ์ิอ่ืนตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 จะเกิดผลให้อายุลิขสิทธ์ิของงานโสตทศันวสัดุ
ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง ซ่ึงมีก าหนดห้าสิบปีนับแต่สร้างสรรค์งานนั้นข้ึน ตามมาตรา 21 อาจ
ได้รับการขยายออกไป กล่าวคือ หากมีการน างานโสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียงออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ
โทรทศัน์ในลกัษณะน างานเดิมออกฉายหรือน าออกแสดงโดยไม่มีการดดัแปลงหรือเพิ่มเติมส่วนใด
เลยในปีท่ีหา้สิบนบัแต่สร้างสรรคง์านซ่ึงเป็นปีสุดทา้ยของการไดรั้บความคุม้ครองก่อนท่ีงานนั้นจะ
กลายเป็นงานสาธารณะ เช่นน้ีก็จะท าให้ผูเ้ผยแพร่งานภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียงดงักล่าวนั้นเป็น
เจา้ของงานภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียงดงักล่าวนั้นจะกลายเป็นงานสาธารณะต่อเม่ือพน้ก าหนดอายุ
การคุม้ครองงานแพร่เสียงแพร่ภาพท่ีเพิ่งได้รับการคุม้ครองซ่ึงเม่ือรวมแลว้เท่ากบัตอ้งรอถึงหน่ึง
ร้อยปีงานภาพยนตร์ ส่ิงบันทึกเสียงดังกล่าวจึงจะกลายเป็นงานสาธารณะเช่นน้ี การก าหนด
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ระยะเวลาอายุการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิก็มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแก่สาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของทุก ๆ ภาคส่วน 
 

4.4  ปัญหาหลักเกณฑ์การคุ้มครองของอนุสัญญาระหว่างประเทศ กับหลักเกณฑ์การ
คุ้มครองของประเทศไทย 
 
 Provisions of the Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works 
(1971) mentioned in the TRIPs Agreement (Berne Convention) เป็นอนุสัญญาท่ีประเทศไทยเข้า
เป็นภาคี อนุสัญญาน้ีมุ่งเน้นการก าหนดกรอบการคุม้ครองวรรณกรรมและศิลปกรรมเป็นส าคญั 
มิไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองงานแพร่เสียงแพร่ภาพไวโ้ดยตรง คงก าหนดเร่ืองงาน
แพร่เสียงแพร่ภาพและสิทธิขา้งเคียงไวใ้น Article 11 bis (1) ว่าผูส้ร้างสรรค์งานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม ทรงสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการ 
  1. ใหมี้การแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณาชน โดยวธีิใด ๆ ทางระบบ
คล่ืนวทิย ุ
  2. ให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางระบบสายส่งสัญญาณ หรือการแพร่เสียง
แพร่ภาพซ ้ าท่ีท าโดยองคก์รท่ีมิใช่ผูส้ร้างสรรค ์
  3. ใหมี้การเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยทางล าโพง หรือเคร่ืองมือถ่ายทอดใด ๆ 
  ส่วนสิทธิของผูด้  าเนินการแพร่เสียงแพร่ภาพ (2) ของมาตราเดียวกนัก าหนดให้เป็น
เร่ืองภายในของประเทศภาคีท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑ ์
  ส าหรับ Provisions of the International Convention for the protection of Performers, 
Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (the Rome Convention) (1961) mentioned 
in the TRIPs Agreement ซ่ึงประเทศไทยไม่ได้เข้าเป็นภาคี ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความ
คุม้ครองงานแพร่เสียงแพร่ภาพไวใ้น Article 13วา่ 
  (สิทธิขั้นต ่าส าหรับองคก์รแพร่เสียงแพร่ภาพ) 
  องคก์ารแพร่เสียงแพร่ภาพตอ้งมีสิทธิในการท่ีจะอนุญาตให้ด าเนินการหรือห้ามการ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   1) แพร่เสียงแพร่ภาพซ ้ าในงานแพร่เสียงแพร่ภาพของตน 
   2) บนัทึกงานแพร่เสียงแพร่ภาพของตน 
   3) ท าซ ้ า 
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    (ก) บันทึกงานแพร่เสียงแพร่ภาพของตนซ่ึงท าข้ึนโดยไม่ได้รับความ
ยนิยอมขององคก์รแพร่เสียงแพร่ภาพ 
    (ข) บนัทึกงานแพร่เสียงแพร่ภาพของตนซ่ึงท าข้ึนโดยไดรั้บการยกเวน้ให้
ท าไดต้ามเง่ือนไขใน Article 15 ในกรณีท่ีการท าข้ึนนั้นไดท้  าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างไปจาก
วตัถุประสงคใ์น Article 15 
  4.  เผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานแพร่ภาพแพร่เสียงอขงตนโดยมีการเรียกเก็บค่า
เขา้ชมในกรณีน้ีใหเ้ป็นเร่ืองกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อคุม้ครอง
การด าเนินการดงักล่าว 
 ส าหรับอายุการคุม้ครองนั้นประเทศสมาชิกตอ้งก าหนดไม่ต ่ากวา่ 20 ปี นบัแต่วนัส้ินสุด
ของปีท่ีการแพร่เสียงแพร่ภาพไดด้ าเนินการตาม Article 14 
 จากหลกัเกณฑใ์น Provisions of the Berne Convention for the protection of Literary and 
Artistic Works (1971)  mentioned in the TRIPs Agreement และ  Provisions of the International 
Convention for the protection of Performers.  Producers of Phonograms and Broadcasting 
Organizations (the Rome Convention) (1961) mentioned in the TRIPs Agreement ดงักล่าวช้ีใหเ้ห็น
ว่างานแพร่เสียงแพร่ภาพนั้นมิใช่งานอนัมีลิขสิทธ์ิโดยแทเ้ป็นเพียงงานสืบเน่ืองในการท างาอนัมี
ลิขสิทธ์ิออกเผยแพร่สู่สาธารณชนจึงมีหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองแตกต่างไปจากการ
คุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิโดยแท ้
  หลกัเกณฑ์การคุม้ครองในประเทศไทย งานแพร่เสียงแพร่ภาพในระบบลิขสิทธ์ิของไทย
นั้นถือเป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิประเภทหน่ึงตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 6 ท่ีบญัญติั
ว่า “งานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ีไดแ้ก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืน
ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผูส้ร้างสรรค์ ไม่ว่างานดงักล่าวจะ
แสดงออกโดยวธีิหรือรูปแบบอยา่งใด” 
 ดงันั้น งานอนัไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ินั้นไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นงานซ่ึงตอ้ง
ค านึงถึงคุณภาพ และคุณค่า โดยกฎหมายจะให้ความคุม้ครองแก่งานท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาไม่วา่ดว้ย
บุคคลใด และไม่ตอ้งค านึงถึงรสนิยมของผูส้ร้างสรรคห์รือของผูส้ัมผสังานนั้นไม่วา่จะโดยการรับรู้
ดว้ยวิธีใดตลอดจนไม่ว่าจะรู้สึกวา่ดีหรือสวยงามหรือน่าเกลียด หรือไม่ก็ตาม หากว่างานเหล่านั้น
เป็นงานสร้างสรรคภ์ายใตห้ลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
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บทที ่5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
 
 ในปัจจุบนั องคก์ารระหวา่งประเทศหลายแห่งไดใ้ห้ความสนใจแก่การให้ความคุม้ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งน้ีเพราะทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่เพียงแต่มีความส าคญัในทางเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทางด้านการศึกษา วฒันธรรม 
สุขภาพอนามยั อาหาร หรือแม้กระทัง่วิถีชีวิตของผูค้นทัว่ไป แต่องค์การระหว่างประเทศท่ีมี
บทบาทต่อการก าหนดนโยบายระหวา่งประเทศและมีอิทธิพลต่อการตรากฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศมากท่ีสุดก็คือ องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization) และองคก์ารทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization) แมว้่าประเทศไทยได้พฒันากฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็นเวลาหลายสิบปี แต่ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นภาคีและมีพนัธมิตรกรณีท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามความตกลงระหว่างประเทศเพียง 2 ฉบบัเท่านั้น คือ อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าดว้ยการ
คุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม และความตกลงทริปส์ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
องค์การระหว่างประเทศทั้ง 2 องค์การดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความตกลงทั้ง
สองฉบบัท่ีประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตามแลว้ มีความตกลงระหว่างประเทศอีกหลาย
ฉบบัท่ีประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นภาคีและมีความตกลงอีกหลายฉบบัท่ีอยู่ระหวา่งการศึกษา ปรับปรุง
และแกไ้ขเปล่ียนแปลงทั้งโดยองคก์ารการคา้โลกและองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งโลก ภายใต้
การเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศท่ีบริหารจดัการโดยองคก์ารการคา้โลก ประเด็นดา้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาไดถู้กก าหนดโดยความตกลงทริปส์ ซ่ึงมีเจตนารมณ์ส าคญัในการก าหนดมาตรฐานขั้นต ่า
ของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่ละประเภท นบัตั้งแต่ความตกลงน้ีมีผลใชบ้งัคบั ประเทศ
ไทยไดอ้นุวติัการความตกลงฉบบัน้ีโดยการตรากฎหมายภายในหลายฉบบั ซ่ึงรวมถึงกฎหมายวา่
ด้วยการคุม้ครองพนัธ์ุพืช กฎหมายการคุม้ครองแบบผงัภูมิของวงจรรวม กฎหมายความลบัทาง
การค้า และการคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ นอกจากน้ีกฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และ
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เคร่ืองหมายการคา้ของไทยต่างไดรั้บการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไวต้ามความ
ตกลงทริปส์ทั้งส้ิน 
 แมว้่าในปัจจุบนั องค์การการคา้โลกจะไม่มีนโยบายในการสร้างความตกลงฉบบัอ่ืน
นอกเหนือไปจากความตกลงทริปส์ แต่ประเด็นด้านทรัพยสิ์นทางปัญญาก็ยงัถือเป็นประเด็นท่ี
โตแ้ยง้กนัอย่างยาวนานในองค์การการคา้โลก ผูท่ี้รับผิดชอบภารกิจน้ีก็คือคณะมนตรีของทริปส์ 
(TRIPS Council) โดยในปัจจุบันคณะมนตรีของทริปส์มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นต่าง ๆ 
มากมายเช่น ผลกระทบของทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อการเขา้ถึงยา ความสัมพนัธ์ระหว่างความตก
ลงทริปส์กบัอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวิภาพ การคุม้ครองสิทธิบตัรในส่ิงมีชีวิต การ
จดัตั้งระบบพหุภาคีเพื่อการจดแจง้และจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และการขยายการคุม้ครอง
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของสินคา้อ่ืนนอกเหนือจากไวน์และสุรา เป็นตน้ ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ี
ผา่นมาการจดัการปัญหาความขดัแยง้ในประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ีของคณะมนตรีของทริปส์ดูเหมือนจะ
เป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะประเด็นความขัดแยง้เหล่าน้ีไม่ได้เป็นความขัดแยง้ด้าน
ผลประโยชน์ระหวา่งประเทศท่ีพฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันาเท่านั้น แต่ในระหวา่งประเทศท่ี
พฒันาแลว้ดว้ยกนั ความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์ก็ปรากฏชดัแจง้ ซ่ึงท าให้การแกไ้ขปรับปรุง
ความตกลงทริปส์ไม่มีความคืบหนา้มากนกั ในทางตรงกนัในช่วงระยะเวลากนัน้ี องคก์ารทรัพยสิ์น
ทางปัญญาแห่งโลกไดพ้ฒันาความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบบัจนแล้วเสร็จ และมีอีกหลาย
ฉบบัท่ีอยูร่ะหวา่งการเจรจา การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาจะตอ้งค านึงถึงระดบั
การพฒันาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลย ีการใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งเป็นไปควบคู่
กบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศ จะตอ้งเป็นไปเพื่อให้ทุกประเทศ
สามารถพฒันาไดอ้ย่างจริงจงั และไม่ควรท่ีจะจ ากดัเฉพาะการบงัคบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา
เท่านั้น จะเห็นไดว้่า กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาระหว่างประเทศมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อกฎหมาย
ไทย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกภาคส่วนของประเทศไทยให้ความสนใจแก่กระแสการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญามากข้ึน หลายปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดส้ร้างความ
ร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ในการพฒันากฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา และมีบทบาทในเวทีการเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญามากข้ึน ประสบการณ์เหล่าน้ีไดช่้วยให้ประเทศ
ไทยเข้าใจประเด็นข้อขดัแยง้ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จึงมัน่ใจได้ว่าในการเจรจา
ประเด็นดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัระหวา่งประเทศ รัฐตอ้งสามารถบรรลุผลการเจรจาท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมอยา่งแทจ้ริง ขณะท่ีนานาอารยะประเทศ
ต่างหยิบยกประเด็นเก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญา และแนวทางในการให้ความคุม้ครองอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นหวัขอ้ส าคญัในการเจรจาทางการคา้ระหวา่งประเทศทั้งในรูปพหุภาคีและทวภิาคี
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นั้นซ่ึงทางองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (Word Intellectual Property Organization: WIPO) ได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัโดยได้ก าหนดค านิยามศพัท์ในความหมายท่ีเป็นสากลว่า “ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา” ได้แก่สิทธิอนัเก่ียวกบัวรรณกรรม ศิลปกรรม และงานด้านวิทยาศาสตร์ การออกแบบ
ทางดา้นอุตสาหกรรม เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ ช่ือการคา้การออกแบบ และสิทธิอยา่ง
อ่ืนท่ีมีผลเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และ
ศิลปกรรม ผลเกิดจากทรัพยสิ์นทางปัญญา ในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และ
ศิลปกรรม อนัถือเป็นความพยายามท่ีจะให้ค  าจ  ากดัความท่ีครอบคลุมท่ีสุดในขณะน้ี ท่ามกลาง
กระแสการพฒันาอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยใีนโลกปัจจุบนั และการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดจน
การพฒันาสินคา้ เพื่อแข่งขนัในตลาดโลกท่ีนบัวนัยิง่ทวคีวามรุนแรงเพิ่มมากข้ึน 
 ดงันั้นความคิดสร้างสรรคท่ี์หลากหลาย ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วน้ี
ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัให้บงัเกิดงานเขา้สู่กระแสการแข่งขนักนักบัผลงานอ่ืนทัว่โลกไดอ้ยา่ง
เต็มภาคภูมิ ฉะนั้น ความคิดสร้างสรรคจึ์งจ าเป็นตอ้งไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมาย เพื่อป้องกนัมิ
ให้ผูอ่ื้นลอกเลียน หรือน าความคิดสร้างสรรค์นั้น ๆ ไปแสวงหาประโยชน์ และเพื่อคุม้ครองสิทธิ
ของผูส้ร้างผลงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจหรือเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ทีเป็น
ประโยชน์แก่สังคม 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหน่ึงมีเจตนารมณ์เพื่อ
สนบัสนุน และคุม้ครองลิขสิทธ์ิของผูส้ร้างสรรค์ผลงานซ่ึงมุ่งถึงมรดกวฒันธรรม ซ่ึงจะไดรั้บการ
คุม้ครองต่อเม่ือไดริ้เร่ิม และแสดงออกมาเป็นรูปร่างสัมผสัไดโ้ดยมิใช่เพียงเป็นความคิดเท่านั้นและ
ย่อมจะได้สิทธิทนัทีไม่จ  าเป็นต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด ความหมายของลิขสิทธ์ิตามพระราช
บญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 บญัญติัว่า “ลิขสิทธ์ิ หมายความว่า สิทธิแต่ผูเ้ดียวท่ีจะกระท า
การใด ๆ ตามพระราชบญัญติัน้ีเก่ียวกบังานสร้างสรรคท่ี์ไดท้  าข้ึน” กล่าวคือ บุคคลใด ไดก้ระท าการ
สร้างสรรคง์านใดข้ึนมาก็สมควรท่ีจะสามารถหาประโยชน์จากงานท่ีตนไดส้ร้างสรรค์นั้น เพื่อให้
คุม้ค่ากบัความวิริยะ อุตสาหะ และความคิดสร้างสรรค ์ทั้งน้ีการให้ความคุม้ครองประโยชน์จะเป็น
ก าลงัใจให้เจา้ของผลงานสร้างสรรค์นั้นปรารถนาท่ีจะเผยแพร่งานของตนให้สาธารณชนได้มี
โอกาสรับอรรถรสทางความคิดซ่ึงถือว่าผูส้ร้างสรรค์นั้นเป็นผูท่ี้เป็นจุดเร่ิมตน้ หรือก่อให้เกิดงาน
อนัมีลิขสิทธ์ิข้ึนมา นอกจากน้ีการท่ีผูส้ร้างสรรค์ได้รับค่าตอบแทนยงัเป็นผลท าให้ผูมี้ความคิด
สร้างสรรค์ผลงานสามารถยงัชีพอยู่ได้จากค่าตอบแทนท่ีตนมีสิทธิได้รับเหล่านั้น  เน่ืองจาก
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 อนัเป็นกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบบัเดียวท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ได้
ก าหนดประเภทของงานอนัมีลิขสิทธ์ิไวใ้นมาตรา 6 วรรคแรกวา่ 
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 งานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผูส้ร้างสรรค์ไม่ว่างาน
ดงักล่าวจะแสดงออกโดยวธีิหรือรูปแบบอยา่งใด โดยก าหนดใหง้านภาพยนตร์เป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิ
ท่ีตอ้งไดรั้บความคุม้ครองสิทธิไวด้ว้ย 
 งานภาพยนตร์เป็นส่ือแขนงหน่ึง ซ่ึงสามารถเข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่ทุกระดบัชั้น 
รวมทั้งเป็นส่ือท่ีเผยแพร่ความรู้ ศิลปวฒันธรรม ความคิดเห็น การพฒันาทางเทคโนโลยี และท า
หนา้ท่ีสะทอ้นปัญหาสังคมถือเป็นส่ือความบนัเทิงรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลก
มานานกว่า 70 ปี เป็นงานสร้างสรรค์ท่ีมีมานานจนเป็นท่ียอมรับกนัว่าเป็นส่ือท่ีถูกน ามาใช้เพื่อ
ศิลปะ และความบนัเทิง ส่ือภาพยนตร์นั้นเบ้ืองหนา้คือ ความส าเร็จของผูส้ร้าง และความบนัเทิงของ
ผูช้ม แต่เบ้ืองหลงัยงัมีอุปสรรคมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีซบัซอ้น และละเอียดอ่อนอีกมาก 
 ขณะท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทยได้ก าหนดนิยามค าศพัท์ค  าว่า “ภาพยนตร์”  
ไวใ้นพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ในมาตรา 4 ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวว้า่ 
 ภาพยนตร์ หมายความวา่ งานโสตทศันวสัดุ อนัประกอบดว้ยล าดบัของภาพซ่ึงสามารถ
น าออกฉายต่อเน่ืองได ้หรือสามารถบนัทึกลงวสัดุอ่ืน เพื่อน าออกฉายต่อเน่ืองไดอ้ย่างภาพยนตร์
และใหห้มายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นดว้ย (ถา้มี) 
 ส าหรับงานโสตทศันวสัดุ หมายถึง งานอนัประกอบดว้ยล าดบัของภาพ โดยบนัทึกลงใน
วสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะอยา่งใด อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้กโดยใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรบ
การใชว้สัดุนั้น และใหค้วามหมายรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดว้ย (ถา้มี) งานโสตทศันวสัดุ ไดแ้ก่ 
ซีดี วซีีดี คาราโอเกะ ท่ีมีทั้งเสียง และภาพ และงานอนัมีลิขสิทธ์ิจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
ทนัทีนบัตั้งแต่สร้างสรรคผ์ลงานโดยไม่ตอ้งจดทะเบียนเจา้ของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการ
ท าซ ้ า ดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ฯลฯ ซ่ึงภาพยนตร์หน่ึงเร่ืองอาจประกอบด้วยงานอนัมี
ลิขสิทธ์ิหลายประเภท เช่น บทภาพยนตร์เป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิประเภทงานวรรณกรรมเพลง 
ประกอบภาพยนตร์เป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิประเภทงานดนตรีกรรม เป็นตน้ 
 เพราะฉะนั้น เม่ือพิจารณาจากลกัษณะของการสร้างสรรค์แลว้งานภาพยนตร์เป็นงาน
ลิขสิทธ์ิท่ีมีงานลิขสิทธ์ิอ่ืนซบัซอ้นกนัอยู ่ซ่ึงอาจท าใหมี้ปัญหาในเร่ืองการบงัคบัใชสิ้ทธิของเจา้ของ
งานอนัมีลิขสิทธ์ิต่าง ๆ มากเกินไป เพราะจะท าใหมี้การฟ้องร้องด าเนินคดีกนัไม่รู้จบ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาวเิคราะห์ปัญหาการใหค้วามคุม้ครองแก่ลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์ พบวา่ใน
ปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยสีมยัใหม่ไดก่้อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานอนัมีลิขสิทธ์ิในหลาย ๆ ดา้น ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณากฎหมาย
ลิขสิทธ์ิท่ีมีบงัคบัใชอ้ยู ่เพื่อใหส้ามารถครอบคลุมและไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเตม็ท่ี จึงควรจะมีการ
เพิ่มเติมพระราชบญัญติัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา และกฎหมายลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญติั
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีไดว้เิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 5.2.1 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการคุม้ครองลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์เน่ืองจากงานภาพยนตร์
ถือเป็นงานพิเศษท่ีแตกต่างจากการสร้างสรรคง์านอ่ืนๆ เช่น การเขียนหนงัสือ การแปลบทประพนัธ์ 
เป็นตน้ เพราะเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาเร่ือง
ความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ หรือผูท่ี้จะไดรั้บค่าตอบแทนจากการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์ ซ่ึง
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในงานภาพยนตร์มีหลายฝ่าย เช่น ผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์ ผูก้  ากบัการแสดง 
ผูจ้ดัการกองถ่าย ฝ่ายเส้ือผา้ หรือนกัแสดงก็ตามในการศึกษาน้ีผูเ้ขียนมีความเห็นวา่กฎหมายลิขสิทธ์ิ
ของประเทศไทยยงัไม่ชดัเจนเพียงพอว่าใครเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตร์แต่เพียงผูเ้ดียว 
โดยน าเอาหลกัการมาตรการกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ืองลิขสิทธ์ิมาก าหนดรายละเอียด
ของการใหค้วามคุม้ครอง ดงัต่อไปน้ี 
   5.2.1.1 ควรก าหนดขอ้บญัญติัความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิงานภาพยนตร์ ซ่ึงมีผูร่้วม
เก่ียวขอ้งในงานภาพยนตร์หลายฝ่ายใหเ้ป็นของผูส้ร้างสรรค ์งานภาพยนตร์ เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิงาน
ภาพยนตร์นั้นเพราะผูส้ร้าง เป็นผูเ้สียค่าตอบแทนใหทุ้กฝ่ายท่ีเขา้มาร่วมงาน 
   5.2.1.2 ควรก าหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตในการใชลิ้ขสิทธ์ิในภาพยนตร์ เม่ือมีการ
ละเมิดงานภาพยนตร์ท่ีตนไดรั้บอนุญาตไดรั้บค่าเสียหายในการละเมิดงานท่ีไดรั้บอนุญาตดว้ย 
   5.2.1.3 ควรก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิดในการละเมิดลิขสิทธ์ิงาน
ภาพยนตร์ มีโทษทั้งทางอาญา และทางแพง่ โดยคดีอาญาใหบ้ญัญติัเป็นคดีความผดิต่อแผน่ดิน 
 5.2.2 ขอ้เสนอเก่ียวกบัการคุม้ครองอายกุารคุม้ครองงาน 
   หลักการก าหนดอายุการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ ในกรณีของงานสร้างสรรค์งาน
ภาพยนตร์ อายุการคุม้ครองในกรณีของงานสร้างสรรคป์ระเภทงานภาพยนตร์ อายุการคุม้ครองใน
กรณีของงานสร้างสรรค์ประเภทงานภาพยนตร์ให้เน้น 50 ปี หลังจากได้มีการสร้างสรรค์งาน
ปรากฏข้ึนตามหลกักฎหมาย แนวคิดในการคุม้ครองโดยมีก าหนดเวลาของการคุม้ครองสิทธิของ
เจา้ของลิขสิทธ์ิจึงมีระยะเวลา เม่ือพน้ก าหนดเวลาแห่งการคุม้ครองแลว้ งานอนัมีลิขสิทธ์ินั้นจะเป็น
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งานสาธารณะเพื่อประโยชน์ของทุกส่วน แต่ถา้มีการน าเอางานภาพยนตร์ท่ีมีการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ
ซ่ึงมีก าหนด 50 ปี นบัแต่สร้างสรรคง์านนั้น น าออกแสดงโดยไม่มีการเพิ่มเติมส่วนใดเลยในปีท่ีหา้
สิบนบัแต่สร้างสรรค์งานซ่ึงเป็นปีสุดทา้ยของการไดรั้บความคุม้ครองก่อนท่ีงานนั้นจะกลายเป็น
งานสาธารณะ เช่นน้ี จะมีผลเท่ากบัวา่งานภาพยนตร์นั้นก็จะไดรั้บการคุม้ครองซ่ึงมีระยะเวลายาว
ออกไปอีกคร้ังละ 50 ปีแลว้ งานภาพยนตร์นั้นก็จะไม่ตกเป็นงานสาธารณะของส่วนรวมไดเ้ลย 
   5.2.2.1 ควรบญัญติัเพิ่มเติมเก่ียวกบัอายกุารคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัการ
น าผลงานเดิมมาแพร่ภาพแพร่เสียงในปีสุดทา้ยของอายกุารคุม้ครองงานนั้น ๆ ถา้มิไดมี้การเพิ่มเติม
จากผลงานเดิม ก็ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บอายุการคุม้คอรงงานต่อไปอีกให้งานนั้นตกเป็นของสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 5.2.3 ปัญหาหลกัเกณฑก์ารคุม้ครองของอนุสัญญาระหวา่งประเทศ 
   กฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นกฎหมายซ่ึงไดรั้บความสนใจ และความส าคญัจากทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งน้ี เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีกฎหมายดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจของแต่
ละประเทศทัว่โลก เพื่อน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศท่ีมีการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ รวมไปถึง
การคุม้ครองสิทธิท่ีพึงจะไดรั้บของผูบ้ริโภค และผูส้ร้างสรรคง์าน 
   เน่ืองจากคุณสมบติัพิเศษของก าหมายท่ีมีลกัษณะของการบงัคบัใช้เฉพาะภายใน
แต่ละประเทศ ถึงแมจ้ะไดมี้การท าการตกลงระหวา่งประเทศในเร่ืองดงักล่าวไวใ้นสนธิสัญญาหรือ
อนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  แลว้ก็ตาม เช่น อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) เทรด เลท อิน 
เทลเลคทูออล พรอพเพต้ี ไรท (Trade Related Intellectual Property Rights : TRIPS) ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของขอ้ตกลงองคก์ารการคา้โลก (WTO) อยา่งไรก็ตามการบงัคบัใช ้และการท าให้หลกัเกณฑ์
การคุม้ครองลิขสิทธ์ิดงักล่าวมีความเป็นสากล หรือความมีมาตรฐานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัตาม
สนธิสัญญา หรืออนุสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ก็ยงัไม่มีผลสมบูรณ์ เน่ืองจากผลของขอ้ตกลงดงักล่าว
เป็นเพียงการก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของกฎหมายลิขสิทธ์ิในบางเร่ือง และบงัคบัใชเ้ฉพาะประเทศ
สมาชิกเท่านั้น กรณีความแตกต่างของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศในบางเร่ืองจึงยงัคงปรากฏ
อยู่ และดว้ยเหตุน้ีเองผูส้ร้างสรรค์งานท่ีมีความประสงค์ท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองงานของตนดว้ย
กฎหมายลิขสิทธ์ิในหลาย ๆ ประเทศในคราวเดียวกนัจะตอ้งเรียนรู้ถึงขอบเขตเง่ือนไขการให้ความ
คุม้ครองการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิรวมถึงอายแุห่งการคุม้ครองของงานในแต่ละประเทศ เพื่อใหเ้กิดความ
คุม้ครองอยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ 
  ผูศึ้กษาหวงัว่าขอ้เสนอแนะในการน้ีจะเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย
ในอนาคตได ้เพื่อใหผู้เ้กิดความเป็นธรรมและเพื่อใหผู้ส้ร้างสรรคผ์ลงานมีก าลงัใจท่ีจะสร้างผลงาน
อนัมีคุณค่าสู่สังคมต่อไป 
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สนธิสัญญากรุงเบิร์น 
  
 สนธิสัญญากรุงเบิร์นนบัเป็นความตกลงระหว่างประเทศแบบพหุภาคีซ่ึงมีอายุยาวนาน
มากกวา่ร้อยปี สืบเน่ืองจากความพยายามปกป้องผลประโยชน์ของผูส้ร้างสรรคใ์นทวีปยุโรป และ
สนธิสัญญากรุงเบิร์นน้ีไดพ้ฒันาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั พร้อม ๆ กบัการขยายความคุม้ครองไปสู่
งานประเภทอ่ืน ๆ อย่างกวา้งขวางเป็นล าดบั เพื่อความเขา้ใจในพื้นฐานในสนธิสัญญากรุงเบิร์น 
การศึกษาในส่วนน้ีจึงเร่ิมจากประวติัความเป็นมา หลกัการส าคญัของสนธิสัญญากรุงเบิร์น และ
บทบญัญติัคุม้ครองลิขสิทธ์ิในงานลวดลายผา้ไหมและงานออกแบบลวดลายผา้ไหมเป็นล าดบั  
 

ประวตัิความเป็นมา  
 
  สนธิสัญญาก รุง เ บิ ร์น  (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works) หรือท่ีคนทัว่ไปนิยมเรียกเพียงสั้ น ๆ ว่า Berne Convention เป็นสนธิสัญญาท่ีเกิดข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 18 และพฒันาสืบต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน โดยในคร้ังแรกงานสนธิสัญญาฉบับน้ีมี
จุดประสงคคุ์ม้ครองลิขสิทธ์ิแก่งานวรรณกรรมและศิลปกรรม อนัมีมูลฐานมาจากปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศ และปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากกฎหมายลิขสิทธ์ิของแต่
ละประเทศยอ่มมีเขตอ านาจศาล เพื่อขจดัการปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิภายในประเทศของตนเท่านั้น 
เช่น งานสร้างสรรคข์องคนสัญชาติองักฤษยอ่มไดรั้บความคุม้ครองเพียง ณ ประเทศองักฤษ แต่ใน
เวลาเดียวกนังานสร้างสรรค์ช้ินน้ีกลบัถูกละเมิดลิขสิทธ์ิในประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงผูส้ร้างสรรค์ชาว
องักฤษไม่อาจด าเนินคดีแก่ผูล้ะเมิดลิขสิทธ์ิในประเทศฝร่ังเศสได ้เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีประเทศต่าง ๆ 
ในทวปียโุรปจึงร่วมกนัก่อตั้งสนธิสัญญากรุงเบิร์นข้ึน ภายใตค้วามร่วมมือของ 3 หน่วยงานดว้ยกนั 
คือ  
 1.  Societe des gens de letter และ  
 2.  Association Litt.raire et Artistique Internationale (ALAI) ภายใต้การผลักดันของ 
Victor Hugo1 และ  
 3.  Boersen-verrin der deutschen Budhandler  
 หน่วยงานทั้ งสามแห่งน้ีได้ร่วมกันผลักดันแนวความคิดคุ้มครองลิขสิทธ์ิในงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรมในระหวา่งการประชุม International congress ของ Association Littéraire 
et Artistique Internationale (ALAI) ท่ีจดัข้ึน ณ กรุงโรมในปี ค.ศ.1882 พร้อมทั้งการจดัตั้งสหภาพ
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ระหวา่งประเทศ เพื่อการคุม้ครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมข้ึน โดยในการประชุมคร้ังน้ีไดเ้กิด
ร่างสนธิสัญญาฉบบัแรกข้ึน ซ่ึงร่างสนธิสัญญาฉบบัน้ีมีหลกัการท่ีส าคญัเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ คือ  
 ผูส้ร้างสรรคไ์ม่วา่มีสัญชาติใดท่ีไดส้ร้างสรรคง์านข้ึน และไดโ้ฆษณางานในประเทศภาคี
สนธิสัญญากรุงเบิร์นแลว้ ผูส้ร้างสรรค์ผูน้ั้นจะได้รับความคุม้ครองลิขสิทธ์ิในประเทศภาคีอ่ืน ๆ 
ด้วย โดยมาตรฐานความคุ้มครองลิขสิทธ์ิท่ีพึงมีแก่ผู ้สร้างสรรค์ดังกล่าวต้องเท่าเทียมกับ 
ผูส้ร้างสรรคท่ี์มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งนั้นเอง  
 ต่อมาในปี ค.ศ.1883 การร่างสนธิสัญญากรุงเบิร์นเร่ิมเป็นรูปแบบมากข้ึน โดย
สนธิสัญญากรุงเบิร์นไดน้าแนวทางของสนธิสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection 
of Industrial Property) มาใช้ เพื่อสร้างโครงสร้างความคุม้ครองด้านกฎหมายลิขสิทธ์ิ ในฐานะท่ี
สนธิสัญญากรุงปารีสเป็นกรอบความตกลงระหวา่งประเทศท่ีคุม้ครองงานดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา
หลายประเภท เช่น สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ และการออกแบบอุตสาหกรรม  
 การร่างสนธิสัญญากรุงเบิร์นยงัด าเนินต่อมาระหว่างปี ค.ศ.1884 ถึงปี ค.ศ.1886 
จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน ค.ศ.1886 สนธิสัญญากรุงเบิร์นเพื่อการคุม้ครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม ค.ศ.1886 (Berne Convention, of September 9 , 1886 for Protection of Literary and 
Artistic Works) จึงถือก าเนิดข้ึน และสนธิสัญญาฉบบัน้ีถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบบั
แรกของโลกท่ีคุม้ครองลิขสิทธ์ิในระดบัระหวา่งประเทศ พร้อม ๆ กบัการจดัระบบกฎหมายลิขสิทธ์ิ
ภายในประเทศสมาชิกต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสนธิสัญญากรุงเบิร์น รวมทั้งสนธิสัญญากรุงเบิร์นยงั
เปิดกวา้งแก่ทุกประเทศเขา้เป็นภาคีสมาชิกได ้เพียงแต่ประเทศเหล่าน้ียื่นสัตยาบนัสาสน์แก่ผูอ้านวย
การองค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) เท่านั้น โดยในคร้ังเร่ิมตน้สนธิสัญญากรุงเบิร์นมี
สมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลในทวีปยุโรปจ านวนมาก เช่น ประเทศองักฤษ ประเทศ
ฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนั ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
 นับแต่ปี ค.ศ.1886 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ท่ามกลางสภาวะการเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยขีองโลก สนธิสัญญากรุงเบิร์นก็ไดถู้กปรับปรุงแกไ้ขอีกหลาย ๆ คร้ัง เพื่อความเหมาะสม
และรองรับสิทธิในงานสร้างสรรค์ใหม่ เช่น งานภาพยนตร์ งานส่ิงบันทึกเสียง ฯลฯ ท าให้
สนธิสัญญากรุงเบิร์นมีความทนัสมยัต่อสภาพความเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงจากการศึกษาอาจสรุป
การเปล่ียนแปลงของสนธิสัญญากรุงเบิร์นในแต่ละคร้ังได ้ดงัน้ี  
 คร้ังที ่1 ปี ค.ศ.1886 การแกไ้ขสนธิสัญญากรุงเบิร์นกระท าท่ี นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
โดยการแกไ้ขคร้ังน้ีท่ีประชุมไดว้างหลกัความคุม้ครองลิขสิทธ์ิแก่ผูส้ร้างสรรค ์ท าใหผู้ส้ร้างสรรคมี์
สิทธิเพียงแต่ผูเ้ดียว (exclusive right) และวางขอ้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกตอ้งมีระบบการจดัการ
กฎหมายลิขสิทธ์ิภายในประเทศของตนอยา่งสอดคลอ้งกนั  
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 คร้ังที ่2 ปี ค.ศ.1896 การแกไ้ขสนธิสัญญากรุงเบิร์นกระท าท่ี นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
ในคร้ังน้ีท่ีประชุมไดเ้พิ่มเติมสิทธิของผูส้ร้างสรรคว์า่ สิทธิในการแปลงานยอ่มเป็นของผูส้ร้างสรรค์
ตลอดระยะเวลาแห่งความคุม้ครองลิขสิทธ์ิ เวน้แต่ผูส้ร้างสรรคไ์ม่ทาการแปลงานของตนออกเป็น
ภาษาอ่ืนภายใน 10 ปี  
 คร้ังที่ 3 ปี ค.ศ.1908 การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบิร์นกระท าท่ี นครเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนั โดยการแกไ้ขคร้ังน้ีส าเร็จลงในปี ค.ศ.1914 ท่ีประชุมไดเ้พิ่มงานอนัมีลิขสิทธ์ิข้ึนอีก คือ 
งานฟ้อนรา การละเล่นแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ ้การแปล การดดัแปลง การจดัล าดบัของงานดนตรี 
งานเหล่าน้ีทั้งหมดถือเป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย พร้อมกบัท่ีประชุมไดก้ าหนดอายุความ
คุม้ครองลิขสิทธ์ิข้ึนใหม่วา่ ลิขสิทธ์ิยอ่มมีอยูต่ลอดชีวิตของผูส้ร้างสรรคง์านและต่อไปอีก 50 ปีนบั
แต่ผูส้ร้างสรรคถึ์งแก่ความตาย  
 คร้ังที ่4 ปี ค.ศ.1928 การแกไ้ขสนธิสัญญากรุงเบิร์นกระท าท่ี กรุงโรม ประเทศอิตาลี การ
แกไ้ขคร้ังน้ีท่ีประชุมไดเ้พิ่มความคุม้ครองแก่งานอีกประเภทหน่ึง คือ งานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ด้น าออก
โฆษณาคร้ังแรกทางวิทยุกระจายเสียง พร้อมกนัน้ีท่ีประชุมก็ได้ยกเลิกขอ้สงวนการเขา้เป็นภาคี
สมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์น  
 คร้ังที่ 5 ปี ค.ศ.1948 การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบิร์นกระท าท่ี กรุงบรัสเซล ประเทศ 
เบลเยีย่ม การแกไ้ขคร้ังน้ีท าใหเ้กิดระบบอายแุห่งความคุม้ครองลิขสิทธ์ิถึง 2 ระบบ คือ  
 ระบบแรก อายคุวามคุม้ครองลิขสิทธ์ิยอ่มตลอดอายผุูส้ร้างสรรคแ์ละต่อไปอีก 50 ปีนบั 
แต่ผูส้ร้างสรรคถึ์งแก่ความตาย ดงัท่ีปรากฏในสนธิสัญญากรุงเบิร์น ฉบบัปี ค.ศ.1908  
 ระบบท่ีสอง อายุความคุม้ครองลิขสิทธ์ิย่อมเป็นไปตามประเภทของงานอนัมีลิขสิทธ์ิ  
ท าให้งานสร้างสรรคบ์างประเภทอาจมีอายุความคุม้ครองสั้นกวา่ 50 ปีก็ไดห้ลงัจากท่ีผูส้ร้างสรรค์
ถึงแก่ความตาย  
 นอกจากน้ีสนธิสัญญากรุงเบอร์ ฉบบัแกไ้ขในปี ค.ศ.1948 ยงัก าหนดวา่ ผูส้ร้างสรรคง์าน
นาฏกรรมและงานดนตรีกรรมมีสิทธิอนุญาตให้นางานของตนออกแสดงต่อสาธารณชนได ้หาก
การแสดงน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของสาธารณชน  
 คร้ังที่ 6 ปี ค.ศ.1967 การแกไ้ขสนธิสัญญากรุงเบิร์นกระท าท่ี กรุงสต๊อกโฮม ประเทศ
สวีเดน ท่ีประชุมได้ขยายขอบเขตเร่ืองธรรมสิทธิของผูส้ร้างสรรค์ (Moral right) พร้อมกันน้ีท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบก่อตั้งองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ข้ึนคร้ังท่ี 7 ปี ค.ศ.1971 การ
แกไ้ขสนธิสัญญากรุงเบิร์นกระท าท่ี นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงการแกไ้ขคร้ังน้ีกินเวลายาวนาน 
และสนธิสัญญากรุงเบิร์นฉบบัแก้ไขน้ีแล้วเสร็จลงในปี ค.ศ.1979 ผลของการแก้ไขสนธิสัญญา 
กรุงเบิร์นคร้ังน้ี คือ การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบิร์นและสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิสากล 1952 ให้มี
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บทบญัญติัท่ีสอดคลอ้งกนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองบทบญัญติัพิเศษส าหรับประเทศกาลงัพฒันา โดย
สนธิสัญญากรุงเบิร์นไดข้จดัปัญหา “Protective stipulation” และเปล่ียนแปลงค่าบ ารุงสหภาพเสีย
ใหม่ 
 ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงแรกประเทศสหรัฐอเมริกาไดป้ฏิเสธการเขา้เป็น
ภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์น เพราะทางประเทศสหรัฐอเมริกาประสงคใ์ห้แกไ้ขขอ้ตกลงเร่ือง
กฎหมายลิขสิทธ์ิใน 3 ประการหลกั ๆ ดว้ยกนั คือ การเพิ่มเร่ืองธรรมสิทธ์ิ (Moral right) การยกเลิก
ขอ้บงัคบัเร่ืองการจดทะเบียนงานอนัมีลิขสิทธ์ิ และขจดัเร่ืองขอ้สงวนสิทธิในลิขสิทธ์ิ ดว้ยเหตุน้ีจึง
ท าให้ในปี ค.ศ.1952 สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิสากลไดถื้อก าเนิดข้ึน (Universal Copyright Convention) 
ซ่ึงสนธิสัญญาฉบบัน้ีถูกร่างข้ึนตามความประสงคข์องประเทศสหรัฐอเมริกา  
 อย่างไรก็ตามในวนัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ.1989 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบิร์นฉบบัปี ค.ศ.1988 (Berne Convention Implementation Act of 1988) และนบัแต่
ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์นเป็นตน้ สนธิสัญญากรุงเบิร์นไดก้
ลายเป็นความตกลงเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศท่ีส าคญั รวมทั้งความตกลงด้าน
ลิขสิทธ์ิท่ีสมบูรณ์แบบของโลกไดถื้อก าเนิดข้ึน  
 

หลกัการส าคญัของสนธิสัญญากรุงเบิร์น  
 
 ดว้ยความคิดพื้นฐานและจุดมุ่งหมายประการส าคญัของสนธิสัญญากรุงเบิร์น คือ การ
สร้างระบบกฎหมายลิขสิทธ์ิสากล ซ่ึงผูส้ร้างสรรคทุ์กสัญชาติจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิของทุกประเทศ ประกอบกบัการพฒันาสนธิสัญญากรุงเบิร์นท่ีสืบต่อเน่ืองกันมาจนถึง
ปัจจุบนั ท าใหส้นธิสัญญากรุงเบอร์มีหลกัการพื้นฐานท่ีส าคญั ดงัน้ี  
 1)  หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (principle of national) ไดแ้ก่หลกัปฏิบติัของประเทศ
สมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์น ซ่ึงประเทศภาคีสมาชิกชอบให้ความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิแก่
เจา้ของลิขสิทธ์ิทุกสัญชาติ หากงานสร้างสรรคช้ิ์นนั้นถูกสร้างข้ึนในประเทศภาคีสมาชิกสนธิสัญญา
กรุงเบิร์น โดยความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิน้ีตอ้งมีมาตรฐานระดบัเดียวกบัท่ีคุม้ครองเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิชาติตนเอง  
 2)  หลักการคุ้มครองโดยอัตโนมัติและปราศจากแบบพิธี ไดแ้ก่หลกัปฏิบติัของประเทศ
ภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์นท่ีว่า เจ้าของลิขสิทธ์ิย่อมได้รับความคุ้มครองลิขสิทธ์ิได้โดย
อตัโนมติั หากงานสร้างสรรค์ช้ินนั้นถูกสร้างข้ึนไม่ว่าในรูปแบบใด โดยเจา้ของลิขสิทธ์ิไม่จาเป็น
ตอ้งไปจดทะเบียนลิขสิทธ์ิหรือการนาฝากสาเนางานอนัมีลิขสิทธ์ิต่อหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ รวมทั้ง
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เจา้ของลิขสิทธ์ิชอบไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิโดยปราศจากเง่ือนไขและปราศจาก
ค่าใชจ่้าย ดงันั้นเจา้ของลิขสิทธ์ิจึงไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมแก่รัฐ เพื่อการแลกเปล่ียนความคุม้ครอง
ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิหรือเพื่อการจดทะเบียนแต่อยา่งใด  
 3)  หลักการคุ้มครองโดยอิสระ (principle of independent of protection) ไดแ้ก่ การท่ี
ประเทศภาคีสมาชิกพึงให้ความคุม้ครองลิขสิทธ์ิแก่ประเทศภาคีสมาชิกอ่ืน ๆ โดยการให้ความ
คุม้ครองน้ีไม่ตอ้งพิจารณาวา่ งานอนัมีลิขสิทธ์ิของประเทศภาคีสมาชิกอ่ืน ๆ จะไดรั้บความคุม้ครอง
โดยสมบูรณ์จากประเทศท่ีเกิดงานหรือไม่ หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า งานอนัมีลิขสิทธ์ิของ
ประเทศภาคีหน่ึงอาจไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายของประเทศภาคีอ่ืนได ้แมว้า่งานช้ินดงักล่าว
อาจไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิในประเทศท่ีเกิดงานมาก่อนก็ได ้ 
 4)  หลักมาตรฐานขั้นต ่า (Minimum standards) คือพนัธะกรณีของประเทศสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบิร์นทุก ๆ ประเทศ ในฐานะท่ีประเทศสมาชิกทุกประเทศชอบตอ้งออกกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิภายในประเทศของตน ภายใตห้ลกัการท่ีว่า ขอ้ตกลงและหลกัการต่าง ๆ ตามสนธิสัญญา
กรุงเบิร์นถือเป็นมาตรฐานขั้นต ่า ซ่ึงประเทศภาคีสมาชิกตอ้งยอมรับผูกพนัและตอ้งออกกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิภายในประเทศของตน โดยกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศภาคีสมาชิกตอ้งให้ความคุม้ครอง
ไม่นอ้ยกวา่มาตรฐานท่ีสนธิสัญญากรุงเบิร์นก าหนดไว ้แต่ในขณะเดียวกนัประเทศภาคีสมาชิกอาจ
บญัญติักฎหมายลิขสิทธ์ิของตนและใหค้วามคุม้ครองสูงกวา่สนธิสัญญากรุงเบิร์นก็ได ้
 หลกัการทั้งส่ีขา้งตน้น้ีถือเป็นหลกัการส าคญัของสนธิสัญญากรุงเบิร์นแต่ละฉบบั ซ่ึง
ประเทศภาคีสมาชิกไดใ้ห้ความคุม้ครองภายใตห้ลกัการดงักล่าวน้ี และศาลของประเทศภาคีสมาชิก
ก็ไดมี้คาพิพากษารองรับหลกัการของสนธิสัญญากรุงเบิร์นไวเ้ช่นกนั  
 ตวัอย่างเช่น คาพิพากษาของศาลสูงฝร่ังเศสในคดี Tod's Spa v. Heyraud S.A. ศาลสูง
นครปารีสตอ้งเผชิญกบัคดีขอ้พิพาทระหวา่ง นกัออกแบบรองเทา้ชาวอิตาลีโจทก ์และคู่แข่งทางการ
คา้ Heyraud S.A. จ  าเลย  
 ขอ้เท็จจริงปรากฏวา่ Tod's Spa โจทก์ไดฟ้้องร้องจ าเลยวา่ จ  าเลยไดล้ะเมิดลิขสิทธ์ิโจทก์
ในงานรองเทา้ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ โดยประเด็นขอ้กฎหมายของคดีน้ี คือ โจทก์ชาวอิตาลีประสงค์
ขอความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศฝร่ังเศส  
 ศาลสูงนครปารีสได้ช้ีขาดไวว้่า งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบชาวอิตาลีย่อมได้รับ
ความคุ้มครองในกฎหมายลิขสิทธ์ิฝร่ังเศส ทั้ งน้ีเป็นไปตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติตาม
สนธิสัญญากรุงเบิร์น ดงันั้นนกัออกแบบชาวอิตาลีโจทก์จึงชอบถือประโยชน์จากการฟ้องร้องคดี
ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิประเทศฝร่ังเศสได ้ไม่วา่งานออกแบบรองเทา้ของชาวอิตาลีจะเป็นงานอนัมี
ลิขสิทธ์ิของประเทศอิตาลีหรือไม่  
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ลกัษณะทัว่ไปของสนธิสัญญากรุงเบิร์น  
 
 ภายใตส้นธิสัญญากรุงเบิร์น ฉบบัปี ค.ศ.1886 ซ่ึงมีบทบญัญติัอยู ่2 ส่วน ดงัน้ี  
 1)  บทบญัญติัทางสารบญัญติั (Substance) ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  ประเภทแรก บทบังคับทั่วไป (Convention rules) ไดแ้ก่ หลกัการท่ีสนธิสัญญากรุง
เบิร์นก าหนดข้ึน เพื่อประโยชน์ต่อการคุม้ครองลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ประเทศภาคีสมาชิกตอ้งบญัญติักฎหมายลิขสิทธ์ิภายในประเทศตนใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัน้ี  
  ประเภททีส่อง บทบัญญตัิหลกั “Rules which refer back” ไดแ้ก่อ านาจของประเทศ
ภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์น เพื่อการก าหนดหลกัเกณฑ์ภายในบทบญัญติักฎหมายลิขสิทธ์ิ
ภายในประเทศของตนได ้ 
 2)  บทบัญญตัิบริหารและโครงสร้าง (Administration and Structure) ไดแ้ก่บทบญัญติั
ท่ีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการบริหารจดัการสหภาพเบอร์น เช่น การจ่ายค่าบ ารุงสหภาพ การบงัคบัใช้
สนธิสัญญากรุงเบิร์นกบัประเทศภาคีอ่ืน การภาคยานุวติัสนธิสัญญากรุงเบิร์น โดยประเทศต่าง ๆ 
สามารถขอภาคยานุวติัสนธิสัญญากรุงเบิร์นแต่ละภาคต่างฉบบักนัได ้แมว้า่สนธิสัญญากรุงเบิร์นแต่
ละฉบบัจะมีความแตกต่างกนัก็ตาม เป็นตน้6  
 

บทบัญญัติคุ้มครองลขิสิทธ์ิในงานออกแบบลวดลายและงานลวดลายของผ้าไหม  
 
 ส าหรับความคุม้ครองลิขสิทธ์ิในลวดลายของผา้ไหม ในฐานะท่ีผา้ไหมคืองานศิลปะ
ประเภทหน่ึง การประชุมของภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์นจึงไดพ้ยายามขยายขอบเขตค าจ ากดั
ความค าวา่ “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม” เพื่อให้ครอบคลุมถึงงานศิลปกรรมทางอุตสาหกรรม
ทุกประเภท ไม่วา่งานเส้ือผา้แฟชัน่ งานเคร่ืองประดบั งานรองเทา้ งานส่ิงทอ ฯลฯ การศึกษาพบวา่ 
สนธิสัญญากรุงเบิร์นใหค้วามคุม้ครองลิขสิทธ์ิต่องานลวดลายของผา้ไหมใน 2 รูปแบบดว้ยกนั คือ  
 1)  ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมทางอุตสาหกรรม  ในฐานะท่ีงาน
ออกแบบลวดลายของผา้ไหมเป็นงานออกแบบศิลปะทางอุตสาหกรรมแขนงหน่ึง ประกอบกบั
สนธิสัญญากรุงเบิร์นเองก็มีจุดมุ่งหมาย คือ การคุม้ครองลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมและศิลปกรรม 
ท่ีประชุมสนธิสัญญากรุงเบิร์นจึงได้ขยายค าจ ากัดความคาว่า “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม” 
เพื่อให้ครอบคลุมถึงงานออกแบบศิลปะทางอุตสาหกรรมดว้ย ดงัปรากฏความตามสนธิสัญญากรุง
เบิร์น ฉบบัแกไ้ข ณ กรุงเบอร์ลิน ปี ค.ศ. 1908 ตามขอ้ 2 วรรค 4 ดงัน้ี  
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 Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berlin Act, 1908  
 Article 2.  
 The expression " literary and artistic works"  shall include any production in the 
literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its reproduction, such 
as books, pamphlets, and other writings; dramatic or dramatico-musical works, choreographic 
works and pantomimes, the acting form of which is fixed in writing or otherwise; musical 
compositions with or without words; works of design, painting, architecture, sculpture, engraving 
and lithography; illustrations, geographical charts; plans, sketches, and plastic works relative to 
geography, topography, architecture or science .  
 Translations, adaptations, arrangements of music and other reproductions in an altered 
form of a literary or artistic work as well as collections of different works, shall be protected as 
original works without prejudice to the rights of the author of the original work.  
 The contracting countries shall bound to make provision for the protection of the above-
mentioned Works.  
 Works of art applied to industrial purposes shall be protected so far as the domestic 
legislation of each country allows.  
 ดงันั้นในฐานะท่ีงานออกแบบลวดลายผา้ไหม คือ งานออกแบบศิลปะทางอุตสาหกรรม 
งานออกแบบลวดลายผา้ไหมจึงมีฐานะเป็นงานศิลปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม งานออกแบบ
ลวดลายของผา้ไหมในทางอุตสาหกรรมเช่นน้ีจึงได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของ
ประเทศสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์น โดยแต่ละประเทศสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์นย่อมมีสิทธิ
ออกกฎหมายลิขสิทธ์ิของตน เพื่อรองรับงานศิลปประยกุตไ์ดต้ามท่ีแต่ประเทศเห็นสมควร  
 2)  ความคุ้มครองลวดลายบนผืนผ้าไหมในฐานะงานศิลปกรรม จากการศึกษาส่ิงท่ี
สนธิสัญญากรุงเบิร์นต้องการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิแล้วพบว่า งานท่ีสนธิสัญญา 
กรุงเบิร์นมุ่งใหค้วามคุม้ครองจ าแนกตามพฒันาแยกเป็น 2 ช่วงเวลาใหญ่ คือ  
 ช่วงแรก งานอันมีลิขสิทธ์ิ คือ งานวรรณกรรมและศิลปกรรมในความหมายอย่างแคบ  
โดยระหวา่ง ค.ศ.1886 – ค.ศ.1914 สนธิสัญญากรุงเบิร์นไดจ้ากดังานอนัมีลิขสิทธ์ิเพียงประเภทเดียว
คือ งานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Literary and Artistic Works) เท่านั้น โดยขอบเขตของงานอนัมี
ลิขสิทธ์ิยงัไม่กวา้งขวางเช่นในปัจจุบนั เพราะยุคสมยันั้นปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศ
ท่ีส าคญั คือ การละเมิดลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมและศิลปกรรม สืบเน่ืองจากความเจริญกา้วหน้า
ของเทคโนโลยกีารพิมพข์องโลกเป็นส าคญั  
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 ช่วงที่สอง งานอันมีลิขสิทธ์ิ คือ งานวรรณกรรมและศิลปกรรมในความหมายอย่างกว้าง  
โดยนบัแต่ปี ค.ศ.1971 เป็นตน้มา สนธิสัญญากรุงเบิร์นไดถู้กขยายความคุม้ครองอยา่งกวา้งขวาง ท า
ให้งานสร้างสรรค์อีกหลายชนิดถือเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิตามสนธิสัญญากรุงเบิร์น เช่นงาน
ภาพยนตร์ งานดนตรีกรรม ฯลฯ โดยปรากฏขอ้ความตามสนธิสัญญากรุงเบิร์น ฉบบัปี ค.ศ.1971 
ฉบบัแกไ้ขกรุงปารีส ขอ้ 2 (1) ดงัน้ี  
 The Berne Convention (Paris Text--July 24, 1971)  
 Article 2  
 (1) The expression ''literary and artistic works'' shall include every production in the 
literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such 
as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same 
nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb 
show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are 
assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, 
painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are 
assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; 
illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, 
architecture or science.  
 ดว้ยเหตุน้ีภายใตส้นธิสัญญากรุงเบิร์น ฉบบัปี ค.ศ.1971 งานวรรณกรรมและศิลปกรรม 
ยอ่มหมายความรวมถึงงานทุกอยา่งเก่ียวกบังานวรรณกรรม วทิยาศาสตร์ และศิลปกรรม ทั้งน้ีไม่วา่
งานดงักล่าวจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม เช่น ในรูปหนงัสือ แผ่นพบั หรืองานเขียนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
การบรรยาย การเทศนา หรือการแสดงออกในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั การแสดงละคร การแสดงดนตรี 
ฯลฯ  
 ส าหรับงานลวดลายบนผนืผา้ไหมตามสนธิสัญญากรุงเบิร์นแลว้อาจนบัเป็นงานในแผนก
ศิลปะ ซ่ึงผูส้ร้างสรรคน์าเสนองานศิลปะดว้ยวธีิการทอหรือการพิมพ ์เพราะสนธิสัญญากรุงเบิร์น ปี 
ค.ศ.1971 ขอ้ 2 ไม่ไดร้ะบุวา่ การแสดงซ่ึงความคิดสร้างสรรคจ์ะตอ้งอยูใ่นรูปแบบใดเท่านั้น หากแต่
ในข้อ  2  ใช้คาว่ า  “whatever may be the mode or form of its expression , such as … works of 
drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography” ด้วยเหตุน้ีงานลวดลายผ้า
ไหมจึงอาจเป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิประเภทงานแผนกศิลปะตามสนธิสัญญากรุงเบิร์น ฉบบั ปีค.ศ.
1971 ได ้ 
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 ดงันั้นลวดลายของผา้ไหมจึงอาจเป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามสนธิสัญญากรุงเบิร์นได้ 2 
รูปแบบ ไม่วา่ในรูปงานออกแบบลวดลายผา้ไหมท่ีถือเป็นงานศิลปประยกุตท์างอุตสาหกรรม หรือ
ในรูปงานลวดลายบนผืนผา้ไหมก็อาจเป็นงานมีลิขสิทธ์ิประเภทงานในแผนกศิลปะ ทั้งน้ีดว้ยผล
แห่งสนธิสัญญากรุงเบิร์น 2 ฉบบัดว้ยกนัคือ สนธิสัญญากรุงเบิร์นฉบบัปี ค.ศ.1907 และสนธิสัญญา
กรุงเบิร์น ฉบบัปี ค.ศ.1971 ตามล าดบั  
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ภาคผนวก ข 
สนธิสัญญาลขิสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO) 
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สนธิสัญญาลขิสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
 
  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) คือ ทบวงการช านัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติซ่ึงก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาระหวา่งประเทศ 
ท่ีมีความสมดุลระหวา่งการตอบแทนผูท้รงสิทธ์ิ ท าใหโ้ลกเกิดพฒันาการดา้นนวตักรรมใหม่ๆ และ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลก พร้อมทั้งวางระบบปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะท่ีเป็น
รูปธรรม อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ก็สามารถเลือกเขา้เป็นภาคีโดยความสมคัรใจ และปัจจุบนัองคก์าร
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทาหน้าท่ีดูแลความตกลงระหว่างประเทศจ านวนถึง 24 
สนธิสัญญา/อนุสัญญา/ความตกลง7 โดยองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) มีประวติัความ 
เป็นมา โครงสร้าง บทบาทดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ดงัน้ี  
 

ประวตัิความเป็นมาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
 
  นบัแต่โลกเกิดความตกลงดา้นลิขสิทธ์ิในรูปสนธิสัญญากรุงเบิร์นตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 เป็น
ตน้มา แมว้า่ผูส้ร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครองตามกฎหมายแลว้ก็ตาม แต่
สภาพปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิก็หาได้ยุติลงไม่ ในทางกลบักนัเม่ือโลกยิ่งมีความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าเทคนิคการพิมพ์ การถ่ายเอกสาร และ
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ยิ่งท าให้งานวรรณกรรมและศิลปกรรมยิง่ถูกท าซ ้ าโดยง่ายและรวดเร็ว
กว่าในอดีต การละเมิดลิขสิทธ์ิจึงแพร่ขยายไปอย่างกวา้งวาง กฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีเคยมีอยู่จึงไม่
เพียงพอต่อการบงัคบัใช้อีกต่อไป บรรดาประเทศท่ีพฒันาแล้วจึงเรียกร้องให้สร้างระบบความ
คุม้ครองท่ีเหมาะสมและมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงัภายใตก้รอบเวทีระหวา่งประเทศ  
  ณ จุดน้ีประเทศต่าง ๆ จึงเห็นพอ้งร่วมกันว่า ระบบความคุ้มครองด้านทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาโลกจึงสมควรมีหน่วยงานพิเศษท่ีเขา้ทาหนา้ท่ีดูแลอยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยเหตุน้ีเม่ือวนัท่ี 14 
กรกฎาคม ค.ศ.1967 องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) จึงถือก าเนิดข้ึน ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม 
ภายใต ้“อนุสัญญาการจดัตั้งองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก” โดยมีสานกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่นครเจนี
วา ประเทศสวติเซอร์แลนด ์พร้อม ๆ กบัในวนัท่ี 17 ธนัวาคม ค.ศ.1974 องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญา
โลก (WIPO) ได้รับสถานะเป็นทบวงช านัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติและได้มีสมาชิก
จ านวนถึง 178 ประเทศ  
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 โครงสร้างขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
  ในฐานะท่ีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) มีหน้าท่ีสนับสนุนการปกป้อง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ ภายใตค้วามร่วมมือในดา้นกฎหมายและการบริหารจดัการ
ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญากบัประเทศสมาชิกต่าง ๆ องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) จึงจดั
โครงสร้างองคก์ารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
 1)  สมัชชา (the General Assembly) มีหน้าท่ีพิจารณางบประมาณ 2 ปีต่อคร้ังโดย
ประเทศสมาชิกทั้งหมดขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO)  
 2)  ที่ประชุม (Conference) มีหน้าท่ีประชุมงบประมาณปีละ 2 คร้ังต่อปีโดยประเทศ
สมาชิกทั้งหมดขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO)  
 3)  คณะกรรมการร่วม (The Coordination Committee) มีหน้าท่ีหน้าท่ีจดัการประชุม
งานต่าง ๆ ขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกปีละ 1 คร้ัง  
 ด้านการบริหารงานขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) อยู่ภายใต้การ
ด าเนินการของผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้านวยการ ซ่ึงสมชัชาจะทาการเลือกตั้งใหม่ทุก ๆ 6 ปี 
 บทบาทหน้าทีข่ององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
 องค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) มีหน้าท่ีหลกั คือ การส่งเสริมให้เกิดความ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพทัว่โลก โดยองค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
(WIPO) จะเป็นศูนย์กลางการประชุมและการบริหารงานตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา และองค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ยงัมุ่งเน้นการ
บริหารงานตามสนธิสัญญาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีส าคญั 2 ฉบบั คือ 
สนธิสัญญากรุงปารีส และสนธิสัญญากรุงเบิร์น รวมทั้งองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) 
ยงัมีภารกิจช่วยเหลือ กระตุ้น ส่งเสริมให้นานาประเทศปกป้องคุ้มครองงานด้านทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาใหม้ากข้ึน  
 

สนธิสัญญาลขิสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
 
  ในอดีตก่อเกิดสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนั้ น แต่ละ
ประเทศต่างมีกฎหมายลิขสิทธ์ิของตน ซ่ึงกฎหมายลิขสิทธ์ิเหล่าน้ีจะสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีตาม
สนธิสัญญากรุงเบิร์น แต่เน่ืองจากสนธิสัญญากรุงเบิร์นมีหลายฉบบั ประเทศต่าง ๆ จึงอาจยอมรับ
พนัธกรณีตามสนธิสัญญากรุงเบิร์นเพียงบางฉบบัก็ได ้ส่ิงน้ีส่งผลให้กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศ
ภาคีสนธิสัญญากรุงเบิร์นจึงมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง  
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 อยา่งไรก็ตามนบัแต่ค.ศ.1967 ซ่ึงองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ไดถื้อก าเนิด
ข้ึนภายใตภ้ารกิจในฐานะหน่วยงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติ และองค์การทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาโลก (WIPO) คือหน่วยงานหลกัส่งเสริมและสนบัสุนนกิจการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
ระดับระหว่างประเทศ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จึงเกิดความพยายามสร้าง
สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิฉบบัใหม่ข้ึน เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกมีมาตรฐานกฎหมายลิขสิทธ์ิภายใตข้อบเขต
เดียวกนั โดยความเป็นมาของสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกมีประวติัท่ี
น่าสนใจ ดงัน้ี  
 ช่วงแรก การศึกษาและสร้างมาตรฐานด้านกฎหมายลิขสิทธ์ิ ในปี ค.ศ.1992  การสร้าง
สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เ ร่ิมเกิดข้ึน จากการท่ี
คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) จดัการประชุมข้ึน เพื่อ
พิจารณาเน้ือหาของกฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานขั้นต ่าของประเทศภาคี
สมาชิกพึงปฏิบติั และพนัธกรณีของสนธิสัญญากรุงเบิร์นท่ีมีต่อประเทศภาคีสมาชิก โดยในการ
ประชุมคร้ังน้ีท่ีประชุมไดแ้บ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 คณะ คือ  
 1)  คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญด้านพิธีสาร ซ่ึงมีภารกิจพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการ
ปฏิบติัตามสนธิสัญญากรุงเบิร์น  
 2)  คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญว่าด้วยข้อตกลง ซ่ึงมีภารกิจพิจารณาความเป็นไปได้
ส าหรับความคุม้ครองสิทธิของนกัแสดงและผูส้ร้างส่ิงบนัทึกเสียง  
 ซ่ึงคณะกรรมการทั้งสองคณะน้ีจะตอ้งทาการศึกษามาตรฐานใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ
และสิทธิขา้งเคียง (สิทธิของนกัแสดงและสิทธิของผูส้ร้างส่ิงบนัทึกเสียง) โดยองคก์ารทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาโลก (WIPO) ได้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งสองคณะ แต่ความคุม้ครองพิเศษแก่งานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
รองรับแต่อยา่งใด  
 ช่วงที่สอง การยกร่างข้อตกลงระหว่างเทศในช่ือ “Draft Treaty on Certain Questions 
Concerning the Protection of Literary and Artistic Works” ใน ปี  ค .ศ . 1994  ภายหลัง ท่ี
คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญไดศึ้กษามาตรฐานกฎหมายลิขสิทธ์ิในประเด็นต่าง ๆ เป็นเวลาถึง 2 ปีผา่น
มา องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) จึงพยายามยกร่างขอ้ตกลงระหวา่งประเทศฉบบัใหม่
ข้ึนใน ช่ือ  “Draft Treaty on Certain Questions Concerning the Protection of Literary and Artistic 
Works” โดยสมาชิกท่ีจดัทาร่างขอ้ตกลงระหวา่งประเทศน้ีคือผูแ้ทนแต่ละประเทศ ซ่ึงแต่ละประเทศ
ต่างพยายามเสนอมาตรทางกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของประเทศตน และร่าง
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ข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับน้ีได้ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานตาม
สนธิสัญญากรุงเบิร์นมากข้ึน  
 ช่วงที่สาม การเกิดสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
หลังจากท่ีเกิดร่างข้อตกลงระหว่างประเทศ “Draft Treaty on Certain Questions Concerning the 
Protection of Literary and Artistic Works” ข้ึน ในปี ค.ศ.1996 ประเทศสมาชิกองค์การทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลก (WIPO) ต่างเขา้ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาร่างสนธิสัญญาฉบบัน้ี โดย Jukka 
Liedes ประธานท่ีประชุมชาวฟินแลนด์ไดเ้สนอแนะวา่ ท่ีประชุมควรนาร่างเก่ียวกบัความคุม้ครอง
ลิขสิทธ์ิและสิทธ์ิขา้งเคียงมาพิจารณาในท่ีประชุมทางการทูต (Diplomatic Conference) ซ่ึงจดัข้ึนท่ี 
ณ กรุงเจนีวา ระหว่างวนัท่ี 2 . 20 ธันวาคม ค.ศ.1996 เพราะการประชุมคร้ังน้ีมีประเทศสมาชิก
องค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) จ  านวนมากกว่า 120 ประเทศเขา้ร่วม ซ่ึงท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว ท าให้ร่างความคุ้มครองลิขสิทธ์ิและสิทธ์ิข้างเคียงถูกนาเข้ามา
พิจารณาในการประชุมประชุมทางการทูต (Diplomatic Conference) ทา้ยท่ีสุดผลผลิตจากการปะชุม
คร้ังน้ี คือ การเกิดกฎหมายลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกในช่ือ 
“สนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ” (The WIPO Copyrights Treaty, 
1996)  
 ดังนั้ นสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ (The WIPO 
Copyrights Treaty, 1996) จึงถือก าเนิดข้ึนในปี ค.ศ.1996 โดยสนธิสัญญาฉบบัน้ีนบัเป็นขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของประเทศพฒันาแลว้ ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีเป็นผูผ้ลิตงาน
อนัมีลิขสิทธ์ิมากกวา่การบริโภคงานอนัมีลิขสิทธ์ิ สนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก
ว่าด้วยลิขสิทธ์ิ (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) จึงมีเน้ือหาสาระตั้งอยู่บนวฒันธรรมและ
ความตอ้งการของอุตสาหกรรมของโลกตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่  
 

เนือ้หาสาระของ The WIPO Copyrights Treaty, 1996  
 
 สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO 
Copyrights Treaty, 1996) เป็นมาตรฐานดา้นกฎหมายลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศ ซ่ึงสนธิสัญญาฉบบั
น้ีมีประเทศสมาชิกจ านวนมาก รวมทั้ งประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในสมาชิกสนธิสัญญาฉบับน้ี 
การศึกษาสนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่าดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 จึงเป็นเร่ืองส าคญั 
ท าให้ทราบว่า กฎหมายลิขสิทธ์ิไทยมีท่ีมาและเน้ือหาสาระเช่นใด โดยในหัวขอ้เน้ือหาสาระของ 
The WIPO Copyrights Treaty, 1996 มีโครงสร้างและเน้ือหาสาระท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี  
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 1)  โครงสร้างของสนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996  
(The WIPO Copyrights Treaty, 1996) หากพิจารณาดา้นโครงสร้างของสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิฉบบัน้ี
แล้ว พบว่า สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO 
Copyrights Treaty, 1996) ประกอบไปดว้ยบทบญัญติักฎหมายท่ีแยกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนแรก บทบญัญติัความคุม้ครองลิขสิทธ์ิตามสนธิสัญญาทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่า
ด้วยทรัพยสิ์นทางปัญญากบัความสัมพนัธ์ตามสนธิสัญญากรุงเบิร์น โดยปรากฏบทบญัญติัตาม
สนธิสัญญาทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 ในขอ้ 1 ถึง ขอ้ 14  
 ส่วนท่ีสอง บทบญัญติัในส่วนการบริหารงานตามสนธิสัญญาภายใตห้ลกัการตีความอนั
เป็นท่ียอมรับ (Agreed Statements) ซ่ึงท าให้ในอนาคตสนธิสัญญาฉบบัน้ีสามารถขยายการตีความ
และค าจ ากดัความ รวมทั้งสนธิสัญญาฉบบัน้ียงัสามารถยอมรับคารายงานท่ีประชุมทางการทูตได ้
ท าให้สนธิสัญญาฉบบัน้ีจะสามารถรองรับความเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคตได ้โดยปรากฏ
บทบญัญติัในส่วนน้ีอยูใ่นขอ้ 15 ถึง ขอ้ 25  
 2)  เน้ือหาสาระของสนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 
1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ภายใตส้นธิสัญญาฉบบัน้ีมีเน้ือหาสาระแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนดงัน้ี  
 ก)  การนาหลกัการตามสนธิสัญญากรุงเบิร์นมาใชก้บัสนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996)  
  ข)  หลกัการความคุม้ครองตามสนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่าดว้ย
ลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996)  
 ก)  การน าหลักการตามสนธิสัญญากรุงเบิร์นมาใช้กับสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ภายใตม้าตรฐานความ
คุม้ครองทัว่ไปตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 1996 (The 
WIPO Copyrights Treaty, 1996) สนธิสัญญาฉบบัน้ีไดน้าหลกัการคุม้ครองทัว่ไปของสนธิสัญญา
กรุงเบิร์นมาบงัคบัใช้ ท าให้สนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่าดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 
(The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ยอมรับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (Nation Treatment) 
หลกัการคุม้ครองโดยอตัโนมติัและปราศจากเง่ือนไข และหลกัคุม้ครองโดยอิสระและโดยปริยายมา
บงัคบัใช้ แมว้่าตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 1996 (The 
WIPO Copyrights Treaty, 1996) ไม่บงัคบัประเทศภาคีสมาชิก เพื่อการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติั
เยี่ยงคนชาติ (Nation Treatment) ก็ตาม แต่ดว้ยผลของขอ้ 3 ในสนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ท่ีบญัญติัวา่  
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 Article 3 Application of Articles 2 to 6 of the Berne Convention  
 Contracting Parties shall apply mutatis mutandis the provisions of Articles 2 to 6 of the  
Berne Convention in respect of the protection provided for in this Treaty  
 ส่งผลให้ประเทศสมาชิกตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามขอ้ 2 ถึง 6 ของสนธิสัญญากรุงเบิร์น
โดยปริยาย หากประเทศใดเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์น ผลลัพธ์คือประเทศภาคีสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบิร์นตอ้งปฏิบติัต่อคนสัญชาติอ่ืน ๆ ดงัเช่นคนสัญชาติอ่ืนนั้นเป็นคนในสัญชาติ
ประเทศตน ภายใตเ้ง่ือนไขวา่ประเทศของคนสัญชาติอ่ืนนั้นเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์น  
 ตวัอยา่ง รัฐ A เป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์นและเป็นสมาชิกสนธิสัญญาขององคก์าร
ทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996)  
   รัฐ B เป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์น แต่ไม่เป็นสมาชิกสนธิสัญญาของ
องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996)  
 ผลลทัธ์ คือ คนสัญชาติรัฐ B ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิในรัฐ A ตาม
หลกัการปฏิบติัเยี่ยงคนชาติของสนธิสัญญากรุงเบิร์น แมว้า่รัฐ B ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสนธิสัญญาของ
องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ก็ตาม 
ทั้งน้ีดว้ยผลของขอ้ 3 สนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 (The 
WIPO Copyrights Treaty, 1996) ซ่ึงก าหนดให้ประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาฉบบัน้ีตอ้งยอมรับ
หลกัการปฏิบติัเยีย่งคนชาติภายใตส้นธิสัญญากรุงเบิร์น  
 ข)  หลักการความคุ้มครองตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
ลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ซ่ึงตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลกฉบบัน้ีไดว้างหลกัการคุม้ครองลิขสิทธ์ิเร่ืองใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชน์มากกว่าหลกัการ
ตามสนธิสัญญากรุงเบิร์น ดงัน้ี  
 งานอนัมีลขิสิทธ์ิ ภายใตข้อ้ 1 และ ขอ้2 สนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก
วา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ซ่ึงบญัญติัวา่  
 Article 1 Relation to the Berne Convention  
  (1)  This Treaty is a special agreement within the meaning of Article 20  of the Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, as regards Contracting Parties that 
are countries of the Union established by that Convention.  This Treaty shall not have any 
connection with treaties other than the Berne Convention, nor shall it prejudice any rights and 
obligations under any other treaties  
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 Article 2 Scope of Copyright Protection  
 Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of 
operation or mathematical concepts as such  
 ส่งผลให้ ลิขสิทธ์ิยอ่มคุม้ครองการแสดงออกรูปแบบต่าง ๆ (expressions) แต่ลิขสิทธ์ิไม่
คุม้ครองความคิด (ideas) ขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือการคน้พบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ และ
งานท่ีได้รับความคุม้ครองลิขสิทธ์ิตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่าด้วย
ลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ก็คือ  
 1.  งานอนัมีลิขสิทธ์ิต่าง ๆ ตามสนธิสัญญากรุงเบิร์นตามข้อ 1 ตามสนธิสัญญาของ
องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 เช่น งานวรรณกรรมและศิลปกรรม เป็นตน้  
 2.  งานอนัมีลิขสิทธ์ิประเภทใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากคารายงานท่ีประชุมทางการทูตและ
ความตกลงระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ เช่น งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฐานขอ้มูล เป็นตน้  
 สิทธิของผู้สร้างสรรค์ ภายใตส้นธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่าดว้ย
ลิขสิทธ์ิ 1996 ขอ้ 6 ถึง ขอ้ 7 ท่ีบญัญติัวา่  
 Article 6 Right of Distribution  
  (1)  Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing 
the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other 
transfer of ownership.  
  (2)  Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine 
the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first 
sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of 
the author.  
 Article 7 Right of Rental  
 (1)  Authors of  
 (i)  computer programs;  
 (ii)  cinematographic works; and  
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 (iii) works embodied in phonograms, as determined in the national law of Contracting 
Parties, shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals 
or copies of their works.  
 (2) Paragraph (1) shall not apply  
 (i)  in the case of computer programs, where the program itself is not the essential object 
of the rental; and  
  (ii)  in the case of cinematographic works, unless such commercial rental has led to 
widespread copying of such works materially impairing the exclusive right of reproduction.  
  (3)  Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 
15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of authors for the 
rental of copies of their works embodied in phonograms may maintain that system provided that 
the commercial rental of works embodied in phonograms is not giving rise to the material 
impairment of the exclusive right of reproduction of authors.  
 Article 8 Right of Communication to the Public  
  Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 
14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy 
the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or 
wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that 
members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen  
by them.  
 ดงันั้นผูส้ร้างสรรคต์ามสนธิสัญญาฉบบัน้ีจึงมีสิทธิอยู ่3 ประการดว้ยกนั คือ ประการแรก 
สิทธิในการจาหน่ายงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามขอ้ 6 ประการท่ีสอง สิทธิในการให้เช่างานอนัมีลิขสิทธ์ิ
บางประเภท เช่น งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานภาพยนตร์ เป็นต้น ดังปรากฏตามข้อ 7 และ
ประการท่ีสาม สิทธิในการเผยแพร่งานต่อสาธารณชนตามข้อ 8 ของสนธิสัญญาขององค์การ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996  
 อายุความคุ้มครองลิขสิทธ์ิ ภายใตส้นธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่า
ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 วางหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอายคุวามคุม้ครองลิขสิทธ์ิ 2 ประการ คือ  
 ประการแรก หลักทั่วไป ผูส้ร้างสรรคจ์ะไดรั้บความคุม้ครองตลอดอายุผูส้ร้างสรรค์และ
ต่อไปอีก 50 ปีนบัแต่ผูส้ร้างสรรคถึ์งแก่ความตาย  
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 ประการที่สอง อายุความคุ้มครองลิขสิทธ์ิตามประเภทของงานสร้างสรรค์ ตามขอ้ 9 
สนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 ก าหนดให ้งานภาพถ่ายมีอายุ
ความคุ้มครองเป็นไปตามหลักทั่วไป คือ งานภาพถ่ายจะมีอายุความคุ้มครองตลอดอายุของผู ้
สร้างสรรคแ์ละต่อไปอีก 50 ปีนบัแต่ผูส้ร้างสรรคถึ์งแก่ความตาย ดงัท่ีขอ้ 9 สนธิสัญญาขององคก์าร
ทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 ระบุวา่ ภาคีของสนธิสัญญาน้ีตอ้งไม่น าบทบญัญติัขอ้ 
7(4) สนธิสัญญากรุงเบิร์นมาปรับใช ้ 
 

ความสัมพนัธ์ของประเทศไทยต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
 
  นับแต่เกิดความพยายามคุ้มครองลิขสิทธ์ิแก่ผู ้สร้างสรรค์ข้ึนคร้ังแรกบนโลก คือ
สนธิสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention on Literary and Artistic Work) จนกระทัง่สนธิสัญญากรุง
เบิร์นน้ีคือหน่ึงในสนธิสัญญาท่ีอยูใ่นความดูแลขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) เป็น
ตน้มา ดว้ยผลของสนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 นั้น  
 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกในองคก์ารสหประชาชาติและองค์การการคา้โลก (WTO) 
นับตั้ งแต่ปี พ.ศ.2474 เป็นต้นมา ประเทศไทยจึงได้เป็นภาคีสนธิสัญญากรุงเบิร์น (Berne 
Convention on Literary and Artistic Work) จวบจนกระทัง่สนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 1996 ภายใต้การดูแลขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) 
เกิดข้ึน ในปี พ.ศ.2532 รัฐบาลไทยจึงตดัสินใจเขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญาฉบบัน้ีและเป็น
สมาชิกองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก หลงัจากนั้นในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2551 ประเทศไทยก็เขา้
เป็นภาคีสนธิสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ซ่ึงไดมี้
ผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 2 สิงหาคม 2551 พร้อมกนัน้ีประเทศไทยกาลงัเตรียมเขา้เป็นภาคีสนธิสัญญาวา่
ด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty . PCT) เม่ือคณะรัฐมนตรีได้ลงมติ
อนุมติัแลว้  
 บทบาทของประเทศไทยต่อเวทอีงค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  
  ประเทศไทยถือวา่เป็นประเทศท่ีมีบทบาทพอสมควรในเวทีองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญา
โลก (WIPO) โดยประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสมชัชาใหญ่องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
(WIPO) เป็นประจาทุกปี  
 นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัใหค้วามส าคญัต่อการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ โดยส่ง 
ผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก่  
  - Standing Committee on the Law of Patents (SCP) ซ่ึงเก่ียวกบัสิทธิบตัร  
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 - Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications (SCT) ซ่ึงเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ การออกแบบทางอุตสาหกรรม และ
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
 - Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF) ซ่ึงเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 - Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) ซ่ึงเก่ียวกบัการอนุวติั 
วาระเพื่อการพฒันา  
 ประเด็นข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทีป่ระเทศไทยให้ความส าคัญ  
  ตั้ งแต่อดีต ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี
พระราชบญัญติัคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่าง ๆ จ านวนมาก แมป้ระเทศไทยจะไม่ไดเ้ขา้
เป็นภาคีสนธิสัญญา/อนุสัญญา/ความตกลงทั้งหมดขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) 
โดยประเทศไทยใหค้วามสนใจเป็นพิเศษต่อประเด็นขอ้กฎหมาย ไดแ้ก่  
  1.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ยงัไม่มีขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศในประเด็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยประเด็นเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินยงัเป็นท่ีถกเถียง
อยูใ่นเวทีคณะทางาน IGC-GRTKF ตามท่ีประเทศสมาชิกหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเซียและทวีป
แอฟริกามีความประสงค์ เพื่อองค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) จะออกขอ้ตกลงคุม้ครอง
ทรัพยากรพนัธุศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในอนาคต ดงัปรากฏตามรายงาน
การประชุมเร่ืองขอ้ตกลงคุม้ครองทรัพยากรพนัธุศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ณ กรุงเจนีวา ระหวา่งวนัท่ี 3 ถึง 12 กรกฎาคม ค.ศ.2007 ซ่ึงผลของการประชุมคร้ังน้ี คือ ท่ีประชุม
ยงัมิอาจมีความตกลงร่วมกนัได ้เวน้แต่เร่ืองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ซ่ึงประเทศสมาชิกในทวีปยุโรป
ไดเ้สนอ และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) 
 ส าหรับประเทศไทยได้แสดงออกอย่างชัดเจนและให้การสนับสุนนต่อความคุม้ครอง
ระหว่างประเทศเพื่อคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินประเภทต่างๆ ในฐานะท่ีประเทศไทยมีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน วฒันธรรมท่ีเก่าแก่ ประเทศไทยจึงสมควรได้รับการปกป้องภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วฒันธรรมของตน การท่ีประเทศอ่ืนใดจะมาแสวงหาประโยชน์หรือหยิบฉวยประโยชน์ไป โดย
ประเทศไทยมิไดรั้บค่าตอบแทน หรือประเทศไทยไม่ไดอ้นุญาต ดงันั้นในปัจจุบนัประเทศไทยจึง
ไดผ้า่นกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 2 ฉบบั เพื่อคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวไทย คือ พ.ร.บ.
คุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 
เพื่อแสดงวา่ประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญัต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
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 2.  วาระเพื่อการพัฒนา  ในฐานะท่ีประเทศไทยและประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ คือ 
ประเทศกาลังพฒันา ประเทศไทยจึงเข้าร่วมกับภาคีสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO) เพื่อพยายามผลกัดนัการพฒันางานดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศไทย โดยกลไกท่ี
ประเทศไทยใช้ คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงจุดมุ่งหมายของความคุ้มครองกฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศกาลงัพฒันา ไดแ้ก่การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเพื่อแลกเปล่ียนกบั
ความคุม้ครองตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา และปัจจุบนัประเด็นเร่ือง วาระเพื่อการพฒันา อยู่
ในระหวา่งแผนการทางานโดยคณะกรรมการ CDIP ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2550 โดยประเทศไทยไดมี้
บทบาทในการอภิปรายแผนการทางานต่างๆ อยา่งกวา้งขวางในคณะกรรมการดงักล่าว  
  3.  การสร้างเสริมศักยภาพ (Capacity Building) ภายใต้วาระเพื่อการพฒันาอนัเป็น
หน่ึงในหนา้ท่ีขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) คือการสร้างเสริมศกัยภาพของประเทศ
กาลงัพฒันาให้มีขีดความสามารถดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถนาไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนได ้
ประเทศไทยจึงไดร่้วมมือกบัองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ในการจดัสัมมนา/หลกัสูตร
อมรมต่างๆ ได้แก่ หลกัสูตรอบรมทรัพยสิ์นทางปัญญาพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ต (DL-101 ฉบบั
ภาษาไทย) ทั้งน้ี ประเทศไทยพยายามส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบัองค์การ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ในเร่ืองดงักล่าวเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  
 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของประเทศไทย  
  ปัจจุบนักระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลกัระหวา่งองคก์ารทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลก (WIPO) กบัประเทศไทย โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และคณะทูตถาวร
ประจ าส านักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ของประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในหลาย
คณะกรรมการขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ไดแ้ก่  
 1.  คณะกรรมการ IGC-GRTKF และ  
 2.  คณะกรรมการ CDIP  
 โดยมีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นหน่วยงานหลกัของประเทศไทยดา้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานอ่ืนๆ ของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบังานขององคก์ารทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาโลก (WIPO) ไดแ้ก่ กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สานกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์าร
มหาชน) และศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 
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บทบาทองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กับคุ้มครองงานออกแบบและ 
งานผ้าไหม  
 
  ปัจจุบนัองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจส่งเสริมสนบัสุนน
การพฒันาความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา บรรดาความตกลงในเวทีระหว่าง
ประเทศดา้นกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ จึงเกิดข้ึนในเวทีองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
(WIPO) และจากการศึกษาข้อตกลงต่าง ๆ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) งาน
ออกแบบลวดลายของผา้ไหมและงานลวดลายผา้ไหมมีความคุม้ครองตามขอ้ตกลงขององค์การ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) อยู ่2 รูปแบบ ดงัน้ี  
 1.  ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายของผา้ไหมและงานลวดลายของผา้ไหมใน
ฐานะงานดา้นอุตสาหกรรม  
 นบัแต่ปี ค.ศ.1996 ซ่ึงสนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่าดว้ยลิขสิทธ์ิ 
1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ไดเ้กิดข้ึนภายใตก้ารกากบัดูแลขององคก์ารทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลก (WIPO) บรรดาสนธิสัญญากรุงเบิร์นทุกฉบบัและสนธิสัญญาวา่ดว้ยความคุม้ครอง
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรต่าง ๆ ไดเ้ขา้มาอยูใ่นการควบคุมขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) 
ซ่ึงท่ีประชุมขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ไดจ้ดัการประชุมหลายคร้ัง เพื่อขยายค า
จ ากดัความคาวา่ “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม”  
 จนกระทัง่ปัจจุบนังานออกแบบลวดลายผา้ไหมและลวดลายบนผืนผา้ไหมอาจได้รับ
ความคุม้ครองตามสนธิสัญญากรุงเบิร์นตามขอ้ 3 สนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก
ว่าดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) บญัญติัให้ สนธิสัญญากรุงเบิร์นทุก ๆ 
ฉบบัตอ้งถูกนามาปรับใชใ้นสนธิสัญญาฉบบัน้ี ท าใหง้านออกแบบลวดลายผา้ไหมและงานลวดลาย
บนผนืผา้ไหมไดรั้บความคุม้ครอง ดงัน้ี  
 1)  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมถือเป็นงานออกแบบในทางอุตสาหกรรม ซ่ึงตาม
สนธิสัญญากรุงเบิร์น ฉบบัปี ค.ศ.1908 ไดก้ าหนดคานิยามคาว่า “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม” 
ให้หมายความรวมถึงงานออกแบบทางอุตสาหกรรมตามขอ้เสนอของประเทศสมาชิกในทวีปยโุรป 
เพื่อการคุม้ครองอุตสาหกรรมของประเทศตน ดงัปรากฏขอ้ความในขอ้ 2 สนธิสัญญากรุงเบิร์น
ฉบบัแกไ้ข ในปี ค.ศ.1908 วา่  
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 Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berlin Act, 1908)  
 Article 2.  
 The expression "literary and artistic works" shall include any production in the literary, 
scientific or artistic domain....  
 Works of art applied to industrial purposes shall be protected so far as the domestic 
legislation of each country allows  
 ดว้ยเหตุน้ีนบัแต่ปี ค.ศ.1908 เป็นตน้มา งานออกแบบศิลปะทางอุตสาหกรรมหรือท่ีนกั
กฎหมายเรียกว่า “งานศิลปประยุกต์” จึงไดแ้ก่งานออกแบบทุกประเภทในทางอุตสาหกรรม เช่น 
งานออกแบบเส้ือผา้แฟชัน่ งานออกแบบเคร่ืองประดบั งานออกแบบกระเป๋า งานออกแบบรองเทา้ 
งานออกแบบส่ิงทอ ฯลฯ งานเหล่าน้ีจึงถือเป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามสนธิสัญญากรุงเบิร์น ฉบบัปี 
ค.ศ.1908 ประเภทงานศิลปประยกุต ์ซ่ึงประเทศสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบิร์นและประเทศสมาชิก
องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ตอ้งให้ความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศ
สมาชิก  
 ส าหรับงานออกแบบลวดลายผ้าไหม ในฐานะท่ีการผลิตผ้าไหมคือการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงผู ้ผลิตผ้าไหมมีตั้ งแต่ชาวบ้านในท้องถ่ินจนถึงผู ้ผลิตในรูปโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยการผลิตผา้ไหมอาจเป็นไปในรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กใน
ครอบครัว อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ งานออกแบบลวดลายผา้ไหมจึง
ถือเป็นส่วนหน่ึงของภาคการผลิตของอุตสาหกรรม ดงันั้นงานออกแบบลวดลายของผา้ไหมจึง
นบัเป็นงานศิลปประยุกตต์ามสนธิสัญญากรุงเบิร์น ฉบบัปี ค.ศ.1908 และงานออกแบบลวดลายผา้
ไหมนบัเป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิประเภทหน่ึงในสาขางานศิลปะ  
 2)  งานลวดลายของผ้าไหมในฐานะงานด้านศิลปกรรม ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์ ฉบบั
ปี ค.ศ.1971 ซ่ึงท่ีประชุมไดข้ยายค าจ ากดัความคาว่า “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม” ในขอ้ 2 (1) 
ไวว้่า งานวรรณกรรมและศิลปกรรมย่อมหมายความรวมถึงการผลิตงานทุกประเภทในสาขา
วรรณกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปะ ซ่ึงงานเหล่าน้ีอาจถูกสร้างข้ึนหรือแสดงในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น หนงัสือ แผน่พบั...  
 The Berne Convention (Paris Text--July 24, 1971)  
 Article 2  
 (1)  The expression ''literary and artistic works'' shall include every production in 
the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its 
expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other 
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works of the same nature; dramatic or dramatico- musical works; choreographic works and 
entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works 
to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of 
drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic  
works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of  
applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, 
topography, architecture or science  
  จากถอ้ยคาตามขอ้ 2 สนธิสัญญากรุงเบิร์น ค.ศ. 1971 ในฐานะท่ีงานลวดลายบนผืนผา้
ไหมคืองานแสดงออกทางศิลปะของประเทศไทย งานลวดลายบนผืนผา้ไหมจึงอาจนับได้ว่า คือ 
งานในสาขาศิลปะตามความในขอ้ 2 สนธิสัญญากรุงเบิร์น ค.ศ.1971 เพราะตามขอ้ความตามขอ้ 2 
สนธิสัญญากรุงเบิร์น ค.ศ.1971 ท่ีบญัญติัวา่ “such as books, pamphlets and other writings;... works 
of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic” โดยคาว่า 
“such as” มีความหมายตามพจนานุกรมว่า เช่น หรือดงัเช่น ผลลพัธ์ก็คือขอ้ความหลงัคาว่า “such 
as” จึงเป็นเพียงตวัอยา่งบางส่วนเท่านั้น ดงันั้นงานลวดลายผา้ไหมในฐานะงานศิลปะจึงน่านบัเป็น
งานอนัมีลิขสิทธ์ิประเภทงานศิลปกรรมไดเ้ช่นเดียวกบังานตามตวัอยา่งอ่ืน ๆ  
 2.  ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมและงานผ้าไหมในฐานะงานด้าน
วัฒนธรรมและส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ นบัแต่องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญา (WIPO) เขา้มาท าหนา้ท่ี
สนบัสนุนส่งเสริมงานดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาในเวทีความตกลงระหวา่งประเทศ บรรดาประเทศ
ต่าง ๆ ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกองค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนปัจจุบนั
องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ประกอบไปดว้ยสมาชิกท่ีมีความแตกต่างกนั 2 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจ เช่น ประเทศในกลุ่ม EU อาทิ ประเทศองักฤษ 
ประเทศฝร่ังเศส ฯลฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้  
 กลุ่มประเทศท่ีกาลงัพฒันาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย 
และทวปีแอฟริกา เช่น ประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ฯลฯ  
 ประกอบกบัสนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 (The 
WIPO Copyrights Treaty, 1996) ก็ไดข้ยายความคุม้ครองแก่งานอนัมีลิขสิทธ์ิเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เสมอ
มา ส่งผลให้ปัจจุบนักลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาพยายามเรียกร้องความคุม้ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาในเร่ืองพนัธุศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติม 
เน่ืองจากประเทศในกลุ่มน้ีมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมท่ีเก่าแก่และหลากหลาย แต่ส่ิงเหล่าน้ีกลบัเป็น
ขาดความคุม้ครองตามระบบกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา ท าให้ประเทศอ่ืน ๆ สามารถแสวงหา
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ประโยชน์จากพนัธุศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของประเทศในทวีปเอเซีย
และทวปีแอฟริกาอยา่งไม่เป็นธรรม  
 ด้วยเหตุผลข้างต้นท่ีประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จึงจัดตั้ ง
คณะท างานข้ึนในช่ือ IGC-GRTKF ข้ึน เพื่อทาการศึกษาและวางขอบเขตความคุม้ครองตามระบบ
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่งานพนัธุศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ อนัจะ
น าไปสู่การประชุมขององคก์ารทรัพยท์างปัญญาโลก (WIPO) และลงมติยอมรับความคุม้ครองตาม
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาในอนาคต  
  อยา่งไรก็ตามผลการด าเนินงานของคณะทางาน IGC-GRTKF ยงัไม่มีความคืบหนา้มาก
นกั งานดา้นศิลปวฒันธรรมก็ยงัไม่มีกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาระดบัโลกรองรับ แมว้า่ ประเทศ
ไทยและกลุ่มประเทศในทวีปเอซียและทวีปแอฟริกาพยายามเรียกร้องความคุม้ครองตามระบบ
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่งานพนัธุศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ก็ตาม 
ดงัปรากฏตามรายงานการประชุมร่วมเอเซีย-แอฟาริกา ณ เมืองบนัดุง ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวนัท่ี 
18 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ.2550 วา่ ท่ีประชุมคณะทางาน IGC-GRTKF ไดรั้บรองความคุม้ครองตาม
ระบบกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่งานพนัธุศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
และขอ้เสนอน้ีไดถู้กนาเสนอต่อองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญา (WIPO) ในการประชุมคร้ังท่ี 11 ของ
องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ณ กรุงเจนีวา ระหวา่งวนัท่ี 3 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
อนัเป็นการประชุมคร้ังล่าสุดนั้น ปรากฏผลวา่ งานดา้นพนัธุศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ยงัไม่มีความคืบหน้า และงานด้านศิลปวฒันธรรมก็คงเป็นท่ีถกเถียงในหมู่ประเทศ
สมาชิกอยู่ต่อไป ท าให้คณะทางาน IGC-GRTKF ยงัคงต้องทาการศึกษาและเจรจากับประเทศ
สมาชิกอ่ืน ๆ อีกต่อไป  
 ส าหรับงานลวดลายของผา้ไหมไทยซ่ึงอาจถือเป็นงานศิลปวฒันธรรมและงานส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ตามขอ้ตกลงขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) งานลวดลายของผา้ไหม
จึงไดรั้บความคุม้ครองในเวทีองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ดงัน้ี  
 1)  งานลวดลายของผา้ไหมเป็นงานดา้นศิลปวฒันธรรม โดยท่ีลวดลายบนผืนผา้ไหม
ไทยคืองานศิลปะแขนงหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงลวดลายบนผืนผา้ไหมลว้นเกิดข้ึนจากวฒันธรรม 
ศาสนา ความเช่ือ และจารีตประเพณีของชาวบา้นแต่ละทอ้งถ่ิน ช่างทอผา้ไหมไทยจึงมีฐานะเป็น
ศิลปินด้านศิลปวฒันธรรมไทย ด้วยเหตุน้ีประเทศไทยจึงร่วมกบักลุ่มประเทศในทวีปเอเซียและ
ทวีปแอฟริกา ทาการเรียกร้องความคุม้ครองตามระบบกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาจากองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซ่ึงปรากฏข้อความการเรียกร้องความคุ้มครองงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมตามรายงานการประชุมขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) คร้ังท่ี 11 



128 

ระหวา่งวนัท่ี 3 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ณ กรุงเจนีวา โดยมีประธานในท่ีประชุม คือ นายเอเชียน
โต ้ซิเนบิล่า ดงัน้ี  
 นางหยาง ฮวงจู ในฐานะตวัแทนประเทศจีนและกลุ่มภาคีสมาชิกในทวีปเอเซียและทวปี
แอฟาริกา แจง้ต่อท่ีประชุมองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) วา่   
 “ประเทศจีนได้ร่วมมือกบักลุ่มประเทศเอเซียและกลุ่มประเทศแอฟริกา เพื่อก าหนด
ยุทธศาสตร์ความคุม้ครองศิลปวฒันธรรม พนัธุศาสตร์ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ภายใตร้ะบบกฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ตามท่ีองค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ไดเ้คยอภิปรายการปกป้อง
เร่ืองศิลปวฒันธรรม พนัธุศาสตร์และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ณ เมืองฉีหนาน ประเทศจีน ภายใต้
ขอ้เสนอของคณะทางาน GRTKF”  
 นางหยาง ฮวงจู ตวัแทนสมาชิกในทวปีเอเชียและทวปีแอฟาริกา จึงเสนอวา่  
  “องค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ควรมีมาตรการคุม้ครองในระบบกฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญาต่องานดา้นศิลปวฒันธรรม เพราะองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) มี
นโยบายหลกัการปกป้องงานศิลปวฒันธรรมตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และช้ีแนะแนวทางการปฏิบติั
หรือหลกัการในการด าเนินการปกป้องศิลปวฒันธรรมตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยองคก์ารทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลก (WIPO) สามารถด าเนินการไดใ้น 5 วธีิการหลกัดว้ยกนั คือ  
 1. การก าหนดขอบเขตค าจ ากดัความคาวา่ “ศิลปวฒันธรรมตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน”  
 2.  การก าหนดนิยามศพัทข์องคาวา่สิทธิ  
 3. วางหลกัเกณฑ์ความยินยอมของประเทศเจา้ของงานศิลปวฒันธรรมตามภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  
 4. การแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมกบัประเทศเจา้ของงานศิลปวฒันธรรมตาม 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 5. วางหลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิ การเยียวยาความเสียหายและสภาพการบงัคบัใช้
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งจริงจงั”  
 มติท่ีประชุม ยอมรับขอ้สรุปดงักล่าว แต่อยา่งไรก็ตามเห็นควรใหป้ฏิบติัตามประเด็นของ
คณะทางาน GRTKF. และผูเ้ข้าร่วมประชุม ซ่ึงท่ีประชุมยงัมีความกังวลบางประเด็น เช่น การ
ก าหนดค าจ ากดัความคาว่า “ศิลปวฒันธรรมตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” เป็นเร่ืองยาก เพราะงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินยงัหมายความรวมถึงจริยธรรมและคุณค่าทางศีลธรรม ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ินมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน เป็นต้น ท่ีประชุมจึงเห็นควรให้เวทีคณะทางาน IGC-GRTKF เป็น
ผูด้  าเนินการศึกษาต่อไป  
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 ดังนั้ นปัจจุบันงานลวดลายของผ้าไหมไทยจึงไม่มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
โดยเฉพาะ เพื่อการคุม้ครองงานลวดลายผา้ไหมในฐานะงานศิลปวฒันธรรมตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
แมว้า่กลุ่มประเทศสมาชิกหลาย ๆ ประเทศยอมรับวา่ งานลวดลายผา้ไหมน้ีคืองานศิลปะก็ตาม  
 2)  งานลวดลายของผ้าไหมเป็นงานส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ กฎหมายเพื่อการคุม้ครองส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของประเด็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในการเจรจารอบอุรุกวยั ของภาคี 
GATT ซ่ึงต่อมาภาคี GATT ไดเ้ปล่ียนเป็นองคก์ารการคา้โลก WTO  
 แนวคิดกฎหมายเพื่อการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ได้เกิดข้ึน และพฒันาจนเป็น
ขอ้ตกลงหลายฝ่ายภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO) ได ้ก็เพราะการผลกัดนัจากกลุ่มผลประโยชน์
ในสหภาพยโุรป โดยเฉพาะผูป้ระกอบการทาธุรกิจคา้ขายไวน์ และสุราท่ีผลกัดนัตวัแทนของตนเอง
ในการเจรจาทางการค้าในเวทีเจรจาการค้ารอบอุรุกวยั เพื่อการรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(geographical indication) เป็นกฎกติกาทางการคา้แบบหลายฝ่ายในขอ้ตกลงว่าดว้ยทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา หรือ TRIPs ขององค์การการค้าโลก (WTO) และท้ายท่ีสุดข้อตกลงว่าด้วยส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ขององค์การการค้าโลกก็ได้กลายเป็นหน่ึงในข้อตกลงภายใต้การดูแลขององค์การ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ในท่ีสุด  
 หลกัการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในเวทีระหวา่งประเทศ ปรากฏอยูต่าม ขอ้ 22-23 
ใน SECTION 3: GEOGRAPHICAL INDICATIONS ความตกลง TRIPS12 : (AGREEMENT ON  
TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) วา่  
 Article 22 Protection of Geographical Indications  
  1.  Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which 
identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, 
where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its 
geographical origin.  
  2.  In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for 
interested parties to prevent:  
  (a)  the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or 
suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of 
origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;  
 (b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 
10 bis of the Paris Convention (1967).  
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  3.  A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an 
interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a  
geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the 
indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the 
public as to the true place of origin.  
  4.  The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical 
indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods 
originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory. 
 ด้วยเหตุน้ีตามความตกลงระหว่างประเทศกฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จึงวางหลัก
กฎหมายวา่ กฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จะคุม้ครองเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนในแหล่งภูมิศาสตร์
แห่งนั้นเท่านั้น โดยผูผ้ลิตสินคา้ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้นท่ีมีสิทธิใชช่ื้อทางภูมิศาสตร์กบัสินคา้
ดงักล่าว และหากสินคา้ชนิดใดมีช่ือเสียงแพร่หลายจากแหล่งภูมิศาสตร์แห่งใด ผูผ้ลิตสินคา้ชนิด
ดงักล่าวย่อมมีความชอบธรรมในการใช้ช่ือแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เพื่อการจาหน่ายสินคา้ของตน
ภายใตช่ื้อส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ได ้ 
 ส าหรับลวดลายของผา้ไหมไทยอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ในเวทีระหว่างประเทศ หากลวดลายของผ้าไหมไทยนั้ นมีคุณสมบัติตรงตาม
พระราชบัญญัติ ส่ิงบ่ง ช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ในฐานะท่ีกฎหมายฉบับน้ีคือกฎหมาย
ภายในประเทศไทยท่ีอนุวติัตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยลวดลายของ
ผา้ไหมท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากกฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ลวดลายของผา้ไหมดงักล่าวตอ้ง
เป็นลวดลายท่ีผลิตข้ึนในแหล่งภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ทั้งลวดลายของผา้ไหม
ดงักล่าวตอ้งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน จนท าให้ผูบ้ริโภคยอมรับในคุณภาพและช่ือเสียงของผา้ไหมท่ีมี
ลวดลายชนิดนั้น ลวดลายของผา้ไหมชนิดน้ีจึงได้รับประโยชน์จากการใช้กฎหมายส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ได ้ตวัอยา่งเช่น ลวดลายของผา้โฮลจงัหวดัสุรินทร์ เป็นตน้  
 จากภาพรวมของกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศกับงานลวดลายผ้าไหมและงาน
ออกแบบลวดลายผา้ไหมแลว้ งานลวดลายผา้ไหมถูกยอมรับเป็นงานศิลปวฒันธรรม โดยในเวที
ความตกลงระหวา่งประเทศไดส้ร้างอนุสัญญาและสนธิสัญญาเพื่อคุม้ครองงานศิลปวฒันธรรมอยู ่3 
รูปแบบ คือ  
 รูปแบบแรก สนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 (The 
WIPO Copyrights Treaty, 1996) ซ่ึงสนธิสัญญาฉบบัน้ีไดน้าสนธิสัญญากรุงเบิร์นเขา้มาปรับใช ้ท า
ให้งานลวดลายผา้ไหมถือเป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิในแผนกศิลปกรรมภายใตส้นธิสัญญากรุงเบิร์น 



131 

ฉบบัปี ค.ศ.1971 ท าให้ลวดลายของผา้ไหมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิระหว่าง
ประเทศ แต่ทั้ งน้ีลวดลายของผ้าไหมต้องเป็นงานสร้างสรรค์ข้ึนใหม่จากความคิดริเร่ิมของ 
ผูส้ร้างสรรค์ และต้องไม่ใช่งานสาธารณะ (Public domain) หรืองานท่ีส้ินสุดอายุความความ
คุม้ครองลิขสิทธ์ิแลว้  
 รูปแบบท่ีสอง ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศของคณะทางาน IGC-GRTKF องคก์ารทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลก งานลวดลายผ้าไหมย่อมนับเป็นงานด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย  
แต่เน่ืองจากท่ีประชุมองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกยงัไม่อาจหาขอ้สรุปเร่ืองความคุม้ครองตาม
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่งานดา้นศิลปวฒันธรรมได ้ส่งผลใหปั้จจุบนัลวดลายของผา้ไหมจึง
ไม่ไดรั้บความคุม้ครองในเวทีความตกลงระหวา่งประเทศ  
 รูปแบบท่ีสาม ความตกลง TRIPS: AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS 
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ขอ้ 22- 23 มีหลกัเกณฑ์ว่า งานลวดลายผา้ไหมท่ีมี
ช่ือเสียงจากแหล่งภูมิศาสตร์ใด ผูผ้ลิตผา้ไหมลวดลายดงักล่าวเป็นผูมี้สิทธิใชช่ื้อทางภูมิศาสตร์ของ
แหล่งผลิตนั้น เพื่อการจาหน่ายสินคา้ผา้ไหมท่ีมีลวดลายของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นได้เพียงผูเ้ดียว 
ส่งผลให้งานลวดลายของผา้ไหมไทยบางอยา่งจึงอาจไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ได ้ 
 ส่วนงานออกแบบลวดลายผา้ไหมนั้น ปัจจุบนัในเวทีความตกลงระหว่างประเทศถือวา่ 
งานออกแบบลวดลายผา้ไหมอาจได้รับความคุม้ครองตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ในฐานะท่ีงานออกแบบ
ลวดลายผา้ไหม คือ งานออกแบบทางอุตสาหกรรม โดยในเวทีความตกลงระหวา่งประเทศถือวา่งาน
ชนิดน้ีจดัเป็นงานศิลปประยกุตต์ามสนธิสัญญากรุงเบิร์น ฉบบัปี ค.ศ.1908  
 ดงันั้นภายใตก้รอบความตกลงระหวา่งประเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนังานลวดลายของผา้ไหม
ไทยจึงอาจไดรั้บความคุม้ครองในรูปลิขสิทธ์ิตามสนธิสัญญาขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก
ว่าดว้ยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
(WIPO) แต่ยงัไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะงานศิลปวฒันธรรมในเวทีความตกลงระหว่าง
ประเทศ ส่วนงานออกแบบลวดลายของผา้ไหมย่อมถือเป็นงานศิลปประยุกต์และได้รับความ
คุม้ครองตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 1996 (The WIPO 
Copyrights Treaty, 1996)  
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ความแตกต่างระหว่าง  TRIPs กบั TRIPs Plus 
 

 TRIPs มี ช่ือเรียกมาจาก  Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property 
Rights 
 โดย TRIPs เกิดข้ึนจากการการคา้คร้ังแรกในการเจรจาของ GATT ( General Agreement 
on Trariffs and Trade) ในรอบการประชุมท่ีอุรุกวยั ซ่ึงก่อนนั้น ถึงแม้ GATT ได้มีความตกลง
ระหว่างประเทศแบบพหุภาคีเพื่อให้ความคุม้ครองแก่ทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้ก็ตาม แต่ประเทศ
ส่วนใหญ่ท่ีเป็นประเทศกาลงัพฒันาไม่ยอมเขา้ร่วมเป็นภาคีในความตกลงดงักล่าวดว้ย  เน่ืองจาก
ประเทศกาลงัพฒันาเหล่านั้นกลวัความเสียเปรียบจากการเขา้เป็นภาคีในความตกลงดงักล่าว และ
เน่ืองจากการคุม้ครองตามขอ้ตกลงแบบพหุภาคีนั้น  อาจก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบติั (Discrimination)   
หรือความไม่เท่าเทียมกนั ซ่ึงแต่ละประเทศอาจยดึถือเอาผลประโยชน์ของประเทศตนเองเป็นหลกั  
และเหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัอนัเป็นท่ีมา  หรือเหตุผลอนัก่อให้เกิด TRIPs ก็คือประเทศท่ี
พฒันาแล้วได้รับผลกระทบจากสินค้าปลอมแปลงและลอกเลียนแบบเป็นจานวนมาก  ดังนั้ น 
ประเทศท่ีพฒันาแลว้จึงนาหลกัแห่งการคา้ระหวา่งประเทศข้ึนต่อรองกบัประเทศกาลงัพฒันา โดย
การนาเอาเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมเขา้กบัการคา้ระหว่างประเทศ   โดยก าหนดให้ประเทศ
สมาชิกใน GATT ตอ้งยอมรับผกูพนักบัขอ้ตกลงอนัเก่ียวดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 จวบจนกระทัง่ส าเร็จเป็นขอ้ตกลง TRIPs โดยเม่ือวนัท่ี 15  เมษายน ค.ศ. 1994 ไดมี้การลง
นามผูกพนักนัท่ีเมืองมาราเกซ (Marrakech) ประเทศมอร็อคโค  กล่าวคือ ประเทศสมาชิกของ 
GATT รวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงช่ือ The Agreement Establishing the World 
Trade Organization ซ่ึงเป็นความตกลงในการก่อตั้งองคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization 
– WTO) ข้ึน ซ่ึงความตกลงน้ีไดผ้นวกเอาความตกลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบั
การคา้ท่ีมีช่ือวา่  Agreement on Trade – RelatedAspects of Intellectual Property  Rights, Including 
Trade in Counterfeit  Goods เอาไวด้ว้ยในฐานะเป็นความตกลงขา้งเคียง (Side Agreement) 
 ภายหลงัจากท่ีประเทศสมาชิก GATT ไดล้งนามในความตกลงดงักล่าว ประเทศสมาชิกก็
ตอ้งมีพนัธกรณีตามความตกลง TRIPs ท่ีจะตอ้งมีการก าหนดมาตรการคุม้ครองและบงัคบัสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพในมาตรฐานขั้นต ่าตามท่ี TRIPs ก าหนดไว ้
 
 หลกัพืน้ฐานของความตกลง  TRIPs มีสองประการ คือ 
 ประการที ่1. หลกัปฏิบัติอย่างคนชาติ (Principle  of National Treatment) 
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 หลักน้ีเป็นหลักพื้นฐานท่ีส าคัญ โดยมีวตัถุประสงค์ในการป้องกันการเลือกปฏิบัติ 
(Discrimination)   ซ่ึง ภายใตห้ลกัการน้ี TRIPs ไดก้ าหนดใหป้ระเทศภาคีของ WTO จะตอ้งให้การ
คุม้ครองคนชาติของประเทศภาคี อ่ืนๆ ในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นเช่นเดียวกบักาคุม้ครองท่ี
ใหแ้ก่คนชาติของตน  คาวา่ “ความคุม้ครองหรือ การคุม้ครอง (Protection)” น้ี ขอ้ตกลง  TRIPs ได้
ขยายความวา่ หมายความรวมถึงเร่ืองใดๆท่ีกระทบต่อการมี การไดม้า การปกป้อง และการบงัคบั
ใชสิ้ทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีระบุไวโ้ดยเฉพาะไวใ้นขอ้ตกลง TRIPs 
 ประการที่ 2.  หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Principle  of Most Favored 
Nation Treatment - MFN) 
 หลกัการของ MFN น้ี ก็เพื่อให้ประเทศภาคีของขอ้ตกลงนั้น มิอิสระท่ีจะทาความตกลงให้
สิทธิกบั ประเทศอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากประเทศภาคีอ่ืนๆได ้กล่าวคือ ประเทศท่ีเป็นภาคี
ของข้อตกลงเก่ียวกับ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ เช่น  Paris Convention,  Berne 
Convention  ซ่ึงไม่อยู่ภายใตห้ลกั MFN มาก่อน เม่ือมาเป็นภาคีของ TRIPs แลว้ ก็ตอ้งผูกพนัตาม
หลกั MFN น้ีดว้ย กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การให้สิทธิ ประโยชน์เก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาแก่ประเทศใดๆ  ไม่วา่จะเป็นภาคีสมาชิกขอ้ตกลงเดียวกนันั้นหรือไม่ จะมีผลผกูพนัให้ตอ้ง
ใหสิ้ทธิประโยชน์เช่นเดียวกนันั้นแก่ทุกประเทศท่ีเป็นภาคีในความตกลง TRIPs ดว้ย 
โดยอตัโนมติั  
 มาตรฐานการคุ้มครองของ TRIPs น้ันมีอยู่ด้วยกนั 8 เร่ือง คือ  
 1.  ลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียง คือ ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิตาม
อนุสัญญากรุงเบิร์น และขยายสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิให้ครอบคลุมถึงการเช่า 
ตลอดจนใหค้วามคุม้ครองสิทธิขา้งเคียงแก่นกัแสดง ตามอนุสัญญากรุงโรม  
 2.  เคร่ืองหมายการคา้ ประเทศสมาชิกจะตอ้งให้ความคุม้ครองแก่เคร่ืองหมายการคา้และ
เคร่ืองหมายบริการ  
 3.  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ประเทศสมาชิกตอ้งมีบทบญัญติัเพื่อป้องกนัมิใหมี้การใชส่ิ้งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ในลกัษณะท่ีทาให้สาธารณชนหลงผิด รวมถึงการป้องกนัมิให้เกิดการแข่งขนัท่ีไม่
เป็นธรรมทางการคา้  
 4.  การออกแบบอุตสาหกรรม ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุม้ครองแก่การออกแบบ
อุตสาหกรรมดว้ย  
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 5. สิทธิบตัร ประเทศสมาชิกจะตอ้งให้ความคุม้ครองสิทธิบตัรแก่ส่ิงประดิษฐ์ใดๆไม่วา่
จะเป็นผลิตภณัฑ์หรือกรรมวิธีในทุกสาขาเทคโนโลยีหากส่ิงประดิษฐ์นั้ นใหม่ มีขั้นตอนการ
ประดิษฐท่ี์สูงข้ึน สามารถนาไปประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรมได ้ 
 6. การออกแบบผงัภูมิของวงจรรวม ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองแก่การ
ออกแบบผงัภูมิของวงจรรวมใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาวอชิงตนั  
 7. การคุม้ครองขอ้สนเทศท่ีไม่เปิดเผย ประเทศสมาชิกตอ้งใหค้วามคุม้ครองแก่ขอ้สนเทศ
ท่ีไม่เปิดเผยหากข้อสนเทศนั้นเป็นความลับท่ีมีคุณค่าในเชิงพาณิชย์และได้รับการักษาไวเ้ยี่ยง
ความลบั  
 8. การควบคุมการปฏิบติัท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขนัในการอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม
สัญญา  
*** หมายเหตุ: ในความตกลง TRIPs เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต ่าเท่านั้นประเทศสมาชิกอาจออก
กฎหมายภายในคุม้ครองมากกวา่ก็ได ้ 
 
 FTA หรือ TRIPs - Plus  
 TRIPs – Plus คือ นโยบายและกระบวนการสร้างนโยบายซ่ึงมีพันธกรณีเพิ่มข้ึนจาก
มาตรฐานขั้นต ่าของความตกลง TRIPs กล่าวคือ เป็นนโยบายท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความซบัซ้อนข้ึน
ว่าประเทศท่ีมีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูงได้ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาสูงกว่าหรือมากกว่ามาตรฐานขั้นต ่าของความตกลง TRIPs เพื่อสนับสนุน
การคา้ของตนและเพื่อเป็นการตอบสนองกบัการพฒันาในยคุดิจิตอล และประเทศเหล่าน้ีไดพ้ยายาม
ริเร่ิมใหมี้การเพิ่มมาตรฐานการคุม้ครองแก่สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใหสู้งข้ึน ไม่วา่จะบญัญติัไว้
ในความตกลงระดบัทวภิาคี ภูมิภาค หรือพหุภาคี  
 ขณะน้ี ในเร่ือง TRIPs –Plus ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแนวหนา้ของประเทศท่ีพฒันาแลว้
ในการแสวงหาความคุม้ครองแก่สิทธิในทางทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัสูงจากประชาคมโลกโดย
การพยายามสร้างกฎเกณฑ์ข้ึนใหม่ เพื่อขยายมาตรฐานขั้นต ่าของความตกลง TRIPs ท่ีเรียกวา่ TRIPs 
– Plus Provisions เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว ความตกลงระดบัทวิภาคี และระดบัภูมิภาค
ทั้งหลาย ท่ีสหรัฐอเมริกาไดท้าข้ึน จะมีบทบญัญติัเร่ือง TRIPS-PLUS คือให้ความคุม้ครองแก่สิทธิ
ในทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัสูงทั้งส้ิน ซ่ึงประกอบไปดว้ย การขยายความคุม้ครองแก่ลิขสิทธ์ิ 
เคร่ืองหมายทางการคา้ และสิทธิบตัร การก าหนดให้ประเทศคู่ภาคีตอ้งให้สัตยาบนัแก่ความตกลง
ระหวา่งประเทศท่ีคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงสหรัฐอเมริกาเป็นภาคีอยู่ดว้ย การจากดั
มาตรการบงัคบัใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา  
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 เน่ืองจากความตกลงเหล่าน้ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและเป็นการเจรจาท่ีอิสระไม่จ  ากดั
ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก ประเทศท่ีพฒันาแลว้จึงมีอ านาจต่อรองเหนือกวา่ประเทศท่ีก าลงัพฒันา 
ดงันั้นมาตรฐานทางทรัพยสิ์นทางปัญญาลกัษณะน้ีอนาคตอาจเป็นมาตรฐานอย่างใหม่ของการ
คุม้ครองสิทธิในทางทรัพยสิ์นทางปัญญาของโลกก็เป็นได ้ 
 

เปรียบเทยีบข้อเรียกร้องของ TRIPs – Plus กบั ความตกลง TRIPs  
 

ล าดบั TRIPs-Plus ความตกลง TRIPs 
1 เร่ือง : การคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ส่าหรับส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา  

ก าหนดใหน้าส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัไดด้ว้ยตา 
อาทิ เสียง กล่ิน และรส มาจดทะเบียน 
เคร่ืองหมายการคา้ได ้ 
 

ก าหนดใหก้ารจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ ครอบคลุมเฉพาะส่ิงท่ีสามารถ
มองเห็นได ้ดว้ยตา อาทิ บทความ อกัษร
ประดิษฐ ์รูปภาพ เป็นตน้  

2 เร่ือง : การคุม้ครองลิขสิทธ์ิและผลงานดิจิตอล  
ก าหนดใหมี้การคุม้ครองสิทธิในการคดัลอก
งานลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวกบัดิจิตอลทุกรูปแบบ 
รวมถึง การทาซ ้าชัว่คราว (temporary copy) 
อาทิ การดึงขอ้มลูเขา้มาในหน่วยความจ า 
(RAM) ของคอมพิวเตอร์ และ การคดัลอก
ขอ้มลูมาเก็บไวใ้นเคร่ืองแม่ข่ายชัว่คราว 
 เป็นตน้ อีกทั้งยงัใหค้วามคุม้ครองลิขสิทธ์ิท่ี
ยาวนานข้ึนตลอดอาย ุของเจา้ของลิขสิทธ์ิและ
ต่อเน่ืองไปอีก 70 ปี นบัจากวนัท่ีเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิเสียชีวิต  

ไม่มีการก าหนดหลกัการใด ๆ ในการ
คุม้ครองผลงานดิจิตอลและผลงานท่ี
เผยแพร่ทาง อินเตอร์เน็ต สาหรับ
ระยะเวลาในการคุม้ครองลิขสิทธ์ิใหมี้
ต่อไปอีก 50 ปี นบัจากวนัท่ีเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิเสียชีวิต  
 

3 เร่ือง : การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา  
ก าหนดใหเ้พ่ิมบทลงโทษการละเมิดสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและดาเนินการลงโทษ 
อยา่งเดด็ขาด โดยใหก้ารละเมิดสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นความผิดอาญาแผน่ดิน 
ซ่ึงไม่สามารถยอมความได ้และเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐตอ้งดาเนินคดีกบัผูก้ระทาผิดแมว้า่ไม่มี
ผูเ้สียหาย หรือการร้องทุกขก์ล่าวโทษกต็าม  

เร่ือง : การคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้
ส าหรับส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา  
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ผลกระทบหรือผลเสียต่อประเทศไทยหากยอมรับข้อก าหนดของ TRIPs – Plus 

ล าดบั เนือ้หา 
1 หากประเทศไทยยอมรับขอ้ตกลง TRIPs – Plus ไทยจะตอ้งยกระดบัมาตรฐานการคุม้ครอง

สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีทดัเทียมสหรัฐฯ ซ่ึงอาจกระทบต่อการก าหนด
นโยบายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา อาทิ การจดัหาตาราเรียน หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคาถกู เป็นตน้ ซ่ึงในท่ีสุดอาจส่งผลกระทบต่อสวสัดิการและความ
เป็นอยูข่องประชาชนโดยรวมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

2 การเพ่ิมขอ้จากดัดา้นความคุม้ครองลิขสิทธ์ิและเทคโนโลยี เป็นสิทธิผกูขาดในงานของตนได้
ตลอดไป หรือ ก าหนดใหมี้การคุม้ครองสิทธิในการคดัลอกงานลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวกบัดิจิตอลทุก
รูปแบบ รวมถึง การทาซ ้าชัว่คราว (temporary copy) ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิทธิของ
สาธารณะชนในการเขา้ถึงขอ้มลูดิจิตอล ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการจากดัสิทธิการใช้
อยา่งเป็นธรรม  

3 เพ่ิมตน้ทุนในการศึกษาและตน้ทุนของหอ้งสมุดในการบริการประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อ
การวิจยัและพฒันา  

4 เพ่ิมตน้ทุนของผูป้ระกอบการซอฟตแ์วร์สัง่ผลิต และเพ่ิมการผกูขาดและจากดัการสร้าง 
นวตักรรม  

5 ผูบ้ริโภคมีภาระค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน เช่น การผกูขาดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ทาใหสิ้นคา้มี
ราคาแพงมากข้ึนซ่ึงอาจจะหลายเท่า  

6 การท่ีไทยตอ้งยกระดบัมาตรฐานการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาใหท้ดัเทียมกบัสหรัฐฯ  
จะทาใหไ้ทยขาดความยืดหยุน่ในการก าหนดนโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาในทางท่ีเป็น
ประโยชนต่์อการศึกษาและสวสัดิการของประชาชน  

7 ไทยมีภาระในการแสวงหาผลประโยชนแ์ละรักษาผลประโยชนข์องชาติไปพร้อมๆกนั  
8 การขยายเวลาคุม้ครองลิขสิทธ์ิไม่ทาใหเ้จา้ของลิขสิทธ์ิ ไดผ้ลประโยชนม์ากข้ึนเท่าใดนกั  

เวน้เสียแต่วา่จะมีการต่อยอดลิขสิทธ์ิเดิม ทั้งน้ี การยืดอายลิุขสิทธ์ิดงักล่าวหากมองใหลึ้กๆ 
แลว้จะพบวา่เป็นผลมาจากการผลกัดนัของกลุ่มธุรกิจ ท่ีจะไดรั้บผลประโยชนใ์นสหรัฐฯ 
นัน่เอง  

9 การขยายการคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา เช่น กล่ิน มี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนา้หอม เคร่ืองสาอางค ์สปาและอาหารท่ีสงัเคราะห์กล่ินเลียนแบบ
กล่ินผลไมแ้ละอาหารเมืองร้อน เน่ืองจากไทยจะเสียประโยชนจ์ากการท่ีมีทรัพยากรอุดม
สมบูรณ์และการพฒันาทรัพยากรเหล่าน้ีเพ่ือใชป้ระโยชนด์า้นต่างๆ ในกรณีท่ีประเทศอ่ืน
สามารถนาไปจดเป็นเคร่ืองหมายการคา้ไดแ้ละจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ก่อนไทย  
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ผลดีต่อประเทศไทยหากยอมรับข้อก าหนดของ TRIPs – Plus 

ล าดับ เนือ้หา 
1 การยกระดบัการคุม้ครองดา้น IP ของไทย จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ และเป็นการชกั

จูงการคา้และการลงทุนจากต่างประเทศในดา้นต่างๆ และเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระเทศ
ไทยไดใ้ชค้วามไดเ้ปรียบในภูมิภาค ในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมของเราใหเ้ป็นแหล่ง
การผลิตสินคา้ท่ีถูกกฎหมาย ในระดบัภูมิภาคอีกดว้ย ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายไดแ้ละ
สร้างงานใหก้บัประเทศและคนไทย นอกจากนั้น ผูบ้ริโภคของไทยเอง ก็จะได้
ประโยชน์จากการท่ีไดใ้ชสิ้นคา้ของแทท่ี้มีคุณภาพ  

2 การมีกฎหมายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีดี เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
ส่งเสริมการวจิยัในประเทศไทย ทั้งโดยนกัวจิยัของไทยและของต่างประเทศ รวมทั้ง 
joint venture ดว้ย เพราะต่างชาติจะมีความมัน่ใจวา่ผลงานของเขาจะไม่ถูกละเมิด และ
ยงัสอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศไทยท่ีจะสร้าง knowledge-based society อีกดว้ย  

3 ปัญหาเร่ืองสินคา้เถ่ือน/สินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิมกัจะเก่ียวโยงกบัองคก์ร อาชญากรรม 
(organized crime) ไม่วา่จะเป็นกระบวนการผลิต หรือกระบวนการลกัลอบนาเขา้/
ส่งออก ซ่ึงการกาจดัปัญหาสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิก็จะเป็นการช่วยแกปั้ญหาอาชญากรรม
อยา่งเป็นระบบไปดว้ย  

4 ปัจจุบนัประเทศไทยไดก้า้วข้ึนมาเป็นประเทศกาลงัพฒันาอนัดบัตน้ๆ เราไดมี้การพฒันา 
อุตสาหกรรมต่างๆ เรามีความคิดความสร้างสรรค ์เรามีความคิดความสร้างสรรคต่์างๆ 
เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ แมก้ระทั้งสินคา้ OTOP ทั้งหลาย ซ่ึงมีการเผยแพร่ไปยงั
ต่างประเทศมากข้ึน โดยในขณะน้ีปรากฏวา่ประเทศไทยกลายเป็นฝ่ายถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ
เสียเองบ่อยคร้ัง  
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ภาคผนวก ง 
กฎหมายทีอ่าจต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม Strategic Schedule  

for ASEAN Economic community แนบท้าย AEC Blueprint 
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กฎหมายที่อาจต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม Strategic Schedule  
for ASEAN Economic community แนบท้าย AEC Blueprint1 

 
 

 โดยท่ีพนัธกรณีตาม AEC Blueprint ก าหนดให้มีการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนใน
ปีค.ศ. ๒๐๑๕ ฝ่ายกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศและทรัพยสิ์นทางปัญญาไดเ้ล็งเห็นถึง ความ
จ าเป็นท่ีประเทศไทยจะตอ้งมีการเตรียมการเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 
๒๐๑๕ จึงไดท้  าการตรวจสอบกฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของฝ่ายฯ 
ท่ีอาจตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีดงักล่าว  
 ส่วนที๑่  พนัธกรณตีาม AEC Blueprint  
 พนัธกรณีตามยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แยกออกเป็น ๔ แนว ยทุธศาสตร์คือ 
แนวยุทธศาสตร์เอ มุ่งสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Towards a Single Market and 
Production Base) แนวยุทธศาสตร์บีการไปสู่ภูมิภาคท่ีมีความสามารถทางการ แข่งขนัสูง (Towards 
a highly Competitive Economic Region) แนวยุทธศาสตร์ซี การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกนั 
(Towards a Region of Equitable Economic Development) และ แนวยุทธศาสตร์ดี การมุ่งไปสู่
การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก Towards full Integration into the Global Economy)  
 ส่วนท่ี๒ กฎหมายท่ีอาจตอ้งแก้ไขให้สอดคล้องกบั AEC Blueprint ฝ่ายกฎหมายการคา้
ระหว่างประเทศฯ รับผิดชอบกฎหมายเก่ียวกบัการคา้และ ทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมจ านวน ๕๖ 
ฉบบั (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) และเม่ือพิจารณาพนัธกรณีตาม AEC Blueprint แลว้ 
ปรากฏวา่ มีกฎหมายในความรับผดิชอบท่ีอาจตอ้งปรับปรุง ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณีดงักล่าว รวม 
๔ ฉบบั โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
 
 
 

                                                        
1 จดัท าโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศและทรัพยสิ์นทางปัญญาดงัน้ี 
๑. นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลยไ์ชย   ๒. นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ 
๓. นางรัฐพร โอภาสนนัท ์   ๔. นายเกียรติกอ้ง กิจการเจริญดี 
๕. นางสาวสิริกาญจน์  สุวรรณจริตกลุ    ๖. นางสาวพิมสิริวเิศษโอฬารนนท ์
๗. นายเอกรินทร์  วริิโย     ๘. นายจกัรพงษ ์ ดว้งจุมพล  
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 ๑.๑  พระราชบัญญตัิลขิสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗  
 จากยุทธศาสตร์แนบท้าย AEC Blueprint หัวข้อบี๓ สิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญา 
(Intellectual Property Rights) ท่ีอาจจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิพ.ศ. ๒๕๓๗ มี
ดงัน้ี 
 ๑.๑.๑  การใชร้ะบบลิขสิทธ์ิอยา่งมีประสิทธิภาพ ( Effective use of copyright system) 
กฎหมายลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศอาเซียนยงัมีความแตกต่างกนั เช่น บทก าหนด โทษ โดยประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียนทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศลาว เป็นประเทศสมาชิกใน องคก์ารการคา้โลก 
(World Trade Organization)2โดยมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตามความตกลง ว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) หรือความตกลง TRIPS ซ่ึงไดบ้ญัญติัรองรับให้ประเทศสมาชิก สามารถก าหนด
โทษทางอาญาส าหรับการละเมิดลิขสิทธ์ิไว้ในข้อ ๖๑3 ว่า บรรดาสมาชิกจะก าหนดให้มี
กระบวนการทางอาญา และการลงโทษ อย่างน้อยท่ีสุดในคดีปลอมแปลงเคร่ืองหมายการคา้โดย
เจตนา หรือการละเมิดลิขสิทธ์ิมีปริมาณในเชิงพาณิชย ์ดงันั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะท่ีเป็น 
ประเทศสมาชิกในองคก์ารการคา้โลกจึงไดก้ าหนดโทษทางอาญาไวใ้นกฎหมายลิขสิทธ์ิเพื่อเป็นไป 
ตามความตกลง TRIPS และเป็นไปในแนวทางเดียวกนัในกลุ่มประเทศสมาชิกขององคก์ารการคา้
โลก อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากความตกลง TRIPS ไม่ไดก้  าหนดเร่ืองอตัราโทษทางอาญา รวมถึงการ 
ด าเนินการทางอาญาไวจึ้งเป็นเร่ืองท่ีประเทศสมาชิกจะตอ้งก าหนดในกฎหมายภายในของประเทศ
ต่อไป ทั้งน้ีแมว้า่ประเทศลาวไม่ไดมี้พนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามความตกลง TRIPS ประเทศลาวก็
ไดป้ระกาศใช้กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา เม่ือวนัท่ี๑๔ กรกฎาคม ๒๐๐๘ (Intellectual Property 
Law, promulgated on 14 January 2008) ซ่ึงก าหนดให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทุก

                                                        
2 รายช่ือประเทศสมาชิกขององคก์ารการคา้โลก, สืบคน้เม่ือวนัท่ี๒๐ กนัยายน ๒๕๕๕ จาก World Trade 
Organization’s website: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
3 Article 61 Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful 
trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale.  Remedies available shall include 
imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties 
applied for crimes of a corresponding gravity.  In appropriate cases, remedies available shall also include the 
seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant 
use of which has been in the commission of the offence.  Members may provide for criminal procedures and 
penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are 
committed wilfully and on a commercial scale. 
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ประเภทไวใ้นกฎหมายฉบบัเดียวกัน และได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับการละเมิดสิทธิใน 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวไวเ้ช่นกนั4 
 อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดโทษทางอาญาน้ียงัมีความแตกต่างในกลุ่ม ประเทศ
อาเซียนเก่ียวกับองค์ประกอบของความรับผิดทางอาญา เช่น ในประเทศไทย มาตรา ๖๙ แห่ง 
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิพ.ศ. ๒๕๓๗  ก าหนดองคป์ระกอบความรับผิดทางอาญาส าหรับการละเมิด 
ลิขสิทธ์ิวา่จะตอ้งเป็น “การกระท าเพื่อการคา้” ขณะท่ีในประเทศสิงคโปร์มาตรา ๑๓๖ (๓A) แห่ง 
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ค.ศ. ๑๙๘๘ (Copyright Act 1988 (Chapter 63)) ก าหนดองคป์ระกอบของ 
ความผดิทางอาญาวา่ เป็น “การละเมิดท่ีมีนยัส าคญั” หรือ “กระท าเพื่อประโยชน์ทางการคา้”5ดงันั้น 
หากจะมีการรวมตวักนัในกลุ่มประเทศอาเซียนเร่ืองการคุม้ครองลิขสิทธ์ิจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ข 
กฎหมายเพื่อก าหนดองค์ประกอบความผิดดังกล่าวไวใ้นท านองเดียวกัน เพื่อมิให้การลงโทษ
ส าหรับการ ละเมิดลิขสิทธ์ิน้ีเกิดความเหล่ือมล ้ากนัในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตวา่ การ
ก าหนดให้ความผิด ส าหรับการละเมิดลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นไปในแนวทางเดียวกนั
นั้น เป็นเร่ืองท่ีมีความเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมีระดบัการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ
แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ตามพนัธกรณีท่ีประเทศดงักล่าวมีในระดบัทวิภาคีเช่น ความผิดส าหรับ
การละเมิดลิขสิทธ์ิตาม มาตรา ๑๓๖ (๓A) แห่งพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิค.ศ. ๑๙๘๘ ของประเทศ

                                                        
4 Section 134 Person infringing Intellectual property rights, counterfeiting, giving false statement, deceiving 
unfair competition in relation to intellectual property causing damage to other person shall be punished with 
imprisonment from 3 months to 2 years and shall be fined from 5 thousand Kip to 5 million Kip. 
 In case of other criminal offences, the violator shall be punished according to such criminal laws.  
5 Section 136 
(3A)  Where, at any time when copyright subsists in a work 
 (a) a person does any act that constitutes an infringement of the copyright in a work other than and act 
referred to in subsection (1), (2), (3) or (6) 
 (b) the infringement of the copyright in the work by the person is willful ; and 
 (c) either or both of the following apply: 
  (i)  the extent of the infringement is significant; 
  (ii) the person does the act to obtain a commercial advantage. 
 The person shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $20,000 
or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both and, in the case of a second or subsequent 
offence, to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both. 
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สิงคโปร์เป็นการเพิ่มเติม ข้ึนมาตามข้อตกลงเขตการคา้เสรีระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สิงคโปร์ (United States-Singapore Free Trade Agreement (USSFTA))  
 นอกจากน้ีการมีนโยบายท่ีจะจดัท าระบบลิขสิทธ์ิท่ีมีประสิทธิภาพยงัมีขอ้พิจารณาท่ี
น่าสนใจในแผนการด าเนินงานท่ีจะพฒันาระบบการเขา้ถึงทางออนไลน์เพื่อให้ทราบถึง ลิขสิทธ์ิท่ี
จะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต้องจดัท าฐานขอ้มูลลิขสิทธ์ิและเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิพ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่ได้ก าหนดให้ต้องมีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจึงตอ้งพิจารณาถึงการสร้างแรงจูงใจให้เจา้ของลิขสิทธ์ิเขา้มาจดแจง้ให้ทราบถึงความเป็น
เจ้าของลิขสิทธ์ิรวมถึงก าหนดวิธีด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการพฒันาระบบทาง
ออนไลน์ทั้ งน้ีหากจ าเป็นต้องให้มีผลในทางกฎหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ ก็อาจ
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขกฎหมาย เพื่อรองรับการด าเนินการดงักล่าวต่อไป  
  ๑.๑.๒ การจัดตั้งองค์กรจัดเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิ (Establishment of collective management 
societies in all ASEAN Countries) 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.๒๕๕๗ ไม่มีบทบัญญัติก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธ์ิ
สามารถจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิไว ้แต่การจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ินั้นสามารถกระท าได ้เน่ืองจากโดยหลกัการ
แลว้กฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองการแสวงหาประโยชน์ของเจา้ของลิขสิทธ์ิ
จากงานอนัมีลิขสิทธ์ิ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับเร่ืองการจดัตั้งองคก์รจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิ เป็นการจดัตั้งให้
มีองค์กรเพื่อท าหน้าท่ีในการจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิแทนเจา้ของลิขสิทธ์ิ โดยกระทรวงพาณิชย ์(กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา) ได้เคยเสนอร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .......... ท่ีมี
สาระส าคญัส่วนหน่ึงเป็นการก าหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัการจดัเก็บค่าตอบแทน (เพิ่มหนวด ๒/๑) 
(เร่ืองเสร็จท่ี ๗๙๓/๒๕๕๕) โดยก าหนดให้มีการจดัตั้งองคก์ารจดัเก็บค่าตอบแทนส าหรับประเภท
งานอนัมีลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนกัแสดงโดยให้จดัตั้งข้ึนในรูปบริษทัจ ากดั จามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์และตอ้งไดรั้บใบอนุญาต6 แต่ร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวไดต้กไป เน่ืองจากมีการ
เปล่ียนรัฐบาล ดงันั้น เพื่อเป็นการรองรับพนัธกรณีดงักล่าว สามารถน าร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว
มาประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายในการจดัตั้งองคก์รจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิได ้โดยรูปแบบของ

                                                        
6 มาตรา 53/3 การจัดเก็บค่าตอบแทนส าหรับประเภทงานอนัมีลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงท่ีก าหนดโดย
กฎหมายตามมาตรา 53/2 จะกระท าไดเ้ม่ือไดจ้ดัตั้งข้ึนในรูปบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
และโดยไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนอนุมติัคณะกรรมการก ากบัดูแล 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
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องค์กรจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ินั้นจ าเป็นตอ้งมีการพิจารณาว่าเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนัหรือไม ่
  จากยุทธศาสตร์แนบท้าย  AEC Blueprint หัวข้อบี  ๖  พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์   
(E-Commerce) กรณีความรับผิดของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบนัพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ยงัไม่มีบทบญัญติัเร่ืองความรับผิดของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏหลกัการน้ี
ในร่างพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี....) พ.ศ. .... ท่ีผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิ เศษ) (เ ร่ืองเสร็จท่ี  ๑๑๐๘/๒๕๕๕) จึงเป็นกรณีท่ีได้มีการด า เ นินการเพื่อแก้ไข
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิฯ เพิ่มหลกัการน้ีเขา้ไปเพื่อรองรับพนัธกรณีดงักล่าวแลว้ 
 ๑.๒ พระราชบัญญตัิสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
   จากยุทธศาสตร์แนบท้าย AEC Blueprint หัวข้อบี ๓ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
(Intellectual Property Rights) เร่ืองระบบการยื่นขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (Implementation of the ASEAN filing system for design) 
  AEC ก าหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องมีระบบการยื่นขอจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีองคก์รกลาง (receiving office) แห่งเดียว (AEC Blueprint) 
และให้ประเทศสมาชิกสามารถยืน่ค  าขอจดทะเบียนผา่นองคก์รดงักล่าวเพื่อขอรับความคุม้ครองใน
ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ได้ด้วย ซ่ึงในเร่ืองน้ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งแก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนการจดทะเบียน
สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อให้รองรับการยื่นค าขอจดทะเบียน และรับค าขอจดทะเบียน
จากองคก์รกลางดงักล่าว เช่น เร่ืองการนบัระยะเวลาความใหม่ ขั้นตอนการยื่นเอกสารการก าหนด
ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงมี ๒ 
แนวทาง คือ 
  (๑) เน่ืองจากในส่วนของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 657 ไม่ได้
ก าหนดใหน้ ามาตรา 178 ในส่วนของสิทธิบตัรการประดิษฐท่ี์ก าหนดรองรับกรณีการเขา้เป็นภาคี 

                                                        
7 มาตรา 65 ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 19 
มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 37 มาตรา 
38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 53 ในหมวด 2 วา่ดว้ยสิทธิบตัรการ
ประดิษฐม์าใชบ้งัคบัในหมวด 3 วา่ดว้ยสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยอนุโลม 
8 มาตรา 17 การขอรับสิทธิบตัรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงค าขอรับสิทธิบตัร
ใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์ 
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ประวตัผู้ิศึกษา 
 
ช่ือ – สกุล นายประสาร  โสมเสมสุวรรณ 
สถานท่ีเกิด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 
วฒิุการศึกษา นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2555 
ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั เจา้ของธุรกิจโรงพิมพ ์
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 39/84 หมู่บา้นร่มไทร ซอย 12 บางบอน 3 เขตบางแค 
 กรุงเทพมหานคร 


