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ลิขสิทธิ ์

 
 ในบทที่ ๓  นี้จะได้กล่าวถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทแรกซึ่งมีความเกี่ยวข้องและสามารถพบเห็น
ได้เสมอในสังคมมนุษย์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าในรูปของหนังสือ  ดนตรี  ภาพวาด  รูปปั้น   จนมาถึงใน
รูปแบบของเทปเพลง  แผ่นเสียง  วิดีโอเทป  เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้เกิดจากการสร้างสรรค์แห่งภูมิปัญญาอัน
ปราศจากขอบเขตของมนุษย์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวัฒนธรรมในแต่ละสังคม  บุคคลผู้ก่อให้เกิด
งานอันเป็นที่มาแห่งลิขสิทธิ์เรียกกันว่า “ผู้สร้างสรรค์” (author)  ส่วนกฎหมายซึ่งได้รับการบัญญัติขึ้นเพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์ของการคุ้มครองงานในลักษณะต่างๆ ของผู้สร้างสรรค์นั้นเรียกกันว่า “กฎหมายลิขสิทธิ์” 
(Copyright Law)  เนื้อหาของค าอธิบายในบทนี้ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของลิขสิทธิ์  สาระส าคัญของ
ลิขสิทธิ์  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์  ธรรมสิทธิ์  การละเมิดลิขสิทธิ์  การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ  และลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศ  โดยการพิจารณาจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย  ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนี้เป็นหลัก  
อันได้แก่  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ประกอบกับหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ 

 
๓.๑.  ลักษณะทั่วไปของลิขสิทธิ์ 
 ๓.๑.๑  ความหมายของลิขสิทธิ์ 
 ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิประเภทหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญา  และเป็นสิทธิ์ทางทรัพย์สินประเภทหนึ่ง  
ดังเช่นสิทธิอ่ืนๆ ในทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้สร้างสรรค์งานตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๔ ได้ให้นิยามของ “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า 
“สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะกระท าการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น” ด้วยเหตุนี้ 
ลิขสิทธิ์จึงมีความหมายถึงสิทธิแต่ผู้เดียว (exclusive right)  ของผู้สร้างสรรค์งานที่จะกระท าการใด ๆ                
อันเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ตามท่ีกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ก าหนดไว้ เช่น สิทธิน างานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนและ
อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์จากงานนั้น เป็นต้น  โดยการที่ต้องก าหนดกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นเพ่ือสนองหน้าที่
หลักในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์จากการหาประโยชน์อันมิชอบโดยบุคคลอ่ืน  ทั้งนี้ เพ่ือที่ผู้สร้างสรรค์งาน
จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการที่ตนต้องใช้ปัญญา  ก าลังแรงงาน  ทักษะและความอุตสาหะ  ตลอดจน
ระยะเวลาในการสร้างสรรค์งานในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา (White and Jacob 1986 : 117)  อย่างไรก็ตาม  
ลิขสิทธิ์จะมีอยู่ในเฉพาะแต่งานสร้างสรรค์ที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ก าหนดรับรองไว้เท่านั้น  
ตลอดจนหลักเกณฑ์และขอบเขตของการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ก าหนด
ไว้เช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆ อันต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
 
 ๓.๑.๒  เจตนารมณ์แห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 



แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์นั้น  มีที่มาจากหลักการในทาง
เศรษฐกิจที่ว่าผู้ใดได้ท าการสร้างสรรค์สิ่งใดขึ้นมาก็สมควรเป็นผู้ที่สามารถหาประโยชน์จากสิ่งที่ตนเองได้
สร้างสรรค์นั้น  เพ่ือให้คุ้มค่ากับการใช้ความวิริยะอุตสาหะ  ตลอดจนความคิดในการสร้างสรรค์และการให้
ความคุ้มครองประโยชน์นี้จะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไปสร้างสรรค์งานในลักษณะต่างๆ ตามแรงบันดาลใจที่
เกิดข้ึน  รวมทั้งความปรารถนาที่จะเผยแพร่งานของตนให้สาธารณชนได้มีโอกาสรับอรรถรสทางความคิด  เช่น  
นักประพันธ์ย่อมมีก าลังใจจะประพันธ์นิยายที่มีคุณภาพขึ้นมาให้ประชาชนได้รับความสุขจากการอ่าน  หากนัก
ประพันธ์ได้รับค่าตอบแทน (royalties)  จากส านักพิมพ์ในผลงานที่ตนสร้างสรรค์นั้น  มากกว่าการที่ถูก
ส านักพิมพ์เอาเปรียบ  โดยการน างานไปพิมพ์จ าหน่ายโดยมิได้ให้ผลตอบแทนหรือให้แต่เพียงเล็กน้อย เป็นต้น  
นอกจากนี้ การที่ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่ได้รับค่าตอบแทนยังเป็นผลท าให้บุคคลผู้รักในการสร้างสรรค์ผลงาน
สามารถยังชีพอยู่ได้ในสังคมจากค่าตอบแทนที่ตนมีสิทธิได้รับเหล่านั้น   
 อย่างไรก็ตาม แม้แนวความคิดในการให้ความคุ้มครอบลิขสิทธิ์ดังที่กล่าวมาจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล  
แต่ผลกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณชนย่อมสมควรจะต้องได้รับการพิจารณาเช่นกัน  ดังนั้น การคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์จึงต้องมีขอบเขตจ ากัดยิ่งกว่าสิทธิในตัวทรัพย์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางปัญญานั้น  ดังจะเห็นได้จาก
หลักการที่ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติข้อ ๒๗ แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Article 27 of The 
Universal Declaration of Human Rights)  ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า 

(๑)  ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนโดยอิสระ  ที่จะบันเทิงใจในศิลป
และท่ีจะมีส่วนในความรุดหน้าและคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ 

(๒) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางศีลธรรมและทางวัตถุอันเป็นผลจากประดิษฐ
กรรมใดๆ ทางวิทยาศาสตร์  วรรณกรรม  และศิลปกรรม  ซึ่งตนเป็นผู้สร้าง” (กระทรวงการต่างประเทศ 
๒๕๒๓ : ๑๒) 
 หากพิจารณาหลักการในปฏิญญานี้  จะเห็นได้ว่าขณะที่วรรคสองของข้อ ๒๗ ได้ก าหนดให้ผู้สร้าง
สรรค์มีสิทธิเรียกร้องทางทรัพย์สินจากงานที่ตนได้สร้างสรรค์นั้น  แต่ในวรรคแรกกลับเน้นถึงสาธารณประโยชน์
ซึ่งเป็นความจ าเป็นในการมิให้มีการจ ากัดผลประโยชน์ของสังคมจากการใช้ประโยชน์ในงานสร้างสรรค์  เพราะ
ผลประโยชน์ของประชาชนย่อมเป็นสิ่งสูงสุด  ด้วยเหตุผลเช่นนี้  จึงเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะต้องก าหนดให้
กฎหมายลิขสิทธิ์มีบทบัญญัติอันเอ้ืออ านวยต่อการท าให้เกิดความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์
และสาธารณชน  รวมทั้งระหว่างผู้มีกรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ของงานที่แตกต่างออกไป  เช่น  ผลประโยชน์ของ
ผู้ประพันธ์ดนตรีและของผู้ผลิตงานบันทึกเสียงจากบทเพลงนั้น  หรือผลประโยชน์ของผู้ประพันธ์วรรณกรรม
และส านักพิมพ์ เป็นต้น  โดยในบางกรณีอาจมีผลประโยชน์ที่ขัดกัน  อันท าให้มีความต้องการที่แต่ละฝุายจะ
แสวงหาการปฏิบัติอย่างยุติธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย  ดังนั้น ความสมดุลอันเหมาะสมซึ่งก่อให้เกิด
การสานผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  ด้วยการก าหนดให้แต่ละฝุายต่างได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันและ
เหมาะสมภายใต้กฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ  จึงเป็นสิ่งที่ต่างแสวงหา  
แต่กระนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นการยากที่จะสัมฤทธิ์ผล  เนื่องจากแนวความคิดอันแตกต่างกันว่าข้อจ ากัดภายใน
กฎหมายเช่นใดจะสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ปรากฏ



อยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของนานาประเทศ  ตลอดจนอนุสัญญาระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ทั้งหลายแล้ว  อาจประมวลถึงข้อจ ากัดที่มีแนวทางเดียวกันได้ดังต่อไปนี้ (Dworkin and Taylor 1990 : 3 – 
5)  
  ๑.๒.๑  การจ ากัดระยะเวลาในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์  เช่น  การบัญญัติให้
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ผู้สร้างสรรค์ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีกเป็นระยะเวลาห้าสิบปีหลังผู้สร้าง
สรรค์ถึงแก่กรรม  หลังจากระยะเวลานั้นก็ให้งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวตกเป็นสาธารณประโยชน์ 
เป็นต้น 
  ๑.๒.๒  การจ ากัดประเภทของงานอันจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  เช่น  การ
ก าหนดความหมายของ “งาน”  อันมีลิขสิทธิ์ว่าได้แก่งานสร้างประเภทใดบ้าง เป็นต้น  
  ๑.๒.๓  การก าหนดให้ความคุ้มครองเฉพาะแต่งานสร้างสรรค์ที่มีการแสดงออกมาให้ปรากฏ  
เนื่องจากโดยเหตุผลแล้ว  สิ่งที่บุคคลใดประสงค์จะสร้างสรรค์นั้น  หากเป็นแต่เพียงความคิดในสมองของผู้นั้น
มิได้ท าสิ่งใดๆ ให้ปรากฏเลย  ย่อมไม่มีสิ่งใดที่จะได้รับการคุ้มครองแต่ประการใด  เช่น  บุคคลใดบุคคลหนึ่งคิด
โครงเรื่องนิยายเรื่องหนึ่งไว้  แต่ไม่มีเวลาเขียนเสียที  จึงไม่มีงานประพันธ์ใดๆ อันมีลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย เป็นต้น 
  ๑.๒.๔  การก าหนดให้การกระท าบางประการต่องานอันมีลิขสิทธิ์นั้นได้รับการยกเว้นไม่เป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์  เช่น  การใช้ประชาชนทั่วไปสามารถน างานมาใช้ประโยชน์โดยชอบธรรม  เพ่ือการศึกษา  
ค้นคว้าการเป็นส่วนตัว  หรือเพ่ือการสาธารณกุศล เป็นต้น 
 
 ๓.๑.๓  ความเป็นมาของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทย 
 ประวัติของการพัฒนากฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนั้น  ได้เริ่มจากประกาศหอสมุด              
วชิรญาณ ร.ศ. ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕)  เพ่ือให้ทางหอพระสมุดฯ มีสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการพิมพ์จ าหน่ายงาน
ประพันธ์ต่างๆ ที่ได้ลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษซึ่งทางหอพระสมุดฯ ได้จัดพิมพ์ขึ้น  จึงได้มีความเห็นกัน
ว่า ประกาศฉบับนี้เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของประเทศไทย (ไชยยศ เหมะรัชตะ ๒๕๒๘ : ๑๒) 
 ต่อมา  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้
แต่งหนังสือ  เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์งานประพันธ์หนังสือซึ่งมีข้อบัญญัติอยู่ทั้งหมด ๑๘ มาตรา  
และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗  ได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้
แต่งหนังสือ  โดยมีการก าหนดข้อบัญญัติเพ่ิมเติมอีก ๒๒ มาตรา  เพ่ือขยายขอบเขตของการให้ความคุ้มครอง
ไปถึงบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้แต่งหนังสือ  และให้คุ้มครองตลอดถึงหนังสือปาฐกถา  หนังสือเก็บรวบรวมข้อความ  
หนังสืออ่านเล่นที่ออกเป็นคราวๆ  หนังสืออธิบายข้อความในทางวิชาการต่างๆ ด้วย  แต่มีเงื่อนไขของการ
คุ้มครองที่ว่าต้องน างานเหล่านั้นมาจะทะเบียน  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ ๒๕๒๘ : ๑๔) 
 หลังจากนั้นในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้มีการบังคับใช้ “พระราชบัญญัติคุ้มครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายความคุ้มครองไปถึงงาน
สร้างสรรค์ประเภทอ่ืนๆ ด้วย  เช่น  งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม เป็นต้น  เพ่ือให้กฎหมายลิขสิทธิ์ของ



ประเทศไทยสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม  ซึ่ง
ประเทศไทยได้พ่ึงเข้าเป็นภาคีสมาชิกในขณะนั้น (ไชยยศ  เหมะรัชตะ ๒๕๒๘ : ๑๕)  นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้ก าหนดให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศอีกด้วย  จึงอาจกล่าวได้ว่า 
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งเริ่มมีหลักเกณฑ์อันได้มาตรฐานสากล 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. ๒๔๗๔  ได้มีผลใช้บังคับเป็นเวลาถึงสี่สิบเจ็ด
ปี  โดยปราศจากการแก้ไขใดๆ  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้มีการประกาศใช้ 
“พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑”  แทนพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 
๒๔๗๔  โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ได้มีบทบัญญัติที่ขยายความคุ้มครองแก่งานอันพึงมีลิขสิทธิ์ให้กว้างขวางขึ้น
ประการหนึ่ง  และเพ่ิมโทษทางอาญาส าหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ให้สูงขึ้นอีกประการหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม ด้วย
การที่โลกได้เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจึงได้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้น  เช่น  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  จึงท าให้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ไม่มีความกระจ่างชัดในการให้ความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศด้วย  ซึ่งไม่ชัดเจนด้วย  นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลง
ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs)  อันท าให้ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ตาม
หลักการมาตรฐานภายใต้กรอบแห่งความตกลงดังกล่าวนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การคุ้มครองลิขสิทธิ์  จนกระทั่วได้มีการบังคับใช้  “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗”  เมื่อวันที่ ๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  เพ่ือใช้แทนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่นี้ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการคุ้มครองงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้อยู่ภายใต้ความหมายของงาน
วรรณกรรมตามแนวความคิดสากลและก าหนดลักษณะของานสร้างสรรค์แต่ละประเภทให้ชัดเจนขึ้น  
ตลอดจนให้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงอีกด้วย  นอกจากนี้ ยังได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติในเรื่องต่างๆ เช่น  การขยายหลักเกณฑ์ของสิทธิทางเศรษฐกิจและธรรมสิทธิ  การเพ่ิมโทษและ
วิธีการว่าด้วยคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น 
 

๓.๒.  สาระส าคัญของลิขสิทธิ์ 
สาระส าคัญอันถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์  ได้แก่  หลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับงาน

อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  และก าหนดระยะเวลาในการที่จะให้ความคุ้มครองแก่งาน
สร้างสรรค์เหล่านั้น 

๓.๒.๑  งานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
๓.๒.๑.๑  ความหมายของ  “งาน”  ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
ลิขสิทธิ์  หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะกระท าการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าข้ึน 

ด้วยเหตุนี้  งานสร้างสรรค์อันได้รับความคุ้มครองจึงเป็นองค์ประกอบอันส าคัญในการได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ แก่ผู้
สร้างสรรค์งานเหล่านั้น  โดยหลักเบื้องต้นของงานที่จะได้รับความคุ้มครองนั้น  จะต้องเป็นผลผลิตจากความ
พยายามของมนุษย์  ไม่ว่าจะใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใด  และไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  เช่น  งาน
ประติมากรรมรูปปั้นวีนัส  อันเกิดจากฝีมือไมเคิล แอนเจไล  ถือว่าเป็นงานประเภทศิลปกรรม  ซึ่งต่างกับแท่ง



หินอันสวยงามแต่เกิดจากการกัดกร่อนของธรรมชาติที่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  ส่วนองค์ประกอบ
อันเกี่ยวกับมนุษย์ในการสร้างสรรค์  อาจพิจารณาได้จากสิ่งต่อไปนี้ คือ (๑) ทักษะและความมานะที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์  (๒) ระยะเวลาในการใช้เพ่ือการสร้างสรรค์  (๓) ช่วงระยะเวลาในการที่งานสร้างสรรค์สามารถ
สัมฤทธิ์ผล  (๔) ต้นทุนที่ใช้เพื่อการสร้างสรรค์งาน (Phillips and Firth 1990 : 115) 

สิ่งที่น่าพิจารณาต่อมาคือ  งานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น  ไม่ 
จ าเป็นต้องเป็นงานซึ่งต้องค านึงถึงคุณภาพและคุณค่า  โดยกฎหมายจะให้ความคุ้มครองแก่งานที่สร้างสรรค์
ขึ้นมาไม่ว่าด้วยบุคคลใดและไม่ต้องค านึงถึงรสนิยมของผู้สร้างสรรค์หรือของผู้สัมผัสงานนั้น  ไม่ว่าจะโดยการ
รับรู้ด้วยวิธีใด  ตลอดจนไม่ว่าจะรู้สึกดีหรือเลว  สวยงามหรือน่าเกลียด  ไพเราะหรือไม่ก็ตาม  หากว่างาน
เหล่านั้นเป็นงานสร้างสรรค์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  โดยถือว่า
ความรู้สึกของบุคคลใดๆ ไม่อาจที่จะน ามาเป็นหลักในการพิจารณาในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แต่ประการ
ใด (WIPO 1988 : 211) 

ส าหรับกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยมิได้มีการบัญญัติให้คุณค่าของงานสร้างสรรค์เป็น 
องค์ประกอบในการพิจารณาว่างานสร้างสรรค์เหล่านั้นจะมีลิขสิทธิ์หรือไม่  ยกเว้นแต่ในค านิยามของงาน
ศิลปกรรม  ซึ่งบทบัญญัติไว้ในวรรคท้ายของค าจ ากัดความของ “ศิลปกรรม” ตามมาตรา ๔  แห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ว่า “ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่........”
โดยจะเห็นได้ว่ากฎหมายก าหนดเพ่ือเน้นให้ชัดเจนขึ้น  แต่ เฉพาะในงานศิลปกรรมเพราะลักษณะของาน
ประเภทนี้  อาจท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าจะต้องเป็นงานที่สวยงามหรือต่างเห็นว่ามีคุณค่าทางศิลปะเท่านั้น
จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  เช่น  งานจิตรกรรมของปิกัสโซ  เปรียบเทียบกับงานภาพวาด
ของนักเรียนชั้นประถม  ซึ่งต่างก็เป็นงานศิลปกรรม  โดยไม่ต้องค านึงถึงคุณค่าอันเกิดจากความสวยงามตามที่
แต่ละบุคคลรู้สึกเมื่อได้ชม เป็นต้น  จึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยได้ก าหนดไว้โดยปริยายว่างาน
สร้างสรรค์ในแต่ละประเภทจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้โดยไม่ต้องค านึ งถึงคุณค่าของงาน  
ซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมอันยากที่จะตัดสินโดยปัจเจกชน 

๓.๒.๑.๒  หลักเกณฑ์ของงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
หลักเกณฑ์เบื้องต้นอันเก่ียวกับการที่จะถือว่างานสร้างสรรค์ใดๆ ควรได้รับความคุ้มครอง 

ลิขสิทธิ์นั้น  มีสาระส าคัญอันเป็นหลักสากลที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ  รวมทั้งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ก าหนดไว้  อันได้แก่  

ก) ต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๖  วรรคแรก  บัญญัติว่า “งานอันมีลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัตินี้  ได้แก่  งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม  นาฏกรรม...”  และในมาตรา ๔  ให้
ความหมายของค าว่า “ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า “ผู้ท าหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้”  ด้วยเหตุนี้ งานอันมีลิขสิทธิ์จึงต้องเป็นงานสร้างสรรค์  โดยมี
บุคคลใดท าหรือก่อให้เกิดขึ้น แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันของไทยได้ตัดข้อความ “โดยความคิดริเริ่ม
ของตนเอง” ออกจากนิยามของค าว่า “ผู้สร้างสรรค์”  ที่เคยปรากฏอยู่ในมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติ



ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  แต่โดยหลักทั่วไปแล้ว ความหมายของงานสร้างสรรค์นั้นจะต้องเป็นงานที่ท าหรือ
ก่อให้เกิดข้ึน  โดยความคิดริเริ่มของผู้สร้างสรรค์นั้นด้วยตนเอง  นอกจากนี้ การที่บุคคลใดน างานของบุคคลอ่ืน
มาท าการรวบรวมหรือประกอบเข้ากันนั้น  แม้จะได้รับลิขสิทธิ์ตามกฎหมายในงานใหม่ดังกล่าว  แต่การ
รวบรวมหรือประกอบงานเดิมเข้ากันจะต้องค านึงถึงระดับของความคิดริเริ่มของผู้กระท าการเหล่านั้นด้วย
เช่นกันดังจะได้กล่าวต่อไป 

ความคิดริเริ่ม (originality) ในเรื่องลิขสิทธิ์นี้  หมายถึง  ความเชื่อมโยงอันเกิดขึ้นระหว่าง
ความนึกคิดของผู้สร้างสรรค์กับงานซึ่งเกิดมาจากน้ ามือของบุคคลนั้น  ดังตัวอย่างเช่น นักศึกษาวิชาศิลปะสิบ
คน  ต่างคนต่างวาดภาพพระปรางค์วัดอรุณ  นักศึกษาทั้งสิบคนต่างคนต่างมีลิขสิทธิ์ในภาพที่ตนวาด  แม้ว่า
งานของทุกคนต่างคล้ายกัน  คือเป็นภาพของพระปรางค์วัดอรุณก็ตาม  เพราะต่างก็ใช้ความรู้ความสามารถ
อุตสาหะของตนเองในการวาดภาพว่าจะให้เป็นลักษณะและรายละเอียดเช่นใด (Phillips and Firth 1990 : 
117) 

หลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับความคิดริเริ่มในกฎหมายลิขสิทธิ์นี้กว้างกว่าหลักเกณฑ์ในเรื่อง
สิทธิบัตร โดยการประดิษฐ์ใดจะเข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถขอรับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้นั้นต้องมี
องค์ประกอบประการหนึ่งคือต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (novelty)  กล่าวคือจะต้องเป็นสิ่งที่ใหม่และไม่เป็น
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว  อันได้แก่  การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายไม่ว่า ณ แห่งใดในโลก  ซึ่งถ้าหากหลักเกณฑ์
ความคิดริเริ่มตามกฎหมายลิขสิทธิ์นี้เป็นเช่นเดียวกับหลักดังกล่าวในกฎหมายสิทธิบัตรแล้ว  งานสร้างสรรค์
ต่างๆ จ านวนมากที่มีความคล้ายคลึงกัน  แม้จะได้รับการสร้างสรรค์จากบุคคลต่างๆ ด้วยความคิดของตนเอง 
จะกลายเป็นงานที่ไม่อาจมีลิขสิทธิ์ได้  เพราะปรากฏว่าไปคล้ายคลึงกับงานที่มีการสร้างสรรค์มาก่อนแล้ว 
(Dworkin and Tavlor 1990 : 5)  ดังตัวอย่างในกรณีนักศึกษาวิชาศิลปะทั้งสิบคนต่างคนต่างวาดภาพพระ
ปรางค์วัดอรุณดังที่กล่าวมา  หากมีจิตรคนใดวาดภาพพระปรางค์วัดอรุณมาก่อนหรือนักศึกษาแต่ละคนวาด
ภาพเสร็จไม่พร้อมกัน  นักศึกษาทั้งสิบคนหรือคนที่วาดภาพเสร็จภายหลังจากคนแรกก็จะไม่อาจมีลิขสิทธิ์ใน
ภาพวาดของตนได้เลย  เพราะภาพวาดเหล่านั้นต่างกลายเป็นว่าเป็นงานที่ไปคล้ายคลึงกับงานชิ้นเดิมของจิตร
กรหรือนักศึกษาท่ีวาดเสร็จเป็นคนแรกจึงไม่ใช่เป็นงานที่ใหม่  อันแตกต่างจากหลักการของการสร้างสรรค์งาน
อันได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 

โดยหลักทั่วไปแล้ว  ในงานสร้างสรรค์ใดๆ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่า ระดับของความคิดริเริ่ม
ไม่เพียงพอตามมาตรฐานของความพยายาม  งานนั้นไม่อาจที่จะมีลิขสิทธิ์ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานซึ่งถือ
ว่าเป็นงานพ้ืนฐาน (original works)  อันได้แก่  งานวรรณกรรม  นาฏกรรม  ดนตรีกรรม  และศิลปกรรม  
ความคิดริเริ่มเป็นส่วนส าคัญในการที่จะพิจารณาให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานประเภทนั้นๆ  ในขณะที่งาน
ต่างๆ อันเกี่ยวด้วยสิทธิข้างเคียง (neighbouring right)  เช่น  งานบันทึกเสียง  งานโสตทัศนวัสดุ  งาน
ภาพยนตร์  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เป็นต้น  ซึ่งเป็นงานอันประกอบหรือมีที่มาจากงานสร้างสรรค์พ้ืนฐาน
เริ่มแรกนั้น  ได้ก าหนดให้งานเหล่านั้นไม่อาจจะมีลิขสิทธิ์ได้ในกรณีที่มีการลอกเลียนแบบจากงานต้นฉบับ  
เช่น  การอัดเทปเพลงจากม้วนเทปเพลงต้นฉบับไปยังเทปอีกตลับหนึ่ง  เทปเพลงที่ได้รับการอัดมานั้น  ก็ไม่ถือ
ว่าเป็นงานอันมีความคิดริเริ่มแต่อย่างใด (Dworkin and Taylor 1990 : 6)  การก าหนดว่างานใดเป็นงานที่



มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพียงพอหรือไม่  อาจพิจารณาได้จาก (๑) ทักษะ  การตัดสินใจในการสร้างสรรค์  
และแรงงาน  หรือ (๒) การเลือกสรร  การตัดสินใจ  และประสบการณ์  หรือ  (๓) แรงงาน  ทักษะ  และ
เงินทุน  ซึ่งได้ใช้ไปโดยผู้สร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์งานนั้น  โดยทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นปัจจัยในการพิจารณาถึง
ขอบเขตของความคิดริเริ่ม (Cornish 1989 : 268) 

ปัญหาต่อมาที่ปรากฏอยู่เสมอคือ  ในกรณีที่งานซึ่งสร้างสรรค์โดยการน าข้อมูล  วัตถุดิบมา
จากงานสร้างสรรค์เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว  ไม่ว่าจะน ามารวบรวม  ประกอบ  หรือเปลี่ ยนแปลงแก้ไข  อัน
ก่อให้เกิดงานใหม่  งานใหม่นั้นจะถือว่าเป็นงานอันเกิดจากความคิดริเริ่มซึ่งควรที่จะได้รับลิขสิทธิ์หรือไม่  โดย
หลักทั่วไปแล้ว  งานใดๆ ซึ่งถูกสร้างสรรค์  โดยมีที่มาจากงานอ่ืนเช่นนี้  หากสามารถพิสูจน์ได้ว่า  ได้มีการใช้
ทักษะ  ความพยายามอุตสาหะ  แรงงาน  ต้นทุน  และความคิด  ประกอบกันอย่างเพียงพอที่จะก่อให้เกิดงาน
อันมีลักษณะแตกต่างจากงานเดิม  โดยถือได้ว่างานสร้างสรรค์นั้นเป็นงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มอันมีลิขสิทธิ์
ได้ (LB (Plastics) Ltd.V.Swish Products Ltd (1979) RPC. 551)  อย่างไรก็ตามหากว่าได้ใช้ทักษะ  
แรงงาน  และความคิด เพียงแต่ในการลอกเลียนงานเดิมเท่านั้น  ก็ไม่อาจจะเพียงพอในการท าให้งานนั้นเป็น
งานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม  ด้วยเหตุนี้ บางท่านมีความเห็นว่า การน าเรื่องการใช้ทักษะ  แรงงาน  และ
ความคิดมาพิจารณานั้นอาจจะเหมาะกับการพิจารณาว่าสิ่งที่สร้ างสรรค์นั้นเข้าลักษณะของ “งาน” หรือไม่  
มากกว่าการพิจารณาว่าสิ่งนั้นมาจากความคิดริเริ่มหรือไม่ (Bainbridge 1992 : 36)  ตัวอย่างที่ศาลอังกฤษ
ได้ตัดสินไว้  อันเกี่ยวกับกรณีที่ถือว่างานอันดัดแปลงมาจากงานเดิมนั้น  ให้ถือว่าเป็นงานอันมีความคิดริเริ่ม
อันมีลิขสิทธิ์ได้  เช่น  การที่ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ดัดแปลงโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยจากข้อสอบเก่าในปี
ก่อนๆ นั้น  ศาลตัดสินว่ามิใช่เป็นการลอกเลียนข้อสอบเดิมอย่างสิ้นเชิง  จึงสามารถมีลิขสิทธิ์ในข้อสอบที่มีการ
ดัดแปลงขึ้นใหม่ได้ (University of London Press Ltd V.University tutorialo Press (1916) 2 ch 
601) ในทางตรงกันข้าม  ดังที่กล่าวมาแล้วว่า  หากการสร้างสรรค์คงานใดจากงานเก่านั้น  มีลักษณะเป็นการ
ลอกเลียนอย่างสิ้นเชิงโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มีลักษณะแตกต่างจากเดิม (slavishcopy) งาน
นั้นไม่อาจถือได้ว่าเป็นงานใหม่อันก่อให้เกิดลิขสิทธิ์  เช่น  กรณีที่งานภาพวาดต้นฉบับชุดหนึ่งของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ได้หมดอายุแห่งการคุ้มครองตามกฎหมายไปแล้ว  แต่เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายเพ่ือให้งานนั้น
ยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไป  เจ้าของลิขสิทธิ์จึงจัดท าภาพวาดอีกชุดหนึ่ง  ซึ่งแม้จะใช้เวลา  ทักษะ   และ
แรงงานในการจัดท างานภาพวาดชุดใหม่นั้นก็ตาม  แต่ปรากฏว่างานใหม่นั้นยังคงมีลักษณะไม่แตกต่างไปจาก
งานชุดก่อนมากนัก  เนื่องจากปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือดัดแปลงในส่วนสาระส าคัญ  ดังนั้น ศาล
อังกฤษจึงปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครอง  โดยไม่ถือว่าเป็นงานอันเกิดจากความคิดริเริ่มใหม่ (Interlego AG 
V.Tyco Industries Inc. (1989) 1 AC 217)   

กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง รูปแบบของการแสดงออกซึ่งความคิด (Expression of 
idea หรือ From of Expression)  มิได้ให้ความคุ้มครองหรือคลุมถึงตัวความคิด ( idea)  แต่ประการใดซึ่ง
สอดคล้องกับ “ความตกลงทริปส์” (TRIPs) ภาค 2 ว่าด้วยมาตรฐานเกี่ยวกับการมีไว้ ขอบเขต และการใช้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีหลักการพ้ืนฐานส าคัญคือ การให้คุ้มครองแก่การแสดงออกซึ่งความคิดโดยบัญญัติ
ว่า“...การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะคลุมถึงการแสดงออก แต่จะไม่รวมถึงความคิด กรรมวิธี วิธีปฏิบัติ หรือ



แนวความคิดทางคณิตศาสตร์” แนวความคิดในกฎหมายลิขสิทธิ์นี้ก่อให้เกิดหลักการแบ่งแยกระหว่างความคิด
และการแสดงออก (idea-expression dichotomy) ล าพังความคิดเฉยๆ แต่ยังไม่ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นก็
ไม่ถือว่ามีวัตถุแห่งสิทธิ เพราะไม่สามารถสื่อไปยังผู้อ่ืนได้ ในบางประเทศที่ใช้ระบบ Copyright System or 
Anglo-Saxon ถือว่า Expression of idea หรือ From of Expression นั้นจะต้องมีความชัดเจนด้วย ดังนั้น
วัตถุแห่งสิทธิจะต้องมีรูปร่างและมี Fixation ปรากฏแน่นอน ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบ 
Author’s Rights System  

มีข้อสังเกตว่า งานบางประเภทเช่นนาฏกรรม ดนตรีกรรม งานแพร่เสียงแพร่ภาพหรือสุนทร
พจน์เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ไม่ปรากฏรูปร่างหรือการบันทึกงาน แต่กฎหมายก็ให้คุ้มครอง เพราะเห็นว่าการบันทึก
งาน (Fixation) นั้นไม่มีความจ าเป็น เว้นแต่จะมีกฎหมายระบุไว้ให้กระท าเช่นนั้นก่อนถึงจะให้ความคุ้มครอง 
กรณีเช่นนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นข้อยกเว้นหลักการทั่วไป เพราะโดยปกติแล้วกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครอง
ความคิดแต่ประการใดเว้นแต่จะได้แสดงออกมา เช่น เราเล่าเรื่องที่คิดเรื่องโน้นบ้าง เรื่องนี้บ้าง ให้คนอ่ืนฟังเล่า
ไปเรื่อยๆ คนที่ฟังเราก็เลยเอาไปเขียนเป็นนิยาย ถามว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ค าตอบฏคือ “ไม่” 
เพราะเนื่องจากว่าเขายังไม่มีการแสดงออกมาซึ่งความคิดให้เป็นรูปเป็นร่าง และการบอกเล่าเช่นนี้ก็ไม่ใช้ค า
กล่าวสุนทรพจน์หรือเทศนา ที่จะได้รับความคุ้มครอง หากกฎหมายตามไปคุ้มครองท่านผู้อ่านลองหลับตานึก
ภาพดูว่ามันจะวุ่นวายมากแค่ไหนโดยเฉพาะเวลาสืบพยานในศาล 

ด้วยเหตุนี้  การพิจารณาว่างานที่สร้างสรรค์อันมีที่มาจากงานเก่านั้นจะเป็นงานที่ถือว่าเป็น
งานอันมีความคิดริเริ่มของตนเองหรือไม่  จึงอาจพิจารณาได้จากระดับของความแตกต่างไปจากงานเก่ าว่ามี
มากน้อยแค่ไหนเพียงใด  โดยต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป  ตามที่ศาลจะใช้ดุลพินิจเป็นส าคัญ 
(มานะ  พิทยาภรณ์ ๒๕๑๘ : ๑๐)  จึงเห็นได้ว่าหากงานใดเป็นการสร้างสรรค์ทั้งหมดด้วยตนเองของผู้
สร้างสรรค์  โดยมิได้พ่ึงพางานเก่าของบุคคลใด  ระดับของการคิดริเริ่มจะค่อนข้างต่ า  เมื่อน าไปเปรียบเทียบ
กับงานอันสร้างสรรค์โดยมีที่มาจากงานเก่า (Dworkin and Taylor 1990 : 7) 

ในกรณีงานใดอันมีลักษณะเป็นการน างานอันมีลิขสิทธิ์มารวบรวมหรือน ามาประกอบเข้ากัน
นี้  ตามหลักกฎหมายของไทยก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่
กล่าวมา  โดยในมาตรา ๑๒  บัญญัติไว้ว่า  “...หากผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันได้รวบรวมหรือประกอบ
เข้ากันซึ่งงานดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดล าดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืน  ให้ผู้ที่ได้
รวบรวมหรือประกอบเข้ากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันตามพระราชบัญญัตินี้.....” 

ข)  ต้องเป็นงานที่มีรูปร่างปรากฏ 
องค์ประกอบอันส าคัญอีกประการหนึ่งของการที่งานสร้างสรรค์ใดจะได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์คือจะต้องเป็นงานที่มีรูปร่างปรากฏหรือต้องมีการแสดงออกมาให้ปรากฏซึ่ งงานตามที่ผู้
สร้างสรรค์ได้คิดไว้  โดยทั่วไปเรียกลักษณะของการพิจารณาในเรื่องนี้ว่า  “การแบ่งแยกระหว่างความคิดและ
การแสดงออก”  (idea-expression dichotomy)  โดยถือเป็นหลักการพ้ืนฐานในกฎหมายลิขสิทธิ์ (Dworkin 
and Taylor 1990 : 4)  อันก าหนดให้มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์แต่เฉพาะการแสดงออกซึ่งความคิดในรูปของ
งานที่ได้มีการสร้างสรรค์ออกมาให้ปรากฏ  เนื่องจากหากบุคคลใดมีความคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใด  แต่มิได้น า



ความคิดของตนมาสร้างสรรค์สิ่งนั้นเสียที  ย่อมไม่อาจที่จะมีงานให้ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างเพ่ือการคุ้มครองสิทธิ
ในงานได้  เพราะล าพังแต่เพียงความคิดของบุคคลใด  ควรเป็นสิ่งที่สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์โดยอิสระ  
ดังนั้น โดยหลักทั่วไปแล้ว  งานใดๆ ที่ได้มีการสร้างสรรค์ขึ้นจะได้รับความคุ้มครองด้วยการที่ความคิดที่จะ
สร้างสรรค์งานภายในสมองของผู้สร้างสรรค์  ได้แสดงออกมาในรูปแบบที่เหมาะสม  ตามลักษณะของงานแต่
ละประเภท (Phillips and Firht 1990 : 115)  ดังที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยได้มีบทบัญญัติรับรองหลักการ
นี้ไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖  วรรคสองว่า “การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด  
หรือขั้นตอน  กรรมวิธีหรือระบบหรือวิธีใช้หรือท างาน  หรือแนวความคิดหลักการ  การค้นพบหรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์  หรือคณิตศาสตร์”  อันตรงกับหลักการในกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. ๑๙๗๖ มาตรา ๑๐๒ (บี)  นอกจากนี้ในความตกลง TRIPs ได้ก าหนดหลักการนี้ไว้เช่นกัน ในภาค ๒ ส่วน
ที่ ๑ ข้อ ๙ (๒)  ว่า  “การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะคลุมถึงการแสดงออก  แต่ไม่รวมถึงความคิด  กรรมวิธี  วิธีปฏิบัติ  
หรือแนวความคิดทางคณิตศาสตร์" 

ส าหรับการท าให้งานแสดงออกมาให้มีรูปร่างให้ปรากฏนั้น  นักกฎหมายบางท่านมีความเห็น
เน้นหนักไปในทางท่ีว่าต้องเป็นผลงานที่มีรูปร่างปรากฏเป็นการแน่นอน  แต่บางท่านเห็นเน้นไปในทางที่ว่าต้อง
ถึงขนาดจับต้องได้  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ  ๒๕๒๘ : ๓๕)  ถ้าพิจารณาลักษณะของงานประเภทต่างๆ แล้ว  
การท าให้งานแสดงออกมาเป็นรูปร่างให้ปรากฏนั้น  จะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะรูปแบบของงานในแต่ละประเภท
ด้วย  ดังเช่น งานวรรณกรรมมีลักษณะเป็นงานอันเกี่ยวกับการประพันธ์  ซึ่งเป็นตัวอักษรเป็นส่วนใหญ่  เช่น  
โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  หรือนิยาย เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ การแสดงงานให้ปรากฏออกมาควรจะเป็นในรูป
ของลายลักษณ์อักษรบนวัสดุต่างๆ  แต่กระนั้น ในบางกรณีอาจมีการแสดงออกมาโดยปากเปล่าทันที  มิได้มี
การคิดเตรียมมาก่อน  เช่น  การว่ากลอนสด  ล าตัด เป็นต้น  ซึ่งการแสดงออกมาทันทีเช่นนี้แม้มิได้มีการเขียน
บทเตรียมมาก่อน  ย่อมถือไดว่ามีการแสดงออกมาแล้ว (expression)  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศว่าจะให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แต่เฉพาะงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกมาให้
ปรากฏโดยมีการบันทึก (fixation)  อันเป็นการกระท าให้งานมีรูปร่างปรากฏในวัสดุต่างๆ หรือไม่  โดยได้มีการ
บัญญัติทางเลือกเช่นนี้ไว้ในมาตรา ๒(๒)  ของอนุสัญญาเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม  
ดังนั้น หากกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศใดมิได้มีการก าหนดไว้เช่นนั้น  งานที่แสดงออกมาโดยปากเปล่าก็
สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้เช่นกัน (WIPO 1990 : 47)  ดังเช่นในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
๒๕๓๗ ของประเทศไทยก็มิได้ปรากฏบทบัญญัติวางเงื่อนไขว่างานสร้างสรรค์แต่ละประเภทจะต้องมีการบันทึก
ในรูปแบบใดๆ จึงจะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์  เพียงแต่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ วรรคแรก ต้อนท้ายว่า “..ไม่ว่า
งานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด”  จึงเป็นการก าหนดให้งานสร้างสรรค์ทุกประเภท
สามารถที่จะมีลิขสิทธิ์ได้  หากเป็นงานอันแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นรูปร่างเท่านั้น  หาต้องมีการบันทึกลงใน
วัสดุใดๆ ไม่  โดยแตกต่างจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ  ซึ่งบัญญัติไว้ใน Copyright, Designs and 
Patents Act 1988 มาตรา ๓(๒) ว่า “งานวรรณกรรม  นาฏกรรม  หรือดนตรีกรรมไม่อาจจะได้รับลิขสิทธิ์  
เว้นแต่ว่าได้มีการบันทึกงานเหล่านั้นโดยลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีอ่ืนใด...." 



นอกจากนี้ในกรณีงานแพร่เสียงแพร่ภาพ  ซึ่งเป็นงานอันเกี่ยวด้วยสิทธิข้างเคียงนั้น  หาก
พิจารณาลักษณะของงานประเภทนี้แล้ว  จะเห็นได้ว่าเป็นงานที่ไม่อาจมีรูปร่างให้เห็นได้ด้วยตาเปล่า  เพราะ
เป็นการกระจายเสียงหรือภาพ  หรือทั้งเสียงและภาพ  โดยผ่านสื่อตัวน าในอากาศหรือผ่านทางสายเคเบิ้ล  
การจัดการเพ่ือให้เกิดงานแพร่เสียงแพร่ภาพเช่นนี้  จึงเป็นการก่อให้เกิดการส่งคลื่นหรือสัญญาณอันไม่อาจจะ
เห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือจับต้องได้  แต่เมื่อคลื่นหรือสัญญาณนั้นผ่านเข้าไปยังจานรับหรือเสาอากาศรับสัญญาณ
สู่เครื่องรับวิทยุหรือเครื่องรับโทรทัศน์  จึงจะเกิดเสียงขึ้นหรือปรากฏทั้งเสียงและภาพทางวิทยุหรือโทรทัศน์  
อันเป็นวัตถุประสงค์ของงานประเภทนี้ที่จะท าให้การสร้างสรรค์ปรากฏแก่สาธารณชนมากกว่าจะถือว่าสิ่งที่
ปรากฏเป็นลักษณะของงาน (Cornish 1989 : 278)  แต่กระนั้น อาจถือได้ว่าการที่ท าให้เกิดเสียงหรือ
ปรากฏทั้งเสียงและภาพขึ้นเป็นการแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นรูปร่างโดยปริยายเช่นกัน (Bainbridge 1992 : 
38) 

ค)  ต้องเป็นงานที่กฎหมายก าหนด 
  องค์ประกอบของงานที่จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้  นอกจากต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์
และต้องเป็นงานที่มีรูปร่างปรากฏแล้ว  งานสร้างสรรค์นั้นจะต้องเป็นงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ก าหนดไว้ว่าจะ
ให้ความคุ้มครองด้วย  ดังเช่นที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศต่างมีบทบัญญัติก าหนดประเภทของงาน
สร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
๒๕๓๗ ของประเทศไทยบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ วรรคแรก  ก าหนดประเภทของงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้เป็นงานประเภทใหญ่ๆ แบ่งได้แปดประเภท  ได้แก่  งานวรรณกรรม  นาฏกรรม  
ศิลปกรรม  ดนตรีกรรม  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่งบันทึกเสียง  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  อย่างไรก็ตาม 
ความในตอนท้ายของมาตรา ๖ วรรคแรก  ซึ่งบัญญัติว่า  “...หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  แผนก
วิทยาศาสตร์  หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์....”   เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในนิยามของค าว่า “งาน” 
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  ซ่ึงดูเหมือนวา่เจตนารมณ์ของกฎหมายคงจะประสงค์
ให้เป็นบทบัญญัติที่มีความหมายกว้างๆ เพ่ือให้ศาลใช้ในการแก้ปัญหาด้วยการตีความให้หมายถึงงานใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  อันเป็นการรองรับความก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการในอนาคต  ดังเช่นที่เคยใช้
บทบัญญัติในส่วนนี้ตีความให้รวมถึงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer programs) เป็นงานดันได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  เนื่องจากในกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนั้นมิได้มีการ
ก าหนดให้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไว้อย่างชัดแจ้ง  เพราะในขณะที่มีร่าง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเดิมนี้  งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายสู่ประชาชนในประเทศไทย  
จึงมิได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับงานลักษณะเช่นนี้ไว้  อันต่างจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบันที่ก าหนดให้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างชัดเจน
ภายใต้ความหมายของงานวรรณกรรม  ดังที่มีการบัญญัติไว้เช่นเดียวกันในกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา 

วิวัฒนาการของงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น  เริ่มต้นมาจากการคุ้มครองงานสร้างสรรค์ในประเภท
วรรณกรรม  นาฏกรรม  ดนตรีกรรม  และศิลปกรรมเป็นเบื้องต้น  ดังเช่นที่ในอนุสัญญาเบอร์นฉบับแรกได้มุ่ง



คุ้มครองงานในกลุ่มนี้  โดยถือว่าเป็นงานอันก่อให้เกิดสิทธิ์แก่ผู้สร้างสรรค์ (Philips and Firth 1990 : 114 
– 115) ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ๆ ตามผลของพัฒนาการทางวิทยาการเทคโนโลยี  อัน
ได้แก่  งานโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่งบันทึกเสียง  และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ  โดยที่งานในกลุ่มนี้เป็นงาน
อันเกี่ยวกับสิทธิข้างเคียง (neighbouring rights) หรือบางท่านเรียกงานในกลุ่มนี้ว่า “งานสืบเนื่อง” 
(derivative works)  อันหมายถึงงานซึ่งเกิดจากการท างานสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็น
งานเริ่มแรกมาใช้ในการสร้างสรรค์งานประเภทอ่ืนขึ้นใหม่ (Phillips and Firth 1990 : 132-133 และ 
Dorr and Munch 1990 : 190) 

ส่วนประเภทของงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยได้ก าหนดให้ความ
คุ้มครองไว้มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑)  งานวรรณกรรม (Literary Works)     
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๔  ได้ให้นิยามของ “วรรณกรรม” ไว้โดย
หมายความว่า “งานนิพนธ์ที่ท าขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทร
พจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย” 
  ค าจ ากัดความของ “วรรณกรรม” ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔ จึงกล่าวได้ว่า งานวรรณกรรม 
ได้แก่งานอันเกี่ยวกับการประพันธ์ทางลายลักษณ์อักษรทุกอย่าง  ไม่ว่าด้วยภาษาใดๆ และงานนิพนธ์ที่ก าหนด
ไว้ในบทนิยามตามมาตรา ๔ นี้ เป็นเพียงตัวอย่างซึ่งกฎหมายได้ยกมาแสดงแต่สิ่งที่ปรากฏแพร่หลายเท่านั้น  
เพราะกฎหมายใช้ค าว่า “เช่น”  ไว้  ด้วยเหตุนี้ รหัสต่างๆ ที่สามารถสื่อความหมายได้  ควรที่จะถือว่าเป็นงาน
นิพนธ์ชนิดหนึ่ง  ซึ่งได้แสดงออกมาให้ปรากฏ  เช่น  รหัสม้อส (Morse Code) เป็นต้น  นอกจากนี้ จะต้อง
พิจารณาประกอบไปกับบทบัญญัติมาตรา ๖ วรรคแรก  ตอนท้าย ที่ว่า “....ไม่ว่างานดังกล่าวจะต้องแสดงออก
โดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด”  ดังนั้น งานนิพนธ์ต่างๆ ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้ว  สามารถเป็นงาน
วรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ได้  ไม่ว่าจะท าให้ปรากฏโดยการแสดงออกมาด้วยวิธีหรือลักษณะใด  เช่น  การแสดง
ธรรมเทศนาของพระภิกษุแก่ประชาชน  การใช้สีพ่นบนก าแพงเป็นบทกลอน  และการพิมพ์ข้อความอัน
เกี่ยวกับงานประพันธ์ใดๆ โดยการใช้โปรแกรมการพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ให้ปรากฏบนจอภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  เช่นนี้ถือว่าเป็นงานนิพนธ์อันได้รับความคุ้มลิขสิทธิ์ในประเภทวรรณกรรมแล้ว 

มิติใหม่ประการหนึ่งของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันของไทย  ได้แก่การก าหนดให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถมีลิขสิทธิ์ได้  โดยให้ถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของงานวรรณกรรม  อันเป็นการขจัด
ปัญหาที่เคยมีการโต้แย้งกันในขณะที่ยังมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  ว่าควรให้ความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือไม่  และหากให้ความคุ้มครองแล้ว  สมควรจะจัดอยู่ภายใต้
ความหมายของงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทใด  การที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยได้ก าหนดให้ความคุ้มครองแก่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยการให้ถือว่าเป็นงานวรรณกรรมอย่างหนึ่งเช่นนี้  เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  อันยอมรับเป็นหลัก
สากล  ดังที่ความตกลง TRIPs ได้ก าหนดหลักการเช่นนี้ไว้ในข้อ ๑๐ (๑) ซึ่งบัญญัติว่า “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 



ไม่ว่าจะเป็นภาษาต้นก าเนิดหรือภาษาวัตถุ จะได้รับความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรม  ภายใต้อนุสัญญา
กรุงเบอร์น (ค.ศ. ๑๙๗๑)” 

เกี่ยวกับค านิยามของ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” นี้  มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ก าหนดให้หมายความว่า   “ค าสั่ง ชุดค าสั่งหรือสิ่งอ่ืนใดที่น าไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานหรือเพ่ือให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในลักษณะใด”  โดยมีความหมายคล้ายคลึงกับนิยามของค าว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดไว้
ในบทบัญญัติว่าด้วยนิยามมาตรา ๑๐๑ แห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งบัญญัติว่า “โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ชุดของข้อความหรือค าสั่งซึ่งน าไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
เพ่ือให้เกิดผลอันมีประสิทธิภาพ”  (Dorr and Munch 1990 : 231)  แต่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของอังกฤษ
กลับมิได้ให้ค านิยามของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้แต่ประการใด  โดยอาจมีเหตุผลที่ว่าด้วยการพัฒนาทาง
วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว  การให้นิยามทางกฎหมายอย่างแน่นอนใดๆ แ ก่โปรแกรม
คอมพิวเตอร์นี้  ดูจะเป็นการไม่เหมาะสมแก่การเปลี่ยนแปลงของงานประเภทนี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต  
เพราะสามารถท าให้มีการตีความได้อย่างยืดหยุ่นแก่การสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ อันเกี่ยวกับวงการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Bainbridge 1992 : 34) 

๒)  งานนาฏกรรม (Dramatic Works) 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔  ได้ให้ค านิยามของ “นาฏกรรม” ไว้โดย

หมายความว่า “งานเกี่ยวกับการร า  การเต้น  หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวและให้ความหมาย
รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย” กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่นี้จึงก าหนดความหมายของงานนาฏกรรมไว้ไม่
แตกต่างไปจากที่เคยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  โดยจ าแนกงานประเภทนี้ให้เกี่ยวกับ
ลักษณะของการสร้างสรรค์ในรูปแบบการเต้น  การร า  และการท าท่าต่างๆ ดังเช่นการคิดท่าเต้นมูนวอร์คของ
ไมเคิล แจ๊คสัน  การคิดท่าร าไทยผสมกับบัลเลต์ในแบบประยุกต์  ตลอดจนการแสดงต่างๆ ที่เป็นเรื่องราวอัน
ได้แก่ละครเวทีที่ได้มีการก าหนดให้แสดงตามบทละคร  ซึ่งได้มีการเขียนขึ้นเตรียมไว้ก่อน  นอกจากนี้ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ยังได้ก าหนดให้รวมการคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงใบ้ในความหมายของงานนาฏกรรม
ด้วย  ซึ่งการแสดงในลักษณะเช่นนี้มักเรียกกันว่า “การแสดงละครใบ้”  อันเป็นการแสดงเรื่องราวเช่นละคร  
แต่ผู้แสดงใช้ท่าทางแสดงความหมายแทนการกล่าวเป็นค าพูดออกมา  โดยเป็นการแสดงซึ่งมีที่มาจากประเทศ
ในแถบทวีปยุโรป  ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า งานนาฏกรรมได้แก่การสร้างสรรค์ในลักษณะของการแสดงออกมา 
โดยทางท่าทางหรือการเต้น  ในขณะที่งานวรรณกรรมเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่เป็นภาษาอันสามารถอ่าน
หรือกล่าวออกมาโดยปากเปล่าเท่านั้น (Dworkin and Taylor 1990 : 24) 
  “นาฏกรรม” (dramatic work)  หมายความว่า งานเกี่ยวกับการร า การเต้น การท าท่า หรือ
การแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว ตลอดจนการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย ที่ส าคัญจะต้องเป็นลักษณะที่ประกอบ
ขึ้นเป็นเรื่องราว หาใช่เพียงสักแต่ว่าท าท่าทาง แสดงไปโดยไม่มีล าดับและเรื่องราวใดๆ เช่น การกระโดดขึ้นๆ 
ลงๆ ไม่กี่ครั้งตามเสียงเพลง โดยไม่มีล าดับท่าเต้นก็ไม่ได้ความคุ้มครองเพราะมิ ได้ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว 



นอกจากนั้นอาจถือว่าไม่มีการสร้างสรรค์อย่างเพียงพออีกด้วย ส่วนตัวอย่างของงานที่ได้รับความคุ้มครองเช่น 
การแสดงท่าทางของตัวละครในการแสดงโขน การเต้นบัลเล่ต์ เป็นต้น 

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ วลีที่ว่า “การแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว” นั้น อาจารย์
ปริญญา ดีผดุง  เห็นว่าน่าจะหมายถึงการแสดงที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับการร า การเต้น หรือ การท าท่า
ทาง มิได้หมายถึงการแสดงละคร หรือบทภาพยนตร์เพราะการแสดงดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการแสดงบทบาท
ตามบทละครหรือบทภาพยนตร์ซึ่งดัดแปลงมาจากงานวรรณกรรม เท่านั้น 
   “การแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว” อันจะเป็น “งานนาฏกรรม” (dramatic work)  
ได้นั้น น่าจะหมายถึงการแสดงที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับการร า การเต้น การท าท่าเป็นเรื่องเป็นราว ดังนั้น 
การเล่นเกมโชว์ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬา จึงไม่ใช่งานนาฏกรรมดังค าพิพากษาต่อไปนี้ 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2681/2553 วินิจฉัยนาฏกรรม หมายความว่างานเกี่ยวกับการ
ร า การเต้น การท าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว แต่การเล่นเกมโชว์นับเป็นการแข่งขัน
ภายใต้กรอบกติกาที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้เล่นเกมโชว์มีอิสระที่จะกระท าการใดๆ ภายใต้กรอบกติกาดังกล่าว
เพื่อให้ตนชนะการเล่นเกมโชว์นั้น มิใช่ว่าผู้เล่นเกมโชว์จะต้องปฏิบัติตนไปตามรูปแบบและกฎกติกาที่
ก าหนดไว้ เพราะมิเช่นนั้นแล้วการเล่นเกมโชว์ย่อมจะไม่ใช่การแข่งขันอย่างแท้จริง การเล่นเกมโชว์จึงเป็น
เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬา ไม่ใช่งานเกี่ยวกับการร า การเต้น การท าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็น
เรื่องราวอันจะถือได้ว่าเป็นงานนาฏกรรมได้ รูปแบบรายการเกมโชว์ของโจทก์จึงไม่ใช่งานนาฏกรรม 
  เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยมิได้มีการก าหนดให้งานประเภทใดจะมีลิขสิทธิ์ได้  ต่อเมื่อ
งานนั้นได้มีการบันทึก (fixation) ไว้  เพียงแต่ในมาตรา ๖ วรรคแรกตอนท้ายได้ก าหนดให้งานสร้างสรรค์
เหล่านั้นได้มีการแสดงออกมาไม่ว่าโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด  ย่อมสามารถได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว  
ดังนั้น การร า  การเต้น  หรือการแสดงต่างๆ แม้จะมิได้มีการบันทึกไว้  หากมีการแสดงออกมาให้ ปรากฏซึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์จากสมองของบุคคลใดก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้ว 
  อย่างไรก็ตาม การก าหนดในบทละครให้บุคลิกของผู้แสดงแต่ละคนต้องแสดงออกมาเช่นใด  
ซึ่งเป็นจุดส าคัญของเรื่องย่อมถือว่าเป็นงานนาฏกรรม  แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่งานอันก าหนดไว้นั้นได้ มีการ
แสดงออกในลักษณะขึ้นอยู่กับการตีบทและความสามารถของผู้แสดงด้วยตนเองมากกว่าเช่นนี้  ถือว่ามิใช่เป็น
งานนาฏกรรม  เนื่องจากบุคลิก  ท่าทาง  ความงดงามในการแสดงออกของผู้แสดงไม่อาจที่จะก าหนดแน่นอน
โดยการเขียนไว้ในบทละคร  จึงไม่สามารถได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานประเภทนาฏกรรม  แต่ว่าการแสดง
ของนักแสดงเหล่านั้นสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองในส่วนของบทบัญญัติอันว่าด้วยสิทธิของนักแสดง  ซึ่ง
เป็นสิทธิประเภทใหม่ท่ีได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่นี้  อันจะได้กล่าวต่อไป 

๓) งานศิลปกรรม  (Artistic Works) 
  บทบัญญัติมาตรา ๔  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ได้ให้นิยามของ “ศิลปกรรม” ไว้อย่าง
ชัดเจนไม่แตกต่างไปจากที่เคยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยก าหนดให้งานศิลปกรรม 
หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง  



อย่างไรก็ตามท่านอาจารย์วัส ติงสมิตร เห็นว่า “งานศิลปะ” แม้ว่าจะไม่ต้องค านึงถึงคุณค่า
ทางศิลปะว่ามีระดับมากน้อยเพียงใดก็ตาม แต่น่าจะต้องมีลักษณะทางศิลปะอยู่ จึงจะเป็นงาน “ศิลปกรรม” 
ตัวอย่างเช่น 
  ล้อรถเข็นเป็นงานศิลปกรรมได้หรือไม่ ค าถามข้อนี้จะต้องอ่านต่อเนื่องกับค าถามก่อนเพราะ
เป็นการอธิบายถึงความหมายของงานศิลปกรรม ซึ่งศาลได้ใช้ค าว่า “ท าขึ้นจากงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในแง่
ใดแง่หนึ่ง หรือเริ่มต้นจากงานที่มีความงาม (Aesthetic work)  เป็นจุดเริ่มต้น” ค าวินิจฉัยนี้อาจเป็นการ
อธิบายว่า แม้จะไม่ต้องค านึงถึงคุณค่าทางศิลปะว่ามีระดับมากน้อยเพียงใดก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดก็น่าจะ
เริ่มต้นจากงานที่มีความงาม  (Aesthetic work) ค าพิพากษาที่ว่านี้ก็คือ 
  ค าพิพากษาฎีกาที่ 7117/2552 วินิจฉัยว่า กรณีมีข้อพิจารณาว่าลูกล้อรถเข็นที่ใช้
ส าหรับทางเลื่อนที่โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ผลิต และโจทก์ที่ 2 สั่งสินค้าดังกล่าวเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย 
เข้าองค์ประกอบของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม่โจทก์ทั้งสองไม่ได้น าบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท างาน
จิตรกรรม งานภาพร่าง หรือแบบจ าลองมาเบิกความเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ท าหรือก่อให้เกิดงาน
สร้างสรรค์ดังกล่าวด้วยตนเอง (Originality) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือความวิริยะอุตสาหะอย่างไร 
เป็นการแสดงซ่ึงความคิด (Expression of idea)  ของผู้สร้างสรรค์เช่นใด นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาสินค้า
ลูกล้อตามวัตถุพยานจะเห็นว่าลูกล้อดังกล่าวมีลักษณะของวัตถุที่ใช้งานในการท าสิ่งของเคลื่อนที่ได้  โดยมี
คุณประโยชน์พิเศษคือมีระบบการล็อกล้อพิเศษส าหรับทางเลื่อน ซึ่งรูปลักษณะของลูกล้อทางเลื่อน
ดังกล่าวเป็นไปตามข้อจ ากัดของรูปแบบลูกล้อที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมและตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
รูปลักษณะท่ีปรากฏจึงเป็นการสร้างลูกล้อเลื่อนขึ้นตามกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้งาน แล้วจึงปรับปรุง
รปูแบบของลูกล้อเลื่อนให้มีความสวยงามน่าดู เช่น ก าหนดส่วนเว้าโค้ง ส่วนมุม และเลือกใช้สีต่างๆ โดย
ความสวยงามน่าดูตามโจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างนั้นไม่อาจที่จะแยกต่างหากไปจากตัวสินค้าที่มุ่งประสงค์ต่อ
ประโยชน์การใช้สอยได้เลย พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสองจึงรับฟังไม่ได้ว่า ลูกล้อดังกล่าวถูกจัดท าขึ้น
จากงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในแง่ใดแง่หนึ่ง หรือเริ่มต้นจากงานที่มีความงาม (Aesthetic work)  เป็น
จุดเริ่มต้นแล้วน างานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการท าให้สิ่งของเคลื่อนที่ ลูกล้อทางเลื่อนดังกล่าวจึงไม่
อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ 
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ศิลปกรรม” (artisticwork) 
หมายความว่า คือสิ่งที่ เป็นศิลปะหรือสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ เช่น งานประติมากรรม และงาน
สถาปัตยกรรม ก็จัดเป็นศิลปกรรมด้วยเช่นกัน ตรงนี้ต้องท าความเข้าใจให้ดี เพราะตามค านิยามใน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 4 นั้น “ศิลปกรรม” ได้แก่ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ 
งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่างหรืองานสร้างสรรค์ รูปทรง
สามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ งานศิลปประยุกต์ ซึ่งอาจเป็นงานลั กษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่กล่าวมาแล้ว หรือหลายอย่างรวมกัน ทั้งนี้ ไม่ว่างานดังกล่าวจะมีคุณค่าทางศิลปะ
หรือไม่ก็ตาม และให้ความหมายรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย 



(๑)  งานจิตรกรรม (work of painting and drawing)  “ได้แก่ งานสร้างสรรค์
รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น  แสง  สี หรือสิ่งอื่น  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันลงบนวัสดุอย่างเดียว
หรือหลายอย่าง” เช่น  การวาดเขียน (drawings)  และการวาดภาพระบายสีต่างๆ (paintings) หรืออาจจะ
ระบายหรือวาดภาพด้วยสิ่งอ่ืนๆ นอกจากสี  ตามที่กฎหมายให้ตัวอย่างไว้  เช่น  การใช้แสง  เป็นต้น “งาน
จิตรกรรม”  (work of painting and drawing)  ที่จะได้รับความคุ้มครองในลักษณะของ “งานศิลปกรรม” 
นั้น จะต้องเป็นงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง ในลักษณะที่ควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ใช่
เป็นเพียงงานที่ข้ึนโดยทั่วไปเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 
   ค าพิพากษาฎีกาที่ 5202/2552  ศาลวินิจฉัยว่า งานที่จะได้รับความคุ้มครอง
ในลักษณะของงานศิลปกรรมนั้น แม้กฎหมายจะไม่ได้มุ่งประสงค์ให้งานนั้นต้องมีคุณค่าทางศิลปะ แต่ก็
ต้องเป็นงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง (Originality)  ในลักษณะที่ควรจะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย หาใช่เป็นเพียงงาน (Work) ซึ่งท าขึ้นโดยทั่วไปเท่านั้น ส าหรับภาพกราฟฟิครูปประกายดาว 
(STARBURST)  แม้จะเป็นงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองแต่ก็มีความแตกต่างจากรูปประกายดาวที่ปรากฏ
อยู่ทั่วไปส าหรับสินค้าอ่ืนๆ เพียงส่วนเล็กน้อยและไม่เป็นสาระส าคัญถึงขนาดที่จะเป็นงานสร้างสรรค์ 
(Original)  อันควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
   ภาพกราฟฟิคบลูเพาเวอร์ แม้จะเป็นรูปทรงกลมอันเป็นรูปทรงเรขาคณิตทั่วไป  
แต่ก็เป็นงานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้นและสี โดยไม่ปรากฏว่าได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจาก
งานที่มีอยู่เดิม จึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นงานสร้างสรรค์ (Original) ที่สร้างขึ้นด้วยตนเองจึงเป็นงาน
ศิลปกรรมลักษณะงานจิตรกรรมที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  แม้ต่อมาจะมีการ
น างานนี้ไปใช้ในทางการค้าก็ไม่เป็นเหตุให้งานดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย 
   (๒)  งานประติมากรรม (work of sculpture)  “ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่
เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้”  นั่นคือ งานศิลปกรรมในรูปแบบสามมิติ  เช่น  งานแกะสลัก  งานปั้น  
งานหล่อรูปเหมือน เป็นต้น แม้ไม่มีคุณค่าในทางศิลปะกฎหมายก็ยังให้ความคุ้มครองแต่หากสักแต่ท าขึ้นโดย
หยาบๆ ก็จะมิได้รับความคุ้มครองโดยเหตุที่ว่า “ไม่มีการสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ” นั่นเอง 
   (๓)  งานภาพพิมพ์ (work of lithography)  “ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วย
กรรมวิธีทางการพิมพ์  และหมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย”  งานภาพพิมพ์นี้
เป็นงานในลักษณะสองมิติเช่นเดียวกับจิตรกรรม  แต่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในการพิมพ์และ
งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์  ควรเป็นการวาดหรือเขียนลงบนวัสดุจากการพิมพ์ด้วยหมึก 
(ไชยยศ เหมะรัชตะ 2528 : 48) ยกตัวอย่างเช่น  
   ค าพิพากษาฎีกาที่ 2000/2543  วินิจฉัยว่า งานภาพพิมพ์รูปการ์ตูนหมีพูห์ 
(WinniethePooh) ของผู้เสียหาย อันเป็นศิลปกรรมอยู่ในประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ ที่ผู้เสียหาย
สร้างสรรค์จิตนาการนั้นเป็นการสร้างสรรค์จินตนาการโดยวิจักขณ์จากธรรมชาติซึ่งเป็นสัตว์โลกที่เรียกกัน
ว่า หมี (BEAR) มาเป็นงานศิลปกรรมในรูปการ์ตูนสัตว์โลกที่เป็นหมีโดยการริเริ่มขึ้นเองของผู้สร้างสรรค์



แต่ละคน งานศิลปกรรมดังกล่าวจึงอาจจะเหมือนหรือคล้ายกันได้โดยไม่จ าต้องมีการลอกเลียนท าซ้ ากัน
หรือดัดแปลงงานของกันและกันแต่อย่างใด ดังนั้นหากสังเกตให้ดีๆ จะเห็นว่างานลิขสิทธิ์บางครั้งก็
อาจเหมือนหรือคล้ายกันก็ได้ 
   (๔)  งานสถาปัตยกรรม (work of architecture)  “ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้าง  งานออกแบบตกแต่งภายในหรือภายนอก  ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างหรือการ
สร้างสรรค์หุ่นจ าลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง”   แม้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยจะมิได้ให้ค าจ ากัดความของ
ค าว่า “อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง” ไว้ก็ตาม  แต่ควรตีความอย่างกว้างให้รวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างด้วย  ดังนั้น งานออกแบบ เฉพาะบางส่วนของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจึงน่าที่จะอยู่ในความหมาย
ของงานสถาปัตยกรรมนี้ด้วยเช่นกัน  เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่การบังคับใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์ในการให้
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานประเภทนี้ มีข้อสังเกตว่าในส่วนของการออกแบบนั้น จะต้องเป็นการออกแบบที่
ถึงข้ันน าไปใช้ก่อสร้างได้ หรืออยู่ในขั้นที่ถือเป็นการแสดงออกซ่ึงความคิดแล้วไม่ใช่เป็นเพียงสเกตซ์ ซึ่งยังคงอยู่
ในขั้นที่เป็นเพียงความคิดเท่านั้น ซึ่งอาจแยกได้ 4 ชนิด คือ การออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง, การ
ออกแบบตกแต่งบริเวณภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง, การออกแบบตกแต่งบริเวณภายนอกอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง, และการสร้างสรรค์หุ่นจ าลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
   โดยงานสถาปัตยกรรมนั้นจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ไม่ใช่เป็นเพียงการออกแบบตกแต่งสถานที่ซึ่งใช้ในการผลิตรายการ ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมแต่
อย่างใด ดังค าวินิจฉัยต่อไปนี้ 
   ค าพิพากษาฎีกาที่ 2681/2553  วินิจฉัยว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลป
ประยุกต์ที่น าเอางานศิลปกรรมประเภทงานภาพร่าง ภาพประกอบ และ หรืองานสถาปัตยกรรม อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมารวมกัน ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ได้ให้นิยามศัพท์ค าว่า 
“ศิลปกรรม” ไว้ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมนั้นจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ไม่ใช่เป็นเพียงการออกแบบตกแต่งสถานที่ท่ีใช้ในการผลิตรายการ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างใดๆ โดยตรง เม่ือรูปแบบรายการเกมโชว์ไม่อาจพิจารณาว่าเป็นงานภาพร่าง งานภาพประกอบ และ
งานสถาปัตยกรรมแล้วย่อมไม่อาจเป็นศิลปประยุกต์ได้ 
   (๕)  งานภาพถ่าย (photographic work)  “ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจาก
การใช้เครื่องมือบันทึกภาพ โดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก  และล้างด้วยน้ ายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือ
ด้วยกรรมวิธีใดๆ  อันท าให้เกิดภาพขึ้นหรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอ่ืน”  งานภาพถ่ายนี้
ไม่ค านึงถึงสิ่งที่ถูกถ่ายภาพไว้จะเป็นสิ่งใดไม่ว่ารูปคน  ภูมิประเทศ  เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น  หรือวัตถุประสงค์
ในการถ่ายภาพนั้น (WIPO 1990 : 48)  นอกจากนี้ กฎหมายยังได้ก าหนดให้รวมถึงวิธีการแบบใหม่ๆ ไว้ด้วย  
เช่น การถ่ายภาพโดยใช้กล้องโพลาลอยด์  ซึ่งมีกระดาษอัดรูปในตัวและไม่ต้องผ่านกรรมวิธีในการล้างภาพตาม
ขั้นตอนทั่วไป เป็นต้น  โดยถือว่าเป็นการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอ่ืน 
   อย่างไรก็ตาม ค านิยามในมาตรา 4 (5) ที่ให้ค านิยามว่า “...งานภาพถ่าย ได้แก่ งาน
สร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการที่เกิดจาการใช้เครื่องมือบันทึกภาพให้แสงผ่านเลนส์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และ



ล้างน้ ายาซึ่งมีสูตรเฉพาะหรือด้วยกรรมวิธีใดๆ อันท าให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือ
วิธีการอย่างอ่ืน...” มีข้อสังเกตบางประการในวลีที่ว่า “...กรรมวิธีใดๆ อันท าให้เกิดภาพขึ้นหรือการ
บันทึกภาพโดยเครื่องมือ หรือวิธีการอย่างอ่ืน...” นั้นจะรวมถึงฟิล์มภาพยนตร์ด้วยหรือไม่ในกฎหมาย
ประเทศญี่ปุุนนั้น ได้พยายามให้ค านิยาม ภาพถ่ายเอาไว้ว่า “ให้หมายรวมถึงงานที่แสดงออกโดยกรรมวิธี
คล้ายคลึงกับการถ่ายรูป” ส่วนกฎหมายของประเทศอินเดียพยายามให้ค านิยามว่า “ให้หมายความรวมถึงภาพ
พิมพ์ ซึ่งเป็นภาพที่เกิดจากการท าเพลทและงานใดๆ ซึ่งท าจากกรรมวิธีคล้ายคลึงกับการถ่ายรูป แต่ไม่หมาย
รวมถึงฟิล์มภาพยนตร์”   ส าหรับในกฎหมายไทยแม้ว่าจะไม่มีการระบุลงไปว่างานภาพถ่ายนั้นไม่หมายรวมถึง
ฟิล์มภาพยนตร์ ด้วยแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการบัญญัติให้ฟิล์มภาพยนตร์ได้รับความคุ้มครองภายใต้งานภาพถ่าย
แต่อย่างใด  ซ่ึงตามหนังสือเล่มต่างๆ ที่มักจะมีภาพประกอบเสมอเพ่ือให้เกิดมโนภาพและมีความสวยงาม เพ่ือ
จูงใจผู้อ่านให้สนใจงานวรรณกรรมชิ้นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี หากแต่ว่าภาพประกอบนั้นมีหลายลักษณะ เช่น 
ภาพวาด ภาพถ่าย รวมถึงภาพกราฟฟิค ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปกรรม และมีรายละเอียดพอสมควรในแง่ของการ
ว่าจ้างหรือรับจ้างถ่ายภาพหรือเขียนภาพ หากไม่ระบุเนื้อหาในสัญญาให้รอบคอบแล้วอาจเกิดปัญหาตามมาได้
ว่าใครมีสิทธิหรือเป็นเจ้าของงานภาพประกอบนั้นๆ 
   (๖)  งานภาพประกอบ  แผนที่  โครงสร้าง  ภาพร่าง  หรืองานสร้างสรรค์รูปทรง
สามมิติ  อันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์  ภูมิประเทศ  หรือวิทยาศาสตร์  (work on illustrations, maps, 
structures, or three dimensional works in relation to geography, topography or science) 
   “แผนที”่ (maps)  นั้นก็เช่น แผนที่โลก หรือแผนที่ประเทศไทย ที่ส าคัญจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงของสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่นแสดงถึงแม่น้ า ล าคลอง มหาสมุทร ภูเขา และอาจรวม
ไปถึงท้องฟูาและต าแหน่งดวงดาวต่างๆ เป็นต้น 

   ส่วน “โครงสร้าง” (structures)  หรือ “ภาพร่าง” (sketches) ตามค านิยามของ 
“องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก” (World Intellectual Property Organization : WIPO) คือ งาน
สร้างสรรค์ที่แสดงหรือบอกเล่าขานภาพเขียน ภาพวาด แผนผัง แผนที่ หรืองานอ่ืนๆ เช่น งานวรรณกรรม
ดนตรี วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ที่ส าคัญ ภาพร่าง มักเป็นงานอย่างหยาบ ท าอย่างเร็วเพียงคร่าวๆ มีค าอธิบาย
อย่างกว้างๆ ไม่ละเอียด แต่ถ้าเป็นโครงสร้างมักเป็นการน าสิ่งต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามเป็น
เรื่องยากทีจ่ะเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้ หากพิจารณาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
มีความหมายในท านองที่ว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญซึ่งน ามาเข้าด้วยกันให้เป็นรูปร่างเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า 
งาน “โครงสร้าง” อันจะได้รับความคุ้มครองน่าจะมีองค์ประกอบสองประการคือ ประการแรกจะต้องเป็น
ลักษณะส่วนส าคัญในงานนั้นๆ และประการที่สองส่วนส าคัญที่ว่านั้นจะต้องเป็นส่วนที่ต้องน ามาประกอบ
กันกับส่วนส าคัญส่วนอ่ืนอันจะขาดเสียมิได้ 
   “งานรูปทรงสามมิติ” ได้แก่ รูปทรงที่มีความกว้าง ยาว และลึก เช่น หุ่นจ าลอง รูป
นูน ซึ่งเก่ียวกับภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ เช่น หุ่นจ าลองภูมิประเทศ หุ่นจ าลองโครงกระดูก รูปสามมิติของ
โครงเครื่องจักร เครื่องยนต์ เป็นต้น 



   กฎหมายลิขสิทธิ์มิได้กล่าวถึงลักษณะของงานแต่ละอย่างไว้  แต่เป็นที่เข้าใจกัน
โดยทั่วไปว่างานเหล่านี้  ได้แก่  การสร้างสรรค์ในลักษณะต่างๆ คือ งานภาพประกอบ  เช่น การวาด
ภาพประกอบอธิบายในหนังสือนิทานเรื่องต่างๆ เป็นต้น  งานแผนที่ เช่น แผ่นที่โลก  ทวีปหรือประเทศ เป็น
ต้น  งานโครงสร้าง เช่น  ภาพโครงสร้างของรถยนต์  เครื่องบิน  กระสวยอวกาศ เป็นต้น  งานภาพร่าง  เช่น  
ภาพลายเส้นหรือภาพร่างอย่างหยาบๆ เพียงคร่าวๆ เป็นต้น  ส่วนงานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์  ภูมิประเทศ  เช่น  แผนที่รูปนูนแสดงที่ตั้งของภูเขา  แม่น้ า  หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอัน
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  เช่น  การออกแบบลักษณะของสื่อตัวน าไฟฟูาขนาดเล็ก  หรือท่ีเรียกว่าเซมิคอนดัคเตอร์ 
(semi conductor chip)  ซึ่งมีแนวความเห็นกันว่าสามารถตีความให้งานการออกแบบดังกล่าวอยู่ภายใต้
ความหมายของงานลักษณะนี้ 
   (๗)  งานศิลปประยุกต์ (work of applied arts)  “ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (๑) 
ถึง (๖) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่า
ของตัวงานดังกล่าวนั้น  เช่น  น าไปใช้สอย  น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็น เครื่องมือหรือน าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้า” งานดังกล่าวนี้เป็นการน างานศิลปะมาจัดท าเพ่ือการใช้สอย  ไม่ใช่เพ่ือการชื่นชมคุณค่า
ในตัวงานนั้น  และเพ่ือประโยชน์ทางการค้า อาจเรียกกันโดยทั่วไปว่า “พาณิชยศิลป์”  อันแตกต่างจาก 
“วิจิตรศิลป์”  ส่วนการจัดท าอันถือว่าเป็นงานศิลปประยุกต์อาจเป็นการน างานศิลปะในลักษณะต่างๆ อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมารวมกันก็ได้  เช่น  การน างานประติมากรรมมาตกแต่งบ้านหรือสวน  การน า
รูปภาพทะเลหรือปุาไม้มาท าเป็นภาพของกระดาษปิดผนังภายในอาคาร (wall paper) หรือการออกแบบย่อ
ขนาดเล็กของสะพานแห่งลอนดอนติดกับพวงกุญแจ เป็นต้น 
   นอกจากนี้ ในวรรคท้ายของนิยามค าว่า  “ศิลปกรรม”  ตามมาตรา ๔ ได้บัญญัติว่า 
“ทั้งนี ้ไม่ว่างานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงภาพถ่าย  และแผนผัง
ของงานดังกล่าวด้วย” ซึ่งเน้นให้เห็นถึงการที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองงานศิลปะทุกลักษณะ  หาก
ว่าเป็นงานสร้างสรรค์ตามหลักเกณฑ์ของงานลักษณะต่างๆ ดังกล่าวที่กฎหมายก าหนดไว้  ไม่ว่าสาธารณชนแต่
ละบุคคลจะมีความรู้สึกอย่างใดเมื่อได้เห็นงานเหล่านั้น  เนื่องจากคุณค่าทางศิลปะนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
นามธรรม  ซึ่งยากที่จะตัดสินโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ส่วนในกรณีภาพถ่ายและแผนผังของงานศิลปะทุก
ลักษณะที่ได้กล่าวมานั้น  กฎหมายได้ก าหนดให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์  โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ศิลปกรรมด้วยเช่นเดียวกัน 

๔)  งานดนตรีกรรม (Musical Works)  
  ตามบทนิยามอันบัญญัติไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ค าว่า 
“ดนตรีกรรม”  หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพ่ือบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีท านองและค าร้อง
หรือมีท านองอย่างเดียว  และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียง
ประสานแล้ว”  กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่นี้ได้ก าหนดไว้โดยชัดเจนว่า งานดนตรีกรรม  หมายถึง  งานเพลงที่
แต่งข้ึนเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง  ไม่ว่าจะมีท านองและค าร้องหรือมีแต่เพียงท านองอย่างเดียว  นอกจากนี้ ยังให้
รวมไปถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลง  ซึ่งมีลักษณะของการแสดงรูปแบบของดนตรีที่สามารถน ามาเล่นได้โดย



นักดนตรี  ดังนั้น งานดนตรีกรรมจึงเป็นงานสร้างสรรค์ที่ใช้เล่นโดยเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ หรือใช้ขับร้อง  
ซึ่งแตกต่างจากงานวรรณกรรมอันเป็นการสร้างสรรค์งานเพ่ือใช้อ่านหรือกล่าวออกมาโดยการท่องจ า 
(Dworkin and Taylor 1990 : 24)  แต่งานดนตรีกรรมนี้ไม่รวมถึงหนังสือเพลง  เพราะหนังสือเพลงเป็น
การรวบรวมเนื้อเพลงของบทเพลงต่างๆ ไว้เท่านั้น  ซึ่งควรจะจัดอยู่ในงานประเภทวรรณกรรม  อย่างไรก็ตาม 
งานดนตรีกรรมเป็นงานอันเกี่ยวกับการแต่งเพลงเท่านั้น  ไม่เกี่ยวกับการจัดการบันทึกเสียงดนตรี  ซึ่งเป็นงาน
สิ่งบันทึกเสียงอันเป็นงานสร้างสรรค์อีกประเภทหนึ่ง  ซึ่งมีลิขสิทธิ์ได้ตามท่ีกฎหมายลิขสิทธิ์ก าหนดไว้เช่นกัน 

๕)  งานโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Works) 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔  ให้นิยามของ “โสตทัศนวัสดุ  หมายความว่า  
งานอันประกอบด้วยล าดับของภาพ  โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด  อันสามารถที่จะน ามาเล่น
ซ้ าได้อีก  โดยเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการใช้วัสดุนั้น  และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบนั้นด้วย  ถ้ามี”  
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ได้แยกงานสิ่งบันทึกเสียงออกจากความหมายของงานโสตทัศนวัสดุ  ซึ่งเคยก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  โดยในปัจจุบัน  กฎหมายก าหนดให้งานโสตทัศนวัสดุหมายถึงเฉพาะแต่
งานอันเกิดจากการบันทึกภาพ  และหมายความรวมถึงเสียงประกอบล าดับของภาพนั้นด้วย  ดังนั้น งาน
โสตทัศนวัสดุจึงเป็นงานสร้างสรรค์ที่ปรากฏขึ้นด้วยการเห็นหรือทั้งเห็นและได้ยินด้วยล าดับของภาพหรือทั้ง
ภาพและเสียงซึ่งบันทึกไว้ในสิ่งที่สามารถน าออกเล่นซ้ าได้โดยเครื่องจักรกลหรือเครื่องมืออ านวยความสะดวก
ใดๆ  เช่น  เทปวีดีโอ (video tape)  แผ่นเลเซอร์ดีสค์ (laser disc) เป็นต้น 

๖)  งานภาพยนตร์ (Cinematographic Works) 
  บทบัญญัติมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ก าหนดนิยามของ 
“ภาพยนตร์ หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยล าดับของภาพ ซึ่งสามารถน าออกฉายต่อเนื่องได้
อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืน  เพ่ือน าออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์  และให้
หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี”  ภาพยนตร์นั้นเป็นโสตทัศนวัสดุประเภทหนึ่งและ
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันได้เพ่ิมเติมข้อความให้นิยามของภาพยนตร์มีความชัดเจนขึ้น  โดยการก าหนดให้
ล าดับของภาพนั้นสามารถน าออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืนใดเพ่ือน า
ออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์  ด้วยเหตุนี้ ภาพนิ่งจากล าดับภาพใดภาพหนึ่ง  อันเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาพยนตร์น ามาผ่านกรรมวิธีเป็นภาพในลักษณะภาพถ่าย  ย่อมไม่ถือว่าเป็นภาพยนตร์  เนื่องจากภาพกรอบ 
(frame) ใดกรอบหนึ่งไม่มีลักษณะประกอบด้วยล าดับภาพ  ซึ่งสามารถน าออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์  
และควรได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเภทงานศิลปกรรมเกี่ยวกับงานภาพถ่าย  นอกจากนี้ ในกรณีที่
ภาพยนตร์นั้นเป็นภาพยนตร์ที่มีเสียงประกอบหรือที่เรียกกันว่าภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม  กฎหมายลิขสิทธิ์ยัง
ก าหนดให้งานภาพยนตร์มีความหมายรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วยเช่นเกี่ยวกับงานโสตทัศนวัสดุ
ดังที่กล่าวมาแล้ว 
  ๗)  งานสิ่งบันทึกเสียง (Sound Recording Works) 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ก าหนดนิยามสิ่งบันทึกเสียงแยกออกจากงาน
ประเภทโสตทัศนวัสดุ  โดยมาตรา ๔  ได้บัญญัติไว้ว่า “สิ่งบันทึกเสียง  หมายความว่า งานอันประกอบด้วย



ล าดับของเสียงดนตรี  เสียงการแสดง  หรือเสียงอื่นใด  โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใดๆ อันสามารถ
ที่จะน ามารเล่นซ้ าได้อีก  โดยใช้เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการใช้วัสดุนั้น  แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงเสียง
ประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอ่ืน”  สิ่งบันทึกเสียงจึงเป็นงานซึ่งเกิดจากการ
บันทึกเสียงต่างๆ อันได้แก่  เสียงดนตรี  เสียงการแสดง  หรือเสียงอ่ืนๆ  เช่น  เสียงร้องของสัตว์  เสียงฟูาร้อง  
เสียงพายุ เป็นต้น  โดยบันทึกเสียงเหล่านั้นลงในวัสดุใดๆ ก็ตาม  อันสามารถน ามาเล่นซ้ าได้โดยเครื่องมือที่
จ าเป็นส าหรับการใช้วัสดุนั้น  เช่น  เทปคาสเส็ท (cassette tape)  แผ่นคอมแพคดีสค์ (compact disc)  จาน
เสียง (gramophone record) เป็นต้น  นอกจากนี้ เสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุ
ย่อมไม่อยู่ในความหมายของสิ่งบันทึกเสียง  เนื่องจากได้ก าหนดให้อยู่ภายใต้นิยามของงานสร้างสรรค์ประเภท
นั้นๆ ไว้แล้ว 
  ๘)  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (Sound and Video Broadcasting Works) 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔  ได้ให้นิยามศัพท์ของค าว่า “งานแพร่เสียง
แพร่ภาพ  หมายความว่า  งานที่น าออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียงการแพร่เสียงและ
หรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์หรือโดยวิธีอย่างอ่ืนอันคล้ายคลึงกัน”  งานแพร่เสียงแพร่ภาพเป็นการน าเอางาน
สร้างสรรค์ประเภทต่างๆ อันได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ฉบับนี้  ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีการไม่ว่าจะเป็นการแพร่เสียงทางวิทยุ  หรือการแพร่เสียง
และภาพหรือเฉพาะแต่เพียงภาพทางโทรทัศน์  หรือโดยวิธีการอย่างอ่ืนอันคล้ายคลึงกัน  เช่น  โดยทางเคเบิ้ล
ทีวี  หรือโดยทางส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม เป็นต้น  
  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๗ ได้ก าหนดให้บางสิ่งไม่ถือว่าเป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้  อันได้แก่ 
  (๑)  ข่าวประจ าวัน  และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนก
วรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์  หรือแผนกศิลปะ 
  (๒)  รัฐธรรมนูญ  และกฎหมาย 
  (๓)  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  ค าชี้แจง  และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง  
ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น 
  (๔)  ค าพิพากษา  ค าสั่ง  ค าวินิจฉัย  และรายงานของทางราชการ 
  (๕)  ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม (๑) ถึง (๔)  ที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท าขึ้น 
  อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๗  ดังกล่าวแล้ว  จะเห็นได้ว่าไม่มีบทบัญญัติ
ยกเว้นงานสร้างสรรค์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนให้เป็นสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นง าน
อันมีลิขสิทธิ์ฉบับนี้แต่อย่างใด  อันต่างจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๙(๕) 
และมาตรา ๕๘(๑)  ซึ่งก าหนดไม่ให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  รวมทั้งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘(๑๐)  ซึ่งห้ามมิ
ให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือรัฐศาลโนบาย  



แต่ศาลไว้วางหลักเกณฑ์ไว้ในค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๐๕/๒๕๓๐ ว่าวีดีโอเทปที่มีการแสดงบางตอนอันเป็น
ภาพลามก  ซึ่งผู้ใดท าหรือมีไว้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าเป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๒๘๗ งานดังกล่าวนี้  มิใช่งานสร้างสรรค์ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  และ
ลิขสิทธิ์ที่บุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้  จะต้องเป็นลิขสิทธิ์ในงานที่สร้างสรรค์โดยชอบด้วยกฎหมาย  ดังนั้น ใน
คดีดังกล่าว  ศาลฎีกาจึงได้ขยายหลักเกณฑ์ของานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  โดยให้ถือว่า
งานสร้างสรรค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นงานที่ไม่อาจมีลิขสิทธิ์ได้ 
  

๓.๒.๒  อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
  ๓.๒.๒.๑  วิธีการนับระยะเวลาสิ้นสุดแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนับอายุของการสิ้นสุด
ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้  เป็นไปตามหลักสากลซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศได้ก าหนดวิธีการไว้เป็น
อย่างเดียวกัน  โดยมาตรา ๒๕ บัญญัติไว้ว่า “เมื่ออายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบก าหนดในปีใด  ถ้าวันครบ
ก าหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน  หรือในกรณีที่ไม่อาจทราบวันครบก าหนดอายุ
แห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แน่นอน  ให้ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีนั้น”  ดังนั้น เมื่ออายุ
แห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบก าหนดในปีใด  หากวันครบก าหนดไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทินหรือไม่อาจทราบวัน
ครบก าหนดที่แน่นอน  ก็ให้ถือว่าลิขสิทธิ์มีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้น
ครบก าหนด 
  ๓.๒.๒.๒  ก าหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์  
  ระยะเวลาของการคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นสาระส าคัญอย่างหนึ่งในการให้โอกาสแก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์  เพ่ือการแสวงหาประโยชน์แต่ผู้เดียวจากงานสร้างสรรค์ของตนตามระยะเวลาอันเหมาะสม  ส่วน
ก าหนดเวลาซึ่งเปิดโอกาสแก่การแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิแต่ผู้เดียวตามกฎหมายนั้น  ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่า
สมควรก าหนดไว้เพียงใด  แต่หลักสากลซึ่งได้ก าหนดไว้  อันเป็นมาตรฐานให้ก าหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
นานาประเทศนั้น  พิจารณาได้จากบทบัญญัติของความตกลง TRIPs ข้อ ๑๒ ว่า “นอกเหนือจากงานถ่ายภาพ  
หรืองานศิลปประยุกต์  เมื่อใดที่ค านวณอายุการคุ้มครองบนพ้ืนฐานอ่ืน  นอกเหนือจากชีวิตของบุคคลธรรมดา  
อายุของการคุ้มครองดังกล่าว จะไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี นับจากวันสิ้นสุดของปีปฏิทินของการจัดพิมพ์ที่ได้รับ
อนุญาต  หรือหากไม่มีการจัดพิมพ์  โดยได้รับอนุญาตดังกล่าวภายใน ๕๐ ปี จากการสร้างงานนั้น ก็ให้นับ ๕๐ 
ปี จากวันสิ้นสุดของปีปฏิทินปีที่สร้างงานนั้น” 
  กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศต่างได้ก าหนดระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้  
ทั้งนี้ แล้วแต่แนวความคิดที่ว่าสมควรก าหนดระยะเวลาในการคุ้มครองไว้มากน้อยเท่าใดตามประเภทของงาน
สร้างสรรค์  โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ก าหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้ในหมวด ๑ 
ส่วนที่ ๔ อันมีระยะเวลาตามประเภทของงานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

ก)  อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานทั่วไป 
๑)  หลักท่ัวไป 



  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๙ วรรคแรก ได้ก าหนดอายุแห่งการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม  นาฏกรรม  ดนตรีกรรม  และศิลปกรรม  ซึ่งงานศิลปกรรมนั้น
ต้องมิใช่เป็นงานภาพถ่ายและมิใช่เป็นงานศิลปประยุกต์อันมีก าหนดอายุแห่งการคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะใน
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แล้ว  โดยมาตรา ๑๙ วรรคแรกได้ก าหนดให้อายุแหงการคุ้มครองลิขสิทธิ์มีอยู่
ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์  และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 
  ๒)  ในกรณีผู้สร้างสรรค์ร่วม 
  งานสร้างสรรค์บางชิ้นอาจมีการร่วมกันของผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคนก็เป็นได้  อันท าให้
เกิดงานที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกมาได้ว่าส่วนไหนของงานเป็นการสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์คนใด  
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๙ วรรคสอง  ได้ก าหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกรณี
งานที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วมไว้ว่า  ให้มีลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม  และให้มีอยู่ต่อไปอีก
เป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย  นอกจากนี้ มาตรา ๑๙ วรรคสาม  ได้
ก าหนดว่าหากผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น  ก็ให้
ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก 
  ๓)  ในกรณีผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๑๙ วรรคสี่  ได้ก าหนดอายุแห่งการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์  ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์งานเป็นนิติบุคคล  โดยให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์
งานขึ้นมา  แต่มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ที่ได้มีการ
โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก 
  ๔)  ในกรณีผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ 
  กรณีที่ไม่อาจทราบโดยชัดแจ้งว่าบุคคลใดเป็นผู้สร้างสรรค์ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการที่
ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้แฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๐  ได้
ก าหนดให้ลิขสิทธิ์ในงานเช่นนี้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมา  แต่ถ้าได้มีการน างานนั้นออก
โฆษณาในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว  ก็ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก  
อย่างไรก็ตาม หากว่าได้รู้ตัวว่าบุคคลใดเป็นผู้สร้างสรรค์  ก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในมาตรา ๑๙ ดังที่
กล่าวมา  
  ข)  อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานบางประเภท 
  ๑)  งานภาพถ่าย  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่งบันทึกเสียง  และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
  บทบัญญัติมาตรา ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ก าหนดอายุแห่งการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่งบันทึกเสียง  หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพไว้ห้า
สิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้น  แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานเหล่านั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว  ก็ให้ลิขสิทธิ์
มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก  นอกจากนี้ แม้ว่างานประเภทที่กล่าวมานี้ จะเป็นงาน
ที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม  หรือผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลก็ตาม  ต้องเป็นไปตามอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน
มาตรา ๒๑ ก าหนดไว้  ไม่อาจน าหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๙  มาใช้บังคับแต่ประการใด  เนื่องจากมาตรา ๑๙ 



ก าหนดให้บทบัญญัติในมาตรา ๑๙ ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒  ดังนั้น มาตรา ๒๑ จึงเป็น
บทบัญญัติยกเว้นหลักทั่วไปในมาตรา ๑๙ 
  ๒)  งานศิลปะประยุกต์ 

งานศิลปประยุกต์เป็นงานที่ เกิดจากการน างานศิลปกรรมหลายอย่างมารวมกัน  เพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้สอย  ตกแต่งหรือน ามาใช้ประโยชน์ในทางการค้า  จึงเป็นงานที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ง่าย  
และเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่างานศิลปะลักษณะอ่ืน  ซึ่งเน้นในแง่ของการชื่นชมคุณค่า
ในตัวงาน  กฎหมายจึงก าหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้สั้นกว่างานประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งงานลักษณะ
อ่ืนๆ ในประเภทของงานศิลปกรรมด้วย  โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๒ ก าหนดให้
ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้น  แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นใน
ระหว่างระยะเวลาดังกล่าวนั้น  ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณางานนั่นเป็นครั้งแรก  
นอกจากนี้ แม้งานศิลปประยุกต์จะเกิดจากการสร้างสรรค์ร่วม  หรือผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล  หลักเกณฑ์ว่า
ด้วยอายุแห่งการคุ้มครองก็ต้องเป็นไปตามมาตรา ๒๒ นี้  ไม่อาจน าหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๙  มาใช้บังคับ
เพราะมาตรา ๒๒ เป็นบทบัญญัติยกเว้นมาตรา ๑๙ เช่นเดียวกัน 

๓)  งานที่ได้สร้างสรรค์โดยการจ้างหรือตามค าสั่ง  หรือในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐหรือของท้องถิ่น 

กรณีนี้เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่หน่วยงานของรัฐบาลหรือของท้องถิ่นได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ ได้ก าหนดให้ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้
สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามค าสั่ง  หรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ นี้  มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้
สร้างสรรค์งานนั้น  แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว  ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่
ได้มีการโฆษณางานเป็นครั้งแรก   อย่างไรก็ตาม การโฆษณางานอันเป็นการเริ่มนับอายุแห่งการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ตามที่กล่าวมาในกรณีตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ ดังที่กล่าวมานั้น  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
๒๕๓๗ มาตรา ๒๔ ได้บัญญัติให้หมายความถึง การน างานออกโฆษณาโดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์  
                   ๓.๒.๒.๓  ผลของการสิ้นสุดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า “การน างานอันมีลิขสิทธิ์ออกท า
การโฆษณาภายหลังจากท่ีอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้นๆ ขึ้นใหม่”  ด้วย
เหตุนี้ เมื่ออายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ใดได้ถึงก าหนดตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์บัญญัติไว้  ผล
ของการสิ้นสุดย่อมท าให้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นระงับสิ้นลงและสาธารณชนมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์
ในงานสร้างสรรค์นั้น  แม้จะน างานนั้นออกโฆษณาภายหลังจากนั้น  ย่อมไม่ท าให้เกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้นขึ้นมา
ใหม่แต่ประการใด 

 
๓.๓.  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
       เมื่อผู้สร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลงานปรากฏเป็นงานสร้างสรรค์ตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายรับรองให้มี
ลิขสิทธิ์ได้ก็ตาม  แต่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของบางประเทศได้ก าหนดระบบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยต้องผ่านพิธี



การบางประการ  เช่น  การแสดงสัญลักษณ์สงวนลิขสิทธิ์  การส่งมอบส าเนางานเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่รัฐ
ก าหนด  หรือการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ต่างใช้ระบบการได้มา
ซึ่งลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ  อันได้แก่  เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงาน  ย่อมจะได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในงาน
สร้างสรรค์นั้นโดยทันที  และไม่ต้องผ่านพิธีการใดๆ หากว่างานสร้างสรรค์นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ได้ก าหนดไว้  ประเทศไทยได้ยอมรับระบบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ก าหนดหลักเกณฑ์แห่งการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ไว้ดังนี้คือ    
  
 ๓.๓.๑  หลักเกณฑ์ทั่วไปในการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์  
  ๓.๓.๑.๑  โดยการเป็นผู้สร้างสรรค์งาน  
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๘ มีบทบัญญัติอันว่าด้วยหลักเกณฑ์ของการ
ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์อันชัดเจนกว่าที่เคยก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  มาตรา ๖  ซึ่งต้องมี
บทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖ มาประกอบ
ในการบังคับใช้  โดยหลักเกณฑ์ในมาตรา ๘ เป็นการน าเอาบทบัญญัติ มาตรา ๖ เดิม มารวมกับหลักการบาง
ประการจากพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖ อันท าให้
บทบัญญัติมาตรา ๘ นี้ มีหลักเกณฑ์เป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรมซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี  
 มาตรา ๘  บัญญัติว่า  “ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 (๑)  ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการโฆษณางาน  ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้ มีสัญชาติไทยหรืออยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย  ตลอดระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานนั้น 
 (๒)  ในกรณีที่ได้มีการโฆษณางานแล้ว  การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกได้กระท าขึ้นใน
ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่
ด้วย  หรือในกรณีที่การโฆษณาครั้งแรกได้กระท านอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอ่ืนที่ไม่เป็นภาคีแห่ง
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์  ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย  หากได้มีการโฆษณางานดังกล่าวใน
ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่
ด้วย  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก  หรือผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ใน 
(๑) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก 
 ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  ถ้าผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล  นิติบุคคลนั้น
ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”  
  การก าหนดให้บุคคลใดได้สร้างสรรค์งานใดๆ ขึ้นมา  ให้เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้นตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ นี้  เป็นหลักการพื้นฐานซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของทุกประเทศต่างก าหนดไว้  และในมาตรา 
๘ ได้ก าหนดให้การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยการสร้างสรรค์ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว  โดยมี



สาระส าคัญของการพิจารณา  อันได้แก่  สัญชาติของผู้สร้างสรรค์  และดินแดนของประเทศที่มีการสร้างสรรค์
งานหรือได้มีการโฆษณางานนั้นเป็นหลัก 
  ส่วนความหมายของ “การโฆษณา” อันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา ๘ ดังกล่าว  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ให้นิยามไว้ในมาตรา ๔ อย่างชัดเจน  โดย 
“หมายความว่า การน าส าเนาจ าลองของงานไม่ว่าในรูปหรือลักษณะอย่างใดที่ท าขึ้นโดยความยินยอมของผู้
สร้างสรรค์ออกจ าหน่าย  โดยส าเนาจ าลองนั้นมีปรากฏต่อสาธารณชนเป็นจ านวนมากพอสมควรตามสภาพ
ของงานนั้น  แต่ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงการแสดงหรือการท าให้ปรากฏซึ่งนาฏกรรม  ดนตรีกรรม  หรือ
ภาพยนตร์  การบรรยายหรือการปาฐกถา  ซึ่งวรรณกรรม  การแพร่เสียงแพร่ภาพเกี่ยวกับงานใด  การน า
ศิลปกรรมออกแสดงและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม” 
  ๓.๓.๑.๒  โดยการเป็นผู้สร้างสรรค์ร่วม 
 ในบางกรณีงานสร้างสรรค์อาจเกิดข้ึนได้ด้วยความร่วมมือระหว่างบุคคลเกินกว่าหนึ่งคนขึ้นไป  
จึงควรให้ผู้ที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานนั้นได้มีลิขสิทธิ์ร่วมกัน  แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยมิได้บัญญัติถึงการ
ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยการเป็นผู้สร้างสรรค์ร่วมไว้  แต่พิจารณาจากที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 
๑๙ วรรคสองและวรรคสาม  ซึ่งก าหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วมไว้  ย่อมเห็น
ได้ว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยได้ยอมรับการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์  โดยการเป็นผู้สร้างสรรค์ร่วมไว้โดยปริยาย 
 ๓.๓.๑.๓  โดยการได้มาทางนิติกรรม  
 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในกรณีนี้  เป็นกรณีท่ีปรากฏโดยทั่วไป  เพ่ือประโยชน์ในทางการพาณิชย์
เป็นส่วนใหญ่  เพราะลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งซึ่งผู้มีลิขสิทธิ์สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนและผู้รับโอนก็
ย่อมได้มาซึ่งลิขสิทธิ์นั้น  เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ของการโอนลิขสิทธิ์โดยทางนิติกรรมไว้  ดังที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๗ ได้
ก าหนดให้ลิขสิทธิ์นั้นสามารถโอนกันได้โดยทางนิติกรรม  ไม่ว่าจะเป็นการโอนลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  
และจะโอนโดยมีก าหนดระยะเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้  หากมิได้ก าหนดระยะเวลาไว้
ในสัญญาโอน  ให้ถือว่าเป็นการโอนที่มีก าหนดระยะเวลาสิบปี  แต่การโอนทางนิติกรรมนั้นจะต้องท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน  โดยมีความเห็นกันว่าเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดแบบแห่งนิติ
กรรม  อันจะต้องกระท าให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้  มิฉะนั้น สัญญาโอนลิขสิทธิ์นั่นย่อมตกเป็นโมฆะ  
ตามมาตรา ๑๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ไชยยศ เหมะรัชตะ ๒๕๒๘ : ๑๑๕) 
 ๓.๓.๑.๔  โดยการได้มาทางมรดก  
 แนวความคิดของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในกรณีนี้  เช่นเดียวกับการได้ลิขสิทธิ์มาโดยทางนิติ
กรรม  เนื่องจากลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งอันสามารถโอนกันได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ถึงแก่ความตายลง  แต่งานสร้างสรรค์นั้นยังคงได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามก าหนด
ระยะเวลาในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามท่ีกฎหมายลิขสิทธิ์บัญญัติไว้  ด้วยเหตุนี้ แม้ภายหลังจากที่เจ้าของลิขสิทธิ์
ถึงแก่ความตายก็ตาม  ลิขสิทธิ์ย่อมโอนไปยังทายาทตามกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้นั้น  โดยถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของกองมรดก 



 ส่วนหลักเกณฑ์ตามกฎหมายของไทยในการโอนลิขสิทธิ์ทางมรดกนั้น  ไม่อาจน าหลักเกณฑ์ที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๗ วรรคสามมาใช้ได้  เพราะมาตรา ๑๗ วรรคสาม 
บัญญัติไว้ว่า  “การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสอง  ซึ่งมิใช้ทางมรดกต้องท าเป็นหนังสือ........”  ดังนั้น จึงต้องเป็นไป
ตามหลักกฎหมายว่าด้วยมรดก  ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ 
 
 ๓.๓.๒  หลักเกณฑ์เฉพาะโดยบทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ 
  ๓.๓.๒.๑  ลิขสิทธิ์อันเกี่ยวกับงานในทางการที่จ้าง 
 กรณีนี้เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะประการแรก  ซึ่งยกเว้นหลักทั่วไปที่ให้ลิขสิทธิ์ตกแก่ผู้สร้างสรรค์  
โดยปราศจากเงื่อนไขดังที่กล่าวมาแล้ว  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะอัน
เกี่ยวกับงานในทางการที่จ้างไว้ในมาตรา ๙ ซึ่งบัญญัติว่า  “งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะ
พนักงานหรือลูกจ้าง  ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์  
แต่นายจ้างมีสิทธิน างานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น”  
ด้วยเหตุนี้การสร้างสรรค์งานในทางการที่จ้าง (work in the course of employment)  กฎหมายได้
ก าหนดให้ลิขสิทธิ์ในงานตกเป็นของลูกจ้างผู้สร้างสรรค์ตามหลักทั่วไป  แต่นายจ้างยังมีสิทธิน างานออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามวัตถุประสงค์ในการจ้างแรงงานนั้น  อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้ก าหนดข้อยกเว้น
หลักทั่วไปไว้ว่า  หากได้มีการตกลงกันไว้โดยท าเป็นหนังสือให้ลิขสิทธิ์ในงานในทางการที่จ้างนั้นตกเป็นของ
นายจ้าง  ก็ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันนั้น 
  ส่วนขอบเขตของความสัมพันธ์ของการเป็นนายจ้างและลูกจ้าง  และการปฏิบัติหน้าที่ใน
ทางการที่จ้างหรือตามสัญญาจ้างแรงงานนั้น  อาจเห็นได้ชัดแจ้งว่ากระท าการในหน้าที่  ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่าลูกจ้างได้สร้างงานสร้างสรรค์ภายในช่วงระยะเวลาของการท างาน  แต่ปัญหาเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกจ้างได้
สร้างสรรค์ในเวลาส่วนตัวของลูกจ้างไม่ว่าจะได้ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกใดๆ ของนายจ้างหรือไม่  หรือถ้า
ลักษณะของงานมิใช่เป็นงานที่โดยปกตินายจ้างได้จ่ายค่าจ้างให้กระท า  นายจ้างจะอ้างว่างานนั้นเป็นงาน
สร้างสรรค์ท่ีลูกจ้างได้ท าขึ้นในหน้าที่ทางการที่จ้างได้หรือไม่  ในกรณีเช่นนี้ อาจจะต้องพิจารณาถึงสัญญาจ้าง
แรงงานว่าได้ก าหนดไว้อย่างไร  โดยเฉพาะในเรื่องลักษณะของานที่ตกลงกันให้ลูกจ้างกระท าและสภาพของ
งานที่ได้รับการสร้างสรรค์นั้นเป็นไปตามลักษณะของงานนั้นหรือไม่  เช่น  หญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกจ้างมีหน้าที่
เป็นคนรับใช้ในบ้าน  และในระหว่างเวลาว่างได้เขียนบทเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่ง  เช่นนี้ย่อมเห็นได้ชัดว่าลิขสิทธิ์
ในงานดนตรีกรรมตกเป็นของหญิงลูกจ้างผู้สร้างสรรค์นั้น  เพราะเธอได้รับการจ้างให้เป็นคนรับใช้  มิใช่เป็นนัก
ดนตรี  แม้เธอจะแต่งเพลงในระหว่างท าหน้าที่ในบ้านก็ตาม เป็นต้น (Bainbridge 1992 : 60) 
จึงกล่าวได้ว่าความหมายของในทางการที่จ้างย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของการจ้างแรงงานและขอบเขตของสิ่งที่
นายจ้างได้จ้างให้กระท าตามหน้าที่เป็นหลักในการพิจารณา (Dworkin and Taylor 1990 : 49) 
 ๓.๓.๒.๒  ลิขสิทธิ์อันเกี่ยวกับงานที่เกิดจากการจ้างท าของ 
 กรณีนี้เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะอีกประการหนึ่งอันเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการจ้างท า
ของ (commissioned works)  ซึ่งกฎหมายต้องก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ  เพ่ือตัดปัญหาข้อโต้แย้ง



ว่าระหว่างผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้าง  บุคคลใดควรจะมีลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ตามสัญญาจ้ าง
ท าของนั้น  โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า  “งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์
ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอ่ืน  ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น  เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลง
กันไว้เป็นอย่างอ่ืน”  ด้วยเหตุนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะให้ผู้ว่าจ้างได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในงาน
สร้างสรรค์ภายใต้สัญญาจ้างท าของ  อันเป็นการยกเว้นหลักท่ัวไป  ที่ว่าให้ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ตกเป็นของ
ผู้สร้างสรรค์ 
 งานที่เกิดจากการจ้างท าของนั้น  ได้แก่  งานสร้างสรรค์อันเกิดจากการตกลงตามสัญญาจ้าง
ท าของระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  ส่วนความหมายของสัญญาจ้างท าของนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่ง
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓  มาตรา ๕๗๘ โดยหมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”  ตกลงจะท าการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส าเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  
และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลส าเร็จแห่งการที่ท านั้น 
 ๓.๓.๒.๓  ลิขสิทธิ์ในงานโดยการจ้างหรือตามค าสั่งหรือในความควบคุมของรัฐ  
 กรณีนี้เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะอีกประการหนึ่ง  ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์
ตามสัญญาโดยการการจ้าง  ไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานหรือการจ้างท าของ  หรือตามค าสั่ง  หรือในความ
ควบคุมของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการของท้องถิ่น  โดยแนวความคิดของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่
จะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลมีสิทธิพิเศษกว่านายจ้างเอกชนทั่วไป  ซึ่งงานใดได้จัดท าขึ้นหรือออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยการจ้างหรือโดยค าสั่ง  หรือโดยการควบคุมของหน่วยงานของรัฐบาลแล้ว  ลิขสิทธิ์
ของงานสร้างสรรค์นั้นจะตกเป็นของทางการ  เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้ให้ลิขสิทธิ์ตกแก่ผู้สร้างสรรค์ (White 
and Jacop 1986 : 133)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการก าหนดตามแนวความคิดดังกล่าว
ไว้ในมาตรา ๑๔ ซึ่งบัญญัติว่า “กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมี
ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามค าสั่ง  หรือในความควบคุมดูแลของตน  เว้นแต่จะได้ตก
ลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร”  ส่วนกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานใดจะเป็นของรัฐหรือ
ของท้องถิ่น  ต้องพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีสถานภาพเป็นหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของรัฐหรือสังกัดของท้องถิ่นใดหรือไม่ (ไชยยศ เหมะรัชตะ ๒๕๒๘ : ๑๐๗) 
 
 ๓.๓.๓  ลิขสิทธิ์ของงานอันมีที่มาจากงานของบุคคลอ่ืน 
  ๓.๓.๓.๑  งานที่มาจากการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน  
  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในงานอันมีที่มาจากงานสร้างสรรค์ของบุคคลอ่ืนนั้น  ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๑ ซึ่งบัญญัติว่า  “งานใดมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้
ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้
สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง”  ด้วยเหตุนี้หลักเกณฑ์ของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑ นี้ ได้แก่  



  ประการแรก  คือ  งานที่น ามาดัดแปลงจะต้องเป็นงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ฉบับนี้  หากน าเอางานอันไม่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์มาดัดแปลง  ไม่ว่าจะเป็นเพราะงานนั้นไม่เป็นไป
ตามองค์ประกอบทั่วไปของงานอันได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์  หรืองานนั้นสิ้นสุดอายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ผู้ท าการดัดแปลงไม่อาจได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑  นอกจากการดัดแปลงนั้น
จะถึงขนาดไม่ใช่เป็นการดัดแปลงเล็กน้อย  และมีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์งานขึ้นมาใหม่  จึงจะถือว่าเป็น
งานสร้างสรรค์ใหม่อันควรได้รับลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์นั้น 
  ประการที่สอง  คือ  การที่จะน างานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนมาดัดแปลงได้นั้นจะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น  
  ประการสุดท้าย  ได้แก่  การดัดแปลงอันท าให้ผู้ดัดแปลงได้มาซึ่งลิขสิทธิ์นั้น  จะต้องไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานสร้างสรรค์เดิมที่ได้น ามาดัดแปลง  โดยลิขสิทธิ์ของเจ้า
ของเดิมมีอยู่มากน้อยเพียงใด  ย่อมยังคงมีอยู่เพียงนั้นมิได้ลดน้อยถอยลงอันเนื่องมาจากการที่บุคคล อ่ืนได้มา
ซึ่งลิขสิทธิ์ขึ้นมาใหม่จากการน างานสร้างสรรค์เดิมมาดัดแปลง (มานะ พิทยาภรณ์ ๒๕๑๘ : ๑๔) 
  ส่วนความหมายของการดัดแปลงที่ปรากฏในบทบัญญัติมาตรา ๑๑ นี้  ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 
๔ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า “ดัดแปลง”  หมายความว่า ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่  
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจ าลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างาน
ขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (๑)  ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม  ให้หมายความรวมถึง  แปลวรรณกรรม  เปลี่ยนรูป
วรรณกรรม  หรือรวบรวมวรรณกรรม  โดยคัดเลือกและจัดล าดับใหม่ 
  (๒)  ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ให้หมายความรวมถึง  ท าซ้ า  โดยเปลี่ยนรูป
ใหม่  ปรับปรุง  แก้ไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท า
ขึ้นใหม ่
  (๓)  ในส่วนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม  ให้หมายความรวมถึง  เปลี่ยนงานที่มิใช่นาฏกรรมให้เป็น
นาฏกรรม  หรือเปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็นงานที่มิใช่นาฏกรรม  ทั้งนี้ ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษากัน 
  (๔)  ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม  ให้หมายความรวมถึง  เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือสาม
มิติให้เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ  หรือท าหุ่นจ าลองจากงานต้นฉบับ 
  (๕)  ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม  ให้หมายความรวมถึง  จัดล าดับเรียบเรียงเสียงประสาน
หรือเปลี่ยนค าร้องหรือท านองใหม่ 
  ดังนั้น ลักษณะอันส าคัญของการดัดแปลงตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔  ได้แก่  จะต้องเป็น
การท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจ าลองงานต้นฉบับในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  โดยไม่มี
ลักษณะของการจัดท างานขึ้นใหม่  กล่าวคือ  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากงานเดิม  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มี
การริเริ่มพอที่จะถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่  นอกจากนี้ กฎหมายได้ก าหนดลักษณะของการกระท าอันถือว่า
เป็นการดัดแปลงตามประเภทของงานสร้างสรรค์ไว้  เช่น  การแปลงานวรรณกรรม การน าวรรณกรรมมาผลิต



เป็นภาพยนต์  การแก้ไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และการเปลี่ยนงานศิลปกรรมจากรูปสองมิติให้เป็น
รูปสามมิติ เป็นต้น (คะนึง   ฦาไชย  ๒๕๓๒ : ๒๓๒) 
  ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้บัญญัติให้น าหลักเกณฑ์ในมาตรา ๘  มาตรา ๙  
และมาตรา ๑๐  มาใช้บังคับในการดัดแปลงตามมาตรา ๑๑ นี้  อันเกี่ยวกับกรณีเงื่อนไขของการได้มาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์  หรือกรณีการได้ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างห รือในการ
รับจ้างบุคคลอ่ืนดังที่กล่าวมาแล้ว  โดยเป็นผลให้การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ท าการดัดแปลงของผู้ท าการ
ดัดแปลงนั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ทั่วไปและหลักเกณฑ์เฉพาะของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในมาตรา ๘  และ
มาตรา ๑๐ ดังที่กล่าวมาเช่นกัน 
  ๓.๓.๓.๒  งานที่มาจากการน างานอันมีลิขสิทธิ์มารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๑๒  ได้บัญญัติเกี่ยวกับการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ใน
งานที่มาจากการน างานอันมีลิขสิทธิ์มารวบรวมหรือประกอบเข้ากันไว้ว่า  “งานใดมีลักษณะเป็นการน าเอางาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มารวบรวมหรือประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากข้าวของลิขสิทธิ์  หรือ
เป็นการน าเอาข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งสามารถอ่านหรือถ่ายทอดได้  โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ์อ่ืนใดมา
รวบรวมหรือประกอบเข้ากัน  หากผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันได้รวบรวมหรือประกอบเข้ ากันซึ่งงาน
ดังกล่าว  โดยการคัดเลือกหรือจัดล าดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืน  ให้ผู้ที่ได้รวบรวมหรือ
ประกอบเข้ากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ทั้งนี้ ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงาน  หรือข้อมูล  หรือสิ่งอ่ืนใดของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูก
น ามารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน”  พิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๒ แล้ว  จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้แยก
ลักษณะของงานที่ได้มีการรวบรวมหรือประกอบเข้ากันไว้สองประการ  กล่าวคือ 
  ประการแรก  ได้แก่  งานในประเภทต่างๆ ทั่วไป  อันมีลิขสิทธิ์มารวบรวมหรือน ามา
ประกอบเข้ากัน  อันมีหลักเกณฑ์ของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับในกรณีการดัดแปลงงานตามาตรา ๑๑ 
นั่นคือต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงาน
สร้างสรรค์ท่ีน ามารวบรวมหรือประกอบเข้ากันนั้น 
  ประการที่สอง  เป็นหลักเกณฑ์ที่มีการบัญญัติขึ้นมาใหม่จากเดิมซึ่งไม่มีปรากฏอยู่ใน
บทบัญญัติมาตรา ๑๐ เดิม  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดให้
คุ้มครองงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบัน  โดยในกรณีนี้  สาระส าคัญส่วนใหญ่
เป็นการกระท าเก่ียวกับฐานข้อมูลในทางคอมพิวเตอร์  อันได้แก่  การน าเอาข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งสามารถอ่าน
หรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ์อ่ืนใดมารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน  อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้
กฎหมายมิได้ก าหนดไว้ให้ผู้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันซึ่งข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใด  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เสียก่อน  ดังเช่นในกรณีแรกแต่ต้องไม่กระท าการอันกระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ใน
ข้ อมู ลหรื อสิ่ ง อ่ื น ใดของผู้ ส ร้ า งสร รค์ เ ดิ มที่ ถู กน า มา รวบรวมหรื อประกอบ เข้ ากั นนั้ น เ ช่ นกั น 
  ในกรณีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้  หลักการนี้เป็นหลักมาตรฐาน  ซึ่งในความตกลง TRIPs 
ได้บัญญัติไว้ในข้อ ๑๐ (๒) ว่า  “การรวบรวมข้อมูลหรือวัสดุอ่ืน  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปที่อ่านได้โดยเครื่องจัก  หรือ



อยู่ในรูปอ่ืน  ซึ่งโดยเหตุผลในการคัดเลือกหรือการจัดล าดับเนื้อหาประกอบกันเป็นการสร้างสรรค์ทางปัญญา  
จะได้รับการคุ้มครองเช่นว่านั้น  การคุ้มครองดังกล่าวซึ่งจะไม่คลุมตัวข้อมูลหรือตัววัสดุ  จะไม่เป็นที่เสื่อมเสีย
ต่อลิขสิทธิ์ใดๆ ซึ่งมีอยู่ในตัวข้อมูลหรือตัววัสดุนั้น” 
  ส่วนความหมายของการรวบรวมหรือประกอบเข้ากันนี้  แม้ว่าในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
๒๕๓๗  จะมิได้ก าหนดนิยามไว้ก็ตาม  แต่พิจารณาจากข้อความส่วนหนึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๑๒ ที่ว่า “...
หากผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันซึ่งงานดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือ
จัดล าดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืน...”  เช่นนี้แล้วกล่าวได้ว่า  การรวบรวมหรือประกอบ
เข้ากันเป็นการกระท าด้วยวิธีการคัดเลือกหรือจัดล าดับงานเดิมหรือข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใดของผู้อ่ืนเช่นเดียวกัน  
เพียงแต่การรวบรวมจะแตกต่างกับการประกอบเข้ากันในทางผลของงาน  นั่นคือ ในขณะที่ท าการรวบรวมยัง
ท าให้งานเดิมที่น ามารวบรวมคงสภาพและเอกภาพไว้  เช่น  การจัดท าสารานุกรม เป็นต้น  แต่การประกอบ
เข้ากันเป็นการท าให้งานเดิมผสมกลมกลืนกัน  ซึ่งมีสภาพและเอกภาพเป็นอีกงานหนึ่ง  เช่น  การจัดท า
พจนานุกรม เป็นต้น  (สมพร พรหมหิตาธร  ๒๕๓๘ : ๔๒) 
  นอกจากนี้  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๒ ยังต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ทั่วไป และ
หลักเกณฑ์เฉพาะตามมาตรา ๘  มาตรา ๙  และมาตรา ๑๐  เช่นเดียวกับในกรณีการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามมาตรา ๑๑ ดังที่กล่าวมา  ทั้งนี้เป็นไปตามท่ีมาตรา ๑๓  ได้บัญญัติไว้ 

 
๓.๔.  ธรรมสิทธิ 

๓.๔.๑  ความหมายของธรรมสิทธิ 
หากพิจารณากฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ  จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการก าหนดนิยามของค าว่า 

“ธรรมสิทธิ”  ไว้โดยชัดแจ้ง  เพียงแต่บัญญัติถึงขอบเขตของการกระท าใดๆ อันเป็นการละเมิดธรรมสิทธิของผู้
สร้างสรรค์งาน  ดังเช่นที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๘  บัญญัติว่า  “ผู้สร้างสรรค์งานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว  และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับ
โอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน  ดัดแปลงหรือท าโดยประการอ่ืนใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์....”  ส่วนใน Blackus  Law  Dictionary  ได้ให้ค าจ ากัดความของ 
“ธรรมสิทธิ” (moral right)  หมายความว่า “หลักการของนักกฎหมายทางยุโรปอันเกี่ยวกับบุรณภาพทาง
ศิลปะว่าด้วยสิทธิของศิลปินในการปกปูองไม่ให้บุคคลใดท าการดัดแปลงงานของศิลปิน  โดยมิไ ด้รับอนุญาต
และสิทธิอันมิใช่สิทธิทางทรัพย์สินนี้อยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและศิลปินในงานสร้างสรรค์  
และระหว่างศิลปินกับงานที่ได้สร้างสรรค์นั้น”  (Black’s Law Dictionary  1990 : 497) 
 ด้วยเหตุนี้ อาจสรุปนิยามของ “ธรรมสิทธิ” หมายถึง สิทธิของผู้สร้างสรรค์ในการที่จะปกปูองชื่อเสียง
เกียรติคุณอันเนื่องมาจากงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น  โดยการปกปูองชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์
อาจมาจากการกระท าในลักษณะต่างๆ ของบุคคลอ่ืน  เช่น  การดัดแปลง  ตัดทอนงานให้เสียรูป  หรือการที่
บุคคลใดแอบอ้างว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน  ทั้งๆ ที่บุคคลนั้นมิใช่เป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้น เป็นต้น  หากการ



กระท าในลักษณะเช่นนั้นท าให้บุคคลผู้สร้างสรรค์งานเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ  ผู้สร้างสรรค์ย่อมมีสิทธิ
ตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ในการห้ามการกระท าดังกล่าว 
  

๓.๔.๒  สาระส าคัญของธรรมสิทธิ  
 ตามลักษณะทั่วไปของธรรมสิทธินี้  เป็นสิทธิทางนามธรรมและไม่อาจถูกจ าหน่ายจ่ายโอนโดยผลของ
การตกลงทางพาณิชย์  อันแตกต่างจากสิทธิทางเศรษฐกิจ (economic right)  ในงานที่สร้างสรรค์ซึ่งก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้สร้างสรรค์ในรูปของตัวเงิน  หรือก่อให้เกิดสิทธิในการหาประโยชน์ทางพาณิชย์แก่ผู้
สร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ  การโอนสิทธิ  การยกเลิกสิทธิ  หรือกระท าใดๆ ในลักษณะ
เดียวกันประดุจว่าเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง (Phillips and Firth  1990 : 205)  ดังนั้น ธรรมสิทธิซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการมุ่งปกปูองในชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์  จึงแตกต่างจากสิทธิในทางเศรษฐกิจ  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิในผลประโยชน์ทางทรัพย์สินของบุคคลใดก็ตามที่เป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์
อันมีลิขสิทธิ์  โดยเจ้าของลิขสิทธิ์อาจมิใช่ผู้สร้างสรรค์งานก็ได้  ทั้งนี้ สิทธิทางเศรษฐกิจนี้ ย่อมมีขอบเขตตามที่
กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศจะก าหนดไว้  หากบุคคลใดได้กระท าการตามสิทธิทางเศรษฐกิจโดยมิได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว  ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ส่วนขอบเขตแห่งสิทธิทางเศรษฐกิจตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยก าหนดไว้นั้น มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้ก าหนดให้
เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการกระท าแต่งานสร้างสรรค์ อันได้แก่ (๑) ท าซ้ าหรือดัดแปลง  (๒) เผยแพร่
ต่อสาธารณชน  (๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  และสิ่ง
บันทึกเสียง  (๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอ่ืน  (๕) อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิในการกระท าต่องาน
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างธรรมสิทธิและสิทธิทางเศรษฐกิจในแง่ของผู้ที่สามารถอ้างสิทธิตามที่
กฎหมายลิขสิทธิ์ก าหนดไว้นั้น  คือกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้คุ้มครองธรรม
สิทธิของ  “ผู้สร้างสรรค์”  (the author)  โดยเฉพาะเท่านั้น  ดังจะเห็นได้จากถ้อยค าที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 
๑๘  ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ว่า  “ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติมีสิทธิที่
จะ....”   ในขณะที่การให้ความคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจนั้น  กฎหมายลิขสิทธิ์ก าหนดให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของ “เจ้าของลิขสิทธิ์” (the owner)  ซึ่งอาจมิใช่ผู้สร้างสรรค์งานก็ได้  ดังที่ปรากฏอยู่ในมาตรา ๑๕ ของ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ว่า  “...เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้ (๑) ท าซ้ าหรือ
ดัดแปลง...”  ส่วนกรณีที่ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ตกเป็นของบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้สร้างสรรค์นั้น  เช่น  กรณีงาน
สร้างสรรค์เป็นงานภายใต้สัญญาจ้างท าของ  ผู้ว่าจ้างย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ก าหนดไว้  
และกรณีที่ผู้สร้างสรรค์งานได้โอนลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ให้แก่บุคคลอ่ืน เป็นต้น 
 หลักการให้ความคุ้มครองธรรมสิทธินี้  ในความตกลง TRIPs ข้อ ๙ (๑)  ได้ก าหนดไว้ว่า “สมาชิกจะ
ปฏิบัติตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๒๑  ของอนุสัญญากรุงเบอร์น (ค.ศ. ๑๙๗๑)  และภาคผนวกแนบท้าย  อย่างไรก็ตาม  
สมาชิกจะไม่มีสิทธิหรือข้อผูกพันภายใต้ความตกลงนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิที่ให้ภายใต้ข้อ ๖ ทวิ ของอนุสัญญา
นั้น  หรือเกี่ยวกับสิทธิที่เกิดจากอนุสัญญานั้น”  จึงเป็นบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้สมาชิกของ TRIPs  ไม่ต้อง



ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยธรรมสิทธิไว้ในกฎหมายภายในของแต่ละประเทศตามข้อ ๖ ทวิ ของอนุสัญญากรุง
เบอร์น (ค.ศ. ๑๙๗๑)  ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองธรรมสิทธิก็ได้  แม้ว่าประเทศสมาชิกมีความ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ในข้อ ๑ ถึง ข้อ ๒๑ ของอนุสัญญากรุงเบอร์น (ค.ศ. ๑๙๗๑) ก็ตาม 
 

๓.๔.๓  หลักเกณฑ์แห่งการคุ้มครองธรรมสิทธิตามกฎหมายไทย 
แต่เดิมหลักเกณฑ์ในเรื่องธรรมสิทธินี้  ไม่เคยปรากฏในกฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของ

ไทยมาก่อน  พ่ึงจะเริ่มมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๕ วรรคสี่  ด้วยเหตุผล
ของการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเบอร์นฉบับแก้ไข ณ กรุงปารีส ค.ศ. ๑๙๗๑  ซึ่งได้มีบทบัญญัติ
คุ้มครองธรรมสิทธิไว้ด้วย  อย่างไรก็ตาม มาตรา ๑๕ วรรคสี่ นี้  ก าหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ธรรมสิทธิไว้ค่อนข้างแคบ  โดยบัญญัติว่า  “ในกรณีที่ได้มีการโอนลิขสิทธิ์ไปแล้วตามวรรคสอง  ผู้สร้างสรรค์ยัง
มีสิทธิโดยเฉพาะที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนบิดเบือน  ตัดทอน  ดัดแปลง  หรือท าโดยประการอ่ืนใดแก่งานนั้นจน
เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง  หรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์”  ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยธรรมสิทธินี้ไว้ในมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้สร้างสรรค์งาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว  และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้
ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน  ตัดทอน  ดัดแปลงหรือท าโดยประการอ่ืนใดแก่งานนั้น  จนเกิด
ความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์  และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย  ทายาทของผู้
สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์  ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร”  
 จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์แห่งการคุ้มครองธรรมสิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบัน 
มาตรา ๑๘ นี้ มีขอบเขตของการคุ้มครองที่กว้างกว่าบทบัญญัติเดิมมาก  โดยนอกจากได้ก าหนดสิทธิในการ
แสดงตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน  และสิทธิที่จะห้ามผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดกระท าการต่างๆ  จนเกิด
ความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์แล้ว  กฎหมายยังก าหนดให้ธรรมสิทธิดังกล่าวนี้
สามารถถ่ายทอดไปสู่ทายาทของผู้สร้างสรรค์ได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์  ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ถึง
แก่ความตาย  เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันจ ากัดการใช้ธรรมสิทธิไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ส่วนธรรมสิทธิตามที่มาตรา ๑๘ ก าหนดไว้นี้  มีสาระส าคัญเก่ียวกับสิทธิสองประการ  ซึ่งได้แก่ 
 ประการแรก  กรณีสิทธิในการแสดงตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน (the right of paternity)  อันถือว่าเป็น
ธรรมสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะแสดงให้โลกได้รับรู้ถึงความสามารถของผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์นั้น  เพราะใน
บางครั้ง  ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานมีค่ามากกว่าผลตอบแทนที่ผู้สร้างสรรค์จะได้รับ  จนกล่าวได้
ว่าผู้สร้างสรรค์ใดไม่มีสิทธิที่จะบอกให้โลกทราบว่า เขาได้เป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้นโดยแท้จริง  ก็เสมือนว่าเข้าได้
สูญเสียความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ไป 
 ประการที่สอง  กรณีสิทธิ์ในการห้ามการกระท าแก่งานสร้างสรรค์อันจะเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียง
เกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์หรือสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณาภาพของงาน (the right of integrity)  อันมีหลักการ
ที่ว่า ในทันทีที่งานสร้างสรรค์ส าเร็จบริบูรณ์  งานนั้นย่อมมีบูรณภาพในตัวของงานนั้นเอง  และแม้งาน



สร้างสรรค์นั้นจะได้โอนไปซึ่งตัวงานหรือในลิขสิทธิ์ในงานไปให้บุคคลอ่ืนแล้วก็ตาม  ผู้สร้างสรรค์ยังคงมีสิทธิใน
การห้ามมิให้บุคคลอื่นแม้แต่เจ้าของลิขสิทธิ์ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานสร้างสรรค์  อันจะน าไปสู่ความเสื่อม
เสียในชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์งานนั้น  ทั้งนี้ เนื่องจากว่าเมื่องานนั้นสมบูรณ์แล้ว  ย่อมเป็น
รูปแบบสุดท้ายของการแสดงออกมาให้ปรากฏซึ่งความคิดจากสมองของผู้สร้างสรรค์  การกระท าใดๆ ด้วยการ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขงานสร้างสรรค์นั้น  อาจมีผลท าให้ผู้ชมหรือผู้อ่านมีความคิดเห็นและความรู้สึกที่ได้รับการ
บิดเบือนไปจากเจตนาของผู้สร้างสรรค์ในงานนั้น  อันอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติ
คุณของผู้สร้างสรรค์  เช่น  การน างานสร้างสรรค์ใดๆ มาท าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือล้อเลียนในแนวตลกขบขัน 
(parody)  และการแก้ไขบทความของนักเขียนที่จะน าพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์โดยบรรณาธิการ  อันท าให้
วัตถุประสงค์ของบทความเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น (Phillips and Firth  1990 : 205-206) 

 
๓.๕.  การละเมิดลิขสิทธิ์ 

๓.๕.๑  สิทธิของเจ้าของลขิสิทธิ์ 
เมื่อบุคคลใดได้มาซึ่งลิขสิทธิ์แล้ว  บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ทั้งนี้  

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ก าหนดขอบเขตแห่งสิทธิทางเศรษฐกิจให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมี
ลิขสิทธิ์ไว้ในมาตรา ๑๕ ซึ่งบัญญัติว่า  “ภายใต้บังคับมาตรา ๙  มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔  เจ้าของลิขสิทธิ์
ย่อมมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
 (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(๓)  ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์และสิ่ง
บันทึกเสียง 
 (๔)  ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
 (๕)  อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓)  โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้  แต่
เงื่อนไขดังกล่าวจะก าหนดในลักษณะที่เป็นการาจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ 
 การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่  ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

สิทธิทางเศรษฐกิจ (economic right)  ที่มาตรา ๑๕  ก าหนดไว้นี้  เป็นสิทธิแต่ผู้เดียว (exclusive 
right) ของเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยเมื่อพิจารณาถึงลักษณะวิธีการของการใช้สิทธิ แล้ว   
สามารถแยกได้เป็นสองประการ กล่าวคือ 
  ๓.๕.๑.๑  สิทธิในการกระท าต่องานโดยตรง 
  สิทธิประการแรก  เป็นสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่กระท าต่องานโดยตรง  ได้แก่  สิทธิที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) โดยกฎหมายได้ก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการ
ท าซ้ าหรือดัดแปลง  ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานทุกประเภทอันมีลิขสิทธิ์  และในการให้เช่าต้นฉบับ
หรือส าเนางานบางประเภทอันมีลิขสิทธิ์  ซึ่งนอกจากเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการกระท าต่องานใน



ลักษณะต่างๆ ดังกล่าวแล้ว  เจ้าของลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิในลักษณะของการหวงกันเพ่ือปกปูองมิให้บุคคลใดมาท า
การใดๆ ดังเช่น  การท าซ้ าหรือดัดแปลง  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  หรือให้เช่างานหรือส าเนางาน  โดยมิได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  อันจะท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับความเสียหายจากการหาประโยชน์ในงาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์นั้น  ด้วยเหตุนี้ หากบุคคลใดกระท าการลักษณะดังกล่าวในประการแรก  โดยมิได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นี้  ย่อมเป็นการกระท าในทางแง่ลบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์  ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของทุก
ประเทศได้ก าหนดให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ดังจะเห็นได้จากที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้
บัญญัติ ไว้ใน หมวด ๑ ส่วนที่ ๕ ให้ลักษณะการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดตามประเภทของงานสร้างสรรค์อันมี
ลิขสิทธิ์ซึ่งก าหนดไว้ในแต่ละมาตรา  อันได้แก่  ท าซ้ าหรือดัดแปลง  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  หรือให้เช่า
ต้นฉบับหรือส าเนางานบางอย่าง  โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
  ในส่วนของสิทธิในการเช่าของเจ้าของลิขสิทธิ์นี้  เป็นสิทธิใหม่ที่เริ่มมีการบัญญัติไว้ใน
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย  โดยค านึงถึงประเภทของงานสร้างสรรค์เป็นส าคัญ  อันได้แก่  งานประเภท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  และสิ่งบันทึกเสียง  ทั้งนี้ พิจารณาได้จากหลักสากล  ซึ่ง
ก าหนดไว้ในความตกลง TRIPs ข้อ ๑๑  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “อย่างน้อยที่สุดในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และงานภาพยนตร์  สมาชิกจะให้สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์  และผู้สืบสิทธิของผู้สร้างสรรค์ในการ
อนุญาต  หรือห้ามมิให้มีการเช่าในเชิงพาณิชย์ต่อสาธารณะ  ซึ่งต้นฉบับหรืองานที่คัดลอกจากงานมีลิขสิทธิ์
ของตน  สมาชิกจะได้รับการยกเว้นจากพันธกรณีนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับงานภาพยนตร์  เว้นแต่การเช่านั้นได้
น าไปสู่การลอกเลียนงานดังกล่าวอย่างแพร่หลาย  ซึ่งท าให้เสื่อมสิทธิอย่างส าคัญต่อสิทธิแต่ผู้เดียวในการท าซ้ า  
ซึ่งสมาชิกนั้นให้สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์และผู้สืบสิทธิของผู้ประพันธ์  ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  
พันธกรณีนี้ไม่ใช้กับการเช่าในกรณีที่ตัวโปรแกรมเอง  มิใช่เป็นวัตถุท่ีเป็นสาระส าคัญแห่งการเช่า” 
  ๓.๕.๑.๒  สิทธิอันเกี่ยวกับประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์    
  สิทธิประการที่สอง  เป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์  ซึ่งเกี่ยวกับประโยชน์จากงาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์  อันได้แก่  สิทธิตามที่มาตรา ๑๕ วรรคแรก (๔) และ (๕)  บัญญัติไว้  โดยก าหนดให้
เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์  หรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง 
(๑) (๒) หรือ (๓) ดังที่กล่าวมา  ซึ่งในการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ (licence) เช่นนี้  ส่วนใหญ่เจ้าของลิขสิทธิ์จะ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน  โดยมีการตกลงค่าตอบแทน (royalty) ตามที่ทั้งสองฝุายจะเห็นสมควร 
(Bainbridge  1992 : 65)  และท าให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถกระท าการใดๆ ตามที่ตกลงได้โดยไม่
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (คนึง  ฦาไชย  ๒๕๓๒ : ๒๓๗)  อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้ใช้สิทธิเช่นนั้นจะต้องไม่มี
การตกลงเงื่อนไขใดๆ อันมีลักษณะที่เป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม  มิฉะนั้นอาจท าให้สัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธินั้นตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ไชยยศ  เหมะรัช
ตะ  ๒๕๒๘ : ๑๓๐)  การพิจารณาว่าเงื่อนไขใดๆ ในการอนุญาตให้ผู้อ่ืนได้ใช้สิทธิจะเป็นการจ ากัดการแข่งขัน
โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ มาตรา ๑๕ วรรคสอง บัญญัติไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๓ 
ก หน้า ๕ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐) 



  ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้  ดังต่อไปนี้ คือ 
  ก)  การพิจารณาว่าเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตามมาตรา ๑๕ (๕) มีลักษณะเป็น
การจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่  ให้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไปโดยพิจารณาวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่
จะก่อให้เกิดการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม  รวมทั้งผลที่เกิดหรืออาจเกิดข้ึนจากเงื่อนไขนั้นด้วย 
  ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง  เงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตามมาตรา ๑๕ (๕) ที่มีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขท่ีเป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม 
  ๑)  ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตส าเนางานที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดหรือ
บางส่วนจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจากผู้จ าหน่ายที่เจ้าของลิขสิทธิ์ก าหนด  ไม่ว่าวัสดุที่ใช้นั้นจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่  เว้นแต่จ าเป็นต้องก าหนดเช่นนั้นเพ่ือให้ได้ส าเนางานตามมาตรฐานที่เจ้าของจะมีค่าตอบแทนหรือไม่  
เว้นแต่จ าเป็นต้องก าหนดเช่นนั้นเพ่ือให้ได้ส าเนางานตามมาตรฐานที่เจ้าของลิขสิทธิ์ก าหนด  หรือเป็นวัสดุที่ไม่
สามารถหาได้จากแหล่งอ่ืนใดในราชอาณาจักร  และค่าตอบแทนค านวณแล้วต้องไม่สูงกว่าราคาวัสดุที่มี
คุณภาพเท่าเทียมกันที่สามารถหาจากผู้อ่ืนได้ 
  ๒)  ก าหนดห้ามผู้รับอนุญาตจัดหาวัสดุเพ่ือใช้ในการผลิตส าเนางานทั้งหมดหรือบางส่วนจาก
ผู้จ าหน่ายรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายที่เจ้าของลิขสิทธิ์ก าหนด  เว้นแต่ถ้าไม่ก าหนดเช่นนั้นจะเป็นเหตุให้
ส าเนางานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานที่เจ้าของลิขสิทธิ์ก าหนด  หรือเป็นวัสดุที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอ่ืนใดใน
ราชอาณาจักร 
  ๓)  ก าหนดเงื่อนไขหรือจ ากัดสิทธิ์ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับการว่าจ้างบุคคลเพ่ือผลิตส าเนา
งานตามหนังสืออนุญาต  เว้นแต่จ าเป็นต้องก าหนดเช่นนั้นเพ่ือให้ได้ส าเนางานตามมาตรฐานที่เจ้าของลิขสิทธิ์
ก าหนดหรือเพ่ือรักษาความลับทางการค้าของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเพ่ือให้บริการทางเทคนิคที่จ าเป็น 
  ๔)  ก าหนดค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ในอัตราที่ไม่เป็นธรรม  เมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราที่ก าหนดในการอนุญาตที่เจ้าของลิขสิทธิ์ก าหนดส าหรับผู้รับอนุญาตรายอ่ืน  ส าหรับงาน
มีลิขสิทธิ์อย่างเดียวกันของเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้รับอนุญาตที่มีความสัมพันธ์หรือฐานะท านองเดียวกัน  รวมทั้ง
เป็นการอนุญาตในช่วงเวลาเดียวกัน 
  ๕)  ก าหนดเงื่อนไขหรือจ ากัดสิทธิของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับการวิจัยหรือศึกษางานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่อนุญาต 
  ๖)  ก าหนดให้ผู้อนุญาตโอนลิขสิทธิ์ในงานที่ผู้รับอนุญาตท าการดัดแปลงหรือพัฒนาจาก
ลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใด  หรืออนุญาตให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดแต่เพียง
ผู้เดียวมีสิทธิเกี่ยวกับงานที่ได้ดัดแปลงหรือพัฒนานั้น  ทั้งนี้ เว้นแต่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลดังกล่าวจะจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้รับอนุญาต 
  ๗)  ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้อนุญาตมีสิทธิที่จะบอกเลิกการอนุญาตตามอ าเภอใจและไม่มีเหตุผล
อันสมควร 
  ข)  เงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตามมาตรา ๑๕ (๕) ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม 



  ๑)  ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ อ่ืนของเจ้าของลิขสิทธิ์  โดยเรียก
ค่าตอบแทนส าหรับการใช้ดังกล่าว  เว้นแต่จะมีความจ าเป็นต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นร่วมกัน  หรือเพ่ือเชื่อม
ระบบงานเทคโนโลยี  หรือเพ่ือให้ส าเนางานได้มาตรฐานตามท่ีเจ้าของลิขสิทธิ์ก าหนด 
  ๒)  ก าหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนที่ผู้อนุญาตก าหนด  เว้นแต่
จะมีความจ าเป็นต้องก าหนดเช่นนั้น  เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อนุญาตนั้นได้ ผลตาม
วัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย  หรือเพ่ือเชื่อมระบบเทคโนโลยี 
  นอกจากนี้ ในบทบัญญัติมาตรา ๑๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์
ได้อนุญาตให้ผู้ใดใช้สิทธิแล้วก็ตาม  ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธินั้นได้ด้วย  
(non exclusive licence)  เว้นแต่หนังสืออนุญาตเป็นการตกลงให้บุคคลใดใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive 
licence)  โดยระบุห้ามมิให้เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ผู้อ่ืนสามารถใช้สิทธิได้อีก 
 

๓.๕.๒  หลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  หมวด ๑  ส่วนที่ ๕  ว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ว่าการกระท าในลักษณะต่างๆ ต่องานประเภทใดถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  อันมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๕.๒.๑  การละเมิดลิขสิทธิ์โดยกระท าแก่งานโดยตรง 
  ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงต่องานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์นี้  กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ได้
บัญญัติถึงลักษณะของการกระท าตามประเภทของงานไว้ตั้งแต่มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ อันได้แก ่
  ก)  การละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานทั่วไป 
  มาตรา ๒๗  บัญญัติ ว่ า  “การกระท าอย่ างใดอย่ างหนึ่ งแก่ งาน อันมีลิขสิทธิ์ ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕)  ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
  (๒)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  จากบทบัญญัติมาตรา ๒๗ นี้  ข้อความว่า  “...แก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้...”  
และพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในมาตรา ๒๘  มาตรา ๒๙  และมาตรา ๓๐  ซึ่งก าหนดลักษณะของการ
ละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่งบันทึกเสียง  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ตลอดจนบทบัญญัติมาตรา ๖  ซึ่งก าหนดประเภทของงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้ไว้  ย่อมเห็นได้ว่า มาตรา ๒๗  มุ่งคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานพ้ืนฐาน  อันได้แก่  งาน
วรรณกรรม  ซึ่งรวมถึงงานนิพนธ์ทุกอย่าง  นอกจากงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  งานนาฏกรรม  งานดนตรี
กรรม  และงานศิลปกรรม  หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์  หรือแผนกศิลปะ  ส่วนการ
กระท าในลักษณะเช่นใดจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่องานทั่วไปนั้น  กฎหมายได้ก าหนดไว้  ดังนี้ 
 



  ๑)  โดยการท าซ้ าหรือดัดแปลง 
  มาตรา ๔ ให้นิยามของการท าซ้ าและดัดแปลงไว้  โดย  “ท าซ้ า  หมายความรวมถึง  คัดลอก
ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ  เลียนแบบ  ท าส าเนา  ท าแม่พิมพ์  บันทึกเสียง  บันทึกภาพ  หรือบันทึกเสียงและภาพ  จาก
ต้นฉบับ  จากส าเนา  หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ส าหรับ
ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายความรวมถึงคัดลอก  หรือท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก
สื่อบันทึกใด  ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  และ “ดัดแปลง  หมายความว่า  ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม  
หรือจ าลองงานต้นฉบับใหม่ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท าขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน.......” 
  จากนิยามของค าว่า  “ท าซ้ า”  และ  “ดัดแปลง”  ซึ่งก าหนดไว้ในบทบัญญัติมาตรา ๔ 
ดังกล่าว  สามารถสรุปหลักเกณฑ์ของการท าซ้ าและดัดแปลงได้ดังนี้ คือ    
  ประการแรก  ลักษณะของการกระท าอันเป็นการท าซ้ า  ก็คือ  การคัดลอก  เลียนแบบ  ท า
ส าเนา  ท าแม่พิมพ์  บันทึกเสียง  บันทึกภาพ  หรือบันทึกเสียงและภาพ  ตลอดจนการกระท าในลักษณะ
ดังเช่นที่กล่าวมาด้วย  เพราะกฎหมายใช้ค าว่า  “ท าซ้ า  หมายความรวมถึง......”  ดังนั้น  การกระท าที่
ก าหนดไว้จึงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น  นอกจากนี้ ในการท าซ้ างานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กฎหมายยังบัญญัติ
ให้รวมถึงการท าการคัดลอกหรือท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใดๆ ด้วย  ซึ่งอาจเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยการท าซ้ าตามมาตรา ๓๐ อันจะได้กล่าวต่อไป  ส่วนการดัดแปลง  คือ  การท าซ้ าโดยการ
เปลี่ยนรูปใหม่  ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือจ าลองงานต้นฉบับ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่  
ความแตกต่างระหว่างการท าซ้ าและการดัดแปลงจึงอยู่ที่การท าซ้ าเป็นการท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่ไม่แตกต่างไปจาก
งานสร้างสรรค์เดิม  เพราะเป็นการกระท าในลักษณะคัดลอกหรือเลียนแบบในขณะที่การดัดแปลงเป็นการท า
ให้เกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากงานเดิม  โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีรูปลักษณะที่แตกต่างไปไม่มากก็น้อย  
นอกจากนี้ ในบทนิยามของค าว่า  “ดัดแปลง”  ในมาตรา ๔  ยังก าหนดความหมายเพ่ิมเติมของการดัดแปลง
ในส่วนที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์บางประเภทไว้  กล่าวคือ 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม  ให้หมายความรวมถึง  แปลวรรณกรรม  เปลี่ยนรูปวรรณกรรม  
หรือรวบรวมวรรณกรรม  โดยคัดเลือกและจัดล าดับใหม่ 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม  ให้หมายความรวมถึง  เปลี่ยนงานที่มิใช่นาฏกรรมให้เป็น
นาฏกรรม  หรือเปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็นงานที่มิใช่นาฏกรรม  ทั้งนี้ ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษากัน 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม  ให้หมายความรวมถึง  เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือสามมิติ
ให้เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ  หรือท าหุ่นจ าลองจากงานต้นฉบับ 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม  ให้หมายความรวมถึง  จัดล าดับเรียบเรียงเสียงประสานหรือ
เปลี่ยนค าร้องหรือท านองใหม่ 
  ประการที่สอง  การท าซ้ าและการดัดแปลงนี้  จะต้องเป็นการกระท าในส่วนซึ่งเป็น
สาระส าคัญของงาน (substantial pard)  การพิจารณาว่าการกระท าใดๆ จะเป็นการท าต่อส่วนอันเป็น



สาระส าคัญของงานที่อ้างว่าได้ถูกกระท าละเมิดนั้น  ด้วยการวินิจฉัยดูว่าส่วนที่มีการอ้างว่าได้มีการท าซ้ าหรือ
ดัดแปลงนั้นเป็นส่วนที่แสดงถึงคุณภาพของานหรือไม่เพียงใด  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องค านึงถึงปริมาณของการท าซ้ า
หรือดัดแปลง  อย่างไรก็ตาม แม้ปริมาณของงานที่ถูกท าซ้ าหรือดัดแปลงจะมิใช่เป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณาก็
ตาม  แต่หากยิ่งมีการลอกเลียนหรือดัดแปลงงานใดๆ มากขึ้นเพียงใด  ย่อมมีการกระท าต่อส่วนที่เป็นคุณภาพ
ของงานมากขึ้นเพียงนั้น  ด้วยเหตุนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่ามีการกระท าต่องานเพียงเล็กน้อย เช่น  เพียง
แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของงาน  แต่ส่วนที่มีการท าซ้ าหรือดัดแปลงนั้นเป็นส่วนที่ เป็นสาระส าคัญของงาน  ก็ถือว่า
เป็นการกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้เช่นกัน  ดังนั้น การพิจารณาในกรณีนี้จึงต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง
ในแต่ละเรื่อง (Dworkin and Taylor  1990 : 56)  นอกจากนี้ การท าซ้ าหรือดัดแปลง  ซึ่งจะถือเป็นการ
ละเมิดนี้  อาจกระท าในส่วนอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 
  ส่วนในกรณีมีการน าแนวคิด (idea)  จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนมาใช้นั้นไม่ถือว่าเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์  เพราะโดยหลักทั่วไปแล้ว  การลอกเลียนเพียงแนวความคิดหากมิใช่เป็นการกระท าต่อ
เนื้อหา (content) ของงานนั้นโดยตรง  ย่อมไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (Phillips and Firth  1990 : 149-
150)  เหตุผลของหลักการนี้  เนื่องมาจากที่ว่าหากบุคคลใดสร้างสรรค์งานของตน  โดยใช้งานดั้งเดิมที่มีอยู่
ก่อนแล้ว  โดยได้ใช้ทักษะ  ปัญญาและแรงงานของตน  ท าให้เกิดงานใหม่ที่มีรูปแบบแตกต่างจากงานเดิมจน
กลายเป็นงานริเริ่มของตนเอง  ถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้ลอกเลียนงานดั้งเดิม  ยิ่งกว่านั้น
บุคคลทั่วไปย่อมมีอิสระในการตระเตรียมสร้างสรรค์งานของตน  โดยใช้งานดั้งเดิมที่มีอยู่เป็นแบบในการ
พิจารณา  แต่ต้องมิใช่เป็นการลอกเลียนเนื้อหาของตัวงานดั้งเดิมนั้น  เช่นการน าแนวทางในการจัดท ารายการ
นัดบอด (Blind Date) ของต่างประเทศมาใช้  โดยมิได้ลอกเลียนเนื้อหาของบทสนทนาและทุกขั้นตอนของวิธี
ด าเนินรายการแม่แบบ  อย่างไรก็ตามหากปรากฏข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ของศาลว่า
งานสร้างสรรค์ใดที่เกิดขึ้นโดยอิสระด้วยตนเอง  ปราศจากการน าข้อมูลหรือวัตถุดิบจากงานของบุคคลอ่ืนมาใช้
งานนั้นย่อมมิใช่เกิดจากการลอกเลียนงานสร้างสรรค์ของบุคคลอ่ืน (Bainbridge  1992 : 102) 
  ๒)  โดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  ลักษณะของการน างานอันมีลิขสิทธิ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้น  บัญญัติในมาตรา ๔ ว่า  
“เผยแพร่ต่อสาธารณชน  หมายความว่า  ท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน  โดยการแสดง  การบรรยาย  การสด  
การบรรเลง  การท าให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ  การก่อสร้าง  การจ าหน่าย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ซึ่งงานที่
ได้จัดท าขึ้น” การกระท าอันเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามาตรา ๒๗  นอกเหนือจากการจ าหน่าย  ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าละเมิดในงานทุกประเภทแล้ว  ยังรวมถึง  
การแสดง  การบรรยาย  การสวด  การบรรเลง  การก่อสร้าง  โดยพิจารณาจากลักษณะของงานสร้างสรรค์ที่
ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๗ นี้  อันได้แก่  งานวรรณกรรม  งานนาฏกรรม  งานดนตรีกรรม  และงานศิลปกรรม  
ส่วนการท าให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ  เป็นกรณีเกี่ยวกับการน างานโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่ง
บันทึกเสียง  และงานแพร่เสียงแพร่ภาพออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙  
  ส่วนความหมายของค าว่า  “สาธารณชน”  (public)  แม้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
๒๕๓๗  ไม่ได้ก าหนดนิยามไว้  แต่มีความเห็นกันว่าจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด าเนินการเพ่ือเฉพาะบุคคล



เป็นการภายใน (domestic)  หรือเพ่ือบุคคลอันเสมือนเป็นการภายใน (quasi-domestic circle) เช่น การ
แสดงหรือเล่นให้บุคคลภายในครอบครัวหรือภายในบ้านซึ่งมีผู้ชมกันไม่มากนัก เป็นต้น (Dworkin and 
Taylor  1990 : 62)   
  ในอดีตศาลอังกฤษเคยมีแนวบรรทัดฐานไว้  โดยค านึงถึงลักษณะของผู้ชมเป็นเกณฑ์มากกว่า
ที่จะพิจารณาจากจ านวนผู้เข้าชมและสถานที่ที่จัดให้มีการแสดงขึ้น (Phillips and Firth  1990 : 156)  
เช่น  การจัดแสดงละครในโรงพยาบาลเพ่ือความบันเทิงของพยาบาล  เจ้าหน้าที่  และคนไข้เป็นการภายใน  
โดยไม่ได้เก็บค่าชม  แม้จะมีผู้ชมกว่า ๑๗๐ คน ก็ตาม  ศาลได้พิพากษาว่าใช่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
จึงไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์  (Duck V.Bates (1884) 13 QBD 843) เป็นต้น  แต่ต่อมาแนวบรรทัดฐานนี้ได้
ถูกกลับ  โดยศาลอังกฤษได้วางหลักไว้ใหม่ว่าการแสดงนั้น  แม้ว่าผู้ชมหรือฟังจะได้รับการจ ากัดในกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง  แต่ต้องค านึงถึงสถานที่ที่ท าการแสดงหรือท าการเล่นมาเป็นส่วนประกอบด้วยเช่นกัน (Bainbridge  
1992 : 107)  เช่น  การเปิดเพลงจากเครื่องเล่นจานเสียงให้คนงานกว่าหกร้อยคนในโรงงานได้รับฟัง 
(Ernest Turner Electrical Instruments Ltd. V. Performing Right Society Ltd. (1943) 1 Ch 167) 
เป็นต้น 
  ข)  การละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  และสิ่งบันทึกเสียง 
  มาตรา ๒๘ บัญญัติว่า  “การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  หรือสิ่ง
บันทึกเสียง  อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕)  ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่
เป็นเสียงและหรือภาพ  ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
  (๒)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  (๓)  ใช้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้แยกการกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
ประเภทโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  และสิ่งบันทึกเสียงจากงานสร้างสรรค์ประเภทอื่นๆ  ไว้ในบทบัญญัติมาตรา 
๒๘  เนื่องมาจากลักษณะของงานทั้งสามประเภทที่กล่าวมามีรูปแบบเฉพาะ  โดยเป็นงานที่มีการท าให้ปรากฏ
ออกมาในรูปของเสียงหรือภาพ  หรือท้ังเสียงและภาพ  เช่น  แผ่นเสียง  เทปคาลเส็ท  เทปวีดีโอ เป็นต้น  ด้วย
เหตุนี้ มาตรา ๒๘ จึงก าหนดให้การกระท าละเมิดเกิดขึ้นได้ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียงหรือภาพ  ทั้งเสียงและภาพ  
เช่นภาพยนตร์เรื่อง  “คู่กรรม”  มีเพลงประกอบอันไพเราะ  หากว่าบุคคลใดได้ท าการบันทึกเสียงเพลงจาก
ภาพยนตร์เรื่องนี้ลงในเทปบันทึกเสียงเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  แม้การกระท าซ้ าเช่นนี้จะเฉพาะส่วนที่เป็น
เสียงเพลงจากภาพยนตร์ก็ตาม  กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยก็ยังถือว่าเป็นการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
ภาพยนตร์แล้ว  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ  ๒๕๒๘ : ๑๖๙) 
  ส่วนการกระท าอันถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานประเภทโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  
และสิ่งบันทึกเสียง  ตามมาตรา ๒๘ นี้  ได้แก่ 
  ๑)  โดยการท าซ้ าหรือดัดแปลง 



  แม้ความความหมายของการท าซ้ าหรือดัดแปลง  จะมีหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔  
เช่นเดียวกับการกระท าต่องานทั่วไปตามที่กล่าวมาแล้วในมาตรา ๒๗  แต่ลักษณะของการท าซ้ าหรือดัดแปลง
ในงานโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  หรือสิ่งบันทึกเสียงนี้อาจแตกต่างไปบ้างจากลักษณะของการท าซ้ าหรือ
ดัดแปลงในงานประเภทอ่ืนๆ เพราะสามารถกระท าได้ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียงหรือภาพ  หรือทั้งเสียงและภาพ  
ด้วยเหตุนี้ ความหมายของการท าซ้ าในงานทั้งสามประเภท ตามมาตรา ๒๘ นี้ จึงหมายถึง  การคัดลอก  ไมว่า
จะเป็นวิธีการบันทึกเสียง  บันทึกภาพ  หรือบันทึกทั้งเสียงและภาพ  จากต้นฉบับ  จากส าเนาหรือจากการ
โฆษณา  ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ (substantial part)  ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ดังนั้น การท า
รูปภาพรูใดรูปหนึ่งจากบางส่วนของภาพยนตร์  โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์นั้น  ย่อม
ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
  ส่วนความตกลง TRIPs ข้อ ๑๔ (๒)  ได้ก าหนดหลักการมาตรฐานสากลนี้ไว้เกี่ยวกับงานสิ่ง
บันทึกเสียงเช่นกันว่า “ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง จะมีสิทธิที่จะอนุญาตหรือห้ามการท าซ้ า  ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม  ซึ่งสิ่งบันทึกเสียงของตน” 
  ส าหรับความหมายของการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๒๘ นี้  หมายความถึงการ
ท าซ้ าโดยการเปลี่ยนรูปใหม่งานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่  
ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  เช่น  การเปลี่ยนรูปจากงานภาพยนตร์มาเป็นงานโสตทัศนวัสดุ  ด้วยการใช้
กล้องถ่ายวีดีโอท าการบันทึกภาพจากบางส่วนหรือทั้ งหมดของภาพยนตร์ที่มีการน าออกฉายลงในแถบ
บันทึกภาพ  ซึ่งมิใช่เป็นการคัดลอกโดยการบันทึกเสียงและภาพจากฟิล์มของภาพยนตร์เรื่องนั้นโดยตรง  จึง
น่าจะถือว่าอยู่ในความหมายของการดัดแปลงงานอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘ เป็นต้น 
  ๒)  โดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  หลักเกณฑ์ของการน างานโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  หรือสิ่งบันทึกเสียงออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  ย่อมเป็นไปตามนิยามท่ีมาตรา ๔ ก าหนดไว้  จะแตกต่างจากงานประเภทอ่ืนๆ ก็ตามลักษณะของ
งาน  อันได้แก่  เป็นการท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน  โดยการท าให้ปรากฏด้วยเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและ
ภาพ  โดยการใช้เครื่องมือแสดงงานออกมา  เช่น  เครื่องเล่นวีดีโอเทป  เครื่องฉายภาพยนตร์  เครื่องเล่น
คอมแพคดีสท์ เป็นต้น  ในขณะที่การท าให้ปรากฏต่อสาธารณชนในงานทั่วไปอาจกระท าได้โดยวิธีการ  ดังเช่น  
การอ่านบทกวี  การแสดงละครด้วยผู้แสดง  การบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี  หรือการก่อสร้างอาคารต่างๆ  
  ส่วนขอบเขตของการท าให้ปรากฏต่อสาธารณชนนั้น  ก็เป็นไปตามแนวความเห็นทั่วไปที่ว่า
ต้องมิใช่เป็นการฉายหรือเล่นให้แก่ผู้ชมหรือฟังโดยวัตถุประสงค์เป็นการภายใน  ดังนั้น การเล่นวีดีโอเทปหรือ
ฉายภาพยนตร์ให้คนในครอบครัวหรือเพ่ือนฝูงเพียงไม่กี่คนได้ชม  จึงมิใช่เป็นการท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน  
แต่การเล่นสิ่งบันทึกเสียงผ่านทางเครื่องขยายเสียงให้ผู้ชมกีฬาได้รับฟังในขณะที่รอการแข่งขันก็ถือว่าเป็นการ
ท าให้ปรากฏต่อสาธารณชนแล้ว (Performing Right Society V.Glasgow Rangers Football Club 
(1975) RPC 626)  นอกจากนี้ ในกรณีที่โรงแรมต่างๆ ได้จัดให้มีบริการฉายภาพยนตร์เรื่องใดๆ ด้วยการเล่น
เครื่องวีดีโอเทปไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ในห้องพักแต่ละห้องให้แขกที่มาพักได้รับชมถือว่าเป็นการท าให้ปรากฏ



ต่อสาธารณชนด้วย  โดยแขกที่เข้าพักในโรงแรมแต่ละห้องย่อมเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณชน  แม้ว่าผู้เข้าพัก
เหล่านั้นจะต้องจ่ายค่าบริการในส่วนนี้หรือไม่ก็ตาม (Bainbridge  1992 : 108) 
  ๓)  โดยการให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางาน 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ก าหนดการกระท าโดยการให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนา
งานโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  หรือสิ่งบันทึกเสียง  โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์นี้  เพิ่มเติมจากเดิมท่ีไม่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๒๕ เพ่ือให้รองรับกับ
บทบัญญัติในมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งมีการก าหนดเพ่ิมเติมในการให้
เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โสตทัศนวัสดุ  
ภาพยนตร์  และสิ่งบันทึกเสียงอันเป็นบทบัญญัติซึ่งเป็นข้อยกเว้นหลักการสูญสิ้นแห่งสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
(the exhaustion of rights) ซึ่งมีหลักที่ว่าเมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ได้จ าหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนไม่ว่าจะเป็น
ต้นฉบับหรือส าเนางานแก่สาธารณชนแล้ว  สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในตัวงานหรือส าเนางานที่ถูกจ าหน่ายไป
นั้น  ย่อมหมดสิ้นไป  อันได้แก่  การที่เจ้าของลิขสิทธิ์สูญสิ้นสิทธิในการควบคุมในการใช้ประโยชน์ของผู้ซื้องาน  
เช่น  การขาย  แจกจ่าย  การให้เช่า เป็นต้น (Bainbridge  1992 : 106)  อย่างไรก็ตาม มาตรา ๑๕ (๓) ได้
ก าหนดให้สิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์เฉพาะแต่การให้เช่าในต้นฉบับหรือส าเนางานโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  และ
สิ่งบันทึกเสียงเท่านั้น  อันเป็นการก าหนดข้อยกเว้นอย่างจ ากัดไม่รวมถึงการกระท าอ่ืนๆ นอกจากการให้เช่า
และเฉพาะต่องานทั้งสามประเภทดังที่บัญญัติไว้ 
  ด้วยเหตุนี้ มาตรา ๒๘ (๓)  ก าหนดว่าหากบุคคลใดได้น าต้นฉบับหรือส าเนาของงาน
โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  หรือสิ่งบันทึกเสียง  ออกให้เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ย่ อมเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์  แม้ว่าบุคคลนั้นจะได้รับต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าวมาโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม  
เช่น  นายเสือได้ซื้อวิดีโอเทปภาพยนตร์เรื่อง “บ้าทะลุฟูา” อันเป็นเทปที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจาก
ร้านค้าแห่งหนึ่ง  ต่อมาหลังจากที่นายเสือได้ดูจนจบแล้ว  หากนายเสือขายวิดีโอเทปม้วนนั้นต่อให้เพ่ือนของ
นายเสือไป  การกระท าเช่นนั้นย่อมไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘ (๓)  แต่ถ้านายเสือต้องการหา
รายได้โดยการน าเทปวิดีโอภาพยนตร์เรื่องนั้นออกให้เพ่ือนๆ เช่า  ย่อมถือว่าเป็นการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์ของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุนั้นตามมาตรา ๒๘ (๓) 
  ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในการเช่าของเจ้าของลิขสิทธิ์นี้  ความตกลง TRIPs ข้อ ๑๑  ได้
ก าหนดหลักการไว้เช่นกัน  ในส่วนของงานภาพยนตร์  ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์  และผู้สืบสิทธิของผู้
สร้างสรรค์  ในการอนุญาตหรือห้ามมิให้มีการเช่าในเชิงพาณิชย์ต่อสาธารณะ  ซึ่งต้นฉบับหรืองานที่คัดลอก
จากงานที่มีลิขสิทธิ์ของตน รวมทั้ง ในข้อ ๑๔ (๔) ได้ก าหนดในน าหลักการนี้มาใช้ในส่วนของสิทธิของผู้ผลิตสิ่ง
บันทึกเสียงและผู้ทรงสิทธิอ่ืนใดในสิ่งบันทึกเสียงด้วย 
  ค)  การละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
  มาตรา ๒๙  บัญญัติว่า “การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้ 



  (๑)  จัดท าโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่งบันทึกเสียง  หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ  ทั้งนี้ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (๒)  แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ า  ทั้งนี้ ไมว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (๓)  จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ  โดยเรียกเก็บเงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนในทางการค้า 
  งานแพร่เสียงแพร่ภาพเป็นงานซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากงานประเภทอ่ืนๆ อันได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์  เนื่องจากเป็นงานที่มีรูปแบบอันไม่สามารถมองเห็นหรือแตะต้องสัมผัสได้ (intangible 
form)  แม้ว่างานแพร่เสียงแพร่ภาพนี้อาจถูกบันทึกได้ก็ตาม  แต่ก็เป็นการบันทึกได้แต่เนื้อหาของการแพร่
เสียงแพร่ภาพที่ส่งมาในอากาศหรือผ่านทางวัสดุซึ่งเป็นสื่อของสัญญาณ  และเนื้อหาของการแพร่เสียงแพร่
ภาพที่ส่งมาเป็นสัญญาณนี้  อาจได้แก่  งานโสตทัศนวัสดุ  งานภาพยนตร์  งานนาฏกรรม  งานดนตรีกรรม  
งานสิ่งบันทึกเสียง  หรือการแสดงสด เป็นต้น  ซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้วงานประเภทต่างๆ เหล่านี้ย่อมมีลิขสิทธิ์
ต่างหากจากงานแพร่เสียงแพร่ภาพ  แม้แต่การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา  ซึ่งเป็นสิ่งที่ถือว่าไม่มีลิขสิทธิ์  ยัง
ถือว่าผู้จัดการถ่ายทอดเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพการแข่งขันนั้น (Dworkin and Taylor  
1990 : 29) 
  มาตรา ๒๙  ได้ก าหนดการกระท าแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์  โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ ดังนี้คือ 
  ๑)  โดยการจัดท าโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
  แม้งานแพร่เสียงแพร่ภาพเป็นงานที่มีรูปแบบที่ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ก็ตาม  แต่
สามารถมีการถ่ายทอดเนื้อหาของงานประเภทต่างๆ ออกมาให้ปรากฏให้เห็นหรือได้ยินในรูปของเสียงหรือภาพ  
หรือทั้งเสียงและภาพ  ดังนั้น กฎหมายจึงก าหนดให้การจัดท าโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่งบันทึกเสียง  หรือ
งานแพร่เสียงแพร่ภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  โดยลักษณะของการกระท าเช่นนี้อาจ
เทียบได้กับการท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์ดังที่กล่าวมา  เช่น  การท าการบันทึกภาพยนตร์หรือรายการเกมส์โชว์ที่
ออกอากาศทางโทรทัศน์ลงในแถบบันทึกภาพโดยใช้เครื่องเล่นวิดีโอเทปหรือใช้เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียงเพลง
จากรายการเพลงที่มีการส่งกระจายเสียงทางวิทยุ เป็นต้น  ส่วนการจัดท างานแพร่เสียงแพร่ภาพ  หมายถึงการ
กระท าในลักษณะของการถ่ายทอดสัญญาณต่อไปยังจุดอ่ืนอีกทอดหนึ่ง (retransmission)   ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนของการแพร่เสียงแพร่ภาพนั้น 
  ๒)  โดยการแพร่เสียงแพร่ภาพซ้ า 
  การกระท าโดยการแพร่เสียงแพร่ภาพซ้ าเทียบได้กับการกระท าซ้ าแก่งานอย่างหนึ่งเช่นกัน  
จะแตกต่างตรงที่การลอกเลียนงานประเภทอ่ืนๆ เป็นการลอกเลียนในสิ่งที่สามารถจับต้องหรือได้ยินหรือสัมผัส
งานเหล่านั้นได้  ส่วนการแพร่เสียงแพร่ภาพซ้ าจะไม่ปรากฏรูปร่างของงานแพร่เสียงแพร่ภาพซึ่งเป็นเพียง
สัญญาณที่มีการส่งออกมาจากสถานี  แต่สิ่งที่ปรากฏเป็นเสียงหรือภาพ  หรือทั้งเสียงและภาพทางเครื่องรับ
วิทยุหรือโทรทัศน์คือเนื้อหาของงานประเภทต่างๆ ที่มีการถ่ายทอดออกมา  ด้วยเหตุนี้ การกระท าอันถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๒) นี้  ดังเช่น  การน าแถบบันทึกภาพการแสดงหรือภาพยนตร์ที่ได้รับ



การออกอากาศไปแล้วมาท าการออกอากาศซ้ าอีก  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพนั้น 
  ๓)  โดยการจัดให้ประชาชนฟังหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
  การกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) นี้ เทียบได้กับการน างานประเภท
ต่างๆ ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยการท าให้ปรากฏด้วยเสียงหรือภาพ  หรือทั้งเสียงและภาพ  ส่วน
ลักษณะของการกระท าตามมาตรา ๒๙ (๓) จะต้องมีการจัดให้ประชาชนได้ฟังหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
โดยผู้กระท าได้เรียกเก็บค่าชมหรือผลประโยชน์ต่างๆ ในทางการค้าด้วย  หากเป็นการจัดให้ประชาชนได้ชม
หรือฟัง  โดยไม่ได้เก็บค่าชมหรือฟังหรือหาผลประโยชน์ใดๆ แล้ว  ย่อมไม่เป็นการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์  
  ในกรณีนี้เป็นหลักการซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศได้ก าหนดไว้  เนื่องจากเป็นสิทธิ
พ้ืนฐานของเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ  ดังปรากฏอยู่ในความตกลง TRIPs ข้อ ๑๔ (๓) ที่ว่า 
“องค์การแพร่เสียงแพร่ภาพจะมีสิทธิที่จะห้ามการกระท าดังต่อไปนี้  เมื่อกระท าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากตน  
ได้แก่  การบันทึก  การท าซ้ า  ซึ่งการบันทึกและการแพร่เสียงแพร่ภาพซ้ าโดยวิธีไร้สาย  ตลอดจนการเผยแพร่
ทางโทรทัศน์ของตนสู่สาธารณชน  ในกรณีที่สมาชิกมิได้ให้สิทธิดังกล่าวแก่องค์การแพร่เสียงแพร่ภาพ  สมาชิก
ดังกล่าวจะก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์ในเรื่องการแพร่เสียงแพร่ภาพมีความเป็นไปได้ที่จะปูองกันมิให้มีการ
กระท าข้างต้นได้  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งอนุสัญญากรุงเบอร์น (ค.ศ. ๑๙๗๑)” 
  ง)  การละเมิดลิขสิทธิ์แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  มาตรา ๓๐ บัญญัติว่า  “การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
  (๒)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  (๓)  ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว 
  แม้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงาน
วรรณกรรมอย่างหนึ่ง  อันได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์  แต่ด้วยเหตุที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานซึ่งมี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากงานวรรณกรรมทั่วๆ ไป  ดังจะเห็นได้จากการที่มาตรา ๔  ได้บัญญัตินิยามของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้เป็นการเฉพาะว่า “โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หมายความว่า  ค าสั่ง  ชุดค าสั่งหรือสิ่งอ่ืน
ใดที่น าไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานหรือเพ่ือให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด  
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด”  ดังนั้น กฎหมายจึงก าหนดในส่วนของการ
กระท าใดๆ แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้เป็นการเฉพาะด้วย  ดังเช่น  การก าหนดความหมายในการท าซ้ าหรือ
ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์  อันท าให้ต้องมีบทบัญญัติต่างหากในกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ในมาตรา ๓๐  โดยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมี
ลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  อันท าให้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๐ นี้  ได้แก่การ
กระท า  ดังต่อไปนี้ 



  ๑)  โดยการท าซ้ าหรือดัดแปลง 
  มาตรา ๔  ได้ให้ความหมายของการท าซ้ าหรือการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ว่าการ
ท าซ้ าในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ให้หมายความถึง  การคัดลอกหรือท า ส าเนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด  ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างาน
ขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ส าหรับการดัดแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  ให้
หมายความรวมถึง  ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่  ปรับปรุง  แก้ไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็น
สาระส าคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท าขึ้นใหม่  ด้วยเหตุนี้ การกระท าใดๆ โดยวิธีที่กล่าวมาอันเป็นการ
ท าซ้ าหรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๐ (๑) ส่วน
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอันเก่ียวกับการกระท าในส่วนอันเป็นสาระส าคัญนั้นก็เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้ว  ใน
กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานประเภทต่างๆ  
  ๒)  โดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  การเผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อสาธารณชนซึ่งมาตรา ๓๐ (๒) ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์  คือการท าให้ปรากฏต่อสาธารณชนโดยวิธีการต่างๆ ตามที่มาตรา ๔ ก าหนดนิยามไว้  ซึ่งการกระท า
เช่นนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
  ๓)  โดยการให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางาน 
  บทบัญญัติมาตรา ๓๐ (๓) อันก าหนดให้การน าต้นฉบับหรือส าเนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้สาธารณชนเช่า  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  จึงถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นี้  เป็นบทบัญญัติ
ที่ก าหนดไว้รองรับกับสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๕ (๓)  เช่นเดียวกับงานโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  และสิ่งบันทึกเสียง  ด้วยเหตุนี้ 
หลักการอันเก่ียวกับการให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงไม่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาแล้ว
ในการละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  และสิ่งบันทึกเสียงตามมาตรา ๒๘ (๓) 
  ในส่วนของการละเมิดลิขสิทธิ์ในการให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้  
ย่อมเป็นไปตามสิทธิพื้นฐานตามที่ความตกลง TRIPs ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ เช่นเดียวกับสิทธิในงานภาพยนตร์
ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง  แต่ก าหนดเพ่ิมเติมไว้ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  พันธกรณีตาม
ความตกลงนี้  ไม่ใช้กับการเช่าในกรณีที่ตัวโปรแกรมเอง  มิใช่เป็นวัตถุท่ีเป็นสาระส าคัญแห่งการเช่า 
 ๓.๕.๒.๒  การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการกระท าแก่งานโดยทางอ้อม 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของการละเมิดลิขสิทธิ์โดยลักษณะ
ของการกระท าแก่งานที่ได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน  หรือที่เรียกกันว่า  “การละเมิดลิขสิทธิ์โดย
ทางอ้อม”  ไว้ในมาตรา ๓๑  ซึ่งบัญญัติว่า  “ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้จัดท าขึ้นโดยละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน  กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพ่ือหาก าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์  ถ้า
ได้กระท าดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ขาย  มีไว้เพื่อขาย  เสนอขาย  ให้เช่า  เสนอให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
  (๒)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 



  (๓)  แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
  (๔)  น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
  การละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่มาตรา ๓๑ บัญญัติไว้นี้   มิใช่เป็นการกระท าละเมิดแก่งาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์โดยตรงดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗  มาตรา ๒๘  มาตรา ๒๙  และมาตรา ๓๐  แต่เป็น
การกระท าในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่ประการแก่งานที่ได้มีการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์โดยบุคคล อ่ืนอยู่
ก่อนแล้ว  เจตนารมณ์ที่กฎหมายก าหนดให้การกระท าในลักษณะดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือลงโทษ
บุคคลผู้กระท าการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดแรงจูงใจให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงเพราะถ้าไม่มี
ผลประโยชน์ใดๆ มาเป็นสิ่งล่อใจ  คงไม่มีบุคคลใดอยากกระท าละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของคนอ่ืน  
เนื่องจากอาจถูกลงโทษตามกฎหมายซึ่งมีท้ังโทษจ าคุกและปรับ 

องค์ประกอบประการแรก  ของการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานโดยทางอ้อมตามมาตรา ๓๑ 
นี้ คือ ผู้กระท าจะต้องรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ากระท าแก่งานอันได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์อยู่แล้ว  หากว่า
ผู้กระท าไม่รู้ว่าเป็นงานอันละเมิดลิขสิทธิ์  หรือส าคัญผิดว่าเป็นงานอันถูกต้องตามกฎหมายแล้วย่อมไม่เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อมแต่อย่างใด 

องค์ประกอบประการที่สอง  ของการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานโดยทางอ้อมนี้คือ  จะต้อง
กระท าแก่งานอันไดท้ าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์คนใดคนหนึ่งโดยตรง  เช่น  งานวรรณกรรมที่
มีการกระท าซ้ าหรือดัดแปลง  หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นต้น
  องค์ประกอบประการที่สาม  ของการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ นี้คือ  ผู้กระท า
จะต้องมีเจตนาเพ่ือหาก าไร  ซึ่งโดยทั่วไปการกระท าละเมิดโดยทางอ้อมมักจะเป็นการกระท าในทางการค้า  
เช่น  การรับเอาวีดีโอเทปที่มีการลักลอบท าซ้ ามาเสนอขายหรือเสนอให้เช่าแก่ประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
  ส่วนการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานที่ได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนตามที่มาตรา 
๓๑ บัญญัติไว้  มีดังนี้ 
  ก)  การน าออกจ าหน่ายเพื่อการค้า 
  การน างานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจ าหน่ายเพ่ือประโยชน์ทางการค้าของผู้กระท าตามมาตรา 
๓๑ (๑)  ได้แก่  การขาย  มีไว้เพ่ือขาย  เสนอขาย  ให้เช่า  เสนอให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  หรือเสนอให้เช่าซื้อ  ดังนั้น 
การมีไว้เพ่ือขาย  เสนอขาย  เสนอให้เช่าหรือเสนอให้เช่าซื้อ  จึงไม่จ าเป็นต้องมีผู้ซื้อ  ผู้เช่า  หรือผู้เช่าซื้อ  ถือ
ว่าเป็นการกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อมแล้ว 
  ข)  การน าออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  ความหมายของการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนี้  เป็นไปตามที่บัญญัตินิยามไว้ในมาตรา ๔  
ดังเช่นที่กล่าวมาแล้วในเรื่องการท าละเมิดแก่งานประเภทต่างๆ โดยตรง  แต่การกระท าตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๓๑ (๒) นี้  จะต้องเป็นการท าให้ปรากฏต่อสาธารณชนโดยผู้กระท ามีวัตถุประสงค์เพ่ือการหาก าไร  
เช่น น าวีดีโอเทปที่มีผู้ลักลอบบันทึกภาพจากงานอันมีลิขสิทธิ์มาจัดฉายให้ประชาชนทั่วไปได้ชมโดยเรียกเก็บ
ค่าชม เป็นต้น 
  ค)  การแจกจ่ายให้ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 



  การแจกจ่ายอันจะถือว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์นั้น  น่าที่จะพิจารณาจาก
จ านวนของการแจกจ่ายเป็นเกณฑ์  เพราะหากท าการแจกจ่ายยิ่งมากก็ยิ่งมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์  หากเป็นการแจกจ่ายเพียงเล็กน้อยภายในครอบครัวหรือในหมู่เพ่ือนสนิทเพียงไม่กี่
คน  ย่อมไม่น่าจะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้  ในขณะที่การที่น าเอางานอันได้มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์จากผู้อ่ืนมาแจกเป็นของช าร่วยแก่ผู้ที่มาซื้อสินค้าในร้านของตน   อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้
ประชาชมาซื้อสินค้าในร้าน  ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการค้าอย่างหนึ่ง  ควรจะถือว่าเป็นการแจกจ่ายใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
  ง)  การน าหรือสั่งเข้าในราชอาณาจักร 
  การที่บุคคลใดน าหรือสั่งสินค้าอันเป็นงานที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์เข้าในราชอาณาจักร  
จะต้องเป็นการน าหรือสั่งเข้ามาโดยวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร  เช่น  น าหรือสั่งซื้อแผ่นคอมแพคดีสท์เพลงไทยที่
มีการลักลอบกระท าปลอดในประเทศมาเลเซียเข้ามาขายในประเทศไทย เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ การน างานที่ได้
ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามาเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว  ย่อมไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ (๔)  
นี้แต่อย่างใด  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงได้ตดัข้อความว่า  “เพ่ือการใดๆ นอกจากเพ่ือใช้เป็นการ
ส่วนตัว”  จากที่เคยบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ (๔)  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑   เนื่องจากไม่มี
ความจ าเป็นที่จะยังคงข้อความเช่นนี้อีกต่อไป 
 
 
 
 ๓.๕.๓  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ผู้สร้างสรรค์  โดยมีเจตนารมณ์ในการตอบแทนผู้สร้าง
สรรค์งานประเภทต่างๆ จากการที่บุคคลเหล่านั้นได้ใช้สติปัญญา  แรงงาน  ทักษะ  ความอุตสาหะและก าลัง
ทรัพย์ในการสร้างสรรค์งาน  ซึ่งกฎหมายได้ให้สิทธิแต่ผู้เดียวแก่เจ้าของลิขสิทธิ์  อันได้แก่ ผู้สร้างส รรค์และ
บุคคลที่ได้รับลิขสิทธิ์ไม่ว่าในทางใดในการกระท าซ้ าหรือดัดแปลง  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  ให้เช่าต้นฉบับหรือ
ส าเนางานบางประเภท  ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อ่ืน  และอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิต่างๆ ตามที่
กฎหมายก าหนดไว้  ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับการห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการดังที่กล่าว
มา  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  มิฉะนั้น ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  โดยการที่กฎหมายให้สิทธิ
แต่ผู้เดียวดังกล่าวย่อมเป็นผลให้เกิดแรงจูงใจแก่บุคคลทั้งหลายในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  และน างานออก
เผยแพร่  อันท าให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมหรือใช้ประโยชน์ในงานสร้างสรรค์นั้น 
 อย่างไรก็ตามผลของการให้สิทธิแต่ผู้เดียวแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมก่อให้เกิดการผูกขาดในการใช้งาน
สร้างสรรค์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  และอาจเป็นผลเสียหายแก่สาธารณประโยชน์หรือขัดขวางความก้าวหน้า
ของสังคมได้  โดยในบางกรณีซ่ึงเป็นการใช้งานโดยสุจริตเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น  การศึกษา  การเผยแพร่
ศิลปะวิทยาการ  การอนุรักษ์  การบันเทิงเป็นการส่วนตัว  และประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ 
จึงเกิดแนวความคิดในการก าหนดหลักการบางประการเพื่อให้มีความสมดุลย์ระหว่างผลประโยชน์ของเอกชนผู้



เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสาธารณประโยชน์ขึ้น  โดยหลักการนี้ได้แก่  การก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือการ
ยกเว้นให้การกระท าบางประการไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  หรือดังที่กฎหมายลิขสิทธิ์ เรียกว่า  
“ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์”  ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยข้อจ ากัดและข้อยกเว้น  ตามที่ความตกลง 
TRIPs ได้ก าหนดไว้เช่นกัน  ในข้อ ๑๓  ที่ว่า  “บรรดาสมาชิกจะก าหนดข้อจ ากัด  หรือข้อยกเว้นสิทธิแต่ผู้
เดียว  ได้เฉพาะแต่กรณีพิเศษบางกรณีเท่านั้น  ซึ่งไม่ขัดแย้งกับการแสวงประโยชน์โดยปกติของงานและไม่ท า
ให้เสื่อมเสียโดยไม่มีเหตุผลต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิ์” 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๑ ส่วนที่ ๖ ได้ก าหนดบทบัญญัติว่าด้วยข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ตั้งแต่มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๔๓  โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการน างานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้
ประโยชน์  ทั้งนี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ได้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความและหลักเกณฑ์บางอย่างเพ่ือให้ได้ความ
ชัดเจนขึ้นและให้รองรับกับงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้ความคุ้มครองไว้โดยการ
กระท าซึ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ นี้  มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  อันได้แก่ 
  ๓.๕.๓.๑  การกระท าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  
  ก)  การวิจัยหรือศึกษางานประเภทต่างๆ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  อันมิใช่การกระท าเพ่ือ
หาก าไร  หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์  และไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร (มาตรา ๓๒ (๑) และมาตรา ๓๕ 
(๑)) 
  ข)  ท าซ้ า  ดัดแปลง  น าออกแสดง  หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน  เพ่ือประโยชน์ในการสอน
ของตน  อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร  หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์  และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร (มาตรา ๓๒ (๖)) 
  ค)  ท าซ้ า  ดัดแปลงบางส่วนของงาน  หรือตัดทอนหรือท าบทสรุปโดยผู้สอนหรือ
สถาบันการศึกษา  เพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันการศึกษา  โดยไม่เป็นการ
กระท าเพ่ือหาก าไร  หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร (มาตรา ๓๒ (๗)) 
  ง)  น างานประเภทต่างๆ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบ
ในการสอบ  หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร  และในการกระท าแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร (มาตรา ๓๒ (๘) และมาตรา ๓๕ (๗)) 
  ๓.๕.๓.๒  การใช้เพื่อประโยชน์เป็นการส่วนตัว 
 ก)  ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง  หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัว
หรือญาติสนิท  หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์  ตลอดจนไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร (มาตรา ๓๒ (๒)) 



 ข)  ใช้เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  หากไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
ก าไรและไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์  ตลอดจนไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร (มาตรา ๓๕ (๒)) 
 ค)  ท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจ านวนที่สมควรโดยบุคคลผู้ซึ่งได้ซื้อหรือได้รับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาจากบุคคลอ่ืนโดยถูกต้อง  เพ่ือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบ ารุงรักษาหรือปูองกัน
การสูญหาย  หากไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไรและไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติขอ ง
เจ้าของลิขสิทธิ์  ตลอดจนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
(มาตรา ๓๕ (๕)) 
 ง)  ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีที่จ าเป็นแก่การใช้  หากไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
ก าไรและไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์  ตลอดจนไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร (มาตรา ๓๕ (๘)) 
 ๓.๕.๓.๓  การกระท าเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
 ก)  ท าซ้ า  ดัดแปลง  น าออกแสดง  หรือท าให้ปรากฏ  ซึ่งงานประเภทต่างๆ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายหรือในการ
รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว  หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์  
และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร  ตลอดจนในการกระท า
ต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไรด้วย (มาตรา ๓๒ (๕) และมาตรา ๓๕ (๖)) 
 ข)  การท าซ้ า  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการโดยเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย
หรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานดังกล่าว  ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์และที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ  
หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร (มาตรา ๔๓) 
 ๓.๕.๓.๔  การกระท าต่องานโดยชอบธรรม 
 ก)  ติชม  วิจารณ์  หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน
ประเภทต่างๆ และในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของ
เจ้าของลิขสิทธิ์  และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร  
ตลอดจนในการกระท าต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไรด้วย (มาตรา ๓๒ (๓) 
และมาตรา ๓๕ (๓)) 
 ข)  เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน  โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน
ประเภทต่างๆ และในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของ
เจ้าของลิขสิทธิ์  และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของ เจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร  
ตลอดจนในการกระท าต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไรด้วย (มาตรา ๓๒ (๔) 
และมาตรา ๓๕ (๔)) 



 ค)  การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์  โดยมี
การรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในงานนั้น  หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของ
เจ้าของลิขสิทธิ์  และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร (มาตรา 
๓๓) 
 ง)  จัดท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บรักษาไว้ส าหรับการอ้างอิงหรือค้นคว้า  เพ่ือ
ประโยชน์ของสาธารณชน  หากไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไรและไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน
ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์  ตลอดจนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิ ขสิทธิ์
เกินสมควร (มาตรา ๓๕ (๙) 
 ๓.๕.๓.๕  การท าซ้ าในการด าเนินงานของห้องสมุด 
 ในกรณีการท าซ้ าเพ่ือใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอ่ืน  หรือในกรณีการท าซ้ างานบาง
ตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา  โดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด  ซึ่งงาน
อันมีลิขสิทธิ์  หากมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร  และไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของ
เจ้าของลิขสิทธิ์  ตลอดจนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
(มาตรา ๓๔) 
 ๓.๕.๓.๖  การน างานออกเผยแพร่เพื่อสาธารณประโยชน์ 
 การน างานนาฏกรรม  หรือดนตรีกรรม  ออกแสดงเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความ
เหมาะสม  โดยมิได้จัดท าขึ้นหรือด าเนินการเพ่ือหาก าไร  เนื่องจากการจัดให้มีการเผยแพร่นั้น  และมิได้จัดเก็บ
ค่าเข้าชมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม  และนักแสดงไม่ได้รับค่าตอบแทนในการแสดงนั้น  หากเป็นการ
ด าเนินการโดยสมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณกุศล  การศึกษา  การศาลา  
หรือการสังคมสงเคราะห์  โดยไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์  และไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร (มาตรา ๓๖) 
 ๓.๕.๓.๗  การกระท าแก่งานศิลปกรรมโดยสมควร 
 ก)  การวาดเขียน  การเขียนระบายสี  การก่อสร้าง  การแกะลายเส้น  การปั้น  การแกะสลัก  
การพิมพ์ภาพ  การถ่ายภาพ  การถ่ายภาพยนตร์  การแพร่ภาพ  หรือการกระท าใดๆ ท านองเดียวกันนี้  ซึ่ง
ศิลปกรรมใดอันตั้งเปิดเผยประจ าอยู่ในที่สาธารณะ  นอกจากงานสถาปัตยกรรม (มาตรา ๓๗) 
 ข)  การวาดเขียน  การเขียนระบายสี  การแกะสลักลายเส้น  การปั้น  การแกะสลัก  การ
พิมพ์ภาพ  การถ่ายภาพ  การถ่ายภาพยนตร์  หรือการแพร่ภาพซึ่งงานสถาปัตยกรรมใด (มาตรา ๓๘) 
 ค)  การถ่ายภาพ  หรือการถ่ายภาพยนตร์  หรือการแพร่ภาพซึ่งงานใดๆ อันมีศิลปกรรมใด
รวมอยู่เป็นส่วนประกอบด้วย (มาตรา ๓๙) 
 ง)  ในกรณีท่ีลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของอยู่ด้วย  การ
ที่ผู้สร้างสรรค์คนเดียวกันได้ท าศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เป็นการท าซ้ าบางส่วนกับศิลปกรรม
เดิม  หรือใช้แบบพิมพ์  ภาพร่าง  แผนผัง  แบบจ าลอง  หรือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาที่ใช้ในการท าศิลปกรรม



เดิม  ถ้าปรากฏว่าผู้สร้างสรรค์มิได้ท าซ้ าหรือลอกแบบในส่วนอันเป็นสาระส าคัญของศิลปกรรมเดิม (มาตรา 
๔๐) 
 จ)  การบูรณะอาคารใดซ่ึงเป็นงานสถาปัตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์นั้นในรูปแบบเดิม (มาตรา ๔๑) 
 ๓.๕.๓.๘  การกระท าต่องานภาพยนตร์ซึ่งส้ินสุดการคุ้มครองแล้ว 
 ในกรณีที่อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์ใดสิ้นสุดลงแล้ว  มิให้ถือว่าการน า
ภาพยนตร์นั้นเผยแพร่ต่อสาธารณชน  เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม  นาฏกรรม  ศิลปกรรม  ดนตรี
กรรม  โสตทัศนวัสดุ  สิ่งบันทึกเสียงหรืองานที่ใช้จัดท าภาพยนตร์นั้น (มาตรา ๔๒) 
 
 ๓.๕.๔  การด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
 เมื่อได้เกิดการกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และหากผู้กระท านั้นไม่อาจยกข้อต่อสู้จากข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์  เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิที่จะด าเนินคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาแก่ผู้กระท าละเมิด
ลิขสิทธิ์นั้น  โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาบัญญัติไว้  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๖ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์เฉพาะซึ่งว่าด้วยคดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์ อันได้แก่ 
  ๓.๕.๔.๑  ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 มาตรา ๖๒ ได้บัญญัติข้อสันนิษฐานไว้อันเป็นผลในกรณีหน้าที่น าสืบในคดี  โดยข้อสันนิษฐาน
ตามท่ีก าหนดไว้นี้สามารถน ามาใช้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา  นอกจากนี้ บทบัญญัติในมาตรา ๖๒ ยังก าหนดให้
ใช้กับคดีเกี่ยวกับสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้ด้วย  ข้อสันนิษฐานตามที่มาตรา ๖๒ บัญญัติ
ไว้ มีดังนี้ 
 ก)  ข้อสันนิษฐานอันเกี่ยวกับงานที่มีการฟ้องร้อง 
 มาตรา ๖๒  วรรคแรก  ก าหนดไว้ว่าในคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นี้  ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือ
คดีอาญา  ในสันนิษฐานไว้ก่อนว่างานที่มีการฟูองร้องในคดีนั้นเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
นี้  และให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าโจทก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว  เว้นแต่จ าเลยจะโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์  หรือโต้แย้งสิทธิของโจทก์ 
 กรณีจ าเลยจะโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  เช่น  อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน
งานที่มีการฟูองร้องได้สิ้นสุดลง  งานจึงตกเป็นของสาธารณชน เป็นต้น  ส่วนกรณีท่ีจ าเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์ 
เช่น โจทก์ไม่มีสิทธิในงานเนื่องจากมิใช่ผู้รับโอนลิขสิทธิ์  หรือโจทก์เป็นแต่เพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในงาน
ที่มีการฟูองร้องเท่านั้น เป็นต้น 

ข) ข้อสันนิษฐานอันเกี่ยวกับงานที่ปรากฏชื่อของผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
มาตรา ๖๒  วรรคสอง  ก าหนดไว้ว่า งานใดที่ชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อของบุคคลใดที่อ้างว่า 

ตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แสดงไว้  ให้สันนิษบานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อนั้นเป็นผู้
สร้างสรรค ์



 กรณีท่ีมีสิ่งที่ใช้แทนชื่อ  ดังเช่น  นามปากกา  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย  หรือตัวย่อที่ใช้แทน
ชื่อประจ าในงานสร้างสรรค์ต่างๆ 
 ค)  ข้อสันนิษฐานอันเกี่ยวกับงานที่ไม่ปรากฏชื่อของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 มาตรา ๖๒  วรรคสาม  ก าหนดไว้ว่า งานใดไม่มีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้  หรือมีชื่อ
หรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้  แต่มิได้อ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  และมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อของบุคคลอ่ืนซึ่ง
อ้างว่าเป็นผู้พิมพ์  ผู้โฆษณา  หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณาแสดงไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้พิมพ์  ผู้
โฆษณา  หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณานั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
 กรณีนี้ไม่อาจทราบบุคคลผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงได้  หากว่าปรากฏแต่เพียงชื่อหรือสิ่ง
ที่ใช้แทนชื่อบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นผู้พิมพ์  ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณาแสดงไว้  ควรสันนิษฐานว่าบุคคล
นั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  เพราะมีเหตุผลเชื่อได้ว่าบุคคลเหล่านี้น่าจะเป็นผู้ที่ได้รับโอนลิขสิทธิ์ในงานที่มีการ
ฟูองร้องนั้น 
 ๓.๕.๔.๒  อายุความในการฟ้องคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
 มาตรา ๖๓  ก าหนดอายุความในการฟูองร้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์  อันเป็นคดีแพ่งไว้โดยห้ามมิ
ให้ฟูองคดีละเมิดลิขสิทธิ์  เมื่อพ้นก าหนดสามปีนับแต่วันที่เจ้าของลิขสิทธิ์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระท า
ละเมิด  แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์  นอกจากนี้ ก าหนดอายุความดังกล่าวยังน าไปใช้ใน
คดีละเมิดสิทธิของนักแสดงด้วย 
 ส่วนอายุความในการฟูองคดีอาญาอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นั้น  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
๒๕๓๗ ไม่ได้ก าหนดไว้  ดังนั้น จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยอายุความในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๙๕  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ บัญญัติว่าความผิดตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้เป็นความผิดอันยอมความได้  ด้วยเหตุนี้ การที่จะเป็นไปตามอายุความในมาตรา ๙๕ 
ดังที่กล่าวมาได้  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖  ได้ก าหนดให้ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือน
นับแต่วันที่รู้  เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด  มิฉะนั้น คดีเป็นอันขาดอายุความ 
 ๓.๕.๔.๓  ศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
 มาตรา ๖๔ ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ศาลในการใช้ดุลพินิจก าหนดค่าเสียหายได้อย่างกว้างขวาง
ขึ้น  โดยในกรณีท่ีมีการละเมิดลิขสิทธิ์  ศาลมีอ านาจสั่งผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามจ านวน
ที่ศาลเห็นสมควร  โดยค านึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย  รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย  นอกจากนี้ ศาลยังมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจก าหนด
ค่าเสียหายตามมาตรา ๖๔ นี้  ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของนักแสดงด้วยเช่นกัน 
 ๓.๕.๔.๔  ศาลสั่งให้ระงับหรือละเว้นการกระท าละเมิด 
 มาตรา ๖๕  ได้ก าหนดหลักการเพ่ือปูองกันความเสียหายที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับ  หากมี
การกระท าหรือก าลังกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  กล่าวคือในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลใด
กระท าการหรือก าลังจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  เจ้าของลิขสิทธิ์อาจขอให้ศาล
มีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระท าเช่นนั้นได้  ทั้งนี้ ค าสั่งของศาลในกรณีนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของ



เจ้าของลิขสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา ๖๔ ที่กล่าวมาแล้ว  นอกจากนี้ หลักเกณฑ์นี้ มาตรา ๖๕ 
ได้ก าหนดให้น าไปใช้ในกรณีที่มีการกระท าหรือก าลังจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการละเมิดสิทธิ
ของนักแสดงด้วย 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะอันเกี่ยวกับคดี
ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงไว้ในหมวด ๖  ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น  ยังได้ปรากฏบทบัญญัติพิเศษในส่วน
ของการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยพนักงานของทางราชการในหมวด ๗  ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่อีกด้วย 
โดยมาตรา ๖๗ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้  ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งได้แก่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์นี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  เข้าไปในอาคาร  สถานที่ท าการ  สถานที่ผลิต  หรือสถานที่เก็บสินค้าของบุคคลใดใน
เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้นหรือเข้าไปในยานพาหนะ  
เพ่ือตรวจค้นสินค้า  หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้ 
 (๒)  ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินคดี  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้ 
 (๓)  สั่งให้บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือส่งบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานอ่ืน  ในกรณีมีเหตุอัน
ควรเชื่อว่าถ้อยค า  สมุดบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานดังกล่าว  มีประโยชน์แก่การค้นพบหรือใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร  
อย่างไรก็ตาม มาตรา ๖๘ ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องด้วย 
 
 ๓.๕.๕  บทก าหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้บัญญัติบทก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ไว้ในหมวด ๘  ตั้งแต่มาตรา ๖๙ ถึงมาตรา ๗๗  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๓.๕.๕.๑  บทก าหนดโทษการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานโดยตรง 
 มาตรา ๖๙  ก าหนดโทษในการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ 
โดยตรงตามมาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๐ ไว้  เช่น  การท าซ้ าหรือดัดแปลง  และการเผยแพร่งานต่อสาธารณชน  
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นต้น  โดยให้ระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  
แต่ถ้าการกระท าความผิดเช่นนี้  เป็นการกระท าเพ่ือการค้าให้ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี  หรือ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 ๓.๕.๕.๒  บทก าหนดโทษการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานโดยทางอ้อม 
 มาตรา ๗๐  ก าหนดโทษในการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานสร้างสรรค์โดยทางอ้อม ตาม
มาตรา ๓๑ ไว้  เช่น  ขายหรือเสนอขาย  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ซึ่งงานใดอันละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น  



โดยให้ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  แต่ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นการกระท า
เพ่ือการค้าก็ให้ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี  หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
 ๓.๕.๕.๓  บทก าหนดโทษความผิดต่อคณะกรรมการลิขสิทธิ์ 
 มาตรา ๗๑ ก าหนดว่าผู้ ใดไม่ว่ าให้ถ้อยค าหรือไม่ส่ ง เอกสารหรือวัตถุ ใดๆ ตามที่
คณะกรรมการหรืออนุกรรมลิขสิทธิ์สั่งตามอ านาจที่มาตรา ๖๐ วรรคสามบัญญัติไว้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 ๓.๕.๕.๔  บทก าหนดโทษความผิดต่อเจ้าพนักงาน 
 มาตรา ๗๒  ก าหนดว่าผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๖๗  หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
สั่งตามมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 ๓.๕.๕.๕ บทก าหนดโทษในการกระท าความผิดอีก  
 มาตรา ๗๓  ก าหนดว่าผู้ใดกระท าความผิดอันต้องระวางโทษใดๆ ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์นี้  หากเมื่อพ้นโทษมาแล้ว  ยังไม่ครบก าหนดห้าปี  กระท าความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้
อีก  จะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่ได้กระท านั้น 
 ๓.๕.๕.๖  กรณีที่นิติบุคคลกระท าความผิด 
 มาตรา ๗๔  ก าหนดไว้ในกรณีที่นิติบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้  
ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระท าความผิดกับนิติบุคคลนั้น  เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าการกระท าของนิติบุคคลนั้นได้กระท าโดยกรรมการหรือผู้จัดการมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
 ๓.๕.๕.๗  กรณีสิ่งของจากการกระท าความผิด 
 มาตรา ๗๕  ก าหนดว่าบรรดาสิ่งที่ได้ท าขึ้นหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักอันเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐  และสิ่งเหล่านั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กระท าความผิด  ให้ตกเป็น
ของเจ้าของลิขสิทธิ์  ส่วนสิ่งที่ได้ใช้ในการกระท าความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้น 
 ๓.๕.๕.๘  กรณีที่เกี่ยวกับค่าปรับ  
 มาตรา ๗๖  ก าหนดไว้ในกรณีค่าปรับที่ได้ช าระตามค าพิพากษา  ให้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
เป็นจ านวนกึ่งหนึ่ง  แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะฟูองเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง
ส าหรับส่วนที่เกินจ านวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับแล้วนั้น 
 บทบัญญัติมาตรา ๗๖ นี้  ให้สิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเงินค่าปรับที่จ าเลยได้ช าระตาม
ค าพิพากษาจ านวนกึ่งหนึ่งเพ่ือบรรเทาความเสียหายและให้ถือว่าเป็นการชดใช้ในทางแพ่งส่วนหนึ่ง  ถือได้ว่า
บทบัญญัติพิเศษ  ซึ่งไม่เกี่ยวกับค าฟูองในคดีอาญาและไม่มีกฎหมายใดบังคับให้โจทก์ต้องระบุของเงินค่าปรับ
ดังกล่าวในค าขอท้ายฟูองคดีอาญา  โจทก์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์ขอรับเงินค่าปรับที่จ าเลยช าระตาม
ค าพิพากษากึ่งหนึ่งได้  แม้จะมิได้ขอไว้ท้ายฟูองและศาลมิได้พิพากษาให้จ าเลยจ่ายก็ตาม (ค าพิพากษาฎีกาที่ 
๓๐๕๐/๒๕๓๕) 



 ส่วนในกรณีความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง  ซึ่งกฎหมาย
ระวางโทษปรับไว้เท่านั้น  มาตรา ๗๗ บัญญัติให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญามอบหมายให้กระท าหน้าที่แทน  มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ 

๓.๖.  การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ 
 บทบัญญัติใหม่ที่ปรากฏในกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยก็คือ  การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์อันว่าด้วยการใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษไว้ ในหมวด ๓  มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕  
โดยน าหลักการอันเกี่ยวกับสิทธิในการจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย  ซึ่งงานวรรณกรรมหรืองานนาฏกรรมใน
ประเทศไทยที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
มาตรา๕ วรรคสอง  อันได้มีการยกเลิกไปโดยพระราชกฤษฎีการก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖ มาตรา ๓  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้น ามาแต่เพียงหลักการ
อันเกี่ยวกับสิทธิในการจัดท าค าแปลดังกล่าวบัญญัติไว้เท่านั้น  โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในกรณีนี้ให้
เป็นการขออนุญาตลิขสิทธิ์ในการจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย  หรือท าซ้ าส าเนางานที่ได้เคยจัดพิมพ์งานแปล
เป็นภาษาไทยจากเจ้าของลิขสิทธิ์  เนื่องจากแต่เดิมในมาตรา ๕ วรรคสองของพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนไข  
เพ่ือคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้บัญญัติไว้ว่า  “ในกรณีที่เป็นวรรณกรรมหรือนาฏกรรม  
ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์มิได้จัดให้มีหรืออนุญาตให้ผู้ใดจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย  และโฆษณาค าแปลนั้นใน
ราชอาณาจักรภายในสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินที่ได้มีการโฆษณาวรรณกรรมหรือนาฏกรรมดังกล่าวเป็นครั้ง
แรก  ให้ถือว่าสิทธิที่จะห้ามมิให้ท าซ้ าหรือดัดแปลง  หรือโฆษณาซึ่งค าแปลในราชอาณาจักรเป็นอันสิ้นสุดลง”   
ส่วนหลักเกณฑ์ใหม่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มีสาระส าคัญดังนี ้
 
 ๓.๖.๑  พฤติการณ์ในการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์  
 มาตรา ๕๔  วรรคแรกได้ก าหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับกรณีที่สามารถขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ต่ออธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มอบหมาย  อันได้แก่  เมื่อผู้มีสัญชาติไทยซึ่ง
ประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในงานที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปของสิ่งพิมพ์หรืออย่างอ่ืนที่
คล้ายคลึงกันตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้  เ พ่ือประโยชน์ในการเรียน  การสอน  หรือค้นคว้า  ที่มิได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร  อาจยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญามอบหมาย  โดยแสดงหลักฐานว่าผู้ขอได้ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในการจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย  หรือ
ท าซ้ าส าเนางานที่ได้เคยจัดพิมพ์งานแปลเป็นภาษาไทยดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์  แต่ได้รับการปฏิเสธหรือได้
ใช้เวลาอันสมควรแล้ว  แต่ตกลงกันไม่ได้  ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ยื่นค าขอดังกล่าว 
 (๑)  เจ้าของลิขสิทธิ์มิได้จัดท าหรืออนุญาตให้ผู้ใดจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยของงานดังกล่าวออกท า
การโฆษณาภายในสามปีหลังจากท่ีได้มีการโฆษณางานเป็นครั้งแรกหรือ 
 (๒)  เจ้าของลิขสิทธิ์ได้จัดพิมพ์ค าแปลงานของตนเป็นภาษาไทยออกท าการโฆษณา  ซึ่งเมื่อพ้น
ก าหนดสามปีหลังจากท่ีได้จัดพิมพ์ค าแปลงานดังกล่าวครั้งสุดท้ายไม่มีการจัดพิมพ์ค าแปลงานนั้นอีก  และไม่มี
ส าเนาค าแปลงานดังกล่าวในท้องตลาด 



 จะเห็นได้ว่า มาตรา ๕๔ วรรคแรกได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของพฤติการณ์ในการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ไว้
แตกต่างจากที่เคยบัญญัติไว้ในมาตรา ๕ วรรคสองแห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุ้มครองลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๖  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๔๒ โดย
มาตรา ๕๔ วรรคแรกก าหนดให้ต้องอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในการจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย  หรือท าซ้ าส าเนางาน
ที่ได้เคยได้จัดพิมพ์งานแปลเป็นภาษาไทย  และจ ากัดแต่เพียงเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา  หรือค้นคว้าที่
มิใช่การหาก าไรเท่านั้น  ตลอดจนมีขั้นตอนของการขออนุญาตที่ยุ่งยากในการที่ต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ตามที่
กฎหมายก าหนดและต้องเสียค่าตอบแทนด้วย  ในขณะที่บทบัญญัติเดิมเปิดช่องให้มีการจัดท าค าแปลภาษา
ไทยได้อย่างไม่จ ากัดลักษณะของงานวรรณกรรมและนาฏกรรม  โดยไม่ต้องขออนุญาตให้สิทธิต่อบุคคลใด  
หากเจ้าของลิขสิทธิ์มิได้จัดท าค าแปลงเป็นภาษาไทยและท าการโฆษณาค าแปลนั้นในประเทศไทยภายในสิบปี
นับแต่ได้มีการโฆษณางานดังกล่าวเป็นครั้งแรก  เพราะถือว่าสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว  ดังนั้น 
ผู้จัดท าค าแปลจึงได้ใช้ประโยชน์จากหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติเดิมนี้  ในการจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย  ซึ่ง
งานต่างๆ ไมว่าจะเป็นนวนิยาย  บทความ  ต าราเรียนต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า  โดยไม่ต้องเสีย
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
 
 ๓.๖.๒  วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์   
 มาตรา ๕๔  วรรคสองได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตใช้ลิ ขสิทธิ์ตาม
มาตรา ๕๔ วรรคแรกไว้  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ห้ามมิให้อธิบดีฯ มีค าสั่งอนุญาต  หากระยะเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคแรก (๑) หรือ (๒) สิ้นสุด
ลงไม่เกินหกเดือน 
 (๒)  ในกรณีที่อธิบดีฯ มีค าสั่งอนุญาต  ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดท าค าแปล
หรือจัดพิมพ์ค าแปลงานที่ได้รับอนุญาตแล้ว  และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไม่สิ้นสุดลงหรือ
สิ้นสุดลงยังไม่เกินหกเดือน  ห้ามมิให้อธิบดีฯ อนุญาตให้บุคคลอ่ืนจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์
เดียวกันนั้นอีก 
 (๓)  ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอ่ืน 
 (๔)  ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์แสดงต่ออธิบดีว่าตนได้จัดท า
ค าแปลเป็นภาษาไทย  หรือจัดพิมพ์ค าแปลงานดังกล่าวเป็นภาษาไทย  โดยมีเนื้อหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพ์ที่
ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๕ และจ าหน่ายสิ่งพิมพ์นั้นในราคาที่เหมาะสม  โดยเปรียบเทียบกับงานอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกันที่จ าหน่ายในประเทศไทย  ให้อธิบดีฯ มีค าสั่งว่าหนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต
เป็นอันสิ้นสุดลง  และแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบถึงค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ส่วนส าเนาสิ่งพิมพ์ที่จัดท าหรือ
จัดพิมพ์ขึ้นก่อนที่อธิบดีฯ มีค าสั่งให้หนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง  ผู้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะจ าหน่ายส าเนาดังกล่าว
จนกว่าจะหมดสิ้นไป 
 (๕)  ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งส าเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดแปล
หรือจัดท าเป็นภาษาไทยดังกล่าว  เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 



  (ก)  ผู้รับที่อยู่ต่างประเทศเป็นบุคคลสัญชาติไทย  
  (ข)  สิ่งพิมพ์ดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียน  การสอน  หรือค้นคว้า 
  (ค)  การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นไปเพ่ือการค้า  และ 
  (ง)  ประเทศท่ีสิ่งพิมพ์ถูกส่งไปดังกล่าวจะต้องอนุญาตให้ประเทศไทยส่งหรือแจกจ่ายสิ่งพิมพ์
ดังกล่าวในประเทศนั้น 
 
 ๓.๖.๓  การพิจารณาค าขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ 
 มาตรา ๕๕ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษโดยอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายตามที่มาตรา ๕๔ บัญญัติไว้  
กล่าวคือ  เมื่ออธิบดีฯ ได้รับค าขอตามมาตรา ๕๔ แล้ว  ให้อธิบดีฯ ด าเนินการให้มีการตกลงกันระหว่างคู่กรณี
ในเรื่องค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการใช้ลิขสิทธิ์  ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้  ให้อธิบดีฯ เป็นผู้พิจารณามีค าสั่ง
ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  โดยให้ค านึงถึงอัตราค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้นและอาจก าหนด
เงื่อนไขในการใช้ลิขสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร  เมื่อได้มีการก าหนดค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์แล้วให้
อธิบดีฯ ออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ขอใช้ลิขสิทธิ์ 
 อย่างไรก็ตาม  หากคู่กรณีไม่พอใจในค าสั่งใดๆ ของอธิบดีฯ ดังกล่าว  คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการลิขสิทธิ์  ซึ่งมีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งเช่นนี้  ตามมาตรา ๖๐ วรรคแรก (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของอธิบดีฯ  ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการลิขสิทธิ์ให้เป็นที่สุด 
 
 ๓.๖.๔  คณะกรรมการลิขสิทธิ์ 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให้มี  “คณะกรรมการลิขสิทธิ์”  ขึ้น  โดยมีสาระส าคัญ 
ตามที่หมวด ๔  ตั้งแต่มาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๖๐ บัญญัติไว้  ทั้งนี้ เพ่ือด าเนินการอันเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์และ
สิทธิของนักแสดงต่างๆ  โดยคณะกรรมการลิขสิทธิ์นี้ให้ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
กรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสิบสองคน  ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนของสมาคมเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง  และผู้แทนของสมาคมผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ
ของนักแสดงเป็นจ านวนไม่น้อยหกคนเป็นกรรมการ  แต่บทบัญญัติส าคัญคือการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการลิขสิทธิ์ไว้ในมาตรา ๖๐ อันได้แก ่
  (๑)  ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้ 
  (๒) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีฯ ในกรณีค่าตอบแทนอันเกี่ยวกับสิทธิของนักแสดงตาม
มาตรา ๔๕  และในกรณีการใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษตามมาตรา ๕๕ 



  (๓)  ส่งเสริมหรือสนับสนุนสมาคม  หรือองค์กรของผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดงเกี่ยวกับการ
ด าเนินการเพ่ือจัดเก็บค่าตอบแทนจากบุคคลอ่ืนที่ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง  และการคุ้มครอง
หรือปกปูองสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้ 
  (๔)  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการลิขสิทธิ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ พิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการลิขสิทธิ์มอบหมายก็ได้ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น  ให้คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการลิขสิทธิ์มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุ
ใดๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น  หากผู้ใดฝุาฝืนค าสั่งดังกล่าว  จะต้องมีความผิดและ
ระวางโทษตามท่ีมาตรา ๗๑ บัญญัติไว้ 

๓.๗.  ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ 
 ๓.๗.๑  วิวัฒนาการของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ 
 แนวความคิดดั้งเดิมของการก าเนิดกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น  เพ่ือมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิในการ
งานวรรณคดีที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น  ทั้งนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาการด้านการพิมพ์อันก่อให้เกิดการ
แพร่หลาย  ซึ่งงานพิมพ์นิพนธ์ต่างๆ ได้โดยง่ายและรวดเร็ว  เมื่อ William Caxton ได้เผยแพร่การพิมพ์ใน
ประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1476  กิจการอันเกี่ยวกับการพิมพ์ได้เริ่มก่อให้เกิดผลประโยชน์  จนได้มีการก่อตั้ง
กลุ่มผู้ประกอบกิจการทางด้านหนังสือ เรียกว่า “stationers”  ซึ่งต่อมา Queen Mary I  ได้ทรงมีพระบรมรา
ชานุญาตให้ Stationer’s Company  เป็นผู้ผูกขาดการพิมพ์หนังสือ  จนกระทั่งในรัชสมัยของ Queen Anne   
ทรงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการคุ้มครองสิทธิในงานวรรณกรรม  จึงทรงให้มีการประกาศใช้ The Statute 
of Anne  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๑๗๑๐  โดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระส าคัญในการ
ก าหนดให้ความคุ้มครองสิทธิในงานสร้างสรรค์  อันได้แก่ การให้มีอายุของความคุ้มครอง ๒๑ ปี นับแต่วันที่มี
ผลบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้  ส าหรับงานที่สร้างสรรค์ก่อนหน้าวันนั้น  จะได้ก าหนดอายุของความคุ้มครองไว้ 
๑๔ ปี  นับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก  ส าหรับงานที่สร้างสรรค์หลังวันที่มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนั้น 
(Wittenberg 1957 : 22-27)   อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นที่ยอมรับกันว่า The Statute of Anne  ฉบับนี้
เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของโลก  แต่สิทธิตามที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนดไว้นั้นเกี่ยวกับงานการพิมพ์
หนังสือหรืองานวรรณกรรมเท่านั้น  และก าหนดถึงการหาประโยชน์ทางการพาณิชย์ของผู้มีกรรมสิทธิ์ในงาน
มากกว่าที่จะเน้นถึงรายละเอียดในการคุ้มครองงานที่สร้างสรรค์ (Cornish 1989 : 246)  แต่กระนั้น 
กฎหมายฉบับนี้ได้มีอิทธิพลในการเป็นแม่แบบของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ให้แก่นานาประเทศในเวลาต่อมา 
 ต่อมาในคริสศตวรรษที่ ๑๘-๑๙  ซึ่งเป็นช่วยของการปฏิบัติอุตสาหกรรม  ได้มีการพัฒนาทางด้าน
วิทยาการในแขนงต่างๆ  อันท าให้เกิดการสร้างสรรค์งานประเภทต่างๆ มากมาย  ไม่จ ากัดเฉพาะแต่งงาน
วรรณกรรมเท่านั้น  ตลอดจนการคิดค้นทางเทคโนโลยี  ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประเทศมากขึ้น  การเผยแพร่งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ในประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งจึงเพ่ิมขึ้น
ด้วย  ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีการปฏิบัติอุตสาหกรรมจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ



คุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศมากขึ้น  จนในปี ค.ศ. ๑๘๕๒  ประเทศฝรั่งเศสได้ก าหนดให้ความคุ้มครอง
งานสร้างสรรค์  โดยไม่ค านึงถึงแหล่งก าเนิดงาน  ซึ่งถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศ  ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศต่างๆ นั้น  ในระยะเริ่มแรกเป็นการคุ้ม
ครอบในรูปแบบของการตกลงแลกเปลี่ยนความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นการตอบแทนระหว่างกันในรูปของ
สนธิสัญญาทวิภาคี  ซึ่งอาศัยหลัก “National Treatment”  การให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ของ
ประเทศภาคีเท่าที่คนสัญชาติของตนได้รับความคุ้มครองในประเทศของตน  โดยสนธิสัญญาทวิภาคีเช่นนี้
เริ่มท ากันในกลุ่มประเทศในยุโรป  ดังเช่น  สนธิสัญญาระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอังกฤษ  (ไชยยศ  
เหมะรัชตะ ๒๕๒๘ : ๗)  แต่กระนั้น  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศโดยสนธิสัญญาทวิภาคียังประสบ
ปัญหาในระหว่างประเทศคู่สนธิสัญญา  เพราะหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกัน  ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวความคิดที่จะจัดระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศให้มี
สาระส าคัญและบทบัญญัติในแนวทางเดียวกัน  ต่อมาหลังจากที่ได้มีการก่อตั้ง “สมาคมวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมระหว่างประเทศ”  (International Literary and Artistic Association) ในปี ค.ศ. ๑๘๘๔ แล้ว  
ได้มีการจัดท าร่างสนธิสัญญาระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ขึ้น  จนกระทั่งในวันที่ ๙ 
กันยายน ค.ศ. ๑๘๘๖  ได้มีประเทศที่ร่วมลงนามเริ่มแรกจ านวนสิบประเทศใน “อนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อ
การคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ. ๑๘๘๖”  (The Berne Convention for the Protection of 
Literary and Artstic Works, 1886) รวมทั้งได้มีการจัดตั้ง  “สหภาพเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรม
และศิลปกรรม”  (The Berne Union for the Protection of Literary and Artistic Works) ในปี ค.ศ. 
๑๘๘๖  (ไชยยศ เหมะรัชตะ ๒๕๒๘ : ๙) อนุสัญญาเบอร์นฉบับนี้ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเจ็ดครั้ง  เพ่ือให้
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทางวิทยาการของโลก  โดยการปรับปรุงอนุสัญญาฉบับนี้ครั้งล่าสุดได้
กระท า ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๑  ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๗๔ 
(Stewart 1989 : 101) 
 ส่วนประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกและผูกพันตามอนุสัญญาเบอร์น  ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
ค.ศ. ๑๙๓๑  โดยเป็นสมาชิกของอนุสัญญาเบอร์น ฉบับ The Berlin Act, 1908 และ The Berne 
Additional Protocol, 1914  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ (Substance)  
และเป็นสมาชิกอนุสัญญาเบอร์น ฉบับ The Paris Act, 1971  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ (Administration) (Wittenberg 1957 : 145-146) 
 นอกจากอนุสัญญาเบอร์นดังที่กล่าวมาแล้ว  ได้มีการประชุมตกลงร่างอนุสัญญาระหว่างประเทศขึ้นมา
อีกฉบับหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประสานอนุสัญญาเบอร์นและอนุสัญญาลิขสิทธิ์ทวีปอเมริกา  (The 
Panamerican Copyright Convention)  ซึ่งเป็นสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศในภาคพ้ืนทวีปอเมริกา  
จนกระทั่ง ได้มีการร่วมลงนามใน  “อนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์สากล”  (The Universal Copyright 
Convention of 1952)  อันมีประเทศร่วมลงนามเป็นภาคีรวมสี่สิบประเทศ  และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑๕ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๕  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมิได้ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้แต่ประการใด  แม้
จนถึงปัจจุบันนี้ ประเทศไทยยังคงเป็นภาคีแต่เฉพาะในอนุสัญญาเบอร์นเพ่ือการคุ้มครองวรรณกรรมและ



ศิลปกรรมเท่านั้น  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ ๒๕๒๘ : ๙-๑๐)  ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๖๑ แห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้ว  ประเทศไทยจึงหาได้ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานของประเทศที่
อยู่ในภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์สากลไม่  เว้นแต่บางประเทศที่เป็นภาคีทั้งสองอนุสัญญา  ดังเช่น  อังกฤษ  
และญี่ปุุน  จึงจะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย  แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่ง
แต่เดิมเป็นเพียงภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์สากลเท่านั้น  จึงก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการให้ความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์แก่งานของประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย  จนเมื่อประเทศสหรัฐอเมริกายอมเข้าเป็นภาคีสมาชิก
ในอนุสัญญาเบอร์น เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๘๙  งานสร้างสรรค์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทยอย่างชัดแจ้ง  นอกจากนี้ ยังมีความตกลงด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวกับการค้า  (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, including Trade in 
Counterfeit Goods)  หรือที่เรียกกันว่า “TRIPs”  ซึ่งเกิดขึ้นจากการเจราทางการค้าโลก  และมีประเทศ
ต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นจ านวนกว่าร้อยประเทศ  พร้อมกับการเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก (WTO)  
โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยประเทศหนึ่ง  ซึ่งบทบัญญัติอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  และสิทธิที่
เกี่ยวเนื่อง (Copyright and Related Right)  ภายใต้ความตกลงดังกล่าวนี้  ย่อมเป็นหลักการพ้ืนฐานของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ 
 
 ๓.๗.๒  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศตามกฎหมายไทย 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ทั้งที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่าง
ประเทศและที่เกี่ยวกับสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศไว้ในหมวด ๕ มาตรา ๖๑  ซึ่งบัญญัติว่า “งานอันมี
ลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์และสิทธิของนักแสดงของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์
หรือนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย  หรื องานอันมีลิขสิทธิ์ของ
องค์การระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วย  ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์  หรืออนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา” 
 ส่วนบทบัญญัติเดิมในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๔๒  ซึ่งก าหนดให้ความคุ้มครอง
เฉพาะแต่ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเท่านั้น  โดยบัญญัติไว้ว่า “งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศที่เป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย  และกฎหมายของประเทศนั้นได้
ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอ่ืนๆ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว  หรืองานอันมีลิขสิทธิ์
ขององค์การระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วย  ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างบทบัญญัติใหม่และบทบัญญัติเดิมที่กล่าวมานี้  จะเห็นได้ว่า  
นอกจากการบัญญัติเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ  อันมีสาระส าคัญ  ซึ่งจะกล่าว
ต่อไปในส่วนของค าอธิบายว่าด้วยสิทธิของนักแสดงแล้ว  ในส่วนอันเกี่ยวกับหลักการในการให้ความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศนั้นยังคงเหมือนเดิม  กล่าวคือ การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ของ



ประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นภาคีอยู่ด้วย  อันได้แก่  
อนุสัญญาเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ. 1886  หรืองานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ของ
องค์การระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วย 
 ส่วนหลักเกณฑ์อันแตกต่างกัน  ได้แก่  ประการแรก  บทบัญญัติมาตรา ๖๑ ของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับ
ใหม่มิได้ปรากฏข้อความอันเกี่ยวกับเงื่อนไขของการใช้หลักการต่างตอบแทน (reciprocity)  ซึ่งก าหนดไว้ใน
มาตรา ๔๒  ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  อันได้แก่  การก าหนดเงื่อนไขไว้ว่ากฎหมายของ
ประเทศภาคีนั้นได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอ่ืนๆ  แห่งอนุสัญญาดังกล่าวด้วย  
และประการที่สอง  มาตรา ๖๑ ของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่  มิได้บัญญัติให้ต้องมีการก าหนดเงื่อนไขของ
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้โดยพระราชกฤษฎีกา  ทั้งนี้ เนื่องจากหลักเกณฑ์อันเป็นเงื่อนไขของการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ของต่างประเทศที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2536  ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑  อันได้
ยกเลิกไปแล้ว  ด้วยผลของบทบัญญัติในมาตรา ๓  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  นี้ได้รับการน ามา
บัญญัติและแก้ไขเพ่ิมเติมไว้ในบทบัญญัติมาตรา ๘  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  แล้วนอกจาก
การที่มาตรา ๖๑ วรรคสอง  ก าหนดไว้แต่เพียงให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการประกาศ
รายชื่อประเทศแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในราชกิจจานุเบกษา  เพ่ือประโยชน์แก่การพิสูจน์ว่า
เป็นงานสร้างสรรค์ของประเทศซึ่งเป็นภาคีอนุสัญญาเบอร์นที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย  จึงกล่าวได้ว่าใน
ปัจจุบันสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศได้จากบทบัญญัติมาตรา 
๘ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ประกอบกับประกาศ
รายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามที่รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศออกมารองรับ 
 
เชิงอรรถ : 
ความหมายของอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
              ถ้ามิได้ฟูองและได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาลภายในก าหนดเวลา  นับแต่วันกระท า ความผิด 
เป็นอันขาดอายุความ 
              อายุความจึงเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาส าหรับการพิจารณาว่า การกระท าความผิดใด หรือ
ระวางโทษอาญาส าหรับความผิดนั้นจ านวนเท่าใด   อันจะมีผลต่อการบังคับต่อการพิจารณาความผิด และโทษ
ต่อผู้กระท าความผิด เนื่องจากหากไม่มีการก าหนดระยะเวลา หรืออายุความของคดีความผิดไว้   จะท าให้การ
กระท าความผิด  ยังมีผลผิดต่อกฎหมายตลอดไปไม่สิ้นสุด นั่นหมายถึง เมื่อมีการก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุด
ของคดีความไว้เป็นเท่าใด เมื่อไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาสู่การพิจารณาของศาลตามกระบวนการ
ยุติธรรมได้แล้ว ก็ต้องถือว่า คดีความนั้นขาดอายุการฟูองร้องด าเนินคดี 
              ก าหนดระยะเวลาที่ถือเป็นการขาดอายุความในประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติไว้โดยพิจารณา
จากโทษ ตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับการกระท าความผิดในแต่ละคดีความ 
     ยี่สิบปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกยี่สิบปี 



     สิบห้าปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าเจ็ดปีแต่ไม่ถึงยี่สิบปี 
     สิบปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี 
     ห้าปีส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี 
     หนึ่งปีส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอ่ืน 
  
             ทั้งนี้ ถ้าได้ฟูองและได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระท าความผิดหลบหนี หรือมีกรณี
วิกลจริต ซึ่งศาลได้สั่งงดการพิจารณาไว้ จนเกินก าหนดดังกล่าวข้างต้นแล้ว นับแต่วันที่ผู้กระท าความผิด
หลบหนีหรือวิกลจริต ตามท่ีศาลสั่งงดการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นการขาดอายุความ เช่นเดียวกัน 
            ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้ต้องหามิได้ร้องทุกข์ภายในเวลาสามเดือนนับแต่วันที่รู้ถึงเรื่อง
ความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด  ถือเป็นการขาดอายุความ 
            ส าหรับการฟูองขอให้กักกันซึ่งเป็นวิธีการเพ่ือความปลอดภัยทางอาญา อันเป็นการควบคุมตัว
ผู้กระท าความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตที่ก าหนด  เพ่ือปูองกันการกระท าความผิด เพ่ือดัดนิสัย และเพ่ือฝึกหัด
อาชีพ ถ้าจะฟูองภายหลังการฟูองคดีอันเป็นมูลเหตุให้เกิดอ านาจฟูองขอให้กักกัน ต้องฟูองภายในก าหนดหก
เดือนนับแต่วันที่ฟูองคดีนั้น มิฉะนั้นถือเป็นขาดอายุความ 
            กรณีมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้กักกันผู้ใด ถ้ายังไม่ได้รับการกักกันหรือกักกันแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนมี
การหลบหนี ถ้าพ้นเวลาสามปีนับแต่วันที่พ้นโทษโดยได้รับโทษตามค าพิพากษาแล้วหรือล่วงเลยการลงโทษ
หรือนับแต่วันที่ผู้นั้นหลบหนีระหว่างเวลาที่ต้องกักกัน   เป็นอันล่วงเลย จะกักกันผู้นั้นไม่ได้ 
            กรณีศาล มีค าพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษผู้กระท าความผิด แต่ยังมิได้รับโทษ หรือได้รับโทษแต่ยังไม่
ครบถว้น เนื่องจากหลบหนี  ถ้าหากยังไม่ได้ตัวผู้นั้นมาเพ่ือลงโทษ นับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่
วันที่หลบหนีแล้วแต่กรณี เกินก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ ถือเป็นการล่วงเลยการลงโทษจะลงโทษผู้นั้นมิได้ 
                  ยี่สิบปี ส าหรับโทษ ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกยี่สิบปี 
                  สิบห้าปีส าหรับโทษจ าคุกเกินกว่าเจ็ดปี แต่ไม่ถึงยี่สิบปี 
                  สิบปีส าหรับโทษจ าคุกเกินกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี 
                  ห้าปีส าหรับโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอ่ืน 
              การยึดทรัพย์สิน เพ่ือใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับ ถ้ามิได้กระท าภายในเวลาห้าปี นับแต่
วันที่ได้มีค าพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพย์สินหรือกักขังไม่ได้ แต่ไม่ใช้บังคับกับกรณีการกักขังแทนค่าปรับ ซึ่ง
กระท าต่อเนื่องกับการลงโทษจ าคุก 
              การบังคับตามค าสั่งศาล กรณีให้ท าทัณฑ์บนหรือให้ประกันส าหรับผู้กระท า ที่ไม่ถูกลงโทษแต่เป็น
การปูองกันภัย ให้มีอายุความสองปี นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือ  นับแต่วันที่ผู้กระท า ผิดทัณฑ์บน 
  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
              บัญญัติเกี่ยวกับอายุความว่า สิทธิเรียกร้องใดๆ      ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด เป็นอันขาดอายุความ สิทธิเรียกร้องดังกล่าวที่ขาดอายุความแล้ว ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช าระหนี้



ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ ทั้งนี้อายุความที่กฎหมายก าหนดไว้นั้น คู่กรณีจะตกลงกันให้งดใช้หรือขยายเวลา
ออกไปหรือย่นเข้ามาไม่ได้ 
              อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้
เป็นต้นไป กล่าวคือ ก าหนดของอายุความให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เวลาที่สามารถหรือที่จะบังคับให้เป็นไป
ตามสิทธิดังกล่าว แต่ถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เริ่มนับระยะเวลาส าหรับ
อายุความ ตั้งแต่เวลาแรกที่มีการฝุาฝืนต่อการกระท านั้น หมายถึง   กรณีสิทธิเรียกร้อง ที่ไม่ให้กระท าการ
ใดๆ      หากมีการฝุาฝืนกระท าการที่ห้ามนั้น เมื่อรู้ถึงการกระท าดังกล่าว อายุความที่จะฟูองร้องตามสิทธิ
เริ่มต้น ตั้งแต่เวลาที่เริ่มกระท าการฝุาฝืนดังกล่าว 
              ส่วนสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ ยังไม่อาจที่จะบังคับตามสิทธิได้  จนกว่าเจ้าหนี้จะได้มีการทวงถามให้
ลูกหนี้ช าระหนี้เสียก่อน อันเป็นเงื่อนไขตามกฎหมาย ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เวลาที่เจ้าหนี้สามารถที่จะทวง
ถามการช าระหนี้เป็นต้นไป  แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่   ลูกหนี้ยังไม่ต้องช าระหนี้ จนกว่าจะผ่านระยะเวลาหรือ
ห้วงเวลาหนึ่งไปแล้ว 
              อายุความนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้มีก าหนดสิบปี 
              สิทธิเรียกร้องของรัฐ ที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรให้มีก าหนดอายุความสิบปี 
              สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยค าพิพากษาถึงที่สุดของศาล หรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความมี
ก าหนดอายุความสิบปี ไม่ว่าสิทธิเดิมจะมีก าหนดอายุความเท่าใด                                          
              สิทธิเรียกร้อง ส าหรับดอกเบี้ยค้างช าระ   เงินที่ต้องช าระเพ่ือผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ  ค่าเช่า
ทรัพย์สินที่ค้างช าระ เว้นแต่ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ เงินค้างจ่าย เช่น เงินเดือน เงินปี เงินบ านาญ ค่าอุปการะ
เลี้ยงดู และเงินอ่ืนๆลักษณะท านองเดียวกัน    ที่มีการจ่ายเป็นระยะเวลาและสิทธิเรียกร้องของ ผู้ประกอบการ
ค้าเพ่ืออุตสาหกรรม ผู้ประกอบเกษตรกรรม ผู้ขายสลากกินแบ่งหรือที่คล้ายคลึงกัน (ตาม ปพพ. ม.
193/34(1)(2) และ (5) ที่ไม่อยู่ในบังคับอายุความสองปี ) ให้มีอายุความห้าปี 
             ส าหรับสิทธิเรียกร้อง เกี่ยวกับการเรียกเอาค่าของที่ส่งมอบ ค่างานที่ได้ท า ค่าขนส่ง ค่าโดยสาร  ค่า
ลูกจ้าง ค่าครูอาจารย์ ฯลฯ  ตาม ปพพ. ม.193/34 ให้มีอายุความสองปี 
             กรณีสิทธิเรียกร้อง บังคับช าระหนี้ ของผู้รับจ าน า  จ านอง   ผู้ทรง สิทธิยึดหน่วง ผู้ทรงบุริมสิทธิ
เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ อันตนยึดถือไว้ แม้อายุความหนี้ประธานจะขาดอายุความ และการช าระหนี้ ตาม
สิทธิที่ลูกหนี้ ไม่รู้ถึงการขาดอายุความ และการรับสภาพหนี้เป็นหนังสือ  ใช้ส าหรับการฟูองร้อง ให้มีอายุความ
สองป ี
อายุความสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
         1. ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ ตามสิทธิเรียกร้อง โดยท าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ หรือการช าระหนี้
บางส่วน ช าระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระท าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัย    แสดงให้เห็นโดยปริยายว่า 
ยอมรับสภาพหนี้ดังกล่าว 
    2. เจ้าหนี้ได้ฟูองคดี เพ่ือตั้งหลักฐานตามสิทธิเรียกร้อง หรือเพ่ือให้ช าระหนี้ 
         3. เจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 



         4. เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
         5. เจ้าหนี้ได้กระท าการอ่ืนใด อันมีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟูองคดี 
  
เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้น ไม่นับรวมเข้าในอายุความ และเมื่อเหตุที่ท าให้ 
และเม่ือเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น 
(บทความของ สินศักดิ์  ตวงหิรัญวิมล  อดีตนิติกร กรมศุลกากร 5  มิ.ย. 2549) 
 


