
บทท่ี ๔ 
สิทธิของนักแสดง 

 
 บทที่ ๔ นี้จะได้กล่าวถึงสิทธิอีกลักษณะหนึ่งซึ่งในปัจจุบันนักกฎหมายส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นพ้องกันว่า
ควรจัดให้เป็นประเภทหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญา โดยสิทธิดังกล่าวเรียกว่า “สิทธิของนักแสดง” 
(Performers’Rights)  หรือที่กฎหมายของบางประเทศเรียกว่า “สิทธิในการแสดง” (Rights in 
Performances)  โดยสิทธิในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับการที่ศิลปินประเภทหนึ่งได้ใช้ความสามารถ ปฏิภาณและ
ทักษะจากพรสวรรค์และความพยายามในการฝึกฝนเพ่ือท าการแสดงต่อสาธารณชนในลักษณะต่างๆ เช่น การ
ร้องเพลง การเล่นดนตรี การแสดงละคร การเต้น หรือร า เป็นต้น ซึ่งบุคคลผู้ท าการแสดงเหล่านี้เรียกกันว่า 
“นักแสดง” (performer)  แม้ว่านักแสดงจะไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิใดๆ อันเกิดจากการแสดงตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางที่มาแห่งสิทธิ แต่ในปัจจุบันเมื่อ
วิทยาการทางด้านการบันทึกภาพและเสียงได้ก้าวหน้าขึ้น อันมีแนวความคิดในการให้ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์จากการแสดงของเหล่าบรรดานักแสดงเพ่ิมมากขึ้น โดยให้ถือว่าสิทธิของนักแสดงนี้เป็นสิทธิ
ข้างเคียง (Neighboring Rights)  อย่างหนึ่งของลิขสิทธิ์ จนกระทั่ง ได้มีบทบัญญัติเฉพาะไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือ
รองรับสิทธิของนักแสดงนี้ไว้ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในหลายประเทศแม้แต่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
๒๕๓๗  ของประเทศไทยยังต้องมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ของการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงไว้ ส่วนเนื้อหาของ
ค าอธิบายในบทนี้จะพิจารณาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
เป็นหลัก อันสามารถแยกความส าคัญเป็นหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของสิทธิของนักแสดง 
สาระส าคัญแห่งสิทธิของนักแสดง การได้มาซึ่งสิทธิของนักแสดง การละเมิดสิทธิของนักแสดง สิทธิของ
นักแสดงระหว่างประเทศ 

 
๔.๑.  ลักษณะทั่วไปของสิทธิของนักแสดง 
 ๔.๑.๑  ความหมายของสิทธิของนักแสดง 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ไม่ได้ก าหนดค านิยามของ “สิทธิของนักแสดง” และ “การ
แสดง” ไว้แต่อย่างใด เพียงแต่มีการให้ค าจ ากัดความของ “นักแสดง” ไว้ในมาตรา ๔ ซึ่งก าหนดไว้ว่า 
“นักแสดง หมายความว่า ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักร า และผู้ซึ่งแสดงท่าทาง ร้ องกล่าว พากย์ 
แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด”  ดังนั้น สิทธิของนักแสดง หมายถึงสิทธิตามที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ก าหนดไว้เพ่ือให้ความคุ้มครองผลประโยชน์อันมีที่มาจากการแสดงของนักแสดงใน
สาขาต่างๆ เช่น นักไวโอลินผู้แสดงการเล่นเดี่ยวไวโอลินหรือร่วมเล่นกับวงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน และ
นักแสดงผู้เล่นละครบนเวทีต่อหน้าผู้ชม เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณาจากนิยามของนักแสดงซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา ๔ ที่กล่าวมา จึงอาจแยกประเภทของลักษณะ
การแสดงต่อสาธารณชนตามรูปแบบพ้ืนฐานในการแสดงได้ดังนี้ 



  ๔.๑.๑.๑  การแสดงทางนาฏกรรม 
  การแสดงทางนาฏกรรมเป็นการแสดงอันมีพ้ืนฐานมาจากงานนาฏกรรม ซึ่งได้แก่ การร า การ
เต้น การท าท่าทางหรือการแสดงประกอบเป็นเรื่องราว และการแสดงโดยวิธีใบ้ โดยนักแสดงทางนาฏกรรมนี้ 
เช่น นักเต้น นักร า นักแสดงละครเวที และนักแสดงละครใบ้ เป็นต้น 
  ๔.๑.๑.๒  การแสดงทางดนตรีกรรม 
  การแสดงทางดนตรีกรรมเป็นการแสดงอันมีพ้ืนฐานมาจากงานดนตรีกรรม ซึ่งได้แก่ การเล่น
ดนตรี การขับร้องเพลงไม่ว่าจะมีท านองและค าร้อง หรือมีท านองอย่างเดียวก็ตาม โดยนักแสดงทางดนตรี
กรรมนี้ เช่น นักดนตรี และนักร้อง เป็นต้น 
  ๔.๑.๑.๓  การแสดงทางวรรณกรรม 
  การแสดงทางวรรณกรรมเป็นการแสดงอันมีพ้ืนฐานมาจากงานวรรณกรรม โดยลักษณะของ
การแสดงเป็นการอ่าน ท่องหรือกล่าวทางวรรณกรรมใดๆ อันได้แก่ การกล่าว การพากย์ ตามที่ประพันธ์ไว้ใน
งานนิพนธ์ต่างๆ ให้สาธารณชนได้ฟัง ซึ่งนักแสดงทางวรรณกรรมมีบุคคลหลายจ าพวก อาทิเช่น นักอ่านท านอง
เสนาะ นักพากย์ภาพยนตร์ และนักปาฐกถาต่างๆ เป็นต้น 
  ๔.๑.๑.๔  การแสดงในลักษณะอ่ืนใด 
  การแสดงในลักษณะอ่ืนใดนี้เป็นการแสดงอันมีพ้ืนฐานมาจากการละเล่นอ่ืนๆ หรือการแสดง
ที่ไม่ได้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ใดๆ เป็นพ้ืนฐานในการแสดง โดยมากจะเป็นการแสดงที่ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้แสดงเป็นหลัก เช่น นักแสดงกายกรรม และนักแสดงมายากล เป็นต้น  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ ดังเช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล และว่ายน้ า ยังมีความเห็นต่างกัน โดยควรถือว่านักกีฬาเหล่านั้น
เป็นนักแสดงหรือไม่ เนื่องจากการเล่นกีฬาเป็นการเล่นอันมาสามารถก าหนดรูปแบบได้แน่นอน เพียงแต่เกิด
จากจังหวะและโอกาสในขณะที่นักกีฬาแต่ละคนท าการเล่นกีฬาดังกล่าวนั้น แต่ถ้าหากว่าเป็นการเล่นแบบ
ประยุกต์อันสามารถก าหนดรูปแบบท่าทางได้แน่นอน ย่อมถือว่า เป็นการแสดงอันมีพ้ืนฐานมาจากงาน
สร้างสรรค์แต่ละประเภทที่น ามาประยุกต์ได้ เช่น การเต้นร าบนสเก็ตน้ าแข็งประกอบดนตรี (ice dancing) ซึ่ง
ควรถือว่าเป็นการแสดงทางนาฏกรรมรูปแบบอย่างหนึ่ง เป็นต้น (Dworkin and Taylor 1990 : 128) 
  ด้วยเหตุนี้ ในการแสดงบางแขนงอาจเกี่ยวพันกับสิทธิของบุคคลต่างๆ เกินกว่าหนึ่งคนก็
เป็นได้ เช่น นายดิบได้แต่งเพลงทั้งหมดในอัลบั้มเพลงชุด “พรุ่งนี้ก็สายเกินไป” ให้แก่ “ทาทา โอล” นักร้อง
สาวชื่อดังขับร้องเพ่ือการบันทึกเสียงในอัลบั้มเพลงชุดนั้น และ “ทาทา โอล” ได้น าเพลงทั้งหมดที่ “นายดิบ” 
แต่งข้ึนนี้ไปขับร้องในแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตอ าลาวงการเพลง การแสดงขับร้องเพลงบนเวทีของ “ทาทา โอล” 
ย่อมท าให้เธอได้รับสิทธิของนักแสดงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ในขณะที่ “นายดิบ” ยังคงมีลิขสิทธิ์ในงาน
ดนตรีกรรมอันได้แก่เพลงทั้งหมดที่แต่งไว้นั้น หากมีการละเมิดสิทธิใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในการแสดง
ดังกล่าวของ “ทาทา โอล” ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมของ “นายดิบ” ด้วยเช่นกัน เป็นต้น 
 ๔.๑.๒  แนวความคิดอันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง 
 กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองการสร้างสรรค์ที่ท าให้เกิดมีสิ่งปรากฏเป็นรูปร่างอันเป็นสื่อ
แสดงออกซึ่งความคิดของผู้สร้างสรรค์ แม้ว่าในกรณีงานแพร่เสียงแพร่ภาพซึ่งไม่มีรูปร่างให้เห็นแต่ สิ่งที่ได้



ถ่ายทอดปรากฏทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ถือว่าเป็นงานอันสามารถปรากฏรูปร่างได้เช่นเดียวกับงานสร้างสรรค์
ประเภทอ่ืนๆ ดังนั้น เพียงแต่ความคิดของบุคคลใดที่ยังไม่มีการสร้างสรรค์ให้ปรากฏย่อมไม่อาจได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์แต่อย่างใด (Dworkin and Taylor 1990 : 126) ในทางทฤษฎีแล้วการแสดงงานสร้างสรรค์
อันมีลิขสิทธิ์ใดๆ โดยนักแสดงในแขนงต่างๆ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์จากความคิดของนักแสดง
ด้วยตนเอง และนักแสดงก็ไมใช่สิ่งที่เป็นตัวงานจากการสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์โดยตรง แต่การแสดงเป็น
เพียงการด าเนินการตามความคิดของผู้สร้างสรรค์เท่านั้น (Phillips and Firth 1990 : 197)  แม้ว่าในการ
แสดงบางครั้งอาจเกิดจากการสร้างสรรค์ของนักแสดงโดยทันทีมิได้มีการสร้างสรรค์ไว้ก่อน เช่น การแสดงร้อง
ร าตัด และการแสดงในการว่ากลอนสด เป็นต้น ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ถือว่านักแสดงเป็นผู้สร้างสรรค์งานที่ได้ท าการ
แสดงออกมาด้วยตนเอง และงานที่แสดงออกมานี้ย่อมได้รับความคุ้มครองตามประเภทของงานอันบัญญัติไว้ใน
กฎหมายลิขสิทธิ์ 
 ดังนั้นหากพิจารณาที่มาของสิ่งที่ใช้ในการแสดงของนักแสดงแล้ว จะเห็นได้ว่านักแสดงบางแขนงนั้น
เป็นสื่อกลางของการน างานอันมีลิขสิทธิ์ออกเผยแพร่ต่อสารธารณชนเท่านั้น จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองใดๆ 
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (WIPO 1998 : 216)  ดังตัวอย่างเช่น หากนักดนตรีท่านหนึ่งได้ท าการแสดงโดยการ
เล่นเพลงของโมสาร์ทซึ่งเป็นงานดนตรีกรรมที่สิ้นสุดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไปแล้ว หากผู้ฟังคนหนึ่งได้ท า
การใช้เครื่องบันทึกเสียงการเล่นดนตรีของนักดนตรีท่านนั้น ต่อมาได้น าส าเนาของสิ่งบันทึกเสียงการแสดงที่ท า
ขึ้นมาจ านวนมากไปจ าหน่ายแก่สาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักดนตรีท่านนั้น ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ 
นักดนตรีผู้เล่นเพลงไม่อาจด าเนินทางกฎหมายใดๆ แก่ผู้กระท าการดังกล่าวได้เลย อีกทั้งงานดนตรีกรรมของโม
สาร์ทนั้นก็ไม่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์อีกต่อไป จึงไม่อาจด าเนินคดีอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์แก่ผู้นั้น (Bainbridge 
1992 : 203)  นักแสดงจึงสามารถได้รับผลประโยชน์แต่เพียงจากการเก็บค่าชมจากผู้เข้าชมการแสดงเท่านั้น 
จนกระทั่งความก้าวหน้าของกาบันทึกเสียงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในช่วงต้นคริสต์ที่ ๒๐ ท าให้เกิดความ
สะดวกในการบันทึกการแสดงและท าให้การบันทึกการแสดงต่างๆ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์อย่างมหาศาลของเหล่านักแสดง (Dworkin and Taylor 1990 : 126) ดังนั้น จึงเกิดช่องว่าง
ของกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิทธิแก่นักแสดงผู้ได้ใช้ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนความพยายามใน
การฝึกซ้อมเพ่ือที่จะได้แสดงสิ่งที่ตนปรารถนาให้สาธารณชนได้รับชมหรือรับฟัง (Bainbridge 1992 : 203)
การเรียกร้องจากนักแสดงในสาขาต่างๆ เพ่ือให้มีการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงจึงเพ่ิมมากขึ้น จึงได้มี
แนวความคิดในการก าหนดบทบัญญัติเพ่ิมขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิของเหล่าบรรดา
นักแสดง (WIPO 1988 : 216) โดยให้ถือว่าสิทธิของนักแสดงเป็นสิทธิข้างเคียงอย่างหนึ่ง (Neighboring 
Rights)  ของลิขสิทธิ์ เนื่องจากการแสดงส่วนใหญ่มีที่มาจากการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์มาท าการแสดงต่อ
สาธารณชน และบางท่านเห็นว่าสิทธิของนักแสดงเป็น “สิทธิกึ่งลิขสิทธิ์” (quasicopyright) (Cornish 
1989 : 359) 
 ๔.๑.๓  ความเป็นมาของการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในประเทศไทย 
 แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงได้เริ่มขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  เนื่องมาจากพัฒนาการทางด้านการบันทึกภาพและหรือเสียงอันท าให้



เกิดเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกภาพและหรือเสียงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดสะดวกแก่การใช้งาน เช่น 
เครื่องบันทึกแบบเทปคาสเส็ท และกล้องบันทึกภาพแบบเทปวิดีโอ เป็นต้น ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการเล่น
สิ่งที่บันทึกภาพและหรือเสียงก็มีราคาถูกลงและหาซื้อได้ง่าย จึงท าให้คนไทยพอมีฐานะต่างสามารถเป็น
เจ้าของเครื่องเล่นและบันทึกภาพและหรือเสียงเหล่านั้นได้ ผลที่ตามมาคือได้ท าให้อุตสาหกรรมอันเกี่ยวกับ
โสตทัศนวัสดุและสิ่งบันทึกเสียงในประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่าง
มหาศาลแก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการ อันได้แก่ บริษัทผลิตและจ าหน่ายสิ่งบันทึกเสียงหรือเทปวิดีโอ ดังที่เทปคาส
เส็ทเพลงของนักร้องหลายท่านได้มีสถิติการจ าหน่ายกว่าสองล้านตลับต่อหนึ่งชุด อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ ผู้
เป็นเจ้าของกิจการ นักประพันธ์ดนตรีหรือค าร้อง และผู้สร้างภาพยนตร์ต่างไม่ประสพปัญหาในการคุ้มครอง
สิทธิอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของตน เนื่องมาจากได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์อันว่าด้วยงาน
วรรณกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ และภาพยนตร์ ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  ซึ่งบังคับ
ใช้อยู่แล้วในขณะนั้น 
 ต่อมา วัตถุประสงค์ทางการค้าอันเกี่ยวกับการบันทึกภาพและหรือเสียงยังได้ขยายไปถึงการบันทึกการ
แสดงสดของเหล่าศิลปินในแขนงต่างๆ เช่น การบันทึกภาพหรือเสียงการแสดงตลกของคณะดาราตลกที่ท าการ
แสดงในห้องอาหาร การบันทึกภาพการแสดงมายากลหรือกายกรรม และการบันทึกการแสดงสดของวงดนตรี
หรือนักร้อง เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ได้แก่ผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์
ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ก าหนดไว้เท่านั้น ดังเช่น การลักลอบบันทึกภาพหรือเสียงการแสดงดนตรีและน าสิ่งที่
บันทึกหรือส าเนาออกจ าหน่ายแก่สาธารณชนนั้น ผู้ที่สามารถด าเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้คือเจ้าของงาน
ดนตรีกรรมเท่านั้น ในขณะที่ นักดนตรีผู้เล่นด้วยความเหนื่อยยากกลับไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิจากการ
แสดงแต่อย่างใด หรือในกรณีที่มีการจ้างคณะตลกไปแสดงตลกในงานเลี้ยงใด และผู้ว่าจ้างได้ท าการ
บันทึกภาพการแสดงตลกด้วยกล้องถ่ายวิดีโอไว้ ต่อมาได้น าเทปบันทึกภาพนั้นมาท าส าเนาเป็นจ านวนมากและ
น าออกแจกหรือขายแก่ประชาชนทั่วไป ผู้แสดงตลกกลับไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเผยแพร่นั้นแต่อย่างใ ด 
นอกจากค่าจ้างจากการแสดงตลกในงานเพียงเท่านั้น ด้วยเหตุที่การกระท าดังกล่าวนับวันจะทวีเพ่ิมขึ้น เพราะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ผู้กระท า โดยศิลปินนักแสดงผู้เหนื่อยยากในการแสดงกลับไม่ได้รับ
ผลตอบแทนใดๆ เลยจากการกระท าเหล่านั้น 
 ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในสาขาต่างๆ มากขึ้นตลอดจน
แนวความคิดของการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในระดับนานาชาติได้เพ่ิมมากขึ้นเพราะเป็นการ
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแก่ประเทศเจ้าของผลงาน ดังจะเห็นได้จากการที่มี
อนุสัญญาระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงและมีประเทศต่างๆ เริ่มเข้าเป็นภาคีใน
อนุสัญญาเหล่านั้นเพ่ิมขึ้น การที่เริ่มมีบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
หลายๆ ประเทศ และการน าเรื่องผลประโยชน์ของการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงมาเป็นหัวข้อในการ
เจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ ต่อมาเมื่อมีการยกร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่จึงได้มีร่างบทบัญญัติส่วน
หนึ่งที่เกี่ยวกับสิทธิของนักแสดงให้ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับลิขสิทธิ์ตามเสียงเรียกร้องของบรรดา
สมาคมของศิลปินไทยในแขนงต่างๆ ตลอดจนเพ่ือให้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่มีมาตรฐานแห่งการคุ้มครอง



เป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในระหว่างประเทศ 
ดังนั้น ในกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบัน อันได้แก่ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งใช้บังคับแทน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  จึงปรากฏบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิของนักแสดงอันเป็นครั้งแรกที่มีการให้
ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงไว้อย่างชัดเจนในประเทศไทย 
 ก่อนที่ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ประเทศไทยไม่เคยก าหนดให้ความ
คุ้มครองสิทธิของนักแสดงไว้แต่ประการใดจึงกล่าวได้ว่า มิติใหม่ที่ส าคัญที่สุดของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
๒๕๓๗ คือ การที่มีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งได้มีการเรียกร้องมายาวนานจาก
บุคคลผู้เกี่ยวข้อง โดยบัญญัติไว้ในหมวด ๒ ว่าด้วยสิทธิของนักแสดง ตั้งแต่มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๕๓  อันแยก
ไว้ต่างหากจากบทบัญญัติหมวด ๑ ว่าด้วยลิขสิทธิ์  เนื่องจากเป็นสิทธิซึ่งมีลักษณะของที่มาอันแตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติอันเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในบางกรณีก็สามารถน ามาใช้บังคับแก่สิทธิ
ของนักแสดงได้โดยอนุโลมตามที่บทบัญญัติในเรื่องสิทธิของนักแสดงก าหนดไว้ ส าหรับในกรณีสิทธิของ
นักแสดงระหว่างประเทศนั้น ได้มีการน าไปบัญญัติรวมไว้กับกรณีลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศในหมวด ๕ ว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ของนักแสดงระหว่างประเทศ ตลอดจนบัญญัติในหมวดอ่ืนๆ ได้ก าหนดให้น ามาใช้กับสิทธิของนักแสดง
ด้วย อันได้แก่ หมวด ๖ ว่าด้วยคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง และหมวด ๗ ว่าด้วยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งในหมวด ๘ ว่าด้วยบทก าหนดโทษ มีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับความผิดและโทษในการกระท าต่อ
สิทธิของนักแสดงไว้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการลิขสิทธิ์ซึ่งได้มีการก าหนดให้แต่งตั้งและมีอ านาจ
หน้าที่ไว้ในหมวด ๔ ว่าด้วยคณะกรรมการลิขสิทธิ์นั้น ยังมีบทบัญญัติในการด าเนินงานอันเกี่ยวกับสิทธิของ
นักแสดงไว้ 

 
๔.๒.  สาระส าคัญแห่งสิทธิของนักแสดง  
 สาระส าคัญอันถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงนี้ ได้แก่ การก าหนด
ขอบเขตแห่งสิทธิของนักแสดง และก าหนดระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดง 
 ๔.๒.๑  ขอบเขตแห่งสิทธิของนักแสดง 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๒ ได้ก าหนดขอบเขตแห่งสิทธิของนักแสดงไว้ในมาตรา 
๔๔ และมาตรา ๔๕ อันมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๔.๒.๑.๑  สิทธิในการกระท าอันเกี่ยวกับการแสดง 
  มาตรา ๔๔ บัญญัติว่า “นักแสดงย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการกระท าอันเกี่ยวกับการแสดงของ
ตน ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  แพร่เสียงแพร่ภาพ  หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการแสดง เว้นแต่จะเป็นการแพร่
เสียงแพร่ภาพหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้ว 
  (๒)  บันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้แล้ว 



  (๓)  ท าซ  าซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึก
การแสดงที่ได้รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของ
นักแสดงตามมาตรา ๕๓” 
  บทบัญญัติมาตรา ๔๔ ได้ก าหนดสิทธิทางเศรษฐกิจ (economic right) ของนักแสดงไว้ ซึ่ง
ให้นักแสดงมีสิทธิแต่ผู้เดียว (exclusive right) ในการกระท าต่างๆ อันเกี่ยวกับการแสดงของตนโดยตรง
เช่นเดียวกับในกรณีที่มาตรา ๑๕ วรรคแรกก าหนดสิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการกระท าต่องานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ 
สิทธิของนักแสดงในการกระท าอันเกี่ยวกับการแสดงของตนตามมาตรา ๔๔ นี้ได้แก ่
  ก)  นักแสดงย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการแพร่เสียงแพร่ภาพซึ่งการแสดง อันได้แก่การน าการ
แสดงออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางเครื่องรับ
โทรทัศน์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ อันคล้ายคลึงกัน หรือสิทธิแต่ผู้เดียวในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการแสดง 
อันได้แก่ท าการแสดง การบรรเลง การท าให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ หรือท าการโดยวิธีอ่ืนๆ ให้ปรากฏ
ต่อสาธารณชน แต่นักแสดงไม่มีสิทธิในการกระท าดังกล่าวจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้วเพราะ
มิใช่เป็นการกระท าต่อการแสดงโดยตรง 
  ข)  นักแสดงย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการบันทึกการแสดงของตน หากว่ายังไม่มีการบันทึกการ
แสดงนั้นไว้โดยได้รับอนุญาตจากนักแสดง 
  ค)  นักแสดงย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการท าซ้ าสิ่งบันทึกการแสดง อันได้แก่ การบันทึกเสียง 
บันทึกภาพ หรือการบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับหรือส าเนาในส่วนอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนของสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่ได้รับ
อนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ  เช่น เพ่ือแจกในงานแต่งงาน เป็นต้น หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เข้าข้อยกเว้น
การละเมิดสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๕๓ เช่น เป็นการใช้สิทธิโดยชอบธรรมเพ่ือการส่วนตัว หรือประโยชน์
เพ่ือการวิจัยหรือศึกษาอันมิใช่เป็นการหาก าไร เป็นต้น 
  ในความตกลง TRIPs ข้อ ๑๔ (๑)  ซึ่งเกี่ยวกับบทบัญญัติการคุ้มครองนักแสดง ได้ก าหนด
สิทธิของนักแสดงไว้เช่นกัน โดยมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับมาตรา ๔๔ นี้ กล่าวคือ “ในส่วนที่เกี่ยวกับการบันทึก
การแสดงของตนบนสิ่งบันทึกเสียง นักแสดงจะสามารถห้ามการกระท าดังต่อไปนี้ได้ เมื่อกระท าโดยมิได้รับ
อนุญาตจากตน ได้แก่ การบันทึกการแสดงของตนซึ่งยังไม่มีการบันทึกและการท าซ้ าซึ่งการบันทึกนั้น นักแสดง
จะสามารถห้ามการกระท าดังต่อไปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อกระท าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากตน รวมทั้งการ
แพร่เสียงแพร่ภาพ โดยวิธีไร้สาย และการเผยแพร่การแสดงของตนสู่สาธารณชน” 
  ๔.๒.๑.๒  สิทธิในการได้รับค่าตอบแทน 
  มาตรา ๔๕  บัญญัติว่า “ผู้ใดน าสิ่งบันทึกการแสดงซึ่งได้น าออกเผยแพร่เพ่ือวัตถุประสงค์ทาง
การค้าแล้ว หรือน าส าเนาของงานนั นไปแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรง ให้ผู้นั นจ่ายค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมแก่นักแสดง ในกรณีที่ตกลงค่าตอบแทนไม่ได้ ให้อธิบดีเป็นผู้มีค าสั่งก าหนดค่าตอบแทน ทั งนี โดยให้
ค านึงถึงค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั น 



  ค าสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของอธิบดี ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด” 
  บทบัญญัติมาตรา ๔๕ ได้ก าหนดสิทธิของนักแสดงที่จะได้รับค่าตอบแทนจากการที่มีบุคคลใด
ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งบันทึกเสียงการแสดง อันเป็นการรับรองสิทธิของนักแสดงให้ได้รับค่าตอบแทนที่
สมควรจะได้ อย่างไรก็ตาม มาตรา ๔๕ นี้ สิทธิในการที่นักแสดงจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะการที่บุคคลอ่ืนน า
สิ่งบันทึกเสียงไปเผยแพร่เท่านั้น หาได้รวมถึงการกระท าต่องานโสตทัศนวัสดุที่ได้บันทึกภาพการแสดงนั้นไม่ 
ส่วนลักษณะของการกระท าต่อสิ่งบันทึกเสียงซึ่งผู้กระท าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักแสดงตามที่มาตรา 
๔๕ก าหนดไว้นั้น ได้แก่ การแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรงจากสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งได้มี
บุคคลใดท าการบันทึกไว้และน าออกเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าแล้ว เช่น การเล่นแผ่นเสียงบันทึกการ
แสดงดนตรีของ “วงไมโคร” โดยท าการกระจายเสียงให้ได้รับฟังทางวิทยุ และการเล่นเทปเพลงบันทึกการ
แสดงคอนเสิร์ตของ “ฝันดี-ฝันเด่น” ในดิสโก้เธค เป็นต้น 
  ในการกระท าดังกล่าว ผู้ท าการแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้นจะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่นักแสดง โดยให้มีการตกลงค่าตอบแทนระหว่างกันเสียก่อน หากว่าไม่อาจท าการตก
ลงกันได้ มาตรา ๔๕ วรรคแรก ก าหนดให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญามอบหมายมีอ านาจที่จะมีค าสั่งก าหนดค่าตอบแทน โดยให้ค านึงถึงอัตราค่าตอบแทนปกติในธุรกิจแต่ละ
ประเภทในการแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดไม่พอใจในค าสั่ง
ดังกล่าวของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มอบหมายมาตรา ๔๕  
วรรคสองได้บัญญัติให้สิทธิแก่คู่กรณีสามารถอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวนี้ต่อคณะกรรมการสิทธิ์ได้ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของอธิบดีฯ หรือผู้ที่อธิบดีฯ ได้มอบหมายนั้น และค าวินิจฉัยในเรื่องนี้ของ
คณะกรรมการลิขสิทธิ์ย่อมเป็นที่สุด  ซึ่งในการแสดงนั้น ส่วนมากจะมีผู้แสดงมากกว่าหนึ่งคน  เช่น การแสดง
ละครเวทีเรื่อง “เงาะป่า”  ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีผู้แสดงตามบทบาทมากมายหลายคน หรือการบรรเลงดนตรีวง
ใหญ่ที่จะต้องมีนักดนตรีเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น เป็นต้น ถือว่านักแสดงแต่ละคนมีสิทธิต่างๆ ในการแสดง
เช่นเดียวกับการเป็นผู้สร้างสรรค์ร่วมในงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยมาตรา ๔๖ บัญญัติไว้ว่า “ ในกรณีที่การแสดง
หรือการบันทึกการแสดงใดมีนักแสดงมากกว่าหนึ่งคนขึ นไป นักแสดงเหล่านั นอาจแต่งตั งตัวแทนร่วมเพ่ือดูแล 
หรือบริการเกี่ยวกับสิทธิของตนได้”  ดังนั้น ในกรณีการแสดงใดที่มีนักแสดงมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเช่นนี้ 
มาตรา ๔๖ จึงก าหนดให้มีการแต่งตั้งตัวแทนร่วมเพ่ือดูแลหรือบริหารสิทธิใดๆ ของนักแสดง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
ในการกระท าอันเกี่ยวกับการแสดงของตนตามมาตรา ๔๔ หรือสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ 
บัญญัติไว้ 
  นอกจากนี้ หากพิจารณาบทบัญญัติในหมวด ๒ ว่าด้วยสิทธิของนักแสดงแล้ว จะเห็นได้ว่า ไม่
มีบทบัญญัติใดก าหนดให้มีการคุ้มครองธรรมสิทธิของนักแสดงหรือก าหนดให้น าบทบัญญัติว่าด้วยธรรมสิทธิใน
เรื่องลิขสิทธิ์มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่สิทธิของนักแสดงแต่ประการใด ด้วยเหตุนี้ หากมีการกระท าใดๆ แก่งาน
อันมีที่มาจากการแสดงอันท าให้เสียชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของนักแสดง เช่น การที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ท าการ
บันทึกการแสดงดนตรีได้ท าการบันทึกเฉพาะในช่วงเวลาที่นักดนตรีเล่นไม่ดีในการแสดงเท่านั้น และน าออก



เผยแพร่จนท าให้ผู้ชมบันทึกการแสดงเข้าใจผิดว่านักดนตรีไร้ความสามารถในการเล่นดนตรี เป็นต้น นักแสดง
ผู้เสียหายในชื่อเสียงเกียรติคุณจึงไม่อาจด าเนินการทางกฎหมายใดๆ แก่ผู้กระท าการดังกล่าวเพ่ือคุ้มครองธรรม
สิทธิของตน 
 
 ๔.๒.๒  อายุแห่งการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ก าหนดระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของ
นักแสดงไว้ในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐  โดยแยกตามลักษณะแห่งสิทธิที่กฎหมายก าหนดไว้ในมาตรา ๔๔ 
และมาตรา ๔๕ ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อน กล่าวคือ  
  ๔.๒.๒.๑  อายุแห่งสิทธิในการกระท าอันเกี่ยวกับการแสดง 
  มาตรา ๔๙ บัญญัติว่า “สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ นปี
ปฏิทินของปีที่มีการแสดง ในกรณีที่มีการบันทึกการแสดงให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ นปีปฏิทินของปีที่มีการ
บันทึกการแสดง” 
  มาตรา ๔๙  ก าหนดระยะเวลาของความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงไว้ในการกระท าอัน
เกีย่วกับการแสดงตามมาตรา ๔๔ โดยสิทธิของนักแสดงในการแพร่เสียงแพร่ภาพ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ซึ่งการแสดงตามมาตรา ๔๔ (๑) ให้มีอายุแห่งการคุ้มครองห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปฏิทินของปีที่มีการแสดง ส่วน
สิทธิของนักแสดงในการบันทึกการแสดงตามมาตรา ๔๔ (๒) และการท าซ้ าซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงตามมาตรา 
๔๔ (๓) ให้มีอายุแห่งการคุ้มครองห้าสิบปีนับแต่วันสินปีปฏิทินที่มีการบันทึกการแสดงนั้น  ส่วนอายุของการ
คุ้มครองสิทธิของนักแสดง ตามที่ความตกลง TRIPs ก าหนดไว้เป็นพ้ืนฐานนั้น ในข้อ ๑๔ (๕) บัญญัติไว้ว่า 
“อายุของการคุ้มครองที่มีอยู่ภายใต้ความตกลงนี้ที่ให้แก่นักแสดง และผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง จะคงอยู่อย่างน้อย
ที่สุด จนกระท่ังถึงเวลาสิ้นสุดระยะเวลา ๕๐ ปี นับจากวันสิ้นสุดปีปฏิทิน ซึ่งได้มีการบันทึกการแสดงหรือมีการ
แสดงอายุการคุ้มครองที่ให้ตามวรรค ๓ จะคงอยู่อย่างน้อยที่สุด ๒๐ ปี จากวันสิ้นสุดปีปฏิทิน ซึ่งมีการแพร่
เสียงแพร่ภาพ” จึงเห็นได้ว่าก าหนดระยะเวลาตามความตกลง TRIPs มีมาตรฐานใกล้เคียงกับระยะเวลาดังที่
มาตรา ๔๙ นี้บัญญัติไว้ 
 
 
  ๔.๒.๒.๒  อายุแห่งสิทธิในการได้รับค่าตอบแทน 
  มาตรา ๕๐ บัญญัติว่า “สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ นสุดปี
ปฏิทินของปีที่ได้มีการบันทึกเสียงการแสดง” 
  มาตรา ๕๐ ก าหนดระยะเวลาของความคุ้มครองสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากผู้ที่น าสิ่ง
บันทึกเสียงการแสดงซึ่งได้น าออกเผยแพร่เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือส าเนาของงานนั้นไปแพร่เสียงหรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรงตามมาตรา ๔๕ โดยให้มีอายุแห่งการคุ้มครองห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นสุดปีปฏิทิน
ของปีที่ได้มีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น 
 



๔.๓.  การได้มาซึ่งสิทธิของนักแสดง 
 ๔.๓.๑  เงื่อนไขแห่งการได้มาซึ่งสิทธิของนักแสดง 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ก าหนดเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการได้มาซึง่สิทธิของนักแสดงไว้ใน
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ซึ่งเทียบได้กับเงื่อนไขของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์อันบัญญัติไว้ในมาตรา ๘ โดยแยก
ตามลักษณะของสิทธิตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ อันได้แก ่
  ๔.๓.๑.๑  เงื่อนไขแห่งการได้มาซึ่งสิทธิตามมาตรา ๔๔ 
  มาตรา ๔๔ ก าหนดให้นักแสดงมีสิทธิในการกระท าอันเกี่ยวกับการแสดงของตนตามที่มาตรา 
๔๔ บัญญัติไว้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ก)  นักแสดงผู้นั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินอยู่ในราชอาณาจักรไทย หรือ 
  ข)  การแสดงหรือส่วนใหญ่ของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย หรือในประเทศที่
เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
  ๔.๓.๑.๒  เงื่อนไขแห่งการได้มาซึ่งสิทธิตามมาตรา ๔๕ 
  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้นักแสดงมีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากการที่ผู้ใดได้ท าการแพร่
เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งสิ่งบันทึกเสียงการแสดงหรือส าเนาชองงานนั้นตามที่มาตรา ๔๕ บัญญัติไว้ 
หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ก)  นักแสดงผู้นั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรไทย ในขณะที่มีการ
บันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือในขณะที่เรียกร้องสิทธิในการได้รับค่าตอบแทน หรือ 
  ข)  การบันทึกเสียงการแสดงหรือส่วนใหญ่ของการบันทึกการแสดงนั้น เกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรไทย หรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศ
ไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
 
 ๔.๓.๒  หลักเกณฑ์ของการได้มาซึ่งสิทธิของนักแสดงโดยทางนิติกรรม 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ก าหนดให้สิทธิของนักแสดงนั้น สามารถมีการโอนกันได้ทั้งทาง
มรดกและทางนิติกรรมเช่นเดียวกับการโอนลิขสิทธิ์ ส าหรับการโอนสิทธิของนักแสดงโดยทางมรดก ก็คงเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์แห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก แต่ในการโอนสิทธิ
ของนักแสดงโดยทางนิติกรรมหรือสัญญานั้น มาตรา ๕๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของการโอนสิทธิของนักแสดง
ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ไว้ กล่าวคือ  
  ๔.๓.๒.๑  สิทธิของนักแสดงย่อมโอนให้แก่กันได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ตกลงโอน
สิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพการแสดงให้บุคคลหนึ่ง ในขณะที่ตกลงโอนสิทธิในการบันทึกการแสดงให้แก่อีก
บุคคลหนึ่ง เป็นต้น 
  ๔.๓.๒.๒  จะโอนสิทธิของนักแสดงโดยมีการก าหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองใน
มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ก็ได้ 



  ๔.๓.๒.๓  ในกรณีการแสดงที่มีนักแสดงมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปอันท าให้นักแสดงแต่ละคนมี
สิทธิในการแสดงนั้น นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิส่วนที่เป็นของตนเท่านั้น 
  ๔.๓.๒.๔  สัญญาโอนสิทธิของนักแสดงจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน 
มิฉะนั้น ถือว่าสัญญาโอนสิทธิของนักแสดงนั้นตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา ๑๕๒  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เพราะมิได้กระท าถูกต้องตามแบบแห่งนิติกรรมที่กฎหมายก าหนดไว้ 
  ๔.๓.๒.๕  ถ้ามิได้ก าหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอนสิทธิของนักแสดงไว้ ให้ถือว่าเป็นการโอน
มีก าหนดระยะเวลาสามปี 
 
๔.๔.  การละเมิดสิทธิของนักแสดง 
 ๔.๔.๑  หลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของนักแสดง  
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๕๒ บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
มาตรา ๔๔ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ให้ถือว่าผู้นั นละเมิดสิทธิ
ของนักแสดง” 
 เมื่อนักแสดงแต่ละคนมีสิทธิต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ก าหนดไว้ในการ
กระท าหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนกระท าอันเกี่ยวกับการแสดงตามมาตรา ๔๔ และการได้รับค่าตอบแทนในการ
แพร่เสียงหรือเผยแพร่สิ่งบันทึกเสียงการแสดงตามมาตรา ๔๕ แล้ว หากบุคคลใดมากระท าการตามมาตรา ๔๔ 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง หรือกระท าการตามมาตรา ๔๕ โดยไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่นักแสดง 
มาตรา ๕๒ ให้ถือว่าบุคคลผู้กระท าการดังกล่าวละเมิดสิทธิของนักแสดง  โดยสิทธิของนักแสดงนั้น อาจ
เกี่ยวพันกับสิทธิของบุคคลอ่ืนด้วย เนื่องจากว่านักแสดงสามารถที่จะอนุญาตหรือโอนสิทธิต่างๆ ที่มาตรา ๔๔ 
บัญญัติไว้ ตลอดจนในการแสดงบางแขนงนั้นอาจมีที่มาจากงานสร้างสรรค์บางประเภทอันมีลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้
ในการกระท าละเมิดสิทธิของนักแสดงอาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอ่ืนด้วย เช่น วงดนตรี 
“ฟองน้ า” ได้น างานประพันธ์ทางดนตรีไทยของ “นายวิเศษ” บรมครูทางดนตรีไทย มาท าการบรรเลงในการ
แสดงดนตรีไทยประยุกต์ โดยตกลงอนุญาตให้สิทธิในการบันทึกการแสดงเพ่ือน าสิ่งบันทึกการแสดงต่างๆ 
ออกจ าหน่ายแก่ “บริษัท จีนนี่ จ ากัด”   และตกลงอนุญาตให้สิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพการแสดงแก่ 
“บริษัท ไอ ทีวี จ ากัด” หากว่า “นายต่อพงษ์” ได้ท าการลักลอบบันทึกการแสดงดนตรีดังกล่าวนั้นเพ่ือน าสิ่ง
บันทึกการแสดงออกจ าหน่ายต่อประชาชน หรือท าการแพร่เสียงแพร่ภาพการแสดงดนตรีนั้นโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากนักดนตรีของวงดนตรี “ฟองน้ า” ย่อมถือว่า “นายต่อพงษ์” กระท าการละเมิดสิทธิของนักแสดง
ของวงดนตรี “ฟองน้ า” โดยตรงตามมาตรา ๕๒  ตลอดจนถือว่าได้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมของ 
“นายวิเศษ” ตามมาตรา ๒๗ นอกจากนี้ ถ้า “นายต่อพงษ์” ได้ลักลอบกระท าซ้ าสิ่งบันทึกการแสดงของ 
“บริษัท จีนนี่ จ ากัด” เพ่ือน าออกจ าหน่ายแก่สาธารณชน การกระท านั้นย่อมถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
งานโสตทัศนวัสดุและสิ่งบันทึกเสียงของ “บริษัท จีนนี่ จ ากัด” ตามมาตรา ๒๘ และถ้า “นายต่อพงษ์” ได้
ด าเนินการจัดให้ประชาชนได้ชมการแพร่เสียงแพร่ภาพการแสดงดนตรีดังกล่าวและเรียกเก็บค่าชมนั้น โดย



ไม่ได้รับอนุญาตจาก “บริษัท ไอ ทีวี จ ากัด” ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพของ “บริษัท 
ไอ ทีวี จ ากัด” เช่นกัน ตามมาตรา ๒๙ เป็นต้น 
 ๔.๔.๒  ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของนักแสดง 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๕๓ บัญญัติว่า “ให้น ามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา 
๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม” 
 มาตรา ๕๓  บัญญัติถึงลักษณะของการกระท าบางอย่างอันถือว่าเป็นข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของ
นักแสดงไว้ โดยให้น าบทบัญญัติบางมาตราใน หมวด ๑ ส่วนที่ ๖ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้บังคับโดย
อนุโลม อันได้แก่ การกระท าต่างๆ โดยไม่เกินสมควร เช่น การกระท าเพ่ือประโยชน์ทางการวิจัยหรือศึกษา 
การใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน การติชม หรือวิจารณ์ การเสนอรายงานข่าว การกระท าเพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาคดีของศาลหรือทางราชการ การกระท าของผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือการศึกษา เป็นต้น 
(มาตรา ๓๒)  การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงบางตอนตามสมควรโดยได้รับรู้ความเป็นเจ้าของสิทธิของ
นักแสดง (มาตรา ๓๓) การท าซ้ าสิ่งบันทึกการแสดงโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด (มาตรา ๓๔)  การกระท าต่อ
การแสดงเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา 
การศาสนา หรือสังคมสงเคราะห์ (มาตรา ๓๖) การกระท าต่อสิ่งบันทึกการแสดงที่สิ้นสุดอายุแห่งการคุ้มครอง
ไปแล้ว (มาตรา ๔๒) และการท าซ้ าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการโดยเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตาม
กฎหมาย (มาตรา ๔๓) 
  
 ๔.๔.๓  การด าเนินคดีละเมิดสิทธิของนักแสดง 
 หากการกระท าใดเป็นการละเมิดสิทธิของนักแสดงตามที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 
๕๒ บัญญัติไว้และไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของนักแสดง ตามมาตรา ๕๓ แล้ว นักแสดงผู้เป็น
เจ้าของสิทธิย่อมมีสิทธิด าเนินคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาแก่ผู้กระท าละเมิดสิทธิใดๆ ของนักแสดงนั้นได้ 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาได้บัญญัติไว้ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์บางประการไว้
เป็นการเฉพาะในหมวด ๖ ว่าด้วยคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง ซึ่งสามารถให้หลักเกณฑ์เฉพาะ
เหล่านี้ได้กับทั้งการด าเนินคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และคดีเกี่ยวกับสิทธิของนักแสดง ดังที่เคยอธิบายมาแล้วในส่วน
ของการด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ของบทที่ ๒ อันได้แก่ บทบัญญัติเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าโจทก์
เป็นเจ้าของสิทธิของนักแสดง และบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่ออันแสดงไว้ที่งานที่น ามาฟ้องร้อง
นั้นเป็นนักแสดง ตลอดจนบุคคลซึ่งเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณาอันแสดงไว้ที่งานที่น ามา
ฟ้องร้องนั้นเป็นเจ้าของสิทธิของนักแสดง (มาตรา ๖๒)  อายุความในการฟ้องคดีละเมิดสิทธิของนักแสดงซึ่ง
ต้องไม่เกินสามปีนับตั้งแต่วันที่เจ้าของสิทธิของนักแสดงรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระท าละเมิด และต้องไม่เกิน
สิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดสิทธิของนักแสดง (มาตรา ๖๓)  อ านาจของศาลสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย 
โดยค านึงความร้ายแรงของความเสียหายการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการบังคับตามสิทธิ (มาตรา 
๖๔)  การขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดระงับหรือละเว้นการกระท าละเมิดในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลใด



กระท าการหรือก าลังจะกระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิ (มาตรา ๖๕)  และการก าหนดให้ความผิดทางอาญา
อันเกี่ยวกับสิทธิของนักแสดงนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ (มาตรา ๖๖)  ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมี
อ านาจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด ๗ มาตรา ๖๗  และมาตรา ๖๘  ในการปฏิบัติการอันเกี่ยวกับความผิดต่อ
สิทธิของนักแสดงด้วย เช่น การตรวจค้นหรือตรวจสอบในสถานที่ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท า
ความผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ในหมวด ๘ ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้บัญญัติบทก าหนดโทษส าหรับ
ความผิดต่อสิทธิของนักแสดงไว้โดยตรง อันได้แก่ ระวางโทษในการกระท าละเมิดสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 
๕๒ ไว้ให้ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และกระท าละเมิดสิทธิของนักแสดงเพ่ือการค้าไว้ให้จ าคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา ๖๙)  
นอกเหนือจากบทก าหนดโทษในการกระท าอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับความผิดต่อคณะกรรมการลิขสิทธิ์ (มาตรา ๗๑)  
และความผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๗๒)  หรือบทก าหนดโทษอันเกี่ยวกับการด าเนินคดีละเมิดสิทธิ
ของนักแสดง กล่าวคือ ในกรณีการกระท าความผิดอีก (มาตรา ๗๓)  กรณีนิติบุคคลกระท าความผิด (มาตรา 
๗๔)  กรณีสิ่งของจากการกระท าความผิด (มาตรา ๗๕)  กรณีเกี่ยวกับค่าปรับที่ได้ช าระตามค าพิพากษา 
(มาตรา ๗๖)  และกรณีอ านาจเปรียบเทียบปรับของอธิบดี (มาตรา ๗๗)  โดยนอกจากบทก าหนดโทษต่างๆ 
เหล่านี้ได้ใช้กับกรณีความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์แล้ว ย่อมน ามาใช้ในเรื่องการกระท าอันเป็นความผิดเกี่ยวกับสิทธิ
ของนักแสดงเช่นเดียวกัน โดยรายละเอียดของบทก าหนดโทษดังกล่าวได้อธิบายในหัวข้อบทก าหนดโทษใน
ความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของบทที่ ๒ แล้ว 
 
๔.๕.  สิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ 
 ๔.๕.๑  วิวัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ 
 ด้วยเหตุที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีของประดิษฐกรรมอันเกี่ยวกับการบันทึกเสียงหรือการบันทึกภาพ
หรือทั้งเสียงและภาพที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ การบันทึกการแสดงจากที่มีการแสดงโดยตรง
หรือจากการแพร่เสียงแพร่ภาพทางวิทยุและโทรทัศน์ จึงท าได้โดยง่ายด้วยเครื่องมือที่มีขนาดเล็กและสะดวก
แก่การใช้งาน เมื่อเกิดการกระท าดังกล่าวมากขึ้น บุคคลผู้กระทบกระเทือนประโยชน์คือเหล่าบรรดานักแสดงผู้
ไม่ได้ผลตอบแทนจากการบันทึกการแสดงนั้นเลย และนักแสดงไม่สามารถท่ีจะด าเนินการใดๆ เพ่ือป้องกันสิทธิ
ของตนได้ เนื่องจากโดยลักษณะของการแสดงต่างๆ แล้ว นักแสดงเป็นเพียงคนกลางผู้ถ่ายทอดงานอันมี
ลิขสิทธิ์สู่สายตาของสาธารณชนเท่านั้น จึงไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์รับรองสิทธิ
ของนักแสดงไว้แต่ประการใด ตลอดจนการกระท าอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของนักแสดงระหว่าง
ประเทศได้เริ่มเกิดข้ึนตามความก้าวหน้าของวิทยาการอันเกี่ยวกับการแพร่เสียงแพร่ภาพทางไกลผ่านดาวเทียม 
หรือเคเบิ้ลระหว่างประเทศ (WIPO 1988 : 216-217) ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดแนวความคิดในการรวมสิทธิของ
นักแสดงไว้ในอนุสัญญาเบอร์นเพ่ือการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมเพราะถือว่าสิทธิของนักแสดงเป็น
สิทธิข้างเคียง (Neighboring Rights)  อย่างหนึ่งเช่นเดียวกับสิทธิของผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง (Producers of 
Phonograms)  และสิทธิของผู้ท าการแพร่เสียงแพร่ภาพ (Broadcasting Organizations)  แต่แนวความคิด



ดังกล่าวได้รับการปฏิเสธจากบรรดาสมาชิกของอนุสัญญาเบอร์นเนื่องจากเห็นว่าสิทธิข้างเคียงเหล่านี้มีลักษณะ
ไปในทางทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมากกว่าที่จะเป็นลิขสิทธิ์ จึงได้มีการแยกมาท าความตกลงเพ่ือจัดตั้ง
อนุสัญญาฉบับใหม่เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงรวมทั้งผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงและผู้ท าการแพร่เสียง
แพร่ภาพโดยเฉพาะ (จรัญ ภักดีธนากุล ๒๕๓๒ : ๓๑๘-๓๑๙) 
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๑  ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มีการตกลงของกว่าห้าสิบ
ประเทศในรูปของอนุสัญญาระหว่างประเทศ เ รียกว่า “อนุสัญญาโรมว่าด้วยการคุ้มครองนักแสดง 
ผู้อ านวยการผลิตสิ่งบันทึกเสียง และผู้ด าเนินการแพร่เสียงแพร่ภาพ (Rome Convention, of October 26, 
1961, for the Protection of Performers, producers of Phonograms and Broadcasting 
Organizations) อนุสัญญาฉบับนี้แตกต่างจากอนุสัญญาระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาฉบับ
อ่ืนๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่แต่ละประเทศมีกฎหมายภายในว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ
แขนงนั้นแล้ว จึงน าไปสู่การตกลงในมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในแขนงที่เป็นสาระส าคัญ
ในอนุสัญญาฉบับนั้น เช่น ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร เป็นต้น แต่ในอนุสัญญาโรมฉบับนี้กลับพยายามจัดตั้ง
บทบัญญัติระหว่างประเทศในทรัพย์สินทางปัญญาแขนงใหม่ เพ่ือเป็นมาตรฐานให้ประเทศที่เป็นภาคีหรือที่จะ
ขอเข้าเป็นภาคีในการออกกฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง ผู้ผลิตสิ่ งบันทึกเสียง และผู้ท า
การแพร่เสียงแพร่ภาพ (WIPO 1988 : 239)  ดังตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษได้ออกกฎหมายอันเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิของนักแสดง อันได้แก่ the Performersû Protection Act 1963 ภายหลังจากที่ได้
สัตยาบันแก่อนุสัญญาโรมในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ นั้นแล้ว (Phillips and Firth 1990 : 198) 
  
 ๔.๕.๒  การคุ้มครองสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศตามกฎหมายไทย 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง
ไว้ในบทบัญญัติเดียวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ อันได้แก่ หมวด ๕  ว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิของ
นักแสดงระหว่างประเทศ มาตรา ๖๑ ซึ่งบัญญัติว่า “งานอันลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์และสิทธิของนักแสดงของ
ประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ
นักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรืองานอันมีลิขสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็น
สมาชิกอยู่ด้วย  ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศรายชื่อประเทศ
ภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจา
นุเบกษา” 
 การบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศได้เกิดขึ้นเพ่ือรองรับบทบัญญัติว่าด้วย
สิทธิของนักแสดงในหมวด ๒ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ฉบับนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องใหม่ภายใต้
กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมือนกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ กล่าวคือ มาตรา ๖๑  ได้
ก าหนดให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ
นักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงก็คือ
อนุสัญญาโรมว่าด้วยการคุ้มครองนักแสดง ผู้อ านวยการผลิตสิ่งบันทึกเสียง และผู้ด าเนินการแพร่เสียงแพร่ภาพ 



ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๑  ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ การคุ้มครองสิทธิของนักแสดง
ระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗   จะมีผลใช้บังคับตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ มาตรา 
๖๑  เมื่อประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับดังกล่าว อันจะเป็นผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ท าการประกาศรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาโรมนั้นตามที่มาตรา ๖๑ วรรคสอง เพ่ือการ
ตรวจสอบรายชื่อประเทศของนักแสดงที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายด้วย 
 ตาม มาตรา ๖๑  ไม่ได้ก าหนดให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงขององค์กรระหว่างประเทศซึ่ง
ประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วย จึงแตกต่างจากการที่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายแก่งานอันมี
ลิขสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการแสดงเป็นเรื่อง
ของการกระท าเฉพาะแต่ละบุคคลที่มีชีวิตจิตใจซึ่งเรียกว่า “นักแสดง” ซึ่งกฎหมายก าหนดให้นักแสดงเท่านั้น
เป็นผู้มีสิทธิของนักแสดง อันต่างจากงานสร้างสรรค์อันบุคคลหรือนิติบุคคลอาจมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ได้ เช่น หน่วยงานของทางราชการ และบริษัทอันเป็นผู้ว่าจ้างของผู้สร้างสรรค์งาน เป็นต้น 
  
เชิงอรรถ: 
ความหมายของนิติกรรม 
                นิติกรรม หมายความว่า การใดๆอันท าโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการ
ผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ[1] 
                ลักษณะส าคัญของนิติกรรม มีดังนี้ 
                1. เป็นการกระท าของบุคคลโดยมีการแสดงเจตนา 
                2. ต้องเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
                3.ต้องเป็นการกระท าด้วยใจสมัคร 
                4. ต้องเป็นการกระท าท่ีมุ่งโดยตรงที่จะให้เกิดผลในทางกฎหมายขึ้นระหว่างบุคคล 
                5. ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิ 
แบบของนิติกรรมที่กฎหมายก าหนดไว้  แยกได้เป็น 4 แบบดังนี้ 
1. แบบที่ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญา
ซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ สัญญาแลกเปลี่ยน ให้ จ านอง เป็นต้น 
2. แบบที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด จดทะเบียน
สถานะของบุคคล ได้แก่ การเกิด การตาย การสมรส การหย่า การรับรองบุตร การรับบุตรบุญธรรม 
3. แบบที่ต้องท าเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น การท าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองหรือแบบลับ 
4. แบบที่ต้องท าเป็นหนังสือ เช่น สัญญาเช่าซื้อ หรือท าพินัยกรรมแบบธรรมดา เป็นต้น 
 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 149 บัญญัติว่า "นิติกรรม หมายความว่าการใดๆ อัน
ท าลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ" 
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    ตามบทบัญญัติได้ให้ความหมายของนิติกรรมว่า เป็นการกระท าของบุคคล อันชอบด้วยกฎหมาย และมุ่ง
ประสงค์จะให้เกิดผลในกฎหมายขึ้นที่จะผูกพันกันในการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ ซึ่ง
เรียกร่วมๆ กันว่าเป็นการเคลื่อไหวในสิทธิหรือการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ การเคลื่ อนไหวในสิทธิหรือการ
เคลื่อนไหวแห่งสิทธิ ที่เกิดข้ึนโดยนิติกรรมจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวไปในทางด้านใดด้านหนึ่งใน 5 ประการ ที่
มาตรา 149 ได้ก าหนด ไว้คือต้องเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิประการใดประการ
หนึ่ง จึงจะถือว่าเป็นนิติกรรม 
 บทบัญญัติใน มาตรา149 แยกเป็นองค์ประกอบได้ 5 ข้อ คือ 
 1. การกระท าโดยเจตนา  เป็นการกระท าโดยเจตนา การแสดงเจตนานั้นมีทั้งการแสดงเจตนาโดยชัด
แจ้ง การแสดงเจตนาโดยปริยาย หรือโดยการนิ่ง อย่างใดก็ได้ 
 2. การแสดงเจตนานั้นชอบด้วยกฎหมาย  หมายความว่าการกระท าหรือ การแสดงเจตนาออกมานั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ขัดกับกฎหมายใด อย่างไรก็ตามแม้การแสดงเจตนานั้นจะชอบด้วยกฎหมาย แต่
ถ้าวัตถุประสงค์ของการแสดงเจตนานั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมายอั้นนี้ก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกัน 
 3.ผู้กระท าเจตนากระท าด้วยใจสมัคร  หมายความว่าผู้แสดงเจตนานั้นต้องสมัครใจที่จะแสดงเจตนา
ออกมา ดังนั้น ถ้าผู้กระท าแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจ เช่น แสดงเจตนาโดยส าคัญผิด แสดงเจตนาโดยถููกกล
ฉ้อฉล หรือแสดงเจตนาโดยถูกข่มขู่ ในกรณีนี้ นิติกรรมก็ไม่เกิดขึ้น 
  4. ผู้แสดงเจตนามุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล  หมายความว่า เมื่อแสดงเจตนา
ออกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยสมัครใจแล้วยังต้องมุ่งที่จะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายด้วย ถ้าไม่ต้องการให้
เกิดผลในทางกฎหมาย ก็ไม่เป็นเป็นนิติกรรม 
  5. เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ  อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลผูกพันพันที่เกิด
จากการท านิติกรรม กล่าวคือ เมื่อมีการท านิติกรรมกันขึ้นมาแล้วก็จะก่อให้เกิดสิทธิ หรือโอนสิทธิ หรือสงวน
สิทธิ หรือระงับสิทธิ ไว้อย่างใด อย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าท าให้เกิดการเคลื่อนไหวสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง  (กฎหมาย
ว่าด้วยนิติกรรม  ไชยยศ เหมรัชตะ . 2550.) 
  
 


