
บทท่ี ๕ 
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ 

 
 การที่จะให้บุคคลใดมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ค้นคิดผลงานใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาศิลปะวิทยาการแก่
มนุษยชาติ  ก็ด้วยวิธีการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลนั้น  เพ่ือให้บุคคลผู้สร้างสรรค์
ค้นคิดกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งสามารถแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยรูปแบบต่างๆ 
จากผลงานของตน  อันนํามาสู่ผลตอบแทนจากการใช้ความพยายามอุตสาหะ  สติปัญญาในการสร้างสรรค์ค้น
คิดทางปัญญานั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในโลกธุรกิจปัจจุบันนี้  การนําทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ ในด้านธุรกิจ
แขนงต่างๆ  ไม่ว่าในภาคการผลิตหรือการบริการได้ขยายของเขตและรูปแบบใหม่ๆ  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
เพ่ิมศักยภาพของการแสวงหาผลประโยชน์แก่ธุรกิจของตน  ดังเช่น  ธุรกิจแฟรนไชส์  และการให้สปอนเซอร์  
ซึ่งมีรากฐานมาจากสิทธิตามกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา  เนื่องจากการใช้สิทธิ
ทางกฎหมายมากขึ้น  ก็ยิ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแก่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในความคิดสร้างสรรค์ค้นคิด
ต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ  นอกจากนี้ การแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจยังได้ขยายไปถึงการใช้เสียงของบุคคลหรือ
ตัวละครที่เด่นดังในสังคมมาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งาน  อันกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้
สร้างสรรค์คิดทําขึ้นมา  ซึ่งมีผลทําให้ชื่อเสียงของบุคคลอันเป็นเพียงนามธรรมนี้มีคุณค่าทางธุรกิจทันที  หรือ
กล่าวได้ว่าชื่อเสียงของบุคคลก่อให้เกิดรูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์แก่บุคคลผู้มีชื่ อเสียงที่เป็นพ้ืนฐานของการ
สร้างสรรค์งานนั่นเอง 
 ซึ่งในบทที่นี้  จะได้กล่าวถึงเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์  หรือการแสวงหาประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการนํากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาบังคับใช้เพ่ือ
คุ้มครองผลประโยชน์ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท  โดยได้อธิบายหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการนําทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในเชิงพาณิชย์  ไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ  
ตลอดจนรูปแบบพิเศษต่างๆ ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท  อันได้แก่  
ธุรกิจแฟรนไชส์  และการให้สปอนเซอร์  นอกจากนี้ จะได้อธิบายถึงรูปแบบใหม่ทางธุรกิจ  ด้วยการแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา  อันมีที่มาจากการใช้ชื่อเสียงของบุคคลหรือบุคคลหรือตัวละครมาเป็น
พ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งาน 
 

๕.๑.  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ 
 ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่สําคัญแต่ละประเภท  ดังเช่น  ลิขสิทธิ์  เครื่องหมาย
การค้า  และสิทธิบัตร  กฎหมายว่าด้วยสิทธิตามทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ถึงวิธีการ
ที่เจ้าของสิทธิสามารถดําเนินการได้ไว้สองวิธีการ  อันได้แก่  การโอนสิทธิประการหนึ่ง และการอนุญาตให้ใช้
สิทธิอีกประการหนึ่ง 
 



 ๕.๑.๑  การโอนสิทธิ 
 การโอนสิทธิ (Assignment)  เป็นการที่เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ยินยอมสละสิทธิทั้งหมด
หรือบางส่วนที่ตนมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้กําหนดไว้ให้แก่บุคคลอ่ืน  ส่วน
การโอนสิทธิจะเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุใด  ย่อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการโอนสิทธิจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
นั้น  เช่น  การโอนโดยมีค่าตอบแทนจากผู้รับโอนสิทธิ  และการโอนให้ทายาทโดยทางมรดก เป็นต้น  ทั้งนี้ 
การโอนสิทธิเป็นการแสดงเจตนาของทั้งสองฝ่าย  เพ่ือก่อให้เกิดการโอนซึ่งสิทธิของผู้เป็นเจ้าของสิทธิ  จึงเป็น
สัญญาประเภทหนึ่ง   อันต้องอยู่ภายใต้บังคับตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย  ดังเช่น  การโอนสิทธิต้องไม่มี
วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  เป็นการพ้นวิสัย  หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐)  และการโอนสิทธิต้องทํา
ให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒)  มิฉะนั้น  การโอน
สิทธินั้นย่อมตกเป็นโมฆะ 
 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาแต่ละเรื่องที่เก่ียวข้อง ดังเช่น 
 ในกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ได้กําหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อ่ืนได้  และอาจโอน
ลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้  และจะโอนให้โดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้ (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา ๑๗  วรรคหนึ่งและวรรคสอง)  อย่างไรก็ตาม  กฎหมาย
ลิขสิทธิ์กําหนดแบบแห่งนิติกรรมให้การโอนลิขสิทธิ์โดยวิธีใดๆ  ซึ่งมิใช่การโอนมรดก  ต้องทําเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน  มิฉะนั้น การโอนลิขสิทธิ์นั้นตกเป็นโมฆะ  นอกจากนี้ หากมิได้มีการกําหนด
ระยะเวลาในการโอนสิทธิไว้ในสัญญาโอนสิทธิ  ก็ให้ถือเป็นการโอนสิทธิที่มีกําหนดระยะเวลาสิบปี  
(พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา ๑๗ วรรคสาม) 
 ในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า  ได้กําหนดให้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไว้แล้ว  สามารถโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนให้ผู้อ่ืนได้  และจะเป็นการโอนพร้อม
กับกิจการที่เก่ียวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้  (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา ๔๙)  
อย่างไรก็ตาม การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนการโอนสิทธิต่อนาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นของผู้รับโอนสิทธิ
แล้ว  มิฉะนั้น กฎหมายไม่รับรองสิทธิในเครื่องหมายการค้าแก่ผู้รับโอนสิทธิ  เพราะในทางทะเบียน
เครื่องหมายการค้านั้น  ผู้โอนสิทธิยังคงเป็นเจ้าของสิทธิโดยทางนิตินัย  (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
มาตรา ๕๑)  นอกจากนี้หลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมายังนํามาใช้ในกรณีการโอนสิทธิในเครื่องหมายบริการด้วย
เช่นกัน  (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา ๘๐) 
 ในกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์  ได้กําหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรจะ
โอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอ่ืนก็ได้  (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา ๓๘  และมาตรา ๖๕)  แต่การโอน
สิทธิบัตรนั้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน  มิฉะนั้น การโอนไม่มีผลตามกฎหมาย  
(พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา ๔๐  และมาตรา ๖๕)  อย่างไรก็ตาม การโอนสิทธิบัตรต้องทําตามแบบแห่ง



นิติกรรม  โดยต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง  มิฉะนั้น สัญญาโอนสิทธิบัตรนี้ตกเป็นโมฆะ  (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๖๕) 
 
 ๕.๑.๒  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ  (License)  เป็นการที่เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะผู้อนุญาตให้
ใช้สิทธิ  (Licensor)  ได้ตกลงยินยอมให้บุคคลอ่ืนในฐานะผู้ได้รับอนุญาต  (Licensee)  สามารถใช้สิทธิตาม
กฎหมายที่เจ้าของสิทธิมีอยู่ได้  ภายใต้ขอบเขตแห่งสิทธิและเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้โดยในการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการตกลงทางสัญญา  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการตกลงเรื่องค่าตอบแทน  (royalties)  
เพ่ือต่างตอบแทนสําหรับการยินยอมให้ใช้สิทธิจากทรัพย์สินทางปัญญานั้น  ดังนั้น การตกลงระหว่างบุคคลทั้ง
สองฝ่ายเป็นการแสดงเจตนาเพ่ือให้เกิดสิทธิ  จึงเป็นนิติกรรมสัญญาลักษณะหนึ่งซึ่งต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการทํานิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับการโอนสิทธิ 
 นอกจากนี้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจเป็นการตกลงในลักษณะสองประการ  อันได้แก่  การอนุญาตให้
ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว  (exclusive  license)  ประการหนึ่ง  และการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่บางส่วน  (non – 
exclusive  license)  อีกประการหนึ่ง 
 การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว  เป็นการอนุญาตให้ผู้ใดมีสิทธิในการกระทําบางอย่างหรือทั้งหมด  
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้แต่เพียงผู้เดียว  ในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธินั้น  
ทั้งนี้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียวแตกต่างจากการโอนสิทธิ  ซึ่งคล้ายคลึงกันในทางปฏิบัติมาก  แต่การโอน
สิทธิมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การมอบสิทธิทั้งหมดของเจ้าของสิทธิให้แก่ผู้รับโอน  ดังเช่นการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินให้แก่ผู้ อ่ืนไป  จนทําให้ผู้โอนสูญเสียสิทธิที่เคยมีอยู่ในทรัพย์สินนั้นไปให้แก่ผู้ อ่ืน  ในขณะที่การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียวนั้น  แม้ว่าเป็นการยินยมให้ผู้อ่ืนสามารถใช้สิทธิบางอย่างแต่ผู้เดียว  แต่อํานาจใน
ความเป็นเจ้าของก็ยังคงอยู่กับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเช่นเดิม 
 ส่วนการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่งเพียงบางส่วนเป็นการอนุญาตที่มีลักษณะของการให้ผู้รับอนุญาตหลาย
คนสามารถใช้สิทธิบางอย่างอย่างเดียวกันตามที่กฎหมายกําหนดไว้นั้น  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทแล้ว  จะเห็นได้ว่ายังมีความแตกต่างกันในเรื่องแบบแห่งนิติกรรม  ทั้งนี้ 
แม้ว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเพียงกรณีการยินยอมให้ผู้อ่ืนสามารถใช้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดเพียงเท่านั้น  
ไม่มีวัตถุประสงค์ไปถึงการมอบสิทธิที่เจ้าของสิทธิมีอยู่ไปให้ผู้รับอนุญาตดังเช่นกรณีการโอนสิทธิ  ตลอดจน
เจ้าของสิทธิยังมีอํานาจในการควบคุมสิทธิในฐานะเจ้าของสิทธิเช่นเดิม  แต่กฎหมายบางเรื่อง  ดังเช่น  
กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร   ได้กําหนดให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต้ อง
ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ในขณะที่กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ในค่อย
เคร่งครัดในเรื่องแบบแห่งนิติกรรมสัญญาของการอนุญาตให้ใช้สิทธินัก  โดยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ
ให้ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เหตุผลแห่งความแตกต่างอาจอยูที่ว่าการได้มาซึ่ง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงาน



เจ้าหน้าที่  แต่การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์เป็นการได้มาทันทีเมื่อได้สร้างสรรค์งานแล้ว   โดยไม่ต้องมีการจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เลย  อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละฉบับก็ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การควบคุมเสรีภาพของการแสดงเจตนาของคู่สัญญาไว้เพ่ือมิให้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในทาง
เศรษฐกิจ  ดังเช่น  การห้ามมิให้กําหนดเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอันมีลักษณะที่เป็นการจํากัดการ
แข่งขันโดยไม่เป็นธรรม 
 ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการแสวงหาประโยชน์ของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา  โดยอนุญาตให้ผู้อ่ืนได้ใช้สิทธิตามที่กฎหมายระบุไว้  เช่นเดียวกับใน
กรณีการโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น  ดังเช่น 
 กฎหมายลิขสิทธิ์ได้บัญญัติให้เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ  อัน
เกี่ยวกับการทําซ้ําหรือดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน  หรือให้เช่าต้นฉบับหรือสําเนางานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์และสิ่งบันทึกเสียง  โดยจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้แต่
เงื่อนไขดังกล่าวจะกําหนดในลักษณะที่เป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้  (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
มาตรา ๑๕ (๕))  อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธินั้นได้ด้วย  เว้นแต่ในหนังสืออนุญาตให้ใช้สิทธิที่
คู่สัญญาได้ทําไว้  ได้ระบุเป็นข้อห้ามมิให้เจ้าของสิทธิทําการอนุญาตให้ผู้อ่ืนได้ใช้สิทธิอีก  (พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ มาตรา ๑๖) 
 ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว  สามารถ
ทําสัญญาอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้เครื่องหมายการค้าของตน  สําหรับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้
ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้  โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้  จะต้องทําเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนด้วย  (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา ๖๘ และมาตรา ๘๐)  อย่างไรก็
ตาม  หากนายทะเบียนเห็นว่าสัญญาให้บุคคลใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้  จะเป็นการทําให้สาธารณชน
สับสนหรือหลงผิด  หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโน
บาย  ก็ให้นายทะเบียนมีคําสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตนั้น  (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 
๖๘ วรรคหนึ่ง)  หรือในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
ให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้  หากแสดงได้ว่า (๑)  การใช้
เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตนั้น  ทําให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย  หรือ (๒)  เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่อาจ
ควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้อย่างแท้จริงอีกต่อไป  (พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า มาตรา ๗๒ วรรคสาม) 
 ส่วนกฎหมายสิทธิบัตรให้ผู้ทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามที่
กฎหมายสิทธิบัตรกําหนดไว้ก็ได้  (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา ๓๘)  แต่ในกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน  
การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน  (พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร มาตรา ๔๐)  และการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร  ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง  (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 



มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง)  อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนี้ จะต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  อันได้แก่  กรณีแรก  ผู้ทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข  ข้อจํากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนในลักษณะที่
เป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมไม่ได้  และกรณีที่สอง  ผู้ทรงสิทธิบัตรจะกําหนดให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้
สิทธิตามสิทธิบัตรชําระค่าตอบแทนสําหรับการใช้สิทธิบัตร  หลังจากสิทธิบัตรหมดอายุตามที่กฎหมายกําหนด
ไว้ไม่ได้  มิฉะนั้นการกําหนดเงื่อนไขจํากัดสิทธิ  หรือค่าตอบแทนดังกล่าว  ย่อมตกเป็นโมฆะ  (พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร มาตรา ๓๙)  นอกจากนี้ ในกรณีที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่าข้อความใดในสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรมีลักษณะจํากัดสิทธิหรือกําหนดค่าตอบแทนดังกล่าว  ก็ให้อธิบดีฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิบัตรเพ่ือพิจารณา  ถ้าคณะกรรมการสิทธิบัตรวินิจฉัยว่าสัญญานั้นมีลักษณะเช่นนั้น  ก็ให้
อธิบดีฯ สั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญานั้น  เว้นแต่คู่สัญญาจะมีเจตนาให้ส่วนที่สมบูรณ์แห่งสัญญานั้นแยกจากส่วน
ที่ไม่สมบูรณ์ได้  ในกรณีนี้  อธิบดีฯ  จะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางส่วนก็ได้  (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
มาตรา ๔๑ วรรคสอง) 

 
๕.๒.  รูปแบบพิเศษของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
 ในวงการธุรกิจปัจจุบันการอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการที่ผู้เป็น
เจ้าของสิทธิในสินค้าหรือบริการได้นํามาเสนอแก่แวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังเช่น  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ  โดย
มีการกําหนดมาตรฐานสินค้าหรือการให้บริการแก่สาธารณชน  เพ่ือการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการ  
หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ  โดยมีการกําหนดลักษณะหรือเอกลักษณ์ของสถานที่และพนักงานของธุรกิจที่มีการ
จําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ  เพ่ือให้ความเป็นเอกภาพและดึงดูดความสนใจแก่สาธารณชนให้มาเป็นลูกค้า
ของกิจการ เป็นต้น 
 รูปแบบพิเศษสําคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งใช้กันมากในวงการธุรกิจการ
พาณิชย์ปัจจุบัน  มีอยู่สองลักษณะ  คือ  การให้แฟรนไชส์  (Franchising)  และการให้สปอนเซอร์  
(Sponsorship) 
 
 ๕.๒.๑  การให้แฟรนไชส์  (Franchising) 
 รูปแบบที่เป็นที่นิยมของการแสวงหาประโยชน์  ด้วยวิธีการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิบางประการอัน
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสิทธิได้นํามาใช้ในการประกอบธุรกิจของตน  ได้แก่  การใช้
รูปแบบที่เรียกว่า  “ฟรานไชส์”  หรือ  “แฟรนไชส์”  (Franchising)  ซึ่งเป็นถ้อยคําที่เริ่มนํามาใช้ในการ
ดําเนินงานทางพาณิชย์ในแบบชาติตะวันตก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา  เพ่ือให้เรียกและ
อธิบายรูปแบบเฉพาะของธุรกิจ  อันมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการตลาดควบคู่ในกับการควบคุม
คุณภาพของสินค้าและบริการที่ใช้สิ่งบ่งบอกธุรกิจอย่างเดียวกัน 
  ๕.๒.๑.๑  ลักษณะของแฟรนไชส์ 
  การดําเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส์  คือ พาณิชยกิจ  โดยให้หน่วยธุรกิจจํานวนมากดําเนินงาน
โดยอิสระอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ภายใต้รูปแบบและมาตรฐานอย่างเดียวกัน  อันราวกับว่าหน่วยธุรกิจนั้น



เป็นสาขาของบริษัทธุรกิจที่ใหญ่ว่าแห่งหนึ่ง  ในการดําเนินงานของผู้ให้แฟรนไชส์  (Franchisor)  นี้  จะเริ่ม
ด้วยการที่กําหนดลักษณะของธุรกิจที่ผู้รับแฟรนไชส์ (Franchisee)  ต้องทําการค้า  อันถือว่าเป็นรายละเอียด
หลักของกิจการ  แม้ว่าโดยแท้จริงแล้ว  ผู้รับแฟรนไชส์เป็นผู้ดําเนินงานทางธุรกิจของกิจการในแต่ละวันก็ตาม  
ทั้งนี้ ปัจจัยหลักว่าด้วยการควบคุมวิธีการดําเนินงานของผู้รับแฟรนไชส์  อันทําให้แฟรนไชส์แตกต่างจากความ
ตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิทั่วไป  ด้วยเหตุนี้ ความสําเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์จึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ
สาธารณชนผู้เป็นลูกค้าต่อการให้บริการหรือการจําหน่ายสินค้าของบรรดาผู้รับแฟรนไชส์  อันเปี่ยมด้วย
คุณภาพและความประทับใจ  แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว  สาธารณชนอาจไม่สามารถแยกความแตกต่างรูปแบบ
ลักษณะของการให้บริการระหว่างการดําเนินธุรกิจในแบบแฟรนไชส์กับการดําเนินธุรกิจในแบบสาขาของธุรกิจ
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง  นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมบางประเภทอาจใช้วิธีการให้มีการจําหน่ายสินค้าหรือ
ให้บริการ  โดยผู้รับแฟรนไชส์ร่วมกับสํานักงานสาขาของธุรกิจซึ่งผู้ให้แฟรนไชส์เป็นเจ้าของและดําเนินงานอยู่
แล้ว 
  สาระสําคัญของการอนุญาตให้ผู้รับแฟรนไชส์สามารถดําเนินธุรกิจภายใต้แฟรนไชส์อยู่ที่
ข้อตกลงเงื่อนไขในเรื่องการกําหนดพ้ืนที่ประกอบการของผู้รับแฟรนไชส์  อันถือว่าเป็นกลยุทธ์การจัดสรร
การตลาดประการหนึ่ง  และการกําหนดระยะเวลาของข้อผูกมัดของสัญญาแฟรนไชส์ระหว่างกัน  ดังเช่นการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิทั่วๆ ไป  ซึ่งเป็นการคํานวณจากขนาดของการลงทุนทางธุรกิจของทั้งสองฝ่ายอีกประการ
หนึ่ง  (พีรพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์  ๒๕๔๖ : ๑๗๓-๑๗๕)   ตลอดจนการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ  ที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งผู้ให้แฟรนไชส์เป็นเจ้าของหรือถือสิทธิอยู่  อันเป็นปัจจัยสําคัญของความได้เปรียบ
ในทางธุรกิจต่อผู้ประกอบการรายอื่น 
  ด้วยเหตุนี้ อาจให้คําจํากัดความของ  “แฟรนไชส์”  ว่า  ได้แก่  การที่ผู้เป็นเจ้าของกิจการใด
กิจการหนึ่งดําเนินการอนุญาตให้คู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถใช้รูปแบบและลักษณะเฉพาะทางธุรกิจของผู้เป็น
เจ้าของกิจการนั้น  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางการพาณิชย์  ทั้งนี้ สาระสําคัญหลักของการดึงดูดผู้มาขอเข้า
ร่วมแฟรนไชส์อยู่ที่ความพึงพอใจของสาธารณชนที่มีต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของธุรกิจแฟรนไชส์นั้น  อันมีผล
ต่อยอดจําหน่ายสินค้าและบริการของธุรกิจดังกล่าว 
  ๕.๒.๑.๒  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับแฟรนไชส์ 
  ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์จึงอยู่ท่ีการอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้า  
และเครื่องหมายการค้าที่แสดงต่อสาธารณชน  เพ่ือดึงดูดและชักนําให้ประชาชนผู้พบเห็นได้เข้ามาซื้อสินค้า
หรือใช้บริการจากร้านค้าหรือกิจการที่แสดงชื่อและเครื่องหมายการค้าดังกล่าว  เนื่องจากตราสินค้า  (brand  
names)  ของกิจการแฟรนไชส์แต่ละธุรกิจต่างเป็นสินทรัพย์อันมีค่าและเป็นองค์ประกอบแห่งความสําเร็จของ
ธุรกิจแฟรนไชส์นั้น  โดยผ่านการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆ  
อาจกล่าวได้ว่า  ตราสินค้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงแต่ละแห่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความเชื่อถือต่อ
ความรู้สึกของลูกค้า  ตลอดจนการยอมรับของสาธารณชน  (พีรพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์  ๒๕๔๖ : ๑๖๕-๑๖๖)  
ดังนั้น จึงเป็นการนําเครื่องหมายการค้ามาใช้สรรสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้า  อันได้แก่  ผู้ให้แฟรนไชส์นั่นเอง 



  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์ยังสามารถได้เรียนรู้สูตรหรือกรรมวิธีการผลิต  และรูปแบบว่า
ด้วยการบริหารจัดการกิจการ  อันถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะของผู้ให้แฟรนไชส์  หรือเป็นความลับทางการค้าซึ่ง
เปิดเผยให้แก่ผู้รับแฟรนไชส์เท่านั้น  รวมทั้งการจัดส่งสินค้าหรือการให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การดําเนินการการแฟรนไชส์  อันเป็นผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือซึ่งมี สิทธิบัตรของผู้ให้แฟรนไชส์หรือติด
เครื่องหมายการค้าของผู้ให้แฟรนไชส์นั้น  เพ่ือนํามาวางจําหน่ายหรือใช้ประกอบกับการให้บริการภายใต้
ธุรกิจแฟรนไชส์  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักคือการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์ภายใต้
สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์  เพ่ือการร่วมกันใช้รูปแบบทางธุรกิจให้เป็นไปในแบบเดียวกัน  อันมีที่มาจากชื่อเสียง
ทางธุรกิจของกิจการ  จากการยอมรับของสาธารณชน  ตลอดจนการที่ผู้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์จะสามารถ
ควบคุมคุณภาพของร้านค้าในเครือข่ายกิจการแฟรนไชส์ของตนได้  ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการดํารงอยู่ของ
ชื่อเสียงทางธุรกิจของตนต่อไปอีกยาวนาน 
  ในกรณีตัวอย่างการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์  ดังเช่นข้อเท็จจริงต่อไปนี้ 
  (๑)  กิจการผลิตและจําหน่ายขนมปังตรา  “มังกรเบเกอรี่”  ซึ่งเปิดร้านจําหน่ายอยู่บริเวณ
ถนนสีลมมาเป็นเวลากว่าสิบปี  และเป็นที่นิยมชื่นชอบของลูกค้าทั่วไปว่ามีผลิตภัณฑ์ที่อร่อยแตกต่างจากขนม
ปังทั่วไปในท้องตลาดและสะอาดถูกอนามัย  จนมียอดจําหน่ายในแต่ละวันอย่างมากมาย  เมื่อเจ้าของกิจการ
ประสงค์จะขยายกิจการเป็นเครือข่ายไปทั่วประเทศ   โดยไม่ต้องใช้เงินทุนของตนเองมากนัก  จึงได้เปิดให้ผู้มี
เงินทุนพอประมาณเข้าร่วมในธุรกิจแฟรนไชส์ร้านจําหน่ายขนมปังตรา “มังกรเบเกอรี่” ตามจังหวัดต่างๆ  โดย
ให้ร้านจําหน่ายติดชื่อและเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่หน้าร้านและท่ีหีบห่อผลิตภัณฑ์ขนมปังที่วางจําหน่ายภายใน
ร้าน  ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของกิจการซึ่งเป็นผู้ให้แฟรนไชส์  รวมทั้งมีการตกแต่ง
ร้านในรูปแบบเฉพาะเดียวกับร้านแห่งแรก  ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสีลม  โดยมีการให้สนับสนุนเครื่องมือการผลิตเบ
เกอรี่  และจัดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์บางอย่างให้วางจําหน่ายในร้าน  รวมทั้งเจ้าของแฟรนไชส์จะจัดอบรมการ
บริหารจัดการ  และสิ่งสําคัญจะมีการสอนการทําขนมปังบางประเภท  ซึ่งมีสูตรการผลิตเฉพาะอย่างพิเศษที่
เจ้าของธุรกิจได้ค้นคิดขึ้น  อันทําให้ขนมปังคงความอร่อยและสดกว่าขนมปังทั่วไป  ซึ่งเป็นการมอบความลับ
ทางการค้าของตนให้แก่ผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์  โดยมีเงื่อนไขที่ต้องไม่เปิดเผยสูตรการผลิตขนมปังดังกล่าวให้แก่
ผู้ใด  ตลอดจนผู้รับแฟรนไชส์ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราสามสิบเปอร์เซ็นต์ของผลกําไรจากยอดจําหน่าย
ทั้งหมด  ในช่วงระยะเวลาสิบปีของสัญญาแฟรนไชส์นี้ 
  (๒)  ธุรกิจเสริมความงามของนางสาวแอนนา  ซึ่งเปิดร้านอยู่บนถนนสุขุมวิท  และตั้งชื่อว่า  
”สถานเสริมความงามแอนนา”  เป็นที่นิยมของเหล่าสตรีทั่วกรุงเทพมาเป็นเวลากว่ายี่สิบปี  นางสาวแอนนาจึง
คิดที่จะจัดให้มีธุรกิจแฟรนไชส์ไปทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  วิธีดังกล่าวก็คือ  การเปิดให้ผู้สนใจซึ๋ง
ประสงค์จะตั้งร้านเสริมสวยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สามารถเข้าร่วมแฟรนไชส์  โดยนางสาวแอนนา
จะจัดอบรมวิธีการเสริมความงาม  อันเป็นกรรมวิธีเฉพาะตนของนางสาวแอนนาแก่ผู้เข้าร่วม  อันถือว่าเป็น
ข้อมูลความลับทางการค้า  รวมทั้งจําหน่ายในราคาย่อมเยา  ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการ
เสริมความงามที่นางสาวแอนนาได้ปรุงขึ้นด้วยสูตรการผลิตของตนที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้แล้ว  ตลอดจนมี
การกําหนดรูปแบบและสีสันของการตกแต่งร้านในแบบเดียวกัน  และที่สําคัญ ณ ที่ตั้งของกิจการของ



ผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์  ต้องมีการใช้ชื่อ  “สถานเสริมความงามแอนนา”  ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้
แล้วด้วย  โดยตกลงเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วมต้องรักษาข้อมูลทุกอย่างที่เป็นความลับทางการค้าไว้เฉพาะต้น  และมี
การเก็บค่าตอบแทนจากผู้รับแฟรนไชส์ในอัตราสามหมื่นบาทต่อเดือน  ภายใต้ระยะเวลาสิบห้าปีของสัญญาแฟ
รนไชส์นั้น 
  จะเห็นได้ว่า  หนี้ตอบแทนในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในรูปแบบแฟรนไชส์นี้  ก็ได้แก่การที่
ผู้ให้แฟรนไชส์ตกลงให้ผู้รับแฟรนไชส์ใช้ชื่อ  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายการค้า  อันเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ
ธุรกิจ  (business  format)  ตลอดจนในบางกรณีอาจมีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของผู้
เป็นเจ้าของกิจการ  ดังเช่น  สูตร  หรือกรรมวิธีการผลิต  รายชื่อลูกค้า  และวิธีการบริหารจัดการ  อันถือว่า
เป็นความลับทางการค้าของเจ้าของกิจการซึ่งเป็นผู้ให้แฟรนไชส์  เพ่ือเงินค่าตอบแทน  (royalty)   เป็นการ
แลกเปลี่ยนจากผู้รับแฟรนไชส์  ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้ให้แฟรนไชส์ต้องคํานึงถึงคือการรักษาข้อมูลความลับทางการค้า
ของตน  และต้องตรวจสอบอยู่เสมอให้ผู้รับแฟรนไชส์พยายามควบคุมรักษาคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้า  
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการดํารงอยู่ในทางธุรกิจของกิจการแฟรนไชส์นั้น  ด้วยการที่ผู้รับแฟรนไชส์ต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนาคตให้ใช้สิทธิดังกล่าว  เช่น  การตกแต่งจัดร้านตามรูปแบบลักษณะเดียวกันที่ผู้ให้แฟ
รนไชส์ได้ออกแบบไว้และการควบคุมดูแลสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ เป็นต้น 
  เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมเป็นผู้รับแฟรนไชส์แต่ละรายแล้ว  ก็อาจกล่าวได้
ว่าปัจจัยหลักของการเข้าร่วมย่อมข้ึนอยู่กับความมีชื่อเสียงทางการค้าหรือกู๊ดวิลล์  (goodwill)  ของผู้ให้แฟรน
ไชส์เป็นสําคัญ  เนื่องจากความมีชื่อเสียงดังกล่าวอาจมีที่มาจากคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่กิจการนั้นได้
สร้างความประทับใจให้แก่สาธารณชนอันเป็นคุณค่าที่มาจากความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไปนั่นเอง  ทั้งนี้ 
ความมีชื่อเสียงทางการค้าหรือกู๊ดวิลล์สามารถสร้างความสนใจและดึงดูดผู้ซื้อและผู้มาขอรับบริการจากกิจการ
ที่ประกอบด้วยสิ่งบอกแสดงความเกี่ยวพันของธุรกิจระหว่างกัน  ตลอดจนชื่อหรือสัญลักษณ์ของธุรกิจแฟรน
ไชส์นี้  สามารถใช้เป็นสื่อแสดงข้อมูลให้แก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
  
 
 

๕.๒.๒  การให้สปอนเซอร์  (Sponsorship) 
 นอกจากรูปแบบพิเศษของการอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วยการให้แฟรนไชส์ดังที่กล่าวมาแล้ว  การให้
สปอนเซอร์ (Sponsorship)  ก็เป็นรูปแบบทางสัญญาอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนําทรัพย์สินทาง
ปัญญาบางประเภท  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องเครื่องหมายการค้า  และชื่อเสียงทางการค้าของผู้ประกอบการ
พาณิชย์มาใช้แสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ 
  ๕.๒.๒.๑  ลักษณะของสปอนเซอร์ 
  การให้สปอนเซอร์เป็นการตกลงกันอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการยินยอมให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับสปอนเซอร์”  (sponsee)  สามารถใช้ชื่อ  
(name)  หรือชื่อเสียง  (reputation)  ทางการค้าของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้ให้สปอนเซอร์”  



(sponsor)  อย่างไรก็ตาม การให้สปอนเซอร์มีความแตกต่างกับการให้แฟรนไชส์  ในแง่ที่ว่าการให้แฟรนไชส์  
(Franchising)  เป็นการที่ผู้รับแฟรนไชส์  (franchisee)  ต้องจ่ายค่าตอบแทนในการเข้าร่วมแฟรนไชส์แก่
ผู้ให้แฟรนไชส์  (franchisor)  เช่น  ผู้เป็นคู่สัญญาในฐานะผู้รับแฟรนไชส์กิจการร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง  ต้อง
จ่ายค่าตอบแทนหรือส่วนแบ่งผลกําไรให้แก่ผู้ให้แฟรนไชส์ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น  ในขณะที่การให้
สปอนเซอร์  (sponsorship) นั้น  คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้สปอนเซอร์  (sponsor)  กลับต้องจ่ายค่าตอบแทน
ตามท่ีตกลงกันไว้ให้แก่ผู้รับสปอนเซอร์  (sponsee)  ซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
  สาระสําคัญของการให้สปอนเซอร์จึงเป็นการที่คู่สัญญาผู้ประกอบธุรกิจประเภทใดประเภท
หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงทางการค้าและมีฐานะทางเศรษฐกิจ  ดังเช่น  บริษัทในอุตสาหกรรมสุราเบียร์  บุหรี่  ธนาคาร
พาณิชย์  หรือประกันภัย  ได้ตกลงอนุญาตให้ผู้ดําเนินการหรือผู้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาหรือทาง
การศึกษา  รวมทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม  สามารถใช้ชื่อเสียงทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  เพ่ือเป็น
การเพ่ิมพูนชื่อเสียงทางการค้าและสร้างความประทับใจชื่นชมแก่ผู้เข้าร่วมและรับชมในการแข่งขันดังกล่าว  
อันเป็นการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าหรือบริการธุรกิจที่ให้สปอนเซอร์แก่การจัดการแข่งขันนั้น  ทั้งนี้ ธุรกิจที่
ให้ใช้ชื่อทางการค้าประกอบการจัดการแข่งขันกลับต้องจ่ายค่าตอบแทนในการให้ใช้ชื่อนั้นแก่ผู้จัดการแข่งขัน
หรือผู้ร่วมการแข่งขัน 
  ตัวอย่างอันเกี่ยวกับการให้สปอนเซอร์ที่ปรากฏข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เช่น 
  (๑)  บริษัทเบียร์ยี่ห้อ  “เสือดํา”  ได้ตกลงให้ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติใน
ประเทศไทยใช้ชื่อยี่ห้อของตนประกอบในกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์การแข่งขันและติดที่ป้ายข้าง
สนามที่ใช้ในการแข่งขันทุกคู่ของการแข่งขัน  โดยบริษัทเบียร์ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นเงินถึงสิบล้านบาท
ให้แก่ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าว 
  (๒)  บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  “ไฟเบอร์”  ได้ทําสัญญาตกลงให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชาติ  ใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัทประกอบบริเวณ
สถานที่จัดการแข่งขัน  โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเพ่ือเป็นทุนสําหรับการจัดงาน 
  (๓)  บริษัทผู้ประกอบธุรกิจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  “เดต้า”  ทําสัญญากับสโมสรฟุตบอล  
“แมนเซอร์”  ในประเทศอังกฤษ  ให้ใช้ชื่อ  “เดต้า”  ที่เสื้อชุดของนักฟุตบอลที่ใช้ลงแข่งขันทุกนัดเป็นเวลาห้า
ปี  โดยตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่สโมสรฟุตบอลแห่งนี้  เป็นเงินสิบล้านปอนด์ 
  ๕.๒.๒.๒  การให้ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับการให้สปอนเซอร์ 
  การให้สปอนเซอร์นี้มีสาระสําคัญอยู่ที่การอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
ของผู้ให้สปอนเซอร์เป็นหลัก  เพ่ือการส่งเสริมชื่อเสียงทางการค้าของตน  นอกจากนี้ ในการให้สปอนเซอร์นี้  
อาจปรากฏรูปแบบของข้อตกลงในลักษณะต่างตอบแทนด้วยการที่ต่างอนุญาตให้ใช้สิทธิในชื่อ  สัญลักษณ์  
หรือเครื่องหมายของแต่ละฝ่ายเพ่ือเป็นการตอบแทนระหว่างกัน  นอกเหนือจากการที่ผู้ให้สปอนเซอร์ต้องมอบ
เงินสนับสนุนจํานวนหนึ่งให้แก่ผู้จัดการแข่งขันหรือกิจกรรมด้วย 
  ตัวอย่างเช่น  ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศเยอรมัน  บริษัทเครื่องดื่มยี่ห้อ  ”
เพียว”  เป็นผู้ให้สปอนเซอร์รายหนึ่งสําหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้  ต้องจ่ายเงนจํานวนห้าร้อยล้านบาทเป็น



การตอบแทนสําหรับการให้สปอนเซอร์  โดยผู้จัดการแข่งขันคือฟีฟ่า  (FIFA)  จะนําชื่อหรือเครื่องหมายการค้า
ของผู้ให้สปอนเซอร์รายนี้ไปติดไว้ที่บริเวณสนามแข่งขันและที่บัตรเข้าชมการแข่งขันทุกนัด  แต่บริษัทผู้ให้
สปอนเซอร์ก็มีสิทธิต่างตอบแทนเช่นกัน  ในการที่ฟีฟ่าอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวสามารถนําชื่อ  รูปภาพ  
ข้อความและสัญลักษณ์  (symbol)  ที่เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกนั้นไปใช้ในการโฆษณาสินค้าของบริษัท
ทางสื่อต่างๆ  รวมทั้งนําไปติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ให้สปอนเซอร์ได้ด้วย  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ที่นําออกจําหน่ายในช่วงเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้  (Phillips  and  Firth  1990 : 
270) 
  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของชื่อหรือเครื่องหมายภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินี้  ต้อง
คํานึงก็คือ การสูญเสียการควบคุมการใช้และชื่อเสียงของกิจการ  ดังตัวอย่างเช่น  ผู้ประกอบกิจการเครื่องกีฬา
ที่ให้ใช้ชื่อ  “เลเซอร์”  ในการแข่งขันฟุตบอลและเป็นชื่อรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันมาเป็นเวลานาน
กว่าสิบปี  จนทําให้สาธารณชนจดจําชื่อ  “เลเซอร์”  ในฐานะชื่อถ้วยรางวัลของการแข่งขันมากกว่าในฐานะ
เป็นชื่อผลิตภัณฑ์กีฬาที่สนับสนุนการแข่งขัน 
  นอกจากนี้ ในการให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมที่ปรากฏเรื่องอ้ือฉาวหรือ
เหตุการณ์ไม่สู้ดีนัก  เช่น  ข่าวลือเรื่องการให้สินบนกรรมการในการประกวดนางงามที่บริษัทเครื่องสําอางแห่ง
หนึ่งเป็นผู้ให้สปอนเซอร์  และการแข่งขันฟุตบอลที่บริษัทเครื่องกีฬาแห่งหนึ่งได้ให้สปอนเซอร์ไว้ได้เกิดจากการ
จลาจลในสนามแข่งขนั เป็นต้น  ย่อมอาจเป็นผลกระทบแก่ชื่อเสียงทางการค้าของผู้ให้สปอนเซอร์ตามไปด้วย 
๓.  รูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์ 
 
 ๕.๓.๑  ลักษณะของรูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์ 
 รูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์  (Character  Merchandising)  เป็นการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์
จากชื่อเสียงของบุคคลเป็นสําคัญ  นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอังกฤษได้ให้คําจํากัดความไว้
ว่า  รูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์  หมายถึง  การอนุญาตให้ใช้สิทธิในชื่อหรือรูปลักษณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
ซึ่งมีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง  หรือตัวละครในโลกแห่งจินตนาการตามที่ถูกสร้างขึ้นในธุรกิจบันเทิง  เพ่ือ
นํามาใช้บนหรือในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ  ซึ่งตัวบุคคลหรือตัวละครดังกล่าว  อาจไม่มีหรือมี
ความเกี่ยวข้องแต่เพียงเล็กน้อยแต่ดั้งเดิมกับสินค้าหรือบริการนั้นก็ได้  (Wadlow  1990 : 239-240)  ด้วย
เหตุนี้ ปัจจัยพ้ืนฐานของการแสวงหาประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิ่งที่เกี่ยวกับบุคคลหรือตัวละคร  
อันนํามาซึ่งสิทธิในชื่อเสียงตามที่กฎหมายได้รับรองไว้  (Mckeough  and  Stewart  1991 : 288-289)  
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า สิทธิในชื่อเสียง  (The  Right  of  Publicity)  ก่อให้เกิดรูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์  
(Character  Merchandising)  แก่บุคคลหรือผู้เป็นเจ้าของตัวละครที่มีชื่อเสียงนั่นเอง  ทั้งนี้ ลักษณะของสิทธิ
ในชื่อเสียงอันเกี่ยวกับตัวบุคคลจริง  กับสิทธิในชื่อเสียงที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่เป็นตัวละครอันเกิดขึ้นในโลก
จินตนาการของนวนิยาย  การ์ตูน  หรือภาพยนตร์นี้  จะมีผลทําให้หลักกฎมายที่นํามาปรับใช้แตกต่างกันบ้าง
ตามแต่ท่ีกฎหมายของประเทศท่ียอมรับสิทธิในชื่อเสียงของบุคคลหรือตัวละครที่ได้กําหนดไว้ 



 อย่างไรก็ตาม  คําว่า “รูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์”  นี้  เป็นถ้อยคําที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจหรือสิน
อันเกี่ยวกับการนําสิ่งที่แสดงความเป็นตัวบุคคลหรือตัวละครผู้มีชื่อเสียง  ดังเช่น  ชื่อ  รูปภาพ  และภาพวาด  
ซึ่งแสดงรูปลักษณ์ของบุคคลเหล่านั้น  ภายใต้การยอมรับตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ  
ในขณะที่หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศสหรัฐอเมริกากลับจํากัดอยู่เฉพาะการรับรองสิทธิในเชิง
พาณิชย์เกี่ยวกับชื่อเสียงของบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น  โดยใช้คําว่า  “สิทธิในชื่อเสียง”  โดยตรง  ส่วนใน
กรณีการนํารูปลักษณ์ของตัวละครในนวนิยาย  ภาพยนตร์  หรือการ์ตูนที่มีชื่อเสียงหรือไม่ก็ตาม  มาใช้แสวงหา
ประโยชน์ในรูปแบบลักษณะใดๆ ทางธุรกิจ  ก็ ได้ดําเนินการตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดีไป 
 รูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์  จึงเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับสิทธิในการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยการใช้
ชื่อเสียงของบุคคลหรือตัวละครมาเป็นพ้ืนฐาน  สําหรับการดําเนินงานทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ อันก่อให้เกิด
ผลประโยชน์มหาศาล  โดยวิธีการทางธุรกิจเช่นนี้มีที่มาจากแนวความคิดทางการตลาดในระบบทุนนิยมตาม
รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นความสําคัญทางการแสวงหาผลกําไรจากวัตถุดิบทุกลักษณะ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาพพจน์และรูปลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่ อเสียงในสาชาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณชน  ดังเช่น  วงการบันเทิง  การเมือง  และแฟชั่น  หรือตัวละครที่โด่งดังในวงการวรรณกรรมและ
บันเทิง  ดังเช่น  ตัวการ์ตูน  ตัวละครเอกในนวนิยายรัก  สําหรับเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์งาน
สื่อต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการในลักษณะที่แสดงความตัวตนของบุคคลผู้มีชื่อเสียง  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือดึงดูดความสนใจของสาธารณชนอันเป็นการส่งเสริมสนับสนันยอดจําหน่ายสินค้าหรือการใช้บริการ 
 
 ๕.๓.๒  ความเป็นมาของการใช้รูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์ 
 แนวความคิดอันเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ในเชิ งพาณิชย์จากการใช้ความนิยมชมชอบที่
สาธารณชนมีในตัวบุคคลและตัวละครผู้มีชื่อเสียงทางด้านต่างๆ  ซึ่งปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ  ได้เริ่มขึ้นในช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบ  นับแต่การพัฒนาเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ที่
นําไปสู่สังคมวิทยาการสารสนเทศ  อันก่อกําเนิดลัทธิบูชาผู้มีชื่อเสียงตามแรงการประชาสัมพันธ์ใน
สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ จนสร้างมาตรฐานทางค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนไปเป็นในลักษณะของจิตวิทยา
สังคม  ซึ่งทําให้กลุ่มบุคคลหนึ่งหรือส่วนใหญ่ของสังคมต่างยอมรับนับถือและหาที่พ่ึงทางจิตใจจากบุคคลหรือ
ตัวละครผู้มีชื่อเสียง  ผู้มีความสามารถทางด้านต่างๆ  อันเนื่องมาจากพรสวรรค์  คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ
ทางกายภาพหรือทางปัญญา  จนก่อให้เกิดความหลงใหลเกิดทูนแก่บุคคลหรือตัวละครเหล่านั้นจาก
สาธารณชน  ซึ่งกลายเป็นแนวทางจุดประกายแก่บุคคลบางกลุ่มในการสร้างผลประโยชน์มหาศาลจากความ
หลงใหลของประชาชนตามพัฒนาการทางสังคมระบบทุนนิยม  ที่สามารถแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจจากทุก
อย่างที่มีชีวิตหรือปราศจากลมหายใจเพ่ือสนองความต้องการในการแต่งเติมความฝันที่ขาดหายไปของแต่ละ
ปัจเจกชน  โดยใช้วิธีการย้อนกลับมาใช้ผลทางสื่อสารมวลชนมาเป็นประโยชน์ อีกครั้ง  อันได้แก่  การโหม
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสารมวลชน  ตามกลยุทธ์การตลาดในระบบทุนนิยม  เพ่ือส่งเสริมความเด่นดังของบุคคล
หรือตัวละครนั้นให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น  สําหรับการสนับสนุนยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นตัวสินค้าในรูปแบบต่างๆ 



ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ํา  เสื้อ  สิ่งพิมพ์  นาฬิกา  และตุ๊กตา  ที่มีเครื่องหมายหรือสื่อแสดงความเป็นตัวตนหรือ
รูปลักษณ์ว่ามีที่มาหรือเกี่ยวพันกับบุคคลหรือตัวละครผู้มีชื่อเสียงเหล่านั้น  ดังเช่น  ปรากฏชื่อ  ลายเซ็น  
รูปภาพ  ภาพวาด  หรือสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์  จึงอาจกล่าวได้ว่า  ในปัจจุบันนี้ความมีชื่ อเสียงของบุคคล
หรือตัวละครผู้เป็นที่นิยมในสังคมก็สามารถใช้เป็นวัตถุดิบประเภทหนึ่งในการแสวงหาประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน 
 อย่างไรก็ตาม การนําชื่อเสียงบุคคลที่มีชีวิตจริงหรือแม้แต่ตัวละครที่ปราศจากชีวิตในความเป็นจริงมา
ใช้ในการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยวิธีการต่างๆ นี้  เป็นการดําเนินธุรกิจที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  
จนเกิดปัญหาตามมานานัปการ  ดังเช่น  การโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องการอ้างสิทธิในชื่อเสียงที่ว่า  สิทธิตาม
กฎหมายดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่  และจะนําหลักกฎหมายใดมาปรับใช้เพ่ือรับรองสิทธิดังกล่าว  ตลอดจน
ขอบเขตแห่งความคุ้มครองสิทธิมีอยู่เพียงใด  และเป็นธรรมหรือสําหรับการให้ความคุ้มครองสิทธิในการหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือตัวละครใดตัวละครหนึ่ง  นอกจากนี้ 
ระยะเวลาแห่งการให้ความคุ้มครองจะยืนยาวนานเพียงใด  ทั้งนี้ ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาสมควรพิจารณาแก้ไข
ด้วยแนวทางของกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม หลักกฎหมายที่มีอยู่เริ่มก้าวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจใน
ลักษณะดังกล่าว  ข้อถกเถียงอันเกี่ยวกับแนวความคิดว่าด้วยการนําหลักกฎหมายมาปรับใช้  จึงเป็นสิ่งที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้  ดังเช่น  กรณีปัญหาทางกฎหมายต่างๆ  ที่ได้เคยปรากฏขึ้นในยุคเริ่มต้นของการพัฒนา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท 
 
 ๕.๓.๓  แนวความคิดเกี่ยวกับรูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์ 
 ในการแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ  จากการใช้ชื่อเสียงในด้านต่างๆ ของบุคคลที่มีตัวตนจริงหรือตัว
ละครในโลกจินตนาการ  ซึ่งได้รับความนิยมจากสาธารณชนมาประกอบหรือติดไว้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ต่างๆ  ย่อมสามารถเพ่ิมมูลค่าแห่งผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่นําเสนอเป็นสินค้าหรือบริการแก่สาธารณชน  
ดังตัวอย่างเช่น  แก้วน้ําธรรมดาใบหนึ่งอาจมีราคาเพียงไม่กี่บาท  แต่เมื่อนํารูปภาพหรือลายเซ็นของนักร้ อง
นักแสดงหรือตัวการ์ตูนชื่อดังมาติดไว้ที่แก้วน้ํา  ก็สามารถสร้างมูลค่าทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และในการเสริมสร้าง
ยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์  เนื่องจากความนิยมชื่นชอบในชื่อเสียงของบุคคลผู้เป็นนักร้อง  นักแสดงหรือตัว
การ์ตูนเป็นสิ่งชักนําความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่นําออกจําหน่ายเป็นสินค้าในท้องตลาด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากบุคคลหรือตัวละครใดได้รับความนิยมมากเพียงใด  ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการให้บริการใดที่
ประกอบด้วยสิ่งแสดงรูปลักษณ์ของบุคคลหรือตัวละครนั้น  ก็จะยิ่งเพ่ิมมากข้ึน 
 ขอบเขตแห่งการให้ความคุ้มครองรูปลักษณสิทธิในชื่อเสียงของบุคคลหรือตัวละครนี้ยังแตกต่างกัน
บ้างในแต่ละประเทศ  ทั้งนี้  หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิในชื่อเสียงที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกายังจํากัดขอบเขตอยู่เพียงสิทธิในชื่อเสียงของบุคคลที่มีตัวตนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้น  
เช่น  เอลวิส  เพรสลีย์  ไมเคิล  แจ็คสัน  เอสตัน จอห์น  ไมเคิล จอร์แดน  เดวิด เบ็คแฮม  และวงดนตรีเดอะ
บิทเทิ้ล เป็นต้น  ไม่ได้รวมไปถึงสิทธิในชื่อเสียงจากตัวละครที่ไม่มีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง  แต่ปรากฏ
อยู่ในสื่อบันเทิงต่างๆ  (fictional  character)  ไม่ว่าจะเป็นในนิยาย  ภาพยนตร์  ละครโทรทัศน์  หรือแม้แต่
ตัวการ์ตูน  อันมีชื่อเสียงเป็นที่ได้รับความนิยม  หรือเป็นที่ยอมรับนับถือเทิดทูนจากสาธารณชน  เช่น  อินเดีย



น่า โจนส์  (Indianna  Jones)  อัศวินเจน ได  (Jadi  Knight)  มนุษย์ค้างคาว  (Batman)  ซุปเปอร์แมน  
(Superman)  มิคกี้ เม้าท์  (Mickey  Mouse)  ปลานีโม  (Nemo)  และไลอ้อน คิงส์  (Lion  King)  เป็นต้น 
อันแตกต่างกับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ  ซึ่งเกี่ยวกับรูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์  (Character  
Merchandising)  ที่มีขอบเขตว่าด้วยสิทธิในชื่อเสียงอย่างกว้างกว่ามาก  โดยเป็นกรณีว่าด้วยการแสวงหา
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากผู้มีชื่อเสียงทุกประเภท  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  ก็คือการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้รูปลักษณ์ของบุคคลหรือตัวละคร  ด้วยการสร้างผลประโยชน์จากความมีชื่อเสียงของบุคคลที่มีอยู่ในความ
เป็นจริง  รวมไปถึงบุคคลหรือตัวผู้แสดงบที่ถูกสร้างขึ้นในทางธุรกิจบันเทิงในสาขาต่างๆ  ดังเช่น  ตัวการ์ตูน
หรือตัวละครในบทบทใดดังที่กล่าวมา 
 ลักษณะของสิทธิในชื่อเสียงของบุคคลมีความแตกต่างจากสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่ละแขนง  กล่าวคือ  จุดกําเนิดของสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเริ่มต้นที่มีการสร้างสรรค์หรือค้น
คิดงานให้ปรากฏอันมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินแต่ละแขนงได้กําหนดให้ความคุ้มครองไว้  
ดังเช่น 
 ตัวอย่างแรก  นายจอห์นได้ประพันธ์เพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง  งาน
เพลงของนายจอห์นได้กลายเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทงานดนตรีกรรมอันได้รับความคุ้มครองภายใต้
หลักเกณฑ์แห่งกฎหมายลิขสิทธิ์  (Copyright  Law)  ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิทางกฎหมาย  อันได้แก่  สิทธิทาง
เศรษฐกิจ  ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการทําซ้ํา  ดัดแปลง  เผยแพร่งานต่อสาธารณชน  และอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ  
ตลอดจนธรรมสิทธิ  ซึ่งเกี่ยวกับการปกป้องความเสียหายชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของนายจอห์นผู้สร้างสรรค์  
จากการห้ามมิให้ผู้ใดทําการบิดเบือนตัดทอนดัดแปลงงานเพลงนั้น 
 ตัวอย่างที่สอง  นายอัลเบริ์ตได้ค้นคิดสูตรเชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่มีราคาถูกกว่าน้ํามันและได้นําสูตร
เชื้อเพลิงดังกล่าวไปจดทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิบัตรประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร (Paten  Law)  เมื่อได้รับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามกฎหมายแล้ว  สิทธิทางเศรษฐกิจที่นายอัลเบริ์ต  ได้รับตามกฎหมายสิทธิบัตร  
ได้แก่  สิทธิในการผลิต  ใช้  ขาย  มีไว้เพ่ือขาย  เสนอขาย  หรือนําเข้ามาในประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่
ผลิตขึ้นตามสูตรที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น 
 ตัวอย่างท่ีสาม  นางสายสุดาได้ทําผลิตภัณฑ์อาหารจําพวกน้ําพริกจําหน่าย  โดยมีแผ่นกระดาษฉลาก
ที่มีรูปใบหน้าของนางสายสุดาและชื่อว่า  “สุดาทิพย์น้ําพริก”  ประกอบกันติดอยู่ที่ขวดบรรจุผลิตภัณฑ์ที่นํา
ออกจําหน่ายในท้องตลาด  ทั้งนี้ กระดาษฉลากที่มีลักษณะดังกล่าว  ย่อมแสดงลักษณะบ่งเฉพาะถึงที่มาของ
ผลิตภัณฑ์น้ําพริกว่าผลิตโดยนางสายสุดา  อันเป็นเครื่องหมายการค้าของนางสายสุดา  ซึ่งนางสายสุดา
สามารถขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า  (Trade  
Mark  Law)  และเมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว  นางสายสุดาจึงเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้า  อันนําไปสู่สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นางสายสุดมิได้
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น  หากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังกล่าวของนางสายสุดาต่าง
เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันโดยทั่วไปถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์  และมีบุคคลใดทําการด้วยเจตนาหลอกลวง
ประชาชนผู้ซื้อให้หลงผิดว่า ผลิตภัณฑ์จําพวกน้ําพริกของบุคคลนั้นนําออกจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของนางสาย



สุดา  เช่น  ติดฉลากที่บรรจุผลิตภัณฑ์  อันมีลักษณะใกล้เคียงกับฉลากที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
น้ําพริกของนางสายสุดา เป็นต้น  นางสายสุดาสามารถดําเนินการปกป้องสิทธิได้ด้วยการฟ้องคดีบุคคลนั้นว่า  
เป็นการเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
 จะเห็นได้ว่า  ในตัวอย่างที่กล่าวมาเป็นกรณีที่สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา  ไม่ว่าในแขนงลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตร  และเครื่องหมายการค้า  ล้วนมีที่มาจากการสร้างสรรค์งาน  ค้นคิดผลิตภัณฑ์  หรือการประดิษฐ์รูป
เครื่องหมายเฉพาะ  อันเป็นผลผลิตจากการใช้ปัญญาของบุคคลสร้างตัวงานให้ปรากฏขึ้ น  เพ่ือรองรับสิทธิ
ตามที่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละเรื่องได้กําหนดไว้  ส่วนสิทธิในชื่อเสียงของบุคคลหรือตัวละครอัน
นํามาซึ่งเพ่ือการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปลักษณสิทธิกลับมีที่มาจากความนิยมของประชาชนอันเป็น
นามธรรมเป็นปัจจัยหลัก 
 ตัวอย่างลักษณะของข้อเท็จจริง  อันเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์อันเกี่ยวกับการใช้ชื่อเสียงของ
บุคคลหรือตัวละครเป็นองค์ประกอบสําคัญที่เกิดขึ้นเสมอในสังคมปัจจุบัน  ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับวงการ
สื่อสารมวลชน  และด้านงานบันเทิงในสาขาต่างๆ ดังเช่น 
 ตัวอย่างที่ ๑  บริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง  ได้นํารูปภาพของ  “ปลานีโม”  ตัวการ์ตูนยอดนิยม  มาใช้
ประกอบในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นดีวีดียี่ห้อหนึ่ง  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเจ้าของตัว
การ์ตูนตัวนี้เลย 
 ตัวอย่างที่ ๒  สํานักพิมพ์เจ้าของนิตยสารบันเทิงเล่มหนึ่ง  ได้นําภาพถ่ายของ “แบรดพิทท์”  
นักแสดงภาพยนตร์ที่ปรากฏตัวในงานฉลองวันครบรอบห้าสิบปีของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง  มาใช้เป็นภาพปก
นิตยสารบันเทิงเล่มนั้น  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงผู้นั้น 
 ตัวอย่างท่ี ๓  บริษัทผลิตกระเป๋าเอกสารแห่งหนึ่ง  ได้นําชื่อ  “เจมส์ บอนส์”  ตัวละครในภาพยนตร์
ดังมาใช้เป็นชื่อติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเอกสาร  ที่บริษัทได้ผลิตและนําออกจําหน่ายโดยไม่ได้ติดต่อขอ
อนุญาตจากผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนั้นเลย    
 ตัวอย่างที่ ๔  กลุ่มนักวาดการ์ตูน  ได้คิดออกแบบรูปตัวการ์ตูนขึ้นมาตัวหนึ่ง  โดยนําเอารูปลักษณะ
และบุคลิกของ  “สีเทา”  นักแสดงอาวุโสผู้หนึ่งมาใช้เป็นแบบ  โดยไม่ได้ขออนุญาตจากนักแสดงผู้นั้นเลย  
และทําการวาดภาพการ์ตูน  โดยตั้งชื่อการ์ตูนตัวนั้นตามชื่อทางการแสดงของนักแสดงผู้นั้น  จนสามารถทํา
เป็นภาพวาดการ์ตูนเรื่องหนึ่ง  และได้จัดพิมพ์ในหนังสือการ์ตูน  ออกจําหน่ายจนมีชื่อเสียง  และมีโครงการจะ
นํามาสร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูนอีกด้วย  
 ตัวอย่างท่ี ๕  สถานเสริมความงามแห่งหนึ่ง  ได้นําเอาชื่อและรูปภาพของ “นิโคล คิดแมน” นักแสดง
หญิงผู้โด่งดัง  มาใช้เป็นชื่อและติดไว้ที่ป้ายของสถานเสริมความงามแห่งนั้น  เพ่ือหวังจะใช้ชื่อเสียงของ
นักแสดงผู้นั้น  ในการช่วยส่งเสริมและดึงดูดผู้มาใช้บริการ  ทั้งๆ ที่กิจการดังกล่าว  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ
นักแสดงหญิงผู้นั้นเลย 
 ตัวอย่างท่ี ๖  บริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง  ได้ทําการติดต่อกับ  “ร๊อด สจ้วต”  นักร้องชื่อดังผู้หนึ่งเพ่ือขอ
นําเพลง  “Have  I  told  you  lately”  ที่นักร้องผู้นี้ได้ร้องไว้  มาใช้เป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์โฆษณา
รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง  แต่นักร้องผู้นั้นกลับปฏิเสธการให้ใช้เสียงเพลงนั้น  บริษัทโฆษณาจึงขออนุญาตจากผู้เป็น



เจ้าของลิขสิทธิ์ในเพลงนั้น  และนํานักร้องคนอ่ืนมาร้องเพลงดังกล่าว  โดยเลียนแบบน้ําเสียงและรูปแบบของ
การขับร้องให้เหมือนที่นักร้องผู้นั้นได้ร้องไว้ในเพลงดังกล่าว 
 ตัวอย่างที่ ๗  บริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งได้จัดทําภาพยนตร์โฆษณาเกี่ยวกับสถานศึกษาแห่งหนึ่งขึ้น  
โดยให้นักแสดงผู้หนึ่ง  ซึ่งมีหน้าตาคล้ายคลึงกับ  “บิล  คลินตัน”  อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามา
แต่งตัวแต่งหน้า  และทําท่าทาง   รวมทั้งน้ําเสียงเลียนแบบอดีตท่านผู้นําผู้นั้น  ในการแสดงโฆษณาเพ่ือเน้น
คุณภาพของสถานศึกษาดังกล่าว 
 ตัวอย่างท่ี ๘  บริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาแห่งหนึ่งได้ผลิตชุดไม้กอล์ฟชนิดใหม่ขึ้น  แล้วตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่
นี้ว่า  “ชุดไม้กอล์ฟรุ่นไทเกอร์ วู้ด”  และติดรูปวาดใบหน้าของไทเกอร์ วู้ดไว้ที่ถุงใส่ไม้กอล์ฟ  โดยไม่ได้ติดต่อ
ขออนุญาตจากไทเกอร์ วู้ดแต่อย่างใด 
 ตัวอย่างที่ ๙  ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าได้นําเอาชื่อและรูปใบหน้าของสมาชิกวงดนตรี  “บอง                
โจวี”  มาติดไว้ที่เสื้อเชิร์ต  และผลิตออกจําหน่าย  โดยไม่ได้ขออนุญาตจากตัวแทนของวงดนตรีวงนี้ 
 ตัวอย่างท่ี ๑๐  บริษัทผู้ผลิตของที่ระลึกได้นําเอาชื่อและรูปภาพของ  “จูเลีย  โรเบิร์ต”  นักแสดงชื่อ
ดัง  หรือนําเอารูปวาดเหมือนจริงของ  “แฮรี่  พ้อตเตอร์”  ตัวละครในภาพยนตร์ยอดนิยมมาติดไว้บน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ  เช่น  แก้วน้ํา  จานรองแก้ว  ที่ เขี่ยบุหรี่   และเข็มกลัด เป็นต้น  เพ่ือนํา
ออกจําหน่ายตามร้านขายของที่ระลึก 
 กรณีตัวอย่างนั้น เป็นเพียงข้อเท็จจริงบางเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจยุคปัจจุบันเท่านั้น  ทั้งนี้ การ
กระทําดังกล่าวมีที่มาจากการใช้ชื่อเสียงของบุคคลสําคัญในสังคมหรือตัวละครให้แลดูเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือ
บริการ  ตามแนวคิดทางการตลาด  เพ่ือสร้างรายได้จากการประชาสัมพันธ์และการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ
ที่มีหรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้สัญลักษณ์จากความมีชื่อเสียงของบุคคลหรือตัวละครเหล่านั้น  โดยมีลักษณะของ
การกระทํา  ด้วยวิธีการนําสิ่งที่ เป็นรูปธรรมอันเกี่ยวกับบุคคลหรือตัวละคร  ไม่ว่าเป็นชื่อ  รูปภาพ  รูปวาด  
และลายมือชื่อ  รวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมอันเกี่ยวกับบุคคล  ดังเช่น  น้ําเสียงและท่าทาง  ลักษณะ  อันถือว่า
เป็นรูปลักษณ์ของบุคคลหรือตัวละครมาใช้ประกอบในสื่อโฆษณาประการหนึ่ง  หรือมาใช้ติดไว้ที่ตัวผลิตภัณฑ์
สินค้าหรือแสดงที่บริการอีกประการหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์พ้ืนฐานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าหรือ
บริการ  ซึ่งสามารถสื่อให้สาธารณชนเข้าใจในทํานองความเกี่ยวพันหรือการรับรองคุณภาพจากบุคคลผู้มี
ชื่อเสียงหรือตัวละครกับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่ปรากฏอยู่ในโฆษณา  หรือแม้แต่ที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือ
บริการนั้นเองเป็นสําคัญ  ตลอดจนทําให้ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ   เพ่ือดึงดูดความ
ต้องการบริโภคของลูกค้าจากแนวทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเลียนแบบหรือการต้องการความเกี่ยวพันกับผู้มี
ชื่อเสียงใดๆ  ซึ่งปัจเจกชนหรือกลุ่มคนต่างให้ความชื่นชอบ  ความรัก  หรือเคารพยกย่องในความสามารถ  
ความสวยความงาม  รวมทั้งแม้แต่ความกล้าหาญหรือความมีอํานาจวาสนาในบุคคลหรือตัวละครต่างๆ นั้น  
ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยสําคัญของการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจ  โดยการเพ่ิมยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จึงอยู่ที่การ
ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนและผู้บริโภคจากการใช้ชื่อเสียงของบุคคลหรือตัวละครในวงการต่างๆ  เช่น  
บันเทิง  กีฬา  และทางการเมือง เป็นต้น  เพ่ือตอบสนองความต้องการแฝงเร้นทางความรู้สึกภายในจิตใจของ



สาธารณชน  ไม่ว่าทางด้านความรู้สึกอยากใกล้ชิดหรืออยากเป็นอยากเหมือนบุคคลหรือตัวละครผู้มีชื่อเสียงที่
ตนชื่นชอบ  รักเทิดทูนหรือเคารพยกย่อง 
 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว  จะเห็นได้ว่า  ชื่อเสียงเกิดขึ้นจากคุณค่าของความนิยมสนใจ  ชมชอบที่
สาธารณชนมีต่อบุคคลหรือตัวละครใดๆ  อันแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นจากการที่
ใช้ปัญญาสร้างสรรค์ค้นคิดงานอันเป็นรูปธรรมให้ปรากฏต่อสาธารณชนประการหนึ่ง  และชื่อเสียงเป็น
นามธรรมที่ต้องมาใช้ประกอบกับตัวสินค้า  ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการให้บริการ  ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์
ค้นคิด  อันมีคุณค่าด้วยตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเองอีกประการหนึ่ง  ตลอดจนสิทธิในชื่อเสียงอาจ
เปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลดลงหรือสิ้นสุดได้ตามกระแสความนิยมที่สาธารณชนมีต่อบุคคลผู้มีชื่อเสียงนั้น  อัน
แตกต่างจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นหรือสูญสิ้นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทได้กําหนดไว้  โดยไม่ได้คํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงอันไม่แน่นอนของจิตใจ
มนุษย์เป็นสําคัญ  นอกจากนี้ ในแง่กฎหมายแล้ว  ยังมีข้อถกเถียงของนักกฎหมายกัน  เกี่ยวกับแนวทางการให้
ความคุ้มครองสิทธิในชื่อเสียง  เนื่องจากยังมีปัญหาว่าสิทธิดังกล่าวเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งหรือไม่  ในขณะ
ที่นักกฎหมายต่างยอมรับว่างานสร้างสรรค์หรือค้นคิดด้วยปัญญาของมนุษย์สามารถก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้สร้าง
สรรค์หรือผู้ค้นคิด  อันถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีกฎหมายเฉพาะรับรองไว้ 
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า  ชื่อเสียงของบุคคลหรือตัวละครเป็นเพียงนามธรรมซึ่งเกิดจากความรู้สึกของ
สาธารณชนที่มีต่อบุคคลหรือตัวละครผู้มีชื่อเสียงเท่านั้น  ทั้งนี้ โดยเหตุที่ลําพังแล้ว  ชื่อเสียงนั้นไม่สามารถ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์เป็นรูปร่างแก่บุคคลใดได้เลย  ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการนําสิ่งที่ใช้แสดงความมีชื่อเสียงมา
ประกอบหรือติดกับสินค้าหรือบริการ  เพ่ือเสริมสร้างภาพพจน์ให้แก่สินค้าหรือบริการ  อันก่อให้เกิดผลทาง
จิตวิทยาแก่สาธารณชนทางด้านการยอมรับและเชื่อถือในตัวสินค้าหรือการให้บริการ  ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการ
อย่างหนึ่งที่นําไปสู่การสนับสนุนยอดจําหน่ายแก่ผู้บริโภคหรือการขอรับบริการจากลูกค้า 
 นอกจากนี้  ข้อที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่ง  ได้แก่  ในกรณีที่การสร้างสรรค์  หรือค้นคิดงานใหม่ๆ  
ที่มีการใช้ตัวบุคคลหรือตัวละครผู้มีชื่อเสียงเป็นพ้ืนฐานความคิด  (concept)  สําคัญในการผลิต  ยังอาจ
เกี่ยวเนื่องให้เกิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาในงานสร้างสรรค์ดังกล่าวแก่ผู้สร้างสรรค์ค้นคิดอันเป็นผลพลอย
ได้ตามมา  ดังตัวอย่างเช่น  การถ่ายภาพหรือวาดภาพของตัวบุคคลหรือตัวละครผู้มีชื่อเสียง  หรือการสร้าง
ภาพยนตร์หรือวีดีทัศน์ที่มีตัวบุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็นนายแบบหรือร่วมแสง  ไม่วาจะมีวัตถุประสงค์สําหรับใช้ทาง
สื่อโฆษณาหรือทางด้านบันเทิง  ย่อมถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์  อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  
และการใช้ชื่อ  ลายมือชื่อ  ตัวหนังสือ  ภาพวาด  ภาพถ่าย  หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตนของ
บุคคลผู้มีชื่อเสียงเพ่ือให้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ  อาจเข้าหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย
การค้าหรือบริการได้  ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า  ตลอดจนการออกแบบตัวสินค้าที่มี
ลวดลายหรือสีหรือรูปร่างของผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้สื่อถึงรูปลักษณ์หรือรูปทรงของบุคคลผู้มีชื่อเสียง  เพ่ือเป็น
ต้นแบบของการผลิตสินค้าของที่ระลึก  ดังเช่น  พวงกุญแจ  แก้วน้ํา  และตุ๊กตา  ก็อาจเข้าลักษณะของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อันเข้าหลักเกณฑ์ของการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 



 ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าชื่อและสัญลักษณ์ต่างๆ ของบุคคลหรือตัวละครเหล่านี้  จะไม่ใช่สิ่งที่ จะถือว่าเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง  แต่ก็เป็นสิ่งที่ใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างสรรค์งานอันจะได้มาซึ่งสิทธิ
ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  จึงมีแนวความเห็นของนักกฎหมายในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์  ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ  ต่างเริ่มเล็งเห็นความสําคัญของการยอมรับกันว่าสิทธิของบุคคลใน
ชื่อ  รูปลักษณ์  บุคลิกลักษณะ  และเอกลักษณ์ต่างๆ  ดังกล่าวนี้  เป็นสิทธิในทรัพย์สินในรูปแบบอย่างหนึ่ง  
ปัญหาอันเกิดจากการใช้สิทธิในชื่อเสียงของบุคคลโดยไม่ชอบธรรมดังกล่าว  สมควรนํามาพิจารณาในส่วนของ
การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้วย  (Dorr  and  Munch  1990 : 261)  ดังนั้น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มมีการพัฒนาหลักกฎหมายเรื่องละเมิดเกี่ยวกับการบุกรุกความเป็นส่วนตัวของ
บุคคล  มาปรับใช้ในเบื้องต้น  อันเป็นที่มาของหลักกฎหมายว่าด้วย “สิทธิในชื่อเสียงของบุคคล”  (the  Right  
of  Publicity)  เพ่ือการวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวข้อง  (Barrett  1991 : 237) 
 
   ๕.๓.๔  หลักกฎหมายเกี่ยวกับรูปลักษณสิทธิเชิงพาณิชย์ 
 เมื่อพิจารณาตัวอย่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนําชื่อเสียงของบุคคลมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวมาแล้ว  โดย
หลักทั่วไป  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าแล้ว  ผู้สร้างสรรค์งาน
ภาพยนตร์และศิลปกรรมแต่ละชิ้น  รวมทั้งการคิดทําสัญลักษณ์เครื่องหมายใดๆ นั้น  อาจได้มาซึ่งสิทธิตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็ตาม  แต่หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการนําชื่อหรือลักษณะทาง
รูปลักษณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใช้เป็นพ้ืนฐานหรือองค์ประกอบของการสร้างสรรค์งานใดๆ นั้น  ไม่ว่าจะ
เป็นการกระทําโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของชื่อและรูปลักษณ์หรือไม่ก็ตาม  ย่อมก่อให้เกิดปัญหา
ทางกฎหมายในแง่สิทธิทางกฎหมายแก่งานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาดังกล่าว  ดังเช่น  ตัวอย่างเกี่ยวกับการนําชื่อ  
และรูปลักษณ์ของนักแสดงชื่อดังมาจัดทําเป็นการ์ตูน  หรือการนํารูปลักษณ์ท่าทางน้ําเสียงมาจัดทํางาน
ภาพยนตร์โฆษณา  ดังนี้ เมื่อได้พิจารณาในแง่ของหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละเรื่องแล้ว  โดย
ความเห็นทั่วไป  สมควรถือว่าผู้วาดภาพและผู้จัดทําภาพยนตร์โฆษณาเป็นผู้สร้างสรรค์อันสามารถได้มาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ตามประเภทของงานสร้างสรรค์ท่ีทําข้ึน  ตลอดจนในการนําชื่อของผู้อื่นมาใช้กับผลิตภัณฑ์  ผู้ใช้ชื่อเป็น
ที่หมายหรือเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น  อาจได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า  แต่กระนั้น  เมื่อพิจารณาในแง่
หลักความเป็นธรรมแล้ว  ในกรณีที่การที่นําชื่อ  รูปภาพ  รูปลักษณ์  ท่าทางและน้ําเสียงของผู้อ่ืนมาใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของชื่อหรือรูปลักษณ์พิเศษดังกล่าวนี้  ก่อให้เกิดปัญหาตามมาว่า  ผู้กระทําการ
เช่นนั้นจะต้องรับผิดทางกฎหมายต่อผู้เป็นเจ้าของชื่อหรือรูปลักษณ์นั้นหรือไม่ 
 
 
 
 
 


